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        ئاساسىي مهزمۇنىئاساسىي مهزمۇنىئاساسىي مهزمۇنىئاساسىي مهزمۇنى
        

ئۇيغۇر تىلىدا مۇستهقىل سۆزلهر ئىچىدە پېئىلدىن باشقا سۆزلهر بهزى ئورتاق 
ۇن تۇرغ. ئاالھىدىلىكلهرگه ئىگه بولغاچقا ئومۇمالشتۇرۇلۇپ تۇرغۇن سۆزلهر دەپ ئاتىلىدۇ

. سۆزلهر تهتقىقاتى ھازىرقى زامان ئۇيغۇر تىلى تهتقىقاتىنىڭ مۇھىم بىر تهركىبىي قىسمىدۇر
ئوزۇندىن بىرى، تۇرغۇن سۆزلهر توغرىسىدا تهتقىقاتالر ئېلىپ بېرىلىپ بهلگىلىك نهتىجىلهر 
قولغا كهلتۈرۈلگهن بولسىمۇ، تهتقىقات ئۇسۇلى ۋە مهزمۇنى جهھهتته يهنه بهزى 

بۇ ماقالىدە، تىل ماتېرىياللىرى ئامبىرى . هر ۋە مهسىلىلهر ساقالنماقتايېتهرسىزلىكل
تۇنجى قېتىم تىلشۇناسلىقى ۋە كومپيۇتېر تىلشۇناسلىقىنىڭ نهزەرىيه ھهم تهتقىقات ئۇسۇلى 

 مىڭ سۆزلۈك تىل ماتېرىياللىرى ئامبىرىغا 200قوللىنىلىپ ئۇيغۇر تىلىنىڭ سۆز ئامبىرى ۋە 
ى ۋە ستاتىستىكا ئېلىپ بېرىلىش ئاساسىدا ھازىرقى زامان ئۇيغۇر قارىتا مىقدار ئانالىز

تىلىدىكى تۇرغۇن سۆزلهرنىڭ ياسىلىش، تۈرلىنىش ئاالھىدىلىكى ۋە ئىشلىتىلىش چاستوتىسى 
  . قاتارلىقالر تهھلىل قىلىنغان

بىرىنچى قىسىم مۇقهددىمه :  قىسىمغا بۆلۈپ ئورۇنالشتۇرۇلدى8ماقاله مهزمۇنى 
مىدا ماقالىنىڭ مهقسىتى قىسقىچه ئوتتۇرىغا قويۇلغاندىن كېيىن ىبولۇپ، بۇ قىس

تهتقىقاتىمىزنىڭ ئهھمىيىتى، تۇرغۇن سۆز توغرىسىدىكى تهتقىقاتنىڭ ئهھۋالى، تهتقىقات 
ئىككىنچى  .باسقۇچلىرى ۋە ماقاله مهزمۇنىنىڭ ئورۇنالشتۇرۇلۇش ئهھۋالى سۆزلهندى

اتىغا ئائىت نهزەرىيه ۋە ئۇسۇلالر تونۇشتۇرۇلدى قىسىمدا، تىل ماتېرىياللىرى ئامبىرى تهتقىق
 ئۈچىنچى قىسىمدا، ئۇيغۇر تىلى .ھهم تهتقىقاتىمىزنىڭ نهزەرىيه ئاساسى ئوتتۇرىغا قويۇلدى

سۆز ئامبىرى ۋە تىل ماتېرىياللىرى ئامبىرى قۇرۇشقا مۇناسىۋەتلىك مهزمۇنالر ۋە ئۇيغۇر 
اراكتېرى بهلگىسى قويۇشنىڭ كونكرېت تىلىدىكى سۆزلهرنى ئاپتۇماتىك پارچىالش، سۆز خ

 ئۇيغۇر تىلىدىكى تۇرغۇن سۆزلهر توغرىسىداتۆتىنچى قىسىم  .ئۇسۇلى بايان قىلىندى
قىسقىچه چۈشهنچه بولۇپ، بۇ قىسىمدا تۇرغۇن سۆزلهرنىڭ ئېنىقلىمىسى، تۈرلىرى ۋە 

سۆزلهرنىڭ تۇرغۇن بهشىنچى قىسىم . ئورتاق گرامماتىكىلىق ئاالھىدىلىكى تهھلىل قىلىندى
 بولۇپ، بۇ قىسىمدا تۇرغۇن سۆزلهرنىڭ ياسىلىش ياسىلىش ئاالھىدىلىكى توغرىسىدا تهھلىل

ئالتىنچى . يوللىرى ۋە تۇرغۇن سۆز ياسىغۇچى قوشۇمچىالرنىڭ ئۈنۈمدارلىقى تهھلىل قىلىندى
 بولۇپ، بۇ قىسىمدا تۇرغۇن سۆزلهرنىڭ تۈرلىنىش ئاالھىدىلىكى توغرىسىدا تهھلىلقىسىم 

ل ماتېرىياللىرىنى ستاتىستىكىالشتىن كېلىپ چىققان نهتىجه ئاساسىدا ئىسىم، سۈپهت، تى
ئالماش، رەۋىش، سان، مىقدار ۋە تهقلىد قاتارلىق تۇرغۇن سۆزلهرنىڭ تۈرلىنىش 

تۇرغۇن سۆزلهرنىڭ يهتتىنچى قىسىم . ئايرىم تهھلىل قىلىندى- ئاالھىدىلىكى ئايرىم
 بولۇپ، بۇ قىسىمدا تۇرغۇن سۆزلهرنىڭ تهھلىلئىشلىتىلىش چاستوتىسى توغرىسىدا 

ئىشلىتىلىش چاستوتىسى بىر قانچه نۇقتىدىن تهھلىل قىلىندى ۋە ئىشلىتىلىش چاستوتىسىغا 
سهككىزىنچى قىسىم خۇالسه بولۇپ، . ئاساسهن سۆزلهر دەرىجىگه ئايرىپ كۆرسىتىلدى

 شۇنداقال تىل تهتقىقاتىمىزدا ئاساسلىق ھهل قىلىنغان مهسىلىلهر خۇالسىلهندى،
ماتېرىياللىرىنى ستاتىستىكىالش داۋامىدا بايقالغان مهسىلىلهر ۋە بۇندىن كېيىنكى تهتقىقات 

ئاخىرىدا يهنه قوشۇمچه قىلىپ ستاتىستىكا قىلىنغان تىل . تهسهۋۋۇرلىرى ئوتتۇرىغا قويۇلدى
 ئىندېكسى  جهدۋەللهرنىڭ- ماتېرىياللىرىنىڭ كېلىش مهنبهسى، ماقالىدە ئىشلىتىلگهن رەسىم

  .ۋە تىل ماتېرىياللىرى ئامبىرىدىكى يۇقىرى چاستوتىلىق سۆزلهر جهدۋىلى بېرىلدى
  

  ئۇيغۇر تىلى؛ تۇرغۇن سۆز؛ تىل ماتېرىياللىرى؛ سۆز چاستوتىسى؛: ئاچقۇچلۇق سۆزلهر
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论文提要论文提要论文提要论文提要    
 

维吾尔语实词中动词以外的其它词语具有一些共同特点，所以

它们被通称为静词。静词研究是现代维吾尔语研究的重要部分之一。

长期以来，维吾尔语静词研究虽然有了一定的进展，但是在研究方

法和内容上仍然存在着一些问题和不足之处。本文首次运用语料库

语言学和计算语言学的理论、研究方法，对维吾尔语的词库和约 20

万词次的语料进行了定量分析与统计，并在此基础上分析了维吾尔

语静词的构形、构词特点和使用频率。 

本文共分为八个部分：第一部分是绪论。主要概述了本文研究

的目的、意义、静词研究的现状，以及本文的研究步骤和内容安排。

第二部分介绍了语料库语言学的基本理论和方法，指出了本文研究

的理论基础。第三部分阐述了维吾尔语词库、语料库建设的有关内

容和维吾尔语自动分词和词性标注的具体方法。第四部分是静词概

述，论述了现代维吾尔语静词的定义、分类和共同的语法特征等问

题。第五部分是对静词的构词特点分析。这一部分分析了静词的构

词方法和构词词缀的能产性特点。第六部分是对静词的构形特点分

析。这一部分分别分析了名词、形容词、副词、代词、数词、量词、

摹拟词等静词的构形特点。第七部分是对维吾尔语静词的使用频率

分析。这一部分从不同的角度分析了语料库和词库中的静词的数量

和使用频率，并按使用频度对语料库中的静词进行了词汇分级工作。

第八部分是结论，总结了本文所解决的问题和语料分析过程中发现

的一些新问题，提出了今后的研究前景。最后还附了语料的出处、

本文图表的索引和语料库中高频词的频率表。 
 

关键词：维吾尔语；静词；语料；词频 
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AbstractAbstractAbstractAbstract    
    

Because independent words in Uighur, apart from verbs, possess several 
other common characteristics, they are called substantive words. Study of 
substantive words is an important part of modern Uighur language studies. 
For a long time, good progress has been made in this study; however, some 
problems exist unsolved in study methods and contents. In this article, the 
author analyzed inflectional characteristics, word-formation and frequency of 
Uighur substantive words by applying the theories and methods of corpus 
linguistics and computational linguistics on the basis of quantitative analysis of 
Uighur vocabulary and a corpus of 200000 words. 

This article is composed of eight parts. The first part is introduction, 
mainly introduces the significance and status of substantive words studies in 
modern Uighur language, and study methods and content of the article. The 
second part is about corpus linguistics, in this part the author mainly 
discussed the study approach and theoretical basis of the article. In the third 
part, the author introduced the construction of Uighur language corpus and 
automatic parsing method of the corpus. The forth part is about definition, 
classes and common characteristics of substantive words. The fifth part is 
about formation of substantive words, mainly discussed the ways of word 
formation and productivity of derivational affixes. The sixth part is about 
inflection of substantive words, mainly discussed the inflectional features of 
noun, adjective, adverb, pronoun, numerical, measure words and imitative 
words. The seventh part is about frequency of substantive words in corpus, in 
this part the author analyzed the number and frequency of substantive words 
from different aspects, also derived the high frequency words to several 
classes. The last part is conclusion; in this part the author concluded the 
achievements of the article, new findings during corpus analysis and future 
prospects. The article also includes three appendixes such as source of texts, 
index of diagrams and the table of high frequency words. 
 
Key words: Uighur; substantive words; corpus; word frequency. 
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IIIIمۇقهددىمه مۇقهددىمه مۇقهددىمه مۇقهددىمه     

 
تۇرغۇن سۆزلهر ئۇيغۇر تىلىدىكى مۇستهقىل سۆزلهر ئىچىدە پېئىلدىن باشقا سۆزلهرگه 

. قارىتىلغان بولۇپ، ئۇيغۇر تىلى تهتقىقاتىدا تۇرغۇن سۆز تهتقىقاتى مۇھىم سالماقنى ئىگىلهيدۇ
غۇن تهتقىقاتالر ئېلىپ بېرىلدى ۋە نهتىجىلهر قولغا بۇندىن ئىلگىرى تۇرغۇن سۆزلهر توغرىسىدا نۇر

لېكىن تۇرغۇن سۆزلهر توغرىسىدىكى تهتقىقات تېخى مۇكهممهل، تولۇق بولۇپ . كهلتۈرۈلدى
. نۇرغۇن مهسىلىلهر ئىزدىنىشىمىزنى، ھهل قىلىشىمىزنى كۈتۈپ تۇرۇۋاتماقتا. كهتكىنى يوق

لىرىنىڭ مهيدانغا كېلىشى تىل تهتقىقاتىدا يېڭى ئۇنىڭ ئۈستىگه يېڭى نهزەرىيه ۋە تهتقىقات ئۇسۇل
نهزەرىيىنى يېتهكچى قىلىپ يېڭى ئۇسۇلالرنى، ئىلغار ۋاستىلهرنى قوللىنىشىمىزغا تۈرتكه 

تهتقىقاتمىزدا مۇشۇ ئهھۋالالرنى چىقىش قىلىپ تۇرغۇن سۆزلهر توغرىسىدا . بولۇۋاتماقتا
لى جهھهتته، كومپيۇتېرنى تهتقىقات تهتقىقات ئۇسۇ. ستاتىستىكىلىق تهھلىل ئېلىپ باردۇق

. ۋاستىسى، ھهر خىل  تىل ماتېرىياللىرىنى ۋە سۆز ئامبىرىنى تهتقىقات ئوبيېكتى قىلدۇق
كوميۇتېر تىلشۇناسلىقى ۋە تىل ماتېرىياللىرى ئامبىرى تىلشۇناسلىقىنىڭ نهزەرىيىلىرىنى يېتهكچى 

نىش ئاالھىدىلىكى ۋە ئىشلىتىلىش مۇشۇ ئاساستا تۇرغۇن سۆزلهرنىڭ ياسىلىش، تۈرلى. قىلدۇق
  .چاستوتىسى قاتارلىقالرنى تهھلىل قىلدۇق

ھازىرقى زامان ئۇيغۇر تىلىدىكى تۇرغۇن سۆزلهر توغرىسىدا ستاتىستىكىلىق تهتقىقاتنىڭ ھازىرقى زامان ئۇيغۇر تىلىدىكى تۇرغۇن سۆزلهر توغرىسىدا ستاتىستىكىلىق تهتقىقاتنىڭ ھازىرقى زامان ئۇيغۇر تىلىدىكى تۇرغۇن سۆزلهر توغرىسىدا ستاتىستىكىلىق تهتقىقاتنىڭ ھازىرقى زامان ئۇيغۇر تىلىدىكى تۇرغۇن سۆزلهر توغرىسىدا ستاتىستىكىلىق تهتقىقاتنىڭ  ....1111
    ئهھمىيىتىئهھمىيىتىئهھمىيىتىئهھمىيىتى

بۇ تهتقىقاتنىڭ ئهھمىيىتى كۆپ تهرەپلىمه بولۇپ قىسقىچه تۆۋەندىكىدەك ئۈچ نۇقتىغا 
 :دۇيىغىنچاقالشقا بولى

تهتقىقاتىمىزدا كۆپ مىقداردىكى ئهمهلىي تىل ماتىرىياللىرى ئاساس قىلىنىپ  )1
ستاتىستىكىلىق تهھلىل ئۇسۇلى قوللىنىلغاچقا، تهتقىقات نهتىجىسى ئهمهلىيهتكه بىر قهدەر 

تۇرغۇن سۆزلهرنىڭ ئاالھىدىلىكى سۆز ئامبىرى ۋە تىل ماتېرىياللىرى توغرىسىدىكى . ئۇيغۇن
ىسى بىلهن بىرلهشتۈرۈپ جهدۋەل، رەسىم، دىائگراممىالر ئارقىلىق ستاتىستىكا نهتىج

 ئوتتۇرىغا قويۇش، ھازىرقى زامان ئۇيغۇر نىچۈشهندۈرۈلگهن بولغاچقا، بهزى يىڭى مهسىلىلهر
تىلىدىكى تۇرغۇن سۆزلهر توغرىسىدىكى تهتقىقاتالرنى يىڭى تهتقىقات ئۇسۇلى بىلهن تهمىنلهش 

 .تكه ئىگهقاتارلىقالردا مۇھىم ئهھمىيه
ئۇيغۇر تىلى ماتېرىياللىرىنى كومپيۇتېردا بىر تهرەپ قىلىشتا چۇقۇم ھهل قىلىشقا  )2

سۆزلهرنى ئايرىش ۋە تۈرلهنگهن سۆزلهرنى تومۇر ( سۆزلهرنى پارچىالش-- تېگىشلىك مهسىله 
ۋە سۆزلهرنىڭ خاراكتېرىگه ئاپتوماتىك بهلگه ) بىلهن قوشۇمچىغا پارچىالشنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ

شۇڭا ئالدى بىلهن ئۇيغۇر تىلىدىكى سۆزلهرنى ئاپتوماتىك پارچىالش ۋە . ويۇشتىن ئىبارەتق
بهلگه قويۇش سىستېمىسى تهتقىق قىلىنىپ ياسىلىشى ۋە تىل ماتېرىياللىرىنى تهھلىل قىلىشتا 

تهتقىقاتمىزدا ئۇزاق مۇددەتلىك ئىزدىنىش ئارقىلىق بۇ سىستېمىنى ياساپ . ئىشلىتىلىشى كېرەك
ئېنىقكى، بۇ سىستېمىنىڭ . ۇق ۋە تىل ماتېرىياللىرىنى تهھلىل قىلىشتا ئىشلهتتۇقچىقت

دېمهك، بۇ سىستېما ئۇيغۇر . ياسىلىشى بۇ جهھهتتىكى دەسلهپكى ئىزدىنىش ھېسابلىنىدۇ

، تىلنى )机器翻译(تىلىدىكى سۆزلهرنىڭ چاستوتىسىنى ستاتىستىكىالش، ماشىنا تهرجىمىسى
 .  قاتارلىقالردا مۇھىم ئهھمىيهتكه ئىگهكومپيۇتېردا بىر تهرەپ قىلىش

ئهمهلىي تىل پاكىتلىرىدىن خۇالسىلهپ چىقىرىلغان تۇرغۇن سۆزلهرنىڭ ياسىلىش  )3
ئاالھىدىلىكى، مورفولوگىيىلىك تۈرلىنىش ئاالھىدىلىكى ۋە سۆزلهرنىڭ چاستوتىسى قاتارلىق 
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ىتىش قاتارلىق تهرەپلهردىكى تهتقىقات نهتىجىسىنى تىل ئوقۇتۇش، تىل ئۆگىنىش، ئىشل
بۇ مهزكۇر ماقالىنىڭ يهنه بىر مۇھىم ئهھمىيىتىدىن . پايدىلىنىشقا بولىدۇه تهرەپلهردە بىۋاسىت

  . ئىبارەت
    ھازىرقى زامان ئۇيغۇر تىلىدىكى تۇرغۇن سۆزلهر توغرىسىدىكى  تهتقىقاتنىڭ ئهھۋالىھازىرقى زامان ئۇيغۇر تىلىدىكى تۇرغۇن سۆزلهر توغرىسىدىكى  تهتقىقاتنىڭ ئهھۋالىھازىرقى زامان ئۇيغۇر تىلىدىكى تۇرغۇن سۆزلهر توغرىسىدىكى  تهتقىقاتنىڭ ئهھۋالىھازىرقى زامان ئۇيغۇر تىلىدىكى تۇرغۇن سۆزلهر توغرىسىدىكى  تهتقىقاتنىڭ ئهھۋالى ....2222

قاتىدا تىل تهتقىئۇسۇلى مۇستهقىل سۆزلهرنى پېئىل ۋە تۇرغۇن سۆزلهرگه ئايرىش 
جۈملىدىن ئۇيغۇر تىلى تهتقىقاتىدىمۇ سۆزلهرنى پېئىل ۋە . ئۇزۇندىن بىرى قوللىنىلىپ كېلىۋاتىدۇ

بۇندىن ئون ئهسىر بۇرۇنال ئۇلۇغ تىلشۇناس . تۇرغۇن سۆزلهرگه ئايرىش ئۇزۇن تارىخقا ئىگه
ئىككى ناملىق ئهسىرىدە دىۋاندىكى سۆزلهملهرنى » تۈركىي تىلالر دىۋانى«مهھمۇت قهشقهرى 

ئاۋۋال . ھهر بىر بۆلۈمنى ئىسىمالر ۋە پېئىلالر شهكلىدە ئىككىگه ئايرىدىم« . خىلغا ئايرىغان
ئىسىمالرنى، ئاندىن پېئىلالرنى كهلتۈردۈم ۋە ھهر بىرىنى ئۆز ئورنىغا قاراپ، باپالرغا 

دا نىڭ ئۇيغۇرچه تهرجىمىسى توغرىسى»دىۋان» «ئىسىم« ئهمهلىيهتته بۇ يهردىكى ①».ئايرىدىم
بېرىلگهن ئىزاھاتتا كۆرسىتىلگهندەك، زامان بىلهن تۈرلهنمهيدىغان ھهممه سۆز تۈركۈملىرى 

مهھمۇت . نى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ)ئىسىم، سۈپهت، سان، ئالماش ۋە رەۋىشلهر: مهسىلهن(
بۇنىڭدا سۆزلهرنىڭ . قهشقهرىنىڭ بۇ خىل ئايرىش ئۇسۇلى مۇھىم ئهھمىيهتكه ئىگه

شۇندىن تارتىپ تۇرغۇن سۆزلهر توغرىسىدىكى . رى نهزەردە تۇتۇلغانگرامماتىكىلىق پهرقلى
تۇرغۇن . تهتقىقات پېئىلالر توغرىسىدىكى تهتقىقات بىلهن يانداش ھالدا داۋاملىشىپ كهلدى

ئهڭ يېقىنقى . سۆزلهر ھهر خىل نۇقتىدىن خىلمۇ خىل نامالر ئاستىدا تهتقىق قىلىنىپ كهلدى
ساق، تهتقىقاتچىالرنىڭ ئورتاق تىرىشچانلىقى ئارقىلىق ھازىرقى تهتقىقات ئهھۋالىنى ئېلىپ ئېيت

بۇالر ھهر . زامان ئۇيغۇر تىلى تۇرغۇن سۆزلهر تهتقىقاتىدا نۇرغۇن نهتىجىلهر بارلىققا كهلدى
قازاقىستان پهنلهر ] 1[مهسىلهن، . خىل ئىلمىي ئهسهر، ئىلمىي ماقالىلهرنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ

، شىنجاڭ خهلق )ئۇيغۇرچه، ئىككى قىسىم(» زامان ئۇيغۇر تىلىھازىرقى «: ئاكادېمىيىسى
» ھازىرقى زامان ئۇيغۇر تىلى گرامماتىكىسى«]2[؛ .نهشرى-1يىلى - 1985نهشرىياتى 

ھازىرقى زامان «]3[ئاي مىللهتلهر نهشرىياتى؛ -6يىلى -1993، خهمىت تۆمۈر، )مورفولوگىيه(
ش ئۇ ] 4[يىلى شىنجاڭ خهلق نهشرىياتى؛ - 1996، چېڭ شىلياڭ، »ئۇيغۇر تىلى گرامماتىكىسى

) يىل-1984(» ئۇيغۇر تىلى مهسىلىلىرى«يېزىق خىزمىتى كومىتېتى تۈزگهن -ئا ر مىللهتلهر تىل
شىنجاڭ «ئۇندىن سىرت . قاتارلىقالر....دىكى تۇرغۇن سۆزلهرگه ئائىت ماقالىلهر

» )民族语文(يېزىقى- تىلمىللهتلهر «، »تىل ۋە تهرجىمه«، »ئۇنىۋېرسىتېتى ئىلمىي ژۇرنىلى
ئهسهرلهر -ۋە باشقا ئىلمىي ژۇرنالالردا ئېالن قىلىنغان ئۇيغۇر تىلى گرامماتىكىسىغا ئائىت ماقاله

لېكىن بۇالرنىڭ ئىچىدە مهخسۇس تۇرغۇن سۆزلهرگه ئاتالغانلىرى . بۇنىڭ دەلىلى بوالاليدۇ
 كىرىدىغان سۆزلهرنى ناھايىتى ئاز بولۇپ، بهزىسى ئۇيغۇر تىلىدىكى تۇرغۇن سۆز دائىرىسىگه

.  ئايرىم تهتقىق قىلغان بولسا، بهزىسى ئۇالرنىڭ مهلۇم بىر نۇقتىسىنى نىشان قىلغان- ئايرىم
تۇرغۇن سۆز تهتقىقاتنىڭ نۆۋەتتىكى ئهھۋالىدىن قارىغاندا، تهتقىقات ئۇسۇلىمىزدا بهزى 

قتىمۇ شۇندا. مهسىلىلهر بار، نۇرغۇن مهسىلىلهر تېخى تولۇق ئايدىڭالشتۇرۇلمىغان
ئالدىنقىالرنىڭ تۇرغۇن سۆزلهر توغرىسىدىكى ئايرىم تهتقىقاتلىرى بىزنىڭ تۇرغۇن سۆزلهرنى بىر 

  .پۈتۈنلۈك نۇقتىسىدىن تهھلىل قىلىشىمىزنى ئاساس بىلهن تهمىنلهيدۇ
    تهتقىقات باسقۇچلىرى ۋە ماقاله مهزمۇنلىرىنىڭ ئورۇنالشتۇرۇلۇشىتهتقىقات باسقۇچلىرى ۋە ماقاله مهزمۇنلىرىنىڭ ئورۇنالشتۇرۇلۇشىتهتقىقات باسقۇچلىرى ۋە ماقاله مهزمۇنلىرىنىڭ ئورۇنالشتۇرۇلۇشىتهتقىقات باسقۇچلىرى ۋە ماقاله مهزمۇنلىرىنىڭ ئورۇنالشتۇرۇلۇشى ....3333

ر توغرىسىدىكى تهتقىقات ئۈچ قهدەم بويىچه ھازىرقى زامان ئۇيغۇر تىلى تۇرغۇن سۆزله
                                                        

. نهشرى-1ئاي - 8يىلى -1980، شىنجاڭ خهلق نهشرىياتى، )ئۇيغۇرچه(» تۈركىي تىلالر دىۋانى«:  مهھمۇت قهشقهرى ①
  .بهت- 5
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ئاساسىدا سۆز ئامبىرى » ئۇيغۇر تىلىنىڭ ئىزاھلىق لۇغىتى«بىرىنچى قهدەمدە . ئېلىپ بېرىلىدى
ۋە ھهر خىل قوشۇمچىالرنىڭ ئامبارلىرى قۇرۇلدى؛ شۇنداقال، ھهر خىل ) ئېلېكترونلۇق لۇغهت(

پالندى ھهم ئۇالرغا قارىتا تالالش، رەتلهش ژانىردىكى ئهسهرلهرنىڭ كومپيۇتېردىكى تېكىستى تو
.  مىڭ سۆزلۈك تىل ماتېرىياللىرى ئامبىرى ياسالدى200خىزمىتى ئېلىپ بېرىلىپ تهخمىنهن 

ئىككىنچى قهدەمدە تىل ماتېرىياللىرى ئامبىرىدىكى سۆزلهرنى ئىزدەش، سۆزلهرنى پارچىالش، 
رلهرگه ئايرىش، ستاتىستىكا قىلىش، سۆز خاراكتېرىگه ئاپتوماتىك بهلگه قويۇش، سۆزلهرنى تۈ

ئۇيغۇر تىلىدىكى  «-- ئانالىز قىلىش قاتارلىقالردا ئىشلىتىلىدىغان ئاددىي يۇمشاق دېتال
 UWTS)  Uighur Word» سۆزلهرنى ئاپتوماتىك پارچىالش ۋە بهلگه قويۇش سىستېمىسى

Tagging System ېتالنىڭ  تهتقىق قىلىنىپ ياسالدى ھهم مۇشۇ د)نىڭ قىسقارتىلمىسى
ئۈچىنچى قهدەمدە گرامماتىكا نۇقتىسىدىن . ياردىمىدە  خام تىل ماتېرىياللىرى پىششىقالندى

مۇشۇ ئاساستا تۇرغۇن سۆزلهرنىڭ . تىل ماتېرىياللىرى ستاتىستىكا ۋە تهھلىل قىلىندى
ياسىلىش، تۈرلىنىش ئاالھىدىلىكى، ئىشلىتىلىش چاستوتىسى قاتارلىقالر خۇالسىلهندى ۋە 

  . يېزىپ چىقىلدىماقاله
  : قىسىمغا بۆلۈپ ئورۇنالشتۇرۇلدى7ماقاله مهزمۇنى 

مۇقهددىمه قىسمىدا، ماقالىنىڭ مهقسىتى قىسقىچه ئوتتۇرغا قويۇلغاندىن كېيىن 
تهتقىقاتىمىزنىڭ ئهھمىيىتى، تۇرغۇن سۆز تهتقىقاتنىڭ ئهھۋالى، تهتقىقات باسقۇچلىرى ۋە ماقاله 

  .الى سۆزلهندىمهزمۇنىنىڭ ئورۇنالشتۇرۇلۇش ئهھۋ
ئىككىنچى قىسىمدا، تىل ماتېرىياللىرى ئامبىرى تهتقىقاتىغا ئائىت نهزەرىيه ۋە ئۇسۇلالر 

  .تونۇشتۇرۇلدى ۋە تهتقىقاتىمىزنىڭ نهزەرىيه ئاساسى ئوتتۇرغا قويۇلدى
 سۆز ئامبىرى ۋە تىل ماتېرىياللىرى ئامبىرى قۇرۇشقا ئۈچىنچى قىسىمدا، ئۇيغۇر تىلى

زمۇنالر ۋە ئۇيغۇر تىلىدىكى سۆزلهرنى ئاپتوماتىك پارچىالش، سۆز خاراكتېرى مۇناسىۋەتلىك مه
  .بهلگىسى قويۇشنىڭ كونكرېت ئۇسۇلى بايان قىلىندى

تۆتىنچى قىسىمدا، تۇرغۇن سۆزلهرنىڭ ئېنىقلىمىسى، تۈرلىرى ۋە ئورتاق گرامماتىكىلىق 
  .ئاالھىدىلىكى تهھلىل قىلىندى

نىڭ ياسىلىش يوللىرى ۋە تۇرغۇن سۆز ياسىغۇچى بهشىنچى قىسىمدا، تۇرغۇن سۆزلهر
  .قوشۇمچىالرنىڭ ئۈنۈمدارلىقى تهھلىل قىلىندى

ئالتىنچى قىسىمدا، ھهر قايسى سۆز تۈركۈملىرى بويىچه تۇرغۇن سۆزلهرنىڭ تۈرلىنىش 
  .ئاالھىدىلىكى تهھلىل قىلىندى

نۇقتىدىن يهتتىنچى قىسىمدا، تۇرغۇن سۆزلهرنىڭ ئىشلتىلىش چاستوتىسى بىر قانچه 
تهھلىل قىلىندى ۋە ئىشلىتىلىش چاستوتىسىغا ئاساسهن سۆزلهر دەرىجىگه ئايرىپ 

  .كۆرسىتىلدى
ئاخىرىدا يهنه قوشۇمچه قىلىپ ستاتىستىكا قىلىنغان تىل ماتېرىياللىرىنىڭ كېلىش 
مهنبهسى، ماقالىدە ئىشلىتىلگهن رەسىم، جهدۋەللهرنىڭ ئىندېكسى ۋە يۇقىرى چاستوتىلىق 

 .هدۋىلى بېرىلدىسۆزلهر ج
 

    ماقالىدە ئىشلىتىلگهن بهلگىلهرماقالىدە ئىشلىتىلگهن بهلگىلهرماقالىدە ئىشلىتىلگهن بهلگىلهرماقالىدە ئىشلىتىلگهن بهلگىلهر ....4444
تىل ماتېرىياللىرى ئامبىرىدا سۆزلهرنىڭ خاراكتېرىگه بهلگه قويۇشتا ماقالىدە ۋە 

، )d(، رەۋىش )a(، سۈپهت )v(، پېئىل )n(ئىسىم : تۆۋەندىكى شهرتلىك بهلگىلهر قوللىنىلدى
، يۈكلىمه )c(، باغلىغۇچى )k(ىركهلمه ، ت)t(، تهقلىد سۆز )q(، مىقدار )m(، سان )r(ئالماش 

)y( ئىملىق ،)i( خاس ئىسىم ،)na(  
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IIIIIIII تىل ماتېرىياللىرى ئامبىرى تهتقىقاتىنىڭ ئومۇمىي ئهھۋالى ۋە تهتقىقاتىمىزنىڭ نهزەرىيه  تىل ماتېرىياللىرى ئامبىرى تهتقىقاتىنىڭ ئومۇمىي ئهھۋالى ۋە تهتقىقاتىمىزنىڭ نهزەرىيه  تىل ماتېرىياللىرى ئامبىرى تهتقىقاتىنىڭ ئومۇمىي ئهھۋالى ۋە تهتقىقاتىمىزنىڭ نهزەرىيه  تىل ماتېرىياللىرى ئامبىرى تهتقىقاتىنىڭ ئومۇمىي ئهھۋالى ۋە تهتقىقاتىمىزنىڭ نهزەرىيه 

    ئاساسىئاساسىئاساسىئاساسى
 

ريانىنى بۇ ماقالىدە ستاتىستىكا، تهھلىل قىلىنغان تىل ماتېرىياللىرىنىڭ پىششىقلىنىش جه
چۈشىنىش ئۈچۈن تىل ماتېرىياللىرى ئامبىرى بىلهن ۋە ئۇنىڭغا مۇناسىۋەتلىك مهزمۇنالر بىلهن 

  :تونۇشۇپ ئۆتهيلى
    تىل ماتېرىياللىرى ئامبىرى ۋە تىل ماتېرىياللىرى ئامبىرى تىلشۇناسلىقىتىل ماتېرىياللىرى ئامبىرى ۋە تىل ماتېرىياللىرى ئامبىرى تىلشۇناسلىقىتىل ماتېرىياللىرى ئامبىرى ۋە تىل ماتېرىياللىرى ئامبىرى تىلشۇناسلىقىتىل ماتېرىياللىرى ئامبىرى ۋە تىل ماتېرىياللىرى ئامبىرى تىلشۇناسلىقى. . . . 1111

ا ئاددىي قىلىپ ئېيتقاندا ئىلمىي ئۇسۇلد) 语料库,corpus(تىل ماتېرىياللىرى ئامبىرى
بۇ يهردىكى تىل . توپالنغان ۋە ساقالنغان بىر يۈرۈش تىل ماتېرىياللىرىنى كۆرسىتىدۇ

ماتېرىياللىرى دېگىنىمىز مهلۇم بىر تىلدا تهبئىي كۆرۈلگهن ئاغزاكى ياكى يازما ھالهتتىكى سۆز، 
  .جۈمله، ئابزاسالردىن ئىبارەت

 ) 语料库语言学，corpus Linguistics(تىل ماتېرىياللىرى ئامبىرى تىلشۇناسلىقى 
تىل ماتېرىياللىرى ئامبىرىنى ئاساس قىلىپ تىلنى تهتقىق قىلىدىغان بىر خىل تىل تهتقىقات 

باشقىچه قىلىپ ئېيتقاندا، تىل ماتېرىياللىرى ئامبىرى تىلشۇناسلىقىدا  ②.ئۇسۇلىدىن ئىبارەت
هھلىل تىل ماتېرىياللىرى تهتقىقات مهنبهسى ھهم تىلنى ئىپادىلهش، تىل مهسىلىلىرىنى ت

تىل ماتېرىياللىرى ئامبىرىنى ئاساس قىلغان تهتقىقات  ③.قىلىشنىڭ پاكىت ئاساسى قىلىنىدۇ
يىللىرىدىن باشالپ يېرىم ئهسىردەك ۋاقىت ئىچىدە بىخلىنىش، -50ئۇسۇلى ئالدىنقى ئهسىرنىڭ 

راۋاجلىنىش، گۈللىنىش باسقۇچلىرىنى بېسىپ ئۆتۈپ تىل تهتقىقاتىدا ئىنتايىن مۇھىم رول 
ئىلمىيلىك نۇقتىسىدىن قارىغاندا، تىل «:  ئېيتقاندەك) Leech (خۇددى لىچ. يناپ كهلدىئو

ماتېرىياللىرى ئامبىرى ئارقىلىق ئېرىشىلگهن نهتىجىنى ئىسپاتلىغىلى بولغانلىقتىن ئۇ ئىنتايىن 

  ④».كۈچلۈك بىر تهتقىقات ئۇسۇلىدىن ئىبارەت
ى تهتقىقاتىنىڭ سۈرئىتى ئىنتايىن تىز دۆلهت ئىچى ۋە سىرتىدا تىل ماتېرىياللىرى ئامبىر

يىلى -1964. بولۇپ، سىغىمى تهدرىجىي چوڭىيىش  ۋە تۈرى  ئاۋۇشقا قاراپ تهرەققىي قىلماقتا
ئۇنىۋېرسىتېتى دۇنيادىكى بىرىنچى ئۆلچهملىك تىل ماتېرىياللىرى ) Brown(ئامېرىكا بروۋن

بۇ تىل ماتېرىياللىرى ئامبىرىدا . ى بروۋن تىل ماتېرىياللىرى ئامبىرىنى قۇرۇپ چىقت-- ئامبىرى
سىستېمىالشقان ماتېرىيال توپالش پرىنسىپى قوللىنىلغان بولۇپ، شۇ ۋاقىتتا ئېالن قىلىنغان، 

.  خىل تېمىدىكى تېكىستلهرنى توپالپ ئامبارنىڭ كۆلىمىنى بىر مىليون سۆزگه يهتكۈزگهن15
 تېزلىكته تهرەققى قىلىپ ئهڭ يۇقىرى يىلالرنىڭ بېشىغا كهلگهندە تىل ماتېرىياللىرى ئامبىرى-90

. پهللىگه يهتكهن، يۈز مىليون سۆزلۈك چوڭ تىل ماتېرىيال ئامبارلىرى بارلىققا كهلگهن
يىلالردىن كېيىن تىل ماتېرىياللىرى ئامبىرى تهتقىقاتى كهڭ تۈردە قانات - 90دۆلىتىمىزدىمۇ 

ۇنىڭ ئىچىدە چىڭخۇا ب. يايدۇرۇلدى، خېلى كۆپ تىل ماتېرىيال ئامبارلىرى قۇرۇلدى
ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ خهنزۇ تىلى تىل ماتېرىياللىرى ئامبىرى، بېيجىڭ ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ تىل 
                                                        

② 《语料库语言学》，黄昌宁、李涓子，商务印书馆，2002.4 
③  An Introduction to Corpus Linguistics, Graeme Kennedy, 外语教学与研究出版

社．2000.8 
④ Leech.G ,  (1993), Corpus annotation schemes, Literary and Linguistic Computing. 8 (4), 
pp. 275-281 
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) مىڭ جۈملىلىك30(مىڭ سۆزلۈك640ماتېرىياللىرى ئامبىرى، خاربىن سانائهت ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ 
ېرىياللىرى ئىنگلىزچه قوش تىللىق تىل مات-سۆز خاراكتېرى بهلگىلىرى قويۇلغان خهنزۇچه

  ⑤.ئامبىرى قاتارلىقالر كهڭ كۆلهمرەكلىرى ھېسابلىنىدۇ
يىلالرنىڭ -90. ئۇيغۇر تىلىنىڭ تىل ماتېرىياللىرى ئامبىرى تهتقىقاتى كېيىنرەك باشالندى

ئاخىرىدا بىر قىسىم تهتقىقات ئورۇنلىرى ۋە تهتقىقاتچىالر ئۆزلىرىنىڭ ئوخشىمىغان ئېھتىياجى 
گهرچه يېقىندىن بىرى ئۇيغۇر . ېرىياللىرى ئامبىرىنى قۇرۇپ چىقتىئۈچۈن ئوخشىمىغان تىل مات

تىلىنىڭ تىل ماتېرىياللىرى ئامبىرى قۇرۇش ئىشلىرىدا زور ئىلگىرىلهش بولغان بولسىمۇ، لېكىن 
ئىنگلىز، خهنزۇ، موڭغۇل تىلىدىكىگه سېلىشتۇرغاندا بهلگه قويۇش شهكلىنىڭ ئۆلچهملىشىشى، 

ش دەرىجىسى، تىل ماتېرىياللىرىنىڭ ئورتاق پايدىلىنىشچانلىقى سىستېمىلىشىشى، پىششىقلىنى
ۋە تىل ماتېرىياللىرى ئامبىرىدىن پايدىلىنىپ تىل تهتقىقاتى ئېلىپ بېرىش قاتارلىق تهرەپلهردە 

بۇ خىل ئهھۋال ئۇيغۇر تىلىنى كومپيۇتېردا بىر تهرەپ قىلىش . يهنىال بىر قهدەر كهينىدە
 تىل تهتقىقات ئىشلىرىنىڭ تهرەققىياتىنى توسۇۋاتقان ئامىلالرنىڭ ئىشلىرىنىڭ راۋاجلىنىشىنى ۋە

  .بىرى بولۇپ تۇرۇۋاتماقتا
        تىل ماتېرىياللىرى ئامبىرىنىڭ تىل تهتقىقاتىدىكى قوللىنىلىشىتىل ماتېرىياللىرى ئامبىرىنىڭ تىل تهتقىقاتىدىكى قوللىنىلىشىتىل ماتېرىياللىرى ئامبىرىنىڭ تىل تهتقىقاتىدىكى قوللىنىلىشىتىل ماتېرىياللىرى ئامبىرىنىڭ تىل تهتقىقاتىدىكى قوللىنىلىشى ....2222

تىل ماتېرىياللىرى ئامبىرىنىڭ تىل تهتقىقاتىدىكى رولى شۇكى، ئۇ تهتقىقاتچىالرنى ئىنتايىن 
 مهلۇماتلىرى بىلهن تهمىنلهپ، تىل تهتقىقاتىدا تېخىمۇ ئوبيېكتىپ -قئهمهلىي بولغان تىل سانلى

تىل ماتېرىياللىرى ئامبىرى تىلنىڭ ھهر قايسى . يهكۈنلهرنى چىقىرىشىغا ياردەم بېرەلهيدۇ
  .قاتالملىرىدىكى تهتقىقاتالردا ئىنتايىن مۇھىم رولالرنى ئوينىيااليدۇ

 لېكسىكا تهتقىقاتىدا قوللىنىلىشى) 1 
ا ساھهسىدە لۇغهت تۈزۈش جهھهتته تىل ماتېرىياللىرى ئامبىرىنىڭ رولى ئهڭ لېكسىك

ئهنەئنىۋى لۇغهت تۈزۈش ئۇسۇلىدىن پهرقىلىق ھالدا تىل ماتېرىياللىرى ئامبىرى . گهۋدىلىك
يهنى تىل ماتېرىياللىرى . لۇغهت تۈزگۈچىلهرنى ھهم قۇالي ھهم ئىلمىي ئۇسۇل بىلهن تهمىنلهيدۇ

نىڭ ھهر خىل مهنىسى، بىرىكىش ئاالھىدىلىكى، كۆپ ئىشلىتىلىش شهكلى، ئامبىرى مهلۇم سۆز
ئۇنىڭ مهنىداش سۆزلىرى، كۆرۈلۈش شهرتى، ئىشلىتىلىش چاستوتىسى قاتارلىقالر توغرىسىدا 

  .توغرا ئۇچۇرالرنى بېرەلهيدۇ
ئۇندىن سىرت بىر تىلنىڭ ئاساسىي لۇغهت تهركىبى، ئادەتتىكى لۇغهت تهركىبىنى ۋە 

 ئىچكى تارماقلىرىنى ئايرىش؛ سۆزلهرنىڭ ئىشلىتىلىش چاستوتىسى ۋە تارقىلىش ئۇالرنىڭ
ئاالھىدىلىكىگه ئاساسهن سۆزلهرنى دەرىجىگه ئايرىش قاتارلىقالردىمۇ تىل ماتېرىياللىرى ئامبىرى 

  .كهم بولسا بولمايدۇ
 گرامماتىكا تهتقىقاتىدا قوللىنىلىشى) 2

تهتقىقاتىدا سۆز، سۆز بىرىكمىسى، جۈمله تىل ماتېرىياللىرى ئامبىرى گرامماتىكا 
  .تهتقىقاتىدا ئۆزىنىڭ رولىنى جارى قىلدۇرااليدۇ

مورفولوگىيىلىك ئانالىز ئېلىپ بېرىشتا، تىل ماتېرىياللىرى ئامبىرى ئارقىلىق مهلۇم 
گرامماتىكىلىق كاتېگورىيه ياكى گرامماتىكىلىق ئاالھىدىلىكنى، مهلۇم سۆز تۈركۈمىدىكى 

رفولوگىيىلىك ئاالھىدىلىكى ۋە تارقىلىش ئاالھىدىلىكىنى، قوشۇمچىالرنىڭ سۆزلهرنىڭ مو
تارقىلىش ئاالھىدىلىكىنى، مهلۇم گرامماتىكىلىق ۋاستىنىڭ كۆرۈلۈش ئهھۋالى ياكى رولىنى 

  .بىۋاسىته تهكشۈرۈشكه، ئانالىز قىلىشقا بولىدۇ
بىرىكمىسى ۋە سىنتاكسىس تهتقىقاتىدا تىل ماتېرىياللىرى ئامبىرى ئارقىلىق سۆز 

                                                        

⑤蒙古语语料库建设研究与实现，硕士学位论文，第 4 页 
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جۈملىلهرنىڭ تىپلىرىنى ستاتىستىكىلىق تهھلىل قىلىشقا، سۆزلهر ۋە سۆز بىرىكمىلىرىنىڭ 
  .بىرىكىش قانۇنىيىتى ۋە ئاالھىدىلىكىنى تهھلىل قىلىشقا بولىدۇ

دا )话语分析(تىل ماتېرىياللىرى ئامبىرىنىڭ ئېيتىم  ئانالىزى ) 3
 قوللىنىلىشى

 ئانالىزى ئۈچۈنمۇ ناھايىتى مۇھىم ئاساس بولۇپ تىل ماتېرىياللىرى ئامبىرى ئېيتىم
تهتقىقاتچىالر مهقسهتلىك قۇرۇلغان تىل ماتېرىياللىرى ئامبىرى ئارقىلىق . ھېسابلىنىدۇ

مهسىلهن، . كومپيۇتېردىن پايدىلىنىپ ھهر خىل ئانالىزالرنى ناھايتى تېز ھهم توغرا قىالاليدۇ
 تالالشقا ئىگه، بۇنىڭ ئىچىدە قايسىسى ئهڭ بهلگىلىك كونتېكىستتا سۆزلىگۈچىلهر قايسى خىل

  .تىپىك، قايسىسى كۆپ كۆرۈلمهيدۇ دېگهندەك مهسىلىلهرنى ھهل قىلغىلى بولىدۇ
ئۇندىن سىرت تىل ماتېرىياللىرى ئامبىرى تىل ئوقۇتۇشى، ئهسهر ۋە يازغۇچىالرنىڭ تىل 

ئۇ يهنه  . ققا ئىگهئۇسلۇبىنى تهھلىل قىلىش قاتارلىق تهرەپلهردىمۇ مۇھىم ئىشلتىلىشچانلى
  .كومپيۇتېر تىلشۇناسلىقى ۋە ماشىنا تهرجىمه تهتقىقاتىدىمۇ مۇھىم رول ئوينايدۇ

    تهتقىقاتىمىزنىڭ نهزەرىيه ئاساسى ۋە تهتقىقاتىمىزدا قولالنغان ئۇسۇلتهتقىقاتىمىزنىڭ نهزەرىيه ئاساسى ۋە تهتقىقاتىمىزدا قولالنغان ئۇسۇلتهتقىقاتىمىزنىڭ نهزەرىيه ئاساسى ۋە تهتقىقاتىمىزدا قولالنغان ئۇسۇلتهتقىقاتىمىزنىڭ نهزەرىيه ئاساسى ۋە تهتقىقاتىمىزدا قولالنغان ئۇسۇل ....3333
مۇقهددىمه قىسمىدا ئېيتقىنىمىزدەك، تۇرغۇن سۆزلهر توغرىسىدىكى ستاتىستىكىلىق 

ىياللىرى ئامبىرى تىلشۇناسلىقىنىڭ تهتقىقات ئۇسۇلىنى قوللىنىپ سۆز تهتقىقاتىمىز تىل ماتېر
ئامبىرى ۋە باشقا ئهمهلىي تىل ماتېرىياللىرىغا قارىتىلغان ستاتىستىكا، تهھلىللهرنى ئاساس 

، قۇرۇلما تىلشۇناسلىقى )计算机语言学(بۇ جهرياندا يهنه كومپيۇتېر تىلشۇناسلىقى . قىلغان

)结构主义语言学(دۇرما تىلشۇناسلىقىتۇغ-،  ئايالندۇرما)转换形成语法 ( نىڭ ئهڭ
كومپيۇتېر نىڭ ئىچىدە بولۇپمۇ بۇ. يېڭى نهزەرىيىلىرىنى تهتقىقاتىمىزغا يېتهكچى قىلدۇق

ئۇيغۇر . تىلشۇناسلىقىنىڭ نهزەرىيىلىرى تهتقىقاتىمىزنى تېخنىكىلىق ئاساس بىلهن تهمىنلىدى
  .  تۇنۇشتۇرۇشنى مۇۋاپىق دەپ قارايمىزتىلى تهتقىقاتىدا بۇ بىر يېڭى نهزەرىيه بولغاچقا قىسقىچه

كومپيۇتېر تىلشۇناسلىقىنىڭ تهۋەلىكى توغرىسىدا تېخى بىرلىككه كهلگهن قاراش يوق، 
تىلشۇناسالر ئۇنىڭ تهتقىقات ئوبيېكتنىڭ تهبىئىي تىل ئىكهنلىكىنى ئاساس قىلىپ ئۇنى 

لىنىلغان تهتقىقات تىلشۇناسلىقنىڭ تارمىقى دەپ قارىسا، كومپيۇتېر تهتقىقاتچىلىرى قول
ۋاسىتىسىنىڭ كومپيۇتېر تېخنىكىسى ئىكهنلىكىگه قاراپ ئۇنى كومپيۇتېر ئىلمىنىڭ تارمىقى دەپ 
قارايدۇ، ھهتتا بهزى ماتېماتىكا ئالىملىرى ئۇنى ئهمهلىي ماتېماتىكا ئىلمىنىڭ تارمىقى دەپ 

 سلىقىلېكىن خۇالسىلهپ ئاددىي قىلىپ ئېيتقاندا، كومپيۇتېر تىلشۇنا. قارايدۇ
(Computational Linguistics)  فورمۇالالشتۇرۇلغان ھېسابالش قېلىپى قۇرۇش ئاساسىدا تىلنى

كومپيۇتېر تىلشۇناسلىقى بىر . تهھلىل قىلىدىغان، چۈشىنىدىغان ۋە بىر تهرەپ قىلىدىغان پهن
ئارىلىق پهن بولۇپ، ئۇ تىلشۇناسلىق، لوگىكا، پسىخىك تىلشۇناسلىق، كومپيۇتېر ئىلمى، 

هلسهپه، سۈنئىي ئىقتىدار ئىلمى، ماتېماتىكا ۋە ستاتىستىكا ئىلمىنىڭ تهتقىقات نهتىجىلىرىنى پ

 ئادەتته تىل تهتقىقاتىدا تىل فونېتىكا، .⑥قوللىنىپ كومپيۇتېر ئارقىلىق تىلنى تهھلىل قىلىدۇ
. دۇلېكسىكا، گرامماتىكا، سېمانتىكا ۋە پراگماتىكىدىن ئىبارەت بىر قانچه قاتالمغا بۆلىنى

  .كومپيۇتېر تىلشۇناسلىقىمۇ مۇشۇ ئاساستا بىر قانچه تارماققا بۆلۈنگهن
تىل ماتېرىياللىرى ئامبىرى تىلشۇناسلىقىنىڭ تهتقىقات ئۇسۇلى جهھهتته تهتقىقاتىمىزدا 

تهتقىقات ئۇسۇللىرى، يهنى نۇسخا ئېلىش، ستاتىستىكا قىلىش، تهھلىل قىلىش، خۇالسىلهش 

                                                        

⑥ 《计算语言学导论》，翁富良、王野翊等著；中国社会科学出版社，1998 年 9 月第一版 
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  . ىلدىقاتارلىق ئۇسۇلالر قوللىن
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IIIIIIIIIIII ئۇيغۇر تىلى تىل ماتېرىياللىرى ئامبىرىنىڭ قۇرۇلۇشى ۋە تىل ماتېرىياللىرىغا   ئۇيغۇر تىلى تىل ماتېرىياللىرى ئامبىرىنىڭ قۇرۇلۇشى ۋە تىل ماتېرىياللىرىغا   ئۇيغۇر تىلى تىل ماتېرىياللىرى ئامبىرىنىڭ قۇرۇلۇشى ۋە تىل ماتېرىياللىرىغا   ئۇيغۇر تىلى تىل ماتېرىياللىرى ئامبىرىنىڭ قۇرۇلۇشى ۋە تىل ماتېرىياللىرىغا  

    ئاپتوماتىك بهلگه قويۇش توغرىسىدائاپتوماتىك بهلگه قويۇش توغرىسىدائاپتوماتىك بهلگه قويۇش توغرىسىدائاپتوماتىك بهلگه قويۇش توغرىسىدا
  

تىل ماتېرىياللىرى ئامبىرىنىڭ قۇرۇلۇشى تىل ماتېرىياللىرى توغرىسىدىكى  ستاتىستىكىلىق 
مهت بولۇپ، بۇ ماقالىدە تۇرغۇن سۆزلهرگه تهتقىقاتتىكى ئاساس خاراكتېرلىك خىز

ستاتىستىكىلىق تهھلىل ئېلىپ بېرىشتا، ئالدى بىلهن تىل ماتېرىياللىرىنى توپالپ ئامبار قۇرۇش 
بىرىنچى قهدەمدە ھهل قىلىشقا تېگىشلىك ئىش بولۇپ قالغاچقا، بىز تهتقىقاتىمىزنى باشالشتىن 

ئاندىن كېيىن بۇ . ىرىنى قۇرۇپ چىقتۇقبۇرۇن سۆز ئامبىرى ۋە تىل ماتېرىياللىرى ئامب
تۆۋەندە مۇشۇنىڭغا . ئامبارالرغا قارىتا پىششىقالش، ستاتىستىكىالش خىزمىتى ئېلىپ باردۇق

مۇناسىۋەتلىك بولغان تىل ماتېرىياللىرى ئامبىرى قۇرۇشنىڭ ئهھمىيىتى، كونكرېت ئۇسۇلى ۋە تىل 
  .ۇپ ئۆتهيلىماتېرىياللىرىنىڭ پىششىقلىنىش جهريانى بىلهن تونۇش

    ئۇيغۇر تىلى تىل ماتېرىياللىرى ئامبىرى قۇرۇشنىڭ ئهھمىيىتىئۇيغۇر تىلى تىل ماتېرىياللىرى ئامبىرى قۇرۇشنىڭ ئهھمىيىتىئۇيغۇر تىلى تىل ماتېرىياللىرى ئامبىرى قۇرۇشنىڭ ئهھمىيىتىئۇيغۇر تىلى تىل ماتېرىياللىرى ئامبىرى قۇرۇشنىڭ ئهھمىيىتى     ....1111
تىل ماتېرىياللىرى ئامبىرى يالغۇز تىل تهتقىقاتىنى مۇھىم ئاساس بىلهن تهمىنلهپال 

بىر مىللهت تىلىدا . قالماستىن باشقا نۇرغۇن ساھهلهردە كهڭ ئىشلىتىلىشچانلىققا ئىگه
 بولماسلىقى شۇ مىللهت -  ماتېرىياللىرى ئامبىرىنىڭ بولۇشئۆلچهملىك، چوڭ ھهجىمدىكى تىل

 ماڭالمىغانلىقىنى كۆرسىتىپ بېرىدىغان -تىلىنىڭ زامانىۋىلىشىش بىلهن ماس قهدەمدە ماڭالىغان
كومپيۇتېر ۋاسىتىسى بىلهن يازما ياكى ئاغزاكى تىل ماتېرىياللىرىنى . مۇھىم بهلگىلهرنىڭ بىرى

هس كېيىنكىلهر ئۈچۈن تىل پاكىتلىرىنى ئهينهن قالدۇرۇشتىمۇ ساقالش بۈگۈنكى دەۋردىال ئهم
 -  سىرتىدا ھهر خىل تىل-شۇنداق بولغاچقا دۆلهت ئىچى. مۇھىم تارىخىي ئهھمىيهتكه ئىگه

ھهجىم ۋە پىششىقلىنىش دەرىجىسى . يېزىقتىكى تىل ماتېرىياللىرى ئامبارلىرى قۇرۇلدى
 ھالبۇكى چوڭ ھهجىمدىكى ئورتاق، ئىشلهتكىلى .قاتارلىق تهرەپلهردە زور يۈكسىلىشلهر بولدى

ئهسلىدە توپالپ . بولىدىغان ئۇيغۇر تىلى تىل ماتېرىياللىرى ئامبىرى ئاساسهن يوق دېيهرلىك
ئېلېكترۇنلۇق تېكىست ھالىتىدە تىل ماتېرىيال ئامبىرى قىلىپ ساقالشقا بولىدىغان تىل 

بۇنداق بولۇشىغا يېتهرلىك . اپ كېتىۋاتماقتابىكارال يوق) ئېلېكترونلۇق تېكستالر(ماتېرىياللىرى 
مهبلهغ ۋە قولالشنىڭ بولمىغانلىقى، تىل ماتېرىياللىرى ئامبىرى قۇرۇشنىڭ ئهھمىيىتىنى تولۇق 

بىزنىڭ قارىشىمىزچه ئۇيغۇر تىلى تىل ماتېرىياللىرى . تونۇپ يېتهلمىگهنلىكىمىز سهۋەب بولماقتا
  :ئىگهئامبىرى قۇرۇش تۆۋەندىكىدەك ئهھمىيهتكه 

 .ئۇيغۇر تىلى توغرىسىدىكى تهتقىقاتىنى ئىلگىرى سۈرگىلى بولىدۇ )1
قانۇنىيهتلىرىنى تېخىمۇ ئېنىق، قايىل -تىل ماتېرىيال ئامبىرى ئارقىلىق تىلنىڭ قائىدە

قىالرلىق ھالدا ئېچىپ بهرگىلى، تىل تهتقىقاتىدا تېخىمۇ ئوبيېكتىپ يهكۈنلهرنى چىقارغىلى، 
ئهگهر ئۇيغۇر تىلىدىمۇ . ەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرگىلى بولىدۇيېزىق ئىشلىرىنىڭ تهر- تىل

ئۆلچهملىك پىششىقالنغان، چوڭراق ھهجىمدىكى تىل ماتېرىياللىرى ئامبىرى قۇرۇلسا، بۇ 
ئامباردىن پايدىلىنىپ تىلنىڭ ھهر قايسى قاتالملىرىدىكى تهتقىقاتنى كۈچهيتكىلى، ئهڭ مۇھىمى 

ستىكىالش قاتارلىق تهرەپلهردە بۆسۈش خاراكتېرلىق لۇغهتچىلىك، سۆز چاستوتىسىنى ستاتى
  .ئىلگىرىلهشكه ئېرىشكىلى بولىدۇ

 يېزىقىنىڭ ئاپتوماتىك بىرتهرەپ قىلىنىش قهدىمىنى -ئۇيغۇر تىل )2
 .تىزلهتكىلى بولىدۇ

يېزىقنى كومپيۇتېردا ئاپتوماتىك بىرتهرەپ قىالاليدىغان بولۇش بۈگۈنكى ئۇچۇر -مىللىي تىل
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بۇ يهردە دېيىلگهن . ۇت تىرەپ تۇرۇشنىڭ مۇھىم ئاساسلىرىدىن بىرىدەۋرىدە مهزمۇت پ
يېزىقنى كومپيۇتېردا ئاپتوماتىك بىرتهرەپ قىلىش كومپيۇتېرغا ئاپتوماتىك يېزىق كىرگۈزۈش - تىل

ئاپتوماتىك ھالدا بىر تىلنى ئىككىنچى بىر تىلغا ( ماشىنا تهرجىمىسى قورالى ياساشتىن تارتىپ
ئاۋازنى تونۇتۇش ۋە ئاۋاز ھاسىل قىلىشنى ئۆز (شالرنى بىر تهرەپ قىلىش ، تاۋۇ)تهرجىمه قىلىش

ئاالھىدە ياسالغان يۇمشاق دېتالالر ئارقىلىق (، ئاپتوماتىك كوررېكتورلۇق قىلىش )ئىچىگه ئالىدۇ
كومپيۇتېر ئارقىلىق (، ئاپتوماتىك ئۇچۇر ئىزدەش )ئهسهر، كىتابالرنىڭ كوررېكتورلۇقىنى قىلىش

ئاتالغۇالر -، سۆز)كى ئۇچۇرالر ئارىسىدىن ئېھتىياجلىق ئۇچۇرالرنى توپالشزور مىقداردى
ھهر خىل تىپتىكى بىر تىللىق ياكى كۆپ تىللىق ئېلېكترونلۇق لۇغهتلهرنى (ئامبىرى قۇرۇش 

كومپيۇتېر بىلهن ئادەمنىڭ سۆزلىشىشى، تهبىئىي تىل (، تهبىئىي تىلنى چۈشىنىش )تۈزۈش
، ھهر خىل ئوقۇتۇش ياردەمچى دېتاللىرىنى ياساش )شتۇرۇشىبىلهن بىۋاسىته ئۇچۇر ئالما

بۇ ساھهلهردە يېڭى نهتىجىلهرنى قولغا كهلتۈرۈش . قاتارلىق كهڭ ساھهلهرنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ
شۇڭا ئۇيغۇر تىلىدىمۇ . تىل ماتېرىياللىرى ئامبىرىغا قارىتىلغان تهتقىقاتتىن ئايرىاللمايدۇئهلۋەتته 

 . لىققا ئىگه تىل ماتېرىياللىرى ئامبارلىرىنى قۇرۇش كېرەكمۇشۇنداق قوللىنىشچان
 .تهتقىقات ساھهلىرىدە مۇھىم ئهھمىيهتكه ئىگه-ئوقۇتۇش، پهن-ئوقۇ )3

تىل ماتېرىياللىرى ئامبىرى ئادەتته مهلۇم ئۆلچهمدە توپالپ ساقالنغان تىل ماتېرىياللىرنى 
 تىل ماتېرىياللىرىنىڭ ئامبىرى بولۇپال شۇنداق بولغانىكهن تىل ماتېرىياللىرى ئامبىرى. كۆرسىتىدۇ

ئهگهر تۈرلۈك ئاخبارات ۋاستىلىرى، نهشر . قالماي يهنه ئۇچۇر ئامبىرى ۋە بىلىم ئامبىرىدۇر
يېزىق ماتېرىياللىرى توپالپ -يېزىقىدىكى تىل- بويۇملىرى ئارقىلىق ئېالن قىلىنغان ئۇيغۇر تىل

 بىلىم ئامبىرىنى شهكىللهندۈرگىلى -چۇررەتلهنسه ۋە پىششىقالنسا غايهت زور كۆلهمدىكى ئۇ
بۇ تىل ماتېرىيال ئامبارلىرى كهڭ پايدىالنغۇچىالرغا، ھېچبولمىغاندا تهتقىقاتچىالرغا . بولىدۇ

ئو . ئوقۇتۇش ئىشلىرىنى ئىلگىرى سۈرگىلى بوالتتى-تهتقىقات، ئوقۇ-ئورتاق ئېچىۋېتىلسه پهن
ماتىكىلىق جهھهتتىن پىششىقالنغان تىل چاغدا تىل تهتقىقاتچىلىرىمۇ بۇ ئامبارالرنى گرام

  .ماتېرىياللىرى ئامبىرىغا ئايالندۇرۇپ تهتقىقاتىدا پايدىالنغان بۇالتتى
دېمهك، ئۇيغۇر تىلى تىل ماتېرىيال ئامبىرى قۇرۇش مۇشۇنداق زور ئهھمىيهتكه ئىگه ئۇلۇغ 

ئورتاق تىرىشساقال بۇندىن كېيىن بۇ جهھهتته . ئهلۋەتته، قهدىمىمىز ئهمدى باشالندى. قۇرۇلۇش
  .زور نهتىجىلهرنى قولغا كهلتۈرەلهيمىز

        ئۇيغۇر تىلى سۆز ئامبىرى ۋە تىل ماتېرىياللىرى ئامبىرىنىڭ قۇرۇلۇشى توغرىسىدا ئۇيغۇر تىلى سۆز ئامبىرى ۋە تىل ماتېرىياللىرى ئامبىرىنىڭ قۇرۇلۇشى توغرىسىدا ئۇيغۇر تىلى سۆز ئامبىرى ۋە تىل ماتېرىياللىرى ئامبىرىنىڭ قۇرۇلۇشى توغرىسىدا ئۇيغۇر تىلى سۆز ئامبىرى ۋە تىل ماتېرىياللىرى ئامبىرىنىڭ قۇرۇلۇشى توغرىسىدا  ....2222
تىل ماتېرىياللىرى ئامبىرى تىلشۇناسلىقىنىڭ مهقسىتى كۆپ مىقداردىكى ئهمهلىي تىل 

 تىل پاكىتلىرىنى، تىلنىڭ نى تهكشۈرۈش ئاساسىدا ھهر خىل) 真实语料(ماتېرىياللىرى
بۇنىڭغا ئاساسالنغاندا تىل ماتېرىياللىرىنىڭ . قانۇنىيىتىنى بايقاش ۋە خۇالسىلهشتىن ئىبارەت

شۇڭا .  يامان بولۇشى تهتقىقات نهتىجىسىنىڭ قانداق بولۇشىنى بهلگىلهيدۇ- تاللىنىشىنىڭ ياخشى
ئېلىپ بارغاندا بۇ تهرەپكه ئاالھىدە تىل ماتېرىياللىرى ئامبىرى ئاساسىدا ستاتىستىكىلىق تهھلىل 

بولۇپمۇ تىل ماتېرىياللىرى ئامبىرى قۇرۇشتىكى مهقسهت ئېنىق . دىققهت قىلىش كېرەك
 - بولۇشى، ھهم مۇشۇ ئاساستا تىل ماتېرىياللىرىنىڭ ۋەكىللىك بولۇشىغا ۋە كۆلىمىنىڭ چوڭ

  .كىچىكلىكىگه ئهھمىيهت بېرىش كېرەك
ش ئۇ ئا ر مىللهتلهر (» ئۇيغۇر تىلىنىڭ ئىزاھلىق لۇغىتى«هن بىز تهتقىقاتىمىزدا ئالدى بىل

 نى )نهشرى، قىسقارتىلمىسى-1ئاي -8يىلى -1999يېزىق خىزمىتى كومىتېتى، شىنجاڭ خهلق نهشرىياتى -تىل

词库或语言知( دىن ئارتۇق سۆزنى ئۆز ئىچىگه ئالغان سۆز ئامبىرى34500ئاساس قىلىپ 

识库，也叫机器词典 (بۇ ئىككى . مبىرىنى قۇرۇپ چىقتۇقۋە ھهر خىل قوشۇمچىالر ئا
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 مىڭ 200كېيىن يهنه تهخمىنهن . ئامبار بىزنىڭ تهتقىقاتىمىزدا ئۇل خاراكتېرلىك رول ئوينىدى
تۆۋەندە بۇ ئامبارالرنىڭ قۇرۇلۇش  ئهھۋالىنى . سۆزلۈك تىل ماتېرىياللىرى ئامبىرى قۇردۇق

  :چۈشهندۈرۈپ ئۆتىمىز
  قۇرۇلۇشى توغرىسىداسۆز ئامبىرى ۋە قوشۇمچىالرئامبىرىنىڭ )1

ئۇيغۇر تىلىدىكى سۆزلهرنى سۆز تۈركۈمى، كېلىش مهنبهسى، ئىشلىتىلىش دائىرىسى، 
ئىشلىتىلىش چاستوتىسى ۋە گرامماتىكىلىق ئاالھىدىلىكى نۇقتىسىدىن تهھلىل قىلىش ئىنتايىن 

. نمىدى تۈرلۈك سهۋەبلهر تۈپهيلى بۇ خىزمهتلهر تېخى تولۇق ئىشله،مۇھىم خىزمهتلهر بولسىمۇ
سۆز ئامبىرى ياكى تىل بىلىمى ئامبىرى (بۇنداق بولۇشىدا ئهڭ مۇھىمى ئېلېكترونلۇق لۇغهت

بىز بۇ جهھهتته دەسلهپكى ئىزدىنىش . قۇرۇلمىدى ياكى كهڭ قوللىنىلمىدى) دەپمۇ ئاتىلىدۇ
يهنى ئۇيغۇر تىلىنىڭ سۆز ئامبىرى ۋە قوشۇمچه . ئېلىپ بېرىپ بىر قىسىم ئهمگهكلهرنى قىلدۇق

بىرى، ئۇيغۇر تىلىدىكى . بۇ ئامبارالر ئىككى خىل رول ئوينىدى. ئامبىرىنى قۇرۇپ چىقتۇق
سۆزلهر ۋە قوشۇمچىالرنى ئومۇمىي جهھهتتىن تۇرغۇن ھالهتته تىز، توغرا تهھلىل قىلىشىمىزغا 
ئاساس بولدى؛ يهنه بىرى، تهتقىقاتىمىزدا تهھلىل قىلىنىدىغان تىل ماتېرىياللىرىغا قارىتا 

هرنى پارچىالش، سۆز خاراكتېرى بهلگىسى قويۇش قاتارلىقالردا كهم بولسا بولمايدىغان سۆزل
 دىن پايدىلىنىپ بۇ Accessبىز سانلىق مهلۇمات باشقۇرۇش سىستېمىسى . رول ئوينىدى

   )تۆۋەندىكى رەسىمگه قاراڭ. (ئامبارالرنى قۇردۇق
دۋىلى بولۇپ، بۇنىڭ ئىچىدە سۆز ئامبىرىدا سۆز تومۇرى جهدۋىلى ۋە ئاالھىدە سۆزلهر جه

 مىڭدىن ئارتۇق سۆزلهمدىن 50دىكى »ئۇيغۇر تىلىنىڭ ئىزاھلىق لۇغىتى«سۆز تومۇرى جهدۋىلىگه 
تۇراقلىق ئىبارە ۋە باشقا ئادەت سۆزلىرىدىن باشقا سۆزلهر، قىسقىسى، لۇغهتكه باش ماددا 

ەلدە سۆز تومۇرى، جهدۋ.  سۆز كىرگۈزۈلگهن34554قىلىپ كىرگۈزۈلگهن سۆزلهردىن جهمئىي 
كېلىش مهنبهسى، كهسپىي سۆزلهر ) كىرمه سۆزلهرنىڭ(سۆز تۈركۈمى، پېئىلالرنىڭ دەرىجىسى، 

تهۋە كهسىپ ، ئىستېمال دائىرىسى، ئاجىزلىشىش ئهھۋالى، تاۋۇشالرنىڭ چۈشۈپ قېلىشى 
ئىسىمالر ئاالھىدە سۆزلهر جهدۋىلىگه بىر قىسىم خاس . قاتارلىقالرغا ئائىت ئۇچۇرالر ساقالنغان

ۋە بهزى زۆرۈر تېپىلغان سۆزلهر كىرگۈزۈلگهن، ) جاي ناملىرى قاتارلىقالر-ئادەم، يهر(
  .بۇنىڭدىمۇ شۇ سۆزگه ئائىت ئۇچۇرالر ساقالنغان

  سۆز ئامبىرىدىكى سۆز تومۇرى جهدۋىلىنىڭ تاشقى كۆرۈنۈشى: 1  رەسىم
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 قوشۇمچىالر جهدۋىلى، تۇرغۇن سۆزلهرنىڭ قوشۇمچىالر ئامبىرى سۆز ياسىغۇچى
تۈرلىگۈچى قوشۇمچىلىرى جهدۋىلى ۋە پېئىلالرنىڭ تۈرلىگۈچى قوشۇمچىلىرى جهدۋىلى 

بۇ جهدۋەللهرگه شۇ قوشۇمچىالرنىڭ ھهر خىل ۋارىيانتى ۋە . قاتارلىقالرنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ
  .گرامماتىكىلىق ئاالھىدىلىكىگه ئائىت ئۇچۇرالر كىرگۈزۈلگهن

 تىل ماتېرىياللىرى ئامبىرىنىڭ قۇرۇلۇشى توغرىسىدا )2
 تىل ماتېرىياللىرى ئامبىرىغا كىرگۈزۈلگهن تىل ماتېرىياللىرىنىڭ كېلىش مهنبهسى) 1(

تهتقىقاتىمىزنىڭ مهقسىتى ئۇيغۇر تىلىدىكى مۇستهقىل سۆز تۈركۈملىرىگه قارىتا 
لىرىنى تالالشتا تىل ماتېرىياللىرىنىڭ ستاتىستىكىلىق تهھلىل ئېلىپ بېرىش بولغاچقا، تىل ماتېرىيال

ئاممىباپ، ئهدەبىي تىلدا بولۇشىنى، يېزىق تىلنىڭ ھهر قايسى ئىشلىتىلىش ساھهسىنى تولۇق 
بۇنى ئىشقا ئاشۇرۇش ئۈچۈن ئۇيغۇر يېزىقىدا نهشر . قاپلىغان بولۇشىنى تۈپ پرىنسىپ قىلدۇق

شىنجاڭ «، »شىنجاڭ گېزىتى«ولغان ژۇرنال، كىتابالردىن ۋەكىل خاراكتېرى ب-قىلىنغان گېزىت
، ئاپتونوم رايونلۇق پارتكوم تهشۋىقات بۆلۈمىنىڭ ئاخبارات »ئۇنىۋېرسىتېتى ئىلمىي ژۇرنىلى

ئۇندىن . قاتارلىقالرنى ئاساسلىق ماتېرىيال تالالش مهنبهسى قىلدۇق» تهڭرىتاغ تورى«تورى 
لالر، يازغۇچى ئالىمجان قاتارلىق ئهدەبىي ژۇرنا» شىنجاڭ مهدەنىيىتى«، »تارىم«سىرت 

ناملىق رومانى ۋە باشقا مهنبهلهردىنمۇ مۇۋاپىق مىقداردىكى » زامانداشالر«ئىسمائىلنىڭ 
تىل ماتېرىياللىرىنىڭ كونكرېت مهنبهسى ۋە كۆلىمى قوشۇمچه . تېكىستلهرنى تالالپ ئالدۇق

 .قىلىپ ماقالىنىڭ ئاخىرىدا بېرىلدى
 لىتىل ماتېرىياللىرىنى ساقالش ئۇسۇ) 2(

تىل ماتېرىياللىرى ئامبىرى قۇرۇشتىكى بىر تهلهپ ئامباردىكى تېكىستلهر ۋە ئۇالرغا 
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لېكىن . مۇناسىۋەتلىك ئۇچۇرالر بىرلىككه كهلگهن تهلهپ ۋە قېلىپتا ساقالنغان بولۇشى كېرەك
ئۇيغۇر تىلىدا تىل ماتېرىياللىرى ئامبىرى قۇرۇشتا تېخى ئېنىق ئۆلچهم يوق، ئۇيغۇر يېزىقىنىڭ 

مپيۇتېردىكى كودى بىرلىككه كهلمىگهن، ئۇنىڭ ئۈستىگه بىزنىڭ ئهمگىكىمىز بۇ جهھهتتىكى كو
دەسلهپكى ئىزدىنىش بولغاچقا بىز تىل ماتېرىياللىرى ئامبىرى قۇرۇشتا ھازىر تهدرىجىي بىرلىككه 

ئۆلچىمىنى ئاساس قىلىپ، ئالدى بىلهن ھهر خىل كودتىكى ) Unicode(كىلىۋاتقان يۇنىكود 
. ھۆججىتى شهكلىدە ساقلىدۇق) TXT(لهرنىڭ كودىنى بىرلىككه كهلتۈرۈپ تېكىست تېكىست

تېكىستلهرگه قارىتا دەسلهپكى بىر تهرەپ قىلىش، سۆزلهرگه پارچىالش، سۆز خاراكتېرى 
بهلگىسىنى قويۇش قاتارلىق پىششىقالش ئىشلىرىنى ئېلىپ بارغاندىن كېيىن، بارلىق تىل 

 غا كىرگۈزۈپ ساقالش، Accessات باشقۇرۇش سىستېمىسى  ماتېرىياللىرىنى سانلىق مهلۇم
 ئىقتىدارى ئىنتايىن Access. تهھلىل قىلىش، ستاتىستىكىالش ئىشلىرىنى ئېلىپ باردۇق

كۈچلۈك قۇرال بولۇپ، تىل ماتېرىياللىرى ئامبىرىدىكى سۆزلهر ۋە ئۇالرغا مۇناسىۋەتلىك 
  . م رول ئوينىدىئۇچۇرالرنى ساقالش، تهھلىل قىلىشتا ئىنتايىن مۇھى

 تىل ماتېرىياللىرىنىڭ ۋەكىللىك بولۇش مهسىلىسى) 3(
تىل ماتېرىياللىرى ئامبىرى قۇرۇشتىكى يهنه بىر تهلهپ تالالنغان ماتېرىيالالر چوقۇم 

بىز بۇ تهلهپكه يېتىش ئۈچۈن نۇسخا ئالغاندا ژانىرشۇناسلىق . ۋەكىللىككه ئىگه بولۇشى كېرەك
سۇلىنى قوللىنىپ بهش خىل ژانىر بويىچه تىل ماتېرىياللىرىنى مۇۋاپىق ئىلمىدىكى تۈرگه ئايرىش ئۇ

نىسبهتته تالالش، ھهر قايسى ژانىرالر ۋە ئۇنىڭ ئىچكى قىسمىدىكى كىچىك تۈرلهر 
تۆۋەندىكى جهدۋەلدە كۆرسىتىلگهندەك، . ئوتتۇرىسىدىكى تهڭپۇڭلۇقنى ساقالشقا تىرىشتۇق

 نى، ئىلمىي 11.2%چهكلهر - نى، خهت11.8%ا ژانىرى پۈتۈن ئامبارد) خهۋەر(ئاخبارات 
 نى 24.6% نى، سىياسىي مۇالھىزىلهر 36.9% نى، ئهدەبىي ئهسهرلهر 15.5%ئهسهرلهر 

ئهسكهرتىشكه تېگىشلىك بىر نۇقتا ئهسلى تېكىستلهر ئىچىدىكى ئۇيغۇر يېزىقىدا . ئىگىلىدى
بهلگه، -قتىكى ھهرپخهنزۇچه ياكى ئىنگلىزچه يېزى: مهسىلهن(بهلگىلهر -بولمىغان سۆز

جاي ناملىرى قاتارلىقالر تهھلىل -، رەقهم ھالهتتىكى سانالر، ئادەم ئىسمى، يهر)ئاتالغۇالر-سۆز
  .قىلىنمىدى

  تىل ماتېرىياللىرىنىڭ تارقىلىش ئهھۋالىنى كۆرسىتىش جهدۋىلى: 1  جهدۋەل

  ژانىرى  
ئهسلىي 

ئومۇمىي سۆز 
  قېتىم سانى

ي تهھلىل ئهمهلى
قىلىنغان سۆز قېتىم 

  سانى
  ئىگىلىگهن نىسبىتى

 %11.8 23686 25288  )خهۋەر(ئاخبارات   1

 %11.2 22342 24054  چهكلهر-خهت  2

 %36.9 73956 76793  ئهدەبىي ئهسهرلهر  3

 %15.5 31018 32352  ئىلمىي ئهسهرلهر  4

 %24.6 49164 50805  سىياسىي مۇالھىزىلهر  5

100% 200166  209292  جهمئىي  

  
 تىل ماتېرىياللىرى ئامبىرىنىڭ كۆلىمى مهسىلىسى) 4(

تىل ماتېرىياللىرىنى تهھلىل قىلىش ئاساسىدا چىقىرىلغان يهكۈننىڭ توغرا بولۇشىغا 
لېكىن . كاپالهتلىك قىلىش ئۈچۈن تىل ماتېرىياللىرى ئامبىرى بهلگىلىك كۆلهمدە بولۇشى كېرەك

سهل قارىساق ياكى كۆلهم ھهددىدىن زىيادە چوڭ بولۇپ كۆلهم قوغلىشىپ، ۋەكىللىك بولۇشىغا 
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ئهڭ مۇھىمى تىل . خاتالىق كۆپ بولسا ئوخشاشال توغرا يهكۈنگه ئېرشكىلى بولمايدۇ
ئهگهر سۆز . ماتېرىياللىرى ئامبىرى قۇرۇشتىكى مهقسهت بويىچه ئىش كۆرۈش كېرەك

. لۈك ئامبار قۇرۇش كېرەكئىككى مىليۇن سۆز-چاستوتىسىنى ستاتىستىكا قىلماقچى بولساق بىر
مىڭ 200بىزنىڭ تهتقىقاتىمىزدا مهقسهت سۆز تۈركۈملىرىگه قارىتا تهھلىل ئېلىپ بېرىش بولغاچقا 

سۆزلۈك تىل ماتېرىياللىرى ئامبىرى تهلهپكه يېتىدۇ دەپ قارىدۇق ۋە تىل ماتېرىياللىرى ئامبىرىنى 
ىرىنى توپالش ۋە پىششىقالش قىيىن ئۇنىڭ ئۈستىگه تىل ماتېرىيالل. شۇ كۆلهمدە قۇرۇپ چىقتۇق

 .بولغاچقا بۇنچىلىك كۆلهمدىكى تىل ماتېرىياللىرى ئامبىرىنى قۇرۇش خېلىال تهسكه توختىدى
سۆزلهرنى ئاپتوماتىك پارچىالش ۋە سۆز خاراكتېرى بهلگىسىنى قويۇش سۆزلهرنى ئاپتوماتىك پارچىالش ۋە سۆز خاراكتېرى بهلگىسىنى قويۇش سۆزلهرنى ئاپتوماتىك پارچىالش ۋە سۆز خاراكتېرى بهلگىسىنى قويۇش سۆزلهرنى ئاپتوماتىك پارچىالش ۋە سۆز خاراكتېرى بهلگىسىنى قويۇش  ....3333

    مهسىلىسى توغرىسىدامهسىلىسى توغرىسىدامهسىلىسى توغرىسىدامهسىلىسى توغرىسىدا
ۇش دېگهندە، ئۇيغۇر سۆزلهرنى ئاپتوماتىك پارچىالش ۋە سۆز خاراكتېرى بهلگىسىنى قوي

تىلىدىكى سۆزلهرنى ئاپتوماتىك پارچىالش، سۆز خاراكتېرى بهلگىسىنى قويۇشنىڭ قېلىپى، 
ئۇسۇلى، شۇنداقال سۆز خاراكتېرىنى بىر تهرەپ قىلىشتا مهۋجۇت بولۇپ تۇرۇۋاتقان ئىككى 

  .بىسلىق ھادىسىلهرنى ھهل قىلىشقا ئائىت مهسىلىلهرنى كۆزدە تۇتىدۇ
لىرى توپلىنىپ ئۇنىڭغا قارىتا پىششىقالش ئېلىپ بېرىلىپ، خام تىل تىل ماتېرىيال

ماتېرىياللىرى ئامبىرى پىششىق تىل ماتېرىياللىرى ئامبىرىغا ئايالندۇرۇلغاندىن كېيىن ئاندىن ئۇنى 
تىل ماتېرىياللىرىنى پىششىقالش جهريانى ئهمهلىيهتته تىل ماتېرىياللىرىغا . تهھلىل قىلىشقا بولىدۇ

  . گرامماتىكىلىق بهلگىلهرنى قويۇشنى كۆرسىتىدۇھهر خىل 
ئۇيغۇر تىلىغا نىسبهتهن تىل ماتېرىياللىرىنى تهھلىل قىلىش ۋە بىر تهرەپ قىلىشنىڭ 

. ئالدىنقى شهرتى سۆزلهرنى پارچىالش ۋە سۆز خاراكتېرى بهلگىسىنى قويۇشتىن ئىبارەت
  :تۆۋەندە بۇ جهھهتته توختىلىمىز

 ارچىالش مهسىلىسىئۇيغۇر تىلىدا سۆزلهرنى پ )1
تىل ماتېرىياللىرىنى پىششىقالشتا سۆز ئاساسىي بىرلىك قىلىنىدۇ، شۇڭا ئالدى بىلهن تىل 

ئۇيغۇر تىلىغا نىسبهتهن سۆزلهرنى پارچىالش . ماتېرىياللىرىنى سۆزلهرگه پارچىالش كېرەك
بىر بىرى، سۆز بىلهن سۆزنىڭ چېگرىسىنى ئايرىش؛ يهنه بىرى، . ئىككى خىل مهنىگه ئىگه

  .سۆزنىڭ تومۇرى ۋە تۈرلىگۈچى قوشۇمچىلىرىنىڭ چېگرىسىنى ئايرىشتىن ئىبارەت
سۆز بىلهن سۆزنىڭ ئوتتۇرىدا (ئۇيغۇر تىلىدا ئادەتته سۆز بىلهن سۆز ئايرىپ يېزىلىدۇ 

ئادەتته بۇشلۇق . ، سۆزلهرنىڭ چېگرىسىنى ئايرىش خهنزۇ تىلىدىكىدەك تهس ئهمهس)بوشلۇق بار
لېكىن دىققهت قىلىشقا تېگىشلىك .  سۆزنى ئايرىشقا ئاساس بوالاليدۇبهلگىسى سۆز بىلهن

مهسىله، ئۇيغۇر تىلىدا يهنه سۆزلهرنىڭ قۇشۇلۇشىدىن ياسالغان بهزى سۆزلهر ۋە پېئىلالرنىڭ 
تۈس مهنىسىنى بىلدۈرىدىغان ياردەمچى پېئىلالر بىلهن بىلله كهلگهن بهزى پېئىلالر ئايرىپ 

امماتىكا نۇقتىسىدىن بىرال سۆز ھېسابالنسىمۇ، كومپيۇتېردا تېخى ئهسلى بۇالر گر. يېزىلىدۇ

自然语(بۇالرنى پهرقلهندۈرگىلى بولمايدۇ، ئۇنىڭ ئۈستىگه تهبىئىي تىلنى بىر تهرەپ قىلىش 

言处理 ( ئۇقۇم دائىرىسى جهھهتتىن پهرقلىنىدۇ» سۆز«بىلهن گرامماتىكىدىكى » سۆز«تىكى .
مپيۇتېردا قۇاليلىق بولۇشىنى نهزەردە تۇتۇپ سۆزلهرنى شۇڭا بىز بۇنى بىر تهرەپ قىلغاندا كو

  .ئوتتۇرىدىكى بوشلۇق ئارقىلىق پارچىلىدۇق
 سۆزلهرنى سۆز تومۇرى ۋە قوشۇمچىغا ئايرىش ئۇيغۇر تىلىدىكى قىيىن نۇقتا بولۇپ، 

سۆزلهرنى ستاتىستىكا قىلىش ياكى . سۆزلهر جۈملىدە كۆپىنچه تۈرلهنگهن ھالهتته كېلىدۇ
لىشتا چۇقۇم ئالدى بىلهن ھهربىر سۆزنىڭ سۆز تومۇرى بىلهن تۈرلىگۈچىسىنىڭ تهھلىل قى

ھالبۇكى بۇ جهھهتتىمۇ تېخى بىرلىككه كهلگهن ئۆلچهم . چېگرىسىنى ئايرىۋېلىشىمىز كېرەك
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سۆز ) ئۆزەك(يهنى سۆز تومۇرى : بىز بۇ مهسىلىنى ھهل قىلىشتا مۇنداق ئۆلچهم بىكىتتۇق. يوق
ى قوشۇمچىالرنى چىقىرىۋەتكهندىن كېيىنكى بۆلهكنى كۆرسىتىدۇ؛ تهركىبىدىكى تۈرلىگۈچ

گه باش ماددا قىلىپ كىرگۈزۈلگهن ھهر بىر سۆز »ئۇيغۇر تىلىنىڭ ئىزاھلىق لۇغىتى«ئومۇمهن 
ئايرىم سۆز ھېسابلىنىپ سۆز تومۇرى دەپ قارالدى، ئۇنىڭ كهينىگه قوشۇلۇپ كهلگهن 

ئۇيغۇر تىلىنىڭ ئىزاھلىق «مۇشۇ ئاساستا بىز . قوشۇمچىالر تۈرلىگۈچى قوشۇمچه دەپ قارالدى
ۋە قوشۇمچه ئامبارالرغا ) ئېلېكترونلۇق لۇغهت(ئاساسىدا ئۆزىمىز قۇرغان سۆز ئامبىرى» لۇغىتى

  .ئارقىلىق سۆزلهرنى پارچىلىدۇق) پروگرامما(تايىنىپ مهخسۇس ياسالغان يۇمشاق دېتال 
 سۆزلهرگه سۆز خاراكتېرى بهلگىسىنى قويۇش ئۇسۇلى )2

مۇۋاپىق ئۇسۇلنى قوللىنىپ كونتېكىست _ سۆزلهرگه سۆز خاراكتېرى بهلگىسىنى قويۇش 
ۋە سۆزنىڭ گرامماتىكىلىق بهلگىسىگه ئاساسهن جۈملىدىكى ھهر بىر سۆزگه بهلگه قويۇشنى 

سۆزلهرگه سۆز خاراكتېرى بهلگىسىنى قويۇش تىل ماتېرىياللىرىنى تهھلىل .  كۆرسىتىدۇ
تهتقىقاتىمىزدا تهھلىل قىلىنغان ماتېرىيالنىڭ ھهجىمى چوڭ . مقىلىشتىكى بىرىنچى قهدە

بولغاچقا ئۇنىڭدىكى بارلىق سۆزلهرگه سۆز خاراكتېرى بهلگىسىنى قويۇش خىزمىتىنى قولدا بىر 
شۇڭا سۆزلهرگه سۆز خاراكتېرى بهلگىسىنى قويۇشتا ئاالھىدە . تهرەپ قىلىش مۇمكىن ئهمهس

دىكى سۆزلهرنى پارچىالش ۋە سۆز خاراكتېرى بهلگىسىنى ئۇيغۇر تىلى_ تۈزۈلگهن پروگرامما 
ئارقىلىق، بىز توپلىغان تىل ماتېرىياللىرىدىكى بارلىق سۆزلهرگه ) UWTS(قويۇش سىستېمىسى

  )رەسىمگه قاراڭ- 2.(ئاپتوماتىك بهلگه قويۇش ۋە پارچىالش ئىشلىرىنى ئېلىپ باردۇق

نىڭ )UWTS(سۆزلهرنى پارچىالش ۋە بهلگه قويۇش سىستېمىسى دىكى ئۇيغۇر تىلى: 2  رەسىم
 تاشقى يۈزى

  
  

دىن پايدىلىنىپ Visual basic.net  مۇھىتىدا پروگرامما تىلىWindows/xpبۇ سىستېما 
بۇ سىستېمىنىڭ ئاساسىي ۋەزىپىسى تىل . ياسالغان بولۇپ، كۈچلۈك قوللىنىشچانلىققا ئىگه

كىست ھۆججىتىنى ئېچىپ ئۇنىڭدىكى سۆزلهرنى سۆز تومۇرى ۋە ماتېرىياللىرى ساقالنغان تې



 17 

قوشۇمچىغا ئاجىرىتىش، ھهر بىر سۆزگه مۇۋاپىق سۆز خاراكتېرى بهلگىسىنى قويغاندىن كېيىن، 
 سۆزنى 500بۇ سىستېما تهخمىنهن مىنۇتىغا . ئۇنى سانلىق مهلۇمات ئامبىرىغا يولالپ بېرىشتۇر

ئېلېكترونلۇق (لىنىلغان  ئاساسىي ئۇسۇل سۆز ئامبىرىغا بۇنىڭدا قول. بىر تهرەپ قىالاليدۇ
ئاساسالنغان ئهھۋالدا، تالالنغان تىل ماتېرىياللىرىدىكى بارلىق سۆزلهرگه سۆز ) لۇغهتكه

ئىشلهش . دىن ئىبارەت) 基于词典的词性标注法(خاراكتېرى بهلگىسىنى  قويۇش 
 تۈرلىگۈچى S2مۇرىغا،  سۆز توS1بۇنىڭدا (پرىنسىپى تۆۋەندىكى سىخېمىدا كۆرسىتىلگهندەك 

  ) سۆزنىڭ ئۇزۇنلۇقىغا ۋەكىللىك قىلىدۇiقوشۇمچىغا،  

ئۇيغۇر تىلىدىكى سۆزلهرنى ئاپتوماتىك پارچىالش ۋە سۆز خاراكتېرى بهلگىسى : 3  رەسىم
 نىڭ ئىشلهش پرىنسىپى)UWTS(قويۇش سىستېمىسى

  
 

ما ئالدى بىلهن تىل ماتېرىيالىنى دەسلهپكى چۈشىنىشلىك قىلىپ ئېيتقاندا، بۇ سىستې
يهنى تىل ماتېرىيالىدىكى ئارتۇق بهلگىلهرنى چىقىرىپ . قهدەمدە بىر تهرەپ قىلىش ئېلىپ بارىدۇ

ئاندىن سۆزمۇ سۆز پارچىالش، سۆز . تاشاليدۇ ۋە سۆزلهرنىڭ چىگراسىنى بهلگىلهيدۇ
هتته كوميۇتېرغا نىسبهتهن تهكرار بۇ جهريان ئهمهلىي. خاراكتېرىنى بهلگىلهش ئېلىپ بارىدۇ

ئۇيغۇر تىلىدىكى سۆزلهرنى ئاپتوماتىك پارچىالش . ئىزدەش ۋە ھېسابالش جهريانىدىن ئىبارەت
 بىلهن UWTSتۆۋەندە قىسقىچه (ۋە سۆز خاراكتېرى بهلگىسى قويۇش سىستېمىسى 

اراكتېرى سۆزلهرنى سۆز تومۇرى ۋە قوشۇمچىغا پارچىالش، سۆزلهرگه سۆز خ) ئىپادىلىنىدۇ
  :قهدەم باسقۇچى تۆۋەندىكىدەك. بهلگىسىنى قويۇشتا تهتۈر ئىزدەش ئۇسۇلى قوللىنىدۇ

A . مهلۇم سۆزنىڭ ئهسلى ئۇزۇنلۇقىنىN ھازىرقى ئۇزۇنلۇقىنى ،i بۇ سۆزنى ،S1  ،دېسهك
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UWTSبۇنىڭدا  .  ئالدى بىلهن بۇ سۆزنى سۆز تومۇرى جهدۋىلىدىن ئىزدەيدۇS1= Left

（S1，i） 
B . ئهگهرUWTS بۇ سۆزنى سۆز تومۇرى جهدۋىلىدىن تاپالمىسا C ،باسقۇچقا ئۆتىدۇ 
 . باشقۇچقا ئۆتىدۇDتاپالىسا 
C .UWTS سۆزنىڭ كهينىدىن بىر ھهرپ بهلگىنى قىسقارتىدۇ )i=i-1 ( ۋەA باسقۇچتىن 

 .باشالپ يهنه قايتا ئىزدەيدۇ
D .UWTS سۆزنىڭ كهينىدىن ئۈزۈپ ئالغان قىسمى S2ۋىلىدىن  نى قوشۇمچه جهد

ئهگهر تاپالىسا، سۆزلهر توغرا پارچىالنغان . S2= Right（S1，N-i）بۇنىڭدا. ئىزدەيدۇ
بولىدۇ، شۇنىڭ بىلهن پارچىالش نهتىجىسىنى چىقىرىدۇ؛  تاپالمىسا، يۇقىرىقى باسقۇچالرنى قايتا 

 .تهكراراليدۇ
هر باشقىچه قىلىپ ئېيتقاندا، بىر سۆزنى پارچىالشتا سۆز تومۇرى ۋە قوشۇمچه ھ

ئىككىلىسى ئامباردىن تېپىلسا ۋە باشقا مۇناسىۋەتلىك شهرتلهرنى قانائهتلهندۈرسه ئاندىن 
  . پارچىالش نهتىجىسى توغرا بولغان بولىدۇ

سۆزىنى مىسال قىلىپ چۈشهندۈرسهك، بۇ سۆزنى پارچىالشتا » باشلىقىنى«مهسىلهن، 
تهرتىپى بويىچه  »ىىن+نى، باشلىق+ى، باشلىقى+، باشلىقىنΦ+باشلىقىنى«كومپيۇتېر 

نى توغرا پارچىالش دەپ قارايدۇ ۋە بۇ »ىنى+n باشلىق= باشلىقىنى«ئهڭ ئاخىرى . پارچىاليدۇ
  .نى قويىدۇnسۆزنىڭ سۆز تومۇرىغا سۆز خاراكتېرى بهلگىسى 

 مىڭ 200مۇشۇ ئاساستا سۆزلهرنى پارچىالش ۋە بهلگه قويۇش سىستېمىسىنىڭ ياردىمىدە 
ى ئامبىرىمىزدىكى سۆزلهر ئاپتوماتىك پارچىالندى ۋە ئامباردىكى ھهربىر سۆزلۈك تىل ماتېرىياللىر

سۆزگه سۆز خاراكتېرى بهلگىسى قويۇلۇپ، بىز تهييارلىغان خام تىل ماتېرىياللىرى ئامبىرىمىز 
بۇ ئامباردىكى سۆزلهر يهنه بهزى . پىششىالنغان تىل ماتېرىياللىرى ئامبىرىغا ئايالندۇرۇلدى

بېرىلگهندىن كېيىن، تۆۋەندىكى رەسىمدە كۆرسىتىلگهندەك ھالهتته سانلىق زۆرۈر تۈزىتىشلهر 
بۇنىڭ بىلهن ئىلگىرلىگهن ھالدا ستاتىستىكا، تهھلىل قىلىش . مهلۇمات ئامبىرىدا ساقالندى

  .ئىشلىرىمىزغا ئاساس سېلىندى
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 ىر كۆرۈنۈشپىششىقالنغان تىل ماتېرىياللىرى ئامبىرىدىن ب: 4  رەسىم

 
سۆزلهرگه سۆز خاراكتېرى بهلگىسى قويۇشتا كۆرۈلگهن ئىككى بىسلىق  )3

 ھادىسىلهر ۋە ئۇنى ھهل قىلىش ئۇسۇللىرى
ئۇيغۇر تىلىدا بىر قىسىم شهكىلداش سۆزلهر ۋە كۆپ سۆز تۈركۈملۈك سۆزلهر مهۋجۇت، 

الىدىغان بىر بىرى بىلهن ئوخشىشىپ ق- شۇنىڭدەك تۈرلهنگهندىن كېيىن شهكىل جهھهتتىن بىر
بۇنداق ئهھۋالالرنىڭ بولۇشى سۆزلهرنى پارچىالش ۋە . قىسىم سۆزلهرمۇ كۆرۈلۈشى مۇمكىن

شۇڭا . سۆزلهرگه سۆز خاراكتېرى بهلگىسى قويۇشتا بهلگىلىك قىيىنچىلىقالرنى ئېلىپ كېلىدۇ
نى بىر سۆزلهردىكى بۇ خىل ئىككى بىسلىق ھادىسىلهرنى ئۈنۈملۈك ھهل قىلىپ، تىل ماتېرىياللىرى

  . تهرەپ قىلىشنىڭ توغرىلىق دەرىجىسىنى ئاشۇرۇش كېرەك
سۆز خاراكتېرى بهلگىسى قويۇشتىكى ئىككى بىسلىق ھادىسه دېگهندىكى شهكىلداش 

. سۆزلهرنىڭ ئۇقۇم دائىرىسى نهزەرىيىۋى تىلشۇناسلىقتىكى شهكىلداش سۆزلهرنىڭكىدىن كهڭ
. اش بولسىال شهكىلداش ھېسابلىنىدۇچۈنكى كومپيۇتېرغا نىسبهتهن پهقهت يېزىلىشى ئوخش

بولمىسۇن -مهيلى تۈرلهنگهن ياكى تۈرلهنمىگهن ھالهتته بولسۇن، مهيلى مۇستهقىل سۆز بولسۇن
شهكىلداشلىق ئهھۋالى . ئوخشاشال شهكىلداش دەپ قارىلىدۇ ۋە مۇۋاپىق ئۇسۇلدا ھهل قىلىنىدۇ

  :تۆۋەندىكىدەك بىر نهچچه خىل بولۇشى مۇمكىن
.A ئوخشىمىغان سۆز تۈركۈمىگه تهۋە )قوشۇمچىسىز(ن ھالهتته كۆرۈلىدىغان تۈرلهنمىگه ،

 .بهزى سۆزلهر شهكىلداش سۆزلهر قاتىرىغا كىرىدۇ
 vمىلتىق«سۆزلىرى؛ » چۈش«دىكى »vتىز چۈش«ۋە »  كۆردۈمnچۈش«: مهسىلهن

سۆزلىرى مۇشۇ خىلدىكى شهكىلداش سۆزلهرگه » ئات«دىكى »  مىنىپ كهلدىمnئات«ۋە » ئات
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 .رىدۇكى
B .ئوخشاش سۆز تۈركۈمىگه تهۋە بهزى سۆزلهر شهكىلداش سۆزلهر قاتىرىغا كىرىدۇ. 

 nئهقىل ياشتا« سۆزلىرى؛ » ئوت«دىكى » يېمهكnئوت«ۋە »  قالىماقnئوت«: مهسىلهن

سۆزلىرى مۇشۇ خىلدىكى شهكىلداش » ياش«دىكى »  ئاققۇزدىnئۇ ياش« ۋە ⑦»ئهمهس، باشتا
  .سۆزلهرگه كىرىدۇ

C .تۈرلهنگهن، يهنه بىرى تۈرلهنمىگهن بهزى سۆزلهر شهكىل جهھهتته ئوخشىشىپ  بىرى 
 .قالىدۇ

» ئالما«دىكى »باشقىالرنىڭ نهرسىسىنى ئالما«ۋە » ئو بازاردىن ئالما ئالدى«: مهسىلهن
سۆزلىرى مۇشۇ » ئالدى«دىكى » ئۇ قهلهم ئالدى«ۋە » ئۇ ئالدى تهرەپتىن كهلدى«سۆزلىرى؛ 

بۇ خىل سۆزلهرنى گهرچه تىلشۇناسلىقتا شهكىلداش سۆز دەپ .  كىرىدۇخىلدىكى  سۆزلهرگه
ئېيتالمىساقمۇ، ئهمما بۇالرنى كومپيۇتېردا بىر تهرەپ قىلىشتا ئۇالرنى شهكلى ئوخشاش سۆزلهر 

  .قاتارىدا بىر تهرەپ قىلىشقا توغرا كېلىدۇ
D .ئىككىلىسى تۈرلهنگهن بهزى سۆزلهر شهكىلداش بولۇپ قالىدۇ. 

ئۇ «سۆزلىرى؛ » ئاچتى«دىكى »قورساق ئاچتى«ۋە » ئو ئىشىكنى ئاچتى «:مهسىلهن
سۆزلىرى مۇشۇ خىلدىكى » بېرىپتۇ«دىكى » بۇنى كىم بېرىپتۇ؟«ۋە » قهشقهرگه بېرىپتۇ

  .شهكىلداش سۆزلهرگه كىرىدۇ
E .تۈرلهنمىگهن ھالهتته كۆرۈلىدىغان كۆپ سۆز تۈركۈملۈك سۆزلهر. 

» تېز«دىكى »تېز سۈرئهتته ھهل قىلدى« ۋە »ماشىنىنى تېز ھهيدە«: مهسىلهن
» ئۇنىڭ دادىسى ئىنقىالبىي قهھرىمان«سۆزلىرىنىڭ بىرى رەۋىش، بىرى سۈپهت بولۇپ كهلگهن؛ 

سۆزلىرىنىڭ بىرى ئىسىم، بىرى سۈپهت » قهھرىمان«دىكى » ئۇ قهھرىمان ئادەم ئىدى«ۋە 
» كۆپ«دىكى »  بولۇركۆپ تۈكۈرسه كۆل«ۋە » بازاردا ئادەم كۆپ« . ئورنىدا كهلگهن

  .سۆزلىرىنىڭمۇ ئالدىنقىسى سۈپهت، كېيىنكىسى رەۋىش رولىدا كهلگهن
F .تۈرلهنگهن ھالهتته كهلگهن كۆپ سۆز تۈركۈملۈك سۆزلهر. 

دىكى » كوللېكتىپ پائالىيهتكه قاتناشماق«ۋە » كوللېكتىپنى ئاسرىماق«: مهسىلهن
ۈرلىنىپ كهلگىنى ئىسىم، كېيىنكى باش سۆزلىرىنىڭ ئالدىنقى چۈشۈم كېلىشته ت» كوللېكتىپ«

  .كېلىشته كهلگىنى سۈپهت خاراكتېرىدا كهلگهن
. بۇ ئالته خىل شهكىلداشلىق ھادىسىنى مۇنداق ئۈچ خىل يول بىلهن ھهل قىلىش مۇمكىن

  :ئۇالر
  سۆزنىڭ قۇرۇلمىسىغا ئاساسهن ھۆكۈم قىلىش ئۇسۇلى )1

. ھالهتته تۈرلىنىدۇ» وشۇمچهتۈرلىگۈچى ق+ سۆز تومۇرى «مهلۇمكى، سۆزلهر جۈملىدە 
بۇنداق قۇرۇلمىدىكى سۆزلهرنىڭ خاراكتېرىنى ئۇالرنىڭ تۈرلىگۈچى قوشۇمچىلىرىغا ئاساسهن 

 ماددىلىرىدا كۆرسىتىلگهندەك C，Fبۇ خىل ئۇسۇلدا يۇقىرىدىكى . ھۆكۈم قىلغىلى بولىدۇ
  .شهكىلداشلىق مهسىلىلىرىنى ھهل قىالاليمىز

» قوي«دىكى » ئۇ قوينى ھهيدەپ ماڭدى«ۋە » قويدىكىتابنى ئۈستهلگه «: مهسىلهن
باشقىچه ئېيتقاندا كهينىدىكى (شهكلى ئوخشىشىپ كېتىدىغان سۆز، لېكىن ئۇنىڭ قۇرۇلمىسىغا 

نى پېئىل، ئىككىنچى جۈملىدىكى »قوي«ئاساسهن بىرىنچى جۈملىدىكى) قوشۇمچىسىغا
                                                        

 قارىماققا شهكىلداش ئهمهس، ئهمما بۇ سۆزلىرى» ياش«دىكى »  ئاققۇزدىnئۇ ياش«بىلهن» ياشتا« بۇ جۈملىدىكى  ⑦
» ياش«ئىككى بۇ چاغدا . شهكلىدە پارچىلىنىدۇ» تا+ياش«سۆز » ياشتا«جۈملىنى كوميۇتېردا بىر تهرەپ قىلغاندا 

  .سۆزى شهكىلداش بولۇپ قالىدۇ
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  .نى ئىسىم دەپ ھۆكۈم قىالاليمىز»قوي«
 گه ئاساسهن ھۆكۈم قىلىش ئۇسۇلىبىرىكىش ئاالھىدىلىكى )2

. بىر سۆز كۆپىنچه مهلۇم خىلدىكى سۆزلهر ياكى بهلگىلىك سۆزلهر بىلهن بىرىكىپ كېلىدۇ

 ماددىلىرىغا ياتىدىغان شهكىلداشلىق ھادىسىسىنى ھهل B，Dبۇ خىل قانۇنىيهتكه ئاساسهنمۇ 

各类词的搭配词）لېكىن بۇنىڭ ئۈچۈن سۆزلهرنىڭ ماسلىشىش لۇغىتى. قىلىشقا بولىدۇ

典）تۈزۈپ چىقىش كېرەك .  
شهكىلداش » ئوت«دىكى » قوي ئوت يېدى«ۋە » ئوت ئاپىتى يۈز بهردى«: مهسىلهن

سۆزلهر، بۇ ئىككى سۆزنىڭ قۇرۇلمىسىغا ئاساسهن بۇنىڭدىكى شهكىلداشلىق مهسىلىسىنى ھهل 
انداق قلېكىن ئۇالر بىلهن بىرىكىپ كهلگهن سۆزلهرگه ئاساسهن قايسىسىنىڭ . قىلغىلى بولمايدۇ

» بۇ يىل چوڭ ئوت ئاپىتى يۈز بهرمىدى«: مهسىلهن.   ئىكهنلىكىگه ھۆكۈم قىلغىلى بولىدۇسۆز

ئىكهنلىكىگه ھۆكۈم قىلىشتا بۇ خىل ”火“ياكى ”草“سۆزىنىڭ » ئوت«دېگهن جۈملىدە 
  :كونكرېت جهريانى مۇنداق. ئۇسۇلنى قوللىنىشقا بولىدۇ

دېمهك بۇ سۆز . الر بار)火”n“ ،1ئوت草”n；2“，ئوت( شهكىلداش سۆزلهر جهدۋىلىدە ①
  . شهكىلداش سۆز

  . كىيىنكى باسقۇچقا كۆچۈش كېرەك.   قۇرۇلمىسى ئوخشاش، سۆز تۈركۈمىمۇ ئوخشاش②
 1 ئاپهت؛ ئوت2؛ ئوت- يه1 ؛ ئوت- قاال2؛ئوت- كهت2ئوت(سۆزلهرنىڭ ماسلىشىش لۇغىتىدىن ③

سى ئهسلى جۈملىدىكى بىلهن ئوخشاش بولغاچقا قۇرۇلمى)  ئاپهت2ئوت(بۇنىڭ ئىچىدە . نى تاپىدۇ....) ؛ -ئورا
  .بۇنى تالاليدۇ

دەپ بهلگه ) ，n 2ئوت(قا » ئوت«دىكى » بۇ يىل چوڭ ئوت ئاپىتى يۈز بهرمىدى«  بۇنىڭغا ئاساسهن ④
 .قويۇلىدۇ

 جۈملىدىكى ئورنىغا ئاساسهن ھۆكۈم قىلىش ئۇسۇلى )3
ەتته مهلۇم سۆز تۈركۈمىگه سۆزلهرنىڭ جۈملىدىكى ئورنى بهلگىلىك قانۇنىيهتكه ئىگه، ئاد

بۇ قانۇنىيهتكه ئاساسهن يۇقىرىدا سۆزلهپ ئۆتكهن . تهۋە سۆز جۈملىدە مۇئهييهن  ئورۇندا كېلىدۇ

A，Eماددىلىرىغا ياتىدىغاندەك شهكىلداشلىق ھادىسىسىنى ھهل قىلغىلى بولىدۇ .  
 : بولىدۇمهسىلهن، ئۇيغۇر تىلىدا مۇستهقىل سۆزلهرنىڭ ئورۇن تهرتىپى ئاساسهن مۇنداق

)1(n+v) 2)  (تاماق تهييارالش (a+n) يېڭى بىنا (）m+n③ئۈچ قهلهمm+q④（)  بهش
بهك  (⑧d+a)  ئويناپ كهلمهك (⑦v+v)  ياخشى ئوينىماق (⑥a+v)  ئاستا ماڭ(⑤d+v )كىلو

  )بۇ ئادەم(⑨r+n) ئوبدان
يۇقىرىقىالر سۆزلهرگه ئاپتوماتىك سۆز خاراكتېرى بهلگىسى قويۇشتا سۆزلهردىكى  

لېكىن دىققهت قىلىدىغان نۇقتا، . هكىلداشلىق مهسىلىسىنى ھهل قىلىشتىكى ئۇسۇلالرش
ئهمهلىيهت داۋامىدا كونكرېت ئهھۋالغا ئاساسهن بۇ ئۇسۇلالردىن ئادەتته بىرى ياكى بىر 

بىز قۇرغان تىل ماتېرىياللىرى ئامبىرىمىزدىكى سۆزلهرگه ئاپتوماتىك . نهچچىسىال قوللىنىلىدۇ
ىمۇ مۇشۇ ئۇسۇلالرنىڭ بهزىلىرىدىن پايدىالندۇق، لېكىن ئاپتوماتىك ھهل قىلىشقا بهلگه قويۇشت

بولمايدىغان ياكى ئاپتوماتىك بهلگه قويۇشتا خاتالىق كۆرۈلگهن سۆزلهرنى قولدا بىر تهرەپ 
        .قىلدۇق
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ⅣⅣⅣⅣتوغرىسىدا قىسقىچه چۈشهنچهتوغرىسىدا قىسقىچه چۈشهنچهتوغرىسىدا قىسقىچه چۈشهنچهتوغرىسىدا قىسقىچه چۈشهنچه      تۇرغۇن سۆزلهر  تۇرغۇن سۆزلهر  تۇرغۇن سۆزلهر  تۇرغۇن سۆزلهر    

    
    تۇرغۇن سۆزلهرنىڭ ئېنىقلىمىسىتۇرغۇن سۆزلهرنىڭ ئېنىقلىمىسىتۇرغۇن سۆزلهرنىڭ ئېنىقلىمىسىتۇرغۇن سۆزلهرنىڭ ئېنىقلىمىسى.  .  .  .  1111

ز تىلشۇناسلىقتىكى بىر ئاتالغۇ سۈپىتىدە ئۇزۇندىن بېرى قوللىنىلىپ كهلدى، بىز تۇرغۇن سۆ
 Substantive(تۇرغۇن سۆز : ئالدى بىلهن بۇ ئاتالغۇنىڭ لۇغهت مهنىسىگه قاراپ باقايلى

words ,Nominal ( خهنزۇچىدا静词 ياكى 名词性词语 دېگهن نامدا قوللىنىلىدىغان سۆز 
ئاتالغۇسى » تۇرغۇن سۆز«: مهسىلهن. هر خىل ئىزاھالنغانبولۇپ، ئوخشىمىغان لۇغهتلهردە ھ

قىسقىچه تىلشۇناسلىق «مىرسۇلتان ئوسمانوۋ ۋە مۇھهممهترېھىم سايىم ئهپهندىلهر تۈزگهن 
تۇرغۇن سۆز دېگهن ئاتالغۇ مۇستهقىل سۆزلهر قاتىرىدىكى «: دە مۇنداق ئىزاھالنغان»لۇغىتى

پېئىلدىن باشقا بارلىق مۇستهقىل سۆزلهر ئادەتته . پېئىل سۆز تۈركۈمىگه نىسبهتهن ئېيتىلىدۇ
باغلىغۇچى، (تۇرغۇن سۆزلهر، بىرىنچىدىن ياردەمچى سۆزلهرنى . تۇرغۇن سۆزلهر دەپ ئاتىلىدۇ

ئۆز ئىچىگه ئالمايدۇ، ئىككىنچىدىن، ) ئالدى ياردەمچى، ئارقا ياردەمچى، ئۇالنما قاتارلىقالرنى
كۆپ تىلشۇناسالر قهدىمكى تىلالرنى تهتقىق قىلغاندا، خېلى . پېئىلالرنى ئۆز ئىچىگه ئالمايدۇ

ئىسىم، سۈپهت، سان، مىقدار قاتارلىق سۆز تۈركۈملىرىنىڭ چېكىنى ئايرىغىلى 
بولمايدىغانلىقىنى، ئۇنىڭ ئۈستىگه ئوخشاش بىر سۆز ياسىغۇچى قوشۇمچىدىن ھهم ئىسىم، ھهم 

ق شهكىللهر بىلهن تۈرلىنىدىغانلىقىنى سۈپهت ياسىلىدىغانلىقىنى، بۇالرنىڭ ئورتاق گرامماتىكىلى
نهزەرگه ئېلىپ ئىسىم، سۈپهت، ئالماش، رەۋىش، سان ۋە مىقدارالرنى ئومۇمالشتۇرۇپ 

قهدىمكى ئويغۇر تىلى . شۇنىڭ بىلهن بۇ ئاتالغۇ ئومۇملىشىپ قالغان. تۇرغۇن سۆز دەپ ئاتىغان
ئۇنىڭ . ، ھهم سۈپهت ياسايدۇۋە ھازىرقى زامان ئويغۇر تىلىدىمۇ بهزى قوشۇمچىالر ھهم ئىسىم

ئۈستىگه ئۇيغۇر تىلىدىكى ئىسىم، ئالماش، سان قاتارلىقالر كېلىش كاتېگورىيىسى بىلهن 
شۇڭا ئۇيغۇر . ئوخشاش بولمىغان دەرىجىدە تۈرلىنىپ، بۇ جهھهتته ئورتاقلىققا ئىگه بولىدۇ

ئۇيغۇر «. ⑧»ولىدۇتىلىدىمۇ پېئىلدىن باشقا مۇستهقىل سۆزلهرنى تۇرغۇن سۆز دەپ ئاتاشقا ب
مۇستهقىل سۆزلهر «: دە تۇرغۇن سۆز مۇنداق ئىزاھالنغان»تىلىنىڭ ئىزاھلىق لۇغىتى

تۈركۈمىدىكى پېئىلدىن باشقا ئىسىم، سۈپهت، ئالماش، رەۋىش، سان ۋە مىقدارالرنىڭ 
بۇالرنىڭ ئورتاق گرامماتىكىلىق شهكىللهر بىلهن تۈرلىنىدىغانلىقى . ئومۇمالشتۇرۇلۇپ ئاتىلىشى

 ئۇيغۇر تىلى تهتقىقاتىدا يۇقىرىدىكى لۇغهتلهردىكى ئىزاھالر ئاساسهن ⑨».نهزەرگه ئېلىنغان
  .ئاتالغۇسىمۇ شۇ مهنىلهردە قوللىنىلىۋاتىدۇ» تۇرغۇن سۆز«قوبۇل قىلىندى، 

يۇقىرىقى قاراشقا ئاساسالنغاندا، تىلىمىزدىكى مۇستهقىل سۆزلهر ئىچىدە پېئىلدىن باشقا 
. ن سۆز بولۇپ، تهقلىد سۆزمۇ تۇرغۇن سۆز ھېسابلىنىشى كېرەك ئىدىبارلىق سۆزلهر تۇرغۇ

بۇ يهردە مهسىلىنىڭ تۈگۈنى . لېكىن بۇ توغرىسىدا يۇقىرىقى ماتېرىيالالردا ھېچنىمه دېيىلمىگهن
ئهگهر تهقلىد سۆز . تهقلىد سۆزلهرنىڭ مۇستهقىل سۆز بوالاليدىغان بواللمايدىغانلىقىدىن ئىبارەت

ئۇنداقتا، تهقلىد . ه تهۋە دەپ قارالسا ئهلۋەتته تۇرغۇن سۆزگىمۇ تهۋە بولىدۇمۇستهقىل سۆزلهرگ
ئۇيغۇر تىلىدىكى تهقلىد «يوق؟ بۇ توغرىسىدا مهرفۇغه ئابباس -سۆزلهر مۇستهقىل سۆز بوالمدۇ

                                                        
ن ئوسمانوۋ، موھهممهترېھىم سايىت؛ شىنجاڭ خهلق نهشرىياتى ؛ مىرسۇلتا»قىسقىچه تىلشۇناسلىق لۇغىتى « ⑧

  . بهتلهر- 150، -149نهشرى؛  -1ئاي - 1يىلى - 1991
يېزىق خىزمىتى كومىتېتى؛ شىنجاڭ خهلق - ؛ ش ئۇ ئا ر مىللهتلهر تىل»ئۇيغۇر تىلىنىڭ ئىزاھلىق لۇغىتى « ⑨

  بهت- 357نهشرى؛ -1ئاي - 8يىلى -1999نهشرىياتى 
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ئۇيغۇر تىلىدىكى تهقلىد سۆزلهرنى «: ناملىق ماقالىسىدا مۇنداق دەپ يازغان» سۆزلهر توغرىسىدا
ىشلىتىشكه بولىدۇ، ئۇالر ئىسىملىشىپ كېلىپ، ئىسىمالرنىڭ شهخس، سان، كېلىش مۇستهقىل ئ

كاتېگورىيىلىرى بىلهن تۈرلىنهلهيدۇ؛ كۆپ قىسىم تهقلىد سۆزلهر تهكرارلىنااليدۇ، ئۇالردىن 
ئهڭ مۇھىمى ئۇالر جۈملىنىڭ ھهر خىل بۆلهكلىرى بولۇپ خىزمهت . سۆزلهرنى ياسىغىلى بولىدۇ

 ⑩».ۇالر مۇستهقىل سۆزلهردە بولۇشقا تېگىشلىك ئاالھىدىلىكلهرگه ئىگهدېمهك، ئ. ئۆتهيدۇ
بىزنىڭ قارىشىمىزچىمۇ تهقلىد سۆزلهرمۇ  مهلۇم تىل شارائىتىدا ئىسىمغا ئوخشاش 

بۇ . مورفولوگىيىلىك ئۆزگىرىشته بولۇپ، جۈمله بۆلىكى بوالاليدۇ، سۆز ياساش ئىقتىدارىغا ئىگه
دىلىكى، ھالبۇكى ياردەمچى سۆزلهر بۇ خىل ئاالھىدىلىككه مۇستهقىل سۆزلهرنىڭ تۈپ ئاالھى

مۇستهقىل سۆزلهر بىلهن ياردەمچى سۆزلهرنىڭ ئاساسىي پهرقى ئۇالرنىڭ جۈمله . ئىگه ئهمهس
كۆپ قىسىم تهتقىقاتچىالر تهقلىد سۆزلهرنى مۇستهقىل سۆزلهر .  بواللماسلىقىدا- بۆلىكى بولۇش

 مهسىلهن، كۈرەش مهھمۇتجان رەئىسى باشچىلىقىدا بهزى ئىلمىي ئهسهرلهردە. دەپ قارايدۇ
دا تهقلىد سۆزلهر تېخىمۇ ئېنىق ھالدا تۇرغۇن »ھازىرقى زامان ئۇيغۇر تىلى«تۈزۈلگهن 

مۇشۇنىڭدىن قارىغاندا تهقلىد سۆزلهرنىمۇ مۇستهقىل سۆز دەپ . سۆزلهرگه تهۋە قىلىنغان
تۆۋەندىمۇ تهقىلىد سۆزلهر .   مۇۋاپىققاراش ۋە تۇرغۇن سۆزلهر قاتارىدا تهتقىق قىلىش ئهقىلگه

تۇرغۇن سۆز قاتارىدا تهھلىل قىلىندى ۋە ئۇنىڭ تۇرغۇن سۆزلهرگه ئوخشاش ئاالھىدىلىكلهرگه 
  . ئىگه ئىكهنلىكى يورۇتۇپ بېرىلدى

 دېمهك، مۇستهقىل سۆزلهر تۈركۈمىدىكى پېئىلدىن باشقا ئىسىم، سۈپهت، ئالماش، 
 .د سۆزلهر ئومۇمالشتۇرۇلۇپ تۇرغۇن سۆز دەپ ئاتىلىدۇرەۋىش، سان، مىقدارالر ۋە تهقلى

  .دېگهن نامدىمۇ كېلىدۇ» ئىسىم خاراكتېرىدىكى سۆزلهر«تۇرغۇن سۆزلهر بهزى ئهسهرلهردە 
  
        تۇرغۇن سۆزلهرنىڭ تۈرلىرىتۇرغۇن سۆزلهرنىڭ تۈرلىرىتۇرغۇن سۆزلهرنىڭ تۈرلىرىتۇرغۇن سۆزلهرنىڭ تۈرلىرى. . . . 2222

تۇرغۇن سۆزلهر مۇستهقىل سۆزلهر ئىچىدە پېئىلدىن باشقا ئىسىم، سۈپهت، ئالماش، 
  . تهقلىد سۆزلهر قاتارلىقالرنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇرەۋىش، سان، مىقدار  ۋە

لېكىن بىر قىسىم تهتقىقاتچىالرنىڭ قارىشىچه، رەۋىش پېئىلدىن باشقا مۇستهقىل 
سۆزلهردىن پهرقلىنىدىغان بهزى ئاالھىدىلىكلهرگه ئىگه، شۇڭا ئۇنى تۇرغۇن سۆزلهرگه تهۋە 

ز خاراكتېرى ئانچه كۈچلۈك ئهمهلىيهتته رەۋىشلهرنىڭ تۇرغۇن سۆ. ئهمهس دەپ قارىغان
بولمىسىمۇ، جۈملىدە تۇرغۇن سۆزلهرگه ئوخشاش تۈرلىنىپ، شۇالرنىڭ رولىدا كېلىدۇ ۋە 

شۇڭا رەۋىشلهرمۇ تۇرغۇن سۆزلهرگه . جۈملىدە تۇرغۇن سۆزلهرگه ئوخشاش ۋەزىپىدە كېلهلهيدۇ
  .بۇ توغرىسىدا رەۋىشلهرنى تهھلىل قىلغاندا يهنه توختىلىمىز. تهۋە

ن سىرت، شهخسسىز پېئىلالر جۈملىدە تۇرغۇن سۆزلهرگه ئوخشاش تۈرلىنىپ، ئۇنىڭدى
. شۇالرنىڭ رولىدا كېلىدىغان بولغاچقا، پېئىلالرنىڭ تۇرغۇن سۆز شهكىللىرى دەپمۇ ئاتىلىدۇ

بۇ . شهخسسىز پېئىلالر ئىسىمداش، سۈپهتداش رەۋىشداش قاتارلىقالرنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ
ىسىم، سۈپهت، رەۋىشلهردەك تۈرلىنىپ شۇالرنىڭ خاراكتېرىنى شهخسسىز پېئىلالر گهرچه ئ

چۈنكى شهخسسىز پېئىلالر .  تهكتىدىن ئالغاندا پېئىل سۆز تۈركۈمىگه تهۋە-ئالسىمۇ، ئۇالر تېگى
پېئىلالرنىڭ تۈرلىنىشى ئارقىلىق بارلىققا كهلگهن، ئهسلى پېئىلنىڭ لېكسىكىلىق مهنىسىدە 

بۇنداق پېئىلالرنى يېڭى .  گرامماتىكىلىق رولى ئۆزگىرىدۇئۆزگىرىش ھاسىل بولمايدۇ، پهقهت
سۆز ياكى باشقا سۆز تۈركۈمىگه تهۋە دەپ قارىماسلىق كېرەك؛ يهنه بىر جهھهتتىن، شهخسسىز 

                                                        
يېزىق كومىتېتى تۈزگهن - ، ش ئۇ ئا ر مىللهتلهر تىل»ئۇيغۇر تىلىدىكى تهقلىد سۆزلهر توغرىسىدا«: س مهرفۇغه ئاببا ⑩
  بهت-322. گه كىرگۈزۈلگهن»ئۇيغۇر تىلى مهسىلىلىرى«
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پېئىلالر كۆپىنچه پېئىل يىلتىزىغا پېئىلنىڭ باشقا سۆز تۈرلىگۈچى قوشۇمچىلىرى قوشۇلۇپ ئاندىن 
بۇ جهھهتتىن ئۇ باشقا تۇرغۇن . وشۇلۇشىدىن ھاسىل بولىدۇشهخسسىز پېئىل قوشۇمچىلىرىنىڭ ق

شهخسسىز پېئىلالرنىڭ . »...يازمايۋاتقان، يېزىۋاتقاچقا«: مهسىلهن. سۆزلهردىن پهرقلىنىدۇ
شۇڭا ئۇالر . تۇرغۇن سۆز خاراكتېرىگه قارىغاندا پېئىللىق ئاالھىدىلىكى ئاساسىي ئورۇندا تۇرىدۇ

مهزكۇر ماقالىدا تۇرغۇن سۆز دېيىلگهندە . ىل قىلىنىشى كېرەكپېئىلالر دائىرىسى ئىچىدە تهھل
  .نى ئۆز ئىچىگه ئالمايدۇ)شهخسسىز پېئىلالر(پېئىلنىڭ تۇرغۇن سۆز شهكىللىرى 

    تۇرغۇن سۆزلهرنىڭ ئورتاق گرامماتىكىلىق ئاالھىدىلىكىتۇرغۇن سۆزلهرنىڭ ئورتاق گرامماتىكىلىق ئاالھىدىلىكىتۇرغۇن سۆزلهرنىڭ ئورتاق گرامماتىكىلىق ئاالھىدىلىكىتۇرغۇن سۆزلهرنىڭ ئورتاق گرامماتىكىلىق ئاالھىدىلىكى.  .  .  .  3333
ردىن تۇرغۇن سۆزلهر پېئىلدىن باشقا مۇستهقىل سۆزلهرگه قارىتىلغان بولۇپ، پېئىلال

  . پهرقلىق ھالدا بهزى ئورتاق خوسۇسىيهتلهرگه ئىگه
 .تۇرغۇن سۆزلهر ئىسىم خاراكتېرىگه ئىگه )1(

ئىسىم تۇرغۇن سۆزلهر ئىچىدە ئاساسىي ئورۇندا تۇرىدىغان سۆز تۈركۈمى بولۇپ، باشقا 
تۇرغۇن سۆزلهر ئىسىمغا ئوخشاش گرامماتىكىلىق خوسۇسىيهتكه ئىگه، كۆپىنچه ئىسىمغا 

تۇرغۇن سۆزلهرنىڭ بۇ . لىنىدۇ، جۈملىدىمۇ ئىسىمغا ئوخشاش ۋەزىپىدە كېلىدۇئوخشاش تۈر
خىل ئاالھىدىلىكىنى ئۇالرنىڭ ئىسىمنىڭ تۈرلىگۈچى قوشۇمچىلىرىدا تۈرلىنهلهيدىغانلىقىدىن 

  .تۆۋەندە تۇرغۇن سۆزلهر توغرىسىدا ئايرىم توختالغاندا بۇ نۇقتا تېخىمۇ ئايدىڭلىشىدۇ. بىلهلهيمىز
 .زلهر جۈملىدە ئورتاق ۋەزىپىلهردە، بهزىدە بىر بىرىنىڭ رولىدا كېلهلهيدۇتۇرغۇن سۆ )2(

تۇرغۇن سۆزلهر گرامماتىكىلىق جهھهتته نۇرغۇن ئوخشاشلىقالرغا ئىگه بولۇپ، جۈملىدىمۇ 
تىلىمىزدا خېلى ساندا كۆپ تۈركۈملۈك سۆزلهر بار بولۇپ، بىر . ئورتاق ۋەزىپىلهردە كېلهلهيدۇ

 جهھهتتىن ئوخشاش بولسىمۇ گرامماتىكىلىق رولى ئوخشىمىغاچقا بىر سۆز لېكسىكىلىق مهنه
» تاتارچه«: مهسىلهن. نهچچه سۆز تۈركۈمىگه تهۋە بولىدىغان ئهھۋالالر خېلى كۆپ كۆرۈلىدۇ

  .سۆزى تۆۋەندىكى جۈملىلهردە ئۈچ خىل سۆز تۈركۈمىگه تهۋە، ئۈچ خىل ۋەزىپىدە كهلگهن
 )ېنىقلىغۇچىسۈپهت، ئ(تاتارچه ئۇسسۇل ئوينىماق  �
 )ئىسىم، تولدۇرغۇچى(مهن تاتارچىنى بىلىمهن  �
 )رەۋىش، ھالهت(ئۇالر تاتارچه سۆزلهشتى  �
  :تۆۋەندىكى مىسالالرغا قاراڭ. سۆزىمۇ كۆپ تۈركۈملۈك سۆز» سوراقسىز«
 )سۈپهت، ئېنىقلىغۇچى(سوراقسىز دەۋاغا قالدىم  �
 )رەۋىش، ھالهت(ئۇ سوراقسىز دەرسكه قاتناشمىدى  �

ىرت، تۇرغۇن سۆزلهر ئوخشاشال جۈملىدە ئىگه، ئېنىقلىغۇچى، تولدۇرغۇچى، ئۇنىڭدىن س
بۇنىڭدىنمۇ تۇرغۇن سۆزلهرنىڭ ئورتاق گرامماتىكىلىق ئاالھىدىلىككه . ھالهت بولۇپ كېلهلهيدۇ

 .ئىگه ئىكهنلىكىنى بىلهلهيمىز
 تۇرغۇن سۆزلهر ياسىلىشى جهھهتتىن ئورتاقلىققا ئىگه )3(

ىق تۈرلىنىش جهھهتتىن ئورتاقلىققا ئىگه بولۇپال قالماي، يهنه تۇرغۇن سۆزلهر گرامماتىكىل
بىر سۆز ياسىغۇچى قوشۇمچه بهزىدە مهلۇم تۈركۈمدىكى . ياسىلىش جهھهتتىمۇ ئورتاقلىققا ئىگه

يهنى بىر سۆز ياسىغۇچى . سۆزلهردىن ئوخشىمىغان تۈركۈمدىكى تۇرغۇن سۆزلهرنى ياسايدۇ
. رغۇن سۆزلهرگه ئورتاق قوشۇلۇپ كېلهلىشى مۇمكىنقوشۇمچه بىر قانچه خاراكتېردىكى تۇ

  : مهسىلهن
» سىز«. قوشۇمچىسى بهزىدە ئىسىم ياسىسا، بهزىدە سۈپهت ياسايدۇ» لۈك|لۇق|لىك|لىق«

» چه«قوشۇمچىسى ئىسىمالرغا قوشۇلۇپ بهزىدە ئىسىم ياسىسا، بهزىدە رەۋىش ياسايدۇ؛ 
بهزىدە ئىسىم، » كهك|گهك|قاق|غاق«قوشۇمچىسى ئىسىم، سۈپهت، بهزىدە رەۋىش ياسايدۇ؛ 
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  .قوشۇمچىسىمۇ ھهم ئىسىم ھهم سۈپهت ياسايدۇ دېگهندەك» داش«. بهزىدە سۈپهت ياسايدۇ
  تۇرغۇن سۆزلهر ئورتاق گرامماتىكىلىق كاتېگورىيىلهردە تۈرلىنهلهيدۇ )4(

ئىسىمالرنىڭ كېلىش كاتېگورىيىسى، شهخس، سان كاتېگورىيىلىرى ئىسىمنىڭ 
تېگورىيسى ھېسابالنسىمۇ، باشقا تۇرغۇن سۆزلهرمۇ ئوخشاشال بۇ كاتېگورىيىدە گرامماتىكىلىق كا

مهسىلهن، ئىسىمالرنىڭ چۈشۈم كېلىشىنى مىسال قىلساق، ستاتىستىكا . تۈرلىنىپ كېلهلهيدۇ
 سان بۇ 39 ئالماش، 590 سۈپهت، 87 ئىسىم، 2894قىلغان تىل ماتېرىياللىرىنىڭ ئىچىدە 

  .كېلىشته تۈرلىنىپ كهلگهن
دېمهك، يۇقىرىقىالر تۇرغۇن سۆزلهرنىڭ ئورتاق ئاالھىدىلىكلىرى بولۇپ، تۇرغۇن سۆزلهر 
مانا مۇشۇنداق ئورتاقلىقالرغا ئىگه بولغاچقا ئايرىم بىر توپ دەپ قارىلىشى ۋە مۇستهقىل سۆزلهر 

كېيىكى قىسىمالردا بۇ خىل ئورتاقلىق تېخىمۇ . دائىرىسىدە ئايرىم تهتقىق قىلىنىشى كېرەك
  .هنلىشىدۇروش
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ⅤⅤⅤⅤتۇرغۇن سۆزلهرنىڭ ياسىلىش ئاالھىدىلىكى توغرىسىدا تهھلىل تۇرغۇن سۆزلهرنىڭ ياسىلىش ئاالھىدىلىكى توغرىسىدا تهھلىل تۇرغۇن سۆزلهرنىڭ ياسىلىش ئاالھىدىلىكى توغرىسىدا تهھلىل تۇرغۇن سۆزلهرنىڭ ياسىلىش ئاالھىدىلىكى توغرىسىدا تهھلىل     

  
    تۇرغۇن سۆزلهرنىڭ ياسىلىش ئۇسۇللىرىتۇرغۇن سۆزلهرنىڭ ياسىلىش ئۇسۇللىرىتۇرغۇن سۆزلهرنىڭ ياسىلىش ئۇسۇللىرىتۇرغۇن سۆزلهرنىڭ ياسىلىش ئۇسۇللىرى ....1111

تۆۋەندە تۇرغۇن سۆزلهرنىڭ ياسىلىش ئاالھىدىلىكى، ياسىلىش يوللىرى، قۇرۇلمىسى 
  .قاتارلىقالر ئۈستىدە توختىلىمىز

رنىال ئهمهس، يهنه تۈپ سۆزلهردىن تۇرغۇن سۆزلهر تۈپ سۆز ھالىتىدىكى تۇرغۇن سۆزله
ئۇيغۇر تىلىدا تۇرغۇن . ھهر خىل يولالر بىلهن ياسالغان تۇرغۇن سۆزلهرنىمۇ ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ

يولدىن ئىبارەت ئىككى خىل ) سىنتېتىك(ۋە مورفولوگىيىلىك ) ئانالىتىك(سۆزلهر سىنتاكسىسلىق 
  :يول بىلهن ياسىلىدۇ

 ن تۇرغۇن سۆزلهرسىنتاكسىسلىق يول بىلهن ياسالغا )1
سىنتاكسىسلىق يول بىلهن ياسالغان تۇرغۇن سۆزلهر دېيىلگهندە، ئىككى ياكى ئۇنىڭدىن 
ئارتۇق مۇستهقىل سۆزنىڭ سىنتاكسىسلىق يول بىلهن قوشۇلۇشىدىن ياسالغان تۇرغۇن سۆزلهر 

ن ھازىرقى زامان ئۇيغۇر تىلىدا سىنتاكسىسلىق ئۇسۇلدا ياسالغان تۇرغۇ. نهزەردە تۇتۇلىدۇ
بۇ خىل يولدا ياسالغان تۇرغۇن سۆزلهرنى يهنه تهشكىل . سۆزلهر خېلى كۆپ سالماقنى ئىگىلهيدۇ

قىلغۇچى سۆزلهرنىڭ بىرىكىش ئاالھىدىلىكى  ۋە ئۆزئارا مۇناسىۋىتىگه ئاساسهن جۈپ سۆز ۋە 
  .بىرىككهن سۆز دەپ ئىككى خىلغا ئايرىشقا بولىدۇ

 جۈپ سۆزلهر )1(
تهرتىپته قاتار ئېيتىلىشىدىن تۈزۈلگهن ھهم يېڭى، ھهم ئادەتته، ئىككى سۆزنىڭ مهلۇم 

جۈپ سۆزلهرنىڭ ئهڭ روشهن . كهڭ مهنه ئىپادىلهيدىغان سۆزلهر جۈپ سۆز دېيىلىدۇ
ئاالھىدىلىكى شۇكى، جۈپ سۆزلهرنى تهشكىل قىلغۇچى سۆزلهر مهنه جهھهتتىن باغلىنىشلىق 

هشكىل قىلغۇچى تهركىبلهر بولۇپ تهڭداش مۇناسىۋەتته بىرىككهن بولىدۇ؛ سۆزلهرنى ت
قويۇلۇپ ) -(ئهسلىدىكى فونېتىكىلىق شهكلىنى ساقالپ قالىدۇ ھهم يېزىقتا ئوتتۇرىسىغا سىزىقچه

  .تۇرغۇن سۆزلهرنىڭ ئىچىدىمۇ بىر قىسىم سۆزلهر جۈپ سۆزلهرگه كىرىدۇ. يېزىلىدۇ
دىكى تۇرغۇن سۆزلهرنى ستاتىستىكىالپ »ئۇيغۇر تىلىنىڭ ئىزاھلىق لۇغىتى«

  :ىنىمىزدە ئهھۋال تۆۋەندىكى جهدۋەلدە كۆرسىتىلگهندەككۆرگ

   جۈپ سۆز شهكلىدىكى تۇرغۇن سۆزلهرنىڭ ستاتىستىكا جهدۋىلى:2  جهدۋەل

  ئىگىلىگهن نىسبىتى  جۈپ سۆز سانى  ئومۇمىي سۆز سانى  سۆز تۈركۈمى  

  5.7%  935  16433  ئىسىم  1
  4.1%  260  6373  سۈپهت  2
  13.4%  177  1323  ىشرەۋ  3
  0%  0  57  سان  4
  11.6%  20  173  ئالماش  5
  4.4%  10  226  مىقدار  6
  50.2%  391  779  تهقلىد  7

  7.1%  1793  25364  جهمئىي تۇرغۇن سۆز
  

كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇكى، لۇغهتكه كىرگۈزۈلگهن تۇرغۇن سۆزلهر ئىچىدە تهقلىد سۆزلهردە 
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قالسا رەۋىشلهردە جۈپ سۆزلهر كۆپرەك ئۇنىڭدىن . جۈپ سۆزلهر ئهڭ كۆپ كۆرۈلگهن
لۇغهتتىمۇ . بۇنداق بولۇشىدا، رەۋىشلهر كۆپىنچه تهكرارالنغان ھالهتته قوللىنىلىدۇ. 11كۆرۈلگهن

دېگهندەك » ئىشهنمهي- ئاخىرى، ئىشىنهر-چۆرۈپ، ئىلگىرى-چوالش، ئۆرۈپ- ئوالش«
سۆز شهكىللىرى سانالردا جۈپ . شهكىلدىكى رەۋىشلهر ئايرىم سۆزلهم قىلىپ ئېلىنغان

» يۈزلهپ- ئىككىدىن، ئونالپ- تۆت، ئىككى-ئۈچ«كۆرۈلمىگهن، ئهمهلىيهتته سانالردىمۇ 
دېگهندەك شهكىللهر كۆرۈلىدۇ، لېكىن بۇالر لۇغهتكه كىرگۈزۈلمىگهن، بهلكىم بۇالر سانالرنىڭ 
 گرامماتىكىلىق شهكىللىرى ياكى ساننىڭ باشقا سۆز تۈركۈمىنىڭ ئورنىدا قوللىنىلىشى دەپ

پۈتكۈل . بۇ جهھهتته سانالرنى تهھلىل قىلغاندا يهنه ئايرىم توختىلىمىز. قارالغان بولۇشى مۇمكىن
بۇ سانلىق .  نى تهشكىل قىلغان7.1%بولۇپ، 1793تۇرغۇن سۆزلهرگه نىسبهتهن جۈپ سۆزلهر 

 ئىنتايىن مۇھىم بىر خىل ىدىكىقىممهتتىن جۈپ سۆزلهرنىڭ تىلىمىزدىكى سۆزلهرنىڭ ياسىلىش
  .كىل ئىكهنلىكىنى بىلهلهيمىزشه

دىققهت قىلىشقا ئهرزىيدىغىنى، ئهمهلىي تىل ئىستېمالىدا ئېھتىياجغا ئاساسهن نۇرغۇن 
جۈپ سۆزلهر ۋاقىتلىق ياسىلىپ ئىشلىتىلىدۇ، بۇنداق جۈپ سۆزلهرنىڭ كۆپىنچىسى تۇرغۇن 

چىدىمۇ لۇغهتكه مهزكۇر ماقالىدە تهھلىل قىلىنغان تىل ماتېرىياللىرىنىڭ ئى. سۆزلهرگه تهۋە
تىلىم، - لۆم، تىلىم- لۆم«مهسىلهن، . كىرگۈزۈلمىگهن نۇرغۇن جۈپ سۆزلهر ئۇچرىدى

ئالته، -يىگىرمه، بهش- ھىيلىگهر، ئون-پۇال، قۇۋ-ئىتتىك، چاال-يېرىم، ئىتتىك-يېرىم
پانسا، - تاڭ، تانسا- تېلېۋىزور، ھاڭ-پهش، رادىوئ-ھوقۇق، ئىش- قايتىالپ، ئهمهل-قايتا

بۇنداق سۆزلهر ئىنتايىن كۆپ بولۇپ، . قاتارلىقالر» ....ئارزۇ -تهلهپسوراق، - سوئال
سۆزلهرنى لۇغهتكه كىرگۈزۈشته ئىككى خىللىق مهۋجۇت بولغاچقا ئوخشاش شهكىلدىكى بهزى 

ئۇنداقتا بۇنداق سۆزلهرنى قانداق بىرتهرەپ قىلىش كېرەك؟ . سۆزلهر لۇغهتته بار، بهزىسى يوق
  . چوڭقۇرالشتۇرۇشىمىزنى تهلهپ قىلىدۇئهلۋەتته بۇ تهتقىقاتىمىزنى

 بىرىككهن سۆزلهر )2(
بېقىندۇرۇش ياكى -نىڭ بېقىنىش) سۆز(ئادەتته، ئىككى مۇستهقىل مورفىما 

خهۋەرلىك مۇناسىۋىتىدە بىرىكىشى ئارقىلىق ياسالغان لېكسىكىلىق بىرلىك بىرىككهن سۆز - ئىگه
 .... تار، بويسۇن بهلباغ، تاشپاقا، تاشيول، بهشائ: مهسىلهن. دەپ ئاتىلىدۇ

الر زىچ بىرىكىپ يېڭى لېكسىكىلىق )سۆز(بىرىككهن سۆزلهرنى تهشكىللىگۈچى مورفىما 
مهنه ئاڭلىتىدىغان بىر سۆزگه ئايلىنىپ كهتكهچكه ئۇالرنى پارچىالشقا، ئوتتۇرىسىغا باشقا 

: لهنمهسى. بىرىككهن سۆزلهر بىر سۆز سۈپىتىدە تۈرلىنىدۇ. تهركىبلهرنى قوشۇشقا بولمايدۇ
، » ئاشپۇرچاقنىڭ-- ئاشپۇرچاق«، » قاشتېشىنى-- قاشتاش«، » تاشائلمىغا-- تاشائلما«
  .دېگهندەك»  قىرىقائياغتا-- قىرىقائياغ«، » ئاشتاختىدىن-- ئاشتاختا«

تۇرغۇن سۆزلهردىن بهلگىلىك ساندىكى سۆزلهر تۈزۈلۈشى جهھهتتىن بىرىككهن سۆزلهرگه 
لىق بىرىككهن سۆز ياساش  قهدىمدىن كهڭ قوللىنىلغان يىلتىزغا يىلتىزنى قوشۇش ئارقى. تهۋە

ئۇسۇل بولۇپ، ھازىر تۈپ سۆز دەپ قارىلىۋاتقان بهزى سۆزلهر ئهمهلىيهتته ئهڭ دەسلهپ 
كېيىن تهدرىجىي ئۆزگىرىش ھاسىل قىلىپ، ئهسلى . بىرىكىش يولى بىلهن ياسالغان سۆزلهردۇر

، توقسان )ئۈزۈك+ بىلهك (، بىلهزۈك )كۈن+ بۇ (بۈگۈن : مهسىلهن. قۇرۇلمىسىنى يوقاتقان
  ) ....ئون+ توققۇز (

                                                        
 تهقلىد سۆزلهرنىڭ كۆپىنچىسى تهكرارالنغان ھالهتته ئىشلىتلىدۇ، بۇنداق تهقلىدلهرنى جۈپ سۆز دەپ قاراش  11

بۇ يهردە پهقهت جۈپ سۆز شهكلىدە لۇغهتكه كىرگۈزۈلگهنلىكى . مهسىلىنى تهتقىق قىلىشقا ئهرزىيدۇيوق؟ بۇ -كېرەكمۇ
  .نهزەردە تۇتۇلۇپ ستاتىستىكا قىلىندى
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بىرىككهن سۆزلهر ئۇيغۇر تىلىنىڭ لۇغهت تهركىبىدە مهلۇم نىسبهتنى ئىگىلىسىمۇ، تېخىچه 
ھهم بۇ خىل سۆز ياساش ئۇسۇلىنىڭ . بۇ توغرىسدا سىستېمىلىق تهتقىقات ئېلىپ بېرىلمىدى

ئۇيغۇر تىلىنىڭ «تهتقىقاتىمىزدا . رۇلمايۋاتىدۇيېڭى سۆز ياساشتىكى رولى تولۇق جارى قىلدۇ
گه ئاساسهن قۇرغان سۆز ئامبىرىمىزغا كىرگۈزۈلگهن ئايرىم بىرىككهن » ئىزاھلىق لۇغىتى

  :مهسىلهن. سۆزلهرنى ستاتىستىكا قىلىپ كۆرۈپ باقتۇق
باشباشتاق، باشۋاغ، : 15تىن ياسالغان بىرىككهن سۆزلهر جهمئىي » )ۋاش(باش«

ۈكباش، قاپباش، كۆتهنباش، پاينهكۋاش، كاتتىۋاش، ئۈستۋاش، بهڭۋاش، باشمالتاق، ت
  .قاقۋاش، كىرپىۋاش، كۆكۋاش، قىزىلۋاش، قوڭغۇراقۋاش 

ئاتخۇمار، ئادەمخۇمار، :13دىن ياسالغان بىرىككهن سۆزلهر جهمئىي » خۇمار«
مار، ئىشرەتخۇمار، ئۇرۇشخۇمار، پاراڭخۇمار، چېلىشخۇمار، خۇنخۇمار، دىلخۇمار، سۆزخۇ

  .سهنەئتخۇمار، كىتابخۇمار، گهپخۇمار، ھوقۇقخۇمار
ئىشتانباغ، سوڭباغ، غىنجىباغ، : 17دىن ياسالغان بىرىككهن سۆزلهر جهمئىي» )ۋاغ(باغ«

گهدەنباغ، يانباغ، ھهرەمباغ، باشۋاغ، بهلۋاغ، تاماقۋاغ، تۆشۋاغ، چاچۋاغ، چارۋاغ، 
  .غسۆسهيۋاغ، شىللىۋاغ، قوزۇقۋاغ، قۇالقۋاغ، نوختىۋا

ئاشپۇرچاق، ئاشتاختا، ئاشقازان، :14دىن ياسالغان بىرىككهن سۆزلهر جهمئىي » ئاش«
ئاشقۇدا، ئاشكۆكى، ئاشسۇ، ئاشلهڭپۇڭ، ئاشمانتا، ئاشۇرىغى، ئاشۋاقتى، ئاقائش، سۇيۇقائش، 

  .سېرىقائش، قويۇقائش
ل، ئاقۋالداق، ئاقيوللۇق، ئاقيو: 20دىن ياسالغان بىرىككهن سۆزلهر جهمئىي » ئاق«

ئاقياغلىق، ئاقناۋات، ئاقمۇچ، ئاقكېسهل، ئاققويرۇق، ئاققۇالق، ئاققۇتان، ئاقسۆڭهك، 
ئاقساقال، ئاقچېچهك، ئاقتىكهن، ئاقتوزغاق، ئاقۇئششاق، ئاقۆئي، ئاقوئرۇس، ئاقائنام، 

  .ئاقائش
گۈلۇئزار، گۈلەئنبهر، : دىن ئارتۇق100دىن ياسالغان بىرىككهن سۆزلهر » گۈل«

ىنهپشه، گۈلچاڭ، گۈلچىمهن، گۈلچهمبىرەك، گۈلدەسته، گۈلسامساق، گۈلبوغۇن، گۈلب
گۈلسۆسهر، گۈلسۇرۇخ، گۈلشىۋاق، گۈلقات، گۈلقىيار، گۈلقهنت، گۈلنهپشه، گۈليار، 

  .....ئانارگۈل، ئالتۇنگۈل، ئىپارگۈل، ئهتىرگۈل، قىزىلگۈل 
شئېگىر، تاشائلما، تاشوئت، تا: 29دىن ياسالغان بىرىككهن سۆزلهر جهمئىي »تاش«

تاشپاختا، تاشپاقا، تاشپۇرچاق، تاشتۇز، تاشچاي، تاشچىۋىنى، تاشچېچهك،  تاشەئينهك،
تاشسامساق، تاشقورچاق، تاشكۆمۈر، تاشگۈل، تاشيول، ئوتتاش، بهشتاش، چىنتاش، 
زىلتاش، سىنتاش، سىڭىرتاش، قاداقتاش، قاشتاش، كۆكتاش، ماياقتاش، مهكىتاش، 

  . مهڭگۈتاش، يادىتاش
ۆزلهردىن ياسالغان بىرىككهن سۆزلهرمۇ خېلى كۆپ بولۇپ، سهھىپه مۇناسىۋىتى باشقا س

  .بىلهن پهقهت يۇقىرىدا كۆرسىتىلگهن بىر قىسىم سۆزلهرال مىسال قىلىندى
 مورفولوگىيىلىك يول بىلهن ياسالغان تۇرغۇن سۆزلهر )2

رغۇن سۆز مورفولوگىيىلىك يول بىلهن ياسالغان تۇرغۇن سۆزلهر دېيىلگهندە، سۆزلهرگه تۇ
. ياسىغۇچى قوشۇمچىالرنىڭ قوشۇلۇشى بىلهن ياسالغان تۇرغۇن سۆزلهر نهزەردە تۇتۇلىدۇ

سۆزلهرگه سۆز ياسىغۇچى قوشۇمچىالرنى قوشۇپ يېڭى سۆزلهرنى ياساش ئۇيغۇر تىلىدا كۆپ 
قوللىنىلىدىغان ئۇسۇلالرنىڭ بىرى، تۇرغۇن سۆزلهرنىڭ ئىچىدىمۇ خېلى بىر قىسىم سۆزلهر مۇشۇ 

  . ۇلدا ياسالغان سۆزلهردۇرئۇس
بۇ خىل يولدا ياسالغان تۇرغۇن سۆزلهرنىڭ قۇرۇلمىسىنى تهھلىل قىلىپ كۆرگىنىمىزدە 

  :كۆپ ئۇچىرايدىغان مۇنداق بىر نهچچه خىل شهكىلنى بايقايمىز
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)1( 12B+Aباشلىق، : سۆز ياسىغۇچى قوشۇمچه؛ مهسىلهن+ سۆز يىلتىزى : شهكىل
  . ئىشچى، سهزگۈر، ياتاق دېگهندەك

)2( A+Bبىگۇناھ، : سۆز يىلتىزى؛ مهسىلهن+ سۆز ياسىغۇچى قوشۇمچه :  شهكىل
 .نائىنساب، بهدۆلهت، بىۋاپا دېگهندەك

)3( B+B+Aسۆز ياسىغۇچى + سۆز ياسىغۇچى قوشۇمچه + سۆز يىلتىزى :  شهكىل
ياتاقداش، ئابرۇيسىزلىق، : مهسىلهن). سۆز ياسىغۇچى+ ياسالما سۆز (قوشۇمچه 

 . ۇق دېگهندەكئاتهشپهرەسلىك، بوغۇمل
)4( B+A+Bسۆز ياسىغۇچى + سۆز يىلتىزى  +سۆز ياسىغۇچى قوشۇمچه :  شهكىل

بىائراملىق، بىەئدەپلىك، : مهسىلهن). ياسالما سۆز+ سۆز ياسىغۇچى قوشۇمچه (قوشۇمچه 
 .ناپاكلىق، بهدەۋىلىك دېگهندەك

ا بۇنىڭدىن سىرت، بهزى سۆزلهرنىڭ ياسىلىشى سهل مۇرەككهپ بولۇپ، سۆز تۇمۇرىغ
. سۆز تۈرلىگۈچى قوشۇمچه قوشۇلغاندىن كېيىن ئاندىن سۆز ياسىغۇچى قوشۇمچه قوشۇلىدۇ

بۇنداق ياسالغان سۆزلهرنىڭ شهكلى بۇ تۆت خىل شهكىلگه كىرمهيدۇ، بۇ خىل قۇرۇلمىدىكى 
 .سۆزلهرنىڭ زادى قايسى تۈرگه كىرىدىغانلىقىنى تېخىمۇ ئىنچىكه تهتقىق قىلىشقا توغرا كېلىدۇ

)5( B+C+Aسۆز ياسىغۇچى + سۆز تۈرلىگۈچى قوشۇمچه  + سۆز يىلتىزى: كىل  شه
+ مه + ەي + كهڭ (،  كېڭهيمىچىلىك )مه+ ۈل + ۈر + كۆچ (كۆچۈرۈلمه : مهسىلهن. قوشۇمچه

يۇقىرىقى : ئهسكهرتىش.(دېگهندەك) لىق+ چان + ۈش + كۆي (، كۆيۈشچانلىق )لىك+ چى 
  ) كىنشهكىللهردىكى قوشۇمچىالر تهكرار كۆرۈلىشى مۇم

ئۇيغۇر تىلىدىكى تۇرغۇن سۆزلهرنىڭ قۇرۇلمىسىنى يهنه تۆۋەندىكى سىخىمىدىن 
  .كۆرىۋالغىلى بولىدۇ

  ئۇيغۇر تىلىدىكى سۆزلهرنىڭ قۇرۇلما سىخىمىسى: 5  رەسىم

  

  
  

ىدىغان بۇ سىخىما كومپيۇتېر تىلشۇناسلىقىدا سۆزلهرنى ئاپتوماتىك تهھلىل قىلىشتا قوللىنىل

有限状＿态转移网）چاپلىشاڭغۇ تىلالرغا ماس كېلىدىغان يۆتكىلىش سىخىمىسى

                                                        
12   Aسۆز يىلتىزىغا ،B،سۆز ياسىغۇچى قوشۇمچىغا C  سۆز تۈرلىگۈچى قوشۇمچىغا ۋەكىللىك قىلىدۇ، تهرتىپى ئوڭدىن

  . سولغا
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络）)FSTN (دۇر.  
 باشلىنىش 0 الر سۆزنىڭ بىر خىل قۇرۇلما ھالىتىنى بىلدۈرىدۇ، t، 2، 1، 0سىخىمىدا 

سۆزلهرنىڭ قۇرۇلمىسى سىتىرىلكا   بولسا ئاخىرلىشىش ھالىتىگه ۋەكىللىك قىلىدۇ؛t ھالىتىگه،
يهنى بىر ).  دا ئاخىرلىشىشى كېرەكt دىن باشلىنىپ 0چۇقۇم (ويالپ ئۆزگىرىدۇ يۆنىلىشىنى ب

خىل ھالهتتىن يهنه بىر خىل ھالهتكه ئۆتۈش ئهھۋالىغا ئاساسهن سۆزلهر تهھلىل قىلىنىدۇ ياكى 
مۇ مۇشۇ سىخىمىدىن نىئۇيغۇر تىلىدىكى سۆزلهرنىڭ مورفولوگىيىلىك قۇرۇلمىسى. ياسىلىدۇ

 :رۈشكه بولىدۇپايدىلىنىپ چۈشهندۈ
)1( 0�t :مهن، ئانا، بىر : م. سۆز يىلتىزى ئايرىم سۆز بولۇپ كېلهلهيدۇ..... 
)2( 0�1�t :ئىشچى، كىراكهش، : م. سۆز يىلتىزىغا سۆز ياسىغۇچى ئارقا قوشۇمچه قوشۇلىدۇ

  ....نهملىك 
)3( 0�2�t :سۇالر، : م. سۆز يىلتىزىغا بىۋاسىته سۆز تۈرلىگۈچى قوشۇمچه قوشۇلىدۇ

 ....لمىنىڭ كىتابقا، ئا
)4( 0�1�2�t : سۆز يىلتىزىغا سۆز ياسىغۇچى ئارقا قوشۇمچه، ئاندىن سۆز تۈرلىگۈچى

 ....ئاشخانىدا، ساۋاقداشالر، سودىگهرنىڭ : م. قوشۇمچه قوشۇلىدۇ
)5( �0�t0 :بىۋاپا، : م. سۆز يىلتىزىغا سۆز ئالدى ياسىغۇچى قوشۇمچه قوشۇلۇپ كېلىدۇ

 ....نائىنساب، بىھېساب 
)6( 0�2�t�0�t :ز يىلتىزىغا سۆز تۈرلىگۈچى قوشۇمچه قوشۇلۇپ ئاندىن سۆز سۆ

+ ىش + ما، ئىنتىل + ىل ) + قاز(غۇچى، قېز + دۇر + تول : م. قوشۇلىدۇياسىغۇچى قوشۇمچه 
  چان

بهزىدە قوشۇمچىالر تهكرار قوشۇلىدۇ، بهزىدە بۇ ئالته خىل شهكىلنىڭ بهزىلىرى 
ى مۇمكىن؛ بۇ يهردە بۇنداق شهكىللهر ئىككىنچى بىر شهكىلنىڭ ئىچىدە تهكرار كۆرۈلىش

  .قىسقارتىلدى
بۇالردىن سىرت بهزى تهتقىقاتچىالر تهرىپىدىن قاتما سۆز دەپ قارالغان بىر قىسىم 

ھهققىدە، قارىتا، يېڭىدىن، جايىدا، ئىشقىلىپ، دېگهنبىلهن، : مهسىلهن. سۆزلهر بار
  .دېگهندەك....دەسلهپته، ئاخۇنۇم، ھهققىدە 

ۇزاق مۇددەتلىك تىل ئىستېمالىدا بىر قىسىم تۈرلهنگهن سۆز ياكى سۆز قاتما سۆزلهر ئ
قېلىشى نهتىجىسىدە ) قېتىپ(بىرىكمىسىنىڭ مۇئهييهن گرامماتىكىلىق شهكىلدە تۇراقلىشىپ 

لېكىن بۇنداق قاتما سۆزلهرنىڭ كۆپىنچىسىنىڭ ياردەمچى سۆزلهرگه . ھاسىل بولغان سۆزلهردۇر
ىقاتنىڭ چوڭقۇر بولمىغانلىقىنى نهزەردە تۇتۇپ  بۇ يهردە تهۋە ئىكهنلىكىنى، تېخى تهتق

  . مهخسۇس توختالمىدۇق
    تۇرغۇن سۆز ياسىغۇچى قوشۇمچىالرنىڭ ئۈنۈمدارلىقىتۇرغۇن سۆز ياسىغۇچى قوشۇمچىالرنىڭ ئۈنۈمدارلىقىتۇرغۇن سۆز ياسىغۇچى قوشۇمچىالرنىڭ ئۈنۈمدارلىقىتۇرغۇن سۆز ياسىغۇچى قوشۇمچىالرنىڭ ئۈنۈمدارلىقى ....2222

تۆۋەندە بىز تۇرغۇن سۆز ياسىغۇچى قوشۇمچىالرنىڭ تۇرغۇن ھالهتتىكى ستاتىستىكىسى 
لىقى قاتارلىقالر توغرىسىدا ئاساسىدا سۆز ياسىغۇچى قوشۇمچىالرنىڭ ئاالھىدىلىكى، ئۈنۈمدار

 .تهھلىل ئېلىپ بارماقچى
سۆزلهرگه سۆز ياسىغۇچى قوشۇمچىالرنى قوشۇش ئارقىلىق يېڭى سۆزلهرنى ياساش 
ئۇيغۇر تىلىدىكى ئهڭ ئۈنۈملۈك، ئهڭ كهڭ قوللىنىلىدىغان ئۇسۇل بولۇپ، ئۇيغۇر تىلىدىكى خېلى 

 ھازىرغا قهدەر ئۇيغۇر تىلىدىكى بۇ لېكىن. كۆپ قىسىم سۆزلهر مۇشۇ خىل ئۇسۇلدا ياسالغان
سۆز ياساش ئۇسۇلىنىڭ تىلىمىزدا زادى قانچىلىك ئورۇن تۇتىدىغانلىقى كونكرېت تهتقىق 
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ماقالىمىزدا بۇ نۇقتىنى يورۇتۇپ بېرىش ۋە سۆز ياساشتىكى بهزى مهسىلىلهرنى . قىلىنمىدى
اسىدا ئۆزىمىز قۇرغان سۆز ئاس» ئۇيغۇر تىلىنىڭ ئىزاھلىق لۇغىتى«ئىنچىكه بايقاش مهقسىتىدە 

ئامبىرىدىكى تۇرغۇن سۆزلهرنىڭ ياسىلىش ئهھۋالى توغرىسىدا ستاتىستىكا نهتىجىمىزنى ئوتتۇرىغا 
  .قويىمىز
نىڭ ئاخىرىدا تۇرغۇن سۆزلهردىن تۇرغۇن سۆز »ئۇيغۇر تىلىنىڭ ئىزاھلىق لۇغىتى«

، پېئىلدىن 17چىدىن ، تۇرغۇن سۆزلهردىن پېئىل ياسىغۇچى قوشۇم58ياسىغۇچى قوشۇمچىدىن 
، پېئىل ۋە تۇرغۇن سۆز سۆزدىن تۇرغۇن سۆز 27تۇرغۇن سۆز ياسىغۇچى قوشۇمچىدىن 

.  يۈرۈش بېرىلگهن2،  پېئىلدىن پېئىل ياسىغۇچى قوشۇمچىدىن 5ياسىغۇچى قوشۇمچىدىن 
تۆۋەندە بۇ قوشۇمچىالر ۋە يۇقىرىدىكى لۇغهتكه كىرگۈزۈلمىگهن، ئهمما باشقا تهتقىقات 

ىرىدە ئوتتۇرىغا قويۇلغان، ئهمهلىيهتتىمۇ سۆز ياساش رولى بولغان قوشۇمچىالرنىمۇ نهتىجىل
نهزەردە تۇتقان ھالدا، تۇرغۇن سۆز ياسايدىغان قوشۇمچىالرنىڭ قانچىلىك سۆز ياسىغانلىقى 

 .توغرىسىدا ستاتىستىكا ئېلىپ بېرىلدى ۋە ئۈنۈمدارلىقى بويىچه تۈرگه ئايرىلدى
قارىغاندا، تۇرغۇن سۆز ياسىغۇچى قوشۇمچىالرنىڭ سۆز ياساش ستاتىستىكا ئهھۋالىدىن 

ئىقتىدارى ئىنتايىن پهرقلىق بولۇپ، بهزىلىرى نهچچه يۈز، ھهتتا نهچچه مىڭ سۆز ياسىسا، 
بهزىلىرى پهقهت بىر نهچچىال سۆز ياساش رولىغا ئىگه ئىكهن؛ بهزىلىرى بىر خىل تۈركۈمدىكى 

زلهرنى ياسىسا، بهزىلىرى بىر نهچچه تۈركۈمگه تهۋە سۆزلهردىن يهنه بىر تۈركۈمگه تهۋە سۆ
قوشۇمچىسى كۆپ ئۈنۈمدارلىق » لۈك|لۇق|لىك|لىق«: مهسىلهن. سۆزلهرنى ياسايدىكهن

قوشۇمچه بولۇپ، ئىسىمدىن سۈپهت ياكى سۈپهتتىن ئىسىم ياسايدۇ، لۇغهتكه كىرگۈزۈلگهن 
ئۇنىڭدىن سىرت بۇ . اسالغان دەك سۆز مۇشۇ قوشۇمچىنىڭ قوشۇلۇشى بىلهن ي4500سۆزلهردىن 

. قوشۇمچه يهنه ۋاقىتلىق سۆزلهرنى ياساش رولىغا ئىگه بولۇپ تىل ئهمهلىيىتىدە كۆپ كۆرۈلىدۇ
 سۆز مۇشۇ 72قوشۇمچىسى ئىسىمدىن ئىسىم ياسايدىغان قوشۇمچه بولۇپ » شۇناس-«

ارلىقتىكى قوشۇمچىنىڭ قوشۇلۇشى بىلهن ياسالغان، بۇنىڭدىن بۇ قوشۇمچىنىڭ ئوتتۇرا ئۈنۈمد
قوشۇمچىسى ئىسىمدىن ئىسىم ياسايدىغان قوشۇمچه » پهز- «. قوشۇمچه ئىكهنلىكىنى بىلهلهيمىز

 دانه، بۇنىڭدىن بۇ قوشۇمچىنىڭ  6بولۇپ، بۇ قوشۇمچىنىڭ قوشۇلۇشىدىن ياسالغان سۆز پهقهت 
  .ئۈنۈمسىز قوشۇمچه ئىكهنلىكىنى بىلهلهيمىز

ۆز ياساش ئۈنۈمدارلىقىنى ستاتىستىكا ئهسكهرتىشكه تېگىشلىكى، قوشۇمچىالرنىڭ س
قىلىشتا كومپيۇتېردىن پايدىالنغانلىقىمىز، ئۇنىڭ ئۈستىگه بهزى سۆزلهرنىڭ زادى قانداق 
ياسالغانلىقىنى پهرقلهندۈرۈش ئىنتايىن قىيىن بولغانلىقى ئۈچۈن ستاتىستىكا نهتىجىسىدە 

ۇ بۇ سانلىق قىممهتلهر لېكىن شۇنداقتىم. بهلگىلىك خاتالىقالر بولغان بولۇشى مۇمكىن
ئۇنىڭدىن سىرت . قوشۇمچىالرنىڭ تهخمىنهن قانچىلىك سۆز ياسىغانلىقىنى كۆرسىتىپ بېرەلهيدۇ

كېيىنكى تهتقىقاتىمىزغا ۋە پهرقلهندۈرۈشكه ئوڭاي بولسۇن ئۈچۈن تۇرغۇن سۆز ياسىغۇچى 
. پ باقتۇققوشۇمچىالرنى ياسىغان سۆزىنىڭ سانىغا ئاساسهن يهنه تۆت تۈرگه ئايرىپ كۆرۈ

 تىن يۇقىرى 50 دىن ئارتۇق سۆز ياسىغانلىرى يۇقىرى ئۈنۈمدارلىقتىكى قوشۇمچه، 100بۇنىڭدا 
 50 دىن يۇقىرى 10 دىن تۆۋەن سۆز ياسىغان قوشۇمچه ئوتتۇرا ئۈنۈمدارلىقتىكى قوشۇمچه، 100

ن ئاز  دى10تىن تۆۋەن ساندىكى سۆز ياسىغان قوشۇمچىالر تۆۋەن ئۈنۈمدارلىقتىكى قوشۇمچه، 
تۆۋەندىكى جهدۋەلدىمۇ . سۆز ياسىغان قوشۇمچىالر ئۈنۈمسىز قوشۇمچه دەپ ئايرىلدى

 يۈرۈش قوشۇمچه ۋە ئۇالردىن ياسالغان سۆز سانى 61 دىن يۇقىرى بولغان 10ئۈنۈمدارلىقى 
  .كۆرسىتىلدى
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  ىقىنى كۆرسىتىش جهدۋىلى تۇرغۇن سۆز ياسىغۇچى قوشۇمچىالرنىڭ ئۈنۈمدارل: 3  جهدۋەل

 تۈرى   قوشۇمچه  ياساش رولى سانى

 1 لۈك|لۇق|لىك|لىق تۇرغۇن سۆزدىن تۇرغۇن سۆز 4577

 2 چى تۇرغۇن سۆزدىن تۇرغۇن سۆز 839

 3 سىز تۇرغۇن سۆزدىن تۇرغۇن سۆز 721

 4 چىلىق|چىلىك تۇرغۇن سۆزدىن تۇرغۇن سۆز 686

 5 مه|ما پېئىلدىن تۇرغۇن سۆز 250

 6 چه تۇرغۇن سۆزدىن تۇرغۇن سۆز 240

 7 ىدە تۇرغۇن سۆزدىن تۇرغۇن سۆز 187

 8 ۈك|ەك|ىك|ك|ۇق|اق|ۇق|ىق|ق پېئىلدىن تۇرغۇن سۆز 157

 9 خانا تۇرغۇن سۆزدىن تۇرغۇن سۆز 153

 10 ۈم|ۇم|ىم|م پېئىلدىن تۇرغۇن سۆز 114

 11 كۈچ|گۈچ|قۇچ|غۇچ  سۆزپېئىلدىن تۇرغۇن 113

 12 كۈچى|گۈچى|قۇچى|غۇچى پېئىلدىن تۇرغۇن سۆز 106

 13 ۈش|ۇش|ىش|ش پېئىلدىن تۇرغۇن سۆز 103
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 14 سىمان تۇرغۇن سۆزدىن تۇرغۇن سۆز 98

 15 كهك|گهك|قاق|غاق پېئىلدىن تۇرغۇن سۆز 98

 16 ىۋى|ىي|ۋى سۆزتۇرغۇن سۆزدىن تۇرغۇن  96

 17 انه تۇرغۇن سۆزدىن تۇرغۇن سۆز 91

 18 چان تۇرغۇن سۆزدىن تۇرغۇن سۆز 90

 19 داش تۇرغۇن سۆزدىن تۇرغۇن سۆز 86

 20 چۈك|چۇق|چهك|چاق تۇرغۇن سۆزياكى پېئىلدىن تۇرغۇن سۆز 82

 21 لهرچه|الرچه تۇرغۇن سۆزدىن تۇرغۇن سۆز 80

 22 بى ن سۆزتۇرغۇن سۆزدىن تۇرغۇ 75

 23 شۇناس تۇرغۇن سۆزدىن تۇرغۇن سۆز 72

 24 كه|گه|قا|غا|كۈ|گۈ|قۇ|غۇ پېئىلدىن تۇرغۇن سۆز 70

 25 دار تۇرغۇن سۆزدىن تۇرغۇن سۆز 65

 26 نامه تۇرغۇن سۆزدىن تۇرغۇن سۆز 63

 27 خور تۇرغۇن سۆزدىن تۇرغۇن سۆز 61

 28 خور تۇرغۇن سۆزدىن تۇرغۇن سۆز 60

 29 ىزم تۇرغۇن سۆزدىن تۇرغۇن سۆز 60

 30 كى|گى|قى|غى تۇرغۇن سۆزدىن تۇرغۇن سۆز 59

 31 ڭغۇ|ڭگۈ|ەڭگۈ|اڭغۇ پېئىلدىن تۇرغۇن سۆز 54

 32 لهپ|الپ تۇرغۇن سۆزدىن تۇرغۇن سۆز 51
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 33 كهر|گهر|كار تۇرغۇن سۆزدىن تۇرغۇن سۆز 50

رل 34 ىچه|چه زدىن تۇرغۇن سۆزتۇرغۇن سۆ 50
دا

تى
ىق
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 تۈرى   قوشۇمچه  ياساش رولى سانى

 35 كهش تۇرغۇن سۆزدىن تۇرغۇن سۆز 48

 36 باز|ۋاز تۇرغۇن سۆزدىن تۇرغۇن سۆز 48

 37 كۈن|گۈن|قۇن|غۇن|قىن|غىن پېئىلدىن تۇرغۇن سۆز 46

 38 زار تۇرغۇن سۆزدىن تۇرغۇن سۆز 43

 39 دى پېئىلدىن تۇرغۇن سۆز 40

 40 مهس|ماس پېئىلدىن تۇرغۇن سۆز 40

 41 مهن تۇرغۇن سۆزدىن تۇرغۇن سۆز 39

 42 دان تۇرغۇن سۆزدىن تۇرغۇن سۆز 34

 43 پهرەس تۇرغۇن سۆزدىن تۇرغۇن سۆز 33

 44 ىست تۇرغۇن سۆزدىن تۇرغۇن سۆز 33

 45 مهك|ماق پېئىلدىن تۇرغۇن سۆز 31

 46 گاھ تۇرغۇن سۆزدىن تۇرغۇن سۆز 30

 47 ەن تۇرغۇن سۆزدىن تۇرغۇن سۆز 25

 48 نا تۇرغۇن سۆزدىن تۇرغۇن سۆز 24

 49 كۈلۈك|گۈلۈك|قۇلۇق|غۇلۇق پېئىلدىن تۇرغۇن سۆز 24

 50 كۈر|گۈر|قۇر|غۇر پېئىلدىن تۇرغۇن سۆز 22

 51 پهرۋەر تۇرغۇن سۆزدىن تۇرغۇن سۆز 20

 52 چىلهپ|چىالپ تۇرغۇن سۆزدىن تۇرغۇن سۆز 19

 53 مھه تۇرغۇن سۆزدىن تۇرغۇن سۆز 17

 54 پۇرۇش تۇرغۇن سۆزدىن تۇرغۇن سۆز 15

 55 چىل تۇرغۇن سۆزدىن تۇرغۇن سۆز 15

 56 بهت تۇرغۇن سۆزدىن تۇرغۇن سۆز 15

 57 دىن تۇرغۇن سۆزدىن تۇرغۇن سۆز 15

 58 خان تۇرغۇن سۆزدىن تۇرغۇن سۆز 12

 59 دارچىلىق تۇرغۇن سۆزدىن تۇرغۇن سۆز 12

 60 چه|چا غۇن سۆزتۇرغۇن سۆزدىن تۇر 11

 61 دۈرۈك|تۇرۇق|دۇرۇق تۇرغۇن سۆزدىن تۇرغۇن سۆز 11
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ⅥⅥⅥⅥتۇرغۇن سۆزلهرنىڭ تۈرلىنىش ئاالھىدىلىكى توغرىسىدا تهھلىل تۇرغۇن سۆزلهرنىڭ تۈرلىنىش ئاالھىدىلىكى توغرىسىدا تهھلىل تۇرغۇن سۆزلهرنىڭ تۈرلىنىش ئاالھىدىلىكى توغرىسىدا تهھلىل تۇرغۇن سۆزلهرنىڭ تۈرلىنىش ئاالھىدىلىكى توغرىسىدا تهھلىل     

  
تۇرغۇن سۆزلهر يۇقىرىدا ئېيتىپ ئۆتكىنىمىزدەك يهتته سۆز تۈركۈمىدىكى سۆزلهرنى ئۆز 

گرامماتىكىلىق ئاالھىدىلىكى ئۈستىدە تۆۋەندە بۇ سۆزلهر ۋە ئۇالرنىڭ . ئىچىگه ئالىدۇ
  .ئايرىم توختىلىمىز- ئايرىم

    ئىسىمئىسىمئىسىمئىسىم ....1111
ئىسىم تۇرغۇن سۆزلهر ئىچىدە ئهڭ كۆپ تۈرلىنىدىغان، ئۆزىگه خاس گرامماتىكىلىق 
كاتېگورىيىلىرىمۇ كۆپ بولغان مۇھىم سۆز تۈركۈمى بولۇپ، نۇرغۇن تهرەپتىن تۇرغۇن 

شۇڭا ئالدى بىلهن ئىسىم . تتۈرۈپ بېرەلهيدۇسۆزلهرنىڭ ئورتاق ئاالھىدىلىكىنى ئهكس ئه
  :قىسقىچه توختىاليلى توغرىسىدا
 ئىسىم ۋە ئۇنىڭ ئاالھىدىلىكى )1

تۈرلۈك شهيئى ۋە ھادىسىلهرنىڭ نامىنى بىلدۈرۈپ كېلىدىغان سۆز تۈركۈمى ئىسىم دەپ 
  .قاتارلىقالر...خهت، كىتاب، زەربه، يېزىق: مهسىلهن. ئاتىلىدۇ

هخس، سان، كېلىش كاتېگورىيىلىرىگه ئىگه، يهنى ئىسىمالر ئىسىمالر ئۆزىگه خاس ش
ئىسىمالر جۈملىدە ئىگه ، . مۇشۇ كاتېگورىيىلهرنىڭ قوشۇمچىلىرى بىلهن تۈرلىنىپ كېلهلهيدۇ

  .تولدۇرغۇچى بهزىدە ئېنىقلىغۇچى ، خهۋەر، ھالهت بولۇپ كېلهلهيدۇ
ھىم ئورۇن تۇتىدۇ، چۈنكى ئۇيغۇر تىلىدىكى تۇرغۇن سۆزلهر ئىچىدە ئىسىمالر ئاالھىدە مۇ

مۇستهقىل مهنىگه ئىگه ۋە جۈملىنىڭ بىرەر ئهزاسى بوالاليدىغان ھهممه سۆز تۈركۈمى ئىسىمغا 
باشقىچه قىلىپ ئېيتقاندا، ئىسىمالر باشقا مۇستهقىل سۆز . بىۋاسىته مۇناسىۋەتلىك

 13. بېقىندۇرىدۇتۈركۈملىرىنىڭ تىلدىكى سېمانتىكىلىق ۋە گرامماتىكىلىق خىزمىتىنى ئۆزلىرىگه
شۇڭا مۇستهقىل سۆزلهر بولۇپمۇ تۇرغۇن سۆزلهرنىڭ ئاالھىدىلىكىنى چۈشىنىشته ئالدى بىلهن 

تۆۋەندىكى جهدۋەلدىنمۇ . ئىسىمالرنى ياخشى تهتقىق قىلىشىمىز ۋە چۈشىنىشىمىز كېرەك
  .زئىسىمالرنىڭ تۇرغۇن سۆزلهر ئىچىدە تۇتقان ئورنىنى سانلىق قىممهت جهھهتتىن بىلهلهيمى

  ئىسىمالرنىڭ ئومۇمىي ئهھۋالى ستاتىستىكا جهدۋىلى: 4  جهدۋەل

  
لۇغهتتىكى 

  ستاتىستىكىسى

تىل ماتېرىياللىرى 
ئامبىرىمىزدىكى 

سۆز (ستاتىستىكىسى 
  14)قېتىم

تىل ماتېرىياللىرى 
ئامبىرىمىزدىكى 

  15)سۆز(ستاتىستىكىسى 

ئىشلىتىلىش 
چاستوتىسى 

  16)قېتىم(

  4096  4096  85377  16433  نىسا

                                                        
، شىنجاڭ خهلق )مورفولوگىيه ۋە سىنتاكسىس(» ھازىرقى زامان ئۇيغۇر تىلى«: مىيىسىې ئاكاد قازاقىستان پهنلهر 13

  بهت- 50. نهشرى- 1يىلى - 1985نهشرىياتى 
 تىل ماتېرىياللىرى ئامبىرى تهتقىقاتىدا دائىم قوللىنىلىدىغان بىرلىك بولۇپ، مهلۇم تىل ماتېرىيالىنىڭ – سۆز قېتىم  14

 تهكرار ھالهتته قانچه قېتىم كۆرۈلسه شۇنچه ،بىر سۆز ھهر خىل تۈرلىنىشته: مهسىلهن. ۇسۆزلۈك مىقدارىنى بىلدۈرىد
  .سۆز قېتىم ھىسابلىنىدۇ

بىر سۆز ھهر .   بۇ يهردىكى سۆز ھهرخىل تۈرلىنىشى ۋە تهكرارلىقى نهزەرگه ئېلىنمىغان ھالهتتىكى سۆزنى كۆرسىتىدۇ 15
  .ۆرۈلىشىدىن قهتئىينهزەر بىر سۆز ھىسابلىنىدۇ تهكرار ھالهتته قانچه قېتىم ك،خىل تۈرلىنىشته

  . تىل ماتېرىيال ئامبىرىمىزدا ھهر بىر سۆزنىڭ ئوتتۇرا ھىساب بىلهن قانچه قېتىم ئىشلىتىلگهنلىكىنى بىلدۈرىدۇ 16
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ئومۇمىي 
  سۆز سانى

34562  200000  8557  85377  

  20.8  47.87%  42.7%   47.5%  نىسبىتى
تۇرغۇن 
  سۆز سانى

25364  138404  6091    

    67.2%  61.7%  64.8%  نىسبىتى
  

جهدۋەلدە كۆرسىتىلگهندەك سۆز ئامبىرى ۋە تىل ماتېرىياللىرى ئامبىرىمىزغا 
دانه بولۇپ، بۇ 16433رقى زامان ئۇيغۇر تىلىدىكى ئومۇمىي ئىسىم جهمئىي ئاساسالنغاندا، ھازى
تهھلىل قىلىنغان .  نى ئىگىلهيدۇ64.8% نى، تۇرغۇن سۆزلهرنىڭ 47.5%ئومۇمىي سۆزنىڭ 

 سۆز قېتىم بولۇپ، 85377مىڭ سۆزلۈك تىل ماتېرىياللىرى ئامبىرىمىزنىڭ ئىچىدە ئىسىم 200
ئىشلىتىلىش چاستوتىسىدىن قارىغاندا، تىل ماتېرىياللىرى . ن بولغا42.7%ئىگىلىگهن نىسبىتى 

 بولۇپ، بۇ سۆزلهر تىل ماتېرىياللىرى ئامبىرىمىزدا 4096ئامبىرىمىزدا كۆرۈلگهن ئىسىم 
يهنى بىر نۇقتىدىن قارىغاندا تىلىمىزدا .  نى ئىگىلىگهن47.87%ئىشلىتىلگهن سۆزلهرنىڭ 

تته ئىشلىتىلىدىغىنىنىڭ ئۇنچه كۆپ ئهمهسلىكىنى، ئىسىمالرنىڭ سانى كۆپ بولسىمۇ، ئهمهلىيه
لېكىن تىل ماتېرىياللىرى . بىر قىسىم ئىسىمالرنىڭ ئىنتايىن ئاز ئىشلىتىلىدىغانلىقىنى كۆرەلهيمىز

ئامبىرىمىزدا ئىشلىتىلگهن سۆزلهرگه نىسبهتهن ئېيتقاندا ئىسىمالر يهنىال كۆپ سالماقنى 
ه تۈزۈشته كهم بولسا بولمايدىغان تهركىب بۇنىڭدىن ئىسىمالرنىڭ جۈمل. ئىگىلىگهن

  .ئىكهنلىكىدەك يهكۈننى چىقىرااليمىز
  
 ئىسىمالرنىڭ گرامماتىكىلىق كاتېگورىيىلهردە تۈرلىنىشى )2

ئىسىمالر ئۆزىگه خاس شهخس، سان ۋە كېلىش كاتېگورىيىلهرگه ئىگه بولۇپ، مۇشۇ 
  .كاتېگورىيىلهردە تۈرلىنىپ كېلهلهيدۇ

رنىڭ گرامماتىكىلىق كاتېگورىيىلهردە تۈرلىنىش تهرتىپىنىڭ ئۇيغۇر تىلىدا ئىسىمال
  :فورمۇلىسى تۆۋەندىكىدەك

 دىكى؛ +الر+نى؛ جاي+ىم+لهر+قهلهم : م. كېلىش+ شهخس + سان + زەك ۈئ
  .ىمىز دېگهندەك+رايون

يهنى، بىر ئىسىم ئالدى بىلهن سان، ئاندىن شهخس، ئاخىرىدا كېلىش كاتېگورىيىلىرىدە 
بىر سۆز بۇ ئۈچ كاتېگورىيىنىڭ ). كاتېگورىيىلهرنىڭ قوشۇمچىلىرى ئۇلىنىپ كېلىدۇشۇ (تۈرلىنىدۇ 

يۇقىرىدىكى مىسالالردىن بىرىنچىسى .  ئىككىسىدە تۈرلىنىشى مۇمكىن-ھهممىسىدە ياكى بىر
+ سان (دە تۈرلهنگهن، ئىككىنچىسى ئىككى كاتېگورىيه ) كېلىش+شهخس+سان(ئۈچ كاتېگورىيه 

ئادەتته بۇ . دە تۈرلهنگهن) شهخس(ى بولسا پهقهت بىرال كاتېگورىيه دە، ئۈچىنچىس) كېلىش
» تىكى - /دىكى-«لېكىن بهزى سۆزلهرگه ئالدى بىلهن . كاتېگورىيىلهر بىر سۆزدە تهكرارالنمايدۇ

قوشۇمچىسى قوشۇلۇپ ئاندىن باشقا كاتېگورىيىلهردە تۈرلهنگهندە، تۈرلىنىش ئهھۋالى سهل 
گه، +دىكى+ى+نىڭ، دەۋر+لهر+دىكى+ىمىز+رايونمهسىلهن، . ئۆزگىچه بولىدۇ

» تىكى- /دىكى-«الرغا قارىساق، بۇالردا .... نىڭ +لهر+تىكى+گه، پىكاپ+لهر+دىكى+يهر
قوشۇمچىسى سۆز تومۇرىغا بىۋاسىته ياكى شهخس بىلهن تۈرلىنىپ بولغاندىن كېيىن قوشۇلغان، 

كشۈرگهن ئهھۋالدىن قارىغاندا، بۇ ته. ئۇنىڭدىن كېيىن يهنه سان ۋە باشقا كېلىشته تۈرلهنگهن
بۇنىڭدىن بۇ ). ئېنىقالنغۇچىسى چۈشۈپ قالغاندا كۆرۈلىدۇ(خىل تۈرلىنىش كۆپ كۆرۈلمهيدۇ 

ته - /دە- «بۇ . قوشۇمچىنىڭ باشقا كېلىشلهرنىڭ قوشۇمچىلىرىغا ئوخشىمايدىغانلىقى كۆرەلهيمىز



 36 

تىكىلىق ھادىسه رول شهكلىدىكى ئىككى قوشۇمچىمۇ ياكى بۇ يهردە باشقا گرامما» كى+
قوشۇمچىسىنىڭ سۆزلهرگه » تىكى- /دىكى-«ئويناۋاتامدۇ؟ يۇقىرىدا كۆرسىتىپ ئۆتكهندەك، 

. قوشۇلۇش تهرتىپى، ئىشلىتىلىش مىقدارى ۋە رولى باشقا كېلىش قوشۇمچىلىرىدىن پهرقلىق
گه بهل- قوشۇمچىسىنى ئورۇن» تىكى- /دىكى-«بهلگه كېلىش، - شۇڭا  بۇ خىل تۈرلىنىشنى ئورۇن

قاراشنى قايتا تهتقىق قىلىش ۋە مهسىلىنى -كېلىش قوشۇمچىسى دەيدىغان كۆز
  .بۇ ھهقته مۇناسىۋەتلىك قىسىمدا قايتا توختىلىمىز. ئايدىڭالشتۇرۇۋىلىش تولىمۇ زۆرۈر

تۆۋەندە ئىسمىالرنىڭ گرامماتېكىلىق كاتېگورىيىلىرى، تۈرلىگۈچى قوشۇمچىالرنىڭ 
  :گرامماتىكىلىق ئاالھىدىلىكلىرى ئۈستىدە توختىلىپ ئۆتىمىزئىشلىتىلىش چاستوتىسى ۋە باشقا 

  شهخس كاتېگورىيىسى )1(
ئىسىمدا ئىپادىلهنگهن شهيئىنىڭ كىمگه ياكى نېمىگه تهۋەلىكىنى بىلدۈرىدىغان 

ھازىرقى زامان ئۇيغۇر . گرامماتىكىلىق كاتېگورىيه ئىسىمالرنىڭ شهخس كاتېگورىيىسى دېيىلىدۇ
 - 3 شهخسلهر بىرلىك، كۆپلۈك دەپ ئايرىلىدۇ، - 2، -1. سته كېلىدۇتىلىدا ئىسىمالر ئۈچ شهخ

ئىسىمالرنىڭ شهخس قوشۇمچىلىرىمۇ مۇشۇ ئاساستا . شهخس بىرلىك، كۆپلۈك دەپ ئايرىلمايدۇ
  .نهچچه خىلغا بۆلۈنىدۇ، ھهر بىر تۈردىكى قوشۇمچه يهنه بىر نهچچه خىل ۋارىيانتقا ئىگه

 تۈرلىنىش ئهھۋالىنى تهكشۈرۈش ئۈچۈن شهخس تهتقىقاتىمىزدا ئىسىمالرنىڭ شهخسته
بىزگه مهلۇمكى بهزى سۆزلهر پهقهت . قوشۇمچىلىرىغا قارىتا ستاتىستىكا ئېلىپ باردۇق

بۇنىڭغا . شهخستىال تۈرلهنسه، بهزىسى شهخس ۋە باشقا كاتېگورىيىلهردە تهڭ تۈرلىنىدۇ
لىرىنى ئىككى خىل ئاساسهن بىزمۇ تۆۋەندىكى جهۋەلدە كۆرسىتىلگهندەك شهخس قوشۇمچى

قوشۇمچىالرنىڭ ستاتىستىكا قىلغاندا ئالدىنقى : ئهسكهرتىش. (ھالهتته ستاتىستىكا قىلدۇق
قىسىمالردا ئېيتقىنىمىزدەك ئالدى بىلهن ئۇيغۇر تىلى سۆزلهرنى پارچىالش ۋە بهلگه قويۇش 

الدا سۆز سىستېمىسى ئارقىلىق تىل ماتېرىيالى ئامبىرىدىكى بارلىق سۆزلهرنى ئاپتوماتىك ھ
ئاندىن . تومۇرى ۋە قوشۇمچىالرغا پارچىلىدۇق ۋە زۆرۈر گرامماتىكىلىق بهلگىلهرنى قويدۇق

بۇ ئاساستا ھهرخىل ستاتىستىكا ۋە . ئۇنى تىل سانلىق مهلۇمات ئامبىرى قىلىپ ساقلىدۇق
  .)تهھلىللهرنى قىلدۇق

  ش ئهھۋالىنىڭ ستاتىستىكا جهدۋىلىئىسىمالرنىڭ شهخسته تۈرلىنى: 5  جهدۋەل

س
هخ

ش
  

  قوشۇمچىسى  سان
ئايرىم 

  تۈرلىنىشى

باشقا 
كاتېگورىيىلهر 

بىلهن تهڭ 
  تۈرلىنىشى

  جهمئىي

ى
ىت

سب
نى

(%
)

  

  31.9  305  156  149  م
  49.4  472  308  164  ىم
  12.3  118  74  44  ۇم

  بىرلىك

  6.4  61  45  16  ۈم
        58.358.358.358.3        956956956956        583583583583        373373373373        جهمئىيجهمئىيجهمئىيجهمئىي

  ككۆپلۈ  12  82  56  26  مىز
  88  603  403  200  ىمىز

1 -
س

هخ
ش

  

        41.741.741.741.7        685685685685        459459459459        226226226226        جهمئىيجهمئىيجهمئىيجهمئىي
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  7  1641  1042  599   شهخس خۇالسه- 1

  21.4  75  48  27  ڭ

  56.6  198  115  83  ىڭ
  12.3  43  26  17  ۇڭ

بىرلىك 
ئاددىي 

  تۈرى
  9.7  34  26  8  ۈڭ

        70.470.470.470.4        350350350350        215215215215        135135135135        جهمئىيجهمئىيجهمئىيجهمئىي
  27.1  13  8  5  ڭالر
  50  24  10  14  ىڭالر
  16.7  8  4  4  ۇڭالر

كۆپلۈك 
ئاددىي 

  تۈرى
  6.2  3  0  3  ۈڭالر

        9.79.79.79.7        48484848        22222222        26262626        جهمئىيجهمئىيجهمئىيجهمئىي
بىرلىك   26.3  26  16  10  ڭىز

سىپايه 
  73.7  73  39  34  ىڭىز  تۈرى

        19.919.919.919.9        99999999        55555555        44444444        جهمئىيجهمئىيجهمئىيجهمئىي

2 -
س

هخ
ش

  

كۆپلۈك 
ھۆرمهت 

  تۈرى
    قالدۇرۇلدى  قالدۇرۇلدى  قالدۇرۇلدى  لىرى

  2.3  497  292  205  شهخستىن خۇالسه- 2
  80.4  17079  9529  7550  ى

  19.2  4068  2311  1757  سى
بىرلىك ۋە 

  كۆپلۈك
  0.4  94  58  36  17يى

3 -
س

هخ
ش

  90.7  21241  11898  9343  شهخستىن خۇالسه- 3  
  27.4  23379  13232  10147  ئومۇمىي خۇالسه

  
ىڭ سۆز ئىچىدە  م200ستاتىستىكىغا ئاساسالنغاندا، تىل ماتېرىياللىرى ئامبىرىمىزدىكى 

 دانىسى جۈملىدە تۈرلهنمىگهن ھالهتته كۆرۈلگهن، 35690 بولۇپ، بۇ ئىسىمدىن 85377ئىسىم 
.  پىرسهنتىنى ئىگىلىگهن58.2 بولۇپ، ئومۇمىي ئىسىمنىڭ 49687تۈرلهنگهن ئىسىم 

كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇكى، ئىسىمالر تۈرلىنىشكه باي سۆز تۈركۈمى بولۇپ يېرىمىدىن كۆپرەكى ھهر 
يۇقىرىدا كۆرسىتىلگهندەك، ھهر قايسى شهخسته . ىل كاتېگورىيهلهردە تۈرلىنىپ كېلىدۇخ

  . نى ئىگىلىگهن27.4% بولۇپ، ئومۇمىي ئىسىمنىڭ 23379تۈرلهنگهن ئىسىم 
شهخس كاتېگورىيىسى بىلهن تۈرلىنىشىنىڭ كونكرېت ئهھۋالىدىن قارىغاندا، بىز توپلىغان 

شهخسته ( ئىسىم90.7%هخسته ئهڭ كۆپ تۈرلهنگهن، يهنى ش- 3تىل ماتېرىياللىرىدا ئىسىمالر 
 7%شهخس -1شهخسته تۈرلهنگهن، ئۇندىن قالسا - 3) تۈرلهنگهن ئىسىمالر نهزەردە تۇتىلىدۇ

                                                        
شهخس قوشۇمچىسى - 3قاتارلىق سۆزلهرگه » سۇ، ئهزا«شهخسنىڭ قوشۇمچىسى بولمىسىمۇ، - 3ئهسلى » يى-  « 17
  .بولۇپ قالىدۇ، شۇڭا بۇ يهردە ئايرىم ستاتىستىكا قىلىندى» يى«ندا تاۋۇش قوشۇلۇپ نى قوشقا» ى-«
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بۇنىڭدىن تالالنغان ئهسهرلهرنىڭ تىل ئاالھىدىلىكىنى .  نى تهشكىل قىلغان2.3%شهخس - 2نى، 
كونكرېت ئېيتقاندا، . ۇنىيىتىنى بايقىيااليمىزئهڭ مۇھىمى ئۇيغۇر تىلىنىڭ گرامماتىكىلىق قان

شهخسته بىرلىكته تۈرلهنگىنى - 1. شهخس ئهڭ كۆپ قوللىنىلغان- 3شهخسسلهر ئىچىدە 
 يۇقىرى بولغان؛ بىر قوشۇمچىنىڭ ھهر خىل 17%كۆپلىكته تۈرلهنگىنىگه قارىغاندا 

هخستىمۇ بىرلىك ش-2ۋارىيانتلىرىنىڭ ئىشلىتىلىش چاستوتىسىدىمۇ روشهن پهرق كۆرۈلگهن؛ 
شهكلى كۆپلۈك شهكلىگه قارىغاندا كۆپرەك كۆرۈلگهن، بۇ نۇرغۇن ئىسىمالرنىڭ ئادەتته كۆپلۈك 

شهخس بىرلىك ئاددىي - 2شهكلىدە كهلمهيدىغانلىقىنى تېخىمۇ ئېنىق چۈشهندۈرۈپ بېرىدۇ؛ يهنه 
رىغاندا تېخىمۇ تۈر بىلهن بىرلىك سىپايه تۈرنى سېلىشتۇرساق، ئاددىي تۈرنىڭ سىپايه تۈرگه قا

شهخسته قوشۇمچىنىڭ ئىككى خىل - 3ئومۇميۈزلۈك ئىشلىتىلىدىغانلىقىنى بىلىۋاالاليمىز؛ 
ۋارىيانتىغا قارىغاندا كۆپرەك كۆرۈلگهن، بۇ » سى-«ۋارىيانتى » ى-«ۋارىيانتى ئىچىدە 

ئىسىمالرنىڭ ئىچىدە ئۈزۈك تاۋۇش بىلهن ئاياغالشقان ئىسىمالرنىڭ سوزۇق تاۋۇشالر بىلهن 
 . ئاياغالشقان ئىسىمالردىن كۆپ ئىكهنلىكىنى چۈشهندۈرۈپ بېرىدۇ

  سان كاتېگورىيىسى  )2(
ئىسىمدا ئپادىلهنگهن شهيئىنڭ سانىنى بىلدۈرىدىغان گرامماتىكىلىق كاتېگورىيه ئىسىمنىڭ 

ھازىرقى زامان ئۇيغۇر تىلىدا ئىسىمالر بىرلىك ۋە كۆپلۈكتىن . سان  كاتېگورىيىسى دېيىلىدۇ
ئىسىمالرنىڭ بىرلىك شهكلى ئهسلى شهكلى ئارقىلىق . ككى خىل شهكىلگه ئىگهئىبارەت ئى

نى قوشۇپ كۆپلۈك ساندىكى ئىسىمالر ھاسىل »  لهر-  /الر -«ئپادىلهنسه، ئىسىم ئۆزەكلىرىگه 
 18. قىلىنىدۇ

 هدۋىلى ئىسىمالرنىڭ سان كاتېگورىيىدە تۈرلىنىشىنىڭ ستاتىستىكا ج: 6  جهدۋەل

ئايرىم تۈرلىنىپ   قوشۇمچىسى  سان
  كهلگىنى

  نىسبىتى

  57%  1373  الر-  كۆپلۈك
  43%  1028  لهر-  

    2401    جهمئىي
  

 ئىسىمال كۆپلۈك قوشۇمچىلىرىدا ئايرىم تۈرلىنىپ 2401جهدۋەلدىن بىلهلهيمىزكى، پهقهت 
يهنه بىر قېتىم كهلگهن، باشقىلىرى بىرلىك ساندا كهلگهن، بۇ يۇقىرىدا يهكۈنلىگىنىمىزنى 

ئىسىم سان . يهنى، ئىسىمالرنىڭ ھهممىسى كۆپلۈك سانىنى بىلدۈرەلمهيدۇ. ئىسپاتالپ بېرىدۇ
بىلهن بىلله كهلگهندە كۆپلۈك ئۇقۇمىنى بىلدۈرسىمۇ كۆپلۈك شهكىلدە كهلمهيدۇ، خاس 

ئۇندىن سىرت كۆپلۈك . ئىسىمالرغا ئادەتته كۆپلۈك قوشۇمچىسى قوشۇشقا بولمايدۇ
  .ىنىڭ ئىككى خىل ۋارىيانتى يهنه ئىشلىتىلىش چاستوتىسى جهھهتتىنمۇ پهرقلىنىدۇقوشۇمچىس

  كېلىش كاتېگورىيىسى )3(
جۈملىدە ئىسىمنىڭ باشقا سۆزلهر بىلهن بولغان سىنتاكسىسلىق مۇناسىۋىتىنى بىلدۈرۈپ، 
ئىسىمنىڭ جۈمله ياكى سۆز بىرىكمىسىدىكى ۋەزىپىسىنى بهلگىلهيدىغان گرامماتىكىلىق 

بۇ كاتېگورىيه ئۇيغۇر تىلىدا ئىسىمالرنىڭ كېلىش . رىيه كېلىش دەپ ئاتىلىدۇكاتېگو
ئۇيغۇر تىلىدا . قوشۇمچىلىرى قوشۇلۇشىدىن ياسالغان كېلىش شهكىللىرى ئارقىلىق ئىپادىلىنىدۇ

                                                        
 - 1يىلى - 1996، شىنجاڭ خهلق نهشرىياتى »ھازىرقى زامان ئۇيغۇر تىلى گرامماتىكىسى«:  چېڭشىلياڭ قاتارلىقالر 18

  بهت- 113. نهشرى
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ئىسىمالرنىڭ كېلىش شهكلى ئهنەئنىۋى قاراشتا باش كېلىش، ئىگىلىك كېلىش، يۆنىلىش 
ۇن كېلىش، چىقىش كېلىش قاتارلىق ئالته خىلغا ئايرىلغان؛ لېكىن كېلىش، چۈشۈم كېلىش، ئور

بهلگه كېلىش، -كىيىن خهمىت تۆمۈر ئهپهندى قاتارلىق تهتقىقاتچىالر ئۇيغۇر تىلىدا يهنه ئورۇن
چهك كېلىش، ئوخشاتما كېلىش، تهڭلهشتۈرمه كېلىشلهرمۇ بار دېگهن قاراشنى ئوتتۇرىغا 

كېلىشلهر . غاندا ئۇيغۇر تىلىدا كېلىش ئون خىلغا بۆلۈنىدۇبۇ يېڭى قاراش بويىچه بول. قويدى
توغرىسىدىكى تونۇشىمىزنى چوڭقۇرالشتۇرۇش ئۈچۈن تۆۋەندە بۇ كېلىشلهرنىڭ قوشۇمچىلىرى ۋە 

  :كۆرۈلۈش چاستوتىسىنى كۆرۈپ ئۆتهيلى

 ستاتىستىكا جهدۋىلىئىسىمالرنىڭ كېلىش كاتېگورىيىسىدە تۈرلىنىشىنىڭ : 7  جهدۋەل

  قوشۇمچىسى  كېلىش
ئايرىم 

  تۈرلىنىشى

باشقا 
كاتېگورىيىلهر 

بىلهن تهڭ 
  تۈرلىنىشى

  جهمئىي

ى
ىت

سب
نى

(%
)

  60.6  51499      __  باش كېلىش  
        21.321.321.321.3        7118711871187118        4218421842184218        2900290029002900        نىڭنىڭنىڭنىڭ----  ئىگىلىك كېلىش
        29292929        9724972497249724        6830683068306830        2894289428942894        نىنىنىنى----  چۈشۈم كېلىش

  47.2  3342  1753  1589  غا-
  8.1  572  51  521  قا-
  34.4  2434  1661  773  گه-
  10.3  732  14  718  كه-

  يۆنىلىش كېلىش

        21.121.121.121.1        7080708070807080        3479347934793479        3601360136013601        جهمئىيجهمئىيجهمئىيجهمئىي
  77.9  2327  1397  930  دىن-
  چىقىش كېلىش  22.1  662  13  649  تىن-

        8.98.98.98.9        2989298929892989        1410141014101410        1579157915791579        جهمئىيجهمئىيجهمئىيجهمئىي
  43.7  1853  1180  673  دا-
  37.3  1584  1024  560  دە-
  7.6  324  0  324  تا-
  11.4  482  0  482  ته-

پهيت - ئورۇن
  كېلىش

        12.712.712.712.7        4243424342434243        2204220422042204        2039203920392039        جهمئىيجهمئىيجهمئىيجهمئىي
  50.5  54  24  30  غىچه-
  5.6  6  0  6  قىچه-
  42.1  45  28  17  گىچه-
  1.9  2  0  2  كىچه-

  چهك كېلىش

        0.30.30.30.3        107107107107        52525252        55555555        جهمئىيجهمئىيجهمئىيجهمئىي
  87.4  1710  1136  574  دىكى-
  12.6  247  14  233  تىكى-

بهلگه - ئورۇن
  كېلىش

        5.95.95.95.9        1957195719571957        1151151151150000        807807807807        جهمئىيجهمئىيجهمئىيجهمئىي
ئوخشىتىش   73.8  166  62  104  دەك-

  26.2  59  0  59  تهك-  كېلىش
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        0.70.70.70.7        225225225225        62626262        163163163163        جهمئىيجهمئىيجهمئىيجهمئىي  
  19.4  7  3  4  چىلىك-

  80.6  29  14  15  چه-
تهڭلهشتۈرمه 

  كېلىش
        0.10.10.10.1        36363636        17171717        19191919        جهمئىيجهمئىيجهمئىيجهمئىي

            
  39.2  33479  19422  14057  جهمئىي

يسى كېلىشلهردە تۈرلىنىش بۇ جهدۋەلدە كۆرسىتىلگهندەك، ئىسىمالرنىڭ ھهر قا
 200. چاستوتىسى پهرقلىنىدۇ، قوشۇمچىالرنىڭ ھهر قايسى  ۋارىيانتلىرىمۇ ئوخشاش ئهمهس

 ئىسىم باش 33479 ئىسىم ئىچىدە، 85377مىڭ سۆزلۈك تىل ماتېرىياللىرى ئامبىرىمىزدىكى  
بۇنىڭدىن كېلىش . نى تهشكىل قىلغان 39.2%كېلىشتىن باشقا كېلىشته تۈرلىنىپ 

كاتېگورىيىسىىنىڭ ئۇيغۇر تىلىدا ئهڭ تهرەققىي قىلغان، ئۈنۈمدارلىقى يۇقىرى كاتېگورىيه 
يهنه كېلىپ ئىسىمالر ھهر قايسى كېلىشلهردىن چۈشۈم كېلىشته ئهڭ . ئىكهنلىكىنى بىلهلهيمىز

. كۆپ تۈرلهنگهن، ئۇنىڭدىن قالسا ئىگىلىك كېلىش ۋە يۆنىلىش كېلىشته كۆپرەك تۈرلهنگهن
تاتىستىكىمىزدىن قارىغاندا، ئومۇمهن ئهنەئنىۋى قاراشتىكى ئالته كېلىشنىڭ كۆرۈلۈش بىزنىڭ س

بهزى تهتقىقاتچىالر تهرىپىدىن كېلىش دەپ قارىلىۋاتقان . چاستوتىسى يۇقىرىراق بولغان
قوشۇمچىالرنىڭ ئىچىدە بولسا، چهك كېلىش، ئوخشىتىش كېلىش ۋە تهڭلهشتۈرمه كېلىشلهرنىڭ 

گرامماتىكىلىق .  گىمۇ يهتمىگهن1%ىنتايىن تۆۋەن بولۇپ ھهتتا كۆرۈلۈش نىسبىتى ئ
كاتېگورىيىلهرنىڭ يۈكسهك دەرىجىدە ئابستراكىتالشقان بولۇشى، ھهر بىر تۈرلىگۈچى قوشۇمچه 
ئايرىم سۆزلهرگه ئهمهس، خېلى ساندىكى سۆزلهرگه قوشۇالاليدىغان بولۇشى كېرەك دېگهن 

رنى كهسكىن ھالدا كېلىش دەپ ئېيتىشقا قاراشقا ئاساسالنساق، بۇخىل قوشۇمچىال
بولمايدىغانلىقىنى، ئۇالرنىڭ زادى قانداق گرامماتىكىلىق كاتېگورىيىگه كىرىدىغان قوشۇمچىالر 

  . ئىكهنلىكىنى مۇئهييهنلهشتۈرۈش توغرىسىدا يهنه ئىزدىنىشكه توغرا كېلىدىغانلىقىنى بىلهلهيمىز
 بىر كېلىش قوشۇمچىلىرىنىڭ ئوخشىمىغان تهكشۈرۈشتىن بايقالغان يهنه بىر نهرسه، ھهر

مهسىلهن، چىقىش . ۋارىيانتلىرى ئىشلىتىلىش چاستوتىسى جهھهتتىن خېلىال پهرقلهنگهن
 22.1%قوشۇمچىسى » تىن-« ئىشلىتىلگهن بولسا، 77.9%قوشۇمچىسى » دىن- «كېلىشته 

» گه- «، 8.1%» قا- «، 47.2%» غا-«ئىشلىتىلگهن؛ يۆنىلىش كېلىش قوشۇمچىلىرىدىن 
كۆرۈشكه بولىدۇكى، ئىككى ۋارىيانتلىق قوشۇمچىدىن .  ئىشلىتىلگهن10.3%» كه- «، %34.4

تۆت ۋارىيانتلىق قوشۇمچىدىن ئىككىسى . بىرى يهنه بىرىگه قارىغاندا ئاساسىي ئورۇندا تۇرغان
ته، - تا، - «بهزى كېلىش قوشۇمچىلىرى مهسىلهن، . كۆپرەك، ئىككىسى ئازراق ئىشلىتىلگهن

قاتارلىقالر باشقا كاتېگورىيىنىڭ قوشۇمچىلىرى بىلهن » قا-كه، -تىن، - كىچه، - قىچه، -
باشقا كاتېگورىيىلهر بىلهن .( تۈرلهنگهن سۆزلهردە كۆرۈلمىگهن ياكى ئىنتايىن ئاز كۆرۈلگهن

بۇ قوشۇمچىالرنىڭ قوشۇلۇشىدىكى ئاھاڭداشلىق قانۇنىيىتىنى ). تهڭ تۈرلىنىپ كېلهلمىگهن
  .دۇئهكس ئهتتۈرۈپ بېرى

    سۈپهتسۈپهتسۈپهتسۈپهت. . . . 2222
تۆۋەندە بىز سۈپهتلهرنىڭ ئېنىقلىمىسى، ئاالھىدىلىكى، سۈپهتنىڭ دەرىجىلىرى، 

  .ئىسىملىشىشى قاتارلىقالر توغرىسىدا تهھلىل ئېلىپ بارىمىز
  سۈپهت ۋە ئۇنىڭ ئاالھىدىلىكى )1

نى بىلدۈرىدىغان سۆز تۈركۈمى )خۇسۇسىيىتى(شهيئى ۋە ھادىسىلهرنىڭ تۈرلۈك بهلگىسى 
  .....قىزىل، قاتتىق، چىرايلىق، باتۇر : مهسىلهن. ئاتىلىدۇسۈپهت دەپ 
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سۈپهتلهر سۆز بىرىكمىسى ياكى جۈملىدە ئىسىم ياكى ئىسىم خاراكتېرلىك سۆزلهرنى 
جۈملىدە ئاساسلىقى . ئېنىقالپ كېلىدۇ ياكى بهزى رەۋىشلهر تهرىپىدىن ئېنىقلىنىدۇ

هتلهر ئۆزىگه خاس دەرىجه سۈپ. ئېنىقلىغۇچى، خهۋەر، بهزىدە ھالهت بولۇپ كېلىدۇ
  .كاتېگورىيىسىگه ئىگه

گه ئاساسهن قۇرغان سۆز ئامبىرىمىزغا ئاساسالنغاندا، » ئۇيغۇر تىلىنىڭ ئىزاھلىق لۇغىىتى«
 نى، تۇرغۇن سۆزلهرنىڭ  18.4% دانه بولۇپ، بۇ لۇغهتتىكى پۈتۈن سۆزنىڭ 6373سۈپهت 

هرگه ئاالقىدار باشقا سانلىق قىممهتلهر تۆۋەندىكى جهدۋەلدە يهنه سۈپهتل.  نى ئىگىلىگهن%25.1
  .كۆرسىتىلگهن

  

  سۈپهتلهرنىڭ ئومۇمىي ئهھۋالى ستاتىستىكا جهدۋىلى: 8  جهدۋەل

ئىشلىتىلىش 
چاستوتىسى 

  )قېتىم(

تىل ماتېرىياللىرىدىكى 
  )سۆز(ستاتىستىكىسى 

تىل ماتېرىياللىرىدىكى 
سۆز (ستاتىستىكىسى 

  )قېتىم

هتتىكى لۇغ
    ستاتىستىكىسى

  سانى  6373  27960  1459  1459
ئومۇمىي سۆز   34562  200000  8557  27960

  سانى
  نىسبىتى  %18.4  %14  %17.1  19.2
تۇرغۇن   25364  138404  6091  

  سۆز سانى
  نىسبىتى  %25.1  %20.2  %24  
ىي جهدۋەلدە كۆرسىتىلگهندەك، ھازىرقى زامان ئۇيغۇر تىلىدىكى ئومۇمىي سۈپهت جهمئ

 نى 25.1% نى، تۇرغۇن سۆزلهرنىڭ 18.4% دانه بولۇپ، بۇ ئومۇمىي سۆزنىڭ 6373
 سۆز 27960مىڭ سۆزلۈك تىل ماتېرىيالىنىڭ ئىچىدە سۈپهت 200تهھلىل قىلىنغان . ئىگىلهيدۇ

ئىشلىتىلىش چاستوتىسىدىن قارىغاندا، تىل .  بولغان14%قېتىم بولۇپ، ئىگىلىگهن نىسبىتى 
 نى 17.1%  بولۇپ تىل ماتېرىيالىدا ئىشلىتىلگهن سۆزنىڭ 1459گهن سۈپهت ماتېرىيالىدا كۆرۈل

يهنى بىر نۇقتىدىن قارىغاندا تىلىمىزداسۈپهتلهرنىڭ سانى كۆپ بولسىمۇ، ئهمهلىيهتته . ئىگىلىگهن
ئىشلىتىلىدىغىنىنىڭ ئۇنچه كۆپ ئهمهسلىكىنى، ھهر بىر سۈپهتنىڭ ھهر خىل تۈرلىنىش 

 قېتىم ئىشلىتىلگهنلىكىنى 19قىت قىلغاندا ئوتتۇرا ھېساب بىلهن شهكىللىرىنى نهزەردىن سا
 . بىلهلهيمىز

  سۈپهتنىڭ دەرىجه كاتېگورىيىسى توغرىسىدا )2
سۈپهت ئىپادىلىگهن بهلگىنىڭ دەرىجه جهھهتتىكى _ سۈپهتنىڭ دەرىجه كاتېگورىيىسى 

ىنى بىلدۈرىدىغان پهرقىنى ياكى سۆزلىگۈچىنىڭ شۇ بهلگىگه قارىتا بولغان سۇبيېكتىپ ھېسسىيات
سۈپهتنىڭ دەرىجه كاتېگورىيىسى ئهسلى دەرىجه، كېمهيتمه . گرامماتىكىلىق كاتېگورىيه

بىراق دەرىجه . دەرىجه، ئاشۇرما دەرىجه ۋە ئهركىلهتمه دەرىجه دېگهن تۆت تۈرگه بۆلۈنىدۇ
 بىر كاتېگورىيىسنىڭ بۇ تۈرلىرى دەرىجىلىك سۈپهتلهرنىڭ ھهممىسىدىال ئىزچىل كۆرۈلمهيدۇ،

قىسىم دەرىجىلىك سۈپهتلهر شۇ تۆت دەرىجىنىڭ ھهممىسىدە كېلهلهيدۇ، بىر قىسىم دەرىجىلىك 
  19. ئۈچ تۈردىال كېلهلهيدۇ- سۈپهتلهر بولسا ئىككى

                                                        
ئاي  -6 يىلى -1987، مىللهتلهر نهشرىياتى  )رفولوگىيهمو(» ھازىرقى زامان ئۇيغۇر تىلى گرامماتىكىسى«:  خهمىت تۆمۈر 19
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سۈپهتلهرنىڭ دەرىجه كاتېگورىيسىنى بهلگىلهش ئۇيغۇر تىلىدىكى سۈپهت تهتقىقاتىدا تېخى 
يوق؟ - پهتنىڭ دەرىجه كاتېگورىيىسى زادى بارمۇتولۇق ھهل قىلىنمىغان بىر مهسىله بولۇپ، سۈ

. دېگهن سوئالغا تىلشۇناسالر ئارىسىدا بىردەك جاۋاب يوق ياكى بۇ جهھهتته بهزى گۇمانالر بار
بۇنىڭغا جاۋاب تېپىشتا ئهلۋەتته سۈپهت دەرىجىلىرىنىڭ زادى قانداق گرامماتىكىلىق مهنه 

كىلنىڭ ئابستراكىتلىشىش دەرىجىسى، بىلدۈرىدىغانلىقى ۋە ھهر بىر گرامماتىكىلىق شه
تىل ۋە «تۆۋەندە ئىسمائىل ئابدۇرېھىمنىڭ . ئىشلىتىلىش ئۈنۈمدارلىقىغا قاراش كېرەك

ھازىرقى زامان ئۇيغۇر تىلىدىكى سۈپهت «سانىغا بېسىلغان - 3يىلى - 2005ژۇرنىلىنىڭ » تهرجىمه
ئۇيغۇر تىلىنىڭ «الىسىدىكى ناملىق ماق» دەرىجىلىرى ئۈستىدە دەسلهپكى ستاتىستىكىلىق تهھلىل

دىكى سۈپهتلهرنىڭ دەرىجه كاتېگورىيىسىدە تۈرلىنىش ئهھۋالى توغرىسىدىكى » ئىزاھلىق لۇغىتى
ستاتىستىكىسى بىلهن تهتقىقاتىمىزدىكى تىل ماتېرىياللىرىدا كۆرۈلگهن سۈپهتلهرنىڭ دەرىجه 

هت ۋە پاكىتالرنى قوشۇمچىلىرىدا تۈرلىنىشنى سېلىشتۇرۇش ئاساسىدا بهزى سانلىق قىمم
بىزنىڭچه سۈپهت دەرىجىلىرى ئۈستىدە ستاتىستىكىلىق تهھلىل ئېلىپ بېرىش . ئوتتۇرىغا قويىمىز

ئارقىلىق سۈپهتلهرنى تۈرگه ئايرىش، سۈپهتلهرنىڭ دەرىجه كاتېگورىيىسىنى بهلگىلهش 
ىجه تۆۋەندە ئالدى بىلهن سۈپهتلهرنىڭ دەر. مهسلىسىنى ئاساس بىلهن تهمىنلهشكه بولىدۇ

  :قوشۇمچىلىرىدا تۈرلىنىش ئهھۋالىنى كۆرەيلى

  سۈپهتلهرنىڭ دەرىجه قوشۇمچىلىرى بىلهن  تۈرلىنىشىنىڭ ستاتىستىكا جهدۋىلى: 9  جهدۋەل

لۇغهتتىكى 
  )سۆز(تۈرلىنىشى

تىل ماتېرىياللىرىدىكى 
  دەرىجه ئىسمى  قوشۇمچىسى  )سۆز قېتىم(تۈرلىنىشى

  دەرىجهباش       5949
  راق  52  
  رەك  61  

        جهمئىيجهمئىيجهمئىيجهمئىي        113113113113        ))))24242424(%(%(%(1402140214021402%

كېمهيتمه 
  دەرىجه

  20غىنه  4  
  قىنه  6  
  گىنه  0  
  كىنه  5  
  قىنا  2  
  غىنا  1  

        جهمئىيجهمئىيجهمئىيجهمئىي        18181818        ))))0.770.770.770.77(%(%(%(46464646%

ئهركىلهتمه 
  دەرىجه

  ئاشۇرما دەرىجه    ؟؟  )0.92(55%
  ئومۇمىي سۈپهت  27961  5949

مىڭ سۆزلۈك تىل ماتېرىياللىرى ئامبىرىمىزدىكى 200جهدۋەلدىن كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇكى، 
دىن ئارتۇق، 100 سۈپهتتىن دەرىجه قوشۇمچىلىرىدا تۈرلىنىپ كهلگهن سۈپهت  پهقهت 27961

                                                                                                                                                                 

  بهت-100.  نهشرى- 1
ۋارىيانتى ئۇيغۇر تىلى گرامماتىكىسىغا ئائىت » قىنه-\غىنه-«ئهركىلهتمه دەرىجه قوشۇمچىسىنىڭ :  ئهسكهرتىش 20

لېكىن بۇ .  كېرەك ئىدىئىلمىي ئهسهرلهردە كۆرسىتىلمىگهن، ئهسلىدە بۇالرنىڭ ئورنىدا باشقا ۋارىيانتى ئىشلىتىلىشى
بۇ . شۇڭا بۇ يهردە ئايرىم كۆرسىتىلدى. خاتا شهكىلنىڭ توغرا شهكىلگه قارىغاندا كۆپ كۆرۈلىشى دىققىتىمىزنى قوزغىدى

  .ساپ ئىمال خاتالىقى مهسىلىسىمۇ ياكى باشقا سهۋەب بارمۇ؟ بۇ مهسىلىنى ئويلىنىپ بېقىش كېرەك
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بۇنىڭ ئىچىدە كېمهيتمه دەرىجىدە تۈرلهنگىنى خېلى ساندا بولسىمۇ ئهركىلهتمه دەرىجىدە 
ەرىجىدە كهلگهن سۈپهتلهر قۇرۇلما كهلگىنى ئىنتايىن ئاز نىسبهتنى ئىگىلىگهن، ئاشۇرما د

لۇغهتكه كىرگۈزۈلگهن . جهھهتتىن مۇرەككهپ بولغاچقا ستاتىستىكا قىلىشقا ئامال بولمىدى
سۈپهتلهرنىڭ تۈرلىنىش ئهھۋالىغا قارىساقمۇ سۈپهتنىڭ كېمهيىتمه دەرىجىسى بىر قهدەر كۆپ 

ىلهتمه دەرىجىسى بىلهن سۈپهتته كۆرۈلگهندىن باشقا، سۈپهتنىڭ ئاشۇرما دەرىجىسى ۋە ئهرك
تۈرلىنىش ناھايىتى ئاز بىر قىسىم سۈپهتلهر بىلهنال چهكلهنگهن، ھهتتا بۇ دەرىجىلهردە 

ئۇنىڭ ئۈستىگه . تۈرلىنهلهيدىغان سۈپهت ئومۇمىي سۈپهتنىڭ بىر پىرسهنتىگىمۇ يهتمىگهن
ھازىرقى «رايدۇ، سۈپهتلهرنىڭ كېمهيتمه دەرىجىدە تۈرلىنىشىدىمۇ نۇرغۇن ئاالھىدە ئهھۋالالر ئۇچ

ناملىق » زامان ئۇيغۇر تىلىدىكى سۈپهت دەرىجىلىرى ئۈستىدە دەسلهپكى ستاتىستىكىلىق تهھلىل
بىزنىڭ .  خىل ئهھۋالدا سۈپهتلهر كېمهيتمه دەرىجىدە تۈرلىنهلمهيدۇ12ماقالىدا كۆرسىتىلگهن 

ومتاقال ئېيتىپ قارىشىمىزچه، سۈپهتلهر دەرىجه كاتېگورىيىسىگه ئىگه دەيدىغان كۆز قاراش ت
قويۇلغان بولۇپ، گىرامماتىكىلىق مهنه ئىپادىلهيدىغان قوشۇمچه بولۇش ئۈچۈن چوقۇم كۆپ 
ساندىكى سۆزلهر بىلهن تۈرلىنىپ كېلهلهيدىغان بولۇشى، سۆزنىڭ لېكسىكىلىق مهنىسىنى 
ئۆزگهرتمىگهن ئاساستا بهلگىلىك گرامماتىكىلىق مهنه بىلدۈرۈشى كېرەك ئىدى، لىكىن بۇ 

قوشۇمچىلىرىدا تۈرلىنىش » رەك–/راق -«.  شۇمچىالردا بۇ خىل ئاالھىدىلىك كۆرۈلمهيدۇقو
ئاشۇرما . يالغۇز سۈپهتلهرگىال خاس ئهمهس، يهنه رەۋىشلهرمۇ بۇ قوشۇمچىالردا تۈرلىنهلهيدۇ

دەرىجىگه كهلسهك ئۇيغۇر تىلىدا بۇ شهكىلدە كېلهلهيدىغان سۆز ئاز بولۇپال قالماستىن 
بىلهن » قىزىل«مهسىلهن، . هنه جهھهتتىن بهلگىلىك ئۆزگىرىش بولىدۇلېكسىكىلىق م

بهزى . لېكسىكىلىق مهنه جهھهتتىن پهرقلىنىدۇ» سۈپسۈزۈك«بىلهن » سۈزۈك«، »قىپقىزىل«
قوشۇمچىلىرىنىڭ قوشۇلۇشىدىن بارلىققا كهلگهن » متۇل-/ۇچ - /ۈش /-ۇش - /ىش -«ئهسهرلهردە 

قاتارلىق ئايرىم سۈپهتلهردىال كۆرۈلگهن » رامتۇلقىزغۇچ، ئاقۇش، كۆكۈش، سارغۇچ، قا«
ھادىسىنى سۈپهتنىڭ كهمسىتىش دەرىجىسى ياكى كېمهيتمه دەرىجىسى دەپ قارىغان، بۇمۇ 
ئهمهلىيهتته قىسمهنلىكنى ئومۇمىيلىققا تهڭ قىلغانلىق، لېكسىكىلىق مهنه ئۆزگىرىشى بىلهن 

شۇڭا بۇ سۆزلهرنى ئايرىم لېكسىكىلىق . گرامماتىكىلىق مهنه ئۆزگىرىشنى ئارىالشتۇرۋەتكهنلىك
بىرلىك دەپ قاراش، لۇغهتلهرگه كىرگۈزۈش، ھېچبولمىغاندا بۇالرنى ئىچكىرىلهپ تهتقىق قىلىپ 

ئهركىلهتمه دەرىجىگه كهلسهك، دەرىجه قوشۇمچىسى دەپ . مهسىلىنى ئېنىق ئايرىش كېرەك
ردىن باشقا يهنه  رەۋىش، قوشۇمچىلىرى سۈپهتله» غىنا–قىنا –گىنه -كىنه  –« قارالغان 

سۈپهتداش ۋە رەۋىشداشالرغىمۇ ئۇلىنىپ كېلىدۇ ۋە دەرىجه مهنىسىنى بىلدۈرمهي بهلكى 
شۇڭا سۈپهتلهرنىڭ بۇ خىل شهكىلدە . سۆزلىگۈچىنىڭ سۇبيېكتىپ باھاسىنى بىلدۈرىدۇ

  .كېلىشىنىمۇ ئوبدانراق تهتقىق قىلىشىمىز كېرەك
 سۈپهتنىڭ ئىسىملىشىشى )3

 جۈملىدە شهيئىنىڭ سۈپىتىنى بىلدۈرمهي شۇ شهيئىنىڭ ئۆزىنى بىلدۈرۈپ بهزى سۈپهتلهر
كېلىشى مۇمكىن، بۇ خىل ئهھۋالدا بۇ سۈپهتلهر ئىسىمغا ئوخشاش تۈرلىنىپ ئىسىمنىڭ رولىنى 

. يهنى ئىسىمنىڭ شهخس، سان، كېلىش كاتېگورىيىلىرىدە تۈرلىنىپ كېلهلهيدۇ. ئوينايدۇ
  .تىنكىچىكدىن سورا، بىر چوڭىر ب. سىنى ماڭا بهرياخشى: مهسىلهن

تىل ماتېرىياللىرىنى تهھلىل قىلغىنىمىزدىمۇ سۈپهتلهرنىڭ ئىسىم ئورنىدا قوللىنىلىپ 
  .ئىسىمغا ئوخشاش تۈرلىنىپ كېلهلهيدىغانلىقى ئىسپاتالندى

لىنىشىنى سۈپهتلهرنىڭ ئىسىمنىڭ گرامماتىكىلىق كاتېگورىيىلىرىدە تۈر: 10  جهدۋەل
  كۆرسىتىش جهدۋىلى
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形容词词尾统计形容词词尾统计形容词词尾统计形容词词尾统计    

词词词词尾尾尾尾    频度频度频度频度    词词词词尾尾尾尾    频度频度频度频度    

 273 ى 52 دىن

 154 دا 48 لهر

 104 دىكى 46 لىرى

 87 نى 40 دەك

 83 تىن 40 الرنى

 75 الر 36 ىنىڭ

 67 ىنى 34 گه

 55 نىڭ 33 غا

 55 الردا 29 ىدىن

 53 الرنىڭ 26 دە

 قوشۇمچه 20 يۇقىرى      جهدۋەلدە سۈپهتنى تۈرلهپ كهلگهن، چاستوتىسى ئهڭ
بۇنىڭغا ئاساسالنغاندا سۈپهتلهرنىڭ ئىسىمنىڭ شهخس كاتېگورىيىسى، كېلىش . كۆرسىتىلگهن

. كاتېگورىيىسى ۋە سان كاتېگورىيىسىدە تۈرلىنىپ كېلىش نىسبىتى خېلى يۇقىرى بولغان
 سۈپهت چۈشۈم كېلىشته كهلگهن، 87شهخسته كهلگهن، -3 سۈپهت ئىسىمنىڭ 273مهسىلهن، 

 دىن ئارتۇق سۈپهت كۆپلۈك ساندا كهلگهن،  باشقا كېلىشلهردە تۈرلىنىپ كهلگهن سۈپهتلهرمۇ 100
  .خېلى كۆپ

  
    رەۋىشرەۋىشرەۋىشرەۋىش ....3333

   رەۋىش ۋە ئۇنىڭ تۈرلىرى )1
رەۋىش پېئىل ۋە سۈپهتلهرگه بېقىنىپ كېلىپ، ھهرىكهتنىڭ ۋاقتى، ئورنى، ئۇسۇلى، 

. لدۈرىدىغان سۆز تۈركۈمىدۇرھالىتى ياكى شهيئى خاراكتېرىنىڭ دەرىجىسى قاتارلىقالرنى بى
  ....دەرھال، بالدۇر، پهقهت، ئىنتايىن، پىيادە : مهسىلهن

  : تۈرگه بۆلۈنىدۇتۆترەۋىشلهر مهنه جهھهتتىن يهنه 
 ....ئاخشام، ئهته، ھازىر : مهسىلهن. ۋاقىت رەۋىشلىرى )1(
 ...يۇقىرى، نېرى : مهسىلهن. ئورۇن رەۋىشلىرى )2(
 ....ىنتايىن، سهل بهك، ئ: مهسىلهن. دەرىجه رەۋىشلىرى )3(
  ....تۇيۇقسىز، دەرھال : مهسىلهن. ھال رەۋىشلىرى )4(

گه ئاساسهن قۇرغان سۆز ئامبىرىمىزغا ئاساسالنغاندا، » ئۇيغۇر تىلىنىڭ ئىزاھلىق لۇغىىتى«
 نى 5.2% نى، تۇرغۇن سۆزلهرنىڭ 3.8% دانه بولۇپ، بۇ پۈتۈن سۆزلهرنىڭ  6373رەۋىش 

هنه رەۋىشلهرگه ئاالقىدار باشقا سانلىق قىممهتلهر تۆۋەندىكى جهدۋەلدە ي. ئىگىلىگهن
  .كۆرسىتىلگهن

  رەۋىشلهرنىڭ ئومۇمىي ئهھۋالى ستاتىستىكا جهدۋىلى: 11  جهدۋەل

ئىشلىتىلىش  تىل ماتېرىياللىرىدىكى  تىل ماتېرىياللىرىدىكى  لۇغهتتىكى    
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چاستوتىسى 
  )قېتىم(

ستاتىستىكىسى 
  )سۆز(

سۆز (ستاتىستىكىسى 
  )قېتىم

  ستاتىستىكىسى

  سانى  1323  7812  343  343

7812  8557  200000  34562  
ئومۇمىي سۆز 

  سانى
  نىسبىتى  %3.8  %3.9  %4  22.8

  6091  138404  25364  
تۇرغۇن 

  سۆز سانى
  نىسبىتى  %5.2  %5.6  %5.6  

  
مىي تىل جهدۋەلدە كۆرسىتىلگهندەك، ئىشلىتىلىش ئهھۋالىدىن قارىغاندا رەۋىشلهر ئومۇ

 نى ئىگىلىگهن؛ ئىشلىتىلگهن سانىدىن 3.9% سۆز قېتىم كۆرۈلگهن بولۇپ 7812ماتېرىياللىرىدا 
نى 4% بولۇپ تىل ماتېرىياللىرىدا ئىشلىتىلگهن سۆزنىڭ 343قارىغاندا ئىشلىتىلگهن رەۋىش  

ە تىل تۇرغۇن سۆزلهرگه نىسبهتهن ئېلىپ ئېيتقاندا، رەۋىشنىڭ ئومۇمىي سۆزلۈكته ۋ. ئىگىلىگهن
  . تىن يۇقىرى بولغان5%ماتېرىياللىرىدا ئىگىلىگهن نىسبىتى 

  رەۋىشلهرنىڭ گرامماتىكىلىق خۇسۇسىيىتى )2
رەۋىشلهرنىڭ گرامماتىكىلق خۇسۇسىيىتى توغرىسىدا توختىلىشتىن ئاۋۋال تۆۋەندىكى 

  :جهدۋەلگه قارايلى

چاستوتىسى يۇقىرى (لىنى كۆرسىتىش جهدۋىلى رەۋىشلهرنىڭ تۈرلىنىش ئهھۋا: 12  جهدۋەل
  )قوشۇمچىالر

  

副词词尾统计副词词尾统计副词词尾统计副词词尾统计 

词词词词尾尾尾尾    频度频度频度频度    例子例子例子例子    词词词词尾尾尾尾    频度频度频度频度    例子例子例子例子    
 ئاخشىمى 6 ى  تېزال، تۇيۇقسىزال 93 ال
 مهڭگۈگه 6 گه ، بهكمۇھازىرمۇ 55 مۇ

 بىردەمدىال 6 دىال ، ھازىرغىچهخېلىغىچه 39 غىچه
 بۈگۈنگىچه 4 گىچه ئهتىگهندە 33 دە
 اخىرىدىكىئ 4 دىكى ئاخىرىدا 29 دا

 دەپتۇ 4 تۇ تېزدىن 20 دىن
 ھازىرغۇ 3 غۇ ، ھازىرنىڭبۇلتۇرنىڭ 19 نىڭ
 ئاخشاملىرى 3 لىرى ، چوقۇمكىروشهنكى 19 كى
 كۆپىنچىلىرىنىڭ 3 لىرىنىڭ ھازىرغا 17 غا

 ئهمدىچۇ 3 چۇ ، بهكرەكتېزرەك 15 رەك
 كېيىننى 3 نى كۆپىنچىسى 10 سى
       ، بالدۇرراق 9 راق
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ە رەۋىشلهرنىڭ تومۇرىغا ئۇلىنىپ كهلگهن ئۇالنما ۋە قوشۇمچىالردىن ئۈچ جهدۋەلد
تىل . قېتىمدىن ئارتۇق كۆرۈلگهنلىرىنىڭ كۆرۈلۈش قېتىم سانى ۋە مىسالالر كۆرسىتىلگهن

 بولۇپ بۇنىڭدىن تۈرلىنىپ ياكى ئۇالنما ئۇلىنىپ كهلگىنى 7812ماتېرىياللىرىدا كۆرۈلگهن رەۋىش 
بىلهن كېلهلهيدىغانلىقىدىن سىرت مۇنداق ) ئۇالنما(هرنىڭ بهزى يۈكلىمه ، بۇنىڭدىن رەۋىشل429

  :گرامماتىكىلىق ئاالھىدىلىكى بارلىقىنى ئىسپاتلىيااليمىز
ئۇنىڭ ئۈستىگه رەۋىشلهر ئۆزىگه خاس گرامماتىكىلىق . رەۋىشلهر ئاساسهن تۈرلهنمهيدۇ )1(

 .كاتېگورىيىگه ئىگه ئهمهس
لهر بولۇپمۇ كۆپىنچه ۋاقىت رەۋىشلىرى ئىسىملىشىپ  جهدۋەلدە كۆرسىتىلگهندەك، رەۋىش )2(

 .ئىسىمنىڭ گرامماتىكىلىق قوشۇمچىلىرىدا تۈرلىنىپ كېلهلهيدۇ
قاتارلىق سۈپهتلهرنىڭ قوشۇمچىلىرى بىلهن » رەك-راق  - «ئاز بىر قىسىم رەۋىشلهر  )3(

  .تۈرلىنىپ كېلهلهيدۇ
ۈرلىنىشكه كىرەلهيدۇ، دېمهك، رەۋىشلهر ئىسىم ياكى سۈپهتكه ئوخشاش گرامماتىكىلىق ت

  . ئۇ تۇرغۇن سۆز خاراكتېرىگه ئىگه
    ئالماشئالماشئالماشئالماش ....4444

 ئالماشالر ۋە ئۇنىڭ تۈرلىرى )1
مىقدار بىرىكمىسى ۋە بىر قىسىم ۋاقىت، - ئىسىم، سۈپهت، سان، سان_ ئالماش 

ئورۇن، ھالهت رەۋىشلىرىنىڭ ئورنىغا ئالمىشىپ كېلىپ، شۇ سۆز تۈركۈملىرىنىڭ رولىدا 
  ....سهن، نېمه، ھېچقانداق، شۇ، ئاللىكىم : مهسىلهن. دۇركېلىدىغان سۆز تۈركۈمى

   ئالماشالرنىڭ ئومۇمىي ئهھۋالى ستاتىستىكا جهدۋىلى: 13  جهدۋەل

ئىشلىتىلىش 
چاستوتىسى 

  )قېتىم(

تىل 
ماتېرىياللىرىدىكى 
ستاتىستىكىسى 

  )سۆز(

تىل 
ماتېرىياللىرىدىكى 
ستاتىستىكىسى 

  )سۆز قېتىم(

لۇغهتتىكى 
    ستاتىستىكىسى

  سانى  173 12388 99  99

ئومۇمىي   34562  200000  8557  12388
  سۆز سانى

  نىسبىتى  %0.5  %6.19  %1.16  125.1

تۇرغۇن   25364  138404  6091  
  سۆز سانى

  نىسبىتى  %0.68  %8.95  %1.6  
ۇرغان سۆز گه ئاساسهن ق» ئۇيغۇر تىلىنىڭ ئىزاھلىق لۇغىتى«جهدۋەلدە كۆرسىتىلگهندەك، 

 بولۇپ، بۇ پۈتۈن سۆزلۈكنىڭ 173ئامبىرىمىزغا ئاساسالنغاندا، ئۇنىڭغا كىرگۈزۈلگهن ئالماش 
 نى ئىگىلهيدۇ، بۇنىڭدىن ئالماشالرنىڭ سان جهھهتتىن 0.68%نى، تۇرغۇن سۆزلهرنىڭ %0.5

ۈن تىل لېكىن ئىشلىتىلىش سانى جهھهتتىن ئالماشالر پۈت. ناھايىتى ئاز ئىكهنلىكىنى كۆرەلهيمىز
 99 نى ئىگىلهيدۇ، تىل ماتېرىياللىرىدا جهمئىي ئىشلىتىلگهن ئالماش 6.19%ماتېرىياللىرىدا 

بۇنىڭدىن ئالماشالرنىڭ سان .  قېتىم ئىشلىتىلگهن125دانه، ھهر بىر ئالماش ئوتتۇرىچه 
جهھهتتىن ئاز بولسىمۇ ئىشلىتىلىش چاستوتىسى ناھايىتى يۇقىرى سۆز تۈركۈمى ئىكهنلىكىدەك 

  . هكۈننى چىقىرااليمىزي



 47 

ئالماشالر مهنىسىگه ئاساسهن شهخس ئالماشلىرى، كۆرسىتىش ئالماشلىرى، سوئال 
ئالماشلىرى، ئۆزلۈك ئالماشلىرى، بهلگىلهش ئالماشلىرى، بولۇشسىزلىق ئالماشلىرى، 

   21.ئېنىقسىزلىق ئالماشلىرى دەپ يهتته تۈرگه بۆلۈنىدۇ
لىرى ئامبىرىدىكى شهخس ئالماشلىرىنىڭ مىسال سۈپىتىدە تۆۋەندە تىل ماتېرىيال

  :ئىشلىتىلىش ئهھۋالىنى كۆرۈپ ئۆتهيلى

   شهخس ئالماشلىرىنىڭ ئىشلىتىلىش ئهھۋالى ستاتىستىكا جهدۋىلى: 14  جهدۋەل

  ئالماش تۈرى  ئالماش نامى  كۆرۈلۈش قېتىمى  (%)نىسبىتى
  بىرلىك  مهن  978  21.9
  كۆپلۈك  بىز  456  10.2
        جهمئىيجهمئىيجهمئىيجهمئىي        1434143414341434        32.132.132.132.1

  شهخس- 1

  بىرلىك، ئاددىي تۈر  سهن  284  6.4
  

  بىرلىك، سىپايه تۈرى  سىز  180  4
  بىرلىك ھۈرمهت تۈرى  )ئۆزلىرى(سىلى  )52(37  2

  كۆپلۈك ئاددىي تۈر  سىلهر  61  1.4
  كۆپلۈك، سهتلىمه تۈرى  سهنلهر  0  0

        جهمئىيجهمئىيجهمئىيجهمئىي        614614614614        13.713.713.713.7

  شهخس- 2

  بىرلىك  ئۇ  1955  43.7
  كۆپلۈك  ئۇالر  466  10.4
        جهمئىيجهمئىيجهمئىيجهمئىي        2421242124212421        54.254.254.254.2

  هخسش- 3

  ئومۇمىي خۇالسه  4469  36.1
  

شهخس ئهڭ كۆپ - 3ئۈچ شهخس ئىچىدە ) 1: (جهدۋەلدىن مۇنداق يهكۈن چىقىرااليمىز
مهيلى قايسى ) 2. (شهخس ئازراق قوللىنىلىدۇ-2شهخس، -1قوللىنىلىدۇ، ئۇنىڭدىن قالسا 

 -2ئهدەبىي يېزىق تىلىدا ) 3. (قارىغاندا كۆپرەك قوللىنىلىدۇشهخس بولمىسۇن بىرلىك كۆپلۈككه 
شهخس ئالماشلىرىدىن ئاددىي تۈر سىپايه تۈرگه قارىغاندا كۆپرەك قوللىنىلىدۇ، سهتلىمه تۈر 

ئالماشالرنىڭ ئىچىدە شهخس ئالماشلىرىنىڭ ئىشلىتىلىش نىسبىتى ) 4. (ئاساسهن قوللىنىلمايدۇ
ى 4469 ئالماشنىڭ ئىچىدە 12388يهنى (شكىل قىلغان  نى ته36.1%ئهڭ يۇقىرى بولۇپ 
سى شهخس 36 ئالماشنىڭ 100ئاددىي قىلىپ ئېيتقاندا، ھهر ). شهخس ئالماشلىرى

  .ئالماشلىرىدىن ئىبارەت
  ئالماشالرنىڭ گرامماتىكىلىق ئاالھىدىلىكى )2

ا سۆز ئالماشالرنىڭ ئۆزىگه خاس گرامماتىكىلىق كاتېگورىيىسى يوق، لېكىن ئالماشالر باشق
تۈركۈملىرىنىڭ ئورنىغا ئالمىشىپ كهلگهندە شۇ سۆز تۈركۈمىنىڭ مورفولوگىيىلىك قوشۇمچىلىرى 

. بىلهن تۈرلىنىپ كېلهلهيدۇ ھهم شۇ سۆز تۈركۈمىگه ئوخشاش سىنتاكسىسلىق ۋەزىپىدە كېلىدۇ
لىدا تېخىمۇ ئېنىق قىلىپ ئېيتقاندا، ئالماشالر كۆپىنچه ئىسىم قاتارلىق تۇرغۇن سۆزلهرنىڭ رو

                                                        
ھازىرقى زامان ئۇيغۇر تىلى «ڭ ئهپهندىنىڭ باشچىلىقىدا تۈزۈلگهن  بهزى ئهسهرلهردە مهسىلهن، چېڭ شىليا 21

لېكىن بىزنىڭ قارىشىمىزچه بۇ يهتته تۈر ئهمهلىيهتته توققۇز تۈردىكى . دا ئالماشالر توققۇز تۈرگه ئايرىلغان»گرامماتىكىسى
  .يرىلدىشۇڭا ئىخچام بولۇشىنى نهزەردە تۇتۇپ يهتته تۈرگه ئا. ئالماشالرنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ
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بۇنىڭغا ئالماشالرنىڭ كېلىش . كېلىپ شۇالرنىڭ گرامماتىكىلىق تۈرلىنىشىدە كېلهلهيدۇ
 :كاتېگورىيىسىدە تۈرلىنىش ئهھۋالىنى مىسال قىلىش مۇمكىن

 
  

  ئالماشالرنىڭ كېلىش كاتېگورىيىسىدە تۈرلىنىش ئهھۋالى جهدۋىلى: 15  جهدۋەل
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  كېلىش نامى

  سۆز سانى  1182  590  361  96  58  2  8  11  6
  

جهدۋەلدىن كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇكى، خېلى كۆپ ساندىكى ئالماشالر ئىسىمنىڭ كېلىش 
نىپ كهلگهن؛ بولۇپمۇ ئىگىلىك كېلىش، چۈشۈم كېلىش، يۆنىلىش كېلىشته كاتېگورىيىسىدە تۈرلى

  .تۈرلهنگهن ئالماشالر كۆپ كۆرۈلگهن
ئۇندىن سىرت ئالماشالرنىڭ تۈرلىنىش ئاالھىدىلىكىنى تۆۋەندىكى جهدۋەلدىنمۇ 

  . كۆرەلهيمىز
  
 

 ) دانه26(قوشۇمچىالر ئالماشالرنى ئهڭ كۆپ تۈرلهپ كهلگهن : 16  جهدۋەل

代词词尾统计代词词尾统计代词词尾统计代词词尾统计    

词词词词尾尾尾尾    频度频度频度频度    词词词词尾尾尾尾    频度频度频度频度    

 1182 نىڭ 54 لهر

 590 نى 51 الر

 333 گه 47 دە

 302 ى 36 الرنىڭ

 225 ىڭ 36 لىرى

 194 نىڭغا 30 ۈم

 187 نىڭدىن 28 نىڭدا

 101 ىگه 27 الرنى

 100 ىنىڭ 26 غا

 95 دىن 26 ىڭچه

 87 ىنى 19 سىنى
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代词词尾统计代词词尾统计代词词尾统计代词词尾统计    

词词词词尾尾尾尾    频度频度频度频度    词词词词尾尾尾尾    频度频度频度频度    

 71 سى 15 راق

 62 نىڭدەك 12 ىڭىز

  
جهدۋەلدىن ئالماشالرنىڭ ئىسىمنىڭ كېلىش، شهخس قوشۇمچىلىرىدا تۈرلىنىش 
نىسبىتىنىڭ خېلىال يۇقىرىلىقىنى، مۇنداقچه قىلىپ ئېيتقاندا ئالماشالرنىڭ كۆپىنچه ئىسىمغا 

  .ئالمىشىپ كېلهلهيدىغانلىقىنى خۇالسىلهشكه بولىدۇ
 

    سانسانسانسان ....5555
رىدىغان سۆز تۈركۈمى سان دەپ شهيئىلهرنىڭ سانى، ھېسابى ۋە رەت تهرتىپىنى بىلدۈ

  ......يهتته، مىڭ، بىرىنچى، ئونالپ، يۈزچه : مهسىلهن. ئاتىلىدۇ
سانالر ئايرىم ياكى مىقدار سۆز بىلهن بىلله ئىسىمالرنى ئېنىقالپ جۈملىدە ئېنىقلىغۇچى 

سانالرنىڭ ئۆزىگه خاس . بهزىدە ئىگه، خهۋەر، تولدۇرغۇچى بولۇپمۇ كېلهلهيدۇ. بولۇپ كېلىدۇ
  . گرامماتىكىلىق كاتېگورىيىسى يوق

  سانالرنىڭ ئومۇمىي ئهھۋالى ستاتىستىكا جهدۋىلى: 17  جهدۋەل

ئىشلىتىلىش 
چاستوتىسى 

  )قېتىم(

تىل 
ماتېرىياللىرىدىكى 
ستاتىستىكىسى 

  )سۆز(

تىل 
ماتېرىياللىرىدىكى 
ستاتىستىكىسى 

  )سۆز قېتىم(

لۇغهتتىكى 
    ستاتىستىكىسى

  سانى  57 4275 34  34

ئومۇمىي   34562  200000  8557  4275
  سۆز سانى

  نىسبىتى  %0.2  %2.14  %0.4  125.7

تۇرغۇن   25364  138404  6091  
  سۆز سانى

  نىسبىتى  %0.2  %3.1  %0.56  
گه ئاساسهن قۇرغان » ئۇيغۇر تىلىنىڭ ئىزاھلىق لۇغىتى«جهدۋەلدە كۆرسىتىلگهندەك، 

 بولۇپ، بۇ پۈتۈن سۆزلۈكنىڭ 57نغاندا، ئۇنىڭغا كىرگۈزۈلگهن سان سۆز ئامبىرىمىزغا ئاساسال
 نى ئىگىلهيدۇ، بۇنىڭدىن سانالرنىڭ سان جهھهتتىن 0.2%نى، تۇرغۇن سۆزلهرنىڭ %0.2

لېكىن ئىشلىتىلىش ئهھۋالىغا قارىساق، تىل ماتېرىياللىرى . ناھايىتى ئاز ئىكهنلىكىنى بىلهلهيمىز
 نى 2.14%تىم كۆرۈلگهن، بۇ ئومۇمىي تىل ماتېرىياللىرىنىڭ  سۆز قې4275ئامبىرىمىزدا سان 

 دانه، بۇ بويىچه ھېسابلىغاندا ھهر بىر سان 34ئىشلىتىلگهن سان جهمئىي . تهشكىل قىلىدۇ
بۇنىڭدىن ئهمهلىيهتته سانالرنىڭ ئىشلىتىلىش .  قېتىم ئىشلىتىلگهن125.7ئوتتۇرا ھېساب بىلهن 

  .ىدەك يهكۈننى چىقىرااليمىزچاستوتىسىنىڭ ئهڭ يۇقىرى ئىكهنلىك
  :سانالرنىڭ تۈرلىرى

ئۇيغۇر تىلىدىكى سانالر تۈزۈلۈشىگه قاراپ ئاددىي سان ۋە مۇرەككهپ سان دەپ ئىككى 
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  . تۈرگه بۆلۈنىدۇ
بىر، ئىككى، ئون، يۈز، : مهسىلهن. ئاددىي سانالر بىرال سۆز بىلهن ئىپادىلىنىدۇ

  ....مىڭ 
 ياكى مۇرەككهپ سانالرنىڭ مهلۇم مۇناسىۋەتته مۇرەككهپ سانالر ئاددىي سانالرنىڭ

  ....ئون يهتته، بهش مىڭ ئىككى يۈز، توقسان بهش : مهسىلهن. بىرىكىشىدىن ھاسىل بولىدۇ
  :سانالر يهنه مهنىسى ۋە گرامماتىكىلىق ئاالھىدىلىكىگه ئاساسهن بهش تۈرگه بۆلۈنىدۇ

ئاددىي ۋە ئادەتته . ئېنىق، پۈتۈن سانالرنى كۆرسىتىدۇ_ ساناق سان  )1(
بهش، ئىككى، : مهسىلهن. مۇرەككهپ سانالرنىڭ ئهسلى شهكلى ساناق سان ھېسابلىنىدۇ

  ...يهتته مىڭ 
ئونچه، : مهسىلهن. شهيئىلهرنىڭ تهخمىنهن سانىنى بىلدۈرىدۇ_ مۆلچهر سان )2(
  .... سهككىز، ئهللىكتهك - يهتته

بۇ خىلدىكى . ئادەم ۋە شهيئىلهرنىڭ ساناق تهرتىپىنى بىلدۈرىدۇ_ تهرتىپ سان )3(
قوشۇمچىسىنىڭ » نچى- |ىنچى-«سانالر ئادەتته ساناق سان ياكى بهزى مۆلچهر سانالرغا 

  .... ئۈچىنچى - ئونىنچى، يىگىرمىنچى، ئىككى: مهسىلهن. قوشۇلۇشى بىلهن ياسىلىدۇ
كىشىلهرنىڭ ئومۇمىي سانىنى ئېنىق كۆرسىتىپ بېرىدىغان _ ئۆملۈك سان  )4(
  ....هشىمىز، ئالتهيلهن ئىككىيلهن، ب: مهسىلهن. سانالر
بىردىن كىچىك پارچه ساننى بىلدۈرۈپ، بىر پۈتۈنلۈكنى تهشكىل _ كهسىر  سان  )5(

  .قىلغۇچى شهيئىلهرنىڭ مهلۇم قىسمىنى كۆرسىتىدۇ
ھازىر تىلشۇناسلىق ساھهسىدە سانالرنىڭ تۈرگه ئايرىلىشى توغرىسىدا خىلمۇ خىل كۆز 

ىمىز بىر قهدەر بىرلىككه كهلگهن ئايرىش ئۇسۇلى قاراشالر مهۋجۇت بولۇپ، يۇقىرىدا كۆرسهتكىن
لېكىن بىزنىڭ قارىشىمىزچه سانالرنى تۈرگه ئايرىشتا بهزى مۇجمهللىكلهر . ھېسابلىنىدۇ

مهۋجۇت، يهنى بۇ بهش خىل تۈر سانالرنىڭ لېكسىكىلىق تۈرلىرىمۇ ياكى گرامماتىكىلىق 
اناق سان، تهرتىپ سان ۋە ئۆملۈك تۈرلىرىمۇ؟ قارايدىغان بولساق، بۇ بهش خىل تۈر ئىچىدە س

قوشۇمچىسىنىڭ قوشۇلۇشى بىلهن ياسالغان شهكلى لۇغهتكه ئايرىم » يلهن|ەيلهن- «ساننىڭ 
ئۇنداقتا بۇنى ساننىڭ ئايرىم مهنه بىلدۈرىدىغان لېكسىكىلىق تۈرى . سۆزلهم قىلىپ كىرگۈزۈلگهن

» ....شىمىز، ئالتىمىز به«نىڭ قوشۇلۇشىدىن ھاسىل بولغان » ىمىز-|مىز-«دەپ قارىساق، 
» چه| دەك- «دېگهنلهرنى نېمه دېيىشىمىز كېرەك؟ ئۇندىن سىرت مۆلچهر سان دەپ قارىلىۋاتقان 

قاتارلىقالر لۇغهتكه ئايرىم سۆز » ئالتىدەك، ئهللىكچه«قوشۇمچىلىرىنىڭ قوشۇلۇشىدىن ياسالغان 
دەپ ) تۈرى(شهكلى ئۇنداقتا بۇالرنى ساننىڭ گرامماتىكىلىق . سۈپىتىدە كىرگۈزۈلمىگهن

قارامدۇق؟ ماقالىمىزدە بۇ توغرىسدا يهكۈن چىقارماقچى ئهمهسمىز، پهقهت بۇ جهھهتتىكى 
گۇمانىمىزنى ئوتتۇرىغا قويماقچى ھهم تىل ماتېرىياللىرى ئامبىرىمىزدىكى سۆزلهرنى تهھلىل 

  .ىزقىلىش داۋامىدا ئېرىشكهن سانلىق قىممهتلهرنى كېيىنكى تهتقىقات ئۈچۈن سۇنماقچىم
سانالرنى تهھلىل قىلىپ بايقىشىمىزچه، لۇغهتتىكى سۆزلهرنى سۆز تومۇرى، ئۇالرغا 
قوشۇلۇپ كهلگهن قىسىمنى قوشۇمچه دەپ قاراپ تهھلىل قىلغىنىمىزدا، سانالردىمۇ بهزى 

تۆۋەندىكى جهدۋەلدە سانالرنى ئهڭ كۆپ تۈرلهپ كهلگهن . تۈرلىنىش ئهھۋاللىرى بايقالدى
 .گهنقوشۇمچىالر كۆرسىتىل

  

  سانالرنىڭ تۈرلىنىش ئهھۋالىنى كۆرسىتىش جهدۋىلى: 18  جهدۋەل

数词词尾统计数词词尾统计数词词尾统计数词词尾统计    
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词词词词尾尾尾尾    频度频度频度频度    词词词词尾尾尾尾    频度频度频度频度    

 15 مىز 112 ى

 12 سىنىڭ 61 سى

 12 كه 56 دىن

 8 ىمىز 49 ىگه

 7 سىنى 39 نى

 6 سىگه 28 ال

 6 نىڭ 19 ىنى

 6 لىسى 18 ىدىن

 5 مۇ 18 ىدە

 5 ىنىڭ 16 گه

  
بۇنىڭدىن سانالرنىڭ بهزىدە ئىسىملىشىپ ئىسىمغا ئوخشاش كېلىش، شهخس 

جهدۋەلدە كۆرسىتىلگهندەك . قوشۇمچىلىرى بىلهن تۈرلىنىپ كېلهلهيدىغانلىقىنى بىلهلهيمىز
 سان بىرىنچى 23، )ھهر خىل ھالهتتىكى تۈرلىنىشى ( سان ئۈچىنچى شهخسته كهلگهن1173

رت خېلى كۆپ سانالر چۈشۈم كېلىش ۋە باشقا شهخس كۆپلۈكته كهلگهن، ئۇنىڭدىن سى
  .كېلىشلهردىمۇ تۈرلهنگهن

 
    مىقدار سۆزمىقدار سۆزمىقدار سۆزمىقدار سۆز ....6666

شهيئىلهرنىڭ ۋە ھهرىكهتنىڭ ھېسابالش بىرلىكىنى بىلدۈرىدىغان سۆز _ مىقدار 
  ....دانه، قېتىم، توننا، كهسلهم : مهسىلهن. تۈركۈمى

ۋە كۆچمه مىقدار دەپ ئۇيغۇر تىلىدىكى مىقدارالر كېلىش مهنبهسىگه قاراپ خاس مىقدار 
خاس ياكى ئاساسهن مىقدار رولىدىال كېلهلهيدىغان سۆزلهر خاس . ئىككىگه بۆلۈنىدۇ

؛ بهزى ئىسىمالر ۋاقىتلىق ....گرام، چارەك، مېتر، سهر : مهسىلهن. مىقدارالرغا كىرىدۇ
 بىر: مهسىلهن. مىقدار رولىدا كېلىشى مۇمكىن بۇنداق مىقدارالر كۆچمه مىقدار دېيىلىدۇ

  ؛.... تاماق قاچا ئادەم، بهش ئۆي كىتاب، بىر ساندۇق
مىقدارالر مهنىسى ۋە بىرىكىش ئىقتىدارىغا قاراپ يهنه شهيئى مىقدارلىرى ۋە ھهرىكهت 

ئىسىمالر بىلهن بىرىكىپ شهيئىنىڭ ھېسابالش بىرلىكىنى . مىقدارلىرى دەپ ئىككىگه بۆلۈنىدۇ
  : مهسىلهن. كىرىدۇبىلدۈرىدىغان مىقدارالر شهيئى مىقدارلىرىغا 

  .... ئالما تال ياغاچ؛ ئالته مېتر قهلهم؛ ئۈچ دانهبهش 
پېئىلالر بىلهن بىرىكىپ ھهرىكهتنىڭ ھېسابالش بىرلىكىنى بىلدۈرىدىغان مىقدارالر 

  :مهسىلهن. ھهرىكهت مىقدارلىرى دەپ ئاتىلىدۇ
  . ئيتماقمهرتهم كهلمهك؛ يهتته قېتىم ئۇقۇماق؛ ئۈچ نۆۋەتبهش 

  :نىڭ سانى ۋە ئىشلىتىلىشىنى تۆۋەندىكى جهدۋەلدىن كۆرەلهيمىزمىقدارالر
  

  مىقدارالرنىڭ ئومۇمىي ئهھۋالى ستاتىستىكا جهدۋىلى: 19  جهدۋەل
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ئىشلىتىلىش 
چاستوتىسى 

  )قېتىم(

تىل 
ماتېرىياللىرىدىكى 
ستاتىستىكىسى 

  )سۆز(

تىل 
ماتېرىياللىرىدىكى 
ستاتىستىكىسى 

  )ېتىمسۆز ق(

لۇغهتتىكى 
    ستاتىستىكىسى

  سانى  226  509 28  28

ئومۇمىي   34562  200000  8557  509
  سۆز سانى

  نىسبىتى  %0.7  %0.25  %0.33  18.2

تۇرغۇن سۆز   25364  138404  6091  
  سانى

  نىسبىتى  %0.9  %0.37  %0.46  
  

ۇرغان گه ئاساسهن ق» ئۇيغۇر تىلىنىڭ ئىزاھلىق لۇغىتى«جهدۋەلدە كۆرسىتىلگهندەك، 
 بولۇپ، بۇ پۈتۈن سۆزلۈكنىڭ 226سۆز ئامبىرىمىزغا ئاساسالنغاندا، ئۇنىڭغا كىرگۈزۈلگهن مىقدار 

 نى ئىگىلهيدۇ، بۇنىڭدىن مىقدارالرنىڭ سان جهھهتتىن 0.2%نى، تۇرغۇن سۆزلهرنىڭ %0.7
 قېتىم  سۆز509ئىشلتىلىش ئهھۋالىغا قارىساقمۇ، مىقدار . ناھايىتى ئاز ئىكهنلىكىنى بىلهلهيمىز

ئىشلىتىلگهن مىقدار .  نى تهشكىل قىلىدۇ0.25%كۆرۈلگهن، بۇ ئومۇمىي تىل ماتېرىياللىرىنىڭ 
 قېتىم 18.2 دانه، بۇ بويىچه ھېسابلىغاندا ھهر بىر مىقدار ئوتتۇرا ھېساب بىلهن 28جهمئىي 

بهزىدە بۇنىڭدىن مىقدارالرنىڭ ئىشلىتىلىش نىسبىتىنىڭ ناھايىتى تۆۋەنلىكىنى، . ئىشلىتىلگهن
  . مىقدارالرنى ئىشلهتسىمۇ ئىشلهتمىسىمۇ بولىدىغانلىقىنى كۆرەلهيمىز

  
        تهقلىد سۆزلهرتهقلىد سۆزلهرتهقلىد سۆزلهرتهقلىد سۆزلهر. . . . 7777

 كىشىلهرنىڭ ئاڭالش، كۆرۈش ۋە ھېسسىي سىزىملىرىگه تهقلىد قىلىنغان سۆزلهر تهقلىد 
  ....زىڭ - پىژ، زىڭ- تۇرۇق، پىژ- شۇر، تاراق-شار: مهسىلهن. سۆز دەپ ئاتىلىدۇ

  :ىسىگه ئاساسهن يهنه ئۈچ تۈرگه بۆلۈنىدۇتهقلىد سۆزلهر مهن
. كىشىلهرنىڭ ئاڭالش سىزىمىگه تهقلىد قىلىنغان سۆزلهرنى كۆرسىتىدۇ_ ئاۋاز تهقلىدلىرى )1(

 ....دۈكۈر - تۇڭ، دۈكۈر- جىرىڭ، تاڭ- جىرىڭ: مهسىلهن
كىشىلهرنىڭ كۆرۈش سىزىمىگه تهقلىد قىلىنغان سۆزلهرنى _ تهقلىدلىرى ) ھالهت(شهكىل  )2(

 ....غال -ۋۇل، غال-چىمىر، ۋال- ئىمىر:  مهسىلهن.كۆرسىتىدۇ
كىشىلهرنىڭ ھېسسىي سىزىمىگه تهقلىد قىلىنغان _ تهقلىدلىرى ) سىزىم(ھېسسىيات  )3(

 ....زىڭ-چىم، زىڭ-لۇق، چىم- لۇق: مهسىلهن. سۆزلهردۇر

  ىتهقلىد سۆزلهرنىڭ ئومۇمىي ئهھۋالى ستاتىستىكا جهدۋىل: 20  جهدۋەل

ئىشلىتىلىش 
چاستوتىسى 

  )قېتىم(

تىل 
ماتېرىياللىرىدىكى 
ستاتىستىكىسى 

  )سۆز(

تىل 
ماتېرىياللىرىدىكى 
ستاتىستىكىسى 

  )سۆز قېتىم(

لۇغهتتىكى 
    ستاتىستىكىسى

  سانى  779  82 32  32
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ئومۇمىي   34562  200000  8557  82
  سۆز سانى

  نىسبىتى  %2.3  %0.04  0.37  2.6

 سۆز تۇرغۇن  25364  138404  6091  
  سانى

  نىسبىتى  %3.1  %0.06  %0.5  
  

 بولۇپ بۇ ئومۇمىي سۆزلۈكنىڭ 779جهدۋەلدە كۆرسىتىلگهندەك، تهقلىد سۆزلهر جهمئىي 
ئىشلتىلىش ئهھۋالىدىن قارىغاندا تهقلىد .  نى ئىگىلهيدۇ3.1% نى، تۇرغۇن سۆزلهرنىڭ %2.3

س، ئومۇمىي تىل ماتېرىياللىرىدا سۆزلهرنىڭ يېزىق تىلدا ئىشلىتىلىش نىسبىتى ئۇنچه يۇقىرى ئهمه
  .نىال تهشكىل قىلغان0.04%تهقلىد سۆزلهر پهقهت 

  
  تهقلىد سۆزلهرنىڭ گرامماتىكىلىق خۇسۇسىيىتى

بىر قىسىم تهقلىد سۆزلهر ئىسىم، سۈپهت، رەۋىشلهرنىڭ روللىرىدا كېلىپ شۇ سۆز  )1
  :مهسىلهن. تۈركۈملىرى بىلهن ئوخشاش قوللىنىلىدۇ

  )ئىگه، ئىسىم ئورنىدا قوللىنىلغان(ىدى تۇرۇق توختىم-تاراق
  )تولدۇرغۇچى، ئىسىم ئورنىدا قوللىنىلغان. (چۇرۇڭنى پهسهيتىڭالر-ۋاراڭ

  )ئېنىقلىغۇچى، سۈپهت ئورنىدا قوللىنىلغان. (غۇر شامال چىقىۋاتىدۇ-غۇر
  )ھالهت، رەۋىش ئورنىدا قوللىنىلغان. (زىڭ ئاغرىۋاتىدۇ-بېشىم زىڭ

پېئىلى بىلهن بىرىكىپ قوشما پېئىل » قىلماق«سى دېگۈدەك تهقلىد سۆزلهرنىڭ ھهممى )2
 :مهسىلهن. ھاسىل قىلىدۇ

  ....زىڭ قىلماق، ۋال قىلماق -تۇرۇق قىلماق، زىڭ-شار قىلماق، تاراق
تهقلىد سۆزلهرنى ئاساس قىلىپ پېئىل ۋە رەۋىشلهرنى . سۆز ياساش ئۈنۈمدارلىقى يۇقىرى )3

 :مهسىلهن. ياساشقا بولىدۇ
  قىدەشاراق، - قىرا شار،- الراقتا، -الۋىچىر
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ⅦⅦⅦⅦتۇرغۇن سۆزلهرنىڭ ئىشلىتىلىش چاستوتىسى توغرىسىدا تهھلىل تۇرغۇن سۆزلهرنىڭ ئىشلىتىلىش چاستوتىسى توغرىسىدا تهھلىل تۇرغۇن سۆزلهرنىڭ ئىشلىتىلىش چاستوتىسى توغرىسىدا تهھلىل تۇرغۇن سۆزلهرنىڭ ئىشلىتىلىش چاستوتىسى توغرىسىدا تهھلىل         

  
تۇرغۇن سۆزلهر مۇستهقىل سۆزلهر ئىچىدىكى پېئىلدىن باشقا سۆزلهرنىڭ ھهممىسىنى ئۆز 

تۇرغۇن . مى ھېسابلىنىدۇىئىچىگه ئالغان بولغاچقا ئويغۇر تىلى لۇغهت تهركىبىنىڭ مۇھىم قىس
هر سان جهھهتتىن مۇھىم سالماقنى ئىگىلهپال قالماستىن، ئىشلىتىلىش چاستوتىسى سۆزل

لېكىن تۇرغۇن سۆزلهرنىڭ ئېنىق سانى، ئىشلىتىلىش . جهھهتتىمۇ مۇھىم ئورۇندا تۇرىدۇ
چاستوتىسى، كۆپ ئىشلىتىلىدىغان تۇرغۇن سۆزلهر توغرىسىدا تېخى تولۇق تهتقىقاتالر ئېلىپ 

  . تته دەسلهپكى ئىزدىنىشىمىز سۈپىتىدە بهزى تهتقىقاتالرنى قىلدۇقبىز بۇ جهھه. بېرىلمىدى
تۇرغۇن سۆزلهرنىڭ ئىشلىتىلىش چاستوتىسى توغرىسىدا تهھلىل ئېلىپ بارغاندا ئالدى 

گه ئاساسهن قۇرغان سۆز ئامبىرىمىزغا كىرگۈزۈلگهن » ئۇيغۇر تىلىنىڭ ئىزاھلىق لۇغىتى«بىلهن 
تىستىكا قىلدۇق، ئاندىن بىز توپلىغان تىل ماتېرىياللىرى سۆزلهرنى بىر قانچه نۇقتىدىن ستا

 -ئامبىرىمىزدىكى سۆزلهرنى ستاتىستىكا قىلدۇق ۋە بۇ ئىككى خىل نهتىجىنى جهدۋەل ۋە رەسىم
دىائگراممىالر ئارقىلىق ئوبرازلىق ئىپادىلهشكه تىرىشتۇق، شۇنىڭدەك زۆرۈر سېلىشتۇرمىالرنى 

الرنىڭ پايدىلىنىشى ئۈچۈن يۇقىرى چاستوتىلىق تۇرغۇن ئاخىرىدا يهنه تهتقىقاتچى. قىلدۇق
تۇرغۇن سۆزلهرنىڭ ئاالھىدىلىكىنى . سۆزلهرنى كۆرسىتىپ ئۆتتۇق ۋە ئاددىي تهھلىل قىلدۇق

سېلىشتۇرما قىلىپ كۆرسىتىش مهقسىتىدە پېئىل ۋە ياردەمچى سۆزلهرنىڭ ستاتىستىكا 
  .نهتىجىسىنىمۇ كىرگۈزدۇق

  
    ڭ ستاتىستىكىسىڭ ستاتىستىكىسىڭ ستاتىستىكىسىڭ ستاتىستىكىسىسۆز ئامبىرىدىكى سۆزلهرنىسۆز ئامبىرىدىكى سۆزلهرنىسۆز ئامبىرىدىكى سۆزلهرنىسۆز ئامبىرىدىكى سۆزلهرنى ....1111

ئۇيغۇر تىلىنىڭ ئىزاھلىق «يېزىق خىزمىتى كومىتېتى تۈزگهن - ش ئۇ ئا ر مىللهتلهر تىل
ھازىرغىچه تۈزۈلگهن ) يىلى نهشرى- 1999قىسقارتىلمىسى، شىنجاڭ خهلق نهشرىياتى (»لۇغىتى

ى لۇغهتلهر ئىچىدە ھازىرقى زامان ئۇيغۇر تىلى سۆز بايلىقىنىڭ ئهڭ يۈكسهك مۇجهسسهملىنىش
بولغاچقا، تهتقىقاتىمىزدا مۇشۇ لۇغهتنى ستاتىستىكا ئوبيېكتى قىلىش ئۈچۈن مۇشۇ لۇغهت 

ئۇشبۇ ماقالىمىزنىڭ ئۈچىنچى . قۇرغان ئىدۇق) ئېلېكترونلۇق لۇغهت(ئاساسىدا سۆز ئامبىرى
قىسىمدا ئېيتقىنىمىزدەك، بۇ سۆز ئامبىرىمىزغا ئالدى بىلهن لۇغهتكه باش ماددا قىلىپ 

.  سۆزلهملهرنى ۋە ئۇالرنىڭ لۇغهتكه كىرگۈزۈلگهن باشقا ئۇچۇرلىرىنى كىرگۈزدۇقكىرگۈزۈلگهن
. بۇنىڭ بىلهن كومپيۇتېردىن پايدىلىنىپ خىلمۇ خىل ستاتىستىكا نهتىجىسىگه ئېرىشتۇق

تۆۋەندىكى جهدۋەلدە ھهر قايسى سۆز تۈركۈمىگه تهۋە سۆزلهرنىڭ سانى، ئىگىلىگهن نىسبىتى، 
 كهسپىي سۆزلهر، دىائلېكت سۆزلىرى ۋە ئۇالرنىڭ نىسبهتلىرى چهتتىن كىرگهن سۆزلهر،

  .كۆرسىتىلگهن
  

 ئۇيغۇر تىلىدىكى سۆزلهرنىڭ ئومۇمىي ئهھۋالى ستاتىستىكا جهدۋىلى: 21  جهدۋەل
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ى
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ز 
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ى
ۈر

ت
  

  ئىسىم  16433  547.  5925  80.5  4065  94.8  633  62
  سۈپهت  6373  18  1031  14  103  2.4  203  19.9
  ئالماش  173  0.5  8  0.1  0  0  3  0.3
  رەۋىش  1323  3.8  181  2.5  5  0.1  2  0.2

  سان  57  0.2  5  0.06  2  0.05  0  0
  مىقدار  226  0.7  108  1.5  54  1.3  3  0.3

  تهقلىد سۆز  779  2.3  1  0.01  0  0  0  0
        جهمئىيجهمئىيجهمئىيجهمئىي        25364253642536425364        73.473.473.473.4        7259725972597259        98.698.698.698.6        4229422942294229        98.698.698.698.6        841841841841        82.482.482.482.4

هر
زل

سۆ
ن 

غۇ
ۇر

ت
  

        پېئىلپېئىلپېئىلپېئىل        8802880288028802        25.525.525.525.5        10101010        0.10.10.10.1        55555555        1.281.281.281.28        173173173173        16.916.916.916.9
  باغلىغۇچى  77  0.2  27  0.4  0  0  0  0

  تىركهلمه  73  0.2  16  0.2  0  0  1  0.1
  يۈكلىمه  74  0.2  24  0.3  1  0.02  2  0.2
  ئىملىق  172  0.5  28  0.4  5  0.1  4  0.4
        جهمئىيجهمئىيجهمئىيجهمئىي        396396396396        1.11.11.11.1        95959595        1.31.31.31.3        6666        0.10.10.10.1        7777        0.70.70.70.7

ى 
چ

ەم
رد

يا
هر

زل
سۆ

  

        جهمئىيجهمئىيجهمئىيجهمئىي        34562345623456234562                7364736473647364        21.321.321.321.3        4290429042904290        12121212.4.4.4.4    1021102110211021    
  

  :جهدۋەلدىن مۇنداق يهكۈنلهرگه ئېرىشهلهيمىز
 كۆپ بولغىنى ئىسىم، ئۇنىڭدىن قالسا  سۆز ئىچىدە سانى ئهڭ34562ئۇيغۇر تىلىدىكى  )1(

تۇرغۇن سۆزلهر .  نى ئىگىلىگهن25.5% ۋە 47.5% ئايرىم - پېئىل بولۇپ، ئۇالر ئايرىم
بۇنىڭدىن تۇرغۇن سۆزلهرنىڭ .  نى ئىگىلهيدۇ73.4% بولۇپ، بۇ ئومۇمىي سۆزلۈكنىڭ 25364

هرنىڭ سانى پهقهت ياردەمچى سۆزل. تىلنىڭ لۇغهت تهركىبىدىكى مۇھىم ئورنىنى بىلهلهيمىز
 . نى تهشكىل قىلىدۇ1.1% بولۇپ، بۇ ئومۇمىي سۆزلۈكنىڭ 396

 21.3% بولۇپ، ئۇيغۇر تىلىغا 7364ئۇيغۇر تىلىغا چهتتىن كىرگهن سۆزلهر تهخمىنهن  )2(
چهتتىن كىرگهن سۆزلهرنىڭ كۆپىنچىسى تۇرغۇن سۆزلهردۇر، . سۆز چهت تىلالردىن كىرگهن

 ى تۇرغۇن سۆزلهر، بولۇپمۇ ئىسىم ۋە سۈپهتلهرنىڭ 98.6%يهنى چهتتىن كىرگهن سۆزلهرنىڭ 
پېئىلالرنىڭ ئىچىدە چهتتىن كىرگهن سۆزلهر يوق . سۆزلهر كۆپرەكئىچىدە چهتتىن كىرگهن 

ئۇندىن سىرت .  پېئىل چهتتىن كىرگهن سۆز دەپ بهلگه قويۇلغان10دېيهرلىك، لۇغهتته پهقهت 
 .بهلگىلىك ساندىكى ياردەمچى سۆزلهرمۇ چهتتىن كىرگهن سۆزلهردۇر

 نى تهشكىل 12.4% بولۇپ، لۇغهت تهركىبىنىڭ تهخمىنهن 4290كهسپىي سۆزلهر  )3(
كهسپىي سۆزلهرنىڭ كۆپىنچىسى تۇرغۇن سۆز، تېخىمۇ ئېنىق قىلىپ ئېيتقاندا . قىلىدۇ

 . نى ئىگىلهيدۇ94.8% ئىسىم  ئىچىدەكهسپىي سۆزلهرنىڭ. ئىسىمالردۇر
 بولۇپ، ئومۇمىي 1021لۇغهتكه دىائلېكت سۆزى دەپ كىرگۈزۈلگهن جهمئىي سۆز  )4(

، پېئىل 633دىائلېكت سۆزلىرىنىڭ ئىچىدە ئىسىم .  نى ئىگىلهيدۇ3%سۆزلۈكنىڭ تهخمىنهن 
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 بولۇپ، دىائلېكت سۆزلىرى ئاساسلىقى مۇشۇ ئۈچ سۆز تۈركۈمىگه 203، سۈپهت 841
 .مهركهزلهشكهن

ئۇيغۇر تىلىدىكى سۆزلهرنىڭ سۆز تۈركۈملىرى بويىچه تارقىلىش ئهھۋالىنى تۆۋەندىكى 
  .دىائگراممىدىن تېخىمۇ ئېنىق كۆرگىلى بولىدۇ

   ئۇيغۇر تىلىدىكى سۆزلهرنىڭ سۆز تۈركۈملىرى بويىچه نىسبهت دىائگراممىسى: 6  مرەسى

ئىسىم %47.5

سۈپهت %18.0

ئالماش %0.5

رەۋىش %3.8

سان %0.2

مىقدار %0.7

تهقلىد %2.3

پېئىل %25.5
ياردەمچى سۆز %1.1

ئىسىم سۈپهت ئالماش رەۋىش سان مىقدار تهقلىد پېئىل ياردەمچى سۆز

        
دىائگراممىدا كۆرسىتىلگهندەك ئۇيغۇر تىلىدا ئىسىم ئهڭ كۆپ، ئۇنىڭدىن قالسا   يۇقىرىدىكى

ئۇنىڭدىن سىرت .  نى ئىگىلهيدۇ1.1%لىشىپ پهقهت پېئىل ۋە سۈپهت، ياردەمچى سۆزلهر بىر
  .تۇرغۇن سۆزلهرنىڭ ئىچىدە سان، ئالماش، مىقدارالرنىڭ سانىمۇ نىسبهتهن ئاز

  تىل ماتېرىياللىرى ئامبىرىدىكى سۆزلهرنىڭ ستاتىستىكىسىتىل ماتېرىياللىرى ئامبىرىدىكى سۆزلهرنىڭ ستاتىستىكىسىتىل ماتېرىياللىرى ئامبىرىدىكى سۆزلهرنىڭ ستاتىستىكىسىتىل ماتېرىياللىرى ئامبىرىدىكى سۆزلهرنىڭ ستاتىستىكىسى. . . . 2222
تۇرغۇن سۆز ۋە شۇنىڭغا يانداش باشقا سۆزلهرنىڭ ئهمهلىي تىل ئىستېمالىدا ئىشلىتىلىش 

 200ىلهردىن تالالپ تهخمىنهن   ماقال- الىنى تهكشۈرۈش ئۈچۈن ھهر خىل ژانىردىكى ئهسهرئهھۋ
مىڭ سۆزلۈك ئهمهلىي تىل ماتېرىياللىرىنى توپالپ ئاددىي تىل ماتېرىياللىرى ئامبىرى قۇرۇپ، 

ستاتىستىكا نهتىجىسى (ئۇنىڭدىكى سۆزلهرنىڭ چاستوتىسىنى ستاتىستىكا قىلىپ چىقتۇق 
  ). ىتىلگهندەكجهدۋەلدە كۆرس

جهدۋەلدىكى سۆز قېتىم تىل ماتېرىياللىرى ئامبىرى تهتقىقاتىدا دائىم كۆرۈلىدىغان بىرلىك 
بۇ شۇ تىل . بولۇپ، مهلۇم سۆز قانچه قېتىم كۆرۈلسه شۇنچه سۆز قېتىم ھېسابلىنىدۇ

لىك ماتېرىياللىرى ئامبىرىدىكى ئومۇمىي سۆز سانىنى ياكى مهلۇم تۈركۈمدىكى سۆزلهرنىڭ قانچى
ئىشلىتىلگهنلىكىنى كۆرسىتىدۇ؛ سۆز سانى بولسا شۇ تىل ماتېرىياللىرى ئامبىرىدىكى يهككه 

بۇنىڭدا مهلۇم سۆز قانچه قېتىم كۆرۈلۈشىدىن قهتئىينهزەر بىر . سۆزلهرنىڭ سانىنى كۆرسىتىدۇ
ئوتتۇرىچه كۆرۈلۈش چاستوتىسى ئوتتۇرا ھېساب بىلهن ھهر بىر سۆزنىڭ . سۆز ھېسابلىنىدۇ



 57 

  .چه قېتىم ئىشلىتىلگهنلىكىنى كۆرسىتىدۇقان

  ئۇيغۇر تىلىدىكى سۆزلهرنىڭ ئىشلىتىلىش ئهھۋالى ستاتىستىكا جهدۋىلى: 22  جهدۋەل

ئوتتۇرىچه 
كۆرۈلۈش 

چاستوتىسى 
  )قېتىم(

ئىگىلىگهن 
  (%)نىسبىتى

  سۆز سانى
ئىگىلىگهن 

  (%)نىسبىتى
سۆز قېتىم 

  سانى
سۆز 

  رىتۈ  تۈركۈمى

  ئىسىم  85377  42.66  4096  47.87  20.8
  سۈپهت  27961  13.97  1459  17.05  19.2

  ئالماش 12388 6.19  99  1.16  125.1
  رەۋىش  7812  3.90  343  4.01  22.8

  سان 4275 2.14  34 0.40  125.7
  مىقدار  509  0.25  28  0.33  18.2

تهقلىد   82  0.04  32  0.37  2.6
  سۆز

        جهمئىيجهمئىيجهمئىيجهمئىي        138404138404138404138404        69.1569.1569.1569.15        6091609160916091        71717171.18.18.18.18        22222222.7.7.7.7

هر
زل

سۆ
ن 

غۇ
ۇر

ت
  

        پېئىلپېئىلپېئىلپېئىل        50520505205052050520        25.2425.2425.2425.24        2321232123212321        27.1227.1227.1227.12        21212121.8.8.8.8
  باغلىغۇچى  7431  0.2  33  0.39  225.2
  تىركهلمه 2742 1.37  40  0.47  68.6
  يۈكلىمه 828 410.  37  0.43  22.4
  ئىملىق  220  0.11  35  0.98  6.3
ى         جهمئىيجهمئىيجهمئىيجهمئىي        11221112211122111221        5.615.615.615.61        145145145145        1.691.691.691.69        77777777.4.4.4.4

چ
ەم

رد
يا

هر
زل

سۆ
  

              
        جهمئىيجهمئىيجهمئىيجهمئىي  200145    8557    23.4
                 

  
  :بۇ جهدۋەلدىن مۇنداق يهكۈنلهرنى چىقىرااليمىز

 نىڭ تهكرارلىنىشىدىن 22 سۆز8557 مىڭ سۆزلۈك بۇ تىل ماتېرىياللىرى 200تهخمىنهن  )1(
 سۆز ئىشلىتىلگهن 8557ھاسىل بولغان؛ باشقىچه قىلىپ ئېيتقاندا بۇ تىل ماتېرىياللىرىدا 

بۇ .  سۆز بۇ تىل ماتېرىياللىرىدا كۆرۈلگهن8557 سۆزدىن 34554تىكى » لۇغهت«بولۇپ، 
 . قېتىم ئىشلىتىلگهن23.4سۆزلهرنىڭ ھهر بىرى ئوتتۇرىچه 

تىل ماتېرىياللىرى ئامبىرىمىزدا ئىسىم ئهڭ كۆپ، ئۇنىڭدىن قالسا پېئىل، ئۇنىڭدىن  )2(
 سى 42.7ڭ  سۆزنى100چۈشىنىشلىك قىلىپ ئېيتقاندا ھهر . قالسا سۈپهت كۆپ ئىشلىتىلگهن

 ى تۇرغۇن 69%ى سۈپهت بولغان، تىل ماتېرىياللىرىنىڭ 14 سى پېئىل، 25.2ئىسىم، 
 .سۆزلهردىن تهركىب تاپقان

                                                        
قهلهمنى، قهلهملهرنىڭ، قهلىمى، : مهسىلهن. ھهر خىل تۈرلهنگهن شهكلى نهزەرگه ئېلىنمىغان  بۇ يهردە سۆزلهرنىڭ  22

  .دەپ ستاتىستىكا قىلىنىدۇ» قهلهم«قاتارلىقالر بىر سۆز .... قهلهمدەك 
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ئىشلىتىلگهن سۆز سانى جهھهتتىن ئىسىم، پېئىل، سۈپهت ئاساسىي سالماقنى  )3(
دىققهت قىلىشقا تېگىشلىك بىر تهرەپ شۇكى، ھهر بىر تۈركۈمدىكى سۆزنىڭ . ئىگىلىگهن

لىتىلىش سۆز قېتىم سانى ۋە ئىشلىتىلگهن سۆز سانىنىڭ نىسبهتلىرىدىكى پهرقى شۇ ئىش
تۆۋەنلىك پهرقىنى -تۈركۈمدىكى سۆزنىڭ ئىشلىتىلىش چاستوتىسى جهھهتتىكى يۇقىرى

 .بۇنى ئوتتۇرىچه ئىشلىتىلىش چاستوتىسىدىن تېخىمۇ ئېنىق كۆرەلهيمىز. كۆرسىتىپ بېرىدۇ
انىدىن قارىغاندا ياردەمچى سۆزلهرنىڭ ئىشلىتىلىش ئوتتۇرىچه ئىشلىتىلىش قېتىم س )4(

.  قېتىم ئىشلىتىلگهن77.4چاستوتىسى ئهڭ يۇقىرى بولغان، يهنى ئوتتۇرا ھېساب بىلهن 
بۇنىڭدىن ياردەمچى سۆزلهرنىڭ سان جهھهتتىن ئاز بولسىمۇ ئهمما ئىشلىتىلىش نىسبىتىنىڭ 

ۋە ئالماشنىڭ ئوتتۇرىچه ئىشلىتىلىش تۇرغۇن سۆزلهر ئىچىدە سان . يۇقىرىلىقىنى بىلهلهيمىز
 قېتىمدىنمۇ ئېشىپ كهتكهن، ئهمهلىيهتتىمۇ سان ۋە 100نىسبىتى ناھايىتى يۇقىرى بولۇپ، 

يهنه بىر . ئالماشالرنىڭ تىل ئهمهلىيىتىدە تهكرار ئىشلىتىلىش نىسبىتى ئىنتايىن يۇقىرى
سىمۇ ئىشلىتىلىش چاستوتىسى ئاالھىدىلىك، پېئىلالر ئىسىمغا قارىغاندا سان جهھهتته ئاز بول
 . ئىسىمالرنىڭكىدىن يۇقىرى بولغان، بۇمۇ تىل پاكىتلىرىغا ئۇيغۇن

تۆۋەندىكى دىائگراممىدا يهنه ھهر قايسى تۈركۈمدىكى سۆزلهرنىڭ سانى، تىل 
ماتېرىياللىرى ئامبىرىمىزدا سۆز سانى ۋە سۆز قېتىم سانى بويىچه ئىگىلىگهن نىسبىتى، 

  .وتتۇرىچه ئىشلىتىلىش قېتىم سانى قاتارلىقالر سېلىشتۇرۇلغانشۇنداقال ئۇالرنىڭ ئ

ئۇيغۇر تىلىدىكى سۆزلهرنىڭ تىل ماتېرىياللىرى ئامبىرىمىزدا ئىشلىتىلىشىنىڭ : 7 رەسىم
  سېلىشتۇرما دىائگراممىسى
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لۇغهتتىكى سۆز سانى (نىسبىتى)

سۆز قېتىم (نىسبىتى)

سۆز سانى (نىسبىتى)

ئوتتۇرچه چاستۇتىسى

20.8 19.2

125.1

22.8

125.7

18.2

2.6

21.8

77.4

47.87

17.05

1.16 4.01
0.4 0.33 0.37

27.12

1.7

42.66

13.97
6.19

3.9
2.14

0.25 0.04

25.24

5.6

47.5

18

0.5 3.8
0.2 0.7 2.3

25.5

1.2

0

20

40

60

80

100

120

140

لۇغهتتىكى سۆز سانى (نىسبىتى) سۆز قېتىم (نىسبىتى) سۆز سانى (نىسبىتى) ئوتتۇرچه چاستۇتىسى

            
ىكى سۆز تۈركۈملىرىنىڭ ستاتىستىكىلىق قىممىتىنى ئوبرازلىق ھالدا بۇ دىائگرامما ئۇيغۇر تىلىد

  .سېلىشتۇرما قىلىپ كۆرسىتىپ بېرەلهيدۇ
تۆۋەندە يهنه ھهر قايسى سۆز تۈركۈمىدىكى سۆزلهرنىڭ تىل ماتېرىياللىرى ئامبىرىمىز 

  .ئاساسىدا خۇالسىلهنگهن ئىشلىتىلىش نىسبىتى دىائگرامما ئارقىلىق كۆرسىتىلگهن
  

ئۇيغۇر تىلىدىكى سۆزلهرنىڭ  ئىشلىتىلىشىنىڭ  سۆز تۈركۈملىرى بويىچه نىسبىتى : 8 مرەسى
  دىائگراممىسى
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ئىسىم 42.66

سۈپهت 13.97

ئالماش 6.19

رەۋىش 3.9

سان 2.14

مىقدار 1.13

تهقلىد 0.04

پېئىل 25.24

ياردەمچى سۆزلهر 5.6

ئىسىم سۈپهت ئالماش رەۋىش سان مىقدار تهقلىد پېئىل ياردەمچى سۆزلهر

  
ئهمهلىيهتته بۇ دىائگرامما يۇقىرىقى جهدۋەلدىكى قىممهتلهرنىڭ باشقا شهكىلدە 

سى تۈركۈمدىكى سۆزلهرنىڭ ئىشلىتىلىش ئىپادىلىنىشى بولۇپ، بۇنىڭدىن ھهر قاي
 شۇنداقال تېخىمۇ ئىچكىرىلهپ تهتقىق قىلساق باشقا نۇرغۇن ئاالھىدىلىكلهرنى ،ئاالھىدىلىكىنى

  .كۆرەلهيمىز
        كۆپ ئىشلىتىلىدىغان تۇرغۇن سۆزلهركۆپ ئىشلىتىلىدىغان تۇرغۇن سۆزلهركۆپ ئىشلىتىلىدىغان تۇرغۇن سۆزلهركۆپ ئىشلىتىلىدىغان تۇرغۇن سۆزلهر ....3333

سۆزلهرنىڭ ئىشلىتىلىش چاستوتىسى توغرىسىدىكى ستاتىستىكىمىز گهرچه كۆلهم، قاپالش 
غرىلىق دەرىجىسى جهھهتتىن تهلهپكه تېخى يهتمىسىمۇ، لېكىن ئۇيغۇر تىلىدا دائىرىسى، تو

سۆزلهرنىڭ چاستوتىسىنى ئومۇميۈزلۈك ستاتىستىكىالش، سۆزلهرنى ئىشلىتىلىش چاستوتىسى 
ۋە تارقىلىش ئاالھىدىلىكىگه ئاساسهن دەرىجىگه ئايرىش خىزمهتلىرى تېخى تولۇق ئىشلهنمىگهن 

شۇڭا بۇ . تاتىستىكىمىزنى مۇھىم ئهھمىيهتكه ئىگه دەپ قارايمىزنۆۋەتتىكى ئهھۋالدا بۇ س
) يۇقىرى چاستوتىلىق(قىسىمدا ئۇيغۇر تىلىدىكى، جۈملىدىن تۇرغۇن سۆزلهردىن كۆپ كۆرۈلگهن 

  .سۆزلهرنىڭ بىر قىسمىنى كۆرسهتتۇق ۋە سىناق سۈپىتىدە سۆزلهرنى دەرىجىگه ئايرىپ باقتۇق
 .ئهڭ يۇقىرى چاستوتىلىق سۆزلهر )1

تىل ماتېرىياللىرى ئامبىرىمىزدىكى سۆزلهر توغرىسىدىكى ستاتىستىكىمىزغا ئاساسالنغاندا ئۇيغۇر 
سۆزلهر ) يۇقىرى چاستوتىلىق(ئهڭ كۆپ ئىشلتىلىدىغان ) ئهدەبىي يېزىق تىلىدا(تىلىدا 

 :تۆۋەندىكىلهر

  )نه دا40(ئهڭ كۆپ ئىشلىتىلىدىغان سۆزلهر : 23  جهدۋەل
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ى
س

وتى
ست

چا
 

 N0 سۆز قېتىم

ى
س

وتى
ست

چا
 

 N0 سۆز قېتىم

0.38 755 d#3557 1.78 21 دەپ v#1 بول 
0.38 754 n#2866 1.43 22 ئوت c#2 ۋە 
0.35 710 v#2538 1.27 23 قال v#3 قىل 
0.31 623 v#2349 1.17 24 قوي m#4 بىر 
0.31 614 v#2227 1.11 25 ئال c#5 بىلهن 
0.29 576 v#2118 1.06 26 بار r#6 بۇ 
0.28 562 n#1955 0.98 27 خهلق r#7 ئۇ 
0.28 556 v#1861 0.93 28 بولسا v#8 قىلىش 
0.28 554 a#1294 0.65 29 الزىم v#9 كهل 
0.28 552 n#978 0.49 30 قۇرۇلۇش r#10 مهن 
0.27 535 v#972 0.49 31 چىق r#11 ئۆز 
0.27 531 n#955 0.48 32 ئاخبارات a#12 كېرەك 
0.27 531 a#933 0.47 33 ياخشى v#13 كهت 
0.26 527 n#916 0.46 34 يول n#14 رايون 
0.26 527 v#906 0.45 35 بهر v#15 تۇر 
0.26 519 k#888 0.44 36 ئۈچۈن n#16 يىل 
0.26 519 n#871 0.44 37 ئورۇن n#17 خىزمهت 
0.26 517 k#837 0.42 38 بويىچه r#18 شۇ 
0.25 510 n#795 0.40 39 قانۇن v#19 دە 
0.25 506 n#770 0.38 40 يهر n#20 ئىش 

  
جهدۋەلدە .  سۆز بېرىلگهن40 قېتىمدىن ئارتۇق ئىشلىتىلگهن 500جهدۋەلدە 

پېئىلى بولۇپ، بۇ ئۇيغۇر تىلىدا ئهڭ » بول«كۆرسىتىلگهندەك، چاستوتىسى ئهڭ يۇقىرى سۆز 
لىنىلغاندىن سىرت ياردەمچى پېئىل كۆپ قوللىنىلىدىغان سۆز، ئۇ ئايرىم پېئىل سۈپىتىدە قول

 ئورۇندىكى -5، -2باغلىغۇچىلىرىنىڭ » ۋە، بىلهن«سۈپىتىدە كۆپ قوللىنىلىدۇ، ئۇنىڭدىن سىرت 
  .يۇقىرى چاستوتىلىق سۆز چىقىشىمۇ تىل ئهمهلىيىتىگه ئۇيغۇن

ستاتىستىكا نهتىجىمىزنىڭ توغرىلىقىنى ئىسپاتالش ئۈچۈن يهنه بۇ نهتىجىنى باشقا 
  :تچىالرنىڭ ستاتىستىكا نهتىجىسىگه سېلىشتۇرۇپ كۆرەيلىتهتقىقا

 

  ئۈچ خىل سۆز چاستوتىسى ستاتىستىكىسىنىڭ سېلىشتۇرما جهدۋىلى: 24  جهدۋەل

  25Aستاتىستىكا   B24 ستاتىستىكا  C 23 ستاتىستىكا

                                                        
جاڭ پېداگوگىكا ئۇنىۋېرسىتېتى شىن« ئابدۇرىھىم سالى، يۈسۈپ ئهبهيدۇلال، زۇلپىيه مهمىتىمىن قاتارلىقالرنىڭ  23

  .سانىدا ئېالن قىلغان تهتقىقات نهتىجىسىنى كۆرسىتىدۇ-1يىللىق -2006نىڭ » ئىلمىي ژۇرنىلى
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 N0 سۆز  چاستوتىسى N0 سۆز  چاستوتىسى N0 سۆز  چاستوتىسى
2.09 r#ئۇ 3.211 1 ئۇ#r 1 1.78 v#1 بول 
1.7 m#بول 2.809 2 بىر#v 2 1.43 c#2 ۋە 
1.7 v#قىل 1.962 3 بول#v 3 1.27 v#3 قىل 
1.5 c#دە 1.704 4 ۋە#v 4 1.17 m#4 بىر 
1.5 c#مهن 1.626 5 بىلهن#r 5 1.11 c#5 بىلهن 
1.4 r#بۇ 1.616 6 بۇ#r 6 1.06 r#6 بۇ 

0.97 n#v#بىر 1.611 7 قىل#m 7 0.98 r#7 ئۇ 
0.64 r#كهت 1.341 8 ئۆز#v 8 0.93 v#8 قىلىش 
0.57 v#كهل 1.302 9 بولۇپ#v 9 0.65 v#9 كهل 
0.55 n#بىلهن 1.174 10  يىل#c 10 0.49 r#10 مهن 
 11 ئۆز#v 11 0.49 r#قال n#  11 1.091ئىش  0.54
 12 كېرەك#v 12 0.48 a#تۇر r #  12 0.9514ئۇنىڭ 0.53
 13 كهت#v 13 0.47 v#قوي v#  13 0.923 دەپ 0.47

 v#  14 بولىدۇ 0.47
0.921 

 14 رايون#n 14 0.46 n#گهپ

0.43 v#ئۆز 0.800 15 قال#r 15 0.45 v#15 تۇر 
  

جهدۋەلدە كۆرسىتىلگهندەك ستاتىستىكىمىزدا ئهڭ يۇقىرى چاستوتىلىق بولۇپ چىققان  
» #v  بول«: مهسىلهن. ۇرغانسۆزلهر قالغان ئىككى خىل ستاتىستىكىدىمۇ ئالدىنقى قاتاردا ت

 ئىككى خىل ستاتىستىكىدا ئىككىنچى، ئۈچىنچى ئورۇنالردا تۇرغان، ئهڭ Ｃ  ،Bسۆزى 
يۇقىرى چاستوتىلىق ئىسىم، پېئىل، ئالماش، سان، باغلىغۇچىالر ئۈچىال ستاتىستىكىدا 

 ئاشۇ سۆزىنىڭ بىرىنچى ئورۇندا تۇرۇشى» ئۇ«ئوخشاش چىققان؛ قالغان ئىككى خىل چاستوتىدا 
. تىل ماتېرىياللىرىنىڭ كۆپىنچه ئهدەبىي ئهسهرلهرنى ئاساس قىلغانلىقى بىلهن مۇناسىۋەتلىك

دېگهن شهكىلدىكى بىر » ئۇ، ئۇنىڭ«، »بولىدۇ، بول، بولۇپ« خىل ستاتىستىكىدا Ｃبولۇپمۇ 
غا ئوخشاش »قىل«سۆزنىڭ ھهر خىل تۈرلىنىشىنى ئايرىم سۆز بويىچه ستاتىستىكىلىغان ھهم 

لداش سۆزلهرنى پهرقلهندۈرمىگهن، شۇڭا سۆزلهرنىڭ تىزىلىش تهرتىپىدە ئازراق پهرق شهكى
ئومۇمهن ستاتىستىكىمىز باشقا خىل ستاتىستىكا نهتىجىسى بىلهن ئاساسهن . كۆرۈلگهن

  .ئوخشاش، ئۇيغۇر تىلىنىڭ تىل ئهمهلىيىتىگه تامامهن ئۇيغۇن
  

 ) دانه40(ىشلىتىلىدىغان تۇرغۇن سۆزلهر ئهڭ كۆپ ئ: 25  جهدۋەل

                                                                                                                                                                 
رومانىدىكى » زامانداشالر« سۆزلۈك 83497 پروفېسسور مۇھهببهت قاسىم يېتهكچىلىكىدە ئېلىپ بېرىلغان  24

  .سۆزلهرنىڭ ستاتىستىكىسىنى كۆرسىتىدۇ
 . مىڭ سۆزلۈك تىل ماتېرىيالىدىكى ستاتىستىكىمىزنى كۆرسىتىدۇ200  بىزنىڭ  25



 63 

ى
س

وتى
ست

چا
 

 N0 سۆز قېتىم

ى
س

وتى
ست

چا
 

 N0 سۆز قېتىم

0.25 510 n#2349 1.17 21 قانۇن m#1 بىر 
0.25 506 n#2118 1.06 22 يهر r#2 بۇ 
0.25 501 r#1955 0.98 23 ھهر r#3 ئۇ 
0.25 493 a#978 0.49 24 ئاپتونوم r#4 مهن 
0.25 492 n#972 0.49 25 ئادەم r#5 ئۆز 
0.24 483 n#955 0.48 26 تهرەققىيات a#6 كېرەك 
0.24 473 a#916 0.46 27 دېگهن n#7 رايون 
0.23 470 d#888 0.44 28 كېيىن n#8 يىل 
0.23 468 n#871 0.44 29 ئاشلىق n#9 خىزمهت 
0.23 466 r#837 0.42 30 ئۇالر r#10 شۇ 
0.23 460 a#770 0.38 31 كۆپ n#11 ئىش 
0.23 457 n#755 0.38 32 دۆلهت d#12 دەپ 
0.23 456 n#754 0.38 33 سۇ n#13 ئوت 
0.23 456 r#562 0.28 34 بىز n#14 خهلق 
0.22 449 n#554 0.28 35 خهۋەر a#15 الزىم 
0.22 449 n#552 0.28 36 مۇداپىەئ n#16 قۇرۇلۇش 
0.22 446 m#531 0.27 37 ئىككى n#17 ئاخبارات 
0.22 441 a#531 0.27 38 بار a#18 ياخشى 
0.22 436 a#527 0.26 39 يېڭى n#19 يول 
0.22 435 n#519 0.26 40 ئالدى n#20 ئورۇن 

سۆزى بولۇپ، » بىر«جهدۋەلدە كۆرسىتىلگهندەك، ئهڭ يۇقىرى چاستوتىلىق تۇرغۇن سۆز 
: قاراڭ.(ۇبۇ سۆز سان ئۇقۇمىنى بىلدۈرگهندىن سىرت ئاالھىدە مهنىلهردە كهڭ قوللىنىلىد

، ئۇندىن قالسا )»ھازىرقى زامان ئۇيغۇر تىلى گرامماتىكىسى«خهمىت تۈمۈر ئهپهندى تۈزگهن 
ئالماشلىرى كۆپ كۆرۈلگهن، بۇمۇ ئهڭ كهڭ قوللىنىلىدىغان ئالماشالر » بۇ، ئۇ، مهن، ئۆز«

لىكىگه بولۇپ بۇالرنىڭمۇ يۇقىرى چاستوتىلىق سۆزلهر قاتىرىغا كىرىشى ئۇيغۇر تىلىنىڭ ئاالھىدى
 .ئۇيغۇن

 ) دانه40( ئهڭ كۆپ ئىشلىتىلىدىغان ئىسىمالر : 26  جهدۋەل

ى
س

وتى
ست

چا
 

 N0 سۆز قېتىم

ى
س

وتى
ست

چا
 

 N0 سۆز قېتىم

0.22 434 n#916 0.46 21 كۈن n#1 رايون 
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0.21 427 n#888 0.44 22 گېزىت n#2 يىل 
0.21 425 n#871 0.44 23 شهھهر n#3 خىزمهت 
0.21 422 n#770 0.38 24 يېزا n#4 ئىش 
0.21 419 n#754 0.38 25 باش n#5 ئوت 
0.20 410 n#562 0.28 26 كارخانا n#6 خهلق 
0.20 397 n#552 0.28 27 ئىسىم n#7 قۇرۇلۇش 
0.19 380 n#531 0.27 28 ئۆي n#8 ئاخبارات 
0.19 377 n#527 0.26 29 ئىچ n#9 يول 
0.18 365 n#519 0.26 30 جهھهت n#10 ئورۇن 
0.18 357 n#510 0.25 31 تارماق n#11 قانۇن 
0.17 347 n#506 0.25 32 بازار n#12 يهر 
0.17 342 n#492 0.25 33 كىشى n#13 ئادەم 
0.17 340 n#483 0.24 34 پارتىيه n#14 تهرەققىيات 
0.17 336 n#468 0.23 35 ئىگىلىك n#15 ئاشلىق 
0.17 332 n#457 0.23 36 ئىگه n#16 دۆلهت 
0.16 326 n#456 0.23 37 ئهھۋال n#17 سۇ 
0.16 322 n#449 0.22 38 ھوقۇق n#18 خهۋەر 
0.16 317 n#449 0.22 39 تهرەپ n#19 مۇداپىەئ 
0.16 313 n#435 0.22 40 قىسىم n#20 ئالدى 

ىغان ئىسىمالرنىڭ ئىچىدىمۇ يۇقىرى چاستوتىلىق سۆزلهر يېزىق تىلدا كۆپ قوللىنىلىد
سۆزلهر بولۇپ، بۇنىڭدىن ئاخبارات، ئىجتىمائىي مهزمۇندىكى ئهسهرلهرنىڭ سۆز ئىشلىتىلىش 

  .ئاالھىدىلىكىنى بىلهلهيمىز

 ) دانه40( ئهڭ كۆپ ئىشلىتىلىدىغان سۈپهتلهر : 27  جهدۋەل

ى
س

وتى
ست

چا
 

 N0 سۆز قېتىم

ى
س

وتى
ست

چا
 

 N0 سۆز قېتىم

0.11 229 a#955 0.48 21 ئاز a#1 كېرەك 
0.11 227 a#554 0.28 22 چاغ a#2 الزىم 
0.11 225 a#531 0.27 23 ئوخشاش a#3 ياخشى 
0.11 223 a#493 0.25 24 يوق a#4 ئاپتونوم 
0.11 220 a#473 0.24 25 توغرا a#5 دېگهن 
0.11 218 a#460 0.23 26 ئىجتىمائىي a#6 كۆپ 
0.10 205 a#441 0.22 27 تۆۋەن a#7 بار 
0.10 204 a#436 0.22 28 ئومۇمىي a#8 يېڭى 
0.09 190 a#424 0.21 29 ياۋا a#9 يۇقىرى 
0.08 163 a#410 0.20 30 كهڭ a#10 ئاساسىي 
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0.08 160 a#384 0.19 31 غهربىي a#11 باشقا 
0.08 155 a#361 0.18 32 تۈرلۈك a#12 مۇھىم 
0.07 146 a#318 0.16 33 ھهقىقىي a#13 چوڭ 
0.07 144 a#318 0.16 34 ئهمهلىي a#14 دەرىجىلىك 
0.07 141 a#282 0.14 35 ئاالقىدار a#15 خىل 
0.07 136 a#281 0.14 36 جهنۇبىي a#16 زور 
0.07 133 a#242 0.12 37 كهسپىي a#17 مهمۇرىي 
0.07 131 a#241 0.12 38 ياش a#18 مهسۇئل 
0.07 131 a#232 0.12 39 نهق a#19 ئىقتىسادىي 
0.07 131 a#231 0.12 40 قاتتىق a#20 چىڭ 

دېگهندەك ئاالھىدە سۈپهتلهر » كېرەك، الزىم«كۆپ ئىشلىتىلىدىغان سۈپهتلهر ئىچىدە 
 .ئالدىنقى ئورۇندا تۇرىدۇ، باشقا سۈپهتلهرمۇ تىلىمىزدا دائىم قوللىنىلىدۇ

 ) دانه40(لماشالر  ئهڭ كۆپ ئىشلىتىلىدىغان ئا: 28  جهدۋەل

ى
س

وتى
ست

چا
 

 N0 سۆز قېتىم

ى
س

وتى
ست

چا
 

 N0 سۆز قېتىم

0.05 95 r#2118 1.06 21 ئاندىن r#1 بۇ 
0.05 91 r#1955 0.98 22 مانا r#2 ئۇ 
0.04 90 r#978 0.49 23 كىم r#3 مهن 
0.04 84 r#972 0.49 24 بىرەر r#4 ئۆز 
0.04 83 r#837 0.42 25 مۇشۇنداق r#5 شۇ 
0.04 82 r#501 0.25 26 ھهرقانداق r#6 ھهر 
0.04 73 r#466 0.23 27 ھېلىقى r#7 ئۇالر 
0.03 70 r#456 0.23 28 قانچه r#8 بىز 
0.03 61 r#284 0.14 29 سىلهر r#9 سهن 
0.03 52 r#251 0.13 30 ئۆزلىرى r#10 ھهممه 
0.02 47 r#245 0.12 31 ئاشۇ r#11 شۇنداق 
0.02 46 r#234 0.12 32 قايسى r#12 قانداق 
0.02 45 r#229 0.11 33 ئۇنداق r#13 نېمه 
0.02 43 r#226 0.11 34 ماۋۇ r#14 بهزى 
0.02 41 r#194 0.10 35 ئهنه r#15 مۇشۇ 
0.02 37 r#183 0.09 36 سىلى r#16 مۇنداق 
0.02 37 r#180 0.09 37 قېنى r#17 سىز 
0.02 37 r#164 0.08 38 نه r#18 بۇنداق 
0.02 36 r#142 0.07 39 ئانچه r#19 ھهرقايسى 
0.01 30 r#133 0.07 40 ھېچقانداق r#20 نهچچه 
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كۆرسىتىش ئالمىشى، ئۇنىڭدىن قالسا ھهم كۆرسىتىش ئالماش، » بۇ«ئالماشالر ئىچىدە 
ئالدىنقى ئورۇندا تۇرغان، بۇ » ئۇ«ھهم ئۈچىنچى شهخس بىرلىك مهنىسىدىكى كىشىلىك ئالماش 

جهدۋەلدىن يهنه ئالماشالرنىڭ قايسىلىرىنىڭ ئهڭ كۆپ . مامهن ئۇيغۇنتىل ئهمهلىيىتىگه تا
 .ئىشلىتىلىدىغانلىقىنى بىلهلهيمىز

  

 ) دانه40(  ئهڭ كۆپ ئىشلىتىلىدىغان رەۋىشلهر:29  جهدۋەل

ى
س

وتى
ست

چا
 

 N0 سۆز قېتىم

ى
س

وتى
ست

چا
 

 N0 سۆز قېتىم

0.05 97 d#755 0.38 21 چوقۇم d# پدە  1 
0.05 95 d#470 0.23 22 خېلى d#2 كېيىن 
0.05 93 d#389 0.19 23 بهك d#3 يهنه 
0.04 88 d#235 0.12 24 ئاخىرى d#4 ھالدا 
0.04 85 d#217 0.11 25 توغرىسىدا d#5 ئهڭ 
0.04 81 d#215 0.11 26 ئارتۇق d#6 ھازىر 
0.04 76 d#203 0.10 27 ۋاقتىدا d#7 ئىلگىرى 
0.04 73 d# تاقاي  28 0.07 149 d#8 ئاساسهن 
0.03 67 d#137 0.07 29 خۇددى d#9 پهيدا 
0.03 61 d#134 0.07 30 دەرھال d#10 ناھايىتى 
0.03 60 d#129 0.06 31 دەل d#11 تېخىمۇ 
0.03 52 d#127 0.06 32 يهنىال d#12 ئهمدى 
0.03 51 d#121 0.06 33 ئاۋۋال d#13 ئىنتايىن 
0.02 49 d#120 0.06 34 بىۋاسىته d#14 بىلله 
0.02 47 d#118 0.06 35 تاقابىل d#15 ئۈزلۈكسىز 
0.02 45 d#117 0.06 36 ھاسىل d#16 يهنىمۇ 
0.02 44 d#109 0.05 37 دېگهندەك d#17 تېخى 
0.02 40 d#108 0.05 38 ھهرگىز d#18 بۈگۈن 
0.02 40 d#107 0.05 39 يېڭىدىن d#19 ئهستايىدىل 
0.02 39 d#106 0.05 40 زادى d#20 تېز 

» دەپ«سۆزى ئهڭ  كۆپ ئىشلىتىلگهن، بۇنداق بولۇشىدا » دەپ«رەۋىشلهر ئىچىدە 
. پېئىلنىڭ رەۋىشداش شهكلى بولۇپ، ئايرىم سۆز قاتارىدا ستاتىستىكا قىلىنغان» -دە«سۆزى 

جهدۋەلگه كىرگۈزۈلگهن . سۆزى جۈملىدە ئىنتايىن كهڭ قوللىنىلىدۇ» دەپ«ئهمهلىيهتتىمۇ 
 .شقا رەۋىشلهرمۇ ئىشلىتىلىش چاستوتىسى يۇقىرى سۆزلهر بولۇپ ھېسابلىنىدۇبا

 ) دانه20(  ئهڭ كۆپ ئىشلىتىلىدىغان سانالر :30  جهدۋەل
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ى
س

وتى
ست

چا
 

 N0 سۆز قېتىم

ى
س

وتى
ست

چا
 

 N0 سۆز قېتىم

0.03 68 m#2349 1.17 11 ئىككىنچى m#1 بىر 
0.03 51 m#446 0.22 12 ئۈچىنچى m#2 ئىككى 
0.02 40 m#242 0.12 13 ئالته m#3 يۈز 
0.01 27 m#222 0.11 14 مىليارد m#4 ئۈچ 
0.01 27 m#142 0.07 15 يهتته m#5 مىڭ 
0.01 26 m#122 0.06 16 تۆتىنچى m#6 مىليون 
0.01 24 m#116 0.06 17 سهككىز m#7 ئون 
0.01 16 m#109 0.05 18 بهشىنچى m#8 بهش 
0.01 13 m#91 0.05 19 يىگىرمه m#9 بىرىنچى 
0.01 11 m#79 0.04 20 ئوتتۇز m#10 تۆت 

. بۇ جهدۋەلدىن سانالرنىڭ ئىشلىتىلىشىدىكى مۇھىم ئاالھىدىلىكنى كۆرگىلى بولىدۇ
  .سهھىپه مۇناسىۋىتى بىلهن تهپسىلىي توختالمىدۇق

 
 ىجىگه ئايرىلىشىئۇيغۇر تىلىدىكى سۆزلهرنىڭ ئىشلىتىلىش چاستوتىسى بويىچه دەر )2

سۆزلهرنى ئىشلىتىش چاستوتىسىغا ئاساسهن دەرىجىگه ئايرىش تىل ئوقۇتۇشى، لۇغهتچىلىك 
قاتارلىقالردا مۇھىم ئهھمىيهتكه ئىگه بولۇپ، تهتقىقاتىمىزدا دەسلهپكى قهدەمدە بۇ جهھهتته 

 مىڭ 200يهنى ھهر خىل ژانىردىكى تىل ماتېرىياللىرىدىن تهركىب تاپقان . ئىزدىنىپ كۆردۇق
بۇ تىل . سۆزلۈك تىل ماتېرىياللىرى ئامبىرىمىزدىكى سۆزلهرنى ستاتىستىكا قىلدۇق

 سۆز ئىشلىتىلگهن بولۇپ، بۇالرنى ئىشلىتىلىش چاستوتىسى 8557ماتېرىياللىرىدا جهمئىي 
  :)جهدۋەلگه قاراڭ. (غا ئاساسهن تۆت دەرىجىگه ئايرىدۇق) قېتىم سانى(

  سۆزلهرنىڭ ئىشلىتىلىش چاستوتىسىغا ئاساسهن دەرىجىلهرگه ئايرىلىش ئهھۋالى:31  جهدۋەل

  قاپالش نىسبىتى
ئومۇمىي سۆز 

  قېتىم

دائىرىسى 
ئىشلىتىلىش (

  )aقېتىم سانى 
  تۈرى  سانى

%79.1  158247  30> a  1156  1 -دەرىجىلىك سۆزلهر   
%12.1  24245  9>a>31  1407  2 -دەرىجىلىك سۆزلهر   

%5.4  10793  3>a>10  1858  3 -دەرىجىلىك سۆزلهر   
%3.4  6715  a> 4  4136  4 -دەرىجىلىك سۆزلهر   
  جهمئىي  8557    200000  %100

  
) ئهڭ كۆپ ئىشلىتىلىدىغان سۆزلهر(دەرىجىلىك سۆزلهر -1جهدۋەلدە كۆرسىتىلگهندەك، 

رىسى  دانه سۆز، بۇنىڭ قاپالش دائى1156  دىن يۇقىرى بولغان30ئىشلىتىلىش قېتىم سانى 
 9ئىشلىتىلىش قېتىم سانى ) كۆپ ئىشلىتىلىدىغان سۆزلهر(دەرىجىلىك سۆزلهر -2 ؛ %79.1

 ؛ 12.1% دانه سۆز، بۇنىڭ قاپالش دائىرىسى 1407 دىن تۆۋەن بولغان 31دىن يۇقىرى 
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 دىن 3ئىشلىتىلىش قېتىم سانى ) نىسبىي كۆپ ئىشلىتىلىدىغان سۆزلهر(دەرىجىلىك سۆزلهر - 3
دەرىجىلىك - 4 ؛ 5.4% دانه سۆز، بۇنىڭ قاپالش دائىرىسى 1858تۆۋەن بولغان  دىن 10يۇقىرى 
 دانه سۆز، 4136 دىن تۆۋەن بولغان 4ئىشلىتىلىش قېتىم سانى ) ئادەتتىكى سۆزلهر(سۆزلهر 

 ؛ يهنى سۆزنىڭ دەرىجىسى تۆۋەنلىگهنسىرى تىل 3.4%بۇنىڭ قاپالش دائىرىسى 
  .ەنلهپ ماڭىدۇماتېرىياللىرىدىكى قاپالش نىسبىتى تۆۋ

نى بىلگهن ) سۆز1156(چۈشىنىشلىك قىلىپ ئېيتقاندا، بىرىنچى دەرىجىلىك سۆز 
 نى چۈشىنهلهيدۇ، بۇنىڭغا قۇشۇپ يهنه 79.1%ئوقۇرمهن ئادەتتىكى قىيىنلىقتىكى ئهسهرنىڭ 

 سۆزنى 91.2%بىلگهن ئوقۇرمهن تهخمىنهن )   سۆز1407(ئىككىنچى دەرىجىلىك سۆز 
 سۆز بىلگهن ئوقۇرمهن تىل 4421 دەرىجىلىك سۆزنى، يهنى - 3 ۋە - 2، - 1. چۈشىنهلهيدۇ

دېمهك، ئۇيغۇر ئهدەبىي يېزىق تىلىدا تهخمىنهن .  نى چۈشىنهلهيدۇ96.6%ماتېرىياللىرىنىڭ 
 سۆز 4421 سۆزدىن 8857يهنى . سۆز بولۇپ ھېسابلىنىدۇ) يادرولۇق( سۆز ئهڭ ئاساسلىق 4500

 4ى قاپلىغان، قالغان ئىشلىتىلىش نىسبىتى تۆۋەن بولغان  ن96.6%پۈتكۈل تىل ماتېرىيالىنىڭ 
دېمهك، سۆزلهرنى بۇ خىل دەرىجىگه .  نى ئىگىلىگهن3.4%مىڭدىن ئارتۇق سۆز پهقهت 

  .ئايرىش ئۇيغۇر تىلى لېكسىكىسىنىڭ ئاالھىدىلىكىنى خېلى ئهينهن ئهكس ئهتتۈرۈپ بېرەلهيدۇ
ش دائىرىسىنى تۆۋەندىكى دىائگراممىدىن ھهر قايسى دەرىجىلىك سۆزلهر ۋە ئۇالرنىڭ قاپال

  .تېخىمۇ ئېنىق كۆرەلهيمىز
  

   ئۇيغۇر تىلىدىكى سۆزلهرنىڭ دەرىجىلهرگه ئايرىلىشىنى كۆرسىتىش دىائگراممىسى:9  رەسىم
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1407
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هھهتتىن ھهممىدىن ئاز بولسىمۇ قاپالش كۆرسىتىلگهندەك، بىرىنچى دەرىجىلىك سۆز سان ج
نىسبىتى ئهڭ يۇقىرى، تۆتىنچى دەرىجىلىك سۆز سان جهھهتتىن كۆپ بولسىمۇ قاپالش 

  . نى ئىگىلهيدۇ3.4%دائىرىسى ئىنتايىن تۆۋەن بولۇپ، پهقهت 
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    ⅧⅧⅧⅧخۇالسهخۇالسهخۇالسهخۇالسه        
 

ق تىل ماتېرىياللىرى ئاساسىدا ئۇيغۇر تىلىدىكى تۇرغۇن سۆزلهر توغرىسىدا ستاتىستىكىلى
تهتقىقات ئېلىپ بېرىش ئۇيغۇر تىلى تهتقىقاتىدىكى بىر يېڭى ئىزدىنىش ۋە تۇنجى ئهمگهك 
بولغاچقا تهتقىقات داۋامىدا نۇرغۇن يېڭى مهسىلىلهرگه يولۇقتۇق، بىر قىسىم يېڭى نهزەرىيه ۋە 

تهتقىقات مهقسىتىگه تولۇق يېتىش ئۈچۈن دادىل . تهتقىقات ئۇسۇللىرى بىلهن تونۇشۇپ چىقتۇق
ېڭىلىق يارىتىپ يېڭى ئۇسۇل، ۋاسىتىلهرنى قولالندۇق ۋە بۇندىن كېيىنكى تهتقىقاتالر ئۈچۈن ي

شۇنداقال جاپالىق ئىزدىنىپ بىر قىسىم مهسىلىلهرنى . بهلگىلىك تهجرىبىلهرنى ھاسىل قىلدۇق
ئهلۋەتته، سهھىپه مۇناسىۋىتى بىلهن ئېرىشكهن تهتقىقات . بايقىدۇق ۋە ھهل قىلىشقا تىرىشتۇق

ئۇنىڭ ئۈستىگه مهقسىتىمىز . هتىجىمىزنى مهزكۇر ماقالىدە تولۇق ئىپادىلهشكه ئامال بولمىدىن
تۇرغۇن سۆزلهرنىڭ ئومۇمىي ئاالھىدىلىكىىنى ئېچىپ بېرىش بولغاچقا بهزى ئىنچىكه 

تۆۋەندە تهتقىقاتىمىزنى بىر قانچه . گرامماتىكىلىق مهسىلىلهر ئۈستىدە ئارتۇق توختالمىدۇق
  :السىالپ ئۆتىمىزتهرەپتىن خۇ

    تهتقىقاتىمىزدا ھهل قىلىنغان ئاساسلىق مهسىلىلهرتهتقىقاتىمىزدا ھهل قىلىنغان ئاساسلىق مهسىلىلهرتهتقىقاتىمىزدا ھهل قىلىنغان ئاساسلىق مهسىلىلهرتهتقىقاتىمىزدا ھهل قىلىنغان ئاساسلىق مهسىلىلهر ....1111
تىل ماتېرىياللىرى ئامبىرى تىلشۇناسلىقىنىڭ نهزەرىيه ۋە تهتقىقات ئۇسۇلىنى تۇنجى  )1

تهتقىقاتىمىزدا سۆز . بولۇپ ئويغۇر تىلى تۇرغۇن سۆز تهتقىقاتىغا مۇۋاپىقىيهتلىك تهتبىقلىدۇق
رىنى ئاساسلىق ستاتىستىكا ئۇبيېكتى قىلىش ئاساسىدا تۇرغۇن ئامبىرى ۋە تىل ماتېرىياللى

سۆزلهرنىڭ ياسىلىش، تۈرلىنىش ئاالھىدىلىكى، ئىشلىتىلىش چاستوتىسى ۋە باشقا 
تهييار سۆز ئامبىرى ۋە . گرامماتىكىلىق ئاالھىدىلىكىنى سانلىق پاكىتالر بىلهن ئوتتۇرغا قويدۇق

ۋالدا كۆپ تهرەپلىمه ياردەملهرنى قولغا كهلتۈردۇق ۋە تىل ماتېرىياللىرى ئامبىرى بولمىغان ئهھ
ئۇيغۇر تىلى سۆز ئامبىرى ۋە تىل . ئهمهلىي قول سېلىپ ئىشلهپ جاپالىق ئهمگهك سىڭدۈردۇق

ماتېرىياللىرى ئامبىرىنىڭ قۇرۇلۇشى، شۇنداقال پىششىقالش ۋە ھهر خىل ستاتىستىكا، 
 سانلىق مهلۇماتالر تهتقىقاتىمزنىڭ ئهڭ چوڭ ھېسابالشالر ئارقىلىق ئېرىشكهن تۈرلۈك جهدۋەل ۋە

 .مۇۋاپىقىيىتى بولۇپ ھېسابلىنىدۇ
تىل ماتېرىياللىرىنى توپالپ قويۇپال ئۇنى پىششىقلىمىساق، ئۇنىڭغا زۆرۈر  )2

. گرامماتىكىلىق بهلگىلهرنى قويمىساق بۇنداق تىل ماتېرىيالىنىڭ ئهھمىيىتى ئانچه چوڭ بولمايدۇ
 ئاپتوماتىك تهھلىل قىلىشنىڭ ئاچقۇچى كومپيۇتېر يۇمشاق دېتالى شۇڭا تىل ماتېرىياللىرىنى

لېكىن  ئۇيغۇر تىلى تىل ماتېرىياللىرىنى پىششىقالشقا ماس . ئارقىلىق ئۇنى پىششىقالپ ئىشلهش
. بولمىغاچقا بۇنىمۇ ئۆزىمىزنىڭ ھهل قىلىشىغا توغرا كهلدى) قۇرالالر(كېلىدىغان بۇنداق دېتالالر

يىلدەك ۋاقىت سهرپ قىلىپ كومپيۇتېردا پروگرامما اليىھهلهشنى ئۆگىنىش شۇنىڭ بىلهن ئىككى 
ئارقىلىق تىل ماتېرىياللىرىنى پىششىقالش، ستاتىستىكا قىلىشتا ئىشلىتىلىدىغان ئاددىي يۇمشاق 

» ئۇيغۇر تىلىدىكى سۆزلهرنى ئاپتوماتىك پارچىالش ۋە بهلگه قويۇش سىستېمىسى «-- دېتال
UWTS)  Uighur Word Tagging System نى تهتقىق قىلىپ ياساپ )نىڭ قىسقارتىلمىسى 

بۇ . چىقتۇق  ھهم تىل ماتېرىياللىرىنى بىر تهرەپ قىلىش ۋە ستاتىستىكا قىلىشتا ئىشلهتتۇق
يۇمشاق دېتالنىڭ ياسىلىشى بىلهن ئۇيغۇر تىلىدىكى سۆزلهرنى ئاپتوماتىك پارچىالش ۋە بهلگه 

ئىشىنىمىزكى بۇ يۇمشاق دېتال بۇندىن . ل قىلىندىقويۇش مهسىلىسى دەسلهپكى قهدەمدە ھه
كېيىن چوڭ كۆلهمدىكى تىل ماتېرىياللىرىنى ئاپتوماتىك بىر تهرەپ قىلىش ۋە ستاتىستىكىالش 

 .تهتقىقاتىدىمۇ ھهل قىلغۇچ رول ئوينىيااليدۇ
تىل ماتېرىياللىرى ئامبىرىدىكى سۆزلهرنى ستاتىستىكا قىلىپ ئېرىشكهن سۆزلهرنىڭ  )3

سۆزلهرنىڭ چاستوتىسىنى . كا جهدۋىلى تهتقىقاتىمىزنىڭ ئهڭ مۇھىم نهتىجىسىدۇرستاتىستى
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ستاتىستىكىالش گهرچه تهتقىقاتىمىزنىڭ تۈپ نىشانى بولمىسىمۇ، ئاخىرىدا ئېرىشكهن 
ستاتىستىكا نهتىجىسى ۋە ھاسىل قىلغان تهجرىبىمىز بۇ جهھهتتىكى مۇھىم ئىلگىرىلهش بولۇپ 

تىكىمىزنى ئۇيغۇر تىلىدىكى سۆزلهرنىڭ ئهھۋالىنى تولۇق ئهكس گهرچه ستاتىس. ھېسابلىنىدۇ
ئهتتۈرۈپ بېرىدۇ دېيهلمىسهكمۇ، تىل ماتېرىياللىرىمىزنىڭ ھهر خىل ژانىر، مهنبهلهردىن 
ئېلىنغانلىقىنى، مهلۇم كۆلهمگه يهتكهنلىكىنى، ئاخىرقى نهتىجىنىڭ بهزى تهتقىقاتچىالرنىڭ 

ققانلىقىنى نهزەردە تۇتقىنىمىزدا سۆزلهرنىڭ ئېرىشكهن نهتىجىسىگه خېلى ئوخشاش چى
ئىشلىتىلىش چاستوتىسى توغرىسىدىكى ستاتىستىكىمىزنىڭ خېلى ئۈنۈملۈك بولغانلىقىنى ھىس 

بولۇپمۇ ئۇيغۇر تىلىدىكى سۆزلهرنىڭ ئىشلىتىلىش چاستوتىسى، سۆزلهرنىڭ دەرىجىسى . قىلدۇق
ئوقۇتۇش، -الدا بىزنىڭ نهتىجىمىزنى ئوقۇتوغرىسىدا نوپۇزلۇق تهتقىقات نهتىجىسى بولمىغان ئهھۋ
 . لۇغهتچىلىك ئىشلىرىدا پايدىلىنىشقا بولىدۇ دەپ قارايمىز

  
تىل ماتېرىياللىرىنى ستاتىستىكىلىق تهھلىل قىلىش داۋامىدىكى بىر نهچچه مهسىله تىل ماتېرىياللىرىنى ستاتىستىكىلىق تهھلىل قىلىش داۋامىدىكى بىر نهچچه مهسىله تىل ماتېرىياللىرىنى ستاتىستىكىلىق تهھلىل قىلىش داۋامىدىكى بىر نهچچه مهسىله تىل ماتېرىياللىرىنى ستاتىستىكىلىق تهھلىل قىلىش داۋامىدىكى بىر نهچچه مهسىله  ....2222

    توغرىسىداتوغرىسىداتوغرىسىداتوغرىسىدا
لهر سۆز ئامبىرى ۋە تىل ماتېرىياللىرى ئامبىرىنى تهتقىق قىلىش داۋامىدا بهزى مهسىلى

 :بايقالدى، تۆۋەندە بۇالرنى قىسقىچه خۇالسىلهپ ئۆتمهكچى
گه بهزى سۆزلهر كىرگۈزۈلمىگهن، بىر »ئۇيغۇر تىلىنىڭ ئىزاھلىق لۇغىتى« )1

 .قىسىم سۆزلهرنىڭ تاللىنىشىدا ئىزچىللىق يوق
ئۇيغۇر تىلىنىڭ ئىزاھلىق «كومپيۇتېر تىل ماتېرىيالىدىكى سۆزلهرنى بىر تهرەپ قىلغاندا 

 ئاساسىدىكى سۆز ئامبىرىغا تايىنىدىغان بولغاچقا تىل ماتېرىيالى ئىچىدىكى بىرەر سۆز »لۇغىتى
ئهگهر سۆز ئامبىرىدا بولمىسا بۇ سۆزنى توغرا بىر تهرەپ قىاللمايدۇ ياكى تاپالمىغانلىق ئۇچۇرى 

)not found (بۇ خىل ئۇسۇلدا لۇغهتكه كىرگۈزۈلمىگهن بىر قىسىم سۆزلهر .  چىقىرىدۇ نى
  : بۇ سۆزلهر مۇنۇالر. لدىبايقا

ئىنتېرنېت،  ھهۋەس، سهھىپه، ھهققىدىكى، ئىلمىيالش،- ئاتايىتهن، ئارزۇ
، جهزبىدار، چىالنتورۇق، خاتىرىنامه، -ئهمهلىيهتچىل، باھادىر، تورخانا، تهپتارت

راستچوتلىشىش، زىناق، سارس، يهر شارىالش، شىپاگاھ، كىملىك، كۆلهملهش، - راستچوت
، ئاڭا، ھېكايهت، توپتوغرا، گۇماندار، )ئىسىم(ى، ياپيېشىل، نارىن، بېقىننهقهدەر، يېپيېڭ

ئالغۇچى، يۇقۇم، ئۇچۇرالش، كهسىپكارلىق، ئاخباراتشۇناس، ھالقىسىمان، مېھمانساراي، 
سهنەئتپهرۋەرلىك، ئاكتىپچانلىق، ماكرولۇق، - ئىجادىيهتچىلىك، ئىجادىيهتچى، سهنەئتپهرۋەر

  ،)ارئوخشاشلىق ب(ئوخشاشماسلىق 
ئىنتېرنېت، : مهسىلهن. بۇ سۆزلهرنىڭ ئىچىدە بىر قىسىملىرى يېڭىدىن پهيدا بولغان سۆزلهر

  ....سارس، يهر شارىالش،  تورخانا
. بىر قىسىملىرى ئهمهلىيهتته ناھايىتى كۆپ ئىشلىتىلىدىغان، دىققهتسىزلىكتىن چۈشۈپ قالغان

  ....ر، يۇقۇم، ئاكتىپچانلىق، ئاڭا، گۇماندا)ئىسىم(سهھىپه، زىناق، بېقىن: مهسىلهن
قوشۇمچىسىدىن » شۇناس- «: مهسىلهن. يهنه بىر قىسىم سۆزلهرنىڭ تاللىنىشىدا بىردەكلىك يوق

قوشۇمچىسىدىن » پهرۋەر-«يوق؛ » ئاخباراتشۇناس«ياسالغان باشقا سۆزلهر بار، ئهمما 
سىم سۆزلهر يوق؛ قاتارلىق باشقا بىر قى» سهنەئتپهرۋەر«ياسالغان باشقا سۆزلهر بار، ئهمما 

يهنه . قاتارلىق سۆزلهرمۇ كىرگۈزۈلمىگهن» ھالقىسىمان«قوشۇمچىسىدىن ياسالغان » سىمان-«
قوشۇمچىلىرىدىن ياسالغان، ئهمما » سىز-«، »لۈك-\لۇق- \لىق- \لىك-«، »چى-«، »غۇچى-«

مهسىلهن، تهھلىل . يېڭى سۆز ھالىتىدە لۇغهتكه كىرگۈزۈلمىگهن بهزى سۆزلهر ئۇچىرىدى
  :غان تىل ماتېرىيالىمىزدا بۇنداق سۆزلهرنىڭ كۆرۈلۈش ئهھۋالى تۆۋەندىكىدەكقىل
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 \لىق-\لىك-« سۆز قېتىم؛ 9دىن ياسالغىنى » چى- « سۆز قېتىم؛ 59دىن ياسالغىنى »غۇچى-«
  . سۆز قېتىم21دىن ياسالغىنى » سىز- « سۆز قېتىم؛ 123دىن ياسالغىنى  » لۈك- \لۇق-

لۇغهتكه (انىدا بىر قىسىم سۆزلهرنىڭ بىرلىككه كهلتۈرۈلگهن بۇنىڭدىن سىرت، ئهمهلىيهت جهري
. شهكلى ئهمهس بهلكى باشقا شهكلى كۆپرەك قوللىنىلىدىغان ئهھۋالالر كۆرۈلدى) كىرگۈزۈلگهن

. بۇنىڭدىن قارىغاندا بۇنداق سۆزلهرنى تالالپ لۇغهتكه كىرگۈزۈشته بهزى مهسىلىلهر مهۋجۇت
شهكلى نىسبهتهن تولۇق » تۇر\دۇر-«رىجه شهكىللىرىدىن لۇغهتكه پېئىلنىڭ مهجبۇرىي دە) 1(

ئهمهلىيهتته بۇ خىل . شهكلى تولۇق كىرگۈزۈلمىگهن» قۇز\غۇز-«كىرگۈزۈلگهن بولسىمۇ، 
» تويغۇز «، »تاپقۇز«، »توشقۇز«، »ماڭغۇز«مهسىلهن، . شهكلى خېلى كۆپ ئىشلىتىلگهن

 بهزىدە لۇغهتكه كىرگۈزۈلگهن قاتارلىقالرنىڭ ئىشلىتىلىش نىسبىتى خېلى يۇقىرى بولۇپ
قوشۇمچىلىرىدىن ياسالغان » له- \ال-«ۋە » دا- \دە-«) 2. (شهكلىدىكىدىنمۇ ئېشىپ كهتكهن

شهكلى يوق؛ » سىقىمدا«شهكلى بار، » سىقىمال«مهسىلهن، . پېئىلالر تولۇق كىرگۈزۈلمىگهن
شهكلى » نهمدە«شهكلى يوق، ئهمما » نهمله «شهكلى يوق؛ » ھهرىدە«شهكلى بار، » ھهرىله«

  .بار
 .تىل ماتېرىياللىرىدا ئېغىر دەرىجىدىكى ئىمال خاتالىقلىرى بايقالدى )2

كهم - كومپيۇتېر تىل ماتېرىياللىرىنى بىر تهرەپ قىلغاندا سۆزلهردە بىرەر ھهرپنىڭ ئارتۇق
شۇنداق بولغانىكهن ئادەتته چوڭ مهسىله دەپ قارالمايدىغان . ياكى خاتا بولۇشىغا يول قويمايدۇ

بىز تىل . كى دىققىتىمىزنى قوزغىمايدىغان ئىمال خاتالىقىنى كومپيۇتېر ئوڭايال بايقىيااليدۇيا
. ماتېرىيالىنى كوميۇتېردا بىر تهرەپ قىلغاندا كۆپ مىقداردىكى ئىمال خاتالىقلىرىنى بايقىدۇق

، »ىلىشىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتتېتى ئىلمىي ژۇرن«، »شىنجاڭ گېزىتى«تاللىغان تىل ماتېرىياللىرىمىز 
قاتارلىق نوپۇزلۇق مهنبهلهردىن ئېلىنغان بولسىمۇ » تهڭرىتاغ تورى«، »شىنجاڭ مهدەنىيىتى«

سهھىپه مۇناسىۋىتى . نۇرغۇن ئىمال خاتالىقلىرىنىڭ بايقىلىشى بىزنى تولىمۇ ئهپسۇسالندۇردى
ېرلىق پهقهت ۋەكىل خاراكت. بىلهن بارلىق ئىمال خاتالىقىنى بۇ يهردە كۆرسىتىپ تۈگىتهلمهيمىز

  .بهزى خاتالىقالرنى خۇالسىلهپ ئۆتمهكچىمىز
ئىسترېلكا ئارقىلىق توغرا (سوزۇق تاۋۇشالرنىڭ ئىمالسىدا كۆرۈلگهن خاتالىقالر  )1(

 ):شهكلى كۆرسىتىلدى

تاۋۇشالرنىڭ (دېدى ←مېنى، دىدى←دېمهمسىز، مىنى←كېلىپ، دىمهمسىز←كىلىپ
  )ئاجىزالشتۇرۇشى خاتا

ئارىسالدى، ←پارتكوم، ئارسالدى←كۇمئهرز، پارتى←خهلق، ئهرىز←خهلىق

سوتسىيالىستىك، ←ئهۋلىيا، سوتسيالىستىك←ئۇنىۋېرسىتېت، ئهۋليا ←ئۇنۋېرسىتېت

  )تاۋۇش ئارتۇق ياكى كهم(ترانسىپورت ←ترانسپورت

يېقىن، ←ئېكران، يىقىن←تۈنۈگۈن، ئىكران←ئېالن، تۆنۈگۈن←ئىالن

تهتۈر، ←زاۋۇت، تهتۇر←ۋوتپهلتو، زا←ئۆچىرەت، پهلتۇ←ئۈستىدە، ئوچىرەت←ئۇستىدە

  )تاۋۇش ئالمىشىپ قالغان( بۈزرۈك ←ئابرۇي، بۇزرۇك←ئابروي
 :ئۈزۈك تۈۋۇشالرنىڭ ئىمالسىدا كۆرۈلگهن خاتالىقالر )2(

رۇبائىي، ←ئهبگار، رۇبائى←پهگاھ، ئهبگا←ئاۋۋال، پهگا←ئىشكاپ، ئاۋال←ئىشكاب

  ....ئهجهب ←نهسىھهتگۇي، ھهجهپ←سېخىي، نهسىھهتكوي←سىخى
ىن سىرت،  بىر قىسىم قوشۇمچىالرنىڭ قوشۇلۇشى ۋە تاۋۇش ئۆزگىرىشى توغرا بۇالرد
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بولمىغان ئهھۋالالر، ھهمدە ئۇيغۇر تىلىنىڭ گرامماتىكا قائىدىسىدەئىېتىراپ قىلىنمىغان 
 .شهكلىدىكى سۆزلهرمۇ كۆرۈلدى» مۇئهللىمه، مهرھۇمه«

قىپتۇ، ئاچىق، «اللىرىدا بىزنىڭ دىققىتىمىزنى قوزغىغان يهنه بىر مهسىله، تىل ماتېرىي
ياپيېشىل، توپتوغرا، «شهكلىدىكى نۇرغۇن قىسقارتىلغان پېئىلالر ۋە » .....كهپتۇ 

شهكلىدىكى سۈپهتلهر ئىشلىتىلگهن بولۇپ، بۇالرنى بىر تهرەپ قىلىش خېلى » ....قىپقىزىل 
كه )لۇغهت(ا بىزنىڭچه بۇنداق سۆزلهرنىمۇ ئايرىم سۆز سۈپىتىدە سۆز ئامبىرىغ. تهسكه توختىدى

  .كىرگۈزۈش، ئۇالرنىڭ قانۇنىيىتى ئۈستىدە كۆپرەك ئىزدىنىش كېرەك
    بۇندىن كېيىنكى تهتقىقات تهسهۋۋۇرلىرىبۇندىن كېيىنكى تهتقىقات تهسهۋۋۇرلىرىبۇندىن كېيىنكى تهتقىقات تهسهۋۋۇرلىرىبۇندىن كېيىنكى تهتقىقات تهسهۋۋۇرلىرى ....3333

ئۇيغۇر تىلىدىكى تۇرغۇن سۆزلهر توغرىسىدىكى ستاتىستىكىلىق تهتقىقات ئارقىلىق 
لدۇق، شۇنداقال دەسلهپكى قهدەمدە بىر قىسىم مهسىلىلهرنى بايقاپ ئوتتۇرىغا قويدۇق ۋە ھهل قى

تهتقىقاتىمىز ئارقىلىق شۇنداق ئويغا كهلدۇقكى، تىل . بهلگىلىك تهجرىبىلهرنى ھاسىل قىلدۇق
ماتېرىياللىرى ئامبىرىغا ئاساسالنغان تىل تهتقىقاتى ئهنەئنىۋى ئۇسۇلغا قارىغاندا كۆپ ئهۋزەللىكگه 

ئارقىلىق نۇرغۇن مهسىلىلهرنى ئىگه ئىكهن، ئۇيغۇر تىلى تهتقىقاتىدىمۇ بۇ يېڭى تهتقىقات ئۇسۇلى 
بىزنىڭچه، بۇ ساھهدىكى تهتقىقات . بايقىغىلى، تېخىمۇ كۆپ تهتقىقاتالرنى قىلغىلى بولىدۇكهن

ئهمدى باشالندى، بۇندىن كېيىن مۇشۇ ئاساستا تۆۋەندىكى تهرەپلهردىن ئىزدىنىپ كۆرۈشكه 
  :بولىدۇ

كىلىق ئاالھىدىلىكى ھهر قايسى سۆز تۈركۈمىدىكى سۆزلهر ۋە ئۇالرنىڭ گرامماتى )1
 .ئۈستىدە تېخىمۇ ئىنچىكه ئىزدىنىشكه بولىدۇ

 بىزنىڭ تهتقىقاتىمىز بۇ جهھهتتىكى تۇنجى ئهمگهك بولغانلىقى ھهم تهتقىقات دائىرىمىز 
نىسبهتهن كهڭ بولغانلىقى ئۈچۈن ئايرىم گرامماتىكىلىق مهسىلىلهر ئۈستىدە تهپسىلىي 

 مۇشۇ ئاساستا مهلۇم مهسىله، مهلۇم خىلدىكى سۆزلهر بىزنىڭچه بۇندىن كېيىن. توختىاللمىدۇق
ئۈستىدە تىل ماتېرىياللىرىغا ئاساسالنغان ستاتىستىكىلىق تهھلىل يۈرگۈزۈشكه، ئىزدىنىشكه 

 .تامامهن بولىدۇ
چوڭ كۆلهمدىكى سۆز چاستوتىسىنى ستاتىسىتىكىالش خىزمىتىنى ئېلىپ بېرىپ  )2

 .رنى ئايرىپ چىقىشقا بولىدۇئۇيغۇر تىلىدىكى كۆپ ئىشلىتىلىدىغان سۆزله
 مىڭ سۆزلۈك تىل ماتېرىيالىنىڭ 200بىز تهتقىقاتىمىزدا ھهر خىل مهنبهلهردىن ئېلىنغان 

سۆزلىرىنى ستاتىستىكىالپ چىقتۇق ۋە ئىشلىتىلىش چاستوتىسىغا ئاساسهن دەرىجىلهرگه ئايرىپ 
ۇسۇللىرىنى تهتقىقاتىمىز ئارقىلىق سۆز چاستوتىسىنى ستاتىستىكىالش ئ. كۆرسهتتۇق

بۇندىن كېيىن ئهگهر مهبلهغ، ئادەم . ئىگىلىدۇق، بهزى تېخنىكىلىق مهسىلىلهرنى ھهل قىلدۇق
كۈچى جهھهتتىن يېتهرلىك قولالشقا، ھهمكارلىققا ئېرىشهلىسهك بۇ قېتىمقى تهجرىبىمىز 

الدى سۆز چاستوتىسىنى ستاتىستىكىالشتا، ئ. ئاساسىدا بۇ خىزمهتنى تامامهن ئورۇنالشقا بولىدۇ
بىلهن ئۇيغۇر تىلىنىڭ لېكسىكىسىنى توغرا ئهكس ئهتتۈرەلهيدىغان، ھهر خىل تىل ئوسلۇبىدىكى 

.  ئىككى مىلىيون سۆزلۈك تىل ماتېرىيال ئامبىرى قۇرۇش كېرەك-تىل ماتېرىياللىرىدىن بىر
ئاندىن تىل ماتېرىيال ئامبىرىدىكى سۆزلهرنى پارچىالش، سۆز خاراكتېرى بهلگىسى قويۇش 

رلىق پىششىقالشالرنى قىلىش، ئهڭ ئاخىرىدا ئىشلىتىلىش چاستوتىسى ۋە تارقىلىش قاتا
  .ئاالھىدىلىكىگه تهڭ ئهھمىيهت بهرگهن ئاساستا سۆزلهرنى دەرىجىلهرگه ئايرىش كېرەك

تىل ماتېرىياللىرى ئامبىرى ئاساسىدا ھهر خىل ژانىردىكى ئهسهرلهرنىڭ تىل  )3
ىكى توغرىسىدا ستاتىستىكىلىق تهتقىقات ئېلىپ بېرىشقا ئوسلۇبى ياكى گرامماتىكىلىق ئاالھىدىل

 .بولىدۇ
ئهسهرلهرنىڭ تىل ئوسلۇبىنى تهتقىق قىلىشتا، يېتهرلىك تىل ماتېرىياللىرىنى توپالش، 
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بىز قۇرغان تىل . پىششىقالش ھهم شۇ ئاساستا ستاتىستىكا ۋە تهھلىل ئېلىپ بېرىش كېرەك
. ھهر خىل كىچىك ژانىردىكى تىل ماتېرىياللىرى بارماتېرىيال ئامبىرىمىزدا بهش چوڭ ژانىر، 

كېيىنچه بۇ ماتېرىيالالرنىىڭ تىل ئوسلۇبىنى سېلىشتۇرۇشقا ياكى مهلۇم تۈردىكى ماتېرىيالالر 
  .ئۈستىدە تهھلىل ئېلىپ بېرىشقا بولىدۇ
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 مهنبهسى ۋە كېلىش تىل ماتېرىياللىرىنىڭ  ماقالىدە تهھلىل قىلىنغان):2(قوشۇمچه 
  تۈرلىرى

 ئهسهرنامى يازغۇچى ئېالن قىلىنغان ئورنى

ى
ۈر

ت
 

ىر
ژان

ت  
رە

ى
ۇر

ۇم
ن

  

ىنجاڭ مهدەنىيىتى  ش
 يىللىق - 2005ژۇرنىلىنىڭ 

  سانى- 2
 رېستۇراندا ئابلهت قهييۇم

 

1 

تالالنغان «خهنزۇچه 
ژۇرنىلىنىڭ » فېليهتونالر

سانى، -3يىللىق -2003
 سهلتهنهت تور بېكىتى

توختى باقى ئارتىشى 
 تهرجىمىسى

 يهكچهشمه مايمۇن

ن
تو

يه
ېل

ف
 

2 

تى مهيىن شامال تور بېكى
 1ئاينىڭ - 4يىلى - 2005

 كۈنى-
 ئۇ دۇنيادىن كهلگهن خهت بوران كهلدى

يه
كا

ھې
 

3 

ناملىق > ئىبرەت < 
 كىتابىدىن ئېلىندى

يار مۇھهممهت تاھىر 
 تۇغلۇق

 تۆمۈرنىڭ ھېكايىسى

يه
كا

ھې
 

4 

 2001ژۇرنىلى > تهڭرىتاغ < 
  سانى- 4 يىللىق -

 جاۋابسىز خهتلهر گۈلباھار سىدىق

كا
ھې يه

 

5 

 ئابدۇقادىر جااللىدىن <
ناملىق > ماقالىلىرى 

 كىتابتىن ئېلىندى
مىللىي مائارىپىمىزدىكى سۈپهت  ئابدۇقادىر جااللىدىن

ور تهشۋىشى
بز

ئو
 

6 

>> شىنجاڭ مهدەنىيىتى <<
 4 يىللىق - 1998ژۇرنىلى 

 مهدەنىيهت توغرىسىدا 

 

7 

ئىزدىنىش مۇنازىرىسى ، 
 2005سهلكىن مۇنازىرىسى 

 كۈنى- 28اينىڭ ئ- 4يىلى -
مىللىي مائارىپ ۋە ئوقۇتقۇچى  گۈلنىسا سهيپۇل

  روھى
8 

 ئىيۇن  – 5 يىل -2004
مهركىزىي مىللهتلهر 

 ئۇنىۋېرسىتېتى
 ئهدەبىيات -تۇنجى ئۇيغۇر تىل  

 فاكۇلتېتى

ك
رى

چې
ئو

 

9 

ژۇرنىلىنىڭ > تهڭرىتاغ < 
  سانى- 5 يىللىق - 2002

 جان تىلىم_ ئانا تىلىم  ئوسمان قاۋۇل

ىر
س

نه
 

10 

 28ئاينىڭ - 5يىلى - 2005

كۈنى مهيىن شامال تور –
 بېكىتى

كىرورەننى بايقىغان تۇنجى  ئىلىخان تۆرەم
ور كىشى

بز
ئو

 

11 

 7ئاينىڭ - 6يىلى - 2005

كۈنى مهيىن شامال –
 مۇنازىرىسى

غوجىمۇھهممهد 
 مۇھهممهد

 شهخسىي ئازاب

ىر
ېئ

ش
 

هر
س

ئه
ي 

ەبى
هد

ئ
 

12 
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 9ئاينىڭ - 5يىلى - 2005

مال كۈنى مهيىن شا–
 مۇنازىرىسى

 ئىككى غهزەل ئۆمهرجان

ىر
ېئ

ش
 

13 

 6ئاينىڭ - 4يىلى - 2005

كۈنى مهيىن شامال –
 مۇنازىرىسى

بۇ مېنىڭ ياش غۇنچه گۈلۈم  لۇتۇپۇلال مۇتهللىپ
ىر ئېچىالتتى

ېئ
ش

 

14 

> ئهدەبىي تهرجىمىلهر <
يىلى -2004ژۇرنىلى 
 سانى-4

 )يازغۇچى(جۇلېي
قادىر راخمان 

 تهرجىمىسى
 انسورىمىغ

ن
تو

يه
ېل

ف
 

15 

نۇرمۇھهممهت  ژۇرنىلى> تهڭرىتاغ < 
 قويرۇق ھهققىدە ھېكايه توختى

كا
ھې يه

 

16 

 تهۋپىق ئهپهندى، كۆرۈۋاتامسىز  جۇڭگو مىللهتلىرى ژۇرنىلى

 

17 

 كهينىدە-تويىنىڭ ئالدى  شىنجاڭ ياشلىرى ژۇرنىلى

 

18 

شىنجاڭ خهلق رادىوئ 
ئىستانسىسى تور بېكىتى 

 22ئاينىڭ - 5يىلى - 2005
 كۈنى-

ئۇيغۇر بىناكارلىق سهنئىتىنىڭ  سهلكىن
  تىپىك ئۈلگىلىرى

19 

 باشقىالر  شىنجاڭ گېزىتىدىن ئېلىنغان

 

20 

شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتى 
ئىجتىمائىي (ئىلمىي ژۇرنىلى

يىللىق -2004) پهن قىسمى
 سانى-4

تۇرسۇنتوختى 
 ئاتاۋۇلال

غهرب ئهللىرىنىڭ  سىياسىي  
ىيىسىنى تهتقىق ئىدىيىۋى  تهرب

قىلىش ۋە ئۆرنهك قىلىشنىڭ 
له ئهھمىيىتى

قا
ما

ي 
مى

ىل
ئ

 

21 

شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتى 
ئىجتىمائىي (ئىلمىي ژۇرنىلى

يىللىق -2005) پهن قىسمى
 سانى-2

 
شىنجاڭنىڭ ئهۋزەل بايلىقىنىڭ 

ئۈنۈمى توغرىسىدا قىسقىچه 
ي  مۇھاكىمه

مى
ىل

ئ
له

قا
ما

 
22 

رسىتېتى شىنجاڭ ئۇنىۋې
تهبئىي پهن (ئىلمىي ژۇرنىلى

 سان-2يىلى -2004)قىسمى

غالىپ ئىبراھىم، 
 ئهخمهت نىياز

كۆچمه خهۋەرلىشىش 
سىستېمىسىنىڭ تهرەققىياتى ۋە 

 ئۇنىڭ كېلهچىكى توغرىسىدا

له
قا

ما
ي 

مى
ىل

ئ
 

23 

شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتى 
تهبئىي پهن (ئىلمىي ژۇرنىلى

 سان-2يىلى -2004)قىسمى
 ىنجۈرئهت مهمتىم

كۆپ ۋاسىتىلىك كومپيۇتېر ۋە 
ماتېماتىكا ئوقۇتۇش ئۇسۇلى 

ي  ھهققىدە
مى

ىل
ئ

له
قا

ما
 

 

شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتى 
تهبئىي پهن (ئىلمىي ژۇرنىلى

 سان-2يىلى -2004)قىسمى
 روشهنگۈل ئهخمهت

گېزىت ئۇچۇرلىرىنى تالالپ 
ئىشلىتىش ۋە پايدىلىنىش 

ي  قىممىتى توغرىسىدا
مى

ىل
ئ

له
قا

ما
 

هر
رل

سه
ئه

ي 
مى

ىل
ئ

 

24 



 81 

ڭ ئۇنىۋېرسىتېتى شىنجا
تهبئىي پهن (ئىلمىي ژۇرنىلى

 سان-2يىلى -2004)قىسمى
 بهختىيار ئابدۇۋەلى

پۇتبول رېپىرىلىرى دىققهت 
قىلىشقا تېگىشلىك مهسىلىلهر 

 توغرىسىدا

له
قا

ما
ي 

مى
ىل

ئ
 

25 

شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتى 
تهبئىي پهن (ئىلمىي ژۇرنىلى

 سان-2يىلى -2004)قىسمى

تاشمۇھهممهت 
ۇلالم مهخسۇم خهير
 سايىبزات

سىرتتىن كىرگهن جانلىقالر 
تۈرلىرىنىڭ ئېكولوگىيىلىك 

ي  مۇھىتقا بولغان تهسىرى
مى

ىل
ئ

له
قا

ما
 

26 

شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتى 
ئىجتىمائىي (ئىلمىي ژۇرنىلى

يىللىق -2004) پهن قىسمى
 سانى-4

 گۈلنار كامىلگۈل

غهربىي رايونالرنى كهڭ 
كۆلهمدە ئېچىشتا بىزدىكى پهرق 

هرسىزلىكلهر ھهم قارشى ۋە يېت
له تهدبىرلهر  ھهققىدە

قا
ما

ي 
مى

ىل
ئ

 

27 

شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتى 
ئىجتىمائىي (ئىلمىي ژۇرنىلى

يىللىق -2004) پهن قىسمى
 سانى-4

 تۇرنىسا روزى
ھازىرقى زامان ئۇيغۇر تىلىدىكى 

ئىسىمالرنىڭ تۈرلىرى 
 توغرىسىدا

له
قا

ما
ي 

مى
ىل

ئ
 

28 

شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتى 
ئىجتىمائىي ( ژۇرنىلىئىلمىي

يىللىق -2004) پهن قىسمى
 سانى-4

 ساۋۇرتۇرسۇننىياز
جۇڭگوچه سوتسىيالىستىك 

ئاساسىي قانۇنلۇق سىياسىي 
 بهرپا قىلىش توغرىسىدا

له
قا

ما
ي 

مى
ىل

ئ
 

29 

شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتى 
ئىجتىمائىي (ئىلمىي ژۇرنىلى

يىللىق -2004) پهن قىسمى
 سانى-4

ئابدۇرۇسۇل 
 ئابدۇرىشىت

چۇر ساپاسى ۋە ئاز سانلىق ئۇ
 مىللهتلهر

له
قا

ما
ي 

مى
ىل

ئ
 

30 

شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتى 
ئىجتىمائىي (ئىلمىي ژۇرنىلى

يىللىق -2004) پهن قىسمى
 سانى-4

 رازىيه مۇھهممهت

ئېلىمىزنىڭ دۇنيا سودا 
تهشكىالتىغا كىرىشىنىڭ 

شىنجاڭ ئىقتىسادىي 
تهرەققىياتىغا بولغان تهسىرى 

 توغرىسىدا

ما
ي 

مى
ىل

ئ
له

قا
 

31 

شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتى 
ئىجتىمائىي (ئىلمىي ژۇرنىلى

يىللىق -2004) پهن قىسمى
 سانى-4

ئارسالن ئهھمهت 
 زىيائى

ئېلىمىزدىكى خۇسۇسىي 
كارخانىچىالرنىڭ ھهر خىل 

شهكىلدىكى كىرىمى توغرىسىدا 
له قىسقىچه تهھلىل

قا
ما

ي 
مى

ىل
ئ

 

32 

شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتى 
ائىي ئىجتىم(ئىلمىي ژۇرنىلى

يىللىق -2005) پهن قىسمى
 سانى-2

 
ئهسىر ئۇيغۇر سودا -10

مهدەنيىتى ۋە ئۇنىڭ ئۆزگىرىش 
 تهرەققىياتى

له
قا

ما
ي 

مى
ىل

ئ
 

 

33 
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شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتى 
ئىجتىمائىي (ئىلمىي ژۇرنىلى

يىللىق -2005) پهن قىسمى
  سانى-2

شىنجاڭنىڭ ئهۋزەل بايلىقىنىڭ  ئهنۋەر ھامۇت
  ىمهئۈنۈمى توغرىسىدا مۇھاك

ي 
مى

ىل
ئ

له
قا

ما
  

34  

شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتى 
ئىجتىمائىي (ئىلمىي ژۇرنىلى

يىللىق -2005) پهن قىسمى
 سانى-2

ئازاد رەھمىتۇلال 
 سۇلتان

شىنجاڭ مىللىي ئهدەبىياتىنىڭ 
  يىلى50

ي 
مى

ىل
ئ

له
قا

ما
 

35 

شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتى 
ئىجتىمائىي (ئىلمىي ژۇرنىلى

يىللىق -2005) پهن قىسمى
 سانى-2

 ئابدۇرازاق سايىم

رەھبىرىي كادىرالرنىڭ 
ھاكىمىيهت يۈرگۈزۈش 

ئىقتىدارىنى ئۆستۈرۈش ۋە 
شىنجاڭنىڭ ئىقتىسادىي ۋە 
ئىجتىمائىي تهرەققىياتىنى 
 ئىلگىرى سۈرۈش ھهققىدە

له
قا

ما
ي 

مى
ىل

ئ
 

36 

شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتى 
ئىجتىمائىي (ئىلمىي ژۇرنىلى

يىللىق -2005) پهن قىسمى
 سانى-2

 پهتقۇلال شېرىنائي
 تهھۇر

لېكسىكا تهتقىقاتى ئارقىلىق 
تېلېۋىزىيه تىلىدىكى رېائل 

 ئهھۋالالرنى يورۇتۇش ھهققىدە

له
قا

ما
ي 

مى
ىل

ئ
 

37 

شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتى 
ئىجتىمائىي (ئىلمىي ژۇرنىلى

يىللىق -2005) پهن قىسمى
 سانى-2

 ئهنهيتۇلال خالىق

كۈچهيتىش ۋە ياخشىالشنىڭ 
گىلىكى سوتسىيالىستىك بازار ئى
تۈزۈلمىسىنى 

مۇكهممهللهشتۈرۈشتىكى رولى 
له توغرىسىدا

قا
ما

ي 
مى

ىل
ئ

 

38 

شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتى 
تهبئىي پهن (ئىلمىي ژۇرنىلى

 سان-3يىلى -2004)قىسمى
 خۇدەن تۇمارباي

شىنجاڭنىڭ يهر ئاستى سۇ 
بايلىقىنى مۇۋاپىق ئېچىپ 
پايدىلىنىش ۋە قوغداش 

 تهدبىرلىرى توغرىسىدا

ما
ي 

مى
ىل

ئ
له

قا
 

39 

شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتى 
تهبئىي پهن (ئىلمىي ژۇرنىلى

  سان-3يىلى -2004)قىسمى
ھازىر ئهڭ ئېقىۋاتقان يۇمشاق   ھۆرلىقا سىيىت

  ماتېرىيال تېخنىكىلىرى

له
قا

ما
ي 

مى
ىل

ئ
 

40 

  41  باشقا ئىلمىي ماقالىالر    شىنجاڭ گېزىتىدىن ئېلىندى

تهڭرىتاغ تور بېتىدىن 
  ئېلىندى

  مالشتۇرۇش ئهسهرلىرىپهننى ئومۇ  

  

42 

  43  سىياسىي ئهسهرلهر    شىنجاڭ گېزىتىدىن ئېلىندى
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  44  چهكلهر-خهت    شىنجاڭ گېزىتىدىن ئېلىندى

شىنجاڭ گېزىتى ۋە تهڭرىتاغ 
  تور بېتىدىن ئېلىندى؛ 

خهلقائرالىق، مهملىكهتلىك ۋە (خهۋەرلهر  
  )يهرلىك خهۋەرلهر

45  
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 مبىرىدىكى يۇقىرى چاستوتىلىق سۆزلهر جهدۋىلىتىل ماتېرىياللىرى ئا): 3(قوشۇمچه 
  

ئهڭ كۆپ ئىشلىتىلىدىغان (دەرىجىلىك سۆزلهر - 1
  دانه سۆز1156جهمئىي ) سۆزلهر

NO سۆز 词语 
قېتىم 
 سانى
频度 

 چاستوتىسى
频率 (%) 

1 v#1.7772 3557 بول 
2 c#1.4320 2866 ۋە 
3 v#1.2681 2538 قىل 
4 m#1.1736 2349 بىر 
5 c#1.1127 2227 بىلهن 
6 r#1.0582 2118 بۇ 
7 r#0.9768 1955 ئۇ 
8 v#0.9298 1861 قىلىش 
9 v#0.6465 1294 كهل 
10 r#0.4886 978 مهن 
11 r#0.4856 972 ئۆز 
12 a#0.4772 955 كېرەك 
13 v#0.4662 933 كهت 
14 n#0.4577 916 رايون 
15 v#0.4527 906 تۇر 
16 n#0.4437 888 يىل 
17 n#0.4352 871 خىزمهت 
18 r#0.4182 837 شۇ 
19 v#0.3972 795 دە 
20 n#0.3847 770 ئىش 
21 d#0.3772 755 دەپ 
22 n#0.3767 754 ئوت 
23 v#0.3547 710 قال 
24 v#0.3113 623 قوي 
25 v#0.3068 614 ئال 
26 v#0.2878 576 بار 
27 n#0.2808 562 خهلق 
28 v#0.2778 556 بولسا 
29 a#0.2768 554 الزىم 
30 n#0.2758 552 قۇرۇلۇش 
31 v#0.2673 535 چىق 
32 n#0.2653 531 ئاخبارات 
33 a#0.2653 531 ياخشى 
34 n#0.2633 527 يول 
35 v#0.2633 527 بهر 
36 k#0.2593 519 ئۈچۈن 
37 n#0.2593 519 ئورۇن 

38 k#0.2583 517 بويىچه 
39 n#0.2548 510 قانۇن 
40 n#0.2528 506 يهر 
41 r#0.2503 501 ھهر 
42 v#0.2473 495 بولۇش 
43 a#0.2463 493 ئاپتونوم 
44 n#0.2458 492 ئادەم 
45 n#0.2413 483 تهرەققىيات 
46 a#0.2363 473 دېگهن 
47 d#0.2348 470 كېيىن 
48 n#0.2338 468 ئاشلىق 
49 r#0.2328 466 ئۇالر 
50 a#0.2298 460 كۆپ 
51 n#0.2283 457 دۆلهت 
52 n#0.2278 456 سۇ 
53 r#0.2278 456 بىز 
54 n#0.2243 449 خهۋەر 
55 n#0.2243 449 مۇداپىئه 
56 m#0.2228 446 ئىككى 
57 v#0.2218 444 بېرىش 
58 a#0.2203 441 بار 
59 a#0.2178 436 يېڭى 
60 n#0.2173 435 ئالدى 
61 n#0.2168 434 كۈن 
62 n#0.2133 427 گېزىت 
63 n#0.2123 425 شهھهر 
64 a#0.2118 424 يۇقىرى 
65 n#0.2108 422 يېزا 
66 n#0.2093 419 باش 
67 v#0.2083 417 قارا 
68 c#0.2054 411 ياكى 
69 n#0.2049 410 كارخانا 
70 a#0.2049 410 ئاساسىي 
71 n#0.1984 397 ئىسىم 
72 d#0.1944 389 يهنه 
73 v#0.1929 386 كۆر 
74 k# رقىلىقئا  386 0.1929 
75 v#0.1924 385 قىلىن 
76 a#0.1919 384 باشقا 
77 n#0.1899 380 ئۆي 
78 n#0.1884 377 ئىچ 
79 v#0.1869 374 تهكشۈر 
80 n#0.1824 365 جهھهت 



 85 

81 v#0.1819 364 ئىدى 
82 v#0.1809 362 ئهمهس 
83 a#0.1804 361 مۇھىم 
84 v#0.1799 360 باشقۇرۇش 
85 n# ماقتار  357 0.1784 
86 n#0.1734 347 بازار 
87 n#0.1709 342 كىشى 
88 k#0.1704 341 قاتارلىق 
89 n#0.1699 340 پارتىيه 
90 n#0.1679 336 ئىگىلىك 
91 n#0.1659 332 ئىگه 
92 n#0.1629 326 ئهھۋال 
93 n#0.1609 322 ھوقۇق 
94 v#0.1609 322 كۈچهيت 
95 a#0.1589 318 چوڭ 
96 a#0.1589 318 دەرىجىلىك 
97 n#0.1584 317 تهرەپ 
98 n#0.1564 313 قىسىم 
99 n#0.1559 312 مهسىله 

100 n#0.1554 311 گهپ 
101 n#0.1554 311 كۆز 
102 v#0.1549 310 سات 
103 n#0.1509 302 ئوتتۇرا 
104 n#0.1489 298 ھۆكۈمهت 
105 n#0.1459 292 قول 
106 v#0.1454 291 كىر 
107 n#0.1449 290 كۈچ 
108 r#0.1419 284 سهن 
109 n#0.1409 282 قىز 
110 a#0.1409 282 خىل 
111 a#0.1404 281 زور 
112 v#0.1404 281 چىقار 
113 n#0.1399 280 كادىر 
114 n#0.1359 272 ئهل 
115 n#0.1349 270 پۇل 
116 v#0.1344 269 ئىكهن 
117 n#0.1344 269 دۇنيا 
118 v# شلهتئى  268 0.1339 
119 n#0.1339 268 سىياسىي 
120 n#0.1339 268 تهلهپ 
121 n#0.1329 266 ئۆلچهم 
122 n#0.1324 265 ۋاقىت 
123 n#0.1309 262 مىللهت 
124 n#0.1304 261 قىممهت 

125 v#0.1294 259 تۇت 
126 n#0.1284 257 ماددا 
127 n#0.1279 256 تۈر 
128 n#0.1259 252 ئىدىيه 
129 r#0.1254 251 ھهممه 
130 n#0.1249 250 ئاساس 
131 n#0.1239 248 جاي 
132 r#0.1224 245 شۇنداق 
133 c#0.1214 243 ھهم 
134 a#0.1209 242 مهمۇرىي 
135 n#0.1209 242 ئايال 
136 n#0.1209 242 باھا 
137 m#0.1209 242 يۈز 
138 a#0.1204 241 مهسئۇل 
139 n#0.1204 241 ئاي 
140 v#0.1189 238 ئېيت 
141 n#0.1174 235 جهمئىيهت 
142 d#0.1174 235 ھالدا 
143 r#0.1169 234 قانداق 
144 a#0.1159 232 ئىقتىسادىي 
145 n#0.1159 232 سۈپهت 
146 a#0.1154 231 چىڭ 
147 c#0.1149 230 لېكىن 
148 n#0.1144 229 تېخنىكا 
149 v#0.1144 229 كۆرسهت 
150 r#0.1144 229 نېمه 
151 a#0.1144 229 ئاز 
152 a#0.1134 227 چاغ 
153 r#0.1129 226 بهزى 
154 a#0.1124 225 ئوخشاش 
155 a#0.1114 223 يوق 
156 n#0.1109 222 ئۆسۈملۈك 
157 n#0.1109 222 مىقدار 
158 m#0.1109 222 ئۈچ 
159 n#0.1104 221 ۋەقه 
160 a#0.1099 220 توغرا 
161 n#0.1094 219 ئېلىپ 
162 a#0.1089 218 ئىجتىمائىي 
163 d#0.1084 217 ئهڭ 
164 n#0.1084 217 باال 
165 d#0.1074 215 ھازىر 
166 n#0.1069 214 ئىسالھات 
167 n#0.1064 213 ئۇچۇر 
168 n#0.1054 211 ئهمهلىيهت 
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169 n#0.1049 210 ئىدارە 
170 v#0.1049 210 ئىشله 
171 n#0.1024 205 بهلگىلىمه 
172 a#0.1024 205 تۆۋەن 
173 a#0.1019 204 ئومۇمىي 
174 d#0.1014 203 ئىلگىرى 
175 n#0.1009 202 سودا 
176 n#0.1009 202 ۋەزىپه 
177 n#0.0994 199 ئامما 
178 n#0.0994 199 نۇقتا 
179 n#0.0994 199 دەرىجه 
180 n#0.0989 198 تۈزۈم 
181 n#0.0984 197 تهسىر 
182 v#0.0984 197 قويۇش 
183 n#0.0984 197 يىغىن 
184 r#0.0969 194 مۇشۇ 
185 n#0.0969 194 تىل 
186 n#0.0969 194 روھ 
187 n#0.0969 194 مهيدان 
188 n#0.0964 193 جامائهت 
189 n#0.0959 192 ناھىيه 
190 v#0.0959 192 سال 
191 n#0.0954 191 ئۇسۇل 
192 a# اۋاي  190 0.0949 
193 n#0.0939 188 پىكىر 
194 na#0.0939 188 ئۇيغۇر 
195 n#0.0934 187 سۆز 
196 c#0.0934 187 شۇڭا 
197 v#0.0929 186 ئېلىش 
198 v#0.0929 186 قويۇل 
199 n#0.0929 186 ئاپهت 
200 n#0.0929 186 مهدەنىيهت 
201 n#0.0919 184 مهكتهپ 
202 r#0.0914 183 مۇنداق 
203 v#0.0904 181 يات 
204 r#0.0899 180 سىز 
205 q#0.0894 179 قېتىم 
206 n#0.0889 178 بايلىق 
207 v#0.0879 176 ئاڭال 
208 n#0.0874 175 مۇخبىر 
209 n#0.0874 175 دەۋر 
210 n#0.0869 174 ئۈست 
211 n#0.0859 172 كۆڭۈل 
212 v#0.0859 172 ئۆت 

213 n#0.0854 171 تهربىيه 
214 v#0.0854 171 قاراش 
215 v#0.0854 171 ئۆگىنىش 
216 v#0.0849 170 ئاش 
217 n#0.0849 170 تهدبىر 
218 v#0.0844 169 يۈر 
219 v#0.0844 169 ئاشۇرۇش 
220 n#0.0844 169 مائارىپ 
221 v#0.0839 168 كهلتۈر 
222 v#0.0834 167 تارقات 
223 n#0.0829 166 دېھقان 
224 n#0.0829 166 كهسىپ 
225 n#0.0824 165 بارلىق 
226 r#0.0819 164 بۇنداق 
227 v#0.0819 164 ئىشلهپچىقار 
228 n#0.0819 164 رول 
229 v#0.0814 163 ئاچ 
230 n#0.0814 163 ئىقتىدار 
231 a#0.0814 163 كهڭ 
232 v#0.0809 162 سېتىش 
233 v#0.0809 162 سانال 
234 v#0.0804 161 چۈش 
235 n#0.0799 160 ئىقتىساد 
236 v#0.0799 160 ئېچىش 
237 a#0.0799 160 غهربىي 
238 n#0.0784 157 ئهمگهك 
239 n#0.0784 157 بانكا 
240 n#0.0784 157 مهھسۇالت 
241 n#0.0779 156 مهزمۇن 
242 a#0.0774 155 تۈرلۈك 
243 v#0.0774 155 سورا 
244 n#0.0774 155 تۇرمۇش 
245 n#0.0774 155 شهكىل 
246 k#0.0769 154 ئىبارەت 
247 n#0.0769 154 ۋاسىته 
248 n#0.0769 154 ماقاله 
249 n#0.0769 154 مهسئۇلىيهت 
250 n#0.0764 153 تهشكىالت 
251 n#0.0749 150 مۇناسىۋەت 
252 n#0.0749 150 قوبۇل 
253 n#0.0744 149 مهنپهئهت 
254 d#0.0744 149 ئاساسهن 
255 n#0.0734 147 نهرسه 
256 v#0.0734 147 بىل 
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257 v#0.0729 146 قوغداش 
258 a#0.0729 146 ھهقىقىي 
259 n#0.0729 146 نازارەت 
260 v#0.0729 146 باشال 
261 n#0.0724 145 ئۈنۈم 
262 n#0.0724 145 مۇھىت 
263 v#0.0719 144 ياز 
264 a#0.0719 144 ئهمهلىي 
265 n#0.0714 143 ئاكا 
266 r#0.0709 142 ھهرقايسى 
267 m#0.0709 142 مىڭ 
268 n#0.0704 141 باشلىق 
269 a#0.0704 141 ئاالقىدار 
270 v#0.0699 140 تاپ 
271 n#0.0699 140 ئهسىر 
272 v#0.0699 140 ئولتۇر 
273 n#0.0694 139 زامان 
274 n#0.0694 139 ئاست 
275 v#0.0694 139 ئۆزگهرت 
276 n#0.0694 139 پائالىيهت 
277 v#0.0694 139 تۈز 
278 v#0.0690 138 تارت 
279 v#0.0685 137 يهت 
280 d#0.0685 137 پهيدا 
281 n#0.0685 137 نام 
282 n#0.0685 137 ھهل 
283 a#0.0680 136 جهنۇبىي 
284 n#0.0680 136 باج 
285 n#0.0675 135 سهۋەب 
286 n# اسىستېم  134 0.0670 
287 n#0.0670 134 ماتېرىيال 
288 d#0.0670 134 ناھايىتى 
289 r#0.0665 133 نهچچه 
290 a#0.0665 133 كهسپىي 
291 n#0.0660 132 پهن 
292 a#0.0655 131 قاتتىق 
293 v#0.0655 131 ساقال 
294 a#0.0655 131 ياش 
295 a#0.0655 131 نهق 
296 a#0.0650 130 تهڭ 
297 n#0.0650 130 دادا 
298 a#0.0650 130 كىچىك 
299 v#0.0650 130 بېرىل 
300 d#0.0645 129 تېخىمۇ 

301 a#0.0640 128 رايونلۇق 
302 n#0.0640 128 ئىجرا 
303 d#0.0635 127 ئهمدى 
304 v#0.0635 127 ئايالن 
305 a#0.0635 127 يىللىق 
306 n#0.0630 126 مۇقام 
307 n# ۈشئۆستۈر  126 0.0630 
308 v#0.0625 125 يه 
309 a#0.0625 125 پۈتۈن 
310 a#0.0625 125 نۇرغۇن 
311 c#0.0620 124 ئهمما 
312 v#0.0620 124 كۆرۈش 
313 n#0.0620 124 سىياسهت 
314 n#0.0615 123 ئهھمىيهت 
315 a#0.0615 123 مهلۇم 
316 m#0.0610 122 مىليون 
317 n#0.0610 122 كومىتېت 
318 v#0.0610 122 باق 
319 a#0.0605 121 ھازىرقى 
320 a#0.0605 121 ئومۇميۈزلۈك 
321 v#0.0605 121 ئوخشا 
322 n#0.0605 121 خىزمهتچى 
323 d#0.0605 121 ئىنتايىن 
324 n#0.0605 121 يان 
325 a#0.0600 120 تولۇق 
326 v#0.0600 120 ئىزچىلالشتۇر 
327 d#0.0600 120 بىلله 
328 n#0.0600 120 زىيان 
329 n#0.0595 119 ئارا 
330 v#0.0595 119 تېزلهت 
331 n#0.0595 119 قىرغىز 
332 n#0.0595 119 پارتكوم 
333 a#0.0590 118 ھهق 
334 n#0.0590 118 مهبلهغ 
335 n#0.0590 118 تهشۋىقات 
336 d#0.0590 118 ئۈزلۈكسىز 
337 y#0.0590 118 يهردە 
338 n#0.0585 117 بىخهتهرلىك 
339 n#0.0585 117 تېلېفون 
340 n#0.0585 117 بۆلۈم 
341 c#0.0585 117 بولۇپمۇ 
342 d#0.0585 117 يهنىمۇ 
343 a#0.0580 116 نۇقتىلىق 
344 a#0.0580 116 تاسادىپىي 
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345 n#0.0580 116 ئېالن 
346 m#0.0580 116 ئون 
347 a#0.0580 116 يهرلىك 
348 n#0.0580 116 كۆلهم 
349 v#0.0580 116 ئاشۇر 
350 v#0.0580 116 بىرلهشتۈر 
351 n#0.0580 116 خادىم 
352 n#0.0575 115 رەھبهرلىك 
353 n#0.0575 115 شارائىت 
354 n#0.0570 114 قاتالم 
355 a#0.0570 114 قارشى 
356 v#0.0570 114 قولالن 
357 n#0.0570 114 سهۋىيه 
358 a#0.0565 113 ئىچكى 
359 n#0.0565 113 نازارەتچىلىك 
360 v#0.0565 113 بهلگىلهن 
361 n#0.0560 112 ۋەكىللىك 
362 c#0.0560 112 ھهمدە 
363 n#0.0560 112 مهركهز 
364 a#0.0555 111 جىددىي 
365 n#0.0555 111 ئوقۇغۇچى 
366 n#0.0550 110 جارى 
367 a#0.0550 110 ئېغىر 
368 n#0.0550 110 سۈرەت 
369 n#0.0550 110 دائىرە 
370 n#0.0550 110 ساپا 
371 v#0.0545 109 تۇتۇش 
372 v#0.0545 109 كىرگۈز 
373 d#0.0545 109 تېخى 
374 m#0.0545 109 بهش 
375 d#0.0540 108 بۈگۈن 
376 n#0.0540 108 رىقابهت 
377 a#0.0535 107 كېسهل 
378 d#0.0535 107 ئهستايىدىل 
379 d#0.0530 106 تېز 
380 a#0.0530 106 خاس 
381 a#0.0530 106 ئۆتكهن 
382 v#0.0530 106 پايدىلىنىش 
383 n#0.0530 106 يۈرەك 
384 c#0.0530 106 يهنى 
385 n#0.0525 105 نهتىجه 
386 c#0.0525 105 مهسىلهن 
387 n#0.0525 105 قهرز 
388 y#0.0525 105 پهقهت 

389 a#0.0525 105 ئېنىق 
390 v#0.0525 105 پايدىالن 
391 v#0.0525 105 ئىشلهش 
392 v#0.0525 105 يارىتىش 
393 a#0.0525 105 مۇۋاپىق 
394 k#0.0520 104 بۇيان 
395 n#0.0520 104 ھهرىكهت 
396 n#0.0520 104 ئىشچى 
397 n#0.0520 104 ئىشخانا 
398 n#0.0515 103 ئېلىش 
399 a# اپالهتلىكك  103 0.0515 
400 n#0.0515 103 مۇالزىمهت 
401 v#0.0515 103 قىلدۇر 
402 n#0.0510 102 يۇرت 
403 n#0.0505 101 ھايات 
404 n#0.0500 100 يېڭىلىق 
405 a#0.0500 100 كونكرېت 
406 a#0.0500 100 توختام 
407 n#0.0500 100 شىركهت 
408 v#0.0500 100 ئوقۇ 
409 a# ىيىۋىئىد  99 0.0495 
410 v#0.0495 99 ماڭ 
411 n#0.0495 99 سان 
412 n#0.0490 98 چوڭقۇر 
413 n#0.0490 98 شهيئى 
414 a#0.0490 98 بهرپا 
415 v#0.0490 98 ئېرىش 
416 a#0.0490 98 كۈچلۈك 
417 n#0.0490 98 ئورمانچىلىق 
418 n#0.0490 98 قۇرۇلما 
419 n#0.0490 98 پاختا 
420 n#0.0485 97 سىرت 
421 n#0.0485 97 چهت 
422 d#0.0485 97 چوقۇم 
423 c#0.0485 97 ھهتتا 
424 n#0.0485 97 ئهمهل 
425 v#0.0485 97 ئۇچرا 
426 n#0.0485 97 ۋەزىيهت 
427 n#0.0485 97 ساھه 
428 a#0.0480 96 قهتئىي 
429 n#0.0480 96 تارىخ 
430 n#0.0480 96 ئۈچكه 
431 q# ۈەني  96 0.0480 
432 v#0.0475 95 ئۆل 
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433 r#0.0475 95 ئاندىن 
434 n#0.0475 95 ئىستىل 
435 v#0.0475 95 قىلدۇرۇش 
436 d#0.0475 95 خېلى 
437 n#0.0475 95 ئورمان 
438 n#0.0475 95 ئاپپارات 
439 n#0.0470 94 بىلىم 
440 n#0.0470 94 سالماق 
441 n#0.0470 94 يېتهكچىلىك 
442 n#0.0470 94 ژۇرنال 
443 d#0.0465 93 بهك 
444 n#0.0465 93 قان 
445 a#0.0460 92 ئالدىنقى 
446 a#0.0460 92 ئۇزاق 
447 v#0.0460 92 يارات 
448 a#0.0460 92 مۇمكىن 
449 v#0.0460 92 راۋاجالندۇر 
450 a#0.0455 91 داۋاملىق 
451 n#0.0455 91 ئېغىز 
452 a#0.0455 91 سانلىق 
453 n#0.0455 91 ياغ 
454 r#0.0455 91 مانا 
455 n#0.0455 91 نۆۋەت 
456 v#0.0455 91 قوش 
457 m#0.0455 91 بىرىنچى 
458 a#0.0450 90 مهخسۇس 
459 v#0.0450 90 بىلدۈر 
460 n#0.0450 90 قائىدە 
461 n#0.0450 90 تاۋار 
462 r#0.0450 90 كىم 
463 n#0.0450 90 ئهدەبىيات 
464 n#0.0450 90 جهريان 
465 a#0.0450 90 مهركىزىي 
466 v#0.0450 90 كېتىش 
467 a#0.0450 90 مۇناسىۋەتلىك 
468 n#0.0450 90 ئىشىك 
469 a#0.0450 90 ئۈنۈملۈك 
470 n#0.0450 90 ئىنتىزام 
471 a#0.0445 89 يېرىم 
472 v#0.0445 89 داۋاالش 
473 n#0.0445 89 بوي 
474 y#0.0445 89 قارىغاندا 
475 a#0.0445 89 ئاالھىدە 
476 n#0.0440 88 قاتار 

477 a#0.0440 88 كېيىنكى 
478 n#0.0440 88 مهزگىل 
479 d#0.0440 88 ئاخىرى 
480 n#0.0440 88 ئوبالست 
481 k#0.0440 88 ھهققىدە 
482 n#0.0440 88 تور 
483 v#0.0440 88 قۇرۇش 
484 v#0.0440 88 ئۆچۈرۈش 
485 n#0.0440 88 ئاالھىدىلىك 
486 n#0.0435 87 ئهر 
487 n#0.0435 87 ئهنئهنه 
488 v#0.0435 87 ئويال 
489 v#0.0435 87 كۆتۈر 
490 n#0.0435 87 اليىھه 
491 v#0.0435 87 ئىگىله 
492 n#0.0435 87 ئېھتىياج 
493 n#0.0430 86 پايدا 
494 n#0.0430 86 كىرىم 
495 c#0.0430 86 ئهگهر 
496 n#0.0430 86 چارە 
497 v#0.0430 86 كۆرۈل 
498 n#0.0430 86 نهزەرىيه 
499 y#0.0430 86 دە 
500 a#0.0425 85 ئاساسلىق 
501 v#0.0425 85 تۇرغۇز 
502 d#0.0425 85 توغرىسىدا 
503 n#0.0420 84 دورا 
504 r#0.0420 84 بىرەر 
505 n#0.0420 84 ئامىل 
506 n#0.0420 84 بۇرۇن 
507 n#0.0420 84 ئانا 
508 n#0.0420 84 كىرىش 
509 v#0.0420 84 قاال 
510 n#0.0420 84 پۇرسهت 
511 n#0.0415 83 ئهسلىھه 
512 n#0.0415 83 ياردەم 
513 c#0.0415 83 بهلكى 
514 v#0.0415 83 سۈرۈش 
515 n#0.0415 83 مهنبه 
516 v#0.0415 83 ئوقۇتۇش 
517 n#0.0415 83 تهرەققىي 
518 n#0.0415 83 نىزام 
519 n#0.0415 83 تۈزۈلمه 
520 n#0.0415 83 ئورگان 
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521 n#0.0415 83 كۈي 
522 a#0.0415 83 ئىلمىي 
523 r#0.0415 83 مۇشۇنداق 
524 n#0.0410 82 خوتۇن 
525 a#0.0410 82 مىللىي 
526 v#0.0410 82 ئۆتكۈز 
527 v#0.0410 82 قاتناش 
528 r#0.0410 82 ھهرقانداق 
529 n#0.0410 82 ئهترەت 
530 n#0.0405 81 مۇزىكا 
531 v#0.0405 81 ئهمهلىيلهشتۈرۈش 
532 n#0.0405 81 ئائىله 
533 n#0.0405 81 قورال 
534 n#0.0405 81 مېۋە 
535 d#0.0405 81 ئارتۇق 
536 v#0.0400 80 تۈگهت 
537 n#0.0400 80 ۋىاليهت 
538 n#0.0400 80 ئۆلكه 
539 n#0.0400 80 قازاق 
540 n#0.0395 79 خىيال 
541 m#0.0395 79 تۆت 
542 n#0.0395 79 تهجرىبه 
543 n#0.0395 79 ھالهت 
544 v#0.0395 79 بولمىسا 
545 v#0.0395 79 ئۆستۈر 
546 n#0.0395 79 ئاڭ 
547 n#0.0395 79 چىقىش 
548 a#0.0390 78 تهبىئىي 
549 a#0.0390 78 ئابستراكت 
550 n#0.0390 78 جاۋاب 
551 v#0.0390 78 ساقالش 
552 v#0.0390 78 قېلىش 
553 n#0.0390 78 شهرت 
554 n#0.0390 78 مهملىكهت 
555 v#0.0385 77 تىرىش 
556 n#0.0385 77 قىلمىش 
557 n#0.0385 77 تهرتىپ 
558 n#0.0385 77 ئاخىر 
559 n#0.0385 77 ئۈستۈنلۈك 
560 d#0.0380 76 ۋاقتىدا 
561 v#0.0380 76 دېيىش 
562 v#0.0380 76 ئوينا 
563 n#0.0380 76 دەرەخ 
564 a#0.0380 76 تهرەققىي 

565 n#0.0380 76 تهشۋىق 
566 a#0.0375 75 رەھبىرىي 
567 k#0.0375 75 ئالدىدا 
568 v#0.0375 75 كۆپهي 
569 n#0.0375 75 قوي 
570 n#0.0375 75 مۇددەت 
571 v#0.0370 74 تاشال 
572 n#0.0370 74 رېستوران 
573 n#0.0370 74 ئارقا 
574 a#0.0370 74 ئالىي 
575 a#0.0370 74 ئىلغار 
576 v#0.0370 74 شهكىللهندۈر 
577 v#0.0370 74 يىغىش 
578 n#0.0370 74 پارچه 
579 c#0.0370 74 بىراق 
580 n#0.0370 74 ماشىنا 
581 v#0.0370 74 ئېچى 
582 n#0.0370 74 مۇھهررىر 
583 n#0.0370 74 كۈرەش 
584 n#0.0365 73 زېمىن 
585 n#0.0365 73 تاماق 
586 n#0.0365 73 تهتقىقات 
587 n#0.0365 73 تهتقىق 
588 r#0.0365 73 ھېلىقى 
589 k#0.0365 73 قهدەر 
590 a#0.0365 73 يېقىن 
591 a#0.0365 73 ئاچچىق 
592 d#0.0365 73 قايتا 
593 n#0.0365 73 ئهسهر 
594 n#0.0365 73 ئهس 
595 c#0.0365 73 چۈنكى 
596 v#0.0360 72 سۆزله 
597 n#0.0360 72 رەھبهر 
598 n#0.0360 72 مۇخبىرلىق 
599 n#0.0360 72 ئوقۇش 
600 n#0.0360 72 ئوغۇل 
601 n#0.0360 72 ئىستېمالچى 
602 v# هشتهڭش  72 0.0360 
603 v#0.0360 72 سېلىش 
604 a#0.0355 71 قانۇنلۇق 
605 n#0.0355 71 ئادەت 
606 c#0.0355 71 شۇنداقال 
607 n#0.0355 71 غهرب 
608 n#0.0350 70 ۋاسته 
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609 n#0.0350 70 دوست 
610 n#0.0350 70 تاغ 
611 n#0.0350 70 تىجارەت 
612 n#0.0350 70 پهرق 
613 n# رىئوغ  70 0.0350 
614 r#0.0350 70 قانچه 
615 n#0.0350 70 بىنا 
616 n#0.0350 70 پرىنسىپ 
617 n#0.0350 70 موماي 
618 n#0.0350 70 تونۇش 
619 n#0.0345 69 ئاتا 
620 n#0.0345 69 سهنئهت 
621 v#0.0345 69 يهتكۈز 
622 n#0.0345 69 قانات 
623 n#0.0345 69 ئهمگهكچى 
624 m# ىككىنچىئ  68 0.0340 
625 n#0.0340 68 سانائهت 
626 v#0.0340 68 ماسالش 
627 n#0.0340 68 ئاۋاز 
628 n#0.0340 68 مهقسهت 
629 k#0.0340 68 ئۇيغۇن 
630 n#0.0340 68 خاراكتېر 
631 d#0.0335 67 خۇددى 
632 n#0.0335 67 بېسىم 
633 n#0.0335 67 خهلىپه 
634 n#0.0335 67 قۇرۇلتاي 
635 v#0.0330 66 تهربىيىلهش 
636 a#0.0330 66 ئۇلۇغ 
637 n#0.0330 66 خهۋپسىزلىك 
638 n#0.0330 66 مالىيه 
639 n#0.0330 66 مۈلۈك 
640 n#0.0325 65 ئهزا 
641 n#0.0325 65 تاش 
642 n#0.0325 65 مال 
643 n#0.0325 65 مۇقىملىق 
644 n#0.0325 65 تىجارەتچى 
645 n# جىشۇ  65 0.0325 
646 v#0.0320 64 ھېسابالن 
647 v#0.0320 64 چاقىر 
648 n#0.0320 64 ئهتراپ 
649 n#0.0320 64 ھاكىمىيهت 
650 a#0.0320 64 بۈگۈنكى 
651 v#0.0315 63 سېلىن 
652 n#0.0315 63 جان 

653 n#0.0315 63 كهين 
654 n#0.0315 63 ئورتاق 
655 n#0.0315 63 بىرلىك 
656 v#0.0315 63 ئورۇنالشتۇرۇش 
657 v#0.0310 62 پىششىقال 
658 n#0.0310 62 كىتاب 
659 n#0.0310 62 خهت 
660 v#0.0310 62 تول 
661 n#0.0310 62 توال 
662 y#0.0310 62 توغرىسى 
663 n#0.0310 62 پىالن 
664 v#0.0310 62 ئېچىل 
665 y#0.0310 62 ئۈستىدە 
666 n#0.0310 62 شهخس 
667 n#0.0310 62 خهتهر 
668 n#0.0310 62 ئوقۇرمهن 
669 a#0.0310 62 تۈپ 
670 r#0.0305 61 سىلهر 
671 a#0.0305 61 مۇئاۋىن 
672 v#0.0305 61 يېتىش 
673 n#0.0305 61 ئۇقۇم 
674 v#0.0305 61 باشالپ 
675 d#0.0305 61 دەرھال 
676 v#0.0305 61 ئورۇندا 
677 n#0.0305 61 كومپيۇتېر 
678 n#0.0305 61 ئهۋالد 
679 v#0.0305 61 كۈل 
680 v#0.0305 61 قايت 
681 d#0.0300 60 دەل 
682 n#0.0300 60 نىسبهت 
683 a#0.0300 60 كۆرسهتكۈچ 
684 v#0.0300 60 كۆتۈرۈش 
685 n#0.0300 60 جىنايهت 
686 n#0.0300 60 ئوقۇتقۇچى 
687 n#0.0300 60 پاكلىق 
688 n#0.0300 60 مهھهلله 
689 v#0.0295 59 باھاالش 
690 a#0.0295 59 قىسقا 
691 v#0.0295 59 تونۇ 
692 a#0.0295 59 تېگىشلىك 
693 n#0.0295 59 يېتهكچى 
694 n#0.0295 59 سائهت 
695 v#0.0295 59 قۇتقۇزۇش 
696 v#0.0290 58 تاپشۇر 
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697 a#0.0290 58 خهلقئارا 
698 n#0.0290 58 سىناق 
699 v#0.0290 58 تايان 
700 n#0.0290 58 بهت 
701 v#0.0290 58 ئارىال 
702 n#0.0290 58 گۈل 
703 n#0.0285 57 ئاھاله 
704 n#0.0285 57 قارار 
705 n#0.0285 57 پۇقرا 
706 v#0.0285 57 ئىلگىرىله 
707 n#0.0285 57 ئالىم 
708 n#0.0285 57 زىيارەت 
709 n#0.0285 57 مېھمان 
710 n#0.0285 57 ئۆزگىرىش 
711 v#0.0285 57 يايدۇر 
712 v#0.0285 57 ئايرىل 
713 n#0.0285 57 توپ 
714 n#0.0280 56 مهشىق 
715 v#0.0280 56 ئىزدەن 
716 v#0.0280 56 باشالن 
717 v#0.0280 56 ئىچ 
718 n#0.0280 56 پاي 
719 n#0.0280 56 پات 
720 a#0.0280 56 تۇنجى 
721 v#0.0280 56 كۆرسىتىش 
722 a#0.0275 55 ئۇزۇن 
723 n#0.0275 55 سهل 
724 v#0.0275 55 تهمىنلهش 
725 n#0.0275 55 كوچا 
726 a#0.0275 55 كونا 
727 n#0.0275 55 پونكىت 
728 n#0.0270 54 سهھىيه 
729 n#0.0270 54 يولداش 
730 v#0.0270 54 مۇكهممهللهش 
731 a# تتىكىئادە  54 0.0270 
732 v#0.0270 54 دۇچ 
733 a#0.0270 54 شهھهرلىك 
734 a#0.0270 54 يامان 
735 n#0.0270 54 ساياھهت 
736 k#0.0265 53 نىسبهتهن 
737 n#0.0265 53 دەريا 
738 a#0.0265 53 ئاكتىپ 
739 v#0.0265 53 ئۆگهن 
740 v#0.0265 53 ئىگىلهش 

741 a#0.0265 53 ئاممىۋى 
742 r#0.0260 52 ئۆزلىرى 
743 d#0.0260 52 يهنىال 
744 a#0.0260 52 ئاددىي 
745 a#0.0260 52 سوتسىيالىستىك 
746 v#0.0260 52 يېزىل 
747 n#0.0260 52 دېلو 
748 n#0.0260 52 تهرىپ 
749 v#0.0260 52 يېتهكلهش 
750 v#0.0260 52 تالال 
751 a#0.0260 52 ئۆزئارا 
752 n# كلىپته  52 0.0260 
753 n#0.0260 52 پوئېنت 
754 n#0.0260 52 كېسهل 
755 n#0.0260 52 ئات 
756 k#0.0255 51 دائىر 
757 n#0.0255 51 ئۈستهل 
758 n#0.0255 51 نهزەر 
759 n#0.0255 51 قهدەم 
760 d#0.0255 51 ئاۋۋال 
761 v#0.0255 51 ياشا 
762 m#0.0255 51 ئۈچىنچى 
763 n# نسانئى  51 0.0255 
764 n#0.0255 51 نىشان 
765 n#0.0255 51 شائىر 
766 a#0.0250 50 زۆرۈر 
767 v#0.0250 50 قوشۇل 
768 n#0.0250 50 ئاقساقال 
769 n#0.0250 50 دېڭىز 
770 v#0.0250 50 بۆل 
771 n#0.0250 50 نوپۇس 
772 n#0.0250 50 كوپىراتىپ 
773 a#0.0250 50 قوشۇمچه 
774 n#0.0250 50 خهۋپ 
775 a#0.0250 50 پۈتكۈل 
776 d#0.0245 49 بىۋاسىته 
777 n#0.0245 49 پاكىت 
778 v#0.0245 49 سۈر 
779 n#0.0245 49 ئىلتىماس 
780 n#0.0245 49 ھهق 
781 a#0.0245 49 مهۋجۇت 
782 n#0.0245 49 مۇئامىله 
783 v#0.0245 49 قوغدال 
784 n#0.0245 49 ناخشا 
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785 n#0.0245 49 دىققهت 
786 y#0.0245 49 ھه 
787 a#0.0245 49 نامرات 
788 n#0.0245 49 چارۋىچىلىق 
789 v#0.0240 48 قۇرۇل 
790 v#0.0240 48 يۆتكه 
791 n#0.0240 48 ئۆمۈر 
792 a#0.0240 48 قوش 
793 v#0.0240 48 بهلگىله 
794 v#0.0240 48 يىغال 
795 n#0.0240 48 قهغهز 
796 v#0.0240 48 قۇتۇلدۇر 
797 a#0.0240 48 يوشۇرۇن 
798 n#0.0240 48 يېمهكلىك 
799 v#0.0240 48 ئۆس 
800 n#0.0240 48 پالۋان 
801 n#0.0240 48 بۇغداي 
802 a#0.0240 48 قېتىملىق 
803 v#0.0240 48 كۈت 
804 a#0.0240 48 قهدىمكى 
805 a#0.0240 48 تۇتاش 
806 r#0.0235 47 ئاشۇ 
807 n#0.0235 47 مىنىستىر 
808 v#0.0235 47 باس 
809 n#0.0235 47 بهنزە 
810 n#0.0235 47 ھېساب 
811 a#0.0235 47 گۈزەل 
812 n#0.0235 47 تهركىب 
813 v#0.0235 47 كېڭهيت 
814 n#0.0235 47 زاپاس 
815 n#0.0235 47 نۇر 
816 n#0.0235 47 كونترول 
817 n#0.0235 47 خىالپلىق 
818 a#0.0235 47 راست 
819 a#0.0235 47 ئىتتىپاق 
820 n#0.0235 47 گوۋۇيۈەن 
821 v#0.0235 47 ئهت 
822 d#0.0235 47 تاقابىل 
823 v#0.0235 47 بىله 
824 n#0.0235 47 ھۆرمهت 
825 n#0.0235 47 تىپ 
826 n#0.0230 46 دوكالت 
827 v#0.0230 46 گۈللهن 
828 v# تاتوخ  46 0.0230 

829 n#0.0230 46 نېمه 
830 v#0.0230 46 كېلىش 
831 r#0.0230 46 قايسى 
832 a#0.0230 46 يېقىنقى 
833 n#0.0230 46 باشالمچى 
834 n#0.0230 46 مىجهز 
835 n#0.0230 46 مېخانىزم 
836 n#0.0230 46 جاپا 
837 n#0.0230 46 يېزىق 
838 a#0.0230 46 ئۆزگىچه 
839 a#0.0230 46 قاراشلىق 
840 n#0.0230 46 ھۆكۈم 
841 n#0.0225 45 تېما 
842 v#0.0225 45 شهكىللهن 
843 a#0.0225 45 قىزىق 
844 n#0.0225 45 ژانىر 
845 a#0.0225 45 زىچ 
846 a#0.0225 45 بىكار 
847 r#0.0225 45 ئۇنداق 
848 a#0.0225 45 زامانىۋى 
849 n#0.0225 45 ئاپتور 
850 v#0.0225 45 كۆرۈن 
851 d#0.0225 45 ھاسىل 
852 i#0.0220 44 ياق 
853 v#0.0220 44 يۈرگۈزۈش 
854 n#0.0220 44 نهشر 
855 a#0.0220 44 خىالپ 
856 v#0.0220 44 ئهمهلىيلهشتۈر 
857 v#0.0220 44 ئىلگىرىلهش 
858 n#0.0220 44 كهيپىيات 
859 n#0.0220 44 مهنه 
860 n#0.0220 44 دىن 
861 n#0.0220 44 تۈركۈم 
862 n#0.0220 44 گۇۋاھنامه 
863 n#0.0220 44 يىگىت 
864 v#0.0220 44 توختات 
865 n#0.0220 44 سوئال 
866 n#0.0220 44 خىراجهت 
867 a#0.0220 44 باي 
868 a#0.0220 44 ئاخىرقى 
869 d#0.0220 44 دېگهندەك 
870 n#0.0215 43 ھهيران 
871 v#0.0215 43 ئېلىن 
872 n#0.0215 43 سورۇن 
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873 a#0.0215 43 ئامانهت 
874 v#0.0215 43 ئورۇنالشتۇر 
875 a#0.0215 43 يالغۇز 
876 a#0.0215 43 جانلىق 
877 v#0.0215 43 ئۆزگهر 
878 n#0.0215 43 دوختۇرخانا 
879 r#0.0215 43 ماۋۇ 
880 n#0.0215 43 كاال 
881 n#0.0215 43 تۇيغۇ 
882 v#0.0215 43 ئاتال 
883 n#0.0215 43 قىيىنچىلىق 
884 n#0.0215 43 قهلهم 
885 n#0.0215 43 ئهكس 
886 n#0.0215 43 چاچ 
887 a#0.0210 42 پۇختا 
888 n#0.0210 42 ئادا 
889 a#0.0210 42 نورمال 
890 n#0.0210 42 ئهخالق 
891 k#0.0210 42 قارىتا 
892 v# تۇرقېلىپالش  42 0.0210 
893 n#0.0210 42 يازغۇچى 
894 v#0.0210 42 كۆتۈرۈل 
895 v#0.0210 42 يىغ 
896 a#0.0210 42 ئاق 
897 n#0.0210 42 ئارزۇ 
898 v#0.0210 42 تهشكىلله 
899 v#0.0210 42 تىزگىنلهش 
900 v#0.0210 42 ئىزدە 
901 v#0.0210 42 دېيىل 
902 v#0.0210 42 تۈزەش 
903 n#0.0210 42 كېسهللىك 
904 n#0.0205 41 گۇرۇپپا 
905 v#0.0205 41 تارقال 
906 a#0.0205 41 قىيىن 
907 a#0.0205 41 يۇمشاق 
908 n#0.0205 41 ئالتۇن 
909 n#0.0205 41 چاي 
910 n#0.0205 41 قاتناش 
911 v#0.0205 41 چۈشهن 
912 r#0.0205 41 ئهنه 
913 a#0.0205 41 ئېكولوگىيىلىك 
914 n#0.0205 41 ئىلىم 
915 v#0.0205 41 كېڭهيتىش 
916 a#0.0205 41 يۈكسهك 

917 n#0.0200 40 خىرىس 
918 a#0.0200 40 قىزىل 
919 n#0.0200 40 كهلگۈسى 
920 n#0.0200 40 نهشرىيات 
921 m#0.0200 40 ئالته 
922 a#0.0200 40 تازا 
923 a#0.0200 40 ئازاد 
924 n#0.0200 40 گۈرۈچ 
925 n#0.0200 40 كهنت 
926 a#0.0200 40 مهنىۋى 
927 a#0.0200 40 پايدىلىق 
928 v#0.0200 40 تۈزەت 
929 a#0.0200 40 ھال 
930 v#0.0200 40 ئۇق 
931 d#0.0200 40 يېڭىدىن 
932 n#0.0200 40 مهجبۇرىيهت 
933 y#0.0200 40 دېمهك 
934 n#0.0200 40 چىراي 
935 n# لتا  40 0.0200 
936 n#0.0200 40 ئهقىل 
937 a#0.0200 40 ئاسان 
938 v#0.0200 40 چىدا 
939 v#0.0200 40 ئۇچراش 
940 d#0.0200 40 ھهرگىز 
941 n#0.0195 39 قوشۇن 
942 n#0.0195 39 نامه 
943 n#0.0195 39 قېلىپ 
944 n#0.0195 39 مهلۇمات 
945 n#0.0195 39 ماي 
946 v#0.0195 39 سۇن 
947 v#0.0195 39 ياخشىالش 
948 n#0.0195 39 ھۆججهت 
949 a#0.0195 39 ئىلگىرىكى 
950 n#0.0195 39 دەرس 
951 n#0.0195 39 ئۈمىد 
952 a#0.0195 39 پاك 
953 n#0.0195 39 ئىختىساس 
954 n#0.0195 39 ئهسكهر 
955 n#0.0195 39 تۆھپه 
956 v#0.0195 39 يان 
957 v# شئېيتى  39 0.0195 
958 n#0.0195 39 ھېس 
959 d#0.0195 39 زادى 
960 n#0.0190 38 ھېكايه 
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961 n#0.0190 38 رېپىر 
962 v#0.0190 38 قىزى 
963 n#0.0190 38 ئهۋزەللىك 
964 a#0.0190 38 ناچار 
965 n#0.0190 38 سۈرئهت 
966 v#0.0190 38 يېتىشتۈرۈش 
967 a#0.0190 38 ئوبدان 
968 v#0.0190 38 ئىپادىلهن 
969 a#0.0190 38 ئىجابىي 
970 na#0.0190 38 خهنزۇ 
971 n#0.0190 38 پۇت 
972 n#0.0190 38 ۋەتهن 
973 a#0.0190 38 روھىي 
974 v#0.0190 38 خهۋەرلهش 
975 y#0.0190 38 مهيلى 
976 n#0.0190 38 جاۋابكارلىق 
977 n#0.0190 38 ياتاق 
978 d#0.0190 38 بىرگه 
979 v#0.0190 38 تهڭشه 
980 n#0.0190 38 تۇپراق 
981 d#0.0190 38 كۈندە 
982 d#0.0190 38 دائىم 
983 d#0.0190 38 تۇيۇقسىز 
984 a#0.0190 38 قانۇنىي 
985 a#0.0190 38 يۇقۇملۇق 
986 a#0.0185 37 بىرقانچه 
987 r#0.0185 37 نه 
988 v#0.0185 37 يوقات 
989 n# تكۈچىئىشله  37 0.0185 
990 a#0.0185 37 ئايرىم 
991 n#0.0185 37 تهقدىر 
992 a#0.0185 37 كۆچمه 
993 d#0.0185 37 ئاستا 
994 v#0.0185 37 بېكىت 
995 r#0.0185 37 سىلى 
996 v#0.0185 37 سهز 
997 n#0.0185 37 تۈرتكه 
998 n#0.0185 37 مهدەت 
999 v#0.0185 37 كاپالهت 

1000 r#0.0185 37 قېنى 
1001 a#0.0180 36 سۈپهتلىك 
1002 n#0.0180 36 توپا 
1003 n#0.0180 36 قهلب 
1004 v#0.0180 36 تۆۋەنله 

1005 v#0.0180 36 چۈشهندۈر 
1006 n#0.0180 36 ئاسمان 
1007 v#0.0180 36 داۋامالش 
1008 v#0.0180 36 بوپ 
1009 n#0.0180 36 ساپ 
1010 d#0.0180 36 پائال 
1011 n#0.0180 36 كىشىلىك 
1012 n#0.0180 36 يۆنىلىش 
1013 q#0.0180 36 مول 
1014 n#0.0180 36 قۇالق 
1015 v#0.0180 36 تهييارال 
1016 v#0.0180 36 بېكىتىش 
1017 r#0.0180 36 ئانچه 
1018 q#0.0180 36 نهپهر 
1019 a#0.0180 36 يىراق 
1020 a#0.0180 36 يالغان 
1021 na#0.0180 36 يۈەن 
1022 a#0.0180 36 مهشھۇر 
1023 n#0.0180 36 گۇرۇھ 
1024 v#0.0180 36 كىي 
1025 a#0.0180 36 ۋىاليهتلىك 
1026 n#0.0175 35 ئۇقتۇرۇش 
1027 n#0.0175 35 چۈش 
1028 n#0.0175 35 ئۇرۇش 
1029 n#0.0175 35 تىن 
1030 n#0.0175 35 ئېشهك 
1031 n#0.0175 35 ئۇسسۇل 
1032 n#0.0175 35 ئازاب 
1033 d#0.0175 35 سىرتتىن 
1034 v#0.0175 35 بېجىرىش 
1035 a#0.0175 35 ھاللىق 
1036 n#0.0175 35 خېرىدار 
1037 a#0.0175 35 ئاجايىپ 
1038 a#0.0175 35 بۈيۈك 
1039 v#0.0175 35 قولالش 
1040 n#0.0175 35 تاپ 
1041 v#0.0175 35 ئهۋەت 
1042 a#0.0175 35 تارىخىي 
1043 a#0.0175 35 شهرقىي 
1044 v#0.0175 35 ئاق 
1045 v#0.0175 35 قالدۇر 
1046 n#0.0175 35 گۆش 
1047 n#0.0175 35 كىيىم 
1048 v#0.0175 35 شۇغۇلالن 
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1049 v#0.0175 35 ئايالندۇرۇش 
1050 v#0.0170 34 تۇغۇل 
1051 a#0.0170 34 خۇشال 
1052 n#0.0170 34 جازا 
1053 n#0.0170 34 تهييارلىق 
1054 a#0.0170 34 ئۇنىۋېرسال 
1055 v#0.0170 34 تۈگه 
1056 v#0.0170 34 يهتكۈزۈش 
1057 n#0.0170 34 ئېتىبار 
1058 a#0.0170 34 ناملىق 
1059 a#0.0170 34 ماس 
1060 v#0.0170 34 تۇتۇل 
1061 n#0.0170 34 قوشنا 
1062 n# ىگهرسود  34 0.0170 
1063 v#0.0170 34 ئايرا 
1064 c#0.0170 34 گهرچه 
1065 a#0.0170 34 چىرايلىق 
1066 n#0.0170 34 ئۈسكۈنه 
1067 n#0.0170 34 ماھارەت 
1068 n#0.0170 34 نى 
1069 n#0.0170 34 نېفىت 
1070 a#0.0170 34 مۇقىم 
1071 n#0.0170 34 باسقۇچ 
1072 n#0.0170 34 ئۈلگه 
1073 n#0.0165 33 جۇمھۇرىيهت 
1074 n#0.0165 33 فاڭجېن 
1075 n#0.0165 33 دېھقانچىلىق 
1076 v#0.0165 33 قوغدا 
1077 n#0.0165 33 باشقارما 
1078 n#0.0165 33 بهخت 
1079 v#0.0165 33 قولال 
1080 d#0.0165 33 بهزىدە 
1081 v#0.0165 33 سېلىشتۇر 
1082 v#0.0165 33 تهشكىللهش 
1083 n#0.0165 33 ھادىسه 
1084 n#0.0165 33 پهرزەنت 
1085 v#0.0165 33 چۈشۈر 
1086 v#0.0165 33 ئات 
1087 n#0.0165 33 ئۇن 
1088 n#0.0165 33 جۇڭخۇا 
1089 k#0.0165 33 سۈپىتىدە 
1090 n#0.0165 33 مۇكاپات 
1091 n#0.0165 33 تهپتىش 
1092 a#0.0165 33 يۇقىرىقى 

1093 a#0.0165 33 ساغالم 
1094 v#0.0165 33 يوقال 
1095 n#0.0165 33 ئوبوروت 
1096 v#0.0165 33 ئىشهن 
1097 n#0.0165 33 زەربه 
1098 v#0.0165 33 ئهتتۈر 
1099 v#0.0165 33 تهۋرەن 
1100 n#0.0165 33 تهھلىل 
1101 a#0.0160 32 ئېگىز 
1102 a#0.0160 32 گهۋدىلىك 
1103 a#0.0160 32 كۆرۈنهرلىك 
1104 n#0.0160 32 ئۆتكۈزۈش 
1105 n#0.0160 32 چىقىم 
1106 n#0.0160 32 تۇرۇپ 
1107 d#0.0160 32 بىردەم 
1108 n#0.0160 32 كىنو 
1109 a#0.0160 32 خاراكتېرلىك 
1110 v#0.0160 32 باشقۇر 
1111 a#0.0160 32 ئېسىل 
1112 v#0.0160 32 ئۇر 
1113 v#0.0160 32 ھالقا 
1114 v#0.0160 32 تونۇش 
1115 n#0.0160 32 دەم 
1116 v#0.0160 32 ئهگىش 
1117 n#0.0160 32 ئهته 
1118 n#0.0160 32 قىياپهت 
1119 n#0.0160 32 ئوپېراتسىيه 
1120 n#0.0160 32 ئاپتوموبىل 
1121 v#0.0160 32 كۈچهن 
1122 d#0.0160 32 مىڭ 
1123 d#0.0155 31 ئالغا 
1124 n#0.0155 31 گېزىتچىلىك 
1125 n#0.0155 31 تۇغقان 
1126 v#0.0155 31 بۇز 
1127 n#0.0155 31 بۇيرۇق 
1128 v#0.0155 31 زورايت 
1129 n#0.0155 31 مىراس 
1130 v#0.0155 31 قۇرۇ 
1131 a#0.0155 31 يېتهرلىك 
1132 n#0.0155 31 دوختۇر 
1133 n#0.0155 31 دولقۇن 
1134 n#0.0155 31 ئىپادە 
1135 a#0.0155 31 تاشقى 
1136 n#0.0155 31 بازىس 
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1137 n#0.0155 31 چىرىكلىك 
1138 n#0.0155 31 ئىنكاس 
1139 n#0.0155 31 قېرىنداش 
1140 v#0.0155 31 يولال 
1141 a#0.0155 31 كهم 
1142 d#0.0155 31 ئهتىگهن 
1143 n#0.0155 31 كىشهن 
1144 v#0.0155 31 پۈت 
1145 n#0.0155 31 تومۇر 
1146 d#0.0155 31 ئهلۋەتته 
1147 a#0.0155 31 مۇرەككهپ 
1148 d#0.0155 31 ئهسلىدە 
1149 a#0.0155 31 شىمالىي 
1150 v#0.0155 31 ئهگهش 
1151 n#0.0155 31 تۆمۈر 
1152 v#0.0155 31 سۆزلهش 
1153 n#0.0155 31 كېچه 
1154 k# ىداداۋام  31 0.0155 
1155 n#0.0155 31 بۇالق 
1156 n#0.0155 31 رادىئو 
  

) كۆپ ئىشلىتىلىدىغان سۆزلهر(دەرىجىلىك سۆزلهر -2
   دانه سۆز1407جهمئىي 

NO سۆز 词语 
قېتىم 
 سانى
频度 

چاستوتىس
 ى

频率 
(%) 

1157 d#0.0150 30 كۆپىنچه 
1158 d#0.0150 30 يېقىندا 
1159 n#0.0150 30 سهرپ 
1160 a#0.0150 30 نۆۋەتلىك 
1161 n#0.0150 30 پروگرامما 
1162 n#0.0150 30 يار 
1163 v#0.0150 30 بايقا 
1164 n#0.0150 30 قىسسه 
1165 d#0.0150 30 شۇنچه 
1166 n#0.0150 30 پۇال 
1167 n#0.0150 30 سوت 
1168 n#0.0150 30 ياش 
1169 d#0.0150 30 تۆۋەندە 
1170 n#0.0150 30 چاقچاق 
1171 a#0.0150 30 قۇرۇق 
1172 v#0.0150 30 قېزىش 
1173 n#0.0150 30 ئاغىز 

1174 v#0.0150 30 سۇغىرىش 
1175 n#0.0150 30 كېلىش 
1176 a#0.0150 30 ماددىي 
1177 v#0.0150 30 تهگ 
1178 n#0.0150 30 تاڭ 
1179 n#0.0150 30 پادىشاھ 
1180 d#0.0150 30 تۈپهيلىدىن 
1181 v#0.0150 30 بىرلهش 
1182 v#0.0150 30 يۈرگۈز 
1183 v#0.0150 30 بېكىتىل 
1184 r#0.0150 30 ھېچقانداق 
1185 n#0.0150 30 مىسال 
1186 n#0.0150 30 كوماندىر 
1187 n#0.0150 30 ئاۋۇل 
1188 n#0.0150 30 تهرجىمه 
1189 n#0.0150 30 رۇخسهت 
1190 n#0.0150 30 خۇدا 
1191 n# ېزىتخاناگ  30 0.0150 
1192 n#0.0150 30 ماھىيهت 
1193 n#0.0150 30 تهسىس 
1194 n#0.0145 29 نىشانه 
1195 v#0.0145 29 كېسىل 
1196 r#0.0145 29 بىرنهچچه 
1197 n#0.0145 29 تهپهككۇر 
1198 a#0.0145 29 مۇناسىپ 
1199 c#0.0145 29 جۈملىدىن 

1200 
v#

 كهسىپلهشتۈر
29 0.0145 

1201 v#0.0145 29 ئهمهلىيلهش 
1202 v#0.0145 29 ئويالش 
1203 a#0.0145 29 رۇس 
1204 n#0.0145 29 ۋۇجۇد 
1205 n#0.0145 29 كالال 
1206 n#0.0145 29 ئېتىقاد 
1207 v#0.0145 29 ئوقۇت 
1208 n#0.0145 29 تهشكىل 
1209 d#0.0145 29 روشهن 
1210 v#0.0145 29 ئۆرله 
1211 n# سهۋۋۇرته  29 0.0145 
1212 n#0.0145 29 ئىتتىپاقلىق 
1213 n#0.0145 29 كومپوزىتور 
1214 v#0.0145 29 تۆۋەنلهت 
1215 n#0.0145 29 ھاراق 
1216 a#0.0145 29 كۆك 
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1217 v#0.0145 29 قاچ 
1218 n#0.0145 29 فىلىم 
1219 a#0.0145 29 ئوچۇق 
1220 v#0.0145 29 چۆرىدە 
1221 n#0.0145 29 ئاپا 
1222 v#0.0145 29 يېزىش 
1223 n#0.0145 29 مۇھاكىمه 
1224 v#0.0140 28 پهرقلهن 
1225 v#0.0140 28 تهمىنله 
1226 a#0.0140 28 تهدرىجىي 
1227 n#0.0140 28 پهسىل 
1228 n#0.0140 28 فاكۇلتېت 
1229 v#0.0140 28 سېتىل 
1230 n#0.0140 28 سهپ 
1231 d# نئىككىنچىدى  28 0.0140 
1232 n#0.0140 28 توي 

1233 
a#

ئىستراتېگىيىلى
 ك

28 0.0140 

1234 a#0.0140 28 بىردەك 
1235 n#0.0140 28 مۇسابىقه 
1236 a#0.0140 28 ئاتاقلىق 
1237 v#0.0140 28 تالالش 
1238 n#0.0140 28 ئالهم 
1239 n#0.0140 28 خاتىرە 
1240 d#0.0140 28 ھهقىقهتهن 
1241 n#0.0140 28 ئوبيېكت 
1242 n#0.0140 28 ئومۇم 
1243 n#0.0140 28 ئېھتىمال 
1244 v#0.0140 28 كۈچه 
1245 v#0.0140 28 چىقىرىل 
1246 v#0.0140 28 كۆپهيت 
1247 a#0.0140 28 مۇكهممهل 
1248 n#0.0140 28 سومما 
1249 n#0.0140 28 جهلپ 
1250 n#0.0140 28 مهنئى 
1251 n#0.0140 28 رەت 
1252 d#0.0140 28 بىرىنچىدىن 
1253 r#0.0140 28 ھېچ 
1254 n#0.0140 28 نوپۇز 
1255 n#0.0140 28 ئۆلۈم 
1256 n#0.0140 28 تاشيول 
1257 n#0.0140 28 سۈت 
1258 v#0.0135 27 ئاغرا 

1259 n#0.0135 27 مۇھهببهت 
1260 a#0.0135 27 تۇرۇشلۇق 
1261 v#0.0135 27 تهكىتله 
1262 n#0.0135 27 مهھكىمه 
1263 n#0.0135 27 سۆھبهت 
1264 d#0.0135 27 سهھهر 
1265 v#0.0135 27 ئۇنا 
1266 n#0.0135 27 ئىستراتېگىيه 
1267 n#0.0135 27 چاغ 
1268 n#0.0135 27 يۈز 
1269 v#0.0135 27 ياسا 
1270 d#0.0135 27 بالدۇر 
1271 n#0.0135 27 تام 
1272 d# چىلىكشۇن  27 0.0135 
1273 a#0.0135 27 رېئال 
1274 v#0.0135 27 بۇزۇل 

1275 
n#

 مهسئۇلىيهتنامه
27 0.0135 

1276 m#0.0135 27 يهتته 
1277 n#0.0135 27 تهشهببۇس 
1278 n#0.0135 27 مۇدىر 
1279 n#0.0135 27 كهچ 
1280 k#0.0135 27 ئائىت 
1281 n#0.0135 27 قهۋەت 
1282 v#0.0135 27 يۆتكهش 
1283 n#0.0135 27 دېموكراتىيه 
1284 m#0.0135 27 مىليارد 
1285 n#0.0135 27 بايان 
1286 n#0.0135 27 كۆكتات 
1287 n#0.0135 27 ساالم 
1288 a#0.0135 27 بوش 
1289 n#0.0135 27 ھهپته 
1290 a#0.0135 27 ئوتتۇرىچه 
1291 c#0.0135 27 شۇڭالشقا 
1292 d# ېرىبارغانس  27 0.0135 
1293 v#0.0135 27 قالدۇرۇش 
1294 n#0.0135 27 تېرىقچىلىق 
1295 v#0.0135 27 قوزغا 
1296 q#0.0135 27 مو 
1297 n#0.0135 27 ئاقىن 
1298 d#0.0135 27 ئهكسىچه 
1299 r#0.0130 26 ھېچكىم 
1300 a#0.0130 26 ئادىل 
1301 k#0.0130 26 ئاستىدا 
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1302 n#0.0130 26 جاھان 
1303 a#0.0130 26 قىزغىن 
1304 a#0.0130 26 ۋاستىلىق 
1305 n#0.0130 26 ئۇرۇق 
1306 n#0.0130 26 چهك 
1307 n#0.0130 26 باغ 
1308 a#0.0130 26 ئېھتىياجلىق 
1309 d#0.0130 26 بۇلتۇر 
1310 n#0.0130 26 شال 
1311 n#0.0130 26 مۇشتهرى 
1312 a#0.0130 26 تهس 
1313 v#0.0130 26 ئارىالش 
1314 v#0.0130 26 ئۆلچهملهش 
1315 v#0.0130 26 يۈگۈر 
1316 n#0.0130 26 ئىشهنچ 
1317 n#0.0130 26 سايمان 
1318 n#0.0130 26 يىلتىز 
1319 n#0.0130 26 بهلگه 
1320 n#0.0130 26 تېلېۋىزىيه 
1321 v#0.0130 26 ئۆتكۈزۈل 
1322 n#0.0130 26 چېگرا 
1323 n#0.0130 26 فۇنكسىيه 
1324 n#0.0130 26 باب 
1325 v#0.0130 26 ئىگىلهن 
1326 v#0.0130 26 ئورنات 
1327 v#0.0130 26 ئاسراش 
1328 v#0.0130 26 بۇيرۇ 
1329 n#0.0130 26 يولۇچى 
1330 i#0.0130 26 ھهي 
1331 n#0.0130 26 ساالھىيهت 
1332 v#0.0130 26 راۋاجالن 
1333 v#0.0130 26 يارىالن 
1334 a#0.0130 26 پاش 
1335 n#0.0130 26 جهڭچى 
1336 v#0.0130 26 چۈشه 
1337 m#0.0130 26 تۆتىنچى 
1338 n#0.0130 26 خىزىر 
1339 n#0.0130 26 رەئىس 
1340 n#0.0130 26 ھهسسه 
1341 d#0.0125 25 تۈنۈگۈن 
1342 a#0.0125 25 ئاجىز 
1343 a#0.0125 25 خاتا 
1344 v#0.0125 25 چۈشىنىش 
1345 a#0.0125 25 ئاپتورلۇق 

1346 n#0.0125 25 تاموژنا 
1347 n#0.0125 25 پۇراق 
1348 k#0.0125 25 توغرۇلۇق 
1349 d#0.0125 25 بولۇشىغا 
1350 a#0.0125 25 كېلهر 
1351 v#0.0125 25 يوقال 
1352 v#0.0125 25 توپالش 

1353 
n#

 مۇتهخهسسىس
25 0.0125 

1354 v#0.0125 25 تۇيۇل 
1355 n#0.0125 25 جهڭ 
1356 v#0.0125 25 قىزار 
1357 a#0.0125 25 داڭلىق 
1358 n#0.0125 25 رىۋايهت 
1359 d#0.0125 25 ئادەتته 
1360 n#0.0125 25 توك 
1361 a#0.0125 25 شهخسىي 
1362 n#0.0125 25 ئىسالھ 
1363 a#0.0125 25 قالدۇق 
1364 a#0.0125 25 قهھرىمان 
1365 n#0.0125 25 قۇش 
1366 a#0.0125 25 تهپسىلىي 
1367 a#0.0125 25 بۇرۇنقى 
1368 a#0.0125 25 پىالنلىق 
1369 v#0.0125 25 پىش 
1370 v#0.0125 25 ئاپار 
1371 v#0.0125 25 مېڭىش 
1372 v#0.0125 25 تاالش 
1373 n#0.0125 25 ئىستېمال 
1374 v# تۇرقاي  25 0.0125 
1375 a#0.0125 25 ئاشكارا 
1376 n#0.0125 25 كۆل 
1377 n#0.0125 25 ئىمپورت 
1378 a#0.0125 25 باشالنغۇچ 
1379 n#0.0125 25 كۆپچىلىك 
1380 v#0.0125 25 كۆزىتىش 
1381 v#0.0125 25 ئور 
1382 n#0.0125 25 تۇرق 
1383 n#0.0120 24 ئهسۋاب 
1384 r#0.0120 24 نهدە 
1385 n#0.0120 24 ئاگېنتلىق 
1386 v#0.0120 24 ئالماشتۇر 
1387 v#0.0120 24 چهكلهش 
1388 v#0.0120 24 قات 
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1389 v#0.0120 24 ئوقۇش 
1390 n#0.0120 24 چۈشهنچه 
1391 n#0.0120 24 قانۇنچىلىق 
1392 n#0.0120 24 كېلىن 
1393 a#0.0120 24 ئىسسىق 
1394 n#0.0120 24 سىنىپ 
1395 v#0.0120 24 ئۆتۈش 
1396 n#0.0120 24 ھهقىقهت 
1397 n#0.0120 24 ئهشيا 
1398 n#0.0120 24 قهبرە 
1399 v#0.0120 24 قىزىق 
1400 v#0.0120 24 تېپىل 
1401 v#0.0120 24 تېپىش 
1402 n#0.0120 24 ماكان 
1403 v#0.0120 24 باغال 
1404 v#0.0120 24 ئۆزگىرىش 
1405 a#0.0120 24 كهسكىن 
1406 v#0.0120 24 ئېيتىل 
1407 n#0.0120 24 ئاالقه 
1408 a#0.0120 24 مۇستهقىل 
1409 d#0.0120 24 پۈتۈنلهي 
1410 n#0.0120 24 يېزىقچىلىق 
1411 n#0.0120 24 كۆزقاراش 
1412 n#0.0120 24 تۇرالغۇ 
1413 m#0.0120 24 سهككىز 
1414 n#0.0120 24 رېمونت 
1415 n#0.0120 24 ماتېماتىكا 
1416 v#0.0120 24 تىترە 
1417 n#0.0120 24 ئاياغ 
1418 c#0.0120 24 ناۋادا 
1419 v#0.0120 24 مۇداپىئهلهن 
1420 a#0.0120 24 كهمچىل 
1421 v#0.0120 24 تۆكۈل 
1422 q#0.0120 24 كىلوگرام 
1423 n#0.0115 23 ئهركىنلىك 
1424 v#0.0115 23 ئۈز 
1425 n#0.0115 23 نىيهت 
1426 n#0.0115 23 پاراڭ 
1427 a#0.0115 23 ئىتتىك 
1428 n#0.0115 23 ئوبراز 
1429 n#0.0115 23 قانۇنىيهت 
1430 a#0.0115 23 ھهربىي 
1431 n#0.0115 23 ئاچقۇچ 
1432 a#0.0115 23 ئىختىيارىي 

1433 n#0.0115 23 ساغالملىق 
1434 n#0.0115 23 لىنىيه 
1435 v#0.0115 23 تهستىقالش 
1436 n#0.0115 23 مهمۇرىيهت 
1437 d#0.0115 23 ئالدىن 
1438 n#0.0115 23 دەخلى 
1439 n#0.0115 23 تهھرىر 
1440 v#0.0115 23 چهكلهن 

1441 
n#

 ئۇنىۋېرسىتېت
23 0.0115 

1442 v#0.0115 23 كهس 
1443 a#0.0115 23 سوغۇق 
1444 v#0.0115 23 ئۇخال 
1445 v#0.0115 23 تۈزۈل 
1446 v#0.0115 23 كۆرسىتىل 
1447 n#0.0115 23 ئىرادە 
1448 n#0.0115 23 شېئىر 
1449 v#0.0115 23 ئىسپاتال 
1450 n#0.0115 23 ئوخشاشلىق 
1451 n#0.0115 23 تهبىئهت 
1452 n#0.0115 23 قوماندانلىق 
1453 v#0.0115 23 تونۇشتۇر 
1454 v#0.0115 23 ۋارقىرا 
1455 v#0.0115 23 ساقاي 
1456 d#0.0115 23 ئومۇمهن 
1457 a#0.0115 23 اليىق 
1458 n#0.0115 23 جامائهتچىلىك 
1459 n#0.0115 23 تايانچ 
1460 v#0.0115 23 خاال 
1461 v#0.0115 23 قىسقارت 
1462 a#0.0110 22 خهۋەردار 
1463 a#0.0110 22 باتۇر 
1464 n#0.0110 22 مېتىر 
1465 r#0.0110 22 قانداقتۇر 
1466 a#0.0110 22 تىللىق 
1467 v#0.0110 22 يوشۇر 
1468 n#0.0110 22 مۇھاپىزەت 
1469 a#0.0110 22 دائىمىي 
1470 v#0.0110 22 قاراي 
1471 a#0.0110 22 يىرىك 

1472 
n#

 ساياھهتچىلىك
22 0.0110 

1473 n#0.0110 22 ئۇستاز 
1474 a#0.0110 22 ئهال 
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1475 v#0.0110 22 ياخشىال 
1476 v#0.0110 22 ئاجرات 
1477 v#0.0110 22 توس 
1478 n#0.0110 22 ئىنى 
1479 n#0.0110 22 كۇرس 
1480 v#0.0110 22 ئازاي 
1481 v#0.0110 22 مهركهزلهشتۈر 
1482 n#0.0110 22 سوتسىيالىزم 
1483 i#0.0110 22 ھهئه 
1484 v#0.0110 22 جايالش 
1485 y#0.0110 22 گويا 
1486 n#0.0110 22 پوچتا 
1487 n#0.0110 22 مهشغۇالت 
1488 n#0.0110 22 ستاتىستىكا 
1489 n#0.0110 22 تېرە 
1490 a#0.0110 22 چهكسىز 
1491 v#0.0110 22 ئۇچ 
1492 d#0.0110 22 ھامان 
1493 n#0.0110 22 ئاخباراتچى 
1494 n#0.0110 22 نهزم 
1495 a#0.0110 22 خام 
1496 v#0.0110 22 ساناش 
1497 n#0.0110 22 يا 
1498 v#0.0110 22 ئۈزۈل 
1499 n#0.0110 22 چارۋا 
1500 v#0.0110 22 چۆك 
1501 n#0.0110 22 بۇيۇم 
1502 n#0.0110 22 خۇسۇسىيهت 
1503 n#0.0110 22 دان 
1504 n#0.0110 22 مۇالھىزە 
1505 v#0.0110 22 كهچۈر 
1506 n#0.0110 22 ئاكتىپلىق 
1507 v#0.0110 22 ئورنىتىش 
1508 v#0.0110 22 ئالدىرا 
1509 n#0.0110 22 قارىماي 
1510 n#0.0110 22 قۇم 
1511 v#0.0110 22 قورق 
1512 n#0.0105 21 ھۇجۇم 

1513 
v#

زامانىۋىالشتۇرۇ
 ش

21 0.0105 

1514 d#0.0105 21 قىسقىچه 
1515 n#0.0105 21 ئېتىز 
1516 n#0.0105 21 يېشىل 

1517 v#0.0105 21 كۆپهيتىش 
1518 n#0.0105 21 زال 
1519 v#0.0105 21 بۆلۈن 
1520 a#0.0105 21 رەسمىي 
1521 n#0.0105 21 توۋا 
1522 n#0.0105 21 ئېتىراپ 
1523 n#0.0105 21 زاۋۇت 
1524 a#0.0105 21 تىنچ 
1525 n#0.0105 21 نان 
1526 d#0.0105 21 غايهت 
1527 n#0.0105 21 باقمىچىلىق 
1528 v#0.0105 21 ئىل 
1529 n#0.0105 21 ئامال 
1530 a#0.0105 21 مهدەنىي 
1531 v#0.0105 21 چىقىش 
1532 d#0.0105 21 قااليمىقان 
1533 v#0.0105 21 يىقىل 
1534 a#0.0105 21 دەسلهپكى 
1535 v#0.0105 21 تارتىل 
1536 n#0.0105 21 سۇبيېكت 
1537 a#0.0105 21 تار 
1538 n#0.0105 21 ھېسسىيات 
1539 na#0.0105 21 تۈرك 
1540 n#0.0105 21 ھاۋا 
1541 a#0.0105 21 بوالر 
1542 n#0.0105 21 قورساق 
1543 n#0.0105 21 ئاداش 
1544 n#0.0105 21 داستان 
1545 v#0.0105 21 تاشالش 
1546 a#0.0105 21 غهيرىي 
1547 n#0.0105 21 ئېقىن 
1548 v#0.0105 21 ئىشلهن 
1549 n#0.0105 21 كارىۋات 
1550 c#0.0105 21 بهلكىم 
1551 v#0.0105 21 ئويالن 
1552 r#0.0105 21 نېمىشقا 
1553 n#0.0105 21 ئىچكىرى 
1554 a#0.0105 21 رازى 
1555 a#0.0105 21 ئىنچىكه 
1556 n#0.0105 21 ياشلىق 
1557 v#0.0105 21 ھازىرال 
1558 n#0.0105 21 مۇشهققهت 
1559 v#0.0105 21 ئىپادىله 
1560 a#0.0105 21 بىخهتهر 
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1561 v#0.0100 20 ئالماشتۇرۇش 
1562 n#0.0100 20 دوستلۇق 
1563 v#0.0100 20 ھېسابال 
1564 v#0.0100 20 چهك 
1565 a#0.0100 20 مۇقهددەس 
1566 a#0.0100 20 ئاڭلىق 
1567 n#0.0100 20 پويىز 
1568 a#0.0100 20 چهكلىك 
1569 v#0.0100 20 توش 
1570 n#0.0100 20 گىرىپتار 
1571 n#0.0100 20 ئۆتكۈنچى 
1572 a#0.0100 20 يېتىم 
1573 d#0.0100 20 زىيادە 
1574 n#0.0100 20 بايرام 

1575 
v#

 ئومۇمالشتۇرۇش
20 0.0100 

1576 v#0.0100 20 يۆله 
1577 d#0.0100 20 قهدەمدە 
1578 n#0.0100 20 ياق 
1579 a#0.0100 20 بىچارە 
1580 v#0.0100 20 ئۈس 
1581 a#0.0100 20 مهملىكهتلىك 
1582 v#0.0100 20 خهجله 
1583 v#0.0100 20 تۆله 
1584 v#0.0100 20 ياغ 
1585 v#0.0100 20 ياق 
1586 d#0.0100 20 بىرلىكته 
1587 v#0.0100 20 قۇر 
1588 a#0.0100 20 توال 
1589 n#0.0100 20 بهھرە 
1590 n#0.0100 20 ھالقا 
1591 n#0.0100 20 ئارىلىق 
1592 n#0.0100 20 باغۋەنچىلىك 
1593 n#0.0100 20 يىغا 
1594 n#0.0100 20 دەرد 
1595 n#0.0100 20 ئهرز 
1596 n#0.0100 20 بهدەن 
1597 v#0.0100 20 ئۇزات 
1598 n#0.0100 20 ئهجداد 
1599 n#0.0100 20 ئاخباراتچىلىق 
1600 v#0.0100 20 زورايتىش 
1601 n#0.0100 20 ئارام 
1602 a#0.0100 20 قاالق 
1603 a#0.0100 20 ناتوغرا 

1604 n#0.0100 20 ئاش 
1605 a#0.0095 19 خىلمۇخىل 
1606 n#0.0095 19 مېڭه 
1607 v#0.0095 19 مۇكاپاتالش 
1608 a#0.0095 19 تىپتىكى 
1609 n#0.0095 19 گاز 
1610 v#0.0095 19 ئاتا 
1611 n#0.0095 19 ئىستىقبال 
1612 n#0.0095 19 داۋام 
1613 n#0.0095 19 نهپ 
1614 v#0.0095 19 قۇتۇل 
1615 a#0.0095 19 خاتىرجهم 
1616 v#0.0095 19 چېلىش 
1617 n#0.0095 19 جابدۇق 
1618 c#0.0095 19 ئهمىسه 
1619 a#0.0095 19 پاسكىنا 
1620 n#0.0095 19 ساراي 

1621 
v#

ئۆلچهملهشتۈرۈ
 ش

19 0.0095 

1622 n#0.0095 19 تۇر 
1623 n#0.0095 19 مايمۇن 
1624 v#0.0095 19 ئهرزى 
1625 v#0.0095 19 يۈزلهن 
1626 a#0.0095 19 يورۇق 
1627 a#0.0095 19 يېقىملىق 
1628 n#0.0095 19 ئهندىزە 
1629 n#0.0095 19 دەۋا 
1630 n#0.0095 19 تهن 
1631 v#0.0095 19 ئۆلچه 
1632 n#0.0095 19 شوپۇر 
1633 n#0.0095 19 تۈزلهڭلىك 
1634 a#0.0095 19 ئوڭ 
1635 a#0.0095 19 مهجبۇر 
1636 r#0.0095 19 قانچىلىك 
1637 d#0.0095 19 قالتىس 
1638 v#0.0095 19 تارتىش 
1639 n#0.0095 19 ساقلىق 
1640 n#0.0095 19 بۆلگۈنچىلىك 
1641 n#0.0095 19 ئۆلۈك 
1642 d#0.0095 19 بېرى 
1643 n#0.0095 19 ئاشخانا 
1644 v#0.0095 19 چاغال 
1645 n#0.0095 19 ساقچى 
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1646 n#0.0095 19 خىمىيه 
1647 n#0.0095 19 قاش 
1648 v#0.0095 19 تولۇقال 
1649 n#0.0095 19 كۆچهت 
1650 d#0.0095 19 مهڭگۈ 
1651 q#0.0095 19 يۈرۈش 
1652 n#0.0095 19 زىددىيهت 
1653 n#0.0095 19 رەھمهت 
1654 v#0.0095 19 كۆي 
1655 a#0.0095 19 ۋەيران 
1656 v#0.0095 19 ئازايت 
1657 n#0.0095 19 يېپىنچا 
1658 n#0.0095 19 قهدىم 
1659 d#0.0095 19 قىسمهن 
1660 n#0.0095 19 ياقا 
1661 v#0.0095 19 تېرىش 
1662 v#0.0095 19 تىكىل 
1663 a#0.0095 19 ئوبيېكتىپ 
1664 n#0.0095 19 كۆرۈنۈش 
1665 a#0.0095 19 ئهركىن 
1666 n#0.0095 19 ھاياتلىق 
1667 v#0.0095 19 تهربىيىلهن 
1668 n#0.0095 19 چارا 
1669 n# سلىمهئه  18 0.0090 
1670 n#0.0090 18 دەلىل 
1671 v#0.0090 18 تېگه 
1672 d#0.0090 18 ئاران 
1673 n#0.0090 18 خاھىش 
1674 v#0.0090 18 يولۇق 
1675 n#0.0090 18 بوشلۇق 
1676 n#0.0090 18 سېلىق 
1677 v#0.0090 18 تولغان 
1678 n#0.0090 18 بىرىكمه 
1679 n#0.0090 18 كوللېكتىپ 
1680 v#0.0090 18 سىنا 
1681 a#0.0090 18 قېتىمقى 
1682 n#0.0090 18 بۆسۈش 
1683 n#0.0090 18 ھاياجان 
1684 a#0.0090 18 قېرى 
1685 n#0.0090 18 دىيار 
1686 v#0.0090 18 قاالت 
1687 n#0.0090 18 رەڭ 
1688 n#0.0090 18 زەھهر 
1689 n#0.0090 18 سانا 

1690 n# سىمرە  18 0.0090 
1691 v#0.0090 18 تېجهش 
1692 d#0.0090 18 دەسلهپته 
1693 v#0.0090 18 يېتهكله 
1694 a#0.0090 18 ئهسلىي 
1695 n#0.0090 18 توققۇز 
1696 a#0.0090 18 ئوڭۇشلۇق 
1697 v#0.0090 18 ئاساسالن 
1698 v#0.0090 18 يىغىل 
1699 n#0.0090 18 يۈك 
1700 n#0.0090 18 ساۋاق 
1701 v#0.0090 18 گهۋدىلهندۈر 
1702 v#0.0090 18 بىلىش 
1703 n#0.0090 18 ئاغىنه 
1704 n#0.0090 18 باشالمچىلىق 
1705 n#0.0090 18 ئۆرپ 
1706 n#0.0090 18 تهقسىمات 
1707 n#0.0090 18 سۇغۇرتا 
1708 n#0.0090 18 ھاشارات 
1709 n#0.0090 18 مهنزىرە 
1710 n# التا  18 0.0090 
1711 n#0.0090 18 قوشۇش 
1712 a#0.0090 18 بهلگىلىك 
1713 n#0.0090 18 ھازا 
1714 n#0.0090 18 خۇالسه 
1715 d#0.0090 18 بىرقهدەر 
1716 a#0.0090 18 ماھىر 
1717 n#0.0090 18 خۇشاللىق 
1718 n#0.0090 18 كۈز 
1719 y#0.0090 18 جۇمۇ 
1720 n#0.0090 18 ياز 
1721 n#0.0090 18 قۇاليلىق 
1722 n#0.0090 18 پهس 
1723 a#0.0090 18 قهيسهر 
1724 v#0.0090 18 قوللىنىل 
1725 a#0.0090 18 خهنزۇچه 
1726 n#0.0090 18 سهھنه 
1727 v#0.0090 18 تهڭشهل 
1728 n#0.0090 18 ئارمىيه 
1729 v#0.0090 18 ئۇنتۇ 
1730 v#0.0090 18 يۆلهش 
1731 n#0.0090 18 تۈس 
1732 a#0.0090 18 ھاياتىي 
1733 n#0.0090 18 تۈۋ 
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1734 n#0.0090 18 بۇزغۇنچىلىق 
1735 n#0.0090 18 غهم 
1736 n#0.0090 18 ۋەكىل 
1737 y#0.0090 18 كى 
1738 a#0.0085 17 دائىملىق 
1739 n#0.0085 17 يېتهرسىزلىك 
1740 n#0.0085 17 بوسۇغا 
1741 v# نكىيى  17 0.0085 
1742 n#0.0085 17 ئېلېكتر 
1743 a#0.0085 17 مۇتلهق 
1744 a#0.0085 17 قىزىقارلىق 
1745 v#0.0085 17 ئۆته 
1746 n#0.0085 17 پهلهمپهي 
1747 n#0.0085 17 بۇرادەر 
1748 v#0.0085 17 تۆك 
1749 n#0.0085 17 جهنۇب 
1750 n#0.0085 17 يامغۇر 
1751 n#0.0085 17 فوتو 
1752 n#0.0085 17 تهنقىد 
1753 v#0.0085 17 تۇرغۇزۇل 
1754 n#0.0085 17 تېرىلغۇ 
1755 v#0.0085 17 يۇ 
1756 n#0.0085 17 تهر 
1757 n#0.0085 17 ئامبار 
1758 v#0.0085 17 بېقىش 
1759 n#0.0085 17 تازىلىق 
1760 v#0.0085 17 قاندۇر 
1761 n#0.0085 17 ساۋاقداش 
1762 v#0.0085 17 مهركهزلهش 
1763 v#0.0085 17 ساقالن 
1764 v#0.0085 17 كۈچهيتىل 
1765 n#0.0085 17 تاياق 
1766 n#0.0085 17 يىپ 
1767 n#0.0085 17 يىپهك 
1768 n#0.0085 17 ئاسىيا 
1769 n#0.0085 17 پروفېسسور 
1770 v#0.0085 17 چۆچۈ 
1771 a#0.0085 17 غهلىته 
1772 n#0.0085 17 ياخشىلىق 
1773 n#0.0085 17 ئېقىم 
1774 n#0.0085 17 قارىغاي 
1775 n#0.0085 17 قات 
1776 n#0.0085 17 مېھمانخانا 
1777 a#0.0085 17 مۇئهييهن 

1778 a#0.0085 17 يېنىك 
1779 v#0.0085 17 تاشالن 
1780 a#0.0085 17 ناھىيىلىك 
1781 v#0.0085 17 بېيىت 
1782 n#0.0085 17 ئاقىۋەت 
1783 n#0.0085 17 ھۆسن 
1784 n#0.0085 17 ئىلھام 
1785 n#0.0085 17 ئىسپات 
1786 n#0.0085 17 تۆلهم 
1787 a#0.0085 17 يوغان 
1788 n#0.0085 17 ئىجادىيهت 
1789 n#0.0085 17 ئۇچا 
1790 a#0.0085 17 ئهرزان 
1791 n#0.0085 17 شار 
1792 a#0.0085 17 چىن 
1793 n#0.0085 17 سهپهر 
1794 a#0.0085 17 ئىزچىل 
1795 n#0.0085 17 ماۋزۇ 
1796 v#0.0085 17 قهدىرله 
1797 v#0.0085 17 پاراڭالش 
1798 n#0.0085 17 ئىززەت 
1799 n#0.0085 17 جهرىمانه 
1800 n#0.0085 17 كېڭهش 
1801 v#0.0085 17 تهربىيىله 
1802 v#0.0085 17 كۆچۈر 
1803 n#0.0085 17 مودېل 
1804 v#0.0085 17 يېڭىالش 
1805 n#0.0085 17 دولالر 
1806 d#0.0085 17 قىلچه 
1807 v#0.0085 17 ئايالندۇر 
1808 n#0.0085 17 سىگنال 
1809 n#0.0085 17 پوزىتسىيه 
1810 n#0.0085 17 توسالغۇ 
1811 v#0.0085 17 چهكله 
1812 v#0.0085 17 ئاسانال 
1813 a#0.0085 17 ئوبالستلىق 
1814 d#0.0080 16 جايىدا 
1815 n#0.0080 16 ھهرە 
1816 n#0.0080 16 شېكهر 
1817 a#0.0080 16 ئهتراپلىق 
1818 d#0.0080 16 خېلىال 
1819 n#0.0080 16 ئۈن 
1820 a#0.0080 16 تهركىبى 
1821 n#0.0080 16 تهلىمات 
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1822 v#0.0080 16 ئالدۇر 
1823 n#0.0080 16 ئىناۋەت 
1824 n#0.0080 16 ئىمكانىيهت 
1825 n#0.0080 16 چېچهك 
1826 v#0.0080 16 تهستىقال 
1827 n#0.0080 16 تارتۇق 
1828 a#0.0080 16 جىق 
1829 d#0.0080 16 سىجىل 
1830 r#0.0080 16 مۇنۇ 
1831 n#0.0080 16 كۆمۈر 
1832 v#0.0080 16 بېسىل 
1833 n# السسىكك  16 0.0080 
1834 v#0.0080 16 ئاشۇرۇل 
1835 n#0.0080 16 نويابىر 
1836 v#0.0080 16 قاي 
1837 n#0.0080 16 ئۆمهك 
1838 a#0.0080 16 سۈنئىي 
1839 v#0.0080 16 ئۇچرات 
1840 n#0.0080 16 ھايۋان 
1841 a#0.0080 16 مهھرۇم 
1842 a#0.0080 16 قانۇنسىز 
1843 v#0.0080 16 سىڭدۈر 
1844 n#0.0080 16 غهلىبه 
1845 v#0.0080 16 كۈچهي 
1846 a#0.0080 16 جىنايى 
1847 a#0.0080 16 مۇددەتلىك 
1848 n#0.0080 16 نورما 
1849 n#0.0080 16 مهۋقه 
1850 r#0.0080 16 قاچان 
1851 a#0.0080 16 تهييار 
1852 n#0.0080 16 ئىز 
1853 n#0.0080 16 ئالما 
1854 n#0.0080 16 كۆرگهزمه 
1855 n#0.0080 16 كېلىشىم 
1856 a#0.0080 16 باھالىق 
1857 v#0.0080 16 كهسىپلهش 
1858 n#0.0080 16 تۆر 
1859 n#0.0080 16 پاھىشه 
1860 a#0.0080 16 ئاۋارە 
1861 v#0.0080 16 قۇي 
1862 v#0.0080 16 بىلىن 

1863 
v#

 گهۋدىلهندۈرۈش
16 0.0080 

1864 n#0.0080 16 ئىنقىالب 

1865 v#0.0080 16 توشۇش 
1866 n#0.0080 16 شىمال 
1867 n#0.0080 16 بېلىق 
1868 n#0.0080 16 نۇسخا 
1869 n#0.0080 16 نومۇر 
1870 v#0.0080 16 سىز 
1871 d#0.0080 16 كۆپلهپ 
1872 n#0.0080 16 تهننهرخ 
1873 na#0.0080 16 ئهرەب 
1874 n# ېتسوۋ  16 0.0080 
1875 r#0.0080 16 ھېچنېمه 
1876 n#0.0080 16 مۈلۈكچىلىك 
1877 n#0.0080 16 كۈلكه 

1878 
v#

چوڭقۇرالشتۇرۇ
 ش

16 0.0080 

1879 a#0.0080 16 ئايان 
1880 v#0.0080 16 تولۇقالش 
1881 m#0.0080 16 بهشىنچى 
1882 q#0.0080 16 مېتىر 
1883 n#0.0080 16 زۇڭتۇڭ 
1884 a#0.0080 16 كىچىككىنه 
1885 a#0.0080 16 دەردمهن 
1886 d#0.0080 16 ھازىرچه 
1887 v#0.0080 16 ئومۇمالش 
1888 v#0.0080 16 پرىيوم 
1889 d#0.0080 16 ئهته 
1890 v#0.0080 16 كېڭهي 
1891 a#0.0080 16 نۆۋەتتىكى 
1892 n#0.0080 16 پهيغهمبهر 
1893 n#0.0080 16 تىرىشچانلىق 
1894 n#0.0080 16 خالتا 
1895 n#0.0080 16 ئېرىق 
1896 n#0.0080 16 يادرو 
1897 n#0.0080 16 پاراسهت 
1898 a#0.0080 16 مۇقهررەر 
1899 n#0.0075 15 خوجايىن 
1900 v#0.0075 15 بېغىشال 
1901 n#0.0075 15 سىر 
1902 c#0.0075 15 ئۇنداقتا 
1903 i#0.0075 15 ۋاي 
1904 n#0.0075 15 ئهمهلدار 
1905 v#0.0075 15 ئاالقىالش 
1906 n#0.0075 15 بوران 
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1907 n#0.0075 15 تۇخۇم 
1908 a#0.0075 15 تىپىك 
1909 d#0.0075 15 پهيدىنپهي 
1910 n#0.0075 15 ساالمهتلىك 
1911 d#0.0075 15 ئاخشام 
1912 n#0.0075 15 يۇڭ 
1913 a#0.0075 15 ئايلىق 
1914 a#0.0075 15 تىرىك 
1915 n#0.0075 15 سوۋغا 
1916 n#0.0075 15 ئىمتىھان 
1917 v#0.0075 15 سانا 
1918 n#0.0075 15 سورت 
1919 n#0.0075 15 قۇياش 
1920 a#0.0075 15 ئۈستۈن 
1921 r#0.0075 15 ھهرقاچان 
1922 a#0.0075 15 جاپالىق 
1923 n#0.0075 15 توشقان 
1924 n# مئهله  15 0.0075 
1925 n#0.0075 15 سهھىپه 
1926 v#0.0075 15 كۆم 
1927 v#0.0075 15 يېيىش 
1928 n#0.0075 15 نومۇس 
1929 n#0.0075 15 تاپاۋەت 
1930 d#0.0075 15 بىۋاسته 
1931 n#0.0075 15 تۇياق 
1932 v#0.0075 15 باھاال 
1933 n#0.0075 15 ئۇنۋان 
1934 a#0.0075 15 سېرىق 
1935 v#0.0075 15 قاپال 
1936 n#0.0075 15 ئهسل 
1937 a#0.0075 15 تۈركىي 

1938 
v#

 كاپالهتلهندۈرۈش
15 0.0075 

1939 v#0.0075 15 داۋاالن 
1940 n#0.0075 15 ئېكسپورت 
1941 d#0.0075 15 قايتىدىن 
1942 n#0.0075 15 خىسلهت 
1943 n#0.0075 15 تاماكا 
1944 v#0.0075 15 يېقىنالش 
1945 n#0.0075 15 ھوش 

1946 
v#

 ياردەملهشتۈرۈش
15 0.0075 

1947 a#0.0075 15 دىيانهتلىك 
1948 v#0.0075 15 ياشاش 

1949 n#0.0075 15 ئهخلهت 
1950 v#0.0075 15 لىڭشىت 
1951 n#0.0075 15 جۈرئهت 
1952 a#0.0075 15 قهۋەتلىك 
1953 d#0.0075 15 ھېلىمۇ 
1954 v# ليۆتكه  15 0.0075 
1955 d#0.0075 15 نامايان 
1956 n#0.0075 15 ئېكولوگىيه 
1957 n#0.0075 15 ماركا 
1958 a#0.0075 15 ئۇيغۇرچه 
1959 k#0.0075 15 تۈپهيلى 
1960 v#0.0075 15 ئورۇنالش 
1961 n#0.0075 15 كۇب 
1962 v#0.0075 15 ياخشىالن 
1963 n#0.0075 15 شۆبه 
1964 v# رۈلئۆستۈ  15 0.0075 
1965 v#0.0075 15 ھهيدە 
1966 d#0.0075 15 مۇنچه 
1967 n#0.0075 15 جۈرىن 

1968 
a#

 مۇۋەپپهقىيهتلىك
15 0.0075 

1969 n#0.0075 15 ۋادا 
1970 k#0.0075 15 يارىشا 
1971 v#0.0075 15 ياسال 
1972 v#0.0075 15 ئىچىش 
1973 v#0.0075 15 جازاالش 
1974 n#0.0075 15 قازا 
1975 n#0.0075 15 ھهمراھ 
1976 n#0.0075 15 تهقدىم 

1977 
v#

 رىغبهتلهندۈرۈش
15 0.0075 

1978 n#0.0075 15 قىلىق 
1979 n#0.0075 15 رىئايه 
1980 v#0.0075 15 كهلتۈرۈل 
1981 n#0.0075 15 باشقۇرغۇچى 
1982 n#0.0070 14 سهنئهتكار 
1983 n#0.0070 14 ئۇسلۇب 
1984 v#0.0070 14 تهر 
1985 n#0.0070 14 قۇدرەت 
1986 n#0.0070 14 باشچىلىق 
1987 n#0.0070 14 جهننهت 
1988 n#0.0070 14 ئاالمهت 
1989 n#0.0070 14 سىجىللىق 
1990 n#0.0070 14 ئوقۇتۇش 



 107 

1991 q#0.0070 14 توننا 
1992 d#0.0070 14 ئهينهن 
1993 n#0.0070 14 تهمىنات 
1994 v# ۇغۇرۇشس  14 0.0070 
1995 n#0.0070 14 مولال 
1996 n#0.0070 14 جىنايهتچى 
1997 n#0.0070 14 شىڭ 
1998 n#0.0070 14 تۇز 
1999 a#0.0070 14 ئۆلكىلىك 
2000 a#0.0070 14 كېرەكلىك 
2001 a#0.0070 14 تهرەپلىمه 
2002 n#0.0070 14 ھوسۇل 
2003 v#0.0070 14 يېتىله 
2004 n# باتۇرۇ  14 0.0070 
2005 v#0.0070 14 ئاۋۇال 
2006 a#0.0070 14 تهتۈر 
2007 v#0.0070 14 سىغ 
2008 v#0.0070 14 قوغال 
2009 n#0.0070 14 يهم 
2010 n#0.0070 14 مائاش 
2011 n#0.0070 14 ساقچىخانا 
2012 n#0.0070 14 ئارخىپ 
2013 v#0.0070 14 قوزغاش 
2014 v#0.0070 14 پۈتۈش 
2015 n#0.0070 14 سۈرۈك 
2016 a#0.0070 14 قىممهتلىك 
2017 v#0.0070 14 قاق 
2018 d#0.0070 14 بىردىن 
2019 v#0.0070 14 چىال 
2020 n#0.0070 14 ئۆتكهل 
2021 n#0.0070 14 سارس 
2022 n#0.0070 14 بۇرچ 
2023 n#0.0070 14 لۇشيهن 
2024 n#0.0070 14 چۆپ 
2025 v#0.0070 14 كۆچ 
2026 n#0.0070 14 كارامهت 
2027 n#0.0070 14 ھويال 
2028 n#0.0070 14 قاپاق 
2029 a#0.0070 14 مۇستهھكهم 
2030 n#0.0070 14 شهرق 
2031 n#0.0070 14 پۇتبول 
2032 v#0.0070 14 تاپشۇرۇش 
2033 n#0.0070 14 كىشىگه 
2034 v#0.0070 14 كۆزله 

2035 n#0.0070 14 تهڭگه 
2036 a#0.0070 14 مۇنهۋۋەر 
2037 n#0.0070 14 بۆرەك 
2038 a#0.0070 14 قويۇق 
2039 d#0.0070 14 تامامهن 
2040 v#0.0070 14 يېتىلدۈر 
2041 n#0.0070 14 تهسىرات 
2042 n#0.0070 14 خىللىق 
2043 a#0.0070 14 يات 
2044 v#0.0070 14 چاقىرىش 
2045 d#0.0070 14 ئۇدا 
2046 n#0.0070 14 كاڭ 

2047 
v#

 ماسالشتۇرۇش
14 0.0070 

2048 v#0.0070 14 كهچ 
2049 a#0.0070 14 بهھرىمهن 
2050 c#0.0070 14 ھالبۇكى 
2051 n#0.0070 14 دانه 
2052 q#0.0070 14 مىنۇت 
2053 n#0.0070 14 زىرائهت 
2054 v#0.0070 14 ئۆستۈرۈش 
2055 a#0.0070 14 دېموكراتىك 
2056 v#0.0070 14 بوالت 
2057 n#0.0070 14 ھېيت 
2058 v#0.0070 14 باشالش 
2059 v#0.0070 14 تۈزەل 
2060 a#0.0070 14 پاكىز 
2061 n#0.0070 14 تېخنىكوم 
2062 d#0.0070 14 بىرلهپ 
2063 n#0.0070 14 ئۆلچهش 
2064 r#0.0070 14 ھېچبىر 
2065 n#0.0070 14 مهنسهپ 
2066 v#0.0070 14 سۆي 
2067 a#0.0070 14 سىرلىق 
2068 v#0.0070 14 قىزىقىش 
2069 n#0.0070 14 ئويمانلىق 
2070 v#0.0070 14 ئىمزاال 
2071 n#0.0070 14 سادا 
2072 d#0.0070 14 تېزدىن 
2073 d#0.0070 14 ئهجهب 
2074 d#0.0070 14 ھېلى 
2075 n#0.0070 14 كوممۇنىست 
2076 v#0.0070 14 تولدۇر 
2077 n#0.0070 14 دۈمبه 
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2078 n#0.0070 14 ھۆددە 
2079 n#0.0070 14 گهۋدە 
2080 n#0.0070 14 دۇكاندار 
2081 v#0.0070 14 تىكلهش 
2082 v#0.0070 14 مۇنتىزىمالش 
2083 v#0.0070 14 توي 
2084 n#0.0070 14 ئۆردەك 
2085 v#0.0065 13 بېسىش 
2086 n#0.0065 13 قىر 
2087 n#0.0065 13 ئاغرىق 
2088 n#0.0065 13 كار 
2089 n#0.0065 13 ئهندىشه 
2090 n#0.0065 13 پهلله 
2091 n#0.0065 13 غهزەپ 
2092 m#0.0065 13 يىگىرمه 
2093 v#0.0065 13 ئۇرۇش 
2094 c# بىر-بىر  13 0.0065 
2095 n#0.0065 13 ئهپهندى 
2096 v#0.0065 13 تهستىقالت 
2097 n# مانداشزا  13 0.0065 
2098 a#0.0065 13 يهككه 
2099 n#0.0065 13 راھهت 
2100 a#0.0065 13 تېخنىكىلىق 
2101 n#0.0065 13 تۆگه 
2102 d#0.0065 13 جهزمهن 
2103 v#0.0065 13 قوپ 
2104 v#0.0065 13 تېجه 
2105 n#0.0065 13 كۆممىقوناق 
2106 n#0.0065 13 داستىخان 
2107 n# هباھان  13 0.0065 
2108 n#0.0065 13 ئورۇندۇق 
2109 d#0.0065 13 تۈپتىن 
2110 n#0.0065 13 باغچى 
2111 n#0.0065 13 تانسا 
2112 n#0.0065 13 رىتىم 
2113 n#0.0065 13 رەخت 
2114 a#0.0065 13 ئۆتكۈر 
2115 v#0.0065 13 تهرله 
2116 a#0.0065 13 نهملىك 
2117 d#0.0065 13 ھهمىشه 
2118 n#0.0065 13 تۈرگه 
2119 n#0.0065 13 تاماشا 
2120 v#0.0065 13 قىينال 
2121 v#0.0065 13 ئۆتۈن 

2122 n#0.0065 13 ئالال 
2123 v#0.0065 13 ئىلگىرىلهت 
2124 n#0.0065 13 كۈتكۈچى 
2125 a#0.0065 13 ئۇدۇل 
2126 n#0.0065 13 خاتالىق 
2127 n#0.0065 13 نامراتلىق 
2128 n#0.0065 13 چاك 
2129 n#0.0065 13 چهكلىمه 
2130 n#0.0065 13 بهرگۈچى 
2131 a#0.0065 13 قۇرۇلما 
2132 n#0.0065 13 ئىنستىتۇت 

2133 
n#

 تهشهببۇسكارلىق
13 0.0065 

2134 n#0.0065 13 ۋاپات 
2135 v#0.0065 13 ئاڭالش 
2136 a#0.0065 13 سهلبىي 
2137 r#0.0065 13 قانداقمۇ 
2138 n#0.0065 13 ھهۋەس 
2139 v#0.0065 13 ئاشكارىالش 
2140 a#0.0065 13 نازۇك 
2141 n#0.0065 13 چىراغ 
2142 v#0.0065 13 ئازايتىش 
2143 v#0.0065 13 چۆم 
2144 n#0.0065 13 قازان 
2145 n#0.0065 13 نۇقتىئىنهزەر 
2146 n#0.0065 13 تهستىق 
2147 v#0.0065 13 مىن 
2148 v#0.0065 13 دەسسه 
2149 n#0.0065 13 زىيانكهشلىك 
2150 v#0.0065 13 تىزىل 
2151 n#0.0065 13 بوۋا 
2152 a#0.0065 13 ئاچقۇچلۇق 
2153 v#0.0065 13 بېجىر 
2154 v#0.0065 13 ئهسله 
2155 n#0.0065 13 تهتقىقاتچى 
2156 n#0.0065 13 ياغاچ 
2157 a#0.0065 13 قهرەللىك 
2158 n#0.0065 13 قابىلىيهت 
2159 n#0.0065 13 ھهزرەت 
2160 n#0.0065 13 تهنھهرىكهتچى 
2161 n#0.0065 13 مهيدە 
2162 a#0.0065 13 مهرد 
2163 n#0.0065 13 زاكاز 
2164 v#0.0065 13 يېتىشتۈر 
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2165 a#0.0065 13 ماقۇل 
2166 v#0.0065 13 ئاچچىقالن 
2167 n#0.0065 13 بهل 
2168 n#0.0065 13 ھهدە 
2169 n#0.0060 12 ئارتىس 
2170 v#0.0060 12 چاپ 
2171 n#0.0060 12 مهسلىھهت 
2172 v#0.0060 12 تىلغا 
2173 n#0.0060 12 ئىدېئولوگىيه 
2174 n#0.0060 12 قىزغىنلىق 
2175 n#0.0060 12 مىالد 
2176 n#0.0060 12 بۆلجۈرگهن 
2177 n#0.0060 12 تهبهسسۇم 
2178 n#0.0060 12 ئاتالغۇ 
2179 m#0.0060 12 لهگلهك 
2180 v#0.0060 12 ئۇال 
2181 a#0.0060 12 قېرىنداشلىق 
2182 n#0.0060 12 مۇراسىم 
2183 v#0.0060 12 يۇم 
2184 v#0.0060 12 چاپالش 
2185 v#0.0060 12 تىن 
2186 a#0.0060 12 خهتهرلىك 
2187 a#0.0060 12 مىڭلىغان 
2188 n#0.0060 12 خهق 
2189 v#0.0060 12 قېلىن 
2190 n#0.0060 12 بوستانلىق 
2191 n#0.0060 12 ئهتىياز 
2192 a#0.0060 12 رەھىمسىز 
2193 n#0.0060 12 يۈزلىنىش 
2194 a#0.0060 12 پهۋقۇلئاددە 
2195 v#0.0060 12 يېتىلدۈرۈش 
2196 n#0.0060 12 كارىز 
2197 n#0.0060 12 بهلۋاغ 
2198 v#0.0060 12 سىال 
2199 n#0.0060 12 قاچا 
2200 n#0.0060 12 مۇزاكىرە 
2201 a#0.0060 12 ئۆرلهش 
2202 n#0.0060 12 مۇساپه 
2203 a#0.0060 12 يازما 
2204 n#0.0060 12 ئويۇن 

2205 
n#

 مۇۋەپپهقىيهت
12 0.0060 

2206 n#0.0060 12 ۋاگون 
2207 n#0.0060 12 تۈرمه 

2208 i#0.0060 12 خوش 
2209 v#0.0060 12 ئايرىش 
2210 n#0.0060 12 ئىنسانىيهت 
2211 n#0.0060 12 دېرىزە 
2212 n#0.0060 12 ئاجىزلىق 
2213 v#0.0060 12 ماختا 
2214 n#0.0060 12 ھۈنهر 
2215 n#0.0060 12 دەررە 
2216 v#0.0060 12 ئوينات 
2217 v#0.0060 12 ئورا 
2218 v#0.0060 12 ياپ 
2219 v#0.0060 12 ئۆرۈل 
2220 a#0.0060 12 يادرولۇق 
2221 v#0.0060 12 يۇق 
2222 v#0.0060 12 ئويغان 
2223 d#0.0060 12 يېقىندىن 
2224 v#0.0060 12 ئۆلتۈر 
2225 a#0.0060 12 كۆڭۈلسىز 
2226 v#0.0060 12 ئورۇنداش 
2227 n#0.0060 12 ھۇزۇر 
2228 n# سۈشئۆ  12 0.0060 
2229 r#0.0060 12 ھهرخىل 
2230 n#0.0060 12 خااليىق 
2231 n#0.0060 12 ئاكادېمىيه 
2232 a#0.0060 12 ئهدەبىي 
2233 n#0.0060 12 يايالق 
2234 a#0.0060 12 ساق 
2235 n#0.0060 12 گېنېرال 
2236 d#0.0060 12 راستتىن 
2237 v#0.0060 12 قالدۇرۇل 
2238 n# رۇقلۇققۇ  12 0.0060 
2239 n#0.0060 12 تۆرە 

2240 
v#

 مۇستهھكهملهش
12 0.0060 

2241 a#0.0060 12 ئهقلىي 
2242 a#0.0060 12 تهشكىلىي 
2243 v#0.0060 12 بايقال 
2244 v#0.0060 12 ئېنىقال 
2245 n#0.0060 12 قۇدۇق 
2246 v#0.0060 12 ئاگاھالندۇر 
2247 a#0.0060 12 ئۆلچهملىك 
2248 v#0.0060 12 ئارىالشتۇر 
2249 n#0.0060 12 ئهينهك 
2250 n#0.0060 12 تهم 
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2251 n#0.0060 12 ئاھاڭ 
2252 v#0.0060 12 يهكۈنله 
2253 a#0.0060 12 مهركهزلىك 
2254 n#0.0060 12 قهنت 
2255 n#0.0060 12 ئارتۇقچىلىق 
2256 n#0.0060 12 بارا 
2257 d#0.0060 12 قارىغۇالرچه 
2258 n#0.0060 12 كاتتا 
2259 n#0.0060 12 ئالغۇچى 
2260 v#0.0060 12 تاڭ 
2261 n#0.0060 12 كۈيه 
2262 n#0.0060 12 ئابرۇي 
2263 n#0.0060 12 تونۇشتۇرۇش 
2264 n#0.0060 12 ساناق 
2265 v#0.0060 12 ھهمكارالش 
2266 n#0.0060 12 شاخ 
2267 v#0.0060 12 تۇتاش 
2268 n#0.0060 12 نهغمه 
2269 a#0.0060 12 شېرىن 
2270 v#0.0060 12 ئالماش 
2271 n#0.0060 12 ئامېرىكا 
2272 n#0.0060 12 قار 

2273 
a#

 سىستېمىلىق
12 0.0060 

2274 v#0.0060 12 پات 
2275 a#0.0060 12 پايدىسىز 
2276 a#0.0060 12 پارتىيىلىك 
2277 n#0.0060 12 نهپهس 
2278 n#0.0060 12 سازلىق 
2279 n#0.0060 12 خانىم 
2280 n#0.0060 12 بازا 
2281 n#0.0060 12 ئامانلىق 
2282 n#0.0060 12 ساڭزا 
2283 d#0.0060 12 بىردىنال 
2284 v#0.0060 12 قايتۇرۇش 
2285 a#0.0060 12 ئهينى 
2286 a#0.0060 12 غول 
2287 a#0.0060 12 بۇيانقى 
2288 n#0.0055 11 شامال 
2289 v#0.0055 11 سانجى 
2290 n#0.0055 11 موڭغۇل 
2291 a#0.0055 11 مهزكۇر 
2292 a#0.0055 11 ئۆسۈملۈك 
2293 n#0.0055 11 بوۋاي 

2294 a#0.0055 11 كۈندىلىك 
2295 v#0.0055 11 ئهنسىرە 
2296 a#0.0055 11 ئۈلگىلىك 
2297 n#0.0055 11 ماركسىزم 
2298 n#0.0055 11 ئۆسمۈر 
2299 d#0.0055 11 ئالدىراش 
2300 v#0.0055 11 چىرىكلهش 
2301 v#0.0055 11 ياندۇر 
2302 a#0.0055 11 ئهخمهق 
2303 n#0.0055 11 بېلهت 
2304 v#0.0055 11 ئۇرۇل 
2305 y#0.0055 11 تاكى 
2306 a#0.0055 11 كېلىشكهن 
2307 v#0.0055 11 يېرىل 
2308 y#0.0055 11 دېگۈدەك 
2309 n#0.0055 11 قىرغاق 
2310 a#0.0055 11 چاققان 
2311 n#0.0055 11 تىلال 
2312 a#0.0055 11 كاتتا 
2313 v#0.0055 11 سانائهتلهش 
2314 v#0.0055 11 ئاس 
2315 v#0.0055 11 بوشاش 
2316 n#0.0055 11 تهڭپۇڭلۇق 
2317 v#0.0055 11 بۇرا 
2318 n#0.0055 11 ئىمتىياز 
2319 a#0.0055 11 ئېلېكترونلۇق 
2320 v#0.0055 11 كۆزەت 
2321 na#0.0055 11 خان 
2322 v#0.0055 11 چۈشۈش 
2323 v#0.0055 11 يارا 
2324 n#0.0055 11 سهۋەبچى 
2325 n#0.0055 11 ئهھل 
2326 n#0.0055 11 الۋبهن 
2327 n#0.0055 11 ئولتۇرۇش 
2328 v#0.0055 11 تۆۋەنلهش 
2329 v#0.0055 11 تىزگىنله 
2330 a#0.0055 11 ئامالسىز 
2331 a#0.0055 11 غوللۇق 
2332 n#0.0055 11 كارانتىن 
2333 n#0.0055 11 پىئونېر 
2334 n#0.0055 11 سۈرۈشته 
2335 n#0.0055 11 چۆل 
2336 n#0.0055 11 ئوق 
2337 a#0.0055 11 تۈزۈك 
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2338 na#0.0055 11 ئۆزبېك 
2339 n#0.0055 11 ئىنژېنېر 
2340 n#0.0055 11 زەن 
2341 v#0.0055 11 ئۇيۇشتۇر 
2342 n#0.0055 11 ئايروپىالن 
2343 v#0.0055 11 قازان 
2344 a#0.0055 11 تاشقىرى 
2345 v#0.0055 11 يۈگۈرت 
2346 n#0.0055 11 كاتېگورىيه 
2347 n#0.0055 11 ئىجازەتنامه 
2348 n#0.0055 11 چېكه 
2349 k#0.0055 11 تهۋە 
2350 n#0.0055 11 ئويناش 
2351 n#0.0055 11 شتاب 
2352 v#0.0055 11 پهسهي 
2353 a#0.0055 11 ئىجادىي 
2354 a#0.0055 11 باراۋەر 
2355 n#0.0055 11 بايراق 
2356 n#0.0055 11 چارۋىچى 
2357 v#0.0055 11 خوشالش 
2358 v#0.0055 11 قاندۇرۇش 
2359 v#0.0055 11 يايرا 
2360 n#0.0055 11 ھهمكارلىق 
2361 n#0.0055 11 ئانالىز 
2362 n#0.0055 11 پايتهخت 
2363 v#0.0055 11 ئۆزلهشتۈر 

2364 
v#

 ئىجتىمائىيالش
11 0.0055 

2365 v#0.0055 11 چوڭقۇرالشتۇر 
2366 n#0.0055 11 كهسپ 
2367 n#0.0055 11 ئۇچ 
2368 a#0.0055 11 يوللۇق 
2369 v#0.0055 11 سارغاي 
2370 a#0.0055 11 سېسىق 
2371 n#0.0055 11 باتۇرلۇق 
2372 n#0.0055 11 جىلۋە 

2373 
n#

 ھهيدەكچىلىك
11 0.0055 

2374 n#0.0055 11 نهۋرە 
2375 r#0.0055 11 ئاشۇنداق 
2376 d#0.0055 11 خالىغانچه 
2377 v#0.0055 11 تىله 
2378 y#0.0055 11 تا 
2379 v#0.0055 11 ھېسابالش 

2380 v#0.0055 11 چاچ 

2381 
v#

 سۈرۈشتۈرۈش
11 0.0055 

2382 m#0.0055 11 ئوتتۇز 
2383 n#0.0055 11 يانچۇق 
2384 n#0.0055 11 چاتاق 
2385 n#0.0055 11 كۋادرات 
2386 v#0.0055 11 پىالنالش 
2387 a#0.0055 11 پېشقهدەم 
2388 n#0.0055 11 گال 
2389 n#0.0055 11 يوپۇرماق 
2390 v#0.0055 11 ئوڭايسىزالن 
2391 n#0.0055 11 ئابىدە 
2392 r#0.0055 11 ئاۋۇ 
2393 n#0.0055 11 بهس 
2394 n#0.0055 11 كېسهلخانا 
2395 n#0.0055 11 بۇلۇڭ 
2396 v#0.0055 11 چال 
2397 n#0.0055 11 دەرسلىك 
2398 v#0.0055 11 سۈرت 
2399 a#0.0055 11 نومۇرلۇق 
2400 n#0.0055 11 كۆرسهتمه 
2401 v#0.0055 11 چايقا 
2402 v#0.0055 11 توختال 
2403 n#0.0055 11 ھهددى 
2404 n#0.0055 11 كۆكس 
2405 d#0.0055 11 تهخمىنهن 
2406 r#0.0055 11 ھهممهيلهن 
2407 n#0.0055 11 پهيت 
2408 a#0.0055 11 بايىقى 
2409 a# ىملىكئىس  10 0.0050 
2410 n#0.0050 10 چوغ 
2411 d#0.0050 10 نېمىدېگهن 
2412 n#0.0050 10 ۋەدە 
2413 n#0.0050 10 كاۋا 
2414 n#0.0050 10 بوۋاق 
2415 n#0.0050 10 چاپان 
2416 n#0.0050 10 سۇلتان 
2417 n#0.0050 10 ھاۋاله 
2418 v#0.0050 10 تهقسىملهش 
2419 n#0.0050 10 باھار 
2420 n#0.0050 10 ئېتهك 
2421 n#0.0050 10 ئىسكىالت 
2422 v#0.0050 10 ئۆزگهرتىل 
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2423 n#0.0050 10 تهقسىر 
2424 v#0.0050 10 ئولتۇرۇش 
2425 v#0.0050 10 ئۆلۈش 
2426 n#0.0050 10 تېلېۋىزور 
2427 v#0.0050 10 قېتىش 
2428 a#0.0050 10 ئازادە 
2429 n#0.0050 10 دىل 
2430 n#0.0050 10 مۇسادىرە 
2431 n#0.0050 10 نورۇز 
2432 a#0.0050 10 مهڭگۈلۈك 
2433 n#0.0050 10 شاپتۇل 

2434 
v#

 تارقاقالشتۇرۇش
10 0.0050 

2435 n#0.0050 10 نهۋا 
2436 n#0.0050 10 شتات 
2437 n#0.0050 10 مۇزېي 
2438 n#0.0050 10 دەپنه 
2439 a#0.0050 10 دىنىي 
2440 v#0.0050 10 ھار 
2441 v#0.0050 10 ئۈلگۈر 
2442 a#0.0050 10 خاالس 
2443 a#0.0050 10 نادىر 
2444 a#0.0050 10 خالىس 
2445 n#0.0050 10 راسخوت 
2446 a#0.0050 10 خالىي 
2447 n#0.0050 10 بارماق 
2448 a#0.0050 10 ئاسما 
2449 n#0.0050 10 مۈرە 
2450 v#0.0050 10 ئۆتۈل 
2451 n#0.0050 10 ئېتىش 
2452 v#0.0050 10 ئاڭالن 
2453 v#0.0050 10 سوزۇل 
2454 a#0.0050 10 جهمئىي 
2455 n#0.0050 10 مۇالزىملىق 
2456 n#0.0050 10 ئالماس 
2457 v#0.0050 10 بۇلغان 
2458 v#0.0050 10 بۆسۈش 
2459 v#0.0050 10 ئاخىرالشتۇر 
2460 a# ىقمۇزىكىل  10 0.0050 
2461 n#0.0050 10 يولۋاس 
2462 v#0.0050 10 ئاخىرالش 
2463 r#0.0050 10 نېمىگه 
2464 n#0.0050 10 ئهۋج 
2465 v#0.0050 10 پارقىرا 

2466 v#0.0050 10 چۈشۈرۈل 
2467 d#0.0050 10 ئۇشتۇمتۇت 
2468 v#0.0050 10 تازىال 
2469 n#0.0050 10 توقۇنۇش 
2470 n#0.0050 10 تون 
2471 n#0.0050 10 ئۆرۈك 
2472 n#0.0050 10 ھارۋا 
2473 a#0.0050 10 سوقىچاق 
2474 r#0.0050 10 ھېچقاچان 
2475 a#0.0050 10 پىششىق 
2476 n#0.0050 10 خهزىنه 
2477 y#0.0050 10 نهتىجىدە 
2478 n#0.0050 10 ئىستهك 
2479 d#0.0050 10 ئهزەلدىن 
2480 a#0.0050 10 بىرلهشمه 
2481 v#0.0050 10 كۈنله 
2482 d#0.0050 10 باشقىچه 
2483 d#0.0050 10 باياتىن 
2484 r#0.0050 10 ھېچقايسى 
2485 n#0.0050 10 بۈركۈت 
2486 v#0.0050 10 كۆكهرتىش 
2487 v#0.0050 10 بهلگىلهش 
2488 n#0.0050 10 يالقۇن 
2489 n#0.0050 10 كېلهچهك 
2490 n# يىشكېڭى  10 0.0050 
2491 v#0.0050 10 مۇستهھكهمله 
2492 v#0.0050 10 جازاالن 
2493 v#0.0050 10 غهزەپلهن 
2494 n#0.0050 10 ئۆكتهبىر 
2495 n#0.0050 10 ھېسابالش 
2496 a#0.0050 10 قاراڭغۇ 
2497 n#0.0050 10 ئۆسۈم 
2498 n#0.0050 10 بهدەل 
2499 v#0.0050 10 تۈزە 
2500 v#0.0050 10 يېڭىالن 
2501 a#0.0050 10 ئىناۋەتلىك 
2502 n#0.0050 10 قاراتمىلىق 
2503 v#0.0050 10 قوشۇش 
2504 a#0.0050 10 كېچىلىك 
2505 n#0.0050 10 سۆيگۈ 
2506 na#0.0050 10 نېمىس 
2507 n#0.0050 10 ئورتاقلىق 
2508 v#0.0050 10 ھودۇق 
2509 n#0.0050 10 پارتىيىۋىلىك 
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2510 r#0.0050 10 ئاللىقاچان 
2511 q#0.0050 10 كىلومېتىر 
2512 a#0.0050 10 بهرداشلىق 
2513 n#0.0050 10 دەرسخانا 
2514 n#0.0050 10 ئارمان 
2515 n#0.0050 10 ئارغىماق 
2516 a#0.0050 10 الياقهتلىك 
2517 d#0.0050 10 نېرى 
2518 n#0.0050 10 ئاغى 
2519 v#0.0050 10 قون 
2520 n#0.0050 10 قايغۇ 
2521 n#0.0050 10 پىچاق 
2522 d#0.0050 10 دەسلىپىدە 
2523 a#0.0050 10 قايىل 
2524 n#0.0050 10 چالغۇ 
2525 v#0.0050 10 تۇغ 
2526 d#0.0050 10 يېڭىچه 
2527 i#0.0050 10 ھاي 
2528 v#0.0050 10 يازما 
2529 n#0.0050 10 زىممه 
2530 a#0.0050 10 ساۋابلىق 
2531 n#0.0050 10 تىلىم 
2532 n#0.0050 10 شهرھ 
2533 n#0.0050 10 تهنتهربىيه 
2534 v#0.0050 10 ئىپادىلهش 
2535 a#0.0050 10 ساختا 
2536 v#0.0050 10 بويسۇن 
2537 v#0.0050 10 ئاغرىت 

2538 n#0.0050 10 ئىس 
2539 a#0.0050 10 مهجبۇرىي 
2540 v# كهلئه  10 0.0050 
2541 v#0.0050 10 ئۇيۇش 
2542 v#0.0050 10 كۆيدۈر 
2543 v#0.0050 10 اليىھىلهش 
2544 v#0.0050 10 يېيىل 
2545 n#0.0050 10 ئومۇمىيلىق 
2546 v#0.0050 10 سۇۋا 

2547 
n#

 مهخپىيهتلىك
10 0.0050 

2548 v#0.0050 10 ئالدا 
2549 n#0.0050 10 تىڭشىغۇچ 
2550 v#0.0050 10 سوراش 
2551 n#0.0050 10 رېئاللىق 
2552 n#0.0050 10 ئوغالن 
2553 a#0.0050 10 ھهربىر 
2554 n#0.0050 10 ناۋاي 
2555 n#0.0050 10 مانېۋىر 
2556 n#0.0050 10 غهيرەت 
2557 n#0.0050 10 زات 
2558 n#0.0050 10 ئىستانسا 
2559 n#0.0050 10 ئهسلى 
2560 n#0.0050 10 گۇمان 
2561 n#0.0050 10 مودەنگۈل 
2562 a#0.0050 10 رەڭلىك 
2563 a#0.0050 10 مهست 
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        ئاخىرقى سۆزئاخىرقى سۆزئاخىرقى سۆزئاخىرقى سۆز
كۆزنى يومۇپ ئاچقۇچه ئانا مهكتىپىم شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتىدىكى ئوقۇش ھاياتىم 

هن ئۆتكهن ئۈچ يىلنى ئهسلىسهم، ئۈچ يىل م.ئاخىرلىشىپ ئوقۇش پۈتتۈرۈش ئالدىدا تۇرۇۋاتىمهن
ئۈچۈن ھاياتىمدىكى مۇھىم بۇرۇلۇش، يۈكسىلىشلهر بولغان، مول ھۇسۇل بىلهن تولغان ئۈچ يىل 

بۇ جهرياندا ئۆز كهسپىمنى تىرىشىپ ئۆگىنىپ نۇرغۇن بىلىملهرنى ئىگىلىدىم ھهم بۇندىن . بولدى
كېيىنكى ئۆگىنىش، خىزمهت، تهتقىقاتالر ئۈچۈن ئاساس سالدىم، ئهڭ مۇھىمى بۇندىن كېيىن 

ئۈچ يىل مابهينىدە يهنه . ېمىلهرنى قىلىش، قايسى يولدا مېڭىشنى تاللىۋالدىمن
ئۇستازالرنىڭ قىزغىن يېتهكچىلىكى ۋە غهمخورلۇقىغا، ساۋاقداشلىرىم ھهم -ئوقۇتقۇچى

ئۈچ يىللىق ئىزدىنىشىمنىڭ ھوسۇلى بولغان ئوقۇش .دوستلىرىمنىڭ كۆڭۈل بۆلۈشىگه ئېرىشتىم
بۇنىڭ بىلهن قهلبىمدىكى مىننهتدارلىقىمنى بىلدۈرۈشكه .ۈتتىپۈتتۈرۈش ماقالهم ئاخىرى پ

  .پۇرسهت يارىتىلدى
ئوقۇشۇمنىڭ بۈگۈنگىچه ئوتۇقلۇق بولۇشى ۋە ماقالهمنىڭ مۇۋاپىقىيهتلىك تاماملىنىشى 
ئالدى بىلهن يېتهكچى ئوقۇتقۇچۇم، ئۇستازىم مۇھهببهت قاسىمنىڭ جاپالىق ئهجىر سىڭدۈرۈشى 

ئوقۇشقا كىرگهن دەسلهپكى چاغالردا .لىك قىلىشىدىن ئايرىاللمايدۇۋە ئهستايىدىل يېتهكچى
مهرھۇم ئۇستازىمىز خالىق مۇئهللىمنىڭ كهسپىي بىلىمى ۋە تۇرمۇش قاراشلىرىدىن زور 

ئۇ بىزدىن ئايرىلغاندىن كېيىن . ئىلھامالنالرنى ئالغان، دەرىسىنى ئاڭالشقا مۇيهسسهر بولغانىدىم
بۇ . للىمنىڭ ھهر تهرەپلىمه تهربىيىلىشىگه، كۆيىنىشىگه ئېرىشتىميهنه ئۇستازىم مۇھهببهت مۇئه

مهن ھازىر پهقهت . ئىككهيلهن مېنىڭ ھاياتىمدىكى ئۇلۇغ كىشىلهر ۋە قهدىرلىك ئۇستازلىرىمدۇر
شۇنى دېيهلهيمهنكى، سىلهرگه رەھمهت، مهن سىلهرنىڭ ئهجرىڭالرنى مهڭگۈ ئۇنۇتمايمهن ھهم 

  .ىمهنئۈمىدىڭالرنى ئاقالشقا تىرىش
ئۇقۇش داۋامىدا يهنه ئارسالن ئابدۇلال، خۇيى، مادېيۈەن، پهرىدە، ئابدۇشۈكۈر، تاش 

ئۇستازالرنىڭ  مول مهزمۇنلۇق دەرسلىرىنى ئاڭلىدىم -راخمان، چېن شۆشۈن قاتارلىق ئوقۇتقۇچى
ماقاله تېمىسىنى بېكىتىش، يېزىش جهريانىدا يهنه . ۋە ئۇالردىن مهنىۋى ئوزۇق ئالدىم

الردىن باشقا چېن شىمىن، ئۆمهر داۋۇت، شېرىن قۇربان، يارى ئهبهيدۇلال قاتارلىق يۇقىرىقى
يهنه كومپيۇتېر فاكۇلتىتىدىن ئهنىۋەر . تهكلىپلىرىگه ئېرىشتىم- ئوقۇتقۇچىالرنىڭ پايدىلىق پىكىر

مۇئهللىم كۆڭۈل قويۇپ دەرس ئۆتۈش بىلهن بىرگه كومپيۇتېر مهشغۇالتىدا زۆرۈر ياردەملهرنى 
بۇ مۇناسىۋەت بۇالرغا رەھمهت .ھهم بىر قىسىم تىل ماتېرىياللىرى بىلهن تهمىنلىدىقىلدى 

  .ئېيتىمهن
ئۇنىڭدىن سىرت ماقالهمنىڭ تاماملىنىشىدا ساۋاقدىشىم گۈلنار ئهزىز ياخشى ھهمكارالشتى 

ئابدۇقهييۇم، نۇرمۇھهممهت، مايسىگۈل، ئامىنه، ئىسمائىلجان، شىرىنائي . ۋە ياردەم قىلدى
ىق ساۋاقداشالر سۆز ئامبىرى قورۇش جهھهتته جاپالىق ئهجىر سىڭدۈرۈپ ماقالىدە قاتارل

ئابدۇخېلىل، . كۆرستىلگهندەك ستاتىستىكا نهتىجىلىرىگه ئېرىشىشىمگه ئاساس يارىتىپ بهردى
  .تۇرسۇنجان قاتارلىق ساۋاقداشالرمۇ باشقا تهرەپلهردىن مېنى قوللىدى ۋە ئىلھام بهردى

ر، قوللىشىڭالر بولمىغان بولسا ماقالهمنى يېزىپ چىقالمىغان سېلهرنىڭ ياردىمىڭال
مهن سىلهردىن تۇلىمۇ مىننهتدار، ماقالهمنى ئاددىي ئهمما قهلبىمنىڭ چوڭقۇر يېرىدىن . بۇالتتىم

  .سۆزى بىلهن ئاخىرالشتۇرىمهن» رەھمهت«ئېتىلىپ چىققان 



 115 

学位论文独创性声明学位论文独创性声明学位论文独创性声明学位论文独创性声明 
 

本人声明，所呈交的学位论文系本人在导师指导下独立完成的研究成果。文中依法引用
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