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بالىالرغا كىتاب ئوقۇتۇش ۋە كىتابنى سۆيدۈرۈش ئۇسۇللىرى ھهققىدە 

 )سىناق(
 

 خهدىچه (مهلهك)

 

. رىكىدۇېت دەپ يىرتىدۇ كىتاب باالم ،ھهتتا مهيـبهزى ئاتا ئانىالر بالىالرغا كىتابنى سۆيدۈرۈل

 ۋە مىغانلىقتىنـئهمىلىيهتته ئهڭ دەسلهپتىن باشالپ بالىدا كىتابقا بولغان مۇھهببهتنى ئويغىتال

 .كېرەك چىقسا كېلىپ مىغانلىقىدىنـبول توغرا ئۇسۇلنىڭ

يهنى بالىنىڭ  سۆزلهپ كهلسهك ئىشنى ئهلقىسسه دەپ بهك بۇرۇندىن باشالشقا توغرا كېلىدۇ.

 ۆرۈلۈۋاتقانان، بوغۇمالرنىڭ يېتىلىشىدە كۆرىنهرلىك ئىپادىلهر كتهرەققىياتالر بولىۋاتق يېتىلىشىدە

 مهزگىلدىن باشالشقا بولىدۇ.

 ۆرۈلىدىغانئومۇمالشتۇرغاندا ئۇالردا ك؟ كۆزىتىمىزبوۋاقنىڭ يېتىلىش تهرەققىياتىنى قانداق 

 ۋە يېشىنى تۆۋەندىكىچه ئايرىشقا بولىدۇ. تهرەققىياتلىرىبوغۇم 

 6يېشى:  تۇراالشرگهندە بوۋاقنىڭ بېشىنى تىرەپ تىك تۇتۇپ .ئاتا ئانىسى تىك كۆتۈ1

 ئايلىق بولغۇچه 4باشلىنىپ كېچىككهندە  ھهپتىلىكتىن

 ئايلىق بولغۇچه 7ئايلىق كېچىككهندە  4: بالدۇر بولغاندا ۆرۈلۈشىئ.2

 ئاي 7ـ3.چۆرىسىدىكى نهرسىلهرنى ئېلىشى: 3

 ئاي 9ـ 7.ئولتۇرۇش ۋاقتى: 4

 ئاي 11ـ7. ئۆمىلهش: 5

 ئاي16 ـ11.ئۆرە تۇرۇش:6

 غىچهئاي 19يدىن ئا يېرىم11.مېڭىش: 7

 ئاي19ـ11.ئىككى نهرسىنى ئۈستى ئۈستىگه دەستىلهپ تىزىپ تۇرغۇزۇش: 8

 ئاي 21 ـ14: جىجىشقهغهزگه .9
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 ئاي 23ـ16ياردەم ئاستىدا پهلهمپهيدىن چىقىش:.10

 ئاي 30ـ23 : سهكرەش.11

تېپىپ  پىدالىنى ۋېلىسىپىتنىڭ.پۇتىنىڭ ئۇچىدا دەسسهپ مېڭىش ۋە 12

 ئاي 30ـ25 ئايالندۇرۇش:

 دېگهندەك…

دەپ باشتىن بىر ئوقۇپ چىقتىڭالر  يېشىچۇكىتاب ئوقۇش قابىلىيىتىنىڭ يېتىلىش 

 …هقىچانھ

  كىتابقا بولغان قىزىقىش قاچان تۇغۇلىدىكهن؟، خوش

 …الپئهتراپتىكى نهرسىلهرنى تۇتۇش قابىلىيىتىگه ئېگه بولغاندىن باشجاۋاب: 

بۇ دەۋىردە باال ياتقان يېرىدىن قولىنى شىپپاڭشىتىپ يۈرۈپ ئهتراپتىن بىر نهرسىنى 

 .مايمىزـقانچىلىك خۇش بوپ كېتىدىغانلىقىنى تهسهۋۋۇر قىالل ئېلىۋالغىنىدا

 ئالالھنىڭ…باشاليدۇ شوراشتىنباال ئهڭ دەسلهپ نهرسىلهرنى تونۇشنى ئېمىش يهنى 

وۋاق ئانىسىنى قانداق ئهمگهن بولسا، دەسلهپكى بۇ بوۋاقلىق ب تۇغۇلغان يېڭى بىلهن قۇدرىتى

بارمىقىڭىزنى  .همهلىيلىشىدۇئشوراش شهكلى ئارقىلىق  ،دەۋرىدە ئۇنىڭ ئۈچۈن تونۇش

بوۋاقنىڭ قولىغا تۇتقۇزۇپ قويسىڭىز قانداق تۇتۇپ ئاغزىغا ئاپىرىپ شورىغان بولسا ئۇ ھهم 

 …ئولجىسىنى ئهنه شۇنداق شوراپ بېقىپ ياالپ بېقىپ تونۇيدۇ ۈشۈرۈۋالغانچقولغا 

كىتابىڭىزنىڭ  بۇ دەۋىردە ئۇنىڭ قولىدىن كېلىدىغان ئهڭ چوڭ ھۈنهر شوراپ ياالپ،

 ماسـبول كېتىش ئوقۇپ شارىلداپ مايـقهغىزىنى شۈمۈپ پۇچۇق قىلىپ قويۇش بول

مېنىڭ " هي ئهستىن چىقىرىپ :هقىچان..شۇڭا بالىڭىزنىڭ يېشىنى ۋە تهرەققىياتىنى پۈتۈنلھ

ياكى  رتىدۇۇئۇپقولىغا كىتاب چىقىپ قالسىال ياالپ  چىقىپ قالدى، سۆيمهيدىغانباالم كىتاب 

 .ئازابالنماڭدەپ ئاھ ئۇرۇپ  "چىشلهپ يىرتىدۇ

قولىنى ئۇزۇتۇپ  ماسلىقىدىن،ـياالپ ئۇپرىتال ماسلىقىدىن،ـئهكسىنچه يىرتال

 بولىدۇ. ئهنسىرىسىڭىز قايتۇرماسلىقىدىننداق ئىنكاس ھېچقا ياكى ۋە ماسلىقىدىن،ـتۇتال

دېمهكچى ئهمهسمهن،  هنقىزىقمايدىكنېمىشقا ئۇنداق دەيمهن، دېمهك بالىڭىز كىتابقا 
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دىققهت قىلىڭ  ،بالىڭىزنىڭ يېتىلىش سۈرئىتى ۋە بوغۇم تهرەققىياتى نورمال ئهمهس بولۇشى مۇمكىن

 دېمهكچىمهن.

قولىنى ئون قاتار يۇقىرى تۆۋەن قىلىپ بهدەن قىزىتىپ يۈرۈپ مىڭ جاپادا  بالىجانالرخوش، بۇ 

 ئهمدى قانداق قىلىمىز. ،ھالدا قولغا ئالدى ۇۋپپهقىيهتلىكمئاپىسى يېنىدا قويۇپ قويغان كىتابنى 

كىچىك ياشتا بالىنىڭ . ۇتىمىزبالىمىزنى قۇچاققا ئېلىپ، كىتابنى باال بىلهن تهڭ ت

ق ھېس قىلىشى شۇنداقال بوغۇم تهرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈش ئۈچۈن رەخت بىخهتهرلىكى ۋە ئىللى

 …كىتابالر ئاالھىدە تهۋسىيه قىلىنىدۇ

يهرگه ئورۇنالشتۇرغان  بۇ يهر ئۇ كېلىدىغان، ماس بالىالرغا ياشلىق 3ـ1.5رەخت كىتابالرنىڭ 

 شوينىالرنىدىغان، تۈگمىنى ياكى سىيرىتمىنى ئاچسا ئاندىن كېيىنكى بهتنىڭ مهزمۇنلىرى چىقى

ۋە ياكى ھهرقانداق بىر كىچىك توسالغۇنى يېڭىپ ھهپىلىشىپ ماڭىدىغان تۈرلىرى بالىالرغا  يهشسه

بالىدا  مهسلىنى ھهل قىلىپ بولغاندىن كېيىنكى خۇشاللىق ۋە ئۆزىگه ئىشهنچ تۇيغۇسىنى بېرىدۇ.

تكه بوپ دىققهتنى يىغىشنى ئىنچىكه تهپسىالتلىرىغا دىققهت قىلىشقا تۈر .قىزىقىش پهيدا قىلىدۇ

 ھهر گۈلنىڭ پۇرىقى باشقىچه.چۈنكى  كهتمهڭالر، رەنجىپ مهندىن مىسهـئۆگىتهل .ئۆگىتىدۇ

 .بوۋاق سهل چوڭ بوۋاق مىسالىمىزدىكىگهپنىڭ پوسكاللىسىغا، ئهمدىكى  كېلهيلۇقخوش 

كىتاب  .بوۋاق قايتۇرااليدىغان ئىنكاس چۈشىنىپ مىسىمۇـقىالل مىساـگهپ قىالاليدىغان ھېچ بول

 ئوقۇۋەتكهنقاتالپ  بابالپدېگهن مهقسهتته ئاتالپ  ۈگىتهيلىتئوقۇشنى نهدىن باشاليمىز؟ تىزراق 

. مىزىمايباشلرومانلىرىمىزنىڭ پهدىسىدە نهچچه بهتنى قايرىپ قايرىپ ھېكايه باشالنغان يهردىن 

مۇقاۋىنىڭ تېشىدا يوغان بىر دەرەخنىڭ سۈرىتى بار دەپ مىسال  مۇقاۋىدىن باشاليمىز.ئهكسىچه 

بىر قانچىنى  سوئالالردىن ئوچۇق ئۇچى مىغان،ـئااليلى، بالىغا كۆرسىتىپ تۇرۇپ ، نهخ جاۋابى بول

 .سورايمىز

 سوئالالرنىم مۇشۇنداق ئۇچى ئوچۇق سۇئال سوراش پهرزەنت تهربىيىسىدە بهك مۇھىم، ھهردائى

 زامان ئويلىنىش ھالىتىدە بولۇپ تهپهككۇرى ئېچىلىدۇ. سوراپ تۇرغاندا باال ھهر

 ئۇچى ئوچۇق سۇئال دېگهن قانداق سۇئال؟ 

 سۇئال. سۇئالىمدەكالمۇشۇ ھازىرقى جاۋاب: 

 .دېگهندەك.…سۇئال مىغانـئۇچى ئېچىلىپ قالغان سۇئال، ئۇچىنىڭ ئىشىكى تاقىلىپ قال ـ
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 سوراشقا بولىدۇ: سوئالالرنىمۇقاۋىدىكى دەرەخكه قايتىپ كهلسهك مهسىلهن شۇنداق 

 ىش قىلىشقا ئىشلىتىمىز؟ه ئنېم بۇنى نېمه؟ بۇ باالم، ـ

 كاللىسىغا دېگهندەك دېگهندەك…ئورمان، قۇشقاچنىڭ ئۆيى  تاياق، دەرەخ، ـ

چىقىپ بولغۇچه، ۋاي باالم ئاغزىدىن  كهلگهنلىكى شهكىلدە ئويالشقا جاۋاپ بېرىشقا باشاليدۇ.

ئۇنىڭ تهپهككۇرىنى  بۇ دېگهن پاالن دەرەخ دەپال بالىنى يېڭىلىش تۇيغۇسىغا غهرق قىلىپ،

 .مايدۇـبوغۇپ قويۇشقا بول

هممىسى توغرا، ئهقىللىق باالم، بۇ دەرەخنىڭ شېخى بىلهن غولىنىڭ رەڭگى سىزچه ھ -

 سوراشقا باشلىساق بولىدۇ. ىئالىمىزنوسدېگهندەك يهنه  ئوخشىمايدىغاندۇنېمىشقا 

 بازادىنبۇ قېتىممۇ بالىڭىز سىز ئويالپ باقمىغان جاۋابنى بېرىشى مۇمكىن، ئاپىسى 

 ھهلهق ۇرىۋېرىپتئاشۇنداق رەڭلىك كىيىمنى كىيگۈزۈپ قويۇپتۇ ۋە ياكى توپىغا چىلىنىپ 

 .…رەڭ بوپ قاپتۇ دېگهندەك ۇنداقئاشئىشتىنى  قبوپ شۇندا

 ئېرىشىسىز. جاالپالرغاىق ئىشقىلىپ جىقال تاتل

 ،بېرىشىڭىزنىڭچوقۇم ياق مۇنداق دەپ توغرىسىنى دەپ  سوئالالرغابۇ 

 ئۆگىنىۋالىدۇ. هبىئىيالتتهپسىالتىنى سهل چوڭ بولغاندا  .ھاجىتى يوق ئۆگىتىشىڭىزنىڭ

ئۇنىڭغا ھهمراھ  بۇنداق قىلىشتىكى مهقسىتىمىز ئۇنىڭغا بىلىم ئۆگىتىش ئهمهس،

چۈشۈپ  هۋىيىسىگهسبولۇش، يېقىملىق ۋە مۇھهببهتلىك جهرياننى بىلله ئۆتكۈزۈش ۋە ئۇنىڭ 

 .پاراڭلىشىشتۇرتۇرۇپ ئۇنىڭ بىلهن 

ئهمدى بالىمىز  .ئهمدى كىتاب مۇقاۋىسىدىكى رەسىمنى ئازتوال تونۇۋالدۇق ...ھىم

باالم، ئاۋازىنى  «رالپ:بىلهن تهڭ كىتابنىڭ يۈزىنىڭ سىيالپ باقايلى، ئاستا پىچى

 ؟، ئاپىسى ماي سۈرۈپ قويدىمۇ نېمهسىلىقمىكهنيۈزى » ئاڭلىدىڭىزمۇ؟ نېمه دەيدۇ؟ 

 بىلهن يهنه بالىڭىزنى بىردەم گهپكه سېلىڭ. سوئالالردېگهندەك ئۇششاق چۈششهك 

ئاۋازىنى قۇالققا ئهكىلىپ  سىيلىدى، تۇتتى، كىتابنى كۆردى، ئهمدى نېمه قالدى؟

 پۇراپ باقسۇن؟  ،تى، پۇراش قالدى شۇنداقمۇ؟ زىيىنى يوقئاڭالپ باق

ئانامدەك  دەپ بېقىڭه، شائىرالرچه گۈل پۇرايدىكهن، ؟پۇرىقى قانداقكهن باالم ـ

 سۈتتهك پۇرايدىكهن دەپ ساالمدۇ تېخى. پۇرايدىكهن، شاكىالتتهك،
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مۇقاۋىسىنى قايرىپ ، كىتابنىڭ سوزىۋەتتىمتامام، گهپنى ئاچچىق ئۈچهيدەك يامان ئۇزۇن 

ئهڭ ئاۋال رەسىمگه  كىتابتىكى ئهينهن ئوقۇپ چۈشۈپ كهتمهي. .رەسمى بهتكه كهلسىڭىز بولىدۇ

، مېنىڭ تاتلىق ئويغاقجانكهنما رەسىمدىكى ئېيىقچاقنىڭ ئىسمى "قاراپ، بالىڭىزغا تۇتقۇزۇپ تۇرۇپ، 

ېگهندەك ئۆز سۆزىڭىزگه ئايالندۇرۇپ، د "باالمدەك ئۇنىڭمۇ ئاۋۇ قولىدا يېتىلىۋالغان بىر بالىسى باركهن

گۈزەل شهكىلدە  خاس ماسالشتۇرۇپ ئوقۇپ بېرىڭ. ېرسوناژغاپدىائلوگالردا ئاۋازىڭىزنى كىتابتىكى 

 مهيدىغانـئهمما دېگهندەك باغلىغۇچىالر ۋە باال كۆز ئالدىغا ئهكىلهل ،لېكىن ،ئوقۇپ بهردىم دەپ بىلهن

، هسىر ئوقۇغاندەك تهسىرلىك قىلىپ ئوقۇپ بهرسىڭىزنهرسىلهر بىلهن ھهم قوشۇپ ن ېكتىپسوبي

 .مايدۇـچۈنكى كىچىك بالىالر مۇرەككهپ جۈملىلهرنى ئاڭقىرىپ بوالل بالىڭىزنىڭ ئىچى پۇشىدۇ.

ئهسال، شۇڭا كىتاب سېتىۋالغاندا بىر بهتكه لىق كهلگهن چوڭ  جۈملىلهرنىغۇتهڭداش مۇرەككهپ 

بىر تال ئىككى تال ئاددى جۈملىدىن تهركىب تاپقان ھهر بهتتىكى جۈملىلهر ، رەسىملىرى بار

چۈنكى بۇ ياشتىكى بالىالر كۆرگهننى بهكرەك ئهسته  كىتابالرنى تاللىسىڭىز بالىڭىز ياقتۇرىدۇ.

 ساقلىۋالىدۇ.

شۇڭا ئىككى ئۈچ مىنۇتتىال ئىچى  ،ئاندىن بالىنىڭ دىققىتىنى يىغااليدىغان ۋاقتى بهك ئاز

شۇڭا ئۆزىڭىز مۆلچهرلهپ ئۇنىڭ  .ۇمكىنم چۈشىۋىلىشى ىقىڭىزدىنقۇچپۇشۇپ قىمىلداپ يىغالپ 

قارىڭه باالم، ما ئېيىق شۇنچه سوغۇق بوپ " :كۆرسىتىپ رەسىملهرنى…دىققىتىنى باشقا ئىشالرغا بۇراپ

دېگهندەك  "كىيمهپتىمۇ؟ كېيىپتىمۇ ئايىغىنىچۇ ھه، ماپتۇـكهتسىمۇ بېشىغا پوسمىسىنى كېيىۋال

 .ئۇنىڭ دىققىتى يهنه كىتابقا ۋە كىتابتىكى رەسىمگه يىغىلىدۇ سورىسىڭىز سوئالالرنى

مۇمكىن بولسا بىر كىتابنى ئىزچىل قايتا قايتا نهچچه كۈن ئوقۇپ بېرىڭ، مهزمۇن بالىنىڭ 

ئۇنى يېڭى ئوقۇغاچقا ئانچه  باشلىغىنىڭىزداكاللىسىغا ئورناپ كېتىدۇ ۋە يېڭى كىتاب 

ئوقۇپ بېرىڭ دەپ  ئېيىقچاقنىھېس قىلىپ، مهن ئامراق  چۈشهنمىگهندەك، ناتونۇش كېلىۋاتقاندەك

 .ئۆزىگه تونۇش بوپ كهتكهننى ئامراق دەپ تۇرۇپ ئىپادىلهيدۇ

ئهمهسمۇ، بىر يېرى ئاغرىپ  يىرتىۋىتىپسىزكىيىمىنى  كىتابنىڭ قولىنى،" ،يىرتسابالىڭىز كىتاب 

ياكى ئاستا  ئاپىرايلىمۇكهتكهن ئوخشايدۇ، ئاڭالپ باقامدۇق خاپا بوپ قالدىمۇ يوق، دوختۇرخانىغا 

 ،بالىڭىزغا تۇتقۇزۇپ، تهڭ چاپالپ قويسىڭىز پالستىرنىدەپ  "چاندۇرماي ئاغرىتماي، چاپالپ قويايلىمۇ

 كىتابنىڭمۇبۇ چاغدا ئۇنىڭ كاللىسىدا  .كرارالنمايدۇبۇ ئىش ته، بىر قانچه قېتىپ تهكرارالپ تۇرسىڭىز

 ئۇالر يىغاليدۇ دېگهن ئۇقۇم شهكىللىنىپ بولىدۇ. دادىسى بار، ،جېنى بار ئۇنىڭمۇ ئاپىسى بار



 گۇرۇپپىسى يىغىپ رەتلىگهن 」بىر「
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قامالشمىغان نهرسىنى كىچىكىدىن ئۆگىتىپ نېمه  ،ياۋداقنى نبهلكىم، باالمغا يالغا

 ېلىشىڭىز مۇمكىن.ئۇ دېگهن جانسىز نهرسه تۇرسا دەپ ق قىلىمهن ،

قانداق قىلىپ ئۇنچى  ئاتىلىرىمىزقهدىمدە ئۆلىماالر ، ئهمما ئويالپ باقىدىغان بولساق،

يېزىققا ھۆرمهت قىالتتى، ھهر  كۆپ ئىلىمگه ئېگه بواللىغان؟ ئۇ بولسىمۇ ئۇالر كىتابقا،

هرنى دەپت كىتاب ھهرقانداق…قىاللىغان مۇئامىله تۇرۇپ ئهسلهپ ياراتقۇچىنى مىشقاـيارال

بىزدەك، ئورۇندۇق توپا بولسا ئاستىغا سېلىپ ئولتۇرمىغان، يهرگه قويۇپ قويمىغان، يېزىق ۋە 

ھهرقانداق كىتابنى ئېگىز جايالرغا قويۇپ ئاسراپ  ۈزىسىدىنيكىتابقا بولغان ھۆرمهت 

دېگهن  "مايدۇـئېسىمدە قال ئوقۇيمهن ئهمما كالالمغا چۈشمهيدۇ،" : بىزنىڭ…ساقلىغان

سۈننهت ياكى پهرز دېگهندەك  نىبۇ يهنه بىر سهۋەبى مۇشۇ بولسا كېرەك. زارالشلىرىمىزنىڭ

گۈزەل ئهخالقى ۋە  هسهۋۋۇپنىڭتئويالپ كۆرىدىغان بولساق بۇ بىر ئهھلى  مهقسهتته دېمىدىم،

 قىسقىسى ئهدەپ جۈملىسىدىندۇر.

 

 ەپپهقىيهتكهۇۋمقانداقتۇر مهن سىناق قىلىپ  ۇقىرىقىالريسهمىمىي ئهسكهرتىش: 

ئۇنى . پهقهتال ھېس قىلغانلىرىم ئهمهس، ېتسىپالررئېرىشكهن ئۇسۇلالر ۋە ياكى ئاتا مىراس 

 ئۆتسه، سىناقتىن قالدى، ئانىالرغا ـۋە سىناپ بېقىش سىلهر تهجرىبىلىك ئاتا همهلىيلهشتۈرۈشئ

يه خىمى رەنجىمهي، ھهم بولساڭالر مهغلۇپ…دەۋەتكهيسىلهرتېمىغا كىرىپ ھايت  ۇشبۇئ

ئۈستى بېشى قاپقارا ھالدا  پارتالپتهجرىبىخانىسىدا ماددىالرنى قااليمىقان ئارىالشتۇرۇپ قويۇپ 

 .بىلگهيسىلهرخام خىيالى دەپ  ۇدېنتنىڭستتۇرۇپ قالغاندەك بىر سويما 

ھهرقانداق سالون ۋە بلوگالرنىڭ كۆچۈرۈپ  مهزكۇر يازما ئهي باالم بلوگىغا تهۋە،

 نى ئهسكهرتىشىنى ئۈمىد قىلىمىز.ئىشلهتكهندە ئهسلى مهنبه


