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 Маќолањо бояд хулосаи тавсиявии муассисаи пешнињодкарда ё 
мутахассисони соњаро оид ба чоп дар матбуоти даврї дошта бошанд.  
 Ањамияти мавзўъ дар маќола бояд бо нишондоди натиљањои назариявию 

таљрибавї асоснок шуда, маќола хулосањои мушаххас дошта бошад. 
 Нусхаи чопии тањриршудаи маќолањо бо фосилаи 1,5-и байни сатрњо ва бо 

њарфи Times New Roman Tj, андозаи 14 ќабул карда мешаванд. Пешнињоди 
шакли электронии маќолањо (дар флеш ё ба воситаи почтаи электронї) њатмист.  
 Њаљми умумии маќола бо маводи аёнї - наќша, расм, диаграмма (агар 

бошад, фењристи адабиёт, аннотатсия бо забонњои тољикї, русї ва англисї то 100 
калима) аз 8 сањифаи чопї зиёд набошад.  
 Формулањо, рамзњо ва ишорањои њарфї бояд бо истифода аз барномаи 

Microsoft Equation тањия шаванд.  
 Идораи маљалла њуќуќ дорад маќоларо тањрир кунад, баъзе таѓйироти 

заруриро ворид намояд ва дар сурати љавобгў набудани он ба муњтавои маљалла 
ба муаллиф љавоби рад гардонад.  

 Маљалла ба хотири гуногунандешї маводеро низ нашр мекунад, ки бо он 
мувофиќ нест. Ба дурустии далелњо муаллифон љавобгаранд.  

 
 
Муњтавои маљаллаи «Маорифи Тољикистон» дархўри фаъолияти тамоми 

муассисањои соњаи илму маориф ва онњоест, ки дар роњбарї, касбият, усули кор 
дар таълим, тарбия, рушди истеъдод, такмили ихтисос, тањсилоти иловагї, 
назорати дохилимактабї, робита бо оила ва љомеа, иттињодияњои методї ва 
дањњо пањлуњои дигари илму маориф ба маслињат ниёз доранд, таљрибаи худро 
муаррифї кардан мехоњанд ва њадафашон як аст: шинохтани маќоми маориф чун 
омили амнияти миллї! 

Ваќте маљаллаи моро ба даст гирифтед, ба сањифањои он љиддї назар кардед, 
андеша, пешнињод, тањлил, фикри бикре дар робита ба муњтавои он манзури 
алоќамандон гардондед, њатман интизор бошед:  

• маорифи кишвар рушд мекунад; 
• сифати тањсилот боло меравад; 
• сатњи касбияти омўзгор бењтар мегардад; 
• идеологияи миллї шакли комил мегирад; 
• маърифати љомеа такмил меёбад...  
 Пас, биштобед, то аз манфиатњои маљаллаи «Маорифи Тољикистон» бањра 

баред. Обуна шудан ба маљалла шарти муњимми расидан ба њадафњост.  
«Маорифи Тољикистон» аз шумо ва барои шумост! 

Т А Л А Б О Т: 
 

МУШТАРИЁНИ АЗИЗ! 
 



  

 

3 «Маорифи Тоҷикистон» – №3, марти соли 2021 

ПАЁМИ  

ШОДБОШИИ ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ 

ТОҶИКИСТОН, ПЕШВОИ МИЛЛАТ МУҲТАРАМ 

ЭМОМАЛӢ РАҲМОН БА МУНОСИБАТИ  

ҶАШНИ НАВРӮЗ 
19.03.2021, шаҳри Душанбе 

 
Ҳамватанони азиз! 
Хурду бузурги мардуми 

шарифи Тоҷикистон ва кулли 
ҳамватанони бурунмарзиамонро ба 
ифтихори ҷашни Наврӯзи 
байналмилалӣ самимона табрик 
мегӯям. 

Наврӯз ҳамчун бузургтарин 
ойини мардумӣ ҳанӯз аз оғози 
пайдоиши он то ба имрӯз, ки 
таърихи беш аз шаш ҳазор солро 
дар бар мегирад, ҳамчун рамзи сари 
сол, яъне айёми баробаршавии 
шабу рӯз, эҳёи табиат, оғози 
мавсими кишту кор, ибтидои 
корҳои саҳроӣ ва фаъолияти 
кишоварзон ҷашн гирифта 

мешавад. Ҳамчунин, ҷашни Наврӯз барои мо – тоҷикон, ки меросбарони мустақими тамаддуни 
бостонии ориёӣ мебошем, аз қадим то имрӯз як падидаи бисёр қавии ҳувиятсоз, яке аз рукнҳои 
муҳимми худшиносиву худогоҳӣ, унсури ҷудоинопазири фарҳанги миллӣ ва ҷузъи барҷастаи 
ҷаҳонбиниву ҷаҳоншиносӣ ба шумор меравад. Мантиқу фалсафа ва моҳияту ҳикмати Наврӯз аз 
донишу хирад, меҳру муҳаббат, сулҳу субот ва шодиву нишот иборат буда, дар тӯли ҳазорсолаҳо 
барои мардуми мо ҳамчун омили ҳастисозу муттаҳидкунанда хизмат кардааст. Зеро ин ҷашн ба 
қалби хурду бузург суруру шодӣ мебахшад, тамоми афроди ҷомеаро сарҷамъ месозад ва кулли 
мардумро ба дӯстиву самимият ва меҳру муҳаббати инсонӣ нисбат ба ҳамдигар фаро мехонад. 
Маҳз бо ҳамин сабаб ин падидаи асили фарҳангӣ ҳаргиз куҳнашавиро намепазирад ва дар ҳама 
давру замонҳо ҳамқадаму ҳамқисмати мардуми мо боқӣ мемонад. Ҳарчанд ки дар давраҳои 
гуногуни таърихи ташаккули худ ин ҷашн таҳти таъсири монеаву маҳдудиятҳои зиёд қарор 
гирифтааст, вале бинобар асолати табиӣ, арзишу аҳаммияти ҷовидонаи мардумӣ ва фалсафаи 
нерӯманд доштанаш зиндаву поянда монда, то замони мо расидааст. Дар ҷаҳонбинии ниёгони мо 
Наврӯз таҷассуми пирӯзии нур бар зулмот, гармӣ бар сардӣ ва хубӣ бар бадӣ мебошад. Ва 
табиист, ки чунин суннати пурарзиши табиӣ ва инсондӯстонаву хайрхоҳона ба ҳеҷ гуна 
маҳдудият тобеъ намегардад. Қобили зикр аст, ки ҳавзаи тамаддунии Наврӯз дар тӯли таърихи 
дуру дарози мавҷудияти он қаламрави минтақаҳои мухталифро фаро гирифта, фарҳанги халқу 
миллатҳои гуногуни оламро рангорангу ғанӣ гардонидааст. Ва беҳуда нест, ки мардуми дунё 
ҳамдигарро бо ибораи зебои тоҷикии “Наврӯз муборак” таҳният мегӯянд. Имрӯз мо бо ифтихору 
сарфарозӣ изҳор медорем, ки ба шарофати истиқлолу озодии Ватани маҳбубамон Наврӯз – ин 
ойини бебаҳои аҷдоди худро эҳё кардем ва барои рушди минбаъдаи русуми наврӯзӣ заминаи 
мусоид муҳайё намудем. Воқеан, Наврӯзи имсола дар кишвари мо дар давраи омодагӣ ба ҷашни 
бузурги сисолагии истиқлоли давлатии Тоҷикистони маҳбубамон таҷлил мегардад, яъне баҳори 
имсола – баҳори истиқлол ва Наврӯзи он Наврӯзи истиқлол мебошад. Бинобар ин, ҳамаи мо бояд 
корҳои ободониву бунёдкориро барои истиқболи арзандаи ин ҷашни муқаддас вусъат бахшем, 
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иҷрои нияту нақшаҳои созандаамонро таъмин намоем ва шаҳру ноҳияҳои кишварро боз ҳам обод 
созем. Дар ин самт, хусусан, соҳибкорони ватандӯст ва дигар шахсони саховатпеша бояд беш аз 
пеш саҳм гузоранд, коргоҳу корхонаҳои истеҳсолӣ бунёд намоянд, иқтидори иқтисодии 
мамлакатро тақвият бахшанд ва барои ҳамватанонамон ҳарчи зиёдтар ҷойи корӣ таъсис 
диҳанд.Дар натиҷаи тадбирҳои амалинамудаи Ҳукумати мамлакат ва бо дастгирии соҳибкорони 
бонангу номуси мо танҳо дар ҳафт соли охир дар кишвар беш аз як миллион ҷойи корӣ таъсис 
дода шуда, шумораи шаҳрвандоне, ки ба муҳоҷирати меҳнатӣ мераванд, 60 фоиз коҳиш ёфт. Мо 
бояд минбаъд низ амалисозии ҳадафи стратегии саноатикунонии кишвар, рушди соҳаи 
кишоварзӣ ва муҳайё кардани ҷойҳои нави кориро вусъат дода, бо ҳамин роҳ шиддати 
муҳоҷирати меҳнатиро паст намоем. Дар ин раванд, зарур аст, ки фаъолияти марказҳои таълими 
калонсолон куллан беҳтар карда, шумораи ҳарчи бештари сокинони мамлакат ба омӯхтани касбу 
ҳунар фаро гирифта шаванд. Аз замонҳои қадим дар байни мардуми мо таомуле роиҷ буд, ки 
тибқи он Наврӯзро бо сару либоси идонаи миллӣ, хонаву кошонаи тозаву озода ва маҳаллу 
деҳоти ободу ороста истиқбол мегирифтанд. Бовар дорам, ки ин анъанаи нек дар байни мардуми 
мо, махсусан, соли ҷорӣ, яъне соли воқеан таърихии сиюмин солгарди истиқлолу озодии 
Ватанамон густариши боз ҳам бештар пайдо мекунад. Ҳамчунин, бо эътимоди комил изҳор 
менамоям, ки кишоварзони шуҳратманди мамлакат ҳар рӯзи баҳорро самаранок истифода карда, 
барои ҳосили фаровони зироатҳои кишоварзӣ ва ҳифзи амнияти озуқаворӣ заминаи устувор 
мегузоранд. 

Хотирнишон месозам, ки баҳор фасли зудгузар мебошад. Тибқи пешгӯии созмонҳои 
бонуфузи байналмилалӣ ва коршиносони сатҳи ҷаҳонӣ соли 2021 барои мардуми сайёра яке аз 
солҳои вазнинтарин ва ҳатто ҳалокатбор хоҳад буд. Дар чунин шароит мо бояд боз ҳам бештар 
заҳмат кашида, ҳаҷми истеҳсоли маҳсулотро афзоиш диҳем ва нагузорем, ки мардуми мо аз 
лиҳози таъминот бо маводи ғизоӣ танқисӣ кашанд ва муҳтоҷи дигарон шаванд. Ман ба 
кишоварзон ва ҳамаи онҳое, ки дар ихтиёри худ як ваҷаб замин доранд, муроҷиат карда, даъват 
менамоям, ки бо истифода аз боду ҳавои мусоиди баҳорӣ кишти зироатҳоро сари вақт анҷом 
диҳанд, аз як замин ду – се ҳосил рӯёнанд ва ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти ғизоиро зиёд намоянд. 
Дар ин самт, зарур аст, ки барои бо маводи ғизоӣ боз ҳам беҳтар таъмин намудани ҳар як оила 
заминҳои наздиҳавлигӣ ва президентӣ низ самаранок истифода карда шаванд. Хусусан имсол, ки 
таъсири пандемияи коронавирус, буҳрони шадиди иқтисодиву молиявӣ ва натиҷаи манфии он – 
болоравии нархҳо ва камчин гардидани маводи ғизоӣ ба тамоми кишварҳои олам, аз ҷумла ба 
Тоҷикистони мо низ идома дорад, ҳар як сокини кишвар бояд ба ин масъала эътибори 
аввалиндараҷа диҳад. Дар ин ҷода ба тамоми кишоварзони мамлакат, соҳибкорони бонангу 
номус ва кулли сокинони кишвари биҳиштосоямон барори кор ва муваффақият мехоҳам. 

Ҳамватанони азиз! 
Солҳои охир дар байни мардуми мо ба ҳукми анъана даромадааст, ки дар арафа ва айёми иду 

ҷашнҳо шахсони дорои имконияти мусоид ятимону маъюбон, оилаҳои камбизоат ва дигар 
шахсони эҳтиёҷмандро дастгирӣ менамоянд ва дар ҳаққи онҳо ғамхорӣ зоҳир мекунанд. Дар 
робита ба ин, ба соҳибкорону тоҷирон ва дигар шахсоне, ки имконияту шароит доранд, 
хотирнишон менамоям, ки дар шабу рӯзҳои наврӯзӣ низ масъалаи расонидани кумаку 
дастгириро ба чунин шахсон фаромӯш насозанд. Бо истифода аз фурсат, ба роҳбарони тамоми 
вазорату идораҳо, сохтору мақомоти давлатӣ, раисони вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳо, хизматчиёни 
давлатӣ, соҳибкорону шахсони саховатпеша ва кулли мардуми сарбаланди кишвар як нуктаро 
такроран хотиррасон месозам: мову шумо ҳаргиз фаромӯш накунем, ки давлати соҳибихтиёр ва 
Ватани соҳибистиқлол дорем, яъне Ватан аз мост ва бурду бохташ низ аз мост. Пас, биёед, ҳама 
муттаҳиду сарҷамъона заҳмат кашем, мушкилоти иҷтимоии халқамонро бартараф намоем, сатҳу 
сифати зиндагии мардумамонро баланд бардорем, Ватани маҳбубамонро обод кунем ва обрӯи 
Тоҷикистони азизамонро дар арсаи байналмилалӣ боз ҳам таҳким бахшем. Бори дигар тамоми 
мардуми шарифи кишварро ба ифтихори ҷашни байналмилалии Наврӯз самимона табрик гуфта, 
ба ҳар як фарди Ватан ва ҳамватанони бурунмарзӣ тандурустӣ, комёбӣ, бахту саодат, файзу 
баракат ва ба Тоҷикистони маҳбубамон сулҳу суботи ҷовидона ва пешрафту дастовардҳои 
рӯзафзун орзу менамоям. 

Ҷашни Наврӯзи байналмилалӣ муборак, ҳамватанони азиз! 
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ЧЕҲРАҲОИ ИЛМ 
 

НАҚШИ ЗАНОН ДАР 

РУШДИ НЕРУИ ЗЕҲНӢ 
 
Аз ҷумла, “Кодекси оилаи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон”, Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар бораи “Барномаи давлатии 
тарбия, интихоб ва ҷобаҷогузории кадрҳои 
роҳбарикунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 
ҳисоби занону духтарони лаёқатманд барои 
солҳои 2017–2022”, Қарори Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи нақшаи амали 
“Стратегияи миллии фаъолгардонии нақши 
занон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 

2015-2020” ва ғайраҳо, ки имрӯз барои таҳкиму самаранокии фаъолияти занони мо дар соҳаҳои 
гуногун равона гардидаанд. 

 Ҳамаи ин на фақат барои дар ҷомеа пайдо кардани мавқеи занон мусоидат намудааст, балки 
имконият додааст, то занҳо дар ҳамаи самтҳои кори илмӣ–таҳқиқотӣ низ қадамҳои устувор 
гузоранд. Дар Тоҷикистони азизи мо 
занҳо дар соҳаҳои гуногуни ҷомеа бо 
қобилияту тавоноии хеш ва таҳқиқотҳои 
илмии худ ба дастовардҳои зиёде ноил 
гардидаанд. Ҳанӯз аз даврони шӯравӣ 
занҳои соҳибистеъдод ва ба касби худ 
содиқ дар кишвар хеле зиёданд. Онҳо, 
новобаста аз мушкилоти зиёди сиёсиву 
иқтисодӣ, дар давоми солҳои 
соҳибистиқлолӣ саҳми худро дар рушди 
илмҳои гуногун хеле назаррас нишон 
додаанд. Имрӯз гуфтан мумкин аст, ки дар 
кишвари мо ягон соҳае дар самти илму 
маърифат нест, ки ба занҳо иртибот надошта бошад. Занҳои кишвар дар рушди илмҳои гуногун, 
аз ҷумла, илмҳои гуманитарӣ, сиёсӣ, тиббӣ, иқтисодӣ, кишоварзӣ, илмҳои дақиқ ва бисёр дигар 
соҳаҳо кору фаъолият менамоянд. Бо вуҷуди мушкилоти зиёд дар соҳаҳои гуногуни ҳаёт рушди 
илм ва иштироки занҳо дар ин самт рӯз аз рӯз боло меравад.  

Яке аз фаъолзанони кишвар Муҳиба Ёқубова дар ҷаҳон ҳамчун олими соҳаи биология 
шинохта шуда, аз ҳисоби занон ба унвони академикӣ сазовор гардидааст. Дар нимаи дуюми асри 
XX, баъди бо дипломи аъло хатм намудани донишгоҳ ӯ ба аспирантура дохил шуда, фаъолияти 
илмии худро дар Академияи илмҳои ҷумҳурӣ оғоз намудааст. Ин зани фидоӣ тамоми ҳаёти 
хешро дар самти биология барои омӯхтани физиология ва генетикаи растаниҳо бахшида, на 
танҳо дар миқёси ҷумҳурӣ, балки дар кишварҳои ҷаҳон низ маъруфият ба даст овардааст. 
Натиҷаи таҳқиқотҳои илмие, ки бо роҳбарии ин зан гузаронида шудааст, дар чорабиниҳои сатҳи 
баланди байналмиллалии як қатор кишварҳои дуру наздик муаррифӣ гардидаанд. Бо талошу 
кӯшишҳои зиёдаш ин олима соли 2004 аз тарафи Пажӯҳишгоҳи биографии ИМА “Зани сол” 
эътироф гардид. 

Олимаи дигар Гулчеҳра Қоҳирова буда, меҳнаташ дар соҳаи астрофизика хеле бузург аст. 
Аз ин рӯ, бо қарори Иттифоқи байналмилалии астрономӣ соли 2014 як сайёраи хурд бо номи ин 
зани муваффақ гузошта шудааст. 

Яке аз аввалин занҳои тоҷик, ки дар 33 - солагӣ ба унвони доктори илмҳои тиб ноил 
гардидааст, Софя Ҳакимова мебошад. Бояд гуфт, ки бо кӯшишу талошҳо ва ташаббусҳои ин 
зани тоҷик дар қаламрави давлатҳои пасошӯравӣ аввалин лабораторияи генетикаи одам дар 

Мақому манзалати зан дар ҷомеа, 

бахусус, дар самти илму маърифат аз 

масъалаҳои актуалии замони имрӯз ба 

ҳисоб меравад. Президенти кишвар иродаи 

қавӣ ва масъулиятшиносии занонро ба 

инобат гирифта, онҳоро ҳамчун неруи 

бузурги ҷомеа эътироф карда, барои дар 

ҳамаи соҳаҳо муваффақ гаштанашон 

пайваста талош меварзанд.  

Қайд кардан бамаврид аст, ки дар 

заминаи сиёсати Сарвари кишвар доир ба 

баланд бардоштани мақому манзалати 

занон дар ҷомеа як қатор санадҳои 

меъёрӣ–ҳуқуқӣ ба тасвиб расонида 

шудаанд.  
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Душанбе сохта шуда буд. Ӯро дар ҷаҳон ҳамчун мутахассиси барҷастаи соҳаи акушерӣ ва 
гинекологияи замони худ мешиносанд.  

Фаъолзани дигар Гулнора Пулотова аст, ки ӯ рисолаи номзадиашро дар самти 
нейрохирургия соли 1966 ҳимоя намудааст. Ин бонуи боғайрат аз аввалин занҳои тоҷик 
мебошад, ки соли 1985 вазифаи пурмасъулияти вазири тандурустиро ба ӯ вогузор карданд. Маҳз 
бо талошу кӯшишҳои зиёди ӯ Маркази ташхисии диагностика соли 1990 кушода ва бо 
дастгоҳҳои гаронбаҳо муҷаҳҳаз гардонида шуда буд.  

Академики Академияи илмҳои тиббии назди Вазорати тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
доктори илмҳои тиб, профессор Мунаввара Додхоева низ дар соҳаи тиб саҳми арзанда дорад. 
Самтҳои асосии фаъолияти ин зани фидоӣ масъалаҳои саломатии репродуктивӣ ва модари солим 
буда, фаъолияти ӯ дар тарбия намудани зан – модари солим самараҳои дилхоҳ ба бор овардааст.  

Чунин занҳои фаъолу кордони тоҷик дар соҳаҳои гуногун, бахусус, дар самти корҳои илмӣ–
таҳқиқотӣ кам нестанд. Тибқи маълумотҳои Муассисаи давлатии Маркази миллии патенту 
иттилооти назди Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2018 дар 
сатҳи ҷумҳурӣ 789 нафар доктори илм ба қайд гирифта шудаанд, ки аз онҳо 118 нафар занҳо 
ҳастанд. Аз шумораи умумии номзадони илм, ки 3373 нафарро ташкил медод, 1032 нафарашон 
зан буда, аксарияти онҳо дар муассисаҳои таҳсилоти олии кишвар фаъолият менамоянд. 

Хурсандиовар аст, ки имрӯз дар ҷомеа таъсири чунин занҳои фаъол дар самти корҳои илмӣ–
таҳқиқотӣ афзуда, аксари волидон новобаста аз мушкилоти зиндагӣ, мехоҳанд фарзандони худро 
ба таҳсил раҳнамоӣ намоянд. Бахусус, дар шароити деҳот, ки аксари духтарон бо сабабҳои 
гуногун хоҳишу имконияти идома додани таҳсилро надоранд, фарогирӣ ва ҷалби духтарон ба 
муассисаҳои таҳсилоти умумӣ дар шаҳру ноҳияҳои дурдаст хеле мушкил буд. Ҳоло бошад, 
баъди ба 18 расондани синни никоҳ (ғайр аз ҳолатҳои истисноии муқарраргардида) барои 
духтарон, падару модарон низ масъулият эҳсос менамоянд. Дар масъалаи ҷалби духтарон ба 
муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ва ҷалби онҳо ба корҳои илмӣ–таҳқиқотӣ мушкилиҳои зиёд 
ба назар мерасиданд, ки дар натиҷа боиси аз таҳсил дур мондани онҳо мегардид. Тибқи 
таҳлилҳои коршиносон дар даврони шӯравӣ аз шумораи умумии донишҷӯён дар муассисаҳои 
таҳсилоти олӣ 49,7%-ро духтарон ташкил медоданд, вале дар аввали солҳои соҳибистиқлолӣ, ки 
кишвари мо мушкилиҳои сиёсию иқтисодиро аз сар гузаронид, фарогирии духтарон ба таҳсилоти 
олии касбӣ хеле коҳиш ёфта буд. Айни замон бо кӯшишу талошҳои давлату Ҳукумат таҳти 
ҳидоятҳои Пешвои миллат, сатҳи фарогирии духтарон ба таҳсил хеле боло рафта, ҳатто дар 
байни онҳо нафарони зиёде ҳастанд, ки мехоҳанд баъди хатми мактаб на фақат дар донишгоҳу 
донишкадаҳои олии кишвар, балки берун аз он таҳсили худро идома дода, касби худро такмил 
диҳанд ва бо корҳои илмӣ–таҳқиқотӣ машғул гарданд. Боиси таъкид аст, ки солҳои таҳсили 
1996–1997 шумораи умумии донишҷӯён 76 ҳазор нафарро ташкил медод, ки аз он ҳамагӣ 19,6 
ҳазор нафар ё 25,8%-ро духтарон ташкил медоданд. Ҳоло бошад, аз шумораи умумии донишҷӯён 
зиёда аз 37,7%–ро духтарон ташкил медиҳанд. Азбаски ба таҳсил фаро гирифтани наврасону 
ҷавонон яке аз самтҳои афзалиятноки соҳаи маориф ба ҳисоб меравад, барои идома додани 
таҳсил дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ квотаи президентӣ ташкил карда шудааст. Тайёр 
намудани мутахассисон тибқи ин имтиёз аз соли таҳсили 1997–1998 оғоз гардида, асосан 
духтарони ноҳияҳои дурдастро дар бар мегирифт. Баъдан ин имтиёз барои писарон низ муқаррар 
гардид, ки онҳо ба муассисаҳои гуногуни таҳсилоти олии касбӣ, бидуни супоридани имтиҳон, 
танҳо тариқи суҳбат қабул карда мешаванд.  

Дар муддати ду даҳсола ҳазорҳо занону духтарон донишгоҳҳоро хатм намуда, барои 
пешрафти ҳаёти иҷтимоию иқтисодии кишвар саҳм гузошта истодаанд. Ҳамзамон, дар байни 
онҳо нафарони зиёд идомаи таҳсил намуда, бо корҳои илмӣ–таҳқиқотӣ машғул мебошанд. Боиси 
хушнудист, ки имрӯз занону духтарони мо ба душвориҳои зиёде, ки дар зиндагӣ бар дӯш доранд, 
нигоҳ накарда, боз дар самтҳои гуногуни соҳаи илму маърифат фаъолият 
менамоянд. Ба ин васила дар тарбияи насли солиму бомаърифат, ки ояндаи 
кишвар аз онҳо вобаста мебошад, саҳми арзандаи худро мегузоранд.  

Марҳамат НАЗИРОВА – сармутахассиси  
раёсати таҳлили масъалаҳои иҷтимоии 

Маркази тадқиқоти стратегии назди  
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
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НАВРӮЗИ ДИЛАФРӮЗ 

 

ТАҶЛИЛИ ҶАШНИ 

НАВРӮЗ ДАР 

АФҒОНИСТОН 
 

Наврӯз рӯзи мурод, рӯзи ба ҳам омадан ва 

ба висол расидани ошиқону дилдодагон ва рӯзи 

дуо ба арвоҳи гузаштагон дониста мешавад. 

Мардуми ин сарзамин Наврӯзро бо номҳои 

«Наврӯзи оламафрӯз», «Наврӯзи дилафрӯз», 

«Наврӯзи хуҷастапай», «Наврӯзи ҷамшедӣ», 

«Наврӯзи ҷалолӣ» ва амсоли инҳо муаррифӣ 

намуда, маҷозан онро ҳамчун лаҳзаи падруд бо 

ғамҳо, ранҷҳо, нохушӣ ва изтиробҳои соли 

гузашта, рӯзи муборак ва рӯзи шодмониҳо 

мешуморанд. Ин рӯз дар Афғонистон ба унвони Рӯзи деҳқон низ таҷлил мегардад. Ҳамчунон, бо 

номи ҷашни Гули Сурх дар Балх, Гули норанҷ, Гули Анор дар Қандаҳор, Гули бодом дар 

Дойкандӣ, гули Ангур дар Ҳирот, Гули зард дар 

Косисо, гули Арғувон дар вилояти Парвон 

таҷлил мегардад. 

Мақсад аз таҷлили Наврӯз дар ин сарзамин 

аз бар кардани неруи тоза, омода будан ба 

корнамоиҳо, барномаҳои ояндаи худ будааст ва 

мебошад. Барояшон беҳтарин рӯзу рӯзгоре, ки 

орзу мекардаанд, ҳамин рӯз ва рӯзгори Наврӯз 

аст. Зеро дар ҳамин рӯз офтоб аз бурҷи 

дувоздаҳгона ба бурҷи ҳамал самт мегирад, ба 

гуфти онҳо ҳулул мекунад ва шабу рӯз баробар 

мешавад, ҳаво муътадил гардида, гармӣ сар 

мешавад. Мардумаш дар он ақидаанд, ки 

Яздони пок дар ҳамин рӯз оламу одамро 

офаридааст. Ҳамчунон рӯйдоди дигари 

мазҳабие, ки боиси шодмонии мусулмонон 

гардидааст, ба ҳамин рӯз иртиборт дода 

мешаванд. Чунончи, гӯё дар ҳамин рӯз бо салоҳдиди Худованд дар кӯҳи Ирфон ҳазрати 

Одаму Момоҳаво бо ҳам пайвастаанд; киштии Нӯҳ низ бо ҳамроҳонаш аз тӯфон дар ҳамин 

рӯз наҷот ёфтааст; ҳазрати Юсуф аз чоҳ берун омадааст; ҳазрати Мӯсо бо ҳаммаслаконаш аз 

дасти Фиръавн озод шудаанд. Чунин ривоятҳое, ки ба Наврӯз иртибот дода мешаванд, дар 

ақидаи ин мардум хеле зиёданд ва онро барои Наврӯзро ҳамчун ҷашн истиқбол гирифтан 

мусулмонон асоснок менамоянд.  

Муҳаққиқ Додоҷон Обидов зимни таҳқиқи фолклори мардуми Афғонистон ёдрас 

менамояд, ки Наврӯз дар Афғонистон ҳамчун Соли Нав истиқбол гирифта мешавад. Онҳо, яъне 

мардуми афғон мутаъқиданд, ки агар ҳар фард Наврӯзро бо шодию сурур, покию озодагӣ ва 

фаровонии нозу неъмат истиқбол бигирад, Соли Нав барояш то охир соли пурфайзу баракат 

Дар кишвари Афғонистон одоби 

истиқболу таҷлили Наврӯз аз қадим то 

имрӯз роиҷ аст. Он ба ҳайси яке аз 

бузургтарин ва зеботарин ҷашнҳои 

бостонии миллӣ ва арзишмандтарин 

ёдгории тамаддуни ориёӣ дониста 

мешавад. Наврӯз бо умедҳо ва орзуҳои 

фаровон барои расидан ба ояндаи 

фараҳбахш, ба ҳайси як расми анъанавии 

фарҳангӣ наслҳои имрӯзро, аз як тараф, 

бо таъриху тамаддуни тоҷиктаборҳо 

мепайвандад, аз ҷиҳати дигар, бовари 

онҳоро ба ояндаи шукуфо меафзояд. Дар 

таҷлили он тамоми табақаҳои аҳолии 

мамлакат фаъолона ширкат меварзанд. 
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хоҳад шуд. Аз ин рӯ, онҳо чанд рӯз пеш аз Наврӯз хонаҳояшонро тоза карда, зарфҳои мисинро 

сафед мекунанд, косаву пиёлаҳои доғдорро нест карда, коло, яъне либос мешӯянд ва барои худ 

сарулибоси нав медӯзонанд. Ҳангоми омадани Соли Нав, яъне Наврӯз ҳар як хонавода дастархон 

густурда, ба рӯйи он меваҷот, кулчаҳои равғанин, ки хоса ҳамин рӯз пухта мешаванд ва албатта, 

маводи ҳафтсин, яъне сабзӣ, сир, сирко, самароқ, суманак, себ ва санҷидро мегузоранд. Бояд 

қайд кард, ки шояд яке аз ҷолибтарин расми наврӯзии даризабонҳо ҳафт мева бошад. Дар воқеъ, 

онҳо ба ҷои суфраи ҳафт син суфраи ҳафт мева доранд. Ҳафт мева чист? Чизе шабеҳи солод, 

мева, ки аз ҳафт навъи меваи хушк - кишмиш, санҷид, писта, фандақ, қайсӣ, гарду ва олу 

иборатанд. Боварии мардуми Афғонистон бар ин аст, ки дар воқеъ, на ҳафт син ва на ҳафт шин 

вуҷуд доштааст, балки он чи ки аз ибтидо вуҷуд дошта, ҳафт чин буда аст. Мурод аз он ҳам 

ҳафт мевае буда, ки аз ҳафт дарахти мутафовит чида шуда ва бо таманнои файзу баракат дар 

суфра гузошта мешавад. Албатта, гоҳе ба ҳафт меваи даризабонҳо ҳафт син, сабзии пулув (палав) 

ва саману (суманак) ҳам ҳамроҳ карда мешавад. Инчунин, анъанае воҷиб аст, ки ин маводро ба 

хонаҳои дӯстону ҳамсоягон низ бо нияти фаровониву файзу баракат мефиристанд. Кӯшиш 

мекунанд, ки дар вақти ҳулули Наврӯз бедор бошанд, шамъ ё чароғ фурӯзон бошад, дар 

дегашон шир ё ширбиринҷ оҳиста-оҳиста ҷӯшида истода бошад, то ки Соли Нав ба онҳо 

зиндагии хушу ором ато намояд. Субҳи Наврӯз мардум барвақт аз хоб хеста, ширинӣ ба 

даҳон мекунанд ва сипас, ба ҳамдигар об мепошанд, дарду ғам ва қаҳру ғазабро аз сина дур 

карда, пасон либосҳои нав ба бар карда, ба истиқболи Наврӯз ва Соли Нав ба мелаҷойҳо, 

яъне наврӯзгоҳҳо рафта, каф мезананд, суруд мехонанд, рақс мекунанд. Ҳангоми бо ҳам 

вохӯрдан ҳама якдигарро бо ибораҳои маъмули «Наврӯз муборак», «Ҳар рӯзи Шумо наврӯз», 

" Наврӯзи Шумо пирӯз» табрик мекунанд. Дар мелаҷойҳои шаҳрҳои марказӣ мардуми 

тамоми касабаҳо ҳунарҳои беҳтарини дастиашонро ба намоиш мемонанд. Намоиши наслҳои 

зотии ҳайвоноти хонагӣ-гови дӯшоӣ, барзагов, буққа, асп, шутур, гӯсфанд, буз, мурғ 

баргузор мегардад ва беҳтарини онҳо бо ҷоизаҳои моливу моддӣ қадр карда мешаванд.  

Ин ҷашнро наврасону кӯдакон махсус пешвоз мегиранд, суруд мехонанд, аспакдавонӣ, 

чархифалаксаворӣ мекунанд, гудипаррониҳо мекунанд (яъне бодпаракҳо сар медиҳанд), 

мусобиқаҳои шавқовар мегузаронанд. Гулхан афрӯхта, аз болои он меҷаҳанд. Онҳо инчунин 

маросими гулгардонӣ низ анҷом медиҳанд. Дар рӯзи Наврӯз дар Афғонистон ба кӯдакон идӣ 

дода мешавад. Яке аз хусусиятҳои дигари ин мардум дар ҷашнгирии Наврӯз дар он аст, ки 

онҳо ба аёдати беморон мераванд, ба одамони ниёзманд садақа медиҳанд, гуноҳҳои 

ҳамдигарро мебахшанд, ҷӯйборҳоро тоза мекунанд, ба корҳои саҳроӣ тайёрӣ мебинанд. 

Дар як қатор шаҳру деҳоти Афғонистон бахшида ба истиқбол ва ҷашни Наврӯз мелаҳо, 

яъне маросимҳои гуногуни наврӯзӣ барпо мегардад. Аз ҷумла «Мелаи ниҳолшинонӣ», «Рӯзи 

деҳқон», «Мелаи ҷандаболо», Мелаи Шотирҳо, Мелаи Кулбакашӣ, Мелаи Суманак, Мелаи 

Боғи Латиф, Мелаи Сахӣ, Мелаи дорбозӣ, Мелаи Чабба, Меллаи тахти сафар, Мелаи 

чоршанбесурӣ, ки бархе аз онҳо бо як қатор расму ойинҳои наврӯзии дигар минтақаҳои 

Осиёи Миёна шабоҳат доранд (Дар ин бора муҳаққиқ Обидов Д. хеле батафсил сухан 

рондааст). 

Мелаи Саману (суманак) дар миёни тоҷикони Афғонистон на танҳо назари баромадани 

ҳоҷатҳо ва муродҳост, балки ба бовари баъзеҳо, ба худ хайру баракат ба армуғон меоварад. 

Суманак он қадар барои мардум муҳим аст, ки занон аз оғози шаби Наврӯз то сапедадам ба 

пухтани он машғул мешаванд. Дар канори оташе, ки рӯйи он деги бузурги суману қарор дорад, 

менишинанд, қиссагӯйӣ ва шодмонӣ мекунанд ва суруди маъмули “Суманак”-ро месароянд: 

Суманак назри баҳор аст, 

Мелаи шабзиндадор аст, 



  

 

9 «Маорифи Тоҷикистон» – №3, марти соли 2021 

Ин хушӣ соле як бор аст, 

 Соли дигар ё насиб. 

Суманак дар ҷӯш, мо кафча занем. 

Дигарон дар хоб, мо дафча занем... 

Ва албатта, қиссаи Кампири кукампиракро (Наврӯзбибиро) ба ёд меоранд. Кампирак дар 

воқеъ, ҳамон Ҳоҷӣ Наврӯзи эрониҳост. Яъне бо ҳамон Пирамарде, ки бо ришҳои баланд, 

либосҳои ранга, кулоҳи дароз ва як тасбеҳ бо ҳамроҳонаш русто ба русто мегашт, шеър мехонанд 

ва кумакҳоеро, ки ҷамъ кардаанд, ба одамон тақсим карда медоданд, мужда медоданд, ки 

зимистон поён ёфт ва баҳор, яъне Соли нав омад. Ин ба ҳамон Дед Мороз-Бобои барфӣ дар соли 

нави милодӣ ҳамчун рамзи Соли Нав шабеҳ аст.  

Аз байни мелаҳо «Мелаи ҷандаболо» махсусияти худро дорад. Он ҳар сол дар маркази 

вилояти Балх дар шаҳри Мазори Шариф ҷашн гирифта мешавад ва бо номҳои «Ҷашни Гули 

сурх» ё «Мелаи Гули сурх» низ маъмул буда, яке аз падидаҳои арзишманди фарҳангии 

Афғонистон дониста мешавад. Ин маросими ҷашнӣ барои он чунин номида мешавад, ки бо 

воқеаи барафроштани ҷанда ё байрақи мазори Ҳазрати Алӣ ибни Абутолиб –халифаи чаҳоруми 

ислом иртибот дошта, мардуми тоҷиктабор он рӯз мазори ӯро зиёрат мекунанд, ба ҷанда ё 

жандаи Алӣ ё Сахӣ рӯ меоранду мурод металабанд. Маросимест, ки бар асоси бовари мардум ба 

хилофати Имом Алӣ тааллуқ дорад. Тибқи қайдҳои муҳаққиқ Д. Обидов, ин ҷашн ба ҳайси яке аз 

мушаххасҳои наврӯзи давраи исломӣ дар тӯли садсолаҳо дар Афғонистон бо тантана таҷлил 

мегардид ва имрӯз низ ба қадре идома дорад. Тибқи навиштаҳои манбаъҳои китобӣ ва 

шифоҳӣ, пайдоиши ин маросим ба кашфи мазори ҳазрати Алӣ, ки дар аҳди салтанати 

Темуриёни Ҳирот қарор доштааст ва дар қарияи Хоҷахайронии Балх (шаҳри ҳозираи Мазори 

Шариф) дар асри 15-ум бо ташаббуси Султон Ҳусайни Бойқаро кашф гардидааст, иртибот 

дорад. Тибқи ривояте, гӯё Султон Ҳусайни Бойқаро дар хобаш мебинад, ки ҷасади Ҳазрати 

Алӣ дар мавзеи Хоҷахайрони Балх қарор дорад. Бо амри ӯ кофтуков гузаронида мешавад ва 

аз даруни мазоре ҷасадеро меёбанд ва эълон мекунанд, ки ҷасади хазрати Алӣ аст. Замоне он 

бо кӯшиши Абумуслими Хуросонӣ аз Наҷаф ба Балх интиқол дода шудаст. Султон Бойқаро 

бо маслиҳати вазираш Алишери Навоӣ ин мазорро муқаддас эълон менамояд ва фармон 

медиҳад, ки болои мазорро бо гумбадҳои зебо пӯшонанд. Бо пешниҳоди Алишери Навоӣ амр 

карда мешавад, ки ҳар сол, вақте ки дар мавзеи Хоҷахайрон мардум ба сайри гулҳои сурх 

мебароянд, он ҷо ҷандаи (байрақи) Ҳазрати Алиро барфишонда, Наврӯз ва Соли Навро ҷашн 

гирифта, барои пойдории миллат ва кишвари худ дуо кунанд. Ба ҳамин тариқ, ин ҷо бо номи 

Мазори Шариф ва зиёратгоҳу мелаҷойи мардуми Афғонистон табдил ёфт. Маросимҳои 

наврӯзӣ ва зиёратҳо ин ҷо то чил рӯз идома меёбанд ва то ба имрӯз мавҷуданд. 

 Мақсад аз ташкили маросими ҷандаболо дар ҷашни Наврӯз, ки он аз аҳди Ҷамшед боқӣ 

мондааст, хусусияти худро дошт. Аввалан, шукӯҳу шаҳомати Алиро дар байни мардум 

ҳамчун шахсияти бузург, авлиё, мушкилкушо, Шери Худо, Шоҳи Мардон муаррифӣ намуд. 

Дувум он ки бо ба ҷо овардани зиёрати Ҳазрати Алӣ ва барафрохтани ҷандаи ӯ, изҳори дуоҳо 

шукӯҳу шаҳомати ҷашни Наврӯз дучанд афзуд ва бегумон, «Маросими чандаболо» ба ҷашни 

Наврӯз табдил ёфта, обрӯю эътибори ин ҷашн дар байни мардуми мусулмон зиёд шуд. 

Чуноне ки донишманди афғонистонӣ Латифи Пидром қайд менамояд, «Балх аз оғози рӯзгори 

Ориёниҳо то замони Хуросони исломӣ ва асри Сомониён маркази аслии баргузории ҷашни 

Наврӯз будааст. Дар рӯзгори нахустин халифаҳои исломӣ таваҷҷуҳ ба Наврӯз вуҷуд надошт. 

Кашфи ин мазори мансуб ба Амирулмуъминон дар рӯзгори Темуриёни Ҳирот дар шаҳри Мазори 

Шариф ва бинои бошукӯҳе, ки барои он сохтаанд, шаҳрро ҳам аз назари миллӣ ва ҳам аз назари 

мазҳабӣ дар маркази таваҷҷуҳи мардум қарор дод. Ҷашнҳои миллӣ ва мазҳабӣ дар вилояти Балх 
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бо шукӯҳ баргузор мегардиданд. Тавассути ин маросим шаҳри Балх маркази тамаддуну фарҳанг 

будани худро нигоҳ доштааст». 

Ҷандаи Ҳазрати Алӣ дар субҳи рӯзи аввали Наврӯз бо шӯру фарёди ҳазорон марду зан, 

дуоҳо ҳамчун рамзи ҳосилот, баракату фаровонӣ, хушбахтӣ, некӣ, мушкилкушоӣ, сиҳатмандӣ ва 

ғайра дар шаҳри Мазори Шариф барафрошта мешавад ва ин ҷашнгирӣ чил рӯз давом мекунад ва 

зимни афшонидани ҷанда суруди «Рӯзи Наврӯз» садо медиҳад : 

Рӯзи Наврӯз аст, Худоҷон, ҷанда боло мешавад, 

Аз каромоти Сахиҷон кӯр бино мешавад. 

Мо на танҳо волаи гулҳои сурхат гаштаем, 

 Оламе бар гунбади сабзи ту шайдо мешавад. 

Рӯзи Наврӯз аст, Худоҷон, ҷанда боло мешавад, 

Аз каромоти Сахиҷон кӯр бино мешавад. 

Андар ин фасли баҳорон сад чаман гул мекунад, 

 Аз саҳоби раҳмати Ҳақ қатра дарё мешавад. 

Рӯзи Наврӯз аст, Худоҷон, ҷанда боло мешавад, 

Аз каромоти Сахиҷон кӯр бино мешавад. 

Ай Ватан, озоду шоду хурраму зебостӣ, 

Ишқи покат дар дили ҳар кас дуболо мешавад. 

Рӯзи Наврӯз аст, Худоҷон, ҷанда боло мешавад, 

Аз каромоти Сахиҷон кӯр бино мешавад. 

 Мардуми ба зиёратомада поячӯби орододаи ҷандаро бо дастонашон сила мекунанд, 

мебӯсанд ва барои саодату оромии ватан ва миллат, барои хушбахтии худ ва аҳли оилаашон дар 

Наврӯз ва Соли Нав дуо мекунанд. Пас аз зиёрати мазори ҳазрати Алӣ мардум ба дашти Шодиён, 

ба сайри гулҳои сурх, ба тамошои мусобиқаҳои пуршукӯҳу дигар бозиҳо ва барномаҳои наврӯзӣ 

мераванд. Ҷандаи Ҳазрати Алӣ пас аз чил рӯз бо ба ҷо овардани маросиме поён карда мешавад ва 

бо ҳамин ҷашнгирии Наврӯз хотима меёбад.  

Як чизи дигарро бояд қайд кард, ки мардуми тоҷиктабор дар даврони ҳукумати толибон 

барои муддати панҷ сол аз соли 1996 то 2001 аз таҷлили ҷашнҳои Наврӯз маҳрум буданд. 

Фишори толибон бар суннатҳои бостонии афғонҳо ба андозае зиёд буд, ки тақвими ҳиҷрии 

шамсӣ ботил эълом шуда, бо тақвими қамарӣ иваз гардида буд. Бар хушбахтии ин мардум 

Созмони Милали Мутаҳҳид соли 2010 Иди Наврӯзро ба расмият шинохт ва онро дар тақвими 

ҷаҳонӣ ҷой дод. Дар яке аз дубайтиҳошон ин шодии мардум хеле самимӣ акс ёфтааст: 

Наврӯз расиду ид акбар гардид, 

Ба гирди сари соқии Кавсар гардид. 

Имрӯз Алӣ нишаст бар тахти Набӣ, 

З-он аст, ки рӯзу шаб баробар гардид. 

Умуман, мардуми Афғонистон Наврӯзро, ки муҳимтарин ҷузъе аз фарҳанги ниёгонамон аст, 

арҷгузорӣ мекунанд ва фарорасии онро дар саросари мамлакат самимона ва бошукӯҳ пазироӣ 

менамоянд.  

 

 

Иноят ФАЙЗУЛЛОЕВА – 

 ходими пешбари илмии  

Пажӯҳишгоҳи рушди маориф 

ба номи Абдураҳмони Ҷомии АТТ 
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ДИДГОҲ 

 

НАВРӮЗ АЗ НИГОҲИ 

АСТРОНОМӢ 
(Ба озмун) 

 

Наврӯз аз рӯйи тақвими астрономии шамсӣ 

ибтидои Соли Нав мебошад. Ин рӯзро 

ЮНЕСКО 30 сентябри соли 2009 ва баъдан 23 

феврали соли 2010 дар 64-умин Сессияи 

генералии Ассамблеяи СММ ҳамчун «Рӯзи 

байналмилалии Наврӯз» қабул намуда, 

ҳамасола онро 21 март ҷашн мегиранд. Доир ба 

таҷлили Наврӯз дар “Наврӯзномаи”-и Умари 

Хайём ишорае мавҷуд аст, ки ин ҷашн ҳанӯз аз 

даврони Каюмарс сарчашма мегирад. Воқеан, сухани тоза аз Наврӯз гуфтан басо душвор аст, 

вале вуруди фасли эҳёи муҳаббатҳо ҳар нафари огоҳро ба он водор менамояд, ки ҳарфе аз 

накҳати баҳориву сухане аз боди наврӯзӣ ба риштаи таҳрир кашад. 
 

Мувофиқати моҳҳо дар тақвимҳо ва бурҷҳои осмонӣ 

№ Номи 

бурҷҳо 

Номи моҳҳо Миқдори 

рӯз дар моҳ 

Мувофиқи 

таквими григорӣ 

1 Ҳамал Фарвардин 31 Март – апрел 

2 Савр Урдубиҳишт 31 Апрел – май 

3 Ҷавзо Хурдод 31 Май – июн 

4 Саратон Тир 31 Июн – июл 

5 Асад Мурдод 31 Июл- август 

6 Сунбула Шаҳривар 31 Август – сентябр 

7 Мизон Меҳр 30 Сентябр – октябр 

8 Ақраб Обон 30 Октябр – ноябр 

9 Қавс Озар 30 Ноябр – декабр 

10 Ҷадӣ Дай 30 Декабр – январ 

11 Далв Баҳман 30 Январ – феврал 

12 Ҳут Исфандармуз 30 Феврал – март 

 

Наврӯз аз назари илми астрономия рӯзест, ки Офтоб дар яке аз ду нуқтаи буриши 

ҳамвориҳои экватори осмон ва эклиптика воқеъ гардида, аз нимкураи ҷанубии осмон ба 

нимкураи шимолӣ мегузарад. Дар ин нуқтаҳо шаб ва рӯз бо ҳам баробаранд. Экватор кураи 

осмонро ба нимкураҳои шимолӣ ва ҷанубӣ тақсим менамояд. Ҳамвории экватор нисбат ба 

ҳамвории эклиптика дар таҳти кунҷи 2326 бурида мешаванд.  
 

Координатаҳои экваторӣ дар рӯзҳои эътидол ва инқилоби Офтоб 

Рӯз   Ттулӯъ Тғуруб hmax 

( = 23 26) 

20-21 март 0h 00m 
0 00 шарқ ғарб 90  

20-21 июн 6h 00m 23 26 шимолу шарқӣ шимолу ғарбӣ 90   +  

22-23 сентябр 12h 00m 0 00 шарқ ғарб 90   

21-22 декабр 18h 00m -23 26 ҷанубу шимол ҷанубу ғарб 90    

Оид ба таърихи пайдоиш ва таҷлили 

ҷашни Наврӯз дар бозмондаҳои осори 

бостонӣ, рамзҳо ва навиштаҳои асотирӣ, 

сангнавиштаҳо, расадхонаҳои қадима ба 

амсоли Стоунхенҷ ва ё расадхонаҳои 

офтобии Бадахшон аз китобҳои 

муаррихони юнониву бобулӣ, осори 

паҳлавии ба арабӣ тарҷумашуда ва ғайра 

ишораҳо зиёданд. Осори мутафаккирони 

ҷаҳоншумули мо – Аҳмади Фарғонӣ, 

Абубакри Розӣ, Абумаҳмуди Хуҷандӣ, 

Абурайҳон Берунӣ, Пури Сино, Абулқосим 

Фирдавсӣ, Умари Хайём, Носири Хусрав, 

Насируддини Тӯсӣ ва дигарон ба ҷашни 

бостонӣ будани Наврӯз далолат медиҳанд. 
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Офтоб ҳангоми ҳаракат аз рӯйи эклиптика аз чор нуқтаи муҳим мегузарад, ки онҳоро нуқтаи 

эътидоли баҳорӣ (20-21 март), инқилоби тобистона (20-21 июн), эътидоли тирамоҳӣ (22-23 

сентябр) ва инқилоби зимистона (21-22 декабр) меҳисобанд. Гарчанде ид 21 март ҷашн гирифта 

шавад ҳам, вобаста ба тақвими истифодашаванда расидани Офтоб ба нуқтаи эътидол аз 20 то 21 

март ба вуқӯъ меояд. Сабаби мувофиқ наомадани як даври пурраи Замин дар атрофи Офтоб (сол) 

ба соли тақвимӣ номувофиқии давомоти онҳоро нишон медиҳад. 

 

Суръати тағйирёбии майли Офтоб дар давоми сол 

Рӯзҳо /шбр. Рӯзҳо /шбр. 

19 февр. - 20 апрел + 0,4 22 август - 23 октябр  0,4 

21 апреля - 22 май + 0,3 24 октябр - 22 ноябр  0,3 

23 май - 22 июн + 0,1 23 ноябр - 22 декабр  0,1 

22 июн - 22 июл  0,1 22 декабр - 21 январ + 0,1 

23 июл - 21 август  0,3 22 январ - 18 феврал + 0,3 

 

Офтоб дар осмони ситоразор дар давоми сол пайиҳам аз 12 бурҷи зодиакии қад-қади 

эклиптика ҷойгирифта ҳаракат мекунад. Роҳи ҳаракати зоҳирии Офтобро дар байни ситораҳо 

эклиптика меноманд. Дар тақвими шамсии мардуми форсзабон оғози сол аз бурҷи Ҳамал оғоз 

шуда, минбаъд Офтоб аз бурҷҳои Савр, Ҷавзо, Саратон, Асад, Сунбула, Мизон, Ақраб, Қавс, 

Ҷадӣ, Далв ва Ҳут мегузарад. Офтоб ҳар як бурҷро ба ҳисоби миёна тӯли як моҳ тай мекунад.  

 
Тағйирёбии майл ва фарози мустақими Офтоб дар давоми сол 

 

Замин дар атрофи Офтоб аз рӯйи мадори байзашакл ҳаракат менамояд, ки сабаби 

номунтазамии ҳаракати он ё ҳаракати номунтазами Офтоб дар осмони ситоразор аст. Ин сабаби 

тағйирёбанда будани давомнокии шаборӯзи ҳақиқии офтобӣ мегардад. Замин ҳангоми ба Офтоб 

наздик будан ними роҳи солонаро дар 179 шаборӯз ва ними роҳи аз Офтоб дурро дар 186 

шаборӯз тай менамояд. Масалан, 23 декабр нисбат ба 16 сентябр 51 сония дарозтар аст. 

Дар давраҳои гуногун, тақвимҳо аз тарафи як қатор олимон зери таҷдид қарор гирифтаанд. 

Чунки тақвимҳои халқиятҳои гуногун, дар асоси талаботи моддии онҳо ба миён омадааст ва 

қаблан давомнокии сол гуногун буд. Аз ин рӯ олимон барои муайян намудани нуқтаҳои эътидол, 

аз ҷумла баробаршавии шаборӯзи баҳорӣ мушоҳидаҳои тӯлонӣ гузаронидаанд. Аз ин сабаб ба 
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сифати воҳиди ченаки вақт истифода бурдани шаборӯзи ҳақиқии офтобӣ ноқулай аст. Барои 

ҳисоби вақт ченаки тағйирнаёбанда - шаборӯзи миёнаи офтобӣ истифода мешавад, ки он ба 

фосилаи ду гузашти пайдарҳами офтоби миёна аз меридиан баробар аст.  

  

Рӯзҳои этидол ва инқилоби офтобӣ 

Сол  Эътидоли 

баҳорӣ 

(Март) 

Инқилоби 

тобистона 

(Июн) 

Эътидоли 

тирамоҳӣ 

(Сентябр) 

Инқилоби 

зимистона 

(Декабр) 

рӯз вақт рӯз вақт рӯз вақт рӯз вақт 

2016 20 09:30:11 21 03:34:11 22 19:21:07 21 15:44:10 

2017 20 15:28:38 21 09:24:09 23 01:02:48 21 21:28:57 

2018 20 16:15:27 21 15:07:18 23 06:54:05 22 03:23:44 

2019 21 02:58:25 21 20:54:14 23 12:50:10 22 09:19:25 

2020 20 08:50:36 21 02:44:40 22 18:31:38 21 15:02:19 

2021 20 14:37:27 21 08:32:08 23 00:21:03 21 20:59:16 

2022 20 20:33:23 21 14:13:49 23 06:03:40 22 02:48:10 

2023 21 02:24:24 21 19:57:47 23 11:49:56 22 08:27:19 

2024 20 08:06:21 21 00:50:56 22 17:43:36 21 14:20:30 

2025 20 14:01:25 21 07:42:11 22 23:19:16 21 20:03:45 

 

Соли 2021 иди Наврӯз (эътидоли баҳорӣ) рӯзи 20 март соати 14-37 бо вақти Душанбе фаро 

мерасад. Бигзор, дар ин ҷашни мардумӣ, чи тавре Пешвои миллат таъкид намуданд, мардуми 

тоҷик, аз нишоту шодмонӣ, хушиву хушҳолӣ сухан гӯянд ва занги кудуратро мисли сардиҳои 

зимистон аз дилҳои худ берун андозанд. 

 

Абдулҷалол САФАРОВ – мудири  

кафедраи астрономияи факултети физикаи  

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, 

номзади илмҳои физикаю математика 
 

 

Дилбозии дилбарона дорад Наврӯз, 

Нозу нафаси занона дорад Наврӯз. 

Монанди арӯсакони гулпероҳан 

Сад ишваю сад баҳона дорад Наврӯз, 

Аз навдаи гул чу майдабофӣ карда, 

Кокул ба миёни шона дорад Наврӯз. 

                                                          Шаҳрия 
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АКСИ САДО 

 

МАШВАРАТ ИДРОКУ 

ҲУШЁРӢ ДИҲАД, 

АММО... 
(Посух ба навиштаҳои М.Сафарова 

“Ғалатҳо ва пешниҳодҳо”,  

“Маорифи Тоҷикистон”, №1, 2021) 
 
Тавре ҳамагон медонанд, тайи солҳои 

охир дар ҷараёни таълим ду тағйирот ба миён 
омад. Аввалан, давомнокии соли таҳсил аз 25-
уми май то нимаи моҳи июн тамдид гардид. 
Сониян, дар давраи муайян аз чорякҳову 
таътилҳои тирамоҳӣ ва баҳорӣ даст кашида, 
ахиран боз ба маҷрои пештара баргаштем. 
Ҳақиқат ин аст, ки қарори қабулшуда ҳамон 
замон мавриди иҷро қарор мегирад, вале 
созгор кардани барномаи таълиму китоби 

дарсӣ ба он вақт мехоҳад. Маҳз ба ҳамин хотир, Вазорати маориф ва илми ҷумҳурӣ он замон ба 
омӯзгорон барои дуруст истифода бурдани соатҳои иловагӣ ва таътилҳо тавсияҳои мушаххас 
пешниҳод карда буд. Бартараф сохтани ин норасоиҳо шурӯъ гардида, ҳамзамон, бо нашри 
китобҳои дарсӣ дар таҳриру такмили нав ба нақша гирифта 
шудааст.  

Мутаассифона, бояд қайд кард, ки нашр ва муҳтавои 
навиштаи муаллифи муҳтарам, дар маҷмӯъ, саропо 
баҳсбарангезу шубҳаангез аст. Қабл аз ҳама, бояд зикр кард, 
ки ин навишта дар доираи фаъолияти мавсуф дар гурӯҳи 
корӣ тибқи Фармоиши вазири маориф ва илми Ҷумҳурии 
Тоҷикистон аз 01.04.2020, №1351 “Дар бораи таъсиси гурӯҳи 
корӣ” рӯйи коғаз омада, ҳанӯз моҳи июли соли 2020 дастраси 
инҷониб ва муассисаи нашриявии “Маориф” гардида буд. 
Тибқи муқаррароти мавҷуда хулоса ва пешниҳодҳое, ки дар 
ҷараёни фаъолияти гурӯҳи корӣ ва ё бо дархости алоҳидаи 
ВМИ ҶТ оид ба арзёбӣ (эксперитиза)-и китобҳои дарсӣ таҳия 
мешаванд, бевосита ба муаллиф(он) пешниҳод мешаванд, на 
барои нашр дар расонаҳо. Пешниҳодҳои дар ин навиштаҳо зикргардида дар мавридҳои зарурӣ 
кайҳо ба назар гирифта шуда, дар шакли электронии китоб ислоҳ гардидаанд. Аҷоиботи дигар ин 
аст, ки онро ба чорабиние рабт додаанд, ки пас аз ду ё се моҳи навишта шудани он баргузор 
гардидааст, на “дар партави ин чорабиниҳо”. Аз ин рӯ, чӣ гуна ва бо кадом мақсад роҳ ёфтани он 
дар саҳифаҳои “Маорифи Тоҷикистон” муаммоест, ки посухи онро ба худи муаллифи навишта ва 
масъулони нашрия ҳавола мекунем.  

Мо қасдан аз мафҳуми “навиштаҳо” истифода кардем, зеро он, дар ҳақиқат, на мақола асту 
на тақриз, балки хулосаи хушку холиест бо ҷумлаҳои пурғалату нотамом ва андешаҳои беасос. 
Мо, агар тақриз навиштан хоҳем, ҳадди ақал бояд одитарин қоидаҳои навиштани онро риоя 
кунем. Пеш аз ҳама, маъмулан аз чанд ҷиҳати мусбати китоб ёдовар шавем (ҳар китобе ҷиҳатҳои 
мусбат ва манфӣ дорад) ва сипас ба баррасии норасоиҳои он бо далелҳо бипардозем. Сониян, дар 
мулоҳизаҳои худ аз ифодаи “ба андешаи мо (ман)” ва ҳаммаъноҳои он истифода кардан 
бамаврид аст, зеро ҳар кас андешаи худро дошта метавонад, новобаста ба он ки мавқеи дигарон 

Қабл аз ҳама, аз омӯзгори муассисаи 

таҳсилоти миёнаи умумии №49-и шаҳри 

Душанбе Моҳинав Сафарова барои ибрози 

андешаҳояшон оид ба китоби дарсии 

“Забони модарӣ” барои синфи якум 

сипосгузорем. Ҳамзамон, ба таваҷҷуҳи ин 

омӯзгори гиромӣ мерасонем, ки чанде аз 

ишораҳояшон (аз ҷумла, иваз шудани 

саҳифаҳои 31 ва 32, норасоии саҳифаҳои 41 

(бозӣ), 111 (чистонҳо) ва чанде дигар) дар 

шакли электронии китоб, ки ба нашри нав 

омода гардидааст, ислоҳ шудаанд. 

Нигаронии муаллиф аз номувофиқатии 

“Роҳнамои омӯзгор” (инчунин, барномаи 

таълим) ба китоби дарсӣ низ қобили қабул 

аст. Бояд қайд кард, ки ин номувофиқатиҳо 

дар китобҳои дарсии дигар низ ба мушоҳида 

мерасанд, бинобар ин, шарҳи сабабҳои ин 

падидаро зарур мешуморем. 
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чӣ гуна аст. Ниҳоят, кӯшиш кунем, ки навиштаҳои мо дар қолаби қоидаҳои ҷумласозии тоҷикӣ 
бошад. Набояд фаромӯш кард, ки аз рӯйи навиштаҳоямон хонанда, пеш аз ҳама, ба худи мо баҳо 
медиҳад. Он чи ки ду қоидаи аввал аз ҷониби М. Сафарова риоя нашудааст, ба ҳар хонандаи закӣ 
маълум аст. Ҳоло мехоҳем ба чанд намунаи дағалона вайрон шудани қоидаҳои забони тоҷикӣ 
дар ин навишта низ таваҷҷуҳи хонандаро ҷалб кунем: “...хостем барои беҳбудии кор ба 
муаллифи китоби “Забони модарӣ” (муаллиф Байзоев ва диг.) барои синфи якум, ки аз 184 дарс 
иборат аст, инчунин Раҳнамои синфи якум чанд маслиҳат диҳем”. Мо ин ҷумлаи пурғалатро 
шарҳ надода, танҳо шакли дурусти онро ин ҷо меорем, то ҳадаф равшан гардад: “...хостем, барои 
беҳбудии кор ба муаллифони китоби “Забони модарӣ” барои синфи якум, нашри соли 2018 
(муаллифон: Байзоев А., Аҳмадбекова А., Машокирова Г., Зубайдова Ҷ., Абдуллоев Ҷ.), ки 
аз 184 дарс иборат аст, инчунин, ба муаллифи “Роҳнамои омӯзгор” барои ин китоб (Байзоев 
А.) чанд маслиҳат диҳем.” Зимнан, китоб дар ҳаммуаллифӣ таҳия шудааст, аммо муаллифи ин 
навишта ҳамеша бо калимаи “муаллиф” муроҷиат кардааст. 

Намунаи дигар: “Роҳнамои синфи якум ба нашри нави китобҳои дарсӣ (мувофиқ ба 
муносибати босалоҳият нигаронидашуда) мувофиқат намекунад”. Аввалан, агар ман ба ҷойи 
муаллифи ин навишта мебудам, “на ҳамеша мувофиқат мекунад” менавиштам, ки ба ҳақиқат 
наздик аст. Сониян, мафҳуми “Роҳнамои синфи якум” вуҷуд надорад, роҳнамо на ба синф, балки 
ба омӯзгор ва китоби дарсӣ тааллуқ дорад. Сеюм, ифодаи “мувофиқ ба муносибати босалоҳият 
нигаронидашуда” чӣ маъно дорад? Зимнан, дар матни асл, ки дар дасти мо маҳфуз аст, ин ифода 
дар шакли “ба низоми таълими босалоҳият нигаронидашуда” омадааст, ки он ҳам хеле аҷибу 
ғариб аст. Ниҳоят, роҳнамо ё барномаи таълим ба “нашри нави китоб” не, балки ба худи китоб 
метавонад мувофиқат накунад (ба китоби нашри нав). Мутаассифона, ин гуна ҷумлаҳои ғалат 
хеле зиёд ба мушоҳида мерасанд.  

Эродҳои дигар ончунин содалавҳонаанд, ки дар посухашон сукутро интихоб кардан ба 
маротиб беҳтар аст, вале ба хотири он ки омӯзгорони дигар низ аз баъзе нозукиҳои ин китоби 
дарсӣ баҳравар шаванд, шарҳи баъзе аз онҳоро зарур шуморидем. Аз ҷумла, даъвои муаллиф, ки 
барои такрори “Алифбо” ҳамагӣ 6 соат ҷудо шудааст ва матнҳо оварда нашудаанд, беасос аст. Ба 
“Роҳнамои омӯзгор” бори дигар нигаред, ки бо ҳарфҳои калон навишта шудааст: “ТАҲКИМ ВА 
ТАКРОРИ АЛИФБО” (16 СОАТ) (саҳ. 37). 

Дар аввал қайд шудааст, ки ишораҳои “4 соат, 2 соати охир”, “6 соат, 2 соати аввал” 
нофаҳмост. Аввалан, саҳифаҳои китоби “Роҳнамои омӯзгор” доир ба ин ишораҳо ва ҳатто номи 
мавзӯъҳо нодуруст оварда шудаанд (хоҳишмандам, бори дигар назар андозед), сониян, дар 
“Роҳнамои омӯзгор” ҳар мавзӯе, ки бештар аз ду соатро дар бар мегирад, ба қисмҳои дусоата 
ҷудо гардида, пайиҳам оварда шудаанд (масалан, агар мавзӯъ барои чор соат бошад, ба ду соати 
аввал ва ду соати охир ҷудо шудааст), зеро таълими забони модарӣ ду соат пайиҳам дар як рӯз ба 
роҳ монда мешавад. Агар ҳамин чизи сода қобили дарки муаллиф набошад, мо гунаҳкорем?  

Муаллиф менависад: “Ғайр аз ин, дар саҳифаи 8 калимаҳои ҷустуҷӯй, нуронӣ, фарзандон 
оварда шудаанд, ки муаллиф метавонист, шарҳи онҳоро низ дар саҳифа ҷой мекард (?). (?) Зеро 
ки хонандагони синфи якум аз оғози (?) китоби “Забони модарӣ” дафтари “Луғати аввалини ман” 
мегиранд (?) ва омӯзгор тарзи пур кардан ва навиштани луғат, шарҳи онро ба хонандагон 
меомӯзонад. Дигар ин ки (?) қисме аз омӯзгорони ҷавон баъзе калимаҳои душворро шарҳ дода 
наметавонанд”. Мо ба ғалатҳои ин ҷумла дахл накарда, муҳтавои онро шарҳ медиҳем: аввалан, 
дар супориш омадааст: “Маънои калимаҳои ишорашударо (ин калимаҳо дар матн бо ранги сурх 
омадаанд – А.Б.) бо ёрии омӯзгор пайдо кунед”. Яъне, шарҳи ин калимаҳо ба худи омӯзгор 
вогузор гардидааст. Сониян, шахсан ман ҳеҷ боварам намеояд, ки ин мафҳумҳо барои омӯзгор 
душворфаҳм бошанду онро шарҳ дода натавонад. Ниҳоят, оё хуб аст, ки “баъзе омӯзгорони 
ҷавон”-ро насанҷидаю нодида маломат кунем, ки ин калимаҳоро шарҳ дода наметавонанд?  

Нигаронии дигари муаллиф аз он аст, ки дар баъзе саҳифаҳо (мавзӯъҳо) ду ё се матн оварда 

шудаанд ва дар ду соати таълимӣ омӯзондани онҳо ғайриимкон аст. Ин андеша гувоҳи он аст, ки 

омӯзгори муҳтарам, мутаассифона, ҳанӯз ҳам моҳияти муносибати босалоҳият ба таълимро 

пурра дарк накардааст. Яке аз принсипҳои ин тарзи таълим он аст, ки ҳамаи хонандагон бояд дар 

ҷараёни дарс фаъол бошанд. Матну супоришҳои додашуда аз ҷиҳати мушкилӣ ва дарки маъно 

дар як сатҳ нестанд. Масалан, дар яке аз мавзӯъҳои “Такрори алифбо” се ҷадвали Алифбои 
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тоҷикӣ пайиҳам оварда шуда, супоришҳои гуногун гузошта шудааст (бурро талаффуз кардани 

овозҳо, ҷудо кардани садонокҳо аз ҳамсадоҳо, пайдо кардани ҳарфҳои ҳамшакл). Дар “Роҳнамои 

омӯзгор” шарҳ дода шудааст, ки ин фаъолиятҳо бо назардошти сатҳи донишу малакаҳои ҳақиқии 

хонандагон дар гурӯҳҳо иҷро мешаванд. Ё худ, дар ҳақиқат, дар мавзӯи “Гулҳои Ватан” матнҳои 

хурду калони “”Садбарг – маликаи гулҳо”, “Сунбул” ва “Гулдаста” оварда шудаанд. Ин ҷо ҳам, 

агар бодиққат назар кунем, матнҳо аз ҷиҳати ҳаҷм ва дарки маъно аз ҳамдигар фарқ мекунанд ва 

бояд вобаста ба қобилияту истеъдоди хонандагон пешниҳод шаванд. Дар ҷойи дигар, дар мавзӯи 

“Дӯстӣ” (саҳифаи 133) ду шеър оварда шудааст: “Ҷӯраи мо” ва “Дугонаҳо”. Ба назарам, на танҳо 

шахси калонсол, балки ҳамон хонандаи хурдсоли ҳушманди синфи якум ҳам мефаҳмад, ки матни 

якум барои писарон асту матни дуюм барои духтарон! Ниҳоят, на ҳамаи матнҳое, ки дар китоб 

ҷой дода шудаанд, барои хондан аст. Аз ҳамаи омӯзгорон хоҳиш мекунем, ки қабл аз шурӯи дарс 

ба аломатҳои шартӣ нигаранд, ҷое ки матн бо ишораи “шунидан” омадааст, ё сабти овозии онро 

шунавонанд (зимнан, ин ягона китобест, ки сабти овозии матнҳои он низ таҳия ва дастрас 

шудааст), ё худашон хонанд. Хонандагонро ба хондани матнҳои калонҳаҷм маҷбуру дилгир 

насозед! 

Ба ҳамаи эродҳои дигари муаллиф низ ба ҳамин минвол посух додан мумкин аст. Мо аз он 

худдорӣ карда, таваҷҷуҳи хонандагони азизро ба як ишораи ӯ дар охир ҷалб мекунем. Муаллиф 

навиштааст: “Хуб мешуд, ки шахсони масъул пеш аз чоп шудан ва ё дар (ҷараёни – А.Б.) таҳияи 

китоби дарсӣ омӯзгорони соҳибтаҷрибаро даъват намуда, аз душворӣ, мушкилот ва талаботи 

ҷараёни таълим дар синфҳои ибтидоӣ пурсон шаванд, назару андешаҳои онҳоро ба инобат (ба 

эътибор – А.Б.) гиранд”.  
Моҳинав Сафарова, ҳамчун яке аз омӯзгорони соҳибтаҷриба, тибқи Фармоиши вазири 

маориф ва илми ҶТ, ки дар боло зикр кардем, аз моҳи апрели соли 2020 маҳз бо ҳамин мақсад ба 
гурӯҳи корӣ ворид шуда буданд ва ҳамон тавре ки қайд кардем, ин навишта маҳсули ҳамин 
фаъолияти эшон аст. Мутаассифона, дар мулоқоти аъзои гурӯҳи корӣ бо муаллифони китоби 
дарсӣ (моҳи сентябри соли 2020) ширкат накарданд. Вақте сабаб пурсидем, посух чунин буд: 
“Мо даъват кардем, наёмаданд”. Баъдан, дар Академияи таҳсилоти Тоҷикистон 21 январи соли 
2021 дар мавзӯи “Талаботи назариявӣ ва амалӣ ба таҳияи китобҳои дарсии зинаи ибтидоии 
таҳсил” бо иштироки муаллифони китобҳои дарсии синфҳои ибтидоӣ, омӯзгорон, муқарризон ва 
мутахассисони соҳа мизи мудаввар баргузор гардид. Дар ин чорабинӣ низ М.Сафарова расман 
даъват шуда буд, вале ширкат накард. Бо ин ҳама, оё метавон даъво кард, ки масъулон (ВМИ ҶТ 
ва зерсохторҳои он) омӯзгорони соҳибтаҷрибаро ба таҳриру таҳияи китобҳои дарсӣ ҷалб 
намекунанд?  

Бо вуҷуди ин ҳама, мехоҳам як пешниҳод кунам: Омӯзгори азиз! Биёед, ҳамкорони худро 
ҷамъ кунед. Дар ҳар замону ҳар макон мо омода ҳастем, ки рӯ ба рӯ нишаста мулоқот кунем, 
тамоми нозукиҳои таҳияи китоби дарсӣ ва мушкилоти таълими онро баррасӣ кунем. Охир, 
ҳамдигарро мешиносем, дар як шаҳр зиндагӣ мекунем, дар баъзе чорабиниҳо ҳамроҳ ширкат 
варзида будем. Ба итминони комили мо, ин гуна мулоқот ба маротиб беҳтар аз он хоҳад буд, ки 
дуздакиву пинҳониву ғоибона тавассути расонаҳо бо чунин лаҳни дурушт мукотибаю 
муколама дошта бошем! 

Таҳияи китоби дарсӣ, дар ҳақиқат, масъулияту эҳтиёткориро тақозо мекунад. Дар ин раванд 
муносибати хушбинонаи муҳаррирону муқарризон бо муаллифон (омили инсонӣ) хеле муҳим 
аст. Мо нозукиҳои ин масъаларо дар мақолаи худ “Аз танқиду таҳқир то таҳриру такмил” 
(“Омӯзгор”, №6-7, 4 ва 11 феврали соли 2021) иброз намудем. Умедворем, ки 
омӯзгорон онро мутолиа карда, дар сурати зарурӣ андешаҳои худро пешниҳод 
мекунанд.  

Дар хотима, ба ҳамаи хонандагони азизи маҷаллаи “Маорифи Тоҷикистон” 
тамоми хушиҳои рӯзгорро орзу намуда, дар фаъолияти пурмашаққату 
пурмасъулият ва содиқонаашон дар таълиму тарбияи насли наврас барори кор 
мехоҳам. Саломат бошед!  

 
Азим БАЙЗОЕВ  
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ПЕДАГОГИКА 

 

ТАШАККУЛИ 

ЗЕҲНИЯТИ 

ХОНАНДАГОН 
(Ба озмун) 

 

Дар акси ҳол, яъне саросемакорӣ ва 
фишороварӣ ба хонанда ба вайроншавии кори 
асаб ва паст шудани майлу рағбати хонанда 
нисбат ба омӯзиш оварда мерасонад. 
Омӯзгори соҳибтаҷриба хусусиятҳои фардии 
шогирдонашро омӯхта, раванди таълиму 
тарбияро дуруст ба роҳ мемонад, ки ин 
фаъолияти зеҳнии хонандагонро ташаккул 
медиҳад. Муайян кардани хусусиятҳои 
инфиродии хонанда бе муоширати доимӣ ва 
ҳамкорӣ бо кӯдак ғайриимкон аст. Омӯзгор 
бояд мушоҳидакор бошад ва рафтори 

шогирдонашро бодиққат аз назар гузаронида, махсусиятҳои умумиии онҳоро муайян намояд. 
Ҳар як хонанда дар алоҳидагӣ ба ин ё он фан майлу рағбати хос зоҳир менамояд, ки ин шояд ба 
гуногунии зеҳният алоқамандӣ дорад. Навъҳои зеҳн гуногунанд ва ин ё он навъи зеҳн метавонад 
дар хонандагони алоҳида бештар ё камтар инкишоф ёбад. Аслан чунин навъҳои зеҳн муайян 
шудаанд: шифоҳӣ – забонӣ; мантиқӣ – риёзӣ; биноӣ – фазоӣ; ҳаракат (моторӣ); мусиқӣ – 
мавзунӣ; байниинфиродӣ; ботинӣ; табиӣ – 
натуралистӣ. 

Хонанда дар як вақт дорои ҳамаи навъҳои зеҳн 
буда метавонад, аммо шояд баъзе навъҳои зеҳн 
сусттар, дигаре хубтар ташаккул ёфта бошанд. Мо 
чӣ тавр метавонем муайян намоем, ки дар хонанда 
кадом намуди зеҳн инкишоф ёфтааст? 

1. Хонанда давидан, ҷаҳидан ва муҳорибаро 
дӯст медорад. Ба варзиш завқи беандоза зоҳир 
менамояд, яъне дар ин хонанда зеҳни ҳаракат 
(моторӣ) бештар ташаккул ёфтааст.  

2. Хонанда эҷод кардан ва навиштанро дӯст 
медорад. Хотираи хуб ва захираи бойи луғавӣ дорад. Маълум мешавад, ки дар ин гуна 
хонандагон зеҳни шифоҳӣ - забонӣ инкишоф ёфтааст.  

3. Харита, ҳар гуна нақшаю диаграммаҳоро хуб мефаҳмад, тахайюлоти бой дорад, ба санъат 
зиёдтар мароқ зоҳир мекунад, аз расмҳои матн маълумоти дақиқ мегирад. Дар ин гуна 
хонандагон зеҳни биноӣ – фазоӣ ташаккул ёфтааст.  

4. Худро идора менамояд. Агар касе ба вай халал нарасонад, вазифаҳоро дуруст ва хуб иҷро 
мекунад. Ҳиссиёташро дуруст ифода карда, аз хатояш меомӯзад. Дар танҳоӣ кор карданро дӯст 
медорад. Дар ин гурӯҳи хонандагон зеҳни ботинӣ хубтар сайқал ёфтааст.  

5. Бо ҳамсолон муошират ва бозӣ карданро дӯст медорад. Дилсӯзу ғамхор аст. Супоришу 
вазифаҳоро якҷоя бо ҳамсинфон ва рафиқон иҷро кардан барояш қулайтар аст. Дар ин гуна 
хонанда ташаккул ёфтани зеҳни байниинфиродӣ бештар ба назар мерасад.  

6. Мусиқиро хуб ба хотир мегирад. Сози мусиқӣ менавозад. Оҳангшинос ва сарояндаи хуб 
аст. Маълум аст, ки зеҳни мусиқӣ – мавзунӣ дар ниҳоди хонанда буруз менамояд.  

7. Ҳисоб кардан, ҳал кардани ҳар гуна масъалаҳо, бозиҳои риёзиро дӯст медорад, ба чистону 
муаммоҳои математикӣ бештар мароқ зоҳир менамояд ва мафҳумҳои математикиро мефаҳмад. 

Педагоги маъруф Л. С. Виготский чунин 

меҳисобид, ки таълим ва ташаккули 

ҳамаҷонибаи хонанда бо ҳам алоқаманданд. 

Хонанда танҳо он вақт дуруст рушд 

менамояд, ки ба таҷрибаву малака ва 

маҳорату қобилияти доштааш дониш ва 

малакаву маҳоратҳои нав ба навро 

тавассути омӯзиш зам намояд ва ба таври 

васеъ сайқал диҳад. 

Ҳар кору фаъолияте, ки хонанда аз рӯйи 

фаҳму идрок ва қобилияташ иҷро менамояд, 

ба инкишофи ӯ мувофиқат мекунад. Лекин 

инро фаромӯш кардан лозим нест, ки агар 

малакаҳои нав дар асоси малакаҳои аллакай 

азхудкарда ташаккул ёбанд, манфиати 

бештаре доранд. Дар таълиму тарбияи 

хонандагон хусусиятҳои фардии онҳоро ба 

инобат гирифтан лозим аст ва ҳеҷ гоҳ ба 

онҳо фишор овардан лозим нест. 
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Дар ин гуна хонандагон тафаккури абстрактӣ ташаккул ва бештар зеҳни мантиқӣ – риёзӣ 
инкишоф ёфтааст.  

8. Аломат ва хусусиятҳои муҳити атрофро тасниф менамояд, мушоҳидакор аст, ба табиат ва 
ҳодисаҳои табиӣ диққат дода, қобилияти фаҳмидан, дарк намудан ва шинохти табиатро дорад. 
Дар ин гурӯҳи хонандагон зеҳни табиӣ (натуралистӣ) рӯ ба инкишоф аст.  

 Назарияи гуногунии зеҳнро соли 1983 олими маъруф Ҳовард Гарднер, профессори 
донишгоҳи Гервард пешниҳод намудааст. Ӯ пас аз тахлилу таҳқиқ ва мушоҳидаҳои тӯлонӣ 
сабабҳои ба ин ё он фан майлу рағбат, шавқу завқ доштани хонандагонро ба гуногунии зеҳни 
онҳо алоқаманд донистааст. Барои дар амал татбиқ намудани назарияи гуногунии зеҳн омӯзгор 
ҳангоми тартиб додани нақшаи дарс, метавонад супоришу машқ, саволу масъалаҳои гуногунро 
бо назардошти гуногунии зеҳнияти хонандагон тартиб дода, ба онҳо пешниҳод намояд. Дар ин 
маврид хонандагон метавонанд мувофиқи қобилияти зеҳнӣ ва завқи худ супоришу масъалаҳои 
пешниҳодшударо иҷро намоянд. Агар омӯзгорон нисбат ба фикрронии амиқ ва мураккаби 
кӯдакон ҳассос бошанд, онро таҳлил намуда, ба низом дароварда тавонанд, на танҳо ташаккули 
навъҳои зеҳнро дар хонандагон муайян карда метавонанд, балки ба мақсадҳои асосии таълим 
ноил мегарданд. Омӯзгор ташаккули зеҳнияти хонандагонро ба инобат гирифта, тафаккури 
хонандагонро инкишоф медиҳад. Равоншинос ва педагог, профессори соҳаи педагогика Блум 
Бенҷамин Семюэл шаш зинаи ташаккули қобилиятҳои маърифатиро ҷудо менамояд: дар хотир 
гирифтан; фаҳмидан; истифода намудан; таҳлил намудан; арзёбӣ кардан; эҷод намудан.  

Ба ақидаи Блум, зинаҳои қобилиятҳои маърифатӣ ба ҳамдигар зич алоқаманданд ва яке 
барои дигаре чун замина хидмат менамояд. Ҳар як зина мақсади хос дошта, тавассути амалҳои 
гуногуни таълим аз худ карда мешавад. Масалан, агар хонанда матн, мисол ё масъала, қоида ё 
монанди инҳоро ба хотир нагирад, намефаҳмад. Агар нафаҳмад, маълум аст, ки истифода бурда, 
таҳлил ва арзёбӣ карда наметавонад. Дар айни замон, дар раванди таълиму тарбия омӯзгорон 
мекӯшанд, ки салоҳиятнокии хонандагонро ташаккул диҳанд. Гуфтан лозим аст, ки салоҳият дар 
навбати худ ҳамаи зинаҳои қобилиятро фаро мегирад. Ҳар як зинаи қобилиятҳои маърифатӣ 
унсурҳои таркибӣ дорад. Зинаи «дар хотир гирифтан» дар навбати худ аз якчанд омил вобастагӣ 
дорад, аз қабили: барқарор кардани дониш аз хотираи дарозмуҳлат; истифодаи дониш аз 
хотираи дарозмуҳлат, ки бо маводи пешниҳодшуда мувофиқ аст; барқарор кардани дониши 
мувофиқ аз хотираи дарозмуҳлат.  

Зинаи «дар хотир гирифтан» - ро бо якчанд фаъолияти таълимӣ ва супоришҳо амалӣ кардан 
мумкин аст: нақл кардани ҳикоя ё мазмуни матн; аз ёд гуфтани шеър; номбар кардани симоҳои 
матн; аз рӯйи мазмуни матн навиштани нақл ва монанди инҳо.  

Бо воситаи саволҳои ёридиҳанда ин зинаро мустаҳкам кардан мумкин аст. Масалан, пас аз 
хондани матни «Пирамард ва фарзандонаш» чунин саволҳо пешниҳод кардан мумкин аст: 

 - Симоҳои асосии матн киҳоянд? 
 - Ин воқеа дар куҷо рӯй додаст? 
 - Барои чӣ пирамард фарзандонашро ба наздаш даъват кард? 
 - Мақсади ин кори пирамард чӣ буд? 
 - Фарзандон ба ин кори падар чӣ гуна муносибат зоҳир карданд? ва монанди инҳо.  
Зинаи дуюми қобилиятҳои маърифатӣ «фаҳмидан» мебошад, ки равандҳои маърифатии 

зеринро дар бар мегирад: тафсир додан, намуна овардан, тасниф кардан, ҷамъбаст кардан, 
хулоса баровардан, муқоиса кардан ва шарҳ додан. Ин зина аз омилҳои зерин иборат аст: аз як 
қолаб ба қолаби дигар тағйир додан; намуна ё мисоли мушаххасро оид ба мавзӯъ ёфтан; ба 
кадом гурӯҳ ё навъ тааллуқ доштани ин ё он чизро муайян намудан; муайян намудани мавзӯъ ё 
мазмуни асосӣ; баровардани хулосаи мантиқӣ аз ахбори пешниҳодшуда; ошкор намудани 
мувофикат байни ду ақида, ашё ё монанди инҳо.  

Ин зинаро бо фаъолиятҳои таълимии гуногун ташаккул додан имкон дорад: шарҳ додани 
мазмуни асосии матн; аз рӯйи мазмуни матн тартиб додани саҳнача ва намоиш додани он; 
доир ба ҳодисоту воқеоти матн навиштани хулоса ё ақидаи худ; тартиб додани нақша барои 
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нишон додани тартиби пайдарҳамии вокеаҳои матни хондашуда; дар асоси мазмуни матн 
тартиб додани китобча.  

Зинаи сеюм «истифода кардан» аз равандҳои маърифатии иҷро кардан ва татбиқ намудан 
иборат аст. Дар ин зинаи қобилиятҳои маърифатӣ бештар ба чунин фаъолиятҳои таълимӣ диққат 
додан лозим аст: барои шарҳ додани ҳодисаву воқеаҳои матн нақша ё диаграмма сохтан; аз рӯйи 
маҷмӯи расмҳо шарҳ додани ақидаи муайян; дар доираи мавзӯи таълимӣ тартиб додани муаммо 
ё бозӣ; доир ба мавзӯъ барои дигарон сохтани китобча; таҳия намудани рӯзнома, овеза ё 
газетаи деворӣ барои муаррифии мавзӯъ.  

Барои мустаҳкам намудани ин зина чунин саволу супоришҳо бамаврид аст: 
 - Шумо симоҳои матнро мувофиқи хусусиятҳояшон ба гурӯҳҳо ҷудо карда метавонед? 
 - Агар шумо имконият медоштед, чиро тағйир медодед? 
 - Шумо ба муаллиф кадом саволҳоро пешниҳод кардан мехостед? 
 - Оид ба маълумоти бадастовардаатон кадом тавсияҳоро пешниҳод кардан мехостед? ва 

монанди инҳо.  
Зинаи чоруми қобилиятҳои маърифатӣ «таҳлил кардан» мебошад, ки равандҳои маърифатии 

муайян намудани фарқият, таҳлил намудан, яъне муқоисаву мушоҳида кардан, нисбат доданро 
дар бар мегирад. Дар ин зина лаёқати малакаҳои маълумоти маводро ба қисмҳои таркибӣ ҷудо 
карда тавонистан, алоқамандии сохтор ва мақсадро муайян намудан, муайян кардани қисмҳои 
муҳим ва дуюмдараҷаи маводи пешниҳодшуда; муайян намудани ақидаҳо, арзишҳо, 
мақсадҳоеро, ки аз маводи пешниҳодшуда бармеоянд, сайқал додан лозим аст. Барои ноил 
гаштан ба ин мақсад чунин фаъолиятҳои таълимиро амалӣ намудан лозим аст: таҳияи саволнома 
барои ҷамъ овардани маълумот; тартиб додани нақша аз рӯйи мазмуни матн; кашидани нақша 
барои шарҳ додани маводи интихобкарда; таҳия намудани саҳнача доир ба мавзӯи таълимӣ; 
тадқиқот гузаронида, ҷамъ овардани ахбори зарурӣ барои тасдиқи ин ё он ақида.  

Зинаи панҷуми қобилиятҳои маърифатӣ, яъне «арзёбӣ», равандҳои маърифатии санҷидан, 
эътироф ё интиқод карданро дар бар мегирад. Гузаронидани фаъолиятҳои таълимии зерин барои 
мукаммал гардидани ин зина кумак менамоянд: таҳия намудани нишондиҳандаҳои муваффақият 
дар таълим; ташкили муҳокима ё мубоҳиса оид ба масъалаҳои гуногун; тартиб додани 
қоидаҳои тиллоӣ ва даъват ба риояи он; дида баромадани ин ё он масъала дар гурӯҳ ва 
муаррифии он; навиштани тавсиянома доир ба тағйироти зарурӣ оид ба ин ё он масъала; 
навиштани гузориш аз рӯйи ақидаи худ.  

Зинаи дигари қобилиятҳои маърифатӣ «эҷод кардан» мебошад. Ин зинаро қуллаи 
қобилиятҳои маърифатӣ ҳисобидан мумкин аст, яъне хонанда зина ба зина ҳар як марҳилаи 
қобилиятои маърифатиро тай намуда, ба қуллаи ташаккули қобилиятҳои маърифатӣ – эҷод 
кардан мерасад. Дар ин марҳила хонанда дорои малакаву маҳорат ва қобилиятҳои муайян аст, 
донишҳои доштаашро хуб ба хотир гирифтааст, дуруст фаҳмидааст, бамаврид истифода бурда, аз 
ҷиҳати илмӣ таҳлил карда ва бо далелҳои муайян исбот ва арзёбӣ карда метавонад.  

Хонандае, ки ин марҳилаҳоро гузаштааст, фикру ақида ва мақсади муайян дорад. Ҳар гуна 
супоришу вазифаҳоро бо шавқу завқ иҷро менамояд, зеро сабаб, мақсади омӯхтани ин ё он 
маводро медонад, аз рӯйи нуқтаи назари худ шарҳ дода маънидод карда метавонад ва ба дигарон 
муаррифӣ менамояд. Омӯзгорони асилу заҳматпеша танҳо он гоҳ ба тарбия ва таълими чунин 
шогирд муваффақ мегарданд, ки ҳамаи нозукиҳои ташаккули қобилиятҳои маърифатиро ба 
инобат гиранд, худ мушоҳидакор бошанд, босабру таҳаммул бошанд, дили бузург ва пурмеҳр 
дошта бошанд, бофарҳангу маданӣ буда, ба худписандиву такаббур роҳ надиҳанд, балки фикру 
мулоҳизаҳои дигаронро низ ба эътибор гиранду аз он ки шогирдашон фикри наву ҷолиб ва шояд 
нисбат ба фикру ақидаи устодаш хубтару беҳтарро ироа менамояд, наҳаросад, 
балки дастгирӣ намоянд, дарк намоянд, ки маънии додани таълиму тарбия 
роҳнамо будан ҳамин аст.  

Назира ФАЙЗИЕВА –  
омӯзгори мактаби №50, 

шаҳри Душанбе  
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ТАҲСИЛОТ 

  

ТАЪЛИМИ ХОНИШ 

ТИБҚИ ТАЛАБОТИ 

СТАНДАРТИ 

БАЙНАЛХАЛҚӢ 
 

Хониши бошуурона мақсади асосии 

хондан мебошад. Дар аксари сарчашмаҳои 

таълимию методӣ хониши бошуурона чунин 

таъриф мешавад: “Хониши бошуурона 

ҷараёни гирифтан ва сохтани маънӣ 

тавассути хондани нутқи хаттӣ мебошад”. 

Гирифтани маънӣ дарк кардани ақидаи 

муаллифи матн мебошад. Сохтани маънӣ 

таҳлили ақидаи муаллиф тавассути ба ҳам 

овардани “қобилият, малака, дониш ва 

таҷриба”-и шахс ва он матнест, ки мехонад. 

Малакаи хониши бошуурона унсурҳо ё 

зермалакаҳои дигари хонданро ба мақсади 

дарки маънии матн ба ҳам тавъам месозад.  

Ташаккули малакаи хониши бошууронаи хонандагон яке аз вазифаҳои асосӣ ва муҳимми 

таълими фанни забони модарӣ дар синфҳои ибтидоӣ мебошад. Аз ин рӯ, стандартҳои фанни 

мазкур салоҳиятҳои гуногуни хониши 

бошууронаро муайян кардааст. Низомҳои 

маорифи аксар мамолики дунё ба ташаккули 

малакаҳои хониши бошуурона диққати махсус 

медиҳанд. Инчунин, арзёбиҳои стандартии 

байналхалқии гуногуни малакаи хониши 

бошуурона (PISA, PIRLS, EGRA) мавриди 

истифода қарор ёфта, сатҳи саводнокии 

хонандагон санҷида, дар сатҳи ҷаҳонӣ 

раддабандӣ шудаанд.  

Хонандае, ки малакаи хуби хониши 

бошуурона дорад: 

-матнҳоро мустақилона бо истифодаи стратегияҳои гуногун хонда, маънии онҳоро дарк 

мекунад; 

-ба хондан шавқ дорад ва ба таври ихтиёрӣ китоб, рӯзнома ва дигар воситаҳои хаттиро 

мехонад; 

-аз фанҳои гуногун ба натиҷаҳои хуби таълимӣ ноил мегардад; 

-малакаи хуби нутқи шифоҳӣ ва хаттӣ дорад; 

-матнро аз рӯйи сохтор фарқ карда метавонад; 

-ба матн савол мегузорад ва ба саволҳои матн ҷавоб мегардонад. 

Сухан қувваи бузург аст. Бахусус, агар 

он таъсирбахш бошад. Тавассути 

таъсири он инсон шоду масрур ва ё ғамгин 

мегардад. Сухан метавонад дили касро  

саршори муҳаббат ва ё ғарқи нафрат 

намояд, маҳкуми шиканҷаи рӯҳӣ созад ва ё 

ба орзу болу пар бахшида, касро сӯи 

қуллаҳои мурод парвоз кунонад, ба қалби 

инсон роҳ ёфта, ба торҳои нозуки он даст 

занад. 

Ҳар қадар нозукиҳои забон, ҳусну 

таровати суханро шогирдони мо тезтар 

дарк намудаву аз бар намоянд, ҳамон қадар 

донишомӯзии онҳо осон мешавад. 

Барномаи таълимии синфҳои ибтидоӣ ба 

инкишофи нутқ, ифоданокии нақлу 

хониши бошууронаи хонандагон эътибори 

ҷиддӣ медиҳад ва дар ҷараёни таълим дар 

мадди назар доштани онро махсус таъкид 

менамояд. 
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Дар поён тавсияе, ки дар асоси таҳқиқоти фаннӣ таҳия шудааст, пешниҳод мегардад. 

Омӯзгорон ҳангоми банақшагирӣ, таълим ва арзёбии малакаи хониши бошуурона аз тавсияҳои 

зерин истифода бурда метавонанд: 

- Тарзи истифодаи стратегияҳо (усулҳо)-и хониши бошууронаро ба хонандагон омӯзанд. 

- Тарзи муайян кардан ва истифодаи сохтори матнро ба мақсади дарк, омӯхтан ва дар 

хотир нигоҳ доштани муҳтаво ба хонандагон омӯзанд. 

- Хонандагонро ба муҳокимаи мушаххас ва босифати маънои матн роҳнамоӣ кунанд. 

- Матнро мақсаднок интихоб намоянд, то ки хониши бошууронаро тақвият диҳад. 

-Хониши бошууронаро тавассути матнҳои жанрҳои гуногун омӯзанд. 

-Матнҳоеро бояд интихоб намуд, ки сифати баланд, ақида ва ахбори бою рангин доранд. 

-Матнҳоеро бояд интихоб намуд, ки дараҷаи мураккабии калимаҳо ва дарки маънӣ ба синну 

сол ва қобилияти хондани хонандагон ва ба мақсади таълим мувофиқ бошад. 

- Барои таълими хониши бошуурона бояд фазои водоркунанда ва ҳавасмандкунанда ташкил 

намуд. 

Хонандагон бо истифода аз маълумот ва донише, ки ба даст овардаанд, аз рӯйи нишонаҳо 

маънои чизи хондаашонро дарк мекунанд ё оид ба идомаи ҳодисаҳои матн фарзия месозанд. Ин 

маънои онро дорад, ки талабагон хондани матнро идома медиҳанд ва дурустии пешгӯйии 

худро аниқ месозанд. Оид ба ақидаҳои асосии матн ҳангоми хондан савол гузошта, кӯшиш 

мекунанд, ки ба онҳо ҷавоб гардонанд. Ҳангоми таҳияи саволҳо аз ифодаҳои саволи дар 

куҷо? ва барои чӣ? истифода мебаранд. Онҳо чизи дар матн тасвиршударо хаёлан тасаввур 

мекунанд. Хонандагон диққат медиҳанд, ки оё матни хондаашонро мефаҳманд ё не, онҳо 

матнро бори дигар мехонанд ё стратегияҳоеро истифода мебаранд, ки ба онҳо барои дарки 

матн ёрӣ мерасонанд.  

Бачагон ахбореро, ки барои дарки маънии матн ошкоро наомадааст, муайян карда, ба 

таври кӯтоҳ нуктаҳои асосии матни хондаашонро шифоҳӣ ё хаттӣ баён мекунанд. Омӯзгорон 

бояд ба хонандагон тарзи истифодаи стратегияҳои хониши бошууронаро таълим диҳанд, 

сохтори матнро ба онҳо ба мақсади ташкил намудани фикрронӣ ҳангоми хондан омӯзанд. 

Инчунин, ҳангоми иҷрои фаъолиятҳои мазкур хонандагон бояд бо матнҳои босифат, ки аз 

лиҳози муҳтаво ва сифат барои фикрронии амиқ мусоидат менамоянд, кор кунанд. Бояд қайд 

кард, ки хонандагон на танҳо стратегияҳои хонишро бояд дуруст истифода баранд, балки аз 

матни хондаашон дониши нав гиранд. Аз ин рӯ, истифодаи стратегияҳои хониши бошуурона 

бо муҳокимаронии фаъол оид ба муҳтавои матн бояд тақвият дода шавад ва хонандагон барои 

таҳқиқи матн ҳавасманд гардонида шаванд. 

Хулоса, таълими нақл ва хониш кори дурудароз ва пешакӣ ба нақшагирифтаи муаллиму 

шогирдон буда, пойдевори он дар синфҳои ибтидоӣ гузошта мешавад ва таълими он дар синфҳои 

минбаъда давом меёбад. Ин пойдевор ҳар қадар устувору мустаҳкам гузошта шавад, талаба ҳанӯз 

дар синфҳои ибтидоӣ бойигарӣ ва ҳусну зебоии забонро дарк намуда, ба омӯзиши он бо ҳавас 

даст занад, муаллимони синфҳои ибтидоӣ метавонанд гӯянд, ки вазифаи дар пеш гузоштаи халқу 

ҷамъиятро бо муваффақият иҷро карда истодаанд.  

 

Шаҳноз КАРИМОВА –  

мудири кафедраи методикаи  

 таълими муассисаҳои томактабӣ  

 ва миёнаи умумии ФМДДҶТИБКСМ  

дар вилояти Суғд 
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СИФАТИ ТАҲСИЛОТ 
 

 ХОҲИШИ МУАЛЛИМ 
Ё КӮШИШИ ХОНАНДА? 

(Ба озмун) 

 

 Бояд қайд намуд, ки мониторинг 

ҷараёни бардавом, аз ҷиҳати илмӣ 

асоснокшуда, мушоҳида ва ояндабинии 

вазъи рушди ҷараёни таълим ва ҳамчунин, 

назорати ояндабинӣ мебошад. Дар низоми 

маориф мониторинг маънои омӯзиш, таҳлил, 

мушоҳида ва ояндабиниро дорад. 

Мониторинг тариқи гирифтани корҳои хаттӣ 

ва тестӣ, иншо, эссе ва имло аз фанҳои 

таълимӣ иборат аст. Мониторингҳо аз ҳамаи 

фанҳо дар муқоиса ба таври диаграммаҳо 

пешниҳод карда мешаванд. Тағйироти 

тадриҷиро дараҷаи дарсазхудкунӣ ва сифати 

таҳсилот муайян мекунад. Ҳамзамон, то чӣ 

андоза баҳои воқеӣ додани омӯзгорон ба 

сатҳи дониши хонандагон аниқ карда мешавад. Барои мисол, дар синфи 6-А  

«5» - 5, «4» - 4, «3» - 10,  «4» - 2. 

5 + 11 = 16 

 (сифати дониш) 

 (холи умумӣ) 

(холи умумии ҳар як баҳо) 
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6А матем 34/17 28/14 5/3 18 1,0 11/5 39,3 1,6 10 36 1, 8 2 7,1 0,1 57,14 3,7 

 

Дар посухи ин савол аксарият бар он 

назаранд, ки омили асосӣ дар ин маврид 

кӯшиши хонанда буда, муаллим танҳо 

воситаи таъсиррасон аст. Ба андешаи 

баъзеи дигар, ҳалли масъала дар ин маврид 

аз ҳарду тараф вобастагӣ дорад. Тибқи 

қарори мушовараи Раёсати маорифи 

пойтахт №7/1 аз соли 2007 «Доир ба 

тасдиқи тадбирҳои Раёсати маорифи 

шаҳри Душанбе оид ба баланд 

бардоштани сифати дониши хонандагон», 

бо мақсади муайян намудани сатҳи 

сифати дониш ва беҳтар намудани 

таълиму тарбияи мактаббачагони 

пойтахт дар муассисаи таълимӣ 

мониторинги сатҳи сифати дониши 

хонандагон баргузор мегардад. 
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Дар диаграмма дар синфҳои 9-и фанҳои равияи табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дида мешавад. 

 

 
 

Дар чорякҳои гузашта фарқият дар баҳодиҳӣ гуногун аст. Ин нишондодҳо сифати дониши 

хонандагонро муайян менамояд. Дар охири ҳар чоряк ба ҳар як омӯзгор барои баҳогузорӣ аз 

фанҳои дақиқ ва риёзӣ ҷадвал супорида мешавад, ки он сатҳи сифати дониши ҳар хонандаро 

муайян мекунад. 

 

 Натиҷаи санҷиши сифати таҳсилот дар синфи ____ мувофиқи нақшаи солонаи  

гурӯҳи идоракунии сифати таҳсилот 
№ 

Ному насаби хонанда 

Мувофиқи журнал 

Фанҳои таълимӣ мувофиқи нақшаи ГИСТ 

Баҳои мусбии 

хонанда дар 

охири сол 
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1          

2          

3          

4          

5          

6          

        ТХТ         Алгебра      Физика   Техн.иттил.     Химия         Биология       Ҳуқуқ   Сифати дониш 
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7          

8          

9          

10          

  

Баҳои 

5         

  4         

  3         

  2         

 Ҳамагӣ:         

 Иштирок доштанд:         

 

Роҳбари синф ___________________________ 

 

Баҳри беҳтар гаштани сатҳи сифати дониши хонандагон, пурзӯр намудани худомӯзии 

омӯзгорон, маводи дидактикӣ аз ҳамаи фанҳо, аз дигар сарчашмаҳои омӯзишӣ, корҳои амалӣ, 

ороиши синфхонаҳои фаннӣ, маҳфилҳои фаннӣ, риояи меъёри баҳодиҳӣ ба донишҳои шифоҳӣ ва 

хаттии хонанда, корҳои инфиродӣ бо хонандагони сустхон. Агар омӯзгор чунин вазифаҳоро ба 

анҷом расонад, майлу рағбати хонанда нисбат ба омӯзиши он фан зиёд мегардад. Он гоҳ хонанда 

ҳушёр, зирак гашта, нутқаш бурро, ҷавобаш боваринок, тафаккураш инкишоф меёбад. Тасвирҳои 

хаёлӣ ва фикрониаш пурра мегардад. Дар ҳолате ки омӯзгор сатҳи баланди касбият надошта 

бошад, мо ҳеҷ гоҳ ва бо ягон восита сифати таълиму тарбияро беҳтар карда наметавонем. Ҳоло 

дар назди аҳли маорифи кишвар вазифаи пурмасъулият- баланд бардоштани сатҳ ва сифату 

самаранокии таҳсил дар мутобиқат бо меъёрҳои ҷаҳонӣ истодааст. 

Солҳои 2020-2040 «20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар 

соҳаи илму маориф» эълон карда шуд. Таваҷҷуҳи Президенти мамлакат, Пешвои миллат 

муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба рушди соҳаи маориф аст, ки имрӯзҳо дар муассисаҳои таълимӣ ба 

омӯзиши илмҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ эътибори ҷиддӣ дода мешавад. Акнун соатҳои 

дарсӣ аз ин фанҳо бештар, такмили ихтисоси омӯзгорон беҳтар ва тарзи гузаронидани дарсҳо 

шаффофу ҷолиб ба роҳ монда шавад. Дар ин хусус Президенти кишвар, Пешвои миллат, 

муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Паёми хеш аз роҳбарону кормандони соҳаи маориф даъват ба 

амал оварданд, ки дар муассисаҳои таълимӣ назорати азхудкунии донишҳои замонавӣ пурзӯр 

карда шавад. Наврасону ҷавонон ба мутолиаи китобҳои бадеиву илмӣ ташвиқ гардида, ба 

таълими фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ таваҷҷуҳи бештар зоҳир намоянд. Пешниҳоду 

супориши Сарвари давлат дар раванди пешрафти илму техника саривақтӣ буда, аз мо, 

омӯзгорони муассисаҳои таълимӣ ҳисси баланди масъулиятро тақозо менамояд. Бо мақсади 

тавсеаи тафаккури техникии насли наврас эълон гардидани «Бистсолаи омӯзиш ва рушди 

табиатшиносӣ ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маорифи кишвар» 

ҳам ифодагари ҳамин ормонҳои миллӣ мебошад. 

Имрӯз ҳам мутахассисони ҷавоне дорем, ки метавонанд идомабахши анъанаҳои неки 

гузаштаи миллат бошанд. Дар ҳисоби холи умумӣ ҳар як баҳоро ба шумораи 

баҳо зарб мекунем. Дар охир ҳамаи онҳоро ҷамъ карда, ба шумораи дар 

мониторинг иштирокдоштаи хонандагон тақсим мекунем. Холи умумии ҳар 

як баҳоро ба шумораи баҳоҳо зарб намуда, ба шумораи хонандагон тақсим 

мекунем. 
 

Маҳбуба УМИРЗОҚОВА – 

омӯзгори мактаби №16, 

ноҳияи Шоҳмансур 
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САЛОҲИЯТНОКӢ Ё 

ТАКМИЛИ ТАҶРИБА 
 

Дар баробари ин, минбаъд ҳам қодир 

ҳастанд, ки таҷрибаашонро бо интихоби дуруст 

барои пешрафти зиндагии худ ва ниёзи ҷомеа 

қарор бидиҳанд. Агар дақиқтар назар афканем, 

идеяи дидактикии устод Рӯдакӣ, ки беш аз 1150 

сол дар бораи “таҷрибаи рӯзгор” ироа шуда буд, 

дар ин масъала пурра ба дарди мо мехӯрад. 

“Таҷрибаи рӯзгор”, “гузашти рӯзгор”, “дарси 

зиндагӣ” дар осори ин нобиғаи нотакрори 

миллати мо дар ҳар маврид ба чашм мерасад. 

Чунончи: 

Бирав, зи таҷрибаи рӯзгор баҳра бигир, 

Ки баҳри дафъи ҳаводис туро ба кор ояд.  

 Таҷриба он аст, ки инсон бо паймудани 

роҳе ба натиҷаҳои хуб ва дилхоҳ даст меёбад, ҳарчанд дар баъзе мавридҳо ба шикаст ва нокомӣ 

ҳам дучор ояд. Ин шикасту нокомии инсонҳо боз дар навбати худ таҷриба аст. Таҷриба аз 

зиндагӣ дар фазои муҳит ва шароит ба даст меояд ва мувофиқи назарияпардозиҳои олимони 

соҳаи таълиму тарбият ҳар як таҷрибаи кӯдак, дар 

назари мо назарногир ҳам бошад, заминаи воқеӣ 

дар донишандӯзии ӯ мебошад. Ҳадафи асосии 

низоми салоҳиятнокии таълим низ коргар шудан 

бо пешзаминаи таҷрибаҳои шогирдон ва бовар 

кардани онҳо ба воситаи изофасозии иттилоъ ва 

донишҳои нав мебошад. Яке аз усулҳое, ки 

низоми нави таълим онро тақозо менамояд, 

баррасии мавод, дониш ё ба истилоҳ дарси нав бо 

такя ба пешина донишҳои таҷрибавии шогирдон мебошад. Омӯзгор дарси навро дар шакли тайёр 

ба хонандагон намедиҳад, балки тавассути супориши корҳои гурӯҳиву инфиродӣ ва саволҳои 

проблемавӣ таҳлили мавзӯъро дар ихтиёри онҳо мегузорад. Танҳо пас аз баромадашон ба таври 

хулоса дурустиву нодурусии ақидаҳои онҳоро шарҳ дода, мавзӯъро таҳлил менамояд. Дар ин 

маврид таҷрибаи онҳо дар бобати нақд рушд меёбад. Яъне онҳо ба дурустӣ ва нодурустии ақидаи 

худ қоил мешаванд. Рушди маҳорати таҳлил ва интиқод ҳадафи дигар дар низоми салоҳиятнокӣ 

мебошад, ки онро ба истилоҳи дигар, “тафаккури интиқодӣ” ё “ақлонияти наққод” ном мебарем. 

Ин усул ба шогирдон имконият медиҳад, ки назарияи худ, фаҳмиш ва боварҳои худро тағйир 

диҳанд, гуногунандеш бошанд, ақида ва афкори дигаронро таҳаммул намоянд ва оҳиста-оҳиста 

худро барои нақд омода созанд. Онҳо дар мавриди зиндагӣ дорои қазовати болиғ нестанд ва на 

дар ҳамаи мавридҳо қодир ба интиқод ва арзёбии андешаҳо ҳастанд. Ва инчунин, мақсадҳои 

дақиқи худро ҳам дар зиндагӣ мушаххас накардаанд. Дар синни наврасӣ онҳо наметавонанд 

эҳсосоти худро ба таври лозима идора намоянд. Дар усули салоҳиятнокӣ бештар ба раванди 

ёдгирӣ аҳамият дода мешавад. Ҷараён бояд тавре сурат бигирад, ки худ як фазои омӯзиширо ба 

бор оварда тавонад. Шогирд на танҳо аз муҳтаво ва мазмуни дарс дониш мегирад, балки аз 

раванди дарс низ таҷриба ва дониш касб менамояд. Малколм Ноулз Шепард (1913-1997), 

педагоги амрикоӣ, гуфта буд, ки “раванди ёдгирӣ муҳимтар аз муҳтавои ёдгирӣ аст.” Раванд ва ё 

ҷараёни ёдгирӣ ин аст, ки наврасон мақсади ёдгирӣ ва ниёз ба онро бидонанд. Ба онҳо имконият 

дода шавад, то аз тариқи таҷрибаи худ, ҳарчанд нодуруст ҳам бошад, ёд бигиранд. Дар системаи 

таълими босалоҳият бештар ангезаҳои дохилии шогирдонро бояд ба кор андохт. Муҳимтар аз 

Гузаштан ба усули нави таълим, ё худ 

ҷорӣ гардидани шакли нави омӯзиши 

салоҳиятнокӣ дар низоми маорифи 

мамлакат тамоми омӯзгорон ва 

дастандаркорони соҳаи маорифро водор 

менамояд, ки барои натиҷабахш амалӣ 

шудани ин ҳадаф мубодилаи афкор ва 

чораандешиҳо намоянд.  

Маълум аст, ки ҳадафҳои интизории 

ин шакли таълим омода кардан ва ба 

ҷамъият додани афроде мебошад, ки аз 

истеъдоду маҳорати зотии худ пурра 

воқиф ҳастанд ва бо гирифтани дониш 

ва иттилои лозима дар мактабҳо онро 

такмил додаанд. 
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ҳама ин аст, ки бояд тамоюл ба ёдгирӣ дошта бошанд, зеро онҳо замоне ёд гирифта метавонанд, 

ки агар ангезаи қавӣ ва ҳаяҷонангез барои рушди маҳоратҳо ва дониши ҷадид дошта бошанд. 

Дар баробари ин, онҳоро раҳнамоӣ бояд кард, то ниёз ба омӯхтанро дарк намоянд. Онҳо 

бидонанд, ки ин ёдгирӣ дар ин замони фаъол чӣ гуна барояшон кумак хоҳад кард. Ин ёдгирӣ ба 

кор ва зиндагии ояндаи онҳо марбут хоҳад буд. Муҳим он аст, ки онҳо дарк намоянд, ки 

ёдгириашон дар ҳалли ин ё он масъалаи ҳаётии онҳо сабаб мешавад. Аз ин ҷост, ки равона 

сохтани зеҳн ва афкори онҳо барои ҳалли ҳар мушкил ва муаммои сарбаста аҳамияти бориз дар 

роҳандозии шакли нави таълим дорад. Дар ин маврид онҳо табодули назария ва ақида мекунанд, 

идеяи худро дар муҳити фаъол қарор медиҳанд, то боз ҳам донишро бо таҷриба баробар, бо 

анҷом додани амалҳо ва фаъолиятҳо дар коргоҳҳои омӯзишӣ тақвият бахшанд. Бартарияти кор 

дар он аст, ки дар муҳити озоди омӯзишӣ байни хонандагон ҳамкории баробар сурат мегирад. 

Хонандагон бар асоси ниёзҳои фардии худ ҳаққи озодона баромад кардан, пешниҳоди фикр ва 

радду бадали онро доранд. Онҳо соҳиби ҳуқуқи воқеӣ шуда, ҳаққи интихобкарданро ба даст 

меоранд. Акнун усули салоҳиятнокӣ як омӯзиши таҷрибавиро фаъол месозад. Ва инро метавонем 

ёдгирии ҳақиқӣ низ ном бибарем, зеро хонандагони мо мавқеият ва ҳодисаю воқеаро ба таври 

ҳақиқӣ мушоҳида мекунанд. Ва ёдгирии ҳақиқиро танҳо аз тариқи амал ва дар шароити зиндагии 

воқеӣ метавон ба даст овард. Мисоли он ки рафтан ба боғи ҳайвонот ва ёдгирӣ аз тариқи 

мушоҳида дар муҳити боғи ҳайвонот беҳтар аз хондан дар бораи ҳайвонот аз китоб аст. Ин 

мушоҳидаҳо имконият медиҳанд, ки ҳар як шогирд мувофиқ бо майлу хоҳиш ва таҷрибааш 

дониш бигирад. Маълум аст, ки ҳар касе аз мо табиат, инсонҳо ва рӯйдодҳоро аз тариқи 

таҷрибаҳои худ ва аз тариқи афкор ва андешаҳо ва дидгоҳҳои худ мебинад. Ва ҳар як кӯдак 

маъниро дар асоси мушоҳида дар мавриди чизҳо бо салоҳдиди худ месозад. Масъулият дар 

тадрис, созандагӣ ё салоҳиятнокӣ аз муаллим ба донишомӯзон мегузарад. Онҳо ба таври фаъол 

дар раванди ёдгирии худ фаъолият мекунанд. Дар зеҳн ва дарки онҳо бархӯрдҳо ба вуҷуд меоянд. 

Инсонҳо воқеан аз роҳи бархӯрд бо таҷриба ва андешаҳояшон маъниҳои навро эҷод мекунанд. Ё 

худ, инсон наметавонад мафҳуми ҷадид ва ношинохтаро биёмӯзад, магар он ки битавонад онро 

бо дониши пешини худ, ки дар зеҳн дорад ва аз таҷрибаи воқеии ӯ ба даст омадааст, пайванд 

бидиҳад. Назарияи олими шветсарӣ равоншинос ва файласуф Жан Виям Пиаже (1896-1980) 

далели хубест марбут ба ин масъала: “Тафаккури инсонӣ бештар дар робита бо он чи ки ба онҳо 

ба унвони афрод рух медиҳад, рушд меёбад, на дар муқоиса бо таъсироти дигар инсонҳо.”  

Эҷоди фазои мусоид ва фарогир барои дарсомӯзӣ хонандагонро қодир месозад, ки дар 

ҳамдастӣ ва ҳамкорӣ супоришҳоро ҳал намоянд. Чун барои ҳалли ин супоришҳо роҳҳои гуногун 

низ, монанди қироат кардан, хондан, нақш офаридан, суруд хондан, расм кашидан ва ғ пешниҳод 

мегарданд, тамоми аъзои синф ба “кор” ҷалб мешаванд ва дар охир дар як муҳити созгор 

супориш ҳал мешавад ва дониш андӯхта мешавад. Аммо бояд ба эътибор гирифт, ки ҳар он чизе, 

ки кӯдаки мо дар синни мактабхонӣ бо ҳамроҳии дӯстон анҷом медиҳад, пагоҳ қодир аст, онро 

дар танҳоӣ анҷом бидиҳад. Пас, нақш ва масъулияти омӯзгор, пеш аз ҳама, фароҳам овардани 

фазо ҷиҳати тафаккури мустақил барои донишомӯзон, рушд додани бозтобҳои интиқодӣ ва 

истифода аз корҳои гурӯҳӣ, нақшбозӣ, мутолиоти самарабахш, худбаҳодиҳӣ ва таҳлилу арзёбӣ 

мебошад. Шогирд бо истифода аз тафаккури интиқодӣ дониста тавонад, ки чӣ таҳқиқе кардааст 

ва ба чӣ ҳақиқат расидааст. Ҳамаи ин фаъолиятҳо имконият медиҳанд, ки шогирдони мо зимни 

омӯзиш дар мактаб аз истеъдоду ҳунари худ воқиф шаванд. Онро таҷриба намоянд ва ҷиҳати 

такмил додани он талоши бештаре намоянд. Кори мо, омӯзгорон, ёфтани як зарраи шарораро дар 

вуҷуди кӯдак ёфтан ва он шарораро ба таҷрибаи бузурги зиндагӣ табдил додан 

аст.  

 

Раҳимдод АЗИЗБЕКОВ –  

омӯзгори мактаби Президентии шаҳри Хоруғ,  

Аълочии маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон  
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ТАКМИЛИ ИХТИСОС 
  

РОҲ ВА УСУЛҲОИ 

ТАШКИЛИ  

КОРИ ОМӮЗГОРОН 

ДАР МАКТАБ  
 

Омӯзгорон дар ҳама давру замон соҳиби 

мартабаю мақому баланд мебошанд. Воқеан, 

дар замони муосир ба дӯши омӯзгор 

вазифаҳои пурмасъулият - тарбия ва ба камол 

расонидани насли нави ободкору созанда 

гузошта шудааст. 

Бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз 28.07.2017,№357 “Барномаи 

давлатии рушди низоми такмили ихтисос ва 

бозомӯзии касбии кормандони соҳаи омӯзгорӣ 

барои солҳои 2018-2022” ба тасвиб расидааст. Такмил додани тахассуси омӯзгорон дар баланд 

бардоштани сифати таҳсилот ва инкишофи неруи зеҳнии омӯзгор нақши муҳим мегузорад. 

Вобаста ба ин масъала, дар низоми мактабу 

маориф роҳ ва усулҳои ташкили такмили 

ихтисоси омӯзгорон ва сайқал додани 

маҳорати касбӣ нақши муассиру муҳим 

дошта, он бо роҳи гуногун амалӣ мегардад. 

Роҳу усулҳои амалигардонии ташкили 

такмили ихтисоси омӯзгоронро тавассути 

чунин усулҳо ба роҳ мондан мумкин аст: 

- бо роҳи худомӯзӣ; 

- иштирок дар корҳои иттиҳодияи 

методӣ; 

 - конфронс ва семинарҳои омӯзишӣ;  

- омӯхтани таҷрибаи пешқадами 

педагогӣ;  

- таҳсил дар курсҳои такмили ихтисос. 

 Ҳар як роҳбари муассисаи таълимӣ бояд дурнамои такмили ихтисоси омӯзгорони муассисаи 

худро барои 5 сол таҳия ва дар асоси он омӯзгоронро ба курсҳои такмили ихтисос сафарбар 

намояд. Директорони муассисаҳои таълимӣ дар фосилаи байни курсҳои такмили ихтисос 

метавонанд маҳорати тахассусии омӯзгоронро бо ҷалби иштирок дар озмунҳои касбӣ, ба вижа, 

ҳавасмандгардонии рушди малакаҳои касбии омӯзгорон тавассути гузаронидани конфронсҳо, 

семинарҳои илмӣ-адабӣ, озмунҳо, тарғиби таҷрибаи пешқадами омӯзгорони муассиса, ки дар 

фаъолияти пурсамари омӯзгории худ барои тарбияи насли наврас саҳми босазо гузоштаанд, аз 

ҷумла, шогирдонро ба олимпиадаҳои фаннии ҷумҳуриявӣ ва байналмиллалӣ омода намуда, бо 

рӯзнома ва маҷаллаҳо ҳамкориҳои зич дошта, мақолаҳои методӣ аз таҷрибаи касбӣ интишор 

менамоянд, дорои тарз ва усули хоси таълимӣ буда, муносибат ва муошират бо шогирдон, 

ҳамкории зич бо кумитаи волидайндоштаро барои омӯзиш ва таҷрибаи пешқадам пешниҳод 

Такмили дониш ва маҳорати 

омӯзгорони муассисаҳои таълимӣ 

муҳимтарин омили беҳтар намудани 

сифати таълим маҳсуб меёбад. Аз ин рӯ, 

дар ҳамаи зинаҳои таҳсилот ба масъалаи 

бозомӯзӣ ва такмили ихтисоси омӯзгорон 

бояд эътибори ҷиддӣ дода шавад. Ҳар як 

омӯзгор бояд аз ҳисси баланди миллӣ, 

ватандӯстиву ватанпарастӣ ва 

худшиносоиву худогоҳӣ бархӯрдор буда, 

шогирдонро дар чунин рӯҳия тарбия 

намояд. Зеро тибқи таъкиди Асосгузори 

сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон «Муаллим, 

пеш аз ҳама, афрӯзандаи чароғи 

дурахшони илму дониш аст.» 
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намоянд. Ин ҷо зарур мешуморем, ки роҳу усулҳои ташкили такмили ихтисоси омӯзгоронро 

шарҳу тафсир диҳем:  

1) Бо роҳи худомӯзӣ. Ин усули такмили дониши омӯзгор бештар аз рӯйи нақшаи 

таҳиягардидаи худомӯзи амалӣ мегардад. Аз ҷумла,  

- мутолиаи амиқи китобҳои дарсӣ ва маводи дидактикӣ; 

- хондани адабиёти бадеӣ-илмӣ ва методӣ;  

- корбарӣ бо ҳуҷҷатҳо;  

- омӯзиши таҷрибаи ҳамкасбон;  

- гузаронидани дарсҳои намунавӣ-таълимӣ ва тарбиявӣ;  

- омӯзиш ва истифодаи технологияи нав; 

 - кор бо хонандагони сустхон ва боистеъдод;  

- маълумоти расонаҳои хабарӣ, амсоли интернет, маҷалла ва рӯзнома оид ба дарсҳои 

инноватсионӣ. 

 2) Иштирок дар иттиҳодияи методӣ. Омӯзгор ҳамчун узви иттиҳодияи методӣ дар роҳи 

баланд бардоштани дараҷаи тахассусӣ ва касбияти худ дар корҳои иттиҳодияи методӣ фаъолона 

иштирок намояд Фаъолияти омӯзгор дар раванди амалӣ намудани нақшаи кори иттиҳодияи 

методӣ аввалиндараҷа буда, ташкил ва гузаронидани дарсҳои намунавӣ, ироаи маърӯзаҳо дар 

мавзӯъҳои истифодаи методҳои гуногун оид ба дарс, озмун ва чорабиниҳои муассисавӣ, 

иштирок ба дарсҳои ҳамкасбон омили асосии андӯхтани таҷрибаи корӣ барои васеъ намудани 

ҷаҳонбинӣ ва дониши омӯзгор мегардад. 

3) Омӯхтани таҷрибаи пешқадами педагогӣ. Яке аз воситаҳои баланд бардоштани сифати 

таълиму тарбия ва сатҳи дониши хонандагон, омӯзиши таҷрибаи пешқадами омӯзгорони фаннӣ 

буда, дар баланд бардоштани малакаю маҳорати касбӣ аҳамияти муҳим дорад. Омӯзиш ва 

тавсеаи таҷрибаи пешқадами муаллимони навовар, навҷӯ ва эҷодкор дар муассисаҳои таълимӣ аз 

самтҳои асосии фаъолияти онҳо маҳсуб меёбад. Ба ғайр аз ин, дар моддаи 51 Қонуни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон «Дар бораи маориф» дар бораи уҳдадориҳои омӯзгор таъкид шудааст: 

-дар раванди фаъолияти худ аз таҷрибаи пешқадам истифода намуда, ба таълифи мақолаҳои 

илмӣ, назариявӣ ва методӣ ҷиддӣ муносибат намоянд. 

4) Иштирок дар конфронсу семинарҳои омӯзишӣ барои беҳдошти ҷараёни кору 

фаъолияти омӯзгор аз манфиат холӣ набуда, ба фаъолияти касбӣ таҳким мебахшад, чунки 

омӯзгор бояд ҳамқадами замона бошад ва аз технологияи муосир фаъолона истифода намояд. 

Ҳамчунин, дар конфронсу семинарҳои омӯзишӣ дар муассисаи таълимӣ, ноҳиявӣ ва шаҳрӣ 

фаъолона иштирок намуда, донишу маҳораташро ғанӣ гардонад. 

5) Таҳсил дар курсҳои такмили ихтисос. Курсҳои бозомӯзӣ ва такмили ихтисос барои 

омӯзгорон, ки мутобиқи нақшаи дурнамои муассиса барои сафарбар намудани омӯзгор 

роҳандозӣ мегардад. Бо мақсади ноил гаштан ба дараҷаи тахассуси баланди педагогӣ омӯзгорон 

дар муддатҳои муайян аз курс ва аттестатсия гузаронида мешаванд, баъд аз бомуваффақият 

гузаштан аз курсҳои бозомӯзӣ соҳиби шаҳодатнома мегарданд. Таҳсил дар курсҳо барои 

омӯзгор, шиносоӣ бо технология ва омӯхтани методҳои муосир ва истифодаи он дар раванди 

машғулиятҳои таълимӣ, барои баланд бардоштани сатҳи касбияти ӯ таҳким мебахшад. 

Хулоса, роҳ ва усулҳои такмили ихтисоси омӯзгорон барои баланд бардоштани сатҳу савияи 

дониш, малакаву маҳорати омӯзгор мусоидат намуда, онҳоро водор менамояд, ки барои хуб ва 

дар сатҳи баланд гузаронидани дарс аз андешаву пешниҳодҳои устодону омӯзгорони пешқадам 

самаранок истифода намояд. 

Гулистон СОБИРОВА –  

директори литсейи иқтисодии  

«Ҳилол»-и шаҳри Душанбе 
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ЗАБОНОМӮЗӢ 
 

КАЛИМАСОЗӢ ДАР 

ЗАБОНИ АНГЛИСӢ 
(Ба озмун) 

 

Тарзҳои калимасозии забони адабӣ то 

андозае устувор буда, дар садсолаҳо тағйир 

намеёбанд ва дар асоси ҳамин қолабҳо дар 

забон калимаҳои нав ба вуҷуд меоянд. Забон 

барои пурра ва бо нозукиҳояш ифода 

намудани фикр ва барои ҳаматарафа қонеъ 

гардонидани талаботи мубодилаи афкор аз 

ҳамаи воситаҳо истифода мекунад. Дар 

тафовут ба дигар роҳҳои калимасозӣ воҳид ин 

ҷо на реша, балки фрагменти беасос (баъзан аз рӯи ҳаҷм боасос мувофиқ) мебошад. Калимасозӣ 

аз воситаҳои асосии бойшавии таркиби луғавии забонӣ мебошад. Бо ин роҳ таркиби луғавӣ бо 

калимаҳои нав пурра мешавад. Таркиби морфологии решаҳои калимасозанда метавонад гуногун 

бошад. Дар решаи калимасозии сода танҳо як морфема вуҷуд дорад (violin -ist). Решаи 

калимасозӣ аз морфемаҳои решагӣ ва аффиксалӣ таркибёфтаро таркибӣ меноманд (lovely дар 

loveliness ва ё bystand дар bystander). Решаи калимасозии дорои ду морфемаи решагиро мураккаб 

меноманд (brinkman дар brinkmanship), агар ба он аффикс ҳамроҳ ояд, мураккаби таркибӣ 

меноманд (lopsided дар lopsidedness).  

Ҳамчунин, решаҳо аз рӯи зинаҳои 

тавлидкунӣ фарқ мекунанд. Масалан, дар 

калимаи disappointment зинаи сифрии 

решагӣ (зинаи аввали калимасозӣ) appoint 

мебошад. Зинаи аввали калимасозиро 

решаи disappoint (решаи калимасоз, ҳамчун 

иҷрокунандаи функсияи калимасоз) 

пешниҳод мекунад. Зинаи дуюми 

калимасозӣ ҳамроҳ кардани пасванди –ment 

ба решаи калимасозии зинаи аввал 

мебошад. Зинаҳои калимасозиро ҳамчунин 

зинаҳо ва зарбҳои дериватсионӣ ҳам 

меноманд. Бо зинаҳои калимасозӣ боз 

мафҳуми гурӯҳи калимаҳои ҳамрешаи калимасозӣ (wordfamily) алоқаманд мебошад. Зери ин 

мафҳум маҷмӯи калимаҳои ҳамрешаи бо муносибатҳои калимасозӣ ба низом даровардашуда 

фаҳмида мешавад. Дар маркази оилаи калимасозӣ решаи ғайритаркибии асосӣ меистад. Масалан, 

калимаи grade. Дар ҳолати мазкур он метавонад бо калимаи мустақил (grade — step, stage, or 

degree) мувофиқ ояд. Ҳамчун решаи калимасоз дар ташкили калимаҳои таркибии to grade, 

gradation, gradient, gradual ва ғайраҳо иштирок мекунад, ки метавон онро ба гурӯҳи калимаҳои 

ҳамреша муттаҳид кард. Ҳудуди гурӯҳи калимаҳои ҳамреша тағйирпазир мебошад; он метавонад 

бо элементҳои нав пурра гардад, то он вақте ки семантикаи онҳо аз ҳамдигар фарқи калон 

накунанд. Ҳамин тавр, дар гурӯҳи калимаҳои ҳамрешаи grade элементи graduate бо мазмуни mark 

with degree for measuring ҷой дорад, ки дар оянда инкишофи семантикии мазмуни калимаи 

graduate — give a degree or diploma ва person who has taken a university degree-ро аз ҳудуди гурӯҳи 

калимаҳои ҳамреша мебарорад. Маълум аст, ки грамматика ва лексика бо ҳамдигар зич 

Забони адабии ҳозираи англисӣ усули 

муайяни калимасозӣ дорад, ки таърихан 

ташаккул ёфта, баробари забон инкишоф 

меёбад. Чи тавре ки маълум аст, таркиби 

луғавии забон бо роҳи аз забонҳои дигар 

дохил шудани калимаҳо низ бой мегардад. 

Аммо он вазифаеро, ки тараққиёти пай 

дар пайи саноат, савдо ва нақлиёт, фан ва 

техника дар пеши забон мегузорад, забон 

танҳо дар натиҷаи бо усулҳои гуногуни 

калимасозӣ, аз фонди луғавии махсуси худ 

ба вуҷуд овардани калимаҳои нав иҷро 

карда метавонад. Аз ҳамин сабаб ҳам 

калимасозӣ ва роҳҳои гуногуни он барои 

забон аҳамияти калон доранд. 
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алоқаманданд. Масъалаҳои назариявии забон, сохти грамматикӣ ва усулҳои калимасозии он 

кайҳост, ки диққати олимони забоншинос, файласуфҳо, нависандагонро ба худ ҷалб кардааст. 

Забон бо фаъолияти ҷамъиятии одамон бевосита алоқаманд аст ва аз ин рӯ таркиби луғавии 

он доимо дар тағйирёбӣ буда, мунтазам бой мегардад. Албатта, ҳамаи ин тағйирот аксар вақт дар 

натиҷаи ба кор бурда шудани усулҳои гуногуни калимасозӣ рӯй медиҳанд. Дар забонамон 

калимаҳои нав, одатан, дар манбаи аз калимаҳои куҳнаи мавҷуда сохтани калимаҳои нав, дар на-

тиҷаи маъноҳои нав пайдо кардани калимаҳои куҳна ба вуҷуД меоянд, ки ин роҳҳои асосии 

пурратар гардидани забон ҳисоб меёбад. 

Калимасозӣ, аз як тараф, бо лексика, аз тарафи дигар, бо грамматика алоқаи зич дорад, зеро 

он баробари хизмат карданаш барои пурратар кардани луғат, барои мувофиқи қоидаҳои 

грамматикӣ тағйир додани калимаҳои нав низ нақши калон мебозад. Ғайримунтазамии реверсия 

ё калимасозии баръакс (backformation), пеш аз ҳама, ба танзимнокии нисбии тарҳҳо (моделҳо) 

баён мешавад. Дар тафовут ба тарҳҳои мунтазам вусъатбахши элементи аввал реверсия асоси 

калимаро кӯтоҳ мекунад. Дар ин намуди калимасозӣ нақши калонро аналогия –мукаммалкунии 

яке аз аъзои як навъ ҷуфт мебозад. Ҳамин тавр, дар ташкили аналогии суффиксалии намуди 

write-writer, work-worker, paint-painter ҷуфти нав bupgle-burglar ба миён меояд. Раванди 

калимасозӣ дар ин ҷуфт ба амал омад, аммо дар самти баръакс: аз асоси burglar элементе, ки 

ҳамчун пасванд (суффикс) дарк шудааст, бурида шуда, феъли bupgle ба миён омад, аз рӯи 

монандӣ ба як қатор ҷуфтҳои дигар (он ки мо дар мавриди мазкур, бахусус, ба раванди реверсия 

сари кор дорем, дар забон мавҷуд будани ибораеро бо ҳамон мазмун тасдиқ мекунад: 

commitburglary). Дар баъзе вақт «аффикс» аз асоси дуюми калимаи мураккаб бурида мешавад, 

масалан дар калимаи flight-test аз калимаи flight-testing ё baby-sit аз калимаи baby-sitting. Амали 

ташбеҳи ғалат дар мисоли ташкили феъли lase баръало маълум аст, ки дар ҳақиқат «аффикс»-и 

буридашуда дар он ба худ қисми ихтисораи laser (light amplification of stimulated emission of 

radiation) –ро таҷассум мекунад. Дар натиҷаи реверсия ба монанди натиҷаи аффиксатсия калимаи 

таркибӣ сохта мешавад, азбаски дар раванди калимасозии мазкур як реша истифода мешавад, 

тарҳи умумии ин раванд метавонад ҳамчун «асос-ивази-аффикс» муаррифӣ шавад. Ин усули 

калимасозӣ бо назардошти хусусияти сохтори аналитикии он хоси забони англисӣ мебошад. 

Моҳияти конверсия ҳамчун раванди калимасозӣ дар он аст, ки дигаргунии функсионалии калима 

ба миён меояд, яъне, сохтани як ҳиссаи нутқ аз асоси дигар ҳиссаи нутқ бе тағйири шакл, 

масалан, tofinger аз finger, toelbow аз elbow ва ғ. Махсусияти калимасозии конверсионӣ дар он 

инъикос гаштааст, ки муддати дароз ба ин зуҳурот ягон истилоҳе истифода бурда намешуд. Бо 

мурури замон чунин истилоҳот ба мисли «ташкили беаффиксалӣ», «ташкили решагӣ» ва ғайраҳо 

аз барои нодуруст буданашон аз байн рафтанд, бо вуҷуди он барои ҳақиқат қайд кардан зарур 

аст, ки истилоҳи имрӯз истифодашаванда на он қадар идеалӣ аст, чунки дар дигар низоми 

истилоҳот, аз он ҷумла дар системаи истилоҳоти забонӣ низ омонимҳо дорад. Дар мавриди 

калимасозии конверсионӣ на танҳо азнавсозии грамматикӣ, балки семантикӣ ҳам ба вуқӯъ 

мепайвандад. Калимаи таркибӣ семантикаи асоси таркибиро иқтибос мекунад ва ба он мақоми 

нави шартии ҳиссаи нутқ илова мекунад.  

Муҳаққиқон исбот карданд, ки конверсия (табдилдиҳӣ) зина ба зина ба амал меояд ва яке аз 

ин зинаҳо субстантиватсия, яъне ба худ гирифтани мақоми грамматикии исмро аз тарафи дигар 

ҳиссаи нутқ ба хусус, сифат ё зарф, дар натиҷаи парокандашавии ибора ба амал меояд. Масалан, 

ҳангоми парокандашавии ибораи poorpeople сифати poor на танҳо бо артикл мукаммал мегардад, 

балки мазмунан мазмуни ибораи пешинро «фурӯ мебарад»; the poor-poorpeople. Дертар калима 

ҳамаи парадигмаи ҳиссаи нутқи навро ба худ мегирад ва раванди конверсия ба охир мерасад. 

Конверсия на танҳо дар мавриди парокандашавии ибораи Adj+N (alunaticasylum - alunatic) ё Adv 

+ N (aweeklypaper – aweekly) имкон дорад, балки ҳангоми истифодаи ҳиссаҳои нутқи гуногун дар 

функсияҳои ба онҳо хоснабуда ҷой дорад. Масалан, исми telephone дар ҷумлаи I’ll telephone soon 

ба феъл мубаддал мегардад, ҷонишини other дар ҷумлаи I’ll ask the others субстантиватсия 

мешавад. Парокандашавии ибораро як гурӯҳи лексикологҳо ба дигар гурӯҳи калимасозӣ – 
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ихтисоркунӣ нисбат медиханд. Ин дар он асос меёбад, ки дар натиҷаи кӯтоҳкунии ибора на 

ҳамеша субстантиватсия ба амал меояд. Аз дигар тараф, ба ҳисоб гирифтан ҷоиз аст, ки ба 

сифати мисоли эллипсис қисми калони калимаҳои окказионалӣ, ки ба системаи вокабуляр ворид 

нашудаанд, пешкаш мешаванд: (ago-no-go (person), ago-getting (man)). 

Асоси таркибӣ ва таркибёбанда ҳангоми конверсия бо муносибатҳои муайяни семантикӣ 

алоқаманданд. Ҳолати аз ҳама хоси гузариши исм ба феъл дар ҳолест, ки ҳарду асос бо ҳам бо 

муносибатҳои агентивӣ ва инструменталӣ алоқаманданд: tohost (aparty); toelbow 

(one’swaythroughthecrowd) - touseone’selbowforthepurpose;etc. Схемаи N˃V метавонад ҳамчунин 

шинос кардани предмети номбурдаро инъикос кунад: fish-tofish; skin-toskin; etc.  

Дар бораи муносибатҳои семантикӣ ҳангоми модели N˃V дар ин ҷо, пеш аз ҳама, амали 

якмаротибагӣ қайд карда мешавад (alaugh, asmoke, etc.) ё интиқоли натиҷаи амал тавассути исми 

таркибӣ. Дигар намудҳои муносибатҳои семантикӣ аз рӯи ҳамон модел – агентивӣ (ahelp, 

aswitch), локативӣ (astop, awalk) имкон доранд. Аксар вақт муайян кардани самти конверсӣ 

мушкил аст, ҳатто умуман ғайриимкон аст (empty, dark, etc,). Талаботи муқаррарии муайян 

кардани самти раванди конверсия инҳо мебошанд:  

а) семантикаи асосии аввалӣ аз семантикаи калимаи таркибӣ фарохтар аст (tofall-afall, 

mother- tomother; etc.); 

b) барои аъзои ибтидои ҷуфтҳо лонаи калимасозӣ васеътар (ahand-handy, handful, handicraft, 

etc. – tohand).  

Аз дигар тараф, қайд кардан лозим аст, ки ин талабот на ҳамеша риоя мешаванд.  

Хулоса, усули ба ҳам пайвастани калимаҳо сермаҳсул буда, он ба ҳамаи ҳиссаҳои номии 

нутқ, ҳатто қисман ба феълу зарф низ тааллуқ дорад, яъне мо намудҳои гуногуни калимаҳои 

мураккаб ва тарзҳои сохта шудани онҳоро қариб дар ҳамаи ҳиссаҳои нутқ мушоҳида карда 

метавонем. 

 

Ганҷина ШОДИЕВА – ассистенти кафедраи 

филология и факултаи умумӣ-гуманитарии 

Коллеҷи техникию омӯзгории ноҳияи Рӯдакӣ 
 

Дил ба тараб биёваред, бӯи баҳор омада, 

Бода ба ҷомҳо занед, вақти хумор омада. 

Сайри Муғу ҳавои Тал накҳати хушдимоғ аст, 

Нашъа зи лолаву суман лайлу наҳор омада. 

Сабз ҳамешавад ниҳол, лутф агар зи Меҳр дид, 

Марҳамати Худо биҷӯ, мавсими бор омада. 

Хаққи вафо бибоядам ошиқи аҳдбастаро, 

Мужда зи мо ба гулрухон, номаи ёр омада. 

Сулҳу суботи Меҳан аз ҷаҳду талоши Пешвост, 

Фурсати шодмониву авҷу барор омадаст. 

Каъба чӣ меравӣ дило, дасти фитодае бигир, 

Баски ба ҳар ду гетӣ ҳам некӣ ба кор омада. 

Моҳ зи нозукии табъ хуш сухане биофарид, 

Булбули ошиқ аз ҳавас нашъасавор омада. 

Бузургмеҳри БАҲОДУР 
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ЗАВҚ 
 

РОҲҲОИ РУШДИ 

МУСИҚИДОНИИ КӮДАК 
 

Самаранокии вазифаҳои пешорӯ оид ба 

таълиму тарбияи кӯдакон дар муассисаҳои 

томактабӣ аз малака, маҳорат ва дониши 

мураббиён ва баэътиборгирии хусусиятҳои 

педагогии онҳо вобастагӣ дорад. Дар 

муассисаи томактабии №112-и ноҳияи Синои 

шаҳри Душанбе тибқи оиннома таснифоти 

синнусолии кӯдакон ба чор марҳилаи 

инкишофи ҷисмонӣ ва равонӣ ба инобат 

гирифта шудааст. Аз ҷумла, давраи тифлӣ- 

аз 1, 6 то 2- солагӣ (гурӯҳи дуюми синни 

барвақтӣ); давраи хурди томактабӣ-аз 2 то 4- солагӣ (гурӯҳи якум ва дуюми хурдсолон); давраи 

миёна аз 4 то 5 - солагӣ (гурӯҳи миёна); давраи калони томактабӣ аз 5 то 7 – солагиро дар бар 

мегиранд (гурӯҳи калони томактабӣ ва омодагӣ ба мактаб). 
 Сарвари кӯдакистон Рухшона Идиева 

дар асоси барномаи тарбия, таълим ва 

инкишофи кӯдакони синни томактабӣ 

фаъолияти мураббиёнро баҳри тарбия ва 

таълими кӯдакон хуб ба роҳ мондааст. 

Бахусус, мураббиён Ҷамила Рӯзиева, Зуҳра 

Муқимова, Гулчеҳра Мирзоева, Сталина 

Джайлобова ва дигарон бо таҷрибаи зиёди 

корӣ дар кӯдакистон фаъолият менамоянд.  
Ҷ. Рӯзиева соли 1989 баъди хатми 

омӯзишгоҳи омӯзгорӣ дар кӯдакистони 

№89-и ноҳияи Сино ба ҳайси мураббӣ кор 

карда, аз соли 1994 инҷониб дар ин муассиса фаъолияти кориашро давом дода истодааст. Дар ин 

муддат Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистонро бо ихтисоси омӯзгор-равоншинос хатм 

намуд. Зуҳра Муқимова низ бо 2 маълумоти олии тиббӣ ва омӯзгор-равоншинос аз соли 2010 

инҷониб дар муассисаи мазкур ба ҳайси мураббӣ дар гурӯҳи «Офтобак» кор мекунад. Бо иқдому 

ташаббуси ӯ дар муассиса аз ҳисоби мураббиён гурӯҳҳои «Актёрони ҷавон», «Театри лӯхтак» 

ташкил шуда, аз рӯйи афсонаҳои халқӣ саҳначаҳо омода мегарданд. (Ин омили хуби бо шавқ ба 

кӯдакистон ҷалб намудани кӯдакон мебошад.) Ҳамзамон, вазифаи раисии иттифоқи касабаи 

кормандонро низ ба уҳда дорад. Гулчеҳра Мирзоева мураббии ботаҷрибаи соҳаи хеш буда, 

ҳамчунин, маҳорати хуби актёрӣ, барандагӣ (наттоқӣ) ва ҳофизӣ дорад. Дар гурӯҳи «Моҳтобак» 

низ чун дигар гурӯҳҳо, аз рӯйи барномаи таълимӣ ҳафтае 2 маротиба машғулиятҳои омӯзиши 

забонҳои давлатӣ ва русӣ гузаронида мешавад. Кӯдакон дар баробари аз худ намудани ҳарфу 

рақам, инчунин малакаҳои шеърхонӣ (қироати шеър), маҳорати нақл кардани афсонаро низ аз 

худ мекунанд. Сталина Джайлобова бо маълумоти олӣ (ихтисоси омӯзгор- равоншинос) аз соли 

2000 инҷониб ба тарбия ва таълими кӯдакони синни томактабӣ машғул мебошад. Гурӯҳе, ки ба ӯ 

вобаста аст, “Парвона” ном дорад, ӯ ба кӯдакон хеле ғамхору меҳрубон аст. Аз суҳбат бо 

мураббиёни пуртаҷриба маълум гардид, ки мураббиён бо маълумоти олӣ, ҳамчун ихтисосманди 

соҳаи хеш тарбия ва таълими кӯдаконро ба уҳда доранду аз рӯйи тавсияҳои инкишофи равонию 

ҷисмонии кӯдакон корҳои зиёдеро ба анҷом мерасонанд. Аз қабили вусъат додани тасаввуроти 

Дар инкишофи зеҳнӣ ва ташаккули 

шахсияти кӯдак маҳз тарбия ва таълим 

нақши асосӣ мебозанд. Мураббиён дар асоси 

барномаи «Тарбия, таълим ва инкишофи 

кӯдакони синни томактабӣ» фаъолияти 

хешро ба роҳ монда, кӯдаконро аз ҷиҳати 

ҷисмонӣ, меҳнатӣ, маънавӣ ва 

зебоипарастӣ тарбия карда, рушду 

инкишофи онҳоро мувофиқи синну сол, 

инчунин, хусусиятҳои ҷудогонаи равонию 

физиологӣ таъмин менамоянд. Ҳар як 

давраи синнусолии ташаккули тасаввурот, 

маҳорат ва малакаи кӯдакон дар 

машғулиятҳо мустаҳкам ва амалӣ 

гардонида шуда, берун аз машғулиятҳо низ 

ба инобат гирифта шудааст. 
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кӯдакон оид ба ашё ва ҳодисаҳои муҳити зист, олами ҳайвоноту наботот, тарбияи ватандӯстӣ, 

меҳнатдӯстӣ, муҳаббат ба шаҳру деҳа ва кӯчаи худ: мушоҳидакорӣ, кунҷковӣ, таҳлил ва қиёс 

намудан, такмили нутқи кӯдакон, омӯхтани талаффузи бурро ва равонии овозҳои забони модарӣ, 

омӯзонидан ба саволҳо кӯтоҳу фаҳмо, саросема нашуда бо овози пурраю бурро ҷавоб додан, 

тарбияи муносибатҳои дӯстонаи байниҳамдигарӣ, бо бозичаҳо якҷоя бозӣ карда тавонистан, 

тарбияи муҳаббат ва шавқмандӣ ба мусиқӣ, санъати тасвирӣ, адабиёт, дарки забони диёри азизро 

хуб ба роҳ монда, кӯдаконро барои омода намудани шахси комил ба воя расонида истодаанд. Дар 

муассиса ду нафар мутахассисони пуртаҷрибаи соҳаи мусиқӣ ва санъат, аълочиёни маориф ва 

фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон, эҷодкор ва сароянда Гулмурод Тағоев ва Хуршед Ғуломов ба 

кӯдакон сабақ медиҳанд. Барои гузаронидани машғулиятҳои гурӯҳҳо тамоми шароитҳо муҳайё 

карда шудаанд. Ҳар як машғулият хеле хубу хотирмон мегузарад, барои боз ҳам шавқовар 

гузаронидани машғулиятҳои мусиқӣ мутасаддиён аз бозӣ, афсона, ребус-чистонҳои мусиқӣ, 

инчунин навозиш дар асбобҳои мусиқии кӯдакона истифода мебаранд. Машғулиятҳои 

тарбиявию таълимӣ ва мусиқидарккунии кӯдакон дар гурӯҳҳо аз рӯи реҷаи тасдиқшудаи 

барнома: саломатии ҷисмонӣ, некуаҳволӣ, рушди системаи таҳрикию ҳаракатӣ, инкишофи 

саломатӣ, инкишофи фаъолияти маърифатӣ, инкишофи эмотсионалӣ ва иҷтимоии кӯдак, 

инкишофи нутқ, муошират, омодагӣ ба саводомӯзии мусиқӣ, инкишофи шахсият ва тарбияи 
маънавии кӯдак ташкил карда шудааст, ки барои инкишофи ҳамаҷонибаи кӯдакон вобаста ба 

хусусиятҳои синнусолӣ равона гардида, мазмунан бо ҳам алоқаманд мебошанд. Мутахассисони 

пуртаҷриба ҳар як машғулиятро дар ҳамкорӣ бо мураббиёни гурӯҳҳо гузаронида, нозукиҳои 

иҷрои мусиқӣ, дарки зарби он, сурудхонӣ барин малакаҳоро ба кӯдакон меомӯзанд. Дар асоси 

барномаи таълими мусиқӣ сурудҳои композиторони шинохта Ҷ.Охунов «Афсона», Х.Абдуллоев 

«Баҳор», А.Одинаев «Зимистон», Э.Сабзанов «Обаки ширини мо», Ф.Баҳор «Мурғи заррин», 

Ш.Бобокалонов «Чистон», А.Ёдгоров “Рост мегӯям” ба кӯдакон омӯзонда мешаванд. Дар 

баробари азёд кардан ва иҷрои сурудҳои номбаршуда, муайян намудани зарби мусиқӣ бо қарсак, 

ифода намудани он, ки ба синну соли кӯдакон мувофиқ аст ё не, суруду мусиқиҳои эҷоднамудаи 

худи муаллимону мутахассисони соҳа Ҷ.Обидпур «Бузғола”, Ш. Бобокалонов “Шамолак», 

“Сарҳадчӣ», С.Сатторов “Шамолак” ва “Седухтаракон” бо оҳанги халқӣ ба кӯдакон хело маъқул 

аст. Инкишоф додани малакаю маҳорат ва қобилияти шунавандаи мусиқӣ, ҳис кардани мусиқӣ, 

хотираи мусиқӣ, ҳангоми сурудхонӣ бамаврид гирифтани нафас ва сарфи он, талаффузи дурусти 

ҳиҷо ва калимаҳо, фораму дод назада иҷро намудани суруд ба кӯдакон омӯхта мешавад, барои 

мисол, машқи овозии «Канӣ, канӣ, бачаҳо”. Муаллим мисраи якуми шеър («Канӣ, канӣ, 

бачаҳо?”)-ро ду маротиба қироат намуда, маротибаи дуюм онро бо мусиқӣ иҷро карда нишон 

медиҳад: Ка-нӣ, ка-нӣ,  дас-ти ба-ча-ҳо? 
Маротибаи аввал дар такти сеюм ба нотаи АЯ-ҳиҷои ҳо-ро иҷро намуда, ҳангоми 

такрори он дар такти шашум ҳиҷои-ҳо дар нотаи –МИ-иҷро карда мешавад. Кӯдакон дар 
ҷавоб аз ҷо хеста, дастонашонро боло бардошта, «Ана-ана, дасти бачаҳо»-гӯён ҷавоб 
доданд.   “А-на-а-на-дас-ти-ба-ча-ҳо!” 

 Маротибаи аввал кӯдакон низ аз рӯи нота ҳиҷои-«Ҳо»-ро дар такти нуҳум бо нотаи «Ля»-ва 
маротибаи дуюм ба нотаи «Ми»-такти дувоздаҳум иҷро менамоянд. Муаллим барои идома 
додани бозӣ калимаҳои “пойи бачаҳо, сари бачаҳо, чашми бачаҳо”-ро такрор карданд, ки кӯдакон 
бо шавқ бозиро идома медиҳанд. Мақсади бозии мазкур бо кӯдакон хубтар дарк намудани зарби 
мусиқӣ ва тарбияи узви шунавоии кӯдакон ва малакаю маҳорати уҳдабароии онҳо мебошанд. 

 Машғулиятҳои мусиқӣ дар гурӯҳи давраи калони томактабӣ (25 нафар кӯдакони 5-7- сола)-и 
гурӯҳи «Моҳтобак», мураббӣ: Гулчеҳра Мирзоева. Мавзӯи машғулият: «Чистон-шеър»-и 
Мирсаид Миршакар, оҳанги Шариф Бобокалонов. 

 Муаллим дар ҳавои мусиқии шӯхи қадамзанӣ оҳанги композитор Қудратулло Яҳёев 

«Офтоби-ман»-ро шунавонид, кӯдакон аз рӯи одат қадамзанон ба толори (синфхонаи) мусиқӣ 

ворид шуда, ба ҷойҳои худ омада истода, нақароти суруд: «Офтоб, Офтоб, Офтоби ман»-ро дар 

баробари қадамзанӣ замзама мекарданд, баъди хотимаи мусиқӣ бо иҷозати муаллим ҳар як кӯдак 
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дар ҷойи худ нишастанд. Бо суҳбати муқаддимавии муаллим машғулият оғоз шуда, ба кӯдакон 

саволҳо пешниҳод гаштанд:  

- Нурҳои Офтоб кай ба назди мо меоянд? Агар Офтоб барояд, олам чӣ тавр мешавад? Шумо 

Офтобро дӯст медоред?  

Бо оҳанги Шариф Бобокалонов «Чистон»-ро ду маротиба шунавонида, дар бораи он 

маълумот дод, инчунин матни шеърро қироат карда, калима ба калима ва мисраъ ба мисраъ бо 

кӯдакон онро такрор карданд. Ҳангоми шунавонидани мусиқии оҳанг аз кӯдакон хоҳиш карда 

шуд, ки зарби мусиқиро ба қарсак ифода кунанд. Дар ин қисмати кор мураббии гурӯҳ ба кӯдакон 

барои баробар иҷро намудани зарби мусиқӣ ба муаллим ёрӣ расонданд. Баъди ду-се маротиба 

такрор намудани зарби мусиқӣ, ба кӯдакон савол дода шуд: «Самолётро кӣ дидааст?” Ҳама 

бетоқатона “Ман….ман….ман”, - гуён ҷавоб медоданд. Муаллим вобаста ба мазмуни матни шеър 

«Дидам мурғи оҳанин» бо саволи “Мурғ ҳам оҳанӣ мешавад?” ба кӯдакон муроҷиат кард. 

Кӯдакон дар ҷавоб “Мурғ оҳанин намешавад, самолёт қанат дораду ба монанди мурғобӣ ва турна 

мепарад.” Саволи муаллим: - Мо самолётро дар ҳаво чӣ тавр мебинем? 

Саидҷон аз ҷо хеста, дасти росташро ба пешонӣ соя карда ба ҳаво нигоҳ карда гуфт:  

- Самолёти ҳавоиро ин тавр мебинам.  

Дар баробари садо додани мусиқии суруд ҳама рост истода, дасти рост ба пешонӣ ва ба ҳаво 

нигоҳ карда сурудро иҷро карданд: 

 Дидам мурғи оҳанин, 

 Панҷаҳояш аз резин. 

 Ҷон надорад, мепарад, 

 Доим хӯрокаш бензин. 

 Саволу ҷавоб 

 Ин чӣ бошад? Самолёт, 

 Ин чӣ бошад? Самолёт, 

 Ин чӣ бошад ой? Самолёт, ой! 

 “Дидам мурғи оҳанин”-ро такрор намуда, ҳангоми хондани мисраи дуюми он «Панҷаҳояш 

аз резин» кӯдакон ду дастро боло бардошта, панҷаҳои дастро ба ҳаракат дароварда, сурудро 

такрор карданд. Ду мисраи суруд дар панҷ такти мусиқӣ иҷро гардид. Муаллим ҳангоми такрори 

мисраъҳои суруд ба форамӣ, ҷӯрӣ ва талаффузи матн эътибор дода, бо кӯдаконе, ки аз зарби 

мусиқӣ пеш ё ақиб мемонданд, алоҳида машқро такрор мекард. Ҳамзамон, ҷиҳати гирифтани 

нафас, талаффузи калима ва ҳарфу ҳиҷоҳо диққат дода мешуд. Ин буд, ки кӯдакон бо шавқу завқ 

ва хушҳолона сурудро иҷро карданд. Дар мисраи сеюми суруд “Ҷон надорад, мепарад” мувофиқ 

ба мазмуни шеър бо дасти рост пеши бар ва ҳарду дастон ба тарафҳо гузошта шуда, ҳаракати 

парвози самолётро ифода карда мефаҳмонданд. Дар қисмати такти ҳаштум мисраи чорум “Доим 

хӯрокаш бензин” бо идораи дасти рост ба даҳон ва даст ба тарафҳо сурудро иҷро мекарданд. Ин 

лаҳзаи машғулиятро аз аввал то охир такрор карда, ба мисраи савол “Ин чӣ бошад?” духтарҳо як 

маротиба дар такти 11 бо аломати Ғ-форте баланд иҷро намуда, аз такти 12 писарон бо аломати 

Р-пианно паст “Ин чӣ бошад?” ва дар якҷоягӣ (духтарону писарон) бо аломати Ғ- форте мисраи 

охирро бо овози паст-паст хонда, ба суруд ҳусни анҷом бахшиданд, ки хело хуб садо медод. 2-3 

нафар кӯдаконе, ки сурудро хело хубу форам иҷро намуданд, барои намуна сурудро такрор 

карданд. Ба дигарон таъкид карда шуд, ки “шумо ҳам, ана ҳамин хел сурудро такрор кунед”. 

Муаллим машғулиятро ҷамъбаст намуда, ба ҳамаи кӯдакон барои ҳавасманд намудан ба 

суханони “Раҳмат, офарин, имрӯз шумо хеле хуб сурудро иҷро кардед” кӯдакон хурсанд карда 

шуданд. 

 Дар охир мусиқии Қ.Яҳёев «Офтоби ман» садо дод ва ҳама аз ҷо хеста, қадамзанон дар 

ҳавои мусиқӣ “Хайр”- гуён аз синфи мусиқӣ шоду хурсанд баромада рафтанд.  
 

Сафаралӣ САТТОРОВ –  

мутахассиси пешбари  

Маркази љумњуриявии муассисањои тањсилоти иловагї 
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ДУНЁИ КӮДАК 

 

НАҚШИ КИТОБҲОИ 

ИЛМӢ-МАЪРИФАТӢ 

ДАР ТАРБИЯИ 

КӮДАКОН 
 

Хислати тадқиқгарӣ дар бунёди 

тарбиятгиранда бо шири модар ворид 

мегардад. Бо гузашти солу моҳҳо миқдори 

объектҳои тадқиқшавандаи кӯдак афзудаву 

васеъ мегардад ва дар назди волидону 

омӯзгорони муассисаҳои таълимӣ (боғчаҳои 

кӯдакона) чунин вазифа гузошта мешавад: 

кӯдакро бо адабиёти илмӣ-маърифатӣ маҳз аз 

хурдӣ шинос намуд. Мо, волидон ва 

муаллимону мураббиёни томактабиро лозим аст, то тавассути ин гуна адабиёт кӯдакро ба ҷониби 

чашмаи шаффофи фаъолнокии идрокӣ ва рушди маънавӣ роҳнамоӣ кунем, то ба ин оби зулол 

ташнатар гардаду мунтазам онро нӯши ҷон созад. Бо ин амал мо бори дигар дар амал ба исбот 

хоҳем расонд, ки адабиёти илмиву маърифатии кӯдакона яке аз воситаҳои тавонои тарбия ва 

таҳкимбахши рушди зеҳниву идрокии кӯдакон ба 

шумор меравад. Маҳз ҳамин гуна китобҳо 

хурдтараконро ба дунёи нав ворид намуда, онҳоро 

бо ашёи атроф ва ҳодисаҳои он мешиносонад. 

Адабиёти илмиву маърифатии кӯдакона ба чунин 

гурӯҳҳо тақсим мешавад: китоби дарсӣ – илмӣ, 

илмиву маърифатӣ ва энсиклопедӣ. Китоби 

илмиву маърифатии кӯдакона хусусияти 

иттилоотӣ надошта, ба васеъшавии ҷаҳонбинии 

кӯдак нигаронида шудааст. Ин гуна адабиёт ба 

қавле, аз дасти кӯдак гирифта, ӯро бо дунёи 

афсонавии ягон соҳаи муайяни илму техника ворид месозад (масалан, автомобилсозӣ ё самолёту 

ракетаҳо, умуман, дунёи коинот). Тарбиятгирандагонро шефтаву ошиқи ҳамин соҳа мегардонад, 

шавқу ҳаваси ӯро ба ин соҳа зиёд мегардонад. Ин кор тавассути бо забони кӯдакона ифшо 

намудани арқому далелҳои илмӣ, нақли ҷолиб, истифодаи метод, усул ва унсурҳое, ки хоси 

адабиёти илмиву маърифати (омӯзонанда)-и кӯдакона инкишоф, ташаккул ва таҳкимбахшии 

фаъолнокии идрокии кӯдак ба шумор меравад. Ин навъи адабиёти кӯдакона китобчаҳои илмиву-

бадеӣ дар бораи табиати атроф, китобчаҳои таърихӣ, афсонаву шеърҳои ватандӯстонаи барои 

кӯдакон китобчаҳо дар бораи мошинҳо ва ашёи гуногун, касбу корҳои гуногунранг, адабиёти 

иттилоотӣ (ба истилоҳи русӣ справочник) мебошад. Инчунин, китобчаҳои нави амалии навъи 

“Инро бидону тавону ёд гир!”-ро дар бар мегирад. Дар адабиёти илмиву бадеии кӯдакона 

муаллифон аз боби ҳодиса ва шахсиятҳои мушаххас (конкрет) ҳарф мезананд. (Масалан, дар 

адабиёти илмиву бадеии кӯдаконаи рус - афсонаҳои Василий Бианки). Тавассути ин гуна 

китобчаҳои шавқовар дар кӯдакон унсурҳои одитарини тафаккури илмӣ метавонад пайдо гардад. 

Ҳамзамон, ҳавасмандиву кунҷковии кӯдакро нисбат ба ҳодисаҳову ашё афзун менамояд. 

Муассисаҳои таълимии томактабии 

имрӯза бояд ба маконе табдил дода 

шаванд, ки дар оғӯши он барои инкишофи 

озоди тифли тоҷик ҳамаи шароитҳо 

фароҳам оварда шуда бошанд. Ин мақсади 

наҷиб метавонад дар ҳолате амалӣ 

гардад, ки дар ин муассисаҳо аз адабиёти 

илмиву маърифатӣ васеъ истифода барем 

ва кӯдакро бо он аз наздик шинос намоем. 

Ба қавли педагоги машҳур 

А.С.Макаренко: «Кӯдак аз рӯи табиати 

худ кунҷковтарин тадқиқгари дунё, 

пардакушои сирри ин олам аст. Пас, 

бигзор, ин ҷаҳони куҳан бо ҳазору як ранги 

худ, бо садоҳои дилнишин, афсонаҳо ва 

бозиҳои рангин пеши назараш ҷилвагарӣ 

кунад». 
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Афзалияти дигари адабиёти илмиву маърифатии кӯдакона боз дар он аст, ки дар кӯдакон хоҳиши 

истифода намудану варақгардон кардани маълумотномаҳоро пайдо мекунонад. 

Мақсади ниҳоии адабиёти илмиву маърифатии кӯдакона на танҳо ба рӯи кӯдакон кушодани 

олами аҷибу нодири табиат, балки ба онҳо тасаввуроти муайян додан, тарбияи фаъолияти зеҳнӣ, 

таваҷҷуҳи кӯдакро ба дарку фаҳмиши он дунёи калоне, ки ӯро иҳота кардааст, равона мекунад, 

низ мебошад. Дар адабиёти рус бисёр нависандагон, аз қабили В.Бианки, Б.Житков, М.Илин ва 

ғайра дар соҳаи адабиёти илмиву маърифатии кӯдакона заҳмат кашида, китобҳои арзишноке 

таълиф намудаанд, ки тарҷумаи он барои кӯдакони тоҷик дар партави дастуру пешниҳодҳои 

Пешвои миллат – муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз аҳамияти амалӣ холӣ нест. Ин ҷо аз аҳамияти 

педагогии китобчаҳои нависанда Маҷид Салим, ки аз олами вуҳуш барои наврасону кӯдакон 

ҳикоятҳои аҷиб мекунад, ёдовар шудан бамаврид аст. Асарҳои дар самти адабиёти илмиву 

маърифатии кӯдакона эҷоднамудаи нависандаи маъруфи рус М.Илин, аз қабили “Офтоби болои 

миз, “Ҳикоят дар бораи нақшаи бузург” ва “Соат чанд аст?” ба ташаккул (васеъгардони)-и 

ҷаҳонбинии кӯдак равона гардида, дар баробари аҳамияти тарбиявӣ доштан, ба тафаккур ва 

тахайюли кӯдак таъсири хуб мегузорад. Инҳо асарҳои кӯдаконае мебошанд, ки аҳамияти калони 

педагогӣ ва эстетикӣ доранд. “Дар илм шеър мисли ҳаёт ҷӯш мезанад, танҳо онро дида 

тавонистан лозим”, - мегуфт нависандаи маъруф ва гуфтаашро дар амал татбиқ менамуд. 

Адабиёти илмиву маърифатии тоҷик чунин нависандаро интизор аст ва танҳо вақт муайян 

мекунад, ки киро дар ватани мо дар оянда шоири илмҳои дақиқ (мисли М.Илин) хоҳанд номид. 

Беҳтарин асари маърифативу илмии кӯдакона “Ман чиро дидам?” ном китобчаи барои кӯдакони 

4-сола эҷоднамудаи Борис Житков мебошад, ки дар он муаллиф ба саволи шавқовари кӯдакон 

ҷавобҳои мушаххас медиҳад. Ба кӯдаки томактабӣ нишон додани зебоиҳои табиат, 

гуногунрангиҳои он аз қабили он сифатҳое мебошанд, ки ба як қатор китобчаҳои кӯдаконаи 

илмиву маърифатӣ ҳусни махсус мебахшанд. Хушбахтона, ин қабил китобчаҳо аз ҷониби 

энсиклопедияи тоҷик низ ба чоп расидаанд. Дар фароварди сухан лозим мешуморам, то аз 

имкониятҳои васеи адабиёти илмиву маърифатии кӯдакона ва аҳамияти истифодаи оқилонаву 

ҳадафноки он чанд нуқтаро хотирнишон созам. Истифодаи оқилонаи ин адабиёт ба мо чӣ 

медиҳад? 

1. Донишҳои нав; 

2.  Кӯдак дар симои чунин китобчаҳо ҳамсуҳбати оқилу пурдони худро мебинад.  

Қобилияти фикрронӣ, фаъолияти ақлониву зеҳнии кӯдакро тақвият мебахшад. 

Дар раванди шиносоӣ бо ин гуна адабиёт (махсусан, дар гурӯҳҳои калонсоли кӯдакистон) 

корро бояд тавре ба роҳ гузошт, ки кӯдак дар гурӯҳи калон аҳамияти онро равшану возеҳ эҳсос 

намояд ва бовар ҳосил кунад, ки ин китобчаҳо манбаи илму дониш маҳсуб меёбанд. Инчунин, 

онҳо бояд дарк кунанд, ки донишро на танҳо аз нақли одамони калонсол, балки аз ин гуна 

китобчаҳои шавқовар низ ба даст овардан имконпазир мебошад. Танҳо бо ҳамин восита мо 

метавонем, ба истилоҳ рӯи кӯдакро тарафи китобчаҳои илмиву маърифатӣ гардонему шавқу 

ҳаваси онҳоро нисбат ба китобу китобхонӣ афзун гардонем. Дар он ҷое муаллимону мураббиёни 

варзида кӯдаконро бо адабиёти илмиву маърифатӣ мешиносонанд, кӯдак малакаи махсуси 

интихоби адабиёти кӯдаконаро пайдо карда, хоҳиши худро дар боби мутолиаи ин ё он китоби 

шавқовар озодона иброз медорад. Ин ба фоидаи кор буда, нишонаи неки ба китоб мустақилона 

рӯ овардани кӯдак мебошад.  

 

Муродалӣ ҶӮРАЕВ –  

муовини директор оид ба илм,  

инноватсия ва корҳои методии  

Коллеҷи тиббии шаҳри Ҳисор 
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ЗАБОНШИНОСӢ 

 

МУНОСИБАТИ 

БОСАЛОҲИЯТ ВА 

УСУЛҲОИ ФАЪОЛИ 

ТАЪЛИМИ ИБОРА 
 

 Бар замми ин, аз хусуси таърифи ибора 

(таърифи нисбатан мураккаби он), ҷузъҳои 

ибора ва фарқи ибора аз калимаву ҷумла бо 

усули суҳбат маълумот дода, дониши 

шогирдон, ки ҳанӯз дар синфи V доир ба ин 

масъала гирифта буданд, санҷида мешавад. 

Дар дарси аввал, ки он бо усули суҳбат 

гузарониданро талаб мекунад, дар хусуси хели ибора аз рӯи маънову таркиб (сохт) маълумот 

дода мешавад. Дар ибтидои ин дарс барои санҷиши донишу малакаи доир ба ибора доштаашон 

ба хонандагон бояд бо чунин саволу супоришҳо муроҷиат карда шавад: 

1. Ибора чист? 

2. Доир ба ибора чӣ медонед? 

3. Ибора бештар аз чанд ҷузъ иборат аст? Он 

ҷузъҳо чӣ ном доранд? 

4. Ибора аз калима чӣ фарқ дорад? 

5. Ҷузъҳои ибора бо кадом воситаҳо ба ҳам 

алоқаманд мешаванд? 

6. Дар байни ҷузъҳои ибора кадом навъи 

алоқа вуҷуд дорад? Алоқаи тобеъ ё пайваст? 

7. Чанд ибора мисол оред. 

8. Аз ибораҳои зерин муайян кунед, ки 

ҷузъҳояшон чӣ тавр ба ҳам алоқаманд 

гардидаанд: китоби талаба, беҳтарин инсон, 

мактуб навиштан, баланд гап задан. 

Ин мисолҳоро муаллим қироат мекунад, хонандагон навишта, супоришро иҷро мекунанд. 

Вобаста ба супориши болоӣ ба аҳли синф савол додан лозим аст, ки аз мисолҳо ибораҳои 

дукалимагӣ ва якчандкалимагиро (дуҷузъа ва бисёрҷузъа) муайян созанд ва қисман ба ҷузъҳои 

ибораҳо савол гузошта, калимаи тобеъкунанда ва тобеъшавандаро шарҳ диҳанд. 

Баъд аз ҳалли чунин саволу супоришҳо муаллим бо ҷамъбаст ва шарҳу эзоҳи иловагӣ 

диққати хонандагонро ба аз худ кардани хелҳои ибора аз рӯи маъно ва таркиб ҷалб менамояд. 

Таъкид мекунем, ки саволу ҷавоби доир ба ибора гузаронидашударо бояд муфассалтар ҷамъбаст 

карда, эзоҳ дода шавад.  

Мавзӯи «Хелҳои ибора аз рӯи маъно ва таркиб» дар бораи хелҳои ибора аз ҷиҳати таркиб, ки 

ин масъала ба миқдори калимаҳои ибора алоқаи зич дорад, баҳс мекунад. Дар лаҳзаи баёни 

мавзӯи нав ё дар тахта ё ба воситаҳои муосири техникӣ (тахтаи электронӣ ва ё проектор) ҷадвали 

зерин ба диққати хонандагон пешкаш мешавад, ки ба он «Ибора аз ҷиҳати таркиб» ном дода 

шудааст. 

 

Дар тадриси забони модарӣ яке аз 

мавзӯъҳое, ки омӯхтанаш боиси 

инкишофи тафаккури хонандагон 

мегардад, таълими ибора аст. Вобаста ба 

таълими ин мавзӯъ чандин масъалаи ба он 

марбут, аз қабили фарқи ибора аз калима 

ва ҷумла, ҷузъҳои ибора, хелҳои ибора аз 

ҷиҳати маъно ва таркиб, алоқаи калимаҳо 

(ҷузъҳо) дар ибора ба шогирдон омӯзонида 

мешавад. Дар синфи VIII зимни таълими 

ибора ба чунин масъалаҳо эътибор додан 

зарур аст: а) хелҳои ибора аз рӯи маъно; б) 

ибораҳо аз ҷиҳати таркиб; в) алоқаи 

калимаҳо дар ибора; г) фарқи ин алоқа аз 

алоқаи калимаҳо дар ҷумла. 
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ИБОРА АЗ ҶИҲАТИ ТАРКИБ 

 Ибораҳои сода Ибораҳои мураккаб  

1. дарси шавқовар 

2. ваҳдати миллӣ 

3. бисёр хушхат 

4. обро ҷӯшондан 

5. аз шаҳр омадан 

6. ба касе гуфтан 

7. дар саҳро кор кардан 

1. дарси шавқовару фаҳмо 

2. ваҳдати миллии Тоҷикистони соҳибистиқлол 

3. шахси бисёр хушхату босавод 

4. обро дар оташ ҷӯшондан 

5. аз шаҳр фасли тобистон омадан 

6. ба касе чизеро гуфтан 

7. дар саҳро хеле кор кардан 

 

Муаллим бо истифода аз усулҳои фаъоли таълим дар назди хонандагон масъала мегузорад, 

ки аз ҷадвал мисолҳоро муқоиса намуда, ба хулосае оянд, ки чаро ибораҳои дар тарафи чапи 

ҷадвал буда содаанду ибораҳои тарафи рост мураккаб номида шудаанд? Албатта, хонандагони 

фаъол мисолҳои ҳар ду сутуни ҷадвалро муқоиса карда, чор ибораи аввали тарафи чапро барои 

он сода меноманд, ки дукалимагианд ва ҳамаи ибораҳои сутуни рости ҷадвалро, ба сабаби он ки 

аз се ва зиёда калимаҳои мустақилмаъно таркиб ёфтаанд, ибораҳои мураккаб меноманд. 

Бояд донист, ки ба сода будани ҳамаи ибораҳои дар сутуни чапи ҷадвал мавҷуда, аз 

ҷумла, ба ибораҳои аз шаҳр омадан, ба касе гуфтан, дар саҳро кор кардан шубҳа кардани 

шогирдон аз гумон дур нест. Маҳз дар чунин маврид эзоҳи боварибахши муаллим зарур 

дониста мешавад. Шарҳ додан лозим аст, ки ибораҳои аз шаҳр омадан, ба касе гуфтан ҳам 

содаанд, ҳарчанд ки аз се калима таркиб ёфтаанд. Барои он ки дар таркиби ин ибораҳо танҳо 

калимаҳои «шаҳр, омадан, касе, гуфтан» мустақилмаъно буда, «аз, ба» ҳиссаҳои 

ёридиҳандаанд ва онҳо барои ба ҳам алоқа пайдо кардани ҷузъҳои ибораҳои мазкур хизмат 

мекунанд. Ибораи дар саҳро кор кардан низ сода аст. Чунки ҷузъи асосии ин ибора таркиби 

«кор кардан» буда, аз алоқамандии ҳиссаи мустақилмаъно - калимаи «кор» бо феъли 

ёридиҳандаи «кардан» таркиб ёфта, як маъно ва таркиби яклухти гусастанашавандаро 

ташкил додааст. Мисли ҳамин ифодаҳои меҳнат кардан, сар кардан, нигоҳ кардан низ ибора 

набуда, калимаҳои таркибианд, ки як мафҳумро далолат мекунанд. Ин таркибҳо ба худ 

калимаҳои эзоҳдиҳанда гирифта (масалан: дар боғ меҳнат кардан, ба кор сар кардан, аз 

тиреза нигоҳ кардан), мисли ифодаи дар саҳро кор кардан ибораҳоро ташкил медиҳанд. 

Дар асоси чунин эзоҳот хулоса мебарорем, ки ибораҳо аз ҷиҳати таркиб ду хел мешаванд; 

ибораҳои сода ва ибораҳои мураккаб, ки ин тавр таъриф карда мешаванд: 

- Иборае, ки танҳо аз ду калимаи мустақилмаъно ташкил ёфтааст, ибораи сода номида 

мешавад. 

- Иборае, ки аз се ва зиёда калимаҳои мустақилмаъно ташкил ёфтааст, ибораи мураккаб 

номида мешавад. 

Ҳамин тариқ, ба мазмуну мундариҷа ва сифати таълими забони модарӣ ҳамчун ба асоси 

таълим бояд эътибори ҳаматарафа дода шавад. Дар таълими ҳар як мавзӯи навбатии боби 

“Ибора” агар муаллим бо омодагии комил, дар заминаи истифодаи аёнияту мисолҳои хуб ва 

машқҳои гуногун дарсҳоро ташкил кунад, қобилияту тасаввуроти хонандагон 

доир ба сохтани навъҳои гуногуни ибораҳо дақиқтар гардида, зимни ифодаи 

фикр ба мушкилӣ дучор нахоҳанд шуд.  

 

Моҳрӯ ҚУРБОНЗОДА –  

магистранти курси дуюми факултаи  

филологияи Донишгоҳи давлатии Хуҷанд  

ба номи академик Бобоҷон Ғафуров 
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МАҲФИЛ  
 

ШАВҚИ ЗИЁДИ 

ГЕОГРАФИ НАВРАС  

(Ба озмун) 

 

Омӯзиши фанни география ба хонандагон 

имконият медиҳад, хусусиятҳои зеринро дар худ 

инкишоф диҳанд:  

– ақидаҳои диалектикию материалистӣ доир 

ба табиат, таъсири мутақобилаи инсон ва табиат, 

аз худ кардани донишу маҳорате, ки барои 

истифодаи оқилонаи сарватҳои табиӣ ва 

муҳофизати муҳити атроф заруранд; маҳорати истифода бурда тавонистан аз сарчашмаҳои 

ахбори географӣ, иқтисодӣ, харитаҳо, техникаи ҳисобу китоб барои ҳалли масъалаҳои меҳнатӣ; 

баҳо дода тавонистан ба вазъияти табиату хоҷагии мамлакатҳои алоҳида; ташаккули маҳорату 

малакаи зарурии меҳнати таълимии хонандагон, дар онҳо инкишоф додани мушоҳидакорӣ, 

тафаккури мантиқӣ, ҳофиза, нутқ, тасаввурот, маҳорати эҷод кардани образи ҳудуд, идроки 

эстетикии муҳити атроф ва ниҳоят муносибати эҷодӣ ба ҳаёт ва саъю кӯшиш ба инкишофи 

мунтазами худомӯзӣ замина мегузорад.  

Рафти маҳфил 

Омӯзгор (баъди салом додан): – Маҳфили имрӯзаи мо ба “Бистсолаи омӯзиш ва рушди 

фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф эълон намудани солҳои 2020– 

2040” бахшида шудааст. Дар маҳфили имрӯзаи мо хонандагони синфи 7-ум ширкат варзида, 

байни худ қувваозмоӣ мекунанд. (Ҳайати доварон муаррифӣ карда мешаванд). Маҳфили имрӯзаи 

мо аз шартҳои зерин иборат аст:  

 Интихоби сардори гурӯҳ; 

 Муаррифии гурӯҳ; 

 Бозии “Ман харитаро медонам!”;  

 Бозии “Бо як калима гӯед!” 

 Аз ҳар гурӯҳ 3 – нафарӣ хонанда баҳри иҷрои шарти сеюм ба саҳна даъват карда 

мешаванд. Ҳар яки онҳо бояд тӯбчаро ба дохили қуттӣ партофта тавонанд. Ҳангоми иҷрои ин 

амал ба савол ҷавоб дода, сазовори як хол мегарданд. 

 Бозии “Қуттии сиёҳ” 

 Чистонҳо  

Методҳои истифодашаванда дар раванди маҳфил: гурӯҳбандӣ, ҳуҷуми зеҳнӣ, саволу ҷавоб, 

бозӣ, масъалагузорӣ ва ҳозирҷавобӣ. 

Воситаҳои истифодашаванда: проектор, ноут бук, харитаҳо, тӯбчаҳо ва қуттӣ.  

Омӯзгор: – Инак, шарти аввали маҳфил. Гурӯҳҳо сардори худро интихоб намуда, мақсади 

интихобашонро бояд шарҳ диҳанд (баромади гурӯҳҳо). 

Шарти дувум аз муаррифии гурӯҳҳо, саломнома ва таманниёти гурӯҳҳо ба якдигар оғоз 

мегардад. 

ГУРӮҲИ “ЗАМИН”:  

Сардори гурӯҳ - Амин: – Асоси омӯзиши илми географияро Замин ташкил медиҳад. Зеро 

илми география тамоми объект ва ҳодисаҳои табииеро, ки ба Замин марбутанд, меомӯзад. Замин 

Илми география ва донишҳои географӣ 

аз омилҳои асосӣ ва таҳкурсӣ барои 

инкишофи тафаккури мантиқӣ, 

қобилияти таҳлилкунӣ, баҳодиҳии 

иқтисодӣ, иҷтимоӣ, сиёсӣ ва фарҳангию 

маънавӣ дар шуури хонандагон ба ҳисоб 

меравад.  
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моро мехӯронаду мепӯшонад. Мо имрӯз шукр аз он мекунем, ки ин замине, ки насибамон 

гаштааст, пур аз нозу неъмат аст. Мо, наврасон бояд саъю кӯшиш намоем, ки ин нозу неъматро 

самаранок ва эҳтиёткорона истифода намоем. (Шеърхонӣ дар васфи Замин). 

ГУРӮҲИ “ОБ”: 

Муҳаммад: – Гурӯҳи мо ба худ номи “Об” – ро интихоб кард, зеро Об бақои зиндагист.  

Азизҷон: – Имрӯз дар ҷаҳон зиёда аз 1 млрд. одамон аз нарасидани оби ошомиданӣ танқисӣ 

мекашанд. Хушкшавӣ ва биёбоншавӣ ба 1,2 млрд аҳолии дунё таҳдид мекунад, ки барои ҳаёти 

инсонӣ хатари бузург дорад, аммо кишвари азизи мо манбаи захираҳои обӣ буда, диёри 

биҳиштосову шодоб аст, ки дар баробари таъмини аҳолии худ бо оби ошомиданӣ давлатҳои 

минтақаро низ бо об таъмин мекунад.  

Элмира: – Ташаббусҳои хирадмандонаи Пешвои миллат вобаста ба масъалаҳои об аз 

ҷониби СММ пазируфта шуда, 22 декабри соли 2016 Қатъномаи СММ дар бораи 10-солаи 

байналмилалии “Об барои рушди устувор барои солҳои 2018 – 2028” қабул гардид, ки мояи 

ифтихори ҳар як шаҳрванд аст. (Шеърхонӣ дар васфи Об). 

Омӯзгор: – Бачаҳо, канӣ гӯед, ки асоси омӯзиши илми географияро чӣ ташкил медиҳад? 

Бачаҳо: – Харита.  

Омӯзгор: – Пас, мегузарем ба шарти сеюми маҳфил “Ман харитаро медонам!”  

Ман объектҳои географиро номбар мекунам, шумо бояд дар муддати се дақиқа онҳоро аз 

харита нишон дода, ба кадом материк мансуб буданашонро гӯед. 

Гурӯҳи “Замин”: 

1. Ҳамвории Сибири Ғарбӣ;    5. Кӯли Маракайбо;  

2. Пастхамии Амазонка;                6. Ҳавзаи Апалач; 

3. Қаторкӯҳҳои Кордилер;              7. Баҳри Араб; 

4. Дарёи Замбезӣ;                               8. Халиҷи Форс (Нафт). 

  (ангишт)  

   Гурӯҳи “Об”: 

1.Паҳнкӯҳҳои Бразилия;     5. Ҳавзаи АМК (маъдани оҳан);  

2.Пастхамии Мексикоӣ; 6. Халиҷи Мексик; 

3.Қаторкӯҳҳои Алп;     7. Баҳри Саргас;  

4.Дарёи Амур;      8. Халиҷи Гудзон.  

Шарти чорум: “Бо як калима гӯед!” 

Дар ин шарт мо метавонем ба тафаккури мантиқӣ, ҳофиза ва нутқи шогирдон баҳогузорӣ 

намоем. Ман якчанд объекти географиро номбар мекунам, гурӯҳҳо ба варақи тоза он калимаеро 

менависанд, ки ин объектҳо ба он шомиланд.  

1. Баҳр, дарё, кӯл     Ҷавоб: – Обанбор 

2. Сафед, Сиёҳ, Сурх, Сабз, Зард   Ҷавоб: – Баҳр 

3. Байкал, Онега, Виктория     Ҷавоб: – Кӯл 

4. Барф, жола, шабнам     Ҷавоб: – Боришоти атмосфе 

5. Греландия, Сахалин, Замини Нав   Ҷавоб: – Ҷазира 

6. Дашт, Беша, Тайга, Тундра, Биёбон   Ҷавоб: – Минтақаҳои табиӣ. 

Шарти панҷум: “Ҳозирҷавобӣ” 

Омӯзгор: – Кӣ доир ба дарё ва кулҳои ҷаҳон маълумоти хубтар дорад ва то чӣ андоза чусту 

чолок аст?  

Аз ҳар гурӯҳ 3 – нафарӣ даъват карда мешаванд. Ҳар яки онҳо бояд тӯбчаро ба дохили қуттӣ 

партофта тавонанд. Ҳангоми иҷрои ин амал ба савол ҷавоб дода, сазовори як хол мегарданд. 

Агар ин амалро иҷро карда натавонистанд, гурӯҳи дигар метавонад ин амалро анҷом диҳад, 

соҳиби як хол мегардад. 

 1. Аз ҳама растании калонтарин дар ҷаҳон?   Ҷавоб: – Велвичия 

2. Аз ҳама кӯли чуқуртарин дар ҷаҳон?   Ҷавоб: – Байкал 
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3. Аз ҳама мавзеи чуқуртарини Уқёнуси ҷаҳонӣ?  Ҷавоб: – Новаи Мариана 11022м 

4. Аз ҳама Баҳри шӯртарини ҷаҳон?    Ҷавоб: – Баҳри Мурда 

5. Аз ҳама ҷазираи калонтарин кадом аст,  

номашро маънидод кунед.    Ҷавоб: – Греландия – Давлати сабз 

6. Аз ҳама дарёи калонтарини ҷаҳон?    Ҷавоб: – Амазонка 

Шарти шашум: “Қуттии сиёҳ”. 

Омӯзгор: – Дар ин шарт зиракиву ҳозирҷавобии шумо санҷида мешавад. Барои як дараҷа 

осон кардани фикрронии шумо дар дохили қуттӣ ашёе ҷойгиранд, ки ҷавоби ин саволҳо 

мавҷуданд.  

 1.Вақте ки ин растаниро ба Аврупо оварданд, дар ҳама давлатҳо ба он номҳои гуногун 

гузоштанд: ҳолландиҳо “Ардантел” (себи сабз), франсузҳо – “Пол” ва “Де – терр” (себи 

зеризаминӣ), итолиёвиҳо “Тартуфел”, финкиҳо “Тарту” ва англисҳо “Потато”. Дар давлати мо 

онро чӣ меноманд?  

 Ҷавоб: – Картошка  

2. Ин яке аз моддаҳои аҷоиб дар рӯйи Замин аст. Аҷоибиаш дар он аст, ки барои пайдоиш ва 

инкишофи ҳама гуна мавҷудоти зинда шароит муҳайё мекунад. Дар олам ягон ашё ҷойи онро 

иваз карда наметавонад. Ба фикратон, дар дохили қуттӣ кадом навъи модда ҷойгир аст?  

Ҷавоб: – Об. 

Шарти ҳафтум: “Кординатаҳои географӣ” 

Омӯзгор: – Тавассути тахтаи электронӣ кординатаҳои давлатҳо ба гурӯҳҳо пешниҳод 

мегарданд ва аз рӯйи он муайян мекунед, ки ин кадом давлат аст? Барои иҷрои ин амал ба 

гурӯҳҳо 3 дақиқа вақт дода мешавад. 

1. 41° 54' а. ш. 12° 27 т. ш.   Ҷавоб: – Ватикан  

2. 54° 00' а. ш. 2° 00' т. ғ.   Ҷавоб: – Британияи Кабир 

3. 46° 00' а. ш. 2° 00' т.ш.   Ҷавоб: – Фаронса  

4. 127° 00' а. ш.133° 00' т.ш.   Ҷавоб: – Австралия  

Шарти ҳаштум: “Чистонҳо” 

Дар кишвари сабзу калон  

Кенгуруи доно давон. 

Дар халта ҷо карда мудом, 

Фарзанди худро посбон. 

 Ҷавоб: – Австралия 

Мекунад дар баҳр шино, 

Як мӯзаи занона. 

Тар нашудааст ҳеҷ гоҳ, 

Дар ҳеҷ давру замона. 

Дар вай мардум мезияд, 

Номашро, кӣ мегӯяд? 

 Ҷавоб: – Итолиё  

Он ҷо кӯҳҳои баланд, 

Олтой, Помиру Балкан. 

Дарёҳояш пуртуғён, 

Мисли Ангараву Дон. 

 Ҷавоб: – Авруосиё 

 

Он ҷо ҳамеша гармо, 

Дар зимистону баҳор. 

Хати давраи калон, 

Гӯед шумо, чист он? 

 Ҷавоб: – Экватор 

 

Омӯзгор: – Хонандагони азиз! Мақсади маҳфили имрӯзаи мо мустаҳкамкунии дониши 

географии шумо буда, ҳадафи баҳогузорӣ такмили ҳушёриву зиракии шумо буд. Барои ҳамин 

агар бохтед, ноумед нашавед. Чуноне ки асосгузори саноати автомобилсозӣ 

Генри Форд мегӯяд: “Нокомиҳо восита ба сӯи муваффақиятанд.”  

Дар фарҷом сухани ҷамъбастӣ ба раиси ҳакамон дода мешавад ва 

ғолибони маҳфил бо ифтихорнома сарфароз мегарданд.  

 

Шаҳноз ИСМАТОВА – омӯзгори  

гимназияи иқтисодии шаҳри Душанбе 
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БИОЛОГИЯ 

 

УСУЛҲОИ ОМӮЗИШИ 

ҲУҶАЙРА 
(Ба озмун) 

 
Аз ин рӯ, Сарвари давлат пешниҳод 

намуданд, ки ба хотири боз ҳам беҳтар ба роҳ 
мондани омӯзиши илмҳои табиатшиносӣ, дақиқ 
ва риёзӣ, инчунин, барои беҳтар намудани 
тафаккури техникии насли наврас солҳои 2020-
2040 “Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои 
табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму 
маориф” эълон карда шавад. Ҳамчунин, дастур 

дода шуд, ки ба хотири боз ҳам бештар ба омӯзиши илмҳои риёзиву дақиқ ва табиӣ ҷалб кардани 
наврасону ҷавонон, олимону муҳаққиқон ва устодону омӯзгорон озмуни ҷумҳуриявии “Илм – 
фурӯғи маърифат” роҳандозӣ гардад. Дар ин маврид омӯзгорон, бахусус, омӯзгорони фанҳои 
дақиқу риёзӣ ва табииро зарур аст, ки дар таълими самарабахшу натиҷабори ин фанҳо бояд ба 
истифодаи техникаи муосир бештар эътибор диҳанд. Зеро дар фаҳмиши имрӯзаи муносибати 
босалоҳият гузаронидани корҳои амалӣ дар 
раванди дарсҳо як воситаи беҳтари бедор 
намудани шавқи хонандагон ба фан мебошад. 
Барои боз шавқовар шудани дарс истифода аз 
таҷҳизоти муосир, аз қабили видеопроекторҳо, 
асбобҳои таълимӣ ва инчунин, газетаҳои деворӣ 
ва шиору овезаву расмҳои калонкардашуда 
аҳамияти бузург дорад. 

Яке аз фанҳои таълимие, ки дар баробари 

донишҳои назариявӣ мисолҳои мушаххаси онро 

дар зиндагии ҳаррӯза вохӯрдан мумкин аст, 

биология мебошад. Омӯзгори биология 

метавонад дар ҳар дарси худ мавзӯи таълимиро ба мисолҳои мушаххас аз ҳаёти рӯзмарра 

алоқаманд намуда, дар баробари донишҳои назариявӣ ҷаҳонбинии хонандагонро вусъат бахшад. 

Хурдтарин воҳиди биологӣ ва бунёди тамоми мавҷуди зинда ҳуҷайра мебошад. Доштани 

маълумот дар бораи ҳуҷайра барои тамоми соҳаҳои бология, аз қабили ботаника, зоология, 

анатомия, микробиология ва ғайраҳо аҳамияти бузург дорад. Қайд кардан бамаврид аст, ки 

омӯзиши сохти ҳуҷайравии организмҳо бо кашфи микроскоп (заррабин) вобаста аст.  
Соли 1665 олими англис Роберт Гук аз бофтаҳои пӯки пӯстлохи дарахт буришҳои тунук 

тайёр карда, бо ёрии заррабин кашфиёти нави аҷибе кард. Ӯ муайян намуд, ки пӯстлохи дарахт 
на аз массаи яклухт, балки аз ковокиҳои хеле хурд, яъне аз катакчаҳо иборат аст. Ин ковокиҳои 
хурдро Гук «селлула» (катакча, хонача, ҳуҷра) номид, ки вожаи ҳуҷайра ҳам ин маъноро дорад. 
Баъдан як қатор олимон бофтаҳои растанӣ ва ҳайвоноти гуногунро санҷида, аз ҳуҷайра ташкил 
ёфтани онҳоро муайян карданд. Мисол, М. Малпиги ва Н.Грю соли 1671 сохти ҳуҷайраи 
растаниҳо, А.Левенгук соли 1680 дар хун ҳуҷайраҳои сурхи хун – эритроситҳо, ҳайвонҳои 
якҳуҷайра ва бактерияҳоро омӯхтанд. Муддатҳои тӯлонӣ қисми асосии ҳуҷайра қабати берунии 
он ҳисоб меёфт. Танҳо дар ибтидои асри XIX олимон ба хулосае омаданд, ки ҳуҷайра моддаи 
моеъ пуркарда шудааст. Соли 1831 ботаники англис Р.Броун дар ҳуҷайра мавҷуд будани ҳастаро 
аниқ кард ва олими чех Я.Пуркине соли 1839 таклиф намуд, ки моеи таркиби ҳуҷайраро 
протоплазма номанд. Ҳамин тавр, дар аввалҳои садсолаи XIX хулосае ба вуҷуд омад, ки растанӣ 
ва организмҳои ҳайвон аз ҳуҷайра ташкил ёфтаанд. Солҳои 1838-1939 олимони олмонӣ, ботаник 
М.Шлейден ва зоолог Т.Шванн ба маълумоти маълуми замон такя карда, асоси назарияи 

Пешвои муаззами миллат пайваста 

таъкид менамоянд, ки вобаста ба рушди 

рӯзафзуни соҳаҳои мухталифи ҷомеаи 

ҷаҳонӣ омӯзгоронро зарур аст ба 

таълими илмҳои дақиқу табиатшиносӣ 

аҳамияти бештар диҳанд ва 

хонандагонро ба омӯзиши амиқи ин 

илмҳо ҷалб намоянд. 

Зеро таҷрибаи бисёрсолаи кишварҳои 

пешрафтаи ҷаҳон нишон додааст, ки 

дурнамои рушди иқтисодиёти кишварҳо 

ба ин илмҳо ва тадқиқоти дар ин соҳаҳо 

гузаронидашаванда вобастагии зиёд 

дорад. 
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ҳуҷайраро ба вуҷуд оварданд. Баъдан табиби олмонӣ Р.Вирхов бе ҳуҷайра мавҷуд набудани ҳаёт, 
ҳастаро қисми таркибии ҳуҷайра ва афзудани ҳуҷайра фақат аз ҳуҷайраро исбот кард. Биологи 
дигар К.Бэр бошад, ҳуҷайратухми ширхӯронро кашф ва аз як ҳуҷайра тухми бордоршуда – 
зигота инкишоф ёфтани организмҳои серҳуҷайраро исбот намуд. 

Усули микроскопияи рӯшноӣ. Заррабини рӯшноӣ аз объектив ва окуляр (чашм) иборат буда, 
муҳимтарини қисми он объектив мебошад, ки ашёи мушоҳидакуниро калон карда нишон 
медиҳад. Окуляр низ аз линзаҳо иборат буда, барои калон кардани тасвири ашё хизмат мекунад. 
Қайд кардан бамаврид аст, ки заррабинҳои аввалин тасвири объектро то 10-40 маротиба калон 
мекарданд ва айни замон тасвирро то 10-2000 маротиба калон мекунанд. Тарафи муҳимми 
заррабин на калонкунӣ, балки қобилияти қувваи биниш ба шумор меравад ва қувваи биниши 
микроскоп бо масофаи минимуме, ки барои фарқ кардани ду нуқта зарур аст, муайян карда 
мешавад. Дар вақти ба андозаи минималӣ наздик будани ин нуқтаҳо мавҷҳои рӯшноии аз онҳо 
бароянда дар як вақт бармегарданд ва чашми инсон дуто не, балки якто тасвирро мебинад. 

Усули микроскопияи электронӣ. Дар замони муосир яке аз асбобҳои дақиқсанҷ ва дорои 
қобилияти баланди мушоҳидавӣ заррабини электронӣ мебошад, ки тасвирро то 200 000 маротиба 
калон мекунанд. Дар он тасвири омӯзиш на дар нурҳои рӯшноӣ, балки бо ёрии равиши 
электронҳо ҳосил мешаванд. Заррабини электронӣ барои аниқ кардани сохтмонҳои хеле нозуки 
ҳуҷайра имкон медиҳад. Маҳз бо ёрии микроскопи электронӣ рибосомаҳо, тури эндоплазматикӣ, 
микронайчаҳо ва дигар органҳои таркиби ҳуҷайра кашф карда шуданд. Солҳои охир олимон дар 
натиҷаи мукаммалшавии заррабини электронӣ ба мушоҳидаи тасвирҳои се маротиба зиёд, яъне 
ба навор гирифтани тасвирҳои фазовии сохторҳо муваффақ шуданд. 

  
Микроскопи рӯшноӣ Микроскопи электронӣ 

Ҳоло дар аксар мактабҳо заррабинҳои рӯшноӣ мавҷуданд ва омӯзгорони биология 

метавонанд бо ёрии ин дастгоҳҳо корҳои озмоишӣ (лабораторӣ)-ро ба роҳ монанд ва ба ин 

восита, диққати хонандагонро ба омӯзиши ин фан ҷалб намоянд ва сатҳи донишу дараҷаи 

фаҳмиши онҳоро баланд бардоранд. Яке аз корҳои лаборатории одие, ки онро бо ёрии заррабини 

рӯшноӣ гузаронидан мумкин аст, ташхиси хуни одам бо хуни дигар ҳайвонҳо мебошад. Қайд 

кардан бамаврид аст, ки барои гузаронидани корҳои лабораторӣ донистани қоидаҳои зерини 

техникаи бехатарӣ бағоят зарур аст: 

 I. Талаботи умумӣ: 

 Бодиққат, боэҳтиёт, дақиқ иҷро намудани супориши омӯзгор; 

 Дар вақти кори лабораторӣ давидан, ҷаҳидан, тез ҳаракат накардан; 

 Ҷобаҷогузории таҷҳизот, мавод дар ҷои муайян бо пешниҳоди омӯзгор; 

 Дар ҷои кори нигоҳ надоштани ашёе, ки ба кори озмоиш вобастагӣ надоранд. 

 II. Талабот ҳангоми кор бо объект. 
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 Пеш аз оғози кори лабораторӣ бо объекти зинда бодиққат гӯш кардани супориш ва 

вазифаи омӯзгор; 

 Бе иҷозати омӯзгор ба даст нагирифтани объект; 

 Ҳангоми кор бо объекти зинда боэҳтиёт будан, то объекти зинда зарар набинад; 

 Пас аз иҷрои кори лабораторӣ ба тартиб овардани ҷои кор, тоза намудани мизи озмоишӣ; 

 Бо собун шустан ва хушк намудани дастон. 

Фарзи мисол, дар кори лаборатории зерин хуни одамро ба хуни қурбоққа муқоиса менамоем, 

ки ин таҷрибаи мазкур аз чунин мақсадҳо иборат мебошад: 

- Дар зери заррабин омӯхтани микропрепарати хуни одам ва қурбоққа; 

- Фарқияти хуни одам аз хуни қурбоққа; 

- Кадом хун бисёртар оксиген меорад, хуни одам ё хуни қурбоққа ва барои чӣ? 

 

  

  
 
Аз тасвирҳои дар дар зери заррабин ҳосилгардида мушоҳида карда мешавад, ки 

эритротситҳои одам дар муқоиса ба эритротситҳои қурбоққа андозаҳои хурдтар доранд. 
Инчунин, дар хуни инсон ҳаста (ядро) мавҷуд набуда, хуни қурбоққа дорои ҳаста мебошад. 
Фарқияти дигар он аст, ки шакли ҳуҷайраи хуни одам аз ду тараф фурӯхамида ва шакли 
ҳуҷайраи хуни қурбоққа барҷаста мебошад. Илова бар ин, сатҳи нафасгирӣ дар масоҳати 1 мм2-и 
хуни инсон назар ба ҳамин андозаи хуни қурбоққа зиёдтар аст. 

Ҳамин тавр, дар баробари усулҳои микроскопии омӯзиши хусусият ва сохтори ҳуҷайра 
барои аниқ намудани моддаҳои кимиёвии таркиби он усули ситокимиёвиро 
низ васеъ истифода мебаранд. Дар усули мазкур рангҳои гуногунро кор 
мефармоянд ва бо ёрии ин рангҳо на фақат миқдори сафедаҳои таркиби 
ҳуҷайраҳо, кислотаҳои нуклеин, равғанҳо, карбогидратҳо, витаминҳо ва 
намакҳо, балки дар сохтори ҳуҷайра ҷойгиршавии онҳоро ҳам муайян кардан 
мумкин аст. Усули ситокимиёвӣ барои омӯзиши таркиби кимиёвии ҳуҷайра ва 
ҷараёнҳои биокимиёвии дар он рӯйдиҳанда кумак менамояд. 

 

Равзия ҶУМЪАЕВА - омӯзгори 

мактаби №98, ноҳияи Сино  
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МАТЕМАТИКА 

 

АМСИЛАСОЗИИ 

АМАЛИЁТИ ТАЪЛИМӢ  
барои ҳалли масъалаҳои матнӣ 

 

Масъалаи 1 (Китоби Я.Ф. Чекмарёв, С.В. 

Филичёв. Маҷмӯаи масъалаҳои арифметика. - 

Душанбе: Ирфон,1968, с. 964). Чор зан тӯпи 

лентаро хариданд. Зани якум ҳиссаи тӯп ва  

ҳиссаи боқимонда, зани дуюм ҳиссаи аз зани 

якум боқимонда ва боз  ҳиссаи боқимондаи 

нав, зани сеюм  ҳиссаи пас аз зани дуюм 

боқимонда ва боз  ҳиссаи боқимондаи нав, 

зани чорум 12 метри боқимондаро гирифт. 

Агар нархи 1 м лента 35 дирам бошад, ҳар як 

зан чандпулӣ харҷ кардаанд? 

Таҳлили шарти масъала нишон медиҳад, ки он ба ёфтани адад аз рӯйи ҳиссаи додашуда 

оварда мерасонад. Масъала ба масъалаҳои зерин ҷудо мешавад: 
Масъалаи 1. Чор зан тӯпи лентаро хариданд. Зани 

якум  ҳиссаи тӯп ва ҳиссаи боқимондаро харид. 

Зани якум чанд метри тӯпи лентаро харид? 

 Дар асоси граф - модели ҳосилшуда ёфтан мумкин 

(расми 1). 

а) ҳиссаи боқимондаи 1 

б) ҳиссаи боқимондаи 2 

 Масъала ҳалнашаванда аст. 

  

Масъалаи 2. Зани дуюм ҳиссаи аз зани якум 

боқимонда ва боз ҳиссаи боқимондаи навро харид. 

Зани дуюм чанд метри тӯпи лентаро харид? 

 Дар асоси граф - модели ҳосилшуда ёфтан мумкин 

(расми 2). 

а) ҳиссаи боқимондаи 2/1 

б) ҳиссаи боқимондаи 2/2 

 Масъала ҳалнашаванда аст.  

Масъалаи 3. Зани сеюм  ҳиссаи пас аз зани дуюм 

боқимонда ва боз ҳиссаи боқимондаи навро харид. 

Зани сеюм чанд метри тӯпи лентаро харид? 

 Дар асоси граф - модели ҳосилшуда ёфтан мумкин 

(расми 3). 

а) ҳиссаи боқимондаи 2/2/1 

б) ҳиссаи боқимондаи 2/2/2 

 Масъала ҳалнашаванда аст. 

  

Моҳияти амсиласозии амалиёти 
таълимӣ, ки барои ҳалли чунин масъалаҳо 
лозиманд ва онҳоро дар адабиёти методӣ 
усулҳои ҳал кардани масъалаҳои типӣ 
меноманд, дар он аст, ки бо ёрии ягон амали 
тасаввуршаванда, вале дар ҳақиқат 
имконпазир мо занҷири сарбастаи 
вобастагиҳои элементарии ҳалнашавандаро 
кушода, вобастагии наверо ҳосил мекунем, 
ки он дар шарти масъала нест, лекин 
ҳалшаванда ва барои масъала зарур 
мебошад. Барои ба ин ноил гардидан модели 
масъалаҳои содаи дар таркиби масъалаи 
таркибӣ мавҷударо чунон бояд сохт, ки 
алоқамандии байни онҳо таъмин гардад. 
Барои ба даст даровардани ин мақсад фарқи 
байни номаълумҳои сифатан гуногунро низ 
дар граф - моделҳо ифода кардан беҳтар 
аст. Ҳоло мо фикри худро бо ҳалли як 
масъала нишон медиҳем. 
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 Масъалаи 4. Зани чорум 12 метри боқимондаро гирифт. Агар нархи 1 м лента 35 дирам 

бошад, ҳар як зан чандпулӣ харҷ кардаанд? 

 Аз шарти масъала маълум мешавад, ки боқимондаи 2/2/2 ба 12 метр баробар аст ва масъалаи 

сеюм ҳалшаванда шуд. 

 Ҳал:  

1. 12 метр чанд ҳиссаи боқимондаи навро ташкил медиҳад?  ҳисса.  

2. Боқимондаи навъи ду чанд метр аст?  метр.  

3.  метр чанд ҳиссаи боқимондаи зани дуюмро ташкил медиҳад?  ҳисса.  

4. Боқимондаи ҳиссаи зани 2-юмро меёбем.  метр.  

5.  метр чанд ҳиссаи боқимондаи нави дуюмро ташкил медиҳад?  ҳисса. 

 6. Боқимондаи нави 2-ро меёбем:  метр.  

7.  метр чанд ҳиссаи боқимондаи зани 1-ро ташкил медиҳад? ҳисса.  

8. Боқимондаи ҳиссаи зани 1-ро меёбем:  метр.  

9. 30 метр чанд ҳиссаи боқимондаро ташкил медиҳад?  ҳисса.  

10. Боқимондаро меёбем:  метр.  

11. 36 метр чанд ҳиссаи тӯпро ташкил медиҳад?  ҳисса.  

12. Тӯп чанд метр мебошад? метр. 

13) Зани 1 чанд метр гирифт?  метр 

14) Зани 2 чанд метр гирифт?  метр 

15) Зани 3 чанд метр гирифт?  метр 

16) Зани 1 чанд пул сарф кард?  

17) Зани 2 чанд пул сарф кард?  

18) Зани 3 чанд пул сарф кард?  

19) Зани 4 чанд пул сарф кард?  

Ҷавоб: 4с 20 дирам; 3с; 3с 30 дирам; 4с 20 дирам. 

Натиҷаи таҳқиқоти назариявӣ ва таҷрибавӣ имконият дод, ки мо ба чунин натиҷа расем: агар 

дар масъалаи таркибии арифметикӣ ҳеҷ набошад, якто вобастагии элементарии ҳалшаванда 

мавҷуд бошад, он гоҳ яке аз ду ҳолати зерин имконпазир аст: 

1) Барои пурра ҳал шудани масъалаи таркибӣ ҷудо кардани вобастагиҳои элементарии 

ҳалшаванда зарур аст. 2) Граф – модели масъала имконият медиҳад, ки масъалаи сода (дар шарти 

масъала талаб карда нашуда) тартиб дода мешавад, ки ҷудо кардани вобастагиҳои элементарии 

ҳалнашаванда қатъ шуда, масъалае боқӣ мемонад, ки он танҳо аз вобастагиҳои элементарии 

ҳалшаванда таркиб ёфтааст. Аз тарафи дигар, граф-моделҳо имконияти иҷрои амалиёти 

таълимиро беҳтар мегардонанд. Инчунин, барои сода гардонидани амалиётҳо ёрӣ мерасонанд. 

 

З.БОБОЕВ –  

омӯзгори мактаби №22, 

ноҳияи Деваштич 
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ТАҶРИБА  
 

ТЕСТ ДАР ДАРСҲОИ 

ЗАБОН ВА АДАБИЁТ 
(Ба озмун) 

 

1. Аз рӯйи таъйинот: умумиташхисӣ ва 

махсусгардонидашуда; 

2. Аз рӯйи сифат: стандартӣ ва 

ғайристандартӣ; 

3. Аз рӯйи маводи амалиёт: бланкавӣ, 

фаннӣ; 

4. Аз рӯйи фарогирии иштирикдорон: 

гурӯҳӣ, инфиродӣ; 

5. Аз рӯйи самти пешбаранда: барои суръат, натиҷабахшӣ ё самаранокӣ, омехта;  

6. Аз рӯйи хусусияти ҷавобҳо ба супориш: супориҳои пӯшида, тестҳо бо ҷавобҳои озод ё 

кушода; 

7. Соҳаи фарогирии психологӣ: тестҳои шахсӣ, 

шкалаҳои табъу завқ. 
Тест чун унсури арзёбии ташаккулдиҳанда 

ҳадафҳои муайян дорад. Масалан, тести ҷамъбастӣ 
маъмулан дар охири ҳар як боб, чоряк, нимсола, 
соли таҳсил, анҷоми фанни таълимӣ гирифта 
мешавад. Пас он бояд ҳамаи мавзӯъҳоро фаро гирад 
ва таносуби шумораи тестҳо бо аҳамияти мавзӯъ 
алоқаманд карда шавад. Аммо агар тест бо мақсади 
ташхис гирифта шавад (яъне, чун унсури арзёбии 
ташаккулдиҳанда), барои омӯзгор донистани 
мушкилиҳо ва муваффақияти хонандагон дар самти 
эҷодӣ, тафаккури интиқодӣ, маҳорати худомӯзӣ 
хеле муҳим аст. Дар баробари ин, талаботе мавҷуд 
ҳаст, ки дар таҳияи ҳамаи навъҳои тестҳо риояи он ҳатмист. 

1.Дар фаҳмиш осон бошанд, хонанда бо як хондан мақсади саволро дарк намояд. Савол сода 
гузошта шавад, аммо хонанда дар сари ҷавоби дуруст андеша кунад; 

2.Роҳҳои наву эҷодкоронаи ҳал пешниҳод шуда бошанд. Ин принсип талаб мекунад, ки 
омӯзгор ҷӯянда ва эҷодкор бошад; 

3.Роҳҳои ҳалли тасодуфӣ то ҳадди имкон кам карда шаванд; 
4.Набояд саволҳое ҷой дода шаванд, ки ҷавоби дурусти онҳо барои ҳалли саволҳои дигар 

мусоидат намояд. 
5.Бо мақсади таълим мувофиқ карда шавад. Агар тест дар доираи як боб ё пурра аз фанни 

таълимӣ аст, омӯзгор бояд таносуби мавзӯъҳоро ба инобат бигирад; 
6.Синну соли хонандагоне, ки тестҳо барои онҳо пешбинь шудаанд, ҳатман ба инобат 

гирифта шавад. 
Санҷиши тестиро дар ҳамаи лаҳзаи дарс истифода бурдан мумкин аст. Мо, омӯзгорон, дар 

давоми дарсҳо аз намудҳои гуногуни тестҳо истифода мебарем. Масалан, тести ибтидоӣ - 
гирифтани маълумот доир ба сатҳи мавҷудаи дониши хонандагон; тести ҷорӣ барои бартараф 
кардани норасоиҳо ва такмили донишу маҳоратҳо; тести ҷамъбастӣ – ба системадарорӣ, 
ҷамъбасти маводи таълим, санҷиши дониш, малака ва маҳорати ҳосил шуда. 

Тестҳоро аксаран худи омӯзгорон таҳия менамоянд ва ин кор аз рӯйи меъёрҳои зер сурат 
мегирад: 

1.Илмӣ (Барои чӣ? Бо кадом мақсад?); 
2.Эҳтимолнокӣ (то кадом андоза натиҷаҳои бадастомада боварибахш буда, тасодуфӣ 

нестанд); 

Истифодаи тестҳо дар ҷараёни таълим 

тақозои замон буда, мақсади он танҳо 

назорат ва баҳогузорӣ ба донишу малака ва 

маҳорати хонандагон нест. Он барои 

ташхиси ҳолат ва мушкилоти кори 

хонандагон бо маводи таълимӣ дар ҳар як 

марҳилаи азхудкунӣ, донистани мафҳумҳо, 

қонуният ва малакаҳое, ки истифода 

мешаванд, муҳим аст.  

Муҳаққиқони педагогика ва психология 

тестҳои таълимиро аз рӯйи мақсад ва 

вазифаашон ба навъҳои гуногун ҷудо 

кардаанд. Чунончи: 
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3.Объективӣ (мазмуни масъалаҳои тест асоси илмӣ дошта, барои арзёбии воқеии дониш, 
малака ва маҳоратҳо нигаронида бошад). 

Ман бештар аз се навъи масъалаҳои тестӣ – тестҳои навъи кушода, пӯшида ва мувофиқат дар 
рафти дарсҳоям истифода мебарам. 

Масъалаҳои тести навъи кушода: 
1.Пурра намудани ҷавоб. Дар шакли тест хонандагон ба савол мустақилона ҷавоб медиҳанд, 

аммо имконияти онҳо маҳдуд аст. Ин маҳдудият натиҷаи объективонаи баҳодиҳиро таъмин 
менамояд ва ба он таҳияи ҷавоб имкон медиҳад. Масъала барои ин шакли тест: ба ҷойи нуқтаҳо 
танҳо як калима (ҳарф, ибора, ҷумла ва ғайра) нависед. Масалан: 

1.Ба ҷойи нуқтаҳо пешоянди мувофиқ гузоред: Онҳо якҷоя ..... он сӯ давиданд. 
а) бо 
б) дар  
в) ба 
г) барои 
2. Ҷавоби озод. Вобаста ба моҳияти масъала хонандагон ҷавобҳоро озодона навишта 

метавонанд. Барои ҷавоб маҳдудият гузошта намешавад. Аммо супориш бояд тарзе баён гардад, 
ки танҳо як ҷавоби дурустро таъмин намояд. Дастур барои ин шакли тест: 

1.Ҷумларо пурра созед: Феъл он ҳиссаи нутқест, ки ________ ашёро мефаҳмонад. 
а) амалу ҳолат 
б) аломат 
в) ном 
Дар ин шакли тест хонандагон танҳо як ҷавобро интихоб менамоянд.  
Масъалаҳои тести навъи пӯшида:  
1.Ҷавобҳои ҷойгузин. Ба ҳар як масъалаи ҷойгузин ду гуна ҷавоб пешниҳод мешавад. 

Хонандагон бояд аз он як ҷавобро интихоб намоянд. 
Намуди супориш: 

Матни супориш (савол) Ҷавоб 

Ақидаи 1 Ҳа Не 
Ақидаи 2 Ҳа Не 
Ақидаи 3 Ҳа Не 
............. ........... .......... 

Масъалаҳои тести ҷойгузин дар бисёр холатхо барои муайян намудани сатҳи аз худкунии 
мафҳумҳои душвор, донистани ҷадвалҳо, диаграмма ва ғайра мувофиқанд. Хусусияти ин шакли 
тестӣ аз он иборат аст, ки шарти он дар намуди тасдиқ таҳия мешавад.  

2.Интихоби зиёди ҷавобҳои дуруст бештар дар тести дастовардҳо истифода мешавад. Ин 
шакли тестӣ инконияти интихобро дар шаклҳои гуногун дар назар дорад. Хонанда бояд аз 
шаклҳои пешниҳодшуда як ҷавоби дурустро интихоб намояд. 

Мувофиқат. Ба ин навъи тест супоришҳое дода мешаванд, ки ду унсурро аз рӯйи тартиби ду 
сутун дар рӯйхат мувофиқ менамоянд. Масалан:  

Сутуни 1               Сутуни 2 
1 2 

Оби шавқовар 
Китоби шукуфта 
Гули  меҳрубон 
Муаллими соф 

 
Истифодаи тестҳо дар дарсҳои забон ва адабиёти тоҷик барои кори инфиродию нишон 

додани мустақилияти хонандагон инконият фароҳам оварда, ба худназоратии онҳо дар ҷараёни 
таълим ва баҳри инкишофи зеҳн, малакаю маҳорати хонандагон мусоидат менамояд.  

 
Ситора ШОДИЕВА - омӯзгори  

мактаби №46-и ноҳияи Сино  
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ТАҲСИЛОТИ ИЛОВАГӢ 

 

ЯК МАШҒУЛИЯТИ 

ХОНИШИ 

БЕРУНАЗСИНФӢ 
 

Дар оғоз омӯзгор метавонад бо чунин 

саволҳо ба хонандагон муроҷиат намояд:  

 1) Чаро асар «Марги бегуноҳ» ном 

гирифтааст?  

 2) Дар асар кадом персонажҳо амал 

мекунанд?  

 3) Барзу чӣ гуна образ аст? 

 4) Асар бо кадом воқеа ба анҷом 

мерасад?  

 5) Мақсади адиб аз эҷоди асар аз чӣ 

иборат аст?  

 Шогирдон ба саволҳо ҷавоб медиҳанд. Омӯзгор бояд ба мазмуну муҳтавои ҷавобҳо аҳамият 

дода, онҳоро пурра ва саҳеҳ гардонад. Бо ин тартиб шогирдон баҳсу мунозира менамоянд. 

Албатта, дар меҳвари ин баҳсу мунозираҳо омӯзгор қарор мегирад ва натиҷаи муҳокимаҳоро бо 

далелҳои асоснок ба шогирдон мефаҳмонад.  

Омӯзгор бо мақсади ҷалб намудани шогирдон ба мавзӯи машғулият аз хонандагон ифоданок 

хондани порчаҳои асарро талаб мекунад. Тарзи дуруст 

хондани муколамаҳоро ба хонандагон мефаҳмонад. Яке аз 

шогирдон дар бораи воқеаҳои даҳшатбори солҳои навадум 

порчае нақл мекунад. Баъд аз он, дар ин масъала баҳсу 

мунозира ва андешапардозиҳо сар мешаванд, саволҳо, 

ҷавобҳо, эродҳо ва андешаҳои гуногун ба миён меоянд. 

Омӯзгор камбудиҳоро ислоҳ намуда, ба беҳтаринҳо 

офарин мехонад. Бо назардошти калонҳаҷм будани асари 

бадеӣ, омӯзгор метавонад як намоиши саҳнавиро бо 

шогирдон иҷро намояд. Дар ин намоиш образҳои 

мусбату манфӣ ва амалиёти онҳо таҳлил карда мешавад. 

Бешубҳа, ин дар хотири шогирдон дер боз боқӣ 

мемонад. Баъди намоиши асари саҳнавӣ муқоиса ва 

таҳлили образҳо сар мешавад. Образи Барзу, ки 

хусусиятҳои бадӣ, бераҳмӣ, ғоратгарӣ ва дигар амалҳои 

манфиро дорост, ба рӯҳу равони хонанда бештар таъсир мерасонад. Дар охир як хонанда 

воқеаи фоҷеабори ба сари Барзу омадаро ифоданок мехонад. Ӯ таъкид мекунад, ки умри 

Барзуи бераҳму қотил бо хориву зорӣ ба охир расид. Омӯзгор суханони ӯро тақвият 

бахшида, каме дар бораи воқеаҳои хунини давраи аввали соҳибистиқлол шудани Тоҷикистон 

маълумот медиҳад. Ба ҳамаи саволҳо ва эродҳои хонандагон ҷавоб гардонда, онҳоро қаноатманд 

мегардонад. Инчунин, таъкид мекунад, ки дар як машғулият муҳокимаи чунин асари калонҳаҷм 

мушкил аст. Бояд ҳар як хонанда худаш мустақилона ин асарро мутолиа намояд. Мо 

метавонем муҳокимаи ин асарро дар машғулиятҳои дигар низ идома диҳем. 

Дар замони муосир омӯзгор метавонад, 

ки дар асоси барномаи таълимӣ ҳафтае 

як маротиба машғулияти хониши 

беруназсинфиро гузаронад. Ташкил 

намудани машғулияти мазкур барои ба 

китоб ва китобхонӣ ҷалб намудани 

шогирдон муҳим мебошад.  

Дар ин тарзи машғулият хонандагон, 

агар аз як ҷиҳат, дар бораи образҳои 

мусбату манфии асарҳо фикри худро 

озодона баён намоянд, аз ҷиҳати дигар, 

метавонанд, ки фикрҳои якдигарро оид ба 

амалиёти персонажҳои асар тасдиқ ва ё 

рад кунанд. Барои исботи фикрҳои боло 

мо метавонем асари нависандаи маъруф 

Кароматуллоҳи Мирзо «Марги бегуноҳ» - 

ро дар синфи 11 муҳокима намоем. 
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Омӯзгор ба хонандагон супориш медиҳад, ки зарбулмасал ва мақолҳои халқии дар асар 

ҷойдоштаро ба дафтар қайд намоянд. Агар касе дар ин масъала маълумот дошта бошад, 

метавонад фикрашро баён созад. Агар хонандагон дар ин қисмати машғулият он қадар 

фаъолияти хуб нишон дода натавонистанд, омӯзгорро лозим аст, ки худаш мақолу 

зарбулмасалҳоро дуруст таҳлил намояд. Ба хонандагон таъкид менамояд, ки дар машғулияти  

Ҳангоми ҷамъбасти фикру андешаҳои шогирдон, омӯзгор бояд кӯшиш намояд, ки ғояи 

асосии асарро таҳлилу баррасӣ намояд. Инчунин, илова мекунад, ки муаллиф кӯшидааст ба 

насли давраи истиқлол фаҳмонад, ки ин озодию истиқлолият ба осонӣ ба даст наомадааст, 

чандин ҷавонмарди бонангу номус қурбони ин беадолатиҳо гардидаанд. Мову шумо бояд ба 

қадри ин озодию истиқлолият бирасем, шукри ин давлати ободу зебо ва сулҳу суботро 

намоем, аз пайи омӯзиши касбу ҳунар гардида, ихтисоси ояндаи худро интихоб намоем, 

вақти қимати худро ба корҳои бемақсад, бозиҳои беасоси шабакаҳои иҷтимоӣ сарф накарда, 

бештар ба мутолиаи китоб машғул шавем. Мутолиаи асари бадеӣ воқеан ҳам, хонандаро дар 

партави меҳнатдӯстӣ, интихоби дурусти касбу ҳунар, завқи китобхонӣ ва маърифатомӯзӣ 

тарбия менамояд. Аҳамияти машғулият аз он иборат аст, ки омӯзгор дар рафти мусоҳиба ба 

шогирдон бо мисолҳо мефаҳмонад, ки дониши пурраю устувор ва маданияти баланди 

суханронӣ ҳамон вақт ҳосил мешавад, ки он дар амалия санҷида ва ба ҳодисаҳои табиату 

ҷамъият муқоиса карда шавад. Бо дарназардошти ин, моҳияти тарбиявӣ ва ахлоқии асари 

бадеиро ба шогирдон мефаҳмонад.  

Шавқовару ҷаззоб гузаштани машғулияти беруназсинфиро тайёрии хуби омӯзгор ба 

дарс, интихоби дурусти мавод, ба адабиёти зарурӣ муҷаҳҳаз намудани гӯшаи хониши 

беруназсинф, дуруст ба ҳисоб гирифтани маҳорати эҷодӣ ва дониши шогирдон таъмин 

менамояд.  

Як нуқтаро набояд фаромӯш кард, ки дарс аз машғулиятҳои беруназсинфӣ фарқ дорад. 

Машғулиятҳои берун аз дарс асосан, вобаста ба дараҷаи инкишофи фарҳанги китобхониву 

китобдӯстии хонандагон гузаронида мешаванд. Хониши беруназсинфӣ метавонад зиёда аз 45 

дақиқа давом намояд. Дарси муқаррарӣ барои дарёфти усулҳои фаъоли таълим ёрӣ расонда, 

вақтро сарфа карда, азхудкунии фанни таълимиро осон менамояд. Дарсҳоро дар ҳар шакл, 

тавассути корҳои хаттӣ, омӯзиши мустақилонаи мавод аз рӯи китобҳои дарсӣ метавон гузаронд.  

Агар дар дарс раванди таълиму тарбия қисми асосӣ ба шумор равад, корҳои 

беруназсинфӣ қисми иловагии онҳо мебошад, онҳо моҳиятан ба ҳамдигар наздиканд. Дар 

хониши берунсинфӣ ба хонандагон баҳо гузошта намешавад. Лекин ба фаъолияти 

хонандагон бо ифодаҳои «Офарин», «Аҳсан», «Бисёр хуб», умуман, таърифу таҳсин ба таври 

шифоҳӣ баҳо додан мумкин аст. Вазифа ва мақсади ҳар як омӯзгор баланд бардоштани завқи 

мутолиа ва маҳорати эҷодии шогирдон мебошад. Омӯзгор бояд дарк намояд, ҳар донише, ки 

хонанда мегирад, дар зиндагӣ онро бояд самаранок истифода бурда тавонад.  

Дар «Барномаи забон ва адабиёти тоҷик дар мактабҳои миёна» (1991) чунин қайд 

гардида буд: «Омӯзгори фанни адабиёт дар баробари дарс ҳамчун шакли асосии таълим 

вазифадор аст, ки корҳои беруназсинфӣ, монанди маҳфилҳо, ҳафтаи адабиёт, сайругашт, 

конкурсҳою викторинаҳо, шабнишиниҳо, вохӯриҳо ва ғайраҳоро ташкил карда гузаронад». 

Дар замони муосир хониши беруназсинфӣ сифатҳои нав касб кардааст ва ин масъулияти 

омӯзгори фанни адабиётро боз ҳам баланд мебардорад.  

 

 Зайниддини АБДУЛҲАМИД - 

омӯзгори мактаби №98,  

ноҳияи Сино 
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АДАБИЁТШИНОСӢ 

 

ШЕЪРИ ПАРВАРДА  

БА ДОНИШ 
 

Устод фориғуттаҳсили риштаи 

суханшиносиянд ва ба кори эҷодӣ бар иловаи 

истеъдод дониши фаннӣ доранд. Аз ин хотир, 

пояи шеърашон баланду суфтаву огоҳона ба 

назар мерасад. То кунун 14 маҷмӯаи ашъори 

шоир ба нашр расидааст. Ҳаминак, маҷмӯаи 

ҷадиди шоир таҳти унвони “Ниҳоли сабзи 

борон”.(-Душанбе, 2020.-308 саҳ.) ба нашр 

расид ва дастраси хонандаи тоҷик шуд, ки 

мазмуну муҳтавои ғании он андешаҳои болоро тақвият мебахшад. Мутолиаи маҷмӯа нишон 

медиҳад, ки шоир чун ҳамеша пайи дарёфти шакл ва 

маъонии бикр аст. Вай дар гуфтани шеъри суннатӣ ва 

мудерн ва кашфи маънӣ дасти тамом дорад. Вақте ки 

ба нахустсаҳифаи китоб назар меафтад, шоир чун 

бароати истеҳлол шеъреро ба унвони “Раҳтӯша” 

пешниҳод намуда, аз “чашмаҳову обҳои мусаффо, 

барги сабзи торону тотину ревоҷ, овози мурғон, 

садои нарми борон, ҳамели сучу чӯлиндону кокутию 

мағзу онҳоро ба Маскав бурданҳои устод Лоҳутӣ” ёд 

карда, рӯиҳамрафта шеърашро армуғони дилпазир ва 

раҳоварди мамлу аз хушиҳо ба ихтиёри хонанда 

гузоштааст. Воқеан, “Раҳтӯша”-и шоир арзишманд аст ва кас аз хондани он ҳаргиз хастагиро 

эҳсос намекунад. Паҳнои андешаи вай хеле доманадору серпаҳлуст. Ба мавзӯъ ва масъалаҳое 

таваҷҷуҳ намудааст, ки дар либоси бадеъ шинаму муассиртар ба ҷилва омада, хонандаро ба 

худшиносӣ, ба қадри ҳамдигар расидан, дӯст доштани Ватан, аз ҳарзагӯӣ худдорӣ кардан, хуш 

гузаронидани умр, ёди ёру диёр, тасвири зебоиҳои табиат, гиромидошти бузургони миллат ва 

садҳо нукоти хубу хушу зиндагисоз водор месозад.  

Аз мавзӯъҳои умдае, ки дар ин радиф таваҷҷуҳи моро ба сӯи худ кашид, тасвири симои поку 

мубарро ва нуронии модар аст. Шоир дар шеъри “Мелоди ман” марҳилаҳои ташаккули ҳаёти 

инсониро дар домони поки модар ба як самимияти хос ба қалам дода, ӯро беҳин саховатманд, ки 

баҳори умрашро ба фарзанд бахшида, пойизи зиндагиро бар ивазаш соҳиб шудааст, маънидод 

кардааст: 

Ман аз баҳори модарам дуздида омадам 

Бар ин баҳорхонаи пурнақшу пурнигор. 

Монд аз баҳори умри худ бечора модарам, 

Шуд тирамоҳи умри ӯ оғози ин баҳор. 

Дар силсилаи шеърҳои “Гиромидошти забон”, модар ҳамчун нахустомӯзгори асили забон ёд 

шудааст. Ба қавли шоир, лафзи мо бо “Алла”-и модар ба гӯши расида, дар ҷону ҳушу пӯстамон 

ҷой гирифтааст. Ва модарон комамонро бо калимоти равону шево ва гӯшнавозу шоиронаи ин 

забон бардоштаанд: 

“Алла”-и модар ба гӯши мо нахуст 

Омаду ҷо шуд ба ҷону хуну пӯст. 

Коми мо бо ин забон бардоштанд, 

Шеър дар баробари маншаи тарабу 

шодиву мусиқӣ буданаш, инчунин манбаи 

дарки моҳияти ҳаёт ва шинохт зебоиҳои 

зиндагист. Биноан, бояд ин манбаи 

маърифат мавриди мутолиаи рӯзафзуну 

бардавом қарор бигирад, то маърифати 

ҷомеа дар шинохти ҳамаҷонибаи зиндагӣ 

бештару мукаммалтар гардад.  

Бо хушнудӣ метавон иброз дошт, ки дар 

адабиёти муосири мо, махсусан, адабиёти 

давраи истиқлол шоироне, ки шахсият ва 

шеърашон аз вижагиҳои фавқуззикр 

бархӯрдор аст, зиёданд ва яке аз онон, 

бешубҳа, устод Равшани Ҳамроҳ мебошанд. 
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То бидонем ин забонро мо дуруст. 
Ба ақидаи шоир, махлут намудани забон ва ба гӯшаи фаромӯшӣ рафтани он барои модарон 

мусибат аст. 

Ҷуз мусибат нест баҳри модарон, 

Гар баранд аз ёд фарзандон забон. 

Зишт бошад, ки забони зоғу бум 

Ҷой ёбад дар забони булбулон. 
Масъалагузорӣ ва тасвирҳову ёдкардҳои ҷолиби дигаре дар шеърҳои “Ниёиш ба модар”, 

“Ғазале дар бемористон”, “Шафоатхоҳон”, “Бемодарӣ”, “Чакомае ба модар”, “Алас”, “Қадри 

модар”, “Ҳайф”, “Марсия ба модарам” ба назар мерасанд. Чунончи, ба тасвири симои нуронии 

модар менигарем, ки шоир “хати пешонии ӯро сатри ногуфта, ҷаҳонро дар чашмонаш нуҳуфта ва 

мӯйи сафедашро ба гули бодом” шабеҳ дониста, онро “пайки баҳорон” маърифат кардааст: 

Хати пешоният сатри нагуфта, 

Ҷаҳон дар хонаи чашмат нуҳуфта. 

Ба мо пайки баҳоронро биёрад, 

Сарат монанди бодоми шукуфта. 

Дар ҳақиқат, модар барои ҳар шахси соҳибхирад азиз аст. Бояд ба қадраш бирасем ва ӯро 

гиромӣ дорему эҳтиромаш кунем. Ашъори ба модар бахшидаи устод Равшани Ҳамроҳ ин 

маъниҳоро тақвият мебахшанд. Дар марсияе, ки соҳибсухан ба модар бахшидааст, кӯдаквор, вале 

солору донишманду даррок модарро ба хотир овардааст: 

Ту будӣ аз бароям равзани анвор, модарҷон, 

Маро танҳо ниҳодӣ дар ҷаҳони тор, модарҷон. 
Вақте ки марсияи мазкур мутолиа мешавад, беихтиёр ашк дар чашми хонандае, ки воқеан, 

модарашро дӯст медорад, дуруст мешиносад, ҷорӣ мешавад. “Модарҷон” нидоест, ки тавассути 

он фарзанд ҳамеша ба модар рӯ меорад, зеро ӯ муттакову маслиҳатгару роздору роздону умедаш 

аст.  

Мавзӯи дигаре, ки дар ашъори шоир зиёд пайгирӣ шудааст, дӯст доштани Ватан, васфи 

зебоиҳои Тоҷикистон, шукргузорӣ аз ватану ватандорӣ... мебошад. Ба таъкиди самимонаи шоир, 

деҳа бо рӯду чашмасори худ ва навои булбулакони хушилҳонаш табъи равони таронаофаринӣ 

бахшида, “чашми басару хирадашро дар шинохти Ватан боз кардааст” ва акнун, ки дар канори 

сабзи Ватан ба сар мебарад, марҷаи маърифаташро ба ёд оварда, ба ваҷд омаданашро ба ифодаи 

зебои тоҷикӣ “дар бадан мурғак давидан”-ро ба кор бурдааст. 

Эй деҳи Вашан, кушодӣ чашмам ба Ватан, 

Аз рӯди ту ёфт ибтидо нағмаи ман. 

Гар нолаи мурғакони ту ёд кунам, 

Мурғак бидамад дар ин маконам ба бадан. 

Дар рубоии дигар шоир фикри болоро тақвият дода, иброз доштааст, ки ба чашмаҳои шӯхи 

Ватан ошиқ аст ва дар ҳеҷ ҳолат аз он дил канда наметавонад. Бинобар ин, таъкид кардааст, ки 

пас аз марг ҳам домони Ватанро раҳо карданӣ нест ва дар домони сабзаш дафн ва аз суфи сафеди 

абраш кафан карданро аз ёронаш тақозо намудааст: 

Ман ошиқи чашмаҳои шӯхи Ватанам, 

Ҷон меканаму вале аз ӯ дил наканам. 

Дар домани сабзи хок дафнам бикунед, 

Дӯзед зи суфи абр, ёрон, кафанам. 
Шоир, аз ҳамагон даъват кардааст, ки ба қадри Ватан бирасем, онро чу мурғони чаман пос 

дорем ва шоиронро ҳам, ки эҳтироми Ватанро дар сухан “зинда” медоранд, пос дошта бошем: 

Бародарҳо, Ватанро пос доред, 

Чу мурғон ин чаманро пос доред. 

Ватан то зинда монад дар суханҳо, 

Шумо аҳли суханро пос доред! 
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Тасвири табиати диёр, тараннуми баҳору Наврӯз аз мавзӯъҳои дигари маҷмӯаи мазкур ба 

ҳисоб меравад. Шоир дар шеъри “Дарси кушод”-аш манзараи рафтани зимистону омадани 

баҳорро хеле устодона ба риштаи тасвир кашидааст. Вай баҳорро муриди навхати фасли дай 

донистааст, ки аз имтиҳони устоди худ гузашта, ба он видоъ карда, бо зоғони сияҳпӯшу 

кабӯтарони сабзпӯш бо нолаву гиряҳои абру боронҳо ба хоки навбаҳороварда супурдаанд: 

Баҳори сабзхат аз имтиҳони охирини пири Дай бигзашт, 

Зимистон ҷои худро бар муриди навхаташ биспурд. 

Ва худ бо хотири ҷамъаш ҳамоно мурд; 

Ва зоғони сияҳпӯшу кабӯтарҳои азрақпӯш 

Варо бо нолаҳою гиряҳои абру боронҳо гуселонданд, 

Ба он хоке, ки сар зад растахези навбаҳор, ӯро бигӯронданд. 

Дар идома шоир Монию Аржангашро ба баҳор шабеҳ намуда, рӯду мурғу офтобу абру 

боронҳоро муриди фасли рабеъ ба қалам додааст: 

Сипас дар хонаҳои куҳнаи саҳро баҳор омад, 

Чу Монӣ дар бараш Аржанги пурнақшу нигор омад. 

Муридон – рӯду мурғу офтобу абру боронҳо - 

Ҳама бар хонақоҳаш омаданд аз нав 

Баҳори сабз бар танҳои онон хирқаҳои сабз пӯшонид,  

Бигуфто: корвони рушдро дар кӯҳу саҳроҳо биҷунбонед! 
Тарғиби ахлоқи накуи инсонӣ аз мавзӯъҳои назарраси ин маҷмӯа мебошад. Устод Равшани 

Ҳамроҳи як шахси фурӯтану хушахлоқу хоксоранд ва дар шеърашон тарғиб гардидани мавзӯи 

зикршуда табиист. Аз тарафи дигар, ба ин мавзӯъ рӯ овардани шоир дар замоне, ки меъёрҳои ахлоқӣ 

хеле коста шуда, дар аксар вақт онҳо муносибатҳои ҷомеаро ба танзим дароварда наметавонанд, 

амрест саривақтӣ. Зеро ба қавли бузургони адаб, ҳусни инсон дар адаби вай ҳувайдост. Биноан, даҳҳо 

масоили пандуахлоқиро шоир дар ашъори худ ҷой дода, тарғибу ташвиқ кардааст. Яке аз онҳо 

хоксорӣ мебошад, ки шоир онро дақиқназарона бо меъёрҳояш шинохтаву баррасӣ намудааст: 

Бар тавозӯъ рӯй овар, эй азиз, 

То нафасҳоят бигардад атрнок. 
Ҷои дигар шоир таъкид медорад, ки хоксориро аз хоки пои ёр, рӯз бурданро аз панди рӯзгор 

ва дарси ҳикматро аз дарёи сукут бояд омӯхт: 

Хоксориро зи хоки пои ёр омӯхтам, 

Рӯз бурданро зи панди рӯзгор омӯхтам... 

Дафтарамро пок шустам ман ба дарёи сукут, 

Дарси ҳикматро аз ин омӯзгор омӯхтам. 

Дар ҳилоли ин ғазал шоир аз саховат, покӣ, қаноат бамаврид ёд кардааст, ки ҳамагӣ аз 

масоили муҳими ахлоқианд ва дар худ парваридани онҳо саодатмандии инсонҳоро дар зиндагӣ 

таъмин месозад. Ончунон ки дар фавқ зикр шуд, шоирон хеле дарроку пурбинанд, ки маъниҳои бикру 

ҷолибро ҳамсони маъниҳои мухталифи дар фавқ зикргардида дарёфт мекунанд ва чун омӯзаҳои 

ҳаётиву раҳнамунсозу қобили қабул ба хонанда тақдим месозанд. Рисолати шоирӣ, нависандагӣ ва 

эҷодкорӣ низ дар ҳамин аст. Албатта, дар ин мухтасар ҳамаи он нафосат, фасоҳат ва балоғату 

маъониеро, ки ашъори устод Равшани Ҳамроҳ дорад, наметавон баррасӣ кард. Он чӣ гуфта омад, 

муште аз хирвор арзёбӣ мешавад, ки он ҳам танҳо ба муҳтаво ва баъзе вижагиҳои шаклии 

ашъори шоир оид гардид.  

Ба устод Равшани Ҳамроҳ, ки ҳаминак ба 60-умин баҳори умрашон қадам гузоштанд, барори 

кору зиндагӣ мехоҳем ва умри саъдиёнаву комёбиҳо дар арсаи адаб таманно мекунем. 

  

Абдуҳамид ШОЕВ, 

 Миҷгона АЮБЗОДА –  

устодони ДДОТ ба номи Садриддин Айнӣ
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КИТОБИЁТ 

 

БЕРТЕЛС ВА АДАБИЁТИ 

КЛАССИКИИ ФОРСУ 

ТОҶИК 
 

Чунонки дар муқаддимаи нашри тоҷикии 
асари мазкур шоир ва адабиётшиноси соҳибназар, 
шодравон Муҳаммадалии Аҷамӣ зикр мекунад, ин 
донишманди бузург (Бертелс) дар маънои асли 
калима хидматҳои пурарзише дар бахши таърих 
ва адабиёти ақволи эронитабор анҷом додааст. 
Бояд қайд кард, ки Е. Бертелс таҳқиқоти фарогири 
адабиётшиносони Аврупо, амсоли Г. Брокгауз, Г. 

Эте, Э. Браун, Т. Нёлдеке, Ҷ. Рив ва ғайраро амиқ омӯхта, ҳамзамон, перомуни таълифоти онҳо 
андешаҳои вижаи худро баён дошта, бо таҳлили амиқ равандҳои адабӣ, маърифатӣ, тарбиявию 
ахлоқии адабиёти форсу тоҷикро мавриди натиҷагирӣ қарор медиҳад. Нуқтаи назари ин 
донишманд дар мушаххас намудани муҳтаво, ҷанбаҳои 
ахлоқию гуманистӣ, аҳдофи осори ин адибон ва интиқоди 
онҳо аз сохтори иҷтимоию сиёсии ҳукуматҳои замони худ дар 
уқдакушоии масоили печидае, ки атрофи ҳаёт ва осори шоиру 
нависандагони форсу тоҷик мавҷуд аст, хос буда, 
хулосабарориҳои олимони Аврупоро гоҳе рад мекунад, гоҳе 
зери суол мебарад, гоҳи дигар бо онҳо ҳамраъйӣ зоҳир 
мекунад. Шурӯъ аз мақолаи нахустини китоб, ки «Ёдгориҳои 
адабии рӯзгорони куҳан» унвонгузорӣ шудааст, Бертелс ба 
таври муфассал дар бораи оини Зардушт маълумот дода, 
андешаҳояшро перомуни ин паёмбари донишманд бо далоилу 
собит баён намуда, ба он тахмини адабиётшиносону 
муарррихон, ки Зардуштро соҳиби уштури пир зикр кардаанд, 
зид баромада, аслан як чунин пиндори аз воқеият дурро қабул 
надорад. Донишманди тавоно пас аз таҳлилу бардоштҳои 
фаровони илмӣ, ки аз омӯзиши сарчашмаю мадорики 
таърихию адабӣ ва нусхаҳои бозмондаи «Авасто» ба даст овардааст, хотирнишон месозад, ки 
ҳатто то ҳол зодгоҳи Зардушту оини вай саҳеҳу дақиқ набуда, он чи ки дар ин боб олимон 
гуфтаанд, тахминию безамина мебошанд. Дар ҳар сурат, аз нигоҳи ӯ, муҳим таълимоти 
Зардуштия мебошад, ки мавсуф онро бо далели қотеъ маънидод намудааст. Шарҳе, ки Бертелс 
дар хусуси оини Зардуштӣ баён кардааст, ба хусус, дар бораи неруи некӣ-Аҳуро Маздо ва шаш 
дастёри ӯ, минбаъд заминаи боэътимод барои муҳаққиқони тоҷик дар масъалаи пажӯҳиши 
амиқтари таълимоти Зардушти гардидааст. Бертелс ҷустуҷӯҳои олимонро дар боби омӯзиши 
шахсияти Зардушт ва оини ӯ рақамзанӣ намуда, ба навиштаҳои Г. Лорд «Дини порсиён», Т. 
Хайда - «Дини порсоён», портҳо ва модҳои бостон» ва таҳқиқоти Анкетил де Перрон, У. Ҷонс, Р. 
Раск, Э Бюрноф, Ҳ. Бартоломе, К. А Коссович, А. А. Фрейман ва чанд нафари дигар ишора 
мекунад. Баъдан атрофи зодбуми Зардушт сухан ронда, ақидаи ин олимонро бозгӯйӣ мекунад, ки 
яке зодгоҳи Зардуштро Эрон (вале аз куҷои Эрон, номаълум), дигаре шаҳри Хоразм меҳисобад. 
Донишмандоне, амсоли А. Мейл, П. Тедеско, Э. Маркворт, Ҳ. Нюрберг ва А. Бенвенст ба он 
назар будаанд, ки Зардушт дар шимолу шарқии Эронзамин таваллуд шудааст. Баъзеҳо маҳалли 
таваллуди ӯро шарқи Эрон ва гоҳе ҷануби он донистаанд. Ҳатто адабиётшиноси озарбойҷонӣ М. 
Рафиалӣ зодгоҳи ӯро Озарбойҷон меҳисобад. Чунонки зикр шуд, муҳим нақшу аҳамияти асари 

Яке аз муҳаққиқони заҳматкаши 

донишманду фозил, ки бо мӯшикофона 

омӯхтани офаридаҳои шоирони форсу 

тоҷик дар шинохту муаррифии 

намояндагони ин адабиёт корҳои зиёди 

мондагорро анҷом додааст, Евгений 

Эдуардович Бертелс ба шумор меравад. 

Шоҳасари ӯ «Таърихи адабиёти форсӣ-

тоҷикӣ» солиёни тӯлонист, ки ҳамчун 

маъхаз ва заминаи судманду муассири 

илмӣ барои муҳаққиқон, 

адабиётшиносон ва омӯзгорону 

устодони муассисаҳои таълимӣ 

хидмати бузургеро анҷом медиҳад. 
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Зардушт-«Авесто» ба шумор меравад, ки баъдтар асоси ғоявию маърифатии осори таълифкардаи 
шоирони форсу тоҷикро ташкил додаст. Бертелс дар боби «Адабиёти тираҳои мардумони Эрони 
Шарқӣ дар садаҳои панҷуми солшумории милодӣ то нуҳум ва пас аз он» ба таври боварбахш, бо 
далоили бешумор аз хусуси ёдгориҳои фарҳангӣ, забонҳои мавҷуда (аз ҷумла, забони хоразмӣ), 
ёдгориҳои портӣ, асарҳои «Аёткори Зарирон», «Дарахти Осурик» андешаронӣ мекунад ва 
моҳияти андарзбори ин осорро бо овардани матнҳои то ба мо расида шарҳу тавзеҳ мебахшад. 
Ҳамин тавр, олими забардаст дар боби «Чира шудани тозиён ва паёмадаш барои мардумони 
Осиёи Миёна ва Эрон», дар бораи намояндагони адабиёти индавра, ки бо забони арабӣ эҷод 
мекарданд, амсоли Алҷарир, Алхатал, Умар ибни Абдуллоҳ ибни Абурабеа, Абунувос, Абул ат 
Тоҳия, Абул ал-Ало-ал Муъарӣ ва ғайра маълумот медиҳад. Дар боби шашуми асар- «Шукуфоии 
адабиёт дар садаи даҳуми милодӣ» Бертелс мавқеи илму донишро вобаста ба таълифоти Форобӣ, 
Берунӣ, Абуалӣ ибни Сино таҳлил намуда, мавҷудияти шароити созгорро, ки ба ин олимон 
ҷиҳати офаридани асарҳои барҷастаи илмӣ дар риштаҳои тиббу ситорашиносӣ, фалсафа, ҳандаса 
ва монанди инҳо имконият дод, муҳим мешуморад. Бояд қайд кард, ки муҳаққиқи саршинос баъд 
аз шарқшиноси олмонӣ Г. Эте, аз донишмандоне маҳсуб меёфт, ки ҳаёт ва марҳалаҳои эҷодии 
сардафтари адабиёти классикии форсу тоҷик Абуабдуллоҳи Рӯдакиро мавриди пажӯҳиши 
доманадор қарор додаст. Дар ҳамин навишта Бертелс муайян мекунад, ки Г. Эте ба пиндору 
фаҳмишу худ баъди ковишҳо девони Рӯдакиро дарёфтааст. Аммо, ба таъкиди адабиётшинос, Г. 
Эте ба сардаргумӣ мувоҷеҳ шуда, аксари ашъореро, ки моли Қатрони Табрезӣ мебошад, ба 
Рудакӣ нисбат додаст. Ҳамин иштибоҳро муҳаққиқи эронӣ Ризоқулихони Ҳидоят низ такрор 
кардааст. Хидмати мондагорро дар ин ҷода, ба қавли Бертелс, адабиётшиноси Аврупо Э. 
Денисон Росса анҷом дода, девони шубҳаоварро зери суол бурда таъйид кард, ки аз Рӯдакӣ 
байтҳои парокандае расидаанду халос. Ҳамин олим бори нахуст матни яке аз беҳтарин қасидаҳои 
Рӯдакӣ-«Модари май»-ро чоп кард. Таҳқиқи осори Рӯдакиро баъдтар олими Эрон Саид Нафисӣ 
идома дода, ин осорро дарёфт ва нашр кард. Дар Тоҷикистон аввалин иқдомро дар шинохти 
шахсияти Абуабдуллоҳ Рӯдакӣ ва осори ӯ устод Садриддин Айнӣ ва шогирдашон Абдусалом 
Деҳотӣ анҷом дода, соли 1940 вижаномаи хурде дар бораи Рӯдакӣ чоп карданд. Пас аз таҳлили 
шеърҳои Рӯдакӣ, Бертелс доир ба нобино гардидани шоир андешаҳояшро баён дошта, зикр 
мекунад, ки «оё метавон пиндошт, ки ин ҷавони зиндадил ва бофарҳангу адаб, ки гӯшаи чашме 
ба маҳрӯён дошта, кӯри модарзод аст?” … Ва Нафисӣ бозкушоии ин муамморо дар тафсири 
шайх Манайни бар таърихи «Утабо» ёфтааст, ки дар он гуфта мешавад: «ва чашмонашро дар 
куҳансолӣ аз коса бадар оварданд. Бертелс мураттабан дар бораи рухдодҳое, ки ба зиндагӣ ва 
эҷодиёти Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ марбут аст, аз ҷумла, сафари амир Наср ба мавзеи Бодғис ва 
таъсири шеъри «Бӯи ҷӯи Мӯлиён ояд ҳаме» ба подшоҳу атрофиёнаш, офарандаи жанри рубоӣ 
будани ӯ (ба тасдиқи Шамс Қайси Розӣ), вазни ашъори шоир, марсияи (ё қасидаи) «Шикоят аз 
пирӣ» ва ғайра маълумоти муфассал медиҳад. Ашъори Рӯдакиро мавриди баррасӣ қарор дода, 
Бертелс андешаҳои фалсафию ҳакимона ва пандуахлоқиро дар онҳо ҷуё шудааст. Воқеан, дар 
шеърҳои Рӯдакӣ масъалаи таблиғи хираду дониш, инсондӯстӣ, ҷавонмардию ростқавлӣ, 
накукорию хайрхоҳӣ бозтоби баланди худро ёфтаанд. Аммо, дар ин баробар, ба андешаи 
Бертелс, дар қисмате аз ашъори ӯ оҳангҳои рӯҳафтодагию ноумедӣ, андуҳу дилшикастагӣ ба 
мушоҳида мерасанд, ки шояд ин ашъор дар охирҳои умри шоир иншо шудаанд. Олими 
заҳматкаш ҳамин гуна пажӯҳишро дар бораи зиндагиномаи Абулқосим Фирдавсӣ ва шоҳкори 
бегазанди ӯ-«Шоҳнома» анҷом дода, зинаҳои омӯзиш ва ба даст расидани нахустин дастхатҳои 
«Шоҳнома»-ро ёдоварӣ мекунад. Аз қавли Бертелс, нахустин кӯшиш барои падид овардани 
матне наздик ба сурудаи аслӣ, ё чунонки имрӯз мегӯем, омода кардани матне интиқодӣ аз 
«Шоҳнома» барои чоп, дар соли 1425-и масеҳӣ дар дарбори Бойсунқари Темурӣ (вафоташ бар 
соли 1433/44-и милодӣ) анҷом гирифтааст. Баъдан иқдомҳои зиёде дар дарёфти матни аслии 
«Шоҳнома» дар Аврупою Ҳинд, Эрону Россия вусъат гирифт. Бузургию шавкати асари Бертелс 
дар он аст, ки ӯ тамоми пажӯҳишгарони ҷаҳониро, ки дар муаррифии зиндагию эҷодиёти 
Фирдавсӣ, хусусан, чопи «Шоҳнома»-и шоири ҳамоасасаро заҳмат кашидаанд, як-як номбар ва 
дар бораи кори эшон маълумоти муфассал медиҳад. Бертелс ба он фикр аст, ки огоҳиҳои дақиқ 
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дар бораи зиндагии Фирдавсӣ хеле каманд, ҳатто номи ӯ ба дурустӣ маълум нест. Ҳарчанд, ба 
гуфтаи Давлатшоҳи Самарқандӣ, номи комили Фирдавсӣ Ҳасан ибни Исҳоқи Шарафшоҳ аст, 
аммо ин фарзия асоси воқеӣ надорад. Дар бораи таърихи навишта шудани «Шоҳнома» баҳс 
ороста, Бертелс нақли тазкираҳоро атрофи солиёни дароз навишта шудани асар ва онро ба 
Султон Маҳмуд пешниҳод намудани ӯ ба хотири симу зар, чун вай духтаре дар бисот доштаасту 
халос ва ривояти қадри ҳунари Фирдавсиро надонистани подшоҳи турк ва амсоли ин носаҳеҳ 
мешуморад. Воқеан, ин фикр хатост, ки Султон Маҳмуд ба ҳаким Фирдавсӣ супориш дода 
будааст, ки манзумае барои ӯ бинависад. «Ба сухане дигар, Фирдавсӣ корашро ҳангоме оғоз 
кардааст, ки Маҳмуд на ҳамин Султон, балки ҳатто фармонравон Хуросон ҳам набуд ва ин 
мақом дар соли 371, 991/992-и милодӣ тавассути Нуҳ бини Мансури Сомонӣ ба ӯ дода шуд Пас, 
Султон Маҳмуд наметавониста сурудани ин манзумаро ба Фирдавсӣ супориш дода бошад ва 
бунёди ҳамаи ин достон фурӯ мепошад», - менависад Бертелс. Ба ақидаи Бертелс, Маҳмуд дар 
тасаввуру фаҳмиши бахши аъзами ховаршиносон, турке золиму ҷоҳил буда, бад-ин ваҷҳ ба қадри 
заҳматҳои Фирдавсӣ ва «Шоҳнома» нарасидааст. Аммо, менигорад донишманди пурхонда, 
гумон намеравад ин андеша ниёзе ба гуфтан бошад, ки чунин дидгоҳи бинише фоқиди арзиши 
илмӣ бошад. Султон Маҳмуд на танҳо порсии дарӣ, балки тозӣ (арабӣ)-ро ҳам медонист. Гоҳ-гоҳ 
гӯё ба порсии дарӣ шеър ҳам мегуфта ва дар замони фароғат тафсири бузурге бар «Қуръон» 
менавиштааст. Аз ин афкори Бертелс бармеояд, ки Султон Маҳмуд огоҳонаю ҳушмандона 
«Шоҳнома»-ро қабул надоштааст. «Шоҳнома» таърихи салтанату давлатдорӣ ва қаҳрамониҳои 
дорандагони фарри каёнӣ»-ро инъикос намудааст, ки ба Султон Маҳмуд писанду мақбул 
наомадааст. Бамаврид аст, хотирнишон намоем, ки он чи Бертелс дар бораи зиндагии Фирдавсӣ, 
достонҳои шоир ва Султон Маҳмуд, таърихи офариниши «Шоҳнома», ҳаҷви Султон Маҳмуд, 
вопасин солҳои зиндагӣ ва марги Фирдавсӣ, сохти чеҳраҳо ва сабки «Шоҳнома», достони «Юсуф 
ва Зулайхо ва амсоли ин масоил баён доштааст, айнан ва гоҳе бо андак тағйироту дигаргунӣ ба 
китобҳои дарсии «Адабиёти тоҷик» дар мактабҳои миёна дар солҳои гуногун гузаштааст. Ин 
равиши илмӣ ва таҳлилу баррасиҳо дар бобҳои «Сарнавишти достонҳои паҳлавонӣ пас аз 
Фирдавсӣ» «Адабиёти нимаи нахусти садаи ёздаҳум», «Адабиёти нимаи дувуми садаи ёздаҳум», 
«Адабиёт дар қаламрави Қарахониён», «Адабиёти солҳои саёдати (ҳукмронии) Салҷуқиён» 
равшан ба чашм мерасад, ки дар солҳои минбаъда манбаи асосии омӯзишу таҳқиқи 
адабиётшиносон қарор гирифтааст. Аз ҷумла, дар бораи зиндагӣ ва эҷодиёти шоири мадҳиясарои 
асри ХI Унсурӣ фикрҳои аҷибе баён карда, Бертелс бо истинод ба гуфтаҳои шарқшиноси Аврупо 
Эдуард Браун мегӯяд, ки зиндагиномаи Унсурӣ ба таври дақиқ таҳқиқ нашудааст ва ҳатто 
таърихи вафоти ӯ маълум нест. Ҳамчунин, дар хусуси қасидаю манзумаҳои иншонамудаи 
Унсурӣ, ки теъдоди онро 30 адад медонанд, баҳс ва андешаҳои зидду нақиз мавҷуданд ва Бертелс 
низ чунин як фикрро баҳсбарангез меҳисобад. Ӯ мегӯяд: «Пеш аз бозковии қасидаҳои Унсурӣ ба 
манзумаҳояш менигарем. Дар сарчашмаҳо омадааст, ки номи манзумаҳои Унсурӣ чунин будааст: 
«Вомиқ ва Узро», “Ҷанги Бут ва Сурхбут», «Шодбаҳр ва айнулҳайва». Донистаниҳои мо аз 
манзумаҳои дувум ва савум баробар аст бо ҳеҷ аз он ҷо, ки метавон устуворона гуфт, ки чанд 
сатре аз ин манзумаҳоро дар ихтиёр дорем…» Чунин фикр дар бораи ҳаёт ва осори адабии 
Фаррухӣ - бузургтарин қасидасарои асри ХI ҳам мавҷуд буда, таърихи таваллуд ва вафоти ӯ 
равшан нест.  

Бояд зикр намуд, ки асари бузургҳаҷми адабиётшиноси донишманд Евгений Эдуардович 
Бертелс-«Таърихи адабиёти форсӣ тоҷикӣ» дар таълими мавзӯъҳои дарсӣ аз фанни адабиёти 
тоҷик ба ҳар як омӯзгори мактаби миёна сарчашмаи илмии судманд мебошад 
ва месазад, ки китоби мазкур бо дастгирии Вазорати маориф ва илми ҷумҳурӣ 
бо теъдоди зиёд чоп ва дастраси омӯзгорон гардонда шавад. Ин ки асари 
зикршуда аз ҷониби Китобхонаи миллии Тоҷикистон бо теъдоди 172 (!) нусха 
соли 2015, зери назари академик Носир Салимӣ ва дар таҳияи шоиру олими 
нуктасанҷ Муҳаммадалии Аҷамӣ ба нашр расидааст, ба таври фарогир коми 
ташнагони илму адабро шодоб карда наметавонад. 

 

Шодӣ РАҶАБЗОД – 
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ЛОИҲАИ ЭҶОДӢ 

 

ДӮХТАНИ БОЛИШТ БО  

ТЕХНИКАИ ҚУРОҚДӮЗӢ 

 

  Муайян намудани анъанаҳо, урфу 

одат ва таърихи қуроқдӯзӣ 

Болишт аввалин бор дар мамлакатҳои 

Осиё дар давраи қадим пайдо шудааст. Дар 

интерйери хонаи тоҷикон фарши хонаро бо 

қолину палос ва лӯлаболиштҳо оро медоданд. 

Лӯлаболишт болишти дарозрӯя буда, барои 

такя намудан истифода мешавад. Барои 

дӯхтани болишт мо бояд ягон услубро 

истифода намоем. Калимаи «стил »(stylos) 

услуб ба мо аз Юнони қадим омадааст. Услуб 

се намуд мешаванд: услуби романтикӣ, 

классикӣ ва варзишӣ. Услуби романтикӣ бо 

тахайюл, ҷустуҷӯ ва ёддошту хотира вобаста 

аст. Ба ин усул истифодабарии унсурҳои 

таърихии маснуот ва либоси миллию 

фолклорӣ дохил мешавад. Аз ин лиҳоз, 

маснуоти интихобкардаи мо бештар ба 

услуби романтикӣ хос мебошад, чунки болишти мо бо усули қуроқдӯзӣ дӯхта мешавад. 

Қуроқдӯзӣ яке аз ҳунарҳои дӯстдоштаи миллии занҳои тоҷик мебошад. Ҳунари қуроқдӯзӣ 

дар Тоҷикистон дар асри 17 оғоз шуда, дар асри 20 рушд кардааст. Дар санъатшиносӣ дӯхтани 

қуроқро техникаи коркарди матоъпораҳо меноманд. Қӯроқдӯзиро боз порадӯзӣ, қурамадӯзӣ, 

таркдӯзӣ, гулбурӣ, печворк, квилт ва 

ғайра меноманд. Ҳунари қуроқдӯзиро 

бештари занон ҳамчун машуғулияти 

иловагӣ интихоб намудаанд ва ба он 

машғул мебошанд. Дар айни замон 

технологияи муосир ба дараҷаи олӣ пеш 

рафта, мошинҳои махсус барои қуроқдӯзӣ 

истифода мешаванд. 

Қалимаи «қуроқ» ё худ «қуроқдӯзӣ», 

маънои порчаҳои матоъро бо ҳам пайваст 

карда нақш офариданро дорад. Ба воситаи ин намуди ҳунар дастархон, болишт, кӯрпаву кӯрпача, 

чодар, борхалта ва ғайраро медӯзанд. Санъати қуроқдӯзӣ дӯхтани маснуоти мухталифи хонагӣ, 

бо тариқи дӯхтан ё худ пайваст кардани порчаҳо ё боқимондаи матоъ мебошад. Дар замони 

гузашта ин тарзи дӯхти матоъ пайваст кардани порчаҳои боқимондаи матоъ ба ҳисоб мерафт. 

Дар байни мардум чунин ақида ҳаст, ки пӯшидани ҷомаҳои қуроқ ё ин ки мураккаб сохибашро аз 

балоҳои осмониву заминӣ нигоҳ медорад. Дар рӯзи ҳафтум, пас аз таввалуди кӯдак, аз 

хонаводаҳое, ки дар онҳо пирони кордида зиндагӣ доштанд, пораҳои матоъ ҷамъ оварда мешуд, 

бо он нияти неке, ки дар оянда кӯдак умри дароз бинад ва дорои фарзандону наберагони зиёд 

шавад. Аз он матоъҳои ҷамъовардашуда ба кӯдак ҷомача медӯхтанд ва то чиллааш баромадан 

мепӯшониданд. Аз матоъҳои боқимондаи дӯзандагӣ маснуоти барои рӯзгор лозим, ба монанди 

Муайян намудани андозаи  

асосӣ ва маҳдудият 
Дар дарсҳои асосҳои касбу ҳунари 

духтарон дӯхтан ва амсиласозии маснуот 

омӯхта мешавад. Мо тасмим гирифтем, ки 

болиште дӯзем бо усули қуроқдӯзӣ.  

Нахуст бояд донем, ки болишт, яъне 

ашёи интихобкардаи мо чӣ гуна бошад: 

а) Болиштчаи диван бояд зебо ва ба 

талаботи мӯди ҳозира мувофиқ бошад. 

б) Тарҳи болиштчаи диван ба модели 

интихобкарда мувофиқ бошад. 

в) Болиштча набояд ҷои зиёдро ишғол 

кунад ва он бояд ғайриодӣ бошад. 

г) Норасоиҳои дар вақти дӯхтан ба вуҷуд 

омадаро сари вақт бартараф кардан зарур 

аст.  

д) Болиштча тавре дӯхта шавад, ки онро 

дар ҳар куҷо истифода бурдан мумкин 

бошад. Масалан, барои истироҳат, барои 

меҳмон, барои хоб ва ғайра. 

е) Болиштча бояд бо арзиши кам, 

босифат ва зебо дӯхта шавад. 



  

 

«Маорифи Тоҷикистон» – №3, марти соли 2021 58 

дастархон, ҷилди болишт, чойникпӯшак, чойникмонак, деггирак, дастпӯшак, гилемчаҳо барои 

остонаи дар медӯзанд. 

Интихоби нақш ва матоъ 

Техникаи иҷрои нақшу нигори қуроқдӯзӣ аз ҷо ба ҷо гузоштани шаклҳои ҳандисавӣ ва 

интихоби ранги матоъ барои дӯхтани шаклҳои гуногуни нақш иборат аст. Интихоби нақш барои 

маҳсулоти дӯхташаванда аз қолабҳо ва шаклҳои ҳандисавӣ омода карда мешавад, ки ба нақшу 

нигори гиреҳӣ тааллуқ дорад. Ҳамаи ин қолабҳо ба худ дар алоҳидагӣ ном ва маънои махсусро 

доранд. Ба монанди тӯморча, чашмак, рах-рах, қу, қувони паррон, осиёб, чархак ва ғайра. Барои 

технологияи коркарди қуроқ қолабҳои махсуси гуногун истифода мешавад. Дар вақти коркарди 

қуроқ дар мошинаи дарздӯзӣ 0.5, 0.7 сантметр ҳаққи дарз монда мешавад. Қолабро аз матои сахт, 

картон, пласмаси шаффоф ва филиз омода месозанд. Дар замони муосир ин қолабҳоро аз 

мағозаҳои коркарди корҳои дастӣ дасрас намудан мумкин аст. Барои дӯхтани қуроқ аз матоъҳои 

фактураашон гуногун истифода мебаранд. Дар технологияи қуроқдӯзӣ матои дилхоҳи ҳам наву 

ҳам истифода шуда дар назар гирифта шудааст. Пеш аз истифода бурдани матои нав онро бояд 

буғтоб диҳем, яъне ки бо буғ ё оби ҷӯш коркард кунем. Чунки дар натиҷаи дар як мавод ду намуд 

матои фактурааш гуногунро истифода бурдан пас аз шустан намуди зоҳирии худашро тағйир 

доданаш мумкин. Порчаҳои матоъи пеш истифода шударо оҳар зада, пас аз хушк шуданаш 

дарзмол кардан зарур аст. Ин амал дар вақти коркард кори дӯзандаро хело осон ва сабук 

мекунад. Истифодабарии матои нахаш пахтагин ниҳоят қулай аст. Агар барои тайёркунии мавод 

порчаҳои матоъи таркибаш гуногунро якҷоя кардан шарт набошад, онро аз як намуди матоъ 

тайёр кардан хуб аст. 

Таҷҳизот, асбобу воситаҳои ёрирасон 

Дар санъати қуроқдӯзӣ олоти меҳнатро дуруст интихоб кардан зарур аст, чунки ин санъат 

хело кори заҳматталаб мебошад. Дар ин ҷараён матоъпораҳои гуногун, сӯзан, ришта, қайчии тез, 

қайчии мудаввар, коғаз, хаткашак, ченактасма, флизилин, бӯр, қалам, ангуштпона, пахта, матоъи 

астарӣ ва қолинча барои буридани матоъ истифода мешавад. Аз таҷҳизот – миз, курсӣ, мошинаи 

дарздӯзӣ, дарзмол, мизи дарзмол, намуди қолабҳо ва ғайра зарур аст. 

Қоидаҳои бехатарӣ ҳангоми кор бо мошинаи дарздӯзӣ ва дарзмоли барқӣ 

1.Дар вақти гузоштани сӯзан, сараки найча ва ресмони боло мошинаро аз манбаи барқ 

ҳатман ҷудо кунед ё баръакс, агар ҷудо накунед, пойро аз педал бигиред; 

2. Ба дурустии мошинаҳо назорат бояд кард; 

3. То оғози кор ҷойи кори худро санҷед, то ки дар мошина нуқсон набошад; 

4. Набояд қайчиҳо назди қисмҳои даврхӯрандаи мошина гузошта шаванд; 

5. Тоза ва равған кардани мошина дар рафти кор манъ аст; 

6. Ба тозагии ҷойи кори худ риоя кунед ва афзори худро дар ҷойи муайян монед; 

7. Дар вақти кор кардан мӯйҳоятон бояд ҷамъ бошад. 

Қоидаи бехатарӣ ҳангоми дарзмолкунӣ 

1. Ба дарзмоли барқӣ эҳтиёткорона муносибат кунед; 

2. Пеш аз кор изолиятсияи симҳоро аз назар гузаронед; 

3. Дарзмолро бо дасти хушк аз танаи душоха (вилка) дошта ба шабакаи барқ пайваст ва аз 

он ҷудо кунед. 

Дар вақти кор: 

1. Назорат кунед, ки дарзмол ба сим начаспида истад; 

2. Ба гармии дарзмол аҳамият диҳед; 

3. Дарзмолро танҳо аз дастааш доред; 

4. Дарзмолро ба рӯйи тагмонакаш гузоред; 

5. Дар вақти дарзмолкунӣ ба таги пой гилемчаи махсуси резинӣ ва ё тахтаи чӯбӣ гузоред. 

Пайдарҳам тайёр намудани болишт (ҷилд) 
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Барои тайёр кардани болиштчаи диван матои астари пахтагӣ ё бахмал (ватин ё синтипон, 

пахта)-ро мувофиқи табъи худ интихоб мекунем. Онро пеш аз буридан шустан ва дарзмол кардан 

лозим аст, ки кашиш нахӯрад ва баъд аз буридан аз рӯи қолаб шаклаш тағйир наёбад. Барои 

тайёр кардани болиштча андозаи онро муайян мекунем, ки тахминан 45 х 45 мебошад. Қолаб ба 

шакли болиштча бояд мувофиқ бошад. Аз рӯи модели интихобкарда асоси нақшаро мекашем, 

қолаби маснуотро тайёр мекунем ва онро мебурем. Барои абра матои сунъии бараш 50см, барои 

астар матои бараш 50см-ро интихоб мекунем. Матои астарӣ бояд арзонтар, якранг ва ба ранги 

абра мувофиқ бошад. Ман намунаи қуроқро, ки дарозиаш 50см ва бараш 40см аст, интихоб 

намудам. Мо метавонем абра ва астарро аз матоъҳои рангашон гуногун интихоб намоем. 

Нақшаи технологии тайёр кардани болишт 

Асосноккунии маснуот, ҳисоботи иқтисодӣ 

№ Номгӯи маводи 

истифодашаванда 

Нарх  Сарфи матоъ 

барои маснуот 

Хароҷоти 

маснуот 

1 Матоъ: 

астарӣ 

1м – 4 сомонӣ, 

Бараш 1 м 40см 

50 см 2 сомонӣ 

2 Пахта  1с 80 дирам 1 кг 1, 80 дирам 

3 Ғалтак  50 дирам 50 м  0, 25 дирам 

4 Занҷирак  1 сомонӣ 1 дона 1 сомонӣ 

 Ҳамагӣ  5 сомониву 0,5 дирам  

 

Хулоса, мо ҳамаи амалиёти тайёр намудани болиштчаро аз рӯи харитаи технологӣ ва нақшаи 

қуроқдӯзӣ бо назардошти қоидаҳои техникаи бехатарӣ ва беҳдошт бо асбобҳои зарурии 

дӯзандагӣ пайдарҳам иҷро намудем. Ҳисоб намудем, ки болишти дӯхтаи мо бо 

нархи хело арзон ва хароҷоташ кам тайёр шуд.  

 

Холида ОДИНАЕВА - омӯзгори  

Муассисаи давлатии таҳсилоти  

миёнаи умумии махсус барои  

ношунавоёни шаҳри Душанбе

№ Пайдарҳамии иҷрои кор 

1.  Интихоби нақшаи қуроқ 

2.  Ҷобаҷогузории қолаб ба матоъ, ҳаққи чокро гузошта, бо сӯзанак маҳкам кардани он 

3.  Буридани маҳсулот аз рӯи қолаби тайёр 

4.  Технологияи коркарди ба ҳам пайвасткардани ҷузъҳо бо кӯкҳои дастӣ қисми пеш, 

ақиб коркарди он 

5.  Бо дарзҳои мошинӣ ба асос пайваст кардан, бо пахта пур кардани дохили он  

6.  Пайвастани ҷузъҳо бо дарзи мошинӣ, гузоштани ҳаққи ҷои ангула аз тарафи ақиб ё 

паҳлу ё қисми поёнии болишт 

7.  Ба қисми ақиби болишт аввал бо кӯки дастӣ ва баъд бо дарзи мошинӣ часпонидани 

занҷирак 

8.  Дарзмол кардани болишт 

9.  Ба дохили болиштча гузоштани пахта ё ватин 

10.  Худсанҷӣ: 

1)санҷидани дурустии интихоби матоъ; 

2)санҷидани сифати чок; 

3)санҷидани дуруст омадани шакли болиштча баъди ба даруни он гузоштани пахта; 

4)санҷидани дарзмолкунӣ. 
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МО ВА ШУМО 

 

САТРҲО АЗ 

НАВИШТАҲОИ 

МУАЛЛИФОН  
 

Барои омӯзгор ва хонандаи имрӯза танҳо 

истифодаи дурусту бомақсади интернет кифоя 

аст, ки дониши худро оид ба ин ё он соҳа 

баланд бардорад ва ҷаҳонбинии илмиашро 

васеъ гардонад. Зеро дар асоси татбиқи 

сиёсати ҳукумати электронӣ Вазорати маориф 

ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон, зерсохторҳои 

он ва раёсату шуъбаҳои маорифи шаҳру 

ноҳияҳои кишвар аксар санадҳои меъёрию 

ҳуқуқии соҳа, китобҳои дарсӣ ва дигар 

маводҳои таълимиро дар сомонаҳои интернетии худ ҷой додаанд, ки ҳамарӯза афроди зиёде аз 

онҳо истифода менамоянд. 

Маҳз бо ин мақсад ҳайати эҷодии маҷаллаи илмӣ, маърифатӣ ва таълимии Вазорати маориф 

ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон «Маорифи Тоҷикистон» сомонаи интернетӣ ва саҳифаи 

фейсбукии худро фаъол намуд. Пас аз ба фаъолият оғоз намудани сомонаи интернетӣ ва саҳифаи 

иҷтимоии маҷалла дар муддати кӯтоҳ шумораи 

истифодабарандагони онҳо бамаротиб афзуд ва 

теъдоди аъзои дар раванди авзуншавӣ қарор дорад. 

Албатта, якбора афзудани шумораи хонандагону 

истифодабарандагони сомона ва саҳифаи 

интернетии «Маорифи Тоҷикистон» аз фаъолияти 

назаррас ва пурсамари масъулин, аз ҷумла 

Рамазон Нуров ва Нурулло Ғафуриён вобастагии 

амиқ дорад. Зеро масъулони «Маорифи 

Тоҷикистон», ки ҳамзамон гардонандагони фазои 

маҷозии маҷаллаанд, ба саволҳои 

пешниҳодгардида посухҳои дақиқу мушаххас мегардонанд, маслиҳатҳои муфид медиҳанд ва 

умуман, талаботу хоҳиши хонандагону истифодабарандагони сомона ва саҳифаи интернетиро ба 

пуррагӣ қонеъ менамоянд. Аз ин ҷост, ки истифодабарандагони сомона ва саҳифаи интернетии 

маҷалла аз тамоми гӯшаю канори кишвар ва ҳатто, берун аз ҳудуд ҷумҳурӣ бо «Маорифи 

Тоҷикистон» иртиботи қавӣ доранд ва фикру андешаҳои хешро пайваста баён менамоянд. 

Ҳамчунин, аз шаҳру навоҳии гуногуни кишвар навиштаву гузоришҳо ва мақолаву маводҳои 

худро тавассути суроғаи электронии маҷаллаи «Маорифи Тоҷикистон» ирсол менамоянд. 

Бинобар ин, ҳайати эҷодии маҷалла тасмим гирифтаанд, ки барои тақвият бахшидани ҳамкорӣ бо 

омӯзгорону хонандагон ва ҷалби омӯзгорон ба корҳои эҷодию навоварӣ замимаи электронии 

онро роҳандозӣ намоянд. Омӯзгорони эҷодкору навовар пайваста навишта, мақола ва маводҳои 

худро ба мо ирсол менамоянд ва ин ҳайати эҷодии «Маорифи Тоҷикистон»-ро водор менамояд, 

ки боз фаъол бошанд ва ҳамкориҳоро ҷиддан ба роҳ монанд.  

«Маорифи Тоҷикистон» минбари беҳтаринест барои омӯзгорону хонандагон ва ҳар нафари 

эҷодкору навовар. Барои мо, ҳайати эҷодии маҷалла, боиси ифтихор ва сафарозист, ки аз тамоми 

шаҳру навоҳии кишвар маводҳои ҷолибу хонданӣ ирсол менамоянд. Мо ҳам дар навбати худ 

Рушди кайҳонии илму техника ҳар фарди 

ҷомеа, махсусан, омӯзгорон ва 

толибилмонро водор менамояд, ки дар 

масири азхуднамоии донишҳои муосир ва 

пайдо кардани огоҳии амиқ оид ба ҳодисаю 

равандҳои мухталиф ҳамсафи ҷомеаҳои 

пешрафтаи ҷаҳонӣ бошанд. Барои дар як 

саф қадам гузоштан бо ҷомеаҳои пешрафта 

омӯзгорону хонандагон ва ҳар узви ҷомеаи 

моро зарур аст, ки аз донишҳои муосири 

илмӣ бархӯрдор бошанд ва дастгоҳу 

таҷҳизоти навинро истифода карда 

тавонанд. Зеро рушду инкишофи илму 

техника, махсусан пайдоиши интернет 

дарёфтан, ворид намудан ва интиқоли 

маълумотҳоро миёни одамон хеле ва хеле 

осон гардонидааст. 
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мекӯшем, ки ҳар як навиштаи онҳоро дар саҳифаи маҷалла, сомона ва саҳифаи интернетии 

«Маорифи Тоҷикистон» инъикос ва тарғиб намоем.  

Бинобар маҳдуд будани иконият тасмим гирифтем дар навиштаи мазкур муҳтавои умумии 

бархе аз мақолаҳои омӯзгорони аз шаҳру ноҳияҳои гуногун ирсолшударо ба таври иҷмолӣ баён 

намоем. Азбаски тамоми соҳаҳои зиндагӣ ва фаъолият бе ҳисобу китоби риёзӣ пеш намеравад ва 

ҳамарӯза аз ҳисобҳои мухталифи ин фан истифода менамоем, баррасӣ ва инъикоси муҳтавои 

умумии бархе аз мақолаҳои ба идораи маҷалла воридгардидаро аз мақолаҳои математикӣ оғоз 

менамоем. 

Барои ҷалби хонандагони хурдсол ба омӯзиши математика омӯзгори мактаби №63-и ноҳияи 

Рӯдакӣ Наргис Лақаева кӯшидааст, ки дар мақолаи худ роҳҳои ташкили бозиҳои шавқоварро 

нишон диҳад. Мақола мухтасар навишта шуда, дар охир панҷ тести санҷишӣ оварда шудааст, ки 

ба муҳтавои он рабте надоранд. Омӯзгори мактаби №12, ноҳияи Ёвон бошад, дар навиштааш 

тарзи ҳалли масъалаҳои дуамаларо барои хонандагони синфи 4-ум бо овардани якчанд мисол аз 

ҳаёти ҳаррӯза нишон додааст. Дар баробари он, ки ному насаби муаллиф зикр нашудааст, 

инчунин мақсад аз навиштани мақола норавшан аст. Мисолҳои хеле мураккаб аз мисолҳои 

болозикр ва усулҳои ҳалли онҳо дар мақолаи омӯзгори мактаби №2, ноҳияи Дарғара Нурулло 

Абдуллоев инъикос ёфта бошанд ҳам, муаллиф ба масъала сатҳӣ назар кардааст, зеро дар мақола 

роҳҳои ҳалли мисолҳои овардашуда тавзеҳ дода нашудаанд. Ҳарчанд омӯзгори литсейи №3 

барои хонандагони болаёқати шаҳри Душанбе Зиёдулло Хуррамов дар мақолааш доир ба 

таърифи логарифм, хосиятҳои логарифм, функсия, нобаробарӣ ва системаи муодилаҳои 

логарифмӣ маълумот оварда бошад ҳам, ин маълумотҳо аз китоби дарсианд, ки дар мақола 

такрор кардани онҳо зарурат надорад. Ҳамчунин, дар мақолаи омӯзгори мактаби №2 ноҳияи 

Айнӣ Ҳакимхоҷа Муҳаммедов нобаробариҳои ададӣ ва системаи онҳо инъикос ёфтаанд. 

Муаллиф баёни мавзӯъро аз хосияти нобаробариҳо оғоз карда, аз нобаробариҳои дараҷаи олӣ, 

ратсионалӣ, ирратсионалӣ, системаи нобаробариҳо ва истифодаи усули интервал дар ҳалли 

нобаробариҳо мисолҳо ҳал карда бошад ҳам, дар мақола навгонӣ ба назар намерасад. 

Магистранти соли 2-юми факултаи математикаи ДДХ ба номи академик Б.Ғафуров Таҳмина 

Нуралиева ба татбиқи амалии яке аз кашфиёти бузург ва ҳам антиқию ҳам муосири геометрия – 

теоремаи Пифагор даст зада бошад ҳам, зимни навиштани мақола ба ҷои истифода аз китобҳои 

илмӣ-тадқоқтӣ ё таълимӣ, аз асари бадеӣ – «Саргузашти электроник»-и Евгений Велтистов 

истифода кардааст. Ҳамзамон, маллиф ёдовар мешавад, ки ин теорема дар соҳаҳои меъморӣ, 

нуҷум ва ғайра татбиқи амалии худро пайдо кардааст, вале мисолҳои дақиқ мушаххасро аз ин 

соҳаҳо нишон намедиҳад (ба истиснои як мисол аз тирезаи хона). Дар борабари мақола оид ба 

татбиқи теоремаи Пифагор аз омӯзгори кафедраи математикаи олӣ ва информатикаи 

Донигоҳи кӯҳӣ-металлургии Тоҷикистон оид ба услҳои нави ҳисобкунии масоҳати сенкунҷаи 

росткунҷа маводе омода кардааст. Ҳарчанд муаллиф мақолаашро усулҳои нави ҳисобкунӣ унвон 

карда бошад ҳам, дар ягон ҷойи он навгонӣ ба назар намерасад. 

Дар тақсимоти илмҳо пас аз математика ҳатман физикаро мегузоранд, ки бесабаб нест, зеро 

ба андешаи Галилей «Физика навишти математикии табиат аст». Дар мактаб, ки омӯзиши физика 

аз механика оғоз меёбад, дар навиштаи омӯзгор А.Холиқназаров хусусиятҳои омӯзиши фасли 

«Асосҳои динамика» иъикос гардида, муаллиф кӯшидааст, мавзӯи меҳварии ин фасли физикаро 

бо диди нав баён намояд. Вале дар мақола навгонӣ ба назар намерасад, мақола айнан такрори 

китоби дарсии физика мебошад. Ҳамчунин, омӯзгор Холиқназаров дар мақолаҳояш ҷойи кор ва 

вазифаашро зикр накарда, дар мақолаи дигар асосҳои назариявии таҷриба (эксперименти) 

физикаи мактабиро қаламдод кардааст. Муаллиф дар мақола масъалагузориро аз ҳолати 

масъалаҳои таҷрибавӣ оғоз карда, таҳлили услуби онҳоро ба панҷ қисм ҷудо менамояд ва пас аз 

баёни методика, мақсад ва усулҳои асосии мавзӯъ намунаи масъалаҳои таҷрибавиро (бо муайян 

кардани гузориши масъала, саволи асосӣ, ҳалли масъала), ки дар машғулиятҳои таълими физика 

истифода мешаванд, нишон медиҳад. Аз ин рӯ, ба мақсад мувофиқ мебуд, агар муаллиф ин 

навиштаашро дар шакли маводи ёрирасон ба хонандагон пешниҳод намояд. 
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Химия низ фанни ҷолиб буда, нисбат ба дигар фанҳо ба зиндагии инсон бештар алоқаманд 

аст, зеро ҳаёти инсон аз ибтидо то интиҳо ба унсур ва маводҳои кимиёвӣ пайвандӣ ногусастанӣ 

дорад ва ҳатто, худи инсон ҳам аз онҳо таркиб ёфтааст. Аз ин рӯ, бе надонистани асоси илми 

химия зиндагӣ амри муҳол аст ва бояд ҳар инсон ба қадри имкону тавон оид ба ин ё он унсур ва 

маводи химия маълумоте дошта бошад. Мақолае, ки аз тарафи омӯзгори ҷавони мактаби №12 

ноҳияи Деваштич Азаматбек Расулов навишта шудааст, доир ба спиртҳои бисёратома 

маълумоти медиҳад. Дар мақола муаллиф бо овардани маълумотҳои умумӣ – номи таърихию 

номгузории имрӯза (аз рӯйи ИЮПАК) ва сохти кимиёвии спиртҳо иктифо кардааст, ки як чизи 

маъмулист. Ҳамчунин, муаллиф дар мақолаи дигари худ хостааст ҳалли масъалаҳоро аз 

бузургтарин қисми кимиё – кимиёи органикӣ нишон диҳад. Муаллиф дар ин мақола ҳалли як 

масъаларо аз рӯйи якчанд усул нишон дода бошад ҳам, дар он андеша ва саҳми шахсии муаллиф 

ба назар намерасад. Омӯзгори мактаби №39, ноҳияи Айнӣ Олимҷон Шониёзов дар мақолааш 

доир ба маҳлулҳои химиявӣ маълумоти иҷмолӣ дода бошад ҳам, он аз мақсад ва навгонӣ орист. 

Албатта, вақте хонандагон аз синни хурдсолӣ дар дарсҳои табиатшиносӣ ба мушоҳидаи 

табиат ҷалб мегарданд, ҷаҳонбиниашон мукаммал мегардад. Аз ин рӯ, таълими дурусти ин 

фанҳоро аз зинаҳои поёнӣ ба роҳ мондан ба мақсад мувофиқ аст. Вале, аз муассисаҳои томактабӣ 

аслан мақола кам ворид мешавад. Бо вуҷуди ин, аксар маводҳои воридгардида рӯйбардор аз 

китобҳо ва такрори маводҳои ин ё он китоб мебошанд. Мураббияи ширхоргоҳ-кӯдакистони №65, 

шаҳри Душанбе Гулнисо Бадалова хостааст, ки мақолаи худро ба сатҳи фаҳмиши кӯдакони 

хурдсол мувофиқ эҷод намояд. Ҳарчанд дар мақолаи мазкур оид ба табиати атроф, олами 

набототу ҳайвонот, фаслҳои сол маълумот оварда шуда бошад ҳам, он дорои ғалатҳои имлоӣ ва 

техникии зиёд мебошад. Мақолаи мудири кафедраи методика ва таълими муассисаҳои томактабӣ 

ва миёнаи умумии ФМДДҶТИБКСМ дар вилояти Суғд Шаҳноз Каримова ба таври иҷмолӣ ва 

хеле фишурда нигошта шуда, такмил мехоҳад. 

Ҳамин тавр, дар давоми он муддате, ки ҳайати эҷодии маҷаллаи «Маорифи Тоҷикистон» 

тавассути сомонаи интернетӣ ва саҳифаи фейсбукӣ ба фазои маҷозӣ роҳ ёфтанд, инчунин, 

ҳамкориҳоро ба омӯзгорон тақвият бахшиданд. Муаллифони мо пайваста мақолаҳои ҷолибу 

хонданї пешниҳод менамоянд, ки дар ҳар яки онҳо тавсияҳои методӣ ва инчунин, қисман 

далелҳои нави илмӣ  инъикос ёфтаанд. Мо ба алоқамандони маҷалла, бахусус муаллифон сидқан 

ташаккур мегӯем ва ҳамеша омодаи ҳамкорӣ мебошем. «Маорифи Тоҷикистон» минбари кулли 

маорифчиёну мактабиён ва роҳравони роҳи илму дониш аст! 

Номвари БОЙНАЗАР –  

“Маорифи Тоҷикистон” 

 

Ҳар чӣ устод барнавишту биронд, 

Тифл дар мактаб он тавонад хонд. 

                                                         Саноӣ  

 

Касе, к-ӯ ба дониш барад рӯзгор, 

На ӯ бозмонад, на омӯзгор. 

                                                         Абушакури Балхӣ  
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Д А Ъ В А Т 
 

ТАРЃИБИ ОБУНА 
 

Муштариёни азиз! 
Оё медонед?  
Муњтавои маљаллаи «Маорифи Тољикистон» дархўри фаъолияти 

тамоми муассисањои соњаи илму маориф ва онњоест, 
ки дар роњбарї, касбият, усули кор дар таълим, 
тарбия, рушди истеъдод, такмили ихтисос, 
тањсилоти иловагї, назорати дохилимактабї, 
робита бо оила ва љомеа, иттињодияњои методї 
ва дањњо пањлуњои дигари илму маориф ба 
маслињат ниёз доранд, таљрибаи худро муаррифї 
кардан мехоњанд ва њадафашон як аст:  

 
ШИНОХТАНИ МАЌОМИ МАОРИФ 
ЧУН ОМИЛИ АМНИЯТИ МИЛЛЇ 
 

Ваќте маљаллаи моро 
ба даст гирифтед, ба 
сањифањои он љиддї 
назар кардед, андеша, 
пешнињод, тањлил, фикри бикре 
дар робита ба муњтавои он 
манзури алоќамандон гардондед, 
њатман интизор бошед:  

• маорифи кишвар рушд мекунад; 
• сифати тањсилот боло меравад; 
• сатњи касбияти омўзгор бењтар 

мегардад; 
• идеологияи миллї шакли комил 

мегирад; 
• маърифати љомеа такмил меёбад...  
 Пас, биштобед, то аз манфиатњои 

маљаллаи «Маорифи Тољикистон» бањра баред. Обуна шудан ба маљалла 
шарти муњимми расидан ба њадафњост.  

 «Маорифи Тољикистон» аз шумо ва барои шумост! 
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