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 لىٌوالرًىڭ ساغالهلىق لۆرسەتمۈچىٌى بىلەهسىس؟

 

 تاشپوالت روزى ئەزىس

 

لىٌوغا  لىٌو لۆرۈشوۇ بىرتۈرلۈك هەدەًىي پائالىيەت، شۇڭا   

هۇًچە بىلىولەرًى ئىگىلەپ قويغاًٌىڭ زىيىٌى -ئائىت ئاًچە

لىچىكن ئكادەهلەر تكوپى ئىچىكەە اەرقايسكى -يوق. چوڭ

بولوىغاًكە  قاًكە ق  چكگر سكىقاتالهغا هۇًاسكى  ئكمكر ي 

لۆڭۈلسككىسلىملەرًىڭ يككۈز بكرىككەىغاًلىگى بىككسڭە ئايككەىڭ. 

بۈڭۈي هەي لىٌو دەرىجىسى) يەًە سكاغالهلىق دەرىجىسكى 

تكوال چۈشكەًچە بكرىك  -دەپوۇ ئكلىٌىۋ تىەۇ( اەقگىەە ئكاز

 ئۆتەي.

بىرتۈرلككۈك ئككۆلچەن، يەًە بىرتۈرلككۈك  دەرىجىسككىلىٌككو 

پايەىلىٌىش قىووەت ئۆلچىوى. بۇًىڭە  لىٌوًىڭ هەزهۇًىغا 



ئاساسەي هۇًاسىۋەتلىن دەرىجە بكمىتىلى ، هەزلۇر فىلىوٌى 

 ىەۇ.لۆرۈشمە هاس لكلىەىغاي لۆرەرهەي توپى بكمىتىل

دۇًيككا هىگياسككىە  بىككرلىممە لەلككگەي، ئكٌىككق بىككر لىٌككو 

، بىرلىممە لەلگەي ئكۆلچەن پىرىٌسىپىدەرىجىسى بكمىتىش 

بولغاًلىگى ًاهەلۇن. ئەهوا بۇًىكڭ قكار توىلىگى اەرقايسكى 

 دۆلەتلەردە ئۆسوۈرلەر ۋە بالىالرًى قوغە شتىٍ ئىبارەت.

لەىكە  لكمىٍ لكۆپىٌچە اكالالرد  ئىگتىسكادىي هەًكپەئەت ئا

هەزلۇر دەرىجە لۆرسكەتمۈچى رولىٌكى يوقىتىك  قويواقتكا، 

بىرقىسككىى لىٌككو سككودىگەرلىرى هەزلككۇر قائىككەىگە رى ككايە 

ئۆسكككوۈرلەر تكككوپىٌى زور ۋ ًلىكككق ۋە -قىلوكككاي، يكككا 

شككەاۋ ًىيلىق هەزهككۇًى قكتىلغككاي لىٌوالرًىككڭ ئاساسككلىق 

ئايالًكككەۇرۇپ قويۇۋ تىكككەۇ. ئۇًىڭكككەىٍ  ئكستىوالچىسكككىغا

اەقكتە بىلىكەىغاًالر پەقەتكال يكوق دليەرلىكن  بكۇ بىسلەردە

بولۇپ، شۇ سەۋەبتىٍ بەزى هەسىلىلەر لكلىك  چىگىۋ تگكاي 



 بولۇشى تەبى ىي.

قاتكارلىق  لكورليە،  يكاپوًىيەًۆۋەتتە ئاهكرىما، ئەًگلىكيە، 

ساًاقلىگال دۆلەتلەر لىٌو دەرىجىسكىٌى بكمىكتىش اەقگىكەە 

لەتكلەردە خىلىال هۇلەهوەل تكۈزۈن بكمىكتمەي. ًۇرغكۇي دۆ

لىٌو دەرىجىسىٌى بكمىتىش لوًمرلت قاًۇًى لۈچمە ئىكگە 

ئەهەس، بەلمككى هۇشككۇ لەسككى  ئىچمككى قۇرۇلوىسككىە  

لوًمرلكككت چەللىكككوە لكككۈچىگە ئىكككگە بولكككۇپ، پەقەت 

 .خۇالسىلىٌىەۇئەسمەرتىش بكرىش بىلەي  لۆرەرهەًلەرڭە

خكۇددى تاهالكا قكپىغكا ئەسكمەرتىش  بۇيەردەئەڭ هۇاىوى 

تكالال  اوقكۇقى بولىكەۇ.  ىسكتكوالچىالرد ئ، يكسىلغىٌىەەك

 لكرەك. بىلىشلىٌو لۆرۈرهەًلىرى ئۆزىٌى قوغە شٌى 

سكىٍ سكود  سااەسكىەىمىلەرهۇ بكۇ -ئۇًىڭەىٍ باشگا ئكۈي

جەاەتكككتە هەدەًىكككي اەرىمەتٌكككى ئىۇكككگا ئاشكككۇرۇپ، 

ئىسككتكوالچىالرغا ًىسككبەتەي يۈلسككەك هەسكك ۇلىيەتچاًلىگٌى 



خىككم هەًسىرىٌككى ئىۇككگا ئاشۇرۇشككى لكككرەك. ئەلككۋەتتە بۇ

 لۆرۈ  هۇهمىٍ. دۆلەتلەردىالتەرەقگىي تاپگاي 

اككازىرچە دۆلىتىوىككس لىٌككو سااەسككىەە بۇخىككم دەرىككجە 

 سىياسىيغاتۈزۈهىەىٍ تكخى سۆز ئاچگىلىوۇ بولوايەۇ، ئەهوا 

ياتىەىغاي چەلكلە  ئۆلچەهلىرىٌىكڭ بكارلىگىٌى اەهوىوىكس 

 بىلىوىس.

قىرىككە  قەت ىككي ًەزەر، يۇ بولىۇككىەىٍهەيلككى قاًككە ق 

ئكيتىلغاًەەك تالال  اوقۇقى يەًىال ئكۆزىوىسدە بولغكاًلىگى 

سككەۋەبىەىٍ، بۇًككەىٍ لكككيىٍ لىٌككو لۆرۈشككتىٍ ئىلگىككرى 

دىگككگەت قىلىۇككگا تكگىۇككلىن هۇشككۇًە ق بىككر ئىككش بككار 

 ئىمەًلىمىٌى بىلى  قويساق بولىەۇ.

تككوردىٍ هۇًاسككىۋەتلىن هاتكرىيككالالرًى لۆرۈشككۈهچە اككازىر 

ئاهكرىمكا، ئەًگلىكيە،  لىرڭۈزۈۋ تگاي بىسڭە ئاساسلىق لىٌو

قاتكارلىق …، سكىٌگاپور، ئىكر يلورليە، شياڭگاڭ، ياپوًىيە



ئكٌىق بەلگىلىوىسكى بكار اەن  بۇاەقتەر يوًالرًىڭ -دۆلەت

 ئكٌىق ئەسمەرتىۇى بار.

 

ئككككارىوىسدىمى ئاهكرىمككككا لىٌككككولىرى  يەردەهەي بككككۇ 

هەسككتاًىلىرىٌىڭ لۆپلككۈلىٌى لككۆزدە تۇتككۇپ، ئاهكرىمككا 

 لىرىٌىڭ دەرىجە ئايرىلىۇٌى توًۇشتۇرۇپ ئۆتەي:لىٌو

 

 ئاهكرىما لىٌولىرىٌىڭ دەرىجىگە ئايرىلىش ئەاۋ لى

 

 MPAA«) ئاهكرىمككا لىٌككو ئۇيۇشوىسككى»ئاهكرىمىككەىمى 

 The Motion Picture Association ofتولكۇق ًكاهى 

America  ئىۇككتاتىغالككالىرورًىيە  ئىۇككتابى( ًىككڭ بككا 

 MPAAقۇرۇلغككاي.  يىلككى-2211جايالشككگاي بولككۇپ، 

ئاهكرىمكككككا لىٌوچىلىگىككككككەىمى هكككككۇاىى ئورڭككككككاي 



 ۋ شككىڭتوًە ۋە  ئككاًلللك -لككوس MPAAاكسككابلىٌىەۇ.

ئەز لىرى ئۈچۈي هۇالزىوەت قىلىەۇ. ئۇًىكڭ ئەڭ ئاساسكلىق 

اەي ەتلىن ۋەزىپىلىرىٌى ئاهكرىمىەىمى يەتتە چوڭ لىٌكو ۋە 

 لىكەىرلىرىتكلككۋىسىيە ڭىگاًكت شكىرلەتلىرىٌىڭ رەئىك  ۋە 

 ستىگە ئالىەۇ.ئۈ

 ئۇالر :

 (Walt Disney Company)شىرلىتى دلسٌى.2

 شكككككككككككككككككككككىرلىتى. سكككككككككككككككككككككوًىي 1

(SonyPicturesEntertainment,Inc) 

 Paramount Pictures) شكككىرلىتى پار هوًكككت. 3

Corporation) 

 فككول ئەسككىر - 12. بىككسڭە ئەڭ توًۇشككلۇق بولغككاي 4

 (Twentieth Century Fox Film Corp) شىرلىتى

 (UniversalStudios,Inc) ئىستۇدىيەسىىۋلرسال . ئۇ5ً



 (Warner Bros) شىرلىتىئۇلىالر -ئالا ۋلرًكر. 6

7.Metro-Goldwyn-Mayer شىرلىتى  (MGM) 

MPAA  تكلكۋىسىيە ئەسەرلىرىٌىڭ دەرىجە -بكمىتمەي لىٌو

 تۆۋەًەىمىچە : تۈزۈهى

 

G دەرىجە 

 (GENERAL AUDIENCES All ages admitted) 

لۆرۈشككمە  قور هىككەىمىلەردەرىككجە، اەرقايسككى  ئاهوىبككا 

بولىەۇ. بۇ دەرىجىەىمى فىلىولەردىمى هەزهۇًالردىٍ بالىالر 

بىلەي چوڭالر ئورتاق بەار ئاالاليكەۇ. يالىڭكا ، جىٌسكىي 

، زور ۋ ًلىق لۆرۈًۈشلىرى بولوايەۇ. چكمىشئاالقە، زەاەر 

 ًورهال تۇرهۇشتىمى ًورهال ئاالقە تەسۋىرلىٌىەۇ.

PG جەدەرى 

 (PARENTAL GUIDANCE SUGGESTEDSome 



material may not be suitable for children) 

 

ئاًىالرًىكككڭ -بكككۇ ئكككادەتتىمى دەرىكككجە بولكككۇپ، ئاتكككا

اەهر الىگىە  لۆرۈ  تەشەببۇس قىلىٌىەۇ، ئەهوا ئايرىى ئاز 

سكۆزلەر بالىالرغكا ئۇيغكۇي -لۆرۈًۈشكلەر، ڭەپ قىسكىىبىر 

ئكيتگاًكە  جىٌسكىيەت،  لەلوەسلىمى هكۇهمىٍ. هۇًكە قچە

زەاەر، زور ۋ ًلىق، تكررورلۇق لۆرۈًۈشلىرى بكار بولسكىوۇ، 

ئىٌتايىٍ قىسگا، يالى هۇۋ پىكق بولكۇپ چەلكتىٍ ئكۇكى  

لەتوىگەي االەتتە. )ئەهوا سەهىوىسدە بولسۇًمى بۇ بااكا 

سكككۆزى هكٌىكككڭ ئەهەس، بەلمكككى شكككۇ ئۆلچەهكككەىمى 

لىگىغا چۈشەًەۈرۈ ، شۇڭا اەقىگەتەي شكۇًە ق بولىكەىغاً

 لاپالەت بكرەلوەيوەي.(

PG-13 دەرىجە  

 (PARENTS STRONGLY CAUTIONED Some 



material may be inappropriate for children 

under 13) 

 

ياشكتىٍ تكۆۋەًلەرڭە  23بۇهۇ ئادەتتىمى دەرىجە ، لككمىٍ 

هاس لەلوەيكەۇ. يكتەلچىلىكن قىلىۇكتا ئىٌتكايىٍ سكەزڭۈر 

دلوەلچككى بىككر قىسككىى بولككۇ  تەشككەببۇس قىلىٌىككەۇ، 

هەزهككۇًلىرى بالىالرغككا ئىٌتككايىٍ هككاس لەلوەيككەۇ. بككۇ 

دەرىجىەىمى لىٌوالرد  قوپال، زور ۋ ًلىق لۆرۈًۈشكلىرىٌىڭ 

هىگە رى لۆپ بولوىسكىوۇ، ئكارىالپ يالىڭكا  لۆرۈًكۈ ، 

سۆز دلگەًكەەللەر ئكۇچر پ -، هەيٌەت ڭەپچكمىشزەاەر 

 تۇرىەۇ.

R دەرىجە 

 (RESTRICTED Under17requiresaccompanying 

parent or adult guardian) 



ياشكتىٍ تۆۋەًلەرًىكڭ  27بۇ چەللە  دەرىجىسىگە تەۋە، 

ئاًكا، هەخسكۇس يكتەلچىلەرًىكڭ -لۆرهەسلىمى يالى ئاتا

لۆرۈشكى تەشكەببۇس قىلىٌىكەۇ(ئاهكرىما ۋە  يكتەلچىلىمىەە

. بكۇ خىلكەىمى فىلىوكلەردە لكلىكەۇياۋروپا ئەللىرىگە هاس 

زور ۋ ًلىككق، زەاەرڭە ئاالقىككە ر هەزهككۇًالر جىٌسككىيەت، 

سكۆزلەرهۇ لكۆپ -هەيكٌەت ڭەپ -بىرقەدەر لكۆپ، قوپكال

 ئۇچر يەۇ.

 

NC-17 دەرىجە 

(NO ONE 17 AND UNDER ADMITTED) 

بىكردەك چەللىٌىكەۇ، بكۇ  لكۆرۆرهەًلەرياشتىٍ تكۆۋەي  27

ئادەتتە قور هىغا يەتمەًكلەر لۆرۈشكمە بولىكەىغاي فىلىوكلەر 

فىلىوكلەردە جىٌسكىي تۇرهكۇ   بۇخىلەىمى.  اكسابلىٌىەۇ

لۆرۈًۈشلىرى لۆپ اەن ئىٌچىمە تەسۋىرلەًگەًەىٍ تاشگىرى 



يەًە لۆپ هىگە رد  زور ۋ ًلىق لۆرۈًۈشكلىرى بولىكەۇ. بكۇ 

 خىم لىٌوالرًى ئاهوىۋى لىٌوخاًىالرد  قويۇشوۇ چەللىٌىەۇ.

 

هەًكككەىٍ يەًە بىكككر قككككتىى ئەسكككمەرتىش : يكككۇقىرىگى 

ئايرىوىسكى  لكۆرۈرهەًلەربيكمكت قىلىٌغكاي ئو چەللىوىلەرڭە

ئاهكرىمىلىگالرًىككڭ ئەخككالق ئككۆلچىوىگە ئۇيغككۇي لكلىۇككى 

، ئەهوا بىسڭە هاس لكلىەىغاي لەلوەيكەىغاًلىگىٌى تەبى ىي

 ئەقىللىن بولغاي سىس جەزهەي بىلەلەيسىس.

 

دىكٍ ۋە ئەخكالق  دەرىجىسكىقىسگىسى، بۇ يەردىمى لىٌو 

لىرىگە ئۇيغۇي بولغاًلىگى قاتارلىق خاس هەدەًىيەت ئۆلچەه

سككەۋەبىەىٍ خەلگ ككار لىق بىككرلىممە لەلككگەي ئۆلچەهٌىككڭ 

بارلىگگا تەس. سۆزۈهٌىڭ ئىسپاتى سۈپىتىەە تىپىن ئىسكالن 

دۆلىتى بولغاي ئىر ًٌىڭ لىٌو تەسكتىگال  تكۈزۈهىٌى تىلغكا 



 ئكلى  ئۆتەي:

هاتكرىيالەىٍ لۆرۈشۈهچە ئىر ًٌىڭ لىٌو تەستىگال  تۈزۈهى 

تاپىەۇ: بىرىٌچكى باسكگۇچتا، لىٌكو  تەرلىبٍ باسگۇچتى 4

قىلىككەۇ. ئىممىٌچككى  قوبككۇلتەلۇككۈرۈ   سكٌارىيەسككى

باسككگۇچتا، رول ئالىككەىغاي ئارتىسككالر ۋە لىٌككو ئىۇككلە  

خككادىولىرى تەلۇككۈرۈلىەۇ. ئككۈچىٌچى باسككگۇچتا، لىٌككو 

پۈتمەًككەىٍ لكيىٌمككى تككۇًجى ئەۋرىۇككمە تەلۇككۈرۈلىەۇ. 

قويكۇ  -تكارقىتىش تۆتىٌچى باسگۇچتا، هەزلكۇر لىٌكوًى 

ئككۈ   A,B,Cئىجازەتٌاهىسككى ئىلتىواسككى تەسككتىگلىٌى ، 

دەرىجە بويىچە لىٌوًى تارقىتىش، تەشۋىق قىلىش ئىۇلىرى 

 اەقگىەە تەستىق چىگىرىلىەۇ.

شۇًە ق بولغاًلىگى سەۋەبىەىٍ ئىر ي لىٌكولىرى دەرىجىكگە 

ئايرىلغاًككە  ئاهكرىمككا فىلىولىرىككەەك هەزهۇًىغككا قككار   

 Aمكككى سكككۈپىتىگە قكككار پ ئايرىلىكككەۇ. بىھكككاجەت، بەل



دەرىجىلىكككن فىلىوكككلەر ئورڭكككاي تەرەپٌىكككڭ تكلككككۋىسىيە 

ئىستاًسىسككى تەرىپىككەىٍ تەشككۋىگات ئكالًككى بىرىككەۇ، ئەڭ 

 Cياخۇى لىٌوخاًىالرد ، ئەڭ ياخۇكى ۋ قىتتكا قويۇلىكەۇ. 

تەشكككۋىگاتى  تكلككككۋىسىيەدەرىجىلىكككن لىٌكككوالر بولسكككا 

ۆۋەي لىٌوخككاًىالرد  تارقىتالوايككەۇ، بىككرقەدەر شككار ئىتى تكك

 .قويۇلىەۇ
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