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Пешгуфтор
Дар љањони имрўза вобаста ба талаботи бозори мењнат
ва инкишофи босуръати муносибатњои иљтимої, иќтисодї
ва фарогирии њар чї бештари воситањои ахбор (интернет,
телевизион ва ѓайрањо) танњо бо дониши замонавї таъмин
будани шањрвандон кифоя набуда, дар амал истифода
бурдани донишу малакањо муњимтарин роњи иљтимоишавї
ва ноил гардидан ба натиљањои дилхоњ ба шумор меравад.
Њукумати Љумњурии Тољикистон, Вазорати маориф
ва илм пайваста кўшиш менамоянд, ки низоми таълимро
њамќадами замон гардонда, барои ба низоми ягонаи
тањсилоти љањонї ворид намудани тањсилоти миллї
тадбирњо андешанд. Соли 2012 Њукумати Љумњурии
Тољикистон «Стратегияи миллии рушди маориф то
соли 2020»-ро ба тасвиб расонд. Таълими ба ташаккули
салоњиятнокї равонагардида, ки њарду вазифаи тањсилотро
вобаста ба натиљаи он муайян менамояд, салоњиятњои асосии
таълими хонандаро дар баробари дониш, мањорат ва малака
ба сифати яке аз натиљањои тањсилот баррасї менамояд.
Барои иљрои вазифаи мазкур дар синфњои ибтидої озмоиш
ба амал оварда, аз сентябри соли 2016 синфњои ибтидої
пурра ба муносибати нави таълимї гузаронида шуданд.
Озмоиш аз фанњои математика ва забони модарї дар 24
муассисаи тањсилотї ба роњ монда шуд. Дар назар аст, ки
аз соли тањсили 2018 таълимї як ќатор фанњо дар доираи
талаботи салоњиятњои асосии таълимї љори карда шавад.
Барнома ва модули мазкур технология ва методологияи
гузариш ба муносибатњои босалоњиятро дар низоми
тањсилоти миллї дар бар гирифта, барои омўзгорони
муассисањои тањсилоти миёнаи умумї, донишљўёни муассисањои таълимии равияи омўзгорї дошта ва хоњишмандон
пешнињод карда мешавад.
Барномаи таълимии мазкур барои 48 соат тањия шудааст.
Мазмун ва мундариљаи барномаи мазкур дар чор боб
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баррасї мешавад:
Боби 1. Муносибати салоњиятнокї ба таълим њамчун
асоси методологияи тањсилоти муосир;
Боби 2. Љанбањои асосии татбиќи муносибати
салоњиятнок ва кор бо маводди таълимию омўзишї.
Боби 3. Тањлили љанбањои асосии методикаи таълими
фанњо вобаста ба муносибати салоњиятнок ба таълим;
Боби 4. Маќсад, принсип ва хусусиятњои арзёбї дар
таълими салоњиятнок.
Боби 1. Муносибати салоњиятнокї ба таълим њамчун
асоси методологияи тањсилоти муосир
Дар боби мазкур масъалањои назариявию амалии
муносибати салоњиятнокї ба таълим мавриди омўзиш
ќарор мегирад, мафњуми таълими салоњиятнок, марњилањои
пайдоиш ва тањлили сарчашмањои илмию методи он мавриди
баррасї ќарор дода шуда, дар бораи назарияњое, ки ба
ташаккули салоњиятнокии хонандагон мусоидат мекунанд,
маълумот дода мешавад. Дар боби мазкур умумият ва
тафовути хусусиятњои таълими анъанавї ва салоњиятнок
мавриди баррасї ќарор гирифта, сабаби ворид намудани
таѓйирот дар муносибат ба таълим, моњият, дастовард ва
норасоињои таълими салоњиятнок њаллу фасл мегардад.
Боби 2. Љанбањои асосии татбиќи муносибати салоњиятнок
ва кор бо маводди таълимию омўзишї
Боби мазкур ба омўзгорон барои тањлили талаботи
стандарти фаннї, сохтор, самт, салоњиятњо ва нишондињандањо, ки талаботи асосї ба шумор мераванд, имконият
фароњам меорад. Омўзгорон мавќеи асосии салоњиятњоро
њамчун асос барои арзёбї, маќсадгузорї ва банаќшагирии
раванди таълим муњокима намуда, хулосањои зарурии
худро иброз медоранд ва вобаста ба шаклњои гуногуни
супоришњои таълимї корњои амалї иљро менамоянд.
Боби 3. Тањлили љанбањои асосии методикаи таълими
фанњо вобаста ба муносибати босалоњият ба таълим
Боби мазкур масъалањои методикаи умумї ва мушаххаси
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фанњои таълимиро фаро гирифта, тавассути намунаи
лањзањои дарсї, коркард ва муаррифии он дар бораи технологияњои таълим, метод, шаклњо ва иљрою муњокимаи
супоришњои таълимї, љанбањои асосии методикаи таълими
фанњои низоми таълими салоњиятнокиро мавриди омўзишу
тањлил ќарор медињад. Тавассути азхудкунии маводи
таълимии боби мазкур омўзгорон бо методњои гуногуни
муосир шинос шуда, онњоро муњокима, тањлил ва машќ
мекунанд.
Боби 4. Маќсад, принсип ва хусусиятњои арзёбї дар
таълими босалоњият
Дар боби мазкур ду љанбаи арзёбї мавриди тањлилу
баррасї ќарор мегирад: арзёбии ташаккулдињанда ва арзёбии
љамъбастї. Ин ду усули арзёбї дар таълими салоњиятнокї
мавќеи хос доранд. Намунаи воситањои арзёбии
ташаккулдињанда ва љамъбастї мавриди тањлилу арзёбї
ќарор гирифта, дар раванди машѓулиятњо иштирокчиён
тавассути машќњои амалї ва методњои гуногун арзёбиро
машќ ва иљро менамоянд.
Маќсади барнома:
Маќсади асосии барномаи мазкур шиносої бо раванди
татбиќи муносибати босалоњият ба таълим дар зинаи
тањсилоти умумї ва ташаккули дониш, малака ва мањорати
омўзгорони риштаи педагогии муассисањои тањсилоти
миёнаи умумї оид ба таълими салоњиятнок, шиносої,
интихоб ва истифодаи методњои таълиму арзёбї барои
татбиќи самараноки стандарт ва барномањои нави таълим
мебошад.
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Барномаи омўзишї барои омўзгорони муассисањои
тањсилоти миёнаи умумї оид ба муносибати
босалоњият ба таълим
Наќшаи
таълимии курси омўзишї (48 соат)

2.

3.
4.

Муносибати салоњиятнок ба таълим
њамчун асоси методологияи тањсилоти
муосир
Љанбањои асосии татбиќи муносибати
босалоњият ва кор бо маводи таълимию
омўзишї
Тањлили љанбањои асосии методикаи
таълими фанњо вобаста ба муносибати
босалоњият ба таълим
Маќсад, принсип ва хусусиятњои
арзёбї дар таълим
Њамагї

Амалї

1.

Ќисмат/бобњои барнома

Назариявї

№

Њамагї

Миќдори
соат

12

6

6

8

2

6

18

6

12

10

4

6

48

18

30
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амалї

Назариявї

Њамагї

Наќшаи
таќвимии барномаи курси омўзишї барои омўзгорони
фанни технология (таълими мењнат)
48 соат
№
Ќисмат/бобњои барнома

I.

1.1.

1.2.

II.

2.1.

2.2.

2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
III.

Муносибати салоњиятнок ба таълим
њамчун асоси методологияи тањсилоти
муосир
Муносибати салоњиятнок ба таълим:
зарурат, мафњумњои асосї, шаклњо ва
таснифот. Принсипњои муносибати
босалоњият дар таълим. Зарурати таѓйири муносибат ба таълим.
Назарияњои мусоидаткунанда барои
ташаккули салоњиятњои таълимии
хонандагон.
Љанбањои асосии татбиќи муносибати
салоњиятнок ва кор бо маводди
таълимию омўзишї
Муносибати босалоњият омили баланд
шудани сифати таълим. Навъњои
салоњият
Тањияи стардарт ва барномаи таълими
тибки муносибати босалоњият дар
таълим
Муносибати
салоњиятнок
дар
банаќшагирии раванди таълим –
марњалањои ташаккули салоњиятњо
Салоњиятњо њамчун асос барои арзёбии
раванд ва натиљањои таълим
Салоњиятњо њамчун восита барои
маќсадгузорї
Шаклњои
гуногуни
супоришњои
таълимї
Тањлили љанбањои асосии методикаи
таълими фанњо вобаста ба муносибати
салоњиятнок ба таълим
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12

6

6

8

4

4

4

2

2

8

2

6

2

1

1

2

1

1

1

-

1

1

-

1

1

-

1

1

-

1

18

6

12

Технологияњои раванди педагогї: дар
3.1. низоми муносибати босалоњият дар
таълим
Намунаи методњои умумї ва мушаххаси
3.2.
фаннї дар муносибати салоњиятнок
Марњалањои дарс мувофиќи талаботи
3.3. технологияи таълими фаъол ва
нишондоди муносибати салоњиятнок.
Тањияи лањзаи дарсњои намунавї ва
3.4. муаррифии он бо назардошти ќисмати
методикаи таълим.
Сохтори наќшаи дарсњои роњнамои
3.5.
омўзгор. Намунаи наќшаи дарс
Маќсад, принсип ва хусусиятњои
IV. арзёбї дар муносибати босалоњияти
раванди таълим
Мафњум, принсипњои асосї, маќсадњо
4.1.
ва вазифањои арзёбї. Навъњои арзёбї
4.2. Мавќеи арзёбї дар раванди таълим
Арзёбии
ташаккулдињанда
ва
4.3. љамъбастї. Меъёрњои арзёбї. Алоќаи
арзёбї ва раванди таълим
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4

1

3

8

2

6

2

1

1

2

1

1

2

1

1

10

4

6

4

2

2

2

1

1

4

1
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1. Муносибати салоњиятнок ба таълим њамчун асоси
методологияи тањсилоти муосир (12 соат)
1.1. Муносибати салоњиятнок ба таълим: зарурат,
мафњумњои асосї, шаклњо ва таснифот.
Принсипњои
муносибати босалоњият дар таълим. Зарурати таѓйири муносибат ба таълим. (8 соат)
Сабабњои асосии таѓйирот дар муносибатњо ба таълим
(мундариља ва раванди таълим), талабот ва наќшањои
«Стратегияи миллии рушди маорифи Љумњурии Тољикистон
то соли 2020». Моњияти таълими салоњиятнок ва тањлили
норасоињои он.
Кори амалї бо љадвали муќоисавии натиљањои таълим.
Талаботи љомеаи муосир ва тањлили аќидањои Аткинсон
Р., Вербитский А.А., Болотов В.А., Сериков В.В ва дигарон
нисбат ба таѓйирот дар соњањои иљтимої, иттилоотиву технологї ва раванди тањсилот.
Шарњи мафњуми салоњият, салоњиятнокї дар адабиётњои
илмию педагогї ва марњилањои пайдоиш. Таълими
салоњиятнок шаклњо ва таснифоти он. Хусусиятњои раванди
таълим ва муносибатњо дар таълими салоњиятнок. Тањлили хусусиятњои асосии раванди таълими салоњиятнок дар
адабиёти методї. Методологияи таълими салоњиятнок.
Муќоиса, тањлилу арзёбии хусусиятњои таълими
анъанавї бо талаботи нав. Тањлили назарияи таълимии
Я.А. Коменский. Ташкили раванди таълими низоми синфїдарсї. Мазмуну мундариљаи методњои шарњї-аёнї дар
раванди таълими низоми синфї-дарсї.
Кори амалї бо љадвали муќоисавии хусусиятњои
фарќкунандаи таълими анъанавї ва салоњиятнок.
1.2. Назарияњои мусоидаткунанда барои ташаккули
салоњиятњои таълимии хонандагон (4 соат)
Фардикунонии раванди таълим. Маќсади асосї ва
принсипњои таълими хонандамењвар. Вазифаи омўзгор дар
таълими хонандамењвар. Шахсикунонї ва фардикунонии
љавобњои хонандагон. Арзёбї дар таълими хонандамењвар.
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Масъулияти омўзгор ва хонанда дар таълими хонандамењвар.
Л. С. Виготский: «Минтаќаи наздиктарин ва актуалии
инкишоф» ва ворид гаштани он ба илмњои педагогикаю
равоншиносии љањонї. Тањлили назарияи Л. С. Виготский
«Минтаќаи наздиктарин ва актуалии инкишоф». Зарурати
ба эътибор гирифтани минтаќањои актуалї ва наздиктарини
инкишоф њангоми банаќашгирии дарс.
Назарияи гуногунии зењни Њовард Гарднер. Тањлили
њашт навъи зењн.
Системаи нишондињандањои натиљаи таълими Блум
Бенљамин Сэмюэл–равоншинос ва педагог, профессори
соњаи педагогикаи Донишгоњи Чикаго. Шиносої бо
«Таксономияи маќсадњои таълим» ва дараљаи ташаккули
ќобилиятњои маърифатї. Тањлили њар як зина, дараљаи
ташаккули ќобилиятњои маърифатї ва маќсади дидактикии
он тавассути амалњои гуногуни таълим.
2. Љанбањои асосии татбиќи муносибати босалоњият ва
кор бо маводи таълимию омўзишї (8 соат)
2.1Муносибати салоњиятнок ба натиљањои таълим.
Навъњои салоњият (2 соат).
Шиносої бо стандартњои фанњои табиї-риёзии зинаи
тањсилоти асосї ва миёнаи умумї, роњнамои омўзгор ва
замима ба китобњои дарсї. Кор бо стандартњои фаннии
зинаи тањсилоти асосї ва миёнаи умумї, маљмўи салоњиятњо
ва нишондињандањои салоњиятнокии фанњои алоњидаи
табиї-риёзї ва консепсияи ташаккули салоњиятњо.
Кор бо роњнамои омўзгор, тарзи банаќшагирии раванди
ташаккули салоњиятњои фаннї.
2.2 Муносибати салоњиятнок дар тањияи стардарт ва
барномаи таълим (2 соат)
Сохтор ва талаботи стандарти фаннї дар зинаи асосї
ва миёнаи умумї вобаста ба фанњои таълимї. Тањлили салоњиятњо ва нишондињандањои фаннї вобаста ба стандарти
фанњои табиї-риёзї дар мисоли лоињаи фанни технология
(таълими мењнат) 5-10.
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2.3 Муносибати салоњиятнок дар банаќшагирии раванди
таълим – марњалањои ташаккули салоњиятњо (1 соат)
Кори амалї: тавассути муњокимаи мавзуъњои
“Мањорати педагогї”, “Меомўзем ё меомўзанд?”(марњилањои омодагї, истифода ва тањлил), “Бањодињии натиљањои
омўзиш”, “Умумият, фарќият, саволњо”, “Ман чї гуна
омўзгорам”.
2.4 Салоњиятњо њамчун асос барои арзёбии раванд ва
натиљањои таълим (1 соат)
Кори амалї: тавассути муњокимаи мавзўъњои “Мазмуни таълимро чї гуна меомўзем”, “Омўзиши бародар ва
хоњарони худ”, “Маъмулан мо чиро меомўзонем”, “Чї гуна
донишњоро аз малака ва кўшишњо фарќ кардан мумкин
аст?”, “Кадом салоњиятњоро ман меомўзонам?
2.5 Салоњиятњо њамчун восита барои маќсадгузорї (1
соат)
Кори амалї: тавассути муњокимаи мавзўъњои
“Банаќшагирии раванди таълим аз чї оѓоз мешавад?”,
“Кадом китоби дарсї бењтар аст?”, “Маќсадњо чї гуна
мешаванд?”, “Маќсадњои дарсро тањия менамоем” ва
“Нуќтаи такягоњиро муайян мекунем”. Омўзгор дар асоси
мушкилоти хонандагон дарсро ба наќша мегирад.
2.6 Шаклњои гуногуни супоришњои таълимї (1 соат)
Кори амалї: тавассути муњокимаи мавзўъњои “Дарсњо
доир ба гирифтани дониш аз дарсњои ба ташаккули малакањо равонагардида бо чї фарќ мекунанд?”, “Шиносої
бо хазинаи супоришњо”, “Супориш/машќњо чї гуна
мешаванд?”, “Гурўњбандии супоришњои таълимї”, “Шиносномаи супориши таълимї”, “ Гунаи шиносномаи супориши
таълимии ман”, “Тањияи шиносномаи супоришњои таълимї”.
3. Тањлили љанбањои асосии методикаи таълими фанњо
вобаста ба муносибати босалоњият ба таълим (18 cоат)
3.1 Технологияи раванди педагогї: технология ва
методњои таълим. Технологияи таълими фаъол. Технологияи
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таълими ба ташаккули шахсият нигаронидашуда.
Технологияи омўзиши лоињавї. Технологияи таълими интерактивї (4 соат)
Мафњумњои «технология», «технологияи педагогї»,
«технологияи таълим», «технологияи омўзиш». Мафњуми
“метод” ва “методикаи таълим”. Методикаи таълим чун
љузъи технологияи таълим. Технологикунонии љараёни
таълим: технологияњои педагогии худмуаяйнкунї ва
гурўњбандии мазмуни таълим, ташаккули ќобилиятњо
тавассути њалли мушкилот, технологияњои омўзишии ба
ташаккули салоњиятњо нигаронидашуда. “Супориши интерактивї чист ва онњоро чї тавр ташкил кардан мумкин
аст?”, “Нишонањои супориши интерактивї”, “Дар куљо ва
чї ба наќша гирифта шудааст?”, “Худ ба наќша мегирем”,
“Сифати банаќшагириро тафтиш мекунем”, “Кї нисбатан
захирањоро дар ваќти иљрои кор самаранок истифода
мебарад”.
3.2.Намунањои методњои умумї ва мушаххаси фаннї:
ангезиши зењн, кластер, чархи андешањо, харитаи андешањо,
Шаршара, Шарњи категориявї, диаграммаи Венн, ИНСЕРТ,
МДД, Т- схема, Љобаљогузорї, Мизи мудаввар, Љиксо,
Тањлили морфологї, Намоиши кубї, Чї тавр?, Синквейн ва
ѓайра. (8 соат)
Намунаи методњои умумии таълим. Намунаи методњои
хусусии фаннї. Фарќи байни методњои умумї ва хусусии
фаннї.
Кори амалї: мутобиќгардонии методњои умумии таълим ба фанни таълимї. Намоиши корњои амалї.
3.3.Марњалаи омодагї ба тањияи наќшаи дарс. Марњалањои дарс мувофиќи талаботи технологияи таълими фаъол
ва нишондоди муносибати салоњиятнок. Сохтори дарсњои
муаррифии донишњои нав (2 соат)
Кори амалї: тавассути муњокимаи мавзўъњои “Чї тавр
самаранокии омўзишро таъмин намудан мумкин аст?”, “Чї
тавр маќсадњои хуб тањияшударо фањмидан мумкин аст?”,
“Шиносномаи тањияи маќсадњои дарс”, “Ќадамњо ё раванди
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тањияи маќсадњои дарс”, “Тарзи баёни маќсадњоро бењтар
мекунем”, “Оё супоришњо мувофиќанд?”.
3.4.Тањияи лањзаи дарсњои намунавї ва муаррифии он
бо назардошти ќисмати методикаи таълим. Навиштани
наќшаи дарс дар асоси дастурњои мушаххас (2 соат)
Кори амалї: тавассути муњокимаи мавзўъњои “Омодагї
ба дарс чї маъно дорад?”, “Мо чї кор бояд кунем?”.
Тањия дарс дар асоси намуна. “Муайян намудани сатњ
ва хусусиятњои асосии банаќшагирї”, “Гурўњбандї ва
муайянкунии маќсадњои наќшаи дарс аз рўйи хусусиятњои
асосии банаќшагирї”. Банаќшагирии намунавии дарс. (2
соат)
3.5.Сохтори наќшањои дарсњои роњнамои омўзгор.
Намунањои наќшаи дарсњо. Интихоби сохтори дарс.
Тањияи наќшаи дарси намунавї барои фан ва синфи муайян
аз ихтисос. Муаррифии лањзањои дарси намунавї бо
назардошти ќисмати методикаи таълим. (2 соат)
4. Маќсад, принсип ва хусусиятњои арзёбї дар таълим (10
соат)
4.1 Мафњум, принсипњои асосї, маќсадњо ва вазифањои
арзёбї. Проблемањои системаи арзёбии анъанавї. Навъњои
арзёбї (4 соат)
Кори амалї: тавассути муњокимаи мавзўъњои “Арзёбї
чист? Нисбати масъала оид ба арзёбї” “Оид ба муайянкунии арзёбї”, “Навъњои арзёбї”, “Ба навъњо људо кардан аз
рўйи талаботи пешнињодшуда”, “Кадом усулњои педагогї
истифода шуданд”, “Усулњо барои чї лозим аст?”, “Њадафи
усулњо”.
4.2 Мавќеи арзёбї дар раванди таълим. Зарурати
масаъалаи арзёбї (2 соат)
Кори амалї: тавассути муњокимаи мавзўъњои “Арзёбї
барои чї лозим аст?”, “Оё бе арзёбї мумкин нест?”, “Чї тавр
бањогузорї мекунем?”, “Бањодињии гуногунро ба наќша
мегирем”, “Бањодињии дохилї”. Ташкили мубоњиса, омода13

гї, гузаронидан ва љамъбасти мубоњисањо.
4.3 Арзёбии ташаккулдињанда ва љамъбастї. Тартиби
тањия ва гузарондани арзёбии љамъбастї. Ќоидањои асосии
тањияи тест. Намунањои супоришњои тестї (4 соат)
Мафњуми арзёбии ташаккулдињанда ва хусусиятњои
хоси он. Принсипњои арзёбии ташаккулдињанда: арзёбии
ташаккулдињанда љузъи асосии банаќшагирии дарс аст;
ба тањлили раванди омўзиш нигаронида шудааст; њамчун
мењвари дарс, њамчун рукни асосии омодагии касбии омўзгор
асоснок карда шуда ќобили ќабул гашта аст; ба шавќу
њаваси хонандагон нигаронида шуда аст; маќсади таълим ва
меъёрњои он барои таъсир расондан ба рушди минбаъдаи
хонанда худбањодињии хонандагон; ба дастовардњои
таълимии хонанда равона карда шудааст.
Кори амалї: намунаи шаклњо ва усулњои арзёбии ташаккулдињанда ва љамъбастї. Кор бо намунањо. Шаклњои шифоњї ва хаттии арзёбии ташаккулдињанда.
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Модули таълимии омўзишї барои омўзгорони муассисањои
тањсилоти миёнаи умумї оид ба муносибати босалоњият ба
таълим
Боби 1. Муносибати салоњиятнок ба таълим њамчун асоси
методологияи тањсилоти муосир
§1.1. Муносибати босалоњият ба таълим: зарурат,
мафњумњои асосї, шаклњо ва таснифот
Супориш:
1. Ба назари Шумо таълими имрўзаи анъанавии мо чї
камбудї дорад? Њамчун омўзгор Шумо аз кадом пањлуи
таълим ќонеъ нестед?
2.Низоми таълими анъанавї чї бартарї ва чї камбудї
дорад? Љадвал тартиб дода дар он љињатњои мусбат ва
манфии таълими анъанавиро нависед.
3. Ба назари Шумо чаро солњои охир масъалаи таѓйири
муносибат ба таълим ба миён омадааст? Чаро дар тамоми
дунё дар бораи бењтар кардани сифати таълим бањс меравад?
Фикр кунед, андешањои худро бо њамнишинатон
мубодила намуда, як фикрро муаррифї намоед.
Барои дарки зарурати гузариш ба муносибати бо
салоњият дар таълим муњим аст, ки шароити иљтимої, иќтисодї ва фарњангии даврањои гуногуни инкишофи љомеаи
башарї тањлил карда шавад. Дар даврањое, ки низоми синфїдарсї ва шарњї-аёнї ташаккул ёфта, ба ќуллањои баланди
худ расида буд, шароити иљтимої, иќтисодї, фарњангиву маърифатии одамон, арзишњову дастовардњои илму
техника дар сатњи дигар ќарор доштанд. Масалан, аксари
фаъолиятњои истењсолот ба таври дастї сурат мегирифт,
наќлиёт ва алоќа кам рушд карда буд, сарчашмањои
ахбор хеле мањдуд буданд. дар он давра шахсеро босавод
мешумориданд, ки ахбори зиёдеро аз бар карда бошад.
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Љањонишавї ва ворид гардидан ба системаи ягонаи
тањсилоту талаботи системаи балонї моро водор менамояд,
ки сари ин масъала андеша ронем. Дар ин самт аќидаи
олимон (нигаред ба рўйхати адабиёт) нисбат ба ворид
намудани таѓйирот ба таълими анъанавї вобаста ба
шароити иљтимої, иќтисодї ва фарњангї чунин аст:
Ба аќидаи Аткинсон Р. дар таълими анъанавї диќќати
асосї ба инкишофи хотир равона мешавад, на ба инкишофи
тафаккур. Он ба ташаккули ќобилиятњои эљодї, мустаќилї,
фаъолии хонандагон таъсири кам дорад. Илова бар ин
миќдори ахбору маълумоти пешнињодшаванда нисбат ба
ќобилият ва равандњои азхудкунии он зиёд мебошад.
Вербитский А.А. чунин ќайд намудааст: “Мундариља ва
фаъолияти таълим ба гузашта нигаронида шудааст. Яъне, ахбор, маълумот, ќоидањое, ки дар раванди таълим аз худ карда
мешаванд, ба њаёти воќеї алоќаи ночиз доранд. Илова бар
ин намуна, таљриба ва аќидањои пешнињодшаванда порчаи
алоњидаи замонро ифода мекунанд. Ин боис мегардад, ки
таълимгирандагон мавќеи худро дар чањорчўбаи замон муайян карда наметавонанд ва мавќеи таълим паст мегардад.
Ин сатњи њавасмандии хонандагонро ба таълим хеле паст
мегардонад. Яъне онњо намедонанд, ки барои чї, кай ва дар
куљо ин ё он донишро истифода баранд. Аксари таљриба ва
намунањои пешнињодшаванда тахайюлї буда, ба хонандагон
имконияти тањлилу баррасии масъалањоро фароњам оварда
наметавонанд, зеро рафтору њодисањо, ќоидаву ќонунњо ба
њаёти њозира мувофиќат намекунанд.”
Болотов В.А. ва Сериков В.В. якчанд омилро нисбат ба
камнуфуз шудани низоми кунунии таълим мавриди баррасї
ќарор додаанд. Ба аќидаи онњо “... таѓйирот дар соњањои иљтимої, иттилоотиву технологї боиси пайдо шудани фарњангу
маданияти нав гашта, дар он тањсилоте, ки танњо ба андўхтани дониш нигаронида шудааст, самаранокї ва маќсаднокиашро аз даст додааст. Дар айни замон бо боварии том гуфтан
мумкин аст, ки низоми таълимии ба дониш нигаронидашуда
ба буњрони амиќ рў ба рў шудааст. Буњрони мазкур якчанд
сабаб дорад.
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Яке аз сабабњо ба таѓйир ёфтани моњияти дониш ва
таљрибаи љомеа вобастагї дорад: айни замон ба даст овардани ахбор соњаи муњими фаъолияти касбии инсон гашта, асоси
њама гуна истењсолоти муосирро ташкил медињад. Суръати
нав шудани донишњо бо таѓйир ёфтану ислоњоти дастгоњњои
истењсолї баробар шудааст. Маљрои бузурги ахборро, ки то
мактабро хатм кардани хонанда куњна мешавад, акнун дар
чањорчўбаи барномаи таълим љо додан ѓайриимкон аст. Таълим додани “маълумоти даќиќ” муњим аст, аммо агар имконияти сари ваќт иваз кардани унсурњои он фароњам оварда
нашавад, он гоњ мо наметавонем хонандаро ба њаёт омода
намоем... Сабаби дигари буњрони низоми таълими ба дониш
нигаронидашуда дар он аст, ки зарурати пур кардани хотираи кўдакон бо ахбори барзиёд аз байн рафтааст, зеро маъхазњои дигари нигоњ доштани ахбор мављуданд. Ба хонандагон бояд тарзи истифодаи ин маъхазњо омўзонида шавад.”

Аз нигоњи дигар, бо назардошти пешрафти илм ба
назария ва принсипњои дидактикии таълим низ таѓйироти
зиёде ворид шуда истодааст, ки онро ба назар гирифтан
зарур аст. Дар ин маврид аќидае мављуд аст, ки ташаккули
салоњиятњоро дар алоќамандї бо таълими анъанавї ба
роњ мондан зарур аст. Дар айни њол муњаќиќони таълими
босалоњият бар он назаранд, ки роњи ягонаи ташаккули
салоњиятњо тавассути гузориши проблема барои хонанда
дар доираи мазмуни таълим вобаста ба њалли он дар
вазъиятњои гуногуни таълимию њаётї ба вуљуд меояд. Яке
аз методњои маъмули он “тањлили вазъиятњои мушаххаси
таълимї” ном дорад, ки он дар амалия ба принсипи дидактикии таълим - алоќамандии назария бо амалия хеле наздикї
дорад. Аммо дар таълими босалоњият доираи фаъолияти
ин принсип таѓйир меёбад, ки онро Хуторской А.В. чунин
дарљ намудааст: “Муносибати таълим: аввал назария, сипас
истифодаи он дар таљриба роњи ягонаи дуруст ба шумор
намеравад. Принсипи алоќамандии назария бо амалия роњи
алтернативиро дорад, яъне назария бо амалия алоќаманд
намешавад, балки дар натиљаи фаъолияти амалии
хонандагон аз дарку татбиќи онњо бармеояд”1. Дар њолати
1

Хуторской, А. В. Современная дидактика: учеб.
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муайян намудани мувозинати байни таълими анъанавї ва
таълими босалоњият, бо назардошти хусусиятњои равонии
хонандагон, бо маќсади ноил шудан ба натиљаи зарурї ва
ташаккули салоњиятњо оид ба њалли масъалањои назариявї
ва амалии таълим зарур аст. Шумо метавонед дар омўзиши
маводди таълим ду самтро истифода баред:
а) ба таври анъанавї аз назария ба амалия (ба шарте ки
мароми хонандагонро дар раванди омўзиши маводи
назариявї таъмин карда тавонем);
б) ба воситаи муносибати босалоњият аз амалия ба назария (њамчун усули бењтарин барои ба роњ мондани
раванди ташаккули салоњиятњо).
Ин вариантњо бояд дар раванди таълим љойи худро
дошта бошанд ва интихоби онњо ба омилњои зерин вобаста
аст:
 ба эътибор гирифтани имкониятњои синнусолии
хонандагон;
 ба эътибор гирифтани хусусияти маводди омўзиш;
 ба эътибор гирифтани сатњи рушди фаъолияти
умумитаълимии хонандагон.
Як масъалаи муњиме, ки зарурати ворид намудани
таѓйиротро таќозо менамояд, ба сохтори масъала ва
тањлилњои амиќи илмию методї њамаљониба назар кардан
аст, зеро бо ворид шудани муносибатњои нав дар натиљањои
таълим њамгироии истифодаи донишњои хонанда дар њаёт
мусоидат мекунад ва ба баланд бурдани сифати таълим
оварда мерасонад.
Масъалаи салоњиятњои таълимї бошад, њадафњои
дурнамои тањсил буда, њамчун мањаки асосии меъёри сифати
таълим ва стандартњои он хизмат мекунад. Ба аќидаи В.
пособие/А. В. Хуторской. – М. : Вќсшая школа, 2007.
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Байденко2 муносибати босалоњият имкониятњои зеринро ба
вуљуд меорад:
 баёни донишњо бо истифода ва тарзи омўхтани
он њангоми гузариш ба тањсилоти касбї;
 гузариш аз талаботи байнифаннї ва њамгирої ба
натиљањои раванди таълим;
 пайвастани маќсадњои таълим бо истифода аз
вазъиятњои гуногун дар љањони зудтаѓйирёбандаи
бозори мењнат;
 равона кардани фаъолияти инсон ба вазъиятњои
гуногуни беохири касбї ва њаётї.
Фалсафаи муносибати таълими босалоњият хусусияти
татбиќи онро муайян мекунад. Вобаста ба ин амалисозии он
байни омўзгор ва хонанда (донишљў) муносибати баланди
маданияти њамкориро талаб мекунад.
Яке аз сабабњои асосии таѓйирот дар муносибати таълим
(мундариља ва раванди таълим) талабот ва наќшањои
«Стратегияи миллии рушди маорифи Љумњурии Тољикистон
то соли 2020» мебошад. Тибќи он “Низоми нави маориф, ки
мутобиќи тамоюлоти љањони муосир на ба дониш, балки ба
салоњиятнокї асос ёфтааст, бояд ба хонандагон имконияти
аз худ намудани салоњияту малакањои асосии иљтимоиро, ба
монанди ќабули масъулиятноки ќарорњо ва банаќшагирии
пешравї дар касб, илмомўзї дар давоми тамоми њаёт,
тайёрии касбии ба талаботи бозори мењнат мувофиќ, донишу
малакаи барои худтакмилдињї зарур, малакаи тарзи њаёти
солим, арзишњои љомеаи шањрвандї, таъмин намояд.”3
Стратегияи миллии рушди маориф самтњои таѓйироти
муносибат ба таълимро мушаххас карда, гузаришро аз
шакли таълими кунунї (ба дониш асосёфта) ба шакли
таълими салоњиятнок ба наќша мегирад. Ќарори мазкур
дар асоси тањќиќоту мушоњидањои назариявию амалї ќабул
шудааст.
2 Байденко А. Компетенїии в профессионалњном образовании // Вќсшее
образование в России. – 2004. – № 11. – С. 3-13.

Стратегияи миллии рушди маорифи Љумњурии Тољикистон то соли
2020. Душанбе, 2012.
3
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Зарурати ислоњоти соња бо назардошти талаботи
муносибати босалоњият ба таълим аз силсилаи омилњои
дохилї ва берунии тањсилот вобастагї дорад.
Муносибати босалоњият ба таълим тамоюли муњим дар фазои
ягонаи тањсилот ба шумор рафта, барои аз байн бурдани
мухолифати байни талаботи барнома бо эњтиёљоти љомеа
талаботи шахсро дар натиљаи омўзиш ќонеъ мегардонад.
Талаботи нав барои баланд бардоштани сифати тањсилот
дар сатњи стандартњои байналмилалї тањия ва татбиќи
муносибати босалоњият ба таълимро ба вуљуд меорад, ки
онро дар сатњи љумњурї бояд татбиќ намуд;
 ворид
намудани
муносибати
босалоњият
ба таълим дар њуљљатњои меъёрии њуќуќии соња, дар
“Стратегияи миллии рушди маорифи Љумњурии Тољикистон
то соли 2020”, “Стандарти давлатии тањсилот” ва “Стандарти
фаннии зинаи тањсилоти ибтидої ва миёнаи умумї (соли
2016)” дарљ шудаанд. Вобаста ба ин аз зинаи тањсилоти
ибтидої сар карда муносибати таълими босалоњият давра
ба давра татбиќ карда мешавад;
 заминаи асосї, ки дар синни хурди мактабї
гузошта мешавад, дар зинањои минбаъда ташаккул меёбад.
Аз ин лињоз, бе гузоштани асос дар синфњои ибтидої
малакаи мустаќилона ба даст овардани донишро ташаккул
додан ѓайриимкон аст. “Муќаррар шудааст, ки хонанда
зиёда аз 80%-и натиљањои дониши ба даст овардаашро дар
зинаи тањсилоти ибтидої ба хотир мегирад ва дар тўли њаёт
истифода мебарад”4;
 муносибати босалоњиятнок ба таълим дар
фањмиши умумї њамчун сифати олии дараљаи касбияти
мутахассис фањмида мешавад. Вале ташаккули маќсадноки
салоњият муддати тўлониро талаб мекунад ва ин маънои
онро дорад, ки аз давраи хурди мактабї онро оѓоз намудан
лозим аст. Дар бораи зарурати ворид намудани таълими
босалоњият дар зинаи ибтидоии таълим Хуторской А.В.
(яке аз муњаќќиќони таълими босалоњият) чунин баён на4

Подласќй, И. П. Педагогика началњной школќ: учебник для студентов пед.
уч-ѓ и колледљей / И. П. Подласќй. – М. : ВЛАДОС, 2008.
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мудааст: “... мо мафњуми салоњиятњои таълимиро њамчун як
тартиб ворид менамоем, на ба хотири он ки яку якбора дар
синфи ёздањум ин салоњиятњо ба даст оварда шаванд, балки
имконияти пай дар пай рушд додан ва ё то њадди имкон
самти љараёни таълим ба салоњиятнокї оварда расонад”5;
 яке аз махсусияти муносибати салоњиятнокї ба
таълим дар он зоњир мешавад, ки он њамчун маљмўи ягонаи
истифодаи дониш, малака ва мањоратњо фањмида мешавад.
Дар муносибати салоњиятнокї раванди таълим хусусияти
тањќиќотї ва ба амалия нигаронидашударо гирифта,
ба объекти омўзиш мубаддал мегардад. Вобаста ба ин
муносибати салоњиятнокї ин муносибатест, ки ба татбиќи
хусусияти амалии таълим равона гардида, раванди таълим
ба натиљаи амалї нигаронида мешавад. Аз њамин сабаб дар
назарияи омўзиш ва тарбия мафњуми “салоњиятнокї” ба
вуљуд омад, ки ќобилияти равона кардани дониш, малака,
мањорат, тарзи рафтор дар шароиту вазъиятњои мушаххас
ва махсуси фаъолиятро мефањмонад.
Пеш аз баррасии таълими салоњиятнокї мехоњем
маънии мафњумњои “салоњият” ва “салоњиятнокї” – ро
тањќиќ кунем. Агар ба масъалаи мазкур аз назари нозукуњои
филологї назар андозем, пас ду нуќтаи назари мухолифро
оид ба ин мафњумњо баръало мушоњида кардан мумкин аст.
Яке аз онро М.Е. Бершадский чунин ќайд намудааст:
“Мафњуми салоњиятнокї фањмиши наверо, ки аз доираи
мафњуми “малака” берун бошад, дар бар намегирад; њамаи
он аќидањо оид ба салоњият ва босалоњият сохта ба вуљуд
омадаанд, ки проблемањои куњнаро дар “либоси нав” ба
бар гирифтаанд.
Аќидаи мухолиф бештар ба хулосањои мантиќї асос
ёфтааст, ки мањз муносибати салоњиятнокї ба њамаи
мазмун ва љабњањояш самтњои асосии раванди навгониро ба
пуррагї инъикос менамояд. Мањз дар доираи чунин аќидањо
тасдиќоти зерин ба вуљуд омадааст:
5

Пиявский С.А. Научно-ориентированное обучение / Докладќ 4-й
Всероссийской дистанїионной августовской педагогической конференїии
«Обновление российской школќ» (26 августа - 10 сентября 2002 г.). - http://
www.ўidos.ќѓ/conf/
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 муносибати салоњиятнокї ба дархости соњаи истењсолот
љавоб мегўяд (Т.М. Ковалёва);
 муносибати салоњиятнокї такмилдињандаи мазмуни
таълим буда, ба таѓйироти иљтимоию иќтисодї љавоби
воќеї мегўяд (И.Д. Фрумин);
 муносибати салоњиятнокї ин ба вуљуд овардани шароит
барои љамъбасткунї ва хулосабарории ќобилияти инсон
аст, ки берун аз мазмун ва вазъияти таълимї самаранок
амал карда метавонад (В.А. Болотов);
 салоњиятнокї воситаи азнавсозиро ба таври ќатъї ифода
менамояд (Б.Д. Элконин);
 салоњиятнокї имкони рушди ќобилиятњоро дар шароити
бењтар ба вуљуд меорад ва аз салоњияти шаклгирифта ба
сатњи дигари салоњият оварда мерасонад (В.В. Башев);
 салоњиятнокї њамчун “омодагии мутахассис ва ба
фаъолияти муайян ворид шудан” (А.М.Аронов) ва ё
њамчун омодагии махсус ба фаъолияти касбии оянда
(П.Г.Ѓедровиїкий).
Калимањои “салоњият” ва “салоњиятнок, салоњиятманд,
босалоњият”-ро мутахассисон барои ифодаи мафњумњои
“компетенїия” ва “компетентностњ”, ки аз забони лотинї
(compўtўns, compўtўntis) ба забони русї иќтибос шудаанд,
истифода мебаранд.
Калимаи “салоњият” дар “Фарњанги тафсирии забони
тољикї” маънии – лоиќ будан, сазовор будан; шоистагї, сазоворї тафсир дода шудааст.
Чун дар ин фасл ва фаслњои минбаъдаи маводи мазкур
мафњумњои “салоњият” ва “салоњиятнокї/босалоњият” ба
маќсади ифодаи истилоњи соњаи маориф истифода мешавад,
тасмим гирифтем, танњо маъно ва тафсири ба њамин соња
дахлдори ин калимањо баррасї кунем.
Аз ин лињоз,лозим донистем, ки тафсири калимањои
мазкурро аз якчанд сарчашмањои илмї барои баррасї
пешнињод намуда, хулосаи зарурї барорем.
Дар Луѓати истилоњоти хазинаи аврупоии тањсилот6
6

Глоссарий терминов рќнка труда, разработки стандартов образователњнќх
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калимаи салоњият (компетенсия) чунин шарњ дода шудааст7:
1. Ќобилияти ягон кор (амал)-ро хуб ва самаранок иљро
кардан;
2. Ба талаботи вазифавї (касбї) мутобиќ будан.
3. Ќобилияти иљрои вазифањои махсуси мењнатї.
Дар стандарти фаннии зинаи тањсилоти ибтидої калимаи
“салоњият” чунин шарњ дода шудааст:
Салоњият - маљмўи дониш, малака ва мањоратњои ба њам
пайванде, ки ба маќсади њалли масъалањои мушаххаси њаётї
(иљтимої, иќтисодї, сиёсї), маърифатї ва касбї равона
карда мешаванд.
Дар баъзе адабиёти илмї калимањои “салоњият”,
“ќобилият”, “малака” ва “мањорат” муштарак истифода
мешаванд.
Дар асоси тафсири боло ба хулосае омадан мумкин аст,
ки шахси босалоњият/салоњиятнок амалеро хуб, ќобилиятнок
ва боэътимодона иљро карда метавонад.
Дар таълими салоњиятнокї диќќати асосї ба ташаккули
малакањои амалї (њаётї, воќеї, функсионалї) равона мешавад. Таълими салоњиятнокї ба саволњои: “Хонанда чї кор
карда метавонад?”, “Хонанда кадом амалњоро иљро карда
метавонад?” љавоб медињад. Донистан ё дониш дар таълими
салоњиятнокї љузъи таркибии малака њисоб шуда, барои
санљидан, бо намуна муќоиса кардан ва ислоњи ѓалатњо
истифода бурда мешавад.
Бояд ќайд кард, ки “салоњият”-ро таълим намедињанд,
салоњият дар натиљаи аз худ кардани дониш, малака ва
мањоратњо ташаккул меёбад”. Босалоњиятї (салоњиятнокї)
натиљаи амалии дониш, малака ва мањорат аст. Барои мисол,
љадвали муќоисавии натиљањои таълим аз фанни технология
(таълими мењнат) меорем.

программ и учебнќх планов. Европейский фонд образования. ЕФО, 1997
7

Зимняя И.А. Ключевќе компетентности как резулњтативно-їелевая основа
компетентностного подхода в образовании. Авторская версия.-М.: Исследователњский
їентр проблем качества подготовки спеїиалистов, 2004
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Дар таълими анъанавї
Хонанда технологияи
коркарди чўбро медонад;
Хонанда оид ба намудњои
чўб ва асбобњои дуредгарї
маълумот медињад;
Хонанда оид ба хусусияти
ширешњо шарњ медињад;
Асбобњои дуредгариро
истифода бурда, раванди
сохтани деталњои содаро
медонад;
Тайъиноти асбобњои
дуредгариро фарќ мекунад;
Пайвасткунии деталњоро
фарќ мекунад;
Гуногунии сўрохкунии
чўбро фарќ мекунад;
Хонанда
андозаро
гирифта, номгўи пураи
ченакро медонад;
Хонанда оид ба намудњои
андозагирї ва асбобњои
дўзандагї
маълумот
медињад;
Хонанда оид ба хосияти
матоъњо ва нигоњубини
матоъ шарњ медињад;
Асбобњои дўзандагиро
истифода бурда, раванди
дўхтани амсилаи содаро
медонад;
Таъйиноти
асбобњои
дўзандагиро фарќ мекунад;
Пайвасткунии ќисмњои
либосро фарќ мекунад;
Гуногунии дарзњои дастї
ва мошиниро фарќ мекунад;

Дар таълими босалоњият

Њангоми иљрои кори
амалї аз асбоб ва таљњизоти
дуредгарї дуруст истифода
бурда, детали содаро сохта
метавонад.

Њангоми иљрои кори амалї
аз асбоб ва таљњизоти дўзандагї дуруст истифода бурда,
амсилаи содаро сохта, либосро дўхта метавонад.
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Чуноне ки аз љадвал бармеояд, унсурњои таълими
салоњиятнокї, махсусан зинаи дониш (донистан) дар таълими кунунї (ба дониш асосёфта) вуљуд доранд. Фарќ дар
он аст, ки дар таълими салоњиятнокї дониш, малака ва
мањорат тавъам нишон дода мешаванд. Яъне, дар шакли
нињої ва амалии дониш, малака ва мањорат (салоњиятњо)
таљассум меёбанд. Њарчанд дар таълими анъанавии ба
дониш асосёфта, тартиби мантиќї, пайдарњамии мавзўъњо
дуруст пешнињод шуда бошанд њам, раванд ва натиљањои
таълим ба ќисмњои хурд ва дар доираи ваќт мањдуд инъикос
меёбанд. Дар таълими салоњиятнокї ќолаби нињої (натиљаи
нињої) дар шакли том нишон дода мешавад, ки он њам
љињати амалии дониш, малака ва мањорат аст.
Принсипњои муносибати босалоњият дар таълим
Дар таълими салоњиятнокї муносибатњо ва раванди
таълим хусусиятњои ба худ хос доранд. Хусусиятњои
мазкур муносибати хонандаро ба таълим, наќши
омўзгорро дар раванди таълим, муносибати омўзгору
хонандагон, хонандагону маводи таълим ва муносибати
байнињамдигарии
хонандагонро
муайян
мекунанд.
Донистан ва дар амал татбиќ кардани ин хусусиятњо ба
омўзгор имконият медињанд, ки сатњи азхудкунии малака ва
салоњиятњоро баланд бардошта, њамзамон барои ташаккули
шахси масъулиятнок, ботарбия ва маърифатнок замина
гузорад.
Дар адабиёти методии таълими салоњиятнокї дањ
хусусияти асосии ин раванд муайян шудаанд8:
1. Масъулият – дар таълими салоњиятнокї хонандагон
барои таълим гирифтан, рафтор ва сањми худ дар раванди
таълиму тарбия масъулият доранд. Онњо худро њамчун
шахси арзанда ва аъзои коллективи синф њис мекунанд.
2. Имкониятњо – хонандагон имконият доранд, ки
маќсаднок ва ба таври мушаххас хонанд, нависанд, њисоб
8

Tompkins, Gail Ў. Litўќacy foќ thў 21st cўntѓќy: a їalancўd appќoach. –
2 ўd. Pќўnticў-Hall, Inc. ЃSA, 2001
nd
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кунанд ва фаъолиятњои дигари таълимиро иљро намоянд.
Онњо китобњоро бо њамсинфон, падару модар, ањли љомеа
мехонанд. Онњо ба ѓайр аз китобњои дарсї аз дигар
сарчашмањои дониш ва маълумот низ истифода мебаранд.
3. Машѓулият
–
хонандагон
барои
омўхтан
њавасманданд гардида, дар фаъолиятњои таълимї фаъолона
иштирок мекунанд. Баъзан ба хонандагон имконият дода
мешавад, ки барои тањияи кори лоињавї машѓул шаванд.
4. Муаррифї (намоиш додан) – омўзгорон малака ва
стратегияњоро њамчун намунаи натиљаи бењтарин намоиш
медињанд ва хонандагон бодиќќат онро мушоњида карда,
варианти дурусти онро интихоб мекунанд.
5. Таваккал кардан - хонандагон барои тањќиќи мавзўъ,
пешнињоди аќида (фарзияњо) ва таваккал кардан њавасманд
гардонида мешаванд.
6. Дастурдињї (супоришдињї, таълимдињї) – омўзгорон ба воситаи дарсњои намунавї тартиб, малака ва
стратегияњоро ба хонандагон нишон медињанд.
7. Аксуламал (рефлекисия) – хонандагон муносибати
шахсии худро нисбат ба њикоя пешгўйї мекунанд, савол
медињанд ва сатњи фањмиши худро дар бораи матн тавассути
вараќањои тањлилї нишон дода, дар муњокима ва тањлили
умумии мазмуни матнњо иштирок мекунанд. Њангоми
навиштан дастхаташонро ба њамгурўњон барои мулоњиза
пешнињод мекунанд ва натиљаи корашонро ба ањли синф
муаррифї менамоянд.
8. Интихоб – хонандагон одатан дар доираи меъёрњое,
ки аз тарафи омўзгорон муайян шудааст, барои омўзиш
имконияти интихоби мавод (китобњо)-ро доранд. Ваќте
ки ба хонандагон имконияти интихоб дода мешавад,
шавќу раѓбати онњо ба омўзиш ва иљрои фаъолиятњои
дигари таълим зиёд мегардад. Онњо таљрибаи маърифатии
бадастовардаашонро ќадр мекунанд.
9. Ваќт – ба хонандагон барои иљрои вазифањои
таълимї ваќти зиёд зарур аст. Агар раванди таълим ба
фосилањои кўтоњ људо карда шавад, натиљањои таълим хуб
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намегарданд. Барои хубтар ва самаранок гардонидани
раванди азхудкунии малакањо аз ду то се соати таълимї
пайињам дар як рўз тавсия мешавад. Дар раванди азхудкунии
малакањо танњо вазифањои таълимї ва дастурдињї
метавонанд истифода шаванд. Маъмурияти муассиса бояд
кўшиш кунад, ки љадвали дарсњоро ба таври мувофиќ тартиб
дињад.
10. Арзёбї – омўзгорону хонандагон якљоя меъёрњо ё
нишондињандањои арзёбиро тањия мекунанд. Ин имконият
медињад, ки хонандагон кори худро назорат намоянд ва дар
раванди арзёбї бевосита иштирок кунанд.
§1.1.1. Љадвали муќоисавии таълими анъанавї ва таълими
босалоњият
Унсурњо

Маќсадњои
таълим

Формулаи
асосии
натиљањои
таълим
Хусусияти
асосии
раванди
таълим

Низоми таълими
Низоми таълими
анъанавї
босалоњиятнокї
Пешнињод/
Диќќати асосї ба
аз худ кардани
љињати амалии
маљмўи донишњои
дониш, малака ва
назариявї. Асосан
мањорат равона
маљмўи дониш,
шуда, хонандагонро
малака ва мањорате,
барои дар њаёт
ки мундариљаи
муваффаќ шудан
таълимро ташкил
омода менамояд.
медињад.
Чиро медонам?

Кадом амалро иљро
карда метавонам?

Тазаккурї

Сермањсулї
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Омили пешбарандаи
раванди
таълим

Назорат

Машќи амалї ва
корњои мустаќилона

Бањодињии
умумии натиљањои
Хусусиятњои
Усулњои омории
таълим (масалан,
раванди
арзёбии натиљањои
портфолиои
арзёбї
таълим
дастовардњои
таълимии хонанда)
Мавзўъ ва
мундариљаи таълим
Тартиби муайяни
барои ташаккули
азхудкунии
салоњиятњо
донишњоро фаро
њамчун восита
Барномањои мегирад. Омўзгорон
хизмат мекунанд.
таълимї
имконияти таѓйир
Омўзгорон
додани мавзўъњои
имконияти иваз
барномаро
кардани мавзўъ
надоранд.
ва мундариљаро
доранд.
Сарчашмањои
гуногун
њамчун маводи
таълим истифода
Маводди асосии
мешавад: китобњои
таълим китоби
Маводди
дарсї, китобњои
таълим
дарсї шинохта
бадеї, донишномешавад.
мањо, рўзномаву
маљаллањо, маводди
интернет, таљрибаи
хонанда ва ѓайра.
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Фаъолияти
омўзгор дар
раванди
таълим

Фаъолияти
маърифатии
хонанда

Роњнамоии
хонандагон.
Намоиш додани
Додани дониш дар малака ва мањорат.
асоси барнома ва
Мушоњидаи
китобњои дарсї.
дараљаи азхудкунии
Назорати раванди
дониш, малака
азхудкунии дова мањорат.
нишњо.
Расонидани ёрї
дар марњалањои
гуногуни ташаккули
салоњиятњо.
Тањќиќу тањлили
ахбору маълумоти
Аз худ кардани
пешнињодшуда,
донишњои
иштирок дар
пешнињодшуда,
тањлилу баррасии
бозгўйии маълумот
масъалањо,
ва ахбори
иштироки фаъол,
пешнињодшуда.
гузаронидани
таљрибањо ва
амсоли он.

§1.1.2. Зарурати таѓйири муносибат ба таълим
Таърихи инкишофи илми педагогикаи муосир дар
љумњурии мо ба инкишофи илм дар даврони Иттифоќи
Шўравї алоќаи хеле зич дорад.
Низоми кунунї ё анъанавии таълим аз назарияи
таълиме, ки аз љониби Я.А. Коменский ташаккул дода
шудааст, сарчашма мегирад. Низоми мазкур аз љињати
ташкили љараёни таълим низоми синфї-дарсї буда, мазмуну
мундариља тавассути методологияи шарњї-аёнї пешнињод
карда мешавад. Назарияи мазкур њанўз дар асри XVII дар
асоси принсипњои дидактика ташаккул ёфтааст.
Низоми синфї-дарсї чунин хусусиятњо дорад:
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 синф аз хонандагони синну сол ва омодагии
якхеладошта ташкил дода шуда, дар љараёни тањсилоти
мактабї дар њамин њайат боќї мемонанд;
 ба њайати синф дар асоси як наќшаи солона ва
барномаи таълим мувофиќи љадвали дарсњо таълим дода
мешавад. Хонандагон бояд дар як ваќти муайян, фасли
муайян ба мактаб њозир шаванд;
 дарс воњиди асосии таълим ба шумор меравад;
 дарс ба як фан, мавзўъ бахшида шуда, тамоми
хонандагони синф аз рўйи як мавод кор мекунанд;
 фаъолияти хонандагонро дар раванди дарс омўзгор
идора мекунад: ў натиљањои таълими фанни худро арзёбї
карда, дараљаи азхудкунии њар як хонандаро дар алоњидагї
санљида, дар охири соли таълим оид ба гузаронидан ё
нагузаронидани хонанда ба синфи оянда ќарор ќабул
мекунад;
 китобњои дарсї асосан барои вазифаи хонагї
истифода мешаванд;
 соли тањсил, рўзи дарсї, љадвали дарсњо, таътил,
танаффуси байни дарсњо нишондињандањои низоми синфїдарсї мебошанд.
Чуноне ки дар боло ќайд шуд, дар низоми синфїдарсї асосан методологияи шарњї-аёнї истифода мешавад.
Чунин тарзи таълим имконият медињад, ки дар ваќти кўтоњ
миќдори зиёди ахбор интиќол дода шавад.
Дар таълими шарњї-аёнї омўзгор дониш (маълумот)ро дар шакли коркардшуда (тайёр) пешнињод карда,
хонандагон онро ќабул ва амалан иљро мекунанд.
Мундариљаи таълим дар ин навъи таълим ботартиб ва
алоќанок пешнињод карда мешавад. Фаъолияти омўзгор
асосан ба таври шифоњї фањмонда додани мавзўъ ва
истифода бурдани аёниятњо равона мегардад. Ин навъи
таълим ба анъана ва одат табдил ёфтааст.
Дар таълими шарњї-аёнї диќќати асосї ба хотира
равона шуда, хусусияти тазаккурї дорад. Яъне, хонанда
пас аз шунидани (ё хондани) маълумот онро бояд дар хотир
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гирад, дертар ба хотир орад ва сохта, тайёр карда тавонад.
Раванд ва натиљаи таълим ба андозаи донише, ки хонанда
аз суханони омўзгор ё китоби дарсиву дигар маводи таълим
дар хотир гирифтааст, мањдуд мегардад. Хонандагон
дониши азхудкардаашонро ба таври гуногун пешнињод
мекунанд: шифоњї, тартиб додани лоињаи эљодї, корњои
амалї-лабораторї ва амсоли он.

Кадом омилњо ин навъи таълимро чунин устувор
ва доимї гардондаанд? Асосан ба таври системанок

пешнињод ва аз худ кардани дониш, тартиби пешнињоди
маводи таълим, фарогирии миќдори зиёди хонандагон
ва тартиботи камхарљи додани дониш омилњои асосии
устувории ин навъи таълим буда метавонанд.
Барномањои таълим дар низоми мазкур маводи
таълимро бо тартиби мушаххас, пайињам пешнињод карда,
барои аз худ кардани мавзўъњо миќдори муайяни ваќтро
пешбинї менамояд. Барои њар як фан барномаи таълимии
алоњида тањия карда мешавад ва онро дар муњлати аз 4 то
10 сол истифода мебаранд. Дар асоси барномањои таълим
китоби дарсї тањия карда мешавад. Омўзгор дар асоси
барнома ва китоби дарсї наќшаи таќвимї-мавзўї тањия
карда, дар асоси он раванди таълими фанро ба роњ мемонад.
Диќќати асосї дар низоми мазкур ба фаъолияти
омўзгор дода мешавад. Њангоми арзёбии фаъолияти
омўзгорон, санљишгарон ба саволњои зерин посух
менависанд: Чї тавр омўзгор дарсро ташкил намуд?
Њангоми пурсиши вазифаи хонагї чї ќадар ваќт сарф
кард? Чанд хонандаро пурсид? Мавзўи навро чї тавр баён
кард? Мустањкамкуниро гузаронд ё не? Бо кадом роњњо
дониши нав мустањкам гашт? Барои иљрои кори амалї чї
ќадар ваќт сарф шуд ва кори амалї чї натиља дод? Бањоро
эълон кард ё не? Инчунин њангоми санљишњо мувофиќати
наќшаи таќвимї бо дафтар (љурнал)-и синф, мавзўи китоби
дарсї ва наќшаи дарс назорат карда мешавад. Барномаро
аз худ накардани хонанда мавзўъњои пешнињодшударо
надонистани ўро ифода мекунад.
Дарсњо дар таълими шарњї-аёнї мувофиќи ќолабњои
мушаххас ба наќша гирифта мешаванд. Дарс марњалањои
гуногунро фаро гирифта, фаъолияти омўзгору хонандагон
дар он дарљ мешаванд.
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Вазифањои асосии таълими салоњиятнокї аз он иборат
аст, ки љараёни таълимиву маърифатї дар хонандагон
хусусияти тазаккурї доштани таълимро ташаккул медињад.
Яъне, хонандагон шунидан, тартиб додан, ё дар асоси намунањо иљро намудани кори амалиро њамчун фаъолияти
асосии маърифатї њисоб мекунанд.
§1.2. Назарияњое, ки барои ташаккули салоњиятњои
хонандагон мусоидат мекунанд.
Супориш:
1. Ба аќидаи Аткинсон Р. “...дар таълими анъанавї диќќати
асосї ба инкишофи хотир равона мешавад, на ба инкишофи тафаккур”.
Бо аќидаи Аткинсон Р. Шумо розї њастед? Чаро? Шарњ дињед.

2. Вербитский А.А. чунин ќайд намудааст: “Мундариља
ва фаъолияти таълим ба гузашта нигаронида шудааст. Яъне,
ахбор, маълумот, ќоидањое, ки дар раванди таълим аз худ
карда мешаванд, ба њаёти воќеї алоќаи ночиз доранд. Илова бар ин намуна, таљриба ва аќидањои пешнињодшаванда
порчаи алоњидаи замонро ифода мекунад. Ин боис мегардад, ки таълимгирандагон мавќеи худро дар чањорчўбаи
замон муайян карда наметавонанд ва мавќеи таълим паст
мегардад. Ин сатњи њавасмандии хонандагонро ба таълим
хеле паст мегардонад. Яъне онњо намедонанд, ки барои чї,
кай ва дар куљо ин ё он донишро истифода баранд. Аксари
таљриба ва намунањои пешнињодшаванда тахайюлї буда, ба
хонандагон имконияти тањлилу баррасии масъалањоро фароњам оварда наметавонанд, зеро рафтору њодисањо, ќоидаву ќонунњо ба њаёти њозира мувофиќат намекунанд.”
Бо аќидаи Вербитский А.А. Шумо розї њастед? Чаро?
Шарњ дињед.
3. Ба аќидаи В. Байденко муносибати салоњиятнокї имкониятњои зеринро ба вуљуд меорад:
• баёни донишњо бо истифода ва тарзи омўхтани он
њангоми гузариш ба тањсилоти касбї;
• гузариш аз талаботи байнифаннї ва њамгирої ба натиљањои раванди таълим;
• пайвастани маќсадњои таълим бо истифода аз вазъи32

ятњои гуногун дар љањони зудтаѓйирёбандаи бозори
мењнат;
• равона кардани фаъолияти инсон ба вазъиятњои гуногуни беохири касбї ва њаётї.
Оид ба аќидаи В. Байденко шарњ дињед.
Дар таълими босалоњият раванди ташаккули салоњиятњо
ваќт ва муносибати мураккабро талаб мекунад. Дар муќоиса
бо низоми таълими ба дониш асосёфта, ки хусусияти
тазаккурї дорад, шакли нави иљрои амалњои дараљањои
гуногуни мураккаб ва давомнокии мухталифдоштаро талаб
мекунад.
Масалан, барои ташаккули салоњияти “Истифода ва
асосњои коркарди мавод” хонанда бояд оид ба истифодаи
мавод, асосњои коркарди он, раванди коркарди мавод
дониши мукаммал дошта, тарзи баёни аќидаи худро машќ
кунад, мустаќилона дар амал иљро намояд, кори амалии
эљодкардаашро арзёбї кунад ва тањриру такмил дињад. Оё
ин салоњиятро дар 1, 2 ё 10 соати дарсї ташаккул додан
мумкин аст? Оё ин салоњиятро њамаи хонандагони синф дар
як ваќт аз худ мекунанд?
Мањз барои њамин дар низоми таълими салоњиятнокї
раванди таълим метод, муносибат ва воситањои гуногун ва
мухталифро таќозо мекунад.
Яъне, дониши муайян аз сарчашмањои
аниќ
(санљидашуда, илман асоснокшуда) тавассути омўзгор ва
китоби дарсї ба хонандагон пешнињод карда мешавад.
Роњњои пешнињоди дониш (вобаста ба эљодкорї ва таљрибаи
омўзгор) гуногун буда метавонанд. Хонандагон дониши
(ќолаби) муайянро аз худ мекунанд ва онро дар амал иљро
мекунанд (ё дар асоси ќолаби пешнињодшуда амалеро иљро
мекунанд). Натиљаи таълим тавассути андоза ва сифати кори
амалии иљрошуда ё то кадом андоза ба намунаи додашуда
босифат иљро кардани корњои амалї арзёбї карда мешавад.
Дар таълими салоњиятнокї бошад, аввал намунаи
натиљаи таълим (малака) тањлилу баррасї мешавад. Сипас,
ба хонандагон имконияти мустаќилона (ё бо роњнамоии
омўзгор) машќ кардани малака дода мешавад. Дар тамоми
раванди омўзиш ва машќи малака хонанда натиљаи
корашро арзёбї ва тањлил мекунад. Ѓалатњои худро муайян
мекунад, сабаби содир кардани ѓалатро мустаќилона, бо
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ёрии њамсинфон ё омўзгор аниќ месозад. Корашро дар асоси
нишондињандањо такмил медињад.
Чунонки маълум мегардад, раванди таълим дар
муносибати салоњиятнокї мураккаб буда, ваќт ва неруи
бештарро талаб мекунад. Агар чунин муќоиса кардан раво
бошад, низоми таълими салоњиятнокиро ба таълими касбї,
аз љумла дўзандагї, рассомї, наќшакашї, сиказанї, кашидадўзї, гулдўзї, љулоњбофї, амсиласозї, кандакорї, кулолгарї, пазандагї, ва амсоли ин монанд кардан мумкин аст.
Барои татбиќи таълими салоњиятнокї омўзгорон бояд
якчанд назарияњои асосии таълимоти муосирро донанд
ва ба таври самаранок дар амал татбиќ карда тавонанд.
Бояд ќайд кард, ки назарияњои таълимии мазкур ба фан
вобаста набуда, раванди таълим гирифтани малакаву њосил
кардан мањоратро инъикос мекунанд. Назарияњои мазкур
метавонанд барои ташаккули методологияи фанњои гуногун
замина гузоранд. (Аммо, бояд дар хотир дошт, ки дар
низоми таълими салоњиятнокї таќсимоти фаннї хусусияти
нисбї дорад. Салоњиятњо новобаста аз доираи фанни муайян
ташаккул дода мешаванд.)
§1.2.1.Когнитивизм
Бори аввал бар зидди бињевиористон гешталт-психолог*
Бодэ бо маќолаи соли 1929 нашршуда баромад кард. Вай
бињевиористонро барои он танќид кардааст, ки онњо
барои фањмондани маърифат аз рафтори берунї вобастагї
доштанд. Гешталт-психологњо пешнињод карданд, ки
моделњоро дида бароянд, на воќеањои људогонаро. Нуќтаи
назари гешталт-психологњо ба таълим тарзе равона
шудааст, ки дар замони муосир онро назарияи когнитивии
мењнатї мегўянд. Ду иловаи асосие, ки методи когнитивиро
дастгирї мекунанд:
1. Системаи хотир протсессори муназзами фаъоли
ахбор аст.
2. Дониши пештар азхудкарда дар таълим мавќеи
бузург дорад.
Назарияњои когнитивї аз доираи рафтори бињевиористї
берун баромаданд, то ки маърифати ба сохтор ва вазифањои
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маѓзи сар асосёфтаро фањмонанд. Когнитивистон чї тарз
кор кардани хотири одамиро меомўзанд, то ки ба тањсил
мусоидат намоянд. Масалан, љараёни физиологии ба хелњо
људо кардан, рамзбандии маълумоту њодисањо ба хотири
кўтоњ ва дарозмуддат барои кормандони маорифе, ки дар
доираи назарияи когнитивї кор мекунанд, бисёр муњим аст.
Ѓояњои боло дар бораи тарзи ташкили љараёни маърифат
ањамият доранд, зеро онњо оид ба роњњои банаќшагирии
дарсњо дастур медињанд. Аммо методи ягонаи когнитивї
вуљуд надорад. Назарияи когнитивї яке аз назарияњои
маърифатиест, ки методи хонандамењварро дар маърифат
ва таълим дастгирї мекунад.
Ваќте мо дар бораи мафњуми «хотир» њарф мезанем, шояд
дар назари шумо яке аз ќобилиятњои маѓзи сар чизеро ба
хотир овардан пайдо шавад. Аммо «хотир»-ро на барои он
баррасї мекунем, ки ба будани он боварї њосил намоем.
Вазифаи аз њама муњимми хотир имкони муќоиса кардани
таљрибаи пешина бо донишњои нав ва коркарду дарки
њодисањои имрўза аст. Ёддоштњои мо на танњо расмњо,
дар аксар ваќт маљмўи маълумоти аз њамаи аъзои њис
воридшавандаро дар бар мегирад. Се навъи хотир ё се тарзи
дар хотир нигоњ доштан маъмул аст:
Ба маѓзи сар ахбори зиёд ворид шавад њам, на њамаи онњо
дар хотири мо мемонанд. Аксари ахбори воридшаванда
хусусияти диќќатљалбкунандагиро надорад ва маѓзи сар
ба чунин ахбор шояд эътибор надода, онро дар хотири
кўтоњмуддат љо дода, ба зудї онро берун менамояд.
Барои аз хотири оперативї ба хотири дарозмуддат ворид
шудани ахбор:
 маъно ва ањамият;
 такрор ва коркарди амиќи иттилоот муњим аст.
Ваќте чизе маъно дорад, мо онро маърифат ва дарк
менамоем, зеро онро бо таљрибаи пешинаи худ муќоиса
ва ба њаёти имрўза ва оянда алоќаманд карда метавонем.
Аз ин лињоз, агар маводди барои таълим пешнињодкардаи
мо маъно ва ањамият надошта бошад, хонандагон онро бо
таљрибаи ќаблии худ алоќаманд карда наметавонанд.
Барои аз хотири оперативї ба хотири дарозмуддат
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гузаштани ахбор ањамияти он аз маъно муњимтар аст.
Барои таќвияти ањамияти ахбор аксуламали эмотсионалї
аз аксуламали фикрї муњимтар аст. Масалан, аз байни
чанд сурат сурати фарзандатон ањамияти бештар дорад.
Ин намунаи аксуламали эмотсионалист. Агар малакањоро
аз хотири оперативї ба хотири дарозмуддат гузаронданї
бошем, мо бояд ин амалро такрор ба такрор дар муддати
тўлонї иљро намоем. Барои азхудкунии малакањо ва такмил
додани онњо ба таври автоматикї ќариб 10000 бор такрор
лозим меояд. Ин љо на танњо миќдори умумии такрорњо,
балки пайдарпайї ва тартиби такрор кардан муњим аст.
Агар омўзгор эљодкорї накунад ва супоришњои гуногун
пешнињод нанамояд, такрори якранг ба дили хонандагон
мезанад ва таълим ањамияти худро гум мекунад. Малакањо
дар њолате ба вуљуд меоянд, ки амале дар муддати дурудароз
такрор ё машќ карда шавад. Бинобар ин дар давоми чанд
њафта 100 маротиба машќ кардан аз дар як рўз 100 маротиба
машќ кардан бењтар аст. Аз ин рў, мо як чизро такрор ба
такрор, батадриљ мураккаб намуда таълим медињем.
Наќшаи «Љараёни интиќоли маълумот ба хотири
дарозмуддат»
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§1.2.2. Конструктивизм
Конструктивизм таълимро њамчун раванде, ки дар он
хонанда ѓояњои нав, нуќтаи назари навро дар асоси донишу
таљрибаи пешандўхтаи худ фаъолона бунёд мекунад,
меомўзад. Ба таври дигар гўем, «таълим ин дар асоси
таљрибаи худ кашф кардани донишњои нав аст.»
Новобаста аз гуногунљињатї, конструктивизм тањќиќоти озоди хонандаро дар доираю сохтори муайян дастгирї
мекунад. Омўзгор ба њайси роњбалад хонандагонро барои
ошкор сохтани принсипњои барояшон маќбул ва бунёди
донишњои нав тавассути њалли мушкилоти воќеї њавасманд
мегардонад. Ќисмњои конструктивизмро метавон дар
корњои мустаќилона, маърифати эмпирикї ва таљрибаи
рефлективї пайдо кард.
Њамаи тартибу ќоидањои боло барои таълим як љузъи
гурўњи калони тартибу ќоидањоеанд, ки тартибу ќоидањои
таълими таваљљўњ ба хонанда (хонандамењвар) ном доранд.
Методи таълиме, ки аз назарияњои когнитивї ва
конструктивии маърифат бармеояд, ба ин нукта такя
мекунад. Пайдарпайии таълим (омўзиш)-ро тавре ба сохтори
муайян даровардан зарур аст, ки хонандагон маводро амиќ
тањлил намуда, дар хотир дуру дароз нигоњ доранд. Инчунин
маъно дорад, ки хонандагон бо мавод кор карда, тавассути
масъалањои таълим ба он сарфањм мераванд. Масъалањои
таълим аз донишљўён на танњо бахотиргирї ва фањмишро,
балки малакањои фикрии дараљаи баланд (истифода, тањлил,
арзёбї ва эљод)-ро талаб мекунанд. Ѓалатњоро набояд
њамчун аломати бемуваффаќиятї, балки нишонаи дараљаи
фањмиши љорие, ки дар оянда инкишоф хоњад ёфт, баррасї
кардан лозим аст.
§1.2.3. Назарияи минтаќањои актуалї ва наздиктарини
рушд
Л.С. Виготский масъалаи мувофиќати байни таълим
ва ташаккули кўдаконро тањќиќ карда, ба хулосае омад, ки
омўзиш бояд пештар ќадам зада, боиси рушди кўдак гардад.
Чунин фањмиши мувофиќати таълим ва рушди кўдак ўро ба
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хулосае овард, ки на танњо њолати мављудаи рушд, балки
тамоилњои имконпазири рушди ояндаи кўдак њангоми
таълим бояд ба назар гирифта шаванд. Кўдак њамон ваќт

рушд меёбад, ки агар малакањои навро фаро гирифта, ба
таљриба ва малакањои аллакай азхудкардааш зам намояд.
Ин кашфиёт номи «минтаќаи наздиктарини рушд»-ро
гирифт ва ба илмњои педагогикаю равоншиносии љањонї
ворид гашт.
Њар як амале, ки кўдак аз рўйи аќл ва имкониятњои љисмониаш
маљбуран иљро карданї мешавад, ба рушди ў мувофиќат
мекунад. Лекин, дар хотир бояд дошт, ки агар малакањои нав
дар асоси малакањои аллакай бадастомада ташаккул ёбанд,
пас чунин ташаккулёбї манфиати бештаре дорад. Кўдакро
барои тезтар инкишоф ёфтан саросема кардан лозим нест,
зеро ин амал аксар ба љойи ташаккулёбии фаъолияти зењнї
ба вайроншавиии кори асаб ва ё «бепарвоии» кўдакона
оварда мерасонад.
Мулоњиза кардан ва доимо таъсир расонидан ба
минтаќаи наздиктарини рушди кўдак боз як хусусияти
муњимми дигарро дорад. Муайян кардани минтаќаи
наздиктарин бе муоширати доимї ва њамкорї бо кўдак
имконнопазир аст. Муаллим бояд бодиќќат рафтори
шогирдашро мушоњида кунад, зеро њар як кўдак ягон
хусусияти хос дорад (нигаред ба назарияи гуногунии зењн),
ки бо такя ба он усули корбариро бо ў интихоб намудан
мумкин аст.
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§1.2.4. Назарияи гуногунии зењн
Назарияро дар бобати гуногунии зењн соли 1983 доктор
Њовард Гарднер - профессори Донишгоњи Гарвард пас аз
тањќиќи сабабњои ба ин ё он фан майлу раѓбат доштани
хонандагон пешнињод намудааст. Доктор Гарднер
мављудияти њашт навъи зењнро пешнињод мекунад, ки
фарогири васеи имкониятњои инсонии чи калонсолон ва
чї хурдсолон мебошад. Њамаи инсонњо дорои ин навъњои
зењн њастанд, аммо баъзеи онњо хуб ва баъзе начандон хуб
инкишоф ёфтаанд. Навъњои зењн аз назари Њовард Гарднер
чунин аст:
Навъи зењн
Зењни шифоњїзабонї

Тафсир
Хондан, эљод кардан ва навиштанро
дўст медорад. Хотираи хуб ва захираи
бойи луѓавї дорад.
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Зењни мантиќїриёзї

Зењни биноїфазої

Зењни муњаррик
(моторї)

Зењни мусиќїмавзунї

Њисоб, њал кардани масъала ва њар
гуна бозињои риёзиро дўст медорад,
мафњумњои риёзиро хуб мефањмад,
тафаккури абстрактї дорад.
«Шунидан кай бувад монанди
дидан», харита, моњияти наќшаю
диаграммањоро мефањмад, тахайюли
бой дорад, ба санъат машѓул мешавад,
месозад, бештар аз расмњо маълумот
мегирад.
Варзишро дўст медорад, ба
њаракат, имову ишора (мимика) ва
рафтори дигарон таќлид мекунад.
Ба њама чиз даст мерасонад, давидан,
сабќатро дўст медорад.
Мусиќиро хуб ба хотир мегирад.
Сози мусиќї менавозад. Оњангшинос
ва сарояндаи хуб аст.

Бо њамсолон муошират ва бозї
карданро дўст медорад. Вай аслан
Зењни байнишахсї дилсўзу ѓамхор аст.
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Зењни
дохилишахсї

Вазифањоро хуб иљро мекунад,
агар касе ба вай халал нарасонад,
худро идора мекунад, њиссиёташро
дуруст ифода карда, аз болояш кор
мекунад; дар танњої кор карданро
дўст медорад.

Ба табиат ва њодисањои табиї
Зењни натуралистї диќќат дода, ќобилияти дарки онро
(табиатшиносї) дорад, аломат ва хусусиятњои муњити
атрофро тасниф мекунад.
Барои дар амал татбиќ кардани назарияи гуногунии
зењн ё дурусттараш барои ташаккули њамаи навъњои зењни
хонанда ё донишљўй омўзгор метавонад, њангоми тањияи
наќшаи дарс супоришу машќњои гуногун тартиб дода, ба
хонандагон пешкаш намояд. Њар як хонанда мувофиќи завќ
ва ќобилияти зењнї як ё якчанд масъалаи пешнињодшударо
иљро карда метавонад. Инчунин хонандагон метавонанд
вазифањои таълимиро дунафарї ё дар гурўњњои хурд иљро
намоянд.
Зењн

Фаъолиятњои таълим
Ќисмњои
Зењни
шавќовари матни
Доир ба мавзўи
шифоњїхондаатонро бо
матн гузориши хурд
забонї
суханони худ наќл
нависед.
кунед.
Љадвали
Наќша ё харитаи
замони
Зењни
мањал, њуљра ё љойи
воќеъшавии
мантиќї-риёзї
њодисаи дар матн
њодисањои матнро
тасвиршударо кашед.
тартиб дињед.
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Зењни
биної-фазої

Зењни
њаракат
(моторї)

Зењни
мусиќїмавзунї

Зењни
байнишахсї

Зењни
дохилишахсї

Доир ба матн
маълумотномаи хурд
Дар асоси
тартиб дињед. Дар он
тасвирњо,
номи матн, муаллиф
калимањо ва
ва хулосаро нависед.
мавзўи матн
Маълумотномаи
коллаљ тартиб
навиштаатонро
дињед.
бо расми ба матн
мувофиќ таќвият
дињед.
Дар асоси матн
Ќисми матнро
сањначае омода
наќшофарї кунед.
намоед ва онро
Амали симои матнро
намоиш дињед.
намоиш дињед.
Сурудњои
Порчаи матнро
гуногунро ба
интихоб кунед. Онро
хотир оварда,
бо овози баланд
онњоро ба
хонед ва њангоми
ќисмњои гуногуни хонадан бо истифода
матн мувофиќ
аз ашёи гуногун
гузоред.
оњанге навозед.
Дар гурўњ
Бо хонандаи
машѓул шуда
дигаре, ки матнро
рўйихати чор
хондааст мусоњиба
ќисми муњими
ташкил намоед.
матнро тартиб
Пешакї саволњоро
дињед.
омода намоед.
Тассуроти
Худро дар матн
худро вобаста ба
тасаввур кунед.
матн нависед.
Дар чунин шароит
Шумо хурсанд
ё њодиса чї гуна
шудед ё не? Чаро?
рафтор мекардед?
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Зењни
натуралистї
(табиї)

Расми сањро/
њайвонот ё
растание, ки
дар матн тасвир
шудааст, кашед.

Аз рўзнома ва
маљаллањо расмњоеро
интихоб кунед, ки ба
матн мувофиќанд.
Интихобатонро шарњ
дињед.

§1.2.5. Таксономияи ќобилиятњои маърифатї
Блум Бенљамин Сэмюэл равоншинос ва педагог,
профессори соњаи педагогика, аз соли 1938 дар Донишгоњи
Чикаго фаъолият кардааст. Яке аз аввалинњо шуда, системаи
нишондињандањои натиљаи таълимро тањия намудааст.
Ба аќидаи Блум вазифаи маќсадњои асосии таълим
ва масъалагузорї дар он аст, ки малакаи фикрронии
эљодкорона, њал карда тавонистани проблема ва ќабул
кардани ќарорњои маќсадноки хонандагон ташаккул дода
шавад. Ба аќидаи ў, агар муаллимон нисбат ба фикрронии
амиќ ва мураккаби кўдакон њассос бошанд ва онро ба низом
дароранд, ба ин маќсадњои асосии таълим ноил шудан
мумкин аст. Блум китоби «Таксономияи маќсадњои таълим»
(Ню Йорк, Давид, Маккей, с. 1956)-ро тањия намуда, дар
он тафаккурро ба 6 дараљаи ташаккули ќобилиятњои
маърифатї људо мекунад.
6. Эљод кардан
5. Арзёбї кардан
4. Тањлил кардан
3. Истифода бурдан		
2. Фањмидан							
1. Дар хотир гирифтан
Зинањо бо њам муносибати ќавї дошта, яке барои дигарї
њамчун замина хизмат мекунад. Масалан, ба фикри ў,
агар хонанда масъала (ќоида, мафњум ва ѓайра)-ро дар
хотир нигоњ надорад, онро намефањмад, яъне дарк карда
наметавонад ва модоме, ки ба моњияти донишњои додашуда
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сарфањм наравад, онро истифода низ бурда наметавонад.
Тањлил, арзёбї ва эљод низ дар асоси зинањои пешина ба
роњ монда мешаванд. Њар як зина маќсади дидактикии хос
дошта, тавассути амалњои гуногуни таълим аз худ карда
мешавад.
Дар хотир гирифтан. Ин категория дар хотир нигоњ
доштан ва гуфта додани маводи омўхташударо ифода
мекунад. Ин љо метавонад сухан дар бобати навъњои
гуногуни мундариља-аз далелњои мушаххас то назарияњои
бутун равад. Хусусияти умумии ин категория дар хотир
нигоњ доштани маълумот мебошад. Донишљўй/хонанда:
 Истилоњоти истифодашавандаро медонад (њифз
мекунад ва мегўяд);
 Далелњои мушаххасро медонад;
 Усул ва тартибро медонад;
 Мафњумњои асосиро медонад;
 Ќоида ва принсипњоро медонад.
Фањмидан. Хонанда мазмуну маънои маълумотро
тавассути шарњу эзоњ нишон медињад. Нишондињандаи
ќобилияти фањмиш ин фањмидани моњияти чизи омўхташуда
(он дар шакли аз як намуд ба намуди дигар баргардонидани
ифода мебошад, масалан «баргардон»-и он аз як «намуд»
ба «намуд»-и дигар – аз аррамайда ба ДСП(плитањои
тарошагї) мебошад. Ба сифати нишондињандаи фањмиш
инчунин шарњи маводи омўхташуда (фањмонида додан) ё
љараёни технологии минбаъда (пешгўйии натиља, оќибатњо)
аз тарафи хонанда пешбинї карда мешавад. Инчунин
натиљањои таълимї болотар аз дар хотир нигоњ доштани
муќаррарии мавод мебошад. Донишљўй/хонанда:
 Далелњо, тартибот ва принсипњоро мефањмад;
 Маводи забонї, љадвалњо, диаграммањоро шарњ
медињад;
 Маводи
забониро
ба
ифодаи
математикї
бармегардонад;
 Аз маълумотњои мављуда хулоса бароварда
метавонад.
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Истифода намудан. Хонанда маълумот/донишро дар
шароиту вазъияти дигар истифода мекунад.
Ин категория малакаи истифодаи маводи омўхташударо
дар њолатњои мушаххас ва њолатњои нав ифода менамояд.
Ба ин категория истифодаи ќоидањо, методњо, ќонуниятњо,
принсипњо, назарияњо дохил мешавад. Натиљањои
мутаносиби таълим сатњи аз фањмиш баландтари истифодаи
маводи таълимро талаб менамояд: Донишљўй/хонанда:
 Мафњумњо ва принсипњоро дар вазъияти нав истифода
менамояд;
 Назария ва ќонуниятњоро дар њолатњои мушаххас
амалан истифода менамояд;
 Истифодаи дурусти методро нишон медињад.
Тањлил кардан. Хонанда маълумоти омўхтаашро ба
ќисмњо људо мекунад, то онро хубтар фањмад. Ин категория
малакаеро ифода мекунад, ки дар он мавод ба ќисмњо
људо карда шуда, сохтори он баръало нишон дода мешавад.
Ба ин категория ба ќисмњо људо кардани чиз (масъала,
матн)-и яклухт ва нишон додани алоќамандии ќисматњо ва
принсипњои бањамоии онњо дохил мешавад.
Донишљўй/хонанда:
 Фарзияњои пўшида (номаълум)-ро нишон
медињад;
 Ѓалатњо ва ноќисињои мантиќи мулоњизањоро
ошкор менамояд;
 Байни далелњо ва натиљањо тафриќагузорї
менамояд;
 Арзиши маълумотњоро бањогузорї мекунад.
Бањо додан. Хонанда дар асоси мулоњизањои амиќ,
љанбањои мусбат ва манфиро муайян намуда, ба хулоса
меояд. Ин категория малакаи бањогузорї ба ин ё он мавод
(назария, асари бадеї, маълумотњои тањќиќот ва ѓ.)-ро ифода мекунад. Мулоњизањои хонанда бояд дорои меъёрњои
мушаххас бошад: дохилї (сохторї, мантиќї) ё берунї
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(мутобиќати маќсадњо). Меъёрњоро метавонад худи хонанда
муайян кунад ва ё бевосита омўзгор таъин намояд.
Категорияи мазкур ба даст овардани натиљањои
таълимии њамаи категорияњои пешинаро дар назар дорад.
Донишљўй/хонанда:
 Мантиќи сохтори маводро дар шакли натиљаи
иљроиши амал бањогузорї менамояд;
 Мутобиќати натиљаи маълумотњо, арзиши ин ё
он фаъолиятро вобаста ба меъёрњои дохилї бањогузорї
менамояд;
 Арзиши ин ё он фаъолиятро вобаста ба меъёрњои
берунї бањогузорї менамояд.
Эљод кардан. Хонанда бо истифода аз чизњои пештар
омўхтааш аќидањо ва маълумоти нав эљод мекунад. Ин
категория малакаи тавассути љобаљогузорї ва бањаморї
ба даст овардани чизи навро ифода мекунад. Маводи нав
метавонад дар шакли сохтани маснуоти нав, тайёр намудани
таом, лоињаи эљодї ва ѓ. пешнињод гардад.
Ба даст овардани натиљањои мутаносиби таълим
фаъолияти эљодиеро ифода мекунад, ки барои эљоди сохтори
нав нигаронида шудааст. Донишљўй:
 Лоињаи эљодї тартиб медињад;
 Наќшаи амалисозии лоињаи эљодиро пешнињод
менамояд;
 Барои њалли масъала донишњои худро аз соњањои
фаннии дигар истифода менамояд.
Агар бори дигар мафњуми салоњиятро ба хотир орем
ва онро бо таксономияи ќобилиятњои маърифатї муќоиса
намоем, пас ба хулосае омада метавонем, ки салоњият дар
худ њамаи зинањои ќобилиятро фаро мегирад.
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Боби 2. Љанбањои асосии татбиќи муносибати салоњиятнок
ва кор бо маводди таълимию омўзишї
§2.1. Муносибати босалоњият омили баланд шудани сифати
таълим. Навъњои салоњият
Супориш:
1. Ба аќидаи Шумо муносибати салоњиятнокї дар таълим
гуфта, чиро мефањмед?
2. Љадвали салоњиятњои фанни технология (таълими мењнат)
барои синфњои 5-7-ро аз назар гузаронида, фикри худро
баён созед.
3. Љадвали салоњиятњои фанни технология (таълими мењнат)
барои синфњои 8-9-ро аз назар гузаронида, фикри худро
баён созед.
Муносибати мазкур талаб мекунад, ки сараввал
салоњиятњои умумитаълимї муќаррар карда шаванд.
Салоњиятњои умумифаннї љанбањои гуногуни таълим,
тарбия ва рушди шахсии хонандаро фаро мегиранд.
Салоњиятњои мазкур дар баробари салоњиятњои фаннї
њамчун натиљаи нињоии таълим њисобида мешавад ва
новобата аз фан ташаккул дода мешавад. Яъне, ташаккули
салоњиятњои мазкур њамчун натиљаи таълимии фанњои
гуногуни таълим шинохта шуда, дар раванди таълими њар
як фан такмил дода мешаванд.
Њамзамон барои њар як фан маљмўи талабот дар шакли
салоњият дар стандарт ва роњнамоњои фаннї нишон дода
шудаанд. Њар як салоњият дар шакли таљриба, ки дониш,
малака ва мањорати муайянро талаб мекунад, пешнињод
гардидааст. Асоси салоњиятро таљриба ташкил медињад,
яъне хонанда то кадом андоза ин ё он амалро дуруст иљро
карда метавонад. Дар раванди таълим ба хонанда имконияти
мањорат (машќи зиёд то њосил шудани малака) фароњам
оварда мешавад ва њамин раванд муносибати салоњиятнокї
дар таълим фањмида мешавад.
Хулоса. Муносибати салоњиятнок дар таълим њосил
кардани мањорату малакаро дар иљрои амалњои маърифатї
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(таълим), ташаккул додани муносибатњои иљтимої (тарбия)
ва дар амал татбиќ кардани донишњои заминавиро (фан) дар
назар дорад. Салоњият – натиљаи таълиму тарбия, ки дар
шакли мањорату малака (иљрои амал дар сатњи иќтидор) баён
карда мешавад. Намунањо: (1) Харротии љузъиёти махрутї
(конусї) ва муќарнасї (ороишї) –ро иљро карда метавонад;
(2) Истифодаи дурусти мошинаи дарздўзии барќиро шарњ дода,
амалан иљро карда метавонад; (3) Дар бораи касби челонгарї
корњои васлкунии механикї маълумот дода метавонад.
§ 2.1.1. Навъњои салоњият
Шумо дар бораи истилоњи салоњият, маъноњои он дар
фасли људогона маълумот гирифтед, аз љониби дигар дар
муошират, дар суњбати расмиву касбї мо ифодаи “шахси
салоњиятнок / босалоњият”-ро истифода мебарем ва дар ин
маврид мову шумо медонем, ки имкониятњои як шахсро
дар ягон самти мушаххас, муайяни фаъолият дар назар
дорем. Аз ин рў, дар муносибати салоњиятнокї ба таълим
низ њар як фанни таълимї барои инкишофи гурўњи муайяни
салоњиятњо равона аст. Аммо мову шумо медонем, ки
вазифаи фанни таълимї дар баробари инкишоф ва рушди
системаи донишу малакаву мањорати фаннї инчунин ривољ
додани малакаву мањоратњои умумифаннї, болоифаннї
низ мебошад. Масалан, њангоми таълими мавзўи мушаххас
аз фанни технология (таълими мењнат) мо дар хонандагон
малакањоеро инкишоф медињем, ки ба масъалањои одоби
муошират, муносибат, инсондўстї ё тарзи рафтор дар
њолатњои људогонаи зиндагї ва фаъолият равона карда
шудаанд. Пас, дар ташаккули салоњиятнокии хонанда,
дар муносибати салоњиятнокї ба таълим ин масъалањо ба
зинаи аввал мебароянд. Дар њар як фан инкишофи гуруњи
салоњиятњо дар назар дошта мешаванд: салоњиятњои хусусии
фаннї, салоњиятњои умумифаннї (робитаи фанњои ба њам
наздик), салоњиятњои болоифаннї. Дар баъзе сарчашмањо
силсилаи чунин салоњиятњо бо љузъиёти дигарашон низ
нишон дода мешаванд, масалан, дар баробари ташаккули
салоњиятњои фаннї муњаќќиќон ба ташаккули салоњиятњои
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коммуникативї, салоњиятњои фарњангї ва монанд инњо
људо мекунанд.
Барои намуна чунин гурўњи салоњиятњои умумифаннї
ба шумо пешнињод карда мешаванд:
Намунаи салоњиятњои умумифаннї
Салоњиятњои маърифатї-тањлилї
 Истифодаи дониш, таљриба, аќидањои худ ва дигарон
дар шароити нави таълимї;
 Тањлили алоќа (робита) ва муносибати байни
аќидањо, таљрибањо ё маводи табиї ва сунъї;
 Дарки он ки кулл аз љузъњо таркиб ёфтааст;
 Тањлили шароити мушаххас барои муайян намудани
таъсири љузъњо ба њамдигар ва сохтани чизи том;
 Тањлили ќоидањо, аќидањо, вазъиятњо (авзоъ)
ва таљрибањо аз нуќтаи назар, аќидањои назариявї ва
фањмишњои гуногун.
Салоњиятњои маърифатї-эљодї
 Нишон додани кунљкобї ва завќ ба њодисањои олам,
таљриба, маводди нав ва њодисаву воќеањои ѓайриодиву
пурмуаммо;
 Озмудани аќидањо, фарзияњо ва пешнињодоти нав;
 Тањќиќи системањо ва масъалањои мураккаб тавассути
муносибатњои гуногун, аз љумла тарњсозї, амсиласозї,
тањќиќу таркиб;
 Сохтан ё бозсозии ашё, таркибњо, амсилањо,
муносибатњо ва аќидањо тавассути таѓйир додан, њамгиро
кардан ва ё људо кардан ба љузъњо;
Салоњиятњои маърифатї-тањќиќї
 Тањлил ва бањодињии ашё, њодисањо, таљрибањо,
аќидањо, назарияњо, вазъиятњо ва падидањои дигар;
 Муайян кардани фарќияти байни омилњо, аќидањо,
назарњо ва афзалиятњо;
 Истифодаи ченакњои гуногун барои арзёбии аќидањо,
њодисањо, далелњо, сабабњо ва амалњо;
 Истифода, арзёбї ва тањќиќи стратегияњои зењнии
гуногун ба маќсади њалли масъалањо (проблемањо) ва ќабули
ќарор;
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 Тањлили омилњое, ки ба аќида ва ќобилиятњои фикрии
худи шахс ва дигарон таъсир мерасонанд.
Салоњиятњои худшиносї ва мустаќилият
Дарк, ќадр ва њифз кардани худ
 Шинохтани он ки фарњанг ва забон, ќоидаву
таљрибањо ба худшиносї, арзишњо ва рафтор таъсир
мерасонанд;
 Ташаккули малакањо, фањмишњо ва эътимод дар
интихоби амалњое, ки ба рушди саломатї, рафтори шоиста
ва худшиносии мусбат замина мегузоранд;
 Тањлили таъсири оила, љамъият ва мавќеи иљтимої
ба ташаккули шахсият;
 Нишон додани боварї ба худ, худидоракунї ва
ќобилияти муташаккилона амал кардан;
 Ташаккули эътимоднокии шахсї ва ќобилияти худро
њифз кардан.
Дарк, ќадр ва њифз кардани дигарон
 Равшанфикр будан;
 Омўхтани одамон ва фарњангњои гуногун ва зоњир
намудани эњтиром ба арзишњои онњо;
 Шинохтан ва ќадр кардани он ки одамон арзишњо ва
фањмишњои гуногун доранд ва на њамеша аќидаи дигарон ба
аќидаи ў рост меояд.
Дарк ва ќадр кардани истиќлолият ва устувории
иљтимої, иќтисодї ва муњити зист
 Тањќиќи таъсири падидањои љањонї ба фањмиши шахс
оид ба мустаќилият дар њаёти иљтимої ва табиї;
 Тањќиќи вобастагии рушди устувор ба њамкории
самаранок ва њаматарафаи омилњои иљтимої, иќтисодї ва
экологї;
 Тањлили он, ки аќида, интихоб ва рафтори шахс чї
тавр ба ашёи зинда ва ѓайризинда таъсир расонда метавонад;
 Тањќиќи натиљањои чашмдошти амалњои шахс ва ё
гурўњи одамон ба рушди устувор;
 Нишон додани эътимоднокї нисбат ба рафторњое,
ки ба некуањволии љамъият, муњити зист ва иќтисодиёт
(мањаллї, миллї ва љањонї) таъсири мусбат мерасонанд.
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Ташаккули саводнокї
Ташаккули дониш вобаста ба самтњои гуногуни саводнокї
 Шинохтани муњиммияти донишњои гуногун дар
њаёти њаррўза;
 Дарк кардани он, ки саводнокї аз калимањо, тасвирњо,
раќамњо, овозњо, њаракатњо ва дигар нишондињандањое
иборат аст ва онњо шарњ ва мазмуни гуногун доранд;
 Тањќиќи муносибати байни саводнокї ва дониш,
фарњанг ва арзишњо;
 Арзёбии аќидањо ва ахборе, ки аз сарчашмањои
гуногун дарёфт шудаанд (масалан, одамон, махзани
маълумот ва дигар маъхазњои табиї ва сунъї);
 Дастрасї ва истифодаи технологияњои гуногун ба
маќсади тањќиќи аќидањо ва пура кардани фањмиш дар
соњањои гуногуни таълим.
Тањќиќ ва тањлили падидањои олам тавассути соњањои
гуногуни савод
 Љустуљў ва дарки аќидањо ва таљрибањо тавассути
истифодаи стратегия, воситањо, захирањо ва технологияњои
гуногун;
 Интихоб ва арзёбии сарчашмањо ва воситањои
ахборотї, ки барои иљрои вазифаи мушаххас равона
шудаанд;
 Истифодаи воситањои гуногуни савод ба маќсади
тањлилу таркиби аќидањо ва шарњњо;
 Тањлили маълумоти сифатї ва миќдории хаттї, шифоњї ва биної, ки аз сарчашмањои гуногуни иттилоотї љамъ
оварда шудаанд;
 Истифодаи аќидањо ва технологияњо бо маќсади
эљоди чизи нав.
Баён кардани фањмиш ва интиќоли маънї тавассути
воситањои гуногуни савод
 Ба маќсади баён кардани дарки аќидањо ва таљрибањо
сохтан, њисоб кардан ва муошират кардан тавассути мавод,
стратегия ва технологияњои гуногун;
 Тавассути воситањои гуногуни савод бо дигарон
муоширати самаранок кардан;
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 Муайян кардан ва истифодаи воситањои забонї,
аќидањо ва равандњое, ки барои ташаккули малакањои
мушаххаси фанњои алоњида замина мегузоранд;
 Пешнињоди аќидањо, таљрибањо ва ахбор ба таври
фарогир, осонфањм ва барои дигарон муфид;
 Интихоб ва истифодаи технологияњои мувофиќ ба
маќсади муоширати самаранок ва боадабона.
Ташаккули масъулиятшиносии иљтимої
Истифодаи ќоидањои ахлоќї
 Тањлили таъсири чашмдошти амалњои шахс ва
дигарон ба муњит дар вазъиятњои (њолатњои) мушаххас;
 Ба эътибор гирифтани таъсири амалњо дар шароитњои
дигар;
 Риояи доимии арзишњои асосии ахлоќї;
 Нишон додани принсипнокї дар масъалањои ахлоќї
ба монанди “эњтироми њар як шахс”;
 Тањќиќи он ки чї тавр арзишњо ва аќидањо аз љониби
одамони алоњида ва халќиятњо барои нигоњ доштани ахлоќ
истифода мешаванд.
Љалб будан дар муњокимањо ва муколамањо:
 Нигоњ дошта тавонистани мувозинат дар сухангўйї,
гўш кардан ва љавоб додан;
 Таъмини имконият барои сањмгузории њар як шахс;
 Эътимоднокона (ба бовари) пешнињод намудани
аќидањои гуногун ба таври созанда;
 Истифодаи воситањои њамдигарфањмї ба маќсади
пайдо намудани фањмиши ягона оид ба масъалањои
матрањшаванда;
 Зоњир намудани эњтиром њангоми муњокимањо ва
дигар љамъомадњо.
Иљрои вазифањои љамъиятї:
 Нишон додани эњтиром ва эътимоднокї ба њуќуќњои
инсон, њуќуќњои ањдномавї ва устувории муњит;
 Сањм гузоштан ба ташаккули муњити созгор ва њалли
низоъњо дар синф, мактаб, оила ва љамъият;
 Њангоми муошират ва расонидани ёрї талабот,
мустаќилият,
фарњангу
маданият
ва
ќобилияти
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њамахонандаро ба эътибор гирифтан;
 Расонидани ёрї ба дигарон, то онњо ба маќсадњои
гузошташуда расанд;
 Барои рафъи муносибатњои ѓаразнок ва ноодилона
нисбат ба худ ва дигарон масъулият ба дўш гирифтан.
§2.2. Тањияи стардарт ва барномаи таълими тибки
муносибати босалоњият дар таълим
Дар муносибати мазкур стандартњо салоњиятњои
умумитаълимї, салоњиятњои фаннї ва нишондињандањои
салоњиятнокиро аниќ мекунанд. Салоњиятњо дар стандарт
барои марњалањои муайяни таълим (соли тањсил, зинаи
тањсилот) муќаррар карда мешаванд. Агар салоњиятњо
барои зинаи тањсил муайян шуда бошанд, дар сатњи њар
синф унсури муайян (дараљаи муайяни азхудкунї)-и салоњият нишон дода мешавад. Яъне, салоњият аз ягон љињат дар
синфњои баъдина мураккабтар мегарданд.
Чуноне ки ќайд шуда буд, салоњият таљрибаи муайянро
инъикос мекунад. Таљриба дар натиљаи аз худ кардани
донишњо, ташаккули малакањо ва њосил шудани мањорат
ба даст меояд. Барои арзёбї то кадом андоза хонанда дар
иљрои амале салоњиятнок шудааст (таљрибаи кофї дорад),
дар стандартњо намунањои нишондињандањои салоњиятнокї
оварда мешаванд. Ин нишондињандањо ба омўзгор ва дигар
мутаххасисон имконият медињанд, ки натиљањои таълим
(салоњиятнокии хонандагон)-ро арзёбї кунанд.
Намуна:

Љадвали салоњиятњои фанни технология
(таълими мењнат)
барои синфњои 5-9

Синфи 5
Синфи 6
Синфи 7
Истифода ва асосњои коркарди мавод
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5.1.1. Баъзе
воситаи технологиро ба таври
сода истифода
бурда метавонад.
5.2.1. Дар доираи мавзўъњои
мањдуд ѓояи
навро ба таври
сода эљод карда
метавонад.
5.3.1. Доир ба
баъзе касбњо
маълумоти сода
дода метавонад.
5.4.1. Хусусиятњои тарбиявии фанро дарк
карда баъзе
унсурњои онро
дар амал ба таври сода татбиќ
карда метавонад.

6.1.1. Баъзе воситањои
технологиро
истифода бурда
метавонад.
Эљодкорї
6.2.1. Дар доираи мавзўъњои мањдуд
ѓояи навро
эљод карда
метавонад.
Интихоби касб
6.3.1. Доир ба
баъзе касбњо
маълумот дода
метавонад.
Асосњои тарбиявї
6.4.1.
Хусусиятњои
тарбиявии
фанро дарк
карда онро
дар амал ба
таври сода
татбиќ карда
метавонад.

7.1.1. Воситањои
технологиро
истифода бурда
метавонад.

7.2.1. Дар доираи мавзўъњои
гуногун ѓояи
навро эљод карда
метавонад.
7.3.1. Доир ба
касбњои гуногун
маълумот дода
метавонад.

7.4.1. Хусусиятњои
тарбиявии фанро
дарк карда онро
дар амал татбиќ
карда метавонад.

Синфи 8
Синфи 9
Истифода ва асосњои коркарди мавод
9.1.1. Миќдори зиёди
8.1.1. Миќдори гуногуни
воситањои технологиро
воситањои технологиро
истифода бурда
истифода бурда метавонад.
метавонад.
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Асосњои истењсолот
9.2.1. Дар бораи
8.2.1. Дар бораи равандњои
равандњои технологии
технологии соњаи саноат
соњаи саноат маълумоти
маълумот дода метавонад.
васеъ дода метавонад.
Муносибати эљодкорона дар мењнат
8.3.1. Дар доираи мавзўъ9.3.1. Дар доираи мавзўъњои васеъ ѓояи навро эљод
њои мураккаб ѓояи навро
карда метавонад.
эљод карда метавонад.
Интихоби касб
8.4.1. Доир ба касбњои
9.4.1. Доир ба касбњои
гуногун маълумоти
гуногун маълумоти васеъ
мушаххас дода метавонад.
дода метавонад.
Асосњои тарбиявї
8.5.1. Хусусиятњои
9.5.1. Хусусиятњои
тарбиявии фанро дарк
тарбиявии фанро дарк
карда онро дар амал ба
карда онро дар амал
таври гуногун татбиќ карда
ба таври васеъ (пурра)
метавонад.
татбиќ карда метавонад.
2.2.1. Баъзе воситаи технологиро ба таври сода истифода
бурда метавонад.
Нишондињандањои салоњиятнокї:
• дар бораи коркади мавод ва тайёр кардани он шарњ
дода метавонад;
• сохт ва нуќсонњои маводро фарќ карда метавонад;
• хосиятњои физикї ва механикии маводро ба назар
гирифта метавонад;
• хондани наќша (ангора)-и љузъиёт, њуљљатњои
графикии маводњоро ба таври хеле сода тасвир
карда метавонад;
• равандњои иљро кардани маснуотро шарњ дода
метавонад;
• истифодаи асбобу абзорњоро номбар карда
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метавонад;
њангоми иљрои кори амалї техникаи бехатариро
риоя карда метавонад;
эњтиёткорона кор кардан ва муносибати хуб бо
асбобу абзорњоро риоя карда метавонад;
ќолаб ва шаклњои гуногун сохта метавонад;

•
•
•
•

мафњумњои содаи фан (абзорњои ченкунанда, абзорњои назоратї, )-ро дарк мекунад ва њангоми иљрои
кори амалї ва баёни фикр дуруст истифода бурда
метавонад.

§2.2.2. Муносибати салоњиятнок дар тањияи барномаи
таълим
Дар муносибати классикии таълим барнома хусусияти
љадвалї (пайдарпайии азхудкунии мавзўъњо) дошт. Яъне
мавзўъњои таълим пешакї аниќ шуда, тартиби таълими онњо
мушаххас буд. Намуна: Боби технологияи коркарди чўб – 17
соат. Яъне, зермавзўъњои боби технологияи коркарди чўб
дар муддати 17 соат дар як соли тањсил таълим дода мешуд.
Ин боби таълим дар наќшаи таќвимї бо нишон додани
зермавзўъњо, соат ва замони баргузории дарс нишон дода
мешуд.
Намуна:
№

Мавзўъ

Соат

Таърих

Эзоњ

1
2
3.
Ин тарзи тарњрезии барнома хеле осон ва барои
омўзгорон ќулай аст. Њама чиз ваќт ва мавќеи пешакї
муайяншуда дорад ва ба таъхир гузоштани он, маънои аз
барнома аќиб монданро дошт ва дар баъзе њолатњо њамчун
нишондињанда барои арзёбии фаъолияти омўзгор истифода
бурда мешуд.
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Муносибати салоњиятнок тарзи дигари тарњрезии
барномаро талаб мекунад. Дар муќоиса бо тарзи классикии
тарњрезии барномаи таълим, дар муносибати салоњиятнокї
усули љадвалї истифода намешавад. Дар муносибати
салоњиятнокї диќќати асосї ба ташаккули салоњиятњо
равона шуда, мавзўъ ва мундариља њамчун воситаи ёрирасон
истифода мешаванд. Чуноне ки ќайд шуда буд, салоњиятњо
таљрибаро инъикос мекунанд ва онњо барои марњалаи
дарозтари таълим (на дарс, на боби таълим, балки соли
тањсил ё зинаи тањсил) муќаррар карда мешаванд. Барномаи
таълим дар муносибати таълими салоњиятнокї ба таври
спиралї тарњрезї карда мешавад. Ташаккули салоњият аз
нуќтаи оѓоз (сифр) банаќша гирифта шуда, давра ба давра
ташаккул дода мешавад. Дар раванди ташаккули салоњиятњо
мазмун, мундариља ва стратегияњои таълимии мураккабтар
гардонда мешаванд. Моњияти асосии ин усули тарњрезии
барномаи таълим дар он аст, ки ба хонанда имконияти зиёди
машќ кардан фароњам оварда мешавад.
Наќшаи 1. Тарзи спиралии (даврагї) тарњрезии барномаи
таълим.
Чуноне ки аз наќша маълум мешавад, салоњиятњоро дар
як ё ду дарс ташаккул додан ѓайриимкон аст. Салоњиятњо
тадриљан ташаккул меёбанд ва мундариљаи таълим (мавзўъњо) њамчун воситањои ѓанї ва гуногун гардондани раванди
таълим, машќи салоњиятњо дар шароиту вазъиятњои нав ёрї
мерасонанд.
§2.3.Муносибати салоњиятнок дар банаќшагирии раванди
таълим – марњалањои ташаккули салоњиятњо
1.Муайян намоед, ки барои хонандагони муассисањои таълимї кадом донишњо аз фанни технология (таълими мењнат)
муњиманд? Чаро? Ин донишњоро хонандагон дар куљо татбиќ
карда метавонанд?
2.Пас аз омўзиши мавзўъ салоњиятнокии хонандаро чї гуна
муайян намудан мумкин аст?
3.Оид ба марњилањои ташаккули салоњият фикри худро баён
кунед.

Фасли боло оид ба тарњрезии барномањои таълим њамчун
57

дастур барои тартиб додани наќшаи таќвим ва наќшаи дарс
хизмат мекунад. Дар муносибати салоњиятнокї ба таълим
наќшаи мавзўї-таќвимї моњияти пештараашро аз даст
медињад. Сабаби дигар шудани моњияти наќшањои мавзўїтаќвимї дар он аст, ки дар муносибати салоњиятнокї
раванди ташаккули салоњиятњои њар як хонанда ба эътибор
гирифта мешавад. Вобаста ба ин ба њар як хонанда (ё гурўњи
хонандагон) андозаи гуногуни ваќт барои ташаккули
салоњият зарур мешавад. Яъне, мо наметавонем ташаккули
салоњиятро ба таври умум ва як хел барои њамаи хонандагон
ба наќша гирем. Наќшаи мавзўї-таќвимї ба муносибати
классикии таълим хос аст, ки дар он азхудкунии мавзўъњоро
дар ваќти муайян таќозову талаб мекард. Бо вуљуди ин,
мо бояд ягон воситаи банаќшагирии пешакиро, бар ивази
наќшаи мавзўї-таќвимии классикї (анъанавї) ба омўзгор
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пешкаш намоем.
Барои тартиб додани наќшаи ташаккули салоњиятњо ва
мутобиќ сохтани он ба раванди таълим намунањои гуногунро
истифода бурдан мумкин аст. Аммо њангоми интихоб ва
тањияи наќша бояд якчанд талаботро ба эътибор гирифт:
1. Наќшаи тартибдода бояд ташаккули салоњиятњоро
инъикос кунад (њам салоњиятњои фаннї ва њам салоњиятњои
умумитаълимї).
2. Барои ташаккули салоњиятњо мавзўъ ва мундариљаи
мувофиќро тавсия дињад.
3. Барои ташаккули салоњиятњо (машќ ва њосил кардани
таљриба) ваќти кофї људо шуда бошад.
4. Машѓулиятњои мушаххасро (дарсњои лоињавї) барои
дар амал санљидан ва истифода бурдани салоњиятњо фаро
гирад.
5. Воситањои арзёбиро барои марњалаи муайяни таълим
(рейтингњо, нимсола, солона) инъикос кунад.
Ба маќсади ба низом даровардан ва ба ќолаби ягона
љо додани талаботи муносибати салоњиятнок, тарзи
банаќшагирии спиралї ва технологияи таълими фаъол, ки
рукнњои асосии татбиќи муносибати салоњиятнок мебошанд,
дарсњо мувофиќи марњалањои ташаккули салоњиятњо ба
наќша гирифта мешаванд. Ташаккули салоњият муназзамї
ва машќи зиёдро талаб мекунад. Њангоми банаќшагирии
дарсњо ба эътибор гирифтани њар як марњалаи ташаккули
салоњиятњо зарур аст. Дар наќшаи зерин марњалањои
ташаккули салоњиятњо ба таври аёнї нишон дода шудааст:
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Биёед њар як марњаларо баррасї мекунем.
Марњалаи 0.
Дар ин марњала хонандагон бо проблема (фаъолияти
таълим) рў ба рў мешаванд. Аз хонандагон иљрои ягон амале,
ки њоло аз уњдаи он намебароянд, талаб карда мешавад.
Хонандагон мувофиќи фањмиш ва дониши заминавиашон
ин амалро иљро мекунанд. Проблемаи гузошташударо
дарк мекунанд, яъне мефањманд, ки амалро иљро карда
наметавонанд. Ин имконият медињад, ки хонандагон маќсад
гузоранд ва барои иљрои амал њавасманд гарданд.
Намунањо:
Технология (таълими мењнат): Намунаи 1. Хонандагон
њоло ин амалњоро иљро карда наметавонанд. Маќсади шумо
омўзондани ин малака аст. Шумо дар тахтаи синф як амалро
менависед (вобаста ба синну сол ва барномаи таълимї).
Аз хонандагон хоњиш мекунед, ки ин амалро иљро кунанд
(тез кардани асбобњои дуредгарї (синфи 7). Хонандагон
роњњои гуногуни иљрои ин амалро истифода мебаранд.
Кори хонандагонро мушоњида карда, аз онњое, ки амали
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додашударо дуруст иљро кардаанд, тартиби иљрои амалро
мепурсед. Яъне, онњо чї гуна ин амалро иљро карданд. Чї
корњоро анљом доданд?
Намунаи 2. Хонандагон њоло ин амалњоро иљро карда
наметавонанд. Маќсади шумо омўзондани ин малака аст.
Шумо дар тахтаи синф як амалро менависед (вобаста ба синну
сол ва барномаи таълимї). Аз хонандагон хоњиш мекунед,
ки ин амалро иљро кунанд (Буридани нусхаи пешдоман
(синфи 5)). Хонандагон роњњои гуногуни иљрои ин амалро
истифода мебаранд. Кори хонандагонро мушоњида карда, аз
онњое, ки амали додашударо дуруст иљро кардаанд, тартиби
иљрои амалро мепурсед. Яъне, онњо чї гуна ин амалро иљро
карданд. Чї корњоро анљом доданд?
Агар хонандагон амалро иљро карда натавонанд њам,
онњо кўшиш мекунанд ва ин барои пайдо шудани ваљњиёти
(њавасмандии) хонандагон ва шинохтани проблемаи
таълимї ёрї мерасонад.
Марњалаи 1.
Дар марњалаи 1 хонандагон ба тањлили тартиби
иљрои амал ва пешнињоди фарзияњо9 шуруъ мекунанд.
Њар як ќадамро муњокима мекунанд. Дар асоси ќолаби
пешнињодшуда машќ мекунанд.
Намунањо:
Технология (таълими мењнат): Намунаи 1 (писарон).
Дар ин марњала намунаи дурусти иљрои амал (тез кардани
асбобњои дуредгарї) ва тартиби иљрои он муњокима
мешавад. Аммо дар хотир бояд дошт, ки тартиби иљрои
амалро худи хонандагон муайян мекунанд ва худ ќоида
месозанд. Як намуна аз љониби омўзгор (ё хонандае, ки
амалро дуруст иљро кардааст) пешнињод карда мешавад.
9 њадс ва тахмине, ки ваќти тањлили илмї барои шарњ ва эзоњи ягон
њодиса оварда мешавад, пиндор, гипотеза.
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Њангоми иљрои амал омўзгор њар як ќадамро мегўяд.
Масалан: Ба хонандагон мурољиат карда мегўяд њбарои он
ки теѓи асбоби бурранда хуб мебурридагї шавад, онро бояд
тез кард. Тез кардани теѓи асбобњои дуредгарии буррандаро
дар асбобњои махсус ё бо усули дастї иљро намудан мумкин
аст. Дастгоњи тезкунї иборат аз доираи тезкорї, ки ба навард
шинонида шудааст ва он дастї ё бо муњаррик давр занонида
мешавад. Теѓи асбобњоро њам дар сатњи силиндрї ва њам дар
сатњи пањлўии санги тезкорї тез кардан мумкин аст. Одатан
сатњи ками теѓаи асбобњои буррандаро тез мекунанд:- дар
теѓањои ранда ва искана – аќиб, аррањои барќадбуранда
– пеш ва аќиб. Тезкунии асбоб то тез шудани нўги теѓи
буранда давом дода мешавад]. Пас аз ин аз хонандагон мепурсад, ки барои тез кардани теѓаи нўги теѓи буранда бояд
чї кор кард. Хонандагон амалњоро номбар мекунанд. Ба
хонандагон як намунаи амали дигарро омўзгор пешнињод
мекунад. Хонандагон мустаќилона ё дунафарї амалро кор
мекунанд. Омўзгор аз якчанд хонанда хоњиш мекунад, ки
усули иљроиши амалро гўянд. Омўзгор њам амали дуруст ва
њам амали нодурустро дар тахта менависад ва аз хонандагон
хоњиш мекунад, ки раванди корашонро шарњ дињанд. Яъне,
чї гуна ба ин натиља ноил шуданд. Дуруст ва нодуруст будани
њалли иљрои амалро аниќ месозанд. Аз хонандагон хоњиш
карда мешавад, ки тартиби иљрои амалро ба хотир оранд
ва гўянд. Ин амалро якчанд маротиба бо мисолњои гуногун
гузарондан лозим аст, то њамаи хонандагон масъаларо
(проблемаи таълимиро дарк кунанд). Дар раванди иљрои
корњои амалї аз тарафи хонандагон ва омўзгор ќоидањои
санитарию гигиенї ва бехатарии мењнат риоя карда шавад.
Намунаи 2 (духтарон). Дар ин марњала намунаи дурусти
иљрои амал (буридани нусхаи пешдоман) ва тартиби иљрои
он муњокима мешавад. Аммо дар хотир бояд дошт, ки
тартиби иљрои амалро худи хонандагон муайян мекунанд
ва худ ќоида месозанд. Як намуна аз љониби омўзгор (ё
хонандае, ки амалро дуруст иљро кардааст) пешнињод карда
мешавад. Њангоми иљрои амал омўзгор њар як ќадамро
мегўяд. Масалан: Ба хонандагон мурољиат карда мегўяд
њбарои буридани нусхаи пешдоман бояд аввал матоии
интихобкардаро хуб аз назар гузаронидан лозим аст. Ягон
љойи матоъ доѓдор, дарида ва каљљу килеб набошад. Агар
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дар матоъ љойњои нуќсондор бошад, бо бўри буррандагї
ишорат карда мешавад. Пеш аз буридани матоъ дарозї ва
бари он, равшании рахњои риштањо, хусусияти наќша ва
коркардаи гармию намии онро ба назар гирифтан лозим
аст. Дар ваќти буридани матоъ ба эътибор гирифтани бари
матоъ њангоми дўхтани маснуот, барои сарфаю сариштакорї
ва роњ надодан ба исрофкории бењудаи матоъ ањамияти
калон дорад. Бари матоъ, ки истењсол мешавад аз 60 см то
1м 60см мешавад. Барои буридан ва дўхтани пешдоман матои
аз 75 см то 90 см интихоб кардан бењтар аст. Исрофи матоъ
ба дарозии матоъ ва интихоб намудани фасон вобастагї
дорад. Пеш аз буридани матоъ дарозии либосро муайян
карда кисса, миёнбанд (тасма) ва гарданбандро ба назар
гирифтан лозим аст. Матоъро дуќад карда, тарафи ростаро
ба дарун ќат карда бо сўзанакњо ќисмњои пешдоманро
мањкам мекунем, порањои асосии ќолаб барои матоъ тавре
гузошта мешавад, ки хати марказ ба тарафи ќатшудаи матоъ
афтад ва аз тарафњои дигар барои бари дарз 2 см гузошта
мешавад, бо сўзанак ба матоъ ќалабњо гузошта мешавад.
Ќолабњои майдаро пайињам љойгир карда, мувофиќи ќолаб
хатњоро бо бўр ё собуни махсус љузъњоро пайињам мекашем.
Нусхаи пешдоман ва ќисмњои љойгиркардаи маснуотро бо
як бор дурустии онро санљида мебурем. Пас аз он сўзанакњоро мегиранд]. Пас аз ин аз хонандагон мепурсад, ки барои
буридани нусхаи пешдоман бояд чї кор кард. Хонандагон
амалњоро номбар мекунанд. Ба хонандагон як намунаи
амали дигарро омўзгор пешнињод мекунад. Хонандагон
мустаќилона ё дунафарї амалро кор мекунанд. Омўзгор аз
якчанд хонанда хоњиш мекунад, ки усули иљроиши амалро
гўянд. Омўзгор њам амали дуруст ва њам амали нодурустро
дар тахта менависад ва аз хонандагон хоњиш мекунад, ки
раванди корашонро шарњ дињанд. Яъне, чї гуна ба ин натиља
ноил шуданд. Дуруст ва нодуруст будани њалли иљрои амалро
аниќ месозанд. Аз хонандагон хоњиш карда мешавад, ки
тартиби иљрои амалро ба хотир оранд ва гўянд. Ин амалро
якчанд маротиба бо мисолњои гуногун гузарондан лозим
аст, то њамаи хонандагон масъаларо (проблемаи таълимиро)
дарк кунанд. Дар раванди иљрои корњои амалї аз тарафи
хонандагон ва омўзгор ќоидањои санитарию бењдоштї ва
бехатарии мењнат риоя карда шавад.
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Марњалаи 2.
Дар марњалаи 2 хонандагон ќоидањо (фарзияњо) тартиб
дода, дар асоси ќоидањои тартибдодаашон амал мекунанд.
Муайян мекунанд, ки ќоидањои тартибдодаашон ба онњо
барои њалли проблемаи таълимї ёрї мерасонанд ё не.
Амалњои пайињам ва гуногунро иљро мекунанд.
Намунањо:
Технология (таълими мењнат барои писарон ва
духтарон): Хонандагон асосан дунафарї ва ё дар гурўњњои
хурд кор карда, иљрои амалњоро тартиб дода, ба њамдигар
шарњ медињанд. Натиљаи кори якдигарро дар асоси
ќоидањои тартибдодаашон месанљанд. Тартиби иљрои амал
(алгоритм)–ро муњокима ва тањлил мекунанд. Њар замон
хоњ аз љониби омўзгор хоњ аз љониби њамсинфон шарњи
ќадамњои иљрои амал пурсида мешавад.
Марњалаи 3.
Дар марњалаи 3 хонандагон фарзияњо (ќоидањои)
тартибдодаашонро бо ќоидањои муќоиса карда, як ќоидаи
асосї тањия мекунанд ва дар асоси он кори худ ва дигаронро
месанљанд. Хонандагон хатоињои содиршударо дар асоси
ќоида муайян ва ислоњ мекунанд.
Намунањо:
Технология (таълими мењнат барои писарон ва
духтарон): Ба хонандагон ќоидаи илман асоснок пешнињод
карда мешавад. Хонандагон фарзияњояшонро бо ќоидањои
асл муќоиса мекунанд ва тартиби дурусти иљрои амалњоро
аниќ месозанд. Пас аз ин ба хонандагон намунаи кори
хонандагони дигар супорида мешавад. Онњо кори якдигарро
месанљанд, ѓалатњоро аниќ месозанд ва барои иљрои онњо ба
якдигар тавсия медињанд. Ин корро метавон дунафарї ё дар
гурўњњои хурд ба роњ монд. Дар ин марњала ба хонандагон
имконияти бештари истифодаи ќоида дода мешавад. Онњо
машќњои гуногун иљро мекунанд. Дар ин марњала чаро
дуруст ва чаро нодуруст иљро шудани вазифа муњокима
карда мешавад.
Марњалаи 4.
Дар марњалаи 4 хонанда амалро мустаќилона дар
шароити гуногун истифода мебарад. Акнун ба хонанда
зарурати баргаштан ба ќоидањо вуљуд надорад, зеро аллакай
ў салоњиятнок шудааст. Аммо барои эътимод њосил кардан,
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хонандагон якчанд корњои санљиширо иљро мекунанд.
Малакаи њосилшударо дар шаклњои гуногун ва мундариљаи
нав истифода мебаранд. Корњои лоињавї иљро мекунанд.
Барои аз худ кардани малакањои нав омода мешаванд.
§2.4. Салоњиятњо њамчун асос барои арзёбии раванд ва
натиљањои таълим
Супориш:
1. Оид ба тафсири дараљањои иљроиш фикри худро баён
намоед?
2.Шумо ба кадом меъёрњои салоњияти хонандагон бањо
мегузоред?
3. Љадвали овардашуда оид ба марњалаи муайян намудани ташаккули салоњиятро аз назар гузаронед. Барои як
мавзўъ салоњиятњоро мувофиќи љадвал интихобан арзёбї
намоед. Фикри худро баён созед.
Дигаргунињои куллие, ки дар натиљаи татбиќи
муносибати салоњиятнок ба таълим ба вуљуд омада
истодаанд, низоми арзёбї низ таъсири худро мерасонанд.
Зеро тамоми воситањои арзёбї дар асоси салоњиятњо тањия
карда мешаванд ва раванд ва натиљањои таълим дар асоси
ин нишондодњо бањо дода мешаванд.
Дар муносибати салоњиятнокї ба таълим яке аз
вазифањои асосии омўзгорон ва мутахассисони фанни
муќаррар кардани тафсири дараљањои иљроиш (сатњи
ноилшавї ба салоњият) мебошад.
Тафсири дараљањои иљроиш шарњи фаъолияти хонанда
дар дараљањои гуногуни ташаккули дониш ва малака дар
муносибат бо салоњиятњои фаннї.
Барои муќаррар кардани сатњи иљроиш сараввал дараљањо
муайян карда мешаванд. Масалан: ѓайриќаноатбахш,
ќаноатбахш, хуб ва аъло. Дараљањо метавонанд бо раќамњо,
рамзњо ё њарфњо дарљ шаванд. Масалан, 2, 3, 4, 5 ё а, б, в,
г, ё 10, 15, 20 ... 100. Муњим он аст, ки ин дараљањо кадом
марњалаи ташаккули салоњиятро инъикос мекунанд.
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Дар љадвали поён як намуна оварда мешавад.
Ин меъёрњо дар асоси таљрибаи њаётї ё корї муќаррар
карда шудаанд.

Дар баробари назорат кардани муаллим наќши
калонро дар дарсњои технология ба вуљуд овардан ё иљро
кардани худназораткунии корњои мустаќилона ба њисоб
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меравад. Он њангоми банаќшагирї, дар рафти иљрои он ва
дар охир гузаронида мешавад.
7.2.1. Дар доираи мавзўъњои гуногун пояи навро эљод карда
метавонад.
Нишондињандањои салоњиятнокї:
• Эљодкорона зичигии чўбу тахтаро муайян карда метавонад;
• Наќшаи маснуотро эљодкорона тартиб дода метавонад;
• Эљодкорона пайдарпаии амалиёти харитаи технологиро
тартиб дода метавонад;
• Аломатњои шартии наќшањои кинематикии дастгоњи харротии СТД-120М-ро эљодкорона шарњ дода метавонад;
• Њангоми харротии сатњои барљаста ва фурўхамида исканаро эљодкорона њаракат дода метавонад;
• Эљодкорона аз асбобњо барои харротии бадеї истифода
бурда метавонад;
• Оид ба тарошатахта ва нахтахта эљодкорона маълумот
дода метавонад;
• Шакли дандонањои арраро эљодкорона тањлил карда метавонад;
• Пайдарпаии танзими рандаро эљодкорона иљро карда метавонад;
• Пайвастагињои њаракатнок ва бењаракати навардро бо
сўрохї эљодгорона муайян карда метавонад;
• Барои сохтани чорчўба бо истифодаи пайвастагињои комакї эљодкорона ангора кашида метавонад;
Барои тањияи тафсири сатњи иљроиш дараљањои
пасттарин, миёна ва баланди иљроиши салоњият муайян
карда мешаванд. Тафсири сатњи иљроиш дар асоси
нишондињандањои салоњиятнокї, ки намунањои он дар
стандартњои фаннї нишон дода шудаанд, тањия карда
мешавад.
Намунаи 1 (писарон):
Намунаи 2 (духтарон).
Тафсири сатњи иљроиш имконият медињад, ки салоњиятњо
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дар дараљањои гуногун санљида шаванд. Инчунин маълумоти
дар натиљаи чунин арзёбї ба дастомада ба хонанда ва
омўзгор имконият медињад, ки мушкилоти таълимии худро
муайян карда, пайи њалли мушкилот кор кунад.
Дар мамлакатњое, ки муносибати салоњиятнокї ба
таълимро татбиќ мекунанд, дараљаи иљроиши њар як
салоњияти фаннї ва умумитаълимї шарњ дода шуда,
воситањои арзёбї, љамъоварии маълумот оид ба натиљањои
таълими хонандагон ва дигар тадбирњои санљишї дар асоси
ин шарњњо ба роњ монда мешаванд.
7.1.1. Воситаи технологиро истифода бурда метавонад.
Нишондињандањои салоњиятнокї:
• дар бораи коркади мавод ва тайёр кардани он шарњ
дода метавонад;
• сохт ва нуќсонњои маводро фарќ карда метавонад;
• хосиятњои физикї ва механикии маводро ба назар гирифта метавонад;
• хондани наќша (ангора)-и љузъиёт, њуљљатњои графикии
маводњоро тасвир карда метавонад;
• равандњои иљро кардани маснуотро шарњ дода метавонад;
• истифодаи асбобу абзорњоро номбар карда метавонад;
• њангоми иљрои кори амалї техникаи бехатариро риоя
карда метавонад;
• эњтиёткорона кор кардан ва муносибати хуб бо асбобу
абзорњоро риоя карда метавонад;
• ќолаб ва шаклњои гуногун сохта метавонад;
• мафњумњои содаи фан (абзорњои ченкунанда, абзорњои
назоратї, )-ро дарк мекунад ва њангоми иљрои кори амалї
ва баёни фикр дуруст истифода бурда метавонад.
Арзёбї љузъи таркибии муносибати салоњиятнокї ба
таълим буда, барои назорати раванди ташаккули салоњиятњо
њам ба омўзгор ва њам ба хонанда имконият фароњам меорад.
Доир ба масъалаи арзёбї дар боби 4-ми модули мазкур
маълумоти пура оварда мешавад.
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§2.5. Салоњиятњо њамчун восита барои маќсадгузорї
Супориш:
1. Маќсади таълимии хуб тањияшуда ба чунин саволњо љавоб
медињад:
1. Кї/Кињо?
2. Кай? ё Чї тарз?
3. Чиро?
4. Чї кор мекунанд?
Оид ба саволњои овардашуда фикри худро баён созед. (Мавзўъ
аз рўйи хоњиш интихоб карда шавад)
2.Ба намунањои овардашуда такя намуда, интихобан мавзўъро
муайян намуда, маќсади дарс тартиб дињед.

Дар муносибати классикии таълим маќсадњои дарс
хусусияти умумї доштан ва одатан фаъолияти омўзгорро
инъикос мекарданд.
Дар муносибати салоњиятнокї ба таълим маќсадњо
фаъолиятњои маърифатии хонандагонро инъикос мекунанд
ва дар асоси салоњиятњо тањия карда мешаванд.
Барои тањияи маќсадњои таълимии дарси мушаххас
якчанд нишондињандањо бояд ба эътибор гирифта шаванд.
Мувофиќи марњалаи ташаккули салоњиятњо (нигаред ба
§2.4. Марњалањои ташаккули салоњиятњо) тањия шудаанд.
Маќсади таълим мушаххас аст: Маќсади таълим бояд
мушаххас муайян кунад, ки чиро ба даст меорем ва он
набояд умумї бошад.
Ченшаванда: Оё ба маќсади таълим ноил гаштанро
чен кардан мумкин аст? Мо набояд маќсадњои зиёдро бо
феълњои «донистан» ва «фањмидан/дарк кардан» истифода
барем, зеро чен кардани «донистан» ќариб номумкин аст.
Иљрошаванда: Маќсади таълимро хонандагони Шумо
бо захирањои (имконияти љисмонї, зењнї) дастрас, инчунин
дар ваќти мувофиќ аз худ карда метавонанд.
Маќсади таълимии дарс ба омўзгор дар муайян намудани
раванди дарс, интихоби методњо ва воситањои арзёбї (яъне
хонандагони шумо ба маќсад ноил гаштанд ё не!) ёрї
мерасонад. Дар навбати худ маќсади дурусти тањияшуда ба
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омўзгор имконият медињад, ки дарсро хуб ташкил карда,
самаранокии онро баланд бардорад.
Маќсади таълимии хуб тањияшуда ба чунин саволњо
љавоб медињад:
1. Кї/Кињо?
2. Кай? ё Чї тарз?
3. Чиро?
4. Чї кор мекунанд?
Яъне кї (хонанда ё хонандагон), кай (замон, масалан,
то охири дарс, то охири њафта, машѓулият) ё чї тарз (ба
осонї, ба зудї, новобаста аз вазъият, дар муошират ва
амсоли он) чиро (кадом маълумот, ахбор, дониш, аќида,
сохтори грамматикї, калимањо, раќамњо, амалњо, формула,
муодила) ва бо он чї (яъне маълумот, ахбор, дониш, аќида,
сохтори грамматикї, калимањо, раќамњо, амалњо, формула,
муодила) кадом амалро иљро карда метавонад.
Намуна: Технология (таълими мењнат) барои синфи 6
писарон:
Салоњиятњо:
• Баъзе воситањои технологиро истифода бурда метавонад.
• Дар доираи мавзўъњои мањдуд ѓояи навро эљод карда
метавонад.
• Доир ба баъзе касбњо маълумот дода метавонад.
• Хусусиятњои тарбиявии фанро дарк карда онро дар
амал ба таври сода татбиќ карда метавонад.
Маќсадњои дарс:
- Дар бораи нуќсонњои чўб маълумот дода тавонад;
- Дар бораи касалињои дарахт эљодкорона маълумот
дода тавонад;
- Дар бораи касби лабаранти муайянкунандаи касалињои
дарахт маълумоти сода дода тавонад;
- Тарбияи њифз намудани дарахтонро аз касалшавї ба
таври сода риоя карда тавонад.
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Намуна: Технология (таълими мењнат) барои синфи 6
духтарон:
Салоњиятњо:
• Баъзе воситаи технологиро истифода бурда метавонад;
• Дар доираи мавзўъњои мањдуд ѓояи навро эљод карда
метавонад;
• Доир ба баъзе касбњо маълумот дода метавонад;
• Хусусиятњои тарбиявии фанро дарк карда онро дар
амал ба таври сода татбиќ карда метавонад.
Маќсадњои дарс:
Дар бораи тайёр намудани мураббо ва љем шарњ дода
метавонад;
Дар бораи коркарди мураббо, љем ва тайёр кардани он
шарњ дода метавонад;
Њангоми иљрои кори амалї техникаи бехатариро риоя
карда метавонад;
Бо мевањо ва ѓуљуммевањо ва як ќисми сабзавот ѓояњои
содаро эљод менамояд ва онро ба таври умумї шарњ медињад;
Урфу одатњои миллиро ба таври сода шарњ дода, онро
арзёбї карда метавонад;
Саломатии худро эњтиёт карда, дар бораи тарзи њаёти
солим маълумот дода метавонад.
§2.6. Шаклњои гуногуни супоришњои таълимї
Супориш:
1.Ба фикри Шумо, оид ба ташаккул додани салоњияти
хонандагон омўзгор чї корњоро бояд ба анљом расонад?
(дар дарси технология (таълими мењнат)
2. Самтњои имконоти фаъолияти омўзгорро вобаста ба
марњилањо ташаккули салоњиятњоро мувофиќи андешаи худ
баён созед.
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3.Фанне, ки Шумо таълим медињед, барои ташаккули
кадом навъи малакаву мањорат ва ќобилиятњоро мусоидат
мекунад?
Дар муносибати салоњиятнокї ба таълим супоришњои
таълимї дар асоси марњалањои ташаккули салоњиятњо
(нигаред ба §2.4) ва маќсадњои таълимии дарс интихоб ё
тарњрезї мешаванд. Чуноне ки борњо дар сањифањои маводди
мазкур таъкид мешавад, дар муносибати салоњиятнокї
наќши омўзгор ва хонанда дар муќоиса бо таълими классикї
таѓйир меёбад. Ин омил ба тањия ва интихоби супоришњои
таълимї таъсири калон дорад. Инчунин барои интихоби
супоришњои таълим технологияи таълим (Нигаред ба Боби
3) таъсир мерасонад. Њангоми интихоб ё тањияи супориши
таълим омўзгор бояд ба якчанд савол љавоб гардонад. Аз
љумла:
 Хонандагон дар кадом
салоњият ќарор доранд?

марњалаи

ташаккули

 Ин марњалаи ташаккули салоњият иљрои кадом
амалњоро талаб мекунад?
 Раванди таълимро мувофиќи кадом технологияи
таълим ба роњ мемонам? Талаботи он ба супориши
таълим кадомњоянд?
 Кадом шакли кор истифода мешавад (мустаќилона,
дунафарї ё гурўњї)?
Наќши омўзгор дар муносибати салоњиятнокї интиќол
ё додани дониш набуда, балки дастгирии раванди ташкил
ва татбиќу амалї сохтани фаъолияти таълим дар чорчўбае
мебошад, ки дар он рушди салоњиятњо сурат мегирад.
Наќшаи поёнї самтњои имконоти фаъолияти
омўзгорро вобаста ба марњилањо ташаккули салоњиятњо
нишон медињад. Дар асоси нишондоди мазкур омўзгор
супоришњои таълимро муайян карда метавонад.
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Марњилаи 0. Оё ман метавонам? Дарки проблемањо
 омўзгор ба хонандагон супориш медињад, дар натиља
сатњи ба шакли муайян даровардани салоњиятњо
маълум мешавад;
 хонандагонро ба муайян кардани камбудї (хатоињо)
њангоми иљрои супориши асосї оварда мерасонад;
 ба хонандагон ёрї медињад, то ки саволњоеро муайян
кунанд, ки барои иљрои супориши асосї љавобњоро
ёфтан лозим аст;
 барои саволњоро ба маќсади таълим табдил додан,
ки хонандагон њангоми кор бо мавзўъ анљом
медињанд, мусоидат мекунад.
Марњилаи 1. Бо чї ман сару кор дорам? Дарки вазъият
 хонандагонро барои љамъоварии хазинаи мавод,
ки дар асоси он кори оянда ба роњ монда мешавад,
сафарбар менамояд;
 барои муайян кардани махсусиятњои гуногуни
унсурњои хазина супориш медињад;
 хонандагонро ба эљоди «шиноснома»-и унсури
омўхташаванда рањнамої мекунад.
Марњилаи 2. Чї тавр интихоб кард? Роњ ба сўйи стратегия
 ба хонандагон имконият медињад, ки робита ва
ќонуниятњои байни унсурњои омўхташавандаро
муайян кунанд;
 оид ба эљоди ќоида дар асоси «шиноснома» ва
ќонуниятњои ошкоршуда кори хонандагонро ба роњ
мемонад;
 ба ќоидаи алоњидаи робита дар стратегия мусоидат
мекунад, агар инро вазифаи гузошташуда талаб
намояд.
Марњилаи 3. Ќоида кор мекунад? Љустуљўйи «ѓалат»
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 барои истифодаи ќоидаи муайян кардашуда
супориш медињад;
 кор бо љамъоварии ѓалат ва истифода бурдани
ќоидаро ба роњ мемонад;
 кор оид ба тањлили ѓалатњо ва таѓйир додани
ќоидањоро ба роњ мемонад.
Марњилаи 4. Оё ман иљро мекунам? Роњ ба сўйи салоњиятњо
 супоришњое медињад, ки истифодаи ќоидаи
баровардашударо талаб мекунанд;
 барои аниќ кардани истифодаи ќоида њангоми
иљрои вазифа супориш медињад;
 барои арзёбии натиљаи иљрои вазифа ва муайян
кардани вазифаи нави таълим супориш медињад.
Наќшаи додашударо метавон ба сифати дастурамал
барои тањияи супориш ва банаќшагирии дарси мушаххас
истифода бурд. Муњим фањмидан ва донистан аст, ки
танњо як сохтори «дуруст» наметавонад барои њамаи
дарсњо вуљуд дошта бошад. Интихоби сохтори дурусти
дарсро марњилањои ташаккули салоњиятњои хонандагон
муайян мекунад. Инро дар мисоли силсилаи дарсњо оид ба
навиштани нома (мактуб) нишон медињем.
Дарси № 1. Оид ба иљрои амал дар мо чї саволњо њаст?
(Марњилаи 0)
 савол ба ањли синф;
 љавобњои хонандагон ба тартиби умумї;
 супориши амалї (4 вариант);
 кор дар гурўњњо (аз рўйи вариантњо);
 пешнињоди натиљаи кори гурўњњо;
 мухтасар ва даќиќ кардани саволњо;
 муќоисаи натиљаи кори гурўњњо;
 аниќ сохтани саволњо ва майян кардани њадафњои
таълим.
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Дарси № 2. Оё амалњо аз њамдигар фарќи љиддї
доранд? Ќадомњо? (Марњилаи 1-2)
 баргаштан ба мухтасар ва даќиќ муайян кардани
њадаф. Хазина чун восита барои ба даст овардани
њадаф;
 муќоисаи амалњои дар хазина буда, ки омўзгор
пешнињод кардааст (инфиродї);
 муайян кардани фарќи амалњо (дар љуфтњо);
 номгўйи тахминии мушаххасот;
 аз рўйи мушаххасот дар асоси васеъгардонии хазина
ошкор кардани фарќњои амалњо (дар љуфтњои нав);
 љамъоварии натиљањои кори амалї;
 баровардани ќонуниятњо ва муайян кардани ќоида
(њар як хонанда!).
Дарси № 3. Оё усулњои мо барои иљрои амалњо ба кор
меравад? (Марњилаи 3)
 баргашт барои даќиќ кардани усул;
 супориши амалї оид ба истифодаи усулњои худ
барои корњои амалї - эљодї;
 супориши корњои амалї барои бањодињии натиљањо
ва рефлексия (дар љуфтњо ва ё гурўњњо);
 супориши кори амалї оид ба истифодаи усулњои
худ барои тањрири амалњои
яке аз хонандагони
синфи дигар.
Дарси № 4. Иљрои кори амалї чї андоза бароям осон аст?
(Марњилаи 4)
 супоришњои корї амалї;
 ташкили рефлексии хонандагон оид ба раванд,
натиља ва истифодаи усул;
 ба роњ мондани кор оид ба даќиќ кардани вазифаи
таълими оянда.
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Ба он таваљљуњ додан муњим аст, ки дар навиштањои боло
на танњо сохтори дарс, балки шаклњои кор таѓйир меёбанд.
Њол он ки дарси анъанавї асосан кори умумии омўзгор бо
синфњоро дар назар дорад. Дар чорчўбаи стандарти нав
омўзгор ба таври умумї кам кор мекунад ва бештари ваќтро
ба ташкили корњои амалии хонандагон, махсусан бештар
ба супоришњои њархела ва дар шаклњои гуногун мебахшад
(инфиродї, дар љуфтњо, дар гурўњњо ва ѓайра).
Њамчунин се фарќи муњимми онњоро зикр кардан
лозим аст. Њангоми рушди салоњиятњо омўзгор на танњо
ба синф супориш медињад, балки муколама (гуфтугў)-ро
ба роњ мемонад (истинод ба маводди муколамаи таълим).
Ин се раванд дар назари аввал ба њам метавонанд монанд
намоянд, вале дар асл фарќи љиддї доранд. Фарќи дуюм дар
он аст, ки дар муносибати салоњиятнокї омўзиши мавзўъ
њамеша бо њадафњои нави таълим ба охир мерасад, чунон
ки дар намунањои боло инъикос ёфтаанд. Фарќи сеюм, ки
имкон дорад аз нуќтаи назари фањмидан ва муносибати
ќабулкардаи омўзгор аввалї њисоб меёбад, таѓйир ањамияти
дарсњои људогона дар раванди таълим мебошад. Агар дар
таълими анъанавї дарс аксар ваќт чун воњиди мустаќил ва
анљомёфта баррасї гардад, баъди ба охиррасї хонандагон
ба натиљаи муайяни мушаххас ноил мешаванд, вале дар
муносибати салоњиятнокї дарс њамеша танњо љузъи раванди
таълим аст.
Дар раванди як дарс салоњиятро даќиќ кардан
номумкин аст. Аз ин рў, омўзгор набояд аз он тарсад, ки
ў акнун «дар ваќташ иљро карда наметавонад». Аз тариќи
миќдори бештари марњилањои ташаккули салоњиятњо
гузаронидан хонандагонро набояд анљом дод, балки барои
бомуваффаќият анљом додани фаъолият ёрї расонад.
Њамин тариќ, дар муносибати салоњиятнокї ба пурагї
дарсњое љоиз аст, ки дар натиља хонандагон танњо вазифаи
таълимиро аниќ месозанд ё махсусияти унсурњоеро људо ва
муайян менамоянд, ки дар оянда бо онњо кор кунанд.
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Боби 3. Тањлили љанбањои асосии методикаи таълими фанњо
вобаста ба муносибати салоњиятнок ба таълим
§3.1.Технологияњои раванди педагогї: дар низоми
муносибати босалоњият дар таълим
Супориш:
1. Дар љадвали овардашуда оид ба намунањои амалњо барои фаъолиятњои таълим пешнињод карда шудааст, аз назар
гузаронед. Оид ба масъалаи мазкур фикри худро баён созед.
2.Шумо дар дарсњои худ аз кадом методњои анъанавї
бештар истифода мебаред? Чаро? Маќсади истифодаи метод дар чист?
3. Ба фикри шахсии Шумо фарќи асосии технологияи
педагогї ва методњои таълим дар чист? (мувофиќи љадвал)
Мафњумњои
асосї:
«технология»
«технологияи
педагогї» «технологияи таълим» «технологияи омўзиш».
Мафњуми “метод” ва “методикаи таълим”. Умумият
ва фарќи технологияи таълим аз методикаи таълим.
Технологикунонии љараёни таълим
Фаъолият ва таљрибаи амалии таълимии (маърифатии)
хонанда мањаки асосии муносибати салоњиятнок ба таълим
мебошад. Ин омил шаклњои нави таълиму омўзиш ва
истифодаи технологияњои нави педагогиро талаб мекунад.
Фаъолияти амалии таълимї таќозо мекунад, ки хонанда
проблемаи асосии таълимиро дарк кунад, барои њалли
проблемаи таълими маќсад гузорад, роњу воситањои
гуногунро барои њалли масъала ба наќша гирад, бо
роњбаладии омўзгор ё мустаќилона проблемаи таълимиро
њал кунад, раванд ва натиљаи корашро мушоњида ва
арзёбї кунад ва барои такмил ёфтани донишу малакаи
азхудкардааш масъулият ба душ гирад. Яъне, фаъолияти
хонанда дар раванди таълим асос њисобида мешавад.
Таљрибаи амалии таълимї аз субъектњои раванди
таълим (омўзгор ва хонанда) талаб мекунад, ки малакаи
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навро тавассути машќи зиёд то дараљаи таљриба (салоњият)
расонанд.
Аз ин лињоз, барои татбиќи муносибати салоњиятнокї
ба таълим технологияњои педагогие, ки ба хонандагон
имконияти иљрои фаъолиятњои зерини маърифатиро
фароњам меоранд, заруранд.
Фаъолият таълимие, ки хонандагон барои ташаккули
салоњиятњо дар раванди таълим мунтазам иљро кунанд:

тањќиќ ва муайян кардани проблемаи таълим –
хонандагон бояд ба фаъолиятњое, ки барои муайян кардани
проблемаи таълимї ёрї мерасонанд, љалб гарданд.

маќсадгузорї – дар асоси проблемаи таълимї, хонандагон маќсад мегузоранд. Яъне, онњо кадом донишњо,
малакањо ва мањоратњоро барои њаллї проблемаи таълимї
бояд аз худ кунанд.

банаќшагирии фаъолиятњои таълимї ба маќсади
ноил гаштан ба маќсадњои гузошташуда. Чиро аз худ кунам?
Чї корњоро анљом дињам? Барои иљрои амалњо чї ќадар
ваќт лозим аст?

худназоратї ва худидоракунї. Хонандагон бояд
воситањои худназоратї ва худидоракуниро њангоми иљрои
фаъолиятњои таълим донанд ва истифода баранд.

Худбањодињї ва ба њамдигар бањо додан. Хонандагон бояд воситањои ба фаъолияти худ ва натиљањои таълимии
бадастовардаашон бањо доданро донанд ва истифода бурда
тавонанд.

пешнињоди натиљањои кор (муаррифї кардан).
Хонандагон бояд воситањои пешнињоди натиљањои
таълимиро донанд ва истифода баранд.

рефлексия (бозтоб, инъикос) – ќабул карда
тавонистани аќидаи дигарон нисбат ба амал ё натиљаи
амали таълимї ва такмил додани натиљаи кор, таѓйир
додани тартиби иљрои фаъолият.
Њар як фаъолияти таълимии боло иљрои амалњои
мушаххаси хонандагро талаб мекунад, ки аксари он амалњо
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хусусияти тањќиќотї доранд. Дар љадвали поён барои
фаъолиятњои таълим намунањои амалњо пешнињод карда
мешаванд. Ин барои интихоби технологияи педагогии
мувофиќ имконият медињад.
Фаъолияти таълимї
Тањќиќ ва муайян
кардани проблемаи
таълим

Маќсадгузорї

Банаќшагирии
фаъолиятњои
таълимї

Худназоратї ва
худидоракунї

Амалњо
Гузарондани таљрибаи аввалия,
муайян кардани мушкилот,
алоќаманд кардани дониши
заминавї бо донишњои нав, тањияи
фарзияњо ва ѓайра.
Муайян кардани
нишондињандањои муваффаќият,
муайян кардани афзалиятњо, аниќ
сохтани шароит ва мавод барои
њалли масъала ва амсоли он.
Муайян ва тартиб додани рўихати
фаъолиятњое, ки барои расидан ба
маќсад заруранд, банаќшагирии
ваќт, воситањои худназорат ва
худбањодињї, муайян кардани раванди иљрои фаъолиятњои таълим
ва ѓайра.
Муќаррар намудани
нишондињандањо барои назорати
раванди иљрои фаъолиятњои
таълим ва мувофиќати онњо
ба маќсадњои таълим, тањлили
раванди иљрои фаъолиятњои
таълим, муќоисаи натиљањои кор
бо нишондињандањо ва муайян
кардани ѓалатњо ва ислоњи онњо ва
ѓайра.
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Муайян кардани мушкилот ва
роњњои њалли онњо њангоми
иљрои фаъолияти таълим,
Худбањодињї
муќоисаи натиљањо бо маќсадњои
гузошташуда ва такмил додани
натиљањо тавассути таѓйири
тартиби кор ва иљрои фаъолият.
Дар шакли мувофиќ инъкос
кардани натиљањои кор, омода
Пешнињоди
намудани муаррифї, мувофиќи
натиљањои кор
талаботи навъи кор истифода
бурдани воситањои мувофиќи
муаррифї.
Дарки тавсияњо, ќабули таќризу
назарњои интиќодї, ба ќайд
гирифтани тавсияњо, ворид
Рефлексия
намудани таѓйиру иловањо ба
маќсади такмил додани натиљаи
кор.
Пеш аз интихоби технологияи мувофиќ барои татбиќи
муносибати салоњиятнокї ба таълим моњияти технологияи
педагогиро пура баррасї кардан зарур аст.
Технологикунонии омўзиш яке аз самтњои илми
педагогика буда, ќонуният, принсип, восита ва роњњои
самараноки ноилшавї ба маќсадњои таълимиро таввассути
ба роњ мондани муносибати технологї дар раванди таълим
ва инкишофи маърифатии хонандагонро кашф ва тањќиќ
мекунад.
Дар адабиётњои педагогї мафњумњои «технологияи
педагогї», «технологияи таълим», «технологияи омўзиш»
вомехўранд. Онњо ба мисли мафњумњои педагогика, таълим
ва омўзиш ба њам тавъаманд. Вобаста ба љараёни таълиму
тарбия мафњуми «технология»-ро њамчун санъати тадрис,
таълим маънидод кардан бамаврид аст. Бисёр луѓатњои
дузабона низ «технология»-ро њамчун маљмўи роњу равишњо
барои санъаткорона, моњирона иљро кардани коре шарњ
медињанд.
80

Метод – маркази раванди таълим аст. Наќши он дар
системаи «маќсад – мазмун – методњо – шаклњо – воситањои
омўзиш» муайян мебошад.
Тафсири метод дар чандин маврид такрор меёбад, вале
бамавќеъ: методњои тадќиќоти илмї, методњои тарбия,
методњои таълим ва ѓайра. Дар тањти методњои таълим
(методњои дидактикї) одатан маљмўи роњ, тарзи ба маќсадрасї, њалли вазифаи маълумот фањмида мешавад.
Дар адабиёти педагогї фањмиши метод баъзан фаќат
ба фаъолияти педагог ё фаъолияти таълимгирандагон
мансуб дониста (мањсуб меравад) мешавад. Азбаски дар
омўзиш фаъолияти тарафайни муаллиму талабагон бо њам
алоќаманд аст, методњоро њам аз њамин нуќтаи назар бояд
шарњ дод.
Дар китобњои дарсии педагогика муаллифон методњои
таълимро асосан бо назардошти фаъолияти муаллиму
талабагон таъриф додаанд. Чунончи, таърифи С. П. Баранов:
«Методи таълим роњи идроки назариявї, фаъолияти амалии
муаллим ва талабагон аст, ки ба иљрои вазифањои тањсил
нигардонида шудааст»10. Таърифи А. К. Громсева: «Методњои таълим – ин тарзњои фаъолияти якљояи муаллиму
талабагон мебошанд, ки барои њалли вазифањои таълим
равона карда шудаанд»11.
Аммо ин таърифњо олими шинохати мо М.
Лутфуллоевро дар шароити кунунї барњаќ ќаноатманд
кунонида натавонистаанд. Чунки, мактаб дар навбати
аввал мувофиќи талаботи Консепсияи милии маълумоти
Љумњурии Тољикистон бояд, ба сињатию саломатї, тарбия
ва инкишофи фард, тараќќї ва пешрафти ќобилияти шахс
машѓул шавад. Бинобар ин, ў инкишофи ќобилияту доираи
назари фардро ба таври њаќќонї дар љойи аввал гузошта,
нусхаи нисбатан маќбули таърифи методњои таълимро ба
тариќи зайл овардааст: «Методњои таълим њамчун чароѓи
фаъолияти муаллиму талабањо илмест дар хусуси роњ, тарз
ва воситањои инкишофи ќобилияти фардии талабагон,
10

Педагогика (Под ред. С. П. Баранова и В. А. Сластенина). – М., 1986, с. 137.
Педагогикаи мактаб (зери тањрири Г. И. Ѓукина). – Душанбе, 1988, с.
329.
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доираи назар, андухтани дониш ва њосил намудани мањорату
малакањо»12.
Вале ба назари мо, дар асоси њамин маънидод таърифи
зайл сањењтар мебуд: Дар тањти методњои таълим роњ,
тарз ва воситањои самарабахши фаъолияти омўзандагии
омўзгору хонандагон нисбати инкишофи ќобилияти фардии
хонандагон, доираи назар ва дар онњо њосил кунонидани
дониш, мањорат ва малакањо фањмида мешавад.
Методњои таълим. Методњои омўзишро бидуни
усулњои дохилии он тасаввур кардан мумкин нест. Пас
усулњои таълим чист? Усулњои таълим – ин љузъиёти метод,
амалиётњои алоњидаи тафаккур, лањзањои таркибии раванди
азхудкунии донишњо, ташаккул додани мањорату малакањо
мебошад. Усул вазифаи мустаќили таълимї надорад, вале
ба вазифаи гузоштаи ин ё он метод итоат мекунад, барои
ба маќсад ноилшавии метод мадад мерасонад. Масалан,
методи машќ, ки асосан вазифаи ташаккул додани мањорату
малакањоро дорад, метавонад чунин усулњоро дар бар гирад:
намунаи кори муаллим, дар асоси намуна мустаќилона
машќкунии талабањо, ба пешќадамон супоридани машќњои
иловагї, њамкории муаллим бо кўдакони донишашон суст,
сустхонњоро рўњбаланд кардани муаллим, натиљагирї ва
ѓайра, њамаи методњои таълимї мувофиќи хусусиятњои худ
усулњои гуногунро фаро гирифта метавонад.
Вобаста ба шарњи дар боло зикршуда умумият ва
фарќияти ин ду мафњумро аз адабиётњои гуногуни илмию
методї пешнињод намоем, ки дар онњо аќидањои гуногун
инъикос шудаанд.
Фарќи асосии технологияи педагогї ва методњои таълим
Технологияи педагогї
Методи таълим
1.Технологияи
педагогї Дар методи таълим на
метавонад њамчун як тартиби њамаваќт
пайдарпаии
муайян (алгоритм) тавсиф мушаххаси фаъолиятро
карда шавад.
људо
намудани
имконпазир аст.
12
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2.
Технологияи
педагогї
маќсадгузории
ташхисиро
талаб
мекунад.
Маќсади
омўзиш (таълим) тавассути
натиљаи мушаххас ташаккул
меёбад («ташаккули мафњуми...», «ташаккули ќобилияти…», «ташаккули малакањои…» ва ѓайра).
3. Истифодаи технологияи
педагогї чун ќоида, мазмуни
коркарди мушаххаси таълимро
талаб мекунад. Яъне, маводди
таълимї сохторбандї шуда, аз
љониби омўзгор мутобиќи ин
технология коркард мешавад.
4.Технологияи таълимї дорои
моликияти эљодї мебошад,
ки тавсифи он метавонад
бомуваффаќият аз љониби
дилхоњ омўзгор таљдид гардад.

2. Омўзгор дар методи
таълим аксаран маќсадњои таълимро тавассути
фаъолияти худ ва ё
ба воситаи муњтавои
омўзиш пешнињод менамояд («омўзонидани
хонандагон...»,
«омўхтани мавод ...»).

3. Методњои таълим
одатан ба мазмуни мавод
таъсир намерасонад.

4.Методи омўзиш (таълим) ба хусусиятњои
шахсии муаллиф
алоќамандии зич дорад
ва аз љониби омўзгор
бо мушкилї баён карда
мешавад (гарчанде
баъзе унсурњои метод
технологї гардонида
шудаанд).

Вобаста ба хусусиятњо фарќияти методикаро
технология дар љадвали зерин дидан мумкин аст:
Хусусиятњо
Мушаххас
Мазмун

Методика
Самти умумии
фаъолият
Дар доираи мазмун
ва ѓояи асосї
(идеология)
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Технология
Амал ё мањорат
Пайдарпайии
ќоидањо

аз

Натиља

Татбиќи методикаро
банаќша гирифтан
њамеша душвор аст

Натиљаи
бомуваффаќияти
истифодаи
технологияро
пешгўйї кардан
мумкин аст

Маълумот аз сарчашмањо
Шарњи мафњуми технологияи педагогї аз сарчашмањои
гуногун:
• Технологияи педагогї – маљмўи дастурњои психологї–педагогие, ки интихоб ва љобаљогузории махсуси навъ,
усулњо, воситањо ва тарзњои таълим ва воситањои тарбияро муайян мекунанд; он маљмўи воситањои ташкиливу методии раванди таълим мебошад (Б.Т.Лихачев);
• Технологияи педагогї – техникаи мундариљавии
татбиќи раванди таълим аст (В.П.Беспалко);
• Технологияи педагогї – тасвири раванди ноил
гаштан ба натиљањои чашмдошти таълим (И.П.Волков);
• Технология – санъат, мањорат, ќобилият, маљмўи
методњои коркард ва таѓйири њолат (В.М.Шепел);
• Технологияи таълим – ќисми тартиботии таркиби
системаи дидактикї (М.Чошанов);
• Технологияи педагогї – модели пура банаќшагирифташудаи фаъолияти якљояи педагогии (таълимии) дар
тарњрезї, ташкил ва татбиќи раванди таълим тавассути
фароњам овардани шароити мувофиќ ба хонандагон ва
омўзгор (В.М.Монахов);
• Технологияи педагогї – усули системаноки тањия,
истифода ва муайян намудани тамоми раванди таълим ва
азхудкунии донишњо бо назардошти захирањои техникиву
инсонї, ки ба маќсади самаранок гардонидани шаклњои
тањсилот алоќаманд карда мешаванд (ЮНЕСКО);
• Технологияи педагогї – маљмўи системавї ва тартиби фаъолияти њамаи воситањои шахсї, аспобиву методологї, ки барои расидан ба маќсадњои таълим истифода
мешаванд (М.В.Кларин).
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Вобаста ба талаботи муносибати салоњиятнокї ба
таълим дар поён якчанд технологияњои педагогии мувофиќ
пешнињод мешаванд.
§3.1.1. Технологияи таълими фаъол
Солњои тулонї маќсади асосии тањсилоти классикї
азхудкунии системаи донишњо асоси илмидошта буд.
Хотираи хонандагон бо ахбор, ном, мафњумњои гуногун
пур карда мешуд. Барои њамин сатњи дониши воќеии
хатмкунандаи муассисањои таълимї хеле баланд буд.
Хонандагони тољик дар олимпиадањои љањонї ширкат
варзида дониши хубї воќеї нишон медињанд ва љойњои
намоёнро ишѓол мекунанд. Онњо дар њалли саволу
супоришњои хусусияти тазаккуридошта (репродуктивї),
ки доштани донишу малакањои фанниро нишон медињанд,
хеле муваффаќ мегарданд. Аммо дар њалли масъалањое, ки
истифодаи донишњоро дар вазъиятњои њаётии дар шаклї
ѓайриодї (ѓайристандартї) ва шарњу тањлили маълумот,
баровардани хулоса ва муњокимаи натиљањои ин ё он
таѓйиротро талаб мекунанд, ољизї мекашанд.
Хонандагони мо дар иљрои супоришњое, ки истифодаи
усулњои тањќиќотии мушоњида, гурўњбандї, муќоиса,
пешнињоди фарзия ва хулоса, банаќшагирии таљриба, ки
ба тањлили маълумот ва гузаронидани тањќиќот вобастагї
доранд, натиљањои паст нишон медињанд.
Стандартњои фанњои зинаи тањсилоти миёнаи умумии
Љумњурии Тољикистон талаботи навро нисбат ба натиљањои
таълими барномањои фаннї пеш гузошт. Зинаи тањсилоти
миёнаи умумї бояд на танњо дониш, малака ва мањоратї
фаннї, балки салоњиятњои фанниву умумитаълимиро
ташаккул дињад. Муносибати мазкур ба натиљањои таълим
имконият медињад, ки хонандагон минбаъд ќобилиятњои
худфаъолиятро дар њалли масъалањои таълимї; таъмини
рушди фардї дар самтњои асосии инкишофи шахсият рушд
дињанд.
Дар замони муосир сифати тањсилот њамчун сатњи
малакањои мушаххаси умумитаълимї (байнифаннї), ки
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ба худмуайянкунї ва худфаъолиятии шахсият вобастаанд,
фањмида мешавад. Дар ин њолат дониш на “барои захира”,
балки дар муњтавои ќолаби фаъолияти оянда ва вазъияти
њаётї аз худ карда мешавад.
Яке аз мояи ифтихори мо – андозаи бузургї дониши
њаќиќї – дар љањони таѓйирёфта арзиши худро гум кардааст,
зеро њама гуна ахбор ба зуди куњна мешавад. Айни замон на
худи дониш, балки чї тавр ва дар куљо истифода бурдани он
ањамият дорад.
Аммо яке аз малакањои муњим “тарзи дарёфти ахбор,
тањлили маълумот ва тањияи ахбори нав” мебошад. Њамаи
ин натиљаи фаъолият мебошад. Фаъолият – њалли масъала
аст. Њамин тариќ барои таѓйир додани муносибати таълим
аз азхудкунии маълумот (натиља – дониш) ба ташаккули
салоњиятњо (натиља – ќобилият) мо бояд хусусияти раванди
таълим ва тарзи фаъолияти хонандагонро таѓйир дињем. Аз
ин лињоз зарурати татбиќи технолонияи таълими фаъол13 ба
миён меояд.
Технологияи таълими фаъол-тарзи ташкили раванди
таълимест, ки мањаки асосии онро фаъолияти њаматарафа,
фаъолгардонї ва иљрои мустаќилонаи амалњои маърифатии
хонанда ташкил медињад.
Татбиќи технологияи таълими фаъол дар асоси
принсипњои дидактикии зерин ба роњ монда мешавад:
Принсипи фаъолият – яъне дониш дар шакли тайёр ба
хонанда пешнињод нашуда, балки хонанда донишњоро
мустаќилона ба даст меорад. Њамзамон муњтаво ва шакли
фаъолияти таълимро дарк карда, тартиб ва ќоидањои
онро мефањмад ва ќабул карда, барои такмил додани онњо
фаъолона иштирок мекунад. Ин ба ташаккули фаъоли
ќобилиятњои умумифарњангиву фаъолнокї ва малакањои
умумитаълимї мусоидат менамояд. Мувофиќи принсипи
мазкур ба хонанда тарзу усули дарёфтан, коркард ва
истифодаи маълумот (ахбор, факту раќамњо, донишњо)
омўзонда мешавад. Ин ба хонандагон имконият медињад, ки
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тартибу усул (стратегияњо)-ро барои минбаъд мустаќилона
азхуд кардани донишњои нав истифода баранд.
Принсипи муттасилї – алоќамандї (пайдарпайї) байни
њамаи зинањо ва марњалањои таълим дар сатњи технологияњои
таълим, мундариља ва усулњо бо назардошти хусусиятњои
инкишофи синну солии кўдакон.
Принсипи яклухтї (томї) – ташаккули нуќтаи назари
яклухти хонандагон оид ба олам (табиат, љамъият, худи
шахс, олами фарњангиву иљтимої, фаъолият, наќш ва
маќоми њар як соњаи илм дар системаи илмї).
Принсипи фарогирии минималї ва максималї – мактаб
бояд ба хонанда имконияти ахзудкунии мундариљаи
таълимро дар сатњи максималии ў (минтаќаи наздиктарини
рушди гурўњи синну солї) фароњам оварда, њамзамон сатњи
азхудкунии минимуми бехатарии иљтимоиро (стандартњои
давлатї) таъмин намояд.
Принсипи мувофиќати равонї – аз байн бурдани тамоми
омилњои фишороваре, ки раванди таълимро халалдор
месозанд. Ташкил намудани фазои хайрхоњ дар мактаб
ва дарсњо, ки татбиќи педагогикаи њамкорї ва ташаккули
моширати муколамавиро таќозо мекунад.
Принсипи гунанокї (вариативї) –
ба хонандагон
имконияти ташаккули мањорати тањлили системаноки
гунањо ва ќабули ќарори дуруст дар њолатњои интихоб
фароњам оварда мешавад.
Принсипи эљодкорї – дар раванди таълим диќќати асосї
ба малакаи эљодкорї ва соњиби таљрибаи фаъолияти эљодї
шудани хонанда равона карда мешавад. Яъне раванди
таълим тарзе ба роњ монда мешавад, ки эљод кардан ва њосил
кардани таљриба мањакї асосї њисоб мешавад.
Хусусияти асосии технологияи таълими фаъол дар он
аст, ки хонандагон ба таври мустаќилона донишњои навро
тавассути фаъолияти тањќиќотї «кашф» мекунанд.
Ин
имконият медињад, ки дониш ва малакањои таълимї барои
хонандагон ањамияти шахсї пайдо кунад.
Технологияи таълими фаъол воситаи универсалї буда,
ба омўзгор имконият медињад, ки дарсњоро мувофиќи
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талаботи муносибати салоњиятнокї дар таълим ба роњ
монад.
Кор дар гурўњњо низ имконияти зиёди ба таври самаранок
ташкил намудани фаъолияти таълимро фароњам меорад.
Яке аз навъи осони кори гурўњї ин кори дунафарї мебошад.
Дар марњалаи мустањкамкунии мавзўи нав, масалан, аз
хонанда хоњиш карда мешавад, ки барои њамнишинаш
барои мустањкамкунии мавзўи нав вазифае (супорише)
омода намояд. Таъкид мекунем, ки на танњо ба љавоб диќќат
кунанд, балки ба тарзи иљрои супориш диќќат дињанд.
Яъне, чї тавр љавобро ёфтанд? Дар њолати ба мувофиќа
наомадан ба хонандагон имконият медињем, ки аз омўзгор
ё хонандагони дигар пурсанд. Барои иљрои чунин вазифа
ваќти мушаххас дода мешавад. Панљ даќиќа кифоя аст.
Дар ин муддат њар як хонандаи синф имконият пайдо
мекунад, ки донишро нишон дињад, истифодаи ќоидањоро
аниќ созад ва бори дигар тартиби иљрои амалро дарк кунад.
Инчунин дар наќши эксперт фаъолият кунад.
Вазифаи мазкур таъсири хуб дорад. Ин вазифаро
метавонед баъд аз шарњи омўзгор ва иљрои якчанд намунањо
гузаронед ё дарси оянда. Чунин вазифаро дар омўзиши
мавзўъњои гуногун истифода бурдан мумкин аст.
Дар ин марњала назорати ќатъии раванди иљрои вазифа
гузаронда мешавад. Яъне омўзгор љавоби хонандагонро
интихобан гўш мекунад ва натиљаи корашонро арзёбї
мекунад. Дар ин марњала асосан арзёбии ташаккулдињанда
истифода мешавад. Вазифаи омўзгор ва хонандагон муайян
кардани ѓалатњо ва роњњои ислоњи онњо мебошад. Яке
аз хусусиятњои хуби кори дунафарї дар як ваќт машѓул
шудани тамоми синф аст: хонандагон масаъларо муњокима
мекунанд, ѓалатњоро муайян ва ислоњ мекунанд, донишњои
худро мустањкам менамоянд.
Дар муносибати классикии таълим аксари хонандагон
ваќти зиёди дарсро ба мушоњидаи фаъолияти дигарон сарф
мекарданд. Аз љумла, наќли омўзгорро гўш мекарданд,
љавоби њамсинфашонро, кори хонандаи алоњидаро дар
тахтаи синф мушоњида мекарданд ва амсоли ин. Мушоњидаи
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фаъолияти дигарон ба шахс имконият намедињад, ки
босалоњият шавад. Аз ин лињоз, хонанда бояд фаъолияти
таълимиро дарк кунад, дар њалли он иштирок кунад ва
хулоса барорад.
Кори дунафарї ё гурўњї ба хонандагон имконият
медињад, ки бо шариконаш суњбат кунанд, мафњумњои
азхудкардаашро гўянд, маводди азхудкардаашро такмил
дињанд, тавсия ва маслињатњои муфид гиранд, муносибати
хуб ба фан њосил кунанд ва малакаи иљрои вазифањои
гуногунро њосил кунанд. Сифати дониши хонандагон
баланд шуда, раванди таълим самаранок мегардад.
Њамин тавр бо истифодаи усулњои таълими проблемавї,
корњои лоињавї, шаклњои кори гурўњї ба омўзгор имконият
медињад, ки усули фаъоли таълими хонандагонро ба таври
самаранок ба роњ монад.
Хулоса. Татбиќи технологияи таълими фаъол дар
раванди таълим барои ноил шудан ба натиљањои назаррас
мусоидат мекунад. Тањлили натиљањои озмоиши стандартњо
ва муносибати салоњиятнокї инро баръало нишон
медињанд. Хонандагон малакањои асосии умумитаълимро
аз худ мекунанд ва ин имконият медињад, ки дар зинањои
минбаъдаи тањсилот бо муваффаќият (новобаста аз усулњо
ва талаботи таълимию методї) идома дињанд.
Истифодаи технологияи мазкур имконият медињад, ки
раванди таълим маќсаднок ва босамар ба роњ монда шавад.
Инчунин он ба њар як хонанда имконият медињад, ки ба
раванди “кашфи” донишњои нав ворид шавад.
§3.1.2. Технологияи таълими ба ташаккули шахсият
нигаронидашуда14
Ба аќидаи олимони соњаи педагогика15 моњияти
технологияи таълими ба ташаккули шахсият нигаронидашуда
шинохтани хонанда њамчун симои (субъекти) асосии раванди
таълим мебошад.
Аз http://nspoќtal.ќѓ/dўtskiy-sad/ќaznoў/2013/01/06/tўkhnologiya-lichnostnooќiўntiќovannogo-oїѓchўniya мутобиќ гардонда шудааст.
15
Т. И. Кулипина, Е. В. Бондаревская, В. П. Сериков, И. С. Якиманская
14
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Якиманская И.С. таъкид мекунад, ки барои тарњрезии
ќолаби технологияи таълими ба ташаккули шахсият
нигаронидашуда16 якчанд мафњумро бояд аз њамдигар фарќ
кард:
Муносибати тафриќавї — људо кардани хонандагон
дар асоси фарќияти зоњирї (омехта): сатњи дониш, ќобилият,
навъи муассисаи таълим.
Муносибати фардї — муттањид намудани хонандагон
ба гурўњњои якхела: сатњи азхудкунї, ќобилият, соњаи
иљтимої (самти касб).
Муносибати субъектї-шахсї
— шинохтани кўдак
њамчун шахси беназир, бењамто, нотакрор. Барои татбиќи
муносибати мазкур аввал раванди таълим бояд ба таври
системанок ба роњ монда шуда, њамаи зинањои тањсилотро
фаро гирад. Сониян, фароњам овардани шароити махсуси
таълимї, аз љумла наќшаи таълимии махсус, ташкил
намудани шароити мувофиќ барои ташаккули малакањои
интихобкунии њар як хонанда ва устувории вазъият. Сеюм
барои татбиќи муносибати мазкур омўзгор бояд омодагии
махсус гирифта, њадаф, маќсад ва арзишњои таълими ба
ташаккули шахсият нигаронидашударо пура дарк ва ќабул
кунад.
Дар технологияи таълими ба ташаккули шахсият
нигаронидашуда шахсияти хонанда ва шахсияти омўзгор
њамчун субъектњои раванди таълиме фањмида мешавад;
маќсади таълим ташаккули шахсияти хонанда ва
хусусиятњои фардї ва нотакрори ў мебошад; дар раванди
таълим арзишњои шахсии хонанда, аќидаи ў ба эътибор
гирифта шуда, дар асоси ин омилњо “љањонбинии шахсии
хонанда” ташаккул дода мешавад. Њамзамон раванди
таълим ва омўзиш сахт алоќаманд буда, механизмњои
дарк, хусусиятњои стратегияњои фикрронї ва рафтории
хонандагон ба эътибор гирифта мешаванд. Муносибати
омўзгор ва хонанда дар асоси принсипи њамкорї ва интихоби
озод ба роњ монда мешавад.
Дар баъзе адабиёт мафњумњои “хонандамењвар” ва “кўдакмарказ”
истифода шудааст.
16
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Маќсади
технологияи
ба
ташаккули
шахсият
нигаронидашуда инкишоф додани ќобилиятњои фардии
маърифатии кўдак дар асоси таљрибаи њаётии ў (на
ќобилиятњои пешакї муайяншуда) мебошад. Бояд ќайд
кард, ки тањсилоти иловагї набояд ягон малакаро ба таври
“маљбурї” ташаккул дињад, балки барои ворид шудани
хонанда ба фаъолиятњои табиї шароит фароњам оварда,
барои ташаккули ў вазъияти мувофиќ муњайё месозад.
Мундариља, усулњо ва воситањои технологияи ба ташаккули
шахсият нигаронидашуда ба кашф ва истифодаи таљрибаи
субъективии њар як хонанда равона шуда, тавассути ташкили
фаъолияти маърифатї шахсияти ўро инкишоф медињанд.
Дар муносибати мазкур муассисаи таълимї хонандаро
барои гирифтани дониш ва њосил кардани малака маљбур
насохта, балки барои интихоби мундариљаи таълим ва
суръати азхудкунии он шароити мусоид фароњам меорад.
Дар технологияи ба ташаккули шахсият нигаронидашуда
хонанда ба услуби таълимии омўзгор худро мутобиќ
намекунад, балки омўзгор усул ва воситањои гуногуни
таълимро ба услуби омўзишии хонанда мутобиќ мегардонад.
Фарќи асосии дарсњое, ки дар асоси технологияи ба
ташаккули шахсият нигаронидашуда татбиќ мешаванд аз
дарсњои анъанавї дар муносибати “омўзгор — хонанда”
аст. Омўзгор аз услуби “фармондињї” ба услуби “њамкорї”
мегузарад ва диќќати асосиро на ба тањлили натиљањо, балки
ба фаъолияти маърифатии хонанда равона мекунад.
Мавќеи хонанда низ таѓйир меёбад, хонанда аз
“иљрокунандаи боѓайрат” ба “эљодкори фаъол” табдил
меёбад. Акнун тамоми фикри ў ба натиљаи худ равона
мегардад.
Хусусияти муносибатњо дар рафти дарс низ таѓйир
меёбанд. Яъне, дар ин раванд омўзгор на танњо дониш
медињад, балки барои ташаккули шахсияти хонанда шароити
мувофиќ фароњам меорад. Фарќ байни дарсе, ки дар асоси
технологияи ба ташаккули шахсият нигаронидашуда тањия
шудааст аз дарсњои анъанавї дар чист?
1. Маќсадгузорї. Маќсад ташаккули хонанда, фароњам
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овардани шароите, ки хонанда дар њар дарс фаъолияти
таълимиеро аз худ кунад, хонандаро ба субъекти ба таълим
ва худинкишофёбї њавасманд табдил дињад. Дар дарс
муколамаи доимї дар асоси модели омўзгор — хонанда ба
роњ монда мешавад.
2. Фаъолияти омўзгор. Ташкилкунандаи фаъолияти
таълим, ки дар он хонанда дар асоси супоришњои
мувофиќашуда мустаќилона амал мекунад. Хонанда симои
марказї аст. Омўзгор дар ин раванд барои муваффаќ шудани
хонанда вазъияти мувофиќ ба вуљуд меорад, њамсафари ў
мегардад ва ўро ќадр мекунад.
3. Фаъолияти хонанда. Хонанда субъекти фаъолияти омўзгор аст. Фаъолият на аз љониби омўзгор, балки аз
љониби хонанда иљро мешавад. Методњои проблемавїтањќиќотї ва лоињавие, ки хусусияти ташаккулдињанда
дорад истифода мешаванд.
4.Муносибати “омўзгор — хонанда”. Њарду дар
раванди таълим баробарњуќуќанд. Омўзгор бо вуљуди бо
гурўњ кор карданаш, фаъолияти таълимро барои инкишофи
ќобилиятњои шахсии хонанда ба роњ монда, барои рушди
тафаккури тањлилї ва аќидаи шахсии хонанда шароити
мусоид фароњам меорад.
Њангоми тањияи наќшаи дарс дар асоси технологияи
таълими ба ташаккули хонанда нигаронидашуда ва татбиќи
он омўзгор бояд хонандаро дар мадди аввал гузошта,
фаъолиятњои таълимї ва мавќеи шахсии худро ба он
мутобиќ месозад.
Чуноне ки маълум аст, хонандагон гуногунанд,
таљрибаи њаётии онњо нотакрор буда, ќобилияти гуногун
доранд. Аз ин лињоз, омўзгор дар марњалаи банаќшагирии
раванди таълим бояд таљрибаи субъективонаи хонандагонро
донад ва дар асоси он усул, восита, мавод ва шаклњои кори
мувофиќро интихоб намояд. Таълиме, ки ба ташаккули
шахсияти хонанда равона шудааст бояд таљрибаи
субъективонаи хонандаро ба эътибор гирифта, ба ў барои
интихоби восита ва шаклњои фаъолияти таълимї имконият
фароњам орад. Њамзамон на танњо натиљањои таълим,
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балки раванди ба даст овардани ин натиљањо арзёбї карда
мешавад.
Дар раванди дарси ба ташаккули шахсияти хонанда
нигаронидашуда вазъияти таълимие сохта мешавад, ки
ба хонанда на танњо донишњои нав пешнињод мегарданд,
балки хусусиятњои шахсии хонандагон муайян ва ташаккул
дода мешаванд. Дар чунин дарс њавасмандии хонанда ба
иљрои фаъолияти таълимї зиёд буда, дарс барои хонанда
шавќовар, љолиб ва самаранок мегардад. Омўзгор на танњо
шароити мувофиќи эљодї бунёд мекунад, балки њамеша ба
таљрибаи субъективонаи хонанда, яъне таљрибаи њаётии
онњо такя мекунад. Омўзгор хусусиятњои шахсии њар як
хонандаро дарк ва ќадр мекунад.
Вазифаи омўзгор “додани” дониш набуда, балки бедор
кардани шавќи хонанда ба таълим, кушодани имкониятњои
њар як хонанда, ташкил кардани фаъолияти маърифативу
эљодии њар як хонанда мебошад.
Мувофиќи технологияи мазкур барои њар як хонанда
барномаи фардии таълимї тањия карда мешавад. Барномаи
мазкур дар асоси хусусиятњои фардии хонанда тарњрезї
шуда, ба имкониятњои зењнї ва суръати рушди ў мутобиќ
гардонда мешавад.
Дар технологияи таълими ба ташаккули шахсияти
хонанда нигаронидашуда санги мањаки тамоми низоми
тањсил – фардияти хонанда аст. Аз ин лињоз, дар татбиќи
технологияи мазкур истифодаи муносибати тафриќавї ва
фардикунонии раванди таълим зарур аст.
§3.1.3. Технологияи омўзиши лоињавї
Дар солњои 20-ум ва аввали солњои 30-юми дар мактабњои
Шўравї, махсусан Россия, методи лоињањо барои татбиќи
вазифањои аз љониби хонандагон пешнињодшаванда,
барои рушди ќобилияти онњо, васеъ истифода мешуд.
Аммо ин метод ба хонанда имконияти соњиб шуданро ба
системаи донишњо аз соњањои мушаххаси фанњои таълимї
дода наметавонист. Бинобар ин базудї аз низоми таълим
бардошта шуда, баробари он ѓояи фалсафии ба хонанда
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нигаронида шудани он низ аз байн рафт.
Дар шароити имрўза ин идея дар низоми маорифи бисёр
кишварњо таваљљуњи омўзгорони пешќадамро ба худ љалб
намуд.
Саволе ба миён меояд, ки моњияти омўзиши лоињавиро
чї ташкил медињад?
Мо бештар ин мафњумро на дар шакли омўзиши лоињавї,
балки дар шакли методи лоињавї / методи лоињањо дучор
мешавем. Ин метод соли 1919 дар ИМА дар шакли хеле
такмилёфта амалї карда шуд. Дар Иттињоди Шўравї соли
1925 пас аз интишори китобчаи В.Х. Килпатрик “Методи
лоињањо. Истифодаи маќсаднок дар љараёни таълим”17
мавриди истифодаи васеъ ќарор гирифт.
Асоси ин низомро аќидањои Љ. Дюи, Лай, Торндайк ва
муњаќќиќони дигари амрикої ташкил медињад. Љавњари
асосии ин аќидањо дар ин аст, ки кўдак бо тамоми шавќ
њамон фаъолиятеро иљро мекунад, ки худаш озодона
интихоб кардааст; фаъолият аз руйи самти фанни таълимї
интихоб карда намешавад; ба шавќи њамонлањзаинаї кўдак
такя карда мешавад; омўзиши њаќиќї њељ гоњ яктарафа
намешавад, маълумотњои дар асоси таъсири беруна
бавуљудомада низ муњиманд ва ѓайра.
Шиори аслии асосгузорони ин низом чунин ин аст:
“Њама чиз аз зиндагї ва њама чиз барои зиндагї”. Бинобар
ин методи лоињањо аз оѓоз истифодаи муњити зистро чун
озмоишгоње, ки љараёни маърифат (фањмиш) дар он сурат
мегирад, пешбинї менамуд. Карл Фрей дар китоби худ
“Методи лоињањо” (Олмон, 1997) дар баробари ин фањмишњо
роњеро дар мадди назар дорад, ки таълимгирандагон
лоињањои худро тањия намуда, бо њамон роњ пеш мераванд.
Муњаќќиќ 17 хусусияти фарќкунандаи методи лоињањоро, ба
мисли “хонандагон ташаббуси лоињаро дар пайравї ба ягон
нафар аз зиндагї дармеёбанд (мегиранд)”, “иштирокчиёни
лоиња шакли омўзишро бо њам маслињат мекунанд”,
“таълимгирандагон лоињаи интихобкардаашонро инкишоф
17

Килпатрик В.Х. Метод проектов. Применение їелевой установки в педагогическом проїессе.-М., 1925.
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медињанд ва ба самъи дигарон мерасонанд”, “иштирокчиёни
лоиња аз рафти кор њамдигарро хабардор мекунанд”,
“иштирокчиёни лоиња ба мубоњиса ворид мешаванд” ва ѓ.
Ин намунањо далолат бар он мекунанд, ки муаллиф зимни
методи лоињањо низоми фаъолияти омўзгор ва хонандагонро
дар љараёни коркарди лоиња дар назар дорад. Ба андешаи
мо ин то андозае шарњи васеи метод аст, ки ба технологияи
омўзиши лоињањо оварда мерасонад. Шояд дар шароити
имрўза аз бунёди таълими лоињавї сухан гуфтан лозим
бошад. Дар ин маврид Н.Г. Чернилова таълими лоињавиро
чун “омўзиши ба иљрои пайдарпайи лоињањои комплексии
таълимї равонашуда бо фосилањои маълумотдињї барои
азхудкунии донишњои базавии назариявї”18 хеле бамаврид
арзёбї мекунад. Ин шарњи муњаќќиќ таълими лоињавиро
чун навъи таълими инкишофдињанда бозгў мекунад.
Маќсади таълими лоињавї ба вуљуд овардани шароитест,
ки дар он хонандагон мустаќилона ва шавќмандона
донишњои заруриро аз сарчашмањои гуногун ба даст
меоранд, истифодаи донишњои бадастомадаро барои њалли
вазифањои маърифатї ва амалї меомўзанд, дар гурўњњои
гуногун кор карда, малакањои иртиботї ба даст меоранд,
малакањои тадќиќотии худро ривољ медињанд (малакаи
ошкор кардани проблема, љамъ овардани маълумот,
мушоњида, гузаронидани таљриба, тањлил, тањияи аќидањо,
хулосабарорї); фикрронии системавиашон ташаккул меёбад.
Мавќеи аввалияи назариявии таълими лоињавї:
1) дар маркази диќќат – хонанда, мусоидат намудан ба
инкишофи ќобилиятњои эљодии ў;
2) љараёни таълимї на дар асоси мантиќи фанни таълимї,
балки дар асоси мантиќи фаъолияти барои хонанда моњияти
шахсидошта
бунёд карда мешавад, ки њавасмандии
хонандаро зиёд мекунад;
3) суръати инфиродии кор доир ба лоиња ба њар як
хонанда имконият медињад, ки ба сатњи зарурии инкишофи
18 Чернилова Н.Г. Система проектного обучения как инструмент развития
самостоятелњности старшеклассников. -Саратов, 1997.
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худ ноил гардад;
4) муносибати маљмўї ба коркарди лоињањои таълимї ба
рушди њамаљонибаи функсияњои физиологию психологии
хонанда мусоидат мекунад;
5) азхудкунии њамаљониба, бошууронаи донишњои
базавї аз њисоби истифодаи универсалии онњо дар
вазъиятњои гуногун таъмин мегардад.
Низоми фаъолияти омўзгор ва хонанда
Бо маќсади људо кардани низоми фаъолияти омўзгор
ва хонанда пешакї муайян намудани марњалањои лоиња
муњим аст. Њоло чунин зинањои коркарди супориши
лоињавї ба шакли муайян дароварда шудааст: коркарди
супориши лоињавї, коркарди худи лоиња, ороиши натиљањо,
муаррифии умумї, рефлексия.
Марњалањо
Фаъолияти
Фаъолияти омўзгор
(зинањо)
хонанда
1. Коркарди супориши лоињавї
Хонандагон
Омўзгор мавзўъњои
муњокима
имконпазирро
1.1. Интихоби
мекунанд ва
интихоб ва ба
мавзўи лоиња
доир ба мавзўъ
хонандагон
хулосаи умумї
пешнињод менамояд.
мебароранд.

Омўзгор ва
хонандагон якљоя
мавзўи лоињаро
интихоб мекунанд.
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Гурўњи
хонандагон
якљоя бо
омўзгор мавзўи
лоињаро интихоб
мекунанд ва
ба ањли синф
барои муњокима
пешнињод
менамоянд.

1.2. Људо
кардани
зермавзўъњо
дар мавзўи
лоиња

Омўзгор дар
муњокимаи
мавзўъњое, ки
хонандагон
пешнињод кардаанд,
иштирок мекунад.

Хонандагон
мустаќилона
мавзўъро
интихоб мекунад
ва барои
муњокима ба ањли
синф пешнињод
менамояд.

Омўзгор пешакї
зермавзўъњоро
људо мекунад ва
барои интихоб
ба хонандагон
пешнињод менамояд.

Њар як хонанда
барои худ
зермавзўъро
интихоб мекунад
ё зермавзўи
нав пешнињод
менамояд.

Хонандагон
дар интихоб
ва пешнињоди
зермавзўъ
фаъолона
Омўзгор бо
иштирок
хонандагон дар
мекунад. Њар як
муњокимаи зермавзўъ
хонанда барои
иштирок мекунад.
худ зермавзўи
људогонаро
(наќши
мушаххасро)
интихоб мекунад.
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1.3. Таъсис
додани
гурўњњои
эљодї

Омўзгор корњои
ташкилиро оид
ба гурўњбандии
хонандагон, ки
зермавзўъњои
мушаххас ва навъњои
фаъолиятро интихоб
кардаанд, анљом
медињад.

1.4. Омода
намудани
мавод барои
корњои
тадќиќотї:
омода
кардани
саволњо, ки
ба онњо љавоб
бояд дод,
супоришњо
барои
гурўњњо,
интихоби
сарчашмањо

Агар лоиња њаљман
калон бошад,
омўзгор пешакї
супоришњо, саволњо
барои фаъолияти
љустуљўйї ва
адабиёти илмї
(сарчашмањо)

1.5. Муайян
кардани
шаклњои
баёни
љамъбасти
фаъолияти
лоињавї.

Омўзгор дар
муњокима иштирок
мекунад.
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Хонандагон
аллакай наќши
худро муайян
кардаанд ва
вобаста ба он
ба гурўњњо људо
мешаванд.
Хонандагони
људогонаи
синфњои болої
ва миёна дар
коркарди
супоришњ
о иштирок
мекунанд.
Саволњоро барои
љустуљўи љавоб
дар гурўњњо
бо муњокимаи
минбаъдаи онњо
дар синф коркард
кардан мумкин
аст.
Хонандагон
аввал дар
гурўњњо,
сипас, дар
синф шаклњои
муаррифї,
пешнињоди
фаъолияти
тадќиќотиро
муњокима

2. Коркарди
лоиња

3.Ороиши
натиљањо

4.Муаррифї
(пеш-нињод)

5. Рефлексия

Омўзгор маслињат
медињад, кори
хонандагонро
њамоњанг месозад,
фаъолияти онњоро
таќвият мебахшад.
Омўзгор маслињат
медињад, кори
хонандагонро
њамоњанг месозад,
фаъолияти онњоро
таќвият мебахшад.
Омўзгор ташхиси
корњоро ташкил
мекунад (масалан, ба
сифати коршиносон
хонандагони
синфњои болої
ё дигар синфњо,
волидонро даъват
мекунад)
Фаъолияти худро аз
рўйи дастурамали
педагогї оид
ба бањодињии
фаъолияти
хонандагон бањо
медињад, бањои
онњоро ба инобат
мегирад.
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мекунанд:
видеофилм,
албом, объектњои
табиї, мењмонхонаи адабї ва ѓ.
Хонандагон
фаъолияти
љустуљўиро амалї
мекунанд.
Хонандагон дар
оѓоз дар њар як
гурўњ, сипас,
дар њамкорї бо
гурўњњои дигар
натиљањоро
мувофиќи
ќоидањои
ќабулшуда
ороиш медињад.

Аз натиљаи кори
худ маърўза
мекунанд.

Рефлексияи
љараёни кор,
фаъолияти худро
бо назардошти
бањои дигарон
анљом медињанд.
Рефлексияи
гурўњї анљом
додан бењтар аст.

Мавзўъњои имконпазири лоињањои таълимї ба мисли
њаљми онњо гуногун аст. Онњоро аз рўйи ваќт ба се навъ људо
кунем: кўтоњмуддат (2-6 соат), миёнамуњлат (12-15 соат),
дарозмуддат, ки ваќти бисёрро барои љустуљўйи мавод,
тањлили он талаб мекунанд ва ѓ.
Мантиќан дар муассиса лоињањои гуногуни таълимї
бояд љой дошта бошанд. Агар дар њар як синф як лоиња ба
таври комплексї ташкил карда шавад, ба маќсад мувофиќ
аст. Дар муассиса ба сабаби коллективњои синну соли
гуногун дар як соли тањсил 2-3 лоиња анљом додан мумкин
аст. Дар мавриди фанњои таълимї њаминро бояд гуфт, ки
шумораи лоињањо зиёд буда метавонанд. Масалан, дар
муассиса басањнагузории асари бадеиро бо ташкили њамаи
марњалањо ба роњ мондан мумкин аст: коркарди супоришњо,
коркарди лоиња, татбиќ, муаррифї ва рефлексия.
Аз фанни таърих таълими лоињавї метавонад дар
заминаи сохтани њуљљатњои алтернативї ба роњ монда
шавад ва ѓ.
Меъёрњои бањодињї дастовард ва маќсади лоиња, ба
даст овардани маќсадњои болоифаннї (чї муњимтар аст)
буда метавонанд, ки таълими лоињавї таъмин менамояд.
Натиља. Агар маќсадњои лоиња ба даст омадаанд, мо
метавонем натиљаи сифатан навро интизор шавем, ки дар
рушди ќобилиятњои маърифатии хонанда ва мустаќилияти ў
дар фаъолияти таълимї-маърифатиаш ифода шудааст.
Мањдудиятњо дар истифодаи технология:
њадафмандии пасти омўзгор дар истифодаи технологияи
мазкур;
њадафмандии пасти хонандагон дар иштирок дар кори
лоиња;
сатњи нокифояи малакањои фаъолияти тадќиќотии
хонандагон;
даќиќ набудани меъёрњои бањодињї њангоми мушоњидаи
натиљањои тадќиќот.
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§ 3.1.4. Технологияи таълими интерактивї
Њама кас ба ин андеша розї хоњанд буд, ки љанбаи
тарбиявии муњим мисли љанбаи таълими он мебошад, зеро
ин ду љанба робитаи мустаќим доранд. Чи тавр кўдак ба
иљрои амали худ одат мекунад ва омўзиш чист ? Оё омўзиш
вайро ба худ љалб мекунад? Ба фикр кардан, ба таври
интиќодї андешидан маљбур мекунад? Њамаи ин вобаста ба
он аст, ки барои кўдакон дар дарс чи гуна шароитњо ташкил
карда шудааст?
Моделњои таълим
Чунон ки маълум аст, дар низоми тањсилоти миёна
методњои зиёди таълимї, навъњои гуногуни дарсњо, ки як
њадаф - аз худ намудани дониш аз тарафи хонандагонро
пайгирї мекунанд, мављуданд. Ворид намудани навгонї ё
ба ибораи дигар инноватсия пазируфта мешавад. Моделњои
таълимро ба ѓайрифаъол (пассив), фаъол (актив) ва
интерактив таќсим мекунанд.
Таснифи ба ин монанди модулњои таълимиро дар
тањќиќоти В. В. Гузеева дидан мумкин аст, аммо бо номњои
дигар: низоми экстрактивї (экстрактивнќй), интрактивї ва
интерактивї.
Хусусияти хоси модели ѓайрифаъол ё низоми
экстраактив фаъол будани муњити таълимї мебошад. Ин
маънои онро дорад, ки талаба маводро аз сухани омўзгор ё
матни китоб меомўзад, бо њамдигар муошират намекунанд
ва ягон супориши эљодї иљро намекунанд. Мисоли ин
модели таълимї шаклњои дарси анъанавї буда метавонанд,
дар намуди хондан ифода гарданд.
Методњои фаъол ва интерактивї фаъолияти мураттаби
дарккунї ва мустаќилияти хонандаро дар бар мегиранд.
Методи фаъол модели фарогири супоришњои эљодї ва
муоширати њатмии хонанда - омўзгор мебошад. Норасоии
ин модел он аст, ки хонанда њамчун субъекти таълим барои
худ, танњо барои худаш меомўхта ва комилан бо дигар
аъзоёни раванд њамкорї намекардагї, ба ѓайр аз омўзгор
мебошад. Њамчунин ин метод бо яксамта буданаш, яъне
барои фаъолияти мустаќил, худомўзї, худтарбиякунї фарќ
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дорад.
Њадафи модели интерактивї ташкили муњити фароњами
омўзиш, ки њамаи хонандагон фаъолона байни худ муошират
доранд, мебошад. Истифодаи чунин модели таълимї аз
љониби омўзгорон дар дарсњо аз фаъолияти инноватсионї
дарак медињад. Ташкили таълими интерактивї моделсозии
њолатњои њаётї, истифодаи бозињои наќшофарї, њалли
умумии масъалањо дар асоси тањлили вазъият ва њолат,
воридсозии љараёнњои иттилоотї дар шуур, ки боиси
фаъолгардии он мегарданд, дар бар мегирад.
Маълум аст, ки сохтори дарси интерактивї аз сохтори
дарси маъмулї фарќ мекунад ва он касбият ва таљрибаи
омўзгорро металабад. Аз ин лињоз дар сохтори дарс танњо
унсурњои модели интерактивии омўзиш - технологии интерактивї, яъне усулњои мушаххас ва методњое, ки имкон
медињад дарс ѓайриодї ва бештар шавќовар мешавад.
Технологияњои интерактивї чист?
Технологияњои интерактивї чунин аст, ки дар он
хонанда доимо дар муносибати субъективї - объективї
нисбат ба системаи омўхташаванда ќарор мегирад, давра ба
давра унсури худмухтори фаъоли он мегардад.
Таснифи љанбањо:
 Асоси фалсафї: гуманистї, табиатпарастї;
 Муносибати методологї: коммуникативї;
 Омилњои пешбарандаи рушд: сотсиогенї;
 Намудњои идораи раванди таълимї- тарбиявї:
њамроњї;
 Шаклњои идораи раванди таълимї- тарбиявї:
њамдигаромўзонї;
 Методњои бартаридошта: диалогї;
 Шаклњои ташкилї: дилхоњ;
 Муносибат ба кўдак ва хислати мусоидат дар тарбия:
интерактивї, демократї, њамкорї.
Самти маќсадњо:
 фаъолгардонии инфиродии равандњои зењнии
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хонанда;
 Ангезиши гуфтугўи дохили (монологи)-и хонанда;
 Таъмини фањмиши иттилоот, ки предмети мубодила
мебошад;
 Фардикунонии мусоидати педагогї;
 Хулосаи хонанда ба мавќеи субъекти таълим;
 Ба даст овардани робитаи мутаќобил зимни
табодули иттилоот миёни хонандагон;
Худи вазифаи умумии омўзгор дар технологияи
интерактивї фасалитатсия ( даст-гирї, сабуксозї) мебошад,
ки ба самт ва ёрї дар раванди табодули иттилоот мебошад:
 ошкорсозии гуногунандешї;
 рў овардан ба таљрибаи инфиродии иштирокчиён;
 дастгирии фаъолии иштирокчиён;
 пайванди назария ва амалия;
 ѓанигардонии таљрибаи иштирокчиён;
 сабуксозии идрок, азхудкунї, њамдигарфањмии
иштирокчиён;
 дастгирии эљодкории иштирокчиён.
Мавќеъњои консептуалї:
 Иттилоот бояд на дар низоми фаъол аз худ карда
шавад бо истифодаи њолатњои проблемавї, даврањои
интерактивї;
 Муоширати интерактивї барои рушди зењнї
мусоидат мекунад;
 Зимни
робитаи мутаќобилаи «фиристонанда»
ва «ќабулкунанда» -и иттилоот
наќшњои
коммуникативиро иваз мекунанд;
 Робитаи
мутаќобил
барои
баландбардории
самаранокии табодулии иттилоот мусоидат мекунад
(таълимї, тарбиявї, идоракунї);
 Арзёбии дониш бояд мањорати ќабули дониши
азхудкардаи амалиро ба инобат гирад.
Махсусиятњои ташкил
Технологияњои интерактивї ба њамкории мустаќими
хонанда ба муњити атрофро асос ёфтаанд. Муњити таълимї
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њамчун воќеияте, ки дар он хонанда барои худ љанбаи
таљрибавиро пайдо мекунад. Таљрибаи хонанда
ин
фаъолгари марказии маърифати таълимї мебошад.
Дар таълимоти анъанавї омўзгор наќши «полоишро
иљро мекунад, ки тавассути худ иттилооти таълимиро
мегузаронад. Дар интерактивї бошад, наќши ёвар дар
фаъолгардонии кори љараёни иттилоотиро иљро мекунад.
Дар муќоиса бо дарси анъанавї дар моделњои
интерактивї њамоњангии таълиму омўзгор таѓйир меёбад:
фаъолии омўзгор љояшро ба фаъол шудани хонандагон
иваз мекунад. Вазифаи омўзгор – сохтани шароит барои
ташаббуси хонадагон мебошад.
Дар технологияи интерактивї хонандагон ба сифати
иштирокчиёни баробарњуќуќ баромад мекунанд. Таљрибаи
онњо на камтар аз таљрибаи омўзгор аст, ки на танњо
дониши тайёрро медињад, балки хонандагонро ба љустуљўйи
мустаќил водор месозад.
Омўзгор дар технологияњои интерактивї дар якчанд
наќшњои асосї баромад мекунад. Дар њар кадоме аз ин
наќшњо њамкории иштирокчиён дар ин ё он соњаи фазои
иттилоотї ташкил карда мешавад.
Дар наќши маълумотдињанда -эксперт омўзгор маводди
матниро љустуљў мекунад, видеоро пешнињод мекунад, ба
саволњои иштирокчиён љавоб медињад, натиљањои раванд
ва ѓайраро назорат мекунад. Дар наќши ташкилкунанда
-дастгирикунанда вай њамкории хонандагон бо муњити
воќеї ва иљтимоиро ба роњ мемонад (ба зергурўњњо људо
мекунад, хонандагонро барои љамъоварии мустаќилонаи
маълумотњо водор мекунад, иљрои супоришњоро танзим
мекунад, хонандагонро барои омода намудани намоишњои
хурд ва ѓайрањо омода мекунад). Дар наќши мушовир
омўзгор ба таљрибаи касбии хонандагон рў меорад, барои
пайдо кардани роњи њалли вазифањои аллакай гузошташуда
ёрї мерасонад, мустаќилона супоришгузорињои навро
меомўзонад.
Ба норасоињои наќши дастгирикунанда фаъолияти
зиёди омўзгор дар ваќти омодасозї, мушкилоти банаќшагирии даќиќи натиљањо дохил мешаванд.
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Манбаи монеасоз дар низоми интерактивї метавонад
гуногунї дар ќабул, бо сабаби он, ки маъно дар раванди
рамзкунонї ва рамзкушоии иттилоот таѓйир меёбад гардад.
Технологияњои интерактивї ва методњо
Бо баъзе технологияњои интерактивї ва методњо, ки ба
воситаи онњо модели интерактивии таълимро дар доираи
дарс ворид намудан имкон дорад шинос мешавем:
 кор дар гурўњњои хурд-дар љуфтњо, сегонаи
љойивазкунанда, «ду нафара, чорнафара, якљоя;
 методи аспак ё чархофалак;
 лексия бо муњтавои проблемавї;
 суњбати эвристикї;
 дарсњои
семинарї (дар шакли мубоњисањо,
мунозирањо);
 конференсияњо;
 бозињои амалї;
 истифодаи воситањои мултимедиавї (синфхонањои
компютерї);
 технологияи њамкорињои арзишманд;
 технологияи моделсозї, ё методи лоињасозї (амиќтараш њамчун фаъолияти берун аз дарсї).
Маќсади асосии омўзиши интерактивї
Њадафи асосї – рушди маљмўии шахсияти хонанда
мебошад. Восита барои рушди шахсият, ки иншокунандаи
мањоратњои ботинианд, фаъолияти маърифатї ва
андешамандї мебошад. Аз ин рў, вазифаи омўзгор дар рафти
дарс таъминсозии чунин фаъолиятест, ки ба технологияњои
интерактивии муосир мусоидат карда бошад. Дар ин њолат
хонанда худаш роњ ба дарккуниро мекушояд. Ба даст
овардани дониш натиљаи фаъолияти ў мебошад.
§ 3.2. Намунаи методњои умумї ва мушаххаси фаннї дар
муносибати салоњиятнок
1. Мавзўи дилхоњ интихоб карда шавад.Методњои
номбаршударо истифода бурда, наќшаи дарсї тартиб дињед.
2.Вобаста ба се гурўњ таќсимнамудаи методњои таълим
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М. А. Данилов ва Б. П. Есипов фикри худро баён созед:
1. Методњои њосилкунии донишњои нав
2. Методњои ташаккули мањорат
3. Малака ва истифодабарии онњо дар амал, методњои
санљиш ва бањодињї ба дониш, мањорат ва малакањо.
Намунањои методњои умумї ва мушаххаси фаннї, инњо:
Ангезиши зењн, кластер, чархи андешањо, харитаи андешањо,
шаршара, шарњи категориявї, диаграммаи Венн, ИНСЕРТ,
МДД, Т- схема, Љобаљогузорї, Мизи мудаввар, Љиксо,
тањлили морфологї, намоиши кубї, чї тавр?, синквейн ва
ѓайра мебошад.
Мафњумњои асосї: методњои умумии таълим ва мушаххаси
фаннї. Фарќи байни онњо. Кори амалї: мутобиќгардонии
методњои умумии таълим ба фанни таълимї. Намоиши
корњои амалї.
Методњои таълим хеле зиёданд, муайян кардани миќдори
онњо имкон надорад. Таснифоти методњо аз нигоњи мантиќ,
хусусият, муносибат ва вазифањои таълимиашон бояд ба
гурўњњои муайян таќсим шаванд. Аммо њоло дар мактаб
чунин таснифоти ягонаи методњо вуљуд надорад, педагогу
методистон ба як ќарори ќатъї наомадаанд. Бо вуљуди он
дар назария ва амалияи омўзиш чандин таснифот арзи вуљуд
дорад, ки онњо на мухолифи якдигаранд, балки њамдигарро
пурра мекунанд ва ба муаллимон имконият медињанд, ки
дар омўзиши мавод аз њар љињат рафтор кунанд.
Таснифоти методњо омўзишро ба танзим ва тартиб
меорад. Воситањои омўзишро ба гурўњњои муайян људо
мекунад. Таснифоти методњо ба муаллим ииконият медињад,
ки дар омўзиши маводди таълимї роњи бењтаринро интихоб
кунанд.
Олимони илми педагогика методњои омўзишро
мувофиќи фањмиши худ њар хел таснифот додаанд. Аз он
љумла Ю. К. Бабанский методњои таълимро ба се гурўњи
асосии зайл таќсим кардааст:
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1. Методњои ташкилкунї ва бавуљудоварии фаъолияти
таълимї – маърифатї;
2. Методњои њавасмандгардонї ва ба вуљуд овардани
фаъолияти таълимї – маърифатї;
3. Методњои назорат ва худназоратии самарабахши
фаъолияти таълимї – маърифатї.
Дар муносибати амалиёти дидактикї таснифоти М. А.
Данилов ва Б. П. Есипов бештар мувофиќат мекунад. Онњо
ба он такя кардаанд, ки агар методњои таълим њамчун тарзи
ташкилу танзими фаъолияти таълимии талабањо оид ба
њалли маќсад ва вазифањои дидактикї истифода шаванд,
пас, онњоро ба гурўњњои зерин таќсим кардан равост:
1. Методњои њосилкунии донишњои нав
2. Методњои ташаккули мањорат
3. Малака ва истифодабарии онњо дар амал, методњои
санљиш ва бањодињї бадониш, мањорат ва малакањо.
Ин таснифот бо вазифањои асосии омўзиш бештар
мувофиќат мекунад ва барои бењтар фањмидани вазифањои
онњо мадад мерасонад. И. Ф. Харламов ин таснифотро
эътироф намуда, навиштааст, агар дар таснифоти
нишондодашуда ин иловањо дохил карда шаванд, он гоњ
њамаи методњои гуногуни таълимро ба панљ гурўњи зайл
таќсим кардан мукин аст:
1. Методњои баёни шифоњии донишдињї аз тарафи
муаллим ва фаъолгардонии талабагон: њикоя, эзоњ, лексияи
мактабї, тасвир ва намоиш;
2. Методњои мустањкамкунии маводди омўхташуда:
суњбат, кор бо китоби дарсї (пешнињоди И. Ф. Харламов);
3. Методњои кори мустаќилонаи талабагон оид ба
фањмидагирї ва азхудкунии маводди нав: кор бо китоби
дарсї, корњои лабораторї (пешнињоди И. Ф. Харламов);
4. Методњои корњои таълимї нисбати дар амал татбиќ
кардани дониш, њосил намудани мањорат ва малакањо:
машќњои хаттї ва амалї, машѓулиятњои лабораторї;
5. Методњои санљиш ва бањодињї ба дониш, мањорат
ва малакањои талабагон: мушоњидаи њамарўза аз болои
корњои талабагон, пурсиши шифоњї, бањои њаррўза, корњои
назоратї, санљиши корњои хонагї, назорати барномавї.
107

Ин таснифоти муштараки олимон ќобили дастгирист,
зеро он бо пайдарњамї, мукаммалї ва возењии худ аз
таснифоти дигарон фарќ мекунад.
Методњои таълимро асосан ба ду гурўњ људо намудан
мумкин аст: методњои умумї ва хусусии таълим. Фарќияти
онњо дар тарзи истифода ва мутобиќгардонї бештар муайян
карда мешавад. Барои мисол методњо ё стратегияњои
таълимие мављуданд, ки аз љињати истифода универсалї
мебошанд, яъне онро дар чандин фанњои таълимї мутобиќ
кардан мумкин аст. Методњои мушахасси фанниро бошад,
танњо дар раванди омўзиши фанни махсус истифода бурдан
мумкин аст. Барои таќвияти аќидаи мазкур ба тври зайл
намуна ва кори амалро пешнињод менамоем.
§3.2.1. Усули “Ангезиши зењн”
Усули Ангезиши зењн (їќain stoќming – њуљуми аќлї) аз
љониби Алекс Осборн (ИМА) дар солњои 40-уми асри ХХ
пешнињод шуда, њамчун усули барангехтани андешањо хеле
машњур гаштааст. Ангезиши зењн бештар дар марњилаи
водорнамої истифода бурда мешавад. Он бо маќсади
бахотироварї ва фаъолгардонии донишњое, ки хонандагон
пештар доштанд ва барои бедор намудани шавќу њавас
оиди ќабули ахбори нав, ташкили ваљњњо барои фаъолияти
дар пешистода истифода бурда мешавад. Ангезиши зењн аз
гузориши саволи проблемавї сар мешавад ва аќидањо дар
чорчўбаи ваќти муайян муњокима карда мешавад: фардї,
љуфтї, гурўњї.
Дар методи “Ангезиши зењн” масъала, ё саволњои
кушода гузошта мешаванд, ки чанд љавоби имконпазир
дошта, барои љустуљўйи роњњои њал ё вариантњои гуногуни
љавоб мусоидат намояд.
Маќсадњои асосї:
 гирдоварии андешањо;
 фаъолгардонии хонандагон дар љараёни дарс;
 ба вуљуд овардани вазъияти љустуљў.
Самаранок гузаронидани ин усул аз омилњои зерин вобаста
мебошад:
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1. Интихоби масъалаи кушода/саволњое, ки чанд љавоби
имконпазир доранд;
2. Риояи ќадамњо ва ќоидањои ангезиши зењн.
Ќадамњо ва ќоидањои ангезиши зењн:
1. Савол/масъаларо ба хонандагон пешнињод кунед.
2. Аз онњо хоњиш намоед, ки оид ба савол ё масъалаи
пешнињодшуда, фикру аќидањои
худро иброз доранд.
3. Фикру аќидањои пешнињодшударо нависед.
4. Хоњиш намоед, ки аќидањои худро баён кунанд.
Намуна 1: Савол: «Мошинњо чанд љузъиёт маљуд
доранд?»
Фарз кардем хонандагон чунин фикру аќидањоро пешнињод
менамоянд:
 20000;
 5000;
 15000;
 30000 ѓ.
Намуна 2: Савол: «Ба фикри Шумо нуќсон дар

пайвасти камзўлча ба тана аз кадом сабаб пайдо
шуданаш мумкин аст?»
Фарз кардем хонандагон чунин фикру аќидањоро
пешнињод менамоянд:
 кўндаланг ва барќад набудани матоъ;
 дуруст набуридани ќолаб;
 тарзи нодуруст муайян кардани љойи
буриши моилигии гиребон;
 мањкам накардани ќолаб ба матоъ бо
сўзанак ва ѓ.
Ин аќидањо бе ягон шарњ дар тахтаи синф, ё дар
ќоѓаз навишта мешаванд. Сипас, њар як аќида аз тарафи
хонандагон шарњ дода мешавад.
Ќайд кардан зарур аст, ки омўзгор андешањои
хонандагонро бояд ќадр кунад. Аќидањо танќид карда
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нашаванд. Кор то замоне идома меёбад, ки фикру мулоњизањо
шунида шаванд. Фикру мулоњизањои пешнињодшуда аввал
ќайд, сипас муњокима ва тањрир мешаванд. Муаллим ба
фикру мулоњизањои бењтарин такя карда, онњоро бо мавзўъ
алоќаманд намуда, ба ќисми асосии дарс мегузарад.
Дар натиља хонандагон:
 фикру мулоњизањои худро баён мекунанд;
 донишњои худро ба хотир меоранд;
 дар рафти дарс фаъолона иштирок мекунанд;
 андешањои якдигарро муќоиса мекунанд ва ѓ.
Тавсия ба омўзгор: Вазифаи ин бањсу муњокима кардан
сари як масъала нест. Барои ин усул ваќти зиёд сарф накунед, таќрибан 5-7 даќиќа кифоягї мекунад.
§ 3.2.2. Усули “Кластер” (хўша)
Кластер (clastўќ – хўша, даста) усули гирдоварии
андешањои хонандагон доир ба ягон мавзўъ, мафњум буда,
дар шаклњои гуногун тасвир меёбад. Ин усул аз тарафи
мутахассиси проблемањои эљодї Тони Бюзан кор карда
шудааст. Ин усул имкон медињад, ки хонандагон барои фикр
намудани мавзўи дар пеш истода сафарбар шаванд.
Дар марказ як мафњум, савол ё проблемаи мавзўи нав
навишта мешавад. Вазифаи хонандагон аз он иборат аст, ки
маълумотњои доштаашонро оиди он нависанд. Ин имкон
медињад, ки хонандагон њамаи андешањои баёншударо дар
як љо гирд оварда, дар баробари шунидани онњо боз аёнї
бо онњо шинос гарданд.
Маќсадњо:
 гирдоварии андешањои хонандагон;
 бунёди вазъияти љустуљў;
 инкишофи малакањои баёни мухтасари фикр;
 омўзиши роњњои гуногуни гирдоварии андешањо;
 пешнињод кардани маълумотњои иловагї;
 муайян кардани дониши хонандагон доир ба
мавзўъ.
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Марњилањои кор њангоми тањияи кластер:
Марњилаи якум

– дар маркази тахтаи синф (ё вараќи сафед) доира тасвир карда мешавад, ки дар
дохили он мафњум ва ё калимаи асосии
мавзўи нав навишта мешавад, ки ѓоя,
маќсади асосии дарсро ташкил мекунад;

– хонандагон дар атрофи мавзўъ, мафњум
ва
ё калимаи асосї андешањои худро
Марњилаи дуввум
менависанд. Дар натиља, дар атрофи ин
калима ё ибора, ѓояњо, далелњо, ё симоњое,
ки онро зоњир менамоянд, гирд оварда
мешаванд;

Марњилаи сеюм

– пас аз хондани китоб, шарњи муаллим,
хонандагон
ба
тањлил
ва
низом
даровардани маводди омўхташуда оѓоз
менамоянд. Хонандагон байни андешањо
алоќаи мувофиќро барќарор намуда,
онњоро вобаста ба мазмунашон ба гуруњњо
муттањид мекунанд;

– андешањои навишташуда, бо хатњои рост
бо мафњум, ё калимаи асосї пайваст карда
Марњилаи чорум
мешаванд. Дар натиља як сохтор ба вуљуд
меояд, ки фикрњоро ба таври графикї
инъикос менамояд.
Шакли кластер гуногун шуда метавонад: ба монанди
«хўша», ваќте ки аз аќидањо ташаккул меёбад ва дар гирди
мавзўи онњо навишта мешавад. Њангоми навишти аќидањо
алоќањои байнињамдигарии онњо муайян карда мешаванд.
Муњим он аст, ки хонандагон миќдори зиёди алоќањоро
ёбанд ва вобаста ба он кластер ду намуд мешавад: кластери
сода ва кластери мураккаб.
Дар маркази худ як мафњуми асосиро дорад, ки дар
гирди он якчанд мафњумњои ба он тобеъ мављуд буда, ин
мафумњо низ зермафњумњои ба худ тобеъро доранд.
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Намунаи кластери сода:
Масъала: Ањамияти сабзавот барои организми одам.
Кадом намуди ѓизо дар таркиби хўрок буда ба организми
одам заруранд?

Намунаи кластери мураккаб:
Масъала: «Дар бораи сўрохкунии филиз (метал) чї
медонед?»
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Дар натиља хонандагон:
 оиди мафњум, ё мушкилоти асосї љуќур андеша карда,
донишњояшонро оиди он ба хотир меоранд;
 бо шумораи муайяни шохањо андешањояшонро баён
ва ќайд мекунанд;
 барои исботи андешањои худ далел меоранд;
 ќисматњои асосии маълумотро аз умумї
људо
мекунанд;
 фикри якдигарро гўш мекунанд.
Тавсия ба омўзгор: Дар усули хўша иртибот,
пайвастагии мантиќї, пайдарпайии фикру андешањо муњим
аст, то идрок осон гардад. Усули хўшаро дар машѓулиятњои
гуногун ва фанњои мухталиф танњо аз рўи зарурат истифода
бурдан мумкин аст.
§ 3.2.3. Усули «Чархи аќидањо»
Усули «Чархи аќидањо» барои гирдоварии миќдори муайяни
(4, 6, 8, 12) андешањо доир ба мафњум ё мавзўъ дар шакли шохањои
гирдгардон аст. Омўзгор ин усулро дар мавридњое истифода
мебарад, ки агар масъалаи људо кардани чизњои нисбатан муњим
ба миён ояд.
Дар маркази «чарх» мафњум, савол ё мушкилоти мавзўи нав
навишта мешавад. Вазифаи хонандагон аз он иборат аст, ки ду
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ё чор нафарї кор карда, маълумотњои доштаашонро оид ба ин
мавзўъ нависанд.
Маќсадњо:
 бедор намудани шавќу њавас;
 муайян кардани сарњади донишњои мукаммал;
 муайян кардани донишњои нопураи мављуда;
 људо карда тавонистани чизњои муњим;
 инкишофи малакањои тањлил ва хулосабарорї.
Ќадамњои истифода бурдани ин усул:
1.
Дар маркази наќша мушкилот ва ё масъалаеро, ки
њал кардан зарур аст, нависед.
2.
Омўзгор аз хонандагон хоњиш менамояд, ки
аќидањо, ё далелњои асосиро вобаста ба мушкилот, ё масъалаи
дар марказбуда дар шохањои чарх ќайд кунанд. Агар далелњо
камї кунанд, хонандагон метавонанд саволњои худро вобаста
ба мушкилот, ё масъалаи дар марказбуда нависанд.
3.
Гурўњњо фаъолияти худро муаррифї мекунанд
(чунин фаъолият бештар дар кори гурўњї гузаронида мешавад)
4.
Омўзгор муаррифии гурўњњоро бодиќќат гўш
карда, мубоњиса ташкил менамояд.
Намунаи 1:
Масъала: «Номи касбњои истењсолоти чўбкоркунандаро
медонед?
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Намунаи 2:
Масъала: «Дар бораи амалиёти њосил кардани нахи
пахта ва матои пахтагї чї медонед? Аќидањои худро баён
кунед.»

Бояд зикр намуд, ки «Чархи аќидањо» метавонад аз ададњои
гуногун: бо миќдори 4, 6, 8, ё 12 иборат бошад. Ин аз маќсадњои
мушаххас ва сатњи омодагии хонандагон вобаста аст.
Тавсия ба омўзгор: Њангоми иљрои супориш хонандагон
шояд миќдои муайяншудаи аќидањоро пур карда натавонанд. Дар
ин њолат шумо метавонед ба хонандагон навиштани саволњоеро,
ки онњо ба он љавоб гирифтан мехоњанд пешнињод намоед.
Муњим: пура кардани њамаи «аќидањо» мебошад. Ин усулро њам
дар фаъолияти гурўњї ва њам дар фаъолияти дунафарї истифода
бурдан мумкин аст.

§ 3.2.4. Харитаи андешањо
Харитаи андешањо (харитаи
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консептуалї,

хари-

таи фарзї, консепсияи картографї, харитаи зењн) усули
пешнињод ва алоќаманд гардондани фикрњост. Ќоидањои
асосии харитаи консептуалиро дар солњои 60-ум профессор
Љозеф Новак аз Донишгоњи Корнел кор карда баромад.
Сохтани чунин харита имкон медињад, ки андешањо
аз рўйи муњим буданашон ба як тартиби муайян, аз њисоби
шохањо ба як сохтор дароварда шавад. Андешањо ба воситаи
рамзњо, ранг, њаљми њуруф ва ѓайра ќайд мегарданд. Алоќаи
байни онњо нишон дода мешавад.
Маќсадњо:
 инкишофи тафаккури эљодї;
 нишон дода тавонистани алоќаи байни андешањо;
 љобаљо кардани мулоњизањо аз рўйи ањамият ва тартиб;
 ќайди фикру мулоњизањои
асосї ва андешидани
аќидањои нав.
Ќадамњо:
 Мавзўъ ё масъалаи асосиро дар байни (ё росту чап)
вараќи сафед нависед.
 Аз хонандагон хоњиш намоед, ки андешањои худро
дар атрофи масъалаи асосї нависанд.
 Ба хонандагон фањмонед, ки алоќаи байни
фикрњояшонро дар харита бо рамз, тирча ва бо
рангњои гуногун оро дињанд.
 Кори гурўњро муаррифї намоянд.
Намуна:
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Таъкид: Шумо аз масъалаи асосї оѓоз карда, онро ба
шохчањо (шохчаи 2, 3 ва ѓ.) људо кунед. Андешањои муњимро
чун навдањо дар атрофи он љойгир намоед. Алоќаи онњоро
нишон дињед.
Тавсия ба омўзгор: Усули мазкур имкон медињад, ки
хонандагон дар наќша ахбори њаљман зиёдро гирдоварї
намоянд. Шумо метавонед ин усулро њангоми алоќаманд
кардани масъала (мафњум, мавзўъ) -њои дарсњои гузашта
истифода баред. Азбаски дастгоњи харротии чўбкоркунанда
аз ќисмњо иборат аст, кор фармудани ин усул мувофиќи
маќсад аст.
§ 3.2.5. Усули «Шаршара»
Усули «Шаршара» (Каскад) барои ба ќисмњо људо
кардани калимањо, мафњумњо ва дар корњои амалии фанни
технология (таълими мењнат) истифода мешавад. Онро
њангоми тањлил ва таљзияи мафњум, назарияњо ва дар кори
амалї истифода бурдан айни муддаост.
Маќсадњо:

тањлилу таљзия карда тавонистани
калимањо, мафњумњо ва кори амалї;

инкишофи малакањои хулосабарории
дедуктивї (аз кулл ба љузъ);

омўхтани тарзњои нави фаъолият.
Ќадамњо:
1. Як, ду ва се мафњум (мавзўъ, масъала) ё пайдарпайии
кори амалиро интихоб намоед;
2. Мавзўъ, масъала, мафњум ва ё пайдарпайии кори амалиро
дар тарафи чапи лавњи синф нависед;
3. Аз хонандагон хоњиш намоед, ки мавзўъ ва пайдарпайии
кори амалиро ба ду-се ќисмати асосї људо кунанд;
4. Ќисматњои асосиро пас аз мавзўъ, масъала, мафњум ва ё
пайдарпайии кори амалиро овардашуда ќайд кунед ва
бо тирча алоќаманд намоед;
4. Фаслњои асосиро боз ба ќисматњо људо кунед (андешањо
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ё тартиби иљрои кори амалиро бояд кўтоњ ва мухтасар
шарњ дода шаванд) ва бо тирча алоќаманд намоед;
5. Наќша шакли шаршараро мегирад.
Намунаи 1 (барои писарон):

Намунаи 2 (барои духтарон)

Таъкид: Њангоми тартиб додани шаршара якчанд
ќисмњои наќшаро аз як тараф ба тарафи дигар гузаронидан
мумкин аст. Он барои аз нав дида баромадани ин ё он
ќисмат имконият медињад. Усули мазкурро бештар дар кори
гурўњї ташкил кардан тавсия мешавад.
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Тавсия ба омўзгор: Усули мазкур бештар дар давраи мулоњизаронї, яъне пас аз омўхтани мавзўи нав, барои
ба ёд овардани мавзўъ (масъала)-и омўхташуда истифода
мегардад. Шумо аз рўйи диди худ љойи ќисматњоро иваз
намоед, яъне ќисматњои наќшаро аз як тараф ба тарафи
дигар кўчонед. Пас аз тартиб додани наќша саволњое ба
шогирдон пешнињод намоед, ки фикронии онњоро инкишоф
дињад.
§ 3.2.6. Усули “Шарњи категориявї”
Категория – маљмўи ашё, њодисањо ва далелњоест, ки
бо баъзе хусусиятњои ягонаи худ ба њамдигар муттањид
шудаанд.
Усул барои муттањид кардани калимањо, мафњумњо
ва амалњои мушаххас дар асоси аломату хосиятњои муайян
истифода мешавад. Онро њангоми љамъбасти ангезиши
зењн гурўњбандии калима, мафњум ва назарияњо истифода
бурдан аст.
Маќсадњо:
 Дар асоси аломату хусусиятњо муттањид карда
тавонистани андешањои пешнињодшуда;
 Гурўњбандї кардани калимањо, мафњумњо, олотњо
ва амалиётњо мувофиќи категорияњо;
 Инкишофи малакањои хулосабарории индуктивї (аз
љузъ ба кулл);
 Инкишофи нутќи хаттии хонандагон.
Инро чї тавр иљро кардан мумкин аст?
Ќадамњо:
1. Доир ба масъала ва маќсад “Ангезиши зењн” гузаронед
ва андешањоро ќайд кунед.
2. Дар муќобили андешањо якчандто (3-4) категорияњоро
нависед (категорияњоро аз хонандагон пурсед).
3. Аз хонандагон хоњиш намоед, ки фикру мулоњизањро
ба категорињо људо карда, дар гурўњњо муттањид
созанд. (бо ишораи пайкон)
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Намунаи 1:
Ангезиши зењн
Савол: Шумо кадом масолењ ва мафњумњоеро номбар
карда метавонед, ки ба њунарњои халќї вобаста бошанд?
Масолењ ва
мафњумњо

Муайянкунии самти
категорияњо

Катигорияњо

Гил
Металлтахта
Кулолгарї
Пахпардоз
Хок
Исканаќаламњои
чўбин
Сикказанї
Ангоб
Лўлапардоз
Чокапардоз
Гилбум
Гаљкорї
Гаљ
Болѓаи махсус
Ифодаи шакли дигари шарњи категориявиро низ
истифода намудан мувофиќи маќсад мебошад.
Намунаи 2:
Калимањоро дар љадвал мувофиќ ба категорияњояшон
нависед.
Муњаррики барќї, наќш, чўби санавбар, кошин,
белча, лок, катибавї, гира,поя, гирењ, дарахти чормаѓз, семент, ширеш, искана, геометрї, ќаппаки пеш, ислимї, болѓаи
чўбї, ќаппаки оќиб, обтарозу.
№

Дастгоњи харротии
Кандакорї Кошинкорї
рахпечбур

1.
2.
3.
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Наќќошї

4.
5.
Намунаи 3:
Номи умумии калимањоро ёбед.
1. Штангенсиркул, микрометр, штанумќсанљ, рейсмус,
љадвал......(асбобњои ченкунанда)
2. Арра, ранда, искана, парма, болѓа, ........
(асбобњои
дуредгарї)
3. Паргор, хаткашак, ќалам, лекала, ........
(асбобњои
наќшакашї)
4. Чўтка, лок, ранги обї, ранги равѓанї, ќоѓази сунбода, ....
(асбобњои рангубор)
5......
Таъкид:
Њангоми
гурўњбандии
мулоњизањо
хонандагон номи баъзе аз категорияњоро таѓйир дода ё
илова карда метавонанд. Ба миён омадани катигорияи нав
низ имконпазир аст.
Тавсия ба омўзгор. Усули мазкурро Шумо дар
мавридњои гуногуни дарс (ба хотир овардани дониши
мављуда, дарк кардани мазмуну мундариљаи масъалаи нав,
мулоњиза рондан оид ба масъалаи нав) истифода бурда
метавонед. Истифодаи ин усул дар дарсњои технология
(таълими мењнат) самарабахш аст.
§ 3.2.7. Диаграммаи Венн
Диаграмма аз љониби Љон Венни файласуф, математик
ва мантиќшиноси британї дар солњои 1881-уми асри Х1Х
таълиф шудаст.
Диаграммаи Венн – усулест барои ёфтани фарќ ва
умумияти мафњум, њодиса, ашё ва муќоисаи онњо. Омўзгор
метавонад онро дар муќоисаи симоњои мусбат ё манфии
матн, фарќи ашёњои гуногун аз рўйи мазмуни он истифода
барад. Талабагон монандї, фарќ ва муќоисаро дар дафтари
худ, ё лавњи синф менависанд.
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Маќсадњо:
 тањлил ва таркиб карда тавонистани ашёву њодисањо;
 муќоиса ва фарќ карда тавонистани ашёву њодисањо;
 ёфта тавонистани хислатњои умумии ашёву њодисањо;
 инкишофи ќобилиятњои тањлиливу хулосабарорї.
Ќадамњои истифода бурдани ин усул:
1. Ба хонандагон масъаларо пешнињод кунед;
2. Аз хонандагон хоњиш намоед, ки дар атрофи ин масъала фикр карда (ашёњо, њодисањо ва ѓ.), фарќият
ва умумиятро муайян намоянд;
3. Хонандагон дар вараќи сафед ду давраи ба њам пайвастро тасвир мекунанд;
4. Онњо дар ќисматњои чапу рости давра фарќиятњо ва
дар мобайни он умумияти масъалаи пешнињодшударо ќайд мекунанд;
5. Њар як намояндаи гурўњ кори худро муаррифї мекунад.
Намунаи 1. (барои писарон)
Масъала: Фарќият ва умумияти пўлод ва чўян нишон
дињед.
Тавсия ба омўзгор: Диаграммаеро, ки дар он даврањо њамдигарро мебуранд, дар њолате истифода бурдан лозим аст,
ки хонандагон пур кардани се давраро (бе буриш) аллакай
омўхта бошанд. Масалан, хонандагонро ба се гуруњ таќсим
мекунем ва ба гурўњњо чунин супоришњоро медињем:
Гурўњи 1 – хусусиятњои асосии пўлодро нависед;
Гурўњи 2 – хусусиятњои асосии чўянро нависед;
Гурўњи 3 – хусусиятњои умумии пўлод ва чўянро нависед.
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Намунаи 2. (барои духтарон)
Масъала: Фарќият ва умумияти абрешими сунъї (вискозї)
аз абрешими синтезї (капрон)-ро нишон дињед.
Гурўњи 1 – Хусусиятњои абрешими сунъї (вискозї)
-ро нависед;
Гурўњи 2 – Умумияти хосияти матоъро нависед;
Гурўњи 3 – Хусусиятњои абрешими синтезї (капрон)
-ро нависед.
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Дар натиља хонандагон:
 Ашё, ё њодисаро ба ќисматњои фарќияту умумият
људо мекунанд;
 Ба андешањои худ мисол меоранд;
 Фарќияту умумияти ашё, ё њодисаро нишон
медињанд;
 Дар гурўњ кор мекунанд.
§ 3.2.8. МЕТОДИ «ИНСЕРТ»
(I – intўќactivў – њамкорї, N – noting – худфаъолият,
S – systўm – ќайди системавї, Е – ўffўctivў – босамар, Ќ –
ќўading – хондан ва мулоњиза кардан, Т – thinking – фикр
кардан)
ИНСЕРТ њамчун системаи нишонагузорист. Системаи
нишонагузорї имконият медињад, ки бо матнњои серахбор
кори самаранок ташкил карда, маълумоти ба даст
овардашуда, ба тартиби муайян дароварда шаванд.
Истифодаи рамзњои махсус («v», «+», «-», «?») имконият
медињад, ки ахборот нишонагузорї ва ќайд гарданд.

Маќсадњо:
 мањорати дарёфти мустаќилонаи ахбори даркорї;
 тањлил карда тавонистани ахбор;
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ташаккул додани малакањои хониш бо
дарки мазмун;

маълумоти ба даст овардашударо ба
низоми муайян дароварда тавонистан.

арзёбї карда тавонистани ахбор.
1. Аз хонандагон хоњиш карда мешавад, ки дар бораи
... (масалан: “Дар бораи “Маълумот оид ба равандњои
технологї дар соњаи саноати масолењи бинокорї” чї медонед?”) гўянд. (Бо усули “Ангезиши зењн” аќидањо љамъ мешаванд.)
2. Пас аз баён намудани фикру андешањо барои хондан
матн (дар сањ. ...) пешнињод мегардад.
3. Ба хонандагон фањмонед, ки њангоми хондани матн
дар њошияи (сархат) матн бо ќалам нишонањои зеринро
гузоранд: “V”, “+”, “-“, “?”.
Аз хонандагон хоњиш намоед, ки баъд аз мутолиа ва
нишонагузории матн дар дафтар љадвали ИНСЕРТ тасвир
намоянд ва аз рўйи аломатњои гузошташуда ќисматњои
љадвалро пур кунанд.
Љадвали «Инсерт»
“V”

“+”

“–”

“?”

(медонам)

(ахбори нав)

(мухолифат
пайдо шуд)

(савол
дорам)

4. Ќисматњои љадвал бо навбат муњокима мегарданд.
5. Барои муњокима чунин саволњоро додан мумкин
аст: «Дар матн бо кадом ахбори шинос дучор омадед?»,
«Чї чизи нав фањмидед?», «Дар кадом масъала мухолифат
ба вуљуд омад?», « Кадом саволњо пайдо шуданд?», ва ѓайра.
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Намунаи 1.
Маълумот оид ба равандњои технологї дар соњаи саноати масолењи бинокорї.
Ин соњаи саноати сабук асосан барои сохтмони манзиливу маъмурї, хољагии ќишлоќ ва ѓайра масолењи лозимиро истењсол менамояд.
Сохтори ин соњаро корхонањои соруљ (семент)-барорї, комбинатњои истењсоли масолењи асбесту семент
(монанди шифер, ѓулбањо ва дигар масолењ), заводњои
хишт, черепитса, плиткањои рўйкашкунї, корхонаи конструксияњои оњану бетонї, комбинатњои хонасозї, узелњои
бетон ва дигар омехтањоро тайёркунанда, корхонаи истењсоли оњаксанг, гаљ, алибастр, комбинати масолењи ѓайримаданї, корхонаи истењсоли ќоѓазњои рўйкашкунанда ба
мисли тол, пергамин, рубероид ва ѓайра, ташкил медињад.
Саноати бинокориро соњањои саноати чўбу љангал
бо масолењи чўб, муассисањои дигар бо конструксияњои
чўбин, ба мисли дару тирезањо, фаршњои тайёр ва ѓайра,
соњаи саноати химия бо масолењи рангу ороишї таъмин
менамоянд, заводњои соњаи мошинасозї бо маснуоти металлии гуногун ба монанди симмехњо, ќулф, ошиќу маъшуќ, дигар фурнитурањо барои мебел, комбинати шиша
бошад, бо шишаи тиреза ва дигар маснуоти шишагї таъмин менамоянд.
Корњои сохтмон бошад, аз тарафи муассисањои конструксияи сохтмон иљро карда мешавад, ки ба онњо трести
бинокорї, идорањои бинокорї, колоннањои механиконида
ва ќитъањои (участка) бинокорї иљро карда мешавад.
Истењсоли баъзе аз масолењи бинокорї: Истењсоли соруљ (семент). Соруљ аз хоки махсусе, ки маргелї номида
мешавад ва аз омехтаи як њисса хок ва се њисса оњаксанг
иборат мебошад. Дар натиљаи пухтан дар ќўрањои ѓулбагии даврзананда, дар њароратњои то 1400-15000С њосил
карда шуда, дар хотимаи амалиёт он осиё карда мешавад.
Истењсоли хишти пухта. Аз хоки оддї, ки пешакї бехта, лой тайёр карда шуда, бо новањои махсус, ки андозањои
лозимиро доранд, равона карда мешавад.
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Аз ин лой бо ёрии корди сими ѓафсии хишт бурида гирифта мешавад. Пас аз хушконидан хиштро ба тагмонњои
махсус љойгир намуда, ба ќўрањои њалќагї љойгир мекунанд. Дар ин ќўрањо хишт дар давоми 48 соат аз њарорати
паст сар карда мунтазам то нуќтањои њарорати баланд 900
-10000С њаракат мекунанд ва аз ин нуќта боз ба љойњои њарораташ паст будаи ќўра рафта хунук мешавад ва аз ќўра бо
ин тагмон берун оварда мешавад.
Истењсоли оњаксанг. Аз сангњои махсус дар ќўрањо дар
њарорати то 10000С дар муддати то 10-12 соат пухта мешавад.
Истехсоли шифер. Барои истењсоли шифер аз омехтаи
асбест ва семент лой тайёр карда, аз он љо бо тарзи ќолибкунии вараќањои шифер ба шакли зарурї оварда мешаванд.
Пас ин вараќањо хушконида мешавад.
Истењсоли бетон. Барои истењсоли бетон санги майда
кардашуда бо семент ва об омехта карда мешаванд. Барои
ин омехтакунакњои механикиро истифода мекунанд.
Истењсоли лойњои бинокорї. Онњо аз ќумњои гуногунтаркиб бо оби оњак ва семент, ё бе семент тайёр карда шуда,
вобаста ба таркибашон тамѓахои гуногунро доранд. Њамин
тавр масолењи бинокории гуногун бо технологияњои гуногун тайёр карда мешавад.
Индустрияи сохтмон. Њамаи корњои сохтмонї ба монанди сохтани сарбанд, пойгоњи барќї, роњи оњан, бандар,
обанбор, ќалъа, роњи мошингард, наќб, хати метрополитен,
кон, комбинат, корхонањо, бинои маъмурї ва истиќоматї,
кўпрук, хати газ, нефт, љараёни барќ наќлкунанда ва ѓайра аз љониби индустрияи сохтмон иљро карда мешавад. Ин
соњаи сохтмон вобаста ба корњои иљрошаванда аз техника
ва технологияи гуногун истифода мекунад. Масалан, барои
сохтани роњ, канал, обанбор аз экскаватор, булдозер ва дигар мошинањои махсус истифода менамояд. Барои иљрои сохтмони биноњои маъмурию истењсолї ва истиќоматї бошад
аз кранњои борбардор ва дигар механизмњо васеъ истифода
бурда мешавад. њама гуна амалиёт оид ба таъмини биноњо
бо љараёни барќ, нуќтањои обу ташноб, газ, нуќтаи телефон ва радио, корњои рангубор ва ороиш, системањои шамолдињї ва ѓайра аз љониби муассисањои гуногун ба сомон
расонида мешаванд.
127

V
(медонам)
Саноати
бинокориро
соњањои саноати
чўбу љангал бо
масолењи
чўб,
муассисањои
дигар
бо
конструксияњои
чўбин, ба мисли
дару тирезањо,
фаршњои тайёр
ва ѓайра, соњаи
саноати химия бо
масолењи рангу
ороишї таъмин
менамоянд.

+
–
(ахбори нав) (шубња, мухолифат)
Дар
Аз ин лой
натиљаи
бо ёрии корди
пухтан дар
сими ѓафсии
ќўрањои
хишт бурида
ѓулбагии
г и р и ф т а
даврмешавад.
зананда, дар Пас
аз
њароратњои хушконидан
то 1400хиштро
ба
15000С њосил т а г м о н њ о и
карда шуда, махсус љойгир
дар хотимаи намуда,
ба
амалиёт он
ќ ў р а њ о и
осиё карда
њ а л ќ а г ї
мешавад.
љ о й г и р
мекунанд.

?
(савол дорам)
О н њ о
аз
ќумњои
гуногунтаркиб
бо оби оњак
ва семент, ё бе
семент
тайёр
карда
шуда,
вобаста
ба
таркибашон
т а м ѓ а х о и
гуногунро
доранд.

Дар љадвали мазкур ишорањо чунин ифода мешаванд:
V
?
+
Инро
Бароям нав
Фикрам дар
Бароям
медонистам.
аст.
ин бора дигар нофањмост.
буд.
Намунаи 2. (барои духтарон)
1.Аз хонандагон хоњиш карда мешавад, ки дар бораи
касбу њунарии миллї, љулоњї чї медонед? Гўянд, бо усули
“Ангезиши зењн” аќидањо љамъ мешаванд.
2.Пас аз баён намудани фикру андешањо барои хондан, матн
(дар сањ. 157) пешнињод мегардад.
3.Ба хонандагон фањмонед, ки њангоми хондани матн дар
њошияи (сархат) матн бо ќалам нишонањои зеринро гузоранд: “V”, “+”, “-“, “?”.
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Маълумоти умумї оид ба касби љулоњї
Бофандагони машњури ќадим, ки бо кешбофї
ва љулоњї шўњрат пайдо карданд, арабњо
мебошанд. Онњо наќшу нигори мураккабро 2
њазор сол пеш кашф карданд.
Дар Фаронса дар аввали асри ХII каллапўшњои
занона, дастпўшакњо ва дар асри ХII-ХV љуроб
њатто либоси болопўш мебофтанд. Оњистаоњиста ин намуди љулоњї дар Аврупо пањн
шудааст.
Намудњои бофтањои дарёфтшударо дар асри
ХII испанињо, италиявињо ва як аср баъд
фаронсавињо, шотландињо, англисњо омўхтанд.
Аввалин дастгоњи бофандагии механикї аз
тарафи кї ихтироъ карда шудааст?
V
(медонам)

+
(ахбори нав)

–
(шубња, мухолифат)

V

+

–

?

?
(савол дорам)

Дар Фаронса
Бофандагони дар аввали
маш-њури
асри ХII
Намудњои
ќадим, ки
каллапўшњои
бофтањои
бо кешбофї
занона,
Аввалин
дарёфтшударо
ва љулоњї
дастпўшакњо
дастгоњи
дар асри ХII
шўњрат пайдо ва дар асри
бофандагии
испанињо,
карданд,
ХII-ХV љуроб
механикї
италиявињо
арабњо
њатто либоси
аз тарафи
ва як аср баъд
буданд. Онњо болопўш
кї ихтироъ
фаронсавињо,
наќшу нигори мебофтанд.
карда
шотландињо,
мураккабро
Оњиста ин
шудааст?
англисњо
2 њазор сол
намуди
омўхтанд.
пеш кашф
љулоњї дар
карданд.
Аврупо пањн
шудааст.
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Тавсия ба омўзгор: Баъди хондани матн ва гузоштани
ишорањо, хонандагонро ба гурўњњои хурд муттањид
карда, натиљањоро муњокима кардан бо маќсад аст. Ваќте,
ки хонандагон дар гурўњ мубоњиса мекунанд, мавзўъ ё
масъаларо хубтар мефањманд.
§ 3.2.9. Усули МДД
Усули МДД (ихтисораи «Медонам», «Донистан
мехоњам», «Донистам») усули љустуљўйї - тадќиќотї буда,
барои фаъолона њал карани масъалаи нав ёрї мерасонад.
Ин метод барои фањмиши амиќи мазмун ва мундариљаи
матн бо истифода аз ММД гузаронида мешавад.
Маќсадњо:
 муайян кардани савияи дониши мављудаи хонандагон;
 ташаккули малакањои ба худ бањо додан;
 инкишофи малакањои кор бо матн;
 муќоисаи донишњои мављуда ва донишњои навомўхтаи
хонандагон.
Ќадамњои иљро кардани ин усул:
1. Аз рўйи маќсад ва мавзўи дарс ангезиши зењн
гузаронида мешавад.
2. Хонандагон он чизеро, ки дар бораи ашё, њодиса ва
ё мафњум медонад, дар сутуни якум менависанд.
3. Ба онњо савол дода мешавад, ки оид ба мавзўи
дарс чиро донистан мехоњанд ва онњо сутуни дуюмро пур
мекунанд.
4. Пас аз хондани матн, ё тамошои видеои таълимї ба
сутуни дуюм баргашта, муайян мекунем, ки хонандагон ба
кадом саволњои худ љавоб ёфтанд.
5. Он љавобњо ба сутуни сеюм навишта мешаванд.
6. Сипас, сутуни аввал бо сутуни сеюм муќоиса ва
тањлил карда мешавад.
Љараёни пур кардани љадвали ММД -ро ба се марњила
таќсим кардан мумкин аст:
Марњилаи аввал «Медонам». Хонандагон он чизеро,
ки дар бораи ашё, њодиса ва ё мафњум медонанд, навишта
мешавад.
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Марњилаи дуюм “Донистан мехоњам” Хонандагон он
чизеро, ки дар бораи ашё, њодиса ва ё мафњум донистан, ё
фањмидан мехоњанд навишта мешавад.

Марњилаи сеюм “Донистам”. Хонандагон он чизеро,
ки дар бораи ашё, њодиса ва ё мафњум фањмиданд, навишта
мешавад.

Дар марњилаи сеюм, сутуни 1 (“Медонам”) бо сутуни 3
(“Донистам”) муќоиса карда мешавад. Яъне, хонандагон
донишњои мављудаи худро бо маълумотњои нав муќоиса
мекунанд.
Намунаи 1. (барои писарон) Мавзўъ: Чўб ва тахта.
Савол барои ангезиши зењн: Дар бораи чўб ва тахта чї
медонед?
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Медонам

Донистан
мехоњам

- танаи дарахт,
- барои сохтусоз.
- танаи дарахт,
Тахтаро
- барои сохтусоз. аз дигар
мањсулоти
чўбї чї
хел фарќ
мекунанд?
- танаи дарахт,
Тахтаро
- барои сохтусоз. аз дигар
мањсулоти
чўбї чї
хел фарќ
мекунанд?

Донистам

- њангоми барќад буридани танаи дарахтон
мањсулоти гуногуни
чўбї њосил мешавад:
чўби чортарош, чўби
дутарош, тахтањо,
лавњањо, чорякчўб,
пушттахта;
- тахта мањсулоти
чўбиест, ки ѓафсиаш то
100 мм ва бараш зиёда
аз дучанди ѓафсиаш
мебошад.

Намунаи 2. (барои духтарон)

Савол барои ангезиши зењн: Дар бораи машотта
чї медонед?
Медонам

Донистан
мехоњам

Донистам

Соли 1893
якумин бор
муассисаи
машотта дар
Чикаго ташкил
карда шуд.
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Соли 1893
якумин бор
мактаби
машотта дар
Чикаго ташкил
карда шуд.

Таърихи
муфассали
пайдоиши касби
машотта

Соли 1893
якумин бор
мактаби
машотта дар
Чикаго ташкил
карда шуд.

Якумин бор касби
машотта дар Шарќи
ќадим пайдо шуда,
машоттањо дар байни
рўњониён фаъолият
мебурданд. Онњо ба
ороиши мўй машѓул
Таърихи
буданд. Агар кас бемор
муфассали
пайдоиши касби
шавад, мўйи сарро
машотта
мебуриданд ё кўтоњ
мекарданд. Баъдтар ин
касб дар Мисри ќадим ва
Юнони ќадим тараќќї
кард. Ба касби машотта
бештар табибон машѓул
мешуданд.

Дар натиља хонандагон:
 аз рўйи ќисматњои љадвал андешањояшонро тањлил
мекунанд;
 ба саволњо љавоб љустуљў мекунанд;
 донишњои мављудаи худро бо маълумотњои нав
муќоиса мекунанд;
 мулоњизањои худро баён мекунанд;
 бо якдигар мубоњиса мекунанд.
Тавсия ба омўзгор. Њангоми бори аввал гузаронидани
усули «МДД» љадвали онро дар лавњи синф ё вараќаи калон
тасвир намоед ва бо ањли синф якљоя онро пур кунед. Пас аз
ташаккули малакањои кори шогирдон бо ин усул, метавонед
онро дар гурўњњои хурд (дунафарї, сенафарї) татбиќ
намоед.
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§ 3.2.10. Усули «Т- схема»
Ин усул барои љамъоварии аќидањои ба њам зид мебошад,
ки љадвали он шаклан ба њарфи «Т» монанд аст. Ба воситаи
усули мазкур саволе гузошта мешавад, ки љавобњои зеринро
талаб мекунад: «ња - не», «тарафдор - муќобил», «бартарї –
камбудї», «+» ва «-», «мусбат – манфї» ва диг.
Ин метод ба хонандагон барои ба мубоњиса омода
шудан ёрї мерасонад.
Маќсадњо:
 ба хотир овардани маълумотњои пештар омўхташуда;
 мустањкам кардани донишњои мављуда;
 муттањид гардонидани хонандагон њангоми кори
гурўњї;
 ташкил намудани мубоњиса.
Ќадамњои иљро кардани ин усул:
 хонандагонро ба гурўњњо људо кунед;
 аз хонандагон хоњиш намоед, ки љадвали иборат аз ду
сутун (ба монанди њарфи «Т»)-ро тасвир намоянд;
 дар сутуни аввал «ња» нависанд, дар сутуни дуюм
«не»;
 якчанд андешањои дурусту нодурустро дар шакли
рўйихат дар лавњи синф нависед;
 аз хонандагон хоњиш намоед, ки дар наќша онро љо
ба љо гузоранд (Бо андешањое, ки онњо розианд, дар сутуни
«ња» нависанд, бо андешањое, ки онњо розї нестанд, дар
сутуни «не» нависанд);
 барои иљрои супориш ба гурўњњо ваќти муайян људо
карда шавад;
 баъди анљоми ваќт гурўњњо љавобњои худро муаррифї
намоянд;
 љавобњои гурўњњо муњокима карда шавад (махсусан,
љавобњои ба њам муќобили гурўњњо).
Намунаи 1. (барои писарон)
1. Яккумин неругоњи барќи гармї соли 1882 дар Ню134

Йорк сохта шудааст?
2. Агар баландии алплатудаи мављи об аз 4 метр паст
бошад трубинаро давр занонида метавонад?
3. Ба ќисмњои таќсимкунанда кабелњо ва ноќилњо дохил
мешаванд?
4. Наќшае, ки дар он таљњизоти барќї нишон дода
мешавад, наќшаи принсипиалї номида мешавад?
5. “Люминифор” аз калимаи лотунї Lѓmўn – рўшної
ва fokos – баранда гирифта шуда, маънояш рўшноидињанда
мебошад?
6. Ќисми барќгузари электропатрон аз дилаки металлї
сохта шудааст?
7. Тартиби кори яхдон бо воситаи дастаки термостат
нигоњ дошта мешавад?
8. Конденсор найчаи рост мебошад?

«ЊА»

«НЕ»

Агар баландии алплатудаи
мављи об аз 4 метр паст
бошад трубинаро давр
занонида метавонад?
Ба ќисмњои таќсимкунанда Наќшае, ки дар он таљњизоти
кабелњо ва ноќилњо дохил барќї нишон дода мешавад,
мешаванд?
наќшаи принсипиалї номида
мешавад?
“Люминифор” аз каЌисми барќгузари
лимаи лотинї Lѓmўn –
электропатрон аз дилаки
рўшної ва fokos – баранда
металлї сохта шудааст?
гирифта шуда, маънояш
рўшноидињанда мебошад?
Тартиби кори яхдон бо
Конденсор найчаи рост
воситаи дастаки термостат
мебошад?
нигоњ дошта мешавад?
Якумин неругоњи барќи
гармї соли 1882 дар НюЙорк сохта шудааст?
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Намунаи 2. (барои духтарон)
1. Мошини љомашўии барќї барои дар шароити хона
шустан, обгардон кардан, афшурдани либос ва ѓайра таъйин
шудааст.
2. Мошинњое, ки механизми либосафшурї надоранд (навъи
СМР)
3. Дар њамаи мошинњои љомашўйи релеи ваќт мављуд нест.
4. Махзани мошинњои љомашўйии навъи СМ, СМР ва
мошинњои дузарфаи нимавтоматї амудї љойгир шудааст.
5.Либосњоро дар махзаи либосшўйї обгардон мекунанд.
6.Ба мошинњои автоматии љомашўйи хокањо барои
љомашўйи дастї андохта мешавад.
«ЊА»

«НЕ»

Мошини љомашўйи барќї
барои дар шароити хона
шустан, обгардон кардан,
афшурдани либос ва ѓайра
таъйин шудааст.
Махзани мошинњои
љомашўйи навъи СМ, СМР
ва мошинњои дузарфаи
нимавтоматї амудї љойгир
шудааст.

Мошинњое, ки механизми
либосафшурї надоранд
(навъи СМР)

Дар њамаи мошинњои
љомашўйи релеи ваќт
мављуд нест.
Ба мошинњои автоматии
љомашўйи хокањо барои
љомашўйии дастї андохта
мешавад.

Либосњоро дар махзаи
либосшўйї обгардон
мекунанд.

Дар натиља хонандагон:
 дарсњои гузаштаро ба хотир меоранд;
 донишњои мављудаашонро мустањкам мекунанд;
 дар гурўњ кор карда, фикри якдигарро гўш
мекунанд;
 бо њамдигар мубоњиса менамоянд.
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Тавсия ба омўзгор: Ин усулро дар шакли бозї, ё мусобиќа
низ гузаронидан мумкин аст. Хонандагонро ба гурўњњо људо
карда, барои њар як љавоби дуруст холгузорї кунед. Гуруње,
ки соњиби холњои зиёд мегардад, ѓолиб мебарояд.
Њангоми дар шакли бозї, ё мусобиќа гузаронидани
ин усул, хонандагони фаъолро ба гуруњњо баробар таќсим
намоед.
§ 3.2.11. Љо баљогузорї
Машѓулияти мазкур бо маќсади ба њар хонанда
фароњам овардани имконияти фикрронии мустаќилона
инкишоф, баёни аќида, шинохта шудан ва тањќиќ шудан
тањия шудааст.
Маводди зарурї: коѓази A 3 ё дигар навъи коѓази
калонњаљм, ќалам, ручка ё маркер
Ќадамњо:
1. Хонандагонро ба чор гурўњ муттањид намоед.
2. Ба њар гурўњ як вараќи коѓази андозаи A3 (ё ягон
коѓази андозаи калонтар) дињед.
3. Њар гурўњ як нафарро њамон «Котиб» интихоб
мекунад. Ин шахс њангоми муњокимаронї аќидаи
њамгурўњонашро сабт мекунад.
4. Аз њар гурўњ хоњиш намоед, ки наќшаи зеринро
кашанд.

5. Њар хонанда аќида ё љавобашро дар хоначањои
берунии наќша менависад.
6. Аъзоёни гурўњ бо навбат аќидањояшонро дар
хоначаи мувофиќ менависанд.
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7. Давраи дар мобайни наќша барои навиштани
аќидаи умумии гурўњ истифода мешавад. «Котиб»
дар ин давра аќидаи умумии гурўњро доир ба савол
ё масъала менависад.
8. Њар гурўњ сипас аќидаи асосии гурўњро ба ањли синф
муаррифї мекунад.
§ 3.2.12. Мизи мудаввар
Дар «Мизи мудаввар» масъала ва савол тарзе гузошта
мешавад, ки он аз њамаи хонандагон љавоби гуногунро
талаб кунад. Савол бояд мушаххас, фањмо ва ба мавзўи дарс
мувофиќ бошад. Он бояд ба дараљаи ќобилияти њар хонанда
мувофиќ бошад, то онњо дар љараёни муњокимаи масъала
иштирок карда тавонанд.
Маводди зарурї: лозим нест
Ќадамњо:
1. Хонандагонро ба гурўњњо муттањид намоед;
2. Ба хонандагон барои муњокима ва баррасї саволро
пешнињод кунед;
3. Ба њар як гурўњ як вараќ дињед;
4. Хонандаи аввал дар вараќ љавоб навишта, онро бо
овози баланд мехонад;
5. Хонандаи аввал вараќро ба њамсинфи дар тарафи
чапаш нишаста месупорад;
6. Хонандаи дуюм як љавоб навишта, онро бо овози
баланд мехонад ва вараќро ба хонандаи дигар
медињад;
7. Њамаи хонандагон бо навбат љавобро дар вараќ
навишта, онро бо овози баланд мехонанд;
8. Вараќ то аќидаашро навиштани хонандаи охирини
гурўњ аз даст ба даст гузаштан мегирад;
9. Сипас гурўњњо ба муаррифии натиљаи корашон
даъват карда мешаванд.
Намуна:
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Омўзгор мепурсад:
1.Раванди технологї дар корхонањои мошинсозї чї
тавр мегузарад?
Хонандаи 1: Давраи тайёр кардани масолењ;
Хонандаи 2: Давраи шаклгирї;
Хонандаи 3: Давраи васлкунї;
Хонандаи 4: Тайёрии конструкторї;
Хонандаи 5: Тайёрии технологии истењсолот;
Хонандаи 6:
истењсолот;

Тайёрии

ташкилию

истњсолии

Саволњои дигаре, ки омўзгор дар ин машѓулият
пурсида метавонад:
2. Давраи тайёр кардани масолењро шарњ дињед?
Хонандагон фикри худро баён мекунанд. Муаллим ба
хонандагон мурољиат мекунад. Шумо ба ин розї њастед?
Барои чї розиед? Барои чї розї нестед? (Љавоб: Дар ин љо
аз масолењи аввала ва ашёи хом масолењи љузъњои оянда
тайёр карда мешавад)
3. Дар давраи шаклгирї коргарони кадом касбњо
иштирок мекунанд?
Хонандагон фикри худро баён мекунанд. Муаллим ба
хонандагон мурољиат мекунад. (Љавоб: Харрот, фрезерчї,
челонгар, суфтагар)
Шумо ба ин аќида розї њастед? Барои чї розиед? Барои чї
розї нестед?
4. Давраи васлкунї аз чанд марњила иборат аст?
Хонандагон фикри худро баён мекунанд. Муаллим ба
хонандагон мурољиат мекунад. (Љавоб: ду марњила: а) васлкунии ќисм ба ќисм, ки дар натиља ќисми таркибии маснуоти
оянда њосил мешавад; б) васлкунии умумии маснуот) Шумо
ба ин аќида розї њастед? Барои чї розиед? Барои чї розї
нестед?
5. Тайёрии конструкторї аз чї оѓоз меёбад?
Хонандагон фикри худро баён мекунанд. Муаллим ба
хонандагон мурољиат мекунад. (Љавоб: Аз коркарди
супориши техникї (ТЗ)
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Шумо ба ин аќида розї њастед? Барои чї розиед? Барои чї
розї нестед?
6. Тайёрии ташкилию истењсолии истењсолот бо
чї алоќаманд аст?
Хонандагон фикри худро баён мекунанд. Муаллим ба
хонандагон мурољиат мекунад. (Љавоб: Бо тайёрии
технологии истењсолот) Шумо ба ин аќида розї њастед?
Барои чї розиед? Барои чї розї нестед?
§ 3.2.13. Љиксо
Хонандагон ахборро гўш карда, онро ба
њамгурўњонашон наќл мекунанд. Њар хонанда ба ќисми
муайяни мавзўи таълим масъул мегардад.
Маводди зарурї: матни ба ќисмњо људокардашуда
Ќадамњо:
 Мавзўи дарсро ба чор зермавзўъ људо намоед. Масалан,
агар матн оид ба «Технологияи пешќадами коркарди чўб
дар истењсолоти замонавї» бошад, онро ба чор зермавзўъ
људо кунед. Маводи интихобкардаатонро мувофиќи
шумораи гурўњњои синф якчанд нусха омода созед.
 Хонандагонро ба гурўњњои чорнафара муттањид намоед.
Ин гурўњи «кории» онњо аст. Ба њар намояндаи гурўњ
раќами мушаххас дињед (1 то 4).
 Ба њар намояндаи гурўњ матни алоњида дињед. Њар гурўњи
«корї» бояд як маљмўи иборат аз чор матн ё чор зермавзўъ
дошта бошад. Масалан, њар хонандаи «раќами як» дар
гурўњњои худ як матн мегирад.
 Сипас гурўњњои «корї» барњам дода шуда, мувофиќи
шумораи тартибии матнашон гурўњњои нав ташкил
карда мешаванд. Масалан, њамаи хонандагони «раќами
1» як гурўњи нав ташкил намуда, хонандагони «раќами 2»
гурўњи дигар ва њамин тавр хонандагон гурўњњои дигарро
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ташкил мекунанд. Ин гурўњњо «гурўњњои экспертї» ном
доранд.
 Ин гурўњњо якљоя мавзўи худро омўхта тарзи ба
њамгурўњњонашон таълим додани онро муњокима намуда,
омода мешаванд. (Масалан, яке аз усули пешнињоди ахбор
омода намудани муаррифї дар флипчарт мебошад).
 «Экспертњо» ба гурўњњои аслии «кориашон» баргашта,
мавзўи азхудкардаашонро бо навбат муаррифї мекунанд.
Њамаи намояндагони гурўњњои «корї» ба њамдигар
ахбори дар гурўњи пешина омўхтаашонро наќл мекунанд.
 Агар «экспертон» дар флипчарт муаррифї омода карда
бошанд, онњо метавонанд муаррифиашонро дар девор
овехта, аъзоёни гурўњашонро ба назди њар муаррифї
бурда, онњоро пешнињод намоянд. Дар ин сурат њамаи
хонандагони синф маълумоти дар чор матн овардашударо
аз худ мекунанд.
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§ 3.2.15.Диаграммаи «Чї тавр?»

Усули «Чї тавр?» силсилаи муњокимаронињо
барои муайян кардани роњњои ба даст овардани
натиља аст. Онро дар мавридњои зерин истифода
мебаранд:
 љустуљўи роњњои гуногуни њалли мушкилот;
 муайян кардани
пайдарпайии њодисаю
амалњо;
 муайян кардани сабаби њодисаю амалњо.
Агар савол дуруст гузошта шавад, роњњои
пайдоиши њама гуна натиљаро ёфтан мумкин
аст. Пайваста истифода бурдани ин усул барои
ташаккули малакањои њаётї: љустани роњњои
гуногуни њалли вазъият, мушкилоти баамаломада
имконпазир мегардад.
Маќсадњо:
 љустуљў карда тавонистани роњ(њо)-и њалли
масъала;
 алоќаманд карда тавонистани љавобњо ба
саволи «Чї тавр?»;
 инкишофи малакањои фикрронї (исбот
карда тавонистани андешањои худ) ва нутќи
шифоњї;
 иртиботи сабаб ва натиља/оќибат.
Натиља. Хонандагон:
 савол гузошта, роњи њалли масъаларо љустуљў
менамоянд;
 андешањои худро дар гурўњ тањлил мекунанд;
 љавобњоро муќоиса менамоянд;
 фикру мулоњизањоро кўтоњ ва мушаххас баён
ва ќайд мекунанд;
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 ба мулоњизањои худ далел меоранд;
 …

Ќадамњои истифода бурдани ин усул:
1. Масъала ва ё натиљае ба хонандагон пешнињод
мегардад.
2. Аз хонандагон хоњиш карда мешавад, ки
барои њалли масъала, ё мушкилот саволи «Чї
тавр?» гузоранд.
3. Агар масъала, ё мушкилот њалли худро наёбад,
саволро боз такроран гузошта, андешањо ба
якдигар бо тирча алоќаманд карда мешаванд.
Ин амал то муайян кардани сабаб, ё натиљаи нињоии
мушкилот идома меёбад.
Диаграммаи «Чї тавр?» - ду шакл дорад.
Намунаи 1. Хусусиятњои матоъро чї тавр
муайян кардан мумкин аст?
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...
Намунаи 2. Лоињаи эљодиро чї тавр омода кардан мумкин аст?
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Натиља. Хонандагон:
 ба мушкилот савол гузошта, њалли онро
меёбанд;
 андешањои якдигарро тањлил менамоянд;
 андешањояшонро баён мекунанд;
 ба андешањои худ далел меоранд.
Тавсия ба омўзгор: Дар љараёни дарс саволњоеро
пешнињод намоед, ки хонандагон бо онњо шиносанд.
Саволњоеро, ки љавоби онњоро аз адабиёти иловагї ёфтан
мумкин аст, вазифаи хонагї дињед.
§ 3.2.16. Синквейн
Синквейн калимаи фаронсавї буда, маънояш 5 мисраъ
аст. Синквейн – ин шеъри бе ќофия буда, барои тањлил ва
хулоса кардани маълумот ёрї мерасонад.
Синквейн – як намуди кори хаттї аст, ки барои љамъбасту
хулосабарории мустаќилонаи хонандагон мусоидат
мекунад.
Бо ёрии ин усул фикру аќидаи шахсї тавсиф карда
мешавад. Аз рўйи панљ банд (унсур) хонандагон фикрашонро оид ба мавзўъ баён карда метавонанд.
Маќсадњо:
 фикру мулоњизањо шахсии худро хаттї
ифода
намудан;
 тањлил, таркиб ва хулосабарорї кардан;
 нутќи хаттиро инкишоф додан;
 ба мушоњидакорї ва донишомўзї њавасманд намудан.
Ќадамњои иљро кардани ин усул:
1. Мавзўъ бо як калима бояд иншо шавад (одатан исм);
2. Ифода намудани хусусияти мавзўъ бо ду калима (ду
сифат);
3. Тавсифи амал дар чорчўбаи мавзўъ (се феъл ва ё феъли
њол);
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4. Муносибат ба мавзўъ (љумлаи иборат аз чор калима);
5. Такрори мазмуни мавзўъ бо истифодаи як калима
(муродифи мавзўъ).
Тарњи синквейн чунин аст:
1. ________________.
2. ________________, _________________.
3. ________________, _________________, _____________.
4. ____________ ____________ _____________ _________.
5. ________________.
Намуна аз «Касбу њунар барои духтарон» синфи 5
Мавзўъ: Нахи абрешим
1.
Абрешим;
2.
Нафис ва љилодор;
3.
Мересанд, мебофанд, оњар медињанд;
4.
Абрешим матои бисёр зебо мебошад;
5.
Пилла.
Намуна аз «Касбу њунар барои писарон» барои синфи 5
Мавзўъ: Тунука ва сим
1. Тунука;
2. Сахт, мустањкам;
3. Метасфонанд, фишор меоранд, месозанд;
4. Бе тунука бисёр ашёњо намебуданд;
5. Металл.
Дар натиља хонандагон:

фикру мулоњизањояшонро хаттї
ифода
менамоянд;

ба ќисматњои асосии мавод диќќат доданро ёд
меиранд;

маводди навро хубтар ба хотир мегиранд;

маводди навро тањлил карда, хулоса мебароранд.
Њангоми навиштани синквейн диќќат дињед, чизњои
муњимми мавзўъ ќайд карда шаванд.
Тавсия ба омўзгор: Ин усулро асосан дар охири дарс
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мегузаронанд. Њангоми бори аввал гузаронидани синквейн,
аввал худатон тарзи навиштани онро бо якчанд намуна нишон дињед. Ин усулро дар корњои гурўњї ва дунафарї њам
гузаронидан мумкин аст.
§ 3.2.17. Усули «Намоиши кубї»
Усули «Намоиши кубї» имкон медињад, ки пањлўњои ин ё
он масъала аз назари хонандагон гузаронида шавад. Барои
истифодаи ин усул бо хонандагон шакли геометрии кубро
аз коѓаз созед (15-20 см), ё ба хонандагон як дарс пеш барои
дарси оянда сохтани шакли кубро вазифаи хонагї супоред.
Дар шаш пањлўи он шаш мафњум
навишта мешавад: тасвир, муќоиса,
тасаввурот, тањлил, истифода, далел.
Ба њар як мафњум саволњо оварда
мешаванд, ки барои љавоби мушаххас
додан ёрї мерасонанд.
Маќсадњо:

њаматарафа дида баромадани мавзўъ ва ё вазъияти
проблемавї;

инкишофи малакањои тањлил ва хулоса баровардан.
Ќадамњои иљро кардани ин усул:
1.
Аз рўйи масъала/мушкилот «ангезиши зењн»
гузаронед.
2.
Савол ё масъалањои пешакї тайёркардаро пешнињод
намоед ва аз хонандагон хоњиш кунед, ки љавобњоро
нависанд. Одатан барои љавоб ба се саволи аввал як даќиќа
кифоя аст. Барои љавобњои минбаъда 2-3 даќиќа ваќт додан
лозим аст.
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Намунаи 1. «Сим».
Ангезиши зењн. Савол: Ба фикри шумо, сим чист?
Хонандагон аќидањояшонро менависанд. Сипас, дар
пањлуњои куб аќидањояшонро мувофиќи мафњумњои он ќайд
мекунанд.
1. Тасвир. Сим – металли борик мебошад.
2. Муќоиса. Сим ба ришта монанд аст. Ришта њам
монанди сим борик ва дароз мебошад. Сим нисбат ба сим
мустањкамтар ва сахт мебошад.
3. Таассурот. Сим чизи бисёр даркорї мебошад.
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4. Тањлил. Симњо гуногун мешаванд: мисин, алюминї,
нарми пўлодї, чандири пўлодї ва ѓ.
5. Истифода. Симњои мисин ва алюминиро барои
сохтани ноќили барќї ва парчинњо; симњои нарми пўлодиро
барои тайёр крадани мехњо, рахпечњо; симњои чандири
пўлодиро барои истењсоли пруљинањо ва торњои созњои
мусиќї истифода мебаранд.
6. Далелњои тарафдор муќобил. Фоидаи симњо дар
соњањои гуногун дида мешавад. Махсусан, дар сохтани
ноќили барќї. Фаќат њангоми истифодаи симњои барќдор
эњтиёткор будан лозим аст чунки ќувваи барќ одамро
мекушад.
Намунаи 2. Њавонавард (лётчик)
Ангезиши зењн. Савол: Ба фикри шумо, њавонавард
кист?
Хонандагон аќидањояшонро менависанд. Сипас, дар
пањлуњои куб аќидањояшонро мувофиќи мафњумњои он ќайд
мекунанд.
1. Тасвир. Њавонавард – њавопайморо идора мекунад.
2. Муќоиса. Њавонавард ба ронанда монанд аст.
Њавонавард њаракати њавопайморо идора мекунад, ронанда
њаракати мошинро. Кори њавонавард дар осмон аст, кори
ронанда бошад, дар замин.
3. Таассурот. Њавонавард шахси нотарс ва ќавиирода
аст.
4. Тањлил. Барои њавонавард шудан, фанњои физика,
математика, геометрия ва технологияро хуб донистан лозим
аст.
5. Истифода. Њавонавард ба воситаи њавопаймо
одамон ва ашёро аз љое ба љойи дигар мебарад. Инчунин,
њавонавардони њарбї њам мешаванд, ки дар љанг иштирок
мекунанд.
6. Далелњои тарафдор муќобил. Њавонавард касби
хуб аст, агар њисси тарс аз баландї надошта бошед. Касби
њавонавард танњо барои одамони љисман ва рўњан пурра
солим мувофиќ мебошад.
Дар натиља хонандагон:
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 масъаларо тањлил ва баррасї менамоянд;
 таассуроташонро баён месозанд;
 фикрашонро исбот мекунанд;
 барои исботи фикрашон далел меоранд;
 хулоса мебароранд.
Тавсия ба омўзгор: Њар як тарафи кубро номгузорї
кунед. Агар хонандагон мафњумњои «тасвир, муќоиса,
таассурот, тањлил, истифода, далел»-ро нафањманд вобаста
ба маќсад ва мавзўи дарс барои њар як пањлуи он саволњои
водоркунанда дињед:
Он чї гуна аст? (Тасвир); Он ба чї монанд аст ва аз чї
фарќ мекунад? (Муќоиса); Боз дар бораи он чї гуфтан мумкин
аст? Онро чї тавр тасаввур кардан мумкин? (Таассурот);
Аз чї иборат аст? (аз чї сохта шудааст?) (Тањлил); Онро чї
тавр истифода кардан мумкин аст? (Истфода); Ин хуб аст ё
бад? (Далел).
§3.2.18. Усули «Тањлили морфологї»
Усули тањлили морфологї солњои 30-юм аз тарафи
ситорашиноси швейтсарї Ф.Свикки кор карда шудааст.
Муаллиф мафњуми «тањлили морфологї»-ро васеъ
истифода набурдааст, танњо нишон додааст, ки ин усули ба
комбинатсия (якљоя кардан) асоснокшудаи дарёфти њамаи
вариантњои њалли масъалањо мебошад.
Дар ин усул мањсулот ё ашёе, ки мо шавќманди он
њастем, њамчун гурўњи асосии конструктивї, ё дигар
аломатњо интихоб карда мешавад. Барои њар як аломат
варианти алтернативї интихоб карда мешавад. Байни
худ вариантњои гуногунро иваз намуда, њалли онро ёфтан
мумкин аст.
Маќсадњо:
 бедор намудани шавќу раѓбати хонандагон;
 ташаккул додани ќобилияти љустуљў намудани
роњњои гуногуни њалли масъала ё вазъият;
 инкишоф додани эљодкории хонандагон;
 инкишоф додани малакањои тањлил, таркиб ва
хулосабарорї;
 интихоб намудани њалли аз њама бењтарин ва
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мувофиќ.
Ќадамњои иљро намудани усул:
 Як асбобро ё ашёро, ки онро сохтан, ё омода
намудан мехоњед интихоб намоед;
 Љадвали «Тањлили морфологї»-ро тасвир намоед;
 Ќисматњои асосии ин асбоб ё ашёро дар љадвал ќайд
кунед(сутунњои амудї);
 Вариантњои гуногуни омода намудани ин
ќисматњоро дар љадвал нанависед(ќаторњои уфуќї);
 Аз дохили љадвал рўйхати якчанд роњи сохтан ё
омода намудани асбоб, ё ашёро дар дафтаратон ќайд
намоед;
 Аз рўйхат варианти бењтарин, мувофиќ ва ба
худатон писандро интихоб намоед.
Намунаи 1. Тањлили морфологии «Арраи дуредгарї»
Нишонањо

Вариантњои алтернативї
1

2

3

1.

Маводи
теѓа

металл

пластмасса

устухон

2.

Маводи
дастаи арра

чўб

устухон

пластмасса

4

5

шохи

металл

6

њайвонот
3.

Шакли теѓа

секунља

баробарпањлу

4.

Бехатарии
нигоњдорї

теѓа
кушода

теѓа дар
ѓилоф

5.

Функсияњои
иловагї

љадвал

гўнё

омехта

њамвор

корд

исканаи
тарошанда

сарпўшкушояк
(открќвалка)

винттобак
(отвёртка)

Намунаи 2. Тањлили морфологии «Сутуни кандакоришуда»
№

Нишонањо

Вариантњои алтернативї
1

1.

Материал
-ќисми
асосї

Чўб

2
санг

3
мармар

4

5

бетон

хишти
пухта
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6

2.

Маводи
асос

Бетон

санг

чўб

мармар

3.

Шакли
ќисми
асосї

Мудаввар

квадрат

шашкунља

њашткунља

4.

Бехтарии
нигоњдорї

Бо лок
рўйпўшкардашуда

Бо ранг
пўшидашуда

хок

хишти
пухта

Дар натиља хонандагон:
 роњњои гуногуни њал кардани масъала, ё вазъиятро
меомўзанд;
 сохтани ашёњои гуногунро эљод менамоянд;
 тањлил, таркиб ва хулосабарорї менамоянд;
 љавоби бењтаринро интихоб менамоянд.
Тавсия ба омўзгор: Ин усулро дар шаклњои гуногун
гузаронидан мумкин аст. Шумо метавонед онро њамчун
кори инфиродї, кори дунафарї, кор дар гурўњњои хурд ё
бо ањли синф гузаронед.
§3.2.19. Усули «Лоињаи эљодї»
Фањмиши пешинаи усули лоињаи эљодї, њамчун системаи
таълим дар он мебошад, ки хонандагон дониш ва мањоратро
дар раванди ба наќшагирї ва иљрои тадриљии вазифањои
амалии мушкилшуда- лоиња эљодкорона мегиранд.
Пайдоиши аввалин усули лоињаро ба нимаи дуюми асри
ХIХ дар мактабњои хољагии ќишлоќи ИМА нисбат додан
мумкин аст. Дар асоси усули лоиња консепсияи назариявии
педагогикаи прогматикї љой гирифтааст, ки моњияти он
«хондан бо воситаи таълим» аст, чунки дар он фаъолнокї
(фаъолияти хонандагон, ки онњо худ интихоб кардаанд), ки
маркази њаќиќии кори таълимї мебошад, пешбинї шудааст.
Мафњуми «Лоињаи эљодї» кори мустаќилонаи хонандагон
буда, он аз офариниши маснуоте иборат аст, ки дар давоми
соли хониш бо роњбарии омўзгор гузаронида мешавад.
Маќсадњо:
 инкишофи тафаккури эљодї;
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мушоњидакорї;
эљодкории техникї;
тасаввуроти фазої;
тарбияи иќтисодї;
зебоипарастї.

Ќадамњои иљро намудани усул:
 интихоб намудани мавзўи лоиња;
 љамъ ва коркард намудани ахбор дар ваќти омўхтани
адабиёт (маълумотнома, маљалла, рўзнома, китобњо,
таблиѓот ва ѓайра);
 банаќшагирї, бањисобгирии љињати иќтисодї,
 ташкил ва иљрои лоиња;
 бањодињї ба сифати иљрои кор;
 њимояи лоиња.
Ќадамњои иљро намудани лоињаро ба се давра (Давраи
ташкилї-омодагї, давраи технологї, давраи хотимавї)
таќсим намудан мумкин аст:
Давраи ташкилї-омодагї
Љустуљўи муаммо
Интихоби лоиња ва асосноккунии технологї-иќтисодї.
Интихоб ва тањлили сохт.
Талабот ба сохт ва маводњо.
Имконияти тайёр кардан ва дастрас намудан.
Тартиб додани наќшаи тайёр кардани мањсулот.
Тањлили кори дарпешистода.
Ташкили љойи кор.
Давраи технологї
Иљро кардани амалиёти технологї.
Риоя кардани шартњои бехатарї ва маданияти мењнат.
Давраи хотимавї
Назорати мањсулот.
Тањлили натиљањо.
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Ќадами
аввалин
дар
роњи
лоињакашї-интихоб
ва
Давраи ташкилї-омодагї
асосноккунии лоиња мебошад.
Мавзўи лоиња баъди омўхтани
талабот ба ин ё он мањсулот,
имконияти истењсол кардан ва мављуд будани мавод ва
ѓайра интихоб карда мешавад.
Зинаи оянда ин раванди тарњрезии мањсулот
мебошад. Дар ин љо конструксияњои дар китобу маљаллањо
овардашударо истифода бурдан, ба онњо таѓйирот дохил
кардан, ё ягон конструксияи нав фикр карда баромадан
мумкин аст. Дар рафти тарњрезї барои тасвир кардани
мањсулот мушкилињо дучор омадан мумкин аст. Ин ќисми
лоињаро дар дарсњои расмкашї бо
ёрии муаллим иљро кардан мумкин
аст. Инчунин роњњои гуногуни
Давраи технологї
нусхабарории
расмњоро
низ
метавон истифода кард.
Самти дигари давраи ташкилї-омодагї ин ба наќша
гирифтани технологияи тайёр кардани мањсулот, коркарди
раванди технологї мебошад.

Давраи хотимави

Ин марњала фаъолиятест, ки дар
раванди технологї пешбинї карда
шудааст. Њамчунин иљрои кор
риояи маданияти технологї ва
мењнатиро таќозо мекунад.

Назорати охирин ва озмоишии ашёи лоињашударо дар
бар мегирад. Љанбањои рекламавии лоиња иљро карда
мешаванд, њисобу китобњои иќтисодї ба амал оварда
мешаванд, арзиши аслии маснуот муайян мегардад,
роњњои имконпазири фурўхтани маснуот пешнињод карда
мешаванд. Њимояи лоиња аз рўйи њамаи даврањо мегузарад.
Ба њимоя бояд асосноккунии лоиња, њуљљатгузории техникї,
таблиѓоти рекламавї, њисобу китоби иќтисодї ва худи
мањсулот пешнињод карда мешаванд. Хонанда бояд аввал
худаш љињатњои мусбат ва манфии лоињаро пешнињод кунад.
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Њимояи лоиња дар намуди баромад дар назди тамоми синф
бо намоиши маснуот гузаронида мешавад. Хонанда бояд
барои љавоб додан ба њамаи саволњои ба лоиња вобастабуда
омода бошад.
Намуна.
Лоињаи эљодї: «Њамёни телефони мобилї»

Асосноккунии лоиња
Чи хеле ки ба мо маълум аст, телефонњои дастї
бисёранд ба монанди Nokia,LG,Samsѓng ва ѓайрањо, ки
онњоро одатан истифода мебаранд, бевосита њам дар кўчаву
бозор, дар хонаву наќлиёт, дар мактабу донишгоњњо берун
аз дарс боњамдигар гуфтугў мекунанд.
Њамааш бисёр хуб, лекин барои ќулай шудан ва бо
худ њамроњ гирифта гаштани телефон халтача лозим аст.
Ман ќарор додам, ки мустаќилона ин њамёнро созам.
Тарњи њамёни телефони мобилиро мустаќилона
худам тартиб додам. Баъди сохтани њамёни телефон санљиш
гузаронидам. Маълум шуд, ки ин телефон бисёр кулай
мебошад, зеро ки он дар гардан овезон буда, ба корњо халал
намерасонад ва аз њама муњимаш зебо ва телефонро аз зарб
хўрдан муњофизат мекунад.
Барои сохтани њамёни телефон маводи кам харљ
мешавад вале фоидаи калон дорад.
Ба хонандагон супориш дода мешавад, оид ба намудњои
њамён аз љурналњо ва китобњо мутолиа намоянд ва ба хулосае
биёянд, ки њамёни интихобшуда xолиби диќќат аст.
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Санъати њунарњои миллии мардуми тоxик аз давраи
ќадим тараќќї кардааст. Омўхтани њунарњои миллии њар
як халќ барои њамаи касоне, ки бо таърих ва маданияти
он халќ шинос шудан мехоњанд, бояд тамаддуни фарњанги
гузаштаро донанд. Баробари њунарњои миллї бофандагї,
њунарњои дўзандагї ва санъати кашидадўзию зардўзї
маќоми худро дошт.
Чи хеле ки маълум аст, дар тўли њазорсолањо барои нигоњ
доштани тангањои пул маснуотњои гуногунро истифода
мебурданд, монанди ракушка, борхалтањо, ки аз гулўяш
бо ресмон тугун карда мешуд, лаълињои махсус, сангњои
ковокдошта ва ѓайра, ки дар хона нигоњ дошта мешуд. Дар
ваќти аз хона берун рафтан мардњо пулро ба сарпўшњо, дар
мўзањо нигоњ медоштанд. Занњо бошанд дар чин-чини либос
нигоњ медоштанд. Баъзан тангањоро њамчун гарданбанд
ба гардан ороиш медоданд, якумин њамёнњо ба борхалта
монандї дошт, ки маводњои заруриро дар он xо нигоњ
медоштанд монанди ойнача, шонача, калид, пул ва ѓайра.
Ориёињо ва вавилонињо вазифаи њамёнро аз халтачањои
пўстдор, ки дар миёнбанд xойгир мекарданд истифода
мебурданд. Римигињо ба шакли њамён дигаргунї дароварда,
њамёнро бо ороишотњои гуногун коркард мекарданд.
Баъдтар њамёнњо ба шаклњои лифофа монандї дошт, ки
онро «Омонёр» меномиданд. Он ба ду ќисм xудо мешуд, дар
ќисми аввал пулњои калонро нигоњ медоштанд. Дар ќисми
дигари њамён пулњое, ки барои садаќа људо карда мешуд,
нигоњ дошта мешуд.
Аз асри ХVI-ХVII њамёнњоро занњо дар миёнбандашон
дар таги либоси болоии доман нигоњ медоштанд. Ба ѓайр аз
танга дар он китобчањои дуо, мактубњои ошиќонаашонро
нигоњ медоштанд. Дар аввалњои асри ХVII мардњо њамёнро
ќариб, ки истифода намебурданд. Аз сабаби он, ки мардњо
шим мепўшиданд ва дар шим ва нимтанаи онњо кисањои
дарунї, берунї дўхта мешуд.
Дар охири асри ХVII якумин бор барои мардњо
њамёни кисагї пайдо шуд. Аз њамон давра њамёнњоро бо
намудњои гуногун оро медоданд, ба таври кашидадўзињои
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гуногун, шабањои шишагин, мўлчоќ, сангњои ќиматбањо
ва кристаллњои Сваровский (Swaќovsќi) дастидўхт оро
медоданд. Танњо дар асри ХХ њамёнњоро аз истењсолот
мебаровардагї шуданд. њоло њамёнњоро танњо барои
гузоштани тангањои калон, пулњои ќоѓазї, калидњои хона
ё мошин, кортњои кредитї ва махсус барои телефонњои
мобилї истифода мебаранд.
Наќшу нигор аз лотинї «арнаментум» ороиш додан
мебошад.
Дар эxодиёти халќї наќшу нигор мавќеи муайянро
ишѓол мекунад. Тарз ва усулњои тартиб додани он мунтазам
устувор гардиданд, ки асоси анъанањои расму русуми оини
миллатњоро муайян мекунад.Дар гулдўзии тољикон љињак
– шероза мавќеи муњим дорад, он xузъи xудонашавандаи
либоси занона, мардона, бачагона дар пойxома ва
каллапўшњо буда, бо он ашёи хурди ороиширо низ зиннат
медињанд.
Наќши xињак хеле рангоранг мешавад, асосан наќшњои
њандасавї (геометрї) маъмуланд. Инчунин тасвирњои
њайвонот, парранда, растанї ва наќшњои ислимї вомехўранд.
Барои дўхтани xињак аввал асоси онро интихоб бояд
кард. Онро дар дастгоњњои xињакбофии махсус мебофанд.
Баъди интихоби асоси xињак ба он нусха ё наќши муайянро
интихоб менамоем. Намуди гулдўзї дар матоъњое медўзанд,
ки торњои ресмони онњо дар ваќти дўхтан якдигарро
мебурад. Гули ин гуна кашида аз наќшњои њандасавї,
хатњои росту дарозу кўтоњ иборат аст. Ин гуна гулдўзиро
ироќї меноманд.
Мисол: гули садбарг ва барги онро бо илова намудани
наќшњои геометрї ё наќшњои гуногуни интихобї медўзем.
Анъанањои санъати кашидадўзї мунтазам тараќќї
мекунад. Дар асрњои ХIV-ХVII либосњои њаррўзаи бо
кашидадўзї оро додашуда васеъ пањн шудаанд. Усулњои
кашидадўзї аз гул ва рангњои дар он муxассамшуда аз авлод
ба авлод гузашта, такмил ёфта, намунањои такрорнашаванда
пайдо мекард.
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Наќшаи тайёр намудани маснуот: њамён

Асоси њамён			
Дастбанди њамён
Харитаи технологї
Пайдарњамии кор
1. Интихоби асоси љињак ва ришта;

2. Интихоби наќшунигор (Риштањои мўина ва ё
абрешим 3 ќабатро истифода баред);
3. Дўхт бо тарзи кўки зарбї аввал рангњои зангораи
якхела (барои барг ё шоха ва шаклњои њандасавї);

4. Дўхтани асоси гулњо бо рангњои мувофиќи наќш
интихобшуда;
5. Гулњо ба равиши уфуќї ва ба як тараф уреб дўхта
мешавад.
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6. Баъд бо равиши амудї дўхта мешавад. Кўкњо аз
поён ба боло то охири наќш дўхта, сўзанро ба тарафи чаппааш ба асос мегузаронем.
7. Технологияи коркарди ба њам пайвасти ќисмњои
љињакњои тайёршуда аз рўйи андоз бо навбат;
8. Интихоб кардани чехоли њамён аз матои пахтагин;
9. Буридани чехоли њамён аз рўи андозаи наќшаи
њамён;

10. Ба њам пайвастани ќисмњои xузъњои чехол бо кўки
дастї;
11. Ба дохили њамён гузоштани чехоли њамён;
12. Коркарди ангула ва пайвастани он ба асос;
13. Пайвастани xузъњои дастбанди њамён аз xињакњои
борик ва асос;
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Эзоњ: Пеш аз он ки ќисмњои њамёнро xамъ намоем, ќади
њамён ва барашро муайян мекунем ва мебурем.
Матои пахтагинро аз рўйи андозаи додашуда барои
чехоли њамён бурида, гирди онро медўзем. Баъди њамён
тайёр шудан дастбандро (аз xињак) бо андозаи муайяншуда
ба њамён мепайвандем.
Асосноккунии маснуот њисоби иќтисодї
Нархи њамёни барои телефони мобилї, ки аз xињак
дўхта шудааст, ба чунин тарз њисоб мекунем.
Асоси xињак – 1 дона борикаш 1 сомонї, 1 дона васеяш
1,5 сомонї. Барои маснуоте, ки мо медўзем 4 дона, он гоњ
нархи асоси xињак
S1ў1сх2ў2 сом. S1ў1,5сх2ў3 сом. Sў2+3ў5 сом.
Нархи риштаи абрешимин 1 тўбчааш – 0,80 с. ба мо
4 номгўи ранг кифоя S2ў80дх4ў3сом.20д. Барои пайвасти
xињакњо ѓалтаки №40 лозим. Як дона ѓалтак 0,50 с. – 100
метр. риштаи сарфшуда 30 метр нархаш 0,25 с.
S3ў0,25 сом.
S4ў ангўла занxирак 1 донааш 1 сомонї. S4ў1сх1ў1 сом.
S5 – матоъ барои чехол 1 метраш 2 сом. S5ў20 см х 2
ў0,40 сом.
Нархи умумии њамён
Sў S1 + S2+S3+S4+S5ў 5с+3с,20+0,25с+1с+0,40сў9,85 сом.
Аз сабаби он ки мошинаи дарздўзї истифода набурдем,
сарфи ќувваи барќ њисоб карда намешавад.
Ба њар як гурўњ 1 донагї xињак таќсим шуда буд,
гурўњњо бо тезї онро иxро намуданд.
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Њисоби иќтисодии њамён

№

1

Номгўи
маводи
истифода
шаванда
Чехоли њамён
аз матои
пахтагин

2

Асоси xињак

3

Ришта

4
5

Хароxоти
маснуот бо
сомонї

20 см

0,40 с.

4 дона

5 с.

4 тўбча

3,20 с.

1 дона 1 с.

1 дона

1 с.

1 дона 0,50 с.

30 метр

25 дирам

Нарх бо
(сомонї)
1мў2 с
бараш 80 см
1 донааш
борик – 1 с.
1 дона ѓафс.
1,5 с.
1 тўбчааш
0,80 с.

Занxираки
ороишї
Ѓалтак

њамагї:

Сарфи
матоъ
барои
маснуот

9,85 сомонї

Ба кори хонандагон назорат намуда, бањо гузошта
мешавад.
Гурўњњо корро ба охир расонида, байни гурўњњо маснуоти
дўхташуда тањлил карда мешавад.
Таблиѓоти рекламавї
Халтачаи телефон,
Ќулай асту арзон.
Халтачаро бихаред,
Пушаймон намешавед.
Худбањодињї
Гурўњњо ба кори худ ин тарз бањогузорї мекунанд.
Шартњои иxрошударо тањлил намуда, ба худ бањогузорї
менамоянд. Хонандагон месанxанд, ки оё лоињаи эxодї ба
пурагї иxро шуд, аз кори кадом хонанда ањли синф ќонеъ
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нест ва инчунин барои дигаргунї даровардан пешнињоди
худро медароранд, агар он пайдо гардад.
Дар китоби дарсии технология барои синфи 8 (духтарон).
Дар боби асосњои истењсолот дар мавзўи асосњои технологї
тарзи дўхтани њамён дода шудааст. Дар бахши лоињаи
эxодї хонандагон њунарњои миллии ниёгонро монанди
кашидадўзї, истифода бурда, њамён барои нигоњдории
телефонро дўхтанд. Дар раванди дарс ќобилияти эxодии
хонандагон дар равиши xалб кардани онњо ба фаъолияти
тарроњї, кашидадўзї, иxрои лоињаи эxодї мустаќилияти
онњоро нишон дод.
Хонандагон метавонанд маснуоти дўхташударо дар
бахши лоињаи эxодї мустаќил интихоб намоянд. Вазифаи
омўзгор ба хонанда роњашро омўхта ва ба интихоби он ёрї
дињад.
Таxрибаи корї нишон медињад, ки чунин шаклњо барои
таълиму тарбия ва баланд бардоштани сифати таълим дар
мактаб як такони бузург хоњад шуд. Дар муќоиса бо дарсњои
одї хонанда дар лоињакашї мањорату малака ва истеъдоди
њунари худро дар тартиб додани лоињаи эxодї инкишоф
медињад.
Дар китоби дарсии синфи 8 фанни технология (таълими мењнат) барои духтарон дар лоињаи эљодї куртаи миллии
гиребондори остинаш ќанотак
Дар натиља хонандагон:
 Мавзўъро интихоб, ахборотро љамъ ва ѓояњоро
љамъбаст мекунанд;
 Кашидани наќша ва харитаи технологї, таблиѓи
лоиња ва њисобкунии иќтисодии онро меомўзанд;
 Зарурати лоињаи эљодиро дарк карда, онро
мефањмонанд;
 Мустаќилона фикри худро оид ба корњои эљодї баён
мекунанд;
 Лоињаи
эљодии
интихобнамудаашонро
иљро
менамоянд.
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Тавсия ба омўзгор
Дар ваќти кашидани тарњи маснуот ба талаботи
истењсолот диќќат додан лозим аст. Њангоми тањияи маснуот
чунин талаботи асосиро ба назар гирифтан зарур аст.
Ба талаботњои технологї мувофиќ будан, яъне сохтани
маснуот дар таљњизоти њамкорон осон ва сода бе ягон харљ.
Камхарљї-бохарљи камтарин сохтан ва дар ваќти
истифода ё фурўши технология ба даст овардани фоидаро
талаб мекунад. Камхарљї муќобили љузъиёт ё маснуоти аниќ
мебошад. Чи ќадаре ки љузъиёт аниќ сохта шавад, њамон
андоза ваќти зиёд, энергия, ќувваи одамї сарф мешавад ва
нархи он ќимат мешавад.
Эргономика сохтани чунин маснуотро ба назар мегирад,
ки ба одам бо харљи ками энергия ва њаракат хизмат кунад
ва истифодаи он ќулай бошад.
Бехатарї чунин офариниш ва истифодаи маснуотро
ба назар мегирад, ки ба фаъолияту зиндагии одам зарар
нарасонад.
Экологї, яъне сохтан ва истифодаи маснуот бе
дигаргуншавии муњити гирду атроф бошад.
§3.3. Марњалаи омодагї ба тањияи наќшаи дарс. Марњалањои
дарс мувофиќи талаботи технологияи таълими фаъол ва
нишондоди муносибати салоњиятнокї. Сохтори дарсњои
муаррифии донишњои нав
Супориш:
1. Шумо њангоми банаќшагирии дарс дар асоси муносибати
салоњиятнокї кадом нишондињандањоро ба эътибор мегиред? Фикри худатонро баён созед.
2.Вобаста ба мавзўъњои дилхоњ мушкилоти фардии хонандагонро аз таљрибаи кории худ муайян кунед.
Омодагї ба дарс марњалаи муњимми ташкили раванди
таълим аст. Омўзгор бояд ба ин марњала диќќати љиддї
дињад. Биёед, њар як ќадами марњалаи омодагї ба дарсро
дида мебароем.
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Муайян кардани минтаќаи инкишофи хонанда. Омўзгор
дар асоси тањлили натиљањои бадастовардаи хонандагон
(давомот ва бањоњои хонандагон, ќайдњо дар дафтари арзёбї,
мушоњидањо) минтаќаи инкишофи хонандагонро аниќ
мекунад. Ба саволи “Хонандагон кадом амалро иљро карда
метавонанд ва кадом амалро иљро карда наметавонанд?”
љавоб мегардонад. Яъне, хонандагон дар кадом марњалаи
(0, 1, 2, 3 ё 4) ташаккули салоњият (нигаред ба §2.4) ќарор
доранд.
Муайян кардани салоњиятњое, ки хонандагон бояд
ташаккул дињанд. Ё кадом унсури (дониш, малака, мањорат)
салоњиятро бояд ташаккул дињанд.
Муайян кардани маќсадњои мушаххаси дарс. Маќсадњои
мазкур салоњиятњои интихобкардаатонро аз ягон љињат
инъикос мекунанд. Онњо хеле мушаххасанд (Нигаред ба
§2.6). Намуна: дар бораи механизмњои гуногуни мошинањо
маълумот дода тавонад; интихобан ягон дастгоњро тањлил
карда, механизмњои дињиш, назорат ва идоракуниро
эљодгорона муайян карда тавонад; дар бораи касби харротї
маълумот дода тавонад; мушоњидакориро дар худ ташаккул
дода тавонад.
Интихоби маводи таълим. Интихоби кори амалї, миќдори супоришњо, намудњои корњои эљодї, аёниятњо ва
амсоли он. Дар ин љо, омўзгор метавонад аз матну мисолњои
китобњои дарсї, маводи ёрирасон, китобњои бадеї, маљаллаву рўзномањо истифода барад.
Интихоби усулњои таълим ва тарзи ташкили кор
(дунафара, гурўњї, мустаќилона). Њангоми интихоби
усулњои таълим якчанд меъёрро ба эътибор гирифтан зарур
аст: (а) тарзи ташкили он осон буда, барои омодагї ваќти
зиёдро нагирад; (б) маводи зиёду серхарљро талаб накунад;
(в) аксари хонандагон онро иљро карда тавонанд; (г) барои
ташаккули салоњиятњо мусоидат кунад; (ѓ) барои иљро ваќти
зиёдро талаб накунад; (д) тартиби иљрои он мушаххас ва
фањмо бошад.
Навиштани наќшаи дарс ё силсилаи дарсњо. Омўзгор
сенарияи дарсро тањия мекунад. Тартиби ташкили дарсро
пайињам ба таври мушаххас менависад.
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Марњалањои дарс мувофиќи талаботи технологияи
таълими фаъол ва нишондоди муносибати салоњиятнокї
Банаќшагирии дарс рукни муњими гузариш ба муносибати
салоњиятнокї буда метавонад. Њангоми банаќшагирии
дарс дар асоси муносибати салоњиятнокї шумо метавонед
нишондињандањои зеринро ба эътибор гиред:
Нишондињанда

Шарњ
Шумо ба салоњиятњое, ки дар
1.Дар наќшаи дарс
наќшаи дарс омадаанд, диќќат
салоњиятњо аз стандарт
дињед. Оё онњо аз стандарт
(роњнамо) гирифта шудаанд.
гирифта шудаанд?
Маќсадњои дарс бояд
мушаххас,
ченшаванда,
иљрошаванда ва ба ваќт
мувофиќ бошанд.
Мушаххасанд: Маќсади таълим
бояд мушаххас муайян кунад,
ки чиро ба даст меорем ва он
набояд умумї бошад.
Ќобили санљиш: Оё ба маќсади
таълим ноил гаштанро санљидан
мумкин аст? Мо набояд
маќсадњои зиёдро бо феълњои
«донистан» ва «фањмидан/дарк
кардан» истифода барем, зеро
чен кардани «донистан» ќариб
2.Маќсадњои дарс нишон
номумкин аст. Барои њамин
дода шудаанд ва онњо
феълњо бояд амалеро инъикос
ба салоњиятњо ва мавзўи
кунанд.
дарс мувофиќанд. Онњо ба
Иљрошаванда:
Маќсади
меъёрњои тањияи маќсади
таълимро
хонандагони
Шумо
дарс мувофиќанд.
бо
захирањои
(имконияти
љисмонї, зењнї) дастрас, инчунин ваќти мувофиќ аз худ карда
метавонанд. Њадаферо, ки бо
назардошти мањдудияти ваќт ба
он ноил гаштан ѓайриимкон аст,
нанависед.
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3.Муаррифї ва муњокимаи
маќсадњои дарс бо
хонандагон пешбинї
шудааст.

4. Фаъолгардонии дониши
заминавии хонандагон,
яъне алоќаманд кардани
донишњои пешина бо
донишњои нав дар наќша
пешбинї шудааст.

5.Хонандагон барои дарки
проблемаи таълимї (чї
кор карда наметавонанд ва
зарурати аз худ кардани он)
водор карда мешаванд.

Дар наќшаи дарс бояд ин унсур
дарљ гардад. Яъне, маќсадњои
дарс ба хонандагон баён
мегарданд ва хонандагон ба
муњокимаи онњо љалб карда
мешаванд.
Ин
имконият
медињад, ки хонандагон дар
оѓози дарс аз натиљањои
чашмдошт огањ шаванд ва худро
барои ноил шудан ба маќсадњо
омода намоянд.
Яке аз рукнњои дарс алоќаманд
кардани донишу малакањои
пешина бо донишњои наве, ки
хонандагон аз худ мекунанд.
Инчунин ин ќисми дарс барои
муайян
кардани
дониши
хонандагон оид ба мавзўи
дарс ёрї мерасонад. Асосан
ин марњала тавассути усули
ангезиши зењн ё муњокимаи
умумї гузаронда мешавад.
Дар ин марњалаи дарс ба
хонандагон
иљрои
амали
асосии дарс супорида мешавад.
Масалан, барои иљро намудани
пардоз
њангоми
гаљкорї
(синфи 6) мушкилї мекашанд.
Онњо кўшиш мекунанд, ки
онро иљро кунанд. Дар ин
њолат онњо ба мушкилї дучор
мешаванд ва барои њалли он
маќсад мегузоранд. Њамин тавр
проблемаи таълимии дарси
мазкурро дарк мекунанд.
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6. Муњокима ва тањлили
тартиби иљрои вазифаи
таълимї бо хонандагон дар
наќша инъикос ёфтааст.

7. Кор дар гурўњњои
дунафарї ва чор (панљ)нафарї ба наќша гирифта
шудааст.

8. Хонандагон барои
тањлили дастовардњо ва
мушкилот водор карда
мешавад. (Чї корро иљро
карда метавонанд? Дар куљо
мушкилї мекашанд?)

9. Фаъолиятњои ба худ ва
ба њамдигар бањо додан ба
наќша гирифта шудаанд.

Вазифа ё фаъолияти таълимї
дарки зењниро талаб мекунад.
Агар хонандагон ба муњокима
ва тањлили талабот ва тартиби
иљрои вазифаи таълим љалб
шаванд, онњо раванди иљрои
амалро азхуд мекунанд ва
минбаъд дар иљрои вазифањои
монанд истифода мебаранд.
Инчунин мустаќилона иљро
кардани вазифаи таълимро
машќ мекунанд.
Кор дар гурўњњо яке аз нишонаи
таќсими баробари ваќт ва
имкониятњои
таълимї
аст.
Инчунин кор дар гурўњњо барои
фаъол гаштани хонандагон
ва машќњои амалї бештару
муоширати бевосита мусоидат
мекунад.
Асосан ин фаъолият пас аз иљрои
вазифаи таълимї гузаронда
мешавад. Маќсади он дарки
раванд ва тартиби иљрои вазифа
аст. Он ба хонандагон имконият
медињад, ки мушкилоти худро
муайян кунанд ва барои аз байн
бурдани он кўшиш кунанд.
Аз хонандагон хоњиш карда
мешавад, ки кори худро санљанд,
ѓалатњоро ёбанд ва барои ислоњи
онњо наќша кашанд. Аз дигарон
ёрї талаб кунанд. Инчунин
хонандагон
барои
арзёбии
фаъолияти таълимии якдигар
љалб карда мешаванд. Ин амал
барои ташаккули салоњиятњо
ёрї мерасонад.
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Барои
њар
як
салоњияти
муайяншуда як ё ду фаъолияти
таълимї
ба
хонандагон
10. Барои ташаккули
пешнињод карда мешавад. Ин
салоњиятњои дар наќшаи дарс
маънои онро дорад, ки агар дар
муайяншуда фаъолиятњои
наќша салоњияте нишон дода
таълимии мувофиќ ба наќша
шуда бошад, њатман дар рафти
гирифта шудаанд.
дарс фаъолиятњои таълимии
мувофиќ
пешнињод
карда
шавад.

Сохтори дарсњои муаррифии донишњои нав
Дар поён намунаи сохтори дарс мувофиќи талаботи
технологияи таълими фаъол ва нишондоди муносибати
салоњиятнокї пешкаш карда мешавад.
I. Бедор кардани ваљњиёт (њавасмандї) ба фаъолияти
таълим (лањзаи ташкилї) – 1-2 даќиќа
Марњалаи мазкури раванди таълим барои ба таври
маќсаднок ворид шудани хонанда ба фазои фаъолияти
таълимии дарс гузаронда мешавад. Аз ин лињоз, дар ин
марњалаи дарс ваљњиёти (њавасмандии) хонандагон ба
фаъолияти таълим бедор карда мешавад. Аз љумла:
 талаботи фаъолияти таълим таъкид мешавад (“бояд”);
 барои пайдо шудани талаботи ботинии хонанда
ба фаъолияти таълим шароити мувофиќ фароњам оварда
мешавад («мехоњам»);
 мавзўи таълим гузошта мешавад («метавонам»).
Шаклњои кор:
 омўзгор дар оѓози дарс ба хонандагон таманниёти
нек гуфта, аз онњо хоњиш мекунад, ки ба њамдигар суханњои
нек гўянд:
 омўзгор аз хонандагон хоњиш мекунад, ки лањзае
фикр кунанд ва гўянд, ки барои кори самаранок чї ба онњо
лозим мешавад;
 муайян кардани шиори рўз (“Њафт бор чен кун, як бор
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бур”, “Мењнат кунї-роњат бинї”, “Мењнат-шараф аст!»...)
II. Фаъолгардонї ва муайян кардани мушкилоти фардии
хонандагон дар иљрои фаъолияти озмоишии таълим – 4-5
даќиќа
Маќсад: фаъолгардонии дониши заминавї (такрори
маводи таълимии азхудкарда), ки барои “кушодани
донишњои нав” заруранд; муайян кардани мушкилоти њар
як хонанда дар иљрои фаъолияти таълим.
Пайдоиши вазъияти проблеманок (проблемагузорї)
Усулњои гузоштани проблемаи таълимї:
 водорнамої, ташкил намудани муколама;
 воситаи њавасмандгардонї «лањзањои гуворо».
III. Гузоштани вазифаи таълимї – 4-5 даќиќа
Маќсад: муњокимаи мушкилот (Барои чї мушкилот
пеш омад? Мо боз чиро намедонем?)
Дар марњилаи мазкур омўзгор барои муайян кардани
љой ва сабаби сар задани мушкилоти таълимї шароит
фароњам меорад.
Барои ин хонандагон бояд:

аз сари нав дида баромадани тарзи иљрои вазифа ва
ба ќайд гирифтани он (шифоњї, амалї ва хаттї ё рамзї) њар
як ќадами вазифа, раванд ва дар куљо мушкилот пайдо шуд;

муќоиса кардани амалњои худ бо тарзи иљрои амал
(алгоритм, тартиб, мафњум ва ѓайра) ва дар асоси ин муайян
кардан ва ба ќайд гирифтани сабаби мушкилот – яъне,
камии дониш, малака ва мањорати мушаххас, ки барои њалли
вазифаи таълимї ва вазифањои ба ин монанд, заруранд.
IV. Шиносої бо донишњои нав (тартиб додани наќшаи
њалли мушкилот) – 7-8 даќиќа
Дар марњалаи мазкур хонанда тавассути воситањои
коммуникативї наќшаи амалњои таълимии минбаъдаро
тартиб медињад: маќсад мегузоранд (дар ин љо маќсад
њалли мушкилоти пайдошуда мебошад), мавзўи дарсро
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мувофиќат мекунанд, роњу усулро муайян мекунанд, наќшаи
ноил гаштан ба маќсадро тартиб дода, воситањоро муайян
мекунанд – тартибњо, ќолабњо ва ѓайра. Ин равандро
омўзгор роњбарї мекунад: дар ќадами аввал бо саволњои
роњнамоикунанда, сипас бо саволњои водоркунанда ва дар
охир тавассути усулњои тањќиќотї.
V. Мустањкамкунии аввалия – 4-5 даќиќа
Маќсад: баёни дониши нав тавассути муњокимаи умумї,
кори дунафарї, шарњдињї, рамзгузорї.
VI. Кори амалї/эљодї, дастурдињии љорї, кори мустаќилона. Худбањодињї дар асоси ќолаб (намуна) – 15-20 даќиќа.
Њар як хонанда бояд ба хулосае ояд, ки ў чї дорад? Чиро
медонад ва метавонад?
Барои ин, хонандагон як кори амалї/эљодии мустаќилонаи
хурдро иљро мекунанд (2-3 супоришњои намунавї).
Худназоратї, худбањодињї.
VII.  Илова намудани донишњои нав ба системаи донишњо
ва такрор - 7-8 даќиќа.
Аввал ба хонандагон вазифањои таълимие пешнињод
мегарданд, ки тартиби нави иљрои амалиёт ё мафњумњои нав
доранд. Сипас вазифањое супорида мешаванд, ки донишњои
нав якљоя бо донишњои пешина истифода мегарданд.
VIII. Муњокима ва тањлили (рефлексия) фаъолияти
таълими дарс (љамъбаст) – 2-3 даќиќа.
Маќсад: хонандагон фаъолияти таълимии худро дарк
мекунанд, ба натиљањои таълимии худ ва ањли синф бањо
медињанд (арзёбии ташаккулдињанда).
Саволњо:

Дар дарс кадом вазифа гузошта шуда буд?

Вазифаи гузошташударо њал карда тавонистем?

Чї тарз?

Ба кадом натиљањо ноил гаштем?

Боз чї кор кардан зарур аст?

Донишњои навро дар куљо истифода бурдан мумкин
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аст?
Дар раванди дарс кадом корро ба хубї иљро кардед?
Кадом корро бояд бештар машќ кунед? ва ѓайра.
§3.4. Тањияи лањзаи дарсњои намунавї ва муаррифии он
бо назардошти ќисмати методикаи таълим. Навиштани
наќшаи дарс дар асоси дастурњои мушаххас



Супориш:
1.Муаммои таълими њамгироро шарњ дињед. Оё технология
(таълими мењнат) бо дигар фан њамгиро шуда метавонад?
Фикри худро баён созед.
2.Мувофиќи дастури 14 маќсадњои дарс муайян карда
шавад.
Тартиби навиштани наќшаи дарсро дар шакли дастур
пешнињоди шумо мегардонем. Ин ба шумо имконият
медињад, ки дарсро мувофиќи талаботи муносибати
салоњиятнокї ба наќша гиред.
Дастури 1. Боварї њосил кунед, ки рўйхати салоњиятњои
фаннатонро доред.
Дастури 2. Моњияти таълими салоњиятнокиро бори
дигар ба хотир оваред: Дар муносибати салоњиятнокї асос
ташаккули малакањо аст. Ташаккули малакаю мањоратњо
тавассути машќ (таљриба) кардани ягон амал аст.
Дастури 3. Сањифаи мувофиќро кушоед. Рўйхати
салоњиятњои фанни таълимиро кушоед. Салоњиятњоро
хонед:
Масалан:
8.1.1. Миќдори гуногуни
воситањои
технологиро
истифода бурда метавонад;
8.2.1. Дар бораи равандњои технологии соњаи саноат
маълумот дода метавонад;
8.3.1. Дар доираи мавзўъњои васеъ ѓояи навро эљод карда
метавонад;
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8.4.1. Доир ба касбњои гуногун маълумоти мушаххас дода
метавонад;
8.5.1. Хусусиятњои тарбиявии фанро дарк карда, онро дар
амал ба таври гуногун татбиќ карда метавонад.
Дастури 4. Талаботи салоњиятњоро аниќ созед. Масалан,
салоњияти 8.1.1. Миќдори гуногуни воситањои технологиро
истифода бурда метавонад; Асосан дар синфи њаштум
мо ба малакаи истифода бурдани миќдори гуногуни
воситањои технологї ва мувофиќи мавзўъ сухан гуфтани
хонандагон диќќат медињем. Салоњияти 8.2.1. бошад, дар
бораи равандњои технологии соњаи саноат маълумот дода
метавонад. Яъне, хонанда кадом навъи стратегияи гуфторро
истифода мебарад: наќл, гузориш, муаррифї, монолог,
боваркунонї, саволдињї ва ѓайра. Салоњияти 8.3.1. Дар
доираи мавзўъњои васеъ ѓояи навро эљод карда метавонад.
Хонанда фикру аќидаашро дар ќолабњои гуногун баён
карда метавонад. Салоњияти 8.4.1. Доир ба касбњои гуногун
маълумоти мушаххас дода метавонад. Яъне, хонанда дар
бораи касбњои гуногуни соњањои мухталифи хољагии халќ
маълумот медињад. Салоњияти 8.5.1. Хусусиятњои тарбиявии
фанро дарк карда, онро дар амал ба таври гуногун татбиќ
карда метавонад.
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Дастури 5. Дарси интихобкардаатонро хонед. Мавзўи асосии
дарсро муайян кунед.
Намунаи 1. Таълими технология барои писарон (синфи 5).
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Намунаи 2. Таълими технология барои духтарон (синфи 5).
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Дастури 6. Мавзўи маънавї намунаи дарси болоро
“сарфакорї” гуфтан мумкин аст. Мавзўи мазкурро шумо
метавонед ба “риоя накардани ќоидањои муќарраршуда”
нисбат дињед.
Дастури 7. Агар дарс њамгиро бошад, шумо бояд ду
проблемаи таълимро муайян кунед.
1.Фаъолгардонии дониши базавї (ё проблемагузорї).
Савол: Ба фикри шумо наќшаи маснуот бе андозаи муайян
кашида мешавад ё не? Чаро? Як даќиќа фикр карда,
аќидаатонро ба њамнишинатон гўед.
Бо ин шумо хонандагонро барои дарк кардани мавзўи
асосии дарс омода мекунед, онњоро ба дарс њавасманд
мегардонед.
Дастури 8. Акнун ба салоњиятњои хондан диќќат дињед.
Њар як салоњиятро хонед ва талаботи онњоро аниќ созед.
7.1.1. Воситањои технологиро истифода бурда метавонад.
7.2.1. Дар доираи мавзўъњои гуногун ѓояи навро эљод
карда метавонад.
7.3.1. Доир ба касбњои гуногун маълумот дода метавонад.
7.4.1. Хусусиятњои тарбиявии фанро дарк карда, онро
дар амал татбиќ карда метавонад.
Салоњияти 7.1.1. Истифодаи воситањои технологиро
њангоми иљрои амалњо талаб мекунад. Ин салоњият дар
худ чунин унсурњоро дорад: тањлили ќисмњои воситањои
технологї, риоя намудани ќоидањои санитарї-гигиенї ва
бехатарии мењнати воситањои техникї, истифода бурдани
воситањои технологї вобаста ба объекти мењнат ва амсоли
он.
Салоњияти 7.2.1. Дар доираи мавзўъњои гуногун ѓояи
нав эљод карданро талаб мекунад. Яъне, дар асоси аз худ
кардани маводи нав, эљодкорона тартиб додани ангора,
амсилаи маснуот, дуруст истифода бурдани харитањои
технологї, лоињаи эљодии худро тартиб дода тавонад, савол
гузошта оид ба масъалаи мазкур фикру андешаи худро
баён карда тавонад, тањлилу арзёбї намуда, ба кори худ ва
дигарон бањо дода тавонад, сабабу натиља ва амсоли онро
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муайян карда тавонад.
Салоњияти 7.3.1. Доир ба касбњои гуногун маълумотро
талаб мекунад. Яъне, хонанда мазмуни мавзўи нав ва
корњои амалии иљрокардаи худро мефањмад ва ба касбу
кори гуногун алоќаманд карда метавонад ё не. Асосан ин
тавассути дар асоси мазмуни матн ва супоришњои амалї
саволу љавоб кардан ба роњ монда мешавад. Саволњо бояд
дараљањои гуногун дошта бошанд.
Салоњияти 7.4.1. Хусусиятњои тарбиявии фанро дарк
карда, онро дар амал татбиќ карданро талаб мекунад. Яъне,
хонанда љињатњои тарбиявии њар як мавзўъро дарк карда,
онро дар њаёт татбиќ карда метавонад. Масалан: тарбияи
мењнатї, ќадр кардани кори худ ва дигарон, ќадр кардани
одамони мењнаткаш, тарбияи зебоипарастї, тарбияи иќтисодї, сарфакорї ва ѓайрањо.
Дастури 9. Ба саволи “Кадом ин салоњиятњоро дар ин дарс
ташаккул доданї њастам?” љавоб гардонда, салоњиятњоро
интихоб намоед.
Дастури 10. Салоњиятњои навиштанро тањлил кунед.
Талаботи салоњиятњоро муайян кунед.
5.1.1. Баъзе воситаи технологиро ба таври сода истифода
бурда метавонад;
5.2.1. Дар доираи мавзўъњои мањдуд ѓояи навро ба таври
сода эљод карда метавонад;
5.3.1. Доир ба баъзе касбњо маълумоти сода дода
метавонад;
5.4.1. Хусусиятњои тарбиявии фанро дарк карда, баъзе
унсурњои онро дар амал ба таври сода татбиќ карда
метавонад.
Салоњияти 5.1.1. Баъзе воситаи технологиро ба таври
сода истифода бурда метавонад. Яъне, хонандагон воситаи
технологиро ба таври сода дар љараёни дарс истифода
бурда тавонад. Риоя намудани ќоидањои техникии бехатарї
њангоми истифодаи воситањои технологї. Воситањои
технологиро шиносад ва аз њамдигар фарќ карда тавонад.
Дар бораи воситањои технологии муосир маълумот дошта
бошад.
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Салоњияти 5.2.1. Дар доираи мавзўъњои мањдуд ѓояи
навро ба таври сода эљод карда, ангорањои нав тартиб
дињад, кори лоињаи эљодиро мустаќилона иљро карда тавонад, эљодкорона харитаи технологиро тартиб дода тавонад
ва ѓайра.
Салоњияти 5.3.1. Доир ба баъзе касбњо маълумоти
сода дода метавонад. Доир ба алоќамандии байни касбњо
маълумот дошта бошад. Мувофиќи номгўйи касбњо дар
бораи вазифањои онњо маълумот дошта, тасаввурот дошта
бошад. Оид ба касбњои мобилї маълумот дошта бошад.
Салоњияти 5.4.1. Хусусиятњои тарбиявии фанро дарк
карда, баъзе унсурњои онро дар амал ба таври сода татбиќ
карда метавонад. Масалан: дида тавонистани зебогї,
зебоипарастї, дуруст интихоб намудани объекти мењнат
аз љињати зебогї, намуди зоњирї, дизайн, интихоби ранг,
ороиш ва истифодаи маснуот.
Дастури 11. Сипас дар мавзўи намудњои дарз ва кўкњо
ба кўкњо ва сифати иљрои кор диќќат дињед. Ба онњо
фањмонед, ки он ба салоњияти 5.1.1., ва 5.2.1. мувофиќ
аст. Яъне, хонандагон мувофиќи талаботи иљрои дарз ва
кўкњоро метавонанд. Барои ин дар наќшаи дарс бояд бори
дигар проблемагузорї ба роњ монда шавад. Ќадамњои
минбаъда, ки барои пайдо шудани проблемаи таълимї
замина мегузоранд, ёрї мерасонанд. Аз љумла:
1. Кори амалї. Намудњои дарз ва кўкњоро номбар кунад ва амалан тарзи яке аз дарзњоро нишон дињад. Дарз ва
кўкњо: дарзи одї, нусхагирї, дарзи печон, кўки зарбї, дарзи ќаткунї кўки чин-чин ва ѓ. (Салоњияти 5.1.1; 5.2.1; 5.3.1;
5.4.1.)
2. Кори дунафарї. Санљиши дарзу кўкњо. Аз хонандагон хоњиш кунед, ки дарзу кўкњои иљрошудаи якдигарро
санљанд, ѓалатњоро муайян кунанд. (Салоњияти 5.1.1; 5.2.1;
5.3.1; 5.4.1.)
3. Кор бо ѓалатњо. Агар хонандагон кўкњоро нодуруст
дўхта бошанд, љойи камбудињо нишон дода шавад. Шакли
дурусти иљрои онро бо хонандагон якљоя муњокима кунед.
Диќќати хонандагонро ба тарзи иљрои дурусти кўк ва дарзњо
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равона кунед. Таъкид кунед, ки кўк ва дарзњо баробар дўхта шавад, чок ва дарзњо кашиш нахўрад, шинаму зебо иљро
карда шаванд, масофаи байни дарзњо якхела ва мустањкам
бошанд. (Салоњияти 5.1.1; 5.2.1; 5.3.1; 5.4.1.)
4. Машќи иловагї. Бозии “Кї зудтар!” (Бинго). Калимањоро дар тахтаи синф нависед. Калимањо: дарзи одї, нусхагирї, дарзи печон, кўки зарбї, дарзи ќаткунї, кўки чинчин. Аз хонандагон хоњиш кунед, ки дар дафтар љадвали
чорхонадор кашанд. Дар дохили њар як катак як калимаро
(оид ба намудњои кўку дарз) аз тахтаи синф интихоб карда,
нависанд. Шумо калимањоро интихобан хонед. Агар хонандагон дар љадвалашон ин калимаро навишта бошанд, онро
хат мекашанд. Хонандае, ки пас аз хондани шумо њамаи
калимањоро хат мекашад, ѓолиб шуда, ба љойи шумо даври дигари бозиро мегузаронад. (Салоњияти 5.1.1; 5.2.1; 5.3.1;
5.4.1.)
5. Ќоидаи техникаи бехатарї: Аз хонандагон хоњиш карда мешавад, ки дар раванди иљрои корњои амалї техникаи
бехатарии кор бо асбобњои дўзандагї (сўзан, ќайчї, мошини дарздўзї, дарзмол ва ѓайра)-ро риоя кунанд. (Салоњияти
5.1.1.)
Дастури 12. Ба омўзгорон фањмонед, ки барои арзёбї
мо бояд рўйхати салоњиятњое, ки дар дарс ташаккул доданї
њастем, тартиб дињем. Њангоми дарс ба фаъолияти хонандагон диќќат медињем. Мувофиќи фаъолият ва натиљањои
корашон ба онњо бањо мегузорем.
Дастури 13. Акнун дар шакли ќолаби дарс наќшаро љобаљо кунед.
Салоњиятњо:
Салоњиятњои (5.1.1; 5.2.1; 5.3.1; 5.4.1.)
 Баъзе воситаи технологиро ба таври сода истифода
бурда метавонад;
 Дар доираи мавзўъњои мањдуд ѓояи навро ба таври
сода эљод карда метавонад;
 Доир ба баъзе касбњо маълумоти сода дода метавонад;
 Хусусиятњои тарбиявии фанро дарк карда, баъзе
унсурњои онро дар амал ба таври сода татбиќ карда
метавонад.
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Дастури 14. Муайян кардани маќсадњои дарс. Барои
муайян кардани маќсадњои дарс бори дигар њар як ќадами
дарсро аз назар мегузаронем. Чунин маќсадњои дарс тањия
кардан мумкин аст:
Маќсадњои дарс:
 Дар бораи технологияи корњои дастї-дарзњои дастї
шарњ дода метавонад;
 Талабот ба љойи кор барои иљрои корњои дастиро
шарњ дода, онро дар амал иљро карда метавонад;
 Эњтиёткорона кор кардан ва муносибати хуб бо
таљњизот ва асбобњои дарздўзиро риоя карда метавонад;
 Хусусияти эстетикии дарзњои дастиро ба таври сода
шарњ дода, онро арзёбї карда метавонад;
 Бо дарзњои дастї ѓояњои содаро эљод менамояд ва
онро ба таври умумї шарњ медињад;
 Урфу одатњои миллиро ба таври сода шарњ дода,
онро арзёбї карда метавонад.
Дастури 15. Ќадамњои дарсро пайињам дар наќша менависем. Чунин наќша пайдо мешавад.
Мавзўъ: Технологияи корњои дастї-дарзњои дастї – 2
соат
Салоњиятњо:
 Баъзе воситаи технологиро ба таври сода истифода
бурда метавонад;
 Дар доираи мавзўъњои мањдуд ѓояи навро ба таври
сода эљод карда метавонад;
 Доир ба баъзе касбњо маълумоти сода дода метавонад;
 Хусусиятњои тарбиявии фанро дарк карда, баъзе
унсурњои онро дар амал ба таври сода татбиќ карда
метавонад.
Маќсадњои дарс:
 Дар бораи технологияи корњои дастї-дарзњои дастї
шарњ дода метавонад;
 Талабот ба љойи кор барои иљрои корњои дастиро
шарњ дода, онро дар амал иљро карда метавонад;
 Эњтиёткорона кор кардан ва муносибати хуб бо
таљњизот ва асбобњои дарздўзиро риоя карда метавонад;
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 Хусусияти эстетикии дарзњои дастиро ба таври сода
шарњ дода, онро арзёбї карда метавонад;
 Бо дарзњои дастї ѓояњои содаро эљод менамояд ва
онро ба таври умумї шарњ медињад;
 Урфу одатњои миллиро ба таври сода шарњ дода,
онро арзёбї карда метавонад.
Таљњизоти зарурї: китоби дарсї, овезањои таълимї
1.Методикаи таълим: Њангоми банаќшагирии дарс аз
тавсияњои зерин истифода бурда метавонед.
1.Ташкили дарс: Дар ин марњила корњои зерин ба роњ
монда мешавад:
Тайёр намудани маводи хониш;
Њозиру ѓоиб кардани хонандагон;
Омода намудани хонандагон ба дарс.
2.Такрори дарси гузашта: Дарсро аз гузоштани масъала
оѓоз намоед. Бо саволњои зерин ба хонандагон мурољиат
намоед:
1.Матоъ аз чињо таркиб ёфтааст?
2.Оид ба матои катонї маълумот дињед.
3.Хосияти матоъњои пахтагї дар чист?
4.Фарќи байни матоъњои пахтагї аз матоъњои катонї
дар чист?
3.Шиносої бо мазмуни мавзўъ: Сўњбат оид ба технологияи
корњои дастї-дарзњои дастї гузаронида, дар бораи таљњизот
ва асбобу афзорњои лозимї: ќайчї, сўзан, сарсўзан,
ангуштпона, дарзмол, тасмаи ченакгирї, бўри дўзандагї,
љадвал, љадвали миќёсї, ришта (ресмон), андоза ва тайиноти
сўзанњои дастї, таърихи пайдоиши сўзан, андозањои
ангуштпона, иљрои дарзњои дастї, омода кардани сўзан ба
кор, намудњои дарзу кўки дастї: одї, кўки нусхагирї, дарзи
печон, дарзи паси сўзан, дарзи ќаткунї, дарзи юрма, кўки
зарбї, хомкўк ва ѓ., тарзи дурусти ташкили љойи кор барои
иљрои корњои дастї ва дигарњо шарњ дода мешавад.
Барои дўхтани маснуот таљњизот ва асбобу олот: тасмаи
ченакгирї, сўзан, ќайчї, ришта, сўзанак, ангуштпона ва
ѓайра лозиманд. Њамаи онњо бояд дар ќуттињои махсус
нигоњ дошта шаванд. Дар ваќти кор бояд ќуттии таљњизоти
дўзандагї дар тарафи рости дўзанда гузошта шавад.
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Пеш аз кор ва баъд аз кор дастњоро тоза шўед, то
ки маснуоти медўхтаатон тоза ва озода бошад, дар даст
мўякњои матоъ ва риштањои кўтоњ намонанд.Баъди итмоми
кор асбобу афзорро ѓундошта, љобаљо кунед.
Љойи кор барои иљрои корњои дастї. Корњои дастї
гуногун буда, дар њолати нишастан ё рост истодан иљро
карда мешаванд. Љойи кор барои иљрои корњои дастї бояд
бо мизу курсї ва поймонак муљањњаз бошад. Барои таъмин
намудани тарзи муътадили кор баландии мизу курсї бояд
њатман ба талаботи нишондоди антропометрии њар хонанда
мувофиќ гардонида шавад. Њамчунин масофаи зарурии
байни сатњи корї, мизу курсї ва ќисми пеши миз ва курсї
риоя гардад. Сатњи мизи корї барои амалиёти дастї бояд
суфта ва дар он таљњизот ва олоти корї дуруст љойгир бошад.
Сўзан асбоби дўзандагї буда, аз замонњои ќадим
истифода мешавад. Одамон аввалњо барои дўхтан хори
дарахтон, устухони моњию њайвонотро истифода мебурданд.
Баъд сўзанро аз нуќра, мис, тилло ва оњан месохтагї шуданд.
Дарозии ин сўзанњо то 1 см ва суфта буданд. Сўзанро дар
замонњои ќадим дастї месохтанду боэњтиёт дар сўзандони
махсус нигоњ медоштанд. Сўзанро аз асри XIX бо усули
фабрикавї месозанд. Андозаи сўзанњои замонавии њозира аз
№1 то №12 буда, асосан аз пўлод сохта мешаванд. Вобаста
ба сўрохињояшон раќамњои сўзанњо гуногун мешаванд.
Сўзанњои сўрохиашон калонро барои кашидадўзї, гулдўзї
ва руфўкорї истифода мебаранд. Дар ин ќабил сўзанњо
риштаи нисбатан ѓафсро гузаронидан нињоят бобу осон аст.
Тањти мафњуми калимаи сўзан мо асосан як асбоби
тези филизии хурдеро мефањмем, ки дap интињояш барои
гузаронидани ришта гўшак дорад. Онро асосан барои
чокдўзї ва пайвастани љузъњои маснуот истифода мебаранд.
Сўзанњое низ њастанд, ки дap соњаи тиб истифода мешаванд.
Сўзанро дap ибтидо аз устухони моњї ё дигар навъи устухон
месохтанд. Дар асри санг сўзанро аз санг тарошида, ба
воситаи он пўсти њайвонотро медўхтанд. Баъд ба љойи
сўзанњои устухонї сўзанњои биринљї, оњанї, дap хонадони
одамони сарватманд њатто сўзанњои нуќрагї пайдo шуданд.
Аввалин сўзанњои пўлодиро ба Европа дар асри XIV арабњо
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оварданд. Дар Москва 25 намуди сўзан барои дарздўзии дастї
ва мошинї истењсол мешавад.
Ангуштпона њанўз дар асри XV маълум буд. Аввалњо
ангуштпонаро аз чарм, тилло ва дигар филизот сохта, наќшу
нигор меандохтанд. Баъдтар, яъне аз асри XVI ва XVII
ангуштпонаро бо усули фабрикавї аз арзиз (алюминий),
пўлод, нуќра, пластмасса месохтагї шуданд.
Дарзмол. Намуди зоњирии либос ба сифати дарзмолкунї
вобаста аст. Бинобар ин дуруст анљом додани ин амалиёт
ањамияти калон дорад. Шартњои техникии дарзмолкунї:
1. Љузъњоро ќаблан намнок карда ва буѓ дода, баъд пура
то бартараф кардани намї хушк мекунанд.
2. Аввал њар ду тарафи љузъњоро то шакл гирифтан,
сипас чокњоро аз тарафи чаппа дарзмол кардан лозим аст.
Дар ин њолат дарзмол ба љузъ бояд зичтар часпад.
Тасмаи ченакгирї соли 1810 ихтироъ шудааст. Он аз
картон ё клеёнка сохта мешавад. Дарозии тасмаи ченакгирї
асосан 150 см, бараш 1-2 см буда, дар ду нўгаш филиз
часпонда шудааст. Тасмаи ченакгирї барои андозагирї,
аз љусса чен кардани матоъ ва љузъњои маснуот истифода
мешавад.
Бўри дўзандагї барои кашидани тарњи љузъњо, љойи
буридани матоъ ва кашидани хатњо, љойгир кардани љойи
кисањо, ангўлаи тугмањо ва ѓайра истифода мешавад.
Љадвал - метр аз тахтачўби тунук сохта мешавад. Дарозиаш аз 20 то 100 см ва аз ин њам дарозтар, бараш 3-5 см
буда, барои кашидани наќша ва андозаи либос чен кардани матоъ, кашидани хатњо дар матоъ ва ѓайра истифода
мешавад.
Љадвали миќёсиро (масштаби 1:4) барои нисбатан хурд
карда кашидани наќшаи маснуот дар дафтар ва ё албоми
корї истифода мебаранд.
Ришта (ресмон). Дар чокбуриву дарздўзї ѓайр аз ин
асбобу анљом боз риштањои гуногунро истифода мебаранд.
Риштањо вобаста ба таъиноташон дўзандагї, гулдўзї,
бофандагї, руфўгарї мешаванд.
1. Пеш аз cap кардани кор мизи кориро ба тартиб овардан
лозим аст;
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2. Дар ваќти дўхтани маснуот бояд равшании доимї
таъмин бошад;
3. Равшанї бояд аз тарафи чап фарояд;
4. Мўйњоро зери сарбанд нигоњ бояд дошт;
5. Пеш аз он ки ба кор cap кунед, санљида бинед, ки сўзан
ё сўзанакњо дар маснуоти медўхтаатон набошанд;
6. Ба пеш зиёд хам шудан манъ аст;
7. Маснуот аз чашми дўзанда бояд дар масофаи аз 30 то
45 см дошта шавад;
8. Дар сари миз рост нишастан лозим аст.

4. Мустањкамкунии мавзўи нав
1. Ќайчиро дap љойи махсус, дap ќуттињои махсус нигоњ
доштан лозим аст;
2. Дар ваќти кор бо ќайчї онро пўшида, муќобили
дўзанда гузоред;
3.Ќайчиро ба љойи тap гузоштан манъ аст;
4. Ќайчиро аз нўги тезаш гирифта ба њамроњатон дароз
кунед;
5. Ќайчиро ба тарафи рост ва нўгњои тезашро муќобили
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худ гузоред. Ќайчї пўшида бошад, кушода мондани он
мумкин нест, то ин ки дap ваќти њаракат бо нўги он
дастатонро набуред ва осеб набинед;
6. Назорат кунед, ки ќайчї дар ваќти кор дар таги маснуот намонад, чунки агар маснуотро бардоред ё љояшро
бељо кунед, ќайчї афтида ба шумо, ё њамроњатон осеб
расонданаш мумкин аст;
7. Дар ваќти буридани маснуот ба њамроњатон наздик
нашавед, то ин ки диќќати њамроњатон ба шумо равона
нашавад ва дасташро набурад ё маснуотро хато бурад.
5.Истифодаи усули Кластери сода
Масъала: Барои дўхтани маснуот дар куттии махсуси
корї кадом асбобу олотњо заруранд?

6.Кори амалї: Дўхтани дарзи одї
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Аз тарафи омўзгор ќоидањои техникаи бехатарї
ва санитарию гигиенї оид ба мавзўъ назорат карда,
аз љониби хонандагон риоя карда шавад.
Таљњизот: сўзан, ќайчї, риштаи раќами 40 ё 50, љадвал,
ќалам, ду пора матои андозааш 15x10.
Ќадамњо:
1.Аз тарафи омўзгор супориш дода мешавад, ки барои
дўхтани дарзи одї матои пахтагї ва таљњизоти зарурї барои
дўхтан интихоб карда шавад;
2.Аз матоъ ду пораи дарозиаш 15 см, бараш 10 см бурида
шавад;
3.Андозаи намунаро мувофиќи табъи хонандагон интихоб кардан мумкин аст;
4.Чокро аз рост ба чап бо кўкњои рост дўхта шавад;
5. Барои матоъњои тунук дарозии кўк бояд 0,5-1 см, барои матои ѓафс – 0,8-3 см бояд бошад;
6. Барои њосил кардани чин дарозии кўк то 0,1 - 0,5 см
мешавад.
7.Вобаста ба кори ба анљом расонидаи хонанда аз тарафи
омўзгор бањогузорї карда мешавад.

Тарзи дўхтани дарзи одї
6.Дарсро љамъбаст намуда, зањмати хонандагонро
ќадрдонї кунед.
7.Арзёбї: Дар рафти дарс фаъолияти таълимии
хонандагонро мушоњида намуда, дараљаи ба салоњиятњо
ноил гаштани онњоро муайян кунед. Натиљањои фаъолияти
таълимии хонандагонро аз рўйи савол ва супоришњои
зерин арзёбї карда метавонед. (мувофиќи натиљаи арзёбии
мазкур ба хонандагон бањои аъло, хуб, ќаноатбахш ва
ѓайриќаноатбахш гузошта мешавад).
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Фаъолият

Метавонад

Дар бораи технологияи корњои дастїдарзњои дастї шарњ
дода метавонад?
Талабот ба љойи кор
барои иљрои корњои
дастиро шарњ дода,
онро дар амал иљро
карда метавонад?
Эњтиёткорона
кор
кардан ва муносибати
хуб бо таљњизот ва
асбобњои дарздўзиро
риоя карда метавонад?
Хусусияти эстетикии
дарзњои дастиро ба
таври сода шарњ дода,
онро арзёбї карда
метавонад?
Бо дарзњои дастї
ѓояњои содаро эљод
менамояд ва онро ба
таври умумї шарњ
медињад?
Урфу одатњои миллиро
ба
таври
сода
шарњ
дода,
онро арзёбї карда
метавонад?
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Ќисман
метавонад

Наметавонад

§3.5. Сохтори наќшањои дарсњои роњнамои омўзгор
Супориш:
1.Ба љадвали овардашуда оид ба сохтори наќшањои дарс
такя намуда, дар мавзўи дилхоњ тањия намудани наќшаи
дарсии 1 соата.
2.Андешаронї дар атрофи наќшањои дарсњои шунавандагон.
Таѓйири низоми таълим раванди дурудароз ва
мураккаб буда, дигаргуниро дар самтњои гуногун таќозо
мекунад. Ба маќсади таъмини дурустї ва самаранокии
гузариш ба низоми нави таълими салоњиятнокї Вазорати
маориф ва илми Љумњурии Тољикистон як ќатор њуљљат
ва маводи таълимию методиро омода кардааст, аз љумла,
Стандартњои фаннии зинаи тањсилоти ибтидої, роњнамои
омўзгор ва замима ба китобњои дарсї. Ин њуљљатњо маќсад
ва вазифањои мушаххас доранд, аз љумла: Стандартњои
фаннї (кадом фане, ки бошад) маљмўи салоњиятњо ва
нишондињандањои салоњиятнокии фанњои алоњидаро
муайян намуда, консепсияи ташаккули салоњиятњоро
пешнињод менамоянд.
Дар роњнамои омўзгор тарзи банаќшагирии раванди
ташаккули салоњиятњои фаннї ба таври пурра пешнињод
карда мешавад. Њар як соати дарсї пурра ба наќша гирифта
шуда, дар онњо салоњиятњои фаннї бо мазмун ва мундариљаи
барнома ва китобњои дарсї мутобиќ гардонида шудаанд.
Маќсади асосии тањияи замима ба китобњои дарсї
пурра гардонидани мазмун ва мундариљаи китобњои дарсї
ва мутобиќ сохтани онњо ба стандартњои нави низоми
таълими салоњиятнокї мебошад. Замима њамчун маводи
иловагї барои ташаккули салоњиятњои фаннї истифода
мешавад.
Сохтори наќшањои дарс
Ба маќсади расонидани ёрии методї оид ба татбиќи
стандартњои фанњои синфњои ибтидої Вазорати маориф ва
илм тасмим гирифт, ки ба омўзгорон дарсњои намунавиро
190

тањия ва пешнињод намояд. Барои тањияи дарсњои намунавї
мутахассисони варзидаи фаннї љалб шуданд ва ин дарсњо
муддати як соли тањсил дар 55 муассисаи тањсилоти миёнаи
умумї мавриди омўзиш ќарор гирифтанд. Дар натиља
дарсњои намунавї барои њамаи фанњои зинаи тањсилоти
ибтидої тањия гардиданд. Наќшаи дарсњо бо назардошти
талаботи низоми таълими салоњиятнокї тартиб дода
шудаанд.
Бо вуљуди ягона будани сохтор дарсњо аз рўйи маќсад
фарќ мекунанд. Дар љадвали поён сохтори наќшањои дарс
шарњ дода мешавад.
Дар ин ќисм аломати параграф ва
номи машѓулият ва соати барои
он муайяншуда навишта шудааст.
Номи мавзўъ
Масалан, §9. Сўрохкунии чўб – 1 соат
Дар ин ќисми дарс салоњиятњое, ки дар
раванди дарси мазкур аз ягон љињат
ташаккул дода мешаванд, оварда
шудаанд.

Салоњиятњо

Масалан:
 Баъзе воситаи технологиро ба таври
сода истифода бурда метавонад;
 Дар доираи мавзўъњои мањдуд ѓояи
навро ба таври сода эљод карда
метавонад;
 Доир ба баъзе касбњо маълумоти сода
дода метавонад;
 Хусусиятњои тарбиявии фанро дарк
карда, баъзе унсурњои онро дар амал
ба таври сода татбиќ карда метавонад.
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Маќсадњои
таълим
дар
асоси
салоњиятњо бо назардошти мавзўи
дарси дар боло зикршуда тањия карда
мешаванд.
Масалан:
 Намудњои сўрохї ва асбобњои
сўрохикунандаро донад ва онро арзёбї
карда тавонад;
 Мустаќилона ва эљодкорона бо
парматеѓ бо ќутри лозима маснуотро
сўрох карда тавонад;
 Доир ба нозукињои касби дуредгарї
маълумот дода тавонад;
Маќсадњои
 Њангоми
истифодаи
маводњо
таълим
сарфакориро ба таври сода риоя
карда тавонад.
Дар ин ќисм маълумот оид ба мазмун
ва мундариљаи дарси мазкур оварда
мешавад.
Масалан: Усулњои бо пармаи дастї
Барнома
парма кардани чўб. Таљњизоти дастгоњи
пармакунї барои парма кардани
сўрохињои моил (призма).
Дар ин ќисм равиши дарс нишон дода
мешавад. Тартиби гузаронидани дарс,
ки навишта шудааст, барои омўзгор
Равиши дарс
њамчун рањнамо хизмат мекунад.
Восита ва методњои бањодињии дониш,
малака ва мањорати хонандагон оид
ба натиљањои дарси мазкур пешнињод
Бањодињї
мешаванд.
Шарњи пураи љузъњои наќшаи намунавии дарс
1. Номи мавзўъ асосан мувофиќи наќшаи таќвимї ва
мавзўъњои китоби дарсї мураттаб мешавад. Дар баробари
номи мавзўъ миќдори соатњои машѓулият пешнињод карда
мешавад.
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2.Салоњиятњо аз стандарти фаннї мувофиќи љадвали
салоњиятњо оварда мешаванд. Салоњиятњо такроран дар
чандин дарсњо то охири сол истифода бурдашуданашон
имконпазир аст.
3. Маќсадњои таълим барои як дарс тањия шуда, дар
худ хусусиятњои салоњият ва мундариљаи таълимро фаро
мегирад. Маќсадњои таълим мушаххас, санљидашаванда,
иљрошаванда ва мувофиќ бояд бошанд. Маќсадњои таълим
аз нигоњи хонанда мураттаб мегарданд ва ба саволи
«Хонанда чї кор карда метавонад?» љавоб мегардонад.
Маќсадњои таълим имкон медињанд, ки самтњои асосии
дарс (равиш, методњо) муайян гарданд. Њангоми мураттаб
намудани маќсади дарс мазмуни маводи барнома ва
китоби дарсї, ташаккул додани дониш, мањорату малака,
сифатњои шахсият ва тарзу усулњои фаъолияти фикриро ба
назар мегиранд.
4. Барнома муайянкунандаи мазмуну мундариља
ва фаъолиятњои асосии омўзгору хонандагон дар дарс
мебошад. Вай имкон медињад, ки мундариљаи асосї аз
дуюмдараља људо карда шавад.
5. Воситањои аёнї вобаста ба навъи дарс ва методњои
таълим (воситањои техникии таълим, китоби дарсї, маводи дидактикї, намоиши таљрибањо, филмњои таълимї
ва ѓайра) интихобу омода карда, аз онњо њамчун манбаи
ахбор истифода мебаранд.
6. Санљиши дониш (пурсиши вазифаи хонагї)-ро
омўзгор тавассути ташкил кардани кори мустаќилонаи
хонандагон бо маќсади такмил додани салоњиятњои онњо
ташкил мекунад. Санљишро бо роњи саволу љавоб, иљрои
кори мустаќилонаи хонандагон, худсанљию њамдигарсанљї
гузаронидан тавсия дода мешавад.
7. Ташаккул додани салоњиятњо љузъи асосии дарс
буда, ваќти зиёдро талаб мекунад ва самараи дарс низ
ба мазмуну мундариљаи њамин љузъ вобаста аст. Дар он:
мафњумњои нави барои омўхтан пешнињодшуда, усулњои аз
худ кардани онњо, тарзи фаъолияти омўзгору хонандагон
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нишон дода мешавад; тарзу воситањои ташаккул додани
салоњиятњо, ривољ додани фаъолияти дарккунии хонандагон
ба назар гирифта мешаванд; мазмуни кори мустаќилонаи
хонандагон (њалли масъала, ба саволњо љавоб гардонидан),
шарњи таљриба ва маводе, ки хонандагон бояд истифода
баранд, возењ нишон дода мешавад.
8.Бањодињї асосан љамъбасти дарс буда, баъзан
воситањои арзёбї (ташаккулдињанда ва љамъбастї) шарњ
дода мешаванд. Усул ва воситањои арзёбї вобаста ба
салоњиятњо ва маќсадњои таълимии дарс интихоб ва
пешнињод мегарданд. «Љамъбасти дарс» аз љузъњои зерин
иборат буда метавонад: устувор кардану инкишоф додани
салоњиятњо тавассути мустаќилона татбиќ кардани дониш
дар љараёни њалли супоришњои кори амалї; ба хонандагон нишон додани иљрои ин амалиёт барои омўхтани
саволгузорї, љавобгўйї, тањлили иљрои кори амалї, ислоњ кардани ѓалатњо; дар хонандагон ташаккул додани
мустаќилият, эљодкорї, зебоипарастї, сарфакорї, тарзи
дуруст баён кардани фикр, маънои мафњумњоро шарњ
додан; муайян кардани усулњои робита бо хонандагон дар
раванди иљрои супоришњои корњои амалї, назорат кардани иљрои кори амалї; ба салоњиятнокии хонандагон бањои
њаќќонї гузоштан.
9. Супориши хонагї-љамъоварии маълумот оид ба
мавзўъњои мухталиф, истифода аз шабакаи глобалии
Интернет, дастурњои иловагї, маљаллањо оид ба фан ва
китобњои дарсї. Ташкил кардани кори мустаќили хонанда
аст, аз ин рў, омўзгор ба хонандагон вазифаи хонагї
супорида, бояд чї кор кардани онњоро низ фањмонад.
Масалан, такрори маводи дарс ё як љузъи он, кашидани
расм, наќша, тартиб додани харитаи технологї, сохтани
амсила, график, ангорањо ва ѓ.
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Технология (таълими мењнат барои писарон) синфи 7
Мавзўъ: «Амалиёти бофтани сабадча»
Барнома: Ќоидањои бехатарии мењнат. Пайдарњамии
иљрои бофтани сабадча
Салоњиятњо:
 Воситањои технологиро истифода бурда метавонад;
 Дар доираи мавзўъњои гуногун ѓояи навро эљод
карда метавонад;
 Доир ба касбњои гуногун маълумот дода метавонад;
 Хусусиятњои тарбиявии фанро дарк карда, онро дар
амал татбиќ карда метавонад.
Маќсадњои дарс:

Пайдарњамии бофтани сабадчаро иљро карда
тавонад;

Эљодкорона барои бофтан маснуот аз масолењи
сабзандаро интихоб карда тавонад;

Дар бораи касби сабадбоф маълумот дода
тавонад;

Тафаккури созандагї ва мантиќиро инкишоф
дода тавонад.
Таљњизоти зарурї: китоби дарсї, афзор барои бофтан
(корд, каљкорд, ќайчии боѓбон, анбўрчаи пањндандон, анбўрчаи буранда, ќолиб ва дарафш), масолењи корї, овезањои амалиёти бофтани сабадчаи асосаш доирашакл.
Методикаи таълим: Њангоми банаќшагирии дарс аз
тавсияњои зерин истифода бурда метавонед.
1. Ташкили дарс: Дар ин марњила корњои зерин ба роњ
монда мешавад:
Тайёр намудани маводи хониш;
Њозир-ѓоиб кардани хонандагон;
Омода намудани ањли синф ба дарс.
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2.Такрори дарси гузашта: Ин лањзаи дарсро бо истифодаи
усули “Синквейн” гузаронидан хубтар аст.
Синквейн калимаи фаронсавї буда, маънояш 5 мисраъ
аст. Синквейн ин шеъри бе ќофия буда, барои тањлил ва
хулоса кардани маълумот ёрї мерасонад.
Синквейн – як намуди кори хаттї аст, ки барои љамъбасту
хулосабарории мустаќилонаи хонандагон мусоидат
мекунад.
Бо ёрии ин усул фикру аќидаи шахсї тавсиф карда
мешавад. Аз рўйи панљ банд (унсур) хонандагон фикрашонро оид ба мавзўъ баён карда метавонанд.
Маќсадњо:
 фикру мулоњизањои шахсии худро хаттї ифода
намудан;
 тањлил, таркиб ва хулосабарорї кардан;
 нутќи хаттиро инкишоф додан;
 ба мушоњидакорї ва донишомўзї њавасманд намудан.
Ќадамњои иљро кардани ин усул:
1. Мавзўъ бо як калима бояд иншо шавад (одатан исм);
2. Ифода намудани хусусияти мавзўъ бо ду калима (ду
сифат);
3. Тавсифи амал дар чорчўбаи мавзўъ (се феъл ва ё
феъли њол);
4. Муносибат ба мавзўъ (љумлаи иборат аз чор калима);
5. Такрори мазмуни мавзўъ бо истифодаи як калима
(муродифи мавзўъ).
Тарњи синквейн чунин аст:
1. ________________.
2. ________________, _________________.
3.
________________,
_________________,
__________________.
4. ____________
______________
_____________
_____________.
5. ________________.
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Намуна:
1. Навда;
2. Борик ва чандир;
3. Пўслохашро тоза мекунанд, хушк мекунанд,
мебофанд;
4. Навда барои бофтани маснуот истифода бурда
мешавад;
5. Бед.
Дар натиља хонандагон:
 фикру мулоњизањояшонро хаттї ифода менамоянд;
 ба ќисматњои асосии мавод диќќат доданро ёд
мегиранд;
 маводи навро хубтар ба хотир мегиранд;
 маводи навро тањлил карда, хулоса мебароранд.
Њангоми навиштани синквейн диќќат дињед, чизњои
муњими мавзўъ ќайд карда шаванд.
Тавсия ба омўзгор: Ин усулро асосан дар охири дарс
мегузаронанд. Њангоми бори аввал гузаронидани синквейн,
аввал худатон тарзи навиштани онро бо якчанд намуна нишон дињед. Ин усулро дар корњои гурўњї ва дунафарї њам
гузаронидан мумкин аст.
3. Шиносої бо мазмуни мавзўъ: Муаллим дар маводи
назариявии хурд дар бораи амалиёти бофтани сабадча
маълумот дода, тарзи сохтани яке аз маснуотњоро њамчун
намуна барои хонандагон намоиш медињад.
Барои бофтан шакли маснуотро муайян ва андозањои
онро даќиќ карда, наќша ё расмашро мекашанд ва барои
он масолењ, афзорњоро омода мекунанд. Дар ваќти бофтан
чунин шартњоро риоя намудан лозим аст, то ки маснуоти
бофташаванда мустањкаму навдањо зич бофта шуда бошанд
ва ѓафсии онњо ба андозаи маснуот мувофиќат кунад. Барои
маснуоти калон навдањои борик мувофиќ намеояд. Зебоии
маснуоти бофташаванда ба дуруст интихоб намудани
андозањо, мутаносибии шакл ва навдањо аз љињати ѓафсї
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вобастагии калон дорад. Пеш аз бофтан навдањоро санљидан
лозим аст, ки онњо ваќти бофтан нашикананд. Навдањои
шикастаро бо дигараш иваз мекунанд, навдањо дар ваќти
бофтан ќат мешаванд, бинобар ин, онњоро як маротиба
истифода мебаранд. Азбаски шикастани онњо аз эњтимол
дур нест, бинобар он, навдањоро бо ангуштон дошта ва
мунтазам ќат кардан лозим аст.
Навдањои барои бофтан истифодашавандаро ба навъњо,
яъне асос, сутунчањо људо намудан аз фоида холї нест.
Барои сутунчањо навдањои муносиби миёна, рост, чандир ва
на он ќадар дароз интихоб карда мешавад. Дарозии он ба
маснуоти бофташаванда ва тарзи бофтан вобаста аст. Барои
бофтани сатњи пањлуї ва асос навдањои дарозу чандири
якхела интихоб карда мешавад. Барои бофтани бори аввал
аз навдањои пўстдор истифода будан лозим аст, зеро чунин
навдањо хеле чандир мебошанд.
Бофтани сабадчањо яке аз пањншудатарин намуди корњои
бофандагї ба њисоб меравад. Сабадчањоро барои нигоњ
доштани сабзавот, мева, гул ва ороиши хона истифода
мебаранд. Сабадчањои бофташуда на танњо барои рўзгор
заруранд, балки онњоро ба дўстон њамчун туњфаи муносиб
таќдим мекунанд. Асоси сабадчањо метавонанд доиравї,
росткунља, байзавї, сферикї, нимдоира ва кунљї шавад.
Вобаста ба шакл ва истифодаи он масолењ интихоб карда
мешавад. Тарзњои бофтани сабадчањо гуногун буда, мо
яке аз роњњои содатарини онро пешнињод мекунем, ки он
бофтани сабадчаи асосаш доирашакл аст ва он се марњиларо
дар бар мегирад.
Бофтани асос. Амалиёти бофтани чунин намуд сабадчањо
аз асос сар мешавад. Барои ин 8 дона навдаи ѓафсиаш миёна
интихоб карда мешавад ва чортои онро бо навбат ба болои
тахтача гузошта, ба воситаи корд аз мобайнаш чок намуда,
пас ба воситаи дарафш тарќишро нигоњ дошта, чорто навдаи
дигарро аз сўрохињо гузаронида чорчиллик созед. Навдаи
дигарро гирифта, бофтанро давом дињед. Њамин тавр, ду-се
ќатор бофтанро давом дињед. Аз навбати оянда сар карда,
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охири навдањои чорчилликро аз њамдигар људо намуда, 8-то
радиуси радиалии байни њам баробарро њосил кунед.
Навдањои барои бофтан људошударо дуќат намуда,
печонида, бофтанро аз гирди чорчиллик оѓоз кунед:
1 - тайёр намудани чорчиллик;
2 - гузориши навдаи аввал;
3 – гузориши навдаи дуюм;
4 - печонда гирифтани асос бо навдањо;
5 – аз њамдигар људосозї ва давом додани бофтан;
6 - гузоштани сутунчањо барои бофтани сатњи пањлуї;
7 - ќат намудани асосњо бо ќолиб ва бастани охири
навдањо;
8 - гузориши навдањо барои бофтани тарзи арѓамчинї;
9 - пайдарњамии арѓамчинї бо се навда;
10 -бофтани рост дар њошияи сабадча;
11 - амалиёти бофтани даста;
12 - сабадчаи бофташуда.
Бофтанро ба тарзи арѓамчинї то мавриди лозим давом
дињед. Пас аз њар ду-се давр навдањои бофташударо зич
намоед, то ки дар ќисми бофташуда дарз аз меъёр зиёд
нашавад.
Бофтани сатњи пањлуї. Навдањои барои сутунчањои
сатњи пањлуй људошударо гирифта, охири ќисми ѓафси
онро бо корд тарошида, ба атрофи њар як навдаи ѓафсиаш
миёна дутогй дохил кунед. Барои шакли лозима аз ќолиб
истифода баред (6). Ќолибро аз танаи дарахт тайёр кардан
мумкин аст ё ки ба љойи он аз зарф, ки шакли он ба андозањо мувофиќ меояд, истифода бурдан мумкин аст. Барои
халал нарасонидани сутунчањои пањлуї ба болои асос бор
гузошта, нўги онњоро бо њалќаи резинї бандед (7). Пас аз
болои пайваст ду-се ќатор ба тарзи арѓамчинї бофта (8,9),
дар зери кунљи лозима сутунчањои пањлуиро ќат кунед,
боќимонда ќаторњо ба тарзи рост бофта мешавад (10). Ваќти
ба охир расидани навда бофташуда, охири онро ба дохили
сабадча гирифта, пас навдањои дигарро гузошта, бофтанро
давом дињед. Барои он ки маснуоти бофташуда мустањкам
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шавад, ќаторњои навдањоро ба њамдигар зич кунед.
Барои лаб ё њошияи сабадчаро бофтан тарзњои гуногун
вуљуд дорад. Аз њама тарзи сода ин охири навдаи сутунчаро
аз дутои он гузаронида, ќат мекунанд. Њамин тавр, то
охири дигар сутунчањо амалкард давом дода мешавад, яъне
то њамон ваќте ки охири њамаи навдањо љобаљо шаванд.
Инчунин ба љойи як навдаи сутунча, агар лозим бошад
дутогї гузаронидан мумкин аст, фаќат охири нўгњо дар
дохили сабадча ќат карда мешавад. Пас аз љобаљо шудани
њамаи навдањо охири онњоро устокорона ва хеле зебо
мебуранд.
Бофтани даста. Ин амалиёти охирин буда, ваќти бофтани
сатњи пањлуй барои даста љой гузошта мешавад. Барои ин
навдаи нисбатан ѓафстарро гирифта, нўгњои онро бо корд
тарошида, бо ёрии дарафш ба сўрохї љой намуда, ба атрофи
он як даста навдањои борик низ љой карда мешавад. Навдањои
бофташавандаро бо чунин тарзе интихоб менамоянд, ки
дарозии навда бояд ба ду маротиба печонидани даста кифоя
кунад. Баъзан охири нўгњои навдањои сатњи пањлуї бо гирењ
печонида мешавад (11а,б,в,г). Пас аз иљрои кулли амалиёт
сабадча бофта мешавад.
4. Кори амалї. Масъалагузорї - ангезиши зењн. Ба
хонандагон супориш дињед, ки истифода аз намунаи морфологии овардашуда, болѓаи челонгариро тањлил намоед.
5. Ќисми мустањкамкунї бо истифода аз бозии озмуни
«Викторина» гузаронида мешавад.
Дар њамаи 5 калимањои пешнињодшуда њарфи «А» мављуд
мебошад. Аз муайянкунандањо истифода бурда калимаро
ёбед ва ба катакњои холї њарфњои боќимондаро нависед.
1. Барои ин 8 дона навдаи ѓафсиаш миёна интихоб
карда мешавад ва чортои онро бо навбат ба болои тахтача
гузошта, ба воситаи корд аз мобайнаш чок намуда, пас
ба воситаи дарафш тарќишро нигоњ дошта, чорто навдаи
дигарро аз сўрохињо гузаронида чорчиллик месозанд.
А
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2.Охири ќисми ѓафси навдаро бо корд тарошида,
ба атрофи њар як навдаи ѓафсиаш миёна дутогї дохил кунед.
Барои шакли лозима аз ќолиб истифода баред. Ќолибро аз
танаи дарахт тайёр кардан мумкин аст ё ки ба љойи он аз зарф,
ки шакли он ба андозањо мувофиќ меояд, истифода бурдан
мумкин аст. Барои халал нарасонидани сутунчањои пањлуй
ба болои асос бор гузошта, нўги онњоро бо њалќаи резинї
бандед. Пас аз болои пайваст ду-се ќатор ба тарзи арѓамчинї
бофта дар зери кунљи лозима сутунчањои пањлуиро ќат
кунед. Боќимонда ќаторњо ба тарзи рост бофта мешавад.
А
3.Барои ин навдаи нисбатан ѓафстарро гирифта,
нўгњои онро бо корд тарошида, бо ёрии дарафш ба сўрохї
љой намуда, ба атрофи он як даста навдањои борик низ љой
карда мешавад. Навдањои бофташавандаро бо чунин тарзе
интихоб менамоянд, ки дарозии навда бояд ба ду маротиба
печонидани даста кифоя кунад. Баъзан охири нўгњои
навдањои сатњи пањлуї бо гирењ печонида мешавад.
А
А
Љавобњои дуруст: 1-асос; 2-пањлу; 3-даста.
6. Дарсро љамъбаст намуда, зањмати хонандагонро ќадр
кунед.
7.Арзёбї. Дар љараёни дарс фаъолияти таълимии
хонандагонро мушоњида намуда, дараљаи ба салоњиятњо
ноил гаштани онњоро муайян кунед. Натиљањои фаъолияти
таълимии хонандагонро аз рўйи савол ва супоришњои
зерин арзёбї карда метавонед (мувофиќи натиљаи арзёбии
мазкур ба хонандагон бањои аъло, хуб, ќаноатбахш ва
ѓайриќаноатбахш гузошта мешавад).
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Фаъолият

метавонад

ќисман
метавонад

наметавонад

Пайдарњамии
бофтани сабадчаро
иљро карда
метавонад?
Эљодкорона барои
бофтан маснуот
аз масолењи
сабзандаро
интихоб карда
метавонад?
Дар бораи касби
сабатбофї
маълумот дода
метавонад?
Тафаккури
созандагї ва
мантиќиро
инкишоф дода
метавонад?
Боби 4. Маќсад, принсип ва хусусиятњои арзёбї дар
таълими салоњиятнокї
§4.1. Мафњум, принсипњои асосї, маќсадњо ва вазифањои
арзёбї. Проблемањои системаи арзёбии анъанавї. Навъњои
арзёбї
Супориш:
1.Мафњуми “арзёбї” аз назари Шумо?
2. Принсипњои асосии арзёбии сифати дониши хонандагон дар
дарсњои технология (таълими мењнат)
3.Проблемањои арзёбии сифати дониши хонандагон аз фанни
технология (таълими мењнат) дар чист?

Дар таълими салоњиятнокї арзёбї маќсад, принсип ва
хусусиятњои хос дорад. Дар муќоиса бо низоми ба дониш
асосёфта дар таълими салоњиятнокї диќќати асосї ба
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сатњи ташаккули малакањо равона мегардад. Дар низоми
нав муносибат, усул ва воситањои арзёбї мураккаб буда,
аз омўзгор малакаву мањорати хуби банаќшагириро талаб
мекунанд.
Арзёбии натиљањои таълим дар таълими салоњиятнокї
ба маќсади (1) муайян кардани дониш, малака ва мањорати
заминавии хонандагон; (2) муайян кардани раванди
азхудкунии малака ва мањорати нав; (3) муайян кардани
сатњи нињоии натиљањои таълим гузаронда мешавад.
Мафњуми «арзёбї» дар фарњанг1 чунин ифода ёфтааст:
1. Баррасии љанбањои мусбат ва манфии чизе; 2. Муайян
кардани арзиши чизе, бањодињї; арзёбї кардан – бањо додан;
дар бораи арзишу ањамияти чизе изњори аќида кардан.
Њангоми арзёбї омўзгор бояд ба хонанда ёрї расонад
(Грин/ 1998).
Арзёбї бояд хусусиятњои зеринро дорад:
 Мутобиќшаванда;
 Воситањои гуногун дошта бошад;
 Фањмо бошад;
 Аз љињати равонї мувофиќ бошад;
 Гуногунсохтор бошад;
 Навъњои гуногуни арзёбиро фаро гирад: ташхисї,
љамъбастї ва ташаккулдињанда.
Таълим – омодагї ба њаёт.
Арзёбї – чї тавр омодагї ба њаёт рафта истодааст!
Арзёбї. Љараёни мушоњидаи фаъолияти таълимии
хонанда, фаъолияти омўзгор, синф, мактаб ва инчунин
тасвир, љамъоварї, ќайд ва тањлили ахбор бо маќсади
бењтар гардонидани сифати таълим. Мушоњида њам аз
тарафи омўзгор ва њам аз тарафи хонанда гузаронида
шуда, ба таѓйири усул ва раванди таълим мусоидат карда
метавонад.
Ташхиси таѓйирот дар сатњи омодагии салоњиятњои
хонанда; раванди системаноки муайян намудани сатњи
мувофиќати натиљањои бадастовардаи таълим бо натиљањои
банаќшагирифташуда.
1 Фарњанги тафсирии забони тољикї. Љилди I. Душанбе.
2008. сањ. 76
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Бањо – нишондињандаи сифати дараљаи салоњиятњои
хонанда дар самти дониш, мањорат ва малакањо.
		 Бањо (хол) – дараљаи миќдории арзёбї.
Принсипњои асосии арзёбї
Арзанда. Диќќат ба арзёбии натиљањои таълимї ва
фаъолияти намоёни хонандагон равона мегардад;
Мутобиќат. Мувофиќати арзёбии дониш, малака,
мањорат, арзишњо, салоњиятњо ба маќсад ва натиљањои
таълим;
Баѓараз (воќеї) ва адолат. Татбиќи интихоби мушаххаси
меъёрњои арзёбї. Арзёбї набояд восита (натиља)-и фишор
бошад;
Њамгирої. Арзёбї њамчун ќисми таркибии раванди
таълим аст;
Шаффоф. Меъёр ва стратегияњои арзёбї пешакї ба
хонандагон пешнињод карда мешаванд. Хонандагон дар
љараёни тањияи меъёрњо иштирок мекунанд;
Дастрасї. Ќолабњои арзёбї, маќсад ва љараёни он сода
ва барои њамаи иштирокчиёни раванди таълим фањмоянд;
Системанокї. Раванди арзёбї батартиб ва доимо ба
сомон расонида мешавад;
Хайрхоњї. Фароњам овардани фазои хайрхоњона байни
омўзгор ва хонандагон, ки ба инкишофи дастовардњо
мусоидат менамояд. Ба инкишоф ва дастгирии хонандагон
равона мешавад .
Маќсадњои арзёбї
Маќсади арзёбї муайян намудани сатњи мувофиќати
натиљањои бадастовардаи дониш бо корњои таълимии
банаќшагирифташуда аст.
Арзёбї барои он гузаронида мешавад, то:
 Диќќати хонандаро ба маќсади таълим ва нишонањои
муваффаќият равона гардад;
 Раванди таълим ба сиёсати мамлакат ва сатњи мактаб
мувофиќат намояд;
 Ба хонанда оид ба сифати кораш маълумот пешнињод
карда шавад; ба омўзгорон маълумот оид ба инкишофи
хонандагон; ба волидайн ва љомеа маълумот оид ба сатњи
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бадастоварии натиљањои таълим пешнињод карда шавад;
 Технологияњои таълим ва худи арзёбї низ такмил
ёбанд;
 Самаранокии барномањои таълим таъмин гардад.
Фаъолияти омўзгор ба самти такмил додани
технологияњои инкишофи фардии хонандагон равона
гардад, махсусан дар самтњои зерин:
 Пешнињоди ахбор оид ба такмили минбаъдаи раванди
таълими хонандагон;
 Такмили малакаи худбањодињии хонандагон,
дастгирии интихоби минбаъдаи самти таълим;
 Ба хонанда фароњам овардани имконияти ба худ ва
ба њамдигар бањо додан;
 Мунтазам ба роњ мондани робитаи мутаќобила бо
хонандагон;
 Њидоят намудани хонанда ба таълими маќсаднок.
Вазифањои арзёбї
 Вазифаи ташхисии арзёбї барои муайян намудани
сатњи базавии дониш ва мањорати хонандагон ва инчунин
сатњи омодагии салоњиятњо хизмат мекунад;
 Вазифаи ахбории арзёбї барои хонандагон чун
воситаи гирифтани ахбор оид ба сифати корашон хизмат
карда, барои омўзгорон, волидайн ва љомеа барои муайян
кардани сатњи дастовардњои таълимии хонандагон хизмат
мекунад;
 Вазифаи
дастурдињандаи
арзёбї
самтњои
такмилталаби натиљањоро муайян месозад;
 Вазифаи њавасмандагардонии арзёбї ба хонандагон
имконият медињад, ки барои ба даст овардани натиљањои
бењтар кўшиш намоянд;
 Вазифаи назоратии арзёбї имконият медињад, ки
сатњи миќдорї ва сифатии иљрои кор санљида шавад.
Проблемањои системаи арзёбии анъанавї
Тўли дањсолаи охир дар мундариљаи таълим таѓйироти
сифатї ба вуљуд омаданд: диќќат аз дониш, мањорат ва
малакаи фаннї њамчун маќсади таълим ба ташаккули
салоњиятњои умумитаълимии хонандагон равона шуд.
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Дар навбати худ ин омил ба таѓйироти системаи арзёбї
мусоидат намуд. Дар ин њолат системаи анъанавии арзёбї
як ќатор проблемањоро пеш меорад:
 Системаи маъмули «арзёбї» вазифаи назорати
берунии муваффаќияти таълимии хонандагонро иљро карда,
аз тарафи омўзгор ва мактаб ба роњ монда мешавад;
 Ба хонандагон имконияти васеи ташаккули малакаи
арзёбии мустаќилонаро фароњам намеорад;
 Барои фардикунонии таълим монеа мешавад. Ба
омўзгор мушоњида ва ќайди дастовардњои њаќќонии њар як
хонанда ва муќоисаи ин дастовардњо бо натиљањои пешинаи
ў мушкил мегардад;
 Ахбори кам пешнињод мекунад. Бо сабаби хусусияти
расмї ва махфї доштани меъёрњои арзёбї, одатан сатњи
аслии дониши хонандагонро муайян ва тањлил кардан
ѓайриимкон буда, инчунин муайянкунии самти такмили
минбаъда, яъне чиро бояд бењтар омўхт, чї ба хонандаи
мазкур лозим хеле мушкил аст.
 Одатан хусусияти «маљрўњ» кардан дорад. Бо сабаби
пура дар дасти омўзгор будани системаи «арзёбї», аслан
њамчун воситаи фишори равонї ва сарсон гардонидани
хонандагон ва волидайн истифода мешавад. Робитаи
мутаќобилаи омўзгор ва хонанда бо маќсади иљтимої ва
идоракунї истифода шуда, барои ба натиљањои назаррас
ноил гаштани хонанда ёрї намерасонанд;
 Омўзгорон одат кардаанд, ки андоза ва шакли
кори иљрошударо бањо дињанд, на сифати дастовардњои
хонандагонро;
 Диќќати асосї ба муќоисаи хонандагон байни худ
равона шуда, фаъолият ва ваљњиёти хонандагони сустхонро
паст карда, хонандагони аълохонро ба инкишофи минбаъда
монеа мешавад.
Навъњои арзёбї
1. Арзёбии ташхисї – раванди таълимро барои муайян
намудани тарзи дастгирии хонандагоне, ки дар таълим
гирифтан мушкилї мекашанд, тањќиќ мекунад (муносибати
тафриќавї ба таълим).
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2. Арзёбии љамъбастї барои муайян намудани сатњи
ташаккули дониш, малакаву мањорати хонанда пас аз
омўхтани мавзўъ, боб ва ё марњалаи муайяни ваќт истифода
мешавад. Арзёбии љамъбастї дар асоси натиљаи иљрои
навъњои гуногуни корњои санљишї (тест, корњои назоратї,
амалї, лабораторї, тањќиќотї, лоиња, имтињони шифоњї,
эљодї ва ѓайра) гузаронида мешавад. Бањои корњои санљишї
барои муайян намудани бањои љамъбастї асос мегарданд.
Арзёбии љамъбастї бањоњои љорї, чорякї, нимсола ва солонаро фаро мегирад.
Маќсади арзёбии љамъбастї-тасдиќи сатњи азхудкунии
дониш ва ташаккули мањорату малакаи хонандагон дар
марњалаи муайяни ваќт ва муайян намудани мувофиќати
натиљањо бо талаботи стандарт.
3.Арзёбии ташаккулдињанда-ин раванди маќсадноки
доимии мушоњидаи фаъолияти таълимии хонанда аст. Арзёбии ташаккулдињанда ѓайрирасмї (бе гузоштани бањо)
буда, дар асоси меъёрњо ба роњ монда шуда, бо робитаи
мутаќобила таъмин карда мешавад.
Маќсади арзёбии ташаккулдињанда – ислоњ кардани
фаъолияти омўзгору хонанда. Арзёбии ташаккулдињанда
ба омўзгор имконият медињад, ки сатњи азхудкунии маводи
таълимро дар марњилањои барваќтї ташхис карда, раванди
таълимро мутобиќ созад, ба хонандагон ин навъи арзёбї
имконият медињад, ки сатњи баланди масъулиятро нисбат
ба таълим дарк намоянд.
Дар таълими салоњиятнокї арзёбї барои бењбудии
таълим ва баландшавии маърифати хонанда ёрї мерасонад.
Он имкон медињад, ки дастоварди хонандагон тањти назорат
бошад. Арзёбии дар таълими салоњиятнокї аз методњои
бањодињии мављуда фарќ мекунад. Пеш аз њама, дар ин
низом омўзгор имконияти бо хонанда ба таври инфиродї кор
карданро дорад. Омўзгор метавонад, дар асоси чунин арзёбї
малакаи азхудкардаи хонандагонро ташхис кунад, дар
давраи аввал ёрї расонад ва раванди таълимро дуруст ба
роњ монад. Хонанда дар ин маврид масъулияти худро барои
тањсил бештар њис мекунад.
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§4.2. Мавќеи арзёбї дар раванди таълим
Супориш:
1.Зарурати арзёбии раванди таълими дарсњои технология (таълими мењнат)
2.Арзёбиро аз чї шуруъ мекунем?
3.Оё Шумо ягон намунаи арзёбиро пешнињод карда метавонед?
 Арзёбї љузъи таркибии раванди таълим ба шумор
меравад. Њанўз дар марњалаи банаќшагирї роњу усули
арзёбї муайян карда мешаванд. Усули арзёбї пас аз муайян
кардани натиља ё маќсадњои таълимии дарс интихоб
мегарданд. Пас аз иљрои фаъолиятњои таълимие, ки барои
расидан ба маќсадњои таълим ба роњ монда мешаванд,
арзёбї гузаронда мешавад. Дар ин марњала арзёбї имконият
медињад, ки сатњи азхудкунии хонандагон санљида шавад ва
дар њолати номувофиќатии натиљањои арзёбї ба маќсадњои
гузошташуда, омўзгор роњу воситањои дигари таълимро
барои ноил гаштан ба маќсадњои гузошташуда интихоб
намояд.
 Дар асоси натиљањои арзёбї банаќшагирии раванди
минбаъдаи таълим ба роњ монда мешавад. Ваќте омўзгор
муайян мекунад, ки хонандагон ин ё он малакаро аз худ
кардаанд ё не (инро танњо натиљаи арзёбї таъмин карда
метавонад) раванди таълимро мутобиќан ба наќша мегирад.
 Ќадами якум: Муайян кардани салоњиятњо аз
стандартњои фаннї;
 Ќадами дуюм: Интихоби маводи таълим;
 Ќадами сеюм: Интихоби методњои таълим;
 Ќадами чорум: Интихоб ва мутобиќ сохтани
воситањои арзёбї.
Барои осон шудани кори омўзгорон дар стандартњои
фаннї намунаи нишондињандањо барои њар як салоњият
оварда мешавад. Ин ба омўзгор имконият медињад, ки сатњи
ноил гаштан ба салоњият ва азхудкунии малакањоро арзёбї
кунад.
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§4.3. Арзёбии ташаккулдињанда ва љамъбастї. Тартиби
тањия ва гузарондани арзёбии љамъбастї. Ќоидањои асосии
тањияи тест. Намунањои супоришњои тестї. Меъёрњои арзёбї.
Меъёрњои арзёбиро чї тавр тањияи намунањои меъёрњои
арзёбї ба навъњои асосии фаъолияти таълим. Алоќаи арзёбї
ва раванди таълим
Супориш:
1.Арзёбии ташаккулдињанда ва љамъбастиро аз нигоњи
худ шарњ дињед.
2.Оё Шумо барои арзёбї аз усули тестї истифода бурдаед?
3.Матни поёнро хонед ва андешањоятонро оид ба фарќи
арзёбї ва бањогузории анъанавї баён кунед.
Арзёбии ташаккулдињанда усули бањодињиест, ки тавассути он омўзгору хонанда раванди таълимро тањлил карда,
хулосаи зарурї мебароранд. Воситањои арзёбии ташаккулдињанда ба омўзгорон имконият медињанд, ки раванди
таълимро мушоњида карда, бо маслињату машварат фаъолиятро барои расидан ба маќсадњои таълим равона созад.
Ин навъи арзёбї хонандагонро водор месозад, ки сатњи инкишофашонро муайян кунанд ва барои дастрасї ба сатњи
дигар шароит фароњам оранд.
Арзёбии ташаккулдињанда усули бањодињиест, ки тавассути он омўзгору хонанда раванди таълимро тањлил карда,
хулосаи зарурї мебароранд. Воситањои арзёбии ташаккулдињанда ба омўзгорон имконият медињанд, ки раванди
таълимро мушоњида карда, бо маслињату машварат фаъолиятро барои расидан ба маќсадњои таълим равона созад.
Ин навъи арзёбї хонандагонро водор месозад, ки сатњи инкишофашонро муайян кунанд ва барои дастрасї ба сатњи
дигар шароит фароњам оранд.
Арзёбии ташаккулдињанда љузъи асосии банаќшагирии
дарс. Омўзгор њангоми банаќшагирии дарс фаъолиятњоеро
бояд ба наќша гирад, ки њам ба ў ва њам ба хонанда
имконияти назорати раванди таълимро таъмин намояд.
Мувофиќи принсипи мазкур восита ва усулњои арзёбї
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баъди муайян кардани маќсад ва фаъолияти таълим
тарњрезї карда мешавад. Маќсад он аст, ки дар марњилаи
банаќшагирї роњу воситањои арзёбї муайян карда шуда,
дараљаи эътимоднокии онњо тањлил гарданд.
Арзёбии ташаккулдињанда ба тањлили раванди омўзиш
нигаронидашуда. Њангоми арзёбї хонандагон бояд ба
саволи чї тарз ба ин натиља ноил гаштанд, чї душворї
кашиданд ва барои чї муваффаќ шуданд, љавоб дињанд. Ин
хонандагонро водор месозад, ки раванди таълимро тањлил
карда, боварї њосил намоянд. Пас аз иљрои њар як фаъолияти
таълим омўзгор тавассути воситањои арзёбї хонандагонро
муваззаф менамояд, то раванди иљрои фаъолиятро тањлил
намуда, хулоса бароранд ва фаолияти минбаъдаро мушаххас муайян намоянд.
Арзёбии ташаккулдињанда њамчун мењвари дарс. Аксари
фаъолияти таълимї, ки дар дарс иљро карда мешаванд, бояд
хусусияти арзёбї (тањлилї) дошта бошанд. Супоришњои
амалї, савол ва дигар фаъолиятњои раванди таълим тарзе
тарњрезї карда шавад, ки ба хонанда имконияти тањлили
раванди омўзишро фароњам оранд.
Арзёбии ташаккулдињанда њамчун рукни асосии
омодагии касбии омўзгор.
Омўзгор бояд малакаву
мањорати истифодаи воситањои арзёбиро дошта бошад. Ин
малакаву мањорат дар донишгоњњо, коллељњо ва курсњои
такмили ихтисос ва ё ба таври худомўзї њосил карда
мешаванд. Омўзгор бояд тарзи банаќшагирї, ташкил ва
тањлили воситањои арзёбї, пешнињоди тавсияњо, саволу
масъалањоро дуруст ба роњ монад.
Арзёбии ташаккулдињанда: асоснок ва ќобили
ќабулгашта. Њангоми пешнињоди тавсияву натиљањои
арзёбї омўзгор бояд чї гуна таъсир доштани онро ба њисоб
бигирад. Яъне, то кадом андоза тавсияњо ба хонанда таъсири
манфї ва ё мусбї мерасонанд. Тавсия, шарњу эзоњњо бояд
ба фаъолияти таълимии хонанда нигаронида шуда бошанд,
на ба шахсияти ў. Тавсияву таќризњо бояд асоснок бошанд,
то барои зинањои дигари инкишоф ноил гаштани хонанда
мусоидат кунанд.
Арзёбии ташаккулдињанда: ба шавќу њаваси (ваљњиёти)
210

хонандагон нигаронидашуда. Барои баланд бардоштани
шавќу њаваси хонандагон арзёбї наќши назаррас дорад.
Муњим аст, ки аввал ба дастовардњои хуби хонанда диќќат
дода, сипас фаъолиятњои дигар, аз љумла ислоњи ѓалатњо
ва ѓайра тањлил карда шавад. Тавсия карда мешавад, ки
омўзгор њангоми муошират тањлили фаъолияти хонанда дар
ќадами аввал аќалан се љињати хуби корро баррасї мекунад,
сипас роњу усулњои такмилдињї пешнињод мешаванд. Дар
ин њолат хонанда њавасмандии омўзишро гум намекунад.
Арзёбии ташаккулдињанда: маќсади таълим ва меъёрњои
он. Хонанда бояд аз маќсади дарс огањ бошад, моњияти
онро дарк карда тавонанд, ки маќсади таълимиро дарк
намуда, дар бораи таълим гирифтани таълим масъулият њис
намояд. Омўзгор дар оѓози дарс ба хонандагон маќсадњоро
муаррифї карда, натиљаи нињоии таълимро муњокима
мекунад. Хонанда масъалаи мавриди омўзишу тањлил
ќарор гирифтани њар-рўзаро бояд донад ва дарк кунад, ки
он ба донишу малакањои пешинааш чї алоќа-мандї дорад.
Донистани меъёрњои арзёбї ба хонанда имконият медињад,
ки тамоми фаъолияти таълимиашро ба тартиб дарорад ва
онро барои ба даст овардани маќсаду натиљањои муайян
равона созад. Њангоми баррасии меъёрњои арзёбї иштироки
хонандагон њатмист.
Арзёбии ташаккулдињанда: ба рушди минбаъдаи хонанда
таъсиррасонанда ва ин тавсияњо самтњои рушди минбаъдаи
хонандаро фаро бигирад. Тавсияњо дар навбати худ бояд
мушаххас, иљрошаванда, мувофиќ ва сариваќтї бошанд.
Тавсияњо њамчун дастур пешнињод карда мешаванд, то
хонанда самти такмилталабро пура дарк кунад.
Арзёбии худбањодињии хонандагон. Омўзгор дар нињоди
хонанда малакаи назорат кардани фаъолияти таълимии
худро тарбият мекунад. Хонанда объекти асосии раванди
таълим мањсуб ёфта, омўзгор ба ў дар ин самт роњнамої
мекунад. Таълим гирифтан ва маърифатноку лаёќатманд
шудан, асосан ба худи хонанда вобаста аст. Инро метавон
тавассути ба тањлили раванди иљрои масъалаи таълим љалб
намудан муайян кард. Чї тарз? Кадом воситањо њангоми
иљрои амалњо истифода шудаанд? Ба кадом мушкилот
дучор шуданд? Чї гуна он мушкилотро паси сар карданд?
Ин саволњо хонандагонро водор менамоянд, ки раванди
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таълимро тањлил кунанд.
Арзёбии ташаккулдињанда: ба дастовардњои таълимии
хонанда равона шуда. Омўзгор њангоми арзёбї бояд тамоми
дастовардњои таълимии хонандаро ба эътибор гирифта,
онро ќадрдонї кунад. Њар як хонанда бояд имконияти
гирифтани тавсия, таќриз ва тањлили фаъолияти таълимии
худро дошта бошад. Аз эътибор дур сохтани дастовардњои
таълимии хонандагон њавасмандии маърифатљўйии ўро
паст мегардонад. Аз ин лињоз тавсия мешавад, ки њар як
дастоварди ў дар доираи имкон ќадрдонї гардад.
Дар поён якчанд усул ва методњои арзёбии
ташаккулдињанда оварда мешаванд, шумо метавонед, онњоро
ба салоњиятњо ва натиљањои таълимии интихобкардаатон
мутобиќ сохта истифода баред.
Муаррифї ва муњокимаи маќсадњои таълим
Муаррифї ва муњокимаи маќсадњои таълим љузъи асосии
раванди таълим ба шумор меравад. Он имконият медињад,
ки хонандагон дарк кунанд, ки дар раванди таълим аз онњо
чї талаб карда мешавад.
Маќсадњои дарсро дар тахтаи синф (ё дар гўшаи
«Маќсади таълимии дарси мо») нависед;
Маќсадњои таълимро ба хонандагон хонед ва аз онњо
пурсед, ки ноил гаштан ба ин маќсадњо чї ањамият дорад?
Аз хонандагон хоњиш кунед, ки аќидаашонро аввал бо
рафиќашон (дунафарї) муњокима карда, сипас, ба ањли синф
гўянд;
Шумо метавонед, якчанд аќидањоро дар тахтаи синф
нависед ва онњоро таќвият дињед, то ањли синф ба дарс
шавќ пайдо кунад. Шумо метавонед, аз њаёти худатон ё ягон
нафари дигар мисол оред, яъне њамин гуна малакањо ба
шумо дар њаёти њаррў-заатон чї гуна ёрї мерасонад.
Диќќат! Барои ба савол посух додан ба хонандагон ваќт
дињед, кўшиш кунед, ки њамаи хонандагон дар муњокимаи
масъалањо иштирок кунанд.
Робитаи мутаќобила
Курси элективї (фанни интихобї) истифодаи фаъоли
технологияњои интерактивии таълимро, ки барои њамкории
самараноки омўзгор ва донишљў, хонандагон байни њам
мусоидат менамояд, пешбинї месозад. Ин гуна фаъолияти
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якљоя онњоро ба худтањлил ва худбањодињии доимии
фаъолияти худ бурда мерасонад: дониш-љў сифати кори
худро бо сифати кори њамсабаќонаш муќоиса мекунад, бањо
медињад, ба ќароре меояд, ки чиро бењтар кардан лозим аст.
Бо вуљуди он ки робитаи мутаќобила барои донишљў асосан
аз љониби омўзгор ташкил карда мешавад, наќши донишљў
дар арзёбии ташаккулдињанда хеле баланд арзёбї мешавад,
ки ин дар љараёни худбањодињї аён мегардад. Хонандагон
бояд худбањодињиро омўзанд, то ки маќсади омўзиш ва
роњњои ба даст овардани муваффаќиятро фањманд. Ин
малака дар фаъолияти ояндаи онњо ба кор хоњад рафт. Барои
ин, дар охири њар як дарс супориши кўтоњ пешнињод карда
мешавад, ки хонандагонро ба рефлексия оид ба фаъолияти
худ омода менамояд.
Инро дар шакли харитаи баромад ташкил кардан мумкин
аст. Харитаи баромад – шакли навиштаљотие, ки дар он
хонандагон бо анљоми мавзўъ фањмиши худро аз рўйи се
нишондод менависанд:
1. Ќисмати аз њама муњими дарс;
2.Як савол оид ба мавзўи дарс;
3.Шарњи умумї оид ба маводи дарс.
Дар намунањои харитаи баромад, ки истифодаашон дар
дарсњо тавсия дода мешавад, оварда шудаанд. Андешањои
гуфташуда имконият медињанд, ки боз як шарти арзёбии
ташаккулдињандаи самаранок – иштироки фаъоли
хонандагон дар љараёни омўзиши худашон, татбиќ карда
шавад.
Тартиб:
 Кори хонандагонро љамъ оваред;
 Нишондињандањои муваффаќият ё меъёрњои арзёбиро
шарњ дињед;
 Аввал объекти мењнатро интихоб кунед, ки он аз чанд
ќисмат иборат бошад (метавонед зери ин ќисмњо хат кашед
ё бо ранг ишора кунед);
 Иљроиши кори амалиро мувофиќи нишондињандањо
ва меъёрњо арзёбї кунед;
 Љињатњои такмилталаби кори амалиро муайян намоед
ва ба дафтари кории хонанда ќайд намуда онро фањмонед.
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Ќайдњои шумо бояд мисли дастурњо бошанд, то хонанда
онро иљро намояд ва сифати корашро бењтар гардонад;
 Дар ин марњала ба дастхати хонанда бањо гузошта
намешавад;
 Аз хонандагон хоњиш намоед, ки њамаи тавсияњоро
иљро кунанд. Назорат кунед, пурсон шавед.
Диќќат! Ба робитаи мутаќобила таќризу тавсияи ба
корњои амалию шифоњї навишташудае шомил мегарданд,
ки дар онњо муваффаќиятњо ва амалњои такмилшаванда
зикр шудаанд.
Намуна: Харитаи баромад
Ман аз
машѓулият
чиро ба хотир
гирифтам
(ахборе, ки ба
хотираи оперативии пассив
гузашт)

Ман чиро
фањмидам, ба

Чї ба ман писанд
омад, раѓбати маро
овард

чї сарфањм
рафтам
(ахборе, ки
(ахборе, ки фазои
равандњои
њиссию маърифатии
фикриро такон
шахсиятро такон дод)
дод)

Харитаи баромад
Шумо чиро донистед?
Чї ба шумо писанд омад?
Ба кадом саволњоятон шумо љавоб
нагирифтед?
Шумо инро дар таљибаи худ чї гуна
истифода мекунед?
Худбањодињї
Иттилооте, ки дар љараёни арзёбии ташаккулдињанда
гирифта мешавад, барои гуфтугўйи муттасили хонандагон
ва омўзгор дар мавриди андешањо ва мањоратњо, ки донишљў
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дар худ ривољ дод ё надод, асос ба шумор мераванд. Ба
ин маќсад дар тањияи методии дарсњо ба ѓайр аз харитаи
баромад истифодаи саволњо оид ба рефлексия дар сатњњои
гуногун пешнињод карда мешаванд.
Саволњо барои мулоњизаи мундариљаи маводи таълим
Тартиб:

Аз ин мавод шумо чї чизи навро донистед?

Ањамияти ин мавзўъ дар чист?

Дар маљмўъ шумо проблемаро дар чї мебинед?

Ин иттилоъ бо он чизе, ки шумо дар ин бора аллакай
медонед, чї алоќамандї дорад?

Ба андешаи шумо, инкишофи њодисањо чї гуна сурат
мегирад?

Андешањои шумо дар зери таъсири ин аќидањо чї
гуна дигаргун шуданд?

Шумо аз ин чї натиља (хулоса) гирифтед?

Кадом назарияњо асоси ин мавзўъро ташкил
медињанд?

Ин донишњоро шумо дар куљо истифода мекунед?

Чиро илова кардан, кам кардан мумкин буд?

Шумо чї гуна хулоса карда метавонед?
Саволњо оид ба дарки раванди иљрои кор
Тартиб:

Фаъолияти мазкур аз кадом зинањо иборат буд?

Кадом навъњои фаъолиятро, ба назари худатон, шумо
бењтар иљро кардед? Ба ин чї таъсир расонид?

Кадом навъњои фаъолият оид ба мавзўъ барои шумо
мушкилтар буд? Ба фикри шумо ин ба кадом сабаб буд?

Маќсади њамкорї дар чї буд...?

Дар зинањои иљрои кор шумо кадом дигаргунињоро
ворид кардан мехостед?

Кор кадом навъи малакаю мањоратњоро рушд
медињад?

Њангоми чї чиро ба назар гирифтан зарур аст?
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Чиро аз чї оѓоз кардан лозим аст?

Саволњо оид ба дарк ва фањмидани худ дар раванди кор
Тартиб:

То кадом лањза шумо аз кор њаловат бурдед? Инњо чї
гуна эњсосот буданд?

Дар кадом лањза шумо бо мушкилот рў ба рў шудед?
Шумо дар ин маврид чї эњсос кардед?

Барои бартараф кардани мушкилоти пешомада шумо
чї кўшиш кардед? Ба бартараф кардан муяссар шудед ё не?
Дар ин њол чї эњсос кардед?

Дар чунин њолат ба њамсабаќатон чї тавсия медодед?

Оё мумкин аст, ки њамин гуна њолат пешгирї карда
шавад?

Њис ва эњсосоти шумо ба коратон чї таъсир
расониданд? Оё ба шумо муяссар шуд, ки эњсосоти худро
идора кунед? Дар куљо ва дар кадом зинањои кор?

Оё мумкин аст, ки идораи эњсосотро омўхт? Кадом
усулњо дар ин маврид метавонанд ба шумо ёрї дињанд?
Пас аз мустањкамкунии маводи таълим ба хонандагон
саволњоро пешнињод кунед.
Љавоби онњоро гўш карда, фикри хонандагони дигарро оид
ба масъалаи мазкур пурсон шавед. Ин саволњоро вобаста ба
маќсади дарс иваз карда метавонед. Њангоми гузаронидани
фаъолияти худбањодињї як ва ё ду саволро ба хонандагон
пешкаш кунед. Љавобро бо хонандагон муњокима намоед,
то онњо роњу усули расидан ба маќсадро муайян кунанд.
Диќќат! Хонандагон бояд барои тањсили худ масъулият њис
кунанд. Тањќиќот нишон медињад, ки хонандагон њамон
ваќт масъулият њис мекунанд, ки ба фаъолияти хеш бањо
дињанд. Асосан њангоми шунидани мафњуми худбањодињї
мо муаррифии кори хонандагонро мефањмем, лекин
худбањодињї чандин пањлу дорад.
Воситањои худбањодињї аслан дар њама зинањои дарс
истифода бурда мешаванд, лекин тавсия дода мешавад,
ки баъд аз муаррифї ва муњокимаи маќсади таълим ва
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иљрои фаъолиятњои таълим (барои расидан ба он маќсад)
худбањодињї гузаронда шавад.
Арзёбии љамъбастї
Ин усули арзёбї барои муайян кардани натиљањои таълим
ва дастовардњои хонандагон истифода гардида, ба ин
васила оид ба дараљаи фарогирии муњтавои матн, дониш
ва ё малака ахбор љамъ оварда мешавад, ки он дар асноди
гуногун, аз љумла дафтари синф, вараќањои пешрафти
хонанда, шањодатномаи хатми муассисаи таълимї бо
холњо/баллњо љамъбаст карда мешавад. Вобаста ба
маќсад, арзёбии љамъбастиро метавон ба воситаи тестњои
омодакардаи омўзгор, санљиши кори амалї, имтињони
шифоњї, љамъбасти марњилањо ва рейтингњо ба роњ монд.
Усул ва воситањои арзёбии љамъбастї ба маќсади тасдиќ
кардан ё расман шинохтану ба ќайд гирифтани дастовардњои
таълимии хонандагон истифода мешаванд. Новобаста
аз навъи воситаи арзёбї, хоњ вараќањои санљишї, корњои
лоиња-вї ё тестњо, арзёбии љамъбастї барои муайян кардани
натиљањои таълим хеле муњим аст. Њангоми татбиќи
арзёбии љамъбастї якчанд омилро бояд ба эътибор гирифт.
Аз љумла:
Арзёбии љамъбастї бояд асоснок бошад. Асоснокии арзёбї
маънои онро дорад, ки саволу супоришњо ва меъёрњои
арзёбї барои санљиши самараноки салоњиятњои хонандагон
мувофиќи стандартњо тањия шудаанд.
Арзёбии љамъбастї бояд эътимоднок бошад. Эътимоднокии арзёбї талаб мекунад, ки раванди тањия, бањодињї,
дараљабандии саволу супоришњои санљишї равшан ва
мураттаб (мантиќан алоќаманд) бошад.
Маълумот оид ба арзёбї бояд даќиќ, дастрас ва шаффоф
бошад. Ахбори мушаххас, дуруст, мураттаб ва сариваќтї
оид ба саволу супоришњо ва тартиби арзёбї бояд ба
хонандагон, омўзгорон ва дигар санљишгарони беруна
дастрас бошад.
Арзёбии љамъбастї бояд фарогир ва одилона бошад. Тибќи
талаботи стандартњо арзёбї бояд фарогир ва одилона
бошад ва супоришњо ва тартиби арзёбї набояд гурўње ё
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шахсеро ба вазъияти ногувор рў ба рў кунад.
Арзёбии љамъбастї бояд ќисми таркибии тањияи барномаи
таълимї буда, ба маќсад ва натиљањои таълим бевосита
алоќаманд бошад. Саволу супоришњои арзёбї бояд
сараввал моњияти фанро инъикос кунанд. Илова бар ин
арзёбї барои ташаккули малака ва ќобилиятњои асосї/
умумї бояд мусоидат намояд.
Миќдори умумии саволу супоришњои арзёбии љамъбастї
бояд мувофиќ бошад. Тартиби гузаронидани арзёбї ва
маљмўи супоришњои санљишї бояд натиљањои дуруст ва
эътимоднокро пешнињод кунанд. Арзёбї ба сарбории
омўзгор ва фаъолияти таълимии хонанда бояд халал ворид
насозад.
Усул ва воситањои арзёбии љамъбастї ба маќсади
тасдиќ кардан ё расман шинохтану ба ќайд гирифтани
дастовардњои таълимии хонандагон истифода мешаванд.
Новобаста аз навъи воситаи арзёбї, хоњ вараќањои санљишї,
натиљаи корњои амалї, корњои лоињавї ё тестњо, арзёбии
љамъбастї барои муайян кардани натиљањои таълим хеле
муњим аст.
Тартиби тањия ва гузарондани арзёбии љамъбастї
Пас аз муайян кардани натиљањои таълим (салоњиятњо)
ва нишондињандањои он шумо воситањои арзёбиро
интихоб мекунед. Раванди тањия ва гузаронидани арзёбии
љамъбастї тартиби муайян дорад. Дар ин фасли дастурамал
оид ба тартиби тањия ва гузаронидани арзёбии љамъбастї
маълумот пешнињод мекунем. Дар хотир дошта бошед,
ки тартиби зеринро новобаста аз навъи воситаи санљиш
(тест, портфолио, кори лоињавї ва ѓайра) њангоми тањия
ва гузаронидани арзёбии љамъбастї истифода бурда
метавонед. Дар ин љо мо тестро, ки айни замон дар љумњурии
мо маъмулан истифода мешавад, њамчун намуна интихоб
мекунем ва дар асоси он тартиби тањия ва гузаронидани
арзёбии љамъбастиро тањлил хоњем кард. Пеш аз тањияи
сохтори тест ва саволу супоришњои он боварї њосил намоед,
ки амалњои зеринро иљро мекунед. Дар поён якчанд ќадами
(амали) тањия ва гузаронидани арзёбї пешнињод мегарданд,
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онњоро аз назар гузаронед ва њангоми тарњрезии тестњо
мутобиќ созед.
1.Њамчун омўзгор сараввал муайян кунед, ки бо
гузаронидани арзёбии љамъбастї чиро санљидан мехоњед
ва инро бояд ба хонандагонатон фањмонед. Шумо бояд
боварї њосил намоед, ки саволу супоришњои санљишї
новобаста аз навъ (масалан, кори амалї, иљрои корњои
лоињавї, интихоби љавобњои зиёд, вараќањои санљишї) ба
маќсадњои таълимии дарсњо, бобњои таълим, салоњиятњои
фанниро фаро мегиранд. Њамагуна воситањои арзёбие,
ки њангоми санљиш интихоб менамоед бояд њатман ба
талаботи стандарт ва барномаи таълим, натиљањои таълим
(салоњиятњо, маќсадњои дарс) мувофиќ бошанд. Яъне шумо
он чиро месанљед, ки таълим додаед!
2.Дараљаи малака ва салоњият (Нигаред таксономияи
ќобилиятњои маърифатии Блум), ки тавассути арзёбии
љамъбастї санљида мешавад, бояд пеш аз гузаронидани арзёбї
муќаррар карда шавад. Дар ин љо, бояд дараљаи дониш ва
малакаи хонандагон муайян карда шавад. Дар хотир дошта
бошед, ки дараљаи дониш ва ќобилиятњои маърифатї бояд
ба фаъолиятњое, ки дар раванди дарс хонандагон ташаккул
додаанд мутобиќат намояд. Яъне, шумо агар дар раванди
таълим саволу машќњои таълимиро дар сатњи дар хотир
гирифтан, фањмидан ва истифода бурдан пешнињод карда
бошед, шумо наметавонед, ки саволу супоришњои тестро
барои санљидани малакањои зинањои баландтар (тањлил,
арзёбї ва эљод) тањия намоед. Ин маънои онро дорад, ки
дараљаи мураккабии фаъолиятњои раванди таълим бояд
ба дараљаи мураккабии саволу масъалањои тест мувофиќат
кунад. Бо вуљуди ин шумо бояд ин ќобилиятњои маърифатии
сатњи баландро низ санљед, зеро баъзан инкишофи фикрии
хонандагон новобаста аз фаъолиятњои таълим ба вуљуд
меояд.
3.Гуногунии навъи саволу супоришњо ба маќсади арзёбї
бояд мутобиќат кунад (яъне арзёбии љамъбастї). Агар
маќсадњои таълим ќобилияти баланди фикррониро талаб
кунад, он гоњ саволу супоришњои тест бояд њамин сатњи
ќобилиятњоро санљанд (масалан, саволњо барои навиштани
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фикру аќида дар шакли шифоњї ё супоришњое, ки иљрои ягон
амалро талаб мекунанд). Агар маќсади арзёбї санљидан,
шинохтан ё ба хотир овардану фањмидани маълумот бошад,
он гоњ воситаи интихоб аз якчанд љавоб хеле мувофиќ
мебошад. Ин воситаи арзёбї имконият медињад, ки
мундариљаи васеи таълим санљида шавад. Таъкид менамоем,
ки тести тањиякардаи шумо бояд воситањои гуногунро
фаро гирад, дар ин њолат шумо дурустии/эътимоднокии
натиљањои тестро таъмин карда метавонед.
4.Фањмо ва мушаххас будани саволу супоришњои тест
бояд таъмин карда шавад. Илова ба фањмо ва мушаххас
будан, ваќти иљрои саволу супориши тест бояд ба эътибор
гирифта шавад. Агар барои гузаронидани санљиш ваќт
мањдуд бошад, бояд шумо миќдор ва навъи саволу
супоришро мутобиќ созед, то хонандагон тавонанд дар
ваќти муайяншуда тестро иљро карда тавонанд.
5.Њамчун омўзгор шумо бояд дар хотир дошта бошед,
ки тањияи тест ва дигар воситањои арзёбии љамъбастї ваќт
ва нерўи зиёдро талаб мекунад. Инчунин, њар як воситаи
арзёбиро њамеша такмил додан мумкин аст. Аз ин лињоз,
доимо саволу супоришњои санљиширо тањлил кунед ва
онњоро такмил дињед.
Ќоидањои асосии тањияи тест
Њангоми тарњрезии тестњо ба интихоби навъи супоришњои
тестї бояд диќќати махсус дода шавад. Новобаста аз
интихоби навъњои супоришњои тестї ќоидањои зерин бояд
ба эътибор гирифта шаванд.
Ќоидањои тањияи тест:

Боварї њосил намоед, ки супоришњои тестї маќсад
ва натиљањои таълиме, ки дар раванди таълим аз худ
шудаанд, фаро мегиранд;

Барои тањияи супоришњои тестї нишондињандањои
салоњиятнокиро, ки дар стандартњои фаннї оварда шудаанд
ба эътибор гиред;

Аз истифодаи ќолабњои супоришњои тестие, ки
хонандагон ягон маротиба истифода набурдаанд, худдорї
кунед. Хонандагон бояд бо њамаи ќолабњои супоришњои
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тестие, ки шумо истифода бурданї њастед, шинос бошанд.
Шумо метавонед ин воситањоро дар раванди таълим њамчун
машќњои мустањкамкунии дониш, малака ва мањорат
истифода баред. Инчунин ин воситањоро ба маќсади арзёбии
ташаккулдињанда истифода баред, ин имконият медињад,
ки хонандагон бо шакли супориш шинос шаванд ва онро
пешакї машќ кунанд;

Баъд аз додани дастурњо оид ба пур кардани
тест, як маротиба бо хонандагон супоришњои тестиро аз
назар гузаронед. Талаботи супоришњоро муњокима кунед.
Инчунин холњое, ки дар натиљаи дуруст иљро кардани њар
як навъи супориш дода мешаванд, бо хонандагон муњокима
намоед.
Ќоидањои сохтани тест

Њамаи супоришњои тестї бояд фањмо ва мушаххас
бошанд. Калима ва иборањои мураккабро истифода
набаред. Боварї њосил намоед, ки њар як супориши тест як
аќидаи пурраро фаро гирифта, як љавоби дурустро талаб
мекунад. Њар як супориши тест бояд пурра фањмо ва аз
дигар супоришњои тест вобаста набошад;

Боварї њосил намоед, ки тести шумо дар маљмўъ
навъњои гуногуни супоришњои тестиро (масалан, интихоби
озод, мувофиќгузорї, дуруст ё нодуруст) фаро мегирад. Ин
имконият медињад, ки тести тањиякардаи шумо эътимоднок
гардад;

Барои иљрои тест ба хонандагон дастури мушаххас
ва фањмо дода шавад;

Саволњо бояд барои инъикоси як аќида ё мавзўъ
нигаронда шуда бошанд. Саволњои тестї бояд барои муайян
кардани он ки хонанда ахбори мушаххасро медонад ё амали
муайянро иљро карда метавонад тањия карда шаванд;

Агар шумо супоришњои тестие, ки интихоби
љавоби дурустро талаб мекунанд тањия кардан хоњед, он
гоњ боварї њосил намоед, ки љавобњои нодуруст ба љавоби
дуруст аз ягон љињат монандї доранд ва ин ба хонандагон
имконияти фикр карданро фароњам меорад. Љавобњои
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нодурусте, ки ба мавзўи санљидашаванда мувофиќ нестанд
истифода набаред;

Миќдори саволу супоришњои тестиро пешнињод
кунед, ки ба ваќти барои хонандагон људошуда мувофиќ
бошад. Одатан барои як саволу супориши тестї 2-3 даќиќа
ваќт барои хондан, фањмидан ва иљро кардан тавсия
мешавад;

Агар миќдори холњои саволњое, ки навиштани
љавобро талаб мекунанд назар ба дигар саволу супоришњо
зиёдтаранд, пас ин холњоро дар бари саволу супоришњо
нависед.
Ќоидањои гузаронидани тест

Гузаронидани тест дарњол пас аз тамом шудани
марњалаи муайяни таълимие (боби таълим, силсилаи
дарсњо), ки барои ташаккули малакањои санљидашаванда
бахшида шудаанд, хуб аст. Агар аз замони ба охир расидани
марњала ваќти зиёд гузарад имконияти ба таври самаранок
гузаронидани санљиш аз даст меравад.

Чуноне ки ќайд шуда буд, барои иљрои тест ба
хонандагон ваќти кофї пешнињод намоед. Барои рањнамої
ва фањмондани супоришњои тест омода бошед.

Барои гузаронидани тест дар синф фазои ором
ташкил намоед, то њамаи хонандагон ба иљрои тест озодона
машѓул шаванд.
Ќоидањои тањлили (азназаргузаронии) тест:

Иљрои умумии супоришњои тестиро тањлил намоед,
яъне кадом самтњо ё мундарифа барои хонандагон осон ва
кадом унсурњо барои хонандагон мушкил буд.

Њар як супориши тестиро дар алоњидагї тањлил
намоед: чанд нафар хонанда онро иљро карда тавонистанд,
миќдори холњои гирифаи хонандагон, супориш. Ин
имконият медињад, ки дурустї, эътимоднокї ва мутобиќ
будани супориши тестиро санљед.

Пас аз њар марњалаи гузаронидани тест супоришњои
тестиро тањлил ва такмил дињед.
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Дар хотир дошта бошед, ки саволу супоришњои
тестии хубтарњрезишуда эътимоднокии арзёбии шуморо
таъмин намуда, ба самаранокии ќарорњое, ки дар асоси он
ќабул карда мешаванд, мусоидат мекунанд.
Намунањои супоришњои тестї
Интихоби як љавоби дуруст
Ин навъи супориши тест маъмулан хеле зиёд истифода
мешавад. Тавассути навъи супориши мазкур дараљањои
гуногуни дониши хонандагонро санљидан мумкин аст.
Тартиб:

Маќсади таълимие, ки санљиданї њастед муайян
кунед.

Аќида ё саволи асосї тањия намоед.

Чор љавоб, ки яке аз онњо дуруст аст, тартиб дињед.
Љавобњои нодуруст бояд ба
љавоби дуруст хеле наздик бошанд.
Намуна:
1. Амалиёти пайдарњамии коркарди масолењи хўрокро чї
меноманд?
а) раванди технологї;
б) раванди иќтисодї;
в) раванди хўрока;
г) раванди коркард.
2. Кунљакњо аз чї иборатанд?
а) аз ду пластинкаи људонашавандаи филизї;
б) аз ду тахтача;
в) аз тунукаи ѓавс;
г) аз пластмасса.
Дуруст ё нодуруст
Чунин супориши тестї ба маќсади муайян кардани дарки
маънии ахбори шунида ё матни хонда дода мешавад. Дар
он як аќидаи дуруст ё нодуруст пешнињод шуда, аз хонанда
хоњиш карда мешавад, ки онро муайян намоянд.
Тартиб:

Маќсад ва натиљањои таълимие, ки санљиданї њастед,
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муайян кунед;

Ба кадом салоњият ва нишондињандањои стандарти
фанни мувофиќ будани маќсадњои таълимро муќаррар
намоед;

Дараљаи ќобилияти маърифатие, ки саволу
супоришњоро тањия карда мешавад, муайян намоед;

Доир ба мавзўъ (матни хонда, ахбори шунида ва ё
амалиёти иљрокарда) якчанд аќида баён намоед, ки дуруст
ва нодуруст бошанд;

Онњоро таги њам нависед ва дар бари њар яки онњо
катакча кашед ва калимањои дуруст ва нодурустро нависед;

Хонандагон пас аз хондани матн дуруст ё нодуруст
будани аќидањоро муайян менамоянд.
Намуна:
1) Дуруст ё нодуруст будани аќидањоро муайян кунед.
а. Навдањои дарахтон хосиятњои физикї-механикї
доранд. □ дуруст; □ нодуруст
б. Масолењи бофташаванда нуќсон доранд. □ дуруст; □
нодуруст
в. Масолењро барои бофтан аз кўњ дарёфтан мумкин
аст. □ дуруст; □ нодуруст
г. Навдањои бедро тамоми сол меѓундоранд. □ дуруст; □
нодуруст
2) Дуруст ё нодуруст будани аќидањоро муайян кунед.
а. Интерери ошхона фазои ошхона буда, бо асбобу анљоми
мураттаб оро дода шудааст
□ дуруст; □ нодуруст
б. Консервонии мањсулоти хўрокворї дар асри ХVII пайдо
шудааст.
□ дуруст; □ нодуруст
в. Либосњои аз абрешими сунъї дўхташударо дар 1500 С
дарзмол мекунанд.
□ дуруст; □ нодуруст
г. Андозагириро аз рў ба рўи тарафи љусса мегиранд.
□ дуруст; □ нодуруст
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Мувофиќгузорї. Тавассути супориши тестии мазкур
хонандагон ду ќисми як масъала (калима, ибора, љумла,
мафњум, алоќамандии мантиќї)-ро ба њам мувофиќ
мегузоранд.
Тартиб:

Маќсад ва натиљањои таълимие, ки санљиданї њастед
муайян кунед;

Ба кадом салоњият ва нишондињандањои стандарти
фаннї мувофиќ будани маќсадњои таълимро муќаррар
намоед;

Дараљаи ќобилияти маърифатие, ки саволу
супоришњоро тањия карданиед муайян намоед;

Як ќисми калима, ибора, мафњум, ифодањоро дар
сутуни А ва ќисми дигари онњоро дар сутуни Б нависед;

Тартиби пайињамии сутуни А ба сутуни Б бояд
мувофиќ набошад;

Сатрњои сутуни А-ро бо раќам ишора карда, дар бари
раќамњо хати кўтоњ кашед;

Сатрњои сутуни Б-ро бо њарфњо ишора намоед;

Аз хонандагон хоњиш карда мешавад, ки мафњумњои
сутуни А-ро бо сутуни Б мувофиќ гузоранд. Хонандагон
танњо њарфњои тартибии мафњумњои сутуни Б-ро дар бари
мафњумњои мувофиќи сутуни А менависанд.
Намуна:
1) Калимањои сутуни А-ро бо калимањои сутуни Б
мувофиќ гузоред.
Сутуни А
___ 1. Кулолгарї
___ 2. Сикказанї
___ 3. Гаљкорї
___ 4. Сабадбофї
___ 5. Кандакорї

Сутуни Б
а. навдањо
б. гаљ
в. металлтахта
г. тахта
д. гил

1) Калимањои сутуни А-ро бо калимањои сутуни Б
мувофиќ гузоред.
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Сутуни А
___ 1. Хўроки миллї
___ 2. Мањсулоти гўштї
___ 3. Сабзавот
___ 4. Касбу њунари миллї
___ 5. Консервонї

Сутуни Б
а. Љигар
б. Оши палав
в. Пиёз
г. Кашидадўзї
д. Љем ва мураббо

Пур кардани љойњои холї
Супориши тестии мазкур аз хонандагон талаб менамояд,
ки калимаи дурустро ба љойи холии љумла гузоранд.
Тартиб:
 Маќсад ва натиљањои таълимие, ки санљиданї њастед,
муайян кунед;
 Ба кадом салоњият ва нишондињандањои стандарти
фаннї мувофиќ будани маќсадњои таълимро муќарар
намоед;
 Дараљаи ќобилияти маърифатие, ки саволу
супоришњоро тањия карданиед муайян намоед;
 Доир ба мавзўи интихобкардаатон љумла ё аќидае
тањия намоед. Як калимаи асосї ё калидиро аз љумлаи
навиштаатон тоза кунед. Ба љойи калима хат кашед;
 Аз хонандагон хоњиш карда мешавад, ки ба љойи
холї калимаи мувофиќ ёбанд.
Намуна:
1.Љумларо хонед ва ба љойи холї калимаи мувофиќ
гузоред.
Матоъњо ду тараф доранд: тарафи ________ ва чаппа.
Меъёрњои арзёбї
Меъёрњо барои фанњои гуногун, ба монанди риёзї, таърих, забон, забонњои хориљї, мусиќї ва њатто њунари пухту
паз низ кор карда баромада мешаванд. Меъёрњо кўмак
мекунанд, ки омўзиш ба фањмишњо ва стандартњои асосие,
ки аз тарафи хонандагон бояд аз худ шаванд, муттамарказ
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ва равона шаванд. Пас аз тайёр кардани он меъёрњо онњоро
ба осонї таѓйир дода, ба синфњо ва сатњи гуногуни дониши
хонандагон мутобиќ сохтан мумкин аст. Дар давоми соли
хониш меъёрњои арзёбї бетаѓйир монда, танњо малакаю
ќобилияти хонандагон ва инчунин роњу воситањои
таълимдињии шумо дигаргун шуда метавонанд.
Меъёрњои арзёбиро чї тавр тањия кардан мумкин аст?
Тањияи меъёрњои арзёбї дар зинањои аввал ваќти
муайянеро талаб менамояд. Танњо њамон ваќт ба њукми
анъана медарояд, ки шумо барои тайёр кардани маводи
сифатан баланд ваќти кам сарф менамоед. Намунаи дар
зер овардашуда ба шумо барои оѓоз намудани кор кўмак
мерасонад:
Ба ќароре оед, ки шумо чиро таълим доданї њастед. Вазифањои асосии омўзиш кадомњоянд?
Меъёрњои
арзёбиро
муайян
кунед.
Натиљањои
интизоршавандаро номбар кунед.
Љадвалро тайёр кунед. Ба он мафњум ва меъёрњоро дохил
намоед.
Пеш аз ба кор шурўъ кардани хонандагон бо онњо
меъёрњоро муњокима кунед.
Натиљаи нињоиро бањо дињед. Барои муайян кардани сатњи азхудкунии хонандагон посухњои инфиродии
хонандагонро бо меъёрњои бањодињї муќоиса кунед.
Мисол, агар Шумо пешрафти корро дар гурўњњои хурд
бањо додан хоњед, пас њангоми муайян намудани меъёрњо
Шумо бояд ба масъалањои зерин ањамият дињед:

барои њалли мушкилот аќидањо чї тавр пешнињод
карда мешаванд;

муњокима ва ќабули ќарор чї гуна сурат мегирад;

оё хонандагон ба якдигар мадад мекунанд;

ба бањои умумии кори гурўњи худ хонандагон чї
гуна муносибат доранд (оё онњо ин бањоро њаќ мешуморанд,
оё хонандагон он меъёрњоро медонанд, ки аз рўйи онњо бањо
мегиранд ва ѓ.);

хонандагон
худбањодињї
ва
њамбањодињии
227

самаранокии кори гурўњиро чї тавр мегузаронанд.
Дар ин њолат тањияи чунин меъёрњо дар якљоягї бо
хонандагон мувофиќи маќсад аст. Аввал ин, ки чунин кор
раванди арзёбиро барои њама шаффоф ва фањмо мекунад;
дуюм, тањияи якљояи меъёрњо имкон медињад, ки муносибат
ба арзёбї ба таври мусбат ташаккул ёбад; сеюм ин аст,
ки ќобилияти арзёбї кардан аз рўйи меъёрњо барои одам
тамоми њаёт боќї мемонанд.
Дар њар сурат, агар шумо худатон меъёрњоро тањия карда
бошед њам, онњоро бо хонандагон муњокима кардан зарур
аст. Пас аз муњокимаи меъёрњои арзёбї бо хонандагон
натиљаи онњо дар љойи намоён, ба монанди тахтаи синф
овехта ва ё ба шакли мавод таќсим карда мешаванд.
Намунањои меъёрњои арзёбї ба навъњои асосии фаъолияти
таълим
Дар поён вариантњои меъёрњои арзёбї ба навъњои
асосии фаъолияти мустаќилонаи дар курси элективї (фанни
интихобї) пешбинишуда оварда мешаванд.
Кори гурўњиро чї гуна арзёбї бояд кард?
Курси элективии пешнињодшаванда шаклњои гурўњии
корро дар бар мегирад. Чунин шакли њамкории хонандагон
арзёбиро мушкил мегардонад. Дар поён барои арзёбї ба
кори гурўњии хонандагон мисол оварда мешавад.
Мисолњои меъёри арзёбии кори гурўњї:
1. Ба кор машѓул будани аъзоёни гурўњ. Гурўњ кори худро
ба наќша мегирад ва наќшњоро таќсим мекунад. Танњо дар
њамин њолат аз лањзаи нобоб, ки 1-2 нафар кор мекунанд,
дигарон пассивона мушоњида менамоянд, халос шудан
мумкин. Гурўњ метавонад ба холи баланд умедвор шавад, ки
њамаи аъзоёни гурўњ дар кор ва муњокима иштирок кунанд.
2. Ба љараёни муаррифии натиљаи кори гурўњ машѓул
будани аъзоёни гурўњ. Мумкин аст, ки аъзоёни фаъол ва
серњаракати гурўњ нисбат ба дигарон бештар баромади
яккахонї мекунанд, аммо театри як актёр ба кї даркор
аст?! Аз гурўњ бояд намояндагони гуногун баромад кунанд,
ки ин бевосита ба нишондињандањои холњои гурўњ таъсир
мерасонад.
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3. Ёрии байнињамдигарї. Њангоми баромадњо/маърўзањо
њамаи аъзоёни гурўњ ба њам ёрї мерасонанд, љавоби
њамдигарро пурра месозанд. Њар як нафар бояд эњсос кунад,
ки аз љониби њамгурўњњо дастгирї меёбад ва бояд чун як
даста амал кард.
4. Ваќт. Агар гурўњ метавонад, ки дар ваќти барои супориш
људошуда аз ўњдаи кор барояд, ин њам ба нишондињандаи
хол таъсири мусбат мерасонад.
Меъёрњои арзёбї ба реферати таълимї2
Нишондињандањои
арзёбї
Мувофиќати
мазмуни реферат ба
мавзўъ

Амиќии тањлили
мавод

Меъёрњо
 њамаи фикрњои дар реферат
овардашуда
ба
мавзўъ
мувофиќанд;
 фикрњои
дар
реферат
пешнињодшуда дурустанд;
 дар реферат аќидањои асосии
сарчашмаи
рефератшаванда
баён шудаанд;
 фикрњои асосї равшан ва
асоснок зикр шудаанд;
 сарчашмањои
интихобшуда
ба мавзўи реферат мувофиќат
мекунанд;

Дурустї ва
 дар реферат шарњи адабиёти
пуррагии истифодаи
истифодашуда оварда шудаанд;
сарчашмањо
 дар реферат фикрњо иќтибос
шуда ва сарчашамањо дуруст
сабт гардидаанд
2 Меъёрњо дар асоси маводи китоби: Кулњтура устной и писњменной
речи делового человека: Справочник. Практикум. – 15-е изд. – М.:
Флинта: Наука, 2009. – С. 76-77., тањия гардидаанд
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Мувофиќати
ороиши реферат ба
меъёрњо

 реферат аз муќаддима, ќисми
асосї ва хулоса таркиб ёфтааст;
 рўйхати адабиёт дорад.

Аннотатсия – навъи кори мустаќилонаи хонанда, ки
барои баёни мухтасари сарчашмаи аввалї равона шуда, дар
бораи мавзўъ тасаввуроти умумї медињад.
Љамъбастии тањлилї - навъи реферати мустаќилонаи
сарчашмаи аввалияи иттилоъ, ки пеш аз њама ба тањлили
ахбор равона шудааст.
Меъёрњои арзёбї ба љамъбасти тањлилї3
Нишондињандањо
Меъёрњо
Тањияи андешањо
 андеша мустаќилона дар шакли
љамъбастї тањия шудааст;
Асосї

Даќиќии људо
кардани њолатњои
асосии матн ва
баёни хаттии онњо

 аќидаи асосї ба андешае, ки дар
матн ифода шудааст, мувофиќат
мекунад;
 аќидањо ѓояњои асосии матнро
ифода мекунанд;
 њолатњо ба аќидаи асосии матн
мувофиќанд,
онро
кушода
медињанд;
 аќидањо дар матн сањењ пешнињод
шудаанд (иќтибос шудаанд).

3 Меъёрњои мазкур аз китоби: Задорољная Н.П., Низовская И.А. От
педагогического опќта к педагогической рефлексии: Методические
рекомендаїии по организаїии и проведению педагогических мастерских.
– Бишкек: Maxpќint, 2011. – Сањ. 55. гирифта шудаанд.

230

 љумлањо,
матнњои
хурд
босаводона сохта шудаанд;
 мисолњо,
далелњо,
аќидањои
маъруфи
овардашуда
ба
андешањои
таъкидшуда
мувофиќат мекунанд;

Мўъљазии
интиќоли
мисолњо, далелњо,
андешањои маъруф  дар матни реферат ифодањое
ворид
карда
шудаанд,
ки
андешањо ва шарњи онњо, бо
далелњо алоќаманданд.
 дар матн муќаддима, ќисмати
асосї, хулоса њаст;

Риояи сохтори
умумии кор

Ба меъёрњо
мувофиќат
кардани ороиши
навиштаљоти
академї

 дар байни њамаи ќисмњо алоќаи
мантиќї мављуд аст;
 дар матн ишорањои забоние
мављуданд, ки њар як ќисмати
сохториро ифода мекунанд.
 ишорањо
ёфтаанд;

босаводона

сабт

 иќтибоси босаводонаи аќидањои
асосї;
 принсипи поквиљдонии академї
риоя шудааст.
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Меъёрњои арзёбї ба эссе-рефлексия4
Нишондињандањо
1.Шарњи босаводонаи
матн (сатњи
фањмиши ѓояњо,
мафњумњо, зуњурот,
ки дар матн инъикос
ёфтаанд, таассуроти
хонандагї)

Меъёрњо
 дар эссе ѓояњои
људокардашуда фањмоянд,
дар навишт босаводона
ифода ёфтаанд.

 дар эссе усули
иќтибосоварї
шудаанд;

гуногуни
истифода

2.Босаводона иќтибос
 иќтибосњо босаводона сабт
ва ишора кардан
шудаанд;
 дар матн ишорањо босаводона
сабт шудаанд.
 дар матн муќаддима, ќисми
асосї ва хулоса мављуд аст;
3.Пуррагии мазмун
 ќисмњои сохторї ба сархатњо
ва таркиби эссе
људо карда шудаанд;
(муќаддима, ќисмати
асосї, хулоса, ороиши  муаллиф
барои
ифодаи
сархат, гузариш аз як
ќисматњои таркиби воситањои
фикр ба фикри дигар)
забониро истифода бурдааст.
4.Саводнокї дар
сањифабандии
компютерї

 кор мувофиќи талабот бо
сањифабандии
компютерї
ороиш ёфтааст.

4 Задорољная Н.П., Абдуллоев И., Гулов А. «Таълими кўдакони
шашсола» Душанбе 2012.
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Меъёрњои арзёбии муаррифии гурўњї5
№

Нишондињандањо

1

Сифати ороиши
аёният

2

Сохтор ва
мундариља

Меъёрњо
 сабтњо тоза анљом дода
шудаанд;
 андозаи њарфњо имкон
медињанд, ки ороиш аз 4-6
метр хонда шавад.
 фикрњои асосї ишора
карда шудаанд (бо ранг,
курсив, рамз);
 муаррифї
холї
аз
маълумоти дуюмдараљаи
зиёдатї аст;
 ќолаби сохтор имконият
медињад, ки маънї бе
шарњи иловагї дарк карда
шавад.
 муаррифї
дар
ваќти
муќарраршуда анљом ёфт;

3

Сифати маърўза

 дар
мундариља
фикрњои асосї
шудаанд;
 нутќи
босаводона,
буд.

њамаи
тањлил

маърўзачиён
таъсирбахш

5 Меъёрњои мазкур аз Дастури Сафин Д, Мусина Р, Гулов
ва дигарон «Роњбаладї ва дастгирии методии омўзгорон»
Душанбе 2009. гирифта шудаанд
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Меъёрњои арзёбии коркарди сенарияи дарс6
№

Нишондињандањо

Меъёрњо
 маќсад даќиќ тањия гардида,
ба
натиља
нигаронида
шудааст;
 вазифањои
тањияшуда
барои муваффаќ шудан ба
натиљањои интизоршаванда
мусоидат мекунанд;

1

Сохтор ва
љобаљогузорї

 методњои истифодашаванда
ба маќсад ва вазифањои дарс
мувофиќат мекунанд;
 фаъолияти
хонандагон
шудааст;

омўзгор
ва
зикр карда

 шакли робитаи мутаќобил
ба наќша гирифта шудааст;
 ваќт барои њар як лањзаи
дарс нишон дода шудааст.
 хонанда
маќсад
ва
вазифањоро барои дарс
асоснок карда метавонад;
2

Далеловарї

6 Адабиёти зикршуда

 технологияи
истифодаи
метод, вазифањо ва шаклњои
фаъолияти
хонандагонро
барои ба даст овардани
натиљањои интизоршаванда
даќиќ фањмонда метавонад.
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Меъёрњои арзёбии кластер7
№

Нишондињандањо

1

Пуррагии
мафњумњои асосии
људошуда

2

Дурустии баёни
робитањои мантиќї

3

Сифати ороиш

Меъёрњо
 мафњумњои
асосї
мундариљаи
асосии
сарчашмаро
инъикос
мекунанд;
 мафњумњои
асосї
ба
воситаи калимањо, ифодањо
пешнињод шудаанд.
 робитањои
мантиќї
байни мафњумњо вобаста
ба мундариљаи матн нишон
дода шудаанд;
 аз рўйи робитањо муайян
кардан мумкин аст, ки
фикрњои асосї кадоманд
ва фикрњои дуюмдараља
кадоманд.
 имконият медињад, ки
сохтори мантиќї бе шарњ
фањмида шавад;
 ќайдњо ва аломатњои
шартї
хоно
пешнињод
шудаанд ва барои дарки
биної мувофиќанд.

7 Меъёрњои овардашуда дар чањорчўбаи тренинг барои омўзгорони коллељњои омўзгорї,ки бо дастгирии Лоињаи ЮСАИД оид ба таълими босифат (QLP) ташкил шуда буд тањия шудаанд.
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Меъёрњои арзёбии Диаграммаи Венн
№

Нишондињандањо

1

Интихоби
оќилонаи
нишондињандањо
барои муќоиса

2

Мувофиќати
маќсад ба
хусусиятњо,
нишондињандањои
људокардашуда

3

Мантиќї ва даќиќ
будани хулосањо

Меъёрњо
 нишондињандањои муќоиса
хоси объектњои ќиёсшаванда
њастанд;
 нишондињандањо бо маќсади
дар пешгузоштаи муќоиса
мувофиќат мекунанд.
х у с у с и я т њ о /
нишондињандањои муќоиса
ба
маќсади
муќоиса
мувофиќанд;
 хусусиятњо/нишондињандањо
бо њам мутаносибанд, такрор
намешаванд.
 хулоса ба маќсади муќоиса
мувофиќ аст;
 хулоса аз муќоиса бароварда
мешавад.

Меъёрњои арзёбии љадвали ИНСЕРТ
№

Нишондињандањо

1.

Саводнокї дар
аломатгу-зорї ба
матн

Меъёрњо
 аломатгузорињо
ба
чигунагии ќабули ахбор аз
љониби хонанда мувофиќат
мекунанд;
 ахбори асосї бо ин ё
он аломат ишора карда
шудааст.
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2

Саводнокї дар
тањияи саволњо

3

Сифати пур
кардани љадвал

 савол аз нигоњи грамматикї
дуруст гузошта шудааст;
 савол ба ахбори маълум ва
нав мувофиќат мекунад.
 навиштаљот босаводона ва
мухтасар анљом шудаанд;
 дар њар як сутунчаи љадвал
камаш 3 фикр зикр шудааст.

Меъёрњои арзёбии љадвали ММД
№
1

Нишондињандањо

Њаљми донишњо
оид ба мавзўъ

2
Саводнокї дар
гузоштан ва
тањияи саволњо
3
Миќдори
тасаввуроти
љамъшуда оид ба
мавзўъ

Меъёрњо
 маълумоти
пешина
бо ифодањои даќиќ ва
мухтасар сабт шудааст;
 маълумоти пешина бевосита
ба мавзўи омўхташаванда
алоќамандї дорад.
 саволњо
даќиќ
ва
босаводона
гузошта
шудаанд;
 саволњо ба ахбори маълум
мутаносибанд.
 як ќисми саволњои пеш аз
хондани матн гузошташуда
бо ифодањои даќиќ ва
мухтасар ошкор шудаанд;
 ахбори нав сабт ва саволњо
гузошта шудаанд.
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4
Маданияти
сабткунї

 навиштањо
љадвал
мекунанд;

бо

сутунчаи
мувофиќат

 ќайдњо бо њам мувофиќат
мекунанд (савол - љавоб;
нав ва ѓ.)

Портфолио чї гуна арзёбї карда мешавад?8
Яке аз талаботи муносибати салоњиятнок ба таълим
ташкил намудани шароит барои худбањодињї ва
худназоратии хонандагон аст. Барои ташаккули малакањои
мазкур машѓулияти махсусе пешбинї шудааст, ки
хонандагон имконияти аз худ кардани технологияи ташкили
портфолиоро меомўзанд. Меъёрњои арзёбї ба кори хонанда
дар ин самт, чун ќоида, якљоя бо хонанда муайян карда
мешавад, аммо аз љониби омўзгор низ пешнињод шуданаш
њам мумкин аст. Дар њар сурат тавсия дода мешавад, ки ба
сифати меъёрњо нуктањои зерин ба назар гирифта шаванд:
мављудияти фасл ва хулосањои њатмї; истифодаи методњои тањќиќотии кор; хусусияти лоињавии портфолио;
«таассуроти шахсї» ба мазмун; сифати ороиш; тањлили
манфиатбахшии портфолио барои худи хонанда.
Вариантњои арзёбии портфолио:
 танњо љараён ва хусусияти кор аз рўйи портфолио арзёбї
карда мешавад;
 бо меъёрњои додашуда танњо ќисмњои људогонаи
портфолио (масалан, фаслњои њатмї) арзёбї карда
мешаванд;
 њамаи фаслњо арзёбї мегарданд, бањои умумї ба њисоби
8 Сафин Д., Мусина Р., Гулов А. ва диг. Ташхиси педагогї, дастури
таълимї, 2009
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миёнаи арифметикї бароварда мешавад;
 варианти нињоии портфолио аз рўйи меъёрњои пешакї
тањияшуда арзёбї мегардад;
 на танњо худи портфолио, инчунин сифати муаррифии
он арзёбї карда мешавад;
 портфолио арзёбї карда намешавад, балки хонанда дар
дарси љамъбастї ё назоратї барои муаррифї ќисмњои
људогонаи онро људо мекунад.
Мо пешнињод мекунем, ки дар доираи курси элективї
усулњои зерини арзёбии портфолиоро истифода кунед:
Яке аз усулњои арзёбї љадвали «ЌАДР» ба њисоб меравад.
Ќ

А
Д
Р

Ќисми љолиби портфолио. Кадом љињатњояш
бештар маъќул буданд?
Аз њама бењтар ва хубтар кадом мавзўъњо кушода
дода шуданд
(пурратар, бо далелњо исбот шуда, амиќтар ва
љуќуртар)
Дар асоси меъёрњои шахсї арзёбї кардан ба
портфолио
Равшантарин хулоса оид ба тамоми љабњањои
портфолио

Наќшаи мазкур њам инфиродї ва њам дар гурўњ пур
карда мешавад.
Алоќаи арзёбї ва раванди таълим
Ќайд кардан зарур аст, ки арзёбии ташаккулдињанда
ва таълим аз њам људонашавандаанд. Истифодаи арзёбии
ташаккулдињанда моњияти таълими самаранок
аст, он
метавонад асбоби пурќуввати бењтарсозандаи таълим гардад.
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Арзёбии ташаккулдињанда ба омўзгор њангоми
пайдо шудани проблемањо барои ислоњ кардани рањёфти
худ ба таълим ёрї мерасонад. Барои он ки арзёбї
ташаккулдињанда бошад, натиљањо бояд њангоми ислоњи
љараёни таълим ва омўзиш истифода карда шаванд; бинобар ин, усулњое, ки омўзгорон бо ёрии онњо чунин ислоњот
мегузаронанд, љанбањои муњими њама гуна барномаи арзёбї
ба њисоб мераванд. Роњи ягонаи донистани он, ки оё зарурати
таѓйир додани рањёфт ва методњои таълим мављуданд ё не,
дар мониторинги љараёни таълим бо истифодаи мунтазами
стратегияњои арзёбии ташаккулдињанда (формативї) меистад.
Омўзгорони дорои категорияњои гуногуни тахассусї
метавонанд дар синфњои компонентњои асосии арзёбии
формативиро истифода кунанд. Аммо ин аз баъзе омўзгорон
дар масъалаи тарзи тафаккури онњо пешравиро талаб
мекунад. Омўзгорон ду масъалаи асосиеро бояд њал кунанд,
ки бо сарчашмаи бисёр проблемањои гузариш ба бањодињии
ташаккулдињанда алоќамандбуда ба њисоб мераванд.
Масъалаи якум дар табиати тасаввуроти њар як омўзгор
доир ба таълим зоњир мешавад. Агар омўзгор фикр кунад,
ки дониш дода ва азхуд карда шавад, фањмиш баъдтар
пайдо мешавад ва фањмо шарњ додан шарти асосии таълими
сифатнок аст, арзёбии ташаккулдињанда барои ў лозим
њам нест. Ин љо масъалаи таѓйир додани назари омўзгор
ба самаранокии арзёбии ташаккулдињанда тавассути
далелњои амалї ба миён меояд. Агар дар мактаб истифодаи
стратегияњои нави таълим ва омўзиш ќадрдонї карда
мешавад, бо мурури ваќт назари омўзгорон оњиста-оњиста
таѓйир меёбад.
Дуюм – омўзгорон бояд фањманд, ки арзёбии
ташаккулдињанда љузъи таркибї ва људонашавандаи
таълими интерактивї аст.
Дар чунин тарзи таълим:
 маданияти муњокимаи якљояи омўзгор ва хонанда
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дар синф татбиќ карда мешавад;
 усулњои рушди тафаккури интиќодї истифода карда
мешаванд;
 муњити њавасмандкунандаи саволњои хонандагон
ташкил карда мешавад;
 хонандагон аз маќсади таълим огоњ карда мешаванд;
 хонандагон ба љараёни худбањодињї љалб карда
мешаванд;
 робитаи мутаќобиле таъмин карда мешавад, ки барои
муайян кардани ќадамњои минбаъдаи рушди хонандагон ба
онњо ёрї мерасонад;
 боварии хонандагон ба он, ки њар кадоми онњо барои
бењтар кардани натиљањои худ ќобилият доранд, дастгирї
карда мешавад;
 ба хонандагон намунањое пешнињод карда мешавад,
ки онњо интизоранд.
Арзёбии ташаккулдињанда бояд ба омўзгор чунон
пешнињод карда шавад, ки омўзгор онњоро ба метод ва
таљрибаи шахсии таълимии худ дар синф бо назардошти
меъёрњои ахлоќї ва љамоаи муассисаи таълимї мутобиќ
созад. Типњо ва стратегияњои гуногуни бањодињии
ташаккулдињанда мављуданд, ки муваффаќияти онњо аз
омўзгори људогона ва омодагии ў барои бунёди муњити
таълимии самаранок барои хонандагон вобастаанд.
Дар рафти омўзиш шумо силсилаи стратегияњо, методу
усулњои интерактивиро азхуд мекунед. Омўзиши мунтазам
ва бамулоњизаи шаклњои фаъоли таълим ва методњои
арзёбии ташаккулдињанда ба шумо имкон медињанд, ки ба
ислоњи стратегияњои таълим имкон пайдо кунед.
Монеањо дар роњи арзёбии ташаккулдињанда:
Тасаввурот дар бораи он, ки хонанда дар љойи
намедонистааш «дастгир» карда шавад;
Надонистани барномаи таълимї ва фарќи миёни
маќсадњои таълимї ва натиљањои интизоршаванда аз
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таълим;
Надонистани принсип ва методњои замонавии арзёбї
дар ќабули ќарор дар мавриди чї гуна арзёбї кардан;
Бањодињї ба рафтор, ба љойи бањодињї ба дастовардњои
таълимї;
Нофањмї дар байни хударзёбии хонанда ва арзёбии
омўзгор;
Мунтазир будан, ки хонандагон хударзёбиро худашон
мефањманд;
Бовар доштан ба он, ки системаи назорат танњо барои
арзёбии љамъбастї равона шудааст.
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