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Муќаддима
Соњаи маориф аз ҷониби Њукумати Ҷумњурии Тоҷикистон њамчун яке аз самтњои
афзалиятноки рушди мамлакат эътироф гардида, дар ин самт њамасола тадбирњои зиёд
андешида мешаванд. Илова ба бунёди муассисањои таълимии нав, таҷдиди инфрасохтор,
инчунин ба сифат, мазмуну самарабахшии мундариҷа ва ҷараёни таълим низ
таваҷҷуњиќобили назар зоњир мегардад. Тањияи стандарт ва барномањои нави таълимї
метавонанд сатњу сифати тањсилоти миёнаи умумиро баланд бардоранд.
Дар татбиќи сиёсати давлатї дар соњаи маориф омўзгорон наќши калидї мебозанд.
Ин нукта дар суханронии Президенти Ҷумњурии Тоҷикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон
дар мулоќот бо зиёиёни мамлакат (2015) хеле мушаххас баён гардидааст: “... калиди њама
гуна дастоварду пешравї ва истиќлолияти фикрї муаллим-омўзгор ва хазинаи маънавию
илмии ў ба шумор меравад. Аз ин рў, самаранок ба роњ мондани корњои таълиму тарбия
аз ҷониби омўзгор имкон фароњам меорад, ки сатњи мафкура ва донишу ҷањонбинии
толибилмон боло равад ва онњо њамќадами замон гарданд”.
Барои мо – олимон, кормандони соњаи маориф, мутахассисон ва омўзгорон ин
суханон бењтарин дастури амаланд.
Вазорати маориф ва илми Ҷумњурии Тоҷикистон бо маќсади баланд бардоштани
сифати таълим ва натиҷабахшии раванди он тањияи стандартњои фанниро ба роњ
мондааст, ки Стандарти фанни “Технология (таълими мењнат)” барои синфи шашум аз
ҷумлаи онњост. Вазорати маориф ва илм натиҷа ва дастовардњои ислоњоти соњаро, ки тайи
солњои охир татбиќ гаштаанд, эътироф карда, дар асоси ба эътибор гирифтани таҷрибаи
ҷањонї стандарт ва барномањои навро њамчун як ҷузъи таркибии ислоњоти пурраи
мундариҷаи тањсилот тањия намудааст.
Стандарти фанни “Технология (таълими мењнат)” барои синфи шашум ҷузъи
таркибии силсилаи стандартњои фанни “Технология (таълими мењнат)” дар зинаи
тањсилот аст. Стандарти мазкур дар асоси салоњият тањия шуда, талаботи Стандартњои
давлатии тањсилоти миёнаи умумиро ба эътибор мегирад.
Сохтор ва услуби пешнињоди стандарт тарзе интихоб шудааст, ки пањлўњои гуногуни
раванди таълими фанни “Технология (таълими мењнат)”-ро дар синфи шашум фаро
мегирад ва ба ин васила фаъолияти омўзгорро дар ҷараёни банаќшагирї ва таълиму
арзёбї осон мегардонад.
Тавре ки таҷрибаи байналмилалї ва шароити кунунии Тоҷикистон нишон медињад,
вобаста ба талаботи бозори мењнат ва инкишофи босуръати муносибатњои иҷтимої,
иќтисодї ва фарогирии њар чї бештари воситањои иттилоот (интернет, телевизион ва
ғайра) имрўз танњо бо дониш мусаллањ будан кифоя набуда, дар амал истифода бурдани
донишу малакањо муњимтарин роњи иҷтимоишавии ҷавонон ва дастёбї ба натиҷањои
дилхоњ ба шумор меравад. Ин нуктаи муњим санги мањаки стандарти мазкурро ташкил
медињад.
Дар ҷањони муосири зудтағйирёбанда ва пур аз тазодњо шањрвандон бояд сифатњои
ташаббускорї, навоварї, амалигардонї, тағйирпазирї, уњдабарої, масъулиятшиносї ва
созандагию бунёдкориро дошта бошанд. Онњо бояд шахсони бомаърифати аз ҷињати
маънавї-ахлоќї устувор ва кордоне бошанд, ки роњњои дастрас кардани ахбор
(маълумот)-ро тавассути воситањои гуногун интихоб намуда, онро тањлилу таркиб ва
арзёбї карда, масъалањои мураккаби олами атрофро дарк кунанд, мушкилињои гуногуни
таълимию њаётиро пешгўйї ва њал карда тавонанд, масъулияти худро дар назди оила, ањли
ҷомеа ва кишвар дарк намоянд. Тавре њамагон медонанд, барои ташаккули ин сифатњо
мањз дар зинаи тањсилот заминаи мусоид фароњам оварда мешавад.
Барои ноил гаштан ба ин вазифањо Вазорати маориф ва илм низоми нави таълимро
дар амал татбиќ менамояд, ки он ба ташаккули рушди салоњиятнокии хонандагон дар
истифодаи амалии дониш, малака ва мањорат мусоидат хоњад кард.
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Натиҷањои салоњиятнокии хонандагон тавассути низоми миллии арзёбї санҷида
шуда, натиҷањои он барои дуруст ва самаранок ба роњ мондани раванди таълим истифода
мешавад.
Стандарти мазкур мазмуну мундариҷа, салоњиятњо, нишондињандањои салоњиятнокї
ва воситањои арзёбиро муайян мекунад. Бо татбиќи низоми нави таълим натиҷањои
таълимии хонанда (салоњиятнокии ў) маќсади асосии санҷишу назорати сифати тањсилот
мегардад.
Бо татбиќи стандартњои нав на танњо малакаву мањорати касбии омўзгор, балки
натиҷаи таълимии хонандагон низ њамчун нишондињандаи самаранокии раванди таълим
шинохта мешавад. Дар низоми нави таълим масъулиятнокии омўзгорон барои бењтар
гаштани натиҷањои таълимии хонандагон ба маротиб зиёд мегардад.
Дар ҷараёни татбиќи маҷмўи стандартњо ва барномањои фаннї омўзгор шахси
калидї аст. Аз ин рў, самаранокии татбиќи стандартњои нав ва ҷараёнњои ислоњот мањз ба
дарки масъулият, ташаббусу эҷодкорї ва мањорату малакаи омўзгорон вобаста аст.
Масъулияти омўзгор дар ин ҷараён хеле зиёд буда, ҷанбањои зеринро дар бар мегирад:
 Ба роњ мондани таълим дар асоси стандартњои нав ва барномаи фаннї;
 Муњокимаи масъалањои умдатарини татбиќи ислоњот бо њамкорон;
 Муњокимаи мушкилот ва роњњои њалли онњо дар њамкорї бо мудирияти муассисаи
таълимї ва идораву шуъбањои маорифи шањру ноњия;
 Ба роњ мондани њамкорї бо кормандони Барномаи глобалии њамкорї бањри рушди
маорифи Вазорати маориф ва илм(мо ба тавсия ва маслињатњои Шумо ниёз дорем);
 Тањияи маводи иловагии таълимї ва истифодаи онњо дар раванди таълим бо
њамкорон.
Табиист, ки дар марњалаи ибтидої масъалањои зиёд пайдо мегарданд, ки ба
истифодаи стандартњо, барномањои таълим ва китобњои дарсии нав алоќаманданд. Аммо
мо бовар дорем, ки батадриҷ, бо роњи фароњам сохтани имкониятњои хуби иштирок дар
марњалаи татбиќи ин ислоњот дар сатњи мамлакат омўзгорони муассисањои таълимї пурра
омода хоњанд шуд.
Вазорати маориф ва илм њамаи омўзгорон, сарварони муассисањои таълимї, кормандони
раёсату шуъбањои маориф ва тамоми кормандони соњаи маорифи ҷумњуриро барои
татбиќи ислоњоти мазкур, ки самаранокї ва сифати таълимро барои хонандагон –
фарзандони мо таъмин мекунад, даъват менамояд.
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Стандарти фанни “ Технология (таълими мењнат)” барои синфи 6.
I. МАЗМУН ВА МУНДАРИҶАИ СТАНДАРТИ ФАННИ “ ТЕХНОЛОГИЯ
(ТАЪЛИМИ МЕЊНАТ)” БАРОИ СИНФИ 6.
1.1. Мафњумњои асосии стандарти фанни “Технология (таълими мењнат)” барои синфи 6.
Арзёбї – ҷараёни ҷамъоварии маълумот барои бањодињї. Навъ ва воситањои
гуногуни ташкили ҷараёни арзёбї вуҷуд доранд. Он барои муайян кардани дараҷаи
дастовардњои таълимии хонандагон имкон медињад. Маълумоте, ки тавассути арзёбї ҷамъ
оварда мешавад њам ба шахсони алоњида ва њам ба муассисањои соња зарур аст.
Маълумоти аз арзёбї ба даст омадаро ба тарзи мухталиф нињодњои њокимияти давлатї,
шахсони алоњида, волидон, хонандагон ва омўзгорон истифода бурда метавонанд.
Ахборот- аз забони арабї буда, маънояш ҷамъи хабарњост.
Бањодињї–ҷараёни натиҷагирї оид ба дараҷаи мувофиќати дониш, салоњият, малака
ва мањорати хонанда ба талаботи муќараркардаи стандарти фаннї. Бањодињї имкон
медињад, ки дараҷаи азхудкунии салоњиятњо муайян карда шавад.
Воситањои медиявї-њамаи воситањои коммуникатсионї, ки бо маќсадњои педагогї
дар ташкили ҷараёнњои омўзиш истифода бурда мешавад.
Давраи ташкилї-тайёрї-ќадами авалин дар роњи лоињакашї-интихоб ва
асосноккунии лоиња мебошад. Ќадами оянда ин раванди конструксиясозии мањсулот
мебошад. Самти дигари давраи ташкилї-тайёрї ин ба наќша гирифтани технологияи
тайёр кардани мањсулот, коркарди раванди технологї мебошад.
Дастовард (пешрафт)-дар педагогика дастовард (пешрафт) ба фањмиши мувофиќи
омўзиш алоќаманд аст. Агар маќсадњои тањсилоти мактабї аз оғоз ба рушди њамаҷонибаи
шахсият ва инкишофи салоњиятњо равона шуда бошад, пас барои ин фањмиши “васеътари”
омўзиш зарур аст, ки тамоми вазифањои мактабро дар бар мегирад. Яъне њосил намудани
аќидаю эътиќод, ќобилият, маърифат, дониш, мањорат
Дидактикаи тахассусї-илм дар бораи ҷараёнњои таълимии тахассус дар соњаи фанни
додашуда мебошад. Вай ба ќисматњои алоњидаи дидактикањои тахассусии фанњои таълимї
таќсим мешавад. Масалан, дидактикаи математика, дидактикаи техника, дидактикаи
химия. Дидактикањои тахассусии алоњида њамчун силсилаи пайвасткунандаи байни илми
тахассусии мувофиќ ва илм дар бораи тарбия хизмат мекунанд.
Иттињодияи методї – яке аз шаклњои ташкили кори методї, пањн намудани таҷрибаи
пешќадам ва такмили ихтисоси муаллимони муассисањои тањсилоти умумї.
Изолятор-маводњое, ки ќувваи барќро намегузаронад.
Кори лоињавї – машғулияти мустаќилонаи гурўњи хонандагон буда, берун аз дарс
тањия карда мешавад. Он дар асоси маълумот ва донишу малакаи њосилкардаи хонандагон
дар марњилаи муайяни таълим гузаронида мешавад.
Ќатъкунї-амалиёти челонгарист, ки тавассути он ба мањсулоти хом ё ягон ќисми он
шакли зарурї дода мешавад.
Лавњи дарсхона – «тахтаи синф»; лавњ –њар чизи сатњаш пањни сангї, чўбї, филизї ва
ғайра, ки ба рўйи он хат менавиштанд ё наќшу нигор мекашанд, фањмида мешавад;
Лоиња- кори лоињавї методи байнифаннї, демократии таълими ба амалњои мушаххас
равонашуда мебошад. Дар рафти он хонандагон барои коркарди ягон супориш ё
проблема муттањид мегарданд, ки ба маъмурияти бештар, фаъолона иштирок намуда,
дониш аз худ мекунанд. Хусусияти асосии кори лоињавї иҷрои мустаќилонаи супориш ё
проблема аз ҷониби гурўњ мебошад. Вай аз банаќшагирї, ташкилу гузаронидан ва то
муаррифии натиҷањоро дар бар мегирад. Мавзуи лоињаро, одатан гурўњи хонандагон
худашон интихоб мекунанд. Дар анҷом натиҷањое ба даст меоянд, ки аз ҷониби тамоми
гурўњ арзёбї мегардад, ба тарзи оммавї муаррифї карда мешавад.
Лоињаи эҷодї-кори мустаќилонаи ҷамъбастї мебошад, ки сифати иҷрояш аз дараҷаи
азхуд кардани мундариҷаи ќисмњои гуногуни барнома аз тарафи хонанда то кадом дараҷа
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мустањкам будани донишу малакаю мањорати онњо дар дарсњои технология (таълими
мењнат) вобаста аст.
Маќсади таълим– маќсади таълимии дарс дар асоси натиҷањои таълими дарс тањия
карда мешавад. Натиҷањои таълим ба ќисмњои хурдтар (маќсади таълим) ҷудо мешаванд,
ки њамчун зина барои расидан ба натиҷањои таълим хизмат мекунанд.
Малака – ќудрат ва тавоної дар иҷрои коре, ки дар натиҷаи машќу тамрин дар
табиати инсон пайдо мешавад.
Манбаъњои ахборот-ба манбаъњои ахборот мулоќот, хат, китоб, рўзномаву
маҷаллањо, телефон, радио, телевизион, компютер дохил мешаванд.
Мањорат – фаъолияте, ки дар инсон дар натиҷаи таълим ва такрори бисёркарата
њосил шуда, баъд ба раванди бошуурона табдил меёбад ва инсон минбаъд њар як кори
худро дониста иҷро мекунад; моњирї, устодї, забардастї, њунармандї ва ғайра мањорат
аст.
Марњалаи технологї- фаъолиятест, ки дар раванди технологї пешбинї карда
шудааст. Иҷрои ин кор риояи маданияти технологї ва мењнатиро таќозо мекунад.
Марњалаи хотимавї-назорати охирин ва озмоишии объекти лоињашударо дар бар
мегирад. Њимояи лоиња дар намуди баромад дар назди тамоми синф бо намоиши мањсулот
гузаронида мешавад.
Метод (юн. methodos-роњ, тapз, усул, восита, назария, таълимот) - усули назариявї ва
амалии донистани воќеият; маҷмўи амалиёт; ташкили бонизоми фаъолияти одамон дар
њалли масъалањои гузошташуда аст.
Методика-калимаи юнонї буда, маънои санъати амалњо аз рўйи наќшаро дорад.
Предмети тањќиќотии методњои таълим, методњои машғулият, яъне тарзу усулњои
ташкили ҷараёнњои омўзиш мебошад. Њангоми баррасии системавї методика як ќисми
соњаи дидактика ба шумор меравад.
Методи озмоишї-методи маъмул дар соњаи техника мебошад. Озмоишгар кўшиш
мекунад њангоми шароитњои сунъї ташкилшуда омилњои алоњидаи таъсиррасон ба
ҷараёнро ҷудо намояд. Онњоро мунтазам иваз мекунад ва ба њамин васила
нишондињандањои алоњидаи ба тамоми системаи таъсиррасонро ошкор кунад.
Меъёр – нишонае, ки дар асоси он бањодињї, муайянкунї ё таснифи чизе анҷом дода
мешавад.
Модем – бо воситаи он компютерњо байни худ бо ёрии хати телефонї алоќаманд
карда мешаванд.
Модел-инъикоси идеалии воќеият. Модел чунин нишонањо дорад: Тасвир. Модел
њамеша инъикоси ягон чиз мебошад. Намунаи аслии табиї ё сунъї дар навбати худ
метавонанд модел бошад; Мухтасар. Модел тамоми нишонањои аслро дар бар намегирад,
балки барои созандаи модел ё истифодабарандаи он муњимтаринашро фаро мегирад;
Прагматизм. Модел аз ҷониби созанда ё истифодабарандаи он ба сифати асл дар муњлати
муайян ва барои маќсади муайян ворид карда мешавад.
Мошина-воситаест, ки бо маќсади сабук намудани мењнати фикрї ва ҷисмонї
амалњои муайянеро иҷро мекунад.
Назарияњои омўзиш-моделњоеро фаро мегиранд, ки шароит ва равандњои омўзишро
мефањмонанд. Њамин тариќ, онњо чањор чўбаро барои гузоштани дидактики саволњо
пешнињод мекунанд. Зери мафњуми умумии назария ва таълимоти бихевиористї,
когнитивї-конструктивї дар назар дошта мешавад.
Наќшаи таълим – њуҷҷатест, ки омўзиши фанњои таълим ва таќсимоти солонаи
онњоро барои тамоми давраи тањсил дар муассисањои таълимї муайян менамояд.
Низоми таълими ба ташаккули шахсияти хонанда нигаронидашуда – низоми таълиме,
ки дар он ба ќобилияти фардї ва таҷрибаи ќаблии хонанда њамчун мењвар (тири асосї)
барои омўзиши минбаъда заминаи асосї нигаронида шудааст.
Нишондињанда –нишодињандањо маҷмўи дониш, малака ва мањоратњое мебошанд, ки
аз ноил шудан ба салоњиятњо дарак медињанд.
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Паргор-барои дар рўйи металл кашидани даврањо ва камонњо хизмат мекунад.
Портфолио – аз калимаи итолиёї, маънояш њуҷҷатњо, њуҷҷатњои мутахассис аст.
Портфолиои хонанда – ҷамъоварии маќсадноки корњои хонанда, ки саъю кўшиши
ўро њангоми иҷрои корњо, пешрафт ва дастовардњои (муваффаќиятњо)-и ўро аз рўйи як ё
якчанд фан нишон медињанд.
Принсип – ќоидањои асосии таълим, ки мазмун, шаклњои ташкилї ва усули таълимро
дар алоќамандї бо маќсадњои умумии тарбия ва меъёрњои раванди таълим муайян
менамояд.
Раванди таълим – раванди мaќcaднок ва муташаккилонаи њосил намудани дониш,
мањорат ва малакањо аст.
Рандакунии чўб-барои суфтаву њамвор кардани чўб ва бо маќсад мувофиќ
гардонидани он иҷро карда мешавад.
Роњнамои фаннї барои татбиќи стандартњо – роњнамои омўзгор оид ба татбиќи
стандартњо маводи иловагии методї мебошад. Он тавсияњо ва намунањоро оид ба тарзи
ташкили ҷараёни таълим фаро гирифта, ба омўзгор дар самти ташаккули салоњиятнокии
хонандагон ёрї мерасонад.
Росткунї –ин амалиёти челонгарї оид ба омода кардани ашёи хом.
Салоњият – маҷмўи дониш, малака ва мањоратњои ба њам пайванде, ба маќсади њалли
масъалањои мушаххаси њаётї (иҷтимої, иќтисодї, сиёсї), маърифатї ва касбї равона
карда мешаванд.
Супоришњои лоињакашї-методи маъмули омўзишї дар машғулиятњои мењнат ва
техника. Принсипи методии он дар баръакс гардонидани объект ва системањои техникї ба
супориш оид ба ихтироъкорї ифода меёбад. Мактаббачагон аз рўйи принсипи
ихтироъкорї дар ягон ҷараён оид ба њалли проблема кор мекунанд. Дар хонандагон
ќобилияти техникию амалї ва техникию лоињакашї инкишоф меёбад. Онњо то њадди
имкон мањдуд кардани проблема, ҷудо кардани он ба ќисматњои таркибї ва ба њамин
васила маќсаднок тайёр кардани њалли умумиро меомўзанд.
Стандарти фаннї – санадест, ки дар он меъёри дониш, малака, мањорати хонандагон,
мазмуну муњтавои фаннї, Равиши дарсии фан, роњу усули самаранок истифода бурдани
ваќти ба омўзиши фан ҷудогардида ва талабот ба тарзи санҷиши дониш аз фанни мазкур
ифода гардидааст.
Стратегия – роњу усули ноил гардидан ба маќсад. Роњ (усул)-и алтернативї
(ҷойгузин), интихоб, тањия ва татбиќи барномаро дар назар дорад.
Тањлили ҷойи корї-яке аз методњои маъмул барои машғулиятњо доир ба
мењнат ва техника мебошад. Ҷойи корї, ки дар он кор гузаронида мешавад, аз
рўйи меъёрњои муайян тасвир меёбад. Меъёрњо вазифаи гузошташуда,
ҷараёнњои кор, воситањои мењнат, мавзўъ оид ба техникаи бехатарї ва
муњофизати мењнат мебошад.
Тањлили мањсулот-методи маъмули таълим барои
мењнат ва техника. Предмети/мањсулоти техникї, зењнї
дода мешавад. Ба воситаи он дар хонандагон
алоќамандњои техникию амалии ҷараёнњои саноат ва
меёбад.

машғулиятњои доир ба
ё дастї ҷудо ва намоиш
ќобилияти фањмидани
арзёбии онњо инкишоф

Тањсилот-њамчун ҷараёни кушодан ва инкишоф додани ќобилиятњои инсон,
аз заминањои он мебошад, ки воситаи тарбияи њавасманд ва идора карда
мебошад.
Таълим додан-лотинї буда, омўзонидан, худро таълим додан ё дониш њосил
кардан буда, њамчун рафтор муайян кардан мумкин аст, ки тавассути он
маќсаднок таҷриба ва дониш интиќол дода мешавад, омўзишро бедор мекунад.
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Техника-техника дар бар мегирад: миќдори объектњои ба таври сунъї
ашёшудаи ба манфиат равонашуда (артефактњо, системаи ашёњо); миќдори
амалњои инсонї ва иншооте, ки дар он системаи ашёњо пайдо мешаванд;
миќдори амалњои инсонї, ки дар он системаи ашёњо истифода мешаванд.
Технология-илм дар бораи техника. Зери ин мафњум илм дар бораи ба даст
овардан, коркард, сохтан, истењсоли мањсулот, њамчунин хизматрасонї бо ёрии
техникаи дар ихтиёр дошта мебошад.
Технологияи ахборотї - технологияе, ки дар онњо масолењи коркардашаванда ва натиҷаи фаъолияти он ахборот мебошад.
Дурнамо- намо ё манзараи дуродур, чашмандоз. Тағйири ашё вобаста ба
мавќеи он аз нигоњи бинанда. Назар ё нигоњи мо воситаи асосии муайян сохтани
дурнамо аст. Њар як чиз њар ќадар аз назарн мо дур бошад, њамон ќадар хурд ба
назар мерасад, њар як ќадар ба мо наздик бошад, њамон ќадар калон менамояд. Навъи
дигари дурнамо, дурнамои ранг ё дурнамои тобиши ранг номида мешавад. Вак ќте
ки ашё аз мо дур ќарор гирад, ранги он дар назари мо тиратар метобад, њар ќадар
наздик бошад, ранги он равшантар метобад. Вобаста ба ии хосият муайянии
тарњи ашё низ (дар масофаи дур) дигаргун мешавад.
Замина - мавод (материал), яъне, матоь, ќоғаз, картон ва сафол, ки рўи он расм
мекашем санг филиз, чўб, гаҷ ва ғайра, ки рўйи он кандакорї мекунем.
Забон-ин системаи аломатњост, ки воситаи мубодилаи афкору иттилоот мебошад.
Забонњо гуфтугўї ва расмї мешаванд.
Интерйер-ороиши бадеии меъморї буда, барои зебу зиннати дохили мактабњо,
синфњо ва биноњо истифода мешавад.
Локдињї-яке аз роњњои коркарди мањсулоти тайёр ба њисоб меравад.
Наќша-дар санъати тасвирї аксаран маънии «мавќеъ»-ро дошта, тарзи ҷойгир
кардани ашёи мавриди тасвирро дар сатњи мусаввара ифода мекунад он чї дар ќисмати
пеши мусаввара тасвир шудааст, мавќеи аввал, он чї дуртар тасвир гардидааст, мавќеи
сонї ё мавќеи дуввум ном мегирад ва амсоли он.
Орнамент-аз калимаи лотинии «орнаментум»- «ороиш» гирифта шуда, маънояш
наќшу нигор мебошад, ки ба мунтазам ивазшавию пайвастшавии элементњои геометрї ва
тасвирї асос карда шудааст. Вазифаи асосии наќшу нигор ороиши рўйи ашёњњо ва нишон
додани шакли онњост. Дар замонњои ќадим наќшу нигор, наќши расму оин ва
мўъҷизакориро низ адо менамуд. Якчанд намудњои наќшу нигор мавҷуд аст: геометрї,
набототї (растанигї) ва ғайра. Њар як давр, њар як халќу миллат системаи наќшу нигори
худро ба вуҷуд овардааст. Аз рўйи наќшу нигор њам давр ва њам миллати ба вуҷуд овардаи
онро бехато муайян кардан мумкин аст.
Таносуб (пропорсия)-муносибати байнињамдигарии ҷузъњои ашё аз рўйи бузургии
он. Дар расмкашї риоя намудани пропорсия (таносуб) ањамияти њалкунанда дорад, чунки
он асоси тасвири њаќиќатнигорї ва таъсирбахширо ташкил медињад.
Тартиб додани наќшаи бадеї (дизайн - зебосозї) – намуди фаъолияти бадеї буда,
маснуоти cаноатиро, ки хусусияти эстетикї дорад, ба наќша мегирад.
Тањлили дидактикї-маќсади он ба сохтор даровардани асосноки соатњои таълимї
мебошад. Бо тањлили дидактикї як ќатор ќарорњои пешакии педагогї алоќаманданд, ки
њар маротиба аз нав иҷро карда мешавад. Мањаки асосии тањлили дидактикї “тањфифи
дидактикии” маводи таълимї мебошад. Дар ин радиф бояд асоснок инъикос гардад, ки
кадом ҷузъњои маҷмўи мавод барои гурўњи таълимї бояд интихоб карда шавад,
кадомашро сарфи назар кардан мумкин шавад, кадомашро сарфи назар кардан мумкин.
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Вобаста ба ин, чунин ҷињатњо манфиатноканд: ањамияти замонавї, ањамияти оянда,
сохтори фан, ањамияти намоишдињии намунавї, дастрасї.
Дидактика-илм (таълимот) дар бораи донишандўзї ва умуман таълим мебошад. Вай
ба омўзиши њамаи шаклњо, гирифтани њамаи намуди донишњо, дар њамаи зинањои тањсил
бе назардошти хусусиятњои мундариҷаи таълимї машғул аст.
Сияњќалам - тасвирњое, ки бо ќалам ё истифодаи ранги сиёњу туш нигошта
мешаванд (графика).
Санъати ороишї- амалї (дастї)- санъати сохтани ашёњои маишї, ки дорои сифатњои
эстетикї бадеї мебошад ва на танњо барои ќонеъ гардонидани талаботи бевоситаи
зиндагї, балки барои ороиши хонањо, сохтмонњои меъморї, боғњо ва ғайра истифода
мешаванд.
Сўрохињо-ҷойњои чуќуршудаи ҷузъро меноманд.
Сканер-барои ба компютер дохил кардани ахбороти графикї кор фармуда мешавад.
Стандартњои тањсилот-стандартњо муайян мекунанд, ки мактаббача дар охири соли
тањсил ё анҷоми гурўњи синнусолї кадом натиҷањои омўзишро ба даст меорад. Ин ҷо
сухан дар бораи дониш, аќида, эътиќод, майлу рағбат ва ќобилиятњои асосї меравад, ки
талабаю толибагон бояд аз худ кунанд.
Фон - ќафои фазоии наќшаи расм.
Хати яклухти ѓафси асосї - Ин хатро барои тасвири њудуди намоёни маснуот,
чорчўбаю хатњои навиштаљоти асосии наќша истифода мекунанд. Ѓафсии хатро вобаста
ба андоза ва мураккабии тасвир ва андозаи вараќи наќша аз 0,5 то 1,4 мм интихоб
мекунанд.
Хати яклухти борик - Бо ин хат андозањои маснуот гузошта мешавад. Ин хат
њангоми иљрои њар гуна сохтанњои ёридињанда низ истифода мешавад. Ѓафсии хат аз 3/3
то 3/2 мебошад.
Хати яклухти мављї - Ин хатро асосан њамчун хати ифодакунандаи љойи каниш дар
мавриде, ки тасвир дар наќша нопурра ояд, истифода мекунанд. Ѓафсии хат ба 3/2 ё 3/3
баробар аст. Баъзан хати канда-кандаи дунуќтадор низ истифода мешавад. Ин хат
њангоми сохтани густара (кушодан)-и ягон сатњ ва барои нишон додани хати шикан
истифода мешавад.
Хати канда-канда (штрихї) - Ин хат барои тасвири њудудњои ноаёни маснуот
истифода мешавад. Хати канда-канда аз хатчањои (штрихњои) дарозиашон якхела иборат
аст. Дарозии њар як хатча вобаста ба андозаи тасвир аз 2 то 8 мм, масофаи байни хатчањо
бояд аз 1 то 2 мм бошад. Ѓафсии хатчањо аз 3/2 то 3/3 мебошад.
Хати канда-кандаи нуќтадор - Агар тасвир симметрї бошад, он гоњ дар наќша тири
симметрияро бо ин хат нишон медињанд. Тири симметрия тасвирро ба ду њиссаи баробар
таќсим мекунад. Вай аз хатчањои дарози борик (5.30 мм) ва нуќтањо (ё хатчањои кўтоњ)
иборат аст, ки байни онњо гузошта шудаанд. Масофаи байни хатчањои дароз аз 3 то 5 мм
ва ѓафсии онњо аз 3/3 то 3/2 мебошад. Хати канда-кандаи нуќтадор барои нишон додани
тирњои даврзанї ва маркази камонњою даврањо низ истифода мешавад. Дар ин маврид
мавќеи марказ бо буриши хатчањо бояд нишон дода шавад. Охирњои хатњои мењварї ва
марказгузар аз њудуди тасвир бояд на бештар аз 5 мм берун бароянд.
Эстетика- калимаи юнонї буда, маънояш "эњсос" мебошад. Илме, ки муносибати
ќимати эстетикии байни одаму олам ва доираи фаъолияти бадеии одамонро ошкор
мекунад, меомўзонад.
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Эскиз - калимаи франсузї буда, маънои" омўзиш"-ро дорад. Дар санъати тасвирї
асари бо маќсади омўзиши он аз тарафи рассом иҷро кардаро меноманд.
Эҷодиёт - фаъолияте, ки чизи сифатан нав ва фарќкунандаи беназир, оригиналї,
нодирро ба вуҷуд меоварад. Эҷодиёт ба инсон хос аст.
Шиканҷа - воситаи ба њам фишурдани ду ҷузъ.
Ширеш - ин моддаи часпандаест, ки дар ваќти сахтшавї ќабати мустањкамиро њосил
мекунад, ки он сатњњои ширешшавандаро мепайвандад.
Шпон - дар тарҷума аз забони немисї тароша мебошад.
Шпингалет - барои мањкам кардани дарњо ва даричањо истифода бурда мешавад.
Штрих - хате, ки расом бо як харакати даст мекашад.
Камбий - калимаи лотинї буда, доду гирифти моддањои ғизоиро ифода мекунад.
Кафшеркунї - ин раванди пайваст кардани деталњо ба воситаи металл ё хўлаи
гудохташуда мебошад.
Клавиатура - барои аз тарафи истифодабаранда ба компютер дохил кардани
маълумот истифода бурда мешавад.
Курсор-асбобест, ки барои ба компютер дохил кардани ягон ахборот ва барои идора
кардани компютер хизмат мекунад.
Конструксия - аз калимаи лотинии constructio- тартиб додани асари бадеї, яъне дар
алоќамандї ҷо ба ҷо гузоштани бузургии шаклњои асосї мебошад.

1.2. Заминаи меъёрии њуќуќии стандарти фанни Технология (Таълими мењнат)
барои синфи 6.
Стандарти фанни «Технология (таълими мењнат)» барои хонадагони синфи шашум
дар асоси Конститутсия (Сарќонун) Ҷумњурии Тоҷикистон, ЌонуниҶумњурии Тоҷикистон
«Дар бораи маориф» ва сархати 6, банди 7 Низомномаи Вазорати маориф ва илми
Ҷумњурии Тоҷикистон, ки бо ќарори Њукумати Ҷумњурии Тоҷикистон аз 3 марти соли
2014, №145 тасдиќ шудааст, инчунин дигар санадњои меъёрии њуќуќииҶумњурии
Тоҷикистон дар соњаи маориф тањия гардида, минбаъд барои расонидани ёрии таълимию
методї барои омўзгорон ва хонандагони муассисањои тањсилоти миёнаи умумии
Ҷумњурии Тоҷикистон омода гардидааст.

1.3. Соњаи истифодаи стандарти фанни Технология (Таълими мењнат)
барои синфи 6.
Доираи татбиќи стандарти фанни “Технология (таълими мењнат)” дар синфи шашум
хеле васеъ аст. Истифодабарандагони бевоситаи стандартњо омўзгорони синфњои 6-ум
буда, дар марњалаи банаќшагирї, таълим ва арзёбии салоњиятнокии хонандагон онро
њамчун њуҷҷати асосї истифода мебаранд. Инчунин, мутахассисони зинаи тањсилоти
миёнаи муассисањои дахлдори соњаи маориф, ки барои расонидани ёрии таълимию методї
масъуланд, дар банаќшагирї ва татбиќи чорабинињо дар самти расонидани ёрии методї
ба омўзгорони зинаи тањсилоти миёна стандарти мазкурро истифода мебаранд.
Стандарти мазкур дар донишгоњ ва коллеҷњои омўзгорї њамчун њуҷҷати асосии
муайянкунандаи мундариҷаи барномаи таълимии курси равиши дарси фанњои зинаи
тањсилоти миёна истифода мешавад.
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Донишкада ва марказњои такмили ихтисос ва бозомўзии кормандони маориф,
омўзиши стандарти мазкурро дар курсњои такмили ихтисоси омўзгорони синфњои шашум
ташкил мекунанд.
Минбаъд арзёбии салоњиятњо (дониш, малака ва мањорат)-и хонандагони синфи
шашумро дар асоси талаботи стандарти мазкур ба роњ монда мешавад. Саволу
масъалањои санҷишии нимсола, солона ва аз синф ба синфгузаронї дар асоси салоњиятњои
дар стандарт ва барномаи таълим муќарраршуда тањия карда мешаванд.

1.4. Принсипњои асосии стандарти фанни Технология (Таълими мењнат)
барои синфи 6
Стандарти фанни Технология (таълими мењнат) барои синфи шашум дар асоси
принсипњои таълимии зерин тањия шудааст:
- алоќаи назария бо амалия дар таълим;
- илмият дар таълими технология;
- бонизомї ва пайдарпайї дар таълими технология;
- дастрас будан ва мувофиќи ќувват будани мењнат барои хонандагон;
- шуурнок ва фаъол будани хонандагон дар таълими технология;
- мустањкамии азхудкунии дониш, мањорат ва малака аз тарафи хонандагон;
- айёният дар таълими технология;
- тарбияи хонандагон дар раванди таълими технология;
 баробарњуќуќии шањрвандон дар гирифтани тањсилоти босифат;
 ќонуният, эњтироми њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд;
 њатмї будани таълими умумии асосї;
 дастрасии тањсилоти миёнаи умумї ва идомаи тањсил дар зинањои минбаъдаи
тањсилот дар асоси озмун;
 бартарии арзишњои миллию умумибашарї, моњияти башардўстонаи мазмуни
тањсилот, рушди озодонаи шахс;
 муњаббат ба Ватан, оила ва муњити зист;
 ҷанбаи илмї, дунявї ва башардўстонаи таълиму тарбия дар муассисањои таълимї;
 ягонагии фазои маърифатию фарњангї, рушди фарњанг ва њифзи анъанањои миллї;
 ҷанбаи инсондўстї, демократї ва давлатию ҷамъиятии идоракунии соњаи маориф
ва шаффофият дар фаъолияти он;
 раванди муттасили тањсил;
 њавасмандгардонии маърифатнокшавии шахс ва инкишофи истеъдоди ў;
 пайдарњамии раванди тањсилот, ки алоќамандии зинањои тањсилот ва ягонагии
таълиму тарбияро таъмин месозад;
 њамгироии тањсилот, илм ва истењсолот.
 ба ќобилияти фардии хонанда диќќат додан. Раванди таълим дар асоси дониш,
малака ва мањорати базавї (асосї)-и хонанда ба роњ монда шуда, бояд талаботи
маърифатии ўро ќонеъ намояд. Ба эътибор гирифтани ќобилияти хонандагон дар иҷрои
фаъолиятњои таълимї ва дар заминаи он такмил додани малакаву мањорати онњо. Њар як
хонанда ба дарс бо дараҷањои гуногуни салоњият меояд. Аз ин лињоз, омўзгор бояд
ќобилияти муайян кардани сатњи салоњиятнокии хонандаро дошта бошад. Омўзгор барои
ташаккули натиҷањои таълими њар як хонанда аз лињози касбї ва ахлоќї низ масъул аст.
Таълим њамеша самаранок мегардад, агар:
 хонандагон дар заминаи дониш ва малакаи базавиашон таълим гиранд;
 хонандагон маќсаду вазифањои таълимии гузошташударо дарк кунанд ва онњоро
иҷро карда тавонанд;
 раванди азхудкунии маводи таълим барои хонандагон шавќовар ва ҷолиб бошад;
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 барои азхудкунии маводи нави таълим ё малакаи нав ба хонандагон имконияти
мувофиќи машќ кардан дода шавад;
 њам омўзгор ва њам хонанда барои таълим масъуланд;
 омўзгорон усулњои гуногуни таълимро ба маќсади тањким ва мустањкам
гардонидани донишу малакаи нав истифода баранд;
 ба хонандагон њангоми њалли масъалањои таълимї ва ташаккули малака
имконияти њамкорї дода шавад;
 раванди таълим ба “чї тавр фикр кардан” равона гардад, на ба “оид ба чї фикр
кардан”;
 Оид ба ҷињатњои суст ва ќавии донишу малакаашон њама ростќавл бошанд;
 нокомї дар ҷараёни таълим њамчун ќисми таркибии он шинохта шавад.
 ба эътибор гирифтани гуногунзењнии хонандагон. Баъзе хонандагон тавассути
амалан иҷро намудан кореро аз худ мекунанд ва баъзеи онњо тавассути мушоњида дониш
мегиранд. Ба баъзеи хонандагон машғулияти серњаракат, ба дигарон бошад, баръакс,
оромї барои таълим гирифтан мусоидат мекунад. Омўзгорон бояд ба њама баробар
диќќат дињанд, ёрї расонанд ва мувофиќи шавќу завќашон фаъолият тањия намоянд.
 ҷанбаи башардўстї доштани раванди таълим. Вазифаи омўзгор танњо аз додани
дониш ва аз бар кунонидани салоњиятњо иборат нест. Ў барои фароњам овардани фазои
мусоиди таълим, барои њамкорию њамдигарфањмї низ масъул аст.
 инкишофи арзишњо. Стандарти мазкур дар баробари салоњиятњои таълимї
инкишофи арзишњоро ба роњ мемонад. Ин арзишњо на танњо барои аз худ кардани
салоњиятњои таълимї, балки барои тарбияи шаъну шарафи шањрвандї низ заруранд.
 алоќамандии таълим бо њаёт. Стандартњои навb ташаккули дониш, малакаву
мањоратњои барои имрўз ва ояндаи Тоҷикистон заруриро таъмин намуда, таълимро
њамчун раванди омўзиш дар тўли њаёт таъкид мекунанд. Низоми нави таълим низ ба
маќсади мутобиќ сохтани натиҷањои таълим ба талаботи њаёт равона мегардад. Яъне дар
натиҷаи таълим хонанда дониш, малака ва мањораташро дар амал барои њалли
масъалањои њаётї истифода мебарад.
 омўзиш дар тули њаёт. Раванди таълим ва инкишоф беохир аст. Шояд барои пурра
аз худ кардани баъзе салоњиятњо як умр сарф карда шавад ва баъзеашон мумкин аст
тамоман аз худ карда нашаванд. Аз ин лињоз, “Низоми таълими салоњиятнокии
хонандагон” раванди омўзишро дар тўли њаёт таќозо мекунад.
 арзёбї ба маќсади таълим. Мо бояд мунтазам натиҷањои таълимии хонандагонро
арзёбї намоем, то тавонем усули таълимро тағйир дода, раванди таълимро самараноктар
гардонем.

1.5. Маќсад ва вазифањои стандарти фанни Технология (таълими мењнат)
барои синфи 6.
Стандарти мазкур ба маќсади татбиќи талаботи Стандарти давлатии тањсилоти
миёнаи умумї ва Стратегияи миллии рушди маорифи Ҷумњурии Тоҷикистон то соли 2020
тањия шудааст.
Таълими Технология (таълими мењнат) дар синфњои шашум хусусияти амалї дошта,
дар талабагон одитарин малакаю мањорати мењнатї ва рассомї ташаккул ёфта, ба корњои
амалї, ба њаёт омода мешаванд.
Маќсади асосии таълими фанни технология (таълими мењнат) аз инњо иборат аст:
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 муайян ва муќаррар кардани маҷмўи салоњият (меъёри дониш, малака ва мањорат)-и
хонандагони синфи шашум аз фанни Технология (таълими мењнат);
 ба низом даровардани мазмун, мундариҷа ва раванди банаќшагирї, таълим ва
арзёбии фанни Технология (таълими мењнат) дар синфи шашум;
 муќаррар намудани доираи мавзўъњои бобњои таълими фанни Технология (таълими
мењнат) мувофиќи талаботи забономўзї ва мувофиќат ба инкишофи синну солии
хонандагони синфи шашум.
 мазмун, мундариҷа ва фаъолиятњои таълим барои аз ташаккули салоњиятнокии
равона шуда, байни онњо робитаи ќавї барќарор гардонида шавад;
 бояд малакањои гуногуни фаннї ба таври мушаххас ва фарогир пешнињод гардад.
Нишондињандањои азхудкунии њар як салоњият оварда мешаванд;
 мазмуну мундариҷа ва миќдори салоњиятњо бояд мувофиќи сарбории фан, ки
наќшаи таълим муќаррар кардааст, пешнињод гарданд;
- мунтазам инкишоф додани малакаю мањорати мењнатї, ороишї ва ташаккули
эҷодї њангоми таълиму њаёти рўзмарра;
- тарбияи мењнатї, эстетикї ва касбинтихобкунии мактабиён;
- шиносої бо таърих ва намудњои хунарњои халќї ва ташаккули малакаю мањорати
иљрои мањсулотњои њунармандї;
- дар хонандагон бедор намудани кўшишу ғайрат, мењнатдўстї, њисси эњтиром ба
мењнати худ ва дигарон;
- омода намудани хонандагон ба иҷрои корњои мухталиф ба худхизматкунї;
- инкишофи ќобилияти амалї, фикрї ва эҷодї.
Вазифаи асосии таълиму омўзиши фанни Технология (таълими мењнат) ба мењнат ва
зебопарастї омода кардани хонандагон мебошад, аз тадбирњои аввалини таълими
политехникї дар ин синну сол ба њисоб меравад. Дар натиҷаи маќсаднок ва бошуурона
омўхтани ин фан хонандагон ба машғулиятњои амалии синфњои минбаъда тайёр
мешаванд. Њамзамон дар тањкиму њамбастагии мењнати фикрию ҷисмонї наќши хоса
гузошта, имконоти васеъ фароњам меорад, ки хонандагон одитарин малакаю мањорати
мењнатї пайдо намуда, ба корњои амалї ва ба њаёт омода гарданд.
-

Шиносоии хонандагон бо асосњои илмї ва илмї-техникии истењсолот;

-

Мусаллањ гардонидани хонандагон бо дониш ва мањорати аввалия дар соњаи
техника ва технологияи муосир;

-

Дар хонандагон ташаккул додани тафаккури техникї;

-

Муносибати эљодкорона ба мењнат ва шавќ ба намудњои гуногуни фаъолияти
мењнатї;

-

Тарбияи мењнатї ва маданияти мењнат, ташаккули маънавиёт;

-

Шиносоии хонандагон бо касбњои гуногун ва ёрї расонидан дар муайян
намудани роњи њаётии худ;

Вазифаи нињої ва муњимтарини ин фан ба шогирдон ёд додани фаъолиятњои
одитарини мењнат, омода намудани онњо ба мењнат кардан, сохтани шакли ашё аз ќисмњои
додашуда, зарурати омўзиши амалиёти корї ва монанди инњо мебошад.
 вазифањои асосии таълими фанни Технология (таълими мењнат) инкишофи
ќобилияти фардии хонандагон;
 дарки зарурати мењнат дар њаёти инсон;
 ташаккули ќобилияти эҷодию техникии талабагон;
 шинос намудани хонандагон бо амалиёти марбут ба касбу корњои мењнати дастї;
 омўзонидани амалњо бо унсурњои фаъолияти мењнат ва тасвиру ороиш;
 дар хонандагон њосил намудани мењру муњаббат ба мењнат ва мењнатпарастї;
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 тарбияи хонандагон дар рўњияи эњтироми мењнати худ ва мењнати калонсолон,
ањли зањмат;
 тарбияи сарфаю сариштакорї ва њифзи сарватњои табиї дар шогирдон.
Таълими технология (таълими мењнат) дар синфњои шашум хусусияти амалї дошта,
дар талабагон одитарин малакаю мањорати мењнатї ва эҷодкорї ташаккул ёфта, ба
корњои амалї, ба њаёт омода мешаванд.
Мавќеи фанни технология (таълими мењнат) барои синфи 6 дар наќшаи таълим
Фанни «Технология (таълими мењнат)» барои синфи 6 дар наќшаи таълими такягоњ
њамчун фанни њатмии таълим дар таркиби соњаи «Технология (таълими мењнат)» ҷойгир
шуда, њаҷми сарбории хонандагон дар давоми соли тањсил 34 соатро ташкил медињад:

Синф
6

Миќдори соатњои
њафтаина
1

Миќдори њафтањо дар
давоми соли тањсил
34

Миќдори соатњо дар
давоми соли тањсил
34

Технология (таълими мењнат) њамчун ҷузъи мењнатпарастї ба талабагон бояд
мењнати эҷодкоронаро омўзад, ба дарки нозукињои фаъолияти эҷодию конструксионї
водор созад ва мењри бачагонро нисбат ба намудњои гуногуни амалиётњои дастии
технологияњои гуногун бедор намояд. Њангоми дарси «Технология (таълими мењнат)»
хонандагон инчунин бояд ќобилияти эҷодкорї ва њунармандии худро ошкор созанд ва
такмил дињанд, хоњиш пайдо кунанд, ки дар машғулиятњои эҷодї – мањфилњои моделсозї,
челонгарї, дуредгарї, кандакорї ва ғайра (вобаста аз имкону шароити мактаб) иштирок
намоянд.
Мењнат маҷмўи амалњоест, ки тавассути он натиҷањо, мањсуле ба даст оварда
мешавад ва барои зисту зиндагонї шароит фароњам меояд. Мењнат инсонро
«офаридааст», яъне тавассути мењнат ба инсон табдил ёфтааст ва њайвоноту мавҷудоти
дигари зинда фарќ мекунад. Пас, њар як фард бояд малакаю мањорати мењнатро омўзад, ба
мењнат омода шавад ва мењнатро дўст дорад, зеро ба ин васила њам ҷисман ва њам рўњан
ташаккул меёбад.
II. САЛОЊИЯТЊОИ ФАННИ Технология (Таълими мењнат)
БАРОИ СИНФИ 6
Фасли мазкури стандарти фанни Технология (таълими мењнат) барои синфи шашум
хеле муњим аст. Дар фасли мазкур салоњиятњои фанни Технология (таълими мењнат)
мувофиќи самтњои таълим оварда мешаванд. Салоњиятњои њамаи фанњо дорои
хусусиятњои зеринанд:
- аз рўйи принсипи аз сода ба мураккаб тартиб дода шудаанд. Омўзгорон метавонанд
салоњиятњои синфи пешина ва баъдинаро мушоњида карда, мутаносибан раванди
таълимро аз оғоз то анҷом ба наќша гиранд. Ин муносибати спиралии татбиќи барномаи
таълим мебошад, яъне салоњиятњое, ки дар як синф муаррифї шудаанд, дар синфњои
минбаъда такмил дода мешаванд. Дар сатњи њар як синф талабот ба салоњиятнокї
мураккабтар мегардад.
- мувофиќи самтњои асосии таълимии фанњо гурўњбандї шудаанд. Аз ин лињоз,
тартиби пешнињоди салоњиятњо (малака ва мањоратњо) ба тартиби маводи китобњои дарсї
мувофиќат мекунад.
- хусусияти арзёбї дошта, мушоњида мешаванд ва азхудкунии салоњиятњо тавассути
нишондињандањо муайян мегарданд.
16

- дар тањияи салоњиятњо усули спиралї истифода шудааст, яъне омўзгор барои
хонандагон имконияти салоњиятнок шуданро фароњам оварда, дар сатњи синфњои
минбаъда ба хонанда имконияти ташаккули бештар дода мешавад. Њамин тавр, хонанда
дараҷаи баландтари салоњиятнокиро аз худ карда, ташаккул медињад.

2.1. Салоњиятњои фаннї
Салоњияти истифода ва асосњои коркарди мавод:
6.1.1. Баъзе воситањои технологиро истифода бурда метавонад.
Салоњияти муносибати эҷодкорона дар мењнат:
6.2.1. Дар доираи мавзўъњои мањдуд ғояи навро эҷод карда метавонад.
Салоњияти интихоби касб:
6.3.1. Доир ба баъзе касбњо маълумот дода метавонад.
Салоњияти асосњои тарбиявї
6.4.1. Хусусиятњои тарбиявии фанро дарк карда онро дар амал ба таври сода татбиќ
карда метавонад.

2.2. Бањодињии салоњиятњои фаннї
Дар фасли мазкур мо тартиб ва воситањои арзёбии салоњиятњои иҷрои амалњоро
пешнињод мекунем.
Салоњияти истифода ва асосњои коркарди мавод:
6.1.1. Баъзе воситањои технологиро истифода бурда метавонад.
Нишондињандањои салоњиятнокї:
 Дар бораи нигоњдории ахборот дар компютер маълумот дода метавонад;
 Дар бораи барномањои тањриргари графикї маълумоти сода дода метавонад;
 Дар бораи тањриргари матнии блокнот ва Microsoft Office маълумот дода
метавонад;
 Дар бораи сохтан ва масолењи истифодабарандаи дастгоњњо, таљњизотњо, асбобњо
маълумот дода метавонад;
 Дар бораи љангал - манбаъи мањсулоти чўбї маълумот дода метавонад;
 Дар бораи нуќсонњои чўб маълумот дода метавонад;
 Пайдарпайии таёркунии масолењи чўбу тахтаро маълумот дода метавонад;
 Дар бораи рамаи дарахтбурї маълумот дода метавонад;
 Намудњои љузъиёти шакли силиндрикї ва конуси доштаро фарќ карда метавонад;
 Андозагузории маснуоти пайвастагии зинадорро иљро карда метавонад;
 Маснуоти љузъиёти шакли силиндриро дуруст чен карда метавонад;
 Намудњои рандањои дуредгариро истифода бурда метавонад;
 Дар бораи дизайн маълумот дода метавонад;
 Маснуоти сифатнокро фарќ карда метавонад;
 Дар бораи механизмњои гуногуни мошинањо маълумот дода метавонад;
 Дар бораи намудњои дастгоњи харротии коркарди чўб ва оид ба ќисмњои асосии он
маълумот дода метавонад;
 Оиди таъйиноти теѓањо маълумот дода метавонад;
 Дар ваќти тарошидани маснуот нишонагузорї карда метавонад метавонад;
 Дар бораи гуногунии исканањо маълумот дода метавонад;
 Намудњои ранги равѓанї ва алифро фарќ карда метавонад;
 Хосиятњои филизоти сиёњ ва рангаро эзоњ дода метавонад;
 Дар бораи прокати хушсифат ва намудњои он маълумот дода метавонад;
 Дар бораи сохти штангенсиркул маълумот дода метавонад;
 Доир бораи маснуот аз прокати хушсифат маълумот дода метавонад;
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Дар бораи арраи челонгарї ва ќисмњои он маълумот дода метавонад;
Дар бораи исканаи челонгарї ва намудњои он маълумот дода метавонад;
Оиди технологияи сўњон кардани маснуоти прокати хушсифат маълумот дода
метавонад;
 Маснуоти аз прокати хушсифат сохташударо бо сўњони бахмалї ё сунбода пардоз
карда метавонад;
 Дар бораи асбобњо барои сўрохкунии деворњои хиштї ва бетонї маълумот дода
метавонад;
 Оиди ќисмњои асосии ошиќ - маъшуќ ва технологияи ошиќ-маъшуќшинонї дар
тиреза ва даричаи тиреза маълумот дода метавонад;
 Дар бораи љобаљокунии одитарини ќулфњои дохилию рўякї ва роњњои зич кардани
чорчўбаи тирезањо маълумот дода метавонад;
 Корношоямии содатарини крани об, махлуткунак, вентилро таъмир карда
метавонад;
 Оид ба технологияи андова, маводи он, асбобњо ва пайдарпайии иљрои андовакунї
маълумот дода метавонад;
 Дар бораи технологияи аз объекти тасодуфан интихобшуда ба объекти мукаммал
табдилёбанда шарњ дода метавонад;
 Дар бораи тарњи интихобшуда маълумот дода метавонад;
 Дар бораи таърихи санъати гаљкорї маълумот дода метавонад;
 Дар бораи намудњои гаљ маълумот дода метавонад;
 Дар бораи наќш ва намудњои он маълумот дода метавонад;
 Композитсияи наќшро аз рўйи ќоѓаз тартиб дињад ва пайдарпайии амалиётро иљро
карда метавонад;
 Дар бораи асбобњои гаљкорї маълумот дода метавонад;
 Дар бораи намудњои пардоз маълумот дода, онро иљро карда метавонад;
Салоњияти муносибати эҷодкорона дар мењнат:
6.2.1. Дар доираи мавзўъњои мањдуд ғояи навро эҷод карда метавонад.
Нишондињандањои салоњиятнокї:
 Ченаки электронии ахборотро ба таври худ муайян карда метавонад;
 Оиди истифодабарии компютер дар хољагии халќ бадоњатан наќл мекунад;
 Бевосита љињатњои фарќкунандаи маљмўи барномањои “Microsoft Office”-ро шарњ
дода метавонад;
 Вобаста ба талаботи бозор дар бораи арзиши маснуот таѓйир ёфтани онро
бемалол њисоб карда метавонад;
 Бораи беморињои дарахтон дарахт эљодкорона маълумот дода метавонад;
 Барои чен кардани чўбњо аз асбобњо мувофиќи ќобилияти худ истифода бурда
метавонад;
 Наќшаи маснуоти чўбие, ки аз як љузъиёт иборат мебошанд, эљодкорона тасвир
карда метавонанд;
 Маснуотњои чўбие, ки аз ду љузъиёт иборат аст, сохта метавонад;
 Њангоми коркарди охирини сатњи силиндрї аз сунбода истифода бурда
метавонад;
 Вариантњои њалли тарњрезиро иљро карда метавонад;
 Интихобан ягон дастгоњро тањлил карда механизмњои дињиш, назорат ва
идоракуниро эљодкорона муайян карда метавонад;
 Аз ќисмњои муњофизаткунандаи дастгоњ хуб истифода бурда метавонад;
 Дар ваќти зарурї намудњои исканањоро истифода карда тавонад;
 Пайдарпайии рангкуниро бемонеа иљро карда метавонад;
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Доир ба хосияти метал ё хўла, таркиби онњо аз адабиётњои додашуда маълумот
гирифта метавонад;
 Намудњои рокатро эљодкорона муайян карда метавонад;
 Бо асбоби штангенсиркул чен карда метавонад;
 Аз асбоби челонгарии нутромер бомањорат истифода бурда метавонад;
 Бо арраи дастии челонгарї буридани филизро бемонеа иљро карда метавонад;
 Бо исканаи челонгарї буридани филизро моњирона иљро карда метавонад;
 Эљодкорона маснуотро дар шиканља мањкам намуда, бо истифодаи усули
сўњонкунии мавофиќ ба таври худ иљро карда метавонад;
 Дар бораи рўйпўшкунии маснуоти филизї маълумот дарёфт карда метавонад;
 Роњи осони тофтани мехи печдори мустањкамкунандаро озодона дарёфт карда
метавонад;
 Дар тиреза нишонагузорї намуда, ошиќ-маъшуќи мувофиќро насб карда
метавонад;
 Роњњои зич кардани чорчўбањои тирезањоро эљодкорона иљро карда метавонад;
 Корношоямии содатаринро муайян карда метавонад;
 Асбобњои андовакуниро озодона истифода бурда метавонад;
 Оид ба усули фокалии объект эљодкорона маълумот љамъоварї карда метавонад;
 Тарњи ягон асбоб ё ашёро аз диди худ кашида метавонад;
 Доир ба санъати гаљкорї аз шабакањои интернет моњирона маълумот љамъоварї
карда метавонад;
 Оид ба њунармандони кандакор ва иншоотњои гаљкоришуда мустаќилона
маълумот љамъоварї карда метавонад;
 Хусусиятњои гаљро бањузур тањлил карда метавонад;
 Намудњои наќшро муайян карда, онњоро бо завќи хуб тасвир карда метавонад;
 Наќшро моњирона тартиб дода метавонад;
 Намудњои асбобњои кандакории гаљро дуруст фарќ карда метавонад;
 Намудњои пардозро дар кандакории гаљ ба таври худ хос фарќ карда онро шарњ
дода метавонад;
Салоњияти интихоби касб:
6.3.1. Доир ба баъзе касбњо маълумот дода метавонад.
Нишондињандањои салоњиятнокї:
 Дар бораи касби барномасоз маълумот дода метавонад;
 Дар бораи касби омўзгори технологияи ахборотї маълумот дода метавонад;
 Оиди касби лабарант - коргузор маълумот дода метавонад;
 Дар бораи касби љангалбон маълумоти содда дода метавонад;
 Дар бораи касби лабаранти муайянкунандаи беморињои дарахтон дода метавонад;
 Дар бораи мутахассиси соњаи хољагии љангал «Таксатор» маълумот дода
метавонад;
 Доир ба касби дуредгар маълумот дода метавонад;
 Оид ба касби дизайнер маълумот дода метавонад;
 Дар бораи касби харротї маълумот дода метавонад;
 Оид ба касби устои харроти коркарди чўб маълумот дода метавонад;
 Дар бораи касби рангуборчї ба таври сода маълумот дода метавонад;
 Дар бораи касби харрот маълумот дода метавонад;
 Дар бораи касби «рехтагар» маълумоти сода дода метавонад;
 Дар бораи касби челонгари асбобсоз ба таври сода маълумот дода метавонад;

19



Дар бораи касби челонгар – таъмиргар ва челонгар - асбобсоз маълумот дода
метавонад;
 Дар бораи касби челонгар - тунукасоз маълумоти кўтоњ дода метавонад;
 Дар бораи касби оњангар маълумот дода метавонад;
 Дар бораи касби мебелсоз маълумот дода метавонад;
 Дар бораи касби дуредгар маълумот дода метавонад;
 Дар бораи касби челонгари таъмири таљњизоти санитарї маълумот дода
метавонад;
 Дар бораи касби андовагар маълумот дода метавонад;
 Дар бораи касби лоињакаш маълумот дода метавонад;
 Вобаста ба тарњи интихобшуда, дар бораи касб маълумоти сода дода метавонад;
 Дар бораи касби кандакор тасаввурот дорад;
 Дар бораи касби устои гаљкор шарњ дода метавонад;
 Дар бораи касби наќќош маълумот дода метавонад;
Салоњияти асосњои тарбиявї
6.4.1. Хусусиятњои тарбиявии фанро дарк карда, онро дар амал ба таври сода татбиќ
карда метавонад.
Нишондињандањои салоњиятнокї:
 Тарбияи мењнатдўстиро инкишоф дода метавонад;
 Њангоми ба кор омода кардани компютер ба ќоидањои бехатарї риоя карда
метавонад;
 Тарбияи њифз намудани табиат ва љангалро медонад;
 Тарбияи њифз намудани дарахтонро аз беморињо ба таври сода риоя карда
метавонад;
 Ба сарфакорї дар раванди омодасозии масолењи чўбу тахта риоя мекунад;
 Њангоми истифодаи маводњо сарфакориро риоя карда метавонад;
 Њангоми иљрои кори амалї назардиди хубро инкишоф дода метавонад;
 Хусусиятњои зебоипарастиро дар худ инкишоф дода метавонад;
 Мушоњидакориро дар худ ташаккул дода метавонад;
 Њангоми кори амалї эњтиёткориро риоя менамояд;
 Дар раванди иљрои кори амалї ба ќоидањои бехатарии техникї риоя карда
метавонад;
 Дар раванди иљрои кори амалї хотираи хуб ба тобишњои рангњоро дар худ тарбия
карда метавонад;
 Дар раванди дарс зењни худро инкишоф дода метавонад;
 Њангоми иљрои кори амалї хусусиятњои бодиќќатиро инкишоф дода метавонад;
 Тарбияи муносибати эљодї ба мењнатро ташаккул дода метавонад;
 Сифатњои муњими касбї яъне сањењкорї ва фаросати механикиро ташаккул дода
метавонад;
 Аз љињати эстетикї ба маснуоти сохташударо арзёбї карда метавонад;
 Ба ќоидањои бехатарї дар раванди сўњонкунии маснуоти прокати хушсифат риоя
карда метавонад;
 Оид ба пардози зиддикарозии мањсулоти металлї дониши мукаммал пайдо карда
метавонад;
 Њангоми иљрои кори амалї њаракатњои худро сањењу амиќро дар худ сайќал
медињад;
 Ба эњтиёткорї дар раванди шинонидани ошиќ - маъшуќ риоя карда метавонад;
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Њангоми иљрои кори амалї сањењкор аст;
Тарбияи фикрронии техникиро ташаккул дода метавонад;
Дар раванди кори амалї назардиди худро ташаккул дода метавонад;
Хусусиятњои мушоњидакориро ташаккул дода метавонад;
Дар њаёти худ сарфа намудани барќро риоя карда метавонад;
Ќобилияти тањлилии худро инкишоф дода метавонад;
Хусусияти даќиќкории худро инкишоф дода метавонад;
Тасаввуроти такмилёфтаи фазоии худро инкишоф медињад;
Хусусиятњои зебоипарастии хубро дар худ сайќал медињад.

2.3. САЛОЊИЯТЊОИ ТАРБИЯВЇ-АХЛОЌЇ
Таълиму тарбия дар зинаи тањсилоти миёна. Азбаски хонандагон ќобилиятњои
гуногун доранд, мо бояд пешрафти хонандаро берун аз салоњиятњои фаннї низ эътироф
намоем. Дар намунаи њисоботи дар боло омада сутуне барои нишон додани кўшишу
ғайрати хонанда омадааст. Кўшишу ғайрат њам бо низоми 6 (10, 20, 100) балла бањогузорї
карда мешавад.
Барои ќайди муносибати хонанда ба омўзиш корти њисоботи хонанда истифода
карда мешавад, ки ќисмњои зеринро дар бар мегирад.
Дар омўзиши њар фан хислатњои зерин наќши асосиро мебозанд.
Худро идора карда тавонистан

мунтазам

одатан баъзан

Мустаќилият нишон медињад
Интизорињои баланд дорад
Барои таваккал кардан омода аст
Тобовар аст
Муносибат бо дигарон
Ањамият медињад
Тањаммулпазир аст
Њамкорї менамояд
Иштирок ва сањмгузорї
Эътимод нишон медињад
Масъулиятро ба дўш мегирад
Фаъол аст
Маќсаднок ба коре ҷалб мегардад
Андешаронї
Фикрронии дараҷаи баланд дорад
Эҷодкорї

2.4. Нишондињандањои хислатњо
Дар ҷадвали зер нишондињандањое оварда шудаанд, ки хонандагони болаёќатро
тавсиф менамояд. Ин нишондињандањо то андозаи муайяне хусусияти инфиродї доранд.
Њангоми арзёбї омўзгор нишондињандањои зеринро ба эътибор мегирад.
Хислат
Мустаќилият нишон
додан
Интизорињои баланд
дорад.

Нишондињанда (ё муайянкунанда) – Хонанда
Худро идора намудан
Бе ёрии дигарон кор мекунад ва агар ёрї лозим шавад,
пеш аз кумак пурсидан барои њалли њама гуна мушкилї
аввал худ кўшиш ба харҷ медињад.
Њангоми иҷрои супорише њадаф мегузорад, ки
натиҷааш босифат бошад бо интизории он, ки меъёрњои
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бањодињиро аз худ менамояд ва аз он њам болотар ноил
мешавад. Агар вазифа ё супориш аз тарафи омўзгор арзёбї
нашавад њам, хонанда дар пеши худ меъёрњои баланд
мегузорад, то кори ў њамчун як муваффаќият арзёбї шавад.
Зарурати таҷриба намудани ашёро эътироф менамояд,
Ба таваккал (дар
њарчанд он ќисман ба нокомї ё танќид мебарад. Аммо ин
омўзиш) кардан омода
хавфњо хавфњои асосноке бошанд, ки ба бехатариишахсї
аст.
мушкилї эҷод накунанд.
Бо вуҷуди мушкилот, ноумед намешавад ва кўшиш
Тобовар аст
мекунад, ки вазифањоро ба анҷом расонад.
Арзишњои худро њамеша, новобаста аз вазъият хифз
менамояд. Арзишњо инњоянд:
 дар амалњояш ростќавл аст;
 мењрубонї зоњир мекунад;
 адолатро риоя мекунад;
 њаќгў аст;
Бовиҷдон аст
 дар рафтору амал масъулиятшинос аст;
 дар амалњояш шаффофиро риоя мекунад (ба
истиснои њолатњои номутобиќ);
 дар сахтињо далерї нишон медињад;
 фарњанги худ ва дигаронро эњтиром мекунад.
Муносибат бо дигарон
Ваќте бо дигарон кор мекунад ба ниёзњои онњо
Ањамият медињад
ањамият медињад (масалан дигаронро гўш мекунад, сухани
онњоро намебурад).
Аќида ва фарњанги шахсони гуногунро ќабул мекунад
Тањаммулпазир аст
(ин маънои онро надорад, ки мо аз ин сўиистифода кунем).
Хамкорї мекунад, ба дигарон барои сањмгузоштан дар
Њамкорї менамояд
иҷрои супоришњо имкон медињад.
Иштирок ва сањмгузорї
Њангоми пурсиш аќидаашро иброз медорад ва барои
Эътимод нишон
медињад
иҷрои супориш на њамеша аз дигаронмеҷўяд.
Њангоми иҷрои фаъолиятњо оќибатњои онро ба зимма
Масъулиятро ба дўш
мегирад. Агар аз ў хоњиш кунанд, масъулиятро ба дўш
мегирад
мегирад.
Ғайрифаъол нест, баръакс кўшиш мекунад сањми
Фаъол аст
худро гузорад.
Маќсаднок ба коре
Пеш аз њар гуна фаъолият маќсаде мегузорад, ки ба
њалли вазифаи додашуда марбут аст.
ҷалб мегардад
Андешаронї
Фикрронии дараҷаи
Барои анҷом додани вазифањо малакањои фикрронии
баланд
баландро истифода мебарад.
Фикрњои тоза пешнињод мекунад.
Эҷодкорї

2.5. САЛОЊИЯТНОКИИ ОМЎЗГОРОН
Барои татбиќи стандарт ва барномаи нави фанни “Технология (таълими мењнат)”
омўзгори синфњои шашум бояд дониш, малака ва мањорати зеринро дошта бошад:
 назария ва принсипњои низоми таълими салоњиятнокиро донад ва ҷанбањои
татбиќи амалии онро дар раванди таълим шарњ дода тавонад;
 тарзи банаќшагирї ва арзёбии салоњиятнокии хонандагонро донад ва њангоми
раванди таълим истифода барад;
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 усулњои таълимие, ки барои ташаккули салоњиятнокии хонанда мусоидат мекунанд
донад ва усули мувофиќро интихоб карда тавонад;
 усул ва воситањои арзёбии ташаккулдињандаро барои муайян кардани сатњи
азхудкунии салоњиятњо истифода бурда тавонад;
 натиҷањои арзёбии ташаккулдињандаро ба маќсади ќабули ќарори мувофиќ
истифода бурда тавонад;
– роњу воситањои самараноки ба хонандагон барои салоњиятнок шудан ёрї
расониданро донад ва дар раванди таълим истифода барад;
- Барои ташаккули салоњиятнокии хонанда аз методњои интерактивї ва бозињои
дидактикї истифода бурда тавонад;
 Њар як мавзўи барнома бо методњои интерактивї ё бозињои дидактикї гузаронида
шавад.

III. ТАШКИЛИ РАВАНДИ ТАЪЛИМИ САЛОЊИЯТНОКЇ АЗ ФАННИ
ТЕХНОЛОГИЯ (ТАЪЛИМИ МЕЊНАТ) БАРОИ СИНФИ 6
Аксари низомњои таълими анъанавї ба азхудкунии мавзўъ нигаронида шудаанд,
яъне омўзгорон хонандагонро ба аз худ кардани мавзўъ ва аз ёд кардани маълумот водор
менамоянд. Чунин муносибат ба таълим дар гузашта мутобиќ буд, аммо дар замони
њозира, ки андозаи дониш босуръат зиёд мегардад, дар раванди таълим диќќати асосї
бояд ба ташаккули малакањои омўзишии хонандагон равона гардад, то онњо тавонанд
дониши зарурї ва маълумоти мушаххасро интихоб намуда истифода баранд.
Акнун барои омўзгорон “хонандагон чиро меомўзанд?” ва “чї тавр меомўзанд?” аз
“ба хонандагон чињоро меомўзонанд?” муњимтар аст. Барои баъзењо омўзондан ва
омўхтан (аз худ кардан) як маъно дорад, аммо бояд дар хотир дошт, ки агар омўзгор
нодуруст дарс дињад, њатто дар њолати дарси зиёд додан њам, азхудкунї наметавонад
самарабахш бошад.
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Дар низоми таълим ва арзёбии салоњиятнокї ба дониш, малака ва мањоратњои
воќеии хонандагон диќќати махсус дода мешавад. Салоњиятњо фаъолиятњоеро, ки
хонандагон дар натиҷаи омўхтан аз худ мекунанд, нишон медињанд.
Барои муайян кардани он ки оё хонанда салоњиятњоро аз худ кардааст ё не, барои њар
салоњият нишондињандањои он оварда мешавад. Нишодињандањо маҷмўи дониш, малака
ва мањоратњое мебошанд, ки аз ноил шудан ба салоњиятњо дарак медињанд. Онњо ба Шумо
имкони мушоњида ва арзёбї карданро фароњам оварда, нишон медињанд, ки то кадом
андоза хонанда салоњиятро аз худ кардааст. Тартиб додани рўйхати пурраи
нишондињандањо барои баъзе салоњиятњо имконнопазир аст, шояд шумораи онњо ба садњо
нишондињанда расад ва микдори онњо вобаста ба нуќтаи оғози инкишофи салоњиятнокї
ва вобаста ба сатњи синф фарќ кунад.
Дар гузашта самтњои гуногуни раванди таълим (тањия ва татбиќи наќшаи таќвим)
бештар назорат ва мушоњида карда мешуд. Акнун натиҷањои таълимии хонандагон ва
раванди омўзиши онњо бештар назорат карда мешаванд. Аз байн бурдани навъњои дигари
назорат дар њолате амалї мегардад, ки агар:
1) муассисаи таълимї ва омўзгорон самаранок ба низоми таълими салоњиятнокии
хонандагон гузаранд.
2) тартиби ҷамъоварии маълумоти дуруст, ки дараҷаи азхудкунии салоњиятњоро
нишон медињад, ба роњ монда шавад.
Ба омўзгорон озодии бештар дода, њамзамон масъулияти онњо барои бењтар шудани
дастовардњои таълимии хонандагон зиёд мегардад. Ин чунин маъно дорад, ки арзёбии
салоњиятњо ќисми асосии ислоњот мањсуб меёбад.
Акнун барои омўзгор танњо донистани мундариҷаи фан кифоя нест. Омўзгорон бояд
дар асоси таҷриба, омўзиши равиши дарс, азхудкунии назарияи таълим ва маълумот оид
ба њар як хонандаи синф барои инкишоф додани салоњиятњои онњо ва таъмини пешравї
ҷараёни таълимро ба роњ монанд.

3.1.Ба хусусиятњои фардии хонанда диќќат додан
Стандарту барномањои нави таълим ташаккули натиҷањои таълимии њамаи
хонандагонро новобаста аз ќобилият ба вазъи иҷтимої дастгирї менамоянд. Стандарт ва
барномаи мазкур аќидае, ки тибќи он ба њамаи хонандагон талаботи ягона
гузошташавандаро дастгирї намекунад. Он аќидаеро дастгирї менамояд, ки дар он њар як
хонанда дорои маҷмўи таҷрибаи мушаххас, инчунин дараҷањои гуногуни салоњият аст.
Омўзгорон барои ташаккули натиҷањои таълими њар як хонанда аз лињози касбї ва ахлоќї
масъуланд.
Самаранокии таълим тавассути ташаккули натиҷањои таълимии тамоми ањли синф
муайян карда мешавад, на дастовардњои таълимии якчанд хонанда. Барои амалї сохтани
маќсади мазкур омўзгорон бояд тарзи муайян намудани сатњи дониши мавҷудаи хонанда
ва сатњи нињоии азхудкунии салоњиятњои њар як хонандаро истифода бурда тавонанд.

3.2. Принсипњои таълими самаранок
Таълим њамеша самаранок мегардад, агар:
 хонандагон дар заминаи дониш ва малакаи базавиашон инкишоф ёбанд;
 хонандагон маќсади вазифањои таълимии гузошташударо дарк кунанд;
 маќсади таълим барои хонандагон фањмо бошад;
 вазифањои таълим мувофоќи ќобилияти хонандагон тањия шаванд;
 раванди азхудкунии маводи таълим барои хонандагон шавќовар ва ҷолиб
бошад;
 барои азхудкунии маводи нави таълим ё малакаи нав ба хонандагон
имконияти мувофиќи машќ кардан дода шавад;
 омўзгорон усулњои гуногуни таълимро ба маќсади тањким ва мустањкам
гардонидани донишу малакаи нав истифода баранд;
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њам омўзгор ва њам хонанда барои таълим масъулият дошта бошанд;
омўзгорон усулњои гуногунро ба маќсади такрор ва дар хотир нигоњ доштани
донишу малака истифода баранд;
ба хонандагон њангоми њалли масъалањои таълимї ва ташаккули малака
имконияти њамкорї кардан дињанд;
раванди таълим ба “чї тавр фикр кардан” равона гардад, на ба “оид ба чї
фикр кардан”;
њама оид ба њаҷми донишу малакаашон ростќавл бошанд;
нокомї дар ҷараёни таълим њамчун ќисми таркибии он шинохта шавад;
омўзгор раванди омўзишро дарк кунанд ва донанд, ки таълим чї тавр бояд ба
роњ монда шавад ва онро доимо назорат кунад.

3.3. Тайёрии муаллим ба дарс ва алоќамандии таълими технология бо дигар фанњо
Дар тайёрї ба машғулият ҷойи марказиро ба наќшагирии раванди таълим ишғол
мекунад. Ба туфайли банаќшагирї амалњои муаллим ва хонанда дар машғулиятњои дар
устохона вобаста бо маќсад ва масъалањои таълими технология, принсипњои он ва ва
дигар талаботњое, ки бо хонандагон дар кор муќаррар карда шудааст имконпазир
мешавад. Дар рафти банаќшагирии раванди таълим чунин масъалањои дидактикї њал
мешавад:
1.Барои таъмини раванди таълим бо маводњои њозиразамон замина ба вуҷуд меорад.
Инчунин, пешаки муњлати таъмини устохонаи таълимї бо ин ё маводњо ва асбобњо
маълум мегардад.
2. Алоќаи байни мазмуни машғулиятњои таълими техноглогия (таълими мењнат) бо
дигар фанњои таълимї кушода мешавад. Маводи таълимиро таќсим карда муаллим
муайян мекунад, ки хонандагон кадом донишњоро аз дарсњои физика, химия, риёзиёт,
санъати тасвирї, наќшакашї ва ғайра гирифтаанд дар он ваќт, ки онњо мавзўи
мушаххасро аз таълими техноглогия (таълими мењнат) меомўзанд; вобаста ба ин таъмини
алоќаи дидактикиро байни таълими техноглогия (таълими мењнат) ва асосњои илм ба роњ
мондан мумкин аст.
3. Дар раванди машғулият дар устохона хусусан њангоми моделиронї, мумкин аст
маҷмўи мањсулот иҷро карда шавад, ки аз ҷузъиёти чўбї ва филиз иборат мебошад. Дар ин
њолат кори хонандагон дар кадом ваќт мувофиќа карда мешавад, ки дар рафти
банаќшагирї њаллу фасли худро меёбад.
4. Њангоми натиҷабардорї санҷидани иҷрои барномаи таълимї ба муаллим осон
мегардад. Барои ин ба наќша гирифтан иҷрои корро бо њаҷми воќеан иҷро шударо
муќоиса кардан лозим аст.
5. Аз тарафи ќисми таълим ва маориф назорат аз болои раванди таълим осон
мешавад.
2. Тайёрии муаллим ба соли хониш. Тайёрии муаллим ба соли таълимии навбатї аз
охири соли ҷорї сар мешавад.
Мувофиќи талаботи методикаи таълими технология бояд дарсњо 75-80 фоиз тариќи
амалї ва 20-25 фоиз назариявї љараён гирад. Муаллим кўшиш ба харљ дињад, ки мувофиќи
талаботи мазкур раванди таълимро ташкил намояд.
Муаллими таълими технология (таълими мењнат) њолати таҷњизот ва асбобњоро
месанҷад. Камбудињои худро худи муаллим ислоњ мекунад. Агар таъмири капиталї ё
харидории асбобу таҷњизот лозим бошад муаллим ба роњбарияти мактаб ба таври хаттї
муроҷиат мекунад.
Банаќшагирии кори таълим аз омўхтани барномаи мактабї ва навиштаҷоти
фањмондадињии он оғоз меёбад. Барномаро омўхта бояд бодиќќат тањлил намуда вазифаи
таълимро муайян кард. Инчунин бо мазмуни барнома, ки дар њаҷми дониш, мањорат ва
малака, ки хонандагони њар як синф бояд соњиб шаванд, бо нишондоди ин ё он мавзўъ,
шумораи соат, номгўи объектњои мењнат бодиќќат шинос шудан лозим аст.
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Интихоби мањсулот, яъне объекти мењнат давраи масъулиятноки тайёрии муаллим ба
гузаронидани машғулият ба њисоб меравад. Ба ғайр аз он мањсулот бояд аз рўйи таъиноти
хоб бояд ҷамъияти фоиданокї бошад, ки ба онњо як ќатор талаботњо муайян карда
шудааст:
1. Коркарди мањсулот бояд аз амалиётњои мењнатии дар дар барномаи таълимї дида
баромада шуда иборат бошад.
2. Кори ба сохтани мањсулот вобастабуда, бояд барои хонанда, чун дар даќиќї ва
меъёри ваќти банаќшагирифта мувофиќи ќувваи онњо бошад.
3. Аз рўйи таъйинот ва сохти мањсулот ба фањмиши хонандагон дастрас бошад. Ин
талабот хусусан барои он лањза, ки хонандагон моделњои гуногун месозанд, ба мақсад
мувофиқ аст .
3. Тайёрии муаллим ба машғулиятњои мавзўи навбатї. Тайёрии муаллим ба
машғулият аз рўйи мавзўъ аз тартиб додани наќшаи таќвимї оғоз меёбад.
Вобаста аз шароит наќшаи таќвимї якбора ба тамоми соли хониш, нимсола ё як
чоряк тартиб дода мешавад. Агар мактаб устохона ва пойгоњи хуби моддӣ дошта бошад,
наќша ба тамоми соли хониш тартиб дода мешавад. Агар масолењ барои сохтани объекти
мењнат кам бошад ё аз сарчашмањои тасодуфї ворид шавад, наќшаи таќвимї дар нимсол ё
як чоряк тартиб дода мешавад.
Барои он мактабњое, ки ба омўзиши фронталии њамаи гурўњ ќудрат надорад, ҷадвали
(график) алоњида тартиб медињанд. Масалан, агар мактаб ба шумораи лозимї таҷњизот ва
асбобњо надошта бошад ё шумораи хонандагон зиёд бошад, ҷадвале тартиб медињанд, ки
хонандагон бо навбат кори дар барнома муќаррар шударо иҷро намоянд.
Барои пурра истифодаи таҷњизот намуди варианти сохтани мањсулот мусоидат
мекунад. Ин маънои онро дорад, ки бо навбат аз дастгоњ ё таҷњизот истифода мебаранд,
яъне кор чунин ташкил мешавад.
Њамаи маводи таълими, ки мазмуни мавзўи таълимиро ифода мекунад, муаллим ба
машғулият (дарс) таќсим мекунанд, намуди дарс ва алоќаи байни онро муайян мекунад,
методњои таълимиро ќайд менамояд, объекти кори хонандаро интихоб мекунад.
Тањлили кори муаллимони пешќадам нишон медињад, ки системаи дарсро оиди ин ё
он мавзўъ тартиб дода, аз рўйи чунин дастур кор кардан лозим аст:
1) ҷои мавзўъ дар фанни таълимї ва доираи дониш, мањорат ва малака, ки
хонандагон бояд соњиб шаванд;
2) робитаи назария бо амалия;
3) ањамияти маводи мавзўъ барои имконияти инкишофи дониши хонандагон;
4) тайёрии хонандагон ба аз худ кардани мавзўи нав;
5) аз рўйи мантиќ баён кардани маводди таълимї;
6) имконияти эҷодии кори хонандагон;
7) натиҷањои дар назар дошташуда баъди омўзиши мавзўъ;
8) алоќаи дарс бо корњои беруназсинфии хонандагон.
Мазмуни њар як дарсро пешакї дониста, муаллим имконияти муайян кардани
тайёрии хонандагонро дорад ва дар назди онњо вазифа оид ба такрор намудани маводи
гузаштаро гузорад. Дар натиҷаи њамаи корњои дар боло нишон додашуда наќшаи таќвими
омўзиши мавзўъњои дар пеш истодаро мумкин аст тартиб дода шавад.
Муаллимон метавонанд аз наќшаи таќвимии шўъбаи маориф, ки аз тарафи
муаллимони пешќадам тартиб дода шудааст ё аз газетаю маҷалла, ки пешнињод мешавад,
истифода баранд.
4.Тайёрии муаллим ба дарс. Дар тайёрии муаллим ба дарс чунин чорабинињои
характери ташкилї, методї, инчунин чорабинињо оид ба баланд бардоштани ихтисосро
ҷудо кардан мумкин аст.
Маълум аст, ки дониши муаллим бояд васеъ ва чуќур бошад, назар ба талаботњое, ки
аз хонандагон талаб карда мешавад. Муаллим бояд ба њамаи саволњои берун аз барномаи
хонандагон тайёр бошад. Вай бояд ба малакањои касбї вобаста ба самтњои таълими
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технология (таълими мењнат) соњиб бошад. Аз ин лињоз, сарчашма барои ба шахсан тайёр
шудани муаллим китоб ё устои таълим хизмат мекунад.
Тайёрии методии муаллим ба дарс аз кор бо адабиёти методї сар мешавад. Муаллим
китоби дарси барои хонандагонро дида мебарояд, то ки њангоми баёни маълумоти нав ин
маводро ба назар гирад. Муаллим, инчунин ба адабиёти таълимї оид ба асосњои илм
шинос мешавад. Чунин рањнамої аз рўйи ду сабабњои асосї зарур аст. Якум, дар китоби
дарсї маводи минималї барои иҷрои барномаи таълимї ба ќадри кифоя ифода ёфтааст.
Дуюм, мазмуни дар китоби дарсї ифода ёфтаи маводи таълимї ба дараҷаи инкишофи
умумии хонандагон ва дониши онњо оид ба асосњои илм, ки ба муаллим барои тайёр
шудан ба баёни мавзўъ барои хонандагон дастрас бошад ёрї мерасонад, мувофиќ
мебошад.
Барои тайёрии маллим ба дарс шиносої бо адабиёти методї, ки таҷрибаи кории
муаллимон ва мактабњои бењтарин ҷамъбаст шудааст ањамияти калон дорад. Дар
адабиётњои методї тавсияњо оид ба сохтани раванди таълим, интихоби объекти мењнат ва
оид ба дигар саволњо, ки бо иҷрои масъалањои таълимї дар дарсњои таълими технология
(таълими мењнат) алоќаманд аст дида мешавад. Омўхтани таҷрибаи дигар муаллимон
зарур аст. Иштирок дар дарсњои кушод, дарсњои намунавї, ки барномаро камтар
пешгузарї мекунад, барои муаллим њатмї мебошад.
То саршавии машғулият ба муаллимон тавсия дода мешавад, ки мустаќилона
объекти мењнатро, ки барои хонандагон ба сифати вазифаи мењнатї ќайд шудааст, тайёр
кунанд. Аз нуќтаи назари методї аз рўйи чунин сабабњо зарур мебошад: якум, обрўю
эътибори муаллим баланд шавад, агар хонандагон бинанд, ки муаллим бо пуррагї ба
тарзњои мењнатї соњиб мешавад ва ў чун намунаи шахсї хизмат карданаш мумкин аст.
Дуюм, объекти мењнате, ки муаллим месозад, чун намуна барои хонандагон хизмат
мекунад. Сеюм, раванди мењнатиро мустаќилона иҷро намуда, муаллим аниќ тасаввур
мекунад, ки дар хонандагон чї гуна мушкилї пеш меояд ва њангоми иҷрои кор ба кадом
хатогињо роњ медињад.
Дар тайёрии муаллим ба дарс тањлили хатогии хонандагон ҷои асосиро ишғол
мекунад. Таҷриба нишон медињад, ки 10% ваќти таълимї ба ислоњи хатогињо сарф
мешавад. Хатогињои хонандагон аз сабабњои гуногун ба амал меоянд. Баъзан аз гуноњи
муаллим, агар ў маводи навро пурра баён карда наметавонад.
Баъзан аз гуноњи хонандагон, агар онњо бодиќќат баёни муаллимро гўш накарданд.
Хатогї баъзан объективї (воќеї) ба амал омаданаш мумкин аст (инкишофи ҷисмонии
хонандагон).
Сифати гузаронидани дарс аз коркарди пешакии саволњои ташкилї вобастагии
калон дорад. Њар як хонанда бояд бо асбобњои лозимї ва масолењ таъмин бошад. Аз
муаллим тайёр намудани айёният (њуҷҷатњои техникї, наќша, харитаи технологї, овезањои
бехатарии кор, моделњо ва ғайра) талаб карда мешавад.
Тайёрии муаллим ба дарс бо тартиб додани наќшаи дарс ба охир мерасад.
Чї ќадаре, ки наќшаи дарс пурра, муфассал бошад, њамон ќадар ба муаллим њангоми
гузаронидани дарс кўмак мерасонад.
Наќшаи дарс аз рўйи чунин шакли намунавї тартиб дода мешавад:
Мавзўъ: «Нуќсонњои чўб»
Барнома: Муайян намудани нуќсонњои чўб: чашмак, каљќабатї, каљї, дилаки
дуќабата, маѓзи сохта, дарз, ќатронкиса, касалии саратон, пўсандагї, кирмхўрдагї.
Салоњиятњо:
 Баъзе воситањои технологиро истифода бурда метавонад.
 Дар доираи мавзўъњои мањдуд ғояи навро эҷод карда метавонад.
 Доир ба баъзе касбњо маълумот дода метавонад.
 Хусусиятњои тарбиявии фанро дарк карда, онро дар амал ба таври сода татбиќ
карда метавонад.
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Маќсадњои дарс:
- Дар бораи нуќсонњои чўб маълумот дода тавонад.
- Дар бораи беморињои дарахтон бадоҳатан маълумот дода тавонад.
- Дар бораи касби лабаранти муайянкунандаи касалињои дарахт маълумоти сода
дода тавонад.
- Тарбияи њифз намудани дарахтон бемориҳо ба таври сода риоя карда тавонад.
Таҷњизоти зарурї: китоби дарсї, овезањо оиди нуќсонњо ва беморињои
дарахтон.
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 маводди хониш;
Њозир-ғоиб кардани хонандагон;
Омода намудани ањли синф ба дарс.
2). Такрори дарси гузашта: Дарсро аз гузоштани масъала оғоз кунед. Бо саволњои
зерин ба хонандагон мурољиат кунед:
 Барои чї маснуот арзиш пайдо мекунад?
 Нарх аз арзиш чї фарќ дорад?
 Муносибати хунукназарона ба дастгоњ, асбобњо ва масолењ ба чї оварда
мерасонад?
 Аз пасмондањо чї хел даромад гирифтан мумкин аст?
 Арзиши маснуот ба чињо вобаста аст?
 Даромадро чї гуна њисоб мекунанд?
 Бо кадом наќлиёт чўб ба дастгоњи арракун оварда мешавад?
 Дастгоњи арракунро чӣ тавр мефањмед?
 Аробачањо барои чӣ лозиманд?
 Ба воситаи дастгоњи арракун чї тавр тахта њосил мекунанд?
Оид ба саволњо каме муњокимаронї намуда, донишњои аз дарсњои гузашта
гирифтаи онњоро ба хотирашон оваред.
3). Шиносої бо мазмуни мавзўъ: Муаллим дар лексияи хурди худ дар бораи муайян
намудани нуќсонњои чўб: чашмак, каљќабатї, каљї, дилаки дуќабата, маѓзи сохта, дарз,
ќатронкиса ва ѓайрањо барои хонандагон маълумот медињад.
Њамаи дарахтон чашмак доранд. Ин яке аз пањнгаштарин нуќсони чўб ба њисоб
меравад. Асоси чашмакњо шохњои дарахтон мебошанд. Онњо њамеша назар ба чўб сахттар
ва рангашон сиёњтобтар шуда, дар атрофи худ нахњои каҷу килеб доранд.
Каҷќабатї иллати мағзи чўб буда, лифњо дар танаи дарахт каҷ мехобанд. Дар ваќти
хушккунї он тоб мепартояд. Буридани каҷќабатї мушкил мебошад, зеро барќади нахи
мулоим мешиканад.
Каҷигї ба ҷойгиршавии мавҷи нах вобаста буда, асосан дар ќисми зертанаи дарахт
(хусусан тўс) дида мешавад. Каҷигӣ ба дарахт зебої мебахшад, лекин коркарди онро
душвор мегардонад.
Дилаки дуќабата дар ваќти кўндаланг буридани танаи дарахт дар ҷойи саршавии
дуќабатагї пайдо мешавад. Њалќњои солона дар ин ҷо намуди тухм доранд. Дар байни ду
дилаки чўб пўсидагї ба амал меояд.
4). 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;
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 мустањкам кардани донишњои мављуда;
 муттањид гардонидани хонандагон њангоми кори гурӯњї;
 ташкил намудани мубоњиса.
Ќадамњои иљро кардани ин усул:
 хонандагонро ба гурӯњњо 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 рўйхат 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 гурӯњњо ваќти муайян људо карда шавад;
 баъди анљоми ваќт гурӯњњо љавобњои худро муаррифї намоянд;
 љавобњои гурӯњњо муњокима карда шавад (махсусан, љавобњои ба њам
муќобили гурӯњњо).
Намуна.
1. Нуќсони чўбу тахта сифати онро паст мекунад.
2. Њамаи дарахтон чашмак доранд.
3. Буридани нуќсони каљќабатї мушкил мебошад.
4. Дар њамворї танаи дарахтони сўзанбарг ќатрон пур намешавад.
5. Дар ваќти буридани кўндалангї њалќаи солона намуди тухмро дорад.
6. Њашаротњои дар зери пўсти дарахт љойгиршуда ба дарахт фоида доранд.
«ња»
«не»
Нуќсони чўбу тахта сифати онро паст
Њамаи дарахтон чашмак доранд.
мекунад.
Буридани нуќсони каљќабатї мушкил
Дар њамворї танаи дарахтони сўзанбарг
мебошад.
ќатрон пур намешавад.
Дар ваќти буридани кўндалангї њалќаи
Њашаротњои дар зери пўсти дарахт
солона намуди тухмро дорад.
љойгиршуда ба дарахт фоида доранд.
Дар натиља хонандагон:
 дарсњои гузаштаро ба хотир меоранд;
 донишњои мављудаашонро мустањкам мекунанд;
 дар гурӯњ кор карда, фикри якдигарро гўш мекунанд;
 бо њамдигар мубоњиса менамоянд.
Тавсия ба омўзгор. Ин усулро дар шакли бозї, ё мусобиќа низ гузаронидан мумкин
аст. Хонандагонро ба гурӯњњо људо карда, барои њар як љавоби дуруст холгузорї кунед.
Гурӯње, ки соњиби холњои зиёд мегардад, ѓолиб мебарояд.
Њангоми дар шакли бозї, ё мусобиќа гузаронидани ин усул, хонандагони фаъолро ба
гурӯњњо баробар таќсим намоед.
5). Кори амалї: Муаллим ба хонандагон ошкор кардани нуќсонњои дарахтро
њамчун кори амалї супориш медињад:
Ќадамњо:
1. Омўхтани наќшањое, ки нуќсонњои дарахт дар онњо инъикос ёфтаанд.
2. Ба дафтар нишонањои асосї ва нуќсонњои дарахтро нависед.
3. Намунањои дарахтњои гуногуни нуќсондорро дида бароед ва номи онњоро нависед.
6). Мустањкамкунї.
 Зери мафњуми нуќсонњои дарахт чиро мефањмед?
 Намудњои нуќсонњои дарахтро номбар кунед?
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 Нуќсони дарахт ба сифати маснуот чї гуна таъсир мерасонад?
7). Дарсро љамъбаст намуда, зањмати хонандагонро ќадр кунед.
6). 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).
Фаъолият

метавонад

ќисман
метавонад

наметавонад

Дар бораи нуќсонњои чўб
маълумот дода метавонад?
Дар бораи беморињои дарахтон
эљодкорона маълумоти муфассал
дода метавонад?
Дар бораи касби лабаранти
муайянкунандаи касалињои
дарахтон маълумот дода
метавонад?
Тарбияи њифз намудани
дарахтонро беморї риоя карда
метавонад?
IV. РАВИШИ ДАРСИ ФАННИ ТЕХНОЛОГИЯ (ТАЪЛИМИ МЕЊНАТ) ДАР СИНФИ 6
Фанни Технология (таълими мењнат) дар синфњои шашум таълим дода шуда,
таълими якҷояи фанни пештараи «Таълими мењнат»-ро дар бар мегирад.
Дар равиши дарси мазкур хонандагон њам расм мекашанд ва њам дар заминаи
њамон ашё таълими мењнатро иҷро менамоянд. Яъне њар як дарс тахминан ба ду ќисм
таќсим мешавад: ќисми аввал – маълумоти назариявї ва ќисмати дуюм кори амалї ё
баръакс. Вале мазмуни дарс ва тарзи ташкили он ба мавзўъ вобаста аст. Яке аз вазифањои
асосии омўзиши фанни Технология (таълими мењнат) ин инкишоф додани образњои
бадеии хонандагон, ба мењнат ва зебоиофарию зебопарастї ва ба эҷодкорї њидоят
намудани онњо мебошад. Фароњам овардани шароити мувофиќ, муњайё намудани асбобу
маводи кор, дуруст, максаднок ва мунтазаму бошуурона ба роњ мондани омўзиши фанни
Технология (таълими мењнат) хонандагонро ба машғулиятњои амалии синфњои минбаъда
тайёр намуда, аз тадбирњои аввалини таълими технология дар доираи муассисаи
тањсилоти миёнаи умумї ба њисоб меравад. Инчунин, дар хонандагон одитарин малакаю
мањорати мењнатї ва эҷодї ташаккул ёфта, ба корњои амалї ба њаёт омода мешаванд.
Вобаста ба малакањои мењнативу эҷодї фанни мазкур ба шаш самти зерин таксим карда
шудааст:
 Мафњум дар бораи ахборот;
 Технологияи коркарди чўб;
 Технологияи кор бо металл;
 Маданияти ҷойи зист;
 Лоињањои эҷодї
V. АРЗЁБЇ
Арзёбї раванди бонизомест дар таълим, ки барои муайян, тањлил ва гирдоварии
маълумот ва барои ноил гаштан ба маќсадњои таълими дар барномаи фаннї зикршуда
пешбинї шудааст.
Чунин хусусиятњо арзёбї ва њисоботдињиро самаранок мегардонанд:
– бояд ба маќсади ташаккул ва ҷамъбаст истифода шавад;
– бояд доимї бошад (яъне мо набояд то охири мавзўъ ё соли хониш интизор шавем,
дар ин њолат барои тағйир ва такмил додани раванди таълим ваќт намемонад);
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– бояд ба маќсади таълимии дарс, ки дар асоси натиҷањои таълими стандарт ва
барномаи таълим тањия шудаанд, алоќаи мушаххас дошта бошад;
– мувофиќ бошад (яъне супориши санҷишї бояд дониш ва малакаи мушаххасро
арзёбї кунад. Масалан, мо барои санҷидани малакаи хондани хонанда аз ў хоњиш намоем,
ки матнро бо овози баланд хонад. Ин санҷиши мувофиќ нест, зеро он доир ба малакаи
хондан ва муайян кардани ғояи асосии матн маълумоти кофї дода наметавонад. Ин нукта
хеле муњим аст, зеро маќсади хондан муайян намудани ғояи асосии матн аст) ;
– воќеї бошад (ин маънои онро дорад, ки мо тест ё санҷишро бо якчанд хонандаи
дорои ќобилияти якхела гузаронем, натиҷаи якхела ба даст меорем);
– дубора санҷида шавад (яъне, натиҷаи онро каси дигар низ санҷида тавонад.
Масалан, агар санҷиши шифоњї гузаронем ва ба хонанда бањо гузорем. Агар њамон
хонандаро шахси дигар санҷад, он гоњ шояд хонанда бањои дигар гирад);
–дар асоси меъёрњо ба роњ монда шавад, ин метавонад дурустии онро таъмин созад;
методњои гуногуни арзёбї истифода шаванд (мо набояд танњо ба санҷиши шифоњї ќонеъ
шавем);
– ќобилияти аксари хонандагонро ба эътибор гирад (тестњо тарзе тањия шаванд, ки
барои хонандаи сустхон ва аълохон маълумоти кофї пешнињод намоянд);
– принсипњои баробариро риоя кунад (воситањои арзёбї бояд хоњиши гурўњи
алоњидаро инъикос накунад).
Барои таъмини пай дар пай ва истифодаи самараноки ваќт омўзгор бояд арзёбии
умумиро ба роњ монад. Ин чунин маъно дорад:
– роњбарони иттињодияњои методии фаннї якҷоя бо омўзгорон бонки воситањои
арзёбиро тањия карда, аз он дар мавриди лозима истифода бурда метавонанд;
– дурустї ва мувофиќатии воситањоро омўзгорон метавонанд якҷоя санҷанд ва
натиҷањои санҷишњоро муќоиса намоянд;
– натиҷаи санҷиши ҷамъбастиро роњбарони иттињодияњои методї ва муовини
директор ҷамъ оварда, тањлил мекунанд ва инкишофи тамоми мактабро нисбат ба
натиҷањои таълими барномаи мазкур муќоиса менамоянд.
Аслан роњбарони иттињодияњои методї бояд маълумотро доир ба ноил гаштани
хонандагон ба натиҷањои таълим тањлил карда, дар асоси тањлилњои мазкур муайян
намоянд, ки кадом натиҷањои таълим ба даст оварда нашудаанд ва ба кадом муаллим ёрии
методї ва маводи иловагии таълим зарур аст.
Комёбињои дониш, малакаю мањоратњои талабагон оид ба фанни «Технология
(таълими мењнат)» тавассути тестњо ва тањлили фаъолияти мустаќилонаи онњо, сифати
кори иҷрокарда арзёбї карда мешаванд.
1. Тест (суолнома). Талабот ба гузарондани санҷиш:
саволњои пурсишнома Дар доираи маводи барномаи таълим бошад;
супоришњо танњо маводи омўхтаи фанро фаро гиранд;
тарзи ифодаи саволњо ба хонандагон фањмо ва дастрас бошад;
пурсишнома мунтазам гузаронида шавад, то ки хонандагон ба талаботи он одат
кунанд.
2. Фаъолияти кори мустаќилонаи хонандагон бояд ба талаботи зерин ҷавоб дињанд:
– мањорати истифодаи воситањои мењнат;
– ба назар гирифтани ороиш, рўшної, тобишу шинамии рангњо;
– муњайё намудани асбобу маводди кор;
– риояи ќоидаи бехатарї;
– сарфаю сариштакорона истифода бурдани маводди зарурї;
– муайян намудани ченаки маснуоти сохташаванда ва ашёи тасвиршаванда;
– коршоямии маснуоти сохташаванда;
– дуруст бањо додан ба натиҷаи мењнати худ ва дигарон.
Барои муайян намудани дараҷаи ба даст овардаи салоњияти хонанда аз фанни
«Технология (таълими мењнат)» дар давоми сол (дар аввали сол, рейтингњои 2,3,4;
нимсолаи 1; нимсолаи 2; ҷамъбасти сол) санҷишњо гузаронида мешаванд. Санҷишњоро дар
шаклњои гуногун гузаронидан мумкин аст: шифоњї, тестњо, хаттї ва амалї (эҷод, ё иҷро
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намудани ягон амал) ва ғ. Воситањои арзёбї бояд маќсадњои таълимии ба наќша
гирифташударо инъикос кунанд.
Дар арзёбї намудани салоњияти хонанда “Портфолио”- и ў наќши хеле калонро
дорад. Дар ваќтњои охир дар муассисањои таълимии ҷумњурии мо чунин таҷриба анъана
шуда истодааст, ки бунёди ҷузви (портфель) комёбињои таълимии шахсии хонандагонро
пешнињод мекунад. Њар сол шумораи муассисањое, ки фаъолона ба ҷамъоварии комёбињо
барои бунёди чунин портфолио зиёд шуда истодааст. Дар анъанањои тањсилоти ғарб
чунин таҷриба кайњо истифода мешавад ва мафњуми “портфолио” ин равандро инъикос
мекунад. Портфолио яке аз ғояњои асосии тањсилоти дањсолаи охир ќабул шудааст. Чунин
ќарор мавҷуд аст, ки мактаби асри ХХI - ин “мактаби портфолио” мебошад. Аз ин лињоз,
ғояи портфолио њамчун унсури навкунии (модернизатсия)-и тањсилоти мактаб ва умуман
тањсилот, ки дар тамоми ҷањон пањн шудааст, баромад мекунад. Мафњуми навкунї
(модернизатсияи тањсилот чиро дарбар мегирад ва бо кадом роњ амалї мешавад? Низоми
тањсилот дар ин њолат дар намуди низоми тањсилоти яклухт, ки дар якҷоягии бо њамаи
низоми тағйирёбанда, ки ба тамаддуни муосир ва њамаи доираи њаётиро дар бар мегирад,
инкишоф меёбад. Бунёди олами мењнат вобаста ба шароитњои иќтисодї ва иҷтимої.
Симои зоњирии портфолио аз тахайюлот ва ќобилиятњои эҷодї ва мањорати хонандагон
вобастагї дорад. Портфолио мумкин аст дар намуди ҷузвдон, карточка, ќуттї ё чизи
дигар ороиш дода шавад. Дар ин ҷо, хонандагон озодона худашон метавонанд ба
захирањои зењнї ва эҷодии худ идора кунанд ва ташаббуси мустаќилона зоњир кунанд, ки
дар ин кор фаќат маъќул дониста мешавад. Танњо ба як талабот диќќат додан лозим аст ин ќулай будани нигоњдорї њангоми бунёди чунин портфолио. Мазмуни асосии
портфолио аз чї иборат мебошад? Аз он, ки маќсади портфолио “нишон додани “ту чї
ќобилият дорї” ин чунин шиор мебошад, бояд хонанда њангоми бунёди портфолио
ташаббускор бошад. Мафњуми “портфолио” муайянкунандаи зиёди гуногун дорад, ки
њангоми ин рањнамои муайяни гузариш ба ин муайянкунанда дорад.
1. Портфолио њамчун тарз, ки комёбињои шахсии хонандаро дар ин ё дигар давраи
таълими ў ќайд карда мешавад, ҷамъ карда мешавад ва бањогузорї карда мешавад.
Портфолио ба дараҷањои “аутентї” (сањењ), яъне њаќиќї, ки ба бањогузорї наздик
мебошад. Дар ин ҷо бањо фардї кунонида мешавад. Портфолио ба бањогузорї аз рўйи
нуќтаи назари аслии бањо ва худбањодиии хонандагон муайян карда мешавад.
2. Портфолио њамчун папкаи файлии корї, ки маълумоти гуногуни малака ва
ќомёбињои хонандагонро гирд баровардааст, њуҷҷат карда шудааст.
3. Маќсади портфолио ба њисоби аз тарафи хонандагон дар фаъолияти такмилї,
иҷтимої, коммуникативї, эҷодї натиҷа мегирад, нигаронида шудааст. Он унсури асосии
муносибат ба раванди тањсилот ба њисоб меравад. Аз њама асосї инъикоси комёбињои
шахсї бидуни фаъолияти тањсилотї барои хонандагони зирак, боистеъдод, ки вазъияти
фаъолро ишғол мекунанд”.
Мафњуми “портфолио” модели бањогузории њаќиќї (аутентичный) мебошад, ки дар
дараҷаи калон, назар ба бањогузории анъанавї барои зоњир намудан: (расми 1)
Муаммо дар тайёрї

Потрфолио

Ба таври объективї мавҷуд будан ба дараҷаи соњибшавї
Дараҷаи инкишофи фаъолияти фикрї
Муњокимањо дар азхудкунї
Дараҷаи ташаккулёбии мањорат, такмилдињии онњо
Роњи ислоњи раванди таълим
Сабабњои мусбии таълим
Шавќ ба фан
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Гуфтањои дар боло ќайдкардашударо ба назар гирифта, чунин хулоса кардан
мумкин аст, ки портфолио на фаќат шакли бањодињии муосир, балки чунин вазифањои
асосиро њал мекунад:
Вазифањои портфолио

Дастгирии сабабияти баланди таълими хонандагон;
Баланд бардоштани маќоми кўдак дар оила;
Ташаккули мањорати умумї, таълимї ва малака њамчун воситаи баланд
бардоштани маданияти мењнати фикрї;
Барои фаъолнокї ва мустаќилї њавасманд мекунад;
Васеъ гардонидани имкониятњои таълим ва худтаълим;
Инкишофи малакаи фаъолияти рефлексивї ва бањодињии (худба–њодињї)
хонандагон;
Ба фардикунонї ва касбикунонии тањсилнокии хонандагон ёрї мекунад;
Ташаккули мањорати хонандагон: гузоштани маќсад, банаќшагирї ва
ташкилии фаъолияти таълимии инфиродї;
Тарбия намудани чунин сифатњои шахсї: ростќавлї, бомаќсад будан, устуворї
дар комёбї ва ғайра;
Барои бомуваффаќият худамалигардонї имконият медињад.
Портфолио ба таври анъанавї интихоби маҷмўи корњо бо маќсади намоиши
комёбињои хонандагон ба њисоб меравад. Портфолио тарзи имконпазири бањодињї нисбат
аз шакли имконпазири бањодињии анъанавї ба њисоб меравад, ба монанди тест ё имтињон.
Портфолио аз њисоби васеъ гардидани иќтидори функсияњои таълимии мониторинги
педагогї ба он чунин имкониятњо пешнињод мекунад:
зоњир намудани камбудї; фарќи донистан аз надонистан дар раванди њимояи
портфолио, ки аз рўйи чунин меъёрњо ба амал меояд;
а)
б)
в)
г)
д)
ғ)
њаќиќї будани
мантиќи мавҷуд будани
ҷавоби салоњиятинъикоси ҷойи корњои эҷодї ва
баёни
њамаи корњо, ки
нок додан ба
даќишахсии хонанда
муносибати
мавод дар аз рўйи бахш ба
саволњои рафиќї
(худтањлилкунї
креативї ба
портфо- наќша гирифта
ќон аз рўйи мавзўи
аз рўйи мавзўъ) раванди њалли
лио
шудааст
омўзишї
муаммо
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2) таъминот њангоми ба вуҷуд омадани мушкилињо дар бањодињї ба комёбињои фардии
хонандагон дар чунин методи корњои коллективї, чун лоињакашї ва њамкории алоќаи
баръакс (аз хонанда ба муаллим)
3) сабабият, ки ба зарурият ва фоиданок будани мониторинг меоварад, ба худи хонанда,
чунон, ки дар натиҷаи худбањодињии доимї ва худназораткунии хонандагон дониши
худро такмил дињанд, онњо ба як системаи муайян мубаддал мешавад ва ба инкишофи
тафаккур ва хотира мусоидат мекунанд.
4) мониторинги шахсї ба раванди таълим дар ташкили машғулият ва азхудкунии мавод
мањсулнок мешавад.
Портфолио ба хонандагон имкон медињад

Чуќур фањмидани
сабабњои комёбї ва
нокомї дар таълим,
дар асоси тањлили
худњисобдињии хонандагон оид ба
мавзўъ, боб ё фанни
омўхташуда

Дараҷаи фаъолнокии
онњо њангоми
омўзиши мавзўъ,
боб ё фан

Пайгирї намудани
прогресси фардии хонанда, ки дар раванди
таълим муваффаќ
шудааст, бидуни муќоиса ба комёбињои
дигар хонандагон

Хулоса, вазифањои асосии портфолио ин бањодињии комёбињо тањсилоти он ва
пурра намудани (ё иваз кардан) натиҷањои тестї ва дигар мониторингњои шакли
анъанавї; њуҷҷати ҷамъбастии портфолио =монанди (аналог) аттетстат монанди
шањодатнома дар бораи натиҷаи тест; назорати инкишофи фардии хонандагон дар
раванди гирифтани тањсилот, ки бо комёбињои дигар хонандагон муќоиса карда
нашудааст.
Арзёбии ҷамъбастї
Вобаста ба хусусиятњои хоси фанни “Технология (таълими мењнат)”, ки се тарзи
асосии кор (иҷрои амал, эҷод, арзёбї)-ро дар бар мегирад, намудњои назорат њам аз рўйи
њамин се самт ба роњ монда мешавад.
Истифода ва асосњои коркарди мавод: вобаста ба синф (синну сол) донистан ва баъзе
воситаи технологї истифода бурда метавонад.
Муносибати эҷодкорона дар мењнат: вобаста ба синф (синну сол) дар доираи
мавзўъњои мањдуд ғояи навро эҷод карда метавонад.
Интихоби касб: вобаста ба синф (синну сол) доир ба баъзе касбњо маълумот дода
метавонад.
Асосњои тарбиявї: вобаста ба синф (синну сол) хусусиятњои тарбиявии фанро дарк
карда, баъзе унсурњои онро дар амал ба таври сода татбиќ карда метавонад.
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Намунањои арзёбї

Истифода ва асосњои
коркарди мавод

Вобаста ба синф (синну сол) донистан ва
истифода бурдани баъзе воситаи технологї
(компютер, асбобњои дуредгарї, челонгарї,
асбобњо барои кандакорї дар чўб ва ғ...).

Ин самт бештар ба дуруст истифода бурда
тавонистани баъзе воситањои технологї
инчунин, донистан дар бораи вазифаи онњо
равона шудааст.
Барои арзёбї намудани ин самт чунин усулњоро истифода бурдан мумкин аст:
Усули “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 лавњаи синф менависанд.
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.
Масъала: Фарќият ва умумияти пўлод ва чўянро 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 гурўњ 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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Пўлод:

Пўлод метали
чандир мебошад.
Дар пўлод миќдори
карбон аз 2% кам
мебошад.
Пўлод коркард
карда мешавад.

Чўян:
Чўян метали мўрт
мебошад.
Дар чўян миќдори
карбон аз 2% то 4%.
Чўян коркард карда
намешавад.

Умумият:
Пўлод ва чўян ба
метали сиёњ дохил
мешаванд.
Пўдод ва чўян
карбон доранд.
Пўлод ва чўян
метали сахт
мебошанд.

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.
Усули “Тест”: Хонанда ба саволњо ҷавоби хаттї медињад.
Масалан:
Коргаре, ки чўбро дастї мавриди кор ќарор медињад чї ном дорад?
а) Дуредгар;*
б) Челонгар;
в) Тунукасоз.
Усули “Шифоњї”. Хонанда ба саволњои муаллим шифоњї ҷавоб медињад.
Масалан, муаллим асбобњоро нишон дода, аз хонанда ном ва вазифаи онњоро
мепурсад.
Вобаста ба синф (синну сол) дар доираи
мавзўъњои мањдуд эҷод карда тавонистани
Муносибати эҷодкорона дар
ғояњои навро шарњ дода тавонистани он.
мењнат
Ин самт бештар ба эҷод карда
тавонистани баъзе ғояњои нав инчунин, шарњ
дода тавонистани он равона шудааст, на ба
дуруст истифода бурда тавонистани воситањои
технологї). Дар ин ҷо муњим эҷод ва кашф
карда тавонистани баъзе ғояњои нав мебошад.
Кори амалї: Муаллим дар лањзаи супориши кори амалї бењтар мешуд аз бозии
Батартибдарории љои корї» истифода намояд.
Муаллим он асбоб ва таљњизоте, ки дар љойи махсуси устохона љойгир шудааст мегирад ва
ба як љойи муайяни љойи кории бетартиб мегузорад. Хонанда бояд, аз рўйи таъйинот ва
истифодаи асбобу таљњизот ба љойи махсус бояд гузорад.
Маќсадњо:

Омўзиши тарзи дурусти љобаљогузории асбобњо мувофиќи талаботи
ќоидањои техникаи бехатарї;
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Додани маълумоти пурра оид ба асбобњои лозимї;

Тарбия намудани хонандагон ба зудњаракатї, худназораткунї, озодагї,
эњтиёткорї.
Ќадамњои истифода бурдани бозї:
 Хонандагон асбобњои номбаршударо мегиранд;
 Аз рўйи фармоиши муаллим онњо бояд њамаи асбобњоро ба рўйи мизи корї аз рўйи
талаботњои ќоидањои техникаи бехатарї љобаљо гузоранд;
 Муаллим ваќти ба охир расидани вазифаро ќайд мекунад;
 Хонандагон якљоя ба кори њамсинфони худ бањо медињанд, хатогињои онњоро
меёбанд ва ислоњ менамоянд;
 Хонандагоне, ки дар мизи кории худ асбобњоро тез ва дуруст љобаљо мегузоранд,
ѓалабаро ба даст меоранд.
4. Намунаи истифодабарии бозї дар дарси технология (таълими мењнат)

Мизи дуредгарї: 1 - асос; 2 - сарпўш; 3 – сўрохињо барои фона; 4 - нова; 5 - гирои пеш;
6 - гирои ќафо; 7 - ангуштњои њаракатнок
Дар натиља хонандагон:
 Мувофиќи талаботи ќоидањои техникаи бехатарї тарзи дурусти
љобаљогузории асбобњоро ёд мегиранд;
 Оид ба асбобњои лозимї маълумоти пурра мегиранд;
 Хонандагон зудњаракатї, худназораткунї, озодагї ва эњтиёткориро ёд
мегиранд.

Интихоби касб

Вобаста ба синф (синну сол) шарњ дода
тавонистани
баъзе
касбњо,
арзёбї
карда
тавонистани намунањои объекти мењнат, кори худ
ва дигарон.

Ин самт бештар ба ќобилияти арзёбї карда тавонистан, инчунин шарњ дода
тавонистани намунањои объекти мењнат, кори худ ва дигарон равона карда шудааст.
Барои арзёбї намудани ин самт чунин усулњоро истифода бурдан мумкин аст:
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Усули «Шаршара»
Усули «Шаршара» (Каскад) барои ба ќисмњо ҷудо кардани калимањо, мафњумњо ва
дар корњои амалии фанни технология (таълими мењнат) истифода мешавад. Онро њангоми
тањлил ва таҷзияи мафњум, назарияњо ва дар кори амалї истифода бурдан айни муддаост.
Маќсадњо:
 тањлилу таҷзия карда тавонистани калимањо, мафњумњо ва кори амалї;
 инкишофи малакањои хулосабарории дедуктивї (аз кулл ба ҷузъ);
 омўхтани тарзњои нави фаъолият.
Ќадамњо:
1. Як, ду ва се мафњум (мавзўъ, масъала) ё пайдарпаии кори амалиро интихоб намоед.
2. Мавзўъ, масъала, мафњум ва ё пайдарпайи кори амалиро дар тарафи чапи лавњаи синф
нависед.
3. Аз хонандагон хоњиш намоед, ки мавзўъ ва пайдарпайии кори амалиро ба ду-се ќисмати
асосї ҷудо кунанд.
4. Ќисматњои асосиро пас аз мавзўъ, масъала, мафњум ва ё пайдарпайии кори амалиро
овардашударо ќайд кунед ва бо тирча алоќаманд намоед.
4. Фаслњои асосиро боз ба ќисматњо ҷудо кунед (андешањо ё тартиби иљрои кори амалиро
бояд кўтоњ ва мухтасар шарњ дода шаванд) ва бо тирча алоќаманд намоед.
5. Наќша шакли шаршараро мегирад.
Намуна:
Пайдарњамии амалиёт
Масолењро интихоб намуда
рост намоед ва мувофиќи
наќша нишона кунед.

Сохтани асбоб
барои чен кардани
сатњи дохилии
«Нутрометр»

Пайдарњамии амалиёт
Ба марказ тамѓа карда, бо
Ф 6мм сўрох карда, аз сатњ
сўњон кунед.

Пайдарњамии амалиёт
Љузъиёти сохтаро љамъ намуда,
ба сўрохи он тирро дохил ва
шайбањоро аз ду тараф гузошта,
охири онро мехпарчин кунед. Аз
рўйи контур сатњро сўњон кунед.
Пас аз пардозкунї андоза ва
сифати корро санљед.

Асосњои тарбиявї

Таљњизот ва ускунањо:
Мизи челонгарї
Асбобњо (бурранда, ченкунанда):
Болѓа, љадвал, кунљак, хаткашак.
Таљњизот ва ускунањо:
Дастгоњи пармакунї, шиканљаи
дастї, Мизи челонгарї, шиканља.

Асбобњо (бурранда, ченкунанда):
Болѓа, фўлодќалам, сўњон.
Таљњизот ва ускунањо:
Мизи челонгарї.

Асбобњо (бурранда, ченкунанда):
Болѓа, ускуна барои мехпарчин,
сўњон, сунбода, љадвал,
штангенсиркул.

Вобаста ба синф (синну сол) шарњ дода
тавонистани баъзе касбњо, ва сифатњои шахсият,
ки ба мавзўи мазкур мувофиќ аст.

Ин самт бештар ба хусусиятњои шахсияти хонанда ва ќобилияти онњоро арзёбї
карда тавонистан, инчунин шарњ дода тавонистани намунањои объекти мењнат, кори
худ ва дигарон равона карда шудааст.
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Барои арзёбї намудани ин самт чунин усулњоро истифода бурдан мумкин аст:
Намунаи арзёбии самти асосњои тарбия
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).
Фаъолият

метавонад

ќисман
метавонад

наметавонад

Дар бораи сохти штангенсиркул
маълумот дода метавонад?
Бадоњатан бо асбоби штангенсиркул чен карда метавонад?
Дар бораи касби челонгари
асбобсоз ба таври сода маълумот
дода метавонад?
Тарбияи муносибати эљодї ба
мењнат ташаккул дода метавонад?
Талабот ба гузарондани санҷиш:
 санҷиш бо маќсади ташаккул додани хонанда гузаронида шавад, на барои мањдуд
намудани ў ;
 саволњои тест дар доираи муайян намудани рушди салоњиятњо ва нишондињандањо
бошад;
 супоришњо танњо маводи омўхтаи фанро дар бар гиранд;
 тарзи ифодаи саволњо ба хонандагон фањмо ва дастрас бошанд.
Ин фан бештар бо маќсади ташаккул додани мењнатпарастї ва бедор кардани
шавќи эҷодкорї равона карда шудааст ва дар арзёбї намудан њам, ин маќсадњо
бояд чун замина барои тањия намудани саволу супоришњо ќабул карда шаванд.
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Наќшаи таќвимї
Фанни «Технология» (таълими мењнат) барои синфи 6
(њафтае 1 соат. Њамагї 34 соат)
Номгўи мавзуъњо
Нимсолаи якум
Рейтинги 1
Нигоњдории ахбор
Шиносої бо
муњаррири графикї
Шиносої бо
муњаррири матнї
Њифзи табиат дар
саноати
љангалпарварї ва
чўбгарї. Муносибати
эњтиёткорона нисбати
техника, таљњизот,
асбоб ва масолењ
Нуќсонњои чўб
Тайёркунии масолењњо
аз чўбу тахта.
Истењсол ва
истифодаи масолењи
чўбу тахта
Наќшањои љузъиёт.
Пайвасткунии зинадор
Сохти љузъиёти
силиндрї бо асбобњои

миќдори
соат

Сентябр

Октябр

Ноябр

Декабр

1
1
1

1

1
1

1
1
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Феврал

Март

Апрел

Май

Июн

дуредгарии дастї
Њамагї

8

Нимсолаи 1
Рейтинги 2
Асосњои тарњрезї ва
моделкунонии
маснуот аз чўбу тахта

1

Ќисмњои таркибии
мошинањо

1

Сохти дастгоњи
харротї

1

Технологияи
тарошидани чўб дар
дастгоњњои харротї
Рангмолии маснуоти
чўбї бо рангњои
равѓанї
Хосиятњои филизи
сиёњ ва ранга
Прокати хушсифат.
Тарњи маснуоти аз
прокати хушсифат
сохташуда
Чен кардани
андозањои љузъиёт бо
ёрии штангенсиркул
Тайёр кардани
маснуот аз прокати
хушсифат

1

Њамагї

9

1
1
1

1
1
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Нимсолаи 2 Рейтинги
3
Буридани филиз бо
арраи дастии
челонгарї
Буридани филиз бо
исканаи челонгарї
Сўњон кардани
маснуоти прокати
хушсифат
Пардоз додани
маснуот

1
1
1
1

Насби ашё дар девор

1

Ошиќ – маъшуќшинонї ба дар, тиреза ва
даричаи тиреза
Љобаљокунии ќулфњои
дохилї ва рўякї.
Роњњои зич кардани
чорчўбаи тирезањо
Таъмири таљњизоти
техникаи одитарини
бењдоштї

1

Њамагї

8

Нимсолаи 2
Рейтинги 4
Асосњои технологияи
андова
Лоињаи эљодї.
Эстетикаи техникии
мањсулот. Талаботи
асосї ба кашидани
тарњи маснуот

1

1

1
1
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Унсурњои тарњрезї
обектњои (фокалї).
Њисобњои иќтисодї.
Харљи ќувваи барќ
Тарњи “Асбоби
заминнармкунак”
Гаљкорї. Ташаккули
санъати гаљкорї дар
Тољикистон.
Истифодаи гаљкорї
дар санъати меъморї

1

Гаљ ва хусусиятњои он

1

Хелњои наќш

1

Асбобњои гаљкорї.
Амалиёти иљро
Пардоз ва намудњои
он

1

1
1

1

Њамагї

9

Ҷамъи умумї

34

Њафтањо

1

2 3

4

5

6

7

8

9

1
0

1
1

1
2

1
3
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1
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Дарси 1.
Мавзўъ: «Технологияи ахборотї. Нигоњдории ахбор»
Барнома: Тасаввурот оиди коркарди ахборот. Нигоњдории ахборот.
Нигоњдории ахборот дар дискњои магнитї.
Салоњиятњо:
 Баъзе воситањои технологиро истифода бурда метавонад.
 Дар доираи мавзўъњои мањдуд ғояи навро эҷод 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 нигоњдории ахборот дар компютер маълумот дода тавонад.
- Эљодкорона ченаки электронии ахборотро муайян карда тавонад.
- Дар бораи касби барномасоз дода тавонад.
- Тарбияи мењнатдўстиро инкишоф дода тавонад.
Таҷњизоти зарурї: китоби дарсї, компютер, намудњои фитањо (дискњои
mini CD, CD, DVD), флэш – ѓункунанда (micro SD, USB), винчестери беруна,
маводњои мултимедии таълимї, овезањо доир ба ченакњои маълумоти
электронї.
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;
Њозирғоиб кардани хонандагон;
Омода намудани ањли синф ба дарс.
2). Фаъолноккунии хонандагон: Ангезиши зењн. Дарсро аз гузоштани
масъала оғоз кунед. Бо саволњои зерин ба хонандагон мурољиат кунед:
 Дар хона компютер доред?
 Дар хотираи телефони мобилии волидонатон аксњои Шумо њаст?
 Аксњо ва маълумотњое, ки мо дар компютер ё телефон мебинем чї
гуна маълумот мањсуб меёбанд?
 Маълумоти электрониро бо кадом таљњизот ба ќаѓаз нашр мекунанд?
Оид ба саволњо каме муњокимаронї карда ба хонандагон доир ба фанни
таълимї низ бояд маълумот пешнињод намуд, зеро барои хонандагон дар соли
хониши нав дарси якум мебошад.
3). Шиносої бо мазмуни мавзўъ: Муаллим таърихи рўз ва мавзўъро ба тахтаи
синф навишта, ба хонандагон дар бораи зарурати њаётии омўзиши технологияи
њазорсолаи сеюм – технологияи иттилоотиро шарњ медињад.
Муаллим бояд нигоњдории маълумотро дар хотираи компютер ба тарзи сода
ва фањмо пешкаш намояд. Ахбори ќабулшаванда, додашаванда ва
коркардашаванда дар компютер ба намуди файл дар диски магнитии ғунҷоишаш
калон нигоњ дошта мешаванд, ки онро винчестр ё дискњои магнитии чандирї
меноманд.
Дискњо одатан, аз алюминий, шиша ё керамика (сафолї) иборат мебошанд,
ки бо ферромагнитики сифати баланд рўкаш шудаанд. Таркиби сатњи магнитї
мураккаб буда, одатан бо роњи пошдињї ё ҷазби вакуумї рўкаш мешавад.
Барои кори босифат ва устувори винчестер, аз чангу ғубор тоза нигоњ
доштани блоки дискњо ва саракњо муњим аст. Бо ин маќсад филтрњои барометрї
истифода мешаванд, ки фишори дохилї ва берунии блоки дискњоро баробар
менамоянд. Умуман, барои нигоњ доштани коршоямии тулонї ва устувори диск
бояд ба он њар ќадар камтар таъсиротњои механикї расонида шаванд - кушодани
ќуттии дискњо, кўшиши таъмир намудани онњо, танњо ба вайроншавии диск
оварда мерасонад. Ѓунљоиши ахбороти электронї дар винчестерњо аз 8 Гб
(гигабайт) то 2 Тб (тирабайт) мебошад, ки он аз хотираи оперативї ва корти
видеої вобастагї дорад.
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Аввалин Flash-ғункунандањо (ё флэш-дискњо), ки пластинањои флэшхотираро дар бар мегирифтанд, соли 2001 пайдо шуданд. Чунин таҷњизотњои
хурдакак ба овезањои калидњо (брелок) монанд буда, амалан ба сифати овезањо
низ истифода шуда метавонанд, лекин «истеъдоди» асосии онњо – ин нигоњдории
(муваќќатиии) иттилооти њаҷми нисбатан калондошта мебошад. Flashғункунандањои муосир аз 32 Мб то 32 Гб ва зиёда аз он иттилоотро нигоњ дошта
метавонанд. Бо баробари мунтазам арзон шудани нархи чунин таҷњизотњо
аксарияти истифодабарандагон ба онњо ањамияти махсус дода истодаанд.
Афзалияти асосии Flash-ғункунандањо – нархи нисбатан арзон, камвазнї ва
истифодабарии ќулайи онњо мебошад. Барои истифода намудани чунин таҷњизот,
ба USB-бандар пайваст намудани он кифоя мебошад. Суръати мубодилаи
иттилоот таќрибан ба 1 Мб/с баробар мебошад, ки асосан ба хусусиятњои худи
флэшхотира вобаста мебошад.
Љадвали 1.

4). Бозии «Анаграмма». Анаграмма - усулест, ки дар он љойи њарфњои калима
иваз мешавад, ки дар натиља калимаи нав ба вуљуд меояд. Хонандагон аз калима,
ё иборањои бе мазмун калима, ё иборањои мазмундор тартиб медињад.
Маќсадњои бозї:

Инкишоф додани тафаккури мантиќї;

Мустањкамкунии хотира

Ба хотир овардани мавзўњои пештар хондашуда

Бедор намудани шавќ

Ташаккул додани завќи љустуљў намуда ёфтан
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Ќадамњои истифода бурдани бозї:

Аз тарафи омўзгор вараќањои пешакї тайёркардашуда, ки дар
он калима, ё иборањои бемазмун тартиб додашуда ба хонандагон
таќсим карда мешаванд;

Хонандагон аз калима, ё иборањои бемазмун калимањои
дуруст тартиб медињанд;

Хонандагон
калимањои
тартибдодаашонро
муаррифї
менамоянд;

Хонандагоне, ки калима, ё ибораро дуруст ёфтаанд дар бораи
он маълумот медињанд.

Вобаста ба љавобњои хонандагон аз тарафи муаллим хол
гузошта мешавад.
Анаграммањо дар мавзўи «Номњои таљњизоти ниго»:

1. честевин

2. искд

4. miSDcro

3. флэш BUS

5. иттаф

• Љавобњои дуруст: 1) винчестер; 2) диск; 3) USB флэш; 4) microSD; 5) фитта.
Дар натиља хонандагон:

Калима, ё иборањои бе мазмунро хонда, мантиќан доир ба мавзўъ
калима, ё иборањои мазмундор тартиб медињанд;

Нуќтањои муњими мавзўъро ба хотир меоранд;

Дар бораи калима ё иборањо маълумот медињанд.
Тавсия ба омўзгор. Ин бозиро баъди гузаштани як боб, ё фасл бо маќсади
мустањкамкунии дарсњои гузашта низ гузаронидан мумкин аст. Вараќањоро бо
калима, ё иборањои бе мазмун мувофиќи синф ва мавзўъњо пешакї тартиб дињед.
Ин бозиро вобаста ба маќсад дар як чанд шакл гузаронидан мумкин аст:
инфиродї, дунафарї, дар гурўњњои хурд ва тамоми синф.
5). Мустањкамкунї.
1. Хотираи магнитии компютер чї ном дорад?
2. Файл чист?
3. Номи файл аз кадом унсурњо (элементњо) ташкил ёфтааст?
4. Роњи файл аз кадом унсурњо ташкил ёфтааст?
5. Нусхаи файл чист?
6. Аз нусхаи файл чї хел истифода бурдан мумкин аст?
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

Дар
бораи
нигоњдории
ахборот
дар
компютер
маълумот дода метавонад?
Ченаки электронии ахборотро муайян карда метавонад?
Дар бораи касби барномасоз
маълумоти сода дода метавонад?
Тарбияи
мењнатдўстиро
инкишоф дода метавонад?
Дарси 2.
Мавзўъ: «Шиносої бо муњаррири графикї»
Барнома: Бо муњарири графикї шинос шудан. Маълумот дар бораи
барномањои тањриргари графикї.
Салоњиятњо:
 Баъзе воситањои технологиро истифода бурда метавонад.
 Дар доираи мавзўъњои мањдуд ғояи навро эҷод 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 барномањои тањриргари графикї маълумот дода тавонад.
- Оиди истифодабарии компютер дар хољагии халќ наќл карда тавонад.
- Дар бораи касби омўзгори технологияи ахборотї маълумот дода
тавонад.
- Њангоми ба кор омода кардани компютер ба ќоидањои бехатарї риоя
карда тавонад.
Таҷњизоти зарурї: китоби дарсї, таљњизот: компютер, тахтаи
электронї, нурафзо, садобаландкунак (калонка), гўшкунак (наушник), фитањои
филмњои гуногун вобаста ба мавзўи таълим, маводњои мултимедии таълимї,
овезањо.
Методикаи таълим: Њангоми банаќшагирии дарс аз тавсияњои зерин
истифода бурда метавонед.
1). Ташкили дарс: Дар ин марњала корњои зерин ба роњ монда мешавад:
Тайёр намудани маводи хониш;
Њозир-ғоиб кардани хонандагон;
Омода намудани ањли синф ба дарс.
2). Такрори дарси гузашта: Дарсро аз гузоштани масъала оғоз кунед. Бо
саволњои зерин ба хонандагон мурољиат кунед:
 Хотираи магнитии компютер чї ном дорад?
 Файл чист?
 Номи файл аз кадом унсурњо (элементњо) ташкил ёфтааст?
 Роњи файл аз кадом унсурњо ташкил ёфтааст?
 Нусхаи файл чист?
Оид ба саволњо каме муњокимаронї кунед.
3). Шиносої бо мазмуни мавзўъ: Омўзгор баёни мавзўи навро бо навиштани
номи мавзўъ дар тахтаи синф оѓоз намуда, ба хонандагон муњиммияти омўзиши
барномањои тањриргари графикї ва намудњои онро маълумот пешкаш мекунад.
Дар шароити замони њозира истењсоли мањсулоти дараљаи љањонї танњо
дар таљњизоти мувофиќ бо истифодабарии васитањои њозиразамони
автоматикунонидашуда мумкин аст. Дар вазъияти њозира фаъолияти ягон
муассисаеро, ки бо тайёр намудани иншооти мураккаби техникї машѓул аст, бе
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истифодабарии компютерњо ва таъминоти пурќуввати программавї тасаввур
кардан имконнопазир аст. Зеро, онњо шакл ва мундариљаи лоињаро мутаносиб
пайваст намуда, равиши кор карда баромадан ва иљроиши хуљљатњои
тарњкаширо боз бењтар сохта, ташаккул медињанд.
Услубњои асосии графикї имкониятњои инкишофи эъљодии тарњкашњоро
мураккаб насохта, онро бой ва ѓанї мегардонанд, азбаски онњо дар ихтиёри худ
олотњои ќулайи дар истифодабарї содда ва технологияи баланддошта доранд,
ки бо ёрии онњо дар лоиња ѓояњои гурўњи лоињакашон ва талаботњои
супоришдињанда дар амал татбиќ карда мешавад. Дар асоси услубњои графикии
њаматарафа барои технологњо, тарњкашон, меъморон, схематехникон ва ѓайрахо
љойњои кории автоматикунонидашуда тайёр карда мешаванд.
Технологияњои навтарини компютерї олотњои замонавии асбобї,
программавї ва иттилоотиро пешнињод менамоянд, ки онњо фаъолияти
муњандисї-графикиро автоматї менамоянд. Айни хол, таъминоти ба кор
даровардан, баровардан, эъљодкунї, нигањдорї ва коркарди тарњњои объектњои
геометрї ва тасвирї бо василаи компютер, инчунин мављуд будани воситањои
тарњсозии объектњои геометрї ва ѓайра дар назар дошта шудааст.
Дар солњои охир бисёртар муносибати беназир нисбати автоматикунонии
фаъолияти тарњкашї маъмул гаштааст, ки асоси онро сохтани пешнињоди
сеченакаи геометрии тарњњои графикии мањсулот ташкил медидад. Рушду нумўи
њозираи технологияи компютерї имкониятњои номањдудро барои сохтани
тарњњои фазоии обектњо пешнињод менамояд, ки онњо сањењии њалли масъалањои
геометрї ва њалли вазифањои дигари тарњњои фазоиро таъмин менамоянд, ки он
имконият медињад то ба сатњи сифатан нави коркард гузашта тавонанд.
Бори аввал схемаю наќшањо бо ёрии мошин дар аввали солњои шастуми
асри 20 кашида шуда буданд. Инкишофи наќшакашии мошинї ба пайдоиши
олоти вориди графикї вобаста аст. Ваќте ки воситањои вориди графикї ва
дисплей њам ба вуљуд омаданд, наќшакашии мошинї хеле инкишоф ва ба таври
васеъ татбиќ ёфт. Њоло наќшакашии мошинї (компютерї) ба яке аз соњањои
нави истифодаи техникаи њисоббарорї табдил ёфтааст. Ин соња, ѓайр аз
воситањои техникї, љамъбасти воситањои барномавию забонњои графикиро дар
бар гирифта, сохтану хондани накшањо ва њалли оќилонаи масъалањои
графикии гуногунро ба љо меорад ва аз ин љињат яке аз ќисмњои системаи
автоматиконидашудаи лоињакаширо ташкил медињад.
Воситањои техникии вориди ахбороти графикї ташаккул ва хориљи
натиљањоро ба намуди тасвири графикї (наќша) ва ислоњу тањрири онро таъмин
менамоянд. Асоси ин воситањоро компютер ташкил медињад, ки одатан аз
олотњои вурудї, ахборот, сабт ва чопи он, хотира, олотњои вурудї иборат аст.
Ба воситаи компютер (дисплей) ахбороти графикию рамзї дар экран зоњир
мегардад. Пас онро тањрир намудан, имконияти нест кардани тасвир ё
мукаммал намудани он пайдо мешавад, яъне дисплей ба дастгоњи автоматї
мубаддал мегардад. Тасвирот дар дисплей дар натиљаи пайдарпай иљро шудани
як ќатор фармонњои мувофиќ кашида мешавад. Яке аз вазифањои таъмини
барномавии наќшакашии компютерї интиќоли маълумот байни барномањои
амалї ва асбобњои олоти акскунандаи ахбороти графикї мебошад. Бо ин маќсад
комплекси барномањои махсус тартиб дода мешавад, ки якљоя дар пакетњо
љойгиранд. Бештар пакетњои AutoCAD, КОМПАС-3D ва Соге1 Draw,
ArchiCAD, 4DCinema маъмуланд.
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4). Мустањкамкунї. Бо истифода аз методи чархи аќидањо муаллим ба
хонандагон номбар кардани намудњои барномањои графикиро хоњиш мекунад, ки
дар бораи он барномањо маълумоти кўтоњ дињанд.

Paint

БАРНОМАЊОИ
ТАЊРИРГАРЇ
ГРАФИКЇ

5). Дарсро љамъбаст намуда, зањмати хонандагонро ќадр кунед.
6). 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

Дар
бораи
барномањои
тањриргари
графикї
маълумоти
сода
дода
метавонад?
Оиди
истифодабарии
компютер дар хољагии халќ
эљодкорона
наќл
карда
метавонад?
Дар бораи касби омўзгори
технологияи ахборотї ба
таври содда маълумот дода
метавонад?
Њангоми ба кор омода
кардани
компютер
ба
ќоидањои бехатарї карда
метавонад?
Дарси 3.
Мавзўъ: «Шиносої бо муњаррири матнї»
Барнома: Шиносої бо муњаррири матнї. Шиносої бо фаъолияти
коргароне, ки бо компютер сарукор доранд.
Салоњиятњо:
 Баъзе воситањои технологиро истифода бурда метавонад.
 Дар доираи мавзўъњои мањдуд ғояи навро эҷод карда метавонад.
 Доир ба баъзе касбњо маълумот дода метавонад.
Маќсадњои дарс:
- Дар бораи тањриргари матнии блокнот ва Microsoft Office маълумот дода
тавонад.
- Љињатњои фарќкунандаи маљмўи барномањои “Microsoft Office”-ро шарњ
дода тавонад.
- Оиди касби лаборант - коргузор маълумот дода тавонад.
Таҷњизоти зарурї: китоби дарсї, таљњизот: компютер, тахтаи электронї,
нурафзо, садобаландкунак (калонка), гўшкунак (наушник), фиттањои филмњои
гуногун вобаста ба мавзўи таълим, маводњои мултимедии таълимї, овезањо.
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-ғоиб кардани хонандагон;
Омода намудани ањли синф ба дарс.
2). Такрори дарси гузашта: Дарсро аз гузоштани масъала оғоз кунед. Бо
саволњои зерин ба хонандагон мурољиат кунед:
 Копютерњо барои иљрои кадом амалњо пешбинї шудааст?
 Барномањои тањриргарї графикиро номбар кунед?
 Таъйиноти тањриргари графикии Pаint аз чї иборат аст?
 Дар бораи барномаи АutoCAD, ArchiCAD, 4DCinema маълумот
дињед?
3). Шиносої бо мазмуни мавзўъ: Муаллим дар лексияи хурди худ дар бораи
барномањои тањриргари матнї ва истифодаи он дар њаёти рўзмарраро маълумот
медињад. Блокнот шакли стандартии барномаи содатарини тањриргари матнї
мебошад. Дар ин барнома миќдори мањдуди иљрои вазифањои тањриркунї мављуд
мебошад. Дар оинаи кории Блокнот ахбороти графикиро љо дода намешавад.
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Дастаи барномањои Microsoft office асосан барои коркарди маълумоти
электронї пешбинї шудааст. Дар дастаи мазкур барномањои Microsoft Word
барои омода намудани њуљљатњои матнї, Microsoft Exel барои омода намудани
љадвалњо, диаграммањо ва њисобкунињои муњосибї, Microsoft PowerPoint барои
омодакунї ва намоиши муаррифињо ва дигар барномањои муфид љой дода
шудааст.

Бо боварии том метавон гуфт, ки соњаи аз њама васеътарини тадбиќи
компютерњо ин сохтан ва нигоњдории њуҷҷатњои матнї аст. Дар њаќиќат, ќисми
зиёдтарини компютерњои ҷањони имрўза ба офариниши мактубњо, факсњо,
маќолањо, роману достонњо, бланкањо, њисоботњо ва ғайра банданд. Барои тайёр
намудани ин гуна њуҷҷатњо программањои махсус хизмат мерасонанд, ки онњоро
тањриргарони матнї мегўянд. Дар байни тањриргарони матнї программаи
Microsoat Word барои Windows (Microsoft Word for Windows), ки онро MS Word ё
кўтоњтар Word њам ном мебаранд, тањриргари аз њама пуриќтидортарин ва
машњуртарин ба њисоб меравад. Ин программаро, ки вазифањои беандоза зиёдро
иҷро карда метавонад, протсессори матнї њам мегўянд. Протсессори Word ба
дастаи программањои Microsoft office дохил мешавад. Бо ёрии ин программа
амалиёти зеринро иҷро намудан мумкин аст:

дохилкунии матни њуҷҷатњо ба воситаи клавиатура

истифодабарии њуруфњои гуногуни андозаашон тағйирёбанда

тањрири матни њуҷҷатњо

ба таври автоматї ислоњкунии хатогињои орфографї ва грамматикии
дар матни њуҷҷатњо содиркардашуда

форматкунонии (ќолиббандї, батартиборї) матни њуҷҷатњо

дар матни њуҷҷатњо истифодабарии ҷадвалњо, диаграммањо ва графику
расмњои гуногун

ба матни њуҷҷатњо илова намудани объектњои ба воситаи дигар
программањои амалї сохташуда

дар диск сабт намудани матни њуҷҷатњои дохилкардашуда

нусхабардории матни њуҷҷатњо ва бо дигар ном сабт намудани онњо

дар ќоғаз чоп намудани матни њуҷҷатњо ва ғайра.
Барои ба кор даровардани Word якчанд усулњо мавҷуд аст:
 Истифодабарї аз Менюи асосии Windows бо пахши яккаратаи муш:
Пуск (Оғоз – Start) >> Программы (Программањо -Programs) >>MS
OFFICE >> Microsoft Word
 Истифодабарї аз папкаи Компютери ман бо пахши дукаратаи муш:
Мой компютер (Компютери ман - My computer) >>Диск С: (Диски С: Drive С:) >> Program Files >> Microsoft Office >> Office >> Winword
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 Истифодабарї аз равзанаи Роњбалад (Проводник – Windows
Explorer): Пуск >> Программы >> Проводник >> Диск C: >> Program Fillеs
>> Microsoft Office >> Office >> Winword (Оғоз >>Программањо
>>Роњбалад >>Диски С: >>Program Files >> Microsoft Office >>Office >>
Winword)
 Истифодабарї аз равзанаи Мизи корї. Агар дар Мизи кори папкаи
MS Word мавҷуд бошад, он гоњ бо ёрии пахши дукаратаи муш онро
кушода, баъд аз дохили равзанаи он файли иҷрошавандаи Winword-po ба
кор даровардан мумкин аст.
 Истифодабар аз файли дилхоњи ба воситаи MS Word сохташуда.
Агар дар равзанаи фаъол (Мизи кори ё папкаи дилхоњ) ба нишонаи ягон
файли ба воситаи Word сохташуда бо ёрии муш таъсири дукарата расонем, он гоњ
дар экран аввал равзанаи программаи MS Word ва баъд дар дохили он равзанаи
њуҷҷати ин файл кушода мешавад.
Ба ғайр аз усулњои номбаркардашуда боз усулњои сершумори дигари
кушодани равзанањои программањои системаи оператсионии Windows, дар њолати
хусусї MS Word, вуҷуд доранд. Масалан, командаи Пуск>>Документы>>...
(Оғоз>>Њуҷҷатњо>>..) имконият медињад, ки равзанаи яке аз 15 њуҷҷати охирини
коркардашуда кушода шавад. Интихоби ин ё он усули кушодани равзанаи MS
Word аз одат ва характери истифодабарандаи компютер вобаста аст. Ба
истифодабаранда кадом усуле, ки осонтар ё кулайтар намояд, аз њамон метавонад
истифода барад.
Барои корро бо Word ба охир расонидан, кифоя аст, ки дар Сатри
сарлавњаи программа тугма (Х) пахш карда шавад. Корро бо программаи Word
њамчунин
бо
истифодабарии
командаи
зерини
программа Файл
>>Выход (Файл >> Хориҷшавї - File >> Exit) ё пахши якҷояи тугмањои Alt + F4 и клавиатура анҷом додан мумкин аст. Агар шумо пешакї таѓйиротњои охирини
файли тањрирнамудаи њуҷҷатро дар диск сабт накарда бошед, он гоњ программаи
Word ба воситаи равзанаи диалогии махсус шуморо дар ин хусус огоњ месозад.
Барои сабткунї шумо бояд тугмаи командавии Да (Ња - Yes), барои сабт
накардани њуҷҷат тугмаи Нет (Не - No) ва барои аз программаи Word хориҷ
нашудан бошад, тугмаи Отмена (Бекоркунї - Саncel)-ро пахш намоед.

4). Бозии «Калимањоро љобаљо гузор».
Дар бозии «Калимањоро ҷобаҷо гузор!» каимањои парокандаи љумлањо аз рўи
мантиќ љобаљо гузошта мешаванд.
Маќсадњои бозї.
 Инкишоф додани хотира ва фикрронии хонандагон;
 Ташаккул додани тафаккури мантиќии хонандагон;
 Водор намудани хонандагон ба мулоњизаронї ва хулосабарорї.
Ќадамњои истифода бурдани бозї.
 Аз тарафи муаллим дар тахтаи синф љумлањои калимањояшон пароканда
навишта мешавад, ки дар худ ягон иќтибос, мавзўъ, ё ќоидањои техникаи
бехатариро таҷассум менамояд.
 Ба хонандагон вазифа дода мешавад, ки аз љумлаи нодуруст љумлаи
мантиќан дурустро тартиб дињанд;
 Хонандагон дар дафтари кории худ ҷумларо бо тартиби дуруст
менависанд. Хонандагон љумлањои тартибдодаашонро мехонанд ва
мазмуни он шарњ дода мешавад.
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Намунаи 1.

Матнї барномаи Microsoft тањриргари
Word мебошад.
Љавоби дуруст:

Microsoft Word барномаи тањриргари
матнї мебошад.
Намунаи 2.

Содатарин матнии блокнот
тањриргарї мебошад.
Љавоби дуруст:

Блокнот тањриргари матнии
содатарин мебошад.
Дар натиља хонандагон:
 Маводро бо диќќат хонда, мантиќан фикр мекунанд;
 Мавзуъњои гузаштаро ба хотир меоранд;
 Мустаќилона ва дар гурўњ кор мекунанд.
Тавсия ба омўзгор: Ин бозиро њам дар шакли кори гурўњї ва њам дар шакли кори
инфиродї гузарондан мумкин аст. Инчунин ин бозиро дар марњилањои гуногуни
дарс гузаронидан мумкин аст.
5). Мустањкамкунї:
 Дар бораи барномаи тањриргари матнии содатарин маълумот дињед?
 Барномањои маљмўи «Microsoft Office»-ро номбар кунед?
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 Дар бораи барномаи тањриргари матнии маъмултарин дар љањон маълумот
дињед?
6). Дарсро љамъбаст намуда, зањмати хонандагонро ќадр 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).
Фаъолият

метавонад

ќисман
метавонад

наметавонад

Дар
бораи
тањриргари
матнии блокнот ва Microsoft
Office
маълумот
дода
метавонад?
Эљодкорона
љињатњои
фарќкунандаи
маљмўи
барномањои
“Microsoft
Office”-ро
шарњ
дода
метавонад?
Доир касби лабарант коргузор маълумоти
сода
дода метавонад?
Тест
1. Ахбори ќабулшаванда, додашаванда ва коркардшаванда дар компютер ба
намуди файл дар диски магнитии ғунҷоишаш калон нигоњ дошта мешавад, онро чї
меноманд?
а) винчестр ё дискњои магнитии чандирї
б) дискњои магнитии бечандир
в) диски Д
2. Дискњои магнитии
истифода мебаранд?
а) аз 8 Гб то 2 Тб
б) аз 5 Кб то 90 Кб
в) аз 30 Мб то 900 Мб

(миќнотисии оњанрабо) дорои чанд ченаки электронї

3. 1 дюйм ба чанд мм баробар аст?
а) 2,54 мм
б) 2,36 мм
в) 1,64 мм
4. Пайдарпайии рамзњои гуногун, ки дар диски магнитї сабт шудааст, чї
меноманд?
а) файл
б) диск
в) флэшка
5. Нишондињандаест, ки дар он ҷо номи файл, маълумотњои гуногун дар бораи
файл, андозаи файл, сана ва ваќти тартиб додани файл, хусусиятњои файл, яъне
маълумотњои махсус нигоњ дошта мешавад, чист?
а) таркиб (свойства)
б) диск
в) флэшка
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6. Пайдарпай номбар кардани номи дисковод, фењрист, зерфењрист ва ғайра, ки бо
хати моил ҷудо карда шудааст, чист?
а) роњи файл
б) нигоњдорї
в) васеъшавї
7. Номи дисковод одатан бо њарфњои лотинї ишора мегардад, ки баъди онњо чї
гузошта мешавад?
а) аломати баён
б) аломати ҷамъ
в) аломати тарњ
8. Дисководњо дар дискњои чандир бо кадом њарфњо ишора карда мешавад?
а) А:, В:
б) а, б
в) А:, А:
9. Дар винчестр бо кадом њарфњо ишора карда мешавад?
а) С:, D:
б) А., В
в) А, Ф.
10. Чї гуна шумораи дилхоњро дар номи файл дар назар дорад?
а) *
б) +
в)11. Тасвири расм аз чињо иборат аст?
а) аз нуќтањои алоњида
б) аз нуќтањо
в) аз нуќтањои калон
12. Нуќтаи хурдтарин, ки дар пардаи компютер тасвир карда мешавад, чї ном
дорад?
а) пиксел
б) њиљо
в) символ
13. Матни чопї дар чї акс меёбад?
а) равзанаи компютер (экран)
б) пардаи компютер
в) мизи корї
Эзоњ: Љавобњои дурусти тестњо варианти “а” мебошанд.
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Дарси 4.
Мавзўъ: «Њифзи табиат дар саноати љангалпарварї ва чўбгарї. Муносибати
эњтиёткорона нисбати техника, таљњизот, асбоб ва масолењ»
Барнома: Њифзи табиат дар саноати љангалпарварї ва чўбгарї. Муносибати
эњтиёткорона нисбати техника, таљњизот, асбоб ва масолењ.
Салоњиятњо:
 Баъзе воситањои технологиро истифода бурда метавонад.
 Дар доираи мавзўъњои мањдуд ғояи навро эҷод 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 љангал - манбаъи мањсулоти чўбї маълумот дода тавонад.
- Дар бораи сохтан ва масолењи истифодабарандаи дастгоњњо, таљњизот,
асбобњо маълумот дода тавонад.
- Дар бораи арзиши маснуот вобаста ба талаботи бозор таѓйир ёфтани
онро бадоњатан њисоб карда тавонад;
- Дар бораи касби љангалбон маълумоти содда дода тавонад.
- Тарбияи њифз намудани табиат ва љангалро тавонад.
Таҷњизоти зарурї: китоби дарсї, овезањо оид ба њифзи табиат, муносибати
эњтиёткорона нисбат ба техника.
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-ғоиб кардани хонандагон;
Омода намудани ањли синф ба дарс.
2). Такрори дарси гузашта: Дарсро аз гузоштани масъала оғоз кунед. Бо
саволњои зерин ба хонандагон мурољиат кунед:
 Дар бораи барномаи тањриргари матнии содатарин маълумот дињед?
 Барномањои маљмўи «Microsoft Office»-ро номбар кунед?
 Дар бораи барномаи тањриргари матнии маъмултарин дар љањон маълумот
дињед?
Оид ба саволњо каме муњокимаронї намуда, донишњои аз дарсњои гузашта
гирифтаи онњоро ба хотирашон оваред.
3). Шиносої бо мазмуни мавзўъ: Сўњбат дар бораи њифзи табиат дар саноати
љангалпарварї ва чўбгарї, муносибати эњтиёткорона нисбати техника, таљњизот,
асбоб ва масолењ.
Табиат моро ињота кардааст ва он ба воситаи ќонунњо њифз карда мешавад.
Кодексњо оид ба Замин, об ва Ҷангал ҷорї карда шудааст. Истилоњи «Кодекс»
лотинї буда, маънояш китоб мебошад. Китобест, ки маҷмўи ќонунњои ба ягон
соњаи њаёт ва фаъолияти инсон вобастаеро фаро мегирад. Ин ќонунњо моро
водор месозанд, ки нисбати Замин, об, њаво, ҷангал, њайвоноту наботот ва
канданињои фоиданок эњтиёткорона муносибат кунем.
Захирањои замин беохир нестанд. Дар њаво бо гузаштани ваќт миќдори
оксиген кам гашта, микдори газњои зараровар ва моддањои зањрнок зиёд
мешаванд. Њосилхезии замин паст шуда, об ифлос мегардад ва њайвоноту
наботот камёфт мешаванд. Њамаи ин инсонро водор месозад, ки ояндаро фикр
кунад.
Саноати ҷангалпарварї аз идора ва корхонањои вилоятии хоҷагии ҷангал ва
ҷангалпарварии ноњиявї таркиб ёфта, ба истифодаи ҷангал, барќарор ва
муњофизати он машгул аст.
Хоҷагињои ҷангалпарварї буридани дарахтњоро аз рўйи тартибу ќоидаташкил
карда, ба масрафкунандагон мефиристанд. Дар ҷойњои холишуда дарахт
мешинонанд, тухми дарахтонро ҷамъ намуда, растанињои ҷавонро месабзонанд,
заминњоро барои шинонидани дарахт омода сохта, ҷангалро аз сўхтор њимоя
мекунанд, буттамева ва растанињои шифобахшро мечинанд. Дар хоҷагињои
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ҷангалпарварї аз чўб, реша, шох, баргњою пўстњо баъд аз коркард зифт,
скипидар, орди витаминї, парахаи технологї барои тањияи ДСП ва дигар
мањсулотњо тайёр мекунанд. Пўстлохи дарахтро бурида, ќатрон ҷамъ мекунанд,
ки аз он канифол њосил мешавад.
Дар хоҷагии ҷангалпарварї ҷангалбонон, мутахассисон ва коргарони касби
гуногун дошта аз ќабили ронандаи мошини дарахтафтон ва дарахтшинон,
ронандаи дарахтборкун ва дарахткашон ва гайра кор мекунанд.
Саноати чўбкорї ба истењсоли чўбу тахта, плитањо ва маснуоти гуногун
машѓул аст. Дар ин ҷо мутахассисони соњањои челонгарї, дуредгарї ва гайрањо
кор мекунанд.
Муаллим бо маќсади интихоби касби хонандагон дар бораи фаъолияти касби
“љангалбон” ва устои мебелсоз маълумот медињад.
4). Методи “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 њавсманд 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. ________________.
Намуна аз «Касбу њунар барои писарон» барои синфи 6
Мавзўъ: Муносибати эњтиёткорона нисбати техника, таљњизот, асбоб ва
масолењњо.
1. Техника.
2. Тезкор, фоидаовар.
3. Ба наќша мегиранд, риоя мекунанд, месозанд.
4. Бо техника ашё месозанд.
5. Дастгоњ.
Дар натиља хонандагон:
 фикру мулоњизањояшонро хаттї ифода менамоянд;
 ба ќисматњои асосии мавод диќќат доданро ёд меиранд;
 маводи навро хубтар ба хотир мегиранд;
 маводи навро тањлил карда, хулоса мебароранд.
Њангоми навиштани синквейн диќќат дињед, чизњои муњими
мавзўъ ќайд карда шаванд.
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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.
5). Кори амалї: Муаллим хонандагонро ба ду зергурўњ таќсим карда кори
амалиро супориш медињад:
Ќадам ба ќадам тарзи муайян кардани намуди дарахтонро нишон дињед.
Ќадамњо:
Зергурўњи якум.
Њисоби арзиши аслї ва даромад барои сохтани маснуот
1. Моддањои хароҷотро нависед.
2. Харҷро мувофиќи моддањо муайян созед.
3. Њамаи онро њисоб кунед.
4. Нархи маснуотро аниќ гардонед.
5. Даромадро њисоб кунед.
6. Тањлил кунед, ки даромадро чї тавр зиёд кардан мумкин аст.
Зергурўњи дуюм.
Омўхтани чўбу тахта
1. Аз рўйи ҷадвал ва намунањо намуди чўбу тахтаро муайян кунед ва роњњои
истифодаи онро гўед.
2. Ғафсї ва бари чўбу тахтаро чен кунед.
6). Мустањкамкунї.
 Барои чї маснуот арзиш пайдо мекунад?
 Нарх аз арзиш чї фарќ дорад?
 Муносибати хунукназарона ба дастгоњ, асбобњо ва масолењ ба чї оварда
мерасонад?
 Аз пасмондањо чї хел даромад гирифтан мумкин аст?
 Арзиши маснуот ба чињо вобаста аст?
 Даромадро чї гуна њисоб мекунанд?
 Бо кадом наќлиёт чўб ба дастгоњи арракун оварда мешавад?
 Дастгоњи арракунро чй тавр мефањмед?
 Аробачањо барои чй лозиманд?
 Бо дастгоњи арракун чї тавр тахта њосил мекунанд?
7). Дарсро љамъбаст намуда, зањмати хонандагонро ќадр кунед.
8). 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).
ќисман
Фаъолият
метавонад
наметавонад
метавонад
Дар бораи љангал - манбаъи
мањсулоти чўбї маълумот
дода метавонад?
Дар бораи сохтан ва масолењи
истифодабарандаи дастгоњњо,
таљњизотњо, асбобњо маълумот дода метавонад?
Дар бораи арзиши маснуот
вобаста ба талаботи бозор
таѓйир ёфтани онро эљодкорона њисоб карда метавонад?
Дар бораи касби љангалбон
маълумоти
содда
дода
метавонад?
Тарбияи њифз намудани табиат ва љангалро метавонад?
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Дарси 5.
Мавзўъ: «Нуќсонњои чўб»
Барнома: Муайян намудани нуќсонњои чўб: чашмак, каљќабатї, каљї,
дилаки дуќабата, маѓзи сохта, дарз, ќатронкиса, касалии саратон, пўсандагї,
кирмхўрдагї.
Салоњиятњо:
 Баъзе воситањои технологиро истифода бурда метавонад.
 Дар доираи мавзўъњои мањдуд ғояи навро эҷод 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 лаборанти муайянкунандаи беморињои дарахтон
маълумоти сода дода тавонад.
- Тарбияи њифз намудани дарахтонро беморшавї ба таври сода риоя
карда тавонад.
Таҷњизоти зарурї: китоби дарсї, овезањо оиди нуќсонњо ва касалињои
дарахт.
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-ғоиб кардани хонандагон;
Омода намудани ањли синф ба дарс.
2). Такрори дарси гузашта: Дарсро аз гузоштани масъала оғоз кунед. Бо
саволњои зерин ба хонандагон мурољиат кунед:
 Барои чї маснуот арзиш пайдо мекунад?
 Нарх аз арзиш чї фарќ дорад?
 Муносибати хунукназарона ба дастгоњ, асбобњо ва масолењ ба чї оварда
мерасонад?
 Аз пасмондањо чї хел даромад гирифтан мумкин аст?
 Арзиши маснуот ба чињо вобаста аст?
 Даромадро чї гуна њисоб мекунанд?
 Бо кадом наќлиёт чўб ба дастгоњи арракун оварда мешавад?
 Дастгоњи арракунро чї тавр мефањмед?
 Аробачањо барои чї лозиманд?
 Аз дастгоњи арракун чї тавр тахта њосил мекунанд?
Оид ба саволњо каме муњокимаронї намуда, донишњои аз дарсњои гузашта
гирифтаи онњоро ба хотирашон оваред.
3). Шиносої бо мазмуни мавзўъ: Муаллим дар лексияи хурди худ дар бораи
муайян намудани нуќсонњои чўб: чашмак, каљќабатї, каљї, дилаки дуќабата, маѓзи
сохта, дарз, ќатронкиса ва ѓайрањо барои хонандагон маълумот медињад.
Њамаи дарахтон чашмак доранд. Ин яке аз пањнгаштарин нуќсони чўб ба
њисоб меравад. Асоси чашмакњо шохњои дарахтон мебошанд. Онњо њамеша назар
ба чўб сахттар ва рангашон сиёњтобтар шуда, дар атрофи худ нахњои каҷу килеб
доранд.
Каҷќабатї иллати мағзи чўб буда, лифњо дар танаи дарахт каҷ мехобанд.
Дар ваќти хушккунї он тоб мепартояд. Буридани каҷќабатї мушкил мебошад,
зеро барќади нахи мулоим мешиканад.
Каҷї ба ҷойгиршавии мавҷи нах вобаста буда, асосан дар ќисми зертанаи
дарахт (хусусан тўс) дида мешавад. Каҷї ба дарахт зебої мебахшад, лекин
коркарди онро душвор мегардонад.
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Дилаки дуќабата дар ваќти кўндаланг буридани танаи дарахт дар ҷойи
саршавии дуќабатагї пайдо мешавад. Њалќањои солона дар ин ҷо намуди тухм
доранд. Дар байни ду дилаки чўб пўсидагї ба амал меояд.
4). 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 рўйхат 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).
Намуна.
7. Нуќсони чўбу тахта сифати онро паст мекунад.
8. Њамаи дарахтон чашмак доранд.
9. Буридани нуќсони каљќабатї мушкил мебошад.
10. Дар њамворї танаи дарахтони сўзанбарг ќатрон пур намешавад.
11. Дар ваќти буридани кўндалангї њалќаи солона намуди тухмро дорад.
12. Њашаротњои дар зери пўсти дарахт љойгиршуда ба дарахт фоида
доранд.
«ња»
«не»
Нуќсони чўбу тахта сифати онро паст
Њамаи дарахтон чашмак доранд.
мекунад.
Буридани нуќсони каљќабатї мушкил
Дар њамворї танаи дарахтони
мебошад.
сўзанбарг ќатрон пур намешавад.
Дар ваќти буридани кўндалангї њалќаи Њашаротњои дар зери пўсти дарахт
солона намуди тухмро дорад.
љойгиршуда ба дарахт фоида доранд.
Дар натиља хонандагон:
 дарсњои гузаштаро ба хотир меоранд;
 донишњои мављудаашонро мустањкам мекунанд;
 дар гурўњ кор карда, фикри якдигарро гўш мекунанд;
 бо њамдигар мубоњиса менамоянд.
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. Гурўње, ки соњиби холњои зиёд мегардад, ѓолиб мебарояд.
Њангоми дар шакли бозї, ё мусобиќа гузаронидани ин усул, хонандагони
фаъолро ба гурўњњо баробар таќсим намоед.
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5). Кори амалї: Муаллим ба хонандагон ошкор кардани нуќсонњои
дарахтро њамчун кори амалї супориш медињад:
Ќадамњо:
4. Омўхтани наќшањое, ки нуќсонњои дарахт дар онњо инъикос ёфтаанд.
5. Ба дафтар нишонањои асосї ва нуќсонњои дарахтро нависед.
6. Намунањои дарахтњои гуногуни нуќсондорро дида бароед ва номи онњоро
нависед.
6). Мустањкамкунї.
 Зери мафњуми нуќсонњои дарахт чиро мефањмед?
 Намудњои нуќсонњои дарахтонро номбар кунед?
 Нуќсони дарахт ба сифати маснуот чї гуна таъсир мерасонад?
7). Дарсро љамъбаст намуда, зањмати хонандагонро ќадр кунед.
6). 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).
ќисман
Фаъолият
метавонад
наметавонад
метавонад
Дар бораи нуќсонњои чўб
маълумот дода метавонад?
Дар
бораи
беморињои
дарахтон бадоњатан маълумот дода метавонад?
Дар бораи касби лаборанти
муайянкунандаи беморињои
дарахтон маълумоти сода
дода метавонад?
Тарбияи
њифз
намудани
дарахтонро аз беморї ба
таври сода риоя карда
метавонад?
Дарси 6.
Мавзўъ: «Тайёркунии масолењњо аз чўбу тахта. Истењсол ва истифодаи
масолењи чўбу тахта»
Барнома: Тайёркунии масолењњо аз чўбу тахта. Истењсол ва истифодаи
масолењи чўбу тахта.
Салоњиятњо:
 Баъзе воситањои технологиро истифода бурда метавонад.
 Дар доираи мавзўъњои мањдуд ғояи навро эҷод 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:
- Пайдарпайии таёркунии масолењи чўбу тахтаро маълумот дода
тавонад.
- Дар бораи рамаи дарахтбурї маълумот дода тавонад.
- Асбобњо барои чен кардани чўбњоро эљодкорона истифода бурда
тавонад.
- Дар бораи мутахассиси соњаи хољагии љангал «Таксатор» маълумот
дода тавонад.
- Ба сарфакорї дар раванди омодасозии масолењи чўбу тахта риоя карда
тавонад.
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Таҷњизоти зарурї: китоби дарсї, асбобњои барои чен кардани чўбњо,
овезањои аррањои занљирї, наќшаи буриши кўндалангии ѓўлачўб, наќшаи рамаи
дарахтбурї, наќшаи њосил шудани тахтањои дар дастгоњи тахтабур њосилшуда.
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-ғоиб кардани хонандагон;
Омода намудани ањли синф ба дарс.
2). Такрори дарси гузашта: Дарсро аз гузоштани масъала оғоз кунед. Бо
саволњои зерин ба хонандагон мурољиат кунед:
 Зери мафњуми нуќсонњои дарахт чиро мефањмед?
 Намудњои нуќсонњои дарахтро номбар кунед?
 Нуќсони дарахт ба сифати маснуот чї гуна таъсир мерасонад?
Оид ба саволњо каме муњокимаронї намуда, донишњои аз дарсњои гузашта
гирифтаи онњоро ба хотирашон оваред.
3). Шиносої бо мазмуни мавзўъ: Дар лањзаи баёни мавзўи нав муаллим
метавонад аз усули «Намоиши кубї» истифода намояд. 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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Тасвир

Муќоиса

Таассурот

Тањлил

• Дар бораи ин ашё, калима, ибора ё мафњум андеша кунед, кадом
сифат ва хосиятњоро ҷудо карда метавонед?

• Ба чї монанд аст, аз чї фарќ мекунад, сифат ва хусусиятњои
мафњуми муќоисашавандаро номбар кунед

• Дар шумо чї гуна њиссиёт ва эњсосот пайдо мешавад, шояд ба
дигар ашё алоќаманд бошад

• Мафњум, ё ашёро ба ќисмњои таркибї људо кунед, љузъиётњои
асосї ва дуюминдараљаро муайян кунед

• Дар кадом њолатњо истифода мешавад, дар куљо истифода
шуданаш мумкин аст, шумо онро чї гуна истифода мекунед,
шумо бо он чї кор карда метавонед, дастури истифодаашро
Истифода тартиб дињед.

Далел

• Далел биёред, ки дар кадом њолат хуб ё бад аст, хусусиятњои
мусбату манфии мафњум, ё ашёро номбар кунед

Намунаи 1. «Тайёркунии масолењ аз чўбу тахта».
Ангезиши зењн. Савол? Ба фикри Шумо, зери мафњуми тайёркунии масолењ
аз чўбу тахта чиро мефањмед?
Хонандагон аќидањояшонро менависанд. Сипас, дар пањлўњои куб
аќидањояшонро мувофиќи мафњумњои он ќайд мекунанд.
1. Тасвир. Аз дарахт чўбу тахта њосил мекунанд.
2. Муќоиса. Дарахт ба бутта монанд аст. Аз танаи дарахт чўбу тахта њосил
мекунанд, аз танаи бутта тахта њосил намешавад. Ќади дарахт нисбат ба бутта
бузургљусса мебошад.
3. Таассурот. Дарахт њаворо тоза мекунад.
4. Тањлил. Дарахтњо гуногун мешаванд: сўзанбарг ва пањнбарг.
5. Истифода. Чўбу тахтаи дарахтро дар сохтмон истифода мебаранд. Аз ѓўлачўб
девори иморатњои чўбин, маснуоти гуногуни сохтораш чўбин ва чўбу тахта њосил
карда мешавад. Ѓўла барои истењсоли шпон (вараќаи тунук - фанера) лижањо ва
ќалам истифода бурда мешавад.
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6. Далелњои тарафдору муќобил. Аз чўб тахта њосил мекунанд. Тахтањоро барои
сохтани тару тиреза, миз, фарши хонањо истифода мебаранд. Чўби чортарош дар
толорњо, фарши хонањо ва ѓайра истифода мешавад. Чўби чортарош дар шакли
шпал дар таги релси роњи оњан гузошта мешавад.
Дар натиља хонандагон:
 масъларо 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, тасаввурот, тањлил, истифода, далел»-ро нафањманд
вобаста ба маќсад ва мавзўи дарс барои њар як пањлўи 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).
Инчунин маълумоти зеринро низ ба хонандагони синф пешнињод карда
метавонад.
Њар як дарахт дар атрофи худ иќлими махсус бунёд мекунад, ки дар натиҷаи
алоќамандии он ба дунёи растанињо ва њайвонот инкишоф меёбад.
Дарахтон чунин хосияте доранд, ки онњо оксиген њосил намуда, гази
карбони зарарнокро мебаранд. Агар дар натиҷаи буридани дарахт ва сўхтор
ҷангал нобуд шавад, он гоњ моњияту арзиши њар як дарахт равшан мегардад.
Барои сохтани иншоотњо ва маснуоти аз чўбу тахтагї фаќат аз дарахтони ба
воярасида ва ҷинси мувофиќ, ки синну соли онњо аз 80 то 120 сол мебошад,
истифода карда мешавад. Буридани дарахти ба воярасидаро мутахассиси соњаи
хоҷагии ҷангал «Таксатор» иҷозат медињад. Калимаи «таксия»-аз забони немисї
гирифта шуда, маънояш бањодињї ба дарахтони ба воярасида мебошад. Дарахтњо
танњо бо иҷозати органњои муњофизати ҷангал бурида мешаванд.
Дар синфи V шумоён бо намудњои асосии чўбу тахта шинос шудед, ки ба
онњо чўби чортарош, чўби чортароши кўтоњ, тахтањои буридашуда ва тахтањои
буриданашуда дохил мешаванд. Чўбу тахта дар натиҷаи барќад ва кўндаланг арра
кардани ғўлачўбњо тавассути дастгоњи арракун истењсол карда мешавад.
Ғўлачўбњо ба дастгоњи арракун ба воситаи занҷирњои ғўлачўбкаш дода мешаванд.
Дастгоњи арракун аз якчанд адад арраи тасмагї, ки дар рамка мустањкам карда
шудааст, иборат мебошад. Ҷамъи аррањо дар рамка дар масофаи муайян васл
гардида, барои буридани тахтањои ғафсиаш муайян хизмат мекунанд. Арра дар
равонкунандаи мустањкам карда мешавад ва он ба воситаи механизми кривошипу
ползуни ба таври амудї боло ва поён њаракат мекунад. Арра њаракатро аз
муњаррик мегирад. Аз тарафи пеш ва ќафои рамаи ғўлабур наварди чиндори
дутарафа васл карда шудааст. Пеш аз рама ва баъд аз он дар релсњо аробача васл
карда шудааст, ки барои ҷойгиршавии ғўлачўб ва тахта хизмат мекунад.
Тартиби кори дастгоњи тахтабур чунин аст: ғўлачўбро чўбкаш ба болои
рамаи аробача мепартояд ва онро байни ду наварди чиндори чархзананда тела
медињад. Навардњо чўбро дошта, онро ба рамкаи аррадор, ки ба болою поён
њаракат мекунад, медињанд. Аррањо ғўлачўбро дар шакли тахтањо мебуранд.
Масолењи асосї, ки дар дастгоњи тахтабур истењсол карда мешавад, тахтањо ва
чўбњои чортарош мебошанд. Тахтањо дар шакли буридашуда ва буриданашуда
тайёр карда мешаванд.
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4). Кори амалї: Муаллим ба хонандагон омўхтани намудњои ғўлачўбро њамчун
кори амалї супориш медињад:
Ќадамњо:
1. Ќутри ғўларо дар ќисми болоии буриш муайян намуда, ќутри миёнаро
њисоб кунед.
2. Дарозии ғўлачўбро чен намуда, њаҷми онро аниќ созед.
3. Аз рўйи намунањо, расм, албом ва плакат намуди чўбро муайян намоед.
5). Мустањкамкунї:
 Кадом ваќт дарахтро буридан мумкин?
 Бо иҷозати кї дарахтро мебуранд?
 Дарахтњоро бо чї мебуранд ва чї гуна мекашонанд?
 Дар ваќти буридани дарахтњо ба табиат чї гуна муносибат кардан лозим
аст?
 Ќутр, дарозї ва њаҷми чўбњо чї тавр чен карда мешавад?
 Барои осон ва тез муайян намудан ва њисобкунї аз чї истифода мебаранд?
6). Дарсро љамъбаст намуда, зањмати хонандагонро бањо дињед.
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).
Фаъолият

метавонад

ќисман
метавонад

наметавонад

Пайдарпаии
таёркунии
масолењи
чўбу
тахтаро
маълумот дода метавонад?
Дар бораи рамаи дарахтбурї
маълумот дода метавонад?
Асбобњо барои чен кардани
чўбњоро эљодкорона истифода
бурда метавонад?
Дар бораи мутахассиси соњаи
хољагии љангал «Таксатор»
маълумот дода метавонад?
Ба сарфакорї дар раванди
омодасозии масолењи чўбу
тахта риоя карда метавонад?
Дарси 7.
Мавзўъ: «Наќшањои љузъиёт. Пайвасткунии зинадор»
Барнома: Мазмуни наќшаи љузъиёт. Маснуоти чўбие, ки аз якчанд љузъиёт
иборат мебошад. Нишонагузорї пайвасткунии зинадор. Сарфакорона буридани
чўб, технологияи сарфакорона буридани чўб.
Салоњиятњо:
 Баъзе воситањои технологиро истифода бурда метавонад.
 Дар доираи мавзўъњои мањдуд ғояи навро эҷод карда метавонад.
 Доир ба баъзе касбњо маълумот дода метавонад.
 Хусусиятњои тарбиявии фанро дарк карда, онро дар амал ба таври сода
татбиќ карда метавонад.
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Маќсадњои дарс:
- Намудњои љузъиёти шакли силиндрикї ва конусидоштаро фарќ карда
тавонад.
- Андозагузории маснуоти пайвастагии зинадорро иљро карда тавонад.
- Наќшаи маснуоти чўбие, ки аз як љузъиёт иборат мебошанд, тасвир карда
тавонанд.
- Маснуотњои чўбие, ки аз ду љузъиёт иборат, аст эљодкорона сохта тавонад.
- Доир ба касби дуредгар маълумот дода тавонад.
- Њангоми истифодаи маводњо сарфакориро риоя карда тавонад.
Таҷњизоти зарурї: китоби дарсї, мизи дуредгарї, намудњои аррањо
(дастарра, камонарра), болѓа, искана, рейсмус, овезањо вобаста ба љузъиёти
шакли силиндрикї ва конусидошта, маснуоти чўбие, ки аз якчанд љузъиёт
иборат мебошанд ва ѓ.
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 маводди хониш;
Њозир-ғоиб кардани хонандагон;
Омода намудани ањли синф ба дарс.
2). Такрори дарси гузашта: Дарсро аз масъалагузори оғоз кунед. Бо
саволњои зерин ба хонандагон мурољиат кунед:
 Кадом ваќт дарахтро буридан мумкин?
 Бо иҷозати кї дарахтро мебуранд?
 Дарахтњоро бо чї мебуранд ва чї гуна мекашонанд?
 Дар ваќти буридани дарахтњо ба табиат чї гуна муносибат кардан лозим
аст?
 Ќутр, дарозї ва њаҷми чўбњо чї тавр чен карда мешавад?
 Барои осон ва тез муайян намудан ва њисобкунї аз чї истифода мебаранд?
Оид ба саволњо каме муњокимаронї кунед ва донишњои аз дарсњои гузашта
гирифтаи онњоро ба ёдашон оваред.
3). Шиносої бо мазмуни мавзўъ: Хуб мешавад агар муаллим дарсро аз бозии
«Ин кадом асбоб аст?» оѓоз кунад. Ин бозї шинохтани предметњои ашёї гуногун
аз тарафњои гуногун ва тарњи он мебошад.
 Дар хотир нигоњ доштани намуди берунии асбобњо;
 Шинохтани ашё аз рўйи тарњи он
 Ташаккул додани тафаккури образї-мантиќї
Ќадамњои истифода бурдани бозї
 Дар овеза, ё проектор расми асбобњо аз тарафњои гуногун (боло, чап, рост,
поён) нишон дода мешавад.
 Хонандагон аз рўйи расм асбобњоро шинохта, номашонро мегўянд.
 Баъди љавоби хонандагон расми асбобњо ба пуррагї нишон дода мешавад;
 Љавобњои хонандагон бо расми аслї муќоиса карда шуда, хатогињо ислоњ
ва муайян карда мешаванд.
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Намуна.
1. Расми асбобњо аз тарафњои гуногун нишон дода мешавад.

2. Хонандагон аз рўйи расм асбобњоро шинохта, номњои онњоро мегўянд.
3. Расми асбобњо ба пур рагї нишон дода мешавад.
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4. Љавобњои хонандагон бо расми аслї муќоиса карда шуда, хатогињо ислоњ ва
муайян карда мешаванд.
Дар натиља хонандагон:
 Образи ашёро тасаввур карда метавонанд;
 Ќолаби ашё дарк карда, онњоро зудтар мешиносанд;
 Намуди зоњирии асбобњоро аз тарафњои гуногун ба хотир мегиранд.
Тавсия ба омўзгор: Ин бозиро дар синфњои 5-9 њам барои гурўњи духтарон ва њам
барои гурўњи писарон вобаста ба маќсад гузаронидан мумкин аст. Шумо
метавонед асбобњои гуногунро интихоб намуда, расми онњоро пешакї омода
намуда, ин бозиро гузаронед. Масалан, барои духтарон, ин бозиро бо истифода аз
расмњои ќисмњои мошинаи дарздўзї, асбоњои рўзгор ва ѓайрањоро гузаронидан
мумкин аст.
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Ба хонандагони синф муаллим метавонад, ки маълумотњои зеринро пешкаш
намояд. Дар коркарди чўб наќшаи ҷузъиёти шакли призматикї ва мудаввардошта
ба монанди силиндр, конус бисёртар истифода бурда мешаванд. Сарпўши мизњо,
бозуњо, пањлуи ќуттињо, чорчўбањо шакли призматикї доранд. Дастањои бел,
каланд, болѓаи чўбин, сўњон, пояи мизњо ва дигар маснуот шакли силиндирї ва
конусї доранд.
Аксарияти ин маснуот дар устохонаи таълим сохта мешаванд. Ҷузъиёти
шакли призматикидошта дар наќша ба чунин шаклњо тасвир карда мешаванд:
намуд аз пеш, намуд аз боло, намуд аз чап. Намуд аз пеш дар бораи ҷузъиёт
маълумоти пурра медињад ва бинобар он асосї њисобида мешавад. Дар тањти он
намуди љузъиёт аз боло ва дар тарафи рости он намуд аз чап тасвир карда
шудааст.
Ба сифати мисол дар наќшаи асосии ҷузъиёт оварда шудааст, ки шаклаш
призматикї буда, сўрохї ва кома дорад. Барои тасаввуроти пурра њосил кардан
доир ба ҷузъиёт овардани ду тасвир: намуди асосї ва намуд аз чап кифоя аст.
Андозањои ҷузъиётро аввал ба намуди асосї гузоштан лозим меояд. Агар ба
намуди асосї гузоштани андозањо ѓайри имкон бошад, пас андозањои
боќимондаро ба намудњои дигар мегузоранд.
Андозањои асосии ҷузъиёт андозањои њаҷмии он ба њисоб мераванд: дарозї,
бар, баландї, (ѓафсї) ва андозањои дигар унсурњои он (сўрохї, дарзї, пастхамї)
вобаста ба пањлуњояш ва байни њамдигар ишора карда мешавад. Маснуоти зиёди
аз масолењи тахтагї барќад сохташуда дар тањти кунҷи рост пайваст карда
мешавад: Дар охир, дар мобайни тахтача як ќисми ғафсии он арра карда мешавад,
чунин пайвастагињоро дар чорчўбањо (рамка), стендњо ва тагмонакњо дидан
мумкин аст.
Пайвастагињои зинадор ду тахтачаи ғафс ва дарозии якхела дошта, нисфи
ғафсии онњо бурида мешавад. Дар ваќти пайвасткунии тахтачањо ќисми буриши
он ба ғафсии маснуоти њосилшуда ва ба ғафсии тахтача баробар аст. Агар
тахтачањо дар тањти кунҷи рост пайваст карда шаванд, дарозии ќисми
буридашуда ба бари ҷузъиёти пайвастшуда баробар шуданаш лозим аст. Дар
ваќти пайвасти кунҷї дар охири тахтачањо ќадбури ҷузъиётро дарозтар мегиранд,
барои он ки баъд аз сатњи берунаи тахтачаи пайвастшаванда рост бурида
партофта шавад. Дар ваќти барќад пайвасткунии тахтачањо ќисмњои буридашуда
ва баромада ба њамдигар рост шуданашон лозим аст. Дарозии ќисмњои
буридашударо (0,5; 1,5) мм бари тахтача интихоб намудан лозим аст. Дар ваќти
нишонагузории тахтачањои дар тањти кунҷи рост пайвастшуда бо ҷадвал дарозї
ва бари маснуоти ояндаро нишона мегузоранд, чен мекунанд ва бо ёрии гунё
хатти кўндалангї ба чор тарафи тахтача мегузоранд.
Пояи рейсмусро ба андозаи нисфи ғафсии тахтача мустањкам карда, ба
воситаи фона ба асос мањкам мекунанд ва хатти барќад ба ќадбур ва пањлуи
тахтача мегузаронанд. Ќисми буридашаванда бо аломати «X» ишора карда
мешавад. Тахтачаро ба шиканҷаи аќиби дастгоњи дуредгарї мањкам мекунем ва
бо арраи барќадбурандаи дандонњояш майда барќади нахњо, бо арраи кўндаланг
бурандаи дандонњояш майда кўндаланги нахњоро чунон арра мекунем, ки хатти
нишонагузорї монад.
Муаллим бо маќсади интихоби касб ва риояи ќоидањои техникаи бехатарї
ба хонандагон дар бораи хусусиятњои касби дуредгарї маълумот бояд дињад.
Муаллим бояд саломатии худро эњтиёт кардан аз тарафи хонандгонро тарбия
дињад.
4). Кори амалї: Муаллим хонандагонро ба ду зергурўњ таќсим намуда, кори
амалиро супориш медињад:
Ќадамњо:
Зергурўњи якум. Тасвири графикии маснуот аз чўбу тахта
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1. Ҷузъиёти шакли призматикї ва мудавварро аз расми 8 бо диќќат дида,
шакли онро дар дафтар кашед.
2. Наќшаи васлии яке аз маснуоти дар расми 11 додашударо иҷро кунед.
3. Наќшаи васлии аз чўбу тахта сохташударо, ки пешнињод мешавад, дида
бароед. Онро хонда, усули пайвастшавї ва вазифањои њамаи ҷузъиётро
муайян намоед.
Зергурўњи дуюм: Пайвастагињои зинадори тахтачањо дар нисфи ғафсї њангоми
тайёр кардани маснуот аз чўбу тахта
1. Интихоб ва чен кардани тахтачањо барои пайвастагињои нисфи ѓафси
зинадор мувофиќи супориши муаллим.
2. Ба ќисмњо арра намудан.
3. Пайвастагињоро бо искана ва сўњон тоза ва бо њам ҷафс кардан.
4. Сатњи лозимаро ширеш ва бо мехи печдор ё мехи чўбин мустањкам кардан.
5. Ќисми ширешшударо дар шиканҷа ё гиро мањкам кардан.
5). Мустањкамкунї.
Кадом андозањоро дар ҷузъиёти призмашакл мегузоранд?
Дар ҷузъиёти тири гардишдошта кадом андозањоро
мегузоранд?
Кадом наќшањоро васлї меноманд?
Дар наќшањои васлї чиро тасвир мекунанд?
Маънои махсусиятро чї тавр мефањмед?
Кадом андозањоро дар наќшањои васлї мегузоранд?
Наќшањои васлиро чї тавр мехонанд?
6). Дарсро љамъбаст намуда, зањмати хонандагонро ќадр 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).
ќисман
Фаъолият
метавонад
наметавонад
метавонад
Намудњои љузъиёти шакли
силиндрикї ва конусидоштаро
фарќ карда метавонад?
Андозагузории
маснуоти
пайвастагии зинадорро иљро
карда метавонад?
Наќшаи маснуоти чўбие, ки аз
як љузъиёт иборат мебошанд,
эљодкорона
тасвир
карда
метавонанд?
Маснуотњои чўбие, ки аз ду
љузъиёт
иборат
аст,
эљодкорона сохта метавонад?
Доир ба касби дуредгар
маълумот дода метавонад?
Њангоми истифодаи маводњо
сарфакориро
риоя
карда
метавонад?
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Дарси 8.
Мавзўъ: «Сохти љузъиёти силиндрї бо асбобњои дуредгарии дастї»
Барнома: Тайёр кардани маснуоти мудаввар. Истифодаи асбобњои
дуредгарии дастї. Коркарди охирини сатњи силиндрї.
Салоњиятњо:
 Баъзе воситањои технологиро истифода бурда метавонад.
 Дар доираи мавзўъњои мањдуд ғояи навро эҷод 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:
- Маснуоти љузъиёти шакли силиндриро дуруст чен карда тавонад.
- Намудњои рандањои дуредгариро истифода бурда тавонад.
- Њангоми коркарди охирини сатњи силиндрї эљодкорона аз сунбода
истифода бурда тавонад.
- Доир ба касби дуредгарї маълумот дода тавонад.
- Њангоми иљрои кори амалї назардиди хубро инкишоф дода тавонад.
Таҷњизоти зарурї: китоби дарсї, мизи дуредгарї, намудњои ранда
(досранда, рандаи оддї, љавсранда ё дарозранда), паргор, љадвал, сўњони
дуредгарї, сунбода, овезањо оиди пайдарпайи сохтани љузъиёти шакли
силиндридошта бо асбобњои дуредгарии дастї, муайян намудани љузъиёти
мудаввар ва ѓ.
Методикаи таълим: Њангоми банаќшагирии дарс аз тавсияњои зерин
истифода бурда метавонед.
1). Ташкили дарс: Дар ин марњала корњои зерин ба роњ монда мешавад:
Тайёр намудани маводди хониш;
Њозир-ғоиб кардани хонандагон;
Омода намудани ањли синф ба дарс.
2). Такрори дарси гузашта: Дарсро аз гузоштани масъала оғоз кунед. Бо
саволњои зерин ба хонандагон мурољиат кунед:
1. Кадом андозањоро дар ҷузъиёти призмашакл мегузоранд?
2. Дар ҷузъиёти тири гардишдошта кадом андозањоро
3. мегузоранд?
5. Кадом наќшањоро васлї меноманд?
6. Дар наќшњои васлї чиро тасвир мекунанд?
7. Маънои махсусиятро чї тавр мефањмед?
8. Кадом андозањоро дар наќшањои васлї мегузоранд?
9. Наќшањои васлиро чї тавр мехонанд?
Оид ба саволњо каме муњокимаронї кунед ва донишњои аз дарсњои гузашта
гирифтаи онњоро ба ёдашон оваред.
3). Шиносої бо мазмуни мавзўъ: Омўзгор дар бораи сохти љузъиёти силиндрї бо
асбобњои дуредгарии дастї аз овезањои таълимї ва бевоста худи асбобњои
дуредгарии дастї маълумот медињад.
Ҷузъиёти дар буриши кўндалангї шакли даврадошта шакли силиндрї номида
мешавад, ки онњоро аз тахтачањои буришашон квадратшакл сохтан мумкин аст.
Тахтачањо асосан аз тахтањо бурида мешаванд. Ғафсии (бари) тахтача бояд 1-2 мм
аз маснуоти оянда бо назардошти ќисми зиёдатии масолењ барои коркард бошад.
Пеш аз тайёр кардани маснуоти мудаввар ба тахтача нишонагузорї карда
мешавад. Барои ин ба ќадбури маснуот хатњои диаганалї кашида, маркази онро меёбанд ва
бо паргор давраи радиуси баробар ба 0,5 диаметри маснуотро мекашанд. Ба даврае, ки дар
ќадбури маснуот кашида шудааст, ба воситањои ҷадвал расандањо кашида, тарафњои
шашкунҷаро њосил менамоянд ва аз њар як кунҷи он ба тарафи пањлуи маснуот ба воситаи
рейсмус ќуллањои рандашавандаро нишона мекунанд.
Маснуотро бо сарпўши дастгоњи дуредгарї байни фонањо ё ба таҷњизоти махсус призма мањкам мекунанд.
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Ќиррањои њашткунҷаро бо кафранда ё пардозранда то хатњои нишонавї
ранда мекунем.
Боз як бор хатњои расиш ба давраро кашида, кунҷњои шонздањќираро ранда
мекунем.
Коркарди ояндаро аввал бо сўњони дандонааш калон ва баъд бо сўњони
дандонањояш майда идома медињем.
Коркарди охирини сатњи силиндриро бо сунбода анҷом медињанд. Дар ин
њолат як нўги маснуотро ба гирои дастгоњи дуредгарї мањкам мекунанд, нўги
дигарашро бо лентаи ќоғази сунбода мепўшанд. Охирњои лентаро (тасмаро) ба даст
мегиранд ва бо њаракатњои тағйирёбандаи пешу ќафо ќиррањои њосилшударо то шакли
мудаввар њосил шуданаш пардоз медињанд.
Њамин тавр, тарафи дигари маснуот пардоз дода мешавад. Ќутри ҷузъиёт бо
паргор аввал ба ҷузъиёт баъд ба болои ҷадвал гузошта муайян карда мешавад.
Њамаи пайдарпаињои зикршудаи коркард дар ваќти њосил намудани
маснуоти силиндрї аз тахтачаи буришаш квадратї дар харитаи технологии
маршрутї ифода карда мешавад. Дар ин харита пайдарпайи (маршрут, роњ)-и
коркард сабт мегардад. Дар ҷадвали 2 харитаи технологии маршрутї барои сохтани
дастаи бел оварда шудааст. Дар расми 21 наќшаи он тасвир ёфтааст.

Муаллим бо маќсади интихоби касб ва риояи ќоидањои техникаи бехатарї
ба хонандагон дар бораи хусусиятњои касби дуредгарї маълумот бояд дињад.
Муаллим бояд саломатии худро эњтиёт кардан аз тарафи хонандгонро тарбия
дињад.
4). Кори амалї: Муаллим дар лањзаи супориши кори амалї бењтар мешуд аз
бозии «Батартибдарории љойи корї» истифода намояд.
Омўзгор он асбоб ва таљњизоте, ки дар љойи махсуси устохона љойгир шудааст,
мегирад ва ба як љойи муайяни љойи корї бетартиб мегузорад. Хонанда бояд, аз
рўйи таъйинот ва истифодаи асбобу таљњизот ба љойи махсус бояд гузорад.
Маќсадњо:

Омўзиши тарзи дурусти љобаљогузории асбобњо мувофиќи талаботи
ќоидањои техникаи бехатарї;

Додани маълумоти пурра оид ба асбобњои лозимї;

Тарбия намудани хонандагон ба зудњаракатї, худназораткунї,
озодагї, эњтиёткорї.
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Ќадамњои истифода бурдани бозї:
 Хонандагон асбобњои номбаршударо мегиранд;
 Аз рўйи фармоиши муаллим онњо бояд њамаи асбобњоро ба рўйи мизи корї
аз рўйи талаботи ќоидањои техникаи бехатарї љобаљо гузоранд;
 Муаллим ваќти ба охир расидани вазифаро ќайд мекунад;
 Хонандагон якљоя ба кори њамсинфони худ бањо медињанд, хатогии онњоро
меёбанд ва ислоњ менамоянд;
 Хонандагоне, ки дар мизи кории худ асбобњоро тез ва дуруст љобаљо
мегузоранд, ѓалабаро ба даст меоранд.
4. Намунаи истифодабарии бозї дар дарси технология (таълими мењнат)

Мизи дуредгарї: 1 - асос; 2 - сарпўш; 3 – сўрохињо барои фона; 4 - нова; 5 - гирои
пеш;
6 - гирои ќафо; 7 - ангуштњои њаракатнок
Дар натиља хонандагон:
 Мувофиќи талаботи ќоидањои техникаи бехатарї тарзи дурусти
љобаљогузории асбобњоро ёд мегиранд;
 Оид ба асбобњои лозимї маълумоти пурра мегиранд;
 Хонандагон зудњаракатї, худназораткунї, озодагї ва эњтиёткориро
ёд мегиранд.
Тавсия ба омўзгор: Њангоми гузаронидани ин бозї диќќати асосиро ба бехатрї
равона намоед, то дар ваќти иљрои он хонандагон саросема шуда, осеб наёбанд.
Сохтани маснуоти шакли силиндридошта.
Ќадамњо барои иљрои кори амалї:
1.
Наќша ва харитаи технологии маршрутиро барои сохтани маснуоти шакли
силиндрдошта тартиб дињед.
2.
Аз рўйи наќша ва харитаи технологии маршрутї дастаи белро созед.
7). Мустањкамкунї.
 Амали пайдарпайи сохтани ҷузъиёти шакли силиндридошта кадомњоанд?
 Ќутри ҷузъиёт чї тавр бо кронсиркул чен карда мешавад?
 Дар харитаи технологии маршрутї чињо навишта мешаванд?
5). Дарсро љамъбаст намуда, зањмати хонандагонро бањогузорї намояд.
6). 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

ќисман
метавонад

Наметавонад

Маснуоти љузъиёти шакли
силиндриро дуруст чен карда
метавонад?
Намудњои рандањои дуредгариро истифода бурда метавонад?
Њангоми коркарди охирини
сатњи силиндрї аз сунбода
истифода бурда метавонад?
Доир ба касби дуредгар
маълумот дода метавонад?
Њангоми иљрои кори амалї
назардиди хубро инкишоф
дода метавонад?
Дарси 9.
Мавзўъ: «Асосњои тарњрезї ва моделкунонии маснуот аз чўбу тахта»
Барнома: Маънои мањдуди дизайн, тарњрезї кардани маснуот. Мафњуми
модел.
Салоњиятњо:
 Баъзе воситањои технологиро истифода бурда метавонад.
 Дар доираи мавзўъњои мањдуд ғояи навро эҷод 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 дизайн маълумот дода тавонад.
- Маснуоти сифатнокро фарќ карда тавонад.
- Вариантњои њалли тарњрезиро эљодкорона иљро карда тавонад.
- Оид ба касби дизайнер маълумот дода тавонад.
- Хусусиятњои зебоипарастиро дар худ инкишоф дода тавонад.
Таҷњизоти зарурї: китоби дарсї, асбобњои наќшакашї, ќалам, љадвал,
овезањои вариантњои њалли тарњрезї кардани тахтача, намунањои чўбини бозичањо
(трактор, автомабил), намунањои расми техникї ва эскизи маснуот.
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-ғоиб кардани хонандагон;
Омода намудани ањли синф ба дарс.
2). Такрори дарси гузашта: Дарсро аз гузоштани масъала оғоз кунед. Бо
саволњои зерин ба хонандагон мурољиат кунед:
1. Амали пайдарпайи сохтани ҷузъиёти шакли силиндридошта кадомњоанд?
2. Ќутри ҷузъиёт чї тавр бо кронсиркул чен карда мешавад?
3. Дар харитаи технологии маршрутї чињо навишта мешавад?
Оид ба саволњо каме муњокимаронї кунед ва донишњои аз дарсњои гузашта
гирифтаи онњоро ба ёдашон оваред.
3). Шиносої бо мазмуни мавзўъ: Муаллим дар лањзаи баёни мавзўи нав ба
хонандагон дар бораи асосњои тарњрезї ва моделкунонии маснуот аз чўбу тахтаро
маълумот медињад. «Тарњрезї» эҷод кардани маснуот мебошад. Тарњрезї як ҷузъи
тарроњї ва як ќисми наќшаи фаъолияти оянда буда метавонад.
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Асосан тарњрезї аз тартиб додани тарњи расми техникї ва наќшањо ибтидо
меёбад. Пас масолењи лозима интихоб карда мешаванд. Баъд намунаи таҷрибавии
маснуот ё худи маснуот сохта мешавад. Мустањкамї, коршоямї, ба њисоб
гирифтани норасоињои аз як вариант ба дигараш то эҷод кардани маснуоти
бењтарин мувофиќи вазифааш санҷида мешавад.
Дар назди лоињаќаш дар раванди тарњрезї кардан бисёр вариантњои гуногуни
(гунањои) маснуот пайдо мешаванд. Дар корњои тарњрезї аз бисёрварианти
истифода бурда мешавад, ки вариантнокї њам мегўянд. Махсусан вариантнокии
сохтори маснуот аз намуди берунї ба дизайн монанд аст. «Дизайн» аз калимаи
англисї гирифта шуда, маънояш фикрронї, лоиња, расм мебошад. Маънои
мањдуди дизайн тарњрезї кардани маснуот дар шакли бадеї мебошад. Маснуот
њамон ваќт мустањкам шуморида мешавад, ки агар дар ваќти ба рўйи
сабзавотрезакунак гузоштани вазни муайян вайрон нашавад.
Маснуот њамон ваќт боэътимод њисобида мешавад, ки агар мўњлати дуру
дароз хизмат кунад.
Маснуот њамон ваќт сарфанок њисобида мешавад, ки дар ваќти истифода
сарфаи иловагиро талаб накунад. Аз ҷињати технология сода, боэътимодї,
сарфанокї ва дигар хосиятњои дар ваќти сохтани маснуот усулњои асосии
тарњрезї ба њисоб мераванд. Њамаи хусусиятњои номбаршуда сифати маснуотро
ташкил медињад. Маснуоти сифатнок барои истифода ќулай буда, мустањкам ва
боэътимод мебошанд.
Дар ваќти тарњрезї кардани маснуот интихоби масолењи мувофиќ њам муњим
аст, барои он ки осон, тез, мустањкам ва арзон сохта шавад.
Дар ваќти сохтани якчанд чузъиёт аз як масолењ њаракат кардан лозим аст, ки
ба сарфакорї, мустањкамї ва боэътимодии ҷузъиёт соњиб шавем. Яке аз тарзњои
тарњрезї кардан моделкунонии маснуот ба њисоб меравад. Зери мафњуми намунаи
хурд ё калони мањсулот, ки барои фањмидани сохт ва принсипи њаракати он
њидмат мекунад, фањмида мешавад. «Модел» калимаи лотинї буда, маънои
«ченак, намуна, меъёрро» дорад.
Њамаи Шумоён аз хурдсолї сохтани намунањои хонањо, автомобилњо,
тракторњо, киштињо, самолётњои коѓазинро дўст медоред. Ин аст, намунаи
иншоот ва мошинањои амалкунанда. Намуна њам њамчун маснуоти њаќќонї аз
рўйи расми техникї ва наќша сохта мешавад. Дар Расми 23 намунањои чўбини
(бозича) баъзе маснуот оварда шудаанд.
Муаллим бо маќсади интихоби касб ва риояи ќоидањои техникаи бехатарї ба
хонандагон дар бораи хусусиятњои касби дизайнер маълумот бояд дињад. Муаллим
бояд саломатии худро эњтиёт кардан аз тарафи хонандгонро тарбия дињад.
4). Бозии “Кроссворд”
Дар дарсњои технология бозии «Кроссворд» гузаронидан мумкин аст.
Вобаста ба синну соли хонандагон намудњои гуногуни кроссвордро пешнињод
кардан мумкин аст.
Маќсадњои бозї:
 Инкишоф додани ќобилияти тафаккури мантиќї;
 Ташаккул ёфтани муќосакунї, тањлилкунї;
 Инкишофи зиракии хонандагон;
 Такрори дарсњо;
 Арзёбии дониши хонандагон.





Ќадамњои истифода бурдани бозї:
Аз тарафи муаллим дар тахтаи синф, ё бо воситаи проектор шакли
кроссворд нишон дода мешавад;
Тарафњои амудї ва уфуќии он фањмонда мешавад;
Омўзгор саволњои кроссвордро ба хонандагон нишон медињад;
Аз тарафи омўзгор саволњо ба пуррагї фањмонда мешавад;
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 Ба хонандагон супориш дода мешаванд, ки љавобњои дурустро пешнињод
намоянд;
 Љавобњои хонандагон бо љавобњои дуруст муќоиса шуда, арзёбї карда
мешаванд.
Намуна.
3.

1.
2.

4.

Саволњо:
Уфуќї: 1. Эљод кардани маснуот? 2. Ашё, ки аз љузъиётњо иборат аст?
Амудї: 3. Аз калимаи англисї гирифта шуда, маънояш фикрронї, лоиња, расм
мебошад. 4. Ќоѓазе, ки барои суфтакунї истифода мебаранд.
Љавобњои дуруст:
Уфуќї: тарњрезї; маснуот.
Амудї: дизайн; сунбода.
Дар натиља хонандагон:
 Хотираи хонандагон инкишоф меёбад;
 Маводи нав мустањкам мешавад;
 Муќосакунї, тањлилкунї, зудфикркунї инкишоф меёбад;
Тавсия ба омўзгор: Дар синфњои 5-6 аз як мавзўъ интихоб намудани саволњо
бењтар аст. Барои хонандагони синфњои 7, 8, 9 кроссвордњои мураккабтар
истифода бурдан мумкин аст. Истифодаи кроссвордро дар дарс, њангоми
такроркунии маводи омўхташуда, ё арзёбии дониши хонандагон истифода бурдан
мумкин аст.
4). Кори амалї: Муаллим кори амалии тарњрезї кардани маснуоти сода
аз чўбу тахтаро дар чўб ба хонандагон супориш медињад:
Ќадамњо:
1. Мувофиќи супориши муаллим якчанд вариантњои тарњрезї кардани маснуотро дида
бароед.
2. Расми техникии ин маснуот ва эскизи ҷузъиёти онњоро кашед.
3. Фикр кунед, ки маснуоти номбурдаи шумо чї гуна сифатњои мустањкамї,
боэътимодї дорад.
7). Мустањкамкунї.
 Тарњрезї кардани маснуот гуфта чиро мегўянд?
 Вариантнокї гуфта чиро меноманд?
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 Кадом маснуотро технологиябоб, мустањкам, боэътимод ва босарфа
меноманд?
 Чї хел маснуот босифат аст?
 Модел гуфта чиро мегўянд?
 Моделро барои чї месозанд?
5). Дарсро љамъбаст намуда, зањмати хонандагонро ќадр кунед.
6). 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).
Фаъолият

метавонад

ќисман
метавонад

Наметавонад

Дар бораи дизайн маълумот
дода метавонад?
Маснуоти сифатнокро фарќ
карда метавонад?
Вариантњои њалли тарњрезиро
иљро карда метавонад?
Оид
ба
касби
дизайнер
маълумот дода метавонад?
Хусусиятњои зебоипарастиро
дар
худ
инкишоф
дода
метавонад?
Дарси 10.
Мавзўъ: «Ќисмњои таркибии мошинањо»
Барнома: Элементњои љузъиёт (дандона, кома ва ѓайра). Тањлили љузъиёти
шаклашон геометрї. Истифодаи элементњои конструктивї дар сохти љузъиёти
гуногуни мошинњо.
Салоњиятњо:
 Баъзе воситањои технологиро истифода бурда метавонад.
 Дар доираи мавзўъњои мањдуд ғояи навро эҷод 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 механизмњои гуногуни мошинањо маълумот дода тавонад.
- Интихобан ягон дастгоњро тањлил карда механизмњои дињиш, назорат ва
идоракуниро муайян карда тавонад.
- Дар бораи касби харротї маълумот дода тавонад.
- Мушоњидакориро дар худ ташаккул дода тавонад.
Таҷњизоти зарурї: китоби дарсї, намунањои навардњои рахдор,
дандонањои силиндрї, конусї, рейкагї, овезањо оид ба пайванди чарх ба навард.
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 маводди хониш;
Њозир-ғоиб кардани хонандагон;
Омода намудани ањли синф ба дарс.
2). Такрори дарси гузашта: Пурсиши вазифаи хонагї бо истифода аз бозии
“Занҷир” гузаронида мешавад. Ба ду ќатор вараќа бо саволњо таќсим карда
мешавад. Мизи якум саволи 1, мизи дуюм саволи ду. Кадоме аз ќаторњо дуруст
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ҷавоб дињад, њамон ќатор ғолиб дониста мешавад. Кадоме аз ќаторњо ҷавоби
нодуруст медињанд ё ҷавобро намедонанд, хат кашида мешавад-занљир канда
мешавад.
Ба ќатори якум:
1. Тарњрезї кардани маснуот гуфта чиро мегўянд?
2. Вариантнокї гуфта чиро меноманд?
3. Кадом маснуотро технологиябоб, мустањкам, боэътимод ва босарфа
меноманд?
Ба ќатори дуюм:
1. Чї хел маснуот босифат аст?
2. Модел гуфта чиро мегўянд?
3. Моделро барои чї месозанд?
Оид ба саволњо каме муњокимаронї намуда, донишњои аз дарсњои гузашта
гирифтаи онњоро ба хотирашон оваред.
3). Шиносої бо мазмуни мавзўъ: Муаллим дар лексияи хурди худ дар бораи
ќисмњои таркибии мошинањо маълумоти мухтассар пешнињод мекунад. Њар як
мошина камаш аз 3-4 ќисм - муњаррик, механизми њаракатгузарон ва механизми
иҷрокунанда таркиб ёфтааст. Масалан, дастгоњи пармакунї аз муњаррики барќї, аз
механизми иҷрокунанда мењвар кадоме, ки новобаста бо ёрии пармаи ба патрон
мустањкам кардашуда амали сўрохкуниро анҷом медињад, иборат аст.
Ба гайр аз ин, мошинањо механизмњои гуногуни дињиш, идоракунї, назорат,
таѓйирдињї, ба навъњо ҷудокунї ва интиќолї доранд. Механизми
њаракатгузаронанда аз якчанд дандонњо ва рейкањо иборат аст. Дар Ҷадвали 3 баъзе
механизмњои њаракатгузарон ва аломатњои шартии графикї дар схемањои
кинематикї нишон дода шудааст. Механизмњои дандонагии чархї-дадонагї, силиндрикї
ва конусї мешаванд. Агар дар њаракатгузаронии тасмагї гарғарањо ба як тараф давр
зананд (мувофиќи аќрабаки соат ё баръакс), дар њаракатгузаронии дандонагї ду чархи
ба њам пайваст њар яке ба тарафњои гуногун њаракат мекунанд. Айнан њамин тавр дар
њаракатгузаронии занҷирї ситорачањо ба як тараф њаракат мекунанд. Ба ҷузъњои
механизм ва мошин чархњои дандонадор, шкифњо ва ситорачањо дохил мешаванд.
Агар њаракатгузаронии дандонагї ва тасмагї занҷири њаракати даврзанандаи як
аъзоро ба дигараш дињад, он гоњ њаракатгузаронии дандонагии рейкагї њаракати
даврзанандаи чархи дандонадорро ба њаракати ростхатти пешравандаи дандонањои
рейка медињад.
Азбаски ќутрњои чархњои дандонадори ѓарѓарањо ва ситорачањо дар
њаракатгузаронињо одатан гуногунанд, бинобар он чархи баранда нисбат ба чархи
асосї зудтар давр мезанад. Нисбати чархи баранда ба чархи асосї мутаносиб
мебошад.
4). Кори амалї: Муаллим ба хонандагон омўхтани ќисмњои таркибии
мошинњоро супориш медињад:
Ќадамњо:
1. Дар устохонаи таълим яке аз дастгоњњоро интихоб намуда, дар он муњаррик,
механизми њаракатгузарон ва иҷрокунанда, механизмњои дињиш, назорат ва идоракуниро
муайян намоед.
2. Њаракатгузаронии дандонагиро дар парма дастї дида бароед. Муносибатњои њаракатгузаронии дандонањоро муайян кунед.
3. Муносибати њаракатгузаронї ва равиши даврзаниро дар њарактгузаронї муайн кунед.
5). Мустањкамкунї.
 Дар мошинањо муњаррик, механизми њаракатгузарон ва иҷрокунанда барои
чї хизмат мекунанд?
 Њаракатгузаронии тасмагї аз кадом ҷузъњо иборат аст?
 Њаракатгузаронии занҷирї аз кадом ҷузъњо таркиб ёфтааст?
 Њаракатгузаронии дандонагї аз кадом чузъњо иборат аст?
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 Кадом ќисми звеноро баранда ва пайрав меноманд?
 Мутаносиби дандонањо чї гуна мешавад?
 Кадом ҷузъиётро фонача меноманд?
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).
Фаъолият

метавонад

ќисман
метавонад

наметавонад

Дар бораи механизмњои
гуногуни мошинањо маълумот
дода метавонад?
Интихобан ягон дастгоњро
тањлил карда механизмњои
дињиш, назорат ва
идоракуниро бадоњатан
муайян карда метавонад?
Дар бораи касби харротї
маълумот дода метавонад?
Мушоњидакориро дар худ
ташаккул дода метавонад?
Дарси 11.
Мавзўъ: «Сохти дастгоњи харротї»
Барнома: Дастгоњи харротии коркарди чўб њамчун мошин. Ќисмњои асосї
ва таъиноти онњо.
Салоњиятњо:
 Баъзе воситањои технологиро истифода бурда метавонад.
 Дар доираи мавзўъњои мањдуд ғояи навро эҷод 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 намудњои дастгоњи харротии коркарди чўб ва оид ба ќисмњои
асосии он маълумот дода тавонад.
- Эљодкорона аз ќисмњои муњофизаткунандаи дастгоњ истифода бурда
тавонад.
- Оид ба касби устои харроти коркарди чўб маълумот дода тавонад.
- Њангоми кори амалї эњтиёткор бошад.
Таҷњизоти зарурї: китоби дарсї, дастгоњи харротї, овезањои дастгоњи харротии
ќадима, дастгоњи харротии Нортов, дастгоњи харротии чўбкоркунандаи ТД-120.
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 маводди хониш;
Њозир-ғоиб кардани хонандагон;
Омода намудани ањли синф ба дарс.
2). Такрори дарси гузашта: Дарсро аз гузоштани масъала оғоз кунед. Бо
саволњои зерин ба хонандагон мурољиат кунед:
1. Дар мошинањо муњаррик,механизми њаракатгузарон ва иҷрокунанда барои
чї хизмат мекунанд?
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Њаракатгузаронии тасмагї аз кадом ҷузъњо иборат аст?
Њаракатгузаронии занҷирї аз кадом ҷузъњо таркиб ёфтааст?
Њаракатгузаронии дандонагї аз кадом љузъњо иборат аст?
Кадом ќисми звеноро баранда ва пайрав меноманд?
Мутаносиби дандонањо чї гуна мешавад?
Кадом ҷузъиётро фонача меноманд?
Оид ба саволњо каме муњокимаронї намуда, донишњои аз дарсњои гузашта
гирифтаи онњоро ба хотирашон оваред.
3). Шиносої бо мазмуни мавзўъ: Дарсро аз муњокимаи вазъияти њаётї оғоз
кунед. Бо ин маќсад вазъияти њаётии зеринро ба хонандагон пешкаш кунед:
«Бачањо! Мо њамроњи шумоён дар дарсњои гузашта бо мизи дуредгарї, асбобњо
барои коркарди дастии чўб ва ѓайрањо шинос шудем. Боз барои коркарди чўб кадом
воситањоро истифода бурдан самарабахш аст?» .
Бо гузоштани ин вазъият дар синф вазъияти љустуљўро пайдо кунед. Љавобњои
њамаи хонандагони хоњишмандро шунавед. Пурсишро то он даме давом дињед, ки
агар ягон хонанда оид ба пайвасти ширешї чизе гўяд. Баъди он ки номи дастгоњи
харротї аз дањони хонандагон садо дод, чунин саволњо дињед:
– Бачањо, Шумо медонед, ки дастгоњи харротї аз кадом ќисмњо иборат аст?
– Оид ба дастгоњи харротї маълумоти пурра гирифтан мехоњед?
Баъд аз гузоштани саволи дуюм (албатта хонандагон «ња» мегўянд) ба онњо
пешнињод кунед, ки дафтарњои худро кушоянд ва нависанд – имрўз мавзўи дарсии
мо: « Сохти дастгоњи харротї ».
Аз хонандагон пурсед, ки оид ба дастгоњи харротї чї медонанд. Љавобњои
љолиби хонандагонро метавонед дар тахта нависед (дар давоми дарс аз ин фикрњо
истифода бурда, хонандагонро рўњбаланд мекунед, ки ин фикрњоро Шумо гуфтед).
Лексияи хурди омўзгор оид ба дастгоњи харротї, ва сохтори он сурат мегирад.
Бо сохти дастгоњи харротї хонандагонро шинос намуда, ќисмњои алоњидаи онро
ба алоњидагї намоиш дињед. Љараёни шиносоиро бо таври суњбат ва ќисматњои
заруррии онро амалан гузаронед. Мазмуни маълумот чунин буда метавонад:
љузъиёти шакли силиндрдоштаи босифатро дастї тайёр намудан кори мушкил
аст.Чунин ҷузъиётро дар дастгоњи харротї аниќ ва дар муддати кўтоњ тайёр
намудан мумкин аст.
Барои тайёр намудани маснуоти чўбин дар буриши кўндалангиаш шакли
доирадошта аз дастгоњи харротї истифода мебаранд. Моњияти тарошидани
ҷузъиёт дар дастгоњи харротї аз он иборат аст, ки масолењи коркардшаванда ба
дастгоњ насб гардида, давр мезанад ва ба воситаи исканањои махсус сатњи
масолењи даврзананда тарошида мешавад. Дар замонњои пеш њунармандон
дастгоњњои харротии сохторњояшон гуногуни њаракатгузарониашон дастї ва
поякиро ба таври васеъ истифода мебурданд.
Дар Руссия механик Нартов А.К. ќариб 40 намуди дастгоњњои харротї
сохтааст, ки яке аз онњо дар оварда шудааст.
Дар устохонаи таълим аз дастгоњи харротии коркарди чўби навъи ТД-120 ва
СТД-120 истифода мебаранд. Њарфњо ва раќамњо калимаи русї буда, чунин
маънидод карда мешаванд: Т-харротї (токарний), С-дастгоњ (станок), Д-оид ба
коркарди чўб, 120-масофа аз тири мењвар то асос (мм), М-навкардашуда.
Дастгоњ аз синҷи чўянї ва равонакунандае, ки оринҷ ном дорад, таркиб
ёфтааст. Ќаппак аз оринҷи пеш, ки ба он шпиндел шинонда шудааст ва оринҷи
ќафо, ки дар он марказ барои мустањкам кардани маснуоти коркадашаванда
ќарор дорад, иборат мебошад. Мењвар бо тасма њаракатро аз муњаррик мегирад.
Дар равонакунандаи асос (станина).
Равак (карета) бо такягоњ ва оринҷи ќафо мустањкам мешавад. Оринҷи ќафо
аз гилофи њаракаткунанда (пинол), њаракатгузаронандаи винтї, чарх (маховик) ва
маркази оринҷи ќафо ибрат аст. Ба мењвар патрон ё седандона (планшайба) тофта
мањкам карда мешавад, то ки ба он ҷузъиёти коркардшаванда мустањкам карда
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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шавад. Масолењњои дароз ба оринҷи ќафо ба воситаи марказ мустањкам карда
мешавад.
Ба воситаи тугмачаи «ПУСК» ба кор дароварда мешавад ва бо тугмачаи
«СТОП» аз кор боздошта мешавад. Барои мустањкам намудани масолењи кўтоњ ва
ќутраш хурд аз патрон истифода мебаранд. Масолењ ба патрон ба воситаи винт
мустањкам карда мешавад.
Масолењи ба патрон ва седандона мустањкам кардашуда бо роњи
ҷойивазкунии исканањо барќади тири даврзанандаи масолењ тарошида мешавад,
ки ин намуди тарошидани масолењро тарошидани барќадї меноманд. Агар
тарошидани масолењи ѓафсиаш наонќадар ѓафс ва ќутраш калон ба монанди
табаќча, шкатулка, дискњо ва дигар маснуот зарур бошад, он гоњ масолењ ба
планшайба ба воситаи мехи печдор (шуруп) мустањкам карда мешавад.
«Планшайба» аз забони олмонї буда, маънояш «диски њамвор» мебошад.
Барои нишонагузории њолати мехи печдор масолењро ба болои планшайба
гузошта, ба воситаи сўрохии тарафи дигари он ҷои мехи печдорро муќаррар
мекунанд. Охири мехи печдор набояд ба сатњи коркарди масолењ барояд, барои ин
ба масолењ то ќади дарозии мехи печдор нишона гузошта, пас бо воситаи исканаи
махсус гирифта мешавад.
4). Харитаи андешањо
Харитаи андешањо (харитаи консептуалї, харитаи фарзї, консепсияи
картографї, харитаи зењн) усули пешнињод ва алоќаманд гардондани фикрњост.
Ќоидањои асосии харитаи консептуалиро дар солњои 60-ум профессор Ҷозеф
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, њаҷми њуруф ва ғайра ќайд мегарданд.
Алоќаи байни онњо нишон дода мешавад.
Маќсадњо:
 инкишофи тафаккури эҷодї;
 нишон дода тавонистани алоќаи байни андешањо;
 ҷо ба ҷо кардани мулоњизањо аз рўйи ањамият ва тартиб;
 ќайди фикру мулоњизањои асосї ва андешидани аќидањои нав.
Ќадамњо:
1. Мавзўъ ё масъалаи асосиро дар байни (ё росту чап) вараќи сафед нависед.
2. Аз хонандагон хоњиш намоед, ки андешањои худро дар атрофи масъалаи
асосї нависанд.
3. Ба хонандагон фањмонед, ки алоќаи байни фикрњояшонро дар харита бо
рамз, тирча ва бо рангњои гуногун оро дињанд.
4. Кори гурўњро муаррифї намоянд.
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Намуна:

Таъкид: Шумо аз масъалаи асосї оғоз карда, онро ба шохчањо (шохчаи 2, 3
ва ғ.) ҷудо кунед. Андешањои муњимро чун навдањо дар атрофи он ҷойгир намоед.
Алоќаи онњоро нишон дињед.
Тавсия ба омўзгор: Усули мазкур имкон медињад, ки хонандагон дар наќша
ахбори њаҷман 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.
4). Кори амалї: Хонандагонро ба гурўњњо људо кунед. Тарзи гурўњбандиро
худатон муайян кунед. Ба гурўњњо чунин супориш дињед: сохти дастгоњи харротии
чўбкоркунандаро омўзед.
Ќадамњо:
1. Сохти дастгоњи харротиро аз китоб ё расм омўзед.
2. Дар дастгоњи муњаррик, њаракатгузаронии тасмагии фонашакл, мењвар,
оринҷи пеш, такягоњ, оринҷи ќафо ва тугмачаи «таваќќуф» ва ба
корандозиро ёбед.
3. Наќшаи кинематикии дастгоњро омўзед.
4. Њаракат ба мењвар чї гуна дода мешавад?
5. Маркази оринҷи ќафо чї гуна ҷой иваз мекунад?
6. Боварї њосил кунед, ки дастгоњ кор намекунад, ќисми муњофизатии
њаракатгузарониро кушода бинед, чї гуна зудии гардиши мењварро тағйир
додан мумкин аст.
7. Тасмаро ба ѓарѓараи гуногунќутр гузошта машќ кунед.
8. Оринҷи ќафоро ба њолати охирини тарафи рост гузошта, масофаи байни
марказњои седандона ва оринҷи ќафоро бо воситаи ҷадвал чен кунед.
9. Ин масофа ба масолењи аз хама дарозтарини тарошида мешуда баробар
аст.
10. Ба воситаи ҷадвал аз хаттии марказ то равонандаи асос масофаро бо мм
чен кунед.
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11. Ин масофаи калонтарини радиуси масолењи коркардашавандаро ифода
мекунад.
12. Пиноли оринҷи ќафоро то охир бароварда чен кунед. Ин бузургии
калонтарини барориши пиноли оринҷи ќафо аст.
13. Дар ҷадвал тавсифи асосии дастгоњи харротии чўбкоркунандаро нависед.
Зудии гардиши
мењвар
гардиш/даќ.

Фосилаи байни
масофањо мм.

Фосила аз
хатти марказ то
асос мм.

Бузургии
барориши пинол
мм.

5). Мустањкамкунї.
 Кадом ќисмњои асосии дастгоњи харротиро медонед?
 Таъйиноти оринҷи пеш, оринҷи ќафо ва такягоњ чї гунаанд?
 Патрон, планшайба, седандона, асоси дастгоњи харротї барои чї хизмат
мекунанд?
 Кадом њаракати дастгоњро асосї ва ёридињанда меноманд?
 Наќшаи кинематикии дастгоњ чиро тасвир мекунад?
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).
Фаъолият

метавонад

ќисман
метавонад

наметавонад

Дар бораи намудњои дастгоњи
харротии коркарди чўб ва оид
ба ќисмњои асосии он
маълумот дода метавонад?
Аз
ќисмњои
муњофизаткунандаи дастгоњ истифода
бурда метавонад?
Оид ба касби устои харроти
коркарди чўб маълумот дода
метавонад?
Њангоми кори амалї
эњтиёткориро риоя карда
метавонад?
Дарси 12.
Мавзўъ: «Технологияи тарошидани чўб дар дастгоњњои харротї»
Барнома: Навъњои теѓњои харротї: хомкорї ва софкорї. Элементњои
ќисмњои бурранда. Усулњои идора кардани дастгоњи харротии коркарди чўб.
Суфтакунии љузъиёт ва маснуот.
Салоњиятњо:
 Баъзе воситањои технологиро истифода бурда метавонад.
 Дар доираи мавзўъњои мањдуд ғояи навро эҷод карда метавонад.
 Доир ба баъзе касбњо маълумот дода метавонад.
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 Хусусиятњои тарбиявии фанро дарк карда, онро дар амал ба таври сода
татбиќ карда метавонад.
Маќсадњои дарс:
- Дар бораи гуногунии исканањо маълумот дода тавонад.
- Нишонагузории маснуотро дар ваќти тарошидан иљро карда тавонад.
- Оиди таъйиноти теѓањо маълумот дода тавонад.
- Эљодкорона дар ваќти зарурї намудњои исканањоро истифода карда
тавонад.
- Дар раванди иљрои кори амалї ба ќоидањои бехатарии техникї риоя
карда тавонад.
Таҷњизоти зарурї: китоби дарсї, намудњои исканањо, љадвал, ќалам, овезањои
тарошидан дар дастгоњи харротї, нишонагузории маснуот барои тарошидан,
исканањо барои корњои харротї, теѓи исканаи харротии њамвор ва каљ.
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 маводди хониш;
Њозир-ғоиб кардани хонандагон;
Омода намудани ањли синф ба дарс.
2). Такрори дарси гузашта: Дарсро аз гузоштани масъала оғоз кунед. Бо
саволњои зерин ба хонандагон мурољиат кунед:
1. Кадом ќисмњои асосии дастгоњи харротиро медонед?
2. Таъиноти оринҷи пеш, оринҷи ќафо ва такягоњ чї гунаанд?
3. Патрон, планшайба, седандона, асоси дастгоњи харротї барои чї хизмат
мекунанд?
4. Кадом њаракати дастгоњро асосї ва ёридињанда меноманд?
5. Наќшаи кинематикии дастгоњ чиро тасвир мекунад?
Оид ба саволњо каме муњокимаронї намуда, донишњои аз дарсњои гузашта
гирифтаи онњоро ба хотирашон оваред.
3). Шиносої бо мазмуни мавзўъ: Муаллим дар лексияи худ дар бораи моњияти
ҷараёни буриш дар ваќти тарошидан ба гирифта партофтани ќабати болоии
маснуоти коркардашаванда асос меёбад. Дар ин ваќт маснуот давр мезанад,
искана нисбати маснуот ҷой иваз мекунад.
Тайёр кардани маснуот барои тарошидан дар дастгоњи харротї якчанд
амалиётњоро дар бар мегирад: буридани ќисмњои зиёдатї, дидани намуди зоњирї,
нишонагузории марказњои даврзании маснуот, ба маснуот додани шакли ба
силиндрикї наздик ва гайра. Агар маснуот шакли мураббаъро дошта бошад,
барои ёфтани марказњои даврзанї дар ќиррањои он хатњои диагоналї ва дар
нуќтаи буриши хатњо сўрохї мегузоранд. Сипас бо ранда ќиррањои маснуотро
метарошанд, то ки шакли њашткунҷаро гирад. Баъди ин амалиётњо маснуотро ба
дастгоњ мањкам мекунанд. Сатњи пеш гуфта он сатњеро меноманд, ки аз он ќисми
тарошидашуда мефарояд.
Сатњи ќафо гуфта сатњеро меноманд, ки ба маснуоти коркардашаванда
нигаронида шудааст. Кунҷи байни сатњи пеш ва ќафо кунҷи тез кардашуда
номида мешавад. Буриши сатњњои пеш ва ќафо хатти ростро ташкил медињад, ки
нўги бурранда ном дорад. Чи ќадаре ки нўги бурранда тез бошад, њамон андоза
коркард тоза мешавад. Нўги буррандаи кунд сатњи шахшўлро ба вучуд меорад.
Тез будани нўги бурранда бо лўла ва ё микроскоп санҷида мешавад. Кунҷи
тезкардашудаи тезро бо зовиясанҷ (угломер) чен мекунанд. Ин кунҷ вобаста ба
коркард таѓйир ёфта меистад, ки он аз 30°дар вакти коркарди тоза ва чўби
мулоим то 70° дар вакти тарошидани чўби сахт ва коркарди дағал мебошад.
Сатњи пеш ва ќафои исканаи њамворро бар ќади тири даврзании санги сунбода
њаракат дода, исканаи давравиро ба чап ва рост мегардонанд. Сипас, теғаро дар
сабикаи сунбода рост мекунанд ва шахшўлињоро бо њаракатњои давравї нест
мекунанд. Тез кардани теғаро бо ёрии санги фасон (ќайроќ) анҷом медињанд.
84

Маснуоти буридашаванда аз сатњњои пешу ќафои њамвори нафис осонтар
меғеҷад, ки он ќувваи буришро кам сохта, сифати корро баланд мебардорад.
Исканањои каҷ дорои теғи яктарафа ва дутарафа тез кардашуда буда метавонанд.
Онњо дар тахти кунҷи теғи бурранда доранд. Пеш аз саршавии кор харитаи
технологии коркарди маснуотро меомўзанд. Дар ҷадвали 4 барои намуна харитаи
технологии тайёр кардани маснуот-картошкакўбак оварда шудааст. Дар Расми 10
наќшаи картошкакўбак (картофелемялка) оварда шудааст. Пеш аз тайёр
намудани маснуот дурустии дастгоњро аз назар мегузаронанд. Барои ин маснуоти
коркардашавандаро тайёр ва ба дастгоњ мањкам мекунанд. Такяро тавре мањкам
мекунанд, ки масофаи он то маснуоти коркарда шаванда 2-3 маротиба давр
мезанонанд.
Сипас, баромади зарурии даврзании мењварро интихоб карда мегузаронанд.
Асбобњои бурранда ва ченкунандаро пешакї тайёр карда мемонанд. Агар
маркази оринҷи ќафо давр назанад, ба он 2-3 ќатра равған мемоланд. Пеш аз
тарошидан айнакњои муњофизаткунада мепўшанд, пас дастгоњро ба кор
меандозад, исканаро ба дасти рост дошта, дар рўйи такя мегузоранд ва ба маснуот
нарасонида бо дасти чап исканаро ба такя мефишоранд, чи хеле ки дар расми 32
нишон дода шудааст. Дар аввал амали тарошидани дағалро иҷро мекунанд,
исканаро ба назди маснуоти даврзадаистода оњиста меоранд ва тарошаро бо
мобайни теғаи исканаи нимдавра мегиранд. Сипас исканаро ба чап ва рост ҷой
иваз мекунонанд, ки ин ќабати чўбро бо ќисми чап ё рости искана мебурад.
Маснуотро аз ќутри калон ба хурд метарошанд.
5). Кори амалї: Дар ин ќисмати дарс муаллим метавонад аз методи диаграммаи
“Чї тавр” истифода намуда сипас кори амалиро супориш дињад:
Усули «Чї тавр?» силсилаи муњокимаронињо барои муайян кардани роњњои
ба даст овардани натиља аст. Онро дар мавридњои зерин истифода мебаранд:
 љустуљўйи роњњои гуногуни њалл 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:
1) савол гузошта, роњи њалли масъаларо љустуљў менамоянд;
2) андешањои худро дар гурўњ тањлил мекунанд;
3) љавобњоро муќоиса менамоянд;
4) фикру мулоњизањоро кўтоњ ва мушаххас баён ва ќайд мекунанд;
5) 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.
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Ин амал то муайян кардани сабаб, ё натиљаи нињоии мушкилот идома
меёбад.
Диаграммаи «Чї тавр?» - ду шакл дорад.
Намуна. Технологияи тарошидани чўб дар дастгоњи харротї.

Интихоби
масолењ
Чї тавр?

Чї тавр?

Буридани
ќисмњои
зиёдатї,
нишонагузор
ии марказњои
даврии
маснуот






Бо рандаи
дастї
тарошидан
и ќиррањои
маснуот

Ба маснуот
додани
шакли
силиндрикї

Чї тавр?

Чї тавр?

Аз исканањои
харротї истифода
намуда, маснуотро
тарошида бо
кундаи чорраха
(калотка) суфта
мекунем.

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 шинос бошанд. Саволњоеро, ки љавоби онњоро аз
адабиёти иловагї ёфтан мумкин аст, вазифаи хонагї дињед.
Хонандагонро ба гурўњњо људо кунед. Тарзи гурўњбандиро худатон муайян кунед.
Ба гурўњњо тарошидани маснуот аз рўйи наќша ва харитаи технологиро супориш
дињед.
Ќадамњо:
1. Наќша ва харитаи технологиро барои тайёр кардани маснуоти силиндрикї
хонед.
2. Маснуотро интихоб намуда, корро тањти роњбарии муаллим ба наќша
гиред.
3. Ба маснуот нишона гузоред ва онро дар дастгоњ ҷойгир ва мустањкам
кунед.
4. Асбобњои буррандаро интихоб кунед ва санҷед.
5. Тарошидани дағал ва тозаро иҷро кунед ва бо сунбода пардоз дињед,
ќисмњои зиёдатии маснуотро буред.
6. Андоза ва шахшўлии сатњи коркардшударо тањти назорат гиред.
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7). Мустањкамкунї.
Тарошидани даѓал ва тарошидани фарќ мекунад?
Бо кадом асбоб иҷро метарошиданд?
Маснуоти дароз ва кўтоњро дар дастгоњ чї хел мустањкам мекунанд?
Такяро чї хел мустањкам мекунанд?
Ќадбури маснуотро дар дастгоњ чї хел мебуранд?
Бо кадом асбоб андозањои ҷузъиёти тарошидашавандаро чен мекунанд ва
месанҷанд?
6). Дарсро љамъбаст намуда, зањмати хонандагонро бањо дињед.
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).







Фаъолият

метавонад

ќисман
метавонад

наметавонад

Дар бораи гуногунии исканањо
маълумот дода метавонад?
Нишонагузории маснуотро дар
ваќти тарошидан метавонад?
Оиди
таъиноти
теѓањо
маълумот дода метавонад?
Эљодкорона дар ваќти зарурї
намудњои исканањоро истифода
карда тавонад?
Дар раванди иљрои кори амалї
ба ќоидањои бехатарии техникї
риоя карда метавонад?
Дарси 13.
Мавзўъ: «Рангмолии маснуоти чўбї бо рангњои равѓанї»
Барнома: Ороиши маснуот. Ќоидањои бехатарї њангоми рангкунии
маснуот. Рагкунии маснуоти чўбї бо ранги равѓанї.
Салоњиятњо:
 Баъзе воситањои технологиро истифода бурда метавонад.
 Дар доираи мавзўъњои мањдуд ғояи навро эҷод 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:
- Намудњои ранги равѓанї ва алифро фарќ карда тавонад.
- Пайдарпайии рангкуниро иљро карда тавонад.
- Дар бораи касби рангуборчї маълумот дода тавонад.
Дар раванди иљрои кори амалї хотираи хуб ба тобишњои рангњоро дар
худ тарбия карда тавонад.
Таҷњизоти зарурї: китоби дарсї, мўйќалам, ранг, хамираи яклухт,
хамираи тагљой, белча, сунбода, овезањои буриши сатњи рангкардашуда ва нигоњ
доштани мўйќалам дар ќуттии ранг.
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-ғоиб кардани хонандагон;
Омода намудани ањли синф ба дарс.
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2). Такрори дарси гузашта: Дарсро аз гузоштани масъала оғоз кунед. Бо
саволњои зерин ба хонандагон мурољиат кунед:
1. Тарошидани дағал ва тозаро чї гуна фарќ мекунанд?
2. Бо кадом асбоб тарошиданро иҷро мекунанд?
3. Маснуоти дароз ва кўтоњро дар дастгоњ чї хел мустањкам мекунанд?
4. Такяро чї хел мустањкам мекунанд?
5. Ќадбури маснуотро дар дастгоњ чї хел мебуранд?
6. Бо кадом асбоб андозањои ҷузъиёти тарошидашавандаро чен мекунанд ва
месанҷанд?
Оид ба саволњо каме муњокимаронї намуда, донишњои аз дарсњои гузашта
гирифтаи онњоро ба хотирашон оваред.
3). Шиносої бо мазмуни мавзўъ: Лексияи хурди муаллим маълумотњоеро дар
бар мегирад, дар он оиди ороиши маснуот, ќоидањои бехатарї њангоми рангкунии
маснуот ва рагкунии маснуоти чўбї бо ранги равѓанї муфассал истода мегузарад:
Маснуоти тайёри чўбиро бо рангњои равғанї ранг кардан мумкин аст.
Рангњои равғанї бо роњи дар алиф њал кардани хокањои рангњои гуногун њосил
карда мешавад. Њангоми то 275°С гарм намудани равғанњои зағир ва бангдона
алиф њосил мешавад. Рангњои равғани ғализ њамчунин њангоми њал кардан ва
молидан тайёр мешавад. Рангњои ғализро бо алиф њал кардан лозим аст. Пеш аз
ранг додани маснуоти чўбї онро хушконидан лозим аст. Сатњи онро бо хамира,
яъне моддаи махсус барои мањкам кардани дарзњо ва чашмакњо рўйпўш мекунанд.
Баъди хушконидан сатњи маснуотро бо сунбода суфта карда, чангро дур месозанд
ва баъд ранг мемоланд. Агар ранг бо навардча молида шавад, он гоњ кор осон ва
натиҷабахш хоњад шуд. Пеш аз рангкунии навардча мўќаламро дар алиф тар
мекунанд. Баъди рангкунии навардча мўќаламро фишурда, дар њалкунанда
(растворитель) шустан лозим. Дар муддати кўтоњ мўќаламро дар дохили ранг
нигоњ дошган мумкин аст.
Дар истењсолоти саноатї амалиёти рангкунї бо рангпошак дар хонањои
махсус ё ғўтонидани маснуот ба дохили ранг ба ҷо оварда мешавад. Ранги
равғаниро тавассути мўќалам бо њаракатњои силсиланок ва фишурдан молидан
мумкин аст.
Ба хонандагон ќоидањои бехатариро њатман бояд ёдрас кард:
o Рангкунии маснуот танњо дар рўйи зертахта иҷро карда мешавад.
o Чакидани ранг ба рўйи пўсти даст ва рўй мумкин нест.
o Рангмолї ва нигоњ доштани ранг дар назди асбобњои рангкунанда
мумкин нест.
o Њучрае, ки дар он ҷо рангкунї ба амал меояд, бояд тоза бошад.
o Баъди рангкунї дастро бо собун шустан лозим аст.
4). Озмуни “Љобаљо гузор”
1. Њангоми то 2750С гарм кардани равѓанњои заѓир ва бангдона чї њосил
мешавад?
2. Ранги равѓаниро бо тавассути чї молидан мумкин аст?
3. Агар бо чї ранг молида шавад, кор осон ва натиљабахш мешавад?
4. Пеш аз рангкунии навардча чиро дар алиф ранг мекунанд?
5. Баъди рангкунии навардча мўйќаламро фишурда, бо чї шустан лозим
аст?
Љавобњоро љобаљо гузоред.
а) Њалкунанда (растворитель);
б) Мўйкаламро;
в) Навардча (валик);
г) Мўйќалам;
д) Алиф.
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5). Кори амалї: Муаллим хонандагонро ба гурўњњои дунафара таќсим
намуда, ба онњо рангкунии маснуоти чўбиро бо ранги равғанї супориш медињад:
Ќадамњои иљрои супориши амалї:
1. Сатњњоро ба рангмолї тайёр созед.
2. Чашмакњо ва дарзњоро бо хамира (шпаклёвка) рўйпўш кунед.
3. Мўйќалам ва ранги мувофиќро интихоб намоед.
4. Маснуоти тайёркардаи худро бо дастури муаллим ранг кунед.
5. Мўйќаламро тавре нигоњ доред, ки он хушк нашавад.





6). Мустањкамкунї.
Ранги равғанї аз чї иборат аст?
Тайёр кардани маснуоти чўбї ба ранг дар чї асос меёбад?
Маснуотро бо чї ва чї хел ранг мекунанд?
Мўќалам чї хел нигоњ дошта мешавад?

7). Дарсро љамъбаст намуда, зањмати хонандагонро ќадр кунед.
8). 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).
Фаъолият

метавонад

ќисман
метавонад

наметавонад

Намудњои ранги равѓанї ва
алифро фарќ карда
метавонад?
Пайдарпайии рангкуниро
иљро карда метавонад?
Дар бораи касби рангуборчї
ба таври сода маълумот дода
метавонад?
Дар раванди иљрои кори
амалї хотираи хуб ба
тобишњои рангњоро дар худ
тарбия карда метавонад?
Тест
1. Истилоњи “Кодекс” лотинї буда, маънояш чист?
а) китоб
б) дафтар
в) ќонун
2. Њифзи табиат кори кист?
а) умумихалќї
б) њукуматдорон
в) муаллимон
3. Дар гирду атрофи корхона ќитъањои чанд метраи санитарї-муњофизатї ташкил
карда мешавад?
а) 300 метр
б) 260 метр
в) 400 метр
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4. Њамаи харҷу сарфро иќтисодчиён ба њисоб гирифта, ба маснуот чї мегузоранд?
а) нарх
б) сифат
в) миќдор
5. Муносибати хунукназарона, риоя накардани талаботи бехатарию хизматрасонї
ба чї оварда мерасонад?
а) вайрон шудани асбоб ва дастгоњ
б) боло шудани нархи маснуот
в) беќурбшавии пул
6. Дар баъзе мамлакатњо вараќањои ғафсиаш чанд мм сохта мешавад, ки онњоро ба
ҷойи тахта истифода мекунанд?
а) 24 мм
б) 15 мм
в) 30 мм
7. Нархи маснуот вобаста ба чї тағйир ёфта меистад?
а) талаботи бозор
б) талаботи иќтисодї
в) сифати масноут
8. Кадом хоҷагињо ба буридани дарахтњоро аз рўйи тартибу ќоида ташкил карда, ба
масрафкунандагон мефиристанд?
а) ҷангалпарварї
б) боғпарварї
в) мурғпарварї
9. Пустлохи дарахтро бурида, ќатрон ҷамъ мекунанд, ки аз он чї њосил мешавад?
а) канифол
б) ширеш
в) тахта
10. Кадом санот ба истењсоли чўбу тахта, плитањо ва масноути гуногун машғул аст?
а) чубкорї
б) ҷангапарварї
в) боғдорї
11. Пеш аз он ки аз чўбу тахта ягон маснуот сохта шавад, чї интихоб карда
мешавад?
а) масолењ
б) чуб
в) нарх
12. Нуќсони чўбу тахта чиро паст мекунад?
а) сифат
б) миќдор
в) намуд
13. Зери кадом мафњум аз шакли муќаррарї фарќ кардан, сифати хуб доштани
намуди берунии он ва зуд аз вайроншавї эмин будан фањмида мешавад?
а) нуќсонњои чўбу тахта
б) сифати чуб
в) намуди тахта
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14. Чашмак, каҷќабатї, дилаки дуќабата, мағзи сохта, дарз, пайдошавии ќатрон,
пусандагї, кирмхўрдагї ба чї дохил мешавад?
а) нуќсонњои асосии чўб
б) сифати паст
в) намуди зоњирии чўб
15. Пањнгаштарин нуќсони чўб
а) чашмак
б) дилак
в) каљї
16. Сарпуши мизњо, бозуњо, пањлуи ќуттињо, чорчубањо чї гуна шакл доранд?
а) призматикї
б) силиндрї
в) чоркунҷа
17. Ҷузъиёти дар буриши кўндалангї шакли даврадошта чї номида мешавад, ки
онњоро аз тахтачањои буришашон мураббаъшакл сохтан мумкин аст?
а) шакли силиндрї
б) шакли конусї
в) шакли призматикї
18. Тахтачањо асосан аз чињо бурида мешаванд?
а) тахтањо
б) дарахтон
в) пасмондањо
19. Чї як ҷузъи тарроњї ва як ќисми наќшаи фаъолияти оянда буда метавонад?
а) тарњрезї
б) интерер
в) расм
20. Њар як мошина камаш аз чанд ќисм таркиб ёфтааст?
а) 3-4
б) 3-6
в) 2-10
Эзоњ: Љавобњои дурусти тестњо варианти “а” мебошанд.
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Дарси 14.
Мавзўъ: «Хосиятњои филизи сиёњ ва ранга»
Барнома: Металлњои сиёњ. Пўлотњои конструксионї. Металлњои ранга
(мис, алюминий, руњ) ва хўлањои онњо. Хосиятњои асосї (мустањкамї, сахтї,
мулоимї, мўртї).
Салоњиятњо:
 Баъзе воситањои технологиро истифода бурда метавонад.
 Дар доираи мавзўъњои мањдуд ғояи навро эҷод 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:
- Хосиятњои филизоти сиёњ ва рангаро эзоњ дода тавонад.
- Дар бораи хосияти метал ё хўла, таркиби онњо эљодкорона аз
адабиётњои додашуда маълумот гирифта тавонад.
- Дар бораи касби харрот маълумот дода тавонад.
- Дар раванди дарс зењни худро инкишоф дода тавонад.
Таҷњизоти зарурї: китоби дарсї, намунњои филизоти сиёњ ва ранга,
овезањои таълимї.
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-ғоиб кардани хонандагон;
Омода намудани ањли синф ба дарс.
2). Такрори дарси гузашта: Дарсро аз гузоштани масъала оғоз кунед. Бо
саволњои зерин ба хонандагон мурољиат кунед:
1. Ранги равғанї аз чї иборат аст?
2. Тайёр кардани маснуоти чўбї ба ранг дар чї асос меёбад?
3. Маснуотро бо чї ва чї хел ранг мекунанд?
4. Мўќалам чї хел нигоњ дошта мешавад?
Оид ба саволњо каме муњокимаронї намуда, донишњои аз дарсњои гузашта
гирифтаи онњоро ба хотирашон оваред.
3). Шиносої бо мазмуни мавзўъ: Дар лексияи хурд муаллим чунин
маълумотњоро ба хонандагон пешнињод менамояд: Барои тайёр намудани ягон
намуди маснуот шумо бояд маводи мувофиќро интихоб кунед. Чи хеле ки шумо
медонед, дар техника металлњоро дар шакли тоза нею ба намуди хўлањо истифода
мебаранд. Хўлањо бо роњи омехта намудани ду ё якчанд металлњо дар њолати
гудохта бо мутаносибии муайян истењсол карда мешаванд. Танњо хосиятњои
металл ва хўлањоро дониста, шумо маснуоти худро месозед. Њар як металл ва
хўлањо хосиятњои муайяни механикї ва технологї доранд. Ба хосиятњои механикї
мустањкамї, сахтї, чандирї, часпакнокї ва пластикї дохил мешаванд.
Мустањкамї ќобилияти муќовимат нишон додани маснуот ба вайроншавї дар
зери таъсири ќувва мебошад. Масалан, агар маснуот дар зери таъсири ќуввањои
беруна вайрон нашавад, он гоњ хосияти мустањкамї дорад. Масалан, агар бо
фўлодќалам ба пластинањои пўлодї ва мисї зарба оварем, чуќурчаи њосилшуда
дар мис нисбат ба пўлод калонтар мешавад. Чунин амал нишон медињад, ки пўлод
нисбат ба мис сахттар аст. Чандирї хосияти аз гирифтани шакли пештара баъди
бартараф намудани ќуввањои беруна мебошад.
Агар ҷадвали металлиро ба ду такягоњ гузошта, ба мобайни он бор гузорем,
он гоњ ҷадвал каме ќат мешавад ва баъди гирифтани бор шакли пештараи худро
мегирад. Ин њодиса хосияти чандирї доштани маводи ҷадвалро нишон медињад.
Часпакнокї хосияти ҷисмњоест, ки дар ваќти зарба энергияро фурў мебаранд.
Пластикї бе вайроншавї шакливазкунии ҷисмњо дар зери таъсири ќуввањои
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беруна мебошад. Ин хосиятро дар ваќти ќаткунї, рссткунї, прокаткунї,
штампкунї истифода мебаранд.
Ба хосиятњои технологї кўфташавї, моеъгї, коркардшавї бо буриш,
кафшершавї, муќовимат муќобили зангзанї дохил мешаванд.
Кўфташавї, хосияти металл ё хўла, ки дар зери зарба шакли худро иваз
мекунад. Ин хосият дар истифодаи хосияти пластикї асос ёфтааст.
Моеъгї хосияти металл аст, ки дар њолати гудохташуда шаклњои
рехтагариро хуб пур мекунад. Коркардшавї бо буриш - хосияти металл ё хўла, ки
ба коркарди буриш дода мешавад (ба асбобњои гуногун).
Кафшершавї хосияти пайвастшавии металлњо дар њолати пластикї ва
гудохташуда мебошад. Муќовимат муќобили зангзанї хосияти устувории
металлњо ба зангзанї аст. Њамаи металлњо ва хўлањо ба сиёњ ва ранга ҷудо
мешаванд. Ба металлњои сиёњ пўлод ва чўян дохил мешавад. Њамаи боќимондањои
металл ва хўлањо ранга ба шумор мераванд.
Дар бисёр ваќтњо хўлањо нисбат ба тартибдињандаи худ хосияти бењтарро
доранд. Масалан: оњани тоза мустањкамии хеле паст дорад, лекин хўлаи он бо
карбон мустањкамии баланд дорад. Агар карбон дар хўла аз 2% кам бошад, он гоњ
пўлод номида мешавад. Агар карбон дар таркиби хўла аз 2% то 4% бошад, он гоњ
чўян номида мешавад. Пўлод на танњо мустањкам, балки маводе низ мебошад, ки
коркарди механикї дода мешавад. Аз пўлодњои конструксионї ҷузъияти
мошинњоро месозанд. Агар ба пўлод хром, волфрам ва дигар металлњоро њамроњ
кунем, пўлодњои сахт њосил мешавад, яъне аз онњо асбобњои бурандаи коркарди
металл месозанд.
4). 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.
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:
6. Ба хонандагон масъаларо пешнињод кунед.
7. Аз хонандагон хоњиш намоед, ки дар атрофи ин масъала фикр карда
(ашёњо, њодисањо ва ѓ.), фарќият ва умумиятро муайян намоянд.
8. Хонандагон дар вараќи сафед ду давраи ба њам пайвастро тасвир
мекунанд.
9. Онњо дар ќисматњои чапу рости давра фарќиятњо ва дар мобайни он
умумияти масъалаи пешнињодшударо ќайд мекунанд.
10. Њар як намояндаи гурўњ кори худро муаррифї мекунад.
Масъала: Фарќият ва умумияти пўлод ва чўянро 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. Маслан,
хонандагонро ба се гурўњ 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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Пўлод:

Пўлод метали
чандир мебошад.
Дар пўлод миќдори
карбон аз 2% кам
мебошад.
Пўлод коркард
карда мешавад.

Чўян:
Чўян метали мўрт
мебошад.
Дар чўян миќдори
карбон аз 2% то 4%.
Чўян коркард карда
намешавад.

Умумият:
Пўлод ва чўян ба
метали сиёњ дохил
мешаванд.
Пўдод ва чўян
карбон доранд.
Пўлод ва чўян
метали сахт
мебошанд.

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.
5). Кори амалї: Муаллим ба хонандагон шиносої бо хосиятњои филизот ва
хўлањоро супориш медињад:
Ќадамњо:
1. Шиносої бо хосиятњои филизот ва хўлањо
2. Намунаи филизот ва хўлањоро дида, ранги онњоро муайян кунед.
3. Филизоти рангаро ба тарафи чап ва филизоти сиёњро ба тарафи рост
гузоред.
4. Навъи филизотро муайян кунед, ки аз онњо ин маснуот сохта шудаанд.
5. Пружинањоро аз пўлод ва мис сохта кашед.
6. Дар бораи чандирии мис ва пўлод андешањои худро баён созед.
7. Дар рўи плита намунањоро аз пўлод ва алюминий гузошта, бо болгаи
челонгарї зарба занед ва дар бораи кўфташавии алюминий ва пўлод хулоса
бароред.
8. Дар шиканҷа намунањои пўлодї ва латуниро мањкам ва сўњон
9. кунед.
10. Дар бораи коркарди пўлод ва латун фикратонро гўед.
6). Мустањкамкунї.
 Хўла чист?
 Хосиятњои механикии филиз ва хўлањо кадомњоянд?
 Кадом хосиятњои технологии филизот ва хўлањоро медонед?
 Барои чй хосиятњои филиз ва хўларо бояд донист?
 Пўлод аз чўян чї фарќ мекунад?
 Латун бо кадом хусусиятњояш аз биринҷї фарќ мекунад?
 7.Барои чї филизотро сарфакорона истифода бурдан лозим аст?
7). Дарсро љамъбаст намуда, зањмати хонандагонро бањо дињед.
8). 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

Хосиятњои филизоти сиёњ ва
рангаро эзоњ дода метавонад?
Дар бораи хосияти металл ё
хўла, таркиби онњо аз
адабиётњои додашуда
маълумот гирифта
метавонад?
Дар бораи касби харрот
маълумот дода метавонад?
Дар раванди дарс зењни худро
инкишоф дода метавонад?
Дарси 15.
Мавзўъ: «Прокати хушсифат. Тарњи маснуоти аз прокати хушсифат сохташуда»
Барнома: Маснуот аз прокати хушсифат. Ќолиб барои назорати кунљњо.
Шаклњои асосии прокат.
Салоњиятњо:

Баъзе воситањои технологиро истифода бурда метавонад.

Дар доираи мавзўъњои мањдуд ғояи навро эҷод 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 прокати хушсифат ва намудњои он маълумот дода тавонад.
- Намудњои прокатро муайян карда тавонад.
- Дар бораи касби «рехтагар» маълумоти сода дода тавонад.
- Њангоми иљрои кори амалї хусусиятњои бодиќќатиро инкишоф дода
тавонад.
Таҷњизоти зарурї: китоби дарсї, намудњои прокати хушсифат: квадрат,
њамвор, шашкунља, давра, кунљак, секунља, швеллер, релс, овезањои таълимї.
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-ғоиб кардани хонандагон;
Омода намудани ањли синф ба дарс.
2). Такрори дарси гузашта: Дарсро аз гузоштани масъала оғоз кунед. Бо
саволњои зерин ба хонандагон мурољиат кунед:
1.
Хўла чист?
2.
Хосиятњои механикии филиз ва хўлањо кадомњоянд?
3.
Кадом хосиятњои технологии филизот ва хўлањоро медонед?
4.
Барои чї хосиятњои филиз ва хўларо бояд донист?
5.
Пўлод аз чўян чї фарќ дорад?
6.
Латун бо кадом хусусиятњояш аз биринҷї фарќ мекунад?
7.
Барои чї филизотро сарфакорона истифода бурдан лозим аст?
Оид ба саволњо каме муњокимаронї намуда, донишњои аз дарсњои гузашта
гирифтаи онњоро ба хотирашон оваред.
3). Шиносої бо мазмуни мавзўъ: Дар лексияи хурд муаллим оиди прокати
хушсифат ва тарњи маснуоти аз прокати хушсифат сохташаванда маълумоти
мухтассар барои хонандагон пешнињод мекунад. Барои сохтани маснуот ғайр аз
тахтаметалл ва сим, аз прокати хушсифат низ истифода мебаранд. Он бо
фишурдаи рехтањои филизї дар мобайни навардњои дастгоњи прокатї њосил
мешавад. Шакли прокат (шакли буриши кўндалангии он) ба шакли дандонањои
навардчањо вобаста аст. Агар онњо њамвор бошанд, вараќа ё рах ба даст меояд,
агар чўяки нимдавра бошад, прокати буриши арзиаш ба вучуд меояд.
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Дар шаклњои асосии прокат нишон дода шудааст. Аз сими шашќирра
болт ва гайка, аз давра маснуоти гуногун дастгоњи њарротї месозанд. Шакли
гунёро (угольник) барои тайёр кардани рафњо, каркасњо ва ғайра истифода
мебаранд.
Аксаран шакли маснуоти шинохтаро ба шакли прокат наздик ва ин
пасмондањоро дар ваќти тайёр кардани маснуот кам мекунад.
Прокати шакли муайяндорро тайёр карда, мустањкамї ва сахтии онро бе
зиёд кардани вазн баланд кардан мумкин аст. Ин боиси сарфаи филиз ва сабук
шудани вазни маснуот мегардад.
Прокати хушсифат њамчун тахтаметалл ва сим мањсулоти саноатии
истењсолот њисоб мешавад, ки барои коркарди минбаъда пешбинї шуда, номи
масолењи нимтайёрро дорад.
4). 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 ё чорнафарї кор карда,
маълумотњои доштаашонро оид ба ин мавзўъ нависанд.
Маќсадњо:

бедор намудани шавќу њавас;

муайян кардани сарњади донишњои мукаммал;

муайян кардани донишњои нопурраи 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.
Намуна:
Масъала: «Намудњои прокати хушсифатро номбар кунед?»

Квадрат
Релс

Швеллер

Њамвор

Намудњои
прокати
хушсифат

Шашкунҷа

Давра

Секунҷа
Кунҷак
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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 миќдори
муайяншудаи аќидањоро пур карда натавонанд. Дар ин њолат шумо метавонед ба
хонандагон навиштани саволњоеро, ки онњо ба он љавоб гирифтан мехоњанд
пешнињод намоед. Муњим: пурра кардани њамаи «аќидањо» мебошад. Ин усулро
њам дар фаъолияти гурўњї дар ва њам дар фаъолияти дунафарї истифода бурдан
мумкин аст.
5). Кори амалї: Муаллим хонандагонро ба ду зегурўњ таќсим намуда, ба
зергурўњи якум шиносої бо намудњои прокати хушсифат ва ба зергурўњи дуюм
хондану иҷрои наќшањои ҷузъиёт аз прокати хушсифатро њамчун супориши амалї
медињад:
Ќадамњо:
Зергурўњи 1.
1. Намунањои прокати хушсифатро дида бароед.
2. Шакли прокатро муайян кунед.
3. Муайян кунед, ки њар намуна аз кадом масолењ сохта шудааст.
4. Расми схемавии шакли њар як намунаро кашед.
5. Аз тахтаметалл ду вараќаро бо андозаи 0,25x100х240мм буред.
6. Як вараќаро дар рўйи миз дар болои ду такя гузоред ва дар мобайн то
расиши вараќа ба рўйи миз бор гузоред. Вазни зиёдатарини борро ба
дафтар нависед (Расми 44,а).
7. Канорањои вараќаи дуюмро ќатъ кунед, чи хеле ки дар (Расми 44,6)
тасвир шудааст, ба рўйи ду такя гузошта, таҷрибаро такрор намоед. Вазни
борро, ки дар натиҷаи гузаштани он вараќаи дуюм ба миз расид, ба дафтар
нависед. Ду ќиматро муќоиса кунед.
Зергурўњи 2.
1. Расми 45-ро дида, тарњи ќолибро дар дафтари корї иҷро кунед.
2. Ба наќшаи ҷамъшуда дар (Расми 46) бо диќќат назар кунед.
3. Наќшаи ҷамъшударо хонед ва ҷадвалро дар дафгари корї пур кунед.
Номи
маснуот

Шумораи
ҷузъиёт

Номи
ҷузъиёт

Шакли
ҷузъиёт

Андозањои хаттии
маснуот

Пас аз иљрои кори амалї хонандагони зергурўњњо ба њамдигар мўњтавои
кори амалиро иљрокардаашонро шарњ медињанд.
6). Мустањкамкунї.
 Прокати хушсифат чист?
 Шакли зарурии прокатро бо кадом роњ ба даст меоранд?
 Шаклњои асосии прокати хушсифатро номбар кунед?
 Фўлоди ќалам, парма, хаткашак, теғањои ранда, олтњо аз кадом
прокат тайёр шудаанд?
 Афзалиёти шакли ќатшуда нисбат ба њамвор дар чист (мувофиќи
вазифаи 5-7)?
 Дар кадом њолатњо дар наќшањо на танњо як намуд, балки ду ва зиёда
аз онро тасвир мекунанд?
 Наќшаи ҷамъшуда чист?
 Чї хел андозањоро дар наќшаи ҷамъшуда мегузоранд?
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 Наќшањои ҷамъшудаи маснуоти чўбї аз филизї чї фарќ доранд?
Умумияти онњо кадомњоанд?
 Хондани наќшаи маснуот чї маъно дорад?
7). Дарсро љамъбаст намуда, зањмати хонандагонро бањо дињед.
8). 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).
Фаъолият

метавонад

ќисман
метавонад

наметавонад

Дар бораи прокати хушсифат
ва намудњои он маълумот
дода метавонад?
Намудњои рокатро муайян
карда метавонад?
Дар бораи касби «рехтагар»
маълумоти сода дода
метавонад?
Њангоми иљрои кори амалї
хусусиятњои бодиќќатиро
инкишоф дода метавонад?
Дарси 16.
Мавзўъ: «Чен кардани андозањои љузъиёт бо ёрии штангенсиркул»
Барнома: Сохти штангенсиркул, Нониус. Њисоб кардан аз рўйи
штангенсиркул. Усулњои ченкунї бо штангенсиркул.
Салоњиятњо:
 Баъзе воситањои технологиро истифода бурда метавонад.
 Дар доираи мавзўъњои мањдуд ғояи навро эҷод 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 сохти штангенсиркул маълумот дода тавонад.
- Эљодкорона бо асбоби штангенсиркул чен карда тавонад.
- Дар бораи касби челонгари асбобсоз маълумот дода тавонад.
- Ташаккули тарбияи муносибати эљодї ба мењнат.
Таҷњизоти зарурї: китоби дарсї, штангенсиркул, овезањои
штангенсиркул ШЦ-1, љадвали штанга ва нониус, мисолњои ченкунї бо
штангенсиркул.
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-ғоиб кардани хонандагон;
Омода намудани ањли синф ба дарс.
2). Такрори дарси гузашта: Дарсро аз гузоштани масъала оғоз кунед. Бо
саволњои зерин ба хонандагон мурољиат кунед:
1. Прокати хушсифат чист?
2. Шакли зарурии прокатро бо кадом роњ ба даст меоранд?
3. Шаклњои асосии прокати хушсифатро номбар кунед?
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4.

Фўлоди ќалам, парма, хаткашак, теғањои ранда, олот аз кадом
прокат тайёр шудаанд?
5. Афзалияти шакли ќатшуда нисбат ба њамвор дар чист (мувофиќи
вазифаи 5-7)?
6. Дар кадом њолатњо дар наќшањо на танњо як намуд, балки ду ва
зиёда аз онро тасвир мекунанд?
7. Наќшаи ҷамъшуда чист?
8. Чї хел андозањоро дар наќшаи ҷамъшуда мегузоранд?
9. Наќшањои ҷамъшудаи маснуоти чўбї аз филизї чї фарќ доранд?
Умумияти онњо кадомњоанд?
10. Хондани наќшаи маснуот чї маъно дорад?
Оид ба саволњо каме муњокимаронї намуда, донишњои аз дарсњои гузашта
гирифтаи онњоро ба хотирашон оваред.
3). Шиносої бо мазмуни мавзўъ: Муаллим дар лексияи худ ба хонандагон дар
бораи асбоби ченкунандаи штангенсиркул, истифода ва ањамияти он дар раванди
корњои амалї ба тариќи сўњбат ва бо истифода аз худи асбоби ченкунандаи
штангенсиркул пешнињод мекунад.
Дар ваќти тайёр намудани ҷузъиёт аз тахтаметалл ва сим шумо аз асбобњои
содаи ченкунанда ва назораткунанда ба монанди ҷадвал, гунё ва ғайра истифода
бурда будед. Барои чен кардани ҷузъиёт аз штангенсиркул истифода мебаранд.
Штангенсиркулњо барои чен кардани андозањои дохила ва берунаи ҷузъиёт,
чуќурии сўрохињо ва комањои ҷўякњо пешбинї шудаанд.
Штангенсиркулњо намудњои гуногун доранд ва аз њамдигар бо њудуди сањењи
худ фарќ мекунанд.
Дар штангенсиркул ШЦ-1 бо њудуди ченкунии аз 0 то 125 мм ва сањењии 0,1
мм нишон дода шудааст. Он аз штанга 1 бо лабакњои бењаракати болої 2 ва поёнї
9 иборат аст. Дар штанга ҷадвал бо таќсимоти миллиметрї ҷойгир шудааст.
Аз рўйи штанга чорчўбаи њаракатнок 4 бо лабакњои болої 3 ва поёнї 8, ки
дар њолати зарурї бо винти мањкамкунак 5 мањкам карда мешавад, њаракат
мекунад. Ба чорчўбаи њаракатнок чуќуриченкунак мањкам карда шудааст.
Лабакњои болої барои чен кардани андозањои дохилї (мисол,кутри сўрохї),
лабакњои поёнї барои чен кардани андозањои беруна хизмат мекунанд. Бо
чукуриченкунак чуќурии комањо ва сўрохињо чен карда мешавад. Ба кадом тарз
дањяки миллиметр чен карда мешавад, агар штангенсиркул таќсимоти
миллиметриро дошта бошад? Бо ин маќсад ҷадвали ёридињанда, ки нониус ном
дорад, истифода мешавад. Дарозии нониус 19 мм буда, ба 10 ќисми баробар
таќсим карда шудааст, яъне ќимати њар як таќсимот ба 1,9 мм баробар аст. Дар
ваќти якҷоя будани лабакњо хатњои ноли ҷадвали штанга ва нониус мувофиќат
мекунанд. Хатти дањуми нониус бо хатти дувоздањуми штанга мувофиќат
мекунад. Ба он диќќат дињед, ки хатти якуми нониус то хатти дуюми ҷадвали
штанга ба 0,1 мм намерасад (2-1,9=0,1). Њамин имконият медињад, ки ченкунињо
бо сањењии то 0,1 мм гузаранд.
Дар ваќти ченкунї бо штангенсиркул ќиматњои бутуни миллиметриро аз
рўйи ҷадвали миллиметрии штанга то хатти нолии нониус њисоб мекунанд, дањяки
миллиметрро аз рўйи ҷадвали нониус аз нол то он хатти нониус, ки бо ягон хати
миллиметрии штанга мувофиќат мекунад.
Дар хотир нигоњ доред, ки штангенсиркул асбоби сањењ мебошад ва он
муносибати эњтиёткоронаро талаб мекунад.
Дар корхонањо штангенсиркул яке аз асбобњои асосии коргарони ихтисоси
гуногун аз ќабили назоратчии дастгоњ, челонгарон, харротон мебошад.
Назоратчињо бояд танзим ва идора кардани асбобњои ченкунанда, усули санҷиши
сифати сатњ, ќоидањои ќабули ҷузъиётро низ донанд.
Ќоидањои муносибат бо асбоби ченкунии штангенсиркулро ба хонандагон
ёдрас кардан зарур аст:
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o
o
o
o
o
o

Пеш аз саршавии кор штангенсиркулро бо матои тоза пок кунед.
Асбобро бо сунбода ё корд тоза кардан мумкин нест.
Штангенсиркулро дар рўйи асбобњои гармкунанда гузоштан мумкин нест.
Дар ваќти ченкунї дастон тоза ва хушк бояд бошанд.
Фаќат ҷузъиёти дурусти ҷои харошида надоштаро чен кардан лозим аст.
Лабакњои штангенсиркул нўгњои тез доранд, барои њамин дар ваќти ченкунї
эњтиёт бошед.
o Танњо ба ќатшавии лабакњои штангенсиркул имконият надињед.
o Онро бо винтњо мањкам кунед.
o Дар ваќти хондани нишондодњои ҷадвал штангенсиркулро дар пеши чашм
рост нигоњ доред.
4). Кори амалї: Муаллим ба хонандагон чен кардани андозањои ҷузъиётро бо
штангенсиркул њамчун кори амалї супориш медињад:
Ќадамњо:
1.
Дар дафтари корї тарњи наварди зинадорро, ки дар (Расми 50)
тасвир ёфтааст, кашед.
2.
Њар як андозањоро 3 маротиба чен кунед ва натиҷаашро дар
ҷадвал нависед.
Раками
ченкунї

Э

Э1

Э

1.

Н

Н1

Н2

3. Ќимати миёнаи сеченкуниро ёбед.

1. Ќиматњои ёфтаро дар тарњ (эскиз) гузоред.
5). Мустањкамкунї. Дар ќисми мустањкамкунии дарс аз бозии «Пурра
кунед» истифода мебарад. Хонандагон бояд номгўйи пурраи ќисмњои
штангенсиркулро аз рўйи њарфњои аввал ва њарфњои охир, ки аз тарафи омўзгор
ба тахтаи синф навишта мешавад, пурра намоянд.
Намуна:
Ш .... а,
Ш...........л,
Н....с,
В..т,
Ќ..р.
Ч...........к
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Љавобњо: Штанга, штангенсиркул, нониус, винт, ќутр, чуќурченкунак.
Инчунин бо саволњои зерин низ метавонад мустањкамкуниро гузаронад:
 Штангенсиркул аз кадом ќисмњои асосї иборат аст?
 Штангенсиркул чандто ҷадвали ченкунанда дорад?
 Бо ёрии штангенсиркул чї хел ченкунињоро анҷом додан мумкин аст?
 Ченкунии штангенсиркул аз ҷадвал чанд маротиба зиёд аст?
 Ќоидањои муносибат бо штангенсиркул кадомњоанд?
 Аз рўйи штангенсиркул њисоби ададњои бутун дањяки мм чї хел њисоб
карда мешавад?
 Кадом хусусияти нониус ба ченкунї бо сањењии то 0,1 мм имконият
медињад?
Омўзгор љавобњо ва кори амалии хонандагонро ба назар гирифта, арзёбї
менамояд ва бањо мегузорад. Камбудї ва бењбудии корашонро муаррифї
менамояд.
6). Дарсро љамъбаст намуда, зањмати хонандагонро бањо дињед.
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).
ќисман
Фаъолият
метавонад
наметавонад
метавонад
Дар
бораи
сохти
штангенсиркул маълумот дода
метавонад?
Бо асбоби штангенсиркул чен
карда метавонад?
Дар бораи касби челонгари
асбобсоз
ба
таври
сода
маълумот дода метавонад?
Тарбияи муносибати эљодї ба
мењнат
ташаккул
дода
метавонад?
Дарси 17.
Мавзўъ: «Тайёр кардани маснуот аз прокати хушсифат»
Барнома: Усулњои кор аз рўйи нишонагузорї. Љараёни тайёркунии маснуот
аз прокати хушсифат.
Салоњиятњо:
 Баъзе воситањои технологиро истифода бурда метавонад.
 Дар доираи мавзўъњои мањдуд ғояи навро эҷод 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 маснуот аз прокати хушсифат маълумот дода тавонад.
- Эљодкорона аз асбоби челонгарии нутромер истифода бурда тавонад.
- Дар бораи касби челонгар – таъмиргар ва челонгар - асбобсоз маълумот
дода тавонад.
- Сифатњои муњими касбї яъне сањењкорї ва фаросати механикиро ташаккул
дода тавонад.
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Таҷњизоти зарурї: китоби дарсї, намунањои мањсулоте, ки аз прокати хушсифат
сохта мешавад, овезањои таълимї.
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-ғоиб кардани хонандагон;
Омода намудани ањли синф ба дарс.
2). Такрори дарси гузашта: Дарсро аз гузоштани масъала оғоз кунед. Бо
саволњои зерин ба хонандагон мурољиат кунед:
1. Штангенсиркул аз кадом ќисмњои асосї иборат аст?
2. Штангенсиркул чандто ҷадвали ченкунанда дорад?
3. Бо ёрии штангенсиркул чї хел ченкунињоро анҷом додан мумкин?
4. Ченкунии штангенсиркул аз ҷадвал чанд маротиба зиёд аст?
5. Ќоидањои муносибат бо штангенсиркул кадомњоанд?
6. Аз рўйи штангенсиркул њисоби ададњои бутун дањяки мм чї хел њисоб
карда мешавад?
7. Кадом хусусияти нониус ба ченкунї бо сањењии то 0,1 мм имконият
медињад?
Оид ба саволњо каме муњокимаронї намуда, донишњои аз дарсњои гузашта
гирифтаи онњоро ба хотирашон оваред.
3). Шиносої бо мазмуни мавзўъ: Муаллим дар лексияи хурд ба хонандагон чунин
маълумотњоро пешкаш мекунад: Барои мубаддал гаштани ашёи хом ба маснуоти
тайёр корњои бисёрро анҷом додан лозим аст. Њамаи ин корњо дар якҷоягї
ҷараёнї истењсолї номида мешавад. Ҷараёни истењсолї гирифтани ашёи хом ,
коркарди ҷузъиёт, таъмири асбобњо, тез кардани асбобњо, ҷо ба ҷо намудани
маснуоти тайёр ва корњои дигарро фаро мегирад. Як ҷараёни технологї як ќисми
ҷараёни истењсолї мебошад, ки фаъолиятро аз рўйи табдил додани шакл ва
андозањои ашёи хом барои гирифтани маснуоти тайёр фаро мегирад. Ҷараёни
технологї аз амалиёти технологї иборат аст. Амалиёти технологї як ќисми
љараёни технологї мебошад, ки коркард ё ҷамъ намудани маснуотро, ки дар ҷойи
корї иҷро карда мешавад, дар бар мегирад.
Ҷараёни тайёркунии маснуот аз прокати хушсифат ба тайёркунии маснуот аз
сим ва тахтаметалл монандї дорад. Он амалиёти зерини челонгариро дар бар
мегирад: нишонагузорї бо истифодаи штангенсиркул ва асбобњои нишонагузор,
бурриш бо аррачаи челонгарї, бурриш дар шиканҷа ва дар рўйи плита,
сўњонкунї, ќаткунї дар шиканҷа ё дар ускунањо, васл намудани ҷузъиёт бо ёрии
мехпарчин ҷўшпайванд ва бо ёрии болт ва гайка, пардози маснуот ва ѓайра.
Дар баъзе маснуот нишон дода шудаанд, ки объекти мењнати шумо шуда
метавонанд. Дастак ва мулоимкунак маснуоти якҷузъиёта буда, нутрометр ва
сиќќонак маснуоти бисёрҷузъа њисобида мешаванд.
Номгўи амалиёти челонгарї ва пайдарпайии он дар харитањои технологї
тасвир шудаанд. Намунањои ин гуна харитањо дар ҷадвалњои 5 ва 6 нишон дода
шудаанд. Маснуоти нутрометр аз 5 чузъиёт иборат аст. Тир ва шайбаро
хонандагони синфи 7 месозанд.
Челонгарони асбобњо асбоб ва ускунањоро тайёр ва таъмир мекунанд. Аз
онњо дурустї ва сифати баланди иҷроиши кор, хонда тавонистани наќшањо,
сарфањм рафтан ба таҷњизоти мушкили ченкунанда-назораткунанда талаб карда
мешавад.
Дар солњои охир характери корњои челонгарї таѓйир ёфт. Корњои дастии
вазнин њоло дар бисёр амалиёти челонгарї механиконида шудаанд. Барои њамин
њам кори челонгар дар истењсолоти њозиразамон гуногун ва эҷодкорона шуда
истодааст.
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4). Усули «Шаршара»
Усули «Шаршара» (Каскад) барои ба ќисмњо ҷудо кардани калимањо,
мафњумњо ва дар корњои амалии фанни технология (таълими мењнат) истифода
мешавад. Онро њангоми тањлил ва таҷзияи мафњум, назарияњо ва дар кори амалї
истифода бурдан айни муддаост.
Маќсадњо:
 тањлилу таҷзия карда тавонистани калимањо, мафњумњо ва кори амалї;
 инкишофи малакањои хулосабарории дедуктивї (аз кулл ба ҷузъ);
 омўхтани тарзњои нави фаъолият.
Ќадамњо:
1. Як, ду ва се мафњум (мавзўъ, масъала) ё пайдарпайи кори амалиро интихоб
намоед.
2. Мавзўъ, масъала, мафњум ва ё пайдарпаии кори амалиро дар тарафи чапи
лавњаи синф нависед.
3. Аз хонандагон хоњиш намоед, ки мавзўъ ва пайдарпайи кори амалиро ба ду-се
ќисмати асосї ҷудо кунанд.
4. Ќисматњои асосиро пас аз мавзўъ, масъала, мафњум ва ё пайдарпайи кори
амалии овардашуда ќайд кунед ва бо тирча пайванд намоед.
4. Фаслњои асосиро боз ба ќисматњо ҷудо кунед (андешањо ё тартиби иљрои кори
амалиро бояд кўтоњ ва мухтасар шарњ дињанд) ва бо тирча алоќаманд намоед.
5. Наќша шакли шаршараро мегирад.
Намуна:
Пайдарњамии амалиёт
Масолењро интихоб
намуда рост намоед ва
мувофии наша нишона
кунед.

Сохтани асбоб
барои чен кардани
сатњи дохилии
«Нутрометр»

Пайдарњамии амалиёт
Ба марказ тамѓа карда бо
Ф 6мм сўрох карда, аз
сатњ сўњон кунед.

Таљњизот ва ускунањо:
Мизи челонгарї
Асбобњо (бурранда,
ченкунанда):
Болѓа, љадвал, кунљак,
хаткашак.
Таљњизот ва ускунањо:
Дастгоњи пармакунї, шиканљаи
дастї, Мизи челонгарї,
шиканља.

Асбобњо (бурранда,
ченкунанда):
Болѓа, фўлодќалам, сўњон.
Пайдарњамии амалиёт
Љузъиёти сохтаро љамъ намуда,
ба сўрохи тирро дохил ва
шайбањоро аз ду тараф
гузошта, охири онро
мехпарчин кунед. Аз рўйи
контур сатњро сўњон кунед. Пас
аз пардозкунї андоза ва сифати
корро санљед.

Таљњизот ва ускунањо:
Мизи челонгарї.

Асбобњо (бурранда,
ченкунанда):
Болѓа, ускунањо барои
мехпарчин, сўњон сунбода,
љадвал, штангенсиркул.

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.
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 ҷойи ќисматњоро иваз намоед, яъне
ќисматњои наќшаро аз як тараф ба тарафи дигар кўчонед. Пас аз тартиб додани
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наќша саволњое ба шогирдон пешнињод намоед, ки фикрронии онњоро инкишоф
дињад.
4). Кори амалї: Муаллим ба хонандагон коркарди харитаи технологї барои
тайёркунии маснуотро аз прокати хушсифат медињад:
Ќадамњо:
1. Харитаи технологиро барои тайёр кардани дастак (Расми 51 а), ќолиб
(Расми 46) ва дигар маснуот, ки аз тарафи муаллим пешнињод мешавад,
дида бароед.
2. Харитаи тартибдодаро бо харитаи технологии њамсинфони худ, ки барои
њамин ҷузъиёт тартиб дода шудааст, муќоиса кунед.
5). Мустањкамкунї.
 Ҷараёни истењсолї чист?
 Ҷараёни технологї чист?
 Чї гуна амалиётро технологї меноманд?
 Дар харитањои технологї пайдарњамии амалиёт тағйир дода мешавад
ё не?
 Фарќияти коркарди дастии прокати хушсифат аз коркарди
тахтаметалл ва сим дар чист?
 Онњо чї монандї доранд?
6). Дарсро љамъбаст намуда, зањмати хонандагонро бањо дињед.
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).
Фаъолият

метавонад

ќисман
метавонад

наметавонад

Дар бораи маснуот аз
прокати хушсифат маълумот
дода метавонад?
Аз асбоби челонгарии
нутромер истифода бурда
метавонад?
Дар бораи касби челонгар –
таъмиргар ва челонгар асбобсоз маълумот дода
метавонад?
Сифатњои муњими касбї яъне
сањењкорї ва фаросати
механикиро ташаккул дода
метавонад?
Дарси 18.
Мавзўъ: «Буридани филиз бо арраи дастии челонгарї»
Барнома: Буридан бо арраи дастї. Ќисмњои арраи дастии челонгарї.
Ќоидањои буридани филиз бо арраи дастии челонгарї.
Салоњиятњо:
 Баъзе воситањои технологиро истифода бурда метавонад.
 Дар доираи мавзўъњои мањдуд ғояи навро эҷод карда метавонад.
 Доир ба баъзе касбњо маълумот дода метавонад.
 Хусусиятњои тарбиявии фанро дарк карда, онро дар амал ба таври сода
татбиќ карда метавонад.
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Њадафњои дарс:
- Дар бораи арраи челонгарї ва ќисмњои он маълумот дода тавонад.
- Бо арраи дастии челонгарї буридани филизро иљро карда тавонад.
- Дар бораи касби челонгар - тунукасоз маълумоти кўтоњ дода тавонад.
- Аз љињати эстетикї маснутоти сохташударо арзёбї карда тавонад.
Таҷњизоти зарурї: китоби дарсї, асбобњои челонгарї, дастарраи челонгарї,
љадвал, гўнё, хаткаш, гиро, плитаи њамвор, амбўрчаи пањндандон, фўлодќалам,
сандон, ќайчї, овезањои таълимї.
Методикаи таълим: Њангоми банаќшагирии дарс аз тавсияњои зерин
истифода бурда метавонед.
1). Ташкили дарс: Дар ин марњала корњои зерин ба роњ монда мешавад:
Тайёр намудани маводи хониш;
Њозир-ғоиб кардани хонандагон;
Омода намудани ањли синф ба дарс.
2). Такрори дарси гузашта: Дарсро аз гузоштани масъала оғоз кунед. Бо
саволњои зерин ба хонандагон мурољиат кунед:
1. Ҷараёни истењсолї чист?
2. Ҷараёни технологї чист?
3. Чї гуна амалиётро технологї меноманд?
4. Дар харитањои технологї пайдарњамии амалиёт тағйир дода мешавад
ё не?
5. Коркарди дастии прокати хушсифат аз коркарди тахтаметалл ва сим
чї фарќ дорад?
6. Онњо чї монандї доранд?
Оид ба саволњо каме муњокимаронї намуда, донишњои аз дарсњои гузашта
гирифтаи онњоро ба хотирашон оваред.
3). Шиносої бо мазмуни мавзўъ: Лексияи хурди муаллим дар бораи арраи
дастии челонгарї, ќисмњои он ва буридани филиз бо арраи дастии челонгарро дар
бар мегирад.
Фањмонидани мавзўи навро бо истифодаи усули «Инсерт» оѓоз мекунад ва
метавонад аз саволњои зерин истифода барад:
1.Аз хонандагон хоњиш карда мешавад, ки дар бораи «Буридани филиз бо арраи
дастии челонгарї» чї медонед? Гўянд. (Бо усули «Ангезиши зењн» аќидањо љамъ
мешавад.)
2.Пас аз баён намудани фикру андешањо барои хондан матн (дар сањ 75-77)
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 кунад.
«V»
медонам

Љадвали «Инсерт»
«+»
«-»
(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.
Намуна.
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Буридани филиз бо арраи дастии челонгарї
Арраи дастии челонгарї аз тасмаи борик, ки аз пўлод сохта
шудааст ва дар охирњояш ду сўрохї дорад, иборат мебошад.
Тасмаи дастарра ба чорчўба бо пайвандакњои 7 пайваст шуда, бо
гайкаи 1 кашида мешавад.
Кашиши тасмаи дастарра бояд на он ќадар сахт шавад, чунки
шикастани он аз эњтимол дур нест.
Њангоми кор њолати дурусти кориро бояд ишгол кард ва дастарраро
бо ду даст бояд дошт (Расми 53).

“

”

“

”

“

”

“

”

2) Ба хонандагон дар асосњои дар бораи буридани филиз бо арраи дастии
челонгарї, ќисмњои асосии арраи дастии челонгарї, ќоидањои техникаи бехатарї,
ки дар сањифањои 75-77-и китоби дарсї оварда шудаанд, маълумот медињад:
3) Дар бораи мавзўи нав бо хонандагон саволу љавоб менамояд.
4) Чунин маълумотро ба хонандагон пешнињод намудан мувофиќи маќсад
мешавад. Маснуоти хушсифатро бо арраи дастии челонгарї мебуранд. Ҷузъиёти
асосии тарраи дастии ин чорчўба 2, тасмаи дастарра 4 ва думак бо даста
мебошанд.
Арраи дастии челонгарї аз тасмаи борик, ки аз пўлод сохта шудааст ва дар
охирњояш ду сўрохї дорад, иборат мебошад. Ба як ё ду теѓањои тасма дандонањо
бурида шудаанд, ки ба як тараф хам гаштаанд. Тасмаи дастарра ба чорчўба бо
пайвандакњои 7 пайваст шуда, бо гайкаи 1 кашида мешавад. Дар ин ваќт
дандонањо ба тарафи муќобили даста равона шуданашон лозим аст. Кашиши
тасмаи дастарра бояд на он ќадар сахт шавад, чунки шикастани он аз эњтимол дур
нест.
Маснуот дар шиканља мустањкам карда мешавад ва бо сўњони секунҷа ҷои
буридашавандаро тамѓа мекунанд, то ки тасма аз рўйи маснуот наѓеҷад. Ҷои
буриш дар масофаи 10-15 мм аз канори лабакњо ҷойгир мешавад.
Њангоми кор њолати дурусти кориро бояд ишѓол кард ва дастарраро бо ду
даст бояд дошт. Дар ваќти ба пеш њаракат кардани дастарра дандонњо филизро
мебуранд, дар ваќти њаракати баръакс (паст гаштан) намебуранд. Барои њамин
њам дар ваќти гашти корї дастарраро бо фишори сабук, гашти холї бе фишор
гузоштан лозим аст.
Дастарраро дар маснуот тавре ҷой иваз кунонидан лозим аст, ки дар ҷои
буриш њамаи дарозии тасмаи дастарра иштирок кунад. Дар ин њолат хурдшавии
тасма дар њамаи дарозии он якхела мешавад ва он ба муддати дарозтар кор
мекунад. Буридани филизи тасмамонанд аз тарафи борик осонтар мешавад, лекин
ғафсии тасма аз масофаи байни се дандонаи тасма кам шуданаш мумкин нест. Дар
акси њол дандонањо мешикананд.
Агар ғафсии маснуот аз ин масофа кам бошад, онро дар шиканҷа байни ду
сабиќаи чўбї мањкам мекунанд ва сипас мебуранд. Агар маснуот дарозии зиёд
дошта бошад ва чорчўба ба ќиррањои он такя кунад, он гоњ тасмаи дастарраро ба
90° нисбати чорчўба мегардонанд ва корро идома медињанд.
Дар корхонањо прокати хушсифатро бо ёрии аррањои механикї, ки аррањои
тасмавї ё давраї доранд, мебуранд.
Ќоидањои бехатариро њангоми буридани филиз бо арраи дастии челонгарї ба
хонандагон ёдрас кардан зарур аст:
o Маснуотро ба шиканҷа нағз мањкам намоед.
o Бе ҷањиш, равон кор кунед.
o Дастаи дастарра бояд дуруст бошад ва ба думак зич нишаста бошад.
o Дар охири буриш ба дастарра фишорро кам карда, ќисми
буридашавандаро бо даст доштан лозим аст.
o Парахањоро бо даст дур кардан мумкин нест. Аз чўткаи махсус
истифода бурдан лозим аст.
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4). Кори амалї: Муаллим ба хонандагон буриши филизро бо дастарраи челонгарї
њамчун кори амалї супориш медињад:
Ќадамњо:
1. Маснуоти ќолиб барои назорати кунҷњо (Расми 45), ускуна барои тайёр
кардани мехпарчин (Расми 46), нутрометр (Расми 51, в) ва дигар ҷузъиётро
нишона гузоред.
2. Маснуотро буред.
3. Андозањои маснуотро аз рўйи наќша санҷед.
5.) Мустањкамкунї.
 Буриш бо арраи челонгарї аз буриш бо арраи дуредгарї чї фарќ дорад?
 Онњо чї хел монандї доранд?
 Кадом ќоидањои бехатариро дар ваќти кор бо арраи челонгарї риоя бояд
кард?
 Арраи челонгар аз кадом ќисмњои асосї иборат аст?
 Бо кадом маќсад дар маснуот дар ҷойи буриш бо сўњон рах њосил
мекунанд?
 Барои чї дар охири буриш фишорро ба арра кам кардан лозим?
 Маснуоти дарозро чї тавр мебуранд?
5). Дарсро љамъбаст намуда, зањмати хонандагонро бањо дињед.
6). 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).
ќисман
Фаъолият
метавонад
Наметавонад
метавонад
Дар бораи арраи челонгарї
ва ќисмњои он маълумот
дода метавонад?
Эљодкорона бо арраи дастии
челонгарї буридани филизро
иљро карда метавонад?
Дар бораи касби челонгар тунукасоз маълумоти кўтоњ
дода метавонад?
Аз љињати эстетикї ба
маснутоти сохташударо
арзёбї карда метавонад?
Дарси 19.
Мавзўъ: «Буридани филиз бо исканаи челонгарї»
Барнома: Усулњои кор бо искана. Исканаи челонгарї. Усули буридани
филиз дар шиканља.
Салоњиятњо:
 Баъзе воситањои технологиро истифода бурда метавонад.
 Дар доираи мавзўъњои мањдуд ғояи навро эҷод 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 исканаи челонгарї ва намудњои он маълумот дода тавонад.
- Бо исканаи челонгарї буридани филизро иљро карда тавонад.
- Дар бораи касби челонгар - тунукасоз маълумоти кўтоњ дода тавонад.
- Аз љињати эстетикї маснутоти сохташударо баррасї карда тавонад.
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Таҷњизоти зарурї: китоби дарсї, намудњои исканаи челонгарї, овезањои
услуби буридани филиз дар шиканља, асбобњо барои буридан.
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-ғоиб кардани хонандагон;
Омода намудани ањли синф ба дарс.
2). Такрори дарси гузашта: Дарсро аз гузоштани масъала оғоз кунед. Бо
саволњои зерин ба хонандагон мурољиат кунед:
1. Буриш бо арраи челонгарї аз буриш бо арраи дуредгарї чї фарќ дорад?
2. Онњо чї хел монандї доранд?
3. Кадом ќоидањои бехатариро дар ваќти кор бо арраи челонгарї риоя бояд
кард?
4. Арраи челонгарї аз кадом ќисмњои асосї иборат аст?
5. Бо кадом маќсад дар маснуот дар ҷойи буриш бо сўњон рах њосил
мекунанд?
6. Барои чї дар охири буриш фишорро ба арра кам кардан лозим?
7. Маснуоти дарозро чї тавр мебуранд?
Оид ба саволњо каме муњокимаронї намуда, донишњои аз дарсњои гузашта
гирифтаи онњоро ба хотирашон оваред.
3). Шиносої бо мазмуни мавзўъ: Лексияи хурди муаллим дар бораи исканаи
челонгарї, усулњои кор бо исканаи челогарї, усули буридани филиз дар
шиканљаро дар бар мегирад.
Буридани филизро барои ба ќисмњо ҷудо намудани маснуот, бурида
партофтани филизи зиёдатї, бурида партофтани комањо дар ҷузъиёт, ҷўякњо ва
ғайра истифода мебаранд. Буридан бо ёрии исканаи челонгарї, крейсмейсел ва
болға иҷро карда мешавад.
Исканаи челонагарї милаи пўлодист, ки теғи буррандаи шакли фона дорад.
Кунҷи тезкардашудаи исканаи челонгарї дар ваќти буридани маснуоти пўлодї ба
60 ва дар ваќти буридани филизњои ранга ба 35-45° баробар шуданаш лозим аст.
Крейсмейсел исканаи челонгарии борик аст, ки барои буридани комањо,
ҷўякњо ва ғайра пешбинї шудааст.
Дар ваќти буридан рост истода, танаро ба тарафи шиканҷа каме
нигаронидан лозим аст. Китфи рост ба муќобили зарбазанандаи искана бояд
ҷойгир шавад. Исканаи челонгариро тавре доштан лозим аст, ки ќисми
зарбазанандаи он аз панҷаи дасти чап ба 15-30 мм барояд.
Вобаста ба ғафсї ва сахтии маснуоти коркардшаванда ќувваи зарба бо болға
низ гуногун мешавад. Зарбаи панҷагї-барои бартараф кардани ноњамворињои
хурд ва гирифтани парахањои тунук истифода бурда мешавад.
Дар ваќти зарбаи оринҷї даст дар оринҷ ќат мешавад ва зарба сахттар
мешавад. Бо зарбаи оринҷї филизи зиёдатиро мебуранд ва маснуотро ба ќисмњо
ҷудо мекунанд. Зарбаи китфиро барои буридани парахањои ғафс, буридани симњо
ва тасмањои ғафсиашон калон истифода мебаранд.
Маснуотро дар шиканҷа ё дар рўйи плита мебуранд. Дар ваќти буридан дар
шиканҷа маснуотро тавре ҷой мекунанд, ки хатти нишона аз сатњи лабакњо ба 1,52 мм поён бошад. Дар ин њолат баъди коркард дар маснуот ҷойи зиёдатї барои
сўњон кардани теғањо мемонад. Теғаи буррандаи исканаро дар сатњи лабакњо дар
тањти кунҷи 30-40° нисбат ба њамвории буриш мегузоранд. Кунҷи хамии искана ба
теғањои лабак 45 - 60°-ро ташкил карданаш лозим аст.
Дар ваќти буриш дар рўйи плита исканаро ба хатти нишона амудї гузошта,
сипас зарба мезананд. Баъди задани зарбаи якум исканаро тавре мегузоранд, ки
нимаи теғаи буррандаи он дар чуќурчаи њосилшуда ва нимаи дигараш дар хатти
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нишона бошад ва зарбаи дуюмро мезананд. Дар чунин ҷойивазкунии искана аз
рўйи хатти нишона гузоштани он њолати дуруст њисобида мешавад ва буриши хуб
таъмин карда мешавад.
Дар корхонањо амалиёти буриданро челонгарон бо ёрии болғањои
пневматикї ва барќї иҷро мекунанд. Маснуоти тахтаметаллро штампчињо дар
прессњо ва штампњои махсус мебуранд. Барои коркарди маснуот аз пўлодњои
фавќулматин буриши плазмавї ва лазериро истифода мебаранд.
Ќоидањои бехатариро њангоми буридани филиз бо исканаи челонгарї ба
хонандагон ёдрас кардан зарур аст:
o Буриш танњо бо айнакњои муњофизаткунанда ва пардаи
муњофизаткунанда иҷро карда мешавад.
o Маснуотро дар шиканҷа дуруст мањкам намоед.
o Бо асбоб дуруст кор кунед.
o Дар пушти рафиќи ба кор машғулбуда истодан мумкин нест.
o Дар охири кор ќувваи зарбаро кам намо.
4). Кори амалї: Муаллим ба хонандагон буридани маснуотро дар шиканҷа
ва дар плита њамчун кори амалї супориш медињад:
Ќадамњо:
1. Маснуотро барои ќолиб (Расми 45), дастак (Расми 51, а), нутрометр (Расми
51, в) ва гайра ҷузъиёт интихоб кунед ва нишона гузоред.
2. Дар шиканҷа маснуоти ќолиб, дастак, нутромер ва ѓайраро аз рўйи хатти
беруна буред.
3. Дар рўйи плита сўрохињои росткунҷаи дастакро буред.
5). Мустањкамкунї. Дар ќисми мустањкамкунии дарс аз бозии «Ташбењ»
истифода мебарад. Омўзгор ба даст асбоб нагирифта (сўњон) тарзи рост намудани
буриши љузъро нишон медињад. Хонандагон амалиёти корро бояд номбар кунанд
ва бевосита худи хонанда амалиётро иљро намоянд. Омўзгор ба назди шиканља
меояд ва амалиёти рахпечбарориро беистифодаи плашка нишон медињад.
Хонандагон њаракатњои омўзгорро мушоњида мекунанд ва бо плашка амалиёти
рахпечбарориро иљро мекунанд.
Инчунин дар мустањкамкунї аз саволњои зерин низ истифода карда
метавонад:
 Кадом ќоидањои бехатарии корро дар ваќти буриши филиз риоя бояд кард?
 Барои буриши филиз ба чї асбобњо зарурат аст?
 Исканаи челонгарї аз крейсмейсел чї фарќ дорад?
 Дар кадом њолатњо зарбаи панҷагиро истифода мебаранд?
 Зарбаи китфиро чї?
 Барои чї дар ваќти буридан дар пшиканҷа хатти нишона аз сатњи лабак ба
1,5-2 мм поён шуданаш лозим аст?
 Монандї ва фарќият байни исканаи челонгарї ва дастарраи челонгарї дар
чист?
 Ќоидањои дар рўйи плита буридани филизро гуфта дињед?
Омўзгор љавобњо ва кори амалии хонандагонро ба назар гирифта, арзёбї
менамояд ва бањо мегузорад. Камбудї ва бењбудии корашонро муаррифї
менамояд.
6). Дарсро љамъбаст намуда, зањмати хонандагонро бањогузорї намояд.
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

Дар бораи исканаи челонгарї
ва намудњои он маълумот
дода метавонад?
Устокорона бо исканаи
челонгарї буридани филизро
иљро карда метавонад?
Дар бораи касби челонгар тунукасоз маълумоти кўтоњ
дода метавонад?
Аз љињати эстетикї маснутоти
сохташударо арзёбї карда
метавонад?
Дарси 20.
Мавзўъ: «Сўњон кардани маснуоти прокати хушсифат»
Барнома: Ќисми асосии сўњон. Хелњои сўњон аз рўйи шакл ва таъйиноти онњо.
Усулњои кор бо сўњон. Суфтакунї бо сўњон, тоза кардани љойњои ноњамвор.
Салоњиятњо:
 Баъзе воситањои технологиро истифода бурда метавонад.
 Дар доираи мавзўъњои мањдуд ғояи навро эҷод 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:
- Оиди технологияи сўњон кардани маснуоти прокати хушсифат маълумот
дода тавонад.
- Маснуотро дар шиканља мањкам намуда, истифодаи усули сўњонкунии
мавофиќро иљро карда тавонад.
- Дар бораи ихтисоси харрот маълумот дода тавонад.
- Ба ќоидањои бехатарї дар раванди сўњонкунии маснуоти прокати
хушсифат риоя карда тавонад.
- Инкишоф додани диќќати устувор њангоми сўњонкунї.
Таҷњизоти зарурї:
китоби дарсї, сўњонњои гуногуннамуд, сўњончањо
(надфил), овезањо оиди намудњои сўњон, шаклњои рахњои сўњон, усули сўњонкунии
маснуот.
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-ғоиб кардани хонандагон;
Омода намудани ањли синф ба дарс.
2). Такрори дарси гузашта: Дарсро аз гузоштани масъала оғоз кунед. Бо
саволњои зерин ба хонандагон мурољиат намоед:
1. Кадом ќоидањои бехатарии корро дар ваќти буриши филиз бояд риоя
кард?
2. Барои буриши филиз ба чї асбобњо зарурат аст?
3. Исканаи челонгарї аз крейсмейсел чї фарќ дорад?
4. Дар кадом њолатњо зарбаи панҷагиро истифода мебаранд?
5. Зарбаи китфиро чї?
6. Барои чї дар ваќти буридан дар пшиканҷа хатти нишона аз сатњи лабак
ба 1,5-2 мм поён шуданаш лозим аст?
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7. Монандї ва фарќият байни исканаи челонгарї ва дастарраи челонгарї
дар чист?
8. Ќоидањои дар рўйи плита буридани филизро гуфта дињед?
Оид ба саволњо каме муњокимаронї намуда, донишњои аз дарсњои гузашта
гирифтаи онњоро ба хотирашон оваред.
3). Шиносої бо мазмуни мавзўъ: Муаллим дар лексияи хурди худ дар бораи
технологияи сўњон кардани маснуоти прокати хушсифат ба хонандагон маълумот
медињад. Ҷараёни аз сатњи масолењ ба воситаи афзорї бурранда-сўњон
тарошидани ќабати филиз сўњонкунї номида мешавад. Бо ёрии сўњон челонгар ба
љузъиёт шаклу андозањои матлуб медињад, онњоро ба якдигар ҷафс мекунад,
ќиррањои онро ба тартиб меорад. Сўњон милаи пўлодини обутобдодашудаест, ки
дарозї ва тарњи муайян дошта, дар сатњаш дандонањои борику тези фонашакл
бурида шудаанд. Сўњонњоро аз пўлоди асбобї месозанд ва баъди дандонабурї аз
коркарди њароратї мегузоронанд. Онњо аз њамдигар бо шакли буриши арзї,
намуд, адади дандонањо (дар дарозии 10 мм) ва дарозии ќисми корї фарќ
мекунанд.
Аз рўйи шакли буриш сўњонњо гуногун мешаванд: њамвор, нимдавра,
секунҷа, давра, ромб ва кордмонанд.
Сўњонњо дорои рахњои яктогї, дутогї ва дуруштдандон мешаванд. Њар як
рахи дандонаи сўњон шакли фонаро дорад (шакли фонаро дандонањои дастарра ва
теѓи буррандаи исканаи челонгарї доранд).
Саноат сўњонњои шашраќамаро истењсол мекунад - 0, 1, 2, 3, 4, 5. Сўњонњои
раќами 0 ва 1-дурушти чўбсої буда, дандонањои калон доранд: 5-12 дандон дар 10
мм.
Онњоро барои коркарди дурушт истифода мебаранд. Ғафсии ќабати
гирифташаванда дар як гашти ин сўњон 0,2-0,5 мм мебошад. Сўњонњои раќами 2 ва
3 нарм буда, дорои рахњои миёнаанд ва 13-26 дандон дар дарозии 10 мм дида
мешавад. Бо ин сўњон танњо дар њамон њолат кор мекунанд, ки агар ќабати асосї
бо сўњони даѓал гирифта шуда бошад. Ғафсии ќабати гирифташаванда дар як
гашти ин сўњон 0,1-0,3 мм мебошад.
Сўњонњои раќами 4 ва 5 бахмалї (бархатные) ном дорад ва 42-80 дандон дар
дарозии 10 мм доранд ва барои суфтакунї ва барои ба охир расонидани кор
истифода мешаванд. Ғафсии ќабати гирифташаванда бо ин сўњон 0,005-0.01 мм
мебошад.
4). 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 рўйхат дар лавњи
синф нависед;
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

 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 гуруњњо).
Намуна.
Аз рўйи шакли буриш сўњонњо гуногун мешаванд?
Сўњонњоро аз чўян месозанд?
Сўњонњои раќами 0 ва 1-ро барои коркарди дурушт истифода мебаранд?
Сўњонњоро саноат дањраќама истењсол мекунад?
Сўњонњои раќами 4 ва 5 бахмалї ном дорад?
Дарозии сўњонњо аз 5 то 10 мм мешаванд?

«ња»
Аз рўи шакли буриш сўњонњо гуногун
мешаванд?
Сўњонњои раќами 0 ва 1-ро барои
коркарди дурушт истифода мебаранд?
Сўњонњои раќами 4 ва 5 бахмалї ном
дорад?

«не»
Сўњонњоро аз чўян месозанд?
Сўњонњоро саноат дањраќама истењсол
мекунад?
Дарозии сўњонњо аз 5 то 10 мм
мешаванд?

Дар натиља хонандагон:
 дарсњои гузаштаро ба хотир меоранд;
 донишњои мављудаашонро мустањкам мекунанд;
 дар гурўњ кор карда, фикри якдигарро гўш мекунанд;
 бо њамдигар мубоњиса менамоянд.
Тавсия ба омўзгор: Ин усулро дар шакли бозї, ё мусобиќа низ гузаронидан
мумкин аст. Хонандагонро ба гуруњњо људо карда, барои њар як љавоби дуруст
холгузорї кунед. Гурўње, ки соњиби холњои зиёд мегардад, ѓолиб мебарояд.
Њангоми дар шакли бозї, ё мусобиќа гузаронидани ин усул, хонандагони
фаъолро ба гурўњњо баробар таќсим намоед.
4). Кори амалї: Муаллим ба хонандагон сўњонкунии маснуоти прокати
хушсифатро дар лањзаи иљрои кори амаї супориш медињад:
Ќадамњо:
1. Маснуоти буридашудаи ќолиб (Расми 45), дастак (Расми 51,а), нутромер
(Расми 51, в) ё дигар ҷузъиётро дар рўйи плита рост кунед ва дар шиканҷа
мањкам созед.
2. Сатњњои берунаи маснуотро сўњон кунед.
3. Сўњони шакли заруридоштаро интихоб кунед ва сўрохињои росткунҷаро
дар дастак сўњон кунед.
4. Бо ёрии ҷадвал ва гунё сифати сатњњои гирифташударо санҷед.
5). Мустањкамкунї.
 Ба кадом ќоидањои бехатарї дар ваќти сўњонкўнї риоя бояд кард?
 Вобаста ба шакли буриши арзї сўњонњо чї хел мешаванд?
 Байни сўњон ва аррачаи челонгарї чї умумият њаст?
 Кадом рахњои сўњонкунии сатњро шумо медонед?
 Хусусияти сўњонча дар чист?
 Сўњони бахмалиро кадом ваќт истифода мекунанд?
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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).
Фаъолият

метавонад

ќисман
метавонад

наметавонад

Оиди
технологияи
сўњон
кардани маснуоти прокати
хушсифат маълумот дода
метавонад?
Эљодкорона маснуотро дар
шиканља мањкам намуда, бо
истифодаи усули сўњонкунии
мувофиќро
иљро карда
метавонад?
Дар бораи касби харрот
маълумот дода метавонад?
Ба ќоидањои бехатарї дар
раванди сўњонкунии маснуоти прокати хушсифат риоя
карда метавонад?
Дарси 21.
Мавзўъ: «Пардоз додани маснуот»
Барнома: Суфтакунї бо сўњон, тоза кардани љойњои ноњамвор, суфта
намудани гўшањо.
Салоњиятњо:
 Баъзе воситањои технологиро истифода бурда метавонад.
 Дар доираи мавзўъњои мањдуд ғояи навро эҷод 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:
- Маснуоти аз прокати хушсифат сохташударо бо сўњони бахмалї ё
сунбода пардоз карда тавонад.
- Дар бораи рўйпўшкунии маснуоти филизї эљодкорона маълумот
дарёфт карда тавонад.
- Дар бораи касби оњангар маълумот дода тавонад.
- Оид ба пардози зиддикарозии мањсулоти металлї дониши худро
инкишоф дода тавонад.
Таҷњизоти зарурї: китоби дарсї, печи муфелї, рангњо, локњо, овезањо
оиди пардози маснуот.
Методикаи таълим: Њангоми банаќшагирии дарс аз тавсияњои зерин
истифода бурда метавонед.
1). Ташкили дарс: Дар ин марњала корњои зерин ба роњ монда мешавад:
Тайёр намудани маводи хониш;
Њозир-ғоиб кардани хонандагон;
Омода намудани ањли синф ба дарс.
2). Такрори дарси гузашта: Дарсро аз гузоштани масъала оғоз кунед. Бо саволњои
зерин ба хонандагон мурољиат кунед:
1. Ба кадом ќоидањои бехатарї дар ваќти сўњонкўнї риоя бояд кард?
2. Вобаста ба шакли буриши арзї сўњонњо чї хел мешаванд?
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3.
4.
5.
6.

Байни сўњон ва аррачаи челонгарї чї умумият њаст?
Кадом рахњои сўњонкунии сатњро шумо медонед?
Хусусияти сўњонча дар чист?
Сўњони бахмалиро кадом ваќт истифода мекунанд?
Оид ба саволњо каме муњокимаронї намуда, донишњои аз дарсњои гузашта
гирифтаи онњоро ба хотирашон оваред.
3). Шиносої бо мазмуни мавзўъ: Муаллим ба хонандагон дар бораи пардоз
додани маснуот ва усулњои пардозкунии маснуоти филизї маълумот медињад.
Пардоздињї яке аз амалиёти охирин дар ваќти тайёр кардани маснуот мебошад.
Барои ҷузъиёт аз прокати хушсифат он коркарди охирини сатњњоро бо сўњони
бахмалї ё сунбода ва гузоштани рўйпушњои ороишї ва зиддикарозияро дар бар
мегирад. Маснуоти филизиро бо рангњо, локњо, сирњо, ќабати тунуки филиз ва
ғайра рўйпўш мекунанд.
Рўйпўшкунии сатњњои маснуоти маталлї бо плёнкаи оксидкунї васеъ
истифода бурда мешавад. Бо ин маќсад маснуотро дар печи муфелї гарм ва дар
мањлул хунук мекунанд.
Сатњи чунин ҷузъиёт ранги сиёњ ё ќабати тираро доранд. Ин усули пардозро
«саводкорї» (сиёњкунї) меноманд. Дар корхонањо пардози зиддикарозии
маснуоти металлиро сафедгар (рўйпўш бо ќалъагї), галванчањо (рўйпўши барќї
бо хром, никел ва ғайра) ва оњангарон (рўйпўш бо њама намуди металли
гудохташуда) иҷро мекунанд. Коргарони ин ихтисосњо хосияти филизоту хўлањо
ва сохти таҷњизотро барои пардози маснуот бояд донанд.
4). Кори амалї: Муаллим ба хонандагон пардози сатњи маснуотро њамчун кори
амалї супориш медињад:
Ќадамњо:
1. Бо ёрии сўњони бахмалї ва сунбода сатњи маснуотро, ки дар дарсњои
пештара сохта будед, тоза кунед: ќолиб, дастак, нутромер ва ғайра.
2. Ба сатњи маснуот рўйпўши мувофиќро гузоред: ранг, сир, лок, плёнкаи
оксидї ва ғайра.
3. Сифати рўйпўш ва намуди зоњирии маснуотро санҷед.
5.) Мустањкамкунї.
Пардози маснуот чист?
Кадом ќоидањои бехатариро дар ваќти пардозкунї бояд риоя кард?
Чї хел рўйпўшњои маснуоти зидди зангзаниро медонед?
Фарќи пардози маснуоти чўбї аз пардози маснуоти филизї дар чист?
Бо кадом роњ маснуоти зеринро пардоз кардан мумкин аст: нутромер,
дастаки дар, ќолиб барои чен кардани кунҷи тезкардашудаи асбоб, калиди
гайка, шиканҷа?
 Кадом касбњо ба пардоздињии филизї марбутанд?






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).
Фаъолият

метавонад

Маснуоти аз прокати
хушсифат сохташударо бо
сўњони бахмалї ё сунбода
пардоз карда метавонад?
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ќисман
метавонад

наметавонад

Дар бораи рўйпўшкунии
маснуоти филизї эљодкорона
маълумот дарёфт карда
метавонад?
Дар бораи касби оњангар
маълумот дода метавонад?
Оид ба пардози зиддикарозии
мањсулоти металлї дониши
худро инкишоф дода
метавонад?
Тест
1. Чиро бо роњи омехта намудани ду ё якчанд металлњо дар њолати гудохта бо
мутаносибии муайян истењсол карда мешаванд?
а) хулањо
б) металлњо
в) пулодњо
2. Мустањкамї, сахтї, чандирї, часпакнокї ва пластикї ба хосиятњои чї дохил
мешавад?
а) механикї
б) физикї
в) химиявї
3. Чї ќобилияти муќовимат нишон додани маснуот ба вайроншавї дар зери
таъсири ќувва мебошад?
а) мустањкамї
б) чандирї
в) сахтї
4. Чї хосияти аз гирифтани шакли пештара баъди бартараф намудани ќуввањои
беруна мебошад?
а) чандирї
б) мустањкамї
в) часпакнокї
5. Хосияти ҷисмњоест, ки дар ваќти зарба энергияро фуру мебаранд?
а) часпакнокї
б) сахтї
в) мустањкамї
6. Бе вайроншавї шакливазкунии ҷисмњо дар зери таъсири ќуввањои беруна
мебошад?
а) пластикї
б) чубї
в) механикї
7. Куфташавї, моеъгї, коркардшавї бо буриш, кафшершавї, муќовимат муќобили
зангзанї ба кадом хосият дохил мешаванд?
а) технологї
б) механикї
в) физикї
8. Хосияти куфташавї дар истифодаи кадом хосият асос ёфтааст?
а) пластикї
б) механикї
в) физикї
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9. Хулаи нозук аст, ки барои њамин њам онро барои сохтани маснуоте истифода
мебаранд, ки минбаъд ба зарба дучор мешаванд, чист?
а) чуян
б) пулод
в) мис
10. Агар карбон дар хула аз 2% кам бошад, он гоњ чї номида мешавад?
а) пулод
б) мис
в) металл
11. Хулаи мис бо руњ зардча буда, хосияти пластикї, сахтї ва ба коррозия устуворї
дорад, чист?
а) латун
б) мис
в) металл
12. Пањншудатарин филизоти ранга
а) латун, биринҷї ва дюралюминий
б) биринҷї, металл
в) латун, чуян, хула
13. Барои сохтани маснуот ғайр аз тахтаметалл ва сим аз чї низ истифода
мебаранд?
а) прокати хушсифат
б) тахтаи бенуќсон
в) металли рост
14. Барои чен кардани андозањои дохила ва берунаи ҷузъиёт, чуќурии сурохињо ва
комањои ҷуякњо чї пешбинї шудаанд?
а) штангенсиркулњо
б) прокати хушсифат
в) ченактасма
15. Дар ваќти ченкунї бо штангенсиркул ќиматњои бутуни миллиметриро аз руи
ҷадвали миллиметрии штанга то кадом хат њисоб мекунанд?
а) хатти нолии нониус
б) хатти нол
в) то охир
16. Кї таъмир ва танзими таҷњизоти гуногунро анҷом медињанд?
а) челонгар-таъмиргарон
б) механик
в) иќтисодчї
17. Чї аз тасмаи борик, ки аз пулод сохта шудааст ва дар охирњояш ду сурохї
дорад?
а) арраи дастии челонгарї
б) арраи механикї
в) теша, табар
18. Милаи пулодист, ки теғи бурандаи шакли фона дорад, чист?
а) исканаи челонгарї
б) арраи дастї
в) исканаи дуредгарї
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19. Исканаи челонгарии борик аст, ки барои буридани комањо, ҷуякњо ва ғайра
пешбинї шудааст, чист?
а) крейсмейсел
б) штангенсеркул
в) миллаи пулодї
20. Ҷараёни аз сатњи масолењ ба воситаи афзорї буранда-сўњон тарошидани ќабати
филиз чї номида мешавад?
а) сўњонкунї
б) бурандагї
в) дуредгарї
Эзоњ: Љавобњои дурусти тестњо варианти “а” мебошанд.
Дарси 22.
Мавзўъ: «Насби ашё дар девор»
Барнома: Насби ашё дар девор. Ба деворњои биноњо, оина, рафњо,
карнизњои парда ва ашёњои гуногунро насб мекунанд.
Салоњиятњо:
 Баъзе воситањои технологиро истифода бурда метавонад.
 Дар доираи мавзўъњои мањдуд ғояи навро эҷод 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 асбобњо барои сўрохкунии деворњои хиштї ва бетонї
маълумот дода тавонад.
- Роњи осони тофтани мехи печдори мустањкамкунандаро эљодкорона
дарёфт карда тавонад.
- Дар бораи касби мебелсоз маълумот дода тавонад.
- Њангоми иљрои кори амалї сањењии аниќи њаракатњои худро ташаккул
дода тавонад.
Таҷњизоти зарурї: китоби дарсї, сунба, шлямбур, мехи печдори
мустањкамкунанда, винттов, болѓа, пармаи барќї, овезањо оид ба асбобњои
сўхкунии деворњои хиштї ва бетонї.
Методикаи таълим: Њангоми банаќшагирии дарс аз тавсияњои зерин
истифода бурда метавонед.
1). Ташкили дарс: Дар ин марњала корњои зерин ба роњ монда мешавад:
Тайёр намудани маводи хониш;
Њозир-ғоиб кардани хонандагон;
Омода намудани ањли синф ба дарс.
2). Такрори дарси гузашта: Дарсро аз гузоштани масъала оғоз кунед. Бо
саволњои зерин ба хонандагон мурољиат кунед:
1. Пардози маснуот чист?
2. Кадом ќоидањои бехатариро дар ваќти пардозкунї бояд риоя кард?
3. Чї хел рўйпўшњои маснуоти зидди зангзаниро медонед?
4. Фарќи пардози маснуоти чўбї аз пардози маснуоти филизї дар чист?
5. Бо кадом роњ маснуоти зеринро пардоз кардан мумкин аст: нутромер,
дастаки дар, ќолиб барои чен кардани кунҷи тезкардашудаи асбоб, калиди
гайка, шиканҷа?
6. Кадом касбњо ба пардоздињии филизї марбутанд?
Оид ба саволњо каме муњокимаронї намуда, донишњои аз дарсњои гузашта
гирифтаи онњоро ба хотирашон оваред.
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3). Шиносої бо мазмуни мавзўъ: Суњбат дар бораи тарзњои насби ашё дар
девор, асбобњо барои сўрохкунии деворњои хиштї ва бетонїро бо ду роњ сўрох
кардан мумкин аст: Ба деворњои биноњо оина, рафњо, расмњо, карнизњои парда ва
ашёи гуногунро насб мекунанд. Тарзи насби он ба вазни ашё ва масолењи девор
вобастагї дорад. Ба девори чўбин мех ё мехи печдор (шуруп) тофтан душворие
пеш намеорад, ќаблан бо дарафш ҷои онро нишона карда амалиётро иҷро
мекунанд.
Деворњои хиштин ва бетониро аввал сўрох мекунанд. Сўрохиро бо сунба
(олоти сўрохкунї) ё шлямбур (искана барои сўрох кардани девор) анҷом
медињанд.
Олотро нисбат ба девор (амудї) гузошта, ба вай аввал бо зарбаи суст, баъд
сахт мезананд. Баъди њар як зарба сунбаро (ё исканаи сўрохкуниро) дар тањти
кунҷи на он ќадар калон зери тираш давр мезанонанд.
Деворро бо пармаи морпеч, ки нўгњояш бо хўлаи сахт пўшонида шудааст,
сўрох мекунанд.
Дањонабанди пластикии сўрохидоштаро, ки буриши барќадї доранд ва
сатњи дандонадор, ки дандонањои он барои баромадан аз сўрохї монеъ мешаванд,
истифода бурда мешавад. Ба дањонабанд мехи печдори дароз ва ќутраш
мувофиќро метобанд. Мехи печдор бояд аз девор 2-3 мм баромада истад.
Дар бораи ќоидањои бехатарї ба хонандагон ёдрас намудан зарур аст:
o Дар ваќти бо сунба ва искана сўрох кардани девор дастпўшак пўшед.
o Аз асбобњо дуруст истифода баред.
o Агар сўрохии лозима аз фарш дар баландї ҷой гирифта бошад, аз курсї,
чорпоя ва нардбони мустањкам истифода намоед.
4). Кори амалї: Аз бозии “Мусобиќа” истифода бурдан мумкин аст:
Маќсади бозии “Мусобиќа” зуд ва босифат девори хиштинро сўрох
кардани девор мебошад.
Дар бозии мазкур муаллим метавонад, гурўњро ба ду зергурўњ таќсим
намуда, кори амалиро давом дињад.
Муаллим ба хонандагон сўрохкунї дар девор, ҷобаҷокунии ҷузъиёти
мустањкамкунандаро њамчун кори амалї супориш медињад:
Ќадамњо:
1. Супоришњои мањкамкунии ашёи девориро биёмўзед.
2. Аз расми 63 истифода бурда, њамин корро иҷро кунед.
5). Мустањкамкунї.
 Њангоми корњои мустањкамкунї барои бехатарї чї ќоидањоро риоя
мекунед?
 Исканаи деворсўрохкунак гуфта чиро мегўянд?
 Барои чї дар ваќти бо исканаи деворсўрохкунак сўрох кардан баъди њар як
зарба дар гирди тираш давр занонидан лозим аст?
 Дањонабанди пластмасиро ба девор чї тарз ҷойгир мекунанд?
 Барои чї ќутри мехи чўбин аз сўрохии дар девор буда 1 - 2 мм бояд калон
бошад?
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

Дар бораи асбобњо барои
сўрохкунии деворњои хиштї
ва бетонї маълумот дода
метавонад?
Роњи осони тофтани мехи
печдори мустањкамкунандаро
эљодкорона дарёфт карда
метавонад?
Дар бораи касби мебелсоз
маълумот дода метавонад?
Њангоми иљрои кори амалї
сањењии аниќи њаракатњои
худро
ташаккул
дода
метавонад?
Дарси 23.
Мавзўъ: «Ошиќ – маъшуќшинонї ба дар, тиреза ва даричаи тиреза»
Барнома: Иваз кардани фурнитураи мебел (ќулф, дастак, њалќањои ошиќмаъшуќ, забонањои магнитии ќулф ва ѓайра).
Салоњиятњо:
 Баъзе воситањои технологиро истифода бурда метавонад.
 Дар доираи мавзўъњои мањдуд ғояи навро эҷод 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:
- Оиди ќисмњои асосии ошиќ - маъшуќ ва технологияи ошиќмаъшуќшинонї дар тиреза ва даричаи тиреза маълумот дода тавонад.
- Эљодкорона дар тиреза нишонагузорї намуда, ошиќ-маъшуќи
мувофиќро насб карда тавонад.
- Дар бораи касби дуредгар маълумот дода тавонад.
- Ба эњтиёткорї дар раванди шинонидани ошиќ - маъшуќ риоя карда
тавонад.
Таҷњизоти зарурї: китоби дарсї, намудњои ошиќ-маъшуќ, винттоб,
болѓа, анбўр, хаткаш, ќалам, овезањо оиди сохти ошиќ-маъшуќи бодхон
(форточка), наќшаи љобаљокунии ошиќ-маъшуќи бодхон ва тиреза, мањкам
кардани ошиќ-маъшуќи чаппа ва роста.
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-ғоиб кардани хонандагон;
Омода намудани ањли синф ба дарс.
2). Такрори дарси гузашта: Дарсро аз гузоштани масъала оғоз кунед. Бо
саволњои зерин ба хонандагон мурољиат кунед:
1. Њангоми корњои мустањкамкунї барои бехатарї чї ќоидањоро риоя
мекунед?
2. Исканаи деворсўрохкунак гуфта чиро мегўянд?
3. Барои чї дар ваќти бо исканаи деворсўрохкунак сўрох кардан баъди њар як
зарба дар гирди тираш давр занонидан лозим аст?
4. Дањонабанди пластмасиро ба девор чї тарз љойгир мекунанд?
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5. Барои чї ќутри мехи чўбин аз сўрохии дар девор буда 1 - 2 мм бояд калон
бошад?
Оид ба саволњо каме муњокимаронї намуда, донишњои аз дарсњои гузашта
гирифтаи онњоро ба хотирашон оваред.
3). Шиносої бо мазмуни мавзўъ: Лексияи хурди муаллим дар хусуси насби ошиќ
– маъшуќ ба дар, тиреза ва даричаи тирезањоро дар бар мегирад.
Барои шинонидани бодхон (форточка), тиреза ва дар аз ошиќ-маъшуќњои
оњанин истифода мебаранд. Ошиќ-маъшуќ аз ду чузъи њамвор иборат буда, бо
чапрост пайваст карда шудааст.
Пеш аз шинонидани ошиќ-маъшуќ сифати онро месанҷанд. Ошиќ-маъшуќ
набояд каҷ бошад. Кунҷњои њар ду ҷузъиёти ошиќ-маъшуќ њангоми якҷоя кардан
бо њам мувофиќ буданаш лозим аст. Њар ду ҷузъиёти ошиќ-маъшуќ дар гирди
чапрост бояд озодона њаракат намояд.
Ошиќ-маъшуќњои бодхон (форточка) ва тиреза бо андозањои 50x18, 60-20,
75x30 мм тайёр карда мешаванд. Масофаи байни канори ошиќ-маъшуќ то њудуди
пањлуии чортароши комабандї на камтар аз 6 мм, дар ошиќ-маъшуќњои дар 11 мм
шуданаш лозим аст.
Шинондани ошиќ-маъшуќро аз марза кашидани табаќњо сар мекунанд, аз ин
рў ошиќ-маъшуќро аз њудуди болої ё поёнии табаќа дар масофаи баробар ба ќади
ошиќ-маъшуќ мегузоранд. Дар ин њолат аз ќадбури забона на камтар аз 10 мм
мефароранд. Ошиќ-маъшуќ дар ҷои чашмакдошта, кафидагї ва ё дигар нуќсонњои
тахта часпонда намешавад.
Ҷойгиршавии ошиќ-маъшуќњоро аниќ карда, тарњи онро бо дарафш нишона
мегузоранд. Ошиќ-маъшуќњоро дар њудуди чортарош аз рўи ќоидањои
пайвастагињои ҷузъиётњо бо мехи печдор мањкам мекунанд. Баъди ин барои
ҷобаҷокунии табаќаи бодхон (форточка) ба ҷои лозима шурўъ мекунанд.
Табаќањоро ба чорчўба мегузоранд ва ҷои мањкамшавии ошиќ-маъшуќро
нишона мекунанд. Ба гафсии як ќисми ошиќ-маъшуќ тахтаро тарошида, ҷои мехи
печдорро аломат мегузоранд. Ошиќ-маъшуќро бо камтар ќисми мехи печдор
мањкам карда, ҷобаҷошавии табаќаро месанҷанд. Баъди санҷидан ќисми
боќимонда мехи печдорро метобанд.
Барои дарњое, ки ба сўи худ, ба рост кушода мешаванд, ошиќ-маъшуќњои
ростаро истифода мебаранд. Дар ошиќ-маъшуќњои роста њангоми аз тарафи
њошияи сўрохй нигоњ кардан маълум мешавад, ки мењвари чапрост аз тарафи рост
ҷойгир шудааст. Ба дарњое, ки ба чап кушода мешаванд, аз ошиќ-маъшуќњои
чаппа истифода мебаранд, ки дар ваќти аз тарафи њошияи сўрохї нигоњ кардан
мењвари чапрост аз тарафи чап ҷойгир шудааст.
4). 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 ё чорнафарї кор карда, маълумотњои
доштаашонро оид ба ин мавзўъ нависанд.
Маќсадњо:






бедор намудани шавќу њавас;
муайян кардани сарњади донишњои мукаммал;
муайян кардани донишњои нопурраи мављуда;
људо карда тавонистани чизњои муњим;
инкишофи малакањои тањлил ва хулосабарорї.
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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.
Намуна:
Масъала: «Дар бораи ошиќ – машуќшинонї ба дар, тиреза ва даричаи тиреза чї
медонед? Аќидаи худро баён намоед».
Ошиќ-маъшуќ аз ду
чузъи њамвор иборат
буда, бо чапрост
пайваст карда шудааст?
Ба ошиќ-маъшуќи
роста њарфи «р» ва ба
ошиќ-маъшуќи чаппа
њарфи «ч» тамга зада
шудааст?

Ошиќ-маъшуќњо
рўякї ва комакї
мешаванд?

Пеш аз шинонидани
ошиќ-маъшуќ сифати
онро месанҷанд?

Ошиќ –
маъшуќшинонї
ба дар, тиреза ва
даричаи тиреза

Ошиќ-маъшуќ дар ҷои
чашмакдошта,
кафидагї ва ё дигар
нуќсонњои тахта
часпонда намешавад?

Ошиќ-маъшуќ
набояд каҷ бошад?

Њар ду ҷузъиёти
ошиќ-маъшуќ дар
гирди чапрост бояд
озодона њаракат
намояд?

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: пурра кардани њамаи «аќидањо» мебошад. Ин усулро
њам дар фаъолияти гурўњї дар ва њам дар фаъолияти дунафарї истифода бурдан
мумкин аст.
5). Кори амалї: Муаллим ба хонандагон њамчун кори амалї омўхтани сохти ошиќмаъшуќњои бодхон, дар ва тирезаро супориш медињад:
Ќадамњо:
1. Ошиќ-маъшуќњои бодхон, дару тирезањои андозаашон њархеларо дида
бароед. Сифати онњоро санҷед.
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2. Фарќи байни ошиќ-маъшуќњои чаппа ва роста, комакї ва рўякиро муайян
созед.
3. Дар маводи нолозим бо мехи печдор мањкам кардани ошиќ-маъшуќро
машќ кунед.
4. Ошиќ-маъшуќи устохонаи мактаб ва хонаатон чї гуна (роста ё чаппа,
комакї ё рўякї) мебошанд, омўзед.







6). Мустањкамкунї.
Ошиќ-маъшуќ аз кадом ќисмњои асосї иборат аст?
Ошиќ-маъшуќњои тиреза аз дар чї фарќият доранд?
Марза кашидан гуфта чиро мегўянд?
Марза кашидани ошиќ-маъшуќ дар чашмак, ҷойњои кафида ва дигар
нуќсонњои тахта барои чї мумкин нест?
Ошиќ-маъшуќи бодхон, тиреза, дарро чї тавр дуруст интихоб кардан
лозим аст?
Ошиќ-маъшуќи роста ва чаппаро чї тавр фарќ мекунанд?

7). Дарсро љамъбаст намуда, зањмати хонандагонро ќадр кунед.
8). 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).
Фаъолият

метавонад

ќисман
метавонад

наметавонад

Оиди ќисмњои асосии ошиќ маъшуќ ва технологияи
ошиќ-маъшуќшинонї дар
тиреза ва даричаи тиреза
маълумот дода метавонад?
Эљодкорона дар тиреза
нишонагузорї намуда, ошиќмаъшуќи мувофиќро насб
карда метавонад?
Дар бораи касби дуредгар
маълумот дода метавонад?
Ба эњтиёткорї дар раванди
шинонидани ошиќ - маъшуќ
риоя карда метавонад?
Дарси 24.
Мавзўъ: «Љобаљокунии ќулфњои дохилї ва рўякї. Роњњои зич кардани
чорчўбаи тирезањо»
Барнома: Љобаљокунии ќулфњои дохилї ва рўякї. Роњњои зич кардани
чорчўбаи тирезањо.
Салоњиятњо:
 Баъзе воситањои технологиро истифода бурда метавонад.
 Дар доираи мавзўъњои мањдуд ғояи навро эҷод 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 љобаљокунии одитарини ќулфњои дохилию рўякї ва роњњои
зич кардани чорчўбаи тирезањо маълумот дода тавонад.
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-

Роњњои зич кардани чорчўбањои тирезањоро иљро карда тавонад.
Дар бораи касби дуредгар маълумот дода тавонад.
Њангоми иљрои кори амалї сањењкор бошад.
Таҷњизоти зарурї: китоби дарсї, намудњои ќулфњои рўякї ва комакї,
винттоб, пармаи барќї, овезањо оиди ќулфи рўякї ва наќшаи љобаљокунии он,
сохт ва мустањкамкунии кулфи комакї, чорчўбаи тиреза ва мањкам кардани
оина бо хамираи дуќабата, молидани хамира ба љўякњо.
Методикаи таълим: Њангоми банаќшагирии дарс аз тавсияњои зерин
истифода бурда метавонед.
1). Ташкили дарс: Дар ин марњала корњои зерин ба роњ монда мешавад:
Тайёр намудани маводи хониш;
Њозир-ғоиб кардани хонандагон;
Омода намудани ањли синф ба дарс.
2). Такрори дарси гузашта: Дарсро аз гузоштани масъала оғоз кунед. Бо
саволњои зерин ба хонандагон мурољиат кунед:
1. Ошиќ-маъшуќ аз кадом ќисмњои асосї иборат аст?
2. Ошиќ-маъшуќњои тиреза аз дар чї фарќият доранд?
3. Марза кашидан гуфта чиро мегўянд?
4. Марза кашидани ошиќ-маъшуќ дар чашмак, ҷойњои кафида ва дигар
нуќсонњои тахта барои чї мумкин нест?
5. Ошиќ-маъшуќи бодхон, тиреза, дарро чї тавр дуруст интихоб кардан
лозим аст?
6. Ошиќ-маъшуќи роста ва чаппаро чї тавр фарќ мекунанд?
Бо ёрии кадом намуди њаракатгузаронї гирои шпинделиро њаракат додан мумкин
аст?
Оид ба саволњо каме муњокимаронї намуда, донишњои аз дарсњои гузашта
гирифтаи онњоро ба хотирашон оваред.
3). Шиносої бо мазмуни мавзўъ: Хонандагонро бо маълумоти асосии мавзўъ
шинос намоед. Мазмуни зеринро ба хонандагон пешнињод карда метавонед: Дар
дарњои хонањои истиќоматї ва биноњои ҷамъиятї ќуфлњои комакї ва рўякї
истифода мешаванд. Барои ҷобаҷокунии ќуфлњои рўякї ҷойгиршавии баданаи
онро дар сатњи дар (дар баландии 1,1... 1, 2 м аз фарш) муайян мекунанд ва бо
ќалам дар пањлўи дар тањти пластинаи мустањкамкунанда нишона мегузоранд.
Шикофиро дар чунин чуќурї тайёр мекунанд, ки бояд пластинаи
мустањкамкунанда бо пањлўи дар баробар бошад. Дар дар сўрохии дутарафа
барои механизми силиндрї парма мекунанд. Сўрохї бояд 1 - 2 мм васеъ аз
андозаи механизми силиндрї бошад. Ба сўрохї механизмро мегузоранд, баданаи
ќуфлро ба дар пахш мекунанд ва бо ду мехи печдори кўтоњ (ба пањлўи дар) ва бо
ду мехи печдори дароз (амудї) ба табаќаи дар мустањкам мекунанд.
Аз тарафи берунии дар рўйкашро ҷо ба ҷо ва бо ду мехи печдори кўтоњ
мањкам мекунанд.
Баъд аз ин, њолати сарпўши мањкамкунандаро дар чорчўбаи (кесакї) дар
нишона мегузоранд ва барои пластинаи мустањкамкунанда сўрохї тайёр
мекунанд.
Пластинаро ба чорчўбаи (кесакї) дар бо ду мехи печдори кўтоњ, баданаи
сарпўши мањкамкунандаро бо ду мехи печдори дароз мањкам мекунанд.
Барои нигоњ доштани гармї дар даврањои хунуки сол фосилаи чорчўбањои
тирезањо бояд мањкам карда шавад. Барои гарм кардани хона оинањои шикаста ва
кафидаи тирезањоро иваз мекунанд. Дар табаќањои тиреза барои махкам кардани
оинањо ҷўякњои на он ќадар чуќур мавҷуд мебошанд.
Оина дар чорчўбаи тиреза бо хамираи (замазка) якќабата ё дуќабата гузошта
шуда, бо рейкачањо мањкам карда мешавад. Њангоми гузоштани оина дар хамираи
якќабата, оинаро ба љўякњо мегузоранд ва бо мех чунон махкам мекунанд, ки
сараки мех баъди хамира молидан нанамояд. Мехро бо зарбаи сабук ба рўйи оина
лағжонда бо искана мезананд. Мехро ба сатњи оина гузошта тавре мекўбанд, ки
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сараки мех ба оина осеб нарасонад. Баъди мањкам кардани оина ҷўякњоро бо
хамира мепўшонанд.
Ба хонандагон ќоидањои бехатариро ёдрас кардан зарур аст:
o Хамираи куњнаи ҷўякњоро бо даст тоза накунед. Аз корд ё искана истифода
баред.
o Бо нардбонњои сайёр кор кардан мумкин нест.
o Дар ваќти таъмири тирезањо аз нардбонњои танобї ё курсї истифода баред.
o Мехро дар тањти кунҷе, ки оина гузошта шудааст, назанед.
o Баъди тамом шудани корњои таъмир дасту рўйро бо собун шўед.
4). Бозии «Анаграмма»
Анаграмма- усулест, ки дар он љои њарфњои калима иваз мешавад, ки дар
натиља калимаи нав ба вуљуд меояд. Хонандагон аз калима, ё иборањои бе мазмун
калима, ё иборањои мазмундор тартиб медињад.
Маќсадњои бозї.

Инкишоф додани тафаккури мантиќї;

Мустањкамкунии хотира

Ба хотир овардани мавзўњои пештар хондашуда

Бедор намудани шавќ

Ташаккул додани завќ
Ќадамњои истифода бурдани бозї

Аз тарафи омўзгор вараќањои пешакї тайёркардашуда, ки дар
он калима, ё иборањои бемазмун тартиб дода шуда аст, ба
хонандагон таќсим карда мешаванд;

Хонандагон аз калима, ё иборањои бемазмун калимањои
дуруст тартиб медињанд;

Хонандагон
калимањои
тартибдодаашонро
муаррифї
менамоянд;

Хонандагоне, ки калима, ё ибораро дуруст ёфтаанд дар бораи
он маълумот медињанд.

Вобаста ба љавобњои хонандагон аз тарафи муаллим хол
гузошта мешавад.
Намуна. Анаграммањо дар мавзўи «Љобаљокунии ќулфњои дохилї ва рўякї. Роњњои
зич кардани чорчўбаи тирезањо»

1. Рохїсў

2. Фулќ

3. Мираха

4. Хем

5. Резати

6. Наои
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Љавобњои дуруст: 1) Сўрохї; 2) ќулф; 3) хамира; 4) мех; 5) тиреза; 6) оина.
Дар натиља хонандагон:

Калима, ё иборањои бе мазмунро хонда, мантиќан доир ба мавзуъ
калима ё иборањои мазмундор тартиб медињанд;

Нуќтањои муњими мавзўъро ба хотир меоранд;

Оиди калима ё иборањо маълумот медињанд.
Тавсия ба омўзгор: Ин бозиро баъди гузаштани як боб, ё фасл бо маќсади
мустањкамкунии дарсњои гузашта гузаронидан мумкин аст. Вараќањоро бо
калима, ё иборањои бе мазмун мувофиќи синф ва мавзуъњо пешакї тартиб дињед.
Ин бозиро вобаста ба маќсад дар як чанд шакл гузаронидан мумкин аст:
инфиродї, дунафарї, дар гурўњњои хурд ва тамоми синф.
5). Кори амалї: Муаллим ба хонандагон ба ду зергурўњ таќсим намуда, ба
зергурўњи якум омўхтани сохти ќуфлњои комакию рўякї ва омўхтани роњњои
зичкардани фосилаи чорчўбаи тирезањоро супориш медињад:
Ќадамњо:
Зергурўњи 1.
1. Ќулфњои дар устохонаи мактабї бударо дида бароед. Ќулфњои комакї ва
рўякиро муайян кунед. Сохти онро омўзед.
2. Наќшаи ҷобаҷокунии кулфњои комакї ва рўякиро ба дафтари корї
нависед.
3. Ќулфњои руякиро ҷо ба ҷо кунед.
Зергурўњи 2.
1. Ҷои оинаро аз хамираи куњна тоза кунед.
2. Ҷўякњоро бо алиф рўйпўш кунед.
3. Хамираро тайёр кунед ё харед.
4. Ба ҷўякњо хамира молед ва бо корд ё белчаи хамирамолї њамвор кунед.
5. Ба ҷўякњо оина гузоред ва мањкам кунед.
Пас аз анљоми кори амалї сардорони зергурўњњо кори амалии иљрокардани
гурўњашонро шарњ медињанд.










6). Мустањкамкунї.
Ќулфњои комакї аз рўякї чї фарќ доранд?
Ҷобаҷокунии ќулфи рўякиро аз чї сар мекунанд?
Барои чї дар ваќти ҷобаҷокунии ќулфњо фосилаи байнипластинаи
мањкамкунанда ва сарпўши мањкамкунанда бояд хурд шавад?
Дар кадом баландї ќулфи рўякиро мањкам мекунанд?
Хамираро чї тавр тайёр мекунанд?
Кадом тарзњои оинабандиро медонед?
Ба кадом маќсад дар тирезањо ҷўякњо мекунанд?
Њангоми оинабандї чї ќойдањои бехатариро бояд риоя кард?

7). Дарсро љамъбаст намуда, зањмати хонандагонро бањо дињед.
8). 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
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карда метавонед (мувофиќи натиљаи арзёбии мазкур ба хонандагон бањои аъло, хуб,
ќаноатбахш ва ѓайриќаноатбахш гузошта мешавад).
Фаъолият

метавонад

ќисман
метавонад

наметавонад

Дар бораи љобаљокунии
одитарини ќулфњои дохилию
рўякї ва роњњои зич кардани
чорчўбаи тирезањо маълумот
дода метавонад?
Роњњои зич кардани
чорчўбањои тирезањоро
эљодкорона иљро карда
метавонад?
Дар бораи касби дуредгар
маълумот дода метавонад?
Њангоми иљрои кори амалї
сањењкор аст?






Дарси 25.
Мавзўъ: «Таъмири таљњизоти техникаи одитарини бењдоштї»
Барнома: Маълумот оиди таљњизоти техникаи санитарї (крани об, вентил).
Салоњиятњо:
Баъзе воситањои технологиро истифода бурда метавонад.
Дар доираи мавзўъњои мањдуд ғояи навро эҷод 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:
- Корношоямии содатарини крани об, махлуткунак, вентилро таъмир
карда тавонад.
- Корношоямии содатаринро муайян карда тавонад.
- Дар бораи касби челонгари таъмири таљњизоти санитарї маълумот
дода тавонад.
- Тарбияи андешаронии техникии ташаккулёфта.

Таҷњизоти зарурї: китоби дарсї, махлуткунак, крани об, сараки вентил,
асбобњои лозимї, овезањо вобаста ба мавзўъ.
Методикаи таълим: Њангоми банаќшагирии дарс аз тавсияњои зерин
истифода бурда метавонед.
1). Ташкили дарс: Дар ин марњала корњои зерин ба роњ монда мешавад:
Тайёр намудани маводи хониш;
Њозир-ғоиб кардани хонандагон;
Омода намудани ањли синф ба дарс.
2). Такрори дарси гузашта: Дарсро аз гузоштани масъала оғоз кунед. Бо
саволњои зерин ба хонандагон мурољиат кунед:
1. Ќулфњои комакї аз рўякї чї фарќњо доранд?
2. Ҷобаҷокунии ќулфи рўякиро аз чї сар мекунанд?
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3. Барои чї дар ваќти ҷобаҷокунии ќулфњо фосилаи байнипластинаи
махкамкунанда ва сарпўши махкмкунанда бояд хурд шавад?
4. Дар кадом баландї ќулфи рўякиро мањкам мекунанд?
5. Хамираро чї тавр тайёр мекунанд?
6. Кадом тарзњои оинабандиро медонед?
7. Ба кадом маќсад дар тирезањо ҷўякњо мекунанд?
8. Њангоми оинабандї кадом ќоидањои бехатариро риоя бояд кард?
Оид ба саволњо каме муњокимаронї намуда, донишњои аз дарсњои гузашта
гирифтаи онњоро ба хотирашон оваред.
3). Шиносої бо мазмуни мавзўъ: Хонандагонро бо маълумоти асосии мавзўъ
шинос намоед. Мазмуни зеринро ба хонандагон пешнињод карда метавонед: Барои
иҷрои таъмири таҷњизоти техникаи бењдоштї сохтори онро омўхтан лозим аст.
Носозињо бисёртар дар шабаќањои об (водопровод)-њо ва омехтакунакњо дучор
меоянд.
Дар Расми 71 сохти крани одии об нишон дода шудааст. Дар ваќти
гардонидани сарчархак 1 аз рўйи гардиши соат навард 2 ба даруни тана 4
медарояд ва ќабати резинии 5 сўрохии 6-ро мањкам мекунад ва об намеояд.
Дар ваќтњои њозира омехтакунакњо барои додани оби гарм ва хунук васеъ
истифода мешаванд.
Истењсолот махлуткунандањои гуногунтаъинотро истењсол мекунад: барои
дастшўякњо (умумї), барои ванна бо душ ва гайра. Аз сабаби он ки
махлуткунандањо бо об кор мекунанд, ҷузъиёти филизии онњо аз биринҷї,
сарчархак аз пластмасса, ќабатњои зичкунанда аз резина, чарм ва гайра сохта
мешаванд.
Дар Расми 72 махлуткунанда барои дастшўяки марказї нишон дода шудааст.
Он аз тана, (2), ду сараки вентил (1) ва ҷумаки обдињї (3) иборат аст.
Сараки вентил, ки дар сохтори махлуткунанда дохил шудааст, сохти
мањкамкунанда барои идораи њаракати об мебошад (Расми 73). Дар ваќти давр
занонидани сарчархак аз рўйи аќрабаки соат ќабатаи резинї ба сўрохии дар тана
будаи махлуткунанда ҷафс гашта, оби омадаистода баста мешавад. Њангоми
кушодани сараки вентил об аз навард ба тарафи сарчархак мешорад. Барои
бартараф кардани шоридани об гайкаи (3) (Расми 73)-ро аз рўйи гардиши
аќрабаки соат сахттар метобем.
Агар ин амал ёрй нарасонад, лозим меояд, ки гайкаро пурра кушода, бо
винттоби тунук салникро аз тарќиши байни навард (2) ва тана 6 кашида гирем.
Баъд ба навард якчанд печ канаб (пакля) мепечонем. Гайкаро (3) дар тана (6)
метобем ва даврзании озоди навардро бо сарчархак месанҷем. Салники кўњнаро
ба резинаи нав иваз кардан њам мумкин аст.
o Пеш аз таъмири таҷњизоти техникаи бењдоштї додани обро манъ
кардан лозим.
o Сараки вентилро бо анбур тофтан мумкин нест, зеро сатњи сарак
хўрда мешавад.
o Барои рахпеч нобуд нашудан ҷузъиёти кран ва сараки вентилро
мунтазам тобед.
o Баъди таъмири таҷњизоти техникаи бењдоштї вентили дињиши обро
дар шабаќаи обтаъминкунии хонаатон оњиста, саросема нашуда
кушоед.
o Баъди боварї њосил намудан ба таҷњизоти таъмиршуда обро пурра
кушоед.
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4). Бозии “Санљиши тестї”
Муаллим метавонад ин бозиро дар ќисми пурсиши вазифаи хонагї, баёни
мавзўи нав ва мустањкамкунї истифода барад. Хонандагонро ба зергурўњњо
таќсим мекунад ва ба тахтаи синф схемаи абакњои тестро тасвир мекунад. Ба
тарафи чаппи тахтаи синф мафњумњо дар абакњо навишта мешавад. Хонандагон
бояд аз рўйи мафњумњои додашуда, номи маснуот ё ашёро, ки ба њамаи мафњумњо
мувофиќ аст, ба абаки холии тарафи рости тахтаи синф менависанд.
Намуна:
Сарчархак

Навард

Гайкаи
мустањкамкунанда

Крани об
Тана

Шайба бо ќабати
резинї

Сўрохї

Расми 1. Санљиши тестї.
Дар натиља хонандагон:
 Хотираи хонандагон инкишоф меёбад;
 Маводди нав мустањкам мешавад;
 Муќоисакунї, тањлилкунї, зењнияти ќавї такмил меёбад;
Тавсия ба омўзгор: Дар синфњои 5-6 аз як мавзўъ интихоб намудани саволњо
бењтар аст. Барои хонандагони синфњои 7, 8, 9 мафњумњои мураккабтар истифода
бурдан мумкин аст. Истифодаи санљиши тестї дар дарс, њангоми такроркунии
маводди омўхташуда, ё арзёбии дониши хонандагон истифода бурдан мумкин аст.
5). Кори амалї: Муаллим ба хонандагон омўзиш ва таъмири махлуткунанда ва
сараки вентилро њамчун кори амалї супориш медињад:
Ќадамњо:
1. Махлуткунандаро дида бароед.
2. Муайян намоед, ки он барои чї таъин шудааст: барои дастшўяк, барои
ванна ва ѓайра.
3. Аз махлуткунанда сараки вентили оби гарм ва хунук, тана, ҷумаки обро
ёбед.
4. Крани вентилро ба ќисмњо ҷудо карда, навард, сарчархак, тана ва гайкаи
зичкунандаро ёбед.
5. Сараки вентилро дида бароед.
6. Њамаи ќисмњои дар нишондодашударо ёбед.
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7. Бо нишондоди муаллим таҷњизоти техникаи бењдоштиро таъмир кунед.
8. Сифати таъмирро санҷед.
9. Баъди корро тамом кардан дастњоро бо собун шўед.
6). Мустањкамкунї.
 Чињоро таҷњизоти техникї-бехдоштї мегўянд?
 Крани об аз кадом ќисмњо иборат аст?
 Мањлуткунанда кадом вазфањоро иҷро мекунад?
 Сараки вентилї аз кадом ќисмњо иборат аст?
 Сараки вентилї чї гуна нуќсон дошта метавонад ва чї тавр онњоро рафъ
мекунанд?
 Барои чї ќариб њамаи ҷузъиёти крани об аз латун ё биринҷї сохта
шудаанд.
 Чаро бо гузашти ваќт ќабати клапани сараки вентилї аз кор мебарояд?
 Ќабати клапан ва салники сараки вентилиро чї тарз иваз мекунанд?
7). Дарсро љамъбаст намуда, зањмати хонандагонро ќадр кунед.
8). 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).
Фаъолият

метавонад

ќисман
метавонад

наметавонад

Корношоямии
содатарини
крани
об,
махлуткунак,
вентилро
таъмир
карда
метавонад?
Корношоямии содатаринро
муайян карда метавонад?
Дар бораи касби челонгари
таъмири таљњизоти санитарї
маълумот дода метавонад?
Тарбияи
ташаккул
дода
метавонад?
Дарси 26.
Мавзўъ: «Асосњои технологияи андова»
Барнома: Маълумоти мухтассар оиди корњои андовакунї. Технология ва
ташкили кор. Ќоидањои бехатарї дар ваќти кор.
Салоњиятњо:
 Баъзе воситањои технологиро истифода бурда метавонад.
 Дар доираи мавзўъњои мањдуд ғояи навро эҷод 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:
- Оид ба технологияи андова, маводи он, асбобњо ва пайдарпайи иљрои
андовакунї маълумот дода тавонад.
- Эљодкорона асбобњои андовакуниро истифода бурда тавонад.
- Дар бораи касби андовагар маълумот дода тавонад.
- Дар раванди кори амалї назардиди худро ташаккул дода тавонад.
Таҷњизоти зарурї: китоби дарсї, абобњо барои андова, белчањои
махсус, андовањои гуногун овезањо вобаста ба мавзўъ.
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Методикаи таълим: Њангоми банаќшагирии дарс аз тавсияњои зерин
истифода бурда метавонед.
1). Ташкили дарс: Дар ин марњала корњои зерин ба роњ монда мешавад:
Тайёр намудани маводи хониш;
Њозир-ғоиб кардани хонандагон;
Омода намудани ањли синф ба дарс.
2). Такрори дарси гузашта: Дарсро аз гузоштани масъала оғоз кунед. Бо
саволњои зерин ба хонандагон мурољиат кунед:
1. Чињоро таҷњизоти техникї-бехдоштї мегўянд?
2. Крани об аз кадом ќисмњо иборат аст?
3. Мањлуткунанда кадом вазфањоро иҷро мекунад?
4. Сараки вентилї аз кадом ќисмњо иборат аст?
5. Сараки вентилї чї гуна нуќсон дошта метавонад ва чї тавр онњоро рафъ
мекунанд?
6. Барои чї ќариб њамаи ҷузъиёти крани об аз латун ё биринҷї сохта
шудаанд.
7. Чаро бо гузашти ваќт ќабати клапани сараки вентилї аз кор мебарояд?
8. Ќабати клапан ва салники сараки вентилиро чї тарз иваз мекунанд?
Оид ба саволњо каме муњокимаронї намуда, донишњои аз дарсњои гузашта
гирифтаи онњоро ба хотирашон оваред.
3). Шиносої бо мазмуни мавзўъ: Лексияи хурди муаллим дар хусуси асосњои
технологияи андоваро дар бар мегирад. Андова (штукатурка) аз омехтаи махсус
ва гуногуни сахтшаванда таркиб ёфта, барои њамвор кардани девор, фарш ва
шифти хонањо хидмат мекунад, бо маќсади гарм кардан ва дигар таъйинот
истифода мешавад. Бо гузашти ваќт ҷои андовакардашуда ќабат - ќабат ҷудо
мешавад, мекафад ва варам мекунад, ки намуди биноро бенур месозад. Барои
гузаронидани корњои таъмирї тайёр кардани лои гилкорї, омўхтани истифодаи
асбобњои махсус ва пайдарпайи сатњи андовакуниро тавонистан лозим аст.
Маводи андоваро аз моддањои часпанда ва пуркунандањо тайёр мекунанд. Ба
маводи часпанда дохил мешаванд: гил, оњаксанг, семент, гаҷ ва ғайра. Маводи
часпандаи мустањкам семент ба њисоб меравад, хокаи таркибаш махсус буда,
ранги хокистарї ё сафед дорад.
Пуркунандањо вазнин (ќуми оддї) ё сабук (шлак(дагжол), пемза (санги
ковок), ангишти чўб ва ғайра) шуда метавонанд.
Лои сементї аз як ќисм семент ва ду то панҷ ќисм ќум (ќисми њаҷмнок)
иборат аст. Ба ќисми ченкардаи ќум миќдори зарурии сементро њамроњ мекунем
ва то якхела шудан омезиш медињем. Ба омехта ба микдори лозима об њамроњ
карда, бори дигар мањлут мекунем. Лои тайёршударо дар муддати як соат
истифода бурдан лозим аст, то ки хусусияти мустањкамии лой паст нагардад.
Барои соњиб шудан ба лои сементї - оњакї як ќисм сементро бо шаш то
дувоздањ ќисм ќум њамроњ карда, як ќисм оњаки њалшудаи сохтмонии пешакї ба
об њалшудаи ғафсиаш ќаймоќмонандро илова месозем. Омехтаро бодиќќат
мањлут мекунем.
Барои андова аз асбобњои оддї истифода мебаранд, ки онњоро харидан ё
сохтан мумкин аст. Белчаи гилкориро барои чен кардан ва омехта кардани лой
истифода мебаранд. Белчаи андозааш хурд барои корњои майдаи таъмирї
истифода мешавад. Андова барои совидан хизмат мекунад ва онро аз тахтањои
ҷинси дарахтњои сўзанбарг месозанд.
Белчаи махсус барои тоза кардани рангњои кўњна истифода мешавад.
4). Озмуни«Ќуттии сиёњ»
Муаллим оид ба он чизе, ки дар ќутии сиёњ мављуд аст, шифоњї тасвир
мекунад. Агар гурўњ бо як кўмак кардан дарёбад 5-хол, бо ду кўмак то 3 хол, ва бо
кўмаки охирин соњиб 1 хол мегардад.
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Вазифаи 1
1. Барои андовакунї асбоби асосї мањсуб меёбад.
2. Аз ду ќисм иборат мебошад (ќисми оњанї, ќисми чўбї).
3. Барои корњои майдаи таъмирї истифода бурда мешавад. (Белчаи хурд)
Вазифаи 2
1. Барои совидан хизмат мекунад.
2. Онро аз тахтањои љинси дарахти сўзанбарг месозанд.
3. Бо тавассути ин асбоб андова мекунанд. (Андова)
Вазифаи 3
1. Он аз як ќисм семент ва ду то панљ ќисм ќум иборат аст.
2. Б ќисми ченкардаи ќум миќдори зарурии сементро омехта мекунем ва то
якхела шудан омезиш медињем.
3. Ба омехта ба миќдори лозима об њамроњ карда бори дигар мањлут
мекунем.
4. Онро дар муддати як соат истифода бурдан мункин аст. (Лои сементї)
5). Кори амалї: Муаллим ба хонандагон иҷрои гилкориро њамчун кори амалї
супориш медињад:
Ќадамњои иљрои супориши амалї:
1. Асбобњои аз тарафи муаллим пешнињодшударо дида бароед ва номи њар
яки онро ба дафтари корї нависед.
2. Дар бино ќисми таъмирбобро ёбед ва наќшаи таъмирро тартиб дињед.
3. Камтар лой тайёр карда, фосилаи байни девор ва чорчўбаи дарро андова
кунед.
6). Мустањкамкунї.
 Андова (штукатурка) гуфта чиро мегўянд?
 Аз кадом мавод лойро тайёр мекунанд?
 Маводи часпанда чї хусусият дорад?
 Пуркунандањо кадомњоянд?
 Лойи сементї ва сементї-оњакиро чї тавр тайёр мекунанд?
 Дар гилкорї аз кадом асбобњо истифода мебаранд?
 Пайдарпайи андовакунї чї гуна аст?
 Дарзњои байни девор ва чорчўбаи дар ё тирезаро чї тавр андова мекунанд?
7). Дарсро љамъбаст намуда, зањмати хонандагонро бањо дињед.
8). 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).
ќисман
Фаъолият
метавонад
наметавонад
метавонад
Оид ба технологияи андова,
маводди он, асбобњо ва
пайдарпайи иљрои
андовакунї маълумот дода
метавонад?
Асбобњои андовакуниро
истифода бурда метавонад?
Дар бораи касби андовагар
маълумот дода метавонад?
Дар раванди кори амалї
назардиди худро ташаккул
дода метавонад?
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Тест
1. Барои шинонидани бодхон (форточка), тиреза ва дар аз чї истифода мебаранд?
а) ошиќ-маъшуќњои оњанин
б) ошиќ-маъшуќњои чубин
в) ошиќ-маъшуќњои гуногун
2. Ошиќ-маъшуќњои бодхон (форточка) ва тиреза бо кадом андозањо тайёр карда
мешаванд?
а) 50х18 мм, 60-20 мм, 75х30 мм
б) 10х18 мм, 60-20 мм, 75х30 мм
в) 50х18 мм, 40-20 мм, 75х30 мм
3. Аз ќадбури забона на камтар аз чанд мм мефароранд?
а) 10 мм
б) 12 мм
в) 8 мм
4. Ба ошуќ-маъшуќи роста кадом њарф тамға зада шудааст?
а) “р”
б) “и”
в) “а”
5. Ба ошуќ-маъшуќи чаппа кадом њарф тамға зада шудааст?
а) “ч”
б) “р”
в) “а”
6. Дар дарњои хонањои истиќоматї ва биноњои ҷамъиятї аз кадом намуди ќулфњо
истифода бурда мешаванд?
а) комакї ва руякї
б) комакї ва дарунї
в) берунї ва руякї
7. Барои дарњое, ки ба суи хуб, ба рост кушода мешаванд, чї гуна ошиќмаъшуќњоро истифода мебаранд?
а) роста
б) руякї
в) чаппа
8. Чиро ба чорчубаи (кесакї) дар бо ду мехи печдори кутоњ, баданаи сарпуши
мањкамкунандаро бо ду мехи печдори дароз махкам мекунанд?
а) пластинаро
б) металлро
в) ќулфро
9. Мањкам кардани оина бо рейка ва хамираи мулоим амале аст, ки чиро таъмин
мекунад?
а) гармиро
б) намиро
в) њавои тозаро
10. Масофаи байни канори ошиќ-маъшуќ то њудуди пањлуии чортароши комабандї
на камтар аз чанд мм шуданаш лозим аст?
а) 6 мм
б) 8 мм
в) 10 мм
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11. Пеш аз шинонидани ошиќ-маъшуќ бояд чї санҷида шавад?
а) сифат
б) намуд
в) мустањкамї
12. Дар ошиќ-маъшуќњои роста њангоми аз тарафи њошияи сурохї нигоњ кардан, ки
мењвари чапрост аз кадом тараф ҷойгир шудааст?
а) рост
б) чап
в) кўндаланг
13. Ба дарњое, ки ба чап кушода мешаванд, аз чї гуна ошиќ-маъшуќњо истифода
мебаранд?
а) чап
б) рост
в) чап ва рост
14. Аз омехтаи махсус ва гуногуни сахтшаванда таркиб ёфта, барои њамвор
кардани девор, фарш ва шифти хонањо хидмат мекунад, бо маќсади гарм кардан ва
дигар таъйинотњо истифда мешаванд, чист?
а) андова (штукатурка)
б) ширеш
в) ранг
15. Маводи андоваро аз чї гуна моддањо тайёр мекунанд?
а) часпанда ва пуркунанда
б) резанда
в) мустањкам ва часпанда
16. Гил, оњаксанг, семент, гаҷ ба кадом намуди мавод дохил мешаванд?
а) часпанда
б) пуркунанда
в) резанда
17. Ба маводди часпандаи мустањкам чї дохил мешавад?
а) семент
б) оњак
в) ќум
18. Чї аз як ќисм семент ва аз ду то панҷ ќисм ќум иборат аст?
а) лои сементї
б) маводи оњарї
в) ширеш
19. Лои тайёршударо дар муддати чанд соат истифода бурдан мумкин аст?
а) 1 соат
б) 1,5 соат
в) 2 соат
20. Чиро барои чен кардан ва омехта кардани лой истифода мебаранд?
а) белчаи гилкориро
б) шуткаро
в) обро
Эзоњ: Љавобњои дурусти тестњо варианти “а” мебошанд.
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Дарси 27.
Мавзўъ: «Тарњњои эљодї. Эстетикаи техникии мањсулот. Талаботи асосї ба
кашидани тарњи маснуот»
Барнома: Тарњи эљодї. Эстетикаи техникии мањсулот. Талаботи асосї ба
кашидани тарњи маснуот.
Салоњиятњо:
 Баъзе воситањои технологиро истифода бурда метавонад.
 Дар доираи мавзўъњои мањдуд ғояи навро эҷод 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:
- Оиди тарњњои эљодї ва талаботи асосї ба кашидани тарњи маснуот
маълумот дода тавонад.
- Эљодкорона дар бораи њисобњои гуногуни ќонунњои математикї
маълумот дарёфт карда тавонад.
- Доир ба касби лоињакаш маълумот дода тавонад.
- Тарбия намудани бодиќќатї, њаракати сањењ, андешаронии техникї.
Таҷњизоти зарурї: китоби дарсї, овезањо оид ба ќисмњо људо кардани
росткунља дар асоси “Таносуби тиллої”, тартиб додани росткунљањо дар
муносибати ададњои оддї, истифодаи симметрияи тирї.
Методикаи таълим: Њангоми банаќшагирии дарс аз тавсияњои зерин
истифода бурда метавонед.
1). Ташкили дарс: Дар ин марњала корњои зерин ба роњ монда мешавад:
Тайёр намудани маводи хониш;
Њозир-ғоиб кардани хонандагон;
Омода намудани ањли синф ба дарс.
2). Такрори дарси гузашта: Дарсро аз гузоштани масъала оғоз кунед. Бо
саволњои зерин ба хонандагон мурољиат кунед:
1. Андова (штукатурка) гуфта чиро мегўянд?
2. Аз кадом мавод лойро тайёр мекунанд?
3. Маводи часпанда чї хусусият дорад?
4. Пуркунандањо кадомњоянд?
5. Лойи сементї ва сементї-оњакиро чї тавр тайёр мекунанд?
6. Дар гилкорї аз кадом асбобњо истифода мебаранд?
7. Пайдарпайи андовакунї чї гуна аст?
8. Дарзњои байни девор ва чорчўбаи дар ё тирезаро чї тавр андова мекунанд?
Оид ба саволњо каме муњокимаронї намуда, донишњои аз дарсњои гузашта
гирифтаи онњоро ба хотирашон оваред.
3). Шиносої бо мазмуни мавзўъ: Муаллим дар лексияи худ ба хонандагон дар
бораи тарњњои эљодї, зебогии техникии мањсулот ва талаботи асосї ба кашидани
тарњи маснуотро дар бар мегирад, ки бо намоиш додани овезањои таълимї
маълумоти мухтассар медињад. Бисёр ваќт барои зебо ороиш додани маснуот аз
таносуби тирй ё марказй истифода мебаранд (Расми 77).
Дар ороиши берунии маснуот чунин талаботро ба назар гирифтан лозим аст.
Ранги он маснуот, ки доимо дар назди чашми одам ҷойгир аст ва њаҷми калон
дорад, рахшон набояд бошад, хусусан сурхи баланд, ки чашми одамро бисёр
монда мекунад. Дар ин њолатњо рангњои хусусияти ором доштаро интихоб
мекунанд (хокистарї, сабзи равшан, кабуд).
Он ҷузъиёт ё ќисмњо, ки барои саломатии одам хатарнок мебошанд, бо
рангњои баланд тасвир карда мешаванд, то ки хуб дида шаванд. Онњо одамро аз
хатар огоњї медињанд. Дар ваќти кашидани тарњи маснуот ба талаботи
истењсолот ањамияти калон додан лозим аст. Њангоми тањияи маснуот чунин
талаботи асосиро ба назар гирифтан зарур аст.
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Технологиябоб будан - яъне сохтани маснуот дар таҷњизоти њамакорон осон
ва сода бе ягон харҷ. Агар ҷузъиёт бо харҷи ками мењнат, мисол фаќат коркарди
механикї сохта шавад, технологиябоб њисобида мешавад.Ҷузъиёте, ки
сохторашон коркарди дастиро талаб мекунанд ва мумкин аст бе он њам сохта
шаванд, технологияш нобоб њисобида мешавад. Технологиябоб бо камхарҷии
сохтани ҷузъиёт ё маснуот алоќаи зич дорад. Баъзан онњо ба якдигар мувофиќат
мекунанд ва баъзан муќобилият.
Камхарчї - бо харҷи камтарин сохтан ва дар ваќти истифода ё фурўши
технология ба даст овардани фоидаро талаб мекунад. Камхарҷї муќобили ҷузъиёт
ё маснуоти аниќ мебошад. Њар ќадаре ки ҷузъиёт аниќ сохта шавад, њамон андоза
ваќти зиёд, энергия, кувваи одамї сарф шуда, нархи он ќимат мешавад.
Эргономика сохтани чунин маснуотро ба назар мегирад, ки ба одам бо харҷи
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.
4). Озмуни «Хонандаи босавод».
Њарфњои садоноки заруриро дар калима гузоштан лозим нест. Ба вараќа ё
тахтаи синф як аъзои гурўњ менависад, њамаи гурўњ назорат мекунад.
Т-ХН-Л-Г- Я Б-Б
К-МХ-РЉЇ
ЭРГ-Н-М-КБ-Х-Т-РЇ
ЭК-Л-ГЇ
Холи баланд-8. Ба њар як љавоби дуруст-1 хол
Худро бисанљ: Технологиябоб, камхарљї, эргономика, бехатарї, экологї.
5). Мустањкамкунї.
 Эстетикаи техникї бо чї сарукор дорад?
 «Таносуби тиллої» гуфта чиро мегўем ва ашёе, ки ба «Таносуби тиллої»
соњиб мебошанд, кадом хосиятњоро доранд?
 Кадом муносибатњои таносубиро медонед?
 Барои кори њаррўзаи одам кадом рангњо бењтар аст?
 Бо кадом рангњо ҷойи хатарноки механизмњоро ранг кардан лозим аст?
 Талаботи асосї ба тарњкашии маснуот кадомњоанд?
 Маснуоти технологиябоб гуфта чиро мегўянд?
 Камхарҷї гуфта чиро меноманд?
 Эргономика чист?
 Мањсулоти экологї чи гуна талабот дорад?
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).
ќисман
Фаъолият
метавонад
наметавонад
метавонад
Оиди тарњњои эљодї ва
талаботи асосї ба кашидани
тарњи маснуот маълумот дода
метавонад?
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Дар бораи њисобњои гуногуни
ќонунњои
математикї
маълумот
дарёфт
карда
метавонад?
Доир ба касби лоињакаш
маълумот дода метавонад?
Дарси 28.
Мавзўъ: «Унсурњои тарњрезї обектњои фокалї (марказї). Њисобњои
иќтисодї. Харљи ќувваи барќ»
Барнома: Моњияти усул дар он аст, ки нишонаи якчанд объекти тасодуфан
интихобшударо ба объекти мукаммал мегузаронад. Њисобњои иќтисодї. Харљи
ќувваи барќ.
Салоњиятњо:
 Баъзе воситањои технологиро истифода бурда метавонад.
 Дар доираи мавзўъњои мањдуд ғояи навро эҷод 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 технологияи аз объекти тасодуфан интихобшуда ба объекти
мукаммал табдилёбанда шарњ дода тавонад.
- Оид ба усули фокалии объект эљодкорона маълумот љамъоварї карда
тавонад.
- Дар бораи касби лоињакаш маълумот дода тавонад.
- Хусусиятњои мушоњидакориро ташаккул дода тавонад.
Дар њаёти худ сарфа намудани барќро риоя карда тавонад.
Таҷњизоти
зарурї: китоби дарсї, намунањои объекти тасодуфї, овезањо оид ба таснифоти
объектњои интихобкардашуда.
Методикаи таълим: Њангоми банаќшагирии дарс аз тавсияњои зерин
истифода бурда метавонед.
1). Ташкили дарс: Дар ин марњала корњои зерин ба роњ монда мешавад:
Тайёр намудани маводи хониш;
Њозир-ғоиб кардани хонандагон;
Омода намудани ањли синф ба дарс.
2). Такрори дарси гузашта: Дарсро аз гузоштани масъала оғоз кунед. Бо
саволњои зерин ба хонандагон мурољиат кунед:
1. Талаботи асосї ба тарњкашии маснуот кадомњоанд?
2. Маснуоти технологиябоб гуфта чиро мегўянд?
3. Камхарҷї гуфта чиро меноманд?
4. Эргономика чист?
5. Мањсулоти экологи чї гуна талабот дорад?
Оид ба саволњо каме муњокимаронї намуда, донишњои аз дарсњои гузашта
гирифтаи онњоро ба хотирашон оваред.
3). Шиносої бо мазмуни мавзўъ: Муаллим дар лексияи хурд дар бораи унсурњои
тарњрезї обектњои фокалї, њисобњои иќтисодї ва харљи ќувваи барќро маълумот
медињад.
Яке аз усулњои сермањсули тарроњии маснуот усули фокалии объект ба њисоб
меравад, ки муаллифи он Ч. Вайтинг (ШМА) мебошад. Пеш аз њама, ин усулро њамон
ваќт истифода мебаранд, ки агар зарурияти бењтар гардонидан, навкунии ё
азнавсозии ягон объекти техникї бошад.
Ин усул барои он чунин ном гирифтааст, ки объекти мукаммал шудаистода
дар маркази диќќат (дар фокус) меистад. Моњияти усул дар он аст, ки нишонаи якчанд
объекти тасодуфан интихобшударо ба объекти мукаммалшудаистода мегузаронад ва
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њангоми якҷоякунї натиҷаи ғайриоддї мегирад, инерсияи психологиро барои
мағлуб кардан имкон медињад.
Масалан, чї тавр ба амал омадани мукаммалшавии объекти техникиро дида
мебароем.
Зарур аст, ки мизчаи бачагонаро мукаммал кунем ё тарњи нави онро тартиб
дињем.
Тахминан аз ягон китоб, луғат, аз маќола якчанд калимаро (чашмро пўшида бо
ангушт дар як сањифа якчанд маротиба) интихоб кардан њам мумкин. Фарз кардем,
баъди интихоб соњиби калимањои миз, дарзмол, мошин, гурба мешавем. Акнун барои
ашёи додашуда хосиятњояшонро тартиб дода муайян кардан лозим, ки кадоме аз он ба
объекти фокалї њамроњ шуда метавонад. Барои ќулай будан ин просессро аз рўйи наќша
ба амал меорем.
Тањлили хосияти объектњои тасодуфї имкон медињад, ки аз он фоиданок
ва бефоида будани онро барои объекти фокалии додашуда ҷудо кунем. Дар њолати
додашуда њалли вариант мисол: мизи ќатшаванда, мизи чархдор, мизи бо матои мулоим
рўйпўш кардашуда, ба ашёи ихтироъшаванда монанд будани объектњои
интихобгашта зарур не, лекин ин усулро истифода бурда шумораи зиёди вариантњои
гуногунро интихоб кардан мумкин аст.
Баъди интихоби варианти муносиб њалли умумии идеяи тарњи умумии корњои
оянда, коркарди њуҷҷатњои техникї, ба амал овардан ва санҷиши намунаи озмоишї ва
ғайра зарур аст.

Мизча

Миз

чўбин;
филизї;
ќатшаванда
;
барои
навиштан

Дарзмол

Мошин

Гурба

гарм;
барќї;
вазнин;
бўғдор

чарх дорад;
њаракаткунанда
дорад;
кузов дорад;
худњаракат-кунанда

серпашм;
мяв-мяв
мегўяд;
скелет
дорад;
мушро
медорад

Ба ғайр аз харҷи мавод њангоми сохтани маснуот харҷи ќувваи барќро низ
муайян намудан лозим аст. Ба ин нерўи барќе дохил мешавад, ки барои кор дар
дастгоњњои гуногун (харротї, пармакунї, тезкунанда, фрезерї ва ғайра) ва
равшании ҷои кор зарур аст.
Миќдори харҷи ќувваи барќ бо киловатт-соат ифода карда мешавад. 1 квт/соат
ќувваи барќ 15 дирам ќимат дорад. Барои муайян намудани харҷи ќувваи барќ
ќимати 1 квт/соатро ба тавоноии асбоби барќї, ки бо киловатт ва ваќти кории асбоби
барќиро бо соат ифода шудааст, зарб мезанем.
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6). Мустањкамкунї.
 Муаллифи усули объекти фокалї кї ба њисоб меравад?
 Усули объекти фокалї чї хусусиятњо дорад?
 Тарњи маснуоти пешнињод шуда бо истифодаи усули объектњои фокалї чї
гуна тартиб дода мешавад?
 Аз чї харҷи ќувваи барќ ҷамъ мешавад?
 Бо кадом воњиди ченкунї харҷи ќувваи барќ чен карда мешавад?
 Харҷи ќувваи барќро чї хел њисоб мекунанд?
 Аз чї харҷи ќувваи барќ ҷамъ мешавад?
7). Дарсро љамъбаст намуда, зањмати хонандагонро бањо дињед.
8). 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).
Фаъолият

метавонад

ќисман
метавонад

наметавонад

Дар бораи технологияи аз
объекти тасодуфан
интихобшуда ба объекти
мукаммал табдилёбанда шарњ
дода метавонад?
Оид ба усули фокалии объект
маълумот љамъоварї карда
метавонад?
Дар бораи касби лоињакаш
маълумоти дода метавонад?
Хусусиятњои
мушоњидакориро ташаккул
дода метавонад?
Дар њаёти худ сарфа
намудани барќро риоя карда
метавонад?
Дарси 29.
Мавзўъ: «Тарњи асбоби заминнармкунак»
Барнома: Тарњи асбоби заминнармкунакро мустаќилона тартиб дињад.
Асоснок кунад. Реклама фикр кунад. Њисоби иќтисодї тартиб дињад.
Салоњиятњо:
 Баъзе воситањои технологиро истифода бурда метавонад.
 Дар доираи мавзўъњои мањдуд ғояи навро эҷод карда метавонад.
 Доир ба баъзе касбњо маълумот дода метавонад.
 Хусусиятњои тарбиявии фанро дарк карда, онро дар амал ба таври сода
татбиќ карда метавонад.
Њадафњои дарс:
- Дар бораи тарњи интихобшуда маълумот дода тавонад.
- Тарњи ягон асбоб ё ашёро кашида тавонад.
- Вобаста ба тарњи интихобшуда, дар бораи касб маълумоти сода дода
тавонад.
- Маводи истифодабарандаро сарфа карда тавонад.
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Таҷњизоти зарурї: китоби дарсї, намунаи тарњњои гуногун, ки кусусияти
синну солии хонанда ба назар гирифта шуда бошад, овезањо оид ба тарњњои
асбобњо ё ашёњо.
1). Ташкили дарс: Дар ин марњила корњои зерин ба роњ монда мешавад:
Тайёр намудани маводи хониш;
Њозир-ғоиб кардани хонандагон;
Омода намудани ањли синф ба дарс.
2). Пурсиши вазифаи хонагї:
1. Муаллифи усули объекти фокалї кї ба њисоб меравад?
2. Усули объекти фокалї чї хусусиятњо дорад?
3. Тарњи маснуоти пешнињод шуда бо истифодаи усули объектњои фокалї
чї гуна тартиб дода мешавад?
4. Аз чї харҷи ќувваи барќ ҷамъ мешавад?
5. Бо кадом воњиди ченкунї харҷи ќувваи барќ чен карда мешавад?
6. Харҷи ќувваи барќро чї хел њисоб мекунанд?
3). Шиносої бо мазмуни мавзўъ: Дар ќисмати баёни мавзўи нав муаллим ба
хонандагон мавзўи тарњи асбоби заминнармкунакро бо чунин тартиб мефањмонад.
Асоснок кардани тарњ: Ба ќарибї оилаи мо соњиби замин шуд ва мо онро ба боғ
табдил додем ва рўзњои истироњат дар он ҷо кор мекунем. Дар он боғ дарахтони
њосилдињанда ва буттањои бисёр мавҷуданд. Њамааш бисёр хуб, лекин дар мо
асбобњои зарурии корї барои кор кардан намерасад, онњоро сохтан лозим аст.
Дар адабиёти лозима навишта шудааст, ки «барои он ки дар тирамоњ њосили
зиёд гирем, заминро нарм кардан лозим аст». Асбоби заминнармкунаки лозима дар
фурўш ёфт нашуд ва ман ќарор додам мустаќилона дар дарси технология ин
асбобро созам.
Тарњи заминнармкунакро мустаќилона худам тартиб додам. Волидон чунин
андозањои асосиро супориш доданд: бари заминнармкунак 60 мм, чуќурии ковоккунак
40 мм ва дастаи дароз барои кор кулай мебошад.
Баъди сохтани заминнармкунак озмоиш гузаронидем. Маълум шуд, ки
коркарди ҷўякњо бо ин асбоб бисёр ќулай мебошад. Бо заминнармкунанда заминро
фаќат ковок мекунанд, вале заминро аз алафњои бегона тоза кардан њам мумкин
аст.
Барои сохтани заминнармкунак маводи кам харҷ мешавад, вале фоидаи калон
дорад. Ба асбоби нињоят мустањкам соњиб шудем, ки солњо барои мо хизмат
мекунад.
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Тартиб

Номгуй

Миќдор

Масолењ

Андозањо, мм

1

Даста

1

Чўб

0 30 х 300

2

Нармкунак

1

Пўлод

2x75x130

3

Мехи печдор

1

Пўлод

Зх

Асбоби заминнармкунак

М

Тарњи рекламавї: Заминнармкунаки «Мўрчаяк» асбоби зарур барои замини
боғ. «Мўрчаяк»-ро харед, њосилатон зиёд мешавад.
Ҷўякњоро ковок кун,
Њосилатро калон кун.
«Мўрчаяк» ковок кунад,
Њосил фаровон шавад.
Њисоби иќтисодї: Маснуот аз ду чузъиёт-заминнармкунак ва даста, ки бо
мехи печдор пайваст шудааст, иборат аст. Барои сохтани заминнармкунак
вараќаи пўлодии гафсиаш 2 мм ва андозааш 140 мм ба 80 мм лозим аст. Агар
имконияти баркашидан надошта бошем, барои њисоб кардани вазни мавод аввал
њаҷми онро њисоб кардан лозим аст. Нархи 1 тонна вараќаи пўлодї 500 сомонї.
Барои тайёр кардани даста ба ман дастаи чўбини њаҷмаш 350 мм х 40 мм х 40 мм.
У=0,35 х 0,04 х 0,04= 0,00056 мњ лозим аст. Нархи 1мњ тахта 260 сомонї. Њамаи ин
кор дар рўшноии офтоб иҷро карда шудааст, барои њамин он ќувваи барќеро, ки
барои рўшної додан сарф мешуд, ба њисоб намегирем. Барои тайёр кардани даста
аз дастгоњи харротї истифода бурда шуд ва он ќувваи барќеро, ки сарф шуд, ба
њисоб гирифтем. Ваќти кор бо дастгоњ 30 даќиќа давом кард. Тавоноии дастгоњ
0,8кВт. Арзиши 1кВт-соат ќувваи барќ 5 дирам. Харҷи умумии ќувваи барќ 2
дирамро ташкил дод.
Мехи печдорро ман аз тарроњ мегирам, барои њамин њамчун харҷ ба њисоб
намегирам, лекин агар хоњем, ки ин маснуотро бисёр истењсол намоем, њамаи
маводро ба назар гирифтанамон лозим аст.
Сарфи умумии барои тайёр кардани ин асбоби заминнармкунак чунин њисоб
карда мешавад.
5). Дарсро љамъбаст намуда, зањмати хонандагонро бањо дињед.
6). 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).
ќисман
Фаъолият
метавонад
наметавонад
метавонад
Дар бораи тарњи
интихобшуда маълумот дода
метавонад?
Тарњи ягон асбоб ё ашёро
кашида метавонад?
Вобаста ба тарњи
интихобшуда, дар бораи касб
маълумот дода метавонад?
Маводи истифодабарандаро
сарфа карда метавонад?
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Тест
1. Кадом илм дар бораи офариниши маснуоте мебошад, ки намуди беруниаш
диќќатҷалбкунанда буда, таносуби мувофиќ байни ќисмњои маснуот нињоят дуруст
интихоб шудааст ва ороиши рангаи хуб дорад, чист?
а) эстетикаи техникї
б) дизайни интейрер
в) тарњсозии техникї
2. Њайкалтарошон ва тарроњони куҷо ќоидаи эстетикаи техникии мањсулотро
медонистанд ва аз њамин сабаб то њол ба такмил ва шакли њайкалњои Апполон,
Зефс бо њавас тамошо мекунем?
а) Юнони Ќадим
б) Амрико
в) Рим
3. Зебої дар њисобњои гуногуни кадом ќонуниятњо асос карда шудааст?
а) математикї
б) химиявї
в) физикї
4. Ќонуни маълумотарини математикї дар давраи ќадим зери кадом унвон буд?
а) “Таносуби тиллої”
б) “Таносуби одї”
в) “Таносуб”
5. Барои зебо ороиш додани маснуот аз кадом таносуб истифода мебаранд?
а) тирї ё марказї
б) ибтидої
в) тирї ё интињої
6. Он ҷузъиёт ё ќисмњо, ки барои саломатии одам хатарнок мебошанд, чї гуна
тасвир карда мешаванд?
а) бо рангњои баланд
б) бо рангњои паст
в) бо рангњои гуногун
7. Рўйпуши механизми гузаронандагии тасмагии дастгоњи пармакунии рўйи мизи
устохонаи таълимро чї гуна ранг мекунанд?
а) сурх
б) норинҷї
в) сабз
8. Дар ороиши берунии маснуот чиро ба назар бояд гирифт?
а) ранги он
б) намуди зоњирии он
в) сифати он
9. Дар ваќти кашидани тарњи масноут ба кадом талабот ањамияти калон додан
лозим аст?
а) талаботи истењсолот
б) талаботи муосир
в) талаботи ҷомеа
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10. Њангоми тањияи маснуот чї гуна талаботро бояд ба назар гирифт?
а) технологиябоб будан, камхарҷї, эргономика, бехатарї, экологї
б) технологиябоб будан, камхарҷї, бехатарї, экологї
а) технологиябоб будан, камхарҷї, эргономика, экологї
11. Сохтани маснуот дар таҷњизоти њамакорон осон ва сода, бе ягон харҷ, чист?
а) технологиябоб будан
б) ба талабот ҷавобгў
в) камхарҷї
12. Агар ҷузъиёт бо харҷи ками мењнат, мисол фаќат коркарди механикї сохта
шавад, чї њисобида мешавад?
а) технологиябоб
б) камхарҷ
в) сифати баланд
13. Бо харҷи камтарин сохтан ва дар ваќти истифода ё фуруши технология ба даст
овардани фоидаро талаб мекунад, чї меноманд?
а) камхарҷї
б) технологиябоб
в) муосирї
14. Сохтани маснуотро ба назар мегирад, ки ба одам бо харҷи ками энергия ва
њаракат хизмат кунад ва истифодаи он ќулай бошад, чист?
а) эргономика
б) иќтисодчиён
в) тарроњон
15. Офариниш ва истифодаи маснуотро ба назар мегирад, ки ба фаъолияту зиндагии
одам зарар нарасонад, чист?
а) бехатарї
б) эргономика
в) масъулон
16. Сохтан ва истифодаи маснуот бе дигаргуншавии муњити гирду атроф бошад,
чист?
а) экологї
б) камхарҷї
в) эргономика
17. Яке аз усулњои мањсулотноки тарроњии масноут кадом усул ба њисоб меравад?
а) усули фокалии объект
б) усули фокалии субъект
в) усулњои гуногуни муосир
18. Агар зарурияти бењтар гардонидан, навкунї ё навсозии ягон объекти техникї
пайдо шавад аз кадом усул истифода мебаранд?
а) усули фокалии объект
б) усули фокалии субъект
в) усулњои гуногуни муосир
19. Чї имкон медињад, ки аз он фоиданок ва бефоида будани онро барои объекти
фокалии додашуда ҷудо кунем?
а) тањлили хосияти объектњои тасодуфї
б) тањлили хосияти субъектњои тасодуфї
в) тањлили хосияти объектњои зарурї
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20. Баъди чї њалли умумии идеяи тарњи умумии корњои оянда, коркарди њуҷҷатњои
техникї, ба амал овардан ва санҷиши намунаи озмоишї зарур аст?
а) интихоби варианти муносиб
б) интихоби идея
в) интихоби маснуот
Эзоњ: Љавобњои дурусти тестњо варианти “а” мебошанд.
Дарси 30.
Мавзўъ: «Гаљкорї. Ташаккули санъати гаљкорї дар Тољикистон.
Истифодаи гаљкорї дар санъати меъморї»
Барнома: Маълумоти мухтассар дар бораи таърихи гаљкорї. Ташаккули
санъати гаљкорї дар Тољикистон. Иншооти меъмории гаљкорї кардашуда.
Салоњиятњо:
 Баъзе воситањои технологиро истифода бурда метавонад.
 Дар доираи мавзўъњои мањдуд ғояи навро эҷод 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 таърихи санъати гаљкорї маълумот дода тавонад.
Доир ба санъати гаљкорї аз шабакањои Интернет маълумот љамъоварї
карда тавонад.
Оид ба њунармандони кандакор ва иншоотњои гаљкоришуда маълумот
љамъоварї карда тавонад.
- Дар бораи касби кандакор тасаввурот дошта бошад.
- Ќобилияти тањлилии худро инкишоф дода тавонад.
Таҷњизоти зарурї: китоби дарсї, овезањои тасвирњои ќадимаи наќшу
нигор (орнамент), тасвирњои реалистии муљассамањои меъмории таърихї.
Методикаи таълим: Њангоми банаќшагирии дарс аз тавсияњои зерин
истифода бурда метавонед.
1). Ташкили дарс: Дар ин марњала корњои зерин ба роњ монда мешавад:
Тайёр намудани маводди хониш;
Њозир-ғоиб кардани хонандагон;
Омода намудани ањли синф ба дарс.
2). Такрори дарси гузашта: Дарсро аз гузоштани масъала оғоз кунед. Бо
саволњои зерин ба хонандагон мурољиат кунед:
1. Муаллифи усули объекти фокалї кї ба њисоб меравад?
2. Усули объекти фокалї чї хусусиятњо дорад?
3. Тарњи маснуоти пешнињод шуда бо истифодаи усули объектњои фокалї
чї гуна тартиб дода мешавад?
4. Аз чї харҷи ќувваи барќ ҷамъ мешавад?
5. Бо кадом воњиди ченкунї харҷи ќувваи барќ чен карда мешавад?
6. Харҷи ќувваи барќро чї хел њисоб мекунанд?
Оид ба саволњо каме муњокимаронї намуда, донишњои аз дарсњои гузашта
гирифтаи онњоро ба хотирашон оваред.
3). Шиносої бо мазмуни мавзўъ: Баёни мавзўи навро муаллим метавонад бо
усули ангезиши зењн оѓоз намояд.
Усули Ангезиши зењн (brain storming – усули фаъоли таълим) аз љониби Алекс
Осборн (ИМА) дар солњои 40-уми асри 20 пешнињод шуда, њамчун усули
барангехтани андешањо хеле машњур гаштааст. Ангезиши зењн бештар дар
марњалаи водорнамої истифода бурда мешавад. Он бо маќсади бахотироварї ва
фаъолгардонии донишњое, ки хонандагон пештар доштанд ва барои бедор
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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;
 фаъолгардони хонандагон дар љараёни дарс;
 ба вуљуд овардани вазъияти љустуљў.
Самаранок гузаронидани ин усул аз омилњои зерин вобаста мебошад:
1. Интихоби масъалаи кушода/саволњое, ки чанд љавоби имконпазир доранд;
2.
3.
4.
5.

Риояи ќадамњо ва ќоидањои ангезиши зењн.
Ќадамњо ва ќоидањои ангезиши зењн:
Савол/масъаларо ба хонандагон пешнињод кунед.
Аз онњо хоњиш намоед, ки оид ба савол ё масъалаи пешнињодшуда, фикру
аќидањои худро иброз доранд.
6. Фикру аќидањои пешнињодшударо нависед.
7. Хоњиш намоед, ки аќидањои худро баён кунанд.
Намуна:
Савол: «Ба фикри Шумо муљассамањои меъморие, ки то имрўз
боќї мондаанд, ба мисли Њулбук дар Кўлоб, Ќалъаи Њисор, Ќалъаи Муѓ ва Кўк
гумбаз дар Истаравшан, Масљиди Шайх Муслињиддин дар Хуљанд ва ѓайраро аз
нобудшавї бо кадом роњњо нигоњ доштан мункин аст?»
Фарз кардем, хонандагон чунин фикру аќидањоро пешнињод
менамоянд:
- бо роњи бомпўшкунї;
- бо роњи аз нав барќароркунї;
- бо роњи љалби сармоя;
- бо роњи таъмиркунї;
- бо роњи панљаракунии гирду атроф ва ѓ.
Ин аќидањоро 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 бањо
дињад. Аќидањо танќид карда 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:
1) фикру мулоњизањои худро баён мекунанд;
2) донишњои худро ба хотир меоранд;
3) дар рафти дарс фаъолона иштирок мекунанд;
4) 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.
Муаллим дарсро аз кушода додани мафњуми “Санъати гаљкорї”оѓоз мекунад.
Гаҷкорї аз њунарњои ќадима буда, яке аз шохањои санъати ороишї амалї
њисобида мешавад ва ба санъати меъморї зич алоќаманд аст. Меъморињои
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Самарќанд, Бухоро, Хуҷанд, Кўлоб мисоли равшани рушду такамули санъати
ороиши амалї мебошанд. Халќи тоҷик маданияти бой ва таърихи ќадима дорад.
Гаҷкорї дар њаќиќат соњае мебошад, ки дар он њаёту маданияти халќи тоҷик
таҷассум ёфтааст. Ин намуди санъат дар пешрафти маданияти миллї наќши басо
бузург мебозад. Дар давоми солњои тўлонї њунармандони забардасти халќи
тоҷик анъанањои авлодону аҷдодони худро мукаммал намуда, аз худ асарњои
аҷоибу ғароиб боќї гузоштаанд. Аз байни њунарњои анъанавии машриќзамин
кандакории гаҷ аз њама ҷои муњимро ишғол менамояд. Асарњои эҷодкардаи
устоњои Осиёи Миёна бо композитсия ва тарзи иҷрои корї доимо фарќ карда
меистад. Кори устоњои беному насаб аз замонњои ќадим маълум аст, кадоме ки
интерйери (расми дохилии бино) хонањои ќадимаро оро дода, њусни онро боз њам
зебо намудаанд. Муҷассамањои меъморие, ки то имрўз боќї мондаанд, ба
монанди маќбараи Исмоили Сомонї дар Бухоро, масҷиди Шайх Муслињиддин
дар Хуҷанд бо санъати ороиши худ маълуманд.
Наќшу нигори гаҷин дар сохтмонњо ва ороиши бисёр ёдгорињои таърихии
Душанбе, Хуҷанд, Кўлоб ва дигар шањру ноњияњо истифода бурда шудаанд.
Наќшу нигори гаҷини бисёр биноњои ёдгориро давлат дар зери назорат ва
муњофизати худ гирифтааст.
Омўхтани таърихи санъати кандакории гаҷ дар даврањои ќадим, асри миёна
ва дар марњилаи њозира нишон медињанд, ки тараќќиёт ва инкишофи он дар ин
даврањои таърихии зикршуда тамоили ба худ хос доштанд. Дар даврањои ќадим
кандакории гаҷ дар асоси тасвирњои реалистї иҷро карда мешуд. Баъзан
тасвирњои одамон, њайвонот, паррандагон ва ашёи гуногунро ифода карда, дар
давоми асрњо инкишоф ва тараќќї кардааст.
Санъати кандакории гаҷ њамчун њунари миллї бо мурури замон аз як насл ба
дигар насл мегузарад ва он дар байни њунарњо мавќеи муњимро ишгол мекунад.
Ин њунар нишонаи ифтихори миллї ва манбаи гаронбањои хазинаи эҷодиёти халќ
мебошад.
4). Мустањкамкунї бо истифода аз бозии «Диктанти графикї» гузаронида
мешавад.
Њангоми гузаронидани пурсиши вазифаи хонагї аз сабаби он, ки
хонандагон барои дар хотир нигоњ доштани баъзе истилоњњои нав мушкилї
мекашанд, бозии «Диктанти графикї» гузаронида мешавад. Аз ин лињоз, барои
санҷиш диктанти графикї, ки дониши онњоро ба амал тадбиќ мекунад, яъне
ҷумлањо тартиб дода мешавад. Хонандагон ба дафтарњои худ хат мекашанд, аз
рўйи шумораи савол ќисмњои баробарро чен мекунанд ва ба он аломати ▲ агар
ҷавоб “ња” бошад ва агар ҷавоб “не” бошад, аломати ◙ гузошта мешавад. Дар
натиҷа, график њосил мешавад.
Диктанти графикї равандњои фаъолияти психикии хонандагонро фаъол
мегардонад (дарккунї, хотира, диќќат, тафаккур) ва чун ќоида натиҷаи хубро
медињад, ки тез санҷида мешавад. Хонандагон аз иштирок дар ин бозї хурсанд
мешаванд ва саволњоро бо њамаи гурўњ мубоњиса менамоянд.
Намуна:
Гаљкорї як намуди санъат њисобида мешавад? (ҷавоб-ња)
Дар гаҷкорї тасвир истифода бурда мешавад? (ҷавоб-ња)
Санъати гаљкорї аз пласмасса иљро карда мешавад? (ҷавоб-не)
Санъати кандакории гаљ дар асри 21 пайдо шудааст? (ҷавоб-не)
Дар даврањои ќадим оё кандакории гаљ дар асоси тасвирњои реалистї иљро карда
мешуд? (ҷавоб-ња)
Оё оњангарї ба санъати гаљкорї дохил мешавад? (ҷавоб-не)
▲
1

▲
2

◙
3

◙
4
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▲
5

◙
6

Инчунин муаллим дар ќисми мустањкамкунї аз бозии «Санљиши ќобилияти
дигаргун намудани сохти объект» гузаронида мешавад.
Муаллим метавонад ин бозиро дар ќисми пурсиши вазифаи хонагї, баёни
мавзўи нав ва мустањкамкунї истифода барад.
Ду љуфти калимаи ибтидої пешнињод карда мешавад, ки байни њамдигар дар
муносибати муайян љойгир аст ва панљ дигар калимањо, аз онњо танњо як калима
дар он муносибат ба калимаи ибтидої љойгир аст (интихоби дуруст бо ду хол
бањогузорї карда мешавад).
Намуна:
Мактаб Таълим

Ороиш

Якнаќша
?

Гаҷ

Ислимї

Њунар

Зебо

Интерйер
?

Занҷирї

Тасмагї

Меъморї

Љавоб: 1 - Гаљкорї; 2 -Гирењ
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Дар натиља хонандагон:
 Хотираи хонандагон инкишоф меёбад;
 Маводи нав мустањкам мешавад;
 Муќоисакунї, тањлилкунї, зењнияти ќави такмил меёбад;
 Тафаккури хонандогон инкишоф меёбад;
Тавсия ба омўзгор: Дар синфњои 5-9 ин бозиро баъди гузаштани 2-3 мавзўъ
интихоб намудан бењтар аст. Истифодаи «Санљиши ќобилияти дигаргун намудани
сохти объект» дар дарс, њангоми такроркунии маводи омўхташуда, ё арзёбии
дониши хонандагон истифода бурдан мумкин аст.
Лањзаи мустањкамкуниро бо чунин саволњо гузаронидан мумкин аст:
1. Оид ба њунарманди чї гуна њуҷҷат ќабул карда шуд?
2. Дар тараќќи рушду такмил ёфтани санъати гаҷкорї сањми кадом устоњо зиёд аст?
3. Устоњо кадом сохтмонњои калонро гаҷкорї намудаанд?
5). Дарсро љамъбаст намуда, зањмати хонандагонро ќадр кунед.
6). 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).
ќисман
Фаъолият
метавонад
наметавонад
метавонад
Дар бораи таърихи санъати
гаљкорї маълумот дода
метавонад?
Доир ба санъати гаљкорї аз
шабакањои Интернет
маълумот љамъоварї карда
метавонад?
Оид
ба
њунармандони
кандакор
ва
иншооти
гаљкоришуда
маълумот
љамъоварї карда метавонад?
Дар бораи касби кандакор
тасаввурот дорад?
Ќобилияти тањлилии худро
инкишоф дода метавонад?
Дарси 31.
Мавзўъ: «Гаљ ва хусусиятњои он»
Барнома: Гаљ ва хусусиятњои он.
Салоњиятњо:
 Баъзе воситањои технологиро истифода бурда метавонад.
 Дар доираи мавзўъњои мањдуд ғояи навро эҷод 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 намудњои гаљ маълумот дода тавонад.
- Эљодкорона хусусиятњои гаљро тањлил карда тавонад.
- Дар бораи касби устои гаљкор шарњ дода тавонад.
- Хусусияти боддиќатии худро инкишоф дода тавонад.
Таҷњизоти зарурї: китоби дарсї, намунањои гаљ (табии ва сунъї),
овезањои хонањое, ки гаљкорї карда шудааст.
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Методикаи таълим: Њангоми банаќшагирии дарс аз тавсияњои зерин
истифода бурда метавонед.
1). Ташкили дарс: Дар ин марњала корњои зерин ба роњ монда мешавад:
Тайёр намудани маводди хониш;
Њозир-ғоиб кардани хонандагон;
Омода намудани ањли синф ба дарс.
2). Такрори дарси гузашта: Дарсро аз гузоштани масъала оғоз кунед. Бо
саволњои зерин ба хонандагон мурољиат кунед:
1. Оид ба њунармандї чї гуна њуҷҷат ќабул карда шуд?
2. Дар тараќќї ёфтани гаҷкорї сањми кадом устоњо зиёд аст?
3. Устоњо кадом сохтмонњои калонро гаҷкорї намудаанд?
Оид ба саволњо каме муњокимаронї намуда, донишњои аз дарсњои гузашта
гирифтаи онњоро ба хотирашон оваред.
3). Шиносої бо мазмуни мавзўъ: Муаллим лексияи хурди худро бо навиштани
мавзўъ дар тахтаи синф оѓоз мекунад ва ба хонандагон чунин маълумотро пешкаш
мекунад: Гаҷ масолењи мањаллї, моддаи хушк, хокаи сафед ё хокистарранг буда,
як навъи гипс мебошад. Масолењи гаҷиро бо роњи коркарди термикии сангњои
гипс дар танўрњои махсус истењсол мекунанд. Сангњои гипсиро дар кўњњои шањри
Исфара дарёфтан мумкин аст. Гаҷ хосияти чандирї дорад ва он оњиста сахт шуда
ба санг мубаддал мешавад. Гаҷ дар Осиёи Миёна аз ќадим дар сохтмон ва ороиши
биноњо истифода мешавад.
Гаҷ ду намуд дорад: табиї ва сунъї. Гаҷи табиї ба намуди харсанг дучор
мешавад. Ин намуди гаҷ дар сохтмон ва санъати њайкалтарошї истифода мешуд.
Гаҷи сунъиро дар сохтмон барои ороиши дохили бино истифода мебаранд.
Гаҷ хунукиро бад гузаронида, гармиро нигоњ медорад. Устоњои халќї
хусусияти гаҷро дониста, онро дар рўйкаш намудани деворњо ва шифтњои бино
истифода мебурданд. Ба воситаи он њатто фарши хона низ рўйпўш карда мешуд.
Ба вайроншавї, намї, фишор муќовимати карда, хусусияти чандирї дорад. Аз
сабаби хусусиятњои хуби физикї-механикй доштани он дар сохтмон ба ҷои семент
истифода мешавад. Гаҷ 38-40% аз бетон буда, баъди сахт шудан он васеъ мешавад
ва масолењи чўбиро мустањкам пайваст мекунад.
Аз ќадимулайём дар Осиёи Миёна гаҷро бо роњи зерин тайёр мекарданд:
сангњои гипсиро дар танўри махсус ҷойгир м екарданд, ки он дар дохили танўр
дар муддати 6-7 соат, дар њарорати 120°-150° нигоњ дошта мешуд ва пас хунук
карда мешуд. Баъди коркарди термикї миќдори намї дар гипс хеле кам мешавад,
ки он боиси бењтар шудани сифати гипс мегардад. Гипсро майда намуда, аз ѓалбер
гузаронида ба навъњо ҷудо мекарданд. Резањои аз њама хурд гулгаҷ номида
мешавад, нисбатан дурушттар мебошад, яъне сифаташ пасттар- тезгаҷ ва ќисми
дурушттарини гипсро алебастр меноманд.
Гулгаҷњоро дар ваќти ороиш барои андова ва корњои буриш истифода
мебаранд. Тезгаҷ њамчун манзара барои гулгаҷ дар андова кардан, хишт мондан
ва баъзе ваќт дар корњои буриш мавриди истифода ќарор мегирад.
Устоњо сифати гаҷро аз он муайян мекарданд, ки дар кадом њарорат сангњои
гипсї коркард мешаванд ва чй гуна онњоро хунук мекунанд. Агар њарорат аз
меъёр баланд бошад, гаҷ сиёњ мешавад ва корношоям мегардад ва агар њарорат аз
меъёр паст шавад, гаҷ мустањкамии худро аз даст дода, оњиста – оњиста сахт
мешавад. Барои баланд шудани мустањкамии гаҷ ба он ширеш, ширеши казеинї
ва дигар моддањоро низ њамроњ мекунанд.
4). Бозии «Канї, ёбед!»
Муаллим пеш аз оѓози дарс гипсро майда намуда, аз ѓалбер гузаронида ба
навъњо људо мекунад. Резањои аз њама хурд – гулгаљ, нисбатан дурушттар – яъне
сифаташ пасттар – тезгаљ, ва аз ќисми дурушттарини гаљро алебастер меноманд.
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Моњияти бозї аз он иборат аст, ки хонандагон бо расиши дастон намуди гаљро
муайян кунанд.
Муаллим се намуди гаљро ба куттињо омода карда, хонандагонро ба ду
зергурўњ таќсим мекунад ва аъзоёни зергурўњњо хоњиш мекунад, ки њар яке бо
навбат ба назди ќуттињо омада бо дастрасонї намуди гаљро муайян намоянд.
Муаллим баъди фикри њар як аъзои гурўњ љои ќуттињоро иваз мекунад, то ки
љавобњои хонандагон аз якдигар фарќ кунанд. Ба ѓолиби озмун 2 хол гузошта
мешавад.
5). Мустањкамкунї. Дар ќисми мустањкамкунї аз усули «МДД» истифода
намудан мумкин аст.
Усули МДД (ихтисораи «Медонам», «Донистан мехоњам», «Донистам»)
усули љустуљўї - тадќиќот буда, барои фаъолона њал карани масъалаи нав ёрї
мерасонад.
Ин метод барои фањмиши амиќи мазмун ва мундариљаи матн бо
истифода аз ММД гузаронида мешавад.
Њадафњо:
 муайян кардани савияи дониши мављудаи хонандагон;
 ташаккули малакањои худбањодињї;
 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 марњала таќсим кардан мумкин
аст:
Марњалаи аввал «Медонам». Хонандагон он чизеро, ки дар бораи ашё, њодиса
ва ё мафњум медонад, навишта мешавад.

Медонам

Донистан мехоњам

Донистам

Дониши мављуда бо
як калима ё ибора
ќайд карда
мешавад.

Марњалаи дуюм “Донистан мехоњам”. Хонандагон он чизеро, ки дар бораи
ашё, њодиса ва ё мафњум донистан, ё фањмидан мехоњанд навишта мешавад.
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Медонам

Донистан мехоњам

Дониши мављуда бо
як калима ё ибора
ќайд карда
мешавад.

Ишорањое ќайд
мегарданд, ки
хонандагон
донистан, ё
фамидан мехоњанд.

Донистам

Марњалаи сеюм “Донистам”. Хонандагон он чизеро, ки дар бораи ашё,
њодиса ва ё мафњум фањмиданд, навишта мешавад.
Дар марњалаи сеюм, сутуни 1 (“Медонам”) бо сутуни 3 (“Донистам”) муќоиса
карда мешавад. Яъне, хонандагон донишњои мављудаи худро бо маълумотњои нав
муќоиса мекунанд.
Намуна. Мавзўъ: Гаљ ва хосиятњои он.
Савол барои ангезиши зењн: Дар бораи ширеш ва намудњои он чї медонед?
Медонам
Донистан мехоњам
- Гаљ њамчун
Масолењи гаљиро бо
масолењи бинокорї,
кадом
роњ
истењсол
моддаи хушк, хокаи сафед мекунанд?
ё хокистарранг буда, як
навъи гипс мебошад.

Донистам
Масолењи гаљиро бо
роњи коркарди термикии
сангњои гипс дар танўри
махсус љойгир мекунанд,
ки он дар дохили танўр
дар муддати 6 – 7 соат
дар њарорати 1200 – 1500
нигоњ дошта мешавад.

Дар натиља хонандагон:
1) аз рўйи ќисматњои љадвал андешањояшонро тањлил мекунанд,
2) ба саволњо љавоб љустуљў мекунанд;
3) донишњои мављудаи худро бо маълумотњои нав муќоиса мекунанд;
4) мулоњизањои худро баён мекунанд;
5) бо якдигар мубоњиса мекунанд;
Тавсия ба омўзгор: Њангоми бори аввал гузаронидани усули «МДД» љадвали
онро дар лавњаи 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.
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).
Фаъолият

метавонад

Дар бораи намудњои гаљ
маълумот дода метавонад?
Хусусиятњои гаљро тањлил
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ќисман
метавонад

наметавонад

карда метавонад?
Дар бораи касби устои гаљкор
шарњ дода метавонад?
Хусусияти боддиќатии худро
инкишоф дода метавонад?
Дарси 32.
Мавзўъ: «Намудњои наќш»
Барнома: Наќш ва намудњои он.
Салоњиятњо:
 Баъзе воситањои технологиро истифода бурда метавонад.
 Дар доираи мавзўъњои мањдуд ғояи навро эҷод 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 наќш ва намудњои он маълумот дода тавонад.
- Намудњои наќшро муайян карда, онњоро тасвир карда тавонад.
- Дар бораи касби наќќош маълумот дода тавонад.
- Хусусияти даќиќкории худро инкишоф дода тавонад.
Таҷњизоти зарурї: китоби дарсї, намунањои гаљ (табии ва сунъї),
овезањои хонањое, ки гаљкорї карда шудааст.
Методикаи таълим: Њангоми банаќшагирии дарс аз тавсияњои зерин
истифода бурда метавонед.
1). Ташкили дарс: Дар ин марњала корњои зерин ба роњ монда мешавад:
Тайёр намудани маводди хониш;
Њозир-ғоиб кардани хонандагон;
Омода намудани ањли синф ба дарс.
2). Такрори дарси гузашта: Дарсро аз гузоштани масъала оғоз кунед. Бо
саволњои зерин ба хонандагон мурољиат кунед:
1. Гаҷкорї гуфта чиро мефањмед?
2. Кадом муҷассамањои меъмориро, ки бо усули гаҷкорї сохта шудаанд,
медонед?
3. Дар гаҷкорї чї гуна тасвир истифода бурда мешуд?
4. Гаҷ чист?
5. Масолењи гаҷиро чї тавр истењсол мекунанд?
6. Гаҷ дар кадом соњањо истифода бурда мешавад?
7. Хусусиятњои гаҷро номбар кунед?
8. Сифати гаҷро чї гуна муайян мекунанд?
Оид ба саволњо каме муњокимаронї намуда, донишњои аз дарсњои гузашта
гирифтаи онњоро ба хотирашон оваред.
Инчунин дар ин лањзаи дарс аз бозии “Вазифањо бо маълумоти нопурра”
истифода бурдан мумкин аст. Дар ин бозї вазифа ва машќ оид ба инкишофи
мантиќ ва тасаввурот мусоидат мекунад. Моњияти ин бозї аз зоњиркунии диќќат
ва дигар хусусиятњои психологии шахсият иборат аст, ки натиљањои хуб
медињад. Вазифањои хаттї оид ба иљрои калима ё мафњумњое, ки дар он њиљоњо
партофта шудааст, супорида мешавад. Хонандагон дар ваќти муайяншуда
вазифаро њал намоянд. Масъалан: пар... (паргор), иш...банд (ишкелбанд),
ло..ма..хил (лоламадохил), гаљ..рї (гаљкорї).
3). Шиносої бо мазмуни мавзўъ: Муаллим дар лексияи худ дар бораи наќш ва
намудњои он маълумот медињад. Дар санъати ороишї амалии гаҷкорї ва наќќошї
намудњои наќш нињоят бисёранд. Намудњои наќш якчанд хел мешаванд: наќши
гирењ, наќши геометрї, наќши ислимї, наќши омехта, наќши гирдобї ва ғайрањо.
Наќши гирењ. Гирењ навъи наќш дар санъати меъморї ва њунармандист, ки
мувофиќи нусхаи асл наќшњо бо њам пайвасту такрор меоянд, яъне гирењ ин
пайвасти хатњои наќшњои геометрї мебошад.
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Дар асрњои 5-7 содатарин намудњои гирењ ба назар мерасид, аммо дар
давраи ислом гирењ инкишоф ёфта, боз њам мукаммалтар гардид. Баъзе биноњоро
бо наќшу нигор оро медоданд. Масалан, њангоми њафриёти яке аз биноњои динии
дар Афросиёб буда, як порчаи тасвироти рўйи девор ёфта шуд. Вай дар рўйи гаҷ
бо ранги ширешдор наќш гардида, се андоми одамиро тасвир мекард. Якеаш дар
њолати нишаста, даруни њошия гирифта шудааст, аз ду тараф ду ҷанговар
истодаанд. Маъхазњо дар хусуси дар Нишопур, Балх, Самангон вуҷуд доштани
наќшу нигори девор маълумот медињанд. Ва дар њаќиќат, ваќтњои охир ёдгорињои
наќшу нигори рўи девории асрњои 9-12 дар Нишопур ба даст омадаанд.
Њунари гирењбандї дар асрњои 9-19 дар Осиёи Миёна, Њиндустон,
Афгонистон, Эрон, Ироќ, Миср, Тунис, Марокко ва Кавказ маъмул буда, хусусан
асрњои 12 - 16 дар Осиёи Миёна ривоҷу равнаќ доштааст. Дар маќбараи Мирсаид
Бањром (Кармина), корвонсарои Малик (Хева), Афросиёб (Самарќанд), аксари
биноњои муҷтамаи Шоњи Зинда, Иштархона ва ѓайра ин гуна наќши гирењро
дидан мумкин аст. Гирењ дар ороишоти меъморї ќисми маҷмўи наќшњоро дар бар
мегирад. Навъњои гирењ дар ороиши мењроб, пештоќ, гумбаз, шифт, дару дарвоза,
панҷара ва дигар ќисмњои мадрасаву масҷид, хонаву манзилгоњ ба назар
мерасанд. Дар давраи њокимияти Темур дар Самарќанд бењтарин устоњои Шероз,
Табрез, Исфањон, Бухоро, Бағдод ва дигар шањрњои калон ҷамъ омада, наќшњои
гирењро такмил додаанд. Таркиби гирењ мураккаб бошад њам, аз порчањои
маъмулии муќаррарї иборат аст, ки њар якеро «таќсим» меноманд. Лавозимоти
асосии гирењ сўзан, паргор, гунёи секунҷа, ќоғаз ва ғайра њастанд.
Гирењ аксар аз тасвироти гуногуни чорхона, сесара, чорлинга, ғозпой, барги
чинор ва ситорањои бисёргўша иборат буда, тасвироти мураббаъро гирењи чор,
ситорањои панҷгўшаро гирењи панҷи тез ва ғайра меноманд. Гирењ чанд навъ
дорад:
Гирењи чорхона, чоркалид, бодом, панҷ, шаш, њашт, дањ, дувоздањ, сиву ду ва
ғайра.
Чорлинга, барги чанор, тавл, тўмор, шаши тез, шаши кунд, ғозпой, бодом ва
ғайра унсурњои асосии гирењ мебошанд.
Системаи гирењ: чорхона, сегўша, четан (чашми булбул), гули мавҷ, гарданї,
паргори гирењ, њашту чорхона, њашти тезу панҷи тез, шаши кунд, гирењи
чоркалид.
Ишкелак. Ишкелак ин як намуди наќши гирењи дилкашест, ки дар
њунармандии аксар мардуми шарќ маълум буда, бо унвони «Гирењи бахт» ба мо
маълум мебошад.
Чунин наќшњо ба амали рассомони Суғдї хос буд. Дар асрњои 10-12 ишкелак
чун ќисми таркибии катибањои куфии арабї бештар дар таъйиноти меъморї ба
кор мерафт. Таърихи пайдоиши ин навъи наќш ба њарфи арабии (коф) вобаста
аст. Ба такрор шакли хати куфї овардани њарфи коф дар њошия шакли наќши
ишкелбандиро мегирад. Минбаъд ин навъи наќш такмил ёфта, бо гулњои себарга,
чангакњо чоргўшаву доирањо ва наќшњои салибшакли омехта наќши зебоеро ба
вуҷуд овардааст.
Ишкелбанд дар Осиёи Миёна баъди ҷорї гардидани дини ислом пайдо
шудааст, ки намунањои он дар Маќбараи Исмоили Сомонї ва аксари хонањои
боњашамати истиќомативу масҷидњои асри 19 ва аввали асри 20 вомехўрад.
Наќши геометрї. Наќши геометрї гуфта наќшеро меноманд, ки аз унсурњои
геометрї яъне, секунҷа, чоркунҷа, панҷкунҷа, давра ва ғайра тартиб дода
мешаванд ва пайдарњам иҷро мегарданд. Ин намуди ороиш њанўз пештар аз
замони Сомониён вуҷуд дошт, аммо дар давраи мазкур боз њам инкишоф ёфт.
Лоламадохил. Ин њам як навъи наќши њошиявї, ки аз шакли якхелаи лолањо
иборат аст. Бо лоламадохил сару либос, каллапўшњо ва бисёр лавозимоти
рўзгордорї ороиш дода мешаванд.
Инчунин лоламадохилро њунармандон дар зардўзиву гулдўзї ва кандакории
гаҷу чўб низ фаровон истифода бурдаанд (асрњои 15-20).
Дар асрњои 9-10 иншооти меъморї ва ҷузъњои онњо инчунин бо гаҷкорї ва
кандакории рўйи чўб оро дода мешуданд. Гаҷкорї дар оро додани маќбара152

масҷиди Ар-рабати машњади Мисриён, маќбараи Сомониён истифода бурда
шудааст. Бисёр намунањои он, наќшњои аҷиб њангоми сохтмони ќасри Ситораи Моњї - Хосса хонаи - сафед дар Бухоро ба даст омадаанд.
4). Мустањкамкунї. Дар ќисми мустањкамкунї аз методи «Шарњи
категориявї» истифода намудан мункин аст
(Категория – маҷмўи ашё, њодисањо ва далелњоест, ки бо баъзе хусусиятњои
ягонаи худ ба њамдигар муттањид шудаанд.)
Усул барои муттањид кардани калимањо, мафњумњо дар асоси аломату
хусусиятњои муайян истифода мешавад. Онро њангоми ҷамъбасти ангезиши зењн,
гурўњбандии калима, мафњум ва назарияњо истифода бурдан аст.
Маќсадњо:
 дар асоси аломату хусусиятњо муттањид карда тавонистани андешањои
пешнињодшуда;
 гурўњбандї кардани калимањо аз рўйи категорияњо;
 инкишофи малакањои хулосабарории индуктивї (аз ҷузъ ба кулл);
 инкишофи нутќи хаттии хонандагон.
Ќадамњо:
 Доир ба масъала ва маќсад
«Ангезиши зењн» гузаронед ва
андешањоро ќайд намоед.
 Дар муќобили андешањо якчандто (3-4) категорияњоро нависед
(категорияњоро аз хонандагон пурсед).
 Аз хонандагон хоњиш намоед, ки фикру мулоњизањоро ба категорияњо
ҷудо карда, дар гурўњњо муттањид созанд (бо ишораи пайкон).
Намуна
Калимањоро дар ҷадвал нависед:
Сегўша, Шероз, Њиндустон, пештоќ, чорхона, Табрез, мењроб, Афѓонистон,
четак (чашми булбул), Исфањон, гумбаз, Бухоро, Баѓдод, шифт, дару дарвоза,
панљара, Самарќанд, Баѓдод, Эрон, Ироќ, Миср, гули мављ, гарданї.
Гирењ

Шањр

Давлат

Љои ороиш

Таъкид: њангоми гурўњбандии мулоњизањо хонандагон номи баъзе аз
категорияњоро тағйир дода ё илова карда метавонанд. Ба миён омадани
категорияи нав низ имконпазир аст.
Тавсия ба омўзгор: Усули мазкурро Шумо дар мавридњои гуногуни дарс (ба
хотир овардани дониши мавҷуда, дарк кардани мазмуну мундариҷаи масъалаи
нав, мулоњиза рондан оид ба масъалаи нав) истифода бурда метавонед.
5). Дарсро љамъбаст намуда, зањмати хонандагонро бањо дињед.
6). 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).
Фаъолият

метавонад

Дар бораи наќш ва намудњои
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ќисман
метавонад

наметавонад

он маълумот дода метавонад?
Намудњои наќшро муайян
карда, онњоро тасвир карда
метавонад?
Дар бораи касби
наќќош
маълумот дода метавонад?
Хусусияти даќиќкории худро
инкишоф дода метавонад?
Дарси 33.
Мавзўъ: «Асбобњои гаљкорї. Амалиёти иљро»
Барнома: Асбобу ускунањо. Рехтани гаљ ва гаљтахта. Гузаронидани наќш.
Пайдарњамии амалиёти иљро. Тарошидани наќш.
Салоњиятњо:
 Баъзе воситањои технологиро истифода бурда метавонад.
 Дар доираи мавзўъњои мањдуд ғояи навро эҷод 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 асбобњои гаљкорї маълумот дода тавонад.
- Композитсияи наќшро аз рўйи ќоѓаз тартиб дињад ва пайдарпайи
амалиётро иљро карда тавонад.
- Намудњои асбобњои кандакории гаљро фарќ карда тавонад.
- Наќшро тартиб дода тавонад.
- Дар бораи касби устои гаљкор маълумот дода тавонад.
- Тасаввуроти такмилёфтаи фазоии худро инкишоф дода тавонад.
Таҷњизоти зарурї: китоби дарсї, намунаи асбобњои махсуси кандакории
гаљ, овезањо ё намунањои кандакории гаљ.
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 маводди хониш;
Њозир-ғоиб кардани хонандагон;
Омода намудани ањли синф ба дарс.
2). Такрори дарси гузашта: Дарсро аз гузоштани масъала оғоз кунед. Бо саволњои зерин
ба хонандагон мурољиат кунед:

1. Кадом намудњои наќшро медонед?
2. Гирењ чист?
3. Гирењбандї дар кадом ваќт вусъат ёфтааст?
4. Гирењ дар кадом ќисми бино ба назар мерасад?
Оид ба саволњо каме муњокимаронї намуда, донишњои аз дарсњои гузашта
гирифтаи онњоро ба хотирашон оваред.
3). Шиносої бо мазмуни мавзўъ: Муаллим дарсро аз шиносої бо асбобњои
гаљкорї ва фањмонидани марњалањои иљрои гаљ кор оѓоз мекунад.
Наќшу нигори нозуку нафиси гаҷї воситаи бадеии хубе мебошад, ки ба
меъмории шарќ махсусият мебахшад. Навъњои корњои гаҷї хеле зиёданд. Устоњо
аз онњо бо мањорат истифода бурда, намунањои боњашамат эҷод кардаанд. Устоњо
шароитњои мањаллро ба назар гирифта, хонањоро бо истифодаи навъњои гуногуни
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корњои гаҷї месохтанд ва ороиш медоданд. Дар бисёр ҷойњо аз навъњои гуногуни
корњои гаҷї ба таври васеъ истифода бурда мешуд. Навъњои гуногуни кандакории
гаҷ мавҷуд аст: кандакорї бо манзара ва бе манзара. Корњои буриш ба
њамворрелеф ва њаҷмї ҷудо мешавад; 1.Комањои њамворрелеф дар навбати худ ба
ду ҷудо мешаванд: кома бо манзара ва кома бе манзара. Комаи бо манзара аз
рўйи сохтор ба намудњои зерин таќсим мегардад: а) ќирма-пардоз; б) чокапардоз;
в) пахпардоз; г) лўлапардоз; д) табаќапардоз. Комаи беманзара аз рўйи сохтораш
ба чизмапардоз ва занҷирапардоз ҷудо мешавад. 2.Комањои њаҷмї. Ба ин намуд
муќарнас, шарафа, гумбаз ва ќубба дохил мешаванд.
Дар љараёни лањзаи баёни мавзўи нав аз усули кластер истифода кардан
мумкин аст.
Кластер (claster – 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 дарпешистода
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.
Марњалањои кор њангоми тањияи кластер:

марњалаи якум

марњалаи дуввум

марњалаи сеюм

марњалаи чорум

– дар маркази тахтаи синф (ё вараќи сафед)
давра 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
менависанд. Дар натиҷа, дар атрофи ин
калима ё ибора, ғояњо, далелњо, ё симоњое,
ки онро зоњир менамоянд, гирд оварда
мешаванд;
– пас аз хондани китоб, шарњи
муаллим, хонандагон ба тањлил кардан ва
ба 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 мавњум, ё калимаи асосї пайваст карда
мешаванд. Дар натиҷа як сохтор ба вуљуд
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меояд, ки фикррњоро ба таври графикї инъикос менамояд.
Шакли кластер гуногун шуда метавонад: ба монанди «хўша», ваќте ки аз
аќидањо ташаккул меёбад ва дар гирди мавзўъ онњо навишта мешаванд. 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 мавњуми асосиро дорад, ки дар гирди он якчанд
мафњумњои ба он тобеъ мављуд буда, ин мафумњо низ зермафњумњои ба худ
тобеъро доранд.

Кластери сода

Кластерри
мураккаб

• дар маркази худ як мавњуми асосиро дорад, ки дар
гирди он мафњумњои ба он тобеъ мављуданд.

• 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.

Намунаи кластери мураккаб:
Масъала: «Истифодаи гаљкорї дар санъати меъморї».

пардози хаттї
кандакории бузург
кандакории ранга

Навъњои кандакорї

Кандакорї бе
манзара

кандакории чуќур
кандакорї дар оина
кандакории њамвор
кандакории
дутарафа

Кандакорї бо
манзара

кандакории бурида
ё ќирма

занљира

кандакории њаљмї

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;
156

 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,
пайдарпаии фикру андешањо муњим аст, то идрок осон гардад. Усули хўшаро дар
машѓулиятњои гуногун ва фанњои мухталиф танњо аз рўйи зарурат истифода
бурдан мумкин аст.

Устоњо дар гаҷкорї аз асбобњои махсус истифода мебаранд.
1. Ќалам ба намуди ханљар сохта мешавад. Барои гузоштани хатњо истифода
мешавад.
2. Пилтаќалам - гуногуннавъии ќалам. Ќисми тези он камтар ќат карда
шудааст. Дар ваќти бурида гирифтани шакли нимдавра истифода мешавад.
3. Минќорќалам бо нўги тези секунљамонанд ба 90° гардонида шудааст.
Барои тоза кардани ҷойњои чуќури наќшу нигор истифода мешавад.
4. Шутургардан - асбоби асосї дар корњои кандакории гаҷ. Андоваи секунҷа
бо бели оњанї, ки ба 90° гардонида шудааст.
5. Пухќалам - ба шутургардан монанд. Дар ваќти гузоштан ва буридан
хатњои борик истифода мешавад.
6. Патак биннї - як навъи шутургардан. Дар ваќти буридани рахњои тез
истифода мешавад.
7. Наво асбобест, ки ба искана монанд буда, ќисми тези он ба намуди кашак
ќат карда шудааст. Барои буридани сатњњои даврашакл истифода мешавад.
8. Ќалами шукуфта асбобест, ки дар ваќти пармакунии сўрохї ва гузоштани
хат истифода мешавад.
9. Лўлакаш асбобест бо нўгњои нимдавраи гардонидашуда. Асосан, дар
ваќти лўлапардоз истифода мешавад.
10. Морпеч дар ваќти буридани хатњои нимсилиндра истифода мешавад.
Ба асбобњои иловагї њисобчўб, шоќул, реҷа, сиркул, гунё, хаткашак ва ғайра
дохил мешаванд. Хамираи гаҷро барои зуд сахт нашуданаш дар зарфњои сирдор
нигоњ медоранд.
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Марњалањои иљрои амалиёти гаљкорї
1. Сараввал композитсияи наќшро дар рўйи ќоѓаз тартиб медињанд, барои ин намуди
наќш ва дар куҷо истифода бурдани он ба эътибор гирифта мешавад.
2. Сипас наќши тартибдодашударо ба рўйи ќоғази шаффоф мегузаронанд.
3. Пас аз гузаронидани наќш ба рўйи ќоғази шаффоф хатњои наќшро бо ёрии сўзан сўрох
мекунанд.
4-5. Гаҷтахтаро тайёр карда, ба рўйи он наќшаро мегузаронанд.
6. Баъди он ки наќшро ба рўйи гаҷтахта гузарониданд, онро рўйдавон мекунанд.
4). Кори амалї. Тайёр намудан ва рехтани гаҷ
Ќадамњо:
1. Миќдори лозимаи гаҷро гирифта, ба сатил андозед, баъд тарзе об резед, ки рўяш
хушк монад. Пас аз омехта кардан гаҷ барои рехтан тайёр мешавад.
2. Гаҷтахтаро гузошта, ба он гаҷро резед ва наќшро гузаронед.
3. Наќши гузаронидаро рўдавон кунед.
4. Бо асбобњо наќши лозимаро тарошед ва онро пардоз дињед.

5). Мустањкамкунї. Бозии “Кї зудтар”.
Муаллим дар тахтаи синф дањ чоркунљаро тасвир мекунад. Муаллим ќаблан
рўйхати дањ калимаро тартиб медињад, ки ба асбобњои гаљкорї таалуќ доранд.
Масъалан, ќалам, пилтаќалам, минќорќалам, штургардан, пухќалам, патакбиннї,
наво, ќалами шукуфта, лўлакаш, морпеч.
Муаллим калимањоро мехонад, баъди њар як калима се даќиќа ваќт муайян
мегардад. Иштирокчиён бояд ба яке аз чоркунљаи тахтаи синф расми њамон
асбобро тасвир кунанд. Бигзор расмњо барои дигарон нофањмо бошанд.
Иштирокчї бояд ном ва таъйиноти асбобро маълумот дињад.
Муаллим мувофиќи ба расм ва маълумоти иштирокчї бањогузорї мекунад.
Инчунин, муаллим метавонад мустањкамкуниро бо гузаронидани бозии
кроссворд гузаронад.
Дар дарсњои технология бозии «Кроссворд» гузаронидан мумкин аст.
Вобаста ба синну соли хонандагон намудњои гуногуни кроссвордро пешнињод
кардан мумкин аст.
Маќсадњои бозї:
 Инкишоф додани ќобилияти тафаккури мантиќї;
 Ташаккул ёфтани муќоисакунї, тањлилкунї;
 Инкишофи зиракии хонандагон;
 Такрори дарсњо;
 Арзёбии дониши хонандагон.







Ќадамњои истифода бурдани бозї:
Аз тарафи муаллим дар тахтаи синф, ё бо воситаи проектор шакли
кроссворд нишон дода мешавад;
Тарафњои амудї ва уфуќии он фањмонда мешавад;
Омўзгор саволњои кроссвордро ба хонандагон нишон медињад;
Аз тарафи омўзгор саволњо ба пуррагї фањмонда мешавад;
Ба хонандагон супориш дода мешаванд, ки љавобњои дурустро пешнињод
намоянд;
Љавобњои хонандагон бо љавобњои дуруст муќоиса шуда, арзёбї карда
мешаванд.
Намуна.

Саволњо:
Уфуќї: 2. Асбоби наќшакашї барои кашидани хат. 3. Ин асбоб нўги тези
секунљамонанд ба 900 гардонида шудааст.
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Амудї: 1. Як навъи пардоз буда, бо нишебї ба як тараф иљро карда мешавад. 4.
Асбобест, ки ба искана монанд буда, ќисми тези он ба намуди кашак ќат карда
шудааст.
1

2

3

4

Љавобњои дуруст:
Уфуќї: ќалам, наво.
Амудї: хокапардоз, минќорпардоз.
Дар натиља хонандагон:
 Хотираи хонандагон инкишоф меёбад;
 Маводи нав мустањкам мешавад;
 Муќоисакунї, тањлилкунї, зудфикркунї инкишоф меёбад;
Тавсия ба омўзгор: Дар синфњои 5-6 аз як мавзўъ интихоб намудани саволњо
бењтар аст. Барои хонандагони синфњои 7, 8, 9 кроссвордњои мураккабтар
истифода бурдан мумкин аст. Истифодаи кроссвордро дар дарс, њангоми
такроркунии маводди омўхташуда, ё арзёбии дониши хонандагон истифода
бурдан мумкин аст.
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).
Фаъолият

метавонад

Дар бораи асбобњои гаљкорї
маълумот дода метавонад?
Композитсияи наќшро аз рўйи
ќоѓаз
тартиб
дињад
ва
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ќисман
метавонад

наметавонад

пайдарпайи амалиётро иљро
карда метавонад?
Намудњои асбобњои кандакории
гаљро
фарќ
карда
метавонад?
Наќшро
метавонад?

тартиб

дода

Дар бораи касби устои гаљкор
маълумот дода метавонад?
Тасаввуроти
такмилёфтаи
фазоии худро инкишоф дода
метавонад?
Дарси 34.
Мавзўъ: «Пардоз ва намудњои он»
Барнома: Пайдарњамии амалиёти иљро. Тарошидани наќш. Пардоз ва
намудњои он. Ќоидањои бехатарии мењнат.
Салоњиятњо:
 Баъзе воситањои технологиро истифода бурда метавонад.
 Дар доираи мавзўъњои мањдуд ғояи навро эҷод 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 намудњои пардоз маълумот дода, онро иљро карда тавонад.
- Намудњои пардозро дар кандакории гаљ фарќ карда, онро шарњ дода
тавонад.
- Дар бораи касби устои гаљкор маълумот дода тавонад.
- Хусусиятњои зебоипарастиро дар худ инкишоф дода тавонад.
Таҷњизоти зарурї: китоби дарсї, намунаи асбобњои махсуси кандакории гаљ,
овезањо ё намунањои кандакории гаљ.
Методикаи таълим: Њангоми банаќшагирии дарс аз тавсияњои зерин
истифода бурда метавонед.
1). Ташкили дарс: Дар ин марњала корњои зерин ба роњ монда мешавад:
Тайёр намудани маводди хониш;
Њозир-ғоиб кардани хонандагон;
Омода намудани ањли синф ба дарс.
2). Такрори дарси гузашта: Дарсро аз гузоштани масъала оғоз кунед. Бо
саволњои зерин ба хонандагон мурољиат кунед:
1. Кадом навъњои корњои гаҷиро медонед?
2. Корњои буриши наќш чї хел мешаванд?
3. Кадом асбобњои махсуси гаҷкориро медонед?
4. Асбобњои иловагии гаҷкорї кадомњоянд?
5. Пардоз чанд намуд дорад?
6. Пардози оддї чї хел мешавад?
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7. Пардози мураккаб чист?
Оид ба саволњо каме муњокимаронї намуда, донишњои аз дарсњои гузашта
гирифтаи онњоро ба хотирашон оваред.
3). Шиносої бо мазмуни мавзўъ:
Муаллим дар лексияи хурди худ оиди пардоз ва намудњои он дар санъати
гаљкорї ба хонандагон маълумот медињад.
Дар ваќти кандакории сатњ устоњо чор намуди пардозро истифода
мебаранд.
Њар як усто мувофиќи наќш ва талаботњое, ки барои наќш ва бино зарур
аст, пардозро интихоб мекунад. Пардоз ба ду ќисм ҷудо мешавад: одї ва
мураккаб. Ба пардози оддї лўлапардоз ва пахпардоз дохил мегардад.
Пардози мураккаб ба чокапардоз ва табаќапардоз ҷудо мешавад.
1 . Пахпардоз як навъи пардоз буда, бо нишебї ба як тараф иҷро карда
мешавад. Пахпардоз дар ваќти гаҷкории манзара истифода мешавад.
2. Чокапардоз як навъи гаҷкорї буда, дар мобайн бурида мешавад.
3.Лўлапардоз пардози шакли нимкура бо буришњои њамвор буда, бештар
дар ваќти рехтагарї истифода мешавад.
4.Табаќапардоз навъи пардозест, ки дар он гул ё барг пайи њам ба намуди
зина бурида мешавад ва навъи пањнгаштатарин ва зебо ба њисоб меравад.
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 ё чорнафарї кор карда, маълумотњои
доштаашонро оид ба ин мавзўъ нависанд.
Маќсадњо:






бедор намудани шавќу њавас;
муайян кардани сарњади донишњои мукаммал;
муайян кардани донишњои нопурраи мављуда;
људо карда тавонистани чизњои муњим;
инкишофи малакањои тањлил ва хулосабарорї.

Ќадамњои истифода бурдани ин усул:
5.
Дар маркази наќша мушкилот ва ё масъалаеро, ки њал кардан зарур
аст, нависед.
6.
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.
7.
Гурўњњо фаъолияти худро муаррифї мекунанд (чунин фаъолият
бештар дар кори гурўњї гузаронида мешавад)
8.
Омўзгор муаррифии гурўњњоро бодиќќат гўш карда, мубоњиса
ташкил менамояд.
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Намуна:
Масъала: «Дар бораи пардоз ва намудњои он чиро медонед? Аќидањои худро
баён намоед»
Пахпардоз як навъи пардоз
буда, бо нишебї ба як
тараф иҷро карда мешавад.
Пахпардоз
дар
ваќти
гаҷкории
манзара
истифода мешавад.

Табаќапардоз навъи
пардозест, ки дар он гул ё
барг пайи њам ба намуди
зина бурида мешавад ва
навъи пањнгаштатарин ва
зебо ба њисоб меравад.

Намудњои
пардоз

Чокапардоз як навъи
гаҷкорї
буда,
дар
мобайн бурида мешавад.

Лўлапардоз пардози
шакли
нимкура
бо
буришњои њамвор буда,
бештар
дар
ваќти
рехтагарї
истифода
мешавад.
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: пурра кардани њамаи «аќидањо» мебошад. Ин усулро
њам дар фаъолияти гурўњї дар ва њам дар фаъолияти дунафарї истифода бурдан
мумкин аст.
4.) Кори амалї. Муаллим ба хонандагон давоми кандакории гаљро ва
пардозкуниро супориш медињад.
Ќадамњо:
1. Хонандагон давоми кори иљро кардаистодаашонро бо истифодаи пардоз
иљро мекунад.
2. Баъди ба охир расонидани кори амалї ба муаллим месупорад.
5). Мустањкамкунї. Муаллим мустањкамкуниро
мегузаронад:
1. Пардоз чанд намуд дорад?
2. Пардози оддї чї хел мешавад?
3. Пардози мураккаб чист?

бо

саволњои

зерин

6). Дарсро љамъбаст намуда, зањмати хонандагонро бањо дињед.
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
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карда метавонед (мувофиќи натиљаи арзёбии мазкур ба хонандагон бањои аъло, хуб,
ќаноатбахш ва ѓайриќаноатбахш гузошта мешавад).
Фаъолият

метавонад

ќисман
метавонад

наметавонад

Дар бораи намудњои пардоз
маълумот дода, онро иљро
карда метавонад?
Намудњои
пардозро
дар
кандакории гаљ фарќ карда,
онро шарњ дода метавонад?
Дар бораи касби устои гаљкор
маълумот дода метавонад?
Хусусиятњои
зебоипарастии
хубро
инкишоф
дода
метавонад?
Тест
1. Њунари ќадима буда, яке аз шохањои санъати ороишї амалї њисобида мешавад
ва ба санъати меъморї зич алоќаманд аст, кадом њунар мебошад?
а) гаҷкорї
б) кандакорї
в) дуредгарї
2. Аз байни њунарњои анъанавии машриќзамин чї аз њама ҷои муњимро ишғол
менамояд?
а) кандакории гаҷ
б) дуредгарї
в) оњангарї
3. Дар даврањои ќадим кандакории гаҷ дар асоси чї гуна тасвир иҷро карда мешуд?
а) тасвирњои реалистї
б) тасвирњои бадеї
в) тасвирњои идеявї
4. Соли чанд њукумат декрет дар бораи ташкил намудани корхонањои њунармандї
ќабул намуд?
а) 1919
б) 1918
в) 1900
5. Дар асоси чї ба њунармандон барои намоиш ва озодона фурўхтани мањсулот
иҷозат дода шуда буд?
а) декрет
б) ќарори њукумат
в) хоњиши њунармандон
6. Масолењи мањаллї, моддаи хушк, хокаи сафед ё хокистарранг буда, як навъи
гипс мебошад, чист?
а) гаҷ
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б) ширеш
в) оњак
7. Масолењи гаҷиро бо кадом роњ дар танурњои махсус истењсол мекунанд?
а) коркарди термикии сангњои гипс
б) коркарди намии сангњои гипс
в) коркарди дастии сангњои гипс
8. Сангњои гипсиро аз кўњњои кадом шањр дарёфтан мумкин аст?
а) Исфара
б) Конибодом
в) Ашт
9. Гаҷ чї гуна хосият дорад?
а) чандирї
б) пластикї
в) мустањкамї
10. Гаҷ чанд намуд дорад?
а) 2
б) 3
в) 5
11. Дар сохтмон барои ороиши дохили бино аз кадом намуди гаҷ истифода
мебаранд?
а) гаҷи сунъї
б) гаҷи табиї
в) гаҷ
12. Гаҷ чанд % аз бетон аст?
а) 38-40%
б) 40-43%
в) 0%
13. Дар асрњои чанд иншооти меъморї ва ҷузъњои онњо бо гаҷкорї ва кандакории
рўйи чуб оро дода мешуданд?
а) 9-10
б) 10-12
в) 12-15
14. Чанд навъњои гуногуни кандакорї мавҷуд аст?
а) 2
б) 3
в)7
15. Корњои буриш ба чињо ҷудо мешаванд?
а) њамворрелеф ва њаҷмї
б) њаҷмї ва воќеї
в) табиї ва сунъї
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16. Як навъи шутургардан, ки дар ваќти буридани рахњои тез истифода мешавад?
а) патак биннї
б) пилтаќалам
в) пухќалам
17. Асбобе, ки ба искана монанд буда, ќисми тези он ба намуди кашак ќат карда
шудааст, чист?
а) наво
б) ќалами одї
в) пухќалам
18. Асбобе, ки дар ваќти пармакунии сурохї ва гузоштани хат истифода мешаванд,
чист?
а) ќалами шукуфта
б) ќалами одї
в) минќорќалам
19. Асбобе, ки бо нугњои нимдавраи гардонидашуда буда, асосан дар ваќти
лўлапардоз истифода мешаванд?
а) лўлакаш
б) минќорќалам
в) пухќалам
20. Кадом асбобро дар ваќти буридани хатњои нимсилиндра истифода мебаранд?
а) морпеч
б) наво
в) патак биннї
Эзоњ: Љавобњои дурусти тестњо варианти “а” мебошанд.
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