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 سۆز لىرىش

 ئۈيدىداردا ۋە ەتبېم تور دوستالر اليىھىلىگۈچى قىسىو بىر دائىو

 .سورايدۇ سوئال ھەرخىل نەيدىٌ

 لوپهىيۇتېريى قالدىو، گاڭگىراپ بۇياى يېقىًدىٌ نەى ؛ ئۇالر

 ئەندىال نەى ؟بىلەلهەيۋاتىهەى ئۆگىًىضًى قاراپ يۆيىلىضمە قايسى

 اليىھىلەش لېرەك؟ تاللىضىو صىرلەتًى قايداق پۈتتۈردۈم، ئوقۇش

 بولىدۇ؟ ئۆستۈرگىلى سۈرەتتە تېس قىلغايدا قايداق ئىقتىدارىهًى

 بېضىدا دەرىسلەريى قايسى لېرەك؟ لۆرۈصۈم لىتاب قايداق

 ئەنەس، ئوقۇعۇچى پۈتتۈرگەى لەسپىًى اليىھە نەى ؟ ئۆگىًىهەى

 ،ئىدى بار ئۆگەيگۈم ، قىسىهەى بەك لەسپىگە اليىھە ئەنها

 ؟ تەسهۇ راسال ئۆگىًىط ًىلەسىپ

 ھەم يۈرگۈزىهەى پىمىر ئەستايىدىل سوئالىغا دوستۇنًىڭ بىر ھەر

 سوئال ئەنها بېرىهەى. جاۋاب بىلەى سەۋرچايلىق

 يۇرعۇى لۆپىيىپ، بارعايسېرى سايى سورايدىغايالريىڭ

 بولۇپ، نەۋجۇت نەسىللەر چوڭ قەدەر بىر ئۆزىدىهۇ نەسىلىلەريىڭ

 بىر ھاناى بەرگەيدە، جاۋاب يۇقتىدىٌ نەلۇم ھالدا يوقۇل

 قىلىپ، ھېس دىغايلىقىهًىقال بولۇپ تەرەپلىهە
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 يېسىپ لىتاپ پارچە بىر بىراقال ئويالپ، بۇياى ئويالپ ئۇياى

 . بولدۇم. سۇيهاقچى ھەۋەسمارالرعا ۋە تورداصالر  ، ئوقۇعۇچىالر

 تېخىهۇ ئايرىو ئايرىو سوئالغا بىر ھەر نەى بىرىًچىدىٌ،

 قېلىضتىٌ چاال بېرىپ، جاۋاب ئەتراپلىق نۇلەنهەل،

 ساقلىًااليهەى.

 قىههەتلىن لۆپ تېخىهۇ قۇعۇچىغائو بىر ھەر ئىممىًچىدىٌ،

 بولىدۇ. لۆرسەتمىلى جاۋابالريى ۋە نەسىلە

 تېخىهۇ ۋاقىتًى ساقلىًىپ، بېرىضتىٌ جاۋاب تەلرار ئۈچىًچىدىٌ،

 قىلغىلى سەرپ ئۆگىًىضمە ۋە ئىسدىًىط تەتقىقات قىههەتلىن

 بولىدۇ.

 تېخىهۇ  يازنىالريىڭ لۆپچىلىممە باصقا، بېرىضتىٌ جاۋاب سوئالغا

 .قىلىهەى ئۈنىد قىلدۇرۇصۇيى ھېس يەرسىلەريى لۆپ

 بولۇش، ئادەم تالتىمىالر، بەزى ھاياتتىمى لىضىلىن نەسىلەى، 

 ھەققىدە اليىھە يەردە بۇ ،چاقچاق دىگەيدك ئۇسۇلى قىلىط ئىط

 .ھە خاالس قچىصهاتوختانال
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 بار قىههىتى ئەنىلى قارىغايدا سوققايغا پاراڭ قۇرۇق بۇ نېًىڭچە

 ئازدۇر ھەنهىڭالرعا لۆپ، تەرەپلىرى پايدىسلىق ھەم تېها بىر

 قىلىهەى. ئۈنىد تېگىضىًى پايدىسى لۆپتۇر

 

 نەسىلە ھەربىر بولۇپ،  صەللىدە جاۋاب ـ سوئال لىتاپ پۈتۈى

 باعلىًىط نەلۇم بىلەيهۇ بىرى ـ بىر لېمىٌ ،ىدەنەي نۇستەققىل

 بار.

 نۇيدەرىجىدىٌ سىڭىس،ىسىقق نەسىلىگە بىر نەلۇم پەقەت سىس ئەگەر

 ئىسراپ ۋاقىت بولىدۇ، ئوقۇسىڭىس تالالپال ًىنەسىلى بۇ بىۋاسىتە

  ھاجەتسىس. قىلىط

 

 ـ ئاستا قاراپ تۆۋەيگە يۇقىرىدىٌ بولسا، يېتەرلىن ۋاقتىڭىس ئەگەر

 قىسىهلىرىًى نېغىسلىق چوقۇم سىسيىڭ بولىدۇ، ئوقۇسىڭىس ئاستا

 . ئىضىًىهەى قىالاليدىغىًىڭىسعا ھەزىو
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 ھەققىدە ئاپتۇر

 نۇئەللىو( قاپالى ئابدۇسەنەت ) راخهاى سەنەت 

 ئۇيۋېرسىتىتى ئىجادىيەت dobeA  قۇرعۇچىسى، صىرلىتىًىڭ قاپالى

 دېتال يۇنضاق جۇڭگو ئوقۇتقۇچى، دەلىللەيگەى بويىچە لەسپى اليىھە

 تۈر تەربىيىلەش تېخًىمىسى ندىيا ىرلىقڧېس جۇڭگو جەنئىيىتى

 قۇرعۇچىسى، نەلتىپىًىڭ تور لونپىيۇتېر قاپالى باھالىغۇچىسى،

 يىللىق 11 ،ئىگە سااليىھىتىگە لەسپى تىلى ئىًگىلىس سودا دۆلەتلىن

 ئوقۇتۇش خىسنەت ىمىڧگىرا لونپىيۇتېر تەلضىلىن ۋە ئۆلچەنلىن ئۈچ

 ئىگە. تەجرىبىسىگە
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 يېهە؟ ئىقتىدارى نۇھىو ئەڭ اليىھىلىگۈچىًىڭ .0

 بولۇپ يىغىًچاقاليغاى يوقتىغا ئۈچ رئىقتىدا نۇھىو ئەڭ نېًىڭچە

 ئۆگىًىط ئۇسۇلى، دائىرىسى، يەزەر 9 تۆۋەيدىمىدەك ئۇالر

 ئىقتىدارى.

 لەتهەيدۇ ھالقىپ ئايچە لەسىپلەردىٌ قىسىو لۆپ اليىھەلىگۈچىلەر

، 

 ئورتاق لەسىپلەردە بارلىق يۇقتا ئىممى لېيىًمى صۇڭا

 ئىًتايىٌ ئۈچۈى ھەلىگۈچىلەراليى دائىرىسى يەزەر قوللىًىلىدۇ،

 نۇھىو.
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 دائىرىسى يەزەر

 لۆرسىتىدۇ. دائىرىًى يەتمەى لۈچى لۆز دائىرىسى، يەزەر

 بولهىغاى ئوخضاش دېگىًىهىس، سېلىط يەزەر يىراققا تۇرۇپ ئېگىسدە

 ،بولهىغىًىدەك ئوخضاش يەرسىلەر لۆرگەى تۇرۇپ، ئېگىسلىمتە

 ئاخىرىدا  بولهايدۇ، ئوخضاش يەرسىلەرنۇ قىلغاى تەپەلمۇر

 لۆرسىتىدۇ. تەسىر ھەرىمىتىڭىسگە ھەربىر يۆۋەتتىمى سىسيىڭ

 سىسيىڭ دائىرىسى يەزەر ئېيتقايدا، يىسبەتەى اليىھىلىگۈچىگە

 بەلگىلەيدۇ. ئىگىسلىمىًى يەيى سۈپىتىًى اليىھەرىڭىسيىڭ

 چېمى يۇقىرى ئەسىرىڭىسيىڭ بولسا، يۇقىرى دائىرىڭىس يەزەر

 لۆتۈرۈلىدۇ. قىرىيۇ ئايدىٌ

 ياخضى ئەسەريىڭ قايداق لۆرگەيدىال، ئەسەريى ياخضى يېتەرلىن

 بولغاى ئەسەرگە ئۆزىًىڭ ئارقىلىق صۇ بىلگىلى، ئىمەيلىمىًى

 بولىدۇ. ئاصۇرعىلى تەلىپىًى

 اليىھە لەلگۈسىدىمى دائىرىڭىس يەزەر بىللە، بىلەى صۇيىڭ

 لۆرسىتىدۇ. تەسىر يۆيىلىضىڭىسگە

 بىلدۈرىدۇ ئىمەيلىمىًى قەيەردە يىڭ وققىسىچ تاظ سىسگە ئۇ

 .ئىًتىلدۈرىدۇ قاراپ يۆيىلىضمە صۇ ھەندە
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 دائىرىڭىس يەزەر ئېيتقايدا، يىسبەتەى ھاياتىڭىسعا لىضىلىن

 ۋۇجۇدقا ھاياتىڭىسيى لىضىلىن ئەيدىسە بەلگىلەيدۇ، ئەيدىسىًى

 لەلتۈرىدۇ.

 يەزەر بولىدۇ، چوڭ يەتىجىسى بولغايالريىڭ لەڭ دائىرىسى يەزەر

 بولىدۇ. لىچىن يەتىجىسى بولغايالريىڭ تار دائىرىسى

 نۇيەۋۋەر باصقا، بولغايدىٌ ئىًچىمە ئىقتىدارى اليىھىلەش

 بولۇپ، ئىگە دائىرىگە يەزەر لەڭ تېخىهۇ اليىھىلىگۈچىلەر

 ۋە قىلىضى تەتقىق بىلىهلەريى ساھەلەردىمى ئوخضىهىغاى

 لېرەك. ئۆگىًىضى

 ئارقىلىق اليىھە چۈصەيگەيدىال، ئەتراپلىق تېخىهۇ دۇييايى بۇ

 قىههەت ھەقىقىي اليىھەدە قىلىپ، ھەل ياخضى تېخىهۇ نەسىلىًى

 بولىدۇ. ياراتقىلى
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 ئۇسۇل ۋە شەلىل

 قىلىط نۇئانىلە نەسىلىلەرگە تۇرنۇصىڭىسدا ۋە خىسنەت-ئۇسۇل

 لۆرسىتىدۇ. ئۇسۇلىًى قىلىط ھەل نەسىلىلەريى ۋە ئۇسۇلى

 ھەتتا بەلگىلەيدۇ، ئۈيۈنىڭىسيى قىلىط ئىط سىسيىڭ ئۇ

 لۆرسىتىدۇ. تەسىر ھالقىالرعىهۇ ئىًچىمە بىر ھەر تۇرنۇصىڭىسدىمى

 يۇقىرى تېخىهۇ ئىضًى بىر سىسيى  چارە ئۇسۇل، ياخضى

 .ئۈيدەيدۇ تانانالصقا راھەت توعرا، ئۈيۈنلۈك،

 بىر سىسگە چارىلىرى ـ ئۇسۇل ئىگىلەصًىڭ ۋە ئۆگىًىط صۇڭا،

 ئەسقاتىدۇ. ئۆنۈر
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 قىلغاى ئىضًى بىر ھەر قوصۇلغاى بولۇپ، لۈچلۈك ئىًتايىٌ ئۇ

 ۋاقتىڭىسدا.

 ئۇزاق تەپسىالتالر ساياقسىس ـ ساى لۆرۈيىدىغاى لىچىن قارىهاققا

 .قىلىدۇ پەيدا پەرق زور عايەت لېيىٌ، توپاليغايدىٌ ۋاقىت

 زور تعايە ئوتتۇرىسىدىمى ئادەم بىلەى ئادەم ئاخىرىدا ئەڭ ھەندە

 صەلىللەيدۈرىدۇ. ھاڭًى

 زالاسًى يەيى ئېھتىياجًى اليىھەلىگۈچىلەر يۇرعۇى ئالساق9 نىسالغا

 ھالدا ئۈيۈنلۈك يۇقىرى دەرھال ئادەتتە لېيىٌ، ئالغايدىٌ

 لەچتە ) قىلىپ سەرپ ۋاقىت لۈى ئىممى باصاليدۇ، اليىھەلەصًى

 رىدائاخى تاناناليدۇ، ئەسەريى ( ئىضلەيدۇ قوصۇپ ئىسهېًا يەيە

 رازى تەرەپًىڭ ئېھتىياجلىق لېيىٌ تاپضۇرعايدىٌ ئەسەريى

 بايقايدۇ. بولهىغايلىقىًى

 قايداق اليىھەيى تەرەپًىڭ ئېھتىياج ناڭا تارتىپ، لۆپۈلى قورساق

 ئېيتىضىدۇ ئۇقهايدىغايلىقىًى عەرەز قايداق چۈصەيهىگەيلىمى،

 . قاقضايدۇ
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 نلىغاىتانا قويۇپ لۆڭۈل قەدەر بىر ئەسەريى سىس گەرچە

 ئويالپ سەۋەبًى ھەقىقىي بۇيىڭدىمى لېمىٌ بولسىڭىسنۇ،

 باقتىڭىسنۇ؟

 لىرىپ يۆيىلىضمە خاتا خىسنىتىڭىسيىڭ سىسيىڭ ئۇسۇل خاتا

 ھەم بىلهەيسىس بۇيى سىس ئەنها چىقىرىدۇ، لەلتۈرۈپ قېلىضىًى

 قالىسىس. لىرىپ ئايلىًىضقا ئۆلۈك ئاخىرىدا ئاعرىًىپ، دائىو

 ھېسابلىًىدۇ؟ ئۇسۇل توعرا غايداقىل ئۇيداقتا،قايداق

 قىسىو بىر ئىضلەتمەى چىقارعايدا اليىھە ئىلگىرى نەى يەردە بۇ

 .تاقالصهاقچىهەىئور ئۇسۇلالريى
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 تاپضۇرۇۋالغايدىٌ ئېھتىياجًى ئايدىڭالشتۇرۇش9 ئېھتىياجًى

 لېرەك. ئايدىڭالصتۇرۇش ئېھتىياجًى چوقۇم بىلەى ئالدى لېيىٌ،

 يېهە؟ لۆرۈيۈشى ئارقا ئېھتىياجًىڭ

 لەلدىڭىس؟ دۇچ قىيىًچىلىققا قايداق يۆۋەتتە

 لېرەك؟ قىلىش ھەل نەسىلىًى قايداق

 بۇنۇ ) لېرەك سوراش نەيدايدا يەق بولسا يۇقتىالر چۈصەيهىگەى

 (. بىرى ئىپادىًىڭ خارالتېرلىن لەسپىي
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 تەرەپًىڭ ئېھتىياج سۈرۈصتۈرۈش بۇ ۋاقىتتا، بىر بىلەى صۇيىڭ

 بولۇصى بواللهىغاى ئويلىضىپ تېخى ئۆزى پًىڭتەرە بىر نەلۇم

 بېرىدۇ يۈز ئەھۋالى ئۆزگەرتىط ئېھتىياجًى ئاخىرىدا ئەڭ نۇنمىٌ،

 قىلىضًى ئېتىراپ دەرىجىڭىسيى لەسپىي سىسيىڭ ۋاقىتتا بۇ )

 (. بولىدۇ لۆتۈرگىلى يۇقىرى

 لېيىٌ، ئايدىڭالصتۇرعايدىٌ ئېھتىياجًى بېمىتىش9 يۆيىلىشًى

 يۆيىلىط چوڭ لېلىدۇ، توعرا بېمىتىضمە يۆيىلىضىًى اليىھەيىڭ

 قازايغاى نۇۋەپپەقىيەت يېرىو جەھەتتىٌ ئاساسىي بولسا، توعرا

 . ولىسىسب

 نەيدايدا يەق بولسىڭىس، اليىھىلىگۈچى تەجرىبىلىن سىس ئەگەر

  اليىھە دىغاىلېتى ئوخضىضىپ يۆيىلىضتىمى ئوخضىهىغاى

 يۆيىلىضًى نەيدايدا يەق چىقىپ، تېپىپ نىساللىرىًى

 بولضىڭىسيى پېئىل لىچىن سىسيىڭ بۇ بولىدۇ. ئالهاصتۇرعىلى

  . يىرى قىلدىغاى تەلەپ

 ۋاقىت نەلۇم ئۆزىگە بولهىسا، بېمىتمىلى دەرھال يۆيىلىضًى ئەگەر

 ۋاقتىًى ئۆزگەرتىط نەزنۇى قېتىهلىق لېيىًمى قالدۇرۇپ،



 设 计 专 业 十 大 问 答   Top 10 Questions And Answers of Design Major    اليىھىلەش لەسپىدىمى ئوى چوڭ – سۇئال جاۋاپ       

 

 17  

 لېيىٌ لۈيدىٌ بىر سائەت، يەچچە بىر ) لېرەك قويۇش ىضىپلېل

 (. لېرەك لەتهەسلىمى بولۇپ ئۇزۇى بەك ۋاقىت بولىدۇ، بولسا

 ئايدىٌ لېيىٌ، بولغايدىٌ بېمىتىپ يۆيىلىضًى ھاسىالتى9 اليىھە

 اليىھە لونپىيۇتېردا يەيى بولىدۇ. ۋاقىت تەۋرىتىدىغاى قەلەم

 . دېهەلچى بولىدۇ ئۆتسەك قىلىضقا

 بولۇپ لۆپ بەك ) يۇسخا يەچچە بىر سۈرەتتە تېس سىس ۋاقىتتا، بۇ

 قىيىٌ تالالش   تەرەپ خېرىدار بولهىسا بولهايدۇ، لەتسە

 اليىھەيى لېلىدىغاى ئۇيغۇى يۆيىلىضمە ( بېرىدۇ يۈز ىھادىسىس

 بولىدۇ، ئىضلەتهىسىهۇ چوڭقۇر ەكب تەپسىالتىًى چىقىرااليسىس،

 ئەڭ قىلغايدىال نۇصۇيداق لېرەك، بولۇصى اليىھە نۇلەنهەل ئەنها

 بولىدۇ. لۆرگىلى ئۈيۈنًى ئاخىرقى

 تۇرۇصىڭىس يۇقتىسىدا تەرەپ ئېھتىياجلىق سىس جەريايدا، پۈتمۈل

 لېرەك.

 بۇنۇ ) ئويالڭ قىلىدىغايلىقىًى ھەل قايداق نەسىلىًى اليىھەيىڭ

 اليىھە بۇ يەيى(. ئاساسى قىلىضىڭىسيىڭ باياى اليىھەيى سىسيىڭ

 .دىگەيدەك بولىدۇ ھەل ئىضال يىهە ئارقىلىق



 设 计 专 业 十 大 问 答   Top 10 Questions And Answers of Design Major    اليىھىلەش لەسپىدىمى ئوى چوڭ – سۇئال جاۋاپ       

 

 18  

 ئەڭ بۇرۇى تاپضۇرۇصتىٌ بولسا، نۇھىو قەدەر بىر تۈر ئەگەر

 بولغايدا بۇيداق لېرەك، قاچىالش ئوراپ اليىھەيى ياخضىسى

 ۇبولىد لۆتۈرگىلى يۇقىرى دەرىجىدە زور ئۈيۈنىًى اليىھەيىڭ

 (. بولىدۇ قىلغىلى ياناياى قېتىو بىر يەيە دەرىجىسىًى لەسپىي )

 سىسيىڭ قەدەم بۇ 9اليىھەسى قىلىش باياى تاپشۇرۇش،

 بەلگىلەيدۇ. قىلىًهاسلىقىًى ـ قىلىًىط قوبۇل اليىھەڭىسيىڭ

 باصقا بايايدىٌ جەھەتتىمى تۇيغۇسى گۈزەللىن صەلىل

 بىر يەيە دەرىجىسى لەسپىي بولۇصى، ئورۇيلۇق سۈپەتلەش )

 يۇقتىسىدا تەرەپ ئېھتىياج يەيە (، لېرەك ئىپادىلىًىضى قېتىو

 ھەل قايداق نەسىللىرىًى  خېرىداريىڭ ڭىسيىڭراليىھە تۇرۇپ

 ئۆزىڭىسيىڭ ھەندە . لېرەك قىلىضىڭىس باياى قىلىدىغايلىقىًى

 . قويۇڭ ئوتتۇرىغا اليىھەسىًى تەۋسىيە

 ئېھتىياجلىق بىس جەريايدا پۈتمۈل ۋاقىتتا، بىر بىلەى صۇيىڭ

 بۇنۇ تىملەيهىس، ئوبراز ئىضەيچلىن لەسپىي، قەلبىدە تەرەپًىڭ

 پايدىلىق. قىلىضىغا ئېتىراپ اليىھەيى تەرەپًىڭ ئېھتىياجلىق

 

 



 设 计 专 业 十 大 问 答   Top 10 Questions And Answers of Design Major    اليىھىلەش لەسپىدىمى ئوى چوڭ – سۇئال جاۋاپ       

 

 19  

  لەش9ىاليىھ چوڭقۇر بېمىتىپ، اليىھەيى

 يەيە بىس لېيىٌ، بېمىتمەيدىٌ اليىھەيى تەرەپ ئېھتىياج

 ھالقىًى ئىًچىمە بىر ھەر باصالپ، اليىھەلەصًى الپچوڭقۇر

 سۈرەتلەيهىس. ئىًچىمە ئەستايىدىل،

 جەھەتتىٌ ئاساسىي يۆيىلىضى چوڭ اليىھىًىڭ پۈتمۈل چۈيمى

 سۈرەتلەپ قايغۇچە اليىھىڭىسيى سىس صۇڭا بولدى، بېمىتىلىپ

 اليىھەيىڭ خېرىدارعا سۈرەتلەش يەردىمى بۇ بولىدۇ. بەرسىڭىس

 . لۆرستىدۇ بېرىضًى لۆرستىپ سۈپەتلەپ يوقلىرىًى چىمەئىً

 اليىھەيى بۇ بىللە، بىلەى تانانالش سۈپەتتە يۇقىرى ئېھتىياجًى

 ئاياليدۇرااليسىس. ئەزاسىغا بىر ئەسەرلىرىڭىسيىڭ لېيىًمى

 تانانالپال ئۈيۈندە يۇقىرى تۈريى سىس بويىچە، ئۇسۇل توعرا

 جايدا  ئالدىغاى ەتىجىسىًىي ۋاقىتتا، بىر بىلەى صۇيىڭ قالهاي،

 پەيدا ئىضەيچىسى تەرەپًىڭ ئېھتىياج ۋە ئەسەر نۇيەۋۋەر بىر يەيە

 بۇ (، بەلگىلەيدۇ يانىڭىسيى لېيىًمى سىسيىڭ بۇ ) بولىدۇ بولغاى

 بېرىدۇ. ياردەم زور خىسنىتىڭىسگە لېيىًمى سىسيىڭ

 ئايلىًىضقا ياخضى بىر اليىھەرىڭىس سىسيىڭ لېتىۋەرسە، نۇصۇيداق

 لىرىدۇ. يولغا لەسپى نۇستەققلىل بىر ياخضى يەيى لىرىدۇ.



 设 计 专 业 十 大 问 答   Top 10 Questions And Answers of Design Major    اليىھىلەش لەسپىدىمى ئوى چوڭ – سۇئال جاۋاپ       

 

 20  

 

 ئىقتىدارى ئۆگىًىش

 قاتلىهىًىڭ تۆۋەى ئىقتىداريىڭ بارلىق ئىقتىدارى ئۆگىًىط

 سۈرىتىڭىسيى ئۆستۈرۈش ئىقتىدارىڭىسيى سىسيىڭ ئۇ ئاساسى،

 تەنىًلەيدۇ. بىلەى نۇنمىًچىلىن چوڭ تېخىهۇ سىسيى بەلگىلەپ،

 قىسعىًلىقىڭىسيى تىرىضچايلىقىڭىس، س،ۋاقتىڭى سىسيىڭ ئۇ

 ۋە چوڭقۇرلۇقى ئىقتىدارىڭىسيىڭ ئاياليدۇرۇپ، ئىقتىدارىڭىسعا

 سىسيى بېرىپ، ياردەم لېڭەيتىضىڭىسگە ئۈزلۈلسىس چېگراسىًى

 ئاياليدۇرىدۇ. لىضىلەرگە نۇيەۋۋەر تېخىهۇ
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 ۋە ئەسەر دەرىجىلىن ئالىي دۆۋە بىر نەقسەتسىسال ئۆگىًىط

 لۈى ئىممى تۇتۇپ بېلىق لۈى ئۈچ ئەنەس، رۈشلۆ لىتابالريى

 ئەنەس. چىقىضهۇ تورعا

 بولۇپ، جەرياى داۋانلىضىدىغاى نۇددەتلىن ئۇزاق ئۆگىًىط

 بىلەى ئەستايىدىللىق بولۇصى، يۆيىلىضىڭىس يىضايىڭىس، سىسيىڭ

 لېلىدۇ. توعرا ئۆستۈرۈصىڭىسگە ئىقتىدارىڭىسيى

  خىل بىر ۋۋەرلىمًىنۇيە ئۇسۇلىغا، تۇرنۇش خىل بىر ئۆگىًىضًى

 .ئىط بىر ئىسىل ياھايىتى ئەنەلىيەتتە ئاياليدۇرۇش ئادەتمە

 

 يۈلسەلدۈرەلەيدۇ؟ ئۆزىًى قىلغايدا قايداق اليىھەلىگۈچى .3

 باصلىًىط لېيىًمى پۈتتۈرگەيدىٌ ئوقۇش ئادەنًىڭ بىر ھەر

 خىسنەت يىل ئۈچ ـ ئىممى لېمىٌ پەرقلەيهەيدۇ، ئايچە يۇقتىسى

 باصاليدۇ. چوڭىيىضقا تەدرىجىي پەرق لېيىٌ، قىلغايدىٌ

 ئالىي ئوقۇعاى اليىھەلىگۈچىلەر، نۇيەۋۋەر يۇرعۇى تويۇيدىغاى نەى

 ئوقۇصتىٌ نەلتەپلەردە ئالىي ھەتتا لۆرۈيهەيدۇ، لۆزگە نەلتەپلەر

 بار. قالغايالرنۇ توختاپ
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 پۈتتۈرگەى نەلتەپلىرىًى سەيەت گۈزەل داڭلىق بەزى

 خېلىال يۇقتىسى باصلىًىط ئۇالريىڭ سېلىضتۇرعايدا، ئوقۇعۇچىالرعا

 تۆۋەى.

 ئۇالريىڭ لېيىٌ، قىلغايدىٌ خىسنەت يىل تۆت ئۈچ ئەنها

 خېلى ھەتتا لەتتى، ئېضىپ بارعايسېرى سەۋىيىسى اليىھىلەش

 بولدى. بار پەرق چوڭ

 ئۆگىًىط ئۆزلۈلىدىٌ ئىچىدە بۇيىڭ بولسا سەۋەبى تۈپ

 .قالدى بوپ لئانى ھالقىلىق ئەڭ ئىقتىدارى

 لۆرىهەى، ياخضى ئۆگىًىضًى نەيهۇ 9 دەيدۇ ساۋاقداصالر بەزى

 دىگۈدەك ئايچە ئۈيۈنى لېمىٌ ،هەىتىرىض ياھايىتى لۈيى ھەر

 ئۈچۈى؟ يېهە ئەنەس،

 

 قىلساق نۇالھىسە ياخضى بىس ؛ قەيەردە سەۋەبى ئۇيداقتا

 بولهىسا، توعرا ئۇسۇل ئەگەر ئۇسۇلىدا، ئۆگىًىط   نەسىلە

 ئۆگىًىط لېتىۋەرسە، نۇصۇيداق لېتىسىس، چارچاپ بەك ئۆگىًىضتە

 قويىسىس. يوقىتىپ قىسعىًلىقىڭىسيى
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 ئىضًى ھەرقايداق سۆزلەيگەى، قاراش بىر نۇيداق ئالدىدا

 سىرتىدا بۇيىڭ ئۆگىًىضهۇ لېرەك، بولۇصى چارە ـ ئۇسۇل قىلىضتا

 ئەنەس.

 

 ئۆزىًىڭ قىلغايدا قايداق ئېيتقايدا، يىسبەتەى اليىھەلىگۈچىگە

 بولىدۇ؟ ئۆستۈرگىلى  ئۇسۇلىًى قىلىش تەپەلمۈر اليىھلەش،

 ئۇسۇلى بىر ًىڭئۆستۈرۈص سۈپىتىًى اليىھە ـ لۆرۈش لۆپ

 بېمەتلىرىًىڭ تور تۇرىدىغاى قاتاردا ئالدىًقى ؛ تەۋىسىيەردىو

 اليىھەلەش ئۆزىًىڭ ،لۆرۈپ لۆپرەك ئەسەرلىرىًى نۇيەۋۋەر

 لېرەك. ئۆستۈرۈش ئىقتىدارىًى

 يېهىًىڭ ئايدىٌ بولغايدىال، تەنى اليىھە ياخضى سىسدە پەقەت

 ياخضى ئايدىٌ ئاخىرىدا ئەڭ بىلىسىس، ئىمەيلىمىًى اليىھە ياخضى

 يارىتااليسىس. ئەسەرلەريى

  - ئېتىهەى تەنىٌ ئادرىسىًى بېمەتلەريىڭ تور بىرقايچە يەردە بۇ

 قىههەتلىن بۇيداق بار، ئەسەرلىرى اليىھە داڭلىق يۇرعۇى دەئۈستى

 لېرەك. بىلىط پايدىلىًىضًى بايلىقتىٌ
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 اليىھىلەش صارى يەر بېمىتى تور ئەسەرلەر اليىھە لەسپى

 بېرىدۇ، ئەھهىيەت تۈرلەرگە نۇيەۋۋەر نۇلەنهەل ساھەسىدىمى

 ىيئونۇن ئەسەريىڭ يەيە سىس باصقا، ئۆگىًىضتىٌ ئۆزىًى ئەسەريىڭ

 ئۆگىًەلەيسىس. قاتارلىقالريى ئۇسۇلى قىلىط ياناياى بايايى،

 ئەھهىيەت ئۇسلۇبىغا يۈزلىًىط يېڭى ئەڭ تۈرىدىمى UI  دىربۇل

 ئۇسلۇبىًى ۋە يۈزلىًىضى اليىھە ئالدىًقى ئەڭ سىس بېرىدۇ،

 ئۆگىًەلەيسىس.

 يەيە باصقا، ئەسەردىٌ يوق، ئوريى دېيىضًىڭ قالتىس بېمەتًى

 يۇرعۇى يەيە نۇھىهى ئەڭ بار، ناقالىلەر نۇيەۋۋەر خىل ھەر

 ئۆگەيگىلى ئالهاصتۇرۇپ پىمىر بىلەى اليىھەلىگۈچىلەر نۇيەۋۋەر

 بولىدۇ.
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 قۇرۇش ئانبىرى ئەسەر ئۆز ـ يىغىش

 ئانبىرىًى ئەسەر ئۆزىًىڭ يېتىلدۈرۈش، ئادىتىًى توپالش ئەسەر

 .قۇرۇش

 ۋاۋ سىسگە ئەسەرلەر يۇرعۇى چوقۇم جەريايىدا، لۆرۈش ئەسەر

 بېرىدۇ، تۇيغۇيى دېگەى  قالتىس يىهدىگەى گۈزەل، يىهدىگەى

 قويۇڭ! ساقالپ چاققاى ئۇيداقتا

 ئوبيېمتىڭىس ئۆگىًىط ۋە نەيبەسى ئىلھانىڭىسيىڭ سىسيىڭ بۇ

 قالىدۇ. بولۇپ

 ئانبىرىًى ئەسەرلەر لەلهىگەيدە، ئىلھانىڭىس يالى ۋاقتىڭىسدا بوش

 ھۇزۇرلىًااليسىس. ئەسەرلەردىٌ ياخضى ۋاراقالپ، ئېچىپ
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 قەيەردە؟ يېرى ياخشى ئەسەريىڭ ئۇيداقتا

 ئەرزىيدۇ؟ ئۆگىًىضىڭىسگە سىسيىڭ جايالر قايسى

 نەى ئۈيۈنًى خىل بۇ ،بېقىڭ ويلىًىپئ ۋاقىتتا بىر بىلەى صۇيىڭ

 قىالاليهەيهۇ؟

 تۈزۈش پىاليى ئۆگىًىش

 پىاليى ئۆگىًىط ئۈچۈى، قىلدۇرۇش تەرەققىي پىاليلىق ئۆزۈنًى

 زۆرۈر. ئىًتايىٌ تۈزۈش

 يېسىپ پىاليًى بىر خالىغايچە ھەرگىسنۇ تۈزۈش پىالى ھالبۇلى،

 تۈگىهەيدۇ. ئىط بىلەيال قويۇش
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 ئەستايىدىل ئۈستىدە قىسىقىضى ۋە ئوريى ئۆزىڭىسيىڭ سىس

 يىضايًى قۇچتىمىباس بولهىغاى ئوخضاش ھەندە ئويلىًىضىڭىس

 ئىًچىمە پىاليغا بولىدىغاى قىلىضقا ئىجرا ئەنەلىيلەصتۈرۈپ

 لېرەك. قىلىضىڭىس ئىجرا بىلەى ئەستايىدىللىق ئايرىپ،

 

 لېرەك. بېمىتىش ئېًىق ئورۇيًى .9

 ئىًتايىٌ بەلگىلەصتە ئوريىًى ئۆزىًىڭ اليىھىلىگۈچى نۇيەۋۋەر بىر

 نۇھىو.
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 سىس ئەنەس، ئىط ياخضى يىسبەتەى اليىھىلىگۈچىگە يەرسە ھەنهە

 تېخىهۇ ئۆزىڭىسيى ئايدىٌ بولغايدىال، ساھە بولغاى ناھىر ئۆزىڭىس

 قىالاليسىس ئىگە قىههەتمە

 .دىگەيدەك بولۇش نۇئاصلىق يۇقىرى تېخىهۇ

 

 يىشاى باسقۇچلۇق .3

 نۇددەتلىن ئۇزاق سىسيىڭ لېيىٌ، بېمىتىلگەيدىٌ ئورۇى

 بويىچە يۆيىلىط بېمىتىپ، قىلىپ يىضاى باسقۇچلۇق يىضايىڭىسيى

 لېلىدۇ. توعرا ئۆگىًىضمە يايدىٌ

 اليىھەلىگۈچىسى نارلېتىڭ ئىجادىي ئوريىڭىس سىسيىڭ ئەگەر

 پىاليالش ئېالى ،سىسىط رەسىو قىستۇرنا سىس ئۇيداقتا بولسا،

 دېتاللالريى قاتارلىق C4D   جەھەتتىٌ دېتال،ئىقتىدارىڭىسيى

 . لېرەك ئۆستۈرصىڭىس ئىقتىدارىڭىسيى ئىسدىًىط ھەم ئۆگىًىضڭىس

 لۆزدە ئېھتىياجًى باسقۇچتىمى ئوخضىهىغاى سىس ۋاقىتتا بۇ

 لېرەك. بېمىتىضىڭىس يىضاى باسقۇچلۇق تۇتۇپ،

 ۈشتۈز پىالى ،نىقدارالشتۇرۇپ ئايرىپ تۈرلەرگە .يىشايًى2
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 ئۈچ تۈزۈپ، پىاليى ئۆگىًىط چوقۇم لېيىٌ، بولغايدىٌ يىضاى

 ئەھۋالدىٌ چىقىدىغاى تورعا لۈى ئىممى تۇتۇپ بېلىق لۈى

 لېرەك. ساقلىًىط

 ئاساسەى ۋاقتىڭىسعا سىرتقى ئىضتىٌ سىسيىڭ پىاليى ئۆگىًىط

 ۋاقتىدا پىاليًى قېتىو ھەر ئۆزىڭىسيى بار ئانال ھەندە تۈزۈلىدۇ،

 قىلىڭ. ئورۇيدايدىغاى

 دەپتەرگە بىر پىاليًى تېگىضلىن قىلىضقا ئىجرا لۈيى ھەر سىس

 ئۇرۇڭ بەلگە بىردىٌ تانانلىغايدا تۈريى بىر ھەر بولىدۇ، يازسىڭىس

 يادىر .1 نىًۇت 21 ئوقۇش لىتابالريى لەسپىي .0 نەسىلەى9 )

 دېتالى ئەپ پارچە بىر .2 نىًۇت 01 قىلىط تاناصا ئەسەرلەريى

 ھەر سىس بولغايدا بۇيداق (، تانانالڭ نەصىقىًى يۈزى لۆرۈيهە

 قىلىسىس. ھېس ئەھهىيەتلىن ياھايىتى ئۇرسىڭىس بەلگە قېتىو

 لېيىٌ، ۇرعايدىٌداۋانالصت ئاي بىر ۋاقىتتا بىر بىلەى صۇيىڭ

 بولىدۇ يوللىغىلى بېمەتلەرگە تور لىرڭىسيىئەسەر ياخضى

 اليىھەلىگۈچىلەر نۇيەۋۋەر باصقا ھەندە خاتىرىلەڭ جەريايىڭىسيى

 باھاالصقا اليىھەلىگۈچىلەريى باصقا يالى ئالهاصتۇرۇڭ پىمىر بىلەى

 قىلىڭ. تەللىپ
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 بېسىش پۇختا قەدەنًى ئىلگىرىلەش، تەدرىجىي ـ نەشىق

 بىر تۈردە عەيرىي نالمونگرادۋېي يازعۇچى داڭلىق لايادالىق

 قويغاى ئوتتۇرىغا يەزەرىيەسىًى سائەت نىڭ 01 يەيى قاراصًى،

 بولۇش  ئەھلى لەسىپ ساھەيىڭ بىر نەيىسى تەخهىًەى بولۇپ،

 نەصىق قىلىپ سەرپ ۋاقىت سائەت نىڭ 01 دېگەيدە ئاز ئۈچۈى،

 لېلىدۇ. توعرا قىلىضقا
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 ئويلىهايدۇ، بولۇصًى ئەھلى لەسپى ئادەم ھەنهىال ئەلۋەتتە،

 لۆپ بولسىڭىس، يەتهەلچى سەۋىيىگە بەلگىلىن سىس ئەگەر لېمىٌ

 بولهايدۇ. بولسا لەم نەصىق نىقداردىمى

 قىلىط نەصىق لېمىٌ بولسىهۇ، نۇھىو ئىًتايىٌ نىقدارى رچەگە

 نۇھىو. ئوخضاصال ئۇسۇلى

 سىسيىڭ ئۇيداقتا بولسا، نۇۋاپىق ئۇسۇل توعرا، يۆيىلىط ئەگەر

 پەقەت ئەگەر ئەلسىچە،  ،بولىدۇ تېس ياھايىتى ئۆسۈصىڭىس

 سائەتتىهۇ نىڭ يۈز بەلمىو بولسا، قىلغاى نەصىق نەقسەتسىسال

 نۇنمىٌ. بواللهاسلىقىڭىس  ئەھلى لەسپى

 

 باسقۇچى سىسىش تەقلىدىي .9

 ئانبار  توپاليغاى ئەسەرلەر ياخضى اليىھەلەيگەى، ياخضى

 شئىسدە ناتېرىيال خام تەقلىدىي  بولسا نەقسەت ئىسدەصتىمى

 ناتىريال خام ياخضى ئۈچۈيهۇ دلەشتەقلى چۈيمى . ئۈچۈيدۇر

 بولهايدۇ. بولهىسا
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 تىرەك تانانلىضىڭىسعا نۇستەقىل ئەسەريى سىسيىڭ تەجرىبىڭىس

 ئۆگىًىط تېس ئەڭ سىسىط دوراپ يەيى تەقلىدىي بواللهىغايدا،

 ھېسابلىًىدۇ. ئۇسۇلى

 دەرىجىدە زور ئەڭ ئىهمايقەدەر ئەسەريى سىسعايدا، قىلىپ تەقلىد

 لېرەك، قىلىط لاپالەتلىن  ئوخضىتىضقا يۇسقىسىغا ئەسلى

 قىلغىلى، ھېس تەپسىالتلىرىًى بەزى اليىھەيىڭ يدىالقىلغا صۇيداق

 بولىدۇ. ئۆگەيگىلى ناھارەتلىرىًى بەزى ئاپتوريىڭ

 ئەسلى يولۇققايدا، ئۈيۈنگە ئاصۇرالهايدىغاى ئەنەلگە ئۆزى ئەگەر

 سورىسا سوئال اليىھەلىگۈچىلەردىٌ نۇيەۋۋەر قىسىو بىر يالى ئاپتور

 رسىتى.پۇ ئۆگىًىط ياخضى ئىًتايىٌ بۇ بولىدۇ،

 باسقۇچى ئىجادىيەت يېرىو .3

 يەتمەيدىٌ باسقۇچقا نەلۇم سىسىپ تەقلىدلەپ يەيى دوراپ

 ۋاقىتتا بۇ بولىسىس، توپلىغاى ناھارەت لۆپ ئىًتايىٌ سىس لېيىٌ،

 بۇبولىدۇ. باقسىڭىس سىًاپ باسقۇچىًى ئىجادىيەت يېرىو سىس

 دوراپ يېرىهى دېگىًىهىس باسقۇچى ئىجادىيەت يېرىو يەردىمى

 . لۆرستىدۇ قوصۇلغايًى ئىديەرىڭىس سىسيىڭ يېرىهى سىسعاى
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 باصقا ئىپادىلەپ، ئۇسلۇبتا صەلىل، خىل بىر باصقا ناھارەتًى بۇ

 .ڭئاياليدۇرۇ ئەسەرگە   بىر

 قالهاي، نۇستەھمەنلەپال يى ناھارەت بۇ سىس بولغايدا بۇيداق

 ۇرۇشناسالصت رەڭ ياساش، بەت صەلىل، ئۆزىڭىسيىڭ يەيە

 ئىقتىدارىڭىسيى ئىجادىيەت چېًىقتۇرۇپ، ئىقتىدارىڭىسيى قاتارلىق

 ئۆستۈرەلەيسىس. تەدرىجىي

 باسقۇچى ئىجادىيەت .2

 داۋانالصتۇرعايدىٌ نەصىقىًى ئىجادىيەت يېرىو يېتەرلىن سىس

 بارا ـ بارا تەپەلمۇرىڭىس ۋە ناھارىتىڭىس سىسيىڭ لېيىٌ،

 ئەسەرلەر، ياخضى لۆرگەى قىسىو بىر ) ئىلھانىڭىسنۇ ئېچىلىدۇ،

 ( تەپەلمۇرالر قىسىو بىر ئادەتتىمى ئەسەرلىرى، ئىجادىيەت يېرىو

 توپلىًىدۇ. عالاللىڭىس سىسيىڭ

 ئەسەريى تەۋە ئۆزىڭىسگە لېيىٌ، بارعايدىٌ يۇقتىغا بىر نەلۇم

 قالسىس بوپ غاىقىلى ئۈنىد ھالدا تەبىئىي ئىًتايىٌ قىلىضًى ئىجاد

 . قالسىس ئويالپ ھەم

 بىر يەيە بەلمى ئەنەس، يۇقتا ئاخىرقى ھەرگىسنۇ بۇ لېمىٌ

 ساقالپ، داۋانلىق نەقسەتًى دەسلەپمى سىسيىڭ باصلىًىط،
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 بولغاى بولهاقچى سىس ئاخىرىدا داۋانالصتۇرۇپ، ئىسچىل نەصىقًى

 . قىلهەى ئارزۇ لۆڭلۈندىٌ چىٌ لىًڭىسيىئاي ئادەنگە

 

 ياخشىهۇ بارغاى شىرلەتمە چوڭ پۈتتۈرۈپ ئوقۇش يېڭى .2

 ياخشىهۇ؟ بارغاى شىرلەتمە لىچىن يالى

 يونۇر ھەنىضە لۆرگەيدە، قېتىو تۇيجى نەسىلىلەريى خىل بۇ

 قىلىهەى. ھېس سوئالىدەك قىلىط سوۋعا

 سوراش نەيدىٌ بۇيى تۇرسا، پۇرسىتى لىرىط صىرلەتمە چوڭ

 دىسى(ئىپا چىراي لۈلگەى) لېتەندۇ؟

 بارىهەى! ئەلۋەتتە

 ساۋاقداصالر سايدىمى لۆپ پۈتتۈرگەى ئوقۇش الئەندى ئەنها،

 ئەنەس. لۆپ پۇرسىتى لىرىط صىرلەتمە چوڭ ئېيتقايدا، ئۈچۈى

 چوڭ چوقۇم قويسام، تاصالپ گەپ ئېغىسال بىر پەقەت نەى ئەگەر

 يىسبەتەى لىضىلەرگە سايدىمى لۆپ  ياخضى بارعاى صىرلەتمە

 بولهايدۇ. چوڭ ئايچە ياردىهى

 ئوخضاش ئەھۋالى ۋە يۇقتىسى باصلىًىط ئادەنًىڭ بىر ھەر

 بولهايدۇ. ئوخضاش دائىرىسىهۇ تالالش بولهايدۇ،
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 ئەھۋال خىل قايسى نەيلى تۇرۇۋاتقىًىڭىس ھازىر سىسيىڭ ئەنها

 بىر ئۇيداقتا بولسا، نۇۋاپىق تالتىمىڭىس تاللىغاى ئەگەر بولسۇى،

 ئويًىيااليسىس قارت چىرايلىق بىلەيال قولىڭىس

 بولىدۇ. راۋاى بارعايسېرى يولىڭىسنۇ يىڭسىس ئاخىرىدا
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 پۇرسىتى لىرىش شىرلەتلەرگە چوڭ

 ئېيتقايدا، ئۈچۈى بارالر ئىقتىدارى لىرىط صىرلەتمە چوڭ

 دېيىضەيلى. ئايدىٌ لىرىپ ئاۋۋال يوق، ئىط ئىممىلەيگۈدەك

 يېتىلگەى پىضىپ قەدەر بىر ئادەتتە صىرلەتلەر چوڭ

 صۇيداقال ئىگە، سىستېهىسىغا يېتىلىط ئۆسۈپ اليىھەلىگۈچىلەريىڭ

 ئالهاصتۇرعىلى پىمىر بىلەى پىضقەدەنلەر نۇيەۋۋەر لۆپ تېخىهۇ

 پايدىلىق. ئىًتايىٌ يېتىلىضىڭىسگە ئۆسۈپ سىسيىڭ بۇ بولىدۇ،

 ھېس لەلهەيدىغايلىقىًى ناس ئۆزىڭىسگە لېيىٌ لىرگەيدىٌ

 توپالپ، تەجرىبە نەزگىل بىر ئالدىرىهاي، تەقدىردىهۇ، قىلغاى

 ئىسدەڭ. صىرلەت نۇۋاپىق ئايدىٌ

 قارىغايدا باصقىالرعا سىسيىڭ بولهىغايدا ھېچ بولغايدا، بۇيداق

 تالالش لەلگۈسىدىمى بولىدۇ، بار تەرجىهىھالىڭىس ياخضى تېخىهۇ

 بولىدۇ. لەڭ تېخىهۇ دائىرىڭىسنۇ

 

 

 

 



 设 计 专 业 十 大 问 答   Top 10 Questions And Answers of Design Major    اليىھىلەش لەسپىدىمى ئوى چوڭ – سۇئال جاۋاپ       

 

 37  

 ؟بولهايدۇ لىرگىلى شىرلەتمە چوڭ ۋاقتىًچە

 يېهىسى صىرلەتًىڭ چوڭ يوق، لىرگۈم صىرلەتمە چوڭ نېًىڭ

 سۆيىهەى! ئەرلىًلىمًى نەى ياخضى!

 يىسبەتەى ساۋاقداصالرعا سايدىمى لۆپ پۈتتۈرگەى ئوقۇش ئەندىال

 قىيىٌ. ئىًتايىٌ لىرىط گەصىرلەتلەر چوڭ ياخضىراق ئېيتقايدا،

 بەك رىقابەت قالسا ئۇيىڭدىٌ چەللىن، سايى بىرىًچى،

 تۈرىدىمى  نېدىيا اليىھە يەيى سېسىهى لۆرۈش لەسمىٌ،

 سايى ئوقۇعۇچىالريىڭ پۈتتۈرىدىغاى يىلى ھەر لەسىپلەريى

 ئالهاصتۇرعاى لەسىپ ئۈستىگە ئۇيىڭ لۆپ، ئىًتايىٌ ئەسلىدىًال

 بار. ساۋاقداصالر يۇرعۇى

 لىرەلهەسلىن صىرلەتلەرگە چوڭ پۈتتۈرۈپ ئوقۇش ئەندىال صۇڭا

 ھودۇقۇپ بەك لۆپچىلىن صۇڭا ) ئەھۋال ئونۇنالصقاى ئىًتايىٌ

 (. بولىدۇ لەتهىسىهۇ

 ياچار ئايدىٌ تالالش، قايداق صىرلەتًى لېلىدىغاى ناس ئۆزىگە

 ئاياليدۇرۇصًىڭ قارتقا ياخضى يى ( قارتا ئادەتتىمى ) قارت

 ئاچقۇچى.
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 بولىدۇ؟ تاللىغىلى ياخشى شىرلەتًى قىلغايدا قايداق

 پۈتتۈرگەيدىٌ ئوقۇش ئېيتقايدا، يىسبەتەى اليىھەلىگۈچىگە

 ھاياتىدا لەسپىي لېيىًمى بۇيىڭدىٌ صىرلەت، تۇيجى لېيىًمى

 نۇھىو. ئىًتايىٌ

 ئەنەس، دېگەيلىن ياخضى صۇيچە بولسا چوڭ قايچە صىرلەت

 بولغاى پايدىلىق ئەڭ يېتىلىضىڭىسگە ئۆسۈپ سىسيىڭ بەلمى

 لېرەك. تالالش صىرلەتلەريى

 يىسبەتەى اليىھىلىگۈچىگە قايدۇرۇش يۇقتىًى قايچە بىر تۆۋەيدىمى

 ھېسابلىًىدۇ9 صىرلەت ئەنەس ياناى
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 9)ئۇستاز( باشلىقالر نۇيەۋۋەر يېتەرلىن .9

 ئوقۇش ئادەتتە  خوجايىًىڭىس يۆۋەتلىن تۇيجى سىسيىڭ

 قالىدۇ. بولۇپ ئۇستازىڭىس تۇيجى لېيىًمى پۈتتۈرگەيدىٌ

 ئادىتىًى اليىھەلەش ياخضى سىسيىڭ ،باصلىق ئۇستاز ياخضى بىر

 قارىضى اليىھەلەش توعرا سىسگە بېرىدۇ، ياردەم يېتىلدۈرۈصىڭىسگە

 تەرەققىيات يىللىق يەچچە بىر لەلگۈسى سىسيىڭ بۇ قىلىدۇ، ئاتا

 بەلگىلەيدۇ. سۈرىتىڭىسيى

 رەھبىرىڭىسيىڭ سىسيىڭ بىلەى ئالدى ئىهتىھايدا تۇرايە يۈز صۇڭا

 تەلضۈرۈش يوقلۇقىًى ـ بار ئىقتىدارىًىڭ اليىھەلەش لىنيېتەر

 ۋاقىتتا بىر بىلەى صۇيىڭ بولسا، يۇقىرى ئىقتىدارى ئەگەر لېرەك،

 سىسيىڭ ) ۈرىدۇبىلد خااليدىغايلىقىًى يېتەللەصًى سىسيى يەيە

 سىسيى رەھبەرلەريىڭ ئادەتتە بارلىقى روھىڭىسيىڭ ًىطئۆگ ياخضى

 بۇ ئۇيداقتا (، بىلدۈرىدۇ ىقىًىخااليدىغايل بەك يېتەللەصًى

 بولهايدۇ. نەسىلە چوڭ ئاساسەى تالالصتا صىرلەتًى

 تارناقلىرى9 اليىھەلەش نۇستەقىل .3

 ياخضىسى ئەڭ لېمىٌ بولىدۇ، بولهىسىهۇ چوڭ بەك صىرلەت

 لېرەك. بولۇصى بۆلۈنچىسى ىييە تارنىقى اليىھەلەش نۇستەقىل
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 تەلىپىًى ۋە ھۆرنىتى لىنيېتەر بولغاى اليىھەلەصمە صىرلەتًىڭ بۇ

 ئەسەرلەريىڭ چىقارعاى سىس ۋاقىتتا بىر بىلەى صۇيىڭ بىلدۈرىدۇ،

 لاپالەتلىن بولۇصىغا نۇيەۋۋەر يېتەرلىن جەھەتتە قاتالم لەسپىي

 بايلىقىڭىسعا قىههەتلىن لەلگۈسىدىمى ئەسەرلەرنۇ بۇ قىلىدۇ،

 ئايلىًىدۇ.

 سىسيىڭ اقالصۇيد بايلىقىڭىس، ئۆنۈرلۈك سىسيىڭ ئەسەر ياخضى

 بېرىدۇ. ياردەم لىرىضىڭىسگە صىرلەتمە ياخضى تېخىهۇ

 ئىسچىل ھاياتىدا، خىسنەت لېيىًمى اليىھەلىگۈچىلەر يۇرعۇى

 بىر زور بۇيىڭدىمى لىرەلهىگەى، صىرلەتلەرگە ياخضى تېخىهۇ

 بولهىغايلىقىدا. نۇيەۋۋەر دېگەيدەك ئەسەريىڭ سەۋەب قىسىو

 ئىمەيلىمىًى اليىھە ياخضى يېهىًىڭ ھەنىضە اليىھەلىگۈچىلەر يېڭى

 يېتەرلىن تەلەپ بولغاى ئەسەرگە بىلەى بۇيىڭ بىلهەيدۇ،

 قويالهايدۇ. قەدەم سەۋىيەگە ياخضى تېخىهۇ ئاخىرىدا بولهاي،
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 بولۇش ئىگە ۋاقتىغا ئۆگىًىش يېتەرلىن .2

 سىرتقى ئىضتىٌ پەرقى ئادەنًىڭ دېگەى9 نۇيداق ئېيًىضتىيىٌ

 ۋاقىتتا.

 ئەنها ئۆگىًەلىسىڭىسنۇ، يەرسىلەريى يۇرعۇى صىرلەتتە ىسس گەرچە

 ئىًتايىٌ لۆتۈرۈش يۇقىرى ئۆگىًىضًى ۋاقىتتىمى سىرتقى ئىضتىٌ

 نۇھىو.

 سىس ھالالردا لۆپ يۆيىلىضىًى اليىھە ۋە لەسپى صىرلەتًىڭ

 ئۆزىڭىس ھاياتىڭىسيى لەسپىي لېمىٌ قىاللهايسىس، لويترول

 ئاصۇرااليسىس. ئەنەلگە قەدەم قەدەنهۇ ھەندە پىاليلىيااليسىس

 ئىًتايىٌ لېمىٌ قارىلىدۇ، سەل ئاساى ئەڭ ھالالردا لۆپ يۇقتا بۇ

 ئويًاصًىڭ ياخضى قارتىًى ياچار صۇيداقال يۇقتا، بىر نۇھىو

 ئاچقۇچى.

 باصلىًىط اليىھەلىگۈچىلەريىڭ نۇيەۋۋەر يۇرعۇى تويۇيدىغاى نەى

 ئوتتۇرا تولۇق ) تۆۋەى خېلىال سېلىضتۇرعايدا سىلەرگە يۇقتىسى

 نەلتەپًى خۇسۇسى ئالهاصتۇرۇش، لەسىپ پۈتتۈرۈش، نەلتەپًى

 ئىسچىل ۋاقىتالردا سىرتقى ئىضتىٌ دەل (، قاتارلىقالر پۈتمۈزگەى
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 ئالدىًقى ئىچىدىمى لەسىپ ئاخىرىدا ئەڭ تايىًىپ، ئۆگىًىضمە

 قالدى. بولۇپ اليىھەلىگۈچى قاتاردىمى

 ئەھۋالى ئويلىًىش بىلەى ئېھتىياتچايلىق

 صىرلەتلەريى ئىضلەيدىغاى قوصۇپ ئىسهېًا قارعۇالچە

 لېرەك. تالالش بىلەى ئېھتىياتچايلىق

 لۈچلۈللۈك ئىضلەصًىڭ قوصۇپ ئىسهېًا بىلەى، ئالدى

 ناسلىضالهايدىغايلىقىًى ـ ناسلىضااليدىغاى دەرىجىسىًىڭ

 ئەگەر دەسهايىسى، لەسپىًىڭ ساالنەتلىن لېرەك، ئويلىضىضىڭىس

 بۇيىڭ لەتسە، ياچارلىضىپ ساالنەتلىمىڭىس سەۋەبىدىٌ خىسنەت

 يوق. پايدىسى

 ئىممىًچىدىٌ،

 ئەگەر نۇھىو، ئىًتايىٌ ئۈچۈى ياصالر ۋاقتى ئۆگىًىط صەخسًىڭ

 يۇرعۇى سىس ئىگىلىۋالسا، ۋاقتىڭىسيى بارلىق سىسيىڭ خىسنەت

 بولهاسلىقى تىهۇپۇرسى نۇھەببەتلىضىط ) يۈلسەلدۈرۈش ئۆزىڭىسيى

 قالىسىس. نەھرۇم پۇرسىتىدىٌ ( نۇنمىٌ
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 يۆيىلىشىًى تورى ئاالقە اليىھەلىگۈچىلەر لەسىپ يىۋىئەئەي .3

 لېرەك؟ ئۆزگەرتىشى قايداق

 نەسىلىگە بۇ ئېيتقايدا، ئېلىپ لەچۈرنىضىهدىٌ صەخسىي نېًىڭ

 دەپ بار ۇمھوقۇق قىلىط سۆز قەدەر بىر يەيىال يىسبەتەى،

 . قارايهەى

 

 قۇرۇلغايدىٌ خىسنەتخايام ئۆزۈنًىڭ نەزگىللىرىدىال ئوقۇش

 باصلىدىو. ھاياتىهًى اليىھەلەش ئۆزۈنًىڭ نەى باصالپ،
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 صىرلەتًى ئايدىٌ اليىھەسىگىچە، قاچىالش ـ ئوراش بېسىضتىٌ

 يۇقىرالپ تەاليىھەلەص  بېرىپ بېيجىڭغا بوپهۇ قىلدۇرۇپ تەرەققىي

 تەدرىجىي لېيىٌ ،قىچەصۇعۇللىًىض بىلەى لەسىپ ھەم ئوقۇصقىچە

 ئايدىٌ باصلىغاى، ئۆگىًىضمە ئۆزلۈلىدىٌ اليىھەسىًى UI  ھالدا

   لىرىپ، صىرلىتىگە اليىھە ئېالى تېخًىما، پەى – ندېيا يەيە

 بولغاى. ۇلئنەس اليىھەلەصمە نەھسۇالتلىرىًى ۋە نارلا

 

 ئازراق گەرچە داهجەريايى لۆچۈش يېڭىلىققا پۈتمۈل ئارلىقتا

 ئۇيچە ئويلىغايدەك داجەرياي لېمىٌ ،ههۇبولسى قالغاى گاڭگىراپ

 .توختىهغاى مەتەس

 ئوخضاش يۆيىلىضى اليىھەيىڭ گەرچە صۇلى، ىسەۋەب بىر نۇھىو

 ـ بىر ئىقتىدارى اليىھە يادرولۇق نەرلىسى لېمىٌ بولهىسىهۇ،

 باعاليغاى. بىرىگە

 نۇيەۋۋەر ئۇچراصقاى ئىچىدە چەنبىرەك نەى لېيىٌ ئۇيىڭدىٌ

 اليىھە ئەيەيىۋى ئىلگىرى يىسبەتتە زور ئىچىدىهۇ اليىھەلىگۈچىلەر

 صۇعۇلاليغاى. بىلەى يۆيىلىضى

 يەزەرىيىسى ئوخضاصلىقى اليىھە بولىدۇلى، لۆرۈۋېلىضقا
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 يولغا ئونۇنيۈزلۈك صۇيداقال بولىدۇ، دەلىللەصمە قاراصًى بۇ

 يۆيىلىط. بولىدىغاى قويۇصقا

 بولسىهۇ، باعاليغاى بىرىگە ـ بىر ئىقتىدارى اليىھە لۇقيادرو گەرچە

 بولهىغاچقا، ئوخضاش ناھىيىتى خارالتېرىًىڭ لەسىپ لېمىٌ

 بولىدۇ. نەۋجۇت پەرق بەلگىلىن يەيىال ئىممىسىدە

 چوڭ بۇ ئىبارەت اليىھىلەصتىٌ تورى ئىًتېريېت ئۈستىگە ئۇيىڭ

 ًىڭئوريى خىسنەت بولهىغاى ئوخضاش ئىچىدە، لاتېگورىيە

 بار. پەرق تەلىپىدىهۇ ئىقتىدار

 ئاساسەى، ئوريىغا خىسنەت بولهىغاى ئوخضاش نەى تۆۋەيدە

 ئالهاصتۇرۇش صۇيداقال پەرقى، ۋە نەزنۇيى خىسنەت ئاساسلىق

 قىلىپ تەھلىل ئاددىي ئۇسۇللىرىًى ئۆگىًىط بەزى جەريايىدىمى

 باقاي.
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 يۆيىلىشى اليىھىلىگۈچىلەر ئىجادىي

 يۇرعۇى يۆۋەتتە يۆيىلىضتە بۇ بايايى9 ئونۇنىي خىسنەت

 ئېچىط، بازار نەسىلەى نەۋجۇت، ئۇسۇللىرى ئاتاش ئوخضىهىغاى

 ئەيدىسىسى تىجارەت سودا، اليىھەلىگۈچىسى، لېڭەيتىط

 بار. ئۇيۋايالر قاتارلىق اليىھەلىگۈچىسى

 اليىھەلەش، نارلا داڭلىق ئىجادىيىتى، سېسىهى لۆرۈش ئاساسلىقى

 تۈرىدىمى نەھسۇالت عەيرىي قاتارلىق قىلىط تىجارەت لېڭەيتىپ

 لۆرسىتىدۇ. تۈرلىرىًى سېسىهى لۆرۈش

 ئاساسىي يۆيىلىضىدە، خىسنەت اليىھەلىگۈچىلەريىڭ تۈردىمى بۇ

 چوڭ پەرقًى صۇڭا نەۋجۇت، لەسىپلەرنۇ ئەيەيىۋى جەھەتتىٌ

 ھەتتا صىرلەتلىرى تورى ئاالقە يۇرعۇى بولهايدۇ، لەتمىلى دەپ

 ھۆددىگە صىرلەتلىرىگە ئېالى ئەيەيىۋى خىسنەتلەريى قىسهەى

 بېرىدۇ.

 ۋاسىتىلىرىًىڭ تارقىتىط تەرەپتىٌ، بىر پەرق9 ئاساسلىق

 تېگىضلىن ئويلىًىضقا اليىھەلىگەيدە تۈپەيلىدىٌ، ئوخضىهاسلىقى

 بۇيۇندىٌ باسها نەسىلەى، ) بولىدۇ پەرق صەلىلدە ۋە ئانىل

 (. ئېمرايغىچە



 设 计 专 业 十 大 问 答   Top 10 Questions And Answers of Design Major    اليىھىلەش لەسپىدىمى ئوى چوڭ – سۇئال جاۋاپ       

 

 47  

 جەھەتتە ئۇسلۇب اليىھەسى تورى ئاالقە ولساب تەرەپتىٌ بىر يەيە

 صۇڭا ئېچىۋېتىلگەى، ۋە ئەرلىٌ تېخىهۇ ئۇچرىهايدۇ، چەللىهىگە

 توعرا تۇرۇصىغا ئۆزگىرىپ پارتالپ تېخىهۇ اليىھەرىڭىسيىڭ سىسيىڭ

 لېلىدۇ.

 يېڭىط يۇقتىسىًى پەرق ئېيتقايدا، جەھەتتىٌ ئونۇنىي لېمىٌ

 بولىدۇ. ئالهاصتۇرعىلى ئاساى تېخىهۇ صۇڭا ئاساى، يىسبەتەى

 

 UIتۇتۇپ لۆزدە بازىرىًى جۇڭگو ئاساسلىق )يۆيىلىشى اليىھەلىگۈچى 

 ( ئېلىًدى نىسالغا

 يۈزى لۆرۈيهە ئىضلەتمۈچىلەر 9بايايى ئونۇنىي خىسنەت

 صۇيداقال لەسىپ، قىسىق قەدەر بىر يۆۋەتتە اليىھەلىگۈچى،

 يۆيىلىط. لەسمىٌ ئەڭ رىقابەت

 بولۇپ، نەزنۇيى خىسنەت اليىھەلىگۈچىلەريىڭ تۈردىمى بۇ

 تور اليىھەلەش، يۈزىًى لۆرۈيهە ئەپ لۆچهە دائىرىسى چېتىلىط

 ئۆز اليىھەلەصًى بەت لىًىيەدىمى باصقا قاتارلىق اليىھەلەش بەت

 ئالىدۇ. ئىچىگە
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 خىسنەت بۇ صىرلەت بىر ھەر ئەھۋالدا، ئەنەلىي ھازىرقى لېمىٌ

UI  قىلىدۇ، تەلەپ ئىقتىدار ننەيبەلى لۆپ تېخىهۇ ئوريىغا

 قالهايدۇ. چەللىًىپ بىلەيال اليىھەسى

 لېيىٌ بولغايدىٌ پەيدا تورى ئاالقە اليىھەسى: UI پەرق ئاساسلىق

 بولغاچقا، ئوريى خىسنەت بولىدىغاى پەيدا تەدرىجىي ئايدىٌ

 بولىدۇ. ئاز قەدەر بىر ئۇچرىضىط لەسپىدە اليىھەلەش ئەيەيىۋى

 

 پەرقى، چوڭ ئەڭ بولغاى بىلەى اليىھە ئەيەيىۋى

 UIئۇيىڭ ۋە نەھسۇالت رەقەنلىن ئاخىرىدا ئەڭ اليىھەسى 

 صۇڭا قىلىدۇ، نۇالزىهەت ئۈچۈى ئىضلەتمۈچىلەر ئارقىسىدىمى
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 باصقا، ئويلىًىضتىٌ جەھەتتىمى سېسىهى لۆرۈش اليىھەلىگۈچى

 ئىضلەتمۈچىلەريىڭ لۆرۈيۈصى، ئىضلىتىلىط نەھسۇالتًىڭ يەيە

 ئانىلالريىهۇ قاتارلىق ئۇسۇلى ئالهاصتۇرۇش قىلىضى، ھېس

 لېرەك. ئويلىضىضى

 نەصغۇالت ئوخضىهىغاى اليىھەلىگۈچى جەريايىدا، اليىھەلەش

 ئالدى ناسلىضىضچايلىقى، بەتًىڭ قېلىپالصتۇرۇش، سىستېهىسىًى

 لېرەك. چۈصىًىضى ئونۇنيۈزلۈك قائىدىلەريى ئۇچىدىمى

 قىسىو بىر بىلەى لدىئا نەزگىلدە ئالدىًقى تەللىپى9 ئۆگىًىش

 لىتابالريى قاتارلىق UI UX  قىلىضى ھېس ئۆزارا ئابويتالريىڭ

 خىسنەت ۋە لەسىپ بولغايدا بۇيداق بېرىلىدۇ، تەللىپى لۆرۈش

 بولىدۇ. چۈصەيگىلى دەرىجىدە بەلگىلىن نەزنۇيىًى

 ئۆگىًىهىس دەرسلىمىًى الھىيەلەشUI  ئاساسى ئايدىٌ

 لۆرگىلى دەرسلەريى قىسىو بىر دەرسخايىسىدىمى ۋاڭيىيۈى )

 بولىدۇ،

 توردا اليىھەلىگۈچىلەريىڭ داڭلىق ئىضەيچلىن قىسىو بىر يالى

 بىر جەريايىدا ئۆگىًىط دەرسلەريى (، دەرسلىرى ئۆتۈلىدىغاى

 جەھەتتىٌ ئاساسىي ) بولىدۇ قىستۇرۇصقا نەصىقلەريى قىسىو
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 ئەڭ يداقىلغا نەصىق (، ئالىدۇ ئىچىگە ئۆز تاپضۇرۇقًىهۇ دەرسلەر

 ھەندە ئۆگىًىط قائىدىلەريى يېڭى ئەڭ بىلەى ئالدى ياخضىسى

 لېرەك. قىلىط رىئايە قائىدىسىگە اليىھە جەريايىدا نەصىق

 قىلىط نەصىق داۋانلىق لېيىٌ، ئاخىرالصقايدىٌ دەرس ئاساسىي

UI  ئىقتىدارىًى ئۆزىًىڭ ئاخىرىدا ساقالپ، ئۆستۈرۈصًى ۋە

 ئۇيغۇيالصتۇرۇش تەلىپىگە ىڭئوريىً خىسنەت اليىھەلىگۈچىًىڭ

 لېرەك.
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 اليىھەلىگۈچى نەھسۇالت

 چەت تۈر بۇ اليىھەلىگۈچى نەھسۇالت بايايى9 ئونۇنىي خىسنەت

 تېخى ئىچىدە دۆلەت بولۇپ، يېتىلگەى پىضىپ قەدەر بىر ئەلدە

 تۇرۇۋاتىدۇ. باسقۇچىدا تەرەققىيات

 ۋە يېتىلىضى پىضىپ تەدرىجىي تەرەققىياتىًىڭ تورىًىڭ ئاالقە

 تەلەپ قويۇلىدىغاى اليىھەلىگۈچىلەرگە ئەگىضىپ، نۇقىهلىضىضىغا

 نەھسۇالت صۇڭا بولىدۇ، ئەتراپلىق ۋە لەسپىي تېخىهۇ

 ئېھتىياج بولغاى يۆيىلىضمە بۇ ئىبارەت اليىھەلىگۈچىلەردىٌ

 ئاصىدۇ. تەدرىجىي
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 تولۇق ئادەتتە بىس اليىھەلىگۈچىلەريى تۈردىمى بۇ سىس

 بولىدۇ، چۈصەيسىڭىس دەپ اليىھەلىگۈچى يول زەيجىرسىهاى

 تولۇق يولًى زەيجىرسىهاى بىر ھەر اليىھەلىگەى نەھسۇالت

 لېرەك. بىلىضىڭىس

 چۈصىًىضى، تەپەلمۇرىًى سودا اليىھىلىگۈچىلەر خىل بۇ

 قىلىضى لويترول ۋە قاتًىضىضى ھالقىسىغا بىر ھەر اليىھىلەصًىڭ

 لېرەك.

 بىرلەصتۈرۈپ زىچ تېخىهۇ ھالقىسىًى بىر ھەر نەھسۇالتًىڭ

 خېرىدارالريىڭ ۋە ئىضلىتىلىضچايلىقى نەھسۇالتًىڭ اليىھەلەپ،

 لېرەك. ئۆستۈرۈش دەرىجىدە زور ئەڭ قىلىضىًى ھېس

 گەرچە اليىھەلىگۈچى، يۆيىلىضتىمى بۇ تەللىپى9 ئۆگىًىش

 يەيىال لېمىٌ قىلسىهۇ، تەلەپ ئىقتىدارىًى اليىھەلەش ئەتراپلىق

 بولۇصىغا ئىًچىمە يېتەرلىن ىقتىداريىڭئ جەھەتتىمى نەلۇم

 نوھتاج.

 يىسبەتەى اليىھەلىگۈچىگە بولغاى ئېرىضهەلچى يۆيىلىضمە بۇ صۇڭا

 نەسىلەى، ) ساھە تۇرۇۋاتقاى ھازىر بىلەى ئالدى ئېيتقايدا،

 ئالهاصتۇرۇش ئۆزارا UX يالى يۆيىلىضى سېسىهى لۆرۈش
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 بىر بىلەى صۇيىڭ ھەندە بىلىضى پىضضىق يى ( يۆيىلىضى

 دىققەت ئۆگىًىضمە يۆيىلىضلىن توعرا ۋە توپالش تۈردە ۋاقىتتا،

 ئۆزىًى ھالدا تەدرىجىي لېڭەيتىپ، چېگراسىًى ئۆزىًىڭ قىلىپ،

 ئاياليدۇرۇصى ئىختىساسلىقالرعا تىپلىق T ئونۇنيۈزلۈك ئىقتىدارى

 لېرەك.

 

 

 ئىشلىگىلى ياخشى قىلغايدا قايداق توپلىهىًى ئەسەرلەر .4

 بولىدۇ؟

 تاپضۇرۇۋېلىپ، توپلىهىًى ئەسەرلەر ساۋاقداصالريىڭ بەزى ودائى

 تەللىپلەريى بەزى بېقىضىهًى، لۆرۈپ ياردەنلىضىپ ناڭا

 ئېيتىدۇ. بېرىضىهًى

 ئۇيىڭدىمى لۆرۈپ، تەپسىلىي توپلىهىًى ئەسەرلەر پارچە بىر ھەر

 ئوبيېمتىپ بوصلۇقالرعا بولىدىغاى ئەالالصتۇرۇصقا قىسىو بىر

 ېرىهەى.ب باھا يۇقتىدىٌ
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 توپلىهى ئەسەرلىرى ساۋاقداصالريىڭ سايدىمى لۆپ نۇتلەق گەرچە

 ياھايىتى لىضىگە ئەنها بولسىهۇ، ئىضلەيگەى ئەستايىدىل ئىًتايىٌ

 قىلىدۇ. تەسىر ئاز

 توپلىهىًىڭ ئەسەرلەر لۆپىًچە سۈرۈصتۈرسەك، سەۋەبىًى بۇيىڭ

 ئەسەرلەر چۈصەيهىگەيلىمتىٌ، ئىمەيلىمىًى يېهە ناھىيىتىًىڭ

 قالىدۇ. بىلەلهەي ئىضلەصًىهۇ ياخضى قىلىپ قايداق توپلىهىًى

 

 يېهە؟ دېگەى توپلىهى ئەسەرلەر

 ال توپلىهى ئەسەرلەريىڭ پەقەت توپلىهى ئەسەرلەر ئاتالهىط

 ئەنەس،

 .لارىدورى تسەيە قىلىدىغاى ياناياى بەلىرەك تېخىهۇ سىسيى ئۇ

 ياناياى ئونۇنيۈزلۈك ئىقتىدارىڭىسيى ئۆز ئىچىدە ۋاقىت قىسقا سىس

 ئىقتىدارىڭىسيى ھەم قىسىقتۇرۇپ سىسگە يى تاناصىبىًالر قىلىپ،

 بېسىضىڭىس لۇيۇپمىسىًى ئۆتۈش ئاخىرىدا قىلدۇرۇپ، ئېتىراپ

 لېرەك.

 تاناصىبىًالر سىس جەريايىدا، ئىضلەش توپلىهىًى ئەسەرلەر صۇڭا،

 رۈشلۆ يىڭ تاناصىبىًالر قىلىضىڭىس، تەپەلمۇر تۇرۇپ يۇقتىسىدا
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 قىلىضىڭىس دىققەت عا تەسىراتى ئىضلەتمۈچىلەر جەريايىدىمى

 لېرەك.

 قايداق ئۆزىڭىسيى باشقىالرغا بار، ئىقتىدارىڭىس سىسيىڭ

 چۈشەيدۈرىسىس؟

 قىلىسىس؟ يانايەى نەزنۇيالريى قايسى سىس

 لېرەك؟ بولۇصى قايداق رىتىهى تەرتىپى، لۆرسىتىط

 تەڭضەصمە ضقا،ئويلىًى قايتا ـ قايتا ھەنهىسى بۇالريىڭ

 جايالر. تېگىضلىن
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 شەللى توپلىهىًىڭ ئەسەرلەر

 ئەسەرلەر تاپضۇرۇۋالغاى نەى ھەققىدە صەللى توپلىهىًىڭ ئەسەرلەر

 خىل. ھەر ھەقىقەتەى قارىغايدا، توپلىهىدىٌ

 بىر بەزىلىرى ئورايدۇ، قىلىپ بوالق بىر رەسىهًى ھەنهە بەزىلىرى

 بىۋاستە يالى ياسايدۇ، قىلىپ رەسىو ئۇزۇى PX 01111 پارچە

 قاتارلىقالر. قىلىدۇ ئۇلىًىط

 سونمىسىًىڭ ھۆججەت ئىچىدە، ئۇسۇل خىل قايچە بىر بۇ

 ھەر يوق، يۇقتىسى نۇھىو قىلچە بولۇپ، يۈزەلى ئەڭ صەللى

 بولهايدۇ. بىلگىلى باصالصًى قەيەردىٌ ئاچقايدا قېتىو

 بىۋاسىتە لۆرگەيدە، ىتوپلىهىً ئەسەرلەر خىل بۇ قېتىو ھەر

 بۇ نەى صۇڭا بولىدۇ، قىسعىًلىقى تاصلىۋېتىط سايدۇقىغا ئەخلەت

 قىلهايهەى. تەۋسىيە صەلىلًى خىل

 بولسىهۇ، قواليلىق لۆرۈصمە توردا گەرچە صەللى، رەسىو ئۇزۇى

 ياخضى ئايچە قىلىط ھېس لۆرۈپ ئاچقايدا ئەنەلىي لېمىٌ

 ئەنەس.
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 سەپلىهىسى ئەسلىدىًال ۇتېرلىرىًىڭلونپي خاتىرە قىسىو بىر بولۇپهۇ

 لېرەك، چوڭايتىط يەيە لېيىٌ ئاچقايدىٌ ئەنەس، يۇقىرى ئايچە

  باصاليدۇ، لۆرۈصمە سۆرەپ ئۈستىگە ئەڭ بىلەى نائۇس ھەندە

 

 سىس ئەگەر بولسىڭىس، تاصلىۋەتمەى لۆرۈرنەيگە ئۇلىًىضًى ئەنها

 ىڭىس،بولس ئاتانايى تور بىر لۆپ نەستايىڭىس چولپايى، بېمەت

 لۆرۈيىسىس. ئىختىيارىي سەل يەيىال لېمىٌ بولىدۇ، يەيىال ئۇيداقتا

 ئادەتتىمىچە قەدەر بىر ئەسىرىڭىس توردىمى سىسيىڭ ئەگەر لېمىٌ

 ھەم يوق، لۈچى ئەنەلىي ھەم لىضىگە ئۇيداقتا بولسا،

 قويىدۇ. بېرىپ تۇيغۇ يوقتەك سەنىهىيىتى

 

 PDF  ايدا،سېلىضتۇرع صەلىلگە خىل قايچە بىر ئالدىًقى

 تەۋسىيە تېخىهۇ ئۇسۇلىًى قىلىط يانايەى توپلىهىًى ئەسەرلەر

 قىلىهەى.

 PDF0811 يەيە نەى بولسا، توپلىهىدا ئەسەرلەر صەللىدىمى 

 ئەڭ قىلىضًى لۆرگەزنە صەللىدەPPT  ئۆلچەندىمى 0171 ش

 قىلىهەى. تەۋسىيە
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 بىر ھەندە تىسىپ، رەتمە بىلەىPPT  دېتال ئاۋۋال يەيى

 ئىضلىتىط، قىلىپ ئۈلگە نەيدايدا يەق ساقالپ يۇسخىسىًى

 ئۆزگەرتىط عاPDF  ھۆججەتًى ئايدىٌ لەلگەيدە توعرا يولالصقا

 لېرەك.

 قىلىهەى؟ تەۋسىيە بۇيداق شەلىلًى خىل بۇ يېهىشقا نەى

 لۆرگەزنە بارلىقPDF   صەللىدىمى PPT  بىرىًچى،

 لېلىدۇ. ناس لۆرۈيۈصلىرىگە

0811 PX 0171 نۇلەنهەل ئېمرايدا ھەرقايداق سىسيى رازنېرى 

 بولسۇى، لۆرۈش توردا نەيلى قىالاليدۇ9 ياناياى

 ئېمرايدا لۆرسىتىط، لونپيۇتېردا سىرتىدىمى تور يەيىال

 بولىدۇ. لۆرسەتسىڭىسال ئېلىپ يى ئايپەد ھەتتا لۆرسىتىط،

 صەللىگە سونمىسى ھۆججەت رەسىو ئۇزۇى ئىممىًچى،

 ۋە سالهاق تېخىهۇ PDF  صەللىدىمىPPT   سېلىضتۇرعايدا،

 لۆرۈيىدۇ. لەسپىي

 سىس باصالپ، دەقىقىدىٌ صۇ بولغاى چۈصۈرۈپ ھۆججەتًى

 قالدۇردىڭىس، تەسىر لەسپىي قەلبىدە تەرەپًىڭ قارصى ئاللىقاچاى



 设 计 专 业 十 大 问 答   Top 10 Questions And Answers of Design Major    اليىھىلەش لەسپىدىمى ئوى چوڭ – سۇئال جاۋاپ       

 

 59  

 توپلىهىڭىسعا سەرلەرئە پۈتۈى سىسيىڭ سەۋەبلىن بۇ ھەندە

 بولدىڭىس. ئىگە تەسىرگە تۇيجى بولغاى ياخضى يىسبەتەى

 نەزنۇى قىلغايدا، توپلىهى ئەسەرلەر صەللىًى PPT   ئۈچىًچى،

 نۇھىو ئەسەريىڭ قىلىپ، لويترول ئاساى تېخىهۇ رىتىهًى ۋە

 بولىدۇ. گەۋدىلەيدۈرگىلى تەپسىالتىًى ۋە يۇقتىسى

 سىسيى جەريايىدا، ئىضلەش PTP   ۋاقىتتا، بىر بىلەى صۇيىڭ

 رەتلەصمە تەپەلمۇرىًى لۆرگەزنە توپلىهىًىڭ ئەسەرلەر پۈتۈى

 .نەجبۇراليدۇ

 ئۈستىدە نەزنۇيالر تېگىضلىن قىلىضقا باياى توپلىهىدا ئەسەرلەر

 نەيدايدا يەق ۋاقتىدا ئىهتىھاى تۇرايە يۈز صۇيداقال ئويلىًىط،

 .پايدىلىق تېخىهۇ ھالقىسىغا قىلىط ياناياى
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 قويۇلغاى؟ ئەسەرلەر قايسى توپلىهىغا ئەسەرلەر

 قويىهىس؟ قايداق

 پىرىًسىپ ئونۇنىي تالالصتا، ئەسەرلەريى توپلىهىدىمى ئەسەرلەر

 تىٌ بولۇش ساز بولسىهۇ، ئاز قىلىط، قوبۇل تالالپ ئەاللىرىًى

 ئىبارەت.

 ئەڭ تۈرگە سىسنۇ ئادەتتە ) تالالڭ ئەسەرلىرىڭىسيى ياخضى ئەڭ

 قويۇڭ. ئالدىغا ئەڭ توپلىهىًىڭ ئەسەرلەر ( ئۇستا

 بۇ چۈيمى لېرەك، بولۇصى قالتىس چوقۇم ئەسەرلەر قىسىو بىر بۇ

 قالىدۇ. بولۇپ تەسىرىڭىس تۇيجى بەرگەى عا تاناصىبىًالر سىسيىڭ

 ئەسەر خارالتېرلىن قىلغۇچ ھەل ھالالردا لۆپىًچە تەسىر تۇيجى

 دىققىتىًى يىڭ اصىبىًالرتان باسقۇچتا بۇ سىس ئەگەر بولىدۇ،

 نۇۋەپپەقىيەت لۆپرەك يېرىهىدىٌ سىس ئۇيداقتا تارتالىسىڭىس،

 بولىسىس. قازايغاى
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 ئەسەرلەر يەتهىسە، ۋايىغا تازا ئەسەرلەر ئالدىًقى ئەگەر ئەلسىچە،

 چىقىرىضى لەلتۈرۈپ قېلىضىًى تاقىلىپ بىۋاسىتە توپلىهىًىڭ

 نۇنمىٌ

 بېرىپ قولدىٌ پۇرسىتىًى ىطقىل يانايەى لېيىًمى ئاخىرىدا

 . چىقىدۇ ئىط ىغاىقويد

 

 ياناياى ئەسەرلىرىڭىسيى ياخضى ئەڭ ۋە ئىقتىدارىڭىس ئاساسلىق

 ئەتراپلىق سىسيىڭ ئەسەرلىرىڭىس لېيىًمى لېيىٌ، بولغايدىٌ قىلىپ

 بېرىدۇ. ياردەم قىلىضقا ياناياى ئىقتىدارىڭىسيى
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 سىسيىڭ لېيىٌ ئۇيداقتا بولسىڭىس، ناھىر عا UI  سىس نەسىلەى

 قاتارلىق قىستۇرۇش سىسىط، سىًبەلگىلەريى ،web نارلىڭىس،

 قىالاليسىس. ياناياى ئىقتىدارلىرىڭىسيى

 بولغايدىٌ ئىًچىمە لەسپى صىرلەتلەر، ياخضى قىسىو لۆپ

 تېخىهۇ اليىھىلىگۈچىلەرگە بولغاى ئونۇنيۈزلۈك ئىقتىدارى باصقا،

 . ياقتۇرىدۇ يەيى  ،ۇبولىد نايىل

 تېخىهۇ سىسيى قىلىط ياناياى ئىقتىداريى ئەتراپلىق صۇڭا،

 ئىقتىدارى نەخسۇس يۇرعۇى قىلىدۇ، ئىگە لۈچىگە رىقابەت

 لۆرسىتىدۇ. لارانىتىًى ئۆز ئارىسىدا اليىھەلىگۈچىلەر نۇيەۋۋەر

 ۋە قىلىۋاتقاى تەتقىق سىس بولسا، قىسهىدا بىر ئاخىرقى ئەڭ

 ئۆگىًىط قىلىپ، ياناياى ئەسەرلىرىڭىسيى قىلىۋاتقاى نەصىق

 گەۋدىلەيدۈرەلەيسىس. ھالىتىڭىسيى روھىي ۋە ئىقتىدارىڭىس

 ياخضى اليىھىلىگۈچىًى ئۆگىًىدىغاى ياخضى صىرلەت بىر ھەر

 لۆرىدۇ.

 چوڭ تېخىهۇ بوصلۇقى يېتىلىط ئۆسۈپ قىلىپ قوبۇل صۇيداقال

 عا پاي يالى چىھەنمارالصقۇ ئىگە لۈچمە يوصۇرۇى بولغاى

 نايىل.
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 ئەڭ سىسگە بولۇصىهۇ ياناياى ئىقتىدارىڭىسيىڭ ئۆگىًىط صۇڭا،

 بېرىدۇ. قوصۇپ يونۇر بولهىغاى ئاز ئاخىرىدا

 

 ئورالهىسى ئەسەريىڭ

 قىلىپ، ياناياى بىۋاسىتە تېخىهۇ ئەسەريى ئورالهىسى ئەسەريىڭ

 اليىقىدا لېمىٌ ئۆستۈرەلەيدۇ، دەرىجىسىًى يەپىسلىن ئەسەريىڭ

 بولهايدۇ. ئاصۇرۇۋېتىضمە بەك لېلىدۇ، توعرا ئىگىلەصمە

 يۈزىًى بەت يۇقتىلىق قايچە بىر ئەسەرلىرىدە، UI  نەسىلەى

 يەتمۈزنەيدىغاى تەسىر قىلىضقا ياناياى نەزنۇيًى بار ئانال )

 قېلىپىغا قىلىط ياناياى نەزنۇيًى بۇلىهاچ، ـ ئاال تالالپ، قېلىپًى

 ھەندە قويۇڭ، قاچىالپ ئوراپ ( ساقلىًىڭ يەتمۈزۈصتىٌ تەسىر

 ۋە لوگىمىسى بەتًىڭ قويۇپ، قوصۇپ چۈصەيدۈرۈصًى تەپسىلىي

 قىلىڭ. باياى تەپەلمۇرىڭىسيى اليىھە سىسيىڭ
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 ئاددىي قىسىو بىر پەقەت بولسا، بەتلەرگە ئادەتتىمى قىسىو بىر

 پرويېمسىيە بۇلۇڭ، يۇنىالق نەسىلەى، ) قوصۇپ صەلىللەريى

 تەلضى (، قىلىپ يەپىسرەك بەتًى قوصۇپ، يەرسىلەريى دېگەيدەك

 بولىدۇ. لۆرسەتسىال يېيىتىپ
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 تەرجىهىھالى. قىسقىچە ئاتهوسفېرا پالىس پارچە بىر

 توپلىهىغا ئەسەرلەر تەرجىهىھالىًى ساۋاقداصالر سايدىمى لۆپ

 لېمىٌ لۆرۈيسىهۇ، ئىًچىمە ئەستايىدىل، قارىهاققا لىرگۈزىدۇ،

 لۆرسىتىضى تەسىر ئەلس ھەتتا ئەنەس، چوڭ ئايچە ئەھهىيىتى

 نۇنمىٌ.

 بولۇپ، صەللى قىلىط تەۋسىيە ئەڭ صۇيداقال پۇختا، ئەڭ

 ھۆججەت ئىممى توپلىهىًى ئەسەرلەر ۋە تەرجىهىھالى قىسقىچە

word ۋە تەرجىهىھال قىسقىچە يۇسخىسىدىمى  PDFئەسەرلەر 

 بولىدۇ. ئايرىضقا دەپ توپلىهى

 

 

 ئاستا چۈصۈرۈصى چوڭ، بەك ھۆججىتىڭىسPDF  سىسيىڭ ئەگەر

 باھالىغۇچىالر بىۋاستە لىرەلهەي باسقۇچىغا تالالش بولسا،

 . نۇنمىٌ لېتىضىڭىس صاللىًىپ تەرپىدىٌ

WORD بېرەلەيدىغاى لۆرسىتىپ ئېًىق ئۇچۇرالريى بولسا 

 بولىدۇ. قواليلىق ساقالصقا ۋە لۆچۈرۈش ئۇچۇرالريى بولۇپ،
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 بەلمىو تەپسىالتالر، يۇرعۇى غاىلۆرۈيىدى لىچىن قارىهاققا

 نۇنمىٌ. ئۆزگەرتەلىضى تەقدىرىڭىسيى

 

 تەرجىهھالى، قىسقىچە يىڭ WORD بولغاى پالىس ئىخچام،

 قوصۇلۇپ، تەسۋىرى يېسىق بولغاى ئېًىق ئىخچام، ئۇيىڭغا

 ئېًىق، ئۇچۇرىڭىسيى صەخسىي ۋاقىتتا، بىر بىلەى ھوزۇرلىًىط

 سۈرەتتە تېس سىسيى خېرىدار يالى باھالىغۇچى يەتمۈزۈپ، توعرا

 قىلىدۇ. ئىگە ئىهمايىيىتىگە تويۇش
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 چوقۇم قوصقايدا، توپلىهىڭىسيى ئەسەرلەر يەپىس ئۈستىگە ئۇيىڭ

 ھەندە ئېرىضەلەيسىس پۇرسىتىگە ئىهتىھاى تۇرايە يۈز لۆپ تېخىهۇ

 عا ( خىسنەت نۇئاصلىق )يۇقىرى ئوففېر بولغۇدەك رازى ئاخىرىدا

 ئېرىضەلەيسىس.

 

 ئۆگىًىشى دېتالالريى يۇنشاق قايسى اليىھىلىگۈچى .5

 لېرەك؟

 ئۆگىًىدۇ؟ قايداق

 دېتالالريى يۇنضاق بارلىق پۈتتۈرۈپال، ئوقۇش ساۋاقداصالر يۇرعۇى

  . قىلىدۇ يالى قىلىۋاتىدۇ تەييارلىق ئۆگىًىضمە قېتىو بىر

 

SP、PctekS、IA、IA、Slniknirt、D4C、Sl、Irult 

 ئايدىٌ تىسىهلىتىپ، لۇرۇسالرعاتۈزۈپ، جەدۋەل دېتالالر يۇنضاق

 باصاليدۇ. ئۆگىًىضمە تىرىضىپ
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 دېتال يۇنضاق ئېيتقايدا، يىسبەتەى اليىھەلىگۈچىگە گەرچە

 ئايىغىًى ـ باش لېمىٌ بولسىهۇ، زۆرۈر ھەقىقەتەى ئۆگىًىط

 بولهايدۇ. ھەرگىس قويۇصقا قىلىپ ئۈستۈى ـ ئاستىٌ

 ئاساسلىق ئىقتىدارى اليىھىلەش قورال، پەقەت تالدې يۇنضاق

 لۈچى. رىقابەت

 قايداق لېرەك9 بولۇصى نۇيداق تەرتىپىڭىس ئويلىًىط سىسيىڭ

 بولۇش، ئېھتىياجلىق صەلىلگە قايداق قىلىط، ھەل نەسىلىًى

 ئاصۇرۇش. ئەنەلگە ئارقىلىق دېتال يۇنضاق ئايدىٌ

 



 设 计 专 业 十 大 问 答   Top 10 Questions And Answers of Design Major    اليىھىلەش لەسپىدىمى ئوى چوڭ – سۇئال جاۋاپ       

 

 69  

 ناھارىتى ئۆگىًىش دېتال يۇنشاق

 لېرەك؟ ئۆگىًىط قايداق تالًىدې يۇنضاق

 يۇنضاق يەيى نايىلراق، ئۆگىًىضمە جەريايىدا ئەنەلىيەت نەى

 ئۆگەيهەيهەى. نەجبۇرىي دېتالًى

 نەصىق يالى ئىضلىهەلچى تۈر ئارقىلىق دېتال يۇنضاق بۇ سىس

 تەرەپتىٌ بىر ئىضلەپ تەرەپتىٌ بىر بولسىڭىس، قىلهاقچى

 بولىدۇ. ئۆگەيسىڭىس

 ۋاقتىًچە سىس بىرىًچىدىٌ، صۇلى، پايدىسى قىلىضًىڭ بۇيداق

 سەرپ ۋاقىت لۆپ دېتالالرعا يۇنضاق بولهايدىغاى ئىضلەتمىلى

 لۈيدىال يەچچە ئاساسەى ئىضلەتهىسىڭىس، لۆپ ئەگەر ) قىلهايسىس

 (؛ قالىسىس ئۇيتۇپ

 ئاالھىدە ئۈيۈنى ئۇسۇلىًىڭ ئۆگىًىط خىل بۇ ئىممىًچىدىٌ،

 ئىضلەش نەصىقًى قايچە بىر بايقايسىسلى، صۇيى سىس يۇقىرى،

 ئىقتىدارىًىهۇ ئاساسىي دېتالًىڭ يۇنضاق ۋاقىتتا، بىر بىلەى

 بولىدۇ. بولغىلى ئىگىلەپ
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 يۇنشاق قايسى  ؟ ئۆگىًىهىس دېتالالريى يۇنشاق قايسى

 لېرەك؟ ئۆگىًىش دېتالالريى

 ئالدىًلىق بولهىسا، ئوخضاش يۆيىلىضى ئايرىضًىڭ ئىًچىمە

 ايدۇ.بوله ئوخضاش دەرىجىسى

 UIسىمەچ 9اليىھەلىگۈچى Sketch  ئەڭ دەرىجىسى ئالدىًلىق 

 ئەپچىل، قۇالي، بولۇپ يۇقىرى ئېلىًىضچايلىقى قارصى  ،يۇقىرى

 قالىدۇ يېتەنهەي سەل لە ئەس پ جەھەتتە ئۈيهى لۆرۈش ئەنها

 بوپ ئەنەس ياناى ھازىرچە xd بولسا بولهىغاى  Sketchئەگەر ،

 . قالىدۇ

 لۆرۈش يىڭ  Sketchچۈيمى لېرەك، قىلىطPS   ياخضىسى ئەڭ

 بىر لۈچى ئىپادىلەش سېسىهى لۆرۈش ئەگەر چەللىن، ئۈيۈنى

 لەلسە، توعرا ياساصقا بەتلىرىًى پائالىيەت بولغاى لۈچلۈك قەدەر

 لېلىدۇ. توعرا ياساصقا ئارقىلىق PS  يەيىال

 يىيۈز لۆرۈيهە Sketch دېتالى يۇنضاق ئۈيۈنى ھەرىمەت

 سىسيىڭ ئەنها ئاددىي، ئەڭ Slniknirt  جەھەتتە ناسالصتۇرۇش

 يى AE بولسا، يۇقىرى تەلىپىڭىس بولغاى ئۈيۈنىگە ھەرىمەت

 بولىدۇ. ئۆگەيسىڭىس
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 صەخسىي يىالرIrult ، IA،   C4D باصقا، ئۇيىڭدىٌ

 لېرەك. ئۆگىًىضى قاراپ ئېھتىياجىغا

 9 اليىھىلىگۈچى تەشۋىقات ۋە ئىجادىيەت

+AI PS ياخضى، ئىلىتىضلى بويىچە بىرىمهىسى بۈلۈش ئالتۇى 

 c4d ئاددىي باسقۇچى دەسلەپمى چۈيمى ئاساى، ئۆگىًىط يى ، 

 يى sP  بىلەى ae  ئۈستىگە ئۇيىڭ  لۈچلۈك، لۈچى ئىپادىلەش

 ئەگەر قۇالي، ياساصقىهۇ بەتلەريى ھەرلەتچاى بىرلەصتۈرۈپ

 SKETCH قايچە بىر ئۆگەيسىڭىسنۇ تېس ئەڭ قالسىڭىس تالالپ يى 

  لېلەلەيسىس، سەۋىيەگە ئىضلىتەلەيدىغاى جەھەتتىٌ ئاساسى لۈيدە

  9 اليىھىلىگۈچى نەھسۇالت

dx axure, Sketch, بوالاليدۇ، تالالش ئالدىًقى  ppt,

 keynote دېتالالريى باصقا  نۇھىو، بەك ئىقتىدارلىرىهۇ يىڭ 

 قىلۋانىسىڭىسال بېسىو ئۆزڭىسگە بولىدۇ، ئۆگەيسىڭىس قىسىقسىڭىس

  بولىدۇ.
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 باشلىًىش چىققاى، لېلىپ سىًىپىدىٌ پەى غەيرىي .6

 تۆۋەيهۇ؟ چوقۇم يۇقتىسى

 سىًىپًى اليىھىلەش ئىچىدىمى لەسىپلىرىدى لونپىيۇتېر لەسپى

 ۋە )خىسنەتيۇقتىسى باصلىًىط قۇعۇچىالريىڭئو پۈتتۈرنىگەى

 پۈتتۈرگەى سىًىپًى اليىھىلەش چوقۇم ( باسقۇچى ئىگىلىن

 بوالندۇ؟ تۆۋەى ئوقۇعۇچىالريىڭمىدىٌ

 بولىدۇ، تۆۋەيرەك يىسبەتەى يۇقتىسى باصلىًىط ئېيتقايدا، راستىًى

 ئەنەس. چوڭ ئايچە پەرق ئېيتقايدا جەھەتتىٌ ئونۇنىي لېمىٌ

 ئوى يەچچە ئالدىدىمى ئوخضاش، يۈگۈرۈصمە نېتىرعا نىڭ 01

 يىسبەتەى يۈگۈرۈصمە ئۇزۇيغا پۈتۈى ئەنەلىيەتتە ئەۋزەللىمى نېتىر

 بولىدۇ. ئاز ياھايىتى تەسىرى ئېيتقايدا،

 لەتتى، لۆپىيىپ چوڭلىرى سىًىپالريىڭ عەيرىي ئۈستىگە ئۇيىڭ

 ۇچىالر،ئوقۇع پۈتتۈرگەى سىًىپالريى قاتاردىمى ئالدىًقى خىل ھەر

 سەۋەبىدىٌ يېتىضهەسلىن ئىقتىدارى جەريايىدا خىسنەت ئەنەلىي

 سانايدەك. لەتمەيلەرنۇ صاللىًىپ

 اليىھىلەش بولهاسلىقى ـ بولۇش سىًىپًىڭ اليىھە لەسپى صۇڭا،

 ئەنەس. ئانىل ھالقىلىق بەلگىلەيدىغاى ئىقتىدارىًى
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 اجەريايىد خىسنەت ئىگىلىگەيدىال، ئۇسۇلىًى ئۆگىًىط نۇۋاپىق

 بولىدۇ تولۇقلىغىلى تەدرىجىي

 سىًىپًى اليىلھەش قاتاردىمى ئالدىًقى ئاصۇ لەلگۈسىدە ھەتتا

 لېتەلەيدۇ. ئېضىپ ئوقۇعۇچىالردىٌ پۈتتۈرگەى

 

 ئايالىسى لۈچى ئەنەلىي سىًىپًىڭ

 سىًىپتىمى لېرەك، بىلىضىهىس ئۆزگىًىهۇ ئۆزىهىسيىهۇ، بىلەى ئالدى

 قايداق؟ ئەھۋالى جەڭگىۋارلىق ئوقۇعۇچىالريىڭ

 لويمرېت يىڭ سىًىپى اليىھلەش لەسپى دىمىجۇڭگو نەى

 باقاي. قىلىپ تەھلىل تەخهىًەى ئەھۋالىًى
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 سەپمە ئىممى ئونۇنەى سىًىپىًى سەيەت گۈزەل جۇڭگويىڭ

 بولىدۇ. بۆلۈصمە

 

 

 ئەترىتى پەلەنپەيسىهاى .9

国  قىسهى9 تەرلىبىي 美-央 美گۈزەل قاتاردىمى ئالدىًقى 

 سەيەت گۈزەل يەچچە ئوى ئۈستىگە ئۇيىڭ ۇتى،ئىًستىت سەيەت

 سىًىپ بولۇپ، نەلتەپ ئالىي تۇرىدىغاى قاتاردا ئالدىًقى لەسپى

 قىلغاى. تەصمىل سېپىًى بىرىًچى يىڭ

 سەيەت گۈزەل ئەترەتًىڭ بۇ ئەھۋالى9 ئونۇنىي ئىقتىدار

 تااليتى سەيەت گۈزەل ئەال، يەتىجىسى لەسپىي ئوقۇعۇچىلىرىًىڭ

 لەسپى اليىھەلەش ئەگەر يۇقىرى، ياھايىتى ىضىتەربىيەلىً ۋە

 ۋە جەڭ دەسلەپمى يۇقىرى ئىًتايىٌ بولسا، صۇعۇلاليهاقچى بىلەى

 بولىدۇ. ئىگە لۈچمە يوصۇرۇى

 قاراپ يۆيىلىضىگە اليىھىلەش ساۋاقداصالر قىسىو بىر بۇ ئەگەر

 چوڭقۇر تەتقىقاتقا نەخسۇس ھەندە بولسا قىلهاقچى تەرەققىي
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 پبولۇ اليىھىلىگۈچى دەرىجىلىن يۇقىرى ،بولسا چۆلهەلچى

 نۇنمىٌ. چىقىضى يېتىضىپ

 لۆپ نەلتەپلەردە بۇ لېمىٌ نەسىلىلەر9 ساقلىًىدىغاى ئاساى

 ئىدىيىسى يۇقىرى، ياھايىتى قۇرۇلهىسى ئوقۇعۇچىالريىڭ سايدىمى

 قېلىضًى چۈصۈپ ئاسارىتىگە ئىلهىًىڭ اليىھىلەش بولۇپ، ئىلغار

 ھەقىقىي بىلەى اليىھىلەش لېيىٌ صۇڭا لۆرنەيدۇ، ياخضى ئايچە

 ئاز. ياھايىتى صۇعۇللىًىدىغايلىرى

 لۆپ تەقدىردىهۇ، بولغاى صۇعۇلاليهاقچى بىلەى لەسپى اليىھىلەش

 ئالدىراش بىلەى ئىضلەش تېها نەلتەپتە ئالىي ساۋاقداصالر قىسىو

 ئاز قەدەر بىر ئۇچرىضىضى بىلەى نىسالالر ئەنەلىي بولۇپ،

 ۋاقىت قىسقا لېيىًمى پۈتتۈرگەيدىٌ ئوقۇش ئەندىال بولۇپ،

 ئىچىدە ۋاقىت قىسقا ىتەپەلمۇر ۋە ناھارەت ئىچىدە،

 ناسلىضالهايدۇ. جەنئىيەتمە

 ئەترىتى پەلەنپەيسىهاى .3

 ئۆز پەيلىرىًى سەيەت گۈزەل باصقا سەپتىٌ ـ0 قىسهى9 تەرلىبىي

 تەصمىل سەپًى ـ1 زور ايەتع نەلتەپلەر ئالىي ئالغاى ئىچىگە

 . بولىدۇ ىاقىلغ
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 سەيەت گۈزەل ئەترەتتىمى بۇ ئەھۋالى9 ئونۇنىي ئىقتىدار

 بىر دەرىجىسى ھالقىط يەتىجىسىًىڭ لەسپىي ئوقۇعۇچىلىرىًىڭ

 چوڭ. قەدەر

 ـ0 تۈپەيلىدىٌ سەۋەبلەر تۈرلۈك بولغايالر ئەال ئىقتىدارى لەسپىي

 ئۈچ ـ ئىممى يەيە (، سايدىمىلىرى ئاز ) لىرەلهىگەيلەر سەپمە

 .ىدۇئۆت نەلتەپمە ئالىي ئايدىٌ ئۆگىًىپ سەيەت ـ گۈزەل ئاي

 لۈچى ئەنەلىي ئوتتۇرىچە ساۋاقداصالريىڭ ئارىلىقتىمى بۇ صۇڭا،

 ساۋاقداصالريىڭ قىسىو لۆپ ھەتتا بولىدۇ، ياچارراق سەل

 پەرقلىًىپ ئايچە لىضىلەردىٌ ئادەتتىمى سەۋىيەسى لەسپىي

 لەتهەيدۇ.

 قىسىو لۆپ جۇڭگودىمى نەسىلىلەر9 بولىدىغاى ساقاليغىلى ئاساى

 نەلتەپلىرىدە، اليىھىلەش دەرىجىلىن ئۈچىًچى ئىممىًچى،

 ايدۇبوله ئۆگەيگىلى بىلىهلەريى لەسپىي لۆپ بەك ئەنەلىيەتتە

 (. ھادىسە ئونۇنيۈزلۈك نائارىپىدىمى جۇڭگو )

 جەھەتتە اليىھىلەش ئىرادىسى لىضىلەريىڭ قىسىو بىر زور يەيە

 .ىلهايدۇق سەرپ ۋاقىت لۆپ ئۆستۈرۈصمە لەسپىي ئەنەس،

 صۇڭا،
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 ( يۇقىرى ئۇيىڭدىٌ يالى %71 ) ساۋاقداصالر سايدىمى لۆپ

 سەيەت گۈزەل ) لۈچى يۈزى قەعەز پەقەت پۈتتۈرگەيدە ئوقۇش

 قالىدۇ. ئېضىپ جەنئىيەتتە ئېلىپ يى ( دىپلوم تۈرىدىمى

 

 ئۆتەلەيدۇ ئالدىغا لەلگەيلەرنۇ لېيىٌ تۇتۇڭ، ئازادە لۆڭلىڭىسيى

 ئونۇنىي ئوقۇعۇچىالريىڭ سىًىپتىمى ئارقىلىق، تەھلىللەر يۇقىرىقى

 چۈصىًەلەيهىس. تەخهىًەى ئەھۋالىًى ئىقتىدار

 قاتارلىق لەيپىيات نۇھىتى، ئارىپنا بولىدۇلى، بايقاصقا صۇيى

 ئەنەلىيەتتە تۈپەيلىدىٌ، سەۋەبلەر جەھەتلەردىمى قايسى ھەر

 ئوقۇعۇچىالريىڭ پۈتتۈرگەى سىًىپًى سايدىمى لۆپ نۇتلەق

 ئەنەس، ياخضى ئايچە ئىقتىدارى لەسپىي پۈتتۈرگەيدە ئوقۇش

 ئىًتايىٌ پەرقى بولغاى بىلەى بىس لىضىلەريىڭ يۇرعۇى ھەتتا

 لىچىن.

 نەيدايىدا خىسنەت دەل ئوقۇعۇچىالر پۈتتۈرگەى سىًىپًى زور بۇ

 لىضىلەر، قىسىو بىر ئاصۇ رىقابەتلىضىۋاتقاى بىۋاسىتە بىلەى بىس

 يىضايىهىس. نۇھىو ئەڭ بىسيىڭ صۇيداقال
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 بىلىهلىرىًىڭ يەزەرىيە ئوقۇعۇچىالريىڭ پۈتتۈرگەى سىًىپًى بۇ

 بىلىو صۇڭا ت،پۇرا ـ پارچە ھەم تېيىس ياھايىتى لۆپىًچىسى

 تەس. ياھايىتى قىلدۇرۇش جارى خىسنەتتە يۇقتىلىرىًى

 پۈتتۈرگەى سىًىپًى ئۆزىًى ئېڭى يوصۇرۇى ئۇالريىڭ ئەنها

 ئايچە يەزەرىيەگە ئاساسىي ئادەتتە قاراپ، دەپ ئوقۇعۇچى

 قېلىپ، توختاپ ئىسدا بىر ئاسايال صۇڭا بەرنەيدۇ، ئەھهىيەت

 توختايدۇ. تەسمە لۆتۈرۈش يۇقىرى

 بولىهىس، ئازادە تېخىهۇ بىس جەھەتتە ھالەت روھىي صۇڭا،

 يۆلدىٌ بەزىدە قورقهاسلىق لىيىضتىٌ ئاياظ ئاياظ ياالڭ ئاتالهىط

 ھېسابلىًىدۇ. ئەۋزەللىن خىل بىر ئەلسىچە باصالش

 پوزىتسىيە ئەستايىدىل پېئىللىق، لىچىن بىس ئەگەر ۋاقىتتا، بۇ

 ۋاقىتالردا سىرتقى ئىضتىٌ توختىتىپ، لۆڭلىهىسيى تۇتۇپ،

 يەيە ئۆگىًىپ، نۇلەنهەل سىستېهىلىق، بىلىهلىرىًى يەزەرىيە

 بىلىهلەريى بۇ قىلىپ قوصۇنچە خىسنەتًى ئەنەلىي ۋە نەصىق

 ئۆگىًىضتىٌ نەلتەپتىمى ئۈيۈم خىل بۇ ئۆتمۈزسەك، ئەنەلىيەتتىٌ

 سۈرىتىڭىسنۇ ئىلگىرىلەش سىسيىڭ بولىدۇ، ياخضى ھەسسە يۈز

 بولىدۇ. تېس ۆپل ئۇالريىڭمىدىٌ
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 داۋانالصتۇرۇپ، ئىسچىل بىلەى پوزىتسىيە خىل بۇ

 پۈتتۈرگەى سىًىپًى قىسىو لۆپ سىسيىڭ ئىچىدە، يىل بىر

 ئىضىًىهەى. لېتىدىغايلىقىڭىسعا ئېضىپ ئوقۇعۇچىالردىٌ

 لېيىٌ قوصۇلسا، ئۇسۇل توعرا ئۇيىڭغا ھالەت، روھىي ياخضى

 بولىدۇ. چىققاى تۆرگە لەلگەى

 

 

 ئۆزىًى خىسنەتتە قىلغايدا قايداق بولسا، ئاجىس ئاساس .7

 بولىدۇ؟ يۈلسەلدۈرگىلى

 تۈزۈلهىسىدىٌ نائارىپ ئونۇنىي ئۇيىۋېرسىتېتىًىڭ جۇڭگو

 نەلتەپ ئالىي ئوقۇعۇچىلىرىًىڭ ەتئسەي گۈزەل قارىغايدا،

 قەدەر بىر ئۆستۈرۈصى ھەقىقىي ئىقتىدارىًى اليىھەلەش نەزگىلىدە

 تەس.

 بولۇصى ئالدىراش بىلەى قاتًىضىط دەرسلەرگە قااليهىقاى بەزىلەر

 ئالىي ئەرلىٌ ،رەڭگارەڭ نەزنۇيلۇق نول بەزىلەر نۇنمىٌ،

 نۇنمىٌ. لېتىضى لىرىضىپ تۇرنۇصىغا نەلتەپ
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 بولۇپ ياچار قەدەر بىر ئاساسى پۈتتۈرگەيدە ئوقۇش بىلەى صۇيىڭ

 لېتىپ، ھودۇقۇپ بەك لېيىٌ پۈتتۈرگەيدىٌ ئوقۇش صۇڭا قالىدۇ،

 ئۆزىًى قىلىپ، ھېس بولهايدىغايدەك لەلتۈرگىلى ەئەسلىگ

 قىلىپ ھېس بىلهەيدىغايدەك ھىچًەرسە ئۆزىًى تاصلىۋېتىدۇ.

 ئەنەس. ئۇيداقهۇ ئەنىليەتتە قالىدۇ.

 نەلتەپ، ئالىي بىر جەنىيەتهۇ قارىغايدا، يۇقتىدىٌ باصقا لېمىٌ

 اليىھىلىگۈچىلىرىًىڭ لىردىڭىس. نەلتەپمە چوڭ تېخىهۇ پەقەت سىس

 ئۆسۈصمە ۋە ئۆگىًىضمە دا ئۇيىۋېرسىتېتى جەنىيەت قىسهى ۆپل

 نەسىلە بىر بولۇصى ياچار قەدەر بىر ئاساسًىڭ ئېرىضمەى.صۇڭا

 ئاددىي ياھايىتى ياچار، ياھايىتى خىسنەت بىرىًچى ئەنەس،

 يوق. ھېچقىسى بولسىهۇ

 بىلەى قىلىط خىسنەت تەڭضەپ، ياخضى لەيپىياتىڭىسيى پەقەت

 ئىجتىهائىي يەيىال سىس ئىگىلىسىڭىس، ئۇسۇلىًى ئۆگىًىط بىللە

 تۇرااليسىس. قاتاردا ئالدىًقى ئىچىدە الر ئۇيىۋېرسىتېت
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 ياساش. ئاساسىًى تەلشىلىن ئۆزلۈلىدىٌ .9

 ئاساسىًى تەلضىلىن ۋاقىتالردا سىرتقى ئىضتىٌ نەى  بىلەى ئالدى

 قىلىهەى. تەۋسىيە ئۆگىًىضًى ئۆزلۈلىدىٌ قېتىو بىر ئاۋۋال

 ،نەسىلە قارايدىغاى سەل لۆپ ئەڭ لىضىلەر سايدىمى لۆپ بۇ

 يۇقتا. بىر نۇھىو ئەڭ لېمىٌ

 بىلەى يۆيىلىضى اليىھە قايداق لېيىٌ بۇيىڭدىٌ سىس نەيلى

 ئىقتىدارىڭىس. يادرولۇق سىسيىڭ اليىھەسى تەلضىلىن صۇعۇللىًىڭ،
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 ھۈيەر قايداق نەيلى ئوخضاش، ئۆگەيگىًىڭىسگە گۇنپا خۇددى

 بولغايدىال، ئىگە ناھارەتمە ئىچمى چوڭقۇر ەنهىسىھ بولسۇى،

 جارى لۈچًى لۈچلۈك ئەڭ ئۇسۇلىڭىسدا سىسيىڭ ئايدىٌ

 بولىدۇ. قىلدۇرعىلى

 ناھارىتى. ئىچمى اليىھىًىڭ بارلىق بولسا اليىھىسى تەلضىلىن

 ئىممىًچى بىرىًچى، نەلتەپًىڭ ئالىي لۆپچىلىن گەرچە

 ئوقۇش لېمىٌ بولسىهۇ، ئۆگەيگەى ئاساسىًى تەلضىلىن يىللىقىدا

 لەتمەى. ئۇيتۇلۇپ قىسهى لۆپ پۈتتۈرگەيدە

 ئادەتتىمى ئادەتتە دەرسلىملەرنۇ ئۆگىًىدىغاى ئۈستىگە ئۇيىڭ

 ئۆگەيگىلى چوڭقۇر ئادەتتە بولۇپ، دەرسلىملەر ئۇيىۋېرسال

 بولهايدۇ.

 تەلضىلىمتىمى ئارقىلىق ئوقۇش لىتابالريى سۈپەتلىن چاعدا بۇ

 نۇستەھمەنلەپ ئۆگەيسەك، نۇلەنهەل يەزەرىيەيى ئاساسىي

 ئېرىضەلەيهىس. ئۈيۈنگە باقهىغاى ئويالپ باصقا، ئۆگەيگەيدىٌ

 تىسىپ بابالريى تۆۋەيدىمى توعرىسىدا لىتابالر ئۆگىًىدىغاى

 بولىدۇ. ئوقۇسا بۆلۈپ باسقۇچقا لۆپچىلىن قويدۇم،
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 ناسلىشىش نەشىققە ئاساسىي جەريايىدا ئۆگىًىش .3

 بىلەى لۆرۈش لىتابالريى نۇياسىۋەتلىن ىلەصمەاليىھ تەلضىلىمتە

 بىلىهلىرىًى تەلضىلىن قىلىپ، نەصىق ناسلىضىپ چوقۇم بىللە،

 لېرەك. ئاياليدۇرۇصىڭىس ئاساسىغا ئۆزىڭىسيىڭ تۈردە ھەقىقىي

 رەڭسىس يۈزى، سىسىق يۇقتا ئاساسلىق ئەڭ قىسىو بىر نەسىلەى،

 ھەنهىسىًى قاتارلىقالريىڭ ىقىنەص صەللى بەت نەصىقى، سۈرەت

 بولىدۇ. قىلغىلى نەصىق بىلەى صەلىللەر ئاددىي

 ئەنها لۆرۈيسىهۇ، ئاددىيدەك ياھايىتى قارىهاققا نەصىق يۇرعۇى

 قىلىدۇ. ئاتا لۈچ چەلسىس سىسگە لېيىٌ

 يۇرعۇى سىرتىدىمى ـ ئىچى دۆلەت ۋاقتىهدا، نەلتەپتىمى ئالىي

 يۇرعۇى ناسلىضىپ ھەم ۇعاىئوق لىتابلىرىًى اليىھە تەلضىلىن

 ئىضلىگەى. نەصىقلەريى ئاساسىي

 ئىًتايىٌ گەرچە پىرىًسىپى سىسىقلىرى يۇقتا ئاساسىي يۇرعۇى

 قوللىًىلىدۇ. ئەنەلىي ئىًتايىٌ ئەنها بولسىهۇ، ساددا ـ ئاددىي

 بۇ اليىھەلەردە نۇرەلمەپ يۇرعۇى يەيىال نەى قەدەر بۈگۈيگە

 .ئىضلىتىهەى ناھارەتلەريى ئاددىي
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 قىلىش ئايالىس سىسىش، قىلىپ تەقلىد نىسالىًى تۈر .2

 قوللىًىش ئۇسۇلىًى

 لۆپ توپالش، لۆپ لۆرۈش، لۆپ ئۆتتۈم، سۆزلەپ يۇقىرىدا

 لېرەك. قىلىط نەصىق

 ياخضى سىسيىڭ بولسا، جەريايى قىلىط نەصىق ۋە لۆرۈش

 نوھتاج. تېتىضىڭىسعا تەنىًى ۋە قىلىضىڭىسعا تەتقىق

 قوللىًىلغاى؟ ناھارەتلەر قايداق ئەسەرلەردە بۇ

 قوللىًىلغاى؟ پرىًسىپى ئاساسىي تەلضىلىمًىڭ قايسى

 رىتىو تىسىط، سېلىضتۇرۇش، پىرىًسىپى، سىسىقى يۇقتا نەسىلەى،

 قاتارلىقالر. تۇيغۇسى يەپەسلىًىط تۇيغۇسى،

 يۇقتىلىرىًىڭ بىلىو نۇصۇ دەل بولغىًىڭىس، ئۆگەيهەلچى سىسيىڭ

 ئۇسۇلى. قوللىًىط ىسالالردىمىن لويمرېت

 تەھلىل يۇقتىلىرىًى بىلىو ناھارەت، قوللىًىلغاى ئەسەردە سىس

 سىسسىڭىس، قىلىپ تەقلىد ئايدىٌ لېيىٌ، چىققايدىٌ قىلىپ

 پەرقلىًىدۇ. دەرىجىدە زور يەرسىلىرىڭىس ئۆگەيگەى ئۇيداقتا
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 يۇقتىلىرىًى بىلىو بۇ ۋاقىتتا، بىر بىلەى سىسىط تەقلىدىي

 لېرەك. قىلىط ھېس قويۇپ لۆڭۈل ىداجەرياي تىطئىضلى

 خىل بىر ئۆزىڭىسيىڭ ئاستا ـ ئاستا يۇقتىلىرىًى بىلىو بۇ سىس

 تەدرىجىي ساپاسىًى اليىھە ياخضى ئاياليدۇرۇپ، ئادىتىگە

 يېتىلدۈرىسىس.
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 ئۇسۇلى قوللىًىش لەريىناھارەت جەريايىدا خىسنەت .3

 ئەنەلىي سىسيىڭ ئاخىرىدا ئەڭ نەصىق ۋە ئۆگىًىط بارلىق

 تۈرلەردە ئادەتتىمى ئىقتىدارىڭىسيى بۇ ئۆستۈرۈپ، ئىقتىدارىڭىسيى

 ئۈچۈيدۇر. ئاصۇرۇش ئەنەلگە قىههىتىًى اليىھە ئىضلىتىپ،
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 باصقا، نەصىقتىٌ ۋە ئۆگىًىط ۋاقىتتىمى سىرتقى ئىضتىٌ صۇڭا،

 تمەخىسنە ئاستا ئاستا ھالدا ئاڭلىق يۇقتىلىرىًى بىلىو نەصىقتىمى

 لېرەك. لىرىط ئېلىپ

 توپالپ، ئازدىٌ ـ ئاز بولسىهۇ، تەپسىالتالر لىچىممىًە

 ھەقىقىي يۇقتىلىرىًىڭ بىلىو بۇ ئۆتمۈزسىڭىس، ئەنەلىيەتتىٌ

 بايقايسىس. تەدرىجىي قىههىتىًى
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 ئوقۇش. لىتابالريى لەسپى دەرىجىلىن يۇقىرى تېخىهۇ .4

 ئالتىپ، خىسنەتمە يۆۋەتتىمى ئېيتقايدا، قاتلىهىدىٌ صىرلەت

 سىسيىڭ قىلىط نۇئانىلە بىلەى پوزىتسىيە ئېھتىياتچاى ئەستايىدىل،

 تېگىضلىن قىلىضقا بىلەى سۈپىتىڭىس بولۇش خىسنەتچى

 نەسۇلىيىتىڭىس.

 تېخىهۇ سىس ئېيتقايدا، يىسبەتەى ھاياتىڭىسعا سىسيىڭ لېمىٌ

 لېرەك. لۆرۈصىڭىس يىراقًى

 قاتالنغا بىر قايداق خىرىدائا ئەڭ يىڭھاياتىڭىس اليىھە سىسيىڭ

 لېلىدۇ. توعرا ئويلىًىضىڭىسعا ئەستايىدىل ئۈچۈى، بېرىط يېتىپ

 سىسيىڭ دەرىجىدە نەلۇم ئارزۇيىڭىس، سىسيىڭ عايىڭىس، سىسيىڭ

 لۆرسىتىدۇ. تەسىر ھەرىمىتىڭىسگە ھەربىر يۆۋەتتىمى

 بولسىڭىس، بولهاقچى اليىھىلىگۈچى قاتاردىمى ئالدىًقى سىس

 بىر ھەر بىلىپ، دەپ اليىھىلىگۈچى قاتاردىمى ئالدىًقى ئۆزىڭىسيى

 قىلىپ، لويترول ئەستايىدىل خۇسۇسىيىتىًى ئونۇنىي ئەسەريىڭ

 ئىًتىلىسىس. قىلىضقا نۇلەنهەل تېخىهۇ تەپسىالتًى بىر ھەر
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 بىر بەلمى لەتهەيدۇ، بولۇپ لۈچلۈك تۇيۇقسىسال ئادەم ھەنهە

 ئادەنگە قىلىدىغاى ئارزۇ بولۇصًى ئاصۇ قەدەندىٌ بىر قەدەم

 ئايلىًىدۇ.

 بىلىضىڭىس بولۇصًى ئادەم قايداق سىس بىلەى، ئالدى لېمىٌ

 لېرەك.

 لۆپرەك لىتابالريى بولغاى يۇقىرى تېخىهۇ دەرىجىسى صۇڭا،

 لېڭەيتەلەيسىس. دائىرىڭىسيى يەزەر بەرسىڭىس، لۆرۈپ

 ئەڭ ھەندە لۆرسىتىدۇ تەسىر ئويىڭىسعا سىسيىڭ يەزەر خىل بۇ

 تەسىر ھەرىمىتىڭىسگە بىر ھەر ھازىرقى سىسيىڭ ائاخىرىد

 لۆرسىتىدۇ.

 يەقىل سۆزىًى ھېمهەتلىن خايىهًىڭ ساچىر نەى يەردە بۇ

 بېرىهەى9 ئىلھام ئورتاق بىلەى لۆپچىلىن لەلتۈرۈپ،

 ۋە سۆز سىسيىڭ ئۇ چۈيمى قىلىڭ، دىققەت ئويىڭىسعا---

 بەلگىلەيدۇ. ھەرىمىتىڭىسيى

 سىسيىڭ ئۇ چۈيمى قىلىڭ، دىققەت ەھەرىمىتىڭىسگ ۋە سۆز ـ گەپ

 بەلگىلەيدۇ. ھەرىمىتىڭىسيى
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 ئادىتىڭىسيى سىسيىڭ ئۇ چۈيمى قىلىڭ، دىققەت ھەرىمىتىڭىسگە

 بەلگىلەيدۇ.

 خارالتېرىڭىسيى سىسيىڭ ئۇ چۈيمى قىلىڭ، دىققەت ئادىتىڭىسگە

 يارىتااليدۇ.

 تەقدىرىڭىسيى سىسيىڭ ئۇ چۈيمى قىلىڭ، دىققەت نىجەزىڭىسگە

 .---لەيدۇبەلگى

 

 قىلىشى تەۋسىيە لىتاب اليىھەلىگۈچىلەريىڭ .8

 نەى سورىغايدا، سوئالًى بۇ نەيدىٌ ساۋاقداصلىرىو قېتىو ھەر

 ئۇيىڭدىٌ لىتابالريى، اليىھىلەيگەى تەلضىلىمتە بىلەى ئالدى

 نارلا، ،IU ئاخىرىدا ئەڭ لىتابالريى، جەھەتتىمى يەزەرىيە قالسا

 لىتابالريى ساھەدىمى نەلۇم قاتارلىق اليىھەسى تەسىرەت ئابويىتالر

 قىلىهەى. تەۋسىيە

 ئاددىي ئىًتايىٌ تەلضىلىمًى چۈصىًەلهەي، ساۋاقداصالر يۇرعۇى

 دەپ يوق زۆرۈرىيىتى ھېچقايداق ئۆگىًىضًىڭ قاراپ، دەپ ەيەرس

 جىددىي قىلىضًى تەۋسىيە لىتابالريى جەھەتتىمى UI  ناڭا ،

 .ۇدىقىل تەلەپ
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 ھەسرەتلىًىهەى. ئاز بىر لۆڭلۈندە بولغايدا، صۇيداق قېتىو ھەر

 قىلىهەى؟ تەۋسىيە بويىچە تەرتىپ خىل بۇ يېهىضقا نەى

 تەلضىلىن ئېيتقايدا، يىسبەتەى تىپىغا اليىھە بارلىق چۈيمى

 ھېسابلىًىدۇ ئاساسى اليىھەيىڭ بارلىق اليىھەسى

 تەپەلمۇرىڭىسعا اليىھە سىسيىڭ بولسا يەزەرىيىسى اليىھە

 دەپ يولى اليىھەيىڭ ئىممىسىًى بۇ بىس ىن،نۇياسىۋەتل

 بولىدۇ. چۈصەيسەك

 بۇ ئىبارەت اليىھەلەصتىUIٌ  اليىھەلەش، ئېالى اليىھەلەش، نارلا

 بولهىغاى ئوخضاش بولسا، ئايرىلىضى تۈرگە اليىھەلەريىڭ

 تەۋە. گە ناھارىتى نەزھەپلەريىڭ
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 سىسيىڭ بەلگىلەيدۇ، چوڭقۇرلۇقىًى يىڭ ناھارەت تەرىقەت

 جارى يىڭ ناھارىتىڭىس سىسيىڭ بولسا، چوڭقۇر قايچە ھارىتىڭىسنا

 بولىدۇ. چوڭ صۇيچە قۇدرىتى قىلدۇرااليدىغاى

 يەزەرىيە ۋە تەلضىلىن سىسيىڭ ئەگەر ئېيتقايدا، قىلىپ ئاددىي

 اليىھەيى ھەرقايداق ئۇيداقتا بولسا، چوڭقۇر يېتەرلىن ئاساسىڭىس

 قىالاليسىس. ياخضى

 اليىھە ئۇيداقتا بولهىسا، يېتەرلىن ڭىسئاساسى سىسيىڭ ئەگەر

 بولهايدۇ. يەتمىلى سەۋىيەگە يۇقىرى ئىًتايىٌ جەھەتتە

 

 يەيە ئۇيداقتا چۈصىًەلىسىڭىس، قاراصالريى يۇقىرىقى سىس ئەگەر

 لېچىمهەيسىس. لۆرسىڭىسنۇ لىتاب تالالپ

 باصاليهىس9 قىلىضًى تەۋسىيە لىتاب تۆۋەيدە

  لىتاپالر تلىننۇياسىۋە يەزىريىسىگە تەلضىلىن

《版式设计原理》- [日] 佐佐木刚士 

《写给大家看的设计书》- [美] 罗宾·威廉姆斯 

《美国视觉设计学院从书:设计元素.平面设计样式》-

 [美] 蒂莫西·萨马拉 

《平面设计中的网格系统》- [瑞士] 约瑟夫·米勒-布罗克曼  

《超越平凡的平面设计-版式设计原理与应用》 - [美] 麦克
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韦德（nhSi ekaWct） 

《国际平面设计基础教程：版式设计》 - [英] 加文·安布罗

斯（nWvni） 

《国际平面设计基础教程：图形设计》 - [英] 加文·安布罗

斯（nWvni） 

际平面设计基础教程：色彩设计》《国 - [英] 加文·安布罗

斯（nWvni 

《配色设计原理》- [日] 奥伯斯科编辑波 

 

 
 لىتاپالر نۇياسىۋەتلىن اليىھىلەصمە يۇسقىسى خەت

《字体传奇影响世界的atrvtenkW》 - [挪] 拉斯·缪勒 

《汉字：汉字设计与应用》- nnkenhi ahlckShi  

《设计师的自我修养》- 左佐 

《字体设计的规则与艺术》- [英] 程 

《西文字体》- [日] 小林章 

 

 
 لىتاپالر نۇياسىۋەتلىن يەزىرىيىسىگە اليىھە

《设计中的设计》- [日] 原研哉 

《设计的觉醒》- [日] 田中一光 

《深泽直人》- [日] 深泽直人 

《为什么设计》- [日] 原研哉、[日] 阿部雅世 

《设计心理学》- [美] 唐纳德· I · 诺曼 

《平面设计师创意指南》 - [美] 马克·奥达赫 
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   نۇياسىۋەتلىن گە اليىھە نەھسۇالت ۋە يۈز لۆرۈيهە

《Iuhue eWkt 4: 交互设计精髓》- [美] 艾伦·库伯 

《触动人心：设计优秀的nSShit应用》- [美] nhkS DrWlc 

《以匠心，致设计》- 网易用户体验设计中心 

《方寸有度》- 百度移动用户体验部 

《腾讯网DAC体验设计之旅》- 任婕等 

《设计师+》- 原雪梅  

 

 
 لىتاپالر تەۋىسيىلىن باصقا

《史蒂夫·乔布斯传》- [美] 沃尔特.艾萨克森 

《品牌大师:塑造成功品牌的02条法则》- [美] 戴维·阿克 

《匠人如神》- [日] 本田宗一郎 

《经济学原理》- [英] 阿尔弗雷德·马歇尔 

《见识》- 吴军 

《好好说话》 - 品马东出 

 
 
 
 

 
 يېهە؟ دېگەى اليىھە .91

 قەيەردە؟ لەلگۈسىهىس بىسيىڭ
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 يېهە؟ دېگەى اليىھە

 نەسىلە. چوڭقۇر ئىًتايىٌ بۇ

 ئالغاى يام دەپ نۇلاپاتى ئوسمار اليىھە صەرق يىلى، ـ1107

 ياپويىيە بىر نۇلاپاتًى چوڭ نۇلاپاتى، اليىھە Mark-G ياپويىيە

 تارقىتىپ جىڭالڭغا سۇڭداۋ بولغاى تۇرالغۇسى ئىبادەتخايىسىًىڭ

 بەردى.

 لۇلۇبى يېهەللىملەر چۈصضەك ـ ئۇصضاق بۇتخايا ئەسىرى ئۇيىڭ

 ـ پېچىًە قىلىًغاى ھەدىيە ئارىسىدا ئەل لەلگۈسىدە بولۇپ،

 ـ يېهەك لۈيدىلىن ھەتتا يىغىپ، نېۋىلەريى ۋە پىرەيىن
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 سوۋعا ئائىلىلەرگە جورىسىس ئااللهايدىغاى ئۈستىگە ئىچهەلًىهۇ

 ىدۇ.قىل

 خۇڭجىًى صياۋنى، فۇجى، يېڭ، جيا سويىي، اليىھەسى ئۇيىڭ

 اليىھەلىگەى ئەسىرىًى اليىھە پارچە نىڭ يەچچە ئالغاى ئىچىگە ئۆز

 يەڭدى. لىضىلەريى

 ئۇصضاق بۇتخايا يى اليىھە جەريايىًى، قىلىط ھەل نەسىلىًى ئۇ

 گەۋدىگە ئەنەلىي بۇ ئىبارەت دىٌ لۇلۇبى يېهەللىملەر چۈصضەك ـ

 ئىجتىهائىي ئارقىلىق ئەسەر گەۋدە، ئەنەلىي بۇ ئاياليدۇردى،

 قىلدى. ھەل بىلەى ئەپچىللىن نەسىلىلەريى

 يېهەللىملەر چۈصضەك ـ ئۇصضاق بۇتخايا بىلەى قويۇلۇصى يولغا

 ئېرىضتى، قوصۇصىغا ئاۋاز ۋە قوللىضى ئالتىپ لىضىلەريىڭ لۇلۇبى

 تۈرگە بۇ تەصمىالت يەرلىن 281 ۋە بۇتخايا 864 يۆۋەتتە

 قاتًاصتى.

 

 



 设 计 专 业 十 大 问 答   Top 10 Questions And Answers of Design Major    اليىھىلەش لەسپىدىمى ئوى چوڭ – سۇئال جاۋاپ       

 

 98  

 

 اليىھە بۇ تەپەلمۇرىدا، ئادەتتىمى لۆپچىلىمًىڭ

 قىلىدۇ. ھېساباليهايدىغايدەك

 اليىھە. بۇ نايا لېمىٌ،

 قىلغىلى ھەل ياخضى تېخىهۇ نەسىلىًى بىر قىلغايدا قايداق سىس

 ئاللىقاچاى سىس ئوياليغايدا، ئۈستىدە نەسىلە دېگەى بولىدۇ

 س!بولىسى بولغاى اليىھەلەپ

 سىسيىڭ پەقەت ئۇسۇلى اليىھىلەش بولهىغاى ئوخضاش ھالبۇلى،

 نەسىلىلەريى بولهىغاى ئوخضاش ساھەلەردە بولهىغاى ئوخضاش
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 يادروسى قىلىضًىڭ ھەل نەسىلىًى ئىبارەت، قىلىضىڭىسدىًال ھەل

 ئادەندە.

 ئولتۇراقلىضىط نۇھىتتىمى ئادەنًىڭ اليىھەسى قۇرۇلۇش

 قىلىدۇ؛ ھەل نەسىلىسىًى

 ئىضلىتىط قورالىًى ئادەم بىلەى نەھسۇالت اليىھەسى ئەتسايا

 قىلىدۇ؛ ھەل نەسىلىسىًى

 ھەل نەسىلىسىًى لىيىًىط ئادەنًىڭ اليىھەلەش لىيىو

 ھەل نەسىلىًى ئەسەرلەر اليىھەلەيگەى ھالبۇلى، ...... قىلىدۇ

 گەۋدە ئەنەلىي بولغاى ھاسىل دىٌ ئۇيۇصۇصى ئۇسۇلىًىڭ قىلىط

 دۇر.

 سۇ لىضىلەريىڭ لېلىضى بارلىققا ئىستالايًىڭ ،ئالساق نىسالغا

 تەدرىجىي بولۇپ، ئۈچۈى قىلىط ھەل نەسىلىسىًى ئىچىط

 سۈپىتىدە قاچىسى سۇ صەلىللەيدۈرۈپ، ھالىتىًى ئىستالاى

 بېرىدۇ. يارىتىپ قواليلىق ئىچىضىگە لىضىلەريىڭ

 اليىھەلەش صەللىدە ئىستالاى چوقۇم صەللىًى ئىستالايًىڭ ئەنها

 ؟لېرەلهۇ
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 تۆۋەيدىمى ) بېرىلىدۇ ئېًىقلىها قايداق قاچىغا بىلەى ئىستالاى

 (؟ قاراڭ رەسىهگە

 

 

 اليىھەلەپ قايداق ئىستالايًى بىر ئويلىًىۋاتقىًىڭىس سىسيىڭ ئەگەر

 رانمىغا بۇ ئىبارەت دىٌ ئىستالاى سىس ئۇيداقتا بولسا، چىقىط

 تەسمە ئۆتۈصىڭىس بۆسۈپ ھالەتًى ھازىرقى قېلىپ، باعلىًىپ

 توختايدۇ.
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 ئوياليغايدا، قايتا يۇقتىسىدىٌ قىلىط ھەل نەسىلىًى سىس ئەنها

 بېرىدۇ؟ يۈز ئىط يېهە

 اليىھەلەش قايداق قاچىًى قاچىاليغاى سۇ نەزنۇى ئويلىغاى سىس

 بولىدۇ. پەيدا پىمىرلەر ـ ئوي ئىجادىي قاتار بىر ئايلىًىپ، لە

 الھىسەنۇ ئۇسۇلىًى قىلىط ھەل ناھىيىتىدىٌ نەسىلىًىڭ سىس

 بۆسۈش رانمىدا بۇ ئىبارەت دىٌ ئىستالاى ئاخىرىدا قىلىپ،

 ئۈستىدە نۇنمىًچىلىمى اليىھەلەش لۆپ تېخىهۇ قىلىپ، ھاسىل

 ئىسدىًىسىس.

 چەللەپ بىلەيال تەسەۋۋۇرى اليىھە پەقەت تەپەلمۇرىڭىسيى صۇڭا،

 قويهاڭ

 نەسىلىلەريى تېگىضلىن قىلىضقا ھەل ھەقىقىي ئارقىسىدىمى ئۇيىڭ

 لېرەك. قىلىط ھىسەنۇال

 بەلمى ئەنەس، ئۈچۈى بولۇش چىرايلىق رىڭىس UI  سىسيىڭ

 ۋە چۈصىًىضى ئاساى تېخىهۇ نەھسۇالتًى ئىضلەتمۈچىلەريىڭ

 نەسىلىسىًى ئۆزىًىڭ ئارقىلىق نەھسۇالت ئۈچۈى، ئىضلىتىضى

 قىلىدۇ. ھەل



 设 计 专 业 十 大 问 答   Top 10 Questions And Answers of Design Major    اليىھىلەش لەسپىدىمى ئوى چوڭ – سۇئال جاۋاپ       

 

 102  

 تەپتۈرۈش قاناصتۇرۇش، لۆزيى ئېاليىڭىس تەصۋىقات سىسيىڭ

 يەتمۈزۈپ، توعرا ئۇچۇرلىرىًى سودا بەلمى ئەنەس، ئۈچۈى

 ...... ئۈچۈى سۈرۈش ئىلگىرى ئېضىضىًى سودىًىڭ

 

 

 ھەل بولسا، يۇقىرى قايچە ئۆلچىهىڭىس قىلىط تەپەلمۇر سىسيىڭ

 سىسيىڭ ئەنها بولىدۇ، لۆپ صۇيچە نەسىلىلەر بولىدىغاى قىلغىلى

 بولىدۇ. قىههىتىڭىس صۇيچە

 سىسيىڭ چەللىهەڭ. ئىضىڭىسيى قىلغاى ەپد ئوريىًى خىسنەت

 بەلمى ئەنەس، قىلىضىڭىسيى ئىط يېهە سىسيىڭ ئوريىڭىس خىسنەت

 بولۇصىڭىسيى ئادەم قايداق بارلىقىًى، قىلغۇڭىس ئىط يېهە سىسيىڭ

 بەلگىلەيدۇ.

 نۇالھىسە تالتىمىسىًى سېتىط نارلا، اليىھەلىگۈچى تەلضىلىن

 سودا تالتىمىسى، نەھسۇالت اليىھەلىگۈچىهۇUI   بولىدۇ، قىلسا

 بولىدۇ. قىلسا نۇالھىسە تالتىمىسىًى



 设 计 专 业 十 大 问 答   Top 10 Questions And Answers of Design Major    اليىھىلەش لەسپىدىمى ئوى چوڭ – سۇئال جاۋاپ       

 

 103  

 ئۆتۈپ، بۆسۈپ ئوريىًى خىسنەت ئاتالهىط سىس ھالدا، تەدرىجىي

 .ەلەيسىسلىر قاتالنغا يۇقىرى تېخىهۇ

 نارلېتىڭ ئۇستىسى، نارلا داڭلىق ئېاليچى، يوپۇزلۇق سىس

 يسىسبوالال نۇتەخەسسىسى اليىھەلەش نەھسۇالت نۇتەخەسسىسى،

 دەكلارخايىچىالر ئىگە ساپاسىغا ەلەشاليىھ يۇقىرى ياھايىتى ھەتتا

  نەھسۇالتالريى تۈردىمى سودا اليىھەيى ( )جوبىس نەسىلەى

 . غايدەلالرقىل ئىگە قىههەتمە لۆپ تېخىهۇ

 بولىدۇ. يەردە صۇ لەلگۈسىڭىس بولسا، بارعۇڭىس قەيەرگە سىسيىڭ
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 رەھهەت ئاخىرىدا

 

 بولغاچقا يېسىضىو يازنا چوڭراق قېتىهلىق تۇيجى نىًىڭ بۇ

 بولغىلى خالى خاتالىقتىٌ جەريايىدا يېسىط يازنىاليى نەزلۇر

 ئوقۇرنەيلەريىڭ ئۈچۈى صۇيىڭ هايدىمەىبول دىگىلى بواللهايهەى

 .قىلىهەى ئۈنىد تاصلىضىًى صالىلى ئېلىپ ئىلغاپ نېغىسىًى

 ۋە بەرگەى وىبىل ناڭا بارلىق مىىئىلگىر نىًىڭ ئاخىردا

  . بۈلدۈرىهەى رەھىهىتىهًى ئاالھىدە ئۇستازلىرىهىغا يېتەللىگەى
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