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Муқаддима 
Стандарти мазкур дар партави татбиқи Стратегияи миллии 

рушди маориф то соли 2020 таҳия шуда, яке аз ҳадафҳои асосии он 
амалӣ кардани навсозии мазмуни таҳсилот ба шумор меравад. 
Стратегияи миллии  рушди маорифи Тоҷикистон то соли 2020 бо 
Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 30 июни соли 2012 таҳти 
рақами 334 қабул шудааст. Стратегияи мазкур бо мақсади 
самаранок ва босифат ба роҳ мондани ҷараѐни таълим татбиқи як 
қатор тадбирҳоро тақозо мекунад. Яке аз тадбирҳои муҳим ва 
рӯзмарраи Стратегия гузариш ба низоми таълимест, ки ба 
ташаккули салоҳиятҳои хонанда  нигаронида шудааст. Стратегия ин 
гузаришро дар таҷдиди мазмун ва мундариҷаи таҳсилот тавассути 
таҳия ва татбиқи стандартҳои фаннии нав ва ҷорӣ намудани 
муносибатҳои басалоњият ба  таълим муайян кардааст. 

Стандарти фанни «Алифбо ва матни ниѐгон» дар асоси 
Стандарти таҳсилоти миѐнаи умумӣ ва бо мақсади қонеъ намудани 
талаботи зерини таълимӣ ва тарбиявӣ таҳия шудааст, то ки 
хонандагон: 

 матнҳои илмӣ ва илмию оммавиро хонда тавонанд, ба 
маънии маводи мутолиашуда сарфаҳм раванд ва онро нақл карда 
тавонанд, вобаста ба матн ба саволҳо ҷавобҳои мушаххас ва 
мукаммал дода, бехато нависанд, қоидаҳои имлоро риоя кунанд ва 
хатти зебо дошта бошанд; 

 тасаввуроти худро дар бораи моҳияти мафҳуми инсон, 
шаҳрванд, Ватан, ватандӯстӣ такмил диҳанд; 

 арзишҳои фарҳангиву таърихии халқи тоҷик ва суннату 
анъанаҳои халқҳои дигарро эҳтиром намоянд; 

 меъѐрҳои ахлоқии рафторро аз худ намоянд, ба сифатҳои 
худ баҳо дода тавонанд, боадаб ва хушзеҳн бошанд; 

 моҳияти мафҳуми башардӯстиро дарк намоянд. 
Стандарти фанни «Алифбо ва матни ниѐгон» муайянкунандаи 

мазмун ва мундариҷаи фанни мазкур буда, бо мақсади ба танзим 
даровардани ҷараѐни таълим дар зинаи таҳсилоти миѐнаи асосӣ 
таҳия шудааст. Стандарти фанни «Алифбо ва матни ниѐгон» 
принсипҳои таълими фан, мақсад ва вазифаҳои он, талабот ба 
мазмун ва мундариҷаи фан, назарияҳои асосии таълими фан ва 
системаи арзѐбии онро фаро мегирад. 

Зинаи аввали омӯзиши фанни «Алифбо ва матни ниѐгон» 
таълими алифбо ва қоидаҳои имлоро дар бар мегирад. Дар зинаи 
дуюм кор бо матн ва луғат дар назар дошта шудааст. Дар омӯзиши 
фанни «Алифбо ва матни ниѐгон» чаҳор унсури нутқ- шунидан, 
гуфтан, хондан ва навиштан хеле муҳим аст. 
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Мазмуни фанни «Алифбо ва матни ниѐгон» дар асоси назария 
ва амалияи муосири илмҳои забоншиносӣ, адабиѐтшиносӣ, 
педагогика ва равоншиносӣ ташаккул ѐфтааст. Аз ин рӯ, таълими 
сарфу наҳв, лексика, услубшиносӣ ва имло бо мақсади такмили 
малакаҳои хондану навиштан ва гуфтану шунидан нигаронида 
шуда, дар робита бо донишҳои азхудкардаи хонандагон аз фанҳои 
дигар (забони тоҷикӣ, адабиѐт, таърих ва ғ.) анҷом дода мешавад. 

Моҳияти стандарти мазкур дар ташаккули қобилиятҳои асосии 
ҳаѐтии хонандагон таҷассум мегардад. Дар стандарти фанни 
«Алифбо ва матни ниѐгон» ба ташаккули қобилиятҳои зерини 
хонандагон таваҷҷуҳи махсус дода мешавад: 

 Ҳамчун шаҳрванд арзишҳои давлати ҳуқуқбунѐд, дунявӣ ва 
демократиро эътироф кунанд; 

 Арзишҳои миллӣ, фарҳангӣ, маърифатӣ ва таърихии 
кишварро эътироф карда, таъсири онҳоро дар рушду такомули 
миллати хеш ва миллатҳои ҳамфарҳангу ҳамсоя дарк намуда, ин 
арзишҳоро муаррифӣ ва таблиғ намоянд; 

 Ҳуқуқи худро ҳамчун шаҳрванди ҷумҳурии ҳуқуқбунѐд, 
дунявӣ ва демократӣ шиносанд, нисбат ба қонун, қоида ва талаботи 
конститутсионӣ эҳтиром зоҳир карда, шахсони дигарро низ барои 
эҳтироми онҳо ҳидоят кунанд; 

 Иттилоотро аз манобеи гуногун ҷамъоварӣ, таҳлил ва таҷзия 
карда, маълумоти заруриро пешниҳод намоянд; 

 Воситаҳои гуногуни иттилоотиро бо мақсади интиқоли 
ахбор, ақида ва назари хеш, дарѐфти маълумоти нав, баррасӣ, 
таҳлил ва хулосагирӣ мавриди истифода қарор диҳанд; 

 Одоби муоширатро риоя намоянд; 
 Бехато хонанд ва нависанд; 
 Дар гурӯҳҳои иҷтимоӣ бо намояндагони гуногун кор карда 

тавонанд. 
 

I. МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ 
 
Соҳаи татбиқи стандарти фаннӣ 
Стандарти фанни «Алифбо ва матни ниѐгон» ба манзури 

танзими мазмун, мундариҷа ва ҷараѐни таълиму арзѐбии фанни 
мазкур дар зинаи таҳсилоти асосӣ (VII - VIII) таҳия шудааст. 

Он бо мақсад ва мазмуну муҳтавои барномаву китобҳои дарсии 
кунунӣ мувофиқат карда, барои мураттаб намудани барномаҳо ва 
таълифи китобҳои дарсии минбаъда ба муаллифон заминаву 
имкониятҳои нави эҷодиро фароҳам меорад. 
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Стандарти мазкур дар соҳаҳои зерин мавриди истифода қарор 
мегирад: 

 
1. Вазорати маориф ва илм ва зерсохторҳои он 
Раѐсати таҳсилоти миѐнаи умумии Вазорати маориф ва илм 

Стандарти фанни «Алифбо ва матни ниѐгон»-ро бо мақсадҳои зерин 
истифода мебарад: 

 Банақшагирӣ ва мусоидат намудан ба таъмини тадриси 
фанни «Алифбо ва матни ниѐгон» дар муассисаҳои таҳсилоти 
миѐнаи умумӣ, муассисаҳои таълимии типи нав ва коллеҷу 
омӯзишгоҳҳо; 

 Таҳлилу арзѐбии барномаи таълим, китобҳои дарсӣ ва 
маводи методии фанни «Алифбо ва матни ниѐгон». 

 Назорати раванди таълим, иҷрои барномаи таълим ва 
ҷамъбасти фаъолияти хонандагон ҳангоми хатми зинаи асосӣ. 

 
2. Хадамоти назорат дар соҳаи маориф 
Хадамоти назорат дар соҳаи маориф Стандарти фанни 

«Алифбо ва матни ниѐгон»-ро бо мақсадҳои зерин истифода 
мебарад: 

 Мусоидати илмӣ ба барномаи таълим, китобҳои дарсӣ ва 
маводи методии фанни «Алифбо ва матни ниѐгон»; 

 Арзѐбии ҷараѐни таълими фанни «Алифбо ва матни ниѐгон» 
дар муассисаҳои таҳсилоти миѐнаи умумӣ; 

 Аттестатсияи омӯзгорони фанни «Алифбо ва матни 
ниѐгон»; 

 Таҳияи пурсишу санҷишҳои тестӣ бо мақсади арзѐбии 
фаъолияти омӯзгорон ва дастовардҳои хонандагон; 

 Назорати ҷараѐни татбиқи Стандарти фанни «Алифбо ва 
матни ниѐгон»; 

 Арзѐбии таъмини муассисаҳои таълимӣ бо аѐниятҳои 
таълимӣ. 

 
3. Академияи таҳсилоти Тоҷикистон ва Пажӯҳишгоҳи 

рушди маориф 
Академияи таҳсилоти Тоҷикистон ва Пажӯҳишгоҳи рушди 

маориф Стандарти фанни «Алифбо ва матни ниѐгон»-ро бо 
мақсадҳои зерин истифода мебаранд: 

 Таҳқиқу таҳлил ва таъмини ҷараѐни татбиқи стандартҳо бо 
заминаи назариявӣ; 

 Таҳияи нақшаи таълим, барномаи таълим, китобҳои дарсӣ ва 
маводи таълимии фанни «Алифбо ва матни ниѐгон»; 
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 Таҳлилу таҳқиқи ҷараѐни татбиқи Стандарти фанни 
«Алифбо ва матни ниѐгон»; 

 Тартиб додани рӯйхати мавзӯъҳои илмӣ-таҳқиқотӣ оид ба 
методикаи таълими «Алифбо ва матни ниѐгон»; 

 Таҳлилу арзѐбии барномаи таълим, китоби дарсӣ ва маводи 
методии фанни «Алифбо ва матни ниѐгон»; 

 Ташкил намудани мизҳои мудаввар ва мубоҳисаҳои илмӣ 
дар мавзӯи татбиқи Стандарти фанни «Алифбо ва матни ниѐгон»; 

 Роҳандозӣ намудани озмойишҳо барои таҳлил ва такмили 
методикаи таълими фан ва арзѐбии салоҳиятҳои хонандагон. 

 

4. Маркази ҷумҳуриявии таълимию методии назди 
Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон 

Маркази ҷумҳуриявии таълимию методӣ Стандарти «Алифбо 
ва матни ниѐгон»-ро бо мақсадҳои зерин истифода мебарад: 

 Таҳияи нақшаи семинар-машваратҳои методии фанни 
«Алифбо ва матни ниѐгон»; 

 Таъмини ѐрии методӣ ба омӯзгорони фанни «Алифбо ва 
матни ниѐгон»; 

 Таҳияи дастуру маводи методӣ барои омӯзгорони фан ва 
иттиҳодияҳои методии омӯзгорони фанни «Алифбо ва матни 
ниѐгон»-и муассисаҳои таҳсилоти миѐнаи умумӣ; 

 Расонидани ѐрии методии бевосита ба мушовирони шуъбаи 
маориф, роҳбарони иттиҳодияҳои методӣ; 

 Таҳлилу арзѐбии барномаи таълим, китоби дарсӣ, роҳнамои 
омӯзгор ва маводи методии фанни «Алифбо ва матни ниѐгон» дар 
муассисаҳои таҳсилоти миѐнаи умумӣ. 

 

5. Донишкадаи ҷумҳурявии такмили ихтисос ва бозомӯзии 
кормандони соҳаи маориф ва филиалҳои минтақавии он 

Донишкадаи ҷумҳурявии такмили ихтисос ва бозомӯзии 
кормандони соҳаи маориф ва филиалҳои минтақавии он Стандарти 
фанни «Алифбо ва матни ниѐгон»-ро бо мақсадҳои зерин истифода 
мекунанд: 

 Таҷдиди барномаи таълими курсҳои такмили ихтисос бо 
мақсади татбиқи самараноки Стандарти фанни «Алифбо ва матни 
ниѐгон»; 

 Баргузор намудани семинар-машваратҳо дар мавзӯи татбиқи 
Стандарти фанни «Алифбо ва матни ниѐгон»; 

 Банақшагирӣ ва ба роҳ мондани курсҳои кӯтоҳмуддати 
такмили ихтисос барои омӯзгорони фанни «Алифбо ва матни 
ниѐгон». 
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6. Донишгоҳҳо, коллеҷҳо ва омӯзишгоҳҳои омӯзгорӣ 
Донишгоҳҳо, коллеҷҳо ва омӯзишгоҳҳои омӯзгорӣ аз 

Стандарти фанни «Алифбо ва матни ниѐгон» ба мақсадҳои зерин 
истифода мекунанд: 

 Таҷдиди барномаҳо ва методикаи таълими «Алифбо ва 
матни ниѐгон»; 

 Дар сатҳи касбӣ омода намудани омӯзгорони фанни 
«Алифбо ва матни ниѐгон»; 

 Таҳқиқу таҳлили заминаҳои назариявӣ ва амалии Стандарти 
фанни «Алифбо ва матни ниѐгон»; 

 Таҳияи рӯйхати мавзӯъҳои корҳои курсӣ, дипломӣ ва 
аттестатсияи ҷамъбастии назария, амалия ва талаботи стандарти 
мазкур барои донишҷӯѐн; 

 Банақшагирӣ ва назорати таҷрибаи касбии донишҷӯѐн дар 
муассисањои таҳсилоти миѐнаи умумӣ. 

 
7. Раѐсат ва шуъбаҳои маорифи вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо 
Раѐсат ва шуъбаҳои маориф стандарти фанни «Алифбо ва 

матни ниѐгон» - ро ба мақсади зерин истифода бурда метавонанд: 
 Ҷамъоварии маълумот оид ба татбиқи стандартҳо; 
 Банақшагирӣ ва расонидани ѐрии методӣ ба омӯзгорони 

фанни «Алифбо ва матни ниѐгон»; 
 Банақшагирӣ ва баргузор намудани семинар-машваратҳои 

омӯзгорони фанни «Алифбо ва матни ниѐгон»; 
 Таҳияи тестҳо барои баргузор намудани арзѐбии беруна ва 

дохилӣ бо мақсади муайян намудани сатҳи азхудкунии Стандарти 
фанни «Алифбо ва матни ниѐгон» дар зинаи таҳсилоти миѐнаи 
умумӣ; 

 Раҳнамоии методии омӯзгорони фанни «Алифбо ва матни 
ниѐгон» дар сатҳи вилоят, шаҳр ва ноҳия; 

 Аттестатсияи ҷории омӯзгорони фанни «Алифбо ва матни 
ниѐгон». 

 
8. Муассисаҳои таҳсилоти миѐнаи умумӣ 
Муассисаҳои таҳсилоти миѐнаи умумӣ Стандарти фанни 

«Алифбо ва матни ниѐгон»-ро ба мақсади зерин истифода мебаранд: 
 Таҳияи нақшаи тақвимии фанни «Алифбо ва матни ниѐгон» 

дар зинаи таҳсилоти миѐнаи асосї; 
 Таҳияи нақшаҳои яксоатаи дарс; 
 Арзѐбии ҷорӣ ва ҷамъбастии салоҳиятҳои хонандагон; 
 Банақшагирӣ ва баргузор намудани машваратҳои методӣ 

дар сатҳи муассиса; 
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 Аттестатсияи хонандагон бо мақсади аз синф ба синф 
гузаронидан. 

 
9. Муаллифони китобҳои дарсӣ ва маводи таълимию 

методӣ 
Муаллифон ва мураттибони китобҳои дарсӣ ва маводи 

таълимию методӣ Стандарти фанни «Алифбо ва матни ниѐгон»-ро 
бо мақсадҳои зерин истифода бурда метавонанд: 

 Банақшагирӣ ва таҳияи мазмуну мундариҷаи китоби дарсӣ 
ва маводи таълимию методӣ; 

 Таҳияи меъѐрҳо барои арзѐбии мувофиқати китоби дарсӣ ва 
дигар маводи таълимию методӣ ба талаботи Стандарти фанни 
«Алифбо ва матни ниѐгон»; 

 Ворид намудани тағйироту иловаҳо дар нашрҳои оянда бо 
назардошти муқаррароти Стандарти фаннӣ. 

 
Санадҳои меъѐрию ҳуқуқии фанни таълимӣ 
Стандарти фанни «Алифбо ва матни ниѐгон» дар заминаи 

талаботи Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон «Дар бораи маориф» ва сархатти 6, банди 7-и 
Низомномаи Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бо 
қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 марти соли 2014, 
№145 тасдиқ шудааст, инчунин дигар санадҳои меъѐрию ҳуқуқии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи маориф таҳия гардида, барои 
расонидани ѐрии таълимию методӣ ба омӯзгорон ва хонандагони 
муассисаҳои таҳсилоти миѐнаи умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
омода гардидааст. 

 
Мафҳумҳои асосии стандарт: 

Мафҳумҳои умумӣ: 
 

 Арзѐбӣ – ҷараѐни ҷамъоварии маълумот барои баҳодиҳӣ. 
Он барои муайян кардани дараҷаи дастовардҳои таълимии 
хонандагон имкон медиҳад. Маълумоте, ки тавассути арзѐбӣ 
ҷамъ оварда мешавад, ҳам ба шахсони алоҳида ва ҳам ба 
муассисаҳои соҳа зарур аст. Маълумоти аз арзѐбӣ бадастомадаро 
ба тарзи мухталиф ниҳодҳои ҳокимияти давлатӣ, шахсони 
алоҳида, волидон, хонандагон ва омӯзгорон истифода бурда 
метавонанд. Навъ ва воситаҳои гуногуни ташкили ҷараѐни 
арзѐбӣ вуҷуд доранд. Аз ҷумла: 
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Арзёбии рушди салоњиятњо (ташаккулдиҳанда) – усулест, 
ки тавассути он омӯзгору хонандагон раванди таълимро таҳлил 
карда, хулосаи зарурӣ мебароранд. Воситаҳои арзѐбии 
ташаккулдиҳанда ба омӯзгорон имкон медиҳад, ки раванди 
таълимро мушоҳида намоянд. Ин навъи арзѐбӣ барои дастрасӣ ба 
манбаъҳои иттилоотӣ ва иртиботии нав мусоидат менамояд. 

Арзёбии ҷамъбастӣ – барои муайян намудани сатҳи 
ташаккули дониш, маҳорату малака ва салоҳиятнокӣ ҳангоми ба 
анҷом расонидани омӯзиши мавзӯъ то давраи муайян гузаронида 
мешавад. Он аз рӯйи натиҷаҳои корҳои санҷишии тестӣ, корҳои 
саҷишии хаттӣ, иншо, нақл, лоиҳа, гузоришҳо ва ғайра анҷом 
дода мешавад. Баҳои ҷамъбастии он асосӣ дониста мешавад. 

Арзёбии ташхисӣ – муайянкунии сатҳи ибтидоии 
ташаккули донишҳо, малакаву маҳорат, қобилиятҳо ва 
салоҳиятҳои хонанда. 

Баҳодиҳӣ – ҷараѐни натиҷагирӣ оид ба дараҷаи мувофиқати 
дониш, салоҳият, малака ва маҳорати хонанда ба талаботи 
муқарраркардаи стандарти фаннӣ. Баҳодиҳӣ имкон медиҳад, ки 
дараҷаи азхудкунии салоҳиятҳо муайян карда шавад. 

Барномаи таълим – санади таълимие, ки мазмун, талабот 
ба дониш, малака ва маҳорати хонандагон, ҳаҷм, инчунин 
тартиби омӯхтан ва таълими ин ѐ он фаслу ҷузъҳои онро муайян 
мекунад. 

Воситаҳои таълим – объектҳо ва равандҳое, ки ҳамчун 
манбаи иттилооти таълимӣ ва воситаи азхудкунии мазмуни 
маводи таълим барои рушд ва тарбияи хонанда хидмат мекунад 
(китоби дарсӣ, луғатҳо, харитаҳо, нақшаҳо, мусаввараҳо, ашѐи 
табиӣ ва маводи дигаре, ки манбаи дониш ҳисоб меѐбанд). 

Дастовардҳои таълимии хонандагон – натиҷаи ниҳоие, ки 
хонанда дар раванди таҳсил ба даст меорад. 

Дарси озод (кушод) – дарсе, ки бо мақсади омӯзиш, таблиғи 
таҷрибаи пешқадам, татбиқи навгониҳо, навҷӯйиҳо аз ҷониби 
омӯзгорони ботаҷриба, роҳбарони иттиҳодияҳои методӣ ва дигар 
мутахассисони соҳа ба роҳ монда мешавад. 

Дидактика – соҳаи илми педагогика, ки ба омӯхтани 
асосҳои назариявии таҳсилот, муайян намудани қонуният, 
принсипҳои таълим, мазмуни таҳсилот, шаклу усули таълим ва 
назорати раванди таълим машғул аст. 

Завқ – муносибати хонанда ба ҳодиса ва воқеаҳои зиндагӣ, 
ба омӯхтани илму дониш ва ғайра. 
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Зеҳн – омили асосии фаъолона воридшавии инсон ба 
зиндагии иҷтимоӣ, мавқеъ пайдо кардани ӯ ҳамчун мутахассис ва 
ширкаткунандаи ҷараѐни фаъолият ва иртибот. 

Иттиҳодияи методӣ – яке аз шаклҳои ташкили кори методӣ 
барои паҳн намудани таҷрибаи пешқадам ва такмили ихтисоси 
омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти умумӣ. 

Кори лоиҳавӣ – машғулияти мустақилонаи гурӯҳи 
хонандагон, ки берун аз дарс таҳия мешавад. Он дар асоси 
маълумот ва донишу малакаи ҳосилкардаи хонандагон дар 
марҳилаи муайяни таълим гузаронида мешавад. 

Мақсади таълим – банақшагирии пешакии ба даст 
овардани натиҷаҳои мушаххаси фаъолияти таълимӣ, натиҷаҳои 
интизорӣ. 

Малака – қудрат ва тавоноӣ дар иҷрои коре, ки дар натиҷаи 
машқу тамрин дар табиати инсон пайдо мешавад. 

Маҳорат – фаъолияте, ки дар инсон дар натиҷаи таълим ва 
такрори бисѐркарата ҳосил шуда, баъд ба раванди бошуурона 
табдил меѐбад ва инсон минбаъд ҳар як кори худро дониста иҷро 
мекунад; моҳирӣ, устодӣ, забардастӣ, ҳунармандӣ ва ғайра 
маҳорат аст. 

Машқ – фаъолияти пайдарпай барои ба даст овардани 
малака, маҳорат ва салоҳият. 

Метод – усули назариявӣ ва амалии донистани воқеият; 
маҷмӯи амалиѐт; ташкили бонизоми фаъолияти одамон дар 
ҳалли масъалаҳои гузошташуда. 

Меъѐр – андоза ва нишонае, ки дар асоси он баҳодиҳӣ, 
муайянкунӣ ѐ таснифи чизе анҷом дода мешавад. 

Мониторинг – низом ва тартиби ҷамъоварӣ, коркард, 
нигаҳдориву интишори иттилоот оид ба низоми таълиму тарбия 
ѐ унсурҳои алоҳидаи он, ки имкон медиҳад вазъи объект дар 
ҳама гуна ҳолат арзѐбӣ ва дурнамои он муайян карда шавад. 

Нақшаи таълим – ҳуҷҷатест, ки омӯзиши фанҳои таълимӣ 
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) ба 
омӯзиши минбаъда нигаронида шудааст. 

Нишондиҳандаҳо – маҷмӯи дониш, малака ва маҳоратҳое 
мебошанд, ки аз ноил шудан ба салоҳиятҳо дарак медиҳанд. 
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Портфолио – маҷмӯи ҳуҷҷатҳои мутахассис. 
Портфолиои хонанда – ҷамъоварии мақсадноки корҳои 

мустақилонаи хонанда, ки саъю кӯшиши ӯро ҳангоми иҷрои 
корҳо, пешрафт ва дастовардҳо (муваффақиятҳо) аз рӯйи як ѐ 
якчанд фан нишон медиҳанд. 

Принсип – қоидаҳои асосии таълим, ки мазмун, шаклҳои 
ташкилӣ ва усули таълимро дар алоқамандӣ бо мақсадҳои 
умумии тарбия ва меъѐрҳои раванди таълим муайян менамояд. 

Раванди таълим – ҷараѐни мaқcaднок ва муташаккилонаи 
ҳосил намудани дониш, маҳорат ва малакаҳо. 

Роҳнамои фаннӣ барои татбиқи стандартҳо – роҳнамои 
омӯзгор оид ба татбиқи стандартҳо, маводи иловагии методӣ. Он 
тавсияҳо ва намунаҳоро оид ба тарзи ташкили ҷараѐни таълим 
фаро гирифта, ба омӯзгор дар самти такмили маҳорати 
омӯзгории шахсӣ ва ташаккули салоҳиятнокии хонандагон ѐрӣ 
мерасонад. 

Савод – маҳорати кор кардан бо маълумот, аз ҷумла 
маҳорати иҷрои амалҳои зарурии риѐзӣ, дарки иттилоотии 
маводи чопӣ, адабиѐти илмӣ, инчунин маҳорату малакаи 
навиштан, дониш омӯхтан аз матни шифоҳию хаттӣ. 

Саводнокӣ – яке аз нишонаҳои ақлии шахс. Мувофиқи 
шарҳи ЮНЕСКО шахсе, ки маҳорати хондан, навиштан ва баѐн 
кардани мазмуни ягон матни одиро дорад, саводнок аст. 

Салоҳият – маҷмӯи дониш, малака ва маҳоратҳои ба ҳам 
пайванде, ки ба ҳалли масъалаҳои мушаххаси ҳаѐтӣ (иҷтимоӣ, 
иқтисодӣ, сиѐсӣ), маърифатӣ ва касбӣ равона карда мешаванд. 

Салоҳиятнокӣ – қобилияти инсон барои мустақилона 
истифода кардани унсурҳои гуногуни дониш, малакаву маҳорат 
ва шаклҳои фаъолият дар ҳолатҳои муайян (таълимӣ, инфиродӣ, 
касбӣ). 

Стандарти фаннӣ – санадест, ки дар он меъѐри дониш, 
малака, маҳорати хонандагон, мазмуну муҳтавои фаннӣ, 
методикаи таълими фан, роҳу усули самаранок истифода 
бурдани вақти ба омӯзиши фан ҷудогардида ва талабот ба тарзи 
санҷиши дониш аз фанни мазкур муайян гардидааст. 

Стратегия – роҳу усули ноил гардидан ба мақсад. 
Тавсияҳои методӣ – маҷмӯи пешниҳодҳо ва нишондодҳое, 

ки барои ҳаллу фасли мушкилот бештар мувофиқанд. 
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Такмили ихтисос – низоми омодасозӣ ва бозомӯзии 
омӯзгорон, кормандони илмӣ ва дигар кормандони соҳаи 
маориф. 

Тахтаи синф – лавҳ, пораи сатҳаш ҳамвори чӯбин ѐ 
пластикӣ, ки дар рӯйи он менависанд, расм мекашанд ва дигар 
супоришҳоро иҷро мекунанд. 

Таҳлил – яке аз усулҳои таълим, ки тавассути он омӯзгору 
хонандагон маводи омӯхташавандаро ба қисмҳои асосӣ ҷудо 
карда, хусусиятҳои ҳар яки онро дар алоҳидагӣ баррасӣ 
мекунанд. 

 
Мафҳумҳои фаннӣ 
Алифи мақсур (шикаста) – алифи “кӯтоҳшуда”, ки дар 

охири чанде аз вожаҳои арабӣ ҳарфи “ی” навишта шуда, “о” 

хонда мешавад, мисли:  دعُی، حتی . Онро “ی ” - и мақсура низ 
меноманд. 

Артикли ال  (ал) – Артикли мазкур хоси забони арабӣ буда, 
дар таркиби вожаҳои мураккабу ибораҳо ва баъзан дар аввали 
калимаҳои алоҳида навишта мешавад. 

Вови маъдула (ғайрималфуз) – ҳарфи َ (вов) дар бархе аз 

калимаҳо навишта шуда, хонда намешавад ва онро َ - и маъдула 

меноманд, мисли: خُاب، خُاوذن، خُاٌش ва ғ. 
Вови маъруф – вови маълуме, ки хоси забони форсии нав 

буда, овози “у”-и дарозро ифода мекунад. 
Вови маҷҳул – вове, ки дар забони форсии нав овози “у”-и 

дарозро ифода менамояд ва дар забони тоҷикӣ бо ҳарфи “ӯ” 
ифода меѐбад. 

Йо-и мақсур – ниг. “Алифи мақсур”. 
Йо-и нисбат – пасванде, ки барои сохтани сифати нисбӣ ба 

кор бурда мешавад, мисли: ومکی ، ترفی ва ғ. 

Йо-и накара ва ваҳдат – ҳарфи “ی”, ки барои ифодаи 

номуайянӣ ва ишоратӣ ба кор меравад:      اسپیمردی، دویایی، 
Лигатура – ҳолатҳои махсуси пайванди ҳарфҳо (“коф”-у 

“гоф” бо “алиф”-у “лом”, “лом” бо “алиф”), ки аз қоидаҳои 
маъмулии навишт фарқ мекунад. 

Мад(д) – аломате, ки дар болои “алиф” гузошта мешавад 
(алифи мамдуда) 
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Мамдуд – кашидашуда, маддор (нисбат ба ҳарфи “алиф”-е, 
ки дар аввали калима барои ифодаи овози “о” истифода 
мешавад). 

Мунфасила – васлнашаванда, начаспанда. Хусусияти баъзе 
ҳарфҳо, ки ба ҳарфҳои баъд аз худомада пайваст намешаванд. 

Мусаллас (сенуқтадор) – номи ғайрирасмии ҳарфи “со”, ки 
дар болояш се нуқта дорад. 

Муттасила – васлшаванда, часпанда. Хусусияти баъзе 
ҳарфҳо, ки ба ҳарфҳои баъд аз худомада пайваст мешаванд. 

Сокин – аломатест, ки дар болои ҳарф гузошта шуда, баъди 
ҳамсадо наомадани садонокро нишон медиҳад. 

Танвин – аломати “танвин” ду забар аст, ки дар болои 

алифи охири калима омада, “ан” хонда мешавад. Мисли:   حتما، 
،کامل   لطفا    ва ғ. Дар асл танвин иборат аз ду забар, ду зер, ду пеш 
буда, хосси калимаҳои арабист (баъзан онҳоро фатҳа-танвин, 
касра-танвин ва замма- танвин низ меноманд). 

Ташдид – шиддатнок (ду маротиба) талаффуз шудани як 
овози ҳамсадо. 

Таҳтонӣ ( “йо”- и таҳтонӣ) – зер, поѐнӣ. Ҳарфи “йо”- е, ки 
дар зераш нуқта дорад. 

Фавқонӣ (“то”-и фавқонӣ) – болоӣ. Ҳарфе, ки дар болояш 
нуқта дорад. 

Ҳамза – аломатест, ки дар баъзе калимаҳои арабӣ дар байн 
ва охири калимаҳо ба кор бурда мешавад. Ба сифати “такя”дар 

зери ҳамза ҳарфҳои алиф (تأخیر), вов (سؤال) ва ѐ дандонаи холии 

алоҳида رئیس) ) истифода мешавад. 
Ҳаракат(ҳо) – аломатҳое, ки дар боло ва зери ҳарф барои 

ифодаи садонокҳои кӯтоҳи а, и, у (забар, зер, пеш) гузошта 
мешаванд. 

Ҳои ҳаввази ғайрималфуз – ҳарфи ҳои ҳавваз, ки дар 
анҷоми калимаҳои садоноки “а” (е, и) дошта навишта шуда, 

талаффуз намешавад: ًکً، شىبً، ٌفت 
 
 
Тасвири умумии фан 
Омӯзиши фанни «Алифбо ва матни ниѐгон» тибқи 

барномаҳои таълим дар синфҳои 7-8 сурат мегирад ва тақсимоти 
соатҳо барои ҳар як синф ба тариқи зайл аст: 
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Синф Миқдори соатҳо дар 

як ҳафта 

Миқдори соатҳо дар 

давоми соли таҳсил 

7 2 68 

8 2 68 

Мавқеи фан дар сохтори нақшаи таълим 
Барои омӯзиши фанни «Алифбо ва матни ниѐгон» дар 

нақшаи таълимӣ дар давоми сол 68 соат ҷудо карда шудааст. 
Тавассути фанни «Алифбо ва матни ниѐгон» омӯзиши хат, имло 
ва матни осори классикии тоҷикӣ-форсӣ ба роҳ монда мешавад. 
Он дар сохтори нақшаи таълим ҳамчун фанни дорои аҳаммияти 
махсус ҷойгир шудааст. 

 
Вазифаҳои омӯзиши фан 
Таълими фанни «Алифбо ва матни ниѐгон» дар муассисаҳои 

таҳсилоти умумии асосӣ хусусияти амалӣ дошта, ба омӯхтани 
курси муназзами ҳарфҳо ва матни ниѐгон нигаронида шудааст. 

Вазифаҳои тарбиявии омӯзиши фанни «Алифбо ва матни 
ниѐгон» дар муассисаҳои таҳсилоти умумии асосӣ аҳамияти хос 
дошта, ба ташаккули илмӣ, рушди шахсият, фаъолияти иҷтимоӣ 
мусоидат менамояд, тафаккури миллӣ ва интиқодии 
хонандагонро равнақ мебахшад, ба ҷараѐни иҷтимоишавии 
кӯдакону наврасон таъсири мусбат расонида, барои фаъолияти 
мустақилонаву эҷодии онҳо шароит фароҳам меорад. Имкон 
медиҳад, ки ҳама гуна фаъолиятҳои нутқи хонандагон: нақл 
кардан, шунидан, навиштан ва хондан самаранок сурат бигирад. 

Вазифаҳои таълимии фанни «Алифбо ва матни ниѐгон» дар 
муассисаҳои таҳсилоти умумии асосӣ барои такмили малакаву 
маҳоратҳои зерини забондонии хонандагон мусоидат хоҳанд 
кард: 

 ташаккули фаъолияти хонандаии хонандагон; 
 омӯзиш ва такмили малакаву маҳоратҳои дуруст хондан 

ва навиштан; 
 нутқи равон, хатти зебо; 
 ташаккули маҳорату малакаҳои кор бо матн; 
 тарбияи фарҳанги ҳусни баѐн, риояи одоби сухан ва 

суҳбат; 
 тарбияи эҳсоси зебоӣ ва зебоипарастӣ; 
 арҷгузорӣ ба забони модарӣ ва тозаву покиза нигоҳ 

доштани он; 
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 рушди ҷаҳонбинӣ ва дарки олами атроф; 
 рушди эҳсоси маҳорат ва қаноатмандӣ; 
 қобилияти хулосабарорӣ; 
 ошноӣ бо фарҳанги кишварҳои ҳамзабони хориҷӣ; 
 рушди қобилият ва маҳоратҳои инфиродӣ; 
 рушди ҳавасмандӣ ба омӯзиш; 
 эҳсоси эҳтироми ҳамсолон ва калонсолон; 
 маҳорати интихоби тарзи ҳаѐти солим; 
 эҳтироми устодону дӯстон; 
 кӯшиши нигоҳ доштани мақом ва эътибори шахсӣ; 
 эҳтироми манфиатҳои ҳамсинфон; 
 эҳтиром ва дӯстӣ бо волидону пайвандон; 
 эҳтироми дину оин ва фарҳанги миллӣ; 
 эҳтироми муқаддасоти Ватан; 
 ташаккули эҳсоси худшиносӣ ва ҳувийяти миллӣ; 
 мусоидат ба хондану фаҳмидани осори классикон, осори 

адибони кишварҳои ҳамзабон, ки бо ин хат офарида шудаанд. 
Дар раванди омӯзиши фанни «Алифбо ва матни ниѐгон» 

хонандагон фаъолиятҳои гуногуни таълимиро иҷро мекунанд. 
Фаъолиятҳои таълимии анҷомѐфта барои иҷрои мақсад ва 
вазифаҳои фанни «Алифбо ва матни ниѐгон» мусоидат хоҳанд 
кард. Дар ҷараѐни омӯзиши фанни «Алифбо ва матни ниѐгон» 
хонандагон бояд фаъолиятҳои таълимии мазкурро анҷом диҳанд: 

 комилан аз худ намудани ҳарфҳои алифбои ниѐгон; 
 шинохтани мавқеи ҳарфҳо дар калимаҳо, донистани 

хусусиятҳои фарқкунандаи баъзе ҳарфҳо; 
 донистан ва риоя намудани қоидаҳои имло; 
 равону бурро ва бехато хондани матн,; 
 бехато ва зебо навиштан; 
 мустақилона бо матн кор кардан; 
 пайдо кардани малака ва маҳоратҳои хушнависӣ; 
 нақл ва иншо аз рӯйи расм; 
 оройиши гӯшаҳо ва офаридани лавҳаҳои хушнависӣ. 
 
Зарурати стандарт 
Зарурати стандарти фаннӣ ва муҳтавои таълимро метавон 

танҳо дар заминаи шаклгирии омӯзишу парвариши умумӣ, дар 
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мутобиқат бо ҳадафҳои пешбинишуда аз мавқеи талаботи 
таҳсилоти замонавӣ баррасӣ кард. 

Ҳангоми таҳияи стандарти фаннӣ мавридҳои зерин ба 
эътибор гирифта шудаанд: 

1. Қабл аз ҳама, ҳадафи таҳсилот бояд дар мадди назар 
бошад. Ҳадафи таҳсилот чунин аст: тарбияи инсони озод ва 
дорои салоҳиятҳои зарурӣ ҳангоми иҷрои фаъолоятҳои иҷтимоӣ. 

2. Моҳияти раванди таҳсилотро бояд ҷараѐни истифодаи 
бошууронаи таҷрибаи иҷтимоӣ ҳамчун таҷрибаи шахсӣ ташкил 
диҳад. 

3. Мазмуни таҳсилот бояд ҳамчун таҷрибаи педагогии 
озмудашуда, ҳамчун фарҳанги башарӣ бо сохтори пурраи худ 
муаррифӣ шавад. 

4. Мазмуни таҳсилот дар баробари донишҳо ва таҷрибаҳои 
тайѐри амалӣ намудани воситаҳои фаъолият бояд таҷрибаи 
фаъолияти эҷодӣ ва муносибатҳои ботинии арҷгузориро дар бар 
гирад. 

5. Мақом ва вазифаи фанни таълимӣ бояд бо назардошти 
ҳадафҳои таҳсилот бо ширкату ҳамкории фаъолонаи атрофиѐн, 
муассисаи таълимӣ, омӯзгор ва хонанда муайян карда шавад. 

6. Дар стандарти фаннӣ мазмуни таҳсилот пас аз дастуру 
пешниҳодоти мукаммали назарӣ бояд зина ба зина ба тариқи 
зайл пешниҳод шавад: 

6.1 Овардани маълумоти назариявӣ доир ба аҳаммияти 
стандарт; 

6.2 Ба таври мушаххас нишон додани он ки чиро омӯхтан 
зарур аст; 

6.3 Такмили тадриҷии муҳтавои омӯзиш дар зинаҳои баъдӣ; 
6.4 На ҳамчун барнома, балки ҳамчун воқеият баррасӣ 

шудани фаъолияти омӯзгор ва шогирд дар мутобиқат бо мавзӯи 
асосии мазмуни таҳсилот; 

6.5 Арзѐбии мазмуни таҳсилот ҳамчун натиҷаи таълим ва 
фаъолияти хонанда. 

7.Стандартикунонии таҳсилот бояд тавассути меъѐрҳои 
муайян татбиқи мазмуни омӯзишро бо дарназардошти шахсияти 
хонанда таъмин намояд. 

8. Набояд фаромӯш кард, ки барои фаро гирифтани 
сарчашмаҳои иттилоот на танҳо далелҳои илмӣ, балки вижагиҳо 
ва талаботи воқеии хонандагон низ хеле муҳим ба шумор 
мераванд. 
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9. Стандарти фаннӣ бояд ҳамчун ҷузъи асосии ташаккули 
мазмуни пешбинишудаи таҳсилот бошад. 

10. Сифати таҳсилот бо дарназардошти донишу малакаҳои 
ниҳоии хонандагон арзѐбӣ карда мешавад. 

Принсипҳои асосии стандарти фанни “Алифбо ва матни 
ниѐгон” барои синфи ҳафтум 

Стандарти фанни “Алифбо ва матни ниѐгон” барои синфи 
ҳафтум дар асоси принсипҳои таълимии зерин таҳия шудааст: 

 баробарҳуқуқии шаҳрвандон дар гирифтани таҳсилоти 
босифат; 

 қонуният, эҳтироми ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд; 
 ҳатмӣ будани таълими умумии асосӣ; 
 дастрасии таҳсилоти миѐнаи 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 шарти зарурии ҷараѐни таълим 
аст. 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 
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ташаккули натиҷаҳои таълими ҳар як хонанда аз лиҳози касбӣ ва 
ахлоқӣ низ масъул аст. 

 

Таълим ҳамеша самаранок мегардад, агар: 
o хонандагон дар заминаи дониш ва малакаи базавиашон 

таълим гиранд; 
o хонандагон мақсаду вазифаҳои таълимии гузошташударо 

дарк кунанд ва онҳоро иҷро карда тавонанд; 
o раванди азхудкунии маводи таълим барои хонандагон 

шавқовар ва ҷолиб бошад; 
o барои азхудкунии маводи нави таълим ѐ малакаи нав ба 

хонандагон имконияти мувофиқи машқ кардан дода шавад; 
o ҳам омӯзгор ва ҳам хонанда барои таълим масъул 

бошанд; 
o омӯзгорон усулҳои гуногуни таълимро ба мақсади таҳким 

ва мустаҳкам гардонидани донишу малакаи нав истифода 
баранд; 

o ба хонандагон ҳангоми ҳалли масъалаҳои таълимӣ ва 
ташаккули малака имконияти ҳамкорӣ дода шавад; 

o раванди таълим ба “чӣ тавр фикр кардан” равона гардад, 
на ба “оид ба чӣ фикр кардан”; 

o ҳама дар мавриди муайян намудани ҷиҳатҳои суст ва 
қавии донишу малакаашон ростқавл бошанд; 

o нокомӣ дар ҷараѐни таълим ҳамчун қисми таркибии он 
шинохта шавад. 

 

Ба назар гирифтани гуногунзеҳнии хонандагон дар 
раванди таълим 

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, ѐрӣ 
расонанд ва мувофиқи шавқу завқашон супориш пешниҳод 
намоянд. 

 

Ҷанбаи башардӯстона доштани раванди таълим 
Вазифаи омӯзгор танҳо аз додани дониш ва омӯзонидани 

салоҳиятҳо иборат нест. Ӯ барои фароҳам овардани фазои 
мусоиди таълим, барои ҳамкорию ҳамдигарфаҳмӣ низ масъул 
аст. 
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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 таълим бо ҳаёт 
Стандартҳои нав ташаккули дониш, малакаву маҳоратҳои 

барои имрӯз ва ояндаи Тоҷикистон заруриро таъмин намуда, 
таълимро ҳамчун раванди омӯзиш дар тӯли ҳаѐт таъкид 
мекунанд. Низоми нави таълим низ ба мақсади мутобиқ сохтани 
натиҷаҳои таълим ба талаботи ҳаѐт равона мегардад. Яъне, дар 
натиҷаи таълим хонанда дониш, малака ва маҳораташро дар амал 
барои ҳалли масъалаҳои ҳаѐтӣ истифода мебарад. 

 

Омӯзиш дар тӯли 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 рӯ, 
низоми таълими салоҳиятнокии хонандагон раванди омӯзишро 
дар тӯли ҳаѐт тақозо мекунад. 

 

Арзёбии натиҷаи таълим 
Мо бояд мунтазам натиҷаҳои таълимии хонандагонро арзѐбӣ 

намоем, то тавонем ҳангоми зарурат усули таълимро тағйир 
дода, раванди таълимро самараноктар гардонем. 

 

Ҳадафҳои асосии омӯзиши фан 
Омӯзиши Алифбо ва матни ниѐгон дар зинаи аввали 

таҳсилоти умумӣ барои муваффақ шудан ба дастовардҳои зерин 
равона карда шудааст: 

 ташаккули эҳсоси хушбинӣ, ҳавасмандӣ ва майлу рағбат 
ба омӯзиши Алифбо ва матни ниѐгон; 

 ташаккули дарки зарурат ва аҳаммияти омӯзиши Алифбо 
ва матни ниѐгон; 

 ташаккули қобилият ва маҳоратҳои аз худ кардани 
маводи таълимии фанни Алифбо ва матни ниѐгон; 

 дарки нозукиҳои омӯзиши Алифбо ва матни ниѐгон; 
 эҳсоси омодагӣ ба омӯзиш; 
 муқоисаи қобилиятҳои инфиродӣ бо назардошти ҳаҷм ва 

мазмуни маводи таълим; 
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 ташаккули маҳоратҳои аввалини иртиботӣ; 
 гӯш карда тавонистан, хондан ва навиштан; 
 инкишофи шахсияти хонанда, маҳоратҳои сухангӯйӣ, 

ҳисси таваҷҷуҳ, андеша, ҳофиза, тахайюлот ва ҳавасмандӣ ба 
омӯзиши баъдии фан; 

 таъмини мутобиқати иртиботиву равонии хонандагон ба 
омӯзиши фан; 

 гузаштан аз монеаҳои равонӣ тавассути омӯхтаҳо; 
 ба даст овардани донишҳои асосӣ ва мустаҳкам намудани 

онҳо; 
 сайқал додани салоҳиятҳои нутқи хаттӣ ва шифоҳӣ; 
 ташаккули майлу хоҳишҳо ба дарѐфти таҷрибаҳои нави 

иҷтимоӣ бо истифода аз донишҳои андӯхта; 
 ошно намудани хонандагон ба ҷаҳони ҳамсолони 

кишварҳои ҳамзабон; 
 ошноӣ бо адабиѐти мардумӣ ва бадеии муштарак; 
 эҳсоси эҳтиром ба ҳамватанони бурунмарзӣ; 
 шиносоӣ бо мероси ғании фарҳангии гузашта; 
 ташаккули худшиносӣ ва ҳувийяти миллӣ; 
 эҳтироми дину оин ва робитаи он бо фан; 
 эҳсоси худогоҳӣ ва ифтихор аз андӯхтаҳои хеш. 
 
 

II. САЛОҲИЯТҲОЕ, КИ АЗ ОМӮЗИШИ ФАННИ 
«АЛИФБО ВА МАТНИ НИЁГОН» БАРОИ СИНФИ VII БА 

ДАСТ МЕОЯНД 
Фасли мазкури стандарти фанни «Алифбо ва матни ниѐгон» 

барои синфи ҳафтум хеле муҳим аст. Дар он салоҳиятҳо 
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 таълим фанҳо гурӯҳбандӣ 
шудаанд. Аз ин рӯ, тартиби пешниҳоди салоҳиятҳо (малака ва 
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маҳоратҳо) ба тартиби маводи китобҳои дарсӣ мувофиқат 
мекунад. 

- хусусияти арзѐбӣ 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 мибаъда ба хонанда 
имконияти инкишофи бештарро фароҳам месозад. Ҳамин тавр, 
хонанда зина ба зина дараҷаи баландтари салоҳиянокиро аз худ 
мекунад. 

 

Салоҳиятҳои навиштан, хондан, шунидан ва навиштан, 
баргардон кардани матн, омӯзиши луғат 

1. навиштан 
1.1. навиштани ҳарфҳои алифбои ниёгон 
1.1.1.унсурҳои хатти ниѐгонро дуруст навишта метавонанд; 
1.1.2. ҳарфҳои алоҳидаро шинохта ва навишта метавонанд; 
1.1.3. ҳарфҳои мунфасила ва муттасиларо аз ҳам фарқ карда 

метавонанд ва навишти онҳоро медонанд; 
1.1.4. шаклҳои пурра ва нопурраи ҳарфҳоро медонанд ва 

дуруст истифода мекунанд; 
1.1.5. унсурҳои навишти яклухти хатро медонанд; 
1.1.6. нақши нуқтаҳоро дар ифодаи ҳарфҳо медонанд ва 

дуруст менависанд; 
1.1.7. тарзи пайвасти ҳарфҳои гуногунро дар навишти дастӣ 

(лигатруа) медонанд ва риоя мекунанд. 
 

1.2. навиштани калимаҳо 
1.2.1. калимаҳои содаро дуруст менависанд; 
1.2.2. калимаҳои нисбатан мураккабро навишта метавонанд; 
1.2.3. калимаҳои мураккабро дуруст навишта метавонанд; 
1.2.4. тарзи навишти пасвандҳои калимасоз ва шаклсозро 

медонанд ва риоя мекунанд; 
1.2.5. тарзи навишти бандакҷонишинҳоро медонанд ва риоя 

мекунанд; 
1.2.6. тарзи навишти бандакҳои хабариро медонанд ва риоя 

мекунанд; 
1.2.7. тарзи навишти калимаҳоро бо артикли арабии “ал” 

медонанд ва риоя мекунанд. 
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1.3. навиштани ибораҳо 
1.3.1. тарзи пайвасти калимаҳоро ба воситаи бандаки изофӣ 

медонанд ва дуруст менависанд; 
1.3.2. имлои артикли номуайянӣ ва ишоратии исмро 

медонанд ва риоя мекунанд; 
1.3.3. имлои пешояндҳо ва пасояндҳоро медонанд ва риоя 

мекунанд; 
1.3.4. имлои пайвандаки пайвасткунанди “ва” (у, ву)-ро 

медонанд ва риоя мекунанд. 
 

1.4. навишатни ҷумлаҳо 
1.4.1. ҷумлаҳои содаро навишта метавонанд; 
1.4.2. ҷумлаҳои содаи дорои алоқаи изофиро навишта 

метавонанд; 
1.4.3. ҷумлаҳои мураккаби пайвастро дуруст навишта 

метавонанд; 
1.4.4. ҷумлаҳои мураккаби тобеъро дуруст навишта 

метавонанд; 
1.4.5. ҷумлаҳои сертаркибаро навишта метавонанд; 
1.4.6. аломатҳои китобатро дар ҷумла ва матн дуруст 

мегузоранд. 
 

1.5. навиштани матн 
1.5.1. дар мавзӯъҳои алоҳида мустақилона матни кӯтоҳ 

менависанд; 
1.5.2. фикру андешаҳои худро доир ба мавзӯи муайян бо 

алифбои ниѐгон менависанд; 
1.5.3. калимаву ҷумлаҳоро бо назардошти муҳимтарин 

унсурҳои хушнависӣ менависанд. 
 

2. хондан 
 

2.1. хондани ҳарфҳо ва калимаҳои алоҳида 
2.1.1. ҳарфҳои алоҳидаи мунфасиларо мешиносанд ва дуруст 

талаффуз мекунанд; 
2.1.2. ҳарфҳои алоҳидаи муттасиларо мешиносанд ва дуруст 

талаффуз мекунанд; 
2.1.3. садонокҳои кӯтоҳ ва имлои онҳоро медонанд ва 

калимаҳоро бо ѐрии ҳаракатҳо дуруст мехонанд; 
2.1.3. ҳарфҳои сервазифаро мешиносанд ва вобаста ба матн 

(калима, ибора ва ҷумла) дуруст талаффуз мекунанд; 
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2.1.4. ҳарфҳои гуногуни муштараквазифаро мешиносанд ва 
навишти онҳоро дар калима риоя мекунанд; 

2.1.5. “вов”-и маъдуларо медонанд ва калимаҳоро дуруст 
мехонанд; 

2.1.6. “алиф”-и мақсураро медонанд ва калимаҳоро дуруст 
мехонанд; 

2.1.7. тарзи хондани калимаҳоро бо артикли арабии “ал” 
медонанд ва дуруст талаффуз мекунанд; 

2.1.8. калимаҳоро бе ишораи ҳаракатҳо аз рӯйи мазмун 
дуруст талаффуз мекунанд. 

2.1.9. ҳангоми хондан ҳодисаҳои фонетикӣ (ассимилятсия, 
диссимилятсия, метатеза)-ро риоя мекунанд. 

 
2.2. хондани ибораҳо 
2.2.1. ибораҳо ва таркибҳои содаи пешояндӣ ва ҳамроҳиро 

дуруст мехонанд; 
2.2.2. ибораҳои содаи изофиро бо ѐрии ҳаракатҳо дуруст 

мехонанд; 
2.2.3. ибораҳои содаи изофиро бе ѐрии ҳаракатҳо дуруст 

мехонанд; 
2.2.4. ибораҳои бисѐрҷузъаро дуруст мехонанд; 
 
2.3. хондани ҷумлаҳо 
2.3.1. калимаҳои дохили ҷумларо дуруст мехонанд; 
2.3.2. ибораҳои дохили ҷумларо ҷудо карда метавонанд ва 

дуруст мехонанд; 
2.3.3. оҳанги хонишро вобаста ба мазмуни ҷумла (ҳикоягӣ, 

саволӣ, хитобӣ) риоя мекунанд; 
2.3.4. ҷумлаҳоро ба синтагмаҳо (ҷузъҳои яклухт) ҷудо карда 

мехонанд; 
2.3.5. оҳанги хонишро вобаста ба аломатҳои китобат (вергул, 

нуқта) риоя мекунанд; 
 
3. шунидан ва навиштан 
 
3.1. шунидан ва навиштани калимаҳо 
3.1.1. калимаҳои содаи аз ҳарфҳои мунфасила иборатбударо 

фаҳмида дуруст менависанд; 
3.1.2. калимаҳои содаи аз ҳарфҳои мунфасила ва муттасила 

иборатбударо фаҳмида дуруст менависанд; 
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3.1.3. дар калимаҳои сохта ба тарзи ифодаи пешванду 
пасвандҳо эътибор дода, дуруст менависанд; 

3.1.4. аз рӯйи талаффуз мавҷуд будани артикли “ал”-ро дарк 
мекунанд ва калимаҳоро дуруст менависанд; 

3.1.5. аз рӯйи талаффуз садонокҳои кӯтоҳ ва дарозро аз 
ҳамдигар фарқ мекунанд ва дуруст менависанд; 

3.1.6. аз рӯйи мазмун калимаҳои омонимиро фарқ мекунанд 
ва дуруст менависанд; 

3.1.7. мавҷуд будани ҳарфҳои хосси арабиро дар калима дарк 
мекунанд ва онҳоро дуруст менависанд; 

3.1.8. аз рӯйи талаффуз мавҷуд будани бандакҷонишинҳо, 
бандакҳои хабарӣ ва феълиро дарк мекунанд ва дуруст 
менависанд; 

 
3.2. шунидан ва навиштани ибораҳо 
3.2.1. аз рӯйи талаффуз ибораҳои изофиро мешиносанд ва 

дуруст менависанд; 
3.2.3. аз рӯйи талаффуз мавҷуд будани артикли номуайянӣ 

ва ишоратиро дарк мекунанд ва дуруст менависанд; 
3.2.3. таркибу ибораҳои пайвандакдорро дуруст дарк 

мекунанд ва менависанд; 
 
3.3. шунидан ва навиштани ҷумлаҳо 
3.3.1. ҷумлаҳои содаро аз рӯйи шунидан дуруст менависанд; 
3.3.2. ҷумлаҳои мураккабро аз рӯйи шунидан дуруст 

менависанд; 
3.3.3. матнҳои нисбатан хурд (аз се то панҷ ҷумла)-ро дуруст 

менависанд; 
3.3.4. матнҳо ва порчаҳои шеърии дикташударо дуруст 

менависанд 
 
4. баргардон кардани матн аз як алифбо ба алифбои 

дигар 
 
4.1. баргардон кардани калима аз алифбои кириллӣ ба 

алифбои ниёгон 
4.1.1. калимаҳои алоҳидаи содаро аз алифбои кириллӣ ба 

алифбои ниѐгон дуруст баргардон мекунанд; 
4.1.2. калимаҳои алоҳидаи сохтаро аз алифбои кириллӣ ба 

алифбои ниѐгон дуруст баргардон мекунанд; 
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4.1.3. калимаҳои алоҳидаи мураккабро аз алифбои кириллӣ 
ба алифбои ниѐгон дуруст баргардон мекунанд; 

 
4.2. баргардон кардани калима аз алифбои ниёгон ба 

алифбои кириллӣ 
4.2.1. калимаҳои алоҳидаи содаро аз алифбои ниѐгон ба 

алифбои кириллӣ дуруст баргардон мекунанд; 
4.2.2. калимаҳои алоҳидаи сохтаро аз алифбои ниѐгон ба 

алифбои кириллӣ дуруст баргардон мекунанд; 
4.2.3.калимаҳои алоҳидаи мураккабро аз алифбои ниѐгон ба 

алифбои кириллӣ дуруст баргардон мекунанд; 
 
4.3. баргардон кардани ибора аз алифбои кириллӣ ба 

алифбои ниёгон 
4.3.1. ибораҳои содаи изофиро аз алифбои кириллӣ ба 

алифбои ниѐгон дуруст баргардон мекунанд; 
4.3.2. ибораҳои бисѐрҷузъаи изофиро аз алифбои кириллӣ ба 

алифбои ниѐгон дуруст баргардон мекунанд; 
4.3.3. ибораҳои гуогунро аз алифбои кириллӣ ба алифбои 

ниѐгон дуруст баргардон мекунанд; 
 
4.4. баргардон кардани ибора аз алифбои ниёгон ба 

алифбои кириллӣ 
4.4.1. ибораҳои содаи изофиро аз алифбои ниѐгон ба 

алифбои кириллӣ дуруст баргардон мекунанд; 
4.4.2. ибораҳои бисѐрҷузъаи изофиро аз алифбои ниѐгон ба 

алифбои кириллӣ дуруст баргардон мекунанд; 
4.4.3. ибораҳои гуногунро аз алифбои ниѐгон ба алифбои 

кириллӣ дуруст баргардон мекунанд; 
 
4.5. баргардон кардани ҷумла аз алифбои кириллӣ ба 

алифбои ниёгон 
4.5.1. ҷумлаҳои содаро аз алифбои кириллӣ ба алифбои 

ниѐгон дуруст баргардон мекунанд; 
4.5.2. ҷумлаҳои мураккабро аз алифбои кириллӣ ба алифбои 

ниѐгон дуруст баргардон мекунанд; 
4.5.3. ҷумлаҳои сертаркибаро аз алифбои кириллӣ ба 

алифбои ниѐгон дуруст баргардон мекунанд; 
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4.6. баргардон кардани ҷумла аз алифбои ниёгон ба 
алифбои кириллӣ 

4.6.1. ҷумлаҳои содаро аз алифбои ниѐгон ба алифбои 
кириллӣ дуруст баргардон мекунанд; 

4.6.2. ҷумлаҳои мураккабро аз алифбои ниѐгон ба алифбои 
кириллӣ дуруст баргардон мекунанд; 

4.6.3. ҷумлаҳои сертаркибаро аз алифбои ниѐгон ба алифбои 
кириллӣ дуруст баргардон мекунанд; 

 
4.7. баргардон кардани матн аз алифбои кириллӣ ба 

алифбои ниёгон 
4.7.1. матнҳои сода (на бештар аз панҷ ҷумла)-ро аз алифбои 

кириллӣ ба алифбои ниѐгон дуруст баргардон мекунанд; 
4.7.2. матнҳои нисбатан мураккаб (бештар аз панҷ ҷумла)-ро 

аз алифбои кириллӣ ба алифбои ниѐгон дуруст баргардон 
мекунанд; 

4.7.3. порчаҳои шеъриро аз алифбои кириллӣ ба алифбои 
ниѐгон дуруст баргардон мекунанд; 

 
4.8. баргардон кардани матн аз алифбои ниёгон ба 

алифбои кириллӣ 
4.8.1. матнҳои сода (на бештар аз панҷ ҷумла)-ро аз алифбои 

ниѐгон ба алифбои кириллӣ дуруст баргардон мекунанд; 
4.8.2. матнҳои нисбатан мураккаб (бештар аз панҷ ҷумла)-ро 

аз алифбои ниѐгон ба алифбои кириллӣ дуруст баргардон 
мекунанд; 

4.8.3. порчаҳои шеъриро аз алифбои ниѐгон ба алифбои 
кириллӣ дуруст баргардон мекунанд; 

 
5. омӯзиши луғат ва малакаҳои забондонӣ 
 
5.1. омӯзиши калимаҳои нав 
5.1.1. вобаста ба мавзӯъ калимаҳои навро меомӯзанд ва 

онҳоро истифода мекунанд; 
5.1.2. аз рӯйи маъно муродифи калимаҳои навро пайдо карда 

метавонанд; 
5.1.3.бо калимаҳои азхудшуда ҷумлаҳо тартиб дода 

метавонанд. 
5.1.4. маънои калимаҳои арабиро аз рӯйи қолабҳои 

калимасозӣ муайян карда метавонанд. 
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5.2. омӯзиши хусусиятҳои калимасозии арабӣ 
5.2.1. доир ба калимасозии арабӣ тасаввуроти умумӣ пайдо 

мекунанд; 
5.2.2. ҳарфҳои хосси арабиро медонанд; 
5.2.3. ҳарфҳои хосси форсиро медонанд; 
5.2.4. қолабҳои асосии калимасозии арабиро медонанд ва 

мисол меоранд; 
5.2.5. қолабҳои ҷамъбандии арабиро медонанд ва 

калимаҳоро дуруст истифода карда метавонанд; 
5.2.6. вобаста ба дониши азхудшуда тозагиву асолати забони 

тоҷикиро дар нутқи шифоҳӣ ва навишторӣ риоя мекунанд. 
 
Салоҳиятҳои тарбиявӣ 
Азбаски хонандагон қобилиятҳои гуногун доранд, мо бояд 

пешрафти хонандаро берун аз салоҳиятҳои фаннӣ низ эътироф 
намоем. Дар намунаи ҳисоботи дар зер омада сутуне барои 
нишон додани кӯшишу ғайрати хонанда омадааст. Кӯшишу 
ғайрат ҳам баҳогузорӣ карда мешавад. 

Барои қайди муносибати хонанда ба омӯзиш корти ҳисоботи 
хонанда истифода карда мешавад, ки қисмҳои зеринро дарбар 
мегирад: 

Дар омӯзиши ҳар фан, аз ҷумла, “Алифбои ниѐгон ва матн” 
хислатҳои зерин нақши асосиро мебозанд: 
 

Худро идора карда тавонистан м о б м - мунтазам 
о - одатан 
б - баъзан 
 

Мустақилият нишон медиҳад    

Интизориҳои баланд дорад    

Барои таваккал кардан омода аст    

Тобовар аст    

Муносибат бо дигарон    

Аҳаммият 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    

Эҷодкор аст    
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Нишондиҳандаҳои хислатҳо 
Дар ҷадвали зер нишондиҳандаҳое оварда шудаанд, ки 

хонандагони болаѐқатро тавсиф менамояд. Ин нишондиҳандаҳо 
то андозаи муайян хусусияти инфиродӣ доранд. Ҳангоми арзѐбӣ 
омӯзгор нишондиҳандаҳои зеринро ба эътибор мегирад:  
 

Хислат Нишондиҳанда (ѐ муайянкунанда) – Хонанда 

Худро идора намудан 

Мустақилият 
нишон додан 

Бе ѐрии дигарон кор мекунад ва агар ѐрӣ лозим 
шавад, пеш аз кумак пурсидан барои ҳалли ҳама гуна 
мушкилӣ аввал худ кӯшиш ба харҷ медиҳад.  

Интизориҳои 
баланд дорад. 

Ҳангоми иҷрои супорише ҳадаф мегузорад, ки 
натиҷааш босифат бошад, бо интизории он, ки 
меъѐрҳои баҳодиҳиро аз худ менамояд ва аз он ҳам 
болотар ноил мешавад. Вазифа ѐ супориш аз тарафи 
омӯзгор арзѐбӣ нашавад ҳам, хонанда дар пеши худ 
меъѐрҳои баланд мегузорад, то кори ӯ ҳамчун як 
муваффақият арзѐбӣ шавад. 

Ба таваккал (дар 
омӯзиш) кардан 
омода аст. 

Зарурати озмудани ашѐро эътироф менамояд, 
ҳарчанд он қисман ба нокомӣ ѐ танқид мебарад. 
Аммо инҳо бояд хавфҳои асосноке бошанд, ки ба 
бехатарии шахсӣ мушкилӣ эҷод накунанд.  

Тобовар аст Бо вуҷуди мушкилот, ноумед намешавад ва кӯшиш 
мекунад, ки вазифаҳоро ба анҷом расонад.  

Бовиҷдон аст Арзишҳои худро ҳамеша, новобаста аз вазъият, ҳифз 
менамояд. Арзишҳо инҳоянд: 

 дар амалҳояш ростқавл аст; 

 меҳрубонӣ зоҳир мекунад; 

 адолатро риоя мекунад; 

 ростгӯ 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 
Аҳаммият 
медиҳад 

Вақте бо дигарон кор мекунад, ба ниѐзҳои онҳо 
аҳаммият медиҳад (масалан, дигаронро гӯш мекунад, 
сухани онҳоро намебурад). 

Таҳамалпазир 
аст 

Ақида ва фарҳанги шахсони гуногунро қабул 
мекунад (ин маънои онро надорад, ки мо аз ин 
сӯиистифода кунем).  
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Ҳамкорӣ 
менамояд 

Ҳамкорӣ мекунад, ба дигарон барои саҳм гузоштан 
дар иҷрои супоришҳо имкон медиҳад.  

Иштирок ва саҳмгузорӣ 
Эътимод нишон 
медиҳад 

Ҳангоми пурсиш ақидаашро иброз медорад ва барои 
иҷрои супориш на ҳамеша аз дигарон кумак меҷӯяд. 

Масъулиятро ба 
дӯш мегирад 

Ҳангоми иҷрои фаъолиятҳо оқибатҳои онро ба зимма 
мегирад. Агар аз ӯ хоҳиш кунанд, масъулиятро ба 
дӯш мегирад.  

Фаъол аст Ғайрифаъол нест, баръакс, кӯшиш мекунад дар 
иҷрои ҳар кор саҳми худро гузорад.  

Мақсаднок ба 
коре ҷалб 
мегардад 

Пеш аз ҳар гуна фаъолият мақсаде мегузорад, ки ба 
ҳалли вазифаи додашуда марбут аст.  

Андешаронӣ 
Фикрронии 
дараҷаи баланд 

Барои анҷом додани вазифаҳо малакаҳои фикрронии 
баландро истифода мебарад (нигаред Блум). 

Эҷодкорӣ Фикрҳои тоза пешниҳод мекунад. 

 
Салоҳиятнокии омӯзгорон 

Барои татбиқи стандарт ва барномаи нави фанни “Алифбо ва 
матни ниѐгон” омӯзгор бояд дониш, малака ва маҳоратҳои 
зеринро дошта бошад: 

 назария ва принсипҳои низоми таълими салоҳиятнокро 
донад ва ҷанбаҳои татбиқи амалии онро дар раванди таълим 
шарҳ дода тавонад; 

 тарзи банақшагирӣ ва арзѐбии салоҳиятнокии 
хонандагонро донад ва дар раванди таълим истифода барад; 

 усули таълимро, ки барои ташаккули салоҳиятнокии 
хонанда мусоидат мекунанд, донад ва усули мувофиқро интихоб 
карда тавонад; 

 усул ва воситаҳои арзѐбии ташаккулдиҳандаро барои 
муайян кардани сатҳи азхудкунии салоҳиятҳо истифода бурда 
тавонад; 

 натиҷаҳои арзѐбии ташаккулдиҳандаро ба мақсади 
қабули қарори мувофиқ истифода бурда тавонад; 

 роҳу воситаҳои самараноки ба хонандагон барои 
салоҳиятнок шудан ѐрӣ расониданро донад ва дар раванди 
таълим истифода барад. 
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III. ТАШКИЛИ РАВАНДИ ТАЪЛИМИ БОСАЛОҲИЯТ 
АЗ ФАННИ «АЛИФБО ВА МАТНИ НИЁГОН» БАРОИ 

СИНФИ VII 
Аксари низомҳои таълими анъанавӣ ба азхудкунии мавзӯъ 

нигаронида шудаанд, яъне омӯзгорон хонандагонро ба аз худ 
кардани мавзӯъ ва аз ѐд кардани маълумот водор менамоянд. 
Чунин муносибат ба таълим дар гузашта мутобиқ буд, аммо дар 
замони ҳозира, ки андозаи дониш босуръат зиѐд 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. 
Дар стандарти фанни “Алифбо ва матни ниѐгон” ба истифодаи 
дуруст ва моҳиронаи забони тоҷикӣ ба мақсади муошират ва 
ҳалли масъалаҳои ҳаѐтан зарур диққати махсус дода мешавад. 

Акнун барои омӯзгорон мафҳумҳои “хонандагон чиро 
меомӯзанд?” ва “чӣ тавр меомӯзанд?” аз саволи “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 зиѐд додан ҳам, азхудкунӣ наметавонад самарабахш 
бошад. 

Дар муносибати босалоҳият ба дониш, малака ва маҳоратҳои 
воқеии хонандагон диққати махсус дода мешавад. Салоҳиятҳо 
фаъолиятҳоеро, ки хонандагон дар натиҷаи омӯхтан аз худ 
мекунанд, нишон медиҳанд. Муҳим он аст, ки хонанда барои 
ифодаи андешаҳои худ ба мақсадҳои гуногун ва матнҳои 
сохторашон гуногун таҳия кунад. Агар ин амалро хонанда иҷро 
карда тавонад, ӯ метавонад мавзӯъҳои гуногунро нависад. 
Масалан, дар мавзӯъҳои “Модар”, “Баҳор” ҷумлаҳо нависад. Ин 
маънои онро надорад, ки мавзӯъҳо муҳим нестанд. Мавзӯъҳо 
ҳамчун восита барои ноил шудан ба салоҳият хизмат мекунанд. 

Барои муайян кардани он, ки оѐ хонанда салоҳиятҳоро аз худ 
кардааст ѐ не, барои ҳар салоҳият нишондиҳандаҳои он оварда 
мешаванд. Нишодиҳандаҳо маҷмӯи дониш, малака ва маҳоратҳое 
мебошанд, ки аз ноил шудан ба салоҳиятҳо дарак медиҳанд. 
Онҳо ба омӯзгор имкони мушоҳида ва арзѐбӣ карданро фароҳам 
оварда, нишон медиҳанд, ки то кадом андоза хонанда салоҳиятро 
аз худ кардааст. Тартиб додани рӯйхати пурраи нишондиҳандаҳо 
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барои баъзе салоҳиятҳо имконнопазир аст, шояд шумораи онҳо 
ба садҳо нишондиҳанда расад ва миқдори онҳо вобаста ба нуқтаи 
оғози инкишофи салоҳиятнокӣ ва вобаста ба сатҳи синф фарқ 
кунад. 

Дар гузашта самтҳои гуногуни раванди таълим (таҳия ва 
татбиқи нақшаи тақвимӣ) 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 мешавад, аммо ҳамзамон 
масъулияти онҳо барои беҳтар шудани дастовардҳои таълимии 
хонандагон зиѐд мегардад. Ин чунин маъно дорад, ки арзѐбии 
салоҳиятҳо қисми асосии ислоҳот маҳсуб меѐбад. 

Акнун барои омӯзгорон танҳо донистани мундариҷаи фан 
кифоя нест. Омӯзгорон бояд дар асоси таҷриба, омӯзиши 
методикаи таълим, азхудкунии назарияи таълим ва маълумот оид 
ба ҳар як хонандаи синф барои инкишоф додани салоҳиятҳои 
онҳо ва таъмини пешравӣ ҷараѐни таълимро ба роҳ монанд. 

Ба хусусиятҳои фардии хонанда диққат додан 
Стандарту барномаҳои нави таълим ташаккули натиҷаҳои 

таълимии ҳамаи хонандагонро новобаста ба қобилият ва вазъи 
иҷтимоӣ дастгирӣ менамоянд. Стандарт ва барномаи мазкур 
ақидаеро, ки тибқи он ба ҳамаи хонандагон талаботи ягона 
гузошта мешавад, дастгирӣ намекунад. Он ақидаеро дастгирӣ 
менамояд, ки дар он ҳар як хонанда дорои имкониятҳои 
мушаххас, инчунин дараҷаҳои гуногуни салоҳият аст. Омӯзгорон 
барои ташаккули натиҷаҳои таълими ҳар як хонанда аз ҷиҳати 
касбӣ ва ахлоқӣ масъуланд. 

Самаранокии таълим тавассути ташаккули натиҷаҳои 
таълимии тамоми аҳли синф муайян карда мешавад, на аз рӯйи 
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 тавонад. 
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Принсипҳои таълими самарабахш 
Таълим ҳамеша самарабахш мегардад, агар: 

 хонандагон дар заминаи дониш ва малакаи пешинаашон 
инкишоф ѐбанд; 

 хонандагон мақсади вазифаҳои таълимии гузошташударо 
дарк кунанд; 

 мақсади таълим барои хонандагон фаҳмо бошад; 

 вазифаҳои таълим мувофиқи қобилияти хонандагон таҳия 
шаванд; 

 раванди азхудкунии маводи таълим барои хонандагон 
шавқовар ва ҷолиб бошад; 

 барои азхудкунии маводи нави таълим ѐ малакаи нав ба 
хонандагон имконияти мувофиқи машқ кардан дода шавад; 

 омӯзгорон усули гуногуни таълимро ба мақсади таҳким 
ва мустаҳкам гардонидани донишу малакаи нав истифода 
баранд; 

 ҳам омӯзгор ва ҳам хонанда барои таълим масъулият 
дошта бошанд; 

 омӯзгорон усули 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 “оид ба чӣ фикр кардан”; 

 ҳама оид ба ҳаҷми донишу малакаашон ростқавл бошанд; 

 нокомӣ дар ҷараѐни таълим ҳамчун қисми таркибии он 
шинохта шавад; 

 омӯзгор раванди омӯзишро дарк кунад ва донад, ки 
таълим чӣ тавр бояд ба роҳ монда шавад ва онро доимо назорат 
кунад. 

 
Ташаккули малакаҳои фикрронӣ 
Дар низоми анъанавии таълим диққати асосӣ ба бозгӯйии 

дониш ва факту рақамҳо равона гардида, ба дарку таҳлили он 
вақти кам ҷудо мешуд. Низоми нави таълим диққати асосиро ба 
ташаккули фикронӣ равона мекунад. 
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Мо дараҷабандии қобилиятҳои маърифатиро дар нақшаи 
зерин мушоҳида карда метавонем: 
 

 
 

 
 
Фикронӣ тафаккурро пурра фаро мегирад, ки 

нишондиҳандаҳои он чунинанд: 

 таҳияи ақида дар асоси унсурҳои санҷидашуда ва 
боваринок, арзѐбӣ ва ҷавоб додан ба ақидаҳои дигарон; 

 санҷидани ақидаҳо ѐ вазъиятҳо аз нигоҳҳои гуногун, аз 
ҷумла, таҳлили назарҳои фарҳангҳои мухталиф; 

 таҳқиқи омилҳо ва ақидаҳо ба мақсади дарѐфти хулосаи 
мувофиқ; 

 истифодаи усули мухталифи тахайюлотӣ барои ҳалли 
масъалаҳо, махсусан, масъалаҳои ношинос ва мураккаб; 

 таҳия ва додани саволҳои мантиқӣ ва таҳлилӣ; 

 муайян намудани мавзӯъҳо ѐ ҳодисаҳо ва алоқаманд 
намудани донишҳои фаннӣ. 

Оид ба фикронӣ якчанд нуктаро бояд ба хотир гирифт: 
1. Бо вуҷуди барои хонандагон муҳим будани малакаҳои 

фикронӣ, арзѐбӣ ва санҷиши ин малакаҳо хеле мушкил аст. Аз ин 
лиҳоз, низоми арзѐбии мо бояд тағйир ѐбад. 

2. Таҳқиқот нишон медиҳанд, ки малакаи фикрронӣ маънои 
дар хотир нигоҳ доштани маълумотро надорад. Мақсади асосӣ 
таҳқиқи амиқи маълумот аст. 

 
Робитаи байнифаннӣ 
Ҳудудҳое, ки байни фанҳои мактабӣ эҷод шудаанд, қисман 

сунъиянд, аммо барои ташкили ҷараѐни таълим заруранд. Дар 
асл, шахс агар якчанд фанро дар робитаи байнињамї омӯзад, 
дониши хубтар мегирад.. Фанни “Алифбо ва матни ниѐгон” 
бештар дар алоқамандӣ бо фанҳои “забони тоҷикӣ” ва “адабиѐти 
тоҷик”, ҳамчунин таърих, география ва ғайра сурат мегирад. 

  

Эљод  

 кардан 

Арзѐбї 

 кардан 

Таҳлил 

 кардан 

Истифода 

 кардан 

 Фаҳмидан 
Ба хотир 

гирифтан 
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Шаклҳои фаъолият барои ба даст овардани салоҳиятҳо 
Маҳорати шинохтани ҳарфҳо 
Дуруст талаффуз карда тавонистани овозҳо ва ҳарфҳо. 

Донистани самти ҳаракат ва навишти ҳарфҳо. Донистани самти 
ҳатмии навиштани ҳарфҳо бо назардошти аломатҳо дар хат. 
Шинохтани шаклҳои пурра ва нопурраи ҳарфҳо. Донистани 
қоидаи пайвастшавии ҳарфҳо назар ба мансубияти онҳо ба 
гурӯҳҳои мунфасила (пайвастшаванда) ва муттасила 
(пайвастнашаванда). Донистани мавқеи ҳарфҳо дар калима. Ба 
эътибор гирифтани талаффузи хосси тоҷикӣ ҳангоми хондан ва 
навиштани калимаҳо. Озодона сохта ва навишта тавонистани 
калимаҳо ва ҷумлаҳо ба таври ихтиѐрӣ ѐ бо супориши омӯзгор. 
Гӯш кардани тавзеҳоти омӯзгор ва дар хотир нигоҳ дошта 
тавонистани онҳо. Бо садои шунаво қироат кардани матнҳои 
хурд бо риояи задаи мантиқӣ ва оҳанги сухан. Бе садо хондани 
матн ва дар хотир нигоҳ доштани мазмуни он. Аз тахтаи синф ѐ 
китоби дарсӣ дуруст кӯчонидани матн. Навиштани диктанд ва 
нома. 

 
Маҳоратҳои хаттӣ ва имлоӣ (азхудкунии воқеӣ) 
Босуръат, бехато ва хоно навиштан. Дарки тафовут, вижагиҳо 

ва умумияти алифбои арабӣ ва форсӣ. Чаҳор шакл доштани чанд 
ҳарфи истисноӣ дар хатти ниѐгон. Донистани тартиб, шакл ва 
номи ҳарфҳои арабиасоси тоҷикӣ. Азѐд намудани байтҳое, ки дар 
китоби дарсӣ муносиби шакл ва мазмуни ҳарфҳо оварда 
шудаанд. Таҳияи дафтари луғат. Моҳирона истифода намудани 
маводи тахтаи синф ва китоби дарсӣ ҳангоми иҷрои супоришҳои 
синфӣ ва хонагӣ. Истифодаи калима ва ҷумлаҳое, ки дорои 
мазмуни тарбиявӣ ҳастанд. 

 
Талаботи касби салоҳиятҳо барои хонандагоне, ки синфи 

VII-ро хатм мекунанд 
Пас аз анҷоми омӯзиши зинаи аввал хонанда бояд инҳоро 
донад ва фаҳмад: 
 алифбо, овозҳо, ҳарфҳо, ҳиҷо; 
 қоидаҳои ҳарфҳои мунфасила; 
 қоидаи ҳарфҳои муттасила; 
 талаффузи хосси ҳарфҳои арабӣ; 
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 шакл ва тарзи навишти ҳарфҳои истисноӣ; 
 номҳои адибон, бузургон ва қаҳрамонони муштарак. 
тавонад: 
 ҳифз намудани шакли дурусти калима ва ибора тавассути 

қувваи босира; 
 фаҳмидани сухани омӯзгор, ҳамсинфон; 
 бехато ва озодона қироат намудани матн; 
 риоя намудани аломатҳои китобат ва оҳанги сухан; 
 риояи маврид ва ҷойи гузоштани нуқта ҳангоми 

навиштани ҳарфҳои нуқтадор; 
 навиштани ҳаракатҳо дар ҷойи худ; 
 донистани ҷойи ҳаракатҳо дар мавриди нанавиштани 

онҳо; 
 донистани тафовути шаклии ҳарфҳои монанд; 
 риояи ҷузъиѐти хосси ҳарфҳои монанд ҳангоми 

навиштан; 
 рӯйнавис кардани калимаҳо ва гузоштани ҳарфҳои зарурӣ 

дар ҷойҳои холӣ; 
 рӯйнавис кардани ҷумлаҳо ва гузоштани калимаҳои 

зарурӣ дар ҷойҳои холӣ; 
 бо мисолҳо нишон дода тавонистани тарзи пайваст 

шудани ҳарфҳо; 
 навиштан ва муқоиса намудани калимаҳо, ибораҳо ва 

ҷумлаҳои бо хатти ниѐгон ва кириллӣ навишташуда; 
 муқоисаи овозҳои тоҷикӣ ва арабӣ аз нигоҳи талаффуз ва 

оҳангнокӣ; 
 истифода аз ҳузури омӯзгор ва ашхоси дигар ҳангоми 

иҷрои супориш; 
 шарм надоштан ҳангоми пурсиш; 
 танбалӣ ва камҳавсалагӣ накардан дар омӯзиш; 
 хуб донистани забони модарӣ бештар аз дигар забонҳо; 
 ҳавасманд сохтани дигарон ба омӯзиши хатти ниѐгон. 
 
Талабот ба ҳаҷми маводи таълимӣ 

 мувофиқати талаботи Стандарт ба ташаккули қобилияти 
зеҳнӣ, ҷисмонӣ ва малакаи хонандагон; 

 мувофиқати талаботи Стандарт ба ба ҳаҷми маводи 
таълим; 
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 интихоби маводи таълим ва мувофиқати он ба синну соли 
хонандагон: 

 мувофиқати мазмуни маводи таълим ба пешрафти 
иҷтимоию иқтисодӣ, илмию техникӣ ва талаботи ташаккули 
шахс; 

 ба ташаккули маънавии хонандагон равона намудани 
мазмуни маводи таълим. 

 
Методҳои омӯзиши фан 
Сохторӣ: граматтикӣ, аудиолингвистӣ; 
Амалӣ: такрор, ҳифзкунӣ; 
Методҳои фаъол: мустақим, пайдарпай, иртиботӣ, 

алоқамандкунӣ, 
ҳифзи беовоз, мустақил, талқин, табиӣ, ҳавасмандкунӣ, 

қироат, нақл, суҳбат, ҷустуҷӯ, мубоҳиса. 
 
Маслиҳатҳои методӣ барои омӯзгорони фанни «Алифбо 

ва матни ниѐгон» 
Омӯзгорони фанни «Алифбо ва матни ниѐгон» дар ҷараѐни 

таълим бояд ба чунин васоили дастурӣ ва методӣ такя кунанд: 

 Стандарти таълими фанни «Алифбо ва матни ниѐгон», ки 
талаботи барномаҳои таҳсилоти миѐнаи умумӣ, ташкили ҷараѐни 
таълиму тарбия, ҳаҷми сарбории ниҳоии таълимӣ, дараҷаи 
омодагии хонандагон ва ҳамчунин меъѐрҳои баҳогузории 
натиҷаҳои таълимии онҳоро дарбар мегирад; 

 нақшаи таълим; 

 барномаи таълим; 

 қоидаҳои баргузор намудани аттестатсияҳои хонандагон 
дар ҷараѐни азхудкунии барномаҳои таҳсилоти миѐнаи умумӣ, 
ки аз тарафи Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон 
тасдиқ шудааст; 

 меъѐрҳои беҳдоштӣ ва қоидаҳои гигиение, ки дар робита 
ба сохтор, мазмун ва ташкили ҷараѐни таълиму тарбия дар 
муассисаҳои таҳсилоти миѐнаи умумӣ муқаррар ва аз тарафи 
Вазорати тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ шудаанд. 

Барои ҳар як соли хониш нақшаи тахминии тақвимӣ 
роҳандозӣ карда мешавад. Дар зарурат омӯзгорони фанни 
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«Алифбо ва матни ниѐгон» вобаста ба шароити муассисаи 
таҳсилоти миѐнаи умумӣ метавонанд соатҳои таълимиро бо 
салоҳдиди хеш ба мавзӯъҳо тақсим намоянд. 

Бо мақсади баланд бардоштани сифати фаъолияти илмию 
методӣ ва таълимӣ тавсия дода мешавад, ки бо назардошти 
шароити маҳал нақшаи дурнамои омӯзиши фанро таҳия созанд 
ва татбиқи онро ташкил намоянд. 

Омӯзгорони фанни «Алифбо ва матни ниѐгон» вазифадор 
карда мешаванд, ки хонандагонро ба муоширати фарҳангӣ омода 
созанд ва ба фаъолияти касбии ояндаи онҳо замина гузоранд. 

Вазифаи асосии такмили ҷараѐни омӯзиши “Алифбо ва 
матни ниѐгон” ташаккули омодагии омӯзгорон барои анҷоми 
фаъолиятҳои иртиботӣ мебошад. Бо мақсади ташаккули нутқи 
хаттӣ ва шифоҳии хонандагон ба омӯзгорон тавсия дода 
мешавад: 

 маводи таълим тавре интихоб гардад, ки на танҳо манбаи 
иттилоот, балки намунаи олии нутқи дуруст ва возеҳ ба шумор 
равад; 

 баланд бардоштани фарҳанг ва маҳорати нутқи хаттию 
шифоҳии хонандагон, риояи мантиқ, балоғати нутқ ва ҳусни 
баѐн; 

 истифодаи хониши ифоданок ҳамчун яке аз роҳҳои 
ташаккули маҳорати нутқи шифоҳӣ ва воситаи дарки мантиқии 
мазмуни матн; 

 ба роҳ мондани фаъолияти мунтазам барои ғанисозии 
захираи луғавии хонандагон; 

 ба хонандагон ѐд додани роҳҳои истифодаи китоб, 
роҳнамову донишномаҳо ва манбаъҳои электронӣ; 

 ташаккули маҳорати тасвир, васф, қиѐс, таҳлил, 
суҳбатороӣ, мубоҳиса, далеловарӣ, хулосабардорӣ ва ҷамъбаст-
кунии хонандагон ба таври хаттӣ ва шифоҳӣ. 

Раҳѐфтҳои навини омӯзиши “Алифбо ва матни ниѐгон” сатҳи 
баланди омодагии касбӣ ва иттилоотии омӯзгорон, корбасти 
самарабахши навгониҳои омӯзиширо тақозо менамояд, то ки 
омӯзиши фан бо низоми таълими мавҷуда дар ҳоли ҳамоҳангӣ 
қарор дошта бошад ва донишҳои андӯхташуда мавриди 
истифодаи судбахш қарор бигиранд. 
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Омӯзгори фанни «Алифбо ва матни ниѐгон» вазифадор аст: 
 фаъолияти хаттии худро комилан бо хатти ниѐгон ба роҳ 

монад. Ҳангоми фаъолияти шифоҳӣ дар мавридҳои алоҳида аз 
методи муқоиса бо хатти кириллӣ истифода барад; 

 ҳангоми анҷоми корҳои хаттӣ, чи дар дафтарҳои корӣ ва 
чи дар тахтаи синф ва чи дар тахтаи электронӣ, ба истифодаи 
маҳоратҳои эҷодии хонандагон мусоидат намояд; 

 ба хонандагон имкон диҳад, то ки супоришҳои 
иҷронамудаи ҳамдигарро бисанҷанд; 

 кӯшиш намояд, то ки хонандагон ғалатҳояшонро 
худашон ѐфта, ислоҳ кунанд; 

 ба хонандагон имкон диҳад, то ки ғалатҳои ҳамдигарро 
ѐфта, ислоҳ намоянд; 

 имкон диҳад, то ки хонандагон вазифаи хонагиро 
эҷодкорона иҷро кунанд. 

Вазифаи хонагӣ бояд бо назардошти қобилияту истеъдоди 
синнусолии аҳли синф интихоб шавад. Омӯзгор метавонад бо 
назардошти вазъи ҳақиқи сатҳи дониши хонандагон вазифаҳои 
иловагӣ таҳия кунад. 

Дар ҳар як муассисаи таҳсилоти миѐнаи умумӣ бояд 
синфхонаи «Алифбо ва матни ниѐгон» бо назардошти воситаҳои 
иттилоотиву иртиботӣ, маводи аѐнӣ ва электронӣ ташкил ва 
муҷаҳҳаз карда шавад. 

Барои иҷрои супоришҳои синфӣ ва хонагӣ дар дарсҳои 
фанни «Алифбо ва матни ниѐгон» дафтарҳои миѐнаҳаҷми 
ростхат зарур дониста мешаванд. Истифодаи дафтарҳои 
расмкашӣ ва асбоби хаткаш ва варақҳои махсус дар дарсҳои 
хушнависӣ бо дастури устоди хушнавис иҷоза дода мешавад. 

Хонандагон бояд бидуни истифодаи хатти курсӣ калима ва 
ҷумлаҳоро рост ва беғалат навишта тавонанд. 

Доштани луғатномаҳои ҷайбӣ барои ҳар як хонанда шарт ва 
зарур аст. 

Калимаҳо, ҷумлаҳо ва байту ҳикматҳо дар баѐз ва луғатҳои 
ҷайбӣ бояд бо ҳуруфи ниѐгон навишта шаванд. 

Рӯйи дафтарҳои кории фанни «Алифбо ва матни ниѐгон» ба 
таври ҳатмӣ бояд бо ҳуруфи ниѐгон пур карда шавад. 

Саҳифаҳои дафтари синф низ бояд қисман бо ҳуруфи ниѐгон 
хонапурӣ карда шаванд: рақами тартиби саҳифа, номи фан, ному 
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насаби омӯзгор, таърихи рӯз, рӯйхати аҳли синф (бо хатти 
расмии давлатӣ), мавзӯи дарс, гузоштани баҳо, супориши 
вазифаи хонагӣ (бо алифбои ниѐгон). 

Баҳое, ки дар дафтари синф гузошта мешавад, фавран дар 
рӯзномаи хонанда гузаронида шавад ва он ҳам бо рақамҳои 
арабиасос. 

Агар фикру дархостеро омӯзгор барои падару модарон ба 
таври хаттӣ тавассути хонанда ирсол кардан хоҳад, метавонад, ки 
онро бо хатти ниѐгон нависад. Падару модарон агар хонда 
натавонанд, ҳатман фарзандашон онро барояшон мехонад, ки ин 
дорои аҳаммияти таълимӣ ва тарбиявӣ аст. 

Бо мақсади ҳавасмандсозии хонандагон метавон озмун-
бозиҳои грамматикӣ ва озмунҳои хушнависӣ ташкил намуд. 
Ғолибонро бо нусхаҳои хушсифати осори адибони классикӣ ва 
муосир ва намунаҳои олии хушнависӣ сарфароз кардан ниҳоят 
муҳим аст. Ташкили китоби «Хушнависон» дар синф низ дорои 
аҳаммияти хос аст. 

Иттиҳодияи омӯзгорони фанни «Алифбо ва матни ниѐгон» 
(дар сатҳи ноҳия ва шаҳр) бояд ба ҳаллу фасли масоили зер 
аҳаммияти махсус диҳад: 

 ташкили шароити мувофиқ барои омӯзиши фан; 
 ташкил ва ба роҳ мондани дарсҳои кушоди намунавӣ; 
 истифодаи роҳу равишҳои сермаҳсул дар дарсҳо; 
 истифодаи равишҳои иртиботии ислоҳи ғалатҳои 

хонандагон; 
 корбурди навгониҳои иттилоотиву технологӣ; 
 нақши корҳои ғайрисинфию ғайримактабӣ дар 

ҳавасмандии хонандагон ҷиҳати омӯзиши фан; 
 нақши фаъолияти назоративу санҷишии омӯзгор дар 

фарогирии маводи таълим: 
 истифодаи маҳоратҳои эҷодии хонандагон дар равиши 

дарсҳо; 
 ташкили озмуни иншои беғалат; 
 ташкили маҳфили «Хушнависон»; 
 истифодаи методҳои муассири кор бо хонандагони 

сустхон. 
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Роҳҳои ташкили кори мустақилонаи хонандагон 
 
Талаботи асосии ҷамъият ба мактаби имрӯза ташаккули 

шахсиятест, ки масоили илмӣ, истеҳсолӣ ва иҷтимоиро 
мустақилона ва эҷодкорона ҳал намуда, дорои тафаккури 
интиқодӣ, назари шахсӣ, талош барои омӯзиш ва мустақилияти 
эҷодӣ бошад. 

Яке аз роҳҳои дастрас ва самарабахши баланд бардоштани 
сифати дониш ва саъю талоши хонанда ташкили фаъолияти 
мустақилонаи ӯст. Он дар сохтори дарси ҳозиразамон мақоми 
муайян ва хоссеаро ишғол мекунад, зеро хонанда танҳо дар 
ҷараѐни фаъолияти омӯзиши мустақилона метавонад дониши 
амиқ ва зарурӣ ба даст орад, салоҳиятҳои истифодаи донишҳои 
азхудшударо такмил диҳад. 

Ташкили фаъолияти мустақилонаи хонандагон ва мудирияти 
он масъулияти муҳим ва мураккаби ҳар як омӯзгор дониста 
мешавад. Тарбияи серталошӣ ва мустақилиятро бояд ҳамчун 
ҷузъи таркибии омӯзишу парвариш баррасӣ намуд. 

Дар робита бо ташаккули фаъолияти мустақилонаи 
хонандагон ҳамбастагии ду масъалаи муҳимро набояд фаромӯш 
кард. Аввалан, хонандагон бояд қобилияти дарки мустақилонаро 
аз худ кунанд ва донишҳоро ба таври мустақилона фаро 
бигиранд ва ҷаҳонбинии хешро вусъат бахшанд. Сониян, 
малакаву маҳоратҳоро дар амалия мустақилона истифода карда 
тавонанд. 

Фаъолияти мустақилона худнамойӣ нест, балки он воситаи 
саъйу талош барои ба даст овардани дониши амиқ ва мустаҳкам, 
воситаи ҳавасмандӣ, санҷиши салоҳиятҳои истифодаи амалии 
дониш ва истеъдодҳои шахсӣ ба шумор меравад. Дар ҷараѐни 
омӯзиш хонанда бояд ба сатҳи муайяни мустақилият бирасад, то 
тавонад дар ҳолатҳои гуногун мушкилоти хешро ҳал намояд. 

Аз ин рӯ, роҳҳои такмили дарс аз ҳисоби истифодаи шаклу 
равишҳои муассир, баланд бардоштани сатҳи маҳоратҳои 
методии омӯзгорон, парҳез кардан аз шакли қолабии ташкили 
ҷараѐни омӯзиш ва ба ҷойи он истифодаи воситаҳои техникиву 
аѐнӣ ва навгониҳои омӯзиш бояд дар маркази таваҷҷуҳи 
масъулини омӯзишу парвариш қарор дошта бошад. 
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Комѐбиҳои омӯзиш ба таври воқеӣ ба он шароите вобаста 
аст, ки омӯзгор ҷиҳати ташаккулу рушди мустақилият барои 
хонандагони хеш муҳайѐ намудааст. Воқеан, бояд чунин як 
шароите фароҳам оварда шавад, ки ба таъмини фаъолияти 
мустақилонаи хонандагон дар раванди омӯзиш, расидан ба 
дастовардҳои дилхоҳ ва истифодаи онҳо дар ҳаѐти воқеӣ 
мусоидат намояд. 

Дар замони муосир аҳамияти ташкили фаъолияти 
мустақилонаи хонандагон бамаротиб афзудааст ва ҳам нақши он 
дар раванди омӯзишу парвариш бештар ба назар мерасад. Ин 
мавзӯъ талаботи навинеро дар баробари ташкили раванди 
омӯзишу парвариш пеш мегузорад ва боиси корбурди васоити 
бешумори методию тарбиявӣ гардидааст. 

Фаъолияти мустақилонаи хонандагон ба баланд бардоштани 
сифати таълим, малакаю маҳоратҳои ҳатмӣ, қобилиятҳои зеҳнию 
ҷисмонӣ ва, дар маҷмӯъ, барои ташаккули салоҳиятҳо мусоидат 
менамояд. Кори мустақилона дар рушди мустақилии хонанда 
ҳангоми дарс ва таҳкими он дар шароити гуногун нақши муҳим 
дорад. Дар робита ба ин ба мавқеи роҳбарикунандаи омӯзгор аз 
дидгоҳи дигар бояд назар кард. Кори мустақилона воситаи 
таълим ба шумор меравад. 

 
Таъминоти методӣ ва иттилоотии фан 
Асоси таъминоти пурраи методӣ ва иттилоотии таълими 

фанни «Алифбо ва матни ниѐгон»-ро васоити омӯзишие ташкил 
медиҳанд, ки дар ҷараѐни омӯзишу парвариш мавқеи муҳим 
доранд. Вазифаҳои таълимию тарбиявии васоити таълим ҳамчун 
ҷузъи раванди таълиму тарбия аз инҳо иборатанд: 

 Баланд бардоштани сатҳи аѐният, инчунин дастрасии 
маводи таълим ба хонанда, ки бе истифодаи васоити таълим 
душвор аст; 

 Ҳосил намудани қаноатмандии ҳар чи бештар аз рушди 
фаъолияти маърифатии хонандагон; 

 Пайдо намудани манбаъҳои иттилоотие, ки ба сарфа 
намудани вақти асосӣ мусоидат менамоянд ва ба ин восита барои 
фаъолияти эҷодӣ шароит фароҳам меоранд; 

 Истифодаи васоити идораи фаъолияти маърифатии 
хонандагон аз тарафи омӯзгорон. 
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Интихоб ва истифодаи васоити таълим ба таври маҷмӯӣ бо 
дарназардошти хусусиѐт ва ҷузъиѐти ҷараѐни таълим амалӣ 
карда мешавад. 

Санади асосӣ барои коркарди васеи таъминоти методӣ ва 
иттилоотии фанни «Алифбо ва матни ниѐгон» барномаи таълимӣ 
ба шумор меравад, ки мазмуни ҷараѐни таълимро мувофиқи 
талаботи истеҳсолоти имрӯза ва пешрафти илмию техникӣ 
нисбат ба тарбияи мутахассисони баландпоя муайян менамояд. 

Маҷмӯи васоити таълим бояд мазмунии асосии маводи 
барномаро комилан фаро бигирад. Таъмини васеи методиву 
иттилоотӣ ҳаминро дар назар дорад, ки омӯзиши ҳар як мавзӯи 
барномаи таълим бояд бо васоити зарурии таълим анҷом дода 
шавад. 

Тақвияти методии ҷараѐни омӯзишу парвариш бо 
дарназардошти афзалиятҳои тарбиявӣ ва ҳолатҳои таълимӣ 
интихоби васоити муносиби омӯзишро пешниҳод менамояд. 

Ҳадафи таъминоти методию иттилоотии ҷараѐни омӯзиши 
фанни «Алифбо ва матни ниѐгон» тақозо тақозо мекунад, ки 
васоити таълим фаъолияти пурсамари омӯзандагии омӯзгор ва 
фаъолияти омӯзишиву маърифатии хонандаро дар ҳама зинаҳои 
ҷараѐни таълиму тарбия (ҳангоми шиносоӣ бо маводи 
омӯхташаванда, ҳангоми мустаҳкамкунӣ ва такмили донишу 
малака ва ҳангоми истифодаю назорати онҳо) таъмин намояд. 

Раванди омӯзиши “Алифбо ва матни ниѐгон” се вазифаи 
асосӣ – таълим, тарбия ва инкишофро дар бар мегирад. Таъмини 
васеи методиву иттилоотии раванди таълиму тарбия ҳангоми 
омӯзиши фанни «Алифбо ва матни ниѐгон» истифодаи 
самараноки ҳама гуна вазифаҳои васоити таълимро дар назар 
дорад. 

Системаи таъминоти методиву иттилоотии фан иборат аст аз: 
 Асноди таълимӣ: нақшаи таълим, барномаи таълим, 

маҷмӯи нақшаҳои оянда, нақшаи тақвимӣ, нақшаи дарсҳо, 
васоити аѐнии ѐрирасон ва феҳристи адабиѐти иловагии зарурӣ. 

 Васоити таълимӣ барои хонанда: китоби дарсӣ, дастури 
омӯзиш, роҳнамо, маҷмӯаи машқу супоришҳо барои кори 
мустақилона, роҳнамо барои иҷрои супоришҳои эҷодию амалӣ, 
сармашқ. 
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 Васоити таълимӣ барои дарс: маводи аѐнии табиӣ, 
васоити техникии таълим, таҷҳизоти намойишдиҳӣ, дастгоҳи 
барномарезии таълим. 

 Васоит барои омӯзгор: методикаи хусусии таълими фан, 
коркарди методии мавзӯъҳои барнома. 

 

Равиш ва тартиби арзѐбии салоҳиятҳо 
Дар баробари истифода аз низоми анъанавии баҳогузорӣ ба 

сатҳи дониш, маҳорату малака ва салоҳиятҳои хонандагон дар 
таълими “Алифбо ва матни ниѐгон” низоми бисѐрхолаи арзѐбии 
салоҳиятҳо низ пешниҳод мешавад. Дар низоми анъанавӣ фақат 
сатҳи дониш баҳогузорӣ мешавад, низоми нав тақозо мекунад, ки 
баҳои умумӣ инъикоскунандаи маҷмӯи маҳоратҳои зеҳнӣ, 
равонӣ, отифӣ (нармдилӣ) ва касбии хонанда бошад. Баҳои 
умумӣ аз маҷмӯи баҳоҳое таркиб меѐбад, ки ба таври алоҳида ба 
ҳама навъи фаъолияти хонанда (иштироки фаъолона дар дарсҳо, 
иҷрои вазифаю супоришҳои хонагӣ ва иловагӣ, муносибат бо 
ҳамсинфон ва омӯзгорон, ташаккули шахсият, ҳисси масъулият, 
рафтор, иштирок дар корҳои беруназсинфӣ, дараҷаи азхудкунии 
барномаи таълим) таркиб меѐбад. Аз тарафи дигар, баҳои умумӣ 
бояд ҷузъитарин тафовутро дар байни хонандагони аз рӯйи 
нишондодҳои болоӣ хеле наздик низ инъикос намояд. Яъне, дар 
низоми нав дар байни хонандагоне, ки аз рӯйи низоми анъанавӣ 
дар як сатҳ қарор доранд (масалан, ҳамаи онҳое, ки баҳои “4” 
доранд), низ тафовут гузошта мешавад. 

Аз низоми нави арзѐбӣ, ки садхола аст, дар ҷараѐни таълим 
истифода мешавад, вале баҳои умумии хонанда вобаста ба 
талаботи муқаррароти ҷорӣ ба навъи зарурӣ (панҷхола, калимагӣ, 
ҳарфӣ, даҳхола) баргардонида мешавад. Аз чунин навъи 
баҳогузорӣ дар баъзе литсейу гиназияҳо истифода мекунанд. Дар 
ин низом ба ҳар як холи низоми анъанавӣ 20 хол рост меояд. Аз 
ин ҷо, чунин баробариро ба назар гирифтан лозим аст: 1 = 1-20, 2 
= 21-40, 3 = 41-60, 4 = 61-80, 5 = 81-100. ). Ба ибораи дигар, 
ҳудуди баҳои ғайриқаноатбахш (як ва ду аз 0 то 40, ҳудуди баҳои 
қаноатбахш (се) 41 – 60, баҳои хуб (чор) 61 – 80 ва баҳои аъло 
(панҷ) 81 – 100 мешавад. Ҳамин тариқ, шкалаи мутобиқати 
холҳои низоми навро бо низоми анъанавӣ чунин тасвир кардан 
мумкин аст: 
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Низоми 
анъанавӣ 

Низоми 
садхола 

Калимагӣ Ҳарфӣ Даҳхола 

1 – 2 0 – 40 Ғайриқаноатбахш F 1 

 
3 

41 – 47  
Қаноатбахш  
 

C- 2 

48 – 54 C 3 

55 – 60 C+ 4 

 
4 

61 – 67  
Хуб 
 

B- 5 

68 – 74 B 6 

75 – 80 B+ 7 

 
5 

81 – 87  
Аъло 
 

A- 8 

88 – 94 A 9 

95 – 100 A+ 10 

 
Табиист, ки тарзу усули баҳогузорӣ дар низоми нав бевосита 

ба хусусиятҳои фанни мактабӣ вобаста аст. Аз ин рӯ, масъалаи 
муҳими дигар муайян намудани беҳтарин ва дар айни замон 
содатарин роҳу усулҳои баҳогузорӣ ба ҳар фанни мактабист. 
Роҳи интихобкарда бояд тавре бошад, ки натанҳо барои 
мутахассис ва омӯзгор, балки барои худи хонанда ва падару 
модари ӯ низ равшану фаҳмо бошад. Маҳз дар ҳалли ин масъала 
нақши китоби дарсӣ ба миѐн меояд. 

Аввалан, низоми нави баҳогузорӣ на танҳо сатҳи дониш, 
балки маҳорати шахсӣ (иҷрои вазифаи хонагӣ), ҳисси 
масъулиятшиносӣ (давомот) ва рафтору одоби хонандаро низ ба 
назар мегирад. Аз ин ҷост, ки ҳар мавзӯи китоби дарсӣ, ки барои 
як соати таълимӣ пешниҳод мегардад, бояд қисмати вазифаи 
хонагӣ бо супоришҳои мушаххасро низ дошта бошад. 

Сониян, дар китоби дарсӣ пас аз ҳар чанд мавзӯъ, ки дар 
маҷмӯъ як қисмати барномаи таълимро дар бар мегирад, 
санҷишу супоришҳои гуногун, аз ҷумла, тестҳо оварда шаванд. 
Супоришҳо ва тестҳо тавре гузошта мешаванд, ки ба ҳар қисмати 
кор миқдори муайяни хол ҷудо мешавад. 

Тартиби баҳогузорӣ дар ин низом чунин сурат мегирад: 
1. Пас аз ҳар чор-панҷ мавзӯъ дарси санҷишу тест пешниҳод 

мешавад. Он аз ду қисм – диктант (кори хаттӣ) ва саволҳои тестӣ 

иборат аст. Матни диктантҳо барои синфи 7 метавонад аз 25 ва 

баъдтар аз 50 калима ѐ бештар аз он (ғайр аз калимаҳои 

такроршуда ва ѐридиҳанда) иборат бошад. Агар матни диктант аз 

25 калима иборат бошад, чунин маъно дорад, ки ҳар як калима 
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имкони гирифтани 2 холро фароҳам месозад. Яъне, баҳои умумӣ 

на аз рӯйи миқдори хатоҳо, балки ба ҳаҷми кори анҷомгирифта 

гузошта мешавад. Ба ибораи дигар, барои ҳар як калимаи хато 

навишташуда аз маҷмӯи умумии холҳои диктант (50) 2 холро 

тарҳ намудан лозим аст. Масалан, агар хонанда дар диктант ба 

панҷ иштибоҳ роҳ дода бошад, баҳои ӯ (50 – 10) ба 40 баробар 

мешавад. 

2. Барои тест саволҳои гуногун вобаста ба мавзӯъҳои 

гузашта пешниҳод мешавад. Шаклу усулҳои пешниҳоди тестҳо 

низ метавонад гуногун бошад. Миқдори умумии холҳои 

саволҳои тестӣ ҳадди аксар 20 холро ташкил медиҳад. Барои ҳар 

хато аз ин ҳисоб миқдори муайяни холҳо кам карда мешавад. 

Масалан, агар хонанда дар интихоби ҷавобҳои саволҳо, ки 

миқдори умумии онҳо аз 10 иборат аст, ба се иштибоҳ роҳ дода 

бошад, ӯ соҳиби (20 – 6) 14 хол мешавад 

3. 30 холи боқимонда барои иштирок дар дарсҳо (давомот), 

иҷрои вазифаҳои хонагӣ ва рафтори хонанда (барои ҳар кадом 

навъи фаъолият - даҳхолӣ) гузошта мешавад. Ҳисоби холҳо 

барои давомот чунин сурат мегирад: миқдори холи умумӣ (10)-

ро ба миқдори соатҳои таълимӣ дар давраи муайян (тестӣ) 

тақсим мекунем ва арзиши иштирок дар ҳар як дарсро меѐбем. 

Масалан, агар санҷиш пас аз 5 соати таълимӣ баргузор гардад, ин 

чунин маъно дорад, ки хонанда барои иштирок дар ҳар дарс 

соҳиби 2 хол мешавад. Ҳамин тариқ, агар хонанда аз 5 дарс дар 

яктояш иштирок накарда бошад, соҳиби 8 хол мешавад. Барои 

иҷрои вазифаҳои хонагӣ ва рафтор низ чунин амалро иҷро 

мекунем. Агар хонанда дар ин муддат як бор вазифаи хонагиро 

иҷро накарда бошад, ӯ соҳиби 8 хол мешавад. Ниҳоят, агар 

хонанда тартибу интизомро дар ин давра як маротиба вайрон 

карда бошад, соҳиби 8 хол мегардад. 

Ҳамин тариқ, дар мисоли додашуда баҳои умумии хонанда 

аз ҳар санҷишу тест ба ин тариқ ташаккул меѐбад: диктант – 40 

хол, саволҳои тестӣ – 14 хол, давомот – 8 хол, иҷрои вазифаи 

хонагӣ – 8 хол, рафтор – 8 хол, дар маҷмӯъ – 78 хол, ѐ худ, тибқи 

низоми ҷорӣ баробари 4 аст. Бартарии ин низом дар он аст, ки 
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дар сурати баҳои якхела (4) гирифтани якчанд хонанда (65, 69, 

72, 76...) низ сатҳи дониши онҳо дақиқтар ифода меѐбад. 

Зимнан, хонандагон барои ба даст овардани холҳои 

аздастрафта бо роҳи сабақгардонӣ метавонанд онҳоро барқарор 

кунанд. Масалан, хонандае, ки дар дарс иштирок надошт, бо 

пешниҳоди иҷрои вазифаи хонагӣ ва саволу ҷавоб оид ба мавзӯи 

дахлдор метавонад холҳои муайян (вобаста ба сатҳи тайѐрии 

мустақилона) ба даст орад. 

Матни диктантҳо намунавӣ буда, омӯзгор метавонад худаш 

низ чунин матнҳо тартиб диҳад ѐ аз манбаи дигар интихоб кунад. 

Тестҳо низ дар шаклҳои гуногун пешниҳод мешаванд. 

Умуман, бояд зикр кард, ки маънои “тест” аслан санҷиш аст. 

Мутаассифона, онро аксаран ба маънои танг мефаҳманд ва дар се 

ѐ чор намуд маҳдуд мекунанд. Барои намуна мо як дарси 

санҷишу тестро меорем: 

 

Қисмати якум. Имло (диктант): 

(Ин матни намунавии диктант аст. Омӯзгор метавонад 

матнро худаш тартиб диҳад. Матн каме бештар аз 25 калима 

аст (ғайр аз калимаҳои такроршуда ва ѐридиҳанда). Барои ҳар 

калимаи нодуруст навишташуда ду хол аз 50 кам карда мешавад 

(унвони матнро дар тахтаи синф нависед). Аломатҳои китобат 

ба гурӯҳи хатоҳо дохил намешаванд):  

 

 ! دَ تا تشىُ یکی تگُ

از حکیمی پرسیدود، چرا شىیدن تو از گفته زیادی است؟ گفت: "زیرا کً 

 ، می شىو." یک زبان، یعىی دو چىدان کً میگوي  اود مرا دو گوش دادي

 و زبان تو یکی، گوش تو دو دادود 

 و یکی بیش مگوی.  یعىی کً دو بشىو

 طوسی(  رالدیه یوص« اخلق واصری»)از 

 
Қисмати дуюм. ТЕСТ (барои санҷиши мавзӯъҳои имлои бандаки 

изофӣ ва артикли номуайянӣ) 

 



49 

1. Имлои бандаки изофиро ба ѐд оред ва дуруст ѐ нодуруст 

будани тарзи навишти ибораҳои додашударо бо аломати √ 

муайян кунед. Барои ҳар ҷавоби дуруст 1 хол дода мешавад:  

 

нодуруст дуруст ибора 

 تختی تلىذ  

 عسل شسریه  

 آرزَی مادر  

 دیذار دَست  

 کٌُی پامیر  

 دعا پیران  

 دریای زرفشان  

 طُطیی گُیا  

 ٌای ایراویزتان  

 کُچٍی َسیع  
 

2. Имлои артикли номуайяниро ба ѐд оред ва дуруст ѐ 

нодуруст будани тарзи навишти калима ва ибораҳои 

додашударо бо аломати √ муайян кунед. Барои ҳар ҷавоби 

дуруст 1 хол дода мешавад:  
 

нодуруст дуруст калима/ибора 

 پسر داوایی  

 دختر زیثای  

 داوشمىذي  

 شاي عادلی  

 یجُان  

 چً دویایی!  

 عجة ٌُای!  

 ایافساوً  

 یپرَاوً  

 یار دلجُی  
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Қисмтати сеюм: Барои иштирок дар дарсҳо, рафтору одоб 

ва иҷрои вазифаҳои хонагӣ дар маҷмӯъ ҳадди аксар 30 хол ҷудо 

намуда, баҳои ҳар хонандаро аз рӯйи низоми садхола муайян 

кунед. 

Бо ин тарзи пешниҳодшуда худи хонанда, падару модари ӯ 

ва ҳар ҳамсинфи дилхоҳ низ баҳои ҳақиқиро муайян карда 

метавонад. Дар натиҷа, дар низоми баҳогузорӣ шаффофият ва 

адолат барқарор шуда, ҳама гуна ҳодисаҳои номатлуби дахолати 

шахс ба баҳо аз байн меравад.  

Ҳамин тариқ, дар ҳар давраи рейтингӣ (чоряк) се санҷишу 

тест баргузор мегардад. Баҳои рейтинг (чоряк) аз рӯйи ҷамъбасти 

се-чор санҷиш (масалан, (85+76+82):3=81, ѐ худ 5, аъло, А-) 

муайян мегардад. Баҳои нимсолаи якум аз рӯйи ҳисоби миѐнаи 

ду рейтинги гузашта ва, ниҳоят, баҳои солона аз рӯйи натиҷаҳои 

нимсолаҳо ҳисоб карда мешавад.  

Чунин тарзи ба роҳ мондани татбиқи низоми нави 

баҳогузорӣ аз чанд ҷиҳат афзалият дорад.  

Якум, шарт нест, ки ҳаҷми дафтари синф ба маротиб калон 

карда шавад, кофист, ки барои ҳар як фан як саҳифаи иловагӣ 

барои қайдҳои махсуси омӯзгор (санҷиши вазифаи хонагӣ, 

сабақгардонӣ ва ғ.) илова гардад. Дар дафтари синф ҳар рӯз қайд 

кардани холҳо низ зарурат надорад. Дар он мисли ҳамеша 

давомот (ҳозиру ғоиб будани хонанда) ва ҳамчунин ҳодисаҳои 

вайрон кардани қоидаҳои тартибу низом қайд карда мешаванд.  

Сониян, омӯзгор ба эҷодкорӣ ташвиқ мешавад – ӯ метавонад 

матнҳои кори хаттӣ, аз ҷумла, диктантҳоро худаш интихоб 

кунад, вобаста ба мавзӯъҳои дарсӣ саволҳои тестӣ тартиб диҳад.  

Пурсиши мавзӯи дарс ва вазифаи хонагӣ ҳар рӯз ба таври 

маъмулӣ сурат мегирад, аммо иҷрои вазифаҳои хонагӣ (сифати 

кор) дар як давраи санҷишӣ, яъне пас аз ҳар панҷ-шаш соати 

дарсӣ санҷида мешаванд.  

Чунин тарзи муносибат ба низоми нави баҳогузорӣ, аз як 

тараф, муҳити ҳақиқии мусобиқаву пешравиро таъмин 

мегардонад, аз тарафи дигар, имкон медиҳад, ки пешрафти 

хонанда бо муқоисаҳои дастовардҳои худаш муайян гардад 

(масалан, хонанда дар як марҳила соҳиби 46 хол, дар марҳилаи 
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дигар соҳиби 53 хол шавад, ин аллакай пешравӣ ва шойистаи 

таҳсин аст, ҳарчанд, ки ҳар ду баробари баҳои “се” аст). Ин 

омилҳо дар ниҳояти кор ба беҳтар шудани сатҳи сифати дониши 

азхудшуда мусоидат менамояд.  

Нақшаи намунавии пешниҳоди матнҳо барои диктант ва 

таҳияи саволҳои тестӣ ва ҳисоби холҳо барои онҳо чунин аст: 

 

Барои диктантҳо:  
Миқдори калима 

дар диктант 
Миқдори хол 
барои ҳар як 

калима 

Ҳадди аксари 
имконпазири холҳо 

25 2 50 
50 1 50 
75 0,67 50 
100 0,5 50 

 
Барои саволҳои тестӣ: 

Миқдори саволҳо 
дар тест 

Миқдори хол 
барои ҳар як 

ҷавоби дуруст 

Ҳадди аксари 
имконпазири холҳо 

4 5 20 
5 4 20 
10 2 20 
20 1 20 
40 0,5 20 
50 0,4 20 

 
Арзѐбии рейтингӣ (чорякӣ) аз рӯйи ҷамъбасти баҳоҳои 

санҷишҳо ва баҳоҳои нимсола ва солона ҳам аз рӯйи ҷамъбасти 
баҳоҳои рейтингҳо (чорякҳо) ва ҳам аз рӯйи санҷишҳои ниҳоии 
нимсола ва солона ташаккул меѐбад. Онро ба тариқи намуна 
чунин нишон додан мумкин аст:  

Нимсолаи якум: 
Баҳоҳои санҷишӣ дар ҷараѐни таълим : 1 = 84, 2 = 88, 3 = 92, 

баҳои рейтинг (чоряк)-и 1 = (84+88+92):3=264:3=88, ѐ худ “5”: 
Баҳоҳои санҷишӣ дар ҷараѐни таълим: 1 = 86, 2 = 90, 3 = 94, 

баҳои рейтинг (чоряк)-и 2 = (86+90+94):3 = 270:3 = 90, ѐ худ “5”; 
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Баҳои санҷиши ҷамъбастии нимсолаи якум = 96.  
Баҳои умумии нимсолаи якум: (88+90+96):3=274:3=91, ѐ худ 

“5”.  
Нимсолаи дуюм:  
Баҳоҳои санҷишӣ дар ҷараѐни таълим: 1 = 78, 2 = 86, 3 = 94, 

баҳои рейтинг (чоряк)-и 3 = (78+86+94):3=258:3=86, ѐ худ “5”: 
Баҳоҳои санҷишӣ дар ҷараѐни таълим: 1 = 90, 2 = 92, 3 = 94, 

баҳои рейтинг (чоряк)-и 4 = (90+92+94):3 = 276:3 = 92, ѐ худ “5”; 
Баҳои санҷиши ҷамъбастии нимсолаи дуюм = 98,  
Баҳои умумии нимсолаи дуюм: (86+92+98):3=276:3=92, ѐ 

худ “5”.  
Баҳои умумии солона: (91+92):2=92.  
 
Тавре дида мешавад, сатҳи рушди салоҳиятнокии хонанда 

дар ин маврид ҳам бо ханандагони дигаре, ки дар маҷмӯъ баҳои 
“5” доранд (масалан, соҳиби 82, 85, 87, 91, 94 ва ғайра холҳо 
шудаанд) муқоиса карда мешавад, ҳам пешрафти худи хонанда 
бо муқоисаи баҳоҳои ӯ дар рейтингу нимсолаҳо муайян мешавад.  

 
Хотима 

 
Стандарти фанни “Алифбо ва матни ниѐгон” бо 

дарназардошти муносиати босалоҳият ба таълим – ташаккул ва 
рушди малакаву маҳоратҳо ва қобилияти истифодаи донишҳои 
азхудшуда дар фаъолияти воқеӣ таҳия гардидааст. Китобҳои 
дарсӣ ва роҳнамоҳои омӯзгор низ дар асоси ин стандарт ва 
барномаи таълим таҳия гардида, барои татбиқи онҳо мусоидат 
хоҳанд намуд. Вале ин ҳама аргиз чунин маъно надорад, ки 
омӯзгор пурра побанди барномаи таълиму маводи китоби дарсӣ 
бошад. Муносибати босалоҳият фаъолияти эҷодкоронаи 
омӯзгорро тақозо мекунад. Омӯзгорон бо истифода аз маҳорату 
таҷрибаи худ ва бо дарназардошти истеъдоду қобилиятҳои 
инфиродии ҳар хонанда ҷараѐни таълимро тарзе бояд ба роҳ 
монанд, ки иштироки ҳамаи хонандагон дар ҷараѐни дарс таъмин 
гардида, омӯзгор шарику раҳнамои онҳо бошад.  
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БАРНОМАИ ТАЪЛИМИ 
АЛИФБО ВА МАТНИ НИЁГОН 

 

БАРОИ СИНФИ VII 
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ТАВЗЕҲОТИ УМУМӢ 
 

Фанни «Алифбо ва матни ниѐгон» баъди соҳибистиқлол 
шудани Ҷумҳурии Тоҷикистон ба сифати яке аз фанҳои таълимӣ 
дар муассисаҳои таълимӣ ҷорӣ карда шуд, ки ҳадафи он шинос 
намудан ва омӯзонидани алифбои арабиасоси тоҷикӣ ва ба ин 
васила ворид намудани хонандагон ба ганҷинаву мероси ғании 
ниѐгонамон – адибону мутафаккирон, олимону муаррихон ва 
ҳамзамон баҳравар шудан аз ганҷинаи бебаҳои мардуми 
форсизабон мебошад. Фанни мазкур чандин сол, чи дар синфҳои 
ибтидоӣ ва чи дар синфҳои болоӣ, таълим дода мешуд. Аммо бо 
сабаби қабули нақшаҳои нави таълим омӯзиши фанни мазкур аз 
моҳи сентябри соли 2004 дар синфҳои сеюму чорум маҳдуд 
гардид. Баъдтар, бо Қарори Вазорати маорифи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон таълими он дар синфҳои 4–7 ба роҳ монда шуд. Ин 
иқдоми Вазорати маориф, бешубҳа, иқдоми хайр ва сазовори 
дастгирӣ буд. Вале, тавре ки таҷрибаи таълими ин фан ва 
санҷишу омӯзиши мутахассисон нишон дод, дар як ҳафта танҳо 
як соат ба роҳ мондани таълими фан мушкилоти зиѐдеро ба бор 
меовард. Аз ҷумла, барои кӯдаки синфи чор ба хотир супоридани 
мавзӯъҳои гуногуни таълими хат дар тӯли ҳафта аз имкон берун 
аст, бисѐр дониши андӯхтаи ӯ фаромӯш мешавад. Ҳамаи инро ба 
назар гирифта, Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон 
тасмим гирифт, ки таълими фанни “Алифбо ва матни ниѐгон” 
дар синфҳои 7 ва 8, ҳафтае ду соат ба роҳ монда шавад. Вобаста 
ба ин, стандарт ва китобҳои дарсии нав низ таълиф хоҳанд шуд.  

Ҳамзамон бояд таъкид кард, ки Вазорати маориф ва илми 
Ҷумҳурии Тоҷикистон тасмим гирифтааст, ки муносибати 
босалоҳият ба таълимро ба роҳ монда, усули нави арзѐбии сатҳи 
дониш, маҳорату малака ва рафтору одоби хонадагон, дар 
маҷмӯъ, салоҳиятҳои онҳоро зина ба зина ҷорӣ намояд. Дар 
татбиқи ин низом китобҳои дарсӣ нақши муҳимро касб 
мекунанд. Китобҳои дарсӣ барои гузариш ба муносибати 
босалоҳият ба омӯзгор бояд роҳу равиши сода ва самараноки 
таҳияи мавзӯъҳои таълимиро пешниҳод кунанд. Дар ин тарзи 
муносибат санҷишҳои гуногун, аз ҷумла, тестӣ мавқеи асосӣ 
доранд. Аз ин рӯ, дар китобҳои дарсӣ, вобаста ба мавзӯъҳои 
таълимӣ, пас аз ҳар чанд дарс ҷой додани санҷишу тестҳо зарур 
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аст. Корҳои хаттӣ (диктантҳо, кор бо матнҳо, навиштани 
иншоҳои хурд) ва санҷишҳои тестӣ бояд намунавӣ буда, ба 
омӯзгорон имкон диҳанд, ки эҷодкорона, бо истифода аз 
таҷрибаи кории худ худашон санҷишҳову тестҳо таҳия кунанд. 
Ниҳоят, муносибати босалоҳият бояд тарзе ба роҳ монда шавад, 
ки ҳар як тарафи манфиатдор (омӯзгор, хонанда, падару 
модарон) чӣ гуна ташаккул ѐфтани салоҳиятҳо ва арзѐбии онҳоро 
худашон низ мушоҳида ва ҳисоб карда тавонанд. Ин низом, 
бешубҳа, ба баланд шудани сатҳи дониши хонандагон, ташаккул 
ва рушди салоҳиятҳо, ҳисси масъулиятшиносӣ, малакаву 
маҳоратҳои таҳлилӣ ва риояи одоби ҳамида мусоидат хоҳад кард.  

 
 

БАРНОМАИ ТАЪЛИМИ 
Алифбо ва матни ниёгон 

(синфи 7) (68 соат) 
 

НИМСОЛАИ ЯКУМ (34 СОАТ) 
 

Ҳадафи асосии таълими алифбои ниѐгон дар нимсолаи 
аввали синфи 7 аз омӯзиши ҳарфҳои алифбо ва муҳимтарин 
қоидаҳои имлои он иборат аст. Барои самаранок сурат гирифтани 
таълиму тадриси ин фан бояд, ки омӯзгорони муҳтарам ба 
масъалаҳои зерин эътибор диҳанд: 

- тавассути тавзеҳу баѐни таърихи тӯлонии ин хат ва нақши 
он дар бунѐду ташаккули фарҳанги миллии мо дар қалби 
хонандагон меҳру муҳаббатро нисбат ба алифбои ниѐгон бедор 
намоянд; 

- дар ҷараѐни таълим аз усули содаву фаҳмо истифода 
намоянд, матнҳо бояд муҳтавои пандуахлоқӣ, хештаншиносӣ ва 
ҳувийяти миллӣ дошта бошанд; 

- ҳангоми тадрис аз усули қиѐсу монандкунии ҳарфҳо бо 
ашѐи муҳити атроф истифода намоянд, то ки шакли ҳарфҳо дар 
зеҳну ҳофизаи хонандагон беҳтару хубтар ҷой гиранд; 

- дарсҳо бо усули фаъоли таълим ташкил карда шаванд, то 
ки хонандагон хастагиро эҳсос накунанд ва дарсҳо барояшон 
шавқовару хотирнишин бошанд; 
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- ҳангоми таълими ҳарфҳо оғозу анҷоми нигориши 
унсурҳои ҳарфҳо шартан дар асоси хатти рост нишон дода 
шаванд, то ки қисмату унсурҳои ҳарфҳо нисбат ба ҳамдигар дар 
мавқеъву ҷойи худ қарор дошта бошанд; 

- дар мавриди ѐд додани ҳар як ҳарф унсурҳои ҳарфсозе, ки 
дар ташаккули ҳарфи мавриди назар саҳм мегиранд, нишон дода 
шаванд; 

- аксарияти ҳарфҳо, ки шакли пурраву (дар алоҳидагиву 
охири калима) нопурра (дар аввалу байни калима) доранд, бо 
мисолҳо дар ҳолатҳои гуногун ѐд дода шаванд; 

- нуқтагузории ҳарфҳои нуқтадор баъди навиштани калима 
анҷом дода шавад; 

- дар ҷараѐни тадрис ба масъалаи азхудкунии луғатҳои 
номафҳуми матнҳо диққати ҷиддӣ дода шавад; 

- бо назардошти хусусиятҳои имлоӣ, ҳамшаклӣ ва 
басомади ҳарфҳо ҳангоми ҷобаҷогузории дарсҳо тартиби алифбо 
ба назар гирифта нашудааст, зеро ки ин усул барои осону зудтар 
аз худ намудани дарсҳо чун усули санҷидашуда ва бартаридошта 
эътироф гардидааст. Валекин пас аз анҷоми таълими алифбо 
ҷадвали тартиби алифбо дар охир оварда шавад; 

- навъҳои хатти ниѐгон зиѐд буда, машҳуру маъмултарини 
онҳо хатҳои насху настаълиқ мебошанд. Пас, дар таълими 
алифбои ниѐгон кадоме аз ин ду хат мувофиқтар аст? Ҷойи баҳс 
нест, ки хатти настаълиқ зеботарин хатти алибои арабӣ буда, 
ҳатто онро «арӯси хатҳо» меноманд ва барои ороиш аз он 
истифода мебаранд. Лекин ҷиҳатҳои мушкиливу осонии ин ду 
хат агар ба назар гирифта шавад, албатта азхудкунии хатти насх 
осонтар аст, чаро ки дар хатти насх тамоми қоидаву тартиб ва 
унсуру таносуби навишти ҳарфҳо комилан риоя мешавад. Аз 
ҷониби дигар, аксари китобу рӯзнома ва маҷаллаҳо, чи дар Эрону 
Афғонистон ва чи дар Тоҷикистон, ба хатти насх ба табъ 
мерасанд ва дастраси мо мешаванд. Бо назардошти ҳамин ду 
нукта таълиму тадриси алифбои ниѐгон ба навшогирдони 
хурдсоли муассисаҳои таҳсилоти миѐна ба хатти насх сурат 
гирад, мувофиқтар мебошад. Лекин агар дар синфи 8–ум 
хонандагон шавқу рағбати хушнависӣ зоҳир кунанд ва устодон 
ба онҳо унсурҳои хатти настаълиқро ѐд диҳанд, аз манфиат холӣ 
нест. 
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ТАҚСИМОТИ СОАТҲОИ  
ТАЪЛИМӢ БА МАВЗӮЪҲО 

 
1. Муқаддима. Унсурҳои ҳарф. - 3 соат 
Ҳадаф, аҳаммият ва зарурати таълиму омӯзиши алифбои 

ниѐгон. Шарҳу тавзеҳи вижагиҳои алифбои ниѐгон: миқдори 
ҳарфҳои алифбои мазкур, шеваи навишти онҳо (аз чап ба рост), 
тавассути ҳарф ифода нашудани садонокҳои кӯтоҳи а, и, у дар 
мобайни калима, ифодаи баъзе овозҳо бо якчанд ҳарф ва баръакс, 
ифодаи баъзе ҳарфҳо бо якчанд овоз, дорои шакли пурра ва 
нопурра будани аксарияти ҳарфҳо, аз як сатр ба сатри дигар 
накӯчонидани ҳиссаи (ҳиҷои) калима дар осори классикӣ 
(маълумоти умумӣ). 

Бо назардошти хусусият ва умумияти шеваи нигориш ва 
имло гурӯҳбандии ҳуруфи алифбои ниѐгон ба ҳарфҳои 
мунфасилаву муттасила. Таълим ва машқи навишти унсурҳои 
ҳарфсоз.  

 
2. Ҳуруфи мунфасила -- 3 соат 
Миқдори ҳарфҳои мунфасила (фосиладор, начаспанда). 

Шакл, ном ва ифодаи овозии онҳо. Хусуиятҳои хосси онҳо. 
Тамрини китобату қироат. Такрори ҳарфҳои мунфасила. Машқи 
навиштан ва хондани калимаҳои сода бо ҳарфҳои мунфасила.  

 
3. Ҳуруфи муттасила -- 20 соат 
Маълумоти умумӣ оид ба ҳарфҳои муттасила (васлшаванда, 

часпанда). 
Миқдор ва хусусиятҳои фарқкунандаи онҳо аз ҳуруфи 

мунфасила. 
 
Ҳарфҳои «бо» ва «пе» (бои форсӣ ѐ аҷамӣ) 
Душакла будан, яъне шакли пурра ва нопурраи ҳарфҳои 

мазкур ва ифодаи овозии онҳо. Мавқеи навишти шакли пурра ва 
нопурраи онҳо. Тамрини китобату қироат бо ҳарфҳои мазкур.  

 
Ҳарфҳои «тои фавқонӣ» ва «сои мусалласа» 
Шаклҳои пурра ва нопурраи ҳарфҳои мазкур ва ифодаи 

овозии онҳо. Умумият ва тафовути онҳо аз ҳарфҳои «бо» ва «пе». 
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Тамрини китобату қироат ва иҷрои машқҳо бо ин ҳарфҳо. 
Такрори маводи гузашта  

 

Ҳарфи «нун» 
Шакли навишти шакли пурра ва нопурраи ҳарфи «нун» ва 

ифодаи овозии он. Шабоҳату тафовути ҳарфи «нун» аз ҳарфҳои 
муттасиллаи зикршуда.  

 

Ҳарфи «йои таҳтонӣ» 
Тарзи навишти шакли пурра ва нопурраи ҳарфи «йо» ва 

ифодаи овозии он. Машқи китобату қироат бо ҳарфи мазкур. 
Умумияту тафовути шакли нопурраи ҳарфи «йо» бо шакли 
нопурраи ҳарфҳои муттасилаи дар боло зикрѐфта.  

 

Ҳарфҳои «син» ва «шин» 
Шеваи навишти шакли пурра ва нопурраи ҳарфҳои мазкур 

ва ифодаи овозии онҳо. Умумият ва тафовути ҳарфҳои мазкур. 
Бо дандона ва бе дандона навишта шудани ҳарфҳои мазкур 
вобаста ба навъҳои хат. Китобату қироати мисолҳо бо ҳарфҳои 
зикршуда. 

 

Ҳарфи «лом»  
Тарзи навишти шакли пурра ва нопурраи ҳарфи «лом» ва 

ифодаи овозии он. Имлои ҳарфи «лом» бо ҳарфи «алиф» 
(лигатура) Машқи китобат қироати калимаву ҷумлаҳо. 

 

Ҳарфҳои «коф» ва «гоф» (кофи форсӣ ѐ аҷамӣ) 
Шеваи навишти шакли пурра ва нопурраи ҳарфҳои мазкур 

ва ифодаи овозии онҳо.Такрори маводи гузашта.  
 

Ҳарфи «мим» 
Тарзи навишти шакли пурра ва нопурраи ҳарфи «мим» ва 

ифодаи овозии он.  
Тамрини китобату қироат бо ҳарфи мазкур. 
 

Ҳарфҳои «фе» (фо) ва «қоф» 
Шеваи имлои шакли пурра ва нопурраи ҳарфҳои мазкур ва 

ифодаи овозии онҳо. Умумият ва тафовути имлои ҳарфҳои 
зикршуда. Машқи китобату қироти мисолҳо.  
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Ҳарфи «ҳои ҳавваз» 
Шаклҳо ва навишти ҳарфи мазкур ва ифодаи овозии он. 

«Ҳои ҳавваз»-и малфуз ва ғайрималфуз. Тамрини китобату 
қироат бо ҳарфи мазкур. 

 

Ҳарфҳои «ҳои ҳуттӣ» ва «хе» (хо) 
Тарзи навишти шакли пурра ва нопурраи ин ҳарфҳо ва 

ифодаи овозии онҳо. Уумияит ва тафовути ҳарфҳои мазкур . 
Фарқи талаффузи «ҳои ҳавваз» аз «ҳои ҳуттӣ» ва хоси забони 
арабӣ буданӣ «ҳои ҳуттӣ». Машқи китобату қироати мисолҳо бо 
ҳарфҳои зикршуда.  

 

Ҳарфҳои «ҷим» ва «чим» (ҷими форсӣ ѐ аҷамӣ) 
Шеваи имлои шаклҳои пурра ва нопурраи ҳарфҳои мазкур 

ва ифодаи овозии онҳо. Умумият ва тафовути ин ҳарфҳо аз 
ҳарфҳои «ҳои ҳуттӣ» ва «хе». Хосси форсизабонон будани ҳарфи 
«че». Машқи китобату қироати мисолҳо. 

 

Ҳарфҳои «сод» ва «зод» 
Тарзи навишти шакли пурра ва нопурраи ин ҳарфҳо ва 

ифодаи овозии онҳо. Умумият ва тафовути онҳо аз якдигар. 
Хосси забони арабӣ будани онҳо. Тамрини китобату қироати 
мисолҳо бо ҳарфҳои мазкур. 

 

Ҳарфҳои «итқӣ» (то) ва «изғӣ» (зо) 
Шеваи навишти ҳарфҳои мазкур ва ифодаи овозии онҳо. 

Умумият ва тафовути ҳарфҳои мазкур. Хусусияти ҳарфҳои 
мунфасила ва муттасиларо доро будани онҳо. Хосси забони 
арабӣ будани ҳарфҳои мазкур. Машқи китобату қироати 
мисолҳо. Такрори маводи гузашта.  

 

Ҳарфи «айн» 
Шеваи навишти ҳарфи мазкур дар чаҳор ҳолат ва ифодаи 

овозии он. Хосси забони арабӣ будани ин ҳарф. Тамрини 
калимаву ҷумлаҳо бо ҳарфи мазкур. 

 

Ҳарфи «ғайн» 
Шеваи имлои ҳарфи «ғайн» дар чаҳор ҳолат ва ифодаи 

овозии он. Умумият ва тафовути ҳарфи мазкур аз «айн». 
Китобату қироати мисолҳо ва такрори маводи гузашта.  
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Ҷадвали тартиби ҷойгиршавии ҳуруфи алифбои ниѐгон 
(2 соат) 

Аҳамияти аз ѐд намудани тартиби ҷойгиршавии ҳарфҳо дар 
Алифбои ниѐгон. Машқҳо барои таҳкими мавзӯъ. Машғулиятҳои 
беруназсинфӣ барои аз худ кардани алифбои ниѐгон.  

 

Санҷишҳо ва тестҳо (6 соат) 
Санҷишу тестҳо пас аз ҳар чанд соати дарсӣ, пас аз ба итмом 

расонидани мавзӯи нисбатан алоҳида гузаронида мешаванд. Дар 
нимсолаи якум гузаронидани 5 санҷишу тест ва як тести ниҳоӣ 
дар назар дошта мешавад. Рейтинги якум аз натиҷаи се санҷишу 
тести аввал, ва рейтинги дуюм аз натиҷаи ҳамаи тестҳо ва тести 
ниҳоӣ бармеояд. Санҷишу тестҳо матнҳои хурдро барои 
санҷиши имло (диктант) ва шаклу намудҳои тестҳоро бо 
гузориши саволҳо ва пешниҳоди ҷавобҳо дар бар мегиранд. 
Ҳамчунин пурсиши луғат, пешниҳоди навиштан ва хондану 
фаҳмидани ин ѐ он калимаву ибора ва матнҳо низ оварда 
мешаванд.  

 

II. НИМСОЛАИ ДУЮМ 
 

Таълими «Алифбо ва матни ниѐгон» дар нимсолаи дуюм, 
пеш аз ҳама, ба таҳкими дониши хонандагон аз алифбо, баланд 
бардоштани малакаи хондан ва навиштан бо алифбои арабиасос, 
шинос шудан бо нозукиҳои қоида ва имло равона шудааст.  

Масъалаи имло дар таълими фанни «Алифбои ниѐгон» 
мавқеи хос дорад. Мушкилоти асосӣ, аз як тараф, ба хусусиятҳои 
худи алифбои ниѐгон вобаста бошад (навишта нашудани 
садонокҳои кӯтоҳ дар мобайни калима, мавҷудияти ҳарфҳои 
муштараксадо, ҳарфҳои сервазифа ва ғайра), аз тарафи дигар, ба 
хусусиятҳои имлои имрӯза низ вобаста аст.  

Ба ин мақсад дарсҳо бо чунин роҳҳо гузаронида мешаванд: 
1. Такрори баъзе ҳарфҳои алифбо, ки ба ҷамъбаст ва 

таҳкими донишҳои андӯхтаи хонандагон дар нимсолаи аввал 
равона шудааст. Дар ин бахш таваҷҷуҳи хонандагон бештар ба 
такрори мавзӯъҳое, ки ба вазифаҳои ҳарфҳои «алиф», «йо», «ҳои 
ҳавваз», «айн» ва «вов» бахшида щудаанд, ҷалб карда мешавад. 

2. «Қоидаҳои имло» муҳимтарин нозукиҳо ва мушкилиҳои 
имлои хатти ниѐгонро дар бар мегирад. Дар ин бахш хонандагон 
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бо қоидаҳои имлои бандакҳову пасвандҳо, артиклҳо, садонокҳои 
дарозу кӯтоҳ, ҳамчунин бо тарзу усули дуруст навиштани 
калимаҳои сохтаву мураккаб ошно мегарданд. 

3. Омӯзиши нозукиҳои имлои алифбои ниѐгон дар муқоиса 
бо хусусиятҳои алифбои имрӯза бо ду тарз ба роҳ монда 
мешавад: 1) омӯзиши хусусиятҳои ҳарфҳои ҷудогонаи алифбои 
ниѐгон ва таълими хат бар асоси алифбои имрӯза (имлои 
садоноҳои “и”, “э”, “у”, “ӯ”, имлои бандакҳои изофӣ, хабарӣ ва 
феълӣ, артикли номуайянӣ ва ғайра). 

Дар ҳар дарс, вобаста ба мавзӯъ, ибораву ҷумлаҳо ва 
матнҳои хурд ҷой дода мешаванд. Мавзӯъҳои дарсӣ бо машқҳо, 
ки бо назардошти усулҳои фаъоли таълим оварда мешаванд, 
пурратар аз худ карда мешаванд. 

Пас аз ҳар 4 - 5 соат дарсҳои санҷишӣ (тестҳо) гузаронида 
мешаванд, ки ба ҷамъбасти мавзӯъ ва санҷиши сатҳи дониш, 
маҳорату малака, иҷрои вазифаҳои хонагӣ ва рафтору одоби 
хонандагон равона шудаанд. 

 

ТАҚСИМИ СОАТҲОИ ТАЪЛИМӢ БА МАВЗӮЪҲО 
 

Таҳкими Алифбо --- 2 cоат 
Бо дарназардошти таътили зимистона ворид намудани ду 

соати таълимӣ барои таҳкими алифбо ба мақсад мувофиқ аст. 
Дар ҷараѐни он хонандагон донишҳои андӯхтаи худро мустаҳкам 
мекунанд, баъзе чизҳои фаромӯшшударо бо кумаки устод ва 
ҳамсинфон ба хотир меоранд. 

 

ҲАРФҲОИ СЕРВАЗИФА – 6 соат 
 

Вазифаҳои ҳарфи «алиф» - 2 соат 
Ифодаи овози «о» дар аввали калима. Истифодаи ҳарфи 

«алиф» барои ифодаи овози «о» дар байни калимаҳои мураккаб. 
Вазифаҳои ҳарфи «алифи мақсура» дар аввали калима. Ҳарфи 
«алифи мақсура» дар мобайн ва охири калима. 

 

Вазифаҳои ҳарфи «вов» - 2 соат 
Овозҳои «в», «у» ва «ӯ» - ро ифода кардани «вов». Тарзу 

усули дуруст хондани пайвандаки «ва» («- у», «- ю»). Шаклҳои 
ихтисории калимаҳо бо пайвандаки «ва». «Вови маъдула». 
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Вазифаҳои ҳарфи «йо» - 3 соат  
Ифодаи овозҳои «й», «и», «ӣ». Овози «о»-ро ифода кардани 

ҳарфи «йо» дар охири калима («йои мақсура»). Ифодаи овози “э” 
(е) бо ҳарфи “йо”. Дарозиву кӯтоҳии овозҳои садонок. 

 

ҚОИДАҲОИ ИМЛО – 18 соат 
 

Имлои бандаки изофӣ – 2 соат 
Бандаки изофӣ ва нақши он дар алоқаи байни калимаҳо. 

Имло ва талаффузи бандаки изофӣ. Имлои бандаки изофӣ пас аз 
ҳамсадоҳо ва садонокҳо. Машқҳо барои мустаҳкам кардани 
қоидаҳои имлои бандаки изофӣ.  

 
Имлои артикли номуайянӣ – 2 соат 
Маълумоти мухтасар оид ба артикл. Имло ва талаффузи 

ибораҳои исмии артиклдор. Ҳолатҳои ба сифатҳо гузаштани 
артикл. Машқ.  

 
Имлои бандакҷонишинҳо – 2 соат  
Нақши бандакҷонишинҳо дар забон. Имлои 

бандакҷонишинҳо вобаста ба ҳарфу овозҳои охири калима. 
Машқ. 

 
Имлои бандакҳои хабарӣ – 1 соат 
Маълумоти мухтасар роҷеъ ба бандакҳои хабарӣ. Тарзу 

усули навишти бандакҳои хабарӣ вобаста ба ҳарфу овози охири 
калима. Шаклҳои ихтисории бандаки хабарии “аст” (-ст): мост, 
туст, шумост, доност...  

 
Имлои бандакҳои феълӣ – 2 соат 
Имлои бандакҳои феълӣ бо асоси феъли замони гузашта. 

Имлои бандакҳо бо асоси замони ҳозира, шаклҳои сифати феълӣ. 
Кор бо матн оид ба таҳкими имлои бандакҳои феълӣ ва хабарӣ.  

 
Имлои шумораҳо – 2 соат 
Шумораҳои миқдорӣ ва тартибӣ. Хусусиятҳои имлоии 

шумораҳои таркибӣ. Тарзи навишти рақамҳо дар хатти ниѐгон. 
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Шумораҳои тартибӣ бо пасванди “-ин” ва тарзи навишти онҳо. 
Намунаи навиштани номаҳои табрикӣ. 

 
Аломати “ҳамза” – 1 соат 
Маълумот роҷеъ ба аломати “ҳамза” ва вазифаҳои он дар 

алифбои ниѐгон. Тарзи ифодаи аломати ҳамза. Муқоисаи 
вазифаҳои ҳарфи “айн” ва аломати “ҳамза”, зарурати донистани 
фарқи онҳо.  

 
Аломати танвин – 1 соат 
Аломати танвин ва нақши он дар алифбои ниѐгон. Фарқи 

аломати танвин аз пасванди масдарсози тоҷикӣ (-ан). 
Аломати ташдид ва артикли «ал» - 2 соат 
Тарзи навишти ҳамсадоҳои ташдидӣ дар алифбои ниѐгон. 

Ҳарфҳои шамсӣ ва қамарӣ. Мавридҳои истифодаи артикли «ал». 
Қоидаҳои имло ва талаффузи калимаҳо бо артикли “ал”. Машқҳо 
барои дуруст навиштани номҳое, ки артикли “ал” доранд. 

 

Имлои садоноки “у” – 1 соат 
Дарозиву кӯтоҳии садоноки “у” дар забони тоҷикӣ ва имлои 

он дар хатти ниѐгон. Муҳимтарин калимаҳои тоҷикӣ, ки дар 
таркибашон садоноки дарози “у” доранд. Ҳолатҳои бо ҳарфи 
“вов” навишта шудани садоноки кӯтоҳи “у”.  

 

Имлои садоноки “ӯ” – 1 соат 
Мавқеи садоноки “ӯ” дар забони тоҷикӣ. Бо ҳарфи “вов” 

навишта шудани ҳарфи “ӯ” дар калимаҳои тоҷикӣ. Мавқеи 
садоноки “ӯ” пеш аз ҳарфҳои “ҳои ҳавваз”, “ҳои ҳуттӣ” ва “айн”. 
Масъалаҳои имлои тоҷикӣ вобаста ба ҳарфи “ӯ”.  

 

Имлои садоноки “и” – 1 соат 
Устуворӣ (дарозӣ) ва ноустуворӣ (кӯтоҳӣ)-и садоноки “и” 

дар забони тоҷикӣ. Имлои садоноки дарози “и” дар хатти ниѐгон. 
Шинохти пасвандҳое, ки дар таркибашон садоноки дарози “и” 
доранд.  

 

Имлои садоноки «э» (е) – 1 соат 
Ҳолатҳои ифодаи садонокҳои «э» (е) бо ҳарфи «йо». 

Ҳолатҳои истифодаи «э» (е) ҳамчун садоноки кӯтоҳ. 
 



64 

САНҶИШҲО ВА ТЕСТҲО – 7 соат 
Санҷишу тестҳо пас аз ҳар чанд соати дарсӣ, пас аз ба итмом 

расонидани мавзӯи нисбатан алоҳида гузаронида мешаванд. Дар 
нимсолаи якум гузаронидани 5 санҷишу тест ва як тести ниҳоӣ 
дар назар дошта мешавад. Рейтинги якум аз натиҷаи се санҷишу 
тести аввал, ва рейтинги дуюм аз натиҷаи ҳамаи тестҳо ва тести 
ниҳоӣ бармеояд. Санҷишу тестҳо матнҳои хурдро барои 
санҷиши имло (диктант) ва шаклу намудҳои тестҳоро бо 
гузориши саволҳо ва пешниҳоди ҷавобҳо дар бар мегиранд. 
Ҳамчунин пурсиши луғат, пешниҳоди навиштан ва хондану 
фаҳмидани ин ѐ он калимаву ибора ва матнҳо низ оварда 
мешаванд.  

 
МЕЪЁРИ БАҲО БА САТҲИ ДОНИШ, МАЛАКА, 

МАҲОРАТ ВА РАФТОРУ ОДОБИ ХОНАНДА 
 

Ҳамон тавре ки зикр гардид, таълими фанни Алифбои 
ниѐгон аз рӯйи низоми садхолаи баҳогузорӣ сурат мегирад. Ин 
низом имкон медиҳад, ки дониши хонандагон васеътару аниқтар 
арзѐбӣ гардад, ба хонандагон барои иштирок дар дарсҳо, иҷрои 
вазифаҳои хонагӣ ва интизоми намунавӣ низ холи муайян дода 
шавад.  

Тартиби баҳогузорӣ дар ин низом чунин сурат мегирад: Пас 
аз ҳар чор-панҷ мавзӯъ дарси санҷишу тест пешниҳод мешавад. 
Он аз ду қисм – диктант (кори хаттӣ) ва саволҳои тестӣ иборат 
аст. Матни диктантҳо барои синфи 7 аз 25 калима (ғайр аз 
калимаҳои такроршуда ва ѐридиҳанда) иборат аст. Ҳар як калима 
имкони гирифтани 2 холро фароҳам месозад. Яъне, баҳои умумӣ 
на аз рӯйи миқдори хатоҳо, балки ба ҳаҷми кори анҷомгирифта 
гузошта мешавад. Ба ибораи дигар, барои ҳар як калимаи хато 
навишташуда аз маҷмӯи умумии холҳои диктант (50) 2 холро 
тарҳ намудан лозим аст. Масалан, агар хонанда дар диктант ба 
панҷ иштибоҳ роҳ дода бошад, баҳои ӯ (50 – 10) ба 40 баробар 
мешавад. Барои тест саволҳои гуногун вобаста ба мавзӯъҳои 
гузашта пешниҳод мешавад. Шаклу усулҳои пешниҳоди тестҳо 
низ метавонад гуногун бошад. Миқдори умумии холҳои 
саволҳои тестӣ ҳадди аксар 20 холро ташкил медиҳад. Барои ҳар 
хато аз ин ҳисоб миқдори муайяни холҳо кам карда мешавад. 
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Масалан, агар хонанда дар интихоби ҷавобҳои саволҳо, ки 
миқдори умумии онҳо аз 10 иборат аст, ба се иштибоҳ роҳ дода 
бошад, ӯ соҳиби (20 – 6) 14 хол мешавад 

30 холи боқимонда барои иштирок дар дарсҳо (давомот), 
иҷрои вазифаҳои хонагӣ ва рафтори хонанда (барои ҳар кадом 
навъи фаъолият - даҳхолӣ) гузошта мешавад. Ҳисоби холҳо 
барои давомот чунин сурат мегирад: миқдори холи умумӣ (10)-
ро ба миқдори соатҳои таълимӣ дар давраи муайян (тестӣ) 
тақсим мекунем ва арзиши иштирок дар ҳар як дарсро меѐбем. 
Масалан, агар санҷиш пас аз 5 соати таълимӣ баргузор гардад, ин 
чунин маъно дорад, ки хонанда барои иштирок дар ҳар дарс 
соҳиби 2 хол мешавад. Ҳамин тариқ, агар хонанда аз 5 дарс дар 
яктояш иштирок накарда бошад, соҳиби 8 хол мешавад. Барои 
иҷрои вазифаҳои хонагӣ ва рафтор низ чунин амалро иҷро 
мекунем. Агар хонанда дар ин муддат як бор вазифаи хонагиро 
иҷро накарда бошад, ӯ соҳиби 8 хол мешавад. Ниҳоят, агар 
хонанда тартибу интизомро дар ин давра як маротиба вайрон 
карда бошад, соҳиби 8 хол мегардад.  

Ҳамин тариқ, дар мисоли додашуда баҳои умумии хонанда 
аз ҳар санҷишу тест ба ин тариқ ташаккул меѐбад: диктант – 40 
хол, саволҳои тестӣ – 14 хол, давомот – 8 хол, иҷрои вазифаи 
хонагӣ – 8 хол, рафтор – 8 хол, дар маҷмӯъ – 78 хол, ѐ худ, тибқи 
низоми пешина баробари 4 аст. Бартарии ин низом дар он аст, ки 
дар сурати баҳои якхела (4) гирифтани якчанд хонанда (65, 69, 
72, 76...) низ сатҳи дониши онҳо дақиқтар ифода меѐбад.  

Зимнан, хонандагон барои ба даст овардани холҳои 
аздастрафта бо роҳи сабақгардонӣ метавонанд онҳоро барқарор 
кунанд. Масалан, хонандае, ки дар дарс иштирок надошт, бо 
пешниҳоди иҷрои вазифаи хонагӣ ва саволу ҷавоб оид ба мавзӯи 
дахлдор холҳои муайян (вобаста ба сатҳи тайѐрии мустақилона) 
ба даст орад.  

Шкалаи баргардонидани низоми садхола ба низоми 
маъмулии ҷорӣ чунин аст: 0 – 40 хол = 2; 41 – 60 хол = 3; 61 – 80 
хол = 4; 81 – 100 хол = 5.  

Зимнан, ҳар кадоме аз баҳоҳои 3, 4 ва 5-ро низ аз рӯйи 
низоми садхола боз ба се гурӯҳи алоҳида, баҳоҳои калимагӣ, 
ҳарфӣ ва даҳхола тақсим кардан мумкин аст: 
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Низоми 
анъанавӣ 

Низоми 
садхола 

Калимагӣ Ҳарфӣ Даҳхола 

1 – 2 0 – 40 Ғайриқаноатбахш F 1 

 
3 

41 – 47  
Қаноатбахш  
 

C- 2 

48 – 54 C 3 

55 – 60 C+ 4 

 
4 

61 – 67  
Хуб 
 

B- 5 

68 – 74 B 6 

75 – 80 B+ 7 

 
5 

81 – 87  
Аъло 
 

A- 8 

88 – 94 A 9 

95 – 100 A+ 10 

 
Ин тарзи баҳогузорӣ ба худи хонандагон ва падару 

модарон низ имконият медиҳад, ки миқдори холҳояшонро 
худашон ҳисоб кунанд. Он шаффофият ва адолати баҳогузориро 
таъмин намуда, ҳолатҳои дахолати субъективонаро ба 
баҳогузорӣ аз байн мебарад.  

 

  



67 

НАҚШАИ ТАҚВИМИИ 

ОМўЗИШИ ФАННИ «АЛИФБО ВА МАТНИ НИЁГОН» 

БАРОИ СИНФИ VII 
 

Нақшаи тақвимии пешниҳодшуда намунавӣ буда, 
омӯзгорон дар асоси он нақшаҳои тақвимии худро бо 
назардошти санаи баргузории дарсҳо ва шарҳу эзоҳҳои иловагӣ 
таҳия мекунанд. Барои мавзӯъҳое, ки ба омӯзиши онҳо бештар аз 
1 соат ҷудо шудааст, нақшаи тақвимиро барои ҳар як дарс 
алоҳида таҳия кардан мумкин аст.  

Дар нақшаи тақвимӣ миқдори умумии санҷишу тестҳо дар 
охири ҳар нимсола оварда шудааст. Омӯзгорон дар нақшаи 
тақвимии худ ҳар яке аз онҳоро дар ҷойи муносиб (вобаста ба 
мавзӯъ ва таърихи баргузории санҷиш) мегузоранд.  

  

№ Мавзӯъ 

М
и

қ
д
о
р
и

 с
о
а
т
 Натиҷаи таълим – 

салоҳиятҳо 

Ш
а
к

л
и

 д
а
р
с 

З
а
м

о
н

и
 б

а
р
гу

зо
р
ӣ

 

А
д
а
б
и

ёт
 

Э
зо

ҳ
 

Хонанда бояд: 

Нимсолаи I 
1 Муқаддима  1 - ҳадаф ва аҳамияти 

омӯзиши фанни 
«Алифбо ва матни 
ниѐгон»- ро дарк кунад; 
- барои аз худ кардани 
мазмун ва муҳтавои дарс 
омода шавад. 

А
м

а
л

ӣ
 

 1-6  

2 Муҳим-
тарин 
хусусият-
ҳои 
«Алифбо 
ва матни 
ниѐгон»  

1 - бо хусусиятҳои асосии 
алифбои ниѐгон ошно 
шавад; 
-мушкилоти онро 
бипазирад ва ѐд бигирад. А

м
а
л

ӣ
 

 1-6  
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3 Унсурҳои 
ҳарфсоз 

1 - унсурҳои ҳарфсозро аз 
худ карда, ҳангоми 
навиштани ҳарфҳо 
онҳоро ҷудо карда 
тавонад; 
- боварӣ ҳосил намояд, 
ки ӯ ин унсурҳоро 
пештар дидааст ва 
навишта метавонад. 
 

А
м

а
л

ӣ
 

 1-6  

4 Ҳарфҳои 
мунфа-
сила 

1 - дар бораи ҳарфҳои 
мунфасила ва муттасила 
маълумот ҳосил намояд; 
-якшакла будани 
ҳарфҳои мунфасиларо 
дар хотир нигоҳ дорад; 
- як ва якчанд овозро 
ифода кардани баъзе 
ҳарфҳои мунфасиларо 
донад; 
-чандто будани ҳарфҳои 
мунфасиларо фаромӯш 
накунад; 
-ҳарфҳои мунфасилаи 
ҳамшаклро фарқ карда 
тавонад. 
 

А
м

а
л

ӣ
 

 1-6  

5 Ҳарфи 
«алиф» 

1 -ҳарфи «алиф»-ро 
навишта ва шинохта 
тавонад; 
-донад, ки ҳарфи «алиф» 
чанд овозро ифода 
мекунад; 
- мавқеи ҳаракатҳоро дар 
навиштани ҳарфи алиф 
донад. 

А
м

а
л

ӣ
 

 1-6  
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6 Ҳарфи 
«вов» 

1 - донад, ки ҳарфи «вов» 
чанд овозро ифода 
мекунад; 
-ҳамчун пайвандаки 
пайвасткунанда 
истифода шудани ҳарфи 
«вов»-ро донад; 
- ҳарфи «вов»-ро дуруст 
навишта тавонад. 
 

А
м

а
л

ӣ
 

 1-6  

7 Ҳарфҳои 

муттасила.

Ҳарфҳои 
«бо» ва 
«пе» (бои 
форсӣ ѐ 
аҷамӣ) 

1 -душакла ва дорои 
шакли пурраву нопурра 
будани ҳарфҳои «бе» ва 
«пе»-ро донад; 
-донад, ки ҳарфҳои «бе» 
ва «пе» овозҳои «б»ва 
«п»- ро ифода мекунанд; 
-ҳарфҳои мазкурро дар 
матнҳо шинохта, хонда 
ва навишта тавонад. 
 

А
м

а
л

ӣ
 

 1-6  

8 Ҳарфҳои 
«тои 
фавқонӣ» 
ва «сои 
мусал-
ласа» 

1 - душакла ва дорои 
шакли пурраву нопурра 
будани ҳарфҳои «те» ва 
«се»-ро донад; 
-донад, ки ҳарфҳои «те» 
ва «се» овозҳои «т» ва 
«с»- ро ифода мекунанд; 
- ҳарфҳои мазкурро дар 
матн шинохта, хонда ва 
навишта тавонад; 
- донад, ки ин ҳарфҳо аз 
ҳарфҳои ҳамшакли «бе» 
ва «пе» чӣ тафовут 
дорад. 

А
м

а
л

ӣ
 

 1-6  
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9 Ҳарфи 
«нун» 

1 -душакла ва дорои 
шакли пурраву нопурра 
будани ҳарфи «нун»-ро 
донад; 
-донад, ки ҳарфи «нун» 
овози «н»- ро ифода 
мекунад; 
-донад, ки шаклҳои 
нопурраи ҳарфҳои «бе», 
«пе», «те», «се», «нун», 
«йо» ба ҳам монанд буда, 
танҳо бо нуқтаҳо фарқ 
мекунанд; 
-ҳарфи «нун»-ро дар 
матнҳо шинохта, хонда 
ва навишта тавонад. 
 

А
м

а
л

ӣ
 

 1-6  

10 Ҳарфи 
«йои 
таҳтонӣ» 

2 -душакла ва дорои 
шакли пурраву нопурра 
будани ҳарфи «йо»-ро 
донад; 
-сервазифа будани онро 
фаромӯш накунад; 
-ҳарфи «йо»-ро дар 
матнҳо шинохта, хонда 
ва навишта тавонад; 
-калима ва ҷумлаҳоро аз 
хатти имрӯза ба хатти 
ниѐгон ва баръакс 
баргардон карда 
тавонад. 

А
м

а
л

ӣ
 

 1-6  



71 

11 Ҳарфҳои 
«син» ва 
«шин»  

1 -душакла ва дорои 
шакли пурраву нопурра 
будани ҳарфҳои «син» ва 
«шин»-ро донад; 
-донад, ки ҳарфҳои «син» 
ва «шин» овозҳои «с» ва 
«ш»- ро ифода мекунанд; 
-донад, ки ин ҳарфҳо бо 
ҳарфҳои «нун» ва «йо» 
чӣ умумияте доранд; 
-тафовути ҳарфҳои «син» 
ва «шин»-ро донад; 
- ҳарфҳои мазкурро дар 
матн шинохта, хонда ва 
навишта тавонад. 
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12 Ҳарфи 
«лом»  

1 - донад, ки ҳарфи «лом» 
овози «л»- ро ифода 
мекунад ва шакли 
пурраву нопурра дорад; 
-унсурҳои ҳарфсозро дар 
он ҷудо карда тавонад; 
-ҳарфи мазкурро дар 
матн шинохта, хонда ва 
навишта тавонад. 

А
м

а
л

ӣ
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13 Ҳарфҳои 
«коф» ва 
«гоф»  

1 -душакла ва дорои 
шакли пурраву нопурра 
будани ҳарфҳои «коф» ва 
«гоф»-ро донад; 
-донад, ки ҳарфҳои 
«коф» ва «гоф» овозҳои 
«к» ва «г»- ро ифода 
мекунанд; 
-донад, ки ин ҳарфҳо ба 
ҳарфҳои ҳамшакли «бе», 
«пе», «те,» «се» чӣ 
монандӣ доранд; 

А
м

а
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   -унсурҳои ҳарфсозро дар 
он ҷудо карда тавонад; 
- ҳарфҳои мазкурро дар 
матн шинохта, хонда ва 
навишта тавонад. 
 

 

   

14 Ҳарфи 
«мим» 

1 -донад, ки ҳарфи «мим» 
овози «м»- ро ифода 
мекунад ва шакли 
пурраву нопурра дорад; 
-унсурҳои ҳарфсозро дар 
он ҷудо карда тавонад; 
-ҳарфи мазкурро дар 
матн шинохта, хонда ва 
навишта тавонад. 
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л
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15 Ҳарфҳои 
«фе» ва 
«қоф»  

1 -донад, ки ҳарфҳои «фе» 
ва «қоф» овозҳои «ф» ва 
«қ»- ро ифода мекунанд; 
-донад, ки ин ҳарфҳо бо 
ҳарфҳои «бе», «пе», «те», 
«се», «син», «шин», 
«лом», «йо», «нун» чӣ 
монандӣ доранд; 
-унсурҳои муштараки 
ҳарфсозро дар он ҷудо 
карда тавонад; 
-дар байни калима 
тағйирпазир будани 
ҳарфҳои «фе» ва «қоф»- 
ро донад; 
-ҳарфҳои мазкурро дар 
матн шинохта, хонда ва 
навишта тавонад. 

А
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16 Ҳарфи 
«ҳои 
ҳавваз»  

2 -бисѐровоза будани онро 
донад; 
-калимаю ибораҳоеро, ки 
ҳарфи «ҳои ҳавваз» 
доранд, аз хатти имрӯза 
ба хатти ниѐгон 
баргарднида тавонад; 
-ҳарфи «ҳои ҳавваз»-ро 
дар матн шинохта, хонда 
ва навишта тавонад; 
ҳар гуна супоришҳоро 
дар робита ба мавзӯъ 
иҷро карда тавонад. 
 

А
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л
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17 Ҳарфҳои 
«ҳои 
ҳуттӣ» ва 
«хе» 

1 -душакла ва дорои 
шакли пурраву нопурра 
будани ҳарфҳои «ҳои 
ҳуттӣ» ва «хе»-ро донад; 
-донад, ки ҳарфҳои «ҳои 
ҳуттӣ» ва «хе» овозҳои 
«ҳ»ва «х»- ро ифода 
мекунанд; 
-донад, ки ин ҳарфҳо бо 
ҳарфи «нун» чӣ умумияте 
дорад; 
-тафовути ҳарфҳои «ҳои 
ҳуттӣ» ва «хе»-ро донад; 
- ҳарфҳои мазкурро дар 
матн шинохта, хонда ва 
навишта тавонад. 
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18 Ҳарфҳои 
«ҷим» ва 
«че»  

1 -душакла ва дорои 
шакли пурраву нопурра 
будани ҳарфҳои «ҷим» ва 
«че»-ро донад; 
-донад, ки ҳарфҳои 
«ҷим» ва «че» овозҳои 
«ҷ» ва «ч»- ро ифода 
мекунанд; 
-донад, ки ин ҳарфҳо бо 
ҳарфи «нун» чӣ умумияте 
дорад; 
-тафовути ҳарфҳои 
«ҷим» ва «че» -ро донад; 
-ҳарфҳои мазкурро дар 
матн шинохта, хонда ва 
навишта тавонад. 
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19 Ҳарфҳои 
«сод» ва 
«зод»  

1 -душакла ва дорои 
шакли пурраву нопурра 
будани ҳарфҳои «сод» ва 
«зод»-ро донад; 
-донад, ки ҳарфҳои «сод» 
ва «зод» овозҳои «с»ва 
«з»- ро ифода мекунанд; 
-донад, ки ин ҳарфҳо 
тавассути кадом 
унсурҳои ҳарфсоз сохта 
шудаанд; 
-тафовути ҳарфҳои 
онҳоро донад; 
-ҳарфҳои мазкурро дар 
матн шинохта, хонда ва 
навишта тавонад. 
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20 Ҳарфҳои 
«итқӣ» 
(то) ва 
«изғӣ» (зо)  

1 -якшакла ва муттасила 
будани ҳарфҳои «то» ва 
«зо»-ро донад; 
-дар ѐд дошта бошад, ки 
ин ҳарфҳо дар болои 
хати курсӣ навишта 
мешаванд; 
-донад, ки ҳарфҳои «то» 
ва «зо» аз ҳамдигар бо як 
нуқта фарқ мекунанд; 
-донад, ки ҳарфҳои «то» 
ва «зо» овозҳои «т» ва 
«з»- ро ифода мекунанд; 
-ҳарфҳои мазкурро дар 
матн шинохта, хонда ва 
навишта тавонад. 
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21 Ҳарфи 
«айн» 

2 - донад, ки ҳарфи «айн» 
муттасила, чаҳоршакла 
ва хосси забони арабист; 
-донад, ки он якчанд 
овозро ифода мекунад: 
- дар мобайн ва охири 
калима аломати сакта 
(ъ); 
-дар аввал ва мобайни 
калима овозҳои «а», “у” 
ва «и»; 
-дар ҳар ҳолат ҳамроҳи 
алиф овози «о»- ро 
ифода мекунад; 
-бо ҳарфи «айн» калима, 
ҷумла сохта дар дафтар 
нависад; 
-калима ва ҷумлаҳоро аз 
хатти имрӯза ба хатти 
ниѐгон баргардонида 
тавонад; 
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   -калима ва ҷумлаҳоро аз 
хатти ниѐгон ба хатти 
кириллӣ баргардонида 
тавонад; 
-ҳолатҳои истифодаи 

ҳарфи “айн”-ро дар 

мобайни ду садонок 

донад; 
-зебо ва хоно навиштани 
ҳарфи «айн»-ро машқ 
кунад. 
 

 

   

22 Ҳарфи 
«ғайн»  

1 -донад, ки ҳарфи «ғайн» 
муттасила ва 
чаҳоршакла аст; 
-донад, ки ҳарфи «ғайн» 
овози «ғ»- ро ифода 
мекунад; 
-тафовути миѐни 
ҳарфҳои «айн» ва «ғайн»- 
ро, ки як нуқта аст, 
донад; 
-ҳарфи мазкурро дар 
матн шинохта, хонда ва 
навишта тавонад; 
- калима ва ҷумлаҳоро аз 
хатти имрӯза ба хатти 
ниѐгон баргардонида 
тавонад; 
-зебо ва хоно навиштани 
ҳарфи «ғайн»-ро машқ 
кунад. 

А
м

а
л

ӣ
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23 Ҷадвали 
тартиби 
ҷойгирша
вии 
ҳуруфи 
алифбои 
ниѐгон 

2 -Ҳарҳои алифбои  
ниѐгонро аз рӯйи тартиб 
аз ѐд кунад; 
-ҳарфҳои ҳамовозро ҷудо 
карда тавонад; 
-ҳарфҳои хосси забони 
тоҷикиро донад; 
-ҳарфҳои сервазифаро 
ҷудо карда тавонад; 
-тартиби ҷойгиршавӣ ва 
овозии алифбои 
ниѐгонро бо алифбоҳои 
дигар муқоиса карда 
тавонад; 

А
м

а
л

ӣ
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24 Санҷиш 
ва тест  

6 Тибқи мавзӯъҳои китоби 

дарсӣ пас аз ҳар 5-6 дарс 

    

25 Санҷиши 

ниҳоӣ 

1 Дар охири нимсола     

Ҳамагӣ дар нимсолаи якум                                    34 соат 

Нимсолаи II 

1 Такрори 
алифбо 

2 -тартиби ҷойгиршавӣ ва 
овозии алифбои 
ниѐгонро донад; 
-нақши донистани 

тартиби ҳарфҳоро дар 

истифодаи луғатҳо ва 

девони ғазалиѐт донад; 

-бо ҳарфҳои додашуда 

калима навишта тавонад;  

-матнҳои хурдро аз хатти 

имрӯза ба хатти ниѐгон ва 

баръакс баргардон карда 

тавонад.    
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2 Вазифа-
ҳои ҳарфи 
«алиф» 

2 - истифодаи ҳарфи 
«алиф»- ро барои 
ифодаи овози «о» дар 
байни калимаҳои 
мураккаб донад; 
-истифодаи овози «о»- ро 
дар аввали калима 
донад; 
-вазифаҳои ҳарфи 
«алифи мақсура»- ро дар 
аввал, мобайн ва охири 
калима дар хотир нигоҳ 
дорад. 
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3 Вазифа-
ҳои ҳарфи 
«вов» 

2 -овозҳои «в», «у» ва «ӯ» - 
ро ифода кардани «вов»- 
ро донад; 
 -тарзи дуруст хондани 
пайвандаки «ва» («- у», 
«- ву»)- ро донад; 
 -шаклҳои ихтисории 
калимаҳоро бо 
пайвандаки «ва» донад;  
- имлои калимаҳоро бо 
«вови маъдула» донад ва  
дуруст истифода кунад4 
-тарзи ифодаи ҳарфҳои 

“ӯ” ва “у”-ро дар аввали 

калима дар ҳолатҳои 

гуногун донад ва 

калимаҳоро дуруст 

навишта тавонад. 
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4 Вазифа-
ҳои ҳарфи 
«йо» 

3 -донад, ки ҳарфи «йо» 
овозҳои «й», «и», «ӣ», “е” 
ва «о» - ро ифода 
мекунад. 
-вазифаҳои ҳарфи «йо»-
ро дар матн муайян 
карда, онҳоро тавзеҳ 
дода тавонад; 
-бо шинохти вазифаҳои 
ҳарфи «йо» ҷумлаҳоро 
хонда ва навишта 
тавонад. 
- тарзи ифодаи овозҳои 

“и” ва “э” (е)-ро дар 

аввали калима дар 

ҳолатҳои гуногун донад.   
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5 Имлои 
бандаки 
изофӣ 

2 -имлои бандаки изофиро 
пас аз ҳамсадоҳо ва 
садонокҳо донад; 
-ҳар гуна машқҳо ва 
супоришҳоро беғалат 
иҷро карда тавонад. 
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6 Имлои 
артикли 
номуай-
янӣ 

2 -имлои «артикли 
номуайянӣ»-ро донад; 
-имло ва талаффузи 
ибораҳои исмии 
артиклдорро донад;  
- ҳолатҳои ба сифатҳо 
гузаштани артиклро 
донад. 
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7 Имлои 
бандак-
ҷони-
шинҳо  

2  -имлои бандак- 
ҷонишинҳоро вобаста ба 
ҳарфу овозҳои охири 
калима донад;  
-дар ҳар гуна машқу 
супориш қоидаи имлои 
дурусти 
бандакҷонишинҳоро 
риоя намояд. 
 -маводи гузаштаро 
такрор кунад. 
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8 Имлои 
бандак-
ҳои 
хабарӣ 

1 -имлои бандакҳои 
хабариро вобаста ба 
шахсу шумора донад: 
-имлои бандакҳои 
хабариро пас аз 
садонокҳо донад; 
-имлои бандакҳои 
хабариро пас аз 
ҳамсадоҳо донад; 
- ҳар гуна машқу 
супоришҳоро дар робита 
бо истифодаи бандакҳои 
хабарӣ иҷро карда 
тавонад. 
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9 Имлои 
бандак-
ҳои феълӣ 

2 -имлои бандакҳои 
феълиро бо асоси феъли 
замони гузашта, ҳозира, 
шаклҳои сифати феълӣ 
донад; 
-ҳар гуна машқу 
супоришҳоро дар робита 
бо истифодаи бандакҳои 
хабарӣ иҷро карда 
тавонад. 
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10 Имлои 
шумо-
раҳо  

2 -шумораҳоро тибқи 
талаботи матни ниѐгон 
навишта тавонад; 
-аз самти чап ба рост 
навиштани шумораҳоро 
фаромӯш накунад. 
-шумораҳои миқдорӣ ва 
тартибиро навишта ва 
хонда тавонад; 
-хусусиятҳои имлоии 
шумораҳои таркибиро 
донад; 
-ҳар гуна машқу 
супоришҳоро дар робита 
ба имло ва истифодаи 
шумораҳо иҷро карда 
тавонад.  
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11 Аломати 
«ҳамза»  

1 -вазифаҳои аломати 
«ҳамза»-ро донад; 
-хусусиятҳои дар болои 
ҳарфи «алиф», «вов» ва 
«йо»-и бенуқта ишора 
шудани аломати 
«ҳамза»-ро дар хотир 
нигоҳ дорад. 
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12 Аломати 
«танвин» 

1 -аломати танвин (фатҳа-
танвини) ва фарқи онро 
аз «ан»- и масдарии 
забони тоҷикӣ донад; 
-барои таҳкими 
донишҳои андӯхта 
маводи гузаштаро 
такрор намояд.  
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13 Аломати 
«таш-дид» 
ва 
артикли 
«ал»  

2 -мавқеи истифодаи 
аломати «ташдид»-ро 
дар калимаҳо донанд. 
-мавриди истифодаи 
артикли «ал»- ро донад; 
-тарзи талаффузи 
артикли мазкурро 
вобаста ба ҳарфҳои 
шамсӣ ва қамарӣ аз худ 
кунад; 
-номҳои маъмули арабии 
дорои артикли «ал»- ро 
дуруст навишта тавонад; 
- ҳангоми навиштани 
диктант қоидаи имлои 
артикли «ал»-ро вобаста 
ба ҳарфҳои шамсӣ ва 
қамарӣ донад. 
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14 Имлои 
садоноки 
«у»  
 

1 -ҳолатҳои ифодаи 
садоноки «у» бо ҳарфи 
«вов», истифодаи «у» 
ҳамчун садоноки 
кӯтоҳро донад; 
 -ҳар гуна машқу 
супоришҳоро дар робита 
бо истифодаи 
садонокҳои «у» бо ҳарфи 
«вов» ва «у» ҳамчун 
садоноки кӯтоҳ иҷро 
карда тавонад. 
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15 Имлои 
садоноки 
«ӯ» 

1 -ҳолатҳои ифодаи 
садоноки «ӯ» бо ҳарфи 
«вов» донад; 
 -ҳар гуна машқу 
супоришҳоро дар робита 
бо истифодаи 
садонокҳои «ӯ» бо ҳарфи 
«вов» иҷро карда 
тавонад. 
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16 Имлои 
садоноки 
«э» (е) 
 

1 -ҳолатҳои ифодаи 
садоноки «э» (е) - ро бо 
ҳарфи «йо» донад; 
-ҳолатҳои истифодаи «э» 
(е) – ро шарҳ дода 
тавонад. 
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17 Санҷиш 
ва тести 
ҷорӣ  

7  

 

   

18 Санҷиш ва 

тести 

ҷамъбастӣ 

1  
 

   

Ҳамагӣ дар нимсолаи дуюм             34 соат 

Ҳамагӣ дар соли таҳсил                   68 соат 
 
 
 

Адабиѐт: 
1. Азим Байзоев, Шаҳбоз Кабиров. Алифбои ниѐгон ва матн. 

Китоби дарсӣ барои синфи 5. –Душанбе, 2006.  
2. Азим Байзоев. Мушкилоти таълим ва омӯзиши алифбои 

ниѐгон. –Душанбе, 2004. 
3. Зиѐев Муҳиддин, Амонӣ Салоҳиддин . «Алифбо ва матни 

ниѐгон» (барои коллеҷҳои педагогӣ). –Душанбе, 2010. 
4. Кабиров Ш., Орзумуродов Ҷ. Алифбо ва имлои ниѐгон 

(барои факултетҳои ғайрифилологӣ). –Душанбе, 2000, 2002. 
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5. М. Қосимова. Хат ва имлои матни классикии тоҷик. – 
Душанбе, 1989. 

6. Шаҳбоз Кабиров, Азим Байзоев. Алифбои ниѐгон ва матн. 
Китоби дарсӣ барои синфи 4. –Душанбе, 2006.  

 
Эзоњ: Омўзгорон давра ба давра адабиѐти нави таълимиву 

методї ва маќолањои методиро ба рўйхати адабиѐт илова намуда, 
аз он истифода  мекунанд.   

 
ХУЛОСА 

 
Стандарти таҳсилоти фаннӣ доир ба таълими «Алифбо ва 

матни ниѐгон» дар синфи VII ҳамчун ҳучҷати расмӣ дар асоси 
СДТ таҳия гардида, бо қарори мушовараи Вазорати маорифи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ шудааст. Стандарти мазкур 
дувумин ҳуҷҷати расмӣ пас аз СДТ ба ҳисоб рафта, барои дуруст 
ба роҳ мондани таълими фанни «Алифбо ва матни ниѐгон» дар 
синфҳои VII –VIII хидмат менамояд. Тибқи талаботи ин 
стандарт, муассисаи таълимӣ бояд онро асос намуда, дар 
таълими дурусти фанни «Алифбо ва матни ниѐгон» дар синфҳои 
VII –VIII ба иштибоҳ роҳ надиҳад. Стандарти мазкур ба 
омӯзгори фанни «Алифбо ва матни ниѐгон» дар синфи VII чун 
раҳнамо хидмат карда, мазмуну мундариҷа ва роҳу равишҳои 
тадриси ин фанро ба ӯ тавсия медиҳад. Дар баробари ин ӯро 
вазифадор менамояд, ки ҳангоми таълими фанни «Алифбо ва 
матни ниѐгон» дар синфи VII бо ҳисси масъулиятшиносӣ 
муносибат карда, дар синф шеваи дурусти таълимро ҷорӣ 
намояд, хонандаро бо нозукиҳои фан ошно намуда, барои 
ташаккули тафаккур, дониш, маҳорат ва малакаи вай замина 
фароҳам оварад. 

Муаллифони китоби дарсии «Алифбо ва матни ниѐгон» 
барои синфи VII-ро зарур аст, ки ҳангоми навиштани китоби 
дарсӣ мундариҷаи Барномаи таълими фанни «Алифбо ва матни 
ниѐгон» барои синфи VII-ро, ки дар Стандарти мазкур пешниҳод 
шудааст, ба эътибор бигиранд. Китоби дарсӣ бояд ба талаботи 
барномаи мазкур ҷавобгӯ бошад. 

Нақшаи тақвимӣ-мавзӯии пешниҳодшуда, пеш аз ҳама, 
хусусияти роҳнамоӣ дошта, омӯзгори фанни «Алифбо ва матни 



85 

ниѐгон» дар синфи VII ҳақ дорад, ки дар асоси таҷрибаи кории 
хеш муҳтавои онро тағйир диҳад, воситаҳои тахникии таълим ва 
аѐниятҳоро тибқи имконоти мавҷуд дар муассисаи таълимӣ ба 
нақша бигирад. Аммо барои тағйири бахши якуми нақшаи 
тақвимӣ-мавзӯӣ, ки фарогири “Номгӯи мавзӯъҳо” мебошад, ҳақ 
надорад. Мавзӯъҳо, чунонки ба нақша гирифта шудаанд, бояд 
пурра омӯзонида шаванд. 
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Ба чопхона 23.07.2018 супорида шуд. 
Ба чоп 01.08.2018 иљозат дода шуд. 

Андозаи 60x84 1/16 коѓази офсет. Теъдоди нашр 4000 нусха. 
 
 

Дар Маркази тањия, нашр ва муомилоти китобњои дарсї, 
 илмию методии Вазорати маориф ва илми  

Љумњурии Тољикистон нашр шудааст. 
 

Нишонї: Љумњурии Тољикистон ш. Душанбе,  
кўч. Нисор Муњаммад  

Тел.: 221-69-13, 227-48-09. 
Е-mail: mmarkaz@list.ru 


