
 ىقچىلىقى يېزپەن ماقالەئاممىباب ئىلىم-

تەرجىمە قىلغۇچى: مەخمۇتجان لىتىپ
يىل -2017يېزىق مەركىزى    ساينىت مەريەم ئۇنىۋېرسىتېتى ،©

.رۇخسەتسىز كۆپەيتىش مەنئى قىلىنىدۇ ،بۇ قولالنما پەقەت شەخسىي ئىشلىتىش ئۈچۈن

ى كەسىپ ئېگىسى بولمىغانالرغا، ئاخبارات ۋاسىتىلىرىغا  ۋە ئاۋامغاتىننىڭ ھەمىشە ئۆزتەتقىقا ۋە ئىنژېنېرالربىلىم ئىگىلىرىكەسپىي 
قچىلىقى كەسپىي خادىمالرنىڭ ئامما بىلەن ئاالقە قىلىشنىڭ ئورتاقئاممىباب ئىلىم يېزى  ۇ.دنىتەلەپ قىلىى چۈشەندۈرۈشئۆزتەتقىقاتىنى 

الردىكى پەن-تېخنىكا يېڭىلىقلىرى خەۋەرلىرى بۇنىڭغا مىسال بوالاليدۇ. گېزىت-ژورنال بولۇپئۇسۇلى
 

پەن يېزىقچىلىقى بىلەن ئىلمىي ياكى تېخنىكىلىق يېزىقچىلىقنىڭ پەرقى-ئاممىباب ئىلىم

:  ئىلمىي ياكى تېخنىكىلىق يېزىقچىلىقتىن ئاساسلىق ئىككى خىل ئۇسۇلدا پەرقلىنىدۇىپەن يېزىقچىلىق-ئاممىباب ئىلىم
مەقسەت. 1

بۇنىڭغا سېلىشتۇرغاندا ،.  شئۇقتۇرۇ (، ئىلمىي ماقالەمەسىلەن تەجرىبىخانا دوكالتى)نىڭ ئاساسلىق مەقسىتى ىقچىلىق ئىلمىي يېز
.كۆڭۈل ئېچىشنىڭ ئاساسلىق مەقسىتى قچىلىقئاممىباب ئىلىم يېزى

مەلۇم ىدۇ. ماقالىدا ئوتتۇرىغا قويۇلغان مەقسىتىدە بولقايىل قىلىش شەكلى شكى ، ھەر ئىككى خىل يېزىش كېرەكشۇنىڭغا دىققەت قىل
يېزىقچىلىقتا  قايىل قىلىش كۆپىنچە »كىلىماتئاممىباب . بىلەن ئىسپاتلىنىدۇ پاكىتالربىر كۆز قاراش سانلىق مەلۇمات ياكى باشقا 

ىش بىلەن بولىدۇ.تارتىش تېمىلىرىنى مۇزاكىرە قىل- تاالشئۆزگىرىشى«، » ۋاكسىنا ئەملەش« دېگەندەك

تاماشىبىنالر. 2
  ئىلمىي ۋە تېخنىكىلىق يېزىقچىلىق باشقا كەسپىي خادىمالرغا قارىتىلغان.  (   1
مائارىپى ئۈچۈن ئوقۇشقا ياكى ىتىخىزمئوتتۇرىغا قويۇلغان بىلىملەردىن خەۋەردار بولۇپ، ئۆز تەتقىقاتى، بۇ تېمىدا ئوقۇرمەنلەر  

ئىھتىياجلىق بولىدۇ. 
  كىشىلەرگە قارىتىلغان.  «   ئادەتتىكى  »  پەن يېزىقچىلىقى   -   ئاممىباب ئىلىم  (2

، ياكى مەخسۇس شۇ تېمىنىڭ ئارقا كۆرۈنۈشى ھەققىدە ئۇقۇمغا ئىگە بولمىغانبۇ ساھەدە بىلىمى قىزىقىدىغان، ئەمما گەپەن-ئىلىم
 ئۈچۈن تېخنىكىلىقىچۈشىنىش بولمىغانالر ئوقۇشقا ئىھتىياجلىق بولىدۇ. شۇنداق بولغاچقا ماقالىنى ئوقۇرمەنلەرنىڭ تېخمۇ ياخشى

 كېرەك.شەرھىيىنىشى ئۇقۇمالر تەپسىلىي ، پەننىيلىنىشىىزاھلئاتالغۇالر چوقۇم ئ

ئاممىباب ئىلىم ماقالىسىنىڭ تەركىبلىرى
 )ئوقۇرمەنلەرنى داۋاملىق ئوقۇشقا جەلپ قىلىش(. ماقالە مەزمۇنىغا كىرىشىش1

رنى بوش ۋاقىتلىرىدا قىزىقتۇرۇپ ئوقۇرمەنلەمەزكۇر. بوش ۋاقىتلىرىدا ئوقۇيدۇماقالىنى مۇتەخەسسىس بولمىغانالر ئامما ياكى تېمىدا 
 دىققىتىنى تېزبىشىدىال ئوقۇرمەنلەرنىڭنىڭ ماقالى ئاممىباب »كۆڭۈل ئېچىش« شەكىللىرى بار. شۇڭا باشقا نۇرغۇن ئۆزىگە تارتىدىغان

ساق بولىدۇ.دەپ ئاتى«   باغالشئۆزىگەئوقۇرمەنلەرنى » نىبۇ جەلپ قىلىش كېرەك.
وقۇرمەنلەرنى جەلپ قىلىشتا: ئ

. ئەسلىدىنال قىزىقارلىقبىلەن باشالشرومانالردىكىگە ئوخشاش ، دىئالوگ . باشالشنەقىل بىلەن  (1



 ھەرىكەت قىلىۋاتقانلىقىنى ھېس قىلدۇرۇشئۆزلىرىنىڭ ماقالە مۇھىتى بىلەن بىرلىشپئوقۇرمەنلەرگە . ش تەڭشەئوقۇش مۇھىتىنى (2
الرنى چۈشەندۈرۈش.ئۈچۈن تەپسىالت

. جەلپ قىلىدۇچوقۇمھېكايىلەر ئوقۇرمەنلەرنى  ش.بىر ھېكايە بىلەن باشال (3
ش. بىلەن باشالانلىق مەلۇماتالردەيدىغان ھەيران قاالرلىق پاكىت ياكى س« ھ!ۋا» رئوقۇرمەنلە (4
ىش.  پايدىلىنە ياكى ئاممىباپ كۈلتۈردىن تەجرىببولغان ئورتاق (ئاممىغا5

   ئۇ كىشىگە ئەڭ قىزىقارلىق     يېزىشنى سىغا چۈشەندۈرىۋاتقاندەك پەرەز قىلىپئانى- دوست ياكى ئاتابىريېزىۋاتقاندا ئۇنىڭدىن باشقا ماقالە 
بولغېنىدىن باشالش.

( ساقالشتۇرۇش خاھىشىنىقىزىق  ). ماقالىنىڭ گەۋدىسى2
ەر ئوقۇرمەنل ۋە ئۇچۇرالر بولۇپ گەۋدىسىدە كۆپ قىسىم مەزمۇن ىالرنىڭماقالي   ئىلىما مەسىلەنئىلمىي ياكى تېخنىكىلىق يېزىقچىلىقت

ئوقۇرمەنلەرنىڭ قىزىقىشىنى ماقالىنىڭ پۈتۈن. . شۇڭا قالىدۇسىم ھېس قىلىپ زېرىكىدۇ ياكى بېالردىنسانلىق مەلۇماتياكى ستاتىستىكا  
ش ياخشى پىكىر.تېخىمۇ جەلپكار مەزمۇنالر بىلەن ئېغىر سانلىق مەلۇماتالرنى تەڭپۇڭالشتۇرۇ ،گەۋدىسىدە ساقالپ قېلىش

، بۇ ساھەدىكى مۇتەخەسسىسلەرنىڭ مىساللىرى ، ھېكايىلىرى ۋەنى يېزىشتىن بۇرۇن بىر اليىھە تۈزۈپ ، سانلىق مەلۇماتماقالە گەۋدىسى
نىڭپەن ماقالىلىرى-داڭلىق ئىلىم. ىش الزىمشىغا كاپالەتلىك قىلمىشىپ تۇرىچۈشەندۈرۈشنىڭ دائىم ئالئاممىباپ  بىلەن ياكى نەقىللىرى

 قارشىقمۇئىجادچانلىماقالە قۇرۇلمىسىدىكى  بەلگىلىك قېلىپنى قوللىنىش بىلەن بىر ۋاقىتتا، قۇرۇلمىسى ھەرخىل بولىشى مۇمكىن
 ۋە لوگىكىلىقسىلىق ئۆتۈشۈش ئوتتۇرىسىدىكى ، كۆز-قاراشالرئىدىيەدېققەت قىلىش كېرەككى ئەمما شۇنىڭغا . ېلىنىدۇئ

ىش الزىم. ، ئوقۇرمەنلەرنى گاڭگىرىتىپ قويۇشتىن ساقلىنىشىبول
 

( تېمىنىڭ مۇھىملىقى ياكى ئەھمىيىتىنى تەكىتلەش) ىسىخۇالس. ماقالىنىڭ 3
ش ئۈچۈنتېمىنىڭ مۇھىملىقى ياكى ئەھمىيىتىنى تەكىتلەقىسمى  باشقا ، خۇالسە ىنى خۇالسىلىگەندىنمەزمۇنلىرماقالىنىڭ ئاساسلىق 

،  تېمىنىڭ نېمە ئۈچۈن مۇھىملىقى ھەققىدە قىلىپ قويۇشئۇقۇمغا ئېگە ئېنىق لەرنىئوقۇرمەنناھايىتى ياخشى جاي. شۇنىڭ بىلەن 
تەسىراتقا ئېگە قىلىش الزىم.

 ھاجەت ئەمەس. ئۇنىڭش بارلىق سوئالالرغا جاۋاب بېرىماقالىدە  ، شۇڭا ىپ تۇرىدۇ ھەمىشە ئۆزگىرۋە ئېنژىنىرلىق تېخنىكا ،پەن-ئىلىم 
دېگەندەك «كىشىنى ھاياجانغا سالىدىغان يېڭى بايقاشالر يېقىنالپ قالدى» ، ياكى «  ئىلگىرىلەش بولدىئورىنىغا »مەزكۇر ساھەدە

تەسىراتالرنى بېرىش تېخىمۇ پايدىلىق. 

يەنى »  ۋاقىتنى ياخشى ئۆتكۈزدۈم« ئەرزىگەنلىكىنى، ئوقۇرمەنلەرگە ئۆزىنىڭ ماقالىنى ئوقۇشقا سەرپ قىلغان ۋاقتىنىڭ قىسمىداخۇالسە 
. ن رازى بولۇشى كېرەكماقالىنى ئوقۇغان ۋاقتىدىئوقۇرمەنلەر باشقىچە ئېيتقاندا ،  دېگەننى  ھېس قىلدۇرۇش الزىم.

. ئىلھامالندۇرىدۇۋەياكى  باھا يېزىشقاخۇالسە  ئوقۇرمەنلەرنى بۇ توغرىلىق قوشۇمچە ئۇچۇرالرنى ئىزدەشكە يېزىلغان مۇۋەپپەقىيەتلىك 

ئېالن قىلىنغان باشقا ئاممىباپ ماقالىلەردىن ئۆرنەك ئېلىش 
باشالشتىن بۇرۇن بىر ماقالىنى. يېڭى يېزىقچىلىق شەكلىنى ئىگىلەشنىڭ ئەڭ ياخشى ئۇسۇلى ئېالن قىلىنغان مىسالالرنى تەتقىق قىلىش

 ئاالھىدە قىزىقارلىق بىلىنگەن،ماقالە ئوقۇش جەرىيانىدا.پەن ماقالىنى ئوقۇش-ياكى بىر قانچە ياخشى يېزىلغان بىر نەچچە پارچە  ئىلىم
ئاندىن بۇ تېخنىكىالرنى ئۆرنەك قىلىپ نىڭ ئوقۇرمەننى ئۆزىگە تارتىش ئۈچۈن قولالنغان ئىستراتېگىيىسىنى ئېنىقالپ چىقىپ( الر)ئاپتور 

پايدىلىنىش.


