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ف . ئابۇۇۇۇۇۇۇۇدەرەپىد تەرىزىۇۇۇۇۇۇۇۇدىى تۈزەلۇۇۇۇۇۇۇۇۈ   سۇۇۇۇۇۇۇۇەئ د  ئەرەبى ۇۇۇۇۇۇۇۇتان  دوكتۇۇۇۇۇۇۇۇ ر 
رىزىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇدىى نە ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇى  مەدىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇرە مۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ نەىىەرە ئى ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇال  ئ نى   سۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇىت ت  نە ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ ى ات  تە

 يدىغانالرىمەدا سۇۆزلىۇتىل ئەرەب« )»قىلىرغۇان 
-ۇيىلالرنىۇۇئ ئتتت رىۇۇۇ -09( نۇۇاملىك كىتۇۇاب دەرسۇۇلىىلى  ئۈچۇۇۈن ئەرەب تىلۇۇ  

لى ىدا دى ۇۇۇۇارىمىىدىى  ئىلىمر مۇۇۇار ئتق بۇۇۇۇ چىالر بىۇۇۇۇلەن يۇۇۇۈز كۆرە ۇۇۇۇت  ىە ت ۇۇۇۇى  ۇۇۇۇ
ش ساپەسۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇىدىى  تق تۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ دە ئەرەب تىلۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  ئئتم ملىشۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇىل پازى بۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇا كەل ەنۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ

 ئاساسلىك دەرسلىك مات  ى ال  بتل   قالد . 
بۇۇۇۇۇۇۇ  كىتۇۇۇۇۇۇۇۇابر  تۈزە ۇۇۇۇۇۇۇتە ئەرەب تىلىۇۇۇۇۇۇۇۇدا سۇۇۇۇۇۇۇۆزلىمەيدىغانالرنىئ دەسۇۇۇۇۇۇۇۇلە ى  
-ۇقەدەمدە ئەرەب تىل  بىلەن تتن  ىش  كۆزدە ت ت لغان بتلغاچقا  ئتق ب چى

-ۇاراكت  ى ە ئ يغ نۇۇالرنىئ ئەمەلىۇۇس سەىى ى ۇۇ  ىە بالىالربۇۇا بۇۇاي تەبى ىۇۇس بۇۇۇۇۇ
ئۇۇۇۇۇۇۇاددىس   رۇۇۇۇۇۇ ئۇۇۇۇۇۇابى  ئەسۇۇۇۇۇۇەرنىئ تىلى-ال ت رەش مەق ۇۇۇۇۇۇىتىدە ئۇۇۇۇۇۇا تتر با ۇۇۇۇۇۇتىىۇۇۇۇۇۇۇ

رى ۇۇۇايە قىلغۇۇۇۇان  ش   ىر ۇۇۇۇىزىغا قىلىۇۇۇۇل تۇۇۇۈزەئاممىبۇۇۇاب  راىان ىە چۈ ىرىشۇۇۇلىك 
ىىۇۇۇۇۇۇۇۇا قائىۇۇۇۇۇۇۇۇدىلى ىر  بى اسۇۇۇۇۇۇۇۇىتە ي ۇۇۇۇۇۇۇۇىى   ۇۇۇۇۇۇۇۇەكل  بىۇۇۇۇۇۇۇۇلەن گ اممات- ۇۇۇۇۇۇۇۇ نداقال تىۇۇۇۇۇۇۇۇ 

-مى ۇۇۇۇۇالالر ئۇۇۇۇۇارقىلىك گەىدىۇۇۇۇۇۇۇچۈ ەنۇۇۇۇۇۇدەرمەستىى  بەلىۇۇۇۇۇ  دى ۇۇۇۇۇالت    ۇۇۇۇۇۈملە ىە 
 ۇلەندەرگەن. 

با ۇۇالنغ س سۇۇەىى ىدىى  بىۇۇ  تەرە ۇۇتىى ئەسۇۇەرنىئ بۇۇ  بىۇۇ  ئا پىۇۇدىلىى  
-ۇمۇەتلىك بىلىملەرنۇ  )سۇۆزلۈۋ ىە گى ائتق ب چىالرنىئ ئەرەب تىلىغا م ناسۇى 
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ماتىىىلىك قائىۇۇۇۇۇۇدىلەرن ( ئاسۇۇۇۇۇۇان ىە ت ۇۇۇۇۇۇى ئۆزلە تۈرە ۇۇۇۇۇۇتەۋ يابشۇۇۇۇۇۇ  ئۈنۇۇۇۇۇۇۈمر  ۇۇۇۇۇۇۇ
ە بىۇۇۇۇۇۇ  تەرە ۇۇۇۇۇۇۇتىى ئ سۇۇۇۇۇۇتاز ربا كۈنۇۇۇۇۇۇدىلىك دەرسۇۇۇۇۇۇىە قارىتۇۇۇۇۇۇۇا يەنياراتقۇۇۇۇۇۇان بتل ۇۇۇۇۇۇا  

ىىىلىك گ اممۇۇۇۇۇاتئالۇۇۇۇۇدىى تەي ۇۇۇۇۇارلىك قىلىۇۇۇۇۇل دەري مەزم نىۇۇۇۇۇدا ئەكۇۇۇۇۇ  ئەتۇۇۇۇۇىەن 
قائىۇۇۇۇۇۇۇۇدىلەرن  ق ىىۇۇۇۇۇۇۇۇل ىە رەتۇۇۇۇۇۇۇۇلە  ئتق ب چىالربۇۇۇۇۇۇۇۇا يترەتۇۇۇۇۇۇۇۇ   ب ۇۇۇۇۇۇۇۇ ى  ئۈچۇۇۇۇۇۇۇۇۈن 

 ئۈزلۈك ىى تى ىشچانلىك كۆرسىتىشىە بت ل ق قالدەربان. 
ەزم نىرىۇۇۇۇۇئ يت ۇۇۇۇۇ رەن )ئەمەلى ەتۇۇۇۇۇتە بۇۇۇۇۇ  ىە دەرسۇۇۇۇۇلىك مم  ۇۇۇۇۇ  ئ جتى ۇۇۇۇۇا ر  

بىۇۇۇ  يت ۇۇۇ رەنل ق بىۇۇۇ  قى ۇۇۇىد ئ سۇۇۇتاز رن  گاپ ى ىتىۇۇۇدە( تەرە لى ىرۇۇۇ  تتلۇۇۇ ق 
 ق ىىۇۇۇۇۇۇۇل بۇۇۇۇۇۇۇ  كىتۇۇۇۇۇۇۇابر  مۇۇۇۇۇۇۇ كەممەا بىۇۇۇۇۇۇۇ  ئتق تۇۇۇۇۇۇۇ ش مات  ى الىغۇۇۇۇۇۇۇا ئايالندەرە ۇۇۇۇۇۇۇر 

-تقۇۇۇۇ كۇۇۇۆزدە ت تۇۇۇۇ    بۇۇۇۇ  كىتۇۇۇۇابر  ئۇۇۇۇۆگىتى   ەريانىۇۇۇدىى  بىۇۇۇۇ  قۇۇۇۇانچە يىللىۇۇۇۇك ئ
دەرسۇۇۇۇۇلىى   ئەرەب تىلۇۇۇۇۇ »ساسۇۇۇۇۇەن  قۇۇۇۇۇتلى ىىدىى  ئاتە  ىبىلى ىمىۇۇۇۇۇىگە  تۇۇۇۇۇ ش

كىتۇابچىر  تۇۇۈزە  ( نۇاملىك «گ امماتىىۇا قائىۇدىلى  
 مەنلەرنىئ  ايدىلىرىشىغا س ندەق. پا ەت

دەرسۇۇۇۇۇۇۇلىىتە ئەكۇۇۇۇۇۇۇ  ئەتتۇۇۇۇۇۇۇۈرەل ەن قائىۇۇۇۇۇۇۇدى ە  سۇۇۇۇۇۇۇل بىۇۇۇۇۇۇۇى بۇۇۇۇۇۇۇ  كىتابىچىۇۇۇۇۇۇۇدا ئە
نىۇۇۇۇۇۇئ ب ۇۇۇۇۇۇ ىچە تى ىشۇۇۇۇۇۇت ق. ئائىۇۇۇۇۇم مەزمۇۇۇۇۇۇ نالرن  تتلۇۇۇۇۇۇ ق بايۇۇۇۇۇۇان قىلىشۇۇۇۇۇقا كۈچىمىى

 ئەمما  دەرسلىك ئۆز ئىچى ە ئالمىغان قائىدىلەرن  زور   كى گۈزمىدەق. 
كىتابچىۇۇۇۇۇۇدا مەزم نالرنىۇۇۇۇۇۇئ تۇۇۇۇۇۇتب ا ىە تتلۇۇۇۇۇۇ ق ئىزادىلىرىشۇۇۇۇۇۇى ە تى ىشۇۇۇۇۇۇچانلىك 
-ۇكۆرسۇۇەتىەن بتل ۇۇاقم   لۇۇ ىىى ئىر ۇۇانچىلىقتا ئ نۇۇداق يۇۇاك  م نۇۇداق سەپ ەنۇۇ

  سۇۇۇۇۇۇەپ ەنلىىلەر بايقال ۇۇۇۇۇۇا  تۈزىتىۇۇۇۇۇۇل لىىلەرنىئ بتلماسۇۇۇۇۇۇلىق  ناتۇۇۇۇۇۇايىى.  ۇۇۇۇۇۇ پاۇۇۇۇۇۇۇ
  ايدىلىرىشر  تەىسى ە قىلىمىى. 

ئۇۇۇۇ  ئۇۇۇۇالاللى بۇۇۇۇ  بۇۇۇۇالى  ئەم ىىىمىىنۇۇۇۇ  ئۆزەپرىۇۇۇۇئ رازىلىقۇۇۇۇ  يتلىۇۇۇۇدا قتبۇۇۇۇ ا 
قىلغىى ىە بىىن  رەپمىتىئ ىە مەبزىۇ ىتى  ە م يەس ۇەر قىلغىۇى  پىۇدايە  ىە 

 ئىلىد ن رىر  مەپ ۈ  ار تقىى )ئامىى(. 
 تىە ئ  ىشتۈرگۈچ  ئالالل تەئا دەر. ئىشالرن  م ىە زەقى ە

 
 تۈزگۈچىدىى. —                          
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 69 ....................................................................... تتب ى ىدا «»

 61 .............................................................................. ئۈچىنچى دەرس
 61 ......................................... تتب ى ىدا سۈ ەتداش ئا  رما مەزم ن: -1
 61 ............................................ تتب ى ىدا «» ىە «» م ن:مەز -2
 62 ...........................تتب ى ىدا سانالر بتلغان بىچە10 دىى11 مەزم ن: -3

 61 .............................................................................. تۆتىنچى دەرس
 64 .......................................................... تتب ى ىدا «» مەزم ن: -1
 64 ....................... تتب ى ىدا ئىشلىتىلىش  نىئ«» ىە «» مەزم ن: -2

 66 ............................................................................. بەشىنچى دەرس
 66 ...................... تتب ى ىدا    ى  ئۆتۈم ىى ىە    ى  ئۆتۈملۈۋ مەزم ن: -1
 66 .................... ى ىداتتب   ۈملە    ىللىك ىە  ۈملە ئى ىملىك مەزم ن: -2
 68 ......................................................... تتب ى ىدا  ائى  مەزم ن: -3

 64 ............................................................................. ئالتىنچى دەرس
 ب ۇۇۇۇۇۇۇۇۇ ى   ۇۇۇۇۇۇۇۇاىاب  ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۈملى ە بتل   ۇۇۇۇۇۇۇۇىى ىە  ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۈملە بتل  ۇۇۇۇۇۇۇۇل ق ن:مەزمۇۇۇۇۇۇۇۇ  -1

 60 .................................................................. تتب ى ىدا
 29 ............................................... تتب ى ىدا «» ىە «» مەزم ن: -2
 29 .......................تتب ى ىدا ئى ىمالر ئ  نمىغان «» ئابى ىغا مەزم ن: -3
 21 ........................................................ تتب ى ىدا «» مەزم ن: -4

 30 ............................................................................ يەتتىنچى دەرس
 22 ........................................................ تتب ى ىدا «» مەزم ن: -1
 22 ................ تتب ى ىدا سۆزلەر بتلغان «» س ك نل ق ئابى   مەزم ن: -2
 23 .................................. تتب ى ىدا قت  ش «» قس ك نل  مەزم ن: -3
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 كەسۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇى  ئۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇاددىس سۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇانالرن  بتلغۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇان بىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇچە19 ئۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۈچتىى مەزمۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ ن: -4
 23 .................. تتب ى ىدا ئايالندەرەش سانغا  ارچە تەرىقى ىدە

 31 ........................................................................ەككىزىنچى دەرسس
 24 .......................................................... تتب ى ىدا    ى  مەزم ن: -1
 25 ......... تتب ى ىدا ئالما لى   كىشىلىك ئ  نما ك لىشرىئ باش مەزم ن: -2

 36 ......................................................................... توققۇزىنچى دەرس
 26 ....................................................... تتب ى ىدا «» مەزم ن: -1
 26 ............... تتب ى ىدا ()    ىل  شئە ەبلەندەرە مەزم ن: -2
 22 ....................................................... تتب ى ىدا «» مەزم ن: -3
 22 ............ ىداتتب ى  قت  ش ن «» ب شىغا ئى ىمرىئ لىك«» مەزم ن: -4
 22 ................................. تتب ى ىدا  «» ساقالش پەرىىە  مەزم ن: -5
 28 .......................................................... تتب ى ىدا «» مەزم ن: -6
 28 .......................... تتب ى ىدا ئى ىمالر بى ىىىەن ئىىا ەتلىك مەزم ن: -2
 28 ........... تتب ى ىدا () كۆ لۈۋ ئاياللىك سابال  مەزم ن: -8

 81 .............................................................................. ئونىنچى دەرس
 89 ......................................... تتب ى ىدا «» ىە «» مەزم ن: -1
 89 ................................................. تتب ى ىدا «» مەزم ن: -2
 81 ........................................................... تتب ى ىدا «» مەزم ن: -3

 80 ........................................................................ ئون بىرىنچى دەرس
 82 .......................................................... تتب ى ىدا «» مەزم ن: -1
 82 ........................................... تتب ى ىدا «» ىە «» مەزم ن: -2
 83 ................................................. تتب ى ىدا «» ىە «» مەزم ن: -3
 83 ...................................................... تتب ى ىدا مەسدەر مەزم ن: -4
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 81 ...................................................................... ئون ئىككىنچى دەرس
 84 ........................................................ تتب ى ىدا پەمىى   نىئ«»

 84 ....................................................................... ئون ئۈچىنچى دەرس
 85 .............................. چۈ ەنچە قى قىچە تتب ى ىدا ئەپ ال     ىلالرنىئ

 86 ........................................................................ نچى دەرسئون تۆتى
 86 ............................ چۈ ەنچە قى قىچە تتب ى ىدا ياساش    ى  ب ي ەق

 88 ....................................................................... ئون بەشىنچى دەرس
 88 ......................................................... تتب ى ىدا «» مەزم ن: -1
 88 ................................. تتب ى ىدا «» ىە «» مەزم ن: -2
 80 ................................................. تتب ى ىدا«» ىە «» مەزم ن: -3
 80 ....................... تتب ى ىدا قت  مچىالر تۈردىى     ىە «» مەزم ن: -4

 41 ........................................................................ ئون ئالتىنچى دەرس
 01 .......................... تتب ى ىدا  ەرق  نىئ«» بىلەن «» مەزم ن: -1
 01 ........................................................... تتب ى ىدا «» مەزم ن: -2
 02 ............................. تتب ى ىدا «» بتلغان ئالماش نى بىس  ن:مەزم -3
 02 .......................................... تتب ى ىدا تۈرلى   نىئ«» مەزم ن: -4
 03 ......................................................... تتب ى ىدا «» مەزم ن: -5

 41 ...................................................................... ئون يەتتىنچى دەرس
 04 ................................................. تتب ى ىدا«» ىە «» مەزم ن: -1
 04 ...................................................... تتب ى ىدا «» مەزم ن: -2
 05 ................. تتب ى ىدا «» بتلغان قت  مچى   قىلى  زى  مەزم ن: -3
 05 ....................................................... تتب ى ىدا «» مەزم ن: -4
 05 ....................................................... تتب ى ىدا «» مەزم ن: -5
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 46 .................................................................. ئون سەككىزىنچى دەرس
 ئتق لۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ ش زەبەر ئابى ىرىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇئ    ىلىرىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇئ انزامۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ كەل ۈسۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  مەزمۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ ن: -1

 06 ....................................................... تتب ى ىدا ئەپ ال 
 02 ......................................................... تتب ى ىدا «» مەزم ن: -2
 02 ........................................................... تتب ى ىدا «» مەزم ن: -3

 48 ................................................................... ئون توققۇزىنچى دەرس
 08 ........... تتب ى ىدا قت  مچىلى   قىلى  بتل   ىى    ىلالرن  مەزم ن: -1

 44 ......................................................................... يىگىرمىنچى دەرس
 00 ........................................ تتب ى ىدا «» مەزم ن: -1
 00 .........................................تتب ى ىدا ئى ىمالر ئىىىىلىك مەزم ن: -2

 111 ................................................................. يىگىرمە بىرىنچى دەرس
 199 ............................................... تتب ى ىدا«» ىە «» مەزم ن: -1
 191 .................... تتب ى ىدا تۈر  سۆزلەرنىئ تىلىدىى  ئەرەب مەزم ن: -2

 110 ............................................................... يىگىرمە ئىككىنچى دەرس
 192 ................... ئتق ل    ىك ەزمل ئابى ىرىئ    ىلىرىئ زامان كەل ۈس 

 112 ................................................................. يىگىرمە ئۈچىنچى دەرس
 193 ............. تتب ى ىدا () كۆ لۈۋ ئەرلىك سابال  مەزم ن: -1
 193 ....................... تتب ى ىدا سانالر بتلغان بىچە09 دىى29 مەزم ن: -2
 194 .تتب ى ىدا «قىلىدىغان بتل   ىى    ىلىر  زامان ئۆتىەن  مەزم ن: -3

 114.................................................................. يىگىرمە تۆتىنچى دەرس
 195 .......................................................... تتب ى ىدا سان مەزم ن: -1
 192 ............................... تتب ى ىدا  چى  سانالغ سانالرنىئ مەزم ن: -2
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 114 ................................................................ يىگىرمە بەشىنچى دەرس
 190 ................................................... تتب ى ىدا « مەزم ن: -1
 ئۆزگى ىۇۇدىغان تەڭ پەر مۇۇ  ئابى ىۇۇدىى  ئۆزگەرسۇۇە  ئى  ابۇۇ  مەزمۇۇ ن: -2

 190 ................................................ تتب ى ىدا ئى ىد بەش
 111 ................................................................. يىگىرمە ئالتىنچى دەرس

 119 ..............تتب ى ىدا    ىلالر بتلغان پەر  ك  ەا تەركىبىدە مەزم ن: -1
  ۇەكل ( )سۇۆز سۇىغە كىچىىلەتمە ئى ىمالردىى پەر لىك ئۈس مەزم ن: -2

 112 ...................................................... تتب ى ىدا ياساش
 تە ۇۇۇۇدىدلىك كى ىشۇۇۇۇتۈرە  پەر رۇۇۇۇ  )ئىىىۇۇۇۇ  قىلىۇۇۇۇ  ئىۇۇۇۇدبا  مەزمۇۇۇۇ ن: -3

 112 ........................................... تتب ى ىدا ئ س ل  ئتق ش(
 113 .......................... تتب ى ىدا قت  مچى   ئاگاپالندەرەش مەزم ن: -4

 111 ................................................................. يىگىرمە يەتتىنچى دەرس
 114 ................................ تتب ى ىدا    ىلالر  () ئە  ەف مەزم ن: -1
 114 .............. قائىدىلەر ىىىلىكگ اممات ئائىم  ىلالربا   ئە  ەف مەزم ن: -2
 پەرىىەتلىۇۇۇك  ۇۇۇەكلى ە زامۇۇۇان ئۇۇۇۆتىەن    ىلالرنىۇۇۇئ ئە ۇۇۇ ەف مەزمۇۇۇ ن: -3

 115 ................................ تتب ى ىدا ئ لىرىش  قت  مچىالرنىئ
 116 ................................ تتب ى ىدا  «»  ائىلرىئ ئاياللىك مەزم ن: -4

 113 ............................................................ يىگىرمە سەككىزىنچى دەرس
 112 ...................................  ىداتتب ى    ىلالر () ناقى  مەزم ن: -1
 112 ................قائىدىلەر ىىىلىكگ اممات ئائىم    ىلالربا ناقى  مەزم ن: -2

 114 ..............................................................يىگىرمە توققۇزىنچى دەرس
 110 .............................. تتب ى ىدا    ىلالر () م زائەف مەزم ن: -1
 129 ..................................................... تتب ى ىدا ئىدبا  مەزم ن: -2
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 121 ............................................. تتب ى ىدا«» ىە «» مەزم ن: -3
 100 ........................................................................ ئوتتۇزىنچى دەرس

 122 ........................................... تتب ى ىدا    ىلالر ساندىى  ئىىىىلىك
 102 ................................................................... ئوتتۇز بىرىنچى دەرس

 123 .............................................. تتب ى ىدا بى ىىمى   سۆز سۈ ەتلىك
 101 .........ى ھەققىدە ئومۇمىي خۇالسەئۆگىنىپ ئۆتۈلگەن پېئىلالرنىڭ تۈرلىنىش

 124 ............................ ئەپ ال  تۈرلىرى     ىلالرنىئ سابال  مەزم ن: -1
 124 .......................... ئەپ ال  تۈرلىرى     ىلالرنىئ م زائەف مەزم ن: -2
 125..................... ئەپ ال  تۈرلىرى     ىلالرنىئ () مى اا مەزم ن: -3
 126 ............... ئەپ ال  تۈرلىرى     ىلالرنىئ () ئە  ەف مەزم ن: -4
 126 .................. ئەپ ال  تۈرلىرى      ىلالرنىئ () ناقى  مەزم ن: -5

 

 

 قىسىم  -3
 

 121 ................................................................................... مۇقەددىمە
 131 ......................................... تتب ى ىدا ئى ىد مەبر  ىە ئى ىد م ئ ەب

 133 ....................... بەل ىلى   ئى  ابرىئ قت  مچە ىە ئەسل  ئى ىمالردىى 
 136 ........................................................ ئى  ابالر ەزىس() ەر تەقدى ىس

  ك لىشۇۇۇۇۇتە ئى ىلىۇۇۇۇك دائىۇۇۇۇۇد ىە ك لىشۇۇۇۇتە چۈ ۇۇۇۇۇۈ  دائىۇۇۇۇد ك لىشۇۇۇۇۇتە  بۇۇۇۇاش دائىۇۇۇۇد
 130 ..................................... تۈرلى   ئى ىمالرنىئ ك لىدىغان

 149 .................................................. تتب ى ىدا () لەرئەگە ىۈچى
 149 .................................... تتب ى ىدا    ىلالر مەبر  ىە    ىلالر م ئ ەب
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 141 ............. ىلى  بەل  ئى  ابرىئ قت  مچە ىە ئەسل     ىلالردىى  م ئ ەب
 142 .......................................... تتب ى ىدا ئى  ابالر ) ەرەزىس( تەقدى ىس

 112 ............................................................................ بىرىنچى دەرس
 143 ........................................... تتب ى ىدا س «» پالرىئ مەزم ن: -1
 143 .................................................... تتب ى ىدا    ىلرا  مەزم ن: -2
 مەنى ۇىدە زامۇان كەل ۈسۇ     ىللى ىرىۇئ زامان ئۆتىەن بەز  مەزم ن: -3

 144 ................................ تتب ى ىدا قىلىرىدىغانلىق  تەر ىمە
 144 ..........................تتب ى ىدا «» كەل ەن بتل   ئارت ق مەزم ن: -4
 144 ..................... تتب ى ىدا «» كەل ەن ى ىدەمەن «» مەزم ن: -5

 114 ..........................................................................ئىككىنچى دەرس
  ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇەكلى ە    ىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  مە جۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ ا    ىلىرۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  زامۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇان ئۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۆتىەن مەزمۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ ن: -1

 145 .................................... ب ى ىداتت ئ س ل  ئايالندەرەش
 146 .... تتب ى ىدا چاقى ىلىش  ئى ىمالرنىئ باي قت  لغان«» مەزم ن: -2
 146 ................................... تتب ى ىدا قت  مچى   نى بە  مەزم ن: -3
 142 ....................................................... تتب ى ىدا «» مەزم ن: -4

 118 ........................................................................... ئۈچىنچى دەرس
 148 ............................................... تتب ى ىدا   ائى ئى ىد مەزم ن: -1
 148 ............................................ تتب ى ىدا مە   ا ئى ىد مەزم ن: -2
 140 ......... تتب ى ىدا «» بتلغان قت  مچى   قىلى  بتل   ىى مەزم ن: -3

 141............................................................................. تۆتىنچى دەرس
 قىلىۇۇۇ  مە جۇۇۇ ا  ۇۇۇەكلىر  زامۇۇۇان ئۇۇۇۆتىەن    ىلرىۇۇۇئ ئە ۇۇۇ ەف مەزمۇۇۇ ن: -1

 159 ...................................................... تتب ى ىدا ئ س ل 
 151 .............. تتب ى ىدا ياساش  ائى  ئى ىد    ىلدىى ئە  ەف مەزم ن: -2
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 152................ تتب ى ىدا ياساش  ائى  ئى ىد    ىلدىى ناقى  مەزم ن: -3
 153 . تتب ى ىدا ئ س ل  ياساش مە   ا ئى ىد    ىلدىى ئە  ەف مەزم ن: -4
 154 .. تتب ى ىدا ئ س ل  ياساش مە   ا ئى ىد    ىلدىى ناقى  مەزم ن: -5
 155 ....................................................... تتب ى ىدا «» مەزم ن: -6

 146............................................................................ بەشىنچى دەرس
 156 ............................................ تتب ى ىدا ماكان ئى ىد ىە زامان ئى ىد

 148 ............................................................................ ئالتىنچى دەرس
 158 ................................................... تتب ى ىدا () ئالە  ئى ىد

 161 .......................................................................... يەتتىنچى دەرس
 169 ........................................ تتب ى ىدا ئى ىد ئ رىق ىى ىە ئى ىد ئ رىك

 160 ......................................................................سەككىزىنچى دەرس
 162 ........................ تتب ى ىدا ئى ىمالر بى ىىىەن ئىىا ەتلىك :مەزم ن -1
 163 ................................ تتب ى ىدا س «» م تەكەللىمرىئ مەزم ن: -2
 163 ........................................... داتتب ى ى «» ىە «» مەزم ن: -3
 164 .................................... تتب ى ىدا «» ىە «َ  » مەزم ن: -4
 164 ...................................................... تتب ى ىدا «» مەزم ن: -5

 166 ....................................................................... توققۇزىنچى دەرس
 166 ................... تتب ى ىدا  ۈملە    ىللىك ىە  ۈملە ئى ىملىك مەزم ن: -1
 162 ...................................... تتب ى ىدا       ىللى با الش مەزم ن: -2

 168 ............................................................................. ئونىنچى دەرس
 168 ................................................................ تتب ى ىدا بەىەر-ئى ە

 132 ...................................................................... بىرىنچى دەرسئون 
 123 ............... تتب ى ىدا () تتلدەرب چ  ئترەن-ىاقىم مەزم ن: -1
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 125......................................................... تتب ى ىدا «» مەزم ن: -2
 126 ........................................ تتب ى ىدا «» ىە «َ  » مەزم ن: -3

 133 .................................................................... ئون ئىككىنچى دەرس
 122 ........................ تتب ى ىدا «» ئىزادىلەيدىغان ب ي ەقر   ن:مەزم -1
 ئتق تىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇدىغان  ەزملىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇك    ىلىرۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  زامۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇان كەل ۈسۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  مەزمۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ ن: -2

 128................................................. تتب ى ىدا قت  مچىالر
    ىلىرىۇۇۇۇۇۇۇۇئ زامۇۇۇۇۇۇۇۇان كەل ۈسۇۇۇۇۇۇۇۇ  كەلۇۇۇۇۇۇۇۇ ەن  اىابىۇۇۇۇۇۇۇۇدا تەلە رىۇۇۇۇۇۇۇۇئ مەزمۇۇۇۇۇۇۇۇ ن: -3

 120 .............................. تتب ى ىدا ئتق لىدىغانلىق   ەزملىك
 120 ................................ تتب ى ىدا ئ سل ب  () ن دبە  مەزم ن: -4
 189 ..................................................... تتب ى ىدا  «» مەزم ن: -5

 181 ...................................................................... ئون ئۈچىنچى دەرس
 181 .................................. تتب ى ىدا «» — قت  مچى    ەر  ىاقىم

 182 ....................................................................... ئون تۆتىنچى دەرس
 183 . تتب ى ىدا قت  مچىالر ئتق تىدىغان  ەزملىك    ىلر  ئىىى  مەزم ن: -1
 186 .......................... تتب ى ىدا  اىاب  ئ نىئ ىە    ى   ەر  مەزم ن: -2
 182.. تتب ى ىدا قت  ل    نىئ«» ئالدىغا  اىابىرىئ  ەرترىئ مەزم ن: -3
 180 ..... تتب ى ىدا «» ئابى دىى     ىلالرنىئ تۈرىدىى  «» مەزم ن: -4
 180 ...................... تتب ى ىدا «» كەل ەن بتل   بەرى  ەبە مەزم ن: -5
 101 ...................................................... تتب ى ىدا «» مەزم ن: -6
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دەرسلىكى گرامماتىكا ئەرەب تىلى 
 قائىدىلىرى
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 ئەرەب تىلىنى نېمە ئۈچۈن ئۆگىنىمىز! 
 
ئەلەيجۇۇ  نۇۇ  ىە  ەيغەمۇۇبەر سۇۇەللەلالپ  «ق رئۇۇان كەرىۇۇد»

 ىەسەللەمرىئ پەدى لى ىر  چۈ ىرى  ئۈچۈن ئۆگىرىمىى. 
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 بىرىنچى دەرس

 توغرىسىدا  «»مەزمۇن:  -1
 «. ب »مەنى  : 

 ئاتىلىش : ئەرلىك بى لىك ي قىرر  كۆرسىتى  ئالمىش . 
ئىشلىتىلىشۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ : يۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ قىى ئترەنۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇدىى  ئەرلىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇك  ىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇر  بى لىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇك سۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇاندىى  

   ئۈچۈن ئىشلىتىلىدە. ل كۆرسىتىئىشارە  قىلى رن  ەي ىلە
ە  ئۆزگى ىشۇۇۇۇۇۇۇ  پەرىۇۇۇۇۇۇۇى   ئابى ىرىۇۇۇۇۇۇۇئبتلۇۇۇۇۇۇۇ   ئى ۇۇۇۇۇۇۇىدبۇۇۇۇۇۇۇاراكت   : قاتقۇۇۇۇۇۇۇان 

 ئا ىارا ئىزادىلەنمەيدە.   دە ەكىل )ئى  اب (
 . ( بتل   ك لىدەئى ە )ئى ىملىك  ۈملىدە ىەزىزى  : كۆ ىرچە 

 مەسىلەن:
 )ب  ئۆي(  

(مەسجىد )ب 
 د  ەن ە ئتبشاش. 

 جۈملە توغرىسىدا مەزمۇن:  -2
دىى  نى ۇدىى ئۇارت ق سۇۆزئىىىۇ  يۇاك  ئ نى ۇدىى ئ — د  ىرىمىۇى  ۈملە
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ىغان سۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۆز ىزادىلەيۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇد ىىى نۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  ئ-ئۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇتيبىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ   نتۈزەلۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۈ  تتلۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ ق ئايابال ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇقا
 مەسىلەن: بى ىىمى ىدىى ئىبارە . 

 )ب  كىتاب(  
 )ب  قەلە (  

 د  ەن ە ئتبشاش. 
ئى ۇۇىملىك  ۇۇۈملە ىە    ىللىۇۇك  ۇۇۈملە دە  ئىىىۇۇ  چۇۇتڭ تۇۇۈرگە  — ۇۇۈملە 

 بۆلىرىدە )ب نىئ تە  ىالت  تتب ى ىدا ك  ىى ئاي ىد تتبتىلىمىى(. 
ئى ۇۇۇۇۇىد بىۇۇۇۇۇلەن با ۇۇۇۇۇالنغان  ۇۇۇۇۇۈملە بتلۇۇۇۇۇ    ئىۇۇۇۇۇ ە ىە  —ئى ۇۇۇۇۇىملىك  ۇۇۇۇۇۈملە 

 بەىەردىى تەركىب تا ىدە. مەسىلەن: 
  

 ئى ە        بەىەر
بايۇۇۇان  ۇۇۇۈملە ىە سۇۇۇتراق  ۇۇۇۈملە دە  ئىىىۇۇۇ  تۇۇۇۇۈرگە  —ئى ۇۇۇىملىك  ۇۇۇۈملە 

 بۆلىرىدە. 
-مەلۇۇۇۇ   ئىۇۇۇۇ  يۇۇۇۇاك  نەرسۇۇۇۇە تتب ى ۇۇۇۇىدا ئ رىۇۇۇۇك بىۇۇۇۇ  ئۇۇۇۇتي —بايۇۇۇۇان  ۇۇۇۇۈملە 

  ىىى ن  ئىزادىلەيدىغان  ۈملىدىى ئىبارە . مەسىلەن: 
ئۈستەاب    
 )ب  كارى ا (  

 د  ەن ە ئتبشاش. 
مەلۇۇۇۇۇۇۇۇ   ئىۇۇۇۇۇۇۇ  يۇۇۇۇۇۇۇاك  نەرسۇۇۇۇۇۇۇۇە تتب ى ۇۇۇۇۇۇۇىدىى  سۇۇۇۇۇۇۇۇتراقر   —سۇۇۇۇۇۇۇتراق  ۇۇۇۇۇۇۇۈملە 

 ئىزادىلەيدىغان  ۈملىدىى ئىبارە . مەسىلەن: 
)ب  ن مە(  
ب  كىد  
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)ب  ئۆيم (
 د  ەن ە ئتبشاش. 

 توغرىسىدا « »مەزمۇن:  -3

 «. م ؟»...  مەنى  :
 ئاتىلىش : ستراق قت  مچى  . 

سۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇتراقر  ئىزۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇادىلەش ئۈچۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۈن ئىشۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇلىتىلىدە. ئۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇادەتتە ئىشلىتىلىشۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ : 
 : سىلەن ۈملىرىئ ب شىدا ك لىدە. مە

 )ب  ئۆيم (  
 )ب  كارى اتم (  

 د  ەن ە ئتبشاش. 

 توغرىسىدا  «»ۋە  «»مەزمۇن:  -4

 «  نداق»  «پەئە» —« »ئىىىى    اىاب قت  مچى   بتل    ب  
 د  ەن مەنىدە.  «ياق» — « » ؛د  ەن مەنىدە
بتل   ۇىى  — «» بتل  ۇل ق  ۇاىاب قت  مچى ۇ    –« »ئاتىلىش : 

  اىاب قت  مچى  . 
بتل   ۇۇۇىى  ۇۇۇاىاب « » بتل  ۇۇۇل ق  ۇۇۇاىاب ئۈچۇۇۇۈن  « »ئىشلىتىلىشۇۇۇ : 

 ن ئىشلىتىلىدە. مەسىلەن: ئۈچۈ
 (؟)ب  ئۆيم   
 (.پەئە  ب  ئۆي)  
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؟ب  ئترەندەقم   
 .ياق  ب  كارى ا   

 د  ەن ە ئتبشاش. 

 غرىسىدابولۇشلۇق ۋە بولۇشسىز جاۋاب جۈملە تومەزمۇن:   -5
سۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇتراق  ۈملىرىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇئ  اىابىرىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇئ ب شۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇىغا  —بتل  ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇل ق  ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇاىاب  ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۈملە 
 ۈملىۇۇۇۇۇدىى ئىبۇۇۇۇۇارە .  كى گۇۇۇۇۇۈزەل ەن« »بتل  ۇۇۇۇۇل ق  ۇۇۇۇۇاىاب قت  مچى ۇۇۇۇۇ  

 مەسىلەن: 
 (؟)ب  ئۆيم ؟  
 (.)پەئە  ب  ئۆي  

 
 (؟)ب  كۆپلەكم   
 (.)پەئە  ب  كۆپلەۋ  

 د  ەن ە ئتبشاش. 
ب شۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇىغا  اىابىرىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇئ سۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇتراق  ۈملىرىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇئ  —بتل   ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇىى  ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇاىاب  ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۈملە 
ن  ۈملىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇدىى ئىبۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇارە . كى گۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۈزەل ە« »بتل   ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇىى  ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇاىاب قت  مچى ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  

 مەسىلەن: 
 (؟)ب  ئىتم   

 (.ۈ ۈۋ)ياق  ب  م    
 

 (؟)ب  ئ شەكم   
    (.)ياق  ب  ئا    
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 توغرىسىدا  «»ۋە  «»مەزمۇن:  -6
 د  ەن مەنىدە. « كىد؟» —« »د  ەن مەنىدە  « ن مە؟» —« »

 ئاتىلىش : ستراق ئالمىش . 
« » ىدا ستراش ئۈچۈن  ئەقىل ىى نەرسىلەر تتب ى« »ئىشلىتىلىش : 

 ئەقىللىك نەرسىلەر تتب ى ىدا ستراش ئۈچۈن ئىشلىتىلىدە. مەسىلەن: 
 (؟)ب  ن مە  
 (.)ب  قەلە   
 

 (؟)ب  كىد  
 (.)ب  ئتق ب چ   

 د  ەن ە ئتبشاش. 
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 ىنچى دەرسئىكك
 

 توغرىسىدا « »مەزمۇن:  -1
 «.  ئاىە»مەنى  : 

  .ئاتىلىش : ئەرلىك بى لىك يى اقر  كۆرسىتى  ئالمىش 
ىى  ئەرلىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇك  ىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇر  بى لىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇك سۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇاندىى  ئترەنۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇد ئىشلىتىلىشۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ : يىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ اق

 لەرن  ئىشارە  قىلىل كۆرسىتى  ئۈچۈن ئىشلىتىلىدە.  ەي ى
بۇۇۇۇۇۇۇاراكت   : قاتقۇۇۇۇۇۇۇان ئى ۇۇۇۇۇۇۇىد بتلۇۇۇۇۇۇۇ    ئابى ىرىۇۇۇۇۇۇۇئ پەرىۇۇۇۇۇۇۇىە  ئۆزگى ىشۇۇۇۇۇۇۇ  

 ىلدە ئا ىارا ئىزادىلەنمەيدە.  ەك
 مەسىلەن:ىەزىزى  : ئى ىملىك  ۈملىدە ئى ە بتل   ك لىدە. 

 (  ئاىە ي لت ز)  
(  كارى ا )ئاىە 

 د  ەن ە ئتبشاش. 

 توغرىسىدا « »مەزمۇن:  -2
 « ...بىللە»  «بىلەن»  «پە »  «ىە»مەنى  : 

 . )بابلىغ چ ( چى  ئاتىلىش : بابالش قت  م
ئىشلىتىلىشۇۇۇۇۇۇ : كەيرىۇۇۇۇۇۇدىى  سۇۇۇۇۇۇۆز يۇۇۇۇۇۇاك   ۇۇۇۇۇۇۈملىر  ئالدىۇۇۇۇۇۇدىى  سۇۇۇۇۇۇۆز يۇۇۇۇۇۇاك  

  ۈملى ە بابالش ئۈچۈن ئىشلىتىلىدە. 
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ىەزىزى ۇۇۇۇۇۇۇۇ : ئى ىرۇۇۇۇۇۇۇۇ  ئى ىۇۇۇۇۇۇۇۇ ە  بەىەرنۇۇۇۇۇۇۇۇ  بەىەرگە ىە  ۇۇۇۇۇۇۇۇۈملىر   ۇۇۇۇۇۇۇۇۈملى ە 
 بابال تىى ئىبارە . 

دىۇۇۇۇۇۇى «»دىۇۇۇۇۇۇى ك  ىرىۇۇۇۇۇۇ  سۇۇۇۇۇۇۆز يۇۇۇۇۇۇاك   ۇۇۇۇۇۇۈملە بۇۇۇۇۇۇابالنغ چ   «»بۇۇۇۇۇۇ  ردىى 
 بابلىرىلغ چ  دە  ئاتىلىدە. مەسىلەن:  ياك   ۈملە ى ىى  سۆزئىلى 

 
  

 بابلىغ چ     بابالنغ چ      بابلىرىلغ چ   
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 ىنچى دەرسئۈچ
 

 توغرىسىدا ئايالندۇرۇش  لىققائېنىقسىز ئىسىمالرنى ئېنىقمەزمۇن:  -1
 

بۇۇۇۇۇۇۇۇا ئتبشۇۇۇۇۇۇۇۇۇاش  ر —ىد ئ رىق ۇۇۇۇۇۇۇۇىى ئى ۇۇۇۇۇۇۇۇ
 ئى ىمالرن  كۆرسىتىدە. 

ب نۇۇۇۇۇۇداق ئى ۇۇۇۇۇۇۇىمالرن  ئ رىۇۇۇۇۇۇك ئى ۇۇۇۇۇۇۇىمغا ئايالنۇۇۇۇۇۇدەرماقچ  بتل ۇۇۇۇۇۇۇاق  ئالۇۇۇۇۇۇۇدىغا 
 لىدە. قت   )ئەل    ( «»

بىۇۇۇۇۇلەن ئ رىقلىققۇۇۇۇا ئايالنۇۇۇۇۇدەرەلغان ئى ۇۇۇۇۇىمالرنىئ ئۇۇۇۇۇابى ىر  « »ب نۇۇۇۇداق 
ئتق  ۇۇۇۇقا بتلمايۇۇۇۇۇدە.  بىۇۇۇۇلەن ش( ۇۇۇۇت رەلەن ن نالبىۇۇۇۇۇ قۇۇۇۇتش پەرىۇۇۇۇىە تەنۇۇۇۇ ىى )
 مەسىلەن: 
  ←   

←  
 د  ەن ە ئتبشاش. 

 توغرىسىدا  خەۋەر-ئىگەمەزمۇن:  -1
ئى ۇۇۇۇىملىك  ۇۇۇۇۈملە ئىۇۇۇۇ ە ىە بەىەردىۇۇۇۇى تەركىۇۇۇۇب تا قۇۇۇۇان بتلۇۇۇۇ    ب  رسۇۇۇۇىى 

 ئى ىملىك  ۈملە بتلمايدە.
نىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇئ كىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇد يۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇاك  نۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ مە تتب ى ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇىدا  ىىى -يئۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇت ۈملىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇدىى   —ئىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ ە 

 نلىىىر  ئ قت رىدىغان  ۈملە بۆلىىىدەر. ئىىە
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 ىىىۇۇۇۇ  -ئۇۇۇۇتي ە ئىزۇۇۇۇادىلەنمەكچ  بتلغۇۇۇۇانئ نىۇۇۇۇئ بىۇۇۇۇلەن  ۈملىۇۇۇۇد —بەىەر 
   ۈملە بۆلىىىدەر. مەسىلەن:  تتل قلىرىدىغان

  
 ئى ە         بەىەرئى ە          بەىەر

 توغرىسىدا  : ئاي ۋە قۇياش ھەرپلىرىمەزمۇن -3
غاندا تە ۇۇۇۇۇۇدىدلىك قت ۇۇۇۇۇ ل« »ئالۇۇۇۇۇدىغا ئەرەب تىلۇۇۇۇۇ  ئ لىزۇۇۇۇۇبە پەر لىۇۇۇۇۇۇ   

ىە  () ئتق لماسۇۇۇۇۇۇۇلىقىغا ئاساسۇۇۇۇۇۇۇەن ئۇۇۇۇۇۇۇاي پەر لىۇۇۇۇۇۇۇ  -ئتق لۇۇۇۇۇۇۇ ش
 ئىىى  تۈرگە ئاي ىلىدە. دىى ئىبارە  () ق ياش پەر لى  

-ۇقت  لۇۇۇۇ« »ا غئ رىق ۇۇۇۇىى ئى ۇۇۇۇىمرىئ ب شۇۇۇۇى —ىمىۇۇۇۇى ئۇۇۇۇاي پەر لىۇۇۇۇ   د  ىر
 ئ رەلۇ   تە ۇدىدلىك ئتق لمايۇدىغان ئ چ ا  ۇا غىا  «»)يەنى    ئ نى غا غانداۇ

« »ىە  «»ىىۇۇۇۇۇۇ  د«» ىە« »مەسۇۇۇۇۇۇىلەن: ىۇۇۇۇۇۇى ئىبۇۇۇۇۇۇارە . لەردپەر 
   پەر ت ر: 14م ن   ب  رپەر لى ى ە ئتبشاش. 

  
  

-ىقوشۇلىى« »ا غسىىى زىب بې ىىىئېزىقسىىى  ئى —قۇيىىاھ ھەرىرىىىېگ دىمىزى ىىى  
ئ رەلۇۇ   تە ۇۇدىدلىك ئتق لىۇۇدىغان  ئۇچېاشسىىا، غىىا «»)يەنىى   ، ئۇنىڭغىىاغانداىىى

« »ىە « »دىىۇۇ  «»ىە « »مەسۇۇىلەن: ىۇۇى ئىبۇۇارە . لەردپەر 
  پەر ت ر:  14پەر لى ى ە ئتبشاش. ب  ر م ن  
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 ىنچى دەرستۆت
 

 توغرىسىدا  ئاخىرىنى زىر قىلغۇچى قوشۇمچىالرمەزمۇن:  -1
بۇۇۇۇا ئتبشۇۇۇاش ئ رىۇۇۇۇك ئى ۇۇۇۇىمالرنىئ ب شۇۇۇۇىغا  ر 

ق    ئۇۇۇۇۇۇۇابى ەل ۇۇۇۇۇۇۇكى گۈزە( ر ئۇۇۇۇۇۇابى ىر  زىۇۇۇۇۇۇۇ  قىلغۇۇۇۇۇۇۇ چ  قت ۇۇۇۇۇۇ مچ  )
 ىدە. تئتق  پالەتتە لىكزى  ن )ئى  اب ( پەرىىىت  پەر ىرىئ

بىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ ىىىەن سۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۆز بى ىىمىلىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ   ئالۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇد  بۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  بىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  قت ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ مچىالر بىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇلەن 
 تىلىدە. قت  مچىلىك تتل ق ىى سۆز بى ىىمى   دە  ئا

-ۇبۇۇ  دەرسۇۇتىى  ئۇۇابى ىر  زىۇۇ  قىلغۇۇ چ  قت ۇۇ مچىالر ىە ئ  رنىۇۇئ ئ قت رىۇۇ
 دىغان مەنىلى   تۆىەندىىىچە: ۇ

 د  ەن مەنىدە.  «... دە  ... تە...تا  ... دا  »  «ئىچىدە» — ( 1
 د  ەن مەنىدە.  «ئۈستىدە» — ( 2
 د  ەن مەنىدە.  «... دىى  ... تىى» — ( 3
 د  ەن مەنىدە.  «... با  ... قا  ... گە  ... كە» — ( 4

 مەسىلەن: 
 )ئۆيدە(  
ئۈستىدە ئۈستەا  

  د  ەن ە ئتبشاش. 
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 توغرىسىدا « »مەزمۇن:  -2
 «. نەدە؟»  «قەيەردە؟»مەنى  : 
 . (ىى رە)ستراق ئالمىش  ياك  ئترەن تتلدەرب چ  ئاتىلىش : 

 ئىشلىتىلىش : ئترەنر  ستراش ئۈچۈن ئىشلىتىلىدە. 
بۇۇۇۇۇۇۇاراكت   : قاتقۇۇۇۇۇۇۇان ئى ۇۇۇۇۇۇۇىد بتلۇۇۇۇۇۇۇ    ئابى ىرىۇۇۇۇۇۇۇئ پەرىۇۇۇۇۇۇۇىە  ئۆزگى ىشۇۇۇۇۇۇۇ  

  ەكىلدە ئا ىارا ئىزادىلەنمەيدە.
 ىەزىزى  : ئى ىملىك  ۈملىدە ئىل ىۇ   كەلۇ ەن بەىەر     ىللىۇك  ۈملىۇدە

 مەسىلەن:  بتل   ك لىدە. )ئترەن رەىىش ( ئترەن تتلدەرب چ 
م پەممەد قەيەردە  
 ئ  قەيەرگە كەتت   

 د  ەن ە ئتبشاش. 

خاس  تولۇق تۈرلىنىدىغان ۋە تۈرلىنىشتىن چەكلەنگەنمەزمۇن:  -3
 توغرىسىدا  ئىسىمالر

 ئۇۇۇۇۈس پەرىۇۇۇۇىە  بىۇۇۇۇلەنبۇۇۇۇا ئتبشۇۇۇۇاش ئى ۇۇۇۇىمالر ...  ر     
بۇاي ئەرلىۇك  ىر ۇتىى  ىە تەنۇ ىرر  قتبۇ ا قىلىۇدىغان تتلۇ ق تۈرلىرىۇدىغان 

 ئى ىمالردەر. 
ش ت رە ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇقۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇتش پەرىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇىە  بىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇلەن ن نالبۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  ئى ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇىمالرنىئ ئۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇابى   

پەرىىەترۇۇۇۇ  قتبۇۇۇۇ ا  ىل زەبەر   ىۇۇۇۇ  ىە زىۇۇۇۇ دىى ئىبۇۇۇۇارە  ئۇۇۇۇۈچىە  ن )تەنۇۇۇۇ ىى(
  :تۆىەندىىىدەۋ پالەتتە تۈرلىرىل ك لىدە ىدە ىەقىل
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...  ربۇۇۇۇۇۇۇۇا ئتبشۇۇۇۇۇۇۇۇاش ئى ۇۇۇۇۇۇۇۇىمالر تتلۇۇۇۇۇۇۇۇ ق        
ر  قتبۇۇ ا قىلمايۇۇدىغان ئايۇۇاللىك  ىر ۇۇتىى  بۇۇاي تەنۇۇ ىرتۈرلەنمەيۇۇدىغان ىە 

 ئى ىمالردەر. 
 ن نال ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇت رەش بىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇلەن ىە قۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇتش پەرىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇبۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  ئى ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇىمالرنىئ ئۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇابى   

تۇۇۇۇۇۇاق ىە  لمايۇۇۇۇۇدە  بەلىۇۇۇۇۇ  تۇۇۇۇۇاق  ىۇۇۇۇۇ ن  ىە زىۇۇۇۇۇ  پەرىىەترۇۇۇۇۇ  قتبۇۇۇۇۇ ا قى)تەنۇۇۇۇۇ ىى(
ىە  زەبەرلىۇۇۇۇۇۇۇۇك ئتق لىۇۇۇۇۇۇۇۇدە ائتق لىۇۇۇۇۇۇۇۇدە  زى لىۇۇۇۇۇۇۇۇك ئتق لىۇۇۇۇۇۇۇۇدىغان ئترەنۇۇۇۇۇۇۇۇد الزەبەرلىىۇۇۇۇۇۇۇۇ

 تۆىەندىىىدەۋ پالەتتە تۈرلىرىل ك لىدە: 
 

  
 

 توغرىسىدا  پېئىللىق جۈملەمەزمۇن:  -4
   ىۇ  بىۇلەن با ۇالنغان  ۇۈملە  بتلۇ    ئۇ     ىۇ    —   ىللىك  ۈملە 

  ائى  )   ى  ئى ى  ( ىە تتلدەرب چىدىى تەركىب تا ىدە. 
-ۇب نى ۇۇدىى   ائىلرىۇۇئ ئۇۇابى   پەردائىۇۇد  ىشۇۇلىك ئتق لىۇۇدە  تتلدەرب چىۇۇ

 ەرلىك ئتق لىدە. مەسىلەن: زەبپەردائىد رىئ ئابى   ۇ
  

  ائى                   ى                       تتلدەرب چ                             
 د  ەن ە ئتبشاش. 

   ىللىۇۇك  ۈملىرىۇۇئ تتلدەرب چى ۇۇىى تۈزەلۈ ۇۇ  مۇۇ مىىى بتل ۇۇىم   لۇۇ ىىى 
ائىل  ئا ىارا بتلمىغانلى ىرىۇئ  ۇائىل   ائىل ىى تۈزەلۈ   م مىىى بتلمايدە.  

)ئۇۇۇ  چىقىۇۇۇل كەتتۇۇۇ ( يت ۇۇۇ رەنغان بتلىۇۇۇدە. مەسۇۇۇىلەن:    ىلرىۇۇۇئ ئاسۇۇۇتىغا 
    د  ەن ە ئتبشاش.
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 توغرىسىدا  كىشىلىك ئالماشمەزمۇن:  -5
 ۈملىدە ئى ىمرىئ ئترنىغا ئالمىشىل ك لىل  ئ نىئ ئترنىدا  —ئالماش 

 ارە . ىەزىزە ئۆتەيدىغان سۆزدىى ئىب
م ستەقى  كىشۇىلىك  ئالما رىئ بى  تۈر  كىشىلىك ئالماش بتل    ئ م 

 ئىىى  تۈرگە بۆلىرىدە. يەنە ئالماش ىە ئ  نما كىشىلىك ئالماش دە  
 . لىدەم ستەقى  كىشىلىك ئالماش چۈ ەندەرەدىى  ب نىە تب  دەرس

با ۇۇقا سۇۇۆزلەرگە قت ۇۇ لماي م سۇۇتەقى   —م سۇۇتەقى  كىشۇۇىلىك ئالمۇۇاش 
 لىتىلىدىغان ئالما الردىى ئىبارە . ئ  ر م ن  ر: ئىش

1 )III   ۇۇۇۇۇۇەبى  ئەرلىۇۇۇۇۇۇك بى لىۇۇۇۇۇۇك م سۇۇۇۇۇۇتەقى  كىشۇۇۇۇۇۇىلىك ئالمىشۇۇۇۇۇۇ 
 ئ (. مەنى  : )

2 )III   ۇۇۇۇەبى  ئۇۇۇۇايللىك بى لىۇۇۇۇك م سۇۇۇۇتەقى  كىشۇۇۇۇىلىك ئالمىشۇۇۇۇ 
 ئ (. مەنى  : )

3 )— II   ۇۇۇۇۇەبى  ئەرلىۇۇۇۇۇك بى لىۇۇۇۇۇك م سۇۇۇۇۇتەقى  كىشۇۇۇۇۇىلىك ئالمىشۇۇۇۇۇ 
 سەن(. مەنى  : )

4 ) — II   ۇۇۇەبى  ئايۇۇۇاللىك بى لىۇۇۇك م سۇۇۇتەقى  كىشۇۇۇىلىك ئالمىشۇۇۇ 
 سەن(.مەنى  : )

5 )— I   ئايالغۇۇۇۇۇا ئترتۇۇۇۇۇاق بى لىۇۇۇۇۇك م سۇۇۇۇۇتەقى  كىشۇۇۇۇۇىلىك -ئەر ۇۇۇۇۇەبى
 .  مەن(  : مەنى) ئالمىش 

)ئەسۇۇۇىەرتى : مەزكۇۇۇۇ ر ئالما ۇۇۇۇالرنىئ ئىىىىلىۇۇۇك ىە كۆ لۇۇۇۇۈۋ  ۇۇۇۇەكىللى   
 ئالالل بالى ا ب نى دىى ك  ىرى  دەرسلەردە سۆزلىرىدە(. 
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 ىنچى دەرسبەش
 

 توغرىسىدا  ىسىبىرىكمسۆز ئىزاپەتلىك مەزمۇن:  -1

ئىىى  ئى ىد قت  ل   تەىەلىك پاسۇى   — ى  بى ىىمسۆز ئىىا ەتلىك 
 ان سۆز بى ىىمى ىدىى ئىبارە . قىلغ

ئ رىقلىغۇۇۇۇ چ  ىە ئ رىقالنغ چىۇۇۇدىى تەركىۇۇۇۇب  ى ۇۇۇ بى ىىمسۇۇۇۇۆز ئىىا ەتلىۇۇۇك 
 تا ىدە. 

ىىرچۇۇ  بۇۇۆلىى  بۇۇ  سۇۇۆز بى ىىمى ۇۇىر  تەر ىۇۇمە قىلغانۇۇدا ئالۇۇد  بىۇۇلەن ئىى
ئ رىقالنغۇۇۇۇ چ (ن  يەنۇۇۇۇ  ن   ئانۇۇۇۇدىى بى ىرچۇۇۇۇ  بۇۇۇۇۆلىى  ))يەنۇۇۇ  ئ رىقلىغۇۇۇۇ چ (

ئتتت رى ۇۇۇۇۇۇۇۇىغا ئى ىلىۇۇۇۇۇۇۇۇك كۇۇۇۇۇۇۇۇ لى  قت  مچى ۇۇۇۇۇۇۇۇ   تەر ىۇۇۇۇۇۇۇۇمە قىلىۇۇۇۇۇۇۇۇل ئىىىى ۇۇۇۇۇۇۇۇىرىئ
 مەسىلەن: لىدە. قت  « نىئ»...

)م پەممەدنىئ كىتاب (  
 ئ رىقلىغ چ            ئ رىقالنغ چ                             

 د  ەن ە ئتبشاش. 
 رىئ ئۈس بى  ب س سى ىت  بار:  ىبى ىىمى سۆز ئىىا ەتلىك

ىە تەنۇۇ ىرر   )ئەلۇۇ    ( «»ئ رىقالنغۇۇ چ ( يەنۇۇ  ۆلىى  )( بى ىرچۇۇ  بۇۇ1
زەبەر  تۇۇۇۇۇۇاق   ۈملىۇۇۇۇۇۇدىى  ئترنىغۇۇۇۇۇۇا ئاساسۇۇۇۇۇۇەن تۇۇۇۇۇۇاقئۇۇۇۇۇۇابى   قتبۇۇۇۇۇۇ ا قىلمايۇۇۇۇۇۇدە ىە 

  ى  ىە تاق زى لىك پالەتتە ئتق لىدە. مەسىلەن: 
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ئەممارنىئ كىتاب  
ئۈستىدە( )ئتق تق چىرىئ ئۈستىل  

 د  ەن ە ئتبشاش. 
( ئىىىىرچۇۇۇ  بۆلىىىرىۇۇۇۇئ ئۇۇۇابى   پەردائىۇۇۇۇد زى لىۇۇۇك ئتق لىۇۇۇۇدە. ئەگەر ئۇۇۇۇ  2

ر  قتبۇۇۇ ا قىلمايۇۇۇدىغان ئى ۇۇۇىد بتل ۇۇۇا  بىۇۇۇلەن تۈرلىرىشۇۇۇ زىۇۇۇ  پەرىۇۇۇىە ئۇۇۇابى   
 ئۇۇترەن  ەپەتۇۇتىىزى نىۇئ ئترنىۇۇدا زەبەرلىۇۇك ئتق لىۇۇدە. ئەممۇۇا  بىۇى ئۇۇ ن  يەنىۇۇال 

 ىى. مەسىلەن: زى لىك ئتق لغان دە  قارايم
)م پەممەدنىئ كىتاب (  
 ) اتىمەنىئ كىتاب (  

 د  ەن ە ئتبشاش. 
بى ىرچۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  بۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۆلىىىر  ئۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  ( ئىىىىرچۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  بۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۆلىى  ئ رىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇك ئى ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇىد بتل ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇا  3

 ئ رىقلىققا ئايالندەرىدە. مەسىلەن: 
)ئەممارنىئ كىتاب (  
 )ئتق تق چىرىئ قەلىم (  

 د  ەن ە ئتبشاش. 

 توغرىسىدا  بىرىكمىسى قاراتما سۆزمەزمۇن:  -2
كۇۇۇۇۇۇۆز ئالدىۇۇۇۇۇۇدىى  مەلۇۇۇۇۇۇ    ەبى ۇۇۇۇۇۇر  ئۇۇۇۇۇۇۆزى ە  —بى ىىمى ۇۇۇۇۇۇ  قاراتمۇۇۇۇۇۇا سۇۇۇۇۇۇۆز 

ئىشۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇلىتىلىدىغان چۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇاقى ى  قت  مچى ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  بىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇلەن  مەق ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇىتىدەقۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇارىتى  
 . ئىبارە  ىئى ىمدىى بى ىىىەن سۆز بى ىىمى ىدى

ئۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  چۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇاقى ى  قت  مچى ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  ىە چاقى ىلغ چىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇدىى ئىبۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇارە  ئىىىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  
 بۆلەكتىى تەركىب تا ىدە. 



 

 
16 

  

 ب  سۆز بى ىىمى ىرىئ ئابى ىم  تەن ىرر  قتب ا قىلمايدە. مەسىلەن: 
)پەي ياسى ى (  
 چاقى ىلغ چ      چاقى ى  قت  مچى               

 د  ەن ە ئتبشاش. 

 توغرىسىدا « »مۇن: مەز -3
 «. ت  ىدە»  «ئاستىدا»مەنى  : 

 ئاتىلىش : ئترەن رەىىش . 
بۇۇۇۇۇۇۇاراكت   : قاتقۇۇۇۇۇۇۇان ئى ۇۇۇۇۇۇۇىد بتلۇۇۇۇۇۇۇ    ئابى ىرىۇۇۇۇۇۇۇئ پەرىۇۇۇۇۇۇۇىە  ئۆزگى ىشۇۇۇۇۇۇۇ  

  ەكىلدە ئا ىارا ئىزادىلەنمەيدە. 
     ىللىۇۇۇك  ۈملىۇۇۇدە ىەزىزى ۇۇۇ : ئى ۇۇۇىملىك  ۈملىۇۇۇدە بەىەر بتلۇۇۇ   ك لىۇۇۇدە

 مەسىلەن:    ك لىدە. ئترەن تتلدەرب چ  بتل
ئ   تزىرىئ ئاستىدا 

ستمىىر   تزىرىئ ئاستىدا قتيدە 
 ئتبشاش. د  ەن ە 

 توغرىسىدا  ئۇالنما ھەمزىلىك ئىسىمالرمەزمۇن:  -4
پەر   ئ  نما پەمىە بىۇلەن با ۇالنغان با ئتبشاش باش  ر...    

 ئى ىمالر ئ  نما پەمىىلىك ئى ىمالر د  ىلىدە. 
ئى ۇۇۇۇىمالر  ۈملىرىۇۇۇۇئ ب شۇۇۇۇىدا كەل ۇۇۇۇە ب شۇۇۇۇىدىى  پەمۇۇۇۇىە  ئ  نمۇۇۇۇا پەمىىلىۇۇۇۇك

ب شۇۇۇۇىدىى  پەمۇۇۇۇىە ي ىىلىۇۇۇۇدە پە  ئتق لىۇۇۇۇدە؛ ئەگەر  ۈملىرىۇۇۇۇئ ئارى ۇۇۇۇىدا كەل ۇۇۇۇە 
 مەسىلەن: ي ىىلىدە  ئەمما ئتق لمايدە. 
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  .قىىنىئ ئى م  زەيرەب)پ لىق (        بالىرىئ ئى م  م پەممەد)پ لىق (      

    
  م دى نىئ ئتبل  قەيەردە؟               ئتبل  سىرىزتارىئ ئتق تق چى             

 د  ەن ە ئتبشاش. 
 

                            ↓           ↓ 
 ئ رىقلىغ چ           ئ رىقالنغ چ                                
 )ئىىا ەترىئ بى ىرچ  بۆلىى (             )ئىىىىرچ  بۆلىى (      
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  ىنچى دەرسئالت

 توغرىسىدا « »مەزمۇن:  -1
 «. ب »مەنى  : 

 بى لىك ي قىرر  كۆرسىتى  ئالمىش .  اياللىكئاتىلىش : ئ
ئىشلىتىلىشۇۇۇۇۇۇۇۇ : يۇۇۇۇۇۇۇۇ قىى ئترەنۇۇۇۇۇۇۇۇدىى  ئايۇۇۇۇۇۇۇۇاللىك  ىۇۇۇۇۇۇۇۇر  بى لىۇۇۇۇۇۇۇۇك سۇۇۇۇۇۇۇۇۇاندىى  

  ەي ىلەرن  ئىشارە  قىلىل كۆرسىتى  ئۈچۈن ئىشلىتىلىدە. 
  ئابى ىرىۇۇۇۇۇۇۇئ پەرىۇۇۇۇۇۇۇىە  ئۆزگى ىشۇۇۇۇۇۇۇ  بۇۇۇۇۇۇۇاراكت   : قاتقۇۇۇۇۇۇۇان ئى ۇۇۇۇۇۇۇىد بتلۇۇۇۇۇۇۇ  

  ەكىلدە ئا ىارا ئىزادىلەنمەيدە.  
 مەسىلەن: . ئى ە  بتل   ك لىدە كۆ ىرچە ئى ىملىك  ۈملىدەىەزىزى  : 

)ب  ئەلىرىئ سائىت (  
 )ب  قازان(  

 توغرىسىدا « »مەزمۇن:  -2
 «. ئۈچۈن»  «نىئ»... مەنى  : 
 زى  قىلى  قت  مچى  . ئابى ىر  ئاتىلىش : 

ىەزىزى ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ : ئۆزىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇدىى ك ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ ىى كەلۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ ەن ئى ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇىمرىئ ئۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇابى ىر  زى لىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇك 
 . مەسىلەن: ت رئتق ت  
 (ب  بالىدنىئ)  

 د  ەن ە ئتبشاش. 
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 توغرىسىدا  ئەزاالر ۋە تاق جۈپبەدەندىكى مەزمۇن:  -3
ىى   ۈ  ئەزا رنىئ ئى ىملى   ئاياللىك ئادە  ىە پاي انالرنىئ بەدىرىد

 ىر ۇۇۇۇۇۇۇۇتىى  ئى ۇۇۇۇۇۇۇۇىمالر قاتارىۇۇۇۇۇۇۇۇدىى پ  ۇۇۇۇۇۇۇۇابلىرىدە.  ۇۇۇۇۇۇۇۇ پا  بۇۇۇۇۇۇۇۇ  رن  كۆرسۇۇۇۇۇۇۇۇىتى  
 ئىشلىتىلىدە. مەسىلەن: « »ئۈچۈن 
ب  ق  ق  
)ب  كۆز(  

لىۇۇۇۇك ئۇۇۇۇادە  ىە پاي انالرنىۇۇۇۇئ بەدىرىۇۇۇۇدىى  تۇۇۇۇاق ئەزا رنىۇۇۇۇئ ئى ۇۇۇۇىملى   ئەر
 ىر ۇۇۇۇۇۇۇۇتىى  ئى ۇۇۇۇۇۇۇۇىمالر قاتارىۇۇۇۇۇۇۇۇدىى پ  ۇۇۇۇۇۇۇۇابلىرىدە.  ۇۇۇۇۇۇۇۇ پا  بۇۇۇۇۇۇۇۇ  رن  كۆرسۇۇۇۇۇۇۇۇىتى  

 مەسىلەن: ئىشلىتىلىدە.  «»ئۈچۈن 
 )ب  ب رەن(  
 )ب  ئ غىى(  

د  ەن ە ئتبشاش.

 توغرىسىدا ئاياللىق جىنستىكى ئىسىمالر مەزمۇن:  -4
لىك  ىر ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇتىى  ئى ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇىمالربا ئەرلىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇك  ىر ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇتىى  ئى ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇىمالرن  ئايۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇال

 ىدە. مەسىلەن: ئ لىر« »ئۆزگەرتمەكچ  بتل اق  ئابى ىغا 
 ←←

ئەرەب تىلىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇدا يەنە ئايۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇاللىك  ىر ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇقا تەىە ئىىەنلىىىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ ە ئائىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇم بىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ ەر 
ئۇۇۇا مە  بتلمى ۇۇۇۇىم  ئايۇۇۇاللىك  ىر ۇۇۇۇتىى  ئى ۇۇۇۇىد پ  ۇۇۇابلىرىدىغان بىۇۇۇۇ  تۈركۇۇۇۇۈ  

 د  ەن ە ئتبشاش. سۆزلەر بار. مەسىلەن: 
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 ىنچى دەرسيەتت
 

 توغرىسىدا « »
 «.  ئاىە»مەنى  : 

 ئاتىلىش : ئاياللىك بى لىك يى اقر  كۆرسىتى  ئالمىش . 
ئىشلىتىلىشۇۇۇۇۇۇۇۇۇ : يىۇۇۇۇۇۇۇۇۇ اق ئترەنۇۇۇۇۇۇۇۇۇدىى  ئايۇۇۇۇۇۇۇۇۇاللىك  ىۇۇۇۇۇۇۇۇۇر  بى لىۇۇۇۇۇۇۇۇۇك سۇۇۇۇۇۇۇۇۇاندىى  

 ە  قىلىل كۆرسىتى  ئۈچۈن ئىشلىتىلىدە.  ەي ىلەرن  ئىشار
بۇۇۇۇۇۇۇاراكت   : قاتقۇۇۇۇۇۇۇان ئى ۇۇۇۇۇۇۇىد بتلۇۇۇۇۇۇۇ    ئابى ىرىۇۇۇۇۇۇۇئ پەرىۇۇۇۇۇۇۇىە  ئۆزگى ىشۇۇۇۇۇۇۇ  

 ئا ىارا ئىزادىلەنمەيدە.  ەكىلدە 
 مەسىلەن: . ئى ە  بتل   ك لىدە كۆ ىرچە ئى ىملىك  ۈملىدەىەزىزى  : 

)ئاىە  اتىمە(  
 ت ب  ()ئاىە   

  د  ەن ە ئتبشاش.
ئەرلىك  ىۇر  « »بىلەن « »د مەۋ  كۆرسىتى  ئالما لى ىدىى 

بىۇۇۇلەن « »  ىەبى لىۇۇۇك سۇۇۇاندىى   ۇۇۇەي ىلەرن  ئىشۇۇۇارە  قىلىۇۇۇل كۆرسىتىشۇۇۇ
ئايۇۇۇۇۇۇۇاللىك  ىۇۇۇۇۇۇۇر  بى لىۇۇۇۇۇۇۇك سۇۇۇۇۇۇۇاندىى   ۇۇۇۇۇۇۇەي ىلەرن  ئىشۇۇۇۇۇۇۇارە  قىلىۇۇۇۇۇۇۇل « »

 كۆرسىتىشىە ئىشلىتىلىدە. 
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 چى دەرسىنسەككىز
 

 توغرىسىدا  ىسىبىرىكم سۆز ئىزاھلىقمەزمۇن:  -1
كۆرسۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇىتى  ئالمىشۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇىدىى ك ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ ىى بىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ   —ى ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  بى ىىمسۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۆز ئىىاپلىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇك 

لىۇك ئى ۇۇىد ئ لىرىۇل ك لىۇۇل بۇ  ئالما ۇۇر  ئىىاپلىغۇان سۇۇۆز بى ىىمى ۇۇىدىى «»
 ئىبارە . مەسىلەن: 

)ب  كىش  ستدى ەر( 
 )ئاىە كىش  دوبت ر( 

 د  ەن ە ئتبشاش. 
ئىىاپلىۇۇۇۇۇۇك سۇۇۇۇۇۇۆز بى ىىمى ۇۇۇۇۇۇ  ئىىاپالنغۇۇۇۇۇۇ چ  ىە ئىىاپلىغ چىۇۇۇۇۇۇدىى تەركىۇۇۇۇۇۇب 

ل تا قۇۇۇۇان بتلۇۇۇۇ    بۇۇۇۇ  ر تۆىەنۇۇۇۇدىى  بىۇۇۇۇ  قۇۇۇۇانچە  ەپەتۇۇۇۇلەردە ئۆزئۇۇۇۇارا ماسلىشۇۇۇۇى
 دە: ك لى

  ەپەتتە ماسلىشىدە. (يەن  بى لىك  ئىىىىلىك ىە كۆ لۈۋ) ( سان1
  ەپەتتە ماسلىشىدە.  (يەن  ئەرلىك ىە ئاياللىك)  (  ىر2
 (يەنۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  ئابى ىرىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇئ زەبەر   ىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  ىە زى لىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇك ئتق ل  ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ ) ئى ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ اب( 3

 ىدە.  ەپەتتە ماسلىش
 ىدە. ە ئ رىق ىى بتل ش  ەپەتتە ماسلىش( ئ رىك ى4

    تە  ىالت  ئالالل تەئا  بالى ا ك  ىرى  دەرسلەردە سۆزلىرىدە. قالغان 
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 توغرىسىدا  «»ۋە  «»مەزمۇن:  -2
 د  ەن مەنىدە.  «ئارقى ىدا» —« »  «ئالدىدا» —« »

 ئاتىلىش : ئترەن رەىىش . 
 باراكت   : قاتقان ئى ىمالر. 

   ىللىۇۇۇك   بەىەر بتلۇۇۇ   ك لىۇۇۇدە كۇۇۇۆ ىرچە ئى ۇۇۇىملىك  ۈملىۇۇۇدەىەزىزى ۇۇۇ : 
بتلۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ   ك لىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇدە.  )يەنۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  ئۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇترەن رەىىشۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ (  ۈملىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇدە ئۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇترەن تتلۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇدەرب چ 

 مەسىلەن: 
 )ستدى ەرنىئ ئۆي  مەسجىدنىئ ئالدىدا( 
 )دوبت رنىئ ئۆي  مەكتە رىئ كەيرىدە( 

 )مەن پامىدنىئ ئالدىدا ئتلت ردە (
 .  )ئاستىغا سىىىلغانلى   ئترەن رەىىش ( تبشاشد  ەن ە ئ

 توغرىسىدا  بولغان ئىسىمالر «» ئاخىرىدا مەزمۇن: -3
سۇۇۇۇۈرەتلىك ئەلۇۇۇۇ  بتلغۇۇۇۇان ئى ۇۇۇۇىمالرنىئ « »)ئەلۇۇۇۇ ( يۇۇۇۇاك  « »ئابى ىۇۇۇۇدا 

ئا ۇۇۇۇۇۇۇۇۇىارا ئى  ابۇۇۇۇۇۇۇۇۇ   ەرەزىۇۇۇۇۇۇۇۇۇس )تەقۇۇۇۇۇۇۇۇۇدى ەن( بتلىۇۇۇۇۇۇۇۇۇدە  يەنۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  زەبەر   ىۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  ىە زىۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  
 ئتق لىدە. مەسىلەن: ئتق لمايدە  بەلى  ئترەن  ەپەتتىى 

)ئام  ىىا يەپ دىس دۆلىت (  ىشلىك ئتق لغىر : 
 )مەن ئام  ىىىدىى(زى لىك ئتق لغىر  : 

                              
مى ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇالالردىى  ئاسۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇت  سۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇىىىلغان يەنۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  بۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  د  ەنۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ ە ئتبشۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇاش. 

 ئترەن  ەپەتتىى  ى  ىە زى لىك ئتق لد . ئى ىمۇۇالرنىئ ئابى   
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 ىنچى دەرستوققۇز
 

 توغرىسىدا  سۈپەتلىك سۆز بىرىكمىسىمەزمۇن:  -1
بىۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  ئى ۇۇۇۇۇۇۇۇۇىمرىئ ئارقى ۇۇۇۇۇۇۇۇۇىدىى يەنە بىۇۇۇۇۇۇۇۇۇ   —سۇۇۇۇۇۇۇۇۈ ەتلىك سۇۇۇۇۇۇۇۇۇۆز بى ىىمى ۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  

 ئىبارە . مەسىلەن:   ئى ىد ك لىل ئ ن  سۈ ەتلى ەن سۆز بى ىىمى ىدىى
 )مەن ي    ئتق ب چ (          
ئ  ي    قىى ئتق ب چ           

 د  ەن ە ئتبشاش. 
سۇۇۇۇۇۇۈ ەتلىك سۇۇۇۇۇۇۆز بى ىىمى ۇۇۇۇۇۇ  سۇۇۇۇۇۇۈ ەتلەن ۈچ  بىۇۇۇۇۇۇلەن سۇۇۇۇۇۇۈ ەتلى ۈچىدىى 

بى ى ە ماسلىشىل - ەپەتتىى بى  تەركىب تا قان بتل    ئ  ر م نداق تۆ 
 ك لىدە: 
 ماسلىشىدە. مەسىلەن:   ەپەتتە ( ئى  اب )يەن  ئابى ىرىئ پەرىىىت (1

 )ب  ي    كىتاب(
 )مەن ي    كىتابر  ئتق دە ( 
 ئى مىدەر( )ب  ي    كىتابرىئ 
  ەپەتتە ماسلىشىدە. مەسىلەن:  ((  ىر  )يەن  ئەرلىك ىە ئاياللىك2

 
 )ئەپمەدنىئ بى  چتڭ ئتبل  ىە بى  كىچىك قىى  بار(
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 ەپەتۇۇۇۇۇۇتە ماسلىشۇۇۇۇۇۇىدە.  (بى لىۇۇۇۇۇۇك  ئىىىىلىۇۇۇۇۇۇك ىە كۆ لۇۇۇۇۇۇۈۋ )يەنۇۇۇۇۇۇ  ( سۇۇۇۇۇۇان3
 مەسىلەن: 

 )بىىنىئ بى  يابش  م دى ىمىى بار(  
 ( ئ رىك ىە ئ رىق ىى بتل ش  ەپەتتە ماسلىشىدە. مەسىلەن: 4

 )ئ  ي    قىى ئتق ب چ (        
 )ئەرەب تىل  ئاسان تىلدەر(        

  د  ەنلەرگە ئتبشاش.

 توغرىسىدا  سۈپەتداش ئىسىمالر تۈرلىنىشتىن چەكلەنگەنمەزمۇن:  -2

...  ربا ئتبشاش ئى ۇىمالر تتلۇ ق          
 تۈرلەنمەيدىغان ىە تەن ىرر  قتب ا قىلمايدىغان سۈ ەتداش ئى ىمالردەر. 

ەترۇۇۇۇۇۇ  قتبۇۇۇۇۇۇ ا قىلمايۇۇۇۇۇۇدە  بۇۇۇۇۇۇ  ئى ۇۇۇۇۇۇىمالرنىئ ئۇۇۇۇۇۇابى   تەنۇۇۇۇۇۇ ىى ىە زىۇۇۇۇۇۇ  پەرىى
بەلىۇۇۇۇ  تۇۇۇۇاق  ىۇۇۇۇ  ىە تۇۇۇۇاق زەبەرلىىۇۇۇۇال ئتق لىۇۇۇۇدە  زى لىۇۇۇۇك ئتق لىۇۇۇۇدىغان ئترەنۇۇۇۇدا 

 زەبەرلىك ئتق لىدە. مەسىلەن: 
 )م رىئ قترسىقىد ئاس(     
 )سىى ئ س  زل قتىى يىغلىدى ىىم (     

 د  ەن ە ئتبشاش. 

 توغرىسىدا  «»ۋە  «»مەزمۇن:  -3

« ي رىۇۇۇۇۇۇۇدا»  «ق شۇۇۇۇۇۇۇىدا» —« »د ۇۇۇۇۇۇۇ ەن مەنىۇۇۇۇۇۇۇدە؛ « پۇۇۇۇۇۇۇازى » — «»
 د  ەن مەنىدە. 
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 ئترەن رەىىش .  —« »ىاقىم رەىىش ؛  — «»ئاتىلىش : 
« »؛ ىاقىتر  ئ قت رەش ئۈچۈن ئىشلىتىلىدە — «»ئىشلىتىلىش : 

 . ئترەنر  ئ قت رەش ئۈچۈن ئىشلىتىلىدە —
 . ىەزىزى  :  ۈملىدە رەىى  بتل   ك لىدە

دەرسۇۇىدە  -12تتب ى ۇۇىدىى  مەزمۇۇ نالر كىتابرىۇۇئ « »ئەسۇۇىەرتى : 
 سۆزلىرىدە ئالالل تەئا  بال ا. 
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 ىنچى دەرسئون
 

 توغرىسىدا  ئۇالنما كىشىلىك ئالماشمەزمۇن:  -1

لى ىمىىدە م سۇۇۇۇۇۇتەقى  كىشۇۇۇۇۇۇىلىك ئالمۇۇۇۇۇۇاش تتب ى ۇۇۇۇۇۇىدا بىۇۇۇۇۇۇى ئالۇۇۇۇۇۇدىرق  دەرسۇۇۇۇۇۇ
چۈ ەنچە ب  ىل ئۆتىەن  ئەمد  ب  دەرستە كىشىلىك ئالما رىئ ئىىىىرچ  
بىۇۇۇۇۇۇۇ  تۇۇۇۇۇۇۇۈر  بتلغۇۇۇۇۇۇۇان ئ  نمۇۇۇۇۇۇۇا كىشۇۇۇۇۇۇۇىلىك ئالمۇۇۇۇۇۇۇاش تتب ى ۇۇۇۇۇۇۇىدا چۈ ۇۇۇۇۇۇۇەنچە ب  ىۇۇۇۇۇۇۇل 

 ئۆتىمىى. 
م سۇۇۇۇۇۇۇۇۇتەقى  ئىشۇۇۇۇۇۇۇۇۇلىتىلمەيدىغان   ەقە   —ئ  نمۇۇۇۇۇۇۇۇۇا كىشۇۇۇۇۇۇۇۇۇىلىك ئالمۇۇۇۇۇۇۇۇۇاش 

 ئىشلىتىلىدىغان كىشىلىك ئالما تىى ئىبارە .  ئ   غا سۆزلەرنىئ ئابى ى
III  :ەبى  ئ  نما كىشىلىك ئالما لى   م ن  ر  
        

بۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  ئالما ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇالر ئى ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇىمرىئ ئابى ىغۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇا ئ  ن ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇا ئ رىقلىغۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ چ      ىلرىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇئ 
 رب چ  بتل   ك لىدە. مەسىلەن: ئابى ىغا ئ  ن ا تتلدە

 )ئ نىئ ئى م  ئ سامە(        
 )ئ نىئ ئى م  زەيرەب(        
 )مەن ئ ن  چۈ ەندىد(        

 د  ەن ە ئتبشاش. 
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II  :ەبى  ئ  نما كىشىلىك ئالما لى   م ن  ر  
        

ب  رمۇۇۇۇۇۇ  ئى ۇۇۇۇۇۇىمرىئ ئابى ىغۇۇۇۇۇۇا ئ  ن ۇۇۇۇۇۇا ئ رىقلىغۇۇۇۇۇۇ چ      ىلرىۇۇۇۇۇۇئ ئابى ىغۇۇۇۇۇۇا 
 ئ  ن ا تتلدەرب چ  بتل   ك لىدە. مەسىلەن: 

 )داداڭ قەيەردە(  ئى مىئ ن مە) 
 كىد ياراتت ()سىلەرن  

 د  ەن ە ئتبشاش. 
I  :ەبى  ئ  نما كىشىلىك ئالما لى   م ن  ر  

    
ب  رمۇۇۇۇۇۇ  ئى ۇۇۇۇۇۇىمرىئ ئابى ىغۇۇۇۇۇۇا ئ  ن ۇۇۇۇۇۇا ئ رىقلىغۇۇۇۇۇۇ چ      ىلرىۇۇۇۇۇۇئ ئابى ىغۇۇۇۇۇۇا 

ئايالغۇۇۇۇۇۇۇۇۇا ئترتۇۇۇۇۇۇۇۇۇاق ئىشۇۇۇۇۇۇۇۇۇلىتىلىدە.  -ئ  ن ۇۇۇۇۇۇۇۇا تتلۇۇۇۇۇۇۇۇۇدەرب چ  بتلۇۇۇۇۇۇۇۇۇ   ك لىۇۇۇۇۇۇۇۇۇدە ىە ئەر
 مەسىلەن: 
ئى مىد م پەممەد        
 )سىرىزىمىى چى ايلىك(           
 )بىىن  ئالالل ياراتت (       

 د  ەن ە ئتبشاش. 

 توغرىسىدا « »مەزمۇن:  -2
ئۇۇۆتىەن زامۇۇان ك ئ رىۇۇ ۇۇەبى  ئەرلىۇۇك بى لىۇۇك  IIIگە ئتبشۇۇاش «»
 II  ئۇۇ  ئ  ن ۇۇا« »غۇۇا ئالۇد  سۇۇ ك ن ئتق لغۇۇ چ  زەبەرلىۇك رىۇئ ئابى ى   ىلى

ئەگەر ئۇۇۇۇۇۇۇۆتىەن زامۇۇۇۇۇۇۇان    ىلىغۇۇۇۇۇۇۇا ئايلىرىۇۇۇۇۇۇۇدە. ئ رىۇۇۇۇۇۇۇك  ۇۇۇۇۇۇۇەبى  ئەرلىۇۇۇۇۇۇۇك بى لىۇۇۇۇۇۇۇك 
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ئايالغۇۇۇۇۇۇا -ئەر  ۇۇۇۇۇۇەبى  I ئ  ن ۇۇۇۇۇۇا  «»ئالۇۇۇۇۇۇد  سۇۇۇۇۇۇ ك ن ئتق لغۇۇۇۇۇۇ چ   ىشۇۇۇۇۇۇلىك 
 ىك ئ رىك ئۆتىەن زامان    ىلىغا ئايلىرىدە. مەسىلەن: ئترتاق بى ل

 (؟)ئ  م پەممەدى ك ىەيتىە باردى م 
(.)  نداق  باردىد   

 د  ەن ە ئتبشاش. 

 توغرىسىدا  نىڭ ئىشلىتىلىشى«»ۋە  «»مەزمۇن:  -3
  «»بىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  نەرسۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇىرىئ يانۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇدا بۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇارلىقىر  ئ قت رە ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇتا ئۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇادەملەر ئۈچۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۈن 

ئالما ۇۇۇۇت رە  ئىشلىتىشۇۇۇۇىە بتلمايۇۇۇۇدە. ئىشۇۇۇۇلىتىلىدە. « »نەرسۇۇۇۇىلەر ئۈچۇۇۇۇۈن 
 مەسىلەن: 
  

 م رىئ كىتابىد بار(            )م رىئ ق  ىردىشىد بار(
 د  ەن ە ئتبشاش. 

دىۇۇى با ۇۇقا ئ  نمۇۇا «»ئەسۇۇلىدە زى لىۇۇك ئتق ل ۇۇىم   لۇۇ ىىى « »مەزكۇۇ ر 
غاندا يەپ ىللىىر  كۆزدە ت ت   زەبەرلىك ئتق لىدە: ئ  نكىشىلىك ئالما الر 

 د  ەن ە ئتبشاش.  « ... »  «»  «»  «»

 توغرىسىدا « »مەزمۇن:  -4
رىۇۇئ ئۇۇترن  يۇۇاك  ىاقتىرۇۇ  ئ قت رىۇۇدىغان ئى ۇۇىد پەرىىەت-ئىۇۇ  —« »

 بتل    رەىى  بتلغانلىق  ئۈچۈن زەبەرلىك ئتق لغان. مەسىلەن: 
)پامىد بالىد بىلەن بى  ىاقىتتا چىقىل كەتت ( 

 لت رد ()ئتق تق چ  م دى  بىلەن بى  ئترەندا ئت
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 توغرىسىدا تولۇق تۈرلىنىدىغان خاس ئىسىمالر مەزمۇن:  -5
...  ربۇۇا ئتبشۇۇاش ئى ۇۇىمالرنىئ ئۇۇابى    تەن ىرلىۇۇك      

 ئتق لىدە ىە ئۈچىل  پەرىىە  بىلەن تتل ق تۈرلىرىدە. مەسىلەن: 
      

 د  ەن ە ئتبشاش. 
...  ربۇۇا ئتبشۇۇاش ئى ۇۇىمالر تتلۇۇ ق تۈرلەنمەيۇۇدىغان      

  ىە تەن ىرر  قتب ا قىلمايدىغان ئەرلىك  ىر تىى  باي ئى ىمالردەر.
بۇۇۇۇۇ  ئى ۇۇۇۇۇىمالرنىئ ئۇۇۇۇۇابى ىم  تەنۇۇۇۇۇ ىى ىە زىۇۇۇۇۇ  پەرىىەترۇۇۇۇۇ  قتبۇۇۇۇۇ ا قىلمايۇۇۇۇۇدە  

ئترەنۇۇۇۇدا  بەلىۇۇۇۇ  تۇۇۇۇاق  ىۇۇۇۇ  ىە تۇۇۇۇاق زەبەرلىىۇۇۇۇال ئتق لىۇۇۇۇدە  زى لىۇۇۇۇك ئتق لىۇۇۇۇدىغان
 زەبەرلىك ئتق لىدە. مەسىلەن:  

       
 د  ەن ە ئتبشاش. 

: ئاخىرىنى زىر قىلغۇچى ھەرپلەر كىرگەن ئىسىمالرنىڭ مەزمۇن -6
 سۈپەت بولۇشى توغرىسىدا

ن كى گۇۇۇۈزەل ەزىۇۇۇ  ئتق تقۇۇۇ چ  پەر  ب شۇۇۇىغا ئ رىق ۇۇۇىى ئى ۇۇۇىمدىى ك ۇۇۇ ىى 
ئى ۇۇۇۇىمرىئ سۇۇۇۇۈ ىت  بتلىۇۇۇۇۇدە.  كەلۇۇۇۇ ەن ىى ئىل ى ىىۇۇۇۇ ئى ۇۇۇۇىد كەل ۇۇۇۇە  ئۇۇۇۇ  ئۆزىۇۇۇۇد

 مەسىلەن: 
 )مەن ئ نى   سىت م ئتق ب چى  ( 

 د  ەن ە ئتبشاش. 



 

 
31 

  

د ۇۇۇۇۇۇۇ ەن ئى ۇۇۇۇۇۇۇىمرىئ « »د ۇۇۇۇۇۇۇ ەن ئى ۇۇۇۇۇۇۇىد «  »بۇۇۇۇۇۇۇ   ۈملىۇۇۇۇۇۇۇدە 
 سۈ ىت  بتل   كەل ەن. 

 ئ  ر ئام  ىىىلىك دوبت ر ر() 
د ۇۇۇۇۇۇ ەن ئى ۇۇۇۇۇۇىمرىئ « »د ۇۇۇۇۇ ەن ئى ۇۇۇۇۇۇىد « »بۇۇۇۇۇ   ۈملىۇۇۇۇۇۇدە 

 سۈ ىت  بتل   كەل ەن. 
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 ىنچى دەرسون بىرئ
 

ئۇالنما كىشىلىك ئالماشالرنىڭ بېشىغا ئاخىرىنى زىر مەزمۇن:  -1
 توغرىسىدا  شىكىرگۈزۈلۈقىلغۇچى ھەرپلەرنىڭ 

 ربۇۇۇۇا ئتبشۇۇۇۇاش ئ  نمۇۇۇۇا كىشۇۇۇۇىلىك ئالما ۇۇۇۇالرنىئ ئالۇۇۇۇدىغا « ... »  «»
  ئۇۇۇۇۇۇۇ  ە ۇۇۇۇۇۇۇكى گۈزەلبۇۇۇۇۇۇۇا ئتبشۇۇۇۇۇۇۇاش ئۇۇۇۇۇۇۇابى ىر  زىۇۇۇۇۇۇۇ  قىلغۇۇۇۇۇۇۇ چ  قت ۇۇۇۇۇۇۇ مچىالر «»

زىۇۇۇۇۇ  ئتق تۇۇۇۇۇ     ئابى ىۇۇۇۇۇدىى  ئ  نمۇۇۇۇۇا كىشۇۇۇۇۇىلىك ئالما ۇۇۇۇۇالرن  ئۇۇۇۇۇترەن  ەپەتۇۇۇۇۇتىى
كۇۇۇۇۆ ىرچە چىلىك تتل ق ۇۇۇۇىى سۇۇۇۇۆز بى ىىمى ۇۇۇۇىر  پاسۇۇۇۇى  قىلىۇۇۇۇدە ىە مئالۇۇۇۇد  قت ۇۇۇۇ 

 بەىەر بتل   ك لىدە.   ملىك  ۈملىدەئى ى
 مەسىلەن: 

 )ئ نى دا كىچىك بابچا بار( 
 )ئ نى دا چتڭ د  ىىە بار( 

 توغرىسىدا « »مەزمۇن:  -2
-ۇىتىۇۇۇۇئايالغۇۇۇۇا ئترتۇۇۇۇاق ئىشل-ئۆلچىمىۇۇۇۇدە كەلۇۇۇۇ ەن ئەر« » —« »

   ىلۇۇۇ  بتلۇۇۇ     كەل ۈسۇۇۇ  زامۇۇۇان( بى لىۇۇۇك ئ رىۇۇۇك )  ۇۇۇەبى  Iلىدىغان ۇۇۇۇ
 «. » ەرەزىس ئىبارىت : . دەرئاستىغا يت  رەنغان ۆزئ ائىل  

مەسىلەن: 
 ئانامر  يابش  كۆرىمەن(-)مەن ئاتا
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 ئىككىنچى دەرسئون 
 

 توغرىسىدا « »مەزمۇن:  -1
 «.  قانداق؟»مەنى  : 

 ئاتىلىش : ستراق ئالمىش . 
 پالەتر  ستراش ئۈچۈن ئىشلىتىلىدە. ئىشلىتىلىش : 
قاتقۇۇۇۇۇۇۇان ئى ۇۇۇۇۇۇۇىد بتلۇۇۇۇۇۇۇ    ئابى ىرىۇۇۇۇۇۇۇئ پەرىۇۇۇۇۇۇۇىە  ئۆزگى ىشۇۇۇۇۇۇۇ   بۇۇۇۇۇۇۇاراكت   : 

 مەسىلەن:  ەكىلدە ئا ىارا ئىزادىلەنمەيدە. 
 قانداق()ئەپ الى ىى   

  د  ەن ە ئتبشاش. 

 توغرىسىدا  (نىسبىي ئالماش )مەزمۇن:  -2
-ۇئۇۇۇۇۆز ئالۇۇۇۇدىغا م سۇۇۇۇتەقى  بىۇۇۇۇ  مەنۇۇۇۇان  ئ قت رالمايدىۇۇۇۇ —نى ۇۇۇۇبىس ئالمۇۇۇۇاش 

غان   ەقە  ئۆزىۇۇدىى ك  ىرىۇۇ  تتل قلىغ چىرىۇۇئ ىاسىتى ۇۇ  بىۇۇلەن قت ۇۇ مچە ۇۇۇ
  . مەنە ئىزادىلەيدىغان بابلىغ چ  سۆزدىى ئىبارە

دىۇۇۇۇۇى ئىبۇۇۇۇۇارە  ئىىىۇۇۇۇۇ  نى ۇۇۇۇۇبىس ئالمۇۇۇۇۇاش «»ىە « »بۇۇۇۇۇ  دەرسۇۇۇۇۇتە 
« »ئەرلىۇۇۇۇك  ىۇۇۇۇر  بى لىۇۇۇۇك سۇۇۇۇان ئۈچۇۇۇۇۈن  « »سۇۇۇۇۆزلەن ەن بتلۇۇۇۇ    

 ئاياللىك  ىر  بى لىك سان ئۈچۈن ئىشلىتىلىدە. مەسىلەن: 
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 ب  قىىچاق كىد( )سىى بىلەن ت ربان   
 كىد( كچىك با )سىى بىلەن ت ربان ب   

 د  ەن ە ئتبشاش. 

 توغرىسىدا « »مەزمۇن:  -3
ئەرلىۇۇك بى لىۇۇك ئ رىۇۇك ئۇۇۆتىەن زامۇۇان   ۇۇەبى  III گە ئتبشۇۇاش«»
ئايۇۇۇۇۇۇۇۇۇاللىك   ۇۇۇۇۇۇۇۇۇەبى  III ئۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  ا  ۇۇۇۇۇۇۇۇۇئ  ن« »ئابى ىغۇۇۇۇۇۇۇۇۇا سۇۇۇۇۇۇۇۇۇ ك نل ق  رىۇۇۇۇۇۇۇۇۇئ   ىلى

 بى لىك ئ رىك ئۆتىەن زامان    ىلىغا ئايلىرىدە. مەسىلەن: 
 )ئ  دوبت ربانىغا كەتت (         

 د  ەن ە ئتبشاش. 

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

كە ئتبشۇۇۇاش ئۇۇۇابى   سۇۇۇ ك نل ق سۇۇۇۆزنىئ ئارقى ۇۇۇىدىى ب شۇۇۇىغا «»
قت ۇۇۇۇۇ لغان سۇۇۇۇۇۆز كەلۇۇۇۇۇ ەن بتل ۇۇۇۇۇا  بۇۇۇۇۇ  رن  ئۇۇۇۇۇ    ئتق بانۇۇۇۇۇدا سۇۇۇۇۇ ك نل ق « »

 پەر ىە زى  پەرىىە  ب  ىلىدە. مەسىلەن: 
  ←

 د  ەن ە ئتبشاش. 
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 نچى دەرسئون ئۈچى
 

 توغرىسىدا « »مەزمۇن:  -1
ئايالغۇا ئترتۇاق -نىۇئ كۆ لۇۈۋ  ۇەكل  بتلۇ    ئەر«»بىۇلەن « »ب  

ئىشلىتىلىدە. مەسىلەن: 
 )ب  ر ئەرلەردەر(  
 )ب  ر قىى ردەر(  

 د  ەن ە ئتبشاش. 

 توغرىسىدا  «»مەزمۇن:  -2

 نىئ كۆ لۈۋ  ەكلىدەر. «»ب  
 ئەرلىك كۆ لۈۋ م ستەقى  كىشىلىك ئالمىش .   ەبى  IIIئاتىلىش : 
 ئى ە بتل   ك لىدە.  كۆ ىرچە ئى ىملىك  ۈملىدەىەزىزى  : 
 مەسىلەن: 

 )ئ  ر ي    ئتق ب چىالر(        
 )ئ  ر ئام  ىىىدىى(        

  د  ەن ە ئتبشاش. 
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 توغرىسىدا « »مەزمۇن:  -3
ئەرلىۇۇك بى لىۇۇك ئ رىۇۇك ئۇۇۆتىەن زامۇۇان   ۇۇەبى  III گە ئتبشۇۇاش«»
 III ئۇۇۇ   ۇۇۇا ئ  ن« »ئابى ىغۇۇۇا ئالۇۇۇد   ىۇۇۇ  ئتق لغۇۇۇ چ  سۇۇۇ ك نل ق رىۇۇۇئ    ىلى
 مەسىلەن:  ئەرلىك كۆ لۈۋ ئ رىك ئۆتىەن زامان    ىلىغا ئايلىرىدە. بى  ە

 )ئ  ر ئا رانىغا كەتت (      
 د  ەن ە ئتبشاش. 

 توغرىسىدا « »مەزمۇن:  -4
 نىئ كۆ لۈۋ  ەكلىدەر. «»ب  

 ۈۋ م ستەقى  كىشىلىك ئالمىش . ئاياللىك كۆ ل  ەبى  IIIئاتىلىش : 
 ئى ە بتل   ك لىدە. مەسىلەن:  كۆ ىرچە ئى ىملىك  ۈملىدەىەزىزى  : 

 (؟)ئ  ر پەمشى ىلەرم 
 (.)  نداق  ئ  ر پەمشى ىلەر

 د  ەن ە ئتبشاش. 

 توغرىسىدا  رىكمىسىئورۇنداش ئىزاھلىق سۆز بىمەزمۇن:  -5
لىۇۇۇك «»ئ نۇۇۇ انر  بىلدەرىۇۇۇدىغان -نۇۇۇا  —ئترەنۇۇۇداش ئىىاپلىۇۇۇك بىۇۇۇ ىىمە 

ئ رىۇۇۇۇۇۇۇك ئى ۇۇۇۇۇۇۇىمدىى ك ۇۇۇۇۇۇۇ ىى بىۇۇۇۇۇۇۇ  بۇۇۇۇۇۇۇاي ئى ۇۇۇۇۇۇۇىد ك لىۇۇۇۇۇۇۇل ئۇۇۇۇۇۇۇ ن  ئىىاپلىغۇۇۇۇۇۇۇان سۇۇۇۇۇۇۇۆز 
 بى ىىمى ىدىى ئىبارە . مەسىلەن: 

  )ئ  رنىئ ئاتى    ەيخ بىالا(        
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 توغرىسىدا  «»كېيىن كەلگەن  دىن«»مەزمۇن:  -6
 بۇا ئتبشۇاش«» — «»د  ەن ئى ىمدىى ك  ىى كەل ەن « »
 دە  تەر ىمە قىلىرىدە. مەسىلەن: « با  ... قا  ... گە  ... كە»...  پالەتتە
 قىى()ئ  رنىئ ئۆي  مەكتە ىە ي  

 د  ەن ە ئتبشاش. 

 توغرىسىدا « »مەزمۇن:  -7
ئەرلىۇۇك بى لىۇۇك ئ رىۇۇك ئۇۇۆتىەن زامۇۇان   ۇۇەبى  III گە ئتبشۇۇاش«»
 III ئۇ   ۇا ئ  ن« »ئابى ىغا ئالۇد  سۇ ك ن ئتق لغۇ چ  زەبەرلىۇك  رىئ   ىلى

   مەسىلەن: امان    ىلىغا ئايلىرىدە.ئاياللىك كۆ لۈۋ ئ رىك ئۆتىەن ز  ەبى 

 )ئاياا ئتق تق چىالر سىرىزتىى چىقىل كەتت (
 د  ەن ە ئتبشاش. 

 توغرىسىدا « »مەزمۇن:  -8
ئايالغا ئترتاق -نىئ كۆ لۈۋ  ەكل  بتل    ئەر«»بىلەن « »ب  

 ئى ە بتل   ك لىدە. مەسىلەن:  ىرچە ئى ىملىك  ۈملىدەكۆ ئىشلىتىلىدە. 
 )ئاىە ر م رىئ دوستلى ىد(        
 (ئىرژ ر   ر)ئاىە ر         

 د  ەن ە ئتبشاش. 
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 نچى دەرسون تۆتىئ
 

  اتوغرىسىد« »مەزمۇن:  -1

 «. ب ش كە  ىى  قار   ئالىمەن ياك  قار   ئالىمىى»مەنى  : 
 ئاتىلىش : تا النغان    ىلرىئ تتلدەرب چى  . 

  ئىشلتىلىش : با قىالرن  كۈتۈى لى  ئۈچۈن ئىشلىتىلىدە. 

 توغرىسىدا « »مەزمۇن:  -2

 نىئ كۆ لۈۋ  ەكلىدەر. «»ب  
 ئەرلىك كۆ لۈۋ م ستەقى  كىشىلىك ئالمىش .  بى  ە IIئاتىلىش : 
 ئى ە بتل   ك لىدە. مەسىلەن:  كۆ ىرچە ئى ىملىك  ۈملىدەىەزىزى  : 

 )سىلەر كىد(  
 )سىلەر م س لمانم (  

 د  ەن ە ئتبشاش. 

 توغرىسىدا « »مەزمۇن:  -3

 ۋ  ەكلىدەر. نىئ كۆ لۈ«»ب  
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ئايالغۇۇۇۇا ئترتۇۇۇۇاق كۆ لۇۇۇۇۈۋ م سۇۇۇۇتەقى  كىشۇۇۇۇىلىك -ئەر  ۇۇۇۇەبى  Iئاتىلىشۇۇۇۇ : 
 ئالمىش . 

 ب  يەنە ئىىىىلىك سان ئۈچۈنم  ئترتاق ئىشلىتىلىدە. 
 ئى ە بتل   ك لىدە. مەسىلەن:  كۆ ىرچە ئى ىملىك  ۈملىدەىەزىزى  : 

 تتا(ئ نى   سىت )بىى   
 )بىى ئەن لى ىدىى(  

 د  ەن ە ئتبشاش. 

 توغرىسىدا  «»ۋە  «»مەزمۇن:  -4
 ۇۇەبى  ئەرلىۇۇك بى لىۇۇك ئ رىۇۇك ئۇۇۆتىەن زامۇۇان  IIIگە ئتبشۇۇاش «»

 ۇۇەبى   II  ئ  ن ۇۇا  ئۇۇ« »   ىلىرىۇۇئ ئابى ىغۇۇا ئالۇۇد  سۇۇ ك ن ئتق لغۇۇ چ  
ئەرلىۇۇۇۇۇۇك كۆ لۇۇۇۇۇۇۇۈۋ ئ رىۇۇۇۇۇۇۇك ئۇۇۇۇۇۇۆتىەن زامۇۇۇۇۇۇۇان    ىلىغۇۇۇۇۇۇۇا ئايلىرىۇۇۇۇۇۇدە؛ ئالۇۇۇۇۇۇۇد  سۇۇۇۇۇۇۇ ك ن 

ئايالغۇۇۇۇۇۇۇا ئترتۇۇۇۇۇۇاق كۆ لۇۇۇۇۇۇۇۈۋ ئ رىۇۇۇۇۇۇۇك - ۇۇۇۇۇۇۇەبى  ئەر Iئ  ن ۇۇۇۇۇۇا  « »ئتق لغۇۇۇۇۇۇ چ  
ئۆتىەن زامان    ىلىغا ئايلىرىدە. مەسىلەن: 

 (؟)بۈگۈن تاباپالرن  يتقالش ئۈچۈن دوبت ربانىغا باردى الرم 
)  نداق  باردەق(

 د  ەن ە ئتبشاش

 توغرىسىدا « »مەزمۇن:  -5
 «.  قاي  ؟»مەنى  : 

 ئاتىلىش : ستراق ئالمىش . 
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سۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۆز بىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇلەن ئىىا ەتلىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇك  ئۆزىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇدىى ك  ىرىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  ئى ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇىدئىشلىتىلىشۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ : 
ئ رىق ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇىىلىقر  سۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇتراش ئۈچۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۈن پاسۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇى  قىلىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇل ئ نى ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇدىى   ى ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ بى ىىم

 ئىشلىتىلىدە. مەسىلەن: 
 )ب  قاي   كۈن(  
 )ب  قاي   ئاي(  

 د  ەن ە ئتبشاش. 
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 نچى دەرسون بەشىئ
 

 توغرىسىدا « »مەزمۇن:  -1
 نىئ كۆ لۈۋ  ەكلىدەر. «»ب  

 ئاياللىك كۆ لۈۋ م ستەقى  كىشىلىك ئالمىش .   ەبى  IIئاتىلىش : 
 ىەزىزى  : كۆ ىرچە ئى ىملىك  ۈملىدە ئى ە بتل   ك لىدە. مەسىلەن: 

 )سىلەر كىد(             
 د  ەن ە ئتبشاش. 

 توغرىسىدا  «»ۋە   «»مەزمۇن:  -2
« ك ۇۇۇ ىى» —« »د ۇۇۇ ەن مەنىۇۇۇدە؛ « ئىل ىۇۇۇ  »  «بۇۇۇ رەن» —« »

 د  ەن مەنىدە. 
 ئاتىلىش : ىاقىم رەىىش . 

 سۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۆز ئىشلىتىلىشۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ : ئۆزىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇدىى ك  ىرىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  ئى ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇىد بىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇلەن ئىىا ەتلىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇك
پاسۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇى  قىلىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇل ىاقىتتىىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  تەرتىزرۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  ئ قتۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ رەش ئۈچۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۈن  ى ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ بى ىىم

 ئىشلىتىلىدە. مەسىلەن: 
 )ئ  بى  پە تە ئىل ى   كەتت ( 

 )بىىنىئ ئىمتىجان بى  ئايدىى ك  ىى(
 د  ەن ە ئتبشاش. 
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  توغرىسىدا « »مەزمۇن:  -3
 «.  قاچان؟»مەنى  : 

 ئاتىلىش : ستراق ئالمىش . 
 ىشلىتىلىدە. مەسىلەن: ئىشلىتىلىش : ىاقىتر  ستراش ئۈچۈن ئ

 )ئىمتىجانى الر قاچان(        
 د  ەن ە ئتبشاش. 

 توغرىسىدا « »مەزمۇن:  -4
 ۇۇەبى  ئەرلىۇۇك بى لىۇۇك ئ رىۇۇك ئۇۇۆتىەن زامۇۇان  IIIگە ئتبشۇۇاش «»

 ۇۇەبى   IIئ  ن ۇۇا  ئۇۇ  « »   ىلىرىۇۇئ ئابى ىغۇۇا ئالۇۇد  سۇۇ ك ن ئتق لغۇۇ چ  
 مەسىلەن: ئاياللىك كۆ لۈۋ ئ رىك ئۆتىەن زامان    ىلىغا ئايلىرىدە. 

 )بۈگۈن مەكتە ىە باردى الرم ( 
 د  ەن ە ئتبشاش. 
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 ىسىسخېم تۈرلىنىش ئۆتكەن زامان پېئىللىرىنىڭ ىنىلىپ بولغانئۆگ

 III  ەبى  II  ەبى  I  ەبى  

ىك
ەرل
ئ

 

 بى لىك
 ئىىىىلىك
 كۆ لۈۋ

ىك
يالل

ئا
 

 بى لىك
 ىكئىىىىل

 كۆ لۈۋ
ئەسۇۇۇۇۇۇۇۇىەرتى : ئىل ى ىىۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  دەرسۇۇۇۇۇۇۇۇلەردە    ىلرىۇۇۇۇۇۇۇۇۇئ ئىىىىلىۇۇۇۇۇۇۇۇك  ۇۇۇۇۇۇۇۇۇەكل  ئۇۇۇۇۇۇۇۇۇۆتمى ەن 
بتل ۇۇۇۇۇىم   بىۇۇۇۇۇۇى بۇۇۇۇۇۇ  يەردە ئۇۇۇۇۇۇ ن  كۆرسۇۇۇۇۇۇىتىل ئۆتتۇۇۇۇۇ ق. د ۇۇۇۇۇۇمەۋ  ئەمۇۇۇۇۇۇد  پەرقانۇۇۇۇۇۇداق    ىۇۇۇۇۇۇ  

 ەلدە كۆرسىتىل ەندەۋ تۈرلەيمىى. كەل ە  ئ نىئ ئۆتىەن زامان سىغىلى ىر  م     ەدى

 ئۆگىنىلىپ بولغان مۇستەقىل كىشىلىك ئالماشالرنىڭ سخېمىسى

 III  ەبى  II  ەبى  I  ەبى  
ىك
ەرل
ئ

 

 بى لىك
 ئىىىىلىك
 كۆ لۈۋ

ىك
يالل

ئا
 

 بى لىك
 ئىىىىلىك
   كۆ لۈۋ
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 ئۆگىنىلىپ بولغان ئۇالنما كىشىلىك ئالماشالرنىڭ سخېمىسى

 III  ەبى  II  ەبى  I  ەبى  

ىك
ەرل
ئ

 

 لىكبى 
 ئىىىىلىك
 كۆ لۈۋ

ىك
يالل

ئا
 

 بى لىك
 ئىىىىلىك
 كۆ لۈۋ
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 چى دەرسئون ئالتىن
 

 توغرىسىدا  ئەقىلسىز نەرسىلەرنىڭ كۆپلۈكى
ۆ لۇۇۇۈك  ب س سۇۇۇى ە   ەپەتۇۇۇتە ك ئى ۇۇۇىملى ىرىئ ئەقىل ۇۇۇىى نەرسۇۇۇىلەرنىئ

ئاياللىك ئاياللىك  ىر  بى لىك ساندىى  ئى ىمالربا ئتبشايدە.   پا  ئ ن  
    ىر  بى لىك ساندىى  ئى ىمالر سۈ ەتلە  ك لەلەيدە. مەسىلەن:

 )ب  ي    كىتابالردەر(         
 د  ەن ە ئتبشاش. 

ر  بى لىۇۇۇۇۇۇك سۇۇۇۇۇۇۇاندىى  ئى ۇۇۇۇۇۇىمالرن  ئەقىل ۇۇۇۇۇۇۇىى  ۇۇۇۇۇۇ نى دەۋ  ئايۇۇۇۇۇۇاللىك  ىۇۇۇۇۇۇۇ
 كۆ لۈك  ئىىاپال  ك لەلەيدە. مەسىلەن: ئى ىملى ىرىئ نەرسىلەرنىئ 

 )ئ  م پەممەدى ب  قەلەملەر كىمرىئ(
 د  ەن ە ئتبشاش. 

ىۇۇۇۇ ە كۆ لۇۇۇۇۈك  ئئى ۇۇۇۇىملى ىرىئ يەنە  ۇۇۇۇ نى دەۋ  ئەقىل ۇۇۇۇىى نەرسۇۇۇۇىلەرنىئ 
بتل ۇۇۇۇا  بەىەرنىۇۇۇۇئ ئايۇۇۇۇاللىك بى لىۇۇۇۇك سۇۇۇۇاندىى  ئى ۇۇۇۇىمالردىى ك لىشۇۇۇۇىم  تۇۇۇۇتب ا. 

 مەسىلەن: 
 )كىتابالر ي   (  /

 بەىەر    ئى ە                  
 د  ەن ە ئتبشاش. 
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 نچى دەرسون يەتتىئ

 توغرىسىدا  ئىسىملىق جۈملە
-ە بەىەردىۇۇى تەركىۇۇۇب تا قۇۇان بتلۇۇ    ئۇۇ  ر بىۇۇۇ ئى ۇۇىملىك  ۇۇۈملە ئىۇۇ ە ى

 بى ى ە تۆىەندىىىدەۋ ئىىى   ەپەتتىى ماسلىشىل ك لىدە. 
( سۇۇۇۇۇۇۇان )يەنۇۇۇۇۇۇۇۇ  بى لىۇۇۇۇۇۇۇك  ئىىىىلىۇۇۇۇۇۇۇۇك ىە كۆ لۇۇۇۇۇۇۇۈۋ(  ەپەتۇۇۇۇۇۇۇۇتە ماسلىشۇۇۇۇۇۇۇۇىل 1

 ك لىدە. مەسىلەن: 
  

ئەرلىۇۇۇۇۇۇۇك ىە ئايۇۇۇۇۇۇۇاللىك(  ەپەتۇۇۇۇۇۇۇتە ماسلىشۇۇۇۇۇۇۇىل ك لىۇۇۇۇۇۇۇدە. (  ىۇۇۇۇۇۇۇر  )يەنۇۇۇۇۇۇۇ  2
 مەسىلەن: 
  

 د  ەن ە ئتبشاش. 
كۆ لۇۇۇۇۇۇۇۇۈك  بتل ۇۇۇۇۇۇۇۇۇا  ئى ۇۇۇۇۇۇۇۇىملى ىرىئ ئەممۇۇۇۇۇۇۇۇا  ئىۇۇۇۇۇۇۇۇ ە ئەقىل ۇۇۇۇۇۇۇۇىى نەرسۇۇۇۇۇۇۇۇۇىلەرنىئ 

تۇۇۇۇۇۇۇتب ا.  م بەىەرنىۇۇۇۇۇۇئ ئايۇۇۇۇۇۇاللىك  ىۇۇۇۇۇۇۇر  بى لىۇۇۇۇۇۇك سۇۇۇۇۇۇاندىى  ئى ۇۇۇۇۇۇۇىمدىى ك لىشۇۇۇۇۇۇى
 مەسىلەن: 
 )دەرىازىالر ئتچ ق(  

 د  ەن ە ئتبشاش. 
ئى ۇۇۇۇۇىملىك  ۇۇۇۇۇۈملىر  تەر ىۇۇۇۇۇمە قىلغانۇۇۇۇۇدا ئۇۇۇۇۇاىىاا ئى ىرۇۇۇۇۇ    مۇۇۇۇۇۇھىم نۇقتۇۇۇۇۇا 

 ئاندىى بەىەرن  تەر ىمە قىلىمىى. 
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 ىنچى دەرسون سەككىزئ
 

 توغرىسىدا « »مەزمۇن:  -1

 «.  نەچچە؟»  «قانچە؟»مەنى  : 
 ئالمىش .  ئاتىلىش : ستراق

 ئىشلىتىلىش : مىقدار ىە سانر  ستراش ئۈچۈن ئىشلىتىلىدە. 
ىەزىزى ۇۇۇۇۇۇ : ئى ۇۇۇۇۇۇىملىك  ۈملىۇۇۇۇۇۇدە ئىۇۇۇۇۇۇ ە     ىللىۇۇۇۇۇۇك  ۈملىۇۇۇۇۇۇدە تتلۇۇۇۇۇۇۇدەرب چ  

 مەسىلەن: بتل   ك لىدە. 
 )ئ  م پەممەدى قانچە ق  ىردىشىئ بار( 

 ە پەمشى ەڭ بار()س رىئ قانچ 
 )قانچە دەري يادلىدىئ(  

 د  ەن ە ئتبشاش. 
( بى لىۇۇك 2؛ پۇۇالەتتە ك لىۇۇدەىق ۇۇىى ( ئ ر1: نىۇۇئ  ەرقلەندەرگۈچى ۇۇ «»
 . مەسىلەن: پالەتتە ك لىدە( قتش زەبەرلىك 3؛ ك لىدەساندا 

   
 د  ەن ە ئتبشاش. 
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 توغرىسىدا  ئىككىلىك ساندىكى ئىسىمن: مەزمۇ -2
ر  ئىىىىلىۇۇۇۇۇك ئى ۇۇۇۇىمغا ئايالنۇۇۇۇۇدەرماقچ  بتل ۇۇۇۇۇاق  ئۇۇۇۇۇابى   بى لىۇۇۇۇك ئى ۇۇۇۇۇىم

)ئەلۇۇۇ ( « »غۇۇۇا ئالۇۇۇد  زەبەر ئتق لغۇۇۇ چ  ئ نى   ىشۇۇۇلىك ئتق لىۇۇۇدىغان پۇۇۇالەتتە 
 مەسىلەن: . ىرىدەئ ل« »بىلەن زى لىك 

 بار()م رىئ ئىىى  پەمشى ە          
 )بى  يىلدا ئىىى  پ  م بار(        

 د  ەن ە ئتبشاش. 
ئۇۇۇۇۇۇۇۇۇابى   زەبەرلىۇۇۇۇۇۇۇۇۇك يۇۇۇۇۇۇۇۇۇاك  زى لىۇۇۇۇۇۇۇۇۇك ئتق لىۇۇۇۇۇۇۇۇۇدىغان پۇۇۇۇۇۇۇۇۇالەتتە ئالۇۇۇۇۇۇۇۇۇد  زەبەر 

 ئ لىرىدە. مەسىلەن: « »بىلەن زى لىك « »ئتق لغ چ  
 د(ىرد)مەن ئىىى  ئتق ب چىر  كۆ         
 )ب  تاماق ئىىى  ئتق ب چىرىئ(      

 د  ەن ە ئتبشاش. 
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 نچى دەرسئون توققۇزى
 

 توغرىسىدا  غىچە بولغان سانالر11ئۈچتىن 
ئاياللىك  ىر تا تۈرلەن ەن  ەكل   نىئبىچە بتلغان سانالر19ئۈچتىى 

ئىشۇۇلىتىلىدە ىە بۇۇ  ر  بىۇۇ گەبىۇۇلەن ر كۆ لۇۇۈۋ سۇۇاندىى  ئى ۇۇىمال ىۇۇر  ئەرلىۇۇك 
كۆ لۇۈۋ   ۇ پا  سۇانالغ چ  ئى ۇىدپاسۇى  قىلىۇدە.  ى  بى ىىمسۆز ئىىا ەتلىك 

 مەسىلەن: زى لىك ئتق لىدە.  پالەتتە
 ئتق ب چ (ئتب ا )ئۈس       
 ئتق ب چ (ئتب ا )ئتن      

 اش. د  ەن ە ئتبش
ب نۇۇداق ئىىا ەتلىۇۇك سۇۇۆز بى ىىمى ۇۇ  ئەرلىۇۇك  ىر ۇۇتىى  ئىىا ەتلىۇۇك سۇۇۇۆز 

 مەسىلەن: بى ىىمى   دە  ئاتىلىدە.  
 ئتب ا ئتق ب چ  چىقىل كەتت ( 13) 

( ئەرلىۇۇك  ۇۇۇەكلىدە د  ەنۇۇ ە ئتبشۇۇاش. د ۇۇمەۋ  بۇۇ  مى ۇۇالدا    ىۇۇۇ  )
ئۇتنغىچە بتلغۇان سۇانالر بىۇلەن بتلغۇان ئىىا ەتلىۇك كەل ەن. چۈنى   ئۇۈچتىى 

 بى ىىمىدە ئ رىقلىغ چ  بۆلەۋ ئاساي قىلىرىدە. 
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 ىنچى دەرسيىگىرم
 
 

-ۇبىۇۇۇچە بتلغۇۇۇان سۇۇۇانالر تتب ى ۇۇۇىدا تتبتىلىۇۇۇ19بۇۇۇ  دەرسۇۇۇتىم  يەنە ئۇۇۇۈچتىى 
 مىى. ۇ

ئەرلىۇۇك  ىر ۇتا تۇۇۈرلەن ەن  ۇۇەكل   نىئبىۇۇچە بتلغۇان سۇۇانالر19ئۇۈچتىى 
ئىشۇلىتىلىدە ىە بۇ  ر  بىۇ گەر  كۆ لۈۋ ساندىى  ئى ىمالر بىلەن ئاياللىك  ى

كۆ لۇۈۋ  ئىىا ەتلىك سۆز بى ىىمى   پاسۇى  قىلىۇدە.  ۇ پا  سۇانالغ چ  ئى ۇىد
 مەسىلەن: زى لىك ئتق لىدە.  پالەتتە
 ئتق ب چ (قىى )ئۈس       
 ئتق ب چ (قىى  )ئتن      

 د  ەن ە ئتبشاش. 
 ىر تىى  ئىىا ەتلىك سۆز  اياللىكب نداق ئىىا ەتلىك سۆز بى ىىمى   ئ

 مەسىلەن:بى ىىمى   دە  ئاتىلىدە. 
 قىى ئتق ب چ  كەتت ( 19)  

ى ۇىد بتل ۇىم   ئەرلىۇك ئ« »د  ەن ە ئتبشاش. د مەۋ  ب   ۈملىدە 
ئىىا ەتلىك بى ىىمىرىئ ئ رىقلىغ چ  بۆلىىىر  ئ تىباربا ئ لىۇل تۇ رە     ىۇ  

 دە  ئاياللىك  ەكلىدە كەل ەن. « »
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 ىنچى دەرسيىگىرمە بىر
 

 توغرىسىدا « »
كۆ لۇۇۇۇۇۇۇۈۋ   ۇۇۇۇۇۇۇەبى  Iئايالغۇۇۇۇۇۇۇا ئترتۇۇۇۇۇۇۇاق ئىشۇۇۇۇۇۇۇلىتىلىدىغان -ئەر —« »
   ىلۇۇۇۇ  بتلۇۇۇۇ     ۇۇۇۇائىل  ئۇۇۇۇۆز ئاسۇۇۇۇتىغا يت ۇۇۇۇ رەنغاندەر.  كەل ۈسۇۇۇۇ  زامۇۇۇۇان ئ رىۇۇۇۇك

 «. »( ئىبارىت : )تەقدى ىس  ەرەزىس
 مەسىلەن: 

)بىى ئ ن  ناپايىت  يابش  كۆرىمىى(        
 د  ەن ە ئتبشاش. 
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 ئىككىنچى دەرسيىگىرمە 
 

 توغرىسىدا  لەنگەن ئىسىمالرتۈرلىنىشتىن چەك
 تۈرلىرىشتىى چەكلەن ەن ئى ىمالر تۆىەندىىىچە: 

 ( ئايالالرنىئ ئى ىملى  . مەسىلەن: 1
 ربا ئتبشاش. 

  ربا ئتبشاش. مەسىلەن: ( باي ئى ىمالر. 2
غۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇان ئەرلەرنىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇئ ئى ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇىملى  . ئ  نسۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  «»( ئابى ىغۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇا ئايۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇاللىك 3

  ربا ئتبشاش. مەسىلەن: 
)ئەلۇۇۇۇۇۇ  نۇۇۇۇۇۇ ن( كەلۇۇۇۇۇۇ ەن ئى ۇۇۇۇۇۇىمالر. مەسۇۇۇۇۇۇىلەن: « »( ئابى ىۇۇۇۇۇۇدا 4

  ربا ئتبشاش. 
ەتداش ئى ۇۇۇۇۇىمالر. مەسۇۇۇۇۇۇىلەن: ئۆلچىمىۇۇۇۇۇۇدىى  سۇۇۇۇۇۇۈ « ( »5

  ربا ئتبشاش. 
ئۆلچىمىۇۇۇۇۇۇۇدىى  ئى ۇۇۇۇۇۇۇىد ىە رەپرۇۇۇۇۇۇۇ  ئ قت رىۇۇۇۇۇۇۇدىغان سۇۇۇۇۇۇۇۈ ەتلەر. « ( »6

 مەسىلەن: 
 سۈ ە ( —)بەۋ ن رل ق       ئى ىد(؛    —)ئەن ەر 

 سۈ ە ( —ەۋ چتڭ )ب       ؛ئى ىد( —)ئەكبەر  
 د  ەن ە ئتبشاش. 
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( ئەرەب تىلىغۇۇۇا با ۇۇۇقا تىلالردىۇۇۇى قتبۇۇۇ ا قىلىرغۇۇۇان ئى ۇۇۇىمالر. مەسۇۇۇىلەن: 2
  ربا ئتبشاش. ) ارىژ(

ئۆلچىمىۇۇۇۇۇۇدىى  كۆ لۇۇۇۇۇۇۈۋ « »  «»  «»  «( »8
  ربا ئتبشاش.  ئى ىمالر. مەسىلەن: 

ئۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇابى   تەنۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ ىى ىە زىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ   نىئئى ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇىمالربۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  تۈرلىرىشۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇتىى چەكلەنۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ ەن 
پەرىىەترۇۇۇۇ  قتبۇۇۇۇ ا قىلمايۇۇۇۇدە  بەلىۇۇۇۇ  تۇۇۇۇاق  ىۇۇۇۇ  ىە تۇۇۇۇاق زەبەرلىىۇۇۇۇال ئتق لىۇۇۇۇدە. 

 لەن: مەسى   نداقال  زى لىك ئتق لىدىغان ئترەندا زەبەرلىك ئتق لىدە.
 )ب  ئىب اپىد(        
 )ب  كىتاب ئىب اپىمرىئ(        
 )مەن  اكى تاندىى(        

 د  ەن ە ئتبشاش. 
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 ىنچى دەرسۈچئيىگىرمە 
 

 توغرىسىدا « »
 «. ۈركەلت»  «ئ لىل كەا»مەنى  : 

 (.  ئاتىلىش : ب ي ەق    ىلرا  )
ر  ئ لىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇل كۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ لى  تتب ى ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇىدىى   ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇەي ىئىشلىتىلىشۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ : ك  ەكلىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇك 

 ب ي ەقر  ئىزادىلەش ئۈچۈن ئىشلىتىلىدە. 
 

ئۇۇۇۇالالل بالى ۇۇۇۇا ك  ىرىۇۇۇۇ   ا( تتب ى ۇۇۇۇىدائەسۇۇۇۇىەرتى :    ىلرۇۇۇۇا  )
 دەرسلەردە تە  ىلىس تتبتىلىمىى. 
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 ئەي ئوغۇل! ئىرىم ئۆگەن، نادانرىق چەكسى  نومۇستۇر، 
 بۇ نومۇسز  كۆتۈرۈشكە ىەقەت ئې ەكال رازىدۇر. 

 بىرىم بىرەن نىجات تاىقىن، بىرىم ساڭا مەڭمۈلۈكتۇر، 
 بارچە ئىزسان ئۆلۈپ تۈگىسى ۇ ئىرى رىكرەر ئۆل ەستۇر. 



 

 

 
 

دەرسلىكى گرامماتىكا ئەرەب تىلى 
 قائىدىلىرى

 
 
 

 قىسىم -2
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 ئەرەب تىلىنى نېمە ئۈچۈن ئۆگىنىمىز! 
 
نۇۇ  ىە  ەيغەمۇۇبەر سۇۇەللەلالپ  ئەلەيجۇۇ  «ق رئۇۇان كەرىۇۇد»

 ىەسەللەمرىئ پەدى لى ىر  چۈ ىرى  ئۈچۈن ئۆگىرىمىى. 
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 ەرسىنچى دبىر
 

 توغرىسىدا  «»ۋە  «»مەزمۇن:  -1
-ۇ ۈبجىۇۇۇۇ»  «چتقۇۇۇۇ  »  « ەزمەن» —« »بۇۇۇۇ  ئىىىى ۇۇۇۇ  پەر  بتلۇۇۇۇ    

  «مۇۇۇۇ مىىى»  «ئ جتىمۇۇۇۇاا» —« »د ۇۇۇۇ ەن مەنىۇۇۇۇدە؛ « پەقىۇۇۇۇقەتەن»  « ىىۇۇۇۇۇ
 د  ەن مەنىدە. « ئۈمىدلىك»

 .  (ئاتىلىش :    ىلغا ئتبشايدىغان قت  مچە )
 دە  تۇۇۇۇ رە « ئى ۇۇۇۇمىد»رۇۇۇۇ  ىىەزىزى ۇۇۇۇ : ئى ۇۇۇۇىملىك  ۇۇۇۇۈملى ە كى ىۇۇۇۇل ئى 

 ىۇۇ   ئۇۇابى ىر  دە  تۇۇ رە « بەىىۇۇ ىد»زەبەر ئتق تىۇۇدە  بەىەرنۇۇ   ئۇۇابى ىر 
   مەزم نىر  كۈچلەندەرەش رولىر  ئۆتەيدە. مەسىلەن: ەئتق تىدە پەمدە  ۈمل

 ()سائىتىئ پەقىقەتەن چى ايلىقىەن  
 )ئ جتىماا س ر  يابشىدە دە  ئتياليمەن(  

 د  ەن ە ئتبشاش. 

 توغرىسىدا  تاللىما سوراق جۈملەمەزمۇن:  -2
« » ۈملىرىۇۇۇۇۇۇۇئ ب شۇۇۇۇۇۇۇىغا سۇۇۇۇۇۇۇتراق قت  مچى ۇۇۇۇۇۇۇ   —تاللىمۇۇۇۇۇۇۇا سۇۇۇۇۇۇۇتراق  ۇۇۇۇۇۇۇۈملە 
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« »ئ  نغانۇۇۇۇۇۇدىى با ۇۇۇۇۇۇقا  ئىىىۇۇۇۇۇۇ  بەىەر ئتتت رى ۇۇۇۇۇۇىغا بۇۇۇۇۇۇابالش قت  مچى ۇۇۇۇۇۇ  
 ىدىى ئىبارە . مەسىلەن: كەل ەن  ۈمل

 )ئ  پا ىدى سەن  اكى تاندىرم  ياك  پىردى تاندىرم (
 ) تيىىبا ئتلت رام ەن ياك  ما ىرىغىم ( 

 د  ەن ە ئتبشاش. 

 توغرىسىدا  بىلەن باشالنغان جۈملە ئالماشمەزمۇن:  -3
« »بەىەرلىۇۇۇۇۇۇك  ۈملىرىۇۇۇۇۇۇئ ب شۇۇۇۇۇۇىغا -ئالما ۇۇۇۇۇۇالر بىۇۇۇۇۇۇلەن با ۇۇۇۇۇۇالنغان ئىۇۇۇۇۇۇ ە

  م سۇۇۇتەقى  كىشۇۇۇىلىك ئالما ۇۇۇالر كى گۈزەل ۇۇۇەيۇۇۇاك   ۇۇۇ  تۇۇۇۈردىى  قت ۇۇۇ مچىالر 
ئ  نمۇۇۇۇا كىشۇۇۇۇىلىك ئالما ۇۇۇۇالربا ئالما ۇۇۇۇت رىلىدە. چۇۇۇۇۈنى   م سۇۇۇۇتەقى  كىشۇۇۇۇىلىك 

 لمايدە. مەسىلەن: ئالماش بى ەر سۆزگە ئ لىرا
←←

 د  ەن ە ئتبشاش. 
 ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇەبى  ئ  نمۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇا كىشۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇىلىك  Iىە  ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  تۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۈردىى  قت ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ مچىالربا « »

  پەرىۇۇۇىە  سۇۇۇاقالش غانۇۇدا  ب  رنىۇۇۇئ ئارى ۇۇۇىغا بىۇۇئ  ن« »ئالمىشۇۇ  بتلغۇۇۇان 
 قت  لماي كەل ىم  تتب ا بتلىدە. مەسىلەن:   قت  لىدە  «»

 د  ەن ە ئتبشاش. 
ا  ئ  ن ۇۇۇۇۇۇۇ« »المىشۇۇۇۇۇۇۇ  بتلغۇۇۇۇۇۇۇان  ۇۇۇۇۇۇۇەبى  ئ  نمۇۇۇۇۇۇۇا كىشۇۇۇۇۇۇۇىلىك ئ Iگە «»

 نىئ تا لىرىش  تتب ا  تا النماسلىقىم  تتب ا. مەسىلەن: «»ئ نى دىى بى  
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 توغرىسىدا « »مەزمۇن:  -4
ن ئىىا ەتلىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇك سۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۆز پەردائىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇد ئۆزىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇدىى ك  ىرىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  ئى ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇىد بىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇلە« »

بى ىىمى   پاسى  قىلىۇل كۇۆ ىرچە ئۆزىۇدىى ئىل ى ىىۇ  ئى ۇىمر  سۇۈ ەتلە  
 ك لىدە. مەسىلەن: 

 )ئەپمەد ئىلىملىك ىە ئەبالقلىك ئتق ب چ (
 د  ەن ە ئتبشاش. 

  بەزىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇدە  ۈملىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇدىى  ئترنىغۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇا ئاساسۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇەن ئىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ ە  بەىەر ىە تتلۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇدەرب چ
 بتل   ك لىدە. مەسىلەن: 

 زەن ساقاللىك كىش ( )بىىنىئ م دى  ئ 
 بەىەر                       

 توغرىسىدا  1111ۋە  111مەزمۇن:  -5
ئۆزىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇدىى ك ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ ىى كەلۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ ەن سانالغ چى ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  بىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇلەن  1999بىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇلەن  199

ئەرلىۇۇۇۇك مەيلۇۇۇۇ  قىلىۇۇۇۇدە ىە سانالغ چى ۇۇۇۇ  ئىىا ەتلىۇۇۇۇك سۇۇۇۇۆز بى ىىمى ۇۇۇۇ  پاسۇۇۇۇى  
ئايۇۇۇاللىك  ىر ۇۇۇتىى  ئى ۇۇۇىمالردىى    مەيلۇۇۇ  ىر ۇۇۇتىى  ئى ۇۇۇىمالردىى بتل ۇۇۇ ن

 بتل  ن بى  بى   ەكىلدە ئىشلىتىلىدە. مەسىلەن: 
ئاياا( 199)            ئەر( 199) 

 ئاياا( 1999)            ئەر( 1999)
 د  ەن ە ئتبشاش.
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 ىنچى دەرسئىكك
 

 توغرىسىدا « »
 «. ياق»  «ئەمەي»مەنى  : 

 ئاتىلىش : تتل ق ىى    ى . 
 كەل ۈسۇ  زامۇان( بتلۇ    ئ نىۇئ ئىشلىتىلىش : ب  تۈ     ى  )

لمەيدە. بەلىۇ   ئۇۆتىەن زامانۇدا  ەكل  )سىغى  ( ىە ب ي ەق  ەكل  ئىشلىتى
. ئۇۇادەتتە  ۈملىرىۇۇئ مەزمۇۇ نىر  بتل  ى ۇۇىى قىلىۇۇ  ئۈچۇۇۈن بىۇۇ  تۈرلىرىۇۇدە 14

 ئىشلىتىلىدە. 
دە  تۇۇۇۇ رە  « ئى ۇۇۇۇمىد»رۇۇۇۇ  ىىەزىزى ۇۇۇۇ : ئى ۇۇۇۇىملىك  ۇۇۇۇۈملى ە كى ىۇۇۇۇل ئى 

 زەبەر ئۇۇابى ىر  دە  تۇۇ رە « بەىىۇۇ ىد»ئتق تىۇۇدە  بەىەرنۇۇ   ئۇۇابى ىر   ىۇۇ 
بەىىۇۇۇۇۇۇۇۇ ى ە ئۇۇۇۇۇۇۇۇابى ىر  زىۇۇۇۇۇۇۇۇ  قىلىۇۇۇۇۇۇۇۇ  قت  مچى ۇۇۇۇۇۇۇۇ  نىۇۇۇۇۇۇۇۇئ ئ كۇۇۇۇۇۇۇۇۆ ىرچە  ق تىۇۇۇۇۇۇۇۇدە.ئت

 ئ لىرىدە. مەسىلەن: 
  ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  

 )پامىد ئتق ب چ  ئەمەي(           )پامىد ئتق ب چ (
 مەي()ئ  ئى اقتىى ئە 

 د  ەن ە ئتبشاش. 
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 ىنچى دەرسئۈچ
 

 توغرىسىدا  ئاشۇرما سۈپەتداشمەزمۇن:  -1
بىۇۇۇۇۇۇۇ ى ە س لىشۇۇۇۇۇۇۇت رە   -ئىىىۇۇۇۇۇۇۇ   ۇۇۇۇۇۇۇەي ىر  بىۇۇۇۇۇۇۇ  —ئا ۇۇۇۇۇۇۇ رما سۇۇۇۇۇۇۇۈ ەتداش 

ى ەن سۇۈ ە  مەنى ۇىدىى  ئى ۇىمر  بى ىر  يەنە بى ىۇدىى ئا ۇ رە  تەسۇ ى ل
 كۆرسىتىدە. 

 ئۆلچىمىدە ياسىلىدە. مەسىلەن: « »ئ  

)پا ىد ئ  ىى  پامىد ئ نى دىم  ئ  ىىرەۋ(
 د  ەن ە ئتبشاش. 

 توغرىسىدا  «»ۋە  «»مەزمۇن:  -2
« لۇۇۇۇۇ ىىى»  «ئەممۇۇۇۇۇا»  «بىۇۇۇۇۇ اق» —« »بۇۇۇۇۇ  ئىىىى ۇۇۇۇۇ  پەر  بتلۇۇۇۇۇ    

« ... دەۋ  ... تەۋ»  «ئتبشۇۇۇۇۇۇۇاش»  «بۇۇۇۇۇۇۇ دد » —« »د ۇۇۇۇۇۇ ەن مەنىۇۇۇۇۇۇۇدە؛ 
 د  ەن مەنىدە. 

 ئاتىلىش :    ىلغا ئتبشايدىغان قت  مچە. 
دە  تۇۇۇۇ رە  « ئى ۇۇۇۇمىد»ىەزىزى ۇۇۇۇ : ئى ۇۇۇۇىملىك  ۇۇۇۇۈملى ە كى ىۇۇۇۇل ئى ىرۇۇۇۇ  

  دە  ت رە   ى  ئتق تىدە.« بەىى ىد»زەبەر ئتق تىدە  بەىەرن  ئابى ىر  
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 مەسىلەن: 
 امىد ئ نى دىى ئ  ىىرەۋ()ل ىىى پ 
 )ئ  س رىئ ق  ىردىشى غا ئتبشايدە( 

 د  ەن ە ئتبشاش. 

 توغرىسىدا  غىچە بولغان سانالر11دىن 11مەزمۇن:  -3
ىە  11بىچە بتلغان سۇانالر قاتقۇان ئى ۇىمالر قاتارىۇدىى بتلۇ    10دىى 11

بىۇۇۇۇۇ ى ە -اللىك(  ەپەتۇۇۇۇۇتە بىۇۇۇۇۇ ئايۇۇۇۇۇ- ىۇۇۇۇۇر  )ئەرلىۇۇۇۇۇكسانالغ چى ۇۇۇۇۇ  بىۇۇۇۇۇلەن  12
  رمۇۇۇ  م  ۇۇۇ نى غا 02  01...  32  31  22  21ماسلىشۇۇۇىل ك لىۇۇۇدە.  ۇۇۇ نى دەۋ  

 ئتبشايدە. مەسىلەن: 
 ئتب ا ئتق ب چ ( 11)          
 قىى ئتق ب چ ( 11)        

 د  ەن ە ئتبشاش. 
غۇۇۇۇان سۇۇۇۇانالرنىئ بىۇۇۇۇ لەر بانى ۇۇۇۇ  سۇۇۇۇانالغ چ  بىۇۇۇۇلەن بىۇۇۇۇچە بتل10تىۇۇۇۇى 13

 ىۇۇۇۇر   ەپەتۇۇۇۇۇتە قارىم قار ۇۇۇۇ  ك لىۇۇۇۇۇدە  ئۇۇۇۇۇتنلەر بانى ۇۇۇۇ  ماسلىشۇۇۇۇۇىل ك لىۇۇۇۇۇدە. 
 مەسىلەن: 
 ئتب ا ئتق ب چ ( 13)        
 قىى ئتق ب چ ( 13)        

 د  ەن ە ئتبشاش. 
بىۇۇۇۇچە بتلغۇۇۇۇان بۇۇۇۇارلىك سۇۇۇۇانالرنىئ سانالغ چى ۇۇۇۇ  00دىۇۇۇۇى 11 ۇۇۇۇ نى دەۋ  

 بى لىك ساندىى  ئ رىق ىى ئى ىمالردىى ك لىل قتش زەبەرلىك ئتق لىدە. 
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 مەسىلەن: 
       

 د  ەن ە ئتبشاش. 
ىدىى  قائىۇۇۇۇۇۇدىلەر بتلۇۇۇۇۇۇ    ي قى ىۇۇۇۇۇۇدا سۇۇۇۇۇۇۆزلەن ىر  سۇۇۇۇۇۇاناق سۇۇۇۇۇۇانالر تتب ى ۇۇۇۇۇۇ

 ئەمد  دەرىجە سان تتب ى ىدا تتبتىلىمىى. 
ئۆلچىمىۇۇۇۇدە ياسۇۇۇۇۇىلىدە. « »سۇۇۇۇانالر(  «ۇۇۇۇۇۇىرچ »دەرىۇۇۇۇجە سۇۇۇۇانالر )يەنۇۇۇۇ  

ئۆزئۇۇۇۇارا بىۇۇۇۇچە بتلغۇۇۇۇان دەرىۇۇۇۇجە سۇۇۇۇانالر سانالغ چى ۇۇۇۇ  بىۇۇۇۇلەن دائىۇۇۇۇد 19بىۇۇۇۇ دىى 
 ماسلىشىل ك لىدە. مەسىلەن: 
 )ئتنىرچ  دەري(دەري()بى ىرچ  

 )بە ىرچ  ياتاق(
 د  ەن ە ئتبشاش. 



 

 
64 

  

 
 
 

 ىنچى دەرستۆت
 

 توغرىسىدا « »مەزمۇن:  -1

 «.  ۈبجى ىىك »  «پەقىقەتەن»  «چتق  »  « ەزمەن»مەنى  : 
    ىلغا ئتبشايدىغان قت  مچە. ئاتىلىش : 

دە  تۇۇۇۇ رە  « ئى ۇۇۇۇمىد»ىەزىزى ۇۇۇۇ : ئى ۇۇۇۇىملىك  ۇۇۇۇۈملى ە كى ىۇۇۇۇل ئى ىرۇۇۇۇ  
دە  تۇۇۇ رە   ىۇۇ  ئتق تىۇۇۇدە « بەىىۇۇ ىد»زەبەر ئتق تىۇۇدە  بەىەرنۇۇۇ  ئۇۇابى ىر  

پەمۇۇدە بۇۇ  ئىىىى ۇۇىرىئ پۆكۇۇۈمىر  بى لىۇۇك ئى ۇۇىمرىئ پۆكۇۇۈمى ە ئايالندەرىۇۇدە. 
 مەسىلەن: 

  
 )مەن ئاب ىل قالغانلىقىد ئۈچۈن قايتىل كەلدىد(

 د  ەن ە ئتبشاش. 

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

بتل  ۇۇۇۇل ق سۇۇۇۇۇتراق  ۇۇۇۇۈملى ە بتل  ۇۇۇۇۇل ق پۇۇۇۇۇالەتتە  ۇۇۇۇاىاب ب ۇۇۇۇۇ ى  ئۈچۇۇۇۇۇۈن 
 ئىشلىتىلىدە. مەسىلەن: « »

 
 )پەئە  باردىد(              )تۈنۈگۈن مەپتە ىە باردى م (                
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« »بتل   ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇىى سۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇتراق  ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۈملى ە بتل  ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇل ق  ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇاىاب بەرگەنۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇدە 
 ئىشلىتىلىدە. مەسىلەن: 

 
 )ياقەي  باردىد(                  نۈگۈن مەكتە ىە بارمىدى م ()تۈ   

 د  ەن ە ئتبشاش. 
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 ىنچى دەرسبەش
 

 توغرىسىدا  ئۆتۈملۈك پېئىل ۋە ئۆتۈمسىز پېئىلمەزمۇن:  -1
تەلە   () تتلۇۇۇدەرب چ  ائىلۇۇۇدىى ئۆتۇۇۇۈ   —ئۆتۈملۇۇۇۈۋ    ىۇۇۇ  

 قىلىدىغان    ىلدىى ئىبارە . مەسىلەن: 
 )مەن سۈرە تىرر  يادلىدىد(  

 د  ەن ە ئتبشاش. 
تتنۇۇۇۇ ق مەنە ئتقت رىۇۇۇۇدىغان    ىلۇۇۇۇدىى  ال ائىۇۇۇۇ  بىلەنۇۇۇ —ئۆتۈم ۇۇۇىى    ىۇۇۇۇ  
 ئىبارە . مەسىلەن: 

 )ي    ئتق ب چىالر چىقت ( 
 د  ەن ە ئتبشاش. 

 توغرىسىدا  ئىللىق جۈملەۋە پېجۈملە ئىسىملىق مەزمۇن:  -2
ئى ۇۇۇۇۇۇۇۇىد بىۇۇۇۇۇۇۇۇلەن با ۇۇۇۇۇۇۇۇالنغان  ۇۇۇۇۇۇۇۇۈملە بتلۇۇۇۇۇۇۇۇ    ئىۇۇۇۇۇۇۇۇ ە  —ئى ۇۇۇۇۇۇۇۇىملىك  ۇۇۇۇۇۇۇۇۈملە 

 دىى تەركىب تا ىدە. () ىە بەىەر( )
 بتلىدە  ئ  ر:  بى ئۈس  ئى ىرىئ بەىى  ب نى دا 

ئىل ى ىىۇۇۇۇۇۇ  دەرسۇۇۇۇۇۇلەردە ئۆگىرىۇۇۇۇۇۇل بۇۇۇۇۇۇ دد  ئى ۇۇۇۇۇۇىملىك  ۇۇۇۇۇۇۈملە بتلىۇۇۇۇۇۇدە. ( 1
 ئۆتىىرىمىىدەۋ. 
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 مەسىلەن: 
 )پەمىە  ئ نىئ تىل  ن مە( 

 ئى ىملىك  ۈملە                
 (    ىللىك  ۈملە بتلىدە. مەسىلەن: 2

 )مەن ئ ن  ئاچتىد( 
  ۈملە    ىللىك           

بتلىۇۇۇۇۇۇۇدە.  ىە رەىىۇۇۇۇۇۇۇ  ( ئالۇۇۇۇۇۇۇد  قت ۇۇۇۇۇۇۇ مچىلىك تتل ق ۇۇۇۇۇۇۇىى سۇۇۇۇۇۇۇۆز بى ىىمى ۇۇۇۇۇۇۇ 3
 ىلەن: مەس

 )ئ   تزىرىئ ئاستىدا( 
 )مەن   پ تدىى( 

يۇۇۇۇۇۇۇۇاك     ىللىۇۇۇۇۇۇۇۇك  ۇۇۇۇۇۇۇۇۈملە  ۇۇۇۇۇۇۇۇۈملە )ئەسۇۇۇۇۇۇۇۇىەرتى : ئەگەر بەىەر ئى ۇۇۇۇۇۇۇۇىملىك 
 بتل ا  چتق   ئ نى دا ئى ى ە قايتىدىغان ئالماش بتل    ك  ەۋ(. 

 ۈملىدىى ئىبارە .    ى  بىلەن با النغان   —   ىللىك  ۈملە 
ئۇۇۇۇ  ئۇۇۇۇادەتتە    ىۇۇۇۇ    ائىۇۇۇۇ  )   ىۇۇۇۇ  ئى ى ۇۇۇۇ ( ىە تتلدەرب چىۇۇۇۇدىى تەركىۇۇۇۇب 

 تا ىدە. مەسىلەن: 
 

 تتلدەرب چ       ائى              ى                                           
 ىرۇۇ  بىلدەرىۇۇدىغان سۇۇۆزپەرىىىت-ئۇۇادە  ىە نەرسۇۇىلەرنىئ ئىۇۇ  —   ىۇۇ  

 دىى ئىبارە . تۈركۈمى
 پەرىىەترىئ ئترەندىغ چى ىرىئ ئى مىدىى ئىبارە . -ئى  — ائى  

تتلۇۇۇۇۇ قال  ك لىۇۇۇۇۇدىغان  ۇۇۇۇۇۈملە مەزمۇۇۇۇۇ نىر   — () تتلۇۇۇۇۇدەرب چ 
 پەرىىە  ئتب  ىتىرىئ ئى مىدىى ئىبارە . -ئى 
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ىر  قت ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ   قت  مچى ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ« نۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ »... تتلۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇدەرب چىر  تەر ىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇمە قىلغانۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇدا 
 تەر ىمە قىلىمىى. مەسىلەن: 

 يادلىد ( ر )پامىد دەرس
 تتلدەرب چ                     

 د  ەن ە ئتبشاش. 

 توغرىسىدا  ائىلپمەزمۇن:  -3
(  ائىۇۇۇۇۇۇۇۇ  ئا ۇۇۇۇۇۇۇۇىارا ئى ۇۇۇۇۇۇۇۇىد بتل ۇۇۇۇۇۇۇۇا     ىۇۇۇۇۇۇۇۇ  دائىۇۇۇۇۇۇۇۇد بى لىۇۇۇۇۇۇۇۇك سۇۇۇۇۇۇۇۇاندا ك لىۇۇۇۇۇۇۇۇدە. 1

 مەسىلەن: 
 )ئتق ب چ  مەيدانغا كەتت (  

 )ئىىى  ئتق ب چ  مەيدانغا كەتت (
 )ئتق ب چىالر مەيدانغا كەتت (

 د  ەن ە ئتبشاش. 
   ىۇۇۇۇ   ائىۇۇۇۇ  بىۇۇۇۇلەن بتل ۇۇۇۇا  )يەنۇۇۇۇ  ئالمۇۇۇۇاش( (  ائىۇۇۇۇ  يت ۇۇۇۇ رەن ئى ۇۇۇۇىد 2

مۇۇۇۇاي سۇۇۇۇاندا )بىۇۇۇۇ لىىىە بى لىۇۇۇۇك  ئىىىىلىىۇۇۇۇىە ئىىىىلىۇۇۇۇك  كۆ لۇۇۇۇۈكىە كۆ لۇۇۇۇۈۋ( 
 ك لىدە. مەسىلەن: 

  
 
 

  د  ەن ە ئتبشاش.
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 ىنچى دەرسئالت
 

بولۇشلۇق جۈملە ۋە بولۇشسىز جۈملىگە جاۋاب مەزمۇن:  -1
 توغرىسىدا  بېرىش

« »بتل  ۇل ق سۇۇتراق  ۇۈملى ە بتل  ۇۇل ق  ۇاىاب بەرمەكچۇۇ  بتل ۇاق 
ئىشۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇلىتىلىدە. « »ئىشۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇلىتىلىدە؛ بتل   ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇىى  ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇاىاب بەرمەكچۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  بتل ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇاق 

 مەسىلەن: 
)پەئە  مەن دەرسر  چۈ ەندىد(    

 )ئ  ئەل ى دەرسر  چۈ ەندى م ؟(
)ياق  مەن دەرسر  چۈ ىرەلمىدىد(

 د  ەن ە ئتبشاش. 
ئەگەر بتل   ۇۇۇىى سۇۇۇتراق  ۇۇۇۈملى ە بتل  ۇۇۇل ق  ۇۇۇاىاب بەرمەكچۇۇۇ  بتل ۇۇۇاق 

 ئىشۇۇۇلىتىلىدە.« »ىلىدە؛ بتل   ۇۇىى  ۇۇۇاىاب بەرمەكچۇۇ  بتل ۇۇاق ئىشۇۇۇلىت« »
 مەسىلەن: 
)ياقەي  مەن دەرسر  چۈ ەندىد(    

 دى م ؟(مى)ئ  ئەل ى دەرسر  چۈ ەن
.رسر  چۈ ەنمىدىد()  نداق  مەن دە

  د  ەن ە ئتبشاش. 
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 توغرىسىدا  «»ۋە  «»مەزمۇن:  -2
 «. ن مە ئۈچۈن»مەنە  ەپەتتە ئتبشاش: « »بىلەن « »

پەرىىەتر  سەىەب  بىلەن قت    سۇتراش ئۈچۇۈن -ئىشلىتىلىش : ئى 
 ئىشلىتىلىدە. مەسىلەن: « »

ن مە ئۈچۈن سىرىزتىى چىقتىئ 
 د  ەن ە ئتبشاش. 

« »سۇۇۇۇۇۇۇۇترىلىل سۇۇۇۇۇۇۇۇەىەب  ك ۇۇۇۇۇۇۇۇ ىى سترال ۇۇۇۇۇۇۇۇا بۇۇۇۇۇۇۇۇ رەن پەرىۇۇۇۇۇۇۇۇىە  -ئىۇۇۇۇۇۇۇۇ 
 ئىشلىتىلىدە. مەسىلەن: 

 (؟)سىرىزتىى چىقتى م    
 (.)  نداق  
 (؟)ن مە ئۈچۈن  

 ئتبشاش.  د  ەن ە
« »بتل    ئ نى غا تتبتىغانۇدا قت ۇ لىدىغان « »نىئ ئەسلى   «»

 قت  لغان.  ()

 توغرىسىدا  مىغان ئىسىمالرئۇالن« »ئاخىرىغا مەزمۇن:  -3
« »مىغۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇان ئى ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇىمالر زەبەرلىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇك ئتق ل ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇا  ئابى ىغۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇا ئ  ن« »ئابى ىغۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇا 

 )ئەل ( قت  لىدە. مەسىلەن: 
 

 د  ەن ە ئتبشاش. 



 

 
71 

  

 

غان ئى ىمالر زەبەرلىك ئتق ل ا  ئابى ىغا ئ  ن« »  نى دەۋ  ئابى ىغا 
 قت  لمايدە. مەسىلەن: « »

 
 د  ەن ە ئتبشاش. 

 توغرىسىدا « »مەزمۇن:  -4
 د  ەن مەنىدە. « كەلتۈر»  «ئ لىل كەا»ب  ب ي ەق    ىلرا  بتل    

 مەسىلەن: ب     ىلرا  ب دد  ب ي ەق    ى  تۈرلەن ەندەۋ تۈرلىرىدە. 
ئ  ئەپمەدى س  كەلتۈر

 )ئ  ق  ىردا الرى دە تى ى الرن  چىقى ى الر( 
 )ئ  ساىاقدا الرى دە تى ى الرن  چىقى ى الر( 

 )ئ  لەيالى چاي كەلتۈرەڭ(
 ان كەلتۈرەڭ()ئ  س ئادى ن

 )ئ  ئايالالرى تاماقالرن  كەلتۈرەپالر(
 د  ەن ە ئتبشاش. 
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 ىنچى دەرسيەتت
 

 توغرىسىدا « »مەزمۇن:  -1
 «. ئىد »  «ئىىەن»  «بتلد »مەنى  : 

 ئاتىلىش : تتل ق ىى    ى . 
دە  تۇۇۇۇ رە  « ئى ۇۇۇۇمىد»ىەزىزى ۇۇۇۇ : ئى ۇۇۇۇىملىك  ۇۇۇۇۈملى ە كى ىۇۇۇۇل ئى ىرۇۇۇۇ  

ئتق تىۇۇدە.  زەبەردە  تۇ رە  « بەىىۇۇ ىد»ئتق تىۇۇدە  بەىەرنۇ   ئۇابى ىر   ىۇ 
 مەسىلەن: 
              
 )م پەممەد ئتلت رد (         )م پەممەد ئتلت ربان ئىد (          

 د  ەن ە ئتبشاش. 

 توغرىسىدا  بولغان سۆزلەر« »ق ۇنلۇكۇىرى سئاخمەزمۇن:  -2
  ئتق مۇۇۇۇۇۇاقچ  بتل ۇۇۇۇۇۇاق  ئۇۇۇۇۇۇ  لىۇۇۇۇۇۇك ئى ۇۇۇۇۇۇىمالرن  «»ب نۇۇۇۇۇۇداق سۇۇۇۇۇۇۆزلەرگە 

 با  ى  پەرىىە  ب  ىل ئتق لىدە. مەسىلەن: «»
 )ق رئان ئتق دەپالرم (  ←
 )ئتق تق چىر  كۆردەپالرم (  ←
 د  ەن ە ئتبشاش. 
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 توغرىسىدا  قوشۇش «»ق ۇنلۇكۇسمەزمۇن:  -3
II  ەبى  ئەرلىك كۆ لۈۋ ئۇۆتىەن زامۇان    ىلىغۇا III  ۇەبى  ئ  نمۇا 

الما ۇۇۇۇرىئ ئتتت رى ۇۇۇۇىغا ئالۇۇۇۇد   ۇۇۇۇا     ىۇۇۇۇ  بىۇۇۇۇلەن ئئ  نكىشۇۇۇۇىلىك ئالما ۇۇۇۇلى   
 ن  قت ىمىى. مەسىلەن: «»ق  نل ك  ى  ئتق لغ چ  س

 )ئ  رن  كۆردەپالرم (       )ئ ن  كۆردەپالرم (  
 د  ەن ە ئتبشاش. 

غىچە بولغان سانالرنى ئاددىي كەسىر 11ئۈچتىن مەزمۇن:  -4
 توغرىسىدا  ا ئايالندۇرۇشتەرىقىسىدە پارچە سانغ

ىەزنىدە ئاددىس كەسۇى  « »ىە « »بىچە بتلغان سانالر 19ئۈچتىى 
 تەرىقى ىدىى   ارچە سانغا ئايالندەرەلىدە. مەسىلەن: 

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

 د  ەن ە ئتبشاش. 
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 ىنچى دەرسسەككىز
 

 توغرىسىدا  پېئىلمەزمۇن:  -1
پەرىىەترىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇئ مەلۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ   زامانۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇدا بتلغۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇانلىقىر   يۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇاك  -   ىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  ئىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ 

 ۇۇۇۇ پا  ئۇۇۇۇ  زامۇۇۇۇان ئ تىبۇۇۇۇار  . ىۇۇۇۇدەبتل ىاتقۇۇۇۇانلىق   يۇۇۇۇاك  بتلىۇۇۇۇدىغانلىقىر  ئ قت ر
   ىلۇۇۇۇۇ  ) كەل ۈسۇۇۇۇ  زامۇۇۇۇۇان(  بىۇۇۇۇلەن ئۇۇۇۇۇۆتىەن زامۇۇۇۇۇان    ىلۇۇۇۇۇ  )

 ( دە  ئۈچىە بۆلىرىدە: ( ىە ب ي ەق    ى  )
  

 د  ەن ە ئتبشاش. 
پەرىىەترىۇۇۇۇۇۇۇۇۇئ نۇۇۇۇۇۇۇۇۇۆىەتتىى  ىاقىتۇۇۇۇۇۇۇۇۇتىى -ئىۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  —ئۇۇۇۇۇۇۇۇۇۆتىەن زامۇۇۇۇۇۇۇۇۇان    ىلۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  

 : بترەن يۈز ب  ىل بتلغانلىقىر  ئ قت رىدىغان    ىلدىى ئىبارە . مەسىلەن
)ئامىرە كەتت ( )پامىد كەتت ( 

 د  ەن ە ئتبشاش. 
پەرىىەترىۇۇۇۇئ بتل ىاتقۇۇۇۇانلىقىر  يۇۇۇۇاك  -ئىۇۇۇۇ  —   ىلۇۇۇۇ   كەل ۈسۇۇۇۇ  زامۇۇۇۇان

 ب نى ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇدىى ك ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ ىى بتلىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇدىغانلىقىر  ئ قت رىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇدىغان    ىلۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇدىى ئىبۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇارە .
 مەسىلەن: 
پامىد بارىدە  
بارىدە ئامىرە  
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بۇۇۇۇۇۇۇۇ ي ەقر  پەرىۇۇۇۇۇۇۇۇىە  تتب ى ۇۇۇۇۇۇۇۇىدىى  -مەلۇۇۇۇۇۇۇۇ   ئىۇۇۇۇۇۇۇۇ  —بۇۇۇۇۇۇۇۇ ي ەق    ىۇۇۇۇۇۇۇۇ  
  مەسىلەن: دىغان    ىلدىى ئىبارە .ىزادىلەيئ

 )ئ  پا ىدى كە (  
 د  ەن ە ئتبشاش. 

باش كېلىشنىڭ ئۇالنما كىشىلىك مەزمۇن:  -2
 توغرىسىدا  ئالماشلىرى

  «» — ردىىۇ  « ... »  «»  «»  «»  «»
« » —دىىۇۇۇۇۇ  «»ىە « » —دىىۇۇۇۇۇ  «»  «» —دىىۇۇۇۇۇ  «»

قاتۇۇۇۇۇۇۇۇۇارلىقالر بۇۇۇۇۇۇۇۇۇاش ك لىشۇۇۇۇۇۇۇۇۇرىئ ئ  نمۇۇۇۇۇۇۇۇۇا كىشۇۇۇۇۇۇۇۇۇىلىك ئالما ۇۇۇۇۇۇۇۇۇلى   بتلۇۇۇۇۇۇۇۇۇ    بۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  ر 
    ىلرىئ  ائىل  بتلىدە. ئاساسلىق     ىلالربا ئ لىرىل ك لىل    
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 ىنچى دەرستوققۇز
 

 توغرىسىدا « »مەزمۇن:  -1
 نىئ كۆ لۈكىدەر. «»ب  

ئاتىلىشۇۇۇ : ئەقىللىقۇۇۇلەر ئۈچۇۇۇۈن ئىشۇۇۇلىتىلىدىغان ئەرلىۇۇۇك كۆ لۇۇۇۈۋ نى ۇۇۇبىس 
 ئالمىش . 

 ب نىئ تتل قلىغ چى ىم  كۆ لۈۋ ك لىدە. مەسىلەن: 

 )تۈنۈگۈن كەل ەن ي    ئتق ب چىالر قەيەردە(
 د  ەن ە ئتبشاش. 

 توغرىسىدا  (ئەجەبلەندۈرۈش پېئىلى )مەزمۇن:  -2
 ۇۇۇۇۇۇۇۇەي ىلەردىى  سۇۇۇۇۇۇۇۇۈ ەترىئ كۇۇۇۇۇۇۇۇاتتىلىقىر   —    ىلۇۇۇۇۇۇۇۇ ئە ەبلەنۇۇۇۇۇۇۇۇدەرەش 

 ن    ىلدىى ئىبارە . ياك  ئ نى دىى پەي ان  ق لىشر  ئىزادىلەيدىغا
 ب     ىلرىئ ئىىى  بى  ئۆلچىم  بتل    ئ  ر: 

قى ۇۇۇۇۇۇۇىمدا  -3)ب نىۇۇۇۇۇۇۇئ تە  ۇۇۇۇۇۇۇىالت   ئۆلچىمىۇۇۇۇۇۇۇدە ياسۇۇۇۇۇۇۇىلىدە«  ( »1
 . سۆزلىرىدە(

 ئۆلچىمىدە ياسىلىدە. مەسىلەن: « ( »2
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اسانب  دەري ن مىد  ەن ئ    
 ئى ە                بەىەر         
پە-ب  كىش  ن مىد  ەن ئ  ىى    
 ئى ە                بەىەر         

 توغرىسىدا « »مەزمۇن:  -3

 III ۇۇۇۇۇەكىللىك ئەلۇۇۇۇۇ  بتلغۇۇۇۇۇان ئى ۇۇۇۇۇىد بتلۇۇۇۇۇ    ئ نى غۇۇۇۇۇا « »بۇۇۇۇۇ  ئابى ىۇۇۇۇۇدا 
 ۇۇۇۇۇەكىللىك « »  ئابى ىۇۇۇۇۇدىى   ۇۇۇۇۇائ  ن  ۇۇۇۇۇەبى  ئ  نمۇۇۇۇۇا كىشۇۇۇۇۇىلىك ئالمىشۇۇۇۇۇ 

 (كە يۆتىىلىدە. مەسىلەن: ئەل  ئا ىارا ئەل  )

 د  ەن ە ئتبشاش. 

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

« »سۇۇۇتراق قت  مچى ۇۇۇ  بتلغۇۇۇان لىۇۇۇك ئى ۇۇۇىمرىئ ب شۇۇۇىغا )ئەلۇۇۇ    ( «»
كە «  »بى ىىتۈرەلۇۇۇۇۇۇۇۈ  سۇۇۇۇۇۇۇتزەلما باراكت  لىۇۇۇۇۇۇۇك  «»بىۇۇۇۇۇۇۇلەن  «»ك لىۇۇۇۇۇۇۇل قال ۇۇۇۇۇۇۇا  

 ئۆزگەرتىل ي ىىلىدە. مەسىلەن: 
←    

 كىم (ۈنىئ كۆ ل«»د  ەن ئى ىد « )»

 توغرىسىدا  « »ھەرىكەت ساقالش مەزمۇن:  -5
« » ۇۇۇۇۇەبى  ئ  نمۇۇۇۇۇا كىشۇۇۇۇۇىلىك ئالمىشۇۇۇۇۇ  بتلغۇۇۇۇۇان  I   ىلرىۇۇۇۇۇئ ئابى ىغۇۇۇۇۇا 
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  دە  ئاتىلىۇۇدىغان بىۇۇ  «» ۇۇا  ب  رنىۇۇئ ئارى ۇۇىغا پەرىۇۇىە  سۇۇاقالش ئ  ن
    ىلر  زى  ئتق ل  تىى ساقال  قالىدە. مەسىلەن: « »قت  لىدە. ب  « »

 )ئالالل م ر  ياراتت (  
 د  ەن ە ئتبشاش. 

 توغرىسىدا « »مەزمۇن:  -6
نىۇۇۇۇۇۇۇۇئ ب شۇۇۇۇۇۇۇۇىغا ئۇۇۇۇۇۇۇۇابى ىر  زىۇۇۇۇۇۇۇۇ  قىلغۇۇۇۇۇۇۇۇ چ  «»سۇۇۇۇۇۇۇۇتراق ئالمىشۇۇۇۇۇۇۇۇ  بتلغۇۇۇۇۇۇۇۇان 

  . چۈ ۈ  ك تىدە« »ئ نىئ ئابى ىدىى    كى گۈزەل ەقت  مچە 
     

ئالالل ئىر انر  ن مىدىى ياراتت 
 د  ەن ە ئتبشاش. 

 توغرىسىدا  ئىزاپەتلىك بىرىككەن ئىسىمالرمەزمۇن:  -7
ا چۇۇۇۇاقى ى  قت  مچى ۇۇۇۇ  رىئ ئالۇۇۇۇدىغئەگەر ئىىا ەتلىۇۇۇۇك بىۇۇۇۇ ىىىەن ئى ۇۇۇۇىم

 :   ئ نىئ بى ىرچ  بۆلىى  زەبەرلىك ئتق لىدە. مەسىلەنكى گۈزەل ە« »
 )ئ  ئابدەرەپمان()ئ  ئابدەلالل(      

 د  ەن ە ئتبشاش. 

 توغرىسىدا  ()ساغالم ئاياللىق كۆپلۈكمەزمۇن:  -8
ئەگەر بىۇۇۇۇۇۇۇۇ  ئى ۇۇۇۇۇۇۇۇىمر  سۇۇۇۇۇۇۇۇابال  ئايۇۇۇۇۇۇۇۇاللىك كۆ لۇۇۇۇۇۇۇۇۈۋ تەرىقى ۇۇۇۇۇۇۇۇىدە كۆ لۇۇۇۇۇۇۇۇۈكىە 

قت ۇۇۇۇۇۇۇ لىدە. ئەگەر ب نۇۇۇۇۇۇۇداق « »ل ۇۇۇۇۇۇۇاق  ئ نىۇۇۇۇۇۇۇئ ئابى ىغۇۇۇۇۇۇۇا ئايالنۇۇۇۇۇۇۇدەرماقچ  بت
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بتلغۇۇۇان بتل ۇۇۇا  « »كۆ لۇۇۇۈكىە ئايالنۇۇۇدەرەلماقچ  بتلغۇۇۇان ئى ۇۇۇىمرىئ ئابى ىۇۇۇدا 
 ئ  ب   ەرياندا چۈ ۈ  ك تىدە. مەسىلەن: 

 )ئالالل يەتتە قا  ئاسمانر  ياراتت ( 
←←

 د  ەن ە ئتبشاش. 
زى لىۇۇۇۇۇۇۇۇك ىە  ىشۇۇۇۇۇۇۇۇلىك  ئتق لىۇۇۇۇۇۇۇۇدىغان  سۇۇۇۇۇۇۇۇابال  ئايۇۇۇۇۇۇۇۇاللىك كۆ لۇۇۇۇۇۇۇۇۈۋ ئى ۇۇۇۇۇۇۇۇىمالر

لىۇۇۇك زى  ئترەنۇۇدا ئۇۇۇۆز پالىتىۇۇۇدە ئتق لىۇۇۇدە  ئەممۇۇۇا زەبەرلىۇۇۇك ئتق لىۇۇۇدىغان ئترەنۇۇۇدا
   پەرگىى زەبەرلىك ئتق لمايدە.  مەسىلەن: ئتق لىدە
 )قىى ئتق ب چىالر كەلد ( 
 د(ى)مەن قىى ئتق ب چىالرن  كۆرد 
 قەلە  قىى ئتق ب چىالرنىئ( ب ) 

 د  ەن ە ئتبشاش. 
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 ىنچى دەرسئون
 

 توغرىسىدا  «»ۋە  «»مەزمۇن:  -1
« بەزىۇۇدە» —« »د ۇ ەن مەنىۇدە؛ « ەمىشۇەپ»  «دائىۇد» —« »

 د  ەن مەنىدە. 
 ئاتىلىش : ىاقىم رەىىش . 

ك لىۇۇل دائىۇۇد چۈ ۇۇۈ  ك لىشۇۇتە ئىشلىتىلىشۇۇ : ىاقىترۇۇ  ئ قتۇۇ رەش ئۈچۇۇۈن 
ئتق لىۇۇۇۇدە ىە  ۇۇۇۇ  بىۇۇۇۇ  پۇۇۇۇالەتتە ئىشۇۇۇۇلىتىلىدە. پۇۇۇۇالەتتە( قۇۇۇۇتش زەبەرلىۇۇۇۇك يەنۇۇۇۇ  )

 مەسىلەن: 
 )ئ  دائىد بازاربا بارىدە(

 )ئ  بەزىدە سائە  سەكىىىدە  بەزىدە سائە  يەتتىدە قايتىدە(

 توغرىسىدا « »مەزمۇن:  -2
 «. يەنە بى  ق تىد»مەنى  : 
 . مەنبەداش تتلدەرب چ  ) :ئاتىلىش 

 مەسىلەن: 

 )ئ    شىردىى ك  ىى يەنە بى  ق تىد بازاربا بارامدە(
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 توغرىسىدا « »مەزمۇن:  -3
 «. بى اق»  «ل ىىى»مەنى  : 
 ( قت  مچى  . )ئى تى را ئاتىلىش : 

  ئۇۇۇۇۇۇاي ى  لىئالدىۇۇۇۇۇۇدىى  پۆكۈمۇۇۇۇۇۇدىى  ئىشلىتىلىشۇۇۇۇۇۇ : ك  ىرىۇۇۇۇۇۇ  پۆكۇۇۇۇۇۇۈمر 
 ئۈچۈن ئىشلىتىلىدە. 

  ك  ىرىى ۇۇ  (ئى تى ۇۇرا قىلىرىلغۇۇ چ  )ئ نىۇۇئ ئالدىۇۇدىى  سۇۇۆز 
 دە  ئاتىلىدە. مەسىلەن:  (ئى تى را قىلىرغ چ  )

 مىر   قالد ( 15)پازى  سائە  تتقق زبا 
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 دەرس ئون بىرىنچى
 

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

 ئاتىلىش :  ەر  قت  مچى  . 
 ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇەرترىئ رولىرۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  « ئىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ ە»ىەزىزى ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ : ئى ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇىملىك  ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۈملى ە كى ىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇدە  
مچى ۇۇ  ئ لىرىۇۇل قت  « »ئۆتەيۇۇدە  بەىەر  ۇۇەرترىئ  ۇۇاىاب  بتلىۇۇدە.  اىابقۇۇا 
 ك لىدە  ئەمما ئ نى غا مەنا ئ  تىلمايدە. مەسىلەن: 

 )ئەمما مەن بى  ي قىرىد بىلەن ت رىمەن(
 د  ەن ە ئتبشاش. 

 توغرىسىدا  «»ۋە  «»مەزمۇن:  -2
 اق يىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ –« »ر   كەل ۈسۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  زامۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇانيۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ قىى  — )سۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇى ى( «»

 ر  ئ قت رىدە. كەل ۈس  زامان
غۇۇۇۇۇۇۇا ئترتۇۇۇۇۇۇۇاق كەل ۈسۇۇۇۇۇۇۇ  زامان   ىلۇۇۇۇۇۇۇ  پۇۇۇۇۇۇۇازى ق  زامۇۇۇۇۇۇۇان ىە  كەل ۈسۇۇۇۇۇۇۇ  زامۇۇۇۇۇۇۇان

 ئىشلىتىلىدە. 
-ۇكەلۇۇۇۇۇۇ   ەقە  كى گۈزەل ۇۇۇۇۇۇە« »يۇۇۇۇۇۇاك  « »غا ئالۇۇۇۇۇۇدى ئەگەر ئ نىۇۇۇۇۇۇئ

 رىال ئ قت رىدە  پازى ق  زامانر  ئ قت رمايدە. مەسىلەن:  ۈس  زامانۇ
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 )مەن ئالدىمىىدىى  ب ىەتتە چۈ ىمەن(
 د  ەن ە ئتبشاش. 

 توغرىسىدا  «»ۋە  «  »مەزمۇن:  -3
 ئۆتىەن زامانر  بتل   ىى قىلى  ئۈچۈن ك لىدە.  —« »
 ر  بتل   ىى قىلى  ئۈچۈن ك لىدە. كەل ۈس  زامان —« » 

 مەسىلەن: 
 )ئەپمەد دەرسر  يازمىد (
 )ئەپمەد دەرسر  يازمايدە(

 د  ەن ە ئتبشاش. 

 توغرىسىدا  مەسدەرمەزمۇن:  -4
تۇۇۇۇۇۇۇۈ  سۇۇۇۇۇۇۇۆز بتلۇۇۇۇۇۇۇ    ئەرەب تىلىۇۇۇۇۇۇۇدىى    ۇۇۇۇۇۇۇ ىلالر  ۇۇۇۇۇۇۇ نى دىى  —مەسۇۇۇۇۇۇۇدەر 

 تۈرلىرىل چىقىدە. 
ەرىۇۇۇۇۇۇۇدە  ئەممۇۇۇۇۇۇۇا ئ نى ۇۇۇۇۇۇۇدا زامۇۇۇۇۇۇۇان ئ قۇۇۇۇۇۇۇ م  پەرىىەترۇۇۇۇۇۇۇ  بىلد-مەسۇۇۇۇۇۇۇدەر ئىۇۇۇۇۇۇۇ 

« مەۋ»...   «مۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇاق»... ئ نىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇئ ئ يغۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ رچە مەنى ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇىرىئ ئابى ىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇدا بتلمايۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇدە. 
 قت  مچىلى   بتلىدە. مەسىلەن: 

 

 )تابقا چىقماق قى ىى  چۈ مەۋ ئاسان(
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 ىنچى دەرسئون ئىكك
 

 توغرىسىدا  نىڭ ھەمزىسى«»
نىۇۇۇۇۇۇۇۇۇئ پەمىى ۇۇۇۇۇۇۇۇۇ   ۈملىرىۇۇۇۇۇۇۇۇۇئ ب شۇۇۇۇۇۇۇۇۇىدا كەل ۇۇۇۇۇۇۇۇۇە زى لىۇۇۇۇۇۇۇۇۇك ئتق لىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇدە. «( »1

 مەسىلەن: 
 ) ۈبجى ىىك   ق رئان ئالالپرىئ كىتابىدەر(

د  ەن ە ئتبشاش.
 ۇۇۇۇۇە ىە ئ نى ۇۇۇۇۇدىى تۈرلىرىۇۇۇۇۇل چىققۇۇۇۇۇان   ۇۇۇۇۇ ىلالردىى ك ۇۇۇۇۇ ىى كەل« ( »2

 مەسىلەن:زى لىك ئتق لىدە. 
 د د (« مەن تى ىشچان»)ئتق ب چ : 

 د  ەن ە ئتبشاش. 
 ( با قا    ىلدىى ك  ىى كەل ە زەبەرلىك ئتق لىدە. مەسىلەن: 3

 )مەن ئ ن  ي    ئتق ب چ  دە  ئتياليمەن(
  ەن ە ئتبشاش. د 
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 ىنچى دەرسئون ئۈچ
 

 قىسقىچە چۈشەنچەتوغرىسىدا  پېئىلالرنىڭ ئەھۋالى
1 .III  ئەرلىۇۇك بى لىۇۇك ىە ئايۇۇاللىك بى لىۇۇك    ىللى ىۇۇدا مەيلۇۇ  ئۇۇ    ۇۇەبى

ئۇۇۇۇۇۇۇۇۇۆتىەن زامۇۇۇۇۇۇۇۇۇان    ىلۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  بتل ۇۇۇۇۇۇۇۇۇ ن يۇۇۇۇۇۇۇۇۇاك  كەل ۈسۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  زامۇۇۇۇۇۇۇۇۇان بتل ۇۇۇۇۇۇۇۇۇ ن    ىلۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  
ئا ۇۇۇۇۇۇىارا ئى ۇۇۇۇۇۇۇىد يۇۇۇۇۇۇاك  يت ۇۇۇۇۇۇۇ رەن ئالمۇۇۇۇۇۇۇاش  بتل ۇۇۇۇۇۇ ن   ائىۇۇۇۇۇۇۇ  )   ىۇۇۇۇۇۇ  ئى ى ۇۇۇۇۇۇۇ (

 بتلىدە. مەسىلەن: 
 )پامىد كەتت (

 )زەيرەب كەتت (
 )پامىد بارىدە(
 ىدە()زەيرەب بار

 د  ەن ە ئتبشاش. 
2 .II  كەل ۈسۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  زامۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇانئەرلىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇك بى لىۇۇۇۇۇۇۇۇۇك بۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ ي ەق    ىلۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  ىە   ۇۇۇۇۇۇۇۇۇەبى  

بى لىۇۇۇۇۇك پە  كۆ لۇۇۇۇۇۈۋ    ىلىۇۇۇۇۇدا    ىۇۇۇۇۇ  ئى ى ۇۇۇۇۇىرىئ   ۇۇۇۇۇەبى  I   ىلىۇۇۇۇۇدا پەمۇۇۇۇۇدە 
 يت  رەن ك لىش  زۆرەر بتلىدە. مەسىلەن: 

 د  ەن ە ئتبشاش. 
قاتۇۇارلىك   ۇۇ ىلالردا ئاسۇۇت  . 3

 سىىىلغان ئا ىارا ئالما الر  ائى  بتلىدە. 
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 ىنچى دەرسئون تۆت
 

  توغرىسىدا قىسقىچە چۈشەنچەياساش  بۇيرۇق پېئىل
 ك  ۇۇەا پەر ۇۇلەر )پەرىۇۇىە  كۆتۈرەلمەيۇۇدىغان پەر ۇۇلەر(ئەرەب تىلىۇۇدىى  

  .ئۈچت ر دىى ئىبارە «»ىە « »  «»
تىى  ئۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇالتە  ەبى ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ IIبۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ ي ەق    ىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  كەل ۈسۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  زامۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇان    ىلىرىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇئ 

    ىلدىى ياسىلىدىغان بتل    ياساش قائىدىلى   تۆىەندىىىچە: 
ئۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  پەر  سۇۇۇۇۇۇۇۇۇابال  پەر  مىى. دىى  پەر ۇۇۇۇۇۇۇۇۇىە قۇۇۇۇۇۇۇۇۇارايىۇۇۇۇۇۇۇۇۇ   ىلرىۇۇۇۇۇۇۇۇۇئ ئابى  .1

بتل ۇۇا  ئ نىۇۇئ پەرىىىتىرۇۇ  ئ لىۇۇل تا ۇۇال  سۇۇ ك نل ق قىلىمىۇۇى؛ ئەگەر ك  ۇۇەا 
پەر  بتل ۇۇۇا ئۇۇۇ ن  تا ۇۇۇاليمىى؛ ئەگەر ئۇۇۇابى ق  پەر  سۇۇۇابال  بتل ۇۇۇىم  ئ نىۇۇۇئ 

ن بى  ك لىل قالغانلىق  پەر  ك  ەا پەر  بتل ا  ئىىى  س ك  ئالدىدىى 
 مەسىلەن: ئۈچۈن ب  ك  ەا پەر م  چۈ ۈ  ك تىدە. 

←←←
 د  ەن ە ئتبشاش. 

ئىىىىرچ  قەدەمدە كەل ۈسۇ  زامۇان قت  مچى ۇىر  ئ لىۇل تا ۇاليمىى . 2
ئەگەر ئۇۇۇ  پەر  پەرىىەتلىۇۇك بتل ۇۇۇا ىە ئ نىۇۇئ ئارقى ۇۇىدىى  پەر ۇۇۇىە قۇۇارايمىى. 

بتلغانغۇۇۇا ئتبشۇۇۇاش(؛  ←ياسۇۇۇاش تامۇۇۇا  بتلىۇۇۇدە )بۇۇۇ ي ەق    ىۇۇۇ  
)يەنۇۇۇۇۇۇۇۇۇ     ىلرىۇۇۇۇۇۇۇۇۇئ ئۇۇۇۇۇۇۇۇۇۆلچىم   بۇۇۇۇۇۇۇۇۇا«»ق بتل ۇۇۇۇۇۇۇۇۇا    ىلرىۇۇۇۇۇۇۇۇۇئ  نل ك ئەگەر سۇۇۇۇۇۇۇۇۇ
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 نىۇۇۇئ ئ دەلىۇۇۇدىى  پەر رىۇۇۇئ پەرىىىۇۇۇتى ە(«»دىىۇۇۇ  «»پ  ۇۇۇابلىرىدىغان 
 پەمىىرۇ ئ  نمۇا قارايمىى  ئ   ىشلىك بتل ا    ىلرىئ ب شىغا  ى  ئتق لغۇ چ  

  زەبەرلىۇۇۇۇۇك يۇۇۇۇۇاك  زى لىۇۇۇۇۇك بتل ۇۇۇۇۇا زىۇۇۇۇۇ  ئتق لغۇۇۇۇۇ چ  «»كەلتۇۇۇۇۇۈرىمىى؛ ئەگەر 
 ئ  نما پەمىىر  كەلتۈرىمىى. مەسىلەن: 

 )ياز(←← 
 )ئتلت ر(←← 
 )باربىى(←← 

 ە ئتبشاش. د  ەن 
بتلۇۇۇۇۇ   « »ك  ىرىۇۇۇۇۇ  پەر  . ئەگەر كەل ۈسۇۇۇۇ  زامۇۇۇۇۇان قت  مچى ۇۇۇۇۇىدىى 3

مۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  «»قال ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇا  كەل ۈسۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  زامۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇان قت  مچى ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  تا ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇالنغاندىى ك ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ ىى بۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  
 يەپ ىللىك ئۈچۈن تا لىرىل ك تىدە. مەسىلەن: 

 )ي  ىى(←←
 ئاا()←← 

 د  ەن ە ئتبشاش. 
ئىىاپۇۇۇۇۇۇۇا : بۇۇۇۇۇۇۇ  دەرسۇۇۇۇۇۇۇتە سۇۇۇۇۇۇۇابال     ىۇۇۇۇۇۇۇ  )يەنۇۇۇۇۇۇۇ  تەركىبىۇۇۇۇۇۇۇدە ك  ۇۇۇۇۇۇۇەا پەر  

( ياسۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇاش ئ سۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ لىرىال  بتلمىغۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇان    ىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ (دىى بۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ ي ەق    ىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  )ئەمۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ 
چۈ ەندەرە  ئۆتت ق. ئەمۇد  تەركىبىۇدە ك  ۇەا پەر  بتلغۇان   ۇ ىلالردىى 

ەرسۇۇۇۇۇۇۇۇۇلەردە بۇۇۇۇۇۇۇۇۇ ي ەق    ىۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  ياسۇۇۇۇۇۇۇۇۇاش قائىدى ۇۇۇۇۇۇۇۇۇىر  ئۇۇۇۇۇۇۇۇۇالالل بالى ۇۇۇۇۇۇۇۇۇا ك  ىرىۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  د
 تە  ىلىس سۆزلەيمىى. 
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 ىنچى دەرسئون بەش
 

 توغرىسىدا « »مەزمۇن:  -1
لىقر  قالغۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇان يۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ قىىپەرىىەترىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇئ يۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۈز ب  ىشۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇى ە -مەلۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ   ئىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ بۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  

د ۇۇ ەن مەنىرۇۇ  « تۇۇاي قالۇۇد »  «الۇۇد ئۇۇاز ق»ئىزادىلەيۇۇدىغان    ىۇۇ  بتلۇۇ    
 . ئ قت رىدە

 ئاتىلىش : تتل ق ىى    ى . 
رىئ ئۇۇۇۇۇۇۇۇابى ىر   ىۇۇۇۇۇۇۇۇ  ى ۇۇۇۇۇۇۇۇىملىك  ۇۇۇۇۇۇۇۇۈملى ە كى ىۇۇۇۇۇۇۇۇل ئى مىەزىزى ۇۇۇۇۇۇۇۇ : ئى ۇۇۇۇۇۇۇۇى

رىۇۇۇۇئ ئۇۇۇۇابى ىر  زەبەر ئتق تىۇۇۇۇۇدە. ئ نىۇۇۇۇئ بەىىۇۇۇۇ   كەل ۈسۇۇۇۇۇ  ى ىئتق تىۇۇۇۇدە  بەى
 زامانغا ئائىم    ىللىك  ۈملە بتلىدە. مەسىلەن: 

قتپغ راق چ لىراي دە  قالد 
 د  ەن ە ئتبشاش. 

 توغرىسىدا  «»ۋە  «»مەزمۇن:  -2
كەل ۈسۇۇۇۇۇۇۇ  زامۇۇۇۇۇۇان    ىلىرىۇۇۇۇۇۇۇئ سۇۇۇۇۇۇ ( « »)بتل   ۇۇۇۇۇۇۇىى قىلىۇۇۇۇۇۇ   
مەزمۇۇۇۇۇ نىر  بتل   ۇۇۇۇۇىى قىلىۇۇۇۇۇدە. ئى ۇۇۇۇۇ اب  ەپەتۇۇۇۇۇتە پ چقانۇۇۇۇۇداق  كى ىۇۇۇۇۇلئالۇۇۇۇۇدىغا 

 تەسى  كۆرسەتمەيدە. مەسىلەن: 
 چۈن ي مەي ەن()ئ  ق  ىردىشىدى ن مە ئۈ  

 د  ەن ە ئتبشاش. 
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سۇۇۇۇۇۇ ( كەل ۈسۇۇۇۇۇۇ  زامۇۇۇۇۇۇان    ىلىرىۇۇۇۇۇۇئ ئالۇۇۇۇۇۇدىغا « »)چەكۇۇۇۇۇۇلەش  
پەرىىەترۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  قىلىشۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇتىى تتس  ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇر  -ل مەزمۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ ن  ەپەتۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇتە  ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  ئىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ كى ىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ

ئىزادىلەيۇۇۇۇۇۇۇۇۇدە  ئى ۇۇۇۇۇۇۇۇۇ اب  ەپەتۇۇۇۇۇۇۇۇۇتىى    ىلرىۇۇۇۇۇۇۇۇۇئ ئۇۇۇۇۇۇۇۇۇابى ىر  سۇۇۇۇۇۇۇۇۇ ك ن ئتق تىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇدە. 
 مەسىلەن: 

)ئ  ق  ىردىشىدى ب ن  ي مە(
 د  ەن ە ئتبشاش. 

 توغرىسىدا «» ۋە «»مەزمۇن:  -3
ئۇۇۇۇۇۇۆتىەن زامۇۇۇۇۇۇان    ىلىغۇۇۇۇۇۇا بۇۇۇۇۇۇاي بتلۇۇۇۇۇۇ    كۇۇۇۇۇۇۆ ىرچە ئۇۇۇۇۇۇۆتىەن زامۇۇۇۇۇۇان « »

   ىلىرىۇۇۇۇۇۇئ ئالۇۇۇۇۇۇدىغا كى ىۇۇۇۇۇۇل ئۇۇۇۇۇۇ ن  بتل   ۇۇۇۇۇۇىى قىلىۇۇۇۇۇۇدە. ئەگەر كەل ۈسۇۇۇۇۇۇ  زامۇۇۇۇۇۇان 
ق  زامانغۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇا بۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇاي قىلىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇدە. قال ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇا ئۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ ن  پۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇازى    ىلىرىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇئ ئالۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇدىغا كى ىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇل 

 مەسىلەن: 
 )مەن پازى  قەپ ە ئىچمەيمەن(

 د  ەن ە ئتبشاش. 
بتل   ۇۇۇۇۇۇۇۇىىلىك قت  مچى ۇۇۇۇۇۇۇۇ  بتلۇۇۇۇۇۇۇۇ    كەل ۈسۇۇۇۇۇۇۇۇ  زامۇۇۇۇۇۇۇۇان    ىلىرىۇۇۇۇۇۇۇۇئ «  »

 ئالدىغا كى ىل ئ ن  مەزم ن  ەپەتتىى بتل   ىى قىلىدە. مەسىلەن: 
 )مەن قەپ ە ئىچمەيمەن(   

 د  ەن ە ئتبشاش. 

 توغرىسىدا  شۇ تۈردىكى قوشۇمچىالرۋە  «»مەزمۇن:  -4
ئ  ن ۇۇا  ب  رنىۇۇئ « »نىئ ئارقى ۇۇىغا  ۇۇ  تۇۇۈردىى  قت ۇۇ مچىالرىە « »

 تىۇۇۇدە. بۇۇۇۇ  ئى مى ۇۇۇىر  زەبەر  بەىى ىرۇۇۇ   ىۇۇۇۇ  ئتق تۇۇۇ ش رولۇۇۇ  بىىۇۇۇۇار بتلۇۇۇ   ك
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بۇا «»چابدا ئ نى دىى ك  ىى كەل ىر  ئى ە ىە بەىەر بتلىۇدە. بۇ  چابۇدا ئۇ  
ئايلىرىۇۇۇۇۇۇۇۇۇدە ىە ئى ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇىملىك ىە    ىللىۇۇۇۇۇۇۇۇۇك  ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۈملى ە كى ىۇۇۇۇۇۇۇۇۇل  ەقەتۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇال  ۈملىرىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇئ 

 مەزم نىر  كۈچلەندەرەش ىەزىزى ىر  ئۆتەيدە. مەسىلەن: 

 مەن  ەقە  ئ نى دىى  سۈرەتلەرگە قاراىاتىمەن()
 د  ەن ە ئتبشاش. 
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 ىنچى دەرسئون ئالت
 

 توغرىسىدا نىڭ پەرقى «» بىلەن «»مەزمۇن:  -1
-ۇئۆلچىمىۇۇدە كەلۇۇ ەن ئى ۇۇىد بتلۇۇ    تتلۇۇ ق تۈرلەنۇۇ« »بتل ۇۇا « »

 ترنىدا زەبەر ئتق لىدە. مەيدە  ئابى   تەن ىرر  قتب ا قىلمايدە  زى نىئ ئۇ
  ۇۇ نداقال  م  ۇۇ  ئۆلچەمۇۇدە كەلۇۇ ەن با ۇۇقا ئى ۇۇىمالرم  تتلۇۇ ق تۈرلەنمەيۇۇدە.

  ربا ئتبشاش. مەسىلەن: 
تبۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ ا بتل ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇا تتلۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ ق تۈرلىرىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇدىغان ىە ئۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇابى   تەنۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ ىرر  ق« »

   ىۇۇ  ىە زى لىۇۇك ئۇۇۈچىل  قىلىۇۇدىغان بۇۇاي ئى ۇۇىمدەر. ئ نىۇۇئ ئۇۇابى ىر  زەبەر
(كە ئەلۇۇۇ  )« »پۇۇالەتتە ئتقۇۇ بىل  بتلىۇۇۇدە. زەبەرلىۇۇك ئتق لغانۇۇۇدا ئابى ىۇۇدىى  

 يۆتىىلىدە. مەسىلەن: 
 )ئەم   قەيەردە( 
 د(ى)مەن ئەم ىر  كۆرد 
 )ب  ئەم ىرىئ كىتاب ( 

  ە ئتبشاش. د  ەن

 توغرىسىدا « »مەزمۇن:  -2
  «»  ۇۇۇۇۇەكل   ۇۇۇۇۇەكل  بتلۇۇۇۇۇ    چۈ ۇۇۇۇۇۈ  كۇۇۇۇۇ لى  ىى بۇۇۇۇۇاش ك لىشۇۇۇۇۇت« »

ئۇۇۇۇۇۇۇۇ  ئۆزىۇۇۇۇۇۇۇۇدىى ك  ىرىۇۇۇۇۇۇۇۇ  ئى ۇۇۇۇۇۇۇۇىد بىۇۇۇۇۇۇۇۇلەن دەر. «»  ۇۇۇۇۇۇۇۇەكل ئى ىلىۇۇۇۇۇۇۇۇك كۇۇۇۇۇۇۇۇ لى  
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ئىىا ەتلىۇۇۇۇك سۇۇۇۇۆز بى ىىمى ۇۇۇۇ  پاسۇۇۇۇى  قىلىۇۇۇۇل  ئۆزىرىۇۇۇۇئ ئالدىۇۇۇۇدىى  ئى ۇۇۇۇىمرىئ 
  سۈ ىت  بتل   ك لىدە. مەسىلەن:

 )ي رىمدا سىىىقلىك دە تەر بار(

 د  ەن ە ئتبشاش. 

 توغرىسىدا « »نىسبىي ئالماش بولغان مەزمۇن:  -3
مەنە ىە بۇۇ  ئەقىل ۇۇىىلەر ئۈچۇۇۈن ئىشۇۇلىتىلىدىغان نى ۇۇبىس ئالمۇۇاش بتلۇۇ    

ئىىىىلىۇۇۇۇك  كۆ لۇۇۇۇۈۋ   بى لىۇۇۇۇك بىۇۇۇۇلەن ئتبشىشۇۇۇۇىدە. « »ىەزىۇۇۇۇزە  ەپەتۇۇۇۇتە 
 ئەرلىك ىە ئاياللىك پەممى ى ە ئترتاق ئىشلىتىلىدە. مەسىلەن: 

 )مەن سەن ي  ەن نەرسىر  يەيمەن(         
  د  ەن ە ئتبشاش. 

 توغرىسىدا  نىڭ تۈرلىرى«»مەزمۇن:  -4
  بۇۇۇۇۇۇۇ«. »( بتل   ۇۇۇۇۇۇۇىىلىك قت  مچى ۇۇۇۇۇۇۇ  بتلغۇۇۇۇۇۇۇان 1ئۇۇۇۇۇۇۇۈس بىلۇۇۇۇۇۇۇدەر: « »

  ۈملىرىئ ب شىغا كى ىل مەزم نىر  بتل   ىى قىلىدە. مەسىلەن: 
 )ئ قماي اتىمەن()م رىئ كىتابىد يتق(       

 د  ەن ە ئتبشاش. 
بۇۇۇ   ۈملىرىۇۇئ ب شۇۇۇىدا ك لىۇۇۇل سۇۇۇتراقر  «. »( سۇۇتراق ئالمىشۇۇۇ  بتلغۇۇۇان 2

 ئ قت رىدە. مەسىلەن: 
  

 د  ەن ە ئتبشاش. 
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بىۇۇلەن ئتبشۇاش مەنىۇۇدە ىە « »بۇۇ  «. »( نى ۇبىس ئالمۇاش بتلغۇۇان 3
 ىەزىزىدە ئىشلىتىلىدە. 

 توغرىسىدا « »مەزمۇن:  -5
بۇۇۇۇا ئتبشۇۇۇۇاش ئى ۇۇۇۇىمالر ئ رىۇۇۇۇك ئى ۇۇۇۇىد بىۇۇۇۇلەن ئىىا ەتلىۇۇۇۇك بىۇۇۇۇ ىىمە «»

 ق ىى ئى ىد بتلىدە. پاسى  قىل ىم   ل ىىى يەنىال ئ رى
 «.  با قا»  «ئەمەي»مەنى  : 

ئىشلىتىلىشۇۇۇ : دائىۇۇۇد ئۆزىۇۇۇدىى ك ۇۇۇ ىى كەلۇۇۇ ەن ئى ۇۇۇىد بىۇۇۇلەن ئىىا ەتلىۇۇۇك 
بى ىىمە پاسى  قىلىدە پەمدە  ۈملىدىى  ئترنىغا ئاساسۇەن سۇۈ ە   ئىۇ ە ىە 

 بەىەر بتل   ك لىدە. مەسىلەن: 
 ىىىق ىىدەر()ب  ىاراق س 

 بەىەر                                     
 )ي رىمدا سىىىق  يتق دە تەر بار(

 سۈ ە                                



 

 
94 

  

 
 
 

 ىنچى دەرسئون يەتت
 

 توغرىسىدا «» ۋە «»مەزمۇن:  -1
رىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇئ ب شۇۇۇۇۇۇۇۇۇىغا كى ىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇل ئ نىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇئ بۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  قت ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ مچىالر ك لىۇۇۇۇۇۇۇۇۇدىغان زامۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇان    ىلى

ئابى ىر  زەبەر ئتق تىدە پەمدە كەل ۈس  زامۇان    ىلىرۇ  ياسۇالما مەسۇدەرگە 
 ئايالندەرىدە. مەسىلەن: 

 س  ئىچى  ئۈچۈن چىقتىد( ن)مە
 يمىى()بىى  ەپەرلى ىمىىگە قايتىشر  با 

 د  ەن ە ئتبشاش. 

 توغرىسىدا « »مەزمۇن:  -2
ئىمىۇۇۇان    ىللى ىۇۇۇدىى بتلۇۇۇ    كۇۇۇۆ ىرچە ياسۇۇۇالما مەسۇۇۇدەر « »

ئ نىئ  ۇائىل  بتلۇ   ك لىۇدە. بەزىۇدە ئا ۇىارا مەسۇدەرم  ئ نىۇئ  ۇائىل  بتلۇ   
 ك لىدە. مەسىلەن: 

 ە ئتلت رە قا ئىمىانى ىتىئ بار()ب  يەرد 

 )پازى  سىرىزتىى چىقىشقا ئىمىانى ىتىئ بار(
 د  ەن ە ئتبشاش. 
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 توغرىسىدا « »زىر قىلىش قوشۇمچىسى بولغان مەزمۇن:  -3
 «. ... دىى ب   »  «دىى با ال »... مەنى  : 

 زى  قىلى  قت  مچى  . ئاتىلىش : ئابى ىر  
ىەزىزى ۇۇۇ : ئى ۇۇۇىمرىئ ب شۇۇۇىغا كى ىۇۇۇل ئۇۇۇ ن  زىۇۇۇ  ئتق تىۇۇۇدە پەمۇۇۇدە مەزمۇۇۇ ن 

  ەپەتتىى مەق ەترىئ با النغانلىقىر  ئ قت رىدە. مەسىلەن: 

 )مەن م پەممەدن   ۈمە كۈنىدىى با ال  كۆرمىدىد(
 . د  ەن ە ئتبشاش

 توغرىسىدا « »مەزمۇن:  -4
بتلۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ    يەپ ىللىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇك ئۈچۇۇۇۇۇۇۇۇۇۈن ئ نىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇئ بىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  « »ب نىۇۇۇۇۇۇۇۇۇئ ئەسلى ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  
 پەمىى   تا النغان. 
    ئ نىئ  ەكىللى  :

 توغرىسىدا « »مەزمۇن:  -5
ەل ۈسۇۇۇۇ  زامۇۇۇۇان    ىلۇۇۇۇ  بتلۇۇۇۇ    ئۈمىۇۇۇۇدن  بى لىۇۇۇۇك ئ رىۇۇۇۇك ك  ۇۇۇۇەبى  I بۇۇۇۇ  

 ئىزادىلەش ئۈچۈن ئىشلىتىلىدە. مەسىلەن: 

 )بىىگە كى ىشىە رەب ە  ب  ىشى ر  ئۈمىد قىلىمەن(
 د  ەن ە ئتبشاش. 
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  سەككىزىنچى دەرسئون 

ەبەر كەلگۈسى زامان پېئىلىنىڭ ئاخىرىنىڭ زمەزمۇن:  -1
 توغرىسىدا  ئوقۇلۇش ئەھۋالى

كەل ۈسۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  زامۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇان    ىلىرىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇئ ب شۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇىغا ئۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇابى ىر  زەبەر ئتق تقۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ چ  
كۆ لۇۇۇۇۇۇۈۋ    ىللى ىرىۇۇۇۇۇۇئ   ۇۇۇۇۇۇەبى  I بى لىۇۇۇۇۇۇك   ۇۇۇۇۇۇ ىلالر ىە    قت ۇۇۇۇۇۇ مچىالر كى سۇۇۇۇۇۇە

 ئابى   ئا ىارا زەبەرلىك ئتق لىدە. مەسىلەن: 
 ئىشر  ئى ادە قىلىدە()ئ  بى   
 )ئ  ئاياا ب  ىشر  با يدە( 
   )بىى ب  ىشر  با يمىى( 
 )مەن ب  ىشر  با يمەن( 

 د  ەن ە ئتبشاش. 
يۇۇۇۇۇۇاللىك بى لىۇۇۇۇۇۇك    ىللىۇۇۇۇۇۇ   زەبەرلىۇۇۇۇۇۇك  ۇۇۇۇۇۇەبى  ئا IIئەرلىۇۇۇۇۇۇك كۆ لۇۇۇۇۇۇۈۋ ىە 
 چۈ ۈ  ك تىدە. مەسىلەن: « »ئتق لغاندا ئابى ىدىى  

 
 

 د  ەن ە ئتبشاش. 
ئايۇۇۇۇاللىك كۆ لۇۇۇۇۈۋ    ىللىۇۇۇۇ   قاتقۇۇۇۇان    ىۇۇۇۇۇ  بتلۇۇۇۇ    بۇۇۇۇ    ۇۇۇۇ ىلالر ئا ۇۇۇۇۇىارا 

 زەبەر ئتق لمايدە  بەلى  ئترەن  ەپەتتىى زەبەر ئتق لىدە. مەسىلەن: 
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 )ئ  ئايالالر ب  ىشر  با يدە(  
 )سىلەر ب  ىشر  با ي ىلەر(  

 د  ەن ە ئتبشاش. 

 توغرىسىدا « »مەزمۇن:  -2
          بىۇۇۇۇۇۇۇۇۇلەن ئىرىۇۇۇۇۇۇۇۇۇار قت  مچى ۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  « »بۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  ئەسۇۇۇۇۇۇۇۇۇلىدە مەسۇۇۇۇۇۇۇۇۇدەر قت  مچى ۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  

  يۇۇۇۇۇۇ قىى جۇۇۇۇۇۇنىۇۇۇۇۇۇئ مەب ى«»بىۇۇۇۇۇۇلەن « »دىۇۇۇۇۇۇى تەركىۇۇۇۇۇۇب تا قۇۇۇۇۇۇان بتلۇۇۇۇۇۇ    « »
« »بتلغۇۇۇۇۇان. ئالۇۇۇۇۇۇدىغا « »بى ىىىۇۇۇۇۇل « »بىۇۇۇۇۇلەن « »بتلغۇۇۇۇۇانلىق  ئۈچۇۇۇۇۇۈن 

كىۇۇ گەن    ىۇۇ  بتل   ۇۇىى بتلىۇۇدە پە  ئى ۇۇ اب  ەپەتۇۇتىى زەبەرلىۇۇك ئتق لىۇۇدە. 
 مەسىلەن: 
 )كى مەسلىىى ر  ئۈمىد قىلىمەن(   

 ()ب  يەردە ئتلت رماسلىقى ر  ئۈمىد قىلىمەن  
 د  ەن ە ئتبشاش. 

 توغرىسىدا « »مەزمۇن:  -3
 «. ئتبشاش»  «گتيا»  «تەۋ»...   «دەۋ»... مەنى  : 

 ئاتىلىش : ئابى ىر  زى  قىلى  قت  مچى  . 
ئۆزىۇۇدىى ك ۇۇ ىى كەلۇۇ ەن ئى ۇۇىمرىئ ئۇۇابى ىر  زىۇۇ  ئتق تۇۇ ش.  :ىەزىزى ۇۇ 

 مەسىلەن: 
 مەسجىدكە ئتبشايدە()ب  مەكتە   
   )م پەممەد يتل اسقا ئتبشايدە( 

 د  ەن ە ئتبشاش. 
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 ىنچى دەرستوققۇزئون 
 

 توغرىسىدا  پېئىلالرنى بولۇشسىز قىلىش قوشۇمچىلىرىمەزمۇن:  -1
 ب  بى  قت  مچىالردىى ب  دەرستە سۆزلەن ىر  ئۈس بتل    ئ  ر: 

ن    ىلىرۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  بتل   ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇىى قىلىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  ئۈچۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۈن ئۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۆتىەن زامۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇا —« ( »1
ئىشۇۇۇلىتىلىدە. ئى ۇۇۇ اب  ەپەتۇۇۇتىى    ىلغۇۇۇا پ چقانۇۇۇداق تەسۇۇۇى  كۆرسۇۇۇۇىتەلمەيدە. 

 مەسىلەن: 
 )مەن بازاربا بارمىدىد(  

 د  ەن ە ئتبشاش. 
ك لىدىغان زامان    ىلىر  بتل   ۇىى قىلىۇ  ئۈچۇۈن ك لىۇدە.  —«  ( »2
  ەپەتتىى پ چقانداق تەسى  كۆرسىتەلمەيدە. مەسىلەن:  ئى  اب
 )مەن بازاربا پەركۈن  بارمايمەن(     

 د  ەن ە ئتبشاش. 
ك لىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇدىغان زامۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇان    ىلىرۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  بتل   ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇىى قىلىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇدە پە  بۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  « ( »3

ك لىۇۇۇۇۇۇۇدىغان زامۇۇۇۇۇۇۇان بتل   ۇۇۇۇۇۇۇىىلىقر  كۈچەيتىۇۇۇۇۇۇۇل ك لىۇۇۇۇۇۇۇدە. ئى ۇۇۇۇۇۇۇ اب  ەپەتۇۇۇۇۇۇۇتىى 
 مەسىلەن:    ىلىر  زەبەر ئتق تىدە. 

 )مەن ئەتە بازاربا پەرگىى بارمايمەن(
 د  ەن ە ئتبشاش. 
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 نچى دەرسيىگىرمى

 

 توغرىسىدا « »مەزمۇن:  -1
ئۇۇۇۇۇاي ىد -تە  ۇۇۇۇۇىلىس ئۇۇۇۇۇاي ىدئىىىۇۇۇۇۇ  نەرسۇۇۇۇۇە سۇۇۇۇۇۆزلىرىل ئ نىۇۇۇۇۇئ پەربى ىرۇۇۇۇۇ  

نۇۇۇۇۇۇ  قۇۇۇۇۇۇتللىرىمىى  ئايۇۇۇۇۇۇاللىق  «»چۈ ۇۇۇۇۇۇەندەرمەكچ  بتلغانۇۇۇۇۇۇدا 
 دە  ك لىدە. مەسىلەن: « »

 ى  ئىرژ ر  ()م رىئ ئىىى  ق  ىدىشىد بار  بى   دوبت ر  يەنە ب

 )م رىئ ئىىى  پەمشى ە  بار  بى   ئتق تق چ   يەنە بى   سى ت  ا(
 د  ەن ە ئتبشاش. 

 توغرىسىدا ئىككىلىك ئىسىمالر مەزمۇن:  -2
ىدە بىۇۇۇۇۇ  دەرسۇۇۇۇۇ -18قى ۇۇۇۇۇىد  -1بۇۇۇۇۇ  تتب ىۇۇۇۇۇدىى  قائىۇۇۇۇۇدىلەرن  كىتابىمىىنىۇۇۇۇۇئ 

ن. بۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  دەرسۇۇۇۇۇۇۇۇۇتىى  مەزم نمۇۇۇۇۇۇۇۇۇ   ۇۇۇۇۇۇۇۇۇ نى غا ئتبشۇۇۇۇۇۇۇۇۇايدە ) ۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  يەرگە ق ۇۇۇۇۇۇۇۇۇتىد ئۇۇۇۇۇۇۇۇۇۆتىە
 م را ى ە  قىلىر  ن(. 
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 ىنچى دەرسيىگىرمە بىر
 

 توغرىسىدا «» ۋە «»مەزمۇن:  -1

( ل ق)سۇۇۇ ك ن لىۇۇۇك ەزم ئ ئۇۇۇابى ىر ك لىۇۇۇدىغان زامۇۇۇان    ىلىرىۇۇۇ —« »
ەنى ۇۇۇۇۇىر  ئۇۇۇۇۇۆتىەن زامانغۇۇۇۇۇا يۇۇۇۇۇۆتىە  ئتق تىۇۇۇۇۇدە. مەزمۇۇۇۇۇ ن  ەپەتۇۇۇۇۇتە    ىلرىۇۇۇۇۇئ م

 بتل   ىى قىلىدە. مەسىلەن: 
 )ئ  بارمىد (← 
ئىىىىلى ۇۇۇىرىئ مەنى ۇۇۇ  بىۇۇۇ : ئۇۇۇ   »بىۇۇۇلەن »يەنۇۇۇ   )

 .  (بارمىد 
   ەزىۇۇۇۇۇۇۇد ك لىۇۇۇۇۇۇۇدىغان زامۇۇۇۇۇۇۇان    ىلىرىۇۇۇۇۇۇۇئ ئالۇۇۇۇۇۇۇدىغا كى ىۇۇۇۇۇۇۇل ئۇۇۇۇۇۇۇ ن —« »

ئتق تىۇۇۇۇۇۇدە. مەزمۇۇۇۇۇۇ ن  ەپەتۇۇۇۇۇۇتىى ئ نىۇۇۇۇۇۇئ مەنى ۇۇۇۇۇۇىر  ئۇۇۇۇۇۇۆتىەن زامانغۇۇۇۇۇۇا يۇۇۇۇۇۇۆتىە  
بتل   ۇۇۇۇۇۇۇۇۇىى قىلىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇدە پە  بتل   ۇۇۇۇۇۇۇۇۇىىلىقر  كۈچەيتىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇدە. تەر ىمىۇۇۇۇۇۇۇۇۇدە    ىلرىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇئ 

د ۇۇۇۇۇۇۇ ەن مەنىۇۇۇۇۇۇۇلەر « پەرگىۇۇۇۇۇۇۇى»  «ت رۇۇۇۇۇۇۇ »ئۇۇۇۇۇۇۇۆتىەن زامۇۇۇۇۇۇۇان بتل   ۇۇۇۇۇۇۇىى مەنى ۇۇۇۇۇۇۇى ە 
 قت  لىدە. مەسىلەن: 

 ن ب  بەتر  ت ر  يازمىدىد()مە
 د  ەن ە ئتبشاش. 

نىۇۇۇۇۇال «»دىۇۇۇۇۇى ك ۇۇۇۇ ىى كەلۇۇۇۇۇ ەن بتل   ۇۇۇۇىى    ىلرۇۇۇۇۇ  تا ۇۇۇۇلى  تىل «»
 نىال ئىشلىتى  تتب ا ئەمەي  مەسىلەن: «»ئىشلىتى  تتب ا  ل ىىى 
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 )داداڭ قايتتىم ؟(
 (  .)ياق  ئ  قايتمىد 

نىۇۇال «»نى غۇۇا ئتبشۇۇايدىغان سۇۇتئالرىئ  اىابىغۇۇا ي قى ىقىۇۇدەۋ يەنۇۇ   ب 
 ۇ پا  ئۇۇ  ىاقىتتۇۇا نىۇال ئىشۇۇلىتى  تۇۇتب ا ئەمەي. «»ئىشۇلىتى  تۇۇتب ا  لۇ ىىى 

  اىاب م نداق بتل    ك  ەۋ: 
 )داداڭ قايتتىم ؟(

 )ياق  ئ  قايتمىد .( 

 توغرىسىدا  تۈرىب تىلىدىكى سۆزلەرنىڭ ئەرەمەزمۇن:  -2
ئى ۇۇۇۇۇۇىد     ىۇۇۇۇۇۇ  ىە پەر  دە  ئۇۇۇۇۇۇۈس تۇۇۇۇۇۇۈرگە  —ئەرەب تىلىۇۇۇۇۇۇدىى  سۇۇۇۇۇۇۆزلەر 

 بۆلىرىدە. 
پادى ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇىلەرنىئ نۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇامىر  -ئۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇادە  ىە نەرسۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇىلەرنىئ ىە ىەقە —ئى ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇىد 

ئ قت رىۇۇۇۇۇۇۇۇۇدىغان ىە زامۇۇۇۇۇۇۇۇۇان ئ قۇۇۇۇۇۇۇۇۇ م  بتلمىغۇۇۇۇۇۇۇۇۇان سۇۇۇۇۇۇۇۇۇۆزدىى ئىبۇۇۇۇۇۇۇۇۇارە . مەسۇۇۇۇۇۇۇۇۇىلەن: 
 د  ەن ە ئتبشاش. 

پەرىىىتىرۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  ئ قت رىۇۇۇۇۇۇۇۇۇدىغان -ئۇۇۇۇۇۇۇۇۇادە  ىە نەرسۇۇۇۇۇۇۇۇۇىلەرنىئ ئىۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  —   ىۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  
پەمۇۇۇۇۇدە ئ نىۇۇۇۇۇئ مەلۇۇۇۇۇ   بىۇۇۇۇۇ  زامانۇۇۇۇۇدا يۇۇۇۇۇۈز بەرگەنلىىىرۇۇۇۇۇ  ئ قت رىۇۇۇۇۇدىغان سۇۇۇۇۇۆزدىى 

 د  ەن ە ئتبشاش. ئىبارە . مەسىلەن: 
ا م سۇۇۇۇتەقى  مەنۇۇۇۇا ئ قت رالمايۇۇۇۇدىغان  لۇۇۇۇ ىىى با ۇۇۇۇقا ئۇۇۇۇۆز ئالۇۇۇۇدىغ —پەر  

سۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۆزلەرگە قت ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ ل   قت ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ مچە مەنە ئىزادىلەيۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇدىغان سۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۆزدىى ئىبۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇارە . 
 د  ەن ە ئتبشاش.   مەسىلەن: 
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 نچى دەرسيىگىرمە ئىككى
 

 ئوقۇلۇشى لىكجەزمئاخىرىنىڭ كەلگۈسى زامان پېئىلىنىڭ 

ئا ۇۇۇۇۇۇۇىارا  رىۇۇۇۇۇۇۇئ ئۇۇۇۇۇۇۇابى   ۇۇۇۇۇۇۇەبى  كۆ لۇۇۇۇۇۇۇۈۋ    ىللى ى Iە بى لىۇۇۇۇۇۇك   ۇۇۇۇۇۇۇ ىلالر ى
 ئتق لىدە. مەسىلەن  لىكس ك ن بىلەن  ەزم

 

 د  ەن ە ئتبشاش. 
نىۇۇۇۇۇئ «» ۇۇۇۇۇەبى  ئايۇۇۇۇاللىك بى لىۇۇۇۇۇك    ىللى ىۇۇۇۇۇدا  IIIئەرلىۇۇۇۇك كۆ لۇۇۇۇۇۈۋ ىە 

 ئتق لىدە. مەسىلەن:  لىكچۈ ۈ  ك تىش  بىلەن  ەزم
 

 د  ەن ە ئتبشاش. 
ئتق لىۇۇۇۇۇۇۇۇۇدە.  لىۇۇۇۇۇۇۇۇۇك ىللىۇۇۇۇۇۇۇۇ   ئۇۇۇۇۇۇۇۇۇترەن  ەپەتۇۇۇۇۇۇۇۇتىى  ەزمئايۇۇۇۇۇۇۇۇاللىك كۆ لۇۇۇۇۇۇۇۇۇۈۋ   

 چۈنى   ب     ىلالر قاتقان    ىلالر قاتارىدىردەر. مەسىلەن: 
  

 د  ەن ە ئتبشاش. 
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 ىنچى دەرسيىگىرمە ئۈچ
 

 وغرىسىدا ت (ساغالم ئەرلىك كۆپلۈك )مەزمۇن:  -1
ئى ۇۇۇۇۇۇۇىمر  سۇۇۇۇۇۇۇابال  ئەرلىۇۇۇۇۇۇۇك كۆ لۇۇۇۇۇۇۇۈۋ تەرىقى ۇۇۇۇۇۇۇىدە كۆ لۇۇۇۇۇۇۇۈۋ بى لىۇۇۇۇۇۇۇك ئەگەر 

  ۇۇۇۇۇەكىل ە ئايالنۇۇۇۇۇدەرماقچ  بتل ۇۇۇۇۇاق  ئابى ىغۇۇۇۇۇا بۇۇۇۇۇاش كۇۇۇۇۇ لى  پالىتىۇۇۇۇۇدە )يەنۇۇۇۇۇ 
بىۇۇۇۇۇلەن « » ىشۇۇۇۇۇلىك پالىتىۇۇۇۇۇدە( ئالۇۇۇۇۇد   ىۇۇۇۇۇ  ئتق لغۇۇۇۇۇ چ  سۇۇۇۇۇ ك نل ق ئۇۇۇۇۇابى   
 ن  ئ  يمىى. مەسىلەن: «»زەبەرلىك 
 ←←

 د  ەن ە ئتبشاش. 
چۈ ۇۇۇۈ  كۇۇۇ لى  پالىتىۇۇۇدە )يەنۇۇۇ  ئۇۇۇابى   زەبەر ئتق لىۇۇۇدىغان پۇۇۇالەتتە( ىە 
ئى ىلىۇۇۇۇۇك كۇۇۇۇۇ لى  )يەنۇۇۇۇۇ  ئۇۇۇۇۇابى   زى لىۇۇۇۇۇك ئتق لىۇۇۇۇۇدىغان پۇۇۇۇۇالەتتە( ئالۇۇۇۇۇد  زىۇۇۇۇۇ  

 مەسىلەن:  ن  ئ  يمىى.«»بىلەن زەبەرلىك « »ئتق لغ چ  س ك نل ق 
 )مەن ئتق تق چىالرن  سترىدىد(

 )مەن ئتق تق چىالربا ئ  تتىد( 
 د  ەن ە ئتبشاش. 

 توغرىسىدا  غىچە بولغان سانالر11دىن 21مەزمۇن:  -2
 پەس ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇىلىك  ۈتۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۈنئتنرىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇئ بىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇچە بتلغۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇان ئۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇارىلىقتىى  09دىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇى 29
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ئەرلىۇۇك ىە  ىە سۇۇابال  ئەرلىۇۇك كۆ لۇۇۈۋ تەرىقى ۇۇىدە كۆ لۇۇۈۋ قىلىرىۇۇدە لى  سۇۇان
 ئاياللىك ئۈچۈن ئتبشاش بى  بى  پالەتتە ئىشلىتىلىدە. مەسىلەن: 

 قىى ئتق ب چ ( 29)   ئتب ا ئتق ب چ (  29)
 قىى ئتق ب چ ( 29)  ئتب ا ئتق ب چ (    29)
 قىى ئتق ب چ ( 09)ئتب ا ئتق ب چ (      09)

 د  ەن ە ئتبشاش. 

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

ئ ك لىۇۇۇۇۇۇۇۇۇدىغان زامۇۇۇۇۇۇۇۇۇان    ىلىرۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  نىۇۇۇۇۇۇۇۇۇ«» بىۇۇۇۇۇۇۇۇۇى ئىل ى ىىۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  دەرسۇۇۇۇۇۇۇۇۇلى ىمىىدە 
بتل   ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇىى قىلىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  ئۈچۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۈن ئىشۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇلىتىلىدىغانلىق  تتب ى ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇىدا تتبتىلىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇل 
ئۆتىەنىۇۇۇۇۇدەق. ئەمۇۇۇۇۇد  بۇۇۇۇۇ  دەرسۇۇۇۇۇتە ئ نىۇۇۇۇۇئ ئۇۇۇۇۇۆتىەن زامۇۇۇۇۇان    ىلىرۇۇۇۇۇ  بتل   ۇۇۇۇۇىى 

. لۇۇۇۇ ىىى  ئۇۇۇۇ  ئۇۇۇۇۆتىەن ىمىىقىلىۇۇۇۇ  ئۈچۈنمۇۇۇۇ  ك لەلەيۇۇۇۇدىغانلىق  كۆرسۇۇۇۇىتىل ئۇۇۇۇۆت
لىتىلىل قال ۇۇۇۇا  ئىىىۇۇۇۇ  ق ۇۇۇۇۇتىد زامۇۇۇۇان    ىلىرۇۇۇۇ  بتل   ۇۇۇۇۇىى قىلىۇۇۇۇ  ئۈچۇۇۇۇۈن ئىشۇۇۇۇۇ

 تەك ارلىرىدە. مەسىلەن: 
مەن ي مىدىد ىە ئىچمىدىد       

 )ئ  م ر  ئ رمىد   مەنم  ئ ن  ئ رمىدىد( 
 د  ەن ە ئتبشاش. 
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 ىنچى دەرستۆتيىگىرمە 
 

 غرىسىدا تو سانمەزمۇن:  -1
-ۇىزادىلەيۇۇۇر  ئكۆ لۇۇۇۈۋ  ەپەتتىىۇۇۇ  مىقۇۇۇدارى-ئۇۇۇازىلەرنىئ  ۇۇۇەي  —سۇۇۇان 

 دىغان ئى ىمدىى ئىبارە . ۇ
 سانالربا ئائىم م نداق قائىدىلەر بار:  ىى ئەرەب تىلىد

بىۇۇۇۇۇلەن  ىۇۇۇۇۇر   سۇۇۇۇۇان ىە  بىۇۇۇۇۇ  ىە ئىىىۇۇۇۇۇ  دائىۇۇۇۇۇد ئۆزىرىۇۇۇۇۇئ سانالغ چى ۇۇۇۇۇ ( 1
ە بتل ۇۇۇۇۇ ن  ىتىۇۇۇۇۇدپال ماسلىشۇۇۇۇۇىل ك لىۇۇۇۇۇدە. مەيلۇۇۇۇۇ  ئۇۇۇۇۇ  بى لىۇۇۇۇۇكئى ۇۇۇۇۇ اب  ەپەتۇۇۇۇۇتە 

 پالىتىۇۇۇۇدە بىۇۇۇۇلەن بابالنغۇۇۇۇان« »بتل ۇۇۇۇ ن ىەيۇۇۇۇاك   دەمەيلۇۇۇۇ  بىۇۇۇۇ ىىىەن پالىتىۇۇۇۇ
 بتل  ن. مەسىلەن: 
 بى لىك پالىت : 

 

 بى ىىىەن پالىت : 

 بىلەن بابالنغان پالىت : « »
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 د  ەن ە ئتبشاش. 
بىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇچە بتلغۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇان سۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇانالر سانالغ چى ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  بىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇلەن  ىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇر  19( ئۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۈچتىى 2

 ەپەتۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇتە قارىم قار ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  پۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇالەتتە ك لىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇدە. سۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇان ىە ئى ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ اب  ەپەتتىمۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  
مەيل  ئ  بى لىك پالىتىۇدە بتل ۇ ن  مەيلۇ  بىۇ ىىىەن پالىتىۇدە ماسال مايدە. 

 ىلەن:مەسبىلەن بابالنغان پالىتىدە بتل  ن. « »بتل  ن ىەياك  
 بى لىك پالىت : 

 

 بى ىىىەن پالىت : 
 

 ن  ئۆز ئىچى ە ئالمايدە(. 29ن پالە  د  ەن ە ئتبشاش )بى ىىىە
 پالىت :بىلەن بابالنغان « »

 

 د  ەن ە ئتبشاش. 
لىك ئتق لىدە. لۇ ىىى  پەر   زەبەر« »(دىى   19« )»( ئەسلىدە 3

سۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  ئ  ن ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇا سۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ ك نل ق ئتق ل  ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇىم  دەرەي. «»ئابى ىغۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇا ئاياللىقرىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇئ 
 د  ەن ە ئتبشاش.       /←مەسىلەن: 

پەس ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇىلىك سۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇانلى    ۈتۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۈن بىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇچە بتلغۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇان ئتنرىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇئ 09دىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇى 29( 4
 لىدە. مەسىلەن: ئەرلىك ىە ئاياللىك ئۈچۈن ئترتاق بى  بى  پالەتتە ئىشلىتى
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 ئتب ا ئتق ب چ (      39)
 قىى ئتق ب چ (21

 ئتب ا ئتق ب چ ( 59)
 قىى ئتق ب چ ( 59)

 د  ەن ە ئتبشاش. 
ئەرلىۇۇۇۇۇۇۇۇك ىە  پەس ۇۇۇۇۇۇۇۇىلىك سۇۇۇۇۇۇۇۇانلى ىم  ۈتۇۇۇۇۇۇۇۇۈن ىە ب  رنىۇۇۇۇۇۇۇۇئ  1999  199( 5

 ئۈچۈن ئترتاق بى  بى  پالەتتە ئىشلىتىلىدە. مەسىلەن:   ىر  ئاياللىك
 ئتب ا ئتق ب چ (  199)

 قىى ئتق ب چ ( 199) 
 ئتب ا ئتق ب چ ( 1999) 
 قىى ئتق ب چ ( 1999) 
 ئتب ا ئتق ب چ ( 399) 
 قىى ئتق ب چ ( 399) 

 د  ەن ە ئتبشاش. 

 توغرىسىدا  سانالرنىڭ سانالغۇچىسىمەزمۇن:  -2

بىۇۇۇۇۇۇچە بتلغۇۇۇۇۇۇان سۇۇۇۇۇۇانالرنىئ سانالغ چى ۇۇۇۇۇۇ  كۆ لۇۇۇۇۇۇۈۋ سۇۇۇۇۇۇاندا 19( ئۇۇۇۇۇۇۈچتىى 1
 ك لىل زى لىك پالەتتە ئتق لىدە. مەسىلەن: 

 
 د  ەن ە ئتبشاش. 
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بىۇۇۇۇۇۇۇچە بتلغۇۇۇۇۇۇۇان سۇۇۇۇۇۇۇانالرنىئ سانالغ چى ۇۇۇۇۇۇۇ  بى لىۇۇۇۇۇۇۇك سۇۇۇۇۇۇۇاندا 00دىۇۇۇۇۇۇۇى 11( 2
 ك لىل زەبەرلىك پالەتتە ئتق لىدە. مەسىلەن: 

 
 د  ەن ە ئتبشاش. 

-ى ىرىئ سانالغ چىۇۇىە ب  رنىئ  ۈتۇۈن پەس ۇىلىك سۇانل 1999  199( 3
 ۇ   بى لىك ساندا ك لىل زى لىك پالەتتە ئتق لىدە. مەسىلەن: 

 
 ئتب ا ئتق ب چ ( 099)

 د  ەن ە ئتبشاش. 
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 ىنچى دەرسەشيىگىرمە ب
 

 توغرىسىدا « »مەزمۇن:  -1
 «. ... مەكتە / ... ماقتا  پ لىجە»مەنى  : 

 ئاتىلىش : تتل ق ىى    ى . 
دە  تۇۇۇۇ رە  « ئى ۇۇۇۇمىد»ىەزىزى ۇۇۇۇ : ئى ۇۇۇۇىملىك  ۇۇۇۇۈملى ە كى ىۇۇۇۇل ئى ىرۇۇۇۇ  

دە  تۇۇ رە  ئۇۇابى ىر  زەبەر « بەىىۇۇ ىد»ئۇۇابى ىر   ىۇۇ  ئتق تىۇۇدە  بەىەرنۇۇ  
 ئتق تىدە. مەسىلەن: 

 ئ بلىماقتا( )ئىب اپىد پ لىجە   
 )پىشا  پ لىجە  بتيتاق يۈرمەكتە(  

 د  ەن ە ئتبشاش. 

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

 .  ىە  ئ  ر م ن  ر: 
لىۇۇۇۇۇدە. بىۇۇۇۇلەن ئتق « »سۇۇۇۇۇ ك نل ق  پۇۇۇۇالەتتەئى ۇۇۇۇىمالر ئى  ابۇۇۇۇۇ   ىشۇۇۇۇلىك بۇۇۇۇ  

ئى  ابۇۇۇۇۇ  زەبەرلىۇۇۇۇۇك پۇۇۇۇۇۇالەتتە ئەلۇۇۇۇۇ  بىۇۇۇۇۇلەن ئتق لىۇۇۇۇۇۇدە. مەسۇۇۇۇۇىلەن: 
بىۇۇۇۇۇۇۇلەن « »؛ ئى  ابۇۇۇۇۇۇۇ  زى لىۇۇۇۇۇۇۇك پۇۇۇۇۇۇالەتتە سۇۇۇۇۇۇۇ ك نل ق مەسۇۇۇۇۇۇىلەن: 

  .د  ەن ە ئتبشاشئتق لىدە. مەسىلەن: 
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 ىنچى دەرسئالتيىگىرمە 
 

 توغرىسىدا  تەركىبىدە كېسەل ھەرپ بولغان پېئىلالرمەزمۇن:  -1
بتلغۇۇۇۇۇۇان   ۇۇۇۇۇۇ ىلالر ئۇۇۇۇۇۇۈس قى ۇۇۇۇۇۇىمغا ( تەركىبىۇۇۇۇۇۇدە ك  ۇۇۇۇۇۇەا پەر  )

 ئاي ىلىدە: 
 (. ( باش پەر   ك  ەا پەر  بتلغان    ى  )1
 (. ( ئتتت را پەر   ك  ەا پەر  بتلغان    ى  )2
 (.  ( ئابى ق  پەر   ك  ەا پەر  بتلغان    ى  )3

  ۇۇۇۇۇۇۇۇ ىلالر مى ۇۇۇۇۇۇۇۇاا بىۇۇۇۇۇۇۇۇى بۇۇۇۇۇۇۇۇ  دەرسۇۇۇۇۇۇۇۇتە بۇۇۇۇۇۇۇۇاش پەر ۇۇۇۇۇۇۇۇ  ك  ۇۇۇۇۇۇۇۇەا پەر  بتلغۇۇۇۇۇۇۇۇان 
 تتب ى ىدا تتبتىلىمىى. 

نىۇۇۇئ ئ دەلىۇۇۇدا ك  ۇۇۇۇەا «»دىىۇۇۇ  «»بۇۇۇ     ىلرىۇۇۇئ ئۇۇۇۆلچىم  بتلغۇۇۇان 
 پەر  بتلغان    ىلدىى ئىبارە . مەسىلەن: 

 )ئۆلچىد ()ت رد (           )تا ت (       
 د  ەن ە ئتبشاش. 

سۇۇۇۇۇۇ  كەل ۈسۇۇۇۇۇۇ  زامۇۇۇۇۇۇان  ۇۇۇۇۇۇەكلىدە تۈرلەن ەنۇۇۇۇۇۇدە «»بۇۇۇۇۇۇ  بىۇۇۇۇۇۇ     ىلالرنىۇۇۇۇۇۇئ 
بتلغۇۇۇۇۇۇان « »تا ۇۇۇۇۇۇلىرىل ك تىۇۇۇۇۇۇدە. بۇۇۇۇۇۇ  پەقتىىۇۇۇۇۇۇ  قائىۇۇۇۇۇۇدە م نۇۇۇۇۇۇداق: بۇۇۇۇۇۇاش پەر ۇۇۇۇۇۇ  

  ۇۇۇۇ ىلالردا كەل ۈسۇۇۇۇ  زامۇۇۇۇان قت  مچى ۇۇۇۇ  بىۇۇۇۇلەن ئا ۇۇۇۇىارا زىۇۇۇۇ  يۇۇۇۇاك  تەقۇۇۇۇدى ىس 
 تا لىرىل ك تىدە. مەسىلەن: « »نىئ ئارى ىغا چۈ ىەن زى 
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  ئەسلى  :   )ئ لىد (← 
ئەسلى  :   )زۆرەر بتلد (← 

ئەسلى  :   )ىەدە قىلد (←
 پالەتلەرنىئ مى الىدەر(. د  ەن ە ئتبشاش )ب  ر پەقىقىس زى لىك 

ئەسلى  :   )قتيد (← 
ئەسلى  :   )بەرد (←

 د  ەن ە ئتبشاش )ب  ر تەقدى ىس زى لىك پالەتلەرنىئ مى الىدەر(. 
ئتچۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ ق زى نۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  كۆرسۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇىتىدە.  ىىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ تەلە زۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ ز ىە ي ىىقت —ئا ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇىارا زىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  

 ىلەن: مەس
ئەسلى  :   )كى د (← 

 د  ەن ە ئتبشاش. 
گۇۇۇۇۇۇاا پەر لى ىرىۇۇۇۇۇۇئ ئۆزىۇۇۇۇۇۇدە يۇۇۇۇۇۇاك  ئالدىۇۇۇۇۇۇدىى  پەر ۇۇۇۇۇۇتە  —تەقۇۇۇۇۇۇدى ىس زىۇۇۇۇۇۇ  

 بتلغان زەبەرن  كۆرسىتىدە. 
   گاا پەر لى   ئالتە:

ئەسلى  :   )قتيد (←
ئەسلى  :   )بەرد (←

 د  ەن ە ئتبشاش. 
گۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇاا سۇۇۇۇۇۇۇۇۇۆز تەركىبىۇۇۇۇۇۇۇۇۇدە ئۇۇۇۇۇۇۇۇۇۆز  زەبەرلىۇۇۇۇۇۇۇۇۇك يۇۇۇۇۇۇۇۇۇاك  ئالۇۇۇۇۇۇۇۇۇد  زەبەرلىۇۇۇۇۇۇۇۇۇك ئەگەر 
 تا النمايدە. مەسىلەن: « »بتلمى ا  ئ نداقتا  پەر لى  

  )قترقت (←
 د  ەن ە ئتبشاش. 
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ك ئىسىمالردىن كىچىكلەتمە سىغە ئۈچ ھەرپلىمەزمۇن:  -2
 توغرىسىدا  )سۆز شەكلى( ياساش

ئۆلچىمىۇدە « »ئۈس پەر لىۇك ئى ۇىمالرنىئ كىچىىلەتۇمە سۇۆز  ۇەكل  
 ياسىلىدە. مەسىلەن: 

كۈچۈۋ)ئ  ىك(     تاغ( كىچىك ) (  كىچىك با )
 د  ەن ە ئتبشاش. 

ئىدغام قىلىش )ئىككى ھەرپنى كىرىشتۈرۈپ تەشدىدلىك مەزمۇن:  -3
 توغرىسىدا  ئوقۇش( ئۇسۇلى

 ئىىىۇۇۇۇۇۇۇ  پەر  بىۇۇۇۇۇۇۇ   ىر ۇۇۇۇۇۇۇتىى كۇۇۇۇۇۇۇ لى  ىە —ئىۇۇۇۇۇۇۇدبا  قىلىشۇۇۇۇۇۇۇرىئ  ۇۇۇۇۇۇۇەرت  
 پەرىىەتلىك بتل  ت ر.    ق  ئىىىىرچى نل ك س   بى ىرچى ب  ردىى

ئەگەر بى   ىر تىى كەلۇ ەن ئىىىىلۇ  پەر  پەرىىەتلىۇك بتل ۇا  لۇ ىىى 
ق بتل ۇۇا  بۇۇ  پۇۇالەتتە بى ىرچۇۇ  پەر رىۇۇئ  نل ك رنىۇۇئ ئالدىۇۇدىى  پەر  سۇۇئ  

 ق پەر ىە يۆتىە  ب  ىلىدە. مەسىلەن:  نل ك پەرىىىت     س
 )بەۋ لەززەتلىك(←← 
 )بەۋ قاتتىك(←← 

 د  ەن ە ئتبشاش. 
بىۇۇۇۇۇۇ   ىر ۇۇۇۇۇۇتىى كەلۇۇۇۇۇۇ ەن ئىىىىلۇۇۇۇۇۇ  پەر  پەرىىەتلىۇۇۇۇۇۇك   ۇۇۇۇۇۇ نداقال ئەگەر 

ئ  رنىۇۇۇۇۇۇۇۇۇئ ئالدىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇدىى  پەر مۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  پەرىىەتلىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇك بتل ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇا  بۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  پۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇالەتتە بى ىرچۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  
 پەر رىئ پەرىىىت  يەپ ىللىك يۈزى ىدىى تا لى  تىلىدە. مەسىلەن: 
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 )يابش  كۆرد (← )پەج قىلد (←
  د  ەن ە ئتبشاش.

د مەۋ  ب  قائىدىلەرگە ئاساسالنغاندا بىۇ   ىر ۇتىى كەلۇ ەن پەرقانۇداق 
 ئىىى  پەر  ئىدبا  قىلىل ئتق لىدە د  ىشىىم  بتلىدە. 

 توغرىسىدا  ئاگاھالندۇرۇش قوشۇمچىسىمەزمۇن:  -4
بەزىدە كۆرسىتى  ئالمىش  بىلەن ئاگاپالندەرەش قت  مچى   بتلغۇان 

كىشۇۇۇۇۇىلىك ئالمىشۇۇۇۇۇ  قت ۇۇۇۇۇ ل   قالىۇۇۇۇۇدە. بۇۇۇۇۇ  نىۇۇۇۇۇئ ئتتت رى ۇۇۇۇۇىغا م سۇۇۇۇۇتەقى  «»
ىاقىتتا م ستەقى  كىشىلىك ئالماش ئى ە  كۆرسىتى  ئالمىش  بەىەر بتلىدە. 

 مەسىلەن: 
 )ئ  مانا.(         )كىتاب قەيەردە؟( 
 انا.()ئ  م         )سائە  قەيەردە؟(  

ئاگاپالنۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇدەرەش  —« »د  ەنۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ ە ئتبشۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇاش. بۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  مى ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇالالردىى  
 بەىەردەر. « »بىلەن « »ئى ە   —« »بىلەن « »قت  مچى    
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 تىنچى دەرسيەتيىگىرمە 
 

 توغرىسىدا پېئىلالر   (ئەجۋەف )مەزمۇن:  -1
نىۇۇۇۇۇئ «»دىىۇۇۇۇۇ  «»   ىلرىۇۇۇۇۇئ ئۇۇۇۇۇۆلچىم  بتلغۇۇۇۇۇان  —ئە ۇۇۇۇۇ ەف    ىۇۇۇۇۇ  

 ئ دەلىدا ك  ەا پەر  بتلغان    ىلدىى ئىبارە . 
 ئە  ەف    ىلالر م نداق ئۈس بى  ئۆلچەمدە ك لىدە. 

 دەيدە( /)د د  //( 1
 ك لىدە( /)كەلد  //( 2
 ئ باليدە( /ىد  )ئ بل//( 3

  ىكىلىق قائىدىلەرگراممات غا ئائىتئەجۋەف پېئىلالرمەزمۇن:  -2
پەرىىەتلىۇۇۇۇۇۇۇۇك بتلۇۇۇۇۇۇۇۇ    ئالدىۇۇۇۇۇۇۇۇدىى  پەر  زەبەرلىۇۇۇۇۇۇۇۇك « »يۇۇۇۇۇۇۇۇاك  « ( »1

 قا ئالمىشىل ك تىدە. مەسىلەن: «»بتل ا  ب  پەر لەر 
←←←
 تبشاش. د  ەن ە ئ

پەرىىەتلىۇۇۇۇۇك بتلۇۇۇۇۇ    ئالدىۇۇۇۇۇدىى  پەر  سۇۇۇۇۇ ك نل ق « »يۇۇۇۇۇاك  « »( 2
بتل ۇۇۇۇۇۇۇا  بۇۇۇۇۇۇۇ  پەر لەرنىۇۇۇۇۇۇۇئ پەرىىىتۇۇۇۇۇۇۇ  ئالدىۇۇۇۇۇۇۇدىى  پەر ۇۇۇۇۇۇۇىە يۆتىىلىۇۇۇۇۇۇۇل ك تىۇۇۇۇۇۇۇدە. 

 مەسىلەن: 
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 ←←
 د  ەن ە ئتبشاش. 

گە ھەرىكەتلىك ئەجۋەف پېئىلالرنىڭ ئۆتكەن زامان شەكلىمەزمۇن:  -3
 توغرىسىدا  شىئۇلىنىقوشۇمچىالرنىڭ 

ئە ۇۇ ەف    ىلالرنىۇۇئ ئۇۇۆتىەن زامۇۇان  ۇۇەكلى ە پەرىىەتلىۇۇك قت ۇۇ مچىالر 
غانۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇدا  بۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  قت ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ مچىالر ئۆزىرىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇئ ئالدىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇدىى  پەر رىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇئ سۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ ك نل ق ئ  ن

بىۇۇ گە ك لىۇۇل ق لىۇۇل   ك نئتق ل  ۇۇىر  تەلە  قىلغۇۇانلىق  ئۈچۇۇۈن  ئىىىۇۇ  سۇۇ
 مەسىلەن:   چۈ ۈ  ك تىدە. «»ئە  ەف    ىلرىئ 

←   ←   ←   
 د  ەن ە ئتبشاش. 

»پەرىىەتلىۇۇك قت ۇۇ مچىالر بتل ۇۇا  
 سىدىى ئىبارە . «»  «»  «» ردىى   ائىلرىئ «

ت ۇۇۇۇۇۇ مچىالر قت ۇۇۇۇۇۇ لغان ئە ۇۇۇۇۇۇ ەف    ىلرىۇۇۇۇۇۇئ ئۇۇۇۇۇۇۆتىەن زامۇۇۇۇۇۇان د ۇۇۇۇۇۇمەۋ  بۇۇۇۇۇۇ  ق
  ەكلىدىى ئتتت رىدىى  ك  ەا پەر  چۈ ۈ  قالىدە. مەسىلەن: 

 د  ەن ە ئتبشاش. 
   ىشۇۇلىك بۇۇابتىى «»ئە ۇۇ ەف    ىلالرنىۇۇئ كەل ۈسۇۇ  زامۇۇان  ۇۇەكل  

غانۇۇۇۇۇۇۇۇدا ئ  نبتل ۇۇۇۇۇۇۇۇا  ئ نىۇۇۇۇۇۇۇۇئ ئۇۇۇۇۇۇۇۇۆتىەن زامۇۇۇۇۇۇۇۇان  ۇۇۇۇۇۇۇۇەكلى ە يۇۇۇۇۇۇۇۇ قى ىق  قت ۇۇۇۇۇۇۇۇ مچىالر 
... د  ەنۇۇۇۇۇۇۇۇۇ ە     . مەسۇۇۇۇۇۇۇۇۇىلەن:بى ىرچۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  پەر ۇۇۇۇۇۇۇۇۇ   ىشۇۇۇۇۇۇۇۇۇلىك قىلىرىۇۇۇۇۇۇۇۇۇدە

 ئتبشاش. 
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  زى لىۇۇۇۇك يۇۇۇۇاك  زەبەرلىۇۇۇۇك بۇۇۇۇابتىى بتل ۇۇۇۇا  ئ نىۇۇۇۇئ ئۇۇۇۇۆتىەن «»ئەگەر 
غانۇۇۇۇۇۇۇۇۇدا بى ىرچۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  ئ  نمچىالر زامۇۇۇۇۇۇۇۇۇان  ۇۇۇۇۇۇۇۇۇەكلى ە يۇۇۇۇۇۇۇۇۇ قى ىق  پەرىىەتلىۇۇۇۇۇۇۇۇۇك قت ۇۇۇۇۇۇۇۇۇ 

 پەر   زى لىك قىلىرىدە. مەسىلەن: 
 

 د  ەن ە ئتبشاش. 

 توغرىسىدا  ى«»ئاياللىق پائىلنىڭ : مەزمۇن -4
ئە ۇۇۇۇۇۇۇۇۇ ەف    ىلالرنىۇۇۇۇۇۇۇۇۇئ كەل ۈسۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  زامۇۇۇۇۇۇۇۇۇان  ۇۇۇۇۇۇۇۇۇەكلى ە ئايۇۇۇۇۇۇۇۇۇاللىك  ائىلرىۇۇۇۇۇۇۇۇۇئ 

غانۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇدا ئتتت رىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇدىى  ك  ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇەا پەر  چۈ ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۈ  ك تىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇدە. با ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇقا ئ  ن  «»
  ەكىللى   ئۆزگەرمەيدە. مەسىلەن: 

  
 د  ەن ە ئتبشاش. 
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 ىنچى دەرسسەككىزيىگىرمە 
 

 توغرىسىدا  ( پېئىلالرناقىس )مەزمۇن:  -1
نىۇۇۇۇۇۇئ «»دىىۇۇۇۇۇۇ  «»   ىلرىۇۇۇۇۇۇئ ئۇۇۇۇۇۇۆلچىم  بتلغۇۇۇۇۇۇان  —نۇۇۇۇۇۇاقى     ىۇۇۇۇۇۇ  

 ئ دەلىدا ك  ەا پەر  بتلغان    ىلدىى ئىبارە 
 ب     ىلالرم  ئۈس بى  ئۆلچەمدە ك لىدە  ئ  ر: 

 ە(دەزمالاليد /)دەزماللىد  //( 1
  ىىايە  قىلىدە( /) ىىايە  قىلد  //( 2
 ئ نت يدە( /د  نت )ئ //( 3

  ىكىلىق قائىدىلەرگرامماتغا ئائىت ناقىس پېئىلالرمەزمۇن:  -2

 غۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇان)ئۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇابى   سۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ ك نل ق( ئتق ل لىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇك ەزم( نۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇاقى     ىلالرنىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇئ 1
-س ك نۇۇۇۇ رىۇۇۇئ بەل ى ۇۇۇ  بتلغۇۇۇان ۇۇۇەكلىدە  بۇۇۇ ي ەق    ىۇۇۇ   ۇۇۇەكلىدە ىە ئاياللىق

ئۇۈچىرچ   ۇەبى  ئۇۆتىەن زامۇان  ۇەكلىدە ئابى ىۇدىى  غان ئ  ن« » ۇل ق
 ك  ەا پەر  چۈ ۈ  ك تىدە. مەسىلەن: 

 )ماپمىد (     ←←
 )ماڭ(  )يىغال(  
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 )س بارد (   ←      )يىغلىد (←
 د  ەن ە ئتبشاش. 

بۇۇۇۇۇۇۇۇا «»ىە  ىشۇۇۇۇۇۇۇۇتىى ك ۇۇۇۇۇۇۇۇ ىى كەلۇۇۇۇۇۇۇۇ ەن  «»( زىۇۇۇۇۇۇۇۇ دىى ك ۇۇۇۇۇۇۇۇ ىى كەلۇۇۇۇۇۇۇۇ ەن 2
پەرىۇۇۇۇۇۇۇۇۇىە  ئ غىۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  دە  قارىلىۇۇۇۇۇۇۇۇۇل ئۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  ردىى  پەرىۇۇۇۇۇۇۇۇۇىە  ئ لىۇۇۇۇۇۇۇۇۇل تا ۇۇۇۇۇۇۇۇۇلىرىدە. 

 مەسىلەن: 
 )ئاتىدە(   ← ۈرىدە()يۈگ←
 )ئۆچۈرىدە(   ← )چاقى ىدە(←

 د  ەن ە ئتبشاش. 
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 ىنچى دەرستوققۇزيىگىرمە 
 

 توغرىسىدا  ( پېئىلالرمۇزائەف )مەزمۇن:  -1

ىىىۇۇۇۇ  تۇۇۇۇۈرگە ئۇۇۇۇۈس پەر لىۇۇۇۇك ىە تۇۇۇۆ  پەر لىۇۇۇۇك دە  ئ —مۇۇۇ زائەف    ىۇۇۇۇ  
 ئاي ىلىدە. 

 بىى ب  دەرسىمىىدە ئۈس پەر لىك م زائەف    ىلالر تتب ى ىدا تتبتىلىمىى. 
   ىلرىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇئ ئۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۆلچىم  بتلغۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇان  —ئۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۈس پەر لىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇك مۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ زائەف    ىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  

ئىىىۇۇۇۇۇۇۇ  پەر  بىۇۇۇۇۇۇ   ىر ۇۇۇۇۇۇۇتىى نىۇۇۇۇۇۇۇئ ئ دەلىۇۇۇۇۇۇدا «»بىۇۇۇۇۇۇلەن  «»دىىۇۇۇۇۇۇۇ  «»
 . مەسىلەن:    ىلدىى ئىبارە كەل ەن 

(دەسۆرەي /د  سۆرى) /(دەلىرىگ مان /د  النگ مان) /
(سانايدە /سانىد  ) /(ئۆتىدە /ئۆتت  ) /

 د  ەن ە ئتبشاش. 
 م زائەف    ىلالر ئىىى  بى  ئۆلچەمدە ك لىدە  ئ  ر: 

 )تىللىد (    /←//( 1
 )  رىد (         /←//( 2

 د  ەن ە ئتبشاش. 
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 توغرىسىدا  ئىدغاممەزمۇن:  -2

بتلۇۇۇۇۇۇ    ئىىىۇۇۇۇۇۇ  پەر  بىۇۇۇۇۇۇ   ىر ۇۇۇۇۇۇتىى « »نىۇۇۇۇۇۇئ ئەسلى ۇۇۇۇۇۇ  «»
 ىلىل   نداق ئتق لغان. كەل ەنلىى  ئۈچۈن ئىدبا  ق

 ئىدبامرىئ  ەرت : 
 ( ئىىى  پەر  بى   ىر تىى كەل ەن بتل ش. 1
-( بۇۇ  ئىىىۇۇ  پەر رىۇۇئ بى ىرچى ۇۇ  سۇۇ ك نل ق  ئىىىىرچى ۇۇ  پەرىىەتۇۇۇ2

 ۇلىك بتل ش. 
 د مەۋ  م    ئىىى   ەر  ت زىلغاندا ئاندىى ئىدبا  قىلغىل  بتلىدە. 

 بۇ ھەقتىكى باشقا قائىدىلەر  
ر بىۇۇۇۇۇۇۇ   ىر ۇۇۇۇۇۇۇتىى كەلۇۇۇۇۇۇۇ ەن ئىىىىلۇۇۇۇۇۇۇ  پەر  پەرىىەتلىۇۇۇۇۇۇۇك بتل ۇۇۇۇۇۇۇا  ئەگە( 1

ق بتل ۇۇۇۇۇا  بۇۇۇۇۇ  پۇۇۇۇۇالەتتە بى ىرچۇۇۇۇۇ   نل ك لۇۇۇۇۇ ىىى ئ  رنىۇۇۇۇۇئ ئالدىۇۇۇۇۇدىى  پەر  سۇۇۇۇۇ
 ق پەر ىە يۆتىە  ب  ىلىدە. مەسىلەن:  نل ك پەر رىئ پەرىىىت     س

 ←                     ← 
 د  ەن ە ئتبشاش. 

( ئەگەر بىۇ   ىر ۇتىى كەلۇ ەن ئىىىىلۇ  پەر  پەرىىەتلىۇك   ۇ نداقال 2
ئ  رنىۇۇۇۇۇۇۇۇۇئ ئالدىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇدىى  پەر مۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  پەرىىەتلىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇك بتل ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇا  بۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  پۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇالەتتە بى ىرچۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  

 پەر رىئ پەرىىىت  يەپ ىللىك يۈزى ىدىى تا لى  تىلىدە. مەسىلەن: 
 مانالند ()گ ← )پەج قىلد (←

 د  ەن ە ئتبشاش. 
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( ئتق تىۇۇۇۇۇۇدىغان ل ق)سۇۇۇۇۇۇ ك ن لىۇۇۇۇۇۇك( مۇۇۇۇۇۇ زائەف    ىلالربۇۇۇۇۇۇا ئۇۇۇۇۇۇابى ىر   ەزم3
ئتق ل  ۇۇۇۇۇرىئ ئترنىغۇۇۇۇۇا زەبەرلىۇۇۇۇۇك ئتق لىۇۇۇۇۇدە   لىۇۇۇۇۇكقت ۇۇۇۇ مچىالر كى سۇۇۇۇۇە  ئۇۇۇۇۇ   ەزم

ئتق لغۇۇۇان دە  قۇۇۇارايمىى.  لىۇۇۇكئەممۇۇۇا بىۇۇۇى ئۇۇۇ ن  يەنىۇۇۇال ئۇۇۇترەن  ەپەتۇۇۇتىى  ەزم
 مەسىلەن:

 )سۆرىمە(←←
 د  ەن ە ئتبشاش. 

ئىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇدبا  ( مۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ زائەف    ىلالربۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇا پەرىىەتلىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇك قت ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ مچىالر ئ  ن ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇا  4
 ي شىلىل ك تىدە. مەسىلەن: 

←
 ەن ە ئتبشاش. د  

 توغرىسىدا «» ۋە «»مەزمۇن:  -3
 ىشۇۇقا مەبرۇۇ  بتلغۇۇان رەىىۇۇ  بتلۇۇ    ئۇۇۆتىەن زامۇۇان    ىلىرۇۇ   —« »

  ؛تەكىتلەش ئۈچۈن ئىشلىتىلىدە
زەبەرگە مەبرۇۇۇۇۇۇۇ  بتلغۇۇۇۇۇۇۇان رەىىۇۇۇۇۇۇۇ  بتلۇۇۇۇۇۇۇ    كەل ۈسۇۇۇۇۇۇۇ  زامۇۇۇۇۇۇۇان  —« »

    ىلىر  تەكىتلەش ئۈچۈن ئىشلىتىلىدە. مەسىلەن: 
 قىلمىدىد( قەت ىس)مەن ب  ئىشر   
 )مەن ئ ن  پەرگىى تا لى ەتمەيمەن( 

 د  ەن ە ئتبشاش. 
 



 

 
122 

  

 
 
 

 ىنچى دەرسئوتتۇز

 توغرىسىدا  ئىككىلىك ساندىكى پېئىلالر
اقچ  بى لىۇۇۇك سۇۇۇاندىى     ىلرۇۇۇ  ئىىىىلىۇۇۇك سۇۇۇاندىى     ىلغۇۇۇا ئايالنۇۇۇۇدەرم

)ئەلۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ (ن  قت ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇىمىى. « »بتل ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇاق  ئۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۆتىەن زامۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇان    ىلىرىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇئ ئابى ىغۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇا 
 مەسىلەن: 

←←←
 د  ەن ە ئتبشاش. 

)ئەلۇۇۇۇۇۇۇۇ  نۇۇۇۇۇۇۇۇ ن(ن  قت ۇۇۇۇۇۇۇۇىمىى. « »كەل ۈسۇۇۇۇۇۇۇۇ  زامۇۇۇۇۇۇۇۇان    ىلىرىۇۇۇۇۇۇۇۇئ ئابى ىغۇۇۇۇۇۇۇۇا 
 مەسىلەن: 

←←←
 د  ەن ە ئتبشاش. 

)ىېئىىىىىىىىى  شىىىىىىىىەكر    ىسىىىىىىىى قوشىىىىىىىىۇلغان بەھ سىغ« »ئاخىېىغىىىىىىىىا ىېئىرزىىىىىىىىىب 
 . مەسىرەن: باھ كېرى تە كېرىدۇنىب تۇرۇش  بىرەن «»ئاخىېىدىك  

 دىمەنمە ئوخ اھ. 
ۋە چۈشىىىىىىىىىۈز كىىىىىىىىىېرى  )زەبەرلىىىىىىىىىى    نىىىىىىىىىىب چۈشىىىىىىىىىۈپ كېتى ىىىىىىىىى  بىىىىىىىىىىرەن«»

 رىدۇ. مەسىرەن: كې ىتىدەھال جەزمرى  )سۇكۇنرۇق 



 

 
123 

  

 

 
 
 

 دەرس ئوتتۇز بىرىنچى
 

 توغرىسىدا  سۈپەتلىك سۆز بىرىكمىسى
قى ۇۇۇۇىد  -1سۇۇۇۈ ەتلىك سۇۇۇۇۆز بى ىىمى ۇۇۇ  تتب ى ۇۇۇۇىدىى  مەزمۇۇۇ ن كىتابرىۇۇۇۇئ 

سۇۇۇۇۇۇۇۇىدە بىۇۇۇۇۇۇۇۇ  ق ۇۇۇۇۇۇۇۇۇتىد سۇۇۇۇۇۇۇۇۆزلىرىل ئۇۇۇۇۇۇۇۇۆتىەن.  ۇۇۇۇۇۇۇۇۇ پا  بۇۇۇۇۇۇۇۇ  يەردە ئۇۇۇۇۇۇۇۇ ن  قايتۇۇۇۇۇۇۇۇۇا دەر -0
تەك ار   ئتلت رمايمىى )   يەرگە م را ى ە  قىلىر  ن(. 
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ېئىلالرنىڭ تۈرلىنىشى ھەققىدە ئۆگىنىپ ئۆتۈلگەن پ
 ئومۇمىي خۇالسە

  ساغالم پېئىلالرنىڭ تۈرلىنىش ئەھۋالىمەزمۇن:  -1

 :( ئۆتىەن زامان  ەكل 1

كەل ۈسۇۇۇۇ  زامۇۇۇۇان  ۇۇۇۇەكل : 0

كەل ۈسۇۇۇ  زامۇۇۇان ئۇۇۇابى   زەبەرلىۇۇۇك ئتق لىۇۇۇدىغان  ۇۇۇەكل : 2

زامۇۇان ئۇۇابى   سۇۇ ك نل ق ئتق لىۇۇدىغان  ۇۇەكل :  كەل ۈسۇۇ 1

( ب ي ەق  ەكل : 5

 ئەھۋالى : مۇزائەف پېئىلالرنىڭ تۈرلىنىشمەزمۇن -2

( ئۇۇۆتىەن زامۇۇان  ۇۇەكل : 1
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ل ۈس  زامان  ەكل : ( كە2

كەل ۈسۇۇۇۇۇ  زامۇۇۇۇۇان ئۇۇۇۇۇابى   زەبەرلىۇۇۇۇۇك ئتق لىۇۇۇۇۇدىغان  ۇۇۇۇۇەكل : 2

ىۇۇۇۇدىغان  ۇۇۇۇەكل : زامۇۇۇۇان ئۇۇۇۇابى   سۇۇۇۇ ك نل ق ئتق ل كەل ۈسۇۇۇۇ 1

ل : ب ي ەق  ەك4

  ( پېئىلالرنىڭ تۈرلىنىش ئەھۋالى: مىسال )مەزمۇن -3

( ئۇۆتىەن زامۇۇان  ۇۇەكل : 1

كەل ۈسۇۇۇۇ  زامۇۇۇۇان  ۇۇۇۇەكل : 0

ئتق لىۇۇۇۇدىغان  ۇۇۇۇۇەكل :  ( كەل ۈسۇۇۇۇ  زامۇۇۇۇۇان ئۇۇۇۇابى   زەبەرلىۇۇۇۇۇك3

سۇۇۇ ك نل ق ئتق لىۇۇۇۇدىغان  ۇۇۇەكل :  زامۇۇۇان ئۇۇۇۇابى   كەل ۈسۇۇۇ ( 4
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: ( ب ي ەق  ەكل 5

 پېئىلالرنىڭ تۈرلىنىش ئەھۋالى (: ئەجۋەف )مەزمۇن -4

1

0

( كەل ۈسۇۇۇۇ  زامۇۇۇۇان ئۇۇۇۇابى   زەبەرلىۇۇۇۇك ئتق لىۇۇۇۇدىغان  ۇۇۇۇەكل : 3

تق لىۇۇۇۇدىغان  ۇۇۇۇەكل : زامۇۇۇۇان ئۇۇۇۇابى   سۇۇۇۇ ك نل ق ئ كەل ۈسۇۇۇۇ ( 4

( ب ي ەق  ەكل :5

 تۈرلىنىش ئەھۋالى ( پېئىلالرنىڭ ناقىس )مەزمۇن:  -5

( ئۇۇۆتىەن زامۇۇان  ۇۇەكل : 1

( كەل ۈسۇۇۇۇۇ  زامۇۇۇۇۇان  ۇۇۇۇۇەكل : 2
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كەل ۈسۇۇۇۇ  زامۇۇۇۇان ئۇۇۇۇابى   زەبەرلىۇۇۇۇك ئتق لىۇۇۇۇدىغان  ۇۇۇۇەكل : ( 3

 
زامۇۇۇۇان ئۇۇۇۇابى   سۇۇۇۇ ك نل ق ئتق لىۇۇۇۇدىغان  ۇۇۇۇەكل :  كەل ۈسۇۇۇۇ ( 4

 ( ب ي ەق  ەكل :5
 ناقىس پېئىلالرنىڭ ئىككىنچى مىسالى  

( ئۇۇۇۆتىەن زامۇۇۇان  ۇۇۇەكل : 1

( كەل ۈسۇۇ  زامۇۇان  ۇۇەكل : 2

( كەل ۈسۇۇۇۇۇ  زامۇۇۇۇۇان ئۇۇۇۇۇابى   زەبەرلىۇۇۇۇۇك ئتق لىۇۇۇۇۇدىغان  ۇۇۇۇۇەكل : 3

 
زامۇۇۇۇۇان ئۇۇۇۇۇابى   سۇۇۇۇۇ ك نل ق ئتق لىۇۇۇۇۇدىغان  ۇۇۇۇۇەكل :  كەل ۈسۇۇۇۇۇ ( 4

 ( ب ي ەق  ەكل :5
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 ۇۇۇۇۇ  تۇۇۇۇۇۈردىى  با ۇۇۇۇۇقا    ىلالرنىۇۇۇۇۇئ تۇۇۇۇۇۈرلىرى   ۇۇۇۇۇەكلىم  ي قى ىۇۇۇۇۇدا ئۇۇۇۇۇۆتىەن 
ئۈل ىلىك مى الالرنىئ تۈرلىرى   ەكلى ە ئتبشايدە.   پا  م  ۇ  ئۈل ىلىۇك 

 مى الالربا س لىشت رە  تۈرلەن ە بتلىدە. 
 
 
 

() 
 
 
 

 ھاجىتىب بولسا تىرە ئول كەڭ كەرەمرى  تەڭېىدىن، 
 تەلەپ. -قىر ىغىن كى ىدىن تەل ۈرۈپ ھاجەت

 بەندىدىن نەرسە تەلەپ قىرساڭ بولۇر سەندىن خاىا، 
 گەر تەلەپ قىرساڭ خۇدادىن خۇھ بولۇر قىر اس غەزەپ. 

 
    ى لى ىدىى. ئەرەب  —

 
 
 

 ئىشلى ىمىىن  م ىە زەقى ەتىە ئ  ىشتۈرگۈچ  ئالالپت ر.                                 
 
 

 



 

 

 
 

دەرسلىكى گرامماتىكا ئەرەب تىلى 
 قائىدىلىرى

 
 

 قىسىم -3
 
 
 



 

 
2 

 
 

 
 

 ئەرەب تىلىنى نېمە ئۈچۈن ئۆگىنىمىز! 
 
لەلالپ  ئەلەيجۇۇ  نۇۇ  ىە  ەيغەمۇۇبەر سۇۇەل«ق رئۇۇان كەرىۇۇد»

 ىەسەللەمرىئ پەدى لى ىر  چۈ ىرى  ئۈچۈن ئۆگىرىمىى. 
 



 

 
131 

 
 
 

 
 

 مۇقەددىمە
 

 توغرىسىدا  ئىسىم مەبنىۋە ئىسىم  مۇئرەب
ىە مەبرۇۇۇۇۇۇۇۇ   ئى ۇۇۇۇۇۇۇۇىد (تۈرلىرىۇۇۇۇۇۇۇۇدىغانئەرەب تىلىۇۇۇۇۇۇۇۇدىى  ئى ۇۇۇۇۇۇۇۇىمالر مۇۇۇۇۇۇۇۇ ئ ەب )

 دە  ئىىى  تۈرگە ئاي ىلىدە.  ئى ىد (قاتقان)
رىۇۇۇۇۇۇۇۇئ پەرىىىتۇۇۇۇۇۇۇ  ئامىلرىۇۇۇۇۇۇۇئ سۇۇۇۇۇۇۇۇەىەب  ق  پەر ىئۇۇۇۇۇۇۇابى —ئى ۇۇۇۇۇۇۇىد  مۇۇۇۇۇۇۇ ئ ەب

 بىلەن ئۆزگى ىدىغان ئى ىمدىى ئىبارە . مەسىلەن: 
باش ك لى (   
 )چۈ ۈ  ك لى (  
 )ئى ىلىك ك لى (  

 دەاش ك لىشۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇتە تۈرلەن ەنۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇبۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇئى ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇىمالر د  ەنۇۇۇۇۇۇۇۇۇ ە ئتبشۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇاش. د ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇمەۋ  
زەبەرلىۇك ئتق لىۇدە  ئى ىلىۇك  دە ىشلىك ئتق لىدە  چۈ ۈ  ك لىشتە تۈرلەن ەن

 زى لىك ئتق لىدە.  دەك لىشتە تۈرلەن ەن
رىئ پەرىىىت  ئامىلرىئ سەىەب  بىلەن ق  پەر ىئابى  —مەبر  ئى ىد 

 ئۆزگەرمەيدىغان ئى ىمدىى ئىبارە . مەسىلەن: 
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 )باش ك لى  ئترنىدا(
 )چۈ ۈ  ك لى  ئترنىدا(  
 )ئى ىلىك ك لى  ئترنىدا(  

 د  ەن ە ئتبشاش. 
مەبرۇۇۇۇۇۇ  ئى ۇۇۇۇۇۇۇىمالر تۆىەندىىىۇۇۇۇۇۇۇدەۋ بىۇۇۇۇۇۇۇ  قۇۇۇۇۇۇۇانچە تۈرلۇۇۇۇۇۇۇۈۋ بتلۇۇۇۇۇۇۇ    ئۇۇۇۇۇۇۇ  ردىى 

 :با قىالرنىئ پەممى   م ئ ەب ئى ىمالردەر
 ربا ئتبشۇاش   ب  كىشىلىك ئالما الر:( 1

...  ربۇۇۇا ئتبشۇۇۇاش چۈ ۇۇۇۈ   بۇۇۇاش كۇۇۇ لى  ئالما ۇۇۇلى  ؛ 
 ربۇۇۇۇۇا ئتبشۇۇۇۇۇاش  كۇۇۇۇۇ لى  ئالما ۇۇۇۇۇلى  ؛ 

 ىدە. كۆرسىتر  ك ك لى  ئالما لى ىئى ىلى
قاتۇارلىقالرن  ( كۆرسىتى  ئالما لى  : بۇ  2
قاتۇۇارلىك ئىىىىلىۇۇك  ۇۇەكىللى   بتل ۇۇا  ىدەكۆرسۇۇىت

 . تۈرلىرىدىغان م ئ ەب ئى ىمغا تەىەدەر(
ن  كۆرسۇۇۇۇىتىدە. قاتۇۇۇۇارلىقالر بۇۇۇۇ  ( نى ۇۇۇۇبىس ئالما ۇۇۇۇالر:3

دىۇۇى ئىبۇۇارە  ئىىىىلىۇۇك  ۇۇەكل  «»ىە  «»قاتقۇۇان ئى ۇۇىمدەر  لۇۇ ىىى 
 تۈرلىرىدىغان ئى ىمدەر. 

ن  ... قاتۇۇۇۇارلىقالر بۇۇۇۇ  ( سۇۇۇۇتراق ئالما ۇۇۇۇلى  :4
 . كۆرسىتىدە

... قاتۇۇۇارلىك بىۇۇۇ  قى ۇۇۇىد  ىۇۇۇ  قى ۇۇۇىد رەىىشۇۇۇلەر: بۇۇۇ  ( ب5
 رەىىشلەرن  كۆرسىتىدە. 

  ربا ئتبشا الرن  كۆرسىتىدە.  ب  (    ىلرامالر: 6
بىۇچە بتلغۇان بىۇ ىىمە سۇانالر: بۇ  10دىۇى 11( 2

 قاتارلىقالرن  كۆرسىتىدە. 
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نىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇئ بى ىرچۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  بۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۆلىى  «»بۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  ر ئىچىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇدىى  ەقە  ئەممۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇا  
 تۈرلىرىدىغان ئى ىمغا تەىەدەر. مەسىلەن: 

 )باش ك لى  پالىتىدە(
 ئتق ب چ  ئتق يدە( 12)سىرىزتا  
 )چۈ ۈ  ك لى  پالىتىدە(  

 د( ىئتق ب چىر  كۆرد 12)مەن 
 )ئى ىلىك ك لى  پالىت (  
 ئتق ب چىرىئ( 12)ب  تاماق  

 ئەسلى ۋە قوشۇمچە ئىئرابنىڭ بەلگىلىرىئىسىمالردىكى 

رەبۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇچە سۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۆزنىئ ئۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇابى ق  پەر ىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇدىى  زەبەر   ىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  ىە ئە —ئى ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ اب 
 زى دىى ئىبارە  پەرىىەترىئ ئۆزگى ىشىر  كۆرسىتىدە. 

 ئى ىمالردىى  ئەسل  ئى  ابرىئ بەل ىلى  : 
 ب  باش ك لىشرىئ بەل ى  . ( 1
 : ب  چۈ ۈ  ك لىشرىئ بەل ى  . ( 2
 : ب  ئى ىلىك ك لىشرىئ بەل ى  . ( 3

 ئى ىمالردىى  قت  مچە ئى  ابرىئ بەل ىلى  : 
-ۇسۇۇابال  ئايۇۇاللىك كۆ لۇۇۈۋ ئى ۇۇىمالرنىئ ئابى ىرىۇۇئ زەبەر ئتق لغانلىقۇۇ( 1

 ئ نىئ زى لىك ئتق ل  ىدەر. مەسىلەن:  بەل ى  رىئ ۇ
 ل ئاسمانالرن  ىە ز مىرر  ياراتت ()ئالال 

 د  ەن ە ئتبشاش.  
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تۈرلىرىشۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇتىى چەكلەنۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ ەن ئى ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇىمالرنىئ ئابى ىرىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇئ زىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  ( 2
 ئ نىئ زەبەرلىك ئتق لىشىدەر. مەسىلەن:  بەل ى  ئتق لغانلىقىرىئ 

 )سەن  ى ئەىىررىئ ي رىغا باربىى(
 د  ەن ە ئتبشاش. 

ەر مۇۇۇۇۇۇۇ  تەڭ ئۆزگى ىۇۇۇۇۇۇۇدىغان بەش گەرسۇۇۇۇۇۇۇە  ئابى ىۇۇۇۇۇۇۇدىى  پ( ئى  ابۇۇۇۇۇۇۇ  ئۆز3
ئى ۇۇۇۇ اب بەل ىلى ىمۇۇۇۇ  (دىىۇۇۇۇ  ىە  ئى ۇۇۇۇىد )

 قت  مچە ئى  اب بەل ىلى ىدەر. يەن : 
 دەر. مەسىلەن: «» —باش ك لىشرىئ بەل ى   

 )داداڭ كەلدىم (
 بشاش. د  ەن ە ئت

 )ئەل (ت ر. مەسىلەن:  «» —چۈ ۈ  ك لىشرىئ بەل ى   
 )مەن ق  رى اتاپر  تتن يمەن(

 ( كۆردى م )ق  رى اتاپر   
 د  ەن ە ئتبشاش. 

 دەر. مەسىلەن: «» —ئى ىلىك ك لىشرىئ بەل ى   
 ما ىرى   قەيەردە( )داداپرىئ 

 د  ەن ە ئتبشاش. 
سۇۇىدىى «»نىئ مۇ تەكەللىد )بى ىرچۇ   ۇەبى (ئەگەر بۇ  بەش ئى ۇىد 

با ۇۇۇۇۇقا ئى ۇۇۇۇۇۇىمغا ئىۇۇۇۇۇىا ە  بتلۇۇۇۇۇۇ   كەل ۇۇۇۇۇە  بۇۇۇۇۇۇ  بەل ىۇۇۇۇۇلەر بىۇۇۇۇۇۇلەن ئى ۇۇۇۇۇ اب قتبۇۇۇۇۇۇ ا 
با قا ئى ىمالربا ئىىا ە  قىلىرمى ا  ئەسۇل  بەل ىلىۇ   بىۇلەن   ئەمما .قىلىدە

 سىلەن: ئى  اب قتب ا قىلىدە. مە
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 باش ك لى  پالىت   )م رىئ ق  ىردىشىد بار(             
 چۈ ۈ  ك لى  پالىت    مەن ق  ىردا ر  سترىدىد(    

 ئى ىلىك ك لى  پالىت     ئتبشاش(   ا قاسەن ق  ىرد
 د  ەن ە ئتبشاش. 

ردىى  ئى ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ اب بەل ىلى ىمۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  ال( سۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇابال  ئەرلىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇك كۆ لۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۈۋ ئى ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇىم4
 قت  مچەئى  اب بەل ىلى ىدەر. يەن : 

 دەر. مەسىلەن: «» —باش ك لىشرىئ بەل ى   
 )ئتق تق چىالر كى د (

 د  ەن ە ئتبشاش. 
 دەر. مەسىلەن: «» —چۈ ۈ  ك لى  ىە ئى ىلىك ك لىشرىئ بەل ى   

 مەن ئتق تق چىالردىى سترىدىد()
 )ب  ئتق تق چىالرنىئ ياتىق ( 

 د  ەن ە ئتبشاش. 
( ئىىىىلىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇك ئى ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇىمالردىى  ئى ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ اب بەل ىلى ىمۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  قت ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ مچە ئى ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ اب 5

 يەن : بەل ىلى ىدەر. 
 ەر. مەسىلەن: د«»ىە  «» —باش ك لىشرىئ بەل ى   

 )ئىىى  ئتق ب چ  يتقا  كەتت (
 د  ەن ە ئتبشاش. 

دەر. «»ىە  «» —چۈ ۇۇۇۇۇۇۈ  كۇۇۇۇۇۇۇ لى  ىە ئى ىلىۇۇۇۇۇۇك ك لىشۇۇۇۇۇۇۇرىئ بەل ى ۇۇۇۇۇۇۇ  
 مەسىلەن: 

 )م دى  ئىىى  ئتق ب چىر  چاقى د (
 ئتق ب چىرىئ( )ب  ياتاق ئىىى    
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  تەقدىرىي )پەرەزىي( ئىئرابالر

ئۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۈس بىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  ئى ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇىمدا ئى  ابرىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇئ بەل ى ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  ئا ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇىارا بتلمايۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇدە  بەلىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  
ئى ۇىد ىە  مەنقۇ ي )ئى ۇىد   مەق ۇ ر ) تەقدى ىس بتلىدە. ئ  ر:

 سىغا ئىىا ە  قىلىرغان ئى ىمدىى ئىبارە . «»رىئ م تەكەللىم
غۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇان پۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇالەتتە تۈرلىرىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇدىغان ئ  ن« »ئابى ىغۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇا  —ئى ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇىد  مەق ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ ر( 1

... د  ەنۇۇۇۇۇۇۇۇۇ ە  ئى ۇۇۇۇۇۇۇۇۇىمدىى ئىبۇۇۇۇۇۇۇۇۇارە . مەسۇۇۇۇۇۇۇۇۇىلەن: 
 ئتبشاش. 

بۇۇۇۇ  بىۇۇۇۇ  ئى ۇۇۇۇىمالردا ئۇۇۇۇۈچىل  بىۇۇۇۇ  ئى  ابرىۇۇۇۇئ بەل ى ۇۇۇۇ   ەرەزىۇۇۇۇس بتلىۇۇۇۇدە. 
 مەسىلەن: 

 ر  پاسا بىلەن ئۆلتۈرد ()يى ىم يىالن
 د  ەن ە ئتبشاش. 

 ب  مى الدىى  سۆزلەرنىئ ئى  اب  م نداق چۈ ەندەرەلىدە: 
تە بۇاش ك لىشۇئ نىۇئ  . ائىۇ  بتلۇ    بۇاش ك لىشۇتە كەلۇ ەن —« »

بەل ى ۇۇۇۇۇۇۇۇ   ەرەز قىلىرغۇۇۇۇۇۇۇۇان  ىشۇۇۇۇۇۇۇۇت ر )يەنۇۇۇۇۇۇۇۇ  بۇۇۇۇۇۇۇۇ  سۇۇۇۇۇۇۇۇۆز ئا ۇۇۇۇۇۇۇۇىارا  رىۇۇۇۇۇۇۇئىكەل ەنلىى
 ى  ىشلىك ئتق لد  دە   ەرەز قىلىرىدە(.  ىشلىك ئتق لمىغان بتل ىم   ل ىى

ئ نىۇۇۇۇۇئ  .تتلۇۇۇۇۇدەرب چ  بتلۇۇۇۇۇ    چۈ ۇۇۇۇۇۈ  ك لىشۇۇۇۇۇتە كەلۇۇۇۇۇ ەن —« »
 رىئ بەل ى    ەرەز قىلىرغان زەبەردەر. ىتە كەل ەنلىىك لىشچۈ ۈ  
دىۇۇۇۇۇۇى ئىبۇۇۇۇۇۇۇارە  زىۇۇۇۇۇۇ  قىلىۇۇۇۇۇۇۇ  قت  مچى ۇۇۇۇۇۇ  سۇۇۇۇۇۇۇەىەبلىك «» —« »

رىۇۇئ ىتە كەل ەنلىىئى ىلىۇۇك ك لىشۇۇنىۇۇئ ئ  دەر.سۇۇۆز كەلۇۇ ەنئى ىلىۇۇك ك لىشۇۇتە 
 بەل ى    ەرەز قىلىرغان زى دەر. 
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« »ئابى ىغۇۇا ئالۇد  زىۇۇ  ئتق لغۇۇ چ  سۇۇ ك نل ق  —( مەنقۇ ي ئى ۇۇىد 2
ئ  نغۇۇان ئى ۇۇۇىمدىى ئىبۇۇۇارە . مەسۇۇۇىلەن: 

 د  ەن ە ئتبشاش. 
ب  بى  ئى ىمالردا  ىۇ  بىۇلەن زىۇ   ەرەز قىلىرىۇدە  زەبەر ئا ۇىارا بتلىۇدە. 

 مەسىلەن: 

 )ستتچ  ئادىوكاتتىى  ىرايەتچ  تتب ىلىك سترىد (
 د  ەن ە ئتبشاش. 

 ب  مى الدىى  سۆزلەرنىئ ئى  اب  م نداق چۈ ەندەرەلىدە: 
بۇۇۇۇۇۇۇۇاش ئ نىۇۇۇۇۇۇۇۇئ  ائىۇۇۇۇۇۇۇۇ  بتلۇۇۇۇۇۇۇۇ    بۇۇۇۇۇۇۇۇاش ك لىشۇۇۇۇۇۇۇۇتە كەلۇۇۇۇۇۇۇۇ ەن.  —« »

 رىئ بەل ى    ەرەز قىلىرغان  ىشت ر. ىك لىشتە كەل ەنلىى
ئ نىۇۇۇۇئ تتلۇۇۇۇدەرب چ  بتلۇۇۇۇ    چۈ ۇۇۇۇۈ  ك لىشۇۇۇۇتە كەلۇۇۇۇ ەن.  —« »

 رىئ بەل ى   ئا ىارا زەبەردەر. ىچۈ ۈ  ك لىشتە كەل ەنلىى
زىۇۇۇۇ  قىلىۇۇۇۇ  قت  مچى ۇۇۇۇ  سۇۇۇۇەىەبلىك دىۇۇۇۇى ئىبۇۇۇۇارە  «» —« »

رىۇۇئ ىئى ىلىۇۇك ك لىشۇۇتە كەل ەنلىىئ نىۇۇئ ئى ىلىۇۇك ك لىشۇۇتە كەلۇۇ ەن سۇۇۆزدەر. 
 بەل ى    ەرەز قىلىرغان زى دەر. 
 س  چۈ ۈ  ك تىدە. مەسىلەن: «»بەزىدە مەنق ي ئى ىمرىئ 

 )ستتچ  ئادىوكاترىئ ي رىغا بارد (
 شاش. د  ەن ە ئتب

 ب  مى الدىى  سۆزلەرنىئ ئى  اب  م نداق چۈ ەندەرەلىدە: 
 ائىۇۇۇۇۇۇۇۇ  بتلۇۇۇۇۇۇۇۇ    بۇۇۇۇۇۇۇۇاش ك لىشۇۇۇۇۇۇۇۇتە كەلۇۇۇۇۇۇۇۇ ەن. بۇۇۇۇۇۇۇۇاش ك لىشۇۇۇۇۇۇۇۇتە  —« »

  ەرەز قىلىرغان  ىشت ر. با«»تا النغان  كەل ەنلىىىرىئ بەل ى  



 

 
138 

  

دىۇۇۇۇى ئىبۇۇۇۇارە  زىۇۇۇۇۇ  قىلىۇۇۇۇ  قت  مچى ۇۇۇۇ  سۇۇۇۇۇەىەبلىك « » —« »
 ەن سۇۇۆزدەر. ئ نىۇۇئ ئى ىلىۇۇك ك لىشۇۇتە كەل ەنلىىىرىۇۇئ ئى ىلىۇۇك ك لىشۇۇتە كەلۇۇ

   ەرەز قىلىرغان زى دەر.با «»تا النغان بەل ى   
سۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  م نۇۇۇۇۇۇۇۇۇداق ئۇۇۇۇۇۇۇۇۇۈس بىۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  پۇۇۇۇۇۇۇۇۇالەتتە چۈ ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۈ  «»مەنقۇۇۇۇۇۇۇۇۇ ي ئى ۇۇۇۇۇۇۇۇۇىمرىئ 

 كەتمەيدە: 
 با ئتبشاش؛ » :كى گە پالەتتە« »( ب شىغا 1)
»( بتل ۇۇۇۇۇۇا: ئىىا ەتلىۇۇۇۇۇۇك بى ىىمىۇۇۇۇۇۇدىى  ئ رىقالنغۇۇۇۇۇۇ چ  ) (2)
 با ئتبشاش. «
 با ئتبشاش. «»( چۈ ۈ  ك لىشتە كەل ە: 3)
گە »سۇۇۇىغا ئىۇۇۇىا ە  قىلىرغۇۇۇان ئى ۇۇۇىد: بۇۇۇ  «»( م تەكەللىمرىۇۇۇئ 3

 ئتبشاش سۆزلەرن  كۆرسىتىدە. 
بۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  بىۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  ئى ۇۇۇۇۇۇۇۇۇىمالردا ئۇۇۇۇۇۇۇۇۇۈس بىۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  ئى  ابرىۇۇۇۇۇۇۇۇۇئ پەممى ۇۇۇۇۇۇۇۇۇ   ەرەز قىلىرىۇۇۇۇۇۇۇۇۇدە. 

 سىلەن: مە

 )بتىا  ساىاقدا لى ىد بىلەن ئ ستازىمر  چاقى د 
 د  ەن ە ئتبشاش. 

 م نداق چۈ ەندەرەلىدە: ب  مى الدىى  سۆزلەرنىئ ئى  اب  
 ائىۇۇۇۇۇۇۇ  بتلۇۇۇۇۇۇۇ    بۇۇۇۇۇۇۇاش ك لىشۇۇۇۇۇۇۇتە كەلۇۇۇۇۇۇۇ ەن. بۇۇۇۇۇۇۇاش ك لىشۇۇۇۇۇۇۇتە  —« »

 قىلىرغان  ىشت ر. كەل ەنلىىىرىئ بەل ى    ەرەز 
تتلۇۇۇۇدەرب چ  بتلۇۇۇۇ    چۈ ۇۇۇۇۈ  ك لىشۇۇۇۇتە كەلۇۇۇۇ ەن. ئ نىۇۇۇۇئ  —« »

 چۈ ۈ  ك لىشتە كەل ەنلىىىرىئ بەل ى    ەرەز قىلىرغان زەبەردەر. 
-ۇسۇۇۇەىەبلىك ئى ىۇۇۇبىۇۇۇلەن ئىىا ەتلىۇۇك بى ىىىەنلىىۇۇۇ   «» —« »

-ۇتە كەل ەنلىىىرىئ بەلۇلىك ك لىشتە كەل ەن سۆزدەر. ئ نىئ ئى ىلىك ك لىشۇ
  ى    ەرەز قىلىرغان زى دەر. ۇ
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  ۋە دائىم ئىگىلىك كېلىشتە چۈشۈم كېلىشتەدائىم  تە،باش كېلىشدائىم 
 كېلىدىغان ئىسىمالرنىڭ تۈرلىرى

بۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇاش ك لىشۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇتە ك لىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇدىغان )يەنۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ   ۈملىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇدە ئۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇابى    ىشۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇلىك دائىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇد 
( 3( بەىەر؛ 2ئىۇۇۇۇۇ ە؛ ( 1بتلۇۇۇۇۇ    ئۇۇۇۇۇ  ر: تۈرلۇۇۇۇۇۈۋ ئتق لىۇۇۇۇۇدىغان( ئى ۇۇۇۇۇىمالر ئۇۇۇۇۇالتە 

( ىەكىۇۇ   ائىلۇۇدىى 6(  ائىۇۇ ؛ 5نىۇۇئ بەىىۇۇ  ؛ «( »4نىۇۇئ ئى مى ۇۇ ؛ «»
 ئىبارە . 

 ئتق لىدە. پالەتتە ب  ر پەرقانداق ىاقىتتا ئابى    ىشلىك د مەۋ  
چۈ ۇۇۇۇۇۇۈ  ك لىشۇۇۇۇۇۇتە ك لىۇۇۇۇۇۇدىغان )يەنۇۇۇۇۇۇ   ۈملىۇۇۇۇۇۇدە ئۇۇۇۇۇۇابى   زەبەرلىۇۇۇۇۇۇك دائىۇۇۇۇۇۇد 

( 2نىۇۇۇئ ئى مى ۇۇۇ ؛ «( »1   ئۇۇۇ  ر: بتلۇۇۇ تۈرلۇۇۇۈۋ  11ئتق لىۇۇۇدىغان( ئى ۇۇۇىمالر 
( ئۇۇۇۇۇۇترەن ىە ىاقىۇۇۇۇۇۇم 4(؛ ( تتلۇۇۇۇۇۇدەرب چ  )3نىۇۇۇۇۇۇئ بەىىۇۇۇۇۇۇ  ؛ «»

پەم اپلىۇۇۇۇك ( 6( سۇۇۇۇەىەب تتلدەرب چى ۇۇۇۇ ؛ 5تتلۇۇۇۇدەرب چىلى   )رەىىشۇۇۇۇلى  (؛ 
( 0( پۇۇۇۇۇۇالە  تتلۇۇۇۇۇۇدەرب چ ؛ 8( مەنۇۇۇۇۇۇبەداش تتلۇۇۇۇۇۇدەرب چ ؛ 2تتلدەرب چى ۇۇۇۇۇۇ ؛ 

( چۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇاقى ىلغ چ  11غۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ چ ؛ ( م ستەسۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇرا قىلىر19 ەرقلەنۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇدەرگۈچ ؛ 
 (دىى ئىبارە . )

 ئتق لىدە.  پالەتتە ب  ر پەرقانداق ىاقىتتا ئابى   زەبەرلىكد مەۋ  
دائىۇۇۇۇۇۇد ئى ىلىۇۇۇۇۇۇك ك لىشۇۇۇۇۇۇتە ك لىۇۇۇۇۇۇدىغان ئى ۇۇۇۇۇۇىمالر ئىىىۇۇۇۇۇۇ  تۈرلۇۇۇۇۇۇۈۋ بتلۇۇۇۇۇۇ    

( ئالۇۇۇۇۇۇۇۇۇدىغا زىۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  قىلىۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  2( ئىىا ەتلىۇۇۇۇۇۇۇۇۇك بى ىىمىۇۇۇۇۇۇۇۇۇدىى  ئ رىقلىغۇۇۇۇۇۇۇۇۇ چ ؛ 1ئۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  ر: 
 ( كى گەن ئى ىمدىى ئىبارە . قت  مچى   )

 رىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇئى ىلتۈر ئى ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇىد ي قى ىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇدا بايۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇان قىلىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇل ئۆتۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۈل ەن پەرقاي ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ 
ب نى ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇدىى ك  ىرىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  ىە ئ  ربۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇا م ناسۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇى ەتلىك مەزمۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ نالر   تتە  ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇىال

 . سۆزلىرىدە  ئالالل بالى ا دەىمىى ىدەرسل
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 ( توغرىسىدائەگەشكۈچىلەر )
ئۆزىۇۇۇدىى ئىل ى ىىۇۇۇ  ئى ۇۇۇىمغا  ئى ۇۇۇ اب  ەپەتۇۇۇتە —( ئەگە ۇۇۇىۈچ  )

  ەرت ىى ئەگىشىدىغان ئى ىمدىى ئىبارە . 
( 2( سۇۇۇۇۇۇۇۈ ە ؛ 1ئەگە ۇۇۇۇۇۇۇىۈچىلەر تۇۇۇۇۇۇۇۆ  تۇۇۇۇۇۇۇۈرگە ئاي ىلغۇۇۇۇۇۇۇان بتلۇۇۇۇۇۇۇ    ئۇۇۇۇۇۇۇ  ر: 

 ( بەدەا )ئىىاپلىغ چ (دىى ئىبارە . 4(؛ ( بابالنغ چ  )3تەكىم؛ 
د ۇۇۇۇۇۇۇۇمەۋ  ب  رنىۇۇۇۇۇۇۇۇئ ئى  ابۇۇۇۇۇۇۇۇ  پەردائىۇۇۇۇۇۇۇۇد ئۆزىرىۇۇۇۇۇۇۇۇئ ئالدىۇۇۇۇۇۇۇۇدىى  ئى ۇۇۇۇۇۇۇۇىمرىئ 

   بىلەن ئتبشاش پالەتتە ك لىدە. ئى  اب

 توغرىسىدا  مۇئرەب پېئىلالر ۋە مەبنى پېئىلالر
ئۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇابى ق  پەر ىرىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇئ پەرىىىتۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  ئامىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  سۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇەىەبلىك  –مەبرۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ     ىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  

ئۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۆتىەن زامۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇان ئۆزگەرمەيۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇدىغان    ىلۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇدىى ئىبۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇارە . ئۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇادەتتە    ىلرىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇئ 
  مەبرۇۇۇۇۇۇ  سۇۇۇۇۇۇىغىلى )ئەمۇۇۇۇۇۇ  ( بىۇۇۇۇۇۇلەن بۇۇۇۇۇۇ ي ەق  ىللى  (   ىۇۇۇۇۇۇ   ۇۇۇۇۇۇەكسۇۇۇۇۇۇىغىلى   )

 .    ى  پ  ابلىرىدە
ئۇۇۇۇۇۇۇۇابى ق  پەر ىرىۇۇۇۇۇۇۇۇئ پەرىىىتۇۇۇۇۇۇۇۇ  ئامىۇۇۇۇۇۇۇۇ  سۇۇۇۇۇۇۇۇەىەبلىك  —مۇۇۇۇۇۇۇۇ ئ ەب    ىۇۇۇۇۇۇۇۇ  

كەل ۈسۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  زامۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇان ئۆزگى ىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇدىغان    ىلۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇدىى ئىبۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇارە . ئۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇادەتتە    ىلرىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇئ 
لى   سۇۇۇۇۇىغىكەل ۈسۇۇۇۇۇ  زامۇۇۇۇۇان ممۇۇۇۇۇا  )ئە سۇۇۇۇۇىغىلى   مۇۇۇۇۇ ئ ەب    ىۇۇۇۇۇ  پ  ۇۇۇۇۇابلىرىدە

ىرىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇل ئ ل  «»نۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  بىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇلەن تەكىترىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇئ «»ئايۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇاللىك  ائىلرىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇئ  ئىچىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇدىى
 (. دەرمەبر     ىل كەل ەنلى   م ئ ەب    ى  ئەمەي  بەلى 

 باش ك لى  پالىت 
 چۈ ۈ  ك لى  پالىت  
 پالىت ئتق ل ش  لىك ەزم 
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 د  ەن ە ئتبشاش. 

 پېئىلالردىكى ئەسلى ۋە قوشۇمچە ئىئرابنىڭ بەلگىلىرىمۇئرەب 

 ئەسل  ئى  ابرىئ بەل ىلى  :  م ئ ەب    ىلالردىى 
 ب  باش ك لىشرىئ بەل ى  . ( 1
   . : ب  چۈ ۈ  ك لىشرىئ بەل ى( 2
 ئتق لغانلىقرىئ بەل ى  .  لىك: ب   ەزم( 3

 ئى  ابرىئ بەل ىلى  :    ىلالردىى  قت  مچە 
ىدە بىىىىىاھ كېرى ىىىىىتە سىغىسىىىىىقوشىىىىىۇلغان بەھ « »ئاخىېىغىىىىىا    ىلرىۇۇۇۇۇئ ( 1

 نىب تۇرۇشىدۇر. مەسىرەن: «»كەلمەنرىكزىب بەلمىس  ئاخىېىدىك  
 )ئ  ر بازاربا باردىم ( 

 د  ەن ە ئتبشاش. 
چۈ ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۈ  كۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ لى  ىە ئى ىلىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇك ك لىشۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇتە كەل ەنلىىرىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇئ بەل ى ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  

 نىئ چۈ ۈ  ك تىشىدەر. مەسىلەن: «»ئابى ىدىى  
 )سىلەر ب  ىشر  با م ىلەر(

 )ئ  مەريە ى مەكتە ىە بارمىدى م (
 د  ەن ە ئتبشاش. 

الردا ئۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇابى ق  پەر ىرىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇئ چۈ ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۈ  ك تىشۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  ئ نىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇئ ( نۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇاقى    ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ ىل2
  ەزملىك پالەتتە كەل ەنلىىىرىئ بەل ى ىدەر. مەسىلەن: 
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 توغرىسىدا  ئىئرابالر ()پەرەزىي تەقدىرىي
. مەسۇۇۇىلەن: ىۇۇۇس بتلىۇۇدە( نۇۇاقى     ىلۇۇۇدا بۇۇاش ك لىشۇۇۇرىئ بەل ى ۇۇ   ەرەز1
  ربا ئتبشاش.   
  زەبەرلىۇۇۇۇۇۇۇك ئتق لغۇۇۇۇۇۇۇۇان نۇۇۇۇۇۇۇۇاقى     ىلۇۇۇۇۇۇۇدا چۈ ۇۇۇۇۇۇۇۇۈ  ك لىشۇۇۇۇۇۇۇۇرىئ «( »2

 با ئتبشاش.  مەسىلەن: . ىس بتلىدەبەل ى    ەرەز
 زائەف    ىلۇۇۇۇدىى   ەزمرىۇۇۇۇئ بەل ى ۇۇۇۇ   ەرەزىۇۇۇۇس بتلىۇۇۇۇدە. مەسۇۇۇۇىلەن: ( مۇۇۇ3

 ... با ئتبشاش. 
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 بىرىنچى دەرس
 

  سى توغرىسىدا«»مەزمۇن: ھالنىڭ  -1
پۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇالر  پۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇاا ئى ى ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇى ە باباليۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇدىغان « »پۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇاا قت  مچى ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  بتلغۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇان 

ىۇ  ئى ۇىملىك قت  مچە بتل    ئ نىئ ئالدىۇدا بىۇ     ىللىۇك  ۇۈملە  ئارقى ۇىدا ب
ئۇۇۇۇۇۇۇترەن  ەپەتۇۇۇۇۇۇۇتىى زەبەرلىۇۇۇۇۇۇۇك   ۇۇۇۇۇۇۇۈملە ۇۇۇۇۇۇۇۈملە ك لىۇۇۇۇۇۇۇدە ىە ئۇۇۇۇۇۇۇ  ئالۇۇۇۇۇۇۇدىغا كىۇۇۇۇۇۇۇ گەن 

 ئتق لىدە. مەسىلەن: 
 )مەن كىچىك ت رە  پەج قىلدىد( 
 )ئەر كىش  ئ بلىغان پالەتتە ئۆلد ( 

 د  ەن ە ئتبشاش. 

 وغرىسىدا ت پېئىلناممەزمۇن:  -2
ر  ئ قت رىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇدىغان  لۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ ىىى    ىلرىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇئ  ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇىمەنى رىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇئ   ىل —   ىلرۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇا  

 (دىى ئىبارە . بەل ىلى ىر  قتب ا قىلمايدىغان سۆز )
)ت  ( د  ەن ب ي ەق    ىلرىۇئ مەنى ۇىر  « » —« »مەسىلەن: 

 بىلدەرە  كەل ەن    ىلرامدەر: 
 كىتابر  ئتق (  )ب 

رى اسەتچ  ئ  تىدە: تۆىەندە بەىەرلەر ئاپالپالر
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د ۇۇۇۇ ەن بۇۇۇۇ ي ەق    ىلرىۇۇۇۇئ مەنى ۇۇۇۇىر  ئ قتۇۇۇۇ رە  « » —« »
 كەل ەن    ىلرامدەر: 

 دەئايىمر  ئىجابە  قىلغىى( )ئ  ئالاللى 

بەزى ئۆتكەن زامان پېئىللىرىنىڭ كەلگۈسى زامان  مەزمۇن: -3
  مەنىسىدە تەرجىمە قىلىنىدىغانلىقى توغرىسىدا

)ئۇالالل ئ نى غۇا  ۇىزاپلىك بەرسۇ ن( د ۇ ەن  ۇۈملە « »ت ىى تتە 
   ىلۇۇۇۇۇ   ئ چ ايۇۇۇۇۇدە. بۇۇۇۇۇ  دەئۇۇۇۇۇا  ۈملىۇۇۇۇۇدىى ئىبۇۇۇۇۇارە . بۇۇۇۇۇ   ۈملىۇۇۇۇۇدە ئۇۇۇۇۇۆتىەن زامۇۇۇۇۇان
-ۇئتبۇۇ كەل ۈسۇۇ  زامۇۇان    ىلۇۇ  مەنى ۇۇىدە تەر ىۇۇمە قىلىرىۇۇدە.  ۇۇ نداقال   ۇۇ نى غا

 شىغان پەرقانداق دەئا  ۈملە كەل ۈس  زامان مەنى ىدە تەر ىمە قىلىرىدە. ۇ

 توغرىسىدا « »ئارتۇق بولۇپ كەلگەن مەزمۇن:  -4
ئەسلى ۇۇۇ  د ۇۇۇ ەن  ۇۇۇۈملە ئ چ ايۇۇۇدە. ب نىۇۇۇئ « »ت ىى ۇۇۇتتە 

رىۇئ ىزى ادە سۆز بتل    ئى  —« »دەر. ئ نى دىى  «»
 . ا ئتق يمىىئالالل بالى ا ئالدىمىىد ر ئالدىغا كى گەن. ئ نىئ پۆكۈملى ى

 توغرىسىدا  «»مەنىسىدە كەلگەن  «»مەزمۇن:  -5
« »يۇۇۇۇدە. ئ نى ۇۇۇۇدىى  د ۇۇۇۇ ەن  ۇۇۇۇۈملە ئ چ ا« »ت ىى ۇۇۇۇتتە 

  «ئەلۇۇۇۇ »نىۇۇۇۇئ «»مەنى ۇۇۇۇىدە كەلۇۇۇۇ ەن. « »ئۇۇۇۇترەن رەىىشۇۇۇۇ  بتلۇۇۇۇ    
بۇۇۇۇۇا ئالمىشۇۇۇۇۇىدە. بۇۇۇۇۇ دد  «»(بۇۇۇۇۇا قت ۇۇۇۇۇ لغان چابۇۇۇۇۇدا كىشۇۇۇۇۇىلىك ئالمۇۇۇۇۇاش )

   ئالما قاندەۋ: «ئەل »نىئ «»ىە « »
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 ىنچى دەرسئىكك
 

ئۆتكەن زامان پېئىلىنى مەجھۇل پېئىل شەكلىگە مەزمۇن:  -1
  ئايالندۇرۇش ئۇسۇلى توغرىسىدا

ئۆتىەن زامۇان    ىلىرۇ  مە جۇ ا قىلمۇاقچ  بتل ۇاق  بى ىرچۇ  پەر ىرىۇئ 
ىرۇۇۇۇۇ  پەرىىىتىرۇۇۇۇ   ىشۇۇۇۇلىك قىلىمىۇۇۇۇى  ئابى ىرىۇۇۇۇۇئ ئالدىۇۇۇۇدىى  پەر رىۇۇۇۇئ پەرىىىت

 زى لىك قىلىمىى. مەسىلەن: 
  ←←

 د  ەن ە ئتبشاش. 
كەل ۈسۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  زامۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇان    ىلىرۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  مە جۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ ا قىلمۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇاقچ  بتل ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇاق  بى ىرچۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  
پەر ىرىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇئ پەرىىىتۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ   ىشۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇلىك قىلىرىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇدە  ئابى ىرىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇئ ئالدىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇدىى  پەر  

 زەبەرلىك قىلىرىدە. مەسىلەن: 
 ←←

←←
 د  ەن ە ئتبشاش. 

مە جۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ ا    ىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  ئىشۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇلىتى ەن  ۈملىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇدە  ائىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  تا ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇلىرىل ك تىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇل  
تتلۇۇۇۇۇدەرب چىرىئ ئۇۇۇۇۇابى    ائىلرىۇۇۇۇۇئ ئترنىۇۇۇۇۇدا  ىشۇۇۇۇۇلىك ئتق لىۇۇۇۇۇدە پەمۇۇۇۇۇدە نائىۇۇۇۇۇب 

  ائى  دە  ئاتىلىدە. مەسىلەن: 
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 )ئتق تق چ  دەرسر  ئىىى  ق تىد چۈ ەندەرىدە(
 )دەري ئىىى  ق تىد چۈ ەندەرىلىدە(

ئەگەر تتلۇۇۇۇدەرب چ  كىشۇۇۇۇىلىك ئالمۇۇۇۇاش بتل ۇۇۇۇا   ائىلرىۇۇۇۇئ ئترنىۇۇۇۇدا تۇۇۇۇ رەش 
 سىلەن: ئۈچۈن باش ك لىشرىئ ئالمىش  كەلتۈرىلىدە. مە

 م دى  سەندىى يتقا  كەتىەنلەرن  سترىدىم (
 ئەمد  ب   ۈملە مە ج ا قىلىر ا م نداق بتلىدە: 

 )يتقا  كەتىەنلەر تتب ى ىدا سترالدى م (

 توغرىسىدا  ىشىقوشۇلغان خاس ئىسىمالرنىڭ چاقىرىل«»مەزمۇن:  -2
تا ۇۇۇلىرىل ك تىۇۇۇدە.  «»قت ۇۇۇ لغان بۇۇۇاي ئى ۇۇۇىمالرن  چاقى بانۇۇۇدا « »

 مەسىلەن: 
 ←←

←←
 د  ەن ە ئتبشاش. 

 توغرىسىدا  قوشۇمچىسى نىسبەتمەزمۇن:  -3
تەىەلىىرۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  ئ قتۇۇۇۇۇۇۇۇۇ رەش ئۈچۇۇۇۇۇۇۇۇۇۈن ئى ۇۇۇۇۇۇۇۇۇىمرىئ  —نى ۇۇۇۇۇۇۇۇۇبە  قت  مچى ۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  

 ن  كۆرسىتىدە. مەسىلەن: «»دىغان تە دىدلىك ئ لىرىئابى ىغا 
 )پىردى تانلىك(←)پىردى تان(
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 لىك(ى اقئ)←(ئى اق)
 د  ەن ە ئتبشاش. 

 توغرىسىدا « »مەزمۇن:  -4
ئۇۇاي ى  قت  مچى ۇۇ  بتلۇۇ    گ مۇۇان يۇۇاك  تۇۇالالش مەنى ۇۇىر   —« »

 ئ قت رە  ك لىدە. مەسىلەن: 

 )ياك  سەن م ر  يتقالي ەن  ياك  مەن س ر  يتقاليمەن(

 )ئىب اپىد ياك  ئاب ىل قالد   ياك  سە ەر قىلد (
 د  ەن ە ئتبشاش. 
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 ىنچى دەرسئۈچ
 

 توغرىسىدا  ئىسىم پائىلمەزمۇن:  -1
ئىۇۇۇۇۇ  پەرىىەترۇۇۇۇۇ  ئترەنۇۇۇۇۇدىغ چىرىئ  —ئى ۇۇۇۇۇىد  ائىۇۇۇۇۇ  )   ىۇۇۇۇۇ  ئى ى ۇۇۇۇۇ ( 

دىى  ۇۇۇۇۇۇۇەكلى    ىۇۇۇۇۇۇۇ  (ئ رىۇۇۇۇۇۇۇك ) ئى ۇۇۇۇۇۇۇمىر  ئ قتۇۇۇۇۇۇۇ رەش ئۈچۇۇۇۇۇۇۇۈن ياسۇۇۇۇۇۇۇالغان
 ئىبارە . 

ئۆلچىمىۇۇۇۇدە ياسۇۇۇۇىلىدە.  «»ئى ۇۇۇۇىد  ائىۇۇۇۇ  ئۇۇۇۇۈس پەر لىۇۇۇۇك   ۇۇۇۇ ىلالردىى 
 مەسىلەن: 
 ) اپى   بىلىم ىى(   )ئالىد( 
 )ئۆلتۈرگۈچ   قاتى ( 

 د  ەن ە ئتبشاش. 

 توغرىسىدا  ئىسىم مەپئۇلمەزمۇن:  -2
رىۇۇۇۇۇىە  ئتب  ىتىرىۇۇۇۇۇئ ئى ۇۇۇۇۇمىر  ئ قتۇۇۇۇۇ رەش ئىۇۇۇۇۇ  پە —ئى ۇۇۇۇۇىد مە  ۇۇۇۇۇ ا 

 ئۈچۈن ياسالغان مە ج ا    ى   ەكلىدىى ئىبارە . 
ئۆلچىمىۇدە ياسۇىلىدە.  «»ئى ىد مە   ا ئۈس پەر لىك   ۇ ىلالردىى 

 مەسىلەن: 
 )با   ت ب لغ چ (  )ئۆل ۈچ ( 
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 توغرىسىدا « » ولغانقوشۇمچىسى ب قىلىش بولۇشسىزمەزمۇن:  -3
 —« »د ۇۇ ەن  ۇۇۈملە ئ چ ايۇۇدە. ب نى ۇۇدىى  « »ت ىى ۇۇتتە 

تۈرىۇدىى  « »(دىۇى ئىبۇارە . ئۇ  بتل   ىى قىلى  قت  مچى   )
نىۇۇئ ئۇۇابى ىر  )ئى ە( قت ۇۇ مچە بتلۇۇ    ئى ۇۇىملىك  ۇۇۈملى ە كى ىۇۇل ئى مى ۇۇ 

يەنە پىجازلىقالرنىۇۇۇۇۇئ « »ەبەر ئتق تىۇۇۇۇدە. بۇۇۇۇ   ىۇۇۇۇ   بەىى ىرىۇۇۇۇئ ئۇۇۇۇابى ىر  ز
 س  دە م  ئاتىلىدە. مەسىلەن: «»

 )ب  ئىر ان ئەمەي(

 )ئالالل سىلەرنىئ قىلى اتقان ئىشلى ى الردىى با ى  ئەمەي(
 د  ەن ە ئتبشاش. 
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 نچى دەرستۆتى
 

ئەجۋەف پېئىلنىڭ ئۆتكەن زامان شەكلىنى مەجھۇل قىلىش مەزمۇن:  -1
 توغرىسىدا  ئۇسۇلى

ئەسۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇل  قائىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇدە بۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇتيىچە ئۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۈس پەر لىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇك    ىلالرنىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇئ ئۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۆتىەن زامۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇان 
ىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇىە  پەر ئۆلچىمىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇدە مە جۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ ا قىلىرىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇدە. ئەممۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇا  بۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  «» ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇەكلىر  

 ۇۇۇۇۇ   ئالمىشۇۇۇۇۇى  بتلىۇۇۇۇۇدىغانلىق  ئۈچۇۇۇۇۇۈن ئە ۇۇۇۇۇ ەف    ىلۇۇۇۇۇدايۇۇۇۇۇۆتىىلى  ىە پەر  
 بتيىچە  ار  بتلمايدە. مەسىلەن: 

 )زى ارە  قىلىرد ()س تىلد (        )د  ىلد ( 
 د  ەن ە ئتبشاش. 

ئۇۇۇۇۇۇۆلچىمى ە بۇۇۇۇۇۇاراىەر ك لىۇۇۇۇۇۇدە. مەسۇۇۇۇۇۇىلەن: « »بۇۇۇۇۇۇ     ىلالرمۇۇۇۇۇۇ  ئەسۇۇۇۇۇۇلىدە 
« »دەر. ئ نى ۇۇۇۇۇۇۇۇدا «»نۇۇۇۇۇۇۇۇ  ئ لىۇۇۇۇۇۇۇۇل ئ  ت ۇۇۇۇۇۇۇۇاق  ئ نىۇۇۇۇۇۇۇۇئ ئەسلى ۇۇۇۇۇۇۇۇ  «»
 كەل ەچۇۇۇۇۇىە ل قالغۇۇۇۇۇان  ك  ۇۇۇۇۇەا پەر ۇۇۇۇۇىە پەرىۇۇۇۇۇىە  ئ غىۇۇۇۇۇ  ك لىۇۇۇۇۇەرىىەتلىۇۇۇۇۇك پ

« »پەرىىىتۇۇۇۇۇۇۇ  ئالدىۇۇۇۇۇۇۇۇدىى  پەر ۇۇۇۇۇۇۇىە ئ لىۇۇۇۇۇۇۇۇل ب ۇۇۇۇۇۇۇۇ ىل ەن.  ۇۇۇۇۇۇۇ نىئ بىۇۇۇۇۇۇۇۇلەن 
كۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ لى  م ناسۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇىل « »دىى زىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  پەرىىەترىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇئ ئارقى ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇىدىى نۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇبتلغۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇان. ئا
دىۇۇۇۇۇۇۇۇۇى «»بۇۇۇۇۇۇۇۇۇا ئالما ۇۇۇۇۇۇۇۇۇت رەلغان.  ۇۇۇۇۇۇۇۇۇ نىئ بىۇۇۇۇۇۇۇۇۇلەن «» —« »بتلغاچقۇۇۇۇۇۇۇۇا  
 گە ئۆزگى ىل قالغان. «»ئەسل  ئۆلچەمدىى     ى   ەكل  ئىبارە  ب  

ئ نىۇۇۇۇۇۇۇۇئ لۇۇۇۇۇۇۇۇ ق ئە ۇۇۇۇۇۇۇۇ ەف    ىۇۇۇۇۇۇۇۇ  كەل ۇۇۇۇۇۇۇۇە  «»د ۇۇۇۇۇۇۇمەۋ  ئەمۇۇۇۇۇۇۇۇد  پەرقانۇۇۇۇۇۇۇۇداق 
 م    قائىدە بتيىچە مە ج لغا ئايالندەرىلىدە. ئۆتىەن زامان  ەكل  
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گە بۇۇۇۇۇاراىەر «»بتلۇۇۇۇۇ    « »نىۇۇۇۇۇئ ئەسلى ۇۇۇۇۇىم  «» ۇۇۇۇۇ نى دەۋ  
 لك لىۇۇۇۇۇۇۇۇۇدىۇۇۇۇۇۇۇۇۇى ئىبۇۇۇۇۇۇۇۇۇارە  ك  ۇۇۇۇۇۇۇۇۇەا پەر  پەرىىەتلىۇۇۇۇۇۇۇۇۇك «»ى ۇۇۇۇۇۇۇۇۇدا ك لىۇۇۇۇۇۇۇۇۇدە. ئ ن

ك  ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇەا پەر  پەرىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇىە  كۆتۈرەلمەيۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇدىغان بتلغاچقۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇا  ئ نىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇئ   قالغۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇان
پەرىىىتۇۇۇۇ  ئالدىۇۇۇۇدىى  پەر ۇۇۇۇىە يۇۇۇۇۆتىە  ب ۇۇۇۇ ىل ەن   ۇۇۇۇ نىئ بىۇۇۇۇلەن بۇۇۇۇ     ىۇۇۇۇ  

 گە ئۆزگى ىل قالغان. «» ەكل  
  «»د ۇۇۇۇۇۇۇۇۇمەۋ  ئەمۇۇۇۇۇۇۇۇۇد  پەرقانۇۇۇۇۇۇۇۇۇداق كەل ۈسۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  زامۇۇۇۇۇۇۇۇۇان  ۇۇۇۇۇۇۇۇۇەكلىرىئ 

لىۇۇۇك ئە ۇۇۇ ەف    ىۇۇۇ  كەل ۇۇۇە  ئ نىۇۇۇئ ئۇۇۇۆتىەن زامۇۇۇان  ۇۇۇەكل  م  ۇۇۇ  قائىۇۇۇدە «»
 بتيىچە مە ج لغا ئايالندەرىلىدە:  

 /←/←
كەل ۈسۇۇۇۇۇۇۇۇ  زامۇۇۇۇۇۇۇۇان  ۇۇۇۇۇۇۇۇەكلىر  مە جۇۇۇۇۇۇۇۇ ا ئە ۇۇۇۇۇۇۇۇ ەف    ىلرىۇۇۇۇۇۇۇۇئ  ۇۇۇۇۇۇۇۇ نى دەۋ  

رىۇۇۇۇۇۇۇئ پەرىىىتۇۇۇۇۇۇۇ  لىۇۇۇۇۇۇۇدىى  ك  ۇۇۇۇۇۇۇەا پەر ىرىۇۇۇۇۇۇۇئ ئ دە«»بتل ۇۇۇۇۇۇۇاق  قىلمۇۇۇۇۇۇۇاقچ  
 مەسىلەن:  قا ئالما ت رىلىدە.«» ئالدىدىى  پەر ىە يۆتىە  ب  ىلىل ئۆز 

 )س تىلىدە(←)د  ىلىدە  سۆزلىرىدە(   ←
 )پەيدىلىدە  قتبلىرىدە(←

 د  ەن ە ئتبشاش. 

 توغرىسىدا  ئەجۋەف پېئىلدىن ئىسىم پائىل ياساش: مەزمۇن -2
ئۆلچىمىۇۇۇۇدە ياسۇۇۇۇىلىدە. لۇۇۇۇ ىىى  « »ئى ۇۇۇۇىد  ائىۇۇۇۇ  ئە ۇۇۇۇ ەف    ىلۇۇۇۇدىم  

-ۇ)پەمۇۇۇىە(گە ئالما ۇۇۇ« »تىۇۇۇى ك ۇۇۇ ىى كەلۇۇۇ ەن ك  ۇۇۇەا پەر  «»ئ نى ۇۇۇدىى  
 ت رىلىدە. مەسىلەن: ۇ

ئەسلى  : ←/
ئەسلى  : ←/

 د  ەن ە ئتبشاش. 
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 توغرىسىدا  ناقىس پېئىلدىن ئىسىم پائىل ياساشمەزمۇن:  -3
ن بىۇۇۇۇۇۇ  ك لىۇۇۇۇۇۇل  ك نۇۇۇۇۇۇاقى     ىلۇۇۇۇۇۇدىى ئى ۇۇۇۇۇۇىد  ائىۇۇۇۇۇۇ  ياسۇۇۇۇۇۇىغاندا ئىىىۇۇۇۇۇۇ  سۇۇۇۇۇۇ

 قالىدىغان بتلغاچقا  ئابى دىى  ك  ەا پەر  چۈ ۈ  ك تىدە. مەسىلەن: 
 )چاقى ب چ (←/      

 د  ەن ە ئتبشاش. 
بۇۇۇۇۇۇا بۇۇۇۇۇۇۇاراىەر «»بتلۇۇۇۇۇۇ     «»نىۇۇۇۇۇۇئ ئەسلى ۇۇۇۇۇۇ  «»ب نى ۇۇۇۇۇۇدىم  

بۇۇۇا ئالما ۇۇۇت رەش «» —« »ئترەنۇۇۇدا كەلۇۇۇ ەن ئالۇۇۇد  زى لىۇۇۇك  -4ك لەتتۇۇۇ . 
ك  ۇۇۇەا « »بۇۇۇا ئالما ۇۇۇت رەلغان. «» —« »قائىۇۇۇدە بتلغاچقۇۇۇا  ب نى ۇۇۇدىى  

پەرىىىتۇۇۇۇۇ  تا ۇۇۇۇۇالنغان  ب نىۇۇۇۇۇئ بىۇۇۇۇۇلەن تەن ىررىۇۇۇۇۇئ سۇۇۇۇۇۇ ك ن   پەر  بتلغاچقۇۇۇۇۇا 
مۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  تا ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇالنغان. «»نىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇئ سۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ ك ن  بىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ گە ك لىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇل قالغاچقۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇا  «»بىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇلەن 

بۇۇۇۇۇا «»بۇۇۇۇ     ىۇۇۇۇ   ۇۇۇۇەكل    ە ئ يغۇۇۇۇ ن ك لىۇۇۇۇدىغاننەتىجىۇۇۇۇدە ئەسۇۇۇۇل  ئۇۇۇۇۆلچەم
 ئۆزگى ىل قالغان. 

-ىۇۇۇكى سۇۇە  ئ نى ۇۇدىى  تا ل« » ۇۇ پا  ب نۇۇداق ئى ۇۇىد  ائىلرىۇۇئ ئالۇۇدىغا 
لىۇۇۇۇۇۇۇك ئى ۇۇۇۇۇۇۇىمغا تەنۇۇۇۇۇۇۇ ىى «»قايتىۇۇۇۇۇۇۇل ك لىۇۇۇۇۇۇۇدە. چۇۇۇۇۇۇۇۈنى   « »ۇۇۇۇۇۇۇۇرىل كەتۇۇۇۇۇۇۇىەن 

بۇۇا «»مەسۇۇىلەن: ن بىۇۇ گە ك لىۇۇل قالمايۇۇدە.  ك كىۇۇ مى ەچىە  ئىىىۇۇ  سۇۇ
 ئتبشاش. 

د ۇۇۇۇ ەن نۇۇۇۇاقى     ىلرىۇۇۇۇۇئ ئى ۇۇۇۇىد  ۇۇۇۇۇائىلىم  « / » ۇۇۇۇ نى دەۋ  
بۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇا «»بتلۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ    « »ب نى مۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  ئەسلى ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  دە  تۈرلىرىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇدە. « »

پەرىۇۇۇۇۇۇۇۇىە  ئ غىۇۇۇۇۇۇۇۇ  بتلغۇۇۇۇۇۇۇۇانلىقتىى ئ نى ۇۇۇۇۇۇۇۇدىى  پەرىۇۇۇۇۇۇۇۇىە  ئ لىۇۇۇۇۇۇۇۇل تا ۇۇۇۇۇۇۇۇالنغان  
مۇۇ  تا ۇۇالنغان. «»ئانۇدىى ئىىىۇۇ  سۇۇ ك ن بىۇۇ  ك لىۇل قالىۇۇدىغانلىق  ئۈچۇۇۈن 

 با ئۆزگى ىل قالغان. «»  نىئ بىلەن ئ  
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كى گۈزەل ۇۇۇە  تا ۇۇۇلىرىل كەتۇۇۇىەن « »يەنە  ۇۇۇ نى دەۋ  ئ نىۇۇۇئ ئالۇۇۇدىغا 
←ئترنىغۇۇۇۇۇۇا قايتىۇۇۇۇۇۇل ك لىۇۇۇۇۇۇدە. مەسۇۇۇۇۇۇىلەن: « »ىى  ئەسۇۇۇۇۇۇلىد

 )كۈتىۈچ ( د  ەن ە ئتبشاش. 

 توغرىسىدا  ئەجۋەف پېئىلدىن ئىسىم مەپئۇل ياساش ئۇسۇلىمەزمۇن:  -4
ئۆلچىمىۇدە ياسۇىلىدە. لۇ ىىى  « »ئى ىد مە   ا ئە  ەف    ىلدىم  
ر  تا ۇلىرى  بتلغۇانلىقتىى ئەمەلى ەتۇتە ئ نى دا پەرىۇىە  يۇۆتىىلى  ىە پە

ئۆلچىمى ە ئ يغ ن كەلمەيدە. « »ئى ت ماا قىلىرىدىغان ئى ىد مە   ا 
بتلۇ    ئۇ  « »د  ەن    ىلرىۇئ ئى ۇىد مە  ۇ ل  /»مەسىلەن: 

 ئۇۇۇۇۆلچىمى ە مۇۇۇۇاي كەلمەيۇۇۇۇدە. ئ نىۇۇۇۇئ ئۇۇۇۇۆزگى ى   ەريۇۇۇۇان  م نۇۇۇۇداق:« »
« »بۇۇۇۇۇۇۇۇا بۇۇۇۇۇۇۇۇاراىەر ك لەتتۇۇۇۇۇۇۇۇ . ئ نى ۇۇۇۇۇۇۇۇدا «»بتلۇۇۇۇۇۇۇۇ    « »ئەسلى ۇۇۇۇۇۇۇۇ  

ئالدىۇۇۇۇۇۇدىى   ىتۇۇۇۇۇۇ پەرىىئ نىۇۇۇۇۇۇئ پەرىىەتلىۇۇۇۇۇۇك ىە ئالۇۇۇۇۇۇد  سۇۇۇۇۇۇ ك نل ق بتلغاچقۇۇۇۇۇۇا  
پەر ۇىە يۇۆتىە  ب ۇ ىل ەن  ئانۇدىى ئىىىۇ  سۇ ك ن بىۇ گە ك لىۇل قالغۇانلىق  

ۆلچەم ە ئەسۇۇۇۇۇۇۇل  ئۇۇۇۇۇۇۇتا ۇۇۇۇۇۇۇالنغان   ۇۇۇۇۇۇۇ نىئ بىۇۇۇۇۇۇۇلەن « »ئۈچۇۇۇۇۇۇۇۈن بىۇۇۇۇۇۇۇ  سۇۇۇۇۇۇۇ ك نل ق 
بۇۇۇۇۇا ئۆزگى ىۇۇۇۇۇل «»ئ يغۇۇۇۇۇ ن ك لىۇۇۇۇۇدىغان بۇۇۇۇۇ     ىۇۇۇۇۇ   ۇۇۇۇۇەكل  ئى ۇۇۇۇۇت مالدىى  

 قالغان. 
لۇۇۇۇۇۇ ق ئە ۇۇۇۇۇ ەف    ىلالرنىۇۇۇۇۇۇئ ئى ۇۇۇۇۇىد مە  ۇۇۇۇۇۇ ل  م  ۇۇۇۇۇ  مى ۇۇۇۇۇۇالغا «»د ۇۇۇۇۇمەۋ  

 ئتبشاش تۈرلىرىدە. 
ئى ۇۇۇۇۇىد مە  ۇۇۇۇۇ ا چىقىۇۇۇۇۇدە. ب مۇۇۇۇۇ  « »دىۇۇۇۇۇى «/» ۇۇۇۇۇ نى دەۋ  

« »دەر. ب نى ۇۇۇۇۇۇدا «»ەمەي.  ۇۇۇۇۇۇ پا  ئەسلى ۇۇۇۇۇۇ  بۇۇۇۇۇۇا بۇۇۇۇۇۇاراىەر ئ«»
پەرىىەتلىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇك ىە ئالۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇد  سۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ ك نل ق بتلغاچقۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇا  ئ نى ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇدىى  پەرىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇىە  

دا ئىىىۇۇۇ  «»بىۇۇۇلەن « »ئالدىۇۇۇدىى  پەر ۇۇۇىە يۇۇۇۆتىە  ب ۇۇۇ ىل ەن  بۇۇۇ  چابۇۇۇدا 
« »تا ۇۇۇۇلى  تىل ەن. ئانۇۇۇۇدىى « »سۇۇۇ ك ن بىۇۇۇۇ  ك لىۇۇۇۇل قالغاچقۇۇۇا  سۇۇۇۇ ك نل ق 
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ر رىۇۇۇۇۇۇۇۇئ زى لىۇۇۇۇۇۇۇۇك ئتق لىشۇۇۇۇۇۇۇۇىر  تەلە  قىلىۇۇۇۇۇۇۇۇدىغانلىق  ئۆزىرىۇۇۇۇۇۇۇۇئ ئالدىۇۇۇۇۇۇۇۇدىى  پە
ئۈچۇۇۇۇۇۇۇۇۇۈن  ئ نىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇئ ئالدىۇۇۇۇۇۇۇۇۇدىى  پەر رىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇئ پەرىىىتۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  زى بۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇا ئالما ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇت رەلغان. 

د ۇۇ ەن ئى ۇۇىد مە  ۇۇ ا « » ۇۇ نىئ بىۇۇلەن نۇۇۆىەتتە ئى ۇۇت ماا قىلىرى اتقۇۇان 
  ەكىللەن ەن. 
لىۇۇۇۇۇك ئە ۇۇۇۇۇ ەف    ىلالرنىۇۇۇۇۇئ ئى ۇۇۇۇۇىد مە  ۇۇۇۇۇ ل  م  ۇۇۇۇۇ  مى ۇۇۇۇۇالغا «»د ۇۇۇۇۇمەۋ  

 اش تۈرلىرىدە. ئتبش

 توغرىسىدا  ناقىس پېئىلدىن ئىسىم مەپئۇل ياساش ئۇسۇلىمەزمۇن:  -5
نۇۇۇۇۇۇۇۇۇاقى     ىلۇۇۇۇۇۇۇۇۇدىى ئى ۇۇۇۇۇۇۇۇۇىد مە  ۇۇۇۇۇۇۇۇۇ ا ياسۇۇۇۇۇۇۇۇۇىغاندىم  ئەسۇۇۇۇۇۇۇۇۇلىدىى  ئۇۇۇۇۇۇۇۇۇۆلچە  

»بۇا مۇاي كەلمەيۇدە. لۇ ىىى  ئەسلى ۇ  مۇاي ك لىۇدە. مەسۇىلەن: «»
بۇۇا بۇۇاراىەر كەلمەيۇۇدە. «» ئى ۇۇىد مە  ۇۇ ا چىقىۇۇدە. بۇۇ « »دىۇۇى «

دەر. ب نى ۇۇۇۇدا ئىىىۇۇۇۇ  پەر  بىۇۇۇۇ   ىر ۇۇۇۇتىى  «» ۇۇۇ پا  ئ نىۇۇۇۇئ ئەسلى ۇۇۇۇ  
 ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ نداقال بى ىرچۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  پەر  سۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ ك نل ق  ئىىىىرچۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  پەر  پەرىىەتلىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇك 

« »بتل  ۇۇتىى ئىبۇۇارە  ئىۇۇدبامرىئ  ۇۇەرت  تتلۇۇ ق پازى  نغاچقۇۇا  سۇۇ ك نل ق 
كى ىشۇۇۇۇۇۇۇۇۇتۈرەى تىل ەن.  ۇۇۇۇۇۇۇۇۇ نىئ بىۇۇۇۇۇۇۇۇۇلەن  بۇۇۇۇۇۇۇۇۇا ئىۇۇۇۇۇۇۇۇۇدبا  قىلىۇۇۇۇۇۇۇۇۇل«»پەرىىەتلىۇۇۇۇۇۇۇۇۇك 

 پاسى  بتلغان. « »
لۇۇۇۇۇۇۇ ق نۇۇۇۇۇۇۇاقى     ىلالرنىۇۇۇۇۇۇۇئ ئى ۇۇۇۇۇۇۇىد مە  ۇۇۇۇۇۇۇ ل  م  ۇۇۇۇۇۇۇ  مى ۇۇۇۇۇۇۇالغا «»د ۇۇۇۇۇۇۇمەۋ  

 ئتبشاش تۈرلىرىدە. 
ئى ۇۇۇۇۇۇۇىد مە  ۇۇۇۇۇۇۇ ا چىقىۇۇۇۇۇۇۇدە. بۇۇۇۇۇۇۇ  « »دىۇۇۇۇۇۇۇى «» ۇۇۇۇۇۇۇ نى دەۋ  

« »دەر. ب نى دا «»با باراىەر ئەمەي.   پا  ئ نىئ ئەسلى   «»
پا ب نى ۇۇۇۇدىى  سۇۇۇۇ ك نل ق   ۇۇۇ « »بىۇۇۇۇ گە ك لىۇۇۇل قالغۇۇۇۇان پەمۇۇۇدە « »بىۇۇۇلەن 

بۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇا ئالما ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇت رەلغان  ئانۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇدىى ئىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇدبامرىئ  ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇەرت  ت زىلىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇل «» —« »
با ئىدبا  قىلىل كى ىشتۈرەى تىل ەن. «»قالغانلىق  ئۈچۈن ئ  كەيرىدىى  
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ى لىۇۇۇۇۇۇۇۇۇك ئتق ل  ۇۇۇۇۇۇۇۇۇىر  تەلە  ئۆزىرىۇۇۇۇۇۇۇۇۇئ ئالدىۇۇۇۇۇۇۇۇۇدىى  پەر رىۇۇۇۇۇۇۇۇۇئ ز« »ئانۇۇۇۇۇۇۇۇۇدىى 
قىلىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇدىغانلىق  ئۈچۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۈن  ئ نىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇئ ئالدىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇدىى  پەر رىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇئ پەرىىىتۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  زى بۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇا 

« »ئالما ۇۇۇۇۇۇۇۇت رەلغان.  ۇۇۇۇۇۇۇۇ نىئ بىۇۇۇۇۇۇۇۇلەن نۇۇۇۇۇۇۇۇۆىەتتە ئى ۇۇۇۇۇۇۇۇت ماا قىلىرى اتقۇۇۇۇۇۇۇۇان 
 د  ەن ئى ىد مە   ا  ەكىللەن ەن. 

لىۇۇۇۇۇۇك نۇۇۇۇۇۇاقى     ىلالرنىۇۇۇۇۇۇئ ئى ۇۇۇۇۇۇىد مە  ۇۇۇۇۇۇ ل  م  ۇۇۇۇۇۇ  مى ۇۇۇۇۇۇالغا «»د ۇۇۇۇۇۇمەۋ  
 ىرىدە.ئتبشاش تۈرل

 توغرىسىدا « »مەزمۇن:  -6
چ  قىلغۇۇ د ۇۇ ەن ئۇۇابى ىر  زىۇۇ  « »د ۇۇ ەن    ىلۇۇدىى ك ۇۇ ىى « »

)يەنۇۇۇۇۇ  ئەس ۇۇۇۇۇا م  ئەلەيىۇۇۇۇۇ   د ۇۇۇۇۇد ( « سۇۇۇۇۇا   قىلۇۇۇۇۇد »كەل ۇۇۇۇۇە  ئۇۇۇۇۇ   قت ۇۇۇۇۇ مچە
 د  ەن مەنىر  بىلدەرىدە. مەسىلەن: 

 )ئ  ساپا سا   ئ  تت (        
 سا   قىلدىد()مەن ئ ستازىمغا        

 د  ەن ە ئتبشاش. 
  «تا شۇۇۇ رد »د ۇۇۇ ەن قت ۇۇۇ مچە كەل ۇۇۇە  « »دىۇۇۇى ك ۇۇۇ ىى «»ئەگەر 

 د  ەن مەنىر  بىلدەرىدە. مەسىلەن: « بەرد »

 تق تق چىغا دە تەرلەرن  بەرد ()ئتق ب چىالر ئ
 د  ەن ە ئتبشاش. 
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 ىنچى دەرسبەش
 

 توغرىسىدا ئىسىم زامان ۋە ئىسىم ماكان 
پەرىۇۇۇۇىە  يۇۇۇۇۈز بەرگەن ىاقىۇۇۇۇم -ئىۇۇۇۇ  —ئى ۇۇۇۇىد زامۇۇۇۇان ىە ئى ۇۇۇۇىد ماكۇۇۇۇان 

 دىى ئىبارە . ئى ىمياك  ئترەنر  ئ قت رەش ئۈچۈن ياسالغان 
 ئۆلچىمىدە ياسىلىدە. « »ىە « »ئ  ئۈس پەر لىك    ىلدىى 

ئۆلچىمىۇۇۇۇۇدە »م نۇۇۇۇۇداق ئەپۇۇۇۇۇ الالردا  ئى ۇۇۇۇۇىد زامۇۇۇۇۇان ىە ئى ۇۇۇۇۇىد ماكۇۇۇۇۇان
 ياسىلىدە: 

 ( ئەگەر    ى  ناقى     ى  بتل ا. مەسىلەن: 1
 )يۈگ ەيدىغان ئترەن(←)ماپد   يۈگۈرد (/
 )ئاتىدىغان ئترەن(←)ئاتت (/

 د  ەن ە ئتبشاش. 
  زەبەرلىۇۇك يۇۇاك   ىشۇۇلىك «»( كەل ۈسۇۇ  زامۇۇان    ىۇۇ   ۇۇەكلىرىئ 2

 ئتق لىدىغان    ى  بتل ا. مەسىلەن: 
 )تەنجەرىىە  مەيدان (   ←)ئتيرىد (/

 تزا() ←)يازد (/
 د  ەن ە ئتبشاش. 

« »   ىشۇۇلىك ئتق لغۇۇان «»بەزىۇۇدە كەل ۈسۇۇ  زامۇۇان  ۇۇەكلىرىئ 
« »ئۆلچىمىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇدە كەلۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ ەن    ىلۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇدىى ئى ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇىد زامۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇان ىە ئى ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇىد ماكۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇان 
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 ئۆلچىمىدە تۈرلىرىل قالىدىغان ئەپ الالرم  ئ چ ايدە. مەسىلەن: 
 ) ەرق تەرە (   ←)ق ياش چىقت (/ 
 )بەرب تەرە ( ←)ق ياش ئتلت رد (  / 
 )مەسجىد(←)سە دە قىلد (  / 

 د  ەن ە ئتبشاش. 
ئۆلچىمىۇۇۇۇۇدە »ئى ۇۇۇۇۇىد زامۇۇۇۇۇان ىە ئى ۇۇۇۇۇىد ماكۇۇۇۇۇان م نۇۇۇۇۇداق ئەپۇۇۇۇۇ الالردا 

 ياسىلىدە:
رىۇۇۇئ ئۇۇۇابى   سۇۇۇابال  بتلۇۇۇ    كەل ۈسۇۇۇ  زامۇۇۇان  ۇۇۇەكلىرىئ ( ئەگەر    ىل1

   زى لىك بتل ا. مەسىلەن: «»
 )ئتلت رىدىغان  اي  مە لى ( ← )ئتلت رد ( /
 )بانىا(  ← )  ا ئالما ت رد (/

 د  ەن ە ئتبشاش. 
    ى  بتل ا. مەسىلەن: ( ئەگەر ئابى   سابال  مى اا 2

 )تتبتايدىغان ئترەن  مەيدان(   ← )تتبتىد ( /
 )قتيىدىغان ئترەن  ئترەن(   ← )قتيد (  /

 د  ەن ە ئتبشاش. 
ئۆلچىمىۇۇۇۇۇۇدە ياسۇۇۇۇۇۇالغان ئى ۇۇۇۇۇۇىد زامۇۇۇۇۇۇان ىە « »يۇۇۇۇۇۇاك  « »بەزىۇۇۇۇۇۇدە 
 قت  لىدە. مەسىلەن: س  «»ان    ىلى ىغا ئاياللىقرىئ ئى ىد ماك

 )پۆكۈ  چىقى ىلىدىغان ئترەن  ست (  )مەكتە (     
 )ئىلمىس ئترەن  دەرىجە(   )ك ت برانا(      
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 ىنچى دەرسئالت
 

 توغرىسىدا  () ئىسىم ئالەت

-پەرىىەترۇۇۇۇۇۇۇۇ  ئترەنال ۇۇۇۇۇۇۇۇتا تايىرىلغۇۇۇۇۇۇۇۇان قۇۇۇۇۇۇۇۇتراا-ئىۇۇۇۇۇۇۇۇ  —ئى ۇۇۇۇۇۇۇۇىد ئۇۇۇۇۇۇۇۇالە  
 دىى ئىبارە . ئى ىمسايمانرىئ ئى مىر  ئ قت رەش ئۈچۈن ياسالغان 

 ئى ىد ئالە  ئۈس بى  ئۆلچەمدە ياسىلىدە  ئ  ر: 
 ئۆلچىمىدە ياسىلىدە. مەسىلەن: « »( 1

 ()ئاچىدىغان قتراا  ئاچق س  )ئاچت (   /
 )ئۆلچەيدىغان قتراا  تارازا(    )ئۆلچىد (    /

 د  ەن ە ئتبشاش. 
 ئۆلچىمىدە ياسىلىدە. مەسىلەن: « ( »2

 (  )قايچا    )قايچىلىد ( /
   لىفىم()ئۈستى ە ئۆرلەيدىغان قتراا )ئۆرلىد (            /

 د  ەن ە ئتبشاش. 
 ئۆلچىمىدە ياسىلىدە. مەسىلەن: « ( »3

 )سۈ ۈرگە(    )سۈ ۈرد (  /
 )قت  ق(    )يا   ي د (/
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 )تتقماق  بازبان(    )ئ رد   قاقت (   /
 )سىىب س(    )سىىد ( /
 )سىقىل چىقى ى  ما ىرى  (   )سىقىل چىقارد (       /
 )چۆمۈس(     )تاماق ئ ست (  /

 )سا لىك  قازان( )قترىد (   /
 )ئۆچۈرگۈس(   )ئۆچۈرد (   /

 )دەزماا( )دەزماللىد (      /
 )ئ چلىغ س(    )ئ چلىد (   /
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 ىنچى دەرسيەتت
 

 توغرىسىدا  ئېنىق ئىسىم ۋە ئېنىقسىز ئىسىم
ىە ئ رىق ۇۇۇۇۇۇىى  () ئى ۇۇۇۇۇىد ئ قت ربۇۇۇۇۇۇان مەنى ۇۇۇۇۇى ە قۇۇۇۇۇۇارا  ئ رىۇۇۇۇۇۇك ئى ۇۇۇۇۇىد

 دە  ئىىى  تۈرگە بۆلىرىدە.  () ئى ىد
نەرسۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇىر  كۆرسۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇىتىدىغان  ئۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇادە  يۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇاك مۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ ئەي ەن  —ئ رىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇك ئى ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇىد 

ئى ۇۇىمدىى ئىبۇۇارە . مەسۇۇۇىلەن: 
 د  ەن ە ئتبشاش. 
سۇۇۇەتمەيدىغان  مۇۇۇ ئەي ەن ئۇۇۇادە  يۇۇۇاك  نەرسۇۇۇىر  كۆر —ئ رىق ۇۇۇىى ئى ۇۇۇىد 

 ەقە  ئتمۇۇۇۇۇ مىس مەنە ئ قت رىۇۇۇۇۇدىغان ئى ۇۇۇۇۇىمدىى ئىبۇۇۇۇۇارە . مەسۇۇۇۇۇىلەن: 
 د  ەن ە ئتبشاش. 
 ئ رىك ئى ىمالر يەتتە تۈرگە ئاي ىلىدە  ئ  ر: 

( ر: بۇۇ  كىشۇۇىلىك ئالمۇۇاش )( 1
  ربا ئتبشا الرن  كۆرسىتىدە. ... «»دىى  «»  «»دىى  «»

...  ربۇۇۇۇۇۇۇۇا ئتبشا ۇۇۇۇۇۇۇۇۇالرن  بۇۇۇۇۇۇۇۇاي ئى ۇۇۇۇۇۇۇۇىمالر: بۇۇۇۇۇۇۇۇ  ( 2
 كۆرسىتىدە. 

 (: بۇ  ( كۆرسىتى  ئالما ۇلى   )3
 ...  ربا ئتبشا الرن  كۆرسىتىدە. 
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نى ۇبىس (: ب  ( نى بىس ئالما الر )4
  رن  كۆرسىتىدە. « ... »ىە « »ئالماش بتلغان 

..  ربۇۇا .قت ۇۇ لغان ئى ۇۇىمالر: بۇۇ  « »( ئالۇۇدىغا 5
 ئتبشا الرن  كۆرسىتىدە. 

( ئ رىۇۇۇك ئى ۇۇۇىمغا ئىۇۇۇىا ە  قىلىرغۇۇۇۇان ئى ۇۇۇىمالر: بۇۇۇ  6
  ربا ئتبشا الرن  كۆرسىتىدە. 

ئەمما  ئ رىق ىى ئى ۇىمغا ئىۇىا ە  قىلىرغۇان ئى ۇىد يەنىۇال ئ رىق ۇىى ئى ۇىد 
د  ەنۇۇۇۇۇۇۇ ە بتلۇۇۇۇۇۇ   پ  ۇۇۇۇۇۇۇابلىرىدە. مەسۇۇۇۇۇۇۇىلەن: 

 ئتبشاش. 
( مەق ەتلىك پالدا چاقى ىلغۇان ئ رىق ۇىى ئى ۇىد: بۇ  2

  ربا ئتبشا الرن  كۆرسىتىدە. 
ئەممۇۇۇۇۇۇا  ئ رىق ۇۇۇۇۇۇىى ئى ۇۇۇۇۇۇىد مەق ەت ۇۇۇۇۇۇىى چاقى ىل ۇۇۇۇۇۇا يەنىۇۇۇۇۇۇال ئ رىق ۇۇۇۇۇۇىى ئى ۇۇۇۇۇۇىد 

)ئۇۇ  ئۇۇادە ى م رۇۇ  ق تقۇۇ ز( « »غ نىۇۇئ قارىبتلىۇۇدە. مەسۇۇىلەن: 
 د  ەن سۆزى ە ئتبشاش. 

ئ رىۇۇۇك ئى ۇۇۇىمر  چاقى بانۇۇۇدا ئ نىۇۇۇئ ئەپۇۇۇ ال  ئۆزگەرمەيۇۇۇدە. مەسۇۇۇىلەن: 
 د  ەن ە ئتبشاش. 

الردەر  ( ئى ۇۇۇۇۇىميۇۇۇۇۇ قى ىق  تۇۇۇۇۇۈرلەرگە تەىە بتلغۇۇۇۇۇان ئى ۇۇۇۇۇىمالر ئ رىۇۇۇۇۇك )
 ( ئى ىمالردەر. ئ  ردىى با قى   ئ رىق ىى )
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 ىنچى دەرسسەككىز
 

 توغرىسىدا  ئىزاپەتلىك بىرىككەن ئىسىمالرمەزمۇن:  -1
( بى لىۇۇۇۇۇۇك ئى ۇۇۇۇۇۇىد ئىىا ەتلىۇۇۇۇۇۇك بى ىى ۇۇۇۇۇۇە  ئابى ىۇۇۇۇۇۇدىى  تەنۇۇۇۇۇۇ ىى چۈ ۇۇۇۇۇۇۈ  1

 ك تىدە. مەسىلەن: 
 لالپرىئ كىتاب ()ب  ئا← 
 )مەن ئ نى   سىت م ئتق ب چى  (← 

 د  ەن ە ئتبشاش. 
ئىىىىلىۇۇۇۇۇۇك ئى ۇۇۇۇۇۇىد ىە سۇۇۇۇۇۇابال  ئەرلىۇۇۇۇۇۇك كۆ لۇۇۇۇۇۇۈۋ ئى ۇۇۇۇۇۇىمالر ئىىا ەتلىۇۇۇۇۇۇك ( 2

 چۈ ۈ  ك تىدە. مەسىلەن: « »بى ىى ە  ئابى ىدىى  
 ←

 )پامىدنىئ ئىىى  قىى  قەيەردە(                  )ئىىى  قىى قەيەردە(      
 د( ى)مەن ئىىى  قىىن  كۆرد 

 د(ى)مەن پامىدنىئ ئىىى  قىىىر  كۆرد
    ←

 )ئتق تق چىالر كەلد (                    )فىقج  ئتق تق چى   كەلد (         

 )مەن فىقجىرىئ ئىىى  ئتق تق چى ىر  ئىىدەىاتىمەن(
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 توغرىسىدا سى «»: مۇتەكەللىمنىڭ مەزمۇن -2

سۇۇۇۇۇۇۇۇ  ئۇۇۇۇۇۇۇۇۇابى   ئەلۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  يۇۇۇۇۇۇۇۇۇاك  «»مۇۇۇۇۇۇۇۇ تەكەللىد )بى ىرچۇۇۇۇۇۇۇۇۇ   ۇۇۇۇۇۇۇۇۇەبى (نىئ 
 بتلغان ئى ىمغا ئ  ن ا  زەبەرلىك ئتق لىدە. مەسىلەن: « »س ك نل ق 
 )م رىئ ئىىى  ق  ىردىشىد( 

 ئىىى  دوست  ()   
 )مەن ئىىى    ت مر  ي دىد(  

 شاش. د  ەن ە ئتب

 توغرىسىدا  «»ۋە « »مەزمۇن:  -3

-ۇك پ  ابلىرىۇۇۇۇئىىىىلىۇۇۇۇ ەپەتۇۇۇۇتە بى لىۇۇۇۇك  مەنە  ەپەتۇۇۇۇتە  تەلە زۇۇۇۇ زبۇۇۇۇ  ر 
 ىر  ئ تىباربۇاب س سۇى ىت تەلە زۇ ز  ەپەتتىىۇ دىغان ئى ۇىمالر بتلۇ    ئ نىۇئ ۇ

ئى ۇۇۇىمالر قاتارىۇۇۇدا  سۇۇۇاندىى  دە  قۇۇۇارا  بى لىۇۇۇكسۇۇۇاندا ئۇۇۇ لى  )يەنۇۇۇ  بى لىۇۇۇك 
 تى ( كۆ  ەۋ ئ چ ايدە. مەسىلەن: ئىشلى

 )پەر ئىىىى   ي   (
 )پەر ئىىىى   ي   (

 د  ەن ە ئتبشاش. 
ب  ئىىىى ىرىئ مەنە  ەپەتتىى )يەن  ئىىىىلىك سۇاندا( ئىشىلىتىلىشۇىم  

دەرەي. ل ىىى  ب نداق ئىشلىتى  ئاز ئ چ ايدە. مەسىلەن: 
 ... د  ەن ە ئتبشاش. 



 

 
164 

   

 توغرىسىدا  «»ۋە « »مەزمۇن:  -4
نىۇۇۇۇۇۇئ ئىىىىلىۇۇۇۇۇۇك «»؛ «» —نىۇۇۇۇۇۇئ ئىىىىلىىۇۇۇۇۇۇ   ۇۇۇۇۇۇەكل  «»

نىۇئ «»؛ «» —نىئ ئىىىىلىۇك  ۇەكل  «»؛ «» — ەكل  
 بتل    ب  ر باش ك لىشتىى   ەكىللەردەر. « » ەكل   ئىىىىلىك

 چۈ ۈ  ك لىشتىى   ەكىللەر م نداق: 
 )مەن ب  ئىىى  كىتابر  كۆردىد(  

 )مەن ب  ئىىى  قىى ئتق ب چىر  كۆردىد(
 ئەر كىشىر  كۆردە (ئىىى   )مەن ئاىە

 مەن ئاىە ئىىى  ما ىرىر  كۆردىد(
 د  ەن ە ئتبشاش. 

 ئى ىلىك ك لى   ەكلىم  ي قى ىقىغا ئتبشايدە. مەسىلەن: 
 )ئ  ئاىە ئىىى  ئتق ب چىرىئ( 

  ە ئتبشاش. د  ەن

 توغرىسىدا  «»مەزمۇن:  -5
« »دەر  ئ نىۇۇۇئ ئەسلى ۇۇۇ  «»نىۇۇۇئ بۇۇۇ ي ەق  ۇۇۇەكل  «/»

بۇا «»ئىد . ب نى دىى  پەمۇىە يەپ ىللىۇك ىە زى بۇا ماسال ۇت رەش ئۈچۇۈن 
دىۇۇۇۇۇۇۇى ك ۇۇۇۇۇۇۇ ىى كەل ۇۇۇۇۇۇۇە «»يۇۇۇۇۇۇۇاك  « »ئالما ۇۇۇۇۇۇۇت رەى تىل ەن. لۇۇۇۇۇۇۇ ىىى  بۇۇۇۇۇۇۇ  سۇۇۇۇۇۇۇۆز 

« »  «» ەن پەمۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇىە ئەسۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇلى ە قايتىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇل ك لىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇدە  ئالما ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇت رەى تىل
د  ەنۇۇ ە ئتبشۇۇۇاش. چۇۇۇۈنى   بۇۇۇ  بىۇۇ  پۇۇۇالەتتە ب ي ەقرىۇۇۇئ پەمىى ۇۇۇ  )ئ  نمۇۇۇا 
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ىە « »پەمۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇىە(  يەنۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  بى ىرچۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  پەمۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇىە چۈ ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۈ  ك تىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇدە.  ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ پا   
 ما ۇۇت رەى تىل ەن پەمۇۇىە بتلۇۇ    بۇۇ  يەردەبۇۇا ئال«» ردىىۇۇ  پەمۇۇىە «»

 مەسىلەن: يتىل كەل ەن. ئەسلى ە قا

 )سەن ياتاققا ت ى ب  ىل ئىىىى لەنر  ئ لىل كەل ىى(

ئالالل پەقىقەتەن ق يا ر  : »(ئ پاماقەتلىىىر  كۆرە نەم ەدنى)ئىب اپىد 
 ەرقتىى چىقى ا يدە  )ب دالىك دەىاس  قىلىدىغان بتل اڭ( سەن ئ ن  

 د د « بەربتىى چىقى ىل باققىى
 . د  ەن ە ئتبشاش
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 ىنچى دەرستوققۇز
 

 توغرىسىدا  ئىسىملىق جۈملە ۋە پېئىللىق جۈملەمەزمۇن:  -1

 ە بتل    ئ  ئادەتتە:  ىد بىلەن با النغان  ۈملئى —ئى ىملىك  ۈملە 
 ( ئا ىارا ئى ىد بىلەن با لىرىدە. مەسىلەن: 1

 )ئالالل ئە   قىلغ چىدەر(  
 )مەن تى ىشچان( 

 د  ەن ە ئتبشاش. 
 ( ياسالما مەسدەر بىلەن با لىرىدە. مەسىلەن: 2

 (روزا ت ت ش سىلەر ئۈچۈن )ئ غىى ئتچ ق يۈرە تىى ىە فىدى ە ب  ىشتىى( يابشىدەر)
 دەر(. «»نىئ تەقدى   «»د  ەن ە ئتبشاش )ب نى دا 

 (    ىلغا ئتبشاش قت  مچىالر بىلەن با لىرىدە. مەسىلەن: 3
 )ئالالل ئە   قىلغ چىدەر  ناپايىت  م ج ىباندەر(

 د  ەن ە ئتبشاش. 
ىە ئ نىۇۇۇۇۇۇۇئ ق  ىردا ۇۇۇۇۇۇۇۇلى ىر   «»   ىلغۇۇۇۇۇۇۇا ئتبشۇۇۇۇۇۇۇۇاش قت ۇۇۇۇۇۇۇ مچىالر بتل ۇۇۇۇۇۇۇۇا 

 كۆرسىتىدە. 



 

 
167 

  

 

    ى  بىلەن با النغان  ۈملە بتل    ئ  ئادەتتە:  —   ىللىك  ۈملە 
 ( تتل ق    ى  بىلەن با لىرىدە. مەسىلەن: 1

 )ق ياش چىقت ( 
 )ئاي ئتلت رد ( 

 د  ەن ە ئتبشاش. 
 ( تتل ق ىى    ى  بىلەن با لىرىدە. مەسىلەن: 2

 )پاىا ستب ق بتلد ( 
 )تى ىشچان كىش  ئۈمىدسىىلەنمەيدە( 

 توغرىسىدا  باشالش پېئىللىرى مەزمۇن:  -2
 ربۇا ئتبشۇاش   ۇ ىلالر با ۇالش    ىللىۇ   « ... »  «»  «»

نىۇئ ئەمىلىرۇ  قىلىۇدە. لۇ ىىى  ئ نىۇئ بەىىۇ   تەركىبىۇدە «»بتل    ب  ر 
 كەل ۈس  زامان    ىل  بتلغان    ىللىك  ۈملە بتل     ەر . مەسىلەن: 

 )ئ  ر ئۆز ئترەنلى ىدىى قتزبىلىل ئتي ن ئتيرا قا با لىد (

 )ئ  رنىئ بەزى   دوسىىغا بە  ي ىىشقا با لىد (
ا لىد بالىالر ئتيرا قا ب

 د  ەن ە ئتبشاش. 
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 ىنچى دەرسئون
 

 توغرىسىدا  خەۋەر-ئىگە
 ىىى نىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇئ كىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇد يۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇاك  نۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ مە تتب ى ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇىدا - ۈملىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇدىى  ئۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇتي —ئىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ ە 

 ئىىەنلىىىر  ئ قت رىدىغان  ۈملە بۆلىىىدەر. 
 ىىىۇۇۇۇ  -ئ نىۇۇۇۇئ بىۇۇۇۇلەن  ۈملىۇۇۇۇدە ئىزۇۇۇۇادىلەنمەكچ  بتلغۇۇۇۇان ئۇۇۇۇتي —بەىەر 

 سىلەن: تتل قلىرىدىغان  ۈملە بۆلىىىدەر. مە
 )ئاي چى ايلىك(  

-ئىزۇۇۇادىلەنمەكچ  بتلغۇۇۇان ئۇۇۇتي ەد  ەنۇۇۇ ە ئتبشۇۇۇاش. يەنۇۇۇ   بۇۇۇ   ۈملىۇۇۇد
د ۇۇ ەن ئى ۇۇىد ئىۇۇ ە بتلۇۇ   « » ىىىۇۇ  ئۇۇاي تتب ى ۇۇىدىدەر.  ۇۇ پا  ب نى ۇۇدا 

 ىىىۇۇۇۇۇ  چى ايلىۇۇۇۇۇك د ۇۇۇۇۇ ەن سۇۇۇۇۇۆز -پ  ۇۇۇۇۇابلىرىدە.  ۇۇۇۇۇ نداقال  بۇۇۇۇۇ   ۈملىۇۇۇۇۇدىى  ئۇۇۇۇۇتي
د ۇۇ ەن سۇۇۈ ە  « »د .  ۇۇ پا  ب نى ۇۇدا ئىزادىلەنۇۇى تتلۇۇ ق بىۇۇلەن ئانۇۇدى
 .    پ  ابلىرىدەبەىەر بتل

 ئادەتتە ئى ە بىلەن بەىەرنىئ ئابى    ىشلىك ئتق لىدە. 
 ئىگىگە ئائىت قائىدىلەر  

 مەسىلەن: . ئا ىارا ئى ىد بتلىدە (1: )ئىىى  بى  بتلىدەئى ە ( 1
 ئ  ەرىەردى ارىمىى()ئالالل بىىنى

 )ب  يەردە ئتلت رەش چەكلىرىدە(
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 ( ياسالما مەسدەر بتلىدە. مەسىلەن: 2)
 )ئە   قىلىشى الر تەق الىققا ي قىردەر(      

 . د  ەن ە ئتبشاش
 بتلىدە. مەسىلەن:  () ( ئەسل  قائىدە بتيىچە ئى ە ئ رىك ئى ىد2

 )م پەممەد ئەلەيجى  ا   ئالالپرىئ ئەلچى  (       
 )ب  مەسجىد(

 )ق رئان ئالالپرىئ كىتاب (
 د  ەن ە ئتبشاش. 

تلەر بۇۇۇۇۇۇۇۇتيىچە ئ رىق ۇۇۇۇۇۇۇۇىى ئى ۇۇۇۇۇۇۇۇىد ئەممۇۇۇۇۇۇۇۇا  بەز  ىاقىۇۇۇۇۇۇۇۇتالردا تۆىەنۇۇۇۇۇۇۇۇدىى   ۇۇۇۇۇۇۇۇەر
 بتلىدە: ئى ە (م  )

رەىىۇ   تتل ق ۇىى  ۇۈملە( بتلۇ ش )) تتل ق ىى  ۈملە( بەىەر 1)
ر  كۆرسۇۇۇىتىدە( ىە الر كىۇۇۇ گەن ئى ۇۇۇىمچ  قت ۇۇۇ مچىقىلغۇۇۇ بىۇۇۇلەن ئۇۇۇابى ىر  زىۇۇۇ  

بەىەر ئى ىۇۇۇۇدىى بۇۇۇۇ رەن كۇۇۇۇ لى   ۇۇۇۇەرت  بىۇۇۇۇلەن ئىۇۇۇۇ ە ئ رىق ۇۇۇۇىى ئى ۇۇۇۇىد بتلىۇۇۇۇدە. 
 سىلەن: مە

 )بىىنىئ ما ىرىمىى بار(
« »رەىىۇۇۇ  ئىل ىۇۇۇ   كەلۇۇۇ ەن بەىەردەر  د ۇۇۇ ەن « »ب نى ۇۇۇدا 

 د  ەن ئ رىق ىى ئى ىد ك  ىى كەل ەن ئى ىدەر. 
 )م رىئ ق  ىردىشىد بار(

  ئىل ىۇۇۇۇۇۇ   سۇۇۇۇۇۆز بى ىىمى ۇۇۇۇۇۇ ئالۇۇۇۇۇد  قت ۇۇۇۇۇۇ مچىلىكد ۇۇۇۇۇۇ ەن « »ب نى ۇۇۇۇۇدا 
 د  ەن ئ رىق ىى ئى ىد ك  ىى كەل ەن ئى ىدەر. « »كەل ەن بەىەردەر   

( ئى ىرىئ ستراق ئالمىش  بتل ش  ەرت  بىلەن ئى ە ئ رىق ىى ئى ىد 2)
 بتلىدە )ستراق ئالما لى   ئ رىق ىى ئى ىمدەر(. مەسىلەن: 
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 )ساپا ن مە بتلد ( 
 ىل قالد ()كىد ئاب  
 )سىرىزتا قانچە ئتق ب چ  بار( 

 د  ەن ە ئتبشاش. 
 ( ئەسل  قائىدە بتيىچە ئى ە بەىەردىى ب رەن ك لىدە. مەسىلەن: 3

 )سەن ئتق تق چ (
 د  ەن ە ئتبشاش. 

 ئەمما  ب نىئ ئەك ىدە ك لىشىم  تتب ا. مەسىلەن: 
 )سەن ئتق تق چىم ( 
 )سەن ت ردەپم ( 

 د  ەن ە ئتبشاش. 
ئەگەر ئىۇۇۇ ە سۇۇۇتراق ئالمىشۇۇۇ  بتل ۇۇۇا  ئ نىۇۇۇئ بەىەردىۇۇۇى ئىل ىۇۇۇ   ك لىشۇۇۇ  

 زۆرەر. مەسىلەن: 
  

 د  ەن ە ئتبشاش. 
ر بەىەر سۇۇۇۇتراق ئالمىشۇۇۇۇ  بتل ۇۇۇۇا  ئ نىۇۇۇۇئ ئى ىۇۇۇۇدىى ئىل ىۇۇۇۇ   ك لىشۇۇۇۇ  ئەگە

 زۆرەر بتلىدە. مەسىلەن: 
 )ئى مى ىى ن مە( 
 )ئەپ الى ىى قانداق( 

 د  ەن ە ئتبشاش. 
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( ئى ىرىۇۇۇۇۇئ كىۇۇۇۇۇد يۇۇۇۇۇاك  نۇۇۇۇۇ مە ئىىەنلىىۇۇۇۇۇ  ئ رىۇۇۇۇۇك بتل ۇۇۇۇۇا   ۈملىۇۇۇۇۇدە ئ نىۇۇۇۇۇئ 4
 لىدە. مەسىلەن: تا لىرىل ك تىشىم  دەرەي بت

ئى مىئ ن مە؟ —
 پامىد.(

دەر  لۇۇۇۇۇۇۇۇۇ ىىى «»د  ەنۇۇۇۇۇۇۇۇۇ ە ئتبشۇۇۇۇۇۇۇۇۇاش. يەنۇۇۇۇۇۇۇۇۇ   ئەسلى ۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  
« »ئاپلىغ چىغۇۇۇا يەنىۇۇۇال چۈ ىرىشۇۇۇلىك بتلىۇۇۇدىغان بتلغاچقۇۇۇا  ئ نى ۇۇۇدىى  

 د  ەن ئى ە قى قارتى  تىل ەن. 
 ائىدىلەر  خەۋەرگە ئائىت ق

 ( بى لىك ئى ىد بتلىدە. مەسىلەن: 1( بەىەر ئۈس بى  بتلىدە: )1
 )م ئمىى م ئمىررىئ ئەيرىى (

 )ئ  ر ئەرلەردەر( 
 د  ەن ە ئتبشاش. 

  ۈملە بتلىدە. مەسىلەن: ( 2)
 ئى م  ن مە()م دى   ئ نىئ 

 د  ەن ئى ىملىك  ۈملىدەر. « »ب نى دا بەىەر 
 )ئالالل سىلەرن  ياراتت (

 د  ەن    ىللىك  ۈملىدەر. « »ب نى دا بەىەر 
-يەن  رەىى  ىە ئالد  قت  مچىلىك سۇۆز بى ىىمىۇۇ) ( تتل ق ىى  ۈملە3)
 بتلىدە. مەسىلەن:  (ۇ  

 ) ەنرە  ئانىالرنىئ قەدىم  ئاستىدا(    
 سانا ئالالپقا باست ر(- ىمىس پەمدە

 د  ەن ە ئتبشاش  د مەۋ ب  ردا بەىەر تتل ق ىى  ۈملە بتلد . 
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لىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇدە. لۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ ىىى  بەىەرنىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇئ ئۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇابى    ىشۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇلىك ئتق -( ئەسۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇلىدە ئىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ ە2
بتل ۇۇۇۇۇۇا  ئۇۇۇۇۇۇابى   ئا ۇۇۇۇۇۇىارا  تتل ق ۇۇۇۇۇۇىى  ۇۇۇۇۇۇۈملە ۈملىرىۇۇۇۇۇۇئ بەىىۇۇۇۇۇۇ    ۇۇۇۇۇۇۈملە يۇۇۇۇۇۇاك  

  ىشلىك ئتق لمايدە. ل ىىى  ئترەن  ەپەتتىى  ىشلىك ئتق لىدە. 
 ( بەىەر ئى ى ە م نداق بى  قانچە  ەپەتتىى ماسلىشىل ك لىدە: 3
 ( سۇۇۇۇۇان )يەنۇۇۇۇۇ  بى لىۇۇۇۇۇك  ئىىىىلىۇۇۇۇۇۇك ىە كۆ لۇۇۇۇۇۈۋ(  ەپەتۇۇۇۇۇتە ماسلىشۇۇۇۇۇۇىدە.1)

 مەسىلەن: 
 )ئتق تق چ  ت رد ( 
 )ئتق ب چىالر ئتلت رد ( 

 )سىرىزرىئ ئىىى  ئىشىى  تاقاقلىك ىە ئ نىئ ئىىى  دەرىىى   ئتچ ق(
 د  ەن ە ئتبشاش. 

 )يەن  ئەرلىك ىە ئاياللىك(  ەپەتتە ماسلىشىدە. مەسىلەن: (  ىر  2)
 )پامىد ئىرژ ر  (

 )ئامىرە ئىرژ ر  ( 
 د  ەن ە ئتبشاش. 
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 نچى دەرسئون بىرى
 

 توغرىسىدا  (ئورۇن تولدۇرغۇچى )-ۋاقىتمەزمۇن:  -1
پەرىىەترىۇۇۇئ يۇۇۇۈز بەرگەن ىاقتۇۇۇۇ  -ئىۇۇۇۇ  —دەرب چ  ئۇۇۇترەن تتلۇۇۇ-ىاقىۇۇۇم

يۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇاك  ئۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇترنىر  بايۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇان قىلىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  ئۈچۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۈن سۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۆزلىرىدىغان زەبەر ئتق لغۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ چ  
ئۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇترەن رەىىشۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  دە مۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  ئاتىلىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇدە. -ئى ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇىمدىى ئىبۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇارە . ئۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  يەنە ىاقىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇم

 مەسىلەن: 
 ىاقىم رەىىش        )مەن ك چىدە چىقتىد( 
 (     ئترەن رەىىش )مەن دەرەخ ئاستىدا ئ بلىدىد 

 د  ەن ە ئتبشاش. 
 بىر قىسىم رەۋىشلەر مەبنى بولۇپ، ئۇالر  

)قاچان چىقتىئ(←( 1
سۇۇۇ ك نغا مەبرۇۇۇ  بتلغۇۇۇان ىاقىۇۇۇم رەىىشۇۇۇ  بتلۇۇۇ    بۇۇۇ   ۈملىۇۇۇدە بۇۇۇ  ئۇۇۇابى   

 . ئترەن  ەپەتتىى زەبەرلىك ئتق لغان
)قەيەرگە بارى ەن(←0

بۇۇۇۇ  ئۇۇۇۇابى   زەبەرگە مەبرۇۇۇۇ  بتلغۇۇۇۇان ئۇۇۇۇترەن رەىىشۇۇۇۇ  بتلۇۇۇۇ    بۇۇۇۇ   ۈملىۇۇۇۇدە 
 ئترەن  ەپەتتىى زەبەرلىك ئتق لغان. 

)مەن تۈنۈگۈن پەرگىى يتقا  كەتمىدىد(←( 3
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بۇۇۇۇۇۇ   ۈملىۇۇۇۇۇۇدە م رەىىشۇۇۇۇۇۇ  بتلۇۇۇۇۇۇ    ئۇۇۇۇۇۇابى   زى بۇۇۇۇۇۇا مەبرۇۇۇۇۇۇ  بتلغۇۇۇۇۇۇان ىاقىۇۇۇۇۇۇبۇۇۇۇۇۇ 
 ئترەن  ەپەتتىى زەبەرلىك ئتق لغان. 

)بۇۇۇۇۇ  م ۇۇۇۇۇ ىر   ەقە  ت تىۇۇۇۇۇۇل ←1
 باقمىدىد(

بۇۇۇۇۇۇ  ئۇۇۇۇۇۇابى    ىشۇۇۇۇۇۇقا مەبرۇۇۇۇۇۇ  بتلغۇۇۇۇۇۇان ىاقىۇۇۇۇۇۇم رەىىشۇۇۇۇۇۇ  بتلۇۇۇۇۇۇ    بۇۇۇۇۇۇ   ۈملىۇۇۇۇۇۇدە 
 ئترەن  ەپەتتىى زەبەرلىك ئتق لغان. 

)ب  يەردە ئتلت ر( ←( 5
بۇۇۇ  ئۇۇۇابى   سۇۇۇ ك نغا مەبرۇۇۇ  بتلغۇۇۇان ئۇۇۇترەن رەىىشۇۇۇ  بتلۇۇۇ    بۇۇۇ   ۈملىۇۇۇدە 

 ئترەن  ەپەتتىى زەبەرلىك ئتق لغان. 
)پازى  كەلدى م (←( 6

ىۇۇۇۇدە بۇۇۇۇ  ئۇۇۇۇابى   زەبەرگە مەبرۇۇۇۇ  بتلغۇۇۇۇان ىاقىۇۇۇۇم رەىىشۇۇۇۇ  بتلۇۇۇۇ    بۇۇۇۇ   ۈمل
 ئترەن  ەپەتتىى زەبەرلىك ئتق لغان. 

 )سەن بالىغان ئترەندا ئتلت ر(. ←( 2
بۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  ئۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇابى    ىشۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇقا مەبرۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  بتلغۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇان ئۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇترەن رەىىشۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  بتلۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ    ئۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇترەن 

  ەپەتتىى زەبەرلىك ئتق لغان. 
 بىر قىسىم ئىسىمالر رەۋىشكە ۋەكىللىك قىلىدۇ، ئۇالر  

يۇۇاك  ماكانرىۇۇئ پەممى ۇۇىر  يۇۇاك  ئۇۇ  ئىىىى ۇۇىرىئ بىۇۇ  قى ۇۇمىر  ( زامۇۇان 1
ئ قت رىۇۇدىغان رەىىشۇۇىە ئىۇۇىا ە  قىلىرغۇۇان ئى ۇۇىد رەىىشۇۇىە ىەكىللىۇۇك قىلىۇۇدە. 

 مەسىلەن: 
 (بى  كۈن يتا ماپدەق)بىى  ۈتۈن 

 (مىر   كۈتتۈ  15)مەن س ر   
د ۇۇۇۇۇ ەن ئى ۇۇۇۇۇىمالر « »ىە « »د  ەنۇۇۇۇۇ ە ئتبشۇۇۇۇۇاش. يەنۇۇۇۇۇ   بۇۇۇۇۇ  ردا 

 رەىىشىە ىەكىللىك قىلغان. 
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 ( رەىىشرىئ سۈ ىت  رەىىشىە ىەكىللىك قىلىدە. مەسىلەن: 2
 )مەن ئ زاق ئتلت ردە ( 

 «»د  ەنۇ ە ئتبشۇۇاش. يەنۇ   بۇۇ   ۈملىرىۇۇئ ئەسلى ۇ  
د ۇۇۇ ەن « »د ۇۇۇ ەن رەىىۇۇۇ  تا ۇۇۇلىرىل ك تىۇۇۇل  « »بتلۇۇۇ    ئ نى ۇۇۇدا 

 رەىىشرىئ سۈ ىت  ئ نى غا ىەكىللىك قىلغان. 
 ( كۆرسىتى  ئالمىش  رەىىشىە ىەكىللىك قىلىدە. مەسىلەن: 3)

 )مەن م    پە تە ئىچىدە كەلدىد  
 رەىىشىە ىەكىللىك قىلد . « »ب نى دا  د  ەن ە ئتبشاش. يەن  

 ( سان رەىىشىە ىەكىللىك قىلىدە. مەسىلەن: 4)
 )مەن بابدادتا تۆ  كۈن ت ردىد(

 كىلتم تى  يتا ماپدەق( 199)بىى 
د ۇۇۇۇۇ ەن سۇۇۇۇۇانالر « »ىە « »نۇۇۇۇۇ ە ئتبشۇۇۇۇۇاش. يەنۇۇۇۇۇ   ب نى ۇۇۇۇۇدا د  ە

 رەىىشىە ىەكىللىك قىلغان. 

 توغرىسىدا  «»مەزمۇن:  -2
)ئەگەر « » ت ىى ۇۇتتە

 ەن بتل ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇا   ئەلۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ ەتتە مەن سۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ رىئ  ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇەپ ىم ە كەل ەنلىىى رۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  بىلۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ
.  چ ايۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇدەد ۇۇۇۇۇۇۇۇۇ ەن بىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ   ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۈملە ئ (سۇۇۇۇۇۇۇۇۇ ر  كۈتۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۈىا تتىدئاي ودرومغۇۇۇۇۇۇۇۇۇا چىقىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇل 

 ۇۇەر  ىە  اىابرىۇۇئ مەى ۇۇ   بتل  ۇۇىر  چەكلەيۇۇدىغان  —« »ئ نى ۇۇدىى  
 ( دە  ئاتىلىدە. قت  مچە )

(  ۇۇۇۇەرتر  2 (  ۇۇۇۇەر  مەنى ۇۇۇۇىر  ئ قت رىۇۇۇۇدە؛1ئۇۇۇۇ  ئۇۇۇۇۈس ئىشۇۇۇۇر  ئ قت رىۇۇۇۇدە: 
(  ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇەر  ىە  اىابرىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇئ ىە  دقۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇا چىقىشۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇىر  3ئۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۆتىەن زامانغۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇا چەكلەيۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇدە؛ 
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 چەكلەيدە. مەسىلەن: 
 

 )ئەگەر تى ىشقان بتل اڭ  ئەل ەتتە نەتىجە قازىراتتىئ(
سۇۇۇۇەن تى ىشۇۇۇۇمىدىئ   ۇۇۇۇ پا نەتىجىۇۇۇۇ ە »بۇۇۇۇ  بتل ۇۇۇۇا 

 د  ەنلىك بتلىدە. ەلمىدىئئ  ىش
« »قت ۇۇۇۇ لىدە  بتل   ۇۇۇۇىى  اىابىغۇۇۇۇا « »نىۇۇۇۇئ بتل  ۇۇۇۇل ق  اىابىغۇۇۇۇا «»

قت  لمايدە. ب نىئ ئەك ىچە ك لىشۇىم  تۇتب ا  لۇ ىىى ب نۇداق كۇ لى  بەۋ ئۇاز 
 ئ چ ايدە. مەسىلەن: 

 بتل اڭ  ئەل ەتتە يىغاليتتىئ()ئەگەر سەن ئ نىئ پ ىايى ىر  ئاپلىغان 

 (بۈگۈن ئىمتىجان بارلىقىر  بىل ەن بتل ا   ك چىىىل قالمايتتىد)ئەگەر 
 د  ەن ە ئتبشاش. 

 توغرىسىدا  «»ۋە « »مەزمۇن:  -3
 زۇۇۇۇۇۇ زدا ئىۇۇۇۇۇىا ەتتىى ئۈزەلۇۇۇۇۇۇۈ   مەنىۇۇۇۇۇۇدە ئەگەر تەلە« »بىۇۇۇۇۇلەن « »

 ئۈزەلمى ەن بتل ا  ئابى    ىشقا مەبر  بتلىدە. مەسىلەن: 
 

 )ب نى دىى ب رەنق  ىە ك  ىرى  ئىشالرنىئ پەممى   ئالالپرىئ ئىلىىدە(
 د  ەن ە ئتبشاش. 
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 نچى دەرسئون ئىككى
 

 توغرىسىدا  «» نى ئىپادىلەيدىغانرۇقبۇيمەزمۇن:  -1
 ر بۇۇ ي ەق« »د ۇۇ ەن ئىبۇۇارە ئ چ ايۇدە. ب نى ۇۇدىى   «»ت ىى ۇتتە 
دىۇۇۇۇۇى ئىبۇۇۇۇۇارە . ئۇۇۇۇۇ  كەل ۈسۇۇۇۇۇ  زامۇۇۇۇۇان    ىلىرىۇۇۇۇۇئ ئالۇۇۇۇۇدىغا «» ئىزادىلەيۇۇۇۇۇدىغان

كى ىۇۇۇۇۇۇۇۇدە پەمۇۇۇۇۇۇۇۇدە ئ نىۇۇۇۇۇۇۇۇئ ئۇۇۇۇۇۇۇۇابى ىر  سۇۇۇۇۇۇۇۇ ك نل ق ئتق تۇۇۇۇۇۇۇۇ   بۇۇۇۇۇۇۇۇ ي ەق مەنى ۇۇۇۇۇۇۇۇىر  
 ئ قت رىدە. مەسىلەن: 

 )ئتق س ن(  )كى س ن(  
 )بەتر  ئەل  يازس ن( 

 د  ەن ە ئتبشاش. 
ئۇۇۇۇۇۇۇۇۇادەتتە ئۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  كەل ۈسۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  زامۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇان    ىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ   ۇۇۇۇۇۇۇۇۇەكلىرىئ ئۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۈچىرچ   ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇەبى  
)بائىۇۇۇۇب( ىە بى ىرچۇۇۇۇ   ۇۇۇۇەبى  )مۇۇۇۇ تەكەللىد( سۇۇۇۇىغىلى ىرىئ ئالۇۇۇۇدىغا كى ىۇۇۇۇدە. 

 مەسىلەن: 
 )پەربى  ئتق ب چ  ئۆز ئترنىدا ئتلت رس ن(   
 )بىى ب  يەردە ئتلت رىمىى(               

 د  ەن ە ئتبشاش. 
بەزىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇدە ئىىىىرچۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ   ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇەبى  )م بۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇاتەب( سۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇىغىلى ىغىم  كى ىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇدىغان 

 ئەپ الالرم  ئ چ ايدە. مەسىلەن: 
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 )سىلەر مەندىى پەج  ائالى ەتلى ى الرن  ئۆگىرى الر(
 د  ەن ە ئتبشاش. 
  «»ئۇۇۇۇادەتتە زى لىۇۇۇۇك ئتق لىۇۇۇۇدىغان بتلۇۇۇۇ     (بۇۇۇۇ  بۇۇۇۇ ي ەق  مۇۇۇۇ  )

دىۇۇۇۇۇۇۇۇۇى ئىبۇۇۇۇۇۇۇۇۇارە  بۇۇۇۇۇۇۇۇۇابالش قت ۇۇۇۇۇۇۇۇۇ مچىلى ىدىى ك ۇۇۇۇۇۇۇۇۇ ىى كەل ۇۇۇۇۇۇۇۇۇە  «»ىە « »
 س ك نل ق ئتق لىدە. مەسىلەن: 

)ي    ئتق ب چىالر دوبت ربانىغا بارس ن  ئتك ا ئ رە  بتلغاندىى ك  ىى 
 قايتىل كەل  ن(

 مەن بىلەن ئەدنان بى گە بارس ن(

 (بىى پازى  بابچىدا ئتلت رىمىى  ئاندىى ك  ىى مەسجىدكە بارىمىى)

كەلگۈسى زامان پېئىلىنى جەزملىك ئوقۇتىدىغان مەزمۇن:  -2
 توغرىسىدا قوشۇمچىالر 
( ل ق)سۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ ك ن لىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇك ەزم ئ ئۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇابى ىر بىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  كەل ۈسۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  زامۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇان    ىلىرىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ
   ئ  ر: ئتق تىدىغان قت  مچىالر تۆ  بتل  

)ئىر ۇان ئۈچۇۈن ئىىىۇ  ←( 1
 ؟كۆز  بى  تى   ئىىى  كالز ۋ ياراتمىدەقم (

ئىمۇۇان ت رۇۇ  سۇۇۇىلەرنىئ ←( 2
قەلبى الربا كى مىد 

)بە  ←(سۇۇۇۇۇ  ) «»نەپ ىرىۇۇۇۇۇئ ( 3
 قىلما  ئالالل بىى بىلەن بىللە(. 
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←(  )«»ب ي ەقرىۇۇۇۇئ ( 4
 ن(. )ئىر ان ئۆز ي مەكلىىلى ى ە )ئىب ە  نەزى   بىلەن( قارى  

تەلەپنىڭ جاۋابىدا كەلگەن كەلگۈسى زامان پېئىلىنىڭ مەزمۇن:  -3
 توغرىسىدا  جەزملىك ئوقۇلىدىغانلىقى

د ۇۇۇ ەن  ۇۇۇۈملە ئ چ ايۇۇۇدە. ئ نى ۇۇۇدىى  « »ت ىى ۇۇۇتتە 
رىۇۇۇۇۇۇئ  اىابىۇۇۇۇۇۇدا كەل ەنلىىۇۇۇۇۇۇۇ  تەلە د ۇۇۇۇۇۇ ەن كەل ۈسۇۇۇۇۇۇ  زامۇۇۇۇۇۇان    ىلۇۇۇۇۇۇ   «»

 ئتق لغان.  )ئابى   س ك نل ق( لىكئۈچۈن  ەزم
رىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇئ  اىابىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇدا كەل ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇە تەلە  د ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇمەۋ  ئەگەر كەل ۈسۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  زامۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇان    ىلۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ 

 ئتق لىدە.   ەزملىك
تەلە رىۇۇۇۇۇۇئ تۇۇۇۇۇۇۈرلى  : بۇۇۇۇۇۇ ي ەق    ىۇۇۇۇۇۇ  ىە چەكۇۇۇۇۇۇلەش    ىلىۇۇۇۇۇۇدىى ئىبۇۇۇۇۇۇۇارە . 

 مەسىلەن: 
   

 ە كى ى ەن()يابش  ئەمەا قىلغىى   ەنرەتى
 )پترەنل ق قىلما  نەتىجە قازىرى ەن(

 د  ەن ە ئتبشاش. 

 وغرىسىدا ئۇسلۇبى ت (بەت )د: نۇمەزمۇن -4

  «ئىۇ  ئۇاب ىتى »( ئەرەبچە سۆز بتل    لۇ بە  مەنى ۇ  بە  )دن 
 د  ەنلىك بتلىدە. « قايغ رەش»

ى ەر كىشى ە  ياك  بى ەر نەرسۇى ە ىەيۇاك  ئۇۆزى ە ب —بە  ئ سل ب  دن 
 دىى ئىبارە . سۆز بى ىىمى ىئى  ئاب ىتىشر  ئىزادىلەيدىغان 
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ىە ئىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  ئاب ىتىلغۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇان « »ئۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  چۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇاقى ى  قت  مچى ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  بتلغۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇان 
(دىۇۇۇۇۇى تەركىۇۇۇۇۇب تا ىۇۇۇۇۇدە پەمۇۇۇۇۇدە چاقى ىلغۇۇۇۇۇان ئى ۇۇۇۇۇىمرىئ چۇۇۇۇۇاقى ىلغ چ  )

 ەن: قت  لىدە. مەسىل« »ىە « »ئابى ىغا 
 )ىاي ئى م ئانا ى ... (← 
 )ىاي ب شىدى ... ( ← 

 د  ەن ە ئتبشاش. 

 توغرىسىدا  « »مەزمۇن:  -5
« »ئ چ ايۇدە. بۇۇ     ىلرۇا  بتلۇ     ەد ۇ ەن ئىبۇار«   »ت ىى ۇتتە 

)يەن  ئازابلىرىل ك تى اتىمەن( د  ەن كەل ۈسۇ  زامۇان    ىلىرىۇئ مەنى ۇىر  
 ئ قت رىدە. 

زى با مەبرىدەر. ئ نىئ    ى  ئى ى   يت  رەن ئالمۇاش بتلۇ    — «»
 د  ەن بتلىدە. « »تەقدى ىس ئىبارىت  
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 ىنچى دەرسئون ئۈچ
 

 غرىسىدا تو «» —شەرت قوشۇمچىسى ۋاقىت 
بتلۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ      رەىىشۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇىاقىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇم  ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇەر  مەنى ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇىر  ئ قت رىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇدىغان  —« »

كۇۇۇۆ ىرچە ئۇۇۇۆتىەن زامۇۇۇان    ىلىرىۇۇۇئ ئالۇۇۇدىغا كى ىۇۇۇدە پەمۇۇۇدە    ىلرىۇۇۇئ ئۇۇۇۆتىەن 
 زامان مەنى ىر  كەل ۈس  زامان مەنى ى ە ئۆزگەرتىدە. مەسىلەن: 

 ان كەل ەندە  ەنرەترىئ ئىشىىلى   ئ چىلىدە()رامى
  ەرترىئ  اىاب .  —« » ەر    —« »ب نى دا 

بەزىدە كەل ۈس  زامۇان    ىلىرىۇئ ئالۇدىغا كى ىۇدە.  ۇ نى دەۋ  ئۇ  چابۇدا 
 ۇۇۇۇۇۇۇۇەرترىئ  ۇۇۇۇۇۇۇۇاىابىم  كەل ۈسۇۇۇۇۇۇۇۇ  زامۇۇۇۇۇۇۇۇان    ىلۇۇۇۇۇۇۇۇ  بتلىۇۇۇۇۇۇۇۇدە. بىۇۇۇۇۇۇۇۇ   ۇۇۇۇۇۇۇۇائى نىئ م نۇۇۇۇۇۇۇۇ  

    ى ىغا ئتبشاش: 
 

 مەزم ن : 
 ئەگەر سەن نە  ى ر  قىىىقت رساڭ    
 قىىىقىدە نە    د  ەن   نچە    ىى.   
 ئەگەر ئاز نەرسى ە قانائە  قىل اڭ    
 قانائە  تا ىدە ئا   ئاس نە  ىئ.   
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ىدە  ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇەرترىئ  اىابىرىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇئ ئالۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇدىغا تۆىەنۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇدىى  بۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  بىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ   ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۈملە  ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇەكل
 قت  لىش  ك  ەۋ. ئ  ر: « »ئترەنالردا 

قت ۇۇۇۇۇ لىدە. « »(  ۇۇۇۇۇەرترىئ  ۇۇۇۇۇاىاب  ئى ۇۇۇۇۇىملىك  ۇۇۇۇۇۈملە بتل ۇۇۇۇۇا  ئالۇۇۇۇۇدىغا 1
 مەسىلەن: 

ئەگەر بەنۇۇۇۇۇۇدىلى ىد سۇۇۇۇۇۇەندىى ) 
)ئ  ربۇۇۇۇۇۇا ئ  تقىرىۇۇۇۇۇۇ (  مەن پەقىۇۇۇۇۇۇقەتەن ئ  ربۇۇۇۇۇۇا مەنۇۇۇۇۇۇدىى تتب ىلىۇۇۇۇۇۇك سترى ۇۇۇۇۇۇا  

 .  (ي قىرمەن
 د  ەن ە ئتبشاش. 

« »(  ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇەرترىئ  ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇاىاب  تەلە     ىلۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  بتل ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇا  ئ نىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇئ ئالۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇدىغا 2
قت ۇۇۇۇۇۇۇۇۇ لىدە. تەلە     ىلۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  بۇۇۇۇۇۇۇۇۇ ي ەق    ىۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  ىە نەپ ۇۇۇۇۇۇۇۇۇ     ىلرۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  كۆرسۇۇۇۇۇۇۇۇۇىتىدە. 

 مەسىلەن: 
 )ب ي ەق    ى (
 )ئەگەر پامىدن  كۆرسەڭ  ئ نى دىى سە ەرنىئ ىاقتىر  سترا(
 )نەپ      ى (
 )ئەگەر ئ بالىاتقان ك  ەلر  ئ چ ات اڭ  ئ ن  ئتيغىتى ەتمە( 

 د  ەن ە ئتبشاش. 
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  چى دەرسئون تۆتىن

ئىككى پېئىلنى جەزملىك ئوقۇتىدىغان مەزمۇن:  -1
 توغرىسىدا  قوشۇمچىالر

بىى ئالدىرق  دەرسلەردە بىۇ     ىلرۇ   ەزملىۇك ئتق تىۇدىغان قت ۇ مچىالر 
 ئۆگىرىل ئۆتىەن.  ن  (س«»   نەپ ىرىئ «»ب ي ەقرىئ )يەن  

-ن قت  مۇۇۇۇئىىىۇۇۇ     ىلرۇۇۇ   ەزملىۇۇۇك ئتق تىۇۇۇدىغائەمۇۇۇد  بۇۇۇ  دەرسۇۇۇىمىىدە 
 ۇچىالر بىلەن تتن  ىمىى. 

ئۇۇۇ  ر: 
قاتۇۇۇارلىقالردىى ئىبۇۇۇارە  بتلۇۇۇ    بۇۇۇ  دەرسۇۇۇتە ئ  رنىۇۇۇئ مۇۇۇ پىملى   تتب ى ۇۇۇىدا 

 تتبتىلىمىى. 
   ىلرۇۇۇ  سۇۇۇ ك نل ق ئتق تىۇۇۇۇدە.  پەر  بتلۇۇۇ     ۈملىۇۇۇدە ئىىىۇۇۇ ( 1

 مەسىلەن: 
 )ئەگەر سىلەر قايت اپالر بىىم  قايتىمىى( 
 د  ەن ە ئتبشاش. 

 ىە ئىىى     ىلر   ەزملىك ئتق تىۇدە ۈملىدە بتل     ئى ىد( 2
  ۇۇۇۇۇەر    ىۇۇۇۇۇ  ىە  ائىلۇۇۇۇۇدىى تەركىۇۇۇۇۇب تا قۇۇۇۇۇان ئىۇۇۇۇۇ ە بتلۇۇۇۇۇ   ك لىۇۇۇۇۇدە. بۇۇۇۇۇ  ىاقىتتۇۇۇۇۇا 

 رىئ ئترنىۇۇۇۇۇۇۇدابەىىۇۇۇۇۇۇۇ   بتلۇۇۇۇۇۇۇ   بۇۇۇۇۇۇۇاش ك لىشۇۇۇۇۇۇۇرىۇۇۇۇۇۇۇئ د ۇۇۇۇۇۇۇ ەن ئى ى« » ۇۇۇۇۇۇۇۈملە 
ئىىىۇ     ىلرۇ   ەزملىۇك « »ك لىدە؛ ياك   ەر     ىۇ  ئۆتۈملۇۈۋ بتل ۇا  

 ئتق ت     ەر     ىلرىئ تتلدەرب چى   بتلىدە. مەسىلەن: 
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 )ئى ە( ﴾﴿
 لىك يابش  ئى  قىلىدىىەن  ئ نىئ م كا اتىر  كۆرىدە()كىمى  زەررىچى

»  پەمۇۇۇدە ئىۇۇۇ ە  ۇۇۇەر  قت  مچى ۇۇۇ  —« »ب نى ۇۇۇدا 
 ۇۇۇەرترىئ  ۇۇۇاىاب  بتلۇۇۇ    —« »  پەمۇۇۇدە بەىەر  ۇۇۇەر     ىلۇۇۇ  —« 

 كەل ەن. 
 دەرب چ ()تتل   

 )كىمر  كۆرسە  ئ نى غا چى ايلىك سۆزلەيمەن(
 —« »  پەمۇدە تتلۇدەرب چ   ەر  قت  مچى ۇ  —« »ب نى دا 

 ىدەر.  ەرترىئ  اىاب —« » ەر     ىل   
ئىىىۇۇۇۇ     ىلرۇۇۇۇ   ەزملىۇۇۇۇك ئتق تىۇۇۇۇدە.  ۈملىۇۇۇۇدە بتلۇۇۇۇ     ئى ۇۇۇۇىد( 3

 بىلەن ئتبشاش. مەسىلەن:  «» ىەزىزى   ۈملىدىى  
 )تتلدەرب چ (   ﴾﴿

 )قانداقلىى  يابش  ئەمەلر  قىل اپالر ئالالل ئ ن  بىلىل ت رىدە(
 —« » ۇۇەر  قت  مچى ۇ  پەمۇۇدە تتلۇۇدەرب چ    —« » اب نى ۇد

  ەرترىئ  اىابىدەر.  —« » ەر     ىل   
 ئى ە

 ئ نى دىى يى اق بتا( )ساپا ن مە زى انلىك بتل ا
 ۇۇەر   —« » ۇۇەر  قت  مچى ۇۇ  پەمۇۇدە ئىۇۇ ە   —« »ب نى ۇۇدا 

  ەرترىئ  اىابىدەر.  —« »  پەمدە بەىەر    ىل 
ىۇۇدە تىۇۇ  بتلۇۇ     ۈملىۇدە ئىىىۇۇ     ىلرۇۇ   ەزملىۇۇك ئتق رەى( 4

 ىە  ەر     ىلرىئ ىاقىم تتلدەرب چى   بتلىدە. مەسىلەن: 

 سەن قاچان سە ەر قىل اڭ مەنم     ىاقىتتا سە ەر قىلىمەن()
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 ۇۇۇۇۇۇەر  قت  مچى ۇۇۇۇۇۇ  پەمۇۇۇۇۇۇدە ىاقىۇۇۇۇۇۇم تتلۇۇۇۇۇۇدەرب چ    —« »ب نى ۇۇۇۇۇۇدا 
  ەرترىئ  اىابىدەر.  —« » ەر     ىل    —« »

رەىىۇۇ  بتلۇۇ     ۈملىۇۇدە ئىىىۇۇ     ىلرۇۇ   ەزملىۇۇك ئتق تىۇۇدە ( 5
 ىە  ەر     ىلرىئ ئترەن تتلدەرب چى   بتلىدە. مەسىلەن:

 )سەن قەيەردە ت رساڭ مەن    يەردە ت رىمەن(
ر  قت  مچى ۇۇۇۇۇۇ  پەمۇۇۇۇۇۇدە ئۇۇۇۇۇۇترەن تتلۇۇۇۇۇۇدەرب چ    ۇۇۇۇۇۇە —« »ب نى ۇۇۇۇۇۇدا 

  ەرترىئ  اىابىدەر.  —« » ەر     ىل     —« »
« »قت ۇۇ ل   ك لىۇدە. ئۇۇ  بۇۇ  ىاقىتتۇا « »بۇ  رەىىشۇۇىە كۇۆ ىرچە زى ۇۇادە 

 بتل ا تەكىتر  ئ قت رىدە. مەسىلەن: « »بتلىدە. ئ نى دىى  
﴿﴾ 

 )سىلەر قەيەردە بتلماپالر ئۆلۈ  پامان سىلەرن  تا ىدە(
 ۇۇۇۇۇەر  قت  مچى ۇۇۇۇۇ  پەمۇۇۇۇۇدە ئۇۇۇۇۇترەن تتلۇۇۇۇۇدەرب چ    — «»ب نى ۇۇۇۇۇدا 

  ەرترىئ  اىابىدەر.  —« » ەر     ىل     —« »
تق تىۇۇۇۇۇدە ئى ۇۇۇۇۇىد بتلۇۇۇۇۇ     ۈملىۇۇۇۇۇدە ئىىىۇۇۇۇۇ     ىلرۇۇۇۇۇ   ەزملىۇۇۇۇۇك ئ( 6

پەمۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇدە تتلۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇدەرب چ  بتلۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ   ك لىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇدە. ئى  ابۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  ئۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۆز  ئىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇىا ە  قىلىرغۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇان 
 ئى ىمرىئ ئى  ابىغا ئاساسەن بەل ىلىرىدە. مەسىلەن: 

 )بىى ك ت برانىدا قاي   ل بەتر  تا  اق ئ ن  س تى الىمىى(
»  مچى ۇۇۇ  پەمۇۇۇدە تتلۇۇۇدەرب چ    ۇۇۇەر  قت —« »ب نى ۇۇۇدا 

  ەرترىئ  اىابىدەر.  –« » ەر     ىل    — «
ئى ۇۇىد بتلۇۇ     ۈملىۇۇدە ئىىىۇۇ     ىلرۇۇ   ەزملىۇۇك ئتق تىۇۇدە. ( 2

 بىلەن ئتبشاش. مەسىلەن: «» ۈملىدىى  ىەزىزى   
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 بتل  ىدىى قەت ى رەزەر سەن ئ  ت اپال بىى تەستىقاليمىى( )قانداق
 —« » ەر  قت  مچى   پەمۇدە تتلۇدەرب چ    —« »ب نى دا 

  ەرترىئ  اىابىدەر. –« » ەر     ىل   

 توغرىسىدا  ۋە ئۇنىڭ جاۋابى پېئىل تر: شەمەزمۇن -2
م نۇۇۇداق بىۇۇۇ  قۇۇۇانچە بىۇۇۇ   ۇۇۇەر     ىۇۇۇ  ىە ئ نىۇۇۇئ  اىابىۇۇۇدا كەلۇۇۇ ەن    ىۇۇۇ  

 بتلىدە: 
 ( كەل ۈس  زامان    ىل  بتلىدە. مەسىلەن: 1

 )سىلەر قايت اپالر بىىم  قايتىمىى( ﴾﴿
 د  ەن ە ئتبشاش. 

 ( ئۆتىەن زامان    ىل  بتلىدە. مەسىلەن: 2
 )سىلەر قايت اپالر بىىم  قايتىمىى(

 ئتبشاش. د  ەن ە 
(  ۇۇۇۇۇۇەر  ئۇۇۇۇۇۇۆتىەن زامۇۇۇۇۇۇان    ىلۇۇۇۇۇۇ    ۇۇۇۇۇۇەرترىئ  ۇۇۇۇۇۇاىاب  كەل ۈسۇۇۇۇۇۇ  زامۇۇۇۇۇۇان 3

    ىل  بتلىدە. مەسىلەن: 

)كىمى  )ئۆزىرىئ ئەمىل  بىلەن( ئابى ەترىئ ساىابىر  كۆزلى ە  ئ نىئ 
 ساىابىر  كۆ ەيتىل ب  ىمىى(

  ە ئتبشاش. د  ەن
(  ۇۇۇۇۇۇەر  كەل ۈسۇۇۇۇۇۇ  زامۇۇۇۇۇۇان    ىلۇۇۇۇۇۇ    ۇۇۇۇۇۇەرترىئ  ۇۇۇۇۇۇاىاب  ئۇۇۇۇۇۇۆتىەن زامۇۇۇۇۇۇان 4

    ىل  بتلىدە. مەسىلەن: 
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 )پەدى ( «»
)كىمىۇۇ  قەدر  ك چى ۇۇ  ئىشۇۇەن  بىۇۇلەن سۇۇاىاب ئۈمىۇۇد قىلىۇۇل ئ بلىمۇۇاي 

  ناپلى   مەبزى ە  قىلىرىدە(ئىبادە  قىل ا  ئ نىئ گ

نىڭ «»شەرتنىڭ جاۋابىنىڭ ئالدىغا مەزمۇن:  -3
 توغرىسىدا  قوشۇلۇشى

ئالۇۇۇۇۇدىرق  دەرسۇۇۇۇۇۇتە م نۇۇۇۇۇۇداق ئىىىۇۇۇۇۇۇ  بىۇۇۇۇۇۇ  ئەپ الۇۇۇۇۇۇدا  ۇۇۇۇۇۇەرترىئ  اىابىرىۇۇۇۇۇۇئ 
(  ۇۇۇۇۇۇۇەرترىئ  ۇۇۇۇۇۇۇاىاب  1قت ۇۇۇۇۇۇۇ لىدىغانلىقىر  ئۆگىرىۇۇۇۇۇۇۇل ئۇۇۇۇۇۇۇۆتىەن: « »ئالۇۇۇۇۇۇۇدىغا 

 تەلە     ىل  بتل ا. (  ەرترىئ  اىاب  2ئى ىملىك  ۈملە بتل ا؛ 
 ئەمد  ب  دەرستە م    مەزم نرىئ داىام  ئۈستىدە تتبتىلىمىى: 

قت ۇۇۇ لىدە. « »ئ نىۇۇۇئ ئالۇۇۇدىغا (  ۇۇەرترىئ  ۇۇۇاىاب  تۇۇۇۈ     ىۇۇۇ  بتل ۇۇۇا  3
 مەسىلەن: 

 )پەدى (  «»
 )كىد بىىگە بائىرلىك قىل ا  ئ  بىىدىى ئەمەي(

  د  ەن ە ئتبشاش.
قت ۇۇۇۇ لىدە. « »ئ نىۇۇۇۇئ ئالۇۇۇۇدىغا قت  ل ۇۇۇۇا  « »(  ۇۇۇۇەرترىئ  اىابىغۇۇۇۇا 4

 مەسىلەن: 
﴿﴾ 

)كىمى  ئالالپقا ىە ئ نىئ  ەيغەمبى ى ە بتي  ن ا  ناپايىت  چتڭ 
 م ىە زەقى ەتىە ئ  ىشىدە(

 د  ەن ە ئتبشاش. 
( « )»ىابىغۇۇۇا بتل   ۇۇۇىى قت  مچى ۇۇۇ  بتلغۇۇۇان  ۇۇۇەرترىئ  ا( 5

 مەسىلەن:  قت  لىدە.« »ئ نىئ ئالدىغا قت  ل ا  
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 ) ارائىم قانداق بتل  ىدىى قەت ى رەزەر يالغان سۆزلىمەيمەن(
 د  ەن ە ئتبشاش. 

« »قت  ل ۇۇۇۇۇا  ئ نىۇۇۇۇۇئ ئالۇۇۇۇۇدىغا « »(  ۇۇۇۇۇەرترىئ  اىابىرىۇۇۇۇۇئ ئالۇۇۇۇۇدىغا 6
 قت  لىدە. مەسىلەن: 

 )پەدى (« »
 ()كىمى  دەن ادا يىزەۋ كى ىد كى  ە  ئابى ەتتە ئ ن  پەرگىى كى ەلمەيدە

 د  ەن ە ئتبشاش. 
قت ۇۇۇۇۇ لىدە. « »لۇۇۇۇۇدىغا قت  ل ۇۇۇۇۇا  ئ نىۇۇۇۇۇئ ئا« »(  ۇۇۇۇۇەرترىئ  اىابىغۇۇۇۇۇا 2

 مەسىلەن: 
 )سەن سە ەر قىل اڭ مەنم  سە ەر قىلىمەن(

 د  ەن ە ئتبشاش. 
قت ۇ لىدە. « »ئ نىۇئ ئالۇدىغا قت  ل ۇا  « »(  ەرترىئ  اىابىغا 8

  مەسىلەن:
 

)ئەگەر سىلەر )ئ  م ئمىرلەرى م   ىىالرنىئ پەرەم ە كى ىشتىى چەكلىرىش  
 بىلەن(   قى لىقتىى قترق اپالر  ئالالل سىلەرن  ئۆز  ەزل  بىلەن باي قىلىدە(

 د  ەن ە ئتبشاش. 
ئ نىۇۇۇۇۇۇئ كەلتۇۇۇۇۇۇۈرەل ەن بتل ۇۇۇۇۇۇا  « »(  ۇۇۇۇۇۇەرترىئ  اىابىرىۇۇۇۇۇۇئ ئالۇۇۇۇۇۇدىغا 0
   لىدە. مەسىلەن:قت« »ئالدىغا 
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)كىمى  ناپەق ئادە  ئۆلتۈرمى ەن ياك  يەر يۈزىدە ب زب نچىلىك قىلمىغان 
 ىدە(بى  ئادەمر  ئۆلتۈرسە  ئ   ۈتۈن ئىر انالرن  ئۆلتۈرگەندەۋ بتل

 د  ەن ە ئتبشاش. 
قت  ل ۇۇۇۇۇۇا   ۇۇۇۇۇۇەرترىئ  ۇۇۇۇۇۇاىاب   ەزملىۇۇۇۇۇۇك « »ئەگەر  ۇۇۇۇۇۇەرترىئ  اىابىغۇۇۇۇۇۇا 

ئتق لمايدە. ب  ىاقىتتا  ۈملىرىئ ئى  اب  تەقدى ىس بتل    ئترەن  ەپەتتىى 
  ەز  ئتق لىدە. 

 توغرىسىدا  «»پېئىلالرنىڭ ئاخىردىكى  تۈرىدىكى« »مەزمۇن:  -4
) ەزملىۇۇك « »د ۇۇ ەن    ىلالرنىۇئ ئۇۇابى دىى  ىە 

ئتق لغۇۇۇۇان ىاقىتتۇۇۇۇا( كۇۇۇۇۆ  ئىشۇۇۇۇلىتىل ەنلىى  ىە تىلغۇۇۇۇا يەپ ىۇۇۇۇ  بتل  ۇۇۇۇ  ئۈچۇۇۇۇۈن 
بەز  ىاقىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇتالردا تا ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇلىرىل ك تىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇدە. ئەممۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇا  مەنە  ەپەتۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇتە پ چقانۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇداق 

بتلمايۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇدە. بۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ دد   ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇائى  م تەنەببىرىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇئ م نۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ   ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  ى ىدىىى ە  ئۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۆزگى ى 
 ئتبشاش: 

 

 مەزم ن : 
 بتل ا  ك  ەا قانداق كىش  ئاچچىك ئ غىى   
 ئ  كىشى ە تاتلىك س م  ئاچچىك ت ت ر.   

 توغرىسىدا  «»بولۇپ كەلگەن  ىييەەربخەمەزمۇن:  -5
د ۇۇ ەن  ۇۇۈملە ئ چ ايۇۇدە. ب نى ۇۇدىى  « »تە ت ىى ۇۇت

 «»بتلۇۇ   كەلۇۇ ەن  بەرى ۇۇ ەبتلماسۇۇتىى  بەلىۇ  بە ئالمىشۇۇ سۇۇتراق « »
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د ۇۇۇ ەن مەنىۇۇۇۇدە.  ۇۇۇ پا  بۇۇۇۇ   ۈملىرىۇۇۇۇئ « ن ربۇۇۇۇ ن»  «كۇۇۇۆ »(دەر. )
 «. سەن ماپا ب نداق گە ر  كۆ  ق تىد ئ  تتىئ»مەنى   م نداق: 

گە ئائىۇۇم بىۇۇۇ  قى ۇۇۇىد قائىۇۇدىلەرن  بايۇۇۇان قىلىۇۇۇل «»بىۇۇى تۆىەنۇۇۇدە م  ۇۇ  
 ئۆتىمىى:  
(نىۇۇۇۇۇئ « )»بتلغۇۇۇۇۇان  ئالمىشۇۇۇۇ ( بىۇۇۇۇى ئىل ىۇۇۇۇۇ   سۇۇۇۇۇتراق 1

 ەرقلەندەرگۈچى ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇىرىئ زەبەرلىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇك ئتق لىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇدىغانلىقىر  ئۆگىرىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇل ئۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۆتىەن. 
 مەسىلەن: 
 

 د  ەن ە ئتبشاش. 
ئۇۇۇۇۇۇۇابى ىر  زىۇۇۇۇۇۇۇ  قىلغۇۇۇۇۇۇۇ چ   نىۇۇۇۇۇۇۇئ ئالۇۇۇۇۇۇۇدىغا«»بتلغۇۇۇۇۇۇۇان  ئالمىشۇۇۇۇۇۇۇ سۇۇۇۇۇۇۇتراق 

قت ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ مچە كى سۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇە  ئ نىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇئ  ەرقلەندەرگۈچى ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇىرىئ زى لىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇك ئتق لىشۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇىم  ىە 
 زەبەرلىك ئتق لىشىم  دەرەي. مەسىلەن: 

  /
 د  ەن ە ئتبشاش. 

-ۇگە كەل ۇۇۇۇۇۇەۋ  ئ نىۇۇۇۇۇۇئ  ەرقۇۇۇۇۇۇ«»بتلۇۇۇۇۇۇ   كەلۇۇۇۇۇۇ ەن  بەرى ۇۇۇۇۇۇ ەئەممۇۇۇۇۇۇا  بە
 لەندەرگۈچى   پەردائىد زى لىك ئتق ل    زۆرەر. مەسىلەن: ۇ

 )ئاسماندا ي لت ز ن مىد  ەن كۆ  پە(
 د  ەن ە ئتبشاش. 

بىۇۇۇۇۇۇۇۇلەن زى لىۇۇۇۇۇۇۇۇك ئتق لىۇۇۇۇۇۇۇۇدە. « »ئ نىۇۇۇۇۇۇۇۇئ  ەرقلەندەرگۈچى ۇۇۇۇۇۇۇۇ  ىۇۇۇۇۇۇۇۇدە بەز
 مەسىلەن: 

 ئايە ( -240)بەقەرە 
ئالالپرىئ ئى ادى   بىلەن ئاز  امائە  كۆ   امائە  ئۈستىدىى بەلىبە قىلىدە
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نىۇۇۇئ  ەرقلەندەرگۈچى ۇۇۇ  بى لىۇۇۇك «»غۇۇۇان سۇۇۇتراق قت  مچى ۇۇۇ  بتل0
نىۇۇۇۇۇۇئ «»بتلۇۇۇۇۇۇ   كەلۇۇۇۇۇۇ ەن  بەرى ۇۇۇۇۇۇ ەپۇۇۇۇۇۇالەتتە زى لىۇۇۇۇۇۇك ئتق لىۇۇۇۇۇۇدە. ئەممۇۇۇۇۇۇا  بە

 ەرقلەندەرگۈچى   مەيل  كۆ لۈۋ بتل  ن  مەيل  بى لىك بتل  ن ئىىىىل  
بىۇۇۇۇۇۇ  ئەپ الۇۇۇۇۇۇدا زى لىۇۇۇۇۇۇك ئتق لىۇۇۇۇۇۇدە.  ۇۇۇۇۇۇ نداقال  ئ نىۇۇۇۇۇۇئ  ەرقلەندەرگۈچى ۇۇۇۇۇۇىرىئ 

 كۆ  ئ چ ايدە پە     ئەىزەلدەر. مەسىلەن:  بى لىك پالەتتە ك لىش 
/

 )مەن ن رب نلىغان كىتابالرن  ئتق دە (
 د  ەن ە ئتبشاش. 

 توغرىسىدا  «»مەزمۇن:  -6
ملە د ۇۇۇۇ ەن  ۇۇۇۇۇۈ« »ت ىى ۇۇۇۇتتە 

 مەنى ىدە كەل ەن. « »بتل ا « »ب نى دىى  ئ چ ايدە. 
د ۇۇۇۇۇۇۇۇ ەن  ۇۇۇۇۇۇۇۇۈملە ئ چ ايۇۇۇۇۇۇۇۇدە. « » ۇۇۇۇۇۇۇۇ نى دەۋ  

نىۇۇۇۇۇۇۇۇئ (بتل ۇۇۇۇۇۇۇۇا سۇۇۇۇۇۇۇۇەىەب كۆرسۇۇۇۇۇۇۇۇىتى   مۇۇۇۇۇۇۇۇ  )« »ب نى ۇۇۇۇۇۇۇۇدىى  
د  ەنلىۇۇۇۇۇك « ».  ۇۇۇۇۇ پا  بۇۇۇۇۇ   ۇۇۇۇۇۈملە مەنى ۇۇۇۇۇىدە كەلۇۇۇۇۇ ەن
 «. مەن دىققىتى ر  چ چى ەتمەسلىك ئۈچۈن كى دىد»بتلىدە. مەنى  : 

دىۇۇۇۇۇۇى ك ۇۇۇۇۇۇ ىى كەلۇۇۇۇۇۇ ەن كەل ۈسۇۇۇۇۇۇ  زامۇۇۇۇۇۇان    ىلۇۇۇۇۇۇ  بتل ۇۇۇۇۇۇا  ىا ىۇۇۇۇۇۇب «»
 نىئ سەىەب  بىلەن زەبەرلىك پالەتتە ئتق لىدە. «»پالەتتە يت  رەن 

 توغرىسىدا  «»مەزمۇن:  -7
« »د ۇۇۇۇ ەن ئىبۇۇۇۇارە  ئ چ ايۇۇۇۇدە. ب نى ۇۇۇۇدىى  « »ت ىى ۇۇۇۇتتە 

)ئۇۇۇۇۇاا  تۇۇۇۇۇ  ( د ۇۇۇۇۇ ەن بۇۇۇۇۇ ي ەق    ىلرىۇۇۇۇۇئ مەنى ۇۇۇۇۇىر  ئ قتۇۇۇۇۇۇ رە  « »بتل ۇۇۇۇۇا 
 كەل ەن    ىلرامدىى ئىبارە . مەسىلەن: 
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 )ئ  ئەل ى كىتابر  ئاا( 
 ق  ىردا الرى كىتابر  ئ لى الر()ئ   

 د  ەن ە ئتبشاش. 

 توغرىسىدا  الرنى كىچىكلىتىشئىسىمتۆت ھەرپلىك مەزمۇن:  -8
« »...  ربۇۇۇۇۇۇۇا ئتبشۇۇۇۇۇۇۇاش تۇۇۇۇۇۇۇۆ  پەر لىۇۇۇۇۇۇۇۇك ئى ۇۇۇۇۇۇۇىمالر    

 ئۆلچىمىدە كىچىىلىتىلىدە. مەسىلەن: 
 )كىتابچە  رى الە(← 
 )ئتب لچاق  كىچىك با ( ← 

 د  ەن ە ئتبشاش. 
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 بەشىنچى دەرسئون 
 

 توغرىسىدا  پېئىل

( ىە ئەسۇۇل  تۇۇۆ  پەر لىۇۇك ئەسۇۇل  ئۇۇۈس پەر لىۇۇك    ىۇۇ  ) —   ىۇۇ  
 ( دە  ئىىى  تۈرگە ئاي ىلىدە.    ى  )

لالرنۇۇۇۇۇۇ  ئەسۇۇۇۇۇۇل  ئۇۇۇۇۇۇۈس پەر ۇۇۇۇۇۇتىى تۇۇۇۇۇۇۈزەل ەن    ى —ئۇۇۇۇۇۇۈس پەر لىۇۇۇۇۇۇك    ىۇۇۇۇۇۇ  
 د  ەن ە ئتبشاش. كۆرسىتىدە. مەسىلەن: 

ئەسۇۇۇۇل  تۇۇۇۇۆ  پەر ۇۇۇۇتىى تۇۇۇۇۈزەل ەن    ىلالرنۇۇۇۇ   —تۇۇۇۇۆ  پەر لىۇۇۇۇك    ىۇۇۇۇ  
 د  ەن ە ئتبشاش. كۆرسىتىدە. مەسىلەن: 

ئۇۇاي ىد -بۇ  ئۇۇۈس پەر لىۇۇك ىە تۇۇۆ  پەر لىۇۇك    ىلالرنىۇۇئ پەربىۇۇ   ئۇۇاي ىد
( ياسۇۇۇۇۇالما    ىۇۇۇۇۇ  ( ىە مەزىۇۇۇۇد )تۇۇۇۇۈ     ىۇۇۇۇۇ پالۇۇۇۇدا مۇۇۇۇۇ  ەررەد )

 دە  ئىىى  تۈرگە ئاي ىلىدە. 
بۇۇۇارلىك پەر لىۇۇۇۇ   ئەسۇۇۇلىس پەر  بتلغۇۇۇان  ئ نى غۇۇۇۇا  —مۇۇۇ  ەررەد    ىۇۇۇ  

 با ۇۇۇقا پەر  قت ۇۇۇ لمىغان تۇۇۇۈ     ىلۇۇۇدىى ئىبۇۇۇارە . مەسۇۇۇىلەن:
 د  ەن ە ئتبشاش. 

زى ۇادە    ىلرىۇئ ئەسۇل  پەر لىۇ ى ە بىۇ  يۇاك  بىۇ  قۇانچە  —مەزىۇد    ىۇ  
ئىبۇۇارە . مەسۇۇۇىلەن: پەر  قت ۇۇ لغان ياسۇۇۇالما    ىلۇۇۇدىى 

 د  ەن ە ئتبشاش.  
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 لتە باب  بتل    ئ  ر: (    ىلرىئ ئائۈس پەر لىك م  ەررەد )
/مەسىلەن: /( 1
/ مەسىلەن:/( 2
/مەسىلەن: /2
/ مەسىلەن:/1
/ مەسىلەن:/4
/ مەسىلەن:/6

د ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇمەۋ  پەرقانۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇداق ئۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۈس پەر لىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇك مۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  ەررەد   ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ ىلالر م  ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  ئۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇالتە 
 ئۆلچەمرىئ بى ى ە چۈ مەي قالمايدە. 

ئەمۇۇۇۇۇد  بىۇۇۇۇۇى بۇۇۇۇۇ  دەرسۇۇۇۇۇىمىىدىى با ۇۇۇۇۇال  ئۇۇۇۇۇۈس پەر لىۇۇۇۇۇك مەزىۇۇۇۇۇد    ىللىۇۇۇۇۇ   
 (نىئ بابلى   بىلەن تتن  ىمىى. )

نىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇئ «»بۇۇۇۇۇۇۇۇۇاب  بتلۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ    ئ نى ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇدا « /»ىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  بۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇاب  ئ نىۇۇۇۇۇۇۇۇۇئ ب
 تەك ارلىرىش  بىلەن ئەسل  ئۈس پەر ىە بى  پەر  زى ادە قىلىرغان. 

ئۆلچىمىدە تۈرلىرىدە.  ەقە  م    بابرىئ « »ب  بابرىئ مەسدى   
)پەمۇۇۇۇۇۇۇۇىە( بتلغۇۇۇۇۇۇۇان   ۇۇۇۇۇۇۇۇ ىلالردىى « »نۇۇۇۇۇۇۇاقى     ىلۇۇۇۇۇۇۇۇ  بىۇۇۇۇۇۇۇلەن ئۇۇۇۇۇۇۇۇابى ق  پەر ۇۇۇۇۇۇۇ  

                                           ئۆلچىمىدە تۈرلىرىدە. مەسىلەن: « »
 مەنىسى مەسدەر بۇيرۇق كەلگۈسى زامان ئۆتكەن زامان

 مەۋسا   بەر
 مەۋسۆي

 ماققار   ئال
 مەۋتەب ىىلى
 ماقئاتى
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(دەر  سۇۇۇىمائىس )ئۇۇۇۈس پەر لىۇۇۇك مۇۇۇ  ەررەد    ىلالرنىۇۇۇئ مەسۇۇۇدى   
 (دەر. با قىلى ىرىئ قى اسىس )

 باشقا قائىدىلەر  
تۇۇۇۇۇۆ  پەر لىۇۇۇۇۇك    ىلالرنىۇۇۇۇۇئ ك لىۇۇۇۇۇدىغان زامۇۇۇۇۇان قت  مچى ۇۇۇۇۇ   ىشۇۇۇۇۇلىك ( 1

ئۆلچىمىدە كەل ەن    ىلالر بتل    ئ  ئتق لىدە )ئ  ر 
بىۇۇۇۇۇۇۇۇ  ئۆلچەمۇۇۇۇۇۇۇۇدىى     ىلالرنىۇۇۇۇۇۇۇۇئ ك لىۇۇۇۇۇۇۇۇدىغان زامۇۇۇۇۇۇۇۇان قت ۇۇۇۇۇۇۇۇ مچىلى    ىشۇۇۇۇۇۇۇۇلىك 

 ئتق لىدە(.
مۇۇۇۇۇۇۇ  ەررەد ئ ئۇۇۇۇۇۇۇۈس پەر لىۇۇۇۇۇۇۇك بىۇۇۇۇۇۇۇى ئىل ى ىىۇۇۇۇۇۇۇ  دەرسۇۇۇۇۇۇۇتە ئى ۇۇۇۇۇۇۇىد  ائىلرىۇۇۇۇۇۇۇ( 2

ئۆلچىمىۇۇۇۇۇۇۇۇۇدە ياسۇۇۇۇۇۇۇۇۇىلىدىغانلىقىر  ئۆگىرىۇۇۇۇۇۇۇۇۇل ئۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۆتىەن. « »  ۇۇۇۇۇۇۇۇۇ ىلالردىى 
ئۇۇۇۇۈس پەر لىۇۇۇك مۇۇۇۇ  ەررەد    ىلالرنىۇۇۇۇئ   ئەمۇۇۇد   ۇۇۇۇ ن  بىلىشۇۇۇىمىى ك  ەكىۇۇۇۇ   ئۇۇۇ

 ىرىۇۇئ ئالدىۇۇدىى با قى ۇۇىدىى  ۇۇ     ىلرىۇۇئ كەل ۈسۇۇ  زامۇۇان    ىلىرىۇۇئ ئابى 
قت  مچى ۇۇۇۇۇۇۇۇىرىئ ئترنىغۇۇۇۇۇۇۇۇا  ىۇۇۇۇۇۇۇۇ   زى لىۇۇۇۇۇۇۇۇك قىلىۇۇۇۇۇۇۇۇ   كەل ۈسۇۇۇۇۇۇۇۇ  زامۇۇۇۇۇۇۇۇانپەر رۇۇۇۇۇۇۇۇ  

بىۇۇۇۇۇۇلەن  ىە ئابى ىغۇۇۇۇۇۇا تەنۇۇۇۇۇۇ ىى كى گۇۇۇۇۇۇۈزەش )مىۇۇۇۇۇۇد( كەلتۇۇۇۇۇۇۈرەش« »ئتق لغۇۇۇۇۇۇ چ  
 ياسىلىدە. مەسىلەن: 

 )م ئەللىد  ئتق تق چ (← 
 )ئەزان ئتق ب چ   م ئەززىى(← 

 د  ەن ە ئتبشاش. 
ئى ۇۇۇۇۇىد مە   لرىۇۇۇۇۇئ ئۇۇۇۇۇۈس پەر لىۇۇۇۇۇك مۇۇۇۇۇ  ەررەد بىۇۇۇۇۇى ئىل ى ىىۇۇۇۇۇ  دەرسۇۇۇۇۇتە ( 3

ئۆلچىمىۇۇۇۇۇۇۇۇدە ياسۇۇۇۇۇۇۇۇىلىدىغانلىقىر  ئۆگىرىۇۇۇۇۇۇۇۇل ئۇۇۇۇۇۇۇۇۆتىەن. « »  ۇۇۇۇۇۇۇۇ ىلالردىى 
ئەمۇۇۇد   ۇۇۇۇ ن  بىلىشۇۇۇىمىى ك  ەكىۇۇۇۇ   ئۇۇۇ  ئۇۇۇۇۈس پەر لىۇۇۇك مۇۇۇۇ  ەررەد    ىلالرنىۇۇۇۇئ 
با قى ۇۇىدىى  ۇۇ     ىلرىۇۇئ كەل ۈسۇۇ  زامۇۇان    ىلىرىۇۇئ ئابى ىرىۇۇئ ئالدىۇۇدىى  

ىلىۇۇۇۇۇ   كەل ۈسۇۇۇۇۇ  زامۇۇۇۇۇان قت  مچى ۇۇۇۇۇىرىئ ئترنىغۇۇۇۇۇا  ىۇۇۇۇۇ  پەر رۇۇۇۇۇ  زەبەرلىۇۇۇۇۇك ق
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ىە ئابى ىغۇۇۇۇۇۇا تەنۇۇۇۇۇۇ ىى كى گۇۇۇۇۇۇۈزەش بىۇۇۇۇۇۇلەن  )مىۇۇۇۇۇۇد( كەلتۇۇۇۇۇۇۈرەش« »ئتق لغۇۇۇۇۇۇ چ  
 مەسىلەن: ياسىلىدە.

 )تىىىملىغ چ   تىىىمالنغ چ (←←
 (ىىلغان ئەسەر)يازب چ   ي ←←

 د  ەن ە ئتبشاش. 
بىى ئىل ى ىى  دەرستە ئى ىد زامان ىە ئى ىد ماكانرىئ ئۇۈس پەر لىۇك ( 4

ئۆلچىمىۇۇۇۇۇدە ياسۇۇۇۇۇىلىدىغانلىقىر  « »ىە « »مۇۇۇۇۇ  ەررەد   ۇۇۇۇۇ ىلالردىى 
ئۆگىرىۇۇۇۇۇۇۇل ئۇۇۇۇۇۇۇۆتىەن. ئەمۇۇۇۇۇۇۇد   ۇۇۇۇۇۇۇ ن  بىلىشۇۇۇۇۇۇۇىمىى ك  ەكىۇۇۇۇۇۇۇ   ئۇۇۇۇۇۇۇ  ئۇۇۇۇۇۇۇۈس پەر لىۇۇۇۇۇۇۇك 

قى ۇۇۇىدىى ئى ۇۇۇىد مە   لرىۇۇۇئ ئۆلچىمىۇۇۇدە ياسۇۇۇىلىدە. مۇۇۇ  ەررەد    ىلالرنىۇۇۇئ با 
 مەسىلەن: 

 (ناماز ئتق يدىغان ئترەن)         ←/
 )ئى ىد زامان ىە ئى ىد ماكان(                            

تاماكا چ ىىدىغان ئترەن←/ 
 )ئى ىد زامان ىە ئى ىد ماكان(                            
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 دەرس ئون ئالتىنچى
 

 توغرىسىدا بابى  «»مەزمۇن:  -1
(    ىللى ىرىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇئ   دەرسۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇىمىىدە ئۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۈس پەر لىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇك مەزىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇد )بۇۇۇۇۇۇۇۇۇ

 باب  تتب ى ىدا تتبتىلىل ئۆتىمىى. « »بابلى ىدىى بتلغان 
« »)پەمۇۇۇۇۇىە( زى ۇۇۇۇۇادە. مەسۇۇۇۇۇدى   « »  بۇۇۇۇۇ  بابتۇۇۇۇۇا    ىلرىۇۇۇۇۇئ ب شۇۇۇۇۇىدا بىۇۇۇۇۇ
 ئۆلچىمىدە تۈرلىرىدە. مەسىلەن: 

 )ئەىەتمەۋ(/
 )م س لمان بتلماق( / 

 د  ەن ە ئتبشاش. 
( كەل ۈسۇۇۇۇۇۇ  زامۇۇۇۇۇۇان    ىۇۇۇۇۇۇ   ۇۇۇۇۇۇەكلىدە تا ۇۇۇۇۇۇلىرىل  بۇۇۇۇۇۇ  بابرىۇۇۇۇۇۇئ پەمىى ۇۇۇۇۇۇ  )

  ەكلىدە قايتىل ك لىدە. مەسىلەن: ب ي ەق    ى  
 ئەسلى  :           ب ي ەق    ى                                        

 )ئەىەتىىى(/
 )ئىمان ئ  م(  ()/

 د  ەن ە ئتبشاش. 
بتلۇۇ    ئ نىۇۇۇئ « »)پەمۇۇىە( يۇۇاك  سۇۇۇ ك نل ق  «»بۇۇ  بابرىۇۇئ    ىللى ىۇۇۇدا 

 با ئالما ت رىلىدە. مەسىلەن: «»ئالدىدىى  پەر  زى لىك بتل ا  ئ  ر 
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 )ئىمان ئ  تماق(←← 
 )ىەزىزە يۈكلىمەۋ(←← 

 د  ەن ە ئتبشاش. 

 توغرىسىدا  «»زمۇن: مە -2

قت  ل ۇۇۇۇا  بۇۇۇۇ  « » ۇۇۇۇەر  قت  مچى ۇۇۇۇ  بتلۇۇۇۇ    ئ نىۇۇۇۇئ ب شۇۇۇۇىغا  —« »
 پالر  ئ قت رىدە. ب  ىاقىتتا  ەرترىئ  اىاب  چۈ ۈ  قالىدە. مەسىلەن: « »

  
الل ئۆز ن رىر  م كەممەا )گەرچە كا ى  ر يامان كۆرگەن تەقدى دىم   ئال

 قىلىدە )يەن  ئۆزىرىئ دىرىر  ئا ىارىاليدە((
 د  ەن ە ئتبشاش. 

 توغرىسىدا  ى«»باشالش مەزمۇن:  -3

د ۇۇۇۇ ەن  ۇۇۇۇۈملە ئ چ ايۇۇۇۇدە. ب نىۇۇۇۇئ ب شۇۇۇۇىدىى  « »ت ىى ۇۇۇۇتتە 
ىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇدىى ئىبۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇارە . ئۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ   ۈملىرىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇئ مەزمۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ نىر  «  »با ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇالش  —« »

 ىدە. مەسىلەن: كۈچلەندەرە  ك ل
 )ئەل ەتتە ئابى ەترىئ ئە    بۈيۈكت ر(
 )ئابى ەترىئ ئازاب  بەۋ قاتتىك(

 د  ەن ە ئتبشاش. 
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 توغرىسىدا  «»مەزمۇن:  -4

  ئى مى ۇۇۇۇۇۇۇۇۇىرىئ تۈرىۇۇۇۇۇۇۇۇۇدىى    ۇۇۇۇۇۇۇۇۇ ىلالردىى بتلۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  « » —« »
 ئابى ىر   ىشلىك  بەىى ىرىئ ئابى ىر  زەبەرلىك ئتق تىدە. مەسىلەن: 

 ىد سەپەرگە ي قىى ئاب ىل قالد (پام
 د  ەن ە ئتبشاش. 

د ۇۇۇۇۇۇ ەن    ىلرىۇۇۇۇۇۇئ مەنى ۇۇۇۇۇۇىدە ك لىۇۇۇۇۇۇدە. « »( بەز  ىاقىتتۇۇۇۇۇۇا ئۇۇۇۇۇۇ  )
 مەسىلەن: 

 
)ئالالل قەلبى الرن  بى لە تۈرد   ئالالپرىئ ن  مىت  بىلەن ئۆزئارا 

 ق  ىرداش بتلدەپالر(
 د  ەن ە ئتبشاش. 

 توغرىسىدا  «»مەزمۇن:  -5

دىى  تۈرىۇۇۇ« »ي قىرال ۇۇۇت رەش    ىلۇۇ    ۇۇۇ نداقال ب مۇۇ   —« »
    ىلالردىى. 

ىە كەل ۈسۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  زامۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇان    ىلىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇدىى  ەكىللىرىشۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  « »ئ نىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇئ بەىىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ   
 ك  ەۋ. مەسىلەن: 

 )دەري ئابى لىشاي دە  قالد (  
 د  ەن ە ئتبشاش. 
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 ب     ىلرىئ يەنە كەل ۈس  زامان  ەكلىم  ئىشلىتىلىدە. مەسىلەن: 

 )ئتق ب چىالرنىئ ئۆز  ەپەرلى ى ە قايتىشىغا ئاز قالد (

 توغرىسىدا  «»تولۇق مۇبھەملىكنى ئۇقتۇرىدىغان مەزمۇن:  -6

 —« »د ۇۇ ەن ئىبۇۇۇارە ئ چ ايۇۇدە. ئ نى ۇۇۇدىى  « »ت ىى ۇۇتتە 
د ۇۇۇۇۇ ەن مەنىۇۇۇۇۇدە. ئۇۇۇۇۇ  ئۆزىرىۇۇۇۇۇئ « مەلۇۇۇۇۇ   بىۇۇۇۇۇ »ە  تتلۇۇۇۇۇ ق مۇۇۇۇۇ بجەملىىر  ئ قت رىۇۇۇۇۇد

 ئالدىدىى  ئى ىمر  سۈ ەتلە  ك لىدە. مەسىلەن: 

 )مەن مەل   بى  سەىەب بىلەن رى ازبا سە ەر قىلدىد(

 ە ئتق دە ()مەن ب  بەىەرن  مەل   بى  بەتت
 د  ەن ە ئتبشاش. 

 توغرىسىدا  «»مەزمۇن:  -7

« »د ۇۇۇ ەن ئىبۇۇۇارە ئ چ ايۇۇۇدە. ئ نى ۇۇۇدىى  « »ت ىى ۇۇۇتتە 
ى ىرىئ ( ئۆزىرىئ دادد  ەن سۆزدىى  ئتم مىس قائىدە م نداق: ئەگەر ئ  )

سۇۇۇۇۇۇۇۇۇۈ ە  بتلۇۇۇۇۇۇۇۇۇ   ئى ۇۇۇۇۇۇۇۇۇمىغا ئىۇۇۇۇۇۇۇۇۇىا ە  قىلىر ۇۇۇۇۇۇۇۇۇا ىە ئالدىۇۇۇۇۇۇۇۇۇدىى  بۇۇۇۇۇۇۇۇۇاي ئى ۇۇۇۇۇۇۇۇۇىمغا 
 ( تا لىرىل ك تىدە. مەسىلەن: كەل ە  ئ نى دىى  پەمىە ) 

 د  ەن ە ئتبشاش. 
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ب نىۇۇئ يەنە بىۇۇ   ۇۇەرت  چتقۇۇ   ئۇۇۈس سۇۇۆز بىۇۇ  قۇۇ ردا ك لىشۇۇ  ك ۇۇ ەۋ. ئەگەر 
ردا كەل ۇۇۇۇۇە  ئ نى ۇۇۇۇۇدىى  ئ نىۇۇۇۇۇئ بەزى ۇۇۇۇۇ  بىۇۇۇۇۇ  قۇۇۇۇۇ ردا  يەنە بەزى ۇۇۇۇۇ  يەنە بىۇۇۇۇۇ  قۇۇۇۇۇ 

 پەمىە يەنىال ي ىىلىدە. مەسىلەن: 
    ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...

 د  ەن ە ئتبشاش. 
ىغا چۈ مى ە  پەمۇىە ( ئىىى  باي ئى ىمرىئ ئتتت رى   نداقال ئ  )

 تا لىرىل كەتمەيدە. مەسىلەن: 

 د  ەن ە ئتبشاش. 
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 تىنچى دەرسيەتئون 
 

 توغرىسىدا  ئۆتۈملۈك ۋە ئۆتۈمسىز پېئىلمەزمۇن:  -1
(  ائىلۇۇۇۇۇدىى ئۆتۇۇۇۇۇۈ  مە  ۇۇۇۇۇ ا ) —(    ىۇۇۇۇۇ  ئۆتۈملۇۇۇۇۇۈۋ )
 ن    ىلدىى ئىبارە . مەسىلەن: تەلە  قىلىدىغا

 )ئىب اپىد ئەلەيجى  ا   كەئبىر  بىرا قىلد (
 د  ەن ە ئتبشاش. 

-پەرىىەترۇۇۇ  ئترەنۇۇۇدىغ چ  بىۇۇۇ   ائىلغۇۇۇا ىە ئىۇۇۇ -ئۆتۈملۇۇۇۈۋ    ىۇۇۇ  ئىۇۇۇ 
ب چ (با متپتۇۇۇۇاج پەرىىەترىۇۇۇۇئ ئۇۇۇۇتب  ىت  بتلغۇۇۇۇان بىۇۇۇۇ  مە  ۇۇۇۇ ا )يەنۇۇۇۇ  تتلۇۇۇۇدەر

 بتلىدە. 
د ۇۇ ەن ئالما ۇۇر  « »بۇۇ  بىۇۇ     ىلرىۇۇئ بەل ى ۇۇ  مە   لغۇۇا قايتىۇۇدىغان 

 قتب ا قىلىشتىى ئىبارە . مەسىلەن: 

 )ئتق ب چ  دەرسر  ئتق د  ىە ئ ن  چۈ ەند (

  انداش پا اراتر  كۆردىد ىە ئ ن  ئۆلتۈردە ()مەن زى
 د  ەن ە ئتبشاش. 
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 ائىۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  بىلەنۇۇۇۇۇۇۇۇۇال تتنۇۇۇۇۇۇۇۇۇ ق مەنە ئتقت رىۇۇۇۇۇۇۇۇۇدىغان  —(    ىۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  ئۆتۈم ۇۇۇۇۇۇۇۇۇىى )
    ىلدىى ئىبارە . مەسىلەن: 

)ي    ئتق ب چىالر چىقت ( 
 )ئتق تق چ  ب  اا بتلد ( 
 ن ە ئتبشاش.د  ە

(بۇۇۇا متپتۇۇۇاج بتلمايۇۇۇدە. ئەممۇۇۇا  بەزىۇۇۇدە ئۆتۈم ۇۇىى    ىۇۇۇ  مە  ۇۇۇ ا )
ئۇۇۇۇۇۇابى ىر  زىۇۇۇۇۇۇ  قىلغۇۇۇۇۇۇۇ چ  قت ۇۇۇۇۇۇ مچىرىئ ىاسىتى ۇۇۇۇۇۇ  بىۇۇۇۇۇۇۇلەن ئۆتۈملۇۇۇۇۇۇۈۋ    ىلغۇۇۇۇۇۇۇا 

ئايلىرىۇۇدە. ب نۇۇداق    ىلرىۇۇۇئ تتلدەرب چى ۇۇ  ىاسۇۇىتىلىك تتلۇۇۇدەرب چ  )
لۇۇۇۇۇۇدەرب چىرىئ ئۇۇۇۇۇۇابى   گەرچە ( دە  ئاتىلىۇۇۇۇۇۇدە. ىاسۇۇۇۇۇىتىلىك تت

تەلە زۇۇ ز ىە ي ىىقتۇۇا ئۇۇابى ىر  زىۇۇ  قىلغۇۇ چ  قت ۇۇ مچىرىئ سۇۇەىەبىدىى زى لىۇۇك 
ئتق ل ۇۇۇۇۇۇىم   ئەممۇۇۇۇۇۇا تتلۇۇۇۇۇۇدەرب چ  بتلۇۇۇۇۇۇ ش سۇۇۇۇۇۇۈ ىت  بىۇۇۇۇۇۇلەن ئۇۇۇۇۇۇترەن  ەپەتۇۇۇۇۇۇتىى 

 زەبەرلىك ئتق لىدە. مەسىلەن: 

 تق ب چىالربا بەزە لەند ()ئتق تق چ  پترەن ئ
 (پەدى «    )»

 (كىمى  سۈنرىتىمدىى يۈز ئۆرى ە  ئ  مەندىى ئەمەي)
 د  ەن ە ئتبشاش. 

 توغرىسىدا  ئۆتۈمسىز پېئىلنىڭ ئۆتۈملۈك پېئىلغا ئايلىنىشىمەزمۇن:  -2

ابلى ىغا يۆتىەل ە  ئۆتۈملۈۋ    ىلغۇا ب« »ىە « »ئۆتۈم ىى    ى  
 ئايلىرىدە. مەسىلەن: 
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←
 (ئتق تق چ  پامىدن  سىرىزتىى چىقى ى ەتت ←)پامىد سىرىزتىى چىقت (  

 د  ەن ە ئتبشاش. 
« »ىە « »ر ئۆتۈملۇۇۇۇۇۇۇۇۈۋ    ىۇۇۇۇۇۇۇۇ  ئەگەر بىۇۇۇۇۇۇۇۇ  تتلدەرب چى ۇۇۇۇۇۇۇۇ  بۇۇۇۇۇۇۇۇا

(بۇۇۇۇۇۇۇا ئۆتىۇۇۇۇۇۇۇدە. بابلى ىغۇۇۇۇۇۇۇا يۆتىەل ۇۇۇۇۇۇۇە     ىۇۇۇۇۇۇۇ  ئىىىۇۇۇۇۇۇۇ  تتلۇۇۇۇۇۇۇدەرب چ  )
 مەسىلەن: 

←      
 ئتق تق چىغا ق رئانر  ئاپالتت (ئتق ب چىالر ←)ئتق تق چ  ق رئان ئاپلد (

 د  ەن ە ئتبشاش. 

 توغرىسىدا  «»مەزمۇن:  -3
د ۇۇۇۇ ەن  ۇۇۇۇۈملە ئ چ ايۇۇۇۇدە. ئ نى ۇۇۇۇدىى  « »ت ىى ۇۇۇۇتتە 

دىۇۇى ياسۇۇالغان. ئ نىۇۇئ «»بابىۇۇدىى بتلۇۇ    « »د ۇۇ ەن    ىۇۇ  « »
 نى ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇدىى يەپ ىللىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇك يۈزى ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇىدىى    ىلرىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇئ بتلۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ    ئ« »ئەسلى ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  

دە  ك لىۇۇۇۇدە  « »  تا ۇۇۇالنغان. ئ نىۇۇۇۇئ كەل ۈسۇۇۇ  زامۇۇۇان  ۇۇۇۇەكل  «»
 دە  ك لىدە. مەسىلەن: « »ب ي ەق  ەكل  

 )مەن ئ ن  م دى با كۆرسىتىشر  ئۈمىد قىلىمەن(
 )ئ  ئەل ى ب ن  ماپا كۆرسە ى(

 د  ەن ە ئتبشاش. 

 توغرىسىدا  بابىغا يۆتكىلىشى« »پېئىلنىڭ مەزمۇن:  -4
بابىغۇۇۇۇۇۇۇۇۇا يۆتىەل ۇۇۇۇۇۇۇۇۇە  ئۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  كۆ لۇۇۇۇۇۇۇۇۇۈۋ ىە م بۇۇۇۇۇۇۇۇۇالىغە « »ئەگەر بىۇۇۇۇۇۇۇۇۇ     ىۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  

 مەنى ىر  ئ قت رىدە. مەسىلەن: 
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 )مەن دەن انىئ  ەرق ىە بەرب تەرە لى ىدە كۆ  ئايالندىد(
 )بىى م   ىىالرنىئ ئەى دلى ىر  پەس ىلە  ئۆلتۈرىمىى(

 د  ەن ە ئتبشاش. 

 توغرىسىدا  «»مەزمۇن:  -5
« »ايۇۇۇۇدە. ب نى ۇۇۇۇۇدىى  د ۇۇۇۇۇ ەن ئىبۇۇۇۇۇارە ئ چ « »ت ىى ۇۇۇۇتتە 

 (دىى ئىبارە . تەپىى  )
م بۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇاتەب )ئىىىىرچۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ   ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇەبى (ن  يامۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇان بىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  ئىشۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇتىى —تەپىىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  

 ساقلىرىشر  سەمى ە س لىل ئاگاپالندەرە  قتي  تىى ئىبارە . مەسىلەن: 
 )ئ  ئەل ى ئىتتىى ساقالن(

 )پەدى («   »
 )بىدئەتتىى ساقلىرى الر  چۈنى  ئ  ئازب نل قت ر(

 د  ەن ە ئتبشاش. 

 توغرىسىدا  «»زىيادە بولۇپ كەلگەن مەزمۇن:  -6
« )»الربا زى ۇۇۇۇۇادە بتلۇۇۇۇۇ   كەلۇۇۇۇۇ ەن قت ۇۇۇۇۇ مچىىە  ۇۇۇۇۇ  تۇۇۇۇۇۈردىى  « »
ل ا  ئ  مەزكۇ ر قت ۇ مچىالرنىئ ئەمىلىرۇ  بىىۇار قىلىۇدە.  ۇ پا  ئۇ  قت  ( 

( دە مۇ  ئاتىلىۇدە. ب نۇداق ىاقىتتۇا مەزكۇ ر قت ۇ مچىالر « )»تتسق چ  
 ئى ىملىك ىە    ىللىك  ۈملىرىئ ئالدىغا كى ىدە. مەسىلەن:  

  ربا ب  ىلىدە()زاكا   ەقە    قى     
 (پەدى )  )ئەمەللەر  ەقە  نى ەتىە بابلىك(  «   »
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مەنە  ەپەتۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇتە م ئەي ەنلە تۈرە ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇر  ئ قت رىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇدە. يەنۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ   ئۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  « »
 ۈملىۇۇۇۇۇدىى  ئى ىۇۇۇۇۇ ە بىۇۇۇۇۇ  پۆكۇۇۇۇۇۈمر  ئى ۇۇۇۇۇزاتال   ئ نى ۇۇۇۇۇدىى  ۇۇۇۇۇ نىئ بەي ىرۇۇۇۇۇ  

)ئۇۇۇۇۇۇ   ەقە  بىۇۇۇۇۇۇ  ئىرژ ر ۇۇۇۇۇۇ ( « »يتققۇۇۇۇۇۇا چىقى ىۇۇۇۇۇۇدە. مەسۇۇۇۇۇۇىلەن: 
د  ۇۇۇۇۇۇەۋ  بۇۇۇۇۇۇ   ۇۇۇۇۇۇۈملە ئۇۇۇۇۇۇ  كىشۇۇۇۇۇۇىرىئ  ەقەتۇۇۇۇۇۇال بىۇۇۇۇۇۇ  ئىرژ ر ۇۇۇۇۇۇ  ئىىەنلىىۇۇۇۇۇۇ   ئ نى ۇۇۇۇۇۇدا 

 ب نى دىى با قا سۈ ە  يتقلىقىر  ئ قت رىدە. 

 توغرىسىدا  قەسەمنىڭ جاۋابىمەزمۇن:  -7
دە. ب نى ۇۇۇدىى  د ۇۇۇ ەن  ۇۇۈملە ئ چ ايۇۇ «»ت ىى ۇۇتتە 

 بتل ا قەسەمرىئ  اىابىدىى ئىبارە . « »
ئەگەر قەسۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇەمرىئ  ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇاىاب  ئۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۆتىەن زامۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇان    ىلۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  بىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇلەن با ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇالنغان 

بىۇۇۇۇۇلەن تەكىتلىرىۇۇۇۇۇدە. « »)  ( ىە « »بتل  ۇۇۇۇۇل ق    ىللىۇۇۇۇۇك  ۇۇۇۇۇۈملە بتل ۇۇۇۇۇا  
 مەسىلەن: 

)ئەنجۇۇۈر بىۇۇلەن ىە زەيتۇۇ ن بىۇۇلەن قەسۇۇەمى   سۇۇىرا ت غۇۇ  بىۇۇلەن 
قەسۇۇۇەمى   بۇۇۇ  تىۇۇۇر   ۇۇۇەپەر )يەنۇۇۇ  مەكۇۇۇىە مۇۇۇ كەررەمە( بىۇۇۇلەن قەسۇۇۇەمى   بىۇۇۇى 

 ياراتت ق(.  ۈبجى ىى ئەڭ چى ايلىك  ەكىلدە -ئىر انر   ەۋ
 د  ەن ە ئتبشاش. 

 توغرىسىدا  «»مەزمۇن:  -8
تۈرىۇۇۇۇۇۇۇۇۇدىى    ۇۇۇۇۇۇۇۇۇ ىلالردىى بتلۇۇۇۇۇۇۇۇۇ    ئى مى ۇۇۇۇۇۇۇۇۇىرىئ « » —« »

 ئابى ىر   ىشلىك  بەىى ىرىئ ئابى ىر  زەبەرلىك ئتق تىدە. مەسىلەن: 
 )مەن كەچتە ئاب ىل قالدىد(

 د  ەن ە ئتبشاش. 
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 ىنچى دەرسسەككىزون ئ
 

 بابى توغرىسىدا « »مەزمۇن:  -1

(    ىللى ىرىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇئ بۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  دەرسۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇىمىىدە ئۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۈس پەر لىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇك مەزىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇد )
 باب  تتب ى ىدا تتبتىلىل ئۆتىمىى. « »بابلى ىدىى بتلغان 

)ئەلۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ ( زى ادىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇدەر. « »سۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇىدىى ك ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ ىى بىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  «»بۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  بابتۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇا    ىلرىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇئ 
 ئۆلچىمىدە تۈرلىرىدە. مەسىلەن: « »ىە « »مەسدى   

 )ئۆز كۆز  بىلەن كۆرمەۋ(/
 )ئ رەش قىلماق   ەڭ قىلماق( /

 )چاقى ماق  نىدا قىلماق(/
 د  ەن ە ئتبشاش. 

 رىسىدا توغ ى«»باشالش مەزمۇن:  -2

د ۇۇۇۇ ەن ئۇۇۇۇايە  ئ چ ايۇۇۇۇدە. ئ نى ۇۇۇۇدىى   ت ىى ۇۇۇۇتتە 
نىۇۇۇۇئ بەىى ىرىۇۇۇۇئ ئالۇۇۇۇدىغا كى ىۇۇۇۇدە. «»)  ( با ۇۇۇۇالش  مۇۇۇۇ  بتلۇۇۇۇ    ئۇۇۇۇ  « »

 دە م  ئاتىلىدە. مەسىلەن: « »  پا  ب     
  ۈبجى ىى بى  ئىالپت ر(-پى الر  ەۋ)سىلەرنىئ ئىال
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 )پەقىقەتەن ئۆيلەرنىئ ئەڭ ئا ىى  ئۆمۈچۈكرىئ ئۆيىدەر(

 د  ەن ە ئتبشاش. 
 —« »نىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇئ ئى مى ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  بەىى ىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇدىى ك ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ ىى كەل ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇە  بۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  «»ئەگەر 

 نىئ ئى مى ىغا كى ىدە. مەسىلەن: «»
    

 (م قەررەرك   سەن ئەل ەتتە ئۆك ىمەي ساىابقا ئ  ىشى ەن)
 )پەقىقەتەنم  م رىئ سەمىمىس بى  دوست   بار(   
 د  ەن ە ئتبشاش. 

 توغرىسىدا  نىڭ ئىشلىتىلىشى«»مەزمۇن:  -3
د ۇۇۇۇۇۇۇ ەن  ۇۇۇۇۇۇۇۈملە ئ چ ايۇۇۇۇۇۇۇدە. ب نى ۇۇۇۇۇۇۇدىى  « »ت ىى ۇۇۇۇۇۇۇتتە 

 كە ئائىم م نداق قائىدىلەر بار: «»
ئۇۇۆتىەن زامۇۇان    ىلىرىۇۇئ ئالۇۇدىغا كى سۇۇە   ۇۇۈملە مەزمۇۇ نىر  « »ئەگەر 

 كۈچەيتى  ىەزىزى ىر  ئۆتەيدە. مەسىلەن: 
 )چتق   ئاي و ىالن ي تىل كەلد (     

 )چتق   ك ت برانىرىئ ئىشىى  ئ چىلد ( 
 د  ەن ە ئتبشاش. 

 ئەگەر ئ  كەل ۈس  زامان    ىلىرىئ ئالدىغا كى سە: 
 ( گ مان ياك  ئ جتىماللىك مەنى ىر  ئ قت رىدە. مەسىلەن: 1

 (ش  م مىىىم دى  ئەتە قايتىل ك لى)
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 )ئ جتىماا بۈگۈن يامغ ر يابىدە(
 د  ەن ە ئتبشاش. 

 ( ئازلىك مەنى ىر  ئ قت رىدە. مەسىلەن: 2
 

 )بەزىدە پترەن ئتق ب چ  م ىە زەقى ەتىە ئ  ىشىدە(
 د  ەن ە ئتبشاش. 

 توغرىسىدا  «»مەزمۇن:  -4
نىۇۇۇۇۇئ كۆ لۇۇۇۇۇۇۈك  بتلۇۇۇۇۇۇ    سۇۇۇۇۇۇابال  ئەرلىۇۇۇۇۇۇك كۆ لۇۇۇۇۇۇۈۋ )«» —« »

 (نىئ ئى  ابىر  قتب ا قىلىدە. مەسىلەن: 

 ت بقانالر س رىئ ياردە  قىلىشى غا ئەڭ  يىك(-)ئ رەق
 ك كىشىلەر بىلەن ئتلت ربىى()ئىلىملى

 (مانا ب  ئتق ب چىالرنىئ ئائىلى ىدىىىلەر ئتلت رىدىغان ئترەن)

 توغرىسىدا  «»مەزمۇن:  -5
بىۇۇۇۇۇلەن ئتبشۇۇۇۇۇاش بتلۇۇۇۇۇ    بۇۇۇۇۇاش « »مەنە ىە ئى ۇۇۇۇۇ اب  ەپەتۇۇۇۇۇتە « »

بىۇلەن « »ۈ ۈ  ك لى  ىە ئى ىلىك ك لى  پالىتىدە بىلەن  چ« »ك لىشتە 
 ئى  اب قتب ا قىلىدە. مەسىلەن: 

 ئايە ( -33)نەم  
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 («ىدەربىى كۈچلۈۋ   ەپ ى ارمىى  ئى  س رىئ ئىرتى ارى د»)ئ  ر ئ  تت : 
  ە ئتبشاش. د  ەن

 توغرىسىدا  «»مەزمۇن:  -6
تۈرىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇدىى  قت ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ مچە « »نىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇئ «»بىۇۇۇۇۇۇۇۇۇى ئىل ى ىىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  دەرسۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇلەردە 

ئىىەنلىىىر  تتنۇ   ئۆتىەنىۇدەق. ئەمۇد  بۇ  دەرسۇتە ئ نى غۇا ئائىۇم يەنە بىۇ  
 قائىدىر  ئۆگىرىل ئۆتىمىى. 

ىلۇۇۇۇ  بىىۇۇۇۇار ئەگەر ئۇۇۇ  يەپ ىۇۇۇۇ  پۇۇۇالەتتە )تە دىدسۇۇۇۇىى( ئتق ل ۇۇۇۇا  ئ نىۇۇۇئ ئەم
بتلۇۇۇۇۇۇۇۇ   ك تىۇۇۇۇۇۇۇۇدە.  ۇۇۇۇۇۇۇۇ نداقال  بۇۇۇۇۇۇۇۇ  ىاقىتتۇۇۇۇۇۇۇۇا ئۇۇۇۇۇۇۇۇ  ئى ۇۇۇۇۇۇۇۇىملىك ىە    ىللىۇۇۇۇۇۇۇۇك  ۇۇۇۇۇۇۇۇۈملى ە 

 كى ىدە. مەسىلەن: 

 )ئتق تق چ  كەلد   ل ىىى ئتق ب چىالر كەلمىد (
 (كەلد   ل ىىى ئەپمەد  ا  كەتتئەل  يتق)

 د  ەن ە ئتبشاش. 

 توغرىسىدا  «»ۋە « »مەزمۇن:  -7
ىرۇۇۇ  م بۇۇۇاتەبىە رى ۇۇۇايە قىلغۇۇۇان «»دە بىتابرىۇۇۇئ «»بىۇۇۇلەن « »

پالۇۇۇۇۇۇۇدا تۇۇۇۇۇۇۇۈرلەش دەرەسۇۇۇۇۇۇۇت ر. يەنۇۇۇۇۇۇۇ   م بۇۇۇۇۇۇۇاتەب بى لىۇۇۇۇۇۇۇك بتل ۇۇۇۇۇۇۇا  ئ مۇۇۇۇۇۇۇ  بى لىۇۇۇۇۇۇۇك؛ 
  ئ مۇۇۇۇۇۇۇ  كۆ لۇۇۇۇۇۇۇۈۋ ك لىۇۇۇۇۇۇۇدە. ئىىىىلىۇۇۇۇۇۇۇك بتل ۇۇۇۇۇۇۇا  ئ مۇۇۇۇۇۇۇ  ئىىىىلىۇۇۇۇۇۇۇك؛ كۆ لۇۇۇۇۇۇۇۈۋ بتل ۇۇۇۇۇۇۇا

 مەسىلەن: 
 )ق  ىردا الرى ئاىە دە تەرلەر كىمرىئ(        
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 )ئامىرەى سەن ئاىە ژەرنالر  ئتق دى م (       
 د  ەن ە ئتبشاش. 

 توغرىسىدا  «»مەزمۇن:  -8
« »د ۇۇۇۇۇ ەن ئىبۇۇۇۇۇارە ئ چ ايۇۇۇۇۇدە. ب نى ۇۇۇۇۇدىى   ت ىى ۇۇۇۇۇتتە 

د ۇۇۇۇۇۇ ەن    ىۇۇۇۇۇۇۇ  تەلە رىۇۇۇۇۇۇئ  اىابىۇۇۇۇۇۇۇدا كەل ەنلىىۇۇۇۇۇۇۇ  ئۈچۇۇۇۇۇۇۈن ئۇۇۇۇۇۇۇابى    ەزملىۇۇۇۇۇۇۇك 
« »د ۇۇۇۇ ەن    ىۇۇۇۇ   ئتق لغۇۇۇۇان. چۇۇۇۇۈنى   ئالۇۇۇۇدىرق  ئۇۇۇۇايەتتىى  

 د  ەن ب ي ەق    ىلرىئ مەنى ىدە كەل ەن. 
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 دەرس وققۇزىنچىئون ت
 

 توغرىسىدا  بابى« »مەزمۇن:  -1
(    ىللى ىرىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇئ بۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  دەرسۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇىمىىدە ئۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۈس پەر لىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇك مەزىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇد )

 باب  تتب ى ىدا تتبتىلىل ئۆتىمىى. « »بابلى ىدىى بتلغان 
ىە بىۇۇۇۇ  پەس ۇۇۇۇىلەن ەن « »سۇۇۇۇىرىئ ئالدىۇۇۇۇدا بىۇۇۇۇ  «»بۇۇۇۇ  بابتۇۇۇۇا    ىلرىۇۇۇۇئ 

 ئۆلچىمىدە تۈرلىرىدە. مەسىلەن:« »سدى   زى ادىدەر. مە« »
 )ئۆگەنمەۋ  تەلىد ئالماق(/
 )ك چىىمەۋ  ك  ىى قالماق(/

 د  ەن ە ئتبشاش. 
ئۆلچىمىۇۇۇۇدە « »بۇۇۇۇ  بابرىۇۇۇۇئ نۇۇۇۇاقى     ىللى ىۇۇۇۇدىرم  مەسۇۇۇۇدەر ئەسۇۇۇۇلىدە 

چىقىۇۇۇۇۇۇۇۇۇدە. لۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ ىىى  ئۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇابى دىى  ك  ۇۇۇۇۇۇۇۇۇەا پەر رىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇئ تا لىرىشۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  ىە پەرىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇىە  
يۆتىىلىشۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  سۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇەىەبلىك ئى ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇت مالدىى  مەسۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇدەر بۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  ئۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۆلچەم ە ئ يغۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ ن 

                                           كەلمەيدە. مەسىلەن: 
 مەنىسى ئەسلىسى مەسدەر كەلگۈسى زامان ئۆتكەن زامان

 چۈ لۈۋ تاماق ي مەۋ
 كەچلىك تاماق ي مەۋ

 د  ەن ە ئتبشاش. 
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بابىنىڭ كەلگۈسى زامان شەكلىدىن بىر « »مەزمۇن:  -2
 توغرىسىدا  نىڭ تاشلىنىشى«»

ۈچۇۈن بابرىئ كەل ۈس  زامۇان  ۇەكلىدە تىلغۇا يەپ ىۇ  بتل  ۇ  ئ« »
 نىئ بى   تا لىرىش  دەرەي. مەسىلەن: «»ئىىى  

 «. »نىئ ئەسلى  : : ب نى دىى  
 «. »نىئ ئەسلى  : : ب نى دىى  

 د  ەن ە ئتبشاش. 
بابىغۇۇۇۇۇا تەىە « »ن  ۇۇۇۇۇ نداق د  ىشۇۇۇۇۇىىم  بتلىۇۇۇۇۇدەك   ب نى غۇۇۇۇۇا ئاساسۇۇۇۇۇە

بىۇۇۇۇ گە « »بتلغۇۇۇۇان پەرقانۇۇۇۇداق    ىلرىۇۇۇۇئ كەل ۈسۇۇۇۇ  زامۇۇۇۇان  ۇۇۇۇەكلىدە ئىىىۇۇۇۇ  
 ك لىل قال ا  ئ نىئ بى   تا لىرىدە. 

 توغرىسىدا « »مەزمۇن:  -3
« »ت ىى ۇۇتتە 

ىاقىۇۇۇم مەنى ۇۇۇىدە كەلۇۇۇ ەن بتل ۇۇۇا « »د ۇۇۇ ەن  ۇۇۇۈملە ئ چ ايۇۇۇدە. ئ نى ۇۇۇدىى  
(دىۇۇۇۇى ئىبۇۇۇۇارە . ئۇۇۇۇ  ىاقىۇۇۇۇم رەىىشۇۇۇۇ  بتلۇۇۇۇ    ئۇۇۇۇۆتىەن زامۇۇۇۇان « )»

    ىلىغا باي. ئ نىئ  اىابىم  ئۆتىەن زامان    ىل  بتلىدە. مەسىلەن: 

 )مەن ئەزانر  ئاپلىغان ىاقتىمدا تاپارە  ئ لىل مەسجىدكە ماپدىد(

   ئالدى ىدەق( قاش)بىىمەكىىىى ە ي تىل كەل ەن ىاقىتتا ئ ل غ كەئبى ە ب  ى
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 توغرىسىدا  «»مەزمۇن:  -4
د ۇۇۇۇۇ ەن  ۇۇۇۇۇۈملە ئ چ ايۇۇۇۇۇدە. ب نى ۇۇۇۇۇدىى  « »ت ىى ۇۇۇۇۇتتە 

د ۇۇۇۇۇ ەن « »باسۇۇۇۇۇلىققا ئاساسۇۇۇۇۇەن زەبەرلىۇۇۇۇۇك ئتق لغۇۇۇۇۇان  ئۇۇۇۇۇ  « »
 لر  تا الش زۆرەردەر. تا النغان    ىلرىئ تتلدەرب چى   بتل    ب     ى

(تىۇۇۇۇۇى بتلغۇۇۇۇۇان مەق ۇۇۇۇۇەتر  بايۇۇۇۇۇان د ۇۇۇۇۇ ەن ئالمۇۇۇۇۇاش )« »
 قىلى  ئۈچۈن ك لىدە. مەسىلەن: 

 
 )ب س سەن بىى م س لمانالر  ەقە  ئالالپتىرال قترقىمىى(

 )پەدى («     »
 )ب س سەن بىى  ەيغەمبەرلەر گ رەپ  مى اي قالدەرمايمىى(

 د  ەن ە ئتبشاش. 
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 ىنچى دەرسيىگىرم
 

 توغرىسىدا  بابى« »مەزمۇن:  -1
(    ىللى ىرىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇئ بۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  دەرسۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇىمىىدە ئۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۈس پەر لىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇك مەزىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇد )

 دا تتبتىلىل ئۆتىمىى.باب  تتب ى ى« »بابلى ىدىى بتلغان 
« »  ئارقى ۇۇۇۇۇۇۇۇۇىدا بىۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  «»سۇۇۇۇۇۇۇۇۇىرىئ ئالدىۇۇۇۇۇۇۇۇۇدا بىۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  «»ب نى ۇۇۇۇۇۇۇۇۇدا    ىلرىۇۇۇۇۇۇۇۇۇئ 

 ئۆلچىمىدە تۈرلىرىدە. مەسىلەن: « »)ئەل ( زى ادىدەر. مەسدى   
 )ئالماق  ي مەۋ  تا ش رە  ئالماق(/

)يالغان يىغلىماق(   ئەسل : /
 د  ەن ە ئ قت رەش. 

بۇۇۇۇ  بابتۇۇۇۇۇا كەلۇۇۇۇ ەن   ۇۇۇۇۇ ىلالر ئۆزئۇۇۇۇارا پەمىارلىشۇۇۇۇۇى  مەنى ۇۇۇۇىر  ئ قت رىۇۇۇۇۇدە. 
 مەسىلەن: 

 )ئتق ب چىالر ئۆزئارا پەمىار  ت (
 )كىشىلەر ئۆزئارا قتا ئ لىشىل كۆرە ت (

 ش. د  ەن ە ئتبشا
يەنە كۆپلىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇدە يۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇتق نەرسۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇىر  ئا ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇىارىالش مەنى ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇىر  ئ قت رىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇدە. 

 مەسىلەن: 
 )ئتق ب چ  يالغاندىى ك  ەا بتل ىالد (
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 )سەن ئاب ىك ئەمەي  بەلى  سەن يالغاندىى ك  ەا بتل ىالدىئ(

بابىنىڭ كەلگۈسى زامان شەكلىدىن بىر « »مەزمۇن:  -2
 توغرىسىدا  نىڭ تاشلىنىشى«»

بابرىۇۇۇۇۇۇۇئ كەل ۈسۇۇۇۇۇۇۇ  زامۇۇۇۇۇۇۇان  ۇۇۇۇۇۇۇەكلىدە تىلغۇۇۇۇۇۇۇا يەپ ىۇۇۇۇۇۇۇ  بتل  ۇۇۇۇۇۇۇ  « »
 نىئ بى   تا لىرىش  دەرەي. مەسىلەن: «»ئۈچۈن ئىىى  

 دەر(«»نىئ ئەسلى   ) 
 بى ى الرن  يامان لەقە  بىلەن چاقى ماپالر(-)بى 

 د  ەن ە ئتبشاش. 
بابىغۇۇۇۇا تەىە « »ب نى غۇۇۇۇا ئاساسۇۇۇۇەن  ۇۇۇۇ نداق د  ىشۇۇۇۇىىم  بتلىۇۇۇۇدەك   

بىۇۇۇۇ گە « »بتلغۇۇۇۇان پەرقانۇۇۇۇداق    ىلرىۇۇۇۇئ كەل ۈسۇۇۇۇ  زامۇۇۇۇان  ۇۇۇۇەكلىدە ئىىىۇۇۇۇ  
 ك لىل قال ا  ئ نىئ بى   تا لىرىدە. 

 توغرىسىدا  «»مەزمۇن:  -3
« »د ۇۇۇ ەن  ۇۇۇۈملە ئ چ ايۇۇۇدە  ئ نى ۇۇۇدىى  « »ت ىى ۇۇۇتتە 

 ئۈمىدن  ئ قت رىدە. -تۈرىدىى  قت  مچىالردىى بتل    ئارزە« »بتل ا 
ئۇۇۇۇۇۇۇ  ئەمەلۇۇۇۇۇۇۇ ە ئا ۇۇۇۇۇۇۇمايدىغان يۇۇۇۇۇۇۇاك  ئەمەلۇۇۇۇۇۇۇ ە ئ شىشۇۇۇۇۇۇۇ  قىۇۇۇۇۇۇۇ ىى بتلغۇۇۇۇۇۇۇان بىۇۇۇۇۇۇۇ  

 ئىشر  تەلە  قىلىدە. مەسىلەن: 
 )يا لىك قايتىل كەل ىچ  كا ى (

 )م رىئ مىل تن دولالر   ل   بتل ىچ  كا ى (
 د  ەن ە ئتبشاش. 
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 توغرىسىدا  سى«»جىنسنى يوققا چىقىرىش مەزمۇن:  -4
« »دە. ئ نى ۇۇۇۇدىى  د ۇۇۇۇ ەن ئىبۇۇۇۇارە ئ چ ايۇۇۇۇ« »ت ىى ۇۇۇۇتتە 

 (د ىى ئىبارە . س  )«»بتل ا  ىر ر  يتققا چىقى ى  
نىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇئ ئى مى ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  بى لىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇك سۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇاندا )مۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ ف ەد( بتل ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇا  يەنۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  «»بۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  ئەگەر 

ئ رىقالنغۇۇۇۇۇ چ  بتلمى ۇۇۇۇۇا  زەبەر ئتق لغۇۇۇۇۇان نەرسۇۇۇۇۇىرىئ ئۈسۇۇۇۇۇتى ە مەبرۇۇۇۇۇ  بتلىۇۇۇۇۇدە. 
 مەسىلەن: 

 (ت ر)ب  كىتابتا پ چقانداق  ەۋ يتق  
 (ت ر)دىردا ئ نى غا كى ىشىە زور ش يتق  

 د  ەن ە ئتبشاش. 

پېئىلغا ئوخشايدىغان قوشۇمچىالر )مەزمۇن:  -5
 توغرىسىدا  (

   ئۇۇۇۇۇۇۇ  ر: بۇۇۇۇۇۇ  قت ۇۇۇۇۇۇۇ مچىالر ئۇۇۇۇۇۇۇالتە بتلۇۇۇۇۇۇ 
 قاتارلىقالردەر. 
 تەكىتر  ئ قت رىدە. مەسىلەن: « »بىلەن « »ب  ردىى 

 (ت ر)پەقىقەتەن ئالالپرىئ ئازاب  قاتتىق  
)بىلىل قتي پالرك    ەزمەن ئالالپرىئ 

 ئازاب  قاتتىقت ر(
 د  ەن ە ئتبشاش. 

 ئتبشىتىشر  ئ قت رىدە. مەسىلەن:  —« »
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 )ئىلىد بى  ن ربا ئتبشايدە(
 د  ەن ە ئتبشاش. 

 بەزىدە گ مانر  ئ قت رىدە. مەسىلەن: 
 (   تتن يدىغاندەۋ قىلىمەن)مەن س ر

 د  ەن ە ئتبشاش. 
 ىىى نۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  ئتتت رىغۇۇۇۇۇۇۇۇۇا قتيۇۇۇۇۇۇۇۇۇ ش ئۈچۇۇۇۇۇۇۇۇۇۈن ئىشۇۇۇۇۇۇۇۇۇلىتىلىدە.  تۇۇۇۇۇۇۇۇۇتب ا –« »

 مەسىلەن: 
 (پترەن ئ  پامىد ئەقىللىك  ل ىىى)

 د  ەن ە ئتبشاش. 
 ئۈمىدن  ئ قت رىدە. مەسىلەن: -ئارزە —« »

 )ئ مەر بى  تى ىش ىچ  كا ى (   
 د  ەن ە ئتبشاش. 

 ئۈمىد ىە قترق  ر  ئ قت رىدە. مەسىلەن:  —« »
 )ئ جتىماا ئالالل م ر  كەچۈرە   م مىىى(

 م مىىى(  )ئ جتىماا يارىدار ئۆلۈ  ك تىش 
 د  ەن ە ئتبشاش. 

بۇۇۇۇۇ  قت ۇۇۇۇۇ مچىالر ئىۇۇۇۇۇ ە ىە بەىەرنىۇۇۇۇۇئ ئالۇۇۇۇۇدىغا كى ىۇۇۇۇۇل  ئى ىرۇۇۇۇۇ  زەبەرلىۇۇۇۇۇك  
بەىەرنۇۇۇۇۇۇ   ىشۇۇۇۇۇۇلىك ئتق تىۇۇۇۇۇۇدە. ئەسۇۇۇۇۇۇل   ۈملىۇۇۇۇۇۇدىى  ئىۇۇۇۇۇۇ ە بۇۇۇۇۇۇ  قت ۇۇۇۇۇۇ مچىالرنىئ 

 ئى مى    بەىەر ب  قت  مچىالرنىئ بەىى   دە  ئاتىلىدە. مەسىلەن: 
←

 بەىى  نىئ «       نىئ ئى مى  «ئى ە      بەىەر                                    



 

 
219 

  

 

 بۇ قوشۇمچىالرنىڭ ئىسمىسى ۋە خەۋىرىگە ئائىت قائىدىلەر  
ى ۇىد بتل  ۇ  دەرەي. ( ئ( ب  قت  مچىالرنىئ ئى مى   ئ رىق ىى )1

 مەسىلەن: 
 )بى  نەرسە  ەيدا بتلمىغاندەۋ قىلىدە(

 د  ەن ە ئتبشاش. 
بۇۇۇۇ  قت ۇۇۇۇ مچىالرنىئ بەىىۇۇۇۇ    ئى ىرىۇۇۇۇئ بەىىۇۇۇۇ ى ە ئتبشۇۇۇۇاش بى لىۇۇۇۇك ( 2

 ئى ىد  ياك  تتل ق  ۈملە  ىەياك  تتل ق ىى  ۈملە بتلىدە. مەسىلەن: 
 )م ف ەد ئى ىد(    

 )پەقىقەتەن ئالالل ت ى پ  اب ئالغ چىدەر(
 ) ۈملە(   

گ ناپلى ىر  مەبزى ە  قىلىدە سئالالل پەقىقەتەن )بالىغان ئادەمرىئ(  ىمى
 (تتل ق ىى  ۈملە)   « »

 ) ەنرە  ئانىالرنىئ قەدىم  ئاستىدا(
 د  ەن ە ئتبشاش. 

( ب  قت  مچىالربا ئ نىئ بەىى   يۇاك  ئى مى ۇىرىئ ئىل ىۇ   ك لىشۇ  3
د  ەنۇۇۇۇۇۇۇۇۇ ە ئتبشۇۇۇۇۇۇۇۇۇاش ك لىشۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  « »دەرەي ئەمەي. مەسۇۇۇۇۇۇۇۇۇىلەن: 

 دەرەي ئەمەي. 
تتل ق ۇۇىى ئى ۇۇىد  بەىىۇۇ    ( ئەگەر بۇۇ  قت ۇۇ مچىالرنىئ ئى مى ۇۇ  ئ رىۇۇك4
بتل ۇۇۇا  بۇۇۇۇ  قت ۇۇۇ مچىالر بىۇۇۇۇلەن ئ نىۇۇۇئ ئى مى ۇۇۇۇ  ئتتت رى ۇۇۇىدا ئ  رنىۇۇۇۇئ   ۇۇۇۈملە

 بەىى ىرىئ چۈ ۈ   دەرەي. مەسىلەن: 
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ئاندىى ئ  ر )ئۆل ەندىى ك  ىى( پەقىقەتەن بىىنىئ دەرگاپىمىىبا قايتىدە. )

 (ئ  ردىى پ  اب ئ لىشقا بىى مەس  لمىى
( ئى ۇۇىد  بەىىۇۇ   ( ئەگەر بۇۇ  قت ۇۇ مچىالرنىئ ئى مى ۇۇ  ئ رىق ۇۇىى )5

( بتل ۇۇۇۇا  ئ نىۇۇۇۇئ بەىى ىرىۇۇۇۇئ ئى مى ۇۇۇۇىدىى بۇۇۇۇ رەن ) تتل ق ۇۇۇۇىى  ۇۇۇۇۈملە
 مەسىلەن: ك لىش  زۆرەر بتلىدە. 

 ئ غى ( كىشەنلەر بار()بىىنىئ دەرگاپىمىىدا ) 
 )پەقىقەتەن بى  قى ىرچىلىك بىلەن بى  ئاسانچىلىك بار( 

 د  ەن ە ئتبشاش. 
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  ىنچى دەرسيىگىرمە بىر

 توغرىسىدا  بابى« »مەزمۇن:  -1
(    ىللى ىرىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇئ بۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  دەرسۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇىمىىدە ئۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۈس پەر لىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇك مەزىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇد )

 باب  تتب ى ىدا تتبتىلىل ئۆتىمىى.« »بتلغان  بابلى ىدىى
« »( ىە بىۇۇۇ  ) پەمۇۇۇىەئ  نمۇۇۇا سۇۇۇىرىئ ئالدىۇۇۇدا بىۇۇۇ  «»ب نى ۇۇۇدا    ىلرىۇۇۇئ 
 ئۆلچىمىدە تۈرلىرىدە. مەسىلەن: « »زى ادىدەر. مەسدى   

 )س نماق  مەبل ب بتلماق(/
 )ئ چىلماق(/

 د  ەن ە ئتبشاش. 
(    ىۇۇۇ  بتلۇۇۇ    بتي ۇۇۇ ن ش بابىۇۇۇدىى    ۇۇۇ ىلالر ئۆتۈم ۇۇۇىى )« »

 مەنى ىر  ئ قت رىدە. مەسىلەن: 
 )ئىشىك ئ چىلد (  ←)ئىشىىر  ئاچتىد(   

 )ئاربامچا ك  ىلد (    ←  ربامچىر  كەستىد(ئا
 د  ەن ە ئتبشاش. 

« »بابىۇۇۇۇۇدا كەلۇۇۇۇۇ ەن    ىلالرمۇۇۇۇۇ  « »بابىغۇۇۇۇۇا ئتبشۇۇۇۇۇاش  «»
 بابىدىى     ىلالربا بتي  نىدە. مەسىلەن: 

 )ئەيرەۋ س ن   كەتت (   ←)ئەيرەكر  س ندەردە ( 
 )ئاربامچا ئۈزەلد ( ←)ئاربامچىر  كەستىد( 



 

 
222 

  

بابىدىكى پېئىلالرنىڭ ئۇالنما ھەمزىسىنىڭ « » مەزمۇن: -2
 تاشلىنىپ كېتىشى توغرىسىدا

  بتلغان پەمىە ئەگەر ب  بابتىى     ىلالرنىئ ئالدىغا ستراق قت  مچى 
( تا ۇۇۇۇۇۇۇلىرىل ك تىۇۇۇۇۇۇۇدە. ئ  نمۇۇۇۇۇۇۇا پەمۇۇۇۇۇۇۇىە )  ( كى سۇۇۇۇۇۇۇە  ئ نى ۇۇۇۇۇۇۇدىى)

 مەسىلەن: 
 )ئ  س ندىم (     ←

 )ما ىرا ئۆرەلۈ  كەتتىم (     ←
 د  ەن ە ئتبشاش. 

 توغرىسىدا  جۈملىنىڭ بىرلىك ئىسىمنىڭ ھۆكمىدە بولۇشىزمۇن: مە -3

دە  كەلۇۇ ەن بتلۇۇ    بۇۇ  « »ت ىى ۇۇتتە 
( د ۇۇ ەن  ۇۇۇۈملە ئىىا ەتتىىۇۇ  ئ رىقلىغۇۇ چ  )« »يەردە 

( ئ رىقالنغۇۇ چ  )« »بتلۇۇ    ئۇۇترەن  ەپەتۇۇۇتىى زى لىۇۇك ئتق لغۇۇۇان. 
 بتل   كەل ەن. 

 »د ۇۇۇۇ ەن  ۈملىرىۇۇۇۇئ تەقۇۇۇۇدى  : « »
 د  ەن بتل    ب  يەردە ب   ۈملە بى لىك ئى ىمرىئ پۆكمىدە. 

د ۇۇۇمەۋ  پەرقانۇۇۇداق  ۇۇۇۈملە بى لىۇۇۇك ئى ۇۇۇىمرىئ پۆكمىۇۇۇدە بتلغانۇۇۇدا ئانۇۇۇدىى 
 ابتىى ئترن  بتلىدە. مەسىلەن: ئ نىئ ئى  

 )مەن نەتىجە ئ الن قىلىرغان كۈن  سە ەرگە چىقتىد(
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 )مىرى تى  ئ نى   سىت تر  زى ارە  قىلغان كۈن  ئاب ىل قالدىد(
 د  ەن ە ئتبشاش. 

 توغرىسىدا  «»ۇن: مەزم -4
د ۇۇۇۇۇۇۇ ەن  ۇۇۇۇۇۇۇۈملە ئ چ ايۇۇۇۇۇۇۇدە. «   »ت ىى ۇۇۇۇۇۇۇتتە 
 ۇۇۇۇۇۇۇۇۇەرترىئ مەى ۇۇۇۇۇۇۇۇۇ د بتل  ۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  ئۈچۇۇۇۇۇۇۇۇۇۈن  ۇۇۇۇۇۇۇۇۇاىابر  بتل ۇۇۇۇۇۇۇۇۇا «  »ب نى ۇۇۇۇۇۇۇۇۇدىى  

 دەر. مەسىلەن: (چەكلەيدىغان قت  مچە )
   

 )ئەگەر پاىا بتلمىغان بتل ا  ئەل ەتتە كىشىلەر پالەۋ بت تت (
د  ەنۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ ە ئتبشۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇاش. يەنۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ   بۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ   ۈملىرىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇئ مەزمۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ ن   ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ ك   پۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇاىا 

 ت زىلغاچقىال كىشىلەر پالەۋ بتلمىد . 
 نىئ مەنى ىدە ك لىدە. « »م  «»
بتلۇۇۇۇۇ    بەىىۇۇۇۇۇ   تا ۇۇۇۇۇلىرىدە. دىۇۇۇۇۇى ك ۇۇۇۇۇ ىى كەلۇۇۇۇۇ ەن ئى ۇۇۇۇۇىد ئىۇۇۇۇۇ ە « »

د ۇۇۇۇۇ ەن «   » —نىۇۇۇۇۇئ تەقۇۇۇۇۇدى   « »مەسۇۇۇۇۇىلەن: 
 بتلىدە. 

ىە ئ نىۇۇۇۇۇئ ئى مى ۇۇۇۇۇ  ىە بەىىۇۇۇۇۇ   « »دىۇۇۇۇۇى ك ۇۇۇۇۇ ىى « »بەز  ىاقىتتۇۇۇۇۇا 
 ك لىل ئى ە بتلىدە  ئەمما ئتبشا ال بەىى   تا لىرىدە. مەسىلەن: 

   
 )ئەگەر ك  ەا بتلمىغان بتل ا   ئەل ەتتە سەن بىلەن سە ەرگە چىقاتتىد(

)  ( قت ۇ لىدە. « »نىئ  اىاب  بتل  ل ق بتل ا  ئ نىۇئ ب شۇىغا « »
 مەسىلەن: 
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 تلمى اپالر بىى چتق   ئىمان ئ  تاتت ق()ئەگەر سىلەر ب
 د  ەن ە ئتبشاش. 

 توغرىسىدا  كۆرسىتىش ئالمىشىنىڭ سۈپەت بولۇشىمەزمۇن:  -5
« »د ۇۇ ەن  ۇۇۈملە ئ چ ايۇدە. ب نى ۇۇدىى  « »ت ىى ۇتتە 

 نىئ سۈ ىت . «»بتل ا 
ك ۇۇۇ ىى يۇۇۇاك  ئىىا ەتلىۇۇۇك  د ۇۇۇمەۋ  كۆرسۇۇۇىتى  ئالمىشۇۇۇ  بۇۇۇاي ئى ۇۇۇىمدىى

بىۇۇۇۇۇۇۇۇ ىىى  بىۇۇۇۇۇۇۇۇلەن ئ رىقلىققۇۇۇۇۇۇۇۇا ئايالنغۇۇۇۇۇۇۇۇان ئى ۇۇۇۇۇۇۇۇىمدىى ك ۇۇۇۇۇۇۇۇ ىى كەل ۇۇۇۇۇۇۇۇە سۇۇۇۇۇۇۇۇۈ ە  
 بتل   ك لىدە. مەسىلەن: 

 )ب  پامىد د  ەن كىد( 
 )ب   اسزتر  كىمرىئ( 

 د  ەن ە ئتبشاش. 

 توغرىسىدا  اياللىق ئىسىمالرئەرلىك ۋە ئمەزمۇن:  -6
د ۇۇۇۇۇۇۇۇ ەن  ۇۇۇۇۇۇۇۇۈملە « »ت ىى ۇۇۇۇۇۇۇۇتتە 

 »ىە « ( »دىىۇۇۇۇ  ئالمۇۇۇاش )«»ئ چ ايۇۇۇدە. ب نى ۇۇۇۇدا 
»ئايۇۇۇۇاللىك  ىر ۇۇۇۇتىى  ئى ۇۇۇۇىد  « »د ۇۇۇ ەن ئى ۇۇۇۇىمالربا قايتىۇۇۇۇدە. 

 ىر ۇۇۇتىى  ئى ۇۇۇىمدىى ئىبۇۇۇارە .  ۇۇۇ نداقتىم  بۇۇۇ  يەردە    ىۇۇۇ  ئەرلىۇۇۇك ئەرلىۇۇۇك 
 ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇەكىلدە كەلتۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۈرەل ەن. چۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۈنى   ئەر ئايۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇاا ئۈسۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇتىدىى بالىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇب ك لىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇدە. 

 مەسىلەن: 

 قىىلى ىد ئ نى   سىت تتا ئتق يدە(-)م رىئ ئتب ا
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 سىنچى دەريىگىرمە ئىكك
 

 توغرىسىدا  بابى« »مەزمۇن:  -1
(    ىللى ىرىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇئ بۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  دەرسۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇىمىىدە ئۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۈس پەر لىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇك مەزىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇد )

 باب  تتب ى ىدا تتبتىلىل ئۆتىمىى.« »بابلى ىدىى بتلغان 
(  ئارقى ۇۇۇۇىدا ) پەمۇۇۇۇىە ئ  نمۇۇۇۇا سۇۇۇۇىرىئ ئالدىۇۇۇۇدا بىۇۇۇۇ «»ب نى ۇۇۇۇدا    ىلرىۇۇۇۇئ 

 ئۆلچىمىدە تۈرلىرىدە. مەسىلەن: « »   زى ادىدەر. مەسدى« »بى  
 )كۈتمەۋ  ئىرتىىار بتلماق(/

 )قاترا ماق(/ 
 د  ەن ە ئتبشاش. 

 قائىدىلەر   مۇھىمبۇ باب توغرىسىدىكى 
 »ىە  «»  «»ەلىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇدا سۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇىرىئ ئ د«»   ىلرىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇئ  بۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  بابتۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇائەگەر  (1

بۇا ئالمىشۇۇىل «» —« »دىىۇ  «»پەر لىۇ   بتل ۇا  بابرىۇئ ئۇۆلچىم  
 ك تىدە. مەسىلەن: 

 )ياساند   گۈزەا تۈسىە كى د (   ←←
 )ئەسلىد   ياد ئەتت (←←
 )تەلە  قىلد   دەىا قىلد (   ←←

 د  ەن ە ئتبشاش. 
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بۇۇۇا ئالما ۇۇۇت رە  ئىۇۇۇدبا  «»نۇۇۇ  «»دىىۇۇۇ  «»بۇۇۇ  مى ۇۇۇالالر ئىچىۇۇۇدە 
بۇا ئالما ۇت رە  ئىىىى ۇىر  «»نۇ  «»د  ىشۇم    ۇ نى دەۋ « »قىلىل 

تىلغۇۇۇۇۇۇا يەپ ىللىۇۇۇۇۇۇك  سۇۇۇۇۇۇەىەب ب نىۇۇۇۇۇۇئ  د  ىشۇۇۇۇۇۇم  تۇۇۇۇۇۇتب ا.« »ئىۇۇۇۇۇۇدبا  قىلىۇۇۇۇۇۇل 
 پاسى  قىلىشتىى ئىبارە . 

ىە « »  «»  «»سۇىرىئ ئ دەلىۇدا «»( ئەگەر ب  بابتا    ىلرىئ 2
بۇۇۇۇۇۇا «» —« »دىىۇۇۇۇۇۇ  «»بابرىۇۇۇۇۇۇئ ئۇۇۇۇۇۇۆلچىم  پەر لىۇۇۇۇۇۇ   بتل ۇۇۇۇۇۇا  « »

 ئالمىشىل ك تىدە. مەسىلەن: 
( د   ئىرتى ار قىلد )تاللى←←

 (د   قا يمىقان بتلد )تەىرەن    ←←
 (د   بتر ند )زەل مغا ئ چ ى←←
 (ت تا    بەىەرد )كۆر←←←

 د  ەن ە ئتبشاش. 
بۇۇۇۇۇۇۇۇا ئالما ۇۇۇۇۇۇۇۇت رە  «» —« »دىىۇۇۇۇۇۇۇۇ  «»بۇۇۇۇۇۇۇۇ  مى ۇۇۇۇۇۇۇۇالالر ئىچىۇۇۇۇۇۇۇۇدە 
 دە  ئىشلىتىلىدە. « »ئىىىى ىر  ئىدبا  قىلىل 

پەر لىۇۇۇ   « »ىە « »سۇۇۇىرىئ ئ دەلىۇۇۇدا «»ئەگەر بۇۇۇ  بابتۇۇۇا    ىلرىۇۇۇئ 2
 با ئالمىشىل ك تىدە. مەسىلەن: «»بتل ا  ئ  ر 

 )قترقت   ساقالند (←←
 )ئ   ت   ت تا ت (←←
 )ت تت    ايدىالند (←←

 د  ەن ە ئتبشاش. 
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 توغرىسىدا  بابىنىڭ مەنىسى« »مەزمۇن:  -2
مەنى ۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  بتلۇۇۇۇۇۇۇۇۇ    ئ  رنىۇۇۇۇۇۇۇۇۇئ ئىچىۇۇۇۇۇۇۇۇۇدىى بى ىۇۇۇۇۇۇۇۇۇدە  بۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  بابرىۇۇۇۇۇۇۇۇۇئ كۇۇۇۇۇۇۇۇۇۆ  بىۇۇۇۇۇۇۇۇۇ 

 ( مەنى ىر  ئ قت رىدە. مەسىلەن: بتي  ن ش )
 )ئاىاز كۆتۈرەلد ( ←)مەن ئاىاز كۆتۈردىد(

←          
 )ئتق ب چىالر يىغىلد (  چىالرن  يىغدىدمەن ئتق ب

 د  ەن ە ئتبشاش. 

بابىدىكى پېئىلالرنىڭ ئۇالنما ھەمزىسىنىڭ « »مەزمۇن:  -3
  تاشلىنىپ كېتىشى توغرىسىدا

ئەگەر ب  بابتىى     ىلالرنىئ ئالدىغا ستراق قت  مچى   بتلغان پەمىە 
 تا لىرىل ك تىدە. مەسىلەن: ( كى سە  ئ نى دىى  ئ  نما پەمىە )

←
  

 م (غانقىى رن  تاللى  )ئالالل ئتب لالرن  تاللىماي
 د  ەن ە ئتبشاش. 

 توغرىسىدا  «»مەزمۇن:  -4
« »دىى  د ۇۇۇۇ ەن  ۇۇۇۈملە ئ چ ايۇۇۇۇدە. ب نى ۇۇۇۇ« »ت ىى ۇۇۇتتە 

بتلۇۇۇ    ئۇۇۇ  ئ  ۇۇۇت مت   بىۇۇۇ  ئىشۇۇۇرىئ  ەيۇۇۇدا بتلغۇۇۇانلىقىر  « »بتل ۇۇۇا 
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ئ قت رىۇدە. ئۇ  ئى ۇىملىك  ۇۈملى ە كى ىۇۇدە  ئەممۇا  ۈملىرىۇئ ب شۇىغا كى مەيۇۇدە  
( بەلىۇۇۇۇۇۇ  ئتتت رى ۇۇۇۇۇۇىغا كى ىۇۇۇۇۇۇدە.  ۇۇۇۇۇۇ نداقال  ئ نى ۇۇۇۇۇۇدىى ك ۇۇۇۇۇۇ ىى ئ رىق ۇۇۇۇۇۇىى )

 مەسىلەن: دەرەي. ئى ىد ك لىل ئى ە بتل  ىم  

 (ئ نى   سىت م م دى   ئتلت رىدە ئ  ت مت  مەن سىرىزقا كى سە   )

 (بى  دوسم ت رىدەئىشىك تۈىىدە ئ  ت مت   مەن ئۆيدىى چىق ا   )
 د  ەن ە ئتبشاش. 

 توغرىسىدا  «»مەزمۇن:  -5

بتل ۇۇۇۇا « »دە  ئ چ ايۇۇۇۇدە. ب نى ۇۇۇۇدىى  « »ت ىى ۇۇۇۇتتە 
ئەسۇۇۇۇۇۇۇۇل   ۈملىۇۇۇۇۇۇۇۇدە ئىۇۇۇۇۇۇۇۇ ە ىە بەىەر بتلغۇۇۇۇۇۇۇۇان ئىىىۇۇۇۇۇۇۇۇ  تتلۇۇۇۇۇۇۇۇدەرب چىر  زەبەرلىۇۇۇۇۇۇۇۇك 

 ئتق تىدە. مەسىلەن: 
←

 )ئىمتىجان ي قىرال  قالد (   )مەن ئىمتىجانر  ي قىرال  قالد  دە  ئتياليمەن(
 )مەن قى امە  بتلىدە دە  ئتيلىمايمەن(  

 د  ەن ە ئتبشاش. 
ە  ئىىىۇۇۇ  مەسۇۇۇدەر قت  مچى ۇۇۇىرىئ دىۇۇۇى ئىبۇۇۇار«»ىە « » —« »

الۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇدىغا كى ىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇدە. ئانۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇدىى ياسۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇالما مەسۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇدەرن  تتلۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇدەرب چ  بتلغانلىقىغۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇا ئ
ئاساسۇۇۇۇۇەن زەبەرلىۇۇۇۇۇك ئتق تىۇۇۇۇۇدە. بۇۇۇۇۇ  ياسۇۇۇۇۇالما مەسۇۇۇۇۇدەر ئىىىۇۇۇۇۇ  تتلۇۇۇۇۇدەرب چىرىئ 

 ئترنىدا ت رىدە. مەسىلەن: 
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←
 )ئىمتىجان ئاسان(          )مەن ئىمتىجانر  ئاسان دە  ئتياليمەن(

 
بىى  ئىر انالر ىە  ىرالر ئالالپقا يالغانر  چا لىمايدە دە  ئتيلىغان )

 (ئىدەق
 ەن ە ئتبشاش. د  
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 ىنچى دەرسيىگىرمە ئۈچ
 

 توغرىسىدا  بابى« »مەزمۇن:  -1
(    ىللى ىرىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇئ بۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  دەرسۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇىمىىدە ئۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۈس پەر لىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇك مەزىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇد )

 باب  تتب ى ىدا تتبتىلىل ئۆتىمىى.« »بابلى ىدىى بتلغان 
 ىە بىۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  (ئ  نمۇۇۇۇۇۇۇۇۇا پەمۇۇۇۇۇۇۇۇۇىە ) سۇۇۇۇۇۇۇۇۇىرىئ ئالدىۇۇۇۇۇۇۇۇۇدا بىۇۇۇۇۇۇۇۇۇ «»ب نى ۇۇۇۇۇۇۇۇۇدا    ىلرىۇۇۇۇۇۇۇۇۇئ 

ئۆلچىمىۇۇۇۇۇدە تۈرلىرىۇۇۇۇۇدە. « »زى ادىۇۇۇۇۇدەر. مەسۇۇۇۇۇدى   « »پەس ۇۇۇۇۇىلەن ەن 
ن ق ۇۇۇۇۇۇانر  ئ قت رىۇۇۇۇۇۇدە. - ۇۇۇۇۇۇ نداقال  بۇۇۇۇۇۇ  بابتۇۇۇۇۇۇا كەلۇۇۇۇۇۇ ەن   ۇۇۇۇۇۇ ىلالر رەڭ ىە ئەيىۇۇۇۇۇۇب

 مەسىلەن: 
 )قىىارماق(/
 بتلماق( )ئى ىلمەۋ  ئەگ ىد /

 )كۆكەرمەۋ  ي شىلال ماق(/
 د  ەن ە ئتبشاش. 
(    ىللى ىرىۇۇۇۇۇۇۇۇئ ئۇۇۇۇۇۇۇۇۈس پەر لىۇۇۇۇۇۇۇۇك مەزىۇۇۇۇۇۇۇۇد )يەنە  ۇۇۇۇۇۇۇۇ نى دەۋ  

 باب  تتب ى ىدا تتبتىلىل ئۆتىمىى.« »بابلى ىدىى بتلغان 
(  ئارقى ۇۇۇۇىدا ەمۇۇۇۇىە )ئ  نمۇۇۇۇا پ سۇۇۇۇىرىئ ئالدىۇۇۇۇدا بىۇۇۇۇ «»ب نى ۇۇۇۇدا    ىلرىۇۇۇۇئ 

« »زى ادىۇۇۇۇۇۇدەر. مەسۇۇۇۇۇۇدى    «»پەس ۇۇۇۇۇۇىلەن ەن  بىۇۇۇۇۇۇ  ( ىەبىۇۇۇۇۇۇ  ئەلۇۇۇۇۇۇ  )
بۇۇۇ  بابتۇۇۇا كەلۇۇۇ ەن    ىلالرمۇۇۇ  رەپرۇۇۇ  ئ قتۇۇۇ رە  ك لىۇۇۇدە.  ئۆلچىمىۇۇۇدە تۈرلىرىۇۇۇدە.

 مەسىلەن: 
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 )سا    ىك بتلماق(/
 )قىزقىىى  بتلماق(/

 )قا قارا بتلماق(/ 
 د  ەن ە ئتبشاش. 

 تۆىەندىى     ىلالرنىئ بابلى ىر  ئاي ى الر. مەشىق  
 )كۈچەيمەۋ  كەسىىرلە مەۋ(/
  ىلماق  بۆلۈنمەۋ()ئاي/
 )ي  ىلماق  يترىماق(/

 )تارقا  كەتمەۋ  تارقىماق(/

 توغرىسىدا  «ىر»مەزمۇن:  -2

« »د ۇۇۇۇۇۇ ەن  ۇۇۇۇۇۇۈملە ئ چ ايۇۇۇۇۇۇدە. ب نى ۇۇۇۇۇۇدىى  « »ت ىى ۇۇۇۇۇۇتتە 
قەلۇۇۇبىە  ۇۇ ەن    ىلرىۇۇۇئ مەنى ۇۇىدە كەلۇۇ ەن.  ۇۇۇ پا  بۇۇ  د« »د ۇۇ ەن    ىۇۇ  

 دە  ئاتىلىدە.  (ئائىم كۆرەش )
ئەسۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇل   ۈملىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇدە ئىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ ە ىە بەىەر بتلغۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇان ئىىىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ   — 

د ۇ ەن    ىلغۇا « »تتلدەرب چىرىئ ئابى ىر  زەبەرلىك ئتق تىدە. بۇ دد  
 ئتبشاش. مەسىلەن: 

 )س ر  ئا ىى دە  قارايمەن( ←)سەن ئا ىى( 
 

 )پەقىقەتەن ئ  ر ئ  ئازابر  يى اق دە  قارايدە  بىى ئ ن  ي قىى دە  قارايمىى(
 د  ەن ە ئتبشاش. 
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(كە كەل ۇۇەۋ  ئۇۇ   ەقە  بىۇۇ   ئەممۇۇا  كۇۇۆزگە ئائىۇۇم كۇۇۆرەش )
 تتلدەرب چىرىئ ئابى ىر  زەبەرلىك ئتق تىدە. مەسىلەن: 

 (.)پەئە  ئ ن  كۆردىد        )ئتق تق چىر  كۆردەپم ؟(
 د  ەن ە ئتبشاش. 

 توغرىسىدا  «»مەزمۇن:  -3
د  ەن  ۇۈملە ئ چ ايۇدە. ب نى ۇدىى  « »ت ىى تتە 

ئۈمىۇۇۇۇد    ىللى ىۇۇۇۇدىى بتلۇۇۇۇ    ئۇۇۇۇ  ئۈمىۇۇۇۇد يۇۇۇۇاك  قترق  ۇۇۇۇر  ئ قت رىۇۇۇۇدە.  «»
 مەسىلەن: 

  
 نىئ بەىى  «»       نىئ ئى مى  «»                                

 (ئالالپرىئ ئ  رنىئ تەىبى ىر  قتب ا قىلىش  ئۈمىدلىىت ر)
  

 نىئ  ائىل «»                                       
 سىلەر بى ەر نەرسىر  ياقت رماسلىقى الر م مىىى  ئەمما ئ  سىلەر)

 (ئۈچۈن  ايدىلىقت ر
 د  ەن ە ئتبشاش. 

نىۇۇۇۇۇئ ئەمىلىرۇۇۇۇۇ  قىلىۇۇۇۇۇدە.  ۇۇۇۇۇ نداقال  ئ نىۇۇۇۇۇئ «» ۈملىۇۇۇۇۇدە  —« »
 قت  لغان كەل ۈس  زامان    ىل  بتلىدە. مەسىلەن: « »بەىى   

  
 نىئ بەىى  «»   نىئ ئى مى      «»                                 

 )ئالالل سەن ئارقىلىك بىىگە  ايدا يەتىۈزە   م مىىى(
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 نىئ بەىى  «»         نىئ ئى مى               «»                   

 (ب زەقچىلىك قىلىشىئ م مىىى سەن ز مىردا)
 د  ەن ە ئتبشاش. 

تتلۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ ق    ىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  بتلۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ   ك لىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇدە. يەنۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ    ائىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  بىلەنۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇال مەنۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇا « »
ئ قت رىۇۇۇۇۇۇۇدە  بەىەرگە متپتۇۇۇۇۇۇۇاج بتلمايۇۇۇۇۇۇۇدە. ب نۇۇۇۇۇۇۇداق ىاقىتتۇۇۇۇۇۇۇا ئ نى ۇۇۇۇۇۇۇدىى ك  ىۇۇۇۇۇۇۇرال 

 بىلەن بى گە بى  كەل ۈس  زامان    ىل  ك لىدە. مەسىلەن: « »
 

 نىئ  ائىل «»                                                     
 ) ەرىەردى ارىد م ر  تتب ا يتلغا با لىش  م مىىى(

 د  ەن ە ئتبشاش. 
دىۇۇۇۇى «»دىۇۇۇۇى بۇۇۇۇ رەن بىۇۇۇۇ  ئى ۇۇۇۇىد ئىل ىۇۇۇۇ   ك لىۇۇۇۇل  «»بەزىۇۇۇۇدە 

بۇ رەن كەلۇ ەن ئى ۇىد  دىۇى«»ك  ىى ياسۇالما مەسۇدەر ك لىۇدە. بۇ  ىاقىتتۇا 
 نىئ  ائىل  بتل   ك لىدە. مەسىلەن: «»ئى ە  ياسالما مەسدەر 

 نىئ  ائىل «»                  ئى ە                                   
 (رە  قتي    م مىىىئتق تق چ  ئىل ى ىى  دەرسر  قايتا چۈ ەندە) 

 د  ەن ە ئتبشاش. 

 توغرىسىدا  «» گە ئايالندۇرغۇچىمەسدەرمەزمۇن:  -4

د ۇۇ ەن ئۇۇايە  ئ چ ايۇۇۇدە.  ت ىى ۇۇتتە 
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بتل ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇا ئۆزىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇدىى ك ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ ىى كەلۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ ەن    ىلرۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  مەسۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇدەرگە « »ئ نى ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇدىى  
 مەسىلەن: (دەر. « )»ئايالندەرىدىغان 

 )ناماز ئابى   قاندىى ك  ىى ... (
 د  ەن ە ئتبشاش. 

 توغرىسىدا  شەرتنىڭ جاۋابىنىڭ تاشلىنىشىمەزمۇن:  -5
د ۇۇۇۇۇۇ ەن ئۇۇۇۇۇۇايە   ت ىى ۇۇۇۇۇۇتتە 

د ۇۇۇۇۇۇۇۇۇ ەن  ۇۇۇۇۇۇۇۇۇەرترىئ  ۇۇۇۇۇۇۇۇۇاىاب  تا ۇۇۇۇۇۇۇۇۇالنغان. ئ نىۇۇۇۇۇۇۇۇۇئ « »ايۇۇۇۇۇۇۇۇۇدە. ب نى ۇۇۇۇۇۇۇۇۇدا ئ چ 
 «. »تەقدى   م نداق: 
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 ىنچى دەرسيىگىرمە تۆت
 

 توغرىسىدا  بابى« »مەزمۇن:  -1
(    ىللى ىرىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇئ بۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  دەرسۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇىمىىدە ئۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۈس پەر لىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇك مەزىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇد )

 باب  تتب ى ىدا تتبتىلىل ئۆتىمىى.« »بابلى ىدىى بتلغان 
ىە  «»  بىۇ  (سۇىرىئ ئالدىۇدا بىۇ  ئ  نمۇا پەمۇىە )«»ب نى دا    ىلرىئ 

 ئۆلچىمىدە تۈرلىرىدە. مەسىلەن: « »زى ادىدەر. مەسدى   « »بى  
 )كۈتمەۋ  قار   ئالماق(/
 )ئى تىزا سترىماق(/
 )ئ  ىشمەۋ  ئى ە بتلماق( /

 د  ەن ە ئتبشاش. 

 توغرىسىدا  «»مەزمۇن:  -2
 ۇۇۇۈملە ئ چ ايۇۇۇدە. د ۇۇۇ ەن « »ت ىى ۇۇۇتتە 
بتل ۇۇۇۇۇۇا كەل ۈسۇۇۇۇۇۇ  زامۇۇۇۇۇۇان    ىلىرىۇۇۇۇۇۇئ ئۇۇۇۇۇۇابى ىر  زەبەرلىۇۇۇۇۇۇك « »ب نى ۇۇۇۇۇۇدىى  

 ئتق تىدىغان قت  مچىدەر. 
( ىە زەبەر ئتق تىۇۇدىغان مەسۇۇدەر قت  مچى ۇۇ  ) —« »

قت ۇۇۇۇۇۇۇۇۇ مچىدەر. يەنە پۇۇۇۇۇۇۇۇۇازى ق  زامۇۇۇۇۇۇۇۇۇان    ىللى ىرىۇۇۇۇۇۇۇۇۇئ ب شۇۇۇۇۇۇۇۇۇىغا كى ىۇۇۇۇۇۇۇۇۇل ئۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  رن  
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( دە مۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  ئاتىلىۇۇۇۇۇۇۇۇۇدە. ەرتىۇۇۇۇۇۇۇۇۇدىغان قت ۇۇۇۇۇۇۇۇۇ مچە )ك لىۇۇۇۇۇۇۇۇۇدىغان زامانغۇۇۇۇۇۇۇۇۇا ئۆزگ
چۇۇۇۇۈنى   بۇۇۇۇ  قت ۇۇۇۇ مچە ئۆزىۇۇۇۇدىى ك ۇۇۇۇ ىى كەلۇۇۇۇ ەن    ىلرۇۇۇۇ  ياسۇۇۇۇالما مەسۇۇۇۇدەرگە 

 ئايالندەرىدە. 
ي قى ىۇۇۇۇۇۇدا ئۇۇۇۇۇۇۆتىەن  ۈملىرىۇۇۇۇۇۇئ تەقۇۇۇۇۇۇدى   م نۇۇۇۇۇۇداق: 

 . (مەن ئارا  ئا ي دە  ي رىچە ياتتىد) 
قت ۇۇۇۇۇۇ لىدە. ئەگەر ئۇۇۇۇۇۇ  « »گە كۇۇۇۇۇۇۆ ىرچە سۇۇۇۇۇۇەىەبر  ئ قت رىۇۇۇۇۇۇدىغان «»

 قت  لمى ا  ەرەز قىلىرىدە. 
كى سۇۇۇە  « »ئەگەر    ىلرىۇۇۇئ ب شۇۇۇىغا بتل   ۇۇۇىىلىك قت  مچى ۇۇۇ  بتلغۇۇۇان 

 گە قت    ي ىىلىدە. «»ئ  
 مەسىلەن: 

 سلىك ئۈچۈن ت ى ماڭ()دەرسىە ك چىىىل قالما  
 د  ەن ە ئتبشاش. 

 توغرىسىدا  «»مەزمۇن:  -3
« »د ۇۇۇۇۇۇ ەن  ۇۇۇۇۇۇۈملە ئ چ ايۇۇۇۇۇۇدە. ب نى ۇۇۇۇۇۇدىى  « »ت ىى ۇۇۇۇۇۇتتە 

كەل ۈسۇۇۇۇۇۇ  زامۇۇۇۇۇۇان    ىلىرىۇۇۇۇۇۇئ ئۇۇۇۇۇۇابى ىر  زەبەرلىۇۇۇۇۇۇك ئتق تىۇۇۇۇۇۇدىغان قت ۇۇۇۇۇۇ مچىالر 
 قاتارىدىردەر. 

ئتق تقۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ چ  ىە ئى ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇتىقباا  (  زەبەر ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇاىاب   ەزا ) —« »
 ( قت  مچى ىدەر. )

ئۇۇۇۇۇۇ  تۆىەنۇۇۇۇۇۇۇدىى   ۇۇۇۇۇۇۇەرتلەر ئاسۇۇۇۇۇۇۇتىدا كەل ۈسۇۇۇۇۇۇۇ  زامۇۇۇۇۇۇۇان    ىلىرۇۇۇۇۇۇۇ  زەبەرلىۇۇۇۇۇۇۇك 
( ئ نىۇئ بىۇلەن    ىلرىۇئ ئتتت رى ۇ  2   ىلرىئ ئالدىدا كۇ لى ؛ ( 1ئتق تىدە: 

دىۇۇۇۇۇۇى با ۇۇۇۇۇۇقا قت ۇۇۇۇۇۇ مچىالر «»قەسۇۇۇۇۇۇە  يۇۇۇۇۇۇاك  بتل   ۇۇۇۇۇۇىى قىلىۇۇۇۇۇۇ  قت  مچى ۇۇۇۇۇۇ  
 (    ىلرىئ زامان  ك لىدىغان زامان بتل ش. 3اي ىلماسلىك؛ بىلەن ئ
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كەل ۈسۇۇۇۇۇۇۇ  زامۇۇۇۇۇۇۇان    ىلىرۇۇۇۇۇۇۇ  « »بۇۇۇۇۇۇ  ئۇۇۇۇۇۇۇۈس  ۇۇۇۇۇۇۇەرتتىى بىۇۇۇۇۇۇۇ   كە  بتل ۇۇۇۇۇۇۇا  
 زەبەرلىك ئتق تالمايدە. مەسىلەن: 

 امدىى ك  ىى زى ارە  قىلىمەن()ئالالل بالى ا مەن س ر  بۈگۈن ناماز  
 )ئ نداقتا مەن س ر  كۈتىمەن(

 د  ەن ە ئتبشاش. 

 توغرىسىدا  «»ئۆتكەن زاماننى بولۇشسىز قىلىدىغان مەزمۇن:  -4
د ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ ەن  ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۈملە ئ چ ايۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇدە. «   »ت ىى ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇتتە 

 ۆتىەن زامان    ىلىر  بتل   ىى قىلى  ئۈچۈن كەل ەن. ئ« »ب نى دىى  
ئۇۇۇۇۇۆتىەن زامۇۇۇۇۇان    ىلىرۇۇۇۇۇ  « »ئەگەر  بۇۇۇۇۇۇ ھەقۇۇۇۇۇتە مۇنۇۇۇۇۇداق قائىۇۇۇۇۇدە بۇۇۇۇۇار 

بتل   ۇۇۇۇۇۇۇۇۇىى قىلىۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  ئۈچۇۇۇۇۇۇۇۇۇۈن كەلۇۇۇۇۇۇۇۇۇ ەن بتل ۇۇۇۇۇۇۇۇۇا  ئ نىۇۇۇۇۇۇۇۇۇئ تەك ارلىرىشۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  ىا ىۇۇۇۇۇۇۇۇۇب 
 )زۆرەر(. مەسىلەن: 

 ماز ئتق مىد ())كا ى  ق رئانغا( ئىشەنمىد   نا   
 )مەن ئ ن  كۆرمىدىد پە  ئ نى غا سۆز قىلمىدىد(  

 د  ەن ە ئتبشاش. 

 توغرىسىدا  سى«»ھالنىڭ مەزمۇن:  -5
( تەركىبىۇۇۇۇدە بتل  ۇۇۇۇل ق ئۇۇۇۇۆتىەن زامۇۇۇۇان سۇۇۇۇ  )«»ئەگەر پالرىۇۇۇۇئ 

 بىللە كى ىدە. مەسىلەن: « »بىلەن    ىل  بتلغان  ۈملى ە كى سە  ئ نىئ 

 ۈملە   ىللىك                                                        ئى ىملىك  ۈملە                                             
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 )مەن ئىما  سا   ب  ى اتقاندا مەسجىدكە كى دىد(

    ىللىك  ۈملە                                                      ئى ىملىك  ۈملە                                          
 )مەن ئاي ودرومغا ئاي و ىالن چۈ ۈىاتقاندا ي تىل كەلدىد(

 د  ەن ە ئتبشاش. 

 توغرىسىدا  «»مەزمۇن:  -6

د ۇۇۇ ەن  ۇۇۇۈملە ئ چ ايۇۇۇدە. ب نى ۇۇۇدىى  « »ت ىى ۇۇۇتتە 
مەنى ۇۇۇىدە « »ىى بتلۇۇۇ    (    ىللى ىۇۇۇدبۇۇۇ  يەردە تەپ ىۇۇۇ  )« »

كەلۇۇۇۇ ەن. ئۇۇۇۇ  ئەسۇۇۇۇل   ۈملىۇۇۇۇدە ئىۇۇۇۇ ە ىە بەىەر بتلغۇۇۇۇان ئىىىۇۇۇۇ  تتلۇۇۇۇدەرب چىر  
 زەبەرلىك ئتق تىدە. مەسىلەن: 

 )ئالالل پاراقر  پارا  قىلد (  )پاراق پارا (
 )ئالالل سىلەرگە ز مىرر  بى ا  قىلد ( 

 د  ەن ە ئتبشاش. 
مەنى ۇۇۇۇۇۇۇىدىم  ك لىۇۇۇۇۇۇۇدە. بۇۇۇۇۇۇۇ  ىاقىتتۇۇۇۇۇۇۇا ئۇۇۇۇۇۇۇ  كۇۇۇۇۇۇۇۈچەيتى  « »يەنە « »

    ىللى ىدىى بتلىدە. مەسىلەن: 
 

تلىك ئالالپرىئ بەندىلى   بتلغان  ەرىشتىلەرن  قىى دە  )ئ  ر مەرپەمە
 ئ تىقاد قىلد (

 د  ەن ە ئتبشاش. 
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نىۇۇۇۇئ ق  ىردا ۇۇۇۇۇلى   «»م  ۇۇۇۇ  ئىىىۇۇۇۇ  بىۇۇۇۇ  مەنى ۇۇۇۇۇ  بىۇۇۇۇلەن « »
 قاتارىدىى پ  ابلىرىدە. 

نىۇۇۇئ «»ئۇۇ  يەنە با ۇۇالش    ىلۇۇۇ  بتل  مۇۇ  پ  ۇۇۇابلىرىدە. بۇۇ  ىاقىتتۇۇۇا ئۇۇ  
 ەسىلەن: ئەمىلىر  قىلىدە. م

 )پامىد م ر  ئ رە قا با لىد (
 د  ەن ە ئتبشاش. 

مەن ۇۇۇىدىم  ك لىۇۇدە. بۇۇ  ىاقىتتۇۇا تتلۇۇۇ ق    ىۇۇ  بتلۇۇ    بىۇۇۇ  « »ئۇۇ  يەنە 
 تتلدەرب چىرىئ ئابى ىر  زەبەرلىك ئتق تىدە. مەسىلەن: 

 ئايە  -1ئەن ا  
سانا ئاسمانالرن  ىە ز مىرر  ياراتقان  زەلمەتلەرن  ىە -) ىمىس پەمدە

 ن رن   ەيدا قىلغان ئالالپقا باست ر(
 د  ەن ە ئتبشاش. 

 توغرىسىدا  سى«»مۇتەكەللىمنىڭ مەزمۇن:  -7
سۇۇ  ئۇابى   سۇۇ ك نل ق ئەلۇۇ  «»مۇ تەكەللىد )بى ىرچۇۇ   ۇەبى (نىئ 

بتلغۇۇۇۇۇۇۇۇۇان ئى ۇۇۇۇۇۇۇۇۇىمغا قت ۇۇۇۇۇۇۇۇۇ لغاندا زەبەرلىۇۇۇۇۇۇۇۇۇك ئتق لىۇۇۇۇۇۇۇۇۇدە. « »يۇۇۇۇۇۇۇۇۇاك  سۇۇۇۇۇۇۇۇۇ ك نل ق 
 مەسىلەن: 

 )م رىئ با  بىىمەتچىد(
 )م رىئ پاسا (  
 )مەن ئىىى  قتل مر  ي دىد( 

 د  ەن ە ئتبشاش. 
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 بەشىنچى دەرسيىگىرمە 
 

 توغرىسىدا  تۆت ھەرپلىك پېئىلالرمەزمۇن:  -1
ئەسۇۇۇۇۇۇۇل  تۇۇۇۇۇۇۇۆ  پەر ۇۇۇۇۇۇۇتىى تۇۇۇۇۇۇۇۈزەل ەن  —( تۇۇۇۇۇۇۇۆ  پەر لىۇۇۇۇۇۇۇك    ىۇۇۇۇۇۇۇ  )

    ىلالرن  كۆرسىتىدە. 
ب مۇۇۇۇۇۇ  مۇۇۇۇۇۇ  ەررەد )تۇۇۇۇۇۇۈ     ىۇۇۇۇۇۇ ( ىە مەزىۇۇۇۇۇۇد )ياسۇۇۇۇۇۇالما    ىۇۇۇۇۇۇ ( دە  ئىىىۇۇۇۇۇۇ  

 تۈرگە بۆلىرىدە. 
(    ىللى ىرىۇئ بىۇ   بۇاب  بتلۇ    ئۇ  تۆ  پەر لىك مۇ  ەررەد )

ئۆلچىمىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇدە تۈرلىرىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇدە. « »مەسۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇدى   بابىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇدىى ئىبۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇارە . « »
 مەسىلەن: 

 )تەر ىمە قىلماق(/
 )چ چى ەتمەۋ  تارقىتى ەتمەۋ(/

 )يۈگۈرمەۋ  چا ماق(/
 )قترق تماق  تەىرىمەۋ(/

 )ي مىالتماق  دومىالتماق(/
 ق رەي ئاىاز چىقارماق(-)قاراي/

 ق  ئازدەرماق()ىەس ەسە قىلما/
 )قاقاقال  كۈلمەۋ(/
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 (    ىللى ىرىئ ئۈس باب  بتل    ئ  ر: تۆ  پەر لىك مەزىد )
 ئۆلچىمىدە تۈرلىرىدە. مەسىلەن: « »باب . مەسدى    «» (1

 ي تىلمەۋ()ئۆسۈ  /
 )ئ غىىىر  چايقىماق(/

 )دومىلىماق  ي مىلىماق(/
 د  ەن ە ئتبشاش. 

 ئۆلچىمىدە تۈرلىرىدە. مەسىلەن: « »باب . مەسدى   « ( »2
 )كۆپل  باتى  ە   بتلماق(/
 )سىقىلماق  ز  ىىمەۋ(/
 (   ماق)تىت ىمەۋ  تىت ەۋ ئ/

 د  ەن ە ئتبشاش. 
 سىلەن: ئۆلچىمىدە تۈرلىرىدە. مە« »باب . مەسدى   « ( »3

 )يىغىلماق  تت النماق(/
 )ئى تىزا بەرمەۋ  چ ىىرمەۋ(/

 د  ەن ە ئتبشاش. 

 توغرىسىدا  ئايرىش ئالمىشىمەزمۇن:  -2
ئ چ ايۇدە. ئ نى ۇدىى  د ۇ ەن  ۇۈملە « »ت ىى تتە 

( ئالمىشۇۇۇۇۇۇ  بتلۇۇۇۇۇۇ    بۇۇۇۇۇۇاش د ۇۇۇۇۇۇ ەن ئالمۇۇۇۇۇۇاش بۇۇۇۇۇۇ  يەردە ئۇۇۇۇۇۇاي ى  )« »
 ك لىشتە كەل ەن. 

(نىۇۇۇۇۇئ ئتتت رى ۇۇۇۇۇىر  ئۇۇۇۇۇاي ى  ئالمىشۇۇۇۇۇ  بەىەر بىۇۇۇۇۇلەن ئەگە ۇۇۇۇۇىۈچ  )
ئۇۇۇۇۇۇۇۇۇاي ى  ئۈچۇۇۇۇۇۇۇۇۇۈن كەلتۈرىلىۇۇۇۇۇۇۇۇۇدە. ئ نىۇۇۇۇۇۇۇۇۇئ ئى ۇۇۇۇۇۇۇۇۇ ابتىى ئۇۇۇۇۇۇۇۇۇترن  يۇۇۇۇۇۇۇۇۇتق. مەسۇۇۇۇۇۇۇۇۇىلەن  



 

 
242 

  

بەىەر بتلۇۇ    « »ى ۇۇدىى  ي قى ىۇۇدىى   ۇۇۈملىر  ئ لىۇۇل ئ  ت ۇۇاق  ئ ن
« »نۇۇۇۇۇ  تا ۇۇۇۇۇلى  تىل «» —ئەگەر ئۇۇۇۇۇاي ى  ئالمىشۇۇۇۇۇ  

دىۇۇى بەدەا بتل  ۇۇ  دەرەي )يەنۇۇ   «»نىۇۇئ «»د  ۇۇەۋ  بۇۇ  ىاقىتتۇۇا 
 نىئ ئىىاپلىغ چى   د  ى  دەرەي(. «»ن  «»

« »ەن  ۈملىۇۇۇۇۇۇدە د ۇۇۇۇۇۇ « » ۇۇۇۇۇۇ نى غا ئتبشۇۇۇۇۇۇاش 
« »بەىەردەر. ئەگەر ب   ۈملىدە ئۇاي ى  ئالمىشۇ  تا ۇلى  تىلىل 

نىۇۇۇۇۇۇئ سۇۇۇۇۇۇۈ ىت  بتل  ۇۇۇۇۇۇ  تۇۇۇۇۇۇتب ا. «»نىۇۇۇۇۇۇئ «»د  ىل ۇۇۇۇۇۇە  بۇۇۇۇۇۇ  ىاقىتتۇۇۇۇۇۇا 
 مەسىلەن: 

 ئاي ى  ئالمىش          بەىەر          ئى ە                                         

 بەىەر   ئاي ى  ئالمىش                    ئى ە                                             
 د  ەن ە ئتبشاش. 

 توغرىسىدا  «»پادىلەيدىغان بەزىلەشتۈرۈشنى ئىمەزمۇن:  -3
« »د ۇۇ ەن  ۇۇۈملە ئ چ ايۇۇدە. ب نى ۇۇدىى  « »ت ىى ۇۇتتە 

دىۇۇۇۇى ئىبۇۇۇۇارە . «»(نۇۇۇۇ  ئىزادىلەيۇۇۇۇدىغان بتل ۇۇۇۇا  بەزىلە ۇۇۇۇتۈرەش )
بىىنىۇۇۇۇئ بىۇۇۇۇ  قى ۇۇۇۇمىمىى  بەزىمىۇۇۇۇى د ۇۇۇۇ ەن  —« » ۇۇۇۇ پا  مەزكۇۇۇۇ ر  ۈملىۇۇۇۇدىى  

  قت رىدە. مەسىلەن: مەنىر  ئ
 )سەن ب نىئ بى  قى مىر  ي  ىى( 

 
)كىشىلەر ئىچىدە ئالالپقا ىە ئابى ە  كۈنى ە ئىشەندەق د  ۈچىلەر بار  

  يدە(پەقىقەتتە ئ  ر ئىشەنمە
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 توغرىسىدا  كېيىن كېلىشى-سوراق قوشۇمچىلىرىنىڭ ئىلگىرىمەزمۇن:  -4

 رىئ ئالدىۇدا( بۇابالش قت ۇ مچىلى ىستراق قت  مچى   بتلغۇان پەمۇىە )
 ك لىدە. 

-ۇئەممۇۇۇۇا  پەمىىۇۇۇۇدىى با ۇۇۇۇقا سۇۇۇۇتراق قت ۇۇۇۇ مچىلى   بۇۇۇۇابالش قت  مچىلى ىۇۇۇۇ
؛ ؛ دىى ك  ىى ك لىدە. مەسىلەن: ۇ

 د  ەن ە ئتبشاش. ؛ 

 توغرىسىدا  «»مەزمۇن:  -5

نىۇۇۇۇئ «»د ۇۇۇۇ ەن  ۇۇۇۇۈملە ئ چ ايۇۇۇدە. ب نى ۇۇۇۇدىى  « »ت ىى ۇۇۇتتە 
سۇۇۇۇۇۇۇ  بىۇۇۇۇۇۇۇلەن چۇۇۇۇۇۇۇاقى ى  «»بتلۇۇۇۇۇۇۇ    م تەكەللىمرىۇۇۇۇۇۇۇئ « »ئەسلى ۇۇۇۇۇۇۇ  

 قت  مچى   تا النغان. 
(دا سۇۇۇۇۇۇىغا ئىۇۇۇۇۇۇىا ە  قىلىغۇۇۇۇۇۇان چۇۇۇۇۇۇاقى ىلغ چ  )«»م تەكەللىمرىۇۇۇۇۇئ 

 بەش بى  يتا دەرەي بتل    ئ نىئ م پىملى   م ن  ر: 
نىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇئ تا ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇلىرىل زى نىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇئ ئ نىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇئ ئترنىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇدا ت رە ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  دەرەي. «»( 1

. د  ەنۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ ە ئتبشۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇاش )ب نۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇداق ئىشۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇلىتى  كۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۆ  « ..»مەسۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇىلەن: 
 ئ چ ايدە(. 

« »ن  س ك نل ق پۇالەتتە قالۇدەرەش دەرەي. مەسۇىلەن: «( »2
 ... د  ەن ە ئتبشاش )ب نداق ئىشلىتى  ئالدىرقى ىدىى ئازراق ئ چ ايدە(. 

« »نۇۇۇ  زەبەرلىۇۇۇك پۇۇۇالەتتە قالۇۇۇدەرەش دەرەي. مەسۇۇۇىلەن: «( »3
 ەن ە ئتبشاش. ... د  



 

 
244 

  

د  ەنۇۇۇۇ ە « »)ئەل (قۇۇۇۇا ئالما ۇۇۇۇت رەش. مەسۇۇۇىلەن: « »نۇۇۇ  «( »4
 ئتبشاش. 

(نىۇئ قت  ل  ۇ  تۇۇتب ا. « )»بۇ  بىۇ  پۇالەتتە تتبتىغانۇۇدا سۇ ك نل ق 
 د  ەن ە ئتبشاش. « ... »مەسىلەن: 

 توغرىسىدا  «»مەزمۇن:  -6

نۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  «»ى ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇىملىك  ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۈملە بتل ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇا  ئالۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇدىغا ئەگەر  ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇەرترىئ  ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇاىاب  ئ
قت   ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇرىئ زۆرەر ئىىەنلىىىرۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  بىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇى ئىل ى ىىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  دەرسۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇلى ىمىىدە ئۆگىرىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇل 

 بتلغان. 
نىۇۇۇۇۇۇۇۇۇئ ئترنىۇۇۇۇۇۇۇۇۇدا  ۇۇۇۇۇۇۇۇۇەرترىئ «»نىۇۇۇۇۇۇۇۇئ «» ۇۇۇۇۇۇۇۇ نى غا ئتبشۇۇۇۇۇۇۇۇۇاش 

 دەرەي. مەسىلەن:  اىابىغا ئ لىرىش  
 

 )ئەگەر ئالالپتىى با قا ئىالپالر تىلغا ئ لىر ا  ئ  ر ب  اا بتل   ك تىدە(
 د  ەن ە ئتبشاش. 

ئاخىرى جەزملىك ئوقۇلغان مۇزائەف كەلگۈسى زامان مەزمۇن:  -7
 توغرىسىدا  پېئىلى ۋە بۇيرۇق پېئىلى

ە بۇۇ ي ەق ئۇۇابى    ەزملىۇۇك ئتق لغۇۇان مۇۇ زائەف كەل ۈسۇۇ  زامۇۇان    ىلۇۇ  ى
    ىلىدا ئىدبا  قىلىشم  ىە ئىدبام ىى ك لىشم  دەرەي. مەسىلەن: 

←←
 د  ەن ە ئتبشاش. 



 

 
245 

  

  

  خۇالسەپېئىل بابلىرى توغرىسىدا 
 

 نىڭ بىرال بابى بولۇپ، ئۇ  لىرى( پېئىلتۆت ھەرپلىك مۇجەررەد )
 )تەر ىمە قىلد (//

 ( پېئىللىرىنىڭ ئۈچ بابى بولۇپ، ئۇالر تۆت ھەرپلىك مەزىد )
   )ئ غىى چايقىد (//1
  ە  بتلد ()باتى  //. 2
 (  تت الند )//. 3

 بابى بولۇپ، ئۇالر  ئالتە( پېئىللىرىنىڭ ) مۇجەررەدھەرپلىك  ئۈچ
 )يازد (//1
 )ئتلت رد (//.2
 )بارد (//. 3
)ئاپلىد (//. 4
)مى اسرتر بتلد (//. 5
)كۆ  بتلد (//. 6
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 بابى بولۇپ، ئۇالر  ون ئىككىڭ ئ( پېئىللىرىنى) مەزىدئۈچ ھەرپلىك 
(ئى ال  كەلتۈرد )//1

(سا   بەرد   تا ش رد )//.2

(ئ رەش قىلد )//. 3

)ئۆگەند   ئىلىد ئالد (//. 4

(ئالد   تا ش رە  ئالد )//. 5

(س ند   مەبل ب بتلد )//.6

 )ئاپلىد   ق  ق سالد (//.2

(قىىارد )// .8

(قىزقىىى  بتلد )// .0

 )قار   ئالد   كۈتت (// .19

 چۆ  قا ال  كەتت (-)ئت //. 11

 )ت ى ماپد (//. 12
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 نچى دەرسيىگىرمە ئالتى
 

 توغرىسىدا  (كىشىلىك ئالماش )
م سۇۇۇۇۇۇۇۇتەقى  كىشۇۇۇۇۇۇۇىلىك ئالمۇۇۇۇۇۇۇاش ) —( كىشۇۇۇۇۇۇۇىلىك ئالمۇۇۇۇۇۇۇاش )

( دە  ئىىىۇۇۇۇۇۇ  تۇۇۇۇۇۇۈرگە ش )( ىە ئ  نمۇۇۇۇۇۇا كىشۇۇۇۇۇۇىلىك ئالمۇۇۇۇۇۇا
 بۆلىرىدە. 

با ۇۇقا سۇۇۆزلەرگە قت ۇۇ لماي م سۇۇتەقى   —م سۇۇتەقى  كىشۇۇىلىك ئالمۇۇاش 
     بتلۇۇۇۇ    ئۇۇۇۇ  ر بىۇۇۇۇلەن سۇۇۇۇۆز با ال قا ۇۇۇۇقا بتلىۇۇۇۇدە ىە  الرئىشۇۇۇۇلىتىلىدىغان ئالما ۇۇۇۇ

 دىى ك  ىرم  ك لەلەيدە. مەسىلەن: «»
 )مەن س ر  كۆردىد(        )مەن م س لمان(    

 )دەرسر  سەندىى با قى   چۈ ەنمىد ( 
 د  ەن ە ئتبشاش. 

م سۇۇۇۇۇۇۇۇۇتەقى  ئىشۇۇۇۇۇۇۇۇۇلىتىلمەيدىغان   ەقە   —ئ  نمۇۇۇۇۇۇۇۇۇا كىشۇۇۇۇۇۇۇۇۇىلىك ئالمۇۇۇۇۇۇۇۇۇاش 
ر سۆزلەرنىئ ئابى ىغا ئ    ئىشلىتىلىدىغان كىشىلىك ئالما ۇالر بتلۇ    ئۇ  

دىۇۇۇى ك  ىرمۇۇۇ  ك لەلمەيۇۇۇدە. مەسۇۇۇىلەن: «»بىۇۇۇلەن سۇۇۇۆز با ال ۇۇۇقا بتلمايۇۇۇدە ىە 
  ربا ئتبشاش. «»ىە « »دىى  «»

م سۇۇۇتەقى  ىە ئ  نمۇۇۇا كىشۇۇۇىلىك ئالما ۇۇۇالر  ۈملىۇۇۇدىى  ئترنىغۇۇۇا ئاساسۇۇۇەن 
 ياك  باش ك لىشتە  ياك  چۈ ۈ  ك لىشتە ىەياك  ئى ىلىك ك لىشتە ك لىدە. 
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 باش كېلىشتە كەلگەن كىشىلىك ئالماشالر   .1
 ( باش ك لىشتە كەل ەن م ستەقى  كىشىلىك ئالما الر: 1

 : ئ  نما كىشىلىك ئالما الر( باش ك لىشتە كەل ەن 2
سۇ : «»ىك ل(  ائىلرىئ پەرىىەت1)

 گە ئتبشاش. «»قاتارلىقالردىى  
 : )ئەلۇۇۇ (« »( ئىىىىلىۇۇۇك  ۇۇۇەكىلرىئ 2)

 كە ئتبشاش. «»قاتارلىقالردىى  
بۇۇا «»قاتۇۇارلىقالردىى   سۇۇ : «»( كۆ لۈكرىۇۇئ 3)

 ئتبشاش. 
سۇۇۇۇۇۇۇۇ : «»لىك(نىۇۇۇۇۇۇۇۇئ ( م بۇۇۇۇۇۇۇاتەبە )ئىىىىرچۇۇۇۇۇۇۇۇ   ۇۇۇۇۇۇۇۇەبى  ئايۇۇۇۇۇۇۇۇاللىك بى 4)

 با ئتبشاش. «»قاتارلىقالردىى  
بۇۇۇۇا «»قاتۇۇۇۇارلىقالردىى   : «»( ئاياللىقرىۇۇۇۇئ 5)

 ئتبشاش. 
دىىۇۇۇ  : سۇۇۇ «»( مۇۇۇ تەكەللىد )بى ىرچۇۇۇ   ۇۇۇەبى ( كۆ لۈكرىۇۇۇئ 6)

 با ئتبشاش. «»
سۇۇت  سۇۇىىىلغان ئالما ۇۇالر بۇۇاش ك لىشۇۇتە كەلۇۇ ەن د ۇمەۋ  ي قى ىۇۇدىى  ئا

ئ  نمۇۇۇۇا كىشۇۇۇۇىلىك ئالما ۇۇۇۇالر بتلۇۇۇۇ    ئۇۇۇۇ  ر دائىۇۇۇۇد    ىلغۇۇۇۇا ئ لىرىۇۇۇۇل ك لىۇۇۇۇل  ۇۇۇۇ  
    ىلرىئ  ائىل  بتلىدە. 
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 . چۈشۈم كېلىشتە كەلگەن كەلگەن كىشىلىك ئالماشالر  2
 ( چۈ ۈ  ك لىشتە كەل ەن م ستەقى  كىشىلىك ئالما الر: 1

 ( چۈ ۈ  ك لىشتە كەل ەن ئ  نما كىشىلىك ئالما الر: 2

د ۇمەۋ  بۇ  ئالما ۇالر    ىلرىۇئ ئابى ىغۇا ئ لىرىۇل تتلۇدەرب چ  بتلىۇدە ىە 
 چۈ ۈ  ك لىشتە ك لىدە. 

ئەگەر ئى ۇۇۇۇۇۇۇۇۇىمرىئ ئابى ىغۇۇۇۇۇۇۇۇۇا ئ  ن ۇۇۇۇۇۇۇۇۇا  ئ رىقلىغۇۇۇۇۇۇۇۇۇ چ  بتلىۇۇۇۇۇۇۇۇۇدە ىە ئى ىلىۇۇۇۇۇۇۇۇۇك 
 ك لىشتە ك لىدە. مەسىلەن: 
 چۈ ۈ  ك لى                                            

 )ئ  ئ  رن  سترىد (                 )مەن ئ ن  كۆردىد(  
 )ئ نىئ كىتاب  قاسىمدا(                       ئى ىلىك ك لى  

 د  ەن ە ئتبشاش. 



 

 
251 

  

 
 
 

 دەرسىنچى يىگىرمە يەتت
 

 توغرىسىدا  (مەنبەداش تولدۇرغۇچى )مەزمۇن:  -1
   ىلرىۇۇۇۇۇۇۇۇۇئ مەنى ۇۇۇۇۇۇۇۇۇىر  تەكىۇۇۇۇۇۇۇۇۇتلەش  يۇۇۇۇۇۇۇۇۇاك   —مەنۇۇۇۇۇۇۇۇۇبەداش تتلۇۇۇۇۇۇۇۇۇدەرب چ  

ىر  بايۇۇۇۇۇان قىلىۇۇۇۇۇ  ىەيۇۇۇۇۇاك  ئ نىۇۇۇۇۇئ تۇۇۇۇۇۈرىر  بايۇۇۇۇۇان قىلىۇۇۇۇۇ  ئۈچۇۇۇۇۇۈن سۇۇۇۇۇانئ نىۇۇۇۇۇئ 
 ۇۇۇۇۇۇۇ     ىلرىۇۇۇۇۇۇۇئ لەىز  بىۇۇۇۇۇۇۇلەن سۇۇۇۇۇۇۇۆزلىرىدىغان  ك لىۇۇۇۇۇۇۇدىغان ىە    ىلۇۇۇۇۇۇۇدىى ك ۇۇۇۇۇۇۇ ىى
 ئۆز    ىلىغا ىەكىللىك قىلىدە. مەسىلەن:  ئ بارە . بەزىدە مەسدەردىى ئى

 )مەنىر  تەكىتلەش(      
 ) ەزمەن ئالالل م سا ئەلەيجى  ا مغا بى اسىتە سۆز قىلد ( 

 ر  بايان قىلى (سان)  
 د ()كىتاب ئىىى  ق تىد نە ى  قىلىر

 ر  بايان قىلى (سان)
 )با  م ر  بى  قانچە ق تىد ئ رد (

 )تۈرن  بايان قىلى ( 
 )مەن  ق رئانر  ناپايىت  يابش  يادلىدىد(

 قىلى (    ىلغا ىەكىللىك))ئازراق مۆپلە  بەرگىى(
د ۇۇۇۇۇۇۇ ەن بۇۇۇۇۇۇۇ ي ەق    ىلرىۇۇۇۇۇۇۇئ « »د ۇۇۇۇۇۇۇ ەن مەسۇۇۇۇۇۇۇدەر « »ب نى ۇۇۇۇۇۇۇدا 

 ئترنىدا ك لىل  ب ي ەق مەنى ىر  ئ قت رە  كەل ەن.  
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بەزىۇۇۇۇۇدە مەسۇۇۇۇۇدەرن  ئ قت رىۇۇۇۇۇدىغان سۇۇۇۇۇۆزلەر مەسۇۇۇۇۇدەرگە ىەكىللىۇۇۇۇۇك قىلىۇۇۇۇۇل 
ك لىدە. ئاندىى    سۆزلەرگە مەنبەداش تتلدەرب چ  بتلغانلىقىغا ئاساسۇەن 

 رنىئ پۆكۈم  ب  ىلىدە. ئ  سۆزلەر تۆىەندىىىچە: زەبەرلىك ئتق ل  تا مەسدە
 قاتۇۇۇۇۇارلىقالر»ىە مەسۇۇۇۇۇدەرگە ئىۇۇۇۇۇىا ە  قىلىرغۇۇۇۇۇان »  »( 1

 . مەسىلەن: مەنبەداش تتلدەرب چىغا ىەكىللىك قىلىدە

 )م دى  م ر  بى  قى ىد ئەيىبلەر بىلەن ئەيىبلىد (
 ( )مەن ئ ن   ۈتۈنلەي تتن يمەن     

 
 )زەل   قىلغ چىالر ئ زاققا قالماي قاي    ايغا قايتىدىغانلىقىر  بىلىدە(

 د  ەن ە ئتبشاش. 
زلەر مەنۇبەداش تتلۇۇدەرب چىغا ( مەسۇدەرنىئ سۇانىر  ئ قت رىۇۇدىغان سۇۆ2

 ىەكىللىك قىلىدە. مەسىلەن: 
 )مەن ئ ن  ئۈس ق تىد زى ارە  قىلدىد(

 د  ەن ە ئتبشاش. 
( مەسۇۇۇۇۇۇۇدەرنىئ سۇۇۇۇۇۇۇۇۈ ىت  مەنۇۇۇۇۇۇۇۇبەداش تتلۇۇۇۇۇۇۇدەرب چىغا ىەكىللىۇۇۇۇۇۇۇۇك قىلىۇۇۇۇۇۇۇۇدە. 3

 مەسىلەن: 
 ايلىك ياردە  قىلدىد( )مەن ئ نى غا چى 

 د  ەن ە ئتبشاش. 
( ئى ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇىد مەسۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇدەر مەنۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇبەداش تتلۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇدەرب چىغا ىەكىللىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇك قىلىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇدە. 4

 مەسىلەن: 
  ۈبجى ىىك   مەن سۆز قىلدىد( 
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مەسۇۇۇۇۇۇدەر ئ قت ربۇۇۇۇۇۇان مەنىرۇۇۇۇۇۇ  ئ قت رىۇۇۇۇۇۇدىغان  لۇۇۇۇۇۇ ىىى  —ئى ۇۇۇۇۇۇىد مەسۇۇۇۇۇۇدەر 
ئىبۇۇۇۇۇۇۇارە . مەسۇۇۇۇۇۇۇىلەن: پەر ۇۇۇۇۇۇۇ  مەسۇۇۇۇۇۇۇدەرنى ىىدىى ئۇۇۇۇۇۇۇازراق بتلغۇۇۇۇۇۇۇان ئى ۇۇۇۇۇۇۇىمدىى 

 —« »ئى ۇۇۇۇۇۇۇىد مەسۇۇۇۇۇۇۇدەردەر؛  —« »مەسۇۇۇۇۇۇۇدەر   —« »
 ئى ىد مەسدەردەر.  —« »مەسدەر  
( تۈرلە ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇتە ئ چ ىشۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇىدىغان مەسۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇدەر مەنۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇبەداش تتلۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇدەرب چىغا 5

ىەكىللىك قىلىدە. مەسىلەن: 
كۆرسۇۇۇىتى  ئالما ۇۇۇلى   مەنۇۇۇبەداش تتلۇۇۇدەرب چىغا ىەكىللىۇۇۇك قىلىۇۇۇدە. 6

 مەسىلەن: 
 )سەن م   نداق سۆزن  ئ  تتى م ( 

 د  ەن ە ئتبشاش. 
( مەسۇۇۇۇدەرگە قايتىۇۇۇۇدىغان كىشۇۇۇۇىلىك ئالمۇۇۇۇاش مەنۇۇۇۇبەداش تتلۇۇۇۇدەرب چىغا 2

 ىەكىللىك قىلىدە. مەسىلەن: 

)مەن بەۋ تى ىشچانلىك كۆرسەتتىد  مەندىى با قا كىش  ئ نداق 
 تى ىشچانلىك كۆرسىتىل باقمىد (

 د  ەن ە ئتبشاش. 
مەسۇۇۇۇۇۇۇۇدەر بىۇۇۇۇۇۇۇۇلەن ئتبشۇۇۇۇۇۇۇۇاش مەنىرۇۇۇۇۇۇۇۇ  ئ قت رىۇۇۇۇۇۇۇۇدىغان سۇۇۇۇۇۇۇۇۆز مەنۇۇۇۇۇۇۇۇبەداش ( 8

 تتلدەرب چىغا ىەكىللىك قىلىدە. مەسىلەن: 
 )مەن ناپايىت  بەبىتلىك ت رم ش كەچۈردىد(

 د  ەن ە ئتبشاش. 
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مۇۇۇۇ پىد ن قتۇۇۇۇۇا: تۇۇۇۇۈر ىە سۇۇۇۇۇانر  ئ قت رىۇۇۇۇدىغان مەنۇۇۇۇۇبەداش تتلۇۇۇۇۇدەرب چىرىئ 
»ئەسلى ۇۇ : »ئۇۇامىلىر  تا ۇۇلى  تى  دەرەي. مەسۇۇىلەن: 

 .» 

 توغرىسىدا  مەررەت مەسدىرىمەزمۇن:  -2
« »د ۇۇ ەن ئىبۇۇارە ئ چ ايۇدە. ئ نى ۇۇدىى   «»ت ىى  ۇتتە 

 ( مەسدى ىدەر. مەررە  ) —
   ىلرىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇئ سۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇانىر  بايۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇان قىلىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  ئۈچۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۈن  —مەررە  مەسۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇدى   

  ۇ ىلالردىى مۇ  ەررەد سۆزلىرىدىغان مەسدەردىى ئىبارە . ئ  ئۈس پەر لىۇك 
 ەسىلەن: ئۆلچىمىدە ياسىلىدە. م «»

 )مەن ئ ن  بى  ق تىد ئ ردىد( 
 )مەن ئ ن  ئىىى  ق تىد ئ ردىد( 
 )مەن ئ ن  ن رب ن ق تىد ئ ردىد( 

 د  ەن ە ئتبشاش. 
ئۇۇۇۇۇۇۇۇۈس پەر لىۇۇۇۇۇۇۇۇك مۇۇۇۇۇۇۇۇ  ەررەد    ىلالرنىۇۇۇۇۇۇۇۇئ با قى ۇۇۇۇۇۇۇۇىدىى مەررە  مەسۇۇۇۇۇۇۇۇۇدەر 

 ئ لىرىدە. مەسىلەن: « »مەسدەرنىئ ئابى ىغا بى   ياسىغاندا
 )ئ  بى  ق تىد تەكبى  ئ  تت ( 

 (بىى م  ىم نامىىىدا تۆ  ق تىد تەكبى  ئ  تىمىى)
 د  ەن ە ئتبشاش. 

ل ۇۇۇۇا  مەسۇۇۇۇدەردىى ك ۇۇۇۇ ىى ب « »ئەگەر مەسۇۇۇۇدەرنىئ ئەسۇۇۇۇل  ق رەلمى ۇۇۇۇىدا 
 سانر  ئ قت رىدىغان سۆز ك لىدە. مەسىلەن: 
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 )مەن ئ نى غا بى  ق تىد رەپىد قىلدىد(
 

 )مەن پ لىق  كىتابر  بى  ق تىد تەر ىمە قىلدىد(

 توغرىسىدا  ھەيئەت مەسدىرىمەزمۇن:  -3
پەيۇ ە  مەسۇۇدى   « »د ۇ ەن  ۈملىۇۇدە « »

 بتل   پ  ابلىرىدە. 
پەرىىە (نىۇۇئ پەي ىتۇۇ  ىە -   ىۇۇ  )يەنۇۇ  ئىۇۇ  —پەيۇۇ ە  مەسۇۇدى   

 سۈ ىتىر  ئ قت رەش ئۈچۈن سۆزلىرىدىغان مەسدەردىى ئىبارە . 
چىمىۇۇۇۇۇدە ياسۇۇۇۇۇىلىدە. ئۆل« »ئۇۇۇۇ  ئۇۇۇۇۇۈس پەر لىۇۇۇۇۇك مۇۇۇۇۇ  ەررەد   ۇۇۇۇ ىلالردىى 

لۇۇۇ ىىى  ئۇۇۇۈس پەر لىۇۇۇك مۇۇۇ  ەررەد    ىلالرنىۇۇۇئ بەي ىۇۇۇدىى پەيۇۇۇ ە  مەسۇۇۇدى   
 ياسالمايدە. مەسىلەن: 

«» 
 )ئەگەر ق ربانلىك قىل اپالر مالر  چى ايلىك  ەكىلدە ئۆلتۈرەپالر(

 د  ەن ە ئتبشاش. 

 غرىسىدا تو مىملىق مەسدەرمەزمۇن:  -5
مىملىۇۇك مەسۇۇدەر بتلۇۇ   « »د ۇۇ ەن ئۇۇايەتتە 

 پ  ابلىرىدە. 
)مىۇۇۇۇۇد( بتلغۇۇۇۇۇان مەسۇۇۇۇۇۇدەردىى « »ئەىىىلىۇۇۇۇۇدە زى ۇۇۇۇۇۇادە  —مىملىۇۇۇۇۇك مەسۇۇۇۇۇدەر 
تتن  ۇۇۇۇل ق )ئۇۇۇۇۆلمەۋ(  )ئ رمۇۇۇۇاق(  ئىبۇۇۇۇارە . مەسۇۇۇۇىلەن: 

 د  ەن ە ئتبشاش. . .. )ىەدە قىلماق( بتلماق
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مىملىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇك مەسۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇدەر ئۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۈس پەر لىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇك مۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  ەررەد    ىلالرنىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇئ بەي ىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇدىى  
    ىلالردىى ئى ىد مە   لرىئ ئۆلچىمىدە ياسىلىدە. مەسىلەن: 

 )ت رماق(  )قايتىل كەتمەۋ(                      
 د  ەن ە ئتبشاش. 
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 نچى دەرسىيىگىرمە سەككىز
 

 توغرىسىدا  (سەۋەب تولدۇرغۇچىسى )مەزمۇن:  -1
-ئىۇۇۇۇۇۇ  —( يۇۇۇۇۇۇاك   سۇۇۇۇۇۇەىەب تتلدەرب چى ۇۇۇۇۇۇ  )

پەرىىەترىۇۇۇۇۇۇۇۇئ  ەيۇۇۇۇۇۇۇۇدا بتلۇۇۇۇۇۇۇۇ ش سۇۇۇۇۇۇۇۇەىەبىر  ئ قتۇۇۇۇۇۇۇۇ رەش ئۈچۇۇۇۇۇۇۇۇۈن سۇۇۇۇۇۇۇۇۆزلىرىدىغان 
 مەسدەردىى ئىبارە . مەسىلەن: 

 
 )كەمبەبەللىىتىى قترق   بالىلى ى الرن  ئۆلتۈرمەپالر(

 
 ىىىر  يابش  كۆرگەنلىىىد ئۈچۈن كەلدىد(گ اممات)مەن 

 د  ەن ە ئتبشاش. 
ئ نىۇۇئ ئۇۇابى ىر  زەبەرلىۇۇك  سۇۇەۋەب تولدۇرغۇچىسۇۇىاا ئائىۇۇت قائىۇۇدىلەر 

 ( بىلەن زى لىك ئتق ش دەرەي. ئتق ش ياك  تەئلى  پەر   )
سۇۇۇۇەىەب تتلدەرب چى ۇۇۇۇۇىرىئ زەبەرلىۇۇۇۇك ئتق ل  ۇۇۇۇۇ  ئۈچۇۇۇۇۈن م نۇۇۇۇۇداق بەش 

ئۇۇۇۇۇۇۇ  سۇۇۇۇۇۇەىەب تتلدەرب چى ۇۇۇۇۇۇۇ  مەسۇۇۇۇۇۇۇدەر ( 1بىۇۇۇۇۇۇ   ۇۇۇۇۇۇۇەر  پازى لىرىشۇۇۇۇۇۇ  ك ۇۇۇۇۇۇۇ ەۋ: 
( بتل  ۇۇۇۇۇۇۇ  ( ئۇۇۇۇۇۇۇ  مەسۇۇۇۇۇۇدەر قەلبرىۇۇۇۇۇۇۇئ    ىلىغۇۇۇۇۇۇا ئائىۇۇۇۇۇۇۇم )2بتل  ۇۇۇۇۇۇ  ك ۇۇۇۇۇۇ ەۋ؛ 

ئۈچۇۇۈن كەلتۇۇۈرەل ەن بتل  ۇۇ  ( ئۇۇ  مەسۇۇدەر سۇۇەىەبر  بايۇۇان قىلىۇۇ  3ك ۇۇ ەۋ؛ 
( ئۇۇ  مەسۇۇدەر 5( ئۇۇ  مەسۇۇدەر    ىۇۇ  بىۇۇلەن بىۇۇ  زامۇۇان ك لىشۇۇ  ك ۇۇ ەۋ؛ 4ك ۇۇ ەۋ؛ 

    ى  ىە  ائى  بىلەن بى گە ك لىش  ك  ەۋ. 
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-مەزكۇۇۇ ر  ۇۇۇەرتلەردىى بىۇۇۇ ەر  ۇۇۇەر  ت زىلمى ۇۇۇا  سۇۇۇەىەب تتلۇۇۇدەرب ئەگەر 
 چى   تەئلى  پەر   بىلەن زى لىك ئتق لىدە. مەسىلەن: 

 )مەن ي رى غا س  ىك ماي ئۈچۈن كەلدىد( 
د ۇۇۇۇ ەن سۇۇۇۇۆز ئى ۇۇۇۇىد « »د  ەنۇۇۇ ە ئتبشۇۇۇۇاش. يەنۇۇۇۇ   بۇۇۇ   ۈملىۇۇۇۇدىى  

 بىلەن زى لىك ئتق لغان. « »بتل    مەسدەر ئەمەي.   پا  
ن د ۇۇۇ ە« »د ۇۇ ەن ئۇۇۇايەتتە بتل ۇۇۇا  

  ەر  ت زىلمىغانلىق  ئۈچۈن تەئلى  پەر   بىلەن زى لىك ئتق لغان. 
د ۇ ەن  ۈملىۇدە بتل ۇا  زامۇان ئتبشۇاش بتلمۇاي قالغۇان. « »

يەنۇۇۇ   سۇۇۇە ەرنىئ ىاقتۇۇۇۇ  ئۇۇۇۆتىەن زامۇۇۇۇان  ئىلىمرىۇۇۇئ زامۇۇۇۇان  ك لىۇۇۇدىغان زامۇۇۇۇان. 
   پا  تەئلى  پەر   بىلەن زى لىك ئتق لد . 

 دەرب چى   م نداق ئۈس بى  پالەتتە ك لىدە: سەىەب تتل
( ىە ئىىا ەت ۇۇۇۇۇۇىى ك لىۇۇۇۇۇۇدە. بۇۇۇۇۇۇ  بىۇۇۇۇۇۇ  پۇۇۇۇۇۇالەتتە زەبەرلىۇۇۇۇۇۇك ئەلۇۇۇۇۇۇ    « )»( 1

 ئتق ش كۆ  ئ چ ايدە. مەسىلەن: 
 )مەن ئتبل مر  ئەدەبلەش ئۈچۈن ئ ردىد( 

 د  ەن ە ئتبشاش. 
 ك ئتق  م  دەرەي. مەسىلەن:   نى دەۋ  تەئلى  پەر   بىلەن زى لى

 )مەن ئ ن  ئەدەبلەش ئۈچۈن ئ ردىد( 
 د  ەن ە ئتبشاش. 

)ئەلۇ    ( بىۇلەن ك لىۇدە. ئ نى ۇدا تەئلىۇ  پەر ۇ  بىۇلەن زى لىۇك « »( 2
 ئتق  م  ىە زەبەرلىك ئتق  م  دەرەي. مەسىلەن: 

 مەن ئتبل مر  ئەدەبلەش ئۈچۈن ئ ردىد()        
 )مەن ئ ن  ئەدەبلەش ئۈچۈن ئ ردىد(                 
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( بتلىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇدە. ئ نى ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇدا زەبەرلىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇك ( ئىىا ەتتىىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  ئ رىقالنغۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ چ  )3
 ئتق ش ىە تەئلى  پەر   بىلەن زى لىك ئتق ش دەرەي. مەسىلەن: 

 (ئۆگىرىش  ئۈچۈن ئ ردىد )مەن ئتبل مر  ئ نىئ ئەدەب

 )مەن ئ ن  ئەدەب ئۆگىرىش  ئۈچۈن ئ ردىد(
 د  ەن ە ئتبشاش. 

 توغرىسىدا  «»مەزمۇن:  -2
قىىىقتۇۇۇۇ رەش ىە    ۇۇۇۇايمان قىلۇۇۇۇدەرەش قت  مچى ۇۇۇۇ  بتلۇۇۇۇ     —« »
ئالۇۇۇدىغا كى سۇۇۇە  بىۇۇۇ ەر ئىشۇۇۇقا قىىىقت رە ۇۇۇر  كەل ۈسۇۇۇ  زامۇۇۇان    ىلىرىۇۇۇئ ئەگەر 

 ئ قت رە  ك لىدە. مەسىلەن: 
 )م ر  زى ارە  قىلمام ەن(

 د  ەن ە ئتبشاش. 
ئەگەر ئۇۇۇۇۆتىەن زامۇۇۇۇان    ىلىرىۇۇۇۇئ ئالۇۇۇۇدىغا كى سۇۇۇۇە  بىۇۇۇۇ ەر ئىشۇۇۇۇقا    ۇۇۇۇايمان 

 قىلدەرە ر  ئ قت رىدە. مەسىلەن: 
 ە ئۈچۈن تى ىشمىدىئ()سەن ن م 

 د  ەن ە ئتبشاش. 
دىى با قىم  قىىىقتۇ رەش ىە    ۇايمان قىلۇدەرەش قت ۇ مچىلى   «»

 قاتارلىقالردەر.    بتل    ئ  ر: 
 )سەن گ ناپى غا تەىبە قىلمام ەن(
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 دەرسيىگىرمە توققۇزىنچى 
 

 توغرىسىدا  (پەرقلەندۈرگۈچى )مەزمۇن:  -1

 ۇىىلىقر  بايۇان قىلىۇ  ئ ق م ئالدىرق  بۆلەكتىى  — ەرقلەندەرگۈچ  
مەنى ۇۇۇىر  ئۇۇۇۆز ئىچىۇۇۇ ە ئالغۇۇۇان ئ رىق ۇۇۇىى ئى ۇۇۇىمدىى « »ئۈچۇۇۇۈن ك لىۇۇۇدىغان 
 ئىبارە . مەسىلەن: 

 ىزەۋ رەبم بار()م رىئ ي رىمدا بى  م تى  ي
 )پامىد ئەبالقتا يابش  بتلد (

 د  ەن ە ئتبشاش. 
 (2؛  (1( ئىىىۇۇ  تۇۇۈرگە بۆلىرىۇۇدە:  ەرقلەنۇۇدەرگۈچ 

 . 
مىقۇۇۇۇۇۇدار تۇۇۇۇۇۇۆ  تۈرلۇۇۇۇۇۇۈۋ بتلىۇۇۇۇۇۇدە  مىقۇۇۇۇۇۇداردىى ك ۇۇۇۇۇۇ ىى ك لىۇۇۇۇۇۇدە.  —

 ئ  ر: 
)سۇۇۇۇۇەن قۇۇۇۇۇانچە كىتۇۇۇۇۇاب ئتقۇۇۇۇۇ دەڭ(؟ سۇۇۇۇۇان. مەسۇۇۇۇۇىلەن: ( 1

 د  ەن ە ئتبشاش. 
)م رىۇۇۇئ بىۇۇۇ  گەز . مەسۇۇۇىلەن: ئۇۇۇۆلچەملى   ( ئتزەنلۇۇۇ ق2

 ز مىرىد بار(  د  ەن ە ئتبشاش. 
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)مەن  . مەسۇۇۇىلەن: ئۇۇۇۆلچەملى   ( پە ىۇۇۇد )كەمۇۇۇچەن(3
 بەردىد(  د  ەن ە ئتبشاش. ئ نى غا بى  سا بترما 

)سۇەندە بىۇ  رەتۇلە . مەسۇىلەن: ئۇۆلچەملى   ( ئ غى لىۇك4
 س  ىك ماي بارم (؟ د  ەن ە ئتبشاش. 

مىقۇۇۇۇۇۇۇۇداربا ئتبشۇۇۇۇۇۇۇۇا  ك تىۇۇۇۇۇۇۇۇدىغان نەرسۇۇۇۇۇۇۇۇىلەرگە بەزىۇۇۇۇۇۇۇۇدە  ەرقلەنۇۇۇۇۇۇۇۇدەرگۈچ  
 قت  لىدە. مەسىلەن: 

 ئاسماندا ئالىقانچىلىك يەردە ب ل   يتق(
 د  ەن ە ئتبشاش. 

 قا ئائىت قائىدىلەر  
 ( ئ نىئ ئابى ىر  زەبەرلىك ئتق ش دەرەي. مەسىلەن: 1

 )مەندە بى  م تى  يىزەۋ رەبم بار(
 د  ەن ە ئتبشاش. 

 رەي. مەسىلەن: بىلەن زى لىك ئتق  م  دە« »ئ ن  ( 2
 )مەندە بى  م تى  يىزەۋ رەبم بار( 

 د  ەن ە ئتبشاش. 
 ( ئ ن  ئىىا ە  بىلەن زى لىك ئتق  م  دەرەي. مەسىلەن: 3

 )مەندە بى  م تى  يىزەۋ رەبم بار( 
 د  ەن ە ئتبشاش. 

يۇۇۇۇۇۇۇ ى ە مىقۇۇۇۇۇۇۇدارن  ئ قت رىۇۇۇۇۇۇۇدىغان سۇۇۇۇۇۇۇۆز ( ئەگەر  ەرقلەنۇۇۇۇۇۇۇدەرگۈچىرىئ بە4
 ئىىا ە  قىلىر ا   ەرقلەندەرگۈچ  زەبەرلىك ئتق لىدە. مەسىلەن: 
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 ئايە ( -01)ئاا ئىم ان 
 (ىدى ە بەرسىم  قتب ا قىلىرمايدە يەر يۈزى ە بى  ك لىدىغان ئالت ن )

 اش. د  ەن ە ئتبش
 ۈملىۇۇۇۇۇدىى  نى ۇۇۇۇۇبەترىئ ئ ق م ۇۇۇۇۇىىلىقىر  چۈ ۇۇۇۇۇەندەرە  

 ب  ىدىغان ئى ىمدىى ئىبارە . مەسىلەن: 
 )ب  ئتق ب چ  ئەبالقتا چى ايلىك بتلد (

د  ەنۇۇۇۇۇۇۇۇ ە ئتبشۇۇۇۇۇۇۇۇاش. بۇۇۇۇۇۇۇۇ   ۈملىۇۇۇۇۇۇۇۇدە چى ايلىقرىۇۇۇۇۇۇۇۇئ نى ۇۇۇۇۇۇۇۇبىت  ئتق ب چىغۇۇۇۇۇۇۇۇا 
  ئۇۇ  ن ربۇۇ ن ئىشۇۇالرن  ئۇۇۆز ئىچىۇۇ ە ئالىۇۇدە.  ۇۇ پا  بۇۇ  نى ۇۇبەتەن مۇۇ بجە  بتلۇۇ  

دىۇۇى ئىبۇۇارە  بىۇۇ   ەرقلەنۇۇدەرگۈچ  «»ئ ق م ۇۇىىلىقر  يۇۇتقىتى  ئۈچۇۇۈن 
 كەلتۈرەل ەن. 

 كە ئائىت قائىدىلەر  
 نىئ قاتارىدىردەر. مەسىلەن: ( ئەسلى    ائى  بتلغان سۆز 1

 )ئتق ب چىرىئ ئەبالق  يابش  بتلد (
 «. »ب   ۈملىرىئ تەقدى  : 

 نىئ قاتارىدىردەر. مەسىلەن: ( ئەسلى   مە   ا بتلغان سۆز2
 )بىى ز مىردىى ب  قالرن  ئ تىلدەرە  چىقاردەق(   

 . «»ب   ۈملىرىئ تەقدى  : 
 نىئ ئابى   زەبەرلىىال ئتق لىدە  زى لىك ئتق لمايدە. ( 3

بۇۇۇۇۇ  تتب ىۇۇۇۇۇۇدىى  زى ۇۇۇۇۇادە تە  ۇۇۇۇۇۇىالتالر ئۇۇۇۇۇۇالالل بالى ۇۇۇۇۇا ك  ىرىۇۇۇۇۇۇ  دەرسۇۇۇۇۇۇلەردە 
 ك لىدە. 
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 توغرىسىدا  (ئەجەبلەندۈرۈش پېئىلى )مەزمۇن:  -2
 ۇۇۇۇۇۇۇۇەي ىلەردىى  سۇۇۇۇۇۇۇۇۈ ەترىئ كۇۇۇۇۇۇۇۇاتتىلىقىر   —  ئە ەبلەنۇۇۇۇۇۇۇۇدەرەش    ىلۇۇۇۇۇۇۇۇ

 ياك  ئ نى دىى پەي ان  ق لىشر  ئىزادىلەيدىغان    ىلدىى ئىبارە . 
ئۆلچىمىۇۇۇدە « »بۇۇۇ     ىلرىۇۇۇئ ئىىىۇۇۇ  بىۇۇۇ  ئۇۇۇۆلچىم  بتلۇۇۇ    بىۇۇۇ   

دىىۇۇۇۇ  «»ئۆلچىمىۇۇۇۇدە ياسۇۇۇۇىلىدە. ب نى ۇۇۇۇدا «  »ياسۇۇۇۇىلىدە؛ يەنە بىۇۇۇۇ   
د ۇۇۇۇۇ ەن « »)پۇۇۇۇۇائ( د ۇۇۇۇۇ ەن كىشۇۇۇۇۇىلىك ئالمۇۇۇۇۇاش « »تلۇۇۇۇۇ    زى ۇۇۇۇۇادە ب« »

    ىلرىئ  ائىل  بتلىدە. مەسىلەن: 
ئاسمان ن مىد  ەن گۈزەا    
ما ىرا ن مىد  ەن چى ايلىك    

 د  ەن ە ئتبشاش. 
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 ىنچى دەرسئوتتۇز
 

 ا توغرىسىد ھال

پۇۇۇاا ئى ى ۇۇۇىرىئ پۇۇۇالىتىر  بايۇۇۇان قىلىۇۇۇ  ئۈچۇۇۇۈن سۇۇۇۆزلىرىدىغان  —پۇۇۇاا 
 ئارت ق سۈ ەتتىى ئىبارە . مەسىلەن: 

 )پامىد ئۆز ى لى زىتى ە مىر ە پالەتتە كەلد ( 
 )مەن بتب ز نغان تتب ن  س تى الدىد( 

 ەن ە ئتبشاش. د  
 ياك   ائى  بتلىدە. مەسىلەن:  ھال ئىگىسى

 پاا ئى ى                                              پاا                                       
   چىقت (ب را-)ئتق ب چىالر ئىمتىجان مەيدانىدىى ب  اا

 د  ەن ە ئتبشاش. 
 نائىب  ائى  بتلىدە. مەسىلەن:  ياكى

  ىش رەلغان پالەتتە ي  ىلد (  )گۆش
 پاا ئى ى      پاا                  

 د  ەن ە ئتبشاش. 
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 ( بتلىدە. مەسىلەن: تتلدەرب چ  ) ياكى
 كىتاب س تى الدىد( توىالز )مەن 

 پاا ئى ى       پاا              
 د  ەن ە ئتبشاش. 

 بەىەر بتلىدە. مەسىلەن:  ياكى
 )مانا ب  ي    چىققان ئاي(

 پاا   پاا ئى ى                 
 د  ەن ە ئتبشاش. 

  ئى ە بتلىدە. مەسىلەن: ياكى

 پاا ئى ى       پاا                                                                              
 )مەن م دى نىئ ي رىغا كى سە   ئ نىئ ي رىدا ئتق تق چىمىى ئتلت رىدە( 

 د  ەن ە ئتبشاش. 
  ئەسۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇلىدە ئ رىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇك ئى ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇىد بتل  ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  ك ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ ەۋ  بىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ اق بەز  پۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇاا ئى ى ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ

ئەپ الالردا ئ رىق ىى ئى ىد پاا ئى ى   بتل   ك لىدە. ئۇ  م نۇداق تۇۆ  بىۇ  
 ئەپ الدەر: 

( پۇۇۇاا  پۇۇۇاا ئى ى ۇۇۇىدىى ئىل ىۇۇۇ   ك لىۇۇۇل قال ۇۇۇا  پۇۇۇاا ئى ى ۇۇۇ  ئ رىق ۇۇۇىى 1
 ئى ىد بتلىدە. مەسىلەن: 

 بى  ئتق ب چ  سترا  كەلد ( )م ر 
 پاا ئى ى    پاا                             

 د  ەن ە ئتبشاش. 
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( پۇۇۇۇۇاا ئى ى ۇۇۇۇۇ  سۇۇۇۇۇۈ ە  يۇۇۇۇۇاك  ئىۇۇۇۇۇىا ە  بىۇۇۇۇۇلەن باسال ت رەل ۇۇۇۇۇا  پۇۇۇۇۇۇاا 2
 ئى ى   ئ رىق ىى ئى ىد بتلىدە. مەسىلەن: 

 پاا ئى ى             پاا                                                
 )م رىئ ي رىمغا بى  ئاكتىل ئتق ب چ  چىقىشقا رەب ە  سترا  كەلد ( 

 پاا     پاا ئى ى                                                                 
 دوبت ر  مەندىى  ەتى ا سترا  كەلد ( )چى 

 د  ەن ە ئتبشاش. 
( پۇاا ئى ى ۇۇىدىى بتل   ۇىى  نەپ ۇۇ  ىە سۇتراق قت ۇۇ مچىلى   ئىل ىۇۇ   3

 كەل ە  پاا ئى ى   ئ رىق ىى ئى ىد بتلىدە. مەسىلەن: 
 )بۈگۈن بى س  ك چىىىل كەلمىد (

 پاا ئى ى     پاا                       

 پاا                         پاا ئى ى                                               
 )بى س  ئىمتىجان مەيدانىغا ستمىى ىر  كۆتۈرە  كى مى  ن( 

 )بۈگۈن بى س  ك چىىىل كەلدىم (
 پاا ئى ى     پاا                       

 د  ەن ە ئتبشاش. 
قت ۇۇۇۇ لغان  ۇۇۇۇۈملە بىۇۇۇۇلەن كەل ۇۇۇۇە  « »( پۇۇۇۇاا  پۇۇۇۇاا ئى ى ۇۇۇۇىدىى ك ۇۇۇۇ ىى 4

 پاا ئى ى   ئ رىق ىى ئى ىد بتلىدە. مەسىلەن: 
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 پاا ئى ى     پاا                                                    
)ياك  سەن تا   ئۆگىىلى   ي قىلىل ىەي ان بتلغان )بارابە(  ەپەر )يەن   

 بەيت لم قەددەي(تىى ئۆتىەن كىشىر  )يەن  ئ زەي ن ( كۆرمىدى م (
   ەن ە ئتبشاش. د

بەزىۇۇۇۇۇۇۇۇۇدە پۇۇۇۇۇۇۇۇۇاا ئى ى ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  قائىدى ۇۇۇۇۇۇۇۇۇىى پالۇۇۇۇۇۇۇۇۇدا ئ رىق ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇىى ئى ۇۇۇۇۇۇۇۇۇىمدىى ك لىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇدە. 
 مەسىلەن: 

 )پەدى (« »
 پاا ئى ى    پاا                                                                                                      

) ەيغەمبەر سەللەلالپ  ئەلەيج  ىەسەللە  ئتلت رە  ناماز ئتق د   
 كەيرىدىى  كىشىلەر ئۆرە ت رە  ناماز ئتق د (

 د  ەن ە ئتبشاش. 
بەزىۇۇۇۇۇدە پۇۇۇۇۇاا ئى ۇۇۇۇۇىملىك  ۇۇۇۇۇۈملە بتلىۇۇۇۇۇدە  بەزىۇۇۇۇۇدە    ىللىۇۇۇۇۇك  ۇۇۇۇۇۈملە بتلىۇۇۇۇۇدە. 

 مەسىلەن: 

 پاا                                                                               
 (مەن رادى تدىى ق رئان كەرىد تىالىىتىر  ئاپال  ئتلت ردىد) 

 )مەن كىچىك ت رە  ق رئانر  يادلىدىد(   
 پاا                                         

 د  ەن ە ئتبشاش. 
 ھال جۈملىنىڭ شەتلىرى  

 پاا  ۈملىدە م نداق ئۈس بى   ەر  پازى لىرىش  ك  ەۋ: 
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 ( بتل    ك  ەۋ؛ ) بەبەرى  ەپاا  ۈملە ( 1
ىلى   بىۇۇۇۇۇلەن با النماسۇۇۇۇۇلىق  ( پۇۇۇۇاا  ۇۇۇۇۇۈملە ك لىۇۇۇۇۇدىغان زامۇۇۇۇان قت ۇۇۇۇۇ مچ2
 ك  ەۋ؛ 
( پۇۇۇۇاا  ۇۇۇۇۈملە پۇۇۇۇالر  پۇۇۇۇاا ئى ى ۇۇۇۇى ە باباليۇۇۇۇدىغان بۇۇۇۇابلىغ چىالرن  ئۇۇۇۇۆز 3

 بابلىغ چىالر: ئىچى ە ئ لىش  ك  ەۋ. 
 ( ياك  يالغ ز كىشىلىك ئالماش بتلىدە. مەسىلەن: 1)

  
 لىغان پالەتتە كەلد ()ئ  ر كەچتە دادى ىرىئ ي رىغا يىغ

 د  ەن ە ئتبشاش. 
 بتلىدە. مەسىلەن: « »( ياك  يالغ ز 2)

 
 )مەن ق ياش ئتلت رباندا مەكىى ە ي تىل كەلدىد(

 د  ەن ە ئتبشاش. 
 بىلەن كىشىلىك ئالماش بى گە بتلىدە. مەسىلەن: « »( ىەياك  3)

 
.... ي رتلى ىدىى ق چىل چىققان ... ئۆزلى   مى الرچە ت رەقل ق
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 نچى دەرسئوتتۇز بىرى
 

 توغرىسىدا  (ئىستىسنا )مەزمۇن:  -1

ئ نىۇۇئ  ىدىى ك ۇۇ ىى كەلۇ ەن پۆكۇۈمر  ۇئى تى ۇرا قت  مچى —ئى تى ۇرا
 ل چىقى ى  لىشتىى ئىبارە . ئالدىدىى  پۆكۈمدىى ئاي ى

ئتق ب چىالربۇۇۇۇۇا  ەد  ۇۇۇۇۇەۋ  نەتىۇۇۇۇۇج« »مەسۇۇۇۇۇىلەن: 
 . ى ىلغانل  پامىدتىى يتققا چىقىرىئى زاتل

( ئى تى ۇۇۇۇۇۇرا قىلىرغۇۇۇۇۇۇ چ  1ئى تى ۇۇۇۇۇۇرانىئ ئۇۇۇۇۇۇۈس مۇۇۇۇۇۇ پىد بۇۇۇۇۇۇۆلىى  بۇۇۇۇۇۇار. ئۇۇۇۇۇۇ  ر: 
( ئى تى ۇرا قت  مچى ۇ  3 (؛( ئى تى را قىلىرىلغ چ  )2(؛ )
 (دىى ئىبارە . مەسىلەن: )

 
  مچى        ئى تى را قىلىرغ چ ئى تى را قىلىرىلغ چ      ئى تى را قت                                                

 د  ەن ە ئتبشاش. 
 ئى تى را قت  مچىلى   كۆ  بتل    ئ نىئ م پىملى  : 

 ب  پەر ت ر؛ » (1
 ب  ئىىىى   ئى ىمدەر.  ىە «»( 2
 ب  ئىىىى      ىلدەر. »ىە »( 3
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 توغرىسىدا  لىرىئىستىسنانىڭ قىسىممەزمۇن:  -2
) ىە قىلىرىلغۇۇۇۇ چ  () ئى تى ۇۇۇۇرا قىلىرغۇۇۇۇ چ  — ئىستىسۇۇۇۇنا

بتلماسۇۇلىقىغا ئاساسۇۇەن م تتەسۇۇى  )ت تۇۇاش( -نىۇۇئ بىۇۇ   ىر ۇۇتىى بتلۇۇ ش(
 ئى تى را ىە م نقەتى  )ئۈزەۋ( ئى تى را دە  ئىىى  تۈرگە بۆلىرىدە. 

ى تى ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇرا ئ () ئى تى ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇرا قىلىرغۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ چ  —م تتەسۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇى  ئى تى ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇرا 
نىۇۇۇۇئ بىۇۇۇۇ  قى ۇۇۇۇم  بتلغۇۇۇۇان ئى تى ۇۇۇۇرادىى ئىبۇۇۇۇارە . () قىلىرىلغۇۇۇۇ چ 
 مەسىلەن: 

 
 )پامىدتىى با قا ئتق ب چىالر م ىا زەقى ە  قازاند (

د  ەنۇۇۇ ە ئتبشۇۇۇاش. يەنۇۇۇ   بۇۇۇ  مى ۇۇۇالدا ئى تى ۇۇۇرادا ئى تى ۇۇۇرا قىلىرغۇۇۇ چ  
 لىرىلغ چ  )ئتق ب چىالر(نىئ  ىر ىدىردەر. )يەن  پامىد( ئى تى را قى
ئى تى ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇرا  () ئى تى ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇرا قىلىرغۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ چ  —مۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ نقەتى  ئى تى ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇرا 

نىۇۇئ بىۇۇ  قى ۇۇم  بتلمىغۇۇان ئى تى ۇۇرادىى ئىبۇۇۇارە . () قىلىرىلغۇۇ چ 
 مەسىلەن: 

   بار()ئۆلۈمدىى با قا پەرقانداق ك  ەلرىئ دورى 
د  ەنۇۇۇۇۇۇۇۇ ە ئتبشۇۇۇۇۇۇۇۇاش. يەنۇۇۇۇۇۇۇۇ   بۇۇۇۇۇۇۇۇ  مى ۇۇۇۇۇۇۇۇالدا ئى تى ۇۇۇۇۇۇۇۇرا قىلىرغۇۇۇۇۇۇۇۇ چ  )يەنۇۇۇۇۇۇۇۇ  

 ئۆلۈ ( ئى تى را قىلىرىلغ چ  )يەن  ك  ەا(نىئ  ىر ىدىى ئەمەي. 
نىۇۇۇۇئ تىلغۇۇۇۇا () ئى تى ۇۇۇۇرا قىلىرىلغۇۇۇۇ چ  ۈملىۇۇۇۇدە  — ئىستىسۇۇۇۇنا

 ( ئى تى ۇۇۇرا ىە مۇۇۇ  ەررەغكامىۇۇۇ ئ لىرماسۇۇۇلىقىغا ئاساسۇۇۇەن يەنە تۇۇۇا  )-ئ لىۇۇۇرى 
 ( ئى تى را دە  ئىىى  تۈرگە ئاي ىلىدە. ق رەق)
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تىلغۇۇۇۇۇا  () ئى تى ۇۇۇۇۇرا قىلىرىلغۇۇۇۇۇ چ  ۈملىۇۇۇۇۇدە  —تۇۇۇۇۇا  ئى تى ۇۇۇۇۇرا 
 ئ لىرغان ئى تى رادىى ئىبارە . مەسىلەن: 

 
 ىدىد(ن  يادلىدىد  ل ىىى سۈرە بەقەرەن  يادلىم«ق رئان كەرىد»)مەن 

 د  ەن ە ئتبشاش. 
 () ئى تى ۇۇۇۇۇرا قىلىرىلغۇۇۇۇۇ چ  ۈملىۇۇۇۇۇدە  —مۇۇۇۇۇ  ەررەغ ئى تى ۇۇۇۇۇرا 

 تىلغا ئ لىرمىغان ئى تى رادىى ئىبارە . مەسىلەن: 
 ) ەقە  پامىد  كەلد (

 د  ەن ە ئتبشاش. 
چىۇۇۇۇ ە ئۇۇۇۇۆز ئى قت ۇۇۇۇ مچىلى ىر   نەپ ۇۇۇۇ  ىە سۇۇۇۇتراق بتل   ۇۇۇۇىى — ئىستىسۇۇۇۇنا
( ئى تى ۇۇۇۇرا ىە بتل  ۇۇۇۇل قبتلماسۇۇۇۇلىقىغا ئاساسۇۇۇۇەن مۇۇۇۇ ى ەب )-ئالغۇۇۇۇان بتلۇۇۇۇ ش
 ئى تى را دە  ئىىى  تۈرگە ئاي ىلىدە. )بتل   ىى( بەي   م ى ەب 

ر  ئۇۇۆز قت ۇۇ مچىلى ى  نەپ ۇۇ  ىە سۇۇتراق بتل   ۇۇىى —مۇۇ ى ەب ئى تى ۇۇرا 
 ئىچى ە ئالمىغان ئى تى رادىى ئىبارە . مەسىلەن: 
 

 )پامىدتىى با قا ئتق ب چىالر كەلد (
 د  ەن ە ئتبشاش. 

  نەپ ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  ىە سۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇتراق بتل   ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇىى —بەيۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ   مۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ ى ەب ئى تى ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇرا 
 ئۆز ئىچى ە ئالغان ئى تى رادىى ئىبارە . مەسىلەن: قت  مچىلى ىر 

 كەلمىد ( ى  )پامىدتىى با ق
 د  ەن ە ئتبشاش. 
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    اا ئائىت قائىدىلەربىلەن ئىستىسنا قىلىناان ئىستىسنا قىلىناۇچى«»
  :قائىدىلەرم تتەسى  ئى تى رادىى  ( 1
ئەگەر ئى تى ۇۇۇۇۇۇۇرا تۇۇۇۇۇۇۇا  ىە مۇۇۇۇۇۇۇ ى ەب بتل ۇۇۇۇۇۇۇا )يەنۇۇۇۇۇۇۇ   ۈملىۇۇۇۇۇۇۇدە ئى تى ۇۇۇۇۇۇۇرا ( 1)

  نەپ ۇۇۇۇۇ  ىە سۇۇۇۇۇتراق بتل   ۇۇۇۇۇىىىە ئ نى ۇۇۇۇۇدا  بتل ۇۇۇۇۇا قىلىرىلغۇۇۇۇۇ چ  تىلغۇۇۇۇۇا ئ لىرغۇۇۇۇۇان
(  ئى تى ۇۇۇۇۇرا قىلىرغۇۇۇۇۇ چىر  زەبەرلىۇۇۇۇۇك ئتقۇۇۇۇۇ ش ىا ىۇۇۇۇۇب مى ۇۇۇۇۇا  بتلقت ۇۇۇۇۇ مچىلى 

 )زۆرەر(ت ر. مەسىلەن: 
 

 پامىدتىى با قا ئتق ب چىالرن  كۆردىد(مەن )
 د  ەن ە ئتبشاش. 

)يەنۇۇ   ۈملىۇۇدە بەيۇۇ   مۇۇ ى ەب بتل ۇۇا    لۇۇ ىىى( ئەگەر ئى تى ۇۇرا تۇۇا 2)
  نەپ ۇۇۇ  ىە بتل   ۇۇۇىىىرغۇۇۇان  لۇۇۇ ىىى ئ نى ۇۇۇدا ئى تى ۇۇۇرا قىلىرىلغۇۇۇ چ  تىلغۇۇۇا ئ ل

بتلغۇۇۇۇۇۇۇۇۇان بتل ۇۇۇۇۇۇۇۇۇا(  ئى تى ۇۇۇۇۇۇۇۇۇرا قىلىرغۇۇۇۇۇۇۇۇۇ چىر  زەبەرلىۇۇۇۇۇۇۇۇۇك  قت ۇۇۇۇۇۇۇۇۇ مچىلى  سۇۇۇۇۇۇۇۇۇتراق 
ئتقۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ ش ىە ئى تى ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇرا قىلىرىلغ چىغۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇا ئەگە ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇتۈرەش ئىىىىلى ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  دەرەي. 

 مەسىلەن: 
/

 ىد ()پامىدتىى با قا ئتق ب چىالر كەلم
/
 (ن  سترىمىدىد)پامىدتىى با قا ئتق ب چىالر

/
 (بىلەن ئ چ ا مىدىد)پامىدتىى با قا ئتق ب چىالر 

 د  ەن ە ئتبشاش. 
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ەيۇۇۇۇۇۇۇ   مۇۇۇۇۇۇۇ ى ەب بتل ۇۇۇۇۇۇۇا )يەنۇۇۇۇۇۇۇ  ( ئەگەر ئى تى ۇۇۇۇۇۇۇرا مۇۇۇۇۇۇۇ  ەررەغ پەمۇۇۇۇۇۇۇدە ب3)
 ۈملىۇۇۇدە ئى تى ۇۇۇرا قىلىرىلغۇۇۇ چ  تىلغۇۇۇا ئ لىرمىغۇۇۇان   ۇۇۇ نداقال ئ نى ۇۇۇدا ئىرىۇۇۇار  

ئامىلرىۇۇئ تەقەززاسۇۇ  بۇۇتيىچە بتلغۇۇان بتل ۇۇا(   قت ۇۇ مچىلى  نەپ ۇۇ  ىە سۇۇتراق 
 تەركىب ب  ىلىدە. مەسىلەن: 

 )پامىدتىى با قى   چىقمى  ن(
 )پامىدتىى با قىر  سترىما(

 )پامىد كەلدىم (
 د  ەن ە ئتبشاش. 

( مۇۇۇۇۇۇۇۇۇ نقەتى  ئى تى ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇرادىى  قائىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇدە: ب نى ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇدا ئى تى ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇرا قىلىرغۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ چىر  2
 پەرقانداق پالەتتە زەبەرلىك ئتق ش ىا ىب )زۆرەر(. مەسىلەن: 

 )ئتق ب چىالر كەلد   ل ىىى ئتق تق چ  كەلمىد (

 )ئتق ب چىالر كەلمىد   ل ىىى ئتق تق چ  كەلد (
 د  ەن ە ئتبشاش. 

اۇۇۇا بىۇۇۇلەن ئىستىسۇۇۇنا قىلىناۇۇۇان ئىستىسۇۇۇنا قىلىناۇچى«»ۋە « »
    ئائىت قائىدە

بىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇلەن ئى تى ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇرا قىلىرغۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇان ئى تى ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇرا قىلىرغ چىغۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇا « »گە «»
 ئتبشاش ئى  اب ب  ىلىدە. مەسىلەن: 

() 
 )پامىدتىى با قا ئتق ب چىالر كەلد ( 
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 (/) 
 )پامىدتىى با قا ئتق ب چىالر كەلمىد  ياك   ەقەتال پامىد كەلد (

قىلىناۇۇۇۇۇان ئىستىسۇۇۇۇۇنا بىۇۇۇۇۇلەن ئىستىسۇۇۇۇۇنا « »بىۇۇۇۇۇلەن « »
 قىلىناۇچىاا ئائىت قائىدە 

بۇۇ  ر بىۇۇلەن ئى تى ۇۇرا قىلىرغۇۇان ئى تى ۇۇرا قىلىرغۇۇ چ  داىاملىۇۇك زەبەرلىۇۇك 
 سىلەن: ئتق لىدە. مە

/
 )پامىدتىى با قا ئتق ب چىالر كەلد (

 

 توغرىسىدا  «»مەزمۇن:  -3
با ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇالش ىە « »د  ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇەۋ  بۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  يەردىىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  « »

 ئاگاپالندەرەش قت  مچى   بتل   پ  ابلىرىدە. مەسىلەن: 
 

 (بىلى الرك  ئ  رنىئ ئۆزلى ىال ئەبمەقلەر)
 د  ەن ە ئتبشاش. 
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 ىنچى دەرسئوتتۇز ئكك
 

 توغرىسىدا  ى«»تەكىتنىڭ مەزمۇن:  -1
دە  ئىىىۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  تۇۇۇۇۇۇۇۇۇۈرگە « »ىە يەپ ىۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  « »ئ غىۇۇۇۇۇۇۇۇۇ   —  «»تەكىترىۇۇۇۇۇۇۇۇئ 

ىۇۇۇدىى «»تەكىترىۇۇۇئ ئ غىۇۇۇ   –« »دىىۇۇۇ  «»مەسۇۇۇىلەن: ئاي ىلىۇۇۇدە. 
ىۇۇدىى «»تەكىترىۇۇئ يەپ ىۇۇ   —« »دىىۇۇ  «»ئىبۇۇارە ؛ 
 ئىبارە . 

  بىۇۇۇۇلەن ئۇۇۇۇۆتىەن زامۇۇۇۇان    ىلۇۇۇۇ  تەكىتلەنمەيۇۇۇۇدە  بەلىۇۇۇۇ  «»تەكىترىۇۇۇۇئ 
 ئ نىئ بىلەن ب ي ەق    ى  ىە كەل ۈس  زامان    ىل  تەكىتلىرىدە. 

 اا ئائىت قائىدىلەر  ىئرابىىدىاان پېئىلنىڭ ئبىلەن تەكىتلىن« »
1 )II  ئ  نغانۇۇۇدا  «» ۇۇۇەبى  ئەرلىۇۇۇك بى لىۇۇۇك    ىللى ىغۇۇۇا تەكىترىۇۇۇئ  

 ئابى   زەبەرگە مەبر  بتلىدە. مەسىلەن: 
 )باربىى(← 

 ى()بارمىغى←   
 )بارى ەن(← 

 د  ەن ە ئتبشاش. 
2 )II  ئ  نغانۇدا  «» ەبى  ئەرلىك كۆ لۇۈۋ    ىللى ىغۇا تەكىترىۇئ  

  نىئ ئالدىرق  پەر    ىشلىك ئتق لىدە. مەسىلەن:«»
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 )ب  ى الر(← 
دەر. ب نى ۇۇۇۇۇدا ئىىىۇۇۇۇۇ  سۇۇۇۇۇ ك ن بىۇۇۇۇۇ گە «»ئ ئەسلى ۇۇۇۇۇ  نىۇۇۇۇۇ«»

 تا لىرىل كەتىەن. « »ك لىل قالغانلىق  ئۈچۈن  س ك نل ق 
 )بارماپالر(← 
 )بارى ىلەر(← 
  «»ر. ب نى ۇۇدا بۇۇاش ك لىشۇۇرىئ دە«»نىۇۇئ ئەسلى ۇۇ  «»

 رنىۇۇۇۇۇئ ئارقىم ئارقۇۇۇۇۇا كەل ەنلىىۇۇۇۇۇ  ئۈچۇۇۇۇۇۇۈن تا ۇۇۇۇۇلىرىل كەتۇۇۇۇۇىەن. ئانۇۇۇۇۇۇدىى «»
مۇ  تا ۇلىرىل «»ئىىى  س ك ن بى گە ك لىۇل قالغۇانلىق  ئۈچۇۈن سۇ ك نل ق 

 كەتىەن. 
ىرىۇۇۇئ «»  ئ  ن ۇۇۇا  تەكىترىۇۇۇئ «»( ئىىىىلىۇۇۇك    ىلالربۇۇۇا تەكىترىۇۇۇئ 3

 بتلىدە. مەسىلەن: )ئەل ( « »ئالدىدىى  پەر  
)ئىىىىلىىرىۇۇۇئ ئەلىفۇۇۇ  ئىىىۇۇۇ  سۇۇۇ ك ن بىۇۇۇ گە ك لىۇۇۇل  ←

  .   زى لىك ئتق لىدە(«»قال ىم  تا النمايدە پەمدە ب نى دا تەكىترىئ 
←

 رنىۇۇۇۇۇۇۇئ «»  «»)ب نى ۇۇۇۇۇۇۇدا بۇۇۇۇۇۇۇاش ك لىشۇۇۇۇۇۇۇرىئ  ←
 . ئارقىم ئارقا كەل ەنلىى  ئۈچۈن تا لىرىل كەتىەن(

1II ۇۇۇۇۇا  ئ  ن  «» ۇۇۇۇەبى  ئايۇۇۇۇۇاللىك بى لىۇۇۇۇۇك    ىللى ىغۇۇۇۇۇا تەكىترىۇۇۇۇۇئ 
 ىرىئ ئالدىدىى  پەر  زى لىك ئتق لىدە. مەسىلەن: «»تەكىترىئ 

دەر. ب نى ۇۇۇۇۇۇۇۇۇدىى  «»)ب نىۇۇۇۇۇۇۇۇۇئ ئەسلى ۇۇۇۇۇۇۇۇۇ   ←
سۇۇۇۇۇۇۇۇ  ئىىىۇۇۇۇۇۇۇۇ  سۇۇۇۇۇۇۇۇ ك ن بىۇۇۇۇۇۇۇۇ گە ك لىۇۇۇۇۇۇۇۇل قالغۇۇۇۇۇۇۇۇانلىق  ئۈچۇۇۇۇۇۇۇۇۈن «»م باتەبرىۇۇۇۇۇۇۇۇئ 

 . تا لىرىل كەتىەن(
 ←
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 رنىۇۇۇۇۇۇۇۇئ «»  «»)ب نى ۇۇۇۇۇۇۇۇدا بۇۇۇۇۇۇۇۇاش ك لىشۇۇۇۇۇۇۇۇرىئ  ←
 ئارقىم ئارقا كەل ەنلىى  ئۈچۈن تا لىرىل كەتىەن(.

5 )II ئ  ن ۇۇۇۇا  «» ۇۇۇۇەبى  ئايۇۇۇۇاللىك كۆ لۇۇۇۇۈۋ    ىللى ىغۇۇۇۇا تەكىترىۇۇۇۇئ  
   ائىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  «»ئۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇابى   زەبەرگە مەبرۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  بتلىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇدە.  ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ نداقال  ئاياللىقرىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇئ 
  بىۇۇۇلەن «»بتلغۇۇۇانلىق  ئۈچۇۇۇۈن تا ۇۇۇلىرىل كەتمەيۇۇۇدە. بەلىۇۇۇ   ئاياللىقرىۇۇۇئ 

پەمۇۇدە تەكىترىۇۇئ  )ئەلۇۇ ( قت ۇۇ لىدە« »ىرىۇۇئ ئتتت رى ۇۇىغا بىۇۇ  «»تەكىترىۇۇئ 
   زى لىك ئتق لىدە. مەسىلەن: «»

 ←
← 
←

 د  ەن ە ئتبشاش. 
  ئ  نغانۇۇۇۇۇۇۇدا نۇۇۇۇۇۇۇاقى     ىلرىۇۇۇۇۇۇۇئ تا ۇۇۇۇۇۇۇلىرىل كەتۇۇۇۇۇۇۇىەن «»تەكىترىۇۇۇۇۇۇۇئ ( 6

نىۇۇئ ئ دەلىۇۇدىى  «»دىىۇۇ  «»ۆلچىم  بتلغۇۇان پەر ۇۇ  )يەنۇۇ     ىلرىۇۇئ ئۇۇ
 پەر ( قايتىل ك لىدە. مەسىلەن: 

←
←
←

 د  ەن ە ئتبشاش. 

 توغرىسىدا  بىلەن پېئىلنى تەكىتلەش ئورۇنلىرى« »مەزمۇن:  -2
بىۇۇۇۇۇۇۇلەن تەكىۇۇۇۇۇۇۇتلەش  ەرت ۇۇۇۇۇۇۇىى دەرەي بتلىۇۇۇۇۇۇۇدە. « »( بۇۇۇۇۇۇۇ ي ەق    ىلرۇۇۇۇۇۇۇ  1

 ... د  ەن ە ئتبشاش. مەسىلەن: 
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 بىلەن تەكىتلەش: « »( ك لىدىغان زامان    ىللى ىر  2
( ئەگەر    ى  تەلە     ىل  بتل ا  ئ نىئ ك لىدىغان زامۇان  ۇەكلىر  1)

 ي. مەسىلەن: بىلەن تەكىتلەش دەرە« »
 )نەپ  (

 )زالىمالرنىئ قىلمىشىدىى ئالالپر  بىرەىەر دە  ئتيلىمىغىى(
 )ب ي ەق(
 )پەربى  كىش  ئۆز ئترنىدا ئتلت رس ن(

 )ستراق(
 )سەن ئاب ىك ت رە  سە ەرگە چىقام ەن(

 د  ەن ە ئتبشاش. 
 ۇۇۇۇەر  نىۇۇۇئ ئەسلى ۇۇۇ  «« )»»( ئەگەر كەل ۈسۇۇۇ  زامۇۇۇان    ىلۇۇۇ  2)

نىۇۇۇۇۇئ «»زى ۇۇۇۇۇادە تەكىۇۇۇۇم ئۈچۇۇۇۇۇۈن بتلغۇۇۇۇان بىۇۇۇۇۇلەن « » قت  مچى ۇۇۇۇ  بتلغۇۇۇۇان
 مچى ۇىدىى ك ۇ ىى بى ىىى ىدىى پاسى  بتلغان سۇۆزدەر( د ۇ ەن  ۇەر  قت 

بىۇۇۇۇلەن تەكىۇۇۇۇتلەش ىا ىبلىققۇۇۇۇا )يەنۇۇۇۇ  زۆرەرلۇۇۇۇۈكىە( يۇۇۇۇ قىى « »كەل ۇۇۇۇە  ئۇۇۇۇ ن  
 ت رىدە. مەسىلەن: 

 
 )ئ  رنىئ بى   ياك  ئىىىىلى   س رىئ قتا ئاستى دا يا ىرىل قال ا 

 د مى ىى(« ئتپ ي»ئ  ربا 
 د  ەن ە ئتبشاش. 

( ئەگەر كەل ۈسۇۇۇۇ  زامۇۇۇۇان    ىلۇۇۇۇ  قەسۇۇۇۇەمرىئ  ۇۇۇۇاىاب  ئۈچۇۇۇۇۈن كەلۇۇۇۇ ەن 3)
 . بىلەن تەكىتلەش ىا ىب« »بتل ا  ئ ن  
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قەسۇۇۇۇۇۇەمرىئ  ۇۇۇۇۇۇاىاب  بتل  ۇۇۇۇۇۇل ق  ①بۇۇۇۇۇۇ  ئۇۇۇۇۇۇۈس بىۇۇۇۇۇۇ   ۇۇۇۇۇۇەر  بىۇۇۇۇۇۇلەن بتلىۇۇۇۇۇۇدە: 
زامۇۇۇۇۇۇۇۇان    ىلۇۇۇۇۇۇۇۇ  بتل  ۇۇۇۇۇۇۇۇ   ەل ۈسۇۇۇۇۇۇۇۇ ىاب  كقەسۇۇۇۇۇۇۇۇەمرىئ  ۇۇۇۇۇۇۇۇا ②بتل  ۇۇۇۇۇۇۇ  ك ۇۇۇۇۇۇۇۇ ەۋ؛ 

قەسۇۇۇۇۇۇۇۇەمرىئ  اىابىغۇۇۇۇۇۇۇۇا  ③؛ )پۇۇۇۇۇۇۇۇازى ق  زامۇۇۇۇۇۇۇۇان    ىلۇۇۇۇۇۇۇۇ  بتل ۇۇۇۇۇۇۇۇا بتلمايۇۇۇۇۇۇۇۇدە( ك ۇۇۇۇۇۇۇۇ ەۋ
)  ( كەل ۈسۇۇۇۇۇۇۇۇ  زامۇۇۇۇۇۇۇۇان    ىلىۇۇۇۇۇۇۇۇدىى بىۇۇۇۇۇۇۇۇ ەر  اسۇۇۇۇۇۇۇۇى  « »ئ لىرىۇۇۇۇۇۇۇۇل ك لىۇۇۇۇۇۇۇۇدىغان 

 بىلەن ئاي ىلىل كەتمەسلىى  ك  ەۋ. 
زامۇۇۇۇۇان    ىلىرۇۇۇۇۇ   ئەگەر بۇۇۇۇ   ۇۇۇۇۇەرتلەرنىئ بىۇۇۇۇ   يتقۇۇۇۇۇا  كەت ۇۇۇۇۇە  كەل ۈسۇۇۇۇ 

 بىلەن تەكىتلەش دەرەي بتلمايدە. مەسىلەن: « »
   

چتق   ب تلى ى الرن  )چ قى  تىشرىئ( ئامالىر   ...ئالالل بىلەن قەسەمى   )
 (قىلىمەن

يەنۇۇۇۇۇۇۇۇ   بۇۇۇۇۇۇۇۇ   ۈملىۇۇۇۇۇۇۇۇدە يۇۇۇۇۇۇۇۇ قى ىق  ئۇۇۇۇۇۇۇۇۈس بىۇۇۇۇۇۇۇۇ   ۇۇۇۇۇۇۇۇەرترىئ پەممى ۇۇۇۇۇۇۇۇ  تتلۇۇۇۇۇۇۇۇ ق 
 .  ەنبىلەن تەكىتلەن« »ئۈچۈن كەل ۈس  زامان    ىل  پازى  نغانلىق  

 )ئالالل بىلەن قەسەمى   مەن چىقىل كەتمەيمەن(      
يەنۇۇۇۇۇۇ   بۇۇۇۇۇۇ   ۈملىۇۇۇۇۇۇدە قەسۇۇۇۇۇۇەمرىئ  ۇۇۇۇۇۇاىاب  بتل   ۇۇۇۇۇۇىى بتلغۇۇۇۇۇۇانلىق  ئۈچۇۇۇۇۇۇۈن  

 .  ەنبىلەن تەكىتلەنمى« »كەل ۈس  زامان    ىل  
       

 (يابش  كۆرە  ق لى اتىمەن)ئالالل بىلەن قەسەمى   مەن س ر  
يەن   ب   ۈملىدىى     ى  پازى ق  زامۇان    ىلۇ  بتلغۇانلىق  ئۈچۇۈن ئۇ  

 بىلەن تەكىتلەنمى ەن. « »
      

 )ئالالل بىلەن قەسەمى   مەن س ر  م دى با  ىىايە  قىلىمەن(
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)  ( بىۇۇۇلەن    ىلرىۇۇئ ئتتت رى ۇۇۇ   اسۇۇۇى  بىۇۇۇلەن  «»نۇۇ   بۇۇۇ   ۈملىۇۇۇدە يە
 بىلەن تەكىتلەنمى ەن.« »ئاي ىلىل كەتت .   پا  ب   ۈملىدىى     ى  

 توغرىسىدا  «»مەزمۇن:  -3
مەنى ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇىدىى  كەل ۈسۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  زامۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇان    ىلرامىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇدىى  «» —« »

 ئىبارە . 
 
 

() 
 
 

 ھاجىتىب بولسا تىرە ئول كەڭ كەرەمرى  تەڭېىدىن، 
 تەلەپ. -قىر ىغىن كى ىدىن تەل ۈرۈپ ھاجەت

 بەندىدىن نەرسە تەلەپ قىرساڭ بولۇر سەندىن خاىا، 
 گەر تەلەپ قىرساڭ خۇدادىن خۇھ بولۇر قىر اس غەزەپ. 

 
 ئەرەب    ى لى ىدىى.  —

 
 
 

 ئىشلى ىمىىن  م ىە زەقى ەتىە ئ  ىشتۈرگۈچ  ئالالپت ر.                                 
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 خاتىمە
 

 توغرىسىدا  تۈرلىنىشتىن چەكلەنگەن ئىسىمالرمەزمۇن:  -1
تەنۇۇۇۇۇۇ ىى )يەنۇۇۇۇۇۇ  قۇۇۇۇۇۇتش پەرىۇۇۇۇۇۇىە   —تۈرلىرىشۇۇۇۇۇۇتىى چەكلەنۇۇۇۇۇۇ ەن ئى ۇۇۇۇۇۇىد 

 بىلەن ن نال ت رەش(ن  قتب ا قىلمايدىغان ئى ىمالردىى ئىبارە . 
( بىۇۇۇۇۇۇۇ  سۇۇۇۇۇۇۇەىەب تۈ ەيلىۇۇۇۇۇۇۇدىى تۈرلىرىشۇۇۇۇۇۇۇتىى 1ئۇۇۇۇۇۇۇ  ئىىىۇۇۇۇۇۇۇ  تۇۇۇۇۇۇۇۈرگە بۆلىرىۇۇۇۇۇۇۇدە: 

( ئىىىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  سۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇەىەب تۈ ەيلىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇدىى تۈرلىرىشۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇتىى 2چەكلەنۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ ەن ئى ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇىمالر؛ 
 چەكلەن ەن ئى ىمالر. 

 
    ىچەئىسىمالر تۆۋەندىك نبىر سەۋەب تۈپەيلىدىن تۈرلىنىشتىن چەكلەنگە

« »ىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇئ ( قى ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇقا ئتق لغۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ چ  يۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇاك  سۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇتزە  ئتق لغۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ چ  ئاياللىقر1
)ئەلۇۇۇ (  بىۇۇۇلەن ئايابال ۇۇۇقان ئى ۇۇۇۇىمالر تۈرلىرىشۇۇۇتىى چەكلىرىۇۇۇدە. مەسۇۇۇۇىلەن: 

... د  ەنۇۇۇ ە ئتبشا ۇۇۇالر قى ۇۇۇقا ئتق بۇۇۇ چ   
  بىۇۇۇۇلەن ئايابال ۇۇۇۇقان ئى ۇۇۇۇىمالردەر؛ «»ئاياللىقرىۇۇۇۇئ 

  بىۇلەن «»ەن ە ئتبشا ۇالر سۇتزە  ئتق لغۇ چ  ئاياللىقرىۇئ ... د  
 ئايابال قان ئى ىمالردەر. 

( تۈرلىرىشۇۇۇۇۇۇتىى ( چۇۇۇۇۇۇ ىى ە يەتۇۇۇۇۇۇىەن كۆ لۇۇۇۇۇۇۈۋ ئى ۇۇۇۇۇۇىمالر )2
ئۆلچىمىۇۇۇۇۇۇۇدە ك لىۇۇۇۇۇۇۇدە. « »ىە « »چەكلىرىۇۇۇۇۇۇۇدە. ب نۇۇۇۇۇۇۇداق ئى ۇۇۇۇۇۇۇىمالر 

... مەسۇۇۇىلەن: 
 د  ەن ە ئتبشاش. 



 

 
281 

  

 

 ۇۇۇۇۇ نى دەۋ  چۇۇۇۇۇۇ ىى ە يەتۇۇۇۇۇىەن كۆ لۈكرىۇۇۇۇۇۇئ ئۆلچىمىۇۇۇۇۇدە كەلۇۇۇۇۇۇ ەن بى لىۇۇۇۇۇۇك 
...  ئى ۇۇۇۇىمالرم  تۈرلىرىشۇۇۇۇتىى چەكلىرىۇۇۇۇدە. مەسۇۇۇۇىلەن: 

 د  ەن ە ئتبشاش. 
    ئىسىمالر نپەيلىدىن تۈرلىنىشتىن چەكلەنگەسەۋەب تۈ ئىككى

ئەلە  )بۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇاي ئى ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇىد( ىە سۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۈ ە  دە  ئىىىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  تۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۈرگە  —ئى ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇىمالر 
ئاي ىلىدە.   پا  ئىىى  سەىەب بىلەن تۈرلىرىشتىى چەكلەن ەن ئى ۇىمالرم  

 ئىىى  بى  بتلىدە: 
( ئايۇۇۇۇۇاللىك  ىر ۇۇۇۇۇتىى  1( تۈرلىرىشۇۇۇۇۇتىى چەكلەنۇۇۇۇۇ ەن بۇۇۇۇۇاي ئى ۇۇۇۇۇىمالر: )1
تۈرلىرىشۇۇۇۇۇتىى چەكلىرىۇۇۇۇۇدە. مەسۇۇۇۇۇىلەن:  ئى ۇۇۇۇۇىمالربۇۇۇۇۇاي 

د ۇۇۇۇۇۇۇ ەن ئى ۇۇۇۇۇۇۇىمرىئ « »د  ەنۇۇۇۇۇۇۇ ە ئتبشۇۇۇۇۇۇۇاش. مى ۇۇۇۇۇۇۇالدىى  ئى ۇۇۇۇۇۇۇىمالردىى 
د ۇۇۇۇ ەن ئى ۇۇۇۇىمرىئ لەىز  « »لەىز  ىە ئىشلىتىلىشۇۇۇۇ  بىۇۇۇۇ دەۋ ئايۇۇۇۇاللىك؛ 

  ئايۇۇاللىك  ەىزد ۇۇ ەن ئى ۇۇىمرىئ ل« »ئەرلىۇۇك  ئىشىلىتىلىشۇۇ  ئايۇۇاللىك؛ 
 ئىشلىتىلىش  ئەرلىىت ر. 

ئى ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇىمالر ئۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۈس پەر لىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇك بتلۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ    بۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇاي ئەگەر ئايۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇاللىك  ىر ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇتىى  
ئتتت رى ۇۇۇۇ  سۇۇۇۇ ك نل ق بتل ۇۇۇۇا  ئۇۇۇۇ ن  تۈرلىرىۇۇۇۇدىغان ئى ۇۇۇۇىد قىلىۇۇۇۇل ئىشۇۇۇۇلىتى  
يۇۇۇۇۇۇۇۇۇاك  تۈرلىرىشۇۇۇۇۇۇۇۇۇتىى چەكلىرىۇۇۇۇۇۇۇۇۇدىغان ئى ۇۇۇۇۇۇۇۇۇىد قىلىۇۇۇۇۇۇۇۇۇل ئىشۇۇۇۇۇۇۇۇۇلىتى  ئىىىىلى ۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  

 دەرەي. مەسىلەن: 
←←←

 د  ەن ە ئتبشاش. 
پەتتۇۇۇۇۇۇۇۇۇا  ب نۇۇۇۇۇۇۇۇۇداق ئى ۇۇۇۇۇۇۇۇۇىمالرن  تۈرلىرىۇۇۇۇۇۇۇۇۇدىغان ئى ۇۇۇۇۇۇۇۇۇىد قىلىۇۇۇۇۇۇۇۇۇل ئىشۇۇۇۇۇۇۇۇۇلىتى  

 يابشى اقت ر. 
ئى ۇۇۇۇۇۇۇۇىمالر  بۇۇۇۇۇۇۇۇاي ( ئەرەب تىلىغۇۇۇۇۇۇۇۇا با ۇۇۇۇۇۇۇۇقا تىلالردىۇۇۇۇۇۇۇۇى قتبۇۇۇۇۇۇۇۇ ا قىلىرغۇۇۇۇۇۇۇۇان2)

... د  ەنۇۇۇۇۇۇ ە  تۈرلىرىشۇۇۇۇۇۇتىى چەكلىرىۇۇۇۇۇۇدە. مەسۇۇۇۇۇۇىلەن: 
 ئتبشاش. 
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ئەگەر با ۇۇقا تىلالردىۇۇى قتبۇۇ ا قىلىرغۇۇۇان ئى ۇۇىمالر ئۇۇۈس پەر لىۇۇك بتلۇۇۇ    
ئتتت رى ۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  سۇۇۇۇۇۇۇۇۇ ك نل ق پەمۇۇۇۇۇۇۇۇۇدە ئەرلىۇۇۇۇۇۇۇۇۇك بتل ۇۇۇۇۇۇۇۇۇا  بۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  ئى ۇۇۇۇۇۇۇۇۇىمالر تۈرلىرىشۇۇۇۇۇۇۇۇۇتىى 

... د  ەنۇۇۇۇ ە  چەكلەنمەيۇۇۇۇدە. مەسۇۇۇۇىلەن: 
  ئتبشاش.
)با ۇۇۇۇقا تىلالردىۇۇۇۇى ئەرەب تىلىغۇۇۇۇا كىۇۇۇۇ گەن  ئە ە  بۇۇۇۇاي ئى ۇۇۇۇىمالرئەممۇۇۇۇا  
ئۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۈس پەر لىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇك  ئتتت رى ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  سۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ ك نل ق بتل ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇا تۈرلىرىشۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇتىى ئى ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇىمالر( 

 ف ان ۇۇۇى ىدىى  بىۇۇۇ   ۇۇۇەپەر(  چەكلىرىۇۇۇدە. مەسۇۇۇىلەن: 
 ... د  ەن ە ئتبشاش. )تۈركى ىدىى  بى   ەپەر(

ئۆلچىمىۇۇۇۇۇۇدە كەلۇۇۇۇۇۇۇ ەن ئى ۇۇۇۇۇۇۇىمالر « »ئى ۇۇۇۇۇۇىمالر  يەنۇۇۇۇۇۇۇ  « ( »3)
د  ەنۇۇۇۇۇۇۇ ە  تۈرلىرىشۇۇۇۇۇۇۇتىى چەكلىرىۇۇۇۇۇۇۇدە. مەسۇۇۇۇۇۇۇىلەن: 

 ئتبشاش. 
)ئەلۇۇ  نۇۇ ن( بىۇۇلەن ئايابال ۇۇقان ئى ۇۇىمالر تۈرلىرىشۇۇتىى « »( زى ۇۇادە 4)

 ... د  ەن ە ئتبشاش.  چەكلىرىدە. مەسىلەن: 
(    ىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  ئۆلچىمىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇدە كەلۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ ەن ئى ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇىمالر تۈرلىرىشۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇتىى چەكلىرىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇدە. 5)

 ... د  ەن ە ئتبشاش.  مەسىلەن: 
( بى ىىىشۇۇۇۇۇۇ  مۇۇۇۇۇۇ رەكىە  بتلغۇۇۇۇۇۇان ئى ۇۇۇۇۇۇىمالر تۈرلىرىشۇۇۇۇۇۇتىى چەكلىرىۇۇۇۇۇۇدە. 6)

  ە ئتبشاش. ... د  ەن مەسىلەن: 
ئۆلچىمىۇدە كەلۇ ەن « ( »1( تۈرلىرىشتىى چەكلەن ەن سۈ ەتلەر: )2

... د  ەنۇ ە  سۈ ەتلەر تۈرلىرىشتىى چەكلىرىۇدە. مەسۇىلەن: 
 ئتبشاش. 

بتلماسۇۇۇلىق   زىۇۇۇد. ئەگەر « »بۇۇۇ  سۇۇۇۈ ەتلەردە ئايۇۇۇاللىك بى لىۇۇۇك  ۇۇۇەكلىدە 
« »كەلۇۇۇ ەن ئى ۇۇۇىمالرنىئ ئايۇۇۇاللىك بى لىىىرىۇۇۇئ ئابى ىۇۇۇدا  ئۆلچىمىۇۇۇدە« »
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بۇۇۇۇۇۇا ئتبشۇۇۇۇۇاش. چۇۇۇۇۇۇۈنى   بۇۇۇۇۇۇ  بتل ۇۇۇۇۇا  بۇۇۇۇۇۇ  ئى ۇۇۇۇۇىد تۈرلىرىۇۇۇۇۇۇدە. مەسۇۇۇۇۇىلەن: 
 . كەل ەن: « »ئى ىمرىئ ئاياللىقىرىئ ئابى ىدا 

ئۆلچىمىۇۇۇۇۇدە كەلۇۇۇۇۇ ەن سۇۇۇۇۇۈ ەتلەر تۈرلىرىشۇۇۇۇۇتىى چەكلىرىۇۇۇۇۇدە. « ( »2)
 ... د  ەن ە ئتبشاش.  مەسىلەن: 

  يەن  قائىدىۇدىى چىقىۇل كەتۇىەن سۇۈ ەتلەر تۈرلىرىشۇتىى «( »3)
« »ىە « » ①چەكلىرىۇۇۇۇدە. بۇۇۇۇ  بىۇۇۇۇ  سۇۇۇۇۈ ەتلەر ئىىىۇۇۇۇ  بىۇۇۇۇ  بتلىۇۇۇۇدە: 
. مەسۇۇۇىلەن: ئۆلچىمىۇۇدە كەلۇۇ ەن سۇۇۇانالر تۈرلىرىشۇۇتىى چەكلىرىۇۇدە

د ۇۇۇۇ ەن « » —« »... د  ەنۇۇۇۇ ە ئتبشۇۇۇۇاش. چۇۇۇۇۈنى    
د ۇۇۇ ەن سۇۇۇاندىى « »بتل ۇۇۇا « »سۇۇۇاندىى چەتۇۇۇرە  چىقىۇۇۇل كەتۇۇۇىەن؛ 

 د  ەن سۆز تۈرلىرىشتىى چەكلىرىدە. « » ②چەترە  چىقىل كەتىەن. 

تۈرلىنىشتىن چەكلەنگەن ئىسىمالرغا ئائىت ەزمۇن: م -2
  ئومۇمىي قائىدىلەر

( تۈرلىرىشۇۇۇۇۇۇۇۇتىى چەكلەنۇۇۇۇۇۇۇۇ ەن ئى ۇۇۇۇۇۇۇۇىمالرنىئ ئۇۇۇۇۇۇۇۇابى   قۇۇۇۇۇۇۇۇتش پەرىۇۇۇۇۇۇۇۇىە  1
 بىلەن ن نال مايدە؛ 

( تۈرلىرىشۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇتىى چەكلەنۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ ەن ئى ۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇىمالر ئىىا ەتتىىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  ئ رىقالنغۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ چ  2
ئى  ابتۇۇۇا زى نىۇۇۇئ )ئەلۇۇۇ    ( قت  لمى ۇۇا  « »( بتلمى ۇۇا يۇۇۇاك  ئالۇۇدىغا )

 ئترنىدا زەبەرلىك ئتق لىدە. 
كى گۈزەل ۇۇۇۇۇە  « »ئەگەر بىۇۇۇۇۇ ەر سۇۇۇۇۇۆزگە ئىۇۇۇۇۇىا ە  قىلىر ۇۇۇۇۇا يۇۇۇۇۇاك  ئالۇۇۇۇۇدىغا 

 ئا ىارا زى لىك ئتق لىدە. مەسىلەن: 
 (دەري ئۆتتىد)مەن ن رب ن مەكتە لەردە  

 د(ىەن مەملىىەتتىى  ن رب ن مەكتە لەردە دەري ئۆتت)م 
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 )مەن ن رب ن مەكتە لەردە دەري ئۆتتىد( 
 د  ەن ە ئتبشاش. 

( چۇۇۇۇۇۇ ىى ە يەتۇۇۇۇۇۇىەن كۆ لۇۇۇۇۇۇۈۋ بتلغۇۇۇۇۇۇان مەنقۇۇۇۇۇۇ ي ئى ۇۇۇۇۇۇىمغا تۈرلىرىۇۇۇۇۇۇدىغان 3
سۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  «»مەنقۇۇۇۇۇۇۇۇۇ ي ئى ۇۇۇۇۇۇۇۇۇىمغا ئتبشۇۇۇۇۇۇۇۇۇاش م ئۇۇۇۇۇۇۇۇۇامىلە قىلىرىۇۇۇۇۇۇۇۇۇدە. بۇۇۇۇۇۇۇۇۇ  ئى ۇۇۇۇۇۇۇۇۇىمرىئ 

 چۈ ۈ  ك تىدە پە  ن نلىشىدە. مەسىلەن: 
 ) ىشلىك ئتق لغان پالىت (

 )زەبەرلىك ئتق لغان پالىت (  
 ق لغان پالىت ()زى لىك ئت

 د  ەن ە ئتبشاش. 
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پېئىلالرنىڭ مەسدەر )تۈپ( ئۈچ ھەرپلىك مۇجەررەد 
 توغرىسىدا  ئۆلچىمى

 
 

بىۇۇۇۇۇى ئىل ىۇۇۇۇۇۇ   سۇۇۇۇۇۇۆزلە  ئۇۇۇۇۇۇۆتىىرىمىىدەۋ ئۇۇۇۇۇۈس پەر لىۇۇۇۇۇۇك مەزىۇۇۇۇۇۇد )ياسۇۇۇۇۇۇالما( 
(نىۇۇۇئ مەسۇۇۇدەر ق رەلمى ۇۇۇ  قى اسۇۇۇى دەر. يەنۇۇۇ   ئ  رنىۇۇۇئ   ۇۇۇ ىلالر )

 چەمدە تۈرلە  چىقاربىل  بتلىدە. مەسىلەن: مەسدى ىر  ئ رىك بى  ئۆل
 نىسىمە        پېئىل           مەسدەر                            

 (م س لمان بتلماق 
 چىقارماق

 تەلىد بەرمەۋ
 د  ەن ە ئتبشاش. 

(نىۇۇۇۇۇۇۇۇئ  ەررەد )تۇۇۇۇۇۇۇۈ (   ۇۇۇۇۇۇۇۇ ىلالر )ئەممۇۇۇۇۇۇۇا  ئۇۇۇۇۇۇۇۈس پەر لىۇۇۇۇۇۇۇۇك مۇۇۇۇۇۇۇ 
مەسۇدى   سۇۇىمائىس بتلۇۇ     ۇۇا ن  بابتۇا كەلۇۇ ەن   ۇۇ ىلالردىى مۇۇاىە ئۆلچەمۇۇدە  
مەسۇۇۇدەر چىقىۇۇۇۇدە دە  قى ۇۇۇۇاي قىلغىلۇۇۇۇ  بتلمايۇۇۇدە.  ۇۇۇۇ پا  ب نۇۇۇۇداق    ىلالرنىۇۇۇۇئ 
مەسۇۇۇۇۇۇۇۇدى   بىۇۇۇۇۇۇۇۇىگە ئەرەبلەردىۇۇۇۇۇۇۇۇى قانۇۇۇۇۇۇۇۇداق ي تىۇۇۇۇۇۇۇۇل كەلۇۇۇۇۇۇۇۇ ەن بتل ۇۇۇۇۇۇۇۇا  بىۇۇۇۇۇۇۇۇى ئۇۇۇۇۇۇۇۇ ن  

    نداق ئىشلىتىمىى.
 ئۆلچىم : « ( »1ب  ر ئاساسلىق  تۆىەندىى  ئۆلچەملەردە ك لىدە: 

 ئ رماق( /
 )چۈ ەنمەۋ(/
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 )سۆزلىمەۋ(/
 )ئ رەش قىلماق(/

 )تتسماق(/
 ئۆلچىم : « ( »2

 تەلە  قىلماق/
 )قارىماق(/

 )ئىشلىمەۋ(/
 )چارچىماق(/
 )ب  اا بتلماق(/

 ئۆلچىم : « ( »3
 )يالغان سۆزلىمەۋ( /

 )ئتيرىماق(/
 )قەسە  قىلماق(/

 ئۆلچىم : « ( »4
 )يادلىماق(/

 ()بىلمەۋ/
 )سۆزلىمەۋ(/

 ۆلچىم : ئ« ( »5
 )گەىدىلىك بتلماق(/

 )كاتتا بتلماق(/
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 )كىچىك بتلماق(/
 )راز  بتلماق(/

 ئۆلچىم : « ( »6
 )رەپمە  ئ  تماق(/

 )ئىچمەۋ(/
 )دوسم ت تماق(/

 )ئاچچىقالنماق(/
 ئۆلچىم : « »( 2

 )ي تەكلىمەۋ(/
 )ماپماق(/

 ئۆلچىم : « ( »8
قىلماقرەپىد /
 )كۆ  بتلماق(/
 )ئ ىىل قالماق(/

 ئۆلچىم : « ( »0
 )بەلىبە قىلماق(/
 (       ) ىىايە  قىلماق()ئەسل : /
 ئۆلچىم : « ( »19

 )ئتب ىلىك قىلماق(/
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 ئۆلچىم : « ( »11
 )ك  ەلر   ەرز ت تق زماق(/
 )قتبدىماق  ساقلىماق(/

 ئۆلچىم : « ( »12
 )دەىا قىلماق(/

 ) ىىايە  قىلماق(/
 ئۆلچىم : « ( »13

 )سۆزلىمەۋ(/
 ئۆلچىم : « ( »14

 )قايتماق(/
 ئۆلچىم : « ( »15

 )ئايالنماق(/
 لىمەۋ  ئايالنماق()چۆرگى/

 )يۈرەۋ ستقماق(/
 )قتزبالماق(/
 )نە  ەتلەنمەۋ(/
 ئۆلچىم : « ( »16

 )ئ نت ماق(/
 )چەكلىمەۋ(/

 )راز  بتلماق(/
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 ئۆلچىم : « ( »12
 )ب  ىل كەتمەۋ  ئ غى  بتلماق(/

 )كەچۈرە  قىلماق(/
 )كا ى  بتلماق  ئىرىار قىلماق(/
 : ئۆلچىم « ( »18

 )كەتمەۋ(/
 )نەتىجە قازانماق(/
 )ب زەقچىلىك قىلماق(/

 )يابش  بتلماق( /
 )تۈگە  كەتمەۋ(/
 ئۆلچىم : « ( »10

 )نىىاپالنماق(/
 )ت رماق(/

 )روزا ت تماق(/
 )قايتماق(/
 ئۆلچىم : « ( »29

 )ستئاا سترىماق(/
 )دەئا قىلماق(/
 )چاقچاق قىلماق(/
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 )يۆتەلمەۋ(/
 )زەكامدا  قالماق(/
 ئۆلچىم : « ( »21

 ) اكىىە بتلماق(/
 )سۆز  ئتچ ق بتلماق(/
 )چتڭ بتلماق(/
 )ئەقىللىك بتلماق(/
 ئۆلچىم : « ( »22

 )يازماق(/
 )ئتق ماق(/

 )ئىبادە  قىلماق(/
 )ساقلىماق(/

 )تىالىە  قىلماق(/
 )زى ارە  قىلماق(/
 ئۆلچىم : « ( »23

 )يامان كۆرمەۋ( /
 )ئا ىارىلىماق(/
 ئۆلچىم : « ( »24

 )قتب ا قىلماق(/
 )يابش  كۆرە  قالماق(/
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 ئۆلچىم : « ( »25
 )چىقماق(/
 )رەك  قىلماق(/

 ) زىد بتلماق(/
 )ئەتى ەندە يتلغا چىقماق(/
 ئۆلچىم :« ( »26

 )ئاسان بتلماق(/
 )قى ىى بتلماق(/
 )تاتلىك بتلماق(/

 ئۆلچىم : « ( »22
 قتپغ راق چ لىرماق()/
 )نالە قىلماق(/

 )سە ەر قىلماق(/
 

 مانا ب  ر ئۈس پەر لىك تۈ     ىلالرنىئ مەسدەر ئۆلچىمىدىى ئىبارە . 
مەسۇۇۇۇۇۇۇدەر يەنە ن رب نلىغۇۇۇۇۇۇۇان    ىلالرنىۇۇۇۇۇۇۇئ بىۇۇۇۇۇۇۇ  قۇۇۇۇۇۇۇانچە مەسۇۇۇۇۇۇۇدى   بتلىۇۇۇۇۇۇۇدە. 

( بتلۇۇۇۇۇ ش سۇۇۇۇۇۈ ىت  اش تتلۇۇۇۇۇدەرب چ  )   ىلۇۇۇۇۇدىى ك ۇۇۇۇۇ ىى مەنۇۇۇۇۇبەد
؛ بىلەن زەبەرلىك ئتق لىدە. مەسۇىلەن: 

  . 
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 توغرىسىدا  (پارچە كۆپلۈك )
 
 

( 2؛ ( 1ۆلىرىۇۇۇدە: ئىىىۇۇۇ  قى ۇۇۇىمغا ب ( ۇۇۇارچە كۆ لۇۇۇۈۋ )
 . 

 ئۈچتىى ئتنغىچە بتلغان مىقدارن  بىلدەرە  ك لىدە. —
 ئتنرىئ ي قى ى ىدىى  مىقدارن  بىلدەرىدە.  —

 ب  ئىىىى ىرىئ پەربى   يەنە بى ىرىئ ئترنىدىم  ئىشىلىتىلىدە. 
 نىڭ ئۆلچەملىرى  

 چىم : ئۆل 1
 (كۆز/  (پەر /

 (ي لت ز/  (ئاي/
 (ئالىقان/  (يۈز/

 ئۆلچىم :« ( »2
 (كى ىد/  ( ئۈزە/

 (ق ل  /  (قىلى /
 ئۆلچىم : « ( »3

 تۈىرەۋ(/  نان(/
 تاماق(/  قتراا(/
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 ئۆلچىم : « ( »4
 مەتچ (بىى/ يى ىم(/

  كىچىك با (/
 

 نىڭ ئۆلچەملىرى  
 ئۆلچىم :  1

 )قارىغ (     //  قىىى (//
 (      )ئاق()ئەسل :  //

 ئۆلچىم : « ( »2
ئ شەۋ/كىتاب/

ي   /كارى ا /
 ەپەر/ئەلچ /

 )كىتاب  ىاراق(/
 ئۆلچىم : « »2

 )سۈرە(/  )ياتاق(/
 ) ەپەر(/ ) ىچاق(/
 )چتڭ(/  )ساقاا(/

 ئۆلچىم : « ( »4
 )ياش تامچىلى  (/  (يى رە)/

 )ئەيرەۋ(/ )يى   پەج(/
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 ئۆلچىم : « ( »5
 )قاز (/ (    )ماپغ چ ()/

 )ئاتق چ (/
 ئۆلچىم : « ( »6

 )كا ى (/ )ئتق ب چ (/
 )بت ايىى( ( )/ )گ ناپىار(/
 )ستدى ەر  ساتق چ ( ()/

 ئۆلچىم : « ( »2
 )ئۆلتۈرەل ۈچ (/ )ك  ەا(/

 )يارىدار(/  )ئۆلۈۋ(/
 )ئەبمەق  نادان(/

 ىم : ئۆلچ« ( »8
 ) ى (/  )بتراز(/

 )ئۆمىل ۈچ  پاي ان(/ )مايم ن(/
 ئۆلچىم : « ( »0

 )سە دە قىلغ چ (/ )رەك  قىلغ چ (/
 )روزىدار(/

 ئۆلچىم : « ( »19
 )يتل چ (/ )ئتق ب چ (/
 )قار   ئتق ب چ (/
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 ئۆلچىم : « ( »11
 )كى ىد(/  )چتڭ(//
 )تاغ(/  )بۆرە(/
 )م  ە(/)ق ا ئازد قىلماق( /

 )ئاس(  /)بەزە لەنمەۋ(      //
 )ئ بلىغ چ (/ )ئۆرە ت رب چ (/
 )ئترەق(/  )ئاياا(/
 ئۆلچىم : « ( »12

 )ي لت ز(/  )ئۆي(/
 )ئەر(/ )يتل اي(/

 )گ ىاپچ (/ )سە دە قىلغ چ (/
 ئۆلچىم : « ( »13

 )ئت (/ (ەتچ بىىم)/
 )تاج(/  )قت را(/

 )بۆكەن(/ )قتچقار(/
 )ئاياا(/ )ق  ىرداش(/
 ئۆلچىم : « ( »14

 )يتل چ (/  )ياش(/
 )قارىغ (/  )قارا(/
 )تاياق(/  )ئەر(/

  )نان(/
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 ئۆلچىم : « »14
 )ب رى (/ )نام ا (/

 )پەم ال(/  )س ر (/
 )بەلىزە(/  ) ائى (/

 ئۆلچىم : « ( »16
 )قاتتىك(/ )دوبت ر(/

 )كۈچلۈۋ(/  )ئەزىى(/
 )باي(/ )دوسم(/

 )دوسم(/
 ئۆلچىم : « ( »12

 )يالغانچ (/  )كا ى (/
 (تامغا  ماركا)/ )قارا بتران(/
 )ئاتلىك(/

 ئۆلچىم : « ( »18
 )گ ىىم(/  )بە (/
 )ئا ىى(/

 ئۆلچىم : « ( »10
 )ي ىا(/ )پۆكۈ (/
 ئۆلچىم : « ( »1( )29

 (بتيتاق ئەر ياك  ئاياا)/  )ي تىد(/
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 ) اۋ(/
 ئۆلچىم : « ( »2)

 )ئەسى (/  )كتنا(/
 )مەي(/ )پترەن(/

 ئۆلچىم : « ( »21
 )بەبىتلىك(/ )ئترەندەق(/
 )دەمدەر كە تەر(/

 ئۆلچىم : « ( »1( )22
  )م جمانرانا(/
 )يى تق س پاي انرىئ تى نىق (/
 ) ەىپەر  م غىى (/  )ب نچە(/

 ئۆلچىم : « ( »2)
 )نىشان(/  )چى اغ(/

 ) ى الە(/ )ق  قاس(/
  ب چ ()ئتق//
 )ئ ستاز(//

 ئۆلچىمىرىئ ئتبشىش : « »( 1)( 23
 )مىربەر(/ )مەسجىد(/
 )ئەىزەا(/
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 ئۆلچىمىرىئ ئتبشىش : « ( »2)
 )ئاچق س(/  )پە تە( /

 
 

 


