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كىرىش سۆز

تىلئاناۋەئانىالر-ئاتاھۆرمەتلىك،ئەلەيكۇمئەسساالمۇ
!ئوقۇتقۇچىلىرى

بولۇپ،قۇرۇلغانيىلى-2016دەرسخانىسىتىلئاناتاشئالما
ئانا،يېتەكلەشۋەبېرىشمەسلىھەت،ئۆتۈشدەرستوردادەرسخانىمىز

ۇتۇشئوقئىلغارۋەتارقىتىشتۈزۈپياللىرىنىىرېماتدەرسلىكتىل
ۋەيەتكۈزۈششەكىلدەقوللىنىشچان،ۋىەنەزەرىيتودلىرىنىېم

مچىياردەۋەئويۇنالرنىھەرخىلدىغانىبولياردەمچىئۆگىنىشىمىزگە
مائارىپىغاىلتئانائائىلەمۇھاجىرەتتىكىئارقىلىقتونۇشتۇرۇشقورالالرنى

ەتمەقسبولۇشنىياردەمچىخىزمىتىگەمەكتەپلىرىنىڭتىلئاناۋە
.قىلىدۇ

ىلتئاناررىيالالېماتدەرسلىكتارقىتىۋاتقانتۈزۈپدەرسخانىمىز
ىۋاقت،مايقارىبولۇشىغائالدىراشخىزمىتىنىڭۋەتۇرمۇشپىداكارلىرىنىڭ

بۇ.دۇچىقىپۈتۈپبەدىلىگەقىلىشىئەجىرئاجرىتىپنىنىزېھۋە
تىلنىڭبۇۋەۈنئۈچتىلىمىزئاناقىسىلىۋاتقانبوينىرىېكۈنسيالالرتېرىما

.ىلىدۇتارقىتھەقسىزئۈچۈنبالىالرسۆيۈملۈكبارلىقبولغانئىگىسى
سېتىپ،پكۆپەيتىيالالرنىېرىماتبۇشەخسنىڭياكىئورۇنبىرھەرقانداق
تۈزۈشيالىىرېماتدەرسلىكتىلئانا.چەكلىنىدۇقىلىشىكىرىميئىقتىسادى

PDFماتېرىيالنى،بىرھەرقانداقتارقاتقانتۈزۈپدەرسخانىمىزئۈچۈن
.لىنىدۇچەكھەمئىشلىتىشئېلىپكېسىپخالىغانچەھۆججەتلىرىنى

،ۇلساتۇغزۆرۈرىيىتىئىشلىتىشئۆزگەرتىپلىرىمىزنىماتېرىيال
.ئەسكەرتىمىزسەمىمىيئېلىشىڭالرنىرۇخسىتىمىزنى



چىمەن دوپپابادام دوپپا

دۇخاۋا دوپپا
غۇلجا 
دوپپىسى



چەشمە دوپپاگىلەم دوپپا

ئۈنچە دوپپاائەتلەس دوپپ



تەلپەكتۇماق

شاپاق دوپپااچاچلىق دوپپ



چىمەن دوپپا نامىمدۇر،
.يېشىل رەڭگە ئامراقمەن
باتۇر ئۇيغۇر ئەركەككە،
.ھەمراھ بولغان بايراقمەن

چىمەن دوپپا
اق سۇس يېشىل رەڭلىك تەگلىككە ئاق رەڭلىك باش

ن دوپپا گۈللىرىنىڭ نۇسخىسىنى بېسىپ ئىشلىگە
كى بولۇپ، گۈزەل قەشقەر، ئاتۇش قاتارلىق جەنۇبتى

دىغان يۇرتالردا ئۇيغۇر ئەركەكلىرىنىڭ ياقتۇرۇپ كىيى
.باش كىيىملىرىدىن بىرى

بادام دوپپا
اختا قارا، قىزىل، قېنىق يېشىل ياكى كۆك رەڭلىك پ

ياكى دۇخاۋا رەختلەرگە ئاق رەڭلىك بادام گۈلىنى 
رىنىڭ ئۇيغۇر يىگىتلى. چۈشۈرۈپ ئىشلەنگەن دوپپا

.سىمۋوللۇق دوپپىلىرىدىن بىرى

رەختىم پاختا، دۇخاۋا،
.بادام دوپپا بولۇرمەن

،ئۇيغۇر يىگىت ئوغالننىڭ
.بەلگىسىمەن، تاجىمەن

غۇلجا دوپپىسى دەيدىكەن مېنى،
.چۈنكى ماكانىم ئىلى دىيارى

ار،سادىر پالۋاندەك كۈرمىڭ پەخرىم ب
.الىينەقىشلەردىن، زىننەتتىن خ-گۈل

گۈل چۈشكەن دوپپا،-دۇخاۋا دوپپا
توقسۇننىڭ كۈنى چۈشكەن -تۇرپان

دوپپا،
ئۈزۈمى داڭلىق ئەزىز دىيارىم،

.وپپايالقۇن تاغلىرىنىڭ ئوتى چۈشكەن د

غۇلجا دوپپىسى
قىزىل رەڭلىك دۇخاۋا رەختتىن يۇمۇالق شەكىلدە 
جا تىكىلگەن سىدام دوپپا بولۇپ، خۇش چاقچاق غۇل

.ئەرلىرىنىڭ سىمۋوللۇق دوپىسى-يىگىت

دۇخاۋا دوپپا
ك قارامتۇل يېشىل ياكى كۆك، سۆسۈن، قىزىل رەڭلى

دۇخاۋا رەختلەرگە ماس رەڭلەردە گۈل دەستىلىرىنى 
وقسۇن ت-كەشتىلەپ ئىشلىگەن دوپپا بولۇپ، تۇرپان

دىيارىدىكى ئەرلەرنىڭ سىمۋوللۇق باش كىيىمى
.ھېسابلىنىدۇ



دوپپا نامىمدۇر مېنىڭ،ەچەشم
.قوشاق ماكانى-يۇرتۇم بېيىت

قوغۇن، چىالن، كەشتىلەر 
.داڭلىق

.ئەزىز تۇپراق قۇمۇل دىيارى

ادوپپچەشمە
ىرىنىڭ قۇمۇل كەشتىچىلىكى ئۆزىنىڭ رەڭدار ۋە نۇسخىل

زەڭگەر قىزىل، يېشىل،. ئۆزگىچىلىكى بىلەن داڭلىق
قاتارلىق ئوچۇق رەڭلىك دۇخاۋا رەختلەرگە رەڭدار 

ىرىنى يىپالر بىلەن پورەكلەپ ئېچىلغان گۈل نۇسخىل
ى بۇ دوپپا قۇمۇل دىيارىدىكئىشلىگەن چۈشۈرۈپ 
سى يىگىتلىرىنىڭ سىمۋوللۇق بەلگى-ئۇيغۇر قىز

.ھېسابلىنىدۇ

گىلەم دوپپا
دىن بىرى ئۇيغۇر كەشتىچىلىكىنىڭ گۈزەل نامايەندىلىرى

ەن بولغان بۇ دوپپىغا گىلەم نۇسخىلىرى چۈشۈرۈلگ
ۈزەل دەپ ئاتالغان بولۇپ، گ« گىلەم دوپپا»بولغاچقا، 

رىدىن قىزالرنىڭ ياقتۇرۇپ كىيىدىغان دوپپىلى-خانىم
.بىرى

گىلەم دوپپام چىرايلىق،
.گىلەم كەبى گۈل بىلەن

مومام قولدا ئىشلىگەن،
.ئەجرى ھەم مېھرى بىلەن

ئۈنچە مارجان تىزىلدى،
.قىزىل دوپپا ئۈستىگە

،سۇمبۇل چاچلىق ئۇيغۇر قىزنىڭ
.زەپ ياراشتى ھۆسنىگە

ۇ،ئەتلەس كۆينەك كىيىۋاپت
.ئۇيغۇرنىڭ قىزى

زەپمۇ ئوبدان يارىشىپتۇ،
.ئەتلەس دوپپىسى

(مارجان دوپپا)ئۈنچە دوپپا 
-ەقىزىل ياكى باشقا رەڭلىك دۇخاۋا رەختلەرگە ئۈنچ
پا مارجانالرنى گۈل شەكلىدە تىكىپ ئىشلىگەن دوپ

ان بولۇپ، ئۇيغۇر كىچىك قىزلىرىنىڭ ياقتۇرىدىغ
.يارىشىملىق باش كىيىمى ھېسابلىنىدۇ

ئەتلەس دوپپا
رىدىن بىرى قىزلىرىنىڭ سىمۋوللۇق كىيىملى-ئۇيغۇر خانىم

تلەس بولغان ئەتلەس كۆينەكلىرىگە ماسالشتۇرۇپ، ئە
.پامارجانالرنى قوشۇپ تىككەن دوپ-رەختلەرگە ئۈنچە



ۇم دوپپىالرنىڭ ئىچىدە، جۇغ
.ھەممىدىن كىچىك

كېرىيەنىڭ تەلپىكى،
.كخۇددى سىرلىق بىر ئىشى

تەلپەك
ل باش خوتەن كېرىيە ئاياللىرىنىڭ ئۆزگىچە  بىر خى

ارقىراق كىيىمى بولۇپ، قوزىنىڭ يۇمران يۇڭلىرىدىن، پ
ەرىپى ئاستى ت.يىپلىق تاۋارالرنى قوشۇپ تىكىلىدۇ

ا سانتىمېتىر چوڭلۇقت4~3سانتىمېتىر، ئۈستى 10~8
ەن بولۇپ، ئايالالر باش ياغلىقىغا يىڭنە مىخ بىل

ئوخشىمىغان سورۇنالرغا . مۇقىمالشتۇرۇپ تاقايدۇ
قاراپ ئوخشىمىغان تاشلىقالرنى قوشۇپ، ئۆز 

.كەيپىياتىنى ئىپادىلەپ بېرەلەيدۇ

تۇماق
ىرى ئۇيغۇرالرنىڭ ئەنئەنىۋى باش كىيىملىرىدىن ب

بولۇپ، ئىچىگە قوي يۇڭى ياكى  پاختا ئېلىپ
اسوندا ئوخشىمىغان يۇرتالرنىڭ ئۆزگىچە پ. تىكىلىدۇ

ئەرەنچە ۋە ئايالچە تۇماقلىرى بار بولۇپ، 
.ھەممىسىنىڭ ئۆزگىچە ناملىرى بولىدۇ

قارا پاقالن يۇڭىدىن،
.تۇماق كىيدىم بېشىمغا
ئىسسىق، شامالالر،

.يېقىن كەلمەس قېشىمغا

ا،ئاق دوپپا، شاپاق دوپپ
.لۇردوپپىالرغا ئەستەر بو
ڭ،ئۇنى باشتىن ئايرىما
.ردوپپىڭىز پاكىز بولۇ

،پاتىمەمنىڭ قىرقىم چېچى
.ئاستا ئۆسۈپتۇ

ئۆرمە چاچلىق ئۈنچە دوپپا،
.ياردەم قىلىپتۇ

شاپاق دوپپا
دوپپا ئاق رەڭلىك پاختا رەخت ياكى توردىن تىكىلگەن

ئىچىگە بولۇپ، ئادەتتە ئەرلەر دوپپا ياكى قالپاقالرنىڭ
ىنىڭ باشتا مەقسەت دوپپ. ئەستەرلىك قىلىپ كىيىۋالىدۇ

مۇقىم تۇرۇشى ئۈچۈن، ھەم دوپپا ئىچىنى پاكىزە
.تۇتۇش ئۈچۈن

چاچلىق دوپپا
ئۇزۇن ئۆرۈمە چاچالرنى ياخشى كۆرىدىغان ئوماق 

وپپا ئۇيغۇر قىزلىرى ئۈچۈن ئاالھىدە ئىشلەنگەن بۇ د
تىن ئۈنچە، گىلەم ياكى ئەتلەس دوپپىالرغا قارا يىپ
ولۇپ، ئۆرۈلگەن يالغان چاچالرنى تىكىپ ئىشلەنگەن ب

لىرىدىن كىچىك قىزالرنىڭ ياقتۇرۇپ كىيىدىغان دوپپى
.بىرى


