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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! 
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СИЁСАТ ВА ЗАМОН 

 

ВАТАН ҲАР ЧИ ГӮЯД, ҲАМОН МЕКУНЕМ! 
 

Суханронӣ дар назди хизматчиёни ҳарбии Қувваҳои Мусаллаҳ 

ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқ 
22.07.2021, шаҳри Душанбе 

 

Муҳтарам генералҳо, афсарону 

прапоршикҳо ва сарбозон! 

Имрӯзҳо мардуми шарафманди 

тоҷик дар давраи омодагӣ ба 

таҷлили ҷашни муқаддасу бузурги 

миллӣ – сисолагии истиқлоли 

давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

қарор доранд. 

Ба ифтихори ин санаи 

тақдирсози таърихӣ ҳамаи шумо – 

афсарону сарбозони далери Ватан, 

тамоми ҳайати шахсии Қувваҳои 

Мусаллаҳ ва мақомоти ҳифзи 

ҳуқуқи Тоҷикистони соҳибихтиёрро 

самимона табрик мегӯям. 

Боиси қаноатмандист, ки ҳоло сокинони Ватани азизамон ба хотири таъмин намудани рушди 

устувори иқтисодии кишвар ва ободу зебо гардонидани сарзамини аҷдодӣ сарҷамъу аҳлона ва 

софдилона заҳмат кашида истодаанд.Таърихи сисолаи даврони соҳибистиқлолии Ватанамон 

возеҳан собит намуд, ки мо – тоҷикон мардуми таърихан, табиатан ва воқеан бунёдкору созанда, 

соҳибмаърифату тамаддунсоз ва фарҳангдӯсту сулҳпарвар ҳастем, ки ба шарофати ҳамин 

хислатҳо аз гирдоби даҳшатбори ҷанги таҳмилии шаҳрвандии солҳои 90-уми асри гузашта раҳоӣ 

ёфтем. Дар шароити ниҳоят ҳассоси минтақа ва ҷаҳони имрӯза таҳкиму тавсеаи чунин хислатҳои 

неки халқамон, бо ҳамин роҳ ҳифз кардани амнияти халқи тоҷик ва давлати тоҷикон, фазои 

ороми сиёсиву ҷамъиятӣ барои давлатдории мо аҳаммияти аввалиндараҷа ва сарнавиштсоз 

дорад. Дар баробари ин, таъкид ва хотирнишон месозам, ки мардуми мо хушунату зӯроварӣ ва 

ҷабру зулми дигаронро ҳаргиз қабул надоранд ва мо барои ҳимояи Ватан, истиқлолу озодӣ, 

сулҳу оромӣ ва осоиши ҷомеа аз тамоми имкониятҳо истифода мекунем. Дар шароити бисёр 

ҳассос ва вазъи ниҳоят мураккабу ноустувори минтақа ва ҷаҳони имрӯза дар назди мо 

масъалаҳои бағоят муҳимми амниятӣ, аз ҷумла мубориза бар зидди терроризму экстремизм, 

гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир, қочоқи силоҳ ва дигар ҷиноятҳои муташаккили 

фаромиллӣ қарор доранд. Вобаста ба ин, хотирнишон менамоям, ки вазъи кишвари ҳамсояи мо – 

Ҷумҳурии Исломии Афғонистон, алалхусус, минтақаҳои шимолии он, ки бо кишвари мо 

ҳамсарҳад мебошанд, бениҳоят мушкилу номуайян боқӣ монда, авзои онҳо рӯз ба рӯз ва ҳатто 

соат ба соат мураккаб гардида истодааст. Чунин ҳолати мураккаб дар 43 соли идомаи даргириҳои 

дохилӣ дар Афғонистон бори аввал ба вуҷуд омад. Барои рух додани чунин ҳодисаҳои фоҷиабор 

мардуми Афғонистон, ки соҳиби таърих, тамаддун ва фарҳанги бостонӣ мебошанд, гуноҳ 

надоранд. Ин равандҳои харобиовар натиҷаи дахолати берунӣ ба корҳои дохилии ин кишвари 

ҳамсоя аст, ки беш аз чил сол инҷониб идома дорад. Мардуми Тоҷикистон чунин бадбахтӣ, яъне 

дахолати хориҷиро, ки боиси сар задани ҷанги таҳмилии шаҳрвандӣ гардид, ибтидои солҳои 90-

уми асри гузашта аз сар гузарониданд ва оқибатҳои вазнини онро то ба ҳол бартараф карда 
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истодаанд. Дар натиҷаи ҷанг беш аз 150 ҳазор шаҳрвандони мо ба ҳалокат расида, 50 ҳазор нафар 

кӯдакон ятим шуданд. Бо дарназардошти чунин таҷрибаи талхи таърихӣ, мо ҳеҷ гоҳ ба масоили 

дохилии ҳамсояҳои худ дахолат намекунем. Ҳамчунин, қотеона иброз медорем, ки мо Қувваҳои 

Мусаллаҳи худро ҳаргиз бар зидди кишварҳои ҳамсоя истифода намебарем. Баръакс, мо ҳамеша 

ҷонибдори он ҳастем, ки дар кишварҳои ҳамҷаворамон сулҳу субот ҳукмфармо бошад ва мо бо 

онҳо дар фазои оромиву субот ва дӯстиву ҳамкорӣ зиндагӣ кунем. Ҷумҳурии Исломии 

Афғонистон ҳамсояи наздиктарини мо, кишвари дӯст, ҳамзабон, ҳамдин ва ҳамфарҳанги мо 

мебошад. Бинобар ин, мо ба сарнавишти мардуми он бетафовут нестем. 

Маҳз аз ҳамин лиҳоз, ман даҳҳо маротиба аз минбари бонуфузтарин созмонҳои 

байналмилаливу минтақавӣ масъалаи ҳалли мушкилоти Афғонистонро ба миён гузоштам. 

Ҳоло бори дигар таъкид месозам, ки қазияи Афғонистон роҳи ҳалли низомӣ надорад ва 

мушкилоти ин кишвар бояд бо роҳҳои мусолиматомез ва осоишта ҳаллу фасл карда шавад. 

Мардуми Афғонистон, ки соҳиби таърих ва арзишҳои бостонии фарҳангӣ буда, сарзамини онҳо 

ҳамчун яке аз марказҳои тамаддуни башарият эътироф шудааст ва ин мардум ба аҳли башар 

даҳҳо ва садҳо нафар шахсиятҳои фарзонаро додаанд, бояд тақдири имрӯзу ояндаашонро ба 

дасти худ гиранд. Тарзи идораи давлат ва сохти давлатдорӣ дар ҳамаи кишварҳои соҳибихтиёр, 

аз ҷумла дар Афғонистон бояд танҳо бо хости аксарияти мардум ва иродаи шаҳрвандони он 

муайян ва муқаррар карда шавад. Вале, мутаассифона, чанд даҳсолаи охир чунин мардуми 

соҳибтамаддун бо доштани садҳо ва ҳазорон олимону донишмандони маъруф, шоирону адибони 

машҳур ва сиёсатмадорони ботаҷриба қурбони бозиҳои геополитикӣ мебошанд. Бинобар ин, 

вақти он расидааст, ки сиёсатмадорон, роҳбарони ҳамаи ҳизбу ҷунбишҳои сиёсӣ, аҳли зиё, 

шахсиятҳои обрӯманд ва кулли сокинони ин кишвар муттаҳиду сарҷамъ шаванд, Ватан, давлат 

ва миллати худро аз нооромиву парокандагӣ наҷот диҳанд. Дигар ин, ки мардумро қурбони 

кашмакашу низоъҳои ҷоҳталабӣ ва курсиву мансаб кардан кори беҳуда аст ва оқибатҳои 

хатарноку фоҷиабор дорад. Ман ин суханҳоро аз таҷрибаи талхи солҳои 90-уми таърихи халқи 

Тоҷикистон мегӯям. Зеро яке аз сабабҳои асосии ҷанги шаҳрвандӣ дар кишвари мо маҳз талоши 

баъзе сиёсатмадорон ва роҳбарони як қатор ҳизбу ҳаракатҳои сиёсӣ барои курсиву мансаб буд. 

Дар он айёми фоҷиабор қариб буд, ки давлати тоҷикон аз харитаи сиёсии ҷаҳон нест 

гардида, миллати тоҷик пароканда шавад. Беш аз як миллион нафар ҳамватанони мо аз тарси 

ҷони худ ба мамолики гуногун, аз ҷумла садҳо ҳазор нафари онҳо ба кишвари ҳамсоя ва дӯсти 

Афғонистон гуреза шуданд. Чунонки миллионҳо нафар шаҳрвандони Афғонистон солҳост, ки 

беватан ҳастанд ва дар даҳҳо мамлакати дунё, дур аз ватани аҷдодӣ ва хонаву дари худ умр ба 

сар мебаранд. Мардуми Афғонистон, аз ҷумла кӯдакони бегуноҳ, занону пиронсолон бо чунин 

таъриху фарҳанги пурифтихор то ба кай қатл шаванд, аз хонаву дари худ маҳрум ва бесарпаноҳу 

сарсон бошанд ва ҳаққи табииву фитрии худро ба ҳаёти осуда ва зиндагии ором соҳиб шуда 

натавонанд? 

Мардум дар ҳар куҷои дунё, аз ҷумла дар Афғонистон ҳуқуқи маънавӣ доранд, ки ҳаёти 

орому осуда ва сатҳи зиндагии шоиста дошта бошанд, вале беш аз чил сол мешавад, ки онҳо аз 

ин ҳаққи худ маҳруманд. Дунё дар ҳазорсолаи нав, яъне дар замоне қарор дорад, ки илму техника 

ва технологияҳо бо суръати кайҳонӣ пеш мераванд. Дар чунин даврони рушду тараққиёт зарур 

аст, ки барои таъмин намудани рушди давлат ва ободии кишвар мутахассисону кадрҳои замони 

нав – ихтироъкорону навоварон, муҳандисону меъморон, табибону омӯзгорон ва мутахассисони 

садҳо бахшу соҳаҳои дигар омода карда шаванд. Чунки пешрафти давлат, ободии Ватан ва 

осоиши ҷомеаро танҳо мутахассисон ва кадрҳои замони нав таъмин карда метавонанд. Дар 

шароите ки давлатҳои пешрафта ҳар рӯз ба кашфиёту ихтирооти нав муваффақ мешаванд, 

кишварҳои мо то кай дастнигари дигарон, яъне давлатҳои пешрафта бошанд, аз доштаҳои худ 

барои тараққӣ додани илм, маориф, техникаву технологияҳо, босаводу соҳибмаърифат кардани 

миллат, рушди давлат, тарбияи кадрҳо ва обод сохтани мамлакат истифода накунанд? 
Ман ин суханонро ба ҳайси Роҳбари давлате мегӯям, ки шаҳрвандони он азобу машаққат, 

ранҷу маҳрумият ва даҳшату фоҷиаи ҷанги шаҳрвандии бо дахолати доираҳои манфиатхоҳи 
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хориҷӣ таҳмилшударо аз сар гузаронидаанд ва барои обод намудани харобиҳои он беш аз ду 

даҳсола аст, ки заҳмат мекашанд. Ҳанӯз ибтидои солҳои 90-уми асри гузашта, замоне, ки дар 

Тоҷикистон ҷанги таҳмилии шаҳрвандӣ идома дошт, Президенти ҳамонвақтаи Афғонистон 

профессори шодравон Бурҳониддини Раббонӣ ва Қаҳрамони миллии Афғонистон шодравон 

Аҳмадшоҳи Масъуд бо вуҷуди он, ки дар қаламрави Афғонистон низ ҷангҳои шадид ҷараён 

доштанд, моҳи августи соли 1993 дар шаҳри Кобул барои баргузории сулҳи тоҷикон шароити 

мусоид фароҳам сохтанд ва моҳи декабри соли 1996 дар мавзеи Хосдеҳи вилояти Тахор бори 

дуюм низ чунин мусоидати бародаронаро анҷом доданд. Онҳо ба хотири сулҳ дар Тоҷикистон 

миёнҷигарӣ карданд, ки дар натиҷаи ин иқдом дар раванди музокироти мо гардиши куллӣ ба 

вуқӯъ омад ва тақдири сулҳи тоҷикон асосан ҳал гардид. Яъне шахсиятҳои барҷастаи 

Афғонистон вазифа ва дайни бародариву ҳамсоядории худро дар сатҳи баланд адо карданд, ки 

мо ин амали хайри онҳоро ҳамеша пос медорем. Зимнан, мехоҳам як нуктаро таъкид созам, ки 

сиёсатмадорон ва шахсиятҳои обрӯманду соҳибтаҷрибаи ин сарзамини бостонӣ ва ин миллати 

тамаддунсоз бояд раванди сулҳро ба таври ҷиддӣ роҳандозӣ намоянд, ба дахолати хориҷӣ нуқта 

гузоранд ва мардуми худро аз азобу машаққат раҳо созанд. Ман дар яке аз суханрониҳои худ 

изҳор дошта будам, ки ҷанг даҳшат аст, қатлу куштори одамони бегуноҳ аст, қашшоқиву 

бенавоӣ, бадбахтиву сиёҳрӯзӣ, касодии иқтисодӣ ва шикасти низоми қонунияту давлатдорист. Бо 

итминон изҳор медорам, ки ин рӯзҳои сахти мардуми Афғонистон абадӣ нестанд ва умедворам, 

ки дар Афғонистон оқибат ақли солим пирӯз шуда, дар ин кишвари ҳамсояи мо сулҳу оромӣ 

барқарор мегардад ва мо бо ин давлати ҳамсояву дӯсти худ робитаҳои ҳамаҷонибаро тақвияту 

тавсеа мебахшем. Тоҷикистон сӣ сол аст, ки дар самти барқарор гардидани сулҳу оромӣ ва 

пешрафти иқтисодиву иҷтимоӣ дар Афғонистон мусоидати беғаразона ва саъю талош карда 

истодааст ва омода аст, ки ин корро минбаъд низ идома диҳад. Дар иртибот ба вазъи ноороми 

минтақа ба мардуми Тоҷикистон такроран таъкид менамоям, ки мо бояд барои ҳимояи сулҳу 

оромии ба қимати бисёр гарон бадастовардаамон, суботи сиёсӣ, ваҳдати миллӣ ва амнияти 

давлату халқамон омода бошем. Зеро ҳимояи амнияти давлат ва ҳифзи оромии ҷомеа барои мо 

вазифаи муқаддастарин, муҳимтарин ва афзалиятноктарин буда, мо ин корро бо кадом қимате, ки 

бошад, анҷом медиҳем! 

Қувваҳои Мусаллаҳ, яъне тамоми ҷузъу томҳои ҳарбӣ, инчунин, мақомоти ҳифзи ҳуқуқи 

кишвар барои пешгирӣ кардан ва муқовимат ба таҳдидҳои воқеӣ ва эҳтимолӣ омодабошии 

ҷангии худро дар сатҳи баландтарин таъмин намоянд ва дар ин самт тадбирҳои иловагии фаврӣ 

ва қатъӣ андешанд. Вазифаи аввалиндараҷаи мо дар вазъияти мураккаби баамаломада, пеш аз 

ҳама, таъмин кардани ҳифзи боэътимоди сарҳади давлатӣ ва сафарбар намудани тамоми 

имкониятҳо ба ин самт мебошад. Мо бовари қатъӣ дорем, ки Қӯшунҳои сарҳадӣ, яъне 

марзбонони далеру шуҷои мо минбаъд низ аз уҳдаи иҷрои вазифаи муқаддаси худ, яъне ҳифзи 

боэътимоди марзҳои кишварамон бо сарбаландӣ мебароянд. Субҳи имрӯз бо Фармони 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Сарфармондеҳи Олии Қувваҳои Мусаллаҳи мамлакат бори 

аввал дар таърихи Тоҷикистони соҳибистиқлол 100 ҳазор нафар хизматчиёни ҳарбии Қувваҳои 

Мусаллаҳ ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва 130 ҳазор нафар афсарону сарбозони ҳайати захираҳои 

сафарбарӣ, дар маҷмӯъ, 230 ҳазор нафар бо бонги хатар дар маҳалҳои муайяншудаи самтҳои 

амалиётӣ ҷамъ оварда, омодабошии ҷангии онҳо санҷида шуд ва 20 ҳазор нафар афсарону 

сарбозони ҳайати захираҳои сафарбарӣ иловатан барои пуррагардонии қисмҳои ҳарбии 

сарҳадбон ба минтақаҳои наздисарҳадии Тоҷикистон бо Ҷумҳурии Исломии Афғонистон 

фиристода шуданд. Бо қаноатмандӣ изҳор медорам, ки чорабинии зикршуда дар сатҳи баланд 

гузашт. Аз ин лиҳоз, ба роҳбарону хизматчиёни ҳарбии Қувваҳои Мусаллаҳ, мақомоти ҳифзи 

ҳуқуқ ва махсусан, ҳайати шахсии захираҳои сафарбарӣ сипосу миннатдорӣ баён менамоям. 

Ҳамчунин, хотирнишон месозам, ки барои баланд бардоштани сатҳи касбият ва омодабошии 

ҷангии ҷузъу томҳо боз ҳам кор кардан зарур аст. Дар вазъияти баамаломада вазифаи 
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муҳимтарини шумо – хизматчиёни ҳарбии Қувваҳои Мусаллаҳ ин аст, ки ҳамеша ҳушёру зирак 

ва ба Ватан, давлат ва миллат содиқ бошед, интизоми оҳанин, рӯҳи матин, иродаи қавӣ ва азми 

қатъӣ дошта бошед. Шумо ҳаргиз фаромӯш накунед, ки хизмати содиқонаву ватандӯстона ва 

ҷасорату далерии шумо аз ҷониби давлату Ҳукумат ва мардуми Тоҷикистон ҳамеша ва ба таври 

шоиста қадрдонӣ карда мешавад. Қувваҳои Мусаллаҳи мо, яъне фарзандони ҷасуру далери 

мардуми тоҷик дар тӯли сӣ соли соҳибистиқлолӣ на як бору ду бор вазифаҳои хизматӣ ва қарзи 

фарзандии худро дар назди Ватан, давлат ва халқи тоҷик ҷавонмардонаву сарбаландона иҷро 

кардаанд. Амнияти давлату ҷомеаро таъмин кардан, Модар – Ватанро баробари ҷони худ дӯст 

доштан, онро далеронаву ҷавонмардона ҳимоя кардан ва содиқ будан ба миллату давлати худ ва 

муқаддасоти миллӣ вазифаи ҷонӣ ва қарзи фарзандии ҳар як афсару сарбоз, тамоми хизматчиёни 

ҳарбии Қувваҳои Мусаллаҳ, ҳамаи кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқи кишвар ва ҳар як фарди 

бонангу номуси ҷомеа мебошад! 

Танҳо чунин муносибат, яъне садоқати ҳар яки мо ба Ватан ва халқи Тоҷикистон моро аз 

ҳама таҳдиду хатарҳои замони муосир эмин нигоҳ медорад. Аз ин лиҳоз, ба тамоми роҳбарони 

сохторҳои ҳарбӣ, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, афсарону сарбозони далеру шуҷоъ ва ҷавонони 

ватандӯсту ватанпарасти мамлакат бори дигар муроҷиат менамоям, ки ба хотири ҳифзи 

истиқлоли Ватан, таъмини амнияти миллӣ ва марзу буми он ҳамеша ҳушёру зирак бошанд ва 

номи пуршарафи ҳомии Ватанро дар шароити бисёр мураккаби имрӯза боз ҳам баландтар 

бардоранд. Ҳамчунин, ба ҳар яки шумо – афсарону сарбозони шуҷоъ таъкид месозам, ки ҳамеша 

дар паҳлуи ҳамдигар бошед ва дар ҳама ҳолатҳои душвор якдигарро дастгирӣ намоед. Барои 

таъмин намудани амнияти давлат ва ҷомеа, ҳифзи боэътимоди сарҳади давлатӣ кумаки 

ҳамаҷониба расонидан ба сохторҳои низомӣ ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва бо ин мақсад ба роҳ 

мондани ҳамкории зич бо онҳо вазифаи ҳамаи сохтору мақомоти давлатӣ ва ҳар як фарди огоҳу 

солимфикри кишвар мебошад. Такроран таъкид менамоям, ки ҳар яки мову шумо ба хотири 

ҳалли вазифаҳои гузошташуда бояд тамоми имконияту нерӯ ва маҳорату малакаи худро барои 

дар рӯҳияи садоқат ба савганди ҳарбӣ, ҷасорату мардонагӣ, ҳимояи боэътимоди истиқлолу озодӣ 

ва марзу буми давлати соҳибихтиёрамон тарбия кардани афсарону сарбозони Қувваҳои 

Мусаллаҳ ва кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ сафарбар намоем. Дар ин раванд, баланд 

бардоштани сатҳи касбият ва омодабошии ҷангии онҳо масъалаи аввалиндараҷа мебошад. 

Бовари қатъӣ ва эътимоди комил дорам, ки тамоми роҳбарон, хизматчиёни ҳарбӣ ва кормандони 

мақомоти ҳифзи ҳуқуқи мамлакат дар ин ҷаҳони пур аз тазоду рақобатҳои шадиди глобалӣ ба 

хотири таъмини амнияти давлат, суботи кишвар ва оромии ҷомеа ҳамеша бо иродаи қавӣ ва рӯҳи 

матин омода хоҳанд буд. Мову шумо бояд ифтихор кунем, ки баъди ҳазор сол соҳиби Ватани 

озод ва давлати соҳибихтиёр гардидем. Давлати соҳибистиқлоли Тоҷикистон имрӯз узви ҳамаи 

ташкилоту созмонҳои байналмилалӣ буда, овози баробар ба тамоми мамолики дунёро дорад. 

Ҷомеаи ҷаҳонӣ имрӯз на танҳо Тоҷикистони азизи моро мешиносад, балки пешниҳоду 

ташаббусҳои онро доир ба ҳалли мушкилоту масъалаҳои глобалӣ ва минтақавӣ дастгирӣ карда, 

барои амалӣ гардидани онҳо тадбирҳои мушаххас меандешад. Мо бояд аз ин Ватани озод ва аз 

ин давлати соҳибихтиёр шукрона кунем ва неъмати бузурги соҳибватаниву соҳибдавлатиро чун 

гавҳараки чашм эҳтиёт намоем. Бори дигар тамоми ҳайати шахсии Қувваҳои Мусаллаҳи 

Тоҷикистон ва ҳамаи шумо – афсарону сарбозони ғаюру шуҷои Ватанро ба ифтихори ҷашни 

бузурги миллӣ – сисолагии истиқлоли давлатӣ самимона табрик мегӯям. 

Ба ҳамаи шумо, пеш аз ҳама, саломатӣ ва дар иҷрои қарзи муқаддаси фарзандӣ, рисолати 

ҷавонмардӣ ва вазифаҳои бисёр муҳимму масъулиятнокатон барору комёбӣ орзумандам. 

Ҳамеша саломату пирӯз бошед, фарзандони бонангу номуси Ватан ва ҳомиёни далеру шуҷои 

Тоҷикистони соҳибистиқлол! 
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МАКТАБШИНОСӢ 
 

НАҚШИ РОҲБАР ДАР 

ТАКМИЛИ ТАЪЛИМУ 

ТАРБИЯ 
 
Волидон, пеш аз ҳама, мактаберо 

интихоб мекунанд, ки ба талаботи онҳо, 

ниёзҳои фарзандонашон ҷавобгӯ бошад. 

Директор бояд на танҳо кадрҳоро дуруст 

интихоб карда тавонаду фаъолияти 

таълимии мактабро муназзам ба роҳ монад, 

балки онро ба таври самарабахш анҷом диҳад. Аз ин рӯ, ҳамарӯза ӯ қарорҳои муҳимми 

идоракунӣ қабул мекунад: аз ёфтани роҳҳои пурсамари таълиму тарбия то баланд бардоштани 

сифати таълим. 

Ба гуфтаи Н.Н. Прянишникова “... 

директори мактаб будан нисбат ба роҳбари 

ширкати тиҷоратии муосир будан хеле 

мушкилтар аст: захираҳои камтар ва 

вазифаҳои бештар.” К.М. Ушаков далел 

меорад, ки “яке аз вазифаҳои асосии директор 

таҳияи рисолати ташкилот ва онро ба кори 

шахсии ҳама табдил додан аст, кори муаллимӣ 

бидуни дарки рисолат имконнопазир аст.” 

Талаботи муосир барои таълим мавқеи 

роҳбари мактабро ҳамчун менеҷер тағйир 

медиҳад. Акнун ба шумо дониши менеҷменти 

молиявӣ ва иқтисодиёти мактаб лозим аст. Барои ин шумо бояд тафаккури стратегӣ дошта 

бошед, инчунин, раванди таълимро хуб донед. Омӯзиши ин хусусият сифати таълимро баланд 

мебардорад, ки ин вазифаи асосии мактаби муосир мебошад. 

Барои рушди фаъолияти инноватсионӣ дар мактаб азхудкунии таълими босалоҳият ва 

маҳорати технологияҳои нав зарур аст. Роҳбари мактаби муосир масъалаи вазифаи асосӣ - 

таъмини хусусияти пешгӯии таълимро ҳал мекунад: вазифаҳоеро ба миён гузоштан лозим аст, ки 

имрӯз муҳиманд ва фардо боз ҳам муҳимтар хоҳанд шуд ва аз ҳама асоситар, роҳҳои ҳалли 

онҳоро ёфта тавонистан аст. 

Фаъолияти роҳбарияти мактаб на танҳо барои идоракунии самараноки кадрҳо, 

ҳамоҳангсозии фаъолияти онҳо дар самти ноил шудан ба ҳадафҳо, вазифаҳо, қарорҳои 

қабулшуда, инчунин, барои ташкили назорат ва таҳлили иҷрои супоришҳо зарур аст. Дар 

шароити тағйироти босуръат амалишаванда дар соҳаи маориф моҳият ва заминаҳои меъёрӣ, 

тағйирот дар заминаи қонунгузории танзимро хуб донистан лозим аст. Тақдири таҳсилоти 

Тоҷикистон ва дар ниҳояти кор, ояндаи Тоҷикистон аз қобилияти қабул ва татбиқи ғояҳои асосии 

навсозӣ дар таълимгоҳҳо вобаста аст. 

Директор ҳайати омӯзгорону хонандагон ва масъулиятмандии волидонро идора мекунад. 

Барои ин ӯ бояд муаллим ва ташкилотчӣ бошад, дониши ҳуқуқӣ ва иқтисодӣ дошта бошад. Вай 

бояд дар бораи тақвияти нақши муаллим дар дастаи худ ғамхорӣ кунад, ба такмили ихтисоси 

муаллимон кумак расонад, барои инкишофи қобилияти эҷодии онҳо шароит фароҳам оварад. 

Дар замони пешрафти босуръати илму 

техника расидан ба сатҳи ҷаҳонии иқтисод 

ба омӯзиши техникаю технологияи навин 

вобаста мебошад. Роҳи асосии расидан ба 

ин ҳадаф аз таълиму тарбияи босифати 

хонандагон ва маҳорати касбии омӯзгорон 

вобаста аст. Муваффақияти мактаб 

бештар аз он вобаста аст, ки онро кӣ ва дар 

кадом сатҳ идора мекунад. Нақши 

директори мактаб дар идораи он, махсусан, 

муҳим мебошад, нуфуз ва маҳорате, ки 

директори мактаб дорад, барои эътирофи 

таълимгоҳ муҳим аст. 
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Барои фароҳам овардани шароити мусоиди таълим дар мактаб, ба ӯ дониши васеи педагогиву 

психологӣ ва техникии гуногун лозим аст. Инчунин, ҳар як роҳбар бояд дорои сифатҳои шоистаи 

шахсӣ бошад, ки ин василаи дигари муваффақияти фаъолияти идоракунист. Самаранокии 

фаъолияти мактаб аз услуби идоракунии гурӯҳ низ вобаста аст. Маҳз дар услуби менеҷмент 

сифатҳои шахсии роҳбар зоҳир мешаванд. Роҳбар бо инкишоф ва такмил додани сифатҳои 

шахсии худ, бартарсозии усули роҳбарӣ метавонад самаранокии муассисаи таълимиро баланд 

бардорад. 

Салоҳияти касбии роҳбари мактаб имрӯз сифатҳои идоракунӣ, педагогӣ, коммуникатсионӣ, 

ташхисӣ ва тадқиқотиро дар бар мегирад, самаранокии кори ӯ аз сатҳи ташаккули дониш ва 

малакаҳои касбӣ, дараҷаи рушди касбияш муайян карда мешавад. Сифатҳои ҳамидаи шахсӣ 

барои татбиқи вазифаҳои идоракунӣ барои ноил шудан ба ҳадафҳои пешбинишуда заруранд. 

Яке аз хислатҳои ҳатмии шахсии роҳбар эътимод ба худ аст. Роҳбари боваринок барои 

тобеон онест, ки дар вазъияти душвор ба ӯ умед баста метавонанд. Бо чунин роҳбар дар бораи 

оянда фикр кардан осонтар аст, ӯ неруи муайяни психологӣ мебахшад, ҳавасмандиро ба кор 

таъмин ва афзун мекунад. 

Мувозинати эмотсионалӣ ва муқовимат ба стресс барои роҳбар ҳатмӣ аст. Роҳбар бояд 

зуҳуроти эҳсосотии худро назорат кунад. Вай доимо дар иҳотаи одамон аст ва бо ҳамаи онҳо, 

сарфи назар аз рӯҳияи корӣ ва рӯҳияи шахсӣ, бояд муносибатҳои кории ҳамвор дошта бошад. 

Ғайр аз он, номутавозунии эҳсосӣ метавонад эътимоди шахсро паст кунад ва ба ин васила 

фаъолияти роҳбарии ӯро низ коҳиш бахшад. 

Роҳбари оқил дарк мекунад, ки сарвати асосие, ки дар ихтиёр дорад, тобеонаш мебошанд. Ӯ 

ба онҳо нисбат ба дигар одамон бартарӣ медиҳад. 

Роҳбар танҳо ба шарофати зердастонаш ба чизе ноил мешавад. Аз ин рӯ, яке аз омилҳои 

асосии самаранокии кори роҳбар қобилияти дарк кардани одамон, дониш, хусусиятҳои хислати 

онҳо мебошад. 

Аз таҷрибаи 25-солаи кориам хулоса баровардам, ки саҳми роҳбари муассисаи таълимӣ дар 

рушди сифати таълиму тарбия, воқеан ҳам, беандоза калон мебошад. Дар тӯли фаъолияти кориам 

дар муассисаи таълимии №33-и ноҳияи Сино шаш нафар роҳбар иваз шуд. Дар давраи роҳбарии 

ҳар яки онҳо тартибу интизом, сифати таълиму тарбия ба куллӣ фарқ дошт, чунки роҳбароне, ки 

салоҳияти касбӣ доштанд, барои обрӯ ва эътибори муассиса кӯшиш менамуданд, нисбат ба 

омӯзгорон ва хонандагон ғамхору сахтгир буданд, бо волидон дар алоқаи зич қарор доштанд, дар 

муассиса тартибу интизоми корӣ, таълиму тарбия, сифати дониш хело назаррас буд. Баръакс дар 

давраи роҳбарони бетаҷриба, қобилияти роҳбарӣ надошта, салоҳияти касбиашон нокомил 

тартиботи корӣ, таълиму тарбия, сифати таҳсилот дар дараҷаи паст қарор дошт. 

Барои рушди таълиму тарбия, баланд бардоштани сифати таълим дар мактаб омилҳои зерин 

таъсиррасонанд: 

- таъйин намудани роҳбари босалоҳият; 

- ҳавасмандии моддию маънавии омӯзгорону хонандагон; 

- таъмини воситаҳои техникии таълим; 

- дар синфхонаҳои фаннӣ гузаронидани дарс; 

- муътадил будани шумораи хонандагон дар синф. 

Агар дар муассисаи таълимӣ ҳамаи шароит мавҷуд бошаду дилгармӣ ба кор, масъулияту 

ҳавасмандӣ дар ниҳоди омӯзгорон набошад, таълиму тарбия самаранок намешавад. 

 

Марям РАВОҚОВА –  

омӯзгори мактаби №33,  

ноҳияи Сино 
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ТАҲСИЛОТИ ТОМАКТАБӢ 
 

ҚОНУНИЯТҲОИ 

УМУМИИ ТАРБИЯИ 

КӮДАКОН 
 

Муассисаҳои томактабӣ зинаи аввали 

системаи маорифи кишвар буда, на танҳо 

иҷрои вазифаҳои таълиму тарбияи 

кӯдаконро таъмин мегардонанд, инчунин 

имконият медиҳанд, ки занону модарон дар 

ҳаёти сиёсӣ, иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва 

фарҳангии ҷомеа иштирок намоянд, дар 

пешрафти давлати демократӣ, ҳуқуқбунёд ва дунявӣ ҳиссагузор бошанд. Ҳамаи воситаю усулҳои 

тарбияи кӯдакон вобаста ба мақсад ва вазифаҳои тарбия, инкишоф ва ташаккулдиҳии фаъолияти 

узвҳои ҳискунӣ равона карда шуда, рушди ақлию зеҳнии онҳоро таъмин менамояд. Вазифаҳои 

асосии муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ дар «Низомномаи намунавии муассисаи таҳсилоти 

томактабӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон», ки бо 

Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 

31.08.2007, № 433 тасдиқ карда шудааст, бо таври 

зайл муайян гардидааст: ҳифз ва таҳкими 

саломатии ҷисмонию рӯҳии кӯдак; таъмини 

инкишофи маънавӣ ва ташаккули шахсияти кӯдак; 

ғамхорӣ дар бораи офияти эҳсосоти мусбии ҳар як 

кӯдак; омода намудани кӯдакони 5-6-сола ба 

мактаб; таъмини инкишофи ҳаматарафаи кӯдак 

дар ҳамкорӣ бо оила.»  

Мазмуни кори таълиму тарбия, асосҳои меъёрӣ-ҳуқуқӣ, ташкилӣ ва хоҷагидории онҳоро 

ҳуҷҷатҳои барномавӣ, меъёрӣ-ҳуқуқии соҳаи маориф муайян менамояд. Қонуниятҳои умумии 

тарбияи кӯдакони синни томактабӣ ба қонуниятҳои умумии раванди тарбия, ки ба педагогикаи 

умумӣ хос аст (нигаред: Хайрулло Раҳимов, Абдулбоқӣ Нуров. Педагогика. Китоби дарсӣ барои 

донишҷӯёни мактабҳои олии педагогӣ. Душанбе 2007), такя менамояд. Ин қонуниятҳо дар 

принсипҳои тарбия бараъло зоҳир мегарданд. 

Дар тарбияи кӯдакони синни томактабӣ боз чунин қонуниятҳо ба ҳисоб гирифта мешаванд: 

тарбия ҳамон вақт имконпазир аст, ки худи кӯдак низ фаъол бошад; кӯдак ба меҳру навозиш ва 

дӯстдории калонсолон эҳтиёҷ дорад, ки қонеъ нагардидани он сабаби суст инкишоф ёфтани ӯ 

мегардад; таъмин намудани шароит ба кӯдак барои амалӣ гардондани имконияту талаботҳои 

шахсӣ, барқарор намудани муносибати мутақобилаи кӯдак бо калонсолон ва умуман олами 

иҳотакарда.  

Принсипҳо, қоидаҳои умумии кори тарбиявӣ ба қонуниятҳои раванди тарбиявӣ асос ёфта аз 

калонсолон (волидайн, мураббия) сабру тоқат, таҳаммулгароӣ, маҳорати бахшида тавонистан, 

дастгирӣ намудан ва дӯст доштану эҳтиром кардани шахсияти кӯдакро талаб менамояд. Дар 

асоси принсипҳо технологияи кори тарбиявӣ таъмин мегардад, ки он имконият медиҳад кӯдак 

худро шахси арзишманд, даркорӣ ҳисобида, меҳру муҳаббат ва навозишу дӯстдории атрофиёнро 

дарк намояд ба қувваю имкониятҳои худ боварӣ пайдо кунад. Дар давраи томактабӣ кӯдак дар 

раванди фаъолиятҳо тарбияву таълим мегирад, инкишоф меёбад, таҷрибаи иҷтимоиро аз худ 

намуда барои иштирок кардан дар ҳаёт ва фаъолияти иҷтимоӣ омода мегардад. Интихоби 

дурусти роҳу усулҳои таъсиррасонии тарбиявӣ имконият медиҳанд, ки хислатҳои ақлию ахлоқӣ, 

Ҳамаи муассисаҳои таҳсилотӣ дар 

кишвар дар асоси Қонуни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон «Дар бораи маориф» фаъолият 

менамоянд, ки асосҳои ҳуқуқӣ, ташкилӣ, 

иҷтимоию иқтисодии онҳоро муайян 

менамояд. Дар боби 2–и моддаи 10–и Қонуни 

Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф» 

таъкид гардидааст, ки «Дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ба муассисаҳои таълимӣ 

намудҳои муассисаҳои зерин тааллуқ 

доранд: 

- томактабӣ; 

- таҳсилоти умумӣ (ибтидоӣ, умумии 

асосӣ, миёнаи умумӣ). 
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равонию ҷисмонӣ, иҷтимоию фарҳангии кӯдак ташаккул ёбанд. Ҳамчунин, кӯдак барои ислоҳу 

бартараф намудани иллатҳои сифатҳои шахсӣ кӯшиш карда одат ва рафторҳои мусбатро аз худ 

намояд. Воситаҳои тарбия барои кӯдакони синни томактабӣ ин пеш аз ҳама, муҳити солими 

эмотсионалӣ-маънавӣ аст, ки дар он ҳар як кӯдак чун шахсияти арзишманд эътироф гардида, 

ҳуқуқ ва манфиатҳояш ҳимоя карда мешавад, муҳити инкишофдиҳанда, тарбиядиҳанда таъмин 

гардида, фаъолиятҳо, чорабиниҳои фароғатию истироҳатӣ ташкил карда мешаванд. Бояд қайд 

кард, ки мазмун, мақсад ва вазифаи фаъолиятҳо вобаста ба синну сол ва мавқеи иҷтимоии 

кӯдакон тағйир меёбанд. Бинобар ин, дар илми педагогикаи томактабӣ ва психологияи бачагона 

мафҳуми «фаъолияти пешбаранда» (Л.С.Виготский, Д.Б.Элконин, А.Н.Леонтев ва дигарон) 

ворид карда шудааст, ки он дар раванди худ таълим, тарбия ва инкишофи кӯдакро таъмин 

менамояд.  

Таҷрибаи амалӣ ва тадқиқотҳои олимон нишон доданд, ки ба ҳар як давраи синнусолии 

инкишофи кӯдак фаъолиятҳое хос мебошанд, ки онҳо ба талабот ва имкониятҳои кӯдак 

мувофиқат менамоянд, мақсад, вазифа, иҷрои амалҳои махсусро талаб мекунанд. Мазмун ва иҷро 

гардидани вазифаҳои таълиму тарбия дар раванди фаъолиятҳо ба шароиту имкониятҳои оила, 

кӯдакистон ва мактаб алоқаманд аст (А.Н. Леонтев, М.И. Лисина ва дигарон).  

Мақсад ва вазифаҳои тарбияи ахлоқии кӯдакони синни томактабӣ дар оила ва муассисаҳои 

томактабӣ дар асоси талаботҳои «Консепсияи миллии корҳои тарбия дар мактаб» (1999) ва 

баҳисобгирии хусусиятҳои синнусолии кӯдакон муайян карда мешаванд.  

Тарбияи ахлоқӣ имконият медиҳад, ки кӯдак таҷрибаи иҷтимоиро аз худ намояд, яъне 

арзишҳои маънавии миллӣ ва умумибашариро зери мафҳумҳои некӣ, ҳақиқат, зебоӣ, 

таҳаммулгароӣ, адолат, инсонпарварӣ, одамгарӣ ва ғайра дар раванди муоширату муносибат, 

фаъолияту амалҳои бошуурона ва якҷоя бо калонсолон аз худ намояд, таҷрибаи ахлоқӣ ҳосил 

карда, минбаъд олами ботинии худро бой гардонад. Дар як қатор адабиёти педагогӣ-психологӣ 

мафҳуми рушди иҷтимоӣ мавриди истифодабарӣ қарор гирифтааст, ки инсон, аз ҷумла, кӯдакро 

чун мавҷудоти иҷтимоии махсуси муносибатҳои иҷтимоӣ, таърихӣ, фарҳангидошта 

(Л.С.Виготский) эътироф мекунад.  

Бинобар ин зарурати таълиму тарбия, инкишоф ва ташаккулдиҳии кӯдакон, ба мактаб ва 

таҳсилу тадрис омода намудани онҳо ба миён меояд. Педагоги барҷастаи даврони Шӯравӣ 

А.С.Макаренко таъкид кардааст ки: «Тарбияи асосии кӯдакон то панҷсолагӣ ба итмом мерасад, 

ки он 90% раванди тарбияро ташкил менамояд ва баъд тарбия намудан, такмил додани инсон 

давом мекунад».  

Дар раванди ташкили таъсиррасонии мақсадноки тарбия ба заминаҳои биологии инкишоф, 

ирсият ва қонуниятҳои рушди ҷисмонию равонии кӯдак такя карда шудааст. Тарбия ва 

инкишофи шахсияти кӯдак ба фаъолияти якҷояи волидон, мураббия вобаста буда, бозӣ, меҳнат, 

таълимгирӣ, муошират, фароғату истироҳат, маишату зиндагӣ, таъсири мутақобилаи 

калонсолону кӯдакон, кӯдакон бо ҳамсолонро таъмин мегардонад. Ин фаъолиятҳо ба аз худ 

кардани таҷрибаи иҷтимоӣ ва рушди ҳамаҷонибаи кӯдак таъсир мерасонад. Онҳо мақсад ва 

вазифаи ниҳоии тарбия дар ҳамаи давраҳои синнусолии инкишофи инсон аст. Ҳамаи методҳои 

тадқиқотӣ-илмии педагогӣ, ки зикр гардиданд, вобаста ба мақсаду вазифаҳои муайян, дар 

алоқамандӣ ва баҳодиҳии хусусиятҳои синнусолии кӯдакон истифода бурда мешаванд. 

Тадқиқоти педагогӣ раванди мураккаб, гуногунҷабҳа ва мушкил буда, он барои ҷустуҷӯй ва 

дарёфти роҳу усулҳои самарабахши кори таълиму тарбия, ташаккулдиҳии инсони комил равона 

карда шудааст. 

Р. АСАДУЛЛОЕВ –  

н.и.п., омӯзгори коллеҷи омӯзгории ба номи 

Х.Махсумоваи ДДОТ ба номи С.Айнӣ, 

Ш.Н.КАССИРОВ –  

аспиранти Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 
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ТАҲСИЛОТИ ТОМАКТАБӢ  

 

ТАРБИЯИ ҶИСМОНИИ 

КӮДАКОН 

дар гурӯҳи омодагӣ ба мактаб 

(Таҳия) 

 

Машғулияти тарбияи ҷисмонӣ ба се қисм 

ҷудо мешавад: муқаддимавӣ, асосӣ, хотимавӣ. 

Дар қисми муқаддимавӣ мураббия 

диққати кӯдаконро ба машғулият ҷалб 

менамояд ва кӯдакон ҳаракатҳои дар қатор 

роҳ гаштан ва ҷаҳиданро иҷро мекунанд, ки ба 

ин восита омодагии психологию амалии онҳо 

ба машғулият таъмин мегардад. Дар қисми асосии машғулият мураббия ба кӯдакон ҳаракатҳои 
навро меомӯзонад. Ҳаракатҳои асосии кӯдакон (давидан, ҷаҳидан, паридан ва ғ.) ба тариқи мусобиқа 

дар бозиҳои серҳаракат идома меёбад. Ин тартиб кӯдаконро ҷисман обутоб медиҳад, маҳорату 

малакаи иҷрои ҳаракаткуниҳоро мустаҳкам мегардонад. Вазифаи қисми хотимавии машғулияти 

тарбияи ҷисмонӣ ба ҳолати оромӣ овардани кӯдакон буда, бо ҷамъбасти машғулият хотима 

меёбанд. 

Машғулияти тарбияи ҷисмонӣ дар се шакл 

гузаронида мешавад: фронталӣ, гурӯҳӣ, фардӣ. 
Дар машғулияти фронталӣ ҳамаи кӯдакон 

иштирок карда, якҷо машқро иҷро мекунанд. 
Дар машғулияти гурӯҳӣ мураббия бо ду - чор 
нафар кӯдак машқҳои ҷудогонаро иҷро 
мекунанд. Дар машғулияти фардӣ мураббия дар 
алоҳидагӣ бо як кӯдак ин машғулиятро 
мегузаронад. Давомнокии машғулияти тарбияи 
ҷисмонӣ дар давраи омодагӣ ба мактаб 30 - 35 
дақиқаро ташкил мекунад, ки ба қисми 
муқаддимавии он 4 - 5 дақиқа, ба қисми асосӣ 
22,5 - 26 дақиқа ва ба қисми хотимавӣ 3,5 - 4 дақиқа ҷудо карда мешавад. Дар рафти ин 
машғулиятҳо ҳаракатҳои асосии бачаҳои давраи омодагӣ ба мактаб такмил ёфта, чусту чолокӣ, 
мустақилият, муташаккилӣ, зиракӣ, зудҳаракатӣ дар онҳо инкишоф меёбад. Дар кӯдак риояи 
қоидаҳои рафтор, тоза нигоҳ доштани аъзои бадан, риояи реҷаи рӯз тарбия карда мешавад. 
Машғулияти тарбияи ҷисмонӣ бо бозиҳои серҳаракат алоқаи зич дошта, дар рафти он кӯдак 
ҷисман, рӯҳан ва маънаван обутоб меёбад. Барои самарабахшии машғулиятҳои тарбияи ҷисмонӣ 
дар ҳамаи давраҳои гуногуни синнусолӣ дар кӯдакистон гӯшаи варзишӣ мавҷуд аст, ки дар он 
ашёи барои машғулиятҳои тарбияи ҷисмонӣ даркорӣ нигоҳ дошта мешавад. Барои кӯдакони 
давраи омодагӣ дар мактаб таъмин кардани таҷҳизоти варзишӣ, аз қабили бадминтон, чиллакҳои 
кедлӣ, халтачаҳои регдор, тӯбҳои резинӣ, ракеткаҳо, байрақчаҳо ва ғайра зарур аст. Инчунин, дар 
гӯшаи варзиш нақшаи бозиҳои серҳаракати миллии тоҷикӣ бо ниқобҳо (мушу гурба, 
гунҷишкакҳо, гургу ғозҳо, харгӯшак, гурбаю хирсча) гузошта мешаванд. 

Дар давраи омодагӣ ба мактаб варзиши пагоҳӣ ҳар рӯз гузаронида мешавад ва он 10 - 12 
дақиқа давом мекунад. Варзиши пагоҳӣ аз 5 - 6 машқи инкишофдиҳандаи мушаххас иборат буда, 
ҳар як машқ 6 - 8 маротиба такрор меёбад. Як қатор машқҳо бо ашё гузаронида шуда, ба 
инкишофи ҷисмонӣ, ҳаракатҳои ихтиёрӣ ва кайфияти рӯҳии онҳо таъсири мусбат мерасонад. Дар 

Машғулияти тарбияи ҷисмонӣ аз 

машғулиятҳои асосӣ дар кӯдакистон ба 

ҳисоб рафта, ҳафтае се маротиба ташкил 

ва гузаронида мешавад. Ин машғулият яке 

аз қисмҳои муҳимми омодагии ҷисмонӣ ва 

психологии кӯдакони давраи омодагӣ ба 

мактаб буда, мақсад ва вазифаҳои зеринро 

дар бар мегирад: 

 - Ҳифз ва мустаҳкам намудани 

саломатӣ, обутобдиҳии бадан, ба корҳои 

ҷисмонию фикрӣ сафарбаркунии кӯдакон; 

 - Ташаккули ҳаракатҳои ҳаётан муҳим: 

роҳгардӣ, давидан, ҷаҳидан, часпида 

баромадан, хазидан, партофтан, доштани 

аъзои бадан ҳангоми иҷрои усулҳои варзишӣ 

ва ҳоказо. 
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ҳавои кушод гузаронидани машғулиятҳо иҷрои яке аз вазифаҳои тарбияи ҷисмонӣ - такмил 
ёфтани системаҳои функсионалӣ ва обутобёбии организми кӯдакро таъмин менамояд. Назария ва 
амалияи тарбияи ҷисмонӣ аз аҳамияти калон доштани машқҳое, ки барои инкишоф ёфтани 
хусусиятҳои тобоварӣ равона шудаанд, шаҳодат медиҳад. Ин машқҳо барои васеъ гардидани 
имкониятҳои функсионалии системаҳои дилу рагҳои хунгард ва нафасгирӣ, такмил ёфтани 
фаъолияти системаи маркази асаб ва умуман, барои мустаҳкам гардидани саломатӣ ва баланд 
бардоштани қобилияти кори организм аҳамияти калон дорад. Машғулиятҳо дар либоси варзишӣ 
ва бо фаъолияти пурраи ҳаракатнокии кӯдакон гузаронида мешаванд, ки ин имконияти хуби 
обутоб ёфтани организмро таъмин менамояд. Методикаи коркардашудаи машғулиятҳо дар ҳавои 
кушод ва ҳар ҳафта ду маротиба гузаронидани ин машғулиятҳоро дар назар дошта, дар гурӯҳҳои 
синну соли миёна, калонтар, ва тайёрӣ ба мактаб ба таври пурра аз худ намудани муҳтавои 
барномаи инкишоф ёфтани қобилияти ҳаракатнокии кӯдакро таъмин менамояд. 

Таҷрибаҳо нишон медиҳанд, ки аз гурӯҳҳои синну соли миёна кӯдакон аллакай малакаи 
худхизматрасонӣ доранд, оғоз намудани машғулиятҳо дар ин давра беҳтар аст. Дар давоми се сол 
гузаронидани ин гуна машғулиятҳо имконияти бузург барои саломатӣ ва аҳамияти ташкили 
тарбиявӣ дорад. Вале вобаста ба шароити мушаххасу аниқи ҳар як муассисаи томактабӣ, 
машғулиятҳои дар ҳавои кушод гузаронидамешудагиро мумкин аз гурӯҳҳои синнусолӣ калонтар 
ва тайёрӣ ба мактаб шурӯъ кунанд. Мушоҳидаҳо нишон медиҳанд, ки беҳтарин вақти 
гузаронидани машғулиятҳои ҳамарӯза дар фасли тобистон мебошад. 

Бояд дар хотир дошт, ки яке аз лаҳзаҳои муҳим ва мушкили ташкил намудани машғулиятҳо - 
пӯшидани сару либоси варзишӣ мебошад. Кӯдак бояд дар оғози машғулият либоси варзишӣ 
пӯшида, баъд аз анҷоми машғулият либосашро иваз намуда, баданро хушк намояд ва либосҳои 
муқаррарии ҳаррӯзаашро бипӯшад. Методикаи назорати тиббӣ - педагогии коркардашуда 
имконият медиҳад, ки таъсири машғулиятҳои дар ҳавои кушод гузаронидашуда вобаста ба 
саломатии бача муносибати инфиродӣ, дараҷаи обутобёбӣ ва инкишофёбии ҳар як кӯдак таҳлил 
карда шавад. Дастур, пеш аз ҳама, барои мураббиён, мудирон, духтурон ва ҳамшираҳои тиббии 
муассисаҳои томактабӣ тавсия карда мешавад. Машғулиятҳои тарбияи ҷисмонӣ барои кӯдакон 
яке аз намудҳои асосии таълимӣ, малакаи ҳаракатнокӣ ва тарбия намудани хусусиятҳои 
ҷисмонӣ: тезрафторӣ, чолокӣ, боқувватӣ, тобоварӣ ва чандинӣ ба шумор меравад. Аҳамияти 
калони хусусияти тобовариро дар баланд бардоштани имкониятҳои функсионалии организм ба 
ҳисоб гирифта, ба ҷараёни дар ҳавои кушод гузаронидани машғулиятҳо диққати махсус дода 
мешавад. Машғулиятҳое, ки дар вақти сайругашт иҷро карда мешаванд, дар алоқамандӣ бо 
машқи пагоҳирӯзӣ, бозиҳои серҳаракат гузаронида мешаванд. 

Машғулиятҳои тарбияи ҷисмонӣ ҳамон вақт гузаронида мешаванд, ки кӯдакон қобилияти 
хуби ҳаракаткунӣ дошта бошанд. Машқҳое, ки фаъолияти баланди ҳаракаткуниро талаб 
мекунанд, бо машқҳои фаъолияти сустро талабкунанда бонавбат иваз гардида иҷро мешаванд. 
Машғулиятҳо барои ҳалли масъалаҳои ташкилӣ ва тарбиявӣ имкониятҳои хуб фароҳам 
меоваранд. Аз ин рӯ, ҳангоми гузаронидани машғулиятҳо на танҳо бо масъалаи омӯзонидан, 
малакаҳои ҳаракаткунӣ ва баланд бардоштани имкониятҳои функсионалии организм, балки ба 
ҳолати вазифаҳои ташкилию тарбиявӣ низ диққати махсус додан лозим аст. Кӯдакон бояд то оғоз 
ёфтани машғулият ва дар давоми иҷрои машқҳо дар бораи узвҳои организм, самти ҳаракат, 
қоидаҳои дуруст нигоҳ доштани қомат маълумот гиранд. Онҳо бояд манфиати машғулиятҳо, 
аҳамият ва техникаи иҷрои машқҳои ҷисмонӣ, қоидаи бозиҳои серҳаракат, гигиенаи шахсӣ ва 
ҷамъиятиро донанд. Ҳангоми бозӣ ва иҷрои машқҳои ҷисмонӣ бояд дар кӯдакон хусусиятҳои 
ҷасорат, ҷасурӣ, ҳисси рафоқат, кӯшиши ба якдигар ёрӣ расонидан ва нисбат ба якдигар 
муносибати хуб доштан тарбия карда шавад. Машқҳои барои тобоварӣ тавсияшударо истифода 
намуда, ба ин васила дар кӯдакон аломатҳои устуворӣ ва бартараф карда 
тавонистани мушкилиҳоро бедор менамоем. 

 

Фарангиз БОБОҶОНОВА -  

мураббияи кӯдакистони №17,  

ноҳияи Исмоили Сомонӣ 
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ПЕШНИҲОД 

 

НАМУНАИ НАҚШАИ 

МАВЗӮӢ АЗ ФАННИ 

ГЕОМЕТРИЯ  
ДАР СИНФҲОИ 8 ВА 9 

 

Дар ҳақиқат, китоби дарсии “Геометрия” 

барои синфҳои 8 ва 9-ум соли нашри 2013 ба 

«Стандарт ва барномаи таълими аз фанни 

математика» барои синфҳои 5-11-уми 

муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ (соли 

2018) ва «Намунаи нақшаҳои мавзӯӣ ва 

корҳои санҷишӣ аз фанни математика» (соли 2020, муаллифон Ниёзов С., Дагиев Н.), ҷавобгӯй 

нест. 

Азбаски китоби нави дарсии “Геометрия” барои синфҳои 7-9 аз нашр набаромада ва 

дастраси омӯзгорон нагардидааст, бинобар ин, барои ёрӣ ба омӯзгорони фанҳои математика ва 

геометрия намунаи зеринро пешниҳод менамоем: 

 

Намунаи мавзӯъҳо барои синфи 8 

№ Мавзӯъ ва зермавзӯъҳо Соат Китоб ва саҳифаи он 

П.1 Чоркунҷаҳо 10 Геометрия 8, соли 2013 

1 Таърифи чоркунҷа 1 Геометрия 8, саҳ. 8-11 

2 Параллелограмм 1 Геометрия 8, саҳ. 12-13 

3 Хосиятҳои параллелограмм 1 Геометрия 8, саҳ. 14-15 

4 Росткунҷа  1 Геометрия 8, саҳ. 16-18 

5 Ромб  1 Геометрия 8, саҳ. 19 

6 Квадрат  1 Геометрия 8, саҳ. 20-22 

7 Теоремаи Фалес. Хати миёнаи 
секунҷа 

1 Геометрия 8, саҳ. 26-29 

8 Трапетсия  1 Геометрия 8, саҳ. 24-25 

9 Ҳалли масъалаҳо 1 Геометрия 8, саҳ. 31-33 

10 Теоремаи порчаҳои мутаносиб. 
Сохтани мутаносиби чорум 

1 Геометрия 9, саҳ. 44-46.  
Погорелов А.В. Геометрия 7-11, саҳ. 93-
95 

П.2 Табдилдиҳиҳои геометрӣ 12  

11 Табдилдиҳии шаклҳо. Хосиятҳои 
ҳаракат 

1 Геометрия 8, саҳ. 95- 97. 
Погорелов А.В. Геометрия 7-11, саҳ. 
137-140 

12 Симетрия дар нуқта ва хати рост 1 Геометрия 8, саҳ. 79-85. 
Погорелов А.В. Геометрия 7-11, саҳ. 
140-142 

13 Гардиш  1 Геометрия 8, саҳ. 92-94 
Погорелов А.В. Геометрия 7-11, саҳ. 
143-144 

14 Параллелкӯчонӣ ва хосиятҳои он 1 Геометрия 8, саҳ. 88-91. 
Погорелов А.В. Геометрия 7-11, саҳ. 
144-146 

Дар матлаби мазкур дастури методӣ ба 

ёрии омӯзгорони ҷавон пешниҳод карда 

мешавад. Дастур дар асоси Стандарт ва 

барномаи таълимӣ аз фанни математика 

барои синфҳои 5-11-уми муассисаҳои 

таҳсилоти миёнаи умумӣ (соли 2018) ва 

«Нақшаи таълимии муассисаҳои 

таҳсилоти миёнаи умумии солҳои 

минбаъда» таҳия карда шудааст. 

Дар асоси муроҷиатҳои омӯзгорон ба 

хулосае омадем, ки дар як матлаб намунаи 

нақшаи мавзӯӣ аз фанни геометрия дар 

синфи 8 ва 9-ро бо таври муфассал 

пешниҳод намоем. 
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15 Гомотетия. Хосиятҳои 
табдилдиҳии монандӣ 

1 Геометрия 9, саҳ. 62-63.  
Погорелов А.В. Геометрия 7-11, саҳ. 
173-174 

16 Кори санҷишии №1 1  

17 Монандии шаклҳо  1 Геометрия 9, саҳ. 47-50. 
Погорелов А.В. Геометрия 7-11, саҳ. 
175-176 

18 Аломати монандии секунҷаҳо аз 
рӯи ду кунҷ ва аз рӯи ду тараф ва 
кунҷи байни онҳо 

1 Геометрия 9, саҳ. 53-55. 
Погорелов А.В. Геометрия 7-11, саҳ. 
176-177 

19 Аломати монандии секунҷаҳо аз 
рӯи се тарафҳо ва монандии 
секунҷаҳои росткунҷа 

1 Геометрия 9, саҳ. 56-57. 
Погорелов А.В. Геометрия 7-11, саҳ. 
177-181 

20 Татбиқи хосиятҳои монандӣ 1 Геометрия 9, саҳ. 58-61  

21 Теоремаи Пифагор 1 Геометрия 8, саҳ. 57-58 
Погорелов А.В. Геометрия 7-11, саҳ. 
103-104 

22 Перпендикуляр ва моил 1 Геометрия 8, соли 2007, саҳ. 69-70 
Погорелов А.В. Геометрия 7-11, саҳ. 
105-106 

П.3 Координатаҳои декартӣ 14  

23 Координатаи декартӣ дар 
ҳамворӣ 

1 Геометрия 9, саҳ. 3-5. 
Погорелов А.В. Геометрия 7-11, саҳ. 
120-121 

24 Ҳалли масъалаҳо 1  

25 Координатаи миёнаҷои порча. 
Масофаи байни нуқтаҳо  

1 Геометрия 9, саҳ. 6-8. 
Погорелов А.В. Геометрия 7-11, саҳ. 
122-123 

26 Муодилаи давра 1 Геометрия 9, саҳ.14. 
Погорелов А.В. Геометрия 7-11, саҳ. 
137-140 

27 Муодилаи хати рост 1 Геометрия 9, саҳ. 9-10. 
Погорелов А.В. Геометрия 7-11, саҳ. 
125-126 

28 Ҳалли масъалаҳои №№1-24 1 Геометрия 9, саҳ. 18-19. 
Погорелов А.В. Геометрия 7-11, саҳ. 
137-140 

29 Координатаи нуқтаи буриши 
хати рост 

1 Геометрия 9, саҳ. 10-11. 
Погорелов А.В. Геометрия 7-11, саҳ. 
137-140 

30 Ҷойгиршавии хати рост. 
Коэффитсенти муодилаи хати 
рост 

1 Геометрия 9, саҳ. 12-13. 
Погорелов А.В. Геометрия 7-11, саҳ. 
127-129 

31 Графики функсияи хаттӣ. 
Буриши хати рост бо давра 

1 Погорелов А.В. Геометрия 7-11, саҳ. 
134-135 

32 Кори санҷишии №2 1  

33 Таърифи вектор. Самти вектор 1 Геометрия 9, саҳ. 21-22  

34 Баробариҳои вектор. 
Координатаҳои вектор 

1 Геометрия 9, саҳ. 23-28  

35 Ҷамъи векторҳо. Зарби вектор ба 
адад 

1 Геометрия 9, саҳ. 28-36  
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36 Татбиқи координатаҳои векторҳо 
ҳангоми ҳалли масъалаҳо 

1 Геометрия 9, саҳ. 40-42 

 
Намунаи мавзӯъҳо барои синфи 9 

№ Мавзӯъ ва зермавзӯъҳо Соат Китоб ва саҳифаи он 

П.1 Ҳалли секунҷаҳо 14 Геометрия 9, соли 2007 

1 Таърифи синус ва косинус 1 Геометрия 8, соли 2013, саҳ. 63-64. 
Погорелов А.В. Геометрия 7-11, саҳ. 
107-109 

2 Таърифи тангенс ва котангенс 1 Геометрия 8, соли 2013, саҳ. 63-64. 
Погорелов А.В. Геометрия 7-11, саҳ. 
107-109 

3 Муносибати байни тарафҳо ва 
кунҷҳо дар секунҷаи росткунҷа 

1 Геометрия 8, соли 2013, саҳ. 73-74. 
Погорелов А.В. Геометрия 7-11, саҳ. 
109 

4 Ҳалли масъалаҳои №№ 1 Геометрия 8, соли 2013, саҳ. 75-76 

5 Теоремаи синусҳо 1 Геометрия 9, соли 2007, саҳ. 71-72. 
Погорелов А.В. Геометрия 7-11, саҳ. 
192-193 

6 Теоремаи косинусҳо 1 Геометрия 9, соли 2007, саҳ. 73-74. 
Погорелов А.В. Геометрия 7-11, саҳ. 
193-194 

7 Ҳалли масъалаҳои №№ 1   

8 Ҳалли секунҷаҳо 1 Геометрия 9, соли 2007, саҳ. 79-81. 
Погорелов А.В. Геометрия 7-11, саҳ. 
196-197 

9 Ҳалли масъалаҳои №№1-7 1 Геометрия 9, соли 2007, саҳ. 80-81  

10 Ҳалли масъалаҳои №№8-15 1 Геометрия 9, соли 2007, саҳ. 81-82 

11 Зарби скалярии векторҳо 1 Геометрия 9, соли 2007, саҳ. 36-38. 
Погорелов А.В. Геометрия 7-11, саҳ. 
107-109 

12 Ҳалли масъалаҳои №№2-5 1 Геометрия 9, соли 2007, саҳ. 38-39 

13 Ҳалли масъалаҳои №№ 1  

14 Кори санҷишии №1 1  

П.2 Бисёркунҷаҳо  11  

15 Хати шикаста. Бисёркунҷа  1 Геометрия 8, соли 2013, саҳ. 4-7, 34-35 
Погорелов А.В. Геометрия 7-11, саҳ. 
200-201 

16 Бисёркунҷаҳои барҷаста. 
Бисёркунҷаи мунтазам 

1 Геометрия 8, соли 2013, саҳ. 36-37. 
Погорелов А.В. Геометрия 7-11, саҳ. 
202-204 

17 Бисёркунҷаҳои 
дарункашидашуда ва 
берункашидашуда  

1 Геометрия 8, соли 2013, саҳ. 38-39  

18 Формулаҳои радиусҳои давраҳои 
дарункашидашуда ва 
берункашидашудаи секунҷа 

1 Геометрия 9, соли 2007, саҳ. 76-78. 
Погорелов А.В. Геометрия 7-11, саҳ. 
222 

19 Ҳалли масъалаҳои №№ 1  

20 Сохтани баъзе бисёркунҷаҳои 
барҷастаи мунтазам 

1 Погорелов А.В. Геометрия 7-11, саҳ. 
206-208 

21 Монандии бисёркунҷаҳои 1  
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мунтазам 

22 Дарозии давра. Дарозии камони 
давра 

1 Геометрия 9, соли 2007, саҳ. 85. 
Погорелов А.В. Геометрия 7-11, саҳ. 
209 

23 Ченаки радиании кунҷ 1 Погорелов А.В. Геометрия 7-11, саҳ. 
210-211 

24 Ҳалли масъалаҳои №№ 1  

25 Кори санҷишии №2 1  

П.3 Масоҳати шаклҳо 11  

26 Мафҳуми масоҳат 1 Геометрия 8, соли 2013, саҳ. 44-46. 
Погорелов А.В. Геометрия 7-11, саҳ. 
215-216 

27  Масоҳати росткунҷа 1 Геометрия 8, соли 2013, саҳ. 47-48. 
Погорелов А.В. Геометрия 7-11, саҳ. 
202-204 

28 Масоҳати параллелограмм 1 Геометрия 8, соли 2013, саҳ. 52-53. 
Погорелов А.В. Геометрия 7-11, саҳ. 
218 

29 Ҳалли масъалаҳои №№ 1  

30 Масоҳати секунҷа 1 Геометрия 8, соли 2013, саҳ. 49-50. 
Погорелов А.В. Геометрия 7-11, саҳ. 
219 

31 Формулаи Герон 1 Геометрия 9, соли 2007, саҳ. 75-76. 
Погорелов А.В. Геометрия 7-11, саҳ. 
220 

32 Масоҳати трапетсия  1 Геометрия 8, соли 2013, саҳ. 54-55 
Погорелов А.В. Геометрия 7-11, саҳ. 
221 

33 Масоҳати шаклҳои монанд 1  Погорелов А.В. Геометрия 7-11, саҳ. 
222-223 

34 Ҳалли масъалаҳои №№ 1  

35 Масоҳати доира. Масоҳати 
сектор 

1 Геометрия 9, соли 2007, саҳ. 86-88. 
Погорелов А.В. Геометрия 7-11, саҳ. 
223-225 

36 Кори санҷишии №3  1  

 

Хонандагон метавонанд аз китобҳои “Геометрия”-и синфҳои 8 ва 9-уми солҳои нашри 2007 

ва 2013, ки муҳлати истифодабарии онҳо гузаштаву фарсуда шудаанд, истифода баранд. 

Медонем, ки ба шумораи хонандагони синфҳои 8 ва 9-уми ҷумҳурӣ басанда нест, зеро шумораи 

китоби “Геометрия”-и синфи 8, соли нашри 2007 ба теъдоди 120 ҳазор ва соли 2013 25 ҳазор 

нашр шудааст, ба шумораи хонандагони соли таҳсили 2020-2021 мувофиқ намеояд. 

Аз ин рӯ, беҳтар мебуд, ки омӯзгорон аз китоби А.В. Погорелев (“Геометрия” барои синфҳои 

7-11) истифода баранд. Чунки дар он мавзӯъҳо бо механизми фаҳмо, сода, пайдарпай ва 

масъалаҳои мавриди замон оварда шудаанд. 

Бинобар ин, зарур аст, ки китоби нави “Геометрия” нашр ва дастраси 

хонандагону омӯзгорон гардад. 

 

Худойназар ҲАҚНАЗАРОВ –  

сармутахассиси шуъбаи  

маорифи ноҳияи Фархор 
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ТАҶРИБА 

  

САНҶИШИ ТЕСТӢ 

ДАР СИНФҲОИ 

ИБТИДОӢ 
 

Мақсади тест танҳо иборат аз назорат ва 

баҳогузорӣ ба дониш, малака ва маҳорати 

хонандагон нест. Он аз ташхиси ҳолат ва 

мушкилоти кори хонандагон, донистани 

мафҳумҳо, қонуниятҳо ва малакаҳое, ки 

истифода мешаванд, иборат аст. Тестҳо 

барои кори инфиродию нишон додани 

мустақилияти хонандагон имконият фароҳам 

оварда, ба худназоратии онҳо дар ҷараёни 

таълим мусоидат менамоянд. Санҷиши 

тестиро дар ҳамаи лаҳзаи дарс истифода 

бурдан мумкин аст. Мисол, гузаронидани тести ибтидоӣ - гирифтани маълумот доир ба сатҳи 

мавҷудаи дониши хонандагон; тести ҷорӣ - барои бартараф кардани норасоиҳо ва такмили 

донишу маҳоратҳо; тести ҷамъбастӣ - басистемадарорӣ, ҷамъбасти маводи таълим, санҷиши 

дониш, малака ва маҳорати бадастомада. 

Таҳияи тест аз рӯйи меъёрҳои зерин сурат 

мегирад:  

- Илмӣ (Барои чӣ? Бо кадом мақсад?); 

- Эътимоднокӣ (то кадом андоза натиҷаҳои 

бадастомада боварибахш буда, тасодуфӣ нестанд); 

- Объективӣ (мазмуни масъалаҳои тест 

асоси илмӣ дошта, барои арзёбии ҳаққонии 

дониш, малака ва маҳоратҳо нигаронида шуда 

бошад). 
Имрӯзҳо дар бисёр муассисаҳои таълимӣ 

истифодаи тестҳо васеъ ба роҳ монда шудааст. 
Барои омода намудани хонандагон ба аттестатсияи аз синф ба синфгузаронӣ ва хатмкунии 
муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ бояд омӯзиш аз зинаи аввали таҳсилот оғоз ёбад. Баҳри 
амалӣ гардонидани ҳадафи мазкур аз тарафи шахсони масъул дастурҳои методӣ барои 
омӯзгорони синфҳои ибтидоӣ омода шудааст. Ба монанди «Арзёбии дониш, маҳорат ва 
малакаҳои хонандагони синфҳои ибтидоӣ аз фанни забони модарӣ» (барои хонандагони синфҳои 
2-4, мураттиб Тошбоева Зулфия), «Саволномаи тестӣ барои синфҳои ибтидоӣ» (мураттибон: 
Котибова Ш., Каримов Т.), «Тестҳо аз математика барои хонандагони синфҳои 4» (мураттибон: 
Каримов З. , Содиқова М.). 

Истифодаи намудҳои гуногуни тестҳо ба омӯзгорони синфҳои ибтидоӣ имкон медиҳад, ки 
оид ба дониши мустақилонаи шогирдони синфҳои ибтидоӣ маълумоти амиқ ҳосил намоянд.  

 Пӯшида: аз савол ва маҷмӯи ҷавобҳое, ки танҳо яктои онҳо дуруст аст ва дигарашон ба 
ҳақиқат наздик, вале нодурустанд, иборат аст. Сабаби дигари тести «пӯшида» ин аст, ки талаба 
наметавонад ҷавоби худро диҳад. Вай бояд аз миёни ҷавобҳои пешниҳодшаванда якеашро 
интихоб намояд.  

 Кушода: баёни фикрест, ки дар он як (ё якчанд) калимаи асосӣ партофта шудааст. Ҷавоб ба 
ин супориш мукаммал кардани баёни фикр, мутобиқи маънову мазмун мебошад. 

Истифодаи усули гурӯҳбандӣ ва саволҳои 

тестӣ яке аз роҳҳои судманд ва 

самарабахши таълим мебошад. Дар ин усул 

хонандагон мустақилона кор карданро 

омӯхта, тафаккури мантиқии худро 

такмил мебахшанд ва ба фаъолияти 

якдигар баҳо дода метавонанд. 

Гузаронидани санҷиши тестӣ дар ҳар як 

марҳилаи дарс: оғоз, байни мавзӯи нав ва 

ҷамъбасти дарс мумкин аст. Ҳар як омӯзгор 

бояд кӯшиш кунад, ки санҷишҳои тестӣ, 

даврӣ ва ҷамъбастиро омода карда тавонад 

ва бештар дар дарсҳои худ истифода 

намояд. Баҳри рушди маориф дар кишвар 

кормандони соҳа бояд аз технологияи 

педагогии навини ҷаҳонӣ истифода карда, 

арзиш ва моҳияти онҳоро мушаххас 

намоянд. 
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 Мутобиқат: ду маҷмӯъ мебошад, ки дар байни ҷузъҳои онҳо бояд мувофиқат муайян карда 
шавад.  

 Пайдарҳамии дуруст: бо роҳи нодуруст номбаркунии амалҳои раванди муайян, вайрон 
кардани сохтори дурусти ҷумла ва ғайра тартиб дода мешавад. Вазифаи хонанда ба тартиб 
даровардан ва рақамгузорӣ кардани тартиб аст.  

Ҳоло дар аксарияти таълимгоҳҳо хонандагон аз фанҳои гуногуни таълимӣ ба воситаи тест 
имтиҳон месупоранд. Озмуни тестӣ нишон дод, ки дар байни хонандагон он усули ягонаи 
объективона ва мустақилона баҳодиҳӣ ба дараҷаи дониш, малака ва маҳорати хонанда мебошад. 
Санҷиши тестӣ нисбат ба шаклу методҳои анъанавӣ дорои як қатор бартариҳо мебошад. Он 
имкон медиҳад, ки вақтро дар дарс сарфакорона истифода барем, миқдори зиёди мавзӯъҳоро 
фаро гирем, натиҷаи аз худ кардани маводро аз ҷониби хонандагон муайян сохта, норасоиҳоро 
бартараф намоем. Санҷиши тестӣ ҳавасмандгардонии шогирдонро ба вуҷуд меорад. 

Хусусиятҳои баҳодиҳӣ: воқеӣ (баҳо бояд бо он вобастагӣ надошта бошад, ки онро кӣ 
мегузорад); эътимоднокӣ (сатҳи дақиқи ченаки педагогӣ) ва эътиборнокӣ (мувофиқати санҷиш 
бо мундариҷаи барномаи таълимӣ).  

Дар бештари мамлакатҳои ҷаҳон санҷиши дониш, маҳорат ва малакаҳои шогирдон ба тарзи 
тестӣ гузаронида мешавад. Омӯзгорон бояд супоришҳои тестӣ, санҷишҳои даврӣ ва тафтиши 
ҷамъбастии донишҳоро таҳия карда тавонанд. Тестҳое, ки тартиб дода мешаванд, бояд ба синну 
соли хонандагон ва аз доираи мазмуни барномаҳои таълимӣ берун набошанд. Дар вақти таҳияи 
тест ба талаботи зерин риоя намудан даркор аст: 

- Муайян будани мақсади саволу супоришҳои тестӣ; 
- Матни супориш аз 8-10 калима зиёд набошад;  
- Супориш бояд мушаххас, аниқ ва фаҳмо бошад;  
- Саволу супоришҳо аз сода ба мураккаб бонизом гузошта шаванд; 
- Саволу супоришҳо тарзе интихоб шаванд, ки ҷавобҳо ба воситаи фикрронии ақлонӣ ба даст 

оянд;  
- Ҷавобҳои дурусту нодуруст омехта ҷойгир бошанд.  

Бояд мо, омӯзгорони синфҳои ибтидоӣ, пас аз таълими ҳар як боб дар машғулиятҳои худ 
барои санҷиши донишу малакаи хонандагон аз саволҳои тестӣ истифода бурда, маҳорату 
малакаи шогирдонро мавриди санҷиш қарор диҳем. Намунаи саволҳои тестиро пешниҳод 
менамоем: 

1. Воситаи асосии ҳиҷосозӣ чист?  
а) Оҳанг 
б) Ҳамсадо 
в) Ҳарф 
г) Садонок 
Ҷавоб: 

а б в г 

   Х 
 

2. Муаллифи шеъри «Саҳаргоҳон» кист?  

а) Садриддин Айнӣ 
 б) Лоиқ Шералӣ 
 в) Мирзо Турсунзода 
 г) Мирсаид Миршакар 

Ҷавоб: 

а б в г 

Х    
 

3. Мутобиқати сараъзо ва аъзои пайрави ҷумлаҳоро муайян намоед. 
1. Исм 
2. Сифат 
3. Феъл 

а) ба 
б) жола 
в) зард 
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4. Пешоянд 
5. Пайвандак 

г) монд 
д) ва 

Ҷавобҳо: 

 1 2 3 4 5 

а    Х  

б Х     

в  Х    

г   Х   

д     Х 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

5. Мутобиқати феълҳоро нишон дода, ҷумла созед. 
1. Деҳқонони мо дар саҳроҳо 
2. Ғаллаи фаровон 
3. Осиёбон ғалларо сап-сафед 
4. Нонпазон кулчақандҳои болаззат 
5. Нисбат ба нон 

а) мерӯёнанд 
б) меҳнат мекунанд 
в) орд мекунанд 
г) мепазанд 
д) беҳурматӣ мекунанд 

Ҷавобҳо:  

 1 2 3 4 5 

а  Х    

б Х     

в   Х   

г    Х  

д     Х 
 

 

 

6. Кадом шоир дар васфи кӯдакон бештар шеър навиштааст? 
а) М. Қаноат 
б) Б. Собир 
в) Г. Сафиева 
г) М. Миршакар 
 Ҷавоб: г) М. Миршакар. 

7. Дар дохили катакча кадом ададро нависем, ки нобаробарии 1108 <□: 2 дуруст шавад. 
 а) 2036; б) 2016; в) 2236; г) 2002 
 Ҷавоб: в) 2236. 

8.  Пиёдагард бо суръати якхела ҳаракат намуда, дар 15 дақиқа 1 км масофаро тай 
кард. Вай дар 1 соат чанд километр масофаро тай мекунад? 

а) 5 км; б) 6 км; в) 4 км; г) 8 км. 
 Ҷавоб: г) 8 км. 

9. Масоҳати росткунҷа 24 см2 буда, дарозии яке аз тарафҳои он 3 см аст. Дарозии 

тарафи дигари роскунҷа ба чанд см баробар аст? 
а) 21 см; б) 27 см; в) 8 см; г) 12 см. 
 Ҷавоб: в) 8 см. 

10. Дарозии пиряхи Федченко чанд километр аст? 
а) 72 б) 74 в) 27 г) 50 
 Ҷавоб: б) 74.  
11. Чанд унсури муҳимтарин барои ҳаёт вуҷуд дорад? 
а) 2 (замину осмон); б) 3 (офтоб, моҳтоб, ситораҳо); в) 4 (об, оташ, хок, 

бод); г) 5 (замин, офтоб, хок, бод, ситора). 
Ҷавоб: в. 

Шаҳноза АДИЛОВА –  

омӯзгори Литсей №3 барои хонандагони  

болаёқати шаҳри Душанбе 
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АДАБИЁТ 
 

НАҚШ ВА ҶОЙГОҲИ 

ХОНИШИ АДАБИЁТИ 

БАДЕӢ 
 

Дар ҷомеаи имрӯзии мо мисли дигар 

кишварҳо ҳавасмандӣ ба хониш коҳиш 

ёфтааст. Миқёси ин мушкилоти иҷтимоӣ он 

қадар муҳим аст, ки дар бораи буҳрони 

системавӣ дар фарҳанги хониш баҳсу 

мунозира кардан мумкин аст. Тавре омори 

ниҳодҳои мухталиф дар бораи теъдоди аъзои китобхонаву қироатхонаҳо нишон медиҳад, 

ҷомеаи имрӯзи мо ба як барнома ё консепсияи миллии дастгирӣ ва рушди хониш ниёз дорад, 

зеро дар кишвар буҳрони беэътиноӣ ба хониш авҷ гирифта истодааст. Албатта, ба ин буҳрон 

рақобати телевизион, шаклҳои мухталифи мултимедиа ва хусусан, шабакаи интернет 

мусоидат мекунад. Иқдом ва ташаббусеро, ки Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои 

миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ду соли охир дар 

бобати хониш рӯи кор гирифтаанд, яке аз бобҳои пурғановати барномаи мазкур ҳисобидан 

мумкин аст. Хониш яке аз механизмҳои боэътимоди иҷтимоигардии шахс, шиносоӣ ба ғояҳо, 

арзишҳо ва меъёрҳои ҷомеа мебошад. Одамоне, ки мутолиаи фаъол доранд, ба корҳои зерин 

қодиранд:  

1) ба фарқ кардани категорияҳои 

мушкилот, ҳамаро фаҳмида, муносибатҳои 

ихтилофи зуҳуротро муайян мекунанд;  

2) ба вазъият мутаносибан баҳо медиҳанд 

ва роҳҳои ҳалли мушкилро зудтар меёбанд;  

3) қувваи ҳофиза ва хаёли фаъол доранд;  

4) нутқашон бурро, ифоданок ва аз ҷиҳати 

захираи луғат бойтар аст;  

5) боз ҳам дақиқтар таҳия кардаву 

навишта метавонанд;  

6) бо осонӣ дар иртибот мепайванданд ва 

дар муошират озоданд; 

7) ба мустақилият ва озодиҳои дохилӣ эҳтиёҷоти бештаре дошта, дар муҳокима ва рафтор 

мустақил ва назари интиқодӣ доранд.  

Ҳамин тавр, хониш сифатҳои шахсиро рушд дода, инсонро аз ҷиҳати иҷтимоӣ комил 

мегардонад. Хониш, инчунин, воситаи муҳимтарини нигоҳ доштани неруи зеҳнӣ ва 

фарҳангии ҷомеа мебошад ва он хотираи фарҳангии миллат аст. Саволи “чӣ бояд хонд?” дар 

худ фаҳмиши бузурги иҷтимоию фарҳангиро ифода мекунад. Аҳамияти иҷтимоии адабиёти 

бадеӣ он қадар яксон нест. Арзиши адабиёти классикӣ дар тӯли асрҳо озмуда шудааст. Он 

ҳеҷ гоҳ пир нашудааст ва то вақти зинда будани инсон пир нахоҳад шуд. Аммо дар адабиёти 

муосир низ як гурӯҳ нависандагоне пайдо шудаанд, ки қодиранд асарҳои баландсифат ва 

воломазмунро эҷод кунанд. Мушкилоти мутолиа на танҳо ба хониши адабиёти бадеӣ, илмӣ 

ва касбӣ нигаронида шудааст. Ин мушкилоти аз худ кардани донишҳои иттилоотӣ ва 

Дар даврони вусъати технологияи 

иттилоотӣ ва дигаргуниҳои босуръати 

иҷтимоӣ, хониш беш аз пеш муҳимтар 

мегардад. Он ба яке аз васоити калидии 

рушди иттилоот ва дониш, маърифат ва 

салоҳияти фарҳангӣ мубаддал гаштааст 

ва аз ин рӯ, ба дастгирии мақсаднок ниёз 

дорад. Нақши хониш дар такомули 

маънавӣ ва иқтисодии ҷомеа то ба ҳол 

ҳамчун мушкилоти миллӣ пурра дарк 

нашудааст ва коҳиши ҳавасмандӣ ба 

хониш ҳамчун падидаи харобиовар дар 

ҷомеа муайян нагардидааст. 
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фарҳанги гузашта ва ҳозира аст. Таҳқиқот нишон медиҳанд, ки дар заминаи истифодаи васеи 

воситаҳои мултимедия ва хусусан, интернет одамон аксар вақт ба барномаҳои фароғатӣ рӯй 

меоранд, ки ягон фишори равониро талаб намекунад. Барои рафъи ин вазъияти вазнин аз ҷониби 

тамоми сохторҳои муассисавӣ, ҷомеаи шаҳрвандӣ ва ҳам давлат саъю кӯшиши зиёд лозим аст. 

Комилан возеҳ аст, ки инкишофи малакаи хониш ҳам чун як салоҳияти асосии таълимӣ ва ҳатто 

муҳимтар аз ҳама, муҳаббат ба хониш аз оила ва мактаб, ки ниҳодҳои муҳимми иҷтимоӣ ба 

ҳисоб мераванд, вобаста аст. 

Солҳои охир фаъолияти волидон ва мактабҳо дар ташаккули ҳавасмандӣ ба мутолиа дар 

кӯдакон ва наврасон ба таври назаррас коҳиш ёфтааст. Оила, ки яке аз ниҳодҳои муҳимми 

ҷомеа ва давлат мебошад, ба дастгирии ҳамаҷонибаи давлат ниёз дорад, зеро бе он рисолати 

олии тарбиявии худро иҷро карда наметавонад. Инчунин, ин мушкилот дар назди маориф, 

алахусус, мактабҳо қарор дорад. Бисёр ҷомеашиносон бар он ақидаанд, ки ҳанӯз дар давраи 

таҳсил дар макотиби миёна мутолиаи китоб аз байн меравад. Дар солҳои 70-ум ва то миёнаи 

солҳои 80-уми асри гузашта 90-93% аҳолӣ мунтазам китоб мехонд. Ҳар як оила ба 2-3 

рӯзнома обуна мешуд. Ин далелро бисёр омӯзгорони собиқадор тасдиқ менамоянд. 

Сабабҳое, ки омӯзгорон иброз медоранд, гуногунанд. Албатта, хондан кори саҳл нест. 

Ҷомеаи солими шаҳрвандӣ таълими меҳнатдӯстиро, ки як омили он мутолиаи осори адибон 

аст, дар кӯдакон пешбинӣ мекунад. 

Мутолиа дар ҳаёти инсон чӣ нақш мебозад? Ин масъала бояд дар меҳвари таваҷҷуҳи ҳар 

як фарди ватандӯст бошад. Ҳамарӯза омӯзгорон дар бораи он, ки хондани китоб ва 

фаҳмидани мундариҷаи он муҳим аст, ба шогирдон нақл мекунанд. Хонанда дарк мекунад, 

ки мутолиа ба инсон барои аз нав дида баромадани арзишҳо дар зиндагӣ кумак мекунад ва 

барои комилан дарк кардани ояндаи нек мусоидат менамояд. Адабиёт ба одамон дар бораи 

олами атроф, рӯҳияи инсон, муҳаббат ва нафрат ғояҳои гуногун медиҳад. Агар одам ҳангоми 

хондан дард ё ягон эҳсосотро фаро гирад, ин маънои онро дорад, ки ӯ чизеро дубора ба кор 

мегирад, муносибати муайянро ба ҳама гуна арзишҳо ташаккул медиҳад. Ин ҳадафи адабиёт 

бедор кардани ҳисси муайян дар хонанда ва нақши асосии он дар ҳаёти инсон аст.  

Ҳамин тавр, нақши адабиёт дар ҳаёти одамон бениҳоят бузург аст: ҳангоми хондани баъзе 

асарҳо шахс дониш ба даст меорад, нуқтаи назари гуногун ташаккул меёбад, он метавонад 

арзишҳои ахлоқиро аз нав эътироф кунад ва сифатҳои муҳим ва заруриро дар худ ба вуҷуд 

оварад. Китоби “Тоҷикон”-и Бобоҷон Ғафуров садсолаҳо ҷовидон боқӣ хоҳад монд. Дар 

баробари донистани таърихи гузаштаи худ ҳар фард метавонад созандаи ояндаи худ бошад 

ва дар баробари ин дар таҳкими худогоҳии худ нақши асосӣ бозад. Асарҳои безаволу 

пурҳикмати Пешвои муаззами миллат, ки таърихи аҷдодамон ва даврони соҳибистиқлолии 

меҳанро дар хеш таҷассум менамоянд, баҳри ҷавонону наврасони мо беҳтарин намунаи 

ҷавонмардии аҷдодон мебошанд.  

Пас ҷавонону наврасонро зарур аст, ки мунтазам ба мутолиаи ин асарҳо машғул гардида, 

дар худ ҳисси баланди ватандӯстиро пайдо намоянд. Хуб мешуд, ки ин асарҳои пурҳикмату 

пурмазмунро ба рӯйхати адабиёти тавсияшаванда барои иштирокчиёни озмуни ҷумҳуриявии 

“Фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст” дохил намоянд, то ҷавонону наврасони кишвар аз ин асарҳо 

баҳравар гашта, бар нафъи миллати китобдору китобхони тоҷик садо диҳанд.  

 

Маҳбубҷон МАЛИКОВ –  

омӯзгори мактаби №16,  

ноҳияи Айнӣ 
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ШЕВАИ ТАЪЛИМ 
 

ЯК СОАТ БО БИНОӢ 
 

(Таълими ду ҳикояи Камолиддин Биноӣ дар синфи 5) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Салоҳиятҳо: 
- Хонандагон давоми ҳодисаҳои матнро пешгӯӣ карда, оид 

ба натиҷаи амали симоҳои ҳикояҳо хулоса мебароранд; 
мақсаду муҳтавои ҳикояҳоро муайян мекунанд; рафтор, 

кирдор, амалиёту муносибати симоҳои матнро таҳлил карда, аз нигоҳи худ баҳо медиҳанд; 
маҳорати хониши адабии худро такмил медиҳанд; матни ҳикояҳоро мехонанд, мазмуни онҳоро 
ба хотир оварда, нақша тартиб медиҳанд. 

Мақсади дарс: мухтасар ба зиндагиномаи адиб шинос шуда, ба вазъи иқтисодию сиёсии 
даврони зиндагии ӯ баҳо додан; паҳлуҳои ахлоқӣ: тарбиявии ҳикояҳоро муайян кардан;  мақсади 
муаллифро дар ин ё он ҳикоя муайян карда, хулосаи мантиқӣ баровардан; ҳангоми қироати матн 
ба интонатсия, задаи мантиқӣ ва задаи ҳиҷоӣ риоя кардан; ҳангоми таҳлили мазмуни ҳикояҳо ба 
меъёрҳои забони адабӣ риоя намудан; аз рафтору амали симоҳо хулоса бароварда, панд 
гирифтан; тавассути ҳикояҳо тарбия кардани хонандагон дар рӯҳияи хушахлоқӣ, мулоҳизакорӣ, 
ҳамнишин будан ба шахсони боодоб, дурӣ ҷустан аз рафиқони баду бадахлоқ; дар зиндагӣ аз рӯи 
шиори «Сад бор чен куну як бор бур» амал кардан. 

Маводи таълим: 
Китоби дарсӣ, достони «Беҳрӯзу Баҳром», сурати адиб, тахтаи электронӣ. 
Баёни мавзӯи нав: Мухтасари шарҳи ҳоли Камолиддин Биноӣ ва ҳикояҳои «Ҳамнишини 

бад», «Марди аблаҳ». Пеш аз оғози хониши ифоданок калимаҳои душворфаҳмро тавассути 
тахтаи электронӣ шарҳу тавзеҳ медиҳам. Ин тартиби кор дар самти амиқ дарк кардани мазмуни 
ҳикояҳо ва ғанӣ гардонидани захираи луғавии хонандагон мусоидат мекунад. Чун намуна аввал 
ман ҳикояи «Ҳамнишини бад»-ро қироат мекунам. Ҳангоми қироат ба ҷойи ист (пауза), 
интонатсияи калимаҳо, задаи мантиқӣ ва задаи ҳиҷоҳо риоя мекунам. Сипас, хониши занҷиравӣ ё 
силсилавии хонандагонро ба роҳ мемонам. Дар ин намуди хониш шогирдон ду ва чормисраӣ 
хонда, мазмуни онҳоро дар доираи забони адабӣ ифоданок нақл мекунанд. Силсиласаволҳо 
баҳри фаҳмиши дониш, ташаккули нутқи шифоҳии хонандагон ва дар рушди неруи зеҳнии онҳо 
кумак расонида метавонанд. Бинобар ин, ман қариб дар ҳамаи дарсҳои худ аз ин гуна саволҳо 
истифода мебарам.Чунончи: 

- Камолиддин Биноӣ дорои кадом қобилиятҳо буд? 
- Аз чӣ сабаб шоир зуд кушта мешавад? Дар ин бора чӣ медонед? 
- Дар ҳикояи «Марди аблаҳ» сухан дар бораи чӣ меравад? Оё метавонем номи ҳикояро ба 

таври дигар гузорем? 
- Аз ҳикояи «Ҳамнишини бад» чӣ чизи нав гирифтед? 
- Аз ин ҳикоя чӣ хулоса баровардед? 

Дар Барномаи таълими адабиёти тоҷик дар 

синфҳои 5-11, ба таълими ҳаёт ва эҷодиёти 

Камолиддин Биноӣ дар синфи 5-ум 3 соат ҷудо 

шудааст. Ман ҳамчун омӯзгори ин фан соати 

аввалро ба таълими мухтасари шарҳи ҳоли шоир 

ва ду ҳикояи ӯ аз достони «Беҳрӯзу Баҳром» - 

«Ҳамнишини бад» ва «Марди аблаҳ» мебахшам. 
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- Доир ба мазмуни ҳикоя кадом зарбулмасали халқиро ба хотир овардан мумкин аст? 
- Ба фикри шумо кори Беҳрӯз дуруст буд? 
- Аз овардани ин ҳикоя мақсади адиб чист? 
Пас аз ба саволҳои боло ҷавоб гирифтан кори гурӯҳиро ташкил мекунам. Бояд гуфт, ки кор 

дар гурӯҳҳо яке аз фаъолиятҳои самараноки таълими ҳамкорӣ (интерактивӣ) буда, дар якҷоягӣ бо 
маслиҳати ҳамдигар бо истифода аз неруи зеҳнии гурӯҳи муайян дар ҳаллу фасли масъалаи 
муҳимми таълим нақши муассир дорад. Кори гурӯҳиро аз кори дунафара ба роҳ мондан беҳтар 
аст, зеро он хонандагонро барои кор кардан дар гурӯҳи чор ва шашнафара омода мекунад. 

Ташкили кори дунафара. Шогирдонро ба ду гурӯҳ ҷудо карда, чунин супориш медиҳам: 
Гурӯҳи якум: Хислатҳои неку бади симоҳои ҳикояҳоро дар ҷадвали зерин нависед. 

Ҳикояи «Ҳамнишини бад» 
Беҳрӯз Баҳром 
боодоб,… бадахлоқ,… 

Гурӯҳи дуюм: Сифатҳои ҳамнишинони Баҳромро аз матн ёфта нависед. 
Хонандагон кори мустақилонаи худро мехонанд, бо якдигар дар ҳамин мавзӯъ саволу ҷавоб 

мекунанд ва фаъолияташонро муҳокима менамоянд. Бо ин васила ғалат ва нофаҳмиҳоро дарк 
намуда, онро бартараф мекунанд. 

Кори амалӣ: Ҳангоми иҷрои корҳои амалӣ хонандагонро ба гурӯҳҳо ҷудо кардану ба ҳар 
гурӯҳ дар алоҳидагӣ супориш додан беҳтар аст.  

Чунончи: 
Гурӯҳи якум: Чор мисраи «Таъкид»-ро (саҳ.142) хонед ва мазмуни онро шарҳ диҳед. 
Гурӯҳи дуюм: «Хӯша»-ро хонед ва мавзӯъҳои эҷодиёти адибро муайян карда, дар доирачаҳо 

нависед. 
Намуна: 

 
 Гурӯҳи сеюм: Мисраи «Аз харӣ шуд пиёда мардаки хар»-ро шарҳ диҳед. Чаро шоир ин тавр 

гуфтааст? 
 Гурӯҳи чорум: Ба саволи «Чаро ба ашхоси бад нишинӣ, бад мешавӣ?», фикру андешаи 

худро нависед. 
Хулоса ва арзёбӣ: Дар охири дарс бо чунин саволҳои ташаккулдиҳанда аз дарси имрӯза 

хулоса бароварда, дониши хонандагонро арзёбӣ мекунам, яъне ба мақсади дарси имрӯза 
бармегардам: 

- Аз ин ду ҳикояи адиб баҳри худ чӣ чизи нав гирифтед? 
- Кадом ҳикоя ё порчаҳои шеърии дарси гузашта ба мавзуи дарси имрӯза монандӣ дошт? 
- Кадом лаҳзаҳои дарс ба шумо маъқул шуд? Чаро? 
- Аз баҳои Алишер Навоӣ ба Камолиддин Биноӣ шумо ба чӣ хулоса омадед? 
- Мақсади муаллиф аз овардани ин ду ҳикоя дар чист? Ба фикри шумо, адиб дуруст амал 

кардааст? 
Супориши вазифаи хонагӣ: Аз зарбулмасалҳои «Аз одами бад ҳазар» ва «Бо 

моҳ шинӣ, моҳ шавӣ, бо дег шинӣ, сиёҳ шавӣ» истифода бурда, андешаҳои худро 
нависед. 

Зуҳро ХОЛОВА – омӯзгори мактаби 
 №36, ноҳияи Шоҳмансур 
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ИНТИХОБИ КАСБ 
 

ДУХТУР БИСЁР ШАВАД, ХУБ, АММО… 
шартҳои онро ба шогирдон омӯзондан хубтар 

 

Ҳамасола ба мо анъана шудааст, ки аз шогирдон тавассути саволнома доир ба 

масъалаҳои гуногун андешаҳоро гирдоварӣ намоем, то мушкилоти мавҷударо дар самтҳои 

таълиму тарбия муайян карда, барои рушди фаъолият ва маърифати онҳо тадбире 

андешем. Дар ҳамкорӣ бо роҳбарони синфҳои 9 ва 11 имсол пурсишнома оид ба интихоби 

касб гузаронидем, ки дар он 107 нафар хонанда иштирок намуд. Хулосаи онро тавассути 

нақша манзури шумо мегардонем. Чунончи: 

 

 

Пурсиш нишон дод, ки 52 нафар (48,6%) табиб, 10 нафар (9,3%) иқтисодшинос, 8 нафар (7, 

5%) ҳуқуқшинос, 8 нафар (7,5%) тоҷир, 6 нафар (5,6%) соҳибкор, 5 нафар (4,7%) барномасоз, 4 

нафар (3,3%) тарҷумон, 2 нафар (1,9%) муҳандис, 2 нафар (1,9%) меъмор (архитектор), 2 нафар 

(1,9%) рӯзноманигор, ронандаи ҳавопаймо, сафир, шарқшинос, сармуҳосиб, тарроҳ, дӯзанда, 

ошпаз, сароянда (1- нафарӣ) шудан мехостанд. 

Чи тавре ки мебинем, 48,6 % хатмкунандаи синфҳои 9 ва 11 касби бошарафи табибиро 

писандидаанд. Чаро? Дар ҳоле ки касби пизишкӣ аз хонанда, қабл аз ҳама, дониши баланд, 

ҷаҳонбинии васеъ, сабру дурандешӣ, сухандонию суханварӣ, ҷасорату далерӣ, хушмуомилагию 

хушгуфторӣ, одобу ахлоқи ҳамидаро тақозо менамояд, оё шогирдон омодаанд? 

Мо оид ба таъсири сухан, донистану ҳусни баён ва доруи шифобахш будани он чанд ҳарф 

мегӯем, то шогирдон аз нозукиҳои касби интихобкардаашон огоҳӣ дошта бошанд. 

№ Номгӯи касб Теъдод Фоиз Эзоҳ 

1 табиб (духтур) 52 48,6  

2 иқтисодшинос 10 9,3  

3 ҳуқуқшинос 8 7,5  

4 тоҷир 8 7,5  

5 соҳибкор 6 5,6  

6 барномасоз 5 4,7  

7 тарҷумон 4 3,3  

8 муҳандис 2 1,9  

9 меъмор (архитектор) 2 1,9  

10 рӯзноманигор 2 1,9  

11 ҳавонавард 1 1,0  

12 сафир 1 1,0  

13 шарқшинос 1 1,0  

14 сармуҳосиб 1 1,0  

15 тарроҳ 1 1,0  

16 дӯзанда 1 1,0  

17 ошпаз 1 0,9  

18 сароянда 1 0,9  

 ҷамъ 107 100  
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Сухани нек, муомилаи хуш рӯҳи беморро болида мегардонад, қалбашро таскин мебахшад, 

дарди ӯро бамаротиб сабук мегардонад. Сухани бад одами сиҳатро рӯҳафтодаю навмед ва дарди 

беморро зиёд месозад. Таъсири хуб ё бад пайдо кардани суханро адибон аз қадимулайём дарк 

намуда, дар осорашон хеле хуб баён намудаанд. Абушакури Балхӣ таъсири суханро чунин 

тафсир намудааст:  

Шунидам, ки бошад забони сухан,  

Чу алмоси буррону теғи куҳан 

Сухан бифканад минбару дорро, 

Зи сӯрох берун кашад морро. 

Шайх Саъдӣ мефармояд, ки сухани хуб уқдакушои ҳама мушкилиҳост, агар бо ҳайвони 

бузургу бадвоҳима, амсоли фил муомилаи хушу рафтори нек намоӣ, бо як мӯйи нозук ӯро ба 

куҷое хоҳӣ, бурда метавонӣ ва ҳар чӣ гӯӣ, фармонбардорӣ хоҳад кард: 

Ба ширинзабониву лутфу хушӣ 

Тавонӣ, ки пиле ба мӯе кашӣ. 

Хонанда бояд фаҳмад, ки «беҳтарин гавҳари ганҷинаи ҳастӣ сухан аст», то даме ки сухан 

ҳаст, инсон арзи ҳастӣ мекунад, сухан ва ҷон тавъаманд ва онҳо якҷо тани инсонро тарк хоҳанд 

кард: 

Беҳтарин гавҳари ганҷинаи ҳастӣ сухан аст, 

Гар сухан ҷон набувад, мурда чаро хомӯш аст?! 

Ҳоҷӣ Ҳусайни Кангуртӣ шоир ва орифи бузурги тоҷик таъкид мекунад, ки агар Искандари 

Мақдунӣ бо зӯри шамшер дунёро тасхир карда бошад, шахсе, ки суханвар аст, метавонад бо 

шамшери забон оламеро мусаххар созад: 

Ба шамшери забон марди суханвар 

Кунад олам мусаххар чун Сикандар. 

Фирдавсии бузургвор аз ёдгории безавол будани сухан ва қимати баланд доштани онро 

хотиррасон менамояд: 

Сухан монад андар ҷаҳон ёдгор, 

Сухан беҳтар аз гавҳари шоҳвор. 

Ба ин тариқа, зарур медонем, барои осон гардондани мушкилоти интихоби касб чанд 

пешниҳод намоем: 

 1. Омӯзгорони фанниро лозим аст, ки дар раванди таълим, вобаста ба мавзӯъ ба тарбияи 

касбинтихобкунии хонандагон диққати хоса зоҳир намоянд; 

2. Роҳбарони синфро зарур аст, ки ҳангоми ба роҳ мондани машғулиятҳои тарбиявӣ ба 

масъалаи тарбияи касбинтихобкунии хонандагон эътибори ҷиддӣ диҳанд ва масъулияти касбу 

ҳунарро ба шогирдон дуруст шарҳу тавзеҳ бахшанд; 

3. Омӯзгорони забон ва адабиёти тоҷик дар мавзӯъҳои «Касби ман – ифтихори ман», «Касби 

дӯстдоштаи ман», «Мероси падар хоҳӣ, касби падар омӯз», «Касбу ҳунар - чашмаи зоянда ва 

давлати поянда» ва ғайра аз хонандагон эссе ва иншоҳои хонагӣ гиранд; 

4. Бо табибони ҳозиқ ва намояндагони касбу ҳунарҳои гуногун (аз қабили иқтисодшинос, 

ҳуқуқшинос, тоҷир соҳибкор, барномасоз ва ғайра) вохӯриҳо баргузор бояд намуд, то ки 

шогирдон аз масъулияти касбу кор дуруст огоҳӣ дошта бошанд.  

5. Хонандагон бояд дар бораи ҳар як касбу ҳунар маълумоти саҳеҳ дошта бошанд ва дарк 

намоянд, ки барои ба мақсад расидан ба омӯзиши фанҳои таълимӣ бештар ва амиқтар машғул 

шаванд. 

Муҳаммадраҳим ТОШПӮЛОДОВ –  

равоншиноси литсейи №2 барои  

хонандагони болаёқати шаҳри Душанбе 
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РОБИТАИ ФАНҲО 
 

ХАТТИ РОСТ ВА 

МАВҚЕИ ОН ДАР 

ГЕОМЕТРИЯ 
 
Мақсади матлаби мо низ ба яке аз чунин 

самтҳо равона карда шуда, дар дарсҳои 

геометрия ва алгебра сохтани хатти рост 

тавассути техникаю технологияҳои замонавӣ 

ё худ тавассути тахтаи синфӣ ва коғазу 

асбоби аёнӣ истифодаи васеи худро соҳиб гарданд, зеро барои фанни геометрия ин самт яке аз 

шартҳои асосист. Фанни геометрия яке аз бахшҳои асосии фанни математика ба шумор меравад 

ва доир ба пайдоиши он аз адабиёти дарсию иловагӣ 

маълумоти кофиро дастрас менамоем. Ҳаминро 

дақиқан қайд кардан мумкин аст, ки барои истифодаи 

умумӣ як зумра теоремаю хосиятҳое мавҷуданд, ки 

байни фанҳои алгебра ва геометрия алоқамандиро 

барқарор мекунанд ва дар маҷмӯъ, ҷузъҳои томи як 

фанро ифода менамоянд. Тақрибан ҳамаи бахшҳои 

дар планиметрия (геометрияе, ки дар зинаи сеюми 

таҳсилот омӯзонида мешавад) омӯхташаванда 

татбиқи худро ҳамарӯза дар ҳаёт дидаанд. Мисоли ин 

гуфтаҳо сохтани ин ё он шакл дар ҳамворӣ, ёфтани 

масоҳату периметр ва дарозии тарафҳои онҳо, 

масофа, нуқта ва координатаҳои нуқта ё худ тасвири онҳо дар системаи координатаҳо мебошад. 

Ногуфта намонад, ки дар раванди омӯзиш байни фанҳои алгебра ва геометрия алоқамандиҳои 

зиёдеро дучор мешавем, ки онҳо доир ба се ҳолати хати рост, буриш ва нуқтаҳои умумӣ ва 

ғайраҳо мебошанд.  

1. Маълумоти умумӣ дар бораи муодилаи хатҳои рост. 

Доир ба қоида ва таърифҳои хатти рост маълумотҳои кофиро аз китоби дарсӣ дастрас 

намудан мумкин аст. Барои дида баромадани ҳолатҳои гуногуни хатти рост ва тасвири он дар 

системаи координатаҳо ё худ дар кадом чорякҳою аз кадом нуқтаи система гузаштанашон 

намуди умумии муодилаи хатти ростро зина ба зина тадқиқ менамоем ва шаклҳои зирини 

муодилаҳои хатти ростро ҳосил мекунем. Ҳар гуна хатти рост дар ҳамворӣ нисбат ба 

координатаҳои ҷории  бо муодилаи дараҷаи яки  муайян 

карда мешавад ва баръакс, ҳар гуна муодилаи хаттии (1) хатти ростро ифода менамояд. Дар 

муодилаи (1)  – доимиҳои ихтиёрианд. Ин муодиларо муодилаи умумии хатти рост 

меноманд. Ҳолатҳои зерини муодилаи (1)-ро дида мебароем. 

1. Бигзор,  бошад, он гоҳ формулаи (1) намуди  ё -

ро мегирад. Ин формулаи муодилаи хатти ростест, ки аз нуқтаи -и тири  (ордината) 

гузашта, ба тири  (абсисса) параллел мебошад. 

Табиати инсонӣ чунин марказонида 

шудааст, ки агар чизеро дидӣ, ранги он, 

шаклу андозаи он, вазну сифати он ва 

дигар паҳлуҳои сифатияш дар хотир 

нақш мебандад. Аз ин лиҳоз, дар раванди 

омӯзиши мавзӯъҳои сифати тасвирдошта 

истифодаи аёният ҳатмӣ, саривақтӣ ва 

мақсаднок буда, муаллимон вазифадоранд, 

ки онҳоро бо дасти худ (агар шароит 

фароҳам бошад бо технологияҳои 

замонавӣ) тасвир намуда, ба шогирдон 

нишон диҳанд. 
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2. Бигзор,  бошад, он гоҳ формулаи (1) намуди  ё 

-ро мегирад ва ин муодилаи хатти росте мебошад, ки ба нуқтаи -и тири  

(ордината) параллел мебошад. 

3. Бигзор,  бошад, он гоҳ -ро ҳосил мекунем, 

ки ин ҳам бошад, формулаи муодилаи хатти рости аз ибтидои системаи координатаҳои декартӣ 

гузашта, дар чорякҳои  – и координатӣ мехобад. 

4. Бигзор,  бошад, он гоҳ мувофиқан 

формулаҳои хатти рости -ро ҳосил мекунем, ки маҷмӯи нуқтаҳои тирҳои 

-ро ифода мекунанд. 

2. Муодилаи хатти рост бо коэффитсиенти кунҷӣ. 
Аз курси алгебраи синфи 7 маълум аст, ки бахше аз фанни геометрияро мавриди омӯзиш 

қарор медиҳад. Яъне, муодилаи хатти рости аз ибтидои системаи координатаҳо гузаранда 

, муодилаи хатти росте, ки берун аз ибтидои системаи координатаҳо гузаранда 

 ва ҳолати дигари онҳо ба ҷумлаи боло гувоҳ шуда метавонад. 

Аз муодилаи умумии хатти рост -ро нисбат ба  ифода мекунем: 

 

ки дар ин ҷо  ишора карда шудаанд. Формулаи (2)-ро муодилаи хатти 

рост бо коэффитсиенти кунҷии  ва аъзои озоди  меноманд. Агар дар формула  

ҳамчун коэффитсиенти кунҷӣ маълум бошад, он гоҳ аз он кунҷи байни хатти рост ва тири -ро 

дар шакли  муайян карда метавонем, яъне тангенси кунҷи байни хатти рости 

додашуда ва тири -ро коэффитсиенти кунҷии хатти рост меноманд. 

Дар синфи 7 хонандагон ба функсияҳои тригонометрӣ шинос нестанд ва мавзӯи 

коэффитсиенти кунҷии хатти ростро меомӯзанд. Гуфтан мумкин аст, ки коэффитсиенти назди 

тағйирёбандаи -ро ба сифати коэффитсиенти кунҷии хатти рост қабул кардан мумкин аст ва 

доир ба ин нуқта дар пунктҳои минбаъда маълумоти мукаммал дода шудааст.  

3. Нуқтаи буриши хатҳои рост. Сохтани хатти рост аз рӯйи муодилаи он. 

Боз яке аз алоқамандиҳои алгебра ва геометрияро дар синфи 7-ум дида мебароем. Ин 

алоқамандӣ байни системаи муодилаҳои хаттии дуномаълума бар нуқтаи буриши ду хатти рост 

мебошад. Гуфтан мумкин аст, ки ҳамаи хосиятҳои лозимаи ёфтани буриши нуқтаи буриши ду 

хатти рост ба хосиятҳои ҳалли системаи муодилаҳои хатти дуномаълума мувофиқат менамоянд, 

бинобар ин, ҳалли якумиро бар методу усулҳои алгебравӣ мегузаронанд. Масалан, барои он ки 

ду хатти рост ҳамдигарро буранд шарт ва зарур аст, ки онҳо координатаҳои ягона дошта бошанд 

ё ин ки решаҳои як муодила дуюмиро низ қаноат карда тавонанд ва ин ҳам қоидаи асосии ҳалли 

системаи муодилаҳои дуномаълума мебошад. 

Бигзор, ду хатти рости  дода шуда бошад ва 

талаб карда шудааст, ки нуқтаи буриши онҳо ёфта шавад. Азбаски ин нуқта дар ҳар яке аз ин ду 

хатти рост мехобанд, координатаҳои он бояд муодилаҳои ҳар ду хатти ростро қаноат намояд. 

Ҳамин тариқ, барои ёфтани координатаҳои нуқтаи буриши ду хатти рост системаи 

муодилаҳои  
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-ро ҳал кардан лозим аст. 

Қайд кардан бамаврид аст, ки системаи муодилаҳои мазкурро метавонем бо роҳҳои 

мухталиф вобаста ба салоҳият ва савияи саводнокии ҳалкунанда ба ҳал расонем. Зеро муҳим 

методи ҳал набуда, балки ёфтани решаҳои система мебошад ва ҷуфти решаҳои системаи мазкур 

координатаҳои нуқтаи буриши хатҳои рост ба шумор меравад. 

Мисол. Системаи муодилаҳои -ро ҳал мекунем. 

Ҳал: Барои ба ҷавоб расонидани ин мисол хосиятҳои системаи муодилаҳои хаттии 

дуномаълума, ҳамаи хосиятҳои муодилаҳои хаттии якномаълума, амалҳои арифметикӣ бо 

ададҳои гуногуналомату якхелааломат, ихтисор ва хосияти асосии касрҳо, хосиятҳои 

вобастакунии як номаълум ба номаълуми дигар (вобаста ба салоҳияти омӯзгор ва дараҷаи осонии 

номаълуми гузоришшаванда), хосиятҳои кушодани қавсҳо самтҳои ҷараёни ҳал ба шумор рафта, 

аз нигоҳи дигар як намуди робитаҳои дохилифаннию байнифаннӣ ба шумор мераванд. 

Дақиқан маълум аст, ки номаълуми -ро аз муодилаи дуюми система бо  вобаста 

шуморида, баробарии -ро ҳосил мекунем ва ҳангоми онро дар муодилаи якум 

гузоштан имконияте ба даст меорем, ки аз муодилаи хаттии дуномаълума ба муодилаи хаттии 

якномаълумаи  дучор мегардад. Ҳангоми ҳал кардани муодилаи 

қайдшуда решаи номаълуми -ро меёбем, ки ин ҳам ба  баробар мебошад. Дар сурати 

гузоштани рақами  дар муодилаи гузоришиамон ба ҷойи тағйирёбандаи мувофиқ қимати 

номаълуми дигариро меёбем ва дар ин раванд ҷуфти решаҳои системаи муодилаҳои хаттии 

дуномаълумаи додашударо соҳиб мегардем. Гуфтаҳои болоро бо забони математикӣ баён 

мекунем. 

 

 

 

 

 

Ҳамин тариқ,  нуқтаи буриши ин хатҳои рост мебошад. 

Чӣ гуна сохтани хатти ростро аз рӯйи муодилаи он дида мебароем. Барои сохтани хатти рост 

аз рӯйи муодилаи он ду нуқтаи онро донистан кифоя аст. Барои муайян кардани ҳар яке аз ин 

нуқтаҳо қимати яке аз координатаҳоро ихтиёрӣ интихоб намуда, қимати мувофиқи дигарро аз 

муодила меёбем. 

Агар  муодилаи умумии хатти рост дар ҳолати  бошад, 

он гоҳ барои сохтани хатти рост, нуқтаҳои буриши онро бо тирҳои координатаҳо ёфтан лозим 

аст. 

Мисол. Хатти рости -ро месозем. 
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Ҳал: Нуқтаҳои буриши хатти рости додашуда ва тирҳои координатаҳоро меёбем. Агар 

 бошад, он гоҳ  мешавад. Ҳангоми  будан, 

-ро ҳосил мекунем. Нуқтаҳои ҳосилшудаи -ро дар 

системаи координатаҳои декартӣ қайд намуда, аз рӯйи онҳо хатти ростро мегузаронем ё ба 

ибораи дигар, нуқтаҳоро ба ҳам пайваст мекунем. 

4. Муодилаи хатти рост нисбат ба порчаҳо. 

Дар боло зикр кардем, ки ҳангоми табдилдиҳиҳои алгебравӣ аз як формула ва ин ё он 

муодила намудҳои гуногуни эквивалентии (айниятан баробари) ҳамон формуларо ҳосил 

мекунем, ки дар натиҷа метавонем барои паҳлуҳои гуногуни мавзӯъ 

истифода кунем. Масалан, вобаста ба талабот ва мавқеи 

истифодабарии масъалаҳои суръату вақт аз формулаи масофа як-як 

онҳоро ёфтан мумкин аст. Айнан чунин муносибатро метавонем аз 

формулаи масоҳат, периметр нисбат ба дарозии тарафҳои росткунҷа 

ва дигар фигураҳои муносиб пайдо кард. Муодилаи умумии хатти 

ростро дар натиҷаи табдилдиҳи ҳаноми тақсим кардани ҳамаи аъзои 

он бо аъзои озоди  муодилаи зеринро ҳосил мекунем, ки баъди 

гузориши  ба чунин шакл омадааст:  

 
Муодилаи (3)-ро муодилаи хатти рост дар порчаҳо меноманд. Ин хатти рост тирҳои 

координатаҳоро мувофиқан дар нуқтаҳо мебуранд. 

Мисол. Муодилаи хатти рости нисбат ба порчаҳоро барои муодилаи хатти рости аз нуқтаҳои 

 гузаранда созед. 

Ҳал: Барои ҳал кардани мисоли мазкур аввал муодилаи онро аз рӯйи координатаҳои 

додашуда месозем ва ҳангоми тақсим кардани ҳамаи аъзои он бо аъзои озодаш муодилаеро ҳосил 

мекунем, ки барои муодилаи ҳосилкардаамон нисбат ба порчаҳо ном дорад. 

 

 

 

 
5. Кунҷи байни ду хатти рост. 

Кунҷи байни ду хатти рост яке аз мавзӯъҳои дигаре мебошад, ки дар курси алгебраи синфи 7 

мавриди омӯзиш қарор дода шудааст. Аниқтараш, дар он ҷо 

мавзӯи мазкур ҳамчун сохтани хатти рост мавриди баҳс қарор 

дода шудааст ва ҳангоми омӯзиши васеи он метавонем ба мақсади 

пункти 5 оварда расонем. 

Бигзор, ба мо хатҳои рости якдигарро бурандаи  

  

 
дода шуда бошад. Он гоҳ дар нуқтаи буриши кунҷҳои ҳамсояи 

бузургиашон -и -ро ташкил менамоянд, ки 
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аз ин кунҷҳои ҳамсоя якеашонро муайян кардан кифоя аст. Масалан, агар -ро ёбем, он гоҳ аз 

он -ро низ аз формулаи  ошкор карда метавонем. Аз ин формулаҳо муодилаи 

хатҳои рост бо коэффитсиентҳои кунҷиро тартиб медиҳем: 

 
Ҳолатҳои гуногуни ҷойгиршавии хатҳои рост ҷой доштанаш мумкин аст. Яке аз ин ҳолатҳо 

дар таҳти кунҷи  бурида гузаштани хатҳои рост мебошад. Кунҷи байни он ду хатти рост 

мувофиқи формулаи зерин муайян карда мешавад:  

Аз формулаи (6) ҳангоми  будан -ро ҳосил мекунем, ки ин ҳам шарти 

парпараллели идути ростро мусоидат мекунад. Яъне, агар баробарии  иҷро шавад, 

хатҳои рости (5) ба ҳам параллел ҳисобида мешаванд. Агар дар ин ҷо  ё 

 бошад, он гоҳ  мешавад, ки ин ҳам дар математика маъно надорад, 

зеро ба нул тақсим кардани ҳеҷ кадом адад имконият надорад. Айнан чунин муносибати 

тригонометрии онро барои маъно надоштани тақсим ба нул қабул мекунем ва дар ин замина 

қимати  мувофиқ аст, ки он ҳам маънои перпендикуляр будани хатҳои ростро дорад. Аз ин 

гуфтаҳо хулоса мебарояд, ки шарти   ё  (7) шарти перпендикулярии ду 

хатти ростро дар ҳамворӣ қаноат мекунад. 

Мисол. Кунҷи байни хатҳои рости -ро меёбем. 

Ҳал: Барои хатҳои рости додашуда  аст. Мувофиқи формулаи (6) 

кунҷи байни ин ду хатти ростро меёбем: 

 

Аз ин ҷо маълум гашт, ки яке аз ин кунҷҳои байни хатҳои рости додашуда ба  

баробар будааст. 

6. Муодилаи хатҳои рости аз як ва ду нуқта гузаранда. 

Аз аксиомаҳои асосии геометрия маълум аст, ки аз як нуқтаи ҳамворӣ маҷмӯи беохири 

хатҳои рост ва аз ду нуқтаи ҳамворӣ фақат ва фақат якто хатти рост гузаронидан мумкин аст, дар 

акси ҳол маҷмӯи хатҳои рости ҳамоя ҳосил мешаванд. Агар хатти рост аз нуқтаи  бо 

равиши муайян гузарад, он гоҳ муодилаи он намуди зеринро мегирад: 

 

Бигзор, ба мо ду нуқтаи  ва  дода шуда бошад ва хатти рости аз нуқтаи 

 гузарандаи (8), аз нуқтаи  низ гузарад, он гоҳ координатаҳои нуқтаи  

муодилаи (8)-ро қаноат мекунонанд, яъне, 

 

 
Аз формулаҳои (8) ва (9) баробариҳои зеринро ҳосил мекунем: 
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Аз ин ҷо формулаеро ҳосил мекунем, ки формулаи муодилаи хатти рости аз ду нуқта 

гузаранда ном дорад:  

Мисол. Муодилаи хатти ростеро, ки аз ду нуқтаи  мегузарад, 

месозем. 

Ҳал: Барои ҳал кардани мисоли мазкур аз формулаи (10) истифода мебарем ва дар натиҷаи 

табдил додану иҷрои амалҳои мавҷуда муодилаи хатти рости аз ду нуқта гузарандаро ҳосил 

мекунем. 

Қайд кардан ба маврид аст, ки муодилаи ҳосилшуда ҳатман чунин муодилае бошад ҷуфти 

решаҳои дар нуқтаҳо қайдшуда решаҳояш бошанд, дар акси ҳол дар раванди ҳал хатоие содир 

шудааст. 

 
Маврид ба қайд аст, ки ҳангоми иҷрои мисоли зерин аз мавзӯъҳои таносуб, ихтисори касрҳо, 

зарби адад ба бисёраъзогӣ, кушодани қавсҳо, айниятҳо, амалҳои арифметики бо ададҳои якхелаю 

гуногуналомат ва табдилдиҳиҳо истифода мебарем ва ба ин васила алоқамандии байнифаниро 

миёни алгебра, арифметика бар геометрия барқарор менамоем: 

 

 

 

 
 

Муодилаи охирони ҳосилшуда муодилаи хатти рости аз ду нуқта гузаранда номида мешавад. 

Хулоса, фанҳои алгебра ва геометрия на танҳо нисбат ба қисме аз хатҳои рост, балки барои 

аксарияти мавзӯъҳои ҳамдигар ҷузъи томи як фан - математикаро пурра карда, ҳамчун 

пуркунандаи ҳамдигар ба шумор мераванд. Аз ин сабаб, омӯзиши онро дар баробари алгебра 

бояд пурзӯр кард ва дар амал татбиқашро мувофиқа намуд. 

 

 

Бегмуҳаммад ШОДИЕВ –  

омӯзгори литсейи №3 барои хонандагони  

болаёқати шаҳри Душанбе 
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ГЕОМЕТРИЯ 
 

УСУЛҲОИ ҲАЛЛИ 

БАЪЗЕ МАСЪАЛАҲОИ 

ШАВҚОВАР 
 

Донистани стреометрия ба ҳама, 
новобаста аз касбу кор зарур ва муҳим аст. 
Донишҳои геометрӣ барои ҳалли масоили 
заминченкунӣ, кайҳоннавардӣ, мошинсозӣ, 
ҳавопаймоӣ, лоиҳакашӣ, сохтани харитаҳо, 
бинокорӣ, баҳрнавардӣ, муҳандисӣ, 

табиатшиносӣ ва ғайра бағоят заруранд. Истилоҳоти ассосии стреометрия нуқта, хати рост ва 
ҳамворӣ мебошад, аксиомаҳо дар асоси онҳо сохта мешаванд. Нуқта, порча, хатти рост, кунҷ, 
секунҷа, квадрат, давра, доира, куб, нур ва ғайра мисоли шаклҳои геометрӣ мебошанд. Дар 
планиметрия бошад, танҳо як ҳамворӣ дар назар дошта мешавад: ҳамаи шаклҳое, ки дар 
планиметрия омӯхта мешаванд, дар як ҳамворӣ мехобанд. Дар планиметрия ҳамворӣ нуқтаҳо ба 
сифати маҷмӯи универсалӣ хизмат мекунад. Маҷмӯи универсалиро дар стреометрия нуқтаҳои 
дар фазогузошташуда ташкил дода, дар он ҳамвориҳои гуногуни беохир вуҷуд доранд. Зимнан 
барои мустаҳкамнамоии донишу малакаи хонандагон чанд 
роҳи ҳалли масъалаҳоро дар кори санҷишӣ дида мебароем. 

Масълаи 1-ум 
Теорема: Суммаи кунҷҳои ҳамсоя ба 180° баробар аст. 
Исбот: ∟АОС кунҷи кушод буда, кунҷи АОВ ва ВОС 

кунҷҳои ҳамсояанд 
 

Варианти I 
Савол: Кунҷҳои ҳамсояро ёбед, агар бузургии кунҷии (градус) онҳо ҳамчун 2:3 нисбат 

дошта бошад.  
Ҳал: Бигзор, яке аз кунҷҳо 2х ва дигаре 3х бошанд. Мувофиқи масъала муодила тартиб 

медиҳем:  
2х + 3х = 180° 
5х = 180° 
х = 180° ÷ 5 
х = 36°  

Санҷиш:  
2х = 2 • 36° = 72° 
3х = 3 • 36° = 108° 
Ҷавоб: 72° ва 108°. 

Варианти II 
Савол: Кунҷҳои ҳамсояро ёбед, агар бузургии кунҷии онҳо ҳамчун 3:7 нисбат дошта бошад. 
Ҳал: Бигзор, яке аз кунҷҳо 3х ва дигаре 7х бошанд. Мувофиқи масъала муодила тартиб 

медиҳем: 
3х + 7х = 180° 
10х = 180° 
х = 180° ÷ 10 
х = 18° 

Санҷиш: 
3х = 3 • 18° = 54°  
7х = 7 • 18° = 126° 
Ҷавоб: 54° ва 126°. 

Варианти III 
Савол: Кунҷҳои ҳамсояро ёбед, агар бузургии кунҷии онҳо ҳамчун 11:25 нисбат дошта 

бошад. 
Ҳал: Бигзор, яке аз кунҷҳо 11х ва дигаре 25х бошанд. Мувофиқи масъала муодила тартиб 

медиҳем: 
11х + 25х = 180° 
36х = 180° 
х = 180° ÷ 36 
х = 5° 

Санҷиш: 
11х = 11 • 5° = 55°  
25х = 25 • 5° = 125° 
Ҷавоб: 55° ва 125°. 

Тавре дар адабиёти таълимӣ омадааст, 

геометрия як қисми математика буда, 

истилоҳи он юнонӣ ва маънояш ченкунии 

замин аст. Геометрия ба монанди алгебра 

таърихи қадим дошта, дар давлатҳои 

бостонии Миср, Бобул ва Юнон ба вуҷуд 

омада, хосияти шаклҳои геометриро 

тадқиқ ва баррасӣ менамояд ва аз ду бахш – 

планиметрия ва стреометрия иборат аст. 

Дар синфҳои 7-9 планиметрия ва дар 

синфҳои 10-11 бахши стреометрия омӯхта 

мешавад. 
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Варианти IV 
Савол: Кунҷҳои ҳамсояро ёбед, агар бузургии кунҷии онҳо ҳамчун 22:23 нисбат дошта 

бошад. 
Ҳал: Бигзор, яке аз кунҷҳо 22х ва дигаре 23х бошанд. Мувофиқи масъала муодила тартиб 

медиҳем: 
22х + 23х = 180° 
45х = 180° 
х = 180° ÷ 45 
х = 4° 

Санҷиш: 
22х = 22 • 4° = 88°  
23х = 23 • 4° = 92° 
Ҷавоб: 88° ва 92°. 

Масъалаи 2-юм 
Теорема: Суммаи кунҷҳои секунҷа ба 180° баробар аст. 
Исбот: Бояд α + β + γ = 180° бошад. Азбаски АВ || р аст, кунҷи α ва ∟1, кунҷи β ва ∟2 

кунҷҳои ___________ дохилианд. 

Аз тарафи дигар ∟1 + γ + ∟2 = 180° = 2d =  

Инак α + β + γ = ∟1 + ∟2 + γ = 180°  

 
Варианти I 

 Савол: Кунҷҳои секунҷа ҳамчун 2 : 3 : 4 нисбат доранд. Бузургии кунҷҳои секунҷаро 
ёбед. 

 Ҳал: Мувофиқи масъала муодила тартиб медиҳем. Инак,  
∟1 + ∟2 + ∟3 = 180° 

2х + 3х + 4х = 180° 
9х = 180° 

х = 180°  9 

х = 20° 

Санҷиш: 2 • 20° + 3 • 20° + 4 • 20° = 180° 
Ҷавоб: ∟1 = 40°  
∟2 = 60° 
∟3 = 80° 

Варианти II 
 Савол: Кунҷҳои секунҷа ҳамчун 3 : 4 : 5 нисбат доранд. Бузургии кунҷҳои секунҷаро 

ёбед. 
 Ҳал: Мувофиқи масъала муодила тартиб медиҳем. Инак,  

∟1 + ∟2 + ∟3 = 180° 
3х + 4х + 5х = 180° 
12х = 180° 

х = 180°  12 

х = 15° 

Санҷиш: 3 • 15° + 4 • 15° + 5 • 15° = 180° 
Ҷавоб: ∟1 = 45°  
∟2 = 60° 
∟3 = 75° 

Варианти III 
 Савол: Кунҷҳои секунҷа ҳамчун 4 : 5 : 6 нисбат доранд. Бузургии кунҷҳои секунҷаро 

ёбед. 
 Ҳал: Мувофиқи масъала муодила тартиб медиҳем. Инак,  

∟1 + ∟2 + ∟3 = 180° 
4х + 5х + 6х = 180° 
15х = 180° 

х = 180°  15 

х = 12° 

Санҷиш: 4 • 12° + 5 • 12° + 6 • 12° = 180° 
Ҷавоб: ∟1 = 48°  
∟2 = 60° 
∟3 = 72° 
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Варианти IV 
 Савол: Кунҷҳои секунҷа ҳамчун 5 : 6 : 7 нисбат доранд. Бузургии кунҷҳои секунҷаро 

ёбед. 
 Ҳал: Мувофиқи масъала муодила тартиб медиҳем. Инак,  

∟1 + ∟2 + ∟3 = 180° 
5х + 6х + 7х = 180° 
18х = 180° 

х = 180°  18 

х = 10° 

Санҷиш: 5 • 10° + 6 • 10° + 7 • 10° = 180° 
Ҷавоб: ∟1 = 50°  
∟2 = 60° 
∟3 = 70° 

Масъалаи 3-юм 
Варианти I 

Савол: Дар секунҷа α = 50° ва β = 30° мебошад. Кунҷи сеюмро ёбед: 
Ҳал: α + β + γ = 180° 
γ = 180° - (α + β) = 180° - (50° + 30°) = 180° - 80° = 100° 
Ҷавоб: γ = 100° 

Варианти II 
Савол: Дар секунҷа α = 40° ва β = 75° мебошад. Кунҷи сеюмро ёбед: 
Ҳал: α + β + γ = 180° 
γ = 180° - (α + β) = 180° - (40° + 75°) = 180° - 115° = 65° 
Ҷавоб: γ = 65° 

Варианти III 
Савол: Дар секунҷа α = 65° ва β = 80° мебошад. Кунҷи сеюмро ёбед: 
Ҳал: α + β + γ = 180° 
γ = 180° - (α + β) = 180° - (65° + 80°) = 180° - 145° = 35° 
Ҷавоб: γ = 35° 

Варианти IV 
Савол: Дар секунҷа α = 25° ва β = 120° мебошад. Кунҷи сеюмро ёбед: 
Ҳал: α + β + γ = 180° 
γ = 180° - (α + β) = 180° - (25° + 120°) = 180° - 145° = 35° 
Ҷавоб: γ = 35° 

Супоришҳо: 
Аз рӯйи кунҷҳои додашуда намуди секунҷаро муайян кунед: 
1) ∟А = 10°, ∟В = 70°, ∟С = 100°; 
2) ∟А = 60°, ∟В = 90°, ∟С = 30°; 
3) ∟А = 70°, ∟В = 80°, ∟С = 30°; 
4) ∟А = 60°, ∟В = 60°, ∟С = 60°. 

Ҷавобҳо: 
1) Секунҷае, ки як кунҷаш кунд аст, секунҷаи кундкунҷа номида мешавад. 
2) Секунҷае, ки як кунҷи рост дорад, секунҷаи росткунҷа номида мешавад. 
3) Секунҷае, ки ҳар се кунҷаш тез аст, секунҷаи таезкунҷа ном дорад. 
4) Секунҷаи, ки ҳар се тарафҳояш баробаранд, секунҷаи баробартараф ном дорад. 
Ҳамин тавр, мо, устодон ба шогирдон бояд донишҳоеро омӯзонем, ки дар ҳаёти ояндаи онҳо 

омили кушоиши мушкилиҳо бошанд. Дониш, малака ва маҳорати ҳосилнамудаи онҳо барои боз 
ҳам ободу поянда доштани ин Ватану миллат истифода бурда шавад. Ҳамчунин, мо 
вазифадорем, ки ба ҷавоби ҳар як шогирд диққати ҷиддӣ диҳем. Барои ҷалб намудани диққати 
шогирдон дар ҳалли ин ё он масъалаи проблемавии мавзӯъ супориш бояд ба ҳамаи аҳли синф 
равшан ва фаҳмо бошад. 

Дар партави эълон гардидани солҳои 2020-2040 «Бистсолаи омӯзиши ва 
рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф» дар назди 
мо, омӯзгорон ҳамин гуна вазифаи пурифтихор меистад. 

 

Маҳбуба УМИРЗОҚОВА – омӯзгори 

мактаби №16, ноҳияи Шоҳмансур 
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МЕТОДИКА 
 

ТАТБИҚИ МЕТОДҲОИ 

ИНДУКСИЯ  

ДАР МАТЕМАТИКАИ 

МАКТАБӢ 
 

 Ба ин масъала ҳангоми омӯзиши 

математика дар синфҳои поёнӣ машқҳои 

зеринро пешниҳод намудан мумкин аст: 

“Адади  ба суммаи ҳамаи 

тақсимкунандаҳояш ба ғайри худаш баробар аст . Муқаррар кунед, ки дар байни 

ададҳои аз  чанд-то чунин адад вуҷуд дорад?” 

Дар асоси санҷиш ва мушоҳидаи натиҷаи онҳо муқарар кардан мумкин аст, ки адади ба  

наздик  мебошад  Ин хулосаи қатъӣ асоснок мебошад, ба дурустии он 

ягон шубҳа нест, зеро он дар асоси яке аз 
методҳои илми индуктивӣ “методи индуксияи 
пурра” бароварда шуд. Методи индуктивӣ се 
намуд дорад: нопурра, пурра ва математикӣ. 
Индуксияи нопурра ва пурра бештар дар 
синфҳои поёнӣ ва миёна, индуксияи математикӣ 
бошад, асосан дар синфҳои болоӣ истифода 
бурда мешавад. Дар асоси методи индуксияи 
нопурра ҳолати хусусии ҳодисоту равандҳо ё 
хосияти объекти мушаххасро муоина намуда, 
сипас ба фарзияе (гипотезае) меоянд, ки он ба ҳама гуна ҳолатҳои (хосиятҳои) онҳо дурустии 
натиҷаи умумиро талқин мекунад. Аммо натиҷаи дар асоси ин метод бадастомада шубҳанок 
мебошад. Бинобар ин, барои асосноккунии онҳо дигар метод истифода бурда мешавад. Методи 
индуксияи пурра бошад, ҳама гуна ҳолати имконпазири объекти тадқиқшавандаро муоина карда, 
хулосаи қатъӣ мебарорад. Ин метод ҳамон вақт истифода бурда мешавад, ки агар объекти 
татқиқшаванда охирин бошад. Дар ҳолати беохир будани объекти тадқиқшаванда методи дигари 
индуктивӣ, “методи индуксияи математикӣ” истифода бурда мешавад. Дар таълими математикаи 
мактабӣ ҳангоми таҷрибаомӯзӣ маълум шуд, ки методҳои номбурда дар мактаб бо таври пӯшида 
истифода бурда мешаванд ва баъзе муаллимон оид ба ин методҳо тасаввуроти кофӣ надоранд. 
Камбудиҳои ҷойдошта нишон медиҳанд, ки мушкили татбиқи методҳои таълимӣ (илмӣ) дар 
омӯзиши математикаи мактабӣ то ҳоло пурра ҳалли худро наёфтааст. 

Фарзия: агар дар раванди таълими математика хонандагонро бо моҳияти ин методҳои 
тадқиқотӣ (илмӣ) шинос карда, бо ёрии машқҳои махсус ба онҳо ин методҳоро ташаккул диҳем, 
самаранокии омӯзиши математика то андозае баланд хоҳад шуд. Барои ба ин мақсад расидан мо 
дар назди худ ҳалли масъалаҳои зеринро гузоштем: 

1. Дар асоси таҳлили адабиёти методӣ, педагогӣ, психологӣ ва китобҳои дарсӣ муайян 

кардани моҳияти методҳои индуктивӣ (нопурра, пурра ва математикӣ); 

2. Нишон додани тадбиқи методҳои номбурда дар ҳалли мисолу масьалаҳои математикаи 

мактабӣ. 

Моҳияти индуксия дар таълими математикаи мактаби миёна 

Математика илми экспременталӣ, илми индуктивӣ мебошад, бинобар ин, ҳангоми кашфи 

фактҳои математикӣ мушоҳида, таҷриба ва индуксия нақши асосиро мебозад. Л.Эйлер навишта 

Математика илми индуктивӣ аст, 

бинобар ин, ҳангоми кашфи фактҳои 

математикӣ методҳои тадқиқоти (илмӣ) 

мушоҳида, таҷриба ва индуксия нақши 

асосиро мебозанд. Яке аз чунин методҳои 

таълимдиҳӣ методи “индуктивӣ” мебошад. 

Бинобар ин, аз синфҳои поёнӣ сар карда, 

ҳангоми омӯзиши математика (ва дигар 

фанҳои таълимӣ) ба хонандагон малакаҳои 

мушоҳида кардан, санҷидан, дарк кардан, 

хулоса, малакаҳои тадқиқот бурданро 

ташаккул додан зарур аст. 
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буд: “Хосияти ададҳое, ки ҳоло маълум аст, дар асоси мушоҳида ва таҷриба кашф карда шудаанд 

ва кашфи онҳо чӣ қадар пештар аз исботи қатъии онҳо ба миён омадааст.” Бинобар ин, аз 

синфҳои ибтидоӣ сар карда, ҳангоми омӯзиши математика (ва дигар фанҳои таълимӣ) дар 

хонандагон малакаҳои дарк кардан, мушоҳида кардан, тадқиқот бурданро ташаккул додан зарур 

аст. Истилоҳи “индуксия” лотинӣ буда, аз калимаи “inductio” бармеояд, ки тарҷумааш бо тоҷикӣ 

“ангезиш” мебошад. Ин методи мантиқиест, ки аз муоинааш ҳолатҳои хусусӣ ба хулосаи умумӣ 

меоварад. Индуксия аксаран аз “мушоҳида” оғоз меёбад. Сипас, вобаста ба намудҳояш тавассути 

муҳокимарониҳои мантиқӣ оид ба мавҷудияти ягон қонуният фарзияи аниқро пешниҳод 

мекунад. Индуксия се намуд мешавад: нопурра, пурра ва математикӣ.  

Индуксияи нопурра 

Ин индуксияро барои он нопурра меноманд, ки ҳангоми истифодаи он танҳо ба ҳолатҳои 

хусусӣ такя карда, фарзия бо сифати натиҷаи умумӣ бароварда мешавад. Масалан, дар китобҳои 

дарсии математикаи мактабӣ ҳангоми омӯзиши қонунҳои амалҳои ҷамъ ва зарб ва ё ҳангоми 

ҳосил намудани формулаи аъзои -уми прогрессияҳои арифметикӣ ва геометрӣ асосан 

индуксияи нопурраро истифода мекунанд. Ҳангоми истифодаи методи мазкур аввал чанде аз 

ҳолатҳои хусусии ҳодисоту протсессҳо ё хосиятҳои объекти мушаххасеро муоина намуда, сипас 

ба фарзияе (гепотезае) меоянд, ки он ба ҳама гуна ҳолатҳои (хосиятҳои) онҳо дуруст буда, 

натиҷаи умумиро талқин мекунад. Аммо ҳангоми истифодаи ин метод аксаран хатоиҳо рух 

медиҳанд, ки тавассути ба инобат нагирифтани дигар хосиятҳои объектҳо қатъи назар мегарданд. 

Дар таърихи математика чунин мисолҳо низ ҷой доранд.  

Мисол. Математик Г.В. Лейбнитс (асри XVIII) исбот карда буд, ки барои ҳар гуна адади 

бутуни мусбати  ададҳои намуди b3 b5  мувофиқ буда, ба ададҳои  ва  бобақия 

тақсим мешаванд. Ӯ ба чунин хосияти онҳо такя карда, тасдиқ карда буд, ки “ҳангоми тоқ будани 

к ва адади натуралӣ будани  ададҳои намудашон  ба адади к бебақия тақсим 

мешаванд”. Вале худи ӯ баъд санҷида дид, ки адади (29-2) ба адади  бебақия тақсим намешавад: 

(  ба  тақсим намешавад. Бо ҳамин пеши роҳи хатоиашро 

баст. 

Хулоса, аз методи индуксияи нопурра “эҳтиёткорона” истифода бурдан лозим аст. Ин на ба 

он маъност, ки аз истифодаи он дар мактаби миёна даст кашем. Баръакс, истифодаи он баҳри 

фарқи методҳои пасоянди индуктивӣ ёрӣ хоҳад дод. Ҳамзамон, дар ҷараёни таълими 

математикаи мактабӣ бисёр тасдиқоти исботшударо бо воситаи индуксияи нопурра медиҳанд. 

Чунончи, ҳангоми омӯзиши қонунҳои ҷойивазкунии ҷамъ, ки аз рӯи схемаи  кор 

гирифта, пас -ро ҳосил мекунанд. Ин гуна индуксияро баъзан индуксияи “суст” 

ҳам меноманд, чунки хулосаи умумӣ дар асоси  ҳолати хусусӣ бароварда мешаванд ё 

тадқиқот оид ба графики ҳар гуна муодилаи намуди  дар системаи координатаи 

росткунҷа аз хатти рост иборат аст” ба воситаи сохтани 2-3 муодилаи намуди барои мисол 

 ва  исбот карда мешавад. Албатта, зоҳиран, ин исбот фақат 

намоишдиҳӣ ба шумор меравад. Моҳияти истифодаи индуксияи нопурра дар таълим аз он иборат 

аст, ки ҳолатҳои хусусиро муоина карда, хонандагон “ақида” ё “фарзияе”-ро оид ба ин ё он 

қонуният, мафҳум, теорема ё формула бо намуди “гипотеза” пешниҳод мекунад. Барои ин, 

бештар методи индуксияи “қавӣ” - индуксияе, ки як ё ду ҳолатро не, балки якчанд ҳолати 

хусусиро истифода бурда, дар ин асос хулосаи ба ҳақиқат наздиктар бароварданро ба хонандагон 

ташаккул додан ва баъд исбот кардани онро омӯзонидан лозим аст. Масалан, ҳангоми ҳосил 

кардани формулаи аъзои n-уми прогрессияи арифметикӣ, 
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, дар охир асосноккунӣ: =  

Бояд қайд кард, ки методи мазкур дар корҳои математикон ба сифати яке аз методҳои 

тадқиқотие, ки бо номи методи эврестикӣ машҳур аст, хизмат мекунад. Ин метод бо методи 

мушоҳида ва таҷриба, аналогия ва амсоли инҳо алоқаи зич дорад. Аз ин ҷост, ки дар кашфиётҳои 

математикӣ васеъ истифода меёбад. 

Индуксияи пурра 

Индуксияи пурра гуфта, чунин методи хулосабарориро меноманд, ки дар он ҳама гуна 

ҳолатҳои алоҳидаву хусусии объекти тадқиқшаванда ба пуррагӣ муоина карда шуда, баъд 

хулосаи умумӣ бароварда мешавад. Агар хосият ё қонунияте ба ҳар кадоме аз зермаҷмӯъҳои 

-уми маҷмӯи  мутааллиқ бошад, он гоҳ ба  ҳал мансуб хоҳад шуд. Аз ин ҷост, ки 

ин намуди индуксияро индуксияи пурра номидаанд. Бояд қайд кард, ки методи мазкур ба 

Аристотел (асри IV-и то мелод) маълум будааст. Бинобар ин, онро баъзан “индуксияи арастуӣ” 

ҳам ном мебаранд. Аммо дар вақтҳои охир ба он номи дигарро мансуб донистаанд, ки он 

“индуксияи мукаммал” мебошад. Ғайр аз ин методи номбурдаро “индуксияи формулавӣ” низ 

мегӯянд. Методи мазкур назар ба методи индуксияи нопурра дониши бенуқсон ва мукаммалро 

медиҳад. Қатъи назар аз гуногунии метод, он дар илми математика дар мавридҳое истифода 

бурда мешавад, ки объекти тадқиқшавандаи  таркибӣ ва дар айни ҳол барои ҳамаи қиматҳои 

-хосияти умумиро муқаррар кардан имконпазир гардад. 

Мисол. Муқаррар кунед, ки дар байни ададҳои натуралии  ва  чандто ададҳои сода ҳаст? 

Барои ин ҳамаи ҳолатҳои имконпазирро дида мебароем. 

 
. 

Дар байни ададҳои натуралии аз 1-10 4-то адади сода ҳаст, дигар ҳеҷ гуна асосноккунӣ 

лозим нест. Дар аснои исботи теоремаи конусҳо се ҳолат муоина карда мешавад: тарафи муқобил 

кунҷи тез, кунд ва рост будан. Дар ҷараёни таълими математикаи мактабӣ истифодабарии методи 

мазкур басо муҳим хоҳад буд. Аммо, аз сабаби мушкилии бо таҳтмаҷмӯъҳо ҷудокунии ҳар гуна 

маҷмӯи беохири объектҳои математикаи мактабӣ ба истифодаи ҳарҷонибаи он имконият 

фароҳам намеояд. Ҳамин тавр, ҳалли мавзӯъҳоеро интихоб намудан муяссар мегардад, ки баҳри 

иҷрои чунин амалиёт имконият фароҳам оварад. Аз ҷумла, дар китобҳои дарсии методикаи 

таълими математика мисоли зеринро овардаанд: Исбот кунед, ки навишти квадрати ададҳои 

натуралӣ бо рақами  тамом намешавад. Муаллифон ин маҷмӯи беохирро ба чунин 

зермаҷмӯъҳои ададӣ ҷудо кардаанд, ки фақат бо мавқеи рақамҳои охиринашон фарқ мекунанд. 

Воқеан, азбаски ҳамаи рақамҳо даҳтоянд, мо танҳо квадрати онҳоро муоина намуда, сипас ба 

хулосаи ягонаи умумӣ меоем, ки он ба талаботи масъала ҷавоби дуруст медиҳад.  

Рақами охирини адади навишташуда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

Рақами охирини квадрати ададӣ  1 4 9 6 5 6 9 4 1 0 

Бояд қайд намуд, ки мавзӯъҳои курси мактабии математика, аз ҷумла арифметика, алгебра, 

баъзе мавзӯъҳои геометрия, барои татбиқи методи индуксияи пурра имконият медиҳанд, ки 

онҳоро мо дар параграфи оянда дида мебароем. Бо вуҷуди он, бисёр вақт мо бо маҷмӯъҳои 

беохир сарукор мегирем, ки истифодаи методи индуксияи пурра ғайриимкон 

мегардад ва лозим меояд, ки аз индуксияи математикӣ истифода барем.  
 

Абдуолим ХОКИЕВ – 

омӯзгори мактаби №33,  

ноҳияи Айнӣ 
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РОБИТА 
 

БАЪЗЕ 

МАСЪАЛАҲОИ 

ҶОЛИБИ ФИЗИКӢ 
 

Саноати шӯравӣ, эҳтимол бо супориши 
вазоратҳои дахлдор, барои рушди чунин 

эҷодиёт маҷмӯаи маводи мувофиқ мебаровард. Бовар дорам, чунин маҷаллаҳоеро ба монанди: 
“Физика ва техника”, “Техникҳои ҷавон”, “Конструкторҳои барқӣ”, “Фотоинс-трукторҳо”, 
“Химикҳои ҷавон” ва чанде дигар насли мо хуб дар хотир дорад. Ба андозаи зиёд мавод ва 
бозичаҳои содаи бачагона, инчунин, набудани компютер ба маънои муосири он барои рушд 
мусоидат менамуд. Аммо ҳатто дар солҳои 80-ум набудани диққати амалӣ ба омӯзиши фанҳои 
табиатшиносӣ ба чашм мерасид. Дар арафаи ислоҳоти соҳаи маориф дар бораи таҳкими самти 
амалии барномаи физика бисёр гуфта шуд. Аммо зиндагии воқеӣ тағйироти ҷиддиеро 
намебинад. Васеъ кардани доираи 
бозичаҳои автоматӣ ва нимавтоматӣ 
барои кӯдакон зарурати эҷодкории 
мактаббачагонро аз байн бурд. 
Паҳншавии васеи компютерҳои фардӣ ва 
бозиҳои сершумор барои онҳо ба ин 
мусоидат карданд. Муъҷиза ҳатто аз ҳама 
аҷиб, бар хилофи қонунҳои табиат, дар 
ҷаҳони виртуалӣ метавонад ба амал ояд, 
ки баъзе кӯдакон танҳо ҳангоми хоб ва 
маҷбурӣ ба мактаб рафтан аз он 
мебароянд. Албатта, ҳама тағйироти дар 
боло зикршуда дар маҷмӯъ, бо кам 
шудани соатҳои таълимӣ ва гуманитаризатсияи (инсонгароии) таълим боиси коҳиш ёфтани 
таваҷҷуҳ ба физика ва дигар фанҳои табиатшиносӣ шуданд. Дар натиҷа, қобилияти 
мактаббачагон дар ҳалли масъалаҳои амалӣ якбора коҳиш ёфт. Шумораи онҳое, ки ба фанни 
"физика" таваҷҷуҳ доранд, кам, муҳокимаи таҷрибаҳо ва падидаҳо дар муоширати ҳаррӯзаи 
донишҷӯён қатъ шуд. Физика танҳо дар сурате ки масъалаи қабул ба муассисаҳои таҳсилоти 
касбӣ ба миён ояд, фанни афзалиятнок мегардад. Аз дидани вазъияте, ки муаллим дар муқобили 
ҳаёти муосир танҳо аст, ноумедие ба назар мерасад. Бо вуҷуди ин, роҳи баромадан аз ин ноумедӣ 
ва шавқманд шудани хонандагонро дар омӯзиши фанҳои табиатшиносӣ пайдо кардан мумкин 
аст. Ин роҳ фаъолияти туристии беруназсинфӣ мебошад. Умуман, туризм заминаи мусоид барои 
ҳар як фан ва алахусус, барои физика аст. Сайри туристӣ имкон медиҳад, ки номгӯи зиёди 
масъалаҳои педагогӣ ҳал карда шавад. Аз он оғоз мекунем, ки мо мактаббачаро на маҷбурӣ, 
балки ихтиёрӣ аз муҳити виртуалӣ берун кашида, ба муҳити табиатшиносӣ ворид менамоем. 
Албатта, ҳолати нави комилан ношинос саволҳои зиёдеро, аз ҷумла, саволҳои мазмуни 
физикидоштаро ба миён меорад. Онҳо ба ин саволҳо дар асоси таҷрибаи виртуалӣ ҷавоб дода 
наметавонанд. Ҳамин тариқ, таваҷҷуҳ ба фан ба вуҷуд меояд ва барои мустақилона аз худ 
кардани дониш шароит ба вуҷуд меояд. Туризм дорои иқтидори бузурги таълимӣ ва тарбиявӣ 
мебошад. Фаъолияти сайёҳӣ барои афзоиши назарраси ҳавасмандӣ ва шавқ ба таҳсил, рушди 
умумифарҳангӣ, шахсӣ, ҷисмонӣ ва ҳифзи саломатӣ шароит ба вуҷуд меорад. Худи сайр як 
раванди бисёрзинагӣ мебошад. Он аз марҳалаи омодагӣ, маъракаи воқеӣ ва марҳалаи таҳлилӣ 
иборат аст. Дар ҳар як марҳала, имкони мусоид барои фаъолона, аз ҷумла мустақилона аз худ 

Аксарияти одамоне, ки синнашон аз 30 

болост, дар хотир доранд, ки чӣ гуна 

таҷрибаҳои физикӣ ва химиявӣ дар дарс 

таассуроти зиёдро ба вуҷуд меоварданд. 

Хоҳиши такрор, тағйир додан, мутобиқ 

шудан ба шароит ва омӯзиши маводи дар 

хона мавҷудбуда, таҷрибаи дар мактаб 

гузаронидашуда асоси эҷодиёти илмӣ ва 

техникии мактаббачагон буд. 
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кардани донишҳои физикӣ мавҷуд аст. Дилхоҳ сайри туристиро бо унсурҳои мавзӯъҳои амиқи 
физикӣ пур кардан мумкин аст. Якчанд мисол меоварем: 

Борхалта барои сайр Падидаи намнокӣ. Фишори ҷисмҳои сахт. Роҳҳои паст 
(баланд) кардани фишор. Шарти мувозинат. 

Хаймаи сайёҳӣ Падидаи гармигузаронӣ. Падидаи намнокӣ. Конденсатсия ва 
бухоршавӣ. Намии ҳаво. Қувваҳои чандирӣ. Қувваҳои соиш. 
Шарти мувозинат. 

Гулхан Намудҳои гармигузаронӣ. Энергияи дохилӣ. Миқдори гармӣ. 
Гармии хоси сӯзиш. Гармии хоси бухоршавӣ. Нигоҳдорӣ ва 
табдили энергия. 

Падидаи табиӣ: шабнам Бухоршавӣ ва конденсатсия. Намии ҳаво. “Нуқтаи шабнам”. 
Кашиши сатҳӣ. Падидаи таршавӣ. Инъикос ва шикасти нури 
рушноӣ. Дисперсияи рушноӣ. 

Донише, ки ҳангоми сайругашт ба даст меояд, барои мактаббача аҳамияти ҳаётӣ дорад ва 
албатта, онҳо дигар азёдкунии ҳатмиро талаб намекунанд. Анҷоми як сайр хоҳиши ташкили 
сайри навро ба вуҷуд меоварад. Ҳамин тариқ, имконпазир мегардад, ки раванди донишазхудкунӣ 
дар шаклҳои гуногун пайваста ва гуногунҷабҳа гардад. Шаклҳои ташкили раванди таълимии 
беруназсинфиро дар марҳалаҳои сайр дида мебароем. Ба мисли: марҳалаҳои омодагӣ ва таҳлилии 
сайр, конфронсҳои таълимӣ ва амалӣ, машқҳои амалӣ дар ҳалли масъалаҳои физикӣ бо тамоюли 
туристӣ, муҳокимаҳои табиати гуногун, викторина, дарсҳои муҳокимаи саволҳо ва супоришҳои 
сайрӣ ҳангоми омӯзиши мавзӯъҳои мувофиқ ба монанди: “Падидаи бухоршавӣ дар табиат ва дар 
ҳаёти туристӣ”; “Гармигузаронӣ дар ҳаёти туристӣ”; “Зуҳури фишор ва қувваи фишор дар 
табиат”; “Боҳамтаъсири бо қувваҳои гуногуни табиӣ”; “Қувваи соиши атрофи моро иҳотакарда”; 
“Равшанӣ дар сайр” ва ғайра. 

Супоришҳои амалӣ, таҷрибавӣ: 
1. Ба ҷуз соати сониядор бе ягон асбоби ченкунӣ дарозии қадами худро муайян кунед. 
2. Суръати миёнаи ҳаракати сайёҳонро дар гурӯҳи худ муайян кунед. 
3.  Дида бароед, ки шабнам дар баргҳои растаниҳо ва алафҳои гуногун чӣ гуна шаклҳо 

дорад. Мушоҳидаҳоро муқоиса намуда шарҳ диҳед. 
4.  Афтиши қатраҳои боронро ба болои асфалт, варақи қоғаз, ғубори канори роҳ мушоҳида 

намоед. Фарқ дар чист ва чаро?  
5. Суръати тахминии партофтани тӯбро ба таври уфуқӣ муайян намоед. 
6. Ба зарфи шишагин бо ҷараёни суст (борик) об резед. Ба садо диққат диҳед: оё ҳангоми 

пур шудани шиша он тағйир меёбад. Натиҷаи озмоишро чӣ гуна бояд шарҳ дод?  
7. Ба дег миқдори обе резед, ки кружкаи обдори дар дохили он гузошташуда амудӣ шино 

кунад ва аз таги дег алов монед. Интизор шавед, ки оби дег ҷӯшад. Оё оби кружка ҷӯш мезанад? 
Натиҷаро фаҳмонед. 

Ҳангоми мушоҳидаҳои бодиққат дар ҳар қадам маҷмӯи ҳолатҳоеро муайян кардан мумкин 
аст, ки онҳоро донишҷӯён барои азхудкунии амалҳои омӯзиши универсалӣ истифода баранд. 

1. Шумо медонед, ки чӣ гуна тарафҳои уфуқро бо истифода аз соат муайян кардан мумкин 
аст? 

Ҷавоб. Ақрабаки соатро ба нуқтаи тиллоии офтоб равона кунед, байни ақрабаки соат ва 
рақами 1-и соат кунҷе ҳаст. Он кунҷро ба ду тақсим кунед, дарҳол ҷанубро дар он ҷо пайдо 
мекунед... 

2. Сайёҳон аз як канори кӯл, ки пойгоҳашон дар он ҷойгир буд, ба тарафи дигар ҳаракат 
карданд ва пас аз ба соат нигаристан, тасмим гирифтанд, ки каме истироҳат кунанд. Ҳаво ором 
буд ва онҳо пахши барномаҳоро аз пойгоҳи радио мешуниданд; хабарҳои навтаринро гӯш 
мекарданд. Радиои сайёрро хомӯш карданд. Пас аз он яке аз сайёҳон гуфт, ки масофа то пойгоҳ 
тақрибан 3 километрро ташкил медиҳад. Вай ин масофаро чӣ гуна муайян кард? 

Ҷавоб. Сайёҳ медонист, ки суръати садо дар ҳаво дар ҳарорати 20 С 340 м/с аст. Вай 
сигналҳои дақиқи вақтро аввал аз қабулкунаки радио ва пас аз муддате аз пойгоҳ шунида-
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шунида ба қайд гирифт. Вақти ақибмониро муайян карда, масофаро то пойгоҳ ба осонӣ ҳисоб 
кард. 

3. Шахсе дар байни автобус дар курсии назди тиреза нишаста, бодиққат ба тиреза нигариста, 
сипас ба банди дасти чапаш менигарист ва чизеро дар калкулятор ҳисоб мекард. Чанд дақиқа 
гузашт ва ин шахс оромона гуфт: "Шаст". Дӯсташ дар курсии пеш ба спидометри дар кабинаи 
ронандабуда нигариста гуфт: "Дуруст". Пас аз чанд дақиқа ин шахс гуфт: "70". – “Дақиқ”, - 
тасдиқ кард дӯсташ. Ин шахс чӣ гуна метавонист суръати автобусро дар қитъаҳои гуногуни 
шоҳроҳ муайян кунад? 

Ҷавоб. Вай масофаи тайкардашударо бо симчӯбҳои телеграфӣ муайян карда метавонад ва 
медонад, ки масофаи байни онҳо тақрибан 50 м аст ва вақти ҳаракатро аз соати дастӣ муайян 
карда, пас суръатро ҳисоб менамояд. Ё худ ӯ фаҳмида метавонад, ки автобус барои тай кардани 1 
км чӣ қадар вақтро тай мекунад, яъне масофаи байни сутунҳои километр дар шоҳроҳ. Ҳалли 
масъала танҳо ҳангоми ҳаракати мунтазам дуруст аст.  

4. Чаро халтаи полиэтилении дар халтаи матоъгӣ печондашуда надарида, ба бори вазнин тоб 
оварда метавонад?  

Ҷавоб. Халтаи матоъгӣ намегузорад, ки халтаи полиэтиленӣ дар зери таъсири вазни аз ҳад 
зиёд кашиш ёбад (ёзад): он деформатсияро бозмедорад. 

5. Чаро сайёҳони ботаҷриба беруни дегро бо гил ё лой мепӯшонанд? Ҷавоб. Қабати гил ё 
лой рӯи дегро аз сӯхтан ва дуд муҳофизат мекунад. Ғайр аз ин дегро ба зудӣ шустан мумкин аст, 
танҳо гилро тар кунед. 

6. Диаметри тӯби футболро бо хаткаши чӯбӣ чӣ тавр муайян кардан мумкин аст?  
Ҷавоб. Тӯбро бо об тар карда ба фарш ва ё тахта як гардиши пурра ғелонед, дарозии изро 

дар тахтаи тар чен кунед. Ин қимати дарозии давра аст. Формулаи математикии давраро ба ёд 
оред. Шумо инро ба тарзи дигар иҷро карда метавонед: тӯбро дар байни 2 тахта ҷойгир кунед, 
масофаи байни онҳоро чен кунед. 

7. Сайёҳ деги 4-литра ва сатили даҳлитра дорад. Бо истифода аз ин ашёҳо чӣ гуна дақиқ 2 
литрро ба дег рехтан лозим аст?  

Ҷавоб. Сатилро аз об пур намоед. 4 литр аз сатил ба деги холӣ рехтед, 6 литр дар сатил боқӣ 
мемонад. Аз дег обро ба замин резед ва боз аз сатил ба дег 4 литр рехтед. Дар сатил 2 литр 
мемонад. 

8. Чаро ҳангоми даст расонидан ба ашёи чӯбин ва металлии ҳарораташон якхела ҳис 
мекунед, ки металл назар ба чӯб хунуктар менамояд? 

Ҷавоб. Гармигузаронии онҳо гуногун аст. Ҳангоми гирифтани ашёи чӯбӣ, гармии 
дастҳоямон ба чӯб мегузарад ва қабати болоии он гарм шуда, дар қаъри чӯб интиқоли гармӣ 
оҳиста сурат мегирад, бино бар ин, ашё гарм менамояд. Ҳангоми гарм кардани ашёи металлӣ дар 
даст гармӣ на танҳо ба қабати болоии металл, балки ба дохили он низ интиқол дода мешавад. То 
даме ки тамоми объект гарм карда нашавад, мо сардиро ҳис мекунем. 

9. Чаро аз чӯбҳои хушки чарс-чарс сӯхтистода бо як садо шарора парида меистад?  
Ҷавоб. Фишори ҳаво, ки дар сӯрохиҳои чӯб мавҷуд аст, ҳангоми гарм кардан зиёд мешавад. 

Нахҳои чӯб канда мешаванд. Дар ин замон садои тарқиш ба гӯш мерасад ва заррачаҳои 
сӯхтаистодаи тафсон (шарора) аз чӯб ҷаста канда шуда берун мешаванд. 

10. Шахси машқнакарда ҳатто, ҳангоми аз баландии хурд ба поён ҷаҳидан дар фуруд 
пойҳояш дардро ҳис мекунанд. Чаро?  

Ҷавоб. Ҳангоми ҷаҳиш ба поён шахс дар ҳолати бевазнӣ қарор дошта, бо шитоби афтиши 
озод 9,8 м/с2 озодона меафтад. Дар лаҳзаи ба замин расидан, суръати он якбора ба сифр коҳиш 
меёбад, шитоби калон пайдо мешавад, ки вазни одамро зиёд мекунад - «изофабор» ба амал меояд 
ва пойҳо дарди шадидро ҳис мекунанд. 

11.  Чаро дар борхалта ё болишт сари худро гузоштан нисбат ба тахтаи моил хуштар аст?  
Ҷавоб. Фишор ба масоҳати такягоҳ мутаносиби баръакс аст. Дар болишти мулоим одам сари 

худро пахш намуда ҷояшро бароҳат мекунад, вазни сар дар масоҳати калон меафтад. Дар натиҷа, 
фишор ба болишт паст мешавад, аз ин рӯ, ба пӯсти сар фишор кам аст, яъне эҳсоси дард вуҷуд 
надорад.  
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12.  Агар аз дастони худ нафас кашем, гармӣ ҳис мекунем, агар пуф намоем, хунукӣ ҳис 
мекунем. Чаро?  

Ҷавоб. Дар як ҳолат ба конденсатсияи бухори об, ки дар ҳавои нафаскашӣ мавҷуд аст, 
мусоидат менамоем - даст гармиро ҳис мекунад. Дар мавриди дигар, ҳангоми пуф кардан, 
ҷараёни тези ҳаво ба бухоршавии намӣ аз сатҳи дастҳо мусоидат мекунад - мо хунукиро ҳис 
мекунем. 

13. Чӣ тавр бо коғаз овозро зиёд кардан мумкин аст?  
Ҷавоб. Варақеро бояд дар шакли қиф печонида, ҳамчун карнай (овозбаландкунак) истифода 

бурдан лозим аст. Садо ба як самт хоҳад рафт (паҳн мегардад). 
14. Кӯҳнавардон дар баландӣ хӯрок омода мекарданд. Пас аз вақти маъмулии ҷӯшидан, 

онҳо дарёфтанд, ки хӯрок пухта нашудааст. Сабабҳои ин падида дар чист?  
Ҷавоб. Ҳангоми паст шудани фишори атмосфера, ҷӯшидани об дар ҳарорати аз 100°С паст 

ба амал омад. Мулоимшавии маҳсулот на дар натиҷаи ҷараёни ҷӯшиш, балки дар зери таъсири 
ҳарорати баланд ба амал меояд. 

15.  Чеҳраи кӯҳнавардон дар баландкӯҳҳо дар муддати кӯтоҳ шадидан лолагун мешавад. 
Чаро?  

Ҷавоб. Ҳаво шуъоҳои ултрабунафшро сахт пароканда мекунад. Дар баландкӯҳҳо, ки он ҷо 
ҳаво тунук аст, радиатсияи ултрабунафш хеле шадид аст. 

16. Чаро дар болои кӯҳҳо ҳаво сард аст?  
Ҷавоб. Ҳавои ба тарафи кӯҳ баромада ба минтақаи фишори пасти атмосфериафтода васеъ 

гардида, сард мешавад. 
17. Чаро дар нимкураи шимолӣ дарё соҳилҳои рости худро зиёдтар шуста мебарад?  
Ҷавоб. Замин аз ғарб ба шарқ давр мезанад. Тавре ки маълум аст, суръати хаттии нуқтаҳои 

гуногуни сатҳи замин аз арзи ҷуғрофии онҳо вобаста аст. Дар арзи васеъ ин суръат камтар аст. Аз 
ин рӯ, оби дарё ба тарафи шимол равон аст ва ба арзи баландтар ҳаракат карда, ҳангоми нигоҳ 
доштани суръат дар натиҷаи инерсия, ба самти шарқ коҳиш ёфта, соҳили ростро вайрон мекунад. 
Ба ҳамин тариқ, метавон шарҳ дод, ки чаро дарёҳо дар арзҳои поёнӣ ба самти ғарб тамоюл 
мекунанд ва чаро дарёҳои нимкураи ҷанубӣ соҳилҳои чапро шуста мебаранд. 

Ҳангоми баррасии масъала дар системаи ҳисоби ғайринертсиалӣ, ки бо замин алоқаманд аст, 
ин падида бо таъсири қувваи инертсиалӣ - қувваи Кориолис шарҳ дода мешавад, ки қиматаш ба 
2mυωsinq баробар аст, дар ин ҷо m - массаи ҷисме, ки қувва ба он таъсир мекунад, υ - суръати он, 
ω - басомади кунҷии гардиши Замин, q - кунҷи байни векторҳои v ва w . Самти қувваи Кориолис 
ба ҳамворӣ, ки векторҳои υ ва ω дар он ҷойгиранд, перпендикуляр аст ва ҳангоми гардиши 
охирин аз самти υ ба самти ω бо самти ҳаракати винти рост мувофиқат мекунад. Кор оид ба 
саволҳо ва супоришҳо ба ҳама марҳалаҳои сайр: хоҳ омодагӣ ба сайр, худи сайр, ё экспедитсия 
ва ё ҷамъбаст мувофиқат мекунад. Мактаббачагон ба суҳбатҳо дар бораи табиати атроф майл 
доранд ва аксар вақт саволҳои худро барои муҳокима пайдо мекунанд, фаъолона ба саволи 
«Чаро?» ба миён омадааст, ҷавоб меҷӯянд. Дар баробари ин, ҳудудҳои байни фанҳо кам карда 
шуда, ҳамгироии байнисоҳавӣ ва дохилии фанҳо пайдо мегардад. Машғулиятҳои фаннӣ дар 
давоми туризм кори заҳматталаб аст. Муаллимони фаннӣ, роҳбарони синфҳо одамоне ҳастанд, 
ки ба рушди кӯдакон, натиҷаҳои таълиму тарбия ва саломатии онҳо диққат медиҳанд. Аммо ҳар 
як муаллими фаннӣ метавонад ба машғулиятҳои туристӣ роҳбарони синф ё дигар 
мутахассисонро ҳамроҳ намояд ва барномаи омӯзиши назариявии беруназсинфиро таҳия кунад. 
Туризм меҳнати доимии муаллимонро талаб мекунад, вақти зиёдеро мегирад, аммо 
мутаассифона, ба даст овардани натиҷаҳои фавриро кафолат намедиҳад. 

Аммо ба ҳар ҳол, дилхоҳ даҳ дақиқа барои аз назди телевизор ва бозиҳои компютерӣ дур 
намудани мактаббачагон кори хайр ва аз ҳама хуб хоҳад буд. Агар онҳо ба табиат ҷалб шаванд, 
пас дучанд ва агар ҳамзамон, ба онҳо аз фанни физика савол додан имконпазир бошад, пас 
сечанд хуб аст. 

 
Юсуф САЛИМОВ – омӯзгори  

 мактаби №52, ноҳияи Ҳамадонӣ 
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ХИМИЯ 
 

Ҳадафи ин кор баррасии истифодаи 

усулҳои бозӣ дар дарсҳои химия дар 

синфҳои 8-11 мебошад. Омӯзиши бозӣ 

решаҳои амиқи таърихӣ дорад. Ҳатто дар Афинаи қадим (асрҳои 6-5 то милод) рӯҳбаландӣ 

амалияи тарбия ва таълим дар рӯҳияи рақобат ҷой гирифтааст. Дар асрҳои XV-XVI Ян Амос 

Каменский даъват кард, ки ҳама "мактабҳои сервитутӣ"-ро ба макони бозиҳо табдил диҳанд. 

Аввалин бозии касбӣ аз ҷониби М.М.Бирштейн соли 1932 таҳия ва гузаронида шудааст. Имрӯз, 

истифодаи технологияи бозӣ далели раднашавандаи аз ҷониби умум қабулшуда мебошад. Бозиҳо 

ва тренингҳои тиҷорӣ дар ҳамаи кишварҳои пешрафта хеле маъмуланд. Ба андешаи омӯзгорони 

муосири Русия мушкилоти техникаи бозӣ аз як самти назариявӣ ба як роҳи амалӣ гузаштааст. 

Дар ин масъала назария зиёд аст ва рушди бениҳоят номувофиқи бозиҳо мавҷуд аст, ки 

метавонанд ҳамчун ҷузъ, унсури дарс барои 

ҳалли масъалаҳои мушаххас гузаронида шаванд. 

Бозиҳо усули интерактивии таълим мебошанд. 

Замони мо замони тағйирот аст. Ҳар сол 

тақрибан 5% донишҳои назариявӣ ва 20% 

дониши амалӣ нав карда мешаванд. Тағйироти 

босуръат инкишофёбандаи ҷомеа ва иқтисодиёт 

имрӯз аз инсон талаб мекунанд, ки ба шароити 

нав зуд мутобиқ шавад, ҳалли оптималии 

масъалаҳои мураккабро пайдо кунад, фасеҳ ва 

эҷодкор бошад ва бо одамони гуногун робитаи 

муассир барқарор карда тавонад. Ҳадафҳои 

таълими мактабӣ, ки аз ҷониби давлат, ҷомеа ва оила дар назди мактаб гузошта мешаванд, илова 

бар азхуд кардани дониш ва малакаҳои муосир, ифшо ва рушди неруи кӯдак, фароҳам овардани 

шароит барои ташаккули шахсияти мустақил мебошад, ки дорои воситаҳои рушд ва такомули 

худ мебошад. Аз усулҳои муосири таълим, усулҳои интерактивӣ ҳамчун муаррифӣ пешниҳод 

карда мешаванд. Ин усулҳо, ба мисли дигарҳо, дар ташаккули тақрибан ҳамаи салоҳиятҳои 

асосии хонандагон мусоидат мекунанд. Бартарии усулҳои интерактивӣ дар таълим маънои пурра 

истисно кардани дигаронро надорад, балки танҳо бартарии онҳоро дар назар дорад. 

Бояд эътироф кард, ки таълими интерактивӣ шакли махсуси ташкили фаъолияти 

маърифатист. Он ҳадафҳои хеле мушаххас ва пешбинишаванда дорад. Яке аз ин ҳадафҳо 

фароҳам овардани муҳити бароҳати таълимӣ мебошад, ки хонанда муваффақияти худ, арзишҳои 

зеҳнии худро ҳис мекунад, ки худи раванди таълимро пурсамар менамояд. Моҳиятан дар он 

раванди таълим тавре ташкил карда шудааст, ки тақрибан ҳамаи хонандагон ба омӯзиш ҷалб 

карда шаванд, онҳо имконият доранд, ки чизҳои дониста ва фикркардаи худро дарк ва инъикос 

кунанд. Фаъолияти якҷояи хонандагон дар раванди омӯзиш, азхудкунии маводи таълимӣ маънои 

онро дорад, ки ҳар як шахс саҳми махсуси инфиродии худро мегузорад, мубодилаи дониш, ғоя, 

усулҳои фаъолият ба амал меояд. Гузашта аз ин, чунин ҳолат дар фазои хайрхоҳӣ ва дастгирии 

тарафайн ба амал меояд, ки на танҳо имкон медиҳад, ки дониши нав ба даст орад, балки худи 

фаъолияти маърифатиро инкишоф диҳад, онро ба шаклҳои олии ҳамкорӣ ва муваффақиятҳои 

калон табдил диҳад. Бозӣ шакли универсалии ҳамкории дидактикии байни муаллим ва хонанда ё 

хонандагон дар байни худ мебошад. 

Бозӣ набояд тамоми дарсро фаро гирад ва 

ҳам барои муаллим ва ҳам барои кӯдакон 

муддати дароз омода шавад. Дар 

технологияҳои педагогӣ бояд ҷойҳои 

назаррас ба бозиҳои хурди рақобатпазир 

дода шаванд. Чунин техникаи бозӣ дар дарс 

5-7 дақиқа тӯл мекашад, аммо он бисёр 

масъалаҳои таълимӣ ва рушдро ҳал 

мекунад. 
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Машқҳо ва супоришҳои интерактивӣ, ки ба тариқи бозӣ дода шудаанд, ҳавасмандии омӯзиш 
ва хоҳиши ба дарс рафтанро дар 
бача зиёд мекунанд. Омӯзиши 
бозӣ як шакли раванди таълимӣ 
дар ҳолатҳои шартӣ мебошад, ки 
ба таҷдид ва аз худ намудани 
таҷрибаи иҷтимоӣ дар ҳама 
зуҳуроти он, аз он ҷумла дониш, 
малака, умқ, фаъолияти эҳсосотӣ 
ва арзёбӣ равона карда шудааст. 
Сатҳи баланди фаъолияти 
хонандагон тақрибан ҳамеша бо 
хоҳиши худ, бидуни маҷбуркунӣ ва хеле зуд ба даст оварда мешавад. Ҳар як намуди бозӣ 
технологияи худро дорад. Бозиҳои таълимӣ инҳоянд: нақшбозӣ, тақлид, тарбиявӣ, дидактикӣ ва 
касбӣ. Амалия нишон медиҳад, ки дарсҳои химия бо истифода аз ҳолатҳои бозӣ, ҷараёни 
таълимро ҷолиб мегардонанд, ба пайдоиши шавқи фаъоли маърифатӣ дар мактаббачагон 
мусоидат мекунанд. Чунин синфҳо фазои махсусеро фароҳам меоранд, ки дар он унсурҳои эҷодӣ 
ва интихоби озод мавҷуданд. Қобилияти кор дар гурӯҳ инкишоф меёбад, ғалабаи он ба 
кӯшишҳои шахсии ҳар яки онҳо вобаста аст. Бисёр вақт, ин аз хонанда талаб мекунад, ки 
шармгинӣ ва ноустувории худ, нобовариро бо қувваи худ бартараф кунад. Ҳамин тариқ, 
принсипи рушд амалӣ карда мешавад, ки он на танҳо дар рушди зеҳнӣ, балки дар ғанисозии 
соҳаи эмотсионалӣ ва ташаккули сифатҳои иродавии шахс низ ифода меёбад. Бисёре аз 
муаллимон чунин мешуморанд, ки бозӣ саъй ва омодагии зиёдро талаб мекунад, зеро кӯдакон 
наметавонанд муддати тӯлонӣ пас аз бозӣ "ба худ оянд". Шахсан мо чунин фикр намекунем. 
Инҳо чанд қоидае ҳастанд, ки мо ҳангоми бозӣ онҳоро риоя мекунем: 

1. Хусусиятҳои синнусолиро ба назар мегирем. 
2. Кӯшиш мекунем, ки ҳамаи кӯдаконро бидуни истисно ба бозӣ ҷалб кунем. 
3. Машқҳои махсус, тамринҳо анҷом намедиҳем, аз кӯдакон аз ёд кардани матнро талаб 

намекунем. 
Агар бозиҳо одӣ ва аз ҳама муҳим, давра ба давра бошанд, кӯдакон ба осонӣ ба он одат 

мекунанд ва пас онҳо метавонанд бе саъйи зиёд тамаркуз кунанд. Бозӣ дар амал омӯхта мешавад, 
аз иштирокчиён ӯҳдадории пурра талаб карда мешавад, он дорои захираи пурраи малака ва 
дониш мебошад. Бозӣ ба инкишофи диққат, шавқи маърифатӣ ва фароҳам овардани фазои 
мусоиди психологӣ дар дарс мусоидат мекунад. Муҳимтар аз ҳама, вақте кӯдакон ҳама чизро бо 
хоҳиш иҷро менамоянд, хуб кор мекунанд. Бозӣ як намуди фаъолиятест, ки ба кӯдакон ва 
калонсолон хос аст, аз ин рӯ, истифодаи ин намуди фаъолият дар раванди таълим аз 
қадимулайём маълум аст. Аммо истифодаи як ҷанбаи ин фаъолият муҳим аст, ки ба пайдоиши 
шавқи беихтиёр ба омӯхтани асосҳои илмҳои табиӣ мусоидат мекунад. Дар ин ҳолат, дарки 
ҷиддӣ ва амиқи маводи омӯхташуда бояд ба амал ояд. Бозӣ набояд боиси нодуруст фаҳмидани як 
мушаххасоти муайян гардад, хонандагон бояд ба мураккабии маводи омӯхташуда ғарқ шаванд ва 
дарк кунанд, ки раванди таълим на танҳо бозии ҷолиб аст. Истифодаи намудҳои гуногуни бозиҳо 
- касбӣ, нақшбозӣ, дидактикӣ барои ҳалли масъалаҳои таълимӣ дар ҷараёни таълими предметӣ 
гуногунӣ меорад, боиси ташаккули ҳавасмандии мусбати омӯзиши ин мавзӯъ мегардад. Бозӣ 
иштироки фаъоли хонандагонро дар раванди таълим ҳавасманд мекунад ва ҳатто 
ғайрифаъолтаринро ҳам дар бар мегирад. Амалия самаранокии истифодаи техникаи бозиро дар 
марҳилаи ниҳоӣ (пас аз ба итмом расидани омӯзиши мавзӯъ, фасл, боб) таълими химия тасдиқ 
кард. Масалан, бозии нақшофарӣ метавонад дар шакли конфронси «Манбаъҳои ифлосшавии 
обҳои табиӣ ва роҳҳои бартарафсозии онҳо» гузаронида шавад. Барои конфронс раиси конфронс 
- роҳбар, технологи корхонаи сементбарорӣ, гурӯҳи коршиносон аз кумитаи ҳифзи табиат аз 
ҳисоби хонандагон ҷудо карда шудаанд. Аз рӯи натиҷаҳои муҳокимаи проблемаи зикршуда 
ҳалли конфронсӣ таҳия карда мешавад. Ҳамзамон, иштирокчиёни бозӣ таҷрибаи нав, нақшҳои 
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нав, малакаҳои муошират, қобилияти дар соҳаҳои гуногун татбиқ намудани донишҳои андӯхта, 
қобилияти ҳалли мушкилот, таҳаммулпазирӣ, масъулият ташаккул меёбанд. Бозии дидактикӣ 
инчунин воситаи ҳавасмандгардонии раванди таълими химия мебошад. Зери таъсири 
ҳавасмандие, ки дар вазъияти бозӣ ба вуҷуд омадааст, маводи қаблан ҷолиб ва душворфаҳмро 
осонтар ва муваффақтар аз худ мекунанд, зеро омили асосии омӯзиш дар бозӣ - фаъолияти 
хонандагон мавҷуд аст. Бепарвоӣ ба омӯзиш дар вазъияти бозӣ аз байн меравад, зеро ҳаяҷон, 
хоҳиши аввалин шудан, ҳатто хонандагони ғайрифаъол ба бозӣ ҷалб карда мешаванд. Аммо 
барои пирӯзӣ ба шумо дониши маводи омӯхташаванда, инчунин заковат, қобилияти муқоиса, 
таҳлил ва хулосабарорӣ лозим аст. Масалан, барои пирӯзӣ дар бозии "Дугоникҳо" аломатҳои 
элементҳои химиявиро хуб омӯхтан ва аз худ кардан лозим аст. 

Омили дигари ташаккули таваҷҷуҳи маърифатӣ дар ҷараёни бозии дидактикӣ як ҳолати 
мушкилотест, ки хонандагон, масалан, ба "Олами химия" сафар карда, бояд аз нуқтаи назари 
илмӣ моҳияти равандҳои химиявии дар табиат рухдодаро шарҳ диҳанд. Бояд қайд кард, ки 
хонандагон дар чунин бозӣ донишро на танҳо аз омӯзгор мегиранд, балки худи онҳо 
иштирокчиёни корҳои ҷустуҷӯӣ мебошанд, бо ҳамдигар мубодилаи иттилоот мекунанд. Умуман, 
раванди азхудкунии дониши химия барои хонандагон кори осон ва саҳл нест ва доимо диққат, 
хотираи рушдёфта ва кори фаъоли ақлониро талаб мекунад. Аз ин рӯ, барои таълими 
бомуваффақияти химия бояд ин хислатҳои рӯҳиро тарбия кард, рушд бахшид. Ҳангоми 
гузаронидани бозиҳои "Криптографияи химиявӣ", "Чанд аломат?", "Хаторо ёбед" ҳадаф на танҳо 
мустаҳкам кардани дониш дар бораи аломатҳои химиявӣ, осон кардани азхудкунии номи 
элементҳои химиявӣ, балки инчунин беҳбуд бахшидани ҳофиза, диққат, инкишоф додани 
тасаввурот ва мушоҳида аст. Ҳамин тариқ, кӯдак дунёро меомӯзад ва дар шароити бозие, ки 
барои ин махсус фароҳам оварда шудааст, рушд мекунад. 

Хулоса, усули бозиҳо ҳамчун технологияи интерактивии таълими химия бояд дар раванди 
таълим васеътар истифода карда шавад. Танҳо истифодаи мунтаззами мақсадноки ҳолатҳои 
гуногуни бозӣ метавонад ҳам дар тағйир додани сифатҳои асосии шахсияти кӯдак ва ҳам дар 
самаранокии фаъолияти таълимӣ ва дар маҷмӯъ дар омӯзиш натиҷаҳои муайян диҳад. Бозӣ ин 
саргармӣ не, балки воситаи таълимест, ки ба пурзӯр шудани фаъолияти таълимии мактаббачагон 
мусоидат мекунад. Зимнан мехоҳем ташкил кардани якчанд бозиро шарҳ диҳем: 

Шарҳи бозии «Криптографияи химиявӣ». Мақсади бозӣ ба осонӣ ба ёд овардани номҳои 
элементҳои химиявӣ ва аломатҳои химиявии он иборат мебошад. Атрибутҳои бозӣ ин кортҳо бо 
номи элементҳои химиявӣ ва аломатҳои химиявии онҳо ба ҳисоб мераванд. Супориш: кӣ ҳарчи 
зудтар номи элементро мувофиқ бо аломати химиявиаш бо хат пайваст мекунад? 

Шарҳи бозии «Кӣ оянда?». Мақсади бозии мазкур фаъол сохтани раванди аз ёд кардани 
номҳои элементҳо ва моддаҳои химиявӣ, тақсимоти онҳо ба металлҳо ва ғайриметаллҳо, ба 
гурӯҳҳои алоҳида ва ғайра мебошад. Супориш: дар навбати худ истилоҳи химиявиро номбар 
кунед (металл ё металл, номи моддаи содда ё мураккаб ва ғайра.) ва як қадам ба пеш гузоред. 
Ғолиб он касе аст, ки бе хато ва такрори минбаъда қадам мезанад. 

Шарҳи бозии «Дугоникҳо». Мақсади бозӣ такмил додани диққат, мустаҳкам намудани дониш 
дар бораи аломатҳои химиявӣ ва формулаҳои оксиди олии он мебошад. Атрибутҳои бозӣ ин 
кортҳо бо нишонаҳои элементҳои химиявӣ, ки дар катакчаҳои алоҳида сабт шудаанд, мебошанд. 
Тавсифи бозӣ аз он иборат аст, ки бозигарон бояд катакчаҳо - дугоникҳоро, ки дорои аломатҳои 
якхелаи элементҳои химиявӣ мебошанд, пайдо кунанд ва формулаҳои оксиди олии 
мувофиқашонро нависанд. Ғолиб нафаре аст, ки супоришро пеш аз ҳама иҷро мекунад. 

 

Азизбек ЗУМРАТОВ –  

омӯзгори фанни химияи  

литсейи №3, шаҳри Душанбе, 

Гулнигор ЭШОВА –  

омӯзгори фанни химияи  

мактаби №24, шаҳри Душанбе 
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КОРИ БЕРУНАЗСИНФӢ 
 

НАВИСАНДА – 

МУАРРИХИ БУЗУРГИ 

ТОҶИК 

 

 Омӯзиши фанҳои забон ва адабиёти тоҷик дар 

таълимгоҳ танҳо бо машғулиятҳое, ки дар синф 

мегузаранд, маҳдуд намегардад. Ҳамаи намунаҳои 

корҳои беруназсинфӣ, аз ҷумла, маҳфил, конфронси 

илмӣ-адабӣ, байтбарак, мизи мудаввар ва ғайра барои 

хубу асоснок омӯхтани осори адибон ё маводи 

омӯхташуда кумак мерасонанд. Аз ин рӯ, кори 

беруназсинфӣ идомаи мантиқии дарс ба шумор 

меравад. Тасмим гирифтам, ки дар ин ҷо сенарияи 

конфронси илмӣ-адабиро бахшида ба 110 - солагии 

устоди насри бадеӣ, нависандаи соҳибмактаб шодравон 

Сотим Улуғзода ва якчанд адиби дигар пешниҳод 

намоям. Дар асоси сенарияи додашуда хонандагон бо 

зиндагиномаи нависанда ҳамчун олим, адабиётшинос-

мунаққид, тарҷумон, драматург ва нависанда шинос мешаванд. Дар баробари ин, доир ба мавқеи 

нависанда дар байни адибон, осори баландғояи ӯ, баҳои бузургон дар васфи нависанда ва 

хизмати ин адиб дар ташаккули адабиёти муосири тоҷик шинос мешаванд Ин барои 

ташаккулёбии ҷаҳонбинии хонандагон ва маънавиёти онҳо ёрӣ мерасонад. 

Тарзи гузаронидани конфронси илмӣ- адабӣ 

Конфронси илмӣ-адабиро бахшида ба 110-солагии зодрӯзи устод, шодравон Сотим Улуғзода 

таҳти унвони «Суфтагари дурри маъниҳо» шурӯъ мекунем. 

 Устод Сотим Улуғзода фармудаанд: «Барои халқи худ эҷод кардан, маърифати ӯро баланд 

бардоштан, зиёда аз ин, бо истеъдоди хеш дар хидмати миллат будан беҳтарин саодати 

нависандаи асил аст.» 

 Оре, дар ҳақиқат, нависандаи сеҳрбаён соҳибдил буданд ва ҳар як шогирд, ҳамсуҳбат ва 

дӯстонаш, ки бо суҳбати устод шарафёб мешуданд, худро хушбахт мешумориданд. Имрӯз мо 

дафтари эҷодии адиби барӯмандро варақ мезанем ва аз гавҳарҳои суфтаи нависанда дурри маънӣ 

мебардорем. Ҳоло суханро ба хонандагони синфи 11 медиҳем, ки онҳо дар бораи ҳаёту 

фаъолияти нависандаи сеҳрбаён маълумот медиҳанд. 

 Хонандаи 1: – Сотим Улуғзода яке аз нависандагони машҳури адабиёти муосири тоҷик 

буда, дар ташаккул ва пешрафти адабиёти муосир саҳми арзандаи худро гузоштааст. Шодравон 

зодаи деҳаи Варзики ноҳияи Чуст буда, дар кӯраи меҳнат обутоб ёфта, ба камол расидааст. Аз 

айёми бачагӣ азоби ятимӣ, ғарибӣ ва мусофиратро аз сар гузаронида, Дорулмуаллимини тоҷикии 

шаҳри Тошкандро соли 1929 бомуваффақият хатм мекунад. Бо ин қаноат накарда, соли 1940 ба 

аспирантураи Институти адабии Москва дохил гардида, ба фаъолияти илмию эҷодӣ машғул 

мешавад. Аз ин рӯ, Сотим Улуғзода ҳамчун рӯзноманигор, олим, тарҷумон, драматург ва 

нависанда шинохта шудааст.  

Муҳимтарин вазифаи омӯзгорони забон 

ва адабиёти тоҷик дар он аст, ки зимни 

баргузории дарсҳо роҳҳои гуногуни ғанӣ 

гардондани таркиби луғавии забон, 

маҳорати суханварӣ ва инкишофи нутқи 

мураттаби шогирдонро ҷустуҷӯ намоянд. 

Гузаронидани корҳои беруназсинфӣ аз 

фанҳои забон ва адабиёти тоҷик аз ҷумлаи 

ин тадбирҳоанд, ки метавонанд дар 

ташаккули нутқи хонандагон мусоидат 

намоянд. 
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 Хонандаи 2: – Фаъолияти рӯзноманигории Сотим Улуғзода асосан аз солҳои 30-юм, пас аз 

ба Душанбе омадан дар рӯзномаи «Комсомоли Тоҷикистон» (ҳоло Ҷавонони Тоҷикистон), 

«Тоҷикистони сурх» (ҳоло «Ҷумҳурият») ва маҷаллаи «Барои адабиёти сотсиалистӣ» (ҳоло 

«Садои Шарқ») оғоз гардидааст. 

 Як қатор мақолаҳои танқидӣ дар бораи адибони ҷудогона, монанди Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ, 

Дақиқӣ, Абуалӣ ибни Сино, Абулқосим Фирдавсӣ, Носири Хусрав, Саъдии Шерозӣ, Аҳмади 

Дониш, Садриддин Айнӣ, Абулқосим Лоҳутӣ ва дигарон эҷод намуд, ки ин минбаъд боиси ба 

рӯйи кор омадани рисолаҳои илмии «Пири ҳакимони Машриқзамин» (1980) дар бораи Сино, 

рисолаи «Алломаи Адҳам» дар бораи Аҳмади Дониш навишта шуда, романи «Фирдавсӣ» дар 

бораи зиндагиномаи Фирдавсӣ гардидааст. 

Хонандаи 3: – Сотим Улуғзода – драматург. Сотим Улуғзода осори адибони классикро хеле 

хуб омӯхтааст. Ӯ ҳамчун драматург песаҳои «Шодмон» (1939), «Калтакдорони сурх» (1940), 

«Дар оташ» (1944), «Ҷӯяндагон» (1951), «Гавҳари шабчароғ» (1969), «Темурмалик» (1968), 

«Восеъ» (1971) ва ғайраро эҷод кардаанд. 

 Дар намоишномаҳои таърихии адиб симои шахсиятҳои барҷаста, чун Рӯдакӣ, Абуалӣ ибни 

Сино, Темурмалик, Аҳмади Дониш, Восеъ воқеӣ ва ҳунармандона офарида шудааст. 

 Хонандаи 4: – Сотим Улуғзода – тарҷумон. Устод Улуғзода ҳанӯз аз давраи ҷавонӣ, аз 

синни 18 ба тарҷумонӣ машғул шудааст. Бо ҳамкории донишҷӯи факултаи шарқшиносии 

Университети Тошканд Попов қиссаи «Сом ва Дик»-и Алексеевро аз русӣ ба тоҷикӣ тарҷума 

кардааст ҳамчун романи «Занбӯр»-и Л.Войнич, (1931), «Ҳаёт даъват мекунад»-и Белосерковский, 

(1935), «Одами милтиқдор»-и Н.Погодин (1949), «Гунаҳкорони бегуноҳ»-и Н. Овстровский 

(1945), «Модар»-и А.М. Горкий (1953)-ро низ тарҷума кардааст. 
 Хонандаи 5: – Сотим Улуғзода – нависанда. Фаъолияти нависандагии Сотим Улуғзода 

асосан дар солҳои баъди ҷанг оғоз меёбад. Аввалин очерку ҳикояҳои устод дар солҳои Ҷанги 
дуюми ҷаҳонӣ ба номи «Атака» (1944), «Бибӣ» (1946), «Саёҳати Бухоро ба ҳамроҳии Садриддин 
Айнӣ» (1950) ва ғайра чоп мешавад. Асари калонҳаҷми нависанда дар ин давра қиссаи «Ёрони 
боҳиммат» (1947) маҳсуб меёбад. Минбаъд романи «Навобод» (1953), қиссаи тарҷумаиҳолии 
«Субҳи ҷавонии мо» (1954), романи «Восеъ» (1967), повести «Ривояти суғдӣ» (1975), 
«Достонҳои Шоҳнома» (таҳиягар ва мураттиб мебошад) (1976-1977), романи «Фирдавсӣ»-и адаб 
(1985) аз чоп баромаданд. Романи «Фирдавсӣ»-и нависанда соли 1977 ба сифати «Романи сол»-и 
Ҷумҳурии исломии Эрон пазируфта шуда, нависанда ба баҳои 40 сиккаи тилло (баробар ба чаҳор 
ҳазор доллари америкоӣ) сазовор гардид. Барои хизматҳои шоёнаш дар соҳаи эҷод ба унвони 
Нависандаи халқии Тоҷикистон ва Ҷоизаи адабии ба номи А. Рӯдакӣ сазовор гардидааст. 
Улуғзода аз соли 1951 узви Академияи илмҳои Тоҷикистон ба шумор мерафт. 

 Қисми бадеӣ (суруд ё рақс) 
Хонандаи 1: – Аз Паёми табрикии Презеденти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ 

Раҳмон ба ифтихори 90-солагии Сотим Улуғзода: «Дар тамоми марҳилаҳои таърихии фарҳанг ва 
адабиёти ҷаҳонӣ инсонҳои бузург зуҳур кардаанд, ки бо эҷодиёти серпаҳлу ва нотакрори хеш 
сарвати маънавии халқро ғанӣ сохта, дар подоши фидокорӣ ва талошу навҷӯиҳояшон умри 
ҷовидона ёфтаанд. Нависандаи мардумии Тоҷикистон, барандаи Ҷоизаи давлатии ба номи 
Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ Сотим Улуғзода, аз ҷумлаи чунин нависандагони барҷастаи тоҷик дар 
асри 20 мебошад. Сотим Улуғзода дар баробари абармардони адабиёт ва фарҳанги тоҷик 
Садриддин Айнӣ ва Мирзо Турсунзода бо асарҳои бузурги таърихию бадеӣ ва илмии хеш 
шуҳрати ҷаҳонии адабиёти моро афзудааст.» 

Хонандаи 2: – Устод С. Айнӣ, ки нахустин презеденти Академияи илмҳои Тоҷикистон буд, 
дар мақолаи «Таърихи як халқ» гуфтаанд: «Шогирд ва адиби боистеъдод Сотим Улуғзода дар 
қатори ходимони машҳури илму фарҳанг Бобоҷон Ғафуров, Мирзо Турсунзода. Абулғанӣ 
Мирзоев, Якубовский, Брагинский, Сороҷон Юсуфова, Баҳоваддинов ва дигарон узви вобастаи 
он интихоб шудааст.» 

Хонандаи 3: – Академик Ӯлмас Мирсаидов: «Сотим Улуғзода яке аз адибони бузурги 
муосир буд. Вай дар ташаккули жанрҳои таърихӣ ва фарҳангии инқилобии адабиёти муосири 
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тоҷик саҳми бузург гузоштааст. Сотим Улуғзода ҳамроҳи устодон Садриддин Айнӣ ва Мирзо 
Турсунзода дар бунёди Академияи улуми Тоҷикистон саҳми арзанда гузоштааст. 

Хонандаи 4: – Доктори илми суханшиносӣ, профессор Худоӣ Шарифов дар хусуси эҷодиёти 
устод Сотим Улуғзода чунин гуфтааст: «Дар романҳои «Восеъ» ва «Фирдавсӣ» ва қиссаи 
«Ривояти суғдӣ» шахсиятҳои хеле муқтадир ва аз ҷиҳати хислат, кирдукор ва амал мустақилу 
баркамол тасвир шудаанд. Қаҳрамонони асарҳои бузурги адабӣ дар таърихи тамаддуни миллӣ 
саҳми босазое доранд».  

 Хонандаи 5: – Шоир Муъмин Қаноат: «Асари Сотим Улуғзода «Пири ҳакимони 
Машриқзамин», ки ба ҳаёт ва фаъолияти энсиклопедисти тоҷик Абуали ибни Сино бахшида 
шудааст, беҳтарин сифатҳои насри илмию таърихиро дорад». 

 Хонандаи 6: – Академик Хуршеда Отахонова: «Сотим Улуғзода яке аз сермутолиатарин ва 
донишмандтарин нависандаи таҷик аст. Маҳз омӯхтани таърих, забон ва фарҳанги халқамон дар 
офаридани асарҳои таърихӣ ӯро ба комёбиҳо ноил гардонидааст». 

 Қисмати бадеӣ (суруд ё рақс) 
Намоиши саҳначаи «Мактаби нав» аз рӯи қиссаи «Субҳи ҷавонии мо». 
Аз дур овози раиси маҳалла Қобил-амак баланд мегардад: – Нашунидам нагӯед, нафаҳмидам 

нагӯед. Дар таги қалъа мактаби нав кушода шуд, фарзандони халқро мехононанд, тезтар равед. 
(Собир дар ҳавлӣ буд, ин овози шиносро мешунавад). 

Собир: – Эҳ, ин овози шинос, ин кас намояндаи Ҳукумати Шӯро, боз чӣ хабари тоза оварда 
бошад? Дирӯз хабари ғалла ба ятимонро расонид, ман ҳам дар қатори дигар ятимон рафта гандум 
гирифтам. Медонед, ман фахр мекардам, ки нони ҳалоли ҳаққи худамро мехӯрам. Ҳукумати 
Шӯро ғами мо, ятимонро хӯрда, ҳар моҳ ба мо ғалла медодааст. Канӣ, ба берун равем- чӣ, ин 
дафъа чӣ гап бошад? (Собир ба берун мебарояд, овозро мешунавад). 

Қобил-амак: – Бачагонатонро ба мактаб фиристонед. Дар таги қалъа мактаб кушода шуд. 
 Собир: – Ассалому алайкум, Қобил- амак, чӣ гуфтед? Мактаб? 
 (Дар ҳамин вақт амаки Собир аз дарвоза берун мебарояд.)  
 Қобил-амак Собирро нишон дода мегӯяд: – Обидхӯҷа, шумо ба мактаб ана ин ҷиянатонро 

фиристонед, бачаҳои дигарон ҳоло хурд ҳастанд. Мактаб барои писарбачаҳо. 
Обидхӯҷа қавоқашро гирифта хоҳам-нохоҳам ҷавоб медиҳад: – Хуб, мебинам. 
 Собир ба тарафи мактаб равона мешавад. Амакаш дод мезанад: – Эй! Куҷо меравӣ? 

Баргард! 
Собир: – Охир, Қобил- амак «Ту ҳам рафта хон», - гуфтанд- ку! 
 Обидхӯҷа: – Агар бе рухсати ман равӣ, поятро зада мешиканам, туро аз хона пеш мекунам. 

Даррав ба ҳавлӣ даромада досу арғамчинро гирифта баро, ба шибоғчинӣ меравем. (Собир дар 
ҷояш рост меистад). 

Обидхӯҷа: – Чӣ меистӣ? Тез бош! (Дод мезанад.) 
(Собир ба ҳавлӣ даромада, досу арғамчин гирифта бо амакаш равона мешавад). 
Саҳнаи 2. Собир бо амакаш ба саҳро рафта истода буданд. Дар роҳ тӯдаи бачагонро 

мебинанд. Обидхӯҷа пеш- пеш меравад, Собир аз қафо. Яке аз бачаҳо мегӯяд: 
– Ҳой, Собир, ту ба мактаб намеравӣ-мӣ? Аз Тӯс домулло омадааст, вай мегуфтааст, ки 

«бачаҳоро дар шаш моҳ хононда, мулло мекунад.» 
Собир гириста, роҳгардиаш суст мешавад. Обидхӯҷа бо қаҳр мегӯяд, дод мезанад: 
– Вақт рафт, тезтар қадам мон! (Ҳар ду ба боғ наздик мешаванд, Обидхӯҷа медарояд, Собир 

мегурезад). 
Саҳнаи 3. Мактаби таги қалъа. Собир бо Солеҳ ном ҷӯрааш тозон ба мактаб меояд. Дар 

назди мактаб як бача истода буд. 
 Бача: – Ба мактаб омадетон-мӣ? Акнун дер шуд, шумоёнро қабул намекунанд, мактуб пур, 

дигар ҷой ҳам, китобу дафтар ҳам нест. 
 Собир пурсид: – Домулло дар куҷост? 
Бача: – Домулло, ана ин ду бача ҳам ба мактаб омадаанд. 



  

 

«Маорифи Тоҷикистон» – №7, июли соли 2021 48 

Домулло: – Мактаб пур шуда монд-ку! Бачагони бисёр омадаанд, ҳамаашон хондан 
мехоҳанд. Як худи ман ҳамаро хононда наметавонам. Камтар сабр кунед, аз Тӯс ё аз Намангон 
боз як нафар муаллим меояд. Вай, ки омад, мо боз шогирд ҷамъ мекунем, шумоёнро ҳамон 
муаллим мехононанд.  

Собир тоқат накарда гиря мекунад. Муаллим раҳмаш омада мегӯяд: – Шумоён ҳамин қадар 
ба хондан ҳавас доред? Хайр, гиря накунетон, ман ягон илоҷ меёбам. Биёетон. (Ҳама бачагонро 
ба мизу курсиҳо мешинонад. Дар ду ҷо ба ҷои дукасӣ, секасӣ шинонида, ба ҳама китоби 
«Алифбо» ва дафтару қалам медиҳад. Таъкид мекунад, ки ҳар рӯз аз пагоҳӣ барвақт дарс сар 
мешавад, ҳама бояд дар вақташ оянд). 

Анавород. Агар каме фикр кунед, номи хонавода ва персонажҳои романи «Восеъ»-и 
нависанда Сотим Улуғзодаро дарёфт карда метавонед. 

Калид: Восеъ, Аноргул, Фотима, Гулъизор, Муллосафар, Умархон, алломаи Адҳам, мухтор, 
Ривояти суғдӣ, Азизхон, Навобод, Фирдавсӣ, Норахон. 

 
Чайнворди Сотим Улуғзода 
1. Ноҳияе, ки нависанда таваллуд шудааст. 
2. Номи драмае, ки Сотим Улуғзода эҷод кардааст. 
3. Яке аз драмаҳои адиб. 
4. Асаре, ки нависанда тарҷума кардааст. 
5. Профессоре, ки нависандаро панд додаст. 
6. Номи асари нависанда. 
7. Номи яке аз персонажҳои «Субҳи ҷавонии мо». 
8. Номи деҳае, ки Улуғзода таваллуд ёфтааст. 
9. Аввалин рӯзномае, ки нависанда чун мухбир дар он кор кардааст. 
10.  Аввалин романи нависанда. 
11.  Мақолаи илмии Улуғзода. 
12.  Номи асари таърихии нависанда. 
13.  Рисолаи илмии адиб. 
14.  Унвони илмии нависанда. 
15.  Номи яке аз ҳикояҳои нависанда. 
16.  Қаҳрамони қиссаи «Ёрони боҳиммат». 
17.  Номи аввалини маҷаллаи «Садои Шарқ».  
 Бо ҳамин ҷамъомади илмӣ-адабиамонро бахшида ба ёдбуди нависандаи бузурги тоҷик 

Сотим Улуғзода ба анҷом мерасонем. 

Маърифат АШӮРОВА –  

омӯзгори калони кафедраи методикаи таълими 

 фанҳои гуманитарии филиали  

ДҶТИБКСМ дар вилояти Суғд 
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АДАБИЁТШИНОСӢ 
 

ҶИЛВАҲОИ ТАБИАТ 

ВА НИГОРАҲОИ  ОН 

ДАР АШЪОРИ 

МИРЗО ТУРСУНЗОДА 
 

 
Адиб ҳодиса ва воқеаҳои табиати дилангезро  

ниҳоят моҳирона ва мӯшикофона ба тасвир гирифта, 
саҳнаҳои  аҷибу таваҷҷуҳангезе меофарад, ки дар 
ашъори дигар шоирон ба мушоҳида намерасад ва 
расад ҳам дар чунин сатҳ нест. Пайванди 
мушоҳидаҳои шоир бо табиат ва муъҷизаҳои он 
сабабҳои воқеии хешро дорост. Ӯ дар як шеъраш 
меҳри беандозаи хешро ба табиат чунин бозтоб 
менамояд: 

Чашми ман серӣ надорад аз тамошои замин, 
Хоҳам аз мадди назар н – афтад ягон ҷои замин. 
Чашми ман хоҳад, ки бинад навбаҳорон бешумор, 
Борҳо бинад шукуфтанҳои гулҳои замин... (1,234). 
Шоир зодаи табиати шӯрангез буда, онро  дарк ва эҳсос менамояд, мешамад ва мечамад, 

мехоҳад бо табиат даромезад. Аз ин лиҳоз аст, ки дар мушоҳидаҳои адиб табиат ба чандин ранг 
дар ҷилва меояд ва ӯро афсун мекунад. Дар шеъри “Силсилаи кӯҳи Ҳисор” таваҷҷуҳи  хонандаро 
ба тамошои манзараҳои кӯҳи диёри тоҷикон ҷалб менамояд ва шаршараҳои нуқрагину чашмаву 
рудҳо ва оҳубарраву гулмоҳӣ ва амсоли он ҷалб менамояд. Дар тасвири табиат шоир ба ягон 
муболиғаҳои барзиёд ва суханҳои иғроқ  роҳ намедиҳад ва чӣ тавре ҳаст, воқеӣ ва табиӣ манзури 
хонанда мегардонад. Чунончӣ: 

Дидаӣ манзараи силсилаи кӯҳи Ҳисор, 
Нуқрагун шаршараи силсилаи кӯҳи Ҳисор. 
Рӯдҳои дараи силсилаи кӯҳи Ҳисор, 
Акси оҳубарраи силсилаи кӯҳи Ҳисор... 
Бағали кӯҳи Ҳисор аст тамошогаҳи мо, 
Манзилу маҳфили мо, бистари мо, ҷогаҳи мо... 
Ман, ки дар домани ин силсила тавлид шудам, 
Қатраи ашки азову фараҳи ид шудам. 
Чун расидам ба сари қуллаи кӯҳи ватанам, 
Ҳофизи ин ватани пайрави хуршед шудам(1,308). 

Дар ашъори адиб меҳри табиат ва тасвири муъҷизаҳои он ҷойгоҳи асосӣ дорад. Ӯ симоҳо, 
тимсолҳо, рамзу розҳое  меофарад, ки аз мушоҳидакориҳои нозукона ва дидаи зираконаи ӯ 
башорат медиҳад. Дар шеъри “Боғбон ва булбул” шоир биёбонро ба боғи хуррам табдил додани 
дасту бозӯи инсон ва мушоҳидаи боғбон булбули шӯридаи ишқро басо шинам ва дилангез 
офаридааст. Булбули аз ишқи гул сармаст аз шохе ба шохе парида, қанотак зада, таваҷҷуҳи  
боғбонро ба худ ҷалб менамояд ва  аз ҳаракатҳои ҷолиби он  ба завқ омада ба ин мурғи чаман 
мегӯяд: 

...Зи ишқаш боғбонашро хабар дод, 
Ба пеши ӯ китоби ишқ бикшод. 

Дар ашъори дилнишин ва дорои шӯру 

шанги устод Мирзо Турсунзода лавҳаҳо ва 

нигораҳои пурҷозибаи табиати афсункор  бо 

ҳама  зебоиҳо ва ҳусну тароватҳояш дар 

ҷилва аст. Мушоҳида ва дарку эҳсосоти ин 

адиби шуълавар  дар офаридани 

саҳнаороиҳои воқеӣ ва мавҷудияти 

набототу ҳайвонот ва пайванди он бо 

табиату инсон басо аҷиб ва дилкаш буда, 

дар завқу шавқи хонанда ҳиссиёти волои 

зебоиро барангезад ва дар дили он туғёне 

падид оварад. 
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Аз ин шуд боғбон якбора хушҳол, 
Бигуфто: “Зан ба ишқи гул пару бол, 
Баҳори боғи мо охир надорад, 
Ҳамеша бар сари ту гул биборад” (1,275). 

Ашъори ба табиат ва хусусан, ба фасли баҳор бахшидаи шоир рангу бӯйи дигаре дорад. 
Адиб табиатро бо зиндагии иҷтимоии ҷомеа ҷӯр месозад ва бо он ҳамнаво гардида,  ба меҳнати 
ҷонфидоёна ва қаҳрамононаи мардум руҳи тоза ва фараҳ дамида, таҳсин ва салламно мегӯяд. 
Симоҳои офаридаи шоир муҷаррад ва аз ҳаёти воқеӣ дар канор набуда, ҳамрадифу ҳамтақдиру 
ҳамқадам чун оина аксандози он аст. Шоир ҷилваҳои  рангини табиатро дар вуҷуди инсон ва бо 
инсон робитаи ногусастанӣ доштани онро ба тасвир мегирад. Ҳадафи шоир дар ин руҷӯҳо аз он 
иборат аст, ки инсон бояд табатро дарку эҳсос намояд, аз зебоиҳои он баҳравар гардад ва лаззат 
барад: 

... Дидаам аз сабзаҳо хуррам бувад оғӯши ту, 
Кабкҳо хонанд форам рӯзу шаб дар гӯши ту. 
...Ҳусни зебои табиат зинати рӯйи ту шуд, 
Шаршара дар шӯхаҳоят тори гесӯи ту шуд (1,282) 

Дар сувари хаёли адиб табиат ва лаҳзаҳои рангини он чун мавҷудияти зинда, атокунандаи 
файзу баракат, ҳусну зебоии диёр дар ҷилва аст. Масалан, ӯ моҳияти резиши борони баҳорӣ, 
ороишҳо ва зебоиҳои баҳорро дар шеъри “Ба истиқболи баҳор” ба кишвари маҳбуб чунин 
менигорад: 

Файзи худро бар сари мо, эй баҳорон, рез-рез, 
Аз сари шаҳру деҳоти Тоҷикистон рез-рез. 
Наҳрҳои нуқраворатро ба саҳроҳои кишт , 
Чун арақҳои ҷабини марди деҳқон, рез-рез... 
Ҳар куҷо хуррам намо, ки халқи мо по мениҳад, 
Бӯ кунад то аз рухи гулҳои хандон рез-рез (1,278). 

Шеъри “Баҳория”- и шоир ҳанӯз аз солҳои 50- ум дар барномаи фанни адабиёти мактабҳои 
таҳсилоти умумии макотиби миёна ворид гардида, мақбулу писанди хонандагони синни миёна 
аст. Адиб аз фарорасии фасли баҳор мужда расонида, табдил ёфтани табиат ва рангомезиҳои 
онро бо як маҳорати волои шоирона ба қалам медиҳад. Ӯ аз чанд зовия ба баҳору табиат 
менигарад: 

Баҳор омад, садои булбул омад, 
Насими фораму бӯйи гул омад. 
Либоси сабзро саҳро ба бар кард, 
Кулоҳи сап-сафед олу ба сар кард... 
Баҳор омад, чаман гулпӯш омад, 
Дили мо баччагон дар ҷӯш омад. 
Давидему ба сӯйи боғ рафтем, 
Ҳама монанди гул болида гуфтем: 
“Дарахти нав ба боғи нав шинонем, 
Дарахти себу зардолу расонем.” (1,284) 

Адиб ба кӯҳу чаману шаршараву рудҳои диёри хеш дилбастагии қавӣ дорад. Ба онҳо бо 
салому бо паёму дуруду пайғом муроҷиат менамояд. Сирру асрори ниҳонӣ ва ба ниёзи онҳо 
ҳамроз мегардаду  ҳарф мезанад, рози дили онҳоро дар акси садо бозтоб менамояд. 
Сарбаландиву устуворӣ, дурахши ахтарон, шаъшаафкании  Роҳи Каҳкашон, аз нури хуршед 
тобандагии кӯҳҳои зарнисорро ҳусни диёру ободии кишвар ба қалам медиҳад. Ҳамаи онро ганҷ 
медонад ва ҳусни замину дилбарон мехонад. Кӯҳҳои пурганҷ, вале то алҳол кашфнашудаи 
кишварро тараннум менамояд: 

Солҳо хобидаӣ, эй кӯҳсори тоҷикон, 
Бар дари ганҷинаҳо чун посбони безабон... (,283). 
Ё ин ки: Салом, эй кӯҳсори Тоҷикистон, 
Диёри пурсафои хубрӯён. 
Буландӣ он қадар дар қадду қомат, 
Ки ҳатто “Боми Дунё”гашта номат (1,287). 
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Ҳаводиси табиат ва наққошиҳои он, садои барқу наъраи тундар, аҷоиботи дурахши 
чандинрангаи тирукамон, адибро ба ваҷҳ меоварад ва дар сувари хаёли ӯ саҳнаороии табиат ба 
чандин тасвиру ташбеҳ ва муболиғаву истиора ҷилвагар мешавад: 

Дирӯз баъди борон тиру камон баромад, 
Байроқи навбаҳорон партавфишон баромад. 
Аз қатраҳои борон дар офтоби тобон, 
Рухсора тар намуда абрӯкамон баромад... 
Аз кӯҳ то ба кӯҳе, аз дашт то ба даште, 
Товуси хушхироми Ҳиндустон баромад (1,288). 

Дар килки пурасрору пурэъҷози адиб вожаи “Рӯд” бисёр вомехӯрад ва ба чандин тасвир 
пардоз мешавад. Ба мисли “Рӯди кӯҳӣ”, “Таронаи рӯд”, “Рӯди ман”ва баъзан бо вожаи “дарё” 
ҳамрадиф мегардад: 

Нишастам дар лаби дарёи кӯҳӣ, 
Ба худ ман ёфтам маъвои кӯҳӣ. 
Сараш бар санг мезад рӯди кӯҳӣ, 
Ба доман чанг мезад рӯди кӯҳӣ...(1, 302). 

Устод ба садои руҳбахши рӯдҳои кӯҳистон гӯшу ҳуш медиҳад, ба он ҳамнаво будани хешро 
иброз медорад ва дили пуршӯри худро бо печутоби об ҳамҷӯр медонад: 

Рӯди кӯҳӣ, ту сароӣ ба ҳавои дили ман, 
Ҷӯр созӣ нафасатро ба садои дили ман. 
Шӯр дар сина ниҳон рақскунон мегузарӣ, 
Огаҳастӣ магар аз дарду давои дили ман? 
Ту ҳамон чашма, ки ҷӯшидаву фаввора шудӣ, 
Ашки шаффофтарини ҷигари хора шудӣ. 
Чашма дар кӯҳ будӣ, ҷӯй шудӣ, рӯд шудӣ, 
Нури чашмони ману дидаи наззора шудӣ (1,304). 

Дар шеъри “Чӯпон” шоир як саҳнаороӣ, лавҳа, як манзараи воқеӣ ва аслии табиатро бо 
тамомияти ҳастияш, мавҷудоту набототу ҳолату ҳаракату амалиёташ ба мушоҳида мегирад, ки 
дар назари хонанда дар ашколи зинда ва зебанда ба ҷилва меояд: 

Чӯпон ба сари кӯҳу чаридан рама дорад, 
Аз санг ба харсанг ҷаҳидан рама дорад. 
Бӯйи гули кӯҳию алафзори чарогоҳ, 
Дар панҷаи бод асту давидан рама дорад... 
Ишқу ҳаваси дидани ин манзари зебо, 
Ман дораму ту дориву дидан ҳама дорад (1, 307). 

Бешак, чунин сатрҳоро шахси эҷодкоре меофарад, ки табиати кӯҳистонро басо хуб медонад 
ва мушоҳида карда метавонад. Дарёфтани чунин воситаҳои тасвири муносиб ва мувофиқ ҳам 
истеъдоди шоирӣ ва ҳам маҳорати баландро тақозо дорад. Устод Мирзо Турсунзода айнан хешро 
як узви ногусастании кӯҳистон медонад: 

Дар миёни кӯҳсоронам, рафиқ! 
Дар баландӣ ошён монам, рафиқ! 
Бо ғизоли кӯҳсорон ҳамсарам, 
Бо уқобон менишинам, мепарам. 
Мезанам паҳлӯ ба рӯйи сангҳо, 
Чашм медӯзам ба зебо рангҳо. 
Чашмаи сабз аст ороми дилам, 
Кӯҳ девори баланди манзилам...(1,300). 

Воқеан, мардуми Шарқ оид ба сарзамини Ҳиндустони афсонавӣ қиссаву ривоятҳои 
бешумореро аз қадимулайём  дар хазонаи фарҳангии хеш маҳфуз медорад.  Чӣ дар боби 
ҳакимону табибон, чӣ дар боби табиати кӯҳану осори пурғановати он, расму русуму оинҳо ва 
дину мазҳабҳо, таомулу анъанаҳо ва суннатҳои мардумӣ қиссаҳо бешуморанд. Бешак, устод 
Мирзо Турсунзода ҳамчун шоири ҳассос  чунин қиссаву ривоятҳоро шунида, орзуманди дидану 
ба мушоҳида гирифтани ин кӯҳандиёрро кайҳо дар замири хеш мепарварид. Адиби шуълавар дар 
оғози манзумаи “Меҳмони мағрибӣ” манзараи ҳайратовари табиати зебо ва афсунгари кӯҳи 
Ҳиндукуш ва домани рӯди Гангро мавриди мушоҳидаи зинда қарор медиҳад. 
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Ҳеҷ шунидӣ ту, ки дар офтоб 
Об чу симоб хӯрад печутоб? 
Ҳеҷ шунидӣ ту, ки кӯҳи баланд, 
Дар сари худ чатр кашад аз паранд. 
Об равад таг – таги яхҳои пир, 
Мисли ҷавоҳир зи дили ҳар адир. 
Лолаву себарга ба вақти саҳар, 
Ҳалқабагӯшанд зи лӯлӯи тар. 
Ҳеҷ шунидӣ, ки дарахт аз бадан, 
Бол барорад ба ҳавои чаман. 
Нахл дар он ҷо ба сар андохта, 
Аз пари товус кулаҳе сохта... 
Ҳаст замини заҳи пур аз мағок, 
К-аз нами ӯ мешавад одам ҳалок. 
Маймуни посӯхта, думсӯхта, 
Кирми чу гавҳар ба шаб афрӯхта. 
Ин ҳама дар бешаи Ҳиндустон, 
Воҳиманоканд ба пиру ҷавон...(2,12-13). 

Чӣ тавре ки аз сатрҳои фавқ бармеояд, андеша ва мушоҳидаҳои адиб низ амсоли ин 
мамлакати асрорангез ба хонанда бисёр аҷиб менамояд ва кишвари афсонавиеро дар назари шахс 
ба ҷилва меоварад.  Тасвири табиати кӯҳу ҷангалу набототу дигар мавҷудоти он чунон шинаму 
зебо ва дар қолаби шеър сохта шудааст, ки кас ангушти ҳайрат мегазад, ӯро ба олами зебоӣ 
роҳнамун месозад ва дидани чунин манзараро дар замираш мепарварад. Шоир соҳили руди 
Гангро ба силки қалам чунин дилкаш ба тасвир мегирад: 

Гар биравӣ ту ба тамошои боғ, 
Мекунӣ аз бӯй муаттар димоғ. 
Ҳеҷ надидӣ ту чунин чормағз, 
Ҳеҷ бад-ин сон ананасҳои нағз, 
Гар ба гулаш дидаи худ во кунӣ, 
Ёди рухи дилбари зебо кунӣ. 
Ҳеҷ надидӣ чунин оби рӯд, 
Мисли хуми нилгарӣ каб-кабуд. 
Зарду гулобӣ ҳашароти зиёд, 
Бинию асло набарорӣ зи ёд. 
Ин ҳама дар домани Ганг аст, Ганг, 
Қиссаи шӯрафкани Ганг аст, Ганг...(2,13). 

Хониши ашъори ба табиат бахшидаи устод Мирзо Турсунзода аз он шаҳодат ва башорат 
медиҳад, ки адиб дар тавсифи манзараҳои табиат дасти волое дошта, истиораҳо ва ташбеҳҳое, ки 
ӯ меофарад, басо дилнишину мувофиқ буда, ҳаракат ва ҳам зинда ҳастанд. Ва муҳимтарин 
аносири созанда дар ашъор ҳамин сувари ғановатманди хаёл аст. 

Дар фарҷом бояд зикр намуд, ки қитъаҳои ба табиату баҳор бахшидаи устод Мирзо 
Турсунзода дар шумори нигораҳои зебоест, ки дар хазинаи адаб ва фарҳанги тоҷикон то ҷовидон, 
то бекарон сабт хоҳад монд. 
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ҲИКМАТИ БУЗУРГОН 
 

СУХАНҲОИ САЪДӢ 

МИСОЛАНДУ ПАНД 

 

Воқифони аҳвол медонанд, ки на танҳо ба 

жарфои ин баҳри беканор, балки ба ҳар гӯшаву 

канораш ғӯтта бизанӣ, дар мавзӯи таълиму тарбия 

дурдонаҳо мебардорӣ. Дар басо аз ин 

марвориддонаҳо ҷилою тобиши усулҳои таълиму 

тарбияро низ метавон мушоҳида кард. Ҳатто агар 

дурдонаҳоро интихобан барчида, дар риштаҳои 

заррини аҳдоф ва қасду ниятҳои ҳар омӯзгори 

оянданигару ояндабин ҳамел созӣ, шаддаҳои бешумори зеботару дурахшонтар аз якдигар муҳайё 

шуда, зевархонаи таълиму тарбияро оганда хоҳад сохт. Агарчи аз айни як асбоби ороиш ҳар 

машшота ба ҳар сифату самарнокӣ истифода мекунад, истифодаи дилхоҳ шаддаи пурҷило кору 

амали ҳар омӯзгор, мураббӣ ва тарбиягарро сафо ва ҳусни тозаю хосса хоҳад бахшид. Зеро... 

Оё бо суханҳои хушку муҷаррад ва умумӣ: “ту чунин рафтор бикун”, “ана ин кори дуруст 

аст” – нагуфта, бо шарҳи ҳикояте ё шоҳбайте аз ин хазинаи хираду насиҳат ва часпондани 

мундариҷаи он шарҳ ба зиндагии ҷорӣ ва шароити рӯёрӯ шогирдро, масалан, ба китобхонӣ, ба 

таҳсилу омӯзиш ва ба ҳар кори самаровари дигар роғибу дилгарм сохтан, тобише аз як равиши 

методикаи таълим нест магар? 

Ҳар чӣ ҳам бошад, бисёр ҳикматдӯстон аз китобҳое, ки вақти фориғ аз корҳои рӯзмарра рӯйи 

даст буд, ё дар гузашта хонда, мазмунҳои ҷолибе ба ёд гирифта будам, хеле гуфтори бузургони 

дирӯзу имрӯз ба матни дафтар роҳ ёфт. Бештарини онҳо аз панду андарз ва насиҳатҳои Шайх 

Саъдии Шерозиянд. 

Насиҳатгӯйӣ ва андарзхонии хирадмандонаю борикбинона дар адабиёти пур аз панду 

андарзи мо расм кардани Саъдии хулқу хӯйшинос ва дар баёни андешаҳои тарбиявӣ 

ангуштнамои ҳама давру замонҳо мувофиқ омадааст. 

Бале, аз Саъдӣ пештар ҳам носеҳони бузург буданд. Гирем, устод Рӯдакиро. Ҳар ки панду 

андарзҳои бузургворонаи ӯро хонда ё шунида, бо диққат тааммул кунад, оё аз хотир мебарорад? 

Ҳаргиз! 

Аз касе пӯшида нест, ки дар уқёнуси 

беинтиҳои адабиёти зиёда аз ҳазорсолаи 

мо, дар радифи мавзӯъҳои мухталиф 

дурдонаву марворидҳое дар боби омӯзиш ва 

таълиму тарбия низ нуҳуфтааст, ки касе 

ба ҳисобаш намеравад, ҳатто муҳтавою 

вусъати онро бо ҳама дороиву паҳно дар 

тасаввураш ғунҷонда наметавонад. 

 Албатта, ҷойи шакку шубҳа нест, ки 

ҳар шахси бомаърифат аз адабиёти 

классикии гузаштаву имрӯзаи халқамон ба 

бардошти завқ ва дар ҳудуди имконоти 

худ мутолиаву омӯзиш анҷом дода, 

муносиби зеҳну идрок доир ба мавзӯи 

матлуб маълумоте дархӯри табъи худ 

фароҳам овардааву дар зарурат аз он кор 

мегирад. 
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Ё “Шоҳнома”-и безаволро варақ занем, ба баҳри беканори панду андарзҳои писандида ва 

пазируфтании Ҳаким Фирдавсии меҳанпарасту тамаддунофар ғӯтта мезанем. Рӯйхатро давом 

додан мумкин аст. Аммо... Саъдӣ гапи дигар аст. 

Ҳарчанд ҳукм баровардан на кори ман аст, аз хондаю шунидаҳо, гӯш кардани суҳбатҳои 

аҳли фазл ва мушоҳидаҳои парешони худ хулоса намуда, ҷуръат карда мегӯям, ки Саъдӣ бо 

панду андарзҳои мӯшикофонааш дар илми ахлоқу тарбият ва таълим, одаму оламшиносӣ 

дебочаи фарогире навиштааст, ки то ҳанӯз касе идомаи онро ба ҳамон сатҳ таълиф карда 

наметавонад. Ақаллан бо ҳама паҳною умқ фаро гирифта, тафсил додаву тафсир карда 

тавонистанаш ба гумон аст. 

Фарз кардем, касе ба ин кор муваффақ шуд. Аммо фаро гирифтан, ба дурустии ҳар нуктаи 

ишоранамудаи ӯ қойил шудан, тафсилу тафсир кардан ҳанӯз ними кор, балки даҳяку садяки кор 

аст. Идома ва хулосаи ин маъно дар як байти худи шоир хеле хуб ишора шудааст: 

Суханҳои Саъдӣ мисол асту панд, 

Ба кор оядат, гар шавӣ корбанд. 

Бисёр нафарони пеши мушкилоти зиндагӣ ҳайронмонда як байти Саъдии муътабаргуфторро 

дар ёд гирифтаанд, балки сармашқи кори худ сохтаанд: 

Зи кори баста маяндешу дил шикаста мадор, 

Ки оби чашмаи Ҳайвон даруни торикист. 

Дар ҳар лаҳзаи сахту душвор пеш омадани коре ва дар банди ҳайронӣ монданамон мо бо 

дигар байти ӯ, ки гӯё дар тақвияти байти боло гуфтааст, худро тасаллӣ медиҳем: 

Саҳл бошад суубати зулмот, 

Гар ба даст ояд оби Ҳайвонам. 

Ин дам боз як байти Саъдӣ ба ёдам мерасад. Байтро шоири тавоно гӯё ба шарҳи аҳволи 

шахсони ба умеди дигарон нашуда, худ илоҷи кори худро ҷӯянда барои насиҳат, чораёбӣ ва 

дилбардорӣ гуфтааст: 

Ба ғамхорагӣ ҷуз сарангушти ман, 

Нахорад касе дар ҷаҳон пушти ман. 

Таваҷҷуҳи Саъдӣ ба таълиму тарбия ба ҳаддест, ки аз ҳар гумону тахмин таҷовуз мекунад. 

Агар осори ӯро варақ занем, нуктаҳое ба гӯши ҳуш мерасад, ки дар назари аввал ба мавзӯъ 

беалоқа бошанд ҳам, асари мавзӯъ эҳсос мешавад. Гирем байти зерини ӯро: 

Ҷавонмарду хушхулқу бахшанда бош, 

Чу Ҳақ бар ту пошад, ту бар халқ пош. 

Оё Саъдӣ дар ин байт танҳо саховату бахшиши молии моддӣ, яъне бахшидани хӯроку 

пӯшок, инъоми аспу хачир, ҳадияи боғу роғ ва ғайраро дар назар дошт? 

Ин ҳама ва ҳар воситаи дигари зиндагӣ, умуман, ҳама молу амволи моддӣ ҳам неъмати 

илоҳисту ҳам навъи ақлу ҳуш, донишу ҳунару малака, яъне ҳама чизҳои олами равонию маънавӣ 

низ неъматҳои расондаи илоҳист. Модом ки чунин бошад, хонанда худро ба ҷойи муаллиф 

гузошт ба ишораҳои нозуки ӯ пай бурда, бурд мекунад. Касе аз донишҳои фаровон бархӯрдор ва 

аз муаммоҳои зиндагӣ вуқуфи дуруст дошта бошад, насиҳатҳои Саъдиро дастури амал сохта, аз 

роҳи кору гуфтори дурусти хайрхоҳона нишон додан ва таълиму насиҳат дороии олами 

ботинашро холисона ва воқифона ба зеҳн ва ниҳоду сиришти дигарон интиқол хоҳад дод. 

 

Абдуғанӣ МУҲАММАДИЕВ –  

омӯзгори мактаби №29, 

ноҳияи Деваштич 
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ТАЪРИХ 
 

УСТОД САДРИДДИН 

АЙНӢ ВА ҲУКУМАТИ 

ШӮРОӢ 
 

Воқеан С. Айнӣ муаллифи аввалин асарҳои 
таҳқиқии таърихшиносӣ, нахустин адабиётшинос 
ва мунаққид, якумин шахсиятест, ки дар асарҳояш 
матолиби муҳимми иқтисодиро баррасӣ 
намудааст (Садои Шарқ, 2003. - № 4-6. –С. 120). 
Ҳақ ба ҷониби олими бузург аст. Дар гуфтаҳои 
вай дар бораи С. Айнӣ ягон муболиға нест.  

ЇДар ин мақола муносибати С. Айниро ба пайдошавӣ ва мустаҳкамшавии Ҳукумати Шӯроӣ 
дар кишварамон дида мебароем. Дар асоси мақолаҳои публисистии С. Айнӣ онро мавриди 
баррасӣ қарор медиҳем. Аз рӯзҳои нахустини Ҳукумати Шӯроӣ (устод С. Айнӣ дар ҳамаи мақола 
ва асарҳояш “Ҳукумати Шӯроӣ” гуфтааст минбаъд дар мақола ҳамин мафҳуми устод истифода 
бурда мешавад. -Ё.А) С. Айнӣ қалам ба даст гирифта ба рӯзноманигорӣ машғул мешавад. Вай 
баъд аз 75 калтак хӯрдан бо фармони амир зодгоҳаш Бухороро тарк карда, сокини шаҳри 
Самарқанд шуд. Ҳарчанд сокини шаҳри Самарқанд бошад ҳам, аз ҳодисаҳои Бухоро бохабар буд. 
Бо ҳизби коммунистии Бухоро алоқа ва ҳамкории зич дошт. Дар арафаи инқилоби Бухоро дар 
оҳанги гимни Инқилоби бузурги буржуазии Франсия «Марселёза» «Марши ҳуррият»-ро эҷод 
кард, ки он гимни расмии инқилобчиёни Бухоро гашт. («Марелёза» то ба рӯзҳои мо ҳамчун 
гимни давлатии Франсия фаъолият дорад. -Ё.А).  

Устод С. Айнӣ дар асарҳои публисистии худ, ки бештар дар маҷаллаи «Шуълаи инқилоб» 
солҳои 1919-1921 нашр шудаанд, муносибаташро ба Ҳукумати Шӯроӣ бе ягон дудилагӣ аниқ 
кардааст. Вай тарафдор ва ҷоннисори Ҳукумати Шӯроӣ мешавад. Ин ҷиҳати фаъолияти эҷодии 
С. Айнӣ ҳанӯз то инқилоби Бухоро оғоз гардида буд. Барои мардуми соҳибистиқлоли 
Тоҷикистони имрӯза, аҳамияти публисистикаи С. Айнӣ хело калон мебошад. Зеро ин осори устод 
набзи сиёсии он рӯзҳоро хеле аниқу дақиқ муайян мекунад. Чуноне ки фарзанди устод С. Айнӣ 
олими маъруф Камол Айнӣ дар пешгуфтори асари дуҷилдаашон таъкид кардааст. «Аҳамияти 
публисистикаи устод С. Айнӣ бениҳоят бузург буда, ҳамчун асноди пурқимати таърихи 
пурифтихори муборизаи халқ ва партия барои сохтмони рӯзгори нави советӣ пазируфта 
шудааст». (Айнӣ С. Осори баргузида дар ду ҷилд.- Душанбе, «Ирфон», 1977.-С.7. /Минбаъд 
Айнӣ С. Осори баргузида). 

15 декабри соли 1919 мақолаи С. Айнӣ дар шумораи №24-и нахустин маҷҷалаи шӯроии 
тоҷикӣ «Шуълаи инқилоб» интишор ёфт. Вай таҳти унвони «Ҳукумати Шӯроӣ ба мо чӣ дод?» 

Устод Садриддин Айнӣ дар саромади 

илм, фарҳанг, адабиёт ва таърихи марҳилаи 

муосири мо меистад. Вай бо асарҳои 

баландмазмун ва гуногунжанри худ барои 

Истиқлолияти ватанамон заминаи 

мустаҳкаме барпо кард. Барои рушду нумуи 

минбаъдаи Тоҷикистони азиз як такони 

қавие дод. Дар марҳилаи инқилобии 

кишварамон С. Айнӣ, ки бештар ба назм 

машғул буд, ба офаридани асарҳои 

публисистӣ оғоз кард, ин талаботи вақт ва 

замон буд. Зеро ҳаёти сиёсӣ тағйирёбӣ ва 

ғалаён дошт. Вобаста ба он С. Айнӣ асарҳо 

меофарид. Олими барҷастаи рус, собиқ 

раиси филиали Академияи илмҳои СССР 

Евгений Никанорович Павловекий (1884-

1965) гуфта буд: “Устод С. Айнӣ оғозгари 

таҳқиқоти илмӣ дар соҳаи улуми иҷтимоӣ 

дар қарни XX дар Тоҷикистон аст”. 
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чоп шуд. Асар дар пайравии мақолаи машҳури роҳбари Ҳукумати Шӯроӣ В.И. Ленин “Ҳукумати 
шӯрои чист?” эҷод карда шуда буд. Дар он С. Айнӣ қайд мекунад, ки Ҳукумати Шӯроӣ ҳар чизе, 
ки барои зиндагии як қавм, як гӯруҳ як миллат лозим аст, ба мо дод, ё мехоҳад ба мо бидиҳад. 
Масалан, барои зиндагии як қавм лузуми илму маориф мисли лузуми обу ҳавост. «Чунончи, ҳеҷ 
ҷондоре бе обу ҳаво зиндагӣ карда наметавонад, инчунин, фарзанди одам низ бе илму маърифат 
зиндагӣ карда наметавонад. Қавми бе илм имрӯз ё фардо маҳкуми заволанд» (Айнӣ С. Осори 
баргузида. -С.105-106).  

Мақолаи дигари публисистии устод С. Айнӣ «Ҳукумати шӯроии Туркистон ва масъалаҳои 
Шарқ» ном дорад, ки 2 феврали соли 1920 дар маҷаллаи «Шуълаи инқилоб» чоп шуда буд. С. 
Айнӣ таъкид мекунад, ки дар солҳои инқилоб Туркистон хеле фалокатҳои бузургро аз сар 
гузаронид. Сабаби ин фалокатҳо, яке камии озуқа ва қаҳтии асбоби лозима ва қатлу ғоратҳое, ки 
талаботи айёми инқилоб аст, бошад, сабаби умда: дуруст қарор нагирифтани Ҳукумати Шӯроӣ 
дар Туркистон аст. Яъне мустаҳкам нагардидани он. Ба гуфти С. Айнӣ, дар Туркистон, ба он 
тавре ки дар Россия сарватмандони калон ва заминдорон буданд, ин ҷо нест. Бинобар ин, 
Ҳукумати Шӯроӣ дар Туркистон бар хилофи Россия бояд фаъолият мекард. Ҳукумати Туркистон 
фаъолияти бемавқеъ ва мусодираҳои бемаврид карда, ба хеле бетартибиҳо сабаб шуд. Бузургии 
С.Айнӣ дар масъалаи Ҳукумати Шӯроӣ дар он зоҳир мегардад, ки дар солҳои аввал каҷравиҳои 
сохтмони сотсиалистии кишварро дақиқ пай бурда, барои ислоҳи он маслиҳатҳои дуруст дода 
буд. Дар ҳақиқат ҳам инқилобчиёни мо дар пайравии инқилобчиёни губернияҳои калони Россия 
фаъолият мекарданд, он чизе, ки дар он ҷо ба амал меомад, онро дар кишвари мо айнан ҷорӣ 
карданӣ буданд, ки аз фоида дида зарараш зиёд буд. Бо таъкиди С.Айнӣ Ҳукумати Шӯроӣ дар 
самти илму маърифат бисёр хидмат кард. Дар зарфи ду соли инқилоб то деҳаҳои Россия бо 
китоб, маҷалла ва газета пур шуд. Таълим умумӣ ва маҷбурӣ шуд. Лекин дар Туркистон то ҳол 
ҳеҷ кор карда нашуда буд. С. Айнӣ камбудиҳои дар солҳои аввали Ҳукумати Шӯроӣ дар 
Туркистон ба амал омадаро аз бефаъолиятии ҳизби коммунистии он медонист. Бо таъкиди С. 
Айнӣ, дар Туркистон бисёр касоне аъзои ҳизби коммунисти шуданд, ки манфиати шахсиашонро 
дар ҷои аввал мондаанд. С. Айнӣ махсус таъкид мекунад, ки мо бояд ҳизби коммунистии 
Туркистонро аз шахсони тасодуфӣ ва манфиатхоҳ тоза кунем. Мо чунон фаъолият намоем, ки 
муҳаббати мардумро ба худ ҷалб намоем. Дар хотимаи мақолаи мукаммалаш С. Айнӣ хитоб 
мекунад: 

- Зинда бод озодии Шарқ! 
- Зинда бод иттиҳоди ранҷбарони дунё! (Айнӣ С. Осори баргузида. -С. 121)  
Устод С.Айнӣ ташкили Армияи сурхро як сипари боэътимоди Ҳукуматӣ Шӯроӣ медонист. 

Аз ин рӯ, дар ҳамаи мақолаҳои публисистиаш дасгирӣ ва ёрӣ расонидан ба онро вазифаи 
муқаддаси мардум медонист. Ин аз мақолаи «Ба Асокири сурх ёрӣ диҳед» баръало маълум 
мегардад. Ба гуфти С. Айнӣ сарватмандони дунё барои барҳам додани Ҳукумати Шӯроӣ 
бархостаанд. Барои мудофиаи Ҳукумати Шӯроӣ асокири сурх ба майдон омад. Асокири сурх дар 
дохили Россия ба ғалабаҳои калон ноил шудааст. Аммо то ҳанӯз ба матлаби худ комёб 
нагаштааст. Вобаста ба ин вазъият С.Айнӣ аз мардум хоҳиш мекунад, ки ҳар чизе аз дасташон 
меояд, ба онҳо кумак кунанд. Аз ҷумла, либоси гарм, кӯрпаву болишт, шириниҳо, мавиз, чою 
тамоку, сӯзану нах, китобу қаламу коғаз, порча барои бастани ҷароҳат, дору, собун ва ғайра. 
Мақола ба чунин хитоби инқилобӣ поён меёбад: «Бародарон! Ҳар ёрмандие, ки ба Асокири сурх 
мекунед ва исломро озод менамоед… бинобар ин, ба як ҷаҳон умедворӣ мегӯям, ба Асокири сурх 
ёрӣ диҳед». (Айнӣ С. Осори баргузида.-С.131) 

Устод С. Айнӣ дар солҳои аввали Ҳукумати Шӯроӣ дар мақолаҳои «Аскарӣ ва Ислом», 
«Зинда бод инқилоб!» доир ба вазъияти мушкили Ҳукумати Шӯроӣ дар Туркистон сухан ронда, 
мардумро барои дасгирии он даъват мекунад. Мардуми маҳаллиро ба ворид шудан ба сафи 
Асокири сурх ташвиқу тарғиб менамуд. Дар ҳамон марҳила лидерҳои болшевикон В.Ленин ва Л. 
Тротский ақидаи инқилоби ҷаҳониро доштанд. Мақсад ба ғайр аз худи Россияи собиқи 
императорӣ дар мамлакатҳои Шарқ низ инқилобро амалӣ кардан буд. Ин ба С. Айнӣ бе таъсир 
намонд. Вай кӯшиш мекард, ки мардуми Шарқро ба инқилоб бархезонад. Аз ҷумла, дар 
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Ҳиндустон, Афғонистон, Эрон, Туркия ва ғайра инқилоб тайёр ва ғалабаи он таъмин карда 
мешуд.  

С. Айнӣ ҳама вақт ба Ҳукумати Шӯроӣ эътиқоди қавӣ дошт ва рӯзи пайдоиши он 7 ноябрро 
як рӯзи муқаддас медонист. Инро дар мақолаи «7 ноябр ба ҳисоби куҳна 25-уми октябр» ки дар 
шумораи 55, «Шуълаи инқилоб», соли 1920 нашр шуда буд, махсус қайд кардааст. С. Айнӣ дар 
мақола рӯзи пайдошавии Ҳукумати Шӯравиро як рӯзи таърихӣ, рӯзи озодӣ, рӯзи сарнагуншавии 
золимон, рӯзи дар оташи интиқом сухтани ҷаҳонгирони Россия номидааст. Ба фикри С. Айнӣ 
пайдо шавии Ҳукумати Шӯроӣ 7 ноябри соли 1917 на танҳо озодии Россия, балки озодии 
мардуми Шарқро низ таъмин мекунад. Вобаста ба ақидааш С. Айнӣ махсус таъкид мекунад: «Мо 
умедворем, ки соли оянда (соли 1921 дар назар аст. - Ё.А.) дар вақти сур ва сурури Инқилоби 
Уктобр тамоми аҳолии Шарқро озод ва худмухтор бинем. - Зинда бод инқилоби Уктобр! 

- Зинда бод озодии Шарқ! 
- Зинда бод иттифоқи ранҷбарони Шарқу Ғарб! (Айнӣ С. Осорибаргузида. -С.197)  
Устод С.Айнӣ Ҳукумати шӯроиро ғамхори кӯдакон медонист. Дар мақолаи «Ҳафтаи атфол 

чист?», ки дар шумораи 17 феврали соли 1921 дар «Шуълаи инқилоб» нашр шуда буд, онро 
махсус таъкид мекунад. Дар ҳафтаи атфол ҳамаи маъмурони Ҳукумати Шӯроӣ ҳамаи арбоби 
маданият ва маориф ва билҷумла ҳамаи ашхос ба муовинати атфол машғул мешаванд. Дар ин 
ҳафта ҳар кас ба табъи хотир ба ихтиёри худ барои атфол иона ва ҳадия медиҳад. Дар ин ҳафта 
барои атфол театрҳо монда мешавад, суратҳо ва тамошоҳо нишон дода мешаванд. С. Айнӣ дар 
мақола савол медиҳад: “Ин атфол киёнанд? Инҳо фарзандони кистанд? Инҳо фарзандони мо, 
шумо ва ҳамаи мардуми ҳозир ҳастанд. Ҳукумати Шӯроӣ хондани атфолро маҷбурӣ кард, мактаб 
ва асбоби заруриро аз хазина дод. Барои атфоли бепарастор хонаву манзилу хобгоҳ таъйин карда, 
барои эшон парасторони меҳрубонтар аз модарро гузошт”. (Айнӣ С. Осори баргузида. -С.219) 

Устод С. Айнӣ дар мақолаи худ иди 1-уми майро, ки яке аз идҳои асосии Ҳукумати Шӯроӣ 
буд, хеле ташвиқу тарғиб мекунад. Шиори онро (Бо ҳам пайвандед, ҳамаи ранҷбарони ҷаҳон) дар 
мақолааш ҳамчун сармашқ меорад. Ҳукумати Шӯроӣ дар солҳои аввали фаъолияташ аз ҷониби 
С. Айнӣ ҳаматарафа дастгирӣ карда мешуд. Зеро С. Айнӣ ҳанӯз се сол пеш аз инқилоби Бухоро 
ба Ҳукумати Шӯроӣ шинос буд. С. Айнӣ ҳамчун мушоҳидакори касбӣ имконият дошт 
фаъолияти онро ба ҳукумати золимонаи амирони манғити Бухоро муқоиса кунад. Дар симои 
Ҳукумати Шӯроӣ С. Айнӣ ғамхор ва парастори мардуми камбағалро медид. Аз ин рӯ, онро бо 
дилу ҷон ҳифз мекунад. Зеро устод аз ҷиҳати сиёсӣ зодаи системаи Ҳукумати Шӯроӣ буд. Дар 
тақдири С. Айнӣ Ҳукумати Шӯроӣ табаддулот ба амал овард. Воқеаҳои пайдарҳами таърихӣ дар 
ҳаёти мардуми кишвар ба вуҷуд омаанд. Ин воқеаҳо, тағйирот, дигаргуниҳо устод Садриддин 
Айниро ҳамчун шахсияти дараҷаи ҷаҳонӣ ташаккул доданд. С. Айнӣ баъди қироати асари 
машҳури Аҳмад Махдуми Дониш «Наводир-ул-вақоеъ» майли навиштани асарҳои насрӣ карда 
буд. Ин нияти С.Айнӣ дар марҳилаи Ҳукумати Шӯроӣ амалӣ гашт. Устод С. Айнӣ дар ҳамон 
солҳо камбудӣ ва нуқсонҳои Ҳукумати шӯроиро дарк карда буд, аммо ҳамаи онро дар фаъолияти 
шахсони алоҳида медонист.  

Мо дар арафаи ҷашни 30-солагии Истиқлолияти Ватанамон қарор дорем. Хизматҳои 
беназири устод С. Айниро дар марҳилаи Ҳукумати Шӯроӣ Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – 
Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба назар 
гирифта, дар қатори аввалинҳо унвони олии Қаҳрамони Тоҷикистонро ба эшон сазовор 
донистанд. Инчунин, бо ташаббуси Пешвои миллат нахустин муассисаи олии кишвар 
Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ гузошта шуд. Оромгоҳи устод, ки 
дар Душанбе дар боғи ба номаш ҷой гирифтааст, пурра бо тарҳи нав азнавсозӣ карда шуд. Ин як 
ҳақиқат ва адолати таърихӣ мебошад, вобаста ба хизматҳои С. Айнӣ дар роҳи 
ба даст овардани Истиқлолияти Тоҷикистон. 

 

Амиршоҳ ЁРМУҲАММАДОВ –  
н.и.т.,  дотсенти ДМТ,  

Аълочии маориф ва илмии Тоҷикистон 
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ЧЕҲРА 
 

ХАЙРИ ЗИЁДИ УМРИ 

ХАЙРИНИСО 

 

Шавқи зиёди таҳсил аз кӯдакӣ Хайринисоро 

фарогир буд. Аз ин рӯ, падару модар дар шашсолагӣ 

ӯро ба мактаб бурданд. Ҳеч аз хотираш намеравад, 

ки муаллимаи ниҳоят меҳрубон ва ширинсухан 

Талъатхон Бақоева ӯву дӯстонашро чӣ тавр 

самимона қабул кард. Баъдтар устодони дигараш, ба мисли Ш. Алиев, Х. Раҳимова, 

Ҳ.Насруллоева, Т.Н.Жемчугова, В.Н. Ткачёв ва дигарон ба Хайринисо дарс доданд, барояш дари 

мактаби одаму одамгариро кушоданд. Хайринисо духтараки бағайрате буд, ба ҳама меҳрубону 

ёрирасон, ин хислатҳояш ӯро миёни ҳамсинфон баобрӯ гардонда буданд.  

Соли 1967 дар ҷумҳурӣ ду синфи хатмкунанда буд (10-11). Хайринисо мактабро хатм карда, 

хост ба факултаи филологияи тоҷик, ки он замон нуфузи зиёд дошт, ҳуҷҷат супорад. Аммо 

теъдоди зиёди дохилшавандагон ва холи баланди қабул ба ӯ ин имкониятро надоданд. Ноумед 

нашуда, ҳуҷҷатҳояшро ба омӯзишгоҳи педагогӣ супорид ва бо сари баланд сазовори номи 

донишҷӯ гардид. Омӯзишгоҳро бо баҳои “аъло” хатм кард, комсомоли фаъоле буд. Касоне, ки ин 

ниҳодро дар ёд доранд, медонанд, ки чӣ қадар эътибори баланд дошт пайвастан ба сафи он, ба 

вижа, ба комитети комсомолии шаҳр ё ноҳия. Ин ифтихор насиби Хайринисо гашта буд.  

Чеҳраи зебову дилкаш ва гарми ӯ диққати хостгоронро зиёд ҷалб мекард. Ин буд, ки дар 

даврони донишҷӯӣ (соли 1969) оиладор шуда, дар як вақт ҳам соҳиби диплом ва ҳам соҳиби 

фарзанд гашт. Фаъолияти омӯзгориро аз мактаби миёнаи №7-и ноҳияи Нов (Спитамен) сар кард, 

вале аз сатҳи таҳсилоти худ қонеъ нашуда, ҳуҷҷатҳояшро ба Институти педагогии шаҳри Хуҷанд 

супорид ва соли 1974 онро бомуваффақият ба итмом расонид. 

Чанде дар мактабҳои ноҳияи Спитамен, баъдтар дар гимназияву мактабҳои шаҳри Хуҷанд 

чун омӯзгор, сарвожатий, муовини директор оид ба илм ва солҳои зиёд ҳамчун муовини 

директор оид ба тарбия фаъолият намуд. Замоне ки дар гимназияи №24-и шаҳри Хуҷанд аз забон 

ва адабиёти тоҷик дарс медод, шогирдонаш доимо дар олимпиадаҳои ҷумҳуриявӣ ширкат 

меварзиданд. 7 нафар шогирдаш маҳз дар ҳамин давра соҳиби медалҳои тилло ва нуқраву 

биринҷӣ гаштаанд. (Баъдтар 8 шогирди дигараш ҳам соҳиби медал шуданд.) 

Кишвари тозаистиқлол дастгирии навгониҳоро тақозо мекард, аммо шароити хубе набуд, ки 

омӯзгорон нияту тасмимҳои худро роҳандозӣ намоянд. Аз ҷумла, ташкил намудани мактабҳои 

Хайринисо Темирова. Фикр мекунам, ин 

ном миёни аҳли маорифи ҷумҳурӣ шинос 

аст, агарчи соҳиби он дар як минтақаи диёр 

(шаҳри Хуҷанд) кор кардааст. Албатта, ин 

бесабаб нест, номро худи инсон баланд 

мебардорад, бо кори ҳалолаш, бо 

меҳнатдӯстӣ, муносибат ва садоқаташ ба 

кору диёр. Хайринисо ҳам дар шумори ин 

гуна афрод аст. Муаллима аз оилаи 

коргарони одӣ ва серфарзанд баромадааст. 

Фарзанди нахустини хонадон буд, аз паяш 8 

хоҳару додараш ба зиндагӣ қадам ниҳоданд 

ва дар ҳар кор ӯро чун устод ва падару модар 

донистанд, ҳурмат карданд, аз ӯ маслиҳат 

пурсиданд, ба ӯ меҳрубон шуданд, чун худаш, 

ки тавонист бо ҷасорату ғайрати мардона 

ба майдони илму маориф, корзоре, ки на ҳар 

кас ғайрати то охир дар он буданро дорад, 

по ниҳад. 
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типпи нав он солҳо кори сангине буд, аммо Хайринисо Темирова тавонист, боҷуръатона дар 

заминаи собиқ муассисаи томактабии фабрикаи пойафзолдӯзии шаҳри Хуҷанд аз аввалинҳо 

шуда, гимназия ташкил намояд. Ин замоне буд, ки баъзеҳо ҳатто фарқи гимназия ва литсейро 

намедонистанд.  

Муаллима аз муаллифони беҳтарини матбуоти соҳавӣ, наттоқони маъруфи чорабиниҳои 

маърифатӣ буд. Соли 1986 дар хониши педагогии ҷумҳуриявӣ иштирок намуда, дар мавзӯи 

“Омӯзиши анъанаҳои миллӣ берун аз дарси адабиёт” баромад кард ва бо гирифтани ҷои якум ва 

нишони ифтихории “Аълочии маорифи Тоҷикистон” сазовор гардид. Соли 1989 яке аз аввалинҳо 

шуда, дар гимназияи №24-и шаҳри Хуҷанд иди Наврӯзро дар миқёси вилоят бо ҳама суннатҳояш 

ташкил намуд, ки то ҳанӯз дар ёди иштирокдори он ҷашн мондааст. 

Хайринисо дар фаъолияти педагогӣ бо кордонӣ ва меҳнатдӯстӣ, навоварӣ ва эҷодкорияш 

торафт нуфузи бештар пайдо мекард. Соли 1994 ӯро директори мактаби № 16-и ш.Хуҷанд 

таъйин намуданд. Аз он солҳои пурмашаққат дар таърихи халқи кишвар, бахусус, кор дар соҳаи 

маориф аслан хотироти хуб боқӣ намондааст. Бахусус, роҳбарӣ дар мактаб кори осон набуд, 

чунки аксарияти омӯзгорон, ҳатто унвондорҳо мактабро тарк мекарданд, солҳое, ки омӯзгорон 

маош намегирифтанд, хонандагон ҳамроҳи падару модар дар навбати нону равғану дигар 

хӯрданиҳо овора буданд. Ҳам муаллимон ва ҳам падару модарон дар пайи дарёфти қути лоямут 

буданд, ҳеч кас дар сар фикри хондан надошт. Бисёриҳо “хонда чӣ шудем, ки акнун 

фарзандонамон шаванд?”- гуфта ҷавононро дилхунук ҳам мекарданд. Таъмини мактабҳо бо 

шишаи тиреза ва мизу курсӣ, посбону фаррош ҳам мушкил гашт. Ана, дар ҳамин ҳолат 

Хайринисо собит намуд, ки ӯ кисту чикора. Ӯ фидоии соҳа, ватандори содиқ, инсондӯст ва 

маорифпарвари асилест, ки тавонист чунин як даргоҳи донишомӯзиро аз ҳоли фатарот ба яке аз 

мактабҳои пешқадами шаҳр табдил диҳад. Муаллима табиати аҷибе дорад: шавқманди кор. Бо 

чунин завқмандӣ пайваста дар озмунҳо ширкат меварзид (ва то имрӯз меварзад). Ин аст, ки соли 

1996 муваффақ шуд, аз мактабаш ғолиби “Муаллими сол”- и ҷумҳурӣ барояд. Муваффақият ва 

дастовардҳои пайдарпай муаллимаи соҳибмактабро сазовори боварии роҳбарияти мақомоти 

соҳавӣ гардонданд. Соли 1997 ӯро директори Донишкадаи такмили ихтисос ва бозомӯзии 

кормандони маорифи вилояти Суғд таъйин карданд. Муддати ду сол фаъолияти назаррасаш 

мақоми ӯро боз ҳам баландтар бардошт. Соли 1999 Вазорати маориф ва илм ӯро сардори Идораи 

маорифи вилояти Суғд таъйин намуд. Соли 2001 бо амри тақдир кору фаъолияти худро дар 

Вазорати маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун сардори Идораи таҳияи сиёсат дар соҳаи 

маориф идома дод. Муаллима ҳаммуаллифи “Барномаи рушди соҳаи маориф”, ки он вақт барои 

рушди маорифи ҷумҳурӣ чун обу ҳаво зарур буд, ба ҳисоб меравад. Дар асоси ин Барнома 

барномаҳои дигар, аз ҷумла, компютеркунонии мактабҳо, ба ҷои кор ҳозиршавии мутахассисони 

ҷавон, рушди муассисаҳои томактабӣ, Барномаи омӯзиши забонҳои русӣ ва англисӣ ва чанде 

дигар таҳия шуданд. Соли 2005 муаллима ректори Донишкадаи ҷумҳуриявии такмили ихтисос ва 

бозомӯзии кормандони соҳаи маорифи кишвар таъйин шуд. Дар ин давраи ниҳоят ҳассос ва 

вазнин чунин уҳдадорӣ ҳам кори саҳл набуд, чунки дар мактабҳо омӯзгорон намерасиданд, маош 

кам буд ва онро ҳам сари вақт намегирифтанд, ҷалби омӯзгорон на танҳо ба курсҳои такмили 

ихтисос, балки ба мактаб кори мушкиле буд. Вазъ дар минтақаҳо боз ҳам ташвишовар буд. Бо 

назардошти ин ва вазъи хонавода, муаллима ба зодгоҳ баргашт ва аз соли 2007 ба ҳайси 

директори Филиали донишкадаи такмили ихтисос ва бозомӯзии кормандони маориф дар вилоят 

кор кард. Алҳол фаъолиятро дар Донишкадаи политехникии Донишгоҳи техникии Тоҷикистон 

ба номи академик М.С.Осимӣ бо вазифаи мудири кафедраи забони давлатӣ ва ҷомеашиносӣ 

идома дода, дар рушди илм ва омода кардани мутахассисони соҳибзабон нақш мегузорад. 

Серғайратӣ ва ташаббускорияш муаллимаро тарк накардаанд. Дар тамоми корҳои ҷамъиятии 

донишкада фаъол аст, бар илова, вазифаи муовини раиси ташкилоти ибтидоии ҲХДТ-ро бар дӯш 

дорад. 
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Хайринисо Темирова ҳанӯз соли 2004 рисолаи номзадии худро дар мавзӯи “Муаммоҳои 

педагогӣ-психологии омӯзиши адабиёти классикӣ дар синфҳои ибтидоӣ” ҳимоя кардаву унвони 

номзади илмҳои педагогиро соҳиб шудааст. Соли 2018 аз ҷониби Ҳизби Халқии Демократии 

Тоҷикистон бо медали ҷашнии “20-солагии ҲХДТ” сарфароз гардидааст. Ҳамчунин, меҳнаташ 

бо чандин ифтихорномаи соҳавиву давлатӣ қадрдонӣ шудааст. Яке аз аввалинҳо шуда, дар бораи 

навгониҳои соҳа мақолаву дастурҳо таҳия менамояд, муаллифи китоби алтернативии “Забони 

тоҷикӣ” барои синфи 6 зиёда аз 100 мақолаву дастури методист. Шукргузор аст, ки бо шарофати 

омӯзгорӣ тавонист ба кишварҳои мутамаддин сафарҳои корӣ намудаву донишу касбияташро 

баланд бардорад. Дар давоми кор сафарҳояш ба ИМА, Россия, Полша, Германия, Чехословакия, 

Покистон, собиқ ҷумҳуриҳои давлатҳои Шӯравӣ хотироти ӯро рангинтар гардондаанд. Соҳиби 3 

фарзанд, 10 набера ва 6 абера мебошад.  

– Аз ин зиёд ба зан-модар чӣ даркор?- мегӯяд ӯ. – Тамоми хостаҳоямро дидам, обрӯ, баракат 

ва шарофати зиндагиям аз касби омӯзгориянд. Устод Лутфуллоев гуфта буданд, ки агар 

Парвардигор дубора ҷавонам гардонад, боз ҳам ҳамин касбро интихоб мекунам. Ин гуфтаи устод 

садои дили ман ҳам аст. 

Муаллима, воқеан, зан-модари хушбахт аст. Бояд ҳар зан бидонад, ки муҳити зебову 

созгорро ҳар кас барои худ сохта метавонад. Хайринисо Темирова чун бонуи масъулиятшинос, 

ҳаётдӯст, зебоиофар, эҷодкор ва навҷӯ барои худ чунин дунёро сохта тавонист. Ҳалолаш бод! 
 

Саидаи ФАЗЛ – 

Аълочии матбуоти Тоҷикистон  

 

* * * * *  
 

Ғазале ба муносибати баргузории озмуни ҷумҳуриявии «Фурӯғи субҳи 

доноӣ китоб аст» ва дар ҳошияи байти Абдурраҳмони Ҷомӣ: 
 

Аниси кунҷи танҳоӣ китоб аст, 

Фуруғи субҳи доноӣ китоб аст. 

 

 

Чароғи илми инсонӣ китоб аст,  

Бубин “Андарзи Луқмонӣ” китоб аст.  

Намедонӣ азалрову абадро,  

Ҳисоби аввалу сонӣ китоб аст.  

Гар оби зиндагони хоҳӣ чун Хизр,  

Сароби “Оби ҳайвонӣ” китоб аст.  

Набототу ҷамодоту ҳаяввон,  

Замин, аҷроми кайҳонӣ китоб аст.  

Табииву риёзиву табобат,  

Калиди ҳар фане донӣ китоб аст.  

Усули дарсу таълим аз муаллим,  

Вале маънии ирфонӣ китоб аст.  

Маҷӯ аз фолбинон чораи худ,  

Ҳама тақдиру пешонӣ китоб аст.  

Мусалмонӣ, насороӣ, масеҳӣ,  

Асоси дину имонӣ китоб аст.  

Паёме гар зи илҳомаш бихоҳӣ,  

Сурушу ваҳйи осмонӣ китоб аст.  

Зи гумроҳиву нодонӣ раҳонад,  

Рафиқи мушкилосонӣ китоб аст.  

Забонианду нонӣ дӯстонам,  

Валекин ҳамдами ҷонӣ китоб аст.  

Паёми ҷовидон хоҳӣ дар олам,  

Бақои умри инсонӣ китоб аст.  

Латифӣ, ҳикмату панди ниёкон,  

Ту мехонӣ, намехонӣ, китоб аст. 

 

Латиф ЛАТИФӢ   
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ЭҶОД 
 

САКАРОТ 
(Ҳикоя) 

 

Ӯ бо ангуштони кӯтоҳи ғафсаш риши 

сафеди ғуллиашро ҳамвор карда, худ ба худ 

ба гап даромад: 

– Нахуст Самардини кофири беимонро 

аз деҳа меронам. Не, не! Ин амал қобили 

қабул нест. Он гоҳ ҳамдеҳагон гумон 

мекунанд, ки муллои дар шаҳри Намангон таҳсилкарда ва дар кишвари Эрон таҷриба омӯхта, аз 

кадом як маълими чаласавод тарсид. Ин оқи падарро аз сари роҳам дур мекунам ва баъд 

наҳаросида дар масҷид вазъ мегӯям. Сағираи пойлуч ҳамон рӯз маро ҳурмату эҳтиром накарда, 

ба муқобили ман, ки Қуръони Каримро ҳафт маротиба тиловат кардаам, бо нишони эътироз 

баромад намуд… 

– Бародарони аҳли ислом, – чун одати 

муқаррарӣ эшони Ашраф овози марғуладорашро 

болои сари ҳамдеҳагонаш паҳн кард. Одатан 

сархаму мутеъона гӯш додани мардумро имоми 

деҳа меписандид. – Фаромӯш накунед, ки ҳамаи 

шумо уммати пайғамбар Расули Акрам мебошед. 

Муҳаммади Мустафо фармудааст, ки ба ғайр аз иди 

саиди Фитр ва иди Қурбон, ҳама гуна маросим манъ 

аст. Азбаски Наврӯз иди мусулмонӣ нест, аз ин 

хотир гузаронидани онро ба шумо иҷозат 

намедиҳам. 

 Муаллим Самариддин дигар тоқат накарда, овоз баланд намуд: 

– Бародарон! Як дақиқа сабр кунед! Ҳазрати эшон ба шумо аз таърихи дин мавъиза хонд, 

вале аз таърихи фарҳанги миллат ҳарфе ба забон наовард. Домуллоимом фаромӯш кардаанд, ки 

ҷашни Наврӯз таърихи шашҳазорсола дошта, он аз ҷониби шоҳаншоҳ Ҷамшеди каёнӣ ба 

мардуми ориёӣ туҳфа гардидааст. Ҷашни Наврӯз - ҷашни Баҳор, ҷашни кишту кор, соли нави 

мардуми ориёнажод мебошад. Арабҳои биёбонии аз киштукор бехабар аз хусумат ва бо мадади 

муллоҳои бесавод гузаронидани ин ҷашнро мамнӯъ эълон намуданд. Солҳои баъд коммунистони 

камхирад низ ба таҷлили ҷашни Наврӯз монеа эҷод карданд. Пагоҳ ман ҳамаи шуморо ба майдон 

даъват менамоям, то ки сарҷамъ бо гулхану рақсу суруд ва дастархони пурнозу неъмат ҷашни 

аҷдодии худро бо тантана таҷлил намоем. 

– Офарин, Самариддин! Қандата зан! Ана, инро мавъиза мегӯянд! Наврӯз иди мост! Пагоҳ 

ҳама, аз хурд то калони деҳа, ҳозир мешавем, аз ҳар тараф овозҳо баланд шуданд. 

Баъдан устод ба шогирдаш муроҷиат намуд: 

– Ҳабибҷон, кӯшиш кун, ки пагоҳ дастаи ҳунарият бо барномаи рангин хотири мадумро шод 

гардонад. 

– Аз ин ҷиҳат хотирҷамъ бошед, устоди азиз, - гуфт роҳбари дастаи ҳунарӣ ва сӯи мактаб 

раҳсипор гашт. 

Чунин муносибати самимонаи фарзандаш бо ин рақиби хавфнок қаҳри Эшонро овард, ӯ ба 

хона баргашта омадани писарашро интизор шуд. 

– Куҷо будӣ? – ҳамин ки Ҳабиб аз дарвоза пой ба даруни ҳавлӣ гузошт, бо ғазаб дод зада 

пурсид. 

Эшони Ашраф аз пойтахт, пас аз ба 

ғалаба ноил гардидани ба ном қувваҳои 

демократӣ ва ташкили Ҳукумати 

мусолиҳаи миллӣ бо табъи болида, ба 

макони зисташ бармегашт. Дар 

нишастгоҳи қафои мошини нави ялақосии 

тамғаи хориҷӣ ба пушт такя дода, нақши 

фаъолонаи худро дар ин мубориза (ба қавли 

худаш ва ҳаммаслаконаш) барои ҳаёту 

мамот ба хотир оварда, табассум гирди 

лабҳои варамидаи равғанинаш чарх мезад. 
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– Дар хонаи муаллим барномаи ҳунарии хонандагонро муҳокима кардем, - симои 

даҳшатбори падарро дида, ранги рӯйи Ҳабиб канд. – Пагоҳ бачаҳо бояд дар назди аҳли деҳа 

баромад кунанд. 

– Борҳо ба ту таъкид кардам, ки ба хонаи ҳамон маълими даҳанкалонат нарав, - эшон 

торсакии обдоре ба рӯйи фарзандаш зад, ки аз зарби он аз бинии бача хун болои куртаи сафедаш 

рехт. 

– Чаро ба муаллими баобрӯи деҳа ин қадар хусумат доред? – Ҳабиб натарсида чашм аз рӯйи 

серриши падар наканд. – Чил сол боз ба кӯдакон дарс медиҳад. Аълочии маориф. Ҳама вақт ба 

ҷамъомаду тантанаҳо даъваташ мекунанд. Вакили мардумӣ буда, порсол Ҳукумати ҷумҳурӣ бо 

нишони «Шараф» сарфарозаш кард. Ба чанд давлати дунё сафар кардааст. 

– Ъэ, ман туф кардам ба илму унвонҳояш, - алами Эшон боз ҳам боло гирифт.  

– Поятро аз он даргоҳ бикаш. Ман медонам, ки ту бо баҳонаи духтараш ҳар рӯз ба хонаи он 

оқи падар сар мехалонӣ. Дониста мон! Ҳеҷ гоҳ намегузорам, ки хуни поки ман бо хуни ҳароми 

маълимат олуда гардад. Нони ин бехудои муттаҳам ҳаром аст. Фарзандонаш валаддузинно 

мебошанд. Агар вай мурад, ба хости Худованди яккаву ягона ин рӯйдод рӯзҳои наздик ба вуқуъ 

меояд, ба ҷанозааш иҷозат намедиҳам ва намегузорам, ки ҷасадашро дар қабристони мусулмонон 

ба гӯр супоранд. 

Ҳабиб хуни биниашро бо лаби остини куртааш тоза карда, далерона ҷавоб гардонд: 

– Ман фикри зангирӣ надорам. Бо тавсияи устод ману Баргигул ҳуҷҷатҳоямонро ба 

университет супориданием. Ин гуна фикрҳои беасосро аз саратон бароред, падар. 

Эроди фарзанд эшонро бехуд кард. Хун ба сараш зад. Бо дастони серрагупаяш аз гулӯи 

Ҳабиб гирифта, сахт фишӯрда, ба бӯғӣ кардан даромад. Ҷавон ҳарчанд кӯшиш намуд, аз 

панҷаҳои пурқуввати падар раҳо ёфта натавонист. Пеши чашмонаш тира гашта, нафас дар 

гулӯяш дармонд ва лаҳзае пас аз ҳуш рафт. 

Латиф гуфтугӯи падару бародарашро шунида аз хона баромад. Дид, ки Ҳабиб дар қабзаи 

падар дасту по мезанад. Худро болои дастони падар партофта, ба гиряю зорӣ даромад. 

– Падарҷон, сар диҳед бародарамро. Ӯ чӣ гуноҳ кардааст? Айбе надорад! Ношукрии ҳамон 

митингбозиҳо шавад. Ҳамин ки аз шаҳр баргаштед, ҳамаро хуни ҷигар мекунед...  

Ҳамсояҳо овози доду фарёдро шунида, ба ҳавлӣ даромаданд ва дасти имоми масҷидро аз 

гулӯи ҷавон озод карда, фоҷиаи мудҳишеро пешгирӣ карданд… 

Ғолиби майдони Шаҳидонро ду муридаш Зиёратуллову Абдулҳақ дар дами дарвозаи 

пурнақшу нигор бо шодӣ пешвоз гирифтанд. 

– Ҳазрат, қоил кардед, – лаб ба таъриф кушод Зиёратулло. – Пас аз қироати ғазали Хоҷа 

Ҳофиз мардум ба шӯр омада, ба сӯи майдони Ленин шитофтанд ва бо даму дуои шумо пайкараи 

ин инқилобгари бехудоён чаппагардон шуд. 

– Бо хости Худованди карим дар он ҷо зафар насибамон гардид, – Эшон мағруронаю 

ҳавобаландона ба сӯи ҳавлиаш гом бардошт. – Акнун дар деҳа низ тартиботро ҷорӣ намуда, 

баъзе нохалафонро аз сари роҳамон рӯфта партофтанамон лозим. 

– Аз дӯст як ишора, аз мо ба сар давидан, – даҳон инҷ кард Абдулҳақ ва хам шуда лаби 

ҷелаки эшонро бӯсид. 

– Ҳамон кофирро имшаб ба моҳихӯрӣ фиристед, то ки ба дигарон ибрат шавад, – эшони 

Ашраф бо чашмони сурхи варамидааш рост ба рӯйи муридаш нигарист, ки аз ин дар пушти 

Зиёратулло мурғак давид. – Нақшаҳо бузурганд. Ба иҷрояшон касе набояд халал расонад. 

– Сад фоиз иҷро мекунем, - гӯён ҳар ду мурид дар торикии шаб ғайб заданд.  

Ин муколамаро Ҳабиб аз пушти дарахти зардолу шунид ва фоҷиаи ба сари устодаш 

меомадаро ҳис карду ноаён аз девор гузашта, ба сӯи хонаи муаллим давид… 

Нисфи шаб. Садои кӯфтани дар эшони ба хоби роҳат рафтаро бедор кард. Ӯ ғур-ғуркунон аз 

ҷойхоб хеста, ба берун баромад ва баланд дод зад: 

– Кист?  

– Мо, - баробар ҷавоб доданд муридон Зиёратуллову Абдулҳақ. – Ҳазратам дарро кушоед. 
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– Ҳозир, – гӯён Эшон гумон дошт, ки онҳо супоришро бе каму кост иҷро кардаанд. 

Ҳар ду мурид худро шитобон пеши пойи эшон партофтанд. Дили ӯ аз ҳодисаи нохуше дарак 

дод, ки овозаш ларзид. 

– Хезед ва ботафсил нақл кунед. 

– Мо ба дари ҳавлии бадзот наздик шуда, мошини сабукравро дидем, – саросема Зиёратулло 

ба гап даромад. - Ҳама ҷику ҷонвари маълим дар мошин нишаста буданд. Касофати Самариддин 

даст болои китфи писаратон гузошта гуфт: 

– Ҳабибҷон, ту дар ҳақиқат ҷавони нотарс будаӣ. Аз нақшаи манҳуси падарат огоҳ гардида, 

моро наҷот додӣ. Некии туро ҳеҷ гоҳ фаромӯш намекунам. Илтимос, то ба охир расидани ин 

бесарусомониҳо худатро эҳтиёт бикун. Инро гуфта хонасӯхта ба мошин нишаст ва ба сӯи шаҳр 

рафт. 

– Писари ман?.. Ҳабиб?.. Оҳ, Худоё. Мор дар хонаи худам будаасту ман бехабар. Дар ҳамин 

ҷо истед. Лаҳзае пас ӯро гирифта меорам, – гуфта Эшон ба сӯи хонаи хоби бачаҳо давид. 

Як дам пас бачаро кашолакунон пеши пойи муридонаш партофт ва амр кард: 

– Ба шикам хобонедаш. Ту, Зиёратулло пойҳояшро дор. Ту, Абдулҳақ, дастонашро маҳкам 

биқап.  

Ва худаш қамчини кандакориро аз девор гирифта, бо шаст ба пушти Ҳабиб кӯфт. 

– Ту, тирмизак, аз нақшаи ман бохабар шуда, маълиматро аз ҷазо гурезондӣ. Дар таги замин 

бошад ҳам, кофта меёбамаш. Нахуст туйи бадзотро, ки худам офаридам, ба ҷаҳаннам 

мефиристам, баъд ҷазои устодатро медиҳам. Ана, инаш барои устодат. Қамчин болои пушти 

ҷавон боз як изи дарози сурх гузошт. Инаш барои духтари ҳаромиаш. Хати сеюми хунин пушти 

Ҳабибро «оро» дод. Ана, инаш барои худам. Инаш… 

Овози гиряю фиғонро шунида, Латиф шитобон аз хона баромад. Манзараи мудҳишро дида, 

ҷониби падараш давид. 

– Падар, бародарамро назанед! Назанед Ҳабибро. Чаро ӯро ҷазо медиҳед? Ӯ чӣ гуноҳ 

кардааст? Акаамро мекушед! 

– Ъэ, дафъ шав! – эшон ба шиками бача лагаде фаровард, ки аз зарби он Латиф пуштнокӣ 

рафта ба девор бархӯрд. 

Домуллоимом боз аз пайи ҷазо шуд. Зарбаҳо болои тахтапушти писар бархӯрданд. Ҳабиб 

кайҳо аз ҳуш рафта буд. 

Латиф бо азоб қомат бардошт. Тахтапушти бародараш дар назараш дашти лолазор намуд. 

Калавида ба оғил даромад. Лаҳзае пас шохаеро бо ҳар ду дасташ маҳкам дошта, пушти сурхи 

сари падарашро ба нишон гирифт ва бо тамоми қувва зад. Эшон парӯ афтод. Ҳар ду мурид аз 

чунин ранг гирифтани ҳодиса чанд муддат лолу карахт монданд. Аввалин шуда Абдулҳақ ба худ 

омад: 

– Зиёратулло, биё, аз ин ҷо гурезем. Набошад, ҳар дуямон дар бало мемонем.  

Онҳо саросема ҷониби дарвоза давиданд. 

Латиф бо машаққате бародарашро рӯ боло хобонд. Сарашро ба сандуқи синааш зер карда, ба 

навҳа даромад. 

– Вой, акаам, вой, акаҷонам! Бе ту ин ҷаҳон ба ман даркор нест!.. 

Ҳабиб дер ба худ омад. Аранге овози додараш ба гӯшаш расид. Чашм кушода, дар бараш 

нахуст ҷасади падарашро дид ва донист, ки наҷотбахшаш кист. Бо азоб даст бардошта, ба китфи 

додараш расонд. Латиф аз тарс як қад парида, баъд бо чашмони пуроб суроби табассумомези 

бародарашро дида, аз хурсандӣ аз нав сари Ҳабибро бо меҳр ба сари синааш часпонд. Сипас, бо 

ёрии ҳамдигар қомат бардошта, рӯ ба ҷониби офтоббаро калавидаву пешпо хӯрда, ба роҳ 

даромаданд. 

Дар байни ҳавлӣ қомати дарози эшон бо шохаи дар пушти сараш ростистода мехобид… 

 

Зариф ҒУЛОМ –  

адиб 
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