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- يىللىق خۇالسە دوكىالتى2021سەرخىلالر مائارىپى 

 -يىلىنىڭ ئوتتۇرىلىرى%دا ئوتتۇرىغ%ا قويۇلغ%ان »س%ەرخىلالر مائ%ارىپى« پىك%ىرى ۋەت%ەن س%ىرتىدىكى س%ەرخىل زىياليالرنى%ڭ2020
–% 2020كۈچلۈك قوللىشىىغا ۋە ئېلىھامالندۇرۇشىغا ئېرىشكەندىن كى%يىن، ت%ەييارلىق خىزم%ەتلىرى ئىش%لىنىپ  يىلى ئاۋغۇس%تتا 

 گ%ە100تۇنجى قارار ئوقۇغۇچىالرنى تالالش ئىمتىھ%انى چ%اقىرىقى چىقىرىل%دى ۋە تۈركىي%ەنىڭ ھەرقايس%ى ش%ەھەرلىرىدىن بول%ۇپ 
يېقىن ئوقۇغ%ۇچى س%ەرخىلالر مائ%ارىپى ت%الالش ئىمتىھانىغ%ا تىزىمالت%تى. ئ%ۈچ ش%ەھەردە ئوخش%اش ۋاقىتت%ا ن%ەق مەي%دان ئىمتىھ%ان
ئېلىندىن. يېزىقچە ئىمتىھان ماتېماتىك%ا، مەنتىق%ە، ھېسس%ىي ئ%ەقىل ۋە ئۇيغ%ۇر تىلى%دىن ئېلىنغ%ان بول%ۇپ، ماتېماتىك%ا تۈركچ%ە ۋە

 نەپ%ەر ئوقۇغ%ۇچى25ئۇيغۇرچە ئىككى تىلدا، قالغانلىرى ساپ ئۇيغۇر تىلىدا چىقىرىلدى. يېزىقچە ئىمتىھان نەتىجىسىگە ئاساسەن 
 نەپ%ەر ئوقۇغ%ۇچى ت%ۇنجى ق%ارارلىق س%ەرخىلالر16يۈز-تۇرانە ئىمتىھانغا چاقىرىلىپ س%ۆھبەت ئۆتكۈزۈل%دى ۋە ئ%اخىرقى نەتىجى%دە 

مائارىپى تەربىيىلەش پروگراممىسىغا تالالندى )بىرىنچى رەسىم(.

تۈركىي%ەنى ئاس%اس قىلغ%ان ھال%دا دۇنيانى%ڭ ھەرقايس%ى جايلىرى%دىكى  ئۇيغ%ۈر ئوقۇغ%ۇچىالرنى سەرخىلالر مائارىپىنى%ڭ مەقس%ىتى 
ئاالھىدە تەربىيەلەش ئ%ارقىلىق، دۇني%ادىكى ئ%ەڭ داڭلى%ق ئ%الىي بىلىم يۇرتلىرىغ%ا ئۆت%ۈش س%االھىيتىنى ھازىرلىش%ىغا ۋە  داڭلى%ق
مەكتەپلەرگە قوبۇل قىلىنىشىغا ھەمدە ئۇنىۋېرستېتالردا تېخىمۇ ئىلگىرلىگەن ھالدا ن%ەتىجىلىك ئوقۇش%ىغا ي%اردەم ب%ېرىش، بۇنى%ڭ
نەتىجىسىدە يېپ-يېڭى بىر ئەۋالت يېتىشكەن سەرخىل ئۇيغۇرالرنىڭ يېتىشىپ چىقىش%ىنى ئەمەلگ%ە ئاش%ۇرۇش  ۋە ب%ۇنى كى%يىنكى
ئ%%ەۋالتالرغا قارىت%%ا داۋامالشتۇرۇش%%تىن ئىب%%ارەت. س%%ەرخىلالر مائ%%ارىپى يېقىن كەلگۈس%%ىدە مىللىتىمىزنى%%ڭ ئىن%%اۋىتىنى ۋە ش%%ان-
شەرىپىنى تىكلەيدىغان، مىلل%ەتنى يېتەكلەي%دىغان، ھ%ەتتا قۇرۇلغىس%ى دۆلىتىمىزنى%ڭ ئ%ەقلى بوالالي%دىغان سەرخىلالرقوش%ۇنىنىڭ

شەكىللىنىشى ئۈچۈن ناھايىتى مۇھىم ئەھمىيەتكە ئېگە!

 ي%اش ئەتىراپى%دىكى ئ%ەقىللىق، روھى-ھ%الىتى17 بولس%ا سەرخىلالر مائارىپى تەربىيىلەش پروگراممىسىنىڭ تەربىيىلەش ئۇس%ۇلى
س%%اغالم، تىرىش%%چان ۋە ئ%%ەخالقلىق، ش%%ۇنداقال ئىنتىلىش%%چان ئوقۇغ%%ۇچىالرنى ت%%الالپ چىققان%%دىن كى%%يىن ب%%ىر يى%%ل م%%ۇددەت ئىچى%%دە
ماتېماتىك%%ا، ئىنگل%%ىز تىلى، ئۇيغ%%ۇرتىلى، ئۇيغ%%ۇر ت%%ارىخى ۋە ئۇنۋېرس%%ال ئ%%ەخالق قات%%ارلىق دەرس%%لەر ئۆتۈل%%ۈپ الياق%%ەتلىك بولغ%%ان
ئوقۇغۇچىالر ئىككىنچى يىلدىن ئىتىبارەن بىرگە-بىر مەخسۇس يېتەكلىنىدۇ. ئىككىنچى يىللىق يېتەكلىنىش ئۇسۇلى ئاساسلىقى
ئوقۇغۇچىالرنى%ڭ س%ەۋىيەلىرىگە ۋە قىزىقىش%لىرىغا)ئۆزى%نى ت%ەرەققىي قىل%دۇرۇش يۆنىلىش%لىرىگە( ئاساس%ەن پ%روجېكىت ئىش%لەش
ش%ەكلىدە بول%ۇپ، ئوقۇغ%ۇچىالر ئۆزلىرىنى%ڭ ق%ىزىقىش يۆنىلىش%ىگە ئاساس%ەن بەلگىلەنگ%ەن ب%ىر يېت%ەكچىنىڭ ي%ول كۆرسىتىش%ى ۋە
يېتەكلىشى بىلەن ئەڭ ئاز بىر يىل مۇددەت ئىچىدە بىر پ%روجېكىت ئىش%لەپ چىقى%دۇ. ئوقۇغۇچىالرغ%ا ئادەتت%ە دۇنيانى%ڭ ھەرقايس%ى

 بۇ شەكىلدە ئوقۇغۇچىالر كەسپىي جەھەتتە ت%%ەتقىقاتجايلىرىدا تەتقىقات بىلەن شۇغۇللىنىۋاتقان بىر ئۇيغۇر يېتەكچىلىك قىلىدۇ.
ۋە ئىزدى%نىش مېت%وتى ئۆگى%نىپال قالم%اي، ئۇيغ%ۇر يېتەكچىس%ى بىل%ەن ئاالقىلىش%ىش جەرىيانى%دا ئوقۇغۇچى%دا مىلل%ىي غ%ورۇرۋە ئ%ۆز

قىممەت قاراشلىرىغا بولغان كۈچلۈك باغ شەكىللىنىدۇ. 

- يانىۋاردىن ئىتىبارەن رەسمىي باشالندى. 1- يىلى 2021تۇنجى قارار پروگرامما 
ماتېماتىك%%ا، ئىنگل%%ىز تىلى، ئۇيغۇرتى%%ل-ئ%%ەدەبىياتى، ئۇيغ%%ۇر ت%%ارىخى ۋە ئ%%ەخلق دەرس%%لىرى زۆرۈر دەرس قىلىپ بېكىتىل%%دى ۋە

 دەرسJit.si.meet ۋە Googleھەرقايس%%ى دەرس%%لەرنىڭ مۇندەرجىس%%ى ت%%ۈزۈپ چىقىل%%دى)قوش%%ۇمچە(. دەرس%%لەر ت%%وردىن ئۆتۈل%%دى،
ئۆت%%ۈش سۇپىس%%ى قىلىپ ئىش%%لىتىلدى. زۆرۈر دەرس%%لەردىن باش%%قا كومپيۇت%%ېردا پروگ%%راممىالش، فىزىك%%ا قات%%ارلىق دەرس%%لەر ت%%الالپ

ئوقۇيدىغان دەرسلەر سۈپىتىدە ھەپتە ئاخىرلىرى ئۆتۈلدى ) تەپسىالتى تۆۋەندە بېرىلدى(.

دەرسلەردىن باشقا ھەپتە ئاخىرلىرى ئوقۇغۇچىلىرىمىزغا پىس%خىكا م%ەنتورلۇقى ۋە ئىلھ%ام ب%ەخىش لېكس%ىيەلەر ئورۇنالش%تۇرۇلدى.
پىس%%خىكا ۋە كىش%%ىلىك ت%%ەرەققىيات م%%ەنتورلۇقى پىس%%خولۇگ نۇرگ%%ۈل س%%اۋۇت خ%%انىم تەرىپى%%دىن ئېلىپ بېرىل%%دى، لېكس%%ىيەلەرگە
ھەرقايس%ى س%%اھەدە خىزم%ەت قىلىۋاتق%%ان نۆۋەت%تىكى ئۇيغ%ۇر س%ەرخىللىرى ۋە قىس%مەن چەتئ%ەللىك مېھم%انالر ت%ەكلىپ قىلىن%دى
) تەپس%%ىالتى تۆۋەن%%دە بېرىل%%دى(. ئۇنىڭ%%دىن باش%%قا چ%%وڭ-كىچى%%ك بول%%ۇپ بىرقانچ%%ە قې%%تىم پائالىي%%ەت ئۆتكۈزۈل%%دى. ب%%ۇ ش%%ەكىلدە
ئوقۇغ%%ۇچىالر ب%%ىر-بىرل%%ىرى بىل%%ەن يېقىن%%دىن تونۇش%%ۇپ ئ%%ۆز-ئ%%ارا دوس%%تلۇق ھاس%%ىل قىلىش%%قا باش%%لىدى. ي%%ازلىق تەتىل%%دە م%%ول
م%%%ەزمۇنلۇق، دەرس ۋە پائالىيەتل%%%ەر ئىچ-ئىچىگ%%%ە مۇجەسسەملەش%%%تۈرۈلگەن ي%%%ازلىق مەكت%%%ەپ پروگراممىس%%%ى ئورۇنالش%%%تۇرۇلۇپ،

ئوقۇغۇچىلىرىمىزنىڭ ئوقۇش ھاياتىدىكى ئەستە قالغۇدەك ئەڭ ئۈنۈملۈك، ئەڭ كۆڭۈللۈك بىر ئاي ئۆتكۈزۈلدى)تۆتىنچى رەسىم(.

- يىللى%%ق ت%%ۇنجى ق%%ارار تالالنغ%%ان س%%ەرخىل  ئوقۇغۇچىلىرىم%%ىز ھەقىقەت%%ەنمۇ تۈركىي%%ەدىكى ھەرقايس%%ى تول%%ۇق ئوتت%%ۇرا ي%%اكى ئ%%الىي2021
مەكتەپلەردە ئالدىنقى قاتاردا ئوقۇۋاتقان تىرىشچان ۋە ئىنتىلىشچان ئوقۇغۇچىالر بولۇپ، كەلگۈسىدە مىللەتنىڭ س%ەرخىل زىي%الىيلىرى بول%ۇپ

يېتىشىپ چىقىش پوتېنسىيالىنى نامايەن قىلدى. 



 نەپەر ئوقۇغۇچىمىز دەرس ۋە پائالىيەتلەرگە ئاكتىپلىق بىلەن قاتنىشىپ، بەلگىلەنگەن زۆرۈر دەرسلەرنى12تۇنجى قارار ئوقۇغۇچىالردىن 
ئوقۇپ تاماملىدى. بۇ يىلدىن ئىتىبارەن ئەڭ قىسقا بولغاندا بىر يىل مۇددەت ئىچىدە ئۆزلىرىنىڭ قىزىقىشى بويىنچە بىردىن يېتەكچىنىڭ

 نەپەر ئوقۇغۇچىغا بىردىن يېتەكچى10يېتەكلىشى ئاستىدا ئۆزىگە مۇناسىپ ھالدىكى بىر پروجېكىتنى ئىشلەپ تۈگىتىدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن 
تەيىنلەندى ) ئىككى نەپەر ئوقۇغۇچى بۇ يىل تولۇق ئوتتۇرا مەكتەپنى پۈتتۈرگەچكە پروجېكىت ئىشلىمەيدۇ. ئالىي مەكتەبىنى باشلىغان

يىلدىن ئىتىبارەن پروجېكىت ئىشلەيدۇ(. 

ئوقۇغۇچىالر ۋە يېتەكچىلەرنىڭ تىزىملىكى تۆۋەندىكى جەدۋەلدە بېرىلدى: 

ئوقۇۋاتقانيېشىئوقۇغۇچى ئىسىم-فامىلىسى
يىللىقى

يېتەكچىسى، ساھەسى ۋە دۆلەت قىزىقىشى

در. مۇھەممەت رافىقسۈنئىي ەئقىل، ېئنژىنىرلىق1610ائبدۇرراھمان ائبدۇۋايىت

در.مەمەتىمىن دوختۇرتىبابەت، بىئو-تېخنىكا ېئنژىنىرلىقى1611مۇنزىرە ۆئتكۈر

در.مەمەتىمىن ائبباس كۆك@تارىمىئقتىساد، ېئنژىنىرلىق1711بىالل نۇر مۇھاممەت

در. مۇھەممەت رافىقكومپيۇتېر، تور بىخەتەرلىكى1810ىئبراھىم جەسۇر

در.ائبدۇشۈكۈر ائبدۇرېشىتخاككىرلىق، يۇمشاق دېتال ېئنژىنىرلىقى1710ائبدۇسساالم تۈركىستاني

در.مەمەتجان ياسىنېئلىك@تېر ېئنژىنىرلىقى، ائپتۇماتالشتۇرۇش21Uni 4ائبدۇراھمان ائبدۇلمەلىك

در.ەئركىن سىدىقفىزىكا، ائسترونومىيە1510مەريەم مۇختەر

-گرافىك الھىيە، بىناكارلىق1712مايسارا پاشا وئغلى

-ىئقتىساد باشقۇرۇش1812ائبدۇساالم وئسمان

در.قەيسەر مىجىتىئقتىساد باشقۇرۇش، تىل، مەدەنىيەت ۋە كۈلتۈر19Uni 3فىرۇزە ائدىل

در. پەرھات وئبۇلكومپيۇتېر، ائيروپىالن ېئنجىنىرلىقى1811ائبدۇلالھ ەئخمەت

در.پەخرىيە ەئشرەپبىئو-تېخنىكا ېئنژىنىرلىقى1510قەدىرىيە قەيسەر



 -يىللىق خىزمەتلەر2021سەرخىلالر مائارىپى 

. دەرسلەر1

 سائەت دەرس ئۆتۈلدى. ئۆتۈلگەن دەرسلەر ماتېماتىكا،860 سائەت بولۇپ جەمئي 120 سائەت، يۈزمۇ-يۈز 740توردا تەخمىنەن 
ئىنگلىز تىلى، فىزىكا، ئۇيغۇرتىل-ئەدەبىياتى، ئۇيغۇر تارىخى، ئەخالق ۋە پىسخىكا مەنتورلۇقى دەرسلىرى بولۇپ ھەپتىلىك دەرس

ئورۇنالشتۇرۇلۇش ئەھۋالى تۆۋەندىكى جەدۋەللەردە بېرىلدى:
 

توردا ئۆتۈلگەن دەرسلەرنىڭ ھەپتىلىك ئورۇنالشتۇرۇلۇش ئەھۋالى

يەكشەنبەشەنبەجۈمەپەيشەنبەچارشەنبەسەيشەنبەدۈشەنبەئىستانبۇل ۋاقتى

پروگرامما تىلىفىزىكا10:00-10:50

پروگرامما تىلىفىزىكا11:00-11:50

ئەخالقلېكسىيە14:00-14:50

ئۇيغۇر تارىخىپىسخىكا 16:00-16:50

ئەدەبىياتئەدەبىياتئىنگىلىزچە%ماتېماتىكا%ئىنگىلىزچە%ماتېماتىكا%ئىنگىلىزچە20:00-20:50%

ئەدەبىياتئەدەبىياتئىنگىلىزچە%ماتېماتىكا%ئىنگىلىزچە%ماتېماتىكا%ئىنگىلىزچە21:00-21:50%

يازلىق تەتىللىك پروگراممىنىڭ ھەپتىلىك ئورۇنالشتۇرۇلۇش ئەھۋالى

يەكشەنبەشەنبەجۈمەپەيشەنبەچارشەنبەسەيشەنبەدۈشەنبەئىستانبۇل ۋاقتى

بىئولوگىيەماتېماتىكا%خىمىيەماتېماتىكا%فىزىكا%ماتېماتىكا8:30-9:15%

داال تامىقىبىئولوگىيەماتېماتىكا%خىمىيەماتېماتىكا%فىزىكا%ماتېماتىكا9:20-10:10%

ئەخالقئىنگىلىزچە%ئۇيغۇركۈلتۈرىئىنگىلىزچە%جۇغراپىيەئىنگىلىزچە10:20-11:05%

كىچىك تۈرلەرئىنگىلىزچە%كومپيۇتېرئىنگىلىزچە%كومپيۇتېرئىنگىلىزچە11:15-12:00%

توپ ئويناش%كىچىك تۈرلەرنوتۇقئۇيغۇرتىلىئۇيغۇر تارىخىنوتۇقئۇيغۇرتىلى14:30-15:15

دېڭىزغا چىقىشزىيارەتلەرمۇنازىرە%يېزىقچىلىقئۇيغۇر تارىخىمۇنازىرە%يېزىقچىلىق15:25-16:10

 دەرس ئوقۇتقۇچىلىرى ۋە ئۆتۈلگەن% دەرس سائەتلىرى تۆۋەندىكى جەدۋەلدە كۆرسىتىلدى:

دەرس ئوقۇتقۇچىسىئۆتۈلگەن سائەتدەرس

مەخمۇتجان لىتىپ150ماتېماتىكا

مەخمۇتجان لىتىپ90فىزىكا

ئەركىن ئابلىز، غوجائابدۇلالھ260ئىنگىلىز تىلى 

پەزىلەت نۇرئەخمەت160ئەدەبىيات

ئەلى ھەكىم40ئۇيغۇر تارىخى

رەيھان ئەخمەت40ئەخالق

 نۇرگۈل ساۋۇت124پىسخىكا ۋە قالغان دەرسلەر



. لېكسىيەلەر2

 قېتىم لېكسىيە سۆزلەندى. لېكسىيە سۆزلىگۈچىلەر ۋە لېكسىيە تېمىلىرى تۆۋەندىكى جەدۋەلدە كۆرسىتىلدى: 36- يىلى 2021

لېكسىيەلېكسىيە بەرگۈچى
تارىخى

لېكسىيە تېمىسى

ئۆزى بولۇش9/01/2021در. مەمەتىمىن دوختۇر
پەن-تېخنىكا تەرەققىياتى ۋە ئورگانىك يېرىم ئۆتكۈزگۈچىلەر تەتتىقاتى 16/01/2021در. مەمەتىمىن ئابباس كۆكتارىم

ئاتۇشنىڭ% تاغلىرىدىن خارۋاردقىچە23/01/2021در.قەيسەر مىجىت
قاتتىق جىسىمالر ۋە ماتېرىيال% فىزىكىسى ھەققىدە قىسقىچە چۈشەنچە23/01/2021در.مەخمۇتجان لىتىپ
غەلبە قازىنىش ۋە ئۆزىنى تەرەققىي قىلدۇرۇشنىڭ ئۈنۈملۈك يوللىرى30/01/2021پروف.يۈجەل ئۇھۇرلۇ

ئوقۇش تارىخى ۋە سوئال-جاۋاب06/02/2021در.ئەلىجان مەمەت 
سۈنئىي ئەقىل ۋە روبوت تېخنىكىسى ھەققىدە13/02/2021در.ئابدۇشۈكۈر ئابدۇرېشىت

ئوقۇش تارىخى ۋە ئۈنۈملۈك ئۆگىنىش ئۇسۇلى20/02/2021در.قۇرنابجان% بارات ئاچىنۇق
سەرخىل ئوقۇغۇچىالردا بولۇشقا% تېگىشلىق خىسلەتلەر06/03/2021در.ھاجى قۇتلۇق قادىرى

روھى ۋە جىسمانى ساغالملىق ھەققىدە13/03/2021در. مەمەتىمىن دوختۇر
مۇۋاپىقىيەت قازىنىش تەجىربىسى15/03/2021دىلىيار ئەسقەر

ئوقۇش تارىخى، ئېلىكتىر-ماگنېت ئىلىمى ۋە سىگىنال ھەققىدە27/03/2021در.تۇرسۇنجان% ياسىن
ئۆز تارىخى، قاتتىق تىرىشىپ ئوقۇش 03/04/2021در.ئەركىن سىدىق

ئوقۇغۇچىالر بىلەن سوئال% جاۋاب07/04/2021ئېلىس ئەندىرسون )نازاكەت(
ئۆز تارىخى، خارۋارت ئۇنىۋېرستېتى ھەققىدە10/04/2021در.پەخرىيە ئەشرەپ

ئوقۇش تارىخى، ئۆگىنىش ئۇسۇللىرى17/04/2021در.پەرھات ئوبۇل 
نىشان% تىكلەش، پىالن تۈزۈش ۋە ۋاقىت ئورۇنالشتۇرۇش مېتوتلىرى24/04/2021در.پەخرىيە ئەشرەپ

ئۆزىنى ئىدارە قىلغان ھالدا ئۆگىنىش مېتوتلىرى01/05/2021دوكتورانت ئابدۇرېھىم دۆلەت
  تەجرىبە نەتىجىسىg-2فىزىكىدىكى بۆسۈش خاراكتېرلىق يېڭىلىق 15/05/2021در.مەخمۇتجان لىتىپ

  ھەققىدەMITئوقۇش تارىخى ۋە 29/05/2021دوكتورانت زۇلقەيدە مەمەت
مۇۋاپىقىيەت قازىنىش تەجىربىسى06/06/2021قۇززات ئالتاي%

دىلالر ئىنگىلىز تىلى ھەققىدە19/06/2021ئىھتىبار خانىم
تەۋەككۈلچىلىك روھىنى يېتىلدۈرۈش ھەققىدە26/06/2021دوكتورانت مۇھەممەتتوختى

مېدىتسىنا ۋە سۈنئكىي ئەقىل ھەققىدىكى تەتقىقات% تەجىربىلىرى03/07/2021در.مەمەتجان ياسىن
 ئوقۇش تارىخى، ئۆگىنىش ئۇسۇلى ھەققىدە10/07/2021در.رۇقىيە مەتسىدىق

تولۇق ئوتتۇرا مەكتەبنى قانداق% ئوقۇدۇم؟10/07/2021ئابدۇراھمان% ئابدۇلمەلىك )ئو(
قىز-ئايالالرنى چۈشىنىش30/07/2021مايسارە% پاشا ئوغلى )ئو(

خاككېرلىق ۋە تور بېخەتەرلىكى ھەققىدە04/08/2021قەيسەر)مۇتەخەسىس(
ئۈنۈملۈك ئۆگىنىش ئۇسۇلى ھەققىدە04/08/2021ئابدۇلھەكىم ھەكىمئوغلى )ئو(

ئېگىلىك تىكلەش پېالنى10/08/2021بىالل نۇرمۇھەممەت )ئو(
خاككېرلىقنى ئۆگىنىش12/08/2021ئابدۇساالم تۈركىستانى )ئو(

سۈنئىي ئەقىل ھەققىدە قىسقىچە چۈشەنچە14/08/2021ئابدۇراھمان% ئابدۇۋايىت )ئو(
ئۆلچەملىك ھايات% قانداق بولىدۇ؟16/08/2021ئىبراھىم جەسۇر)ئو(

خارۋارتتا ئوقۇش ئىمكانلىرى ۋە پۇرسەتلىرى%12/09/2021در.قەيسەر مىجىت
 غا تەييارلىق قىلىش مېتوتلىرىSAT ۋە 02/10/2021TOEFLدىلزىبا قاتارلىقالر

»ئۇچار ئۇنىۋېرستېت«، »ئاق لەيلىگۈك دۆلىتىدە« تەسىراتلىرى16/10/2021گۈلنىسا خانىم

.مەنتورلۇق3

-يىلى ئوقۇغۇچىالرغا پىسخولوگ نۇرگۈل ساۋۇت خانىم تەرىپىدىن2021( پىسخىكا ۋە كىشىلىك تەرەققىيات مەنتورلۇقى:1

 قېتىمدىن ئارتۇق% بىرگە-بىرئۇچۇرۇشۇپ20 قېتىمدىن ئارتۇق% مەنتورلۇق دەرسى بېرىلدى، 40خالىسانە ۋە سېستىمىلىق ھالدا 

پىسخىكا مەسلەھەتى بېرىلدى. 

( ئىنگلىزچە ئېغىزتىلى كۈچەيتىش مەنتورلۇقى: دىلالر ئىنگلىز تىلى ئەزالىرى% تەرىپىدىن ھەر بىر ئوقۇغۇچىمىزغا بىردىن ئېغىز2

تىلى يېتىلدۈرۈش مەنتورى بېكىتىلدى.



. پائالىيەتلەر4

- يىلى چوڭ-كىچىك بولۇپ بىر قانچە قېتىم پائالىيەت% ۋە زىيارەت ئورۇنالشتۇرۇلدى)ئىككىنچى، ئۈچىنچى ۋە تۆتىنچى2021

رەسىملەر(.

. خەلىقئارالىق مۇسابىقە5

- يىللىق2021ئوقۇغۇچىلىرىمىزدىن ئابدۇلھەكىم ھەكىمئوغلى، مايسارە% پاشائوغلى، مۇنزىرە ئۆتكۈر ۋە مەريەم مۇختەر

خەلقئارالىق ئوتتۇرا مەكتەپ ئوقۇغۇچىلىرىنىڭ ئېنگىلىز تىلىدا پەننى نوتۇق سۆزلەش مۇسابىقىسىگە% قاتناشتى)بەشىنچى رەسىم(

مۇناسىۋەتلىك% ۋېدىيوالر تور بېتىمىزگە چىقىرىلدى. ۋېدىيوالرنىڭ ئۇلىنىشلىرى:
https://youtu.be/gxTlA78WKQcئابدۇلھەكىم ھەكىم ئوغلى:  

https://www.youtube.com/watch?v=oXHN7uk4frw&t=3sمۇنزىرە% ئۆتكۈر:  

https://www.youtube.com/watch?v=VZpg1Naaigwمەريەم مۇختەر:  

 https://youtu.be/JQc_szGNOQsمايسارە پاشائوغلى:  

. يازلىق% مەكتەپ پروگراممىسى6

-ئاۋغۇستقىچە ئىستانبۇل »ئوقۇ ئۇيغۇر« مەكتىپىدە ياتاقلىق% يازلىق مەكتەپ پروگراممىسى ئورۇنالشتۇرۇلدى.25- ئىيۇلدىن 5 

يازلىق% مەكتەپ پروگراممىسىدا مول مەزمۇنلۇق دەرسلەر بىلەن بىرلىكتە ئەھمىيەتلىق پائالىيەتلەر ۋە زىيارەتلەر

ئورۇنالشتۇرۇلدى. بۇ پائالىيەتلەردىن ئەڭ ئۈنۈملۈك ۋە ئەھمىيەتلىق بولغىنى ئوقۇغۇچىلىرىمىز تەشكىللىنىپ تەييارلىغان

»ئۇيغۇرالرنىڭ مەدەنىيتى ۋە ھازىرقى پاجىئەلىك ئەھۋالىنى تۈركلەرگە تونۇشتۇرۇش رەسىملىك كۆرگەزمە پائالىيتى«% بولۇپ،

مۇناسىۋەتلىك% رەسىملەر تۆۋەندە بېرىلدى )تۆتىنچى رەسىم(.

. تور بەت7

سەرخىلالر مائارىپىنىڭ تور بېتى ياساپ چىقىلدى. ۋە تور بەتكە سەرخىلالر مائارىپىغا ئائىت تەپسىلىي ئۇچۇرالر چىقىرىلدى.

  www.serh  illar.com  ۋە www.uyelite.comتوربەت ئادرىسلىرى:

. ئوچۇق سۆھبەت8

سەرخىلالر مائارىپىنى تونۇشتۇرۇش مەقسىتىدە ئوچۇق سۆھبەت پروگراممىسى ئۆتكۈزۈلدى. سۆھبەتكە ئۇستاز مۇھەممەت يۈسۈپ

پىسخولوگ نۇرگۈل ساۋۇت خانىم، دوكتور مەمەتىمىن ئابباس ۋە دوكتور مەخمۇتجان لىتىپ قاتناشتى. سۆھبەتنىڭ ئۇلىنىشى:

https://www.youtube.com/watch?v=WHqQqiEHr9o

. ئوقۇغۇچىالرغا رىغبەت ۋە ماددىي دەستەك9

ئۈچ نەپەر ئوقۇغۇچىمىزغا تابلېت ئېلىپ بېرىلدى. تۆت نەپەر ئوقۇغۇچىمىزغا تابلېت ياردەم قىلغۇچى ئۇقۇشۇپ بېرىلدى. ئۇنىڭدىن

باشقا% نەتىجىسى ياخشى ئوقۇغۇچىالرغا مۇكاپات بېرىلدى ۋە ئىقتىسادى قىيىنچىلىقى بار ئوقۇغۇچىالرغا خىراجەتلىرى ئۈچۈن نەق

پۇل ياردەم قىلىندى.

مەنبەئىزاھاتئوقۇغۇچى ئىسىم-فامىلىسى

سەرخىلالر مائارىپىقەلەملىك تابلېت، خىراجەت بىالل نۇرمۇھەممەت

سەرخىلالر مائارىپىقەلەملىك تابلېت، خىراجەت ئابدۇساالم تۈركىستانى

سەرخىلالر مائارىپىقەلەملىك تابلېت، نەق پۇل مۇكاپات ئابدۇلھەكىم ھەكىمئوغلى

ئۇيغۇريار)تابلېت(، سەرخىلالر مائارىپىنورمال تابلېت، نەق پۇل مۇكاپات، خىراجەت ئىبراھىم جەسۇر

سەرخىلالر مائارىپىنەق پۇل مۇكاپات مۇنزىرە ئۆتكۈر

ئۇيغۇريار)تابلېت(، سەرخىلالر مائارىپىنورمال تابلېت، نەق پۇل مۇكاپات ئابدۇراھمان ئابدۇۋايىت

ئۇيغۇريار)تابلېت(، سەرخىلالر مائارىپىنورمال تابلېت، نەق پۇل مۇكاپات ئابدۇلالھ ئەھمەت

ئۇيغۇريار)تابلېت(نورمال تابلېتقەدرىيە قەيسەر

http://www.uyelite.com/
http://www.serhillar.com/
https://youtu.be/JQc_szGNOQs
https://www.youtube.com/watch?v=WHqQqiEHr9o
https://www.youtube.com/watch?v=VZpg1Naaigw
https://www.youtube.com/watch?v=oXHN7uk4frw&t=3s
https://youtu.be/gxTlA78WKQc


. ئوقۇتقۇچىالرغا رىغبەت ۋە تەشەككۈر10

 ياۋرۇ بېرىلدى. ئۇنىڭدىن باشقا ئۇالرغا تەشەككۈر بىلدۈرۈش ۋە10ئوقۇتقۇچىالرغا سائەتلىك% دەرس ھەققى ئۈچۈن بىردەك 

رىغبەتلەندۈرۈش ئۈچۈن پائالىيەتلەردە% سەرخىلالر مائارىپىنىڭ% لوگوسى چۈشۈرۈلگەن ) لوگو باستۇرۇلغان قەھۋە ئىستاكانى،% لوگو

ۋە ئوقۇتقۇچىنىڭ ئىسمى باستۇرۇلغان% خاتىرە ۋە قەلەم دېگەندەك..( خاتىرە بويۇمالر ھەدىيە قىلىندى. )*يازلىق مەكتەپ

پروگراممىسىدا دەرس ئۆتكەن ئوقۇتقۇچىالرنىمۇ ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ(

. يىللىق كىرىم-چىقىم خۇالسىسى11

-يىللىق كىرىم-چىقىم خۇالسىسى تۆۋەندىكى جەدۋەلدە بېرىلدى:2021

ئىزاھات% ئايالر كىرىم)$( چىقىم)$(
.كىرىمنىڭ% ھەممىسى ياۋرۇپادىكى ۋە قاتاردىكى زىيالىلىرىمىزنىڭ% قوللىشىدىن كەلدى1
 دولالر ئىككى658.83 دولالر دەرىس% ئوقۇتقۇچىلىرىغا% بىرىلدى ،  906.47.چىقىملىرىمىزدىن 2

 دولالر ئىشخاغا% چىقىملىرى ئۈچۈن ئىشلىتىلدى43ئوقوغۇچىمىزغا تابلەت% ئىلىپ بىرىلدى . 

1608.3 4385.59 يانىۋار%

1. .2كىرىم زىيالىلىرىمىزنىڭ% ۋە مەمتىمىن ئەال ئاكىمىزنىڭ% زور قوللىشى بىلەن  كەلدى . 
 دولالر سەرخىلالر723.53 دولالر دەرىس% ئوقۇتقۇچىلىرىغا% بىرىلدى. 529.27چىقىملىرىمىزدىن 

مائارىپى ئۈچۈن پىرىنتىر ، ئىشخانا% بۇيۇملىرى ۋە كومپۇتىر ئىلىش ئىچىن ئىشلىتىلدى

1258.8 4475.71 فېئورال

.چىقىملىرىمىزدىن2كىرىم تۇرسۇنجان ياسىن تەرىپىدىن مائارىپىمىزنى قولالپ ئەۋەتىلدى .  .1
 دولالر ئوقوغۇچىالر% ئۈچۈن ئورۇنالشتۇرغان221.74 دولالر دەرىس ئوقۇتقۇچىلىرىغا بىرىلدى . 652.59

پائالىيەتتە% ئوقوغۇچىالرغا بىرىلگەن% مۇكاپات ، ھەدىيە تاماق قاتارلىقالر% ئۈچۈن ئىشلىتىلدى

874.33 554 مارىت

1.  دولالر دەرىس521.14. چىقىملىرىمىزدىن 2كىرىم ئايقىز% تۈركىستانى تەرىپىدىن% بىرىلدى . 
 دولالر بىر ئوقوغۇچىمىزغا% مۇكاپات قىلىپ بىرىلدى36ئوقۇتقۇچىلىرىغا بىرىلدى . 

557.14 60.64 ئاپرىل%

.كىرىم ئەركىن سىدىق ئاكىمىزئارقىلىق ئۇيغۇر% پروجېكىت فوندىدىن ۋە ئاز بىر مىقتار تۈرك1
21.7 دولالر دەرىس ئوقۇتقۇچىلىرىغا بىرىلدى ، 279.9.چىقىملىرىمىزدىن 2قوللىغۇچىدىن كەلدى 

 دولالر ئىككى ئوقوغىچىمىزغا% ھىيىتلىق قىلىپ بىرىلدى

301.6 1999.96 ماي

1.  دولالر763.چىقىملىرىمىزدىن 2كىرىم قەيسەر مىجىت ئاكىمىزنىڭ% قوللىشى بىلەن كەلدى . 
 ئوقوغىچىمىزغا% رىغبەتلەندۇرۇش%3 دولالر ئاز% بىر قىسمى 271دەرىس ئوقۇتقۇچىلىرىغا بىرىلدى ، 

مۇكاپاتى قىلىپ بىرىلدى . قالغان كوپ قىسمى ئوقوغۇچىالر ئ ۈچۈن ئورۇنالشتۇرۇلغان پائالىيەتنىڭ
 دولالر خىزمەت مائاشى سۈپىتىدە بىرىلدى260تۈرلۈك چىقىملىرىغا% ئىشلىتىلدى . 

1294 800 ئىيون

1. .2كىرىم يازلىق مەكتەپ پائالىيىتىنى قولالش ئ ۈچۈن بىر ھاجىم تەرىپىدىن% بىرىلگەن 
 دولالر دەرىس% ئوقۇتقۇچىلىرىغا% ۋە خىزمەت قىلغان مۇئەللىملەرگە% مائاش%1912چىقىملىرىمىزدىن 

 دولالر يازلىق مەكتەپتىكى بىر ئايلىق يۈزتۇرانە% ئوقۇتۇش جەريانىدىكى829سۈپىتىدە بىرىلدى . 
پائالىيەت% ، نەق پۇل ياردەم . يىمەك-ئىچمەك ، ئوقوئۇيغۇر ،ۋە ھەدىيە ئىلىش قاتارلىق ئىشالرغا

ئىشلىتىلدى

2741

0 ئىيول

315 ئاۋغۇست

كىرىم مەمەتىمىن ئابباس ئاكىمىز% ئارقىلىق نورۋىگىيەدىن ئەركىن توختىنىڭ قوللىشى بىلەن.1
 دولالر دەرىس% ھەققى  ۋە خىزمەت مائاشى سۈپىتىدە ئوقۇتقۇچىالرغا869. چىقىملىرىمىزدىن 2كەلدى 

 دولالر تور بىكەت چىقىملىرى ۋە ۋىدئو ئىشلىتىش ئۈچۈن ئىشلىتىىلدى123بىرىلدى  

992 336 سىنتەبىر

 دولالر دەرىس% ھەققى ۋە خىزمەت مائاشى شەكلىدە ئوقۇتقۇچىالرغا بىرىلدى .806چىقىملىرىمىزدىن 
 دولالر تور بىكەن ئۈچۈن ۋە ئوقوغۇچىالرغا مۇكاپات سۈپىتىدە بىرىلدى55

861 0 ئۆكتەبىر

كىرىم قەيسە مىجىت ئاكىمىزنىڭ% قوللىشى بىلەن كەلدى.چىقىملىرىمىزنىڭ ھەممىسى دەرىس ھەققى
ۋە خىزمەت مائاشى سۈپىتىدە% ئوقۇتقۇچىلىرىمىزغا% بىرىلدى

1496 750 نويابىر%

0 دىكابىر
 دولالر قالدى . )بۇ جەدىۋەل ھازىرالنغاندىكى دولالر لىرا ياۋرو قۇرى1331يىل ئاخىرىدا قولىمىزدا 

ئاساس% قىلىنىپ ھازىرالنغانلىقى ئۈچۈن چىقىم ۋە قولىمىزغا% قالغاننى% قوشقاندا دەل كىرىمگە تەڭ
چىقماسلىق كىلىپ چىقتى. پۇل ئالماشتۇرۇش% قىممىتىدىكى پەرىقتىن كىلىپ چىققان (

11984.2 13676.9 جەمئى



قوشۇمچە:  رەسىملەر

- يىللىق تالالش ئىمتىھان نەق مەيدانىدىن كۆرۈنۈشلەر2021بىرىنچى رەسىم: 

(1دىن كۆرۈنۈشلەر)پائالىيەتلەر%- يىللىق 2021ئىككىنچى رەسىم: 



(2دىن كۆرۈنۈشلەر)پائالىيەتلەر%- يىللىق 2021ئۈچىنچى رەسىم:

(3دىن كۆرۈنۈشلەر)پائالىيەتلەر- يىللىق 2021تۆتىنچى رەسىم: 



- يىللىق خەلقئارالىق ئوتتۇرا مەكتەپ ئوقۇغۇچىلىرىنىڭ ئۆزىگە جەڭ ئېالن قىلىش- ئېنگىلىز2021بەشىنچى رەسىم: 

تىلىدا پەننى نوتۇق سۆزلەش مۇسابىقىسىگە قاتناشقان ئوقۇغۇچىالر

ئالتىنچى رەسىم:يازلىق مەكتەپ خۇالسە پائالىيتىدىن بىر كۆرۈنۈش



قوشۇمچە: دەرس مۇندەرجىلىرى
- يىللىق تەربىيەلەش پروگراممىسى ئۇيغۇر تىل-ئەدەبىيات دەرسىنىڭ ئۆتۈلۈش ئېستىراتېگىيەسى2021»سەرخىلالر مائارىپى« 

تەييارلىق باسقۇچى.0
ئۇيغۇر تىلى ھەققىدە قىسقىچە چۈشەنچە
ئۇيغۇر تىلىنىڭ فونتىكا، لېكسىكا ۋە گىرامماتېكىلىق ئاالھىدىلىكلىرى
ھازىرقى زامان ئۇيغۇر تىلى ئۆلچەملىك ئىمال قائىدىسى
 ئۇيغۇر تىلى سۆز بايلىقى

 سۆزلۈكنىڭ ئۆلچەملىك يېزىلىشى ۋە مەنىلىرىنى بىلىش3000: ئۇيغۇر تىلىدا كۆپ ئىشلىتىلىدىغان ئەڭ ئەز تەلەپ
كىرىش .1

 ئەدەبىياتنىڭ ئېنىقلىمىسى
ئەدەبىياتنىڭ ژانىرلىرى
 ئەدەبىىياتنىڭ  رولى ۋە سىنىپىيلىقى
ئەدەبىياتنىڭ مۇھىملىقى

مەڭگۈ تاش ئەدەبىياتى .2
ئورخۇن ئابىدىلىرى
كۆلتىكىن ۋە بىلگە قاغان مەڭگۈ تاشلىرى
مۇيۇنچۇر مەڭگۈ تېشى
تۇنيۇقۇق مەڭگۈ تېشى
مەڭگۈ تاشالردىكى تارىخ ۋە بەدىئىيلىك

چاغاتاي ئەدەبىياتى.3
چاغاتاي تىلى ھەققىدە چۈشەنچە
چاغاتاي ئەدەبىياتىنىڭ تارىخى ئارقا كۆرۈنىشى
چاغاتاي دەۋرىدىكى ئەدەبىيات ۋە نەمۇنىلەر

ئۇيغۇر كىالسسىك ئەدەبىياتى ۋە نەمۇنىلەر.4
قاراخانىالر دەۋرىدىكى ئەدەبىيات

مەھمۇد قەشقەرىي- تۈركىي تىالردىۋانى
 يۈسۈپخاس ھاجىپ-قۇتاتغۇبىلىك

ئەدىب ئەھمەد بىننى مەھمۇت يۈكنەكى-ئەتەبەتۇلھەقايىق
ئەلشىر ناۋايى ۋە ئەسەرلىرى

سەئىدىيە خانلىقى دەۋرىدىكى ئەدەبىيات
سۇلتان ئابدۇرېشىتخان- غەزەل

 مۇقام12ئاماننىساخان-غەزەل، 
...

مانجۇ ئىستىالسى دەۋرىدىكى ئۇيغۇر ئەدەبىياتى
ئۇيغۇر يېقىنقى زامان ئەدەبىياتى ۋە نەمۇنىلەر.5

ئىككى جۇمھورىيەت قۇرۇلۇشىنىڭ ئالدى-كەينىدىكى ئەدەبىيات
1950-1980يىلالردىكى ئۇيغۇر ئەدەبىياتى ۋە نەمۇنىلەر 

ئۇيغۇر ھازىرقى زامان ئەدەبىياتى ۋە نەمۇنىلەر.6
1980-2000يىلالردىكى ئۇيغۇر ئەدەبىياتى ۋە نەمۇنىلەر 
2000يىلدىن بۇيانقى ئۇيغۇر ئەدەبىياتى ۋە نەمۇنىلەر-

دۇنيا ئەدەبىياتى*.7
)...روس ئەدەبىياتى ) ئا.پ. چىخوپ، ل. تولىستوي
 ياۋرۇپا ئەدەبىياتى
)خىتاي ئەدەبىياتى)لۇشۈن ئەسەرلىرى
دۇنيا ھازىرقى زامان ئەدەبىياتىدىكى يۈزلىنىش

- يىللىق تەربىيەلەش پروگراممىسى ئەخالق دەرسىنىڭ ئۆتۈلۈش ئېستىراتېگىيەسى2021»سەرخىلالر مائارىپى« 
كىرىش .1
 ئەخالق ئۇقۇمىنىڭ كونكېرت  يېشىمى، دائىرىسى
ئەخالق بىلەن دۇنيا ھاياتىنىڭ مۇناسىۋېتى
ئەخالق ۋە مەنىۋىيەت
ئەخالق بىلەن ئاخىرەتنىڭ مۇناسىۋېتى
ئەخالق نىڭ مەنبەسى.2
ئىتىقاد
تەلىم-تەربىيە
)ئۆزىنى بىلىش )پىسخىكا
ئەنئەنە ۋە ھاياتلىق مىزانى
كۆنۈش ۋە ئادەت
ئۆرنەكلەر بىلەن ئەخالق يېتىلدۈرۈش.3
پەيغەمبەرلەرنىڭ ئەخالقىدىن ئۆرنەكلەر
ساھابىلەرنىڭ ئەخالقىدىن ئۆرنەكلەر
تائىبىنالرنىڭ ئەخالقىدىن ئۆرنەكلەر
ئىسالمنىڭ ئالتۇن ۋاقتىدىكى مۇسۇلمانالرنىڭ ھاياتلىق پرىنسىپى ۋە ئەخالق مىزانى



سالىھ مۇسۇلمانالرنىڭ ئەخالق مىزانى
ئۇيغۇر مۇسۇلمانلىرىنىڭ ئەنئەنىۋىي ئەخالق چۈشەنچىسى.4
ئۇيغۇرالرنىڭ ھاياتلىق مىزانىدىكى تۈپكى ئەخالق پرىنسىپى
ئۇيغۇر مۇسۇلمانلىرى نومۇس ھېس قىلىدىغان سۈپەت ۋە قىلىقالر
ئۇيغۇر مۇسۇلمانلىرىنىڭ ھاياتىدىكى ئەخالق پرىنسىپلىرى
ئۇيغۇرالرنىڭ ئەخالق نەمۇنىلىرى
دۇنيا خەلقىلىرىنىڭ ئورتاق ئەخالقى قىممەت قاراشلىرى.5
كىشىلىك تۇرۇمۇش ئەخالقى
كەسىپىي ئەخالق
كىشىلىك ئاالقە ئەخالقى

- يىللىق تەربىيەلەش پروگراممىسى ماتېماتىكا دەرسىنىڭ ئۆتۈلۈش ئېستىراتېگىيەسى2021»سەرخىلالر مائارىپى« 

ماتېماتىكا بىلىمىگە كىرىش•
مەنتىقە•
توپالم ۋە خۇسۇسىيەتلىرى•
فونكىسىيەلەر ۋە ئۇالرنىڭ تۈرلىرى•
كۆپ ئەزالىقالر•
ئېھتىماللىق•
ئورۇنالشتۇرۇش ۋە گورۇپىالش•
ئىككى ئەزالىقالر تېئورمىسى•
سانالر ئارقىمۇ-ئارقىلىقى ۋە سانالر قاتارى•
ئىككىنچى دەرجىلىك فۇنكىسيەلەر ۋە تەڭلىمىلەر•
ئىككىنچى دەرجىلىك فونكىسسىيەلەرنىڭ گىرافىكى•
تېرگونومېتىرىيە •
تېرگونومېتىرىيەلىك فونكىسىيەلەر•
تېرگونومېتىرىيەلىك تەڭلىمىلەر•
تەتۈر تېگونومېتىرىيەلىك فونكىسىيەلەر•
كۆرسەتكۈچلۈك ۋە لوگارىفمىلىق فونكىسىيەلەر•
لىمىت•
دىفرىنسىيال •
ئىنتېگرال•

 دوكىالت يېزىلغان% تارىخ:

-يانىۋار، سەيشەنبە%11-يىلى 2022

مەخمۇتجان لىتىپ


