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كىرىش سۆز

ــېرىكى  ــر ش ــى، ھېچبى ــىز ياراتقۇچ ــى ئۆرنەكس ــۈن مەخلۇقاتالرن پۈت
يــوق يېگانــە رەببىمىزگــە چەكســىز ھەمدۇ-ســاناالر بولســۇن! ئالەملەرگە 
رەھمــەت قىلىــپ ئەۋەتىلگــەن يولباشــچىمىز مۇھەممــەد ســەللەلالھۇ 

ــۇن! ــاالمالر بولس ــەللەمگە دۇرۇت ۋە س ــى ۋەس ئەلەيھ
ئامانىتىنىــڭ  تەۋھىــد  چىراغلىــرى،  ئۈمىــد  كەلگۈســىنىڭ 
قوغدىغۇچىلىــرى، ئەجــدادالر ئۈمىدى ۋە ئاتا-ئانــا ئارزۇ-ئارمانلىرىنىڭ 
روياپچىســى بولغــان ئەنــە شــۇ بىغۇبــار پەرزەنتلىرىمىــز ئالالھنىــڭ 
ــۇ  ــە مۇش ــدە يەن ــۆز نۆۋىتى ــدۇر. ئ ــا نېئمىتى ــان كاتت ــا قىلغ ــە ئات بىزگ
ــادا  ــى ئ ــڭ ئۈســتىمىزدىكى مەجبۇرىيەتلىرىن ــەش، ئۇنى ــى قەدىرل نېئمەتن
ــدۈرۈپ، ئىككــى  ــق بىل ــى ئېنى ــەن ناھەقن ــەق بىل ــا ھ ــش، ئۇنىڭغ قىلى
ــڭ  ــا ھەربىرىمىزنى ــەش بولس ــا يېتەكل ــائادەت يولىغ ــق بەخت-س دۇنيالى

ــئۇلىيىتىمىزدۇر. ــان مەس ــپ بولمايدىغ ــاش تارتى ب
ۋە  رولــى  تەربىيىســىدىكى  پەرزەنــت  ئەدەبىياتنىــڭ  ئېنىقكــى، 
پەرزەنتلەرنىــڭ روھىــي دۇنياســىغا كۆرســىتىدىغان تەســىرىنى ھەرگىزمــۇ 
ســەل چاغالشــقا بولمايــدۇ. مانــا مۇشــۇ نۇقتىنــى چوڭقــۇر ھېــس قىلىــپ 
يېتىــپ، بــۇ جەھەتتىكــى بىلىمىمىــز ۋە تەجرىبىمىزنىــڭ يېتەرســىز 
بولۇشــىغا قارىمــاي، ئەمگىكىمىزگــە ئالالھتىــن يــاردەم ۋە ئەجىــر تىلــەپ 
بــۇ خىزمەتكــە تۇتــۇش قىلغــان ۋە ئەدەبىيــات دەرســلىكىمىزنىڭ بىرىنچــى 

ــدۇق. ــان ئى ــۈزۈپ نەشــردىن چىقارغ قىســمىنى ت
بىرىنچــى قىســمى تارقىتىلغاندىــن كېيىــن قېرىنداشــلىرىمىزنىڭ 
ياخشــى باھاســىغا، قولالپ-قۇۋۋەتلىشــىگە ئېرىشــتۇق. شــۇنىڭ بىلــەن 
ــى  ــۇق تەكلىپ-پىكىرلىرىن ــلىرىمىزنىڭ ئورۇنل ــە قېرىنداش ــە يەن بىرگ
قوبــۇل قىلىــپ، ســاقالنغان يېتەرســىزلىكلىرىمىز ۋە ســەل قــاراپ قالغــان 
تەرەپلىرىمىزنــى كۈچىمىزنىــڭ يېتىشــىچە تولۇقــالپ، قولىڭىزدىكــى 

ــۇق. ــۈزۈپ تارقاتت ــمىنى ت ــى قىس ــۇر ئىككىنچ مەزك
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ــان،  ــى ئايىمىغ ــەن، تەكلىپ-پىكىرلىرىن ــى قولالپ-قۇۋۋەتلىگ بىزن
يېتەرســىزلىكلىرىمىزنى ســەمىمىيلىك بىلــەن كۆرســىتىپ بەرگــەن بارچــە 
قېرىنداشــلىرىمىزغا ئالالھتىــن كاتتــا ئەجىــر ۋە رەھمــەت تىلــەش بىلــەن 
بىرگــە، قېرىنداشــلىرىمىزنىڭ داۋاملىــق تــۈردە يېقىندىــن ياردەمــدە 
ــن  ــلىقىنى چى ــى ئايىماس ــەمىمىي تەكلىپ-پىكىرلىرىن ــىنى ۋە س بولۇش

ــز. ــد قىلىمى ــن ئۈمى كۆڭلىمىزدى
ــە  ــۇ كىچىككىن ــان ب ــەپ قىلغ ــى كۆزل ــالھ رازىلىقىن ــدا، ئال ئاخىرى
مۇســۇلمان  ۋە  قىلىشــىنى  قوبــۇل  ئالالھنىــڭ  ئەمىلىمىزنــى 
تىلەيمىــز. بېرىشــىنى  قىلىــپ  مەنپەئەتلىــك  قېرىنداشــلىرىمىزغا 

ـــ تۈزگۈچىدىن



3

بىرىنچى بۆلەك

ــالر  ــال، ساۋاقداش ــى بىلەن ــى چېلىنىش ــۈش قوڭغۇرىق ــتىن چۈش دەرس
ــىنىپتىن  ــم س ــلىدى. ئىبراھى ــقا باش ــىپ چىقىش ــىنىپتىن قىستىلىش س
چىقىۋاتقانــدا ســەلىمنىڭ يانچۇقىدىــن پــۇل چۈشــۈپ قالغانلىقىنــى 
ــىنىپتىن  ــەن س ــدى. ھەممەيل ــە ئېيتمى ــى ھېچكىمگ ــا بۇن ــۆردى، ئەمم ك

تــۇردى-دە،  ســاقالپ  بولغۇچــە  چىقىــپ 
پۇلنــى  قالمىغانــدا  ھېچكىــم  ســىنىپتا 
ئاســتاغىنە ئۆزىنىــڭ يانچۇقىغــا ســالدى. 
لېكىــن مۇشــۇ چاغدىــن باشــالپال ئۇنىــڭ 
كۆڭلــى خــۇددى چىۋىــن يەۋالغانــدەك بىئــارام 

بولۇشــقا باشــلىدى. 
بىردەمدىــن كېيىــن قوڭغــۇراق چېلىنىــپ، ساۋاقداشــالر ئارقىمۇئارقــا 
ســىنىپقا كىــردى. دەرس باشــلىنىپ، مۇئەللىــم دەرس ســۆزلەۋاتقان 
بولســىمۇ، لېكىــن مۇئەللىــم ســۆزلىگەن دەرس ئىبراھىمنىــڭ كاللىســىغا 
پەقەتــال چۈشــمەيۋاتاتتى. ئىبراھىمنىــڭ ئەس-يــادى ھېلىقى پۇلــدا قالغان 
ــان بولســا  ــۆرۈپ قالغ ــى بىرەرســى ك ــى ئالغانلىقىمن ــۇ »پۇلن ــۇپ، ئ بول
ياكــى بىلىــپ قالســا قانــداق قىالرمــەن؟« دەپ ئويــالپ غەمگــە چۆكــۈپ 

ــى. كېتىۋاتاتت

>ئــى  ئېيتتــى(  »)لوقمــان  ئوقۇغــان:  مۇئەللىــم  چاغــدا  بىــر 

بىرىنچى بۆلەك

ئىبراھىمنىڭ بىئاراملىقى
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بىرىنچى بۆلەك

ــۇل  ــۇ ئۇي ــۇپ، ئ ــە بول ــق نەرس ــا چاغلى ــىڭ قىچ ــم! قىلمىش ئوغۇلچىقى

تاشــنىڭ ئىچىــدە )يەنــى ئــەڭ مەخپىــي جايــدا( يــا ئاســمانالرنىڭ 

قېتىــدا ياكــى زېمىننىــڭ ئاســتىدا بولســىمۇ، هللا ئۇنــى ھازىــر قىلىــدۇ 

)ئۇنىــڭ ھېســابىنى ئالىــدۇ(. هللا ھەقىقەتــەن ئىنچىكــە كۆزەتكۈچىــدۇر، 

ھەممىدىــن خــەۋەرداردۇر<«)1( دېگــەن ئايەتلــەر ئىبراھىمنىــڭ دىققىتىنــى 

تارتتــى ۋە بىئارامچىلىقتــا ئولتۇرالمايــال قالــدى.
ــى  ــەلىمنىڭ پۇلىن ــە، س ــزرەك تۈگىس ــۇ دەرس تې ــم: »مۇش ئىبراھى
باشــلىدى.  ئويالشــقا  دەپ  قۇتۇلســام«  بىــر  بېرىۋىتىــپ  قولىغــا 
ــى.  ــدەك تۇيۇلۇۋاتاتت ــتا ئۆتۈۋاتقان ــەك ئاس ــت ب ــا  ۋاقى ــا ئۇنىڭغ ئەمم
دەرســتىن  ئاخىــرى  كېيىــن  دەقىقىلەردىــن  ئۆتكــەن  بىئارامچىلىقتــا 
چۈشــۈش قوڭغۇرىقىمــۇ چېلىنــدى. ئىبراھىــم ئۆزىنــى تۇتۇۋااللمــاي بــوش 
ئــاۋازدا: »ئەلھەمدۇلىلــالھ، ئالالھقــا چەكســىز شــۈكۈرلەر بولســۇن!« دەپ 
ــارام  ــى بىئ ــىدىن ناھايىت ــالغان ئىش ــپ س ــڭ قىلى ــۇ ئۆزىنى ــالدى. ئ س

ــدى.  ــان ئى بولغ

ئــۇ دەرھــال ســەلىمنىڭ قېشــىغا 

ئــاۋازدا: تىترەڭگــۈ  ۋە  بــاردى 

ـــــ ســەلىم، بــۇ پۇلنــى ئۆتكــەن 

چۈشــۈرۈپ  تەنەپپۇســتا  ســائەتتىكى 

قويغىنىڭــدا ئالغــان ئىدىــم، ئەممــا 

ــدى.  ــن ئاداش،ـــــ دې ــۇ قىلغى ــم، ئەپ ــەي قالدى ــاڭا بېرەلم ــال س دەرھ

ســەلىم:

ـــــ رەھمــەت ســاڭا، ئالــالھ رەھمــەت قىلســۇن ئىبراھىــم! ـــــ، دېــدى 

ۋە ئىنتايىــن خۇشــاللىق بىلــەن پۇلىنــى يانچۇقىغــا ســالدى. 

ئىبراھىــم گويــا يەلكىســىدىن بىر تاغنــى ئېلىۋەتكەنــدەك يەڭگىللەپ 

)1( سۈرە لوقمان 16- ئايەت.
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بىرىنچى بۆلەك
ــا  ــۇ بۇندىــن كېيىــن ھەرگىزمــۇ بۇنــداق ئىشــنى قايت قالغــان ئىــدى. ئ

قىلماســلىققا ئۆز-ئۆزىگــە ۋەدە بــەردى.

 1. تېكىســتتىن »چىۋىــن يەۋالغانــدەك، چۆكــۈپ كېتىۋاتاتتــى، 

ئولتۇرالمــاي قالــدى، يەلكىســىدىن بىــر تاغنــى ئېلىۋەتكەنــدەك« دېگــەن 

ــۇ  ــدە ئ ــۇڭالر ھەم ــپ ئوق ــى تېپى ــار جۈملىلەرن ــرى ب ــۆز بىرىكمىلى س

ســۆزلەرنىڭ جۈملىــدە قانداق مەنــە ئىپادىلىگەنلىكىنى چۈشــىنىۋېلىڭالر.

2. تېكىســت مەزمۇنىغــا ئاساســەن  تۆۋەندىكىلەرنىــڭ توغــرا-

ــڭالر. توغرىســىغا »√« بەلگىســى، خاتاســىغا  ــۈم قىلى خاتالىقىغــا ھۆك

»×« بەلگىســى قويــۇڭالر.
1( ئىبراھىم ســەلىمنىڭ پۇلىنى يانچۇقىدىن ئوغرىالپ ئېلىۋالغان.   )     (
2( ســەلىمنىڭ پۇلــى ســەۋەبلىك، ئىبراھىمنىــڭ كاللىســىغا  دەرس پەقەتــال 
چۈشــمىدى.                                                             )       (
3( ئىبراھىــم ســەلىمنىڭ پۇلىنــى قايتــۇرۇپ بەرگەنــدە، ســەلىم بــەكال 
خۇشــال بولــۇپ كەتتــى.                                           )         (
پۇلىنــى   بولســا، ســەلىمنىڭ  قورقمىغــان  ئىبراھىــم مۇئەللىمدىــن   )4
قايتــۇرۇپ بەرمىگــەن بوالتتــى.                                 )        (

3. تۆۋەندىكى سۆزلەرگە جۈملە تۈزۈڭالر.
ئاستاغىنە، قوڭغۇراق، قېرىشقاندەك، ئۆزىنى تۇتۇۋااللماي.

4. تۆۋەندىكى ئايەتنىڭ تەرجىمىسىنى ئاڭالپ يېزىڭالر:
ــالھ   ــە، ئال ــەن بىرگ ــىلەر بىل ــالھ س ــاڭالر، ئال ــەردە بولس ــىلەر قەي س

ــدۇر.  ــۆرۈپ تۇرغۇچى ــىڭالرنى ك ــان ئىش قىلىۋاتق
5.  تېكىستنى راۋان ئوقۇشنى مەشىق قىلىڭالر.

كۆنۈكمە
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بىرىنچى بۆلەكبىرىنچى بۆلەك

ئالالھ قەيەردە؟

 
ئابدۇلــالھ ئىبنــى ئۆمەرنىــڭ ئازادگەردىســى )ئــازاد قىلىۋەتكــەن قۇلى( 

مۇنــداق بىــر ۋەقەلىكنــى بايــان قىلغان:
ــالھ ئىبنــى ئۆمــەر بىلــەن بىرلىكتــە مەدىنــە ســىرتىغا  »بىــز ئابدۇل
چىققــان ئىــدۇق. چۈشــلۈك تامــاق ۋاقتــى بولغانــدا مۇۋاپىــق بىــر يەرگــە 
ــن  داســتىخان تەييــارالپ تامــاق يېيشــكە تەمشــەلگىنىمىزدە، يېنىمىزدى
ــى  ــالھ ئىبن ــۆردۇق. ئابدۇل ــى ك ــۈپ كېتىۋاتقانلىقىن ــڭ ئۆت ــر پادىچىنى بى

ئۆمــەر ئۇنــى چاقىرىــپ: 
ـــ سەنمۇ داستىخانغا كەلگىن! ـــ، دېدى. پادىچى:
ـــ مەن روزىدار، ـــ دېدى. ئابدۇلالھ ئىبنى ئۆمەر:

ــۇرى  ــاش ن ــۈك قۇي ــدە، كۈچل ــىق كۈن ــى ئىسس ــۇ كۆيدۈرگۈچ ـــــ ب
ئاســتىدا قويالرنــى ئوتلىتىــش ئۈچــۈن ئايلىنىــپ يــۈرۈپ روزا تۇتتۇڭمۇ؟-

دېدى. 
ــن  ــۈن ۋاقىتتى ــلىك ئۈچ ــا ئۆتكۈزۈۋەتمەس ــى بىكارغ ـــــ كۈنلىرىمن
مۇشــۇ شــەكىلدە پايدىلىنىۋاتىمەن،ـــــ دەپ جــاۋاب بــەردى پادىچــى.

6
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بىرىنچى بۆلەك

ــڭ  ــەر ئۇنى ــى ئۆم ــالھ ئىبن ــەن ئابدۇل ــا بەرگ ــرى باھ ــا يۇقى پادىچىغ
ــپ  ــى بىلى ــەت قىلىدىغانلىقىن ــك دىقق ــىلەرگە قانچىلى ــۈبھىلىك نەرس ش

ــا: ــۈن پادىچىغ ــش ئۈچ بېقى
ـــــ قويلىرىڭدىــن بىرىنــى بىزگــە ســېتىپ بېرەمســەن؟ ســاڭا پۇلىنــى 
ــار  ــەن ئىپت ــز، ســەنمۇ ئۇنىــڭ بىل ــز، قويالرنىــڭ گۆشــىنى يەيمى بېرىمى

قىالرســەن؟ـــ دېــدى. پادىچى:
ـــ بۇ قويالر مېنىڭ ئەمەس، بەلكى خوجايىنىمنىڭ،ـــ دېدى.

ـــــ خوجايىنىڭغــا قوينــى بــۆرە يــەپ كەتتــى دېســەڭ بولىدىغــۇ؟ ـــــ 
ــدا: دېگەنــدە، پادىچــى بارمىقىنــى ئاســمانغا ئىشــارە قىلغــان ھال
ـــ ئۇنداقتا ئالالھ قەيەردە قالىدۇ؟ـــ دېگىنىچە يۈرۈپ كەتتى«.

ــى  ــدۇ: ئىبن ــداق دەي ــى مۇن ــى نافىئ ــڭ ئازادگەردىس ــى ئۆمەرنى ئىبن
ئۆمــەر ھېلىقــى پادىچىنىــڭ »ئالــالھ قەيــەردە قالىــدۇ؟« دېگــەن ســۆزىنى 
دائىــم تەكراراليتتــى. شــۇنىڭ بىلــەن ئىبنــى ئۆمــەر مەدىنىگــە قايتىــپ 
كېلىــپ قويالرنىڭ ئىگىســىنى تېپىــپ پادىچىنى ۋە قويالرنىڭ ھەممىســىنى 
ــڭ  ــپ، قويالرنى ــازاد قىلى ــن ئ ــى قۇللۇقتى ــن پادىچىن ــېتىۋالدى. ئاندى س

ھەممىسىنى ئۇنىڭغا ھەدىيە قىلدى.

ــەن   ــا ئاساس ــت مەزمۇنىغ ــۇپ، تېكىس ــىق ئوق ــتنى پىشش 1. تېكىس
ــڭالر: ــاۋاب بېرى ــوئالالرغا ج ــى س تۆۋەندىك

1( پادىچى نېمىشقا داستىخانغا كەلمىدى؟
ــى  ــا قوين ــۇ ئەنھۇغ ــەر رەزىيەلالھ ــى ئۆم ــۈن ئىبن ــە ئۈچ ــى نېم  2( پادىچ

ــدى؟ ــېتىپ بەرمى س
3( پادىچــى نېمىشــقا بارمىقىنــى ئاســمانغا ئىشــارە قىلغــان ھالــدا 

»ئۇنداقتــا ئالــالھ قەيــەردە قالىــدۇ؟« دەپ جــاۋاب بېرىــدۇ؟

كۆنۈكمە
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بىرىنچى بۆلەك

2. بوش ئورۇنالرنى تولدۇرۇڭالر:
1( )                 ( بولغانــدا مۇۋاپىــق بىــر يەرگــە )             ( 

تەييارلىــدۇق.
2( يېنىمىزدىن بىر پادىچىنىڭ )                  ( كۆردۇق.

ــۇرى ئاســتىدا  ــاش ن ــۈك قۇي ــدە، كۈچل ــۇ )           ( ئىسســىق كۈن 3( ب
ــۇ؟ ــۈن )                       ( روزا تۇتتۇڭم ــش ئۈچ ــى ئوتلىتى قويالرن

3. ئابدۇلــالھ ئىبنــى ئۆمــەر رەزىيەلالھــۇ ئەنھــۇ »خوجايىنىڭغــا قوينى 
ــە دەپ  ــى نېم ــدە، پادىچ ــۇ؟« دېگەن ــەڭ بولىدىغ ــى دېس ــەپ كەتت ــۆرە ي ب
جــاۋاب قايتــۇردى؟ ئــۇ جۈملىنىــڭ مەنىســىنى ياخشــى چۈشــىنىۋېلىڭالر.
ــتى  ــىنىۋېلىڭالر ۋە ئاس ــىنى چۈش ــۆزلەرنىڭ مەنىس ــى س 4. تۆۋەندىك

ــۈزۈڭالر. ــە ت ــن جۈمل ســىزىلغان ســۆزگە ئىككىدى
مەدىنــە، داســتىخان، پادىچــى، روزىــدار، شــۈبھىلىك، ئىپتــار، قــۇل، 

ھەدىيــە قىلــدى�
5. تۆۋەندىكى جۈملىلەرنى ئاڭالپ يېزىڭالر.

مۇشــۇ  ۋاقىتتىــن  ئۈچــۈن  ئۆتكۈزۈۋەتمەســلىك  بىكارغــا  كۈنلىرىمنــى 
پايدىلىنىۋاتىمــەن. شــەكىلدە 

ئابدۇلــالھ ئىبنــى ئۆمــەر ئۇنىــڭ شــۈبھىلىك نەرســىلەرگە قانچىلىــك 
دىققــەت قىلىدىغانلىقىنــى بىلىــپ باقماقچــى بولــدى.

ئۇنداقتا ئالالھ قەيەردە قالىدۇ؟
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بىرىنچى بۆلەكبىرىنچى بۆلەك

ئەھمەد بىلەن مۇزەپپەر،
بەكمۇ يېقىن دوست ئىدى.

بىللە بېرىپ مەكتەپكە،
دائىم بىللە قايتاتتى.

ئەھمەد ياخشى ئوقۇيتتى،
دەرسلەردە ئالدىدا.

لېكىن دوستى قاالتتى،
ھەممىسىنىڭ ئارقىدا.

بەردى بۈگۈن مۇئەللىم،
بىرنەچچە خىل تاپشۇرۇق.
دېدى: »ھەرگىز قويماڭالر،
دەپتەرنى ئاق، قۇپقۇرۇق«.

كەچ بولغاندا مۇزەپپەر،
كىردى ئەھمەد ئۆيىگە.
دېدى يېقىن دوستىغا:

»دەپتىرىڭنى بەرگىنە!«.

ئىككى دوست
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بىرىنچى بۆلەك

ئەھمەد دېدى: »بولمايدۇ،
ئىشلە ئۆزۈڭ مۇستەقىل.
ياردەم بېرەي مەن ساڭا،

ئۆگەن ئۇنىڭ يولىنى بىل.

كۆچۈرۈشنى ئۆزۈڭگە،
ئادەت قىلما، تاشلىغىن.

تىرىش ئىلىم بېغىدا،
ئۆگىنىشنى باشلىغىن.

ئالالھ بىزگە بۇيرۇدى،
بىلىم ئېلىش، ئوقۇشنى.
ياراملىق بوپ ئۈممەتكە،
دىنغا تۆھپە قوشۇشنى«.

ئويالندى ئۇ بىر ھازا،
خىجىل بولدى، قىزاردى.
مەھكەم باغالپ بېلىنى،
تىرىشماققا يول ئالدى.

شۇنىڭ بىلەن مۇزەپپەر،
كۆچۈرۈشنى تاشلىدى.
ياردىمىدە ئەھمەدنىڭ،
ئۆگىنىشنى باشلىدى.
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بىرىنچى بۆلەك

ئۇزاق ئۆتمەي مۇزەپپەر،
ئۆتتى ھەممە ئالدىغا.

بەسلىشەتتى ھەردائىم،
قارىمايتتى ئارقىغا.

كىچىك دوستالر، ئاڭالڭالر،
سۆزگە قۇالق سېلىڭالر.

چىن دوست بولۇپ ئۆزئارا،
دادىل قەدەم ئېلىڭالر.

1. شــېئىرنى ئۈنلــۈك ئوقــۇڭالر ھەمــدە تۆۋەندىكــى ســوئالالرغا جاۋاب 
بېرىڭالر:

1( مۇزەپپەر نېمىشقا ئەھمەدنىڭ ئۆيىگە كەلدى؟
2( ئەھمەد مۇزەپپەرگە دەپتىرىنى بېرىپ تۇردىمۇ؟

3( ئەھمەد مۇزەپپەرگە قانداق نەسىھەت قىلدى؟
قىلىــڭالر.  ھۆكــۈم  توغرا-خاتالىقىغــا  تۆۋەندىكىلەرنىــڭ   .2
توغرىســىغا »√« بەلگىســى، خاتاســىغا »×« بەلگىســى قويــۇڭالر.
1( مۇزەپپــەر ئەھمەدكــە دەپتىرىنــى بېرىــپ تۇرۇشــنى ئېيتقانــدا، ئــۇ 
ــۇردى.                             )           ( ــپ ت ــال بېرى ــى دەرھال دەپتىرىن
2( ئەھمــەد دوســتى مۇزەپپەرگــە تاپشــۇرۇقتا كۆچۈرســە بولمايدىغانلىقىنــى 

چىرايلىــق چۈشــەندۈردى.                                           )         (
3( مۇزەپپــەر ئەھمەدنىــڭ قىلغــان نەســىھەتلىرىدىن كېيىــن، تاپشــۇرۇقنى 

كۆنۈكمە
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ــدى.                        )           (  ــۆزى مۇســتەقىل ئىشــلەيدىغان بول ئ

3. سىزنىڭچە ئەھمەد ھەقىقىي دوستلۇققا يارامدىكەن؟
4. شېئىرنى ئۆز تىلىڭالرغا ئايالندۇرۇپ ھېكايە قىلىپ سۆزلەڭالر.
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بىرىنچى بۆلەك

ئانــا  بىزنىــڭ  تۈركىســتان  شــەرقىي  دوســتالر!  ئومــاق 
پارچىســى  بىــر  زېمىنلىرىنىــڭ  ئىســالم  شــۇنداقال  ماكانىمىــز، 
ــول،  ــرى م ــي بايلىقلى ــۈزەل، تەبئى ــن گ ــى ئىنتايى ــۇپ، مەنزىرىس بول
زېمىــن. بىــر  بىپايــان  بولغــان  ئــەۋزەل  جۇغراپىيىلىــك شــارائىتى 
شــەرقىي تۈركىســتاننى ئالتــاي تېغــى، كۇئىنلــۇن تېغــى، قاراقــۇرۇم 
ــۈن  ــدۇ. پۈت ــوراپ تۇرى ــالر ئ ــز تاغ ــق ئېگى ــاغ قاتارلى ــى ۋە ئالتۇنت تېغ
شــەرقىي تۈركىســتان زېمىنــى تەڭرىتېغــى ئارقىلىــق جەنۇبىي ۋە شــىمالىي 

تۈركىســتان دەپ ئىككىگــە ئايرىلىــدۇ.

بىرىنچى بۆلەك

ۋەتىنىمىز شەرقىي تۈركىستان
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شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ يــەر كۆلىمــى 1 مىليــون 828 مىــڭ 417 
مىليــون   35 تەخمىنــەن  نوپۇســى  ئومۇمىــي  كىلومېتىــر.  كــۋادرات 
ئەتراپىــدا. شــەرقىي تۈركىســتان ئاھالىســىنىڭ كۆپچىلىكــى ئۇيغــۇر 

تىلىــدا سۆزلىشــىدۇ.
»تۈركىســتان« دېگــەن بــۇ ئاتالغــۇ »تــۈرك« ۋە »ســىتان« دىــن 
ئىبــارەت ئىككــى ســۆزدىن تەركىــب تاپقــان بولــۇپ، »تۈركلــەر زېمىنــى« 
ــتاننى 1878-  ــەرقىي تۈركىس ــالر ش ــدۇ. خىتاي ــى بىلدۈرى ــەن مەنىن دېگ
يىلــى تولــۇق بېســىۋالغاندىن كېيىــن، 1884- يىلــى 11- ئاينىــڭ 17- 
ــن(  ــىۋېلىنغان زېمى ــى بېس ــى يېڭ ــىنجاڭ« )يەن ــى »ش ــۇ يەرن ــى ب كۈن
يۈرگۈزگــەن.   زۇلۇم-ســىتەملەرنى  دەھشــەتلىك  ۋە  ئاتىۋالغــان  دەپ 
لېكىــن كۇپرىغــا بىــر مىنۇتمــۇ رازى بولمايدىغــان شــەرقىي تۈركىســتان 
جىھــاد  توختىمــاي  قارشــى  خىتايالرغــا  تاجاۋۇزچــى  مۇســۇلمانلىرى 
ــتەقىل  ــچىلىقىدىكى مۇس ــالم باش ــابىت دامول ــى س ــپ، 1933- يىل قىلى
ئىســالم جۇمھۇرىيىتىنــى قۇرۇغــان. ئەممــا ھىيلىگــەر خىتــاي كاپىرلىــرى 
ــالمىي  ــران ئىس ــۇ يۇم ــەن ب ــتى بىل ــڭ سۇيىقەس ــي مۇناپىقالرنى ۋە مىللى
جۇمھۇرىيــەت قولدىــن كەتكــەن. شــەرقىي تۈركىســتان 1949- يىلى خىتاي 
كوممۇنىســتلىرى تەرىپىدىــن ئىشــغال قىلىنغــان ۋە رەســمىي ھالــدا 

ــان. ــىنجاڭ« دەپ ئاتالغ »ش
ــاي  ــىز خىت ــى دىنس ــتان خەلق ــەرقىي تۈركىس ــان ش ــۇنىڭدىن بۇي ش

كاپىرلىرىنىــڭ تۆمــۈر تاپىنــى ئاســتىدا قاتتىــق ئىڭرىماقتــا.
شــەرقىي تۈركىســتان خەلقــى دىنســىز خىتــاي كاپىرلىــرى تەرىپىدىــن 
تېڭىلغــان بــۇ ھاقارەتلىــك نامنــى پەقەتال قوبــۇل قىلماي، كوممۇنىســتىك 
تۈزۈمنــى ئاغــدۇرۇپ تاشــالش ئۈســتىدە توختىمــاي ئىزدەنمەكتــە ۋە 

ھەرىكــەت قىلماقتــا.
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1. تېكىستنى ئۈنلۈك ئاۋازدا ئوقۇپ، مەزمۇنىنى چۈشىنىۋېلىڭالر.
2. بىزنىــڭ ئانــا ماكانىمىــز قەيەر؟ ئۇنىــڭ قانــداق ئاالھىدىلىكلىرى 

؟ ر با
3. شەرقىي تۈركىستاننىڭ يەر كۆلىمى قانچىلىك؟

ــۇالر  ــار؟ ئ ــەت ب ــى ھاكىمىي ــر قايس ــتاندا ھازى ــەرقىي تۈركىس 4. ش
ۋەتىنىمىز شــەرقىي تۈركىســتاننى نېمە دەپ ئاتايدۇ؟ شــەرقىي تۈركىســتان 

خەلقــى بــۇ ھاكىمىيەتنــى ياخشــى كۆرەمــدۇ؟
5. تۆۋەندىكــى ســۆزلەر تېكىســتنىڭ قايســى جايلىرىــدا كەلگــەن؟ بــۇ 

ســۆزلەرنىڭ مەنىســىنى چۈشــىنىۋېلىڭالر.
ــدۇرۇپ  ــت، ئاغ ــاق، كوممۇنىس ــق ئىڭرىم ــن، قاتتى ــان زېمى  بىپاي

ــالش. تاش
6. تېكىستنىڭ تۆتىنچى ئابزاسىنى كۆچۈرۈپ يېزىڭالر.

ــەرقىي  ــز ش ــن ۋەتىنىمى ــدە خەرىتىدى ــڭ ياردىمى 7. مۇئەللىمىڭالرنى
تۈركىســتاننى تېپىــپ بېقىــڭالر ھەمــدە شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ قايســى 

ــڭالر. ــپ بېرى ــى ئېيتى ــداش ئىكەنلىكىن ــەن چېگرى ــەر بىل دۆلەتل
8. تۆۋەندىكى ماقالالرنى يادلىۋېلىڭالر.

ئانا يۇرتۇڭ ئامان بولسا، رەڭگىرويىڭ سامان بولماس.
يۇرۇت قوغدىساڭ ئۆسەرسەن، قوغدىمىساڭ ئۆچەرسەن.

كۆنۈكمە
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ئاساسىي مەشىق

1. تۆۋەندىكــى ســۆزلەرنىڭ ئۆزئــارا مۇۋاپىــق كېلىدىغانلىرىنــى 
تۇتاشــتۇرۇڭالر ۋە تاپشــۇرۇق دەپتىرىڭالرغــا كۆچــۈرۈپ يېزىــڭالر.

2. تۆۋەندىكى سۆزلەرگە جۈملە تۈزۈڭالر.
ــاق،  ــە قىلم ــاق، ھەدىي ــى ئۇچم ــەك، ئەرۋاھ ــۈپ كەتم ــە چۆك غەمگ

ــاق. ــق ئىڭرىم ــاق، قاتتى ــۇرۇپ قالم ــپ ت ئىككىلىنى
3. تۆۋەندىك سۆزلەرنىڭ قارىمۇقارشى مەنىسىنى يېزىڭالر.

ئىش

باال

ئالالھ

خەلق

مەخپىي

مەزلۇم

ئۇلۇغ

راستچىل

راستچىل

ئەقىللىق

تېز

سوغۇق
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4. تۆۋەندىكى سۆزلەرنى بىرىكتۈرۈپ راۋان جۈملىگە ئايالندۇرۇڭالر.
1( كۆرمىگەن   تۇرىدۇ   مۇئەللىم   بىلەن   كۆرۈپ   ئالالھ تائاال.

2( ئەدەبىيات   ئاڭاليمىز   بىز   كۆڭۈل   دەرسىنى   قويۇپ.
3( خەلقى   شــەرقىي تۈركىســتان   خەلق   بولۇپ   مۇســۇلمان   ئايرىلماس   

پارچىســى   ئىســالم ئۈممىتىنىڭ   ھېســابلىنىدۇ   بىر.

5. دېئالوگنى مەشىق قىلىڭالر.

بۇتنى كىم چاقتى؟
كىشــىلەر بايرامدىــن قايتىــپ كېلىــپ، بۇتخانىغــا كىرىپتــۇ. بايــرام 
مۇناســىۋىتى بىلــەن بۇتالرغــا بــاش ئــۇرۇپ خۇشــاللىقىنى ئىپادىلىمەكچــى 
كــۆرۈپ،  چېقىۋېتىلگەنلىكىنــى  بۇتالرنىــڭ  كىشــىلەر  بىــراق،  بولۇپتــۇ. 
ــۇالر:  ــۇ. ئ ــرى چەكچىيىپت ــن كۆزلى ــۇ، غەزەپتى ــۈپ كېتىپت ــن چۆچ ھەيرانلىقتى

ـــ بىزنىڭ بۇتلىرىمىزنى كىم چاققاندۇ؟ ـــ دەپتۇ. ئۇالرنىڭ بەزىسى:
ــــ ئىبراھىــم ئىســىملىك بىــر بالىنىــڭ بۇتالرنــى تىللىغانلىقىنــى ئاڭلىغان 
ئىــدۇق، بەلكىــم شــۇ چاققــان بولۇشــى مۇمكىــن ــــ دەپتــۇ. ئــۇالر ئىبراھىمنــى 

چاقىرتىپ:
ــى ئىبراھىــم! بۇتلىرىمىزنــى ســەن چاقتىڭمــۇ؟ ـــــ دەپ ســوراپتۇ.  ـــــ ئ

ــم: ئىبراھى
ـــــ يــاق. مــەن ئەمــەس، بەلكــى بۇتالرنىــڭ چوڭــى كىچىكلىرىنــى 
ــۇ. ــڭالر! ـــــ دەپت ــوراپ بېقى ــن س ــوڭ بۇتتى ــەڭالر چ ــى، ئىشەنمىس چېقىۋەتت
ئۇالر بۇتالرنىڭ تاشــتىن ياسالغانلىقىنى، تاشنىڭ ســۆزلىيەلمەيدىغانلىقىنى 
تاشــتىن  ئوخشاشــال  بۇتنىڭمــۇ  چــوڭ  ئاڭلىيالمايدىغانلىقىنــى،  ۋە 
ــۆز  ــۇن، ئ ــا تۇرس ــالش ئۇياقت ــپ تاش ــى چېقى ــقا بۇتالرن ــالغانلىقىنى، باش ياس

ئورنىدىــن مىدىر-ســىدىر قىاللمايدىغانلىقىنــى ئېســىگە ئېلىشــىپ:
ـــــ ئــى ئىبراھىــم! ســەن بۇتالرنىــڭ ســۆزلىيەلمەيدىغانلىقىنى بىلىســەنغۇ؟ 

ـــــ دەپتــۇ. ئىبراھىم: 
ـــــ بۇتــالر بىراۋغــا پايدا-زىيان يەتكۈزەلمىســە، نېمىشــقا ئۇنىڭغا ئىبادەت 
قىلىســىلەر؟ ئــۇ سۆزلىيەلمىســە ۋە ئاڭلىيالمىســا قانداقســىگە تىلەكلىرىڭالرنى 
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ئۇالردىــن تىلەيســىلەر؟ ســىلەر چۈشەنمەمســىلەر؟ ســىلەردە ئەقىــل يوقمــۇ؟ ـــــ 
دەپتۇ.

ئــۇالر قىلغىلــى گــەپ تاپالمــاي، تىللىــرى گاچىلىشــىپ ســۈكۈت قىلىشــقا 

مەجبــۇر بولۇپتــۇ.

6. تۆۋەندىكى تېپىشماقالرنى تېپىڭالر.
ئاپئاق، ئۇۋاق كىرىستال،
چۈشسە سۇغا يوق دەرھال.

تەم كىرگۈزسەڭ تائامغا،
سەن ئۇنىڭدىن ئۆلچەپ سال.

چىقىشالماس قەنت بىلەن،
ئويالپ تاپقىن پەم بىلەن.

7. تۆۋەندىكى سوئالالرغا جاۋاب بېرىڭالر.
1( ئۆتكـــەن مەۋســـۇمدىكى نەتىجىلىرىڭىـــز قانداقـــراق؟ ســـىز بـــۇ 

رازىمـــۇ؟ نەتىجىلىرىڭىزدىـــن 
2( بۇ مەۋسۇمدا قانداقراق ئوقۇشنى ئويالۋاتىسىز؟

كۆپ  تېخىمۇ  توغرۇلۇق  تۈركىستان  شەرقىي  مۇئەللىمىڭىزدىن   .8
مەلۇماتالرنى سوراپ بىلىۋېلىڭ.
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مېنىڭ بېغىم

مەكتــەپ مېنىــڭ بېغىــم، مــەن ئاشــۇ باغدىكــى بىــر تــۈپ كۆچــەت، 
ــى ۋە  ــش قىلغۇچ ــى پەرۋى ــا كۆچەتلەرن ــتازلىرىم بولس ــى ئۇس ئوقۇتقۇچ

ــەردۇر. ــەش باغۋەنل ــى جاپاك ــە كىرگۈزگۈچ ــپ مېۋىگ چېچەكلىتى
ــا  ــدا بېغىمغ ــقان ھال ــومكامنى ئاس ــەھەردە س ــى س ــەر كۈن ــەن ھ م
يېتىــپ كەلگىنىمــدە، بېغىــم مــاڭا »مەرھابــا!« دەپ كــەڭ قۇچــاق 
ئېچىــپ، مېنــى قارشــى ئالىــدۇ. باغۋەنلەرنىــڭ مــاڭا زوقمەنلىــك 
بىلــەن تىكىلگــەن نۇرلــۇق كۆزلىرىدىــن چەكســىز ئىپتىخارالنغــان ھالــدا 

ــۇلىمەن. ــىغا قوش ــالر ئارىس غۇنچى
مەكتــەپ ـــــ مېنىڭ بېغىــم، ئىلىم-مەرىپەتنىــڭ يالقۇنلۇق ئوچىقى. 
باغۋەنلــەر مېنــى  مۇســتەھكەم ئىمــان، مــول بىلىــم، ئۇلــۇغ پەزىلــەت، 
يۈكســەك مەســئۇلىيەتچانلىق بىلــەن تەربىيىلــەپ، بىلىــم شــەربەتلىرى 
ياراملىــق كېســەك« قىلىــپ چىقىــش  بىلــەن ســۇغىرىپ، »ئەلگــە 
ئۈچــۈن يــۈرەك قېنىنــى ســەرپ قىلماقتــا. مــەن ھــەر كۈنــى مەكتىپىمگــە 
كەلگىنىمــدە، ئىمانىمنىــڭ كۈچىيىــپ، ئىرادەمنىــڭ چىڭىۋاتقانلىقىنــى، 

ــەن. ــس قىلىم ــڭ ئېشــىۋاتقانلىقىنى ھې بىلىمىمنى
مەكتــەپ ـــــ مېنىــڭ بېغىــم، بۈگــۈن بىلــەن ئەتــە ئوتتۇرىســىدىكى 
يىمىرىلمــەس قورغــان. ئىمانلىــق، ئــەل ســۆيەر، باتــۇر، ئىجــادكار 

ــۈكى. ــڭ بۆش ــازا ۋە ئەلنى ــان ب ــەپ چىقىدىغ ــى تەربىيىل ئەۋالدالرن
مــەن قەلبىمگــە پۈككــەن گــۈزەل ئارزۇ-ئارمانلىرىمغــا يېتىــش ئۈچۈن 

ئەنــە شــۇ بۆشــۈكتە تەربىيىلەنمەكتىمەن.
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1. تېكىستنى تەكرار ئوقۇڭالر.
2. تۆۋەندىكى سوئالالرغا جاۋاب بېرىڭالر:

ــۇ ئىككىســىنىڭ  ــا ئوخشــاتقان؟ ئ ــى باغق 1( تېكىســتتە نېمىشــقا مەكتەپن
ــار؟ ــداق ئوخشاشــلىقى ب قان

ئىمانــى  نېمىشــقا  كەلگەنــدە،  مەكتىپىگــە  كۈنــى  ھــەر  »مــەن«   )2
قىلىــدۇ؟ ھېــس  كۈچىيىۋاتقانــدەك 

3. ســىزمۇ مەكتىپىڭىــز، ئوقۇتقۇچــى ۋە ئۇســتازلىرىڭىزنى ياخشــى 
كۆرەمســىز؟ نېمــە ئۈچــۈن؟

كۆنۈكمە

بــۇ گــۈزەل بېغىمنــى بــەكال ياخشــى كۆرىمــەن، ئالالھتىن بــۇ  بېغىمنى 
تېخىمۇ چىرايلىق ۋە مول-ھوســۇللۇق قىلىپ بېرىشــىنى ســورايمەن.
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ئۆگىنىمەن تىرىشىپ

مەكتىپىمدۇر بىر بۇالق،
ئىلىم بولسا نۇر چىراغ.

ئۆگىنىمەن تىرىشىپ،
ھۇرۇنلۇقتىن بوپ يىراق.

ھەقنى سۆزلەر ئۇستازىم،
ھەقتۇر ھەدىس قۇرئانىم.

ئۆگىنىمەن تىرىشىپ،
ھەقنى بىلىش ئارمانىم.

دەيدۇ ئانام: گۈلتاجىم،
سەندە ئارزۇ-ئارمانىم.
قازغىن ئىلىم كانىنى،

تىرىشچان بوپ ھەردائىم.

دەيدۇ دادام: ئوقۇغىن،
ئەمەل قىلغىن بىلگەنگە.

قولغا كەلمەس نەتىجە،
بىكار ئويناپ يۈرگەنگە.

ئارزۇيۇممۇ دۇنيادا،
كۆپلەپ ئىلىم ئۆگەنسەم.

ئۆگەنگەننى ئۆگىتىپ،
نادانلىقنى تۈگەتسەم.
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بەرگىن ئۇلۇغ ئالالھىم،
ماڭا ئىلىم-سائادەت.

ئىلىم بىلەن دىل يورۇق،
قىل دۇئانى ئىجابەت.

قىلىشــنى  دېكالماتســىيە  راۋان  ئوقــۇپ،  ئۈنلــۈك  شــېئىرنى   .1
ئۆگىنىۋېلىــڭالر.

2. تۆۋەندىكى سۆزلەرنىڭ مەنىسىنى چۈشىنىۋېلىڭالر.
ھۇرۇنلۇق، ھەدىس، گۈلتاجىم، كان، نادانلىق، سائادەت.

3. بۇ شېئىردا مەكتەپ نېمىگە ئوخشىتىلغان؟ ئىلىمچۇ؟
4. تۆۋەندىكى مىسراالرنىڭ مەزمۇنىنى سۆزلەپ بېرىڭالر:

قازغىن ئىلىم كانىنى،

تىرىشچان بوپ ھەردائىم.

5. شېئىرنى يادلىۋېلىڭالر.
6. شېئىرنىڭ ئاخىرقى كۇپلېتىنى يادقا يېزىڭالر.

كۆنۈكمە
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پەرھات، پەرھات!
تۇيۇقسىز قۇلىقىمغا كىرگەن بۇ ئاۋاز شېرىن چۈشلىرىمنى بۇزۇۋەتتى. 
ئېرەنسىزلىك  ئويالپ  دەپ  ئوخشايدۇ«  چاقىرىۋاتقان  ئەلى  »ساۋاقدىشىم 
بىلەن بېشىمنى ئاستا كۆتۈردۈم. ئەسلىدە مېنى چاقىرغىنى ساۋاقدىشىم 
ئەلى ئەمەس، بەلكى ئوقۇتقۇچۇم يەھيا ئىكەن. ئۇ ماڭا تىكىلىپ قاراپ 
تۇراتتى، مەن مۇئەللىمدىن تەسلىكتە كۆزۈمنى ئۈزۈپ يەرگە قارىۋالدىم. 
نېمىشقىدۇر  بەزىلىرى  كۈلسە،  قاراپ  ماڭا  بەزىلىرى  ساۋاقداشلىرىمنىڭ 
ماڭا قاراپ ئالىيىۋاتاتتى. مەن ئېسىمنى يىغدىم-دە، پارتىدىن مەيدەمنى 

كۆتۈرۈپ رۇسلىنىپ ئولتۇردۇم. يۈزۈم ۋىللىدە قىزىرىپ كەتتى.
ھېلىمۇ ياخشى مۇئەللىم ماڭا قايتا كايىماي، دەرسنى داۋامالشتۇردى. 
دۈپۈلدەپ سوقۇپ كەتكەن يۈرىكىممۇ ئورنىغا چۈشتى. دەرس تۈگىگەندىن 
كېيىن مۇئەللىم مېنى ئىشخانىغا چاقىردى. بايا ئاران ئورنىغا چۈشكەن 
يۈرىكىم يەنە دۈپۈلدەشكە باشلىدى. ئىچىمدە: »مۇئەللىم راسا ئەدىپىمنى 
بېرىدىغان بولدى« دەپ ئويلىدىم. بېشىمنى تۆۋەن سېلىپ قورقۇنچ ئىچىدە 

ئىشخانىغا كىردىم، لېكىن ئىش مېنىڭ ئويلىغىنىمدەك بولمىدى.
مۇئەللىم ماڭا كۆيۈنگەن ھالدا:

ــدى. مۇشــۇنداق  ــاز قال ــۇ ئ ــات! مەۋســۇملۇق ئىمتىھانغىم ـــــ پەرھ
ھالقىلىــق پەيتتىمــۇ دەرس ۋاقتىــدا ئۇخــالپ ئولتۇرســىڭىز قانــداق 
ــىنى  ــەش نەرس ــاالم: »ب ــەد ئەلەيھىسس ــز مۇھەمم ــدۇ؟ پەيغەمبىرىمى بولى

مەندەك بولماڭالر!
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بــەش نەرســىدىن بــۇرۇن قەدىرلــە: ھاياتىڭنــى ئۆلــۈپ كېتىشــتىن 
ــۇرۇن، بــوش ۋاقتىڭنــى  ــۇرۇن، ســاق ۋاقتىڭنــى ئاغرىــپ قېلىشــتىن ب ب
ئالدىراشــلىقىڭدىن بــۇرۇن، يــاش ۋاقتىڭنــى قېرىــپ كېتىشــتىن بــۇرۇن، 
بــاي ۋاقتىڭنــى كەمبەغــەل بولــۇپ قېلىشــتىن بــۇرۇن قەدىرلــە «)1( 
دېمىگەنمىدى؟ـــــ دېــدى. مەن بېشــىمنى يەردىــن كۆتۈرەلمــەي تىرنىقىمنى 
تاتىــالپ تــۇردۇم ۋە بۇندىــن كېيىــن ئۇنــداق قىلماســلىق توغرىســىدا ۋەدە 

ــم. ــپ كەتتى ــپ چىقى بېرى
ئۆيگــە قايتىــپ ئەســىر نامىــزى ئوقــۇپ بولــۇپ تۇرۇشــۇمغا، دوســتۇم 

ســەئىد قولتۇقىغــا پۇتبــۇل قىســتۇرۇپ كەلــدى ۋە:
ـــــ قانــداق پەرھــات، پۇخادىــن چىققۇچــە ئوينىمامدۇق؟ـــــ دېدى. بۇ 
ــەي ئېســىمدىن چىقىــپ كەتكــەن  ــدا مۇئەللىمنىــڭ ســۆزلىرى پۈتۈنل چاغ

ئىــدى.
ـــــ بولىــدۇ ئــاداش، ئوينىســاق ئوينىــدۇق، ـــــ دېدىــم ۋە ئۇنىــڭ 

ــۇق. ــۈرۈپ كەتت ــاراپ ي ــا ق ــوپ مەيدانىغ ــەن ت بىل
كۈنلــەر مانــا مۇشــۇ تەرىقىــدە ئۆتــۈپ كەتتــى. ئاخىــرى ئىمتىھانمــۇ 
ــدى. »بىلگــەن بىلگىنىنــى ئىشــلەر، بىلمىگــەن بارمىقىنــى  يېتىــپ كەل
چىشــلەر« دېگەنــدەك، كــۆپ ســوئالالرنى ئىشــلىيەلمىدىم. نەتىجــەم 

ــى. ــۇپ چىقت ــدا بول ــەڭ ئاخىرى ــە ئ ــىنىپ بويىچ س
كىچىك دوســتالر، مېنىڭ مۇشــۇ تاپتا قانچىلىك ئازابلىنىۋاتقانلىقىمنى 
ــدە قالدىــم. قــۇالق  ــايمان ئىلىكى بىلەمســىلەر؟ مــەن ئىنتايىــن پۇش
ــارام  ــۇ بىئ ــى تېخىم ــاراڭالپ، مېن ــۆزلىرى ج ــڭ س ــدە مۇئەللىمنى تۈۋىم
قىلىــدۇ... ســىلەر ھەرگىزمــۇ مەنــدەك بولمــاڭالر، تىرىشــىپ ئوقــۇڭالر!

)1( ھاكىم ۋە بەيھەقى توپلىغان، ئەلبانى »سەھىھ« دېگەن.
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1. تېكىســتنى تىنىــش بەلگىلىرىگــە دىققــەت قىلغــان ئاساســتا 
ئۈنلــۈك ۋە راۋان ئوقــۇڭالر.

2. نېمــە ئۈچــۈن »بىلگــەن بىلگىنىنى ئىشــلەر، بىلمىگــەن بارمىقىنى 
چىشــلەر« دەيمىــز؟ تېكىســتتىكى  ئەمەلىــي مىســالالر ئارقىلىــق ســۆزلەپ 

بېرىڭالر.
قىلىــڭالر.  ھۆكــۈم  توغرا-خاتالىقىغــا  تۆۋەندىكىلەرنىــڭ   .3
توغرىســىغا »√« بەلگىســى، خاتاســىغا »×« بەلگىســى قويــۇڭالر.
ئويغاتقــان  ئۇنــى  ئانىســى  چاغــدا،  قالغــان  ئۇخــالپ  »مــەن«   )1
)       ( ئىــدى.                                         
ــق  ــا قاتتى ــم ئۇنىڭغ ــدا، مۇئەللى ــەن چاغ ــخانىغا كىرگ ــەن« ئىش 2( »م
كايىــپ كەتتــى.                                                  )        (

3( ســەئىد تــوپ ئوينىغىلــى كەلگــەن چاغــدا، »مەن« ئىككىلەنمەســتىن ســەئىد  
بىلەن بىللە توپ ئوينىغىلى كەتتى.                                    )         (  
4( »مــەن« ئۆزىنىــڭ ياخشــى ئۆگەنمىگەنلىكىگــە قاتتىــق پۇشــايمان
قىلدى.                                                               )         (     

4. تېكىســتتىكى ۋەقەلىكنــى ئــۆز تىلىڭالرغــا ئايالنــدۇرۇپ ســۆزلەپ 
بېرىــڭالر.

5.  تېكىستتە تىلغا ئېلىنغان ھەدىسنى يادلىۋېلىڭالر.

كۆنۈكمە
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ئاساسىي مەشىق

1. تىرنــاق ئىچىدىكــى ســۆزلەردىن مۇۋاپىــق بولغانلىرىنــى تالــالش 

ئارقىلىــق بــوش ئورۇنالرنــى تولــدۇرۇڭالر.
ــك،  ــران، كىچى ــەت.       )يۇم ــر ... كۆچ ــى بى ــۇ باغدىك ــەن ئاش 1( م

چىرايلىــق(

2( مەن بۇ ... بېغىمنى بەكال ياخشى كۆرىمەن. 

        )تاتلىق، يېڭى، چىرايلىق(

3( ... يىراق بولۇپ تىرىشىپ ئۆگىنىمەن.

        ) تىرىشچانلىقتىن، ھۇرۇنلۇقتىن، مەينەتلىكتىن(

4( ئۇ ئۆز خاتالىقىنى ... .      )بىلدى، كۆردى، تېتىدى(

2. تۆۋەندىكى جۈملىلەردىكى خاتالىقنى تۈزىتىڭالر.
ــاڭا  ــڭ م ــپ، ئالالھنى ــم يېزى ــەپ ئىلى ــەم كۆپل ــى ۋەزىپ ــڭ ھازىرق 1( مېنى

ــش. ــادا قىلى ــڭ شۈكرانىســىنى ئ ــەن نېئمەتلىرىنى بەرگ

2( »گۇم« قىلغان ئاۋاز شېرىن چۈشلىرىمنى ئويغىتىۋەتتى.

3( »دادام ماڭا قاتتىق ئاچچىقاليدىغان بولدى« دەپ ئوينىدىم.

4( مەن دەرسلەرنى كۆڭۈل قويۇپ، تىرىشىپ سۆزلەيمەن.

 3. تۆۋەندىكــى ســۆزلەر قانــداق ۋاقىتــالردا ئىشــلىتىلىدۇ؟ ئــۇ 

ئايالندۇرۇۋېلىــڭالر. ئادىتىڭالرغــا  ئىشلىتىشــنى  ســۆزلەرنى 
ئەسســاالمۇ-ئەلەيكۇم ۋەرەھمەتۇلالھــى ۋەبەراكاتۇھــۇ، ئالــالھ رەھمــەت 

ــۈرۈڭ. ــۇن، كەچ ــى بەرس ــالھ ئەجىرىڭىزن ــۇن، ئال قىلس
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4. تۆۋەندىكى شېئىرنى يادلىۋېلىڭالر ھەمدە يادقا يېزىڭالر.
ئۇستاز سۆزى ئوخشايدۇ،
گوياكى قەنت، شېكەرگە.
ئۇستاز سۆزى باشاليدۇ،
بىزنى شانۇ-زەپەرگە.

ئۇستاز سۆزى كۆرسىتەر، 
ھەق بىلەن ھەم باتىلنى.
ئۇستاز سۆزى تىكلەيدۇ، 

بىزدە ئىشەنچ تېغىنى.

ئۇستاز سۆزى ئۆگىتەر،
بىزگە ئېسىل خىسلەتنى.
ئۇستاز سۆزى بېغىشالر،
بىزگە مېھىر-شەپقەتنى.

5. تۆۋەندىكى تېپىشماقنى تېپىڭالر.

قەۋەت، قەۋەت تونى بار،
ئارىسىدا دېنى بار.

سىقىپ باقساڭ دېنىنى،
ئەجەب تاتلىق قېنى بار.
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6. تۆۋەندىكى رەسىمنى ئىنچىكىلىك بىلەن كۆزىتىڭالر:
رەسىمدىكى باال نېمە ئىش قىلىۋاتىدۇ؟
رەسىمدىن يەنە نېمىلەرنى بايقىدىڭالر؟

ئاخىرىدا سۆزلىگىنىڭالرنى راۋان جۈملىگە ئايالندۇرۇپ يېزىڭالر.
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ســىنىپ ئىچــى شــۇنداق جىمجىت ئىدىكــى، مۇئەللىمنىــڭ ئۇياقتىن-
بۇياققا ماڭغان ئاياغ تىۋىشــىدىن باشــقا ئاۋاز ئاڭالنمايتتى. ســىنىپتىكى 
45 نەپــەر ئوقۇغۇچىنىــڭ پۈتــۈن دىققىتــى ســاۋاقداش بىاللنىــڭ دوســكىدا 
ئىشــلەۋاتقان ھېســابىغىال مەركەزلەشــكەنىدى. بىــالل ھېســابنى ئىشــلەپ 
بولــۇپ دوســكىنىڭ بىــر تەرىپىگــە ئۆتــۈپ تۇرغاندىــن كېيىــن، مۇئەللىم:

ـــ ئىشلەپ بولدىڭىزمۇ؟ ـــ دەپ سورىدى.
ـــــ ھەئــە، ئىشــلەپ بولــدۇم، ـــــ دېــدى بىــالل ئۆزىگــە ئىشــەنگەن 

ــاراپ: ــا ق ــم ئوقۇغۇچىالرغ ــدا. مۇئەللى ھال
ــلىدىمۇ؟ ـــــ دەپ  ــرا ئىش ــابنى توغ ــالل ھېس ــالر، بى ـــــ ساۋاقداش

ســورىدى. ئوقۇغۇچىــالر بىــردەك:
ــابنى  ــالل ھېس ــتى. بى ــاۋاب بېرىش ــدى، ـــــ دەپ ج ــرا بول ـــــ توغ
ــاراپ: ــا ق ــم ئۇنىڭغ ــلىگەنىدى. مۇئەللى ــرا ئىش ــق توغ ــە اليى تەلەپك
ـــــ ياخشــى، ئولتــۇرۇڭ. نومۇرىڭىــز 100، ـــــ دېــدى ۋە قولىدىكــى 
ــۆز  ــۈپ ك ــدى. 45 ج ــەپ قوي ــى خاتىرىل ــىگە نومۇرن ــىنىپ خاتىرىس س
ــا ســۆيۈنۈش  ــان بىاللغ ــاراپ ماڭغ ــۆز پارتىســىغا ق ــۇرۇش ئۈچــۈن ئ ئولت
بىلــەن تىكىلگــەن بولــۇپ، ئۇنىــڭ قاپقــارا كۆزلىرىدىــن چاقنىغــان نــۇر ۋە 
يۈزلىرىدىكــى تەبەسســۇمىدىن شــۇ تاپتىكــى چەكســىز خۇشــاللىقى مانــا 

مــەن دەپــال چىقىــپ تۇراتتــى.

يۈز نومۇر ئالغاندا

ئۈچىنچى بۆلەك
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ئالدىنقــى مەۋســۇمدا مۇئەللىــم بىاللنى دوســكىغا چىقىرىــپ ناھايىتى 
ئاددىــي ھېســابتىن بىرنــى ئىشــلەتكۈزگەندە، بىــالل ئــۇ ھېســابنى 
ئىشــلىيەلمەي خىجىللىقتىــن بېشــىنى تــۆۋەن ســېلىپ تىرنــاق تاتىــالپ 

ــم: ــدى. مۇئەللى تۇرغانى
ـــ ئىشلىيەلمىدىڭىزمۇ؟ ـــ دېدى ۋە بىاللغا قاراپ:

بــۇ  بۆلمەيســىز.  كۆڭــۈل  ئۆگىنىشــكە  قىلىــپ  ھۇرۇنلــۇق  ــــ 
ئاددىــي ھېســابنى ســىنىپتىكى ھەممــە ساۋاقداشــلىرىڭىز ئىشــلەپ 
ــلىرىڭىزغا  ــپ ساۋاقداش ــىپ ئۆگىنى ــن تىرىش ــن كېيى ــدى. بۇنىڭدى بول
يېتىشــىۋېلىڭ! بىــزدە »ئادەمنىــڭ قىممىتــى بىلىمــى بىلــەن ئۆلچىنىــدۇ« 

ــدى. ــۇرۇڭ، ـــــ دېگەنى ــار، ئولت ــەپ ب ــان گ دەيدىغ
ــا  ــۆزلىرى بىاللغ ــۇ س ــان ئ ــدا قىلغ ــالر ئالدى ــڭ ئوقۇغۇچى مۇئەللىمنى
تارتقىنىدىــن  ئىــزا  بولــۇپ،  ناھايىتىمــۇ چوڭقــۇر تەســىر قىلغــان 
يۈزلىــرى قىزىرىــپ كەتكەنىــدى. ئــۇ بېشــىنىمۇ كۆتۈرمــەي بېرىــپ 
ــە  ــدۇ. ئادەتت ــرا دەي ــم توغ ــن: »مۇئەللى ــن كېيى پارتىســىدا ئولتۇرغاندى
ھېســاب  مۇشــۇ  بولۇپمــۇ  قىزىقمايمــەن،  ئانچــە  ئۆگىنىشــكە  مــەن 
دەرســىگە. مانــا بۈگــۈن ئۆگەنمىگەننىــڭ زىيىنىنــى كــۆردۈم. مــەن باشــقا 
ــاق،  ــۇ؟ ي ــەن دۆتم ــەن؟ م ــقا بىلمەيم ــى نېمىش ــلىرىم بىلگەنن ساۋاقداش
ھەممىســى تىرىشــمىغانلىقىمدا. بۇنىڭدىــن كېيىــن ھۇرۇنلــۇق قىلمــاي 

ــى. ــە پۈكت ــى كۆڭلىگ ــەي« دېگەنلەرن ــىپ ئۆگىن تىرىش
بۈگۈنكــى بــۇ ســىناقتىن كېيىــن بىــالل ســاۋاقنى يەكۈنلىــدى. 
ــاش  ــۆزى ب ــۇرۇقالرنىمۇ ئ ــان، تاپش ــاپ ئولتۇرمايدىغ ــتە ئوين ــۇ دەرس ئ
قاتــۇرۇپ مۇســتەقىل ئىشــلەيدىغان بولــدى. بىاللنىــڭ ئۆگىنىشــكە 
بېرىلىشــى مۇئەللىمنــى ئىنتايىــن ســۆيۈندۈردى. ساۋاقداشــلىرىمۇ بىاللغا 
تۇشمۇتۇشــتىن يــاردەم قىلىشــقا باشــلىدى. »قىيىــن ئىــش يــوق ئالەمدە، 
كۆڭــۈل قويغــان ئادەمگــە« دېگەنــدەك، بىــالل كۆڭــۈل قويــۇپ ئۆگىنىــپ 
يېرىــم يىلغــا قالمايال ســىنىپتىكى ھېســاب دەرســىدە ئالدىنقــى قاتاردىكى 
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ــدى. ــۇپ قال ــرى بول ــڭ بى ئوقۇغۇچىالرنى
ئولتۇرغاندىن  بېرىپ  پارتىسىغا  ئۆز  بولۇپ  ئىشلەپ  ھېسابنى  بىالل 

كېيىن، مۇئەللىم:
ـــــ ھەممىــڭالر بىاللنىــڭ تىنىمســىز ئالغــا ئىلگىرىلــەش ۋە ئۆزىگــە 
قاتتىــق تەلــەپ قويــۇش روھىنــى ئۆگىنىڭالر. شــۇنداق بولغاندىــال ئاندىن 

ئىلىم-پەننىــڭ يۇقىــرى پەللىســىگە چىقااليســىلەر، ـــــ دېدى.

ــوئالالرغا  ــى س ــدە تۆۋەندىك ــۇڭالر ھەم ــۈك ئوق ــتنى ئۈنل 1. تېكىس
ــڭالر: ــاۋاب بېرى ج

1( بىــالل قانــداق قىلىــپ ھېســاب دەرســىدە ئالدىنقــى قاتاردىكــى 

ئوقۇغۇچىالرنىــڭ بىرىگــە ئايالنــدى؟
2( بىــالل ئالدىنقــى مەۋســۇمدا نېمىشــقا شــۇنچە ئاددىــي ھېســابنىمۇ 

ئىشــلىيەلمەيدۇ؟
3( سىزنىڭچە بىالل بۇرۇن ھەقىقەتەن دۆتمىكەن؟

2. تۆۋەندىكــى ســۆزلەرنىڭ مەنىســىنى چۈشــىنىۋېلىڭالر ھەمــدە 
ئاســتىغا ســىزىق ســىزىلغان ســۆزلەرگە جۈملــە تــۈزۈڭالر.

دىققىتىنــى مەركەزلەشــتۈرمەك، بېشــىنى تــۆۋەن ســالماق، تىرنــاق تاتىــالپ 
تۇرمــاق، ھــۇرۇن، ســاۋاق يەكۈنلىمــەك، تىنىمســىز.

3. تۆۋەندىكــى جۈملىلەردىكــى كــۆپ چېكىتلەرنىــڭ ئورنىغــا مۇۋاپىق 
ســۆزلەرنى قويــۇپ راۋان جۈملىگــە ئايالنــدۇرۇڭالر ھەمــدە كۆچــۈرۈپ 

كۆنۈكمە
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ــڭالر. يېزى

1( بىالل ھېسابنى ... ئىشلىگەنىدى.
2( مەن بۇنىڭدىن كېيىن ... قىلماي ... ئۆگىنىمەن.
3( ئۇ تاپشۇرۇقالرنى ... ، .... ئىشلەيدىغان بولدى.

4. تۆۋەندىكى ماقالالرنى يادلىۋېلىڭالر.

بىلىكى چوڭ بىرنى يېڭەر،
بىلىمى چوڭ مىڭنى )يېڭەر(.

بىلىملىك ئاسمانغا چىقىپتۇ،
بىلىمسىز ساماندا يېتىپتۇ.
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كەلگىن مۇھەممەد،
بەسلىشەيلى بىز.

بىلىم ئېلىشقا،
ئاتلىنايلى بىز.

كىم چىقسا ئۈزۈپ،
مۈشكۈلنى يېڭىپ.

بىلىم بېغىدىن،
شەربەتلەر ئىچىپ.

ماڭايلى شۇنىڭ،
تۇتۇپ قولىنى.

تىرىشچانالرنىڭ،
بېسىپ يولىنى.

ئۆگىنەيلى تېز،
چىڭ تۇتۇپ پەيتنى.

چاقايلى پەننىڭ،
شېرىن قەنتىنى.

ئۈچىنچى بۆلەك

بەسلىشەيلى بىز
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2017- يىلى 3- ئايدا پۈتۈن ئىسالم ئالىمى، جۈملىدىن شەرقىي تۈركىستان 
ــ كاپىرالر كۆزىگە  خەلقى چاقناپ تۇرغان نۇرلۇق يۇلتۇزىدىن ئايرىلدى. ئۇ يۇلتۇزـ 
مىخ بولۇپ قادالغان تىز پۈكمەس دەۋەتچى، كۆمۈلۈپ قالغان ئىسالم روھىنى ئەسلىگە 

كەلتۈرۈپ، ئۇسسۇزلۇقتا قالغان شەرقىي 
ئىمان  مۇسۇلمانلىرىغا   تۈركىستان 
شەربىتىنى تەقدىم قىلغۇچى ۋە ھازىرقى 
ئەمەلىيىتىدە  ئۆز  ئىماننى  زاماندا 
ئۈلگىسىنى  يۈكسەك  كۆرسىتىشنىڭ 
ئۇستازى  تەۋھىد  مۇجاھىد،  ياراتقان 

ئابدۇلكەرىم ئابدۇۋەلى قارىدۇر. 
ماۋزىـــدۇڭ  يىلـــى   -1949
ـــاي  ـــى خىت ـــچىلىقىدىكى تاجاۋۇزچ باش
ــار  ــالمىي دىيـ ــتلىرى ئىسـ كوممۇنىسـ
بولغـــان ئانـــا تۇپرىقىمىـــز شـــەرقىي 
تۈركىســـتان زېمىنىنـــى تاجـــاۋۇز قىلىـــپ 

ـــدى.  بېســـىۋالغاندىن كېيىـــن، بـــۇ  زېمىنـــدا ئاتېئىـــزم)1( تەشـــۋىقاتى ئـــەۋج ئال

)1( دىنســىز كاپىرالرنىــڭ خۇداســىزلىقنى تەشــەببۇس قىلىــش ۋە »ئــادەم مايمۇندىــن 

ئۆزگەرگــەن« دېگــەن سەپســەتىنى دەۋا قىلىــش، شــۇنداقال دىنىــي ئېتقادالرنــى رەت قىلىــش كــۆز 
قارىشــى.

ئۈچىنچى بۆلەك
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بولۇپمـــۇ بـــۇ تەشـــۋىقات ئاتالمىـــش »مەدەنىيـــەت زور ئىنقىالبـــى« مەزگىلىدە 
ـــەددەس  ـــا مۇق ـــالر، ھەتت ـــالمىي كىتاب ـــپ، ئىس ـــە چىقى ـــرى  پەللىگ يۇقى
ــدى.  ــپ كۆيدۈرۈۋېتىلـ ــن يىغىۋېلىنىـ ــم ئۆي-ئۆيلەردىـ ــان كەرىـ قۇرئـ
ئايالندۇرۇلـــدى.  قوتانلىرىغـــا  چوشـــقا  مەدرىســـلەرمۇ  مەســـجىد، 
ــۇم ۋە  ــان ھۇج ــالمغا قىلىنغ ــق ئىس ــە يىللى ــۇ 30 نەچچ ــا مۇش مان
ــالھ« دېيىشــنى خۇراپاتلىــق)1( ۋە  يوقۇتۇشــنىڭ تەســىرىدە، »رەببىــم ئال
ــا  ــدى. مان ــدا بول ــىلەر پەي ــۈم كىش ــر تۈرك ــاباليدىغان بى ــۇس ھېس نوم
مۇشــۇنداق ۋاقىتتــا، مەرھــۇم مۇجاھىــد ئۇســتاز ئابدۇلكەرىــم ئابدۇۋەلــى  
ــان  ــىلە بولغ ــۇق مەس ــم ۋە يادرول ــەڭ مۇھى ــى ئ ــاننىڭ ھاياتىدىك ئىنس
ئېتىقــاد مەسىلىســىنى ئوتتۇرىغــا قويــۇپ، شــەرقىي تۈركىســتان خەلقىگــە 
تەۋھىــد ئۇرۇقلىرىنــى چېچىــپ ۋە ئۇنــى بىخالنــدۇرۇپ، يېڭــى بىر ئىســالم 
ئويغىنىــش ھەرىكىتىنــى قوزغىــدى ۋە شــەرقىي تۈركىســتان خەلقىنى توغرا 
ئىســالمىي ئاڭغــا يېتەكلىــدى. بولۇپمــۇ مەرھــۇم ئۇســتاز ئــۆز دەۋىتىــدە 
قۇرئــان ئايەتلىــرى ۋە ھەدىســلەرنى شــەرقىي تۈركىســتان خەلقىگــە 
ــەن چۈشىنىشــلىك، قايىــل قىالرلىــق يەتكــۈزۈپ،  ــەر بىل ئىلمىــي دەلىلل
ئىســالم بىلــەن زامانىــۋى ئىلىم-پەننىــڭ زىــچ بىرىكمىســىنى كۆرســىتىپ 
ــا شــۇ  ــەردى ۋە ھەقىقىــي خۇراپاتلىقنىــڭ نېمىلىكىنــى بىلــدۈردى. مان ب

ــتاز  ــۇم ئۇس ــەۋەبتىن مەرھ س
ئابدۇلكەرىــم ئابدۇۋەلــى كــەڭ 
خەلــق ئاممىســى ئارىســىدا 
»كېــرەم مۆجىــزات«، »كېــرەم 
نامــالر  دېگــەن  جىھــاد«  

ــدى. ــەن ئاتال بىل
ئۇرۇقلىرىنــى  تەۋھىــد 

ــەكىللەنگەن  ــن ش ــۆز ۋە بۇنىڭدى ــاختا س ــوق، س ــى ي ــىز، ئىلمىيلىك )1( ئاساسس

ــەر. ــا ئۆرپ-ئادەتل ــل كون خىلمۇخى
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چاچقــان ئۇســتاز ئابدۇلكەرىــم ئابدۇۋەلىگــە قاتتىــق ئۆچمەنلىــق قىلغــان 
ــى  ــەن ئۇن ــالر بىل ــار بوھتان ــر قات ــاي كاپىرلىــرى، 1991- يىلــى بى خىت
تۇتــۇپ، 12 يىــل قاماققــا ســولىدى. 12 يىللىــق تۈرمــە ھاياتىــدا نامــاز 
ئوقۇشــتىن  ھەمدە باشــقىالرغا دەۋەت قىلشتىن ۋاز كەچمىگەنلىكى ئۈچۈن، 
خىتــاي كاپىرلىــرى بۇ قەھرىمان ئۇســتازىمىزنىڭ جــازا مۇددىتىنى قايتا-
قايتــا 4 قېتىــم ئۇزارتقــان ۋە تاكــى شــەھىد بولغۇچــە قويــۇپ بەرمىگــەن.
ــم  ــتاز ئابدۇلكەرى ــد ئۇس ــۇم مۇجاھى ــدە مەرھ ــى كۈن ــا بۈگۈنك  مان
ــڭ  ــلەر ئالالھنى ــان پەرۋىش ــالر ۋە قىلغ ــان ئۇرۇق ــارى چاچق ــى ق ئابدۇۋەل
بۈك-باراقسانلىشــىپ  شــاخلىنىپ،  تارتىــپ،  بىــخ  بىلــەن  ئىزنــى 
ــم  ــتاز ئابدۇلكەرى ــد ئۇس ــۇم مۇجاھى ــە.  مەرھ ــەردى ۋە بەرمەكت ــۋە ب مې
قارىنىــڭ ئالالھنىــڭ دىنىنــى ئالىــي قىلىــش، ئالالھتىــن باشــقىغا قــۇل 
بولماســلىقتىن ئىبــارەت مۇســتەھكەم مەيدانىنــى ۋە كاپىرالرغــا تىــز 
پۈكمــەس قەيســەرانە روھىنــى بىــز مۇســۇلمانالر ھــەم ئەمەلىيىتىمىزگــە 

ــم. ــىمىز الزى تەتبىقلىش

ــتاز  ــدە ئۇس ــڭالر ھەم ــىق قىلى ــنى مەش ــتنى راۋان ئوقۇش 1. تېكىس
خاراكتېرىنــى  رەھىمەھۇلالھنىــڭ  قــارى   ئابدۇۋەلــى  ئابدۇلكەرىــم 

تېپىــڭالر. ســۆزلەرنى  ئىپادىلىگــەن 
2. تۆۋەندىكى بوش ئورۇنالرنى تولدۇرۇڭالر.

1( ئابدۇلكەرىــم ئابدۇۋەلــى كاپىرالرغــا قەتئىــي )           ( باتــۇر 
مۇجاھىــد  ئۇســتازدۇر.

كاپىرلىــرى  خىتــاي  باشــچىلىقىدىكى  خىتــاي  مــاۋ  يىلــى   -1949  )2

كۆنۈكمە
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يۇرتىمىزنــى بېســىۋالغاندىن كېيىــن، كۈچــەپ )           ( ئىدىيىســىنى 
تەشــۋىق قىلىشــقا باشــلىدى.

ــەن  ــدە )        ( بىل ــۆز دەۋەتلىرى ــى ئ ــم ئابدۇۋەل ــتاز ئابدۇلكەرى 3( ئۇس
)        ( نىــڭ بىر-بىرىگــە زىــت ئەمەســلىكىنى شــەرقىي تۈركســىتان 
ــۈزدى. ــەن يەتك ــەر بىل ــق دەلىلل ــل قىالرلى ــي، قايى ــۇلمانلىرىغا ئىلمى مۇس

3. تۆۋەندىكى سۆزلەرنىڭ مەنىسىنى چۈشىنىۋېلىڭالر.
مىــخ بولــۇپ قادالمــاق، دەۋەتچــى، تەۋھىــد، يادرولــۇق مەســىلە، ئېتىقــاد، 

ئىســالم ئويغىنىــش ھەرىكىتــى، بوھتــان.

4. ئوقۇتقۇچىڭالردىن »مەدەنىيەت زور ئىنقىالبى« توغرىسىدا تەپسىلىي 
مەلۇماتالرنى سوراپ بىلىۋېلىڭالر.

ــڭالر ھەمــدە  ــا ئېلىۋېلى ــى جۈملىســىنى يادق 5. تېكىســتنىڭ ئاخىرق
يادقــا يېزىــڭالر.
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ئاساسىي مەشىق

ئۇنىــڭ  ئالدىغــا  ئىســىملىرىنىڭ  نەرســىلەرنىڭ  تۆۋەندىكــى   .1
يېزىــڭالر. ســۆزلەرنى  بىلدۈرىدىغــان  رەڭگىنــى 

)          ( گۈل

)        ( ئاسمان)        ( مۆلدۈر

)        (   ئالما)        ( ئەنجۈر

)      ( يوپۇرماق

2. تۆۋەندىكى سۆز بىرىكمىلىرىدىن پايدىلىنىپ جۈملە تۈزۈڭالر.
كىچىك ۋاقتىدىن باشالپال، نۇرلۇق يۇلتۇز، يۇقىرى پەللىگە چىقىپ.

3. تۆۋەندىكى ھېكمەتلىك سۆزلەرنى كۆچۈرۈپ يېزىڭالر.

ئۆزۈڭالرنــى بىلىــم ئىگىلــەش ئارقىلىــق چېنىقتــۇرۇڭالر، بىلىــم ئېلىــش 
ــاكاۋۇر  ــى ھ ــاق ياك ــم تارتىنچ ــى، بىلى ــۆپ ســوراڭالر. بىلىڭالرك ــۈن ك ئۈچ
ــى قىلمايــدۇ. تارتىنچــاق خىجىــل بولــۇپ ســورىمايدۇ،  ئادەمگــە ئالدىن

ــورىمايدۇ. ــپ س ــق قىلى ــاكاۋۇر چوڭچىلى ھ

ـــ رۇفەي ئىبنى مىھران )ئەبۇ ئالىيە(
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4. تۆۋەندىكى سۆزلەرگە مەنىداش سۆزلەرنى يېزىڭالر.

5. ئۆزۈڭالر ئىزدىنىپ، تېپىشماقتىن ئىككىنى يېزىپ كېلىڭالر.

)        ( زېمىن)        ( ئۇستاز

)        ( مۇھىم

)        ( ئەقىللىق

)       ( ئالىي قىلىش

)         ( باھار

قۇرئــان روھىڭنىــڭ ئوزۇقــى، قەلبىڭنىــڭ باھــارى بولســۇن. ئۇنىڭدىن 
نەســىھەت ئــال، ئۇنىــڭ بىلــەن مۇســۇلمانالرغا نەســىھەت قىــل. مۇمكىنــال 

بولســا ئۇلــۇغ ئالالھقــا كــۆپ دۇئــا قىــل.

ـــ ساھابىلەر سۆزىدىن
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دەم ئېلىشتا سىنىپتا،
بىرنەچچەيلەن جەم بولۇپ؛
تاالش-تارتىش قىلىشتى،
گۈزەللىكتىن گەپ بولۇپ.

ئىمران دېدى: ئادەمنىڭ،
قاش كۆزىدۇر زىننىتى.

كىمنىڭ ھۆسنى چىرايلىق،
شۇنىڭ بوالر ھۆرمىتى.

ياسىن دېدى: گۈزەللىك،
ئەمەس يالغۇز چىرايدا.

ئەدەپ-ئەخالق، پەزىلەت،
گۈزەللىكتۇر ئىنسانغا.

»توغرا« دېدى ئۆمەرمۇ،
بۇ پىكىرگە قوشۇلۇپ.
كۆزقارىشىم ياسىنغا،

كېتەر مېنىڭ ئوخشىشىپ.

تۆتىنچى بۆلەك

گۈزەللىك ھەققىدە
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ئۆلچەنمەيدۇ گۈزەللىك، 
كىيىم-كېچەك، چىرايدا.

قەلبىڭ گۈزەل بولمىسا،
ئايدەك جامال نە پايدا.

ھېسابلىنار گۈزەللىك،
ئىگە بولغان خىسلەتكە.
قەلبى گۈزەل كىشىلەر،

اليىق قەدىر-قىممەتكە.

1. شېئىرنى ئۈنلۈك، راۋان ئوقۇشنى مەشىق قىلىڭالر.
ــي  ــاق ھەقىقى ــداق قىلس ــەن؟ قان ــك قەيەردىك ــي گۈزەللى 2. ھەقىقى

ــەن؟ ــى بولىدىك ــۈزەل بولغىل گ
3. تۆۋەندىكى ســۆزلەرنىڭ مەنىســىنى چۈشــىنىۋېلىڭالر ھەم ئاســتىغا 

ســىزىلغان ســۆزلەرگە جۈملە تــۈزۈڭالر.
تاالش-تارتىــش، زىننــەت،، ئەدەپ-ئەخــالق، پەزىلــەت، جامال، خىســلەت، 

قەدىر-قىممەت�

4. شېئىرنى يادلىۋېلىڭالر.
5. شېئىرنىڭ ئاخىرقى ئىككى كۇپلېتىنى يادقا يېزىڭالر.

كۆنۈكمە
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كۈنلــەر ئايالرنــى، ئايــالر يىلالرنى قوغــالپ ئۆتۈپ ھەش-پــەش دېگۈچە 
ــۇ ئېســىمدە، ئاشــۇ  ــەن. ھېلىم ــۇش يېشــىغا توشــۇپ قاپتىم ــۇ ئوق مەنم
تال-چىۋىقنــى ئــات ئېتىــپ ئوينــاپ يۈرگــەن كۈنلىرىمدە، قاپقــارا ئوتلۇق 
كۆزلىرىمــدە شــوخ بالىلىقنىــڭ نۇرلىــرى چاقنىســا، ســەبىي يۈرىكىمــدە 
مۈرىســىگە  ســومكىلىرىنى  يالقۇنجايتتــى.  ئارزۇ-ئارمانــالر  ئۇلــۇغ 
ئېســىپ مەكتەپكــە ماڭغــان بالىالرنــى كۆرگىنىمــدە ھەۋەســلىنىپ قــاراپ 
كېتەتتىــم. »قاچانمــۇ ئۇالرغــا ئوخشــاش ســومكىالرنى ئېســىپ مەكتەپكــە 

بارارمــەن؟!« دەپ ئويــالپ كېتەتتىــم.
ــم  ــەن. بىلى ــە بارىم ــە مەكتەپك ــۇ ئەت ــا مەنم ــا، مان ــالھ خالىس ئال
بۇلىقىغــا، جەننــەت يولىغــا باشــالپ قويىدىغــان گــۈزەل باغچىغــا؛ 
ــق  ــقا داڭلى ــاھابىللىرى ۋە باش ــڭ س ــز، ئۇنى ــۆيۈملۈك پەيغەمبىرىمى س

ــەن. ــا بارىم ــۇن ماكانغ ــىدىغان ئالت ــەن تونۇش ــالر بىل ئالىم
مــەن مەكتەپكــە بارغاندىــن كېيىــن، چوقــۇم غەيرەتلىك، شــىجائەتلىك 
باال بولۇشــقا تىرىشــىمەن. مەكتەپنىــڭ قائىدە-تۈزۈملىرىگە بويســۇنۇپ، 
ــى  ــەن، ئۇالرن ــش قىلىم ــە ئى ــەتكىنى بويىچ ــڭ كۆرس ئوقۇتقۇچىلىرىمنى
ــۇپ ئوقۇشــقا تىرىشــىمەن. ســىنىپتا تىنــچ  ھۆرمەتلەيمــەن. ئەالچــى بول

تۆتىنچى بۆلەك

مەن مەكتەپكە بارغاندا...
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ئولتــۇرۇپ، ئوقۇتقۇچــۇم ســۆزلىگەن دەرســنى دىققــەت بىلــەن ئاڭاليمــەن. 
شــوخلۇق قىلىــپ دەرســخانىنىڭ ئىنتىزامىنــى بۇزمايمــەن، ئوقۇتقۇچۇمنى 
رەنجىتمەيمــەن. ساۋاقداشــلىرىم بىلــەن ئۇرۇشــۇپ، تىللىشــىپ، جېــدەل 
ــەن.  ــدەك ئۆتىم ــۇپ ئاكا-ئۇكى ــت بول ــەن دوس ــۇالر بىل ــەن. ئ چىقارمايم
مەكتەپنىــڭ تــام ۋە ئىشــىكلىرىگە ھەر تۈرلۈك ســىزىقالرنى، رەســىملەرنى 
ســىزىپ بۇلغىمايمــەن. دەرســلەردىن سەۋەبســىز بىــر كۈنمــۇ قالمايمــەن. 
مەكتەپكــە ئــۆز ۋاقتىــدا بېرىــپ، دەرســكە كېچىكمــەي كىرىمــەن. كىتــاب 
ۋە دەپتەرلىرىمنــى پاكىــز ۋە رەتلىــك تۇتىمــەن. دەرس تۈگىگەندىــن 
ــپ  ــز قايتى ــە تې ــىرەتمەي ئۆيگ ــى ئەنس ــز ئاتا-ئانىلىرىمن ــن ئەزى كېيى
ــان  ــرى، ن ــەز پارچىلى ــا قەغ ــىمەن. كوچىالرغ ــا ياردەملىش ئاتا-ئانامغ
ئۇالرغــا  قىلىــپ،  ھۆرمــەت  چوڭالرنــى  تاشــلىمايمەن.  ئۇۋاقلىرىنــى 
دەيمــەن.  ۋەبەراكاتۇھــۇ«  ۋەرەھمەتۇلالھــى  ئەلەيكــۇم  »ئەسســاالمۇ 
قۇشــالرغا، ھايۋانالرغــا زىيان-زەخمــەت يەتكۈزمەيمــەن. باشــقىالرنىڭ 
ــڭ  ــۇ ئۆزەمنى ــالماي، ئۇالرنىم ــان س ــە-كېرەكلىرىگە زىي ــال ۋە نەرس م
نەرســىلىرىدەك كــۆرۈپ ئاســرايمەن. دىنىمىزنىــڭ ھەقىقىي خىزمەتچىســى 
بولــۇپ يېتىشــىپ چىقىــش ئۈچــۈن تاقىتىمنىــڭ يېتىشــىچە تىرىشــىمەن.
ساۋاقداشــالر! پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم: »يــاش ۋاقتىڭنــى قېرىــپ 
ــەڭ  ــاننىڭ ئ ــمۇ؟ ئىنس ــەن ئەمەس ــە!«)1( دېگ ــۇرۇن قەدىرل ــتىن ب كېتىش
شــېرىن ۋە ئــەڭ قىممەتلىــك ۋاقتــى بالىلىــق ۋە ياشــلىق دەۋرلىرىــدۇر. 
ــەپ،  ــى قەدىرل ــك ۋاقتىمىزن ــۇ قىممەتلى ــا ب ــز مان ــۈن بى ــۇنىڭ ئۈچ ش

ــى. ــىپ ئوقۇيل تىرىش

)1( ھاكىم ۋە بەيھەقى توپلىغان، ئەلبانى »سەھىھ« دېگەن.
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ــوئالالرغا  ــى س ــدە تۆۋەندىك ــۇڭالر ھەم ــىق ئوق ــتنى پىشش 1. تېكىس
ــڭالر: ــاۋاب بېرى ج

ــەر  ــى جۈملىل ــرى قايس ــق ۋاقىتلى ــڭ بالىلى ــەن« نى ــتتىكى »م 1( تېكىس
ــەن؟ ــق ئىپادىلەنگ ئارقىلى

2( تېكىســتتە مەكتــەپ نېمىلەرگــە ئوخشــىتىلغان؟ ســىزنىڭ مەكتىپىڭىزمۇ 
ــۇالرغا ئوخشامدۇ؟ ش

2. »مــەن« مەكتەپكــە بارغاندىــن كېيىــن نېمــە ئىشــالرنى قىلماقچــى 
بولــدى؟

3. ئەڭ ئاخىرقى ئابزاسنى يادقا يېزىڭالر.

كۆنۈكمە
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ســۆيۈملۈك دوســتالر! ســىلەر پەيغەمبىرىمىز مۇھەممەد ئەلەيھىسســاالم 
ھەققىــدە نېمىلەرنــى بىلىســىلەر؟ بىــز بــۇ ئۇلــۇغ زات بىلــەن بىرىنچــى 
قىســىم ئەدەبىيــات كىتابىــدا ھــەم ئــازراق تونۇشــقان ئىــدۇق. پەيغەمبــەر 
ئەلەيھىسســاالمنىڭ گــۈزەل ئەخــالق پەزىلىتــى ۋە مۇكەممــەل بــەدەن 
قۇرۇلــۇش ســۈپەتلىرىنى تىــل بىلــەن تەسۋىرلەشــتىن ھەقىقەتــەن ئاجىــز 

كېلىمىــز.
ئــۇ ئەنــە شــۇنداق ئېســىل ســۈپەتلەر ۋە ئەخالق-پەزىلەتلەرگــە 
ئىگــە بولغانلىقــى ئۈچــۈن، نى-نــى ئەزىمەتلــەر ئۇنــى قوغــداش ۋە ئۇنــى 
ئۇلۇغــالش يولىــدا دۇنيــا تارىخىــدا يەنــە بىــر ئوخشىشــى كۆرۈلمەيدىغــان 
پىداكارلىقالرنــى كۆرســەتكەن ئىــدى. ئۇنىــڭ بىلەن ئارىلىشــىپ ئۆتكەنلەر 
ئــۇالر  قاالتتــى.  بىلــەن دوستلىشــىپ  ئۇنىــڭ  تەبىئىيــال  ناھايىتــى 
ئۆزلىرىنىــڭ بېشــى كېتىشــكە رازى ئىدىكــى، ھەرگىزمــۇ رەســۇلۇلالھنىڭ 

ــى يېرىلىشــقا كــۆزى قىيمايتتــى. تىرنىق
ــا  ــۆرۈپ، ئۇنىڭغ ــدە ياخشــى ك ــڭ رەســۇلۇلالھنى شــۇ دەرىجى ئۇالرنى
ــــ رەســۇلۇلالھنىڭ ۋۇجۇدىــدا  مۇھەببــەت باغلىشــىدىكى بىردىنبىــر ســىرـ 
باشــقا بىــر ئىنســاندا تېپىلمايدىغــان كامالىــي پەزىلەتلەرنىــڭ بــار 
بولغانلىقىــدا ئىــدى. تۆۋەنــدە بىــز ئۆزىمىزنىــڭ مۇشــۇ ســاھەدىكى 
ئاجىزلىقىمىزنــى ئېتىــراپ قىلىــپ تــۇرۇپ، ئۇنىــڭ بەزى گــۈزەل ئەخالق-

تۆتىنچى بۆلەك

گۈزەل ئۆرنەك
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پەزىلىتــى بىلــەن قىســقىچە تونۇشــۇپ ئۆتىمىــز.
ــىلە-رەھىملىك،  ــادار، س ــى ۋاپ ــاالم ناھايىت ــەر ئەلەيھىسس پەيغەمب
شــەپقەتلىك، مېھرىبــان، كىشــىلەرگە ئىللىــق مۇئامىلــە قىلىدىغــان زات 
ئىــدى. ئــۇ چىقىشــقاق، ئەدەپلىــك، مىجــەزى ئوڭلــۇق، ئەدەپ-ئەخالققــا 
ــى ســەت، ئەەبســىز ۋە لەنەتخــور  ــدى. قىلىق ــراق ئى ــات ئىشــالردىن يى ي
ــق  ــى يامانلى ــى، بەلك ــق قىلمايتت ــا يامانلى ــدى. يامانلىقق ــەس ئى ئەم
ــم- ــەك، كىيى ــى. يېمەك-ئىچم ــۇ قىالتت ــى، ئەپ ــى كەچۈرەتت قىلغانالرن
ــى.  ــدە بولۇۋالمايتت ــقىالردىن ئاالھى ــتا باش ــە ۋە يۈرۈش-تۇرۇش كېچەكت
ــىگە  ــى. خىزمەتچىس ــى قىالتت ــىنىڭ ئىززىتىن ــان كىش ــى قىلغ خىزمىتىن
»خــەپ« دېمەيتتــى. بىــر ئىشــنى ســەۋەنلىك بىلــەن قىلغــان ياكــى 
قىلمىغانلىقــى ئۈچــۈن تاپا-تەنــە قىلمايتتــى. ئــۇ مىســكىن بىچارىلەرنى 
ياخشــى كۆرەتتــى، ئۇالرنىــڭ دەرد-ئەھۋالىنــى ئاڭاليتتــى، جىنــازا 
ــى.  ــۆۋەن كۆرمەيتت ــى ت ــەل نامراتالرن ــاتتى، كەمبەغ ــا قاتنىش نامىزىغ

ئــۇ بىــر قېتىم ســەپەردە ھەمراھلىــرى بىلەن تاماق تەييارالشــقا توغرا 
كەلگەنــدە، بىــرى: »مــەن قوينــى بوغــۇزالي«؛ يەنــە بىرى: »مەن ســويۇپ 
پارچىــالي«؛ ئۈچىنچــى بىــرى: »مــەن پۇشــۇراي« دېگەنــدە، رەســۇلۇلالھ: 
»مــەن ئوتــۇن تىرىــپ كېلــەي« دېگــەن. بــۇ چاغــدا ئــۇالر: »ئۇنىمــۇ بىــز 
قىلىمىــز« دېگەنــدە، رەســۇلۇلالھ ئەلەيھىسســاالم: »قىلىدىغانلىقىڭالرنــى 
بىلىمــەن، ئەممــا مــەن ســىلەردىن ئاالھىــدە بولۇۋېلىشــنى خالىمايمــەن، 
ئالــالھ بەندىســىنىڭ ئــۆز ھەمراھلىرىدىــن ئاالھىــدە بولۇۋېلىشــىنى 

ياقتۇرمايــدۇ« دېگــەن ۋە بېرىــپ ئوتــۇن تىرىــپ كەلگــەن.
بىــز بايــان قىلغــان بــۇ خىســلەتلەر رەســۇلۇلالھنىڭ كامالــەت 
ســۈپەتلىرى ۋە ئۇلۇغــۋار پەزىلەتلىرىدىــن پەقەتــال بىــر تامچــە خــاالس. 
ــىل  ــش ۋە ئېس ــۇپ بېرى ــى يورۇت ــي ماھىيىتىن ــڭ ھەقىقى ــا، ئۇنى ئەمم
خىســلەت-پەزىلەتلىرىنى بايــان قىلىــش قولىمىزدىــن كەلمەيدىغــان بىــر 
ــىغا  ــرى چوققىس ــىنىڭ ئــەڭ يۇقى ــەت پەللىس ــادا كامال ئىشــتۇر. دۇني
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يەتكــەن، ئــۆز رەببىنىــڭ نۇرىدىــن يورۇقلــۇق ئالغــان، ھەتتــا ئەخالقــى 
قۇرئــان بولــۇپ كەتكــەن ئــەڭ ئۇلــۇغ بىــر زاتنىــڭ ھەقىقىــي ئەخــالق-
ــن  ــۇ مۇمكى ــۋىرلەش قانداقم ــەن تەس ــالر بىل ــي تىل ــى ئاددى پەزىلەتلىرىن

ــۇن؟!  بولس

1. تېكىســتنى پىششىق ئوقۇڭالر ھەمدە سۆيۈملۈك پەيغەمبىرىمىزنىڭ 
تېكىســتتە سۆزلەنگەن گۈزەل ئەخالقلىرىنى سۆزلەڭالر.

قىلىــڭالر.  ھۆكــۈم  توغرا-خاتالىقىغــا  تۆۋەندىكىلەرنىــڭ   .2
توغرىســىغا »√« بەلگىســى، خاتاســىغا »×« بەلگىســى قويــۇڭالر.
1( پەيغەمبىرىمىــز مۇھەممــەد ســەللەلالھۇ ئەلەيھــى ۋەســەللەمنىڭ گــۈزەل 
ئەخالق-پەزىلەتلىرىنــى تىــل بىلــەن تامامــەن تەســۋىرلىگىلى بولىــدۇ.  )      (
2( ســاھابىلەر بېشــى كېتىشــكە رازى ئىدىكى، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ 
ــاي  ــەك ب ــز ب ــى پەيغەمبىرىمى ــى، چۈنك ــۆزى قىيمايتت ــقا ك ــى يېرىلىش تىرنىق
ئىدى.                                                                       )     (
3( پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم ياخشــلىق قىلغانالرغــا ياخشــىلىق قىالتتــى، 
يامانلىــق قىلغانالرغــا بولســا يامانلىــق قىالتتــى.                     )      ( 
4( پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم باشــقىالردىن ئاالھىــدە بولۇۋېلىشــنى قەتئىــي 
ياخشــى كۆرمەيتتــى.                                                   )        (

3.ســىز پەيغەمبىرىمىزنىڭ تېكىســتتە تىلغا ئېلىنغــان ئەخالقلىرىدىن 
قايســى ئەخالقلىرىغا ئىگە ئىكەنســىز؟

4. تېكىستنىڭ ئىككىنچى ئابزاسىنى ئاڭالپ يېزىڭالر.
ــەزى  ــقا ب ــڭ باش ــۆيۈملۈك پەيغەمبىرىمىزنى ــن س 5. مۇئەللىمىڭالردى

ــڭالر. ــوراپ بىلىۋېلى ــى س ــۈزەل ئەخالقلىرىن گ

كۆنۈكمە
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زەيدىن يۈسۈپ

قۇرغۇچىســى،  پارتىيىســى«نىڭ  ئىســالم  تۈركىســتان  »شــەرقىي 
بارىــن جىھادىنىــڭ رەھبىــرى، داڭلىــق قومانــدان، تونۇلغــان مۇجاھىــد 
زەيدىــن يۈســۈپ 1964- يىلــى ئاقتــۇ ناھىيىســىنىڭ بارىــن يېــزا، بارىــن  
كەنتىنىــڭ 3- ئەترىتىــدە دېھقــان يۈســۈپ زەيدىــن ئائىلىســىدە دۇنياغــا 

كەلگــەن.
موتســىكلىت،  بازىرىــدا  يېــزا  بارىــن  يۈســۈپنىڭ  زەيدىــن 
ــۇ  ــۇپ، ئ ــار بول ــى ب ــر دۇكىن ــان بى ــت قىلىدىغ ــىپىتلەرنى رېمون ۋېلىس
كۆرۈنۈشــتە ئاددىــي بىــر ھۈنــەرۋەن، بىــر دېھقــان، ئەممــا ئەمەلىيەتتــە 

ئۇلــۇغ روھ ئىگىســى ئىــدى.
ــھۇر  ــە مەش ــتان بويىچ ــەرقىي تۈركىس ــى ش ــە قاغىلىقتىك ــۇ كېيىنچ ئ
ئالىــم ئابدۇلھەكىــم مەخســۇم ھاجىمنىڭ قېشــىغا بېرىــپ، يېرىم مەخپىي 
ھالــدا دەرس ئېلىۋاتقــان مىڭلىغــان تالىپالرغــا قوشــۇلغان. ئــۇ تالىپــالر 
ئارىســىدا ئۆزگىچــە ئاالھىدىلىكلىــرى بىلــەن ئۇســتاز ئابدۇلھەكىــم 
مەخســۇم ھاجىمنىــڭ دىققىتىنــى تارتقاندىــن كېيىــن، ئۇنىــڭ مەخســۇس 
ــۇل قىلىنغــان. ــان ئاالھىــدە تالىپــالر گۇرۇپپىســىغا قوب تەربىيىلىنىۋاتق

زەيدىــن يۈســۈپ قاغىلىقتىكــى بىرقانچــە يىللىــق ئوقــۇش جەريانىــدا 
كــۆپ ئويلىنىــدۇ. ئوقۇشــنى پۈتتۈرگەندىــن كېيىــن ئىككى يىــل ئەتراپىدا 
ۋاقىــت چىقىرىــپ پۈتــۈن شــەرقىي تۈركىســتاننى ئايلىنىــپ چىقىــدۇ. ئــۇ 
بــۇ جەريانــدا كۆپلىگــەن كىشــىلەر بىلــەن سۆھبەتلىشــىدۇ ۋە قۇرئاننىــڭ 
ــەت ۋە  ــن پەق ــۇ خار-زەبۇنلۇقتى ــى، ب ــى ئىكەنلىكىن ــاد قىلىشــنىڭ مىزان جىھ
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پەقــەت جىھــاد ئارقىلىقــال قۇتۇلغىلــى بولىدىغانلىقىنــى ئويــالپ يېتىــدۇ. 1989- 

ــۇرۇپ  ــدا »شــەرقىي تۈركىســتان ئىســالم پارتىيىســى«نى ق ــي ھال ــى مەخپى يىل

چىقىــدۇ ۋە جىھادقــا تەييارلىــق قىلىشــقا باشــاليدۇ...

بارىــن جىھــادى باشلىنىشــتىن بىــرەر ئــاي بــۇرۇن زەيدىــن يۈســۈپ بىلــەن 

ــان  ــز قۇرب ــدا، ئېزى ــەن كېتىۋاتقان ــش بىل ــر ئى ــان بى ــز قۇرب ــى ئەزى سەپدىش

ئالدىــدا كېتىۋاتقــان زەيدىــن يۈســۈپنىڭ چاپىنىنىــڭ كونىــراپ نىمكــەش بولــۇپ 

ــاق  ــە يام ــە يېرىگ ــڭ بىرقانچ ــى ئايىغىنى ــۇ پۇتىدىك ــى، بولۇپم قالغانلىقىن

ــر  ــى بى ــول بويىدىك ــپ ي ــە قىلى ــاي، باھان ــۆرۈپ چىدىم ــكەنلىكىنى ك چۈش

دۇكانغــا باشــالپ كىرىــپ زەيدىــن يۈســۈپكە بىــر ئۆتــۈك ئېلىــپ: »بــۇ ئۆتۈكنى 

ــن يۈســۈپ: ــى چۈشــەنگەن زەيدى ــڭ نىيىتىن ــدۇ. ئۇنى ــپ باقســىال« دەي كىيى

ـــــ بەتىنكەمنىــڭ ئۆمــرى مەندىــن ئــۇزۇن، ـــ دەيــدۇ ۋە دۇكاندىــن چىقىپ 

كېتىــدۇ. ئارقىدىــن يۈگــۈرۈپ چىققــان ئەزىــز قۇربــان خاپــا بولــۇپ:

ـــــ زەيدىــن قارى! ســىلە نېمانداق كاج ئادەم؟ ســىلى جامائەتكــە ئىماملىق 

قىلىــال، بىــز ســىلىگە ئەگىشــىۋاتىمىز، جامائــەت ســىلىگە ئىخــالس قىلىــدۇ. 

ســىلى كونــا كىيىــم بىلــەن يۈرۈۋەرگــەن بىلــەن بىــز خىجىــل بولىدىكەنمىــز. 

بىزگــە پــۇل بەرگەنلــەر ســوراپ قالســا نېمــە دەيمىــز؟ ـــــ دەيــدۇ ئاچچىقىنــى 

باســالماي. زەيدىــن يۈســۈپنىڭ كۆزلىرىــدە مىننەتدارلىــق نــۇرى چاقنايــدۇ ۋە:

ــۇ  ــك س ــتەڭلىرىگە يېتەرلى ــڭ ئۆس ــرى بارىننى ــن بې ــى يىلدى ـــــ ئىكك

كەلمىگەنلىكىنــى ھەممىمىــز ئوبــدان بىلىمىز. بىڭتۈەن)1( ســۇنى توســۇۋالغاچقا 

ئېتىــزالر ئــاق قالــدى، باغــالر قــۇرۇپ كەتتــى. يېزىمىــزدا يەيدىغــان زاغــرا)2( 

ــازا  ــڭ جىن ــالر، ئاجىز-ئۇرۇقالرنى ــان بوۋاق ــۈپ كېتىۋاتق ــوق ئۆل ــان ي ن
نامىزىنــى ھــەر كۈنــى مــەن چۈشــۈرۈۋاتىمەن. ئەگــەر ســىلىدە پۇل بولســا 

)1( خىتايچــە ســۆز بولــۇپ، خىتــاي ئارمىيىســى ئىچىدىكــى بىــر دەرىجىلىــك تەشــكىل. ئــۇ 

بىرقانچــە كورپــۇس )خىتايچــە 军 يەنــى جــۈن( ياكــى دىۋىزىيىنــى )师 يەنــى شــى( ئــۆز ئىچىگــە 
ئالىدۇ.

)2( قوناق، تېرىق قاتارلىق قارا ئاشلىق ئۇنىدىن يېقىلغان نان.
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ئــاچ قالغانالرغــا تارقىتىدىغانغــا بىــر ئــاز نــان ئېلىۋااليلــى، ـــــ دەيــدۇ 
ۋە نــاۋاي ئىــزدەپ مېڭىــپ كېتىــدۇ.

قوماندانىمىــز زەيدىــن يۈســۈپ ئېزىلگــەن شــەرقىي تۈركىســتان 
ــپ  ــا چىقى ــپ ئوتتۇرىغ ــرەك كېرى ــدا كۆك ــن جىھادى ــۈن بارى ــى ئۈچ خەلق
باتۇرالرچــە شــەھىد بولىــدۇ. شــەھىد بولغــان ۋاقىتتــا ئۇنىــڭ يېنىدىكــى 
سەپداشــلىرىدىن ئەزىــز قۇربــان زەيدىــن يۈســۈپ رەھىمەھۇلالھنىــڭ قانغا 
مىلىنىــپ كەتكــەن جەســىتىنى قۇچىقىغــا ئالغىنىــدا، ئىختىيارســىز 

ــىدۇ. ــۆزى چۈش ــا ك ــڭ ئايىغىغ ــدا ئۇنى ھال
ــڭ  ــۈپنىڭ ئىش-ھەرىكەتلىرىنى ــن يۈس ــتازىمىز زەيدى ــۇ ئۇس ــا ب مان
كىچىككىنــە بىــر كۆرۈنۈشــى خــاالس. ئــۇ رەســۇلۇلالھ ســەللەلالھۇ 
ئەلەيھــى ۋەســەللەم  مىــراس قىلىــپ قالدۇرغــان تەۋھىــد ئامانىتىنــى زايــە 
قىلىۋەتمەســتىن ئۆزىنىــڭ قېنــى ئارقىلىــق بــۇ ھەقىقەتنــى ئىســپاتلىدى. 
ئــۇ ســاھابىلەر كەبــى ئاددىي-ســاددا تۇرمۇشــتا ياشــىدى. ئــۇ شــەرقىي 
ــدۇر.  ــى ئوغالنى ــاس ۋە تەۋەككۈلچ ــۇر، قورقم ــڭ بات ــتان خەلقىنى تۈركىس
شــەرقىي تۈركىســتان خەلقــى ئۇنىــڭ بــۇ ئۆچمــەس تۆھپىلىرىنــى مەڭگــۈ 
ئۇنۇتمايــدۇ. ئالــالھ ئۇســتازىمىز زەيدىــن يۈســۈپنىڭ شــاھادىتىنى قوبــۇل 

قىلســۇن، ياتقــان يېرىنــى فىــردەۋس جەننەتلىرىــدە قىلســۇن!
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ــدە  ــڭالر ھەم ــۈك، راۋان ئوقۇشــنى مەشــىق قىلى 1. تېكىســتنى ئۈنل
ــڭالر: ــاۋاب بېرى تۆۋەندىكــى ســوئالالرغا ج

1( زەيدىن يۈسۈپ كىم؟
ــى  ــى« ن ــالم پارتىيىس ــتان ئىس ــەرقىي تۈركىس ــۈپنىڭ »ش ــن يۈس 2( زەيدى

ــە؟ ــىتى نېم ــتىكى مەقس ــۇرۇپ چىقىش ق
3( ئەزىــز قۇربــان زەيدىــن يۈســۈپكە ئۆتــۈك ئېلىــپ بەرمەكچــى بولغانــدا، 
ــۇ ســۆزنىڭ  ــدۇ؟ ب ــۇزۇن« دەي ــن ئ نېمــە ئۈچــۈن »بىتىنكەمنىــڭ ئۆمــرى مەندى

تېگىــدە قانــداق مەزمۇنــالر يوشــۇرۇنغان؟
4( زەيدىـن يۈسـۈپ نېمـە ئۈچـۈن سەپدىشـىنىڭ ئۆتـۈك ئېلىـپ بېرىشـىگە 

ئۇنىمىـدى؟

2. تۆۋەندىكى بوش ئورۇنالرنى مۇۋاپىق سۆزلەر بىلەن تولدۇرۇڭالر.
1( زەيدىــن يۈســۈپ رەھىمەھۇلالھنىــڭ دادىســىنىڭ ئىســمى )             ( 

ئىــدى.
2( زەيدىن يۈسۈپ رەھىمەھۇلالھ ئۇستاز )                  ( دىن دەرس ئالغان.
3( زەيدىن يۈســۈپ ئاخىرى شــەرقىي تۈركىســتاننى پەقەت )                 ( 

بىلەنال ئىســالمىي ئازادلىققا ئېرىشــتۈرگىلى بولىدىغانلىقىنــى تونۇپ يەتكەن.
4( زەيدىــن يۈســۈپ رەھىمەھۇلــالھ شــەھىد بولــۇپ كەتكــەن چاغــدا پۇتىدىكى 

ئاياغنىــڭ  بىرقانچــە يېرىگــە )       ( چۈشــكەن ھالەتتــە ئىــدى.

3. تېكىستنىڭ ئالتىنچى ئابزاسىنى يادقا يېزىپ كېلىڭالر.

كۆنۈكمە



53

تۆتىنچى بۆلەك

ئاساسىي مەشىق

رەتلەپ،  كۇپلىتلىرىنى  شېئىرنىڭ  تېمىلىق  »ھەپتە«  تۆۋەندىكى   .1
راۋان بولغان شېئىرغا ئايالندۇرۇڭالر.

پەيشەنبىدۇر تۆتىنچى،
جۈمە كېلەر كەينىدىن.
ئۆتسە يەنە بىر كېچە،

شەنبە كۈندۇر ھەم بىلگىن.

بىر-بىرىنى قوغلىشىپ،
كۈنلەر ئۆتەر بەس-بەستە.

ھەپتە بوالر يەتتىسى،
تىزىلغاندەك گۈلدەستە.

كەلگەن تېزال ئالدىراپ،
يەكشەنبىدۇر ئاخىرى.

تولۇق بوالر بىر ھەپتە،
كېلىپ كەتسە ھەر بىرى.

ھەپتە بېشى دۈشەنبە،
ئىككىنچىسى سەيشەنبە.
كېلەر دەرھال ئۇلىشىپ،

ئۈچىنچىگە چارشەنبە.
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ــۇپ يادلىۋېلىــڭالر ھەمــدە ئۇنىڭدىكــى  ــى ئوق 2. تۆۋەندىكــى پارچىن
ــكە تىرىشــىڭالر. ــا مۇجەسسەملەش ــى ئۆزۈڭالرغ پەزىلەتلەرن

ــاب  ــى كىت ــەر كۈن ــدۇ. ھ ــم ئالى ــت ئىلى ــەر ۋاقى ــاال ـــــ ھ ــۇلمان ب مۇس
ــدۇ.  ــى يادالي ــان ســۈرىلىرىنى، زىكىر-دۇئاالرن ــدۇ. قۇرئ ــدۇ، دەرس ئالى ئوقۇي
ــى  ــتۈرىدۇ. مۇئەللىملىرىن ــى ئۆزلەش ــۇرۇقالرنى ياخش ــەن تاپش ــە بەرگ مەكتەپت

ــدۇ. ــقىالرغا ئۆگىتى ــى باش ــدۇ. بىلگەنلىرىن ــەت قىلى ھۆرم
ــادەت ...  ــم، ئىب ــان، ئىلى ــاھەدە: ئىم ــە س ــاال ـــــ ھەمم ــۇلمان ب مۇس
ــەرەب  ــە ئ ــقا يەن ــن باش ــا تىلىدى ــڭ ئان ــدۇ. ئۆزىنى ــۈك بولى ــلىرىدا كۈچل ئىش

تىلىنــى  پۇختــا ئىگەللەشــكە تىرىشــىدۇ.
مۇســۇلمان بــاال ئىســالمنى خەلــق ئارىســىدا تارقىتىشــقا ئــۆز ھەسسىســىنى 
قوشــىدۇ. ئىســالمنىڭ بىــر قىســمىغىال ئەمــەس، ھەممىســىگە ئەمــەل قىلىــدۇ.

3. تۆۋەندىكى تېپىشماقنى تېپىپ بېقىڭالر.
جېنى يوق مەخلۇق،
ئۆزى تۆت پۇتلۇق.

گۆش-مايسىز ھەمدە،
شۇنچىلىك ئورۇق.

ئەمما سىزنى ئۇ،
كۆتۈرەر باشتا.

ئۆيدە، مەكتەپتە،
مەشغۇالت ۋاقتا.

سۈرتۈپ قويسىڭىز،
كۇپايە ئاڭا.

نان-چاي دېمەيدۇ،
دەپ بېرىڭ ماڭا.
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4. تۆۋەندىكى رەسىمنى ئىنچىكىلىك بىلەن كۆزىتىڭالر ھەمدە ھەربىر 
پارچە رەسىمگە بىردىن جۈملە تۈزۈڭالر.

____________________________________________________  )1

_________________________________________________________

�_________________________________________________________
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________________________________________________________ )3

_____________________________________________________________

�____________________________________________________________

________________________________________________________ )2

_____________________________________________________________

�____________________________________________________________
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ئىككــى ئــادەم قــازى ئىيازنىــڭ ئالدىغــا دەۋاالشــقىلى كەپتــۇ. 
ــى  ــۇپ، ئۇن ــان بول ــەت قويغ ــال ئامان ــە م ــە بىرىگ ــرى يەن ــڭ بى ئۇالرنى
قايتــۇرۇپ بېرىشــنى ئېيتقانــدا، ئامانــەت قويۇلغۇچــى تېنىۋاپتــۇ. ئىيــاز 
جاۋابكاردىــن ئامانــەت قويۇلغــان مالنىــڭ ئىشــىنى ســورىغاندا، ئىنــكار 

ــۇ: ــداق دەپت ــپ مۇن قىلى
ـــــ ئەگــەر ئۇنىــڭ پاكىتى بولســا كەلتۈرســۇن، بولمىســا ئۇنىــڭ ماڭا 

قەســەمدىن باشــقا ئاساســى يوق. 
ئىيــاز دەۋاگەرنىــڭ ئۆز مېلىنى قەســەم بىلەن يېيىشــىدىن ئەنســىرەپ، 

ئۇنىڭغــا قاراپ مۇنــداق دەپتۇ:
ـــ مالنى قايسى ئورۇندا ئۇنىڭغا ئامانەت بەرگەن ئىدىڭ؟

ـــ پاالنى ئورۇندا.
ـــ ئۇ يەردە نېمە بار ئىدى؟

ـــــ بىــز ئاســتىدا ئولتۇرغــان چــوڭ بىــر تــۈپ دەرەخ بــار ئىــدى، بىــز 
ئۇنىــڭ سايىســىدا بىللــە تامــاق يېگــەن، قايتماقچــى بولغانــدا مالنــى 

ئۇنىڭغــا بەرگــەن ئىدىــم.
ئىياز ئۇنىڭغا مۇنداق دەپتۇ:

ــار جايغــا بارغىــن، بەلكىــم مالنــى نەگــە  ـــــ ســەن ئاشــۇ دەرەخ ب
قويغانلىقىــڭ ئېســىڭگە كېلىــپ، نېمــە قىلغانلىقىڭنى ئەسلىيەلەرســەن، 

بەشىنچى بۆلەك

بىر تۈپ دەرەخ
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ئاندىــن مېنىــڭ يېنىمغــا قايتىــپ كېلىــپ، كۆرگەنلىرىڭنــى خــەۋەر قىل.
ــاز  ــۇ. ئىي ــول ئاپت ــۈن ي ــش ئۈچ ــا بېرى ــۇ جايغ ــادەم ئ ــى ئ ھېلىق

جاۋابكارغــا:
ـــــ ھەمراھىــڭ كېلىــپ بولغۇچــە ئولتــۇرۇپ تــۇر، ـــــ دەپتــۇ. ئــۇ 

ــالپتۇ. ــقا باش ــۇرۇپ ساقالش ئولت
ئىيــاز ئالدىدىكــى دەۋاگەرلەرنىــڭ ئارىســىدا ھۆكــۈم چىقىرىشــقا 
باشــالپتۇ. ئــۇ ھېلىقــى ئادەمنــى يوشــۇرۇنچە كۆزىتىــپ تۇرۇۋاتقــان 
ئىكــەن. ئــۇ جاۋابكارنىــڭ خاتىرجــەم بولــۇپ ئارامىغــا چۈشــكەنلىكىنى 

ــۇ: ــداق دەپت ــراپ مۇن ــا ئالدى ــدا،  ئۇنىڭغ ــەن ۋاقتى كۆرگ
ــا  ــەن جايغ ــەت بەرگ ــاڭا ئامان ــى س ــڭ مالن ــېنىڭچە ھەمراھى ـــــ س

ــدۇ؟ ــپ بولغانمى بېرى
ھېلىقى ئادەم ئويالنماستىنال:

ـــــ يــاق، ئــۇ يــەر بــۇ يەردىــن خېلىــال يىــراق، ـــــ دەپ تاشــالپتۇ. 
ــا: ــاز ئۇنىڭغ ــازى ئىي ق

ــن تانىســەن-يۇ، مالنــى  ـــــ ھــۇ يالغانچــى، مالنــى ئالغانلىقىڭدى
ئالغــان ئورۇننــى بىلىســەنا؟ ئالــالھ بىلــەن قەســەمكى، ســەن خىيانەتــكار 

ئىكەنســەن، ـــــ دەپتۇ.
ــرار  ــى ئىق ــڭ خىيانىتىن ــۇ ۋە ئۆزىنى ــۈپ كېتىپت ــادەم چۆچ ــى ئ ھېلىق
ــەدەر توختىتىــپ  ــڭ ئىگىســى كەلگەنگــە ق ــى مالنى ــازى ئۇن ــۇ. ق قىلىپت
قويۇپتــۇ، ئاندىــن مالنــى ئىگىســىگە قايتــۇرۇپ بېرىشــكە بۇيرۇپتــۇ...
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1. تېكىســتنى ئۈنلــۈك، راۋان ئوقــۇڭالر ھەمدە تۆۋەندىكى ســوئالالرغا 
جــاۋاب بېرىڭالر:

1( ئۇالر ئىككىسى نېمە سەۋەبتىن قازىنىڭ ئالدىغا باردى؟
2( ئەقىللىــق قــازى قانــداق قىلىــپ جاۋابكارنىــڭ مالنــى ئېلىــپ تــۇرۇپ، 

تېنىۋالغانلىقىنــى بىلىۋالــدى؟

2. تېكىستنى تەپسىلىي ھالدا قايتا بايان قىلىپ بېقىڭالر.
ــا  ــتا يادق ــان ئاساس ــەت قىلغ ــا دىقق ــنى ئىمالغ ــى ئابزاس 3. ئاخىرق

ــڭالر. يېزى
ــى  ــۇ جۈملىلەردىك ــدە ئ ــۇڭالر ھەم ــى ئوق ــى جۈملىلەرن 4. تۆۋەندىك
ئىپادىلىگەنلىكىنــى  مەنــە  قانــداق  ســۆزلەرنىڭ  ســىزىلغان  ئاســتا 

بىلىۋېلىــڭالر.
ھېلىقى ئادەم ئۆزىنىڭ خىيانىتىنى ئىقرار قىلىپتۇ�
ھېلىقى ئادەم ئۆزىنىڭ خىيانىتىنى بوينىغا ئاپتۇ�

ھېلىقى ئادەم ئۆزىنىڭ خىيانىتىنى تەن ئاپتۇ�

5. تۆۋەندىكى سۆزلەرنىڭ مەنىسىنى چۈشىنىۋېلىڭالر.
ــەم،  ــت، قەس ــەر، پاكى ــكار، دەۋاگ ــاق، جاۋاب ــەت، تېنىۋالم ــازى، ئامان ق

ــكار. ــاق، خىيانەت ــش، تانم ــۈم چىقىرى ھۆك

6. رولالرغــا بۆلۈنــۈپ، قــازى، دەۋاگــەر ۋە جاۋابكارنىــڭ خاراكتېرىنــى 
ئىپادىلــەپ ئوقۇشــنى مەشــق قىلىــڭالر.

كۆنۈكمە
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ئــۇ  ئوقۇيتتــى.  يىللىقىــدا   -2 مەكتەپنىــڭ  باشــالنغۇچ  خالىــد 
دەرســلەردە ئەالچــى بولســىمۇ، ئۇنىــڭ چــوڭ بىــر ئەيىبــى بــار بولــۇپ، 
ــان ماشــىنىنىڭ كەينىگــە ئېســىلىپ ماڭاتتــى.  دائىــم كوچىــدا كېتىۋاتق
ئۇنىــڭ بــۇ ئەيىبىنى دادىســى ۋە مۇئەللىملىرىمۇ توال دەپ ئوڭشــىيالمىدى. 
ــن  ــول قۇلىقىدى ــپ، س ــن كىرى ــوڭ قۇلىقىدى ــڭ ئ ــۆزلەر ئۇنى ــداق س بۇن

ــى. ــپ كېتەتت چىقى
قىش كۈنلىرىنىڭ بىرى، پۈتۈن جاھان ئاپپاق مامۇقتىن تون كىيگەن 
ئىدى. خالىد مەكتەپتىن قايتتى. ئۇنىڭ يۈزى سوغۇقتىن توغاچتەك قىزىرىپ 
نەسىھىتى  قىلغان  ئۇنىڭغا  مۇئەللىملەرنىڭ  ۋە  دادىسى  ئىدى.  كەتكەن 
كېلىۋىدى،  ماشىنا  بىر  كەتكەنمىكىن-تاڭ!  كۆتۈرۈلۈپ  يادىدىن  ئۇنىڭ 
كېتىپ  تازا خۇشال  ئۇ  ئېسىلدى.  ئارقىسىغا  ماشىنىنىڭ  ئۇ  يەنە  خالىد 
باراتتى. ئۇ ئۆيىگە يېقىنلىشىپ قالغاندا، دادىسىنىڭ كۆرۈپ قېلىشىدىن 
ئەنسىرىدى-دە، ماشىنىدىن قولىنى  ئاجراتتى. بىراق، ئۇنىڭ قىشلىق 
چاپىنى كوزۇپكىنىڭ گىرۋىكىدىكى بىر ئىلمەك تۆمۈرگە ئىلىنىپ قالغان 
چاپىنىنى  ئۇ  تۇتۇۋالدى.  يەنە  ماشىنىنى  بىلەن  چاققانلىق  خالىد  ئىدى. 
چىقارماقچى بولۇپ خېلى ھەپىلەشكەن بولسىمۇ، پەقەتال ئاجرىتالمايۋاتاتتى. 
قېرىشقاندەك ماشىنىمۇ ئىتتىكلەپ كەتتى. ئەمدى ئۇ ئۆزىدىن ئەنسىرەشكە 

باشلىدى.
ــقا  ــك مېڭىش ــۇ ئىتتى ــى-دە، تېخىم ــا چىقت ــوڭ كوچىغ ــىنا چ ماش
ــى  ــڭ قول ــەن خالىدنى ــى بىل ــا چۈشۈش ــر كاتاڭغ ــىنا بى ــلىدى. ماش باش

بەشىنچى بۆلەك

پۇشايمان
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كوزۇپتىــن ئاجــراپ كەتتى ۋە ســۆرۈلۈپ قالــدى. بۇنى كۆرگــەن ئەتراپتىكى 
كىشــىلەر: »ســۇبھەنەلالھ... ماشــىنىنى توختىتىــڭ!« دەپ ۋارقىرىشــىپ 
كەتتــى. ئــۇزاق ئۆتمــەي ماشــىنا بىــر كاتاڭــدا قاتتىــق جاالقشــىۋىدى، 
خالىــد »ۋايجــان!« دەپــال ھوشــىدىن كەتتــى. ماشــىنا ئاخىــرى توختىــدى. 
ــال  ــار بىردەمدى ــدا ئاپئــاق ق ــان قان ــن شــۇرۇلداپ ئاقق خالىدنىــڭ پۇتىدى

ــدى... قىپقىزىــل رەڭ ئال
دوختۇرالرنىــڭ جىددىــي قۇتقۇزۇشــى نەتىجىســىدە، خالىــد خەتەرلىــك 
باســقۇچتىن ئۆتــۈپ كەتكــەن بولســىمۇ، بىــراق ئــۇ بىــر پۇتىدىــن 

ــدى. ــان ئى ئايرىلغ

1. تېكىستنى ئۈنلۈك، راۋان ئوقۇڭالر.
قىلىــڭالر.  ھۆكــۈم  توغرا-خاتالىقىغــا  تۆۋەندىكىلەرنىــڭ   .2
توغرىســىغا »√« بەلگىســى، خاتاســىغا »×« بەلگىســى قويــۇڭالر.
ۋە  دادىســى  قالمــاي،  بولۇپــال  ئوقۇغۇچــى  ناچــار  دەرســتە  1( خالىــد 
مۇئەللىملەرنىڭ نەسىھىتىنى ئاڭلىمايتتى.                         )             ( 
ــدا،  ــى بولغان ــۈپ قالماقچ ــپ چۈش ــىپ قېلى ــە يېقىنلىش ــد ئۆيىگ 2( خالى
چاپىنــى ماشــىنىنىڭ كوزۇپكىســىغا ئىلىنىشــىپ قالــدى.      )          (   
3( ماشــىنا بىرىنچــى كاتاڭغــا چۈشۈشــى بىلەنــال خالىدنىــڭ قولــى 
ماشــىنىدىن ئاجــراپ ســۆرۈلۈپ قالــدى ۋە ھوشــىدىن كەتتــى.    )            (
4( خالىد بۇ قېتىملىق ھادىسىدە بىر قولىدىن ئايرىلدى.     )           (

3. سىلەر بۇ ھېكايىدىن نېمىنى چۈشەندىڭالر؟
4. تۆۋەندىكى سۆزلەرنىڭ ھەربىرىگە ئىككىدىن جۈملە تۈزۈڭالر.

ئــوڭ قۇالقتىــن كىرىــپ ســول قۇالقتىــن چىقىــپ كەتمــەك، يادىدىــن 
قېرىشــقاندەك. بىلــەن،  چاققانلىــق  كۆتۈرۈلمــەك، 

كۆنۈكمە



62

بەشىنچى بۆلەك

كۈنلەرنىــڭ بىرىــدە بىــر ئوۋچــى تــور يېيىــپ ئولتۇرۇپتــۇ. تورنىــڭ 
ئىچىدىكــى يەملەرگــە ئالدانغــان بىــر تــوپ قــۇش تورغــا چۈشــۈپ قاپتــۇ.
ئوۋچــى تورنــى يىغــاي دەپ كېلىشــىگىال، قۇشــالر تورنــى كۆتۈرگــەن 

پېتــى پىررىــدە ئۇچــۇپ كېتىپتــۇ.
قۇشــالرنىڭ ھەممىســىنىڭ بىــر نىيــەت بىــر مەقســەتتە كۈچىنــى 
ــۇپ  ــۈرۈپ ئۇچ ــۇ كۆت ــاراپ تورنىم ــانغا ق ــر نىش ــاش بى ــپ، ئوخش يىغى
كەتكىنىگــە ھەيــران قالغــان ئوۋچــى قۇشــالرنى پايــالپ مېڭىپتــۇ. يولــدا 

ــى: ــر كىش ــان بى ــا ئۇچرىغ ئوۋچىغ
ـــ بۇنچە ئالدىراش نەگە ماڭدىڭ؟ ـــ دەپ سوراپتۇ.

ئوۋچــى ئۇچــۇپ كەتكــەن قۇشــالرنى كۆرســىتىپ، شــۇالرنى تۇتۇشــقا 
ــۈپ: ماڭغانلىقىنــى ئېيتىپتىكــەن، ئــۇ كىشــى كۈل

ــان  ــۇپ كېتىۋاتق ــماندا ئۇچ ــەي! ئاس ــل بەرگ ــاڭا ئەقى ــالھ س ـــــ ئال
قۇشــالرنى تۇتىمــەن دەپ ئەقلىڭدىــن ئاداشمىغانســەن؟ ـــ دەپتــۇ. ئوۋچى:
ـــــ شــۇنداق! تــوردا بىــر قــۇش بولســا ئىــدى، ئارقىســىدىن قوغــالپ 

تۇتالمايتتىــم، ئەممــا قــاراپ تــۇر، بۇالرنــى تۇتۇۋالىمــەن، ـــــ دەپتــۇ.
دېگەنــدەك، كــەچ كىرىــپ گۇگــۇم چۈشۈشــكە باشــلىغاندا قۇشــالرنىڭ 
تورنــى  بەزىســى  ئويالپتــۇ.  كېتىشــنى  ئۇۋىســىغا  ئــۆز  ھەربىــرى 
ئورمانلىققــا تارتىپتــۇ، بەزىســى تاغقــا، بەزىســى كۆلگــە، يەنــە بەزىســى 

چاتقاللىقالرغــا...
ھېچقايسىســى بىر-بىــرى بىلــەن ماسلىشــالماي تــور بىلــەن بىللــە 

بەشىنچى بۆلەك

قۇشالر
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ــى  ــال ئۇالرن ــى كېلىپ ــەن ئوۋچ ــۇنىڭ بىل ــۈپتۇ. ش ــە چۈش ــدە يەرگ پوككى
ــۇ. تۇتۇۋاپت

ھەدىس شەرىف:
پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم مۇنــداق دېگــەن: »بىر-بىرىڭالردىــن 
ــەم ــە ي ــوي بۆرىگ ــان ق ــپ قالغ ــن ئايرىلى ــى پادىدى ــاڭالر، چۈنك ئايرىلم
بولىدۇ«.                                                     )نەسائى توپلىغان(

ماقال:
ئايرىلغاننى ئېيىق يەر، 
بۆلۈنگەننى بۆرە )يەر(.

1. تېكىستنى ئۈنلۈك، راۋان ئوقۇشنى مەشىق قىلىڭالر.
2. تۆۋەندىكى سوئالالرغا جاۋاب بېرىڭالر:

1( ئوۋچى نېمىشقا تور يېيىپ ئولتۇردى؟

2( يولدىكــى كىشــى ئوۋچىغــا نېمــە ئۈچــۈن »ئالــالھ ســاڭا ئەقىــل 

دەيــدۇ؟ ئاداشمىغانســەن؟«  ئەقلىڭدىــن  بەرگــەي! 
3( ئوۋچى قۇشالرنى قانداق قىلىپ تۇتۇۋالدى؟

3. سىز بۇ ھېكايىدىن قانداق تەسىراتقا ئىگە بولدىڭىز؟
ــڭالر.  ــپ بېرى ــان قىلى ــا باي ــدا قايت ــىلىي ھال ــتنى تەپس 4. تېكىس
ســۆزلىگەندە تىلىــڭالر راۋان، ســۆز-جۈملىلەر بىر-بىرىگــە باغالشــقان 

ــۇن. بولس
5. تېكىســتنىڭ ئاخىرىدىكــى ھەدىــس ۋە ماقالالرنــى چىرايلىــق يادقــا 

يېزىڭالر.

كۆنۈكمە
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قار ياغدى، ياق! قار ئەمەس،
ياغدى يەرنىڭ قايمىقى.

ئېتىز، داال، تاغ، ئورمان،
يېپىندى غاز مامۇقى.

قۇرت-قوڭغۇز، زىرائەت،
كەتتى شېرىن ئۇيقۇغا.
ئەمما ئۆسمۈر بالىالر،

چۆمدى خۇشال تۇيغۇغا.

ئېتىزلىقتا، يولالردا،
چۈشتى قىزىق ئويۇنغا.

قار ئېتىشتى، قار تىقتى،
بىر-بىرىنىڭ بوينىغا.

بۇنى كۆرگەن چوڭالر ھەم،
ھەۋەس بىلەن قاراشتى.

پىكىرلىشىپ بەزىدە،
گۆدەك چاغنى ئەسلەشتى.

بەشىنچى بۆلەك

قار ياغدى
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چۈنكى بىر چاغ ئۇالرمۇ،
بۇ ئويۇنغا قاتناشقان.

ئۆتۈپ يىلالر قار ئويۇن،
بالىالرغا ئالماشقان.

دەيدۇ شۇڭا ئاق چاچالر:
ئوينا ئىجىل بالىالر.

قايغۇسى يوق، دىلى شاد،
مەڭزى قىزىل ئالمىالر.

1. شېئىرنى راۋان دېكالماتسىيە قىلىشنى ئۆگىنىۋېلىڭالر.
2. شېئىردا قار نېمىلەرگە ئوخشىتىلغان؟

3. ئاخىرقــى كۇپلېتتىكــى ئــاق چاچــالر كىملەرنــى كۆرســىتىدۇ؟ 
قىزىــل ئالمىالرچــۇ؟

ــان ۋاقىتتــا، بالىــالر بىلــەن قــار ئويۇنلىرىنــى  4. ســىزمۇ قــار ياغق
ــار ئويۇنلىرىنــى بىلىســىز؟ ــە قانــداق ق ئوينــاپ باققانمــۇ؟ ســىز يەن

5. شېئىرنى بىر پارچە ئەسەرگە ئايالندۇرۇپ يېزىڭالر.

كۆنۈكمە
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ئاساسىي مەشىق

ــارا  ــى ئۆزئ ــر گۇرۇپپىدىكــى ئىككــى جۈملىن 1. تۆۋەندىكــى ھــەر بى
سېلىشــتۇرۇڭالر، ئاســتى ســىزىلغان ســۆزلەرنىڭ ئــۇ جۈملىلــەردە قانداق 

مەنــە ئىپادىلىگەنلىكىنــى چۈشــىنىۋېلىڭالر.
تاھىرنىڭ مەكتەپكە كىرگىنىگىمۇ بىر يىل بولۇپ قالغانىدى.  

ــر يىــل  ــى يۇمۇپ-ئاچقۇچــە بى ــۇ كۆزن ــڭ مەكتەپكــە كىرگىنىگىم تاھىرنى

ــۇپ قالغانىــدى.  بول

قۇشالر تورنى كۆتۈرگەن پېتى ئۇچۇپ كېتىپتۇ.
قۇشالر تورنى كۆتۈرگەن پېتى پىررىدە ئۇچۇپ كېتىپتۇ.

سەھەردە چىققان شامالالر بۇلۇتالرنى ئېلىپ كەتتى.
سەھەردىكى غۇر-غۇر شامالالر بۇلۇتالرنى ئېلىپ كەتتى.

بويســۇندۇرااليدۇ،  چوققىنــى  ھەرقانــداق  دۇنيادىكــى  ئىــرادە  قەيســەر 
ــىلەر،  ــۇم يېتەلەيس ــا چوق ــاڭالر ئارزۇيۇڭالرغ ــك بولس ــەر ئىرادىلى ــىلەر قەيس س

ئىنشــائالالھ!
قەيســەر ئىــرادە دۇنيادىكــى ھەرقانــداق ئېگىز-ئېگىــز چوققىالرنىمــۇ 
كاتتا-كاتتــا  بولســاڭالر،  ئىرادىلىــك  قەيســەر  ســىلەر  بويســۇندۇرااليدۇ، 

يېتەلەســىلەر، ئىنشــائالالھ! ئارزۇيۇڭالرغــا چوقــۇم 

2. تۆۋەندىكــى ســۆزلەرنى توغــرا تەلەپپــۇز قىلىــپ ئوقۇشــنى ۋە 
ئۆگىنىۋېلىــڭالر. يېزىشــنى 

دەۋالىشــىش، دەۋاگەرلــەر، خىيانەتــكار، قانائەتچانلىــق، مەغرۇرلىقــى، 
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ھەپىلىشــىش، تەقدىرنامــە، چاتقاللىقــالر، پىكىرلىشــىش.

3. تۆۋەندىكى سۆزلەرنىڭ قارىمۇقارشى مەنىسىنى يېزىڭالر.

ئەالچى

الياقەتلىك

يوشۇرۇنچە

ئالدىراپ

ئولتۇرۇش

قىش

ئاستىدا جاۋابكار

4. بــوش ئورۇنالرغــا مۇۋاپىــق ســۆز قويــۇپ، تۆۋەندىكــى جۈملىلەرنى 
راۋان جۈملىلەرگــە ئايالندۇرۇڭالر.

1( ... بارىن جىھادىدا شەھىد بولۇپ كەتتى.
2( ... سىنىپتا ئەستايىدىل دەرس ئاڭالۋاتىدۇ.

3( ... بىزنىڭ ئانا ماكانىمىز.
4( خىتاي كاپىرلىرى ...

5( ئوقۇتقۇچىالر ...

5. تۆۋەندىكى تېپىشماقالرنى تېپىڭالر.

ئاستىن-ئۈستۈن ئىككى چىشلىق،
كالپۇكى يوق پەقەتال.

يەلكىسىدە يالغۇز قانات،
ئۈچىيى يوق قورساقتا.
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شۇڭالشقىمۇ ئىشتىھاسى،
تارتماس ئۇنىڭ تاماققا.

   ئويالپ باققىن، جان ئاداش،
   ئۆچتۈر ئۆسكەن تىرناققا.

ــۈرۈپ  ــپ كۆچ ــق قىلى ــىللەرنى چىرايلى ــى ماقال-تەمس 6. تۆۋەندىك
ــڭالر. يېزى

يەتتە ئۆلچەپ بىر كەس.

ئاقىلغا ئىشارەت، نادانغا جۇۋالدۇرۇز.

پۇل تاپقىچە، ئەقىل تاپ.

ياغاچنى رەندە تۈزەيدۇ،
ئادەمنى تەربىيە )تۈزەيدۇ(.
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باھار كەلدى.
ــەن  ــى بىل ــە كىرىش ــل رەڭگ ــۇس قىزى ــڭ س ــەھەردە ئۇپۇقنى ــاڭ س ت
ــەڭ  ــەن ت ــى بىل ــار كېلىش ــا؛ باھ ــان يۇلتۇزالرغ ــدا تۇرغ ــۈش ئالدى ئۆچ
ــە پۈركەنگــەن  ــا؛ چېچەكلەرگ يېشــىل لىباســقا ئورالغــان گــۈزەل تاغالرغ
ــاي  ــان تورغ ــاڭ ئەلچىســى بولغ ــم. ت ــەن باقتى ــك بىل ــا زوقمەنلى باغالرغ
كۆككــە كۆتۈرۈلــۈپ، بــار ئــاۋازى بىلــەن ســايراپ ئالــالھ تائاالغــا ھەمــدە 

ــدى. ــا ئى ئېيتماقت
قۇيــاش ئاستا-ئاســتا كۆتۈرۈلــدى. ئــۇ ئالالھنىــڭ رەھمىتىنــى 
ئىللىــق نــۇرى بىلــەن زېمىنغــا چاچماقتــا ئىــدى. مــەن مانــا شــۇ گــۈزەل 

ــم.  ــول ئالدى ــاراپ ي ــە ق ــەھەردە مەكتىپىمگ س
ئىللىــق ھــاۋا، مەيىن شــامال يۈزلىرىمىنى ســۆيمەكتە ئىدى. يېشــىللىققا 
پۈركەنگــەن تــاغ-داال، ئېتىز-قىــرالر قەلبىمنــى چەكســىز ســۆيۈندۈردى 
ۋە ئىختىيارســىز ھالــدا »ماشــائالالھ!« دەپ ســالدىم. نېمىشــقا دەمســىز 
دوســتۇم؟ ئەجىبــا بــۇ زېمىنــالر بىرقانچــە ئــاي بــۇرۇن قاقاســلىق 
ــق  ــر ھاياتلى ــم يېڭــى بى ــر قېتى ــە بى ــا يەن ــالھ ئۇالرغ ئەمەســمىتى؟ ئال
ئاتــا قىلىــپ، شــۇ قاقــاس زېمىندىــن ھــەر خىــل ئۆســۈملۈكلەرنى 
ــن  ــۇغ مۆجىزىلىرىدى ــڭ ئۇل ــالھ تائاالنى ــۇ ئال ــۇ؟  ب ــدۈرۈپ بەرمىدىم ئۈن

ــەن؟! ــاي تۇرااليم ــران قالم ــۇ ھەي ــەن قانداقم ــرى تۇرســا، م بى

ئالتىنچى بۆلەك

باھار كەلدى
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ــرى يالىڭاچلىنىــپ قالغــان ئــۆرۈك دەرىخــى  قــاراڭ، قىشــتىن بې
باھــار كېلىشــى بىلــەن نېمانچــە گــۈزەل بېزەنگــەن!؟ بــار ئــاۋازى بىلــەن 
ــان قارلىغاچــالر ۋە تۈرلۈك-تۈمــەن قۇشــالرغا قــاراڭ! ئــۇالر  چۇڭۇلداۋاتق
ھــەم خــۇددى رەببىمىــز ئالــالھ تائاالغــا ھەمــدە ئېيتىۋاتقانــدەك قىالتتــى. 

ــالھ پاكتــۇر!  ســۇبھانەلالھ، تەبىئەتنىــڭ رەببــى ئال
مــەن ئىختىيارســىز ھالــدا رەببىمگــە ئىلتىجــا قىلدىــم: »ئــەي 
ــى ۋە  ــى! مېن ــڭ رەبب ــەي ئالەملەرنى ــى زات، ئ ــى تىرىلدۈرگۈچ ئۆلۈكلەرن
مــاڭا ئوخشــىغان سانســىزلىغان ســەبىيلەرنى توغــرا يولغــا باشــلىغىن، 
ــدەك،  ــن، ئىشــنىڭ بېشــى ســەھەردىن< دېگەن ــڭ بېشــى باھاردى >يىلنى

ــن!«. ــپ بەرگى ــك قىلى ــى خەيرىلى ــۇ كۈنىمىزن ــڭ ب بىزلەرنى
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1. تېكىســتنى ئۈنلــۈك، راۋان ۋە ھېسســىياتلىق ئوقۇشــنى مەشــىق 
قىلــڭالر.

2. باھارنىــڭ يېتىپ كەلگەنلىكىنى قايســى تەرەپلەردىــن كۆرۈۋالغىلى 
بولىــدۇ؟ قىــش بىلــەن باھارنىڭ قانــداق ئوخشىماســلىقلىرى بار؟

3. تۆۋەندىكى سۆزلەرنىڭ ماس كېلىدىغانلىرىنى ئۆزئارا تۇتاشتۇرۇڭالر.

ــۈپەتلىرىنى  ــى س ــڭ قايس ــلەردىن ئالالھنى ــى ئۆزگىرىش 4. باھاردىك
ــز؟ بىلىۋاالاليمى

5. تۆۋەندىكى سۆزلەرگە ئىككىدىن جۈملە تۈزۈڭالر.
ئاستا-ئاستا، مەيىن شامال، قانداقمۇ، تۈرلۈك-تۈمەن.

6. تېكىستنىڭ ئاخىرقى ئابزاسىنى يادلىۋېلىڭالر.

كۆنۈكمە

ئېيتماقئىللىق

پاكتۇر

شامال

ھەمدە

ئالالھ
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باھار كەلدى

قىش پەسلىنى ئۇزىتىپ،
قار-مۇزالرنى ئېرىتىپ.
يەر-جاھاننى ئىللىتىپ،

باھار كەلدى زېمىنغا.

جانىۋارالر مىدىرالپ،
قارلىغاچالر ۋىچىرالپ،
مايسىالرمۇ پىچىرالپ،
باھار كەلدى زېمىنغا.

ئېچىلىپ گۈل-چېچەكلەر،
تەڭگە بولۇپ تېرەكلەر،

جەۋالن قىلىپ لەگلەكلەر،
باھار كەلدى زېمىنغا.

سۇغا تولۇپ ئېرىقالر،
پىلتىڭ ئېتىپ بېلىقالر،

كۆكىرىپ تال-چىۋىقالر...
باھار كەلدى زېمىنغا.
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پاقا-قۇمچاق كۇركىراپ،
ئىللىق شامال غۇرقىراپ،

چاقپەلەكلەر پىرقىراپ،
باھار كەلدى زېمىنغا.

كىيىپ يېشىل چاپاننى،
ئىشقا چىلالپ جاھاننى،

جانالندۇرۇپ ھەر ياننى...
باھار كەلدى زېمىنغا.

كېلىڭ دوستالر ئوينايلى،
دەريا بويى بوياليلى،

ئۈنلۈك تەكبىر توۋاليلى،
باھار كەلدى زېمىنغا.

1. شېئىرنى جانلىق دېكالماتسىيە قىلىشنى ئۆگىنىۋېلىڭالر.
2. قارلىغاچنىــڭ ۋىچىرلىشــى بىلــەن باھــار پەســلىنىڭ قانــداق 

باغلىنىشــلىقى بــار؟ لەگلەكلەرنىڭچــۇ؟
3. بىــر يىلــدا قانچــە پەســىل بــار؟ ســىز قايســى پەســىلنى ياخشــى 

كۆرىســىز؟
4. ســىز ئەتىيــاز پەســلىدە دوســتلىرىڭىز بىلــەن قايســى ئويۇنالرنــى 

ئوينــاپ باققــان؟

كۆنۈكمە
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ئەھمىيەتلىك دەم ئېلىش كۈنى

بۈگــۈن ئەھمەدنىــڭ دەم ئېلىــش كۈنــى ئىــدى. ھــاۋا ناھايىتــى ئوچــۇق 
ــى  ــق نۇرلىرىن ــاش ئىللى ــەن قۇي ــىرىگىنىچە كۆتۈرۈلگ ــۇپ، كۈلۈمس بول
ــۇپىدا  ــاكا س ــد ئ ــدى. خالى ــا ئى ــا چاچماقت ــەن زېمىنغ ــېخىيلىق بىل س
ئولتــۇرۇپ ھويلىغــا كــۆز يۈگۈرتكــەچ بىــر نېمىلەرنــى ئويالۋاتاتتــى. ئــۇ 

ــى چاقىــردى: ــۇردى-دە، ئوغلــى ئەھمەدن ــن ت تۇيۇقســىز ئورنىدى
ـــ ئەھمەد! ھوي ئەھمەد! بۇياققا چىققىنە ئوغلۇم!

ئەھمــەد  ئويالۋاتقــان  چىقىشــنى  ئوينىغىلــى  بىلــەن  دوســتلىرى 
ھالــدا: خۇشــياقمىغان  ئــاڭالپ  ئاۋازىنــى  دادىســىنىڭ 

ـــ نېمە بولدى دادا! ـــ دەپ ئۆيدىن چىقتى. دادىسى:
ــاۋۇ يەرنــى كــوالپ،  ـــــ ســەن گۈرجــەك بىلــە كەتمەننــى ئېلىــپ، ئ
ــــ دەپ، ھويلىنىڭ ســول  بوشــاتقىن بــاالم. ئــۇ يەرگــە ئەنجــۈر تىكەيلى،ـ 
ــاش«  ــى »ئوين ــەد بۈگۈنك ــەتتى. ئەھم ــى كۆرس ــوش يەرن ــى ب تەرىپىدىك
ــك  ــدا ئېرىنچەكلى ــا ئەپسۇســالنغان ھال ــات بولغانلىقىغ ــڭ بەرب خىيالىنى
بىلــەن قولىغــا گۈرجەكنــى ئېلىــپ كۆرســەتكەن يەرنى كوالشــقا باشــلىدى. 
ئــۇ بىــردەم كولىغاندىــن كېيىــن بوشــىتىلغان توپىالرنــى ئېلىشــقا 

ــدى. تۇتۇن
ــۇن  ــەن نۇرغ ــپ يۈرگ ــراش مېڭى ــپ، ئالدى ــى ئېلىۋېتى ــۇ توپىالرن ئ
ــىنى  ــەر ئۇۋىس ــدە: »چۈمۈلىل ــدى-دە، كۆڭلى ــۆرۈپ قال ــى ك چۈمۈلىلەرن
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ــېلىپ  ــۇرۇپ، سەپس ــپ ئولت ــە؟« دەپ زوڭزىيى ــلىدىممۇ نېم ــۇزۇپ تاش ب
قارىغــان ئىــدى، ۋاھ! ئاجايىــب چــوڭ ۋە گــۈزەل ســېلىنغان چۈمۈلىلــەر 

ــۆردى. ــىنى ك ئوردىس

ــر  ــېلىنغانكى، ھەربى ــەن س ــتىلىق بىل ــۇنچىلىك ئۇس ــوردا ش ــۇ ئ ب
ھەرخىــل  رەتلىكلىكــى،  ئېگىزلىكــى،  توملۇقــى،  تۈۋرۈكنىــڭ 
ــە ھەسســە  ــن نەچچ ــرى، ئۆزىدى ــش ئېغىزلى ــڭ كىرىش-چىقى بۆلۈملەرنى

ســەپ  كۆتــۈرۈپ  نەرســىلەرنى  يوغــان 
ــۇنى  ــەر قوش ــان چۈمۈلىل ــپ كېتىۋاتق تارتى
قالــدۇرۇپ،  ھەيرانۇ-ھــەس  ئادەمنــى 
چۆچەكلەردىكــى پادىشــاھالر ئوردىســىنى 
ــى  ــدا ئىشــلەۋاتقان خىزمەتچىلەرن ۋە ئوردى

ئەســلىتەتتى.
ــدا  ــۇ قىزىقســىنغان ھال ــەد تېخىم ئەھم
كۆزىتىشــكە  دۇنياســىنى  چۈمۈلىلــەر 
باشــلىدى. شــۇ ئەســنادا ھويلىغــا چىققــان 
خالىــد ئــاكا ئەھمەدنىــڭ ئىشــلىمەي يەرگــە 

ــۆرۈپ: ــى ك ــاراپ ئولتۇرغىنىن ق
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دەپ  ـــــ  كېتىپســەنغۇ!؟  ئولتــۇرۇپ  ئىشــلىمەي  ئەھمــەد،  ـــــ 
ئەھمــەد:  ســورىغانىدى، 

ـــــ دادا! قاراڭــە! چۈمۈلىلــەر كىچىــك بولغــان بىلــەن بــەك ئەقىللىــق 
ــاپتۇ.  ــوردا س ــر ئ ــۈزەل بى ــب گ ــۇالر ئاجايى ــەن، ئ ــۈك ئىك ــەم كۈچل ھ
ئۇالرغــا بۇنــداق مۇرەككــەپ بىناكارلىــق ماھارىتىنــى كىــم ئۆگەتكەنــدۇ؟ 
ــــ دەپ، ئەقلــى يەتمەي دادىســىغا  بــۇ ئۇالرغــا نەدىــن كەلگــەن ئەقىلــدۇ؟ـ 
ســوئال نەزىــرى بىلــەن قارىــدى. دادىســى ئەھمەدكــە تەۋھىــد ۋە ئىماننــى 
چۈشەندۈرۈشــنىڭ ياخشــى پۇرســىتى كەلگەنلىكىنــى ھېــس قىلىــپ، 

چۈشەندۈرۈشــكە باشــلىدى:
ـــــ ئوغلــۇم، چۈمۈلىلەردىكــى بــۇ ماھــارەت ھەرگىزمــۇ چۈمۈلىلەرنىڭ 
ئەقىللىقلىقىدىــن ئەمــەس، بەلكــى ئالــالھ تەرىپىدىــن ئۇالرغــا بېرىلگــەن 
بىــر ئىلھامــدۇر. چۈمۈلىلەرنىــڭ بــۇ ماھارىتىــال ئەمــەس، بەلكــى 
ئالــالھ  مۇكەممەللىكــى  مەۋجۇداتالرنىــڭ  پۈتكــۈل  ۋە  جانلىقالرنىــڭ 
ــىتىپ  ــى كۆرس ــۈك قۇدرىتىن ــدە بۈي ــى ھەم ــك ۋە بارلىق ــڭ بىرلى تائاالنى

ــەردۇر. ــەن ئاالمەتل ــان روش بېرىدىغ
بارچــە  ئۇنىڭدىكــى  ۋە  ئالــەم  پۈتكــۈل  ئوغلــۇم!  ئەقىللىــق 
مەۋجۇداتــالر ھەرگىزمــۇ بىــكار يارىتىلمىغانــدۇر. ئالــالھ تائــاال مۇبــارەك 
قۇرئانــدا مۇنــداق دەيــدۇ: »شۈبھىســىزكى، ئاســمانالرنىڭ ۋە زېمىننىــڭ 
يارىتىلىشــىدا، كېچــە بىلــەن كۈندۈزنىــڭ نۆۋەتلىشــىپ تۇرۇشــىدا ئەقىــل 
ئىگىلىــرى ئۈچــۈن، ئەلۋەتتــە، روشــەن دەلىللــەر بــار ]190[. ئــۇالر ئــۆرە 
ــدۇ،  ــلەپ تۇرى ــى ئەس ــۇ ئالالھن ــۇ، ياتقاندىم ــۇ، ئولتۇرغاندىم تۇرغاندىم
ئاســمانالرنىڭ ۋە زېمىننىــڭ يارىتىلىشــى توغرىســىدا پىكىــر يۈرگۈزىــدۇ. 
)ئــۇالر ئېيتىــدۇ:( >پەرۋەردىگارىمىــز! بۇنــى بىــكار ياراتمىدىــڭ، ســەن 

ــاقلىغىن< ]191[«)1(� ــن س ــى دوزاخ ئازابىدى ــەن، بىزن پاكتۇرس
ئالــالھ تائــاال ئىنســاننىڭ قىلغان ھەربىــر ســۆز ۋە ئىش-ھەرىكىتىنى 

)1( سۈرە ئال ئىمران 190- ۋە 191- ئايەتلەر.
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بىلىــپ تۇرىــدۇ، ئالــالھ ھەممىنــى ياخشــى بىلگۈچىــدۇر. شــۇڭا، ئالالھقا 
ھېچنەرســىنى شــېرىك كەلتۈرمــەي بويســۇنۇش بىــز ئىنســانالرنىڭ بۇرچى 

ۋەزىپىسى. ۋە 
ــدا  ــورۇپ، چىرايى ــى ي ــڭ كاللىس ــان ئەھمەدنى ــى ئاڭلىغ ــۇ گەپلەرن ب
مەمنۇنلــۇق ۋە خۇشــاللىق ئەكــس ئەتتــى. بۈگــۈن ئەھمــەد ئۈچــۈن 

ــدى. ــان ئى ــۈن بولغ ــر ك ــك بى ــى ئەھمىيەتلى ناھايىت
ــۈك،  ــەك، مۈش ــى، كېپىن ــەل ھەرىس ــۇ ھەس ــالپ ئ ــۇنىڭدىن باش ش
ــان،  ــە قىزىقىدىغ ــى كۆرس ــقىلىپ نېمىن ــق... ئىش ــوي، بېلى ــت، ق ئى
ــى  ــى مۆجىزىلەرن ــڭ مەخلۇقاتلىرىدىك ــان ۋە ئالالھنى ــۇر قىلىدىغ تەپەكك

ــدى. ــان بول ــى كۈچەيتىدىغ ــۆرۈپ ئىمانىن ك



78

ئالتىنچى بۆلەك

1. تېكىستنى راۋان، توغرا ئوقۇشنى مەشىق قىلىڭالر.
2. سۆز بىرىكمىسى تۈزۈڭالر.

3.  تۆۋەندىكى سۆزگە جۈملە تۈزۈڭالر.
... بەزىلىرى ... بەزىلىرى ...

ھەيرانۇ-ھەس قالماق.

4. سىز بۇ چۈمۈلىلەردىن قانداق تەسىرات ئالدىڭىز؟
5. سۈرە ئال ئىمراننىڭ 190- ۋە 191- ئايەتلىرىنى يادلىۋېلىڭالر.

كۆنۈكمە

چىرايلىق

خۇشال

ئەقىللىق

ئېگىز كىچىك

�گۈزەل

�

�

�

�

�
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ھۆججــەت دېگىنىمىــز سېتىش-ســېتىۋېلىش، ئامانــەت قويــۇش، 
تاپشــۇرۇۋېلىش، ئارىيەتكــە بېرىــش، توختاملىشــىش، ئىجارىگــە ئېلىــش 
ــون،  ــپات، تال ــا ئىس ــان يازم ــىۋەتلەرنى ئىپادىلەيدىغ ــق مۇناس قاتارلى

ــارەت. ــن ئىب ــە قاتارلىقالردى باغاقچ
ھۆججەتكــە ئالــدى بىلــەن ئالــالھ تائاالغــا ھەمدۇ-ســانا، پەيغەمبــەر 
ــدى  ــن،  ئال ــن كېيى ــالپ بولغاندى ئەلەيھىسســاالمغا دۇرۇت ۋە ســاالم يول
بىلــەن ھۆججەتلىشــىدىغان ئىككــى تەرەپنىــڭ ئىســمى يېزىلىــدۇ، كېيىــن 
ــۈپىتى،  ــانى، س ــىلەرنىڭ س ــش ۋە نەرس ــان ئى ــمەكچى بولغ ھۆججەتلەش
شــەكلى، چوڭ-كىچىكلىكــى، ھەجىمــى ۋە ئېغىرلىقــى... قاتارلىــق 
ــن  ــدۇ، ئاندى ــت، ســەمىمىي ۋە ئەســتايىدىل يېزىلى تەپســىالتالر كونكرې
تەپســىلىي  مەســئۇلىيىتى  تەرەپلەرنىــڭ  ۋە  مۇددىتــى  ھۆججەتنىــڭ 
يېزىلىــدۇ. ئــەڭ ئاخىرىــدا گۇۋاھچىــالر، ئــورۇن ۋە ۋاقىــت ئەســكەرتىپ 
يېزىلىــدۇ. ئۇنىڭدىــن باشــقا يەنــە ھۆججــەت ئســىالم دىنىمىزغــا خىــالپ 
كېلىدىغــان ھېچقانــداق شــەرت ۋە مەزمۇننــى ئــۆز ئىچىگــە ئالماســلىقى 

كېــرەك.
تۆۋەندە ئۈلگە سۈپىتىدە بىر پارچە ھۆججەت بېرىلدى.

ھۆججەت

ئالتىنچى بۆلەك
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1. ھۆججەت دېگەن نېمە؟
2. بىر پارچىدىن ھۆججەت يېزىڭالر.

كۆنۈكمە
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ئاساسىي مەشىق

1. تۆۋەندىكــى ســۆزلەرنىڭ مەنىســىنى چۈشــىنىۋېلىڭالر ھەمــدە 
توغــرا ئوقۇشــنى ۋە يېزىشــنى ئۆگىنىۋېلىــڭالر.

تورغاي، چۇڭۇلداش، خەيرلىك، جان-جانىۋارالر، كۇركىراش.

2. »باھــار« دېگــەن تېكىســتتە »قــاراڭ« دېگەن ســۆز قايســى جايالردا 
ئىشــلىتىلگەن؟ شــۇنىڭغا ئوخشــىتىپ ئىككى جۈملە تۈزۈڭالر.

3. تۆۋەندىكى شېئىرنى يادلىۋېلىڭالر.

باغقا گۈللەر تېرىدىم،
تۆكۈپ كۈمۈش تەرىمنى.

گۈل-چېچەككە پۈركەيمەن،
بۈك-باراقسان بېغىمنى.

گۈل بېغىمغا قۇياشنىڭ،
ئالتۇن نۇرى چېچىالر.

پەرۋىش تېپىپ گۈللىرىم،
گۈزەل، كۆركەم ئېچىالر.

دەستە تۈزۈپ شۇ گۈلدىن،
ئۇستازىمغا تۇتىمەن.

دىن ھەم پەننى ئۆگىنىپ،

بەيگىلەردە ئۇتىمەن.

4. بالىالرنىــڭ ســاالمەتلىكىگە زىيــان يەتكۈزىدىغــان تۆۋەندىكــى 
ــاقلىنىڭ. ــن س ــان ئادەتلەردى يام

1( ئۇخلىغاندا بېشىنى چۈمكىۋېلىش.
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2( ئارام كۈنلىرى ھۇرۇنلۇق قىلىپ تاماقمۇ يېمەي ئۇخالش.
ــى  ــدە ئىكك ــىنى كۈن ــى چىش ــلىق ياك ــىنى مىسۋاكلىماس ــم چىش 3( دائى

قېتىــم چوتكىلىماســلىق.
4( تاماق ۋە باشقا قوشۇمچە يېمەكلىكلەرنى تالالش.

5( تاماقتىن بۇرۇن قولىنى يۇماسلىق، مەينەت قولى بىلەن يېمەكلىكلەرنى 
يېيىش.

6( قولىنى چىشلەپ يۈرۈش.
7( داۋاملىق قۇالق ۋە بۇرۇننى كوچىالش.

8( تاپشۇرۇق ئىشلىگەندە تۈز ئولتۇرماسلىق.
9( يۇيۇنماسلىق.
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ــن  ــى يوقلۇقتى ــالھ بىزن ــر ئال ــە قادى ــتالر، ھەممىگ ــۆيۈملۈك دوس س
بــار قىلــدى. ئالــالھ بەكمــۇ مېھرىبــان بولغاچقــا، بىزنــى يارىتىــپ 
بولۇپــال ئــۆز ھالىمىزغــا تاشــالپ قويماســتىن، بىزگــە يەنــە بىــز ســاناپمۇ 
بواللمايدىغــان دەرىجىدىكــى چەكســىز نېئمەتلىرىنــى ئاتــا قىلــدى. بىــز 
ئەنــە شــۇ نېئمەتلــەر دېڭىزىــدا خــۇددى بېلىــق ســۇدا ئــۈزۈپ يۈرگەنــدەك 
ئىنتايىــن ئەركىــن ھالــدا ئــۈزۈپ يۈرمەكتىمىــز. بېلىــق سۇســىز 
ــۇ  ــر دەقىقىم ــىز بى ــڭ نېئمەتلىرىس ــۇ ئالالھنى ــىيالمىغاندەك، بىزم ياش
ــۇنچە  ــە ش ــالھ بىزگ ــۇ؟ ئال ــالپ باقتىڭالرم ــن ئوي ــىيالمايمىز. لېكى ياش
ــۈكۈر  ــا قىلغــان تۇرســا، بىــز ئۇنىڭغــا ش كاتتــا نېئمەتلىرىنــى ئات

ــىيااليمىز؟! ــۇ ياش ــە قانداقم ــاي يەن قىلم
بۈگــۈن بىــز ئۆزىگــە ئاتــا قىلىنغــان نېئمەتلەرنــى ھەقىقىــي تونۇغــان 
ۋە نېئمەتكــە شــۈكۈر قىلىشــتا شــانلىق ئابىــدە تىكلىگــەن بۈيــۈك بىــر 
ــۇ  ــۇم ب ــىلەرمۇ چوق ــە س ــز. مېنىڭچ ــۇپ چىقىمى ــەن تونۇش ــان بىل ئىنس
كىشــىنىڭ كىملىكىنــى بىلىشــكە بــەك قىزىقىۋاتىســىلەرغۇ دەيمــەن. قېنى 

ئەمىســە بــۇ كىشــى بىلــەن تونۇشــۇپ چىقايلــى.
بــۇ پەزىلەتلىــك كىشــىنىڭ ئىســمى ئــۇرۋە ئىبنــى زۇبەيــر. ئــۇ 
ــل  ــر يى ــتىن بى ــى ئاخىرلىشىش ــڭ خەلىپىلىك ــى خەتتابنى ــەر ئىبن ئۆم
بــۇرۇن مۇســۇلمانالرنىڭ ئــەڭ ئېســىل ۋە مەرتىۋىلىــك بىــر ئائىلىســىدە 
ــا  ــۇ بەكرىنىــڭ قىــزى ئەســما، ئان تۇغۇلغــان. ئۇنىــڭ ئانىســى ـــــ ئەب
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ئۇرۋە ئىبنى زۇبەير
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تــەرەپ بوۋىســى ـــــ پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ غاردىكــى ھەمراھــى 
ــى  ــەرەپ مومىس ــىددىق، دادا ت ــرى س ــۇ بەك ــى ئەب ــى خەلىپىس ۋە تۇنج
ـــــ پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ ھاممىســى ســەفىيە، ھاممىســى ـــــ 
مۇئمىنلەرنىــڭ ئانىســى ئائىشــە )ئالــالھ ئۇالردىــن رازى بولســۇن( ئىــدى. 
ئــۇرۋە ئىلىــم ئۆگىنىشــكە ئىنتايىن ھېرىســمەن ۋە تىرىشــچان بولۇپ، 
ســاھابىلەردىن ۋە مۇئمىنلەرنىــڭ ئانىســى )ھاممىســى( ئائىشــەدىنمۇ 
ــىدا  ــن ئىش ــۇلمانالر دى ــى مۇس ــۆز دەۋرىدىك ــپ، ئ ــم ئېلى ــۇن بىلى نۇرغ

تايىنىدىغــان يەتتــە نەپــەر كاتتــا ئالىمنىــڭ بىرىگــە ئايالنغانىــدى.
ئــۇرۋە ئىلىــم ئۆگىنىپــال قالماســتىن، ئىلىــم بىلــەن ئەمەلنــى 
بىرلەشــتۈرگەن ئىبادەتــكار ۋە شــۈكۈر قىلغۇچــى كىشــى ئىدى. ئــۇ يازنىڭ 
ــۇزۈن تومــۇز ئىسســىق كۈنلىرىدىمــۇ كــۆپ روزا تۇتاتتــى، كېچىلىــرى  ئ
ــەن  ــر قىلىــش بىل ــى زىكى ــم ئالالھن ــى دائى ــى، تىل كــۆپ نامــاز ئوقۇيتت
ــراھ  ــىرداش ھەم ــە س ــى ئۆزىگ ــڭ كىتابىن ــۇ ئالالھنى ــى. ئ ــۆل تۇراتت ھ
ــى  ــن بىرىن ــڭ تۆتتى ــدۈزى قۇرئاننى ــى كۈن ــەر كۈن ــۇپ، ھ ــان بول قىلغ
ئوقۇيتتــى، كېچىســى قالغــان قىســمىنى يادقــا تىــالۋەت قىالتتــى، ئــۇ تاكى 
ــتۇرغان  ــەي داۋامالش ــى ئۈزۈلدۈرم ــۇ ئىبادەتن ــە ب ــڭ ئاخىرىغىچ ھاياتىنى

ــدى. ــر قېتىمــال قىاللمىغــان ئى ــەت بى ــۇپ، پەق بول
ــدى: مۇســۇلمانالرنىڭ خەلىپىســى  ــداق بولغانى ــەۋەبى مۇن ــڭ س بۇنى
ئۇنــى دەمەشــىقكە ھۇزۇرىغــا چاقىرتتــى. ئــۇ چــوڭ ئوغلــى بىلــەن بىللــە 
خەلىپىنىــڭ يېنىغــا كەلگەنــدە، خەلىپــە ئۇنــى قىزغىــن قارشــى ئېلىــپ، 
ــۇ  ــا، دەل مۇش ــەتتى. ئەمم ــرام كۆرس ــى ئىززەت-ئىك ــا ناھايىت ئۇنىڭغ
ۋاقىتتــا ئالــالھ تائــاال ئۇنىــڭ نېئمەتلەرگــە شــۈكۈر قىلغۇچــى ۋە بــاال-
مۇســىبەتلەرگە ســەۋر قىلغۇچــى كىشــى ئىكەنلىكىنــى ســىناش ئۈچــۈن، 
ئۇنىڭغــا پەقــەت تەقۋالىــق بىلــەن بېزەلگەن قەلــب ئىگىلىرى ۋە يۈكســەك 
ــر  ــان ئېغى ــلىق بېرەلەيدىغ ــەرال بەرداش ــۈكۈرچان بەندىل ــى ش دەرىجىدىك

بىــر ســىناقنى بــەردى.
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ــىغا  ــڭ ئاتخانىس ــۈن خەلىپىنى ــالش ئۈچ ــى باغ ــى ئېتىن ــڭ ئوغل ئۇنى
ــن  ــۇ ھاياتىدى ــى-دە، ئ ــى تەپت ــك بىرن ــى ئەجەللى ــات ئۇن ــدە، ئ كىرگەن
ــۇرۋە  ــن مۇســىبەتلەنگەن ئ ئايرىلــدى. ئوغلىنىــڭ ئۇشــتۇمتۇت ئۆلۈمىدى
ئوغلىنــى ئەمدىــال يەرلىكىگــە قويــۇپ تۇرۇشــىغا پۇتىغــا كېســەل 
تېگىــپ، پۇتــى ئىششــىپ، ئىششــىق تېــزال كېڭىيىــپ كەتتــى. خەلىپــە 
بــۇ ئەزىــز مېھمىنــى ئۈچــۈن ھەرقايســى جايالردىــن دوختــۇر چاقىرتتــى. 
ئەممــا، دوختۇرالرنىــڭ ھەممىســى ئۇنىــڭ بىــر پۇتىنــى كېسىۋەتمىســە، 
ئىششــىقنىڭ پۈتــۈن بەدەنگــە تارقىلىــپ، ئۇنىڭ جېنىنــى ئالىدىغانلىقىنى 

ئېيتتــى.
دوختــۇر ئۇنىــڭ پۇتىنــى كېســىش ئۈچــۈن گــۆش يارىدىغــان ئۇســتۇرا 
ــى دورا  ــت قىلغۇچ ــداق مەس ــپ، ھېچقان ــپ كېلى ــى ئېلى ــەن ھەرىن بىل
ئىشلەتمەســتىن ئۇســتۇرا بىلەن گۆشــىنى يــاردى-دە، ســۆڭەككە يەتكەندە 
ــدە،  ــر ھەرىدىگەن ــۇر ھەربى ــلىدى. دوخت ــكە باش ــەن ھەرىدەش ــەرە بىل ھ
ئــۇرۋە تەكبىــر توۋاليتتــى، تەھلىــل ئوقۇيتتــى... ئاخىــرى ئۇنىــڭ پۇتــى 
ــۇرۇۋېتىش  ــى پىش ــش ۋە جاراھەتن ــى توختىتى ــا، قانن ــىلدى. ئەمم كېس
ئۈچــۈن، ئۇنىــڭ پۇتــى قازاندىكــى پورۇقــالپ قايناۋاتقــان ياغقــا تىقىلــدى. 
بــۇ ۋاقىتتــا ئــۇرۋە قاتتىــق ئاغرىــق دەســتىدىن ئــۇزاق ۋاقىــت ھوشــىدىن 
كەتتــى. مانــا مۇشــۇ ئىــش ســەۋەبلىك ئــۇ پۈتــۈن ھاياتىــدا ئۈزۈلدۈرمــەي 
ــان  ــاي قالغ ــال قىاللم ــر قېتىم ــى بى ــان ئىبادىتىن داۋامالشــتۇرۇپ كېلىۋاتق

ئىــدى.
ئــۇرۋە بىــر ئوغلــى ۋە بىــر پۇتىدىــن ئايرىلغــان ھالــدا ئۆيىگــە ئېلىپ 
ــن  ــدى: »كۆرگىنىڭالردى ــداق بول ــدە دېگــەن تۇنجــى گېپــى مۇن كېلىنگەن
ئەجەبلەنمــەڭالر! ئالالھقــا چەكســىز شــۈكرىلەر بولســۇنكى، ئالــالھ مــاڭا 
تــۆت ئوغــۇل بــەردى، ئاندىــن ئۇالردىــن پەقــەت بىرىنــى ئېلىــپ كەتتــى؛ 
ئالالھقــا چەكســىز شــۈكرىلەر بولســۇنكى، ئالــالھ مــاڭا ســاغالم ئىككــى 
قــول ۋە ئىككــى پــۇت بــەردى، ئاندىــن ئۇالردىــن پەقــەت بىرىنىــال ئېلىــپ 
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كەتتــى. ئالــالھ مەنــدە كۆپنــى قالــدۇرۇپ قويــۇپ، ئازنــى ئېلىــپ كەتكەن؛ 
ــان تۇرســا،  ــم ســاالمەت قىلغ ــاالي قېتى ــم ســىناپ، ت ــر قېتى ــى بى مېن

مــەن يەنــە قانداقمــۇ ئالالھقــا شــۈكۈر قىلمــاي تۇرااليمــەن«.
كىچىــك دوســتالر! مانــا بــۇ كىشــى ئۆزىدىــن كېيىنكىلەرگــە مەڭگــۈ 
ئۆرنــەك بولىدىغــان شــۈكۈر ئابىدىســىنى قالــدۇرۇپ كەتتى. ئەنە شــۇنداق 
ئېغىــر مۇســىبەتلەنگەن بىــر كىشــى ئالالھنىــڭ ئۆزىدىكــى نېئمەتلىرىنــى 
ئەســلىگەن ۋە ئۇنىڭغــا چەكســىز شــۈكۈر قىلغــان تۇرســا، بىــز بولســاق 
ئالالھنىــڭ چەكســىز نېئمەتلىــرى ئىچىــدە بەھــۇزۇر ياشــاۋاتقان تۇرســاق، 
ــاال  ــالھ تائ ــز؟ ئال ــاي تۇرااليمى ــۈكۈر قىلم ــا ش ــۇ ئالالھق ــە قانداقم يەن
ــە  ــدۇ، نېئمەتلىرىگ ــى كۆرى ــۇ ياخش ــىنى بەكم ــان بەندىس ــۈكۈر قىلغ ش
قىلىــپ  زىيــادە  تېخىمــۇ  نېئمىتىنــى  بەندىســىگە  قىلغــان  شــۈكۈر 
ــلەپ  ــى ئەس ــڭ نېئمەتلىرىن ــت ئالالھنى ــەر ۋاقى ــز ھ ــۇڭا بى ــدۇ. ش بېرى
تۇرۇشــىمىز، نېئمەتلەرگــە شــۈكۈر قىلىشــىمىز، ھەرگىزمــۇ ناشــۈكۈرلۈك 
قىلماســلىقىمىز ھەمــدە بىزگــە بېرىلگــەن نېئمەتلەرنىــڭ شۈكرانىســىنى 
ياخشــى ئــادا قىلىشــىمىز كېــرەك. شــۇندىال ئالــالھ بىزنى ياخشــى كۆرىدۇ 

ھەمــدە بىزگــە تېخىمــۇ كــۆپ نېئمەتلەرنــى ئاتــا قىلىــدۇ.

قىلىــڭالر.  ھۆكــۈم  توغرا-خاتالىقىغــا  تۆۋەندىكىلەرنىــڭ   .1
توغرىســىغا »√« بەلگىســى، خاتاســىغا »×« بەلگىســى قويــۇڭالر.
1( ئۇرۋەنىــڭ ھاممىســى مۇئمىنلەرنىــڭ ئانىســى ئائىشــە رەزىيەلالھــۇ ئەنھا 
بولغاچقىــال، ئــۇ شــۇ دەۋردىكــى كاتتــا ئالىمغــا ئايلىنالىغــان.           )       (  
ــۈكۈر  ــكار ۋە ش ــتۈرگەن ئىبادەت ــى بىرلەش ــەن ئەمەلن ــم بىل ــۇرۋە ئىلى 2( ئ

كۆنۈكمە
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قىلغۇچــى كىشــى ئىــدى.                                             )      (
ــى  ــت قىلغۇچ ــا مەس ــكەندە، ئۇنىڭغ ــى كەس ــڭ پۇتىن ــۇرالر ئۇنى 3( دوخت
دورىالرنــى ئىشــلەتتى.                                              )      (

4( ئــۇرۋە شــۇنچە كــۆپ مۇســىبەتلەنگەن تۇرۇقلــۇق يەنىــال ئالــالھ تائاالغــا 
كــۆپ شــۈكۈرلەرنى ئېيتتــى.                                          )       (     

2. تۆۋەندىكــى ســۆزلەرنىڭ مەنىســىنى چۈشــىنىۋېلىڭالر ھەمــدە 
ھەربىرىگــە ئىككىدىــن جۈملــە تــۈزۈڭالر.

ئابىدە، پەزىلەتلىك، بوۋا، موما، ھامما، ھېرىسمەن، تەھلىل.

ــۇ  ــر دەقىقىم ــىز بى ــڭ نېئمەتلىرىس ــۈن ئالالھنى ــە ئۈچ ــز نېم 3. بى
ياشــىيالمايمىز؟  مىســال كەلتــۈرۈپ بېقىــڭ. 
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ئاياغ

قىشــنىڭ قەھرىتــان ســوغۇقى ئۆزىنــى كۆرسىتىشــكە باشــلىدى. 
ســىددىقنىڭ پۇتــى ســوغۇقتىن ئۈششــۈپ قالغــان ئىــدى، چۈنكــى يىرتىــق 
ئايىغىدىــن ســۇ ئۆتــۈپ كېتىۋاتاتتــى. ئــۇ بۇ يىل ئائىلىســىنىڭ يوقســۇل 
ــم  ــى يېرى ــپ، كۆڭل ــس قىلى ــق ھې ــم قاتتى ــى قېتى ــى تۇنج ئىكەنلىكىن
بولــدى. »ياخشــى بىــر قــۇر كىيىــم، قېلىــن بىــر چاپــان ۋە مەزمــۇت بىــر 
جــۈپ ئايــاغ ئالغۇچىلىــك پۇلىمىــز بولغــان بولســا، نېمىدېگــەن ياخشــى 

بوالتتى-ھــە!« دەپ ئۆز-ئۆزىگــە پىچىرلىــدى.
ــە  ــن ئۆيىگ ــدا مەكتەپتى ــەن ھال ــومكىنى كۆتۈرگ ــى س ــر كۈن ــۇ بى ئ
ــدا  ــەن ۋاقتى ــا كەلگ ــجىدنىڭ يېنىغ ــوڭ مەس ــى. چ ــپ كېلىۋاتاتت قايتى
ــجىدتە  ــىددىق مەس ــلىدى. س ــقا باش ــەزان ئوقۇلۇش ــىرگە ئ ــاز ئەس نام

ــەن نامــاز ئوقۇشــنى  ــەت بىل جامائ
كۆرەتتــى.  ياخشــى  ناھايىتــى 
ھويلىســىغا  مەســجىد  دەرھــال 
كىرىــپ، تاھــارەت ئېلىــش ئۈچــۈن 
كەلــدى.  يېنىغــا  جۈمەكنىــڭ 
ئورۇندۇقنىــڭ  سومكىســىنى 
يەڭلىرىنــى  قويــۇپ،  ئۈســتىگە 

تــۈردى.
كــۆپ قىســمى ئۇنىڭغــا تونــۇش 

بولغــان مۇســۇلمانالر جۈمــەك ئالدىــدا ئولتــۇرۇپ تاھــارەت ئېلىۋاتاتتــى.
ــالدى.  ــى س ــۇرۇپ، ئايىغىن ــدا ئولت ــڭ ئالدى ــر جۈمەكنى ســىددىق بى
ــق  ــدا يىرتى ــۇ ئاچچىقى ــۇ ش ــدى. ئ ــان ئى ــكىنا بولغ ــە پاس ــى يەن پايپىق
ئايىغىنــى يەرگــە ئاتتــى. دەل بــۇ ۋاقىتتــا يېنىــدا تاھــارەت ئېلىۋاتقــان 
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بىــر ئادەمنىــڭ بىــر پۇتىنــى يۇيۇپــال ئورنىدىــن تۇرغانلىقىنــى كــۆردى. 
بىچــارە ئادەمنىــڭ يەنــە بىــر پۇتــى يــوق ئىــدى. ســىددىق »ياخشــى بىــر 
ــدى.  ــل بول ــن خىجى ــم بولغانلىقىدى ــى يېرى ــوق« دەپ كۆڭل ــم ي ئايىغى
بەلكىــم، بىــر پۇتــى يــوق بــۇ ئادەمنىــڭ بىرنەچچــە جــۈپ ئايــاغ 
ئالىدىغــان پۇلــى بولۇشــى مۇمكىــن ئىــدى. ئەممــا، پــۇل بىلــەن ھەممــە 

ــى. ــېتىۋالغىلى بولمايتت ــىنى س نەرس
ــى  ــۇ كۈن ــلىدى. ئ ــقا باش ــا قىلىش ــن دۇئ ــن كېيى ــىددىق نامازدى س
ئالــالھ تائاالغــا ئۆزىگــە ســاغالم ئىككــى پــۇت ئاتــا قىلغانلىقــى ئۈچــۈن 

ــى. ــۆپ شــۈكۈر ئېيتت ك

1. تېكىســتنى تىنىــش بەلگىلىرىگــە دىققــەت قىلغــان ئاساســتا راۋان 
ئوقۇشــنى مەشــىق قىلىــڭالر.

ــاۋاب  ــوئالالرغا ج ــى س ــۇپ، تۆۋەندىك ــىق ئوق ــتنى پىشش 2. تېكىس
ــڭالر. بېرى

1( سىددىق نېمە ئۈچۈن يېڭى ئاياغ سېتىۋالمايدۇ؟
2( سىددىق نېمىشقا ئايىغىنى يەرگە ئاتىدۇ؟

3( ســىددىق نېمىشــقا »ياخشــى بىــر ئايىغىــم يــوق« دەپ كۆڭلــى يېرىــم 
بولغانلىقتىــن خىجىــل بولــدى؟

3. تۆۋەندىكى سۆزلەرگە جۈملە تۈزۈڭالر.
قەھرىتان سوغۇق، جامائەت، ناماز ئوقۇش، رەھمەت ئېيتىش.

ســاناپ  نېئمەتلىرىنــى  ئالالھنىــڭ  بولغــان  بــار  ئۆزىڭىــزدە   .4
بېقىــڭ ھەمــدە شــۇ نېئمەتلەرگــە قانــداق شــۈكۈر قىلىــش كېرەكلىكىنــى 

ــڭ. ــزە قىلى ــەن مۇالھى ــلىرىڭىز بىل ساۋاقداش

كۆنۈكمە
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ئۈممەت ئىزباسارى بىز،
قۇرئان سۈننەت يولىمىز.

بىر سەپ بولدۇق دىن ئۈچۈن،
گىرەلەشتى قولىمىز.

قۇرئان بىلەن نۇرالندى،
بۈگۈن بىزنىڭ دىلىمىز.

نېئمىتىگە ئالالھنىڭ،
ھەمدۇ-سانا ئېيتىمىز.

ئۈممەت ئۈچۈن، دىن ئۈچۈن،
سوقار بىزنىڭ قەلبىمىز.

ئىسالم ئۈچۈن چىقسا جان،
شۇدۇر ئەڭ چوڭ غەلىبىمىز.

يەتتىنچى بۆلەك

ئۈممەت ئىزباسارى بىز
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غەمكىن بولما ئەي مەزلۇم،
بىردۇر بىزنىڭ تېنىمىز.

ھۆرلۈكۈڭ چۈن ھەق ئۈچۈن،
ئاقسا رازى قېنىمىز.

بەردى بىزگە كۆپ نېئمەت،
ئۇلۇغ رەھمان رەببىمىز.

نېئمىتىگە ئالالھنىڭ،
چەكسىز شۈكۈر ئېيتىمىز.

1. شېئىرنى دېكالماتسىيە قىلىشنى ئۆگىنىۋېلىڭالر.
2. تۆۋەندىكى سۆزلەرنىڭ مەنىسىنى چۈشىنىۋېلىڭالر.

ئۈممەت، مەزلۇم، ھۆرلۈك، رەھمان، چەكسىز.

3. شېئىردا ئاساسلىق قايسى مەزمۇنالر سۆزلەنگەن؟
4. شېئىرنى يادلىۋېلىڭالر.

كۆنۈكمە
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ئاساسىي مەشىق

1. تۆۋەندىكــى جۈملىلەرنىــڭ ئــورۇن تەرتىپىنى مەزمۇنىغا ئاساســەن  
ــەپ يېزىڭالر. رەتل

ئەييــۇب ئەلەيھىسســاالم ئــۇ شــەھەردىن ئايرىلىــپ بىــر چــەت يەرگــە 
ــان  ــۈل بۆلىدىغ ــا كۆڭ ــقا ئۇنىڭغ ــن باش ــدە ئايالىدى ــىلەر ئىچى ــى، كىش كەتت

ــدى. ــى قالمى ــۇ كىش بىرم

ئەييــۇب ئەلەيھىسســاالم بۇالرنىــڭ ھەممىســىدىن ئايرىۋېتىلىــپ ســىنالدى. 
ئاخىــرى ســىناق ئۇنىــڭ بەدىنىــدە باشــالندى.

ــۇپ  ئەييــۇب ئەلەيھىسســاالمنىڭ قــوي، كاال، ئــات، تۆگــە ۋە زىرائــەت بول
ــاال- ــدى. ب ــار ئى ــرى ب نۇرغۇنلىغــان مال-مۈلكــى ۋە ئېســىل ئۆي-زېمىنلى

چاقىلىرىمــۇ كــۆپ ئىــدى.

ئــۆز ۋاقتىــدا ئــۇ پەرۋەردىگارىغــا: »ھەقىقەتــەن مېنــى بــاال )يەنــى قاتتىــق 
كېســەل( ئورىۋالــدى، ســەن ئــەڭ مەرھەمەتلىكســەن« دەپ  دۇئــا قىلــدى.

2. تۆۋەندىكــى ئابزاســتىكى بــوش ئورۇنالرغــا مۇۋاپىــق تىنىــش 
بەلگىلىرىنــى قويــۇپ كۆچــۈرۈڭالر.

ــمەن  ــەن دۈش ــەر م ــۇ__ ئەگ ــپ بېقىڭالرچ ــى__ ئېيتى ــش جامەس ــى قۇرەي ئ
ــۇ،  ــاغ ئارقىســدا ســىلەرگە ھۇجــۇم قىلماقچــى بولۇۋېتىپت ئاتلىــق قوشــۇنى ت

ــىلەر__ ــن پۈتەمس ــە چى ــڭ گېپىمگ ــەم مېنى دېس

ســېنىڭ گېپىڭگــە چىــن پۈتىمىــز__ ســېنىڭ راســتچىل__ ســەمىمىي 
ئىشــىنىمىز__ ئىكەنلىكىڭگــە 
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ــدۇرۇش  ــۆزلەرنى تول ــق س ــا مۇۋاپى ــوش ئورۇنالرغ ــى ب 3. تۆۋەندىك
ــاڭ. ــى ياس ــۆز بىرىكمىس ــق س ئارقىلى

ــي  ــدە ئەمەلى ــڭالر ھەم ــۇپ يادلىۋېلى ــنى ئوق ــى ھەدىس 4. تۆۋەندىك
تۇرمۇشــىڭالرغا تەتبىقالشــقا تىرىشــىڭالر.

ساغالمئېسىل

بىر كىشى پەيغەمبەر سەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەمگە:

پەيغەمبــەر  قىلىۋېــدى،  ســاالم  دەپ  ـــــ  ئەلەيكــۇم!  ئەسســاالمۇ  ـــــ 

ــۇردى.  ــپ ئولت ــى كېلى ــۇ كىش ــۇردى. ئ ــاالم قايت ــا س ــاالم ئۇنىڭغ ئەلەيھىسس

ئەلەيھىسســاالم: پەيغەمبــەر 

ـــ 10 ساۋاب، ـــ دېدى. ئاندىن يەنە بىر كىشى كېلىپ:

ــدى،  ــاالم قىلىۋې ــالھ! ـــــ دەپ س ــۇم ۋە رەھمەتۇل ــاالمۇ ئەلەيك ـــــ ئەسس

پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم ئۇنىڭغىمــۇ ســاالم قايتــۇردى. ئــۇ كىشــىمۇ كېلىــپ 

ئولتۇرغانىــدى، پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم:

ـــ 20 ساۋاب، ـــ دېدى. ئاندىن يەنە بىر كىشى كېلىپ:

ـــــ ئەسســاالمۇ ئەلەيكــۇم ۋە رەھمەتۇلالھــى ۋە بەرەكاتۇھــۇ! ـــــ دەپ ســاالم 

قىلىۋىــدى، پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم ئۇنىڭغىمــۇ ســاالم قايتــۇردى. ئۇ كىشــىمۇ 

كېلىــپ ئولتۇرغاندىــن كېيىــن، پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم:

ئەبۇ داۋۇد توپلىغانـــ 30 ساۋاب، ـــ دېدى. 
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5. تۆۋەندىكى شېئىرالرنى يادلىۋېلىڭالر.
گۈزەل ئەخالق شادلىقىم

دادام دەيدۇ ھەر دائىم،
»ئەخالق ئادەم زىننىتى.
ئەخالق بىلەن ئادەمنىڭ،
ئاشار ئىززەت-ھۆرمىتى.

كىمكى بولسا ئەخالقلىق،
قەلبى گۈزەل بولىدۇ.

ئۇنىڭ ھەربىر ئىشلىرى،
تىلدا داستان بولىدۇ.

كىمكى بولسا ئەخالقسىز،
ئاڭا قارغىش ياغىدۇ.

ئەل قوينىدىن ئايرىلىپ،
مەڭگۈ يالغۇز قالىدۇ.

ئوغلۇم ساڭا يار بولسۇن،
ئېسىل ئەخالق-پەزىلەت.

ئالىيجاناپ خىسلەتكە،
باغال چوڭقۇر مۇھەببەت!...«

دادامنىڭ شۇ سۆزلىرى،
يۈرىكىمگە ئورناشتى.

ۋۇجۇدۇمغا گوياكى،
تۈگىمەس كۈچ ياماشتى.

دەيمەن: »دادا، ئىشىنىڭ،
ئەخالق مېنىڭ شادلىقىم.
گۈزەل ئەخالق بىر ئۆمۈر،

ئامراق دوستۇم بايلىقىم«.
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سۆزلۈكلەر باغچىسى

ئا

ــرە،  ــارالر ۋە قەب ــە، مۇن ــەھەر، مەھەلل ــى ش ــدە ـــــ ① قەدىمك ئابى
ــان،  ــەپ قويۇلغ ــا تىكل ــڭ ئالدىغ ــى ئۇنى ــا ياك ــڭ يولىغ قەبرىگاھالرنى
ــرە  ــوڭ خاتى ــەن چ ــى ســۈرەتلەر چېكىلگ ــەر ياك ئۈســتىگە خەت-ئىبارىل
تاشــالر؛ ② ئــادەم ۋە يــەر جــاي نامــى؛ ③ ئۆچمــەس ئۈلگــە، شــانلىق 

ــە. نەمۇن
ئاداش ـــ دوست، ئاغىنە، بۇرادەر.

ئــازاد قىلمــاق ـــــ ئەركىنلىــك، ھۆرلۈككــە ئېرىشــتۈرمەك؛ قۇللــۇق 
ــاق. ۋە ئاســارەتتىن قۇتۇلدۇرم

ئاشــىق بولمــاق ـــــ بىراۋنــى، بىرنەرســە ياكــى كەســىپنى ئىنتايىــن 
ياخشــى كــۆرۈپ، ئۇنىڭغــا خۇشــتار بولــۇپ قالمــاق، مۇھەببــەت قويماق.
ئــاڭ ـــــ ① پىكىــر قىلىــش قابىلىيىتــى، ئەقىل-ئىــدراك؛ ② 
ــي  ــەزگۈرلۈك؛ ③ روھى ــەنچە؛ س ــان چۈش ــقا بولغ ــي تۇرمۇش ئىجتىمائى

دۇنيــا، مەنىۋىيــەت، ئىدىيــە؛ ④ نۇقتىئىنــەزەر.
ئاالمــەت ـــــ ① بەلگــە، نىشــان، ئىپــادە، ئىشــارە؛ ② ناھايىتــى، 

ــب. ئاجايى
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ئە

ب

ئەجەللىــك ـــــ ① ئەجــەل يەتكۈزىدىغان، ئەجەلگە ئېلىــپ بارىدىغان؛ 
② ھــەل قىلغۇچ، قاقشــاتقۇچ، ھالقىلىق.

ــ ① ئىشــلەنگەن ئىش، ئەمگــەك، خىزمەت؛ ② غەمخورلۇق،  ئەجىــرـ 
كۆيۈنۈش، كۆڭۈل بۆلــۈش، تەلىم-تەربىيە.

ــان،  ــە قىلىدىغ ــە رىئاي ــالق قائىدىلىرىگ ــك ـــــ ئەدەپ-ئەخ ئەدەپلى
ــق. ــەن؛ ئەخالقلى ــە كۆرگ ــان، تەربىي ــى بىلىدىغ ئەدەپن

ئەدىپىنــى بەرمــەك ـــــ زەربــە بەرمــەك، دەككىســىنى بەرمــەك، 
بەرمــەك. جازاســىنى 

ــازار، زىيان-زەخمــەت؛ ② قىيىنچىلىــق،  ئەزىيــەت ـــــ ① رەنــج، ئ
ــازاب. ــەققەت، ئ جاپا-مۇش

ئەالچــى ـــــ ئاساســىي پەنلەرنىــڭ ھەممىســىدە ئــەال نەتىجىگــە 
ئېرىشــكەن، ئــەال ئوقۇغــان.

ــرى  ــاق، يۇقى ــاق، زورايم ــەك، ئۇلغايم ــاق ـــــ كۈچەيم ــەۋج ئالم ئ
پەللىگــە كۆتۈرۈلمــەك، قىزىمــاق.

باتىل ـــ ① ئىناۋەتسىز؛ يالغان؛ ئازغۇن؛ ② قۇۋ، ھىيلىگەر.
ــــ ① ئاســاس، نېگىــز، تايانــچ؛ ② دەرۋازا ئورنىتىــش ئۈچــۈن  بــازاـ 
ــان  ــەكتىن قوپۇرۇلغ ــى كېس ــش ياك ــە خى ــى تەرىپىگ ــڭ ئىكك دەرۋازىنى

ــۈۋرۈك.  ت
باغاقچە ـــ خەت يېزىلغان كىچىككىنە قەغەز.

باغۋەن ـــ باغنى پەرۋىش قىلغۇچى كىشى.
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باھانە ـــ ① بىرەر ئىشــتىن باش تارتىش مەقســىتىدە كۆرســىتىلگەن 
ئورۇنســىز ســەۋەب، ئۆزرە؛ ② كىچىككىنە سەۋەب.

ــۆن- ــڭ ك ــق ھايۋانالرنى ــوي قاتارلى ــات ۋە ق ــە ـــــ كاال، ئ بەتىنك
خۇرۇملىرىدىــن تىكىلگــەن قىســقا قونچلــۇق بىــر خىــل ئايــاغ كىيىمــى.
بەختىيــار ـــــ بەختكــە تولغــان، ئامــەت، تەلىيــى كەلگــەن، پــاراۋان، 

تەلەيلىــك.
تاالشــماق،  ئۈســتۈنلۈك  بىر-بىرىدىــن  ـــــ  بەسلەشــمەك 

چۈشــمەك. بەس-بەســكە  مۇسابىقىلەشــمەك، 
بەھــۇزۇر ـــ ① ھۇزۇرلىنىپ، راھەتلىنىپ، بىماالل؛ ② توسقۇنســىز، 

پــەرۋا قىلمــاي، خاتىرجەم.
بوھتــان ـــــ بىــرەر كىشــىنى ئەيىبلــەش ياكــى قارىــالش مەقســىتىدە 

ــەت. ــر؛ تۆھم ــالپ چىقىرىلغــان، ئاساســىي بولمىغــان پىكى ئوي
ــالغان  ــۈن ياس ــش ئۈچ ــەپ بېقى ــى بۆل ــوۋاق بالىن ــۈك ـــــ ① ب بۆش
كارىــۋات شــەكىللىك جابــدۇق؛  ② بىــرەر نەرســىنىڭ، ۋەقە-ھادىســىنىڭ 

ــى. تۇغۇلغــان يېــرى، ماكان
بۆلــۈم ـــ قىســىم، خانا ۋە شــۇ قاتارلىــق ئاجرىتىلغان نەرســىلەرنىڭ 
ھەربىــر قىســمى؛ ئىشــخانا؛ ② ئىــدارە، مۇئەسسەســە، كارخانــا، 
ماگىزىــن، مۇزېــي قاتارلىقالرنىــڭ مەلــۇم ئىــش بىلــەن شــۇغۇللىنىدىغان، 
بىــر تۈردىكــى نەرســىلەر توپالنغــان ھەربىــر قىســمى، شــۆبە؛ ③ ئىلمىــي 
ــر  ــۇم مەســىلىگە بېغىشــالنغان ھەربى ــي ئەســەرلەرنىڭ مەل ياكــى بەدىئى

مۇســتەقىل قىســمى؛ ④ بۆلــەك، قىســىم.
بۈيۈك ـــ ① ئۇلۇغ، زور، كاتتا؛ ② يۈكسەك، يۇقىرى، ئېگىز.

بېشىنى تۆۋەن سالماق ـــ بېشىنى ساڭگىالتماق.
بىچارە ـــ ① چارە، ئامالى يوق، چارىســىز، ئامالســىز، ئىالجىســىز؛ 
②  ماددىــي ئەھۋالــى ئېغىــر قىيىنچىلىقتــا كۈن كەچۈرىدىغــان كەمبەغەل. 
ــچ ۋە ئېچىنىشــنى  ــدە، ئايان ــەي« دېگــەن مەنى ③ »بەختســىز«، »بىتەل



98

سۆزلۈكلەر باغچىسى

پ

پادىچى ـــ پادا باققۇچى.
ــەل  ــلىقلىرىنىڭ ئەم ــەت باش ــڭ دۆل ــەزى دۆلەتلەرنى ــاھ ـــــ ب پادىش

ــى. نام
ــــ مەلــۇم ســىنىپ، تەبىقــە ياكــى مەلــۇم گۇرۇھقــا ۋەكىللىك  پارتىيــەـ 
قىلىدىغــان ۋە مەلــۇم گۇرۇھقــا ۋەكىللىــك قىلىدىغــان ۋە مەلــۇم مەقســەت 

ئۈچــۈن كــۈرەش قىلىدىغــان سىياســىي تەشــكىالت.
پەزىلــەت ـــــ ① كىشــىلەردە بولىدىغــان ئىجابىــي خىســلەت، ياخشــى 

ســۈپەت، ياخشــى خۇسۇســىيەت؛ ② ئايالالرنىــڭ ئىســمى.
پەلتــو ـــــ بىــر خىــل ســىرتقى كىيىــم، ئادەتتــە قايرىمــا ياقىلىــق 
ــي  ــل ئالى ــەر خى ــت ۋە ھ ــۇڭ رەخ ــدۇ، ي ــىپ تۇرى ــن ئېش ــۇپ تىزدى بول

ــدۇ. ــن تىكىلى ــۈپەتلىك رەختلەردى س
پورۇقلىماق ـــ پورۇق قىلىپ ئاۋاز چىقارماق.

پوككىــدە ـــــ ① »پــوك« قىلغــان ھالــدا؛ ②  كۈتۈلمىگەنــدە، 
ئۇشــتۇمتۇت.

بىلدۈرىدۇ.
بىناكارلىــق ـــــ بىنــا، ئۆي-ئىمــارەت قاتارلىــق قۇرۇلۇشــالرنى 

ســېلىش ئىشــى، كەســپى. 
بايــرام ـــــ ① مۇھىــم تارىخىــي ۋەقــە، ھادىســە قاتارلىقالرنــى 
تەنتەنىلىــك خاتىرلــەش ئۈچــۈن بەلگىلەنگــەن ياكــى ئــادەت بولــۇپ قالغان 
خاتىــرە كــۈن؛ ② مۇھىــم، خۇشــاللىنارلىق ھادىســە يــۈز بەرگــەن، زور 
ــەن  ــادلىق بىل ــەۋەبتىن ش ــۇ س ــەن ۋە ش ــا كەلگ ــەر قولغ مۇۋەپپەقىيەتل

ــۈن. ــان ك ئۆتكۈزۈلىدىغ
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ت

تاپا-تەنــە ـــــ بىــر كىمنىــڭ قىلغــان ئىش-ھەرىكىتــى، گــەپ 
ســۆزلىرىدىن نــارازى بولــۇپ ئۇنىڭغــا قىلىنغــان دوق، بېرىلگــەن دەككە، 

ــنەم. دەش
تاجاۋۇزچى ـــ تاجاۋۇز قىلغۇچى؛ باسمىچى؛

تارتىنچــاق ـــ باشــقىالردىن ئۇيىلىپ، ئەيمىنىــپ ئۆزىنى تارتىدىغان، 
ئۇياتچان.

تاالي قېتىم ـــ جىق، نۇرغۇن، كۆپ قېتىم.
تالــون ـــــ ســېتىۋېلىنغان نەرســە-كېرەك ئۈچــۈن يېزىــپ بېرىلگــەن 

ئىســپات قەغىــزى؛ ھۆججــەت.
تالىــپ ـــــ ① مەدرىســلەردە ئوقۇيدىغــان ئوقۇغۇچــى؛ ② ئەرلەرنىــڭ 

ئىســمى.
تانمــاق ـــــ ① قىلمىشــىنى، گۇنــاھ ۋە ســەۋەنلىكلىرىنى ئــۆز 
ئۈســتىگە ئالمــاي تۇرۇۋالمــاق، ئىنــكار قىلمــاق؛ ② مۇناســىۋەتنى 

ئۈزمــەك، يىراقالشــماق، قاچمــاق.
ــزە  ــە، مۇالھى ــەك، مۇھاكىم ــر يۈرگۈزم ــش ـــــ پىكى تەپەككــۇر قىلى

ــەك. يۈرگۈزم

ــە  ــرەر ئىش-ھەرىكــەت ياكــى ئىدىي پىداكارلىــق كۆرســىتىش ـــــ بى
يولىــدا جېنىنــى پىــدا قىلىــش، ئۆزىنــى ئاتاش؛ چەكســىز ســاداقەتمەنلىك 

قىلىــش.
پىرقىــراش ـــــ ① جىســىم بىــرەر نۇقتــا ياكــى ئــۆز ئوقــى ئەتراپىــدا 
ــاق  ــاق، ئايالنم ــاق؛ ② قايم ــەك، ئايالنم ــەكىلىدە چۆرگىلىم ــەر ش چەمب

)بــاش ھەققىــدە( . 
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تەتىللىــك تاپشــۇرۇق ـــــ تەتىلــدە ئوقۇغۇچىالرنىڭ ئىشلىشــى ئۈچۈن 
ــۇرۇق.  بېرىلگەن تاپش

تەرتىپ-تۈزۈم ـــ تەرتىپ ھەم تۈزۈم.
تەسىر قىلماق ـــ تەسىر كۆرسەتمەك، تەسىر پەيدا قىلماق.

تەشۋىقات ـــ تەشۋىق-تەرغىب پائالىيىتى.
ياراتقانالرنىــڭ  نەتىجــە  ياخشــى  ئاالھىــدە  ـــــ  تەقدىرنامــە 

قەغىــزى. ئىســپات  بېرىلگــەن  ھەققىــدە  تەقدىرلەنگەنلىكــى 
ــادەت  ــۇرۇپ ئىب ــراق ت ــالردىن يى ــاھ ئىش ــان، گۇن ــق ـــــ يام تەقۋالى

ــۇش. ــغۇل بول ــەن مەش بىل
تەكبىـــر ــــــ ئالالھـــۇ ئەكبـــەر )ئالـــالھ ئـــەڭ ئۇلۇغـــدۇر( دېگـــەن 
ئىبارىنـــى ئېيتىـــش؛ ② پـــەرز نامازالرغـــا تۇرۇشـــتىن ئىلگىـــرى 

مۇئەززىـــن ئېيتقـــان كەلىمىلـــەر.
تەمشــەلمەك ـــ ① بىرەر ئىشــنى قىلىشــقا تەييارالنماق، ئىنتىلمەك، 
كىرىشــمەك؛ ② مەلــۇم بىــر ئىشــنى ۋۇجۇدقــا چىقىرىشــقا ئۇرۇنمــاق؛ ③ 

مەلــۇم بىــر ئىشــنىڭ نەتىجىســىگە ئــاز قالماق، يېقىنالشــماق. 
تەنەپپــۇس ـــــ دەرس، ئەمگــەك ۋە باشــقا پائالىيەتلــەر ئارىلىقىدىكى 

ئــارام، قىســقا دەم ئېلىــش.
توختاملىشــىش ـــــ ① گېپىنــى بىــر يەرگــە توختاتمــاق، پۈتۈشــمەك؛ 

② ئۆزئــارا توختــام تۈزۈشــمەك.
تــور ـــــ ① يىــپ ياكــى ســۈنئىي تاالالردىــن كاتەك-كاتــەك كۆزلــۈك 
قىلىــپ توقۇلغــان توقۇلمــا؛ ② شــۇنداق شــەكىلدە ئىشــلەنگەن بۇيــۇم؛ 
③ ئۆمۈچــۈك، پىلــە قۇرتــى قاتارلىقالرنىــڭ تارتقــان يىپلىــرى؛ ④ 
بېلىــق تۇتــۇش، قــۇش ئــوۋالش ئۈچــۈن كۆزلــۈك قىلىــپ توقۇلغــان يىــپ؛ 
ــۇن پىشــقاندا، شــاپىقىدا ھاســىل  ــان، قامــال؛ ⑥ قوغ ــۇزاق، قاپق ⑤ ت
بولىدىغــان ئەگرى-بۈگــرى كېسىشــكەن ســىزىقالر؛ ⑦ بىر-بىرىگــە 

ــتېما. ــاھە، سىس ــىۋەتلىك س مۇناس
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تورغــاي ـــــ قاناتلىــرى ســۇس قوڭــۇر، قــارا رەڭلىــك ســىزىقچىلىرى 
بــار، تۇمشــۇقى كىچىــك ۋە ئۇچلــۇق، قانىتــى چــوڭ، ئېگىــز ئۇچىدىغان، 

يېقىملىــق ســايرايدىغان بىــر خىــل قــۇش.
ــــ ① ئــەڭ ئىسســىق بولغــان 8- ۋە 8- ئــاي ئارىلىقىدىكــى  تومــۇزـ 
ــڭ 22-، 23-  ــۇپ، 7- ئاينى ــرى بول ــۇمنىڭ بى ــل؛ ② 24 مەۋس مەزگى

ياكــى 24- كۈنلىــرى.
تۇتۇنماق ـــ كىرىشمەك، بىرەر ئىشنى قىلىشقا باشلىماق.

قالغــان،  ئادەتلىنىــپ  تــۇرۇپ  جايــدا  بىــرەر   ① ـــــ  تۇرغــۇن 
ــق؛ ③  ــم، تۇراقلى ــەس، مۇقى ــقان؛ ② ئۆزگەرم ــقان، ماكانالش ئورۇنالش
ھەرىكــەت قىلمايدىغــان، توختــاپ قالغــان؛ ④ كۆكتوقــاي ناھىيىســىدىكى 

ــمى. ــڭ ئىس ــى؛ ⑤ ئەرلەرنى ــڭ نام ــر يېزىنى بى
ــى،  ــا قىلغانلىق ــنى خات ــرەر ئىش ــاق ـــــ بى ــالپ تۇرم ــاق تاتى تىرن
بولــۇپ  خىجىــل  تۈپەيلىدىــن  ئىشــلىرى  كۆڭۈلســىز  ئەدەپســىز، 

ئوڭايســىزالنماق.
تىــز پۈكمەســلىك ـــــ بــاش ئەگمەســلىك، بويسۇنماســلىق، تەســلىم 

بولماســلىق.
تىلــەك ـــــ ① بىــرەر نەرســە، ئىشــنى ئەمەلگــە ئاشــۇرۇش ئۈچــۈن 
قىلىنغــان ئــارزۇ، ئىنتىلىــش، ئىســتەك؛ ② مەلــۇم ئۈمىد ياكــى ئېھتىياج 
بىلــەن باشــقىالرغا قىلىنغــان تەلــەپ، مۇراجىئــەت؛  ③ ئۈمىــد، ئــارزۇ.

ــان؛ ②  ــان، ھەرىكەتچ ــچ تۇرمايدىغ ــكار، تىن ــىز ـــــ ① بى تىنىمس
ــىز. ــاي، ئۈزلۈكس ــم تۇرم ــاي، جى توختىم

ج

ــــ ① يــارا، چاقــا، يــارا چىققــان، زەخمىلەنگــەن جــاي؛ ②  جاراھــەتـ 
ــەم،  زەرەر، زىيان-زەخمــەت، دەخلــى، كاشــىال؛ ③ يۈرەكتىكــى دەرد-ئەل
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ئېغىــر خاپىلىــق، كۆڭۈلســىزلىك؛
گۈرجــەك ـــــ توپــا ئۇســۇش، توپــا قېزىــش، خامــان ســورۇش 
ــالغان  ــن ياس ــى ياغاچتى ــۈر ياك ــۈن تۆم ــلىتىش ئۈچ ــالردا ئىش قاتارلىق

ســاپلىق ســايمان.
جىــن ـــــ ① ئالــالھ تائــاال ئوتتىــن ياراتقــان مەخلۇقنىــڭ ئىســمى. 
ــۇپ،  ــەن بول ــن كىرگ ــەرەب تىلىدى ــا ئ ــۆز تىلىمىزغ ــەن س ــن« دېگ »جى
»يوشــۇرۇن« دېگــەن مەنىنــى بىلدۈرىــدۇ. جىنالرنىــڭ بارلىقىغــا ئىمــان 
كەلتــۈرۈش دىنىمىزنىــڭ ئاساســلىرىدىن بولــۇپ، جىــن توغرىســىدا 
مەخســۇس ئايــەت ۋە ھەدىســلەر كەلگــەن؛ ② ناھايىتــى كۆرۈمســىز بىــر 

ــدە(. ــادەم ھەققى ــىز ئ ــىرە )كۆرۈمس ــە؛ بەتبەش نېم

جىھاد ـــ ئالالھ يولىدىكى كۈرەش، جەڭ، غازات.

چ

چاقپەلەك ـــ ① ســۇ ۋە شــامال كۈچى بىلەن ئايلىنىپ، ماشــىنىالرنى 
ھەرىكەتلەندۈرىدىغــان قاناتلىــق چــاق. ئادەتتــە تۈگمــەن، ســۇ ئېلېكتىــر 
ئىستانسىســى، ئايروپىــالن، ســۇ پومپىســى ۋە شــامالدۇرغۇچ قاتارلىقالرغا 
ئورنىتىلىــدۇ؛ ② ئۇيغۇرالرنىــڭ مىللىــي كۆڭــۈل ئېچىــش ئويۇنلىرىنىــڭ 
ــق  ــان قاناتلى ــدا ئايلىنىدىغ ــوق ئەتراپى ــال ئ ــۇپ، گورىزونت ــرى بول بى

غالتەكســىمان قۇرۇلمــا.
چۇڭۇلــداش ـــــ »چۇڭ-چــۇڭ« قىلىــپ ئــاۋاز چىقارمــاق، »چــۇڭ-

ــۇڭ« قىلماق. چ
ــاق،  ــران قالمـ ــاق، ھەيـ ــاڭ قالمـ ــەك ــــــ ھاڭ-تـ ــۈپ كەتمـ چۆچـ

تەئەججۈپلەنمـــەك، قورقـــۇپ كەتمـــەك. 
چۈمكىۋالمــاق ـــــ ئــادەم ۋە نەرســىلەرنىڭ ئۈســتىنى بىــرەر نەرســە 

ــەك. ــاق، پۈركىم ــاق، ئورىم ــەن ياپم بىل
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ــــ ① ھەممىگــە بىــر خىــل نــەزەر بىلــەن قارايدىغــان، بىرەر  خالىــسـ 
تەرەپكــە يــان باســمايدىغان، بىتــەرەپ، ھەقىقىــي؛ ② ئــۆز مەنپەئەتىنــى 
كۆزلىمەيدىغــان، تەمــە قىلمايدىغــان، ســەمىمىي؛ ③ ھــەق تەلــەپ 
قىلمايدىغــان، ھــەق ئالمايدىغــان، ھەقســىز، چىــن كۆڭلىدىــن؛ ④ 

ــمى.  ــڭ ئىس ئايالالرنى
ــەۋدە  ــى گ ــى ئاممىن ــڭ ئەمگەكچ ــرەر مەملىكەتنى ــق ـــــ ① بى خەل
قىلغــان ئاھالىســى؛ ② مىللــەت؛ ③ بىرەر جاينىڭ نامىنــى بىلدۈرىدىغان 
ــەن  ــى« دېگ ــك ئاھالىس ــڭ »يەرلى ــۇ جاينى ــپ، ش ــەن كېلى ــۆزلەر بىل س
مەنىنــى ئىپادىلەيــدۇ؛ ④ بىرەر كەســىپ، مەشــغۇالت، ئىــش قاتارلىقالرنى 
بىلدۈرىدىغــان ســۆزلەر بىلــەن كېلىــپ، شــۇ كەســىپ، مەشــغۇالت، ئىــش 

قاتارلىقالرغــا مەنســۇپ كىشــىلەر گۇرۇھىنــى بىلدۈرىــدۇ.
خەلىپــە ـــــ ① ئىســالم دىنىمىزدىكــى سىياســىي-دىنىي داھىيالرنىــڭ 

نامــى، ئىمــام؛ ② ئــورۇن باســار.
خىجىــل بولمــاق ـــــ بىــرەر ئىــش، بىــرەر مەســىلە تۈپەيلــى كىشــى 

ئالدىــدا قىيىــن ئەھۋالغــا چۈشــمەك، خىجالەتتــە قالمــاق، ئۇيالمــاق.
باشــقا  ۋە  مەكتــەپ  كارخانــا،  ئىــدارە،   ① ـــــ  خىزمەتچــى 
تەشــكىالتالردىكى مەمۇرىــي ياكــى كەســپىي ۋەزىپــە ئۆتەيدىغــان خادىــم، 

خىزمەتــكار.  ② كادىــر؛ 
ــــ ① ئــادەم ياكــى نەرســىنىڭ مۇھىــم ئىجابىي بەلگىســى،  خىســلەتـ 
تەرىپــى، ســۈپىتى، خۇسۇســىيەت، پەزىلــەت؛ ② بىــرەر يازغۇچىنىــڭ تىل 
بايلىقىدىــن، ئۇنىــڭ ئىپادىلــەش ۋاســتىلىرىدىن پايدىلىنىشــتىكى ئۆزىگە 

خ

چىقىشــقاق ـــــ كىشــىلەر بىلــەن ئاســان ۋە تېــز چىقىشــىپ كېتىدىغــان، 
كىشــىنى يــات كۆرمەيدىغــان.
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د

دادىل ـــ قورقماس، يۈرەكلىك، جۈرئەتلىك.
ــپ،  ــا يېيىلى ــان، ئوتتۇرىغ ــن تەييارالنغ ــتىخان ـــــ ① رەختتى داس
ــا  ــدا ئوتتۇرىغ ــى غىزاالنغان ــان ياك ــەت تىزىلىدىغ ــتىگە نازۇ-نېئم ئۈس
ســېلىنىدىغان ئــۆي بۇيۇمــى؛ ② داســتىخانغا تىزىلغــان نازۇ-نېئمــەت 

ــاق. ــەن غىزا-تام ــى ئومۇم ياك
دەقىقــە ـــــ ① ۋاقىــت بىرلىكــى بولــۇپ، ســېكۇنتنىڭ 100 دىــن بىــر 

بۆلىكــى؛ ② قىســقىغىنە ۋاقىــت، پەيــت.
ــماق، دەۋا  ــەرز قىلىش ــتىدىن ئ ــڭ ئۈس ــماق ـــــ بىر-بىرىنى دەۋاالش

ــماق. قىلىش
ــى  ــورگان ياك ــان كىشــى، ئ ــەرز قىلغ ــا ئ ــەر ـــــ ① قازىخانىغ دەۋاگ
ئۈچــۈن  قىلىۋېلىــش  ئۆزىنىــڭ  نەرســىنى  بىــرەر   ② كوللېكىتىــپ؛ 

ئۇرۇنغۇچــى كىشــى. 
دەۋەتچــى ـــــ بىــرەر ئىــش، ئەقىــدە، يــول، مەســلەك قاتارلىقالرغــا 

ــى. ــۇغۇلالنغۇچى كىش ــەن ش ــش بىل دەۋەت قىلى
دېھقــان ـــــ ئــۇزۇن مــۇددەت يېــزا ئىگلىــك ئىشلەپچىقىرىشــى بىلــەن 
شــۇغۇلالنغان، زىرائــەت تېرىــش ئارقىلىــق تۇرمۇش كەچۈرىدىغان كىشــى.
ــر نۇقتىغــا  ــى بى ــى مەركەزلەشــتۈرمەك ـــــ پىكىر-خىيالىن دىققىتىن
يىغمــاق، پۈتــۈن ئوي-خىيالىنــى مەلــۇم بىــر نۇقتــا ئۈســتىگە قاراتماق.

خــاس خۇسۇســىيەتلىرى ۋە ئۇســۇل، ئۇســلۇبلىرى، پــۇراق؛ ③ ئايالالرنىــڭ 
. ئىسمى

خىيانەتكار ـــ خىيانەتچى.
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ز

زات ـــــ ① بىــر ئۇرۇق-ئەجدادتىــن تارالغــان نەســىل، ئــەۋالد؛ ② 
ــەن  ــىيىتى بىل ــى ۋە خۇسۇس ــرەر ئىش-ھەرىكىت ــش؛ ③ بى ــپ چىقى كېلى

ــادەم؛ شــەخس.  ــان ئ ــپ تۇرىدىغ باشــقىالردىن پەرقلىنى
بولغــان،  زەھــەر  تەركىبىــدە  بــار،  زەھىــرى  ـــــ ①  زەھەرلىــك 
زەھەرلەيدىغــان؛ ② زەھــەر ســۈرتۈلگەن، زەھــەر يالىتىلغان؛ ③ كىشــىگە 
نەشــتەردەك ســانجىلىدىغان، ئــاال كۆڭۈللــۈك ھــەم قــارا نىيەتلىــك 

يوشــۇرۇنغان؛ ئىنتايىــن ئاچچىــق.

ر

ــا  ــەك، يوقق ــە بەرم ــاق، رەددىي ــكار قىلم ــاق ـــــ ① ئىن رەت قىلم
چىقارمــاق؛ ② قوبــۇل قىلمــاي قايتۇرمــاق، ياندۇرمــاق؛

سىلىقلىتىشــقا  قىرىــپ  ماتېرىياللىرىنــى  ياغــاچ  ـــــ  رەنــدە 
ئىشــلىتىدىغان، ئوتتۇرســىغا پــوالت تىــغ ئورنىتىلغــان دەســتىلىك 

ئەســۋاب.
رەھبــەر ـــــ ① يولباشــچى، باشــلىق؛ ② تەلىم-تەربىيــە بەرگۈچــى، 

يوليــورۇق كۆرســەتكۈچى؛ ئۇســتاز.
روزىدار ـــ روزا تۇتقان كىشى.

روشــەن ـــــ ① يارقىــن، پــارالق؛ ② ئېنىــق، ئوچــۇق، ئاشــكارا؛ ③ 
ياخشــى كۆرىدىغــان، ئۆتكــۈر )كــۆز ھەققىــدە(؛ ④ تولــۇق، تەلتۆكــۈس؛ 
ئېنىــق؛ ⑤ پەرقلىنىــپ تۇرىدىغــان، پەرقلىــق، كەســكىن؛ ⑥ ئايالالرنىڭ 

. ئىسمى
رۇسالنماق ـــ رۇس ۋە تۈز ھالەتكە كەلمەك.
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زوقمەنلىك ـــ زوقى بار، ئىشتىياق باغلىغان، قىزىقىدىغان.
زۇلــۇم ـــــ ① كۈچلۈكلەرنىــڭ ئاجىزالرغــا، زالىمالرنىــڭ مەزلۇمالرغا، 
ھۆكۈمرانلىــق قىلغۇچىالرنىــڭ ھۆكۈمرانلىــق قىلىنغۇچىالرغا ســالىدىغان 
ــەن  ــتىبداتلىق؛ ② ئومۇم ــش، ئىس ــىز ئېزى ــى، شەپقەتس جەبىر-جاپاس

جەبىر-جاپــا، مۇشــەققەت.
زىـــچ بىرىكمـــەك ــــــ ① زىـــچ ئورۇنالشـــماق، قويۇقالشـــماق؛ ② 

يېقىنالشـــماق، مۇســـتەھكەملەنمەك، چىڭىمـــاق.
زىيـادە قىلماق ـــ ئېھتىياجدىن، نورمىدىن ئاشـۇرماق، ئارتتۇرماق، 

كۆپەيتمەك.

س

ــڭ  ــتىقبال؛ ② ئايالالرنى ــارالق ئىس ــت، پ ــائادەت ـــــ ① زور بەخ س
ــمى. ئىس

ــــ پەيغەمبىرىمىــز مۇھەممەد ســەللەلالھۇ ئەلەيھى ۋەســەللەم  ســاھابەـ 
نــى كۆرگــەن ۋە ئۇنــى تەســتىقالپ ئىســالم دىنىنــى قوبــۇل قىلىــپ ئۇنىــڭ 

ســۆھبىتىدە بولغــان كشــى.
ــى  ــلىك ياك ــدا دەرس ــى داۋامى ــۇش پائالىيىت ــاۋاق ـــــ ① ئوقۇت س
ماتېرىيالالرنىــڭ بەلگىلىــك ۋاقىــت ئىچىــدە ئۆتۈلىدىغــان بۆلىكى، دەرس؛ 
② ئوڭۇشســىزلىقالردىن يەكۈنلەنگــەن، ئىبــرەت ئۈچــۈن پايدىلىنىدىغــان 

ــە، ئىبــرەت. ســەلبىي تەجرىب
ســەۋەنلىك ـــــ ① بىلىپ-بىلمــەي، بىخەســتەلىك قىلىــپ ئۆتكۈزگەن 
ياكــى يــول قويغــان خاتالىــق، كەمچىلىــك؛ ② بىــرەر قىلمىشــنىڭ 
جەمئىيەتكــە زىيانلىق ئاقىۋەت كەلتۈرىدىغانلىقىنى ئالدىن مۆلچەرلەشــكە 
ــى  ــلىك ياك ــپ مۆلچەرلىيەلمەس ــتەلىك قىلى ــىمۇ، بىخەس ــن بولس مۇمكى
مۆلچەرلىگــەن تەقدىردىمــۇ ســاقلىنااليدىغانلىقىغا يېنىكلىــك بىلــەن 
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ــول  ــىغا ي ــپ چىقىش ــڭ كېلى ــق ئاقىۋەتنى ــپ، زىيانلى ــىنىپ كېتى ئىش
ــۇش. قوي

ــاق؛ ②  ــم تۇرم ــاي جى ــۆز قىلم ــاق ـــــ ① گەپ-س ــۈكۈت قىلم س
تەخىــر قىلمــاق، ســاقلىماق.

ــــ ① كىشــىدىن ھېــچ نەرسىســىنى ئايىمايدىغان، كىشــىگە  ســېخىيـ 
غەمخورلــۇق قىلىدىغــان، مــەرد؛ ② ھاياتــى، زۆرۈرىــي نەرســىلەرگە 
چەكســىز بــاي ۋە ئۇنــى ئىنســانغا ئايىمــاي ئېھســان قىلىــپ تۇرىدىغــان، 

مــول.
ســىر ـــــ Ⅰ بەدەننىــڭ مەلــۇم قىســمىنىڭ مەلــۇم بىــر تەســىر 
 Ⅱ تۈپەيلىدىــن يىڭنــە ســانجىغاندەك بىــر خىــل ئاغرىــش ھالىتــى؛
ــە  ــۇم، ئۆزگىلەرگ ــال مەل ــان، ئۆزىگى ــي تۇتىلىدىغ ① باشــقىالردىن مەخپى
ــى  ــك؛ ② تېخ ــە؛ مەخپىيەتلى ــەت، نەرس ــان ئىش-ھەرىك ــۇم بولغ نامەل
ــەن  ــپ يېتەلمىگ ــى بىلى ــانىيەت تېخ ــان، ئىنس ــان، ئېنىقالنمىغ ئېچىلمىغ

نەرســە، خۇسۇســىيەت، ئاالھىدىلىــك.
ســىرداش ـــــ ① ئۆزئــارا سىردىشــىدىغان، كۆڭلىدىكــى ســىرلىرىنى، 
ــىدىغان  ــى دېيىش ــد، ھېس-تۇيغۇلىرىن ــى ئارزۇ-ئۈمى ــەم ياك دەرد-ئەل
ئۆزئــارا  ئاغىنــە؛ ② كۆڭلىدىكــى ســىرلىرىنى  كىشــىلەر، دوســت، 
ســىرلىرىنى  ۋە  كەچۈرمىشــلىرى  بىر-بىرىنىــڭ  دېيىشــىدىغان، 

بىلىشــىدىغان، ناھايىتــى يېقىــن.
خىســلەت-پەزىلىتى،  شــەيئىنىڭ  ياكــى  ئــادەم   ① ـــــ  ســىناق 
قەتئىيلىكــى، ســاداقىتى ياكــى توغرا-خاتالىقــى ئۈســتىدە ئېلىــپ 
ــن  ــت، قىيى ــق پەي ــان تەكشــۈرۈش، ســىناش ئىشــى؛ ھالقىلى بېرىلىدىغ
قاتارلىقالرنىــڭ  ئۇســۇل  مەھســۇالت،  ئىــش،  بىــرەر   ② شــارائىت. 
نەتىجىســى، خۇسۇســىيىتى، ســۈپىتى، ياراملىقــى قاتارلىقالرنــى ئېنىقالش 
ــۇلالر  ــى ئۇس ــۋاب ياك ــۇم ئەس ــە، مەل ــەم بويىچ ــت ئۆلچ ــۈن كونكرې ئۈچ
ئارقىلىــق ئېلىــپ بېرىلىدىغــان تەجرىبــە ياكــى شــۇ مەقســەتتە قىلىنغــان 
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ش

شــەربەت ـــــ ① پىشــقان ھــۆل مېۋىنىــڭ تەركىبىدىكــى قەنــت 
ــبەتتىكى  ــق نىس ــى مۇۋاپى ــۈيى؛ ② مېۋىن ــۋە س ــىرنە، مې ــى، ش ماددىس

ســۇغا ســېلىپ قاينىتىشــتىن ھاســىل بولغــان ســۇيۇقلۇق.
شوخلۇق قىلماق ـــ كەپسىزلىك قىلماق.

شۈبھىلىك ـــ گۇمانلىق، ئىشەنچسىز، شەكلىك.
ــى  ــدار بولغانلىقىن ــىدىن رازى، مىننەت ــرەر نەرس ــۈكۈر ـــــ ① بى ش
ئىپادىلــەش، »رەھمــەت، تەشــەككۈر« دېگــەن مەنىلەرنــى بىلدۈرىــدۇ؛ ② 

ــڭ ئىســمى. ئەرلەرنى
شــۈكۈرچان ـــــ ھازىرقــى ئەھۋالىغــا قانائــەت قىلىدىغــان، رازى 

بولغــان. بولىدىغــان، مىننەتــدار 
ــــ ① تاتلىــق، مەززىلىــك، لەززەتلىك، شىرنىســى كۈچلۈك،  شــېرىنـ 
شــىرىلىك )مېۋە-چېــۋە، قەنت-شــېكەر قاتارلىقــالر ھەققىــدە(؛ ② 
ئادەمگــە خــۇش ياقىدىغــان، ھــۇزۇر بېغىشــاليدىغان، كىشــىنىڭ مەيلىنــى 

تارتىدىغــان، كۆڭۈلنــى ئاچىدىغــان؛ ③ ئايالالرنىــڭ ئىســمى.
ــــ شــىجائىتى بــار، ھەرقانــداق ئىشــقا غەيــرەت بىلــەن  شــىجائەتلىكـ 
كىرىشــىدىغان، جەســۇر، جاســارەتلىك، غەيرەتلىــك، مۈشــكۈلچىلىك ۋە 

ئېغىرچىلىقالردىــن قورقمايدىغــان.

ــى  ــتۈرۈش ئەھۋالىن ــڭ دەرس ئۆزلەش ــەت؛ ③ ئوقۇغۇچىالرنى ئىش-ھەرىك
تەكشــۈرۈش ياكــى مەلــۇم تېخنىــكا ساھەســىدىكى كىشــىلەرنىڭ بىلىــم 
ــىتىدە  ــش مەقس ــۆرۈپ بېقى ــى ك ــي ئىقتىدارىن ــى ئەمەلى ــى ياك سەۋىيىس

ــان. ــان ئىمتىھ ئېلىنىدىغ
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ف

ق

فىــردەۋس ـــــ ① جەننەتلــەر ئىچىدىكــى ئــەڭ ئالىــي، ئېســىل 
ئىســمى. ئەرلەرنىــڭ  جەننــەت؛ ② 

قارشىالشــماق ـــــ بىر-بىرىگــە قارشــى تۇرمــاق، زىتالشــماق؛ 
دۈشمەنلەشــمەك.

غ

ــەكىللەنگەن  ــي ش ــمىدا تەبىئى ــى قىس ــڭ ئىچك ــار ـــــ ① تاغالرنى غ
ــور  ــان، مات ــز چايقىغ ــۈر؛ ② ئېغى ــلۇق، ئۆڭك ــى بوش ــوڭ ھەجىمدىك چ

ــاۋاز. ــان ئ ــدا چىقق ــان چاغ ــوت ئالغ ئ
غــەم ـــــ ① ئەندىشــە، تەشــۋىش، ئەنســىرەش؛ ② تەييارلىــق، 

ھازىرلىــق.
غەۋغا-جاڭجــال ـــــ ئۇرۇش-جېــدەل، ماجىــرا، قىيا-چىيــا، غوۋغــا 

چىقارمــاق.
غەيرەتلىك ـــ غەيرىتى بار، جۈرئەتلىك.

غۇرقىــراش ـــــ »غۇر-غــۇر« قىلغــان ئاۋازنــى چىقارمــاق، »غــۇر-
ــۇر« قىلماق. غ

غۇنچــە ـــــ ① تېخى ئېچىلمىغــان ياكى بەرگىلىرى تېخــى يېتىلمىگەن 
ــكەن،  ــق، كېلىش ــى؛③ چىرايلى ــاش، يېڭ ــى؛ ② ي ــۈل تۈگۈن ــۈل، گ گ

زىلــۋا؛ ④ ئايالالرنىــڭ ئىســمى.
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قازى ـــ شەرىئەت بويىچە دەۋا ئىشلىرىنى سورايدىغان كىشى.
قاماققا سولىماق ـــ تۈرمىگە سولىماق. 

ــان،  ــەت قىالاليدىغ ــان، قانائ ــەت قىلىدىغ ــق ـــــ قانائ قانائەتچانلى
قانائەتلىــك.

قانۇنىيــەت ـــــ ① ئوبيېكتىــپ شــەيئىلەر ئوتتۇرىســىدىكى مۇقــەررەر 
ــي  ــتا، تەبىئى ــي ئاساس ــرى؛ ② قانۇن ــڭ قانۇنلى ــش ۋە ئۇالرنى باغلىنى
رەۋىشــتە ئۆز-ئۆزىدىــن كېلىــپ چىقىدىغــان، تەبىئىــي، مۇقــەررەر ئىــش، 

ھادىســە ۋە شــۇ قاتارلىقــالر.
قايمــاق ـــــ Ⅰ تىندۇرۇلغــان ياكــى قاينىتىلغــان ســۈت يۈزىدە ھاســىل 
بولىدىغــان ۋە تەركىبىــدە مــاي بولىدىغــان نېپىــز قــەۋەت؛ Ⅱ ① قىڭغىر، 
ــىزىق،  ــۈز س ــر ت ــۇم بى ــەك؛ ② مەل ــاق؛ ئېگىلم ــۇپ قالم ــرى بول ئەگ

يۆنىلىشــتىن بىــر تەرىپىگــە چەتلىمــەك، كەينىگــە يانمــاق.
قەســەم ـــــ ① ئۆزىنىــڭ قىلغــان گەپ-ســۆزى، ئىش-ھەرىكىتــى ۋە 
ــپاتالش  ــى ئىس ــتلىقى، توغرىلىقىن ــى، راس ــڭ ھەقلىق ــۇ قاتارلىقالرنى ش
ــى  ــى يالغانلىق ــۇرۇپ ياك ــپ ت ــا ئېلى ــى تىلغ ــڭ نامىن ــۈن ئالالھنى ئۈچ
ــەن ۋەدە؛  ــۆز، بېرىلگ ــان س ــۇپ ئېيتىلغ ــا رازى بول ــا جازاغ ئىسپاتالنس
ــدا  ــمىي ھال ــدە رەس ــى ھەققى ــادىق بولىدىغانلىق ــۆزىگە س ــان س ② قىلغ

ــى ۋەدە. ــۆز، قەتئ ــك س ــان تەنتەنىلى ئېيتىلغ
قەھرىتــان ـــــ ① ناھايىتــى، قاتتىــق، ئىنتايىن؛ ② قاتتىق ســوغۇق 
بولىدىغــان، ســوغۇق ئىنتايىــن كۈچەيگــەن؛ ③ ئىنتايىــن قاتتىــق 

ســوغۇق.
ــدا،  ــاس ھال ــەرلەرگە خ ــەن، قەيس ــەرلىك بىل ــەرانە ـــــ قەيس قەيس

قەيســەر ھالەتتــە.
قوڭغــۇراق ـــــ ① ســىلكىنگەندە، ئىچىدىكــى تىلــى يانلىرىغــا 
تېگىــپ ئــاۋاز چىقىرىدىغــان كونــۇس شــەكلىدىكى مېتــال ئەســۋاب؛ ② 
ئــاۋاز چىقىرىــپ ســىگنال بېرىدىغــان ھەرقانــداق ئەســلىھە، ســىگنال.
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ــــ ① ئېكىسپىالتاتســىيە تۈزۈمىدىكى جەمئىيەتنىڭ دەســلەپكى  قــۇلـ 
دەۋرلىرىــدە خۇسۇســىي مۈلــۈك، مال-دۇنيــا قاتارىــدا ئېلىپ ســېتىلغان، 
ــداق  ــۆزى ھېچقان ــان، ئ ــلىق بولغ ــا قاراش ــەي قۇلدارغ ــرى پۈتۈنل تەقدى
ــە،  ــر كىمگ ــاكار؛ ② بى ــان چ ــە بولمىغ ــە ئىگ ــۇق ۋە مال-مۈلۈكك ھوق

بىــر نەرســىگە قاتتىــق بېرىلگــەن كىشــى، ئۇنىــڭ پىدائىيســى.
ــتەن  ــۇددى قەس ــىغا خ ــنىڭ قىلىنىش ــرەر ئىش ــقاندەك ـــــ بى قېرىش
دەخلى-تــەرۇز بولۇۋاتقانــدەك، نىيىتىگــە، ئىرادىســىگە، ئويلىغىنىغــا، 
قارشــى،  بەختكــە  كۈتمىگەنــدە،  ھالــدا؛  خىــالپ  كۈتكىنىگــە 

ئۆچەكەشــكەندەك.
قىڭغىــر ئولتــۇرۇش ـــــ بىــر تەرەپكــە قىڭغايغــان، قىيســايغان ھالدا 

ئولتۇرۇش.

ك

كاپىــر ـــــ ئىســالم دىنىغــا ئىشــەنمەيدىغان، دىندىــن قايتقــان، 
ئىمانســىز كىشــى.

ئاڭلىمايدىغــان،  ـــــ ① گەپكــە كىرمەيدىغــان، مەســلىھەت  كاج 
جاھىــل، تەتــۈر؛ ② قىيســىق، ئېچىلســا يېپىلمايدىغــان، يېپىلســا 

ئەمــەس. راۋان  ئېچىلمايدىغــان، 
ــۇق  ــەك، تول ــە يەتم ــرى پەللىگ ــەڭ يۇقى ــەك ـــــ ئ ــە يەتم كامالەتك

يېتىشــمەك، تەرەققىــي قىلمــاق، تاكامۇلالشــماق.
كان ـــــ ① پايدىلىــق قېزىلمىالرنــى ئېلىــش ئۈچــۈن قۇرۇلغــان يــەر 
ــالر توپالنغــان جــاي؛ ③  ــق قېزىلمى ئاســتى ئىنشــائاتلىرى؛ ② پايدىلى
بىــرەر نەرســىگە ناھايىتــى بــاي ياكــى شــۇ نەرســىنىڭ ماكانــى بولغــان 

جــاي، يــەر.
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ــەن  ــڭ مۇئەيي ــى مولېكۇلىالرنى ــون ياك ــوم، ئىئ ــتال ـــــ ئات كىرىس
ــاددا.  ــق م ــان قاتتى ــك تىزىلىشــىدىن ھاســىل بولغ ــلۇقتا تەرتىپلى بوش
ــۇزى،  ــاش ت ــىلەن، ئ ــە. مەس ــەكىلگە ئىگ ــىرتقى ش ــك س ــۇ تەرتىپلى ئ

ــالر. ــە قاتارلىق ــال ۋە زەمچ ــس، چىرىمت كۋارتى
كايىمــاق ـــــ ① خاپــا بولمــاق، ئاچچىقالنمــاق؛ ② ئــاۋارە بولمــاق، 

مۇشــەققەت تارتمــاق.
كوممۇنىست ـــ مۇلھىد كوممۇنىست پارتىيە ئەزاسى.

كونكېرىــت ـــــ رېئــال مەۋجــۇت بولــۇپ تۇرغــان، ئېنىــق، روشــەن؛ 
ــان. ــتراكت بولمىغ ــك، ئابس ــي، بەلگىلى ئەمەلى

كۆچــەت ـــــ ① ئادەتتــە ئۇرۇقىنــى تېرىــش، ئــۇالش ياكــى قەلەمچــە 
قىلىــپ تىكىــش ئۇســۇللىرى ئارقىلىــق يېتىشــتۈرۈلۈۋاتقان دەرەخلەرنىــڭ 
كىچىــك تۈپــى، يــاش دەرخ، جىرىــم؛ ② پارنىــك ياكــى باشــقا ئىسســىق 
جايــدا يېتىشــتۈرۈلگەن ھەمــدە كۆچــۈرۈپ تىكىشــكە تەييارالنغــان يــاش 

ئۆســۈملۈك.
ــــ تەكشــۈرمەك، كۆز-قــۇالق بولمــاق، بايقــاپ تۇرمــاق،  كۆزەتمــەكـ 

كۆزدىــن كەچۈرمــەك، قارىمــاق.
كۆزلىــرى چەكچەيمــەك ـــــ ئاچچىقــى كەلمــەك، خاپــا بولمــاق، 

ئاچمــاق. يوغــان  كۆزىنــى  رەنجىمــەك، 
ــدە؛  ــت ئىچى ــقا ۋاقى ــن قىس ــە ـــــ ئىنتايى ــى يۇمۇپ-ئاچقۇچ كۆزن

بىردەمنىــڭ ئىچىدىــال، ھەش-پــەش دېگۈچــە.
ــى  ــلىق، كۆڭل ــلىق، خالىماس ــى بارماس ــلىق ـــــ راي ــۆزى قىيماس ك

ئۇنىماســلىق.
جــان  قىلمــاق،  غەمخورلــۇق  بۆلمــەك،  كۆڭــۈل  ـــــ  كۆيۈنــۈش 

كۆيدۈرمــەك.
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ل

الياقەتلىك ـــ الياقىتى بار، الياقەتكە ئىگە.
ــــ بىــر خىــل ئويۇنچــۇق. بامبۇك يېرىندىســى، چىــغ بىلەن  لەگلــەكـ 
ياســالغان رامغــا قەغــەز ياكــى شــايىنى چاپــالش ئارقىلىــق ياســىلىدۇ. 
ئۈســتىگە  چىگىلگــەن ئــۇزۇن يىپنىــڭ ئۇچىنــى تۇتۇۋېلىــپ، شــامالنىڭ 
يۆنىلىشــى بويىچــە ئاســمانغا قويــۇپ بېرىپ ئۇچــۇرۇپ ئويناشــقا بولىدۇ.
لەنەتخــور ـــــ ① بىراۋنىــڭ لەنىتىگــە، قارغىشــىغا دۇچــار بولغــان، 
ــش  ــان، قارغى ــىنى يەيدىغ ــەخ؛ ② بېش ــت، ئەبل ــەن، بەتبەخ لەنەتلەنگ
ــك، لەنەتگــەردى. ــھ، قاباھەتل ــۇر، قەبى تەگكــۈر، ئۆلگــۈر، شــورى قۇرغ
ــپ  ــدە يېتىلى ــۇم ئىچى ــە تۇخ ــاراتالردىكى تۆرەلم ــكا ـــــ ھاش لىچىن

گ

گويــا ـــــ قىيــاس قىلىــش، ئوخشــىتىش، سېلىشــتۇرۇش مەنىلىرىنــى 
بىلدۈرىــدۇ.

گۈپۈلدىمــەك ـــــ »گۈپ-گــۈپ« قىلغــان ئــاۋاز چىقارمــاق، »گــۈپ-
گــۈپ« قىلماق.

گۈلتاج ـــ تاج قىلىپ قىسىۋېلىشقا ئەرزىگۈدەك گۈل.
گۈلدەستە ـــ تالالپ، رەتلەپ، دەستلەپ باغالنغان گۈل توپى.

ــان  ــپ چىقىدىغ ــن چېچىلى ــڭ چاڭدېنىدى ــى ـــــ ئاتىلىقنى ــۈل چېڭ گ
تــوزان، رەڭگــى كۆپىنچــە ســېرىق بولىدۇ. كۆك ياكــى قــارا رەڭلىكلىرىمۇ 
بــار. ھەربىــر گــۈل چېڭىــدا بىردىــن نەســىللىنىش ھۈجەيرىســى بولىــدۇ. 
ــەك؛  ــىپ كەتم ــىپ، تۇتىش ــە ئارىلىش ــمەك ـــــ بىر-بىرىگ گىرەلەش

قۇچاقالشــماق. 
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م

مامــۇق ـــــ ① غــاز، ئــۆردەك قاتارلىقالرنىــڭ يۇمشــاق، ئــاق 
ئاپئــاق. ۋە  يۇمشــاق  پاختىــدەك   ② تۈكلىــرى؛ 

ماھــارەت ـــــ بىــرەر ئىــش، كەســىپ، پائالىيــەت بىلەن شــۇغۇللىنىش 
جەريانىــدا يېتىلگــەن  ئىقتىــدار، ماھىرلىــق.

ــكەن  ــىدا ئېرىش ــىلەر ئارىس ــە، كىش ــۋە ـــــ Ⅰ ① جەمئىيەتت مەرتى
ئابــرۇي، ئېتىبــار، نوپــۇز؛ ئىنــاۋەت؛ ② مەنســەپ، ئەمــەل. 

Ⅱ قېتىم، نۆۋەت، مەرتە.
مەزلــۇم ـــــ ① زۇلــۇم ئاســتىدا قالغــان، خارالنغــان، ئېزىلگــەن؛ ② 

ئېــرى بــار ئايــال.
مەســئۇلىيەت ـــــ بىــرەر ئىش-ھەرىكەتنىــڭ ئاقىۋىتــى، نەتىجىســى 

ــق. ــان جاۋابكارلى ــۈن بولغ ئۈچ
مەســىلە ـــــ ① ھــەل قىلىنىشــى الزىــم بولغــان ئىــش، ھەرىكــەت، 
ــان،  ــش، نۇقس ــرەر ئى ــان بى ــپ كەتمەيدىغ ــە يېقى ــە؛ ② كۆڭۈلگ ۋەزىپ
چاتاق، ئېۋەن؛ ③ مەلۇم ســانالر ۋە تېگىشــلىك مۇناســىۋەتلەر ئاساســىدا 
نامەلــۇم ســانالرنى تېپىــش ئۈچــۈن ھېكايــە شــەكلىدە ئوتتۇرىغــا قويۇلغان 

ماتېماتىــك ۋەزىپــە.
ــي  ــان، روھى ــتۈن تۇتىدىغ ــن، ئۈس ــى ئەركى ــۇق ـــــ ئۆزىن مەغرۇرل

كەيپىياتــى ئۈســتۈن، غــۇرۇرى بــار؛ كىبىرلىــك، تەكەببــۇر.
مەمنۇنلۇق ـــ رازى، خۇرسەن، مىننەتدار بولۇش ئىشى، ھالىتى.

ــم.  ــك ئورگانىزى ــان كىچى ــپ چىقق ــى يېرى ــن تۇخۇمن ــن كېيى بولغاندى
قــۇرت  پارازىــت  قۇرتــى،  چىۋىــن  لىچىنكىســى،  پاشــا  مەســىلەن، 

قاتارلىقــالر.
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ــى،  ــىلەرنىڭ ھەممىس ــار نەرس ــە ب ــەم، تەبىئەتت ــۇدات ـــــ ئال مەۋج
ــق. ــۈن، بارلى ــىلەر، پۈت ــۇت نەرس ــادا مەۋج دۇني

ــۇم پەســلى ياكــى ۋاقتىــدا بولىدىغــان  مەۋســۇم ـــــ ① يىلنىــڭ مەل
ــۇزۇن- ــڭ ئ ــش دەۋرى؛ ② كۈندۈزنى ــى ئەمەلگــە ئاشــۇرۇلىدىغان ئى ياك
تىك-يانتۇلۇقــى  نۇرىنىــڭ  قۇيــاش  ۋاقتىدىكــى  چــۈش  قىســقىلىقى، 
قاتارلىــق ئەھۋالالرغــا ئاساســەن ئايرىــپ چىقىلغــان ۋاقىــت بىرلىكى؛ ③ 
بىــر يىلنىــڭ تۆتتىــن بىــرى، يەنــى پەســىل؛ ④ بىــر ئوقــۇش يىلىنىــڭ 

ــاغ. ــل، چ ــى؛ ⑤ دەۋر، مەزگى يېرىم
مۇجاھىــد ـــــ ① ئالــالھ تائــاال يولىــدا جىھــاد قىلغۇچــى ئەســكەر، 

ــەر كىشــىنىڭ ئىســمى. جەڭچــى؛ ② ئ
مــۇددەت ـــــ ① ۋاقىتنىــڭ ئېنىــق بىــرەر ئىــش ئۈچــۈن بەلگىلەنگــەن 
بۆلىكــى، قــەرەل؛ ② بىــرەر نەرســىنىڭ ئەمەلگــە ئېشــىش ياكــى 

ــى. ــى، مەزگىل ــش پەيت ئورۇندىلى
مۇســىبەت ـــــ يــۈز بەرگــەن قايغۇلــۇق ھادىســە، كۆڭــۈل يېرىملىــق، 

كۈلپــەت، قارىلىــق، ھــازا.
ــى،  ــەتكەن خىزمىت ــە، كۆرس ــان تۆھپ ــاق ـــــ ياراتق ــات ئالم مۇكاپ

نەتىجىســى ئۈچــۈن ئىنئامغــا ئېرىشــمەك، مۇكاپاتالنمــاق.
مۇكەممەللىك ـــ مۇكەممەل بولغانلىق، مۇكەممەللەشكەنلىك.

ــران  ــىنى ھەي ــان، كىش ــەۋۇر قىلمىغ ــىلەر تەس ــزات ـــــ كىش مۆجى
مۆجىزىلــەر. ئىشــالر،  ھادىســىلەر،  قالدۇرىدىغــان 

مۈشكۈل ـــ ھەل قىلىنىشى قىيىن، ئېغىر، مۇرەككەپ، تەس.
مېڭــە ـــــ ① ئــادەم بەدىنىدىكــى بارلىــق ســېزىم، ھەرىكــەت، 
تەپەككــۇر ۋە ئەســتە قالــدۇرۇش قاتارلىــق پائالىيەتلەرنــى باشــقۇرىدىغان 
ئــورگان. ئــۇ نېــرۋا سىستېمىســىنىڭ ئاساســىي قىســمى بولــۇپ، ئالــدى 
ــرى  ــدۇ. يۇقى ــب تاپى ــن تەرك ــا مېڭىدى ــە ۋە ئارق ــۇرا مېڭ ــە، ئوتت مېڭ
ــۈن بەدەندىكــى  ــەت پۈت ــڭ مېڭىســى بولســا، پەق ــك ھايۋانالرنى دەرىجىلى
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ــورگان  ــدۇ؛ ② شــۇ ئ ــى ئويناي ــى باشــقۇرۇش رولىن ســېزىم ۋە ھەرىكەتن
ــر،  ــال؛ ③ پىكى ــاش، كال ــاق ئۈســتى، ب ــنىڭ ق ــورۇن، باش ــقان ئ جايالش
تىككۈچىلىــك  ئــاڭ؛ ④  ئەقىــل،  قابىلىيىتــى،  قىلىــش  تەپەككــۇر 
ــەن چــوڭ  ــۈپ، چــوكا بىل ــوق كىرگۈزۈل ــوي ئ ماشىنىســىنىڭ ئىچىگــە ب

ــايمىنى. ــەك س ــان دۈگىل ــدۈرۈپ تۇرىدىغ ــى ھەرىكەتلەن چوكىن
مېھنــەت ـــــ ① ئومۇمــەن بەلگىلىــك ئەقىــل ياكــى جىســمانىي كــۈچ 
ــەت؛  ــەت، پائالىي ــان ئىش-ھەرىك ــپ بېرىلىدىغ ــپ ئېلى ــەرپ قىلىنى س
ئەمگــەك؛ ② بىــرەر مەقســەت، ئىــش ئۈچــۈن كۆرســىتىلگەن غەيــرەت-

شــىجائەت، جاســارەت، تىرىشــچانلىق، ئەجىــر؛
ــاق، توســالغۇ  ــا ئوخشــاش قادالم ــاق ـــــ مىخق ــۇپ قادالم ــخ بول مى

ــاق. بولم
ــــ پەقەتــال ھەرىكــەت قىلمــاي جىمجىت  مىدىر-ســىدىر قىاللماســلىقـ 

تۇرمــاق، قىمىرالپمۇ قويماســلىق.
مىــزان ـــــ ① تارازا، جىڭ؛ ② شەمســىيە يىل ھېســابىدا 7- ئاينىڭ 
ــى باھاالشــتا  ــالر ۋە ئۇالرن ــى؛ ③ ســۆز ھەرىكــەت قاتارلىق ــە نام ئەرەبچ
ئاساســلىنىدىغان پرىنســىپ ياكــى ئۇالرنىــڭ ئۆلچىمــى، نورمىســى ياكــى 

. قېلىپى
ــي  ــن روھى مىســكىن ـــــ ① يوقســۇزلۇق، غەم-ئەندىشــە تۈپەيلىدى
كەمبەغەللىــك،  ســۇلغۇن؛ ②  غەمكىــن،  چۈشكۈنلەشــكەن،  ھالىتــى 

يوقســۇزلۇقتىن ئېغىــر ئەھۋالــدا قالغــان، بىچــارە ئــادەم.
مىننەتدارلىــق ـــــ بىراۋنىــڭ قىلغــان ياخشــىلىقى ۋە خىزمەتلىرىدىن 

رازى ۋە مەمنــۇن.
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ھ

ھاقارەتلىــك ـــــ ھاقــارەت تۈســىنى ئالغــان، خــورالش، كەمســىتىش 
ــان؛  چىقىــپ تۇرغ

ھــاكاۋۇر ـــــ باشــقىالرنى كۆزگــە ئىلمايدىغــان، ئۆزىنــى چــوڭ 
تەكەببــۇر. مەنمەنچــى،  ئۈســتۈن؛  دىمىغــى  تۇتىدىغــان، 

ــەك؛  ــەن ئۆتكۈزم ــش بىل ــرەر ئى ــى بى ــمەك ـــــ ① ۋاقىتن ھەپىلەش
بىــرەر ئىــش بىلــەن شــۇغۇلالنماق، مەشــغۇل بولمــاق؛ ② ئېيتىشــماق، 

ن

نادانلىــق ـــــ ① ئىلىم-پەندىــن خەۋىــرى يــوق، ئاڭ-چۈشەنچىســى 
ــى  ــان ياك ــۇق بولمىغ ــى تول ــاالق، تەربىيىلىنىش ــۆۋەن، ق ــبەتەن ت نىس
تەربىيــە كۆرمىگــەن؛ ② زېھنىــي ئىقتىــدارى تــۆۋەن، دۆت، گالــۋاڭ، 
كاللىســى ئىشــلىمەيدىغان؛ ③ نــادان كىشــىلەرگە خــاس قىلىــق-

ــق. ــەت، ئەخمەقلى ھەرىك
ناشــۈكۈر ـــــ بارىغــا شــۈكۈر-قانائەت قىلمايدىغــان، قانائەتســىز، 

ــان. ــان رازى بولمايدىغ ئاس
نامازگاھ ـــ ناماز ئوقۇيدىغان جاي، ئورۇن.

كۆرســەتمەك،  ئوچــۇق  گەۋدىلەندۈرمــەك،  ـــــ  قىلمــاق  نامايــان 
ئىپادىلىمــەك. بىلدۈرمــەك، 

نــاۋاي ـــــ نــان ياققۇچــى ياكــى نــان يېقىــپ ســېتىش بىلــەن 
كىشــى. قىلغۇچــى  تىرىكچىلىــك 

ــن  ــاز كىيىلگــەن ياكــى ئىشــلىتىلگەن، پېتىدى ــر ئ نىمكــەش ـــــ بى
ــكەن. چۈش
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ــماق. قېرىش
ــپ، زۇلھەججــە  ھــەج ـــــ مۇســۇلمانالرنىڭ مەككــە شــەھىرىگە بېرى
ئېيىــدا بەلگىلەنگــەن قائىدىلەرگــە ئەمــەل قىلغــان ھالــدا كەئبىنــى تاۋاپ 
ۋە زىيــارەت قىلىشــى؛ بــۇ ئىســالم دىنىمىزنىــڭ مۇھىــم ئاساســلىرىدىن 

بىــرى ھېســابلىنىدۇ.
ــــ ① بىرەر جىســىمنىڭ بوي، ئــەن ۋە ئېگىزلىك جەھەتتىكى  ھەجىــمـ 
چوڭ-كىچىكلىكــى؛ بوشــلۇقتا ئىگىلــەپ تۇرغــان ئورنــى. ئادەتتــە كــۇب 
ئارقىلىــق ئۆلچىنىــدۇ؛ ② بىــرەر ئىدىــش ياكــى بوشــلۇقنىڭ قانچىلىــك 
نەرســە ســىغدۇرااليدىغانلىقى، ســىغىمى، ئىچىنىــڭ چوڭلۇق دەرىجىســى؛ 

③ ئومۇمــەن نەرســىنىڭ كۆپ-ئازلىــق دەرىجىســى، مىقدارى.
ھەدىيــە قىلمــاق ـــــ يادىــكار ســۈپىتىدە بەرمــەك، ســوۋغا قىلمــاق، 

نەرســە تەقدىــم قىلمــاق.
ئىچىــدە،  ۋاقىــت  قىســقا  ناھايىتــى  ـــــ  دېگۈچــە  ھەش-پــەش 

بىردەمدىــال.
ھەقلىــق ـــــ ① بىــرەر ئىش-ھەرىكــەت قىلىــش ھوقۇقىغــا ئىگــە، 
ــار؛ ② يوللــۇق، ئورۇنلــۇق، توغــرا، مۇۋاپىــق. ــى ب ھوقۇقلــۇق، ھەقق
ھەيرانۇ-ھەس ـــ قاتتىق ھەيران قېلىش، قاتتىق تەئەججۈپلىنىش. 

ــش  ــان، ئى ــۇرۇن ـــــ ئەمگــەك قىلىشــنى، ئىشلەشــنى خالىمايدىغ ھ
ــەك. ــان؛ ئېرىنچ ــۇش ياقمايدىغ خ

ھۈنەرۋەن ـــ بىرەر ھۈنەرنى ئىگىلىگەن ئۇستا؛ كاسىپ.
ــن  ــىگە ئادەتتى ــرەر نەرس ــى بى ــقا ياك ــرەر ئىش ــمەن ـــــ بى ھېرىس
مەســتانە،  ئىنتىلىدىغــان؛  قىزىقىدىغــان،  بېرىلىدىغــان،  تاشــقىرى 

ئامــراق.
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ئۇ

ئۆ

ــــ چــاچ ســاقالنى قىرىــش ئۈچــۈن ئىشــلىتىلىدىغان ئۆتكۈر  ئۇســتۇراـ 
پــوالت تىغلىق ئەســۋاب.

ــــ ① بىــرەر ھۈنەر-كەســىپنى پۇختــا ئىگىلــەپ بولغــان  ئۇســتىلىقـ 
ئىقتىــدار، ماھىرلىــق، ھۈنەرگــە پىششــىقلىق؛ ② ماھىرلىــق، ماھارەت.
ئۇشــتۇمتۇت ـــــ كۈتۈلمىگەندە، توســاتتىن، تۇيۇقســىز، تاســادىپىي، 

بىردىنال.

ــش  ــۈك قىلى ــق، ئۆچل ــدە يامانلى ــاق ـــــ كۆڭلى ــك قىلم ئۆچمەنلى
پوزىتسىيىســىدە بولمــاق، ئۆچلۈكنــى كۆڭلىگــە پۈكمــەك.

ئو

ئــوردا ـــ تۈركىي خەلقلــەر دۆلەتلىرىدىكى خان، شاھ-پادىشــاھالرنىڭ 
ــى. تۇرىدىغان جايى، تۇرالغۇس

ئوۋچــى ـــــ ئــوۋ ئوۋالشــنى ياخشــى كۆرىدىغــان، ئۇنىڭغــا ماھىــر، 
دائىــم ئــوۋ ئــوۋالپ تۇرىدىغــان كىشــى.
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ۋ

ۋاز كەچمــەك ـــــ ① ئىگىلىــك ياكــى پايدىلىنىــش ھوقۇقىدىــن  
كەچمــەك؛ ② مەشــغۇل بولۇۋاتقــان ئىش-ھەرىكەتتىــن، ئوي-خىيالىدىن 

ــاق. ــەك، تانم ــۈز ئۆرۈم ــاق؛ ③ ي ــاق، يانم يالتايم
ۋەدە قىلمــاق ـــــ بىــرەر ئىشــنى، بىــرەر ۋەزىپىنى ئورۇنــالش ھەققىدە 

قەتئىــي ســۆز قىلماق.
ۋەزىپــە ـــــ ① زىممىســىگە يۈكلەنگەن، ئۆتەشــكە تېگىشــلىك بولغان 

مەجبۇرىيــەت؛ ② مەنســەپ، ئەمەل.
ۋىللىدە ـــ »ۋىل« قىلىپ، »ۋىل« قىلغان ھالدا.

ئۈ

ئۈششــۈپ قالمــاق ـــــ دەســلەپكى قەدەمــدە ئۈششــۈمەك، توڭلىمــاق، 
ئۈششــۈك چۈشــمەك.

ــــ ① كىشــىلەر تەقلىد قىلىدىغان، دورايدىغان، ئۆگىنىشــكە،  ئۈلگــەـ 
ــۇل؛  ــى ئۇس ــە ياك ــش، نەرس ــادەم، ئى ــان ئ ــقا ئەرزىيدىغ ــە قىلىش نەمۇن
ــخا،  ــان نۇس ــىلەردىن ئېلىنغ ــى نەرس ــر تۈردىك ــپ؛ ② بى ــە، تى نەمۇن

ئەۋرىشــكە.
ئەلەيھــى  ســەللەلالھۇ  مۇھەممــەد  پەيغەمبىرىمىــز  ـــــ  ئۈممــەت 
ــىلەر  ــان كىش ــۇل قىلغ ــى قوب ــالم دىنىن ــكەن ۋە ئىس ــەللەمگە ئەگەش ۋەس

جامائەســى.
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ئى

ئىبادەتــكار ـــــ ئالــالھ تائاالغــا ئىتائــەت قىلىش، ئالالھنىــڭ ئەمرىنى 
ــەك  ــى يۈكس ــي مەجبۇرىيەتن ــان دىنى ــىدىن قىلىنىدىغ ــداش يۈزىس ئورۇن

دەرىجىــدە ئورۇندىغــان شــەخس.
ــەن  ــام كىرىشــى بىل ــان كىشــىنىڭ ش ــاق ـــــ روزا تۇتق ــار قىلم ئىپت

ــى. ــى ئېچىش روزىن
ــا  ــان، ئىپتىخارالنس ــا ئەرزىيدىغ ــق ـــــ ① ئىپتىخارالنس ئىپتىخارلى
بولىدىغــان، ئىپتىخــار ئىپادىلەنگــەن، پەخىرلىــك؛ ② ئىپتىخارلىنىــش، 

ــش. پەخىرلىنى
ئىجابــەت قىلمــاق ـــــ قوبــۇل ئەتمــەك، ئېتىبارغــا ئالمــاق، ئەمەلگــە 

ئاشۇرماق.
ئىززەت-ئىكرام ـــ ئالىي ھۆرمەت ۋە ئىززەت.

ئىقبال ـــ كېلەچەك؛ بەخت، تەلەي، ئامەت؛ تەقدىر؛

ئې

ئېتىقــاد ـــــ ① بىــرەر مەســلەككە، ئىدېئولوگىيىگــە، كــۆز قاراشــقا؛ 
بىــرەر كىــم ياكــى بىــرەر نەرســىگە بولغــان ئىشــەنچ، ئۇنىڭغــا باغالنغان 

ئۈمىــد؛ ② ئالــالھ تائاالغــا بولغــان ئىشــىنىش.
ئېرەنسىزلىك ـــ ئېرەن قىلماي.

ئېرىنچەكلىك ـــ ھۇرۇنلۇق، رايى بارماسلىق، ئىش خۇشياقماسلىق.
قىلىشــىغا  قــۇل  ئېزىشــىگە،  باشــقىالرنىڭ   ① ـــــ  ئېزىلمــەك 
ئۇچرىمــاق؛ ② باشــقىالر تەرىپىدىــن ئېزىلگــەن، قــۇل قىلىنغــان.
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يادرولــۇق ـــــ ئاالقىــدار شــەيئىلەر ئىچىــدە ئــەڭ مۇھىــم دەپ 
ــك،  ــلىق، نېگىزلى ــان، ئاساس ــۇچ رول ئوينايدىغ ــەل قىلغ ــان، ھ قارالغ

مېغىزلىــق، تــۈپ.
ــى  ــىلگەن ياك ــان، تېش ــىنىڭ يىرتىلغ ــرەر نەرس ــاق ـــــ ① بى يام
ــۇم،  ــان بۇي ــۈن تەييارالنغ ــەش ئۈچ ــاش، پۈتۈنل ــى يام ــەن جايىن ئۈزۈلگ
التــا؛ ② ياماشــقا تېگىشــلىك بولغــان، يامىمىســا بولمايدىغــان جــاي؛ 

ي

ــر  ــي بى ــاق، قەتئى ــال بولم ــى خىي ــش ـــــ ئىكك ــپ قېلى ئىككىلىنى
ــەك. ــاق، تەۋرەنم ــالدى بولم ــەي ئارىس ــە كېلەلم پىكىرگ

ئىڭرىمــاق ـــــ ئىڭرىغــان ئــاۋاز چىقارمــاق، قىينالغــان ھالــدا 
ئىنچىكــە ۋارقىرىمــاق، نالــە قىلمــاق.

ئىلھــام ـــــ ① كۆتۈرەڭگــۈ ئىجادىــي روھ، ئىجادىــي غەيــرەت ۋە 
ــي پائالىيــەت جەريانىــدا ئاپتــور  ــەت؛ ② ئىجادى زوق جــۇش ئۇرغــان ھال
ئىدىيســىنىڭ يۈكســەك دەرىجىــدە مەركەزلىشىشــى، كەيپىياتنىــڭ يۇقىــرى 
ئۆرلىشــى ۋە مۇناســىۋەتلىك شــەيئى، ھادىســىلەرنىڭ قوزغىتىشــى بىلــەن 
ــەت؛ زوق؛ ④  ــەدەت، رىغب ــەت؛ ③ م ــي قابىلىي ــان ئىجادى ــدا بولغ پەي

ــڭ ئىســمى. ئەرلەرنى
نامازنــى  تــۇرۇپ  ئالدىــدا  نامــازدا جامائەتنىــڭ  ـــــ ①  ئىمــام 
ــي شــەخس؛  ــدا قىلدۇرغۇچــى دىنى ــى ئۆزىگــە ئىقتى باشــقۇرغۇچى، ئۇالرن
② ئىســالم دىنىنىــڭ ھەرقايســى مەزھەپلىرىدىكــى ئىســالم دىنىنىــڭ شــۇ 
مەزھىپىگــە ئاســاس ســالغۇچىنىڭ ھۆرمــەت نامــى؛ ③ ئىســالم دىنىدىكى 
مەشــھۇر ئۆلىما-ئالىمالرنىــڭ ھۆرمــەت نامــى؛④ ئىســالم پېشــىۋالىرىنىڭ 

ــڭ ئىســمى. ــى؛ ⑤ ئەرلەرنى ئۇنۋان
ئىنكار قىلماق ـــ رەت قىلماق، يوققا چىقارماق.
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ــەن. ــان، تىكىلگ ــېلىنغان، يامالغ ــاق س ③ يام
يــەم ـــــ ① ئات-ئۇالغــالر ئۈچــۈن تەييارالنغــان ئوزۇقلــۇق؛ بوغــۇز؛ 

② ئۇچــار قاناتالرغــا بېرىلىدىغــان ئــوزۇق؛ دان.
يوقسۇل ـــ كەمبەغەل، نامرات، يوقسۇز.

يىرتىق ـــ يىرتىلغان؛ يىرتىلىپ كاردىن چىققان، بۇزۇلغان.




	كىرىش سۆز
	ئىبراھىمنىڭ بىئاراملىقى
	ئاللاھ قەيەردە؟
	ئىككى دوست
	ۋەتىنىمىز شەرقىي تۈركىستان
	ئاساسىي مەشىق

	بۇتنى كىم چاقتى؟
	مېنىڭ بېغىم
	ئۆگىنىمەن تىرىشىپ
	مەندەك بولماڭلار!
	ئاساسىي مەشىق

	يۈز نومۇر ئالغاندا
	بەسلىشەيلى بىز
	شەرقىي تۈركىستان ئاسمىنىدا چاقنىغان يۇلتۇز
	ئاساسىي مەشىق

	گۈزەللىك ھەققىدە
	مەن مەكتەپكە بارغاندا...
	گۈزەل ئۆرنەك
	زەيدىن يۈسۈپ
	ئاساسىي مەشىق

	بىر تۈپ دەرەخ
	پۇشايمان
	قۇشلار
	قار ياغدى
	ئاساسىي مەشىق

	باھار كەلدى
	باھار كەلدى
	ئەھمىيەتلىك دەم ئېلىش كۈنى
	ھۆججەت
	ئاساسىي مەشىق

	ئۇرۋە ئىبنى زۇبەير
	ئاياغ
	ئۈممەت ئىزباسارى بىز
	ئاساسىي مەشىق

	سۆزلۈكلەر باغچىسى

