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 مەكتەپ تاپشۇرۇقلىرى قانچىلىك بولسا ئەڭ مۇۋاپىق؟
 

 ئەركىن سىدىق
 ماي-01يىلى -4102

 
 

دېگەن بىر « ئامېرىكا باشالنغۇچ مەكتەپلىرىدىكى كەسىپ تالالش پائالىيىتى»مەن يېقىندا 
يازمىنى تورالرغا چىقارغاندىن كېيىن، بەزى قېرىنداشالر مەندىن ئامېرىكا مەكتەپلىرىنىڭ تاپشۇرۇق 

مەن ئاشۇنداق سوئالغا جاۋاب ئىزدەش جەريانىدا، ئامېرىكا مائارىپ . ېرىش ئەھۋالىنى سورىدىب
ئانىالرغا تاپشۇرۇق ھەققىدە -ئاتا»ئايدا تەييارالنغان -5يىلى -4110مىنىستىرلىقى تەرىپىدىن 

 011بۇ ھۆججەتتە ئامېرىكا ھۆكۈمىتى . دېگەن بىر ھۆججەتنى ئۇچرىتىپ قالدىم [0]« مەسلىھەتلەر
ساۋاقالرنى يەكۈنلەپ، ئوخشىمىغان يىللىقالردىكى -يىلدىن ئارتۇق ۋاقىت جەريانىدىكى تەجرىبە

ئوقۇغۇچىالر ئۈچۈن تاپشۇرۇق مىقدارى قانچىلىك بولسا ئەڭ مۇۋاپىق بولىدىغانلىقىنى مەكتەپ ۋە 
مەزمۇنىنى  مەن مەزكۇر ماقالىدا ئاشۇ ھۆججەتنىڭ. ئانىالرغا تەۋسىيە شەكلىدە چۈشەندۈرۈپتۇ-ئاتا

شۇنداقال، ماقالىنىڭ ئاخىرىدا ئامېرىكىدىكى خارۋارد ئۇنىۋېرسىتېتى باكاالۋر . تونۇشتۇرىمەن
قوبۇل قىلىش ۋاقتىدا ئىمتىھان نەتىجىلىرىدىن باشقا يەنە نېمىلەرگە  نىئوقۇغۇچىلىرى

دىغان بىلىمى ۋە ئامېرىكىدا ئوقۇغۇچىالرنىڭ دەرسخانىدا ئىگىلەي. [4]قارايدىغانلىقىنى تونۇشتۇرىمەن 
ئىقتىدارلىرى بىلەن دەرسخانىنىڭ سىرتىدا ئىگىلەيدىغان بىلىمى ۋە ئىقتىدارلىرىغا ئوخشاش 

دىغان ئىشالر ئارقىلىق، ىلۆدەرىجىدە ئەھمىيەت بېرىدىغان بولۇپ، خارۋارد ئۇنىۋېرسىتېتى كۆڭۈل ب
ورۇندا تۇرىدىغان بىر ھالەتكە ئامېرىكا قانداق قىلىپ ھازىرقىدەك كەشپىياتتا دۇنيا بويىچە بىرىنچى ئ

 . كەلگەنلىكىنى چۈشىنىۋالغىلى بولىدۇ
 

مەن بۇ يازمىدا يۇقىرىدىكى مەنبەلەردىكى مەزمۇننى ئىمكانقەدەر ئەينەن بايان قىلىدىغان بولۇپ، 
 .شەكلىدە كىرگۈزىمەن« ئىالۋە»ئەگەر ئۆز پىكرىمنى قوشۇپ قويماقچى بولسام، ئۇنى بىر 

 
 .دىكى مەزمۇنالرمەنبە-0تۆۋەندىكىسى 

 
ئامېرىكىدا رەسمىي مەكتەپلەر يولغا قويۇلغاندىن تارتىپ، تاپشۇرۇق ئوقۇغۇچىالر ھاياتىنىڭ بىر 

« توغرا ئىش»ئانىالر تەرىپىدىن بەزىدە -ئەمما، تاپشۇرۇق مائارىپچىالر بىلەن ئاتا. قىسمى بولۇپ كەلدى
بۇنداق بولۇشىدىكى سەۋەب، . ىندىدەپ رەت قىل« خاتا ئىش»دەپ قوبۇل قىلىندى، بەزىدە بولسا 

تاپشۇرۇق ئوقۇغۇچىالرنىڭ بىلىم ئېلىشى بىلەن مەكتەپكە بولغان پوزىتسىيىسىگە نىسبەتەن ئىجابىي 
 .تەسىرمۇ كۆرسىتىدۇ، ھەمدە سەلبىي تەسىرمۇ كۆرسىتىدۇ

 
 

 يىللىق تارىخى 111تاپشۇرۇقنىڭ . 1
 

ۋۇجۇدىنى روھىي جەھەتتىكى چېنىقىش يىگىرمىنچى ئەسىرنىڭ باشلىرىدا، كىشىلەر ئادەمنىڭ 
ئۇنداق چېنىقىشنى ئۆيلەردە ئېلىپ . ئارقىلىق كۈچەيتكىلى بولىدىغان مۇسكۇل، دەپ ھېسابلىدى

ەرنى يىللىرى، مەكتەپلەر بىلىمل-0421. دەپ قارىدى« تاپشۇرۇق ياخشى نەرسە»بارغىلى بولغاچقا، 
تاپشۇرۇق ئىشلەش . ويۇشقا باشلىدىيېشىشنى مۇھىم ئورۇنغا ق يادلىتىشنىڭ ئورنىغا مەسىلە

-0451. ئوخشاش مەزمۇنالرنى تەكرارالش جەريانى بولغاچقا، كىشىلەر ئۇنى ياقتۇرمايدىغان بولدى
، بالىالر كومپيۇتېرغا ئوخشاش ئەمەس يېتەرلىك دەرىجىدە پۇختا مائارىپ»ىلىقالر يىللىرى ئامېرىك



2 

 

ھەمدە . ، دەپ ئەنسىرەشكە باشلىدى«ەنمىدىيېڭى تېخنولوگىيىگە ماس كېلىدىغان قىلىپ تەربىيىل
 .تاپشۇرۇق بىلىم ئېلىش سۈرئىتىنى تېزلىتىشى مۇمكىن، دەپ قارىدى

 
تاپشۇرۇقالر بالىالرنىڭ ئىجتىمائىي »ئانىالر -يىللىرى مائارىپچىالر بىلەن ئاتا-0491

شۇغۇللىنىش  ھەرىكەتلەر بىلەن-پائالىيەتلەرگە قاتنىشىش، سىرتتا كۆڭۈل ئېچىش ۋە ئىجادىي ئىش
يىللىرى تاپشۇرۇق يەنە كىشىلەر -0491. ، دەپ ئەنسىرىدى«پۇرسەتلىرىنى يوق قىلىۋەتتى

ياقتۇرىدىغان نەرسىگە ئايلىنىپ، ئۇ ئامېرىكا مائارىپى يېتىلدۈرگەن كىشىلەر ئىچىدە ئادەتتىكى 
پ مائارى. ئادەملەرنىڭ كۆپىيىپ كېتىش دولقۇنىنى توسۇشنىڭ بىر چارىسى، دەپ قارالدى

ئۆلچەملىرىنىڭ ئۈزلۈكسىز يۇقىرى كۆتۈرۈلۈشىگە ئەگىشىپ، تاپشۇرۇققا بارغانسېرى بەكرەك ئەھمىيەت 
 . يىللىرىغىچە داۋامالشتى-0441بېرىش 
 
 

 تاپشۇرۇق ئىشلەش كېرەكمۇ ياكى ئىشلىمەسلىك كېرەكمۇ؟. 2
 

بىلىملەرنى ئەستە ئۇ مەكتەپتە ئۆگەنگەن . تاپشۇرۇقنىڭ ئۆسمۈرلەر ئۈچۈن كۆپلىگەن پايدىسى بار
ئۇ ئوقۇغۇچىالردا ئۆگىنىش ماھارىتىنى يېتىلدۈرۈشكە . قالدۇرۇش ۋە چۈشىنىشنى ياخشىاليدۇ

. پايدىلىق بولۇپ، بۇنداق ماھارەتنىڭ ئوقۇغۇچىالر مەكتەپتىن ئايرىلغاندىن كېيىنمۇ قىممىتى بار
ىش بولماستىن، ئۇنى تاپشۇرۇق ئوقۇغۇچىالرغا ئۆگىنىش پەقەت سىنىپتىال ئېلىپ بېرىلىدىغان ئ

تاپشۇرۇقنىڭ ئوقۇغۇچىالر ئۈچۈن ئومۇمىي . قانداق يەردە ئېلىپ بارسا بولۇۋېرىدىغانلىقىنى ئۆگىتىدۇ
ئۇ ياش ئۆسمۈرلەردە مۇستەقىل ئىش ئېلىپ بېرىش ۋە مەسئۇلىيەتچانلىق . جەھەتتىمۇ پايدىسى بار

 . ۋاقىتنى قانداق باشقۇرۇشنى ئۆگىتىدۇئۇ بالىالرغا . قاتارلىق ئىجابىي خاراكتېرلەرنى يېتىلدۈرىدۇ
 

ئەمما، ئەگەر تاپشۇرۇق مۇۋاپىق ھالدا بېرىلمەيدىكەن ۋە نازارەت قىلىنمايدىكەن، ئۇ بالىالر ئۈچۈن 
ئەگەر : ئانىالر مۇنداق بىر ئىشتىن ئەنسىرەيدۇ-مائارىپچىالر بىلەن ئاتا. سەلبىي رولمۇ ئوينايدۇ

ىدىن ئارتۇق ۋاقىت سەرپ قىلىش تەلەپ قىلىنىدىكەن، ئۇالر ئوقۇغۇچىالردىن تاپشۇرۇق ئۈچۈن ھەدد
تاپشۇرۇق بالىالرغا مۇھىم ئىقتىدارالرنى ئۆگىتىدىغان كۆڭۈل ئېچىش ۋە . مەكتەپتىن زېرىكىپ قالىدۇ

ئەگەر . پائالىيەتلىرىگە قاتنىشىش ۋاقىتلىرىنى ئىگىلەپ كېتىشى مۇمكىن-جامائەتنىڭ ئىش
ىالر كۆچۈرمىكەشلىك قىلىدىكەن ياكى ئۇنى باشقىالرغا تاپشۇرۇق ئىشلەش جەريانىدا بال

ئىشلەتكۈزىدىكەن، تاپشۇرۇق بالىالردا ناچار خاراكتېرلەرنىڭ شەكىللىنىشىگە سەۋەبچى بولۇپ قېلىشى 
 . مۇمكىن

 
ئانىالرنىڭ ئالدىغا قويۇلغان مەسىلە تاپشۇرۇقنىڭ ئىجابىي تەسىرلىرى -مائارىپچىالر بىلەن ئاتا

مائارىپچىالر . ىرلىرى ئىچىدىكى قايسىلىرى توغرا، دېگەننى ئايرىپ چىقىش ئەمەسياكى سەلبىي تەس
ئانىالرنىڭ ۋەزىپىسى تاپشۇرۇقنىڭ پايدىسىنى ئەڭ يۇقىرى دەرىجىسىدە يۇقىرى كۆتۈرۈپ، -بىلەن ئاتا

 .ئۇنىڭ زىيىنىنى ئەڭ زور دەرىجىدە ئازايتىشتىن ئىبارەتتۇر
 
 

 بولىدۇ؟قانچىلىك تاپشۇرۇق ئەڭ مۇۋاپىق . 3
 

تاپشۇرۇق قانچىلىك بولسا ئەڭ مۇۋاپىق بولىدۇ،  ،تاپشۇرۇق ھەققىدىكى ئەڭ ھالقىلىق مەسىلە
مۇتەخەسسىسلەرنىڭ ئورتاق پىكرى، تاپشۇرۇق مىقدارىنى ئوقۇغۇچىالرنىڭ يېشى . دېگەندىن ئىبارەتتۇر

ئانىالر -لىكەتلىك ئاتائامېرىكىنىڭ مەم. بىلەن ئۇالرنىڭ ئىقتىدارىغا ئاساسلىنىپ تۇرۇپ بەلگىلەشتۇر
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ۋە ئوقۇتقۇچىالر بىرلەشمىسى قاتارلىق نۇرغۇنلىغان مەملىكەتلىك ئوقۇتقۇچىالر تەشكىالتلىرىنىڭ 
 : تەكلىپى مۇنداق

 
 41-01سىنىپقا كۆچكىچە بولغان ئارىلىقتا، كۈنلۈك تاپشۇرۇق مىقدارى -0يەسلىدىن --

 . ى بولىدۇمىنۇتتىن ئېشىپ كەتمىسە تاپشۇرۇقنىڭ ئۈنۈمى ئەڭ ياخش
 

مىنۇت  91-01سىنىپنى تاماملىغۇچە كۈنلۈك تاپشۇرۇق مىقدارى -9ئۈچىنچى سىنىپتىن --
 . بولسا ئەڭ مۇۋاپىق بولىدۇ

 
تولۇقسىز ۋە تولۇق ئوتتۇرا مەكتەپ ئوقۇغۇچىلىرىنىڭ تاپشۇرۇقلىرى يۇقىرىقىدىن كۆپرەك --

 .خشىمايدىغان مىقداردا بېرىلسە بولۇۋېرىدۇبولسا پايدىلىق بولۇپ، تاپشۇرۇقالر ئوخشىمىغان كۈنلەردە ئو
 

ئۆزلىرى ناھايىتى قىزىقىدىغان . ئۆيىدە كىتاب ئوقۇش كىچىك بالىالر ئۈچۈن ئىنتايىن مۇھىم
كىتابالرنى ئوقۇتۇش تاپشۇرۇقلىرى يۇقىرىدا تەۋسىيە قىلىنغان تاپشۇرۇقالر ۋاقتىدىن باشقا ۋاقىتالرغا 

 .ئورۇنالشتۇرۇلسا بولۇۋېرىدۇ
 

ىدىكى تەۋسىيىنامىلەر تاپشۇرۇقنىڭ ئۈنۈملۈك بولۇشى ھەققىدە ئېلىپ بېرىلغان يۇقىر
تەتقىقات نەتىجىلىرىنىڭ . نۇرغۇنلىغان ئىلمىي تەتقىقاتالرنىڭ يەكۈنلىرى ئاساسىدا ئوتتۇرىغا قويۇلغان

كۆرسىتىشىچە، كىچىك بالىالرغا تاپشۇرۇقنىڭ مىقدارىنى ئازايتىپ، قېتىم سانىنى كۆپەيتسە 
م تاپشۇرۇقنىڭ مىقدارىنى كۆپەيتىپ، قېتىم سانىنى ئازايتقانغا قارىغاندا ياخشىراق ۈنۈىدىغان ئئېرىش
بۇنداق بولۇشىدىكى سەۋەب، كىچىك بالىالرنىڭ دىققىتىنى بىر ئىشقا يىغااليدىغان ۋاقىت . بولىدۇ

ا ئورۇنالپ بولغان مۇددىتى قىسقىراق بولۇپ، ئۇالر داۋاملىق تۈردە بىر ۋەزىپىنى مۇۋەپپەقىيەتلىك ھالد
 . ھېسسىياتقا ئېھتىياجلىق بولىدۇ

 
 

 رلىرىۈتاپشۇرۇقالرنىڭ ت. 4
 

ئادەتتە ئوقۇتقۇچىالر ئوقۇغۇچىالرغا تاپشۇرۇق بەرگەندە، بىر ياكى بىر قانچە مەقسەتلەرنى كۆزدە 
تەكرار ئوقۇغۇچىالرغا دەرسخانىالردا ئۆتۈلگەن دەرسلەرنى  ،ئۇالرنىڭ ئەڭ ئاساسلىق مەقسىتى. تۇتىدۇ

 :ئومۇمالشتۇرۇپ ئېيتقاندا، تاپشۇرۇقالرنى مۇنداق تۈرلەرگە ئايرىش مۇمكىن. قىلدۇرۇشتىن ئىبارەت
 
ئۆتۈلگەن دەرسلەرنى قايتا تەكرارالپ  ئوقۇغۇچىالرنى :دەرسلەرنى تەكرارالش تاپشۇرۇقى (1)

 .ردەم قىلىدۇچىقىشقا مەجبۇرالپ، ئۇالرنىڭ بەزى ئاالھىدە ئىقتىدارالرنى ئىگىلىۋېلىشىغا يا
 
. بۇنىڭدىن كېيىن ئۆتۈلىدىغان دەرسلەرنى ئالدىن تونۇشتۇرىدۇ :تەييارلىق قىلىش تاپشۇرۇقى( 2)

بۇ تاپشۇرۇق ئوقۇغۇچىالرنىڭ دەرسخانىدا ئۆتۈلىدىغان يېڭى مەزمۇنالرنى ياخشىراق ئىگىلىۋېلىشىغا 
 .ياردەم قىلىدۇ

 
قۇغۇچىالردىن ئىگىلەپ بولغان ئىقتىدارالرنى بۇ تاپشۇرۇق ئو :بىلىمىنى كېڭەيتىش تاپشۇرۇقى( 3)

 .يېڭى ئەھۋالغا قوللىنىشنى تەلەپ قىلىدۇ
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بۇنداق تاپشۇرۇق ئوقۇغۇچىالردىن بۇرۇن ئىگىلەپ  :ئىقتىدارالرنى بىرلەشتۈرۈش تاپشۇرۇقى( 4)
. ىدۇبىرىگە ئوخشىمايدىغان كۆپلىگەن ئىقتىدارالرنى بىرال ئىشقا قوللىنىشنى تەلەپ قىل-بولغان، بىر

پەن تەتقىقات -مەسىلەن، بىر كىتابنى ئوقۇپ، ئۇ توغرۇلۇق بىر دوكالت يېزىش، بىر تەبىئىي
 .ئىشلەش، ياكى ئىجادىي يېزىقچىلىق قاتارلىقالر( رى، چوڭ تاپشۇرۇقۈتەتقىقات ت)پروجېكتى 

 
ە تەتقىقات نەتىجىلىرىنىڭ كۆرسىتىشىچە، ماتېماتىكا تولۇقسىز ۋە تولۇق ئوتتۇرا مەكتەپلەرد

ماتېماتىكا . بەكرەك مۇھىم بولۇپ، باشالنغۇچ مەكتەپلەردە ئوتتۇرا مەكتەپلەردىكىدەك مۇھىم ئەمەس
سىنىپىدىن باشالپ مۇھىملىققا ئۆتۈپ، ئۇنىڭ مۇھىملىق دەرىجىسى ئۇنىڭدىن كېيىن -2باشالنغۇچ 

 .تەدرىجىي ھالدا ئۆسۈپ ماڭىدۇ
 
 

 ئانىالرنىڭ تاپشۇرۇقتىكى ياردىمى-ئاتا. 5
 

ئانىالرنىڭ ياردىمى تاپشۇرۇقنىڭ قىممىتىگە بەزىدە -قات نەتىجىلىرىنىڭ كۆرسىتىشىچە، ئاتاتەتقى
ئانىالرنىڭ ياردىمى بالىالرنىڭ ئۆگىنىش -ئاتا. ئىجابىي، ۋە بەزىدە سەلبىي تەسىر كۆرسىتىدۇ

ىغا ئانىالرنى مەكتەپنىڭ ئوقۇتۇش ئىشلىر-تاپشۇرۇق ئاتا. سۈرئىتىنى تېزلىتىشكە پايدىلىق بولىدۇ
ئانىالرنىڭ مائارىپنىڭ قىممىتىنى تونۇپ يېتىشىنى -ئۇ ئاتا. قاتنىشىش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلىدۇ

ئانىالرنىڭ مەكتەپ ئىشلىرىنىڭ مۇۋەپپەقىيەتلىك بولۇشىغا -تاپشۇرۇق ئاتا. ئىلگىرى سۈرىدۇ
 .نىسبەتەن ئىجابىي پوزىتسىيە نامايان قىلىش پۇرسىتىنى يارىتىپ بېرىدۇ

 
ئانىالرنىڭ ئارىلىشىشى بالىنىڭ بىلىم ئېلىش جەريانىغا دەخلى -پشۇرۇققا ئاتائەمما، تا

ئانىالر ئىشلەتكەن ئۆگىتىش ئۇسۇلى دەرسخانىدا قولالنغان -مەسىلەن، ئاتا. قىلىشىمۇ مۇمكىن
ئەگەر باال ئۆزى ئىشلىيەلەيدىغان . ئۇسۇلغا ئوخشىمايدىكەن، بالىالر گاڭگىراپ قېلىشى مۇمكىن

ئانا بالىنىڭ بىلىم ئېلىشىغا -ئانىالر ئىشلەپ تاماملىۋېتىدىكەن، ئۇ ھالدا بۇ ئاتا-اتاتاپشۇرۇقنى ئ
 . دەخلى قىلغان بولىدۇ

 
ئانىالر بالىالرنىڭ تاپشۇرۇقىغا كۆڭۈل بۆلسە، مەكتەپ بىلەن ئائىلە ئوتتۇرىسىدىكى ئاالقە -ئاتا

كۈتىدىغانلىقىنى ئانىالر مەكتەپ بالىلىرىدىن نېمىنى -شۇ ئارقىلىق ئاتا. كۈچىيىدۇ
ئانىالر تاپشۇرۇق ئارقىلىق بالىلىرىنىڭ مەكتەپتە نېمىلەرنى -ئاتا. ئايدىڭالشتۇرۇۋاالاليدۇ

ئۆگىنىۋاتقانلىقىنى، ھەمدە بالىلىرىنىڭ دەرسلەرنى ئۆزلەشتۈرۈۋېلىش ئەھۋالىنىڭ قانداقلىقىنى 
 .بىۋاسىتە بىلىۋاالاليدۇ

 
بىر باال تاپشۇرۇق ئىشلەشتە قىينىلىۋاتقان  تەتقىقات نەتىجىلىرىنىڭ كۆرسىتىشىچە، ئەگەر

ئانىالر بۇنداق ئەھۋالغا ھەر ۋاقىت دىققەت قىلىپ، تاپشۇرۇق ئىشلەش جەريانىغا -بولسا، ئاتا
ئانىالردىن تېخىمۇ كۆپ ياردەم سورىشى -بۇنداق ئەھۋالدا ئوقۇتقۇچىالرمۇ ئاتا. ئارىلىشىشى كېرەك

ئانىالر دىققىتىنى بالىنىڭ -وقۇشى ياخشى بولىدىكەن، ئاتائەگەر بىر بالىنىڭ مەكتەپتىكى ئ. مۇمكىن
تاپشۇرۇق ئىشلەشتىكى تاللىشىنى قولالش تەرەپكە يۆتكىشى، بالىنىڭ تاپشۇرۇقنى مۇستەقىل 

 . ئىشلىشىگە ئارىلىشىۋالماسلىقى كېرەك
 

تاپشۇرۇق ئوقۇغۇچىالرنىڭ بىلىم ئىگىلەش ئۈنۈمىنى ئۆستۈرۈشنىڭ بىر ئۈنۈملۈك ۋاسىتىسى 
ئانىالر ئۆزلىرىنىڭ مەكتەپنى قەدىرلەيدىغانلىقىنى بالىلىرىغا بىلدۈرۈشنىڭ -شۇنداقال ئاتا. والاليدۇب
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تاپشۇرۇق ئارقىلىق ئېرىشىدىغان نەتىجىگە تەسىر كۆرسىتىدىغان . ئۈنۈملۈك ۋاسىتىسىمۇ بوالاليدۇ
 . ئۇيغۇن بولۇشى كېرەك نۇرغۇن ئامىلالر مەۋجۇت بولغاچقا، تاپشۇرۇقتىن كۈتىدىغان ئۈمىد ئەمەلىيەتكە

 
-ئوقۇتقۇچىالر بىلەن ئاتا ،تاپشۇرۇق بەلگىلىمىلىرى بىلەن تاپشۇرۇقنى ئىشلەش جەريانلىرى

ئانىالرغا ئۇالرنىڭ ئوقۇغۇچىلىرىنىڭ ئاالھىدە ئېھتىياجى بىلەن ئاالھىدە ئەھۋالىغا ئاساسەن ئىش 
تاپشۇرۇقنىڭ ئىجابىي تەسىرىنى ئەڭ ئاشۇنداق قىلغاندا، ئۇالر . كۆرۈش ئەركىنلىكىنى بېرىشى كېرەك

 .زور دەرىجىدە كۈچەيتىپ، سەلبىي تەسىرىنى ئەڭ زور دەرىجىدە ئازايتااليدۇ
 
 

 ئانىالرغا ئومۇمىي تەۋسىيە-تاپشۇرۇق ھەققىدە ئاتا. 6
 
. بالىڭىزغا تاپشۇرۇق ئىشلەيدىغانغا بىر جىمجىت ۋە يورۇق جاينى ھازىرالپ بېرىڭ (0)

نى ئېچىپ قويۇپ تاپشۇرۇق ئىشلىشىنىڭ، ھەمدە زېھنىنى چاچىدىغان باشقا بالىڭىزنىڭ تېلېۋىزور
چىقىۋاتقان يەردە تاپشۇرۇق ئىشلىشىنىڭ -ئىشالر يۈز بېرىۋاتقان يەردە، مەسىلەن، كىشىلەر كىرىپ

 .ئالدىنى ئېلىڭ
 
زىرالپ بالىڭىز ئېھتىياجلىق بولغان قەغەز، قەلەم ۋە لۇغەت قاتارلىق ماتېرىيالالرنى تولۇق ھا( 4)
يوق، ئۇالردىن -بالىڭىز بەزى پروجېكتلەر ئۈچۈن بەزى ئاالھىدە ماتېرىيالغا ئېھتىياجى بارمۇ. بېرىڭ

 .سوراپ، ئەگەر الزىم بولسا ئۇالرنى ئالدىن تەييارالپ بېرىڭ
 
بالىڭىزنىڭ . تاپشۇرۇق ئۈچۈن ھەر كۈندىكى مەلۇم بىر مۇقىم ۋاقىتنى بېكىتىپ بېرىڭ( 0)

ئەگەر . كېچىكتۈرۈپ، پەقەت ئۇخالشنىڭ ئالدىدىال ئىشلىشىگە يول قويماڭ تاپشۇرۇق ئىشلەشنى
يەكشەنبە كۈنلىرى -قىلىدىغان پروجېكت ياكى چوڭ تاپشۇرۇقالر بار بولىدىكەن، ئۇالرنى شەنبە

ئۇنداق . چۈشتىن بۇرۇن ياكى چۈشتىن كېيىنكى ۋاقىتالرغا ئورۇنالشتۇرۇشنى ئويلىشىپ بېقىڭ
يەكشەنبە -اۋاقداشالر بىلەن بىللە ئىشلەشكە توغرا كەلسە، ئۇنىڭغا شەنبەتاپشۇرۇقالرنى باشقا س

 .كۈنلىرى ئەڭ مۇۋاپىق بولىدۇ
 
بالىڭىزغا مەكتەپنىڭ نەقەدەر مۇھىملىقىنى . تاپشۇرۇققا نىسبەتەن ئىجابىي پوزىتسىيە تۇتۇڭ( 2)

ۇرۇققا نىسبەتەن سىزنىڭ تاپشۇرۇقالرغا تۇتقان پوزىتسىيىڭىز بالىڭىزنىڭ تاپش. سۆزلەپ تۇرۇڭ
 . شەكىللىنىدىغان پوزىتسىيىسى ئۈچۈن ئۈلگە بولىدۇ

 
سىز ھازىر بىر چوڭ ئادەم بولۇش  ،بالىڭىزغا ئۇالر ھازىر ئۆگىنىۋاتقان قابىلىيەتلەر( 5)

. سۈپىتىڭىز بىلەن قىلىۋاتقان ئىشالر بىلەن زىچ مۇناسىۋەتلىك ئىكەنلىكىنى كۆرسىتىپ قويۇڭ
ئەگەر بالىڭىز ھېساب ئىشلەۋاتقان بولسا، سىزمۇ . ، سىزمۇ كىتاب ئوقۇڭبالىڭىز كىتاب ئوقۇغاندا

 .ئۇنىڭ بىلەن بىللە ئولتۇرۇپ، ئائىلە ھېسابلىرىنى قىلىڭ
 
بالىالرنى ئىشقا ئەكېلىش »ئامېرىكىدىكى نۇرغۇن ئىدارىلەر ھەر يىلىدىكى بىر خىزمەت كۈنىنى  :ئىالۋە
ېكىتىپ، شۇ كۈنى كىچىك بالىلىرى بار قىلىپ ب( Take the kids to work day)« كۈنى

شۇ كۈنى بالىالر دادىسى . خىزمەتچىلەرنىڭ ھەممىسىنى بالىلىرىنى ئىشقا ئەكېلىشكە رىغبەتلەندۈرىدۇ
-ئاتا. ياكى ئاپىسىنىڭ بىر كۈنلۈك خىزمىتىنىڭ قانداق بولىدىغانلىقىنى ئۆز كۆزى بىلەن كۆرىدۇ

ە ئىش قىلىدىغىنى، قانداق بىلىم ۋە قابىلىيەتلەرنى ئانىسىنىڭ قانداق قاتتىق ئىشلەيدىغىنى، نېم
 . ئىشقا سالىدىغانلىقىنى، ۋە پۇلنى قانداق تەستە تاپىدىغانلىقىنى تولۇق چۈشىنىپ يېتىدۇ
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بالىڭىز سىزدىن ياردەم سورىغاندا، سىز ئۇنىڭغا يول كۆرسىتىپ بېرىپ، تاپشۇرۇقتا سورالغان ( 9)
ئەگەر جاۋابىنى سىز دەپ بەرسىڭىز، بالىڭىز تاپشۇرۇقتا سورالغان . سوئالنىڭ جاۋابىنى دەپ بەرمەڭ

مەن »، بالىڭىزدا ئەگەر بالىڭىزغا ھەددىدىن ئارتۇق ياردەم بېرىپ كەتسىڭىز. مەزمۇننى ئۆگىنەلمەيدۇ
، دېگەن ئاڭ شەكىللىنىپ «قىينالغان ۋاقتىمدا باشقىالر مېنىڭ ئىشىمنى قىلىپ بېرىدىكەن

 . قالىدۇ
 
ئەگەر ئوقۇتقۇچى بەزى تاپشۇرۇقالردا سىزنىڭ ياردەم قىلىشىڭىزنى تەلەپ قىلىدىكەن، سىز ( 7)

ىز، بالىڭىز مەكتەپ بىلەن شۇنداق قىلسىڭ. ئوقۇتقۇچى بىلەن ھەمكارلىشىڭ. چوقۇم ياردەم قىلىڭ
ئوقۇتقۇچىنىڭ . ئائىلىنىڭ ئوخشاش بىر سەپتە تۇرۇپ ئىش قىلىدىغانلىقىنى بىلىۋاالاليدۇ

 .كۆرسەتمىسى بويىچە ئىش قىلىڭ
 
ئەگەر بەزى تاپشۇرۇقالر بالىڭىزنىڭ ئۆز ئالدىغا مۇستەقىل ئىشلىشىنى تەلەپ قىلىدىكەن، ( 9)

ئانىالر ھەددىدىن زىيادە كۆپ ئارىلىشىۋالىدىكەن، تاپشۇرۇق -ئاتائەگەر . سىز ئۇنىڭغا ئارىلىشىۋالماڭ
تاپشۇرۇق بالىالردا مۇستەقىل ۋە ئۆمۈر بويى ئۆگىنىش . ئۆزىنىڭ ئىجابىي رولىنى يوقىتىپ قويىدۇ

 . قىلىش قابىلىيەتلىرىنى يېتىلدۈرۈشنىڭ ئەڭ ئۈنۈملۈك ئۇسۇلىدۇر
 
بالىڭىزنىڭ مۇئەللىمى بىلەن سۆزلىشىپ . ڭمەكتەپتىكى ئىشالردىن خەۋەردار بولۇپ تۇرۇ( 4)
شۇ ئارقىلىق تاپشۇرۇقنىڭ مەقسىتىنى، ھەمدە بالىڭىزنىڭ سىنىپىنىڭ تۈزۈمىنىڭ نېمە . تۇرۇڭ

 .ئىكەنلىكىنى چوقۇم بىلىپ تۇرۇڭ
 
بالىڭىزغا ياردەملىشىپ، ئۇنىڭغا نېمىنىڭ تەس تاپشۇرۇق، نېمىنىڭ ئاسان تاپشۇرۇق ( 01)

مۇشۇنداق قىلىش . بالىڭىز تەس تاپشۇرۇقنى ئالدىدا ئىشلىسۇن. شتۇرۇپ بېرىڭئىكەنلىكىنى ئايدىڭال
بالىڭىز ھېرىپ . بالىڭىزغا ئەڭ چوڭ قىيىن ئۆتكەلگە دۇچ كەلگەندە ئەڭ ھوشيار بولۇشنى ئۆگىتىدۇ

 . قالغاندا ئاسان تاپشۇرۇقالرنى تېزال ئىشلەپ بوالاليدۇ
 
ماسلىق ۋە ئىچى پۇشۇش ئاالمەتلىرىگە دىققەت بالىڭىزدىكى ئوقۇشنى ياخشى ئېلىپ ماڭال( 00)
ئەگەر بالىڭىز زېھنىنى مەلۇم بىر مەسىلىگە يىغالمايدىكەن، ئۇنى بىر ئاز تەنەپپۇس . قىلىڭ

 . قىلدۇرۇڭ
 
ئەگەر بالىڭىز تاپشۇرۇق . بالىڭىز تاپشۇرۇق ئىشلەشتە ئالغا باسقاندا، ئۇنى مۇكاپاتالڭ( 04)

لىك بولىدىكەن ھەمدە قاتتىق تىرىشىدىكەن، ئۇنىڭ ئىشلەشتە ناھايىتى مۇۋەپپەقىيەت
مۇۋەپپەقىيىتىنى بىرەر ئاالھىدە ئىش بىلەن تەبرىكلەپ، بالىڭىزنىڭ ئىجابىي تىرىشچانلىقىنى يەنىمۇ 

مەسىلەن، بالىڭىزنى بىرەر باغچىغا ئاپىرىش، بالىڭىز ياخشى كۆرىدىغان بىر نەرسىنى . كۈچەيتىڭ
 .ئېلىپ بېرىش قاتارلىقالر

 
 

 ئانىالرغا تەۋسىيە-كىتاب ئوقۇش تاپشۇرۇقى ھەققىدە ئاتا .7
 
 .بالىڭىز ھەر كۈنى ئاخشىمى سىزگە ئۈنلۈك ئاۋازدا كىتاب ئوقۇپ بەرسۇن (0)
 
ئۇنىڭغا  ،بالىڭىزنىڭ ھەر كۈنى ئاخشاملىق كىتاب ئوقۇش تاپشۇرۇقىنى ئىشلىشى ئۈچۈن (4)

 .ى تېپىپ بېرىڭزېھىننى چاچىدىغان ئىشالردىن خالىي بىر جىمجىت يەرن
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نىڭ قانداق بالىڭىز كىتاب ئوقۇۋاتقاندا، ئۇنىڭغا ئۆي، كۆل ۋە چۆل دېگەندەك سۆزلەر( 0)

 .قانداق ئوقۇلىدىغانلىقىنى دەپ بېرىڭ ، ۋەيېزىلىدىغانلىقى
 
ئەگەر بالىڭىز سىزگە ئۈنلۈك ئاۋازدا كىتاب ئوقۇپ بېرىۋېتىپ بەزى يەرلەرنى خاتا ئوقۇپ ( 2)

 .ڭىزغا خاتالىقنى ۋە ئۇنىڭ توغرا ئوقۇلۇشىنى كۆرسىتىپ بېرىڭقالىدىكەن، بالى
 
بالىڭىز بىر خاتا ئوقۇپ قالغان سۆزنى تۈزىتىش ئۈچۈن توختاپ قالغاندا، ئۇنىڭغا ھېلىقى بىر ( 5)

جۈملە قىسىمنى باشتىن باشالپ قايتا ئوقۇتۇپ، چوقۇم ئۇ جۈملىنىڭ مەنىسىنى توغرا 
 . چۈشىنىۋېلىشىغا كاپالەتلىك قىلىڭ

 
بالىڭىزدىن ھېكايىنىڭ مەزمۇنىنى ئۆزىنىڭ سۆزى بىلەن قايتىدىن تەسۋىرلەپ بېرىشنى ( 9)

 .تەلەپ قىلىڭ
 
بالىڭىزنىڭ ئوقۇۋاتقان مەزمۇنالرنى قانچىلىك چۈشەنگەنلىكىنى بىلىپ بېقىش ئۈچۈن، ( 7)

ەقەلەر ھەققىدە پات كىتاب ئوقۇشتىن توختىتىپ، ئۇنىڭدىن ھېكايىدىكى ئادەملەر ۋە ۋ-بالىڭىزنى پات
 .سوئال سوراپ تۇرۇڭ

 
بالىڭىزدىن ھېكايىدىكى بىر ئادەمنىڭ نېمە ئۈچۈن مەلۇم بىر ئىشنى قىلغانلىقىنى سوراپ، ( 9)

 .بالىڭىز بەرگەن جاۋابنى ھېكايىدىكى ئۇچۇرالر بىلەن ئىسپاتالپ بېرىشنى تەلەپ قىلىڭ
 
يىنىڭ كېيىنكى قىسمى قانداق بىر ھېكايىنى ئوقۇپ بولۇشتىن بۇرۇن، بالىڭىزدىن ھېكا( 4)

 . چىقىدىغانلىقىنى، ۋە نېمىشقا شۇنداق بولىدىغانلىقىنى سوراپ تۇرۇڭ
 
 

 ئانىالرغا تەۋسىيە-ھېساب تاپشۇرۇقى ھەققىدە ئاتا. 8
 
كىتابىنى ئىشلەپ مېڭىشقا « كۈنلۈك ھېساب تاپشۇرۇقى»بالىڭىزنى مەلۇم بىر  (0)

 .رىغبەتلەندۈرۈڭ
 
بالىڭىزنىڭ ھەر بىر . اسىل قىلىۋاتقان ئىلگىرىلەشنى بىلىپ تۇرۇڭبالىڭىز ھېسابتا ھ( 4)

 .كۈنلۈك ھېساب تاپشۇرۇقىنى ئىشلەش ئەھۋالىنى تەكشۈرۈپ تۇرۇڭ
 
ئەگەر بالىڭىزنىڭ ھېساب تاپشۇرۇقىنى بىلەلمەي قالسىڭىز، ئۇنىڭ ئوقۇتقۇچىسى بىلەن ( 0)

 .پات ئاالقىلىشىپ تۇرۇڭ-پات
 
رسىنىڭ تاپشۇرۇقىدا قىينىلىپ قالغان بولسا، ئوقۇتقۇچى بىلەن ئەگەر بالىڭىز ھېساب دە( 2)

يوق، -ئاالقىلىشىپ، بالىڭىزنىڭ ئۆگىنىۋاتقىنى ئۆزىنىڭ سىنىپ يىللىقىغا توغرا كېلەمدۇ
بالىڭىزنىڭ ئوقۇشىنى ياخشىالش ئۈچۈن ئۆيىڭىزدە نېمە ئىشالرنى قىلىشىڭىز كېرەك، دېگەنلەرنى 

 .سوراپ بېقىڭ
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ز ھەقىقەتەنمۇ ياردەمگە ئېھتىياجلىق بولسا، بالىڭىزنىڭ ئوقۇتقۇچىسىدىن ئەگەر بالىڭى( 5)
بالىڭىزنى مەكتەپتىن چۈشكەندىن كېيىنكى دەرس تەكرارالش پائالىيىتىگە قاتناشتۇرۇشنى تەلەپ 

 .قىلىڭ
 
ۋەن ۆمەكتەپ مۇدىرى بىلەن بىرلىكتە، مەكتەپتە يۇقىرى يىللىقنىڭ ئوقۇغۇچىلىرى ت( 9)

بۇنداق . ەكرارالپ بېرىش پروگراممىسىنى يولغا قويۇش ھەققىدە ئىش ئېلىپ بېرىڭيىللىققا دەرس ت
دەرس تەكرارالش پروگراممىلىرى ناھايىتى ياخشى نەتىجە بەرگەن بولۇپ، ئۇنى بالىالرمۇ ناھايىتى 

 .ياخشى كۆرىدۇ
 
ي ئىچىدىكى تاماق ئېتىش ۋە بىر نەرسىلەرنى رېمونت قىلىش قاتارلىق ئىشالردىن ۆئ( 7)

 . نىڭ ھېساب ئىشلەش قابىلىيىتىنى كۈچەيتىدىغان پۇرسەت سۈپىتىدە پايدىلىنىڭڭىزبالى
 
بالىڭىزغا ھېساب دەرسى قانداق ئۆتۈلۈۋاتقانلىقىنى بىلىۋېلىشقا تىرىشىڭ، ھەمدە بالىڭىزغا ( 9)

ئوقۇتقۇچى . ئوقۇتقۇچىنىڭ دەرس ئۆتۈش مېتودى بىلەن زىددىيەتلىشىدىغان ئۇسۇلالرنى ئۆگەتمەڭ
ئوقۇتقۇچىدىن . ىلەن پاراڭلىشىپ، بالىڭىزغا قانداق ياردەم قىلسىڭىز بولىدىغانلىقىنى سوراڭب

 . ئىنتېرنېتتا ئۆيدە پايدىلىنىشقا بولىدىغان قانداق ياخشى مەنبەلەرنىڭ بارلىقىنى سوراڭ
 
ھەر يىللىق ئوقۇشنىڭ بېشىدا، سىزنىڭ بالىڭىزغا قانداق ياردەملەرنى بەرسىڭىز ( 4)

 .نلىقى ھەققىدە ئوقۇتقۇچىدىن سوراپ، ئۇنىڭ تەۋسىيىسىنى ئېلىۋېلىڭبولىدىغا
 

 . ئامېرىكا مائارىپ مىنىستىرلىقى تەييارلىغان ماتېرىيالنىڭ مەزمۇنى مۇشۇ يەردە ئاخىرالشتى
 

ئامېرىكىنىڭ تەرەققىيات ئەھۋالى ۋە دۆلەت تۈزۈمى جۇڭگونىڭكى بىلەن ئوخشاش بولمىغاچقا، 
يۈز ماس كېلىپ كەتمەسلىكى -نغان بەزى ماددىالر ئۇيغۇر جەمئىيىتىگە يۈزدەيۇقىرىدا تەۋسىيە قىلى

 .ئانىالرنىڭ ئۇالردىن جانلىق پايدىلىنىشى ئۈمىد قىلىمەن-شۇڭا ئاتا. مۇمكىن
 

. كىشىلەر جەمئىيەتتە پايدىلىنىدىغان بىلىملەرنىڭ ھەممىسىنى دەرسخانىدا ئۆگىنەلمەيدۇ
ئۈچۈن قىلىش  قوبۇل ەپلەر باكاالۋر ئوقۇغۇچىلىق مەكتشۇنداق بولغاچقا، ئامېرىكىدىكى داڭ

ئىلتىماس قىلغۇچىالرنىڭ الياقەتلىك ئىكەنلىكى ياكى ئەمەسلىكىنى بېكىتكەندە، ئوتتۇرا 
مەكتەپتىكى ئوقۇش نەتىجىسى بىلەن دەرستىن سىرتقى ئىشلىرىدىكى ئىپادىسىنىمۇ ئوخشاش 

نىڭ بىر مىسالى سۈپىتىدە، مەن تۆۋەندە ئامېرىكا مۇشۇنداق ئىشالر. دەرىجىدە مۇھىم ئورۇنغا قويىدۇ
خارۋارد ئۇنىۋېرسىتېتى يېڭى ئوقۇغۇچى قوبۇل قىلغاندا قايسى جەھەتلەرگە قارايدىغانلىقىنى بايان 

 .تۆۋەندىكى ئۇچۇرالر خارۋارد ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ تور بېتىدىن ئېلىندى. قىلىپ ئۆتىمەن
 
 

 ماسىڭىزنى قانداق باھااليدۇ؟ خارۋارد ئۇنىۋېرسىتېتى سىزنىڭ ئىلتى. 9
 

جەريانىدا، ھەر بىر ئىلتىماس قىلىش ئوقۇغۇچى قوبۇل ( يەنى خارۋارد ئۇنىۋېرسىتېتى)بىز 
بىرى ئۈچۈن ۋە ئۆزىنىڭ -بىز بىر. قىلغۇچىغا ئايرىم ۋە ئەستايىدىل مۇئامىلە قىلىمىز

ى، ئالىي مەكتەپتىكى ۋە پروفېسسورلىرى ئۈچۈن ئەڭ ياخشى مائارىپچى بوالاليدىغان ئوقۇغۇچىالرن
ئۇنىڭدىن كېيىنكى ھاياتىدا ئەتراپىدىكىلەرنى رىغبەتلەندۈرۈپ قوزغىتااليدىغان كىشىلەرنى تېپىشقا 

 . تىرىشىمىز
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ئامېرىكىدىكى خارۋارد ئۇنىۋېرسىتېتىغا ئوخشاش داڭلىق مەكتەپلەرنىڭ بەزىلىرى باكاالۋر  :ئىالۋە

. ئايرىم سۆھبەتلىشىدۇ-ماس قىلغۇچى بىلەن ئايرىمئوقۇغۇچىسى قوبۇل قىلىشتا ھەر بىر ئىلتى
 Personal)بەزىلىرى بولسا بىر قىسىم سوئالالرنى چىقىرىپ بېرىپ، شۇ ئاساستا بىر پارچە ماقالە 

Statement )يازغۇزىدۇ . 
 

ئۇالرنىڭ . سىزنىڭ ئىلتىماسىڭىزنى كۆزدىن كۆچۈرگەندە، بىز نۇرغۇن نۇقتىالرغا دىققەت قىلىمىز
 :تۆۋەندىكىدەك بىر قىسمى

 
 

 :يۇقىرىغا ئۆرلەش ئىقتىدارىڭىز ۋە يوشۇرۇن كۈچىڭىز
 

ئوقۇش ۋە كىشىلىك ھايات جەھەتتە سىز ئۆز ئىقتىدارىڭىزنى ئەڭ يۇقىرى چەككىچە ئىشقا --
 سااللىدىڭىزمۇ؟

 
 سىز ئۆز ئىقتىدارىڭىزنىڭ دائىرىسىدىن چىقىپ ئىش قىلىپ بېقىشقا ئۇرۇنۇپ باقتىڭىزمۇ؟ --

 
قۇش، پۈتۈن كۈنلۈك خىزمەت، ياكى يېرىم كۈنلۈك خىزمەت جەھەتتە ئۆز سىز ئو--

 ئىمكانىيىتىڭىزنى تولۇق ئىشقا سېلىپ ئىشلەپ باقتىڭىزمۇ؟
 

 سىزنىڭ تېخىمۇ كۆپرەك ئىشالرنى قىلغۇدەك كۈچىڭىز بارمۇ؟--
 

 ھازىرغىچە ۋاقىتتىن قانداقراق پايدىلىنىپ كەلدىڭىز؟--
 

پ چىقاالمسىز؟ سىز ئۆزلۈكىڭىزدىن بىر ئىشنى باشلىياالمسىز؟ سىز بىر ئىشنى ئۆزىڭىز ئويال--
 سىزنى بىر ئىش قىلىشقا ئۈندەيدىغان كۈچ نەدىن كېلىدۇ؟

 
سىزدە بىر يۆنىلىش بارمۇ؟ بولسا، ئۇ قايسى؟ ئەگەر بولمىسا، سىز ھازىر كۆپ ساھەلەر ئۈستىدە --

 ئىزدىنىۋاتامسىز؟
 

يىل ئۆتكەندە، سىز قانداق  45يىل ئۆتكەندە، ياكى  5ھازىردىن باشالپ بىر يىل ئۆتكەندە، --
 بىر ئادەم بولىسىز؟ سىز ئەتراپىڭىزدىكىلەر ئۈچۈن مەلۇم تۆھپە يارىتىپ بېرەمسىز؟

 
 سىز ھازىر قانداق بىر ئىنسان؟ كەلگۈسىدە قانداق بىر ئىنسان بولماقچى؟--

 
 

 :پائالىيەتلىرىڭىز-قىزىقىشىڭىز ۋە ئىش
 

سىلەن، ئەقلىي ئەمگەككە، دەرستىن سىرتقى پائالىيەتلەرگە، ياكى سىز بىرەر ساھەگە، مە--
 خۇسۇسىي ئىشالرغا، ناھايىتى قاتتىق ئەھمىيەت بېرەمسىز؟
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سىز ئۆزىڭىزنىڭ قىزىقىشىدىن نېمىلەرنى ئۆگەندىڭىز؟ سىز ئۆزىڭىز قىزىقىدىغان ئىشالردىن --
ز؟ قانداق مۇۋەپپەقىيەتكە ئېرىشتىڭىز، قايسىلىرىنى قىلدىڭىز؟ نەتىجىلەرنى قانداق قولغا كەلتۈردىڭى

ياكى قانداق مەغلۇبىيەتكە ئۇچرىدىڭىز؟ ئاشۇ مۇۋەپپەقىيەت ۋە مەغلۇبىيەتلەردىن نېمىلەرنى 
 ئۆگەندىڭىز؟

 
دەرستىن سىرتقى پائالىيەتلەر، تەنتەربىيە، جامائەت، ياكى ئائىلە ئىشلىرىدا سىز --

 پۇرسەتلەردىن تولۇق پايدىالندىڭىزمۇ؟
 

ھەرىكەتلىرىڭىزنىڭ سۈپىتى قانداق؟ سىز بىر ئىشقا پۈتۈن ۋۇجۇدىڭىز بىلەن -ىڭ ئىشسىزن--
 رولىنى ئاالالمسىز؟( باشلىقلىق)كىرىشەلەمسىز، ياكى لىدېرلىق 

 
ئەگەر ئائىلە ئىشلىرى، خىزمەت، ياكى باشقا مەسئۇلىيەتلەر تۈپەيلىدىن سىز تولۇق ئوتتۇرا --

ەرگە كۆپ قاتنىشىپ كېتەلمىگەن بولسىڭىز، سىز خارۋارد مەكتەپتە دەرستىن سىرتقى پائالىيەتل
 ئۇنىۋېرسىتېتىدا ئۆزىڭىزنىڭ ئەركىن ۋاقىتلىرىدا نېمە ئىشالرنى قىلىشنى ئويالۋاتىسىز؟

 
 

 :مىجەزىڭىز ز ۋەكىشىلىك خاراكتېرىڭى
 

 ھازىرغىچە ئۆزىڭىز ئۈچۈن قانداق تالالشالرنى ئالدىڭىز؟ نېمە ئۈچۈن؟--
 

 كىشىلەردىنمۇ؟( Late bloomer, [3])ا چوڭايغاندا ئاندىن نەتىجە يارىتىدىغان سىز سەل ياشق--
 

ئۇالرغا قۇچاق ئاچامسىز )سىز يېڭى ئىدىيە ۋە يېڭى كىشىلەرگە قانداق مۇئامىلە قىلىسىز --
 ؟(ياكى ئاچمامسىز

 
ئۆزىڭىزگە بولغان -سىزنىڭ پىشىپ يېتىلىشىڭىز، خاراكتېرىڭىز، لىدېرلىقىڭىز، ئۆز--

ەنچىڭىز، مىجەزدىكى قىزغىنلىقىڭىز، يۇمۇرلۇقىڭىز، كۈچ ۋە ئىرادىڭىز، باشقىالرغا كۆڭۈل ئىش
 قانداق؟ (grace)بۆلۈشىڭىز، ۋە بېسىم ئاستىدىكى سىلىقلىقىڭىز 

 
 

 :خارۋارد ئۇنىۋېرسىتېتى جامائىتىگە تۆھپە قوشۇشىڭىز
 

 االمسىز؟سىز ئالىي مەكتەپ ھاياتىنىڭ بېسىمى بىلەن ئەركىنلىكىگە ماسلىش--
 

سىز خارۋارد ئۇنىۋېرسىتېتى ۋە سىزنىڭ ساۋاقداشلىرىڭىزغا بىرەر ئىش قىلىپ بېرەمسىز؟ --
 سىز خارۋارد ئۇنىۋېرسىتېتىدىكى سەرگۈزەشتلىرىڭىزدىن پايدا ئاالالمسىز؟

 
باشقا ئوقۇغۇچىالر سىز بىلەن بىر ياتاقتا تۇرسا، سىز بىلەن تاماقنى تەڭ يېيىشىپ بەرسە، --

يىگە سىز بىلەن تەڭ قاتناشسا، سىز بىلەن بىر ئەترەتتە بولسا، ياكى بىر دەرستىن بىر لېكسى
 سىرتقى پائالىيەت گۇرۇپپىسىدا سىز بىلەن يېقىندىن ھەمكارالشسا بوالمدۇ؟
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 ئاخىرقى سۆز. 11
 

بۆلۈمى ئۈچۈن خېلى كۆپ نەرسىلەرنى ئويالپ « ئاخىرقى سۆز»مەن ئەسلىدە مەزكۇر ماقالىنىڭ 
خارۋارد ئۇنىۋېرسىتېتى »كېيىن قارىسام، ئۇ گەپلەرنىڭ خېلى كۆپ قىسمى ماقالىنىڭ . دىمقويغان ئى

شۇڭا مەن ئۇالرنى بۇ . دېگەن بۆلۈمىدە دېيىلىپ بولۇپتۇ« سىزنىڭ ئىلتىماسىڭىزنى قانداق باھااليدۇ؟
 .يەردە قايتا تەكرارلىمايمەن

 
ا ئاساسەن، دۇنيادىكى كۆپىنچە ئىنسانالرنىڭ بىئولوگىيىلىك جەھەتتىكى يارىلىش ئەھۋالىغ

ەللىرىدە غەرب ئ. سائەت قىلىپ بەلگىلىگەن 9ئەللەر چوڭالرنىڭ كۈندىلىك خىزمەت ئىشلەش ۋاقتىنى 
سائەت  9چوڭالر كۈنىگە ئەڭ كۆپ بولسا . چە بىر باال ھېسابلىنىدۇۈمىگياشقا كىر 09بىر ئادەم 

تى، بولۇپمۇ ئەقلىي ئەمگەك بىلەن ئىشلەيدىغان بولغاندىكىن، بالىالرنىڭ ئىشلەيدىغان ۋاق
سائەتتىن  9شۇغۇللىنىدىغان، ياكى ئۆگىنىش قىلىدىغان ۋە تاپشۇرۇق ئىشلەيدىغان ۋاقتى ھەرگىزمۇ 

شۇڭالشقا ئامېرىكا ھۆكۈمىتى باشالنغۇچ مەكتەپ بالىلىرىنىڭ تاپشۇرۇق . ئېشىپ كەتمەسلىكى كېرەك
سىنىپقا بارغاندىمۇ -9ن كۆپ قىلماسلىق، مىنۇتتى 41سىنىپنى پۈتتۈرگۈچە -4ئىشلەش ۋاقتىنى 

 . ھەرگىزمۇ بىر سائەتتىن كۆپ قىلماسلىقنى تەۋسىيە قىلغان
 

مەن ئامېرىكىدىكى مەكتەپلەرنىڭ ھەر خىل پائالىيەتلىرىگە قاتنىشىش جەريانىدا مۇنداق بىر 
بىلىيەتلىرى بالىالرنىڭ دەرسخانىنىڭ سىرتىدا ئۆگىنىدىغان بىلىملىرى ۋە قا: نەرسىنى ھېس قىلدىم

بۇنىڭ بىر . دەرسخانىدا ئۆگىنىدىغان بىلىملىرى ۋە قابىلىيەتلىرى بىلەن ئوخشاش دەرىجىدە مۇھىم
خارۋارد ئۇنىۋېرسىتېتى سىزنىڭ ئىلتىماسىڭىزنى قانداق »ئىسپاتى سۈپىتىدە بىز يۇقىرىدىكى 

ن نەرسىلەر ئاساسەن ئاشۇ بۆلۈمدە كۆرسىتىلگە. دېگەن مەزمۇنغا قاراپ باقساق بولىدۇ« باھااليدۇ؟
. دەرسخانىنىڭ سىرتىدا ئىگىلەيدىغان نەرسىلەر ياكى دەرسخانىنىڭ سىرتىدا قىلىدىغان ئىشالردۇر

مېنىڭچە مەزكۇر ماقالىدا . ھازىر يېڭىلىق يارىتىشتا ئامېرىكا دۇنيا بويىچە بىرىنچى ئورۇندا تۇرىدۇ
ەلىشىدىكى بىر قىسىم مۇھىم ئامىلالرنى تونۇشتۇرۇلغان مەزمۇن ئامېرىكىنىڭ ئاشۇنداق ئورۇنغا ئېرىش

 . خېلى ئوبدان چۈشەندۈرۈپ بېرەلەيدۇ
 

بۇ ماقالىنى ھېچكىمدىن سورىماي، مەنبەسىنى بەرگەن ئاساستا باشقا ھەر قانداق تورغا 
بۇ ماقالە . چىقارسىڭىز، ياكى ئېلكىتابقا ئوخشاش باشقا ھەر قانداق شەكىلدە ئىشلەتسىڭىز بولۇۋېرىدۇ

 .غۇرالرغا مەنسۇپبارلىق ئۇي
 
 

 :پايدىلىنىش ماتېرىياللىرى
 

 
[1] Homework tips for parents 
http://www2.ed.gov/parents/academic/involve/homework/homeworktips.pdf 
 
[2] How Your Application is Considered at Harvard University? 
https://college.harvard.edu/admissions/application-process/what-we-look 
 
[3] Late Bloomer 
http://en.wikipedia.org/wiki/Late_bloomer 
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