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Муқаддима
Соҳаи маориф аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун яке аз самтҳои
афзалиятноки рушди мамлакат эътироф гардида, дар ин самт ҳамасола тадбирҳои зиёд
андешида мешаванд. Илова ба бунёди муассисаҳои таълимии нав, таҷдиди инфрасохтор,
инчунин ба сифат, мазмуну самарабахшии мундариҷа ва ҷараёни таълим низ таваҷҷуҳи
қобили назар зоҳир мегардад. Таҳияи стандарт ва барномаҳои нави таълимӣ метавонанд
сатҳу сифати таҳсилоти миёнаи умумиро баланд бардоранд.
Дар татбиқи сиёсати давлатӣ дар соҳаи маориф омӯзгорон нақши калидӣ мебозанд.
Ин нукта дар суханронии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон
дар мулоқот бо зиёиёни мамлакат (2015) хеле мушаххас баён гардидааст: “... калиди ҳама
гуна дастоварду пешравӣ ва истиқлолияти фикрӣ муаллим-омӯзгор ва хазинаи маънавию
илмии ӯ ба шумор меравад. Аз ин рӯ, самаранок ба роҳ мондани корҳои таълиму тарбия
аз ҷониби омӯзгор имкон фароҳам меорад, ки сатҳи мафкура ва донишу ҷаҳонбинии
толибилмон боло равад ва онҳо ҳамқадами замон гарданд”.
Барои мо – олимон, кормандони соҳаи маориф, мутахассисон ва омӯзгорон ин
суханон беҳтарин дастури амаланд.
Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади баланд бардоштани
сифати таълим ва натиҷабахшии раванди он таҳияи стандартҳои фанниро ба роҳ
мондааст, ки Стандарти фанни технология (таълими меҳнат) барои синфи панҷум аз
ҷумлаи онҳост. Вазорати маориф ва илм натиҷа ва дастовардҳои ислоҳоти соҳаро, ки тайи
солҳои охир татбиқ гаштаанд, эътироф карда, дар асоси ба эътибор гирифтани таҷрибаи
ҷаҳонӣ стандарт ва барномаҳои навро ҳамчун як ҷузъи таркибии ислоҳоти пурраи
мундариҷаи таҳсилот таҳия намудааст.
Стандарти фанни технология (таълими меҳнат) барои синфи нуњум ҷузъи таркибии
силсилаи стандартҳои фанни технология (таълими меҳнат) дар зинаи таҳсилоти миёна аст.
Стандарти мазкур дар асоси салоҳият таҳия шуда, талаботи Стандартҳои давлатии
таҳсилоти миёнаи умумиро ба эътибор мегирад.
Сохтор ва услуби пешниҳоди стандарт тарзе интихоб шудааст, ки паҳлуҳои гуногуни
раванди таълими фанни технология (таълими меҳнат)-ро дар синфи нуњум фаро мегирад
ва ба ин васила фаъолияти омӯзгорро дар ҷараёни банақшагирӣ ва таълиму арзёбӣ осон
мегардонад.
Тавре ки таҷрибаи байналмилалӣ ва шароити кунунии Тоҷикистон нишон медиҳад,
вобаста ба талаботи бозори меҳнат ва инкишофи босуръати муносибатҳои иҷтимоӣ,
иқтисодӣ ва фарогирии ҳар чӣ бештари воситаҳои иттилоот (интернет, телевизион ва
ғайра) имрӯз танҳо бо дониш мусаллаҳ будан кифоя набуда, дар амал истифода бурдани
донишу малакаҳо муҳимтарин роҳи иҷтимоишавии ҷавонон ва дастёбӣ ба натиҷаҳои
дилхоҳ ба шумор меравад. Ин нуктаи муҳим санги маҳаки стандарти мазкурро ташкил
медиҳад.
Дар ҷаҳони муосири зудтағйирёбанда ва пур аз тазодҳо шаҳрвандон бояд сифатҳои
ташаббускорӣ, навоварӣ, амалигардонӣ, тағйирпазирӣ, уҳдабароӣ, масъулиятшиносӣ ва
созандагию бунёдкориро дошта бошанд. Онҳо бояд шахсони бомаърифати аз ҷиҳати
маънавӣ-ахлоқӣ устувор ва кордоне бошанд, ки роҳҳои дастрас кардани иттилоот
(маълумот)-ро тавассути воситаҳои гуногун интихоб намуда, онро таҳлилу таљзия ва
арзёбӣ карда, масъалаҳои мураккаби олами атрофро дарк кунанд, мушкилиҳои гуногуни
таълимию ҳаётиро пешгӯйӣ ва ҳал карда тавонанд, масъулияти худро дар назди оила, аҳли
ҷомеа ва кишвар дарк намоянд. Тавре ҳама медонанд, барои ташаккули ин сифатҳо маҳз
дар зинаи таҳсилоти миёна заминаи мусоид фароҳам оварда мешавад.
Барои ноил гаштан ба ин вазифаҳо Вазорати маориф ва илм низоми нави таълимро
дар амал татбиқ менамояд, ки он ба ташаккули рушди салоҳиятнокии хонандагон дар
истифодаи амалии дониш, малака ва маҳорат мусоидат хоҳад кард.
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Натиҷаҳои салоҳиятнокии хонандагон тавассути низоми миллии арзёбӣ санҷида шуда,
натиҷаҳои он барои дуруст ва самаранок ба роҳ мондани раванди таълим истифода
мешавад.
Стандарти мазкур мазмуну мундариҷа, салоҳиятҳо, нишондиҳандаҳои салоҳиятнокӣ
ва воситаҳои арзёбиро муайян мекунад. Бо татбиқи низоми нави таълим натиҷаҳои
таълимии хонанда (салоҳиятнокии ӯ) мақсади асосии санҷишу назорати сифати таҳсилот
мегардад.
Бо татбиқи стандартҳои нав на танҳо малакаву маҳорати касбии омӯзгор, балки
натиҷаи таълимии хонандагон низ ҳамчун нишондиҳандаи самаранокии раванди таълим
шинохта мешавад.Дар низоми нави таълим масъулиятнокии омӯзгорон барои беҳтар
гаштани натиҷаҳои таълимии хонандагон ба маротиб зиёд мегардад.
Дар ҷараёни татбиқи маҷмӯи стандартҳо ва барномаҳои фаннӣ омӯзгор шахси калидӣ
аст. Аз ин рӯ, самаранокии татбиқи стандартҳои нав ва ҷараёнҳои ислоҳот маҳз ба дарки
масъулият, ташаббусу эҷодкорӣ ва маҳорату малакаи омӯзгорон вобаста аст. Масъулияти
омӯзгор дар ин ҷараён хеле зиёд буда, ҷанбаҳои зеринро дар бар мегирад:
 Ба роҳ мондани таълим дар асоси стандартҳои нав ва барномаи фаннӣ;
 Муҳокимаи масъалаҳои умдатарини татбиқи ислоҳот бо ҳамкорон;
 Муҳокимаи мушкилот ва роҳҳои ҳалли онҳо дар ҳамкорӣ бо мудирияти муассисаи
таълимӣ ва идораву шуъбаҳои маорифи шаҳру ноҳия;
 Ба роҳ мондани ҳамкорӣ бо кормандони Барномаи глобалии ҳамкорӣ баҳри рушди
маорифи Вазорати маориф ва илм (мо ба тавсия ва маслиҳатҳои Шумо ниёз дорем);
 Таҳияи маводди иловагии таълимӣ ва истифодаи онҳо дар раванди таълим бо
ҳамкорон.
Табиист, ки дар марҳалаи миёна масъалаҳои зиёд пайдо мегарданд, ки ба истифодаи
стандартҳо, барномаҳои таълим ва китобҳои дарсии нав алоқаманданд. Аммо мо бовар
дорем, ки батадриҷ, бо роҳи фароҳам сохтани имкониятҳои хуби иштирок дар марҳалаи
татбиқи ин ислоҳот дар сатҳи мамлакат омӯзгорони муассисаҳои таълимӣ пурра омода
хоҳанд шуд.
Вазорати маориф ва илм ҳамаи омӯзгорон, сарварони муассисаҳои таълимӣ,
кормандони раёсату шуъбаҳои маориф ва тамоми кормандони соҳаи маорифи ҷумҳуриро
барои татбиқи ислоҳоти мазкур, ки самаранокӣ ва сифати таълимро барои хонандагон –
фарзандони мо таъмин мекунад, даъват менамояд.
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Стандарти фанни технология (таълими меҳнат) барои синфи 9.
I. МАЗМУН ВА МУНДАРИҶАИ СТАНДАРТИ ФАННИ ТЕХНОЛОГИЯ
(ТАЪЛИМИ МЕҲНАТ) БАРОИ СИНФИ 9.
1.1. МАФҲУМҲОИ АСОСИИ СТАНДАРТИ ФАННИ
ТЕХНОЛОГИЯ (ТАЪЛИМИ МЕҲНАТ) БАРОИ СИНФИ 9.
Арзёбӣ – ҷараёни ҷамъоварии маълумот барои баҳодиҳӣ. Навъ ва воситаҳои гуногуни
ташкили ҷараёни арзёбӣ вуҷуд доранд. Он барои муайян кардани дараҷаи дастовардҳои
таълимии хонандагон имкон медиҳад. Маълумоте, ки тавассути арзёбӣ ҷамъ оварда
мешавад ҳам ба шахсони алоҳида ва ҳам ба муассисаҳои соҳа зарур аст. Маълумоти аз
арзёбӣ ба даст омадаро ба тарзи мухталиф ниҳодҳои ҳокимияти давлатӣ, шахсони
алоҳида, волидон, хонандагон ва омӯзгорон истифода бурда метавонанд.
Ахбор – аз забони арабӣ буда, маънояш ҷамъи хабарҳост.
Баҳодиҳӣ – ҷараёни натиҷагирӣ оид ба дараҷаи мувофиқати дониш, салоҳият, малака
ва маҳорати хонанда ба талаботи муқараркардаи стандарти фаннӣ. Баҳодиҳӣ имкон
медиҳад, ки дараҷаи азхудкунии салоҳиятҳо муайян карда шавад.
Воситаҳои медиявӣ – ҳамаи воситаҳои коммуникатсионӣ, ки бо мақсадҳои педагогӣ
дар ташкили ҷараёнҳои омӯзиш истифода бурда мешавад.
Давраи ташкилӣ-тайёрӣ – қадами аавлин дар роҳи лоиҳакашӣ-интихоб ва
асосноккунии лоиҳа мебошад. Қадами оянда ин раванди конструксиясозии маҳсулот
мебошад. Самти дигари давраи ташкилӣ-тайёрӣ ин ба нақша гирифтани технологияи
тайёр кардани маҳсулот, коркарди раванди технологӣ мебошад.
Дастовард (пешрафт) – дар педагогика дастовард (пешрафт) ба фаҳмиши мувофиқи
омӯзиш алоқаманд аст. Агар мақсадҳои таҳсилоти мактабӣ аз оғоз ба рушди ҳамаҷонибаи
шахсият ва инкишофи салоҳиятҳо равона шуда бошад, пас барои ин фаҳмиши “васеътари”
омӯзиш зарур аст, ки тамоми вазифаҳои мактабро дар бар мегирад. Яъне ҳосил намудани
ақидаю эътиқод, қобилият, маърифат, дониш, маҳорат
Дидактикаи тахассусӣ – илм дар бораи ҷараёнҳои таълимии тахассус дар соҳаи фанни
додашуда мебошад. Вай ба қисматҳои алоҳидаи дидактикаҳои тахассусии фанҳои таълимӣ
тақсим мешавад. Масалан, дидактикаи математика, дидактикаи техника, дидактикаи
химия. Дидактикаҳои тахассусии алоҳида ҳамчун силсилаи пайвасткунандаи байни илми
тахассусии мувофиқ ва илм дар бораи тарбия хизмат мекунанд.
Иттиҳодияи методӣ – яке аз шаклҳои ташкили кори методӣ, паҳн намудани таҷрибаи
пешқадам ва такмили ихтисоси муаллимони муассисаҳои таҳсилоти умумӣ.
Изолятор – маводҳое, ки қувваи барқро намегузаронад.
Кори лоиҳавӣ – машғулияти мустақилонаи гурӯҳи хонандагон буда, берун аз дарс
таҳия карда мешавад. Он дар асоси маълумот ва донишу малакаи ҳосилкардаи хонандагон
дар марҳилаи муайяни таълим гузаронида мешавад.
Қатъкунӣ – амалиёти челонгарист, ки тавассути он ба маҳсулоти хом ё ягон қисми он
шакли зарурӣ дода мешавад.
Лавҳаи дарсхона – «тахтаи синф»; лавҳ –ҳар чизи сатҳаш паҳни сангӣ, чӯбӣ, филизӣ ва
ғайра, ки ба рӯйи он хат менавиштанд ё нақшу нигор мекашанд, фаҳмида мешавад;
Лоиҳа – кори лоиҳавӣ методи байнифаннӣ, демократии таълими ба амалҳои мушаххас
равонашуда мебошад. Дар рафти он хонандагон барои коркарди ягон супориш ё
проблема муттаҳид мегарданд, ки ба маъмурияти бештар, фаъолона иштирок намуда,
дониш аз худ мекунанд. Хусусияти асосии кори лоиҳавӣ иҷрои мустақилонаи супориш ё
проблеа аз ҷониби гурӯҳ мебошад. Вай аз банақшагирӣ, ташкилу гузаронидан ва то
муаррифии натиҷаҳоро дар бар мегирад. Мавзуи лоиҳаро, одатан гурӯҳи хонандагон
худашон интихоб мекунанд. Дар анҷом натиҷаҳое ба даст меоянд, ки аз ҷониби тамоми
гурӯҳ арзёбӣ мегардад, ба тарзи оммавӣ муаррифӣ карда мешавад.
Лоиҳаи эҷодӣ – кори мустақилонаи ҷамъбастӣ мебошад, ки сифати иҷрояш аз дараҷаи
азхуд кардани мундариҷаи қисмҳои гуногуни барнома аз тарафи хонанда то кадом дараҷа
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мустаҳкам будани донишу малакаю маҳорати онҳо дар дарсҳои технология (таълими
меҳнат) вобаста аст.
Мақсади таълим – мақсади таълимии дарс дар асоси натиҷаҳои таълими дарс таҳия
карда мешавад. Натиҷаҳои таълим ба қисмҳои хурдтар (мақсади таълим) ҷудо мешаванд,
ки ҳамчун зина барои расидан ба натиҷаҳои таълим хизмат мекунанд.
Малака – қудрат ва тавоноӣ дар иҷрои коре, ки дар натиҷаи машқу тамрин дар
табиати инсон пайдо мешавад.
Манбаъҳои ахборот – ба манбаъҳои ахборот мулоқот, хат, китоб, рӯзномаву
маҷаллаҳо, телефон, радио, телевизион, компютер дохил мешаванд.
Маҳорат – фаъолияте, ки дар инсон дар натиҷаи таълим ва такрори бисёркарата ҳосил
шуда, баъд ба раванди бошуурона табдил меёбад ва инсон минбаъд ҳар як кори худро
дониста иҷро мекунад; моҳирӣ, устодӣ, забардастӣ, ҳунармандӣ ва ғайра маҳорат аст.
Марҳалаи технологӣ – фаъолиятест, ки дар раванди технологӣ пешбинӣ карда
шудааст. Иҷрои ин кор риояи маданияти технологӣ ва меҳнатиро тақозо мекунад.
Марҳалаи хотимавӣ – назорати охирин ва озмоишии объекти лоиҳашударо дарбар
мегирад. Ҳимояи лоиҳа дар намуди баромад дар назди тамоми синф бо намоиши маҳсулот
гузаронида мешавад.
Метод (юн. methodos-роҳ, тapз, усул, восита, назария, таълимот) – усули назариявӣ ва
амалии донистани воқеият; маҷмӯи амалиёт; ташкили бонизоми фаъолияти одамон дар
ҳалли масъалаҳои гузошташуда аст.
Методика – калимаи юнонӣ буда, маънои санъати амалҳо аз рӯйи нақшаро дорад.
Предмети таҳқиқотии методҳои таълим, методҳои машғулият, яъне тарзу усулҳои ташкили
ҷараёнҳои омӯзиш мебошад. Ҳангоми баррасии системавӣ методика як қисми соҳаи
дидактика ба шумор меравад.
Методи озмоишӣ – методи маъмул дар соҳаи техника мебошад. Озмоишгар кӯшиш
мекунад ҳангоми шароитҳои сунъӣ ташкилшуда омилҳои алоҳидаи таъсиррасон ба
ҷараёнро ҷудо намояд. Онҳоро мунтазам иваз мекунад ва ба ҳамин васила
нишондиҳандаҳои алоҳидаи ба тамоми системаи таъсиррасонро ошкор кунад.
Меъёр – нишонае, ки дар асоси он баҳодиҳӣ, муайянкунӣ ё таснифи чизе анҷом дода
мешавад.
Модем – бо воситаи он компютерҳо байни худ бо ёрии хати телефонӣ алоқаманд
(пайваст) карда мешаванд.
Модел – инъикоси идеалии воқеият. Модел чунин нишонаҳо дорад: тасвир. Модел
ҳамеша инъикоси ягон чиз мебошад. Намунаи аслии табиӣ ё сунъӣ дар навбати худ
метавонанд модел бошад; Мухтасар. Модел тамоми нишонаҳои аслро дар бар намегирад,
балки барои созандаи модел ё истифодабарандаи он муҳимтаринашро фаро мегирад;
Прагматизм. Модел аз ҷониби созанда ё истифодабарандаи он ба сифати асл дар мӯҳлати
муайян ва барои мақсади муайян ворид карда мешавад.
Мошина – воситаест, ки бо мақсади сабук намудани меҳнати фикрӣ ва ҷисмонӣ
амалҳои муайянеро иҷро мекунад.
Назарияҳои омӯзиш – моделҳоеро фаро мегиранд, ки шароит ва равандҳои омӯзишро
мефаҳмонанд. Ҳамин тариқ, онҳо чаҳор чӯбаро барои гузоштани дидактики саволҳо пешниҳод мекунанд. Зери мафҳуми умумии назария ва таълимоти бихевиористӣ, когнитивӣконструктивӣ дар назар дошта мешавад.
Нақшаи таълим – ҳуҷҷатест, ки омӯзиши фанҳои таълим ва тақсимоти солонаи онҳоро
барои тамоми давраи таҳсил дар муассисаҳои таълимӣ муайян менамояд.
Низоми таълими ба ташаккули шахсияти хонанда нигаронидашуда – низоми таълиме,
ки дар он қобилияти фардӣ ва таҷрибаи қаблии хонанда ҳамчун меҳвар (тири асосӣ) барои
омӯзиши минбаъда заминаи асосӣ нигаронида шудааст.
Нишондиҳанда – нишодиҳандаҳо маҷмӯи дониш, малака ва маҳоратҳое мебошанд, ки
аз ноил шудан ба салоҳиятҳо дарак медиҳанд.
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Паргор – барои дар рӯйи металл кашидани давраҳо ва камонҳо хизмат мекунад.
Портфолио – аз калимаи итолиёӣ, маънояш ҳуҷҷатҳо, ҳуҷҷатҳои мутахассис аст.
Портфолиои хонанда – ҷамъоварии мақсадноки корҳои хонанда, ки саъю кӯшиши ӯро
ҳангоми иҷрои корҳо, пешрафт ва дастовардҳои (муваффақиятҳо)-и ӯро аз рӯйи як ё
якчанд фан нишон медиҳанд.
Принсип – қоидаҳои асосии таълим, ки мазмун, шаклҳои ташкилӣ ва усули таълимро
дар алоқамандӣ бо мақсадҳои умумии тарбия ва меъёрҳои раванди таълим муайян менамояд.
Раванди таълим – раванди мaқcaднок ва муташаккилонаи ҳосил намудани дониш,
маҳорат ва малакаҳо аст.
Рандакунии чӯб – барои суфтаву ҳамвор кардани чӯб ва бо мақсад мувофиқ гардонидани он иҷро карда мешавад.
Роҳнамои фаннӣ барои татбиқи стандартҳо – роҳнамои омӯзгор оид ба татбиқи
стандартҳо маводди иловагии методӣ мебошад. Он тавсияҳо ва намунаҳоро оид ба тарзи
ташкили ҷараёни таълим фаро гирифта, ба омӯзгор дар самти ташаккули салоҳиятнокии
хонандагон ёрӣ мерасонад.
Росткунӣ – ин амалиёти челонгарӣ оид ба омода кардани ашёи хом.
Салоҳият – маҷмӯи дониш, малака ва маҳоратҳои ба ҳам пайванде, ба мақсади ҳалли
масъалаҳои мушаххаси ҳаётӣ (иҷтимоӣ, иқтисодӣ, сиёсӣ), маърифатӣ ва касбӣ равона
карда мешаванд.
Супоришҳои лоиҳакашӣ – методи маъмули омӯзишї дар машғулиятҳои меҳнат ва
техника. Принсипи методии он дар баръакс гардонидани объект ва системаҳои техникӣ ба
супориш оид ба ихтироъкорӣ ифода меёбад. Мактаббачагон аз рӯйи принсипи
ихтироъкорї дар ягон ҷараён оид ба ҳалли проблема кор мекунанд. Дар хонандагон
қобилияти техникию амалӣ ва техникию лоиҳакашӣ инкишоф меёбад. Онҳо то ҳадди
имкон маҳдуд кардани проблема, ҷудо кардани он ба қисматҳои таркибӣ ва ба ҳамин
васила мақсаднок тайёр кардани ҳалли умумиро меомӯзанд.
Стандарти фаннӣ – санадест, ки дар он меъёри дониш, малака, маҳорати хонандагон,
мазмуну муҳтавои фаннӣ, Равиши дарси и фан, роҳу усули самаранок истифода бурдани
вақти ба омӯзиши фан ҷудогардида, ва талабот ба тарзи санҷиши дониш аз фанни мазкур
ифода гардидааст.
Стратегия – роҳу усули ноил гардидан ба мақсад. Роҳ (усул)-и алтернативӣ (ҷойгузин),
интихоб, таҳия ва татбиқи барномаро дар назар дорад.
Таҳлили ҷойи корӣ – яке аз методҳои маъмул барои машғулиятҳо доир ба
меҳнат ва техника мебошад. Ҷои корӣ, ки дар он бевосита кор гузаронида мешавад, аз рӯйи меъёрҳои муайян тасвир меёбад. Меъёрҳо вазифаи гузошташуда,
ҷараёнҳои кор, воситаҳои меҳнат, мавзӯъ оид ба техникаи бехатарӣ ва муҳофизати меҳнат мебошад.
Таҳлили маҳсулот – методи маъмули таълим барои машғулиятҳои доир ба
меҳнат ва техника. Предмети/маҳсулоти техникӣ зеҳнӣ ё дастӣ ҷудо ва намоиш
дода мешавад. Ба воситаи он дар хонандагон қобилияти фаҳмидани алоқамандҳои техникию амалии ҷараёнҳои саноат ва арзёбии онҳо инкишоф меёбад.
Таҳсилот – ҳамчун ҷараёни кушодан ва инкишоф додани қобилиятҳои инсон,
аз заминаҳои он мебошад, ки воситаи тарбияи ҳавасманд ва идора карда
мебошад.
Таълим додан – калимаи лотинӣ буда, омӯзонидан, худро таълим додан ё
дониш ҳосил кардан буда, ҳамчун рафтор муайян кардан мумкин аст, ки
тавассути он таҷриба ва дониш мақсаднок интиқол дода мешавад, омӯзишро
бедор мекунад.
Техника –дар бар мегирад: миқдори объектҳои ба таври сунъӣ ашёшудаи ба
манфиат равонашуда (артефактҳо, системаи ашёҳо); миқдори амалҳои инсонӣ ва
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иншооте, ки дар он системаи ашёҳо пайдо мешаванд; миқдори амалҳои инсонӣ,
ки дар он системаи ашёҳо истифода мешаванд.
Технология – илм дар бораи техника. Зери ин мафҳум илм дар бораи ба даст
овардан, коркард, сохтан, истеҳсоли маҳсулот, ҳамчунин хизматрасонӣ бо ёрии
техникаи дар ихтиёр дошта мебошад.
Технологияи ахборот – технологияе, ки дар онҳо масолеҳи коркардашаванда
ва натиҷаи фаъолияти он иттилоот мебошад.
Дурнамо – намо ё манзараи дуродур, чашмандоз. Тағйири ашё вобаста ба
мавқеи он аз нигоҳи бинанда. Назар ё нигоҳи мо воситаи асосии муайян сохтани
дурнамо аст. Ҳар як чиз ҳар қадар аз назарн мо дур бошад, ҳамон қадар хурд ба
назар мерасад, ҳар як қадар ба мо наздик бошад, ҳамон қадар калон менамояд. Навъи
дигари дурнамо, дурнамои ранг ё дурнамои тобиши ранг номида мешавад. Ва қте
ки ашё аз мо дур қарор гирад, ранги он дар назари мо тиратар метобад, ҳар қадар
наздик бошад, ранги он равшантар метобад. Вобаста ба ии хосият муайянии
тарҳи ашё низ (дар масофаи дур) дигаргун мешавад.
Замина – мавод (материал), яъне, матоь, коғаз, картон ва сафол, ки рӯйи он расм
мекашем санг фулуз, чӯб, гаҷ ва ғайра, ки рӯйи он кандакорӣ мекунем.
Забон – ин системаи аломатҳост, ки воситаи мубодилаи афкору иттилоот мебошад.
Забонҳо гуфтугӯӣ ва расмӣ мешаванд.
Интерйер – ороиши бадеии меъморӣ буда, барои зебу зиннати дохили мактабҳо,
синфҳо ва биноҳо истифода мешавад.
Локдиҳӣ – яке аз роҳҳои коркарди маҳсулоти тайёр ба ҳисоб меравад.
Нақша – дар санъати тасвирӣ аксаран маънии «мавқеъ»-ро дошта, тарзи ҷойгир
кардани ашёи мавриди тасвирро дар сатҳи мусаввара ифода мекунад он чӣ дар қисмати
пеши мусаввара тасвир шудааст, мавқеи аввал, он чӣ дуртар тасвир гардидааст, мавқеи
сонӣ ё мавқеи дуввум ном мегирад ва амсоли он.
Орнамент – аз калимаи лотинии «орнаментум»- «ороиш» гирифта шуда, маънояш
нақшу нигор мебошад, ки ба мунтазам ивазшавию пайвастшавии элементҳои геометрӣ ва
тасвирӣ асос карда шудааст. Вазифаи асосии нақшу нигор ороиши рӯйи ашёҳҳо ва нишон
додани шакли онҳост. Дар замонҳои қадим нақшу нигор нақши расму оин ва
мӯъҷизакориро низ адо менамуд. Якчанд намудҳои нақшу нигор мавҷуд аст: геометрӣ,
набототӣ (рустанигӣ) ва ғайра. Ҳар як давр, ҳар як халқу миллат системаи нақшу нигори
худро ба вуҷуд овардааст. Аз рӯйи нақшу нигор ҳам давр ва ҳам миллати ба вуҷуд овардаи
онро бехато муайян кардан мумкин аст.
Таносуб (пропорсия) – муносибати байниҳамдигарии ҷузъҳои ашё аз рӯйи бузургии
он. Дар расмкашӣ риоя намудани пропорция (таносуб) аҳамияти ҳалкунанда дорад, чунки
он асоси тасвири ҳақиқатнигорӣ ва таъсирбахширо ташкил медиҳад.
Тартиб додани нақшаи бадеӣ (дизайн-зебосозӣ) – намуди фаъолияти бадеӣ буда,
маснуоти cаноатиро, ки хусусияти эстетикӣ дорад, ба нақша мегирад.
Таҳлили дидактикӣ – мақсади он ба сохтор даровардани асосноки соатҳои таълимӣ
мебошад. Бо таҳлили дидактикӣ як қатор қарорҳои пешакии педагогӣ алоқаманданд, ки
ҳар маротиба аз нав иҷро карда мешавад. Маҳаки асосии таҳлили дидактикӣ “таҳфифи
дидактикии” маводди таълимӣ мебошад. Дар ин радиф бояд асоснок инъикос гардад, ки
кадом ҷузъҳои маҷмӯи мавод барои гурӯҳи таълимӣ бояд интихоб карда шавад,
кадомашро сарфи назар кардан мумкин шавад, кадомашро сарфи назар кардан мумкин.
Вобаста ба ин чунин ҷиҳатҳо манфиатноканд: аҳамияти замонавӣ, аҳамияти оянда,
сохтори фан, аҳамияти намоишдиҳии намунавӣ, дастрасӣ.
Дидактика – илм (таълимот) дар бораи донишандӯзӣ ва умуман таълим мебошад. Вай
ба омӯзиши ҳамаи шаклҳо, гирифтани ҳамаи намуди донишҳо, дар ҳамаи зинаҳои таҳсил
бе назардошти хусусиятҳои мундариҷаи таълимӣ машғул аст.
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Сияҳқалам – тасвирҳое, ки бо қалам ё истифодаи ранги сиёҳу туш нигошта мешаванд
(графика).
Санъати ороишӣ-амалӣ (дастӣ) – санъати сохтани ашёҳои маишӣ, ки дорои сифатҳои
эстетики бадеӣ мебошад ва на танҳо барои қонеъ гардонидани талаботи бевоситаи
зиндагӣ, балки барои ороиши хонаҳо, сохтмонҳои меъморӣ, боғҳо ва ғайра истифода
мешаванд.
Сӯрохиҳо – ҷойҳои чуқуршудаи ҷузъро меноманд.
Сканер – барои ба компютер дохил кардани ахбороти графикӣ кор фармуда мешавад.
Стандартҳои таҳсилот – стандартҳо муайян мекунанд, ки мактаббача дар охири соли
таҳ0сил ё анҷоми гурӯҳи синнусолӣ кадом натиҷаҳои омӯзишро ба даст меорад. Ин ҷо
сухан дар бораи дониш, ақида, эътиқод, майлу рағбат ва қобилиятҳои асосӣ меравад, ки
талабаю толибагон бояд аз худ кунанд.
Фон (замина) – қафои фазоии нақшаи расм.
Хати яклухти ѓавси 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 њаргуна сохтанњои ёридињанда низ истифода мешавад. Ѓафсии хат аз 3/3 то 3/2
мебошад.
Хати яклухти мављї – Ин хатро асосан њамчун хати ифодакунандаи љои 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 юнонӣ буда, маънояш "эҳсос" мебошад. Илме, ки муносибати
қимати эстетикии байни одаму олам ва доираи фаъолияти бадеии одамонро ошкор
мекунад, меомӯзонад.
Эскиз – калимаи франсузӣ буда, маънои" омӯзиш"-ро дорад. Дар санъати тасвирӣ
асари бо мақсади омӯзиши он аз тарафи рассом иҷро кардаро меноманд.
Эҷодиёт – фаъолияте, ки чизи сифатан нав ва фарқкунандаи беназир, оригиналӣ,
бењамто нодирро ба вуҷуд меоварад. Эҷодиёт ба инсон хос аст.
Шиканҷа – воситаи баҳам фишурдани ду ҷузъ.
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Ширеш – ин моддаи часпандаест, ки дар вақти сахтшавӣ қабати мустаҳкамиро ҳосил
мекунад, к и он сатҳҳои ширешшавандаро мепайвандад.
Шпон – дар тарҷума аз забони немисӣ тароша мебошад.
Шпингалет – ѓалаќа (ќулфаќ) барои махкам кардани дарҳо ва даричаҳо истифода
бурда мешавад.
Штрих – хате, ки расом бо як харакати даст мекашад.
Камбий – калимаи лотинӣ буда, додугирифти моддаҳои ғизоиро ифода мекунад.
Кафшеркунӣ – ин раванди пайваст кардани деталлҳо ба воситаи металл ё хӯлаи
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 constictio – тартиб додани асари бадеӣ, яъне дар
алоқамандӣ ҷо ба ҷо гузоштани бузургии шаклҳои асосӣ мебошад.
1.2. ЗАМИНАИ МЕЪЁРИИ ҲУҚУҚИИ СТАНДАРТИ ФАННИ
ТЕХНОЛОГИЯ (ТАЪЛИМИ МЕҲНАТ) БАРОИ СИНФИ 9.
Стандарти фанни технология (таълими меҳнат) барои хонадагони синфи панҷум дар
асоси Конститутсия (Сарқонун) Ҷумҳурии Тоҷикистон, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон
«Дар бораи маориф» ва сархати 6, банди 7 Низомномаи Вазорати маориф ва илми
Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 марти соли
2014, №145 тасдиқ шудааст, инчунин дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии
Тоҷикистон дар соҳаи маориф таҳия гардида, минбаъд барои расонидани ёрии таълимию
методӣ барои омӯзгорон ва хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии Ҷумҳурии
Тоҷикистон омода гардидааст.
1.3. СОҲАИ ИСТИФОДАИ СТАНДАРТИ ФАННИ
ТЕХНОЛОГИЯ (ТАЪЛИМИ МЕҲНАТ) БАРОИ СИНФИ 9.
Доираи татбиқи стандарти фанни технология (таълими меҳнат) дар синфи панҷум хеле
васеъ аст. Истифодабарандагони бевоситаи стандартҳо омӯзгорони синфҳои 9-ум буда,
дар марҳалаи банақшагирӣ, таълим ва арзёбии салоҳиятнокии хонандагон онро ҳамчун
ҳуҷҷати асосӣ истифода мебаранд. Инчунин, мутахассисони зинаи таҳсилоти миёнаи
муассисаҳои дахлдори соҳаи маориф, ки барои расонидани ёрии таълимию методӣ
масъуланд, дар банақшагирӣ ва татбиқи чорабиниҳо дар самти расонидани ёрии методӣ
ба омӯзгорони зинаи таҳсилоти миёна стандарти мазкурро истифода мебаранд.
Стандарти мазкур дар донишгоҳ ва коллеҷҳои омӯзгорӣ ҳамчун ҳуҷҷати асосии
муайянкунандаи мундариҷаи барномаи таълимии курси равиши дарси фанҳои зинаи
таҳсилоти миёна истифода мешавад.
Донишкада ва марказҳои такмили ихтисос ва бозомӯзии кормандони маориф,
омӯзиши стандарти мазкурро дар курсҳои такмили ихтисоси омӯзгорони синфҳои панҷум
ташкил мекунанд.
Минбаъд арзёбии салоҳиятҳо (дониш, малака ва маҳорат)-и хонандагони синфи
панҷумро дар асоси талаботи стандарти мазкур ба роҳ монда мешавад. Саволу
масъалаҳои санҷишии нимсола, солона ва аз синф ба синфгузаронӣ дар асоси салоҳиятҳои
дар стандарт ва барномаи таълим муқарраршуда таҳия карда мешаванд.
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1.4. ПРИНСИПҲОИ АСОСИИ СТАНДАРТИ ФАННИ
ТЕХНОЛОГИЯ (ТАЪЛИМИ МЕҲНАТ) БАРОИ СИНФИ 9
Стандарти фанни технология (таълими меҳнат) барои синфи панҷум дар асоси
принсипҳои таълимии зерин таҳия шудааст:
– алоќаи назария бо амалия дар таълим;
– илмият дар таълими технология;
– бонизомї ва пайдарпайи 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;
 баробарҳуқуқии шаҳрвандон дар гирифтани таҳсилоти босифат;
 қонуният, эҳтироми ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд;
 ҳатмӣ будани таълими умумии асосӣ;
 дастрасии таҳсилоти миёнаи умумӣ ва идомаи таҳсил дар зинаҳои минбаъдаи
таҳсилот дар асоси озмун;
 бартарии арзишҳои миллию умумибашарӣ, моҳияти башардӯстонаи мазмуни
таҳсилот, рушди озодонаи шахс;
 муҳаббат ба Ватан, оила ва муҳити зист;
 ҷанбаи илмӣ, дунявӣ ва башардӯстонаи таълиму тарбия дар муассисаҳои таълимӣ;
 ягонагии фазои маърифатию фарҳангӣ, рушди фарҳанг ва ҳифзи анъанаҳои миллӣ;
 ҷанбаи инсондӯстӣ, демократӣ ва давлатию ҷамъиятии идоракунии соҳаи маориф
ва шаффофият дар фаъолияти он;
 раванди муттасили таҳсил;
 ҳавасмандгардонии маърифатнокшавии шахс ва инкишофи истеъдоди ӯ;
 пайдарҳамии раванди таҳсилот, ки алоқамандии зинаҳои таҳсилот ва ягонагии
таълиму тарбияро таъмин месозад;
 ҳамгироии таҳсилот, илм ва истеҳсолот.
 ба қобилияти фардии хонанда диққат додан. Раванди таълим дар асоси дониш,
малака ва маҳорати базавӣ (асосӣ)-и хонанда ба роҳ монда шуда, бояд талаботи
маърифатии ӯро қонеъ намояд. Ба эътибор гирифтани қобилияти хонандагон дар иҷрои
фаъолиятҳои таълимӣ ва дар заминаи он такмил додани малакаву маҳорати онҳо. Ҳар як
хонанда ба дарс бо дараҷаҳои гуногуни салоҳият меояд. Аз ин лиҳоз, омӯзгор бояд
қобилияти муайян кардани сатҳи салоҳиятнокии хонандаро дошта бошад. Омӯзгор барои
ташаккули натиҷаҳои таълими ҳар як хонанда аз лиҳози касбӣ ва ахлоқӣ низ масъул аст.
Таълим ҳамеша самаранок мегардад, агар:
 хонандагон дар заминаи дониш ва малакаи базавиашон таълим гиранд;
 хонандагон мақсаду вазифаҳои таълимии гузошташударо дарк кунанд ва онҳоро
иҷро карда тавонанд;
 раванди азхудкунии маводди таълим барои хонандагон шавқовар ва ҷолиб
бошад;
 барои азхудкунии маводди нави таълим ё малакаи нав ба хонандагон имконияти
мувофиқи машқ кардан дода шавад;
 ҳам омӯзгор ва ҳам хонанда барои таълим масъуланд;
 омӯзгорон усулҳои гуногуни таълимро ба мақсади таҳким ва мустаҳкам
гардонидани донишу малакаи нав истифода баранд;
 ба хонандагон ҳангоми ҳалли масъалаҳои таълимӣ ва ташаккули малака
имконияти ҳамкорӣ дода шавад;
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 раванди таълим ба “чӣ тавр фикр кардан” равона гардад, на ба “доир ба чӣ фикр
кардан”;
 ҳама оид ба ҷиҳатҳои суст ва қавии донишу малакаашон ростқавл бошанд;
 нокоми дар ҷараёни таълим ҳамчун қисми таркибии он шинохта шавад.
 ба эътибор гирифтани гуногунзеҳнии хонандагон. Баъзе хонандагон тавассути
амалан иҷро намудан кореро аз худ мекунанд ва баъзеи онҳо тавассути мушоҳида дониш
мегиранд. Ба баъзеи хонандагон машғулияти серҳаракат, ба дигарон бошад, баръакс,
оромӣ барои таълим гирифтан мусоидат мекунад. Омӯзгорон бояд ба ҳама баробар
диққат диҳанд, ёрӣ расонанд ва мувофиқи шавқу завқашон фаъолият таҳия намоянд.
 ҷанбаи башардӯстӣ доштани раванди таълим. Вазифаи омӯзгор танҳо аз додани
дониш ва азбар кунонидани салоҳиятҳо иборат нест. Ӯ барои фароҳам овардани фазои
мусоиди таълим, барои ҳамкорию ҳамдигарфаҳмӣ низ масъул аст.
 инкишофи арзишҳо. Стандарти мазкур дар баробари салоҳиятҳои таълимӣ
инкишофи арзишҳоро ба роҳ мемонад. Ин арзишҳо на танҳо барои аз худ кардани
салоҳиятҳои таълимӣ, балки барои тарбияи шаъну шарафи шаҳрвандӣ низ заруранд.
 алоқамандии робита ё иртиботи таълим бо ҳаёт.Стандартҳои нав ташаккули дониш,
малакаву маҳоратҳои барои имрӯз ва ояндаи Тоҷикистон заруриро таъмин намуда,
таълимро ҳамчун раванди омӯзиш дар тӯли ҳаёт таъкид мекунанд. Низоми нави таълим
низ ба мақсади мутобиқ сохтани натиҷаҳои таълим ба талаботи ҳаёт равона мегардад.
Яъне дар натиҷаи таълим хонанда дониш, малака ва маҳораташро дар амал барои ҳалли
масъалаҳои ҳаётӣ истифода мебарад.
 омӯзиш дар тўли ҳаёт. Раванди таълим ва инкишоф беохир аст. Шояд барои пурра
аз худ кардани баъзе салоҳиятҳо як умр сарф карда шавад ва баъзеашон мумкин аст
тамоман аз худ карда нашаванд. Аз ин лиҳоз,“Низоми таълими салоҳиятнокии
хонандагон” раванди омӯзишро дар тули ҳаёт тақозо мекунад.
 арзёбӣ ба мақсади таълим. Мо бояд мунтазам натиҷаҳои таълимии хонандагонро
арзёбӣ намоем, то тавонем усули таълимро тағйир дода, раванди таълимро самараноктар
гардонем.
1.5. МАҚСАД ВА ВАЗИФАҲОИ СТАНДАРТИ ФАННИ
ТЕХНОЛОГИЯ (ТАЪЛИМИ МЕҲНАТ) БАРОИ СИНФИ 9.
Стандарти мазкур ба мақсади татбиқи талаботи Стандарти давлатии таҳсилоти
миёнаи умумӣ ва Стратегияи миллии рушди маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон то соли 2020
таҳия шудааст.
Таълими фанни технология (таълими меҳнат) дар синфҳои панҷум хусусияти амалӣ
дошта, дар хонандагон одитарин малакаю маҳорати меҳнатӣ ва рассомӣ ташаккул ёфта,
ба корҳои амалӣ, ба ҳаёт омода мешаванд.
Мақсади асосии таълими фанни технология (таълими меҳнат) аз инҳо иборат аст:
 муайян ва муқаррар кардани маҷмӯи салоҳият (меъёри дониш, малака ва маҳорат)-и
хонандагони синфи панҷум аз фанни технология (таълими меҳнат);
 ба низом даровардани мазмун, мундариҷа ва раванди банақшагирӣ, таълим ва
арзёбии фанни технология (таълими меҳнат) дар синфи панҷум;
 муқаррар намудани доираи мавзӯъҳои бобҳои таълими фанни технология (таълими
меҳнат) мувофиқи талаботи забономӯзӣ ва мувофиқат ба инкишофи синну солии
хонандагони синфи панҷум.
 мазмун, мундариҷа ва фаъолиятҳои таълим барои аз ташаккули салоҳиятнокї
равона шуда, байни онҳо робитаи қавӣ барқарор гардонида шавад;
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 бояд малакаҳои гуногуни фаннӣ ба таври мушаххас ва фарогир пешниҳод гардад.
Нишондиҳандаҳои азхудкунии ҳар як салоҳият оварда мешаванд;
 мазмуну мундариҷа ва миқдори салоҳиятҳо бояд мувофиқи сарбории фан, ки
нақшаи таълим муқаррар кардааст, пешниҳод гарданд;
- мунтазам инкишоф додани малакаю маҳорати меҳнатӣ, ороишӣ ва ташаккули эҷодӣ
ҳангоми таълиму ҳаёти рӯзмарра;
- тарбияи меҳнатӣ, эстетикӣ ва касбинтихобкунии мактабиён;
- шиносоӣ бо таърих ва намудҳои хунарњои халќї ва ташаккули малакаю - маҳорати
иљрои мањсулотњои њунармандї;
- дар хонандагон бедор намудани кӯшишу ғайрат, меҳнатдӯстӣ, ҳисси эҳтиром ба
меҳнати худ ва дигарон;
- омода намудани хонандагон ба иҷрои корҳои мухталиф ба худхизматкунї;
- инкишофи қобилияти амалӣ, фикрї ва эҷодї.
Вазифаи асосии таълиму омӯзиши фанни технология (таълими меҳнат) ба меҳнат ва
зебопарастӣ омода кардани хонандагон мебошад, аз тадбирҳои аввалини таълими
политехникӣ дар ин синну сол ба ҳисоб меравад. Дар натиҷаи мақсаднок ва бошуурона
омӯхтани ин фан хонандагон ба машғулиятҳои амалии синфҳои минбаъда тайёр мешаванд. Ҳамзамон дар таҳкиму ҳамбастагии меҳнати фикрию ҷисмонӣ нақши хоса
гузошта, имконоти васеъ фароҳам меорад, ки хонандагон одитарин малакаю маҳорати
меҳнатӣ пайдо намуда, ба корҳои амалӣ ва ба ҳаёт 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 ниҳоӣ ва муҳимтарини ин фан ба шогирдон ёд додани фаъолиятҳои
оддитарини меҳнат, омода намудани онҳо ба меҳнат кардан, сохтани шакли ашё аз
қисмҳои додашуда, зарурати омӯзиши амалиёти корӣ ва монанди инҳо мебошад.

вазифаҳои асосии таълими фанни технология (таълими меҳнат) инкишофи
қобилияти фардии хонандагон;

дарки зарурати меҳнат дар њаёти инсон;

ташаккули қобилияти эҷодию техникии талабагон;

шинос намудани хонандагон бо амалиёти марбут ба касбу корҳои меҳнати дастӣ;

омӯзонидани амалҳо бо унсурҳои фаъолияти меҳнат ва тасвиру ороиш;

дар хонандагон ҳосил намудани меҳру муҳаббат ба меҳнат ва меҳнатпарастӣ;

тарбияи хонандагон дар рӯҳияи эҳтироми меҳнати худ ва меҳнати калонсолон,
аҳли заҳмат;

тарбияи сарфаю сариштакорӣ ва ҳифзи сарватҳои табиӣ дар шогирдон.
Таълими фанни технология (таълими меҳнат) дар синфҳои панҷум хусусияти амалӣ
дошта, дар талабагон одитарин малакаю маҳорати меҳнатӣ ва эҷодкорӣ ташаккул ёфта,
ба корҳои амалӣ, ба ҳаёт омода мешаванд.
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Мавқеи фанни технология (таълими меҳнат) барои синфи 9 дар нақшаи таълим
Фанни технология (таълими меҳнат) барои синфи 9 дар нақшаи таълими такягоҳ
ҳамчун фанни ҳатмии таълим дар таркиби соҳаи «Технология (таълими меҳнат)» ҷойгир
шуда, ҳаҷми сарбории хонандагон дар давоми соли таҳсил 34 соатро ташкил медиҳад:
Синф
9

Миқдори
ҳафтаина
1

соатҳои Миқдори ҳафтаҳо дар Миқдори соатҳо дар
давоми соли таҳсил
давоми соли таҳсил
34
34

Технология (таълими меҳнат) ҳамчун ҷузъи мењнатпарастї ба талабагон бояд мењнати
эҷодкоронаро омӯзад, ба дарки нозукиҳои фаъолияти эҷодию конструксионӣ водор созад
ва меҳри бачагонро нисбат ба намудҳои гуногуни амалиётњои дастии технологияњои
гуногунро бедор намояд. Ҳангоми дарси «Технология (таълими меҳнат)» хонандагон
инчунин бояд қобилияти эҷодкорӣ ва ҳунармандии худро ошкор созанд ва такмил диҳанд,
хоҳиш пайдо кунанд, ки дар машғулиятҳои эҷодӣ – маҳфилҳои моделсозӣ, челонгарӣ,
дуредгарӣ, кандакорӣ ва ғайра (вобаста аз имкону шароити мактаб) иштирок намоянд.
Меҳнат маҷмуи амалҳоест, ки тавассути он натиҷаҳо, маҳсуле ба даст оварда мешавад
ва барои зисту зиндагонӣ шароит фароҳам меояд. Меҳнат инсонро «офаридааст», яъне
тавассути меҳнат ба инсон табдил ёфтааст ва ҳайвоноту мавҷудоти дигари зинда фарқ
мекунад. Пас, ҳар як фард бояд малакаю маҳорати меҳнатро омӯзад, ба меҳнат омода
шавад ва меҳнатро дӯст дорад, зеро ба ин васила ҳам ҷисман ва ҳам рӯҳан ташаккул
меёбад.
II. САЛОҲИЯТҲОИ ФАННИ ТЕХНОЛОГИЯ (ТАЪЛИМИ МЕҲНАТ)
БАРОИ СИНФИ 9
Фасли мазкури стандарти фанни технология (таълими меҳнат) барои синфи панҷум
хеле муҳим аст. Дар фасли мазкур салоҳиятҳои фанни технология (таълими меҳнат)
мувофиқи самтҳои таълим оварда мешаванд. Салоҳиятҳои ҳамаи фанҳо дорои
хусусиятҳои зеринанд:
- аз рӯйи принсипи аз сода ба мураккаб тартиб дода шудаанд. Омӯзгорон метавонанд
салоҳиятҳои синфи пешина ва баъдинаро мушоҳида карда, мутаносибан раванди
таълимро аз оғоз то анҷом ба нақша гиранд. Ин муносибати спиралии татбиқи барномаи
таълим мебошад, яъне салоҳиятҳое, ки дар як синф муаррифӣ шудаанд, дар синфҳои
минбаъда такмил дода мешаванд. Дар сатҳи ҳар як синф талабот ба салоҳиятнокӣ
мураккабтар мегардад.
- мувофиқи самтҳои асосии таълимии фанҳо гурӯҳбандӣ шудаанд. Аз ин лиҳоз,
тартиби пешниҳоди салоҳиятҳо (малака ва маҳоратҳо) ба тартиби маводди китобҳои
дарсӣ мувофиқат мекунад.
- хусусияти арзёбӣ дошта, мушоҳида мешаванд ва азхудкунии салоҳиятҳо тавассути
нишондиҳандаҳо муайян мегарданд.
- дар таҳияи салоҳиятҳо усули спиралӣ истифода шудааст, яъне омӯзгор барои
хонандагон имконияти салоҳиятнок шуданро фароҳам оварда, дар сатҳи синфҳои
минбаъда ба хонанда имконияти ташаккули бештар дода мешавад. Ҳамин тавр, хонанда
дараҷаи баландтари салоҳиянокиро аз худ карда, ташаккул медиҳад.
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2.1. САЛОҲИЯТҲОИ ФАННӢ
Салоҳияти истифода ва асосҳои коркарди мавод:
9.1.1. Миқдори зиёди воситаҳои технологиро истифода бурда метавонад.
Салоњияти асосњои истењсолот:
9.2.1. Дар бораи равандњои технологии соњаи саноат маълумоти васеъ дода метавонад.
Салоҳияти муносибати эҷодкорона дар меҳнат:
9.3.1. Дар доираи мавзӯъҳои мураккаб ғояи навро эҷод карда метавонад.
Салоҳияти интихоби касб:
9.4.1. Доир ба касбҳои гуногун маълумоти васеъ дода метавонад.
Салоҳияти асосҳои тарбиявӣ:
9.5.1. Хусусиятњои тарбиявии фанро дарк карда онро дар амал ба таври васеъ татбиќ
карда метавонад.
2.2. БАҲОДИҲИИ САЛОҲИЯТҲОИ ФАННӢ
Дар фасли мазкур мо тартиб ва воситаҳои арзёбии салоҳиятҳои иҷрои амалҳоро
пешниҳод мекунем.
Салоҳияти истифода ва асосҳои коркарди мавод:
9.1.1. Миқдори зиёди воситаҳои технологиро истифода бурда метавонад.
Нишондиҳандаҳои салоҳиятнокӣ:
 Дар бораи сохти чароѓи тафсон, патрон, калид ва вилкаи штепселї маълумот дода
метавонад;
 Дар бораи асарњои технологияи кошинкорї маълумоти васеъ дода метавонад;
 Дар бораи таърихи њунари кулолгарї маълумоти васеъ дода метавонад;
 Дар бараи намудњои наќш ва истифодаи он дар њунари кулолгарї маълумот дода
метавонад;
 Оид ба хок ва хосиятњои он маълумоти васеъ дода метавонад;
 Технологияи тайёр кардани лойро донад ва метавонад;
 Технологияи тайёр кардан ва истифодаи лойро дар њунари кулолгарї метавонад;
 Дар бораи пайдарњамии шаклсозї аз гил маълумоти васеъ дода метавонад;
 Дар бораи сохтани маснуот бо усули механикї маълумоти васеъ дода метавонад;
 Дар бораи ранг ва ороиши маснуоти кулолгарї маълумоти васеъ дода, онро иљро
карда метавонад;
 Дар баъзе намудњои миз маълумоти кофї дода онро сохта метавонад;
 Дар бораи арзиши аслї ва сохти миз маълумоти даркорї дода метавонад;
 Харитаи технологии мизи ќатшавандаро тартиб дода метавонад;
 Зебогї ва устувории мизро муайян карда метавонад.
Салоњияти асосњои истењсолот:
8.2.1. Дар бораи равандњои технологии соњаи саноат маълумоти васеъ дода
метавонад.
Нишондиҳандаҳои салоҳиятнокӣ:
 Дар бораи равандњои технологї дар соњаи саноати металлургї маълумоти васеъ
дода метавонад;
 Дар бораи дар саноати сабук маълумот дода метавонад;
 Дар бораи соњаи саноати масолењи бинокорї маълумоти васеъ дода метавонад;
 Дар бораи равандњои технологї дар соњаи кишоварзї маълумот дода метавонад;
 Дар бораи равандњои технологї дар саноати мошинсозї маълумот дода метавонад;
 Дар бораи равандњои технологї дар соњаи саноати сўзишворї маълумот дода
метавонад;
 Дар бораи равандњои технологї дар саноати энергетика маълумот дода метавонад;
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 Дар бораи њуљљатњои технологї ва тайёр кардани истењсолот маълумоти васеъ дода
метавонад;
 Дар бораи асосњои техника, механиконии истењсолот ва дар бораи дастгоњњои
автоматї маълумоти васеъ дода метавонад;
 Дар бораи иќтисодиёт, ташкили истењсолот ва ташкили мењнат дар корхона
маълумоти васеъ дода метавонад;
 Дар бораи роњњои асосии тезонидани прогресси илмию техникї, масолењи нав ва
технологияи њозира маълумоти васеъ дода метавонад;
 Дар бораи автоматикунонии равандњои истењсолї, мафњуми системањои зудбадали
истењсолї ва техникаи электронии њисоб дар истењсолот маълумоти зарурї дода
метавонад.
Салоҳияти муносибати эҷодкорона дар меҳнат:
8.3.1. Дар доираи мавзӯъҳои мураккаб ғояи навро эҷод карда метавонад.
Нишондиҳандаҳои салоҳиятнокӣ:
 Эљодкорона оид ба њосил намудани чўян ва пўлод маълумоти мушаххас дода
метавонад;;
 Эљодкорона дар бораи намудњои дастгоњи бофандагї ва ресандагї маълумот дода
метавонад;
 Истењсоли баъзе аз масолењи бинокориро эљодкорона фарќ ва тањлил карда
метавонад;
 Дар бораи соњањои муассисањои кишоварзї эљодкорона маълумот дода метавонад;
 Эљодкорона амалиётњои дар мошинасозї истифода мешударо тањлил карда
метавонад;
 Эљодкорона намудњои раванди технологї ва усулњои онро тањлил карда метавонад;
 Эљодкорона дар бораи истењсоли љараёни барќ дар нерўгоњњо маълумот дода
метавонад;
 Эљодкорона давраи тайёр кардани масолењро тањлил карда метавонад;
 Эљодкорона њангоми аз тарафи муаллим гузаронидани экскурсияњо ба истењсолот
намудњои мошинњоро тасниф карда метавонад;
 Њосилнокии мењнати худро эљодкорона дар устохонањои таълимии мактаб њисоб
карда метавонад;
 Ду – се раванди истењсолї ё амалро дар корхонањое, ки дар ваќти экскурсияи
истењсолї ба онњо хонандагон рафта буданд, эљодкорона тањлил карда метавонад;
 Дар бораи техникаи электронии њисоб дар истењсолотро эљодкорона тањлил ва
самаранокии онро муайян карда метавонад;
 Эљодкорона шароити самараноки интихоби касбро тањлил карда, аз рўи ќоидањои
асосии интихоби касб касби ба худ маъќулро интихоб карда метавонад;
 Эљодкорона намудњо ва таъйиноти симњо ва изоляторњоро тањлил карда
метавонад;
 Эљодкорона захирањои иќтисодии оиларо тартиб дода метавонад;
 Эљодкорона гуногунии талаботро аз рўи “Пирамидаи талабот”-и А.Маслоу тањлил
карда метавонад;
 Тести “Оё Шумо пули оиларо сарф карда метавонед;”-ро эљодкорона иљро карда
метавонад;
 Лоињаи афзоиши ќисми даромади буљаи оила ва намунаи дафтари њисобу китоби
оиларо эљодкорона тартиб дода метавонад;
 Вазифањои асосии маркетингро: ошкор сохтани талабот, ќонеъ гардонидани
талабот ва таљдиди талаботро эљодкорона њал карда метавонад;
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 Ќоидањои ташкили мењнатро бо пуррагї эљодкорона пешнињод карда метавонад;
 Дар бораи соњибкорї дар иќтисоди оила, иќтисоди замини наздињавлигї,
вазифањою таъйиноти замини наздињавлигї маълумот дода, масоњати боѓ ва полези назди
њавлиро эљодкорона њисоб карда метавонад;
 Хамираи сементии барои часпонидани кошинњо ба девор ва фаршро мувофиќи
талабот эљодкорона тайёр карда метавонад;
 Бо устоњое, ки бо ин кор машѓуланд сўњбат намуда, оид ба кулолгарї, таърихи он,
устоњои номдор эљодкорона маълумот љамъоварї карда метавонад;
 Намудњои наќшњои њандасї, наботї ва катаба, ки дар кулогарї истифода мешавад
эљодкорона тањлил карда метавонад;
 Элементњои химиявии дар таркиби хок мављудбударо эљодкорона тањлил карда
метавонад;
 Эљодкорона асбобњои кулолгариро дар мавридаш истифода карда метавонад;
 Наќшаи “Тубаки гул”-ро эљодкорона тартиб дода метавонад;
 Эљодкорона аз гил шаклњои гуногуни њайвонот ва бозичањоро сохта метавонад;
 Пайдарпаии харитаи технологии сахтани тубаки гулро тасвир карда, эљодкорона
сохта метавонад;
 Технологияи ба њамдигар њамроњ кардани ду ранг, ки дар натиља ранги дигар
њосил мешавад эљодкорона иљро карда метавонад;
 Намунаи мизи худро эљодкорона интихоб карда метавонад;
 Арзиши аслии мизи интихобшударо эљодкорона њисоб карда метавонад;
 Пайдарпаии тартиб додани харитаи технологии мизи ќатшавандаро эљодкорона
тасвир карда метавонад;
 Дар бораи лоињаи эљодии худ эљодкорона таблиѓи рекламавиро тартиб дода
метавонад.
Салоҳияти интихоби касб:
8.4.1. Доир ба касбҳои гуногун маълумоти васеъ дода метавонад.
Нишондиҳандаҳои салоҳиятнокӣ:
 Дар бораи касби идоракунандаи ќўрањои домнагї маълумоти васеъ дода
метавонад;
 Дар бораи касби бофанда ва ресанда маълумоти васеъ дода метавонад;
 Оид ба касби бинокор маъмумоти васеъ дода метавонад;
 Дар бораи касбњои соњаи кишоварзї маълумоти васеъ дода метавонад;
 Дар бораи касб маълумоти васеъ дорад;
 Дар бораи касбњо дар саноати сўзишворї маълумоти васеъ дода метавонад;
 Дар бораи касбњо дар саноати энергетика маълумоти васеъ дода метавонад;
 Доир ба касбњое, ки њуљљатњои технологї тартиб медињанд маълумоти васеъ дода
метавонад;
 Дар бораи касбњои системаи мошинњо ва комплекси (маљмуъи) таљњизоти
технологї кор мекунанд маълумоти васеъ дода метавонад;
 Дар бораи касбњои вобаста ба соњаи иќтисодиёт, ки дар истењсолот кор мекунанд
маълумоти васеъ дода метавонад;
 Оид ба он касбњое, ки ба ихтироъ кардани масолењи нав вобаста мебошад
маълумоти васеъ дода метавонад;
 Вобаста ба касбњое, ки дар соњаи автоматикунонии равандњои истењсолї мављуд
мебошад маълумоти васеъ дода метавонад;
19

 Шавќу завќ ва раѓбати худро тањлил намуда, вобаста ба он яе аз касбро интихоб
мекунад;
 Оид ба касби техник-электромеханик маълумоти мушаххас дода метавонад;
 Дар бораи касби иќтисодчї маълумоти васеъ дода метавонад;
 Оид ба касбњое, ки вобаста ба талаботи оила мебошанд маълумоти васеъ дода
метавонад;
 Дар бораи касбњои вобаста ба мавзўъро (соњибкорон, зиёиён, маќомоти њифзи
њуќуќ, тиб, маориф, алоќа, хизмати иљтимої ва ѓайра) маълумоти васеъ дода метавонад;
 Дар бораи касби муњосиб маълумоти васеъ дода метавонад;
 Дар бораи касбњое, ки дар воситањои рекламаи оммавї таблиъи ВАО мављуд аст
маълумоти васеъ дода метавонад;
 Дар бораи касби менељер маълумоти васеъ дода метавонад;
 Дар бораи касби иќтисодчї маълумоти васеъ дода метавонад;
 Дар бораи касби устои кошинкор (сафолчин) маълумоти васеъ дода метавонад;
 Дар бораи касби кулол маълумоти васеъ дода метавонад;
 Дар бораи касби мебелсоз маълумоти васеъ дода метавонад;
 Дар бораи касби дизайнери реклама (таблиѓу ташвиќ) ва муњосиб маълумоти
мушаххас дода метавонад.
Салоҳияти асосҳои тарбиявӣ:
8.5.1. Хусусиятњои тарбиявии фанро дарк карда онро дар амал ба таври васеъ татбиќ
карда метавонад.
Нишондиҳандаҳои салоҳиятнокӣ:
 Худро дар рўњияи мењнатдўстї тарбия карда метавонад;
 Хусусиятњои бодиќќатї, якљоякунї ва таќсимоти диќќатнокиро дар худ тарбия
карда метавонад;
 Хусусиятњои тањлилии худро оид ба касбњои гуногуни бинокорї инкишоф дода
метавонад;
 Сифатњои тањлилии худро оид ба хољагии ќишлоќ ташаккул дода метавонад;
 Тарбияи масъулиятнокиро рушд дода метавонад;
 Ќобилияти хуби муоширатиро инкишоф дода метавонад;
 Ќобилияти тањлилии худро инкишоф дода метавонад;
 Њангоми омўзиш зењни тези худро инкишоф дода метавонад.
 Хусусиятњои бодиќќатї ва реаксияи (вокунии) тезро дар худ инкишоф дода
метавонад;
 Муноситати эњтиёткоронаи худро нисбат ба техника ташаккул дода метавонад;
 Хусусиятњои мушоњидакории худро ташаккул дода метавонад;
 Дар раванди омўзиш хусусиятњои бодиќќатиро ташаккул дода метавонад;
 Сифатњои тањлилии худро инкишоф дода метавонад;
 Дар раванди корњои амалї фикронии техникии худро инкишоф дода метавонад;
 Хусусиятњои сарфакориро дар худ тарбия карда метавонад;
 Сарфаву сариштакориро дар талаботи оила риоя карда метавонад;
 Хусусиятњои тарбиявии касбии вобаста ба мавзўъро дарк карда метавонад;
 Мањорати тањлили нишондињандањои ададї ва ќонуни таѓйирёбии онњоро
ташаккул дода метавонад;
 Ќобилиятњои муоширатчигї ва ташкилотчигиро дар худ ташаккул дода метавонад;
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 Ќобилияти идоракунї ва сарфакории худро инкишоф дода метавонад;
 Тафаккури мантиќї ва конструктивии худро инкишоф дода метавонад;
 Фикрронии конструктивї ва чобукдастии худро рушд дода метавонад;
 Хусусиятњои зебоипарастии худро инкишоф дода метавонад;
 Сифатњои озодакориро ташаккул дода метавонад;
 Завќи эстетикї ва мањорати худро инкишоф дода метавонад;
 Доир ба њунари кулолгарї маълумоти васеъ дода метавонад;
 Хусусиятњои эљодкории худро ташаккул дода метавонад;
 Дар бораи сохтани маснуот бо усули механикї маълумоти васеъ дода метавонад;
 Хусусияти дарк кардани зебоиро ташаккул дода метавонад;
 Мањорати тањлилї, нишондињандањои ададї ва фикрронии эљодии худро ташаккул
дода метавонад;
 Мењнати худ ва дигаронро ќадр карда метавонад;
2.3. САЛОҲИЯТҲОИ ТАРБИЯВӢ-АХЛОҚӢ
Таълиму тарбия дар зинаи таҳсилоти миёна. Азбаски хонандагон қобилиятҳои
гуногун доранд, мо бояд пешрафти хонандаро берун аз салоҳиятҳои фаннӣ низ эътироф
намоем. Дар намунаи ҳисоботи дар боло омада сутуне барои нишон додани кӯшишу
ғайрати хонанда омадааст. Кӯшишу ғайрат ҳам бо низоми 6 (10, 20, 100) балла баҳогузорӣ
карда мешавад.
Барои қайди муносибати хонанда ба омӯзиш корти ҳисоботи хонанда истифода карда
мешавад, ки қисмҳои зеринро дарбар мегирад.
Дар омӯзиши ҳар фан хислатҳои зерин нақши асосиро мебозанд.
Худро идора карда тавонистан

мунтазам

одатан баъзан

Мустақилият нишон медиҳад
Интизориҳои баланд дорад
Барои таваккал кардан омода аст
Тобовар аст
Муносибат бо дигарон
Аҳамият медиҳад
Таҳаммулпазир аст
Ҳамкорӣ менамояд
Иштирок ва саҳмгузорӣ
Эътимод нишон медиҳад
Масъулиятро ба дӯш мегирад
Фаъол аст
Мақсаднок ба коре ҷалб мегардад
Андешаронӣ
Фикрронии дараҷаи баланд дорад
Эҷодкорӣ
2.4. НИШОНДИҲАНДАҲОИ ХИСЛАТҲО
Дар ҷадвали зер нишондиҳандаҳое оварда шудаанд, ки хонандагони болаёқатро
тавсиф менамояд. Ин нишондиҳандаҳо то андозаи муайяне хусусияти инфиродӣ доранд.
Ҳангоми арзёбӣ омӯзгор нишондиҳандаҳои зеринро ба эътибор мегирад.
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Хислат
Худро идора намудан

Нишондиҳанда (ё муайянкунанда) – Хонанда

Бе ёрии дигарон кор мекунад ва агар ёрӣ лозим шавад, пеш
аз кумак пурсидан барои ҳалли ҳама гуна мушкилӣ аввал
худ кӯшиш ба харҷ медиҳад.
Ҳангоми иҷрои супорише ҳадаф мегузорад, ки натиҷааш
босифат бошад бо интизории он, ки меъёрҳои баҳодиҳиро
аз худ менамояд ва аз он ҳам болотар ноил мешавад. Агар
Интизориҳои баланд
дорад.
вазифа ё супориш аз тарафи омӯзгор арзёбӣ нашавад ҳам,
хонанда дар пеши худ меъёрҳои баланд мегузорад, то кори
ӯ ҳамчун як муваффақият арзёбӣ шавад.
Зарурати таҷриба намудани ашёро эътироф менамояд,
Ба таваккал (дар
ҳарчанд он қисман ба нокомӣ ё танқид мебарад. Аммо ин
омӯзиш) кардан омода
хавфҳо хавфҳои асосноке бошанд, ки ба бехатарии шахсӣ
аст.
мушкилӣ эҷод накунанд.
Бо вуҷудимушкилот, ноумед намешавад ва кӯшиш мекунад,
Тобовар аст
ки вазифаҳоро ба анҷом расонад.
Арзишҳои худро ҳамеша, новобаста аз вазъият њифз
менамояд. Арзишҳо инҳоянд:
 дар амалҳояш ростқавл аст;
 меҳрубонӣ зоҳир мекунад;
 адолатро риоя мекунад;
 ҳақгӯ аст;
Бовиҷдон аст
 дар рафтору амал масъулиятшинос аст;
 дар амалҳояш шаффофиро риоя мекунад (ба истиснои
ҳолатҳои номутобиқ);
 дар сахтиҳо далерӣ нишон медиҳад;
 фарҳанги худ ва дигаронро эҳтиром мекунад.
Муносибат бо дигарон
Вақте бо дигарон кор мекунад ба ниёзҳои онҳо аҳамият
Аҳамият медиҳад
медиҳад (масалан дигаронро гӯш мекунад, сухани онҳоро
намебурад).
Ақида ва фарҳанги шахсони гуногунро қабул мекунад (ин
Таҳаммулпазир аст
маънои онро надорад, ки мо аз ин суиистифода кунем).
Њамкорӣ мекунад, ба дигарон барои саҳм гузоштан дар
Ҳамкорӣ менамояд
иҷрои супоришҳо имкон медиҳад.
Иштирок ва саҳмгузорӣ
Эътимод нишон
Ҳангоми пурсиш ақидаашро иброз медорад ва барои иҷрои
медиҳад
супориш на ҳамеша аз дигарон меҷӯяд.
Ҳангоми иҷрои фаъолиятҳо оқибатҳои онро ба зимма
Масъулиятро ба дӯш
мегирад. Агар аз ӯ хоҳиш кунанд, масъулиятро ба дӯш
мегирад
мегирад.
Ғайрифаъол нест, баръакс кӯшиш мекунад саҳми худро
Фаъол аст
гузорад.
Мақсаднок ба коре
Пеш аз ҳар гуна фаъолият мақсаде мегузорад, ки ба ҳалли
вазифаи додашуда марбут аст.
ҷалб мегардад
Андешаронӣ
Фикрронии дараҷаи
Барои анҷом додани вазифаҳо малакаҳои фикрронии
баланд
баландро истифода мебарад.
Эҷодкорӣ
Фикрҳои тоза пешниҳод мекунад.
Мустақилият нишон
додан
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2.5. САЛОҲИЯТНОКИИ ОМӮЗГОРОН
Барои татбиқи стандарт ва барномаи нави фанни технология (таълими меҳнат)
омӯзгори синфҳои панҷум бояд дониш, малака ва маҳорати зеринро дошта бошад:
 назария ва принсипҳои низоми таълими салоҳиятнокиро донад ва ҷанбаҳои татбиқи
амалии онро дар раванди таълим шарҳ дода тавонад;
 тарзи банақшагирӣ ва арзёбии салоҳиятнокии хонандагонро донад ва ҳангоми
раванди таълим истифода барад;
 усулҳои таълимие, ки барои ташаккули салоҳиятнокии хонанда мусоидат мекунанд
донад ва усули мувофиқро интихоб карда тавонад;
 усул ва воситаҳои арзёбии ташаккулдиҳандаро барои муайян кардани сатҳи
азхудкунии салоҳиятҳо истифода бурда тавонад;
 натиҷаҳои арзёбии ташаккулдиҳандаро ба мақсади қабули қарори мувофиқ
истифода бурда тавонад;
роҳу воситаҳои самараноки ба хонандагон барои салоҳиятнок шудан ёрӣ расониданро
донад ва дар раванди таълим истифода барад;
– Барои ташаккули салоњиятнокии хонанда аз методњои интерактивї (фаъол) ва
бозињои дидактикї истифода бурда тавонад;
 Њар як мавзўи барнома бо методњои интерактивї ё бозињои дидактикї гузаронида
шавад.

II. ТАШКИЛИ РАВАНДИ ТАЪЛИМИ САЛОҲИЯТНОКӢ АЗ ФАННИ ТЕХНОЛОГИЯ
(ТАЪЛИМИ МЕҲНАТ) БАРОИ СИНФИ 9
Аксари низомҳои таълими анъанавӣ ба азхудкунии мавзӯъ нигаронида шудаанд, яъне
омӯзгорон хонандагонро ба аз худ кардани мавзӯъ ва азёд кардани маълумот водор
менамоянд. Чунин муносибат ба таълим дар гузашта мутобиқ буд, аммо дар замони
ҳозира, ки андозаи дониш босуръат зиёд мегардад, дар раванди таълим диққати асосӣ
бояд ба ташаккули малакаҳои омӯзишии хонандагон равона гардад, то онҳо тавонанд
дониши зарурӣ ва маълумоти мушаххасро интихоб ва истифода баранд.
Акнун барои омӯзгорон “хонандагон чиро меомӯзанд?” ва “чӣ тавр меомӯзанд?” аз
“ба хонандагон чиҳоро меомӯзонанд?” муҳимтар аст. Барои баъзеҳо омӯзондан ва
омӯхтан (аз худ кардан) як маъно дорад, аммо бояд дар хотир дошт, ки агар омӯзгор
нодуруст дарс диҳад, ҳатто дар ҳолати дарси зиёд додан ҳам, азхудкунӣ наметавонад
самарабахш бошад.
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Дар низоми таълим ва арзёбии салоҳиятнокӣ ба дониш, малака ва маҳоратҳои
воқеии хонандагон диққати махсус дода мешавад. Салоҳиятҳо фаъолиятҳоеро, ки
хонандагон дар натиҷаи омӯхтан аз худ мекунанд нишон медиҳанд.
Барои муайян кардани он ки оё хонанда салоҳиятҳоро аз худ кардааст ё не, барои ҳар
салоҳият нишондиҳандаҳои он оварда мешавад. Нишодиҳандаҳо маҷмӯи дониш, малака
ва маҳоратҳое мебошанд, ки аз ноил шудан ба салоҳиятҳо дарак медиҳанд. Онҳо ба Шумо
имкони мушоҳида ва арзёбӣ карданро фароҳам оварда, нишон медиҳанд, ки то кадом
андоза хонанда салоҳиятро аз худ кардааст. Тартиб додани рӯйхати пурраи нишондиҳандаҳо барои баъзе салоҳиятҳо имконнопазир аст, шояд шумораи онҳо ба садҳо
нишондиҳанда расад ва микдори онҳо вобаста ба нуктаи оғози инкишофи салоҳиятнокӣ
ва вобаста ба сатҳи синф фарқкунад.
Дар гузашта самтҳои гуногуни раванди таълим (таҳия ва татбиқи нақшаи тақвим)
бештар назорат ва мушоҳида карда мешуд. Акнун натиҷаҳои таълимии хонандагон ва
раванди омӯзиши онҳо бештар назорат карда мешаванд. Аз байн бурдани навъҳои дигари
назорат дар ҳолате амалӣ мегардад, ки агар:
1) муассисаи таълимӣ ва омӯзгорон самаранок ба низоми таълими салоҳиятнокии
хонандагон гузаранд.
2) тартиби ҷамъоварии маълумоти дуруст, ки дараҷаи азхудкунии салоҳиятҳоро
нишон медиҳад, ба роҳ монда шавад.
Ба омӯзгорон озодии бештар дода, ҳамзамон масъулияти онҳо барои беҳтар шудани
дастовардҳои таълимии хонандагон зиёд мегардад. Ин чунин маъно дорад, ки арзёбии
салоҳиятҳо қисми асосии ислоҳот маҳсуб меёбад.
Акнун барои омӯзгор танҳо донистани мундариҷаи фан кифоя нест. Омӯзгорон бояд
дар асоси таҷриба, омӯзиши равиши дарс, азхудкунии назарияи таълим ва маълумот оид
ба ҳар як хонандаи синф барои инкишоф додани салоҳиятҳои онҳо ва таъмини пешравӣ
ҷараёни таълимро ба роҳ монанд.
3.1.БА ХУСУСИЯТҲОИ ФАРДИИ ХОНАНДА ДИҚҚАТ ДОДАН
Стандарту барномаҳои нави таълим ташаккули натиҷаҳои таълимии ҳамаи
хонандагонро новобаста аз қобилият ба вазъи иҷтимоӣ дастгирӣ менамоянд. Стандарт ва
барномаи мазкур ақидае, ки тибқи он ба ҳамаи хонандагон талаботи ягона гузошташавандаро дастгирӣ намекунад. Он ақидаеро дастгирӣ менамояд, ки дар он ҳар як
хонанда дорои маҷмӯи таҷрибаи мушаххас, инчунин дараҷаҳои гуногуни салоҳият аст.
Омӯзгорон барои ташаккули натиҷаҳои таълими ҳар як хонанда аз лиҳози касбӣ ва ахлоқӣ
масъуланд.
Самаранокии таълим тавассути ташаккули натиҷаҳои таълимии тамоми аҳли синф
муайян карда мешавад, на дастовардҳои таълимии якчанд хонанда. Барои амалӣ сохтани
мақсади мазкур омӯзгорон бояд тарзи муайян намудани сатҳи дониши мавҷудаи хонанда
ва сатҳи ниҳоии азхудкунии салоҳиятҳои ҳар як хонандаро истифода бурда тавонанд.
3.2. ПРИНСИПҲОИ ТАЪЛИМИ САМАРАНОК
Таълим ҳамеша самаранок мегардад, агар:
 хонандагон дар заминаи дониш ва малакаи базавиашон (заминашавиашон)
инкишоф ёбанд;
 хонандагон мақсади вазифаҳои таълимии гузошташударо дарк кунанд;
 мақсади таълим барои хонандагон фаҳмо бошад;
 вазифаҳои таълим мувофиқи қобилияти хонандагон таҳия шаванд;
 раванди азхудкунии маводди таълим барои хонандагон шавқовар ва ҷолиб бошад;
 барои азхудкунии маводди нави таълим ё малакаи нав ба хонандагон имконияти
мувофиқи машқ кардан дода шавад;
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 омӯзгорон усулҳои гуногуни таълимро ба мақсади таҳким ва мустаҳкам
гардонидани донишу малакаи нав истифода баранд;
 ҳам омӯзгор ва ҳам хонанда барои таълим масъулият дошта бошанд;
 омӯзгорон усулҳои гуногунро ба мақсади такрор ва дар хотир нигоҳ доштани
донишу малака истифода баранд;
 ба хонандагон ҳангоми ҳалли масъалаҳои таълимӣ ва ташаккули малака имконияти
ҳамкорӣ кардан диҳанд;
 раванди таълим ба “чӣ тавр фикр кардан” равона гардад, на ба “доир ба чӣ фикр
кардан”;
 ҳама оид ба ҳаҷми донишу малакаашон ростқавл бошанд;
 нокомї дар ҷараёни таълим ҳамчун қисми таркибии он шинохта шавад;
 омӯзгор раванди омӯзишро дарк кунанд ва донанд, ки таълим чӣ тавр бояд ба роҳ
монда шавад ва онро доимо назорат кунад.
3.3. ТАЙЁРИИ МУАЛЛИМ БА ДАРС ВА АЛОЌАМАНДИИ (ИРТИБОТИ) ТАЪЛИМИ
ТЕХНОЛОГИЯ БО ДИГАР ФАНЊО

Дар тайёрӣ ба машғулият ҷойи марказиро ба нақшагирии раванди таълим ишғол
мекунад. Ба туфайли банақшагирӣ амалҳои муаллим ва хонанда дар машғулиятҳои дар
устохона вобаста бо мақсад ва масъалаҳои таълими технология, принсипҳои он ва ва
дигар талаботҳое, ки бо хонандагон дар кор муқаррар карда шудааст имконпазир мешавад. Дар рафти банақшагирии раванди таълим чунин масъалаҳои дидактикӣ ҳал
мешаванд:
1. Барои таъмини раванди таълим бо маводҳои ҳозиразамон замина ба вуҷуд меорад.
Инчунин, пешакї мӯҳлати таъмини устохонаи таълимӣ бо ин ё маводҳо ва асбобҳо
маълум мегардад.
2. Робитаи байни мазмуни машғулиятҳои таълими технология (таълими меҳнат) бо
дигар фанҳои таълимӣ кушода мешавад. Маводди таълимиро тақсим карда муаллим
муайян мекунад, ки хонандагон кадом донишҳоро аз дарсҳои физика, химия, риёзиёт,
санъати тасвирӣ, нақшакашӣ ва ғайра гирифтаанд дар он вақт, ки онҳо мавзӯи
мушаххасро аз таълими технология (таълими меҳнат) меомӯзанд; вобаста ба ин таъмини
робитаи дидактикиро байни таълими технология (таълими меҳнат) ва асосҳои илм ба роҳ
мондан мумкин аст.
3. Дар раванди машғулият дар устохона хусусан ҳангоми моделсозӣ, мумкин аст
маҷмуи маҳсулот иҷро карда шавад, ки аз ҷузъиёти чӯбӣ ва филиз иборат мебошад. Дар ин
ҳолат кори хонандагон дар кадом вақт мувофиқа карда мешавад, ки дар рафти банақшагирӣ ҳаллу фасли худро меёбад.
4. Ҳангоми натиҷабардорӣ санҷидани иҷрои барномаи таълимӣ ба муаллим осон
мегардад. Барои ин ба нақша гирифтан иҷрои корро бо ҳаҷми воқеан иҷро шударо муқоиса кардан лозим аст.
5. Аз тарафи қисми таълим ва маориф назорат аз болои раванди таълим осон мешавад.
2. Тайёрии муаллим ба соли хониш. Тайёрии муаллим ба соли таълимии навбатӣ аз
охири соли ҷорӣ 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 меҳнат) ҳолати таҷҳизот ва асбобҳоро
месанҷад. Камбудиҳои худро худи муаллим ислоҳ мекунад. Агар таъмири бунёдӣ ё
харидории асбобу таҷҳизот лозим бошад муаллим ба роҳбарияти мактаб ба таври хаттӣ
муроҷиат мекунад.
Банақшагирии кори таълим аз омӯхтани барномаи мактабӣ ва навиштаҷоти фаҳмонидадиҳии он оғоз меёбад. Барномаро омӯхта бояд бодиққат таҳлил намуда вазифаи
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таълимро муайян кард. Инчунин бо мазмуни барнома, ки дар ҳаҷми дониш, маҳорат ва
малака, ки хонандагони ҳар як синф бояд соҳиб шаванд, бо нишондоди ин ё он мавзӯъ,
шумораи соат, номгӯи объектҳои меҳнат бодиққат шинос шудан лозим аст.
Интихоби маҳсулот, яъне объекти меҳнат давраи масъулиятноки тайёрии муаллим ба
гузаронидани машғулият ба ҳисоб меравад. Ба ғайр аз он маҳсулот бояд аз рӯйи
таъйиноти хоб бояд ҷамъияти фоиданокӣ бошад, ки ба онҳо як қатор талаботҳо муайян
карда шудааст:
1. Коркарди маҳсулот бояд аз амалиётҳои меҳнатии дар дар барномаи таълимӣ дида
баромада шуда иборат бошад.
2. Кори ба сохтани маҳсулот вобастабуда, бояд барои хонанда, чун дар дақиқӣ ва
меъёри вақти банақшагирифта мувофиқи қувваи онҳо бошад.
3. Аз рӯйи таъйинот ва сохти маҳсулот ба фаҳмиши хонандагон дастрас бошад. Ин
талабот хусусан барои он лаҳза, ки хонандагон моделҳои гуногун месозанд.
3. Тайёрии муаллим ба машғулиятҳои мавзӯи навбатӣ. Тайёрии муаллим ба машғулият
аз рӯйи мавзӯъ аз тартиб додани нақшаи тақвимӣ оғоз меёбад.
Вобаста аз шароит нақшаи тақвимӣ якбора ба тамоми соли хониш, нимсола ё як чоряк
тартиб дода мешавад. Агар мактаб устохона ва пойгоҳи хуби моддї дошта бошад, нақша
ба тамоми соли хониш тартиб дода мешавад. Агар масолеҳ барои сохтани объекти меҳнат
кам бошад ё аз сарчашмаҳои тасодуфӣ ворид шавад, нақшаи тақвимӣ дар нимсол ё як
чоряк тартиб дода мешавад.
Барои он мактабҳо, ки ба омӯзиши фронталии ҳамаи гурӯҳ қудрат надорад, ҷадвали
(график) алоҳида тартиб медиҳанд. Масалан, агар мактаб ба шумораи лозимӣ таҷҳизот ва
асбобҳо надошта бошад ё шумораи хонандагон зиёд бошад ҷадвал тартиб медиҳанд, ки
хонандагон бо навбат кори дар барнома муқарраршударо иҷро менамоянд.
Барои пурра истифодаи таҷҳизот намуди варианти сохтани маҳсулот мусоидат
мекунад. Ин маънои онро дорад, ки бо навбат аз дастгоҳ ё таҷҳизот истифода мебаранд,
яъне кор чунин ташкил мешавад.
Ҳамаи маводди таълимї, ки мазмуни мавзӯи таълимиро ифода мекунад, муаллим ба
машғулият (дарс) тақсим мекунад, намуди дарс ва робитаи байни онро муайян мекунад,
методҳои таълимиро қайд менамояд, объекти кори хонандаро интихоб мекунад.
Таҳлили кори муаллимони пешқадам нишон медиҳад, ки системаи дарсро оиди ин ё он
мавзӯъ тартиб дода аз рӯйи чунин дастур кор кардан лозим аст:
1) ҷои мавзӯъ дар фанни таълимӣ ва доираи дониш, маҳорат ва малака, ки хонандагон
бояд соҳиб шаванд;
2) робитаи назария бо амалия;
3) аҳамияти маводди мавзӯъ барои имконияти инкишофи дониши хонандагон;
4) тайёрии хонандагон ба аз худ кардани мавзӯи нав; 5) аз рӯйи мантиқ баён кардани
маводди таълимӣ;
6) имконияти эҷодии кори хонандагон;
7) натиҷаҳои дар назар дошташуда баъди омӯзиши мавзӯъ;
8) робитаи дарс бо корҳои беруназсинфии хонандагон.
Мазмуни ҳар як дарсро пешакӣ дониста, муаллим имконияти муайян кардани тайёрии
хонандагонро дорад ва дар назди онҳо вазифа оид ба такрор намудани маводди
гузаштаро мегузорад. Дар натиҷаи ҳамаи корҳои дар боло нишон додашуда нақшаи
тақвими омӯзиши мавзӯъҳои дар пеш истодаро тартиб дода шавад мумкин аст.
Муаллимон метавонанд аз нақшаи тақвимии шӯъбаи маориф, ки аз тарафи муаллимони ботаљриба тартиб дода шудааст ё аз рўзномаву маҷалла, ки пешниҳод мешавад
истифода баранд.
4.Тайёрии муаллим ба дарс. Дар тайёрии муаллим ба дарс чунин чорабиниҳои хислати
ташкилӣ, методӣ, инчунин чорабиниҳо оид ба баланд бардоштани ихтисосро ҷудо кардан
мумкин аст.
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Маълум аст, ки дониши муаллим бояд васеъ ва амиќ бошад, назар ба талаботҳое, ки аз
хонандагон талаб карда мешавад. муаллим бояд ба ҳамаи саволҳои берун аз барномаи
таълимии хонандагон тайёр бошад. Вай бояд ба малакаҳои касбӣ вобаста бо самтҳои
таълими технология (таълими меҳнат) соҳиб бошад. Аз ин лиҳоз, сарчашма барои
бевосита ё шахсан тайёр шудани муаллим китоб ё устои таълим хизмат намояд.
Тайёрии методии муаллим ба дарс аз кор бо адабиёти методӣ сар мешавад. Муаллим
китоби дарси барои хонандагонро дида мебарояд, то ки ҳангоми баёни маълумоти нав ин
маводро ба назар гирад. Муаллим, инчунин ба адабиёти таълимӣ оид ба асосҳои илм
шинос мешавад. Чунин раҳнамоӣ аз рӯйи ду сабабҳои асосӣ зарур аст. Якум, дар китоби
дарсӣ маводди њадди аќќал барои иҷрои барномаи таълимӣ ба қадри кифоя ифода
ёфтааст. Дуюм, мазмуни дар китоби дарсӣ ифода ёфтаи маводди таълимӣ ба дараҷаи
инкишофи умумии хонандагон ва дониши онҳо оид ба асосҳои илм, ки ба муаллим барои
тайёр шудан ба баёни мавзӯъ барои хонандагон дастрас бошад ёрӣ мерасонад, мувофиқ
мебошад.
Барои тайёрии маллим ба дарс шиносоӣ бо адабиёти методӣ, ки таҷрибаи кории муаллимон ва мактабҳои беҳтарин ҷамъбаст шудааст аҳамияти калон дорад. Дар адабиётҳои
методӣ тавсияҳо оид ба сохтани раванди таълим, интихоби объекти меҳнат ва оид ба
дигар саволҳо, ки бо иҷрои масъалаҳои таълимӣ дар дарсҳои таълими технология
(таълими меҳнат) алоқаманд аст дида мешавад. Омӯхтани таҷрибаи дигар муаллимон
зарур аст. Иштирок дар дарсҳои кушод, дарсҳои намунавӣ, ки барномаро камтар
пешгузарӣ мекунад барои муаллим ҳатмӣ мебошад.
То саршавии машғулият ба муаллимон тавсия дода мешавад, ки мустақилона объекти
меҳнатро, ки барои хонандагон ба сифати вазифаи меҳнатӣ қайд шудааст, тайёр кунанд.
Аз нуқтаи назари методӣ аз рӯйи чунин сабабҳо зарур мебошад: якум, обрӯю эътибори
муаллим баланд шавад, агар хонандагон бинанд, ки муаллим бо пуррагӣ ба тарзҳои
меҳнатӣ соҳиб мешавад ва ӯ чун намунаи шахсӣ хизмат карда метавонад. Дуюм, объекти
меҳнате, ки муаллим месозад, чун намуна барои хонандагон хизмат мекунад. Сеюм,
раванди меҳнатиро мустақилона иҷро намуда, муаллим аниқ тасаввур мекунад, ки ба
хонандагон чӣ гуна мушкилӣ пеш меояд ва ҳангоми иҷрои кор ба кадом хатогиҳо роҳ
медиҳанд.
Дар тайёрии муаллим ба дарс таҳлили хатогии хонандагон ҷои асосиро ишғол
мекунад. Таҷриба нишон медиҳад, ки 10% вақти таълимӣ ба ислоҳи хатогиҳо сарф
мешавад. Хатогиҳои хонандагон аз сабабҳои гуногун ба амал меоянд. Баъзан аз гуноҳи
муаллим, агар ӯ маводди навро пурра баён карда наметавонад.
Баъзан аз гуноҳи хонандагон, агар онҳо бодиққат баёни муаллимро гӯш накарданд.
Хатогӣ баъзан объективӣ (воқеӣ) ба амал омада метавонанд (инкишофи ҷисмонии
хонандагон).
Сифати гузаронидани дарс аз коркарди пешакии саволҳои ташкилӣ вобастагии калон
дорад. Ҳар як хонанда бояд бо асбобҳои лозимӣ ва масолеҳ таъмин бошад. Аз муаллим
тайёр намудани айёният (ҳуҷҷатҳои техникӣ, нақша, харитаи технологӣ, овезаҳои
бехатарии кор, моделҳо ва ғайра) талаб карда мешавад.
Тайёрии муаллим ба дарс бо тартиб додани нақшаи дарс ба охир мерасад.
Чӣ қадаре, ки нақшаи дарс пурра, муфассал бошад, ҳамон қадар ба муаллим ҳангоми
гузаронидани дарс кӯмак мерасонад.
Нақшаи дарс аз рӯйи чунин шакли намунавӣ тартиб дода мешавад:
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Мавзӯъ: «Интихоби касб. Шавќу завќ ва раѓбат. Ќобилият ва коршоямї нисбати касб»
Барнома: Ќобилиятњои умумї ва махсуси одамон, шароити ошкоркунї ва инкишофи
онњо дар љараёни фаъолияти таълимї ва мењнатї. Идора ва наќши он дар интихоби касб.
Маълумот дар бораи ќобилияти корї ба касб ва услуби шахсии фаъолияти мењнатї.
Сифатњои муњимми касбии шахс, роњи ташаккул ва такмили онњо.
Салоҳиятҳо:
 Дар доираи мавзӯъҳои мураккаб ғояи навро эҷод карда метавонад.
 Доир ба касбҳои гуногун маълумоти васеъ дода метавонад.
 Хусусиятњои тарбиявии фанро дарк карда онро дар амал ба таври васеъ татбиќ
карда метавонад.
Мақсадҳои дарс:
- Эљодкорона шароити самараноки интихоби касбро тањлил карда, аз рўи ќоидањои
асосии интихоби касб касби ба худ писандро интихоб карда тавонад.
- Шавќу завќ ва раѓбати худро тањлил намуда, вобаста ба он як касбро интихоб кунад.
- Сифатњои тањлилии худро инкишоф дода тавонад.
Таҷҳизоти зарурӣ: китоби дарсї, овезањои даврањои инкишофи шавќу завќ, шароити
самараноки интихоби касб, таъсири шавќу завќ, раѓбат ва ќобилият ба интихоби касб,
љадвали таснифоти завќ, робитаи сифати шахс, дониш, мањорат ва малака, завќияти касбї
ва азму самти он.
Методикаи таълим: Ҳангоми банақшагирии дарс аз тавсияҳои зерин истифода бурда
метавонед.
1). Ташкили дарс: Дар ин марҳила корҳои зерин ба роҳ монда мешавад:
Тайёр намудани маводди хониш;
Ҳозир-ғоиб (њасту нест) кардани хонандагон;
Омода намудани аҳли синф ба дарс.
2). Такрори дарси гузашта: Дарсро бо истифода аз бозии «Номи касбро ёбед» оѓоз
намоед.
Ин бозї барои инкишофи хотира ва тасаввуроти фазоии хонандагон ањамияти калон
дорад. Аз тарафи муаллим ба хонандагон саволњои дар поён овардашуда дода мешавад.
Хонандагон бояд номи касбро муайян намоянд.
Маќсадњои бозї
 Ѓанї гардонидани тасаввуроти фазогии хонандагон;
 Мустањкамкунии хотираи хонандагон;
 Тарбия намудани хонандагон ба интихоби бошууронаи касбинтихобкунї;
 Тарбияи мушоњидакории хонандагон.
Ќадамњои истифода бурдани бозї
 Аз тарафи муаллим оид ба ягон намуди касб маълумотњо хонда мешавад;
 Баъди хондани маълумотњо хонандагон бояд номи касбро муайян намоянд;
 Дар ваќти муайяншуда аз тарафи муаллим љавобњо љамъ карда шуда, холњо муайян
карда мешавад.
Намуна.
А. Самтњои асосии истифодаи техникаи электронии њисоб дар истењсолотро медонад.
Иљрои корњои њисобкунї, нигоњ доштан ва коркарди ахборро иљро карда метавонад.
Вобаста ба њаљм ва мураккабии корњои њисобу китоб бањисобгирї дар истењсолот
техникаи электронии њисоби гуногунро истифода бурда метавонад. Ба хотираи
компютерњои њозира аломатњои нињоят мухталифро љой медињад. Фаъолияти корияш
мураккаб мебошад. (Эзоњ: Љавоб: барноманавис дар истењсолот)
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Дар натиља хонандагон:
 Барои интихоби касб омода мешавад;
 Оид ба касбњои гуногун маълумоти пурра мегиранд;
 Таснифоти касбњоро меомўзанд.
Тавсия ба омўзгор: Ин бозиро дар синфи 8 ва 9 баъд аз боби касбинтихобкунї
гузаронидан мумкин аст.
3). Шиносої бо мазмуни мавзўъ: Лексияи хурди муаллим маълумотњоеро дар бар
мегирад, дар он оид ба интихоби касб, шавќу завќ, раѓбат, ќобилият ва коршоямї нисбати
касб муфассал истода мегузарад:
Дар ќарорњои Њукумат ва суханронињои Раиси Љумњурии Тољикистон, муњтарам
Эмомалї Рањмон рољеъ ба таври куллї тезонидани суръати таѓйироту такмил додани
интихоби касбии љавонон эътибори махсус дода шуда мактабњои маълумоти умумї
њамчун љузъи муњим дар њалли ин масъала дониста мешаванд.
Дар њаќиќат, дар остонаи мактаб насли наврас бо олами касбу њунар шинос гардида,
ба њар гуна фаъолияти мењнатї шавќу завќ зоњир менамояд ва дар натиља бо хусусиятњои
психофизиологии худ ошно мегардад.
Фаъолияти касбинтихобкунї, ки њангоми илмандўзї дар мактаб ва берун аз он ба
сомон мерасад, бояд инкишофи хусусиятњои инфиродї (шахсї) ва ќобилияти эљодкории
њар як хонандаро таъмин намуда, самти касбии ўро бо ягонагии манфиати шахсию
давлатї пайваста созад.
Дар зери мафњуми шавќу завќ хусусияти маърифатии инсон ба ин ё он ашё фањмида
мешавад. Шавќу завќ ба интихоби касб маънои муносибати хуб нисбат ба соњаи муайяни
мењнат, саъю кўшиш ба идрок ва фаъолият мебошад.
Шавќу завќ аз рўи мазмун, вусъат, давомият ва амиќї доранд. Мазмун ва вусъати
шавќу завќ ифодакунандаи доираи назар ва илмдўстии шахс мебошад. Амиќї ва
давомияти идомаи шавќу завќ бошад, устувории онњоро ифода мекунад.
Агар шавќу завќ бо формулаи "донистан мехоњам" ифода карда шавад, дар он сурат
раѓбат- "амал кардан мехоњам" мешавад. Хондани китобњо дар бораи њайвонот, тамошои
боѓи њайвонот ва барномаи телевизионии "Дар олами њайвонот"-ро дўст доштан як
тарафи масъала буда, дар раванди кори њаррўза аз олами њайвонот бархурдор будан чизи
дигар аст.
Хоњиш завќу
таваљљeњ

Мавзеи мувофиќати
кушиши шахсият
нисбати талабот

Метавонам
дараљаи дониш,
ќобилият,
саломатї.

Мавзеи мувофиrати
имконияти шахс нисбати
талаботи љомеа

Лозим.
Олами касбњо,
талабот ба
ихтисос

Мавзеи самаранокии
интихоби касб

Шароити самараноки интихоби касб
Ќоидањои асосии интихоби касб
1. Омўзиши касбњои гуногун (адабиётњоро оид ба касб омўз, бо одамони касбу кори
гуногун ошно бишав, ба мавзењои истењсолї сайр намо ва ѓайра).
2. Шахсияти худро биомўз (завќ, хоњиш, шавќ, ќобилият. Њолати саломатї, хусусияти
рўњї ва ѓайра).
3. Њангоми касб интихоб намудан, онро дуруст биомўз, маслињати муаллимонро
бигир, бо духтурон, падару модар, мутахассисон маслињат намо.
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4. Имконияти дар фаъолияти худ санљидани ќувваю дониш оид ба касби интихобкардаат пайдо намо. (иљрои машѓулият аз рўи касб, иштирок дар мањфилњои касбї,
мањдилњо клубњо, љамъомадњо ва ѓайра).
5. Донишу малакаи касбиатро бо фаъолияти амалиат муќоиса намуда , ба интихоби
интињоии касб молик гард.
Шавќу
завќ

Раѓбат

Интихоби касб
Ќоби
лият
Таъсири шавќу завќ, раѓбат ва ќобилият
ба интихоби касб
Ќобилият чист? "Ќобилият -чунин хусусияти психологии (равонии) инсон аст, ки аз
босамарона дарёфтани дониш, малака, мањорат вобаста мебошад ва лекин худи онњо
маќсади доштани донишу мањорату малакањо надоранд".
Намудњои гуногуни ќобилиятро фарќ намудан мумкин: аз он љумла содатарин ва
мураккаб, умумї ва хусусї.
Ќобилияти соддатарини умумї - чунин ќобилиятшиносї, ки гарчи ба њамагон хос
бошад њам, лекин на њамеша дар фаъолияти босамаронаи инсон дида мешавад; масалан,
зиракї (хушфањмї), накўкорї ва ѓайра; Соддаю хусусї - ќобилият нисбати наздикон буда,
лекин барои њамагон хос нест; масалан, назардиди амиќ, тасаввуроти фазогї, азёдкунии
механикї ва ѓайра. Ќобилияти умумии мураккаб ин ќобилият нисбати мењнат, муомилаи
сухан кардан, омўзиш ва тарбия ба њисоб меравад. Ќобилияти касбии мураккаби хусусї
раванди самаранокии касбомўзї ва ташаккул додани он аст. Ин чунин хосияти шахс аст,
ки аз он сифати фаъолияти касбї вобаста мебошад.
Самти касбии шахс гуфта, яке аз пањлуњои муњимми фаъолиятро мефањманд, ки онњо
дар завќ, хоњишмандї ва азму идеали шахсї ифода меёбад. Самтнокии касбї ин
фаъолияти омўхташуда ва маќсадноки шахс ба њисоб меравад.
Дониш,
мањорат,
малака

Завќияти
касбї

Худомўзї,
худтарбиякунї

Таъсири
муњит

Сифатњои
шахсї

Азму хоњиши
касбї

Самти касбии шахс

Иртиботи сифати шахс, дониш, мањорат ва малака, завќияти касбї, ва азму самти он
Мањорати касбин њамсамти касбї бо якљоягии бањодињии мусбат нисбати ќобилияти
худ мебошад.

30

Ќобилияти умумї

Ќобилияти махсус.

Интеллекти (зењнияти) коршоямии
муттараќї. Талабот оид ба илмандўзї,
дониш, мањорату малака ва ѓайра.

Омўзгорї, адабию суханшиносї, техникї,
риёзї, варзиш, мањорати бадеї.

4). Кори амалӣ: "Оё ман худамро медонам?" Талаботро оид ба касби омўзгорї ба
эътибор гирифта ба саволњои зерин љавоб дињед:
а) Шумо худро ба сифати омўзгор аз рўи ихтисоси интихоб кардаатон дар кадом
дараља тасаввур менамоед?
б)Аз кадом сифатњои касбї аллакай бархўрдор гаштаед?
в) Оё шумо ба дониши амиќ, мањорату малакаи омўзгорї соњиб шудаед? Интихоби
касби худро чї тавр бањо медињед?
5). Мустањкамкунї. Ба саволњои анкетае, ки бо маќсади муайян кардани самти касбии
шумо сохта шудааст љавоб гардонед:
 Кадом касб ба шумо маъќул аст?
 Касби ояндаатро чї тавр дарк намудї?
 Касби интихобкардаат аз кадом љињат писанд аст?
 Муносибати волидайн доир ба маќсади шумо?
 Пас аз хатми синфи IХ хонданро дар куљо идома додан мехоњед?
6). Дарсро љамъбаст намуда, заҳмати хонандагонро қадр кунед.
7). Арзёбӣ. Дар љараёни дарс фаъолияти таълимии хонандагонро мушоҳида намуда,
дараљаи ба салоҳиятҳо ноил гаштани онҳоро муайян кунед. Натиљаҳои фаъолияти
таълимии хонандагонро аз рўйи савол ва супоришҳои зерин арзёбї карда метавонед
(мувофиќи натиљаи арзёбии мазкур ба хонандагон бањои аъло, хуб, ќаноатбахш ва
ѓайриќаноатбахш гузошта мешавад).
Фаъолият

метавонад

қисман
метавонад

наметавонад

Эљодкорона шароити самараноки
интихоби касбро тањлил карда, аз
рўи ќоидањои асосии интихоби
касб касби ба худписанд интихоб
карда метавонад?
Шавќу завќ ва раѓбати худро
тањлил намуда, вобаста ба он ягон
касбро интихоб мекунад?
Сифатњои тањлилии худро
инкишоф дода метавонад?
IV. РАВИШИ ДАРСИ ФАННИ ТЕХНОЛОГИЯ (ТАЪЛИМИ МЕҲНАТ)
ДАР СИНФИ 9
Фанни технология (таълими меҳнат) дар синфҳои панҷум таълим дода шуда, таълими
якҷояи фанни пештараи «Таълими меҳнат»-ро дар бар мегирад.
Дар равиши дарси мазкур хонандагон ҳам расм мекашанд ва ҳам дар заминаи ҳамон
ашё таълими меҳнатро иҷро менамоянд. Яъне ҳар як дарс тахминан ба ду қисм тақсим
мешавад: қисми аввал – маълумоти назариявӣ ва қисмати дуюм кори амалӣ ё баръакс.
Вале мазмуни дарс ва тарзи ташкили он ба мавзӯъ вобаста аст. Яке аз вазифаҳои асосии
омӯзиши фанни технология (таълими меҳнат) ин инкишоф додани образҳои бадеии
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хонандагон, ба меҳнат ва зебоиофарию зебопарастӣ ва ба эҷодкорӣ ҳидоят намудани онҳо
мебошад. Фароҳам овардани шароити мувофиқ, муҳайё намудани асбобу маводди кор,
дуруст, максаднок ва мунтазаму бошуурона ба роҳ мондани омӯзиши фанни технология
(таълими меҳнат) хонандагонро ба машғулиятҳои амалии синфҳои минбаъдї тайёр
намуда, аз тадбирҳои аввалини таълими технология дар доираи муассисаи таҳсилоти
миёнаи умумӣ ба ҳисоб меравад. Инчунин, дар хонандагон одитарин малакаю маҳорати
меҳнатӣ ва эҷодӣ ташаккул ёфта, ба корҳои амалӣ ба ҳаёт омода мешаванд. Вобаста ба
малакаҳои меҳнативу эҷодӣ фанни мазкур ба шаш самти зерин таќсим карда шудааст:
 Мафҳум дар бораи ахборот;
 Технологияи коркарди чӯб;
 Технологияи кор бо металл;
 Маданияти ҷои зист;
 Лоиҳаҳои эҷодӣ
V. АРЗЁБӢ
Арзёбӣ раванди бонизомест дар таълим, ки барои муайян, таҳлил ва гирдоварии
маълумот ва барои ноил гаштан ба мақсадҳои таълими дар барномаи фанни зикршуда
пешбинӣ шудааст.
Чунин хусусиятҳо арзёбӣ ва ҳисоботдиҳиро самаранок мегардонанд:
бояд ба мақсади ташаккул ва ҷамъбаст истифода шавад;
бояд доимӣ бошад (яъне мо набояд то охири мавзӯъ ё соли хониш интизор шавем, дар
ин ҳолат барои тағйир ва такмил додани раванди таълим вақт намемонад);
бояд ба мақсади таълимии дарс, ки дар асоси натиҷаҳои таълими стандарт ва
барномаи таълим таҳия шудаанд, робитаи мушаххас дошта бошад;
мувофиқ бошад (яъне супориши санҷишӣ бояд дониш ва малакаи мушаххасро арзёбӣ
кунад. Масалан, мо барои санҷидани малакаи хондани хонанда аз ӯ хоҳиш намоем, ки
матнро бо овози баланд хонад. Ин санҷиши мувофиқ нест, зеро он доир ба малакаи
хондан ва муайян кардани ғояи асосии матн маълумоти кофӣ дода наметавонад. Ин нукта
хеле муҳим аст, зеро мақсади хондан муайян намудани ғояи асосии матн аст) ;
воқеӣ бошад (ин маънои онро дорад, ки мо тест ё санҷишро бо якчанд хонандаи дорои
қобилияти якхела гузаронем, натиҷаи якхела ба даст меорем);
дубора санҷида шавад (яъне, натиҷаи онро каси дигар низ санҷида тавонад. Масалан,
агар санҷиши шифоҳӣ гузаронем ва ба хонанда баҳо гузорем. Агар ҳамон хонандаро
шахси дигар санҷад, он гоҳ шояд хонанда баҳои дигар гирад);
дар асоси меъёрҳо ба роҳ монда шавад, ин метавонад дурустии онро таъмин созад;
методҳои гуногуни арзёбӣ истифода шаванд (мо набояд танҳо ба санҷиши шифоҳӣ
қонеъ шавем);
қобилияти аксари хонандагонро ба эътибор гирад (тестҳо тарзе таҳия шаванд, ки
барои хонандаи сустхон ва аълохон маълумоти кофӣ пешниҳод намоянд);
принсипҳои баробариро риоя кунад (воситаҳои арзёбӣ бояд хоҳиши гурӯҳи алоҳидаро
инъикос накунад).
Барои таъмини пай дар пай ва истифодаи самараноки вақт омӯзгор бояд арзёбии
умумиро ба роҳ монад. Ин чунин маъно дорад:
роҳбарони иттиҳодияҳои методии фаннӣ якҷоя бо омӯзгорон бонки воситаҳои
арзёбиро таҳия карда, аз он дар мавриди лозима истифода бурда метавонанд;
дурустӣ ва мувофиқати воситаҳоро омӯзгорон метавонанд якҷоя санҷанд ва натиҷаҳои
санҷишҳоро муқоиса намоянд;
натиҷаи санҷиши ҷамъбастиро роҳбарони иттиҳодияҳои методӣ ва муовини директор
ҷамъ оварда, таҳлил мекунанд ва инкишофи тамоми мактабро нисбат ба натиҷаҳои
таълими барномаи мазкур муқоиса менамоянд.
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Аслан роҳбарони иттиҳодияҳои методӣ бояд маълумотро доир ба ноил гаштани
хонандагон ба натиҷаҳои таълим таҳлил карда, дар асоси таҳлилҳои мазкур муайян
намоянд, ки кадом натиҷаҳои таълим ба даст оварда нашудаанд ва ба кадом муаллим ёрии
методӣ ва маводди иловагии таълим зарур аст.
Комёбиҳои дониш, малакаю маҳоратҳои талабагон оид ба фанни технология (таълими
меҳнат) тавассути тестҳо ва таҳлили фаъолияти мустақилонаи онҳо, сифати кори
иҷрокарда арзёби карда мешаванд.
1. Тест (саволнома). Талабот ба гузарондани санҷиш:
саволҳои пурсишнома дар доираи маводди барномаи таълим бошад;
супоришҳо танҳо маводди омӯхтаи фанро фаро гиранд;
тарзи ифодаи саволҳо ба талабаҳо фаҳмо ва дастрас бошад;
пурсишнома мунтазам гузаронида шавад, то ки талабагон ба талаботи он одат
кунанд.
2. Фаъолияти кори мустақилонаи талабагон бояд ба талаботи зерин ҷавоб диҳанд:
маҳорати истифодаи воситаҳои меҳнат;
ба назар гирифтани ороиш, рӯшноӣ, тобишу шинами рангҳо;
муҳайё намудани асбобу маводди кор;
риояи қоидаи бехатарӣ;
сарфаю сариштакорона истифода бурдани маводди зарурӣ;
муайян намудани ченаки маснуоти сохташаванда ва ашёи тасвиршаванда;
коршоямии маснуоти сохташаванда;
дуруст баҳо додан ба натиҷаи меҳнати худ ва дигарон.
Барои муайян намудани дараҷаи ба даст овардаи салоҳияти хонанда аз фанни
технология (таълими меҳнат) дар давоми сол (дар аввали сол, рейтингҳои 2,3,4; нимсолаи
1; нимсолаи 2; ҷамъбасти сол) санҷишҳо гузаронида мешаванд. Санҷишҳоро дар шаклҳои
гуногун гузаронидан мумкин аст: шифоҳӣ, тестҳо, хаттӣ ва амалӣ (эҷод, ё иҷро намудани
ягон амал) ва ғ. Воситаҳои арзёбӣ бояд мақсадҳои таълимии банақшагирифташударо
инъикос кунанд.
Дар арзёбӣ намудани салоҳияти хонанда “Портфолио”- и ӯ нақши хеле калонро дорад.
Дар вақтҳои охир дар муассисаҳои таълимии ҷумҳурии мо чунин таҷриба анъана шуда
истодааст, ки бунёди ҷузви (портфель) комёбиҳои таълимии шахсии хонандагонро
пешниҳод мекунад. Ҳар сол шумораи муассисаҳое, ки фаъолона ба ҷамъоварии комёбиҳо
барои бунёди чунин портфолио зиёд шуда истодааст. Дар анъанаҳои таҳсилоти ғарб
чунин таҷриба кайҳо истифода мешавад ва мафҳуми “портфолио” ин равандро инъикос
мекунад. Портфолио яке аз ғояҳои асосии таҳсилоти даҳсолаи охир қабул шудааст. Чунин
қарор мавҷуд аст, ки мактаби асри ХХI - ин “мактаби портфолио” мебошад. Аз ин лиҳоз,
ғояи портфолио ҳамчун унсури навкунии (модернизатсия)-и таҳсилоти мактаб ва умуман
таҳсилот, ки дар тамоми ҷаҳон паҳн шудааст, баромад мекунад. Мафҳуми навкунӣ
(модернизатсияи таҳсилот чиро дарбар мегирад ва бо кадом роҳ амалӣ мешавад? Низоми
таҳсилот дар ин ҳолат дар намуди низоми таҳсилоти яклухт, ки дар якҷоягии бо ҳамаи
низоми тағйирёбанда, ки ба тамаддуни муосир ва ҳамаи доираи ҳаётиро дарбар мегирад,
инкишоф меёбад. Бунёди ҷаҳони меҳнат вобаста ба шароитҳои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ.
Симои зоҳирии портфолио аз тахайюлот ва қобилиятҳои эҷодӣ ва маҳорати хонандагон
вобастагӣ дорад. Портфолио мумкин аст дар намуди ҷузвдон, карточка, қуттӣ ё чизи
дигар ороиш дода шавад. Дар ин ҷо, хонандагон озодона худашон метавонанд ба
захираҳои зеҳнӣ ва эҷодии худ идора кунанд ва ташаббуси мустақилона зоҳир кунанд, ки
дар ин кор фақат маъқул дониста мешавад. Фақат ба як талабот диққат додан лозим аст ин қулай будани нигоҳдорӣ ҳангоми бунёди чунин портфолио. Мазмуни асосии
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портфолио аз чӣ иборат мебошад? Дар он, ки мақсади портфолио “нишон додани ту чӣ
қобилият дорӣ” ин чунин шиор мебошад, ки хонанда ҳангоми бунёди портфолио
ташаббускор бояд бошад. Мафҳуми “портфолио” муайянкунандаи зиёди гуногун дорад,
ки ҳангоми ин раҳнамои муайяни гузариш ба ин муайянкунанда дорад.
1. Портфолио ҳамчун тарз, ки комёбиҳои шахсии хонандаро дар ин ё дигар давраи
таълимї ӯ қайд карда мешавад, ҷамъ гардида ва баҳогузорӣ карда мешавад. Портфолио
ба дараҷаҳои “аутентӣ” (саҳеҳ), яъне ҳақиқӣ, ки ба баҳогузорӣ наздик мебошад. Дар ин ҷо
баҳо фардӣ кунонида мешавад. Портфолио ба баҳогузорӣ аз рӯйи нуқтаи назари аслии
баҳо ва худбаҳодиии хонандагон муайян карда мешавад.
2. Портфолио ҳамчун папкаи (љузъдони) файлии корӣ, ки маълумоти гуногуни
малака ва қомёбиҳои хонандагонро гирд баровардааст, ҳуҷҷат (санад) карда шудааст.
3. Мақсади портфолио ба ҳисоби аз тарафи хонандагон дар фаъолияти такмилӣ,
иҷтимоӣ, коммуникативӣ, эҷодӣ натиҷа мегирад, нигаронида шудааст. Он унсури асосии
муносибат ба раванди таҳсилот ба ҳисоб меравад. Аз ҳама асосӣ инъикоси комёбиҳои
шахсӣ бидуни фаъолияти таҳсилотӣ барои хонандагони зирак, боистеъдод, ки вазъияти
фаъолро ишғол мекунанд”.
Мафҳуми “портфолио” модели баҳогузории ҳақиқӣ (аутентичный) мебошад, ки дар
дараҷаи калон, назар ба баҳогузории анъанавӣ барои зоҳир намудан оварда мешавад:
(расми 1)
Муаммо дар тайёрӣ
Ба таври объективӣ мавҷуд будан ба дараҷаи соҳибшавӣ

Потрфолио

Дараҷаи инкишофи фаъолияти фикрӣ
Муҳокимаҳо дар азхудкунӣ
Дараҷаи ташаккулёбии маҳорат, такмилдиҳии онҳо
Роҳи ислоҳи раванди таълим
Сабабҳои мусбати таълим
Шавқ ба фан
Гуфтаҳои дар боло қайдкардашударо ба назар гирифта чунн хулоса кардан мумкин
аст, ки портфолио на фақат шакли баҳодиҳии муосир, балки чунин вазифаҳои асосиро ҳал
мекунад:
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Вазифаҳои портфолио

Дастгирии сабабияти баланди таълими хонандагон;
Баланд бардоштани мақоми кӯдак дар оила;
Ташаккули маҳорати умумӣ, таълимӣ ва малака ҳамчун воситаи
баланд бардоштани маданияти меҳнати фикрӣ;
Барои фаъолнокӣ ва мустақилӣ ҳавасманд мекунад;
Васеъ гардонидани имкониятҳои таълим ва худтаълим;
Инкишофи малакаи фаъолияти рефлексивӣ ва баҳодиҳӣ (худбаҳодиҳӣ) хонандагон;
Ба фардикунонӣ ва касбикунонии таҳсилнокии хонандагон ёрӣ
мекунад;
Ташаккули маҳорати хонандагон: гузоштани мақсад, банақшагирӣ ва
ташкилӣ фаъолияти таълимии фардӣ;
Тарбия намудани чунин сифатҳои шахсӣ: ростқавлӣ, бомақсаднокї
будан, устуворӣ дар комёбӣ ва ғайра;
Барои бомуваффақият худамалигардонӣ имконият медиҳад.

Портфолио ба таври анъанавӣ интихоби маҷмӯи корҳо бо мақсади намоиши
комёбиҳои хонандагон ба ҳисоб меравад. Портфолио тарзи имконпазири баҳодиҳӣ нисбат
аз шакли имконпазири баҳодиҳии анъанавӣ ба ҳисоб меравад, ба монанди тест ё имтиҳон.
Портфолио аз ҳисоби васеъ гардидани иқтидори функсияҳои таълимии мониторинги
педагогӣ ба он чунин имкониятҳо пешниҳод мекунад:
зоҳир намудани камбудӣ; фарқи донистан аз надонистан дар раванди ҳимояи
портфолио, ки аз рӯйи чунин меъёрҳо ба амал меояд;
а)
б)
в)
г)
д)
ғ)
ҳақиқӣ будани
мантиқи мавҷуд будани
корҳои эҷодӣ ва ҷавоби салоҳиинъикоси ҷои
ҳамаи корҳо,
баёни
ятнок додан ба
муносибати
шахсии хонанда
дақи- мавод
ки аз рӯйи
саволҳои рафикреативӣ
дар
қӣ
бахш ба нақша (худтаҳлилкунӣ
(эљодкорона) ба қон аз рӯйи мавпортфоаз рӯйи мавзӯъ)
гирифта
раванди ҳалли
зӯи омӯзишӣ
лио
шудааст
муаммо
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2) таъминот ҳангоми ба вуҷуд омадани мушкилиҳо дар баҳодиҳӣ ба комёбиҳои фардии
хонандагон дар чунин методи корҳои коллективӣ (дастљамъона) , чун лоиҳакашӣ ва
ҳамкории робитаи баръакс (аз хонанда ба муаллим)
3) сабабият, ки ба зарурият ва фоиданок будани мониторинг меоварад, ба худи хонанда,
чунон, ки дар натиҷаи худбаҳодиҳии доимӣ ва худназораткунии хонандагон дониши
худро такмил диҳанд, онҳо ба як системаи муайян мубаддал мешавад ва ба инкишофи
тафаккур ва хотира мусоидат мекунанд.
4) мониторинги шахсӣ ба раванди таълим дар ташкили машғулият ва азхудкунии мавод
маҳсулнок мешавад.
Портфолио ба хонандагон имкон медиҳад

Амиќ фаҳмидани

Дараҷаи

Пайгирӣ намудани

сабабҳои комёбӣ ва

фаъолнокии онҳо

прогресс (пешрафти)

нокомӣ дар таълим,

ҳангоми омӯзиши

фардии хонанда, ки

дар асоси таҳлили

мавзӯъ, боб ё фан

дар раванди таълим

худҳисобдиҳии хо-

муваффақ шудааст,

нандагон оид ба

бидуни муқоиса ба

мавзӯъ, боб ё фанни

комёбиҳои

омӯхташуда

хонандагони дигар

Хулоса, вазифаҳои асосии портфолио ин баҳодиҳии комёбиҳо таҳсилоти он ва пурра
намудани (ё иваз кардан) натиҷаҳои тестӣ ва дигар мониторингҳои шакли анъанавӣ;
ҳуҷҷати ҷамъбастии портфолио=монанди (муодил) аттестат=монанди шаҳодатнома дар
бораи натиҷаи тест; назорати инкишоф фардии хонандагон дар раванди гирифтани
таҳсилот, ки бо комёбиҳои хонандагон дигар муқоиса карда нашудааст.
Арзёбии ҷамъбастӣ
Вобаста ба хусусиятҳои хоси фанни технология (таълими меҳнат), ки се тарзи асосии
кор (иҷрои амал, эҷод, арзёбӣ)-ро дар бар мегирад, намудҳои назорат ҳам аз рӯйи ҳамин се
самт ба роҳ монда мешавад.
Истифода ва асосҳои коркарди мавод: вобаста ба синф (синну сол) донистан ва баъзе
воситаи технологӣ ба таври сода истифода бурда метавонад.
Муносибати эҷодкорона дар меҳнат: вобаста ба синф (синну сол) дар доираи мавзӯъҳои
маҳдуд ғояи (идеяњои) навро ба таври сода эҷод карда метавонад.
Интихоби касб: вобаста ба синф (синну сол) доир ба баъзе касбҳо маълумоти сода
дода метавонад.
Асосҳои тарбиявӣ: вобаста ба синф (синну сол) хусусиятњои тарбиявии фанро дарк
карда, баъзе унсурҳои онро дар амал ба таври сода татбиқ карда метавонад.
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Намунаҳои арзёбӣ

Истифода ва асосҳои
коркарди мавод

Вобаста ба синф (синну сол) ба таври сода
донистан ва истифода бурдани баъзе воситаи
технологӣ (компютер, асбобҳои дуредгарӣ,
челонгарӣ, асбобҳо барои кандакорӣ дар чӯб
ва ғайра).
Ин самт бештар ба дуруст истифода бурда
тавонистани баъзе воситаҳои технологӣ
инчунин, донистан дар бораи вазифаи онҳо
равона шудааст.

Барои арзёбӣ намудани ин самт чунин усулҳоро истифода бурдан мумкин аст:
Усули “Чархофалаки аќидањо”
Усули “Чархофалаки аќидањо” барои ташаккул додани сифатњои тањлилї ва
љустуљўии хонандагон ёрї мерасонад. Хонандагон пешнињодњои худро баён карда
метавонанд, ки дар натиља нутќи онњо инкишоф меёбад.
Маќсади усул:
 Инкишоф додани тафаккури мантиќї;
 Мустањкамкунии хотира
 Мустањкам кардани донишњо оид ба мавзуњои нав
 Бедор намудани шавќ оид ба муаммоњои иќтисодии оила
 Ташаккул додани завќи љустуљў намуда, ёфтан
Ќадамњои истифодаи бозї:
1. Муаллим хонандагони синфро ба чор зергурўњи 4-5 нафара таќсим карда ба њар як
зергурўњ хонандаи бењтаринро њамчун сардор таъйин мекунад.
2. Ба њар як узви зергурўњ вараќаи тоза таќсим карда шуда, ба њамаи аъзоёни зергурўњ
як савол дода мешавад. Њамаи иштирокчиёни зергурўњ бидуни маслињат бо њамдигар
аќидањои худро нисбат ба саволи пешнињодшуда ба вараќа менависанд.
3. Вараќањо бо навиштаљот дар меъёри муайяни ваќт аз рўи аќрабаки соат ва аз рўи
давра ба зергурўњњои њамсоя дода мешавад. Њангоми гирифтани вараќа бо навиштаљоти
аќидањо, њар як иштирокчї бояд нисбат ба навиштаљоти мављудбуда аќидаи худро такрор
накарда иншо кунад. Фаъолият њамон ваќт ба итмом мерасад, ки ба њар як иштирокчии
зергурўњ вараќаи худ давр гашта ояд. Дар ин давра аќидањои иншошуда тањлил ва бањодињї
карда мешаванд.
4. Дар њар як зергурўњ мубоњисаи аќидањои дигар иштирокчиён, ки дар он рўйхати
љамъбасти аќидањои асосї ва актуалии пешнињодшударо мубоњиса менамоянд.
5. Додугирифти натиљањои аќидањои коркардшуда. Њамаи зергурўњњо бо навбат
рўйхати аќидањои љамъбастиро пешнињод мекунанд. Агар навиштаљотњо норозигии дигар
зергурўњњо дучор нашавад, онњо ба љамъбасти аќидањои нињої дохил карда мешаванд.
Намуна:
Аз тарафи муаллим муаммо гузошта мешавад: “Дар назди иќтисоди оила чї гуна
вазифањо меистад?”
Иштирокчиёни зергурўњњо (муаллим хонандагонро ба чор зергурўњ таќсим мекунад)ба
саволи гузошташуда, аќидањои худро бе такрор кардани пайдарњамї иншо мекунанд.
Масъалан:
1. Нисбатан пурра ќонеъ гардонидани талабот ва эњтиёљоти њамаи аъзои оила.
2. Истифодаи оќилонаи захирањои оилавї.
3. Наќшагирї ва сарфаи воситаю ваќт.
4. Дар рўзгордорї истифода бурдани њисоби хољагї ва ташкили илмии мењнат.
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Њамаи сардорони зергурўњњо бо навбат рўйхати аќидањои љамъбастиро пешнињод
мекунанд. Агар навиштаљотњо норозигии дигар зергурўњњо дучор нашавад, онњо ба
љамъбасти аќидањои нињої дохил карда мешаванд.
Дар натиља хонандагон:
 Ќобилияти дар гурўњ кор кардани худро инкишоф медињанд;
 Аќидањои худро мустаќилона иншо мекунанд;
 Донишњои мављудаашонро мустањкам мекунанд;
 Дар гуруњ кор карда, фикри якдигарро гўш мекунанд;
 Бо њамдигар мубоњиса менамоянд.
Усули “Тест”: Хонанда ба саволҳо ҷавоби хаттӣ медиҳад.
Масалан:
Маънои шавқу завқ ба интихоби касб
а) дилбастагӣ насбат ба соҳаи муайяни меҳнат, саъю кӯшиш ба дарки моҳияти ягон
навъи фаъолият
б) вусъат, давомият ва амиқӣ
в) устуворӣ, хоҳишмандӣ
Усули “Шифоҳӣ”. Хонанда ба саволҳои муаллим шифоҳӣ ҷавоб медиҳад.
Масалан, муаллим асбобњоро нишон дода, аз хонанда ном ва вазифаи онҳоро
мепурсад.
Вобаста ба синф (синну сол) дар доираи
мавзӯъҳои маҳдуд эҷод карда тавонистани ғояМуносибати эҷодкорона
ҳои навро ба таври сода баён сохта ва шарҳ дода
дар меҳнат
тавонистани он.
Ин самт бештар ба эҷод карда тавонистани
баъзе ғояҳои нав инчунин, шарҳ дода тавонистани он равона шудааст, на ба дуруст истифода бурда тавонистани воситаҳои технологӣ).
Дар ин ҷо муҳим эҷод ва кашф карда тавонистани баъзе ғояҳои нав мебошад.
Барои арзёбӣ намудани ин самт чунин усулҳоро истифода бурдан мумкин аст:
Усули “Кори амалї” Хонанда аз рӯйи мавзуъ ягон чиз эҷод менамояд (тасвир мекунад,
месозад, ...).
Масалан:
Муаллим хонандагонро ба гурўњњо таќсим намуда, вазифагузорї мекунад.
Зергурўњи 1.
Рўйхати захирањои оилаатонро тартиб дода, натиљаашро ба љадвал дароред:
физикї

НАМУДИ ЗАХИРА
моддї
молиявї
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технологї

Зергурўњи 2.
Дар яке аз мавзўъњои зер иншои мухтасар нависед:
1. Оилаи ман
2. Сарвати инсон дар чист?
3. Оилаи ояндаатонро чи хел дидан мехоњед?
Зергурўњи 3.
1. Дар мавзўи «Оила дар иќтисодиёт» кроссворд тартиб дињед.
2. Таърифи оилаи пешнињодкардаи А.С. Макаренкоро, ки дар матни боло зикр шуд,
шарњ дињед.
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: «Дар бораи талаботњои асосии оила чї медонед? Аќидањои худро баён кунед.»
Т АЛАБОТ

Т АЛАБОТ

БА ЃИЗО

БА ЊИФЗИ

САЛОМАТЇ

Т АЛАБОТ

БА

ДОНИШ

Т АЛАБОТ

Т АЛАБОТ

БА

ТАЛАБОТИ

Т АЛАБОТ

БА МЕБЕЛ

ВА АШЁИ ДИГАР

ОИЛА
Т АЛАБОТ

БА

Т АЛАБОТ

БА

БА

НАЌЛИЁТ

МУОШИРАТ

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.
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Интихоби касб

Вобаста ба синф (синну сол) шарҳ дода
тавонистани
баъзе
касбҳо,
арзёбӣ
карда
тавонистани намунаҳои объекти меҳнат, кори худ
ва дигарон.

Ин самт бештар ба қобилияти арзёбӣ карда тавонистан, инчунин шарҳ дода
тавонистани намунаҳои объекти меҳнат, кори худ ва дигарон равона карда шудааст.
Барои арзёбӣ намудани ин самт чунин усулҳоро истифода бурдан мумкин аст:
Бозии «Кї касби зиёдро медонад»-ро дар ќисми такрори дарси гузашта ва ќисми
мустањкамкунии дарс гузаронидан мумкин аст.
Маќсадњои бозї:
 ѓанї гардонидани тасаввуроти хонанда оид ба намудњои касб;
 мустањкамкунии хотираи хонандагон;
 тарбия намудани хонандагон ба тарбияи бошууронаи касбинтихобкунї;
 Тарбияи фикри дигаронро гўш карда тавонистан.
Ќадамњои истифодаи бозї:
o Аз тарафи муаллим наќшаи тавсифи касб пешнињод карда мешавад;
o Баъди хондани маълумот хонандагон бояд дар бораи касбњое, ки оиди он маълумот
доранд шарњ медињанд;
o Касе, ки дар ваќти муайяншуда дар бораи номгўи зиёди касбњо маълумот медињад, ў
ѓолиб њисобида мешавад.
o Аз тарафи муаллим љавобњо љамъ карда шуда холњо муайян карда мешаванд.
Намунаи наќшаи тавсифи касб:
Бозии «Кї касбњои зиёдро медонад» ин бозиро ин тавр ба сомон расонидан мумкин;
дар асоси наќшаи пешнињодшуда њар як талаба фикру андешаи худро доир ба касбњо баён
месозад:
1. Мазмуни мењнат;
2. Бояд донад;
3. Сифатњои муњимми касбї;
4. Талаботњои тахассусї;
5. Мањдудиятњои тиббї;
6. Муассисањои таълимї.
Намуна:
Устои роњи оњан
1. Мазмуни мењнат:
Наќшакашї, ташкил ва роњбарї ба корњои таъмиру нигоњдории љории роњи оњан ва
иншоотњои сунъии хурд; дарёфт, хабардињї ва бартараф намудани сабабњои вайроншавии
роњи оњан; таъмини мунтазамї ва бехатарии њаракати ќаторањо; бањисобгирї ва
њисоботдињї барои ќисми роњи муайяншуда; идора намудани дрезинањо (вагончањои
таъмирии роњи оњанї); роњбарї ба кори техникаи барфтозакунї.
2. Бояд донад:
Ќоидањо ва технологияи бурдани кори таъмирї ва нигоњдории сохтори болоии роњи
оњан, сатњи заминї, иншоотњои сунъї, гузаргоњњо, таљњизотњои роњї ва аломатї, тартиби
наќшакашї ва ташкили ин гуна корњо; намудњо ва таъйиноти мошинањо ва механизмњои
роњї, асбобњои назоратию ченкунанда; ќоидањои истифодабарии техникии роњњои оњан ва
дастурамалњо оид ба аломатњои роњ, њаракати ќаторањо ва таъмини бехатарии њаракат ва
ѓайра.
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3. Сифатњои муњимми касбї:
- ќобилиятњои муоширатї;
- њисси тахассусї;
- ќобилиятњои ташкилотчигї;
- биниш (биной) ва шунавоии хуб;
- фарќ кардани рангњо;
- реаксияи (аксуламал) тез.
4. Талаботњои тахассусї:
- маълумоти олї.
5. Мањдудиятњои тиббї:
- вайроншавии функсияњои аппарати (дастгори) такягоњї-њаракатї;
- беморињои дил;
- беморињои бењушшавї;
- биниш ва шунавоии бад.
6. Муассисањои таълимї:
Донишгоњи техникии Тољикистон ба номи академик М. Осимї, шањри Душанбе
(ДТТ).
Донишкадаи политехникии Донишгоњи техникии Тољикистон ба номи академик М.
Осимї дар шањри Хуљанд (ДПДТТХ).
Усули “Шарњи категориявї”
Категория – маљмўи ашё, њодисањо ва далелњоест, ки бо баъзе хусусиятњои ягонаи худ
ба њамдигар муттањид шудаанд.
Усул барои муттањид кардани калимањо, мафњумњо ва амалњои мушаххас дар асоси
аломату хосиятњои муайян истифода мешавад. Онро њангоми љамъбасти ангезиши зењн
гурўњбандии калима, мафњум ва назарияњо истифода бурдан аст.
Маќсадњо:
 Дар асоси аломату хусусиятњо муттањид карда тавонистани андешањои пешнињодшуда;
 Гурўњбандї кардани калимањо, мафњумњо, олотњо ва амалиётњо мувофиќи категорияњо;
 Инкишофи малакањои хулосабарории индуктивї (аз љузъ ба кулл);
 Инкишофи нутќи хаттии хонандагон.
Инро чтавр иљро кардан мумкин аст?
Ќадамњо:
1. Доир ба масъала ва маќсад “Ангезиши зењн” гузаронед ва андешањоро ќайд намоед.
2. Дар муќобили андешањо якчандто (3-4) категорияњоро нависед (категорияњоро аз
хонандагон пурсед).
3. Аз хонандагон хоњиш намоед, ки фикру мулоњизањоро ба категорињо људо карда,
дар гурўњњо муттањид созанд (бо ишораи пайкон).
Намунаи 1:
Ангезиши зењн
Савол: Шумо кадом масолењ ва мафњумњоеро номбар карда метавонед, ки ба
њунарњои халќї вобаста бошанд?
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Масолењ ва мафњумњо

Муайянкунии
категорияњо

самти

Гил
Металлтахта
Пахпардоз
Хок
Исканаќаламњои чўбин
Ангоб
Лўлапардоз
Чокапардоз
Гилбум
Гаљ
Болѓаи махсус

Категорияњо

Кулолгарї

Сикказанї

Гаљкорї

Ифодаи шакли дигари шарњи категориявиро низ истифода намудан мувофиќи маќсад
мебошад.
Намунаи 2:
Калимањоро дар љадвал мувофиќ ба категорияњояшон нависед.
Муњаррики барќї, наќш, чўби санавбар, кошин, белча, лок, катибавї, гира, поя, гирењ,
дарахти чормаѓз, семент, ширеш, искана, геометрї, ќаппаки пеш, ислимї, болѓаи чўбї,
ќаппаки оќиб, обтарозу.
№

Дастгоњи харротии
Кандакорї
рахпечбур

Кошинкорї

Наќќошї

1.
2.
3.
4.
5.
Намунаи 3:
Номи умумии калимањоро ёбед.
1. Штангенсиркул, микрометр, штанумќсанљ, рейсмус, љадвал......(асбобњои ченкунанда)
2. Арра, ранда, искана, парма, болѓа,
........
(асбобњои дуредгарї)
3. Паргор, хаткашак, ќалам, лекала,
........
(асбобњои наќшакашї)
4. Чўтка, лок, ранги обї, ранги равѓанї, коѓази сунбода, ....(асбобњои рангубор)
5......
Таъкид: Њангоми гурўњбандии мулоњизањо хонандагон номи баъзе аз категорияњоро
таѓйир дода ё илова карда метавонад. Ба миён омадани категорияи нав низ имконпазир
аст.
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Асосҳои тарбиявӣ

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

Ин самт бештар ба хусусиятњои шахсияти хонанда ва ќобилияти онњоро арзёбӣ
карда тавонистан, инчунин шарҳ дода тавонистани намунаҳои объекти меҳнат, кори
худ ва дигарон равона карда шудааст.
Барои арзёбӣ намудани ин самт чунин усулҳоро истифода бурдан мумкин аст:
Намунаи арзёбии самти асосњои тарбия
Дар љараёни дарс фаъолияти таълимии хонандагонро мушоҳида намуда, дараљаи ба
салоҳиятҳо ноил гаштани онҳоро муайян кунед. Натиљаҳои фаъолияти таълимии
хонандагонро аз рўйи савол ва супоришҳои зерин арзёбї карда метавонед (мувофиќи
натиљаи арзёбии мазкур ба хонандагон бањои аъло, хуб, ќаноатбахш ва ѓайриќаноатбахш
гузошта мешавад).
Фаъолият

метавонад

қисман
метавонад

наметавонад

Дар бараи намудњои наќш ва
истифодаи он дар њунари
кулолгарї маълумот дода
метавонад?
Намудњои наќшњои њандасї,
наботї ва катаба, ки дар
кулогарї истифода мешавад
эљодкорона тањлил карда
метавонад?
Дар бораи касб кулол маълумоти
васеъ дода метавонад?
Хусусиятњои зебоипарастии
худро инкишоф дода метавонад?
Талабот ба гузарондани санҷиш:
 санҷиш бо мақсади ташаккул додани хонанда гузаронида шавад, на барои маҳдуд
намудани ӯ ;
 саволҳои тест дар доираи муайян намудани рушди салоҳиятҳо ва нишондиҳандаҳо
бошад;
 супоришҳо танҳо маводди омӯхтаи фанро дар бар гиранд;
 тарзи ифодаи саволҳо ба хонандаҳо фаҳмо ва дастрас бошанд.
Ин фан бештар бо мақсади ташаккул додани меҳнатпарастӣ ва бедор кардани шавқи
эҷодкорӣ равона карда шудааст ва дар арзёбӣ намудан ҳам, ин мақсадҳо бояд чун
замина барои таҳия намудани саволу супоришҳо қабул карда шаванд.
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Номгӯи мавзуъҳо
Нимсолаи якум

миқдо
-ри
соат

Нақшаи тақвимӣ
Фанни «Технология» (таълими мењнат) барои синфи 9
(ҳафтае 1 соат. Ҳамагӣ 34 соат)
Сентяб Октябр
Ноябр
Декабр
Феврал Март
р

Рейтинги 1
Асосњои истењсолот.
Маълумот дар бораи
равандњои технологї
дар соњаи саноати
металлургї

1

Маълумот дар бораи
равандњои технологї
дар саноати сабук

1

Маълумот дар бораи
равандњои технологї

1

Дар саноати масолењи
бинокорї
Маълумот дар бораи
равандњои технологї
дар соњаи кишоварзї
Маълумот дар бораи
равандњои технологї
дар саноати
мошинсозї

1
1
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Апрел

Май

Июн

Маълумот дар бораи
равандњои технологї
дар соњаи саноати
истењсоли сўзишворї

1

Маълумот дар бораи
равандњои технологї
дар саноати
энергетика

1

Њуљљати технологї ва
тайёр кардани
истењсолот

1

Ҳамагӣ

8

Нимсолаи 1
Рейтинги 2
Системаи мошинњо ва
комплекси таљњизоти
технологї. Асосњои
техника.
Механиконии
истењсолот.
Маълумоти асосї дар
бораи дастгоњњои
автоматї

1

Иќтисодиёт ва
ташкили истењсолот.
Маълумоти умумї дар
бораи иќтисодиёти
истењсолот. Ташкили

1
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мењнат дар корхона»
Прогресси (пешрафт)
илмию техникї дар
истењсолот. Роњњои
асосии тезонидани
прогресси илмию
техникї. Масолењи
нав ва технологияи
њозира

1

Автоматикунонии
равандњои истењсолї.
Мафњуми системањои
зудбадали истењсолї.
Техникаи электронии
њисоб дар истењсолот

1

Интихоби касб.
Шавќу завќ ва раѓбат.
Ќобилият ва
коршоямї нисбати
касб

1

Саломатї ва
интихоби касб.
Роњњои соњибихтисос
гардидан. Наќшањои
њаётї ва касбї

1

Асосњои иќтисодии
оила. Иќтисодиёти
оила дар њаёти
иќтисодии љамъият

1
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Талаботи оила

1

Буљаи оила. Буљаи
талаба. Тањлили
харољоти њаррўза,
њарњафтаина, њармоња
ва њарсола

1

Ҳамагӣ

9

Нимсолаи 2 Рейтинги
3
Харољоти доимї ва
таѓйирёбанда

1

Маркетинг дар
иќтисодиёти оила

1

Менељмент дар
иќтисодиёти оила.
Мафњуми менељмент
дар оила

1

Соњибкорї дар
иќтисоди оила.
Иќтисоди замини
наздињавлигї.
Вазифањою таъйиноти
замини наздињавлигї

1

Маданияти корњои
таъмиру сохтмон.
Асосњои технологияи
кошинкорї.
Кошинкории фарш

1
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Касбу њунарњои
миллї. Кулолгарї.
Маълумоти мухтасар
доир ба њунари
кулолгарї

1

Наќш ва хелњои он

1

Хок ва хосиятњои он

1

Ҳамагӣ

8

Нимсолаи 2
Рейтинги 4
Асбобу ускунањо
барои кулолгарї

1

Амалиётњои гилкорї

1

Сохтани маснуот бо
усули дастї

1

Сохтани маснуот бо
усули механикї

1

Ранг ва ороиши
маснуот

1

Лоињаи эљодї.
Интихоби лоиња.
Мизи ќатшаванда.
Намунаи мизњои
сохташаванда

1
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Арзиши аслии
намунањои њархелаи
мизњо

1

Харитаи технологї.
Мизи ќатшаванда

1

Натиљаи озмоиш ва
хулосањо

1

Ҳамагӣ

9

Ҷамъи умумӣ

34

Ҳафтаҳо

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 2 3 4 5 6 7
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1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 34
8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3

ДАРСИ 1.
Мавзӯъ: «Асосњои истењсолот. Маълумот дар бораи равандњои технологї дар соњаи
саноати металлургї»
Барнома: Маълумот дар бораи раванди технологї.
Салоҳиятҳо:
 Дар бораи равандњои технологии соњаи саноат маълумоти васеъ дода метавонад.
 Дар доираи мавзӯъҳои мураккаб ғояи навро эҷод карда метавонад.
 Доир ба касбҳои гуногун маълумоти васеъ дода метавонад.
 Хусусиятњои тарбиявии фанро дарк карда онро дар амал ба таври васеъ татбиќ
карда метавонад.
Мақсадҳои дарс:
- Дар бораи равандњои технологї дар соњаи саноати металлургї маълумоти васеъ
дода тавонад.
- Эљодкорона оид ба њосил намудани чўян ва пўлод маълумоти мушаххас дода
тавонад.
- Дар бораи касби идоракунандаи ќўрањои домнагї маълумоти васеъ дода
тавонад.
- Тарбия намудани худ дар рўњияи мењнатдўстї.
Таҷҳизоти зарурӣ: китоби дарсї, нурафзо (проектор), овезањои расми раванди
истењсолот, слайдњо, наворњои омўзишї.
Методикаи таълим: Ҳангоми банақшагирии дарс аз тавсияҳои зерин истифода бурда
метавонед.
1). Ташкили дарс: Дар ин марҳила корҳои зерин ба роҳ монда мешавад:
Тайёр намудани маводди хониш;
Ҳозир-ғоиб кардани хонандагон;
Омода намудани аҳли синф ба дарс.
2). Фаъолноккунии хонандагон: Аз сабаби он ки дарси аввал мебошад, аз усули
“Ангезиши зењн” истифода мебарем.
Усули Ангезиши зењн (brain storming – њуљуми аќлї) аз љониби Алекс Осборн (ИМА)
дар солњои 40-уми асри 20 пешнињод шуда, њамчун усули барангехтани андешањо хеле
машњур гаштааст. Ангезиши зењн бештар дар марњилаи водорнамої истифода бурда
мешавад. Он бо маќсади бахотироварї ва фаъолгардонии донишњое, ки хонандагон
пештар доштанд ва барои бедор намудани шавќу њавас оид ба 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 усули “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. Риояи ќадамњо ва ќоидањои ангезиши зењн.
Ќадамњо ва ќоидањои ангезиши зењн:
1. Савол/масъаларо ба хонандагон пешнињод кунед.
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2. Аз онњо хоњиш намоед, ки оид ба савол ё масъалаи пешнињодшуда, фикру
аќидањои худро иброз доранд.
3. Фикру аќидањои пешнињодшударо нависед.
4. Хоњиш намоед, ки аќидањои худро баён кунанд.
Намуна:
Дарсро аз гузоштани масъала оғоз кунед. Бо саволњои зерин ба хонандагон
мурољиат кунед:
Савол: Оё шумоён дар бораи намудњои саноати металургї маълумот доред?
Фарз кардем хонандагон чунин фикру аќидањоро пешнињод менамоянд:
- металлургияи сиёњ;
- металлњои ранга;
- фабрикањои маъдантозакунї;
- курањои домнагї;
- мошинњои рехтагарї;
- курањои (мартенї ва ѓ.
Ин аќидањоро бе ягон шарњ дар тахтаи синф, ё дар коѓаз навишта мешаванд. Сипас,
њар як аќида аз тарафи хонандагон шарњ дода мешавад.
Ќайд кардан зарур аст, ки омўзгор андешањои хонандагонро бояд ќадр кунад.
Аќидањо танќид карда 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 ѓайра.
Тавсия ба омўзгор: Вазифаи ин бањсу муњокима кардан сари як масъала нест. Барои
ин усул ваќти зиёд сарф накунед, таќрибан 5-7 даќиќа кифоя аст.
Оид ба саволҳо каме муҳокимаронї карда ба хонандагон оид ба фанни таълимї низ
бояд маълумот пешнињод намуд, зеро барои хонандагон дар соли хониши нав дарси якум
мебошад.
3). Шиносої бо мазмуни мавзўъ: Дар лањзаи баёни мавзўи нав муаллим дар бораи
равандњои истењсолот, мақсад ва моњияти соњаи саноати металлургї ба хонандагон
маълумот медињад.
Саноати металлургї ду навъ аст :
А) металлургияи сиёњ - истењсоли оњан ва хўлањои он;
Б) металлургияи ранга - њамаи металлњои ранга
Ба саноати металлургияи сиёњ чунин муассисањо дохил мешаванд :
1) Коркарди маъдан, ки бо истењсоли маъданњои оњан, магний ва дигар канданињои
фоиданок машѓуланд;
2) Фабрикањои маъдантозакунї ё агломератсионї, ки ба тоза кардан ва гудохтану
тайёр кардани маъдани оњан машѓуланд;
Маъдани оњанро бо баробари аз ѓашњо, љинсњои бегона тоза кардан, боз бо як
ќисм сўзишворї ва флюс омехта карда, пухта ба шакл меорад, ки онро агломерат
меноманд.
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3) Бевосита комбинатњои металлургї бо кўрањои домнагї, ки дар онњо чўян
истењсол карда мешавад. Барои дар ин гуна кўрањо њосил намудани чўян агломерат,
кокс (ангишт), флюс (оњаксангњо), њаво ва оксигени тоза лозим аст. Барои сохтани
ќўраи домнагї, масолењи оташбардор лозим аст. Ба сифати масолењи оташбардор,
динас, манезит, хроммагнезит, шамот ва дигар масолењњо истифода мешаванд.
Дар ќўрањои домнагї, дар натиљаи таъсири њарорати баланд, барќароршавии
оксидњои оњан ва дигар элементњо ба амал омада, бо карбон пайвастагињои гуногунро
њосил менамоянд, дар натиља чўян њосил мешавад.
4) Бо ёрии мошинањои рехтагарї ба шакл овардани чўян;
5) Комбинатњои металлургї бо маљмўи ќўрањо, ки барои истењсоли пўлод пешбинї
шудаанд: ќўрањои конвекторї, мартенї ва барќї.
Дар ќўрањои конвекторї аз чўяни моеъ бо истифодаи реаксияњои экзотермикї
пўлод њосил карда мешавад.
Дар ќўрањои мартенї бошад, аз металлпорањо, чўяни сахт ё чўяни моеъ, бо ёрии
сўзишвории газшакл ё моеъ, пўлод њосил мекунанд.
Дар ќўрањои барќї пўлоди махсус (зангназананда, оташматин, хосияти магнитї
дошта, тезбур ва ѓ.) истењсол карда мешавад. Дар ин ќўрањо ба сифати манбаи гармї аз
љараёни барќї истифода мебаранд.
6) Истењсоли пўлод бо ба шакл овардани он хотима меёбад. Барои ба ин ё он шакл
овардани рехтаи пўлодї, онро бо ёрии дастгоњњои махсус прокат мекунанд, яъне аз
байни навардњои даврзананда пахш карда мегузаронанд. Агар навардњо њамвор
бошанд, он гоњ вараќањо, агар навардњо ягон хел бурриш дошта бошад, тарњњои
гуногун њосил мешаванд.
7) Ба саноати металлургияи сиёњ инчунин аз саноати химия кокс, аз саноати
масолењи бинокорї масолењи оташбардор дастрас мешавад.
Дар навбати худ саноати металлургияи ранга низ аз саноати маъдан, ки бо
истењсоли маъданњои металлњои ранга, фабрикањои маъдантозакунї, ки маъданњоро бо
ин ё он роњ тоза мекунад, яъне онњоро аз љинсњои бегона пок месозанд ва аз комбинат ё
заводњое, ки бевосита ин ё он металлњои рангаро истењсол менамоянд иборат мебошад.
Металлњои ранга аксаран бо роњи электролиз, гудохта барќароркунї, бо реаксияњои
химиявї аз мањлулњо истифода намуда њосил карда мешавад. Металлњои ранга чї ба
намуди тоза ва чї дар шакли хўлањо васеъ истифода карда мешаванд.
4). Мустањкамкунї.
 Сохтори металлургияи сиёњ кадом муассисањоро дар бар мегирад?
 Агломерат гуфта чиро меноманд?
 Дар кадом ќўрањо чўян истењсол карда мешавад?
 Истењсоли пўлод бо чї хотима меёбад?
 Дар кадом ќўрањо пўлоди махсус истењсол мешавад?
 Оид ба металлургияи ранга маълумот дињед?
 Оид ба саволҳо каме муҳокимаронї кунед.
5). Дарсро љамъбаст намуда, заҳмати хонандагонро қадр кунед.
6). Арзёбӣ. Дар љараёни дарс фаъолияти таълимии хонандагонро мушоҳида намуда,
дараљаи ба салоҳиятҳо ноил гаштани онҳоро муайян кунед. Натиљаҳои фаъолияти
таълимии хонандагонро аз рўйи савол ва супоришҳои зерин арзёбї карда метавонед
(мувофиќи натиљаи арзёбии мазкур ба хонандагон бањои аъло, хуб, ќаноатбахш ва
ѓайриќаноатбахш гузошта мешавад).
Фаъолият

метавонад

Дар бораи равандњои технологї дар соњаи
саноати металлургї маълумоти васеъ дода
метавонад?
Эљодкорона оид ба њосил намудани чўян ва
пўлод маълумоти мушаххас дода метавонад?
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қисман
метавонад

Наметавонад

Дар бораи касби идоракунандаи ќўрањои
домнагї маълумоти васеъ дода метавонад?
Худро дар рўњияи мењнатдўстї тарбия карда
метавонад?
ДАРСИ 2.
Мавзӯъ: «Маълумот дар бораи равандњои технологї дар саноати сабук»
Барнома: Тавсифи умумии равандњои технологие, ки дар истењсолот истифода
мешаванд: физикї, химиявї, биологї, энергетикї ва омехта.
Салоҳиятҳо:
 Дар бораи равандњои технологии соњаи саноат маълумоти васеъ дода метавонад.
 Дар доираи мавзӯъҳои мураккаб ғояи навро эҷод карда метавонад.
 Доир ба касбҳои гуногун маълумоти васеъ дода метавонад.
 Хусусиятњои тарбиявии фанро дарк карда онро дар амал ба таври васеъ татбиќ
карда метавонад.
Мақсадҳои дарс:
- Дар бораи дар саноати сабук маълумот дода тавонад.
- Эљодкорона дар бораи намудњои дастгоњи бофандагї ва ресандагї маълумот дода
тавонад.
- Дар бораи касби бофанда ва ресанда маълумоти васеъ дода тавонад.
- Дар худ тарбия намудани хусусиятњои бодиќќатї, якљоякунї ва таќсимоти
(ботаваљљуњї) диќќатнокї.
Таҷҳизоти зарурӣ: китоби дарсї, нурафзо (проектор), овезањои расми раванди
истењсолот, касби бофанда ва ресанда, слайдњо, наворњои омўзишї.
Методикаи таълим: Ҳангоми банақшагирии дарс аз тавсияҳои зерин истифода бурда
метавонед.
1). Ташкили дарс: Дар ин марҳила корҳои зерин ба роҳ монда мешавад:
Тайёр намудани маводди хониш;
Ҳозир-ғоиб кардани хонандагон;
Омода намудани аҳли синф ба дарс.
2). Такрори дарси гузашта: Дарсро аз гузоштани масъала оғоз кунед. Бо саволњои
зерин ба хонандагон мурољиат кунед:
 Сохтори металлургияи сиёњ кадом муассисањоро дар бар мегирад?
 Агломерат гуфта чиро меноманд?
 Дар кадом ќўрањо чўян истењсол карда мешавад?
 Истењсоли пўлод бо чї хотима меёбад?
 Дар кадом ќўрањо пўлоди махсус истењсол мешавад?
 Оид ба металлургияи ранга маълумот дињед?
 Доир ба саволҳо каме муҳокимаронї кунед.
3). Шиносої бо мазмуни мавзўъ: Муаллим баёни мавзўи навро бо навиштани номи
мавзўъ дар тахтаи синф оѓоз намуда, ба хонандагон муњиммияти омўзиши равандњои
технологї дар саноати сабук маълумот пешкаш мекунад.
Сохтори саноати сабук муассисањои зеринро дар бар мегирад:
фабрикањои ресандагї, бофандагї, трикотажї, дўзандагї, комбинатњои
пойафзолдўзї, заводњои пахтатозакунї, комбинати абрешим, комбинати бофандагї,
заводи истењсоли чарм ва мисли ин.
Амалиёти иљрошаванда дар саноати сабук: аз пахта, пашм, абрешим ва нах замина
барои мањсулоти тайёр омода карда мешавад, ки аз нахњо матоъњои гуногун - ќолинњо,
маснуоти трикотажї бофта мешавад. Чарм барои пойафзол ва дигар навъи мањсулот
низ истењсол мешавад. Истењсоли маснуоти чарчинворї (галантерия) низ ба ин соња
мансуб аст.
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Саноати сабук одатан дар мањаллњо љойгир карда шуда, он саноати мањаллї
номида мешавад ва аксаран барои истењсоли моли ниёзи мардум хизмат мекунад.
Равандњои технологии ин соња хеле гуногун буда, аз дастгоњњои махсуси ба ин ё он
соњаи саноат мувофиќшуда иборат аст.
4). УСУЛИ «ШАРШАРА»
Усули «Шаршара» (Каскад) барои ба қисмҳо ҷудо кардани калимаҳо, мафҳумҳо ва
дар корњои амалии фанни технология (таълими мењнат) истифода мешавад. Онро
ҳангоми таҳлил ва таҷзияи мафҳум, назарияҳо ва дар кори амалї истифода бурдан айни
муддаост.
Мақсадҳо:
 таҳлилу таҷзия карда тавонистани калимаҳо, мафҳумҳо ва кори амалї;
 инкишофи малакаҳои хулосабарории дедуктивӣ (аз кулл ба ҷузъ);
 омӯхтани тарзҳои нави фаъолият.
Қадамҳо:
1. Як, ду ва се мафҳум (мавзӯъ, масъала) ё пайдарпаии кори амалиро интихоб
намоед.
2. Мавзӯъ, масъала, мафҳум ва ё пайдарпаии кори амалиро дар тарафи чапи лавҳи
синф нависед.
3. Аз хонандагон хоҳиш намоед, ки мавзӯъ ва пайдарпаии кори амалиро ба ду-се
қисмати асосӣ ҷудо кунанд.
4. Қисматҳои асосиро пас аз мавзӯъ, масъала, мафҳум ва ё пайдарпаии кори
амалиро овардашуда қайд кунед ва бо тирча алоқаманд намоед.
4. Фаслҳои асосиро боз ба қисматҳо ҷудо кунед (андешаҳо ё тартиби иљрои кори
амалиро бояд кӯтоҳ ва мухтасар шарҳ дода шаванд) ва бо тирча алоқаманд намоед.
5. Нақша шакли шаршараро мегирад.
Намуна:
Саноати дӯзандагӣ

Мошинаҳои дӯзандагӣ ва
буррандагӣ
Пашмӣ

Саноати бофандагӣ

Пахтагӣ
Шоҳӣ

Саноати сабук
Кордӣ
Саноати ресандагӣ

Аппаратӣ (дастгоҳӣ)
Шонагӣ

Саноати пойафзолдӯзӣ
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Мошинҳо ва автоматҳо

Таъкид: Ҳангоми тартиб додани «шаршара» якчанд қисмҳои нақшаро аз як тараф
ба тарафи дигар гузаронидан мумкин аст. Он барои аз нав дида баромадани ин ё он
қисмат имконият медиҳад. Усули мазкурро бештар дар кори гурӯҳӣ ташкил кардан
тавсия мешавад.
Тавсия ба омӯзгор: Усули мазкур бештар дар давраи мулоҳизаронӣ, яъне пас аз
омӯхтани мавзӯи нав, барои ба ёд овардани мавзӯъ (масъала)-и омӯхташуда истифода
мегардад. Шумо аз рӯйи диди худ ҷойи қисматҳоро иваз намоед, яъне қисматҳои
нақшаро аз як тараф ба тарафи дигар кӯчонед. Пас аз тартиб додани нақша саволҳое ба
шогирдон пешниҳод намоед, ки фикрронии онҳоро инкишоф диҳад.
5). Мустањкамкунї.
 Сохтори саноати сабук кадом муассисањоро дар бар мегирад?
 Дар ин сохторњо бо кадом масолењ кор мекунанд?
 Саноати мањаллї гуфта чиро меноманд?
 Оид ба раванди истењсолии ин саноат маълумот дињед?
6). Дарсро љамъбаст намуда, заҳмати хонандагонро қадр кунед.
7). Арзёбӣ. Дар љараёни дарс фаъолияти таълимии хонандагонро мушоҳида намуда,
дараљаи ба салоҳиятҳо ноил гаштани онҳоро муайян кунед. Натиљаҳои фаъолияти
таълимии хонандагонро аз рўйи савол ва супоришҳои зерин арзёбї карда метавонед
(мувофиќи натиљаи арзёбии мазкур ба хонандагон бањои аъло, хуб, ќаноатбахш ва
ѓайриќаноатбахш гузошта мешавад).
қисман
Фаъолият
метавонад
наметавонад
метавонад
Дар бораи дар саноати сабук
маълумот дода метавонад?
Эљодкорона дар бораи намудњои
дастгоњи бофандагї ва ресандагї
маълумот дода метавонад?
Дар бораи касби бофанда ва
ресанда маълумоти васеъ дода
метавонад?
Хусусиятњои бодиќќатї,
якљоякунї ва таќсимоти
диќќатнокиро дар худ тарбия
карда метавонад?
ДАРСИ 3.
Мавзӯъ: «Маълумот дар бораи равандњои технологї дар саноати масолењи бинокорї»
Барнома: Равандњои технологї дар соњањои гуногуни хољагии халќи Тољикистон:
сохтмон.
Салоҳиятҳо:
 Дар бораи равандњои технологии соњаи саноат маълумоти васеъ дода метавонад.
 Дар доираи мавзӯъҳои мураккаб ғояи навро эҷод карда метавонад.
 Доир ба касбҳои гуногун маълумоти васеъ дода метавонад.
 Хусусиятњои тарбиявии фанро дарк карда онро дар амал ба таври васеъ татбиќ
карда метавонад.
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Мақсадҳои дарс:
- Дар бораи соњаи саноати масолењи бинокорї маълумоти васеъ дода тавонад.
- Истењсоли баъзе аз масолењи бинокориро эљодкорона фарќ ва тањлил карда
тавонад.
- Оид ба касби бинокор маъмумоти васеъ дода тавонад.
- Хусусиятњои тањлилии худро оид ба касбњои гуногуни бинокорї инкишоф дода
тавонад.
Таҷҳизоти зарурӣ: китоби дарсї, овезаҳои оид ба равандњои технологї дар соњаи
саноати масолењи бинокорї ва ѓайра.
Методикаи таълим: Ҳангоми банақшагирии дарс аз тавсияҳои зерин истифода бурда
метавонед.
1). Ташкили дарс: Дар ин марҳила корҳои зерин ба роҳ монда мешавад:
Тайёр намудани маводди хониш;
Ҳозир-ғоиб кардани хонандагон;
Омода намудани аҳли синф ба дарс.
2). Такрори дарси гузашта: Дарсро аз гузоштани масъала оғоз кунед. Бо саволњои
зерин ба хонандагон мурољиат кунед:
 Сохтори саноати сабук кадом муассисањоро дар бар мегирад?
 Дар ин сохторњо бо кадом масолењ кор мекунанд?
 Саноати мањаллї гуфта чиро меноманд?
 Оид ба раванди истењсолии ин саноат маълумот дињед?
3). Шиносої бо мазмуни мавзўъ: Муаллим дар тахтаи синф номи мавзўи нав
«Маълумот дар бораи равандњои технологї дар саноати масолењи бинокорї»-ро
навишта дар бораи он маълумот медињад. Муаллим метавонад дар ин лањзаи дарсї аз
усули “Чархи аќидањо” истифода намояд.
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 истифодаи 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.
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Намуна:
Масъала: «Дар бораи масолеҳи бинокорӣ чї медонед? Аќидањои худро баён кунед»

Хишти пухта

Оҳаксанг

Семент
Истеҳсоли
масолеҳи
бинокорӣ

Шифер
Лойҳои бинокорӣ
Бетон

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 гуруњї
дар ва њам дар фаъолияти дунафарї истифода бурдан мумкин аст.
Инчунин муаллим чунин маълумотро метавонад пешнињод кунад:
Ин соњаи саноат асосан барои сохтмон масолењи лозимиро истењсол менамояд.
Сохтори ин соњаро заводњои семент, комбинатњои истењсоли масолењи асбестусемент, ба монанди шифер, ѓулбањо ва ѓайра; заводњои хишт, сафоли бомпўшї,
кошинњои рўйкашкунї, заводи конструксияњои оњану бетонї, комбинатњои хонасозї,
љузъњои бетонї ва дигар омехтањоро тайёркунанда, заводњои истењсоли оњаксанг, гаљ,
комбинатњои масолењи ѓайримаъданї, заводњои истењсоли коѓазњои рўйкаш ба мисли
тол, пергамент, рубероид ва ѓайра ташкил медињад.
Саноати бинокориро соњањои саноати чўбу љангал бо масолењи чўб, муассисањои
дигар бо конструксияњои чўбин, ба мисли дару тирезањо, фаршњои тайёр ва ѓайра, соњаи
саноати химия бо масолењи рангу ороишї заводњои соњаи мошинасозї бо маснуоти
металлии гуногун ба монанди симмех, ќулф, ошиќ-маъшуќ (часпак), дигар масолењ
барои мебел; комбинати шиша бо шишаи тиреза ва дигар маснуоти шишагї таъмин
менамоянд.
Корњои сохтмон, бевосита аз тарафи муассисањои сохтмон иљро карда мешавад, ки
ба онњо трести (муассисањои) бинокорї, идорањои бинокорї, колоннањои механиконида
ва ќитъањои (участка) бинокорї мансубанд.
Истењсоли баъзе аз масолењи бинокорї :
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Истењсоли семент. Семент аз хоки махсус, ки маргел номида мешавад, аз омехтаи
як њисса хок ва се њисса оњаксангаст. Дар натиљаи пухтан дар ќўрањои ѓулбагии
даврзананда, дар њароратњои то 1400-15000С њосил карда шуда, дар хотимаи амалиёт он
осиёб (майда) карда мешавад.
Истењсоли хишти пухта. Аз хоки одї, ки пешаки элак карда мешавад, лой тайёр
карда бо новањои махсус, ки андозањои лозимиро доранд, равона карда мешавад. Аз ин
лой бо ёрии корди сими хишти ѓафсиаш зарурї бурида мешавад. Пас аз хушконидан
хиштро ба тагмонњои махсус љойгир намуда, ба ќўрањои њалќагї љойгир мекунанд. Дар
ин ќўрањо хишт дар давоми 48 соат аз њарорати паст сар карда мунтазам то нуќтањои
њарорати баланд 900-10000С њаракат мекунанд ва аз ин нуќта боз ба љойњои њарораташ
пасти ќўра рафта хунук мешавад ва аз ќўра бо ин тагмон берун оварда мешавад.
Истењсоли оњаксанг. Аз сангњои махсус дар ќўрањо дар њарорати то 10000С дар
муддати то 10-12 соат оњаксанг пухта мешавад.
Истехсоли шифер. Барои истењсоли шифер аз омехтаи асбест ва семент лой тайёр
карда, аз он бо тарзи ќолибкунии вараќањои шифер ба шакли зарурї оварда мешаванд.
Пас аз он ин вараќањо хушконида мешаванд.
Истењсоли бетон. Барои истењсоли бетон санги майдакардашуда семент ва обро
омехта карда мешаванд. Барои ин омехтакунакњои механикиро истифода мекунанд.
Истењсоли лойњои бинокорї. Онњо аз ќумњои гуногунтаркиб бо оби оњак ва семент ё
бе семент тайёр карда шуда, вобаста ба таркибашон тамѓањои гуногунро доранд. Њамин
тавр масолењи бинокории гуногун бо технологияњои гуногун тайёр карда мешавад.
Саноати сохтмон. Њамаи корњои сохтмони ба монанди сохтани сарбандњо, пойгоњњои барќї, роњи оњан, бандарњо, обанборњо, ќалъањо, роњњои мошингард, наќбњо,
хатњои метрополитен, шахтањо, комбинатњо, заводу фабрикањо, биноњои маъмурї ва
истиќоматї, пулњо, хатњои газ, нафт, љараёни барќ наќлкунанда ва ѓайра аз љониби
саноати сохтмон иљро карда мешавад. Ин соњаи сохтмон вобаста ба корњои
иљрошаванда аз техника ва технологяи гуногун истифода мебарад. Масалан, барои
сохтани роњњо, каналњо, обанборњо аз экскаватор, булдозер ва дигар мошинањои махсус
истифода менамоянд.
Барои иљрои сохтмони биноњои маъмурию истењсолї ва истиќоматї бошад аз
кранњои (љарсаќилњои) борбардор ва дигар механизмњо васеъ истифода карда мешавад.
Њама гуна амалиёт оид ба таъмини биноњо бо љараёни интиќоли барќ, нуќтањои об ва
канализатсия (шабакањои обиву корезї), газ, нуќтањои телефон ва радио, корњои
рангубор ва ороиш, системањои њавотозакунї ва ѓайра аз љониби муассисањои гуногун
ба сомон расонида мешаванд.
4). Мустањкамкунї:
 Сохтори саноати масолењи бинокорї кадом муассисањоро дар бар мегирад?
 Саноати масолењи бинокорї хочагии халќро бо чї таъмин мекунад?
 Хишти пухтаро чї тавр истењсол мекунанд?
 Барои истењсоли бетон чињо лозиманд?
 Оид ба индустрияи сохтмон маълумот дињед?
 Дар ин соња аз чї гуна техникањо ва технологияњо истифода мебаранд?
5). Дарсро љамъбаст намуда, заҳмати хонандагонро қадр кунед.
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6). Арзёбӣ. Дар рафти дарс фаъолияти таълимии хонандагонро мушоҳида намуда,
дараљаи ба салоҳиятҳо ноил гаштани онҳоро муайян кунед. Натиљаҳои фаъолияти
таълимии хонандагонро аз рўйи савол ва супоришҳои зерин арзёбї карда метавонед
(мувофиќи натиљаи арзёбии мазкур ба хонандагон бањои аъло, хуб, ќаноатбахш ва
ѓайриќаноатбахш гузошта мешавад).
Фаъолият

метавонад

қисман
метавонад

наметавонад

Дар бораи соњаи саноати масолењи
бинокорї маълумоти васеъ дода
метавонад?
Истењсоли баъзе аз масолењи
бинокориро озодона фарќ ва
тањлил карда метавонад?
Оид ба касби бинокор маъмумоти
васеъ дода метавонад?
Хусусиятњои тањлилии худро оид
ба касбњои гуногуни бинокорї
инкишоф дода метавонад?
ДАРСИ 4.
Мавзӯъ: «Маълумот дар бораи равандњои технологї дар соњаи кишоварзї»
Барнома: Равандњои технологї дар соњањои гуногуни хољагии халќи Тољикистон:
кишоварзӣ.
Салоҳиятҳо:
 Дар бораи равандњои технологии соњаи саноат маълумоти васеъ дода метавонад.
 Дар доираи мавзӯъҳои мураккаб ғояи навро эҷод карда метавонад.
 Доир ба касбҳои гуногун маълумоти васеъ дода метавонад.
 Хусусиятњои тарбиявии фанро дарк карда онро дар амал ба таври васеъ татбиќ
карда метавонад.
Мақсадҳои дарс:
- Дар бораи равандњои технологї дар соњаи кишоварзї маълумот дода тавонад.
- Дар бораи соњањои муассисањои кишоварзї эљодкорона маълумот дода тавонад;
- Дар бораи касбњои соњаи кишоварзї маълумоти васеъ дода тавонад.
- Сифатњои тањлилии худро оид ба хољагии ќишлоќ ташаккул дода тавонад.
Таҷҳизоти зарурӣ: китоби дарсї, овезањо оид ба мавзўъ.
Методикаи таълим: Ҳангоми банақшагирии дарс аз тавсияҳои зерин истифода бурда
метавонед.
1). Ташкили дарс: Дар ин марҳила корҳои зерин ба роҳ монда мешавад:
Тайёр намудани маводди хониш;
Ҳозир-ғоиб кардани хонандагон;
Омода намудани аҳли синф ба дарс.
2). Такрори дарси гузашта: Дарсро аз ба миён гузоштани масъала оғоз кунед. Бо
саволњои зерин ба хонандагон мурољиат кунед:
 Сохтори саноати масолењи бинокорї кадом муассисањоро дар бар мегирад?
 Саноати масолењи бинокорї хољагии халќро бо чї таъмин мекунад?
 Хишти пухтаро чї тавр истењсол мекунанд?
 Барои истењсоли бетон чињо лозиманд?
 Оид ба индустрияи сохтмон маълумот дињед?
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 Дар ин соња аз чї гуна техникањо ва технологияњо истифода мебаранд?
Оид ба саволҳо муҳокимаронї намуда, донишҳои аз дарсњои гузашта гирифтаи
онҳоро ба хотирашон оваред.
3). Шиносої бо мазмуни мавзўъ: Сӯҳбат дар бораи равандњои технологї дар соњаи
кишоварзї бо хонандагон сурат мегирад.
Ба сохтори ин соња (колхозњо, совхозњо) хољагињои давлатї, хољагињои коллективї,
хољагињои дењќонї, иттињодияњои гуногун, фабрикањои мурѓпарварї, хољагињои
моњидорї, гармхонањои гуногун, муассисањои зотпарварї, тухмипарварї, пойгоњњои
таљрибавї, парвариши занбўри асал, чарогоњњо, љангалњо ва ѓайра дохил мешаванд.
Инчунин ин соња њамчун комплекси агросаноатї дорои заводњои коркарди шир,
чарм, гўшт, комбинатњои ордкашї, консервбарорї, фабрикањои истењсоли тамоку,
заводи нўшокињо ва як ќатор муассисањои дигари истењсолї мебошад. Ин имконият
медињад, ки ашёи хом дар љояш ва сари ваќт коркард шуда, аз нобудшавї нигоњ дошта
шавад.
Дар шароити љумњурии мо муассисањои кишоварзї серсоња буда, зироати асосии
техникї пахта ба њисоб меравад. Ѓайр аз пахта дар љумњурї ѓалладона, картошка,
тамоку, меваю сабзавот, ангур, мевањои ситрусї ва дигар зироатњо кишт карда шуда,
чорводорї, мурѓпарварї, моњипарварї, занбуриасалпарварї, пиллапарварї ба роњ
монда шудаанд.
Дар шароити имрўза дар ин соњаи муњимми иќтисодиёти љумњурї ба истењсоли
мањсулоти кишоварзї зиёда аз 140239 адад хољагињои калон, миёна ва хурди дењќонї
(фермерї) фаъолият доранд.
Кишоварзї - яке аз соњањои асосии иќтисодии љумњурї буда истењсолоти аграрї љои
асосиро ишѓол мекунад. Кишоварзї саноатро бо ашёи хом ва ањолиро бо мањсулоти
хўрокї таъмин менамояд. Кишоварзии љањон њамагї 3 %-и сатњи хушкиро ишѓол
кардааст. Масоњати замини кишти љањон 4,6 млрд. гектарро ташкил медињад, ки аз он
1,5 га,заминњои шудгоршуда мебошад. Ин онро ифода мекунад, ки ба њар як шањрванд
ба њисоби миёна 0,3 га заминњои корамшуда мувофиќ меоянд. Масалан, дар Чин ба њар
як сари ањоли 0,09 га, дар ИМА 0,64 га, дар Россия 0,8 га , дар Тољикистон њамаги 3 %
заминњои корам рост меояд.
Дар истењсолоти кишоварзї воситаи асосии истењсолот захирањои замин ба њисоб
меравад. Дар мавриди ба таври оќилона истифода бурдани замин
мањсулоти
кишоварзї, њосилнокии зироатњо афзуда, нињоят дар ба самаранокии истењсолоти соњаи
кишоварзї оварда мерасонад.
Дар соли 2015 масоњати заминњои корам 830,6 њазор.га-ро ташкил додааст. Барои
пурра намудани маълумот оид ба таркиби майдонњои корам диаграммаи зерин оварда
шудаанд.
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Замини кишти зироатҳои кишоварзӣ
(соли 1991 масоҳати заминҳои корам 821
Ниҳолҳои
ҳазор.га)
мева ва
буттамева
13%

Токзори
гуногунсол
6%

Зироатҳои
ғалла ва
ғалладонаю
лӯбиёӣ
37%

Зироати
хӯрокии
чорво
36%

Мањсулоти
полезии
озуқавӣ
2%

Картошка
Сабзавот 2%
4%

Замини кишти зироатҳои кишоварзӣ
(соли 2015 масоҳати заминҳои корам 830,6
ҳазор.га)
Ниҳолҳои
мева ва
буттамева
17%

Токзори
гуногунсол
5%

Зироатҳои
ғалла ва
ғалладонаю
лӯбиёӣ
51%

Зироати
хӯрокии
чорво
12%
Полезии
озуқавӣ
3%

Сабзавот Картошка
5%
7%

Чї хеле, ки аз диаграммаи соли 1991 маълум аст, њиссаи зиёди заминњои корам ба
ѓалладона ва лўбиё (37%), зироати хўрокаи чорво (36%) ва боќимондаи онњо ба
заминњои мева ва буттамева (13%), токзори гуногунсол 6% ва картошкаю зироатњои
сабзавоту полезї (8%) рост меояд. Лекин солњои охир ин њолат таѓйир ёфтааст, ки
ќисми зиёди заминњоро ѓалладона ва лўбиё 51%, замини нињолњои мева ва буттамева
17% ва боќимондаи онњо зироатњои хўроки чорво 12%, токзори гуногунсол 5% ва
картошкаю зироати сабзавоту полезї 15 % ташкил додааст. Аз ин чунин хулоса
баровардан мумкин аст, ки дар солњои охир диќќати асосї ба таъмини ањолї бо
ѓалладона ва пахтакорї равона карда шудааст.
4). Мустањкамкунї. Ин лањзаи дарсї бо истифода аз бозии “Дар олами касбҳо”
гузаронида мешавад.
Ба номи касб – шарњи онро мувофиќ оваред:
Намуна:
Номњои касб:
1. Чўпон;
2. Занбўрпарвар;
3. Агроном;
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4. Мурѓпарвар;
5. Кирмакпарвар;
6. Зироаткор;
Шарњи касбњо:
А) Аз аввали бањор то охири тирамоњ машѓули кор мебошад, ќуттињои он аз тахта
сохта шудааст, асал истењсол мекунад, кораш мушкил, лекин фоидаовар аст.
Б) Тухм ва гўшти паранда истењсол мекунад, меъёри таркиби хўрокаро муайян
мекунад, донишњои химиявию физикиро бояд дошта бошад.
В) Барги тутро аз навдањо тоза карда парвариш мекунад, шуѓлаш мавсимї
мебошад, аз мањсулоти тайёркардаи ў шоњї бофта мешавад.
Г) Мавсими корњои шудгор, дарав, кишт, ѓунучин, обёрї, порудињї ва ѓайраро
медонад, дар њавои кушод фаъолият мебарад, намудњои зироати хољагии ќишлоќро
тањлил карда метавонад.
Д) Ба зироатњои соњаи кишоварзї мутахассис мебошад, мавсими кишту корро
медонад, њосилнокии зироатњоро баланд карда метавонад.
Е) Дар чарогоњњо гўсфандњоро мечаронад, шумораи онњоро зиёд мекунад,
мањсулоти гўштї ва пашм аз ў вобастагї дорад.
Љавобњо: 1-Е, 2-А, 3-Д, 4-Б, 5-В, 6-Г.
Инчунин муаллим метавонад бо саволњои зерин дониши хонандагонро мустањкам
карда метавонад.
 Сохтори кишоварзї кадом муассисањоро дар бар мегирад?
 Кишоварзї саноатро бо чї таъмин мекунад?
 Дорои истењсоли мањсулоти кишоварзї чанд намуд хољагињо машѓуланд?
 Дар шароити имрўза чї гуна хољагињо фаъолият доранд?
 Растанињои асосии кишоварзиро номбар кунед?
 Техникаи кишоварзї чї гуна вазифаро иљро мекунад?
 Химияи кишоварзї чї гуна вазифаро бар дўш дорад?
 Мувофиќи диаграммаи овардашуда дар бораи замини кишт маълумот дињед?
5). Дарсро љамъбаст намуда, заҳмати хонандагонро қадр кунед.
6). Арзёбӣ. Дар љараёни дарс фаъолияти таълимии хонандагонро мушоҳида намуда, дараљаи ба салоҳиятҳо ноил гаштани онҳоро муайян кунед. Натиљаҳои фаъолияти
таълимии хонандагонро аз рўйи савол ва супоришҳои зерин арзёбї карда метавонед
(мувофиќи натиљаи арзёбии мазкур ба хонандагон бањои аъло, хуб, ќаноатбахш ва
ѓайриќаноатбахш гузошта мешавад).
Фаъолият

метавонад

Дар бораи равандњои технологї
дар соњаи кишоварзї маълумот
дода метавонад?
Дар бораи соњањои муассисањои
кишоварзї эљодкорона маълумот
дода метавонад?
Дар бораи касбњои соњаи
кишоварзї маълумоти васеъ дода
метавонад?
Сифатњои тањлилии худро оид ба
хољагии ќишлоќ ташаккул дода
метавонад?
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қисман
метавонад

наметавонад

ДАРСИ 5.
Мавзӯъ: «Маълумот дар бораи равандњои технологї дар саноати мошинсозї»
Барнома: Равандњои технологї дар соњањои гуногуни хољагии халќи Тољикистон:
мошинсозї.
Салоҳиятҳо:
 Дар бораи равандњои технологии соњаи саноат маълумоти васеъ дода метавонад.
 Дар доираи мавзӯъҳои мураккаб ғояи навро эҷод карда метавонад.
 Доир ба касбҳои гуногун маълумоти васеъ дода метавонад.
 Хусусиятњои тарбиявии фанро дарк карда онро дар амал ба таври васеъ татбиќ
карда метавонад.
Мақсадҳои дарс:
- Дар бораи равандњои технологї дар саноати мошинсозї маълумот дода тавонад.
- Эљодкорона амалиётњои дар мошинасозї истифода мешударо тањлил карда
тавонад.
- Дар бораи касб маълумоти васеъ дода тавонад.
- Тарбияи масъулиятнокиро инкишоф дода тавонад.
Таҷҳизоти зарурӣ: китоби дарсї, слайдњо, нурафзо (проектор) овезаҳо оид ба мавзўъ.
Методикаи таълим: Ҳангоми банақшагирии дарс аз тавсияҳои зерин истифода бурда
метавонед.
1). Ташкили дарс: Дар ин марҳила корҳои зерин ба роҳ монда мешавад:
Тайёр намудани маводди хониш;
Ҳозир- ғоиб кардани хонандагон;
Омода намудани аҳли синф ба дарс.
2). Такрори дарси гузашта: Дарсро аз гузоштани масъала оғоз кунед. Бо саволњои
зерин ба хонандагон мурољиат кунед:
 Сохтори кишоварзї кадом муассисањоро дар бар мегирад?
 Кишоварзї саноатро бо чї таъмин меккунад?
 Барои истењсоли мањсулоти кишоварзиро чанд намуд хољагињо машѓуланд?
 Дар шароити имрўза чїгуна хољагињо фаъолият доранд?
 Растанињои асосии кишоварзро номбар кунед?
 Техникаи кишоварзї чї гуна вазифаро иљро мекунад?
 Химияи кишоварзї чї гуна вазифаро бар дўш дорад?
 Мувофиќи диаграммаи овардашуда дар бораи замини кишт маълумот дињед?
Оид ба саволҳо каме муҳокимаронї намуда, донишҳои аз дарсњои гузашта гирифтаи
онҳоро ба хотирашон оваред.
3). Шиносої бо мазмуни мавзўъ: Муаллим дар бораи равандњои технологї дар
саноати мошинсозї барои хонандагон маълумот медињад.
Саноати мошинсозї аз соњањои асосии хољагии халќ буда, талаботи халќро бо
маснуот ва мошинњои гуногун ќонеъ мегардонад.
Мошин ин механизм ё маљмўи механизмњои њаракатнок буда, як намуди энергияро
ба дигар намуд энергия мубаддал мекунад. ё ягон кори муфид ё фоиданокро иљро
менамояд.
Ба таркиби саноати мошинсозї њамаи муассисањое, ки бо истењсоли мошинњои
гуногун, ќисмњои онњо, асбобу, афзор, дастгоњњо, рехтањо ва дигар молњои истифодаи
умум машѓуланд, дохил мешаванд.
Мошинњо ба ду гурўњ људо карда шудаанд:
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1.Мошинњои
ибтидої

• Њаракатро аз манбаъњои табиї (сузишворї, об,
шамол,... ) мегиранд.
2.Мошинњои
дуюмин

• Њаракатро аз мошинањои ибтидої мегиранд.
1) Мошинњои ибтидої, ки њаракатро аз манбаъњои табиї (сузишворї, об, шамол,…)
мегиранд.
2) Мошинњои дуюмин, ки њаракатро аз мошинањои ибтидої мегиранд.
Инчунин мошинањо ба мошинањои энергетикї ва мошинањои технологї људо
мешаванд.
Вобаста ба соњањо мошинњо ба чунин навъњо људо мешаванд:
1. Мошинњои кишоварзї
2. Мошинњои наќлиётї
3. Мошинњо барои соњаи сохтмон
4. Мошинњои соњаи атом
5. Мошинњои соњаи компютер
6. Мошинњои дастгоњсозї
7. Мошинњои асбобсозї
8. Мошинњои наќлкунанда
9. Мошинњои истифодаи умум (барои тиб, саноати сабук,
хўрокворї, барои рўзгор ва ѓайрањо)
10. Мошинњои барои саноати маъдан
11. Мошинњои барои саноати химия
Дар соњаи мошинсозї барои кишоварзї аз мехи оддї сар карда то киштињои
кайњонї, аз белу каланд сар карда то афзорњои гуногун, аз асбобњои оддї сар карда то
асбобњои оптикии гуногун, аз рехтањо сар карда то љузъиётњои гуногунхел, аз амалиёти
сохтан шуруъ карда то амалиёти васлкунї, ородињї ва санљишї иљро карда мешаванд.
Дар мошинсозї амалиёти зерин истифода мешавад:
а) истехсоли рехтањо
б) коркарди тазъиќї
в) кафшер ва пайвандкунї
г) буридан
д) коркарди њароратї
е) коркарди электрохимиявї
ж) коркарди электрофизикавї
з) коркарди электромеханикї
и) васл ва соз намудан
к) ородињї
л) санљидан ва љо ба љо кардан
4). Усули «Кластер».
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.
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Дар марказ як мафњум, савол ё проблемаи мавзўи нав навишта мешавад. Вазифаи
хонандагон аз он иборат аст, ки маълумотњои доштаашонро оид ба он нависанд. Ин
имкон медињад, ки хонандагон њамаи андешањои баёншударо дар як љо гирд оварда, дар
баробари шунидани онњо боз ба таври 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.
Марҳилаҳои кор ҳангоми таҳияи кластер:

марҳилаи якум

– 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;

марҳилаи дуввум

– хонандагон дар атрофи мавзўъ, мафњум
ва ё калимаи асосї андешањои худро менависанд. Дар натиҷа, дар атрофи ин калима ё
ибора, ғояҳо, далелҳо, ё симоҳое, ки онро зоњир менамоянд, гирд оварда мешаванд;

марҳилаи сеюм

марҳилаи чорум

– пас аз хондани китоб, шарњи муаллим,
хонандагон ба таҳлил ва низом даровардани
кардани маводди омӯхташуда оѓоз менамоянд.
Хонандагон байни андешањо алоќаи мувофиќро барќарор намуда, онњоро вобаста ба
мазмунашон ба гуруњњо муттањид мекунанд;
– андешаҳои навишташуда, бо хатњои рост
бо мафњум, ё калимаи асосї пайваст карда мешаванд. Дар натиҷа як сохтор ба вуљуд 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 мафњуми асосиро дорад, ки дар гирди он якчанд мафњумњои ба
он тобеъ мављуд буда, ин мафумњо низ зермафњумњои ба худ тобеъро доранд.
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Кластери
сода

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

Кластерри
мураккаб

• дар маркази худ як мавњуми асосиро дорад, ки
дар гирди он якчанд мафњумњои ба он тобеъ
мављуд буда, ин мафњумњо низ зермафњумњои ба
худ тобеъро доранд.

Намунаи кластери сода:
Савол: Вобаста ба соњањо мошинњоро ба кадом навъњо људо мекунанд?
Дар бораи навъњои мошин вобаста ба соњањо њамаи фикрњо љамъ карда мешаванд.

Мошинњои
барои саноати
химия

Мошинњои
кишоварзї
Мошинњои
наќлиётї

Мошинњои
барои саноати
маъдан

Мошинњои
истифодаи умум

Мошинњо барои
соњаи сохтмон

Навъњои
мошин
вобаста ба
соњањо

Мошинњои
наќлиётї

Мошинњои соњаи
атом

Мошинњои соњаи
компютер

Мошинњои
асбобсозї

Мошинњои
дастгоњсозї

Дар натиља хонандагон:
 Оид ба мафњум, ё мушкилоти асосї љуќур андеша карда, донишњояшонро доир
ба он ба хотир меоранд;
 бо шумораи муайяни шохањо андешањояшонро баён ва зикр мекунанд;
 барои исботи андешањои худ далел меоранд;
 ќисматњои асосии маълумотро аз умумї људо мекунанд;
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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 рўи зарурат истифода бурдан мумкин аст.
5). Мустањкамкунї.
 Сохтори мошинсозї кадом муассисањоро дар бар мегирад?
 Мошинњоро ба чанд гурўњ таќсим мекунан?
 Мошинњои энергетикї гуфта чиро меноманд?
 Мошинњои технологї гуфта чиро меноманд?
 Оид ба соњаи истифодабарии мошинњо мисолњо оред?
 Дар бораи амалиёти асосии дар мошинсозї мисолњо оред?
6). Дарсро љамъбаст намуда, заҳмати хонандагонро қадр кунед.
7). Арзёбӣ. Дар љараёни дарс фаъолияти таълимии хонандагонро мушоҳида намуда,
дараљаи ба салоҳиятҳо ноил гаштани онҳоро муайян кунед. Натиљаҳои фаъолияти
таълимии хонандагонро аз рўйи савол ва супоришҳои зерин арзёбї карда метавонед
(мувофиќи натиљаи арзёбии мазкур ба хонандагон бањои аъло, хуб, ќаноатбахш ва
ѓайриќаноатбахш гузошта мешавад).
Фаъолият

метавонад

қисман
метавонад

наметавонад

Дар бораи равандњои технологї
дар саноати мошинсозї маълумот
дода метавонад?
Эљодкорона амалиётњои дар
мошинасозї истифода шавандаро
тањлил карда метавонад?
Дар бораи касби маълумоти васеъ
дода тавонад?
Тарбияи масъулиятнокиро
инкишоф дода метавонад?
ДАРСИ 6.
Мавзӯъ: «Маълумот дар бораи равандњои технологї дар соњаи саноати сўзишворї»
Барнома: Равандњои технологї дар соњањои гуногуни хољагии халќи Тољикистон:
сўзишворї.
Салоҳиятҳо:
 Дар бораи равандњои технологии соњаи саноат маълумоти васеъ дода метавонад.
 Дар доираи мавзӯъҳои мураккаб ғояи навро эҷод карда метавонад.
 Доир ба касбҳои гуногун маълумоти васеъ дода метавонад.
 Хусусиятњои тарбиявии фанро дарк карда онро дар амал ба таври васеъ татбиќ
карда метавонад.
Мақсадҳои дарс:
- Дар бораи равандњои технологї дар соњаи саноати сўзишворї маълумот дода
тавонад.
- Эљодкорона намудњои раванди технологї ва усулњои онро тањлил карда тавонад.
- Дар бораи касбњо дар саноати сўзишворї маълумоти васеъ дода тавонад.
- Ќобилияти хуби муоширатиро инкишоф дода тавонад.
Таҷҳизоти зарурӣ: китоби дарсї, слайдњо, нурафзо (проектор) овезаҳо оид мавзўъ.
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Методикаи таълим: Ҳангоми банақшагирии дарс аз тавсияҳои зерин истифода бурда
метавонед.
1). Ташкили дарс: Дар ин марҳила корҳои зерин ба роҳ монда мешавад:
Тайёр намудани маводди хониш;
Ҳозир-ғоиб кардани хонандагон;
Омода намудани аҳли синф ба дарс.
2). Такрори дарси гузашта: Дарсро аз гузоштани масъала оғоз кунед. Бо саволњои
зерин ба хонандагон мурољиат кунед:
 Сохтори мошинсозї кадом муассисањоро дар бар мегирад?
 Мошинњоро ба чанд гурўњ таќсим мекунан?
 Мошинњои энергетикї гуфта чиро меноманд?
 Мошинњои технологї гуфта чиро меноманд?
 Оид ба соњаи истифодабарии мошинњо мисолњо оред?
 Дар бораи амалиёти асосии дар мошинсозї мисолњо оред?
Доир ба саволҳо каме муҳокимаронї намуда, донишҳои аз дарсњои гузашта
гирифтаи онҳоро ба хотирашон оваред.
3). Шиносої бо мазмуни мавзўъ: Муаллим дар лексияи (маъруза) хурди худ дар бараи
равандњои технологї дар соњаи саноати сўзишворї ба хонандагон маълумот бояд
дињад. Инчунин, муаллим метавонад аз бозии «Нотиќ» истифода намуда, бо хонандагон
якљоя мавзўи навро аз худ кунанд.
Маълумоти умумї дар бораи бозї.
Озмун оид ба «Нотиќи бењтарин» дар байни ду-се хонанда гузаронидан мумкин
аст. Њар як хонанда як ќисми кўтоњи мавзўъро аз худ карда ба хонандагони синф
њамчун нотиќ баён мекунанд.
Маќсадњои бозї
А. Инкишоф додани нутќи хонанда;
Б. Истифодаи дурусти калимањо, истилоњ ва ташбењ аз тарафи хонанда;
В. Инкишофи тарбияи маънавии хонандагон.
Ќадамњои истифодаи бозї
А. Муаллим мавзўъ ва маќсади машѓулиятро эълон мекунад.
Б. Хонандагон (аз рўи хоњиш) бояд ба тахтаи синф баромада, дар назди њамсинфони
худ дар наќши «нотиќ», яъне дар як даќиќа дар бораи зарурияти њаётии омўхтани
мавзўи додашуда боварї њосил намоянд.
В. Хонандагон вазифадоранд, гуфти нотиќро бодиќќат гўш карда, маќсади нотиќро
муайян намоянд.
Намунаи истифодаи бозї:
А. Саноати сўзишворї ќисми муњимми хољагии халќро ташкил медињад ва онро бо
сузишворї таъмин менамояд. Ба таркиби саноати сузишворї соњањои нафт, ангиштсанг
ва газ дохил мешаванд, ки инњо асосан дар ќаъри замин љойгир шудаанд. Тарзи
истењсоли нафт : Нафт худ моеъи равѓанини сиёњтоби ѓализ буда, дар љойњои муайяни
ќишри замин дар чуќурињои гуногун љойгир аст, ки онро кони нафт меноманд. Барои
берун овардан чоњњо парма карда шуда, аз онњо нафт бо фишори худаш ё бо ёрии
насосњо ё бо фишори сунъї, ки бо ёрии чоњї иловагї ба нафт дода мешавад берун
меояд. Нафти хориљшуда бо ёрии ѓулбањо ба љойњои коркард ё то наќлиёти нафткашон
фиристода мешавад ва дар муассисањои нафткоркунанда бо коркарди њароратї ба
навъњо (бензин, карасин, равѓани дизелї ва ѓайрањо) људо карда мешавад.
Б. Ангиштсанг њам аз ќаъри замин бо ду роњ : бо тарзи кофтани хандаќњо (шахтањо)
ё бо тарзи бурида кушодани рўи замин то ќабати ангишт дар бурришњо (разрезњо)
берун оварда мешаванд. Татбиќи ин ё он роњи истихрољ ба захира ва чуќурии
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љойгиршавии ангишт вобаста мебошад. Агар захирањои ангиштсанг ба солњои тўлонї
кифоягї кунад (якчанд дањсолањо) ё нисбатан чуќуртар љойгир шуда бошад, он гоњ
хандаќњо, ки иншооти хеле мураккаб мебошад, кофта мешаванд. Дар њолатњои дигар ба
сатњи замин наздик будани кони ангишт рўи он кушода истихрољ карда мешавад.
Дар дараљаи пухтарасї ангиштсанг се хел мешавад :
1) антрасит-ангиштсанги хеле пухтарасида
2) ангиштсанги мўътадил
3) ангиштсанги хокистарї-нисбатан хом
В. Газ дар ќишри замин дар зери фишори баланд то 300мм ва зиёда атмосфера
дучор мешавад. Барои берун овардани он чоњњо парма карда мешавад,ки газ аз онњо бо
фишори худаш берун меояд. Пас аз тоза шудан газ ба истеъмолкунандагон ба воситаи
ѓулбањо фиристода мешавад. Барои ба ѓулбањо равон кардани миќдори зиёди газ онро
ба моеъ мубаддал менамоянд. Ѓайр аз ин, ба сифати сўзишвори торф ва вараќсангњои
сўзанда, сўзишвории сунъї-кокс низ истифода мешавад.
Дар натиља хонандагон чиро ёд мегиранд?
 Нутќи хонандагон бурро мегардад;
 Тарбияи мустаќилона љамъ намудани маводњо аз адабиёти гуногун;
 Шуурнокии хонандагон инкишоф меёбад.
5). Мустањкамкунї:
 Сохтори соњаи сўзишворї кадом муассисањоро дар бар мегирад?
 Нафтро чї тавр истењсол мекунанд?
 Ангиштро бо кадом роњњо истењсол мекунанд?
 Газро чї тавр истењсол мекунанд?
 Шумо боз кадом намуд сўзишворињоро медонед?
6). Дарсро љамъбаст намуда, заҳмати хонандагонро қадр кунед.
7). Арзёбӣ. Дар љараёни дарс фаъолияти таълимии хонандагонро мушоҳида намуда,
дараљаи ба салоҳиятҳо ноил гаштани онҳоро муайян кунед. Натиљаҳои фаъолияти
таълимии хонандагонро аз рўйи савол ва супоришҳои зерин арзёбї карда метавонед
(мувофиќи натиљаи арзёбии мазкур ба хонандагон бањои аъло, хуб, ќаноатбахш ва
ѓайриќаноатбахш гузошта мешавад).
Фаъолият

метавонад

Дар бораи равандњои технологї
дар соњаи саноати сўзишворї
маълумот дода метавонад?
Эљодкорона намудњои раванди
технологї ва усулњои онро тањлил
карда метавонад?
Дар бораи касбњо дар саноати
сўзишворї маълумоти васеъ дода
метавонад?
Ќобилияти хуби муоширатиро
инкишоф дода метавонад?
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қисман
метавонад

наметавонад

ДАРСИ 7.
Мавзӯъ: «Маълумот дар бораи равандњои технологї дар саноати энергетика»
Барнома: Равандњои технологї дар соњањои гуногуни хољагии халќи Тољикистон:
энергетика.
Салоҳиятҳо:
 Дар бораи равандњои технологии соњаи саноат маълумоти васеъ дода метавонад.
 Дар доираи мавзӯъҳои мураккаб ғояи навро ифода карда метавонад.
 Доир ба касбҳои гуногун маълумоти васеъ дода метавонад.
 Хусусиятњои тарбиявии фанро дарк карда онро дар амал ба таври васеъ татбиќ
карда метавонад.
Мақсадҳои дарс:
- Дар бораи равандњои технологї дар саноати энергетика маълумот дода тавонад.
- Эљодкорона дар бораи истењсоли љараёни барќ дар нерўгоњњо маълумот дода
тавонад.
- Дар бораи касбњо дар саноати энергетика маълумоти васеъ дода тавонад.
- Ќобилияти тањлилии худро инкишоф дода тавонад.
Таҷҳизоти зарурӣ: китоби дарсї, слайдњо, нурафзо (проектор), овезањо оид ба
мавзўъ.
Методикаи таълим: Ҳангоми банақшагирии дарс аз тавсияҳои зерин истифода бурда
метавонед.
1). Ташкили дарс: Дар ин марҳила корҳои зерин ба роҳ монда мешавад:
Тайёр намудани маводди хониш;
Ҳозир-ғоиб кардани хонандагон;
Омода намудани аҳли синф ба дарс.
2). Такрори дарси гузашта: Дарсро аз гузоштани масъала оғоз кунед. Бо саволњои
зерин ба хонандагон мурољиат кунед:
 Сохтори соњаи сўзишворї кадом муассисањоро дар бар мегирад?
 Нафтро чї тавр истењсол мекунанд?
 Ангиштро бо кадом роњњо истењсол мекунанд?
 Газро чї тавр истењсол мекунанд?
 Шумо боз кадом намуд сўзишворињоро медонед?
Оид ба саволҳо каме муҳокимаронї кунед ва донишҳои аз дарсњои гузашта
гирифтаи онҳоро ба ёдашон оваред.
3). Шиносої бо мазмуни мавзўъ: Дар ин лањзаи дарсї муаллим ба хонандагон дар
бораи равандњои технологї дар саноати энергетика маълумот медињад.
Ба таркиби энергетика соњањое дохил мешаванд, ки онњо бо истењсоли љараёни барќ
ва наќли он машѓуланд. Ба онњо пеш аз њама нерўгоњњои барќї, зерпойгоњњои
(подстансия) трансформатори баландшиддат, корњои пањнкунии љараён ва зерпойгоњњои пањнкунандаи шиддат дохил мешаванд. Якчанд нерўгоњњои барќии
минтаќањои гуногун ба як њалќаи умумї пайвасташуда системаи ягонаи энергетикиро
ташкил медињанд.
Нерўгоњњои барќї дар навбати худ якчанд намуд буда, барои истењсоли љараёни
барќ хизмат мекунанд. Онњо ба нерўгоњњои бо гармї, бо об, бо шамол ва ѓайра
коркунанда људо мешаванд. Нерўгоњњои бо гармї коркунанда дар навбати худ ба
нерўгоњњои буѓї, газї, офтобї, атомї, бо обњои зеризаминї коркунанда људо мешаванд.
Раванди истењсол ва истифодаи љараёни барќ ягона буда, захира кардани миќдори
зиёди он ѓайриимкон мебошад. Аз ин рў, нерўе, ки истењсол мешавад, бо хатњои
пањнкунанда то истеъмолкунанда барои истифода фиристода мешавад.
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Барои истењсоли љараёни барќ дар нерўгоњњо вобаста ба хели онњо мошинањои
энергетикї ба мисли трубинањо ва генераторњоро истифода мебаранд. Трубинањо бо
ёрии об, буѓ, газ ба њаракат оварда шуда, дар навбати худ генераторро, ки бо трубина
дар як тир шинонда мешавад ба њаракат меоранд.
Зерпойгоњњои трансформаторї барои баланд кардани шиддати љараён ва кам
кардани гумшавии љараён, пешгирии гармшавии ноќилњо ва дигар ќисматњои
љараёнгузар хизмат мекунанд. Дар навбати худ барои то истеъмолкунанда бурда
расонидани љараён вай бо ёрии зерпойгоњњои трансформатории пасткунандаи шиддат
то бузургињои муътадил паст карда мешавад.
4). Бозии «Калимаҳоро ҷо ба ҷо гузор!»
Маълумоти умумї дар бораи бозї
Бозии «Калимаҳоро ҷобаҷо гузор!» барои ташаккул додани хотира ва фикрронии
хонандагон ањамият дорад. Тафаккури мантиќии хонандагон инкишоф меёбад.
Маќсадњои бозї
А.Ташаккул додани хотира ва фикрронии хонандагон;
Б. Инкишоф ёфтани тафаккури мантиќии хонандагон;
В. Тарбия намудани хонандагон ба мулоњизакорї ва дурандешї.
Ќадамњои истифодаи бозї
А. Аз тарафи муаллим ба тахтаи синф љумлањои подарњаво навишта мешавад, ки
дар худ қоидаҳои асосии техникаи бехатарї њангоми кор бо мошинаи дарздӯзии пойиро
таҷассум менамояд.
Б. Ба хонандагон вазифа дода мешавад, ки аз љумлаи нодуруст љумлаи мантиќан
дурустро тартиб дињанд;
В. Хонандагон дар дафтари кории худ ҷумларо дар тартиби лозимї менависанд.
Њамин тавр такрорї ва мустаҳкамкунии маълумот доир ба мавзўи додашуда инъикос
меёбад.
Г. Ба хонандагон саволҳо дода мешавад:
Дар кадом давраи кори амалии машғулият қоидаҳои додашударо истифода бурдан
мумкин аст? (ба давраҳои саршавии кор; новобаста дар давраи фаъолияти амалї; ба
давраи охири кор)
Намунаи истифодаи бозї:
Барои истењсоли љараёни барќ хизмат мекунанд, Нерўгоњњои барќї дар навбати худ
якчанд намуд буда. (Нерўгоњњои барќї дар навбати худ якчанд намуд буда, барои
истењсоли љараёни барќ хизмат мекунанд).
Газ ба њаракат оварда шуда, трубинањо бо ёрии об, дар навбати худ генераторро,
буѓ, ки бо трубина дар як тир шинонда мешавад ба њаракат меоранд. (Трубинањо бо
ёрии об, буѓ, газ ба њаракат оварда шуда, дар навбати худ генераторро, ки бо трубина дар
як тир шинонда мешавад ба њаракат меоранд).
Барои баланд кардани шиддати љараён Зерпойгоњњои трансформаторї ва дигар
ќисматњои љараёнгузар хизмат мекунанд ва кам кардани гумшавии љараён, пешгирии
гармшавии ноќилњо. (Зерпойгоњњои трансформаторї барои баланд кардани шиддати
љараён ва кам кардани гумшавии љараён, пешгирии гармшавии ноќилњо ва дигар
ќисматњои љараёнгузар хизмат мекунанд).
Дар натиља хонандагон чиро ёд мегиранд:
А. Тафаккури мантиќии хонандагон бой мегардад;
Б. Хонандагон уњдабарої, ташаббускориро меомўзанд;
В. Диќќатнокии хонандагон инкишоф меёбад.
4). Мустањкамкунї.
 Сохтори энргетика кадом муассисањоро дар бар мегирад?
 Њалќаи (системаи ягона)энергетикиро шарњ дињед?
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 Нерўгоњњои барќї чанд хел мешаванд?
 Барои истењсоли барќ аз кадом мошинњо истифода мебаранд?
 Зерпойгоњњои трансформаторї чї гуна вазифаро иљро мекунанд?
 Оид ба нерўгоњњои барќии мамлакатамон маълумот дињед?
5). Дарсро љамъбаст намуда, заҳмати хонандагонро қадр кунед.
6). Арзёбӣ. Дар рафти дарс фаъолияти таълимии хонандагонро мушоҳида намуда,
дараљаи ба салоҳиятҳо ноил гаштани онҳоро муайян кунед. Натиљаҳои фаъолияти
таълимии хонандагонро аз рўйи савол ва супоришҳои зерин арзёбї карда метавонед
(мувофиќи натиљаи арзёбии мазкур ба хонандагон бањои аъло, хуб, ќаноатбахш ва
ѓайриќаноатбахш гузошта мешавад).
Фаъолият

метавонад
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Дар бораи равандњои технологї
дар саноати энергетика маълумот
дода метавонад?
Эљодкорона дар бораи истењсоли
љараёни барќ дар нерўгоњњо
маълумот дода метавонад?
Дар бораи касбњо дар саноати
энергетика маълумоти васеъ дода
метавонад?
Ќобилияти тањлилии худро
инкишоф дода метавонад?
ДАРСИ 8.
Мавзӯъ: «Њуљљати технологї ва тайёр кардани истењсолот»
Барнома: Њуљљати технологї ва тайёр кардани истењсолот.
Салоҳиятҳо:
 Дар бораи равандњои технологии соњаи саноат маълумоти васеъ дода метавонад.
 Дар доираи мавзӯъҳои мураккаб ғояи навро эҷод карда метавонад.
 Доир ба касбҳои гуногун маълумоти васеъ дода метавонад.
 Хусусиятњои тарбиявии фанро дарк карда онро дар амал ба таври васеъ татбиќ
карда метавонад.
Мақсадҳои дарс:
- Дар бораи њуљљатњои технологї ва тайёр кардани истењсолот маълумоти васеъ дода
тавонад.
- Эљодкорона давраи тайёр кардани масолењро тањлил карда тавонад.
- Доир ба касбњое, ки њуљљатњои технологї тартиб медињанд маълумоти васеъ дода
тавонад.
- Њангоми омўзиш зењни тези худро инкишоф дода тавонад.
Таҷҳизоти зарурӣ: китоби дарсї, слайдњо, нурафзо (проектор), овезањо оид ба
мавзўъ.
Методикаи таълим: Ҳангоми банақшагирии дарс аз тавсияҳои зерин истифода бурда
метавонед.
1). Ташкили дарс: Дар ин марҳила корҳои зерин ба роҳ монда мешавад:
Тайёр намудани маводди хониш;
Ҳозир-ғоиб кардани хонандагон;
Омода намудани аҳли синф ба дарс.
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2). Такрори дарси гузашта: Дарсро аз гузоштани масъала оғоз кунед. Бо саволњои
зерин ба хонандагон мурољиат кунед:
 Сохтори энергетика кадом муассисањоро дар бар мегирад?
 Њалќаи (системаи ягона) энергетикиро шарњ дињед?
 Нерўгоњњои барќї чанд хел мешаванд?
 Барои истењсоли барќ аз кадом мошинњо истифода мебаранд?
 Зерпойгоњњои трансформаторї чї гуна вазифаро иљро мекунанд?
 Оид ба нерўгоњњои барќии мамлакатамон маълумот дињед?
Оид ба саволҳо каме муҳокимаронї кунед ва донишҳои аз дарсњои гузашта
гирифтаи онҳоро ба хотир биоваред.
3). Шиносої бо мазмуни мавзўъ: Муаллим дар бораи њуљљати технологї, тайёр
кардани истењсолот, харитаи маршрутї ва харитаи амалиёт маълумот медињад:
Номгуй ва мазмуни њуљљати технологї бо стандарти давлатии Системаи ягонаи
њуљљати технологї муќаррар карда мешавад.
Намудњои асосии њуљљати технологї харитаи маршрутї, харитаи амалиёт, харитаи
эскизњо, дастурамали технологї, фењристи асбобу анљом мебошанд. Ду намуди аввал
дар тамоми истењсолот, охиринашон аксаран танњо дар истењсолоти алоњида ва
хурдсерсила истифода бурда мешаванд.
 Харитањои маршрутї(хати сайр);
 Харитаи амалиёт;
 Давраи тайёр кардани масолењ;
 Давраи шаклгириро;
 Давраи васлкунї;
 Тайёрии конструкторї;
 Тайёрии технологии истењсолот;
 Тайёрии ташкилию истењсолии истењсолот.
4). УСУЛИ “МИЗИ МУДАВВАР ”.
Дар «Мизи мудаввар» масъала ва савол тарзе гузошта мешавад, ки он аз ҳамаи
хонандагон ҷавоби гуногунро талаб кунад. Савол бояд мушаххас, фаҳмо ва ба мавзӯи
дарс мувофиқ бошад. Он бояд ба дараҷаи қобилияти ҳар хонанда мувофиқ бошад, то
онҳо дар ҷараёни муҳокимаи масъала иштирок карда тавонанд.
Маводди зарурӣ: лозим нест
Қадамҳо:
1. Хонандагонро ба гурӯҳҳо муттаҳид намоед.
2. Ба хонандагон барои муҳокима ва баррасӣ саволро пешниҳод кунед.
3. Ба ҳар як гурӯҳ як варақ диҳед.
4. Хонандаи аввал дар варақ ҷавоб навишта, онро бо овози баланд мехонад.
5. Хонандаи аввал варақро ба ҳамсинфи дар тарафи чапаш нишаста месупорад.
6. Хонандаи дуюм як ҷавоб навишта, онро бо овози баланд мехонад ва варақро ба
хонандаи дигар медиҳад.
7. Ҳамаи хонандагон бо навбат ҷавобро дар варақ навишта, онро бо овози баланд
мехонанд.
8. Варақ то ақидаашро навиштани хонандаи охирини гурӯҳ аз даст ба даст
гузаштан мегирад.
9. Сипас гурӯҳҳо ба муаррифии натиҷаи корашон даъват карда мешаванд.
Намуна:
Омӯзгор мепурсад:
1) Раванди технологї дар корхонањои мошинсозї чї тавр мегузарад?
Хонандаи 1: Давраи тайёр кардани масолењ;
Хонандаи 2: Давраи шаклгирї;
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Хонандаи 3: Давраи васлкунї;
Хонандаи 4: Тайёрии конструкторї;
Хонандаи 5: Тайёрии технологии истењсолот;
Хонандаи 6: Тайёрии ташкилию истењсолии истењсолот;
Саволҳои дигаре, ки омӯзгор дар ин машғулият пурсида метавонад:
2). Давраи тайёр кардани масолењро шарњ дињед?
Хонандагон фикри худро баён мекунанд. Муаллим ба хонандагон мурољиат
мекунад. Шумо ба ин розӣ ҳастед? Барои чӣ розиед? Барои чӣ розӣ нестед?
(Љавоб: Дар ин љо аз масолењи аввала ва ашёи хом масолењи љузъњои оянда тайёр
карда мешавад)
3). Дар давраи шаклгирї коргарони кадом касбњо иштирок мекунанд?
Хонандагон фикри худро баён мекунанд. Муаллим ба хонандагон мурољиат
мекунад. (Љавоб: Харрот, фрезерчї, челонгар, суфтагар)
Шумо ба ин ақида розӣ ҳастед? Барои чӣ розиед? Барои чӣ розӣ нестед?
4). Давраи васлкунї аз чанд марњила иборат аст?
Хонандагон фикри худро баён мекунанд. Муаллим ба хонандагон мурољиат
мекунад. (Љавоб: ду марњила: а) васлкунии ќисм ба ќисм, ки дар натиља ќисми
таркибии маснуоти оянда њосил мешавад; б) васлкунии умумии маснуот)
Шумо ба ин ақида розӣ ҳастед? Барои чӣ розиед? Барои чӣ розӣ нестед?
5). Тайёрии конструкторї аз чї оѓоз меёбад?
Хонандагон фикри худро баён мекунанд. Муаллим ба хонандагон мурољиат
мекунад. (Љавоб: Аз коркарди супориши техникї (ТЗ)
Шумо ба ин ақида розӣ ҳастед? Барои чӣ розиед? Барои чӣ розӣ нестед?
6). Тайёрии ташкилию истењсолии истењсолот бо чї алоќаманд аст?
Хонандагон фикри худро баён мекунанд. Муаллим ба хонандагон мурољиат
мекунад. (Љавоб: Бо тайёрии технологии истењсолот)
Шумо ба ин ақида розӣ ҳастед? Барои чӣ розиед? Барои чӣ розӣ нестед?
5). Кори амалї. Муаллим кори амалии њуљљати технологї ва тайёр кардани
истењсолотро ба хонандагон супориш медињад:
Ќадамњо:
6). Мустањкамї.
 Таъйиноти харитаи маршрутї ва амалиётї кадоманд?
 Харитаи маршрутї аз харитаи амалиётї чї фарќ дорад?
 Азхудкунии саноатии мањсулоти нав чї тавр ба амал меояд?
7). Дарсро љамъбаст намуда, заҳмати хонандагонро қадр кунед.
8). Арзёбӣ. Дар рафти дарс фаъолияти таълимии хонандагонро мушоҳида намуда,
дараљаи ба салоҳиятҳо ноил гаштани онҳоро муайян кунед. Натиљаҳои фаъолияти
таълимии хонандагонро аз рўйи савол ва супоришҳои зерин арзёбї карда метавонед
(мувофиќи натиљаи арзёбии мазкур ба хонандагон бањои аъло, хуб, ќаноатбахш ва
ѓайриќаноатбахш гузошта мешавад).
Фаъолият

метавонад

Дар бораи њуљљатњои технологї
ва тайёр кардани истењсолот
маълумоти васеъ дода метавонад?
Эљодкорона давраи тайёр кардани
масолењро тањлил карда
метавонад?
Доир ба касбњое, ки њуљљатњои
технологї тартиб медињанд
маълумоти васеъ дода метавонад?
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қисман
метавонад

Наметавонад

Њангоми омўзиш зењни тези худро
инкишоф дода метавонад.
ДАРСИ 9.
Мавзӯъ: «Системаи мошинњо ва комплекси таљњизоти технологї. Асосњои техника.
Механиконии истењсолот. Маълумоти асосї дар бораи дастгоњњои автоматї»
Барнома: Маълумот дар бораи намудњои гуногуни техникаи њозира. Техникае, ки
дар истењсолот истифода мешавад: мошинњо, асбобњо ва олотњо. Маълумот дар бораи
мошинњои њозира: принсипи кор, сохти умумї, истифодаи онњо дар соњањои гуногуни
хољагии халќ. Системаи мошинњо ва комплексњои таљњизоти технологї.
Салоҳиятҳо:
 Дар бораи равандњои технологии соњаи саноат маълумоти васеъ дода метавонад.
 Дар доираи мавзӯъҳои мураккаб ғояи навро эҷод карда метавонад.
 Доир ба касбҳои гуногун маълумоти васеъ дода метавонад.
 Хусусиятњои тарбиявии фанро дарк карда онро дар амал ба таври васеъ татбиќ
карда метавонад.
Мақсадҳои дарс:
- Дар бораи асосњои техника, механиконии истењсолот ва дар бораи дастгоњњои
автоматї маълумоти васеъ дода тавонад.
- Эљодкорона њангоми аз тарафи муаллим гузаронидани экскурсияњо ба истењсолот
намудњои мошинњоро тасниф карда тавонад.
- Дар бораи касбњои системаи мошинњо ва комплекси таљњизоти технологї
коркунанда маълумоти васеъ дода тавонад.
- Хусусиятњои бодиќќатї ва реаксияи тезро дар худ инкишоф дода тавонад.
Таҷҳизоти зарурӣ: китоби дарсї, расмњо, слайдњо, нурафзо (проектор), наворњои
таълимї дар бораи истењсолот, овезањо оид ба мавзўъ.
Методикаи таълим: Ҳангоми банақшагирии дарс аз тавсияҳои зерин истифода бурда
метавонед.
1). Ташкили дарс: Дар ин марҳила корҳои зерин ба роҳ монда мешавад:
Тайёр намудани маводди хониш;
Ҳозир-ғоиб кардани хонандагон;
Омода намудани аҳли синф ба дарс.
2). Такрори дарси гузашта: Дарсро аз гузоштани масъала оғоз кунед. Бо саволњои
зерин ба хонандагон мурољиат кунед:
 Таъйиноти харитаи маршрутї ва амалиётї кадоманд?
 Харитаи маршрутї аз харитаи амалиётї чї фарќ дорад?
 Азхудкунии саноатии мањсулоти нав чї тавр ба амал меояд?
Оид ба саволҳо каме муҳокимаронї кунед ва донишҳои аз дарсњои гузашта
гирифтаи онҳоро ба ёдашон оваред.
3). Шиносої бо мазмуни мавзўъ: Муаллим дар лањзаи баёни мавзўи нав ба
хонандагон дар бораи асосњои техника, механиконии истењсолот ва дар бораи
дастгоњњои автоматї маълумот медињад. Пешнињод карда мешавад, ки дар мавзўъњои
мазкур методи “Кейс”-ро муаллим истифода барад.
Истифодаи методи “Casе study” дар таълим. Кейс (аз англисӣ case-ҳодиса, вазъият)ин муҳокимаи вазъият ё ҳодисаи мушаххас, бозиҳои амалӣ. Дар зери мафҳуми он
технологияи таҳлили вазъияти мушаххас ё ҳодисаи хусусӣ фаҳмида мешавад. Ин метод
аз ҳалли вазъиятҳои педагогӣ ва масъалаҳои педагогӣ сарчашма мегирад. Фарқи асосии
методи кейс аз масъалаҳои педагогӣ дар он аст, ки ба он блоки барзиёдӣ ҳамроҳ карда
мешавад, масалан тавсиянома, рӯйхати адабиёт, ки мумкин аст, тадқиқотчӣ истифода
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барад. Барои таҳлили ҳодиса бояд вазъияти ҳақиқии ҳаётӣ инъикос ёбад. Ба ғайр аз он,
дар навиштаҷот бояд муаммо ё як қатор мушкилиҳои мавҷуда ё бевосита, зиддиятҳо,
масъалаҳои панњои ё ноаён барои тадқиқотчӣ ҷойдошта буданаш зарур аст. Инчунин,
соҳиб будан ба донишҳои назариявӣ лозим аст, ки барои ҳалли муаммои мушахас
истифода бурда мешавад.)
Дар раванди кор аз болои кейс аз иштирокчиён одатан ҷустуҷӯи маълумоти иловагӣ
оид ба таҳлили вазъият талаб карда мешавад. Дар охир хонандагон ҳалли шахсии худро
оид ба муаммои пешниҳодшуда дарёфт мекунанд (одатан ҳалли бисёри ҳархела) ва ба
хулосаи шахсии худ меояд.
Њоло ду мактабҳои классикӣ мавҷуд мебошад, ки ин методро ҳамчун асоси методи
амалии таълим истифода мебаранд, инҳо Гарвард (Амрико) ва Манчестр (Аврупо)
мебошанд. Дар чорчӯбаи мактаби амрикоӣ мақсади истифодаи методи кейс таълими
ҷустуҷӯӣ ҳалли дурусти ягона, мактаби авропоӣ бошад ҳалли бисёр вариантии
муамморо пешниҳод мекунад. Кейсҳои барои таълим пешниҳод шуда аз рӯйи ҳаҷм
калон мешаванд. Масалан, кейсҳои амрикоӣ 20-25 саҳифа матн ва 8-10 саҳифа расм,
авропоӣ 1,5-2 маротиба камтар.
Имрӯз методи кейс яке аз самараноктарин тарзи таълими малакаи ҳалли муаммо ба
ҳисоб меравад. Технологияи мазкур пурра интерактивӣ мебошад, чунки сараввал
хонандагонро дар раванди муносибатҳои субъект-субъективӣ дохил мекунад ва
хонандагонро ба фаъолнокӣ, ташаббускорӣ, мустақилӣ, ҳуқуқӣ ба ҳар кас баён
намудани нуқтаи назари шахсӣ ҳидоят мекунад. Аммо, аз ҳама асосӣ дар он ба ҳисоб
меравад, ки муносибати додашуда аз доираи муҳити таълимӣ мебарояд ва дар соҳаи
донишҳои мазкур шавқ ва сабабҳои касбӣ ва шавқро ташаккул медиҳад.
Ғояи методи кейс (методи таълими вазъиятӣ) бисёр сода мебошад (20)
- Метод барои гирифтани дониш аз рӯйи фанҳое, ки ба саволҳои гузошташуда
ҷавобҳои ҳаммаъно надоранд ва гирифтани ҷавобҳои варианти бисёри ҳалли онро
доранд; вазифаи тадрис дар ин ҳолат аз нақшаи классикӣ берун мебарояд ва ба
гирифтани муаммои ягона набуда нигаронида шудааст.
- Такя дар таълим бо соҳиб будани донишҳои тайёр ва коркарди он ба офаридани
таълимдиҳанда ва таълимгиранда гузошта мешавад; дар ин ҷо фарқи принсипиалии
методи кейс аз методикаи анъанавии ҳалли вазифаҳои педагогӣ мебошад: донишҷӯ аз
рӯйи мазмуни кор бо дигар донишҷў ва дар раванди мубоҳисаи муаммо бо муаллим низ
баробарҳуқуқ мебошад.
- Натиҷаи истифодаи методи кейс на фақат дониш, балки малакаи фаъолияти касбӣ,
яъне салоҳиятнокӣ, ки дар раванди ҳалли кейс ташаккул меёбад ба ҳисоб меравад.
- Технологияи истифодаи методи кейс чунин мебошад:модели вазъияти мушаххас,
ки дар ҳаёт ҳақиқатан, яъне њолат ташаккул меёбад, ки мумкин аст дар фаъолияти касбӣ
дар ҳақиқат ба вуҷуд меояд, коркард карда мешавад. Дар ин ҳолат дар кейс маҷмӯи он
донишҳо ва салоҳиятҳо, ки гирифтани он барои донишҷӯён зарур мебошад, инъикос
меёбад.
- Дар раванди ҳалли методи кейс фикркунӣ, вазъияти касбӣ, гузаришҳои ҳаётӣ,
ҷаҳонбинии касбӣ ба вуҷуд меояд.
- Истифодаи методи кейс дар машғулиятҳои амалӣ хонандагонро маҷбур мекунад,
ки на фақат тарафҳои берунии вазъиятро чуқур омӯзанд, балки малакаи таълимро бо
воситаи фаъолият истифода баранд.
Бунёди кейс ҳозир актуалӣ ва маъмул мебошад ва пеш аз ҳама ба ташаккули касбии
муаллими оянда равона гардидааст. Ин технология дар таълими касбӣ васеъ истифода
бурда мешавад, аммо, масалан дар синфҳои болоии мактаб низ истифода бурдан и он
имконпазир аст.
Хулоса, методи кейс ҳамчун технологияи ташаккули таффакур, ки дар чаҳорчӯбаи
салоҳиятнокӣ фикр ва амал карданро имкон медиҳад, баромад мекунад ва инчунин
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иқтидори эҷодиро инкишоф медиҳад. Амалҳо дар кейс ё дар навиштаҷот (дар он вақт
натиҷа ва самаранокии онро фикр карданро талаб мекунад), ё онҳо бояд сифати тарзи
ҳалли муамморо пешниҳод кунанд. Дар натиҷа бояд модели ҳаракатҳои амалиро
ташаккул диҳанд.
Истифодаи методи кейс ҳоло фақат бо таълим маҳдуд нашудааст, онро чун методи
тадқиқотӣ низ фаъол истифода мебаранд. Самаранокӣ дар он аст, ки онро бо дигар
методҳои таълим осон алоқа кардан мумкин аст.
Шартан чунин намудҳои кейсро фарқ мекунанд: кейсҳои амалӣ, кейсҳои таълимӣ,
кейсҳои илмӣ тадқиқотӣ.
Вазифаи асосии кейси амалӣ дар ҷузъан ва пурра вазъияти ҳаётиро нишон додан
мебошад. Кейсҳои додашуда бояд ба қадри ҳол вазъият ё ҳодисаро ҳақиқӣ инъикос
намоянд.
Мақсади кейси додашуда коркарди донишҳои назариявӣ дар инъикос ба вазъияти
амалӣ мебошад. Ин кейс модели вазъияти амалиро бунёд мекунад. Мазмуни асосии он
дарккунии ҳаёт ва соҳиб шудани қобилият ба фаъолияти мувофиқ ба ҳисоб меравад.
Бидуни он, ки ҳар як кейс функсияи таълимиро дорад, дараҷаи ифодаи онҳо гуногун
мебошад. Кейси функсияи таълимии бартаридошта кейси таълимӣ номгузорӣ шудааст.
Он вазъиятҳои якхела, ки тез-тез дар ҳаёт вомехӯранд ва бо он бечунучаро дар раванди
фаъолияти касбии худ мутахассис дучор мешавад, инъикос медиҳад. Чуноне, ки дар
кейси таълимӣ дар ҷои аввал масъалаҳои таълимӣ ва тарбиявӣ меистад, то ин унсури
асосӣ ҳангоми инъикоси вазъият пешниҳод мекунад. Сюжет, муаммо ва вазъият дар ин
ҷо ҳақиқӣ намебошад, (аз таҷриба) лекин, онҳое, ки дар ҳаёт дучор шудан мумкин аст.
Онҳо ҷузъҳои асосӣ ва ҳақиқии ҳаётиро тавсиф мекунанд.
Ин ҳам барои кейси илмӣ-тадқиқотӣ мувофиқ мебошад. Мазмуни асосии он чун
модел барои гирифтани донишҳои нав дар бораи вазъият ва рафтор кардан иборат
мебошад. Омили таълимии он ба таълими малакаҳои тадқиқотҳои илмӣ бо воситаи
методи моделиронӣ равона карда шудааст. Ин кейс аз рӯйи принсипи бунёди модели
тадқиқотӣ сохта мешавад.
Дар поён асосан кейсҳои таълимӣ оварда шудааст. Чунин кейсҳо ба фаҳмиши
вазъият ва таҳлил карда тавонистан, омӯхтани сабаб ва ба амалойӣ, пешниҳод оиди
ислоҳи вазъият равона карда шудааст. Ҷоиз аст, ки ҳамаи вазъиятро таҳлил намудан
номумкин аст, лекин ба вазъиятҳои якхела дучор шудан мумкин аст, ки таҳлили он
сабаб аз мушкилиҳои ба вуҷуд баромаданро дорад.
Методи кейс дар педагогика. Чун қоида, кейс чунин омилҳоро дар бар мегирад:
 вазъият-ҳодиса, муаммо, таърих аз ҳаёти ҳақиқӣ;
 матни вазъият- хронологӣ (солнома), таърихӣ, матни ҷой, хусусиятҳои ҳаракат ё
иштирокчиёни вазъият;
 шарҳи вазъият, ки аз тарафи муаллиф баён карда мешавад;
 саволҳо ё вазифа барои кор бо кейс;
 замима
Давраҳои коркарди кейс
 муайян намудани ҷои кейс дар низоми мақсадҳои маълумотӣ;
 ҷустуҷӯи низоми қоидаҳо, ки бевосита ба мавзӯи кейс алоқаманд мебошад;
 сохтан ё интихоби модели вазъият;
 ташкил намудани навиштаҷоти вазъият ва роҳҳои ҳалли он;
 ҷамъ намудани маълумоти иловагӣ;
 тайёр намудани матни охирин;
 муаррифии кейс, ташкили мубоҳиса.
Давраҳои ҳалли кейс
 Давраи якум: шиносоӣ бо вазъият, хусусияти он.
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 Давраи дуюм: ҷудо намудани муаммоҳои асосӣ, ҷудо намудани омилҳо ва
шахсоне, ки дар ҳақиқат таъсир расонида метавонанд.
 Давраи сеюм: пешниҳоди нуқтаи назар ё мавзӯъ барои методи “ангезиши зеҳн”
 Давраи чорум: таҳлили оқибати ҳалли ин ё он масъала, ки қабул карда шудааст.
 Давраи панҷум: пешниҳоди як ё якчанд вариантҳои ҳалли кейс (амалҳои
пайдарпай), нишондод барои ба қадри имкон ба вуҷуд омадани муаммо, инчунин ба
механизми пешгирии онҳо ё ҳалли он.
Методи кейс имкониятҳои бисёр васеи маълумотӣ дорад. Гуногунии натиҷаҳо, ки
ҳангоми истифодаи методи кейс мумкин аст гирифта шавад ва ба ду гурӯҳ ҷудо
мешавад: натиҷаҳои таълимии натиҷаҳо, ки бо омӯзиши дониш ва малака алоқаманд
мебошанд ва натиҷаҳои таълимӣ- натиҷаи ҳамкорӣ ва амалӣ гардонидани мақсади
таълимии шахсӣ.
Хулоса, кейси хуб ҷустуҷӯи муносибатҳои навро таълим медиҳад, зеро ки ҳалли
дурусти ягона надорад. Ҳал якчандто шуданаш имкон дорад. Ба ғайр аз ин ба коркарди
тафаккури новобаста, яъне на фақат малакаи ҷустуҷӯӣ, балки салоҳиятнокии касбиро
инкишоф медиҳад.
Лексияи хурди омўзгор чунин маълумотњоро дар бар гирифта метавонад. Асосњои
техникаи њозираро мошинњо ташкил медињанд. Мошинњо вобаста ба он ки кадом корро
иљро мекунанд, ба мошинњои энергетикї (трубина, муњаррики дарунсўз, муњаррики
барќї, генераторњои барќї ва ѓ.), мошинњои корї, аз љумла технологї (дастгоњ, тухмпошак ва ѓ.), наќлиётї (њавопаймо, автомобил, чархбол, дучарха ва ѓайра), мошинњои
иттилоотї (арифмометри оддї то компютер) људо мешаванд. Дар истењсолоти њозира
тамоми намудњои мошинњои номбардашуда истифода мешаванд.
Мошинњо ва механизмњо мењнати дастиро иваз карда, инсонро аз иљрои амалиёти
вазнину хастакунанда озод мекунанд, њосилнокии мењнат, сифати мањсулотро баланд
мебардоранд. Истифодаи мошин ва механизмњо дар раванди истењсолот механиконии
истењсолот номида мешавад.
Механиконї имкон дорад љузъї бошад, ки ин сурат амалиёти људогонаи технологї
механиконида мешавад ва њиссаи зиёди мењнати дастї боќї мемонад. Чунончи, мењнати
коргар, ки баъд аз тайёр кардани љузъи мошин ё механизм дар дастгоњи харротї
(мошин) онро ба анбор месупорад, љузъан механиконида шудааст.
Воситаи самарабахш такмил додани истењсолот механикони комплексї мебошад.
Дар ин маврид мењнати дастї дар давоми тамоми раванди истењсолї бо мењнати
мошинї иваз мешавад.
Мошинњои технологї вобаста ба намуди равандњои мушаххаси технологї, ки барои
ба амал баровардани онњо истифода мешаванд, фарќ мекунанд. Масалан, барои
коркарди масолењ ва љузъњои металлї дар мошинсозї (ва дар як ќатор соњањои дигар)
бо роњи буридан чунин мошинњои технологии нињоят маъмул, монанди дастгоњњои
металлбуррї истифода бурда мешаванд.
Мошинањои муттасил амалкунанда конвейерњое мебошанд, ки суръати онњо бо
тартиби раванди истењсолї муайян карда мешавад. Конвейерњои тасмагї бештар пањн
шудаанд, ки тасмаи резинї ё пўлодї дар болои ѓилдиракча њаракат мекунад ва бо ёрии
тасма бор ба масофаи зиёд бурда мешавад. Чунин типи конвейерњо дар саноати
соатсозї, асбобсозї, радиоэлектронї, хўрокворї, пойафзолбарорї, дўзандагї ва як
ќатор соњањои дигари саноат истифода мешавад.
Автомат1 дастгоњ ё маљмуи дастгоњест, ки аз рўи барномаи муайян, бе иштироки
бевоситаи инсон дар раванди њосил кардан, таѓир додан, интиќол ва таќсим (истифода)
кардани энергия, масолењ ва ахбор тамоми амалиётро иљро мекунад. Ба автомат
барнома мумкин аст мувофиќи сохти он муайян карда шавад (соат, автоматњои садо) ё
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аз муњити берун ба намуди перфокарта, перфолента ва ѓайра (дастгоњњо бо идоракунии
барномавии раќамдор, мошинањои њисоб) дохил шавад.
Объекти танзимшавандаи
раванди технологї

Датчикњо. Дастгоњњои
хабардињанда
Узви танзимкунанда

Дастгоњи
супоранда

Дастгоњи
муќоисакунанда

Дастгоњи идоракунанда

Механизми иљрокунанда

4). Кори амалї. Муаллим ба хонандагон кори амалиро супориш медињад.
Ќадамњо:
1. Дар корхонаи базавї бо роњи такмил додани мошинњои техникї (металлкоркунї,
бофандагї, чўбкоркунанда ё дастгоњи дигар) шинос шавед.
2. Дар ваќти экскурсияњои истењсолї ба корхонањои соњањои гуногуни саноат ва
кишоварзї ба таъйиноти мошинњои мухталиф (технологї ва наќлиётї) ва наќши онњо
дар механиконии раванди истењсолот диќќат дињед.
3. Дар бораи механиконї (автоматони )-и 2-3 амалиёти технологї дар корхонаи
базавї њикоя кунед.
5). Мустањкамкунї.
 Мошинњо аз дигар воситањои техникие, ки дар истењсолт ва рўзгор истифода
мешаванд, бо чї фарќ мекунанд?
 Мошинњоро вобаста ба таъйиноти онњо чї тавр тасниф кардан мумкин аст?
 Мошинњоеро ки дар рўзгор истифода мешаванд, ба кадом гурўњњо мансуб кардан
мумкин аст?
 Дар корхонаи базавї мошинњо барои таљњизонидани раванди технологї
истифода мешаванд. Мисолњо биёред.
 Ќисмњои асосии ягон мошинро номбар кунед ва таъйиноти онро фањмонед.
 Барои назорат кардани бузургињои технологии мањсулоти истењсолшаванда дар
корхонаи базавї кадом воситањои техникї ёрї мерасонанд? Мисолњо биёред.
 Механиконии истењсолот аз чї иборат аст?
 Механиконии љузъї аз механиконии комплексї чи фарќ дорад?
 Дар корхонаи базавии мактаби шумо кадом мошинњои технологї истифода
мешаванд?
 Мошину механизмњои борбардору наќлиётиро, ки механиконии истењсолотро
дар корхонаи базавї таъмин мекунанд, номбар кунед.
 Истифодаи дастгоњњои автоматии муњофизатиро дар зиндагї ва дар корхонањое,
ки дар ваќти экскурсия дар онњо будед, мисол биёред.
 Аз рўи наќша принсипи амали танзимкунандањои автоматиро шарњ дињед.
Таъйиноти функсионалии элементњои људогонаи он аз чї иборат аст?
6). Дарсро љамъбаст намуда, заҳмати хонандагонро қадр кунед.
7). Арзёбӣ. Дар рафти дарс фаъолияти таълимии хонандагонро мушоҳида намуда,
дараљаи ба салоҳиятҳо ноил гаштани онҳоро муайян кунед. Натиљаҳои фаъолияти
таълимии хонандагонро аз рўйи савол ва супоришҳои зерин арзёбї карда метавонед
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(мувофиќи натиљаи арзёбии мазкур ба хонандагон бањои аъло, хуб, ќаноатбахш ва
ѓайриќаноатбахш гузошта мешавад).
Фаъолият

метавонад

қисман
метавонад

Наметавонад

Дар бораи асосњои техника,
механиконии истењсолот ва дар
бораи дастгоњњои автоматї
маълумоти васеъ дода метавонад?
Эљодкорона њангоми аз тарафи
муаллим гузаронидани
экскурсияњо ба истењсолот
намудњои мошинњоро тасниф
карда метавонад?
Дар бораи касбњои системаи
мошинњо ва комплекси таљњизоти
технологї кор мекунанд
маълумоти васеъ дода метавонад?
Хусусиятњои бодиќќатї ва
аксуламали тезро дар худ
инкишоф дода метавонад?
ДАРСИ 10.
Мавзӯъ: «Иќтисодиёт ва ташкили истењсолот. Маълумоти умумї дар бораи
иќтисодиёти истењсолот. Ташкили мењнат дар корхона»
Барнома: Шиносої бо иќтисодиёт ва ташкили истењсолот дар мисоли корхонањои
базавї ва дигар корхонањои мањаллї: банаќшагирї, ташкили љои кор, интизоми
мењнат ва истењсолот, њосилнокии мењнат, сарфаи масолењ, энергия, муноситати
эњтиёткорона ба техника, бамеъёрдарорї ва додани музди мењнат, њисоби хољагї,
шаклњои ташкили мењнат.
Салоҳиятҳо:
 Дар бораи равандњои технологии соњаи саноат маълумот дода метавонад.
 Дар доираи мавзӯъҳои мураккаб ғояи навро эҷод карда метавонад.
 Доир ба касбҳои гуногун маълумоти васеъ дода метавонад.
 Хусусиятњои тарбиявии фанро дарк карда онро дар амал ба таври васеъ татбиќ
карда метавонад.
Мақсадҳои дарс:
- Дар бораи иќтисодиёт, ташкили истењсолот ва ташкили мењнат дар корхона
маълумоти васеъ дода тавонад.
- Њосилнокии мењнати худро эљодкорона дар устохонањои таълимии мактаб њисоб
карда тавонад.
- Дар бораи касбњои вобаста ба соњаи иќтисодиёт, ки дар истењсолот кор мекунанд
маълумоти васеъ дода тавонад.
- Муноситати эњтиёткоронаи худро нисбат ба техника ташаккул дода тавонад.
Таҷҳизоти зарурӣ: китоби дарсї, расмњо, слайдњо, нурафзо (проектор), наворњои
таълимї дар бораи истењсолот, овезањо оид ба мавзўъ.
Методикаи таълим: Ҳангоми банақшагирии дарс аз тавсияҳои зерин истифода бурда
метавонед.
1). Ташкили дарс: Дар ин марҳила корҳои зерин ба роҳ монда мешавад:
Тайёр намудани маводди хониш;
Ҳозир-ғоиб кардани хонандагон;
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Омода намудани аҳли синф ба дарс.
2). Такрори дарси гузашта: Пурсиши вазифаи хонагї бо истифода аз бозии “Занҷир”
гузаронида мешавад. Ба ду зергурўњ варақа бо саволҳо тақсим карда мешавад. Мизи
якум саволи 1, мизи дуюм саволи ду. Кадоме аз зергурўњњо дуруст ҷавоб диҳад, ҳамон
зергурўњ ғолиб дониста мешавад. Кадоме аз зергурўњҳо ҷавоби нодуруст медиҳанд ё
ҷавобро намедонанд хат кашида мешавад - занљир канда мешавад.
Ба зергурўњи якум:
 Мошинњо аз дигар воситањои техникие, ки дар истењсолт ва рўзгор истифода
мешаванд, бо чї фарќ мекунанд?
 Мошинњоро вобаста ба таъйиноти онњо чї тавр тасниф кардан мумкин аст?
 Мошинњоеро ки дар рўзгор истифода мешаванд, ба кадом гурўњњо мансуб кардан
мумкин аст?
 Дар корхонаи базавї мошинњо барои таљњизонидани раванди технологї
истифода мешаванд. Мисолњо биёред.
 Ќисмњои асосии ягон мошинро номбар кунед ва таъйиноти онро фањмонед.
 Барои назорат кардани бузургињои технологии мањсулоти истењсолшаванда дар
корхонаи базавї кадом воситањои техникї ёрї мерасонанд? Мисолњо биёред.
Ба зергурўњи дуюм:
 Механиконии истењсолот аз чї иборат аст?
 Механиконии љузъї аз механиконии комплексї чи фарќ дорад?
 Дар корхонаи базавии мактаби шумо кадом мошинњои технологї истифода
мешаванд?
 Мошину механизмњои борбардору наќлиётиро, ки механиконии истењсолотро
дар корхонаи базавї таъмин мекунанд, номбар кунед.
 Истифодаи дастгоњњои автоматии муњофизатиро дар зиндагї ва дар корхонањое,
ки дар ваќти экскурсия дар онњо будед, мисол биёред.
 Аз рўи наќша принсипи амали танзимкунандањои автоматиро шарњ дињед.
Таъйиноти функсионалии элементњои људогонаи он аз чї иборат аст?
3). Шиносої бо мазмуни мавзўъ: Муаллим дар лексияи хурди худ дар бораи
иќтисодиёт, ташкили истењсолот ва ташкили мењнат дар корхона маълумот медињад.
Њалли вазифањои тезонидани тараќќиёти иљтимоию иќтисодии мамлакат, афзоиши
некўањволии одамон њарљониба баланд бардоштани самаранокии истењсолотро талаб
мекунад. Баланд бардоштани самаранокии истењсолот, яъне бо харљї камтарин ба даст
овардани натиљањои баландтарини хољагї мебошад. Ин дар навбати худ чунин маъно
дорад, ки хољагиро бояд чунон пеш бурд, ки њар як сомонї ба истењсолот гузошташуда,
яъне маблаѓи барои ашёи хом, сарфшуда натиљаи бештар дињад.
Ду роњи тараќќиёти истењсолот мављуд аст : экстенсивї ва интенсивї. Роњи аввал аз
њисоби зиёд кардани миќдори корхонањо, сехњо ва ќитъањои онњо, замини кишт, љалб
кардани ќувваи нави коргарї, масолењ ва ѓайра васеъ кардани истењсолот мебошад.
Роњи дуюм – ба даст овардани њамон натиља аз њисоби истифодаи технология, техникаи
мукаммалтар, ташкили бехтарї истењсолот, мустањкам кардани интизом, истифодаи
сарфаю сариштакоронаи захирањои мављуда мебошад.
Бо тамоми тараќќиёти пешинаи хољагии халќ мамлакат барои интенсивонии
њамаљонибаи истењолот заминањи зарурии объективї барпо карда шуда буданд:
иќтидори афзудаи иќтисодї, вусъати тадќиќоти илмї, тайёр кардани кадрњои
баландихтисоси коргарї, мутахассисон, олимон, роњбарони хољагї.
Ваќти корї ченаки муњимтарини сарфи мењнат мебошад. Самаранокии сарфи
мењнат њосилнокии мењнат мебошад. Вай бо миќдори мањсулот, ки дар воњиди ваќт
истењсол шудааст, ифода меёбад.
Њосилнокии мењнат ба омилњои бисёр вобаста аст: ба љорї кардани техникаи нав ва
технологияи пешќадам, кам кардани талафи ваќти кор аз њисоби ташкили бехатари кор,
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мустањкам кардани интизоми мењнат, баланд бардоштани ихтисоси кормандон ва
ѓайра.
Баланд бардоштани њосилнокии мењнат омили асосии афзоиши иќтисодї, баланд
бардоштани некўахволии халќ мебошад.
Барои он ки истењсоли мунтазами мањсулот ба чунин миќдор ва сифате, ки барои
љамъият зарур аст, таъмин шавад, раванди истењсолот дар корхона бояд дуруст
ташкил гардад.
Ќисми муњимтарини таркибии истењсолот ташкили илмии мењнат мебошад. Дар
доираи корхонаи људогона вай инњоро пешбинї мекунад: љорї кардани шаклњои
оќилонаи таќсимот ва кооперативонии мењнат, бењтар кардани ташкил ва
хизматрасонии љои кор, омўхтан ва пањн кардани тарзу усулњои пешќадами мењнат,
бењтар кардани тайёрї ва баланд бардоштани ихтисоси кадрњо, такмили
бамеъёрдарорї ва музди мењнат, бењтар кардани шароити мењнат, мустањкам кардани
интизом ва тарбияи муносибати бошуурона ва эљодї ба мењнат.
Ташкили мењнат инфиродї ва коллективї, гурўњї шуда метавонад. Барои истењсолот
пеш аз њама шаклњои коллективии ташкили мењнат хос аст. Аз онњо шакли бригадавии
ташкили мењнат аз њама самарабахш мебошад. Дар сурати чунин ташкили мењнат аксар
пудрати бригадавиро ба кор мебаранд. Меъёри ваќт – ваќте ки ба тайёр кардани
воњиди мањсулот ё иљрои як амалиёт муќаррар карда шудааст. Меъёри ваќт ба њисоби
соат, даќиќа, сония муайян карда мшавад.
Меъёри коркард - миќдори мањсулот (ба њисоби тонна, метр, дона ва ѓайра) ё
амалиёт, ки бояд коргар дар воњиди ваќт ба љо оварад. Ин меъёр мумкин аст ба
фосилањои мухталифи ваќт (соат, баст, моњ) муќаррар карда шавад.
Ташкили дурусти фазои корї ба вуљуд овардани шароити хеле мусоидро барои кор
дар назар дорад. Њавои тоза, њарорати мувофиќ, рўшноии дуруст ва ранги ашёи атроф,
набудани садову овозњо, рељаи оќилонаи кор барои кайфияти хуби одам, кам кардани
хастагиву мондашавї, пас барои зиёд кардани њосилнокии мењнат заруранд.
4). Кори амалї. Муаллим ба хонандагон кори амалиро супориш медињад.
Ќадамњо:
1. Њосилноки мењнати худро дар маркази таълими истењсолї (устохонаи таълимии
мактаб) њисоб кунед.
2. Њолати љои кории худро тањлил кунед.
5). Мустањкамкунї.
 Фарќи ба таври пайваста ва экстенсивї пеш бурдани хољагї аз чї иборат? Барои
чї дар мамлакат мо роњи интенсивонии истењсолот пеш гирифта шудааст?
 Арзиши аслии мањсулот аз чї таркиб меёбад? Инро дар мисоли маснуот
мушаххас шарњ дихед. Усулњои имконпазири кам кардани арзиши аслии маснуотро
номбар кунед.
 Дар маркази таълимии истењсолї рељаи сарфакорї чї тавр ба амалї ё тадбиќ
мешавад?
 Ташкили илмии мењнат чист? Нуќтањои асосии онњо дар мисоли КТИ, сехи
таълимї, корхонаи базавї шарњ дињед.
 Моњияти шаклњои коллективонаи ташкили мењнат аз чї иборат?
 Дар корхонаи базавии мактаби Шумо, дар комбинати таълими истењсолї, сехи
таълими истењсолї кадом бригадањо кор мекунанд?
 Фарќи байни шаклњои музди мењнати корбайъ ва ваќтбайъ аз чї иборат аст?
Барои додани музди мењнати шумо дар КТИ, сехи таълимї, дар корхона кадом шакли
музди мењнат кор фармуда мешавад? Оё коэффитсенти иштироки мењнати дар КТИ, сех,
корхонаи шумо истифода бурда мешавад?
6). Дарсро љамъбаст намуда, заҳмати сањми гузоштаи хонандагонро қадр кунед.
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7). Арзёбӣ. Дар љараёни дарс фаъолияти таълимии хонандагонро мушоҳида намуда,
дараљаи ба салоҳиятҳо ноил гаштани онҳоро муайян кунед. Натиљаҳои фаъолияти
таълимии хонандагонро аз рўйи савол ва супоришҳои зерин арзёбї карда метавонед
(мувофиќи натиљаи арзёбии мазкур ба хонандагон бањои аъло, хуб, ќаноатбахш ва
ѓайриќаноатбахш гузошта мешавад).
Фаъолият

метавонад

қисман
метавонад

наметавонад

Дар бораи иќтисодиёт, ташкили
истењсолот ва ташкили мењнат дар
корхона маълумоти васеъ дода
метавонад?
Њосилнокии мењнати худро
эљодкорона дар устохонањои
таълимии мактаб њисоб карда
метавонад?
Дар бораи касбњои вобаста ба
соњаи иќтисодиёт, ки дар
истењсолот кор мекунанд
маълумоти васеъ дода метавонад?
Муноситати эњтиёткоронаи худро
нисбат ба техника ташаккул дода
метавонад?
ДАРСИ 11.
Мавзӯъ: «Прогресси илмию техникї дар истењсолот. Роњњои асосии тезонидани
прогресси илмию техникї. Масолењи нав ва технологияи њозира»
Барнома: Самтњои прогресси илмию техникї: ба вуљуд овардани масолењи
конструксионї ва дигар масолењњо.
Салоҳиятҳо:
 Дар бораи равандњои технологии соњаи саноат маълумоти васеъ дода метавонад.
 Дар доираи мавзӯъҳои мураккаб ғояи навро эҷод карда метавонад.
 Доир ба касбҳои гуногун маълумоти васеъ дода метавонад.
 Хусусиятњои тарбиявии фанро дарк карда онро дар амал ба таври васеъ татбиќ
карда метавонад.
Мақсадҳои дарс:
- Дар бораи роњњои асосии тезонидани прогресси илмию техникї, масолењи нав ва
технологияи њозира маълумоти васеъ дода тавонад.
- Ду – се раванди истењсолї ё амалро дар корхонањое, ки дар ваќти экскурсияи
истењсолї ба онњо хонандагон рафта буданд, эљодкорона тањлил карда тавонад.
- Оид ба он касбњое, ки ба ихтироъ кардани масолењи нав вобаста мебошад
маълумоти васеъ дода тавонад.
- Хусусиятњои мушоњидакории худро ташаккул дода тавонад.
Таҷҳизоти зарурӣ: китоби дарсї, расмњо, слайдњо, нурафзо (проектор), наворњои
таълимї, овезањо оид ба мавзўъ.
Методикаи таълим: Ҳангоми банақшагирии дарс аз тавсияҳои зерин истифода бурда
метавонед.
1). Ташкили дарс: Дар ин марҳила корҳои зерин ба роҳ монда мешавад:
Тайёр намудани маводди хониш;
Ҳозир-ғоиб кардани хонандагон;
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Омода намудани аҳли синф ба дарс.
2). Такрори дарси гузашта: Дарсро аз гузоштани масъала оғоз кунед. Бо саволњои
зерин ба хонандагон мурољиат кунед:
 Фарќи ба таври интенсивї ва экстенсивї пеш бурдани хољагї аз чї иборат?
Барои чї дар мамлакат мо роњи интенсивонии истењсолот пеш гирифта шудааст?
 Арзиши аслии мањсулот аз чї таркиб меёбад? Инро дар мисоли маснуот
мушаххас шарњ дихед. Усулњои имконпазири кам кардани арзиши аслии маснуотро
номбар кунед.
 Дар маркази таълимии истењсоли рељаи сарфакорї чї тавр ба амал бароварда
мешавад?
 Ташкили илмии мењнат чист? Нуќтањои асосии онњо дар мисоли КТИ, сехи
таълимї, корхонаи базавї шарњ дињед.
 Моњияти шаклњои коллективонаи ташкили мењнат аз чї иборат?
 Дар корхонаи базавии мактаби Шумо, дар комбинати таълими истењсолї, сехи
таълими истењсолї кадом бригадањо кор мекунанд?
Оид ба саволҳо каме муҳокимаронї намуда, донишҳои аз дарсњои гузашта гирифтаи
онҳоро ба хотирашон оваред.
3). Шиносої бо мазмуни мавзўъ: Лексияи хурди омўзгор оид ба прогресси илмию
техникї дар истењсолот, роњњои асосии тезонидани прогресси илмию техникї ва
масолењи нав ва технологияи њозира сурат мегирад.
Тезонидани прогресси илмию техникї масъалаи асосии сиёсати иќтисодии њукумат
мебошад. Вазифаи муњимтарин бо суръат ва миќёсан зиёд ба кор андохтани тамоми
технологияи пешќадам, сифатан дигаргун сохтани ќуввањои истењсолкунанда мебошад.
Бо њамин маќсад љамъ овардани захирањо дар чунин соњањои хеле муњимми прогресси
илмию
техникї,
чунончи,
тараќќиёти
электроника,
энергетикаи
атомї,
автоматикунонии комплексї, технологияи истењсолот ва коркарди масолењи нав
пешбинї шудааст.
Дар саноат мавќеи намоёнро тарзи нави технологияи пешќадам, чунончи, плазмагї,
лазерї, импулсї, радиатсионї, мембранагї ва ѓайра ишѓол мекунанд. Онњо бояд њосилнокии мењнатро хеле баланд бардоранд, самаранокии истифодаи захирањоро зиёд
кунанд, энергияталабї ва масолењталабии истењсолотро кам кунанд. Дар кишоварзї
њам дар растанипарварї ва њам чорводорї гузариш ба технологияи индустриалї ва
интенсивї, тадбиќи усулњои биотехнология ба амал бароварда мешавад.
Барои техникаи њозира бисёр масолењи мухталиф талаб карда мешавад, ки хосияти
пешакї муайяншуда доранд. Масалан,ин масолењ бояд ба бори хеле зиёд ё таѓйироти
зиёди њарорат тоб оварда тавонад, хосиятњои муайяни физикавию химиявї дошта
бошад (устувори ба таъсири муњити гуногуни кор, ноќилии хеле баланд ё баръакс, хеле
паст ва ѓайра). Зарурати он бо шароити мураккаби истифодаи техника, ки дар он вай
бояд эътимодияти баланд ва ќобилияти кориро нигоњ дорад, шарњ дода мешавад.
Масалан, киштии кайњонї дар ваќти парвоз ларзиш ва бори вазнин, таѓйири якбораи
њароратро аз сар мегузаронад, ба таъсири радиатсияи офтоб дучор мешавад ва ѓ. Аз ин
рў, барои чунин аппаратњои масолењи фавќулсахт ва гармибардор лозим аст. Ин гуна
масолењ дар табиат амалан вуљуд надорад. Элементњои, мухталифи химиявиро ба њам
пайваста, масолењи нав њосил кардан мумкин аст, ки хосияти пешаки муайяншуда
дорад.
Татбиќи равандњои муттасили технологие, ки бисёр амалњоро муттањид мекунанд,
самараи калон медињад. Технологияњои муттасил бо роњи якљоякунии амалњои
84

технологї имкон медињад, ки аз як љой ба љои дигари кор кашонидани масолењу љузъњо
ва як ќатор амалњои дигари ёрирасон истисно карда шаванд. Масалан, њангоми бо
усули металлургияи хока сохтани љузъњо аксар равандњои пресскунї ва гудохтанро
якљоя мекунанд: хокањои металлро дар як ваќт пресс мекунанд ва мегудозанд.
Ба истењсолоти њозира љорї кардани масолењи нав, равандњои технологии прогрессивї,зудтар љорї кардани технологияи анъанавї роњи асосии баланд бардоштани
самаранокии истењсолот дар соњаи мухталифи хољагии халќ мебошад.
4). Мустањкамкунї. Бозии “Савол - љавоб”
Маќсади бозї:
- Инкишофи зиракї, тахаюлот, мањорати тањлилї ва тасдиќ кардани хонандагон.
Рафти бозї:
- Хонандагон дар назди тахтаи синф дар як ќатор саф меистанд, муаллим бо навбат
ба њар як хонанда тўбчаро њаво медињад ва бо баробари он аз мавзўи нав ё аз мавзўъњои
гузашта, савол медињад. Хонанда тўбчаро бозмегардонад ва ба савол љавоб дода, як
ќадам ба пеш њаракат мекунад. Агар хонанда љавоб дода натавонад дар љояш меистад.
Агар љавоби савол пурра набошад, ним ќадам ба пеш мебарояд. Дар охир њамон хонандае ѓолиб дониста мешавад, ки ба њамаи саволњо љавоби пурра дода, то ба мизи
талабагии синф расида меравад.
Бо чунин саволњо бозии мазкур ва мустањкамкуниро гузаронидан мумкин аст:
 Роњњои асосии прогресси илмию техникиро номбар кунед. Онњо дар корхонаи
базавии мактаби шумо чї тавр амалї мешаванд?
 Њар як мењнаткаши мамлакати мо дар кори тезонидани прогресси илмию
техникї чї наќш мебозад?
 Прогресси илмию техник ба такмил додани љамъияти мо, њаёти њар як аъзои он
чї тавр таъсир мерасонад?
 Зарурати њосил кардани масолењи принсипан нав аз чї иборат аст?
 Технологияи истењсолотї ба кадом роњњо такмил дода мешавад?
 Технологияи бепартов ва кампартов чист? Мувофиќи маќсад будани татбиќи
онњоро асоснок кунед.
 Дар устохонањои мактаби шумо партовњои металл ва чўбро чї тавр кам кардан
мумкин аст?
5). Дарсро љамъбаст намуда, заҳмати хонандагонро қадр кунед.
6). Арзёбӣ. Дар љараёни дарс фаъолияти таълимии хонандагонро мушоҳида намуда,
дараљаи ба салоҳиятҳо ноил гаштани онҳоро муайян кунед. Натиљаҳои фаъолияти
таълимии хонандагонро аз рўйи савол ва супоришҳои зерин арзёбї карда метавонед
(мувофиќи натиљаи арзёбии мазкур ба хонандагон бањои аъло, хуб, ќаноатбахш ва
ѓайриќаноатбахш гузошта мешавад).
Фаъолият

метавонад

Дар бораи роњњои асосии
тезонидани прогресси илмию
техникї, масолењи нав ва
технологияи њозира маълумоти
васеъ дода метавонад?
Ду – се раванди истењсолї ё
амалро дар корхонањое, ки дар
ваќти экскурсияи истењсолї ба
онњо хонандагон рафта буданд,
эљодкорона тањлил карда
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қисман
метавонад

наметавонад

метавонад?
Оид ба он касбњое, ки ба
ихтироъ кардани масолењи нав
вобаста мебошад маълумоти
васеъ дода метавонад?
Хусусиятњои мушоњидакории
худро ташаккул дода метавонад?
ДАРСИ 12.
Мавзӯъ: «Автоматикунонии равандњои истењсолї. Мафњуми системањои зудбадали
истењсолї. Техникаи электронии њисоб дар истењсолот»
Барнома: Тадбиќи системањои автоматї, роботњои саноатї ва манипуляторњо,
хатњои роторї, системаи печони истењсолот, сохтани сехњо ва корхонањои пурра
автоматикунонидашуда, истифодаи намудњои нави энергия, энергияи офтоб, энергияи
чашма.
Салоҳиятҳо:
 Дар бораи равандњои технологии соњаи саноат маълумоти васеъ дода метавонад.
 Дар доираи мавзӯъҳои мураккаб ғояи навро эҷод карда метавонад.
 Доир ба касбҳои гуногун маълумоти васеъ дода метавонад.
 Хусусиятњои тарбиявии фанро дарк карда онро дар амал ба таври васеъ татбиќ
карда метавонад.
Мақсадҳои дарс:
- Дар бораи автоматикунонии равандњои истењсолї, мафњуми системањои
зудбадали истењсолї ва техникаи электронии њисоб дар истењсолот маълумоти васеъ
дода тавонад.
- Дар бораи техникаи электронии њисоб дар истењсолотро эљодкорона тањлил ва
самаранокии онро муайян карда тавонад.
- Вобаста ба касбњое, ки дар соњаи автоматикунонии равандњои истењсолї мављуд
мебошад маълумоти васеъ дода тавонад.
- Дар раванди омўзиш хусусиятњои бодиќќатиро ташаккул дода тавонад.
Таҷҳизоти зарурӣ: китоби дарсї, расмњо, слайдњо, нурафзо (проектор), наворњои
таълимї, овезањо оид ба мавзўъ.
Методикаи таълим: Ҳангоми банақшагирии дарс аз тавсияҳои зерин истифода бурда
метавонед.
1). Ташкили дарс: Дар ин марҳила корҳои зерин ба роҳ монда мешавад:
Тайёр намудани маводди хониш;
Ҳозир-ғоиб кардани хонандагон;
Омода намудани аҳли синф ба дарс.
2). Такрори дарси гузашта: Дарсро аз гузоштани масъала оғоз кунед. Бо саволњои
зерин ба хонандагон мурољиат кунед:
 Роњњои асосии прогресси илмию техникиро номбар кунед. Онњо дар корхонаи
базавии мактаби шумо чї тавр амалї мешаванд?
 Њар як мењнаткаши мамлакати мо дар кори тезонидани прогресси илмию
техникї чї наќш мебозад?
 Прогресси илмию техникї ба такмил додани љамъияти мо, њаёти њар як аъзои
он чї тавр таъсир мерасонад?
 Зарурати њосил кардани масолењи принсипан нав аз чї иборат аст?
 Технологияи истењсолотї ба кадом роњњо такмил дода мешавад?
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 Технологияи бепартов ва кампартов чист? Мувофиќи маќсад будани татбиќи
онњоро асоснок кунед.
 Дар устохонањои мактаби шумо партовњои металл ва чўбро чї тавр кам
кардан мумкин аст?
Оид ба саволҳо каме муҳокимаронї намуда, донишҳои аз дарсњои гузашта гирифтаи
онҳоро ба хотирашон оваред.
3). Шиносої бо мазмуни мавзўъ: Муаллим ба хонандагон дар ин лањзаи дарсї дар
бораи автоматикунонии равандњои истењсолї, мафњуми системањои зудбадали
истењсолї ва техникаи электронии њисоб дар истењсолот маълумот медињад.
Автоматонї яке аз самтњои асосии такмил додани истењсолот мебошад.
Автоматикунонии васеъ бо љорї кардани дастгоњњои мухталифи автоматї, ин инсонро
дар кори назорати рафти амалњои људогонаи технологї ва идораи онњо (дастгоњњои
нимавтомат, дастгоњњои автомат ва ѓайра) иваз мекунанд, оѓоз ёфта буд.
Дар солњои охир миќдори зиёди дастгоњњо ихтироъ шуда ва дар амал љорї карда
шудааст, ки идоракунии онњо ба таври автоматї аз рўи барномаи муайян ба амал
бароварда мешавад. Дастгоњњои дорои идоракунии барномавї дар соњањои мухталифи
хољагии халќ (мошинсозї, асбобсозї ва ѓ.) ба таври васеъ истифода бурда мешаванд.
Онњо як ё якчанд амали технологиро иљро карда, ба зудї аз як рељаи кор ба дигараш
гузашта метавонанд ва ѓайра.
Ба талаботи тезонидани равандњои истењсолот дастгоњњои металлбурри серамал (ба
ном марказњои коркардабароянда) ба дараљаи зиёдтар љавоб дода метавонанд.
Дастгоњи серамал мошини мураккаби идоракунии барномавиаш раќамдор мебошад.
Вай масолењро ќабул мекунад ва ба рељаи автоматии пешакї аз тарафи оператор
муайяншуда коркарди тамоми сатњи љузъро хеле даќиќ анљом медињад. Дар сохти чунин
мошинњо ивазкунии автоматии љузъњо, асбоб, назорати автоматии сатњи
коркардашаванда ва дигар амалњо пешбинї шудаанд. Дастгоњи серамал якчанд
дастгоњњои металбурро иваз мекунад ва дар натиља њосилнокии мењнатро 3-8 маротиба
афзун менамояд.
Техникаи электронии њисоб ба тамоми соњањои истењсолоти моддї фаъолона дохил
шуда, боиси азнавсозии куллии технология, баланд шудани њосилнокї ва бењтар
шудани шароити мењнати одамон мегардад.
Самтњои асосии истифодаи техникаи электронии њисоб дар истењсолот – иљрои
корњои њисобкунї, нигоњ доштан ва коркарди ахбор, автоматикунонии истењсолот
мебошад.
Њар истењсолот бо иљрои њисобу китоби мењнатталаб, баъзан хеле мураккаб,
масалан, самаранокии љорї кардани техникаи нав, тартиби хеле оќилонаи таъмини
масолењ ва њамлу наќли мањсулоти тайёр ва ѓайра алоќаманд аст. Вобаста ба хаљм ва
мураккабии корњои ба њисобгтрї дар истењсолот техникаи электронии њисоби
гуногунро истифода мебаранд : супер МЭЊ, ки зудамалии онњо якчанд миллиард
амалро дар як сония ташкил медињад, компютерњои инфиродї ва микро МЭЊ.
Техникаи электронии њисобро њамчун мањзани дониш њам истифода бурда мешавад.
Илова бар инчунин мањзан, ки аз он дар њар лањза оид ба масъалаи диќќатљалбкунанда
љавоб гирифтан имконпазир аст. Ба “хотира”-и компютерњои њозира маълумотњои
нињоят мухталифро љой медињанд : дар бораи тадќиќотњои асосї, њалли нави
конструкторї, хосияти масолењ, рељаи равандњои мухталифи технологї ва ѓайра. Ин
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имкон медињад, системањои автоматикунонидаи ахбору маълумотдињї (АИС) барпо
карда шаванд.
Аз солњои 60-ум сар карда дар саноат ба истифодаи системањои бањисобгирї
ахборотї шурўъ карданд, ки шартан банки маълумот меноманд. Онњо конструкторон,
технологњо, олимонро бо ахбори комплексие, ки барои њалли як ќатор вазифањои
истењсолї ва илми заруранд, таъмин мекунанд. Маќсади барпо кардани чунин воситањо
бо ахбор таъмин кардани коркарди конструкторї ва технологї дар соњањои мухталифи
саноат мебошад. Таљрибаи истифодаи системањои автоматикунонидаи ахбору
маълумотдињї (АИС) дар самолётсозї, электроника, автомобилсозї дар бораи хеле кам
шудани харољот ба тайёрии илмию техникии истењсолот, кўтоњ шудани мўњлати худи
коркард шањодат медињад.
Шумо медонед, ки пеш аз истењсоли њар маснуот лоињаи он кашида мешавад:
додани супориши техникї, коркарди наќшањо, њисобу китоби тамоми гирењњо, сохтани
модел ё намунаи озмоишї, санљиши он ва ѓайра. Лоињакашї ќисми аз њама
мењнатталаби ба вуљуд овардани мањсулоти нав аст. Баъзан мураккабии коркарди
лоиња чунон зиёд аст ва мўњлати тайёр кардани он чунон тўл мекашад, ки маснуоти нав
то ибтидои истењсолот кўњна мешавад. Њамаи ин татбиќи техникаи электронии
њисоббарориро дар ин соња ба маќсад мувофиќ гардонд. Имконияти МЭЊ барои якљоя
кардани функсияи њисобу китоб ва ахбороти асосї барпо кардани системањои
лоињакашии автоматикунонида (САПР) гардиданд: МЭЊ њисобу китоби пешакиро
иљро мекунад, вариантњои конструксияро тањлил карда, бо маснуоти монанди мављуда
муќоиса мекунанд ва ѓайра. Дар комплекс бо МЭЊ автоматњои зудчопкунанда ва
наќшакаширо истифода мебаранд, ки ба њосил кардани наќшањои кории љузъњо,
схемањои монтаж ва ѓайра имконият медињанд.
Бо ёрии системањои лоихакашии автоматикунонида мўњлати иљрои корњои
лоињакаши кўтоњ карда мешаванд. Масалан, агар пеш барои тартиб додани наќшањои
конструксияхои нави оњану бетонї якчанд њафта сарф шавад, холо МЭХ имкон
медихад, ки ин кор дар якчанд соат иљро карда шавад.
4). Усули «Фишбоун»
Дар устухони сари моњї муаммо нишон дода шудааст, ки дар матни мавзўи нав
дида баромада мешавад. Дар худи склети моњї устухонњои ќаноти болої – сабабњои
пайдоиши муаммои омўхташавандаро ќайд мекунанд. Дар муќобили устухонњои
ќаноти болої устухонњои ќаноти поёнї љойгир шудаанд, хонандагон дар ваќти
омўзиши мавзўъ далелњое, ки дар он мазмун инъикос ёфтааст менависанд. Далелњо ба
муаммо равшанї ва ќиёфаи њаќиќї дар бораи механизми мушаххас медињанд.
Устухонњои ќанотњои болої ва поёниро ба ќисмњо људо намуда, маълумотњои
пешнињодшударо васеъ кардан мумкин аст.
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Ќисми асосии системаи
зудбадали истењсолї модулњои
зудбадали истењсолї
мебошанд, ки њамчун воситаи
автоматикунонї дар љои
алоњидаи корї ё ќитъа
мустаќилона истифода бурдан
имконпазир аст.

Таљњизоти системаи
зудбадали истењсоли имкон медињад тамоми амалиёти технологї, ки дараљаи баландтарини њосилнокии мењнатро таъмин
мекунанд, автоматї карда
шаванд.

Зарурати ба
вуљуд овардани
системаи
зудбадали
истењсолї кадом
аст?

Асоси систмањои
зудбадали истењсоли
дастгоњ бо идоракунии
барномавии шуморавї,
роботњои саноатї,
мошинњои њисобкунандаи
хурди электронї
мебошанд.

Намуна:

5). Мустањкамкунї.
 Тањти автоматикунонии љузъи ва пурраи истењсолот чї фањмида мешавад?
Мисолњо биёред.
 Шарњ дињед, ки кори анбори автоматикунонида чї тавр ташкил карда шудаст.
 Зарурати ба вуљуд овардани системаи зудбадали истењсолї кадом аст?
 Роли модулњои зудбадали истењсолиро дар сохтани системањои зудбадали
истењсолї шарњ дињед?
 Љорї кардани компютер дар истењсолот ба мазмуни фаъолияти мењнатии
коргарон ва хизматчиён чї таъсир мерасонад? Маводњои экскурсия, ахбори рўзномањо,
маљаллањо, намоишњои телевизионї ва гуфторњои радиоро ба асос гирифта мисолњо
биёред.
 Системањои ахбори автоматикунонида чист? Чунин систмањоро мисол биёред.
 Бартарии системањои автоматикунонидаи лоињакашї бар муносибати анъанавї
ба лоињакашии маснуот дар чист?
6). Дарсро љамъбаст намуда, заҳмати хонандагонро бањогузорї кунед.
7). Арзёбӣ. Дар љараёни дарс фаъолияти таълимии хонандагонро мушоҳида намуда,
дараљаи ба салоҳиятҳо ноил гаштани онҳоро муайян кунед. Натиљаҳои фаъолияти
таълимии хонандагонро аз рўйи савол ва супоришҳои зерин арзёбї карда метавонед
(мувофиќи натиљаи арзёбии мазкур ба хонандагон бањои аъло, хуб, ќаноатбахш ва
ѓайриќаноатбахш гузошта мешавад).
қисман
Фаъолият
метавонад
наметавонад
метавонад
Дар бораи автоматикунонии равандњои
истењсолї, мафњуми системањои зудбадали
истењсолї ва техникаи электронии њисоб
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дар истењсолот маълумоти васеъ дода
метавонад?
Дар бораи техникаи электронии њисоб
дар истењсолотро эљодкорона тањлил ва
самаранокии онро муайян карда
метавонад?
Вобаста ба касбњое, ки дар соњаи
автоматикунонии равандњои истењсолї
мављуд мебошад маълумоти васеъ дода
метавонад?
Дар раванди омўзиш хусусиятњои
бодиќќатиро ташаккул дода метавонад?
ТЕСТ
1. Саноати металлургӣ чанд навъ мешавад?
а) 2 навъ
б) 4 навъ
в) 7 навъ
2. Пӯлод чӣ тавр ҳосил карда мешавад?
а) дар қӯраҳои конвекторӣ аз чӯяни моеъ бо истифодаи реаксияҳои экзотермикӣ
б) дар қӯраҳои конвекторӣ аз пӯлоди моеъ бо истифодаи реаксияҳои экзотермикӣ
в) дар қӯраҳои мартенӣ аз чӯяни моеъ бо истифодаи реаксияҳои экзотермикӣ
3. Саноати сабук чист?
а) маҷмӯи соҳаҳои махсусгардонидашудаи саноат, ки аз навъҳои гуногуни ашёи
маснуоти истеъмолї умумӣ истеҳсол мекунад
б) маҷмӯи соҳаҳои маориф, ки аз навъҳои гуногун маснуоти истеъмолї умумӣ
истеҳсол мекунад
в) маҷмӯи соҳаҳои умумигардонидашудаи саноат, ки аз навъҳои гуногуни ашёи
маснуоти истеъмолї махсус истеҳсол мекунад
4. Бо усули пневмомеханикӣ зиёда аз чанд % ресмонҳои пахтагӣ бароварда мешавад?
а) 60%
б) 76 %
в) 79%
5. Мошинаҳои ресандагиро киҳо идора мекунанд?
а) коргарони ресанда
б) коргарони дузанда
в) коргарони бурранда
6. Мошина чист?
а) механизм ё маҷмӯи механизмҳои ҳаракатнок буда, як намуди энергияро ба дигар
намуди энергия мубаддал мекунад, ё ягон кори фоиданокро иҷро менамояд.
б) механизм ё маҷмӯи механизмҳои ҳаракатнок буда, як намуди ҳаракатро ба
энергия мубаддал мекунад, ё ягон кори фоиданокро иҷро менамояд.
в) мошинае, ки ягон кори фоиданокро иҷро менамояд.
7. Мошинаҳо ба чанд гурӯҳ ҷудо карда мешаванд?
а) ба 2 гурӯҳ
б) ба 4 гурӯҳ
в) ба 5 гурӯҳ
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8. Вобаста ба соҳаҳои истифодабарӣ мошинаҳо ба чанд хел ҷудо мешавнад?
а) ба 11 хел
б) ба 15 хел
в) ба 17 хел
9. Ба таркиби кадом саноат соҳаҳои нефт, ангиштсанг ва газ дохил мешаванд, ки
инҳо асосан дар қаъри замин ҷойгир мешаванд?
а) саноати сӯзишворӣ
б) саноати ресандагӣ
в) саноати сабук
10. Дараҷаҳои пухтарасии ангишт чанд навъанд?
а) 3 навъ
б) 4 навъ
в) 10 навъ
11. Ба сифати сӯзишворӣ чиҳоро истифода бурдан мумкин аст?
а) торф ва қабатҳои сӯзанда, сӯзишвории сунъӣ-кокс
б) моеъ, оташ, торф
в) сӯзишвории сунъӣ-кокс, оташ, газ
12. Зерпойгоҳҳои трансформаторӣ барои чӣ хизмат мекунад?
а) барои баланд кардани шиддати ҷараён ва кам кардани гумшавии ҷараён,
пешгирии гармшавии ноқилҳо ва дигар қисматҳои ҷараёнгузар
б) барои пешгирии гармшавии ноқилҳо ва дигар қисматҳои ҷараёнгузар
в) барои мӯътадил нигоҳдории гармӣ ва сардӣ
13. Номгӯй ва мазмуни ҳуҷҷати технологӣ бо кадом стандарти давлатӣ муқаррар
карда мешавад?
а) Системаи ягонаи ҳуҷҷати технологӣ (ЕСТД)
б) Системаи умумии ҳуҷҷати технологӣ
в) Ҳуҷҷати техникӣ
14. Дар кадом харита нисбат ба харитаҳои маршрутӣ иҷрои ҳар як амалиёти
ҷудогона мувофиқи гузаришҳо тасвир карда мешавад?
а) харитаи амалиёт
б) харитаи технологӣ
в) харитаи техникӣ
15. Дар давраи васлкунӣ чанд марҳаларо фарқ кардан мумкин аст?
а) ду марҳала
б) 4 марҳала
в) 5 марҳала
16. Мошинаро чӣ ба кор медарорад?
а) муҳаррик
б) қисмҳои эҳтиётӣ
в) марғула
17.Асбобҳо мувофиқи принсипи амал чӣ хел мешаванд?
а) механикӣ, электрикӣ, гидравликӣ, оптикӣ, муштарак
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б) механикӣ ва электромеханикӣ
в) физикӣ, кимиёвӣ, электрикӣ
18.Калимаи “реле”-ро маънидод кунед.
а) калимаи франсавӣ-маънояш «иваз кардан»
б) калимаи олмонӣ-маънояш «тағйир додан»
в) калимаи франсавӣ-маънояш «иваз накардан»
19.Чанд роҳи тараққиёти истеҳсолот мавҷуд аст ва кадомҳо?
а) экстенсивӣ ва интенсивӣ
б) экстенсивӣ ва эксонсивӣ
в) интенсивӣ ва техникӣ
20.Қисми муҳимтарини таркибии истеҳсолотро чӣ ташкил медиҳад?
а) ташкили илмии меҳнат
б) ташкили меъёрии меҳнат
в) ташкили меҳнат
Эзоњ: Љавоби дуруст варианти “а” мебошад.
ДАРСИ 13.
Мавзӯъ: «Интихоби касб. Шавќу завќ ва раѓбат. Ќобилият ва коршоямї
Нисбат ба касб»
Барнома: Ќобилиятњои умумї ва махсуси одамон, шароити ошкоркунї ва инкишофи
онњо дар љараёни фаъолияти таълимї ва мењнатї. Идора ва наќши он дар интихоби
касб. Маълумот дар бораи ќобилияти корї ба касб ва услуби шахсии фаъолияти
мењнатї. Сифатњои муњимми касбии шахс, роњи ташаккул ва такмили онњо.
Салоҳиятҳо:
 Дар доираи мавзӯъҳои мураккаб ғояи навро пайдо карда метавонад.
 Доир ба касбҳои гуногун маълумоти васеъ дода метавонад.
 Хусусиятњои тарбиявии фанро дарк карда онро дар амал ба таври васеъ татбиќ
карда метавонад.
Мақсадҳои дарс:
- Эљодкорона шароити самараноки интихоби касбро тањлил карда, аз рўи ќоидањои
асосии интихоби касб касби ба худ писандро интихоб карда тавонад.
- Шавќу завќ ва раѓбати худро тањлил намуда, вобаста ба он касб ё ихтиссоси
дилхоњро интихоб кунад.
- Сифатњои тањлилии худро инкишоф дода тавонад.
Таҷҳизоти зарурӣ: китоби дарсї, овезањои даврањои инкишофи шавќу завќ, шароити
самараноки интихоби касб, таъсири шавќу завќ, раѓбат ва ќобилият ба интихоби касб,
љадвали таснифоти завќ, робитаи сифати шахс, дониш, мањорат ва малака, завќияти
касбї ва азму самти он.
Методикаи таълим: Ҳангоми банақшагирии дарс аз тавсияҳои зерин истифода бурда
метавонед.
1). Ташкили дарс: Дар ин марҳила корҳои зерин ба роҳ монда мешавад:
Тайёр намудани маводди хониш;
Ҳозир-ғоиб кардани хонандагон;
Омода намудани аҳли синф ба дарс.
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2). Такрори дарси гузашта: Дарсро бо истифода аз бозии «Номи касбро ёбед» оѓоз
намоед.
Ин бозї барои инкишофи хотира ва тасаввуроти фазоии хонандагон ањамияти
калон дорад. Аз тарафи муаллим ба хонандагон саволњои дар поён овардашуда дода
мешавад. Хонандагон бояд номи касбро муайян намоянд.
Маќсадњои бозї
 Ѓанї гардонидани тасаввуроти фазогии хонандагон;
 Мустањкамкунии хотираи хонандагон;
 Тарбия намудани хонандагон ба интихоби бошуурона касбинтихобкунї;
 Тарбияи мушоњидакории хонандагон.
Ќадамњои истифода бурдани бозї
 Аз тарафи муаллим оид ба ягон намуди касб маълумотњо хонда мешавад;
 Баъди хондани маълумотњо хонандагон бояд номи касбро муайян намоянд;
 Дар ваќти муайяншуда аз тарафи муаллим љавобњо љамъ карда шуда, холњо
муайян карда мешавад.
Намуна.
А. Самтњои асосии истифодаи техникаи электронии њисоб дар истењсолотро
медонад. Иљрои корњои њисобкунї, нигоњ доштан ва коркарди ахборро иљро карда
метавонад. Вобаста ба њаљм ва мураккабии корњои њисобу китоб дар истењсолот
техникаи электронии њисоби гуногунро истифода бурда метавонад. Ба хотираи
компютерњои њозира аломатњои нињоят мухталифро љой медињад. Фаъолияти корияшон
хеле мураккаб мебошанд. (Эзоњ: Љавоб: барноманавис дар истењсолот)
Дар натиља хонандагон:
 Барои интихоби касб омода мешавад;
 Оид ба касбњои гуногун маълумоти пурра мегиранд;
 Таснифоти касбњоро меомўзанд.
Тавсия ба омўзгор: Ин бозиро дар синфи 8 ва 9 баъд аз боби касбинтихобкунї
гузаронидан мумкин аст.
3). Шиносої бо мазмуни мавзўъ: Лексияи хурди муаллим маълумотњоеро дар бар
мегирад, дар он оид ба интихоби касб, шавќу завќ, раѓбат, ќобилият ва коршоямї
нисбати касб муфассал истода мегузарад:
Дар ќарорњои Њукумат ва суханронињои Раиси Љумњурии Тољикистон, муњтарам
Эмомалї Рањмон оиди ба таври куллї тезонидани суръати таѓйироту такмил додани
интихоби касбии љавонон эътибори махсус дода шуда, мактабњои маълумоти умумї
њамчун љузъи муњим дар њалли ин масъала дониста мешаванд.
Дар њаќиќат, дар остонаи мактаб насли наврас бо олами касбу њунар шинос
гардида, ба њар гуна фаъолияти мењнатї шавќу завќ зоњир менамояд ва дар натиља бо
хусусиятњои психофизиологии худ ошно мегардад.
Фаъолияти касбинтихобкунї, ки њангоми илмандўзї дар мактаб ва берун аз он ба
сомон мерасад, бояд инкишофи хусусиятњои инфиродї (шахсї) ва ќобилияти
эљодкории њар як хонандаро таъмин намуда, самти касбии ўро бо ягонагии манфиати
шахсию давлатї пайваста созад.
Дар зери мафњуми шавќу завќ хусусияти маърифатии инсон ба ин ё он ашё фањмида
мешавад. Шавќу завќ ба интихоби касб маънои муносибати хуб нисбат ба соњаи
муайяни мењнат, саъю кўшиш ба идрок ва фаъолият мебошад.
Шавќу завќ аз рўи мазмун, вусъат, давомият ва амиќї доранд. Мазмун ва вусъати
шавќу завќ ифодакунандаи доираи назар ва илмдўстии шахс мебошад. Амиќї ва
давомияти шавќу завќ бошад, устувории онњоро ифода мекунад.
Агар шавќу завќ бо формулаи "донистан мехоњам" ифода карда шавад, дар он сурат
раѓбат – "амал кардан мехоњам" мешавад. Хондани китобњо дар бораи њайвонот,
тамошои боѓи њайвонот ва барномаи телевизионии "Дар олами њайвонот"-ро дўст
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доштан як тарафи масъала буда, дар раванди кори њаррўза аз олами њайвонот
бархурдор бурдан чизи дигар аст.
Хоњиш завќу
таваљљуњ

Мавзеи мувофиќати
кeшиши шахсият
нисбати талабот

Метавонам
дараљаи
дониш,
rобилият,
саломатї.

Мавзеи мувофиќати
имконияти шахс
нисбати талаботи
љомеа

Лозим.
Олами касбњо,
талабот ба
ихтисос

Мавзеи самаранокии
интихоби касб

Шароити самараноки интихоби касб
Ќоидањои асосии интихоби касб
6. Омўзиши касбњои гуногун (адабиётњоро оид ба ихтисос омўз, бо одамони касбу
кори гуногун ошно бигард, ба мавзењои истењсолї сайр намо ва ѓайра).
7. Шахсияти худро биомўз (завќ, хоњиш, шавќ, ќобилият. Њолати саломатї,
хусусияти рўњї ва ѓайра).
8. Њангоми касб интихоб намудан, онро дуруст биомўз, маслињати муаллимонро
бигир, бо духтурон, падару модар, мутахассисон маслињат намо.
9. Имконияти дар фаъолияти худ санљидани ќувваю дониш оид ба касби
интихобкардаат пайдо намо. (иљрои машѓулият аз рўи касб, иштирок дар мањфилњои
касбї, махфилњо, љамъомадњо ва ѓайра).
10. Донишу малакаи касбиатро бо фаъолияти амалиат муќоиса намуда, ба
интихоби интињоии касб соњиб шав.
Шавќу
завќ

Раѓбат

Интихоби касб
Ќоби
лият
Таъсири шавќу завќ, раѓбат ва ќобилият
ба интихоби касб
Ќобилият чист? "Ќобилият – чунин хусусияти психологии инсон аст, ки аз
босамарона дарёфтани дониш, малака, мањорат вобаста мебошад ва лекин худи онњо
маќсади доштани донишу мањорату малакањо надоранд".
Намудњои гуногуни ќобилиятро фарќ намудан мумкин: аз он љумла содатарин ва
мураккаб, умумї ва хусусї.
Ќобилияти содатарини умумї - чунин ќобилиятшиносї, ки гарчи ба њамагон хос
бошад, њам лекин на њамеша дар фаъолияти босамари инсон дида мешавад; масалан,
зиракї (хушфањмї), накўкорї ва ѓайра; Соддаю хусусї -ќобилият нисбати наздикон
буда, лекин барои њамагон хос нест; масалан, назардиди амиќ, тасаввуроти фазогї,
азёдкунии механикї ва ѓайра. Ќобилияти умумии мураккаб ин ќобилият нисбати
мењнат, муомилаи сухан кардан, омўзиш ва тарбия ба њисоб меравад. Ќобилияти касбии
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мураккаби хусусї раванди самаранокии касбомўзї ва ташаккул додани он аст. Ин
чунин хосияти шахс аст, ки аз он сифати фаъолияти касбї вобаста мебошад.
Самти касбии шахс гуфта, яке аз пањлўњои муњимми фаъолиятро мефањманд, ки
онњо дар завќ, хоњишмандї ва азму идеали шахсї ифода меёбад. Самтнокии касбї ин
фаъолияти омўхташуда ва маќсадноки шахс ба њисоб меравад.
Дониш,
мањорат,
малака

Завќияти
касбї

Худомўзї,
худтарбиякунї

Таъсири
муњит

Сифатњои
шахсї

Азму хоњиши
касбї

Самти касбии шахс

Алоќамандии сифати шахс, дониш, мањорат ва малака, завќияти касбї ва азму
самти он
Мањорати касбї-ин њамсамти касбї бо якљоягии бањодињии мусбат нисбати
ќобилияти худ мебошад.
Ќобилияти умумї
Интеллекти коршоямии муттараќї.
Талабот оиди илмандўзї, дониш,
мањорату малака ва ѓайра.

Ќобилияти махсус.
Омўзгорї, адабию суханшиносї,
техникї, риёзї, варзиш, мањорати бадеї.

4). Кори амалӣ: "Оё ман худамро медонам?" Талаботро оиди касби омўзгорї ба
эътибор гирифта ба саволњои зерин љавоб дињед:
а) Шумо худро ба сифати омўзгор аз рўи ихтисоси интихоб кардаатон дар кадом
дараља тасаввур менамоед?
б)Аз кадом сифатњои касбї аллакай бархўрдор гаштаед?
в) Оё шумо ба дониши амиќ, мањорату малакаи омўзгорї соњиб шудаед? Интихоби
касби худро чї тавр бањо медињед?
5). Мустањкамкунї. Ба саволњои анкетае, ки бо маќсади муайян кардани самти
касбии шумо сохта шудааст љавоб гардонед:
 Кадом касб ба ту писанд аст?
 Касби ояндаатро чї тавр дарк намудї?
 Касби интихобкардаат аз кадом љињат бароятон писанд?
 Муносибати волидайн оид ба ният ё њадафи шумо?
 Пас аз хатми синфи IХ хонданро дар куљо идома додан мехоњї?
6). Дарсро љамъбаст намуда, заҳмати хонандагонро бањо дињед.
7). Арзёбӣ. Дар љараёни дарс фаъолияти таълимии хонандагонро мушоҳида намуда,
дараљаи ба салоҳиятҳо ноил гаштани онҳоро муайян кунед. Натиљаҳои фаъолияти
таълимии хонандагонро аз рўйи савол ва супоришҳои зерин арзёбї карда метавонед
(мувофиќи натиљаи арзёбии мазкур ба хонандагон бањои аъло, хуб, ќаноатбахш ва
ѓайриќаноатбахш гузошта мешавад).
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Фаъолият

метавонад

қисман
метавонад

наметавонад

Эљодкорона шароити
самараноки интихоби касбро
тањлил карда, аз рўи ќоидањои
асосии интихоби касб ихтисоси
дўстдоштаи худ интихоб карда
метавонад?
Шавќу завќ ва раѓбати худро
тањлил намуда, вобаста ба он ягон
касбро интихоб мекунад?
Сифатњои тањлилии худро
инкишоф дода метавонад?
ДАРСИ 14.
Мавзӯъ: «Саломатї ва интихоби касб. Роњњои соњибихтисос гардидан.
Наќшањои њаётї ва касбї»
Барнома: Саломатї ва интихоби касб. Мутобиќати мазмун ва шароити мењнат ба
имкониятњои љисмонии одам. Мамониатњои тиббї дар интихоби касб. Мустањкам
кардани саломатї мутобиќи талаботи касб. Роњњои соњиб шудан ба ихтисос. Тайёрии
касбии хонандагон дар комбинати таълимию истењсолии байнимактабї ва сехњои
таълимии корхона. Соњиб шудан ба касбњои коргарї бидуни људої аз истењсолот дар
омўзишгоњњои миёнаи касбњои техникии љумњурї.
Салоҳиятҳо:
 Дар доираи мавзӯъҳои мураккаб ғояи навро эҷод карда метавонад.
 Доир ба касбҳои гуногун маълумоти васеъ дода метавонад.
 Хусусиятњои тарбиявии фанро дарк карда онро дар амал ба таври васеъ татбиќ
карда метавонад.
Мақсадҳои дарс:
- Эљодкорона барои коршоямии касбї њаргуна беморињоро тањлил карда тавонад.
- Дар бораи системаи тайёр намудани мутахассисони касбї маълумоти васеъ дода
тавонад.
- Тарбияи касбинтихобкунии худро ташаккул дода тавонад.
Таҷҳизоти зарурӣ: китоби дарсї, овезањои љадвали ташкили коршоямии касбї
барои њаргуна касбњо, љадвали системаи тайёрнамудани мутахассисони касбї, љадвали
роњњои соњиб шудан ба касб.
Методикаи таълим: Ҳангоми банақшагирии дарс аз тавсияҳои зерин истифода бурда
метавонед.
1). Ташкили дарс: Дар ин марҳила корҳои зерин ба роҳ монда мешавад:
Тайёр намудани маводди хониш;
Ҳозир-ғоиб кардани хонандагон;
Омода намудани аҳли синф ба дарс.
2). Такрори дарси гузашта: Дарсро аз бозии «Кї касби зиёдро медонад» оғоз кунед.
Бозии «Кї касби зиёдро медонад» -ро дар ќисми такрори дарси гузашта ва ќисми
мустањкамкунии дарс гузаронидан мумкин аст.
Маќсадњои бозї:
 ѓанї гардонидани тасаввуроти хонанда оид ба намудњои касб;
 мустањкамкунии хотираи хонандагон;
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 тарбия намудани хонандагон ба тарбияи бошууронаи касбинтихобкунї;
 Тарбияи фикри дигаронро гўш карда тавонистан.
Ќадамњои истифодаи бозї:
o Аз тарафи муаллим наќшаи тавсифи касб пешнињод карда мешавад;
o Баъди хондани маълумот хонандагон бояд дар бораи касбњое, ки оид ба он
маълумот доранд шарњ медињанд;
o Касе, ки дар ваќти муайяншуда дар бораи номгўи зиёди касбњо маълумот
медињад, ў ѓолиб њисобида мешавад.
o Аз тарафи муаллим љавобњо љамъ карда шуда холњо муайян карда мешаванд.
Намунаи наќшаи тавсифи касб:
Бозии «Кї касби зиёдро медонад» ин бозиро ин тавр ба сомон расонидан мумкин;
дар асоси наќшаи пешнињодшуда њар як талаба фикру андешаи худро оид ба касбњо
баён месозад:
7. Мазмуни мењнат;
8. Бояд донад;
9. Сифатњои муњимми касбї;
10. Талаботњои квалификатсионї;
11. Мањдудиятњои тиббї;
12. Муассисањои таълимї.
Намуна:
Устои роњи оњан
1. Мазмуни мењнат:
Наќшакашї, ташкил ва роњбарї ба корњои таъмиру нигоњдории љории роњи оњан ва
иншоотњои сунъии хурд; дарёфт, хабардињї ва бартараф намудани сабабњои
вайроншавии роњи оњан; таъмини мунтазамї ва бехатарии њаракати ќаторањо;
бањисобгирї ва њисоботдињї барои ќисми роњ муайяншуда; идора намудани дрезинањо
(вагончањои таъмирии роњи оњанї); роњбарї ба кори техникаи барфтозакунї.
2. Бояд донад:
Ќоидањо ва технологияи бурдани кори таъмирї ва нигоњдории сохтори болоии
роњи оњан, сатњи заминї, иншоотњои сунъї, гузаргоњњо, таљњизотњои роњї ва аломатї,
тартиби наќшакашї ва ташкили ин гуна корњо; намудњо ва таъйиноти мошинањо ва
механизмњои роњї, асбобњои назоратию ченкунанда; ќоидањои истифодабарии
техникии роњњои оњан ва дастурамалњо оиди аломатњои роњ, њаракати ќаторањо ва
таъмини бехатарии њаракат ва ѓайра.
3. Сифатњои муњимми касбї:
- ќобилиятњои муоширатї;
- њисси масъулиятнокї;
- ќобилиятњои ташкилотчигї;
- биниш ва шунавоии хуб;
- фарќ кардани рангњо;
- реаксияи тез.
4. Талаботњои квалификатсионї:
- маълумоти олї.
5. Мањдудиятњои тиббї:
- вайроншавии функсияњои аппарати такягоњї-њаракатї;
- беморињои дил;
- беморињои бењушшавї;
- биниш ва шунавоии бад.
6. Муассисањои таълимї:
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Донишгоњи техникии Тољикистон ба номи академик М. Осимї, шањри Душанбе
(ДТТ).
Донишкадаи политехникии Донишгоњи техникии Тољикистон ба номи академик М.
Осимї дар шањри Хуљанд (ДПДТТХ).
3). Шиносої бо мазмуни мавзўъ: Дар лексияи хурд муаллим чунин маълумотњоро ба
хонандагон пешнињод менамояд:
Ба саволи «Оё касбу кор нисбати саломатии шахс таъсири номатлуб расонида
метавонад?»- мебоист њангоми љавоб додан андешаи духтуронро, оид ба таъсири манфї
расонидани љараёни мењнат ё ки муњити истењсолот ба саломатии одамро дар мадди
назар дорад, зеро ки дар чунин маврид имконияти ў ба талаботи касбу кор љавобгўй
нест. Ин њолатро бо мисолњои њаётї тасдиќ намудан айни муддаост.
Аз њамин лињоз дар мамлакати мо ба њифзи саломатї ва мењнати ноболиѓон
эътибори махсус дода мешавад. Одатан ба фаъолияти мењнати наврасони синну
солашон ба 16 расида ва ба таври истисноъ –наврасони 15 соларо љалб намуда
мешаванд.
Давомоти рўзи кори њафтаи шашрўза барои наврасони 16-18сола ба миќдори 6
соат, барои наврасони 15-16 сола ва шогирдони инфиродиву таълими бригадавї- ба
миќдори 4 соат таъин шудааст.
Таљрибањо нишон додааст, ки барои мактаббачагон яке аз сабабњои хусусии
мањдудияти касбї – пеш аз њама таѓйироти ба вуљуд омадаи аппарати такягоњу њаракат
, таѓйироти ќобилияти биниши чашм, шунавої ва баъзан таѓйироти системаи асаб
нисбат ба меъёр ва узвњои дарунї ба њисоб мерав ба интихоби касб дучор мегарданд.
Барои пешгирии хасташавї истироњати фаъол, самаранокии њаракати мењнатї ва
таѓйир додани фаъолияти мењнатї дар љараёни мењнат ањамияти калон дорад.
Коршоямии касбї – ин системаи ба њам мутобиќшавии «одам-касбу ихтисос» ба
њисоб меравад. Коршоямии касбї аз он шањодат медињад, ки характери инсон ба касби
интихобкардааш монанд мешавад. Њоло чор дараљаи коршоямии касбиро људо кардан
мумкин аст:
- номувофиќ будан нисбати касб (таѓйирот дар вазъи саломатї ва сифати шахсї, ки
ба соњиби касб шудан монеа мегардад).
- коршоями нисбати касб (мављуд набудани мухолифат).
- мувофиќати шахс ба касб (дорои сифатњои махсуси корї ва мављуд набудани
мухолифат).
- мувофиќати шахс нисбати касб.
Тайёрии касбии ибтидої – ин љараёни омўзиш ва тарбия, ки хонандагонро ба
худмуайянкунии касбї ва ташаккулдињандагии он водор месозад.
Ин масоил аз рўи самтњои зерин иљро мегардад:
- ташаккулдињии санљидашудаи касбї;
-мусаллањ гардидан бо донишу малакаи ибтидоии касбї.
-ташаккулдињии касбї нисбати сифатњои муњимми шахсї.
Интихоби касб маќсаднок, љараёни муташаккил буда, он мутобиќи наќшаи муайян
бояд иљро карда шавад.
Наќшаи касбї –ин сикли пайдарњамии фаъолияти шахс оид ба созмон додани
стратегияи касбии худмуайянкунї ва ташаккулдињї ба њисоб меравад.
Баробари амиќтар гардидани шавќу завќи касбї, андўхти дониш доир ба касб,
мањорату фаъолиятии амалї баъзан таѓйир ёфта, боз њам ба њаќиќат наздиктар
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мешавад. Наќшањои касбї аз рўи якчанд марњилањо созмон меёбад. Дар марњилаи аввал
наќшаи иљроиш оид ба тадбир расонидани интихоби пешакии касбї пешбинї
мегардад.
Дар марњилаи дуюм оид ба аниќтар намудани масъалаи интихоби касб ва муайян
кардани хоњиши касбї чорањо андешида мешавад.
Марњилаи сеюм роњњои азхуднамоии касб, баландшавии дараљаи касбї ва
ѓанигардии тахассусиро дар бар мегирад.
4). Кори амалї. Оид ба мавзўи «Касби ояндаи ман» реферат навишта шавад.
Пайдоиши касбу ихтисос ва моњияти онњо дар замони њозира; Мањсулоти онњо.
Хусусияти мазмун, шароити мењнат
Талаботи касб нисбат ба шахс.
Намояндагони бењтарини касби интихобкарда.
Барои чї њамин касб ба ман писан даст.
Ин касбро дар куљо омўхтан мумкин.
Барои омўхтани ин касб кадом чорањоро меандешам.
Реферат бояд зебо ва босифат тайёр карда шавад. Пас аз баромад реферат дар
кабинети Профориентатсия нигоњ дошта мешавад.
Наќшаи касбии худро аниќ намудан ва муайян сохтани муњлати мушаххаси амалї
гардонидани он.
4). Мустањкамкунї.
 Шахсони чанд сола ба кор ќабул карда мешаванд?
 Муњлати давомнокии рўзи кории ноболиѓон аз чанд соат иборат аст?
 Барои ноболиѓони касалии тарбод (ревматизм) дошта кадом корњо иљозат дода
намешавад?
 Коршоямии касбї аз чанд дараља иборат аст?
 Самтњои тайёрии касбии аввалиндараљаро номбар кунед.
 Тайёрии коргаронро дар истењсолот кї назорат менамояд?
 Ба хатмкунандагони Омўзишгоњњои касбї-техникї чї гуна њуљљат дода мешавад?
 Тањти мафњуми наќшаи касбї Шумо чиро мефањмед?
 Марњилањои ташаккули наќшаи касбро гуфта дињед.
 Сохтори наќшаи касбиро номбар кунед.
5). Дарсро љамъбаст намуда, заҳмати хонандагонро қадр кунед.
Омўзгор љавобњои хонандагонро ба назар гирифта, арзёбї менамояд ва бањо
мегузорад. Камбудї ва бењбудии корашонро муаррифї менамояд.
6). Арзёбӣ. Дар љараёни дарс фаъолияти таълимии хонандагонро мушоҳида намуда,
дараљаи ба салоҳиятҳо ноил гаштани онҳоро муайян кунед. Натиљаҳои фаъолияти
таълимии хонандагонро аз рўйи савол ва супоришҳои зерин арзёбї карда метавонед
(мувофиќи натиљаи арзёбии мазкур ба хонандагон бањои аъло, хуб, ќаноатбахш ва
ѓайриќаноатбахш гузошта мешавад).
Фаъолият

метавонад

Дар бораи сохти чароѓи
тафсониш, патрон, калид ва
вилкаи штепселї маълумот дода
метавонад?
Эљодкорона намудњо ва
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қисман
метавонад

наметавонад

таъйиноти симњо ва изоляторњоро
тањлил карда метавонад?
Оид ба касб техникэлектромеханик маълумоти
мушаххас дода метавонад?
Дар раванди корњои амалї
фикронии техникии худро
инкишоф дода метавонад?
ТЕСТ
1. Маънои шавқу завқ ба интихоби касб
а) дилбастагӣ нисбат ба соҳаи муайяни меҳнат, саъю кӯшиш ба дарки моҳияти ягон
навъи фаъолият
б) вусъат, давомият ва амиқӣ
в) устуворӣ, хоҳишмандӣ
2. Шавқу завқ бо кадом формула ифода карда мешавад?
а) “донистан мехоҳам”
б) “амал кардан мехоҳам”
в) “шавқ дорам”
3. Ба ташаккулёбии факторҳои қобилият чиҳо таъсир мерасонад?
а) ирсият ва муҳит
б) муҳити гирду атроф
в) хоҳиши волидайн
4. Маҳорати касбӣ чист?
а) ҳамсамти касб бо якҷоягии баҳодиҳии мусбат нисбат ба қобилияти худ
б) ҳамсамти касб бо якҷоягии баҳодиҳии манфӣ нисбати қобилияти худ
в) ҳамсамти касб бо якҷоягии баҳодиҳии мусбат нисбати касби худ
5.Чанд дараҷаи коршоямии касбӣ вуҷуд дорад?
а) 4 дараҷа
б) 5 дараҷа
в) 7 дараҷа
6. Мӯҳлати таҳсил дар ОКТ барои хонандагони маълумоти миёнаи нопуррадошта
чанд сол мебошад?
а) 3 сол
б) 5 сол
в) 1 сол
7. Системаи дидактикии таълим дар ОКТ аз чанд унсур иборат мебошад?
а) аз 3 унсур
б) аз 5 унсур
в) аз 6 унсур
8.Нақшаҳои касбӣ аз рўйи чанд марҳала созмон меёбанд?
а) аз се марҳала
б) аз чор марҳала
в) аз панҷ марҳала
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9. Мафҳуми “коршоямӣ”-ро маънидод намоед.
а) маънои биологӣ дошта, нишондоди фаъолияти одам ва ҳайвонотро бо
ҳампайвастагӣ меомӯзад
б) маънои биологӣ дошта, нишондоди фаъолияти ҳайвонотро бо ҳампайвастагӣ
меомӯзад
в) маънои кимиёвӣ дошта, нишондоди фаъолияти одам ва ҳайвонотро бо
ҳампайвастагӣ меомӯзад
10. Мафҳуми “қобилияти меҳнат” -ро маънидод намоед.
а) маънои иҷтимоӣ дошта, аз рўйи тафтиши меҳнатӣ ба тамоми фаъолияти инсон
баҳо медиҳад
б) маънои иқтисодӣ дошта, аз рўйи тафтиши меҳнатӣ ба тамоми фаъолияти инсон
баҳо медиҳад
в) маънои иҷтимоӣ дошта, аз рўйи тафтиши касбӣ ба тамоми фаъолияти инсон баҳо
медиҳад
11. Барои духтарони синну солашон 16-18 сола меъёри интиҳоии кашонидани бори
вазнаш то чанд кг пешбинӣ шудааст?
а) 10-25 кг
б) 11-27 кг
в) 10-30 кг
12. Рузи корӣ барои наврасони 16-18 сола ба миқдори чанд соат таъин шудааст?
а) 6 соат
б) 7 соат
в) 10 соат
13. Кадом намудҳои гуногуни қобилиятро фарқ кардан мумкин аст?
а) содатарин ва мураккаб, умумӣ ва хусусӣ
б) мураккаб ва хусусӣ
в) хусусӣ ва содатарин
14. Дар мамлакати мо чанд шакли асосии додани музди меҳнат вуҷуд дорад?
а) корбайъ ва вақтбайъ
б) соатбайъ ва вақтбайъ
в) корбайъ, вақтбайъ ва соатбайъ
15. Ташкили меҳнатро номбар кунед?
а) инфиродӣ ва гурӯҳӣ (коллективӣ)
б) инфиродӣ
в) гурӯҳӣ (коллективӣ)
16. Самаранокии сарфи меҳнат дар чист?
а) ҳосилнокии меҳнат
б) ҳосилнокии даромади оилавӣ
в) ҳосилнокии буҷет
17. Дар интенсивонии истеҳсолот амалӣ гардонидани қарорҳои прогрессивии хоҷагӣ
чӣ нақши калонро мебозад?
а) банақшагирӣ
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б) самаранокӣ
в) зудаҳаииятӣ
18. Намудҳои нақшаҳои хоҷагии халқро номбар кунед.
а) дарозмуддат, панҷсола ва солона
б) дарозмуддат ва кутоҳмуддат
в) яксола ва дусола
19.Қисми муҳими ташкили илмии меҳнатро чӣ ташкил медиҳад?
а) ташкили дурусти ҷои кор
б) интихоби дурусти касб
в) ташкили дурусти меҳнат
20.Бидуни азнавсозии механизми хоҷагӣ бе чӣ номумкин аст?
а) бе фаъол гардонидани омили инсон прогресси илмию техникӣ
б) бе фаъол гардонидани омили инсон прогресси техникӣ
в) бе фаъол нагардонидани омили инсон прогресси илмию техникӣ
Эзоњ: Љавоби дуруст варианти “а” мебошад.
ДАРСИ 15.
Мавзӯъ: «Асосњои иќтисодии оила. Иќтисодиёти оила дар њаёти иќтисодии љамъият»
Барнома: Истењсолот ва иќтисодиёт. Маќсад ва вазифањои иќтисодиёт. Иќтисодиёти
хона. Оила њамчун ячейкаи аввалини иќтисодї – иљтимоии љамъият. Фањмиши умумї,
маќсад ва вазифањои иќтисодиёти оила.
Салоҳиятҳо:
 Дар доираи мавзӯъҳои мураккаб ғояи навро эҷод карда метавонад.
 Доир ба касбҳои гуногун маълумоти васеъ дода метавонад.
 Хусусиятњои тарбиявии фанро дарк карда онро дар амал ба таври васеъ татбиќ
карда метавонад.
Мақсадҳои дарс:
- Эљодкорона захирањои иќтисодии оиларо тартиб дода тавонад.
- Дар бораи касби муњосиб маълумоти васеъ дода тавонад.
- Хусусиятњои сарфакориро дар худ тарбия карда тавонад.
Таҷҳизоти зарурӣ: китоби дарсї, овезањои гардиши воситањо дар њаёти иќтисодии
љамъият ва ѓайра.
Методикаи таълим: Ҳангоми банақшагирии дарс аз тавсияҳои зерин истифода бурда
метавонед.
1). Ташкили дарс: Дар ин марҳила корҳои зерин ба роҳ монда мешавад:
Тайёр намудани маводди хониш;
Ҳозир-ғоиб кардани хонандагон;
Омода намудани аҳли синф ба дарс.
2). Такрори дарси гузашта: Дарсро аз гузоштани масъала оғоз кунед. Бо саволњои
зерин ба хонандагон мурољиат кунед:
 Шахсони чанд солдошта ба кор ќабул карда мешаванд?
 Давомнокии рўзи кории ноболиѓон аз чанд соат иборат аст?
 Барои ноболиѓони бемории тарбод (ревматизм) дошта кадом корњо иљозат дода
намешавад?
 Коршоямии касбї аз чанд дараља иборат аст?
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 Самтњои тайёрии касбии аввалиндараљаро номбар кунед.
 Тайёрии коргаронро дар истењсолот аз тарафи кї назорат бурда мешавад?
 Ба хатмкунандагони Омўзишгоњњои касбї-техникї чї хел њуљљат дода мешавад?
 Тањти мафњуми наќшаи касбї Шумо чиро мефањмед?
 Марњилањои ташаккули наќшаи касбро гуфта дињед.
 Сохтори наќшаи касбиро номбар кунед.
Оид ба саволҳо муҳокимаронї намуда, донишҳои аз дарсњои гузашта андухтаи
онҳоро ба хотирашон оваред.
3). Шиносої бо мазмуни мавзўъ: Дар лексияи хурд муаллим оид ба асосњои
иќтисодии оила ва иќтисодиёти оила дар њаёти иќтисодии љамъият маълумоти
мухтассар барои хонандагон пешнињод мекунад.
Аксарияти мактаббачањо дар оила ба воя мерасанд. Онњо дар оила тарбия меёбанд,
истироњат мекунанд, нерў љамъ менамоянд, мушкилию нобарорињои зиндагиро аз сар
мегузаронанд, якљоя бо хешу табор аз комёбию муваффаќиятњо хурсанд мешаванд,
таљрибаи њаётии волидайн, бародарон, хоњарон, бобою бибиро ёд мегиранд, бо роњњои
тарбияи кўдакон ошно мегарданд.
Дар шароити иќтисоди бозоргонї донистани асосњои иќтисодиёти оила ањамияти
махсус талаб мекунад. Њар як инсон бояд дар он имкониятњояшро барои зиндагї дар
муњити раќобатпазир ба таври шоиста истифода барад. Ба ин кор инсон бояд аз кўдакї
омода шавад. Пулро чи тавр кор кардану чї тавр харљ кардан зарур аст? Захирањои
гуногун, аз љумла оилавиро чї тавр оќилона истифода бурдан лозим аст? Ваќти холї чи
тавр бояд истифода шавад? Ба њамаи суолњо ва бисёр суолњои дигар Шумо дар њамин
китоб љавоб меёбед.
Дар замони њозира бекорї ављ мегирад. Бо ин масъала бисёр давлатњои љањон рў ба
рў мешаванд. Вале агар инсон дар шароити хољагии оилавї истењсоли молу хизматњоро
ташкил карда тавонад, вай худаш ва оилаашро бо ризќу рўзї таъмин карда метавонад.
Дар бисёр оилањо вазифањои мењнатї нобаробар таќсим шудааст. Ќисми зиёди кор
ба уњдаи модар вогузор мегардад. Ин нодуруст аст. Оќилона таќсим кардани мењнати
њамаи аъзои оиларо ёд гирифтан лозим аст. Ин китоб ба Шумо, хонандагони азиз, мањз
њамин корро ёд мегирад.
Дар аввал калимаи «экономика» (аз юнонї «oikonomike»- идора кардани хољагї)
маънии мањорату ќобилияти рўзгордориро дошт, вале тадриљан маънии ибтидоии
калима аз байн рафт. Алњол калимаи экономика маънои идора кардани хољагии
калонро мефањмонад. Ин вожа ба забони тољикї бо калимаи арабии «иќтисод» ё
«иќтисодиёт» тарљума мешавад. Маънои аслии калимаи «иќтисод», «сарфаю
сириштакор будан», «эътидолро нигоњ доштан», «сарфакорї кардан» мебошад. Рафтарафта вожаи иќтисодиёт низ маънои идора кардани хољагии калонро ба худ гирифт.
Дар назди иќтисоди оила вазифањои зерин меистанд:
Нисбатан пурра ќонеъ гардонидани талабот ва эњтиёљоти њамаи аъзои оила.
Истифодаи оќилонаи захирањои оилавї.
Наќшагирї ва сарфаи воситаю ваќт.
Дар рўзгордорї истифода бурдани њисоби хољагї ва ташкили илмии мењнат.
Вазифањои оила. Оид ба муайян кардани вазифањои оила муносибатњои гуногун
мављуданд. Дар њамаи љамъиятњо оила вазифањои зеринро иљро мекунад: репродуктивї,
иќтисодї, тарбиявї, рекреативї, коммуникативї (танзимї).
o Вазифаи репродуктивї
o Сиёсати демографї
o Вазифаи тарбиявии оила
o Вазифаи рекреативї
o Вазифањои коммуникативї
o Вазифаи танзимї низоми танзими муносибатњои байни аъзои оила
o Вазифаи иќтисодї
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Ќисмњои таркибии вазифаи иќтисодї:
 Ташкили истеъмолї оилавї ва бурдани хољагии оила
 Андўхтани амволи хусусии оила ва таъмини ворисияти он
 Фаъолияти молиявї оид ба ташаккул ва истифодаи буљаи оилавї
 Иштироки аъзоёни оила дар истењсолоти љамъиятию кооперативї.
 Таљдиди тавлиди инсон
4). Усули “Чархофалаки аќидањо”
Усули “Чархофалаки аќидањо” барои ташаккул додани сифатњои тањлилї ва
љустуљўии хонандагон ёрї мерасонад. Хонандагон пешнињодњои худро баён карда
метавонанд, ки дар натиља нутќи онњо инкишоф меёбад.
Маќсади усул:
 Инкишоф додани тафаккури мантиќї;
 Мустањкамкунии хотира
 Мустањкам кардани донишњо оид ба мавзуњои нав
 Бедор намудани шавќ оид ба муаммоњои иљтисодии оила
 Ташаккул додани завќи љустуљў намудан, ёфтан
Ќадамњои истифодаи бозї:
6. Муаллим хонандагони синфро ба чор зергурўњи 4-5 нафара таќсим карда ба њар як
зергурўњ хонандаи бењтаринро њамчун сардор таъин мекунад.
7. Ба њар як аъзои зергурўњ вараќаи тоза таќсим карда шуда, ба њамаи аъзоёни
зергурўњ як савол дода мешавад. Њамаи иштирокчиёни зергурўњ бидуни маслињат бо
њамдигар аќидањои худро нисбати саволи пешнињодшуда ба вараќа менависанд.
8. Вараќањо бо навиштаљот дар меъёри муайяни ваќт аз рўи аќрабаки соат ва аз рўи
давра ба зергурўњњои њамсоя дода мешавад. Њангоми гирифтани вараќа бо навиштаљоти
аќидањо, њар як иштирокчї бояд нисбат ба навиштаљоти мављудбуда аќидаи худро
такрор накарда иншо нависад. Фаъолият њамон ваќт ба итмом мерасад, ки ба њар як
иштирокчии зергурўњ вараќаи худ давр гашта ояд. Дар ин давра аќидањои иншошуда
тањлил ва бањодињї карда мешаванд.
9. Дар њар як зергурўњ мубоњисаи аќидањои дигар иштирокчиён, ки дар он рўйхати
љамъбасти аќидањои асосї ва актуалии пешнињодшударо мавриди мубоњиса ќарор
медињад.
10. Додугирифти натиљањои аќидањои коркардшуда. Њамаи зергурўњњо бо навбат
рўйхати аќидањои љамъбастиро пешнињод мекунанд. Агар навиштаљотњо норозигии
дигар зергурўњњо дучор нашавад, онњо ба љамъбасти аќидањои нињої дохил карда
мешаванд.
Намуна:
Аз тарафи муаллим муаммо гузошта мешавад: “Дар назди иќтисоди оила чї гуна
вазифањо меистад?”
Иштирокчиёни зергурўњњо (муаллим хонандагонро ба чор зергурўњ таќсим мекунад)ба
саволи гузошташуда, аќидањои худро бе такрор кардани пайдарњамї иншо мекунанд.
Масъалан:
5. Нисбатан пурра ќонеъ гардонидани талабот ва эњтиёљоти њамаи аъзои оила.
6. Истифодаи оќилонаи захирањои оилавї.
7. Наќшагирї ва сарфаи воситаю ваќт.
8. Дар рўзгордорї истифода бурдани њисоби хољагї ва ташкили илмии мењнат.
Њамаи сардорони зергурўњњо бо навбат рўйхати аќидањои љамъбастиро пешнињод
мекунанд. Агар навиштаљотњо норозигии дигар зергурўњњо дучор нашавад, онњо ба
љамъбасти аќидањои нињої дохил карда мешаванд.
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Дар натиља хонандагон:
 Ќобилияти дар гурўњ кор кардани худро инкишоф медињанд;
 Аќидањои худро мустаќилона иншо мекунанд;
 Донишњои мављудаашонро мустањкам мекунанд;
 Дар гуруњ кор карда, фикри якдигарро мешунаванд;
 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 зергуруњњо баробар таќсим
намоед. Ин усулро дар лањзаи мустањкамкунии мавзўи нав гузаронидан мувофиќи
маќсад аст.
4). Кори амалӣ: Муаллим хонандагонро ба гурўњњо таќсим намуда, вазифагузорї
мекунад.
Зергурўњи 1.
Рўйхати захирањои оилаатонро тартиб дода, натиљаашро ба љадвал дароред:
НАМУДИ ЗАХИРА
физикї
моддї
молиявї
технологї

Зергурўњи 2.
Дар яке аз мавзўъњои зер иншои мухтасар нависед:
4. Оилаи ман
5. Сарвати инсон дар чист?
6. Оилаи ояндаатонро чи хел дидан мехоњед?
Зергурўњи 3.
1. Дар мавзўи «Оила дар иќтисоиёт» кроссворд тартиб дињед.
2. Таърифи оилаи пешнињодкардаи А.С. Макаренкоро, ки дар матни боло зикр шуд,
шарњ дињед.
5). Мустањкамкунї.
 Маънои аслии калимаи «экономика» ва «иќтисодиёт» чист?
 Захира гуфта чиро мефањмед?
 Мамлакати мо дорои чї хел захирањо мебошад?
 Таъйиноти иќтисодиёти оиларо чун илм шарњ дињед.
 Оила дорои кадом захирањост?
 Вазифањои оила гуфта чиро мефањмед?
 Вазифањои асосии оиларо номбар кунед.
 Ќисмњои таркибии асосии вазифаи иќтисодиро номбар созед.
 Оилаи шумо ба кадом намуди оила тааллуќ дорад, муайян созед.
6). Дарсро љамъбаст намуда, заҳмати хонандагонро бањогузорї кунед.
Омўзгор љавобњо ва кори амалии хонандагонро ба назар гирифта, арзёбї менамояд
ва бањо мегузорад. Камбудї ва бењбудии корашонро муаррифї менамояд.
7). Арзёбӣ. Дар љараёни дарс фаъолияти таълимии хонандагонро мушоҳида намуда,
дараљаи ба салоҳиятҳо ноил гаштани онҳоро муайян кунед. Натиљаҳои фаъолияти
таълимии хонандагонро аз рўйи савол ва супоришҳои зерин арзёбї карда метавонед
(мувофиќи натиљаи арзёбии мазкур ба хонандагон бањои аъло, хуб, ќаноатбахш ва
ѓайриќаноатбахш гузошта мешавад).
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Фаъолият

метавонад

қисман
метавонад

наметавонад

Эљодкорона захирањои иќтисодии
оиларо тартиб дода метавонад?
Дар бораи касби муњосиб
маълумоти васеъ дода метавонад?
Хусусиятњои сарфакориро дар худ
тарбия карда метавонад?
ДАРСИ 16.
Мавзӯъ: «Талаботи оила»
Барнома: Талаботи оила. Гуногунии талаботи оила. Талаботи асосии оила. Таснифи
талабот “Пирамидаи талабот”-и А.Маслоу. Талаботи ашёии оќилона. Таснифи
талаботи ашёї. Талабот ба манзил. Усулњои ќонеъ гардонидани талабот ба манзил.
Салоҳиятҳо:
 Дар доираи мавзӯъҳои мураккаб ғояи навро эҷод карда метавонад.
 Доир ба касбҳои гуногун маълумоти васеъ дода метавонад.
 Хусусиятњои тарбиявии фанро дарк карда онро дар амал ба таври васеъ татбиќ
карда метавонад.
Мақсадҳои дарс:
- Эљодкорона гуногунии талаботро аз рўи “Пирамидаи талабот”-и А.Маслоу
тањлил карда тавонад.
- Оид ба касбњое, ки вобаста ба талаботи оила мебошанд маълумоти васеъ дода
тавонад.
- Сарфаву сариштакориро дар талаботи оила риоя карда метавонад.
- Ташаккули тарбияи муносибати эљодї ба мењнат.
Таҷҳизоти зарурӣ: китоби дарсї, овезањои талаботи асосии оила, таснифи талабот,
“Пирамидаи талабот”-и А.Маслоу, Таснифи талаботњои ашёї, талабот ба манзили
њозиразамон, усулњои ќонеъ гардонидани талабот ба манзил.
Методикаи таълим: Ҳангоми банақшагирии дарс аз тавсияҳои зерин истифода бурда
метавонед.
1). Ташкили дарс: Дар ин марҳила корҳои зерин ба роҳ монда мешавад:
Тайёр намудани маводди хониш;
Ҳозир-ғоиб кардани хонандагон;
Омода намудани аҳли синф ба дарс.
2). Такрори дарси гузашта: Дарсро аз гузоштани масъала оғоз кунед. Хонандагонро
ба ду зергурўњ таќсим кунед. Бо саволњои зерин ба хонандагон мурољиат кунед:
Зергурўњи 1.
 Маънои аслии калимаи «экономика» ва «иќтисодиёт» чист?
 Захира гуфта чиро мефањмед?
 Мамлакати мо дорои чї хел захирањо мебошад?
 Таъйиноти иќтисодиёти оиларо чун илм шарњ дињед.
 Оила дорои кадом захирањост?
 Вазифањои оила гуфта чиро мефањмед?
Зергурўњи 2.
 Вазифањои асосии оиларо номбар кунед.
 Ќисмњои таркибии асосии вазифаи иќтисодиро номбар созед.
 Оилаи шумо ба кадом намуди оила тааллуќ дорад, муайян созед.
 Оила чист?
 Дараљаи некўањволї гуфта чиро мефањмем?
 Наќши оиларо дар тараќќии рушди истењсолоти мамлакат шарњ дињед.
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Оид ба саволҳо каме муҳокимаронї намуда, донишҳои аз дарсњои гузашта гирифтаи
онҳоро ба ёдашон биоваред.
3). Шиносої бо мазмуни мавзўъ: Муаллим дар лексияашро худ ба хонандагон дар
бораи талаботи оила маълумот пешнињод мекунад.
Талабот – зарурати идрокшудаи дар ихтиёр доштани ягон чизи моддї ё маънавї
аст. Истењсоли русии «потребность» аз калимаи славянии ќадими «потреба» «требети»
ба вуљуд омада, маънои «амал кардан барои ба даст даровардани чизи матлуб»-ро
дорад. «Потребность» ба тољикї «талабот» тарљума мешавад, ки аз калимаи арабии
«талаб» ба маънои чизеро хостан, дархост буда, чун истилоњи иќтисодї шакли љамъи он
«талабот» ба кор меравад. Бинобар ин истифодаи калимаи «талаботњо» нодуруст аст.
Њангоми тартиб додани номгўи талаботи оила ва муайян намудани навбати
ќонеъгардонии онњо мо бояд оќилона будани талаботро ба назар гирем. Њар инсон,
бояд барои ќонеъ гардонидани талаботи худ наѓз мењнат карда, пули хуб кор кунад.
Сандуќи талабот ба мушкилї кушода мешавад. Њар инсон бояд эњсоси худмањдудкунї
ва таносуби талаботи шахсї бо љамъиятї дошта бошад.
Саъдї мегўяд: «Мол аз бањри осоиши умр аст, на умр аз бањри гирд кардани мол.
Оќилеро пурсиданд: -Некбахт кист ва бадбахт чист?» Гуфт: «Некбахт он ки хўрду кишт
ва бадбахт он ки мурду њишт» Биёед мо низ аз рўи фармудаи Саъдї амал кунем.
Талаботи моддию маънавиро фарќ кардан лозим аст. Ба талаботи моддї - ѓизо,
манзил, либос дохил мешаванд, ки онњо асоси дигар талабот мебошанд.
Ба талаботи маънавї - талаботи ба фарњанг, санъат, муошират, дониш мансубанд.
Талаботи мутлаќ – талаботе, ки ќонеъ гардонидани онњо дар њамин дараљаи
инкишофи илм, техника ва истењсолот имконпазир аст. Масалан, талаби харидани
автомобил.
Талаботи воќеї он талаботест, ки бо имкониятњои истењсолот муайян мешавад.
Масалан, заводи мо автомобил истењсол карда метавонад.
Њаќиќї – он талаботе, ки имкониятњои мо онњоро ќонеъ гардонида метавонад.
Масалан, мо барои харидани мошин ба ќадри кофї пул дорем ва онро мехарем.
Албатта хоњишњои инсон танњо бо талаботи моддї (ѓизо, об, либос, манзил) мањдуд
намегардад. Эњтиёљоти ў гуногун аст ва бинобар ин психологи амрикої Абрањам
Маслоу «пирамидаи талабот»-ро пешнињод кард, ки гуногунии онњоро дар бар мегирад.
Иерархияи талаботи инсон
Талабот ба амалї гардонидани ќобилиятњои
худ (ноил шудан ба натиљањои хуби касбї,
варзишї, кашфиёти илмї
Талабот ба эњтирому манзалат
(эњтиром аз љониби дигарон ва эњтиром нисбати
худ)
Талаботи иљтимої
(талабот ба муњаббат, дeстї, муошират бо одамон, ки
манфиату маромашон мувофиќ аст)
Талабот ба амният
(њимоя аз љинояткорон ва душманони беруна, њимоя аз фавт ва ёрї дар
ваќти беморї)
Талаботи физиологї
(ѓизо, об, либос, манзил, таxдиди насл)

«Пирамидаи талабот»-и А.Маслоу
Талаботи ашёии оќилона. «Харидани чизњои даркорї» ибораи хеле аљиб аст. Оё
Шумо метавонед бигўед, ки кадом чизњо бароятон заруранд? Њамон ќадар чизњои
зарурї њастанд, ки ба харидани онњо њељ гуна моњона намерасад.
Талабот ба манзил. Талабот ба манзил яке аз талаботи муњимтарини инсон аст.
Њанўз одамони љамоаи ибтидої барои худ мањалли истиќомат мељустанд. Онњо аввал
дар ѓорњо, сипас дар хаймањо зиндагї мекарданд. Тадриљан манзили инсон зеботару
хушрўйтар гардид. Алњол бисёр касон мехоњанд њавлињои чандошёнаи њавздор созанд.
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Ин талаботи табии инсон мебошад.
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:
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.
Намуна:
Масъала: «Дар бораи талаботњои асосии оила чї медонед? Аќидањои худро баён
кунед.»
Т АЛАБОТ БА

Т АЛАБОТ

ЃИЗО

МАНЗИЛ

Т АЛАБОТ БА

ТАЛАБОТИ

ЊИФЗИ САЛОМАТЇ

ОИЛА

Т АЛАБОТ

БА

ДОНИШ

Т АЛАБОТ

Т АЛАБОТ

БА

БА

ЛИБОС

Т АЛАБОТ

БА МЕБЕЛ

ВА АШЁИ ДИГАР

БА

Т АЛАБОТ БА
НАЌЛИЁТ

МУОШИРАТ

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 гуруњї дар ва њам дар фаъолияти дунафарї истифода бурдан мумкин аст.
5). Кори амалӣ: Муаллим ба хонандагон кори амалиро супориш медињад.
Қадамҳо:
1. Бисанљед, ки аъзои оилаи Шумо пулро чї гуна сарф мекунед?
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2. Ба саволњои тест худатон љавоб дињед ва дар маљлиси умумии оила ба
волидайнатон пешнињод кунед.
3. Аз рўи усули Робинзон харидани саќич, шарбат, банан, себ, чой, нимтанаи
тобистонаро тањлил намоед. Барои ин як вараќро ба ду ќисм људо карда, «тарафдор» ва
«зид»-ро тањлил намоед.
4. Интерйери хонаи худро тањия намуда, 2-3 варианти онро иљро кунед.
6). Мустањкамкунї. Муаллим ба хонандагонро ба ду зергурўњ таќсим карда
Зергурўњи 1.
 Талабот чист?
 Кадом намудњои талаботро Шумо медонед?
 Ба талаботи моддї чињо мансубанд?
 Як мисоли талаботи дурўѓин оред.
 Ба талаботи мутлаќ, воќеї ва њаќиќї мисолњо оред.
 Дараљаи истеъмолї оќилона чист?
 Ашё ба кадом гурўњњо таќсим мешаванд? Аз њар гурўњ чандтои ашёро номбар
кунед.
Зергурўњи 2.
 Меъёри истеъмолї оќилона чист?
 Маљмўи оќилонаи ашё гуфта чиро мефањмем?
 Интерйер чист?
 Ибораи «манзили бофароѓат»-ро чї хел мефањмед?
 Шартњои асосии ободонии манзилро номбар кунед.
 Пайдарпаии ороиши интерйерро номбар кунед.
6). Дарсро љамъбаст намуда, заҳмати хонандагонро қадр кунед.
7). Арзёбӣ. Дар љараёни дарс фаъолияти таълимии хонандагонро мушоҳида намуда,
дараљаи ба салоҳиятҳо ноил гаштани онҳоро муайян кунед. Натиљаҳои фаъолияти
таълимии хонандагонро аз рўйи савол ва супоришҳои зерин арзёбї карда метавонед
(мувофиќи натиљаи арзёбии мазкур ба хонандагон бањои аъло, хуб, ќаноатбахш ва
ѓайриќаноатбахш гузошта мешавад).
Фаъолият

метавонад

қисман
метавонад

наметавонад

Эљодкорона гуногунии
талаботро аз рўи “Пирамидаи
талабот”-и А.Маслоу тањлил
карда метавонад?
Оид ба касбњое, ки вобаста ба
талаботи оила мебошанд
маълумоти васеъ дода метавонад?
Сарфакориро дар талаботи
оила риоя карда метавонад?
ДАРСИ 17.
Мавзӯъ: «Буљаи оила. Буљаи талаба. Тањлили харољоти њаррўза,
њарњафтаина, њармоња ва њарсола»
Барнома: Буљаи оила. Таќсимоти буља. Китоби хољагидорї. Бозии амалии буљаи
оила. Буљаи талаба. Тањлили харољоти њаррўза ва солона.
Салоҳиятҳо:
 Дар доираи мавзӯъҳои мураккаб ғояи навро эҷод карда метавонад.
 Доир ба касбҳои гуногун маълумоти васеъ дода метавонад.
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 Хусусиятњои тарбиявии фанро дарк карда онро дар амал ба таври васеъ татбиќ
карда метавонад.
Мақсадҳои дарс:
Тести “Оё Шумо пули оиларо сарф карда метавонед?”-ро эљодкорона иљро
карда тавонад.
Дар бораи касбњои вобаста ба мавзўъро (соњибкорон, зиёиён, маќомоти
њифзи њуќуќ, тиб, маориф, алоќа, хизмати иљтимої ва ѓ.) маълумоти васеъ дода тавонад.
Хусусиятњои тарбиявии касбии вобаста ба мавзўъро дарк карда тавонад.
Таҷҳизоти зарурӣ: китоби дарсї, овезањои таќсими даромади умумї, таснифи харољоти
оила, манбаъњои даромадњои шахсии шањрвандон, алоќаи даромади шахсї бо буљаи
давлатї, љадвалњои сохтори тахминии буљаи оила, варианти бурдани дафтари
њисобдорї, таркиби даромади оилавї ва намунаи тести “Оё шумо пули оилавиро сарфа
карда метавонед?”
Методикаи таълим: Ҳангоми банақшагирии дарс аз тавсияҳои зерин истифода бурда
метавонед.
1). Ташкили дарс: Дар ин марҳила корҳои зерин ба роҳ монда мешавад:
Тайёр намудани маводди хониш;
Ҳозир-ғоиб кардани хонандагон;
Омода намудани аҳли синф ба дарс.
2). Такрори дарси гузашта: Дарсро аз гузоштани масъала оғоз кунед. Бо саволњои
зерин ба хонандагон мурољиат кунед:
 Талабот чист? Кадом намудњои талаботро Шумо медонед?
 Ба талаботи моддї чињо мансубанд? Як мисоли талаботи дурўѓин оред. Ба
талаботи мутлаќ, воќеї ва њаќиќї мисолњо оред.
 Дараљаи истеъмолї оќилона чист?
 Ашё ба кадом гурўњњо таќсим мешаванд? Аз њар гурўњ чандтои ашёро номбар
кунед.
 Меъёри истеъмолї оќилона чист?
 Маљмўи оќилонаи ашё гуфта чиро мефањмем?
 Интерйер чист?
 Ибораи «манзили бофароѓат»-ро чї хел мефањмед? Шартњои асосии ободонии
манзилро номбар кунед. Пайдарпаии ороиши интерйерро номбар кунед.
Оид ба саволҳо каме муҳокимаронї намуда, донишҳои аз дарсњои гузашта гирифтаи
онҳоро ба хотирашон оваред.
3). Шиносої бо мазмуни мавзўъ: Муаллим дар лексияи хурд ба хонандагон чунин
маълумотњоро пешкаш мекунад:
Мафњуми буља. Маънои тањтуллафзии калимаи «буља» «халтаи пул» аст. Буљаи оила
ин маљмўи њамаи даромад ва харољот дар давраи муайяни ваќт (як моњ ё як сол) аст, ки
ба рўйхат дароварда шудааст.
Ба даромади умумї њамаи намудњои даромад (музди мењнат, роњхати имтиёзнок ба
хонаи истироњат, мошини сабукрав, гараж) дохил мешаванд.
Даромади пулї фаќат пулеро дарбар мегирад, ки оила дар давраи муайяни ваќт кор
кардааст.
Харољот – масраф, харљ, истеъмолї ягон чиз ба маќсади мушаххас.
Агар даромад аз харољот зиёд бошад, онро изофагї мегўянд. Буљаи оила бояд дар
њолати мувозинати даќиќ бошад, зеро ин имкон медињад захирањои оила оќилона
истифода шуда, аксарияти талабот ќонеъ гардонида шавад. Дар сохтори буља бояд
андўхт ва пасандоз пешбинї карда шавад, ки дар моддаи «Харољот» ба њисоб гирифта
мешавад.
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Даромад - пул ё дигар сарвати моддї аст, ки аз корхона, фаъолияти љамъиятї ва ё
ягон намуди дигари фаъолият ба даст меояд. Ќисми даромади буљаи оилаи
шањрвандони Тољикистон аз манбаъњои зерин ташаккул меёбад
4). Бозии «Паравоз»
Ин бозї барои инкишофи хотира ва ба хотир овардани донишњои хонандагон
ањамияти калон дорад. Аз тарафи муаллим ба хонандагон мафњумњо, ѓоя, саволњо
вобаста ба мавзўъро пешнињод карда мешавад (яъне, паравоз). Хонандагон бояд ба
саволњо ё мафњумњо љавоби дуруст фикр кунанд (яъне, вагонњои ќатора).
Маќсадњои бозї
 Ѓанї гардонидани донишњои нави хонандагон;
 Мустањкамкунии хотираи хонандагон;
 Ташакули бахотироварии донишњои пештара;
 Тарбияи мушоњидакории хонандагон;
 Тарбияи тафаккури эљодї.
Намуна.
1. Аз тарафи муаллим чунин савол гузошта мешавад: «Дар бораи даромади буљаи
оила маълумот дињед?»
2. Хонандагон бо навбат фикри худро баён мекунанд;
3. Муаллим ё ду нафар талаба ба тахтаи синф маълумотњои хонандагонро
менависанд (маълумотњо бояд мушаххас бошанд);
4. Муаллим бо хонандагон љавобњоро тањлил мекунад ва бо навбат яккачин карда,
ба вагонњо менависанд.

Даромади
буљаи оила

Музди
мењнати аъзои
оила

Даромади
коѓазњои
ќиматнок

Даромад аз
фаъолияти
соњибкорї

Даромад аз иљораи
амволи ѓайриманќула
ва ѓайри

Даромад аз
хољагии
ёрирасон

Пардохтњо ва
имтиёзњо аз
ташкилоти
љамъиятї

Нафаќаи
идрок

Тeњфа, бурд,
дигар
манбаъњо

Дар натиља хонандагон:
 Бо муаммоњои иќтисодии оила наѓз шинос мешавад;
 Оид ба даромади буљаи оила маълумоти пурра мегиранд;
 Нуќтањои муњимми мавзўъро ба хотир меоранд;
 Хусусиятњои тањлилии онњо инкишоф меёбад.
Тавсия ба омўзгор: Ин бозиро дар синфи 5 - 9 баъд аз мавзўъњое, ки дар онњо
мавзуњои васеъ ва ба њамдигар алоќаманд мављуд мебошад гузаронидан мувофиќи
маќсад аст.
4). Кори амалӣ: Муаллим хонандагони синфро ба ду зергурўњ таќсим намуда, кори
амалиро супориш медињад.
Ќадамњо:
Зергурўњи 1.
1. Варианти бурдани дафтари њисобдориро тартиб дињед.
2. Ба хонандагон пешнињод намоед , ки ба суолњои тест љавоб дињанд.
3. Натиљаи љавобњоро љамъбаст кунед. Ба суоли зерин љавоб дињед: чаро натиљањо
мањз чунинанд ва дигар хел нестанд?
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Зергурўњи 2.
1. Дар оилаи Шумо воситањо чї хел сарф мешаванд, тањлил кунед. Кўшиш намоед,
роњњои сарфакории худатонро пайдо кунед.
2. Варианти дафтари њисобдориро тартиб дињед.
3. Арзиши тахминии њамаи тўњфањоро, ки ба Шумо ба муносибати 8 март ва Соли
нав харидан лозим аст, њисоб кунед.
4. Њисоб кунед, ки хонапулї ва пардохти хизматњои коммуналї кадом ќисми буљаи
оиларо ташкил мекунад.
6). Мустањкамкунї. Дар ќисми мустањкамкунии мавзўи нав аз бозии “Занљир”
истифода намудан мумкин аст. Хонандагонро ба ду зергурўњ таќсим намуда, ба њар
зергурўњ саволњо бо навбат пешнињод карда мешавад. Кадоме, аз иштирокчиёни
зергурўњ ба савол љавоб гуфта натавонад, занљир канда мешавад ва ба зергурўњи дигар
хол дода мешавад. Агар ба саволи зергурўњ, ки бељавоб монда буд, иштирокчиёни
зергурўњи дигар љавоб гўянд, ба он зергурўњ холи боз њам баландтар дода мешавад.
Зергурўњи 1.
 Буља чист? Даромад гуфта чиро мефањмед? Манбаъњои даромади хољагии
оилавиро номбар кунед.
 Харољот гуфта чиро мефањмед? Моддањои асосии харољоти оиларо номбар
кунед.
 Буљаи мутавозин чї маъно дорад?
 Даромад чист? Ќисми даромади буља аз кадом ќисмњо ташаккул меёбад?
 Оила аз рўи хислати гирифтани даромад, ба кадом гурўњњои асосї људо мешавад?
 Сохтори даромади оилањои русиягї ва амрикоиро муќоиса кунед.
 2. Пардохтњои њатмї чињоро дарбар мегирад?
 Харољоти доимию таѓйирёбанда гуфта чињоро мефањмед? Ба харољоти
таѓйирёбанда мисол оред.
 Пардохтњои њатмї гуфта чиро мефањмед?
 Андози даромад чист? Онро чї тавр њисоб мекунанд?
Зергурўњи 2.
 Роњњои асосии сарфаи гармї ва нерўи барќро номбар кунед.
 Пасомад ва андўхт чист?
 Усулњои љойгиронии пасандозро номбар кунед.
 Пасандози соф аз чињо ташаккул меёбад?
 Ба сањмия кадом талабот пешнињод карда мешавад? Сањмия аз вомбарг чї фарќ
дорад?
 Бима (суѓурта) барои чї лозим аст?
 Буља чист? Намудњои буљаро номбар кунед.
 Вариантњои дафтари њисобу китоби буљаи мактаббачањоро мисол оред.
 Моддањои харољоту даромади талабањоро тањлил кунед.
 Дафтари њисобу китоб барои шумо чї манфиат дорад?
6). Дарсро љамъбаст намуда, заҳмати хонандагонро қадр кунед.
5). Арзёбӣ. Дар љараёни дарс фаъолияти таълимии хонандагонро мушоҳида намуда,
дараљаи ба салоҳиятҳо ноил гаштани онҳоро муайян кунед. Натиљаҳои фаъолияти
таълимии хонандагонро аз рўйи савол ва супоришҳои зерин арзёбї карда метавонед
(мувофиќи натиљаи арзёбии мазкур ба хонандагон бањои аъло, хуб, ќаноатбахш ва
ѓайриќаноатбахш гузошта мешавад).
Фаъолият

метавонад

Тести “Оё Шумо пули оиларо сарф
карда метавонед?”-ро эљодкорона
иљро карда метавонад?
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қисман
метавонад

наметавонад

Дар бораи касбњои вобаста ба
мавзўъро (соњибкорон, зиёиён,
маќомоти њифзи њуќуќ, тиб, маориф,
алоќа, хизмати иљтимої ва ѓайра)
маълумоти васеъ дода метавонад?
Хусусиятњои тарбиявии касбии
вобаста ба мавзўъро дарк карда
метавонад?
ДАРСИ 18.
Мавзӯъ: «Харољоти доимї ва таѓйирёбанда»
Барнома: Харољотњои доимї ва таѓирёбанда. Харољотњо барои барќ, барои газ,
ќувва барќ, ангишт ва дигар намудњои сўзишворї.
Салоҳиятҳо:
 Дар доираи мавзӯъҳои мураккаб ғояи навро эҷод карда метавонад.
 Доир ба касбҳои гуногун маълумоти васеъ дода метавонад.
 Хусусиятњои тарбиявии фанро дарк карда онро дар амал ба таври васеъ татбиќ
карда метавонад.
Мақсадҳои дарс:
- Лоињаи афзоиши ќисми даромади буљаи оила ва намунаи дафтари њисобу китоби
оиларо эљодкорона тартиб дода тавонад.
- Дар бораи касби муњосиб маълумоти васеъ дода тавонад.
- Мањорати тањлили нишондињандањои ададї ва ќонуни таѓйирёбии онњоро
ташаккур дода тавонад.
Таҷҳизоти зарурӣ: китоби дарсї, овезањои таќсими даромади умумї, таснифи
харољоти оила, манбаъњои даромадњои шахсии шањрвандон, алоќаи даромади шахсї
бо буљаи давлатї, љадвалњои сохтори тахминии буљаи оила, варианти бурдани дафтари
њисобдорї, таркиби даромади оилавї.
Методикаи таълим: Ҳангоми банақшагирии дарс аз тавсияҳои зерин истифода бурда
метавонед.
1). Ташкили дарс: Дар ин марҳила корҳои зерин ба роҳ монда мешавад:
Тайёр намудани маводди хониш;
Ҳозир-ғоиб кардани хонандагон;
Омода намудани аҳли синф ба дарс.
2). Такрори дарси гузашта: Дарсро аз гузоштани масъала оғоз кунед. Бо саволњои
зерин ба хонандагон мурољиат кунед:
 Буља чист? Даромад гуфта чиро мефањмед? Манбаъњои даромади хољагии
оилавиро номбар кунед.
 Харољот гуфта чиро мефањмед? Моддањои асосии харољоти оиларо номбар
кунед.
 Буљаи мутавозин чї маъно дорад?
 Даромад чист? Ќисми даромади буља аз кадом ќисмњо ташаккул меёбад?
 Оила аз рўи характери гирифтани даромад, ба кадом гурўњњои асосї људо
мешавад?
 Сохтори даромади оилањои русиягї ва амрикоиро муќоиса кунед.
 2. Пардохтњои њатмї чињоро дарбар мегирад?
 Харољоти доимию таѓйирёбанда гуфта чињоро мефањмед? Ба харољоти
таѓйирёбанда мисол оред.
 Пардохтњои њатмї гуфта чиро мефањмед?
 Андози даромад чист? Онро чї тавр њисоб мекунанд?
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Оид ба саволҳо муҳокимаронї намуда, донишҳои аз дарсњои гузашта гирифтаи
онҳоро ба хотирашон оваред.
3). Шиносої бо мазмуни мавзўъ: Лексияи хурди муаллим маълумотро дар бораи
харољоти доимї ва таѓйирёбандаро дар бар мегирад.
Доимї. Дар ин маврид харољоте дар мадди назар аст, ки дар давоми сол таѓйир
намеёбад. Масалан, пули мањфил ё мактаби мусиќї, пули нањорї дар ошхонаи мактаб.
Таѓйирёбанда. Харољоти якдафъаина ё давра ба давра ба миёномада. Масалан,
харидани кассета, пластинка, тамошои кино.
Ѓайричашмдошт. Харољоте, ки онњоро ба назар гирифтан ѓайриимкон аст.
Масалан, шикастани соат, гум шудани ручка ва ѓайра. Алњол барои талаба чизњои
хариданї хеле зиёд аст ва аксараш ќимат њам мебошад. Бинобар ин дуруст таќсим
кардани буљаи худ ва бо буљаи умумии оила мувофиќ кардани он хеле муњим аст.
Шахсоне, ки мехоњанд низоми харљи пулиашонро такмил дињанд бояд чор ќоидаи
зеринро дар хотир доранд: Њисобу китоб, наќшагирї, ташкил ва назорат.
Барои њисобукитоби даромаду харољот дафтари муњосиба ташкил кардан зарур.
Шумо метавонед нисбат ба дафтари муњосиба эљодкорї зоњир намоед. Ба дафтаратон
ном гузоред. Масалан, «Ќатра-ќатра дарё шавад». Дафтарро ба моњњо људо карда, дар
аввали њар моњ рамз гузоред. Фарз кардем, январ: рамзи соли нав арчаи бо бозичањо
оро дода. Њамаи харољотро вобаста ба майлу хоњишиатон ба њисобномањо људо кунед.
Масалан, њисобномаи 1- хўрокхўрї берун аз хона; њисобномаи 2 – асбобу анљоми
хатнависї; њисобномаи 3 – китоб; њисобномаи 4 – маркаѓундорї; њисобномаи 5 –
видеофилм, театр; њисобномаи 6 – сексияи варзишї, либоси варзишї; њисобномаи 7 –
ширинї; њисобномаи 8 – тўњфањо.
Дар охири моњ њамаи даромаду харољотро љамъ кунед. Аз маблаѓи даромад
харољотро тарњ карда баќияро нависед. Агар он бо баќияи пул дар њамёнатон баробар
бошад, пас навиштањои Шумо дурустанд. Харољотатонро тамоми сол сабт кунед. Дар
охири сол онро љамъбаст намоед, харољоти њар њисобномаро аниќ кунед, фоизи онро
дар харољоти умумї бароред, имкону бузургии пасандозро муайян ва хатоњоро тањлил
кунед.
Тањлили дафтари њисобу китоб имкон медињад: аввал, фањмед, ки пулро ба кадом
чизњо сарф кардаед; дуюм, харољоту даромадро тањлил карда, шумо самтњои сарфаю
сариштакориро муайян менамоед; дар асоси харољоти воќеї пешакї буљаатонро тартиб
медињед.
4).Усули «Дарахти љавобњо»
Усули «Дарахти љавобњо» барои гирдоварии миќдори муайяни (4, 6, 8, 12) андешањо
доир ба мафњум ё мавзўъ дар шакли шохањои дарахт аст. Омўзгор ин усулро дар
мавридњое истифода мебарад, ки агар ба мафњумњо ва саволњо якчанд љавоб талаб
карда шавад.
Ба хонандагон мафњум, савол ё мушкилоти мавзўи нав пешнињод карда мешавад.
Вазифаи хонандагон аз он иборат аст, ки дар зергурўњњо кор карда, маълумотњои
доштаашонро оид ба ин мавзўъ дар шохањои дархт нависанд.
Маќсадњо:
 бедор намудани шавќу њавас нисбат ба мавзўъ;
 муайян кардани сарњади донишњои мукаммал;
 људо карда тавонистани чизњои муњим;
 инкишофи малакањои тањлил ва хулосабарорї;
 ташаккул додани ќобилияти љустуљў намудани роњњои гуногуни њалли масъала ё
мафњум.
Ќадамњои истифода бурдани ин усул:
 Аз тарафи муаллим савол гузошта мешавад;
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 Хонандагони синф ба се ё чор гурўњ баробар таќсим карда шуда, ба онњо
раќамгузорї карда мешавад;
 Њар як зергурўњ саволро муњокима мекунад ва ба баргњои дарахти худ ќайд
мекунад (вараќаи калони коѓаз);
 Зергурўњњо баъди навиштани љавобњо бо зергурўњњои њамсоя љой иваз мекунанд
ва ба баргњои дарахти њамсоя ѓояњои навишташудаи онњоро ислоњ ва танќид накарда,
ѓояи худро менависанд.
 Љойивазкунии зергурўњњоро дар вобаста ба њалли муаммо боз доштан мумкин
аст;
 Муаллим бо хонандагон «Дарахти љавобњо»-ро дар тахтаи синф овехта, њалли
муамморо коркард, илова карда пешнињоди худро ироа мекунад;
 Аз тарафи муаллим дар синф байни зергурўњњо мубоњиса ташкил карда мешавад
(хусусан њангоми њалли масъалањои бањсталаб);
 Њалли «Дарахти љавобњо»-ро њангоми муњокимаи њалли мусбат (яке аз
зергурўњњо) ва манфї (зергурњўи дуюм) истифода бурдан мумкин аст.
Намуна:
Масъала: «Усулњои истифодаи такрории захираро дар хољагии оилавї пешнињод
кунед? Аќидањои худро баён кунед» . Масалан: коѓаз.
Барои маълумот: Ин модда бори аввал дар Чин дар асри 2 то милоди Масењ
истењсол шуда буд. Ва то њол он кўњна нашудааст, онро ягон моддаи њозиразамон танг
карда набаровардааст. Аксаран суоле ба миён меояд: ќуттињои коѓазии истифодашудаи
ширро, ки асосаш 100% аз селлюлозаи сулфат иборат аст, чї кор кунем? Он
моеъногузар аст, вале ќобили коркарди такрориро надорад.
Аќидаи иштирокчиёни зергурўњњо:
 Онро дар ошхона истифода бурдан ќулай аст. Агар ќуттии истифодашудаи
ширро тоза шуста, хушк кунед, дар он мураббо ё љемро нигоњ дошта мумкин аст.
Њавоногузар (герметикї) будани онњо шарт нест, вале дар мавриди зарурї бо ёрии
дарзмол ё асбоби лањимкорї ва порчаи полиэтилен канорањои онро сахт кардан мумкин
аст. Дар ин ќуттињо мањсулотро тамоми зимистон нигоњ дошта мешавад.
 Ќуттии шир ё афшураро ба пањлў гузошта, девораи пањлўияшро бурида, ба он
хок андохта ягон чиз шинондан мумкин аст. Онро дар назди тирезаи ошхона гузошта
метавонед.
 Донхўрак аз ќуттињо. Дар ин маврид рафтори паранда њоро ва њаљми муносиби
љузъњои донхўракро донистан лозим аст. Ба ин донхўракњо парандаи момољурѓотак тез
одат мекунад. Сўрохињоро ба њамин паранда мутобиќ (32-34мм дар ќутр) карда, зери
он лапаровеза 50х50мм (козырек) сохтан лозим аст.
 Барои парвариши кўчати меваю гул истифода бурдани ќуттии шир. Барои ин аз
ќуттї истакончањо месозанд. Истакончаро бо корд сўрох карда, ба он кўчатро
менишинонанд. Алњол саноати мањсулоти шир мањсулоташро (ќаймоќ, майонез,
йогурт) дар истакончањои махсус мебарорад, ки барои парвариши кучат хеле ќулай аст.
Бояд зикр намуд, ки «Дарахти љавобњо» метавонад аз ададњои гуногун: бо миќдори
4, 6, 8, ё 12 иборат бошад. Ин аз маќсадњои мушаххас ва сатњи омодагии хонандагон
вобаста аст.
Дар натиља њонандагон:
o Хонандагон ба мавзўи нав шавќу њавас пайдо мекунанд;
o Донишњои азхудкардаашонро ба хотир меоранд;
o Људо кардани мафњумњои асосии мавзўъро меомўзанд;
o Тањлил ва хулосабардорї менамоянд;
o Роњњои гуногуни њал кардани масъала ё мафњумро меомўзанд.
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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 “Дарахти љавобњо” мебошад. Ин усулро њам дар
фаъолияти гуруњї дар ва њам дар фаъолияти дунафарї истифода бурдан мумкин аст.
5). Кори амалӣ: Лоињаи афзоиши ќисми даромади буљаи оиларо аз њисоби дар оила
истењсол кардани ягон мол (хизмат) ё лоињаи кам кардани ќисми харољоти буљаи
оиларо аз њисоби истифодаи нисбатан оќилонаи маблаѓ тањия карданро муаллим ба
хонандагон супориш медињад.
6). Мустањкамкунї.
 Буља чист?
 Намудњои буљаро номбар кунед.
 Вариантњои дафтари њисобу китоби буљаи мактаббачањоро мисол оред.
 Моддањои харољоту даромади талабањоро тањлил кунед.
 Дафтари њисобу китоб барои шумо чї манфиат доред?
7). Дарсро љамъбаст намуда, заҳмати хонандагонро бањо гузоред.
8). Арзёбӣ. Дар љараёни дарс фаъолияти таълимии хонандагонро мушоҳида намуда,
дараљаи ба салоҳиятҳо ноил гаштани онҳоро муайян кунед. Натиљаҳои фаъолияти
таълимии хонандагонро аз рўйи савол ва супоришҳои зерин арзёбї карда метавонед
(мувофиќи натиљаи арзёбии мазкур ба хонандагон бањои аъло, хуб, ќаноатбахш ва
ѓайриќаноатбахш гузошта мешавад).
Фаъолият

метавонад

қисман
метавонад

Наметавонад

Лоињаи афзоиши ќисми даромади
буљаи оила ва намунаи дафтари
њисобу китоби оиларо эљодкорона
тартиб дода метавонад?
Дар бораи касби муњосиб
маълумоти васеъ дода метавонад?
Мањорати тањлили
нишондињандањои ададї ва ќонуни
таѓйирёбии онњоро ташаккур дода
метавонад?
ДАРСИ 19.
Мавзӯъ: «Маркетинг дар иќтисодиёти оила»
Барнома: Маркетинг дар иќтисодиёти оила. Таблиѓи мол.
Салоҳиятҳо:
 Дар доираи мавзӯъҳои мураккаб ғояи навро эҷод карда метавонад.
 Доир ба касбҳои гуногун маълумоти васеъ дода метавонад.
 Хусусиятњои тарбиявии фанро дарк карда онро дар амал ба таври васеъ татбиќ
карда метавонад.
Мақсадҳои дарс:
- Вазифањои асосии маркетингро: ошкор сохтани талабот, ќонеъ гардонидани
талабот ва таљдиди талаботро эљодкорона њал карда тавонад.
- Дар бораи касбњое, ки дар воситањои рекламаи оммавї мављуд аст маълумоти
васеъ дода тавонад.
- Ќобилиятњои муоширатчигї ва ташкилотчигиро дар худ ташаккул дода тавонад.
Таҷҳизоти зарурӣ: китоби дарсї, намунањои рекламаи мањсулотњо ва ѓайра.
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Методикаи таълим: Ҳангоми банақшагирии дарс аз тавсияҳои зерин истифода бурда
метавонед.
1). Ташкили дарс: Дар ин марҳила корҳои зерин ба роҳ монда мешавад:
Тайёр намудани маводди хониш;
Ҳозир-ғоиб кардани хонандагон;
Омода намудани аҳли синф ба дарс.
2). Такрори дарси гузашта: Дарсро аз гузоштани масъала оғоз кунед. Бо саволњои
зерин ба хонандагон мурољиат кунед:
 Буља чист?
 Намудњои буљаро номбар кунед.
 Вариантњои дафтари њисобу китоби буљаи мактаббачањоро мисол оред.
 Моддањои харољоту даромади талабањоро тањлил кунед.
 Дафтари њисобу китоб барои шумо чї манфиат доред?
Оид ба саволҳо каме муҳокимаронї намуда, донишҳои аз дарсњои гузашта гирифтаи
онҳоро ба хотирашон оваред.
3). Шиносої бо мазмуни мавзўъ: Лексияи хурди муаллим дар бораи маркетинг дар
иќтисодиёти оиларо дар бар мегирад.
Истилоњи маркетинг аз калимаи англисии «marketing» буда, маънояш «низоми
идоракунии ташкили истењсолот ва фурўши мањсулот дар асоси тањќиќ ва пешгўии
бозор» мебошад. Вазифањои асосии маркетинг:
1. Ошкор сохтани талабот
2. Ќонеъ гардонидани талабот
3. Таљдиди талабот: раванди муттасил
Агар хољагиро оќилона пеш баред, шумо бояд аз баъзе харидњо худдорї кунед.
Баъзе чизњоро дар хона тайёр кардан ё сохтан мумкин аст. Масалан, пардаи тирезаи
ошхона, рафи китобмонак ва ѓайраро. Њамаи инро маркетинги оилавї њал мекунад.
Марњилањои зерини харидро пешнињод кардан мумкин аст.
1. Тартиб додани рўйхати молњои зарурї; ба вуљуд овардани маљмўи ашёи матлуб
2. Мувофиќи рўйхат фурўшгоњњои зарурї – молњои хољагї, китоб, тилловорї,
олами бачањо муайян карда мешаванд.
Чунин рўйхат имкон медињад, ки чизњои нодаркорро нахаред.
3. Љамъоварии маълумот. Мо дар бораи вариантњои гуногун, сифати мол,
пурдоштї ва ѓайра маълумот мегирем. Љолиби диќќат аст, ки 40% харидорони дигар аз
хариди чизи бадсифат огоњ мешаванд. Яъне, аллакай 40 кас зарур бошад њам ин молро
намехаранд. Аксар ваќт харидор дар бораи моли мавриди назараш маълумоти кофї
надорад.
4. Лањзаи хариди мол. Ин лањзаи аз њама њалкунандаю гуворо аст.
5. Бањо додан ба мол ё хидмати харида
Рекламаи оммавї диќќатро љалб мекунад, рекламаи мустаќим бошад бояд бовар
кунонад ва ба амал водор созад. Њамин тариќ, рекламаи оммавї кори гаронбањо буда,
онро танњо ширкатњои пуриќтидору бой амалї гардонида метавонанд. Рекламаи
оммавї бештар ба истењсолкунандагони калон, бонкњо, иттињодияњои тиљоратї тааллуќ
дорад, ки мехоњанд имиљи худро ба вуљуд оранд, ё ба ибораи дигар ном бароранд ба
ширкат ё моли (хизмати) он эътибор бахшанд.
Дар мавзўи мазкур барои мустаҳкам намудани дониши хонандагон оид ба мавзуъ
аз бозии “Нотиқи беҳтарин” истифода бурдан мумкин аст.
Қадамҳои истифодаи бозї:
1.Муаллим мавзўъ ва мақсади машѓулиятро эълон мекунад.
2.Хонандагон (аз рўйи хоҳиш) бояд ба тахтаи синф баромада, дар назди ҳамсинфони худ дар нақши «нотиқ» сухан мугўяд, яъне дар як дақиқа дар бораи зарурияти
ҳаётии омўхтани мавзўи додашуда боварї ҳосил намоянд.
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3.Хонандагон вазифадоранд, суханони нотиқро бодиққат гўш карда, мақсади
нотиқро муайян намоянд.
Намуна:
Муаллим: Дар бораи сифатњои моли матлуб маълумот дињед?
Нотиќи якум:
1. Дар истифода бо эътимод будан, фоидаоварї; ба таъйиноташ мутобиќ будан
2. Ќулай будан
3. Ороиши зебою дилкаш ва назаррабо доштан
4. Ба мўд мутобиќат кардан
5. Ба худ хос будан, вижагї доштан, ба завќу салиќаи инфиродї мутобиќат кардан;
хосияти афзалияту бартарии харидорро зоњир ва камбудию норасоињои ўро пинњон
кардан;
6. Ба дигар чизњо мувофиќ будан; аз байни дигар чизњо људо шуда наистодан; ба
пойафзолу либос як маљмўи томро ташкил додан;
7. Арзиши истеъмолии мол бояд на танњо њифз гардад, балки рўз аз рўз афзояд.
Муаллим: Воситањои реклами оммавиро номбар кунед?
Нотиќи дуюм:
- симо, садо,рўзнома, маљалла;
- фаъолияти маблаѓгузорї ё сарпарастї;
- нашрияи даврї ва ѓайра.
Рекламаи самти мушаххас дошта, ки оњангу тобиши он нисбатан мањрамона аст.
Воситањои рекламаи мустаќим:
- барномањои садою симои мањаллї, нашрияњои мањаллї;
- бевосита фиристодани номањои рекламавї ва дигар маводди рекламавї;
- реклама тавассути телефон;
- ороиши пештоќ;
- ташкили намошњо ва дигар чорабинињои махсус
4). Кори амалӣ: Муаллим ба хонандагон сохтани намунаи корандози магнитиро
њамчун кори амалї супориш медињад:
Қадамҳо:
1. Барои дар шароити оила истењсол кардан ягон молро интихоб намуда, рекламаи
онро тањия кунед.
2. Аз рўзнома рекламаи ба назари шумо бењтаринро интихоб кунед. Онро муфассал
тањлил намоед.
5). Мустањкамкунї.
 Маркетинг чист?
 Маркетинг дар рўзгордорї барои чї лозим аст?
 Вазифањои маркетинг чист?
 Аъзои оиларо аз рўи дараљаи ширкат дар харид ба чанд гурўњ таќсим мекунанд?
 Реклама чист?
 Чанд намуди рекламаро медонед?
6). Дарсро љамъбаст намуда, заҳмати хонандагонро қадр кунед.
7). Арзёбӣ. Дар љараёни дарс фаъолияти таълимии хонандагонро мушоҳида намуда,
дараљаи ба салоҳиятҳо ноил гаштани онҳоро муайян кунед. Натиљаҳои фаъолияти
таълимии хонандагонро аз рўйи савол ва супоришҳои зерин арзёбї карда метавонед
(мувофиќи натиљаи арзёбии мазкур ба хонандагон бањои аъло, хуб, ќаноатбахш ва
ѓайриќаноатбахш гузошта мешавад).
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Фаъолият

метавонад

қисман
метавонад

наметавонад

Вазифањои асосии маркетингро:
ошкор сохтани талабот, ќонеъ
гардонидани талабоб ва таљдиди
талаботро эљодкорона њал карда
метавонад?
Дар бораи касбњое, ки дар
воситањои рекламаи оммавї
мављуд аст маълумоти васеъ дода
метавонад?
Ќобилиятњои муоширатчигї ва
ташкилотчигиро дар худ
ташаккул дода метавонад?
ДАРСИ 20.
Мавзӯъ: «Менељмент дар иќтисодиёти оила. Мафњуми менељмент дар оила»
Барнома: Менељмент дар иќтисодиёти оила. Мафњуми менељмент дар оила.
Салоҳиятҳо:
 Дар доираи мавзӯъҳои мураккаб ғояи навро эҷод карда метавонад.
 Доир ба касбҳои гуногун маълумоти васеъ дода метавонад.
 Хусусиятњои тарбиявии фанро дарк карда онро дар амал ба таври васеъ татбиќ
карда метавонад.
Мақсадҳои дарс:
- Ќоидањои ташкили мењнатро бо пуррагї эљодкорона пешнињод карда тавонад.
- Дар бораи касби менељер маълумоти васеъ дода тавонад.
- Ќобилияти идоракунї ва сарфакории худро инкишоф дода тавонад.
Таҷҳизоти зарурӣ: китоби дарсї, овезањо вобаста ба мавзўъ.
Методикаи таълим: Ҳангоми банақшагирии дарс аз тавсияҳои зерин истифода бурда
метавонед.
1). Ташкили дарс: Дар ин марҳила корҳои зерин ба роҳ монда мешавад:
Тайёр намудани маводди хониш;
Ҳозир-ғоиб кардани хонандагон;
Омода намудани аҳли синф ба дарс.
2). Такрори дарси гузашта: Дарсро аз гузоштани масъала оғоз кунед. Бо саволњои
зерин ба хонандагон мурољиат кунед:
 Маркетинг чист?
 Маркетинг дар рўзгордорї барои чї лозим аст?
 Вазифањои маркетинг чист?
 Аъзои оиларо аз рўи дараљаи ширкат дар харид ба чанд гурўњ таќсим мекунанд?
 Реклама чист?
 Чанд намуди рекламаро медонед?
Оид ба саволҳо каме муҳокимаронї намуда, донишҳои аз дарсњои гузашта гирифтаи
онҳоро ба хотирашон оваред.
3). Шиносої бо мазмуни мавзўъ: Муаллим дар лексияи хурди худ дар бораи
менељмент дар иќтисодиёти оила ва мафњуми менељмент дар оила ба хонандагон
маълумот медињад.
Аз нуќтаи назари иќтисод истењсолоти хонагї истењсолоти майдаю дастї аст.
Иќтисоди оила бояд шиори зеринро дошта бошад: «лутфан, маданияти мењнатро риоя
кунед».
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Менељмент ин илм дар бораи идоракунї аст. Менељер мудир мебошад. Менељер аз
ќисмњои зерин иборат аст: маќсад, вазифа, наќшагирї, ташкил, њавасмандгардонї,
назорат ва тасњењ.
Дар мењнати хонагї низ бояд умурњои менељмент амал кунанд:
- оила бояд маќсадњое дошта бошад, ки онњоро њамаи аъзои оила даќиќ дарк
кунанд;
- гурўњбандии вазифањо барои муайян кардани намудњои кор бояд чунон сурат
гирад, ки ба њар кор як нафар масъул бошад;
- ваколатњо бояд байни њамаи аъзои оила таќсим карда шаванд. Тамоми бори оила
набояд танњо ба дўши мард ё зан гузошта шавад.
- Фароњам овардани шароите, ки «коргарон»-ро ба гузаштани њадди аксари сањм
дар роњи ба даст овардани маќсад водор созад. Дар ин бобат суханони хушу гуворо
воситаи хеле хуб аст.
- Муносибатњои оилавї бояд самарабахшии ќабули ќарорњо, назорат ва
мутобиќкуниро таъмин кунанд. Дар ин бобат шўрои оила, наќшакашии якљоя, тањияю
муњокимаи буљаи оила, љадвали кор ва ѓайра наќши калон мебозанд.
Тањќиќи муфассали муќоисавии менељменти истењсолї марбутан ба корхонаи
оилавї нишон медињад, кионњо умумиятњои зиёде доранд. Дар оила идоракуние амалї
мегардад, ки асосашро принсипњои зерин ташкил мекунанд:
- таќсими мењнат, ки маќсади он бо назардошти ќобилият, саломатї, таљриба аз
љониби узви алоњидаи оила иљро кардани намудњои мушаххаси кор аст;
- ваколат ва масъулият. Њар узви оила бояд ваколатњои худро дошта бошад ва
масъулияти муайян низ ба зиммаи ў гузошта шуда бошад.
- интизом;
- ягонагии самт. Барои ба маќсадњои оила ноил шудан бояд њама ањлона мењнат
кунанд.
- ба манфиати умум тобеъ сохтани манфиати хусусї;
- адолат. Арзёбии айнии фаъолияти њар узви оила. Тавъам сохтани некбинию
хайрхоњї ва муносибати танќидї дар арзёбии фаъолияти њар узви оила;
- ташаббускорї ва эљодкорї.
Вазифањои асосии менељмент дар иќтисоди оила:
- кушода додани иќтидори эљодкории њар корманд;
- ташаккули оилаи муттањиду ањл;
- ќонеъ гардонидани талаботи аъзои оила
Дар иќтисоди оила пудрати оилавї амал мекунад. Ташкили мењнат, дар хона ба
љадвали кор аз рўи пудрати (иљораи) оилавї вобаста аст.
Сохтор ва њаракати хонаводагиро аз бисёр љињат шумораи аъзои оила, сатњи
даромади пулию натуралї, шумораи кўдакон, микроиќлими оила, тамоюлњои њаётї,
хаљми манзил, дараљаи таъмин будан бо техникаи рўзгор, синну соли оила, мављудияти
нафаќахўрону беморон, иштиѓоли касбї, талаботу пешнињоди мол ва ѓайра муайян
мекунанд.
Дар оила бояд ташкили илмии мењнат (ТИМ) амал кунад. Барои ташкили оќилонаи
мењнат ба наќшагирї, омодагии љиддї, тозагию тартибот дар љои кор, рељаи кор, сабру
тааммул заруранд. Ташкили илмии мењнат банаќшагириро таќозо мекунад. Наќшагирї
се хел мешавад:
- дарозмўњлат (гилемафшонї, таъмири манзил, хонабардорї);
- њарњафтаина (љомашўї, дарзмолкунї, таъмири љории либос ва ѓайра)
- њаррўза (зарфшўї, хонарўбї ва ѓайра)
4). УСУЛИ «МДД»
Усули МДД (ихтисораи «Медонам», «Донистан мехоҳам», «Донистам») усули
ҷустуҷӯй - тадқиқот буда, барои фаъолона ҳал карани масъалаи нав ёрӣ мерасонад.
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Мақсадҳо:
 муайян кардани савияи дониши мавҷудаи хонандагон;
 ташаккули малакаҳои ба худ баҳо додан;
 инкишофи малакаҳои кор бо матн;
 муқоисаи донишҳои мавҷуда ва донишҳои навомӯхтаи хонандагон.
Қадамҳо:
1. Аз рӯйи мақсад ва мавзӯи дарс ангезиши зеҳн гузаронида мешавад.
2. Ба хонандагон саволҳо дода, сутуни аввалро пур мекунем.
3. Ба онҳо савол дода мешавад, ки оид ба мавзӯи дарс чиро донистан мехоҳанд.
4. Ба ҳамин тариқ сутуни дуюм низ пур карда мешавад.
5. Пас аз хондани матни пешниҳодшуда ба сутуни дуюм баргашта, муайян мекунем,
ки хонандагон ба кадом саволҳои худ ҷавоб ёфтанд.
6. Он ҷавобҳо ба сутуни сеюм навишта мешаванд.
7. Сипас муайян месозем, ки то кадом андоза навиштаҳои сутуни аввал ба дониши
мавҷудаи хонандагон мувофиқанд.
Медонам

Донистан мехоҳам

Донистам

Дониши мавҷуда бо як калима
ё ибора баён карда мешавад.
Дониши мавҷуда бо як калима
ё ибора баён карда мешавад.

?

?

Саволҳое сабт мегарданд, ки
ба масъалаҳо вобастаанд.

?

Дониши мавҷуда бо як калима
ё ибора баён карда мешавад.

Саволҳое сабт мегарданд, ки
ба масъалаҳо вобастаанд.

Имконияти ёфтани
ҷавоб ба саволҳоро
инъикос менамояд

Намуна:
Медонам

Донистан мехоҳам

Донистам

Чї будани
менељментро
медонам.

Вазифањои асосии
менељментро дар
иќтисоди оила
донистан мехоњам.

Кушода додани иќтидори эљодии њар
корманд; ташаккули оилаи муттањиду
ањл; ќонеъ гардонидани талаботи аъзои
оила.

Ба наќшагириро
медонам.

Намудњои
банаќшагириро
донистан мехоњам.

Банаќшагирї се хел мешавад:
дарозмўњлат (гилемафшонї, таъмири
манзил, хонабардорї); њарњафтаина
(љомашўї, дарзмолкунї, таъмири љории
либос ва ѓайра); њаррўза (зарфшўйї,
хонарўбї ва ѓайра).

Тавсия ба омӯзгор: Усули «МДД»-ро сараввал ба таври анъанавӣ гузаронидан
лозим аст. Барои «МДД» вақтро дар ҳудуди 15-20 дақиқа муқаррар созед. Ҷадвали онро
дар лавҳи синф ё варақаи калон кашед. Пас аз ташаккули малакаҳои кори шогирдон бо
ин усул, метавонед дар гурӯҳҳои хурд онро (дунафарӣ, сенафарӣ) татбиқ намоед.
5). Кори амалї. Муаллим ба хонандагон кори амалиро супориш медињад.
1. Якљоя бо волидон вазифаи њар узви оиларо дар рўзгор муайян кунед.
2. Љадвали корњои (тањсил, истироњат, корњои хона, варзиш ва ѓайра)
якњафтаинаашонро тартиб дињед.
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5). Мустањкамкунї.
 Менељмент чист?
 Унсурњои менељментро номбар кунед.
 Принсипњои асосии идораро гўед.
 Ба вазифањои асосии менељмент дар иќтисоди оила кадом вазифањо мансубанд?
 «Ташкили илмии мењнат» гуфта чиро мефањмед?
 Барои ташкили мењнат чї лозим аст?
 Чї тавр кори хонаро мувофиќи маќсад ташкил кардан мумкин аст?
6). Дарсро љамъбаст намуда, заҳмати хонандагонро қадр кунед.
7). Арзёбӣ. Дар љараёни дарс фаъолияти таълимии хонандагонро мушоҳида намуда,
дараљаи ба салоҳиятҳо ноил гаштани онҳоро муайян кунед. Натиљаҳои фаъолияти
таълимии хонандагонро аз рўйи савол ва супоришҳои зерин арзёбї карда метавонед
(мувофиќи натиљаи арзёбии мазкур ба хонандагон бањои аъло, хуб, ќаноатбахш ва
ѓайриќаноатбахш гузошта мешавад).
Фаъолият
метавонад
Ќоидањои ташкили мењнатро бо
пуррагї эљодкорона пешнињод
карда метавонад?
Дар бораи касби менељер маълумоти
васеъ дода метавонад?
Ќобилияти идоракунї ва сарфакории худро инкишоф дода метавонад?

қисман метавонад

наметавонад

ДАРСИ 21.
Мавзӯъ: «Соњибкорї дар иќтисоди оила. Иќтисоди замини наздињавлигї. Вазифањою
таъйиноти замини наздињавлигї»
Барнома: Соњибкорї: маќсад, вазифа ва моњият. Таърихи пайдоиш ва тараќќиёти
соњибкорї. Љустуљўи кори худ. Соњибкор – њамчун ташаббускор ташкилкунандагони
истењсолоти молї ва хизматрасонї. Соњибкорї њамчун намуди фаъолияти иќтисодї.
Иќтисоди замини наздињавлигї. Вазифањою таъйиноти замини наздињавлигї.
Салоҳиятҳо:
 Дар доираи мавзӯъҳои мураккаб ғояи навро эҷод карда метавонад.
 Доир ба касбҳои гуногун маълумоти васеъ дода метавонад.
 Хусусиятњои тарбиявии фанро дарк карда онро дар амал ба таври васеъ татбиќ
карда метавонад.
Мақсадҳои дарс:
- Дар бораи соњибкорї дар иќтисоди оила, иќтисоди замини наздињавлигї,
вазифањою таъйиноти замини наздињавлигї маълумот дода, масоњати боѓ ва полези
назди њавлиро эљодкорона њисоб карда тавонад.
- Дар бораи касби иќтисодчї маълумоти васеъ дода тавонад.
- Тафаккури мантиќї ва конструктивии худро инкишоф дода тавонад.
Таҷҳизоти зарурӣ: китоби дарсї, љадвали њисоб кардани масоњати боѓи
наздињавлигї, масоњати полези наздињавлигї, њисобномаи арзиши мањсулоти участкаи
боѓдорї, њисобномаи арзиши мањсулоти полезї ва ѓайра.
Методикаи таълим: Ҳангоми банақшагирии дарс аз тавсияҳои зерин истифода бурда
метавонед.
1). Ташкили дарс: Дар ин марҳила корҳои зерин ба роҳ монда мешавад:
Тайёр намудани маводди хониш;
Ҳозир-ғоиб кардани хонандагон;
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Омода намудани аҳли синф ба дарс.
2). Такрори дарси гузашта: Дарсро аз гузоштани масъала оғоз кунед. Бо саволњои
зерин ба хонандагон мурољиат кунед:
 Менељмент чист?
 Унсурњои менељментро номбар кунед.
 Принсипњои асосии идораро гўед.
 Ба вазифањои асосии менељмент дар иќтисоди оила кадом вазифањо мансубанд?
 «Ташкили илмии мењнат» гуфта чиро мефањмед?
 Барои ташкили мењнат чї лозим аст?
 Чї тавр кори хонаро мувофиќи маќсад ташкил кардан мумкин аст?
Оид ба саволҳо каме муҳокимаронї намуда, донишҳои аз дарсњои гузашта гирифтаи
онҳоро ба хотирашон оваред.
3). Шиносої бо мазмуни мавзўъ: Муаллим ба хонандагон дар бораи соњибкорї дар
иќтисоди оила, иќтисоди замини наздињавлигї ва вазифањою таъйиноти замини
наздињавлигї маълумот медињад.
Соњибкорї - фаъолияти ташаббускорона, мустаќилона, хилофи ќонун набудани
симоњои воќеї ва њуќуќї, ки тањти масъулияти амволии худи онњо амалї гардонида
мешавад ва ба гирифтани даромад, фоида, баланд бардоштани маќом, ба вуљуд
овардани обрўю эътибор нигаронида шудааст.
Ба он нукта диќќат додан лозим аст, ки одамони гуногун нерў, ќобилияташонро ба
фаъолияти соњибкорї равон мекунанд. Фикр кардан лозим нест, ки маќсади ягонаи
њамаи сохибкорон фоида аст. Гирифтани фоида маќсади асосии соњибкор мебошад,
вале ў маќсадњои дигар низ дорад:
- худпарастї, исбот кардани ќобилияту истеъдоди худ;
- љидду љањл ба мустаќилият, кўшиши баромадан аз зери фармону тобеияти дигар
одамон (волидон, сардорон, атрофиён ва ѓайра).
- шиорњои баробарњуќуќию эмансикатсия занонро ба машѓул шудан бо фаъолияти
мустаќилонаи соњибкорї водор месозад;
- имкони идома додани анъанањои коргарии оила;
- эњёи њунарњои халќї ва имкони истифодаи ашёи хоми мањаллї;
Дар мамлакати мо шумораи одамони дорои ќитъаи замини наздињавлигї
меафзояд. Амалан њар оила ќитъаи замине дорад, ки дар он меваю сабзавоти
дўстдоштаи ањли оиларо парвариш мекунанд.
Дар сурати оќилона истифода бурдан аз ќитъаи замини назди њавлї ба миќдори
зиёд мањсулоти кишоварзї рўёндан мумкин аст. Аксар ваќт шунидан мумкин аст, ки
ќитъаи замини наздињавлигї хеле хурд аст ё баръакс зарурати чунин ќитъањои калони
заминро гирифтан вуљуд надорад. Бо ёрии њисобу китоби на он ќадар мураккаб аниќ
кардан мумкин аст, ки чи ќадар замин мувофиќи маќсад аст. Ба назар гирифтан лозим
аст, ки чунин заминњо андозбандї мешаванд. Њамин тавр, ба маќсади сарфаи маблаѓи
буљаи оилавї аниќ донистан лозим аст, ки барои бо тамоми мањсулоти зарурї таъмин
кардани оила масоњати ќитъаи замини наздињавлигї чї ќадар бояд бошад.
Пажўњишгоњи хўрокаи Академияи илмњои Федератсияи Русия меъёрњои илмии
истеъмолї солонаи меваю сабзавотро барои як нафар тањия кардааст. Нарасидан ё
набудани миќдори зарурии витамину моддањои минералї дар хўрок кори мўътадили
организмро халалдор месозад, ба афзоиш ва ташаккули дурусти њамаи узвњо мамониат
мекунад, боиси вайроншавии фаъолият, њатто, беморї мегардад.
Ба як инсон соле 91кг меваю буттамевањо (71кг мева ва 20 кг. буттамева), ќариб
280кг сабзавоту кабудї хўрдан лозим аст. Ба њисоби миёна инсон бояд рўзе 252г мева ва
765г сабзавот тановул кунад.
4.) Кори амалӣ: Муаллим хонандагонро ба се зергурўњ таќсим карда, чунин супориш
медињад:
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Зергурўњи 1.
Супориши 1. Ба фикратон, њар узви оилаи Шумо ба кадом намудњои фаъолияти
соњибкорї машѓул шуда метавонад?
Супориши 2. Њисобу китоб кунед, ки агар Шумо дар ваќти аз кор холї буданатон ба
ягон намуди фаъолият машѓул шавед, чи ќадар фоида мегиред?
Зергурўњи 2.
Супориши 1. Љадвалњоро пур карда, масоњати ќитъаи назди њавлиро њисоб кунед.
Супориши 2. Зироатњоеро номбар кунед, ки ба назари шумо дар ќитъаи замини
назди њавлиатон парвариш кардани онњо ба маќсад мувофиќ аст (ба ѓайр аз зироатњои
дар љадвал номбаршуда).
Супориши 3. Наќша – лоињаи боѓатонро кашед.
Зергурўњи 3.
Супориши 1. Арзиши аслии истењсоли мањсулоти полезї ва боѓдориро муайян
кунед. Аз падару модаратон пурсед, ки дар ќитъаи замини шумо кадом намуд ва чи
ќадар нурї сарф мешавад? Кадом нурї нисбатан самарабахш аст? Дар замини шумо дар
мубориза бо зараррасонандагони кишоварзї чи хел доруњоро истифода мебаранд?
Супориши 2. Фоидаи эњтимолиро дар сурати ба фурўш баровардани мањсулот
њисобу китоб кунед.
Супориши 3. Усули аз хамаи бењтарини таёйр кардани мева ё сабзавотро интихоб
намоед. Њисоб кунед, ки арзиши ќуттињои 0,5литра ва 2 литраи мањсулоти тайёр чанд
сомонї мешавад.
5.) МУСТАЊКАМКУНЇ . ҶОБАҶОГУЗОРӢ
Машғулияти мазкур бо мақсади ба ҳар хонанда фароҳам овардани имконияти
фикрронии мустақилона инкишоф, баёни ақида, шинохта шудан ва таҳқиқ шудан таҳия
шудааст.
Маводди зарурӣ: коғази A3 ё дигар навъи коғази калонҳаҷм, қалам, ручка ё маркер
Қадамҳо:
1. Хонандагонро ба чор гурӯҳ муттаҳид намоед.
2. Ба ҳар гурӯҳ як варақи коғази андозаи A3 (ё ягон коғази андозаи калонтар)
диҳед.
3. Ҳар гурӯҳ як нафарро ҳамон «котиб» интихоб мекунад. Ин шахс ҳангоми
муҳокимаронӣ ақидаи ҳамгурӯҳонашро сабт мекунад.
4. Аз ҳар гурӯҳ хоҳиш намоед, ки нақшаи зеринро кашанд.

5. Ҳар хонанда ақида ё ҷавобашро дар хоначаҳои берунии нақша менависад.
6. Аъзоёни гурӯҳ бо навбат ақидаҳояшонро дар хоначаи мувофиқ менависанд.
7. Давраи дар мобайни нақша барои навиштани ақидаи умумии гурӯҳ истифода
мешавад. «Котиб» дар ин давра ақидаи умумии гурӯҳро доир ба савол ё масъала
менависад.
8. Ҳар гурӯҳ сипас ақидаи асосии гурӯҳро ба аҳли синф муаррифӣ мекунад.
6). Дарсро љамъбаст намуда, заҳмати хонандагонро қадр кунед.
7). Арзёбӣ. Дар љараёни дарс фаъолияти таълимии хонандагонро мушоҳида намуда,
дараљаи ба салоҳиятҳо ноил гаштани онҳоро муайян кунед. Натиљаҳои фаъолияти
таълимии хонандагонро аз рўйи савол ва супоришҳои зерин арзёбї карда метавонед
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(мувофиќи натиљаи арзёбии мазкур ба хонандагон бањои аъло, хуб, ќаноатбахш ва
ѓайриќаноатбахш гузошта мешавад).
Фаъолият

метавонад

қисман
метавонад

наметавонад

Дар бораи соњибкорї дар иќтисоди оила,
иќтисоди замини наздињавлигї, вазифањою
таъйиноти замини наздињавлигї маълумот
дода, масоњати боѓ ва полези назди њавлиро
эљодкорона њисоб карда метавонад?
Дар бораи касби иќтисодчї маълумоти
васеъ дода метавонад?
Тафаккури мантиќї ва конструктивии худро
инкишоф дода метавонад?
ТЕСТ
1. Истилоҳи иқтисодиёт тарҷумаи кадом калима аст?
а) “экономика”
б) “буҷет”
в) “эконом”
2. Калимаи “экономика” дар аввал
а) аз юнонӣ-маънои идора кардани хоҷагӣ
б) аз арабӣ-маънои идора кардан
в) аз юнонӣ-маънои идора кардани буҷет
3. Захираҳо гуфта чиро фаҳмида мешавад?
а) пул, воситаҳои моддию истеҳсолӣ, сарват, имконият, манбаъҳои восита ва
даромад
б) захираи меваю сабзавот, дороӣ, доштани хоҷагӣ
в) замин, мошинаи сабукрав, манзилгоҳ
4. Вазифаи рекреативӣ чиро дарбар мегирад?
а) ёрии ҳамдигарии ҷисмонӣ, моддӣ, маънавӣ ва равонӣ, таҳкими саломатии
ҳамдигар, ташкили фароғату истироҳати аъзои оила
б) вазифаи идомати насл (таваллуди фарзанд) ва таҷдиди аҳолӣ
в) талаботи аъзои оиларо дар муошират ва тафоҳуми мутақобила
5. Мафҳуми эгамоторӣ
а) намуди баробарҳуқуқ
б) занони яккадаст
в) мардони яккадаст
6. Дараҷаи некӯаҳолӣ гуфта чиро мефаҳманд?
а) сатҳи бо мол, хизмат ва шароити ҳаёт таъмин будани аъзои оила
б) сатҳи бо мол, хизмат ва шароити ҳаёт таъмин будани аҳолии ҷумҳурӣ
в) сатҳи бо мол, хизмат ва шароити ҳаёт таъмин будани кӯдакони давлат
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7. Талабот чист?
а) зарурати дар ихтиёр доштани ягон чизи моддӣ ё маънавӣ
б) зарурати дар ихтиёр доштани оила
в) зарурати дар ихтиёр доштани ягон вазифа
8. Истилоҳи русии “потребность» ба забони тоҷикӣ
а) “талабот”
б) “талабнома”
в) “талаф”
9. Ба талаботи дурӯғин ё ғайриоқилона чиҳо дохил мешаванд?
а) сигоркашӣ, истеъмолї машрубот, майли аз ҳад зиёд ба маҳсулоти қаннодӣ, сақич,
зару зевари барзиёд
б) сигоркашӣ ва сайру гашт
в) омӯзиш ва сайри олам
10. Кадом намуди талаботҳоро фарқ кардан мумкин аст?
а) моддию маънавӣ
б) манзилӣ ва хоҳишӣ
в) моддӣ
11. Ба талаботи маънавӣ чиҳо мансубанд?
а) талабот ба фарҳанг, санъат, муошират, дониш
б) талабот ба донишу хониш
в) талабот ба фарҳанг, техника ва истеҳсолот
12. Маънои таҳтуллафзии калимаи “буҷа”
а) “халтаи пул”
б) “халта”
в) “даромади оилавӣ”
13. Даромад чист?
а) пул ё сарвати моддӣ, ки аз корхона, шахси алоҳида ё ягон навъи фаъолият ба даст
меояд
б) пулеро дарбар мегирад, ки оила дар давраи муайяни вақт кор кардааст
в) музди меҳнат, роҳхати имтиёзнок ба хонаи истироҳат, мошинаи сабукрав, гараж
14. Хароҷот чист?
а) масраф, харҷ, истеъмолї ягон чиз ба мақсади мушаххас
б) буҷае, ки оила сарф менамояд
в) буҷа, даромад ва баромад
15. Дар кадом ҳолат буҷа каср дорад?
а) агар хароҷот аз даромад зиёд бошад
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б) агар даромад аз хароҷот зиёд бошад
в) агар тарозу дар мувозинат бошад
16. Дар кадом ҳолат буҷаро буҷаи мувозинат меноманд?
а) агар хароҷот ба даромад баробар бошад
б) агар хароҷот аз даромад зиёд бошад
в) агар даромад аз хароҷот кам бошад
17. Маънои калимаи “баланс”-ро баён намоед.
а) тарозу
б) буҷет
в) даромад
18. Даромад чист?
а) пул ё дигар сарвати моддӣ аст, ки аз корхона, фаъолияти ҷамъиятӣ ва ё ягон
намуди дигари фаъолият ба даст меояд
б) пул ё дигар сарвати моддӣ аст, ки аз корхона ба даст меояд
в) пул ё дигар сарвати маънавӣ аст, ки аз корхона, фаъолияти ҷамъиятӣ ва ё ягон
намуди дигари фаъолият ба даст меояд
19. Андоз чист?
а) пардохти ҳатмӣ ба буҷаи сатҳи дахлдор ё ба хазинаи берун аз буҷа, ки
андозсупорандагон мувофиқи тартиб ё шартҳои муқарраркардаи қонун амалӣ
мегардонанд
б) пардохти хоҳишӣ ба буҷаи сатҳи дахлдор, ки андозсупорандагон мувофиқи
тартиб ё шартҳои муқарраркардаи қонун амалӣ мегардонанд
в) пардохти асосӣ ба буҷаи сатҳи дахлдор ё ба хазинаи берун аз буҷа, ки
андозсупорандагон бо хоҳиши худ амалӣ мегардонанд
20. Маънои истилоҳи “маркетинг”
а) низоми идоракунии ташкили истеҳсолот ва фурӯши маҳсулот дар асоси таҳқиқ ва
пешгӯии бозор
б) низоми идоракунии ташкили истеҳсолот ва фурӯши маҳсулот дар асоси ихтиёрӣ
в) низоми идоракунии ташкили истеҳсолот ва фурӯши маҳсулот дар асоси маҷбурӣ
Эзоњ: Љавоби дуруст варианти “а” мебошад.
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ДАРСИ 22.
Мавзӯъ: «Маданияти корњои таъмиру сохтмон. Асосњои технологияи кошинкорї.
Кошинкории фарш»
Барнома: Мошини љомашўї, яхдон ва ќоидањои бехатарии мењнат.
Салоҳиятҳо:
 Миқдори зиёди воситаҳои технологиро истифода бурда метавонад.
 Дар доираи мавзӯъҳои мураккаб ғояи навро эҷод карда метавонад.
 Доир ба касбҳои гуногун маълумоти васеъ дода метавонад.
 Хусусиятњои тарбиявии фанро дарк карда онро дар амал ба таври васеъ татбиќ
карда метавонад.
Мақсадҳои дарс:
- Дар бораи асарњои технологияи кошинкорї маълумоти васеъ дода тавонад.
- Хамираи сементии барои часпонидани кошинњо ба девор ва фаршро мувофиќи
талабот эљодкорона тайёр карда тавонад.
- Дар бораи касби устои кошинкор (кафелчї) маълумоти васеъ дода тавонад.
- Фикрронии конструктивї ва чобукдастии худро ташаккул дода тавонад.
Таҷҳизоти зарурӣ: китоби дарсї, овезањои намудњои кошинкорї дар девол, чидани
кошинњо, расм буридан бо алмос, шикастани кошин, тарошидан дар санг, кошинкории
фарш, асбобњо барои кошинкорї: белчаи гилкорї, болѓачаи махсуси ќирадор, асбоби
махсуси сўрохкунанда, анбўрчаи бурранда, асбоби ороишї, шпател, мехи махсус, ќолиб,
алмоси шишабур, масолењњо: семент, ќум, клей, хокаи сафедкунї, ѓайра.
Методикаи таълим: Ҳангоми банақшагирии дарс аз тавсияҳои зерин истифода бурда
метавонед.
1). Ташкили дарс: Дар ин марҳила корҳои зерин ба роҳ монда мешавад:
Тайёр намудани маводди хониш;
Ҳозир-ғоиб кардани хонандагон;
Омода намудани аҳли синф ба дарс.
2). Такрори дарси гузашта: Дарсро аз гузоштани масъала оғоз кунед. Бо саволњои
зерин ба хонандагон мурољиат кунед:
 Соњибкорї чист?
 Барои хољагии оилавї кадом шаклњои фаъолияти соњибкорї мављуданд?
 Барои кадом намудњои соњибкорї иљозатнома гирифтан лозим аст?
 Дар кадом мавридњо патент дода мешавад?
Оид ба саволҳо каме муҳокимаронї намуда, донишҳои аз дарсњои гузашта гирифтаи
онҳоро ба хотирашон оваред.
3). Шиносої бо мазмуни мавзўъ: Муаллим дар маданияти корњои таъмиру сохтмон,
асосњои технологияи кошинкорї ва кошинкории фарш чунин маълумот пешкаш
мекунад.
Барои рўйкаш намудани деворњои дохили бино ва фарш кошинкорї ба таври васеъ
истифода мебаранд. Кошин сатњро аз таъсири муњит нигоњ медорад, хуб тоза мешавад,
аз љињати гигиенї хуб мебошад.
Кошинњое, ки барои рўйкаш намудани ќисми дохили бино истифода бурда
мешавад, аз керамика (аз гил сохта шуда дар хумдон пухта сир дода шудааст) ва
пластмассаи полистиролї истењсол мекунанд. Тамоми девор ё љойњои алоњидаи он
(назди дастшўяк, плита ва ѓайра) кошинкорї кардан мумкин аст.
Кошинњои сафолии сирдорро ба кошинњои оддї (росткунља), кунљї (карнизњо) ва
плинтусї људо мекунанд.
Пеш аз сар кардани кошинкорї сифати сатњи деворро санљида, кошинњоро аз рўи
ранг ва андоза људо мекунанд. Агар кошинњоро бо хамираи семент часпонидан лозим
бошад, кошинњоро ба об тар карда, пас мечаспонанд. Баъзе навъњои кошинњои тунуки
сирдодашударо ба об тар накарда бо чўтка ё латтаи тар пок кардан лозим аст, то доѓи
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об намонад. Кошинњо ба девор ва фарш бо хамираи сементї, шилми казеину сементї,
рангњои равѓанї, ширеши “Бустилат” часпонида мешавад.
Пеш аз кошинкории девор рўйкаш кардани фарш бењтар аст, зеро дар ин маврид
кошинњои ба девор мустањкамшаванда ба фарш такя мекунанд. Агар фарш баъди девор
кошинкорї карда шавад, он гоњ дар поёни девор зењтахта мегузоранд, то ки ба он
кошинњои ќаторњои поён то ба девор сахт часпида такя кунанд. Аз кошинњои
гуногуншакл ва гуногунранг рўйкаши наќшдор ба вуљуд овардан мумкин аст. Ба
рўйкаши бетонии фарш об зада ба болои он бо элаки сўрохињояш майда сементи тозаро
мерезанд (2-3 мм) , семент ба хамира мубаддал мешавад, сипас ба болои он кошинњоро
мечинанд. Ба љои сементи тоза омехтаи сементу регро (бо миќдори баробар) истифода
бурдан мумкин аст. Ѓафсии хамираи сементу рег њам бояд 2-3 мм бошад. Агар рўйкаш
њамвор нашавад, ѓафсии хамираи сементу рег то 7-15 мм расонидан мумкин аст.

Њангоми бо хамираи семент кошинкорї кардан (ба сатњи хиштин ва бетонї) бо
ёрии шоќул ё зењтахтаи шоќулї деворро њамвор мекунанд ва ба сатњи кошинкорї
нишонаи кошинї мегузоранд. Нишона, яъне савияи минбаъдаи кошинкорї бо ёрии
шоќул ѓафсии хамираро ба назар гирифта (10-15 мм) дар масофаи 500 мм аз њамдигар
дурр мегузоранд. Дар биноњое, ки сатњи кошинкоришавандаашон чандон калон нест,
дар чор кунљи девор яктогї нишонакошин гузоштан кифоя аст.Сипас, дар канорањои
девор зењтахта-шоќул мегузоранд, буришаш 40х40 мм ва дарозиаш 2м. Ин зењтахта
барои ба таври уфуќї мустањкам кардани таноб лозим аст, пас бо меъёри таноб
кошинњоро мечаспонанд.
Баъди тамом кардани кошинкорї њамаи сатњи зењтахтаро гирифта ба љои онњо
кошин мечаспонанд. Барои он, ки масофаи кошинњо як хел бошанд, ба сифати ќолиб
фонањоеро истифода мебаранд, ки андозаи муайян доранд.
Њангоми кошинкории деворњои чўбини синљдор онњоро бо тол ё рубироид
пўшонда, сипас симтўр мезананд ва ба он хамираи семент мемоланд, баъд мисли
пештара амал мунанд. Деворњои нави чўбинро фавран кошинкорї кардан мумкин нест.
Барои бо кошин рўйкаш кардани деворњои чўбин, онро то як сол нигоњ дошта
хушконидан зарур аст, то ки тобпартоии девор ба итмом расад.
5). Кори амалӣ: Дар ин лањзаи дарсї муаллим ба хонандагон шиносої бо
технологияи кошинкориро њамчун корї амалї месупорад:
Ќадамњо:
1. Бо кошинњои сафолї ва пластмассї шинос шавед.
2. Муайян кунед, ки девори (матбах, ванна ва њољатхона) бо кадом тарз “як ба як”,
“ним ба ним” ё аз рўи диагонал кошин чида шудааст ва онро ба дафтаратон кашед.
3. Агар дар мактаб ё синфатон чунин ќитъаи кошинкоришудаи таъмир талаб бошад
хамира тайёр намуда онро таъмир кунед.
6). Мустањкамкунї. Эссе (иншои хурд)
(Эссе аз кал. фаронсавӣ еssai «кӯшиш, санҷиш, очерк», аз калимаи лотинии ехagiиm
«ченкунӣ, андозагирӣ (баркашидан) – ин иншои на он қадар калон аст.)
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Мақсадҳо:
 инкишофи нутқи хаттӣ;
 инкишофи малакаҳои таҳлил.
Қадамҳо:
1. Аз хонандагон хоҳиш карда мешавад, ки мавзӯи дар давоми дарс омӯхташударо
ба хотир оранд.
2. Фикру ақидаҳо ва таассуроти шахсии худро нисбат ба мазмуни дарс нависанд.
3. Хоҳишмандон эссеи худро ба аҳли синф мехонанд.
4. Эссе дар 5-10 дақиқа навишта мешавад.
Таъкид: навиштани эссе дар марҳилаи мулоҳизаронӣ мувофиқ аст.
Тавсия ба омӯзгор. Шумо метавонед усули мазкурро дар ҳамбастагӣ бо усулҳои
дигар истифода баред. Пеш аз навиштани эссе усулеро истифода баред, ки он аз чор
унсур иборат аст: мавқеъ, асос, мисол, хулоса.
Ин имкон медиҳад, ки хонанда мавқеи шахсии худро дар мавриди шарҳи мазмуни
матн дошта бошад. Тарзи баён бо ин усул мӯъҷаз ва ихчам мебарояд. Ба воситаи он
хонанда мавқеи худро баён мекунад, ба он асос, мисол меорад, аз он хулоса мебарорад.
Баъд аз он шогирдон эссе менависанд.
Инчунин, муаллим метавонад бо саволњои мазкур низ дониши хонандагонро
мустањкам намояд.
 Корњои кошинкориро шарњ дињед?
 Истењсолот чї гуна кошинњоро истењсол мекунад?
 Барои кошинкорї кадом асбобњоро истифода мебаранд?
 Пайдарпаи кошинкории деворро гуфта дињед?
 Пайдарпаи кошинкории фаршро њам бигўед?
 Барои чидани кошин аз чї истифода мебаранд?
 Чї тавр кошинро мебуранд?
 Тарзњои чидани кошинро шарњ дињед?
7). Дарсро љамъбаст намуда, заҳмати хонандагонро қадр кунед.
8). Арзёбӣ. Дар љараёни дарс фаъолияти таълимии хонандагонро мушоҳида намуда,
дараљаи ба салоҳиятҳо ноил гаштани онҳоро муайян кунед. Натиљаҳои фаъолияти
таълимии хонандагонро аз рўйи савол ва супоришҳои зерин арзёбї карда метавонед
(мувофиќи натиљаи арзёбии мазкур ба хонандагон бањои аъло, хуб, ќаноатбахш ва
ѓайриќаноатбахш гузошта мешавад).
Фаъолият

метавонад

Дар бораи асарњои технологияи кошинкорї
маълумоти васеъ дода метавонад?
Хамираи сементии барои часпонидани
кошинњо ба девор ва фаршро мувофиќи
талабот эљодкорона тайёр карда метавонад?
Дар бораи касби устои кошинкор (кафелчї)
маълумоти васеъ дода метавонад?
Фикрронии конструктивї ва чобукдастии
худро ташаккул дода метавонад?
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қисман
метавонад

наметавонад

ТЕСТ
1.Барои рӯйкаш намудани деворҳои дохили бино ва фарш аз чӣ ба таври васеъ
истифода мебаранд?
а) кошинкорӣ
б) ҳунармандӣ
в) наққошӣ
2. Чӣ сатҳро аз таъсири муҳит нигоҳ медорад, хуб тоза мешавад, аз ҷиҳати гигиенӣ
хуб мебошад?
а) кошин
б) ангиштсанг
в) оҳаксанг
3. Керамика чист?
а) аз гил сохта шуда дар хумдон пухта сир дода шудааст
б) аз оҳак сохта шуда дар хумдон пухта сир дода шудааст
в) аз гил сохта шуда дар хумдон пухта шудааст
4. Кошинҳое, ки барои рӯйкаш намудани қисми дохили бино истифода бурда мешавад, аз чӣ истеҳсол мекунанд?
а) керамика ва пластмассаи полистиролӣ
б) пластмассаи одӣ ва оҳак
в) ранг ва керамика
5. Кошинҳои сафолии сирдорро ба кадом намудҳо ҷудо мекунанд?
а) кошинҳои одӣ (росткунҷа), кунҷӣ (карнизҳо) ва плинтусӣ
б) кошинҳои мураккаб (секунҷа) ва плинтусӣ
в) кошинҳои одӣ (росткунҷа) ва карнизҳо
6. Агар кошинҳоро бо хамираи семент часпонидан лозим бошад, чӣ тарз мечаспонанд?
а) ба об тар карда
б) ба оҳак тар карда
в) ба ранг тар карда
7. Кадом навъҳои кошинро ба об тар накарда, бо чӯтка ё латтаи тар пок кардан лозим
аст, то доғи об намонад?
а) баъзе навъҳои кошинҳои тунуки сирдоршударо
б) баъзе навъҳои кошинҳои ғафси сирдоршударо
в) ҳамаи навъҳои кошинҳои ғафси сирдоршударо
8. Ҳангоми кошинҳоро ба девор ва фарш бо хамираи сементӣ, шилми казеину
сементӣ, рангҳои равғанӣ аз кадом ширеш истифода бурда, мечаспонанд?
а) Ширеши “Бустилат”
б) Ширеши аз об ва орд тайёркардашуда
в) Ширеш барои коғаз
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9. Ҳангоми тайёр намудани хамира барои часпонидани кошинҳо бояд дар муддати
чанд соат часпонида шавад?
а) як соат
б) ним соат
в) ду соат
10. Шилми ширешии ҳосилшударо дар давоми чанд соат истифода бурдан лозим аст?
а) 2 соат
б) 3 соат
в) 5 соат
11. Аз рўйи кадом намуд кошинҳои чиндор, пирамидашакл, аз рўйи ранг – якранг ва
ҳарранга истеҳсол карда мешавад?
а) намуди беруна
б) намуди дохилӣ
в) намуди чап ва рост
12. Кошинҳоро аз кадом намуд мечинанд?
а) “як ба як”, “ним ба ним” ё аз рўйи диагонал
б) чап бо чап
в) рост бо рост
13. Чӣ бояд кард ҳангоми руйпӯш намудани сатҳ кошинҳои бутун мувофиқат
накунад?
а) бурридан
б) часпонидан
в) бурридан ва часпонидан
14. Аз кошинҳои гуногуншакл ва гуногунранг чӣ ба вуҷуд овардан мумкин аст?
а) рӯйкаши нақшдор
б) рӯйкаши бенақш
в) танҳо нақши гул
15. Агар рӯйкаш ҳамвор нашавад, ғафсии хамираи сементу регро то чанд мм
расонидан мумкин аст?
а) 7-15 мм
б) 8-20 мм
в) 7-21 мм
16. Ҳангоми бо хамираи семент кошинкорӣ кардан (ба сатҳи хиштин ва бетонӣ) бо
ёрии чӣ деворро ҳамвор мекунанд?
а) шоқул ё зеҳтахтаи шоқулӣ
б) белчаи махсус
в) кошинкоркун
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17. Дарзи байни кошинҳо чанд мм-ро ташкил дода метавонад?
а) 0,5-3 мм
б) 1-3 мм
в) 2-4 мм
18.Сатҳро аз чиҳо бояд тоза кард?
а) чирк ва доғҳои равғанин
б) ранг ва оҳак
в) оҳак ва доғ
19.Ҳангоми бо шилми ширешӣ часпонидани кошинҳо ҳам дар зеҳтахтаҳо чӣ кашидан
зарур аст?
а) таноб
б) расм
в) ширеш
20.Агар фарш на он қадар ҳамвор бошад, таҳти қатори аввал зеҳтахтаи тунукро чӣ
гуна мегузоранд?
а) уфуқӣ
б) амудӣ
в) рост
Эзоњ: Љавоби дуруст варианти “а” мебошад.
ДАРСИ 23.
Мавзӯъ: «Касбу њунарњои миллї. Кулолгарї. Маълумоти мухтассар доир
ба њунари кулолгарї»
Барнома: Касбу њунарњои миллї. Кулолгарї. Маълумоти мухтассар доир ба њунари
кулолгарї.
Салоҳиятҳо:
 Миқдори зиёди воситаҳои технологиро истифода бурда метавонад.
 Дар доираи мавзӯъҳои мураккаб ғояи навро офарида карда метавонад.
 Доир ба касбҳои гуногун маълумоти васеъ дода метавонад.
 Хусусиятњои тарбиявии фанро дарк карда онро дар амал ба таври васеъ татбиќ
карда метавонад.
Мақсадҳои дарс:
- Дар бораи таърихи њунари кулолгарї маълумоти васеъ дода тавонад.
- Бо устоњое, ки бо ин кор машѓуланд сўњбат намуда, оид ба кулолгарї, таърихи он,
устоњои номдор эљодкорона маълумот љамъоварї карда тавонад.
- Дар бораи касби кулол маълумоти васеъ дода тавонад.
- Хусусиятњои зебоипарастии худро инкишоф дода тавонад.
Таҷҳизоти зарурӣ: китоби дарсї, намунањои расмњои мањсулоти кулолгарї, овезањои
доир ба мавзўъ ва ѓайра.
Методикаи таълим: Ҳангоми банақшагирии дарс аз тавсияҳои зерин истифода бурда
метавонед.
1). Ташкили дарс: Дар ин марҳила корҳои зерин ба роҳ монда мешавад:
Тайёр намудани маводди хониш;
Ҳозир-ғоиб кардани хонандагон;
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Омода намудани аҳли синф ба дарс.
2). Такрори дарси гузашта: Дарсро аз гузоштани масъала оғоз кунед. Бо саволњои
зерин ба хонандагон мурољиат кунед:
 Корњои кошинкориро шарњ дињед?
 Истењсолот чї гуна кошинњоро истењсол мекунад?
 Барои кошинкорї кадом асбобњоро истифода мебаранд?
 Пайдарпаи кошинкории деворро гуфта дињед?
 Пайдарпаи кошинкории фаршро њам бигўед?
 Барои чидани кошин аз чї истифода мебаранд?
 Чї тавр кошинро мебуранд?
 Тарзњои чидани кошинро шарњ дињед?
Оид ба саволҳо каме муҳокимаронї намуда, донишҳои аз дарсњои гузашта гирифтаи
онҳоро ба хотирашон оваред.
3). Шиносої бо мазмуни мавзўъ: Лексияи хурди муаллим маълумот оид ба њунари
кулолгариро дар бар мегирад. Муаллим дар ин лањзаи дарсї аз усули “Ангезиши зењн”
истифода намояд, натиљаи хубро ба бор меорад.
Усули Ангезиши зењн (brain storming – њуљуми аќлї) аз љониби Алекс Осборн (ИМА)
дар солњои 40-уми асри 20 пешнињод шуда, њамчун усули барангехтани андешањо хеле
машњур гаштааст. Ангезиши зењн бештар дар марњилаи водорнамої истифода бурда
мешавад. Он бо маќсади бахотироварї ва фаъолгардонии донишњое, ки хонандагон
пештар доштанд ва барои бедор намудани шавќу њавас оид ба 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, на барои муњокима.
Маќсадњои асосї:
 гирдоварии андешањо;
 фаъолгардони хонандагон дар љараёни дарс;
 ба вуљуд овардани вазъияти љустуљў.
Самаранок гузаронидани ин усул аз омилњои зерин вобаста мебошад:
3. Интихоби масъалаи кушода/саволњое, ки чанд љавоби имконпазир доранд;
4. Риояи ќадамњо ва ќоидањои ангезиши зењн.
Ќадамњо ва ќоидањои ангезиши зењн:
5. Савол/масъаларо ба хонандагон пешнињод кунед.
6. Аз онњо хоњиш намоед, ки оид ба савол ё масъалаи пешнињодшуда, фикру аќидањои худро иброз намоянд.
7. Фикру аќидањои пешнињодшударо нависед.
8. Хоњиш намоед, ки андешањои худро баён кунанд.
Намуна:
Савол: «Дар бораи аз гил тайёр кардани зарфњо чї аќида доред?»
Фарз кардем хонандагон чунин фикру аќидањоро пешнињод менамоянд:
- маснуоти сафолї;
- мањсулоти сирдори сафолї;
- зарфњои сафолї;
- кулолгарї;
- сафоли мунаќќш ва ѓайра.
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Ин аќидањоро бе ягон шарњ дар тахтаи синф, ё дар коѓаз навишта мешаванд. Сипас,
њар як аќида аз тарафи хонандагон шарњ дода мешавад.
Ќайд кардан зарур аст, ки омўзгор андешањои хонандагонро бояд ќадр кунад.
Аќидањо танќид карда 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:
5) фикру мулоњизањои худро баён мекунанд;
6) донишњои худро ба хотир меоранд;
7) дар рафти дарс фаъолона иштирок мекунанд;
8) андешањои якдигарро муќоиса мекунанд ва ѓайра.
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.
Инчунин муаллим мўњтавои зеринро ба хонандагон пешнињод карда метавонад.
Кулолгарї аз санъатњои ќадима ва аљиби мардуми тољик буда, дар тўли
њазорсолањо аз њунари оддии рўзгор то ба санъати баланди миллї табдил ёфтааст. Чї
тавре ки олимони бостоншинос баъди тадќиќотњои њафриётњои зиёд ќайд карданд,
кулолгарї ќисми таркибии зиндагии моддї ва маънавии мардуми тољик њисоб меёфт.
Агар пайдоиши ин њунар таќозои њаёти одамони давраи ибтидоии пайдоиши љамъият
бошад, мунтазам он ба њастии инсоният амиќтар ворид шуда, ба мояи умр, рушду
камоли маънавият, ташаккули такомули љањонбинии инсон мубаддал гардид.
Яъне такомули асосии истењсолї, новобаста ба чигунагии љараёнњои истењсолии
шакли љамъиятї ногузир даврањои нав ба навро аз сар мегузаронад. Чуноне ки љамъият
бе истењсолот вуљуд дошта наметавонад. Њамин тавр, ба чунин хулоса омадан мумкин
аст, ки њаргуна самтњои истењсолоти љамъиятї, азнавсозандагони љараёнњои истењсолї,
яъне мањсулоти сафолї яке аз нахустин фаъолияти истењсолии инсон аст. Мо инро дар
мисоли зарфњои аз Саразм, Њулбук, Истаравшан, Афросиёб, `љануби Туркманистон ва
ѓайра бадастомада амиќу равшан мебинем.

Дастгоњи дастии кулогарї
Баъдан кулолгарї ба санъати зебо ва воломаќом табдил ёфт, зеро инсонњои
дарккунандаи назокату тароват ва њусни табиат мехостанд, дар эљоди худ орзу ва
таманноњои дили худро таљассум гардонанд. Њамин зайл кулолгарони минбаъда
кўшидаанд тавассути офаридањои хеш рўзгори худро абадї гардонда, сохтани асбобњои
гуногуни рўзгорро аз гил оѓоз кардаанд ва минбаъд ин њунар тавассути онњо байни
ќабилањои дигар пањн гардид, асбобу анљоми аз мис, биринљї, тилло месохтагї шуданд
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ва кулолгарї то андозае рў ба таназзул нињод. Аммо азбаски сохтани зарфњои металлї
зањмати зиёд ва маблаѓ талаб мекард, яќин метавон гуфт, ки онњоро бештар одамони
нисбатан доро истифода мебурданд. Аз ин рў ба хулосае метавон омад, ки њунари
кулолгарї хоси ќисми нисбатан камбаѓали халќ шуд. Азбаски шумораи мардуми нодор
дар њамаи давру замонњо бештар буд, ин санъат аз байн нарафт то замони мо расид.
Зинда кардани мероси ниёгон бошад, муњаббати љавононро ба санъати миллї зиёд
мекунад. Онњоро водор месозад, ки дар рўњи мењнатдўсти тарбияёбанда, сониян
истењсоли зарфу лавозимоти ба рўзгори мо зарурро ба роњ монда, дар афзун
гардонидани моли ниёзи мардум ва аз бўњрони иќтисодї рањонидани љамъият сањм
бигиранд.

Дастгоњи дастии кулолгарї

Дастгоњи кулолгарии бо пой њаракатдињанда

Дастгоњи кулолгарї: 1 - доираи даврзанандаи болої, 2 – доираи даврзанандаи поёнї, 3
– тир, 4 – љойи нишасти кулол, 5 – љойи погузории кулол, 5 – љой барои лой, 6 – љойи
гузоштани зарфи тайёр.
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Дастгоњњои муосири электрикии (барќии) кулолгарї
4). Мустањкамкунї.
 Оид ба пайдоиш ва марњилањои тараќќиёти њунари миллии кулолгарї маълумот
дињед?
 Марказњои ин њунари миллиро номбар кунед?
 Аввалин њунармандон кай ва дар куљо машњур шудаанд?
6). Дарсро љамъбаст намуда, заҳмати хонандагонро бањо гузоред.
7). Арзёбӣ. Дар љараёни дарс фаъолияти таълимии хонандагонро мушоҳида намуда,
дараљаи ба салоҳиятҳо ноил гаштани онҳоро муайян кунед. Натиљаҳои фаъолияти
таълимии хонандагонро аз рўйи савол ва супоришҳои зерин арзёбї карда метавонед
(мувофиќи натиљаи арзёбии мазкур ба хонандагон бањои аъло, хуб, ќаноатбахш ва
ѓайриќаноатбахш гузошта мешавад).
Фаъолият

метавонад

Дар бораи таърихи њунари кулолгарї
маълумоти васеъ дода метавонад?
Бо устоњое, ки бо ин кор машѓуланд сўњбат
намуда, оид ба кулолгарї, таърихи он,
устоњои номдор эљодкорона маълумот
љамъоварї карда метавонад?
Дар бораи касби кулол маълумоти васеъ
дода метавонад?
Хусусиятњои зебоипарастии худро инкишоф
дода метавонад?
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қисман
метавонад

наметавонад

ДАРСИ 24.
Мавзӯъ: «Наќш ва хелњои он»
Барнома: Кулолгарї. Наќш ва хелњои он.
Салоҳиятҳо:
 Миқдори зиёди воситаҳои технологиро истифода бурда метавонад.
 Дар доираи мавзӯъҳои мураккаб ғояи навро эҷод карда метавонад.
 Доир ба касбҳои гуногун маълумоти васеъ дода метавонад.
 Хусусиятњои тарбиявии фанро дарк карда онро дар амал ба таври васеъ татбиќ
карда метавонад.
Мақсадҳои дарс:
- Дар бараи намудњои наќш ва истифодаи он дар њунари кулолгарї маълумот дода
тавонад.
- Намудњои наќшњои њандасї, набототї ва катаба, ки дар кулогарї истифода
мешавад эљодкорона тањлил карда тавонад.
- Дар бораи касби кулол маълумоти васеъ дода тавонад.
- Хусусиятњои зебоипарастии худро инкишоф дода тавонад.
Таҷҳизоти зарурӣ: китоби дарсї, намунањои расмњои мањсулоти кулолгарї,
намунањои наќш, овезањои доир ба мавзўъ ва ѓайра.
Методикаи таълим: Ҳангоми банақшагирии дарс аз тавсияҳои зерин истифода бурда
метавонед.
1). Ташкили дарс: Дар ин марҳила корҳои зерин ба роҳ монда мешавад:
Тайёр намудани маводди хониш;
Ҳозир-ғоиб кардани хонандагон;
Омода намудани аҳли синф ба дарс.
2). Такрори дарси гузашта: Дарсро аз гузоштани масъала оғоз кунед. Бо саволњои
зерин ба хонандагон мурољиат кунед:
 Оид ба пайдоиш ва марњилањои тараќќиёти њунари миллии кулолгарї маълумот
дињед?
 Марказњои ин њунари миллиро номбар кунед?
 Аввалин њунармандон кай ва дар куљо машњур шудаанд?
Оид ба саволҳо муҳокимаронї намуда, донишҳои аз дарсњои гузашта гирифтаи
онҳоро ба хотирашон оваред.
3). Шиносої бо мазмуни мавзўъ: Ба хонандагон оид ба наќш ва хелњои он дар
санъати ороиши амалї маълумоти васеъ пешнињод намудан зарур аст.
Кулолони асрњои IХ-Х навъњои гуногуни сирро тайёр карда метавонистанд.
Аввалњо сири ишќорро ба кор мебурданд, баъд маълум гардид, ки сири аз сурб тайёр
мекардашуда сифатан хеле баланд аст. Сири сурбї ранги хуб надошт, яъне шаффоф
буд ва ин имкон медод, ки пеш аз андудани сир рўи зарф аз наќшу нигори дилхоњ оро
дода шавад. Кулолони он давра ба таркиби сир бо миќдори муайян ќалъагї њамроњ
карда, онро “рангдор” мекарданд; яъне сир дигар шаффоф нашуда, одатан сабзчатоб ё
тиратоб мешуд. Дар асрњои IХ-Х зарфњои наќшини сирдор хеле гуногун буданд. Тайёр
кардани ин гуна зарфњо санъату мањорати баландро таќозо дошт. Аввал худи зарфро
дар чархи кулолї месохтанд ва баъди хушконидани рўи онро барои наќш тайёр
мекарданд, барои ин ба рўи он ангоб мемолиданд. Ангоб-лойобаи махсус мебошад, ки
нињоят мањин бехташуда бо усули махсус тайёр мекарданд ва одатан ба он ранг
меомехтанд. Дар асрњои IХ-Х асосан ангоби сафед, сурх ва сиёњро истифода мебурданд.
Баъди молидани ангоб рўи зарф хеле тахту суфта мешуд ва барои гулпартої заминаи
мувофиќ ба вуљуд меомад.
Яке аз роњњои ороиши зарфњои рўзгор катиба буд. Катибаро асосан дар лаби
пиёлаву коса, табаќ ё худ дар мобайн љой медоданд. Катиба инчунин дар рўи кўзаву
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кўзачањо ва чароѓи сиёњ њам дида мешавад. Катиба одатан бо хати зебову хоно, ки низ
анъанаи худро дошт, анљом дода мешуд. Мазмуни катибањо гуногун аст: “Хайроту
баракот ба соњиби ин чиз”, “Баракат”, “Хайрот” ва ѓайра. Дар баъзе љойњо катиба
умуман таъбирњои гуногун аст: “Аввало дониш талх асту анљомаш ширин”, “Саховат
пешаи мардон”, “Саховат посбони њикмату давлат аст” ва ѓайра.
Зарфњои сафолини
тунуки бесир ва пурнаќшу нигори асрњои ХI-ХII хеле
њунармандона сохта шудаанд. Аксари ин зарфњо аз кўзањои дањонтанги гуногуншаклу
гуногунњаљм иборатанд, ки танаи онњо гоњ гирд ё мурудшакл ва гоњ мисли фулуз
печухамдор мебошанд. Барои наќшу нигори кўза аз воситањои техникї низ истифода
мебурданд. Чунончи, ќисмњои боло ва поёни кўза ва баъзан дањони онро њам дар
даруни ќолибњои наќшин сохта, сипас њамаи ин ќисмњоро ба њам васл мекарданд.
Инчунин ба воситаи ќолибњои махсус дар рўи зарфњои тайёр њаргуна сурат ва наќшњои
аљоиб мепартофтанд. Дар ороиши олоти сафолї боз воситањои дигар низ ба кор бурда
мешуданд.
Наќшњои њандисї ва наботї, катиба, тасвири њайвон, мурѓ, моњї, одам ва њаргуна
мањсулоти хаёлї, зарфњои зарифи онваќтаро зебо оро додаанд. Тасвироти ин зарфњо ба
таври гуногун тартиб ёфтаанд. Яке аз услубњои маълум хатњои тасмашаклест, ки дар
дохили яке катиба, дигаре наќшњои мураккаби наботї ва сеюми сурати њайвон љой
гирифтааст. Офтобаи мисини катибадорї бо наќшњои паранда ва њайвоноти болдори
афсонавї ороишёфта мањсули кори устоњои асрњои ХI-ХII мебошанд. То њол дар њудуди
собиќ Иттифоќи Шўравї дањ адади он пайдо шудааст, ки шаштоаш аз мувозинати
Ўротеппа (Истаравшани њозира) мебошад. Дар асрњои ХI-ХII дар Осиёи Миёна
(Афросиёб, Марв, Хуталон, Истаравшан) истифодаи кошї ба њукми анъана даромад.
Аввал хиштњоро сир медавонданд. Аз асрњои ХIII-ХIV сар карда, маснуоти сирдори
сафолї дар сохтмони биноњои Осиёи Миёна маълум гардид. Маќбараи Баёнќулихон
дар Бухоро (1358), маќбараи Муњаммади Башоро дар Панљакент (1342-1343), силсилаи
маќбарањои Шоњи зинда, Бибихоним, Оќсарой дар Самарќанд ва ѓайра дар асрњои
ХVIII-ХIХ дар марказњои калон ва мактабњои хоси истењсоли маснуоти сафолї дар
Самарќанд, Риштон, Ѓиждувон, Бухоро, Шањрисабз, Тошканд, Хева, Хуљанд, Ќаратоѓ
ба ављи инкишоф расида, моњияти худро дар тўли асрњои ХIХ-ХХ нигоњ доштанд.
Баъди инќилоб дар Тољикистон барои инкишофи санъати кулолї шароит фароњам
оварда шуд. Кулолгарони тољик анъанањои пешинаи аљдодишонро инкишоф дода, дар
устохонаву артел, комбинатњои таълимию истењсолї, шуъбањои фонди бадеии љумњурї,
фабрикаи “Армуѓон”-и Душанбе ва дигар ноњияњо кулолон ва офарандагони маснуоти
сафолї муттањид гардиданд, мањсулоти кулолї мебароварданд.
Санъати дилрабои аљдодонамонро кулолон А. Мавлонов, Б.Мавлонов, У.Мелиев
(Конибодом), С.Расулов, А.Ќодиров (Каратоѓ), А.Хољиев (Урметан), бародарон
Сафарбой ва Сайфиддин Соњибовњо (Чоркўњ), Г.Халилов (Ўротеппа), М.Баротов,
Ш.Њамидов (Хуљанд) идома дода, дар љањон шўњрат пайдо карданд.
5). Кори амалӣ: Муаллим дар ќисми кори амалї аз усули “Конструктори вазъият”
истифода карда метавонад:
Усули мазкур нисбат ба усули анъанавии пурсиши мавод барои дигаргун
намудани вазифа имконияти калон медињад. Ин усул дар бораи мањдудиятњои њаќиќии
мављуда, ки дар тарњ гузошта шудааст ва дар бораи љамъбаст намудани имкониятњои
ќоидањои маъмул фикркуниро водор мекунад. Конструктори универсалии ТРИЗ
(назарияи њалли вазифањои ихтироъкорї) барои коркарди ду намуд вазифа: донистани
имконияти натиља оид ба сабабњои муаммои додашуда ва донистани сабабњои
имконпазир оид ба натиљаи додашуда. Конструктор инчунин ба хонандагон барои
сохтани вазифа бо ќонуниятњои ба онњо маълум яъне, пурра намудани маълумотњои ба
онњо маълум ёрї медињад. Калимањои такягоњї барои синтези вазифа: “Чї мешавад,
агар..., чї мешавад аз он ки ..., чї хел хулоса баровардан мумкин аз он, ки..., ибораро ба
охир расонед..., дар кадом шароит...”.
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Конструктори намуди 1.
Мављуд буд
+
+
?
Кўза
Кўза
Бисёр хизмат мекунад

Пайдо шуд
+
?
+
Зебо мешавад
Агар сир дињем
Кўза

Конструктори намуди 2.
Њодиса ё њолати 1 (сабаб)
Агар +
Агар Кўзаро эњтиёт кунем
Агар Кўзаро бо наќши њандасї ороиш дињем
Агар Кўзаро бо сири фирўзафоми хушсифат
рўйпўш кунем

Таѓйир ёфт
?
+
+
Агар ороиш дињем
Љилодор мешавад
Агар эњтиёт кунем

пас
пас
пас
пас

Њодиса ё њолати 2 (натиља)
?
Кўза бисёр хизмат мекунад
Кўза зебо мешавад
Кўза љилодор мешавад

6). Мустањкамкунї.
 Оид ба наќшњо ва хелњои он маълумот дињед .
 Ангоб чист ва онро барои чї истифода мебаранд?
 Дар кори кулолии асрњои ХI-ХII осори чї пайдо шуд?
 Оид ба наќшњои њандасї, наботї ва катиба маълумот дињед?
 Маснуоти сирдори сафолї дар сохтмони биноњои Осиёи Миёнаро номбар кунед?
 Кулолони номдорро номбар кунед?
7). Дарсро љамъбаст намуда, ба кори хонандагон бањо гузоред.
8). Арзёбӣ. Дар љараёни дарс фаъолияти таълимии хонандагонро мушоҳида намуда,
дараљаи ба салоҳиятҳо ноил гаштани онҳоро муайян кунед. Натиљаҳои фаъолияти
таълимии хонандагонро аз рўйи савол ва супоришҳои зерин арзёбї карда метавонед
(мувофиќи натиљаи арзёбии мазкур ба хонандагон бањои аъло, хуб, ќаноатбахш ва
ѓайриќаноатбахш гузошта мешавад).
Фаъолият

метавонад

қисман
метавонад

Дар бараи намудњои наќш ва истифодаи он дар
њунари кулолгарї маълумот дода метавонад?
Намудњои наќшњои њандасї, наботї ва катаба, ки
дар кулогарї истифода мешавад эљодкорона
тањлил карда метавонад?
Дар бораи касби кулол маълумоти кофї дода
метавонад?
Хусусиятњои зебоипарастии худро инкишоф дода
метавонад?
ДАРСИ 25.
Мавзӯъ: «Хок ва хосиятњои он»
Барнома: Гил ва хосиятњои он.
Салоҳиятҳо:
 Миқдори зиёди воситаҳои технологиро истифода бурда метавонад.
 Дар доираи мавзӯъҳои мураккаб ғояи навро пайдо карда метавонад.
 Доир ба касбҳои гуногун маълумоти васеъ дода метавонад.
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Намета
-вонад

 Хусусиятњои тарбиявии фанро дарк карда онро дар амал ба таври васеъ татбиќ
карда метавонад.
Мақсадҳои дарс:
- Оид ба хок ва хосиятњо он маълумоти пурра дода тавонад.
- Элементњои химиявии дар таркиби хок мављудбударо эљодкорона тањлил карда
тавонад.
- Дар бораи касби кулол маълумоти кофї дода тавонад.
- Сифатњои озодакориро ташаккул дода тавонад.
Таҷҳизоти зарурӣ: китоби дарсї, намунањои расмњои мањсулоти кулолгарї, намунањои наќш, овезањои доир ба мавзўъ ва ѓайра.
Методикаи таълим: Ҳангоми банақшагирии дарс аз тавсияҳои зерин истифода бурда
метавонед.
1). Ташкили дарс: Дар ин марҳила корҳои зерин ба роҳ монда мешавад:
Тайёр намудани маводди хониш;
Ҳозир-ғоиб кардани хонандагон;
Омода намудани аҳли синф ба дарс.
2). Такрори дарси гузашта: Дарсро масъалагузорї оғоз кунед. Бо саволњои зерин ба
хонандагон мурољиат кунед:
 Оид ба наќшњо ва хелњои он маълумот дињед.
 Ангоб чист ва онро барои чї истифода мебаранд?
 Дар кори кулолии асрњои ХI-ХII осори чї пайдо шуд?
 Оид ба наќшњои њандисї, наботї ва катиба маълумот дињед?
 Маснуоти сирдори сафолї дар сохтмони биноњои Осиёи Миёна истифодашударо
номбар кунед?
 Кулолони номдорро номбар кунед?
Оид ба саволҳо каме муҳокимаронї намуда, донишҳои аз дарсњои гузашта гирифтаи
онҳоро ба хотирашон оваред.
3). Шиносої бо мазмуни мавзўъ: Дар ин лањзаи дарсї муаллим ба хонандагон дар
бораи хок ва хосиятњои он маълумот медињад.
Хок ќабати болоии ќишри замин аст, ки дар натиљаи вайрон шудани љинсњои кўњї
ва фаъолияти њаётии организмњои набототию њайвонї ба вуљуд омадааст.
Хок аз љинсњои кўњї њосил мешавад. Љинсњои кўњї дар натиљаи амалиётњои дар як
ваќт рўйдињанда бодлесї ва хокњосилшавї, ки ба њамдигар робитаи ќавї доранд,ба хок
табдил меёбанд.
Љинсњои кўњї ва маъданњо дар рўи замин зери таъсири њарорат, боришот, газњо,
амалиётњои химиявию биохимиявї, ки ба фаъолияти организмњои зинда вобастаанд,
вайрон мешаванд. Амалиётеро, ки њангоми он љинсњои болоии ќишри замин вайрон
шуда таѓйир меёбанд, бодлесї меноманд. Дар натиљаи бодлесї љинсњои кўњї бо як
ќатор сифатњои нав соњиб мешаванд. Вобаста ба омилњои пайдоиши бодлесї-физикї,
химиявї ва биологї мешавад.
Њамин тавр, дар натиљаи таъсири мутаќобилаи массаи љинсњои кўњї бо
орзанизмњои зинда, инчунин мањсули фаъолияти њаётии онњо ва унсурхои гидросфераю
атмосфера љинсњои кўњї ба хок табдил меёбад.
Хокњои реггил 20-50% заррањои гил ва 50-80% заррањои рег доранд. Онњо нисбат ба
гилбум об ва њаворо бењтар гузаронида, наѓз њал мешаванд. Хокњои реггил ќобилияти
баланди захира кардани намиро доранд.
Хокњои регомез ва регбумњо бо доштани реги бисёр фарќ мекунанд. Регбумњо 90100 % рег ва камтар аз 10% гил доранд. Таркиби хокњои регомез аз 80-90% рег то 20%
гил иборат аст. Регбумњо об ва њаворо ба чуќурињои зиёд озодона мегузаронанд. Ба
таркиби механикии хок моддањои органикї низ дохил мешаванд.
Моддањои органикї дар таркиби боќимондаи баргу поя ва решаи растанї, љасади
нопўсидаи њашарот мављуданд. Ба организмњои зиндаи хок ќисмњои зеризамнии
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растанињо, њашарот, кирмњо ва дигар љонварон, ки дар зери замин сукунат доранд,
мансуб мебошанд. Илова бар ин, дар њар хок ба миќдори зиёд микроорганизмњои
гуногун бактерияњо, занбуруѓњо маскан гирифтаанд.
Дар таркиби хок ќариб њамаи элементњои химиявии маъмул дида мешавад.
Элементњои нисбатан пањншудаи хок оксиген (49%), силитсий (33%), алюмний (7,13%),
оњан (3,8%), карбон (2%), калтсий (1,3%), натрий (0,6%), магний (0,6%), нитроген (0,1%)
мебошад.
Хок монанди дигар љисмњои табиї, бевосита дар натиљаи фаъолияти умумии
шароитњои табиї пайдо шуда, минбаъд дар њамин шароитњо таѓйир ва инкишоф
меёбад.
4). Кори амалї: Муаллим ба хонандагон интихоб намудани хок барои кулолгариро
супориш медињад:
Ќадамњо:
1.Мувофиќи нишондоди муаллим бо намуди хокњо барои кулолгарї
шинос шавед.
2.Барои кулолгарї хокро интихоб кунед.
3.Хоки интихобшударо аз элаки симї гузаронида тоза намоед.
4.Хоки тозакардашударо ба зарф андохта тар кунед.
5). Мустањкамкунї. Дар ин лањзаи дарс аз бозии “Кросворд” истифода кардан
мумкин аст.
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 фикркунии мантиќї;
 Ташаккул ёфтани муќоисакунї, тањлилкунї;
 Инкишофи зиракии хонандагон;
 Такрори дарсњо;
 Арзёбии дониши хонандагон.
Ќадамњои истифодаи 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:
Уфуқї: 1. Дар мавриди бисёр тар будан гилбум чї гуна мешавад? 2. Муродифи
мафњуми «тарзи коркард»? 3. Дар ваќти лойкунї ба хок чї њамроњ мекунанд?
Амудї: 4. Яке аз њолатњои хок. 5. Ќабати болоии њосилхези ќишри замин. 6.
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Таркиби механикии хок.
1

4
5

6

2

3

Љавобњои дуруст:
Уфуқї: часпак; технология; об.
Амудї: сахт; хок; гилбум.
Дар натиља хонандагон:
 Хотираи хонандагон инкишоф меёбад;
 Маводди нав мустањкам мешавад;
 Муќоисакунї, тањлилкунї, зудфикркунї (зењни тез) 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.
Инчунин метавонед бо саволњои зерин дониши хонандагонро мустањкам намоед.
 Хок чист ?
 Хок аз кадом њолатњо иборат аст?
 Таркиби механикии хок чигуна аст?
 Таркиби моддањои органикии хокро шарњ дињед?
 Дар таркиби хок кадом элементњои химиявї мављуданд?
6). Дарсро љамъбаст намуда, заҳмати хонандагонро қадр кунед.
7). Арзёбӣ. Дар љараёни дарс фаъолияти таълимии хонандагонро мушоҳида намуда,
дараљаи ба салоҳиятҳо ноил гаштани онҳоро муайян кунед. Натиљаҳои фаъолияти
таълимии хонандагонро аз рўйи савол ва супоришҳои зерин арзёбї карда метавонед
(мувофиќи натиљаи арзёбии мазкур ба хонандагон бањои аъло, хуб, ќаноатбахш ва
ѓайриќаноатбахш гузошта мешавад).
Фаъолият

метавонад

Оид ба хок ва хосиятњо он
маълумоти васеъ дода метавонад?
Элементњои химиявии дар таркиби
хок мављудбударо эљодкорона
тањлил карда метавонад?
Дар бораи касби кулол маълумоти
васеъ дода метавонад?
Сифатњои озодакориро ташаккул
дода метавонад?
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қисман
метавонад

наметавонад

ДАРСИ 26.
Мавзӯъ: «Асбобу ускунањо барои кулолгарї»
Барнома: Асбобу ускунањо.
Салоҳиятҳо:
 Миқдори зиёди воситаҳои технологиро истифода бурда метавонад.
 Дар доираи мавзӯъҳои мураккаб ғояи навро пайдо карда метавонад.
 Доир ба касбҳои гуногун маълумоти васеъ дода метавонад.
 Хусусиятњои тарбиявии фанро дарк карда онро дар амал ба таври васеъ татбиќ
карда метавонад.
Мақсадҳои дарс:
- Технологияи тайёр кардани лойро донад ва тавонад.
- Эљодкорона асбобњои кулолгариро дар мавридаш истифода бурда тавонад.
- Дар бораи касби кулол маълумоти васеъ дода тавонад.
- Завќи эстетикї ва мањорати худро инкишоф дода тавонад.
Таҷҳизоти зарурӣ: китоби дарсї, намунањои расмњои мањсулоти кулолгарї, хок,
корди чўбин, ки теѓњои шаклаш гуногун (фонашакл, нимдоира камоншакл), корди
металлї, зарфи махсус бо об, намунањои наќш, зарфњои махсуси сирдор ё сафолин барои
нигоњ доштани лой, мўйќаламњои андозааш гуногун (доирашакл, њамвор), такягоњ барои
сохтани маснуот ва корњои ороишию сайќалдињї. ќўраи барќии хушккунанда, овезањои
доир ба мавзўъ ва ѓайра.
Методикаи таълим: Ҳангоми банақшагирии дарс аз тавсияҳои зерин истифода бурда
метавонед.
1). Ташкили дарс: Дар ин марҳила корҳои зерин ба роҳ монда мешавад:
Тайёр намудани маводди хониш;
Ҳозир-ғоиб кардани хонандагон;
Омода намудани аҳли синф ба дарс.
2). Такрори дарси гузашта: Дарсро аз масъалагузорї оғоз кунед. Бо саволњои зерин
ба хонандагон мурољиат кунед:
 Хок чист?
 Хок аз кадом њолатњо иборат аст?
 Таркиби механикии хок чигуна аст?
 Таркиби моддањои органикии хокро шарњ дињед?
 Дар таркиби хок кадом элементњои химиявї мављуданд?
Оид ба саволҳо каме муҳокимаронї намуда, донишҳои аз дарсњои гузашта гирифтаи
онҳоро ба хотирашон оваред.
3). Шиносої бо мазмуни мавзўъ: Лексияи хурди муаллим маълумотњоро дар хусуси
асбобу ускунањо барои кулолгариро дар бар мегирад.
Дар устохонаи таълими љои кории кулолгар ташкил карда мешавад, ки дар он љо
њар гуна корњои кулолгариро иљро карда мешавад. Ба ѓайр аз ин барои кашидани расми
ашё, мутолиаи адабиёт љой људо карда мешавад. Боз дар устохона махсус љой барои
нигоњ доштани рангњои гуногун, асбобњо барои коркарди маснуот (кордњои шакли
теѓашон гуногун, мўйќалам) људо карда шудааст.
Бо маќсади боз њам бењтар фароњам овардани шароити хуби кор дар устохона
дастгоњњои механикии кулолгарї, дастгоњи бо пой ба њаракат оварандаи кулолгарї,
такягоњњо барои тарошидан ва сайќалу ранг кардани маснуот истифода бурда мешавад.
Ба деворњои устохона плакату аёниятњои зарурие, ки дар он роњњо ва лањзањои сохтани
маснуот акс ёфтаанд.
Хумдон барои пухтани маснуотњои кулолгарї ва такягоњњои махсус, ки барои
сохтани њаргуна маснуоти кулолгарї заруранд. Дар устохона корњои ороишї,
сайќалдињї, ранг ва сир пушонидани маснуоти кулолгарї иљро карда мешаванд.
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Барои сохтани маснуот лавозимот ва асбобњои зарурии зерин лозиманд: зарфи
махсус бо об, корди металлї барои буридан ва тарошидани лой, корди чўбин, ки теѓњои
шаклњои гуногун дорад (фонашакл, нимдавра, камоншакл). зарфњои махсуси сирдор ё
сафолин барои нигоњ доштани лой, мўйќаламњои андозааш гуногун (даврашакл,
сайќалдињї, ќўраи барќии хушккунанда.
Дар ќисми ёрирасон устохона асосан масолењи истифодашаванда: хок, гаљ (гипс),
шаклњо (формањо), ќолабњо ва ќуттињои барќии хушккунанда ва хумдон барои пухтани
маснуотњои кулолгарї гузошта мешавад.
Дар устохонаи таълимї ба сифати љои кулолгар њамин хел љойро интихоб кардан
лозим аст, ки хушк, барњаво ва шароити њавои тоза иваз кардашаванда дошта бошад.
Дар акси њол, яъне дар ваќти хушк кардан ва пухтани маснуотњои кулолгарї аз кўрањо
буѓи об ва дуд баромада, фазои устохонаро ифлос мекунад, ки ин сабаби вайрон
шудани шароити санитарї-гигиенї мегардад. Чунон, ки ба мо маълум аст, дар чунин
шароит кор кардан ќатъиян манъ аст.

Паргори ѓафси ченкунї ва халачўбњои махсус

Шоначањои кулолгарї

Бигиз ва њалќањои гуногун
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Асбобњои асосии кулолгарї: 1 – паргори ѓафсиченкунанда, 2 – њалќа, 3 – халачўб, 4 –
мўйќалам бо обчинак (губка), 5 – ќолабњо, 6 – сим, 7 – обчинак (губка)
4). Усули “Фењрист”
Истифодаи ин усул вариантњои ѓайристандартии њалли муамморо медињад ва
варианти бењтар кардашудаи усули “санљиш ва хатогї” ба њисоб меравад, ки интихоби
низоми тасодуфиро талаб мекунад.
Маќсадњои усул:
 Инкишоф додани ќобилияти фикркунии мантиќї;
 Ташаккул ёфтани муќоисакунї, тањлилкунї;
 Инкишофи зиракии хонандагон;
 Такрори дарсњо;
 Арзёбии дониши хонандагон.
Намуна:
Ќадамњои истифодаи усул:
 Аз тарафи муаллим дар назди хонандагон вазифа гузошта мешавад «Сохтани
хурмача барои шир»;
 Объекти тасодуфї муайян карда мешавад, масалан – «Либоси мактабї»;
 Чї ќадаре, ки ассотсиатсия (робитаи байни тасаввуроти алоҳида, ки яке
дигареро ба вуҷуд меоварад) аз муаммо (вазифа) дур бошад, њамон ќадар шавќовар
мешавад;
 Акнун лозим аст, ки ба саволњо љавоб дињем;
 Савол - Либоси мактабї чї гуна бошад?;
 Љавобњои тахминї – зебо, љилоъдор, хушсифат, арзон.
 Муаллим ба хонандагон мурољиат карда мегўяд: - Бачањо, кани муайян кунед, ки
хурмача бояд чї хел сифатњоро дошта бошад?
 Хулоса: Хурмача бояд зебо, љилоъдор, хушсифат ва арзон бошад.
Дар натиља хонандагон:
 Хотираи хонандагон инкишоф меёбад;
 Диќќати хонандагон ба муаммо љалб мешавад;
 Нутќи хонандагон рушд мекунад;
 Муќоисакунї, тањлилкунї, зудфикркунї (зењнияти) инкишоф меёбад.
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Тавсия ба омўзгор: Усули мазкурро њангоми муайян кардани объекти мењнат, дар
синфњои 8-9 истифода бурдан мумкин аст.
5). Корњои амалї. Шиносої бо сохт ва таъйиноти асбобњои кулолгарї
1. Бо ташкили љои кори кулолгар шинос шавед.
2. Бо сохт ва тарзи кори асбобњои кулолгарї шинос шавед.
3. Бо асбобњои кулолгарї шинос шуда хоки таркардашударо
4. Гирифта лой тайёр намоед.
5. Бо харитаи технологии сохтани ашё шинос шуда амалњои
6. кориро машќ кунед.
6). Мустањкамкунї.
 Љои кори кулолгар чї тавр ташкил карда мешавад?
 Барои кулогарї кадом асбобњоро истифода мебаранд?
 Барои пурра љињозонидани устохонаи таълими боз чї гуна корњоро анљом додан
лозим аст?
 Ќисми ёрирасони устохонаи таълимї барои чї лозим аст?
7). Дарсро љамъбаст намуда, заҳмати хонандагонро қадр кунед.
8). Арзёбӣ. Дар љараёни дарс фаъолияти таълимии хонандагонро мушоҳида намуда,
дараљаи ба салоҳиятҳо ноил гаштани онҳоро муайян кунед. Натиљаҳои фаъолияти
таълимии хонандагонро аз рўйи савол ва супоришҳои зерин арзёбї карда метавонед
(мувофиќи натиљаи арзёбии мазкур ба хонандагон бањои аъло, хуб, ќаноатбахш ва
ѓайриќаноатбахш гузошта мешавад).
Фаъолият

метавонад
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Технологияи тайёр кардани лойро донад ва
метавонад?
Эљодкорона асбобњои кулолгариро дар
мавридаш истифода карда метавонад?
Дар бораи касби кулол маълумоти васеъ
дода метавонад?
Завќи эстетикї ва мањорати худро инкишоф
дода метавонад?
ДАРСИ 27.
Мавзӯъ: «Амалиётњои гилкорї»
Барнома: Амалиётњои гилкорї.
Салоҳиятҳо:
 Миқдори зиёди воситаҳои технологиро истифода бурда метавонад.
 Дар доираи мавзӯъҳои мураккаб ғояи навро пайдо карда метавонад.
 Доир ба касбҳои гуногун маълумоти васеъ дода метавонад.
 Хусусиятњои тарбиявии фанро дарк карда онро дар амал ба таври васеъ татбиќ
карда метавонад.
Мақсадҳои дарс:
- Технологияи тайёр кардан ва истифодаи лойро дар њунари кулолгарї тавонад.
- Наќшаи “Тубаки гул”-ро эљодкорона тартиб дода тавонад.
- Доир ба њунари кулолгарї маълумоти васеъ дода тавонад.
- Тарбия намудани зебоипарастї ва хештаншиносї.
Таҷҳизоти зарурӣ: китоби дарсї, намунањои расмњои мањсулоти кулолгарї, хок,
корди чўбин, ки теѓњои шаклаш гуногун (фонашакл, нимдоира камоншакл), корди
металлї, зарфи махсус бо об, намунањои наќш, зарфњои махсуси сирдор ё сафолин барои
нигоњ доштани лой, мўйќаламњои андозааш гуногун (доирашакл, њамвор), такягоњ барои
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сохтани маснуот ва корњои ороишию сайќалдињї. ќўраи барќии хушккунанда, асбобњои
наќшакашї, овезањои доир ба мавзўъ ва ѓайра.
Методикаи таълим: Ҳангоми банақшагирии дарс аз тавсияҳои зерин истифода бурда
метавонед.
1). Ташкили дарс: Дар ин марҳила корҳои зерин ба роҳ монда мешавад:
Тайёр намудани маводди хониш;
Ҳозир-ғоиб кардани хонандагон;
Омода намудани аҳли синф ба дарс.
2). Такрори дарси гузашта: Дарсро аз гузоштани масъала оғоз кунед. Бо саволњои
зерин ба хонандагон мурољиат кунед:
Оид ба саволҳо каме муҳокимаронї намуда, донишҳои аз дарсњои гузашта гирифтаи
онҳоро ба хотирашон оваред.
3). Шиносої бо мазмуни мавзўъ: Муаллим ба хонандагони синф дар бораи амалиёти
гилкорї маълумот медињад.
Солњои охир барои аз нав барќарор ва тараќќї додани санъатњои миллї-халќї,
монанди кандакорї дар чўб, гаљкорї, мисгарї, кулолгарї ва дигар намудњои санъат
ањамияти калон дода шуда, њаматарафа такмил ва дастгирї карда шуда истодааст.
Кормандон доир ба коркарди дастии интихоби хок, тарзи тоза кардан, намкардан,
лойкунї, амалиётњои кор ва хушконидани он, роњњои тайёр кардан ва истифодаи
рангњои кулолгарї ва дар охир хушконидан ва пухтани маснуотњои тайёри кулолгарї
дар хумдон маълумоти пурра мегирад.
Тайёр кардан ва истифода бурдани лой дар санъати кулолгарї, яке аз вазифањои
муњимтарин ва асоси њисобида мешавад. Барои он, ки мањсулоти сохташуда сифати
баланд ва намуди љалбкунанда дошта бошад, дар мадди аввал шахс бояд сохт ва
таркиби хокро наѓз донад. Яъне бе надонистани ташкилдињандањои таркиби хок
сохтани мањсулоти баландсифат имконнопазир нест. Раванди тайёр кардани мањсулоти
кулолгарї яке аз роњњои мураккаб буда, он аз иљрокунанда мањорати баланд ва дониши
пурраро талаб мекунад. Офаридани мањсулоти бадеии кулолгарї бевосита аз интихоб
кардани хок сар мешавад. Дар вилояти Суѓд барои корњои кулолгарї хокро асосан аз
ќишлоќи Ѓулакандози ноњияи Љаббор Расулов ва шањрчаи КИМ-и шањри Исфара
оварда мешавад. Ранги хоки ин љойњо сурхчатоб буда, дар таркиби худ ѓашњои њархела:
санг, партовњо, хоки шўр ва ѓайраро надорад. Маќсад аз истифода бурдани хоки ин
љойњо аз он аст, ки онњо часпак буда, мањсулоти сохташаванда нисбатан устувор
мебарояд. Ба ѓайр аз устохонањои шањри Хуљанд ин хокро устохонањои кулолгарї ва
заводи хишти ноњияњои Љаббор Расулов, Спитамен, шањри Исфара васеъ истифода
мебаранд.
Баъди хокро интихоб кардан онро аз ѓашњо тоза мекунанд, яъне аз симэлак
гузаронида, дар муддати як шабонарўз (24 соат) дар зарфи махсус ба об нам карда
мемонанд. Баъди ин лойро муддати 10-15 даќиќа ба лойомез (глиномешалка)
меандозанд, ки дар натиљаи даврзании он заррачањои хок пурра њал мешаванд, яъне
ќисмњои њалнашуда- ѓурўшањ пурра майда карда мешаванд. Дар раванди тайёр шудани
лой дар лойомез ба он мўйи њайвонот ё сараки пашммондаи ќамиш њамроњ карда
мешавад, ки он сахтї ва мустањкамии мањсулотро баланд мекунад. Ваќте, ки лой пурра
њал карда мешавад, онро ќисм-ќисм дар болои сурфаи тахтагин ба шакли кулўла
мегиранд ва бо мушт лойро коркард мегузаронанд (муштзанї). Бо ин роњ аз дохили лой
њаво ва њаргуна ѓашњо ба монанди санг, парахањои чўб ва дигар чизњо, ки аз элаки
симї њангоми безидани хок мегузаранд, тоза карда мешавад. Ба ѓайр аз ин бо ин роњ
њавои таркиби лойро мебароранд, ки њатто миќдори ками њаво дар таркиби лой барои
сохтани мањсулотои хуби бадеї душвории калон меоварад. Агар дар ќабати лой
сангрезањо монад, он гоњ њангоми пухтани маснуоти сохташуда дар њарорати баланд он
кафида рафта, сабаби корношоям шудани маснуот мегардад.
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Коркарди лой бо мушт

Барои лойро аз газњо озод кардан ва то ба
дараљаи ѓилзати мулоим омадан бо мушт
коркард мекунанд.

Таќсим (буриши) кардани лой бо

Лойи тайёршуда
сим

Ќисми бо сим буридашудаи лойро ба
матоъ љой мекунанд ва бо њарду кафи даст
лойро ба миз фишурда, бо ќисми поёнии кафи
даст дар як ваќт лойро муќобили аќрабаки
соат мегардонанд. Баъд лундаи лойро
нофишурда, мувофиќи аќрабаки соат дар рўи
миз ба љои аввала мегардонанд. Ин амалиётро
аз ќатшавї эњтиёт карда, 30-40 маротиба
такрор мекунанд, то ки њаво ба ќабатњои лой
ворид нагардад. Дар натиља лўндаи лой
шакли наќши спиралмонандро мегирад.
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Як ќисми лўндаи буридаи лойро
бо даст то ба болои сар бардошта, бо
ќувва ба рўи миз, ба матоъ
якчандмаротиба (10-15) мепартоянд.
Ин тарз лойро хуб сахту мањкам
мекунад ва њаворо аз таркиби он тоза
мекунад.

Баъди интихоби хок аз
элаки симї мегузаронанд,
дар муддати як шабонарўз
дар зарфи махсус ба об тар
мекунанд. Баъди ин лойро
муддати 10-15 даќиќа ба
лойомез меандозанд, ки дар
натиљаи даврзании он
заррачањои хок пурра њал
мешаванд. ва лойро бо
мушт коркард мекунанд.

Барои корњои кулолгарї хоки
махсус лозим аст, ки ранги он
сурхчатоб буда, дар таркиби худ
ѓашњои њархела: санг, партовњо,
хоки шўр ва ѓайраро надорад.
Маќсад аз истифода бурдани хоки
ин љойњо аз он аст, ки онњо часпак
буда, мањсулоти сохташаванда
нисбатан устувор мебарояд.

Технологияи
тайёр кардани
лой дар њунари
кулолгарї?

Тайёр кардан ва истифода
бурдани лой дар санъати
кулолгарї, яке аз
вазифањои муњимтарин ва
асосї њисобида мешавад.

4). Усули «Фишбоун (Склети моњї)»
Дар устухони сари моњї муаммо нишон дода шудааст, ки дар матни мавзўи нав
дида баромада мешавад. Дар худи склети моњї устухонњои ќаноти болої – сабабњои
пайдоиши муаммои омўхташавандаро ќайд мекунанд. Дар муќобили устухонњои
ќаноти болої устухонњои ќаноти поёнї љойгир шудаанд, хонандагон дар ваќти
омўзиши мавзўъ далелњое, ки дар он мазмун инъикос ёфтааст менависанд. Далелњо ба
муаммо равшанї ва ќиёфаи њаќиќї дар бораи механизми мушаххас медињанд.
Устухонњои ќанотњои болої ва поёниро ба ќисмњо људо намуда, маълумотњои
пешнињодшударо васеъ кардан мумкин аст.
Намуна:

5). Мустањкамкунї. Дар ин лањзаи дарс муаллим дониши хонандагонро ба саволњои
зерин мустањкам мекунад.
 Амалиётњои кориро дар ќисми коркарди дастї номбар кунед.
 Марњилањои амалиёти кориро баён кунед.
 Пеш аз сохтани маснуот чи бояд кард?
 Дар бораи тасвир ва сохтани ашё маълумот дињед?
6). Дарсро љамъбаст намуда, заҳмати бањогузорї кунед.
7). Арзёбӣ. Дар љараёни дарс фаъолияти таълимии хонандагонро мушоҳида намуда,
дараљаи ба салоҳиятҳо ноил гаштани онҳоро муайян кунед. Натиљаҳои фаъолияти
таълимии хонандагонро аз рўйи савол ва супоришҳои зерин арзёбї карда метавонед
(мувофиќи натиљаи арзёбии мазкур ба хонандагон бањои аъло, хуб, ќаноатбахш ва
ѓайриќаноатбахш гузошта мешавад).
Фаъолият
Технологияи тайёр кардан ва
истифодаи лойро дар њунари
кулолгарї метавонад?

метавонад
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қисман метавонад

наметавонад

Наќшаи “Тубаки гул”-ро
эљодкорона тартиб дода метавонад?
Доир ба њунари кулолгарї ва
танўрсозї маълумоти кофї дода
метавонад?
ДАРСИ 28.
Мавзӯъ: «Сохтани маснуот бо усули дастї»
Барнома: Пайдарњамии амалиёти иљро бо усули дастї.
Салоҳиятҳо:
 Миқдори зиёди воситаҳои технологиро истифода бурда метавонад.
 Дар доираи мавзӯъҳои мураккаб ғояи навро эҷод карда метавонад.
 Доир ба касбҳои гуногун маълумоти васеъ дода метавонад.
 Хусусиятњои тарбиявии фанро дарк карда онро дар амал ба таври васеъ татбиќ
карда метавонад.
Мақсадҳои дарс:
- Дар бораи пайдарњамии шаклсозї аз гил маълумоти васеъ дода тавонад.
- Эљодкорона аз гил шаклњои гуногуни њайвонот ва бозичањоро сохтаву офарида
тавонад.
- Дар бораи њунари сикказанї маълумоти мухтассар дода тавонад.
- Хислатњои эљодии худро ташаккул дода тавонад.
Таҷҳизоти зарурӣ: китоби дарсї, намунањои расмњои мањсулоти кулолгарї,
намунањои аљубањо, хок, корди чўбин, ки теѓњои шаклаш гуногун (фонашакл, нимдоира
камоншакл), корди металлї, зарфи махсус бо об, намунањои наќш, зарфњои махсуси
сирдор ё сафолин барои нигоњ доштани лой, мўйќаламњои андозааш гуногун
(доирашакл, њамвор), такягоњ барои сохтани маснуот ва корњои ороишию сайќалдињї.
ќўраи барќии хушккунанда, асбобњои наќшакашї, овезањои доир ба мавзўъ ва ѓайра.
Методикаи таълим: Ҳангоми банақшагирии дарс аз тавсияҳои зерин истифода бурда
метавонед.
1). Ташкили дарс: Дар ин марҳила корҳои зерин ба роҳ монда мешавад:
Тайёр намудани маводди хониш;
Ҳозир-ғоиб кардани хонандагон;
Омода намудани аҳли синф ба дарс.
2). Такрори дарси гузашта: Дарсро аз масъалагузорї оғоз кунед. Бо саволњои зерин
ба хонандагон мурољиат кунед:
 Амалиётњои кориро дар ќисми коркарди дастии номбар кунед.
 Марњилањои амалиёти кориро баён кунед.
 Пеш аз сохтани маснуот чи бояд кард?
 Дар бораи тасвир ва сохтани ашё маълумот дињед?
Оид ба саволҳо муҳокима ронда, донишҳои аз дарсњои гузашта гирифтаи онҳоро ба
хотирашон оваред.
3). Шиносої бо мазмуни мавзўъ: Муаллим дар лексияи хурд дар бораи сохтани
маснуот бо усули дастї маълумот медињад.
Сохтани маснуоти кулолгарї бо усули дастї яке аз њунарњои ќадимтарин ба шумор
меравад. Он маснуотњо ва тасвири онњо ки аз даврањои ќадим ба мо омада расидааст, аз
тасаввуроти хаёлоти рангини сокинонаш гувоњї медињад. Дуруст ва моњирона
истифодабарии ранг, аниќ ва пурра нишон додани шакл ва сохти маснуот, аз
тараќќиёти баланди санъати кулолгарии он замона низ шањодат медињад. Монанди:
тасвири зан бо гањвора, њайвонњои шохдори хонагї, тасвири њайвонњои вањшї ва
ѓайрањо.
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Пеш аз он ки ба сохтани ягон маснуот шурўъ кунем, мо бояд бо шакл, сохт ва
характери он пурра шинос шавем (њайвон, паранда , лавозимоти рўзгор ва ѓайра аз рўи
расм бевосита бо худи он). Лавозимот ва асбобњои зарурие, ки барои сохтани маснуот
зарур аст, инњоянд: зарфи махсус бо об, корди металлї барои буридан ва тарошидани
лой, корди чўбин, ки як тарафи он ба шакли гуногун тарошида шудааст (фонашакл,
нимдавра, камоншакл), тасвири маснуоти сохташаванда бо ранги сиёњу сафед. Пас аз
ин лойро ба рўи тахта гирифта, ба кор шурўъ кардан лозим аст.
Пеш аз њама аз лой шакли умумии маснуот, яъне шакли абстрактии он сохта шуда,
ќисмњои алоњидаи онро бо корди чўбин ё металлї нишон дода мешавад. Мисол: агар
тасвири одам, њайвонот ва паранда
бошад, он гоњ узвњои алоњида ва тарзи
љойгиршавии онњоро пай дар пай тарошида мешавад. Ин амалиёт инчунин дар ваќти
сохтани асбобњои рўзгор низ риоя карда мешавад. Аз сабаби он, ки дар лойи тар њамаи
корњои ороиширо иљро кардан номумкин аст, мањсулотро ба як муддати муайян (10-12)
барои хушконидан дар њароратњои 18...200 С ба рўи пештахтањо мегузоранд.
Баъди як ваќти муайян намнокии лой ќисман кам мешавад ва пас аз сахтии он
устувор шудан, асосан бо корди металлї ба ороишдињии дуюм сар карда, характери њар
як ќисмњои алоњидаи маснуот нисбатан пурра нишон дода мешавад. Дар ваќти сохтани
асбобњои дар рўзгор истифодабурдашаванда ин амалиёти асосї мебошад, яъне дар
сатњи рўяи онњо тасвири наќшањо, мевањо, њайвонот, дар гарданаю пояи кўзаву
гулдонњо, чойнику пиёлањо наќшњои шакли геометрї дошта њосил карда мешавад. Дар
њолати нишон додани баъзе элементњои нињоят нозук, ки лой дар њолати нимхушкї
мебошад, душвор аст, онро дар ќуттињои хушккунанда дар гармии на он ќадар баланд
боз аз нав гузошта хушк кунанд. Дар ин раванд асосан бо кордњои металлии майда
ороишро пурра ба охир расонида, бо латтаи дар об мањлули ранг таркардашуда
маснуотро оњиста сайќал медињанд. Баъди ин маснуот нињоят суфта гардида, ба ранг
кардан тайёр мешавад.
4). Усули “Синтетика”
Солњои 50-уми асри XX аз тарафи Уилям Гордон (илм) усули нави љустуљўи њалли
эљодї – синтетика пешнињод карда шуд. Дар тарљума аз юнонї ин калима
“мувофиќкунии унсурњои гуногун”-ро мефањмонад.
Дар асоси синтетика усули ангезиши зењн гузошта шудааст. Лекин, барои
синтетика гурўњи (5-7 нафар) одамони ихтисосњои гуногун бо таълими пешакии њатмї
ташкил карда мешаванд.
Синектор баъди тайёрї рутбаи “Генератори касбии ѓояњои нав”-ро мегиранд.
Баъзе сифатњои синекторро ќайд мекунем:
 мањорати фикран истисноъ кардан (абстрагироваться);
 фикран људо шудан аз предмети муњокима;
 тахаюллоти ѓанї;
 ќобилияти таѓйир додан;
 канорагирї аз ѓояњои бо зўрї бор кардан;
 мањорати аз ѓайримуќаррарї дарёфти кардани њолатњои муќарарї ва баръакс;
 тафаккури ассотсиатсиянок – робитаи байни тасаввуроти алоњида, ки яке
дигареро ба вуљуд меоварад;
 муносибати тоќатпазирї ба муаммоњо, ки аз тарафи рафиќон пешнињод карда
мешавад;
 пурдонї ва љањонбинии васеъ.
Синекторњо дар фаъолияти худ муодилњоро (чизе, ки ба чизи дигар монанд аст)
истифода мебаранд.
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Намудњои муодил, ки синнекторњо истифода мебаранд
Рост
Шахсї
Рамзї
Маълум кардан
Худро бо объекти
Бо ду калима
чї тарз масъала
техникї монанд
моњияти масъаларо
њал шуда истодааст кардан.
фањмонидан.
– ба масъалаи
мазкур монанд.

Тахайюллотї
Баровардани ягон
воситањои
тахайюлотї (ё
персонаж), ки оид
ба њалли шарти
масъала талаб
карда мешавад.

Муодили рост: Объекти коркардшаванда бо дигар муодили соњаи техника ё аз
табиати зинда барои дарёфти намунаи њал муќоиса карда мешаванд. Масанан:
Тавассути ќубур омехтаи маъдани оњан бо об њаракат карда истодааст. Сарпўше, ки ин
љараёнро идора мекунад, тез аз кор мебарояд ва барои ивази он равандро боздоштан
лозим аст. Сарпўшро чї тавр сохтан лозим аст, ки муддати дароз кор кунад.
Гурўњи синекторњо дар љустуљўи худ, чунин ѓояњоро дида мебароянд:
 Чї тарз аз таъсири муњити беруна растанињоро муњофизат бояд кард;
 Чї тарз меъдаи њайвонот сохта шудааст, ки хўрокњои сахти хордорро истеъмол
мекунанд ва ѓайра.
Барои муњофизати сарпўш аз соиш ва хўрдашавї ба ин монанд ягон чизро
истифода кардан мумкин аст.
Муодили шахсї (эмпатия - хаёлпарастї): Синектор худро ба обекти техникї
(масалан, самолёт, луноход) тасаввур мекунад ва дарк мекунад, ки чї тавр ў дар ин гуна
вазъият амал кунад. Њамчун њунарпешае, ки ба образи ќањрамони худ ѓўта мезананд, бо
њиссиёти онњо зиндагї мекунанд. Худро њамчун сарпўш тасаввур карда, онњо аввал аз
зарбањо худро эњтиёт мекунад. Баъд ба даст барои он ки заррањои маъданро тела
дињанд сипар мегиранд. Дар ин образ калиди њалли муаммо мављуд аст. Дар амал
сарпўшро магнитнок мекунанд ва заррањои маъдан њамчун муњофизаткунанда рўйпўш
мешавад. Ин ќабат доимо аз соиш хўрда мешавад, боз бо заррањои нав иваз мешавад.
Муодили рамзї: Дар шакли маљозї ё фикре, ки бо ақидаҳои маъмулӣ мувофиқат
намекунад, муайян кардани объект талаб карда мешавад, ки моњияти он маълум гардад.
Муайянкунї бояд аз ду калима (одатан ин сифат ва исм), ки як калима аз рўи мазмун ба
дигар калима мухолиф аст, яъне алоќаи байни калимањо бояд дар худ мазмуни
интизорнабуда ва њайратовар дошта бошад.
Мафњуми муайяншаванда
Бодкаш (вентилятор)
Китоб
Аланга
Абр
Мустањкамї
Доираи суфтакунї

Муайянкунї
Шамоли сахт, вазидани шамолдињаки рўи мизї,
гирдбоди карахтшуда,
Сўњбатчии хомўш, гуфтугў дар танњої.
Гармии дидашаванда.
вазнинии сабук, оби њавої, холигии ношаффоф.
Яклухтии маљбурї.
Шахшўлии аниќ

Инак барои нест кардани хўрдашавии сарпўш дар раванди љустуљўи хислатњои
образии муњофизати раванд чунин мафњумњои маљозї пешнињод карда шуд: зирењи
зинда, љавшани ноаён, љилди сабзанда. Муодили охирин њалли техникиро муйян кард:
Ба сарпўш барои муњофизати он ќабати яхи зиёдшаванда, омили хунуккунандаро додан
зарур аст.
Муодили тахайюлотї : Зарур аст, ки объекти дигаргуншавандаро чунон тасаввур
кардан лозим аст, чї хеле ки мо мехоњем њамон хел бинем, яъне, бе назардошти
мањдудиятњои мављудбуда ва имкониятњо (мављудияти сарчашмањои энергия,
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шароитњои зарурї, ќонуниятњои физикї ва ѓайра). Баъди таснифоти муодилњои
тахайюлотї бояд маълум намоем, ки чї барои њалли дарёфтшуда дар шароити њаќиќї
монеъагї мекунад ва кўшиши дахолат накардани монеаро озмудан лозим аст. Масалан:
Дар асри 18 њаракати хуни одамро ба мадду љазри бањр муќоиса мекарданд. Физиолог
ва табиби англис У.Гарвей муродифи навро пешнињод кард – насос – ва ба ѓояи
фундаменталии гардиши бетанаффузи хун муяссар шуд.
Рафти њалли усули синектикї
1. Синекторњо чї хеле, ки муаммо дода шудааст, њамонхел тасвият медињанд.
Хусусияти ин давра дар он мебошад, ки њељ кас ба ѓайр аз роњбар шарти мушаххаси
вазифаро намедонад. Њисоб карда мешавад, ки бармањал муайян кардани тасвияти
мушаххаси масъала барои дарёфти муаммо мушкилї меоварад.
2. Синекторњо муамморо чї тавре, ки онњо мефањманд њамон хел тавсият мекунанд.
Имкониятњои муаммоњои ношинос ва ѓайриодиро ба як ќатор муаммоњои муќаррарї
табдил доданро дида мебароянд. Аз рўи моњият дар ин давра муаммо ба зермуаммо
таќсим мешаванд.
3. Генератсияи муаммо (пешнињодкунї ва љамъкунї) гузаронида мешавад.
Экскурсия ба соњањои гуногуни техника, табиат, психология барои маълум намудани чї
тарз муаммоњои муодилї дар ин соњаи дур нисбат ба масъалаи додашуда њал мегардад,
оѓоз меёбад. Барои ин њамаи намудњои муодилњо истифода бурда мешавад.
4. Дар давраи генератсия муаммоњои муайяншударо ба чї хеле, ки муаммо дода
шудааст, њамон хел тавсият мекунанд ва ба муамморо чї тавре, ки онњо мефањманд
тавсият медињанд мекўчонанд. Дар ин давра бањодињии танќидии муаммо, машварат бо
мутахассис, экспертњо ба амал меоянд.
Намуна:
1. Њонандагонро ба зкргурўњњои 4-5 нафара таќсим карда мешавад. Њар як зергурўњ
дар давоми 5-даќиќа бояд шумораи зиёди муодилњоро ба як предмет фикр кунанд ва
нависанд (тахтаи синф, соат, китоб, тиреза, харита).
2. Њар як зергурўњ дар давоми 5-7 даќиќа бояд шумораи мисолњое, ки муодили он
дар техника ин муодилњо истифода мешаванд дарёфт кунад ва нависад.
Љавоби муайянкунї: тахтаи синф – луќмапартои хомўш, аслињаи таълим, таблои
дастнавис, дониши бўрї, дарахти гўянда, муаллими хастанашаванда, вараќаи тахтагин,
гунги гўянда, гўяндаи деворї.
Мафњуми муайяншаванда
тахтаи синф

Муайянкунї
луќмапартои хомўш, аслињаи таълим, таблои дастнавис,
дониши бўрї, дарахти гўянда, муаллими хастанашаванда, вараќаи тахтагин, гунги гўянда, гўяндаи деворї.

Аљуба (бозича)

154

5). Кори амалї: Муаллим ба хонандагон тартиби шаклсозї аз гилро
медињад.
Ќадамњо:
1. Интихоби сюжети асари эљодї.
2. Тасвири ангораи персонажи тахайюлї.
3. Тайёр кардани лойи кулолгарї.
4. Амалиёти шаклсозї аз масолењи гилї.
5. Хушк кардан ва пухтани маснуоти кулолї.
6. Ороиш додани маснуоти кулолї.

супориш

6). Мустањкамкунї.
 Пеш аз сохтани маснуот чї бояд кард?
 Кадом амалиёт асос њисобида мешавад?
 Корњои ороиширо дар кадом мўњлат иљро намудан лозим аст?
 Тартиби кори сайќалдињиро шарњ дињед?
7). Дарсро љамъбаст намуда, заҳмати хонандагонро қадр кунед.
8). Арзёбӣ. Дар љараёни дарс фаъолияти таълимии хонандагонро мушоҳида намуда,
дараљаи ба салоҳиятҳо ноил гаштани онҳоро муайян кунед. Натиљаҳои фаъолияти
таълимии хонандагонро аз рўйи савол ва супоришҳои зерин арзёбї карда метавонед
(мувофиќи натиљаи арзёбии мазкур ба хонандагон бањои аъло, хуб, ќаноатбахш ва
ѓайриќаноатбахш гузошта мешавад).
Фаъолият

метавонад

қисман
метавонад

наметавонад

Дар бораи пайдарњамии шаклсозї аз гил
маълумоти кофї дода метавонад?
Аз гил шаклњои гуногуни њайвонот ва
аљубањоро сохта метавонад?
Дар бораи њунари кулол ва аљубазоз
маълумоти мухтассар дода метавонад?
Хусусиятњои эљодкории худро ташаккул
дода метавонад?
ДАРСИ 29.
Мавзӯъ: «Сохтани маснуот бо усули механикї»
Барнома: Сохтани маснуот бо усули механикї.
Салоҳиятҳо:
 Миқдори зиёди воситаҳои технологиро истифода бурда метавонад.
 Дар доираи мавзӯъҳои мураккаб ғояи навро эҷод карда метавонад.
 Доир ба касбҳои гуногун маълумоти васеъ дода метавонад.
 Хусусиятњои тарбиявии фанро дарк карда онро дар амал ба таври васеъ татбиќ
карда метавонад.
Мақсадҳои дарс:
- Дар бораи сохтани маснуот бо усули механикї маълумоти васеъ дода тавонад.
- Пайдарпаии харитаи технологии сохтани тубаки гулро тасвир карда, эљодкорона
сохта тавонад.
- Вобаста ба касби кулолгарї маълумоти мушаххас дода тавонад.
- Бо асбобњо эњтиёткорона муносибат карда тавонад.
Таҷҳизоти зарурӣ: китоби дарсї, намунањои расмњои мањсулоти кулолгарї,
намунањои аљубањо, хок, корди чўбин, ки теѓњои шаклаш гуногун (фонашакл, нимдоира
камоншакл), корди металлї, зарфи махсус бо об, намунањои наќш, зарфњои махсуси
сирдор ё сафолин барои нигоњ доштани лой, мўйќаламњои андозааш гуногун
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(доирашакл, њамвор), такягоњ барои сохтани маснуот ва корњои ороишию сайќалдињї.
ќўраи барќии хушккунанда, асбобњои наќшакашї, овезањои доир ба мавзўъ ва ѓайра.
1). Ташкили дарс: Дар ин марҳила корҳои зерин ба роҳ монда мешавад:
Тайёр намудани маводди хониш;
Ҳозир-ғоиб кардани хонандагон;
Омода намудани аҳли синф ба дарс.
2). Пурсиши вазифаи хонагї: Дарсро аз гузоштани масъала оғоз кунед. Бо саволњои
зерин ба хонандагон мурољиат кунед:
 Пеш аз сохтани маснуот чї бояд кард?
 Кадом амалиёт асос њисобида мешавад?
 Корњои ороиширо дар кадом мўњлат иљро намудан лозим аст?
 Тартиби кори сайќалдињиро шарњ дињед?
Оид ба саволҳо каме муҳокимаронї намуда, донишҳои аз дарсњои гузашта гирифтаи
онҳоро ба хотирашон оваред.
3). Шиносої бо мазмуни мавзўъ: Дар ќисмати баёни мавзўи нав дар бораи сохтани
маснуот бо усули механикї ба хонанданон муаллим маълумот пешнињод мекунад.
Њангоми ба таври механикї аз коркарди марказонидани лой то сохтани маснуотњои
сатњи мураккаб дошта мањорату малака меомўзад.
Яке аз лањзањои асосие, ки сифатноки ва устувории маснуоти кулолгарї аз он
вобастагї дорад, марказонидани лой дар чархи кулолгарї мебошад. Лойи хуб
коркардшуда дар мадди назари бинанда бояд бењаракат намояд. Барои ба ин маќсад
расидан бояд тарзи гузоштан, доштан ва идора карда тавонистани лойро дар чарх
пурра донист. Лойро бо ду даст устувор (дар айни ваќт озод) дошта, бо ёрии панљањо ба
шакли дилхоњ овардан мумкин аст. Пеш аз сохтани њар гуна маснуот кулолгарии
гуногуншакл бо ангушти калон (ангушти њайрат) лойро аз маркази он зер карда
чуќурии маснуоти сохташавандаро аниќ мекунанд. Баъд аз ин бо дасти рост аз сатњи
маснуоти сохташудаистода дошта, бо ангушти чап деворњои маснуотро вобаста аз
тасвири пешакї аниќ кардашуда оњиста-оњиста мебардоранд. Бояд таъкид кард, ки њар
гоњ маснуотро бо оби лойолуд тар карда меистанд, ки лаѓжиши байни маснуот ва
ангуштон осон шавад. Бо њамин роњ дар чархњои кулолгарї њар гуна маснуотњои зебо
ва дилчасп сохтан мумкин аст.
4). Усули “Низоми лифт”
Инчунин, муаллим метавонад аз усули «Низоми лифт» истифода намояд.
Усули «Низоми лифт» пайдарњамии амалњо барои муайян кардани роњњои ба даст
овардани натиља аст. Онро дар мавридњои љустуљўи роњњои гуногуни њали мушкилот,
муайян кардани пайдарпайии њодисаю амалњо, муайян кардани сабаби њодисаю амалњо
ва ѓайра истифода мебаранд.
Њангоми шиносої бо пайдарпаии сохтани тубаки гул аз ин усул истифода бурдан
айни мудао мебошад. Дар мисоли лифт мо донишњо ва амалњои заруриро асоснок
мекунем ва ба омўхтани маводди нав шурўъ мекунем. Хонандагон мустаќилона
њаракати низоми лифтро месозанд.
Маќсадњои усул:
 љустуљў карда тавонистани роњњои њалли масъала;
 Дарёфти пайдарњамии амалњо;
 инкишофи малакањои фикрронї ва нутќи шифоњї;
 иртиботи сабаб ва натиља.
Ќадамњои усул:
 Муаллим хонандагонро бо низоми лифт ошно месозад;
 Ба хонандагон саволи мувофиќи низоми лифт таснифшавандаро пешнињод
мекунад;
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 Хонандагон бо маслињат дар тахтаи синф низоми лифтро тасвир карда,
љавобњоро менависанд;
 Муаллим назорат карда маслињатњои муфид медињад;
 Муаллим низоми лифтро љамъбаст карда, иштирокчиёни фаъолро рўњбаланд
мекунад.
Намуна:
Аз усули низоми лифт истифода бурда натиљаи пайдарњамии сохтани тубаки гулро
муайян кунед?
Љавоб: Интихоби хок тоза кардани хок, тар кардани хок лойкунї мушткунї
кулолгарї пардозкунї хушккунї пухтан ороиш.

Ороиш
Пухтан
Хушккунӣ
Кулолгарӣ
Мушткунӣ
Лойкунӣ
Пардозкунӣ
Тар кардан хок
Тоза кардани хок
Интихоби хок

Дар натиља хонандагон
 андешањои худро дар гурўњ тањлил мекунанд;
 љавобњоро муќоиса карда алоќамандї ва пайдарњамиро муайян менамоянд;
 фикру мулоњизањоро кўтоњ ва мушаххас баён ва ќайд мекунанд;
 ба мулоњизањои худ далел меоранд;
Тавсия ба омўзгор: Усули мазкурро дар раванди таълими технология (таълими
мењнат) дар мавзўъњое, ки мафњумњои пайдарњами ба якдигар алоќаманд мављуд аст ва
ё корњои амалї истифода кардан мумкин аст.
4). Кори амалӣ: Муаллим ба хонандагон кори амалиро супориш медињад: Тартиб
додани расми техникии «ороиши рўи сандуќча»
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Қадамҳои иљрои кори амалї:

Эзоњ: Кори амалии тартиб додани харитаи технологї ва амалиёти сохтани онро
хонандагон дар хонаи худ ё дарси оянда давом медињанд.
5). Мустањкамкунї.
 Сохтани маснуот бо тарзи механикиро шарњ дињед?
 Лањзањои асосии кулолгарї кадом аст?
 Барои ба маќсад расидан чї бояд кард?
 Барои чї бо оби лойолуд маснуотро тар мекунанд?
6). Дарсро љамъбаст намуда, заҳмати хонандагонро қадр кунед.
7). Арзёбӣ. Дар љараёни дарс фаъолияти таълимии хонандагонро мушоҳида намуда,
дараљаи ба салоҳиятҳо ноил гаштани онҳоро муайян кунед. Натиљаҳои фаъолияти
таълимии хонандагонро аз рўйи савол ва супоришҳои зерин арзёбї карда метавонед
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(мувофиќи натиљаи арзёбии мазкур ба хонандагон бањои аъло, хуб, ќаноатбахш ва
ѓайриќаноатбахш гузошта мешавад).
Фаъолият

метавонад

қисман
метавонад

наметавонад

Дар бораи сохтани маснуот бо усули
механикї маълумоти васеъ дода метавонад?
Пайдарпаии харитаи технологии саохтани
тубаки гулро тасвир карда, эљодкорона сохта
метавонад?
Вобаста ба касби кулолгарї маълумоти
мушаххас дода метавонад?
Дар бораи сохтани маснуот бо усули
механикї маълумоти васеъ дода метавонад?
ДАРСИ 30.
Мавзӯъ: “Ранг ва ороиши маснуот”
Барнома: Пардоз ва намудњои он. Ранг ва ороиши маснуот. Ќоидањои бехатарии
мењнат.
Салоҳиятҳо:
 Миқдори зиёди воситаҳои технологиро истифода бурда метавонад.
 Дар доираи мавзӯъҳои мураккаб ғояи навро эҷод карда метавонад.
 Доир ба касбҳои гуногун маълумоти васеъ дода метавонад.
 Хусусиятњои тарбиявии фанро дарк карда онро дар амал ба таври васеъ татбиќ
карда метавонад.
Мақсадҳои дарс:
- Дар бораи ранг ва ороиши маснуоти кулолгарї маълумоти васеъ дода, онро иљро
карда тавонад.
- Технологияи ба њамдигар њамроњ кардани ду ранг, ки дар натиља ранги дигар
њосил мешавад эљодкорона иљро карда тавонад.
- Дар бораи касби кулолгар маълумоти васеъ дода тавонад.
- Хусусияти дарк кардани зебоиро ташаккул дода тавонад.
Таҷҳизоти зарурӣ: китоби дарсї, намунањои расмњои мањсулоти кулолгарї,
намунањои аљубањо, хок, корди чўбин, ки теѓњои шаклаш гуногун (фонашакл, нимдоира
камоншакл), корди металлї, зарфи махсус бо об, намунањои наќш, зарфњои махсуси
сирдор ё сафолин барои нигоњ доштани лой, мўйќаламњои андозааш гуногун
(доирашакл, њамвор), такягоњ барои сохтани маснуот ва корњои ороишию сайќалдињї.
ќўраи барќии хушккунанда, асбобњои наќшакашї, овезањои доир ба мавзўъ ва ѓайра.
Методикаи таълим: Ҳангоми банақшагирии дарс аз тавсияҳои зерин истифода бурда
метавонед.
1). Ташкили дарс: Дар ин марҳила корҳои зерин ба роҳ монда мешавад:
Тайёр намудани маводди хониш;
Ҳозир-ғоиб кардани хонандагон;
Омода намудани аҳли синф ба дарс.
2). Такрори дарси гузашта: Дарсро аз гузоштани масъала оғоз кунед. Бо саволњои
зерин ба хонандагон мурољиат кунед:
 Сохтани маснуот бо тарзи механикиро шарњ дињед?
 Лањзањои асосии кулолгарї кадом аст?
 Барои ба маќсад расидан чї бояд кард?
 Барои чї бо оби лойолуд маснуотро тар мекунанд?
Оид ба саволҳо муҳокимаронї намуда, донишҳои аз дарсњои гузашта гирифтаи
онҳоро ба хотирашон оваред.
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3). Баёни мавзўи нав: Дар ин лањзаи дарсї муаллим ба хонандагон дар бораи
рангкунї ва ороиши маснуоти кулолгарї маълумот медињад.
Раванди рангкунии маснуот, яке аз лањзањои басо муњим ва асосї ба шумор
меравад. Чунки барои зебо ва дилкаш шудани маснуотњои кулолгарї наќши ранг хело
калон аст. Барои њамин њам мо рангро њамин тавр интихоб мекунем, ки он ба зарфи
сохташуда зебанда ва лоиќ бошад ва дар ин лањзаи кор иљрокунанда бояд он фикр ва
аќидаи худро, ки нисбат ба маснуот дорад, яъне мазмуни пурраи онро нишон дода
тавонад. Дар акси њол, дар ваќти мувофиќат накардани шакл бо мазмун маснуот
намуди аслии худро ифода карда наметавонад.
Њар як шахс пеш аз истифодабарии ранг бояд тарзи тайёр ва интихоби онро наѓз
донад. Чунки надонистани тарзи тайёр кардан ва истифодабарии ранг иљрокунандаро
ба душворињои зиёд оварда мерасонад. Тарзи тайёр кардани ранг худ аз худ пайдо
нашуда таърихи дуру дароз дорад. Масалан: кулогарони асрњои IХ-Х маснуотњои
сохташударо бо як мањорати баланди бадеї оро медоданд, ки ин аз санъату мањорати
баланди бадеии онњо шабоњат медињад. Онњо натанњо хелњои гуногуни ранг њатто
навъњои гуногуни онро тайёр карда метавонистанд, яъне тарзи тайёр кардани сирри
шаффоф (беранг), ки асосан барои рўйпуш ва пурљило гардонидани сатњи рўяи маснуот
истифода бурда мешавад, медонистанд.
Чуноне, ки аз соњаи рассомї (живопис) хелњои гуногуни ранг маълум аст, дар
санъати кулолгарї њам намудњои гуногуни рангро истифода мебаранд. Тарзи
технологияи тайёр кардан ва истифодабарии рангњои кулолгарї аз рангњои равѓанї ва
обї (акварел) фарќ мекунад.
Аксарияти рангњои дар кулолгарї истифодабурдашаванда ба намуди хока
мебошад, ки онро бо об ё бо мањлули гулбўта њал карда мешавад.
Бо хамроњ кардани хокаи сиёњ ба гулбўтаи сурхи љигарранги баланд ё паст вобаста
аз миќдори хокаи сиёњ њосил карда мешавад. Пеш аз ранг кардани маснуот онро бо
диќќат аз назар мегузаронанд, ки корњои ороиши пурра тамом карда шудааст ё не? Пас
аз ин маснуотро аз чанг бо фишори њаво, латтаи мулоими хушк ё мўќалами мулоими
мўйин тоза мекунанд. Тоза кардани маснуот аз чанг ин кори асосї мебошад, дар акси
њол ранг ба маснуот хуб намечаспад ва дар як муддати кўтоњ људо мешавад (мекўчад).
Баъд аз тоза кардани маснуот, онро аз рўйи расми пешакї кашидашуда, яъне тарњи
пурраи он ранг карда мешавад. Мисол: сурх, сафед, сабз ё осмонї ва ѓайра. Миќдори
даркории рангро, ки барои пурра ранг кардани якчанд маснуот кифоягї мекунад,
гирифта дар зарфи махсус, бењтараш сирдор њал мекунанд. Барои ранг кардан, яъне
рехтани он асосан зарфи силиндршакли дастаи дароз дошта (250-300 мм) истифода
бурда мешавад. Ба ин зарфи алюминии дастадор, ќошуќњои калони чўбин, металлї,
кафлези бевосита дар рўзгор истифодабурдашавандаро мисол овардан мумкин аст. Ин
равандии рангкуниро асосан бо ќошуќ, яъне рехтани ранг аз болои маснуот иљро карда
мешавад, ки дар ин ваќт ранг ба сатњи маснуот якхела таќсим шуда имконияти баланду
паст шудани рангро кам мекунад. Дар ваќти бо ин роњ ранг кардани маснуотхои рўзгор
пиёла, коса, гулдон ва ѓайра асосан бо дасти чап аз ќисми поёни маснуот дошта, бо
дасти рост аз дохил ва берунї маснуот рангро мерезанд ва дар як ваќт маснуотро давр
занонда меистанд, ки ранг дар сатњи маснуот ѓафсии якхела гирад. Баъд аз ин
маснуотро як миќдор дар ќуттии хушккунанда ё бевосита дар љои гарм нигоњ медоранд,
то ки ранги сатњи маснуот хушк шавад. Баъд аз ин маснуотро, бо мўйќаламњои
даврашакл ё њамвори андозаашон њархела вобаста аз наќш тасвир карда мешуда ва
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мўњрњои гуногун, ки аз резинкањои мулоим бурида, шудааст, оро медињанд. Дар рўи
маснуот асосан тасвири гулњо, шеърњо, наќшњои пай дар њам такроршаванда, тасвири
њаргуна парандаву њайвонњо ва манзарањои табиат акс карда мешавад. Яъне тасвири
дар маснуот ифода карда шуда бояд бо шакл ва таъйиноти он мувофиќат кунад.
Баъди боз њам хушконидани рангњои тасвири маснуотро бо сир рўйпўш мекунанд.
Дар ваќти бо сир рўйпўш кардани маснуот он нафаќат зебо ва пурљило балки
мустањкам ва пурдошттар мегардад. Тарзи тайёр ва истифодабарии сир монанди ранг
гуногун ва мураккаб мебошад.
4). Бозии “Наќшро дар хотир дор”
Бозии “Наќшро дар хотир дор” барои барои инкишофи хотираи хонандагон
равона карда шудааст.
Маќсадњои бозї
 Дар хотир нигоњ доштани унсурњои наќш;
 Шинохтани наќшњои дар ороиши маснуоти кулолгарї истифодашаванда;
 Ташаккул додани тафаккури эљодї;
 Фарќ карда тавонистани рангњо.
Ќадамњои истифода бурдани бозї
o Муаллим ба њар як хонанда наќшњоро бо унсурњои сода пешкаш мекунад
(наќшњо хуб мебуд, ки гуногун бошанд);
o Хонандагон наќшро дар муддати 1-2 даќиќа бодиќќат дар хотир мегиранд;
o Муаллим наќшњоро љамъ карда гирифта, аз хонандагон хоњиш мекунад, ки аз
хотираашон наќшро тасвир кунанд;
o Бо њамин тарз ду ё се меротиба наќшњои аз якдигар мураккабтарро муаллим ба
хонандагон месупорад;
o Дар охир муаллим наќшњои тасвиркардаи хонандагонро љамъ карда, бо нусхаи
аслии наќш муќоиса мекунад ва хонандагоне, ки вазифаро дуруст иљро кардаанд
холгузорї мекунад.
Намуна.
1.

2.
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3.

1.

2.

3.
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Дар натиља хонандагон:
 Унсурњои наќшро азхуд мекунанд;
 Хотираи худро инкишоф медињанд;
 Ќобилияти мушоњидакории худро ташаккул медињанд.
Тавсия ба омўзгор: Ин бозиро дар синфњои 5-9 бо хонандагон бо маќсади мустањкам
кардани хотираи онњо гузаронидан мумкин аст.
5). Мустањкамкунї.
 Барои чї лањзањои рангкунї басо муњим аст?
 Рангро чї гуна интихоб мекунанд?
 Пеш аз рангкунї чи гуна корњо иљро карда мешавад?
 Амалиёти рангкунии ашёњои сафолиро фањмонед.
 Тасвир наќшњо маълумот дињед.
 Баъди хушконидани рангњои тасвирї чи гуна амалиётро иљро мекунанд?
6). Дарсро љамъбаст намуда, заҳмати хонандагонро қадр кунед.
7). Арзёбӣ. Дар љараёни дарс фаъолияти таълимии хонандагонро мушоҳида намуда,
дараљаи ба салоҳиятҳо ноил гаштани онҳоро муайян кунед. Натиљаҳои фаъолияти
таълимии хонандагонро аз рўйи савол ва супоришҳои зерин арзёбї карда метавонед
(мувофиќи натиљаи арзёбии мазкур ба хонандагон бањои аъло, хуб, ќаноатбахш ва
ѓайриќаноатбахш гузошта мешавад).
Фаъолият

метавонад

қисман
метавонад

наметавонад

Дар бораи ранг ва ороиши маснуоти
кулолгарї маълумоти васеъ дода, онро иљро
карда метавонад?
Технологияи ба њамдигар њамроњ кардани
ду ранг, ки дар натиља ранги дигар њосил
мешавад эљодкорона иљро карда метавонад?
Дар бораи касби кулолгар маълумоти кофї
дода метавонад?
Хусусияти дарк кардани зебоиро ташаккул
дода метавонад?
ТЕСТ
1. Аввалин маснуоти сафолӣ дар кадом давра пайдо шудааст?
а) давраи палеолити боло
б) давраи неолити боло
в) давраи палеолити поён
2. Аз гил тайёр кардани зарфщоро одамон дар давраи неолит дар ҳазораи чанд то
мелод аз худ намудаанд?
а) 6
б) 7
в) 9
3. Кадом намунаҳои сафол дурушту содаанд?
а) қадимтарин
б) нав
в) пешина
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4. Дар ҳазораҳои чандум то мелод маснуоти сафолӣ дар ноҳияҳои Байнаннаҳрайн,
Эрон, Осиёи Миёна ва Хитой интишор ёфт?
а) 4-3
б) 2-3
в) 5-6
5. Андозаву ҳаҷм, нақшу нигор ва тасвирҳои маснуоти сафолии ҳазораҳои чанд то
мелод гуногунанд?
а) 4-3
б) 5-6
в) 2-6
6. Дар ҳазораи чанд то мелод дар Байнанаҳрайни Шимолӣ хумдонҳои қадими кулолӣ
(дар Яримтеппа) мавҷуд буданд?
а) 6
б) 8
в) 10
7. Дар санъати кулолгарӣ истифодаи намудани чӣ барои инкишофи истеҳсоли сафоли
ангобӣ имконияти зиёд фароҳам овард?
а) лок
б) ранг
в) оҳак
8. Кулогарии асри чанд аз нуқтаи назари технологӣ низ хеле муфассал татбиқ карда
шудааст?
а) IХ-Х
б) Х
в) IIХ-Х
9. Кулолони асрҳои чанд навъҳои гуногуни сирро тайёр карда метавонистанд?
а) IХ-Х
б) Х-IIХ
в) IХ-ХХ
10. Ашёњои сафолии асри чанд далолат мекунад, ки дар он давра ҳосилнокии меҳнат
хеле ривоҷ ёфта, таркибу сифати сир додан такмил дода шуд?
а) IХ-Х
б) Х-IIХ
в) IIХ-Х
11. Нули зарфҳо мисли пештара бо кадом хатҳо тасвири мавҷудоти зинда (хусусан,
парандагон) ороиш меёбад?
а) ҳандасии нақшҳои набототӣ
б) пари паранда
в) хати каҷ
12. Чанд тариқаи нақшҳо дида мешавад?
а) 2
б) 4
в) 6
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13. Сафолоти кошинии асрҳои ХI-ХII чӣ гуна буданд?
а) пуштиранг, мӯрт, ковок
б) ковок, мӯрт, рост
в) каҷ, сиёҳранг, ковок
14. Чӣ қабати болоии қишри замин буда, дар натиҷаи вайрону хароб шудани ҷинсҳои
кӯҳӣ ва фаъолияти ҳаётии организмҳои набототию ҳайвонӣ ба вуҷуд омадааст?
а) хок
б) ҳаво
в) офтоб
15. Хок аз чӣ ҳосил мешавад?
а) ҷинсҳои кӯҳӣ
б) ҳайвонот
в) наботот
16. Дар натиҷаи чӣ ҷинсҳои кӯҳӣ ба як қатор сифатҳои нав соҳиб мешаванд?
а) бодлесӣ
б) раъду барқ
в) борон
17. Вобаста ба омилҳои пайдоиши бодлесӣ онҳо чӣ гуна мешаванд?
а) физикӣ, химиявӣ, биологӣ
б) биологӣ, географӣ, химиявӣ
в) химиявӣ, биологӣ, географӣ
18. Зарраҳои хурди лойқа аз чї иборат аст?
а) гилбум
б) рег
в) зар
19. Хок аз чанд ҳолат иборат аст?
а) 4
б) 5
в) 7
20. Дар таркиби гилбум 50-80% зарраҳои гил ва чанд фоиз рег мавҷуданд?
а) 20-50%
б) 30-55%
в) 30-60%
Эзоњ: Љавоби дуруст варианти “а” мебошад.
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ДАРСИ 31.
Мавзӯъ: «Лоињаи эљодї. Интихоби лоиња. Мизи ќатшаванда.
Намунаи мизњои сохташаванда»
Барнома: Лоињаи эљодї. Интихоби лоиња. Мизи ќатшаванда.
Салоҳиятҳо:
 Миқдори зиёди воситаҳои технологиро истифода бурда метавонад.
 Дар доираи мавзӯъҳои мураккаб ғояи навро эҷод карда метавонад.
 Доир ба касбҳои гуногун маълумоти васеъ дода метавонад.
 Хусусиятњои тарбиявии фанро дарк карда онро дар амал ба таври васеъ татбиќ
карда метавонад.
Мақсадҳои дарс:
- Дар баъзе намудњои миз маълумоти васеъ дода онро сохта тавонад.
- Намунаи мизи худро эљодкорона интихоб карда тавонад.
- Дар бораи касби мебелсоз маълумоти васеъ дода тавонад.
- Хусусиятњои зебоипарастї, боддиќатї ва чобукдастиро инкишоф дода тавонад.
Таҷҳизоти зарурӣ: китоби дарсї, љадвали намунаи сохтори мизњо, овезаи мизи
ќатшаванда, овезањои намунањои миз ва ѓ.
Методикаи таълим: Ҳангоми банақшагирии дарс аз тавсияҳои зерин истифода бурда
метавонед.
1). Ташкили дарс: Дар ин марҳила корҳои зерин ба роҳ монда мешавад:
Тайёр намудани маводди хониш;
Ҳозир-ғоиб кардани хонандагон;
Омода намудани аҳли синф ба дарс.
2). Такрори дарси гузашта: Дарсро аз гузоштани масъала оғоз кунед. Бо саволњои
зерин ба хонандагон мурољиат кунед:
 Барои чї лањзањои рангкунї басо муњим аст?
 Рангро чї гуна интихоб мекунанд?
 Пеш аз рангкунї чи гуна корњо иљро карда мешавад?
 Амалиёти рангкунии ашёњои сафолиро фањмонед.
 Тасвир наќшњо маълумот дињед.
 Баъди хушконидани рангњои тасвирї чи гуна амалиётро иљро мекунанд?
Оид ба саволҳо каме муҳокимаронї намуда, донишҳои аз дарсњои гузашта гирифтаи
онҳоро ба хотирашон оваред.
3). Баёни мавзўи нав: Муаллим ба хонандагон оид ба моњияти тарњи эљодї, муайян
намудани тарњи эљодї, асосноккунї ва пайдар њамии иљроиши он маълумоти мухтассар
медињад. Муаллим тарњи эљодии мизи ќатшавандаро ба хонандагон њамчун намуна
асоснок мекунад.
Намуна: Асосноккунии тарњи эљодии таъмир ва ороиши курсї.
Њуљраи кории ман нињоят танг мебошад. Волидонам њамеша эрод медињанд, ки
болои мизии кори ман тартибу низоми тоќатфарсо дорад; тамоми китобњо ва
лавозимоти мактаби бетартиб љойгир буда, онњо дар ваќташ ба љойњои худ гузошта
намешаванд. Баъзан аз ин њалати ногувори бетартибона худам њам њељ чизро ёфта
наметавонам. Аз њамин лињоз ман ќарор кардам, ки китобњоро оянда дар мизу
токчањои ќатшавандаи ба девор васл гардида гузорам. Лоињаи чунин мизро дар
маљаллањо, китобњо дидаам ва дар асоси он шароити худамро баэътибор гирифта
наќшаи мизи «сењрнок»-и ба девор васлшавандаро эљод намудам. Ин миз бо тези рост
кардашуда, дар ваќти лозими боз ќат карда мешавад. Њамин тавр њуљраи кориамро ба
тартиб даровардам. Пас аз хатми мактаб ба ягон мактаби олї дохил мешавам ва њуљраи
сењрноки маро хоњарчаам истифода мебарад.
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Намунаи мизњои сохташаванда: Сохтори мизњо гуногун мебошад. Мизро аз чўб ё ки
фанер тахтаи тунук, ки ѓафсиаш 20 мм мебошад, месозанд. Тавсифи баъзе намунањои
сохтори миз дар љадвали 10 оварда шудааст
Љадвали 1.
Намунаи сохтори мизњо
№ Сарнавишти сохтор
1

Таљњизот ва дастгоњњо

Ашё

2.

3.

4.

Тахтачаи чортароши
чорќирра, сарпўш, пояњо ва
бозуњои аз тахта сохта шуда
поёни сарпўш бо васитаи ду
то зењтахта пайваст карда
шудааст.

Мизи дуредгарї, арра,
ранда, парма, искана,
сўњон, ширеш, печкаш,
сиќќонак ва коѓази
сунбода

Чўбу тахтаи
ѓафсиаашон:

Тахтачаи чортароши
чорќира, сарпўш ва пояњои аз
фанертахта сохта шуда.

Њамон асбобњо

Фанертахтаи ѓафсиаш
20мм

Тахтачаи чортароши
чорќира, сарпўш аз
фанертахта сохташуда пояњо
аз чўби чортароши чорќира
дар дастгоњ тарошида ороиш
дода шудаанд.

Њамон абобњо
штангенсиркул,
дастгоњи харротии
СТД-120М, реер,
мейзел

Фанертахтаи ѓафсиаш
20мм, чўби чортарош
50х50х500мм

Њамон хел локин сарпўш аз
фанертахтаи ѓафсиаш 10 мм
сохта шудааст.

Штангенсиркул,

Њамон хел локин
сарпўш аз фанертахтаи
ѓафсиаш 10 мм сохта
шудааст.

.

СТД-120 М реер,
мейзел

чўби чортароши–
50х50х500мм сарпўш ва
поя -25мм.

4). Кори амалӣ: Муаллим ба хонандагон кори амалиро супориш медињад:
Қадамҳо:
1. Тарњи эљодии худро муайян карда асоснок кунед.
2. Ангораи тарњи эљодии худро ба дафтари корї тасвир кунед.
3. Андозањои маснуоти интихобкрдаро муайян карда ба дафтари корї тасвир
кунед.
Эзоњ: Хонандагон метавонад тарњи эљодии дар намуна овардашударо интихоб кунанд
ё эљодкорона дигар тарњи эљодии худро чунин асоснок ва дар дарсњои минбаъда онро
идома дињанд.
5). Мустањкамкунї. Усули “Шарњи категориявї”
Категория – маљмўи ашё, њодисањо ва далелњоест, ки бо баъзе хусусиятњои ягонаи
худ ба њамдигар муттањид шудаанд.
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Усул барои муттањид кардани калимањо, мафњумњо ва амалњои мушаххас дар асоси
аломату хосиятњои муайян истифода мешавад. Онро њангоми љамъбасти ангезиши зењн
гурўњбандии калима, мафњум ва назарияњо истифода бурдан аст.
Маќсадњо:
 Дар асоси аломату хусусиятњо муттањид карда тавонистани андешањои
пешнињодшуда;
 Гурўњбандї кардани калимањо, мафњумњо, олотњо ва амалиётњо мувофиќи
категорияњо;
 Инкишофи малакањои хулосабарории индуктивї (аз љузъ ба кулл);
 Инкишофи нутќи хаттии хонандагон.
Инро чтавр иљро кардан мумкин аст?
Ќадамњо:
4. Доир ба масъала ва маќсад “Ангезиши зењн” гузаронед ва андешањоро ќайд
намоед.
5. Дар муќобили андешањоякчандто (3-4) категорияњоро нависед (категорияњоро аз
хонандагон пурсед).
6. Аз хонандагон хоњиш намоед, ки фикру мулоњизањро ба катигорињо људо карда,
дар гурўњњо муттањид созанд (бо ишораи пайкон).
Намунаи 1:
Ангезиши зењн
Савол: Шумо кадом масолењ ва мафњумњоеро номбар карда метавонед, ки ба
њунарњои халќї вобаста бошанд?
Масолењ ва мафњумњо

Муайянкунии самти
категорияњо

Гил
Металлтахта
Пахпардоз
Хок
Исканаќаламњои чўбин
Ангоб
Лўлапардоз
Чокапардоз
Гилбум
Гаљ
Болѓаи махсус

Катигорияњо

Кулолгарї

Сикказанї

Гаљкорї

Ифодаи шакли дигари шарњи категориявиро низ истифода намудан мувофиќи
маќсад мебошад.
Намунаи 2:
Калимањоро дар љадвал мувофиќ ба категорияњояшон нависед.
Муњаррики барќї, наќш, чўби санавбар, кошин, белча, лок, катибавї, гира,поя, гирењ,
дарахти чормаѓз, семент, ширеш, искана, геометрї, ќаппаки пеш, ислимї, болѓаи чўбї,
ќаппаки оќиб, обтарозу.
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№

Дастгоњи харротии
Кандакорї
рахпечбур

Кошинкорї

Наќќошї

1.
2.
3.
4.
5.
Намунаи 3:
Номи умумии калимањоро ёбед.
1. Штангенсиркул, микрометр, штанумќсанљ, рейсмус, љадвал......(асбобњои
ченкунанда)
2. Арра, ранда, искана, парма, болѓа,
........
(асбобњои дуредгарї)
3. Паргор, хаткашак, ќалам, лекала,
........
(асбобњои наќшакашї)
4. Чўтка, лок, ранги обї, ранги равѓанї, коѓази сунбода, ....(асбобњои рангубор)
5......
Таъкид: Њангоми гурўњбандии мулоњизањо хонандагон номи баъзе аз
категорияњоро таѓйир дода ё илова карда метавонад. Ба миён омадани катигорияи нав
низ имконпазир аст.
Тавсия ба омўзгор. Усули мазкурро Шумо дар мавридњои гуногуни дарс (ба хотир
овардани дониши мављуда, дарк кардани мазмуну мундариљаи масъалаи нав, мулоњиза
рондан оид ба масъалаи нав) истифода бурда метавонед. Истифодаи ин усул дар
дарсњои технология (таълими мењнат) самарабахш аст.
6). Дарсро љамъбаст намуда, заҳмати хонандагонро қадр кунед.
7). Арзёбӣ. Дар љараёни дарс фаъолияти таълимии хонандагонро мушоҳида намуда,
дараљаи ба салоҳиятҳо ноил гаштани онҳоро муайян кунед. Натиљаҳои фаъолияти
таълимии хонандагонро аз рўйи савол ва супоришҳои зерин арзёбї карда метавонед
(мувофиќи натиљаи арзёбии мазкур ба хонандагон бањои аъло, хуб, ќаноатбахш ва
ѓайриќаноатбахш гузошта мешавад).
Фаъолият

метавонад

Дар баъзе намудњои миз
маълумоти васеъ дода онро сохта
метавонад?
Намунаи мизи худро эљодкорона
интихоб карда метавонад?
Дар бораи касби мебелсоз
маълумоти васеъ дода
метавонад?
Хусусиятњои зебоипарастї,
боддиќатї ва чобукдастиро
инкишоф дода метавонад?
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қисман
метавонад

наметавонад

ДАРСИ 32.
Мавзӯъ: «Арзиши аслии намунањои њархелаи мизњо»
Барнома: Арзиши аслии намунањои њархелаи мизњо.
Салоҳиятҳо:
 Миқдори зиёди воситаҳои технологиро истифода бурда метавонад.
 Дар доираи мавзӯъҳои мураккаб ғояи навро пайдо карда метавонад.
 Доир ба касбҳои гуногун маълумоти васеъ дода метавонад.
 Хусусиятњои тарбиявии фанро дарк карда онро дар амал ба таври васеъ татбиќ
карда метавонад.
Мақсадҳои дарс:
- Дар бораи арзиши аслї ва сохти миз маълумоти васеъ дода тавонад.
- Арзиши аслии мизи интихобшударо эљодкорона њисоб карда тавонад.
- Дар бораи касби муњосиб маълумоти васеъ дода тавонад.
- Мањорати тањлилї, нишондињандањои ададї ва фикрронии эљодии худро ташаккул дода тавонад.
Таҷҳизоти зарурӣ: китоби дарсї, калкулятор, асбобњои ченкунандаи дуредгарї,
овезањои намунањои мизњо.
Методикаи таълим: Ҳангоми банақшагирии дарс аз тавсияҳои зерин истифода бурда
метавонед.
1). Ташкили дарс: Дар ин марҳила корҳои зерин ба роҳ монда мешавад:
Тайёр намудани маводди хониш;
Ҳозир-ғоиб кардани хонандагон;
Омода намудани аҳли синф ба дарс.
2). Такрори дарси гузашта: Дарсро аз гузоштани масъала оғоз кунед. Бо саволњои
зерин ба хонандагон мурољиат кунед:
 Зери мафњуми тарњи эљодї чиро мефањмед?
 Лоињаи эљодии худро ба таври кўтоњ асонок кунед?
 Манфиатњои мизи ќатшавандаро номбар кунед?
 Дар устохонаи мактаб мизи ќатшавандаро сохтан мумкин аст?
Оид ба саволҳо каме муҳокимаронї намуда, донишҳои аз дарсњои гузашта гирифтаи
онҳоро ба хотирашон оваред.
3). Шиносої бо мазмуни мавзўъ: Дар ин лањзаи дарс муаллим ба хонандагон дар
бораи арзиши аслии намунањои њархелаи мизњо маълумот дода, онњоро даъват мекунад,
ки њар яке мустаќилона арзиши аслиии тарњи эљодиро тартиб дињанд.
Намуна:
Барои сохтани якто миз дуто тахтаи арзишаш 3сомона лозим аст.
4 то њалќаи нархаш 30дирами. 30 х 4 = 1с20дирам мешавад.
20 дона мехи печдор барои мустањкам намудани њалќањо ва чўби чортарош лозим
аст.
Нархи 1 кг мехи печдор 10с бошад, 20дона мехи печдор 2 сомон мешавад.
8 соат ваќти кориам бо музди 1с 25 дирами дар як соат 1,25х8=10с
Љамъбасти харољот барои тайёр намудани намунаи дуйюми миз чунин мешавад.:
С=3+1,20+2+12,25=18,70
Хулоса; арзиши аслии миз мувофиќи намунаи 1 – 19 сомону 93дирам; намунаи 2- 18
сомону 70 дирам; намунаи 3 – 4 њисоб карда шавад. Њамин тавр мувофиќи љадвал
њисобкунињои иќтисодї гузаронида мешавад ва намунаи камхарљ интихоб карда
мешавад.
Аз њар љињат, сохтори миз мувофиќи намунаи 2 мувофиќи маќсад ва самаранок
мебошад.
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4). Кори амалӣ: Муаллим ба хонандагон кори амалиро супориш медињад:
Қадамҳо:
1. Арзиши аслии мањсулоти истифодашаванда дар лоињаи эљодии худро муайян
кунед.
2. Арзиши аслии лоињаи эљодии худро муайян намоед.
Эзоњ: Хонандагон метавонад тарњи эљодии дар намуна овардашударо интихоб кунанд
ё эљодкорона арзиши аслии дигар тарњи эљодии худро чунин муайян кунанд.
5). Мустањкамкунї.
 Мафњуми “Арзиш”-ро шарњ дињед?
 Пайдарпаии њисоб кардани арзиши мањсулотро шарњ дињед?
 Арзиши лоињаи эљодии худро ба таври сода муаррифї намоед.
6). Дарсро љамъбаст намуда, заҳмати хонандагонро қадр кунед.
7). Арзёбӣ. Дар љараёни дарс фаъолияти таълимии хонандагонро мушоҳида намуда,
дараљаи ба салоҳиятҳо ноил гаштани онҳоро муайян кунед. Натиљаҳои фаъолияти
таълимии хонандагонро аз рўйи савол ва супоришҳои зерин арзёбї карда метавонед
(мувофиќи натиљаи арзёбии мазкур ба хонандагон бањои аъло, хуб, ќаноатбахш ва
ѓайриќаноатбахш гузошта мешавад).
Фаъолият

метавонад

қисман
метавонад

наметавонад

Дар бораи арзиши аслї ва сохти миз
маълумоти васеъ дода метавонад?
Арзиши аслии мизи интихобшударо
эљодкорона њисоб карда метавонад?
Дар бораи касби муњосиб маълумоти
ќонеъкунанда дода метавонад?
Мањорати тањлилї, нишондињандањои
ададї ва фикрронии эљодии худро
ташаккул дода метавонад?
ДАРСИ 33.
Мавзӯъ: «Харитаи технологї. Мизи ќатшаванда»
Барнома: Маълумот дар ба харитаи технологї.
Салоҳиятҳо:
 Миқдори зиёди воситаҳои технологиро истифода бурда метавонад.
 Дар доираи мавзӯъҳои мураккаб ғояи навро эҷод карда метавонад.
 Доир ба касбҳои гуногун маълумоти васеъ дода метавонад.
 Хусусиятњои тарбиявии фанро дарк карда онро дар амал ба таври васеъ татбиќ
карда метавонад.
Мақсадҳои дарс:
- Харитаи технологии мизи ќатшавандаро тартиб дода тавонад.
- Пайдарпаии тартиб додани харитаи технологии мизи ќатшавандаро эљодкорона
тасвир карда тавонад.
- Дар бораи касби мебелсоз маълумоти васеъ дода тавонад.
- Мењнати худ ва дигаронро ќадр карда тавонад.
Таҷҳизоти зарурӣ: китоби дарсї намунањои харитаи технологї, асбобњои
наќшакашї, коѓази миллиметрї, ќалам, љадвал, намунањои овезањои лоињаи эљодї,
намунањои харитаи технологї, асбобњои дуредгарї.
Методикаи таълим: Ҳангоми банақшагирии дарс аз тавсияҳои зерин истифода бурда
метавонед.
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1). Ташкили дарс: Дар ин марҳила корҳои зерин ба роҳ монда мешавад:
Тайёр намудани маводди хониш;
Ҳозир-ғоиб кардани хонандагон;
Омода намудани аҳли синф ба дарс.
2). Такрори дарси гузашта: Дарсро аз гузоштани масъала оғоз кунед. Бо саволњои
зерин ба хонандагон мурољиат кунед:
 Мафњуми “Арзиш”-ро шарњ дињед?
 Пайдарпаии њисоб кардани арзиши мањсулотро шарњ дињед?
 Арзиши лоињаи эљодии худро ба таври сода муаррифї намоед.
Оид ба саволҳо муҳокимаронї намуда, донишҳои аз дарсњои гузашта гирифтаи
онҳоро ба хотирашон оваред.
3). Шиносої бо мазмуни мавзўъ: Дар ин лањзаи дарс муаллим ба хонандагон дар
бораи харитаи технологї маълумот дода, онњоро даъват мекунад, ки њар яке мустаќилона
харитаи технологии тарњи эљодиро тартиб дињанд.
Намуна:
Харитаи технологї. Мизи ќатшаванда
Номи
Пайдарпаии
Эскизи коркард
Таљњизот ва асбобњо
љузъњои миз амалиётњо
Мизи дуредгарї,
љадвали мм, ќалам
арра,

2.Фанертахтаро бо
мехи печдор
мустањкам карда, дар
он ду сўрохии d=4мм
парма кунед.

Печкаш, пармаи
d=4мм, дастгоњи
пармакунии

3.Ќиррањои тахтачаро
бо сўњон
гирифта,онро бо
андозаи 600х100мм
ранда кунед.

Мизи дуредгарї ранда,
сўњон коѓази сунбода

Мизи дуредгарї,

2.Сарпўш

4.Сарпўшро бо
андозаи 600 х 600 мм
ченак гирифта пас
арра карда, ранда
намуда ќиррањои тези
онро бо сўњон
гирифтан лозим аст.

3.Пояњо

5.Пас аз ченак
гирифтан
нишонагузорї, арра
карда пардоз намудан
лозим аст.

Мизи дуредгарї,
љадвал, арра, ранда,
сўњон, коѓази сунбода

6. Дар девор ду то
сўрохї бо андозаи
2х50мм парма карда
шавад.

ќалам, љадвал, пармаи
махсус, дрел, болѓа

Тахтачаи чортароши чорќира

1.Фанертахта бо
андозаи 105х610мм
нишона гузошта арра
карда шавад

2М 112М

љадвал, ќалам,
арра, ранда, сўњон,
коѓази сунбода
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1,2 ва 3

7. Ду то чўби
чортароши андозааш
13 х 50мм-ро гирифта
нўги онро тарошида
ба сўрохии девор зада
шавад.

Мизи дуредгарї,
љадвал, ќалам, арра,
ранда, теша ё табарча,
болѓа .

8. Мавќеи њалќањоро
нишона карда њалќањо
ба пояи сарпўшдор ва
пояи тахтаи
чортароши чорќира
дар масофаи 600мм
мутањкам карда
мешавад.

Мизи дуредгарї,
љадвал, ќалам,
бигиз, печкаш, мехи
печдор,
њалќа- 4 дона

9. Тахтаи чортароши
чорќираро ба мехи
чўбини ба девор
мустањкам кардашуда
бо воситаи мехи 90 мм
ё мехи печдор
мустањкам карда
шавад. Пас аз он
мизро дар њолати
кушода ва ќатшуда
мушоњида карда
месанљем.
10. Сатњи мизро
пардоз карда пас бо
лок бо рўйпўш
мекунем.

Болѓа, мехњо.
Коѓази сунбода, чўтка,
лок.

4). Усули “Занљирњои сарбастаи мантиќї”
Усул барои муайян кардани пардарпайии мантиќии калимањо, мафњумњо, амалњо ва
ќисмњои прокладкаи матнро дар бар мегирад.
Маќсадњо:
 њавасмандї ба хондан ва мушоњидакорї;
 њавасманд ба кори амалї;
 љобаљогузории мантиќии амалњои асосї.
Инро чї тавр иљро кардан мумкин аст?
Ќадамњо ва ќоидањои усул.
Усули мазкур ду гуна аст:
Гунаи 1.
1. Дар лавњи синф амалњои асосие, ки ба мавзўи дарс алоќаманд аст нависед (ё дар
вараќи сафеди калон навишта , овехта мешавад).
2. Амалњо омехта пешнињод мешаванд.
3. Ба хонандагон пешнињод карда мешавад, ки пайдарпайии амалњои асосиро
мантиќан муайян карда, матнњоро бо тартиби муайян њамчун харитаи технологї ба
тартиб оранд.
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4. Хонандагон пас аз иљрои ин амал бо нусхаи аслии харитаи технологї шинос
мешаванд.
5. Пайдарпайии тартибдодаи амалњои худро бо нусхаи аслї муќоиса мекунанд.
Гунаи 2.
1. Аз матни мавзўи нав 5-6 љумла људо кунед ва дар лавњаи синф (ё дар вараќи калон)
нависед.
2. Љумлањо омехта навишта мешаванд.
3. Хонандагонро ба гурўњњои баробар таќсим мекунанд.
4. Ба хонандагон пешнињод карда мешавад, ки пайдарпайии љумлањоро мантиќан
муайян карда, ба онњо раќам (1,2,3,4,5,..) гузоред.
5. Њар як гурўњ кори худро муаррифї мекунад.
6. Њангоми муаррифї муаллим метавонад мубоњиса ташкил кунад («Чаро шумо
љумлаи .. дар љои чорум гузоштед?» ва монанди ин.)
7. Пас аз муњокима ва муаррифии гурўњњо муаллим матни дурусти аслиро ба
хонандагон медињад.
8. Хонандагон бо матни аслї шинос шуда, ѓалтакњои худро ислоњ мекунанд (агар љой
дошта бошанд).
Дар натиља хонанда:
1. Мустаќилона фикр меронанд;
2. Фикрронии мантиќии онњо ќавї мегардад;
3. Матнро хуб тањлил карда, аз худ мекунанд;
4. Барои бо гурўњ кор кардан омода мегарданд.
Тавсия ба омўзгор. Барои истифодаи ин усул матн ва ё пайдарпайии амалиётњоро
пешакї хуб аз назар гузаронед, дар он занљираи сарбасти мантиќї мављуд бошад. Кўшиш
кунед, ки матн ва ё амалиёти интихоб кардаатон шавќовар бошад ва ба маќсади таълими
дарсатон мувофиќ ояд.
5). Кори амалӣ: Муаллим ба хонандагон кори амалиро супориш медињад:
Қадамҳо:
1. Тартибдодани харитаи технологии мизи ќатшаванда.
2. Интихоби масолењ ва нишонагузории маснуот.
3. Фанертахтаро бо мехи печдор мустањкам карда, дар он ду сўрохии d=4мм парма
кунед.
4. Ќиррањои тахтачаро бо сўњон гирифта, онро бо андозаи 600х100мм ранда кунед.
5. Сарпўшро бо андозаи 600 х 600 мм ченак гирифта пас арра карда, ранда намуда
ќиррањои тези онро бо сўњон гирифтан лозим аст.
6. Пас аз ченак гирифтан нишонагузорї, арра карда пардоз намудан лозим аст.
7. Дар девор ду то сўрохї бо андозаи 2х50мм парма карда шавад.
8. Мавќеи њалќањоро нишона карда њалќањо ба пояи сарпўшдор ва пояи тахтаи
чортароши чорќира дар масофаи 600мм мустањкам карда мешавад.
9. Сатњи мизро пардоз карда пас бо лок бо рўйпўш мекунем.
6). Дарсро љамъбаст намуда, заҳмати хонандагонро қадр кунед.
7). Арзёбӣ. Дар љараёни дарс фаъолияти таълимии хонандагонро мушоҳида намуда,
дараљаи ба салоҳиятҳо ноил гаштани онҳоро муайян кунед. Натиљаҳои фаъолияти
таълимии хонандагонро аз рўйи савол ва супоришҳои зерин арзёбї карда метавонед
(мувофиќи натиљаи арзёбии мазкур ба хонандагон бањои аъло, хуб, ќаноатбахш ва
ѓайриќаноатбахш гузошта мешавад).
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Фаъолият

метавонад

қисман
метавонад

наметавонад

Харитаи технологии мизи ќатшавандаро
тартиб дода метавонад?
Пайдарпаии тартиб додани харитаи
технологии мизи ќатшавандаро
эљодкорона тасвир карда метавонад?
Дар бораи касби мебелсоз маълумоти
васеъ дода метавонад?
Мењнати худ ва дигаронро ќадр карда
метавонад?
ДАРСИ 34.
Мавзӯъ: «Натиљаи озмоиш ва хулосањо»
Барнома: Натиљаи озмоиш ва хулосањо.
Салоҳиятҳо:
 Миқдори зиёди воситаҳои технологиро истифода бурда метавонад.
 Дар доираи мавзӯъҳои мураккаб ғояи навро пайдо карда метавонад.
 Доир ба касбҳои гуногун маълумоти васеъ дода метавонад.
 Хусусиятњои тарбиявии фанро дарк карда онро дар амал ба таври васеъ татбиќ
карда метавонад.
Мақсадҳои дарс:
- Зебогї ва устувории мизро муайян карда тавонад.
- Дар бораи лоињаи эљодии худ эљодкорона таблиѓи рекламавиро тартиб дода
тавонад.
- Дар бораи касби дизайнери реклама ва муњосиб маълумоти мушаххас дода тавонад.
- Мањорати тањлилї, нишондињандањои ададї ва фикрронии эљодии худро ташаккул
дода тавонад.
Таҷҳизоти зарурӣ: китоби дарсї, овезањои ќисмњои маснуоти сохташуда, лоињаи
эљодї (миз), намунањои таблиѓи рекламавии мањсулот, овезањои лоињаи эљодї.
Методикаи таълим: Ҳангоми банақшагирии дарс аз тавсияҳои зерин истифода бурда
метавонед.
1). Ташкили дарс: Дар ин марҳила корҳои зерин ба роҳ монда мешавад:
Тайёр намудани маводди хониш;
Ҳозир-ғоиб кардани хонандагон;
Омода намудани аҳли синф ба дарс.
2). Такрори дарси гузашта: Дарсро аз гузоштани масъала оғоз кунед. Бо саволњои
зерин ба хонандагон мурољиат кунед:
1. Дар бораи харитаи технологї маълумот дињед?
2. Пайдарњамии иљрои тарњи эљодии худро наќл кунед?
3. Дониш ва мањорати аз фанни технология гирифтаи Шумо оё дар иљрои тарњи
эљодї кўмак кард?
Оид ба саволҳо каме муҳокимаронї намуда, донишҳои аз дарсњои гузашта гирифтаи
онҳоро ба хотирашон оваред.
3). Шиносої бо мазмуни мавзўъ: Муаллим ба хонандагон дар бораи натиљањои
озмоиш ва хулосањо маълумот медињад.
Муаллим ба хонандагон натиљањои озмоиш ва хулосањоро оид ба мизи ќатшаванда
њамчун намуна мефањмонад.
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Намуна:
Озмоиш нишон дод, ки ба зудї љамъ намудани љузъњои миз ва кушодани он осон аст.
Лекин, ин миз ноустувор буда њангоми пояњои онро љумбонидан боз аз нав љамъ мешавад.
Барои устувор истодани миз олоти устуворкунанда зарур аст.
Ба фикри ман олоти устуворкунанда дар љои пайванди пояњо дар сарпўш гузошта
шавад. Олоти устуворкунанда ба воситаи мехи печдор ба тарафњои берунаи поя ва
сарпўш пайваст карда шудаанд. Чунин олоти ёрирасонро аз тахтаи металлии ѓафсиаш 12 мм сохтан айни муддао мебошад.
Олоти устувор ба намуди ускунаи гардишдињанда нињоят самаранок фикр карда
шудааст, ускунаи гардишдињанда ба пояи њалќа мустањкам карда шуда ба осонї ба њар
тараф гардонида мешавад.
Чунин мустањкамкунандаро ман ихтироъ намудам. Акнун миз устувор буда ба осонї
ва тезї ѓундошта мешавад. Лекин муаммои нав пайдо шуд. Тарафи поёни миз нисбат ба
девор майл мекунад. Ин муамморо ман бо воситаи фона сарпўши мизро устувор нигоњ
дошта метавонам. Ин њалли ягонаи муаммо мебошад, зеро њалли дигарашро то њол
наёфтам.
Инчунин муаллим дар бораи таблиѓ низ ба хонандагон маълумот пешнињод карда,
оид ба нозукињои касби дизайнерро шарњ медињад.
«Дизайнери реклама»
1. Мазмуни мењнат:
Эскизњо ва лоињањои комплексиро (маљмуї) барои ороиш додани намоишњо,
лавњањо, тахтањои рекламавї, объектњои ташвиќоти аёнї, низоми намоиши осорхонавї,
овезањои алоњида ва ѓайра тайёр менамояд; элементњои лоиња ва макетро дар намуди
аслї тайёр мекунад; услуби хос барои корхонањо ва ташкилотњо (коѓазњои расмї ва
корї, логотипњо, аломати молњо)-ро коркард мекунад; намунањои борбанд ва рекламаи
мањсулотњоро тайёр менамояд.
2. Бояд донад:
Саводи тасвирии расмкашї ва наќќошї; асосњои анатомияи њайкалтарошї,
дурнамоњо; намудњои њуруфњо; ќонуниятњои сохтани композитсия (банду баст) аз рўи
ихтисос; асосњои равандњои технологии тайёр намудани реклама, кори аксбардорї,
намудњои чоп; саводи компютерии кор бо барномањои графикї; асосњои полиграфия.
3. Сифатњои муњимми касбї:
- фикрронии эљодї;
- покизакорї;
- эњсосоти ташаккулёфтаи ранг ва шакл;
- диди образии ташаккулёфта.
4. Талаботњои квалификатсионї (тахассусї):
- маълумоти олї.
5. Мањдудиятњои тиббї:
- халалдоршавии мутобиќатии њаракати даст;
- бемории шинохтани рангњо.
6. Муассисањои таълимї:
Донишгоњи давлатии тиљоратии Тољикистон, шањри Душанбе (ДДТТ).
Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи академик Б.Ѓафуров факултети санъати
тасвирї ва технология (ДДХ).
4). Кори амалӣ: Муаллим ба хонандагон кори амалиро супориш медињад:
Қадамҳо:
1. Натиљањои озмоиши лоињаи эљодї ва хулосањои худро нисбат ба он ба дафтари
худ иншо нависед.
2. Дар натиљаи њосилшударо бо маълумоти пешакї асосноккардаатон муќоиса
кунед.
3. Барои тарњи эљодии худ таблиѓу ташвиќ бурда, онро муаррифї кунед.
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4. Таблиѓро муаррифї кунед.
5). Мустањкамкунї.
 Аз рўи кадом нишон сохтори миз интихоб карда мешавад?
 Андозаи зарурии мизи ќатшавандаро чї тавр муайян карда мешавад?
 Бо кадом маќсад арзиши аслии њар як намуди намунаи миз њисоб карда мешавад?
 Бо кадом маќсад миз озмоиш карда мешавад ва њадаф аз он чист?
 Ба фикри Шумо лоињаи мизи интихоб кардашуда бењтарин мебошад ва њангоми
истифодаи он чиро бояд таѓир дод?
6). Дарсро љамъбаст намуда, заҳмати хонандагонро қадр кунед.
7). Арзёбӣ. Дар љараёни дарс фаъолияти таълимии хонандагонро мушоҳида намуда,
дараљаи ба салоҳиятҳо ноил гаштани онҳоро муайян кунед. Натиљаҳои фаъолияти
таълимии хонандагонро аз рўйи савол ва супоришҳои зерин арзёбї карда метавонед
(мувофиќи натиљаи арзёбии мазкур ба хонандагон бањои аъло, хуб, ќаноатбахш ва
ѓайриќаноатбахш гузошта мешавад).
Фаъолият

метавонад

Зебогї ва устувории мизро муайян карда
метавонад?
Дар бораи лоињаи эљодии худ эљодкорона
таблиѓи рекламавиро тартиб дода метавонад?
Дар бораи касби дизайнери реклама ва
муњосиб маълумоти мушаххас дода
метавонад?
Мањорати тањлилї, нишондињандањои ададї
ва фикрронии эљодии худро ташаккул дода
метавонад?
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