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Муқаддима 

Соҳаи маориф аз љониби Ҳукумати Љумҳурии Тољикистон аз самтҳои афзалиятноки 

рушди мамлакат эътироф гардида, дар ин бобат ҳамасола тадбирҳои зиёд андешида мешаванд. 

Илова ба бунёди муассисаҳои таълимии нав, таљдиди инфрасохтор, инчунин ба сифат, мазмуну 

самарабахшии мундариља ва љараёни таълим таваљљуҳи љиддї зоҳир мегардад. Таҳияи стандарт 

ва барномаҳои нави таълимї метавонанд сатҳу сифати таҳсилоти миёнаи умумиро баланд 

бардоранд. 

Дар татбиқи сиёсати давлатї дар соҳаи маориф омўзгорон нақши муҳим мебозанд. Ин 

нукта дар суханронии Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои миллат, Президенти Љумҳурии 

Тољикистон, муҳтарам Эмомалї Раҳмон дар мулоқот бо зиёиёни мамлакат (соли 2015) хеле 

мушаххас баён гардидааст: “... калиди ҳама гуна дастоварду пешравї ва истиқлолияти фикрї 

муаллим-омўзгор ва хазинаи маънавию илмии ў ба шумор меравад. Аз ин рў, самаранок ба роҳ 

мондани корҳои таълиму тарбия аз љониби омўзгор имкон фароҳам меорад, ки сатҳи мафкура 

ва донишу љаҳонбинии толибилмон боло равад ва онҳо ҳамқадами замон гарданд”.  

Вазорати маориф ва илми Љумҳурии Тољикистон бо мақсади баланд бардоштани сифати 

таълим ва натиљабахшии раванди он таҳияи стандартҳои фанниро ба роҳ мондааст. Стандарти 

фанни “Забони модарї” (Марҳалаи таълими савод ва инкишофи нутқ) барои синфи якум аз 

љумлаи онҳост. Вазорат натиља ва дастовардҳои ислоҳоти соҳаро, ки тайи солҳои охир татбиқ 

гаштаанд, эътироф карда, дар асоси ба эътибор гирифтани таљрибаи љаҳонї стандарт ва 

барномаҳои навро ҳамчун як љузъи таркибии ислоҳоти пурраи мундариљаи таҳсилот таҳия 

намудааст. 

Стандарти фанни забони модарї (Марҳалаи таълими савод ва инкишофи нутқ) барои 

синфи якум љузъи таркибии силсилаи стандартҳои фанни забони модарї дар зинаи таҳсилоти 

ибтидої аст. Стандарти мазкур дар асоси салоҳият таҳия шуда, талаботи Стандартҳои давлатии 

таҳсилоти миёнаи умумиро ба эътибор мегирад.  

 Сохтор ва услуби пешниҳоди стандарт тарзе интихоб шудааст, ки паҳлуҳои гуногуни 

раванди таълими “Алифбо”-ро дар синфи якум фаро мегирад ва ба ин васила фаъолияти 

омўзгорро дар љараёни банақшагирї ва таълиму арзёбї осон мегардонад.   

Таљрибаи байналмилалї ва шароити кунунии Тољикистон собит месозад, ки вобаста ба 

талаботи бозори меҳнат ва инкишофи босуръати муносибатҳои иљтимої, иқтисодї ва 

фарогирии ҳар чї бештари воситаҳои иттилоот (интернет, телевизион ва ғайра) имрўз танҳо бо 

дониш мусаллаҳ будан кифоя набуда, дар амал истифодаи донишу малакаҳо муҳимтарин роҳи 

иљтимоишавии љавонон ва дастёбї ба натиљаҳои дилхоҳ ба шумор меравад. Ин нуктаи муҳим 

санги маҳаки стандарти мазкурро ташкил медиҳад.  

Дар љаҳони муосири зудтағйирёбанда ва пур аз тазодҳо муҳассилин бояд сифатҳои 

ташаббускорї, навоварї, амалигардонї, тағйирпазирї, уҳдабарої, масъулиятшиносї ва 

созандагию бунёдкориро дошта бошанд. Онҳо бояд шахсони бомаърифати аз љиҳати маънавї-

ахлоқї устувор ва кордоне бошанд, ки роҳҳои дастрас кардани ахбор (маълумот)-ро тавассути 

воситаҳои гуногун интихоб намуда, онро таҳлилу таркиб ва арзёбї намуда, масъалаҳои 

мураккаби олами атрофро дарк кунанд, мушкилиҳои  гуногуни таълимию ҳаётиро пешгўйї ва 

ҳал карда тавонанд, масъулияти худро дар назди оила, аҳли љомеа ва кишвар дарк намоянд. 

Тавре ҳамагон медонанд, барои ташаккули ин сифатҳо маҳз дар зинаи таҳсилоти ибтидої 

заминаи мусоид фароҳам оварда мешавад. 

Барои ноил гаштан ба ин вазифаҳо Вазорати маориф ва илм низоми нави таълимро дар 

амал татбиқ менамояд, ки он ба ташаккули рушди салоҳиятнокии хонандагон дар истифодаи 

амалии дониш, малака ва маҳорат мусоидат хоҳад кард.  

Натиљаҳои салоҳиятнокии хонандагон тавассути низоми миллии арзёбї санљида шуда, 

натиљаҳои он барои дуруст ва самаранок ба роҳ мондани раванди таълим истифода мешавад.  
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Стандарти мазкур мазмуну мундариља, салоҳиятҳо, нишондиҳандаҳои салоҳиятнокї ва 

воситаҳои арзёбиро муайян мекунад. Бо татбиқи низоми нави таълим натиљаҳои таълимии 

хонанда (салоҳиятнокии ў) мақсади асосии санљишу назорати сифати таҳсилот мегардад.  

 Бо татбиқи стандартҳои нав на танҳо малакаву маҳорати касбии омўзгор, балки натиљаи 

таълимии хонандагон низ ҳамчун нишондиҳандаи самаранокии раванди таълим шинохта 

мешавад. Дар низоми нави таълим масъулиятнокии омўзгорон барои беҳтар гаштани 

натиљаҳои таълимии хонандагон ба маротиб зиёд мегардад. 

Дар љараёни татбиқи маљмўи стандартҳо ва барномаҳои фаннї омўзгор шахси асосї аст. 

Аз ин рў, самаранокии татбиқи стандартҳои нав ва љараёнҳои ислоҳот маҳз ба дарки 

масъулият, ташаббусу эљодкорї ва маҳорату малакаи омўзгорон вобаста мебошад. Масъулияти 

омўзгор дар ин љараён хеле зиёд буда, љанбаҳои зеринро дар бар мегирад:  

 ба роҳ мондани таълим дар асоси стандартҳои нав ва барномаи фан; 

 муҳокимаи масъалаҳои умдатарини татбиқи ислоҳот бо ҳамкорон; 

 муҳокимаи мушкилот ва роҳҳои ҳалли онҳо дар ҳамкорї бо мудирияти муассисаи 

таълимї ва идораву шуъбаҳои маорифи шаҳру ноҳия;  

 ба роҳ мондани ҳамкорї бо кормандони Барномаи глобалии ҳамкорї баҳри рушди 

маорифи Вазорати маориф ва илм (Мо ба тавсия ва маслиҳатҳои Шумо ниёз дорем); 

 таҳияи маводди иловагии таълимї ва истифодаи онҳо дар раванди таълим бо ҳамкорон.  

Табиист, ки дар марҳалаи ибтидої масъалаҳои зиёд пайдо мегарданд, ки ба истифодаи 

стандартҳо, барномаҳои таълим ва китобҳои дарсии нав алоқаманданд.  Аммо мо бовар дорем, 

ки батадриљ, бо роҳи фароҳам сохтани  имкониятҳои хуби иштирок дар марҳалаи татбиқи ин 

ислоҳот дар сатҳи мамлакат омўзгорони муассисаҳои таълимї пурра омода хоҳанд шуд. 

Вазорати  маориф ва илм ҳамаи омўзгорон, сарварони муассисаҳои таълимї, кормандони 

раёсату шуъбаҳои маориф ва тамоми кормандони соҳаи маорифи љумҳуриро барои татбиқи 

ислоҳоти мазкур, ки самаранокї ва сифати таълимро барои хонандагон – фарзандони мо 

таъмин мекунад, даъват менамояд.  
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Стандарти фанни забони модарї (Марҳалаи таълими савод ва инкишофи нутқ) барои 
синфи якум 

I. Мазмун ва мундариљаи стандарти фанни забони модарї (Марҳалаи таълими савод ва 

инкишофи нутқ)  барои синфи якум  

1.1. Мафҳумҳои асосии стандарти фанни забони модарї (Марҳалаи таълими савод ва инкишофи 

нутқ) 

Арзёбї – љараёни љамъоварии маълумот барои баҳодиҳї. Навъ ва воситаҳои гуногуни ташкили 

љараёни арзёбї вуљуд доранд. Он барои муайян кардани дараљаи дастовардҳои 

таълимии хонандагон имкон медиҳад. Маълумоте, ки тавассути арзёбї љамъ оварда 

мешавад, ҳам ба шахсони алоҳида ва ҳам ба муассисаҳои соҳа зарур аст. Маълумоти аз 

арзёбї ба даст омадаро ба тарзи мухталиф ниҳодҳои ҳокимияти давлатї, шахсони 

алоҳида, волидон, хонандагон ва омўзгорон истифода бурда метавонанд. 

Баҳодиҳї–љараёни натиљагирї оид ба дараљаи мувофиқати дониш, салоҳият, малака ва 

маҳорати хонанда ба талаботи муқарраркардаи стандарти фаннї. Баҳодиҳї имкон 

медиҳад, ки дараљаи азхудкунии салоҳиятҳо муайян карда шавад. 

Дидактика – соҳаи илми педагогика, ки ба омўхтани асосҳои назариявии таҳсилот, муайян 

намудани қонуният, принсипҳои таълим, мазмуни таҳсилот, шаклу усули таълим ва 

назорати раванди таълим машғул аст. 

Иттиҳодияи методї – яке аз шаклҳои ташкили кори методї, тарғиби таљрибаи пешқадам ва 

такмили ихтисоси муаллимони муассисаҳои таҳсилоти умумї. 

Кори лоиҳавї – машғулияти мустақилонаи гурўҳи хонандагон буда, берун аз дарс таҳия карда 

мешавад. Он дар асоси маълумот ва донишу малакаи ҳосилкардаи хонандагон дар 

Марҳалаи муайяни таълим гузаронида мешавад. 

Мақсади таълим–  банақшагирии пешакии натиљаҳои фаъолияти таълим, натиљаҳои 

чашмдошт . 

Малака – қудрат ва тавоної дар иљрои коре, ки дар натиљаи машқу тамрин дар табиати инсон 

пайдо мешавад. 

Маҳорат – фаъолияте, ки дар инсон дар натиљаи таълим ва такрори бисёркарата ҳосил шуда, 

баъд ба раванди бошуурона табдил меёбад ва инсон минбаъд ҳар як кори худро дониста 

иљро мекунад; моҳирї, устодї, забардастї, ҳунармандї ва ғайра маҳорат аст. 

Машқ – фаъолияти пай дар пай барои ба даст овардани малака, маҳорат ва салоҳият 

Метод (юн. methodos-роҳ, тapз, усул, восита, назария, таълимот) - усули назариявї ва амалии 

донистани воқеият; маљмўи амалиёт; ташкили бонизоми фаъолияти одамон дар ҳалли 

масъалаҳои гузошташуда аст. 

Меъёр – нишонае, ки дар асоси он баҳодиҳї, муайянкунї ё таснифи чизе анљом дода мешавад.  

Нақшаи таълим – ҳуљљатест, ки омўзиши фанҳои таълимї ва тақсимоти солонаи онҳоро барои 

тамоми давраи таҳсил дар муассисаҳои таълимї муайян менамояд. 

Низоми таълими ба ташаккули шахсияти хонанда нигаронидашуда – низоми таълиме, ки дар он 

қобилияти фардї ва таљрибаи қаблии хонанда ҳамчун меҳвар (тири асосї) барои 

омўзиши минбаъда заминаи асосї нигаронида шудааст. 

Нишондиҳанда –нишодиҳандаҳо маљмўи дониш, малака ва маҳоратҳое мебошанд, ки аз ноил 

шудан ба салоҳиятҳо дарак медиҳанд.    

Портфолио – аз калимаи итолиёї, маънояш ҳуљљатҳо, ҳуљљатҳои мутахассис аст. 
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Портфолиои хонанда – љамъоварии мақсадноки корҳои хонанда, ки саъю. кўшиши ўро ҳангоми 

иљрои корҳо, пешрафт ва дастовардҳои (муваффақиятҳо)-и ўро аз рўйи як ё якчанд фан 

нишон медиҳанд. 

Принсип – қоидаҳои асосии таълим, ки мазмун, шаклҳои ташкилї ва усули таълимро дар 

алоқамандї бо мақсадҳои умумии тарбия ва меъёрҳои раванди таълим муайян 

менамояд. 

Раванди таълим – раванди мaқcaднок ва муташаккилонаи ҳосил намудани дониш, маҳорат ва 

малакаҳост. 

Роҳнамои фаннї барои татбиқи стандартҳо – роҳнамои омўзгор оид ба татбиқи стандартҳо 

маводди иловагии методї мебошад. Он тавсияҳо ва намунаҳоро оид ба тарзи ташкили 

љараёни таълим фаро гирифта, ба омўзгор дар самти ташаккули салоҳиятнокии 

хонандагон ёрї мерасонад.  

Савод – маҳорати кор кардан бо маълумот, аз љумла маҳорати иљрои амалҳои зарурии риёзї, 

дарки иттилоотии маводди чопї, адабиёти илмї, инчунин маҳорату малакаи навиштан, 

омўхтани дониш аз матни шифоҳию хаттї. 

Саводнокї – яке аз нишонаҳои саводнокии шахс. Мувофиқи шарҳи ЮНЕСКО шахсе, ки 

хондан, навиштан ва мазмуни ягон матни одиро баён карда метавонад, саводнок 
аст. 

Салоҳият – маљмўи дониш, малака ва маҳоратҳои ба ҳам пайванде, ки ба ҳалли масъалаҳои 

мушаххаси ҳаётї (иљтимої, иқтисодї, сиёсї) ва маърифатї равона карда мешаванд. 

Стандарти фаннї – санадест, ки дар он меъёри дониш, малака, маҳорати хонандагон, мазмуну 

муҳтавои фаннї, методикаи таълими фан, роҳу усули самаранок истифода бурдани 

вақти ба омўзиши фан људогардида ва талабот ба тарзи санљиши дониш аз фан ифода 

гардидааст. 

Стратегия – роҳу усули ноил гардидан ба мақсад. Роҳ (усул)-и алтернативї (љойгузин), интихоб, 

таҳия ва татбиқи барномаро дар назар дорад. 

Таҳлил – яке аз усули таълим, ки тавассути он омўзгору хонандагон маводди омўхташавандаро 

ба қисмҳои асосї људо карда, хусусиятҳои ҳар яки онро дар алоҳидагї баррасї 

мекунанд.  
 

1.2. Заминаи меъёрии ҳуқуқии стандарти фанни забони модарї (Марҳалаи таълими савод ва 

инкишофи нутқ) дар синфи якум 

 

Стандарти  фанни забони модарї (Марҳалаи таълими савод ва инкишофи нутқ) барои 

хонандагони синфи 1 дар асоси Конститутсия  (Сарқонун)-и Љумҳурии Тољикистон, Қонуни 

Љумҳурии Тољикистон «Дар бораи маориф» ва  сархати  6,  банди  7-и Низомномаи Вазорати 

маориф ва илми Љумҳурии Тољикистон, ки  бо қарори Ҳукумати Љумҳурии Тољикистон аз 3-

юми марти соли 2014, №145 тасдик шудааст, инчунин дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии 

Љумҳурии Тољикистон дар соҳаи маориф  таҳия  гардида, минбаъд  барои  расонидани ёрии 

таълимию методї барои омўзгорон ва хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии 

Љумҳурии Тољикистон  омода гардидааст. 

 

1.3. Соҳаи истифодаи стандарти фанни забони модарї (Марҳалаи таълими савод ва инкишофи 

нутқ) 

Доираи татбиқи стандарти фанни забони модарї (Марҳалаи таълими савод ва 

инкишофи нутқ) хеле васеъ аст. Истифодабарандагони бевоситаи стандартҳо омўзгорони 

синфҳои ибтидої буда, дар марҳалаи банақшагирї, таълим ва арзёбии салоҳиятнокии 

хонандагон онро ҳамчун ҳуљљати асосї истифода мебаранд. Инчунин мутахассисони зинаи 
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таҳсилоти ибтидоии муассисаҳои дахлдори соҳаи маориф, ки барои расонидани ёрии таълимию 

методї масъуланд, бобати банақшагирї ва татбиқи чорабиниҳо дар самти расонидани ёрии 

методї ба омўзгорони зинаи таҳсилоти ибтидої стандарти мазкурро истифода мебаранд. 

Стандарти мазкур дар донишгоҳ ва коллељҳои омўзгорї ҳамчун ҳуљљати асосии 

муайянкунандаи мундариљаи барномаи таълимии курси методикаи таълими фанҳои зинаи 

таҳсилоти ибтидої истифода мешавад.  

Донишкада ва марказҳои такмили ихтисос ва бозомўзии кормандони соҳаи маориф, 

махсусан шуъба - кафедраи таҳсилоти ибтидої омўзиши стандарти мазкурро дар курсҳои 

такмили ихтисоси омўзгорони синфҳои ибтидої ташкил мекунанд. 

Минбаъд арзёбии салоҳият (дониш, малака ва маҳорат)-њои хонандагони синфи якум 

дар асоси талаботи стандарти мазкур ба роҳ монда мешавад. Саволу масъалаҳои санљишии 

нимсола, солона ва аз синф ба синф гузаронї дар асоси салоҳиятҳои дар стандарт ва барномаи 

таълим муқарраршуда таҳия карда мешаванд. 

1.4. Принсипҳои  асосии стандарти фанни забони модарї (Марҳалаи таълими савод ва инкишофи 

нутқ) барои синфи якум 

Стандарти фанни забони модарї (Марҳалаи таълими савод ва инкишофи нутқ) барои 

синфи якум дар асоси принсипҳои таълимии зерин таҳия шудааст: 

 баробарҳуқуқии шаҳрвандон дар гирифтани таҳсилоти босифат; 

 қонуният, эҳтироми ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд; 

 ҳатмї будани таълими умумии асосї; 

 дастрасии таҳсилоти миёнаи умумї ва идомаи таҳсил дар зинаҳои минбаъдаи таҳсилот 

дар асоси озмун; 

 бартарии арзишҳои миллию умумибашарї, моҳияти башардўстонаи мазмуни таҳсилот, 

рушди озодонаи шахс; 

 муҳаббат ба Ватан, оила ва муҳити зист; 

 љанбаи илмї, дунявї ва башардўстонаи таълиму тарбия дар муассисаҳои таълимї; 

 ягонагии фазои маърифатию фарҳангї, рушди фарҳанг ва ҳифзи анъанаҳои миллї; 

 љанбаи инсондўстї, демократї ва давлатию љамъиятии идоракунии соҳаи маориф ва 

шаффофият дар фаъолияти он; 

 раванди муттасили таҳсил; 

 ҳавасмандгардонии маърифатнокшавии шахс ва инкишофи истеъдоди ў; 

 пайдарҳамии раванди таҳсилот, ки алоқамандии зинаҳои таҳсилот ва ягонагии таълиму 

тарбияро таъмин месозад; 

 ҳамгироии таҳсилот, илм ва истеҳсолот. 

диққат додан ба қобилияти фардии хонанда.  

Раванди таълим дар асоси дониш, малака ва маҳорати базавї (асосї)-и хонанда ба роҳ 

монда шуда, бояд талаботи маърифатии ўро қонеъ намояд. Қобилияти хонандагон дар 

иљрои фаъолиятҳои таълимї ва дар заминаи он такмил додани малакаву маҳорати онҳо 

бояд ба эътибор гирифта шавад. Ҳар як хонанда ба дарс бо  дараљаҳои гуногуни 

салоҳият меояд. Аз ин лиҳоз, омўзгор бояд қобилияти муайян кардани сатҳи 

салоҳиятнокии хонандаро дошта бошад. Омўзгор барои ташаккули натиљаҳои таълими 

ҳар як хонанда аз лиҳози касбї ва ахлоқї низ масъул аст. 

Таълим ҳамеша самаранок мегардад, агар хонандагон:  
o  дар заминаи дониш ва малакаи базавиашон таълим гиранд; 
o мақсаду вазифаҳои таълимии гузошташударо дарк кунанд ва онҳоро иљро карда 

тавонанд; 
o раванди  азхудкунии маводди таълим барои онҳо шавқовар ва љолиб бошад; 
o барои азхудкунии маводди нави таълим ё малакаи нав ба хонандагон 

имконияти мувофиқи машқ кардан дода шавад; 

o ҳам омўзгор ва ҳам хонанда барои таълим масъул бошанд; 
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o омўзгорон усулҳои гуногуни таълимро ба мақсади таҳким ва мустаҳкам 

гардонидани донишу малакаи нав истифода баранд; 
o ба хонандагон ҳангоми ҳалли масъалаҳои таълимї ва ташаккули малака 

имконияти ҳамкорї дода шавад; 
o раванди таълим ба “чї тавр фикр кардан” равона гардад, на ба “оид ба чї фикр 

кардан”; 
o ҳама оид ба љиҳатҳои суст ва қавии донишу малакаашон ростқавл бошанд; 

o нокомї дар љараёни таълим ҳамчун қисми таркибии он шинохта шавад. 

 ба эътибор  гирифтани гуногунзеҳнии хонандагон. Баъзе хонандагон тавассути 
амалан иљро намудан кореро аз худ мекунанд ва баъзеи онҳо тавассути мушоҳида 

дониш мегиранд. Ба баъзеи хонандагон машғулияти серҳаракат, ба дигарон 

бошад, баръакс, оромї барои таълим гирифтан мусоидат мекунад. Омўзгор бояд 

ба ҳама новобаста аз рўйи хислат баробар диққат диҳад, ёрї расонад ва 
мувофиқи шавқу завқашон фаъолият таҳия намояд. 

 љанбаи башардўстї доштани раванди таълим.Вазифаи омўзгор танҳо аз додани 

дониш  ва аз бар кунонидани салоҳиятҳо иборат нест. Ӯ барои фароҳам овардани 

фазои мусоиди таълим, ҳамкорию ҳамдигарфаҳмї низ масъул аст.  

 инкишофи арзишҳо. Стандарти мазкур дар баробари салоҳиятҳои таълимї 

инкишофи арзишҳоро ба роҳ мемонад. Ин арзишҳо на танҳо барои аз худ 

кардани салоҳиятҳои таълимї, балки барои тарбияи шаъну шарафи  шаҳрвандї 

низ заруранд. 

 алоқамандии таълим бо ҳаёт. Стандартҳои нав ташаккули дониш, малакаву 

маҳоратҳои барои имрўз ва ояндаи Тољикистон заруриро таъмин намуда, 

таълимро ҳамчун раванди омўзиш дар тўли ҳаёт таъкид мекунанд. Низоми нави 

таълим низ бо мақсади мутобиқ сохтани натиљаҳои таълим ба талаботи ҳаёт 

равона мегардад. Яъне дар натиљаи таълим хонанда дониш, малака ва 

маҳораташро дар амал барои ҳалли масъалаҳои ҳаётї истифода мебарад.   

 омўзиш дар тўли ҳаёт. Раванди таълим ва инкишоф беохир аст. Шояд  барои 

пурра аз худ кардани баъзе салоҳиятҳо як умр сарф карда шавад ва баъзеашон 

мумкин аст тамоман аз худ карда нашаванд. Аз ин лиҳоз Низоми таълими 

салоҳиятнокии хонандагон раванди омўзишро дар тўли ҳаёт тақозо мекунад.  

 ташаккули малакаи баланди фикрронї. Ҳадафи ниҳоии раванди таълим 
ташаккули малакаи баланди фикрронї мебошад.   

 арзёбї ба мақсади таълим. Мо бояд мунтазам натиљаҳои таълимии хонандагонро 

арзёбї намоем, то тавонем усули таълимро тағйир дода, раванди онро 

самараноктар гардонем.  

1.5. Мақсад ва вазифаҳои стандарти фанни забони модарї (Марҳалаи таълими савод ва 

инкишофи нутқ) 

Стандарти мазкур ба мақсади татбиқи талаботи Стандарти давлатии таҳсилоти миёнаи 
умумї ва Стратегияи миллии рушди маорифи Љумҳурии Тољикистон то соли 2020 таҳия 
шудааст.  

Мақсад ва вазифаҳои стандарти фанни забони модарї (Марҳалаи таълими савод ва 

инкишофи нутқ) дар синфи якум: 

 муайян ва муқаррар кардани маљмўи салоҳият (меъёри дониш, малака ва 

маҳорат)-и хонандагони синфи якум аз саводомўзї; 

 ба низом даровардани мазмун, мундариља ва раванди банақшагирї, таълим ва 

арзёбии фанни забони модарї (Марҳалаи таълими савод ва инкишофи нутқ); 

 муқаррар намудани доираи мавзўъҳои бобҳои таълими фанни забони модарї 

(Марҳалаи таълими савод ва инкишофи нутқ) мувофиқи талаботи забономўзї ва 

мувофиқат ба инкишофи синну солии хонандагони синфи якум. 
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 мазмун, мундариља ва фаъолиятҳои таълим барои аз ташаккули салоҳиятнокии 

равонашуда, байни онҳо робитаи мустаҳкам барқарор гардонида шавад; 

 бояд малакаҳои гуногуни фаннї ба таври мушаххас ва фарогир пешниҳод гардад. 

Нишондиҳандаҳои азхудкунии ҳар як салоҳият оварда мешаванд; 

 бо вуљуди фаро гирифтани самтҳои гуногуни таълими фанни забони модарї 

(Марҳалаи таълими савод ва инкишофи нутқ), стандарти мазкур фаъолияти 

эљодии омўзгорро маҳдуд накарда, бояд ўро барои дуруст ва самаранок ба роҳ 

мондани раванди таълим ҳидоят намояд; 

 мазмуну мундариља ва миқдори салоҳиятҳо бояд мувофиқи сарбории фан, ки 

нақшаи таълим муқаррар кардааст, пешниҳод гарданд.  

Фанни забони модарї (Марҳалаи таълими савод ва инкишофи нутқ) барои синфи 1 дар 

нақшаи таълими асосї ҳамчун фанни ҳатмии таълим дар таркиби маљмўи фанҳои «Филологї» 

љойгир шуда, ҳаљми сарбории хонандагон дар давоми соли таҳсили зинаи ибтидої 160 соатро 

ташкил медиҳад: 
 

Синф 
Миқдори ҳафтаҳои 

соли таҳсил 

Миқдори соатҳои 

ҳафтаина 

Миқдори соатҳо дар 

давоми соли таҳсил 

1 16 10 160 
 

Таълими савод заминаи асосии рушди маърифатнокии шахс ба шумор меравад. Маҳз 

дар  ҳамин давра  хонандагон тавассути омўхтани хондану навиштан қадамҳои аввалро барои 

саводнок шудан мегузоранд. Сатҳи саводнокї дар ин марҳила дар рушду нумўи маърифатї, 

хештаншиносї, љаҳонбинї ва иљтимоишавии хонанда нақши асосиро мебозад.  
Марҳалаи таълими савод ва инкишофи нутқ маҳаки асосии таълим дар мактаб аст. 

Самаранокии тамоми љараёни таълими синфҳои ибтидої аз дуруст ба роҳ мондани  таълими ин 

марҳала вобаста аст. Зеро дар ин марҳала хонанда барои дарёфти дониш, малака ва маҳорату 
салоҳиятҳои ҳаётї қадамҳои аввалин мегузорад.  

Марҳалаи таълими савод ба се давра тақсим мешавад: 

1) Давраи тоалифбо (омодагї) 
2) Давраи алифбо 
3) Давраи баъди алифбо 

 
Давраи тоалифбо (омодагї) 
Мазмуни давраи тоалифбо аз унсурҳои зерин иборат аст:  

 шиносоии хонандагон бо мактаб, дарсхона ва  ҳамсинфон, шиносої бо қоидаҳои 

рафтор дар дарсхона ва мактаб;   

 хонандагон бо ашёи хониш шинос мешаванд ва бо онҳо эҳтиёткорона муносибат 

карданро меомўзанд;  

 хонандагон бо китоб ва тарзи истифодаи он, ашёи хатнависї, тарзи доштани ручка, 

гузоштани дафтарро меомўзанд. Рахҳои дафтар (калон ва хурд)-ро фарқ мекунанд;  

 хонандагон дар ин давра бо унсурҳои нутқ шинос шуда, бо нақшаи љумла, калима, 

ҳиљо ва овозҳо амалан кор мебаранд, ба садо ва овозҳои гуногун тақлид мекунанд;  

 унсурҳои асосии ҳарф (хурд, калон, рост, давра, нимдавра, моил, боло, поён, ҳаљм ва 

васлшавии ҳарфро дар рахи дафтар машқ мекунанд; 

 тавассути суҳбат аз рўйи расмҳо захираи луғавии худро ғанї гардонда, бо забони 

адабї сухан карданро меомўзанд. 

  
Давраи алифбо  

 Давраи алифбо омўзиши ҳарфҳои алифбои забони тољикї: хурду калон, чопї ва 

дастнависро пешниҳод мекунад. Хонандагон баробари омўзиши овозу ҳарфҳо овозҳои садонок 
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ва ҳамсадоро фарқ мекунанд. Омўзиши ҳарфҳо тавассути  методи таҳлили овозї ва  ҳарфї сурат 

мегирад. Таълими алифбо дар аввал хониши дурусту равони ҳиљоии калимаҳо, батадриљ 
гузаштан ба  хониши калимаҳои бутун ва хониши матнҳои  хурдро талаб мекунад. Дар 

баробари хондан талабагон маҳорати васл кардани ҳарфҳо бо ҳамдигар, људо навиштани 

калимаҳои љумла, рўйнависи калима ва љумлаҳоро аз рўйи намуна машқ мекунанд. Аз нимаи 

дуюми омўзиши алифбо сар карда, хонандагон дар аввали љумлаҳо ва номи одамону лақаби 

ҳайвонҳо навиштани ҳарфи калон ва дар охири љумла гузоштани аломати китобатро 

меомўзанд. Аз рўйи расм суҳбатҳо карда, оид ба ҳарфҳо чистону тезгўякҳо ва шеърҳои хурдро 

аз ёд  мекунанд. 
Давраи баъди алифбо   
Асоси давраи баъди алифборо хониши равон, шууронаи ҳикоя, афсона, шеър, чистон, машқи 

навиштани калимаву љумлаҳои хурд ташкил медиҳад. Хонандагон аз рўйи расм ва мазмуни 

китоб ба саволҳо љавоб доданро меомўзанд. Бо ёрии омўзгор симоҳои матнро муайян карда, ба 

гуфтор ва рафтори онҳо баҳо медиҳанд.  Дар аввали љумла, номи одамон, лақаби ҳайвонот, 

номи деҳаҳо ва шаҳрҳо ҳарфи калон навиштанро меомўзанд. Ба саволҳои  Кї? Чї? Чї кор 

мекунад? Чї хел? љавоб дода, калимаро ба ҳиљоҳо људо мекунанд. 

II. Салоҳиятҳои фанни забони модарї (Марҳалаи таълими савод ва инкишофи нутқ) 
 Ин фасли стандарти фанни забони модарї (Марҳалаи таълими савод ва инкишофи нутқ ) 

барои синфи якум хеле муҳим аст. Дар фасли мазкур салоҳиятҳои фанни забони модарї 
(Марҳалаи таълими савод ва инкишофи нутқ) мувофиқи самтҳои таълим оварда мешаванд. 

Салоҳиятҳои ҳамаи фанҳо дорои хусусиятҳои зеринанд:  

- аз рўйи принсипи аз сода ба мураккаб тартиб дода шудаанд. Омўзгорон метавонанд 

салоҳиятҳои синфи баъдинаро мушоҳида карда, мутаносибан раванди таълимро аз оғоз 
то анљом ба нақша гиранд. Ин муносибати зинавии татбиқи барномаи таълим мебошад, 

яъне салоҳиятҳое, ки дар як синф муаррифї шудаанд, дар синфҳои минбаъда такмил 

дода мешаванд. Дар сатҳи ҳар як синф талабот ба салоҳиятнокї мураккабтар мегардад. 

- мувофиқи самтҳои асосии таълим гурўҳбандї шудаанд. Аз ин лиҳоз, тартиби пешниҳоди 

салоҳиятҳо (малака ва маҳоратҳо) ба тартиби маводди китобҳои дарсї мувофиқат 
мекунад.  

- хусусияти арзёбї дошта, мушоҳида мешаванд ва азхудкунии салоҳиятҳо тавассути 

нишондиҳандаҳо муайян мегарданд.  

- дар таҳияи салоҳиятҳо усули зинавї истифода шудааст, яъне омўзгор барои хонандагон 

имконияти салоҳиятнок шуданро фароҳам оварда, дар сатҳи синфҳои минбаъда ба 
хонанда имконияти ташаккули бештар дода мешавад. Ҳамин тавр, хонанда дараљаи 

баландтари салоҳиянокиро аз худ карда, ташаккул медиҳад. 

2.1. Марҳалаи таълими савод 

Салоҳиятҳои гўш кардан (шунидан) 

А. 1.1.1. Қоидаҳои одитарини гўш карданро дар доираи маҳдуди вазъиятҳо риоя мекунад. 

А. 1.1.2. Ахбори  шунидаро дар шаклҳои  хеле содаи нутқи шифоҳї ва хаттї истифода мебарад. 

А. 1.1.3. Мазмун ва мақсади асосии сухани гўянда (гон)- ро, ки ба синну сол мувофиқ аст муайян 

мекунад.  
 
Салоҳиятҳои гуфтан 

А.1.2.1. Дар вазъиятҳои маҳдуд қоидаҳои одитарини сухангўйї (одоби муошират)-ро риоя 

мекунад. 
А.1.2.2. Стратегияҳо (тарз, роҳу усул)-и мувофиқи гуфтанро истифода мебарад.   

А.1.2.3. Фикру мулоҳизаҳои одиро  аз  рўйи мақсадҳо дар шаклҳои гуногуни нутқи шифоҳї баён 

мекунад. 
 
Салоҳиятҳои хондан 

А.1.3.1.  Қоидаҳои одитарини хонданро медонад ва риоя мекунад. 
А.1.3.2. Стратегияҳои мувофиқро истифода бурда, матнҳои шиноси ҳаљман хурдро мехонад. 
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А.1.3.3. Мазмуни  љумлаҳои содаро, ки калимаҳои шинос доранд, муайян мекунанд. 
 
Салоҳиятҳои навиштан 

А.1.4.1. Қоидаҳои одитарини  навиштанро тибқи нишондиҳандаҳо  риоя мекунад. 

А.1.4.2.  Стратегия (тарз, роҳу усул)-ҳои мувофиқи  навиштанро истифода мебарад. 

А. 1.4.3. Фикр (ақида, андеша)-и худро дар қолаби љумлаҳои кўтоҳ менависад. 
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2.2. Баҳодиҳии салоҳиятҳои гўш кардану гуфтан ва хондану навиштан   

Синфи 1 (Марҳалаи таълими савод) 

Салоҳиятҳои гўш кардан 

А. 1.1.1. Қоидаҳои одитарини гўш карданро дар доираи маҳдуди вазъиятҳо риоя мекунад. 

Нишондиҳандаҳои салоҳиятнокї: 

 суханони гўянда (ҳамсинфон, суҳбат аз рўйи расмҳо) омўзгор)-ро бодиққат гўш мекунад; 

 ҳангоми суҳбат ба гўянда нигоҳ мекунад; 

 фикрҳое, ки ба гўш кардан халал мерасонад, ба як сў мегузорад; 

  қоматро рост ва озод нигоҳ медорад. 

А. 1.1.2. Ахбори  шунидаро дар шаклҳои  хеле  содаи нутқи шифоҳї ва хаттї истифода мебарад. 

Нишондиҳандаҳои салоҳиятнокї: 

 овозҳои аввал, мобайн ва охири калимаҳои як-дуҳиљодорро муайян мекунад; 

 калимаҳои содаи шиносро бо тарзи навишт мувофиқ мегузорад; 

 калимаҳои содаи шиносро навишта метавонад; 

  шеър, суруд ва тезгўякҳои хурдро дуруст такрор мекунад; 

 луғати дар нутқ  шунидаро ҳангоми гуфтор истифода мебарад; 

 ба маънои саволҳои одитарин сарфаҳм рафта, љавоби мувофиқ  медиҳад. 

А. 1.1.3. Мазмун ва мақсади асосии сухани гўянда (гон) ро, ки ба синну сол мувофиқ аст муайян 

мекунад.  

Нишондиҳандаҳои салоҳиятнокї:   

 дастурҳои шифоҳии якамаларо иљро мекунад; 

 ба саволҳои одї љавоб дода метавонад; 

 мазмуни суханони гўяндаро бозгўйї карда метавонад.  

Салоҳиятҳои гуфтан 

А.1.2.1. Дар вазъиятҳои маҳдуд қоидаҳои одитарини сухангўйї (одоби муошират)-ро  риоя 

мекунад. 
Нишондиҳандаҳои салоҳиятнокї:   

 овозҳои забони тољикиро дуруст талаффуз мекунад; 

 ҳангоми гуфтор калимаҳоро тибқи қоидаҳои забони адабии тољикї баён мекунад; 

  фикру андешаҳои худро дар қолаби љумлаҳои дуруст  баён мекунад; 

 одоби моширатро ҳангоми салому хайрухуш, хоҳишу дархост, тарзи узр пурсидан ва  

изҳори миннатдорї риоя карда метавонад; 

 дар суҳбатҳо бонавбат сухан  мегўяд; 

 ҳангоми муошират дар синф, мактаб ва берун аз он дигаронро эҳтиром мекунад; 

 наҳаросида, бо боварї сухан мегўяд.  

А.1.2.2. Стратегияҳо (тарз, роҳу усул)-и мувофиқи гуфтанро истифода мебарад.   

Нишондиҳандаҳои салоҳиятнокї:   

  ҳангоми гуфтор  имову ишораҳои одитаринро истифода мебарад;  

 дар вазъиятҳои маҳдуд суръат, пастиву баландї ва оҳанги овозро идора карда метавонад.   

А.1.2.3. Фикру мулоҳизаҳои одиро  аз рўйи мақсадҳо дар шаклҳои гуногуни нутқи шифоҳї баён 
мекунад. 
Нишондиҳандаҳои салоҳиятнокї: 
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– хусусиятҳои одї (шакл, ранг, андоза,миқдор)-и ашёро тасвир ва  муқоиса карда метавонад; 

– дар бораи расмҳо ё ҳикояҳо ба саволҳо љавоб медиҳад; 

– ба ҳамсинфон дар бораи ашёи дўстдоштааш (бозичаҳо, ҳайвони дўстдоштааш)  саволу љавоб 

мекунад;  

– симоҳои афсона ё ҳикояҳоеро, ки ба ў нақл кардаанд, бозї мекунад; 

– дар бораи расми кашида, ё матни  хондааш нақл мекунад; 

– дар тартиб додани қоидаҳои рафтор дар дарс иштирок мекунад;   

 – ба мақсади  чизеро пурсидан, қонеъ кардани ҳисси кунљкобии худ саволҳои навъи “Чї?”, 

“Кї?” “Кай?”,  “Чї хел? “Дар куљо?” медиҳад. 

Салоҳиятҳои хондан 

А.1.3.1.  Қоидаҳои одитарини хонданро медонад ва риоя мекунад. 

Нишондиҳандаҳои салоҳиятнокї:   

  муқова, сарварақ ва мундариљаи китобро нишон дода метавонад; 

  қоидаҳои самти хондан (аз чап ба рост, аз боло ба поён, аз сатр ба сатри дигар гузашта 

хондан) ва саҳифагардонии китобро нишон дода метавонад; 

 ҳарфҳои чопї, дастнавис, хурду калонро фарқ карда метавонад; 

  номи ҳарфро аз овоз фарқ мекунад; 

  ҳарф, калима, љумларо фарқ карда метавонад 

  калимаҳои як-дуҳиљодорро яклухт хонда метавонад; 

  калимаҳои серҳиљоро ҳиљої хонда метавонад; 

А.1.3.2. Стратегияҳои мувофиқро истифода бурда, матнҳои шиноси ҳаљман хурдро мехонад. 
Нишондиҳандаҳои салоҳиятнокї:   

 тарзҳои хондан (бо овоз, дунафарї, якљоя)-ро истифода бурда, љумлаҳои матнро мехонад; 

 ҳангоми хондан калимаҳоро пешгўйї карда метавонад; 

 якљоя бо аҳли синф ҳамовоз  китоб мехонад ва якљоя хонданро машқ мекунад; 

 ҳангоми хондан нақши расмро барои пурра кардани мазмуни матн шарҳ медиҳад; 

 навиштаи худ ва расмҳои калимадорро хонда, нақли кўтоҳ мекунад; 

 бо суръати мувофиқ хонда, мазмуни матнро дарк мекунад. 

 

А.1.3.3. Мазмуни  љумлаҳои содаро, ки калимаҳои шинос    доранд, муайян мекунад. 

Нишондиҳандаҳои салоҳиятнокї:   

– доир ба мазмуни љумлаҳои матн ба саволҳо љавоб дода метавонад; 

 – мазмуни матни содаро бо суханони худ нақл карда метавонад;   

 – симо(ҳо) ва ашёи матни хеле хурдро муайян мекунад;  

  – гуфтору рафтори симоҳои матнҳои хеле хурдро муайян карда метавонад; 

  монанди мазмуни љумла  аз ҳаёт  мисол меорад; 

 мувофиқи хоҳиш дар хондани якљояи матнҳои гуногун: қофияҳо, ҳикояву афсонаҳо  ва 

дигар маводди ба синну сол мувофиқ иштирок мекунад;  

 мунтазам ҳарфҳои омўхтаашро дар воситаҳои гуногун  (лавҳаҳо, гўшаҳо, таблиғот 

(реклама) љустуљў карда мехонад. 

Салоҳиятҳои навиштан 

А.1.4.1. Қоидаҳои одитарини  навиштанро тибқи нишондиҳандаҳо  риоя мекунад. 

Нишондиҳандаҳои салоҳиятнокї:   

 воситаҳои хатнависї (дафтар, ручка, қалам)-ро дуруст истифода мебарад; 

 рахҳои хурду калон, тарафҳои росту чап, болою поён ва ҳошияи дафтарро нишон дода 

метавонад; 

  тартиби навишти унсурҳои ҳарфҳои хурду калон, мавзун, моил (ба рост таҳти кунљи 65), 
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қоидаи васлшавии ҳарфҳо,  масофаи байни калимаҳо)-ро риоя мекунад; 

  аввали љумларо бо ҳарфи калон менависад; 

 аввали номи  одамонро  бо ҳарфи калон менависад; 

 дар  охири љумла аломати нуқта мегузорад. 

А.1.4.2.  Стратегия (тарз, роҳу усул)-ҳои мувофиқи  навиштанро истифода мебарад. 
Нишондиҳандаҳои салоҳиятнокї: 
 – ному насаби худ ва ашёи шиносро бе овардани намуна менависад; 
  – љумла ва матнҳои чопиро бо ҳарфҳои  дастнавис  зебо, тоза менависад. 

А. 1.4.3. Фикр(ақида, андеша)-и худро дар қолаби љумлаҳои кўтоҳ менависад. 

Нишондиҳандаҳои салоҳиятнокї: 

  – ному насаби худ ва ашёи шиносро бе овардани намуна менависад; 

  – љумлаеро, ки шифоҳї худаш гуфтаасту омўзгор навиштааст, дуруст рўйнавис мекунад. 

 

2.3.Салоҳиятҳои тарбиявї 

Таълиму тарбия дар зинаи таҳсилоти ибтидої. Азбаски хонандагон қобилиятҳои 

гуногун доранд, мо бояд пешрафти хонандаро берун аз салоҳиятҳои фаннї низ эътироф 

намоем.  Кўшишу ғайрат ҳам бо низоми 5 (10, 20, 100) балла баҳогузорї карда мешавад.  

Барои қайди муносибати хонанда ба омўзиш корти ҳисоботи хонанда истифода карда 

мешавад, ки қисмҳои зеринро дар бар мегирад. 
  
Дар омўзиши ҳар фан хислатҳои зерин нақши асосиро мебозанд. 
 

Худро идора карда тавонистан м о б Мунтазам 

одатан 

баъзан 

 

Мустақилият нишон медиҳад    

Интизориҳои баланд дорад    

Барои таваккал кардан омода аст    

Тобовар аст    

Муносибат бо дигарон    

Аҳамият медиҳад    

Таҳаммулпазир аст    

Ҳамкорї менамояд    

Иштирок ва саҳмгузорї    

Эътимод нишон медиҳад    

Масъулиятро ба дўш мегирад    

Фаъол аст    

Мақсаднок ба коре љалб мегардад    

Андешаронї    

Фикрронї дорад    

Эљодкор аст    

2.4. Нишондиҳандаҳои хислатҳо 

Дар љадвали зер нишондиҳандаҳое оварда шудаанд, ки хонандагони болаёқатро тавсиф 
менамояд. Ин нишондиҳандаҳо то андозаи муайяне хусусияти инфиродї доранд. Ҳангоми 

арзёбї омўзгор нишондиҳандаҳои зеринро ба эътибор мегирад.  

 

Хислат Нишондиҳанда ( муайянкунанда) – Хонанда 

Худро идора намудан  

Мустақилият нишон 

додан 

Бе  ёрии дигарон кор мекунад ва агар ёрї лозим шавад, пеш аз 
кумак пурсидан барои ҳалли ҳама гуна мушкилї аввал худ 

кўшиш ба харљ медиҳад.  

Тобовар аст Бо вуљуди  мушкилот, ноумед намешавад ва кўшиш мекунад, ки 
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вазифаҳоро ба анљом расонад.  

Бовиљдон аст Арзишҳои худро ҳамеша, новобаста аз вазъият ҳифз менамояд. 

Арзишҳо инҳоянд:  

 дар амалҳояш ростқавл аст; 

 меҳрубонї зоҳир мекунад;  

 адолатро риоя мекунад; 

 ҳақгўст; 

 дар рафтору амал масъулиятшинос аст;  

 дар амалҳояш шаффофиро риоя мекунад (ба истиснои 

ҳолатҳои номутобиқ); 

 дар сахтиҳо далерї нишон медиҳад; 

 фарҳанги худ ва дигаронро эҳтиром мекунад.  

Муносибат бо дигарон 

Аҳамият медиҳад Вақте бо дигарон кор мекунад ба ниёзҳои онҳо аҳамият медиҳад 

(масалан дигаронро гўш мекунад, сухани онҳоро намебурад). 

Таҳаммулпазир аст Ақида ва фарҳанги шахсони гуногунро қабул мекунад. (Ин 

маънои онро надорад, ки мо аз ин сўиистифода кунем).  

Ҳамкорї менамояд Хамкорї мекунад, ба дигарон барои саҳм гузоштан дар иљрои 

супоришҳо имкон медиҳад.  

Иштирок  ва саҳмгузорї 

Эътимод нишон 

медиҳад 

Ҳангоми пурсиш ақидаашро иброз медорад ва барои иљрои 

супориш на ҳамеша аз дигарон мадад мељўяд. 

Масъулиятро ба дўш 

мегирад 

Ҳангоми иљрои фаъолиятҳо оқибатҳои онро ба зимма  мегирад. 

Агар аз ў хоҳиш кунанд, масъулиятро ба дўш мегирад.  

Фаъол аст Ғайрифаъол нест, баръакс  кўшиш мекунад саҳми худро гузорад.   

Мақсаднок ба коре љалб 

мегардад 

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

Андешаронї 

Фикрронии дараљаи 

баланд 

Барои анљом додани вазифаҳо малакаҳои фикрронии баландро 
истифода мебарад . 

Эљодкор аст Фикрҳои тоза пешниҳод  мекунад. 

 

2.5. Салоҳиятнокии омўзгорон 

Барои татбиқи стандарт ва барномаи нави фанни забони модарї (Марҳалаи таълими 

савод ва инкишофи нутқ) омўзгори синфҳои ибтидої бояд дониш, малака ва маҳорати зеринро 

дошта бошад: 

 назария ва принсипҳои низоми таълими салоҳиятнокиро донад ва љанбаҳои татбиқи 

амалии онро дар раванди таълим шарҳ дода тавонад; 

 тарзи банақшагирї ва арзёбии салоҳиятнокии хонандагонро донад ва ҳангоми раванди 

таълим истифода барад; 

 усулҳои таълимие, ки барои ташаккули салоҳиятнокии хонанда мусоидат мекунанд, 

донад ва усули мувофиқро интихоб карда тавонад; 

 усул ва воситаҳои арзёбии ташаккулдиҳандаро барои муайян кардани сатҳи азхудкунии 

салоҳиятҳо истифода бурда тавонад; 

 натиљаҳои арзёбии ташаккулдиҳандаро ба мақсади қабули қарори мувофиқ истифода 

бурда тавонад; 

 роҳу воситаҳои самараноки ба хонандагон барои салоҳиятнок шудан ёрї расониданро 

донад ва дар раванди таълим истифода барад. 
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III. Ташкили раванди таълими салоҳиятнокї аз фанни забони модарї (Марҳалаи 

таълими савод ва инкишофи нутқ) 
Аксари низомҳои таълими анъанавї ба азхудкунии мавзўъ нигаронида шудаанд, яъне 

омўзгорон хонандагонро ба аз худ кардани мавзўъ ва аз ёд кардани маълумот водор менамоянд. 

Чунин муносибат ба таълим дар гузашта мутобиқ буд, аммо дар замони ҳозира, ки андозаи 

дониш босуръат зиёд мегардад, дар раванди таълим диққати асосї бояд ба ташаккули 

малакаҳои омўзишии хонандагон равона гардад, то онҳо тавонанд дониши зарурї ва 

маълумоти мушаххасро интихоб ва истифода баранд. Дар стандартҳои фанни забони модарї 
(Марҳалаи таълими савод ва инкишофи нутқ) ба истифодаи дуруст ва моҳиронаи забони тољикї 

ба мақсади муошират ва ҳалли масъалаҳои ҳаётан муҳим диққати махсус дода мешавад.  

 Акнун барои омўзгорон “Хонандагон чиро меомўзанд?” ва “Чї тавр меомўзанд?” аз “Ба 

хонандагон чиҳоро меомўзонанд?” муҳимтар аст. Барои баъзеҳо омўзондан ва омўхтан (аз худ 

кардан) як маъно дорад, аммо бояд дар хотир дошт, ки агар омўзгор нодуруст дарс диҳад, ҳатто 

дар ҳолати дарси зиёд додан ҳам, азхудкунї наметавонад самарабахш бошад. 

 Дар низоми таълим ва арзёбии салоҳиятнокї ба дониш, малака ва маҳоратҳои воқеии 

хонандагон диққати махсус дода мешавад. Салоҳият фаъолиятеро, ки хонандагон дар натиљаи 

омўхтан аз худ мекунанд, нишон медиҳад. 

Барои муайян кардани он ки, оё хонанда салоҳиятҳоро аз худ кардааст ё не, барои ҳар 

салоҳият нишондиҳандаҳои он оварда мешавад. Нишодиҳандаҳо маљмўи дониш, малака ва 

маҳоратҳое мебошанд, ки аз ноил шудан ба салоҳиятҳо дарак медиҳанд. Онҳо ба шумо имкони 

мушоҳида ва арзёбї карданро фароҳам оварда, нишон медиҳанд, ки то кадом андоза хонанда 

ба салоҳият ноил шудааст. Тартиб додани рўйхати пурраи нишондиҳандаҳо барои баъзе 

салоҳиятҳо имконнопазир аст, шояд шумораи онҳо ба садҳо нишондиҳанда расад ва микдори 

онҳо вобаста ба нуктаи оғози инкишофи салоҳиятнокї ва вобаста ба сатҳи синф фарқ кунад. 
Дар гузашта самтҳои гуногуни раванди таълим (таҳия ва татбиқи нақшаи тақвим) бештар 

назорат ва мушоҳида карда мешуд. Акнун натиљаҳои таълимии хонандагон ва раванди 

омўзиши онҳо бештар назорат карда мешаванд. Аз байн бурдани навъҳои дигари назорат дар 

ҳолате амалї мегардад, ки агар: 

1) муассисаи таълимї ва омўзгорон самаранок ба низоми таълими салоҳиятнокии 

хонандагон гузаранд. 
2) тартиби љамъоварии маълумоти дуруст, ки дараљаи азхудкунии салоҳиятҳоро нишон 

медиҳад, ба роҳ монда шавад. 

Ба омўзгорон озодии бештар дода, ҳамзамон масъулияти онҳо барои беҳтар шудани 

дастовардҳои таълимии хонандагон зиёд мегардад. Ин чунин маъно дорад, ки арзёбии салоҳият 

қисми асосии ислоҳот маҳсуб меёбад.  

Акнун барои омўзгор танҳо донистани мундариљаи фан кифоя нест. Омўзгор бояд дар 

асоси таљриба, омўзиши методикаи таълим, азхудкунии назарияи таълим ва маълумот оид ба 

ҳар як хонандаи синф барои инкишоф додани салоҳиятҳои онҳо ва таъмини пешравї љараёни 

таълимро ба роҳ монад. 

3.1. Ба хусусиятҳои фардии хонанда диққат додан 

Стандарту барномаҳои нави таълим ташаккули натиљаҳои таълимии ҳамаи 

хонандагонро новобаста аз қобилият ва вазъи иљтимої дастгирї менамоянд. Стандарт ва 
барномаи мазкур ақидае, ки тибқи он ба ҳамаи хонандагон талаботи ягона гузошта мешавад 

дастгирї намекунад. Он ақидаеро дастгирї менамояд, ки ҳар як хонанда дорои маљмўи 

таљрибаи мушаххас ва дараљаҳои гуногуни салоҳият аст. Омўзгор барои ташаккули натиљаҳои 

таълими ҳар як хонанда аз лиҳози касбї ва ахлоқї масъул аст. 
Самаранокии таълим тавассути ташаккули натиљаҳои таълимии тамоми аҳли синф 

муайян карда мешавад, на аз рўйи дастовардҳои таълимии якчанд хонанда. Барои амалї 

сохтани мақсади мазкур омўзгорон бояд тарзи муайян намудани сатҳи дониши мављудаи 

хонанда ва сатҳи ниҳоии азхудкунии салоҳиятҳои ҳар як хонандаро истифода бурда тавонанд. 
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3.2.  Асосҳои таълими самаранок 
Таълим самаранок мегардад, агар хонандагон: 

 дар заминаи дониш ва малакаи базавиашон инкишоф ёбанд; 

 мақсади вазифаҳои таълимии гузошташударо дарк кунанд; 

 мақсади таълим барои хонандагон фаҳмо бошад; 

 вазифаҳои таълим мувофиқи қобилияти хонандагон таҳия шаванд; 

 раванди азхудкунии маводди таълим барои хонандагон шавқовар ва љолиб бошад; 

 барои азхудкунии маводди нави таълим ё малакаи нав ба хонандагон имконияти мувофиқи 
машқ кардан дода шавад; 

 омўзгорон усулҳои гуногуни таълимро ба мақсади таҳким ва мустаҳкам гардонидани 

донишу малакаи нав истифода баранд;  

 ҳам омўзгор ва ҳам хонанда барои таълим масъулият дошта бошанд; 

 омўзгорон усулҳои гуногунро ба мақсади такрор ва дар хотир нигоҳ доштани донишу 

малака истифода баранд; 

 ба хонандагон ҳангоми ҳалли масъалаҳои таълимї ва ташаккули малака имконияти 

ҳамкорї кардан диҳанд; 

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

 оид ба ҳаљми донишу малакаашон ростқавл бошанд; 

 нокомї ҳамчун қисми таркибии љараёни таълим шинохта шавад; 

 омўзгор раванди омўзишро дарк кунад ва донад, ки таълим чї тавр бояд ба роҳ монда 

шавад ва онро доимо назорат кунад. 

3.3. Ташаккули малакаҳои фикрронї 

Дар низоми анъанавии таълим диққати асосї ба бозгўйии дониш равона гардида, ба 

дарку таҳлили он вақти кам људо мешуд.  
Низоми нави таълим диққати асосиро ба ташаккули фикрронї, равона мекунад. 

Мо дараљабандии қобилиятҳои маърифатиро дар диаграммаи зерин мушоҳида карда 
метавонем. 
 

 
 

 
 
Фикрронї тафаккурро пурра фаро мегирад, ки аз инҳо иборатанд: 

 таҳияи ақида дар асоси унсурҳои санљидашуда ва боваринок, арзёбї ва љавоб додан ба 

ақидаҳои дигарон; 

 санљидани ақидаҳо ё вазъиятҳо аз нигоҳи гуногун, аз љумла таҳлили назарҳои фарҳангҳои 
мухталиф; 

 таҳқиқи омилҳо ва ақидаҳо ба мақсади дарёфти хулосаи мувофиқ; 

 истифодаи усулҳои мухталифи тахайюлотї барои ҳалли масъалаҳо, махсусан масъалаҳои 
ношинос ва мураккаб; 

 таҳия ва пурсидани саволҳои мантиқї ва таҳлилї; 

 муайян намудани мавзўъҳо ё ҳодисаҳо ва алоқаманд намудани донишҳои фаннї.1 

Оид ба фикрронї якчанд нуктаро бояд дар хотир гирифт: 

1. Бо вуљуди барои хонандагон муҳим будани малакаҳои фикрронї арзёбї ва санљиши ин 
малакаҳо хеле мушкил аст.  Аз ин лиҳоз, системаи арзёбии мо бояд пурра тағйир ёбад.  

2. Таҳқиқотҳо нишон медиҳанд, ки малакаи дараљаи баланди фикрронї маънои дар хотир 

нигоҳ доштани маълумотро надорад. Мақсади асосї таҳқиқи амиқи маълумот аст.  
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3.4. Алоқаи байнифаннї 

Ҳудудҳое, ки байни фанҳои синфҳои ибтидої эљод шудаанд, қисман сунъї буда, вале 

барои ташкили љараёни таълим заруранд.  Дар асл шахс, дар ҳолате ки агар якчанд фанро дар 

як замон омўзад, таълими босифат мегирад. Бо назардошти ин ва фоидае, ки аз истифодаи 

алоқамандии фанҳо ба даст меояд (асосан алоқаи байнифаннї ном бурда мешавад), Вазорати 
маориф ва илм онро ҳамаљониба дастгирї менамояд.  

Дар асл ҳангоми таълими ҳама гуна мавзўъ мо ҳамеша салоҳияти фанҳои мухталифро 

ташаккул медиҳем. Омўзгори соҳибтаљриба инро дарк карда, кўшиш мекунад, ки мавзўъҳоеро 

фаро гирад, ки салоҳияти якчанд фанро дар як вақт машқ ва ташаккул диҳад. Аммо чунин 

шакли таълим мавзўъ ва усули мухталифи банақшагириро тақозо мекунад. 

3.5. Стратегияҳои таълими  «Алифбо»  

3.5.1. Таълими малакаҳои гўш кардану гуфтан 

Гўш кардан яке аз малакаҳои муҳимми шахс мебошад. Қобилияти хуб гўш кардан ба 

дарк кардани ахбори шунида ва муошират бо дигарон таъсири калон мерасонад. Шахс ба 

мақсадҳои гуногун сухан, нақл ва дигар хелҳои матни шифоҳиро гўш мекунад. Масалан: 

1) Гўш кардани ахбор; 
2) Дарки маънї; 
3) Завқ бурдан (суруд, мусиқї, шеър ва ғайра); 

4) Омўхтан.  

Таҳқиқотҳои илмї нишон медиҳанд, ки шахс аз 25 то 50 фоизи гўш кардаашро дар хотир 

нигоҳ медорад2. Аз ин лиҳоз, ташаккули малакаи гўш кардан ба хонандагон имконият медиҳад, 

ки маълумотро пурра дарк кунанд ва дараљаи азхудкунии маводи таълимро баланд бардоранд. 

Бо ташаккул додани малакаи гўш кардан хонандагон метавонанд сатҳи маҳсулнокии 

омўзишашонро баланд бардошта, инчунин қобилияти таъсир расондан, водор намудан ва ба 

созиш омаданро такмил диҳанд. Зиёда аз ин малакаи хуби гўш кардан имконият медиҳад, ки 

нофаҳмї ва низоъ байни гўянда ва шунаванда аз байн бурда шавад. Барои ташаккули малакаи 

мазкур хонандагон бояд қоидаҳои умумии гўш карданро донанд ва риоя кунанд: 

1) Ба суханони гўянда диққат додан, яъне: 

 ҳангоми суҳбат ба гўянда нигоҳ кардан; 

 фикрҳое, ки гўш карданро халал мерасонанд ба як тараф гузоштан; 

 ҳангоми гўш кардан хаёлан ихтилоф омода накардан; 

 омилҳое, ки љараёни гўш карданро халал мерасонанд, ба монанди садоҳои 

атроф, гуфтугўйи дигарон аҳамият надодан; 

 ба имову ишораи гўянда диққат додан. 

2) Дар ҳақиқат гўш карданро нишон додан, яъне:  

 истифода бурдан аз воситаҳои ғайринутқї (имову ишора) барои ба гўянда равона 

намудани диққат; 

 ҳар сари вақт сар љунбондан; 

 табассум кардан ва истифодаи имои мувофиқ; 

 қоматро рост ва кушода нигоҳ доштан; 

 барои идома додани суҳбат ба суханони гўянда эзоҳи хурд пешниҳод кардан, ба 

монанди ҳа, наход ва амсоли ин. 
 

3) Љавоби мувофиқ додан. 

                                                     
2
 http://www.mindtools.com/CommSkll/ActiveListening.htm 
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Фаъолона гўш кардан эҳтиром ва дарк кардани масъаларо мефаҳмонад. Шахси 

шунаванда ахбор ва ақидаҳои навро қабул мекунад. Агар шунаванда ҳангоми суҳбат 

нияти ба гўянда ҳамла кардан, ё ўро таҳқир кардан дошта бошад, он гоҳ аз ин суҳбат 

чизе намегирад. 

 Дар љавоб додан дақиқ ва одил будан; 

 Ақидаро эҳтиромона пешниҳод кардан; 

 Ба шахси мусоҳиб муносибати мувофиқ нишон додан. 

3.5.2. Омўзиши луғат 

Дониши луғавї маънои захираи калимаҳоеро дорад, ки тавассути он шахс ба таври самаранок 
муошират мекунад. Захираи луғавї аз ду самт: захираи луғавии нутқи шифоҳї ва нутқи хаттї иборат аст. 

Захираи луғавии нутқи шифоҳї маљмўи калимаҳое мебошад, ки шахс ҳангоми гуфтан истифода мебарад 

ва ҳангоми шунидан дарк мекунад. Захираи луғавии нутқи хаттї маљмўи калимаҳое мебошад, ки шахс 

ҳангоми хондани матн дарк мекунад, ё ҳангоми навиштан истифода мебарад3.  

 Ба ҳамагон маълум аст, ки дониши (захираи) луғавї дар омўхтани малакаи хондан нақши муҳим 

дорад. Масалан, хонандае, ки акнун малакаи хонданро аз худ мекунад, ҳангоми хондани калимаҳои матн 
онҳоро ба калимаҳои шунидааш (дониши заминавї) алоқаманд  намуда, маънои онҳоро дарк мекунад. 

Масалан, ҳангоми хондани калимаи нон хонанда аввал овозҳои калимаро муайян карда онро мехонад ва 
онро бо дониши луғавии шифоҳиаш муқоиса карда, маънии онро муайян менамояд. Хонанда калимаи 
мазкурро хеле зиёд шунидааст ва дар нутқи шифоҳї истифода бурдааст. Ин тартиб бо калимаҳое, ки ба 
хонандагон шиносанд, осон ба роҳ монда мешавад. Аммо калимаҳое, ки ба хонандагон ношиносанд 
(эҳтимол, хонандагон ин калимаҳоро ягон маротиба дар нутқи шифоҳї истифода набурда ё нашунида 
бошанд) мураккабтар аст.  
  

 Ба омўхтани луғат бояд диққати махсус дода шавад, зеро: 

 – на ҳамаи волидон бо фарзандонашон оид ба мавзўъҳои гуногун суҳбат мекунанд; 

 – шумораи ками волидон ба фарзандонашон китоб мехонанд; 

 – захираи луғавии хонандагон хеле маҳдуд буда, доираи маҳдуди мавзўъҳоро фаро мегирад.  

 
         Қобили қайд аст, ки ақидаҳои “дар китобҳо калимаҳои мушкил ва нофаҳмо истифода мешаванд”, 
“хонандагон маънои матнро намефаҳманд, зеро калимаҳо мушкиланд” ва амсоли он барои ташаккул 

додани захираи луғавии хонандагон монеа намешаванд ва сабаби наомўхтани луғати нав  буда ҳам 

наметавонад.  
          Аз ин лиҳоз, дар стандартҳои фанни забони модарї (Марҳалаи таълими савод ва инкишофи нутқ) 

ба ин малака диққати махсус дода, аз омўзгорон талаб карда мешавад, ки захираи луғавии хонандагонро 

мунтазам бой гардонда, ба онҳо тарзи истифодаи роҳу усулу луғатомўзиро таълим диҳанд.   

 Луғат барои хониши бошуурона аҳамияти муҳим дорад. Хонанда агар маънои калимаҳоро 
надонад, муҳтавои матни хондаашро дарк карда наметавонад. Чун хонандагон ба мутолиаи матнҳои 
мураккабтар оғоз мекунанд, онҳо бояд маънои калимаҳое, ки намедонанд, аниқ кунанд.  
 Аз худ кардани луғат бо ду роҳ сурат мегирад: бевосита ва бавосита. Хонандагон маънои аксари 
калимаҳоро бевосита тавассути муоширати шифоҳї ва хондани матнҳо аз худ мекунанд. Аз љумла, 

 хонандагони хурдсол маънои калимаҳоро ҳангоми муошират бо одамони дигар, махсусан 
калонсолон аз худ мекунанд.  Ҳангоми муошират хонандагони хурдсол калимаҳои гуногунро 
мешунаванд ва ин калимаҳоро якчанд маротиба такрор мекунанд. Ҳамон қадар хонандагон 
муошират намоянд, маънии калимаҳои зиёдро аз худ мекунанд.  

 хонандагон ба маънии калимаҳо тариқи аз тарафи калонсолон хондани матн (афсона, ҳикоя ва 
ғайра) аз худ мекунанд. Аз тарафи калонсолон бо овози баланд хондан дар ҳолате самаранок 
мегардад, ки агар шахси мутолиакунанда ҳангоми пайдо шудани луғати мураккаб ист карда, 
маънои онро шарҳ диҳад ё бо хонандагон онро муҳокима кунад. Инчунин муҳокимаи матн пас аз 
хондан ба хонандагон имконият медиҳад, ки калимаҳои навро аз худ кунанд ва онро бо дониши 
мављудаи худ муқоиса намоянд.  

 хонанандагон маънии калимаҳоро ҳангоми хониши мустақилона бештар аз худ мекунанд. 

Хонанда ҳар қадар бештар мустақилона хонад, ў калимаҳои зиёдро меомўзад.  

 

                                                     
3
Аз Put the Reading First. Kidergarten Through Grade 3. National Institute for Literacy//Teaching Literacy, Unified 

Curriculum for Teacher Training in South Sudan// иқтибос ва мутобиқ гардонида шудааст.  
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 Баъзе калимаҳо бояд ба воситаи усул ва роҳу равиши дастрас аз худ карда шаванд.  Усулҳои 

омўзиши луғат ба хонандагон имконият медиҳанд, ки калимаҳои маънои душворфаҳмро, ки дар нутқи 

шифоҳї қариб истифода намешаванд, дарк кунанд. Таълими бавоситаи луғати матни додашуда ба дарки 
маънии матн таъсири мусбат мерасонад. Роҳу воситаҳои гуногуни таълими луғат мављуданд, ки дар 

љараёни дарс тарзи истифодаи онҳоро ба хонандагон омўзондан мумкин аст. 

 Таълими луғати мушаххас пеш аз хондани матн. Таълими луғати нав пеш аз хондани матн ҳам ба 
дониши луғавї ва хониши бошууронаи хонанда таъсири мусбат мерасонад. Тавсия мешавад, ки 

пеш аз хондани матн омўзгор калимаҳои душворфаҳм ва мураккаб, вале барои дарки маънї ва 

мавзўъ аҳамиятноки матнро ба хонандагон омўзонад. Зеро аз худ кардани калимаҳои асосии 

мавзўи матн ба дарки маъно мусоидат мекунад.  

 Машқи тўлонї ва пайдарҳами луғатҳо. Пўшида нест, ки машқ ва истифодаи зиёди луғат ба дарки 

маънї ва босалоҳиятона истифода бурдани калимаҳо ёрї мерасонад. Аз ин лиҳоз, тавсия 

мешавад, ки омўзгорон роҳу усулҳои гуногуни таълими луғатро бо хонандагон машқ кунанд, аз 

љумла тарзи истифодаи луғату фарҳангҳои гуногун, таҳияи луғати тафсирї, кроссвордҳои мавзўї, 

гурўҳбандии калимаҳо аз рўйи хусусияташон (маъної, сарфиву наҳвї ва амсоли он), бозиҳои 

гуногуни таълимї (бозии “Бинго”, “Майдони муъљизот” ва ғайра), навиштани љумла бо 
калимаҳои додашуда ва ғайра.  

 Такроран ва муназзам кор кардан бо луғат. Тавсия мешавад, ки луғати нав дар вазъиятҳои 

гуногуни гуфтан, гўш кардан, хондану навиштан мунтазам ва такроран истифода шавад. Ин 

имконият медиҳад, ки хонандагон калимаҳоро дар хотир гиранд ва бамаврид истифода баранд 

 

3.5.3. Таълими хониши равон ва бурро 

Хониши равон ва бурро қобилияти дуруст ва босуръат хондани матн аст. Хонандагоне, 

ки равон ва бурро мехонанд, калимаҳоро ба зудї гурўҳбандї карда, маънии матни 

хондаашонро дарк мекунанд. Онҳое, ки қобилияти хониши равон ва ифоданок доранд, бо овози 

баланд бедушворї мехонанд. Хониши онҳо табиї буда, ба суръат ва оҳанги гуфтор мувофиқат 

мекунад. Хонандагоне, ки малакаи хониши равон ва бурро надоранд, оҳиста ва калима ба 
калима мехонанд.  

Хониши равон ва ифоданок муҳим аст, зеро он байни шинохти калима ва хониши 
бошуурона ҳамчун пул хизмат мекунад. Хонандагоне, ки малакаи хониши равон ва бурро 

доранд диққати худро ба маънии матн равона мекунанд, на ба хондани калимаҳои алоҳида. 
Онҳо байни ақидаҳои дохили матн ва матну дониши заминавии худ алоқа барпо мекунанд. 

Дигар карда гўем, хонандаи қобилияти хуби хониши равон ва бурродошта ҳангоми хондан 

маънои чизи хондаашро дарк мекунад.  
Хониши равон ва бурро тадриљан тавассути машқи зиёд такмил дода мешавад. Дар 

марҳалаҳои аввали таълими хондан хонандагон хеле оҳиста мехонанд, зеро онҳо акнун 

ҳарфҳоро мешиносанд, овозҳоро ба ҳамдигар занљирмонанд пайваст карда, калимаро 
мехонанд.  

Бо вуљуди он ки хонандагон дар алоҳидагї ва ба таври автоматї калимаҳоро хонанд 
ҳам, шояд ҳангоми хондани матн онро равон ва ифоданок хонда натавонанд. Зеро ҳангоми 

хониши ифоданок хонанда матнро ба қисмҳо људо мекунад. Қисмҳо аз ибораҳо ва љумлаҳо 
иборат буда метавонанд.  

Таҳқиқотҳои фаннї4 ду навъи усули таълими хониши равон ва бурроро пешниҳод 

кардаанд: 1) хониши такрорї бо овози баланд тавассути роҳнамоии омўзгор; 2) хониши 

мустақилонаи хомўшона. Ҳар ду усул ба ташаккули малакаи хониши равон ва буррои 

хонандагон таъсири мусбат мерасонад. Аммо усули якум – хониши такрорї бо овози баланд бо 

назорат ва роҳнамоии омўзгор назар бо хониши мустақилонаи хомўшона ба ташаккули 

малакаи равон ва бурро хондани хонанда таъсири бештар мерасонад.  
Такроран якчанд маротиба хондани матн (на камтар аз се маротиба) имконият медиҳад, 

ки хонанда матнро равон ва бурро хонад. Тавсия мешавад, ки барои машқи хондан бо овози 

баланд матнҳое интихоб шаванд, ки: 

                                                     
4
The Research Building Blocks for Teaching Children to read. Put the Reading First. National Institute for Literacy 
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аксари калимаҳои матн бояд ба хонанда шинос ва ба дараљаи хониши мустақилонаи 

хонанда баробар бошанд. Ин маънои онро дорад, ки хонандагон қариб 95 фоизи матнро 

дуруст хонда метавонанд (1 ғалат дар 20 калима).  

Усули хониши такрорї бо овози баланд бо назорат ва роҳнамоии омўзгор усули 

самараноки такмили малакаи хониши равон ва буррои хонандагон мебошад. Онро метавон 
тавассути воситаҳои зерин ташкил намуд: 

 Хониши намунавии омўзгор. Бо гўш кардани намунаи хуби хониши равон ва бурро 

хонандагон тарзи талаффузи овозро, ки ба фаҳмидани матн ёрї мерасонад, аз худ 

мекунанд. Тавсия мешавад, ки омўзгорон ҳар рўз ба хонандагон бо овози баланд ҳамчун 

намуна хонанд. Ҳангоми равон, бурро ва ифоданок хондан омўзгор ба хонандагон 

намунаи хуби хонданро намоиш медиҳад. Пас аз хониши намунавї омўзгор аз 

хонандагон хоҳиш мекунад, ки матнро бори дигар хонанд. Тартиб: Омўзгор матни ба 

дараљаи қобилияти хониши хонандагон мувофиқро интихоб мекунад (душвории луғат, 

мавзўъ, ҳаљми матн ба эътибор гирифта мешавад). Ӯ онро ҳамчун намуна ба хонандагон бо 

овози баланд, равон, бурро ва ифоданок мехонад. Сипас хонандагон дар алоҳидагї 

(дунафарї ва чорнафарї) матнро бо овози баланд ба монанди омўзгор мехонанд. Вақти 

барои дарс људошуда ба омўзгорон имконият намедиҳад, ки ҳамаи хонандагон матнро 

ба пуррагї се ё чор маротиба хонанд. Агар имконият бошад, омўзгор метавонад аз 

омўзгорони дигар (ё калонсолону хонандагони синфҳои болої) хоҳиш кунад, ки дар 

дарс иштирок карда, тарзи хондани хонандагонро гўш кунанд. 

 Хониши такрорї. Якчанд маротиба такроран хондани як матн стратегияи хуби 
ташаккули малакаи хониши равон ва буррои хонандагон мебошад. Аз ин лиҳоз, 

омўзгорон бояд ба хонандагон имконияти зиёди хондани ҳамон як матнро фароҳам 

оранд. Чунин имкониятро тавассути усулҳои: 
o хониши дунафарї – яъне як хонанда ба хонандаи дигар бонавбат матнро бо овози 

баланд мехонад. Хуб мешавад, ки агар яке аз хонандагони ин гурўҳи дунафара 

малакаи хубтар дошта бошад. Ин хонанда аввал мехонад ва хонандаи дигар гўш 

карда, сипас онро дар навбати худ мехонад.  

o хониши дастаљамъона – хонандагон ба гурўҳҳои чор-панљнафара муттаҳид шуда, 

бонавбат ҳамон як матнро бо овози баланд, равон ва бурро мехонанд. Омўзгор 

љараёни хонданро мушоҳида карда, ба хонандагон ҳангоми зарурат ёрї 
мерасонад, ё онҳоро раҳнамої мекунад. 

o хониши калонсол ба хурдсол – хонанда бо калонсол як ба як мехонад. Шахси 

калонсол волидайн, омўзгор ё хонандагони синфҳои болоии мактаб буда 

метавонанд. Калонсол аввал матнро ба хонанда мехонад ва тарзи дурусти равон 
ва бурро хонданро мефаҳмонад. Сипас хонанда ҳамин матнро мехонад ва 

калонсол ба ў ёрї мерасонад, ғалатҳояшро ислоҳ намуда, ўро раҳнамої мекунад.  

o хониши якљоя (хор5) – хонандагон ҳамчун гурўҳи калон бо омўзгор якљоя 

мехонанд. Барои ин хонандагон бояд матни мехондагиашонро бубинанд, ин 
матни китоби калонҳаљм ё дар варақи калон навишташуда буда метавонад. 

Инчунин омўзгор ва хонандагон метавонанд матҳои китоби дарсиро якљоя 

хонанд. Дар ин ҳолат хонандагон ҳангоми хондан матни китоби дарсиро хат 

мебаранд. Матн набояд калон бошад. Аксари калимаҳои матн бояд ба 
хонандагон шинос бошанд.  

o хониш баробари матни сабтшуда  – хушбахтона, айни замон сабти матнҳои 
китобҳои дарсї   тайёр шуда истодаанд.  Матнҳо аз тарафи санъаткорони касбї 

равон, бурро ва ифоданок хонда мешаванд. Дар марҳалаи аввали хондан дар 

баробари гўш кардани сабти матн хонандагон хат мебаранд. Сипас хонанда 

баробари сабт матнро мехонад. Хонандагон бояд се – панљ маротиба матнро 

                                                     

5Якҷоя ҳамчун усули хор (Хор III. Гурӯҳи сарояндагон, ки якҷоя суруд мехонанд. Фарҳанги забони 

тоҷикӣ. Ҷилди 2. Душанбе 2008. WWW.firdavsi.com) 



25 

 

баробари сабт хонанд, ин тартибро на дар як рўз, балки дар давоми якчанд рўз 

иљро кардан мумкин аст.  
o нақшофарї – хонандагон матнҳои муколамавиро ба нақшҳо људо карда, байни худ 

тақсим мекунанд ва ба дигарон намоиш медиҳанд.  
 

3.5.4. Таълими хониши бошуурона 

Хониши бошуурона мақсади асосии хондан мебошад. Дар аксари сарчашмаҳои 
таълимию методї хониши бошуурона чунин таъриф дода мешавад: “Хониши бошуурона 
љараёни гирифтан ва сохтани маънї тавассути хондани нутқи хаттї мебошад”. Гирифтани 

маънї дарк кардани ақидаи муаллифи матн мебошад. Сохтани маънї таҳлили ақидаи муаллиф 
тавассути ба ҳам овардани “қобилият, малака, дониш ва таљрибаи” шахс ва он матне, ки 

мехонад, мебошад. Малакаи хониши бошуурона унсурҳо ё зермалакаҳои дигари хонданро ба 

мақсади дарки маънии матн ба ҳам тавъам месозад.  
Ташаккули малакаи хониши бошууронаи хонандагон яке аз вазифаҳои асосї ва 

муҳимми таълими “Алифбо” мебошад. Аз ин лиҳоз, стандарти мазкур салоҳиятҳои гуногуни 
хониши бошууронаро муайян кардааст. Тамоми системаҳои маорифи мамолики дунё ба 

ташаккули малакаҳои хониши бошуурона диққати махсус медиҳанд. Инчунин арзёбиҳои 

стандарти байналхалқии гуногуни малакаи хониши бошуурона (PISA, PIRLS, EGRA) мавриди 
истифода қарор ёфта, сатҳи саводнокии хонандагон санљида, дар сатҳи љаҳонї раддабандї 
мешаванд.  
Хонандае, ки малакаи хуби хониши бошуурона дорад: 

 матнҳоро мустақилона бо истифодаи стратегияҳои гуногун хонда, маънии онро дарк 
мекунад; 

 ба хондан шавқ дорад ва ба таври ихтиёрї китоб, рўзнома ва дигар воситаҳои иншоро 

мехонад; 

 аз фанҳои гуногун ба натиљаҳои хуби таълимї ноил мегардад; 

 малакаи хуби нутқи шифоҳї ва хаттї дорад; 

 матнро аз рўйи сохтор фарқ карда метавонанд; 

 ба матн савол мегузорад ва ба саволҳои матн љавоб мегардонад; 

Дар поён тавсияҳое, ки дар асоси таҳқиқотҳои фаннї6 таҳия шудаанд, пешниҳод мегарданд. 

Омўзгорон ҳангоми банақшагирї, таълим ва арзёбии малакаи хониши бошуурона аз тавсияҳои 

зерин истифода бурда метавонанд.   
 

Тавсияи 1. Тарзи истифодаи стратегияҳои (усулҳои) хониши бошууронаро ба хонандагон омўзед. 

Стратегияи хониши бошуурона љараёни фикрї буда, барои мустақилона хондан ва дарк 

кардани матн ёрї мерасонанд. Љараёни мазкур фаъолияти мақсадноки пешакї банақшагирифта 

буда барои хубтар фаҳмидан ё дар хотир нигоҳ доштани матн ёрї мерасонад. Стратегия ин 
истифодаи мунтазами љараёни фаъолиятҳои маърифатї (фикронї) пеш аз хондан, ҳангоми 

хондан ва баъд аз хондан аст. Стратегияҳои хониши бошуурона ба хонанда имконият медиҳад, 
ки ў сатҳи фаҳмишашро баланд бардошта, мушкилоти дарки маънии матнро паси сар намояд, 
дониши суст ва номукаммали худро оид ба матн љуброн кунад.  

Омўзгорон бояд ба хонандагон фаҳмонанд, ки чї тавр ин стратегияҳо ба онҳо барои 

дарк кардани матн ва омўхтани он ёрї мерасонад (ба љойи аз ёд додани матн), инчунин тарзи 

истифодаи дурусти стартегияҳоро ба хонандагон омўзанд.  

Таълим ва истифодаи стратегияҳои зерини хониши бошуурона тавсия мешавад7: 

                                                     
6Шанаҳан, Т., Коллисон, К., Карриер, К., Дюк, Н., Пиерсон, П.Д., Шатчнейдер, К., ва Торгесен, Ҷ. 

(2010). Такмили малакаи хониши шуурнок дар муассисаҳои томактабӣ ва синфҳои ибтидоӣ (то синфи 

3-юм) (NCEE 2010-4038). Вошингтон ОК: Маркази миллии арзёбии таълим ва дастгирии минтақаҳо, 

Пажўҳишгоҳи илмҳои педагогӣ, Вазорати маорифи ИМА. Гирифта шуд аз: 

whatworks.ed.gov/publications/practiceguides  

 

7
Барои маълумоти бештар нигаред ба Замимаи 10. 
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Стратегияҳои самаранок  Тафсир 

Фаъолгардонии дониши 
пешина (мављуда) ё 

пешгўйї 

Хонандагон ба донишҳои мављудаи худ дониши аз матни 

хондааш дарккардаро илова карда, пешгўйї мекунанд, ки дар 

матн сухан дар бораи чї меравад.  

Саволгузорї  Хонандагон оид ба ақидаҳои асосии матн ҳангоми хондан 

савол гузошта, кўшиш мекунанд, ки ба онҳо љавоб гардонанд. 

Ҳангоми таҳияи саволҳо аз љонишинҳои саволии дар куљо ва 
барои чї истифода мебаранд.  

Тасаввур кардан Хонандагон чизи дар матн тасвиршударо дар хаёл тасаввур 
мекунанд.  

Мушоҳида, муайянкунї ё 

ислоҳ кардан 

Хонандагон диққат медиҳанд, ки оё матни хондаашонро 
мефаҳманд, ё не. Онҳо матнро бори дигар мехонанд, ё 

стратегияҳоеро истифода мебаранд, ки ба онҳо барои дарки 
матн ёрї мерасонанд.  

Баровардани хулоса  Хонандагон ахборе, ки барои дарки маънии матн заруранд, 
аммо он дар матн наомадааст ё пурра шарҳ дода нашудааст, 
муайян мекунанд.  

Љамъбаст/Нақл кардан  Хонандагон ба таври кўтоҳ нуктаҳои асосии матни 

хондаашонро шифоҳї ё хаттї баён/тасвир мекунанд.  

 

Тарзи истифодаи стратегияҳои мазкур бояд ба хонандагон омўзонда шаванд. 

Стратегияҳоро дар алоҳидагї ё якљоя таълим додан мумкин аст. Яъне хонандагон бо як матн (ё 
дар љараёни як дарс) якчанд стратегияро истифода бурда метавонанд. Масалан, пеш аз хондани 
матн хонандагон метавонанд машқҳоеро иљро намоянд, ки барои муайян кардани дониши 

заминавї оид ба мавзўъ ва ҳодисаҳои матн ёрї мерасонанд, сипас оид ба ҳамон матн пешгўйї 

мекунанд. Инчунин савол мегузоранд, ба саволҳо љавоб медиҳанд, хаёлан ҳодисаҳои матнро 
тасаввур мекунанд, ҳамзамон љараёни хондани хешро мушоҳида карда сатҳи фаҳмишашонро 

месанљанд, хулоса мебароранд ва маънии матнро ба каси дигар ҳикоя мекунанд. Тавсия 

мешавад, ки тадриљан дараљаи раҳнамоии омўзгор ҳангоми истифодаи стратегияҳои хониш кам 

шуда, дараљаи масъулияти хонандагон дар истифодаи стратегияҳо зиёд мегардад. 
Тавсияи 2.    Хонандагонро тавассути муҳокимаи мушаххас ва босифати маънои матн роҳнамої 
кунед. 

Омўзгорон хонандагонро ба муҳокимаи самаранок ва мушаххас раҳнамої карда, ба 

онҳо барои амиқ фаҳмидани матн ёрї мерасонанд. Чунин муҳокимаронї байни хонандагон ё 

байни хонандагон ва омўзгор аз саволу љавоби рўякї ба саволҳои мантиқиву таҳқиқї 

мегузаранд. Тавассути чунин таҳқиқот хонандагон тарзи нисбат ба ақидаеро дастгирї кардан ва 

ё муқобили он буданро омўхта, нофаҳмоиҳои матнро ҳал мекунанд ва оид ба матн хулоса 

мебароранд. 

Ҳангоми ташкил намудани муҳокимаронї дар синфҳои ибтидої омўзгор бештар савол 

медиҳад. Ў тарзи дар доираи саволи додашуда фикр карданро ба хонандагон намоиш медиҳад. 

Масалан, омўзгор чунин гуфта метавонад: “Савол дар бораи он аст, ки оҳувон чї мехўранд. 

Ман ба сарлавҳаҳои оид ба ғизогирї нигоҳ мекунам. Сарлавҳа бо калимаҳои ғафси сиёҳ оварда 

мешаванд ва он ба мо мефаҳмонад, ки дар ин қисми матн сухан дар бораи чї меравад. Ана 
нигаред, сарлавҳа оид ба “Ғизои оњувон”.  Ман ин қисмро хонданиам. Ба фикрам, он ба ман оид 

ба хўроки оҳувон маълумот медиҳад.” Ҳамин тавр, муҳокимаро доир ба матни хондашуда ба 

роҳ мондан мумкин аст.  

 Инчунин омўзгор метавонад матнро бо овози баланд ба талабагон хонад ва ба тартиби 

муайян оид ба ҳодисаҳои матн ба хонандагон савол диҳад, ҳикоя дар бораи чї аст, ё ба фикри 

онҳо, баъд чї ҳодиса мешавад. Муҳокимаро бо истифодаи саволҳои гуногуни фикрронїба роҳ 
монед. Ин ба талабагон имконият медиҳад, ки матнро таҳлил намоянд.   

 Инчунин барои муҳокима омўзгор матнеро интихоб мекунад, ки ягон масъалаеро, ки 

хонандагон шояд ба он розї набошанд, ба монанди дурустии рафтори симо,  оё натиљаҳои 
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ҳикоя ба ҳақиқат рост меоянд, ё не, фаро гирад. Пас аз хондан омўзгор хонандагонро ба 

гурўҳҳо мувофиқи ақидаашон (розї будан ё набудан) муттаҳид менамояд. Аз гурўҳҳо хоҳиш 

карда мешавад, ки аз матн ақидаеро интихоб намоянд, ки фикри онҳоро дастгирї мекунад 

(масалан, ҳодисаҳое, ки натиљаҳоро ҳаққонї ва тахайюлї мегардонанд). Барои ба роҳ мондани 

љараёни мазкур омўзгор ба хонандагон варақаҳо супорида, аз онҳо хоҳиш мекунад, ки бо ин 

варақаҳо қисмҳои матнро ба қайд гиранд. 
 

 

 

Тавсияи 3.  Матнро мақсаднок интихоб намоед, то хониши бошууронаро тақвият диҳад. 
Вақте ки сухан оид ба интихоби матн барои таълими хониши бошуурона меравад, ба 

гуфтаи “як ченак барои ҳама” бовар карда намешавад. Шинос намудани хонандагони хурдсол 
ба навъҳои гуногуни матн қобилияти онҳоро барои дарки маънии маводди зиёди хониш, ки 

хонандагон дар синфҳои минбаъда вомехўранд, ташаккул медиҳад. Омўзгорон на танҳо ба 

хонандагон матнҳои гуногунро шинос мекунанд, балки боварї ҳосил мекунанд, ки матни 

интихобшуда (1) ақида ва ахбори бой дорад, (2) дараљаи мураккабии он ба малакаи хониши 

равони хонандагон ва хониши бошууронаи онҳо мувофиқ аст, (3) ба мақсади таълимии дарс 
мувофиқанд. Матнҳои мушаххасе, ки барои таълими стратегияҳои хониши бошуурона назар ба 

дигар матнҳо мувофиқтар бошанд, вуљуд надоранд. Барои хонандагони хурдсол  кор бо ҳамаи 
матнҳо таҳлил ё санљиши фаҳмишро талаб карда, малакаи хониши бошууронаи хонандагон 

тавассути нақли унсурҳои матн беҳтар гардонида мешавад. 

Хониши бошууронаро тавассути матнҳои жанрҳои гуногун омўзед. Дар стандартҳои фаннї 

матнҳо ба ду навъи фарогир – бадеї ва ахборї људо мешаванд. Матнҳои бадеї ҳикояҳое, ки 

ҳодисаеро тасвир мекунанд, ё тартиби воқеаҳои тахайюлотї ё ҳақиқие, ки одамон ё симоҳои 
тахаюлиро фаро мегиранд ва шеърҳо мебошанд. Матнҳои ахборї таҳлил ё тафсири ахбори 

ҳақиқї оид ба табиат ва љомеа мебошанд. Дар стандартҳо навъҳои жанрҳоро вобаста ба 

навъҳои матн ва мувофиқи синфҳо чунин гурўҳбандї шудаанд: 

 Матнҳои бадеї - матнҳои ҳикоя, афсона ва шеър мебошанд.  

 Матнҳои ахборї матнҳои тавзеҳї, пораи матнҳое, ки як ақидаро нисбат ба ақидаи дигар 

бартарї медиҳанд, матни дастурдиҳї ё ҳуљљатҳои расмї.   

Тавсия мешавад, ки омўзгорон барои таълими хониши бошуурона ҳар ду навъи матн 

(матнҳои бадеї ва ахборї)-ро истифода баранд. Зеро на ҳамеша малакаву маҳорати кор бо як 

навъи матн ба навъи дигар мегузарад. Стандартҳои фаннї дастурҳои иловагиро оид ба 
жанрҳои матне, ки бояд хонандагон дар синфҳои гуногун аз худ кунанд, фаро мегиранд.  

Матнҳоеро интихоб намоед, ки сифати баланд, ақида ва ахбори бою рангин доранд. Ҳикояҳое, ки 

услуби баланди бадеї доранд ва матнҳои ахборие, ки хуб таҳия шудаанд ва шавқоваранд барои 
таълими хониши бошуурона хуб мусоидат мекунанд. Дар поён баъзе хусусиятҳои баландсифат 

будани матн, ки барои ташаккули малакаи фикрронии интиқодии хонандагон муосидат 
мекунанд, оварда мешаванд: 

 Муҳтавои бой (инкишофи симоҳои матнҳои бадеї ё тафсири маълумот дар матнҳои 

ахборї)  

 Сохтори хуб 

 Луғати гуногун ва бой ва услуби хуби баён 

 

Матнҳоеро интихоб намоед, ки дараљаи мураккабии калимаҳо ва дарки маънї ба синну сол ва 

қобилияти хондани хонандагон ва мақсади таълим мувофиқ аст. Омўзгорон бояд матнеро 

интихоб намоянд, ки ба хонандагон на осон ва на мушкил бошад. Ду нишондиҳандаи 
мураккабии матн мављуданд: муракабии иншо/унсурҳои забонї (масалан, мураккабии хондани 

калима, мураккабии љумлаҳо ва ташкили матн, равшании қолаб/сохтор) ва муракабии муҳтаво 
(яъне, то кадом андоза маълумот, ақидаҳо ва ҳодисаҳо мураккабанд). Ин ду нишондиҳандаи 

мураккабиро дар ҳамон як матн фарқ карда метавонанд. Аз ин лиҳоз, омўзгорон бояд ҳар дуро 

ба эътибор гиранд. Ҳарчанд матн ба осонї хонда шавад ҳам, ахбори пешниҳодшуда мураккаб ё 

тамоман ба хонандагон ношинос бошад, дарки матн ба онҳо хеле мушкил мегардад. Ҳамин 



28 

 

тавр, матне, ки муҳтавои осон дошта, бо калимаҳои мураккабу ношинос иншо шуда бошад, 

дарки чунин матнҳо низ мушкил мегардад.  

Ба хонандагон имконияти хондани матнҳое, ки каме мушкиланд, фароҳам овардан 

лозим аст. Матнҳои мушкил ҳангоми фаъолиятҳои таълимие, ки бо ёрии омўзгор ба роҳ монда 

мешаванд, ба монанди хониши якљоя ё хониши дастурдиҳанда мувофиқанд. Шавқи 

хонандагонро ба донишу маълумоти заминавї оид ба мавзўи матн метавонад ҳавасмандии 

онҳоро ба хондану дарк кардани маънии матн зиёд гардонад. Аз ин лиҳоз, омўзгорон 

метавонанд матнҳои мураккабтареро, ки мавзўъ ба хонандагон маъқул, ё шинос аст, интихоб 

намоянд.  
Матнеро интихоб намоед, ки ба мақсади таълим мувофиқ бошад. Мақсади гуногуни 

дарсҳои хониши бошуурона инҳоро фаро гирифта метавонад:  (1) ташаккул додани малакаи 

истифодаи стратегияҳои хониши бошуурона; (2) ташккул додани дониши хонандагон оид ба 
жанр, сохтор ва матнҳои мушаххас;  (3) ташаккули малакаи онҳо барои иштирок дар 

муҳокимарониҳо оид ба матн. Ҳадафҳои гуногунро ба эътибор гиред, ҳайати машваратї 

боварї дорад, ки ин нуктаҳо ба омўзгор барои интихоби матн барои таъмини мақсади дарс ёрї 

мерасонанд.  
 
Тавсияи 4. Барои таълими хониши бошуурона фазои водоркунанда ва ҳавасмандкунанда ташкил 
намоед.  

Барои дарёфтан ва сохтани маънї хонандагон бояд бо матн фаъолона кор кунанд ва 
агар онҳо дар фазои водоркунанда ва ҳавасмандкунанда хониши бошууронаро аз худ намоянд, 

малакаи хуби хондан пайдо мекунанд. Омўзгор метавонад фазои мазкурро бо мушаххас баён 

кардани мақсади ҳар як дарс, фаҳмондани стратегияҳои хониши бошуурона ба хонандагон 

барои омўхтан чї тавр ёрї мерасонад ва доимо ҳис мекунад, ки хонандаи муваффақ аст, чунон 

ки худи омўзгор инро ҳис мекунад.  Илова бар ин омўзгорон бояд ба хонандагон на танҳо дар 

иљрои вазифаи таълимї, балки инчунин ба ҳадафҳои калони таълимї диққат додан, ёрї 

расонанд. Омўзгорон бояд маводди хонишеро интихоб намоянд, ки ба хонандагон имконияти 

интихоби хонданро фароҳам меорад ва барои бо дигарон ҳамкорї кардан мусоидат мекунад. 

Омўзгор бояд таъкид намояд, ки  қобилияти хондан ба ҳаёти ҳамаррўза чї тавр таъсир 

мерасонад, ҳаловат мебахшад ва ба хонандагон барои донистани љаҳон ёрї мерасонад,.  

Омўзгор бояд дар љараёни дарс ба хондан диққати махсус диҳад. Онҳо метавонанд ба 

маърази намоиш гузоштани кори хонандагон, тартиб додани қоидаҳои синф, қоидаҳои 
бехатарї ва дастурҳоро ба деворҳои синф овезанд, ё ҳангоми аз як қисми мактаб ба дигар қисми 

он рафтан овезаҳоро якљоя хонанд. Омўзгорон инчунин метавонанд дар синф китобҳое, ки ба 

доираи фаҳмиши  хонандагон мувофиқанд, гузоранд. Масалан, марказҳои хониш ё китобхонаи 

синфро, ки ба таври љолиб оро дода шуда, мавзўъҳои гуногуни ба шавқу завқи хонандагон 

мувофиқро тасвир мекунанд, таъсис дода шаванд.  

Инчунин омўзгорон метавонанд шавқи хонандагонро ба хондан тавассути фаъолиятҳои 

шавқоваре, ки ба мавзўи таълимї мувофиқанд, бедор намоянд. Масалан, иљрои саҳнача аз 

матни китоб, расмкашї ё дигар навъи воситаҳои санъату меҳнат, ки метавонанд хонишро ба 

ашёи ҳаққонї алоқаманд кунанд.    
Хулосаи умумї 

Омўзгорон бояд хонандагонро оид ба тарзи истифодаи стратегияҳои хониши бошуурона 

таълим диҳанд, сохтори матнро ба онҳо ба мақсади ташкил намудани фикрронї ҳангоми 

хондан омўзанд, инчунин ҳангоми иљрои фаъолиятҳои мазкур хонандагон бояд бо матнҳои 

сифатнок кор кунанд, матнҳое, ки (аз лиҳози муҳтаво ва сифат) барои фикрронии амиқ 

мусоидат менамоянд. Бояд қайд кард, ки хонандагон на танҳо стратегияҳои хонишро дуруст 
истифода баранд, балки бояд аз матни хондаашон дониши нав гиранд. Аз ин лиҳоз, истифодаи 

стратегияҳои хониши бошуурона бо муҳокимаронии фаъоли муҳтавои матн  тақвият дода 

шавад ва хонандагон барои таҳқиқи матн ҳавасманд гардонида шаванд. 

3.5.5. Таълими мањорати навиштан 

Дар стандарти мазкур як қатор салоҳиятҳои навиштан муайян шудаанд. Дар љараёни таълими 
“Алифбо” диққати асосї ба самтҳои мазкур равона мегардад: шиносої бо воситаҳои хатнависї. 
Гигиенаи хат. Дафтар ва рахҳои он (рахҳои хурду калон), тарафҳои росту чап, боло ва поён, тарзи 
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гузоштани дафтар дар рўйи миз. Қалам (ручка) ва тарзи  доштани он, қаламҳои ранга ва истифодаи онҳо, 

сарфаю сариштаи воситаҳои хатнависї. Машқи унсурҳои асосии ҳарф (хурд, калон, рост, давра, 

нимдавра, моил, боло, поён, ҳаљм ва васлшавии ҳарф). Тасвири хатҳои гуногун: кўтоҳ, дароз, каљ, рах-

рах, хатҳои доира ва нимдоира. Навиштани ҳарфҳои хурду калон, шарҳи унсурҳои ҳарф. Маҳорати васл 

кардани ҳарфҳо бо ҳамдигар.Људо навиштани калимаҳои љумла. Рўйнависи калима ва љумлаҳо аз рўйи 

намуна ва муқоиса кардан бо асл. Навиштани 3-4 калима, 1-2 љумла. Ҳарфи калон дар аввали љумлаҳо ва 
номи одамон. Гузоштани аломати китобат (нуқта ва савол) дар охири љумла. Гузарондани ҳиссаи калима 

ба сатри дигар. Бозиҳои таълимии навиштан. Имлоҳои таълимии луғат, шунавоию биної, хомўш аз рўйи 

расмҳо, ашё…, имлои графикї. Машқи навиштани ҳарфҳо, калима. Људо навиштани калимаҳо дар 

љумла. Машқи имлои ҳарфҳо. Имлои ҳарфи калон дар аввали љумла. Ҳарфи калон дар аввали номи 

одамон, номи деҳаҳо ва шаҳрҳо. Ҳиљо. Ба ҳиљоҳо људо кардани калима. Гурўҳбандии калимаҳо. Нуқта 

дар охири љумла. 

IV. Арзёбї 

4.1. Арзёбии салоҳиятҳои хондан 

Бо назардошти мураккабии малакаи хондан, ки маљмўи малакаҳоро фаро мегирад, мо бояд як 

қатор тартиботи арзёбиро истифода барем. Аммо ин чунин маъно надорад, ки мо наметавонем як қатор 
салоҳиятҳоро дар як вақт тавассути воситаҳои содаи арзёбї санљем. Воситаҳои арзёбии 
ташаккулдиҳанда, ки тавассути онҳо мо то кадом андоза хонанда ин ё он фаъолиятро иљро карда 
метавонад ё наметавонад, хеле муҳиманд.  

4.2. Воситаҳои арзёбии ташаккулдиҳандаи малакаҳои хондан 
 
4.2.1. Санљиши шинохти ҳарфҳо 

Дар синфи якум мо муайян мекунем, ки оё хонандагон ном ва талаффузи овоз ва  
ҳарфҳои алифборо медонанд, ё не. Барои ин ба хонандагон варақаи ҳарфдорро дода, аз онҳо 

мепурсем, ки номи ҳарфҳоро гўянд, ё овозҳоро талаффуз кунанд.   
Намуна 

М  й Г  ж  Ч  Ч Н Қ   Р 

 Л  и  Х Д  Љ ғ З С К 

Ҳ  б  о  Я Т Ғ Ю Ў Ф 

Н Ш  а  у Ю е қ Ҳ  Ж 

 П в Б  А Х и ъ Ї Ё 

К  М д  ф Э Ӯ Љ Я Е 

 

 
4.2.2. Санљиши хониши калимаҳои шинос 

Дар синфи якум хонанда чанд калимаи шинос (маъмул)-ро равон мехонад (яъне на ҳарфакї ё бо 

ҳиљо). Роҳи осони санљиш ин гўш кардани тарзи хондани матн аст. Агар хонанда калимаҳои маъмулро 

ҳарфакї (ххх – ооо – ннн – ааа) хонад, ин маънои онро дорад, ки ин калимаҳо то ҳол ба луғати калимаҳои 

маъмули онҳо ворид нашудаанд.   
 Шумо инчунин метавонед якчанд калимаҳои шинос/маъмулро интихоб карда дар варақае 
нависед. Аз хонандагон хоҳиш намоед, ки ин калимаҳоро бо овози баланд хонанд. Тарзи хондани 
хонандагон аз ҳамдигар фарқ хоҳад кард. Дар ҳолате ки агар хонандагон калимаҳоро хонда натавонанд, 

онҳоро ба хондани ақаллан даҳ калима дар як рўз водор намоед.  

 
Намуна 

модар  олим сурх  шона  чашма себ  рўз 

 лона  пилла  хунук падар  љорўб одам гуворо 

ҳашт  табар  нон  зебо девор  гандум барф 

наврўз машқ  тахта  суруд бемор шабнам  жола 
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 пахта нав бобо ду гўсола бадан ёдгор 

курта  салом каланд об элак дўст ях 

омўзгор уқоб нома себ чил дил шарбат 

 

4.2.3. Ба тарзи хониши хонандагон гўш додан 

Вақте ки талабагон ба хондан шурўъ мекунанд ва малакаи хонишро такмил медиҳанд, яке аз 

воситаҳои сода, ки шояд шумо аллакай истифода мебаред, ин дар синф давр зада, аз хонандагон хоҳиш 
мекунед, ки ба шумо матнеро хонанд. Агар шумо љадвал ё варақаи бақайдгирї дошта бошед, ҳамзамон 
салоҳияти хонандагонро дар ин бобат санљида метавонед. Масалан: 

Оё, хонанда калимаҳои маъмул ва ба ин синф мувофиқро равон мехонад? (яъне калимаро мебинаду 
дарҳол мехонад.) 
Оё, онҳо пешбинии мантиқии калимаро аз муҳтавои матн барои суръати хониш истифода бурда 
метавонанд? 
Оё хонанда қобилияти бо овози баланд ва бо суръати ба ин синну сол мувофиқ хонданро, ки барои 
дарки маънї мусоидат мекунад, дорад?  

  
4.3. Воситаҳои арзёбии љамъбастии салоҳияти хондан 

Баъзе воситаҳои арзёбие, ки дар боло шарҳ дода шудаанд, ба мақсади арзёбии љамъбастї низ 
истифода баред. Ҳарчанд мақсади арзёбии љамъбастї муқоисаи як хонанда ба хонандаи дигар бошад ҳам, 

то даме, ки рўйхати калимаҳои шиносро барои ҳар як синф таҳия накунем, воситаи мазкур барои 

санљидан мувофиқат намекунад.  

Диққат!!!  Мо набояд маълумоти аз арзёбии ташаккулдиҳанда љамъовардаамонро ба мақсади арзёбии 
љамъбастї истифода барем. Маълумотеро истифода барем, ки дар љараёни таълим љамъ оварда шудааст, 
на дар анљоми таҳсил! Масалан, арзёбии оши палав пеш аз пухтанаш ғайриимкон аст! 

4.3.1. Санљидани суръати хониш 

Яке аз воситаҳои хубе, ки шумо айни замон истифода мебаред, ин дар як дақиқа чанд калимаро 

дуруст хондан аст. Одатан ба хонанда матни ношинос дода мешавад ва ў ин матнро дар вақти муайян бо 

овози баланд мехонад. Хонанда то тамом шудани вақти муқарраршуда матнро мехонад. Сипас мо 
миқдори калимаҳои хондашударо бо дақиқа/сонияҳо људо мекунем. Усули дигар ин шумораи аниқи 
калимаҳо ва санљидани вақте, ки барои хондани онҳо сарф мешавад.  
  Умуман хуб мешавад, ки  дар арзёбии љамъбастї ба натиљаи ниҳої диққат диҳем. Барои хондан 
ин дарки маънии матни хонда мебошад.  
 

4.4. Арзёбии салоҳиятҳои навиштан 

 Навиштан раванди хеле мураккаб буда, малакаҳои махсусро талаб мекунад. Барои ҳамин ба 

омўзгорон воситаҳои гуногуни арзёбї зарур аст. Дар ин марҳала муайян кардани он ки хонанда чиро 

метавонад ва чиро не, хеле муҳим аст. 

4.4.1. Воситаҳои арзёбии ташаккулдиҳандаи навиштан 
 

1) Ҳусни хат  ва қоидаҳо. Мақсади воситаи мазкур муайян кардани малакаи хушнависї ва 
истифодаи қоидаҳои навиштан (аломати китобат, ҳарфи калон ва хурд) аст. Барои ин ба 

хонандагон матни хурде пешниҳод карда мешавад. Хонандагон матнро дар дафтар мекўчонанд. 

Сипас омўзгор матни кўчондаи хонандагонро дар асоси меъёрҳои зерин баҳо медиҳад ва 

натиљаи баҳоро дар љадвал ба қайд мегирад. 
Намунаи матн: 

Мунира ва Озода аз дарс меомаданд. Пиразане рўймолчаро афтонд.  Духтарон рўймолчаро  

ба пиразан доданд. Пиразан хурсанд шуда ба онҳо ташаккур гуфт.  

Меъёрҳо Баъзан 
(камтар 
аз 
нисф) 

Зиёда 
аз 50 
фоиз 

Пурра  

Хаташ мавзун ва моил (ба рост,  таҳти кунљи 65) 1 2 3 
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Қоидаи васлшавии ҳарфҳо ва масофаи байни калимаҳо риоя 
шудаанд. 

1 2 3 

Калима ва љумлаҳо зебо, тоза ва беғалат рўйнавис шудааст. 1 2 3 

Ҳарфи аввали номи одамон  калон навишта шудаанд. 1 2 3 

Аввали љумларо бо ҳарфи калон  навишта, дар охир аломати  

нуқта ва савол  гузоштааст. 

1 2 3 

Љамъ    

Ҳамагї  

 

2) Санљиши рўйнавис кардан. Рўйхати калимаҳои шиносро тартиб диҳед. Ҳангоми тартиб 

додани рўйхат ғалатҳои эҳтимолии имлоиро ба эътибор гиред. Масалан, шояд хонандагон дар 

имлои ҳарфҳои   ў, ї, ъ ё ҳамсадоҳои такрор асосан ба ғалат роҳ диҳанд. Сипас аз хонандагон 

хоҳиш намоед, ки онҳоро рўйнавис кунанд Натиљаи кори хонандагонро санљед ва мувофиқи 

меъёрҳои зерин ба онҳо хол гузоред  
 
 4.4.2. Воситаҳои арзёбии љамъбастии навиштан 

1) Санљиши  рўйнависї 

Барои ба роҳ мондани рўйнависї омўзгорон бояд рўйхати калимаҳои маъмули синфи якумро таҳия 

кунанд. Мақсади асосї муайян кардани то кадом андоза хонандагони синфи якум калимаҳои шиносро 
мувофиқи талаботи имлои забони тољикї дуруст менависанд.  

Ҳангоми иљрои вазифаҳои навиштан омўзгор кори хонандаро месанљад ва рўйхати калимаҳое, ки 

ғалат навишта шудаанд тартиб дода, аз хонанда хоҳиш мекунад, ки тарзи навиштани калимаҳои 

мазкурро дар хона машқ кунад. Дар ин ҳолат омўзгор воситаҳои арзёбии ташаккулдиҳандаро истифода 

мебарад.   

4.5. Арзёбии салоҳиятҳои гўш кардан 

Гўш кардан ва гуфтан раванди мураккаби баҳампайванд буда, алоқамандии малакаҳои шунавої 

ва фикррониро талаб мекунад. Аммо ин чунин маъно надорад, ки омўзгорон салоҳиятҳои гўш кардану 

гуфтанро тавассути воситаҳои сода санљида наметавонанд. Воситаҳои арзёбии ташаккулдиҳандаи 
малакаи гўш кардану гуфтан барои муайян кардани сатҳи салоҳиятнокии хонанда басо муҳим аст. 

4.5.1. Воситаҳои арзёбии ташаккулдиҳандаи салоҳиятҳои гўш кардан 

1) Санљиши малакаи гўш кардани овозҳо  

Дар синфи якум омўзгорон метавонанд малакаи мазкурро тавассути варақаҳои махсуси санљишї, ки 

дар онҳо ҳарфҳо навишта шудаанд, санљида метавонанд. Онҳо овози ҳарфро мегўянд ва хонандагон 

ҳарфро нишон медиҳанд.  

2) Санљиши малакаи гўш кардани калима ва ибораҳо 

Дар синфи якум омўзгорон метавонанд малакаи мазкурро тавассути варақаҳои махсуси санљишї ки 

дар онҳо калима ва ибораҳо навишта шудаанд санљида метавонанд. Онҳо калима ё ибораро мехонанд ва 
хонандагон онҳоро нишон медиҳанд.  

3) Санљиши дарки ахбори шунида 

Матнро ба хонанда хонед ва сипас, якчанд савол дода, то кадом андоза хонанда онро дарк 
кардааст, санљед. Дар ин ҳолат набояд танҳо дар хотир гирифтани ахбор, балки дараљаи фаҳмидану 
таҳлили ҳодисаву воқеаҳои матн санљида шавад. Барои чунин санљиш саволҳои мувофиқ таҳия карда 
мешаванд.   

Агар дар натиљаи санљиш муайян гардад, ки малакаи дарки маънии ахбори шунида то дараљаи 
кофї ташаккул наёфта бошад, он гоҳ бо чунин хонандагон дар алоҳидагї кор карда, роҳу усули гуногуни 

инкишофи малакаи гўш карданро истифода баред.  

4) Санљиши қоидаҳои гўш кардану гуфтан 

Тавсия мешавад, ки қоидаҳои гўш кардану гуфтан якљоя санљида шаванд. Барои гузаронидани 

чунин санљиш дар асоси меъёрҳои зерин љадвали арзёбї таҳия намоед:  

 ҳангоми гуфтор баландии овоз мувофиқ аст; 
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 луғати мувофиқро истифода мебарад; 

 қоидаҳои бонавбат сухан гуфтанро медонад ва риоя мекунад (суханони дигаронро намебурад, ба 

дигарон низ имконияти сухан гуфтан медиҳад); 

 фаҳмо ва бо суръати мувофиқ сухан мегўяд; 

 дигаронро бодиққат гўш мекунад; 

 фаҳмидани суханони дигаронро тасдиқ мекунад (ин маънои онро надорад, ки бо гўянда розї аст).  

 

4.5.2. Воситаҳои арзёбии љамъбастии  гўш кардан 

Барои  арзёбии љамъбастии малакаҳои гўш кардан метавонед аз тавсияҳои банди 4.5.1 истифода 
кунед.  

4.6. Арзёбии салоҳиятҳои гуфтан 

4.6.1. Воситаҳои арзёбии ташаккулдиҳандаи салоҳияти гуфтан 

1) Санљиши тарзи талаффузи овозҳо ва калимаҳо 

Дар синфи якум тарзи талаффузи овозҳои алоҳидаи забони тољикї, махсусан овози  /ў/ санљида 

мешавад. Барои ин омўзгор ба суханронии хонанда диққат дода, ғалатҳоро ба қайд мегирад ва 

мутаносибан барои ислоҳи онҳо тавсия дода, роҳҳои аз худ кардани тарзи дурусти талаффузи ин овозро 
нишон медиҳад.  

2) Санљиши сарфї ва наҳвї  

Бо вуљуди он ки хонандагони хурдсол ба таври шифоҳї љумлаҳои дуруст гуфта тавонанд ҳам, 

омўзгор ба гуфтори хонандагон аҳамият дода, тавассути љадвали арзёбие, ки дар асоси меъёрҳои зерин 

таҳия мекунад, месанљад: 

 тартиби калимаҳои љумла риоя шудааст; 

 љумлаи гуфтаи хонанда мувофиқи қолаби наҳви забони тољикї аст.  

 
3) Санљиши луғат ва пешниҳоди ақида  

Барои санљидани истифодаи бамавриди луғат ва баёни фикр шумо аз меъёрҳои зерин истифода бурда 
метавонед: 

 як қатор луғатро мувофиқи мавзўъ ва бамаврид истифода бурдааст; 

 нутқи хонанда алоқамандии мантиқї ва сохтори мувофиқ дорад; 

 хонанда фикрашро ба таври шифоҳї дуруст баён карда метавонад. 

4.6.2. Воситаҳои арзёбии љамъбастии салоҳиятҳои гуфтан 

     Ба мақсади арзёбии љамъбастї воситаҳои арзёбии сарфу наҳв ва луғату пешниҳоди ақидаро 

истифода баред.   
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БАРНОМАИ ТАЪЛИМИ ФАННИ «ЗАБОНИ МОДАРИ   БАРОИ  СИНФИ  ЯКУМ 

Нақшаи корї аз фанни забони модарї (Марҳалаи таълими савод ва инкишофи нутқ) 
 

Бобҳои таълим 160 Сентябр Октябр Ноябр Декабр  

                  
Давраи тоалифбо 20                   

Давраи алифбо 130                   

Давраи баъди алифбо 10                   

Ҳафта  1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 11 12 13 14 15 16  
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Фасли I. Марҳалаи таълими савод  ва инкишофи нутқ 
 Раҳнамои мазкур дар заминаи  китоби Алифбо (Лутфуллоев М., Ф. Шарифзода, И. Абдуллоев. 

«Алифбо». Китоби дарсї барои синфи якум.– Душанбе, 2015) таҳия шудааст. Шумо ҳангоми 
банақшагирии дарсҳо  аз китобҳои нашрҳои солҳои 2013, 2014 ва 2016 низ ба таври васеъ 
истифода баред. 

1. Давраи тоалифбо20 соат 

Дарсҳои 1-2. Салом, мактаб! 2 соат 

 

          Барнома. Шиносої бо мактаб. Шинос шудан бо омўзгор ва ҳамсинфон. Худро шинос 

кардан. Љойи худро ёфтан. Ёфтани шахси ҳамнишин дар як миз. Саёҳат ба мактаб: толор ва 

майдони варзишї, ошхона ва дигар љойҳои зарурї. Ёфтани дарсхона. Љиҳози хониш: љузвдон, 

китоб, қалам, дафтар. Тарзи љобаљогузории ашёи таълим дар љузвдон. 
 
Салоҳиятҳо: А.1.1.1. Қоидаҳои одитарини гўш карданро дар доираи маҳдуди вазъиятҳо риоя 
мекунад. 

А.1.2.1. Дар вазъиятҳои маҳдуд  қоидаҳои одитарини сухангўйї (одоби муошират)-ро  риоя 

мекунад. 
 

Мақсади дарс. Хонандагон бояд: 

 худро муаррифї карда, бо ҳамсинфон низ шинос шаванд; 

 ному насаби омўзгори худро гуфта тавонанд; 

 љойи нишаст ва ҳамнишасти худро донанд; 

 қоидаҳои одитарини рафтор дар дарсхона ва мактабро гуфта тавонанд; 

 дар нақшофариҳо фаъолона иштирок намоянд. 

     Равиши дарс. Методикаи таълими дар стандарти мазкур пешниҳодшаванда хусусияти 

тавсиявї дошта, омўзгорон вобаста ба шароиту имконияти маҳал ва сатҳи омодагии 

хонандагони худ метавонанд усулу фаъолиятҳои љолибе, ки раванди салоҳиятнок гаштани 
хонандагонро метезонанд, истифода баранд. 

1) Рўзи аввали дарс ба омўзгорон фаъолиятҳои зерин тавсия мешаванд:  

 шинос шудан бо хонандагон ва шиносондани худ; 

 шинос кардани хонандагон; 

 омўзондани қоидаҳои нишастан, аз љой бархостан, саф оростан; 

 қоидаҳои аз рўйи ҳољат иљозат пурсида берун рафтан ва ба синф баргаштан;  

 ба таври умумї шинос кардани хонандагон бо қоидаҳои рафтор дар дарсхона ва берун 
аз он. 

Якуми сентябр барои хонандагони синфи якум  ид аст. Омўзгор дар ҳамин рўз хонандагону 

волидайнро пешвоз мегирад. Бо волидайн суҳбат намуда, хонандагонро ба синф дароварда, дар паси 

мизи синф мешинонад. Аз ҳамин вақт саводомўзии навомўз шурўъ мешавад. Пас аз саволу љавоб ба 

хонандагон мефаҳмонад, ки аз ҳамин рўз шумо талаба ҳастед ва ба саводомўзї сар мекунед 

 
2) Бозї: «Љоятро ёб». Ҳам аз љойи худ бархоста назди тахтаи синф меоянд. Бо ишораи ба 

љойи худ нишинед рафта љойи худро меёбанд. Бачаҳо ба тартиби тасодуфї меистанд. Бо 

ишораи омўзгор ҳамнишасти худро меёбанд. 

 
3) Соати дуюм хонандагонро бо мактаб шинос кунед. Тарзи ёфтани дарсхона ва дигар 

љойҳои зарурї: ошхона, ҳољатхона, љойи дастшўйиро нишон диҳед. 

4)  Қоидаҳои гигиенаи шахсї ва мактабиро ба онҳо фаҳмонед. 

5) Аз рўйи нақл бо хонандагон саволу љавоб кунед. 

     Арзёбї. Фаъолияти таълимии хонандагонро тавассути саволу љавоб арзёбї кунед. 
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Дарсҳои 3-4. «Алифбо»-китоби аввалини мо. Шиносої бо воситаҳои хатнависї 2 соат 
 

          Барнома. Китоби «Алифбо». Муқова, сарварақ ва мундариљаи китоб. Муносибати 
эҳтиёткорона бо китоб. Шеъру суруди хурд дар бораи китоб. Дуруст такрор кардани шеъру 

суруд дар бораи китоб. Дафтар ва рахҳои он (рахҳои хурду калон), тарафҳои росту чап, боло ва 

поён, тарзи гузоштани дафтар дар рўйи миз. Қалам (ручка) ва тарзи нигоҳ доштани он, 

қаламҳои ранга ва истифодаи онҳо, сарфаю сариштаи воситаҳои хатнависї. Бозиҳои дилхушї. 
 

Салоҳиятҳо: А.1.1.1. Қоидаҳои одитарини гўш карданро дар доираи маҳдуди вазъиятҳо риоя 
мекунад. 
А.1.1.2. Ахбори шунидаро дар шаклҳои хеле содаи нутқи шифоҳї ва хаттї истифода мебарад. 

А.1.2.1. Дар вазъиятҳои маҳдуд қоидаҳои одитарини сухангўйї (одоби муошират)-ро  риоя 

мекунад. 
А.1.3.1.  Қоидаҳои одитарини хонданро медонад ва риоя мекунад. 
А.1.4.1. Қоидаҳои одитарини  навиштанро тибқи нишондиҳандаҳо  риоя мекунад. 
 

Мақсади дарс. Хонандагон бояд: 

 қисмҳои китоб ва тарзи истифодаи онро нишон дода тавонанд; 

 аз рўйи мазмуни расми китоб ба саволҳои осон љавоб гуфта тавонанд; 

 воситаҳои хатнависиро номбар кунанд ва нишон диҳанд; 

 дафтарро дар рўйи миз дуруст гузошта тавонанд; 

 рахҳои хурду калон, ҳошия, тарафҳои чапу рост ва болою поёни саҳифаи дафтарро 
нишон дода тавонанд; 

 ручкаро дуруст дошта тавонанд.  
 
         Маводди таълим: китоб ва дигар ашёи хониш 
          Равиши дарс. Бо мақсади самаранок гузаронидани машғулияти мазкур дар поён якчанд 
тавсияҳои методї пешниҳод мегарданд. Боварї дорем, ки ҳангоми таҳияи нақшаи дарс шумо аз 

тавсияҳои мазкур истифода мебаред.  

1) Дар бораи китоби «Алифбо» суҳбат кунед. Муқова, сарварақ ва мундариљаи китоб 
(ҳарфҳо, расмҳо, матнҳои он)-ро нишон диҳед. Тарзи истифода (варақгардонї, 

истифодаи хатчўб-тасмачаи варақгардонї)  ва аҳамияти тозаву озода нигоҳ доштани 

онро фаҳмонед.Тарзи истифодаи китобро аз хонандагон пурсед. (Хонандагон тарзи 

доштани китоб, истифодаи хатчўб ва дуруст варақ гардонданро дуруст нишон 
медиҳанд.) 

2) Аз рўйи расми китоби “Алифбо” суҳбат гузаронед. Дар бораи муаллифони он 

маълумоти мухтасар диҳед. Аз рўйи мазмуни расмҳо саволу љавоб кунед. 

Намуна: 
Канї, ҳамаатон ба муқоваи китоб нигоҳ кунед" (Муқоваро нишон диҳед). Расми киҳоро мебинед? – 

Дар бораи ин бачаҳо чї гуфта метавонед? Пас аз саволу љавоб боз ба бачаҳо савол диҳед: 
–  Бачаҳо кї медонад, чаро ин китобро "Алифбо"  меноманд?...  

3) Саҳифаҳои "Алифбо"-ро кушода ҳарфҳои онро ба бачаҳо нишон диҳед. Ҳамаи ин 

ҳарфҳоро шумо меомўзед ва хондану навиштанро ёд мегиред. Хонандагон  ба суханони 

омўзгор бодиққат гўш карда,  дар саволу љавоб иштирок мекунанд. Бонавбат 

варақаҳоро гардонда бо сарварақи китоб хонандагонро бо ёрии расмҳо шинос кунед. 

4) Шеъри  А, Б, В,  Г, Е, Ё, Сар мешавад “Алифбо”-ро шифоҳї ба хонандагон омўзед.(Аз 

баёни омўзгор хонандагон аз ёд мекунанд). Шумо метавонед вобаста ба қобилият ва 

сатҳи инкишофи хонандагон шеъру суруд ва чистону тезгўякҳоро шифоҳї омўзонед. 

Намуна:  
Намояд қабат-қабат , 
Бинї, рангаву зебост. 
Агар хонда тавонї,  
Ҳама чизро медонї. 

Канї, гўед љавоб 

Номи он бувад ..... (китоб)  
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5) Дар бораи воситаҳои хатнависї маълумот диҳед. Онҳоро номбар карда нишон диҳед. ва 

вазифаи онҳоро гўед. Аҳамияти эҳтиёт кардан ва сарфаю сариштакорона истифода 

кардани онҳоро таъкид кунед. Воситаҳои хатнависиро ба хонандагон нишон диҳед. 

Онҳо бояд ном ва вазифаи воситаи хатнависиро гўянд. Дар бораи тарзи истифодаи 

дафтар ва ручка мушаххас истед. Тарзи дуруст нишастан ва дар рўйи миз гузоштани 

дафтарро нишон диҳед ва бо хонандагон машқ кунед. Рахҳои хурду калон, ҳошия, 
тарафи росту чап, болою поёни рахи дафтарро нишон диҳед.  Бо хонандагон  саволу 

љавоб намуда, шинохтани рахҳои хурду калон, тарафҳои росту чап, боло ва поёнро 

санљед. Ба нафарони алоҳида аз рўйи зарурат такроран нишон диҳед ва фаҳмонед. 

Қалам (ручка) ва тарзи доштани онро нишон диҳед ва бо хонандагон машқ кунед.  

Дарсҳои  5-6. Мактаб хонаи дуюми мост! Шиносої бо рахҳои дафтар - 2 соат 

          Барнома. Тамошои синф. Номбар кардани ашёи синф. Бўр, тахтаи синф, гулҳои назди  

тиреза. Мизу курсї.  Гўшаю овезаҳо. Муносибати эҳтиёткорона ва сарфаю сариштакорона бо 

онҳо. Аҳамияти тозаву озода нигоҳ доштани онҳо. Одоби гуфтор ва рафтор дар синф.  Бозиҳо 
доир ба риояи меъёрҳои одитарини одоби муошират. Салому хайрухуш.  Хоҳиши худро баён 

карда тавонистан. Узру миннатдорї кардан. Одоби гуфтору рафтор дар мактаб. Бозиҳои 
гуногуни маърифатї ва дилхушї.  
 
Салоҳиятҳо: А.1.1.1. Қоидаҳои одитарини гўш карданро дар доираи маҳдуди вазъиятҳо риоя 
мекунад. 
А.1.1.2. Ахбори шунидаро дар шаклҳои хеле содаи нутқи шифоҳї ва хаттї истифода мебарад. 

А.1.2.1. Дар вазъиятҳои маҳдуд қоидаҳои одитарини сухангўйї (одоби муошират)-ро риоя 

мекунад. 
А.1.3.1. Қоидаҳои одитарини хонданро медонад ва риоя мекунад. 

А.1.4.1. Қоидаҳои одитарини  навиштанро тибқи нишондиҳандаҳо  риоя мекунад. 
 

Мақсади дарс. Хонандагон бояд: 

 аз рўйи мазмуни расмҳои китоб ба саволҳои одї љавоб гуфта тавонанд; 

 мазмуни расми китоб ва дарсхонаи худро муқоиса намуда, фарқият ва монандиро 
муайян карда тавонанд; 

 аз рўйи хусусиятҳои номбаршуда номи ашёро ёфта тавонанд;  

 воситаҳои хатнависиро номбар кунанд ва нишон диҳанд; 

 дафтарро дар рўйи миз дуруст гузошта тавонанд; 

 рахҳои хурду калон, ҳошия, тарафҳои чапу рост ва болою поёни саҳифаи дафтарро 
нишон дода тавонанд; 

 ручкаро дуруст дошта тавонанд.  
     Маводди таълим: китоби “Алифбо”, ашёи хониш (қалам. дафтар, ручка, бўр, латта) 
     Равиши дарс. 

1) Суҳбат дар бораи дарсхона. Аз рўйи мазмуни расмҳои китоби “Алифбо”суҳбат гузаронед. 

Намунаи саволу љавоб: Дар расм чиро мебинед? Онҳо чї кор карда истодаанд? ва ғайраҳо. 
Мушоҳидаи дарсхонаи худ. Саволу љавоб. Муқоисаи расм бо дарсхонаи худ. Тарзи муайян 

кардани монандї ва фарқи дарсхонаи худро аз дарсхонаи дар расм инъикосёфта нишон 
диҳед. Ба онҳо фаҳмонед, ки ҳангоми муқоиса кардан ба чї диққат диҳанд. 

2) Нақли омўзгор дар бораи тозаву озода нигоҳ доштани дарсхона. Аҳамияти тозаву озода 

нигоҳ доштани он. Эҳтиёт кардани онҳо.  

3) Бозї: “Номашро ёб”. Омўзгор ягон ашёи синфро тасаввур мекунад. Хусусиятҳои он 

(андоза, ранг, шакл, барои чї даркор аст)-ро номбар мекунад. Хонандагон бояд аз рўйи 

хусусиятҳои номбаршуда номи ашёро муайян кунанд. Намуна: 
1. Вай ҳамеша дар синфи мо ҳаст. Хурд аст. Рангаш сафед аст. Мо ба воситаи он менависем. ... 

2.  Ранги вай сабз  аст. Ҳавои синфро тоза нигоҳ медорад. Синфи моро зебо мекунад.  Он дар 

баъзе хонаҳои шумо низ ҳаст. Вайро нигоҳубин мекунанд. Об медиҳанд... 
4) Монанди дарси гузашта дар бораи тарзи истифодаи китоб ва воситаҳои хатнависї 

машқҳои амалї гузаронед. 
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5) Дар бораи одоби салом, хайрухуш, тарзи баён кардани хоҳиш, узру миннатдорї баён 

кардан бозиҳои гуногуни таълимї гузаронед.  
 

     Арзёбї. Дониш, малака ва маҳорати хонандагонро ба воситаи мушоҳидаи фаъолияти онҳо 
дар дарс ва саволу љавоб арзёбї кунед  

Дарсҳои 7-8.  Бо қоидаҳои хондан ва навиштан шинос мешавем 2 соат 

          Барнома. Китоб. Муқова, сарварақ ва мундариља. Тарзи саҳифагардонї. Тарзи хондани 

китоб: аз чап ба рост, аз боло ба поён. Шеъру тезгўякҳои хеле осон. Воситаҳои хатнависї 

(дафтар, ручка, қалам). Машқи дуруст нишастан, қаламро доштан, дафтарро дар пеши худ каме 
ба чап моил  гузошта тавонистан. Бозиҳои таълимї. 

Китоб. Матн ва расмҳои китоб. Тарзи аз сатр ба сатр гузашта хондан. Шеъру тезгўякҳои хеле 

осон. Дафтар ва рахҳои он (хурду калон, тарафҳои росту чап ва болою поён, ҳошияи дафтар. 

Ҳудуди рахҳои дафтар. Машқи истифодаи ручка. Тасвир кардани хатҳои гуногуни рост, моил 
ва шикаста. Машқҳои тасвир кардани шаклҳои геометрї. Бозиҳои таълимї ва серҳаракат. 
 
Салоҳиятҳо: А.1.1.1. Қоидаҳои одитарини гўш карданро дар доираи маҳдуди вазъиятҳо риоя 
мекунад. 
А.1.1.2. Ахбори шунидаро дар шаклҳои хеле содаи нутқи шифоҳї ва хаттї истифода мебарад. 

А.1.2.1. Дар вазъиятҳои маҳдуд қоидаҳои одитарини сухангўйї (одоби муошират)-ро риоя 

мекунад. 
А.1.3.1. Қоидаҳои одитарини хонданро медонад ва риоя мекунад. 

А.1.4.1. Қоидаҳои одитарини навиштанро тибқи нишондиҳандаҳо риоя мекунад. 
 

Мақсади дарс. Хонандагон бояд: 

 аз рўйи мазмуни расмҳои китоб ба саволҳои осон љавоб гуфта тавонанд; 

 дафтарро дар рўйи миз дуруст гузошта тавонанд; 

 ручкаро дуруст истифода бурда тавонанд; 

 хат ва шаклҳои гуногунро аз рўйи намуна тасвир карда тавонанд; 

 хат ва шаклҳои гуногунро муқоиса карда, монандї ва фарқияти онҳоро нишон дода 
тавонанд; 

 аз баёни омўзгор шеър (суруд)-ҳои хурдро аз ёд карда тавонанд.  

 
     Маводди таълим: китоб ва дигар ашёи хониш 

     Равиши дарс. Дар дарси мазкур хонандагон донишҳои пештар омўхтаи худро доир ба тарзи 

истифодаи китоб ва воситаҳои хатнависї такмил дода, якчанд машқи амалиро нишон 

медиҳанд. Дар ин дарс хонандагон бевосита истифода кардани ручкаро меомўзанд. 

1) Дарс аз  суҳбат дар бораи расмҳои китоб оғоз мешавад. Ҳангоми саволу љавоб ба  

мураттабии нутқ ва риояи қоидаҳои забони тољикї диққат диҳед. Пўшида нест, ки 

аксари хонандагон аз доираи муоширати аҳли оила берун нашуда, ҳоло ҳам ба лаҳља 

сухан мегўянд. 

2) Дониш  ва малакаи дар дарсҳои қаблї оид ба истифодаи китоб ва воситаҳои хатнависї 

омўхтаро такмил диҳед. Якчанд машқе, ки тавассути онҳо хонандагон тарзи истифодаи 

воситаҳои хатнависиро нишон медиҳанд,  гузаронед. 

3) Аз дарсҳои қаблї хонандагон тарзи доштани ручкаро донанд ҳам, онро бевосита 

истифода накардаанд. Аз ин рў, барои истифодаи он чанд фаъолиятро амалан нишон 

дода, такрор кардани хонандагон талаб карда мешавад. 
4) Машқи тасвир кардани хатҳои гуногун. Тавсия: дар баробари шаклҳои “Дафтари машқ” 

аз тавсияҳои зер истифода баред. 
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5) Дар тахтаи синф тартиби навиштани хатҳои рост, шикаста, моилро бонавбат нишон 

диҳед. Диққати хонандагонро ба нуқтаи оғози тасвир љалб кунед. Тартиб навиштани 

хатҳои ростро мутаносибан ба васл кардани нуқтаҳо нишон диҳед.  

6) Дар фазо ҳаракати хатҳои ростро нишон диҳед ва ба хонандагон омўзонед, ки монанди 

шумо такрор карданро ёд гиранд. Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки мувофиқи тартиби 
нишондода тасвир кардани хати ростро машқ кунанд. 

7) Назди хонандагон рафта, тарзи доштани ручка ва хат бурдани онҳоро назорат кунед. Ба 

онҳо ёрї расонед. Бонавбат хатҳоро аз рўйи намуна нишон диҳед ва назорат кунед, ки 

хонандагон ин амалро иљро карда тавонанд. 
8) Хонандагонро ба он водор кунед, ки хатҳои тасвиркардаро муқоиса карда, монандї ва 

фарқи онҳоро гўянд. 

9) Ба хонандагон шеърро дар бораи китоб аз баён аз ёд кунонед. 
10) Монанди намунаи боло тарзи тасвир кардани шаклҳои гуногуни геометриро ба 

хонандагон нишон диҳед ва машқ кунед. Хонандагон ин шаклҳоро тасвир карда, бо ҳам 

муқоиса мекунанд ва монандию фарқи онҳоро меёбанд. 
 
 
 
 
     Арзёбї. Дониш, малака ва маҳорати хонандагонро дар асоси меъёрҳои зерин арзёбї кунед.    
 

Натиљаҳои таълим Воситаҳои арзёбї 

Аз рўйи мазмуни расмҳои китоб ба саволҳои сода 

љавоб гуфта метавонад. 

Саволу љавоб 

Дафтарро дар рўйи миз дуруст гузошта метавонад. Амалан нишон додан 

Ручкаро дуруст истифода бурда метавонад. Амалан нишон додан 

Хат ва шаклҳои гуногунро аз рўйи намуна тасвир 

карда метавонанд. 

Машқи тасвир кадан 

Хат ва шаклҳои гуногунро муқоиса карда монандї ва 

фарқияти онҳоро нишон дода метавонад. 

Муқоиса  

Аз баёни омўзгор  шеър (суруд)-ҳои хурдро аз ёд карда 

метавонад.  

Аз ёд кардан 

 

Дарсҳои 9-10.  Зинда бош, эй Ватан!  Љумла. Хатҳои рости хурд  2 соат 
 
          Барнома. Суҳбат дар бораи Тољикистон. Шарҳи калимаи «Тољикистон». Нишон додани 

суратҳо доир ба манзараҳои Тољикистон. Пойтахти Тољикистон--шаҳри Душанбе. Саволу 

љавоб аз рўйи мазмуни расму суратҳо. Риоя кардани меъёрҳои забони тољикї. Машқи 

навиштани хатҳои । (рост)-и хурд. Шеъру сурудҳои осон дар бораи Тољикистон. Дуруст такрор 

кардани шеъру суруд аз баёни омўзгор. 

Шарҳи мафҳуми Тољикистон-Ватан. Шарҳ додани маънои калимаи «Ватан». Як будани 

маънои Тољикистон ва Ватан барои мардуми кишвар.  Бодиққат гўш кардани  нақли омўзгор. 

Аз рўйи нақли омўзгор ба саволҳо љавоб додан. Риоя кардани  меъёрҳои забони тољикї. Људо 

карда тавонистани љумла дар нутқ. Аз рўйи нақша шинохтани нақшаи љумла. Машқи 

навиштани  хатҳои। (рост)-и хурд. Шеъру суруд ва тезгўякҳои хеле осон. 

 
Салоҳиятҳо: А.1.1.1. Қоидаҳои одитарини гўш карданро дар доираи маҳдуди вазъиятҳо риоя 
мекунад. 
А.1.1.2. Ахбори шунидаро дар шаклҳои хеле содаи нутқи шифоҳї ва хаттї истифода мебарад. 

А.1.2.1. Дар вазъиятҳои маҳдуд (муошират бо омўзгор, ҳамсинфон) қоидаҳои одитарини 

сухангўйї (одоби муошират)-ро риоя мекунад. 

А.1.3.1. Қоидаҳои одитарини хонданро медонад ва риоя мекунад. 

А.1.4.1. Қоидаҳои одитарини навиштанро тибқи нишондиҳандаҳо риоя мекунад. 
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Мақсади дарс. Хонандагон бояд: 

 аз рўйи мазмуни расмҳои китоб ба саволҳои одї љавоб гуфта тавонанд; 

 хатҳои। (рост)-и хурдро дар рахи дафтар дуруст навишта тавонанд; 

 номи ашёи расмро гуфта тавонанд; 

 номи расмҳоро аз рўйи мансубият ба гурўҳҳо људо карда тавонанд;   

 аз баёни омўзгор шеър (суруд)-ҳои хурдро аз ёд карда тавонанд.  

 
 
     Маводди таълим: китоб, ва дигар ашёи хониш 
     Равиши дарс. Бо мақсади самаранокии машғулият дар поён якчанд намунаи усули таълимро 

пешкаш мекунем. Ҳангоми банақшагирии дарс аз тавсияҳои мазкур истифода бурда метавонед.  
 

1) Дарсро аз суҳбат оғоз намоед. Расми манзараҳои Тољикистонро нишон дода, доир ба 
мазмуни онҳо саволу љавоб кунед. Ҳангоми саволу љавоб ба мураттабии нутқ ва риояи 

меъёрҳои забони тољикї диққат диҳед. 

2) Машқи навиштани хатҳои (рост)-и хурд дар дафтар. 
Тавсия: Ин фаъолият дар ҳар ду соат гузаронда мешавад. 

– Дар тахтаи синф тартиби навиштани хатҳои (рост)-и хурдро нишон диҳед. Диққати 
хонандагонро аввал ба нуқтаҳои болои рах љалб кунед. Тартиб навиштани хатҳои рости 

хурдро мутаносибан дар қолаб нишон диҳед. Муваффақиятҳои минбаъдаи малакаи 

навишта тавонистан маҳз аз ҳамин лаҳза вобаста аст. 
– Дар фазо ҳаракати хатҳои (рост)-и хурдро нишон диҳед. 

– Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки мувофиқи тартиби нишондода дар дафтари машқи хат 
навиштани хатҳои (рост)-и хурдро машқ кунанд. 

– Назди хонандагон рафта, тарзи навишти онҳоро назорат кунед. Агар зарурат пеш ояд, 

бо хонандагони алоҳида кор баред.  

– Дастоварди хонандагонро бо имову ишора, сухан ва кафкўбї қадр кунед. 

3) Машқи кор аз рўйи расм.  
– Панљ расмро интихоб намоед (расм бояд мазмуннок набошад) масалан, сурати одам, 

расми паланг). 
– Ин расмҳоро дар тахтаи синф овезон кунед. Ба хонандагон як дақиқа вақт диҳед, ки ин 

расмҳоро бодиққат тамошо кунанд.  

– Рўйи расмҳоро пўшед. Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки номи расмҳои нишондодаро ба 

хотир оранд ва гўянд. 

– Шумо такроран рўйи расмҳоро кушоед, то ки хонандагон дурустии љавобҳои худро 

санљанд. Ин машқро чанд бор такрор карда, батадриљ шумораи расмҳоро зиёд ё вақти 
мушоҳидаро кам кунед. 

4) Дар бораи Тољикистон шеъри хурди осонро аз баён аз ёд кунонед. 
5) Монанди намунаи боло такроран машқ кардани ҳарфҳои рости хурдро идома диҳед. 

6) Бо хонандагон машқи инкишофи тафаккур ва захираи луғавї гузаронед.  
– Дар тахтаи синф ду гурўҳи расмҳо (Панљ расми ашёи хониш ва панљ расми ҳайвонот ё 

гул) интихоб намоед. (Расм бояд мазмуннок набошад.)   
– Ин расмҳоро дар тахтаи синф овезон кунед. Ба хонандагон як дақиқа вақт диҳед, ки ин 

расмҳоро бодиққат тамошо кунанд.  

– Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки расмҳоро ба ду гурўҳ људо кунанд (ашёи хониш ва 

ҳайвонот). 
– Сабаби ба ин тарз људо карданро аз хонандагон пурсед. Ба он муваффақ шавед, ки 

хонандагон  интихоби худро исбот карда тавонанд. Яъне, ҳамаи расмҳои гурўҳи якум 

ашёи хонишанд. Расмҳои гурўҳи дуюм – ҳайвонот. Ин машқро чанд бор такрор карда, 
батадриљ шумораи расмҳоро зиёд кунед. 

 
     Арзёбї. Дониш, малака ва маҳорати хонандагонро дар асоси меъёрҳои зерин арзёбї кунед.    

Натиљаҳои таълим Воситаҳои арзёбї 

Аз рўйи мазмуни расмҳои китоб ба саволҳои сода љавоб Саволу љавоб 
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гуфта метавонад. 

Хатҳои। (рост)-и хурдро дар рахи дафтар дуруст 

навишта метавонад. 

Машқи навиштан 

Номи ашёи расмро гуфта тавонад.  Шифоҳї баён кардан 

Номи расмҳоро аз рўйи мансубият ба гурўҳҳо људо 

карда метавонад. 

Гурўҳбандї 

 

Дарсҳои 11-12.  Тољикистон воҳаҳои босафо дорад базеб. Љумла. Машқи хатҳои рости калон 2 
соат   
 

          Барнома. Нишон додани сурат дар бораи шаҳру деҳоти Тољикистон. Нақл дар бораи 

шуғли аҳолї. Кор дар саҳро ва корхонаҳо. Аз рўйи мазмуни суратҳо ба саволҳо љавоб додан. 

Риоя кардани меъёрҳои забони тољикї. Људо карда тавонистани љумла аз нутқ. Аз рўйи нақша 

«хондан»-и љумла. Машқи навиштани хатҳои (рост)-и калон. 

Суратҳои китоб дар мавзўи шаҳру деҳоти Тољикистон. Мисолҳои ба синну сол мувофиқи 

ватандўстї. Аҳамияти дўст доштани Ватан. Нишонаҳои ватандўстї.  Саволу љавоб аз рўйи 

мазмуни сурат ва расмҳои китоб. Риоя кардани меъёрҳои забони тољикї. Машқи навиштани 

хатҳои(рост)-и калон. Шеъру суруд ва тезгўякҳои осон.  

 

Салоҳиятҳо: А.1.1.1. Қоидаҳои одитарини гўш карданро дар доираи маҳдуди вазъиятҳо риоя 
мекунад. 
А.1.1.2. Ахбори шунидаро дар шаклҳои хеле содаи нутқи шифоҳї ва хаттї истифода мебарад. 

А.1.2.1. Дар вазъиятҳои маҳдуд қоидаҳои одитарини сухангўйї (одоби муошират)-ро риоя 

мекунад. 
А.1.3.1. Қоидаҳои одитарини хонданро медонад ва риоя мекунад. 
А.1.4.1. Қоидаҳои одитарини навиштанро тибқи нишондиҳандаҳо риоя мекунад. 
 

Мақсади дарс. Хонандагон бояд: 

 аз рўйи мазмуни расмҳои китоб ба саволҳои осон љавоб гуфта тавонанд; 

 хатҳои (рост)-и калонро дар рахи дафтар дуруст навишта тавонанд; 

 нақшаи љумларо шиносанд ва нишон диҳанд; 

 љумла гуфта тавонанд; 

 калимаҳои љумларо шифоҳї номбар карда тавонанд; 

 шифоҳї миқдор ва тартиби калимаҳои љумларо нишон дода тавонанд; 

 аз баёни омўзгор  шеър (суруд)-ҳои хурдро аз ёд карда тавонанд.  

 
 
     Маводди таълим: китоб,  расмҳои ба дарс мувофиқ ва дигар ашёи хониш 

     Равиши дарс. Аз ин дарс сар карда, хонандагон бо унсурҳои асоси забономўзї: љумла, 

калима, ҳиљо ва ҳарфу овоз шинос мешаванд. Муҳиммияти онҳоро олимони ватанию хориљї 

борҳо таъкид намудаанд. Аз ин рў, ба методики таълими ин дарсҳо диққати махсус дода 

мешавад. 
 

1) Дар оғози дарс расму суратҳои манзараҳои гуногуни шаҳру деҳоти Тољикистонро нишон 

дода, аз рўйи он саволу љавоб кунед. Ҳангоми саволу љавоб монанди дарсҳои қаблї ба 

мураттабї ва риояи қоидаҳои забони тољикї диққат диҳед. 

2) Дар ин дарс хонандагон бо љумла шинос шуда,  нақшаи љумларо мешиносанд. Нақшаи 

љумлаи гуфтаи худро нишон медиҳанд. Аз рўйи нақша љумла тартиб медиҳанд. 

Шиносондани мафҳуми љумларо аз суҳбат оғоз кунед. 
Намунаи суҳбат (нутқи мураттаб):  

Вақте одамон суҳбат мекунанд, дар бораи чизе сухан мегўянд. Масалан, падари шумо 

мегўяд, ки ў имрўз ба куљо рафт. Барои шумо чї харид? Модар мегўяд, ки имрўз кадом корҳоро 

бояд ба анљом расонад. Масалан, ман имрўз хўрок мепазам. Либос мешўям. Бо шумо китоб 

мехонам. Ҳамаи суханҳои худро одамон ба воситаи љумла ифода мекунанд.  
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Љумла аз чанд калима иборат аст? Масалан, вақте ман як калима «бозича» мегўям, шумо 

мефаҳмед, ки сухан дар бораи бозича меравад. «Бозича» як калима аст. Аммо кадом бозича, бо 

бозича кай, дар куљо чї кор мекунанд маълум нест. Вақте мегўям, ки «Ин бозича харгўшак аст.» 

«Ман бо вай бозї мекунам.» «Хоҳарам хирсак дорад.» ба шумо фаҳмо мешавад. Инҳо аллакай 
калима не љумлаанд. Љумла як, ду ва зиёда калима дорад. 

3) Якчанд љумла гўед. Хонандагон бояд ёбанд, ки он чанд калима дорад. (Љумлаҳои дар 

боло зикркардаатонро алоҳида-алоҳида гўед). 

Ин бозича харгўшак аст. 

Бо вай бозї мекунам.  
Хоҳарам бозича дорад 
Вай хирсак аст. 

4) Ба хонандагон  гўед, ки шумо ҳоло ҳарфҳоро намедонед. Барои ҳамин, мо, љумлаҳоро ба 

воситаи хатчаҳо ишора мекунем. Нақшаи зерро тасвир карда, онро шарҳ диҳед: 
 

┖━━━⋅ 

┖ ━ ━ ━ ⋅ 

Ин бозича харгўшак аст  

Аввали 
љумла, 
калимаи 
якум 

калимаи дуюм калимаи 
сеюм 

калимаи 
чорум 

нуқта 

 
5) Ду љумла гуфта, онҳоро дар  нақша нишон диҳед. 

 

┖━━━━━⋅┖━━━━━⋅ 
6) Нақшаҳои онҳоро шарҳ диҳед: 

┖ ━ ━ ━ ⋅  ┖ ━ ━ ━ ⋅ 

Ин бозича харгўшак аст .  Бо вай бозї мекунанд . 

 
7) Дар лаҳзаи дамгирї метавонед аз шеъри «Тире-тире нуқтача» истифода баред. 

8) Калимаҳои парокандаро ба шогирдон гўед:«якум, мехонам, синфи, дар, Ман.» Аз 

хонандагон пурсед, ки чї гуфтед  (Албатта, хонандагон намефаҳманд). Тарзи дурусти 

љумларо гўед: «Ман дар синфи якум мехонам.» ва пурсед, ки оё, фаҳмиданд, ки шумо чї 

гуфтед. Мо ҳама ба сухани якдигарро мефаҳмем. Нутқи мо аз чї иборат аст? Шояд фикр 
кунед, ки аз калимаҳо? Маротибаи якум нафаҳмидед. Барои чї? Бори дуюм-чї?Калимаҳо бо 

ҳам алоқаманд шуда, љумларо ташкил медиҳанд. 

9) Расми харгўшакро дар тахтаи синф овезон кунед. Дар бораи харгўшак љумла тартиб 

дода,  дар нақша тасвир кунед. 
 

┖ ━ ⋅  ┖ ━ ━ ━ ⋅ 

Харўшак медавад .  Харгўшак бозичаи зебо аст . 

 

10) Ҳамроҳи хонандагон аз рўйи расмҳои мазмуннок якчанд љумла гўед. Нақшаи љумлаҳоро 

монанди мисолҳои боло тасвир кунед.  Намуна. Як љумлаи хурд гўед. Хонандагон 

нақшаи онро дар тахтаи синф ё дафтар машқ мекунанд. (Ба намунаи боло нигаред.) 

11) Машқи навиштани хатҳои। (рост)-и калон дар  дафтар. 

– Дар тахтаи синф тартиби навиштани хатҳои(рост)-ро нишон диҳед. Диққати 

хонандагонро аввал ба нуқтаҳои рўйи рах ва аз он боло љалб кунед. Тартиб навиштани 

хатҳои рости калонро мутаносибан бо васл кардани нуқтаҳо нишон диҳед.   

– Дар фазо тасвири хатҳои। (рост)-и калонро нишон диҳед. 

– Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки мувофиқи тартиби нишондода дар дафтари машқи хат 
навиштани хатҳои (рост)-и калонро машқ кунанд. 
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– Назди хонандагон рафта, тарзи навишти онҳоро назорат кунед. Агар зарурат пеш ояд бо 

хонандагони алоҳида кор баред.  

– Дастоварди хонандагонро бо имову ишора, сухан ва кафкўбї қадр кунед. 

 
     Арзёбї. Дониш малака ва маҳорати хонандагонро тавассути нишондиҳандаҳои зерин санљед.  
 

Нишондиҳандаҳо Воситаҳои арзёбї 

Аз рўйи мазмуни расмҳои китоб ба саволҳои сода љавоб 

гуфта метавонад. 

Саволу љавоб 

Хатҳои (рост)-и калонро дар рахи дафтар дуруст 
навишта метавонад. 

Машқи навиштан 

Нақшаи љумларо нишон медиҳад. Нишон додан 

Љумла гуфта метавонад. Машқи љумла гуфтан 

Калимаҳои љумларо шифоҳї номбар карда метавонад. Таҳлили љумла 

Миқдор ва тартиби калимаҳои љумларо нишон дода 
метавонад. 

Таркиби љумла 

 

Дарсҳои 13-14. Мо ҳам қаҳрамон мешавем! Машқи хатҳои чангакшакл 2 соат 
 

          Барнома. Суҳбат аз рўйи сурати Қаҳрамони Тољикистон. Номбар кардани онҳо. Барои чї 

сурати қаҳрамонон дар китоб ва дигар љойҳо намоиш дода мешавад? Мо ҳам бояд қаҳрамон 

шавем. Онҳо дар хурдї монанди мо дар паси ин мизҳо нишаста буданд. Аз рўйи мазмуни 

суратҳо ба саволҳои одї љавоб додан. Риоя кардани меъёрҳои забони тољикї. Аломати шартии 
љумла. Машқи унсурҳои асосии ҳарфҳо. Машқи навиштани  хатҳои чангакшакли хурд.   

Бодиққат гўш кардани нақли омўзгор. Бозгўйии нақли гўш карда. Риоя кардани  

меъёрҳои забони тољикї. Машқи ба калимаҳо људо кардани љумлаҳо. Машқи унсурҳои асосии 

ҳарфҳо. Хатҳои чангакшакли хурд. Аз рўйи нақша нишон додани, ки калима, ки он  аз ҳарфҳои 

ба ҳам пайваст иборат аст ва нақшаи онро нишон додан. Бозиҳои дидактикї ва серҳаракат. 
 
Салоҳиятҳо: А.1.1.1. Қоидаҳои одитарини гўш карданро дар доираи маҳдуди вазъиятҳо риоя 
мекунад. 
А.1.1.2. Ахбори шунидаро дар шаклҳои хеле содаи нутқи шифоҳї ва хаттї истифода мебарад. 

А.1.2.1. Дар вазъиятҳои маҳдуд қоидаҳои одитарини сухангўйї (одоби муошират)-ро риоя 

мекунад. 
А.1.3.1. Қоидаҳои одитарини хонданро медонад ва риоя мекунад. 

А.1.4.1. Қоидаҳои одитарини навиштанро тибқи нишондиҳандаҳо риоя мекунад. 
 

Мақсади дарс. Хонандагон бояд: 

 аз рўйи мазмуни расм ва нақли омўзгор ба саволҳои одї љавоб гуфта тавонанд; 

 хатҳои чангакшаклро дар рахи дафтар дуруст навишта тавонанд; 

 нақшаи љумларо шиносанд ва нишон диҳанд; 

 љумла гуфта тавонанд; 

 калимаҳои љумларо шифоҳї номбар карда тавонанд; 

 миқдор ва тартиби калимаҳои љумларо нишон дода тавонанд; 

 аз баёни омўзгор  шеърҳои хурдро аз ёд карда тавонанд.  

     Маводди таълим: китоб, расмҳои ба дарс мувофиқ ва дигар ашёи хониш 
     Равиши дарс. 

1) Аз рўйи расми Қаҳрамонони Тољикистон саволу љавоб кунед. Агар зарур шуморед дар 

бораи корнамоии онҳо маълумоти мухтасар диҳед. Доир ба маълумоти додаатон бо 

онҳо саволу љавоб кунед. Суҳбатро љамъбаст карда гўед, ки барои он расми онҳо дар 

ҳама љо намоиш дода мешавад, ки қаҳрамонї нишон додаанд. Аз навомўзон  пурсед, ки 
шумо ҳам мехоҳед мисли онҳо қаҳрамон шавед ва расми шуморо ҳам дар ҳама љо нишон 

диҳанд. Барои ин бояд, пеш аз ҳама, хондану навиштанро ёд гиред. 



43 

 

2) Монанди намунаҳои дарси гузашта љумларо аз нутқ интихоб намуда, нақшаи онро 

тасвир кунед ва шарҳ диҳед.  

3) Як матни хурдро интихоб намоед. Масалан, “Тирамоҳ шуд. Баргҳои дарахтон рехтанд. 
Ҳаво хунук шуд. Парандаҳо ба кишварҳои гарм рафтанд.” Љумлаҳоро каме оҳиста хонед. 

Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки пас аз хондани ҳар як љумла як маротиба қарсак зананд. 

Ин машқро чанд бор такрор кунед. 

4) Рўйхати љумлаҳои 3-4 калимадорро тартиб диҳед. Масалан, Ман китоб мехонам. Модари 

ман омўзгор аст.  

5) Ин ду љумларо дар нақша нишон диҳед.  
 

┖ ━ ━ ⋅  ┖ ━ ━ ━ ⋅ 

 
6) Хонандагонро бонавбат назди тахтаи синф бароварда, љумлаҳоро хонед. Онҳо нақшаи 

љумлаҳоро нишон диҳанд ва гўянд, ки барои чї ин нақшаро интихоб намуданд. 

Масалан, вақте шумо мепурсед, ки нақшаи љумлаи “Модари ман омўзгор аст.”-ро нишон 

деҳ, вай бояд нақшаи чорхонадорро нишон диҳад, зеро љумлаи “Модари ман омўзгор 

аст.” аз чор калима иборат аст. 
7) Машқи навиштани хатҳои (чангакшакли) хурд дар дафтар.   

– Дар тахтаи синф тартиби навиштани хатҳои чангакшакли хурдро нишон диҳед. Диққати 

хонандагонро ба нуқтаҳои рўйи рах ва чангаки он равона кунед. Тартиб навиштани 

хатҳои чангакшакли хурдро мутаносибан ба васл кардан нуқтаҳо нишон диҳед.   
– Дар фазо тасвири хатҳои чангакшакли хурдро нишон диҳед. 

– Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки мувофиқи тартиби нишондода дар дафтари машқи хат 

навиштани хатҳои чангакшакли хурдро машқ кунанд. 
– Назди хонандагон рафта, тарзи навишти онҳоро назорат кунед. Агар зарурат пеш ояд бо 

хонандагони алоҳида кор баред.  

– Дастоварди хонандагонро бо имову ишора, сухан ва кафкўбї қадр кунед. 

     Арзёбї.Љараёни машғулиятро дар асоси нишондиҳандаҳои зерин арзёбї намоед.  

Нишондиҳандаҳо Воситаҳои арзёбї 

Аз рўйи мазмуни расм ва нақли омўзгор ба саволҳои одї 

љавоб гуфта метавонад. 

Саволу љавоб 

Хатҳои чангакшаклро дар рахи дафтар дуруст навишта 
метавонад. 

Машқи навиштан 

Нақшаи љумларо шиносад ва нишон медиҳад. Нишон додан 

Љумла гуфта метавонад. Машқи љумла гуфтан 

Калимаҳои љумларо шифоҳї номбар карда тавонад. Таҳлили љумла 

Миқдор ва тартиби калимаҳои љумларо нишон дода 
тавонад. 

Таркиби љумла 

 

Дарсҳои 15-16.  Китобҳои шавқовар. Машқи хатҳои думчадор  2 соат 
 
          Барнома. Нишон додани китобҳои хурди рангаи бачагона.   Хондани як –ду ҳикояи хурд. 

Бодиққат гўш кардани ҳикояи омўзгор. Саволу љавоб оид ба ҳикояи гўш карда. Риоя кардани 

меъёрҳои забони тољикї. Машқи аз нутқ људо кардани  љумла.  Машқи унсурҳои асосии ҳарфҳо. 

Машқи навиштани  хатҳои думчадор.  
Давом додани хониши як-ду ҳикоя ё шеър аз китобҳои хурди рангаи бачагона.  Машқи аз нутқ 

људо кардани љумла  аз љумла, људо кардани калима. Бозиҳои таълимї. 
 
Салоҳиятҳо: А.1.1.1. Қоидаҳои одитарини гўш карданро дар доираи маҳдуди вазъиятҳо риоя 
мекунад. 
А.1.1.2. Ахбори шунидаро дар шаклҳои хеле содаи нутқи шифоњї ва хаттї истифода мебарад. 

А.1.2.1. Дар вазъиятҳои маҳдуд қоидаҳои одитарини сухангўйї (одоби муошират)-ро риоя 

мекунад. 
А.1.3.1. Қоидаҳои одитарини хонданро медонад ва риоя мекунад. 
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А.1.4.1. Қоидаҳои одитарини  навиштанро тибқи нишондиҳандаҳо  риоя мекунад. 
 

Мақсади дарс. Хонандагон бояд: 

 аз рўйи мазмуни накли шунида ба саволҳои сода љавоб гуфта тавонанд; 

 нақшаи калимаро шиносанд ва нишон дода тавонанд; 

 аз рўйи нақша калима гуфта тавонанд; 

 нақшаи калимаи гуфташударо нишон дода тавонанд; 

 хатҳои думчадорро дар рахи дафтар дуруст навишта тавонанд; 

 номи расмҳоро аз рўйи мансубият ба гурўҳҳо људо карда тавонанд;   

 аз баёни омўзгор шеърҳои хурдро аз ёд карда тавонанд.  

     Маводди таълим: китоб, расмҳои ба дарс мувофиқ ва  китобҳои рангаи кўдакона  

     Равиши дарс. 

1) Дар оғози дарс ба хонандагон якчанд китобчаи рангаро нишон диҳед. Ба онҳо гўед, ки 

ба қарибї омўхтани ҳарфҳоро оғоз мекунанд. Ҳоло метавонанд тарзи хониши шуморо 

гўш карда, аз шунидани он ҳаловат баранд.  

2) Аз ин китобчаҳо як афсонаи аљибро интихоб намуда, мазмунашро нақл кунед. Пас аз 
анљоми нақл доир ба мазмуни он саволу љавоб намоед. 

3) Дониш ва малакаҳои дар дарсҳои қаблї андўхтаро мустаҳкам кунед. Аз хонандагон 

хоҳиш кунед, ки љумла гўянд. Масалан, Ман Фарҳод ном дорам. Нақшаи љумларо тасвир 

кунед. Хонандагон бояд миқдор ва тартиб калимаҳоро дар нақша муайян намоянд. 

4) Ман ҳоло ба шумо шеър мехонам, аммо як калимаашро намедонам. Шумо бодиққат гўш 

кунед ва он калимаро ёбед. 
Олуча гули бодом, 
Ман духтараки ....  

5) Ба хонандагон гўед, ки ана, дидед, агар дар љумла ягон калима набошад, маъно надорад. 

Мо онро намефаҳмем. Пас љумла аз калимаҳои бо ҳам алоқаманд иборат аст. 
6)  Аз нутқ људо кардани калима дар нутқ. Мазмуни як ҳикояи хурдро нақл кунед ва аз он 

як љумларо интихоб намуда, нақшаашро тасвир намоед. Масалан, дар бораи мактаби 
худ ҳикоя карда, љумлаи “Мактаби мо калон аст”-ро људо намуда, нақшаи  онро тасвир 
кунед. 

 

┖━ ━ ━ ━ ⋅ 

Мактаби мо калон  аст . 

 
7) Аз љумла калимаи “мактаб”-ро интихоб намуда, нақшаашро нишон дода, фаҳмонед. Ин 

калима аз шаш овоз иборат аст.  
 

      

М А К Т А Б 

8) Монанди намунаи боло аввал аз нутқ љумла ва аз љумла калимаи заруриро интихоб 

намуда, нақшаи онро тасвир кунед. 

9) Машқи хатҳои думчадорро дар  дафтар.  
– Дар тахтаи синф тарзи навиштани хатҳои думчадорро нишон диҳед. Диққати 

хонандагонро ба нуқтаҳои рўйи рах ва аз рах поёни он равона кунед. Тартиб навиштани 

хатҳои думчадорро мутаносибан ба васл кардан нуқтаҳо нишон диҳед.   

– Дар фазо ҳаракати хатҳои думчадорро нишон диҳед. 
– Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки мувофиқи тартиби нишондода дар дафтари машқи хат 

навиштани хатҳои думчадорро машқ кунанд. 

– Назди хонандагон рафта, тарзи навишти онҳоро назорат кунед. Агар зарурат пеш ояд бо 
хонандагони алоҳида кор баред.  

– Дастоварди хонандагонро бо имову ишора, сухан ва кафкўбї қадр кунед. 
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10) Рўйхати калимаҳои 4-5 ҳарфдорро тартиб диҳед. Масалан, китоб, хона, дона, шакар, 

тўбча. 

 
Мувофиқи он нақшаи калимаро тасвир кунед. 

 
 
 

 
11) Хонандагонро бонавбат назди тахтаи синф бароварда, калимаҳоро хонед. Онҳо бояд 

мувофиқи калимаи  интихобкардаашон нақшаи онро нишон дода, гўянд, ки барои чї ин 

нақшаро интихоб намуданд. Масалан, вақте шумо мепурсед, ки нақшаи калимаи 

“шакар”-ро нишон деҳ, вай бояд нақшаи панљхонадорро нишон диҳад, зеро калимаи 
шакар аз панљ овоз иборат аст. 

     Арзёбї.Љараёни машғулиятро дар асоси нишондиҳандаҳои зерин арзёбї намоед. 

Нишондиҳандаҳо Воситаҳои арзёбї 

Аз рўйи мазмуни накли шунида ба саволҳои сода 

љавоб гуфта метавонад. 

Саволу љавоб 

Нақшаи калимаро шиносад ва нишон дода 
метавонад. 

Кори амалї 

Аз рўйи нақша калима гуфта метавонад. Муқоиса 

Нақшаи калимаи гуфташударо нишон дода 
метавонад. 

Машқи навиштан 

Хатҳои думчадорро дар рахи дафтар дуруст навишта 
метавонад. 

 Шифоҳї баён кардан 

Номи расмҳоро аз рўйи мансубият ба гурўҳҳо људо 

карда метавонад. 

Гурўҳбандї 

 

Дарсҳои 17-18.  Дар олами афсона. Ҳиљо. Машқи хатҳои думчадор 2 соат 
 
          Барнома. Нишон додани китобҳои рангаи  афсона.  Хондани як –ду афсонаи хурд. 

Бодиққат гўш кардани  афсонаҳо. Саволу љавоб оид ба афсонаҳои шунида. Риоя кардани  

меъёрҳои забони тољикї. Машқи људо кардани  калима ба ҳиљоҳо. Нақшаи ҳиљо. Унсурҳои 

асосии ҳарфҳо.  Машқи  хатҳои думчадор. Хондани афсона. Бодиққат гўш кардани  нутқи 

омўзгор. Саволу љавоб оид ба нутқи гўш карда. Бо суханони худ гуфтани  мазмуни афсонаҳои 

шунида. Риоя кардани  меъёрҳои забони тољикї. Машқи људо кардани  калима ба ҳиљоҳо. 

Унсурҳои асосии ҳарфҳо. Машқи хатҳои думчадор. Бозиҳои таълимї. 
 
Салоҳиятҳо: А.1.1.1. Қоидаҳои одитарини гўш карданро дар доираи маҳдуди вазъиятҳо риоя 
мекунад. 
А.1.1.2. Ахбори шунидаро дар шаклҳои хеле содаи нутқи шифоҳї ва хаттї истифода мебарад. 

А.1.2.1. Дар вазъиятҳои маҳдуд қоидаҳои одитарини сухангўйї (одоби муошират)-ро риоя 

мекунад. 
А.1.3.1. Қоидаҳои одитарини хонданро медонад ва риоя мекунад. 

А.1.4.1. Қоидаҳои одитарини навиштанро тибқи нишондиҳандаҳо риоя мекунад. 
 

Мақсади дарс. Хонандагон бояд: 

 аз рўйи мазмуни накли шунида ба саволҳои сода љавоб гуфта тавонанд; 

 нақшаи ҳиљоро шиносанд ва нишон дода тавонанд; 

 аз рўйи нақша ҳиљо гуфта тавонанд; 

 нақшаи ҳиљои гуфташударо нишон дода тавонанд; 

 хатҳои думчадорро дар рахи дафтар дуруст навишта тавонанд; 

 ҳиљои минбаъдаро пешгўйї карда тавонанд;  

 аз баёни омўзгор  шеърҳои хурдро аз ёд карда тавонанд.  
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     Маводди таълим: китоб, расмҳои ба дарс мувофиқ ва китобҳои рангаи кўдакона  
     Равиши дарс. 

1) Дар дарс бо ду нафар (як писару як духтар) бозии шавқовари «О-фа-рин!»  ташкил 
намоед.  Як  нафарро  Офтобак ва дигареро Моҳтобак  ном гузоред. Аз дигар 

хонандагон ҳоҳиш кунед,ки мувофиқи қаторҳо онҳоро мухлисї карда, «Оф-то-бак!», 

«Моҳ-то-бак!», «О-фа-рин!» гўянд.  

2) Аз «мухлисон» пурсед, ки ҳангоми мусобиқа чї гуфта фарёд мекунанд? Хонандагон 
номи «Оф-то-бак!», «Моҳ-то-бак!», «О-фа-рин!»-ро ном мебаранд.  

3) Ба хонандагон фаҳмонед, ки вақти талаффуз кардани калимаҳо  онҳоро ба қисмҳо људо 

карда мегўем: «Оф-то-бак!», «Моҳ-то-бак!», «О-фа-рин!». 

4) Бозї: «Ман ба тую ту ба ман». Аз хонандагон хоҳиш намоед, ки дунафарї номи 

ҳамдигарро гўшакї мухлисї кунанд. Намуна: дар як миз Нигора ва Шаҳбоз нишастаанд. 

Нигора ба гўши Шаҳбоз бояд гўяд: Шаҳ-боз! Шаҳ-боз! Шаҳбоз ба гўши Нигора мегўяд: Ни-

го-ра! Ни-го-ра! 
 

5) Аз иљрои бозиҳо фаҳмидем, ки мо  калимаҳоро ба қисмҳо људо кардем. Ин қисмҳоро 

ҳиљо мегўянд. Нақшаҳои калимаҳои болоро тасвир карда, онҳоро фаҳмонед:  

 
«Оф-то-бак!» 

 

 
«Моҳ-то-бак!» 
 
 
  
 
«О-фа-рин!» 
 

 
 
 

 
6) Ана дидед, вақте мо калимаеро талаффуз мекунем, онро ба қисмҳо људо карда талаффуз 

мекунем. Мо имрўз ба ҳиљоҳо људо кардани калимаро меомўзем гуфта, нақшаи ҳиљоро 

нишон диҳед. Ҳиљоҳо  барои хондан ёрї мерасонанд. Хиљоҳоро кашишнок таллаффуз 
мекунем. 

7) Сипас  нақшаи љумла, калима ва ҳиљоро нишон дода муайян кунед, ки хонандагон 

онҳоро фарқ мекунанд, ё не. 
Мад кашида (кашишнок) талаффуз кардани овозҳои ҳиљоро дар калимаҳои зер машқ 
кунед: 
Намуна: 
ОООФФФ –ТООО -БАААК 
МММОООҲ –ТООО - БАААК 
ООО – ФФФААА - РРРИИИН 

8) Ба хонандагон гўед, ки мо људо кардани ҳиљоҳои калимаро дар нақша нишон додем, 

акнун боз роҳи дигарашро ёд мегирем. Шифоҳї људо кардани ҳиљоҳои калимаро ба 

воситаи «қарсак» нишон диҳед. 

9) Лаҳзаи дамгирї:  Бозии «Чанд ҳиљо?». Ба хонандагон шарти бозиро фаҳмонед: Омўзгор 

калимаҳоро номбар мекунад. Хонандагон  ин калимаҳоро ба ҳиљоҳо људо карда, 

мувофиқи ҳар як ҳиљо дар љойи худ мељаҳанд. 

10) Машқи навиштани хатҳои думчадорро дар дафтар. 
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– Дар тахтаи синф тарзи навиштани хатҳои думчадорро нишон диҳед. Диққати 

хонандагонро ба нуқтаҳои рўйи рах ва аз рах поёни он љалб кунед. Тартиби навиштани 

хатҳои думчадорро аз рўйи қолаб нишон диҳед.   

– Дар фазо ҳаракати хатҳои думчадорро нишон диҳед. 

– Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки мувофиқи тартиби нишондода дар дафтари машқи хат 
навиштани хатҳои думчадорро машқ кунанд. 

– Назди хонандагон рафта, тарзи навишти онҳоро назорат кунед. Агар зарурат пеш ояд бо 
хонандагони алоҳида кор баред.  

– Дастоварди хонандагонро бо имову ишора, сухан ва кафкўбї қадр кунед. 

11) Якчанд расмро аз афсонаҳои халқї нишон диҳед. Як афсонаи аљибро аз ин китобчаҳо 

интихоб намуда, мазмунашро нақл кунед. Пас аз анљоми нақл доир ба мазмуни нақл 
саволу љавоб намоед. 

12) Расми қатораи мазкурро тасвир намуда, ба хонандагон гўед, ки  он аз љойи дур ба мо 

туҳфа меорад. Дар вагони якум туҳфаҳое, ки номашон як ҳиљо доранд, дар вагони дуюм 

туҳфаҳое, ки номашон ду ҳиљо ва дар вагони сеюм туҳфаҳое, ки номашон се ҳиљо 
доранд, бор карда шудаанд. Биёед, номи ин туҳфаҳоро фикр мекунем. 

 
 
 
 
 
 
 
    

  Арзёбї. Натиљаҳои фаъолияти таълимии хонандагонро аз рўйи саволҳои зер  арзёбї кунед. 

Намунаи саволҳо: 
Калимаҳоро  чї хел ба ҳиљоҳо људо мекунем? 

Як калима чанд ҳиљо дошта метавонад? 

Донистани ҳиљо барои чї даркор аст? 
Ҳиљоҳоро чї хел талаффуз мекунем? 

Навиштани кадом хатро машқ кардем? 
Тарзи навишти онро дар фазо нишон дода метавонед?   
 

Дарсҳои 19-20. Ин садои чист? Овозҳои садонок ва ҳамсадо. Машқи ҳарфҳои доирашакл2 соат 
 

          Барнома.  Нишон додани суратҳои мазмуннок доир ба садобарорї. Аз рўйи суратҳо  

саволу љавоб кардан. Риоя кардани  меъёрҳои забони тољикї. Машқи доирачаҳо. Садо ва овоз. 
Овозҳои садонок ва ҳамсадо. Доирачаҳои сабзу сурх ифодакунандаи овозҳои садоноку ҳамсадо. 

Фарқи садоҳои гуногун. Тақлид ба садоҳои гуногун. Бозї: “Ин садои чист?”. Бозиҳои таълимї. 
  

Салоҳиятҳо: А.1.1.1. Қоидаҳои одитарини гўш карданро дар доираи маҳдуди вазъиятҳо риоя 
мекунад. 
А.1.1.2. Ахбори шунидаро дар шаклҳои хеле содаи нутқи шифоҳї ва хаттї истифода мебарад. 

А.1.2.1. Дар вазъиятҳои маҳдуд қоидаҳои одитарини сухангўйї (одоби муошират)-ро риоя 

мекунад. 
А.1.3.1. Қоидаҳои одитарини хонданро медонад ва риоя мекунад. 
А.1.4.1. Қоидаҳои одитарини навиштанро тибқи нишондиҳандаҳо риоя мекунад. 
 

Мақсади дарс. Хонандагон бояд: 

 аз рўйи мазмуни расмҳои китоб ба саволҳои сода љавоб гуфта тавонанд; 

 ба садоҳои гуногун тақлид карда тавонанд; 

 хатҳои доирашаклро дар рахи дафтар дуруст навишта тавонанд; 

 аломати рангҳои садонок ва ҳамсадоро фарқ карда тавонанд; 

 номи ашёи дар расм бударо гуфта тавонанд; 

 номи расмҳоро аз рўйи мансубият ба гурўҳҳо људо карда тавонанд;   
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 аз баёни омўзгор  шеърҳои хурдро аз ёд карда тавонанд.  

     Маводди таълим: китоб, расмҳои ба дарс мувофиқ ва  китобҳои рангаи кўдакона  

     Равиши дарс. Дар оғози дарс аз рўйи мазмуни расмҳо суҳбат гузаронда мешавад. Ҳангоми 

суҳбат риоя кардани қоидаҳои забони тољикї, дар қолаби љумлаҳои дуруст ифода кардани 
љавоб машқ кунед. 

1)  Малакаи шифоҳї ба ҳиљоҳо људо кардани номи хонандагонро машқ кунонед. 
Бозии “О-фа-рин!”-ро ба хонандагон хотиррасон кунед. Мисол: Фар-зо-на. 

2) Бозии “Ин садои чист?”. Хонандагон ба ду гурўҳ људо мешаванд. Аъзоёни гурўҳ бонавбат 

ба садоҳо тақлид мекунанд. Аъзоёни гурўҳи дигар муайян мекунанд, ки он садои чист. Баъд 

гурўҳҳо нақши худро иваз мекунанд. Тавсия: кўшиш кунед, ки ҳар чї садоҳои бештар 

тақлид карда шаванд. Ин имкон медиҳад, ки шумораи бештари хонандагон ба бозї фаро 
гирифта шаванд. 

3) Ҳаноми тақлиди садоҳо шояд шумо аҳамият диҳед, ки онҳоро ба ду гурўҳ људо кардан 

мумкин аст: ҳамсадо ва садонок. 
Масалан, овози уллоси гург : УУУУУУУ 
Садои трактор : трррррррр 

4) Ба хонандагон фаҳмонед, ки овозҳо ба ду гурўҳ људо мешаванд: садонок ва ҳамсадо. 

Овозҳои садонок бо доирачаҳои сабз, овозҳои ҳамсадо бо доирачаҳои сурх ишора 
мешаванд. Дар ҳар як калима овозҳои садоноку ҳамсадо вуљуд дорад. Сипас нақшаи 

калимаи хурўсро тасвир карда, дар он рангҳои садонок ва ҳамсадоро нишон диҳед: 

     

Х У Р Ӯ С 

Доирачаҳои сабз –садонокҳо 
Доирачаҳои сурх –ҳамсадоҳо 

5) Чанд намунаи нақшаи калимаро бо доирачаҳои сабзу сурх тасвир карда, дар онҳо ёфтани 

садоноку ҳамсадоро машқ намоед. Сипас  хонандагон калима гуфта нақшаи онро тасвир 
мекунанд ва сабз ё сурх будани ишораи овози ҳарфро муайян мекунанд. 

6) Машқи хатҳои доирашакл дар дафтар.   
– Дар тахтаи синф тарзи навиштани хатҳои доирашаклро нишон диҳед. Диққати 

хонандагонро ба нуқтаҳои рўйи рах равона кунед. Тартиб навиштани хатҳои 

доирашаклро дар қолаб нишон диҳед.   

– Дар фазо ҳаракати хатҳои доирашаклро нишон диҳед. 
– Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки мувофиқи тарзи нишондода дар дафтари машқи хат  

хатҳои доирашаклро машқ кунанд. 

–  Дастоварди хонандагонро бо имову ишора, сухан ва кафкўбї қадр кунед. 

 
     Арзёбї. Натиљаҳои фаъолияти таълимии хонандагонро аз рўйи саволҳои зер  арзёбї кунед. 
Намуна: 

Калимаҳо аз чї иборатанд? 

Як калима чанд ҳарф (овоз) дошта метавонад? 

Ҳарфҳо ба кадом гурўҳҳо људо мешаванд? 

Аломати овозу ҳарфҳои садонок чї хел ранг аст? 

Аломати овозҳои ҳарфҳои ҳамсадо чї хел ранг аст? 
Навиштани кадом хатро машқ кардем? 

Тарзи ҳаракати онро дар фазо нишон дода метавонед? 
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2. Давраи Алифбо (130 соат) 

Дарсҳои 1-2. Овоз ва ҳарфи Оо  2 соат 

          Барнома. Машқи овозї. Мушоҳидаи тарзи талаффузи овози [о]. Талаффузи овози[о]. Људо 
кардани овози [о] аз аввал, мобайн ва охири калимаҳо. Нишон додан ва муқоисаи  ҳарфҳои 

хурду калони чопї ва дастнависи “о”. Нишон додани тарзи навишти ҳарфи «о» (хурду калон). 
Машқи навиштани ҳарфи «о»-и хурду калон. Мувофиқ гузоштани ҳарфҳои чопї ва дастнавис. 

Суҳбат аз рўйи расм. Ҳангоми суҳбат риоя кардани забони адабї. Бозї: «О»- ба чї монанд аст?  

Ба ҳам васлкардани ҳарфи “О”- калон бо “о”-и хурд. 
 
Салоҳиятҳо: А.1.1.1. Қоидаҳои одитарини гўш карданро дар доираи маҳдуди вазъиятҳо риоя 
мекунад. 
А.1.1.2. Ахбори шунидаро дар шаклҳои хеле содаи нутқи шифоҳї ва хаттї истифода мебарад. 

А.1.2.1. Дар вазъиятҳои маҳдуд қоидаҳои одитарини сухангўйї (одоби муошират)-ро риоя 

мекунад. 
А.1.3.1. Қоидаҳои одитарини хонданро медонад ва риоя мекунад. 

А.1.4.1. Қоидаҳои одитарини навиштанро тибқи нишондиҳандаҳо риоя мекунад. 
  
Мақсади дарс. Хонандагон бояд: 

 овози [о]-ро бурро талаффуз карда тавонанд; 

 овози [о]-ро дар аввал, мобайн ва охири калима муайян карда тавонанд; 

 ҳарфи «о»-ро шиносанд; 

 ҳарфи хурду калон ва чопию дастнависро нишон дода тавонанд; 

 ҳарфи «о»-и хурду калонро навишта тавонанд; 

 овоз ва ҳарфи садонок будани «о»-ро гуфта тавонанд; 

 ҳарфи «О»-и калонро ба «о»-и хурд васл карда тавонанд; 

 аз рўйи мазмуни расм ба саволҳо љавоб дода тавонанд; 

 доир ба ҳарфи «о» шеъру тезгўякҳоро аз ёд гуфта тавонанд. 

     Маводди таълим: ҳарфҳои бурида, оинача, қаламҳои ранга, расмҳо  

     Равиши дарс. Ба мақсади расонидани ёрї тавсияҳои методиро минбаъд барои ҳар як соати 
дарсї пешниҳод мекунем. Боварї дорем, ки шумо онро ба шароити муассиса ва қобилияти 

навомўзон мутобиқ сохта, пурратар мегардонед. 
Соати якум 

1) Дар бораи олу ва оҳу нақл кунед. Саволу љавоб. Канї, бачаҳо, имрўз мо кадом овозро 

меомўзем? 

– Овози [о]-ро. 
– О-фа-рин! 

2) Омўзондани тарзи талаффузи овози [о]. Як хонандаро назди тахтаи синф даъват карда, 

хоҳиш намоед, ки овози [о]-ро бурро талаффуз кунад. Ҳангоми талаффузи овози [о] ба 

ҳолати лабҳо диққат диҳанд (аз рўйи имкон оиначаро истифода баранд. Оинача барои 

мушоҳидаи талаффузи ҳамаи овозҳо истифода бурда мешавад). Машқи талаффузи овози 

[о]-ро аввал якљоя, баъд инфиродї ба роҳ монед.Људо кардани овози [о] аз аввал, мобайн ва 

охири калима . Биёед, фикр карда калимаҳоеро мегўем, ки: 

 дар аввал овози [о] доранд: оҳу, олу, Офтоб, ... 

 дар мобайн [о] доранд: нон, чой, бом, ... 

 дар охир [о] доранд: боло, саҳро,  ...  доранд. 
 

     Тавсия: Хонандагони синфи якум, ба мактаб бо захираи муайяни луғавї оянд ҳам, шояд 

барояшон дар аввали соли таҳсил гуфтани калимаҳое, ки дар аввал, мобайн ва охир [о] доранд, 
мушкил бошад. Дар дарсҳои аввал тартиби корро нишон диҳед ва фаҳмонед. Ин амалро якчанд 
маротиба такрор кардан лозим аст. 
3) Шиносої бо ҳарфи «о». Ҳарфҳои хурду калон, чопї ва дастнависро аз алифбои бурида ба 

тахтаи синф овезон карда, мувофиқати онҳоро нишон диҳед. 
Намуна:  
 
 

О о Оо

Ш

ш 
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4) Машқи навиштани ҳарфи «о»-и хурд дар дафтар. Аввал дар тахтаи синф тартиби 

навиштани ҳарфи «о»-ро нишон диҳед. Ба нуқтаи оғози ҳарф диққат диҳед. 

Муваффақиятҳои минбаъдаи малакаи навишта тавонистан маҳз аз ҳамин лаҳза вобаста аст. 
5) Дар фазо машқи ҳарфи «о»-ро нишон диҳед. Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки мувофиқи 

тартиби нишондода дар дафтари машқи хат навиштани «о»-ро машқ кунанд. 
6) Тарзи навишти онҳоро назорат кунед.   

7) Дастоварди хонандагонро бо имову ишора, сухан ва кафкўбї қадр кунед. 

8) Лаҳзаи дамгирї (барои рафъи хастагии хонандагон ягон машқи дамгирї гузаронед). 

9) Машқи навиштани ҳарфи «О»-и калон дар дафтар: 

– Аввал дар тахтаи синф тарзи навиштани ҳарфи «О»-ро нишон диҳед.  
– Дар фазо ҳаракати ҳарфи «О»-ро нишон диҳед. 

– Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки мувофиқи тартиби нишондода дар дафтари машқи хат 
навиштани «О»-ро машқ кунанд. 

– Тарзи навишти хонандагонро назорат кунед ва ёрї расонед.  
10) Заҳмати хонандагонро қадр кунед. Онҳоро барои дамгирии фаъол ба берун бароред.  

 
Соати дуюм 

1) Суҳбат аз  рўйи расм. Расми Офтобро ба хонандагон намоиш диҳед. Сипас аз рўйи расм 

якчанд савол диҳед: Масалан: Дар расм киҳо тасвир шудаанд? Онҳо чї кор мекунанд? Дар 

расм боз чиҳоро мебинед? Офтоб ба чї монанд аст? Офтобпараст ба чї монанд аст?Доира ба 
чї монанд аст? Тавсия: ба он муваффақ шавед, ки хонандагон монандии Офтоб, 

офтобпараст ва доираро ба ҳарфи «о» муайян карда тавонанд. 

2) Машқи васл кардани ҳарфи «О»-и калон ба ҳарфи «о»-и хурд. Тарзи васлшавии ҳарфи «О»-

и калонро бо ҳарфи «о»-и хурд фаҳмонда, дар тахтаи синф нишон диҳед. Аз хонандагон 
хоҳиш кунед, ки мувофиқи тартиби нишондода дар дафтари машқи хат ҳарфи «О»-ро ба 

ҳарфи «о» васл кунанд. 

3) Назди хонандагон рафта, тарзи васлкунии ҳарфи Оо-ро назорат кунед ва ёрї диҳед.    

4) Машқи гуфтани тезгўякҳо бо ҳарфи «о»(намуна оварда мешавад). 

5) Муайян кардани садонок будани “О”. Ба хонандагон доирачаи сабз (сурх)-ро нишон дода 
пурсед, ки ранги онҳо чї хел аст. Сипас ба хонандагон фаҳмонед, ки ҳарфҳо садонок ва 

ҳамсадо мешаванд. Барои фарқ кардани онҳо мо аломатҳои сурх ва сабзро истифода 
мебарем. Аломати сабз ҳарфҳои - садонок. Аломати сурх ҳарфҳои - ҳамсадо. Доир ба 

садонок будани “О” машқ гузаронида мешавад. 

6) Аз ёд кардани шеър дар васфи «О» (аз баёни омўзгор). 

7)  Бозии “О-фа-рин!”-ро ба ёди хонандагон расонда, аз онҳо хоҳиш намоед, ки чанд 

калимаро шифоҳї ба ҳиљоҳо људо кунанд  
 
     Арзёбї. Дар љараёни дарс фаъолият ва натиљаҳои таълимии хонандагонро мушоҳида кунед. Ҳангоми 
мушоҳида ба нишондиҳандаҳои зерин диққат диҳед.  

 

Нишондиҳандаҳо Воситаҳои арзёбї 

Ҳарфи садонок будани «о»-ро гуфта метавонанд. Мувофиқгузорї 

Ҳарфи «О»-и калонро ба «о»-и хурд васл карда 
метавонанд. 

Машқи навиштан  

Аз рўйи мазмуни расм ба саволҳо љавоб дода 

метавонанд. 

Саволу љавоб 

Доир ба ҳарфи «о» шеъру тезгўякҳоро аз ёд гуфта 

метавонанд. 

Аз баён (дикта) аз ёд кардан 

 

Дарсҳои 3-4. Овоз ва ҳарфи Аа 2 соат 
 

          Барнома. Мустаҳкамкунии овоз ва ҳарфи Оо. Машқи овозї. Мушоҳидаи тарзи талаффузи 
овози [а]. Талаффузи овози[а]. Људо кардани [а] аз аввал, мобайн ва охири калимаҳо. Нишон 
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додани ҳарфҳои  хурду калони чопї ва дастнавис. Нишон додани тарзи навишти ҳарфи «а» 

хурду калон. Машқи навиштани ҳарфи «а»-и хурду калон.   

Мувофиқ гузоштани ҳарфҳои чопї ва дастнавис. Суҳбат аз рўйи расм. Ҳангоми суҳбат 

риоя кардани забони адабї.  Ба ҳам васл кардани ҳарфи Аа (калону хурд). Муқоисаи ҳарфи «о» 

ва «а»-и хурд. Бозї: ҳарфи «А»-ро аз чї сохтан мумкин? 
 

Салоҳиятҳо: А.1.1.1. Қоидаҳои одитарини гўш карданро дар доираи маҳдуди вазъиятҳо риоя 
мекунад. 
А.1.1.2. Ахбори шунидаро дар шаклҳои хеле содаи нутқи шифоҳї ва хаттї истифода мебарад. 

А.1.2.1. Дар вазъиятҳои маҳдуд қоидаҳои одитарини сухангўйї (одоби муошират)-ро риоя 

мекунад. 
А.1.3.1. Қоидаҳои одитарини хонданро медонад ва риоя мекунад. 
А.1.4.1. Қоидаҳои одитарини навиштанро тибқи нишондиҳандаҳо риоя мекунад. 
 
Мақсади дарс. Хонандагон бояд: 

– овози [а]-ро бурро талаффуз карда тавонанд; 
– овози [а]-ро дар аввал, мобайн ва охири калима муайян карда тавонанд; 
– ҳарфи «Аа»-ро шиносанд; 

– ҳарфи хурду калон ва чопию дастнависро нишон дода тавонанд; 

– ҳарфи «а»-и хурду калонро навишта тавонанд; 
– хосиятҳои анорро номбар карда тавонанд; 

– ҳарфи садонок будани «а»-ро гуфта тавонанд; 
– ҳарфи «А»-и калонро ба «а»-и хурд васл карда тавонанд; 

– аз рўйи мазмуни расм ба саволҳо љавоб дода тавонанд; 

– доир ба ҳарфи «А» шеъру суруд ва тезгўякҳоро аз ёд гуфта тавонанд. 

 
     Маводди таълим: ҳарфҳои бурида, оинача, қаламҳои ранга, расмҳо  
 
Соати якум 
     Равиши дарс. 

1) Дарсро аз машқи овозї оғоз  кунед. Нақли омўзгор дар бораи ангур. «Ангури мо ширин 

аст...» Саволу љавоб. Канї, бачаҳо, имрўз мо кадом овозро меомўзем? 

– Овози [а]-ро. 
– О-фа-рин! 

2) Омўзондани тарзи талаффузи овози [а]. Як хонандаро назди тахтаи синф даъват карда, 

хоҳиш намоед, ки овози [а]-ро бурро талаффуз кунад. Ҳангоми талаффузи овози [а] ба 

ҳолати лабҳо диққат диҳанд. Машқи талаффузи овози [а]-ро аввал якљоя, баъд инфиродї ба 
роҳ монед. Аз оинача истифода баред. Људо кардани овози [а] аз аввал, мобайн ва охири 

калима. Биёед, фикр карда калимаҳоеро мегўем, ки: 

– дар аввал овози [а]: ангур, анор, Аниса, … 
– дар мобайн овози [а]: дар, дафтар, шакар, … 
– дар охир овози  [а]: дара, хона, хола, ... доранд. 

3) Шиносої бо ҳарфи «Аа». Ҳарфҳои хурду калон, чопї ва дастнависро аз ҳарфҳои алоҳида 
ба тахтаи синф овезон карда, мувофиқати онҳоро нишон диҳед. 

4) Машқи навиштани ҳарфи «а»-и хурд дар дафтар. Аввал дар тахтаи синф мувофиқи тартиби 

навишти унсурҳо навиштани ҳарфи «а»-ро нишон диҳед. 
5) Дар фазо машқи ҳарфи «а»-ро нишон диҳед. 

6) Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки мувофиқи тартиби нишондода дар дафтари машқи хат  «а»-
ро машқ кунанд. Назди хонандагон рафта, тарзи навишти онҳоро назорат кунед. Агар 

зарурат пеш ояд бо хонандагони алоҳида ёрии амалї расонед. Дастоварди хонандагонро бо 

имову ишора, сухан ва кафкўбї қадр кунед. 

7) Лаҳзаи дамгирї (барои рафъи хастагии хонандагон ягон машқи дамгирї гузаронед. 
8) Машқи навиштани ҳарфи «А»-и калон дар дафтар. Аввал дар тахтаи синф тартиби 

навиштани ҳарфи «А»-ро нишон диҳед. Дар фазо машқи ҳарфи «А»-ро нишон диҳед. Аз 

хонандагон хоҳиш кунед, ки мувофиқи тартиби нишондода дар дафтари машқи хат «А»-ро 
машқ кунанд. 
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9) Назди хонандагон рафта, тарзи навишти онҳоро назорат кунед. Агар зарурат пеш ояд, бо 

хонандагони алоҳида кор баред.  

10) Суҳбат аз рўйи расми анор. Дар бораи ном, шакл, ранг, таъм, дар куљо мерўяд ва онро чї 

тавр истифода мебаранд, саволу љавоб кунед.  
Намунаи суҳбат: Шумо дар расм чиро мебинед? Мо дар расм анорро мебинем. Анор чї хел аст? 
Анор гирдшакл аст. Ранги анор чї хел аст? Ранги анор сурх аст.... 
11) Ба ҳамин тариқ, саволу љавоб идома меёбад. Агар дар синф ягон нафар ба саволи шумо 

љавоби нодуруст диҳад, такроран савол диҳед ё аз дигарон хоҳиш кунед, ки љавоб гўянд.  

12) Заҳмати хонандагонро қадр кунед. Онҳоро барои дамгирии фаъол ба берун бароред.  
  
Соати дуюм 

1) Машқи мустаҳкам намудани овоз ва ҳарфҳои «Оо» ва «Аа». Аз хонандагон хоҳиш кунед: 
ҳарферо нишон диҳанд, ки [о] хонда шавад. Ҳарферо нишон диҳанд, ки [а]  хонда шавад. 

2) Танҳо ба фаъолон такя накунед. Бештар онҳоеро пурсед, ки аз рўйи мушоҳидаҳои шумо 

дар шинохтани ҳарф душворї мекашанд. Агар дар дасти хонандагон хазинаи ҳарфҳо 

набошад, онҳо даст бардошта ҳарфҳоро бонавбат аз љадвали «Алифбо» нишон 

медиҳанд.  
3) Машқи васл кардани  ҳарфи «А»-калон бо ҳарфи «а»-хурд. Тарзи васлшавии ҳарфи «А»-

ро бо ҳарфи «а» фаҳмонда, дар тахтаи синф нишон диҳед. Аз хонандагон хоҳиш кунед, 
ки мувофиқи тартиби нишондода дар дафтари машқи хат ҳарфи «А»-ро ба ҳарфи «а» 

васл кунанд. Тарзи васлкунии онҳоро назорат кунед ва ёрї расонед.   

4) Лаҳзаи дамгирї.  Машқи гуфтани тезгўякҳо бо ҳарфи «а».  

5) Муайян кардани садонок будани “а”. Ба хонандагон ҳарфҳои «о» ва «а»-ро нишон дода 
пурсед, ки ранги онҳо чї хел аст. Ранги сабз. Барои чї?«О» ва «А» садонок мебошанд.   

6) Суҳбат аз рўйи расм. Намунаи саволу љавоб: Дар расм чиро мебинед?Дар расм духтаракро 

мебинем. Вай  чї кор мекунад?Вай бо телефон суҳбат мекунад... 

7) Аз ёд кардани шеър дар васфи «А» (аз баёни омўзгор).Бозии “О-фа-рин!”-ро ба ёди 

хонандагон расонда, аз онҳо хоҳиш намоед, ки чанд калимаро шифоҳї ба ҳиљоҳо људо 
кунанд  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Арзёбї. Дар љараёни машғулият фаъолияти таълимии хонандагонро мушоҳида кунед ва дар                         
асоси нишондиҳандаҳои зерин арзёбї намоед. 
 

Таъкид! Барои самарабахш гардонидани љараёни омўзиши овозу ҳарф, инкишофи малакаҳои 

хондан ва навиштани хонандагон омўзгорони синфи якум дар давраи алифбо дафтари алоҳида 

ташкил мекунанд. Дар дафтар се љадвали поёнро бо ному насаби хонандагони синфи худ дарљ 
намоед. Љадвалҳо дар охири ҳар дарс, дарсҳои такрорї ва дарси санљиши љорию натиљагирї 

пур карда мешавад. Чунин тарзи арзёбї имкон медиҳад, ки дастовардҳои хонандагон ҳамеша 
дар мадди назар бошад ва барои ҳалли душвориҳои љойдошта чораҳои зарурї андешида шавад.    

Љадвали 1. Мушоҳидаи талаффузи хонандагон 

№ Ном Ин ҳарфҳоро 
мешиносад ва 
овози онҳоро 
дуруст 
талаффуз 

Ин ҳарфҳоро 
мешиносад, 
вале  овози 
онҳоро дуруст 
талаффуз 

Ин ҳарфҳоро 
намешиносад 
ва овози 
онҳоро 
дуруст 

Чї бояд кард? 
Тадбирҳои мушаххас 

Яке аз душвориҳои асосии баъзе навомўзон дар хотир гирифта 

натавонистани шакли ҳарф ва ифодаи овозии он аст, ки бо сабабҳои 

қафомонии инкишофи диққат ва хотир ба амал меояд. Илова бар ин 

қобилияти хонандагон якхела набуда, бо роҳҳои гуногун меомўзанд. Аз ин рў, 

барои беҳтар ба роҳ мондани таълими овозу ҳарфҳо тавсия медиҳем, ки дар 

лаҳзаҳои мувофиқи дарс  аз амалҳои тасвир ва сохтан истифода баред. Нигаред 

ба чанд намунаҳои замима дар охири “Раҳнамо”  
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мекунад карда 
наметавонад 

талаффуз 
карда 
наметавонад 

1 Абдулло л, о, м Р  Ҳар рўз такрор кардани 

овози Р 
2 Аслия     

3 Баҳодур     

4 Баҳригул     

5 …………     

 
Љадвали 2. Мушоҳидаи  малакаҳои хондан 

№ Ном Ҳиљоҳои 
кушодаро 
хонда 
метавонад 

Ҳиљоҳои 
бастаро 
хонда 
метавонад 

Ҳарфакї 
хонда, 
овозҳоро  
пайваст карда 
наметавонад 

Чї бояд кард? 

1 Абдулло     

2 Аслия     

3 Баҳодур     

4 Баҳригул     

5 …………     

Љадвали 3. Мушоҳидаи малакаҳои навиштан 

№ Ном О Л Н М Р Ш … … … … …       

1 Абдулло                  

2 Аслия                  

3 Баҳодур                  

4 Баҳригул                  

5 …………                  

 - хуб менависад. 
 - мушкилї мекашад, бояд зиёдтар машқ кунад.  
 

Дарсҳои 5-6. Овоз ва ҳарфи Лл  - 2 cоат 
 

     Барнома. Талаффузи овозҳои [о], [а]. Нишон додани ҳарфҳои Оо ва Аа. Мувофиқ гузоштани 

ҳарфҳои хурду калон, чопї ва дастнависи Оо, Аа. Мақши овозї. Мушоҳидаи тарзи талаффузи 
[л].Талаффузи овози [л]. Људо кардани [л] аз аввал, мобайн ва охири калимаҳо. Нишон додани 

ҳарфҳои хурду калони чопї ва дастнавис. Нишон додани тарзи навишти ҳарфи «л»-и хурду 
калон. Машқи навиштани ҳарфи «Л»-и хурду калон. Машқи васл кардани ҳарфи «л» ба ҳарфи 

«о». Бо риояи қоидаҳои васлшавї навиштани ҳарфи «Л» ва “л”. Машқи хониши ҳиљої.  

Мувофиқ гузоштани ҳарфҳои Оо, Аа, Лл ба доирачаҳои сабз ва сурх. Суҳбат аз рўйи расм. 

Хондани ҳиљої. Муқоисаи ҳарфҳои “Л” ва «А». Бозї: ҳарфи «Л»-ро аз чї сохтан мумкин аст? 
 

Салоҳиятҳо: А.1.1.1. Қоидаҳои одитарини гўш карданро дар доираи маҳдуди вазъиятҳо   риоя 
мекунад. 
А.1.1.2. Ахбори шунидаро дар шаклҳои хеле содаи нутқи шифоҳї ва хаттї истифода мебарад. 
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А.1.2.1. Дар вазъиятҳои маҳдуд қоидаҳои одитарини сухангўйї (одоби муошират)-ро риоя 

мекунад. 
А.1.3.1. Қоидаҳои одитарини хонданро медонад ва риоя мекунад. 

А.1.4.1. Қоидаҳои одитарини навиштанро тибқи нишондиҳандаҳо риоя мекунад. 
 

Мақсади дарс. Хонандагон бояд: 
– овози [л]-ро бурро талаффуз карда тавонанд; 
– овози [л]-ро дар аввал, мобайн ва охири калима муайян карда тавонанд; 
– ҳарфи «л»-ро шиносанд; 
– ҳарфи хурду калон ва чопию дастнависро нишон дода тавонанд; 

– ҳарфи «л»-ро навишта тавонанд; 

– калимаҳоро ҳиљої хонда тавонанд; 
– ҳарфи «л»-ро бо ҳарфи дигар васл карда тавонанд; 

– калимаро таҳлили овозї карда тавонанд;   
– ҳарфҳои садоноку ҳамсадоро муайян карда тавонанд; 

– аз рўйи мазмуни расм ба саволҳо љавоб дода тавонанд; 

– унсурҳои монанд ва фарқкунандаи ҳарфҳои «Л» ва «А»-ро муайян карда тавонанд; 

– ҳарфҳоро бо риояи қоидаҳои васлшавї навишта тавонанд; 

– доир ба ҳарфи «л» шеъру суруд ва тезгўякҳоро аз ёд гуфта тавонанд. 

 
     Маводди таълим: ҳарфҳои бурида, оинача, қаламҳои ранга, расмҳо, ресмон (ришта), 

пластилин, чўбчаҳо, тугмачаҳо, тасмачаҳои коғазї (картонї) 
Соати якум 
     Равиши дарс. 

1) Машқи мустаҳкам намудани овоз ва ҳарфҳои «Оо» ва «Аа». Аз хонандагон хоҳиш кунед, 

ки ҳарферо нишон диҳанд, ки [о] ва ҳарферо нишон диҳанд, ки [а] хонда шавад. 

2) Нақли омўзгор дар бораи лола.  

3) Омўзондани тарзи талаффузи овози [л]. Як хонандаро назди тахтаи синф даъват карда, 

хоҳиш намоед, ки овози [л]-ро бурро талаффуз кунад. Ҳангоми талаффузи овози [л] ба 
ҳолати  забон ва дандонҳо диққат диҳанд. Машқи талаффузи овози [л]-ро аввал якљоя, 

баъд инфиродї ба роҳ монед.Људо кардани овози [л] аз аввал, мобайн ва охири калима. 

Биёед, фикр карда калимаҳоеро мегўем, ки: 

– дар аввал овози [л] доранд: лола, лона, лўхтак,… 

– дар мобайн [л] доранд: алла, калла, салом, … 
– дар охир [л] доранд: хол, бол, гул, ……. доранд. 
4) Шиносої бо ҳарфи «Лл». Ҳарфҳои  хурду калон, чопї ва дастнависро аз ҳарфҳои 

алоҳида ба тахтаи синф овезон карда, мувофиқати онҳоро нишон диҳед. 
5) Машқи навиштани ҳарфи «л»-и хурд дар дафтар. Аввал дар тахтаи синф мувофиқи тарзи 

навишти унсурҳо ҳарфи «л»-ро нишон диҳед. Дар фазо машқи ҳарфи «л»-ро нишон 
диҳед. Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки мувофиқи тартиби нишондода дар дафтари 

машқи хат навиштани «л»-ро машқ кунанд. Тарзи навишти онҳоро назорат кунед ва ёрї 
расонед. Дастоварди хонандагонро қадр кунед. 

6) Лаҳзаи дамгирї. Барои рафъи хастагии хонандагон ягон машқи дамгирї гузаронед. 

7) Машқи хониши ҳиљоии калимаҳо. Тарзи хониши ҳиљоиро нишон диҳед: 
ЛЛЛООО-ЛЛЛА 

8) Ин оғози ҳама оғозҳо барои инкишоф додани малакаҳои хониши дуруст аст. Овозҳоро 
кашишнок талаффуз кунед. Чанд маротиба такрор кунед. Якљоя, ҳиљої хондани 

калимаҳоро ба роҳ монед (хонандагон якљоя мехонанд): 
ЛЛЛООО-ЛЛЛА 

9) Инфиродї хонданро машқ кунонед. Ҳар як хонанда ҳарфҳоро нишон дода мехонад: 
ЛЛЛООО-ЛЛЛА 

 

Тавсия. Ба мақсади зуд омўхтани тарзи хониши ҳиљої аз тавсияҳои зерин истифода баред.  

1. То охири давраи “Алифбо” номи ҳарф нею, танҳо овози ҳарфҳоро истифода баред. Як хел 

таълим додани овозу ҳарфҳоро ба падару модарон маслиҳат кунед. 
2.Бозии “О-фа-рин!”-ро пайваста ба ёди хонандагон расонед. Аз онҳо хоҳиш намоед, ки ба 
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монанди калимаҳои бозии “О-фа-рин!” хондани ҳиљою калимаҳоро машқ кунанд. 

3. Дар давраи аввал метавонед бо оҳанг (ҳамчун суруд) хондани ҳиљою калимаҳоро низ ба роҳ 
монед. 

 
10) Машқи васл кардани ҳарфи «л» бо ҳарфи «о». Тарзи васлшавии ҳарфи «л»-ро бо ҳарфи 

«о» фаҳмонда, дар тахтаи синф нишон диҳед. Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки мувофиқи 
тартиби нишондода дар дафтари машқи хат ҳарфи «л»-ро ба ҳарфи «о» васл кунанд ва 

хонанд. Тарзи васлкунии онҳоро назорат кунед, ёрї расонед.  

11) Суҳбат аз рўйи нақшаи калима. Нақшаи калимаи «лола»-ро нишон дода, диққати 

хонандагонро ба доирачаҳои сурх љалб кунед. Ба он муваффақ шавед, ки хонандагон 

ҳамсадо будани ҳарфи «Л»-ро фаҳманд. 
12)  Калимаи “Лола”-ро таҳлили овозї кунед ва дар бораи хосиятҳои он саволу љавоб 

намоед. 
13) Заҳмати хонандагонро  қадр  кунед. Онҳоро барои дамгирии фаъол ба берун бароред.  

 
Соати дуюм 

1) Машқи мустаҳкам намудани овоз ва ҳарфи «л». Аз хонандагон хоҳиш кунед: ҳарферо 

нишон диҳанд, ки [о] хонда шавад. Ҳарферо нишон диҳанд, ки [а] хонда шавад. Ҳарферо 

нишон диҳанд, ки [л] хонда шавад. 
2) Аз ҳамаи хонандагон такроран пурсед. Боварї ҳосил намоед, ки хонандагон ҳамаи овозу 

ҳарфҳоро аз худ кардаанд. Дар љадвалҳои дарси қаблї  қайдҳо гузоред. Бо хонандагоне, 
ки бо душворї овозу ҳарфҳоро аз куд кардаанд, бештар кор баред.  

3) Машқи хондани ҳиљоҳо. Омўзгор мехонад: лллооо  лллааа, лллооо-ллла.  

4) Хонандагон якљоя хонданро машқ мекунанд: лллооо-лллааа, лллооо-ллла. 

5) Хонандагон инфиродї, ҳарфҳоро нишон дода, хонданро машқ мекунанд: лллооо-лллааа, 
лллооо-ллла. 

6) Лаҳзаи дамгирї.  
7) Муайян кардани овозу ҳарфҳои садоноку ҳамсадо. Ба хонандагон доирачаи сабз (сурх)-

ро нишон диҳед, онҳо вобаста ба он ҳарфҳоро нишон медиҳанд.   
8) Машқи васл кардани Ҳарфи «Л» ба «л». Тарзи васлшавии ҳарфҳоро фаҳмонда, дар 

тахтаи синф нишон диҳед. Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки мувофиқи тартиби 

нишондода дар дафтари машқи хат нависанд. Тарзи васлкунии ҳарфҳоро назорат кунед 
ва ёрї расонед.  

9) Муқоисаи ҳарфҳои «Л» ва «А». Ҳарфҳои «Л» ва «А»-ро  ба хонандагон нишон дода, 
пурсед, ки онҳо аз ҳам бо чї фарқ мекунанд. Хонандагон бояд унсурҳои монанд ва 

фарқкунандаи ин ҳарфҳоро нишон диҳанд 

10) Суҳбат аз рўйи расми “Лолачинї”. Намунаи саволу љавоб: Дар расм чиро мебинед? Дар 

расм духтаракро мебинем. Вай чї кор мекунад? Вай гул мечинад. Гулро аз куљо мечинад? 
Гулро аз гулзор мечинад... 

11)  Ба хонандагон аз рўйи нақша бо калимаи “лола”љумла тариб доданро омўзонед. 

12) Аз ёд кардани шеър дар васфи «Л» (аз баёни омўзгор).  

 

     Арзёбї.  Дар раванди дарс фаъолияти таълимии хонандагонро мушоҳида намуда, дараљаи ба 
натиљаҳои таълим ноил гаштани онҳоро муайян кунед. Натиљаҳои таълим бо восита ва 

меъёрҳои зерин арзёбї мешаванд: 

1. Машқи талаффузи овози ҳарфҳои алифбои забони тољикї 
Меъёрҳо:  

 талаффузи овоз  тибқи меъёрҳои забони тољикї; 

 бурро (равшану возеҳ) талаффуз  кардани  овоз. 
2. Хондан 
Меъёрҳои хониш: 

 дуруст хондани калимаҳо (напартофтани ҳарф, љойи ҳарфҳоро иваз накарда хондан, аз худ 

илова накардани ҳарф) 

 ҳиљої (яклухт) хондани калимаҳо; 

2.  Саволу љавоб аз рўйи расм ва мазмуни љумла (матн)  
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 Меъёрҳои саволу љавоб: 

 ба савол мувофиқ будани љавоб; 

 дар қолаби љумлаи дуруст баён кардан; 

 мувофиқи меъёрҳои забони тољикї талаффуз кардани калимаҳо. 

3.  Навиштан 

Ҳангоми навиштан:  
– мавзунии хат; 

– каме ба рост моил будан (зери кунљи 65 дараља); 

– дурустии тартиби навишти унсурҳои ҳарф; 

– риояи қоидаҳои пайвастшавии ҳарфҳо; 

– риояи масофаи байни калимаҳо; 

– тоза (беислоҳ ва бе сиёҳ кардан); 

– миқдори ғалатҳо. 

Таъкид!  Дараљаи азхудкунии  хонандагонро дар дафтари љадвалҳои арзёбї қайд кунед. 

Нигаред ба дарсҳои 3-4-уми давраи Алифбо. 

Меъёрҳои номбаршуда барои ҳамаи дарсҳои давраи Алифбо тааллуқ доранд. 

Дарсҳои 7-10. Овоз ва ҳарфи  Нн  4 соат 
 

     Барнома. Мустаҳкамкунии овозу ҳарфҳои омўхта. Машқи овозї. Мушоҳидаи тарзи 

талаффузи овози [н]. Талаффузи овози [н]. Људо кардани овози [н] аз аввал, мобайн ва охири 
калимаҳо. Нишон додани ҳарфҳои хурду калони чопї ва дастнавис. Муқоисаи онҳо. Нишон 

додани тарзи навишти ҳарфи «н». Машқи навиштани ҳарфи «н» (хурду калон). Машқи васл 
кардани ҳарфи «н» ба ҳарфи «о». Мувофиқ гузоштани ҳарфҳои Оо, Аа, Лл, Нн ба доирачаҳои 

сабз ва сурх. Машқи хониши ҳиљої. Бо риояи қоидаҳои васлшавї навиштани ҳарфҳо дар 

калимаҳо. Бозї: «н» ба чї монанд аст? Суҳбат аз рўйи расм. Ҳангоми суҳбат тибқи меъёрҳои 

забони адабї талаффуз  кардани калимаҳо. Аз рўйи нақша муайян кардани љойи ҳарфи «Н».  

 

Салоҳиятҳо: А.1.1.1. Қоидаҳои одитарини гўш карданро дар доираи маҳдуди вазъиятҳо риоя 

мекунад. 
А.1.1.2. Ахбори шунидаро дар шаклҳои хеле содаи нутқи шифоҳї ва хаттї истифода мебарад. 

А.1.2.1. Дар вазъиятҳои маҳдуд қоидаҳои одитарини сухангўйї (одоби муошират)-ро риоя 

мекунад. 
А.1.3.1. Қоидаҳои одитарини хонданро медонад ва риоя мекунад. 

А.1.4.1. Қоидаҳои одитарини навиштанро тибқи нишондиҳандаҳо риоя мекунад. 
 
Соати якум. 
Мақсади дарс.Хонандагон бояд: 

– овози [н]-ро бурро талаффуз карда тавонанд; 
– овози [н]-ро дар аввал, мобайн ва охири калима муайян карда тавонанд; 
– ҳарфи «н»-ро шиносанд; 

– ҳарфи хурду калон ва чопию дастнависро нишон дода тавонанд; 
– ҳарфи «н»-ро навишта тавонанд; 

– калимаҳоро ҳиљої хонда тавонанд; 
– ҳарфи «н»-ро бо ҳарфи дигар васл карда тавонанд; 

– хосиятҳои нокро номбар карда тавонанд. 

     Маводди таълим: ҳарфҳои бурида, оинача, қаламҳои ранга, расмҳо  
     Равиши дарс. 

1) Машқи мустаҳкам намудани овоз ва ҳарфҳои омўхта. Аз хонандагон хоҳиш кунед: ҳарферо 
нишон диҳанд, ки [о], ҳарферо нишон диҳанд, ки [а] ва ҳарферо нишон диҳанд, ки [л]  хонда 
шавад.  

2) Машқи овозї. Нақли омўзгор дар бораи нон. Мад (кашишнок) талаффуз кардани овози [н]. 

3) Омўзондани тарзи талаффузи овози [н]. Тавсия: хонандаеро назди тахтаи синф даъват 

карда, хоҳиш намоед, ки овози [н]-ро бурро талаффуз кунад. Ҳангоми талаффузи овози [н] 
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ба ҳолати забон ва ком диққат диҳед. Машқи талаффузи овози [н]-ро аввал якљоя, баъд 

инфиродї ба роҳ монед.Људо кардани овози [н] аз аввал, мобайн ва охири калима. Биёед, 

фикр карда калимаҳое мегўем, ки: 

 дар аввал овози [н] доранд: нон, нок, най,… 

 дар мобайн [н] доранд: ана, қанд, танг, ...  

 дар охир [н] доранд: дон, љон, миён, ...  доранд. 
4) Шиносої бо ҳарфи «н». Ҳарфҳои  хурду калон, чопї ва дастнависро аз ҳарфҳои алоҳида ба 

тахтаи синф овезон карда, мувофиқати онҳоро нишон диҳед. 

5) Машқи навиштани ҳарфи «н»-и хурд дар дафтар. Аввал дар тахтаи синф мувофиқи тартиби 
навишти унсурҳо ҳарфи «н»-ро нишон диҳед. Дар фазо машқи ҳарфи «н»-ро нишон диҳед. 

Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки мувофиқи тартиби нишондода дар дафтари машқи хат 

навиштани «н»-ро машқ кунанд. Тарзи навишти онҳоро назорат кунед ва ёрї расонед. 
Дастоварди хонандагонро қадр кунед. 

6) Лаҳзаи дамгирї 
7) Машқи хониши ҳиљоии калимаҳо. Тарзи хониши ҳиљоиро нишон диҳед (хонандагон хат 

мебаранд):нннооон, лллооо-ннна. Хонандагон якљоя мехонанд: нннооон, лллооо-ннна. Ҳар 

як хонанда ҳарфҳоро нишон дода мехонад: нннооон, лллооо-ннна 
8) Машқи васл кардани  ҳарфи «н» бо ҳарфи «а». Тарзи васлшавии ҳарфи «н»-ро бо ҳарфи «а» 

фаҳмонда, дар тахтаи синф нишон диҳед. Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки мувофиқи 

тартиби нишондода дар дафтари машқи хат ҳарфи «н»-ро ба ҳарфи «а» васл кунанд. Тарзи 
васлкунии онҳоро назорат кунед. Ба онҳо ёрї диҳед.  

9) Суҳбат аз рўйи расми нок. Намунаи суҳбат: 

 Шумо дар расм чиро мебинед? 

 Мо дар расм нокро мебинем.  

 Ранги нок чї хел аст? 

 Ранги нок зард аст. 

 Маззаи нок чї гуна аст?  

 Маззаи нок ширин аст.....    
10) Дарсро љамъбаст намуда, заҳмати хонандагонро қадр кунед.   

  
Соати дуюм 
Мақсади дарс. Хонандагон бояд: 

 љумлаҳоро ба таври ҳиљої хонда тавонанд; 

 ҳарфҳои садоноку ҳамсадоро муайян кунанд; 

 калимаҳоро бо риояи қоидаҳои васлшавї навишта тавонанд; 

 доир ба ҳарфи «н» шеъру суруд ва чистонҳоро аз ёд гуфта тавонанд; 

 аз рўйи мазмуни расм ба саволҳо љавоби дуруст дода тавонанд. 

     Маводди таълим: ҳарфҳои бурида, оинача, қаламҳои ранга, расмҳо, ресмон  (ришта), 

пластилин, чўбчаҳо, тугмачаҳо, тасмачаҳои коғазї (картонї) 
 

1) Машқи хониши љумлаҳо. Омўзгор мехонад: лллооо-ллла, ааа-ннна, лллооо-ннна. 

Хонандагон аввал якљоя, баъд бонавбат ҳарфҳоро нишон дода мехонанд, дигарон хат 
мебаранд: Лллооо-ллла, ааа-ннна лллооо-ннна.   

2) Муайян кардани ҳарфҳои садоноку ҳамсадо. Монанди намунаи зер нақшаи ранга омода 

кунед (барои ҳар як миз). 
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Аз хонандагон хоҳиш намоед, ки ҳарфҳои омўхтаро мувофиқи рангҳо гузоранд. Калимаи 

ҳосилшударо хонанд: Лона. 

3) Суҳбат аз рўйи расм. Намунаи саволу љавоб: 

 Дар расм чиро мебинед? 

 Дар расм писарак ва хоҳарашро мебинем.  

 Вай ба чї нишон медиҳад? 

 Вай ба дарахт нишон медиҳад. 

 Дар дарахт чиро мебинем? 

 Дар дарахт лонаро мебинем. 

 Лонаи чї? 

 Лонаи паранда... 
4) Дар љараёни суҳбат ба қоидаҳои забони тољикї риоя кунед. Онро аз хонандагони худ талаб 

кунед. Таљриба нишон медиҳад, ки хонандагон бештар ба лаҳља одат кардаанд ва 

мутаносибан ба лаҳља гап мезананд (баъзе омўзгорон ҳам). Мақсад инкишоф додани нутқи 

шифоҳии хонандагон ба забони адабї мебошад.   
5) Калимаи “Лона”-ро таҳлили овозї кунед. 

6) Машқи калимаи «лона» бо риояи тарзҳои васлшавї. Тарзи навишти калимаи «лона»-ро дар 
тахтаи синф нишон диҳед. Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки мувофиқи тартиби нишондода 

дар дафтари машқи хат калимаи «лона»-ро нависанд. Тарзи васлкунии ҳарфҳои калимаи 
«лона»-ро назорат кунед. Ба хонандагоне, ки душворї мекашанд, ёрї расонед.   

7) Бозї: ҳарфи «Н» месозем. Ба хонандагон вазифа диҳед, ки аз чўбчаҳо ва тасмачаҳои коғазї 

ҳарфи Н созанд Бо ресмон н-и хурди дастнавис созанд. (Нигаред ба намунаҳои замима) 

8) Аз ёд кардани шеър дар васфи «Н» (аз баёни омўзгор).  

  

         Арзёбї. Дар раванди дарс фаъолияти таълимии хонандагонро мушоҳида намуда, дараљаи ба 

мақсад ноил гаштани онҳоро муайян кунед.  Доир ба арзёбии дониш, малака ва маҳорати 

хонандагон нигаред ба дарсҳои 3-4-уми давраи Алифбо  
 
Соати сеюм  
Мақсади дарс. Хонандагон бояд: 

– ҳарфи «Н»-ро шиносанд; 

– ҳарфи хурду калон ва чопию дастнависро нишон дода тавонанд; 
– ҳарфи «Н»-ро навишта тавонанд; 

– калимаҳоро ҳиљої хонда тавонанд; 

– ҳарфи «Н»-ро бо ҳарфи дигар васл карда тавонанд; 
– калимаҳоро бо риояи қоидаҳои васлшавї нависанд; 

– аз рўйи расм ба саволҳо љавоб дода тавонанд.  

     Маводди таълим:  ҳарфҳои бурида, оинача, қаламҳои ранга, расмҳо  

1) Мустаҳкамкунии овоз ва ҳарфҳои омўхта. Ҳарфҳои А, О, Л, М, Н-ро  нишон диҳед. 

Хонандагон бояд овози ин ҳарфҳоро талаффуз кунанд.  

2) Машқи хониши калимаҳо. Омўзгор мехонад, хонандагон бодиққат гўш мекунанд ва хат 

мебаранд: ооон, ааа-ллло. Хонандагон якљоя мехонанд: ооон, ааа-ллло. Хонандагон 
ҳарфҳоро нишон дода бонавбат мехонанд, дигарон хат мебаранд: ооон, ааа-ллло 

3) Машқи навиштани ҳарфи «Н»-и калон. Аввал дар тахтаи синф мувофиқи тарзи навишти 
унсурҳо навиштани ҳарфи «Н»-ро нишон диҳед. Аз сатри хурд боло навиштани қисми 

ҳарфро таъкид кунед. Дар фазо ҳаракати ҳарфи «Н»-ро нишон диҳед. Аз хонандагон хоҳиш 

кунед, ки мувофиқи тартиби нишондода дар дафтари машқи хат «Н»-ро машқ кунанд. 
Дастоварди хонандагонро қадр кунед. 

4) Саволу љавоб аз рўйи расми «Зоғ, панир ва рўбоҳ». Мазмуни расмро ҳикоя кунед. Доир ба 

мазмуни ҳикоя савол диҳед. Хонандагон ба саволҳо љавоб медиҳанд. Ҳангоми љавоб додан 

ба меъёрҳои забони тољикї ва тарзи љавобдиҳии ҳонандагон диққат диҳед.  
5) Машқи васл кардани ҳарфи «Н» бо ҳарфи “н”. Тарзи васлшавии ҳарфи «Н»-ро бо ҳарфи 

«н» фаҳмонда, дар тахтаи синф нишон диҳед. Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки мувофиқи 
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тартиби нишондода дар дафтари машқи хат ҳарфи «Н»-ро ба ҳарфи «н» васл кунанд. Тарзи 

васлкунии онҳоро назорат кунед, ёрї расонед.   
 
Соати чорум 

Мақсади дарс. Хонандагон бояд: 
– љумларо ҳиљої хонда тавонанд; 

– аз ҳарфҳои пароканда калима тартиб дода, хонда тавонанд;   
– калимаҳоро бо риояи қоидаҳои васлшавї навишта тавонанд; 

– фарқи номи гул ва номи шахсро гуфта тавонанд;   
– доир ба ҳарфи «н» саволу љавоб карда тавонанд; 

– шеъру суруд ва тезгўякҳоро аз ёд гуфта тавонанд. 

     Маводди таълим: ҳарфҳои бурида, оинача, қаламҳои ранга, расмҳо  
Равиши дарс 

1) Машқи хониши љумла. Шумо бурро хонед, хонандагон бодиққат гўш мекунанд ва  якљоя 

мехонанд: Лллооо-ллла, ааа-ннна лллооо-ллла. Хонандагон  ҳарфҳоро нишон дода, 
бонавбат мехонанд, дигарон хат мебаранд: Лллооо-ллла, ааа-ннна лллооо-ллла.  

2) Бозї: «Кї тезтар калима гирд меорад?». Ин оғози силсилабозиҳоест, ки минбаъд 
хонандагон ба таври васеъ истифода мебаранд. Барои ҳамин тарзи иљрои онро дар тахтаи 

синф шарҳ диҳед.  
– О, Л, А, Л __ ЛОЛА 
– Н, Л, О, А __ЛОНА 

3) Машқи рўйнавис кардани калимаҳо. Тартиби васлшавии ҳарфҳоро фаҳмонда, тарзи 

навишти калимаҳои «лола» ва «Лола»-ро дар тахтаи синф нишон диҳед. 

4) Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки мувофиқи тартиби нишондода дар дафтари машқи хат аз 

рўйи намуна нависанд ва хонанд.Тарзи васлкунии ҳарфҳоро назорат кунед ва кумак кунед.  

5) Аз хонандагон пурсед, ки барои чї аввали  калимаи «лола» ҳам бо ҳарфи хурд ва ҳам бо 

ҳарфи калон навишта шудааст? Љавобҳои хонандагонро бодиққат гўш кунед. Ба 

хонандагон фаҳмонед, ки дар хат номи одамон бо ҳарфи калон навишта мешавад. «Лола»-
е, ки дар аввал ҳарфи калон навишта шудааст, номи одам аст. «лола»-е, ки аввалаш бо 

ҳарфи хурд навишта шудааст номи гул аст. Саволро такроран ба чанд нафар диҳед ва 

боварї ҳосил намоед, ки онҳо дуруст фаҳмидаанд.   
6) Машқи «Саволаку  љавобак». Бо хонандагон саволу љавоб кунед: Паранда дар куљо зиндагї 

мекунад?  – (лона). Ҳам номи гул асту ҳам номи одам? – (лола). 

7) Аз ёд гуфтани шеъру суруд ва тезгўякҳо оид ба ҳарфи «н». 

 

         Арзёбї. Дар раванди дарс фаъолияти таълимии хонандагонро мушоҳида намуда, дараљаи ба 

мақсад ноил гаштани онҳоро муайян кунед.  Доир ба арзёбии дониш, малака ва маҳорати 

хонандагон нигаред ба дарсҳои 3-4-уми давраи Алифбо  

Дарсҳои 11-14. Овоз ва ҳарфи  Мм 4 соат 

     Барнома. Мустаҳкамкунии овозу ҳарфҳои омўхта. Машқи овозї. Мушоҳидаи тарзи 

талаффузи овози [м]. Талаффузи овози[м]. Људо кардани овози [м] аз аввал, мобайн ва охири 
калимаҳо. Нишон додани ҳарфҳои хурду калони чопї ва дастнавис. Муқоисаи онҳо. Нишон 
додани тарзи навишти ҳарфи «мМ». Машқи навиштани ҳарфи «м» (хурду калон). Машқи васл 

кардани ҳарфи «м» ба ҳарфи «а». Машқи васл кардани ҳарфи «М» ба ҳарфҳои дигар. Машқи 

хондани ҳиљо. Суҳбат аз рўйи расм. Ҳангоми суҳбат риоя кардани забони адабї. Аз рўйи нақша 

тартиб додани калимаҳо ва љумла. Бо риояи қоидаҳои васлшавї навиштани калимаҳо. Бозї: 
«М» ба чї монанд аст?  
 

Салоҳиятҳо: А.1.1.1. Қоидаҳои одитарини гўш карданро дар доираи маҳдуди вазъиятҳо риоя 
мекунад. 
А.1.1.2. Ахбори шунидаро дар шаклҳои хеле одии нутқи шифоҳї ва хаттї истифода мебарад. 

А.1.2.1. Дар вазъиятҳои маҳдуд қоидаҳои одитарини сухангўйї (одоби муошират)-ро риоя 

мекунад. 
А.1.3.1. Қоидаҳои одитарини хонданро медонад ва риоя мекунад. 



60 

 

А.1.4.1. Қоидаҳои одитарини навиштанро тибқи нишондиҳандаҳо риоя мекунад. 
 
Соати якум. 

Мақсади дарс.Хонандагон бояд: 
– овози [м]-ро бурро талаффуз карда тавонанд; 
– овози [м]-ро дар аввал, мобайн ва охири калима муайян карда тавонанд; 
– ҳарфи «м»-ро навишта тавонанд; 

– ҳарфи «м»-ро шиносанд; 
– ҳарфи хурду калон ва чопию дастнависро нишон дода тавонанд; 

– калимаҳоро ҳиљої хонда тавонанд; 
– ҳарфи «м»-ро бо ҳарфи дигар васл карда тавонанд; 

– хосиятҳои мўрча ва мушроро гуфта тавонанд. 
     Маводди таълим: ҳарфҳои бурида, оинача, қаламҳои ранга, расмҳо  
     Равиши дарс. 

1) Дарсро аз машқи овозї оғоз кунед. Нақли омўзгор дар бораи мазмуни расмҳое, ки ҳарфи 

«м» доранд.   
2) Машқи тарзи талаффузи овози [м]. Ҳангоми талаффузи овози [м] ба ҳолати лабҳо диққат 

диҳанд. Талаффузи овози [м]-ро аввал якљоя, баъд инфиродї машқ кунед.Људо кардани 

овози [м] аз аввал, мобайн ва охири калима. Ба хонандагон мурољиат карда гўед: Биёед, 

фикр карда калимаҳоеро мегўем, ки овози [м]: 

– дар аввал: модар, мурғ, мор,… 
– дар мобайн: амма, нома, яхмос, … 
– дар охир: ном, рақам, шабнам … доранд. 

3) Шумо метавонед ба љойи ин калимаҳо аз хонандагон пурсед, ки номи кадоми онҳо  
дар аввал, мобайн ва охир овози  [м] дорад.  
4) Шиносої бо ҳарфи «м». Ҳарфҳои  хурду калон, чопї ва дастнависро аз ҳарфҳои алоҳида ба 

тахтаи синф овезон карда, мувофиқати онҳоро нишон диҳед. 
5) Машқи навиштани ҳарфи «м»-и хурд дар дафтар. Аввал дар тахтаи синф мувофиқи тартиби 

навишти унсурҳо ҳарфи «м»-ро нишон диҳед. Дар фазо машқи ҳарфи «м»-ро нишон диҳед. 

Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки мувофиқи тартиби нишондода дар дафтари машқи хат 
навиштани «м»-ро машқ кунанд. 

6) Тарзи навишти онҳоро назорат кунед ва ёрї расонед.  
7) Лаҳзаи дамгирї 

8) Машқи хониши ҳиљоҳо. Тарзи хониши ҳиљоҳоро нишон диҳед. Хонандагон хат мебаранд 
ва якљоя мехонанд: нннооо, мммооо, лллооо,  нннааа, мммааа, лллааа.  

9) Ҳар як хонанда ҳарфҳоро нишон дода мехонад: нннооо, мммооо, лллооо, нннааа, мммааа, 

лллааа. 
10) Машқи васл кардани  ҳарфи «м» ба ҳарфи «а». Тарзи васлшавии ҳарфи «м»-ро бо ҳарфи «а» 

фаҳмонда, дар тахтаи синф нишон диҳед. Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки мувофиқи 
тартиби нишондода дар дафтари машқи хат ҳарфи «м»-ро ба ҳарфи «а» васл карда 

нависанд. Тарзи васлкунии онҳоро назорат кунед ва ёрї расонед.   
11) Калимаҳои “мўрча” ва “муш”-ро таҳлили овозї кунед. Дарсро љамъбаст намуда, заҳмати 

хонандагонро қадр кунед. Онҳоро барои дамгирии фаъол ба берун бароред.  
  
Соати дуюм 

Мақсади дарс. Хонандагон бояд: 
– љумлаҳои хурдро ҳиљої хонда тавонанд; 

– ҳарфҳои садоноку ҳамсадоро муайян карда тавонанд; 
– калимаҳоро бо риояи қоидаҳои васлшавї навишта тавонанд; 

– калимаҳоро таҳлили овозї карда тавонанд; 

– доир ба ҳарфи «м» шеъру суруд ва тезгўякҳоро аз ёд гуфта тавонанд. 

 
     Маводди таълим: ҳарфҳои бурида, оинача, қаламҳои ранга, расмҳо  
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1) Машқи мустаҳкам намудани овоз ва ҳарфи «н». Аз хонандагон хоҳиш кунед: Ҳарферо 

нишон диҳанд, ки [а], ҳарферо нишон диҳанд, ки [ммм], ҳарферо нишон диҳанд, ки  [ннн] ва 

ҳарферо нишон диҳанд, ки [ллл] хонда шавад.  

2) Суҳбат аз рўйи расмҳо. Дар бораи «нома» маълумот диҳед. Гўед, ки вай чист ва барои чї 

даркор аст? Расмҳоро нишон дода нақл кунед. Пас аз он доир ба нақли худ савол диҳед. 
Муайян кунед, ки нақли шуморо фаҳмидаанд, ё не.  

3) Калимаи “нома”-ро таҳлили овозї кунед. 
4) Машқи хондани љумлаҳо. Хонед: Лллооо-ллла, ааа-ннна ннноооммма. Ммма, лллооо-ллла 

нннооо-ммма. Ааа-ннна, лллооо-ллла (моҳї). 

5) Хонандагон аввал якљоя, баъд бонавбат ҳарфҳоро нишон дода мехонанд, дигарон хат 
мебаранд: Лллооо-ллла, ааа-ннна, ннноооммма. Ммма, лллооо-ллла нннооо-ммма. Ааа-
ннна, лллооо-ллла. 

6) Лаҳзаи дамгирї.  
7) Муайян кардани овозу ҳарфҳои садоноку ҳамсадо. Фарқ карда тавонистани садоноку 

ҳамсадоро монанди дарсҳои қаблї санљед. 
8) Машқи навиштани калимаи «нома» бо риояи қоидаҳои васлшавї. Тарзи васлшавии 

ҳарфҳоро фаҳмонда, навишти калимаи «нома»-ро дар тахтаи синф нишон диҳед. Аз 

хонандагон хоҳиш кунед, ки мувофиқи тартиби нишондода дар дафтари машқи хат 
калимаи «нома»-ро  нависанд. 

9) Назди хонандагон рафта, тарзи васлкунии ҳарфҳои калимаи «нома»-ро  назорат кунед ва 
ёрї расонед. 

10)  Аз ёд кардани шеър дар васфи «М» (аз баёни омўзгор). 

     Арзёбї. Дар раванди дарс фаъолияти таълимии хонандагонро мушоҳида намуда, дараљаи ба 

мақсад ноил гаштани онҳоро муайян кунед.  Доир ба арзёбии дониш, малака ва маҳорати 

хонандагон нигаред ба дарсҳои 3-4-уми давраи Алифбо  
 
Соати сеюм  
Мақсади дарс. Хонандагон бояд: 

– ҳарфи «М»-ро шиносанд; 

– ҳарфи хурду калон ва чопию дастнависро нишон дода тавонанд; 
– ҳарфи «М»-ро навишта тавонанд; 

– калимаҳоро ҳиљої хонда тавонанд; 
– ҳарфи «М»-ро бо ҳарфи дигар васл карда тавонанд; 

– калимаҳоро бо риояи қоидаҳои васлшавї нависанд. 

     Маводди таълим: ҳарфҳои бурида, оинача, қаламҳои ранга, расмҳо  
Равиши дарс 

1) Мустаҳкамкунии овоз ва ҳарфҳои омўхта. Ҳарфҳои А, О, Л, М, Н-ро нишон дода, овози ин 

ҳарфҳоро талаффуз кунанд.  

2) Машқи хондани калимаҳо. Омўзгор мехонад, хонандагон бодиққат гўш мекунанд ва хат 

мебаранд: лллооо-ллла, лллооо-ннна, нннооо-ммма, нннооон, ннноооммма. 
3) Хонандагон якљоя мехонанд: лллооо-ллла, лллооо-ннна, нннооо-ммма, нннооон, 

ннноооммма. 
4) Хонандагон ҳарфҳоро нишон дода, бонавбат мехонанд, дигарон хат мебаранд: лллооо-

ллла, лллооо-ннна, нннооо-ммма, нннооон, ннноооммма   
5) Машқи навиштани ҳарфи «М»-и калон. Аввал дар тахтаи синф мувофиқи тартиби навишти 

унсурҳо ҳарфи «М»-ро нишон диҳед. Аз сатри хурд боло навиштани қисми ҳарфро таъкид 
кунед. 

6) Дар фазо ҳаракати ҳарфи «М»-ро нишон диҳед. Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки мувофиқи 

тартиби нишондода дар дафтари машқи хат «М»-ро машқ кунанд.  
7) Лаҳзаи дамгирї. 

8) Машқи васл кардани  ҳарфи «М». Тарзи васлшавии ҳарфи «М»-ро бо ҳарфи «м» фаҳмонда, 
дар тахтаи синф нишон диҳед.  

9) Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки мувофиқи тартиби нишондода дар дафтари машқи хат 

ҳарфи «М»-ро ба ҳарфи «м» васл кунанд.  
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Соати чорум 

Мақсади дарс. Хонандагон бояд: 
– калимаҳоро ҳиљої хонда тавонанд; 

– аз ҳарфҳои пароканда калима тартиб дода тавонанд;   

– калимаҳоро бо риояи қоидаҳои васлшавї навишта тавонанд; 
– калимаҳоро таҳлили овозї карда тавонанд;   

– доир ба ҳарфи «м» саволу љавоб карда тавонанд; 

– шеъру суруд ва тезгўякҳоро аз ёд гуфта тавонанд. 

 
     Маводди таълим: китоб, љадвали ҳарфҳо, дафтари машқи хат, ҳарфҳои бурида, оинача, 

қаламҳои ранга, расмҳо, ресмон (ришта), пластилин, чўбчаҳо, тугмачаҳо, тасмачаҳои коғазї 
(картонї) 
Равиши дарс 

1) Машқи хондани калимаҳо. Омўзгор мехонад, хонандагон бодиққат гўш мекунанд ва хат 

мебаранд: нннооо-ммма, лллооо-ллла, лллооо-ннна, нннооон. 
2) Хонандагон якљоя ва фардї мехонанд: нннооо-ммма, лллооо-ллла, лллооо-ннна, 

нннооон. 
3)  Бозї: «Кї тезтар калима месозад?». Хонандагон дунафарї аз ҳарфҳои пароканда 

калимаҳо месозанд. 
а) О, Л, А, Л 
б) М, О, Н, А 
в) А, М, Н, О 

4)  Машқи рўйнавис кардани калимаҳо. Тарзи васлшавии ҳарфҳоро фаҳмонда, тарзи 

навишти калимаи «Мо»-ро дар тахтаи синф нишон диҳед. Аз хонандагон хоҳиш кунед, 

ки мувофиқи тартиби нишондода дар дафтари машқи хат аз рўйи намуна  нависанд ва 

хонанд. 
5)  Калимаҳои “маймун”, “малах” ва “майна”-ро таҳлили овозї кунед.  

6) Бозї: ҳарфи «М» месозем. Ба хонандагон вазифа диҳед, ки аз чўбчаҳо, пластилин ва 

тасмачаҳои коғазї ҳарфи М созанд. Бо ресмон М-и хурди дастнавис созанд. (Нигаред ба 
намунаҳои замима) 

7) Аз ёд гуфтани шеъру суруд ва тезгўякҳо дар бораи ҳарфи «м». 

         Арзёбї. Дар раванди дарс фаъолияти таълимии хонандагонро мушоҳида намуда, дараљаи ба 

мақсад ноил гаштани онҳоро муайян кунед.  Доир ба арзёбии дониш, малака ва маҳорати 

хонандагон нигаред ба дарсҳои 3-4-уми давраи Алифбо  

Дарсҳои 15-18. Овоз ва ҳарфи  Рр  4 соат 

     Барнома. Мустаҳкамкунии овозу ҳарфҳои омўхта. Машқи овозї. Мушоҳидаи тарзи 

талаффузи овози [р]. Талаффузи овози [р]. Људо кардани [р] аз аввал, мобайн ва охири 
калимаҳо. Нишон додани ҳарфҳои хурду калони чопї ва дастнавис. Муқоисаи онҳо. Машқи 
хониши ҳиљої. Нишон додани тарзи навишти ҳарфи «р». Машқи навиштани ҳарфи «р» (хурду 

калон). Машқи васл кардани ҳарфи хурду калони «Р» ба ҳарфҳои дигар. Машқи ҳиљої хондан. 

Суҳбат аз рўйи расм. Ҳангоми суҳбат риоя кардани меъёрҳои забони адабї. Аз рўйи нақша 

хондани калима. Аз ҳарфҳо тартиб додани ҳиљо ва бурро талаффуз кардани онҳо. Ҳарфҳои 
садонок ва ҳамсадо.  Навиштани калимаҳо. Машқи хондани љумлаҳо.  
 
Салоҳиятҳо: А.1.1.1. Қоидаҳои одитарини гўш карданро дар доираи маҳдуди вазъиятҳо риоя 
мекунад. 
А.1.1.2. Ахбори шунидаро дар шаклҳои хеле содаи нутқи шифоҳї ва хаттї истифода мебарад. 

А.1.2.1. Дар вазъиятҳои маҳдуд қоидаҳои одитарини сухангўйї (одоби муошират)-ро риоя 

мекунад. 
А.1.3.1. Қоидаҳои одитарини хонданро медонад ва риоя мекунад. 

А.1.4.1. Қоидаҳои одитарини навиштанро тибқи нишондиҳандаҳо риоя мекунад. 
 
 
 



63 

 

Соати якум. 

Мақсади дарс. Хонандагон бояд: 

 овози [р]-ро бурро талаффуз карда тавонанд; 

 овози [р]-ро дар аввал, мобайн ва охири калима муайян карда тавонанд; 

 ҳарфи «р»-ро шиносанд; 

 ҳарфи хурду калон ва чопию дастнависро нишон дода тавонанд; 

 ҳарфи «р»-ро навишта тавонанд; 

 калимаҳоро ҳиљої хонда тавонанд; 

 калимаҳоро таҳлили овозї карда тавонанд; 

 ҳарфи «р»-ро бо ҳарфи дигар васл карда тавонанд; 

 дар бораи радио маълумоти кўтоҳ  дода тавонанд. 

     Маводди таълим: китоб, љадвали ҳарфҳо, дафтари машқи хат, ҳарфҳои бурида, оинача, 

қаламҳои ранга, расмҳо  
     Равиши дарс. 

1) Машқи мустаҳкам намудани овоз ва ҳарфи «р». Аз хонандагон хоҳиш кунед: Ҳарферо 
нишон диҳанд, ки [ааа], ҳарферо нишон диҳанд, ки [ммм], ҳарферо нишон диҳанд, ки  [ннн], 

ҳарферо нишон диҳанд, ки [ллл], ҳарферо нишон диҳанд, ки [ооо] хонда шавад. 

2) Машқи овозї. Омўзгор шеърро ифоданок хонда, овози [р]-ро баланд ва мад кашида, 

талаффуз мекунад:    
– Зоғи ало! 

– Қаррр, қаррр-қаррр! 

– Чї мехўрррї? 

– Ҳалвои таррр. 
– Кай меррравї? 
– Вақти саҳаррр. 
– Кай меойї? 
– Соли дигаррр. 

3) Саволу љавоб. Канї, бачаҳо, имрўз мо кадом овозро меомўзем? 

– Овози [р]-ро. 
– О-фа-рин! 

4) Омўзондани тарзи талаффузи овози [р]. Як хонандаро назди тахтаи синф даъват карда, 

хоҳиш намоед, ки овози [р]-ро бурро талаффуз кунад. Ҳангоми талаффузи овози [р] ба 
ҳолати забон диққат диҳанд. 

5) Машқи талаффузи овози [р]-ро аввал якљоя, баъд инфиродї иљро кунед. 

6) Људо кардани овози [р] аз аввал, мобайн ва охири калима. Биёед, фикр карда калимаҳоеро 

мегўем, ки: 

– дар аввал овози [р] доранд: Рустам, Рухшона, рама,… 
– дар мобайн [р] доранд: дору, дард, корд, ... 
– дар охир [р] доранд: кор, бор, анор … доранд. 

7) Шиносої бо ҳарфи «р». Ҳарфҳои  хурду калон, чопї ва дастнависро аз ҳарфҳои алоҳида ба 

тахтаи синф овезон карда, мувофиқати онҳоро нишон диҳед. 
8) Машқи навиштани ҳарфи «р»-и хурд дар дафтар. Аввал дар тахтаи синф мувофиқи тартиби 

навишти унсурҳо ҳарфи «р»-ро нишон диҳед. Диққати хонандагонро ба аз сатр поён 

навиштани як қисми ҳарфи “р” љалб кунед. Дар фазо машқи ҳарфи «р»-ро нишон диҳед. 
9) Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки мувофиқи тартиби нишондода дар дафтар (дафтари машқи 

хат) навиштани «р»-ро машқ кунанд. Назди хонандагон рафта, тарзи навишти онҳоро 
назорат кунед ва ёрї диҳед. 

10) Лаҳзаи дамгирї 

11) Машқи хониши ҳиљоии калимаҳо. Тарзи хониши ҳиљоиро нишон диҳед (хонандагон хат 
мебаранд):ааа-нннооор, рррааа-ммма, ааа-ннна, мммааа-ннна  

12) Якљоя, ҳиљої хондани калимаҳоро ба роҳ монед (хонандагон якљоя мехонанд): 
ааа-нннооор, рррааа-ммма, ааа-ннна, мммааа-ннна  

13) Инфиродї хонданро машқ кунонед. Ҳар як хонанда ҳарфҳоро нишон дода мехонад: 
ааа-нннооор, рррааа-ммма, ааа-ннна, мммааа-ннна  
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14) Машқи васл кардани  ҳарфи «р» ба ҳарфи «а». Тартиби васлшавии ҳарфи «р»-ро бо ҳарфи 

«а» фаҳмонда, дар тахтаи синф нишон диҳед.   

15) Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки мувофиқи тартиби нишондода дар дафтари машқи хат 
ҳарфи «р»-ро ба ҳарфи «а» васл карда нависанд. 

16) Дар бораи радио мухтасар маълумот диҳед. Аз хонандагон доир ба маълумоти додаатон 
саволу љавоб кунед. Ҳангоми саволу љавоб риоя кардани қоидаҳои забони тољикиро 

фаромўш накунед. 

17)  Заҳмати хонандагонро қадр кунед. Онҳоро барои дамгирии тарзи фаъол ба берун бароред.  
  
Соати дуюм 

Мақсади дарс. Хонандагон бояд: 

 љумлаҳои хурдро ҳиљої хонда тавонанд; 

 ҳарфҳои садоноку ҳамсадоро муайян карда тавонанд; 

 калимаҳоро бо риояи қоидаҳои васлшавї навишта тавонанд; 

 аз рўйи мазмуни нақли омўзгор ба саволҳо љавоб дода тавонанд; 

 калимаро таҳлили овозї карда тавонанд; 

 доир ба ҳарфи «р» шеъру суруд ва тезгўякҳоро аз ёд гуфта тавонанд. 

     Маводди таълим: китоб, љадвали ҳарфҳо, дафтари машқи хат, ҳарфҳои бурида, оинача, 

қаламҳои ранга, расмҳо  

1) Машқи хондани љумлаҳо. Омўзгор мехонад: Ааа-нннооор, ааа-ннна, Лллооо-ллла. 

Мммааа-ннна рррааа-ммма. 
2) Машқи хониши калимаҳои омўхташуда: нннооо-ммма, нннооон, лллооо-ннна. 

3) Хонандагон аввал якљоя, баъд бонавбат ҳарфҳоро нишон дода мехонанд, дигарон хат 
мебаранд. Ааа-нннооор, ааа-ннна, Лллооо-ллла. Мммааа-ннна рррааа-ммма. нннооо-ммма, 
нннооон, лллооо-ннна 

4) Муайян кардани ҳарфҳои садоноку ҳамсадо. Монанди дарсҳои қаблї садонок ва 

ҳамсадоҳоро такрор кунед.  
5) Лаҳзаи дамгирї. 

6) Машқи навиштани калимаи «рама» бо риояи қоидаҳои васлшавї. Тарзи васлшавии 
ҳарфҳоро фаҳмонда, тарзи навишти калимаи «рама»-ро дар тахтаи синф нишон диҳед. Аз 

хонандагон хоҳиш кунед, ки мувофиқи тартиби нишондода дар дафтари машқи хат 
калимаи «рама»-ро  нависанд. Ба хонандагон ёрї расонед.   

7) Суҳбат аз рўйи расм. Аз рўйи мазмуни расм афсонаи «Рўбоҳ ва мурғи зирак»-ро нақл кунед. 

Аз рўйи мазмуни ҳикоя бо хонандагон саволу љавоб карда, меъёрҳои саволу љавобро риоя 

намоед.  
8) Калимаи “рўбоҳ”-ро таҳлили овозї кунед. 

9) Аз ёд кардани шеър дар васфи «Р» (аз баёни омўзгор). 

 
Соати сеюм 
Мақсади дарс.Хонандагон бояд: 

 ҳарфи «Р»-ро шиносанд; 

 ҳарфи хурду калон ва чопию дастнависро нишон дода тавонанд; 

 ҳарфи «Р»-ро навишта тавонанд; 

 ҳарфи «Р»-ро бо ҳарфи дигар васл карда тавонанд; 

 калимаҳоро бо риояи қоидаҳои васлшавї нависанд; 

 аз рўйи расм ба саволҳо љавоб дода тавонанд.  

     Маводди таълим: китоб, љадвали ҳарфҳо, дафтари машқи хат, ҳарфҳои бурида, оинача, 

қаламҳои ранга, расмҳо  
Равиши дарс 

1) Мустаҳкамкунии овоз ва ҳарфҳои омўхта. Ҳарфҳои А, О, Л, М, Н, Р-ро нишон диҳед. 

Хонандагон бояд овози ин ҳарфҳоро талаффуз кунанд.  

2) Машқи хондани калимаҳо. Омўзгор мехонад, хонандагон бодиққат гўш мекунанд ва якљоя 

мехонанд: мммооор, рррооом, мммааа-ннна. 
3) Хонандагон бонавбат ҳарфҳоро нишон дода мехонанд, дигарон хат мебаранд:  

мммооор, рррооом, мммааа-ннна. 
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4) Машқи навиштани ҳарфи «Р»-и калон. Аввал дар тахтаи синф мувофиқи тартиби навишти 

унсурҳо навиштани ҳарфи «Р»-ро нишон диҳед. Аз сатри хурд боло навиштани қисми 

ҳарфро таъкид кунед. Дар фазо ҳаракати ҳарфи «Р»-ро нишон диҳед. 
5) Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки мувофиқи тартиби нишондода дар дафтари машқи хат 

навиштани «Р»-ро машқ кунанд. 
6)  Лаҳзаи дамгирї 

7) Саволу љавоб аз рўйи расм. Машқи ба ҳиљоҳо људо кардани калима. 

8) Машқи васл кардани  ҳарфи «Р». Тартиби васлшавии ҳарфи «Р»-ро бо ҳарфи «а» фаҳмонда, 

дар тахтаи синф нишон диҳед. 

9) Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки мувофиқи тартиби нишондода дар дафтари машқи хат 
ҳарфи «Р»-ро ба ҳарфи «а» васл кунанд ва ҳиљои ҳосилшударо хонанд. 

10) Назди хонандагон рафта, тарзи васлкунии онҳоро назорат кунед.   
  
Соати чорум 
Мақсади дарс. Хонандагон бояд: 

 калимаю љумлаҳои хурдро ҳиљої хонда тавонанд; 

 аз ҳарфҳои пароканда калима тартиб дода, хонда тавонанд;   

 аз ҳиљоҳои пароканда калима тартиб дода, хонда тавонанд;   

 доир ба ҳарфи «р» саволу љавоб карда тавонанд; 

 аз рўйи расм ва нақша љумла сохта тавонанд; 

 шеъру суруд ва тезгўякҳоро аз ёд гуфта тавонанд. 

     Маводди таълим: китоб, љадвали ҳарфҳо, дафтари машқи хат, ҳарфҳои бурида, оинача, 
қаламҳои ранга, расмҳо, ресмон (ришта), пластилин, чўбчаҳо, тугмачаҳо, тасмачаҳои коғазї 
(картонї) 
Равиши дарс 

1) Машқи хониши калимаҳо. Омўзгор мехонад, хонандагон бодиққат гўш мекунанд ва хат 

мебаранд:  ааа-нннооор ааа-ннна, рррооом,мммооор. 
2)  Хонандагон бонавбат ҳарфҳоро нишон дода мехонанд, дигарон хат мебаранд: ааа-нннооор 

ааа-ннна, рррооом,мммооор. 
3) Бозї: «Кї тезтар калима месозад?». Хонандагон дунафарї аз ҳарфҳои пароканда калимаҳо 

месозанд. 

 О, Л, А, Л 

 Н, О, Р, А 

 М, А, Р, А  

 М, О, Н, А 

4)  Машқи рўйнавис кардани калимаҳо. Тартиби васлшавии ҳарфҳоро фаҳмонда, тарзи 

навишти калимаи «Анор»-ро дар тахтаи синф нишон диҳед. 

5) Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки мувофиқи тартиби нишондода дар дафтари машқи хат аз 

рўйи намуна  нависанд ва хонанд. 

6) Назди хонандагон рафта, тарзи васлкунии њарфњоро назорат кунед, ёрї расонед.  
7) Бозї: «Кї тезтар калима месозад?». Хонандагон дунафарї аз ҳиљоҳои пароканда калимаҳо 

месозанд. 
РА ЛА 
ЛО МА 
МА      НО 

8) Машқи сохтани љумла аз рўйи расм ва нақша 
9) Бозї: ҳарфи «Р» месозем. Ба хонандагон вазифа диҳед, ки аз чўбчаҳо, пластилин ва 

тасмачаҳои коғазї ҳарфи Р созанд Бо ресмон Р-и хурди дастнавис созанд. (Нигаред ба 
намунаҳои замима) 

10) Аз ёд гуфтани шеъру суруд ва тезгўякҳо дар бораи ҳарфи «Р». 



66 

 

         Арзёбї. Дар раванди дарс фаъолияти таълимии хонандагонро мушоҳида намуда, дараљаи ба 

мақсад ноил гаштани онҳоро муайян кунед.  Доир ба арзёбии дониш, малака ва маҳорати 

хонандагон нигаред ба дарсҳои 3-4-уми давраи Алифбо  

Дарсҳои 19-22. Овоз ва ҳарфи  Шш4 соат 
 

     Барнома.  Мустаҳкамкунии овозу ҳарфҳои омўхта. Машқи овозї. Мушоҳидаи тарзи 

талаффузи овози [ш]. Талаффузи овози [ш]. Људо кардани [ш] аз аввал, мобайн ва охири 
калимаҳо. Нишон додани ҳарфҳои  хурду калони чопї ва дастнавис. Машқи  ҳиљої хондан. 

Нишон додани тарзи навишти ҳарфи «ш». Машқи навиштани ҳарфи «ш»-и хурду калон дар 
дафтар. Машқи васл кардани ҳарфи «ш» ба ҳарфҳои дигар. Хониши ҳиљоии калима ва љумлаҳо. 

Бо риояи қоидаҳои васлшавї навиштани ҳарфҳои калимаҳо. Бозї: «Ш»ба чї монанд аст? 

Суҳбат аз рўйи расм. Ҳангоми суҳбат тибқи меъёрҳои забони адабї талаффуз кардани 

калимаҳо.  Аз ҳиљоҳо тартиб додани калима ва бурро талаффуз  кардани онҳо.  Машқи васл 

кардани ҳарфҳои калимаҳо.  Ҳарфҳои садонок ва ҳамсадо. Аз рўйи расм ва нақша  навиштани 

калимаҳо. Машқи  руйнавис  кардани  калимаҳо. 
 

Салоҳиятҳо: А.1.1.1. Қоидаҳои одитарини гўш карданро дар доираи маҳдуди вазъиятҳо риоя 
мекунад. 
А.1.1.2. Ахбори шунидаро дар шаклҳои хеле содаи нутқи шифоҳї ва хаттї истифода мебарад. 

А.1.2.1. Дар вазъиятҳои маҳдуд қоидаҳои одитарини сухангўйї (одоби муошират)-ро риоя 

мекунад. 
А.1.3.1. Қоидаҳои одитарини хонданро медонад ва риоя мекунад. 

А.1.4.1. Қоидаҳои одитарини навиштанро тибқи нишондиҳандаҳо риоя мекунад. 
 
Соати якум. 

Мақсади дарс. Хонандагон бояд: 
– овози [ш]-ро бурро талаффуз кунанд; 
– овози [ш]-ро дар аввал, мобайн ва охири калима муайян карда тавонанд; 
– ҳарфи «ш»-ро шиносанд; 
– ҳарфи хурду калон ва чопию дастнависро нишон дода тавонанд; 

– ҳарфи «ш»-ро навишта тавонанд; 

– калимаҳоро ҳиљої хонда тавонанд; 
– ҳарфи «ш»-ро бо ҳарфи дигар васл карда тавонанд; 

– таҳлили овозї карда тавонанд; 

– аз рўйи мазмуни расм ба саволҳо љавоб дода тавонанд. 

     Маводди таълим: китоб, љадвали ҳарфҳо, дафтари машқи хат, ҳарфҳои бурида, оинача, 
қаламҳои ранга, расмҳо  
     Равиши дарс. 

1) Дарсро аз машқи овозї оғоз кунед. Нақли омўзгор:  «Буд, набуд, дар як љангал як ҳайвони 

чусту чолок, далеру нотарс …. гардани вай мўйҳои дароз дорад,….. вайро шоҳи ҳайвонот 

мегўянд,….. бо як љаҳиш ҳайвони аз худ калонро аз пой зада меафтонад….. (сифатҳои 

шерро то ҳамон замоне номбар кардан гиред, ки хонандагон сарфаҳм раванд, ки он шер аст. 
Пас аз дуруст љавоб додани хонанда (гон)  бошиддат такрор кунед) Шшшер буд. Шшшер 

шшшоҳи ҳайвонот буд. Рўзе мор аз назди шшшер фашшосзанон …  шшшш карда мегузашт. 

Шшшер ба мор гуфт: 
Эй мор, чаро ин қадар ш-шш-шшш мекунї?»  

– Саволу љавоб. Канї, бачаҳо имрўз мо кадом овозро меомўзем? 

– Овози [ш]-ро. 
– О-фа-рин! 

2) Омўзондани тарзи талаффузи овози [ш]. Диққати хонандагонро ҳангоми  талаффузи овози 

[ш] ба ҳолати забон, лабҳо ва дандонҳо љалб кунед. Машқи талаффузи овози [ш]-ро аввал 
якљоя, баъд инфиродї иљро кунед. Људо кардани овози [ш] аз аввал, мобайн ва охири 

калима. Биёед, калимаҳоеро мегўем, ки: 

– дар аввал овози [ш] доранд: шодї, шакар, шўрбо, шир,… 
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– дар мобайн [ш] доранд: дашт, тамошо, нишолло, ... 

– дар охир [ш] доранд: ош, мош, муш, гўш … 

3) Шиносої бо ҳарфи «ш». Ҳарфҳои  хурду калон, чопї ва дастнависро аз ҳарфҳои алоҳида ба 

тахтаи синф овезон карда, мувофиқати онҳоро нишон диҳед. Намуна:  
 
 
 
4) Машқи навиштани ҳарфи «ш»-и хурд дар дафтар. Аввал дар тахтаи синф мувофиқи тартиби 

навишти унсурҳо ҳарфи «ш»-ро нишон диҳед. Дар фазо машқи ҳарфи «ш»-ро нишон диҳед. 
Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки мувофиқи тартиби нишондода дар дафтари машқи хат 

навиштани «ш»-ро машқ кунанд. Назди хонандагон рафта, тарзи нишасту навишти онҳоро 
назорат кунед. 

5) Дастоварди хонандагонро бо имову ишора, сухан ва кафкўбї қадр кунед. 

6) Лаҳзаи дамгирї 

7) Машқи хониши ҳиљоии калимаҳо. Тарзи хониши ҳиљоиро нишон диҳед (хонандагон хат 
мебаранд): 

шшшооо-ннна, ооошшш-ннно, ааа-ннна, шшшаааш, мммооош.  
  

8) Инфиродї ва якљоя хонданро машқ кунонед. Ҳар як хонанда ҳарфҳоро нишон дода 
мехонад: 

шшшооо-ннна, ооошшш-ннно, ааа-ннна, шшшаааш, мммооош.  
9) Машқи васл кардани  ҳарфи «ш» ба ҳарфи «о». Тартиби васлшавии ҳарфи «ш»-ро бо ҳарфи 

«о» фаҳмонда, дар тахтаи синф нишон диҳед. 

10) Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки мувофиқи тартиби нишондода дар дафтари машқи хат 
ҳарфи «ш»-ро ба ҳарфи «о» васл карда нависанд. 

11) Назди хонандагон рафта, тарзи васлкунии онҳоро назорат кунед ва ёрї расонед. 

12) Суҳбат аз рўйи расмҳо. Намунаи суҳбат: 

 
– Шумо дар расм чиро мебинед? 
– Мо дар расм шонаро мебинем. 
– Шона барои чї даркор аст? 

– Шона барои ҳамвор кардани мўйи сар 

даркор аст. 
– Шона аз чї сохта мешавад? 

– Шона аз чўб, оҳан ва пластмасса 

сохта мешавад. 
– Шона ба кадом ҳарф монанд аст? 

– Шона ба ҳарфи «ш» монанд аст. 
– Биёед, калимаи шонаро ба ҳиљоҳо људо 

мекунем: 
– Шо-на. 
– Дар расми дигар чиро мебинед? 
– Шутурро мебинем. 

– Дар бораи шутур чї медонед? 
– Шутур ҳайвони боркаш аст, дар 

биёбонҳо (љойҳои беоб) зиндагї 

мекунад, хўрокаш хор аст. 

– Дар пушташ чї дорад? 

– Шутур дар пушташ кўҳон дорад. 

– Кўҳони пушташ ба чї монанд аст? 

– Кўҳони пушташ ба ҳарфи «ш» монанд 

аст. 
– Биёед, калимаи шутурро ба ҳиљоҳо 

људо мекунем: 
– Шу-тур.

 
13) Калимаи “шона”-ро таҳлили овозї кунед. 
14) Заҳмати хонандагонро  қадр  кунед. Онҳоро барои дамгирии фаъол ба берун бароред.  

 
Соати дуюм 

Мақсади дарс. Хонандагон бояд: 
– љумлаҳои хурдро ҳиљої хонда тавонанд; 

– ҳарфҳои садоноку ҳамсадоро муайян карда тавонанд; 
– калимаҳоро бо риояи қоидаҳои васлшавї навишта тавонанд; 

– доир ба ҳарфи «ш» шеъру тезгўякҳоро аз ёд гуфта тавонанд; 

– аз рўйи нақша љумла сохта тавонанд. 

     Маводди таълим: китоб, љадвали ҳарфҳо, дафтари машқи хат, ҳарфҳои бурида, оинача, 

қаламҳои ранга, расмҳо  

Ɯɯ Ш

ш

ш 



68 

 

Равиши дарс 

1) Машқи мустаҳкам намудани овоз ва ҳарфи «ш». Аз хонандагон хоҳиш кунед: Ҳарферо 
нишон диҳанд, ки  [ррр], ҳарферо нишон диҳанд,ки  [ммм], ҳарферо нишон диҳанд, ки [ннн], 

ҳарферо нишон диҳанд, ки  [ааа]  хонда шавад. 

2) Танҳо ба фаъолон такя накунед. Бештар онҳоеро пурсед, ки аз рўйи мушоҳидаҳои шумо дар 

шинохтани ҳарф душворї мекашанд. 

3) Машқи хониши љумлаҳо. Омўзгор (шонаро нишон  дода): Ааа-ннна шшшоооо-ннна. 

Омўзгор (рақами шаш ва шонаро нишон дода): Канї, бачаҳо,  чанд шона? Хонандагон: – 

Шаш шона.  Ооошшш-ннно, ммма, шшшооо-ннна. Машқи хониши калимаҳои омўхташуда: 

Ааа-нннооор, нннооон, рррааа-ммма. Хонандагон аввал якљоя, баъд бонавбат ҳарфҳоро 
нишон дода мехонанд, дигарон хат мебаранд.   

4) Лаҳзаи дамгирї.  Машқи гуфтани тезгўякҳо бо ҳарфи «ш»: 

Шариф шашто шамъ афрўхт. Шашто шамъи Шариф сўхт. 

 
Аз дур омад ҳаш-ҳаш, 
Найзачаҳояш шасту шаш 

5) Муайян кардани ҳарфҳои садоноку ҳамсадо. Машқи мувофиқ гузоштани ҳарфҳои садоноку 
ҳамсадо ба доирачаҳои сабзу сурх. 

6)  Машқи навиштани  калимаи «шона» бо риояи қоидаҳои васлшавї. Тартиби васлшавии 

ҳарфҳоро фаҳмонда, тарзи навишти калимаи «шона»-ро дар тахтаи синф нишон диҳед. Аз 
хонандагон хоҳиш кунед, ки мувофиқи тартиби нишондода дар дафтари машқи хат 

калимаи «шона»-ро  нависанд. Назди хонандагон рафта, тарзи васлкунии ҳарфҳои калимаи 
«шона»-ро назорат кунед ва ёрї расонед. 

7) Суҳбат аз рўйи расм. Намунаи саволу љавоб: 

– Дар расм киро мебинед? 
– Дар расм духтаракро мебинем. 
– Вай  чї кор мекунад?   

– Духтарак мўйи сарашро шона мекунад. 

– Вай ба чї нигоҳ карда мўйи сарашро шона мекунад? 

– Ба ойина нигоҳ карда мўйи сарашро шона мекунад. 

– Дар назди оина боз чиҳо ҳаст? 
– Дар назди оина шампун, крем ҳаст. 
– Шампун барои чї даркор аст? 

– Шампун барои шустан ва маҳин кардани мўй. 

– Крем барои чї даркор аст? 

– Крем барои муҳофизат кардани пўсти рўй ва дастон даркор аст. 

– Дар оина чанд акси духтарро мебинед? 
– Дар оина се акси духтарро мебинем. 
– Ба фикри шумо, чаро се аксро мебинем? 
– Барои он се аксро мебинем, ки оина сеқабата аст. 

– Шумо ҳам ҳар пагоҳ пеш аз мактаб мўйи сари худро шона мекунед? 

– Бале. Мо ҳам пеш аз омадан ба мактаб мўйи сарамонро шона мекунем.  

– Ба шумо кї ёрї мерасонад? 
– Модарам. Ба ман хоҳари калониам (љавобҳо метавонанд гуногун бошанд) 

8) Аз рўйи нақша љумласозиро машқ кунед. 

9) Аз ёд кардани шеър дар васфи «Ш» (аз баёни омўзгор): 

Ш – шонаи шамшодист, 
Ш – нишонест аз шодї. 
Ш – набошад дониш нест, 
Шавқу хушу хониш нест. 
Ш – ҳар киро хуш ояд, 

Шояд дилро кушояд.       А. Баҳорї 
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         Арзёбї. Дар раванди дарс фаъолияти таълимии хонандагонро мушоҳида намуда, дараљаи ба 

мақсад ноил гаштани онҳоро муайян кунед.  Доир ба арзёбии дониш, малака ва маҳорати 

хонандагон нигаред ба дарсҳои 3-4-уми давраи Алифбо  
Соати сеюм  

Мақсади дарс. Хонандагон бояд: 
– ҳарфи «Ш»-ро шиносанд; 
– ҳарфи хурду калон ва чопию дастнависро нишон дода тавонанд; 

– ҳарфи «Ш»-ро навишта тавонанд; 
– калимаҳоро ҳиљої хонда тавонанд; 

– ҳарфи «Ш»-ро бо ҳарфи дигар васл карда тавонанд; 

– калимаҳоро бо риояи қоидаҳои васлшавї нависанд; 

– аз рўйи расм ба саволҳо љавоб дода тавонанд.  

Равиши дарс 

1) Мустаҳкамкунии овоз ва ҳарфҳои омўхта. Ҳарфҳои А, О, Л, М, Н, Р, Ш-ро нишон диҳед. 

Хонандагон овози ин ҳарфҳоро талаффуз мекунанд.  

2) Машқи хондани калимаҳо 

– Омўзгор мехонад, хонандагон бодиққат гўш мекунанд ва хат мебаранд. Сипас якљоя ва 

бонавбат мехонанд: 
[лллооо-ллла], [лллооо-ннна], [рррааа-ммма], [ооошшш-ннно], [аааннн-ооор], [мммооош]  

  
3) Машқи навиштани ҳарфи «Ш»-и калон 

Тавсия: 
– Аввал дар тахтаи синф мувофиқи тартиби навишти унсурҳо ҳарфи «Ш»-ро нишон диҳед. 

Аз сатри хурд боло навиштани қисми ҳарфро таъкид кунед. 

– Дар фазо ҳаракати ҳарфи «Ш»-ро нишон диҳед. 
– Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки мувофиқи тартиби нишондода дар дафтар (дафтари 

машқи хат) навиштани «Ш»-ро машқ кунанд. 
– Тарзи навишти хонандагонро назорат кунед ва ёрї расонед.    

– Дастоварди хонандагонро бо имову ишора, сухан ва кафкўбї қадр кунед. 

4) Лаҳзаи дамгирї 

5) Саволу љавоб аз рўйи расми «Шоҳмот» 

6) Машқи васл кардани  ҳарфи «ш»  
– Тартиби васлшавии ҳарфи «о»-ро бо ҳарфи «ш» фаҳмонда, дар тахтаи синф нишон 

диҳед.    

– Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки мувофиқи тартиби нишондода дар дафтари машқи хат 
ҳарфи «о»-ро ба ҳарфи «ш» васл кунанд ва калимаи ҳосилшударо хонанд. 

– Тарзи васлкунии онҳоро назорат кунед ва ёрї расонед.   
  
Соати чорум 

Мақсади дарс. Хонандагон бояд: 
– љумлаҳоро ҳиљої хонда тавонанд; 
– аз ҳарфҳои пароканда калима тартиб дода, хонда тавонанд;   

– калимаҳоро бо риояи қоидаҳои васлшавї навишта тавонанд; 

– аз ҳиљоҳои пароканда калима тартиб дода, хонда тавонанд;   
– доир ба ҳарфи «ш» саволу љавоб карда тавонанд; 

– шеъру суруд ва тезгўякҳоро аз ёд гуфта тавонанд; 

     Маводди таълим: китоб, љадвали ҳарфҳо, дафтари машқи хат, ҳарфҳои бурида, оинача, 

қаламҳои ранга, расмҳо, ресмон (ришта), пластилин, чўбчаҳо, тугмачаҳо, тасмачаҳои коғазї 
(картонї) 
Равиши дарс 

1) Машқи хондани љумлаҳо 

Омўзгор мехонад, хонандагон бодиққат гўш мекунанд, якљоя ва бонавбат инфиродї 

мехонанд: 
a. [лллооо-ллла/ ааа-ннна/ лллооо-ннна//] [ааа-нннооор/ мммааа-ннна/ ааа-

нннооор//]. [ооошшш-ннно/ ммма мммооош//]. /-исти кўтоҳ, //-исти дароз. 
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2) Бозї: «Кї тезтар калима месозад?». Хонандагон дунафарї аз ҳарфҳои пароканда 

калимаҳо месозанд. 
– О, Л, А, Л 
– Н, О, Р, А 
– Ш, О Н, О 
– М, А, Р, А  

3) Машқи рўйнавис кардани калимаҳо 

– Тартиби васлшавии ҳарфҳоро фаҳмонда, тарзи навишти калимаи «мош»-ро дар тахтаи 

синф нишон диҳед. 
– Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки мувофиқи тартиби нишондода дар дафтари машқи хат аз 

рўйи намуна  нависанд ва хонанд  

4) Бозї: «Кї тезтар калима месозад?». Хонандагон дунафарї аз ҳиљоҳои пароканда 

калимаҳо месозанд. 
ШО НО 
РА ЛА 
ЛО МА 
ОШ НА 

5) Машқи «Саволаку љавобак»  
 Бо хонандагон саволу љавоб кунед: 

– Мўятонро чї ба тартиб меандозад?  – (шона) 

– Шоҳи ҳайвонот кадом аст? – (шер) 
– Он чист, ки бе дасту по дарвозаро мекушояд? – (шамол) 
– Кадом ҳашароти зебо болои гулҳо парвоз мекунад? – (шапарак) 

Калимаҳоро аввал аз рост ба чап ва аз чап ба рост хонед: шом, ном, ром. 

6) Бозї: ҳарфи «Ш» месозем.  Ба хонандагон вазифа диҳед, ки аз чўбчаҳо, пластилин ва 
тасмачаҳои коғазї ҳарфи Ш созанд Бо ресмон Ш-и хурди дастнавис созанд. (Нигаред ба 

намунаҳои замима) 

7) Аз ёд гуфтани шеъру суруд ва тезгўякҳо дар бораи ҳарфи «ш». 

          Арзёбї. Дар раванди дарс фаъолияти таълимии хонандагонро мушоҳида  намуда, дараљаи 

ба мақсад ноил гаштани онҳоро муайян кунед.  Доир ба арзёбии дониш, малака ва маҳорати 

хонандагон нигаред ба дарсҳои 3-4-уми давраи Алифбо  

Дарсҳои 23-26. Овоз ва ҳарфи  Хх -4 соат 

     Барнома. Мустаҳкамкунии овозу ҳарфҳои омўхта. Машқи овозї. Мушоҳидаи тарзи 

талаффузи овози [х]. Талаффузи овози [х]. Људо кардани овози [х] аз аввал, мобайн ва охири 
калимаҳо. Нишон додани ҳарфҳои  хурду калони чопї ва дастнавис. Хониши ҳиљої. Нишон 

додани тарзи навишти ҳарфи «х». Машқи навиштани ҳарфи «х»-и хурду калон. Машқи васл 
кардани ҳарфи «х» ба ҳарфҳои дигар. Хониши ҳиљоии калимаҳо ва љумлаҳо. Бо риояи қоидаҳои 

васлшавї навиштани калимаҳо. Ҳарфҳоро иваз карда, калимаи нав сохтан. Машқи якљоя 

хондан. Машқи навиштани  ҳарфи «Х».  Аз рўйи расм ва нақша навиштани калимаҳо. Бозї: «х»-

ро аз чї сохтан мумкин аст? Суҳбат аз рўйи расми афсона. Ҳангоми суҳбат тибқи меъёрҳои 

забони адабї талаффуз кардани калимаҳо. Машқи рўйнавис кардани љумла. Ҳарфи калон дар 

аввали љумла. Аломати нуқта дар охири љумла. 
 

Салоҳиятҳо: А.1.1.1. Қоидаҳои одитарини гўш карданро дар доираи маҳдуди вазъиятҳо  риоя 

мекунад. 
А.1.1.2. Ахбори шунидаро дар шаклҳои хеле содаи нутқи шифоҳї ва хаттї истифода мебарад. 

А.1.2.1. Дар вазъиятҳои маҳдуд қоидаҳои одитарини сухангўйї (одоби муошират)-ро риоя 

мекунад. 
А.1.3.1. Қоидаҳои одитарини хонданро медонад ва риоя мекунад. 

А.1.4.1. Қоидаҳои одитарини навиштанро тибқи нишондиҳандаҳо риоя мекунад. 
 
Соати якум. 

Мақсади дарс. Хонандагон бояд: 
– овози [х]-ро бурро талаффуз карда тавонанд; 
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– овози [х]-ро дар аввал, мобайн ва охири калима муайян карда тавонанд; 
– ҳарфи «х»-ро шиносанд; 
– ҳарфи хурду калон ва чопию дастнависро нишон дода тавонанд; 

– ҳарфи «х»-ро навишта тавонанд; 

– калимаҳоро ҳиљої хонда тавонанд; 
– калимаро таҳлили овозї карда тавонанд; 

– ҳарфи «х»-ро бо ҳарфи дигар васл карда тавонанд; 

– хусусиятҳои харгўшро номбар карда тавонанд. 

     Маводди таълим: китоб, љадвали ҳарфҳо, дафтари машқи хат, ҳарфҳои бурида, оинача, 
қаламҳои ранга, расмҳо  
Равиши дарс 
1) Дарсро аз машқи овозї оғоз кунед. 

– Дар бораи харгўш нақл кунед. Овози [х]-ро мад кашида талаффуз кунед. 

Рўзе хххаргўш ҳамсояи хххирс шуд. Хххаргўш хххона сохххт. Хххаргўш хххонаро аз хххас 

сохххт. Хххирс хххоб кард. Хххирс дар хххоб хххур-хххур кард. Хххонаи хххаргўш чаппа шуд. 

Хххаргўш хххафа шуд. Хххирс бахххшиш пурсид. Барои хххаргўш аз нав хххона соххт. 

Хххаргўш хххурсанд шуд. 

2) Омўзондани тарзи талаффузи овози [х] 

– (Як хонанда назди тахтаи синф баромада овози [х]-ро бурро талаффуз мекунад). 
Ҳангоми талаффузи овози [х] диққати хонандагонро ба ҳолати бехи забон ва ком љалб 
кунед.  

– Машқи талаффузи овози [х]-ро аввал якљоя, баъд инфиродї иљро кунед. 
– Људо кардани овози [х] аз аввал, мобайн ва охири калима. 

 Биёед, калимаҳоеро мегўем, ки: 

– дар аввал овози [х]: хона, харгўш, харбуза,….. 

– дар мобайн [х]: дарахт, тахта, пахта, ……….  
– дар охир [х]: шох, Фаррух, нах ……. доранд. 

3) Шиносої бо ҳарфи «х»   

      Ҳарфҳои хурду калон, чопї ва дастнависро аз ҳарфҳои алоҳида ба тахтаи синф овезон карда, 
мувофиқати онҳоро нишон диҳед. 

4) Машқи навиштани ҳарфи «х»-и хурд дар дафтар  
Тавсия: 

– Аввал дар тахтаи синф мувофиқи тартиби навишти унсурҳо ҳарфи «х»-ро нишон диҳед. 
– Дар фазо ҳаракати ҳарфи «х»-ро нишон диҳед. 

– Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки мувофиқи тартиби нишондода дар дафтари машқи хат 
навиштани «х»-ро машқ кунанд. 

– Назди хонандагон рафта, тарзи навишти онҳоро назорат кунед, ёрї расонед.  

5) Лаҳзаи дамгирї  

     Тавсия: Ба мазмуни афсонаи “Хонаи харгўш” баргардед. Рафтори хирсро муҳокима кунед. 

Гўед, ки хирс гуноҳ  кард ва бахшиш пурсид. Мабодо, шумо ҳам, тасодуфан, ба нафаре зарар 

расондед, ё касеро ранљондед, аз вай чї мепурсед? Хонандагон бояд гўянд, ки бахшиш 

мепурсем. Тарзи бахшиш пурсиданро машқ кунед. 

6) Машқи хониши ҳиљоии калимаҳо 
– Тарзи хониши ҳиљоиро машқ кунед. Хонандагон якљоя ва инфиродї мехонанд: 

хххооо-ннна, хххооо-ллла, хххоон, хххооом, хххооол, хххооор   
7) Машқи васл кардани  ҳарфи «х» ба ҳарфи «о»   

– Тарзи васлшавии ҳарфи «х»-ро бо ҳарфи «о» фаҳмонда, дар тахтаи синф нишон диҳед.  
– Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки мувофиқи тартиби нишондода дар дафтари машқи хат  

ҳарфи «х»-ро ба ҳарфи «о» васл карда нависанд. 

– Назди хонандагон рафта, тарзи васлкунии онҳоро назорат кунед ва ёрї расонед.   

8) Суҳбат аз рўйи расми харгўш. Дар бораи харгўш маълумоти мухтасар диҳед. 

9) Калимаи “хона”-ро таҳлили овозї кунед. 
10) Дарсро љамъбаст намуда, заҳмати хонандагонро қадр кунед. Онҳоро барои дамгирии тарзи 

фаъол ба берун бароред.  
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Соати дуюм 

Мақсади дарс. Хонандагон бояд: 

 љумлаҳоро хонда тавонанд; 

 ҳарфҳои садоноку ҳамсадоро муайян карда тавонанд; 

 суханони худро дар нақшофарї иљро карда тавонанд; 

 калимаҳоро бо риояи қоидаҳои васлшавї навишта тавонанд; 

 аз рўйи нақли шунида ба саволҳо љавоб дода тавонанд; 

 аз рўйи мазмуни расм љумла сохта тавонанд; 

 доир ба ҳарфи «х» шеъру суруд ва тезгўякҳоро аз ёд гуфта тавонанд; 

     Маводди таълим: китоб, љадвали ҳарфҳо, дафтари машқи хат, ҳарфҳои бурида, оинача, 

қаламҳои ранга, расмҳо  
Равиши дарс 

1) Машқи мустаҳкам намудани овоз ва ҳарфи «х» 
Аз хонандагон хоҳиш кунед:  

– ҳарферо нишон диҳанд, ки [ррр],  
– ҳарферо нишон диҳанд, ки [ммм],  

– ҳарферо нишон диҳанд, ки  [ннн],  

– ҳарферо нишон диҳанд, ки [ааа],  
– ҳарферо нишон диҳанд, ки [шшш],  

– ҳарферо нишон диҳанд, ки [ххх] хонда шавад.  
Тавсия: 

     Бештар онҳоеро пурсед, ки аз рўйи мушоҳидаҳои шумо дар шинохтани ҳарф душворї 

мекашанд. 
 
2) Машқи хониши љумлаҳо 

     Љумлаҳои саҳ.ифаи  45-и китоби «Алифбо»-ро хонед. Хонандагон аввал якљоя, баъд 

бонавбат ҳарфҳоро нишон дода мехонанд, дигарон хат мебаранд.   
3) Бозї: «Маро бо худ мегиред?»  Хонандагон ба чор гурўҳи сенафарї тақсим мешаванд ва  

нақшофарї мекунанд.  
Гурўҳи якум:  «Х» , «О» ва «Р» 

Гурўҳи дуюм: «Х» , «О» ва «М»  

Гурўҳи сеюм:  «Х» , «О» ва «Н» 
Гурўҳи чорум:  «Х» , «О» ва «Л» 

Шарти бозї: «Х» ва «О» ду нафар дўст буданд. Онҳо, барои он ки калима шаванд, як нафари 

дигарро мекобанд. Нафари сеюм- «Р» меояд ва мепурсад: 

 – Маро бо худ мегиред? Мегирем, барои чї нагирем? – мегўянд «Х» ва «О» ва мешаванд «Хор»,  

Ба бачаҳо мурољиат карда мегўянд, ки моро хонед. 

Ба ҳамин тартиб, се гурўҳи дигар баромад карда, калимаҳои “хом”, “хон”, “хол” ҳосил 
мекунанд ва мехонанд.  

Фаъолияти гурўҳҳо арзёбї мешавад. 

Тавсия: Гурўҳҳоро бо ҳам муқоиса накунед. Як гурўҳро аз гурўҳи дигар беҳтар наҳисобед. 

Љиҳатҳои мусбати кори ҳар як гурўҳро қайд кунед ва таъриф намоед. 

4) Муайян кардани ҳарфҳои садоноку ҳамсадо 
Машқи мувофиқ гузоштани ҳарфҳои садоноку ҳамсадо бо доирачаҳои сабзу сурх. 

5)  Машқи навиштани  калимаи «хона» бо риояи қоидаҳои васлшавї 

 Тартиби васлшавии ҳарфҳоро фаҳмонда, тарзи навишти калимаи «хона»-ро дар тахтаи 
синф нишон диҳед.  

 Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки мувофиқи тартиби нишондода дар дафтари машқи хат 
калимаи «хона»-ро  нависанд. 

 Назди хонандагон рафта, тарзи васлкунии ҳарфҳои калимаи «хона»-ро назорат кунед ва 
ёрї расонед. 

6) Суҳбат аз рўйи расм. 

Мазмуни расмро аз рўйи афсонаи «Хар ва хурўс» ҳикоя кунед.  

 Аз рўйи мазмуни афсона бо хонандагон саволу љавоб ташкил намоед. 
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7) Аз рўйи мазмуни расм ва нақша машқи љумласозї гузаронед. 

8) Аз ёд кардани шеър дар васфи «Хх» (аз баёни омўзгор): 

        Арзёбї. Дар раванди дарс фаъолияти таълимии хонандагонро мушоҳида намуда, дараљаи ба 

мақсад  ноил гаштани онҳоро муайян кунед.  Доир ба арзёбии дониш, малака ва маҳорати 

хонандагон нигаред ба дарсҳои 3-4-уми давраи Алифбо  
 
Соати сеюм  
Мақсади дарс. Хонандагон бояд: 

 ҳарфи «Х»-ро шиносанд; 

 ҳарфи хурду калон ва чопию дастнависро нишон дода тавонанд; 

 ҳарфи «Х»-ро навишта тавонанд; 

 калимаҳоро ҳиљої хонда тавонанд; 

 ҳарфи «Х»-ро бо ҳарфи дигар васл карда тавонанд; 

 калимаҳоро бо риояи қоидаҳои васлшавї нависанд. 

     Маводди таълим: китоб, љадвали ҳарфҳо, дафтари машқи хат, ҳарфҳои бурида, оинача, 

қаламҳои ранга, расмҳо  
Равиши дарс 

1) Мустаҳкамкунии овоз ва ҳарфҳои омўхта. Ҳарфҳои А, О, Л, М, Н, Р, Ш, Х-ро  нишон 

диҳед. Хонандагон овози ин ҳарфҳоро талаффуз мекунанд.  

2) Машқи якљоя хондани ҳиљоҳо (саҳ. 46) 
3) Машқи навиштани ҳарфи «Х»-и калон 

Тавсия: 

  Аввал дар тахтаи синф мувофиқи тартиби навишти унсурҳо ҳарфи «Х»-ро нишон диҳед. 

Аз сатри хурд боло навиштани қисми ҳарфро таъкид кунед. 

 Дар фазо ҳаракати ҳарфи «Х»-ро нишон диҳед. 

 Аз хонандагон  хоҳиш кунед, ки мувофиқи тартиби нишондода дар дафтари машқи хат 
навиштани «Х»-ро машқ кунанд. 

4) Машқи хондани калимаҳо 

 Омўзгор мехонад, хонандагон бодиққат гўш мекунанд, хат мебаранд ва такрор 

менамоянд: 
хххооо-ллла, нннооо-ммма, хххооон, хххооо-ннно, хххооол, нннооо-мммааа-рррооо  
5) Лаҳзаи дамгирї 

6) Машқи васл кардани  ҳарфи «Х»  

 Тарзи васлшавии ҳарфи «Х»-ро бо ҳарфи «х» фаҳмонда, дар тахтаи синф нишон диҳед.   

 Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки мувофиқи тартиби нишондода дар дафтари машқи хат 

ҳарфи «Х»-ро ба ҳарфи «х» васл карда нависанд.  
 
Соати чорум 

Мақсади дарс. Хонандагон бояд: 

 тарзи хондани омўзгорро бодиққат гўш карда, доир ба мазмуни матн ба саволҳо љавоб дода 

тавонанд; 

 љумлаҳои матнро хонда, доир ба мазмуни он ба саволҳо љавоб диҳанд; 

 љумларо рўйнавис карда тавонанд; 

 аввали љумларо нишон дода тавонанд; 

 бо ҳарфи калон навиштани аввали љумларо гўянд; 

 дар охири љумла гузоштани аломати нуқтаро донанд; 

 ҳангоми навштани љумла масофаи байни калимаҳоро риоя кунанд;  

 доир ба ҳарфи «х» саволу љавоб карда тавонанд; 

 шеъру суруд ва тезгўякҳоро аз ёд гуфта тавонанд; 

 
     Маводди таълим: китоб, љадвали ҳарфҳо, дафтари машқи хат, ҳарфҳои бурида, оинача, 

қаламҳои ранга, расмҳо, ресмон (ришта), пластилин, чўбчаҳо, тугмачаҳо, тасмачаҳои коғазї 
(картонї) 
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Равиши дарс 

      Дар ин дарс малакаи хондан ва саволу љавоб аз рўйи мазмуни матн ба роҳ монда мешавад. 

Ин оғози хондан ба мақсади дарки маънї мебошад. 
1) Саволу љавоб 

2) Хондани матни “Нома”. Қабл аз хониши матн аз рўйи расм суҳбат гузаронед.  

 Матни “Нома”-ро хонед. Дар љараёни хондан калимаҳои якҳиљодорро яклухт талаффуз 

кунед. Калимаҳои дуҳиљодорро ҳиљої бурро хонед. Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки 

тарзи хониши шуморо бодиққат гўш карда хат баранд. 

 Бори дуюм матнро љумла ба љумла хонед. Мазмунашро бо расм алоқаманд намуда,  нақл 
кунед. 

 Хонандагон матнро якнафарї мехонанд. Доир ба мазмуни расм ва матн савол диҳед. 
Намунаи саволу љавоб:  
Хонандаи якум. Љумлаи якумро мехонад. 
Духтарак чї гуфт? 
Духтарак гуфт, ки хола, ма нома....... 

3) Машқи рўйнавис кардани калимаи “Хол” ва љумла.  

 Пас аз навиштани љумла баробари қоидаҳои васлшавии ҳарфҳо дар бораи љумла 
маълумот диҳед. Бо ҳарфи калон навиштани аввали љумла  ва дар охири он гузоштани 

нуқтаро шарҳ диҳед. Дар бораи масофаи байни калимаҳои љумла низ гўед ва онро дар 

љумлаи навиштаатон нишон диҳед. Таъкид кунед, ки масофаи байни калимаҳо бояд ба 

андозаи як ҳарф бошад.  

 Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки мувофиқи тартиби нишондода дар дафтари машқи хат аз 

рўйи намуна љумларо рўйнавис кунанд ва хонанд.  

 Назди хонандагон рафта, риояи қоидаҳои дар боло зикршударо назорат кунед. Ба 
хонандагон ёрї расонед.   

4)  Бозї: ҳарфи «Х» месозем. Ба хонандагон вазифа диҳед, ки аз чўбчаҳо, пластилин ва 
тасмачаҳои коғазї ҳарфи Х созанд Бо ресмон Х-и хурди дастнавис созанд. (Нигаред ба 

намунаҳои замима) 

5) Аз ёд гуфтани шеъру суруд ва тезгўяку чистонҳо дар бораи ҳарфи «х». 

           Арзёбї. Дар раванди дарс фаъолияти таълимии хонандагонро мушоҳида намуда, дараљаи 

ба мақсад ноил гаштани онҳоро муайян кунед.  Доир ба арзёбии дониш, малака ва маҳорати 

хонандагон нигаред ба дарсҳои 3-4-уми давраи Алифбо  
 

Дарсҳои 27-30. Овоз ва ҳарфи Уу - 4 соат 

     Барнома. Мустаҳкамкунии овозу ҳарфҳои омўхта. Машқи овозї. Мушоҳидаи тарзи 

талаффузи овози [у]. Талаффузи овози [у]. Људо кардани овози [у] аз аввал, мобайн ва охири 
калимаҳо. Нишон додани ҳарфҳои хурду калони чопї ва дастнавис. Муқоисаи онҳо. Хониши 
ҳиљої. Нишон додани тарзи навишти ҳарфи «у». Машқи навиштани ҳарфи «у»-и хурду калон. 

Машқи васл кардани ҳарфҳои калима. Хониши ҳиљоии калима ва љумлаҳо.  Садонокҳои о, а, у. 

Бо риояи қоидаҳои васлшавї навиштани калимаҳо. Саволу љавоб  аз рўйи расм. Ҳангоми 

саволу љавоб риоя кардани меъёрҳои забони адабї. Машқи васл кардани ҳарфҳои калима. Аз 
ҳиљоҳо  тартиб додани калимаҳо ва бурро хондани онҳо.  Машқи навиштани ҳарфи «У». 

Хониши ҳиљої. Машқи рўйнавис кардани номи одамон. Бозї: «У» ба чї монанд аст? Машқи 

руйнавис кардани љумла. Ҳарфи калон дар аввали љумла. Аломати нуқта дар охири он. 
 
Салоҳиятҳо: А.1.1.1. Қоидаҳои одитарини гўш карданро дар доираи маҳдуди вазъиятҳо  риоя 
мекунад. 
А.1.1.2. Ахбори шунидаро дар шаклҳои хеле содаи нутқи шифоҳї ва хаттї истифода мебарад. 

А.1.2.1. Дар вазъиятҳои маҳдуд қоидаҳои одитарини сухангўйї (одоби муошират)-ро риоя 

мекунад. 
А.1.3.1. Қоидаҳои одитарини хонданро медонад ва риоя мекунад. 

А.1.4.1. Қоидаҳои одитарини навиштанро тибқи нишондиҳандаҳо риоя мекунад. 
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Соати якум. 

Мақсади дарс. Хонандагон бояд: 

 овози [у]-ро бурро талаффуз карда тавонанд; 

 овози [у]-ро дар аввал, мобайн ва охири калима муайян карда тавонанд; 

 ҳарфи «у»-ро шиносанд; 

 ҳарфи хурду калон ва чопию дастнависро нишон дода тавонанд; 

 ҳарфи «у»-ро навишта тавонанд; 

 калимаҳоро ҳиљої хонда тавонанд; 

 ҳарфи «у»-ро бо ҳарфи дигар васл карда тавонанд; 

 дар бораи усто ба саволҳо љавоб диҳанд. 
 
     Маводди таълим: китоб, љадвали ҳарфҳо, дафтари машқи хат, ҳарфҳои бурида, оинача, 

қаламҳои ранга, расмҳо  
     Равиши дарс. 
1) Дарсро аз машқи овозї оғоз кунед. 

 Дар бораи гург як ҳикоя карда, уллос кашидани онро возеҳу равшан нишон диҳед. Дар 

дигар калимаҳои у-дошта низ овози [у]-ро мад кашида, талаффуз кунед. 

2) Омўзондани тарзи талаффузи овози [у] 

   Диққати хонандагонро ҳангоми  талаффузи овози [у] ба ҳолати лабҳо љалб кунед.  

 Машқи талаффузи овози [у]-ро аввал якљоя, баъд инфиродї ба роҳ монед. 

 Људо кардани овози [у] аз аввал, мобайн ва охири калима. 

Биёед, калимаҳоеро мегўем, ки: 

 дар аввал овози [у]: уқоб, Убайд, уф,….. 

 дар мобайн [у]: дарахт, дуд, буд, шуд, ……….  

 дар охир [у]: дору, зону, каду ……. доранд. 
3) Шиносої бо ҳарфи «у»   

Ҳарфҳои хурду калон, чопї ва дастнависро аз ҳарфҳои алоҳида ба тахтаи синф овезон карда, 

мувофиқати онҳоро нишон диҳед. 
  
4) Машқи навиштани ҳарфи «у»-и хурд дар дафтар  

Тавсия: 

 Аввал дар тахтаи синф мувофиқи тартиби навишти унсурҳо навиштани ҳарфи «у»-ро 

нишон диҳед.    

 Машқи ҳарфи «у»-ро  дар фазо нишон диҳед. 

 Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки мувофиқи тартиби нишондода дар дафтари машқи хат 

ҳарфи «у»-ро машқ кунанд. 

 Назди хонандагон рафта, тарзи навишти онҳоро назорат кунед ва ёрї расонед.  

5) Машқи хониши ҳиљоиро машқ кунед: 
Ууу-мммааар, ооо-лллу, хххооом, Нннуур, хххуууррр-мммо   

  Хонандагон якљоя мехонанд: 
Ууу-мммааар, ооо-лллу, хххооом, Нннуур, хххуууррр-мммо   

 Ҳар як хонанда ҳарфҳоро нишон дода мехонад: 
Ууу-мммааар, ооо-лллу, хххооом, Нннуур, хххуууррр-мммо   

6) Машқи васл кардани  ҳарфи «у»  дар калима   

 Тарзи васлшавии ҳарфи «у»-ро бо ҳарфи «р» фаҳмонда, нишон диҳед.    

 Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки мувофиқи тартиби нишондода дар дафтари машқи хат 
калимаи «хур-мо»-ро нависанд.  

7) Суҳбат аз рўйи расми “Усто”. Дар бораи Усто ва кори ў саволу љавоб кунед.  

8) Калимаи “уқоб”-ро таҳлили овозї кунед. 

9) Заҳмати хонандагонро қадр кунед. Онҳоро барои дамгирии фаъол ба берун бароред.  
  
Соати дуюм 

Мақсади дарс. Хонандагон бояд: 

 аз рўйи нақли шунида ба саволҳо љавоб дода тавонанд; 

 матни хурдро ҳиљої хонда тавонанд; 
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 ҳарфҳои садоноку ҳамсадоро муайян карда тавонанд; 

 калимаҳоро бо риояи қоидаҳои васлшавї навишта тавонанд; 

 бо ҳарфи калон навиштани ҳарфи аввали номи одамонро гуфта тавонанд ва риоя 
намоянд; 

 калимаро таҳлили овозї карда тавонанд; 

 доир ба ҳарфи «у» шеъру суруд ва тезгўякҳоро аз ёд гуфта тавонанд; 

     Маводди таълим: китоб, љадвали ҳарфҳо, дафтари машқи хат, ҳарфҳои бурида, оинача, 

қаламҳои ранга, расмҳо  
Равиши дарс 
1) Машқи мустаҳкам намудани овоз ва ҳарфи «х» 

Аз хонандагон хоҳиш кунед:  

 ҳарферо нишон диҳанд, ки [ррр],  

 ҳарферо нишон диҳанд, ки [ммм],  

 ҳарферо нишон диҳанд, ки  [ннн],  

 ҳарферо нишон диҳанд,  ки [ххх],  

 ҳарферо нишон диҳанд,  ки [шшш],  

 ҳарферо нишон диҳанд,  ки [ууу]  хонда шаванд.  
Тавсия: 

Бештар онҳоеро пурсед, ки аз рўйи мушоҳидаҳои шумо дар шинохтани ҳарф душворї 

мекашанд. 
2) Машқи хондани матни “Хурмо”. 

Матни саҳ. 48-и китоби «Алифбо»-ро хонед ва аз рўйи мазмуни матн дар нақшҳои Умар ва Нур 
бозї кунед.  
Мазмуни матнро бо мазмуни расм мувофиқ карда, нақл кунед.  

 Хонандагон аввал якљоя, баъд бонавбат ҳарфҳоро нишон дода мехонанд, дигарон хат 
мебаранд.   

3) Муайян кардани ҳарфҳои садоноку ҳамсадо 

 Мувофиқ гузоштани ҳарфҳои садоноку ҳамсадоро ба доирачаҳои сабзу сурх машқ кунед. 
4) Машқи навиштани  калимаи «олу» бо риояи қоидаҳои васлшавї 

 Тартиби васлшавии ҳарфҳоро фаҳмонда, тарзи навишти калимаи «олу»-ро дар тахтаи 
синф нишон диҳед.  

 Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки мувофиқи тартиби нишондода дар дафтари машқи хат 
калимаи «олу»-ро  нависанд. Ба тарзи васлкунии ҳарфи “о” ба ҳарфи “л” диққат диҳед. 

 Назди хонандагон рафта, тарзи васлкунии ҳарфҳои калимаи «олу»-ро назорат кунед ва 
ёрї расонед. 

5) Калимаи “олу”-ро таҳлили овозї кунед. 
6) Тарзи навишти калимаи «Нур»-ро машқ кунед. 

Диққати хонандагонро ба ҳарфи аввали  он љалб намуда, бо ҳарфи калон навиштани аввали 
номи одамонро таъкид кунед.  

7) Аз ёд кардани шеър дар васфи «У» (аз баёни омўзгор): 

          Арзёбї. Дар раванди дарс фаъолияти таълимии хонандагонро мушоҳида намуда, дараљаи ба 

мақсад ноил гаштани онҳоро муайян кунед.  Доир ба арзёбии дониш, малака ва маҳорати 

хонандагон нигаред ба дарсҳои 3-4-уми давраи Алифбо  
 
Соати сеюм  

Мақсади дарс. Хонандагон бояд: 

 ҳарфи «У»-ро шиносанд; 

 ҳарфи хурду калон ва чопию дастнависро нишон дода тавонанд; 

 ҳарфи «У»-ро навишта тавонанд; 

 аз рўйи нақли шунида ба саволҳо љавоб дода тавонанд; 

 матни хурдро хонда тавонанд; 

 номи одамро бо ҳарфи калон нависанд; 

 ҳарфи «У»-ро бо ҳарфи дигар васл карда тавонанд; 

 аз рўйи нақша љумла тартиб дода тавонанд. 



77 

 

     Маводди таълим: китоб, љадвали ҳарфҳо, дафтари машқи хат, ҳарфҳои бурида, оинача, 

қаламҳои ранга, расмҳо  
Равиши дарс 

1) Мустаҳкамкунии овоз ва ҳарфҳои омўхта. Ҳарфҳои А, О, Л, М, Н, Р, Ш, Х, У-ро  нишон 

диҳед. Хонандагон овози ин ҳарфҳоро талаффуз мекунанд.  

2) Машқи якљоя хондани ҳиљоҳо. Хонандагон якљоя хонданро машқ карда ҳиљоҳои саҳ. 49-ро 
мехонанд. 

3) Машқи навиштани ҳарфи «У»-и калон 
Тавсия: 

 Аввал дар тахтаи синф мувофиқи тартиби навишти унсурҳо ҳарфи «У»-ро нишон диҳед. 
Аз сатри боло навиштани қисми ҳарфро таъкид кунед. 

 Навиштани ҳарфи «У»-ро дар фазо нишон диҳед. 

 Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки мувофиқи тартиби нишондода дар дафтари машқи хат 

навиштани «У»-ро машқ кунанд. 

4) Машқи хондани матни “Олу” 

 Омўзгор мехонад, хонандагон бодиққат гўш мекунанд, хат мебаранд ва такрор 

менамоянд. 

 Мазмуни љумлаҳоро бо мазмуни расм мувофиқ карда нақл кунед. 

 Аз рўйи мазмуни нақл бо хонандагон саволу љавоб намоед. 

 Хонандагон бурро хондани љумлаҳоро машқ намоянд. 

 Аз рўйи нақша мувофиқи мазмуни матн љумла сохтанро нишон диҳед. 

5) Лаҳзаи дамгирї 

6) Машқи васл кардани  ҳарфи «У»  

 Тарзи васлшавии ҳарфи «У»-ро бо ҳарфи «м» фаҳмонда, дар тахтаи синф нишон диҳед.    

 Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки мувофиқи тартиби нишондода дар дафтари машқи хат 
калимаи «Умар»-ро нависанд ва хонанд.  

 Назди хонандагон рафта тарзи васлкунии онҳоро назорат кунед.   
  
Соати чорум 

Мақсади дарс. Хонандагон бояд: 

 аз ҳарфу ҳиљоҳои пароканда калима тартиб дода, хонда, тавонанд;   

 калимаҳоро бо риояи қоидаҳои васлшавии ҳарфҳо навишта тавонанд; 

 доир ба ҳарфи «У» саволу љавоб карда тавонанд; 

 шеъру суруд ва тезгўяку чистонҳоро аз ёд гуфта тавонанд; 

     Маводди таълим: китоб, љадвали ҳарфҳо, дафтари машқи хат, ҳарфҳои бурида, оинача, 

қаламҳои ранга, расмҳо, ресмон(ришта), пластилин, чўбчаҳо, тугмачаҳо, тасмачаҳои коғазї 
(картонї) 
Равиши дарс 
1)  Мувофиқ гузоштани садоноку ҳамсадо ба доирачаҳои сабзу сурх.  

2) Бозї: «Кї тезтар калима месозад?». Хонандагон дунафарї аз ҳарфҳои пароканда калимаҳо 
месозанд. 

 Ш, А, О, Н 

 М, О, Н, А 

 Х, А, Н, О 

 Р, У, М, А 

3) Машқи рўйнавис кардани калимаи “малах” ва љумла. Тартиб ва тарзи навишти љумларо 

фаҳмонда, дар тахтаи синф нависед. Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки мувофиқи тартиби 

нишондода дар дафтари машқи хат аз рўйи намуна  нависанд ва хонанд. Назди хонандагон 

рафта, навиштани онҳоро назорат кунед.   

4) Бозї: «Кї тезтар калима месозад?». Хонандагон дунафарї аз ҳиљоҳои пароканда калимаҳо 
месозанд. 

НО ОШ                 НА ХО 
МАР У ЛУ О 
МО ХУР МА РА 
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МА НО ЛА ХО 
5) Бозї: ҳарфи «У» месозем.  Ба хонандагон вазифа диҳед, ки аз чўбчаҳо, пластилин ва 
тасмачаҳои коғазї ҳарфи У созанд Бо ресмон У-и хурди дастнавис созанд. (Нигаред ба 

намунаҳои замима) 

6) Аз ёд гуфтани шеър, суруд ва тезгўяку чистонҳо дар бораи ҳарфи «у». 

          Арзёбї. Дар раванди дарс фаъолияти таълимии хонандагонро мушоҳида намуда, дараљаи ба 

мақсад  ноил гаштани онҳоро муайян кунед.  Доир ба арзёбии дониш, малака ва маҳорати 

хонандагон нигаред ба дарсҳои 3-4-уми давраи Алифбо  
 

Дарсҳои 31-34. Овоз ва ҳарфи  Ӯў - 4 соат 

     Барнома. Мустаҳкамкунии овозу ҳарфҳои омўхта. Машқи овозї. Мушоҳидаи тарзи 

талаффузи овози [ў]. Талаффузи овози [ў]. Људо кардани  овози [ў] аз аввал, мобайн ва охири 

калимаҳо. Нишон додани ҳарфҳои  хурду калони чопї ва дастнавис. Нишон додани тарзи 

навишти ҳарфи «ў». Машқи навиштани ҳарфи «ў»-и хурду калон. Машқи васл кардани ҳарфҳо. 

Хониши ҳиљоии калима ва љумлаҳо. Машқи якљоя хондан. Ба ҳиљоҳо људо карда навиштани 

калимаҳо. Аз ҳиљоҳо тартиб додани калимаҳо.   
Машқи руйнавис кардани  љумла. Ҳарфи калон дар аввали љумла. Аломати нуқта дар охири 

љумла. Муқоисаи [у] ва [ў]. Муайян кардани садоноку ҳамсадоҳо. Хониши матн. 

 

Салоҳиятҳо: А.1.1.1. Қоидаҳои одитарини гўш карданро дар доираи маҳдуди вазъиятҳо  риоя 
мекунад. 
А.1.1.2. Ахбори шунидаро дар шаклҳои хеле содаи нутқи шифоҳї ва хаттї истифода мебарад. 

А.1.2.1. Дар вазъиятҳои маҳдуд қоидаҳои одитарини сухангўйї (одоби муошират)-ро риоя 

мекунад. 
А.1.3.1. Қоидаҳои одитарини хонданро медонад ва риоя мекунад. 
А.1.4.1. Қоидаҳои одитарини навиштанро тибқи нишондиҳандаҳо риоя мекунад. 
 
Соати якум 
Мақсади дарс. Хонандагон бояд: 

– овози [ў]-ро бурро талаффуз карда тавонанд; 

– овози [ў]-ро аз аввал, мобайн ва охири калима муайян карда тавонанд; 

– ҳарфи «ў»-ро шиносанд; 

– ҳарфи хурду калон ва чопию дастнависро нишон дода тавонанд; 

– ҳарфи «ў»-ро навишта тавонанд; 

– калимаҳоро ҳиљої хонда тавонанд; 

– калимаро таҳлили овозї карда тавонанд; 

– ҳарфи «ў»-ро бо ҳарфи дигар васл карда тавонанд. 

     Маводди таълим: китоб, љадвали ҳарфҳо, дафтари машқи хат, ҳарфҳои бурида, оинача, 
қаламҳои ранга, расмҳо  
Равиши дарс 

1) Дарсро аз машқи овозї оғоз кунед. Калимаҳои дорои овози ў-ро возеҳу равшан талаффуз 

кунед. [ў]-ро мад кашида талаффуз кунед. 

2) Омўзондани тарзи талаффузи овози [ў]. Диққати хонандагонро ҳангоми талаффузи овози [ў] 

ба ҳолати лабҳо љалб кунед. Машқи талаффузи овози [ў]-ро аввал якљоя, баъд инфиродї ба 

роҳ монед. Људо кардани овози [ў] аз аввал, мобайн ва охири калима. Биёед, калимаҳоеро 

мегўем, ки: 

– дар аввал овози [ў]: ўсма, ўзбек, ўрдак,….. 

– дар мобайн [ў]: гўшт, гўш, шўр, ……….  

– дар охир [ў]:  хушрў, нављў ……. доранд. 

3) Шиносої бо ҳарфи «ў». Ҳарфҳои  хурду калон, чопї ва дастнависро аз ҳарфҳои алоҳида ба 

тахтаи синф овезон карда, мувофиқати онҳоро нишон диҳед. 
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4) Машқи навиштани ҳарфи «ў»-и хурд дар дафтар. Аввал дар тахтаи синф мувофиқи тартиби 

навишти унсурҳо ҳарфи «ў»-ро нишон диҳед. Қисми аз хат поён ва хатчаи болои онро 

такроран нишон диҳед ва таъкид кунед, ки ҳангоми навиштан ба он диққат диҳанд. Дар 

фазо навиштани ҳарфи «ў»-ро нишон диҳед. Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки мувофиқи 

тартиби нишондода дар дафтари машқи хат навиштани «ў»-ро машқ кунанд.   

5) Лаҳзаи дамгирї    

6) Машқи хониши ҳиљоии калимаҳо. Тарзи хониши ҳиљоиро нишон диҳед (аввал хонандагон 
хат мебаранд, баъд мехонанд): 

Хххўўў-шшша, шшшўўўў-ллла, шшшўўўр, шшшўўўх   

Тавсия: Ба тарзи талаффузи овози  ў диққат диҳед.  

7) Калимаи “Ўсма”-ро таҳлили овозї кунед. 

8) Машқи васл кардани ҳарфи «ў» дар калима. Тарзи васлшавии ҳарфи «ў»-ро бо ҳарфи «х» 

фаҳмонда, дар тахтаи синф нишон диҳед. Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки мувофиқи 

тартиби нишондода дар дафтари машқи хат калимаи «шўх»-ро нависанд.   

9) Заҳмати хонандагонро қадр кунед. Онҳоро барои дамгирии фаъол ба берун бароред.  
Соати дуюм 

Мақсади дарс. Хонандагон бояд: 

– аз рўйи нақл ба саволҳо љавоб дода тавонанд; 

– матни хурдро ҳиљої хонда тавонанд; 

– ҳарфҳои садонокро муайян карда тавонанд; 

– калимаро таҳлили овозї карда тавонанд; 
– калимаҳоро бо риояи қоидаҳои васлшавї навишта тавонанд; 

– овоз ва ҳарфи ў ва у-ро фарқ карда тавонанд; 

– доир ба ҳарфи «ў» шеъру суруд ва тезгўякҳоро аз ёд гуфта тавонанд; 

     Маводди таълим: китоб, љадвали ҳарфҳо, дафтари машқи хат, ҳарфҳои бурида, оинача, 

қаламҳои ранга, расмҳо  
Равиши дарс 

1) Машқи мустаҳкам намудани овоз ва ҳарфи «ў». Аз хонандагон хоҳиш кунед:  

– ҳарфҳоеро нишон диҳанд, ки [р], [м], [у], [х], [ш], [ў] хонда шаванд.  

  

2) Машқи хондани матни “Хўша”. Матни саҳифаи 51-и китоби «Алифбо»-ро хонед.  

Хонандагон аввал якљоя, баъд бонавбат ҳарфҳоро нишон дода мехонанд, дигарон хат 
мебаранд.   

3) Муайян кардани ҳарфҳои садонок. Машқи мувофиқ гузоштани ҳарфҳои садонок бо 

доирачаҳои сабз. 
4) Калимаи “хўша”-ро таҳлили овозї кунед. 

5) Машқи навиштани  калимаи «хўша» бо риояи қоидаҳои васлшавї. Тартиби васлшавии 

ҳарфҳоро фаҳмонда, тарзи навишти калимаи «хўша»-ро дар тахтаи синф нишон диҳед. Аз 

хонандагон хоҳиш кунед, ки мувофиқи тартиби нишондода дар дафтари машқи хат 

калимаи «хўша»-ро  нависанд. Тарзи васлкунии ҳарфҳои калимаи «хўша»-ро  назорат кунед 

ва ёрї расонед. 

6) Муқоисаи талаффузи у ва ў. Аз баёни омўзгор навиштани калимаҳои хўр ва хур. Муқоисаи 

ин калимаҳо дар навишт. 

7) Аз ёд кардани шеър дар васфи «Ӯ» (аз баёни омўзгор). 

          Арзёбї. Дар раванди дарс фаъолияти таълимии хонандагонро мушоҳида намуда, дараљаи ба 

мақсад ноил гаштани онҳоро муайян кунед.  Доир ба арзёбии дониш, малака ва маҳорати 

хонандагон нигаред ба дарсҳои 3-4-уми давраи Алифбо  
 
Соати сеюм  

Мақсади дарс. Хонандагон бояд: 

 ҳарфи «Ӯ»-ро шиносанд; 

 ҳарфи хурду калон ва чопию дастнависро нишон дода тавонанд; 

 ҳарфи «Ӯ»-ро навишта тавонанд; 
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 аз рўйи нақли шунида ба саволҳо љавоб дода тавонанд; 

 калимаро таҳлили овозї карда тавонанд; 

 матнро хонда тавонанд; 

 номи шахсро бо ҳарфи калон нависанд; 

 ҳарфи «Ӯ»-ро бо ҳарфи дигар васл карда тавонанд. 

     Маводди таълим: китоб, љадвали ҳарфҳо, дафтари машқи хат, ҳарфҳои бурида, оинача, 
қаламҳои ранга, расмҳо  
Равиши дарс 

1) Мустаҳкамкунии овоз ва ҳарфҳои омўхта. Ҳарфҳои А, О, Л, М, Н, Р, Ш, Х, У, Ӯ  нишон 

диҳед. Хонандагон овози ин ҳарфҳоро талаффуз мекунанд.  
2) Машқи якљоя хондани ҳиљоҳои саҳ. 52-ро машқ мекунанд. 

3) Машқи навиштани ҳарфи «Ӯ»-и калон. Аввал дар тахтаи синф мувофиқи тартиби навишти 

унсурҳо ҳарфи «Ӯ»-ро нишон диҳед. Аз сатр боло навиштани қисми ҳарфро таъкид кунед. 

Дар фазо ҳаракати ҳарфи «Ӯ»-ро нишон диҳед. Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки мувофиқи 

тартиби нишондода дар дафтари машқи хат навиштани «Ӯ»-ро машқ кунанд.   

4) Машқи хондани калимаҳо. Омўзгор мехонад, хонандагон бодиққат гўш мекунанд, хат 

мебаранд. Хонандагон бурро хондани калимаҳоро машқ мекунанд. 
5) Лаҳзаи дамгирї 

6) Машқи васл кардани  ҳарфи «ў». Тартиби васлшавии ҳарфи «ў»-ро бо ҳарфҳои дигар 

фаҳмонда, дар тахтаи синф нишон диҳед. Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки мувофиқи 

тартиби нишондода дар дафтари машқи хат нависанд ва хонанд.   
  
Соати чорум 

Мақсади дарс. Хонандагон бояд: 

 аз ҳарфу ҳиљоҳои пароканда калима тартиб дода, хонда тавонанд;   

 аз рўйи расм ва нақша љумла тартиб дода тавонанд; 

 калимаҳоро бо риояи қоидаҳои васлшавї навишта тавонанд; 

 доир ба ҳарфи «Ӯ» саволу љавоб карда тавонанд; 

 шеъру суруд ва тезгўякҳоро аз ёд гуфта тавонанд. 

     Маводди таълим: китоб, љадвали ҳарфҳо, дафтари машқи хат, ҳарфҳои бурида, оинача, 

қаламҳои ранга, расмҳо, ресмон (ришта), пластилин, чўбчаҳо, тугмачаҳо, тасмачаҳои коғазї 
(картонї) 
Равиши дарс 
1) Бо хонандагон садоноку ҳамсадоҳоро бо доирачаҳои мувофиқ гузоред.  

2) Бозї: «Кї тезтар калима месозад?». Хонандагон дунафарї аз ҳарфҳои пароканда калимаҳо 
месозанд. 

 Ш, А, Ӯ, Л 

 М, О, Н, А 

 У, А, М, Р 

 Х, Ӯ, А, Ш 

3) Машқи рўйнавис кардани  калимаҳо ва љумла. Тартиб ва тарзи навишти калима ва љумларо 

фаҳмонда, дар тахтаи синф нависед. Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки мувофиқи тартиби 

нишондода дар дафтар машқи хат аз рўйи намуна  нависанд ва хонанд.    

4) Машқи тартиб додани љумла аз рўйи расм ва нақша. 

5) Бозї: ҳарфи «Ў» месозем. Ба хонандагон вазифа диҳед, ки аз чўбчаҳо, пластилин ва 
тасмачаҳои коғазї ҳарфи Ў созанд. (Нигаред ба намунаҳои замима) 

6) Аз ёд гуфтани шеъру суруд ва тезгўякҳо дар бораи ҳарфи «Ӯ». 

          Арзёбї. Дар раванди дарс фаъолияти таълимии хонандагонро мушоҳида намуда, дараљаи ба 

мақсад ноил гаштани онҳоро муайян кунед.  Доир ба арзёбии дониш, малака ва маҳорати 

хонандагон нигаред ба дарсҳои 3-4-уми давраи Алифбо  
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Дарсҳои 35-38. Овоз ва ҳарфи  Сс - 4 соат 

     Барнома. Мустаҳкамкунии овозу ҳарфҳои омўхта. Машқи овозї. Мушоҳидаи тарзи 

талаффузи овози [с]. Талаффузи овози [с]. Људо кардани овози [с] аз аввал, мобайн ва охири 
калимаҳо. Нишон додани ҳарфҳои  хурду калони чопї ва дастнавис. Нишон додани тарзи 

навишти ҳарфи «с». Машқи навиштани ҳарфи «с»-и хурду калон. Машқи рўйнавис кардани 

номи одамон. Хониши ҳиљоии калима ва љумлаҳо. Саволу љавоб  аз рўйи расм. Ҳангоми саволу 

љавоб риоя кардани меъёрҳои забони адабї. Калимаҳоро ба ҳиљоҳо људо кардан. Аз ҳиљоҳо  

тартиб додани калимаҳо ва бурро хондани онҳо. Хониши ҳиљої. Машқи навиштани ҳарфи «С». 

Машқи рўйнавис кардани љумлаи хеле хурд. Бозї: «с» ба чї монанд аст? Нишон додани 

ҳарфҳои омўхта. Ҳарфҳои садонок ва ҳамсадо. Ҳарфи калон дар аввали љумла. Аломати нуқта 

дар охири љумла. Хониши матни “Шона”. 
Салоҳиятҳо: А.1.1.1. Қоидаҳои одитарини гўш карданро дар доираи маҳдуди вазъиятҳо риоя 
мекунад. 
А.1.1.2. Ахбори шунидаро дар шаклҳои хеле содаи нутқи шифоҳї  ва хаттї истифода мебарад. 

А.1.2.1. Дар вазъиятҳои маҳдуд қоидаҳои одитарини сухангўйї (одоби муошират)-ро риоя 

мекунад. 
А.1.3.1. Қоидаҳои одитарини хонданро медонад ва риоя мекунад. 

А.1.4.1. Қоидаҳои одитарини навиштанро тибқи нишондиҳандаҳо риоя мекунад. 
 
Соати якум 

Мақсади дарс. Хонандагон бояд: 

 овози [с]-ро бурро талаффуз карда тавонанд; 

 овози [с]-ро аз аввал, мобайн ва охири калима муайян карда тавонанд; 

 ҳарфи «с»-ро шиносанд; 

 ҳарфи хурду калон ва чопию дастнависро нишон дода тавонанд; 

 ҳарфи «с»-ро навишта тавонанд; 

 калимаҳоро ҳиљої хонда тавонанд; 

 ҳарфи «с»-ро бо ҳарфи дигар васл карда тавонанд; 

 дар бораи соат ба саволҳо љавоб диҳанд. 
     Маводди таълим: китоб, љадвали ҳарфҳо, дафтари машқи хат, ҳарфҳои бурида, оинача, 

қаламҳои ранга, расмҳо  
     Равиши дарс. 
1) Дарсро аз машқи овозї оғоз кунед. Дар бораи саг ҳикоя карда, овози с-ро бурро талаффуз 

кунед. Дар дигар калимаҳои с-дошта низ овози [с]-ро мад кашида, талаффуз кунед. 

2) Омўзондани тарзи талаффузи овози [с].  Ҳангоми  талаффузи овози [с] ба ҳолати забон ва 

дандонҳо лабҳо  диққат диҳед. Машқи талаффузи овози [с]-ро аввал якљоя, баъд инфиродї 

ба роҳ монед.Људо кардани овози [с] аз аввал, мобайн ва охири калима. 

Биёед, калимаҳоеро мегўем, ки: 

 дар аввал овози [с]: саг, собун, соат,….. 

 дар мобайн [с]: асп, даст, киса, ……….  

 дар охир [с]: дос, хас, дарс  ……. доранд. 
3) Шиносої бо ҳарфи «с». Ҳарфҳои  хурду калон, чопї ва дастнависро аз ҳарфҳои алоҳида ба 

тахтаи синф овезон карда, мувофиқати онҳоро нишон диҳед. 

4) Машқи навиштани ҳарфи «с»-и хурд дар дафтар. Аввал дар тахтаи синф мувофиқи тартиби 
навишти унсурҳо  ҳарфи «с»-ро нишон диҳед. Дар фазо машқи ҳарфи «с»-ро нишон диҳед. 

Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки мувофиқи тартиби нишондода дар дафтари машқи хат 

навиштани «с»-ро машқ кунанд.   
5) Лаҳзаи дамгирї  

6) Машқи хониши ҳиљоии калимаҳо. Тарзи хониши ҳиљоиро нишон диҳед (хонандагон хат 
мебаранд). 

 Хонандагон якљоя, баъд ҳар як хонанда ҳарфҳоро нишон дода мехонад: 
7) Машқи васл кардани ҳарфи «с» дар калима. Тарзи васлшавии ҳарфи «с»-ро бо ҳарфи «л» 

фаҳмонда, дар тахтаи синф нишон диҳед. Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки мувофиқи 
тартиби нишондода дар дафтари машқи хат калимаи «Аслам»-ро нависанд.   

8) Суҳбат аз рўйи расми соат. Дар бораи соат ва аҳамияти он  саволу љавоб кунед.  
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9) Дарсро љамъбаст намуда, заҳмати хонандагонро қадр кунед. Онҳоро барои дамгирии 
фаъол ба берун бароред.  

  
Соати дуюм 

Мақсади дарс. Хонандагон бояд: 

 аз рўйи нақли шунида ба саволҳо љавоб дода тавонанд; 

 матни хурдро ҳиљої хонда тавонанд; 

 ҳарфҳои садоноку ҳамсадоро муайян карда тавонанд; 

 калимаҳоро бо риояи қоидаҳои васлшавї навишта тавонанд; 

 бо ҳарфи калон навиштани аввали номи одамонро гуфта тавонанд ва риоя намоянд; 

 доир ба ҳарфи «с» шеъру суруд ва тезгўякҳоро аз ёд гуфта тавонанд; 

     Маводди таълим: китоб, љадвали ҳарфҳо, дафтари машқи хат, ҳарфҳои бурида, оинача, 
қаламҳои ранга, расмҳо  
Равиши дарс 

1) Машқи мустаҳкам намудани овоз ва ҳарфи «х» 

Аз хонандагон хоҳиш кунед:  

 ҳарфҳоеро нишон диҳанд, ки [р], [м], [н], [х], [ш],  [у], [ў], [с]  хонда шаванд.  

Тавсия: Танҳо ба фаъолон такя накунед. Бештар онҳоеро пурсед, ки аз рўйи мушоҳидаҳои шумо 

дар шинохтани ҳарф душворї мекашанд. 

2) Машқи хониши љумлаҳо. Матни саҳ. 53-и китоби «Алифбо»-ро хонед. Мазмуни матнро 
нақл кунед. Хонандагон аввал якљоя, баъд бонавбат ҳарфҳоро нишон дода мехонанд, 
дигарон хат мебаранд.   

3) Муайян кардани ҳарфҳои садоноку ҳамсадо. Мувофиқ гузоштани ҳарфҳои садоноку 

ҳамсадо ба доирачаҳои сабзу сурхро машқ кунед. 
4) Машқи навиштани  калимаҳои «Асо» ва “Асрор” бо риояи қоидаҳои васлшавї. Тарзи 

васлшавии ҳарфҳоро фаҳмонда, калимаҳои «Асо» ва “Асрор”-ро дар тахтаи синф 

нишон диҳед. Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки мувофиқи тартиби нишондода дар 
дафтари машқи хат  нависанд.   

5) Диққати хонандагонро ба ҳарфи аввали номҳо љалб намуда, бо ҳарфи калон навиштани 
аввали номи одамонро таъкид кунед.  

6)  Аз рўйи расм машқи љумласозї гузаронед. 

7) Аз ёд кардани шеър дар васфи «С» (аз баёни омўзгор). 

           Арзёбї. Дар раванди дарс фаъолияти таълимии хонандагонро мушоҳида намуда, дараљаи 

ба мақсад ноил гаштани онҳоро муайян кунед.  Доир ба арзёбии дониш, малака ва маҳорати 

хонандагон нигаред ба дарсҳои 3-4-уми давраи Алифбо  
 
Соати сеюм  

Мақсади дарс. Хонандагон бояд: 

 ҳарфи «С»-ро шиносанд; 

 ҳарфи хурду калон ва чопию дастнависро нишон дода тавонанд; 

 ҳарфи «С»-ро навишта тавонанд; 

 аз рўйи нақли шунида ба саволҳо љавоб дода тавонанд; 

 матнро хонда тавонанд; 

 аввали номи одамро бо ҳарфи калон нависанд; 

 аз рўйи расм ба саволҳо љавоб дода тавонанд; 

 аз рўйи расм ва нақша љумла тартиб дода тавонанд; 

 ҳарфи «С»-ро бо ҳарфи дигар васл карда тавонанд. 

     Маводди таълим: китоб, љадвали ҳарфҳо, дафтари машқи хат, ҳарфҳои бурида, оинача, 

қаламҳои ранга, расмҳо  
Равиши дарс 

1) Мустаҳкамкунии овоз ва ҳарфҳои омўхта. Ҳарфҳои А, О, Л, М, Н, Р, Ш, Х, У, Ӯ, С-ро  

нишон диҳед. Хонандагон овози ин ҳарфҳоро талаффуз  мекунанд.  
2) Машқи якљоя хондани ҳиљоҳо. Хонандагон якљоя хонданро машқ карда ҳиљоҳои саҳ. 54-ро 

мехонанд. 
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3) Машқи навиштани ҳарфи «С»-и калон. Аввал дар тахтаи синф мувофиқи тартиби навишти 

унсурҳо ҳарфи «С»-ро нишон диҳед. Аз сатр боло навиштани қисми ҳарфро таъкид кунед. 

Дар фазо ҳаракати ҳарфи «С»-ро нишон диҳед. Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки мувофиқи 
тартиби нишондода дар дафтари машқи хат навиштани «С»-ро машқ кунанд.   

4)  Лаҳзаи дамгирї 
5) Машқи васл кардани ҳарфи «С». Тарзи васлшавии ҳарфи «С»-ро бо ҳарфи «о» фаҳмонда, 

дар тахтаи синф нишон диҳед.  Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки мувофиқи тартиби 

нишондода дар дафтари машқи хат калимаи «Соро»-ро нависанд ва хонанд.   

6) Суҳбат аз рўйи расми (Сартарошхона)  ва шифоҳї мувофиқи нақша тартиб додани љумла. 

 
Дарси чорум 

Мақсади дарс. Хонандагон бояд: 

 ҳарфу овозҳои омўхтаро донанд; 

 матни хурдро ҳиљої хонда тавонанд;   

 калимаҳоро бо риояи қоидаҳои васлшавї навишта тавонанд; 

 калимаро таҳлили овозї карда тавонанд;  

 шеъру суруд ва тезгўякҳоро аз ёд гуфта тавонанд 

     Маводди таълим: китоб, љадвали ҳарфҳо, дафтари машқи хат, ҳарфҳои бурида, оинача, 

қаламҳои ранга, расмҳо, ресмон (ришта), пластилин, чўбчаҳо, тугмачаҳо, тасмачаҳои коғазї 
(картонї) 
Равиши дарс 
1) Бинго!  

Ин бозии мувофиқгузорї буда, ҳамаи хонандагони синф дар як вақт иљро мекунанд. Бозии 

мазкур ба мақсади муайян кардани дониши хонандагон доир ба ҳарф, ҳиљо ва калимаҳои 

омўхта иљро карда мешавад. 

Тартиби иљрои бозї: 

1. Рўйхати ҳарфҳоро тартиб диҳед: А, Л, М, Н, О, Р, С, У, Ӯ, Х, Ш. 

2. Ҳар яки онро алоҳида дар варақчаи хурд нависед.  
3. Варақчаҳоро тоб дода, ба қуттї  ё халтача андозед.  

4. Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки аз рўйхати умумии ҳарфҳо 9- тоашро интихоб намуда, 

дар љадвали «Бинго!»  нависанд.  
Масалан: 

 
 
 
 
 

Љадвалро метавонед барои ҳамаи хонандагон дар компютер ё бо даст омода кунед.  
5. Љадвали «Бинго!»-ро ба хонандагон тақсим кунед. 

6. Аз онҳо хоҳиш кунед, ки овози ҳарфҳои катакҳоро як маротиба бо овози баланд 
талаффуз кунанд. 

7. Шарти бозиро ба онҳо фаҳмонед: Ман ҳозир аз қуттї (халта) ҳарфҳоро гирифта, овози 

онҳоро талаффуз мекунам. Шумо талаффузи манро бодиққат гўш кунед ва ҳарфи 

заруриро ёфта, хат занед, ё муњра гузоред.   
8. Кадом хонандае, ки аввалин шуда дар болои се ҳарфи катакчаҳо аз рост ба чап ё аз боло 

ба поён муҳра мегузорад, «Бинго!» мегўяд.   

2)  Машқи хондани матни “Шона”. Тарзи хондани љумлаҳои саҳ. 56-ро нишон диҳед 

(хонандагон хат мебаранд). Хонандагон якљоя мехонанд. Ҳар як хонанда ҳарфҳоро нишон 
дода мехонад. Ба тарзи талаффузи ҳиљоҳои баста диққат диҳед.  

3) Ҳангоми хониши калимаи “хурўс” овозҳои у ва ў-ро муқоиса кунед. Дар навишт ва 

талаффуз фарқи онҳоро гўед ва бо хонандагон муҳокима кунед. Ба љойи нуқтаҳо гузоштани 

ҳарфи ў-ро машқ кунед. 

4) Машқи рўйнавис кардани љумла. Тартиб ва тарзи навишти љумларо фаҳмонда, дар тахтаи 

синф нависед. Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки мувофиқи тартиби нишондода дар дафтари 

машқи хат аз рўйи намуна  нависанд ва хонанд.   

Л Р С  

А Ӯ Ш 

М Х  О 



84 

 

5) Бозї: ҳарфи «С» месозем.  Ба хонандагон вазифа диҳед, ки аз чўбчаҳо, пластилин ва 

тасмачаҳои коғазї ҳарфи С созанд. Бо ресмон С-и хурди дастнавис созанд. (Нигаред ба 

намунаҳои замима) 

6) Аз ёд гуфтани шеъру суруд ва тезгўякҳо дар бораи ҳарфи «С». 

           Арзёбї. Дар раванди дарс фаъолияти таълимии хонандагонро мушоҳида намуда, дараљаи 

ба мақсад ноил гаштани онҳоро муайян кунед.  Доир ба арзёбии дониш, малака ва маҳорати 

хонандагон нигаред ба дарсҳои 3-4-уми давраи Алифбо  
 

Дарсҳои 39-42.  Овоз ва ҳарфи  Зз - 4 соат 
     Барнома.  

Мустаҳкамкунии ҳарфҳои омўхта. Машқи овозї. Мушоҳидаи тарзи талаффузи овози [з]. 

Талаффузи овози [з]. Људо кардани [з] аз аввал, мобайн ва охири калимаҳо. Нишон додани 

ҳарфҳои хурду калони чопї ва дастнавис. Хониши ҳиљої. Нишон додани тарзи навишти 

ҳарфи «з». Машқи навиштани ҳарфи «з»-и хурду калон. 

Хониши матни “Сўзан”. Саволу љавоб аз рўйи расм ва тартиб додани љумла. Ҳангоми 

саволу љавоб риоя кардани меъёрҳои забони адабї. Машқи рўйнавис кардани љумла. Аз 

ҳиљоҳо  тартиб додани калимаҳо ва бурро хондани онҳо. Машқи навиштани номи одамон. 
Бозї: «З» ба чї монанд аст? Бо оҳанги мувофиқ хондани матни “Мўза”. Муайян кардани 

садонок ва ҳамсадоҳо.  Мувофиқ гузоштани ҳарфҳои хурду калон, чопї ва дастнавис. 

Талаффузи овозҳои  омўхта. Аз рўйи расм ва нақша тартиб додани калима ва љумлаҳо. 

Машқи рўйнавис кардани љумла. Ҳарфи калон дар аввали љумла, нуқта дар охири он. 

 

Салоҳиятҳо: А.1.1.1. Қоидаҳои одитарини гўш карданро дар доираи маҳдуди вазъиятҳо риоя 
мекунад. 

А.1.1.2. Ахбори шунидаро дар шаклҳои хеле содаи нутқи шифоҳї ва хаттї истифода 
мебарад. 

А.1.2.1. Дар вазъиятҳои маҳдуд қоидаҳои одитарини сухангўйї (одоби муошират)-ро риоя 

мекунад. 
А.1.3.1. Қоидаҳои одитарини хонданро медонад ва риоя мекунад. 

А.1.4.1. Қоидаҳои одитарини навиштанро тибқи нишондиҳандаҳо риоя мекунад. 

Мақсади дарс. Хонандагон бояд: 

 овози [з]-ро бурро талаффуз карда тавонанд; 

 овози [з]-ро дар аввал, мобайн ва охири калима муайян карда тавонанд; 

 ҳарфи «з»-ро шиносанд; 

 ҳарфи хурду калон ва чопию дастнависро нишон дода тавонанд; 

 ҳарфи «з»-ро навишта тавонанд; 

 калимаҳоро ҳиљої хонда тавонанд; 

 ҳарфи «з»-ро бо ҳарфи дигар васл карда тавонанд; 

 дар бораи зоча ба саволҳо љавоб диҳанд. 
     Маводди таълим: китоб, љадвали ҳарфҳо, дафтари машқи хат, ҳарфҳои бурида, оинача, 

қаламҳои ранга, расмҳо  
     Равиши дарс. 

1) Дарсро аз машқи овозї оғоз кунед. Дар бораи занбўр ҳикоя карда, овози з-ро бурро 

талаффуз кунед. Машқи тақлиди садои занбўр:«ЗЗЗ-ЗЗЗ-ЗЗЗ» 

2) Омўзондани тарзи талаффузи овози [з]. Диққати хонандагонро ҳангоми талаффузи овози 

[з] ба ҳолати дандонҳо ва забон љалб кунед.  
3) Машқи талаффузи овози [з]-ро аввал якљоя, баъд инфиродї иљро кунед.Људо кардани 

овози [з] аз аввал, мобайн ва охири калима. 

 дар аввал: замон, замин, занг,….. 

 дар мобайн: мўза, кўза,  ……….  

 дар охир: рўз, дўз, ғоз ……. 
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4) Шиносої бо ҳарфи «з». Ҳарфҳои  хурду калон, чопї ва дастнависро аз ҳарфҳои алоҳида 

ба тахтаи синф овезон карда мувофиқати онҳоро нишон диҳед. 

5) Машқи навиштани ҳарфи «з»-и хурд дар дафтар. Аввал дар тахтаи синф мувофиқи 
тартиби навишти унсурҳо ҳарфи «з»-ро нишон диҳед. Қисми поёни рах омадаи ҳарфро 

таъкид карда нишон диҳед. Дар фазо машқи ҳарфи «з»-ро нишон диҳед. Аз хонандагон 
хоҳиш кунед, ки мувофиқи тартиби нишондода дар дафтари машқи хат навиштани «з»-

ро машқ кунанд.   

6) Калимаҳои “занбўр” ва “ноз”-ро таҳлили овозї кунед 

7) Лаҳзаи дамгирї 

8) Машқи хониши ҳиљоии калимаҳо. Тарзи хониши ҳиљоиро нишон диҳед (хонандагон хат 
мебаранд). Хонандагон якљоя мехонанд. Ҳар як хонанда ҳарфҳоро нишон дода мехонад.  

9) Машқи васл кардани ҳарфи «з» дар калима. Тартиби васлшавии ҳарфи «а»-ро бо ҳарфи 
«з» фаҳмонда, дар тахтаи синф нишон диҳед. Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки мувофиқи 

тартиби нишондода дар дафтари машқи хат калимаи «аз»-ро нависанд.   

10)  Суҳбат аз рўйи расми зоча.  

11) Заҳмати хонандагонро қадр кунед. Онҳоро барои дамгирии фаъол ба берун бароред.  
 
Соати дуюм 

Мақсади дарс. Хонандагон бояд: 

 аз рўйи нақли шунида ба саволҳо љавоб дода тавонанд; 

 матни хурдро ҳиљої хонда тавонанд; 

 ҳарфҳои садоноку ҳамсадоро муайян карда тавонанд; 

 калимаҳоро бо риояи қоидаҳои васлшавї навишта тавонанд; 

 ҳарфи аввали номи одамонро  бо ҳарфи калон навишта тавонанд; 

 аз рўйи мазмуни расм ба саволҳо љавоб дода тавонанд; 

 доир ба ҳарфи «з» шеъру суруд ва тезгўякҳоро аз ёд гуфта тавонанд; 

     Маводди таълим: китоб, љадвали ҳарфҳо, дафтари машқи хат, ҳарфҳои бурида, оинача, 

қаламҳои ранга, расмҳо  
Равиши дарс 

1) Машқи мустаҳкам намудани овоз ва ҳарфи «х».  Аз хонандагон хоҳиш кунед, ҳарфҳоеро 

нишон диҳанд, ки [р], [м], [н], [х], [ш], [у], [ў], [с], [з] хонда шаванд.  

2) Машқи хондани матни “Сўзан». Хонандагон аввал якљоя, баъд бонавбат ҳарфҳоро нишон 

дода мехонанд, дигарон хат мебаранд.  
1) Муайян кардани ҳарфҳои садоноку ҳамсадо. Машқи мувофиқ гузоштани ҳарфҳои 

садоноку ҳамсадо ба доирачаҳои сабзу сурх. 

2) Машқи навиштани  калимаи «сўзан». Тарзи васлшавии ҳарфҳоро фаҳмонда, тарзи 

навишти калимаи «сўзан»-ро дар тахтаи синф нишон диҳед. Аз хонандагон хоҳиш кунед, 

ки мувофиқи тартиби нишондода дар дафтари машқи хат калимаи «сўзан»-ро  нависанд.   

3) Навишти љумлаи «Сўзан аз Соро»-ро машқ кунед. Бо ҳарфи калон навиштани аввали 

љумларо таъкид кунед. 

4) Суҳбат аз рўйи расми «Занбўр ва пуфак».  

5) Аз рўйи нақша тартиб додани љумларо машқ кунед. 

6) Аз ёд кардани шеър дар васфи «Зз» (аз баёни омўзгор) 

          Арзёбї. Дар раванди дарс фаъолияти таълимии хонандагонро мушоҳида  намуда, дараљаи 

ба мақсад ноил гаштани онҳоро муайян кунед.  Доир ба арзёбии дониш, малака ва маҳорати 

хонандагон нигаред ба дарсҳои 3-4-уми давраи Алифбо  
 
Соати сеюм  

Мақсади дарс. Хонандагон бояд: 

 ҳарфи «З»-ро шиносанд; 

 ҳарфи хурду калон ва чопию дастнависро нишон дода тавонанд; 

 ҳарфи «З»-ро навишта тавонанд; 

 аз рўйи нақли шунида ба саволҳо љавоб дода тавонанд; 
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 матни хурдро ҳиљої хонда тавонанд; 

 номи одамро бо ҳарфи калон нависанд; 

 аз рўйи расм ба саволҳо љавоб дода тавонанд; 

 ҳарфи «З»-ро бо ҳарфи дигар васл карда тавонанд. 
     Маводди таълим: китоб, љадвали ҳарфҳо, дафтари машқи хат, ҳарфҳои бурида, оинача, 

қаламҳои ранга, расмҳо  
Равиши дарс 

1) Мустаҳкамкунии овоз ва ҳарфҳои омўхта. Ҳарфҳои А, О, Л, М, Н, Р, Ш, Х, У, Ӯ, С, З-ро  

нишон диҳед. Хонандагон овози ин ҳарфҳоро талаффуз мекунанд.  

2) Машқи навиштани ҳарфи «З»-и калон. Аввал дар тахтаи синф мувофиқи тартиби 

навишти унсурҳо ҳарфи «З»-ро нишон диҳед. Аз сатр боло навиштани қисми ҳарфро 
таъкид кунед. Дар фазо машқи ҳарфи «З»-ро нишон диҳед. Аз хонандагон хоҳиш кунед, 

ки мувофиқи тартиби нишондода дар дафтари машқи хат навиштани «З»-ро машқ 
кунанд.  

3) Машқи хондани  калимаҳо. Омўзгор мехонад, хонандагон бодиққат гўш мекунанд, хат 

мебаранд ва такрор мекунанд. Хонандагон бурро хондани калимаҳоро машқ мекунанд. 

4) Лаҳзаи дамгирї. 
5) Машқи васл кардани  ҳарфи «З». Тартиби васлшавии ҳарфи «З»-ро бо ҳарфи «а» 

фаҳмонда, дар тахтаи синф нишон диҳед. Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки мувофиқи 
тартиби нишондода дар дафтари машқи хат калимаи «Замон»-ро нависанд ва хонанд.   

6) Аз рўйи нақша ва расмҳо тартиб додани калима ва љумлаҳо. 

7) Калимаи “шафтолу”-ро таҳлили овозї кунед. 

8) Суҳбат аз рўйи расми «Пойафзол» 

 
Соати чорум 

Мақсади дарс. Хонандагон бояд: 

 ҳарфу овозҳои омўхтаро донанд; 

 матнро хонда тавонанд;   

 калимаҳоро бо риояи қоидаҳои васлшавї навишта тавонанд; 

 доир ба ҳарфи «З» саволу љавоб карда тавонанд; 

 шеъру суруд ва тезгўякҳоро аз ёд гуфта тавонанд 

     Маводди таълим: китоб, љадвали ҳарфҳо, дафтари машқи хат, ҳарфҳои бурида, қаламҳои 

ранга, расмҳо  
Равиши дарс 

1) Монанди дарсҳои қаблї бозии “Бинго!” гузаронед.     

2) Машқи хондани матни “Мўза”. Машқи хониши ҳиљоии калимаҳо. Тарзи хондани 

љумлаҳои матнро нишон диҳед (хонандагон хат мебаранд). Хонандагон якљоя мехонанд. 
Ҳар як хонанда ҳарфҳоро нишон дода мехонад.   

3) Машқи рўйнавис кардани  калимаи “мўза” ва љумла. Тартиб ва тарзи навишти љумларо 

фаҳмонда, дар тахтаи синф нависед. Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки мувофиқи тартиби 

нишондода дар дафтари машқи хат аз рўйи намуна  нависанд ва хонанд.    

4) Машқи муайян кардани ҳарфҳои садонок ва ҳамсадо  
Бозї: «Чї хел либос мезебад?». 
Шарти бозї:  
а) Ҳар як хонанда як ҳарфро интихоб мекунад ва бонавбат назди лавҳаи дарсхона 
мебарояд.  

б) Аз байни нишастагон як нафарро интихоб карда мепурсад: Фирўза, «Ба ман чї хел 

либос мезебад? Хонандаи дигар (Фирўза) садонок ё ҳамсадо будани ҳарфи дасти вайро 

муайян карда, ранги либосро мегўяд. Масалан, агар хонанда дар дасташ ҳарфи «З» 

дошта бошад, мегўяд, ки ба ту либоси ранги сурх мезебад. Ҳарфи «З» мепурсад: 

– Барои чї? 

Фирўза мегўяд: 

– Барои он ки ту ҳамсадо ҳастї. 
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 Ба ҳамин монанд  садонок ё ҳамсадо будани ҳарфҳои дигари омўхта муайян карда 

мешавад.  

5) Аз ёд гуфтани шеъру суруд ва тезгўякҳо дар бораи ҳарфи «з». 

           Арзёбї. Дар раванди дарс фаъолияти таълимии хонандагонро мушоҳида намуда, дараљаи 

ба мақсад ноил гаштани онҳоро муайян кунед.  Доир ба арзёбии дониш, малака ва маҳорати 

хонандагон нигаред ба дарсҳои 3-4-уми давраи Алифбо  
 

Дарсҳои 43-46. Овоз ва ҳарфи  Ии  4 соат 

     Барнома.  Мустаҳкамкунии овозу  ҳарфҳои омўхта.  Машқи овозї. Мушоҳидаи тарзи 

талаффузи  овози [и]. Талаффузи овози [и]. Људо кардани [и] аз аввал, мобайн ва охири 
калимаҳо. Нишон додани ҳарфҳои хурду калони чопї ва дастнавис. Нишон додани тарзи 

навишти ҳарфи «и». Машқи навиштани ҳарфи «и»-и хурду калон. Машқи навиштани калимаҳо.  

Хондани љумлаҳо.  Машқи якљоя хондан.  Саволу љавоб аз рўйи расм.  Машқи рўйнавис  

кардани љумла. Бозї: «И» ба чї монанд аст? Аз ҳиљоҳо тартиб додани калимаҳо ва хондани 
онҳо. Машқи яклухт хондани калимаҳои якҳиљодор. Машқи навиштани ҳарфи «И».  Машқи 

навиштани номи ашёи расм. Бозї: «и»-ро аз чї сохтан мумкин аст?  Нишон додани ҳарфҳои 

садонок ва ҳамсадо. Аз рўйи мазмуни расм шифоҳї тартиб додани  љумла. Мувофиқи оҳанг 

хондани љумлаҳо. Машқи яклухт хондани калимаҳои якҳиљодор. Машқи рўйнавис  кардани  

љумлаи хурд. Ҳарфи калон дар аввали љумла. Аломати нуқта дар охири љумла. 
 

Салоҳиятҳо: А.1.1.1. Қоидаҳои одитарини гўш карданро дар доираи маҳдуди вазъиятҳо  риоя 
мекунад. 
А.1.1.2. Ахбори шунидаро дар шаклҳои хеле содаи нутқи шифоҳї ва хаттї истифода мебарад. 

А.1.2.1. Дар вазъиятҳои маҳдуд қоидаҳои одитарини сухангўйї (одоби муошират)-ро риоя 

мекунад. 
А.1.3.1. Қоидаҳои одитарини хонданро медонад ва риоя мекунад. 

А.1.4.1. Қоидаҳои одитарини навиштанро тибқи нишондиҳандаҳо риоя мекунад. 
 

Соати якум 

Мақсади дарс. Хонандагон бояд: 

 овози [и]-ро бурро талаффуз карда тавонанд; 

 овози [и]-ро аз аввал, мобайн ва охири калима муайян карда тавонанд; 

 ҳарфи «и»-ро шиносанд; 

 ҳарфи хурду калон ва чопию дастнависро нишон дода тавонанд; 

 ҳарфи «и»-ро навишта тавонанд; 

 калимаҳоро ҳиљої хонда тавонанд; 

 калимаро таҳлили овозї карда тавонанд; 

 ҳарфи «и»-ро бо ҳарфи дигар васл карда тавонанд; 

 дар бораи зина ба саволҳо љавоб диҳанд. 
     Маводди таълим: китоб, љадвали ҳарфҳо, дафтари машқи хат, ҳарфҳои бурида, оинача, 

қаламҳои ранга, расмҳо  
     Равиши дарс. 

1) Дарсро аз машқи овозї оғоз кунед. Бозї: «Кї зирак?» Шарти бозиро фаҳмонед (Ман 

ҳозир чанд калимаро мехонам, шумо бояд муайян кунед, ки онҳо бо кадом овоз сар 

мешаванд). Калимаҳоро бурро талаффуз кунед: Ид, имрўз, Икром, инсон, имсол,  

Нафаре, ки аввалин шуда овозро дуруст муайян карда тавонист, ғолиб дониста мешавад. 

2) Омўзондани тарзи талаффузи овози [и]. Диққати хонандагонро ҳангоми талаффузи овози 

[и] ба ҳолати лабҳо љалб кунед. Машқи талаффузи овози [и]-ро аввал якљоя, баъд 
инфиродї  иљро кунед. Људо кардани овози [и]дар аввал, мобайни калима. 

 дар аввал: ид, имтиҳон, имрўз,….. 

 дар мобайн: дил, дид, миз,  ……….  

3) Шиносої бо ҳарфи «и» Ҳарфҳои  хурду калон, чопї ва дастнависро аз ҳарфҳои алоҳида 

ба тахтаи синф овезон карда мувофиқати онҳоро нишон диҳед. 
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4) Машқи навиштани ҳарфи «и»-и хурд дар дафтар. Аввал дар тахтаи синф мувофиқи 

тартиби навишти унсурҳо ҳарфи «и»-ро нишон диҳед. Дар фазо машқи ҳарфи «и»-ро 

нишон диҳед. Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки мувофиқи тартиби нишондода дар 
дафтари машқи хат навиштани «и»-ро машқ кунанд.   

5) Лаҳзаи дамгирї  
6) Машқи хониши ҳиљоии калимаҳо. Тарзи хониши ҳиљоиро нишон диҳед (хонандагон хат 

мебаранд). Хонандагон якљоя мехонанд. Ҳар як хонанда ҳарфҳоро нишон дода мехонад. 

Ба тарзи талаффузи ҳиљоҳои баста диққат диҳед. 
7) Машқи васл кардани ҳарфи «и» дар калима. Тарзи васлшавии ҳарфи «и»-ро дар калимаи 

«зина» фаҳмонда, дар тахтаи синф нишон диҳед. Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки 
мувофиқи тартиби нишондода дар дафтари машқи хат калимаи «зина»-ро нависанд.   

8) Суҳбат аз рўйи расми «Зина». 

9) Дарсро љамъбаст намуда, заҳмати хонандагонро қадр кунед. Онҳоро барои дамгирии 
фаъол ба берун бароред.  

  
Соати дуюм 

Мақсади дарс. Хонандагон бояд: 

  матнро  хонда тавонанд; 

 ҳарфҳои садоноку ҳамсадоро муайян карда тавонанд; 

 калимаҳоро бо риояи қоидаҳои васлшавї навишта тавонанд; 

 бо ҳарфи калон навиштани аввали номи одамонро гуфта тавонанд ва риоя намоянд; 

 калимаҳоро таҳлили овозї карда тавонанд; 

 аз рўйи мазмуни расм ба саволҳо љавоб дода тавонанд; 

 доир ба ҳарфи «з» шеъру суруд ва тезгўякҳоро аз ёд гуфта тавонанд. 

     Маводди таълим: китоб, љадвали ҳарфҳо, дафтари машқи хат, ҳарфҳои бурида, оинача, 

қаламҳои ранга, расмҳо  
Равиши дарс 

1) Машқи мустаҳкам намудани овоз ва ҳарфи «и»Аз хонандагон хоҳиш кунед аз хазинаи 

ҳарфҳо ҳарфҳоеро нишон диҳанд, ки [р], [м], [н], [х], [ш],  [у], [ў], [с], [з], [и] хонда шаванд.  

2) Машқи хондани матни “Миз”. Хонандагон аввал якљоя, баъд бонавбат ҳарфҳоро нишон 
дода мехонанд, дигарон хат мебаранд. 

3) Муайян кардани ҳарфҳои садоноку ҳамсадо.   
4) Бозї: «Чї хел либос мезебад?» Шарти бозї:  

 Ҳар як хонанда як ҳарфро интихоб мекунад ва бонавбат назди лавҳаи дарсхона 
мебарояд. б) Аз байни нишастагон як нафарро интихоб карда мепурсад: 

 Фирўза, «Ба ман чї хел либос мезебад? 

 Хонандаи дигар (Фирўза) садонок ё ҳамсадо  будани ҳарфи дасти вайро муайян  карда, 

ранги либосро мегўяд. Масалан, агар хонанда дар дасташ ҳарфи «И» дошта бошад, 

мегўяд, ки ба ту либоси ранги сабз мезебад. 

 Ҳарфи «И» мепурсад: 
Барои чї? 

Фирўза мегўяд: Барои он ки ту садонок ҳастї. 

 Ба ҳамин монанд садонок ё ҳамсадо будани ҳарфҳо муайян карда мешавад.  
5) Машқи навиштани калимаи «Насим» бо риояи қоидаҳои васлшавї. Тарзи васлшавии 

ҳарфҳоро фаҳмонда, навишти калимаи «Насим»-ро дар тахтаи синф нишон диҳед. Аз 
хонандагон хоҳиш кунед, ки мувофиқи тартиби нишондода дар дафтари машқи хат 
калимаи «Насим»-ро  нависанд.  

6) Тарзи навишти љумлаи «Миз аз Замира»-ро машқ кунед. Диққати хонандагонро ба 

ҳарфи аввал љалб намуда, бо ҳарфи калон навиштани аввали номи одамон ва љумларо 
таъкид кунед.  

7) Калимаҳои “зин” ва “занљир”-ро таҳлили овозї кунед. 

8) Суҳбат аз рўйи расми «Миз». 

9) Аз ёд кардани шеър дар васфи «и» (аз баёни омўзгор). 
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     Арзёбї. Дар раванди дарс фаъолияти таълимии хонандагонро мушоҳида намуда, дараљаи ба 

мақсад ноил гаштани онҳоро муайян кунед.  Доир ба арзёбии дониш, малака ва маҳорати 

хонандагон нигаред ба дарсҳои 3-4-уми давраи Алифбо  
 
Соати сеюм  
Мақсади дарс. Хонандагон бояд: 

 ҳарфи «И»-ро шиносанд; 

 ҳарфи хурду калон ва чопию дастнависро нишон дода тавонанд; 

 ҳарфи «И»-ро навишта тавонанд; 

 аз рўйи нақли шунида ба саволҳо љавоб дода тавонанд; 

 матнро хонда тавонанд; 

 номи одамро бо ҳарфи калон нависанд; 

 аз рўйи расм ба саволҳо љавоб дода тавонанд; 

 калимаҳоро таҳлили овозї карда тавонанд. 

     Маводди таълим: китоб, љадвали ҳарфҳо, дафтари машқи хат, ҳарфҳои бурида, оинача, 
қаламҳои ранга, расмҳо  
Равиши дарс 

1) Мустаҳкамкунии овоз ва ҳарфҳои омўхта. Ҳарфҳои А, О, Л, М, Н, Р, Ш, Х, У, Ӯ, С, З, И-

ро  нишон диҳед. Хонандагон овози ин ҳарфҳоро талаффуз мекунанд.  
2) Машқи якљоя хондани ҳиљоҳо. (саҳ. 63-и китоб).  

3) Машқи навиштани ҳарфи «И»-и калон. Аввал дар тахтаи синф мувофиқи тартиби 
навишти унсурҳо навиштани ҳарфи «И»-ро нишон диҳед. Аз сатр боло навиштани қисми 

ҳарфро таъкид кунед. Дар фазо машқи ҳарфи «И»-ро нишон диҳед. Аз хонандагон 

хоҳиш кунед, ки мувофиқи тартиби нишондода дар дафтари машқи хат навиштани «И»-
ро машқ кунанд. Тарзи навишти хонандагонро назорат кунед ва ёрї диҳед.  

4) Машқи хондани калимаҳо. Омўзгор мехонад, хонандагон бодиққат гўш мекунанд, хат 

мебаранд. Хонандагон бурро хондани калимаҳоро машқ мекунанд. 

5) Калимаи “из”-ро таҳлили овозї кунед. 
6) Лаҳзаи дамгирї. 

7) Машқи васл кардани  ҳарфи «и» дар калимаи “мошин”. Тарзи васлшавии ҳарфи «ш»-ро 

бо ҳарфи «и» фаҳмонда, дар тахтаи синф нишон диҳед. Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки 
мувофиқи тартиби нишондода дар дафтари машқи хат калимаи «мошин»-ро нависанд ва 
хонанд.   

8) Суҳбат аз рўйи расми «Мошин» ва таҳлили овозии калима. 

 
Соати чорум 

Мақсади дарс. Хонандагон бояд: 

 ҳарфу овозҳои омўхтаро донанд; 

 матни хурдро ҳиљої хонда тавонанд;   

 калимаҳоро бо риояи қоидаҳои васлшавї навишта тавонанд; 

 калимаҳоро таҳлили овозї карда тавонанд; 

 шеъру суруд ва тезгўякҳоро аз ёд гуфта тавонанд; 

     Маводди таълим: китоб, љадвали ҳарфҳо, дафтари машқи хат, ҳарфҳои бурида, оинача, 

қаламҳои ранга, расмҳо, ресмон (ришта), пластилин, чўбчаҳо, тугмачаҳо, тасмачаҳои коғазї 
(картонї) 
Равиши дарс 

1) Бозї: Бинго!   
2) Машқи хондани матни “Хирс”. Тарзи хондани љумлаҳои саҳ. 64-ро нишон диҳед 

(хонандагон хат мебаранд). Хонандагон якљоя мехонанд. Ҳар як хонанда ҳарфҳоро 
нишон дода мехонад.  

3) Машқи рўйнавис кардани  калимаи “хирс” ва љумла. Тартиб ва тарзи навишти љумларо 

фаҳмонда, дар тахтаи синф нависед. Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки мувофиқи тартиби 

нишондода дар дафтари машқи хат аз рўйи намуна  нависанд ва хонанд.   

4) Машқи муайян кардани ҳарфҳои садонок ва ҳамсадо. Бозии «Чї хел либос мезебад?»-ро 

иљро кунед. Нигаред ба дарсҳои қаблї.   
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5) Аз ёд гуфтани шеъру суруд ва тезгўякҳо дар бораи ҳарфи «и». 

          Арзёбї. Дар раванди дарс фаъолияти таълимии хонандагонро мушоҳида намуда, дараљаи ба 

мақсад ноил гаштани онҳоро муайян кунед.  Доир ба арзёбии дониш, малака ва маҳорати 

хонандагон нигаред ба дарсҳои 3-4-уми давраи Алифбо  
 

Дарсҳои 47-50.  Овоз ва ҳарфи  Кк - 4 соат 

     Барнома.  Мустаҳкамкунии овозу ҳарфҳои омўхта.  Машқи овозї. Мушоҳидаи тарзи 

талаффузи  овози [к]. Талаффузи овози [к]. Људо кардани овози  [к] аз аввал, мобайн ва охири 
калимаҳо. Нишон додани ҳарфҳои  хурду калони чопї ва дастнавис. Нишон додани тарзи 

навишти ҳарфи «к». Машқи навиштани ҳарфи «к»-и хурду калон. Хониши ҳиљої. Хондани 

љумлаҳо. Машқи яклухт хондани калимаҳои якҳиљодор. Саволу љавоб  аз  рўйи расм. Ҳангоми 

саволу љавоб риоя кардани меъёрҳои забони  адабї.  Аз ҳиљоҳо тартиб додани калимаҳо ва 

бурро хондани онҳо. Машқи рўйнавис кардани љумлаи хеле хурд. Ҳарфи калон дар авали љумла 

ва номи одамон.  Машқи  навиштани ашёи дар расм тасвирёфта.  
 
Салоҳиятҳо: А.1.1.1. Қоидаҳои одитарини гўш карданро дар доираи маҳдуди вазъиятҳо риоя 
мекунад. 
А.1.1.2. Ахбори шунидаро дар шаклҳои хеле содаи нутқи шифоҳї ва хаттї истифода мебарад. 

А.1.2.1. Дар вазъиятҳои маҳдуд қоидаҳои одитарини сухангўйї (одоби муошират)-ро риоя 

мекунад. 
А.1.3.1. Қоидаҳои одитарини хонданро медонад ва риоя мекунад. 

А.1.4.1. Қоидаҳои одитарини навиштанро тибқи нишондиҳандаҳо риоя мекунад. 
 

Мақсади дарс. Хонандагон бояд: 

 овози [к]-ро бурро талаффуз карда тавонанд; 

 овози [к]-ро дар аввал, мобайн ва охири калима муайян карда тавонанд; 

 ҳарфи «к»-ро шиносанд; 

 ҳарфи хурду калон ва чопию дастнависро нишон дода тавонанд; 

 ҳарфи «к»-ро навишта тавонанд; 

 калимаҳоро ҳиљої хонда тавонанд; 

 ҳарфи «к»-ро бо ҳарфи дигар васл карда тавонанд; 

 дар бораи кўза ба саволҳо љавоб диҳанд. 

 
     Маводди таълим: китоб, љадвали ҳарфҳо, дафтари машқи хат, ҳарфҳои бурида, оинача, 
қаламҳои ранга, расмҳо  
     Равиши дарс. 

1) Бозї: «Кї зирак?»  Калимаҳоро бурро талаффуз кунед: кор, корд, кунд, карам, каду, 

Нафаре, ки аввалин шуда овозро дуруст муайян карда тавонист, ғолиб дониста мешавад. 

2) Омўзондани тарзи талаффузи овози [к]. Диққати хонандагонро ҳангоми  талаффузи 

овози [к] ба ҳолати часпидани миёнаи забон ба ком љалб кунед. Машқи талаффузи овози 
[к]-ро аввал якљоя, баъд инфиродї иљро кунед.Људо кардани овози [к] аз аввал, мобайн 
ва охири калима. 

– дар аввал: корд, кор, кўза,….. 

– дар мобайн: акка, макон,  ……….  

– дар охир: амак, ток, нок ……. 

3) Шиносої бо ҳарфи «к». Ҳарфҳои  хурду калон, чопї ва дастнависро аз ҳарфҳои алоҳида 
ба тахтаи синф овезон карда мувофиқати онҳоро нишон диҳед. 

4) Машқи навиштани ҳарфи «к»-и хурд дар дафтар. Аввал дар тахтаи синф мувофиқи 

тартиби навишти унсурҳо ҳарфи «к»-ро нишон диҳед. Дар фазо машқи ҳарфи «к»-ро 
нишон диҳед. Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки мувофиқи тартиби нишондода дар 

дафтари машқи хат навиштани «к»-ро машқ кунанд.   
5) Лаҳзаи дамгирї  
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6) Машқи хониши ҳиљоии калимаҳо. Тарзи хониши ҳиљоиро нишон диҳед (хонандагон хат 
мебаранд). Хонандагон  аввал якљоя, баъд инфиродї мехонанд.   

7) Машқи васл кардани ҳарфи «к»  дар калима. Тарзи васлшавии ҳарфи «к»-ро бо ҳарфи 

«о» фаҳмонда, дар тахтаи синф нишон диҳед. Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки мувофиқи 

тартиби нишондода дар дафтари машқи хат калимаи «калон»-ро нависанд.   

8) Суҳбат аз рўйи расми кўза. Дар бораи кўза саволу љавоб ва таҳлили овозї кунед. 

9) Дарсро љамъбаст намуда, заҳмати хонандагонро қадр кунед. Онҳоро барои дамгирии 
фаъол ба берун бароред.  

  
Соати дуюм 

Мақсади дарс. Хонандагон бояд: 

 аз рўйи нақли шунида ба саволҳо љавоб дода тавонанд; 

 матнро хонда тавонанд; 

 ҳарфҳои садоноку ҳамсадоро муайян карда тавонанд; 

 калимаҳоро бо риояи қоидаҳои васлшавї навишта тавонанд; 

 бо ҳарфи калон навиштани аввали номи одамонро гуфта тавонанд ва риоя намоянд; 

 аз рўйи мазмуни расм ба саволҳо љавоб дода тавонанд; 

 љумла тартиб дода тавонанд; 

 доир ба ҳарфи «к» шеъру суруд ва тезгўякҳоро аз ёд гуфта тавонанд; 

     Маводди таълим: китоб, љадвали ҳарфҳо, дафтари машқи хат, ҳарфҳои бурида, оинача, 

қаламҳои ранга, расмҳо  
Равиши дарс 

1) Машқи мустаҳкам намудани овоз ва ҳарфи «к».      

2) Машқи хондани матни “Коса”. Матни саҳ. 66-и китоби «Алифбо»-ро хонед. Мазмуни 
љумлаҳоро фаҳмонед. Хонандагон аввал якљоя, баъд бонавбат ҳарфҳоро нишон дода 
мехонанд, дигарон хат мебаранд. 

3) Муайян кардани ҳарфҳои садоноку ҳамсадо. Бозии «Ба ман чї хел либос мезебад?» 

гузаронед (нигаред ба дарсҳои қаблї). Машқи навиштани калимаи «коса» бо риояи 
қоидаҳои васлшавї. Тартиби васлшавии ҳарфҳоро фаҳмонда, тарзи навишти калимаи 

«кўза»-ро дар тахтаи синф нишон диҳед. Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки мувофиқи 

тартиби нишондода дар дафтари машқи хат калимаи «коса»-ро  нависанд.  

4) Тарзи навишти љумлаи «Ин косаи Назира»-ро машқ кунед. Диққати хонандагонро ба 
ҳарфи аввали калимаи “Назира” љалб намуда, бо ҳарфи калон навиштани аввали номи 
одамонро таъкид кунед.  

5) Суҳбат аз рўйи расми «Кулолгарї».  

6) Аз рўйи мазмуни расм, мувофиқи нақша љумла тартиб доданро машқ кунед 

7) Аз ёд кардани шеър дар васфи «К» (аз баёни омўзгор). 

           Арзёбї. Дар раванди дарс фаъолияти таълимии хонандагонро мушоҳида намуда, дараљаи 

ба мақсад ноил гаштани онҳоро муайян кунед.  Доир ба арзёбии дониш, малака ва маҳорати 

хонандагон нигаред ба дарсҳои 3-4-уми давраи Алифбо  
 
Соати сеюм  

Мақсади дарс. Хонандагон бояд: 

 ҳарфи «К»-ро шиносанд; 

 ҳарфи хурду калон ва чопию дастнависро нишон дода тавонанд; 

 ҳарфи «К»-ро навишта тавонанд; 

 аз рўйи мазмуни расм љумла тартиб дода тавонанд; 

 матни хурдро ҳиљої хонда тавонанд; 

 номи одамро бо ҳарфи калон нависанд; 

 аз рўйи расм ба саволҳо љавоб дода тавонанд; 

 ҳарфи «К»-ро бо ҳарфи дигар васл карда тавонанд. 

     Маводди таълим: китоб, љадвали ҳарфҳо, дафтари машқи хат, ҳарфҳои бурида, оинача, 

қаламҳои ранга, расмҳо, ресмон (ришта), пластилин, чўбчаҳо, тугмачаҳо, тасмачаҳои коғазї 
(картонї) 
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Равиши дарс 

1) Мустаҳкамкунии овоз ва ҳарфҳои омўхта. Ҳарфҳои омўхтаро аз љадвали ҳарфҳо  нишон 

диҳед. Хонандагон овози ин ҳарфҳоро талаффуз мекунанд.  

2) Машқи якљоя хондани ҳиљоҳои саҳ. 67-и китоб 
3) Машқи навиштани ҳарфи «К»-и калон. Аввал дар тахтаи синф мувофиқи тартиби 

навишти унсурҳо ҳарфи «К»-ро нишон диҳед. Аз сатр боло навиштани қисми ҳарфро 

таъкид кунед. Дар фазо машқи ҳарфи «К»-ро нишон диҳед. Аз хонандагон хоҳиш кунед, 
ки мувофиқи тартиби нишондода дар дафтари машқи хат навиштани «К»-ро машқ 
кунанд.   

4) Машқи хондани матни «Карам». Матнро хонед. Мазмуни љумлаҳоро фаҳмонед. Омўзгор 

мехонад, хонандагон бодиққат гўш мекунанд, хат мебаранд. Хонандагон бурро хондани 

калимаҳоро аввал якљоя, баъд дар алоҳидагї машқ мекунанд. 
5) Лаҳзаи дамгирї. 

6) Машқи васл кардани ҳарфи «К». Тарзи васлшавии ҳарфи «К»-ро бо ҳарфи «а» фаҳмонда, 
дар тахтаи синф нишон диҳед. Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки мувофиқи тартиби 

нишондода дар дафтари машқи хат љумлаи  «Карам-калон.»-ро нависанд ва хонанд.   

7) Бозї: ҳарфи «К» месозем.  Ба хонандагон вазифа диҳед, ки аз чўбчаҳо, пластилин ва 
тасмачаҳои коғазї ҳарфи К созанд.  (Нигаред ба намунаҳои замима) 

8) Суҳбат аз рўйи расми «Карам» ва  тартиб додани љумла. 

 
Соати чорум 

Мақсади дарс. Хонандагон бояд: 

 ҳарфу овозҳои омўхтаро донанд; 

 калимаро таҳлили овозї карда тавонанд; 

 матнро хонда тавонанд;   

 калимаҳоро бо риояи қоидаҳои васлшавї навишта тавонанд; 

 аз рўйи мазмуни расм ба саволҳо љавоб дода тавонанд; 

 шеъру суруд ва тезгўякҳоро аз ёд гуфта тавонанд; 

     Маводди таълим: китоб, љадвали ҳарфҳо, дафтари машқи хат, ҳарфҳои бурида, оинача, 

қаламҳои ранга, расмҳо  
Равиши дарс 
1)  Бозии Бинго!  

2)  Хонандагон калимаи “Кокул”-ро таҳлили овозї карда, љой ва миқдори овози “к”-ро 
муайян мекунанд. 

3) Машқи хондани матни “Кокул”. Тарзи хондани љумлаҳои саҳ. 68-ро нишон диҳед 

(хонандагон хат мебаранд). Хонандагон якљоя мехонанд. Ҳар як хонанда ҳарфҳоро 
нишон дода мехонад.  

4) Машқи рўйнавис кардани калимаҳои “Комила, кокул, Комрон”. Тартиб ва тарзи 

навишти калимаҳоро фаҳмонда, дар тахтаи синф нависед. Аз хонандагон хоҳиш кунед, 

ки мувофиқи тартиби нишондода дар дафтари машқи хат аз рўйи намуна  нависанд ва 

хонанд.   

5) Аз рўйи мазмуни расми «Ҳосили карам» бо хонандагон саволу љавоб кунед. Ҳангоми 

саволу љавоб ба меъёрҳои зерин диққат диҳед: 

 дурустии љавоб; 

 пуррагии љавоб; 

 риояи қоидаҳои забони тољикї 

 бонавбат љавоб додан; 

 саволу љавобро бодиққат гўш кардан. 

6) Аз ёд гуфтани шеъру суруд ва тезгўякҳо дар бораи ҳарфи «К». 

           Арзёбї. Дар раванди дарс фаъолияти таълимии хонандагонро мушоҳида намуда, дараљаи 

ба мақсад ноил гаштани онҳоро муайян кунед.  Доир ба арзёбии дониш, малака ва маҳорати 

хонандагон нигаред ба дарсҳои 3-4-уми давраи Алифбо  
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Дарсҳои  51-54. Овоз ва ҳарфи  Вв - 4 соат 

     Барнома. Мустаҳкамкунии овозу ҳарфҳои омўхта. Машқи овозї. Мушоҳидаи тарзи 

талаффузи овози  [в]. Талаффузи овози [в]. Људо кардани овози [в] дар аввал, мобайн ва охири 
калимаҳо. Нишон додани ҳарфҳои  хурду калони чопї ва дастнавис. Нишон додани тарзи 
навишти ҳарфи «в». Машқи навиштани ҳарфи «в»-и хурд. Машқи навиштани ҳарфи «В». 

Машқи васл кардани ҳарфи «в» бо ҳарфҳои дигар. Хониши ҳиљої. Машқи яклухт хондани 

калимаҳои якҳиљодор. Хондани љумлаҳо. Мувофиқи оҳанг хондани матни хеле хурд. Саволу 

љавоб  аз рўйи расм. Ҳангоми саволу љавоб риоя кардани меъёрҳои забони адабї.  Аз ҳарфҳо 

тартиб додани калимаҳо.  Аз ҳиљоҳо  тартиб додани калимаҳо ва бурро хондани онҳо. Машқи 

рўйнавис кардани љумла. Ҳарфи калон дар аввали  номи одамон ва љумла. Аломати нуқта дар 

охири љумла. Бозї: «в» ба чї монанд аст? 
 
Салоҳиятҳо: А. 1.1.2. Ахбори шунидаро дар шаклҳои хеле содаи нутқи шифоҳї ва хаттї 
истифода мебарад. 
А.1.2.2. Стратегияҳо (тарз, роҳу усул)-и мувофиқи гуфтанро истифода мебарад.   

А.1.3.1. Қоидаҳои одитарини хонданро медонад ва риоя мекунад. 
А.1.3.2. Стратегияҳои мувофиқро  истифода бурда, матнҳои шиноси ҳаљман хурдро мехонад. 

А.1.4.1. Қоидаҳои одитарини навиштанро тибқи нишондиҳандаҳо риоя мекунад. 
А.1.4.2.  Стратегия (тарз, роҳу усул)-ҳои мувофиқи навиштанро истифода мебарад. 
 
Соати якум 
Мақсади дарс. Хонандагон бояд: 

 овози [в]-ро бурро талаффуз карда тавонанд; 

 овози [в]-ро дар аввал, мобайн ва охири калима муайян карда тавонанд; 

 ҳарфи «Вв»-ро шиносанд; 

 ҳарфи хурду калон ва чопию дастнависро нишон дода тавонанд; 

 ҳарфи «в»-ро навишта тавонанд; 

 калимаҳоро хонда тавонанд; 

 калимаҳоро таҳлили овозї карда тавонанд; 

 ҳарфи «в»-ро бо ҳарфи дигар васл карда тавонанд; 

 дар бораи товус ба саволҳо љавоб диҳанд. 
     Маводди таълим: китоб, љадвали ҳарфҳо, дафтари машқи хат, ҳарфҳои бурида, оинача, 

қаламҳои ранга, расмҳо  
     Равиши дарс. 

1) Дарсро аз машқи овозї оғоз кунед. Нақл кунед: Ҳавлии Валї дар назди роҳи мошингард 
буд. Ҳар боре, ки мошин «ВВВ-ВВВ»-кунон аз назди ҳавлии онҳо мегузашт, саги онҳо 

«ВВВаф-ВВВаф» – гўён аз пасаш медавид. 

2) Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки ба садои мошин ва саг тақлид кунанд: 
– «ВВВ-ВВВ» 
– «ВВВаф-ВВВаф»   

3) Омўзондани тарзи талаффузи овози [в]. Диққати хонандагонро ҳангоми талаффузи овози 

[к] ба ҳолати дандонҳо ва лабҳо равона созед. Хонандагон машқи талаффузи овози [в]-ро 
аввал якљоя, баъд инфиродї  иљро мекунанд. Људо кардани овози [в]дар аввал, мобайн 
ва охири калима: 

 дар аввал: варзиш, велосипед, ….. 

 дар мобайн: аввал, даво,  ……….  

 дар охир: нав, љав, дав, ……. 

4) Шиносої бо ҳарфи «в». Ҳарфҳои хурду калон, чопї ва дастнависро аз ҳарфҳои алоҳида 

ба тахтаи синф овезон карда мувофиқати онҳоро нишон диҳед. 
5) Машқи навиштани ҳарфи «в»-и хурд дар дафтар. Аввал дар тахтаи синф мувофиқи 

тартиби навишти унсурҳо ҳарфи «в»-ро нишон диҳед. Аз болои рах навиштани думчаи 

ҳарфро таъкид намоед. Дар фазо машқи ҳарфи «в»-ро нишон диҳед. Аз хонандагон 
хоҳиш кунед, ки мувофиқи тартиби нишондода дар дафтари машқи хат  навиштани «в»-

ро машқ кунанд.   
6) Лаҳзаи дамгирї 
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7) Машқи хониши ҳиљоии калимаҳо. Тарзи хониши ҳиљоиро нишон диҳед (хонандагон хат 

мебаранд). Хонандагон якљоя мехонанд. Ҳар як хонанда ҳарфҳоро нишон дода мехонад.  

8) Машқи васл кардани  ҳарфи «в» дар калима. Тарзи васлшавии ҳарфи «в»-ро бо ҳарфи 
«а» фаҳмонда, дар тахтаи синф нишон диҳед. Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки мувофиқи 

тартиби нишондода дар дафтари машқи хат калимаи «Кова»-ро нависанд.   

9) Хонандагон аз рўйи расми “Варзишгар” љумла тартиб доданро машқ мекунанд. 

10) Суҳбат аз рўйи расми “Товус”. Дар бораи товус саволу љавоб  ва таҳлили овозї кунед.  

11) Дарсро љамъбаст намуда, заҳмати хонандагонро қадр кунед. Онҳоро барои дамгирии 
фаъол ба берун бароред.  

 
СОАТИ ДУЮМ 
 
Мақсади дарс. Хонандагон бояд: 

  матнро хонда тавонанд; 

 ҳарфҳои садоноку ҳамсадоро муайян карда тавонанд; 

 калимаҳоро бо риояи қоидаҳои васлшавї навишта тавонанд; 

 бо ҳарфи калон навиштани аввали номи одамонро гуфта тавонанд ва риоя намоянд; 

 аз рўйи мазмуни расм ба саволҳо љавоб дода тавонанд; 

 аз рўйи расм љумла тартиб дода тавонанд; 

 доир ба ҳарфи «в» шеъру суруд ва тезгўякҳоро аз ёд гуфта тавонанд; 

     Маводди таълим: китоб, љадвали ҳарфҳо, дафтари машқи хат, ҳарфҳои бурида, оинача, 

қаламҳои ранга, расмҳо  
Равиши дарс 

1) Машқи мустаҳкам намудани овоз ва ҳарфи «в». Ба хонандагон љуфти ҳарфҳоро нишон 
дода,  хоҳиш кунед, ки овози ҳарфҳоро якљоя талаффуз кунанд:  
В+А       [вввааа] 
В+О       [вввооо] 
В+У       [вввууу] 

В+Ӯ       [вввўўў] 

В+И       [вввиии] 

2) Танҳо ба фаъолон такя накунед. Бештар онҳоеро пурсед, ки аз рўйи мушоҳидаҳои шумо 

дар шинохтани ҳарф душворї мекашанд. 

3) Машқи хондани матни  «Наврўз ва Кова». Хонандагон аввал якљоя, баъд бонавбат 

ҳарфҳоро нишон дода мехонанд, дигарон хат мебаранд.  

4) Муайян кардани ҳарфҳои садоноку ҳамсадо. Бозї: «Ба ман чї хел либос мезебад?» 

(Нигаред ба дарсҳои қаблї). 

5) Машқи навиштани калимаҳои “Анвар” ва «Наврўз» бо риояи қоидаҳои васлшавї. Тарзи 

васлшавии ҳарфҳоро фаҳмонда, навишти калимаҳои “Анвар” ва «Наврўз»-ро дар тахтаи 

синф нишон диҳед. Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки мувофиқи тартиби нишондода дар 
дафтари машқи хат калимаҳоро  нависанд. Фаъолияти хонандагонро назорат кунед ва 
ёрї расонед.  

6)  Машқи љобаљо кардан ва сохтани калимаҳо. (Нигаред ба дастури Лутфуллоев М., 

Абдуллоев И. «Мавқеи бозиҳои таълимї дар дарсҳои Алифбо». Душанбе, 2008). 
7) Хонандагон аз рўйи расм љумла тартиб доданро машқ мекунанд. 

8) Аз ёд кардани шеър дар васфи «Вв» (аз баёни омўзгор): 

           Арзёбї. Дар раванди дарс фаъолияти таълимии хонандагонро мушоҳида намуда, дараљаи 

ба мақсад ноил гаштани онҳоро муайян кунед.  Доир ба арзёбии дониш, малака ва маҳорати 

хонандагон нигаред ба дарсҳои 3-4-уми давраи Алифбо  
 
Соати сеюм  

Мақсади дарс. Хонандагон бояд: 

 ҳарфи «В»-ро шиносанд; 

 ҳарфи хурду калон ва чопию дастнависро нишон дода тавонанд; 

 ҳарфи «В»-ро навишта тавонанд; 
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 аз рўйи нақли шунида ба саволҳо љавоб дода тавонанд; 

 матни хурдро ҳиљої хонда тавонанд; 

 номи одамро бо ҳарфи калон нависанд; 

 аз рўйи расм ба саволҳо љавоб дода тавонанд; 

 ҳарфи «В»-ро бо ҳарфи дигар васл карда тавонанд. 

     Маводди таълим: китоб, љадвали ҳарфҳо, дафтари машқи хат, ҳарфҳои бурида, оинача, 
қаламҳои ранга, расмҳо  
Равиши дарс 

1) Мустаҳкамкунии овоз ва ҳарфҳои омўхта. Ҳарфҳои омўхтаро аз љадвали ҳарфҳо нишон 

диҳед. Хонандагон овози ин ҳарфҳоро талаффуз мекунанд. 
2) Машқи якљоя хондани ҳиљоҳои саҳ. 71-и китоб. 

3) Машқи аз ҳиљоҳо тартиб додани калимаҳо. (Нигаред ба дастури Лутфуллоев М., Абдуллоев 

И. «Мавқеи бозиҳои таълимї дар дарсҳои Алифбо». Душанбе, 2008). 
4) Машқи навиштани ҳарфи «В»-и калон. Аввал дар тахтаи синф мувофиқи тартиби навишти 

унсурҳо ҳарфи «В»-ро нишон диҳед. Аз сатр боло навиштани қисми ҳарфро таъкид кунед. 
Дар фазо машқи ҳарфи «В»-ро нишон диҳед. Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки мувофиқи 

тартиби нишондода дар дафтари машқи хат навиштани «В»-ро машқ кунанд. Фаъолияти 
хонандагонро назорат кунед ва ёрї расонед.   

5) Машқи хондани калимаҳо. Омўзгор мехонад, хонандагон бодиққат гўш мекунанд, хат 

мебаранд. Хонандагон бурро хондани калимаҳоро машқ мекунанд. 

6) Машқи васл кардани ҳарфи «В». Тартиби васлшавии ҳарфи «В»-ро бо ҳарфи «а» фаҳмонда, 
дар тахтаи синф нишон диҳед. Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки мувофиқи тартиби 

нишондода дар дафтари машқи хат калимаи «Ва»-ро нависанд ва хонанд.   
7) Машқи аз ҳиљоҳо тартиб додани калимаҳо. Хонандагон аз ҳиљоҳои додашуда калима 

тартиб медиҳанд 

         Арзёбї. Дар раванди дарс фаъолияти таълимии хонандагонро мушоҳида  намуда, дараљаи ба 

мақсад ноил гаштани онҳоро муайян кунед.  Доир ба арзёбии дониш, малака ва маҳорати 

хонандагон нигаред ба дарсҳои 3-4-уми давраи Алифбо  
Соати чорум 

Мақсади дарс. Хонандагон бояд: 

 ҳарфу овозҳои омўхтаро донанд; 

 матнро хонда тавонанд;   

 калимаҳоро бо риояи қоидаҳои васлшавї навишта тавонанд; 

 аз рўйи мазмуни расм ба саволҳо љавоб дода тавонанд; 

 аз рўйи расм љумла тартиб дода тавонанд; 

 шеъру суруд ва тезгўякҳоро аз ёд гуфта тавонанд; 

     Маводди таълим: китоб, љадвали ҳарфҳо, дафтари машқи хат, ҳарфҳои бурида, оинача, 

қаламҳои ранга, расмҳо, ресмон (ришта), пластилин, чўбчаҳо, тугмачаҳо, тасмачаҳои коғазї 
(картонї) 
Равиши дарс 

1) Бозї: «Бинго!” (нигаред ба дарсҳои қаблї). 

2) Машқи хондани  матни “Анвар ва Комил”. Тарзи хондани матни саҳ. 72-ро нишон диҳед 

(хонандагон хат мебаранд). Хонандагон якљоя мехонанд. Ҳар як хонанда ҳарфҳоро 
нишон дода мехонад. Ба тарзи талаффузи ҳиљоҳои баста диққат диҳед.  

3) Машқи рўйнавис кардани калимаи “Равшан” ва  љумла. Тартиб ва тарзи навишти 

љумларо фаҳмонда, дар тахтаи синф нависед. Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки мувофиқи 

тартиби нишондода дар дафтари машқи хат аз рўйи намуна  нависанд ва хонанд. 

Фаъолияти хонандагонро назорат кунед ва ёрї расонед.   
4) Кортҳои ҳиљодор: Кортҳоро аз коғази картон ё коғазҳои дигари ғафс омода кардан 

мумкин аст. Аввал дар болои корт калима навишта мешавад, сипас корт мувофиқи 

ҳиљоҳои калима бурида мешавад. Масалан, 
 
 
 мошон  мо шон 
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Сипас аз хонандагон хоҳиш карда мешавад, ки (дунафарї ё дар гурўҳҳои хурд) ҳиљоҳоро 

пайваст карда, калима созанд ва хонанд. 

5) Машқи  аз рўйи расм саволу љавоб  ва мувофиқи нақша тартиб додани љумла. 

6) Бозї: ҳарфи «В» месозем.  Ба хонандагон вазифа диҳед, ки аз чўбчаҳо, пластилин ва 

тасмачаҳои коғазї ҳарфи В созанд. Бо ресмон В-и хурди дастнавис созанд. (Нигаред ба 
намунаҳои замима). 

7) Аз ёд гуфтани шеъру суруд ва тезгўякҳо дар бораи ҳарфи «В». 

         Арзёбї. Дар раванди дарс фаъолияти таълимии хонандагонро мушоҳида намуда, дараљаи ба 

мақсад ноил гаштани онҳоро муайян кунед.  Доир ба арзёбии дониш, малака ва маҳорати 

хонандагон нигаред ба дарсҳои 3-4-уми давраи Алифбо  
 

Дарсҳои 55-58.  Овоз ва ҳарфи  Дд - 4 соат 

     Барнома. Мустаҳкамкунии овозу ҳарфҳои омўхта. Машқи овозї. Мушоҳидаи тарзи 

талаффузи овози [д]. Талаффузи овози [д]. Људо кардани овози  [д] дар аввал, мобайн ва охири 
калимаҳо. Нишон додани ҳарфҳои  хурду калони чопї ва дастнавис. Нишон додани тарзи 
навишти ҳарфи «д». Машқи навиштани ҳарфи «д»-и хурду калон. Машқи васл кардани ҳарфи 

«д» бо ҳарфҳои дигар. Хониши ҳиљоии калима ва љумлаҳо.  Саволу љавоб  аз рўйи расм. 

Ҳангоми саволу љавоб риоя кардани меъёрҳои забони адабї.  Аз ҳиљоҳо  тартиб додани 

калимаҳо ва бурро хондани онҳо. Хониши ҳиљоии калима ва љумлаҳо.  Машқи навиштани номи 

одамон. Машқи рўйнавис кардани љумлаи хеле хурд. Ҳарфи калон дар аввали љумла, нуқта дар 

охири он. Бозї: «Д» ба чї монанд аст? 
 

Салоҳиятҳо: А.1.1.2. Ахбори шунидаро дар шаклҳои хеле содаи нутқи шифоҳї ва хаттї 
истифода мебарад. 

А.1.2.2. Стратегияҳо (тарз, роҳу усул)-и мувофиқи гуфтанро истифода мебарад.   
А.1.3.1. Қоидаҳои одитарини хонданро медонад ва риоя мекунад. 

А.1.3.2. Стратегияҳои мувофиқро истифода бурда, матнҳои шиноси ҳаљман хурдро мехонад. 
А.1.4.1. Қоидаҳои одитарини навиштанро тибқи нишондиҳандаҳо риоя мекунад. 

А.1.4.2.  Стратегия (тарз, роҳу усул)-ҳои мувофиқи навиштанро истифода мебарад. 
Соати якум 

Мақсади дарс. Хонандагон бояд: 

 овози [д]-ро бурро талаффуз карда тавонанд; 

 овози [д]-ро дар аввал, мобайн ва охири калима муайян карда тавонанд; 

 ҳарфи «Дд»-ро шиносанд; 

 ҳарфи хурду калон ва чопию дастнависро нишон дода тавонанд; 

 ҳарфи «д»-ро навишта тавонанд; 

 калимаҳоро ҳиљої хонда тавонанд; 

 ҳарфи «д»-ро бо ҳарфи дигар васл карда тавонанд; 

 дар бораи каду ва доира ба саволҳо љавоб диҳанд 

 калимаро таҳлили овозї карда тавонанд. 
     Маводди таълим: китоб, љадвали ҳарфҳо, дафтари машқи хат, ҳарфҳои бурида, оинача, 

қаламҳои ранга, расмҳо  
     Равиши дарс. 

1) Бозї: «Кї зирак?» Шарти бозиро фаҳмонед. Ман ҳозир чанд калимаро мехонам, шумо 

бояд муайян кунед, ки онҳо бо кадом овоз сар мешаванд). Калимаҳоро бурро талаффуз 

кунед: дуд, дур, дору, дандон, дирўз, дарё, дор, дорбоз, дўлона. Нафаре, ки аввалин шуда 

овозро дуруси муайян карда тавонист, ғолиб дониста мешавад. 

2) Омўзондани тарзи талаффузи овози [д]. Диққати хонандагонро ҳангоми талаффузи овози 

[д] ба ҳолати бехи дандонҳои боло ва нўги забон љалб кунед. Машқи талаффузи овози 
[д]-ро аввал якљоя, баъд инфиродї ба роҳ монед.Људо кардани овози [д]дар аввал, 
мобайн ва охири калима. 

 дар аввал: дар, дарвоза, ….. 

 дар мобайн: каду, дандон,  ……….  
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 дар охир: буд, кабуд, шуд,  ……. 

3) Шиносої бо ҳарфи «д» Ҳарфҳои  хурду калон, чопї ва дастнависро аз ҳарфҳои алоҳида 

ба тахтаи синф овезон карда, мувофиқати онҳоро нишон диҳед. 
4) Машқи навиштани ҳарфи «д»-и хурд дар дафтар. Аввал дар тахтаи синф мувофиқи 

тартиби навишти унсурҳо ҳарфи «д»-ро нишон диҳед. Диққати хонандагонро ба думчаи 

аз рах поёни ҳарф љалб кунед. Дар фазо машқи ҳарфи «д»-ро нишон диҳед. Аз 
хонандагон хоҳиш кунед, ки мувофиқи тартиби нишондода дар дафтари машқи хат 

навиштани «д»-ро машқ кунанд. Фаъолияти хонандагонро назорат кунед ва ёрї расонед.   
5) Лаҳзаи дамгирї  

6) Машқи хониши ҳиљоии калимаҳо. Тарзи хониши ҳиљоиро нишон диҳед (хонандагон хат 

мебаранд). Хонандагон якљоя мехонанд. Ҳар як хонанда ҳарфҳоро нишон дода мехонад.   
7) Машқи васл кардани ҳарфи «д» дар калима. Тарзи васлшавии ҳарфи «д»-ро бо ҳарфи «а» 

фаҳмонда, дар тахтаи синф нишон диҳед. Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки мувофиқи 
тартиби нишондода дар дафтари машқи хат калимаи «дандон»-ро нависанд. Фаъолияти 
хонандагонро назорат кунед ва ёрї расонед.   

8) Суҳбат аз рўйи расмҳои каду ва доира. Дар бораи каду ва доира саволу љавоб кунед.  

9) Хонандагон калимаи “дандон”-ро таҳлили овозї карда, миқдор ва љойи “д”-ро муайян 
мекунанд. 

10)  Дарсро љамъбаст намуда, заҳмати хонандагонро қадр кунед. Онҳоро барои дамгирии 
фаъол ба берун бароред.  

Соати дуюм 

Мақсади дарс. Хонандагон бояд: 

 матнро хонда тавонанд; 

 ҳарфҳои садоноку ҳамсадоро муайян карда тавонанд; 

 калимаҳоро бо риояи қоидаҳои васлшавї навишта тавонанд; 

 бо ҳарфи калон навиштани аввали номи одамонро риоя кунанд; 

 аз рўйи мазмуни расм ба саволҳо љавоб дода тавонанд; 

 доир ба ҳарфи «д» шеъру суруд ва тезгўякҳоро аз ёд гуфта тавонанд; 

     Маводди таълим: китоб, љадвали ҳарфҳо, дафтари машқи хат, ҳарфҳои бурида, оинача, 

қаламҳои ранга, расмҳо  
Равиши дарс 

1) Машқи мустаҳкам намудани овоз ва ҳарфи «д» 
Ба хонандагон љуфти ҳарфҳоро нишон дода,  хоҳиш кунед, ки овози ҳарфҳоро якљоя 
талаффуз кунанд:  
Д+А       [дааа] 
Д+О       [дооо] 
Д+У       [дууу] 

Д+Ӯ       [дўўў] 

Д+И       [диии] 
 

2) Машқи хондани матни “Доро”. Матни саҳ. 74-и китоби «Алифбо»-ро хонед.  

3) Аз рўйи мазмуни он ба саволҳо љавоб доданро ёд диҳед.  Хонандагон аввал якљоя, баъд 

бонавбат ҳарфҳоро нишон дода мехонанд, дигарон хат мебаранд.   
 

4) Муайян кардани ҳарфҳои садоноку ҳамсадо. Бозї: «Ба ман чї хел либос мезебад?» 
(Нигаред ба дарсҳои қаблї).   

5) Машқи навиштани  калимаҳо бо риояи қоидаҳои васлшавї. 
а) Тарзи васлшавии ҳарфҳоро фаҳмонда, навишти калимаи «Шодмон»-ро дар тахтаи 

синф нишон диҳед.  

б) Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки мувофиқи тартиби нишондода дар дафтари машқи хат 
калимаи «Шодмон»-ро  нависанд. 
в) Фаъолияти хонандагонро назорат кунед ва ёрї расонед.  . 

6) Машқи љо ба љо кардан ва сохтани калимаҳо. 

7) Аз рўйи расми «Тозагї–гарави саломатї»  бо хонандагон саволу љавоб кунед. 
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          Арзёбї. Дар раванди дарс фаъолияти таълимии хонандагонро мушоҳида намуда, дараљаи ба 

мақсад ноил гаштани онҳоро муайян кунед.  Доир ба арзёбии дониш, малака ва маҳорати 

хонандагон нигаред ба дарсҳои 3-4-уми давраи Алифбо  
 
Соати сеюм  

Мақсади дарс. Хонандагон бояд: 

 ҳарфи «Д»-ро шиносанд; 

 ҳарфи хурду калон ва чопию дастнависро нишон дода тавонанд; 

 ҳарфи «Д»-ро навишта тавонанд; 

 матнро хонда тавонанд; 

 аввали номи одамонро бо ҳарфи калон нависанд; 

 аз рўйи расм ба саволҳо љавоб дода тавонанд; 

 ҳарфи «Д»-ро бо ҳарфи дигар васл карда тавонанд. 
Равиши дарс 

1) Мустаҳкамкунии овоз ва ҳарфҳои омўхта.  

2) Ҳарфҳои омўхтаро аз љадвали ҳарфҳо нишон диҳед. Хонандагон овози ин ҳарфҳоро 

талаффуз мекунанд.  
3) Якљоя калимаҳои саҳ. 75-ро мехонанд. 

 
4) Машқи навиштани ҳарфи «Д»-и калон 
5) Тавсия: 

а) Аввал дар тахтаи синф мувофиқи тартиби навишти унсурҳо ҳарфи «Д»-ро 

нишон диҳед. Аз сатр боло навиштани қисми ҳарфро таъкид кунед. 

б) Дар фазо машқи ҳарфи «Д»-ро нишон диҳед. 
в) Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки мувофиқи тартиби нишондода дар дафтари 

машқи хат навиштани «Д»-ро машқ кунанд. 
г) Фаъолияти хонандагонро назорат кунед ва ёрї расонед.   

6) Машқи хондани  калимаҳо ва матни “Рашид ва Доро”. Хонандагон  тарзи хондани 

шуморо бодиққат гўш мекунанд, хат мебаранд ва бурро хондани калимаҳоро машқ 

мекунанд. 
7) Лаҳзаи дамгирї 
8) Машқи васл кардани  ҳарфи «д»  

9) Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки мувофиқи тартиби нишондода дар дафтари машқи хат 
калимаи «Рашид»-ро нависанд ва хонанд. Фаъолияти хонандагонро назорат кунед ва 
ёрї расонед.   

10) Машқи аз ҳиљоҳо тартиб додани калимаҳо. Хонандагон аз ҳиљоҳои додашуда калима 

тартиб медиҳанд. 
 

Соати чорум 

Мақсади дарс. Хонандагон бояд: 

 ҳарфу овозҳои омўхтаро донанд; 

 матнро хонда тавонанд;   

 калимаҳоро бо риояи қоидаҳои васлшавї навишта тавонанд; 

 аз рўйи расм саволу љавоб карда тавонанд; 

 калимаро таҳлили овозї карда тавонанд; 

 шеъру суруд ва тезгўякҳоро аз ёд гуфта тавонанд. 

     Маводди таълим: китоб, љадвали ҳарфҳо, дафтари машқи хат, ҳарфҳои бурида, оинача, 

қаламҳои ранга, расмҳо, ресмон( ришта), пластилин, чўбчаҳо, тугмачаҳо, тасмачаҳои коғазї 
(картонї) 
Равиши дарс 

1) Бозї: «Бинго!» (нигаред ба дарсҳои қаблї)  
2) Машқи хондани матни “Дору” 

а) Тарзи хондани матни саҳ. 76-ро нишон диҳед (хонандагон хат мебаранд): 
б) Хонандагон  аввал якљоя, баъд дар алоҳидагї ҳарфҳоро нишон дода мехонанд. 

3) Машқи рўйнавис кардани калимаи “Дилоро” ва љумла 
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а) Тартиб ва тарзи навишти калима ва љумларо фаҳмонда, дар тахтаи синф нависед. 

б) Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки мувофиқи тартиби нишондода дар дафтари машқи хат 

аз рўйи намуна  нависанд ва хонанд  

г) Фаъолияти хонандагонро назорат кунед ва ёрї расонед.   
4) Хонандагон калимаи  “дору”-ро таҳлили овозї мекунанд.  

5) Бозї: ҳарфи «Д» месозем.  Ба хонандагон вазифа диҳед, ки аз чўбчаҳо, пластилин ва 
тасмачаҳои коғазї ҳарфи Д созанд. Бо ресмон Д-и хурди дастнавис созанд. (Нигаред ба 

намунаҳои замима) 

6) Аз ёд гуфтани шеъру суруд ва тезгўякҳо дар бораи ҳарфи «Д». 

           Арзёбї. Дар раванди дарс фаъолияти таълимии хонандагонро мушоҳида намуда, дараљаи 

ба мақсад ноил гаштани онҳоро муайян кунед.  Доир ба арзёбии дониш, малака ва маҳорати 

хонандагон нигаред ба дарсҳои 3-4-уми давраи Алифбо.  
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Дарсҳои 59-62.  Овоз ва ҳарфи  Гг  - 4 соат 

     Барнома. Мустаҳкамкунии овозу ҳарфҳои омўхта. Машқи овозї. Мушоҳидаи тарзи 

талаффузи овози [г]. Талаффузи овози [г]. Људо кардани овози  [г] дар аввал, мобайн  ва охири 
калимаҳо. Нишон додани ҳарфҳои  хурду калони чопї ва дастнавис.  Нишон додани тарзи 

навишти ҳарфи «г». Машқи навиштани ҳарфи «г»-и хурду калон. Саволу љавоб  аз рўйи расм. 

Ҳангоми саволу љавоб риоя кардани меъёрҳои забони адабї. Аз ҳиљоҳо тартиб додани 

калимаҳо ва бурро хондани онҳо. Хониши ҳиљої. Машқи якљоя хондан. Хондани матн. Аз рўйи 

мазмуни љумлаҳо ба саволҳои одї љавоб додан. Машқи рўйнавис кардани љумла. Аломати 

вергул дар љумла. Аз рўйи нақша тартиб додани љумла. Машқи рўйнавис кардани љумлаи хурд. 

Ҳарфи калон дар аввали љумла, нуқта дар охири он. Бозї: «Г» ба чї монанд аст? Ҳарфи  «Г» 
месозем. 
 
Салоҳиятҳо: А. 1.1.2. Ахбори шунидаро дар шаклҳои хеле содаи нутқи шифоҳї ва хаттї 
истифода мебарад. 
А.1.2.2. Стратегияҳо (тарз, роҳу усул)-и мувофиқи гуфтанро истифода мебарад.   

А.1.3.1. Қоидаҳои одитарини хонданро медонад ва риоя мекунад. 
А.1.3.2. Стратегияҳои мувофиқро  истифода бурда, матнҳои шиноси ҳаљман хурдро мехонад. 

А.1.4.1. Қоидаҳои одитарини навиштанро тибқи нишондиҳандаҳо риоя мекунад. 
А.1.4.2.  Стратегия (тарз, роҳу усул)-ҳои мувофиқи навиштанро истифода мебарад. 
Соати якум  

Мақсади дарс. Хонандагон бояд: 

 овози [г]-ро бурро талаффуз карда тавонанд; 

 овози [г]-ро дар аввал, мобайн ва охири калима муайян карда тавонанд; 

 ҳарфи «г»-ро шиносанд; 

 ҳарфи хурду калон ва чопию дастнависро нишон дода тавонанд; 

 ҳарфи «г»-ро навишта тавонанд; 

 калимаҳоро ҳиљої хонда тавонанд; 

 ҳарфи «г»-ро бо ҳарфи дигар васл карда тавонанд; 

 калимаро таҳлили овозї карда тавонанд; 

 дар бораи гўсфанд ба саволҳо љавоб диҳанд. 

     Маводди таълим: китоб, љадвали ҳарфҳо, дафтари машқи хат, ҳарфҳои бурида, оинача, 
қаламҳои ранга, расмҳо  
     Равиши дарс. 
1) Бозї: «Кї зирак?» Шарти бозиро фаҳмонед. (Ман ҳозир чанд калимаро мехонам, шумо бояд 

муайян кунед, ки дар онҳо кадом овоз такрор мешавад). 

Калимаҳоро бурро талаффуз кунед: гург, гул, гов, гелос, гўсфанд,  .... 

Нафаре, ки аввалин шуда овозро дуруст муайян карда тавонист, ғолиб дониста мешавад.  

2) Омўзондани тарзи талаффузи овози [г] 

а) Диққати хонандагонро ҳангоми  талаффузи овози [г] ба ҳолати қисми миёнаи забон ва ком 
љалб кунед.  
б) Машқи талаффузи овози [г]-ро аввал якљоя, баъд инфиродї иљро кунед. 
в) Људо кардани овози [г] дар аввал, мобайн ва охири калима. 

 дар аввал: гул, гург, гов, ….. 

 дар мобайн: дигар, нигар, ……….  

 дар охир: ранг, таг, ранг, садбарг ……. 

3) Шиносої бо ҳарфи «Гг»   
Ҳарфҳои хурду калон, чопї ва дастнависро аз ҳарфҳои алоҳида ба тахтаи синф овезон карда, 

мувофиқати онҳоро нишон диҳед. 
4) Машқи навиштани ҳарфи «г»-и хурд дар дафтар  
Тавсия: 
а) Аввал дар тахтаи синф мувофиқи тартиби навишти унсурҳо ҳарфи «г»-ро нишон диҳед.   

б) Дар фазо машқи ҳарфи «г»-ро нишон диҳед. 
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в) Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки мувофиқи тартиби нишондода дар дафтари машқи хат 

навиштани «г»-ро машқ кунанд. 
г) Фаъолияти хонандагонро назорат кунед ва ёрї расонед.   
5) Лаҳзаи дамгирї  

6) Машқи хониши ҳиљоии калимаҳо 
а) Тарзи хониши ҳиљоиро нишон диҳед (хонандагон хат мебаранд). 
б) Хонандагон якљоя мехонанд. 
в) Ҳар як хонанда ҳарфҳоро нишон дода мехонад.   

7) Машқи васл кардани  ҳарфи «Г»  дар калима   
а) Тартиби васлшавии ҳарфи «Г»-ро бо ҳарфи «у» фаҳмонда, дар тахтаи синф нишон диҳед.  

б) Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки мувофиқи тартиби нишондода дар дафтари машқи хат 
калимаи «Гулнора»-ро нависанд. 
г) Фаъолияти хонандагонро назорат кунед ва ёрї расонед.   

8) Суҳбат аз рўйи расми гўсфанд. Дар бораи гўсфанд саволу љавоб кунед.  

9)  Хонандагон калимаи “гург”-ро таҳлили овозї, љой ва миқдори “г”-ро муайян мекунанд. 

10) Дарсро  љамъбаст намуда, заҳмати хонандагонро қадр кунед. Онҳоро барои дамгирии фаъол 
ба берун бароред.  
 
Соати дуюм 

Мақсади дарс. Хонандагон бояд: 

  матнро хонда тавонанд; 

 ҳарфҳои садоноку ҳамсадоро муайян карда тавонанд; 

 калимаҳоро бо риояи қоидаҳои васлшавї навишта тавонанд; 

 бо ҳарфи калон навиштани аввали номи одамонро риоя намоянд; 

 аз рўйи мазмуни расм ба саволҳо љавоб дода тавонанд; 

 доир ба ҳарфи «г» шеъру суруд ва тезгўякҳоро аз ёд гуфта тавонанд; 

     Маводди таълим: китоб, љадвали ҳарфҳо, дафтари машқи хат, ҳарфҳои бурида, оинача, 

қаламҳои ранга, расмҳо  
Равиши дарс 

1)  Машқи мустаҳкам намудани овоз ва ҳарфи «г» 
Г+А         [гааа] 
Г+И         [гиии] 
Г+О         [гооо] 

2) Машқи хондани матн. Матни  «Гулрў ва Гулнора» (саҳ. 78-и китоби «Алифбо»)-ро  хонед.  

Аз рўйи мазмуни матн ба саволҳо љавоб доданро ёд диҳед.  

в) Хонандагон аввал якљоя, баъд бонавбат ҳарфҳоро нишон дода мехонанд, дигарон хат 
мебаранд.   
3) Муайян кардани ҳарфҳои садоноку ҳамсадо. Бозї «Ба ман чї хел либос мезебад?» (Нигаред 
ба дарсҳои қаблї)   

4) Хонандагон калимаи “гул”-ро таҳлили овозї мекунанд. 

5) Машқи навиштани  калимаи «гулдон» бо риояи қоидаҳои васлшавї 
а) Тарз васлшавии ҳарфҳоро фаҳмонда, тарзи навишти калимаи «гулдон»-ро дар тахтаи синф 

нишон диҳед.  
б) Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки мувофиқи тартиби нишондода дар дафтари машқи хат 
калимаи «гулдон»-ро  нависанд. 
в) Фаъолияти хонандагонро назорат кунед ва ёрї расонед.   

6) Тарзи навишти љумлаи «Гулрў, гул дар гулдон»-ро машқ кунед. 

Диққати хонандагонро ба ҳарфи аввали  он љалб намуда, бо ҳарфи калон навиштани аввали 
номи одамонро таъкид кунед.  

7) Аз ёд кардани шеър дар васфи «Г» (аз баёни омўзгор): 
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          Арзёбї. Дар раванди дарс фаъолияти таълимии хонандагонро мушоҳида  намуда, дараљаи 

ба мақсад ноил гаштани онҳоро муайян кунед. Доир ба арзёбии дониш, малака ва маҳорати 

хонандагон нигаред ба дарсҳои 3-4-уми давраи Алифбо  

 
Соати сеюм  

Мақсади дарс. Хонандагон бояд: 

 ҳарфи «Г»-ро шиносанд; 

 ҳарфи хурду калон ва чопию дастнависро нишон дода тавонанд; 

 ҳарфи «Г»-ро навишта тавонанд; 

 аз рўйи нақли шунида ба саволҳо љавоб дода тавонанд; 

 матни хурдро ҳиљої хонда тавонанд; 

 номи одамро бо ҳарфи калон нависанд; 

 аз рўйи расм ба саволҳо љавоб дода тавонанд; 

 ҳарфи «Г»-ро бо ҳарфи дигар васл карда тавонанд. 

     Маводди таълим: китоб, љадвали ҳарфҳо, дафтари машқи хат, ҳарфҳои бурида, оинача, 

қаламҳои ранга, расмҳо, ресмон (ришта), пластилин, чўбчаҳо, тугмачаҳо, тасмачаҳои коғазї 
(картонї) 
Равиши дарс 

1) Мустаҳкамкунии овоз ва ҳарфҳои омўхта. Ҳарфҳои омўхтаро аз љадвали ҳарфҳо нишон 

диҳед. Хонандагон овози ин ҳарфҳоро талаффуз мекунанд.  

2) Машқи якљоя хондани калимаҳои саҳ. 79. 
3) Машқи навиштани ҳарфи «Г»-и калон. Тавсия: 

а) Аввал дар тахтаи синф мувофиқи тартиби навишти унсурҳо навиштани ҳарфи «Г»-ро нишон 

диҳед. Аз сатр боло навиштани қисми ҳарфро таъкид кунед. 
б) Дар фазо машқи ҳарфи «Г»-ро нишон диҳед. 

в) Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки мувофиқи тартиби нишондода дар дафтари машқи хат 
навиштани «Г»-ро машқ кунанд. 
г) Фаъолияти хонандагонро назорат кунед ва ёрї расонед.   
4) Машқи хондани  калимаҳо 

а) Омўзгор мехонад, хонандагон бодиққат гўш мекунанд, хат мебаранд. 

б) Хонандагон бурро хондани калимаҳоро машқ мекунанд. 

в) Хонандагон калимаҳои “гўш”, “гўгирд”-ро таҳлили овозї карда, дар калимаи “гўгирд” љой 

ва миқдори “г”-ро муайян мекунанд. 

5) Лаҳзаи дамгирї 
6) Машқи васл кардани ҳарфи «г”. Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки мувофиқи тартиби 

нишондода дар дафтари машқи хат калимаҳои «гўш» ва «гўгирд»-ро нависанд ва хонанд.  

Фаъолияти хонандагонро назорат кунед ва ёрї расонед.   

7) Бозї: ҳарфи «Г» месозем. Ба хонандагон вазифа диҳед, ки аз чўбчаҳо, пластилин ва 

тасмачаҳои коғазї ҳарфи Г созанд Бо ресмон Г-и хурди дастнавис созанд. (Нигаред ба 
намунаҳои замима) 

8) Машқи аз ҳиљоҳо тартиб додани калимаҳо. Хонандагон аз ҳиљоҳои додашуда калима тартиб 

медиҳанд 

Соати чорум 
 

Мақсади дарс. Хонандагон бояд: 

 ҳарфу овозҳои омўхтаро донанд; 

 матнро хонда тавонанд;   

 калимаҳоро бо риояи қоидаҳои васлшавї навишта тавонанд; 

 аз рўйи мазмуни расм ба саволҳо љавоб ва љумла тартиб дода тавонанд;  

 калимаро таҳлили овозї карда тавонанд; 

 шеъру суруд ва тезгўякҳоро аз ёд гуфта тавонанд; 

     Маводди таълим: китоб, љадвали ҳарфҳо, дафтари машқи хат, ҳарфҳои бурида, оинача, 

қаламҳои ранга, расмҳо  
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Равиши дарс 
1) Бозї: «Бинго!»  
2) Машқи хондани матни “Олим”.  

а) Тарзи хондани матни саҳ. 80-ро нишон диҳед (хонандагон хат мебаранд): 
б) Хонандагон якљоя мехонанд. 
в) Ҳар як хонанда ҳарфҳоро нишон дода мехонад.   

3)  Аз рўйи расми «Олим ва харгўш” бо хонандагон саволу љавоб кунед 

4)   Машқи рўйнавис кардани калимаи “гўсола” ва таҳлили овозии он. 

а) Тартиб ва тарзи навишти калимаю љумларо фаҳмонда, дар тахтаи синф нависед. 

б) Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки мувофиқи тартиби нишондода дар дафтари машқи хат аз 

рўйи намуна  нависанд ва хонанд.  

5)  Бозї: «Қайчї».  Нигаред ба «Мавқеи бозиҳои таълимї дар дарсҳои Алифбо» саҳ. 28.  

6)  Аз рўйи расми “Олим ва харгўш” машқи љумласозї ташкил намоед. 

7) Кортҳои ҳиљодор. Кортҳоро аз коғази картон ё коғазҳои ғафс омода кардан мумкин аст. 

Аввал дар болои корт калима навишта мешавад,  сипас  корт мувофиқи ҳиљоҳои калима бурида 
мешавад. Масалан, 

 
 
 

Сипас аз хонандагон хоҳиш карда мешавад, ки (дунафарї ё дар гурўҳҳои хурд) ҳиљоҳоро 

пайваст карда, калимаро созанд ва хонанд. 

        Арзёбї. Дар раванди дарс фаъолияти таълимии хонандагонро мушоҳида намуда, дараљаи ба 

мақсад ноил гаштани онҳоро муайян кунед.  Доир ба арзёбии дониш, малака ва маҳорати 

хонандагон нигаред ба дарсҳои 3-4-уми давраи Алифбо  
 

Дарсҳои 63-66. Овоз ва ҳарфи  Пп – 4 соат 

     Барнома. Мустаҳкамкунии овозу ҳарфҳои омўхта. Машқи овозї. Мушоҳидаи тарзи 

талаффузи овози [п]. Талаффузи овози [п]. Људо кардани овози [п] дар аввал, мобайн ва охири 
калимаҳо.  Нишон додани ҳарфҳои  хурду калони чопї ва дастнавис. Нишон додани тарзи 

навишти ҳарфи «п». Машқи навиштани ҳарфи «п»-и хурд ва калон. Хониши матн. Саволу љавоб  

аз  рўйи мазмуни матн. Ҳангоми саволу љавоб риоя кардани меъёрҳои забони адабї.  Машқи 

рўйнавис кардани љумла. Ҳарфи калон  дар аввали љумла, нуқта дар охири он. Бозї: «П» ба чї 

монанд аст?  Аз ҳиљоҳо  тартиб додани калимаҳо ва бурро хондани онҳо. Ҳарфҳои калимаро 

иваз карда, калимаи нав сохтан. Машқи навиштани номи одамон. Таҳлили овозии калима. 

Машқи рўйнавис кардани  калима ва љумла. Ҳарфи калон дар аввали љумла, нуқта дар охири 

он. Бозї:  ҳарфи «П» месозем.   
 

Салоҳиятҳо: А.1.1.1. Қоидаҳои одитарини гўш карданро дар доираи маҳдуди вазъиятҳо  риоя 

мекунад. 
А.1.1.2. Ахбори шунидаро дар шаклҳои хеле содаи нутқи шифоҳї ва хаттї истифода мебарад. 

А.1.2.1. Дар вазъиятҳои маҳдуд қоидаҳои одитарини сухангўйї (одоби муошират)-ро риоя 

мекунад. 
А.1.3.1. Қоидаҳои одитарини хонданро медонад ва риоя мекунад. 

А.1.4.1. Қоидаҳои одитарини навиштанро тибқи нишондиҳандаҳо риоя мекунад. 
 
Соати якум 
Мақсади дарс. Хонандагон бояд: 

 овози [п]-ро бурро талаффуз карда тавонанд; 

 овози [п]-ро дар аввал, мобайн ва охири калима муайян карда тавонанд; 

 ҳарфи «п»-ро шиносанд; 

 ҳарфи хурду калон ва чопию дастнависро нишон дода тавонанд; 

 ҳарфи «п»-ро навишта тавонанд; 

 калимаҳоро хонда тавонанд; 

гулдон гул дон 
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 ҳарфи «п»-ро бо ҳарфи дигар васл карда тавонанд; 

 дар бораи паланг ба саволҳо љавоб диҳанд. 

     Маводди таълим: китоб, љадвали ҳарфҳо, дафтари машқи хат, ҳарфҳои бурида, оинача, 
қаламҳои ранга, расмҳо  
Равиши дарс 
1) Дарсро аз машқи овозї оғоз кунед. Дар бораи пиёз чунин ҳикоя кунед: Буд, набуд, як 

сабзавот буд. Вай чил қабат курта дошт.  Падар пул дода, вайро аз бозор харид. Модар онро 

пўст кард. Оби чашми модар рафт. Канї, гўед бачаҳо номи вай чї будааст? Пиёз! Офарин!  

2) Омўзондани тарзи талаффузи овози [п] 

а)  Диққати хонандагонро ҳангоми  талаффузи овози [п] ба ҳолати лабҳо равона созед.  
б) Хонандагон овози [п]-ро аввал якљоя, баъд инфиродї талаффуз мекунанд. 
в) Људо кардани овози [п] дар аввал, мобайн ва охири калима. 

 дар аввал: пул, пиёз, падар, ….. 

 дар мобайн:  апа, чўпон, тўппї, ……….  

 дар охир:  гап, чап, ……. 

3) Шиносої бо ҳарфи «п»   
Ҳарфҳои  хурду калон, чопї ва дастнависро аз ҳарфҳои алоҳида ба тахтаи синф овезон карда, 

мувофиқати онҳоро нишон диҳед. 
4) Машқи навиштани ҳарфи «п»-и хурд дар дафтар  
Тавсия: 
а) Аввал дар тахтаи синф мувофиқи тартиби навишти унсурҳо навиштани ҳарфи «п»-ро нишон 

диҳед.   

б) Дар фазо машқи ҳарфи «п»-ро нишон диҳед. 
в) Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки мувофиқи тартиби нишондода дар дафтари машқи хат 

навиштани «п»-ро машқ кунанд. 
5) Лаҳзаи дамгирї 

6) Машқи хониши ҳиљоии калимаҳо: 
а) Тарзи хониши ҳиљоиро нишон диҳед (хонандагон хат мебаранд): 
б) Хонандагон якљоя мехонанд: 
в) Ҳар як хонанда ҳарфҳоро нишон дода мехонад: 

7) Машқи васл кардани  ҳарфи «п» дар калима:   

а) Тартиби васлшавии ҳарфи «п»-ро бо ҳарфи «а» фаҳмонда, дар тахтаи синф нишон диҳед.  
б) Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки мувофиқи тартиби нишондода дар дафтари машқи хат 
калимаи «падарам»-ро нависанд. 
8) Дар бораи паланг маълумоти мухтасар диҳед. Бо хонандагон саволу љавоб кунед.  

9) Хонандагон калимаҳои “паланг” ва “писта”-ро таҳлили овозї ва љойи овози “п”-ро дар ин 
калимаҳо муайян мекунанд. 

10) Дарсро љамъбаст намуда, заҳмати хонандагонро қадр кунед. Онҳоро барои дамгирии фаъол 
ба берун бароред.  
 
Соати дуюм 

Мақсади дарс. Хонандагон бояд: 

  матнро хонда тавонанд; 

 ҳарфҳои садоноку ҳамсадоро муайян карда тавонанд; 

 калимаҳоро бо риояи қоидаҳои васлшавї навишта тавонанд; 

 бо ҳарфи калон навиштани аввали номи одамонро гуфта тавонанд ва риоя намоянд; 

 аз рўйи мазмуни расм ба саволҳо љавоб дода тавонанд; 

 калимаро таҳлили овозї карда тавонанд; 

 доир ба ҳарфи «п» шеъру суруд ва тезгўякҳоро аз ёд гуфта тавонанд; 

     Маводди таълим: китоб, љадвали ҳарфҳо, дафтари машқи хат, ҳарфҳои бурида, оинача, 

қаламҳои ранга, расмҳо, ресмон (ришта), пластилин, чўбчаҳо, тугмачаҳо, тасмачаҳои коғазї 
(картонї) 
Равиши дарс 
1) Машқи мустаҳкам намудани овоз ва ҳарфи «п» 
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Монанди намунаи дарси гузашта ҳарфи «п»-ро бо ҳарфҳои садонок ҳамроҳ намуда, аз 

хонандагон хоҳиш кунед, ки овозҳоро якљоя талаффуз кунанд: 
намуна: 
ПА        [пппааа] 
ПО        [пппооо] 
ПИ        [пппиии] 
ПУ        [пппууу] 

ПӮ        [пппўўў] 

2) Машқи хондани матни «Пилла» 
а) Матни  «Пилла»-ро равону бурро хонед.  
б) Маротибаи дуюм матнро хонед ва аз хонандагон хоҳиш кунед, ки хат бурда, аз паси шумо 
такрор кунанд.  
в) Маротибаи сеюм аз хонандагон хоҳиш кунед, ки якљоя хонанд. 

г) Як љумларо хонед ва тарзи саволу љавоб карданро нишон диҳед. Баъди хондани ҳар як љумла 
савол дода мешавад:  
– Падар чї овард? 
– Падар кирмак овард.  
– Модар чї кор кард? 
– Модар парвариш кард. 
– Парвиз ба кї ёрї расонд? 
– Парвиз ба модар ёрї расонд.  
– Пилла аз чї пайдо шуд?  
– Аз кирмак пилла шуд.   
3) Муайян кардани ҳарфҳои садоноку ҳамсадо 
Бозї: «Ба ман чї хел либос мезебад?» (Нигаред ба дарсҳои қаблї)   

4) Машқи навиштани  калимаҳои «Парвиз» ва “пилла” 
а) Тартиби васлшавии ҳарфҳоро фаҳмонда, тарзи навишти калимаҳоро дар тахтаи синф нишон 

диҳед.  

б) Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки мувофиқи тартиби нишондода дар дафтари машқи хат 
калимаҳоро  нависанд. 

5) Тарзи навишти љумлаи «Аз кирмак пилла шуд»-ро машқ кунед. 
Диққати хонандагонро ба ҳарфи аввали  он љалб намуда, бо ҳарфи калон навиштани аввали 

љумла ва дар охир гузоштани нуқтаро таъкид намоед. 

6) Бозї: ҳарфи «П» месозем. Ба хонандагон вазифа диҳед, ки аз тасмачаҳои коғазї ҳарфи п 
созанд Бо ресмон п-и хурди дастнавис созанд. (Нигаред ба намунаҳои замима). 

7) Аз ёд кардани шеър дар васфи «п» (аз баёни омўзгор): 

           Арзёбї. Дар раванди дарс фаъолияти таълимии хонандагонро мушоҳида намуда, дараљаи 

ба мақсад ноил гаштани онҳоро муайян кунед.  Доир ба арзёбии дониш, малака ва маҳорати 

хонандагон нигаред ба дарсҳои 3-4-уми давраи Алифбо  
 
Соати сеюм  

Мақсади дарс. Хонандагон бояд: 

 ҳарфи «П»-ро шиносанд; 

 ҳарфи хурду калон ва чопию дастнависро нишон дода тавонанд; 

 ҳарфи «П»-ро навишта тавонанд; 

 аз рўйи нақли шунида ба саволҳо љавоб дода тавонанд; 

 матни хурдро ҳиљої хонда тавонанд; 

  аз рўйи расм ба саволҳо љавоб дода тавонанд; 

 ҳарфи «П»-ро бо ҳарфи дигар васл карда тавонанд. 

     Маводди таълим: китоб, љадвали ҳарфҳо, дафтари машқи хат, ҳарфҳои бурида, оинача, 

қаламҳои ранга, расмҳо  
Равиши дарс 

1) Мустаҳкамкунии овоз ва ҳарфҳои омўхта. Монанди дарсҳои қаблї бозии «Бинго!» гузаронед.  

2)  Хонандагон якљоя хондани ҳиљо ва калимаҳои саҳ. 83-ро машқ мекунанд. 

3) Машқи навиштани ҳарфи «П»-и калон 
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Тавсия: 
а) Аввал дар тахтаи синф мувофиқи тартиби навишти унсурҳо навиштани ҳарфи «П»-ро нишон 
диҳед. Аз сатр боло навиштани қисми ҳарфро таъкид кунед. 

б) Дар фазо машқи ҳарфи «П»-ро нишон диҳед. 

в) Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки мувофиқи тартиби нишондода дар дафтари машқи хат 
навиштани «П»-ро машқ кунанд. 

4) Муқоисаи ҳарфҳои «П» ва «Г»-и дастнавис. 
Ҳарфҳои дастнависи «П» ва «Г»-ро дар тахтаи синф навишта, аз хонандагон хоҳиш кунед, ки 

онҳоро муқоиса карда, монандї ва фарқро гўянд. 

5) Машқи хондани  калимаҳо 

а) Омўзгор мехонад, хонандагон бодиққат гўш мекунанд, хат мебаранд. 

б) Хонандагон бурро хондани калимаҳоро машқ мекунанд. 

6)  Хонандагон калимаи “помидор”-ро машқ мекунанд. 
7) Машқи васл кардани  ҳарфи «П»  

а) Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки мувофиқи тартиби нишондода дар дафтари машқи хат 

калимаҳои «Пўш» ва «Нодир»-ро нависанд ва хонанд.  

 8)  Машқи ба љойи нуқтаҳо гузоштан ва ҳосил кардани калимаҳои нав. 
П У Р 

И 
А 

 
Соати чорум 

Мақсади дарс. Хонандагон бояд: 

 ҳарфу овозҳои омўхтаро донанд; 

 матнро хонда тавонанд;   

 аз рўйи мазмуни матн ба саволҳо љавоб дода тавонанд; 

 калимаҳоро бо риояи қоидаҳои васлшавї навишта тавонанд; 

  шеъру суруд ва тезгўякҳоро аз ёд гуфта тавонанд; 

     Маводди таълим: китоб, љадвали ҳарфҳо, дафтари машқи хат, ҳарфҳои бурида, оинача, 

қаламҳои ранга, расмҳо  
Равиши дарс 

1) Машқи навиштани калимаҳо.  Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки калимаҳоро аз рўйи намуна 

рўйнавис кунанд: “Парвин”, “шапалак”. 

2) Хонандагон  таҳлили овозї кардани калимаи “шапалак”-ро машқ мекунанд. 

3) Машқи хондани матни  “Дарс” 
а) Матни  «Дарс»-ро равону бурро хонед.  
б) Маротибаи дуюм матнро хонед ва аз хонандагон хоҳиш кунед, ки хат бурда, аз паси шумо 
такрор кунанд.  
в) Маротибаи сеюм аз хонандагон хоҳиш кунед, ки якљоя хонанд. 
г) Як љумларо хонед ва тарзи саволу љавоб карданро нишон диҳед:  
– Дар ин љумла чї гуфта шудааст? 
– Дар ин љумла гуфта шудааст, ки “Нодир шин”.  
ғ) Хонандагон якнафарї  ҳар як љумларо мехонанд. Монанди намунаи боло бо онҳо саволу 
љавоб кунед: 
–  Ў бояд чї хел нависад? 
–  Ў бояд озода нависад...... (давом диҳед)  

4) Хондани калимаҳое, ки ҳиљои якумашон як аст: Масалан: 

 
 

 
 
 
 
5) Машқи навиштани љумлаи “Дарс сар шуд” 

а) Тартиб ва тарзи навишти љумларо фаҳмонда, дар тахтаи синф нависед. 

па 

дар 

лак 

нир 
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б) Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки мувофиқи тартиби нишондода дар дафтари машқи хат аз 

рўйи намуна  нависанд ва хонанд  

  

6)  Аз ёд гуфтани шеъру суруд ва тезгўякҳо дар бораи ҳарфи «П». 

            Арзёбї. Дар раванди дарс фаъолияти таълимии хонандагонро мушоҳида намуда, дараљаи 

ба мақсадҳноил гаштани онҳоро муайян кунед.  Доир ба арзёбии дониш, малака ва маҳорати 

хонандагон нигаред ба дарсҳои 3-4-уми давраи Алифбо  

Дарсҳои 67-68. Арзёбии дониш ва малакаю маҳорати хонандагон – 2 соат 

     Барнома. Арзёбї ва натиљагирии қаблии дониш ва малакаи хонандагон оид ба овозу  ҳарф, 

малакаи хониш ва навиштани онҳо. Муайян кардани роҳҳои минбаъдаи таъсиррасонї ба 

раванди донишандўзии хонандагон. 

Мақсади дарс. Хонандагон бояд: 

 овозҳои ҳарфҳои алифбои забони тољикиро дуруст талаффуз кунанд; 

 калимаҳои додашударо бурро хонда тавонанд; 

 аз рўйи намуна љумлаҳои бо хати чопї навишташударо дастнавис карда тавонанд;  

Равиши дарс  

1) Ин дарс ба мустаҳкамкунии овозҳою ҳарфҳо омўхта бахшида мешавад. Дар ин дарс 

хонандагон овозу ҳарфҳоро такрор мекунанд. Барои ин хонандагонро якнафарї назди худ 

даъват карда,  ҳарфҳои  алоҳидаро  бонавбат нишон диҳед ва гўед, ки овози ин ҳарфҳоро 

талаффуз кунад. 

Хонанда мутаносибан  овозҳои  [о],[а], [л], [н], [м], [р], [ш], [х], [у], [ў], [с], [з], [и], [к], [в], [д], [г], [п]-

ро бояд талаффуз кунад. 

Тарзи талаффузи хонандагонро арзёбї карда, дар љадвали дастовардҳо, ки дар мавзўи якуми 

давраи “Алифбо” оварда шуда буд, қайдҳои зарурї гузоред. 

2) Аз ҳарфҳои омўхта рўйхати 10 калимаи шиноси дуҳиљодорро интихоб карда, дар варақаи 

алоҳида бо ҳарфҳои чопї нависед (дар ин 10 калима бояд ҳамаи ҳарфҳои омўхта бошанд). 

Намуна: 
Нома Кова Хурмо Vодар Гул 
Хирс Падар Дар Cўзан Шамол 

 Хонандагонро  бонавбат  назди худ даъват карда, аз онҳо хоҳиш кунед, ки калимаҳоро хонанд. 

Тарзи хониши хонандагонро арзёбї карда, дар љадвали дастовардҳо, ки дар мавзўи якуми 

давраи “Алифбо” оварда шуда  буд, қайдҳои зарурї гузоред. 
 
 3) «Озмуни хушнависї» гузаронед. 
Як љумларо интихоб  намуда, дар тахтаи синф бо ҳарфҳои чопї нависед. 

Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки онро дар варақи алоҳида дастнавис кунанд. 

Меъёрҳои хушнависиро пеш аз навиштан муҳокима кунед: 

 мавзунии хат; 

 моилии хат; 

 риояи навиштани унсурҳои ҳарф; 

 қоидаҳои васлкунии ҳарф; 

 риояи масофаи байни калимаҳо; 

 беғалатнависї. 

Кори навиштаи хонандагонро арзёбї карда дар љадвали дастовардҳо, ки дар мавзўи якуми 

давраи “Алифбо” оварда шуда  буд, қайдҳои зарурї гузоред. 
 
 

Дарсҳои 69-72.  Овоз ва ҳарфи  Тт -4 соат 

     Барнома. Мустаҳкамкунии овозу ҳарфҳои омўхта. Машқи овозї. Мушоҳидаи тарзи 

талаффузи овози [т]. Талаффузи овози [т]. Људо кардани овози [т] дар аввал, мобайн ва охири 
калимаҳо. Нишон додани ҳарфҳои  хурду калони чопї ва дастнавис.  Нишон додани тарзи 
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навишти ҳарфи «т». Машқи навиштани ҳарфи «т»-и хурд ва калон.  Машқи васл кардани 

ҳарфҳо дар калима. Таҳлили овозии калима. Муқоисаи ҳарфҳои «п» ва  «т». Саволу љавоб  аз 

рўйи расми “Токзор”.  Ҳангоми саволу љавоб риоя кардани меъёрҳои забони адабї. Машқи 

рўйнавис кардани љумла. Ҳарфи калон дар аввали номи одамон ва љумла. Машқи яклухт 

хондани калимаҳои дуҳиљодор. Машқи якљоя хондан. Аз ҳиљоҳо  тартиб додани калимаҳо ва 

бурро хондани онҳо.   Хондани матн.  Саволу љавоб  аз рўйи он.  Ҳангоми саволу љавоб риоя 

кардани меъёрҳои забони адабї.  Машқи рўйнавис кардани љумла. Ҳарфи калон дар аввали 

љумла, нуқта дар охири он. Бозї: «Т» ба чї монанд аст?  Бозї: ҳарфи «Т» месозем. 
 

Салоҳиятҳо: А. 1.1.2. Ахбори шунидаро дар шаклҳои хеле содаи нутқи шифоҳї ва хаттї 
истифода мебарад. 
А.1.2.2. Стратегияҳо (тарз, роҳу усул)-и мувофиқи гуфтанро истифода мебарад.   
А.1.3.1. Қоидаҳои одитарини хонданро медонад ва риоя мекунад. 

А.1.3.2. Стратегияҳои мувофиқро истифода бурда, матнҳои шиноси ҳаљман хурдро мехонад. 
А.1.4.1. Қоидаҳои одитарини навиштанро тибқи нишондиҳандаҳо риоя мекунад. 

А.1.4.2.  Стратегия (тарз, роҳу усул)-ҳои мувофиқи навиштанро истифода мебарад. 
  
Соати якум 

Мақсади дарс. Хонандагон бояд: 

 овози [т]-ро бурро талаффуз карда тавонанд; 

 овози [т]-ро дар аввал, мобайн ва охири калима муайян карда тавонанд; 

 ҳарфи «т»-ро шиносанд; 

 ҳарфи хурду калон ва чопию дастнависро нишон дода тавонанд; 

 ҳарфи «т»-ро навишта тавонанд; 

 калимаҳоро ҳиљої хонда тавонанд; 

 ҳарфи «т»-ро бо ҳарфи дигар васл карда тавонанд; 

 дар бораи табар ва тарбуз ба саволҳо љавоб диҳанд. 
     Маводди таълим: китоб, љадвали ҳарфҳо, дафтари машқи хат, ҳарфҳои бурида, оинача, 

қаламҳои ранга, расмҳо  
     Равиши дарс. 
1) Дарсро аз машқи овозї оғоз кунед. 

а)  Бозї: «Кї зирак?» Шарти бозиро фаҳмонед (Ман ҳозир тезгуяк мегўям, шумо бояд муайян 

кунед, ки дар онҳо кадом овоз такрор мешавад): 
Тор танад тортанак, 
Тозон-тозон тортанак. .... 
Нафаре, ки аввалин шуда овозро дуруст муайян карда тавонист, ғолиб дониста мешавад.  
 

2) Омўзондани тарзи талаффузи овози [т] 

а)  Диққати хонандагонро ҳангоми талаффузи овози [т] ба ҳолати забону дандонҳо равона 
созед.  
б) Хонандагон овози [т]-ро аввал якљоя, баъд инфиродї талаффуз мекунанд. 
в) Људо кардани овози [т] дар аввал, мобайн ва охири калима. 

 дар аввал: тарбуз, табар,  товус, ….. 

 дар мобайн:  латта, китоб, мактаб , ……….  

 дар охир: соат, даст, дашт,  ……. 

3) Шиносої бо ҳарфи «т»   
Ҳарфҳои  хурду калон, чопї ва дастнависро аз ҳарфҳои алоҳида ба тахтаи синф овезон карда 

мувофиқати онҳоро нишон диҳед. 
4) Машқи навиштани ҳарфи «т»-и хурд дар дафтар  
Тавсия: 
а) Аввал дар тахтаи синф мувофиқи тартиби навишти унсурҳо ҳарфи «т»-ро нишон диҳед.   

б) Дар фазо машқи ҳарфи «т»-ро нишон диҳед. 
в) Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки мувофиқи тартиби нишондода дар дафтари машқи хат 

навиштани «т»-ро машқ кунанд. 

5) Лаҳзаи дамгирї 
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6) Машқи хониши ҳиљоии калимаҳо: 

а) Тарзи хониши ҳиљоиро нишон диҳед (хонандагон хат мебаранд). 
б) Хонандагон якљоя мехонанд. 
в) Ҳар як хонанда ҳарфҳоро нишон дода мехонад. 

7) Машқи васл кардани  ҳарфи «т»  дар калима   
а) Тартиби васлшавии ҳарфи «т»-ро бо ҳарфи «о» фаҳмонда, дар тахтаи синф нишон диҳед.  

б) Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки мувофиқи тартиби нишондода дар дафтари машқи хат 
калимаи “токзор”-ро нависанд. 

8) Дар бораи табар ва тарбуз маълумоти мухтасар диҳед. Аз рўйи мазмун бо хонандагон саволу 

љавоб кунед ва љумла тартиб диҳед.  
9) Дарсро љамъбаст намуда, заҳмати хонандагонро қадр кунед. Онҳоро барои дамгирии фаъол 
ба берун бароред.  
  
Соати дуюм 

Мақсади дарс. Хонандагон бояд: 

 аз рўйи нақли шунида ба саволҳо љавоб дода тавонанд; 

 матни хурдро ҳиљої хонда тавонанд; 

 ҳарфҳои садоноку ҳамсадоро муайян карда тавонанд; 

 калимаҳоро бо риояи қоидаҳои васлшавї навишта тавонанд; 

 бо ҳарфи калон навиштани аввали номи одамонро гуфта тавонанд ва риоя намоянд; 

 аз рўйи мазмуни расм ба саволҳо љавоб дода тавонанд; 

 доир ба ҳарфи «Т» шеъру суруд ва тезгўякҳоро аз ёд гуфта тавонанд; 

     Маводди таълим: китоб, љадвали ҳарфҳо, дафтари машқи хат, ҳарфҳои бурида, оинача, 

қаламҳои ранга, расмҳо, ресмон(ришта), пластилин, чўбчаҳо, тугмачаҳо, тасмачаҳои коғазї 
(картонї) 
Равиши дарс 

1. Машқи мустаҳкам намудани овоз ва ҳарфи «т» 
Монанди намунаи дарси гузашта ҳарфи «т»-ро бо ҳарфҳои садонок ҳамроҳ намуда, аз 

хонандагон хоҳиш кунед, ки овозҳоро якљоя талаффуз кунанд: 
намуна: 
ТА        [тааа] 
ТО        [тооо] 
ТИ        [тиии] 
ТУ        [тууу] 

ТӮ         [тўўў] 

 
2. Машқи хондани матни «Токзор» 
а) Матни  «Токзор»-ро равону бурро хонед.  
б) Маротибаи дуюм матнро хонед ва аз хонандагон хоҳиш кунед, ки хат бурда, аз паси шумо 
такрор кунанд.  
в) Маротибаи сеюм аз хонандагон хоҳиш кунед, ки якљоя хонанд. 

г) Як љумларо хонед ва тарзи саволу љавоб карданро нишон диҳед:  
– Ин чї аст? 
– Ин токзор аст.  
ғ) Хонандагон якнафарї як љумларо мехонанд. Мисли намунаи боло бо бачаҳо саволу љавоб 
кунед: 
– Дар токзор кист? 
– Дар токзор Саодат аст. 

– Ӯ чї гуна духтар аст? 

– Ӯ духтари озода аст (маънои озодаро фаҳмонед). 

– Падари Саодат чї кор мекунад? 
– Падари Саодат омўзгор аст. 

– Ӯ омўзгори кист? 

– Ӯ омўзгори мост.  

3. Муайян кардани ҳарфҳои садоноку ҳамсадо 

Бозї: «Ба ман чї хел либос мезебад?» (Нигаред ба дарсҳои қаблї)   
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4) Хонандагон калимаи “Саломат”-ро таҳлили овозї мекунанд. 

5) Машқи навиштани  калимаҳои «Саломат» ва «ангур» 

а) Тарзи васлшавии ҳарфҳоро фаҳмонда, навишти калимаҳоро дар тахтаи синф нишон диҳед.  
б) Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки мувофиқи тартиби нишондода дар дафтари машқи хат 

калимаҳоро  нависанд. 

6. Суҳбат аз рўйи расм 

Намунаи суҳбат: 
Шумо дар расм киҳоро мебинед? 
– Мо дар расм писару духтарро мебинем. 
– Биёед, онҳоро ном мегузорем. 
– Духтар Саодат ном дорад. 
– Ба писар чї ном мегузорем? 
– Шаҳбоз. 

– Онҳо чї кор мекунанд? 

– Онҳо ангур мечинанд. 

– Дарахти ангурро чї мегўянд? 

– Дарахти ангурро ток мегўянд.  

– Боғе, ки дар он ангури бисёр аст, чї мегўянд? 

– Боғе, ки дар он ангури бисёр аст, токзор мегўянд? 

– Аз ангур чиҳо тайёр мекунанд? 
– Аз ангур шарбат, ширинї,  мураббо, мавиз тайёр мекунанд. 
– Шумо ҳам боғ доред? 

– Дар боғи Шумо  ток мерўяд?  

– Дар расм боз чиҳоро мебинед?..... (ҳамин тавр давом додан мумкин аст). 

7. Тарзи навишти љумлаи «Саодат дар токзор.»-ро машқ кунед. 
Диққати хонандагонро ба ҳарфи аввали  он љалб намуда, бо ҳарфи калон навиштани аввали 

љумла ва дар охир гузоштани нуқтаро таъкид намоед. 

8) Бозї:  ҳарфи «Т» месозем.  Ба хонандагон вазифа диҳед, ки аз тасмачаҳои коғазї ҳарфи Т 
созанд Бо ресмон т-и хурди дастнавис созанд. (Нигаред ба намунаҳои замима). 

9) Аз ёд кардани шеър дар васфи «т» (аз баёни омўзгор): 

           Арзёбї. Дар раванди дарс фаъолияти таълимии хонандагонро мушоҳида намуда, дараљаи 

ба мақсад  ноил гаштани онҳоро муайян кунед.  Доир ба арзёбии дониш, малака ва маҳорати 

хонандагон нигаред ба дарсҳои 3-4-уми давраи Алифбо  
 
Соати сеюм  

Мақсади дарс. Хонандагон бояд: 

 ҳарфи «Т»-ро шиносанд; 

 ҳарфи хурду калон ва чопию дастнависро нишон дода тавонанд; 

 ҳарфи «Т»-ро навишта тавонанд; 

  матнро хонда тавонанд; 

  аз рўйи расм ба саволҳо љавоб дода тавонанд; 

 ҳарфи «Т»-ро бо ҳарфи дигар васл карда тавонанд. 

     Маводди таълим: китоб, љадвали ҳарфҳо, дафтари машқи хат, ҳарфҳои бурида, оинача, 
қаламҳои ранга, расмҳо  
Равиши дарс 

1) Мустаҳкамкунии овоз ва ҳарфҳои омўхта. 

Монанди дарсҳои қаблї бозии «Бинго!» гузаронед.  
2) Машқи якљоя хондани ҳиљо ва калимаҳо 

Хонандагон якљоя хонданро машқ карда, ҳиљо ва калимаҳои саҳ. 87-ро мехонанд. 
3) Машқи навиштани ҳарфи «Т»-и калон 

а) Аввал дар тахтаи синф мувофиқи тартиби навишти унсурҳо навиштани ҳарфи «Т»-ро нишон 

диҳед. Аз сатр боло навиштани қисми ҳарфро таъкид кунед. 
б) Дар фазо навиштани ҳарфи «Т»-ро нишон диҳед. 
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в) Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки мувофиқи тартиби нишондода дар дафтари машқи хат 

навиштани «Т»-ро машқ кунанд. 

4) Муқоисаи ҳарфҳои «Г», «П» ва «Т»-и дастнавис. 
Ҳарфҳои дастнависи «П» ва «Г»-ро дар тахтаи синф навишта, аз хонандагон хоҳиш кунед, ки 

онҳоро муқоиса карда, монандї ва фарқи онҳоро ёбанд. 
5) Машқи хондани  калимаҳо 

а)  Шумо хонед, хонандагон бодиққат гўш мекунанд, хат мебаранд. 

б) Хонандагон бурро хондани калимаҳоро машқ мекунанд. 

6) Машқи васл кардани  ҳарфи «Т»  

а) Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки мувофиқи тартиби нишондода дар дафтари машқи хат 

калимаҳои «танўр» ва «дутор»-ро нависанд ва хонанд.  

7) Хонандагон калимаи “тарозу”-ро таҳлили овозї мекунанд. 

8) Бо хонандагон аз рўйи расм тартиб додани љумларо машқ кунед. 

  
Соати чорум 

Мақсади дарс. Хонандагон бояд: 

 ҳарфу овозҳои омўхтаро донанд; 

 матнро хонда тавонанд;   

 калимаҳоро бо риояи қоидаҳои васлшавї навишта тавонанд; 

 аз рўйи мазмуни расм ба саволҳо љавоб дода тавонанд;  

 калимаро таҳлили овозї карда тавонанд; 

шеъру суруд ва тезгўякҳоро аз ёд гуфта тавонанд; 

     Маводди таълим: китоб, љадвали ҳарфҳо, дафтари машқи хат, ҳарфҳои бурида, оинача, 

қаламҳои ранга, расмҳо  
Равиши дарс  
1) Машқи навиштани калимаҳои “Ситора, шуст, курта” 

Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки калимаҳоро аз рўйи намуна рўйнавис кунанд. 

2) Машқи хондани матни «Ситора» 
а) Матни  «Ситора»-ро равону бурро хонед.  
б) Маротибаи дуюм матнро хонед ва аз хонандагон хоҳиш кунед, ки хат бурда, аз паси шумо 
такрор кунанд.  
в) Маротибаи сеюм аз хонандагон хоҳиш кунед, ки якљоя хонанд. 
г) Як љумларо хонед ва тарзи саволу љавоб карданро нишон диҳед:  
– Модари Ситора чї кор кард? 
– Модари Ситора хамир кард.  
ғ) Хонандагон якнафарї як љумларо мехонанд. Монанди намунаи боло бо онҳо саволу љавоб 
кунед: 

– Ӯ чї пухт? 

– Ӯ нон пухт. 

– Ситора чї кор кард? 
– Ситора либосашро шуст.  
– Падар аз куљо омад? 
– Падар аз кор омад. 
– Ситора чї гуфт? 
– Ситора салом гуфт. 

– Падаратон аз кор ояд, чї мегўед? 

– Салом, мегўем.  

3) Хонандагон калимаи “курта”-ро таҳлили овозї мекунанд.  

4) Машқи навиштани љумлаи “Ў нон пухт.” 
5) а) Тартиб ва тарзи навишти љумларо фаҳмонда, дар тахтаи синф нависед. 

б) Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки мувофиқи тартиби нишондода дар дафтари машқи хат аз 

рўйи намуна  нависанд ва хонанд  

6) Бо хонандагон  доир ба мазмуни расми «Либосшўйї»саволу љавоб кунед ва љумла созед. 

7) Аз ёд гуфтани шеъру суруд ва тезгўякҳо дар бораи ҳарфи «Т». 
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           Арзёбї. Дар раванди дарс фаъолияти таълимии хонандагонро мушоҳида намуда, дараљаи 

ба мақсад ноил гаштани онҳоро муайян кунед.  Доир ба арзёбии дониш, малака ва маҳорати 

хонандагон нигаред ба дарсҳои 3-4-уми давраи Алифбо  

 

Дарсҳои 73-76. Овоз ва ҳарфи  Бб – 4 соат 

     Барнома. Мустаҳкамкунии овозу ҳарфҳои омўхта. Машқи овозї. Мушоҳидаи тарзи 

талаффузи овози [б]. Талаффузи овози [б]. Људо кардани овози [б] дар аввал, мобайн ва охири 

калимаҳо. Нишон додани ҳарфҳои  хурду калони чопї ва дастнавис. Нишон додани тарзи 

навишти ҳарфи «б»,«Б». Машқи навиштани ҳарфи «б»-и хурду калон. Навиштани номи ашёи 

дар расм тасвирёфта. Машқи сохтани љумла аз рўйи нақша. Хониши ҳиљої. Машқи якљоя 

хондан. Хониши матн. Саволу љавоб  аз рўйи мазмуни он.  Ҳангоми саволу љавоб риоя кардани 

меъёрҳои забони адабї. Аз ҳиљоҳо тартиб додани калимаҳо ва хондани онҳо. Машқи рўйнавис 

кардани љумла. Бозии таълимї. Машқи навиштани номи одамон. Бозї: «Б» ба чї монанд аст? 

Суҳбат аз рўйї расм. Таҳлили овозии калима. Машқи рўйнавис кардани  калимаҳо ва љумла. 

Ҳарфи калон дар аввали љумла, нуқта дар охири он. Машқи љумласозї аз рўйи нақша. 

 

Салоҳиятҳо: А.1.1.2. Ахбори шунидаро дар шаклҳои хеле содаи нутқи шифоҳї ва хаттї 

истифода мебарад. 

А.1.2.2. Стратегияҳо (тарз, роҳу усул)-и мувофиқи гуфтанро истифода мебарад.   

А.1.3.1. Қоидаҳои одитарини хонданро медонад ва риоя мекунад. 

А.1.3.2. Стратегияҳои мувофиқро истифода бурда, матнҳои шиноси ҳаљман хурдро мехонад. 

А.1.4.1. Қоидаҳои одитарини навиштанро тибқи нишондиҳандаҳо риоя мекунад. 

А.1.4.2.  Стратегия (тарз, роҳу усул)-ҳои мувофиқи навиштанро истифода мебарад. 

Соати якум 

Мақсади дарс. Хонандагон бояд: 

 овози [б]-ро бурро талаффуз карда тавонанд; 

 овози [б]-ро дар аввал, мобайн ва охири калима муайян карда тавонанд; 

 ҳарфи «б»-ро шиносанд; 

 ҳарфи хурду калон ва чопию дастнависро нишон дода тавонанд; 

 ҳарфи «б»-ро навишта тавонанд; 

 калимаҳоро ҳиљої хонда тавонанд; 

 ҳарфи «б»-ро бо ҳарфи дигар васл карда тавонанд; 

 калимаро таҳлили овозї карда тавонанд; 

 дар бораи барг ба саволҳо љавоб диҳанд. 

     Маводди таълим: китоб, љадвали ҳарфҳо, дафтари машқи хат, ҳарфҳои бурида, оинача, 

қаламҳои ранга, расмҳо  
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     Равиши дарс. 

1) Дарсро аз машқи овозї оғоз кунед. 

Бозї: «Кї зирак?» Шарти бозиро фаҳмонед (Ман ҳозир тезгўяк мегўям, шумо бояд муайян 

кунед, ки дар онҳо кадом овоз такрор мешавад): 

Бобо белро боло бурд, 

Белро боло бурд бобо. 

Нафаре, ки аввалин шуда овозро дуруст муайян карда тавонист, ғолиб дониста мешавад.  

2) Омўзондани тарзи талаффузи овози [б] 

а)   Диққати хонандагонро ҳангоми  талаффузи овози [б] ба ҳолати лабҳо љалб кунед.  

б) Хонандагон овози [б]-ро аввал якљоя, баъд инфиродї талаффуз мекунанд. 

в) Људо кардани овози [б] дар аввал, мобайн ва охири калима. 

 дар аввал: борон, бодом, буз, ….. 

 дар мобайн:  абр, кабк, сабза, ……….  

 дар охир: об, офтоб, лаб,  ……. 

3) Шиносої бо ҳарфи «б»   

Ҳарфҳои  хурду калон, чопї ва дастнависро аз ҳарфҳои алоҳида ба тахтаи синф овезон карда, 

мувофиқати онҳоро нишон диҳед. 

4) Машқи навиштани ҳарфи «б»-и хурд дар дафтар  

а) Аввал дар тахтаи синф мувофиқи тартиби навишти унсурҳо ҳарфи «б»-ро нишон диҳед.   

б) Дар фазо машқи ҳарфи «б»-ро нишон диҳед. 

в) Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки мувофиқи тартиби нишондода дар дафтари машқи хат 

навиштани «б»-ро машқ кунанд. 

г)  Фаъолияти хонандагонро назорат кунед ва ёрї расонед.  

5) Лаҳзаи дамгирї  

6. Машқи хониши ҳиљоии калимаҳо (монанди дарсҳои қаблї).  

7) Машқи васл кардани  ҳарфи «б»  дар калима   

а) Тартиби васлшавии ҳарфи «б»-ро бо ҳарфи «а» фаҳмонда, дар тахтаи синф нишон диҳед.  

б) Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки мувофиқи тартиби нишондода дар дафтари машқи хат 

калимаро нависанд. 

8) Дар бораи барг  бо хонандагон саволу љавоб кунед.  

9) Хонандагон калимаи “барг”-ро таҳлили овозї мекунанд. 

10) Машқи рўйнавис кардани калимаҳои “буд” ва “барра”. 

11) Дарсро  љамъбаст намуда, заҳмати хонандагонро қадр кунед. Онҳоро барои дамгирии фаъол 

ба берун бароред.  

 

Соати дуюм 

Мақсади дарс. Хонандагон бояд: 

  матнро хонда тавонанд; 
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 аз рўйи мазмуни матн ба саволҳо љавоб дода тавонанд; 

 ҳарфҳои садоноку ҳамсадоро муайян карда тавонанд; 

 калимаҳоро бо риояи қоидаҳои васлшавї навишта тавонанд; 

 калимаро таҳлили овозї карда тавонанд; 

 аз рўйи мазмуни расм ба саволҳо љавоб дода тавонанд; 

 аз рўйи расм љумла тартиб дода тавонанд.  

     Маводди таълим: китоб, љадвали ҳарфҳо, дафтари машқи хат, ҳарфҳои бурида, оинача, 

қаламҳои ранга, расмҳо  

Равиши дарс  

 1) Машқи мустаҳкам намудани овоз ва ҳарфи «б» 

Монанди намунаи дарсҳои гузашта ҳарфи «б»-ро бо ҳарфҳои садонок ҳамроҳ намуда, аз 

хонандагон хоҳиш кунед, ки овозҳоро якљоя талаффуз кунанд: 

БА        [бааа] 

БО        [бооо] 

БИ        [биии] 

БУ        [бууу] 

БӮ        [бўўў] 

2) Машқи хондани матни «Барно» 

3) Саволу љавоб аз рўйи мазмуни матн 

Намуна: 

– Барра аз куљо омад? 

– Барра аз рама омад. (маънои «рама»-ро шарҳ диҳед).  

– Барно ба барра чї дод? 

– Барно ба барра об дод? 

– Бобо чї кор кард? 

– Бобо Барноро бўсид. 

– Барно чї шуд? 

– Барно хурсанд шуд. 

4)  Муайян кардани ҳарфҳои садоноку ҳамсадо 

Бозї: «Ба ман чї хел либос мезебад?» (Нигаред ба дарсҳои қаблї)   

5) Машқи навиштани  калимаҳои “об” ва «бобо» 

а) Тартиби васлшавии ҳарфҳоро фаҳмонда, тарзи навишти калимаҳои “об” ва «бобо»-ро дар 

тахтаи синф нишон диҳед.  

б) Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки мувофиқи тартиби нишондода дар дафтари машқи хат 

калимаҳоро  нависанд. 

6) Хонандагон тарзи навишти љумлаи «Об хунук буд.»-ро машқ мекунанд. 

7) Бо хонандагон бозии “Занљири калимаҳо” гузаронед. 
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8)  Хонандагон аз рўйи мазмуни расм љумла тартиб доданро машқ мекунанд.  

9) Аз ёд кардани шеър дар васфи «т» (аз баёни омўзгор): 

(Намуна оварда мешавад) 

           Арзёбї. Дар раванди дарс фаъолияти таълимии хонандагонро мушоҳида намуда, дараљаи 

ба мақсад ноил гаштани онҳоро муайян кунед.  Доир ба арзёбии дониш, малака ва маҳорати 

хонандагон нигаред ба дарсҳои 3-4-уми давраи Алифбо  

 

Соати сеюм  

Мақсади дарс. Хонандагон бояд: 

 ҳарфи «Б»-ро шиносанд; 

  ҳарфи «Б»-ро навишта тавонанд; 

 калимаҳоро хонда тавонанд; 

 калимаро таҳлили овозї карда тавонанд; 

 аз рўйи расм ба саволҳо љавоб дода тавонанд; 

  аз рўйи расм ва нақша калима ва љумла тартиб дода тавонанд. 

     Маводди таълим: китоб, љадвали ҳарфҳо, дафтари машқи хат, ҳарфҳои бурида, оинача, 

қаламҳои ранга, расмҳо  

Равиши дарс  

1) Мустаҳкамкунии овоз ва ҳарфҳои омўхта. Монанди дарсҳои қаблї бозии «Бинго!» гузаронед.  

2) Машқи якљоя хондани ҳиљо ва калимаҳои саҳ. 91. 

3) Машқи навиштани ҳарфи «Б»-и калон 

Тавсия: 

а) Аввал дар тахтаи синф мувофиқи тартиби навишти унсурҳо навиштани ҳарфи «Б»-ро нишон 

диҳед. Аз сатр боло навиштани қисми ҳарфро таъкид кунед. 

б) Дар фазо ҳаракати ҳарфи «Б»-ро нишон диҳед. 

в) Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки мувофиқи тартиби нишондода дар дафтари машқи хат 

навиштани «Б»-ро машқ кунанд. 

4) Машқи хондани  калимаҳои сутунї 

а) Омўзгор мехонад, хонандагон бодиққат гўш мекунанд, хат мебаранд ва такрор мекунанд. 

б) Хонандагон бурро хондани калимаҳоро машқ мекунанд. 

5) Машқи васл кардани  ҳарфи «Б»  

Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки мувофиқи тартиби нишондода дар дафтари машқи хат калимаи 

«Барно»-ро нависанд ва хонанд.  

6) Хонандагон калимаи “Барно”-ро таҳлили овозї мекунанд. 

7)  Аз рўйи мазмуни расм бо хонандагон саволу љавоб кунед. 

8) Хонандагон аз рўйи мазмуни нақша ва расм калима ва љумла тартиб медиҳанд. 
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Соати чорум 

Мақсади дарс. Хонандагон бояд: 

 ҳарфу овозҳои омўхтаро донанд; 

 матнро хонда тавонанд;   

 аз рўйи мазмуни љумлаҳои матн ба саволҳо љавоб дода тавонанд; 

 калимаҳоро бо риояи қоидаҳои васлшавї навишта тавонанд; 

 аз рўйи мазмуни расм саволу љавоб карда тавонанд; 

 шеъру суруд ва тезгўякҳоро аз ёд гуфта тавонанд. 

 

     Маводди таълим: китоб, љадвали ҳарфҳо, дафтари машқи хат, ҳарфҳои бурида, оинача, 

қаламҳои ранга, расмҳо, ресмон (ришта), пластилин, чўбчаҳо, тугмачаҳо, тасмачаҳои коғазї 

(картонї) 

Равиши дарс  

1) Машқи навиштани калимаҳои “ширин, Тобистон, бозор”.  

2) Машқи хондани матни «Харбуза» 

а) Матни  «Харбуза»-ро равону бурро хонед.  

б) Маротибаи дуюм матнро хонед ва аз хонандагон хоҳиш кунед, ки хат бурда, аз паси шумо 

такрор кунанд.  

в) Маротибаи сеюм аз хонандагон хоҳиш кунед, ки якљоя хонанд. 

г) аз рўйи мазмуни љумлаҳои матн саволу љавоб кунед:  

– Чї омад? 

– Тобистон омад.  

– Чї пухт? 

– Харбуза пухт. 

– Падар аз бозор чї овард? 

– Падар аз бозор харбуза овард.  

– Падар харбузаро чї кор кард? 

–  Падар харбузаро пора кард. 

– Харбуза чї хел буд? 

– Харбуза ширин ва бомаза буд.  

3) Машқи хондан ва ёфтани љавоби чистон 

Ширину бомаза 

Беалав мепазад.  

4)  Бозї: ҳарфи «Б» месозем.  Ба хонандагон вазифа диҳед, ки аз чўбчаҳо, пластилин ва 

тасмачаҳои коғазї ҳарфи Б созанд Бо ресмон Б-и хурди дастнавис созанд. (Нигаред ба 

намунаҳои замима). 
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5) Машқи навиштани љумла 

 Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки дар дафтари машқи хат аз рўйи намуна љумлаи “Харбуза 

бомаза буд”-ро нависанд ва хонанд.  

6)  Аз рўйи расми «Дар сари дастархон» бо хонандагон саволу љавоб кунед. 

7) Хонандагон мувофиқи нақша љумла месозанд. 

           Арзёбї. Дар раванди дарс фаъолияти таълимии хонандагонро мушоҳида намуда, дараљаи 

ба мақсад ноил гаштани онҳоро муайян кунед.  Доир ба арзёбии дониш, малака ва маҳорати 

хонандагон нигаред ба дарсҳои 3-4-уми давраи Алифбо  

 

Дарсҳои 77-80. Ҳарфи  Ее  -4 соат 

     Барнома. Мустаҳкамкунии овозу ҳарфҳои омўхта. Машқи овозї. Мушоҳидаи тарзи 

талаффузи овозҳои [й], [э]. Талаффузи овозҳои [й], [э]. Људо кардани овозҳои [й], [э] дар  мобайн 

ва охири калимаҳо. Нишон додани ҳарфҳои  хурду калони чопї ва дастнавис. Нишон додани 

тарзи навишти ҳарфи «е». Машқи навиштани ҳарфи «е» хурд ва калон.  Машқи васл кардани 

ҳарфи «е» ба дигар ҳарфҳо. Машқи аз рўйи нақша тартиб додани љумла. Хондани  калима ва 

љумлаҳои чопию дастнавис.  Ҳарфи охири калимаро иваз карда, хондан ва навиштани 

калимаҳо. Хондани калимаҳо. Машқи якљоя хондан. Ҳарфҳои садонок ва ҳамсадо. Машқи 

навиштани ҳарфи «Е». Саволу љавоб аз рўйи расм. Ҳангоми саволу љавоб риоя кардани 

меъёрҳои забони адабї. Машқи навиштани калимаҳо.  Бо оҳанги мувофиқ хондани шеър .  

Саволу љавоб  аз рўйи расм.  Ҳангоми саволу љавоб риоя кардани меъёрҳои забони адабї. 

Машқи рўйнавис кардани љумла.  Ҳарфи калон дар аввали љумла, нуқта дар охири он.  Бозї: 

«Е» ба чї монанд аст? 

 

Салоҳиятҳо: А. 1.1.2. Ахбори шунидаро дар шаклҳои хеле содаи нутқи шифоҳї ва хаттї 

истифода мебарад. 

А.1.2.2. Стратегияҳо (тарз, роҳу усул)-и мувофиқи гуфтанро истифода мебарад.   

А.1.3.1. Қоидаҳои одитарини хонданро медонад ва риоя мекунад. 

А.1.3.2. Стратегияҳои мувофиқро истифода бурда, матнҳои шиноси ҳаљман хурдро мехонад. 

А.1.4.1. Қоидаҳои одитарини навиштанро тибқи нишондиҳандаҳо риоя мекунад. 

А.1.4.2.  Стратегия (тарз, роҳу усул)-ҳои мувофиқи навиштанро истифода мебарад. 

 

Соати якум 

Мақсади дарс. Хонандагон бояд: 

 ҳарфи «Ее»-ро шиносанд; 

 ҳарфи хурду калон ва чопию дастнависро нишон дода тавонанд; 

 овозҳои ҳарфи “е”-ро муайян ва бурро талаффуз карда тавонанд; 
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 ҳарфи “е”-ро дар аввал, мобайн ва охири калима муайян карда тавонанд; 

 ҳарфи «е»-ро навишта тавонанд; 

 калимаҳоро хонда тавонанд; 

 ҳарфи «е»-ро бо ҳарфи дигар васл карда тавонанд; 

 аз рўйи мазмуни расм ба саволҳо љавоб диҳанд; 

 аз рўйи расм љумла тартиб дода тавонанд. 

     Маводди таълим: китоб, љадвали ҳарфҳо, дафтари машқи хат, ҳарфҳои бурида, оинача, 

қаламҳои ранга, расмҳо  

     Равиши дарс. 

1) Ба хонандагон гўед: Мо имрўз њарферо меомўзем, ки аз ду овоз иборат аст. Омўзондани 

тарзи талаффузи овозҳои ҳарфи “е”- [й] ва  [э] 

а) Хонандагон овозҳои  [й] ва  [э]-ро аввал якљоя, баъд инфиродї талаффуз мекунанд. 

 2) Шиносої бо ҳарфи «Ее».   

Ҳарфҳои  хурду калон, чопї ва дастнависро аз ҳарфҳои алоҳида ба тахтаи синф овезон карда, 

мувофиқати онҳоро нишон диҳед. 

3) Машқи навиштани ҳарфи «е»-и хурд дар дафтар  

Тавсия: 

а) Аввал дар тахтаи синф мувофиқи тартиби навишти унсурҳо навиштани ҳарфи «е»-ро нишон 

диҳед.   

б) Дар фазо машқи ҳарфи «е»-ро нишон диҳед. 

в) Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки мувофиқи тартиби нишондода дар дафтари машқи хат 

навиштани «е»-ро машқ кунанд. 

4) Лаҳзаи дамгирї (барои рафъи хастагии хонандагон ягон машқи дамгирї гузаронед) 

5) Машқи хониши ҳиљоии калимаҳо 

а) Тарзи хониши ҳиљоиро нишон диҳед (хонандагон хат мебаранд): 

б) Хонандагон якљоя мехонанд: 

в) Ҳар як хонанда ҳарфҳоро нишон дода мехонад: 

6) Машқи васл кардани  ҳарфи «е» дар калима   

а) Тартиби васлшавии ҳарфи «е»-ро бо ҳарфи «б» фаҳмонда, дар тахтаи синф нишон диҳед.  

б) Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки мувофиқи тартиби нишондода дар дафтари машқи хат 

калимаҳои ”Зебо”, “Зебинисо”-ро нависанд. 

7) Аз рўйи мазмуни расм бо хонандагон саволу љавоб кунед.  

  

Соати дуюм 

Мақсади дарс. Хонандагон бояд: 

  матнро хонда тавонанд; 

 ҳарфҳои садоноку ҳамсадоро муайян карда тавонанд; 
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 калимаҳоро бо риояи қоидаҳои васлшавї навишта тавонанд; 

 бо ҳарфи калон навиштани аввали номи одамонро гуфта тавонанд ва риоя намоянд; 

 аз рўйи мазмуни расм ба саволҳо љавоб дода тавонанд; 

 доир ба ҳарфи «Ее» шеъру суруд ва тезгўякҳоро аз ёд гуфта тавонанд. 

     Маводди таълим: китоб, љадвали ҳарфҳо, дафтари машқи хат, ҳарфҳои бурида, оинача, 

қаламҳои ранга, расмҳо  

Равиши дарс  

1) Машқи мустаҳкам намудани овоз ва ҳарфи «е» 

2) Машқи хондани матни  «Зебо ва Зебинисо» 

а) Матни  «Зебо ва Зебинисо»-ро равону бурро хонед.  

б) Маротибаи дуюм матнро хонед ва аз хонандагон хоҳиш кунед, ки хат бурда, аз паси шумо 

такрор кунанд.  

в) Маротибаи сеюм аз хонандагон хоҳиш кунед, ки якљоя хонанд. 

г) Як љумларо хонед ва тарзи саволу љавоб карданро нишон диҳед:  

намуна:  

– Киҳо дугона мебошанд? 

– Зебо ва Зебинисо дугона мебошанд.  

ғ) Хонанда љумлаи дуюмро мехонад. Монанди намунаи боло бо ў саволу љавоб кунед: 

– Зебинисо чї кор мекунад? 

– Зебинисо суруд мехонад. 

д) Ба монанди мазмуни матн дар бораи дугона ва љўраҳои хонандагон пурсон шавед.  

Намунаи саволҳо: 

–Шумо ҳам дугона (љўра) доред? 

– Дугона (љўра)-и шумо чї ном дорад?  

– Дугона (љўра)-и шумо чї кор карда метавонад? 

– Шумо-чї? 

3) Муайян кардани ҳарфҳои садоноку ҳамсадо 

Бозї: «Ба ман чї хел либос мезебад?» (Нигаред ба дарсҳои қаблї)   

4) Машқи навиштани  калимаҳои «себ», «сел», «сер» 

Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки мувофиқи тартиби нишондода дар дафтари машқи хат 

калимаҳоро  нависанд. 

5) Хонандагон тарзи навиштани љумлаи «Зебинисо суруд мехонад.»-ро машқ мекунанд. 

6) Аз ёд кардани шеър дар васфи «Ее» (аз баёни омўзгор): 
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           Арзёбї. Дар раванди дарс фаъолияти таълимии хонандагонро мушоҳида намуда, дараљаи 

ба мақсад ноил гаштани онҳоро муайян кунед.  Доир ба арзёбии дониш, малака ва маҳорати 

хонандагон нигаред ба дарсҳои 3-4-уми давраи Алифбо  

 

Соати сеюм  

Мақсади дарс. Хонандагон бояд: 

 ҳарфи «Е»-ро шиносанд; 

 ҳарфи хурду калон ва чопию дастнависро нишон дода тавонанд; 

 ҳарфи «Е»-ро навишта тавонанд; 

 калимаҳоро хонда тавонанд; 

  аз рўйи расм ба саволҳо љавоб дода тавонанд; 

 ҳарфи «Е»-ро бо ҳарфи дигар васл карда тавонанд. 

     Маводди таълим: китоб, љадвали ҳарфҳо, дафтари машқи хат, ҳарфҳои бурида, оинача, 

қаламҳои ранга, расмҳо, ресмон (ришта), пластилин, чўбчаҳо, тугмачаҳо, тасмачаҳои коғазї 

(картонї 

Равиши дарс  

1) Мустаҳкамкунии овоз ва ҳарфҳои омўхта. Монанди дарсҳои қаблї бозии «Бинго!» гузаронед.  

2) Машқи якљоя хондани ҳиљо ва калимаҳои саҳ. 95. 

3) Машқи навиштани ҳарфи «Е»-и калон 

Тавсия: 

а) Аввал дар тахтаи синф мувофиқи тартиби навишти унсурҳо навиштани ҳарфи «Е»-ро нишон 

диҳед. Аз сатр боло навиштани қисми ҳарфро таъкид кунед. 

б) Дар фазо машқи ҳарфи «Е»-ро нишон диҳед. 

в) Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки мувофиқи тартиби нишондода дар дафтари машқи хат 

навиштани «Е»-ро машқ кунанд. 

4) Машқи хондани  калимаҳои сутунї 

 Хонандагон бурро хондани калимаҳоро машқ мекунанд. 

5) Машқи васл кардани  ҳарфи «Е»  

Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки мувофиқи тартиби нишондода дар дафтари машқи хат 

калимаҳои “хушбў”, “шер” ва «хўрданбоб»-ро нависанд ва хонанд.  

6) Хонандагон аз рўйи расму нақшаҳо калима ва љумла тартиб  медиҳанд. 

7) Бозї:  ҳарфи «Е» месозем.  Ба хонандагон вазифа диҳед, ки аз тасмачаҳои коғазї ҳарфи Е 

созанд Бо ресмон е-и хурди дастнавис созанд. (Нигаред ба намунаҳои замима). 

 

 Соати чорум 

Мақсади дарс. Хонандагон бояд: 

 ҳарфу овозҳои омўхтаро донанд; 
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 матнро бо оҳанг хонда тавонанд;   

 аз рўйи мазмуни матн ба саволҳо љавоб дода тавонанд; 

 калимаҳоро бо риояи қоидаҳои васлшавї навишта тавонанд; 

 аз рўйи мазмуни расм ба саволҳо љавоб дода тавонанд;  

 аз рўйи мазмуни расм љумла тартиб дода тавонанд. 

 шеъру суруд ва тезгўякҳоро аз ёд гуфта тавонанд; 

     Маводди таълим: китоб, љадвали ҳарфҳо, дафтари машқи хат, ҳарфҳои бурида, оинача, 

қаламҳои ранга, расмҳо  

Равиши дарс 

1.  Машқи хониши шеъри “Себак” 

а) Тарзи хондани матни саҳ. 84-ро нишон диҳед (хонандагон хат мебаранд): 

б) Хонандагон якљоя бо оҳанг мехонанд: 

в) Ҳар як хонанда алоҳида мехонад: 

г) Доир ба мазмуни шеър саволу љавоб кунед  

2. Машқи аз ҳарфҳои пароканда тартиб додани калима (нигаред ба дарсҳои қаблї). 

3. Машқи навиштани калимаҳои “сероб” ва “сурх” 

Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки мувофиқи тартиби нишондода дар дафтари машқи хат 

калимаҳои “сероб” ва “сурх”-ро нависанд ва хонанд.  

4. Хонандагон аз рўйи намуна љумлаи “Себак хеле хушрў аст.”-ро рўйнавис мекунанд. 

5)  Аз рўйи мазмуни расми «Мевачинї» бо хонандагон саволу љавоб кунед. 

6) Хонандагон аз рўйи мазмуни расм ва нақша љумла тартиб доданро машқ мекунанд. 

7) Аз ёд гуфтани шеъру суруд ва тезгўякҳо дар бораи ҳарфи «Е». 

           Арзёбї. Дар раванди дарс фаъолияти таълимии хонандагонро мушоҳида намуда, дараљаи 

ба мақсад ноил гаштани онҳоро муайян кунед.  Доир ба арзёбии дониш, малака ва маҳорати 

хонандагон нигаред ба дарсҳои 3-4-уми давраи Алифбо  

Дарсҳои 81-82. Овоз ва ҳарфи  Фф – 2 соат 

     Барнома. Мустаҳкамкунии овозу ҳарфҳои омўхта. Машқи овозї. Мушоҳидаи тарзи 

талаффузи овози [ф]. Талаффузи овози [ф]. Људо кардани овози  [ф] дар аввал, мобайн ва охири 

калимаҳо. Нишон додани ҳарфҳои  хурду калони чопї ва дастнавис. Нишон додани тарзи 

навишти ҳарфи «ф» (хурду калон). Машқи навиштани ҳарфи «ф»-и хурду калон. Аз ҳиљоҳо  

тартиб додани калимаҳо ва бурро хондани онҳо. Хондани матн. Саволу љавоб аз рўйи мазмуни 

он. Ҳангоми саволу љавоб риоя кардани меъёрҳои забони адабї. Машқи навиштани номи 

одамон. Ҳарфи калон дар аввали номи одамон. 
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Салоҳиятҳо: А. 1.1.2. Ахбори шунидаро дар шаклҳои хеле содаи нутқи шифоҳї ва хаттї 

истифода мебарад. 

А.1.2.2. Стратегияҳо (тарз, роҳу усул)-и мувофиқи гуфтанро истифода мебарад.   

А.1.3.1. Қоидаҳои одитарини хонданро медонад ва риоя мекунад. 

А.1.3.2. Стратегияҳои мувофиқро истифода бурда, матнҳои шиноси ҳаљман хурдро мехонад. 

А.1.4.1. Қоидаҳои одитарини навиштанро тибқи нишондиҳандаҳо риоя мекунад. 

А.1.4.2.  Стратегия (тарз, роҳу усул)-ҳои мувофиқи навиштанро истифода мебарад. 

 Соати якум: 

Мақсади дарс. Хонандагон бояд: 

 овози [ф]-ро бурро талаффуз карда тавонанд; 

 овози [ф]-ро дар аввал, мобайн ва охири калима муайян карда тавонанд; 

 ҳарфи «ф»-ро шиносанд; 

 ҳарфи хурду калон ва чопию дастнависро нишон дода тавонанд; 

 ҳарфи «ф»-ро навишта тавонанд; 

 матнро хонда тавонанд; 

 калимаро таҳлили овозї карда тавонанд; 

 ҳарфи «ф»-ро бо ҳарфи дигар васл карда тавонанд; 

     Маводди таълим: китоб, љадвали ҳарфҳо, дафтари машқи хат, ҳарфҳои бурида, оинача, 

қаламҳои ранга, расмҳо  

Равиши дарс  

1) Ҳикояи зерро нақл кунед. Фирўз дар хонаашон як гурба дошт. Вай ҳар рўз бо гурба бозї 

мекард. Рўзе Фирўз бо гурба бисёртар бозї кард. Гурба хуррр-хуррр – гўён қаҳр кард. Фирўз 

ҳам монда шуда  буд. У-ффф, у-ффф – гўён ба шустани дасту рўй рафт.  

б) Аз хонандагон пурсед, ки  Фирўз бештар кадом овозро шунавотар талаффуз кард.  

2) Омўзондани тарзи талаффузи овози [ф] 

а) Диққати хонандагонро ҳангоми  талаффузи овози [ф] ба ҳолати лабу дандонҳо равона созед.  

б) Хонандагон овози [ф]-ро аввал якљоя, баъд инфиродї талаффуз мекунанд. 

в) Људо кардани овози [ф] дар аввал, мобайн ва охири калима. 

 дар аввал: фил, фохтак, фонус, .... 

 дар мобайн: Офтоб, рафт, сафед, ……….  

 дар охир: барф, ҳарф, Ориф,  ……. 

3) Шиносої бо ҳарфи «Фф»   

Ҳарфҳои  хурду калон, чопї ва дастнависро аз ҳарфҳои алоҳида ба тахтаи синф овезон карда, 

мувофиқати онҳоро нишон диҳед. 

Намуна:  

 

 

Фф ФФ

Фф 
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4) Машқи навиштани ҳарфи «ф»-и хурд дар дафтар  

Тавсия: 

а) Аввал дар тахтаи синф мувофиқи тартиби навишти унсурҳо ҳарфи «ф»-ро нишон диҳед.   

б) Дар фазо машқи ҳарфи «ф»-ро нишон диҳед. 

в) Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки дар дафтари машқи хат навиштани «ф»-ро машқ кунанд. 

5) Лаҳзаи дамгирї 

6) Хонандагон калимаи “фонус”-ро таҳлили овозї мекунанд. 

7) Машқи хониши ҳиљоии калимаҳо (Нигаред ба дарсҳои қаблї).  

8) Машқи васл кардани  ҳарфи «ф»  дар калима.   

а) Тартиби васлшавии ҳарфи «ф»-ро бо ҳарфи «а» фаҳмонда, дар тахтаи синф нишон диҳед.  

б) Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки мувофиқи тартиби нишондода дар дафтари машқи хат 

калимаҳои “Садаф” ва “фаввора”-ро нависанд. 

9) Дар бораи фаввора маълумоти мухтасар диҳед ва бо хонандагон саволу љавоб кунед.  

10) Дарсро љамъбаст намуда, заҳмати хонандагонро қадр кунед. Онҳоро барои дамгирии фаъол 

ба берун бароред.  

 

Соати дуюм 

Мақсади дарс. Хонандагон бояд: 

  матнро хонда тавонанд; 

 ҳарфҳои садоноку ҳамсадоро муайян карда тавонанд; 

 калимаҳоро бо риояи қоидаҳои васлшавї навишта тавонанд; 

 љумла тартиб доданро машқ кунанд; 

 аз рўйи мазмуни расм ба саволҳо љавоб дода тавонанд; 

 доир ба ҳарфи «Ф» шеъру суруд ва тезгўякҳоро аз ёд гуфта тавонанд; 

     Маводди таълим: китоб, љадвали ҳарфҳо, дафтари машқи хат, ҳарфҳои бурида, оинача, 

қаламҳои ранга, расмҳо, ресмон(ришта), пластилин, чўбчаҳо, тугмачаҳо, тасмачаҳои коғазї 

(картонї) 

Равиши дарс  

1) Машқи мустаҳкам намудани овоз ва ҳарфи «Фф» 

Монанди намунаи дарси гузашта ҳарфи «ф»-ро бо ҳарфҳои садонок ҳамроҳ намуда аз 

хонандагон хоҳиш кунед, ки овозҳоро якљоя талаффуз кунанд: 

намуна: 

ФА       [фффааа] 

ФО       [фффооо] 

ФИ       [фффиии] 

ФУ       [фффууу] 

ФӮ       [фффўўў] 

ФЕ       [фффэээ] 
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2) Машқи хондани матни  Офтоб» 

а) Матни  «Офтоб»-ро равону бурро хонед.  

б) Маротибаи дуюм матнро хонед ва аз хонандагон хоҳиш кунед, ки хат бурда, аз паси шумо 

такрор кунанд.  

в) Маротибаи сеюм аз хонандагон хоҳиш кунед, ки якљоя хонанд. 

г) Як љумларо хонед ва тарзи саволу љавоб карданро нишон диҳед:  

намуна:  

– Офтоб чї кор кард? 

– Офтоб баромад.  

ғ) Хонандагон  бонавбат як љумлагї мехонанд. Монанди намунаи боло бо онҳо саволу љавоб 

кунед: 

– Атроф чї шуд? 

– Атроф гарм шуд. 

– Фирўз куљо омад? 

– Фирўз назди фаввора омад (омўзгор маънои фаввораро мефаҳмонад). 

– Боз кї омад? 

–  Садаф омад. 

–  Садаф ба куљо омад? 

– Садаф назди фаввора омад. 

– Шумо фаввораро дидаед? Дар бораи он нақл карда метавонед?  

– Бале. ............. .  

3) Муайян кардани ҳарфҳои садоноку ҳамсадо 

Бозї: «Ба ман чї хел либос мезебад?» (Нигаред ба дарсҳои қаблї)   

4) Машқи навиштани  калимаҳои  “Фирўз”, “Садаф”, “фаввора”. 

а) Тартиби васлшавии ҳарфҳоро фаҳмонда, тарзи навишти калимаҳои  болоро дар тахтаи синф 

нишон диҳед.  

б) Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки дар дафтари машқи хат калимаҳои зикршударо нависанд ва 

хонанд. 

5)  Хонандагон тарзи навишти љумлаи «Офтоб баромад.»-ро машқ мекунанд. 

6) Хонандагон аз рўйи расм љумла тартиб доданро машқ мекунанд. 

7)  Бозї: ҳарфи «Ф» месозем. Ба хонандагон вазифа диҳед, ки аз чўбчаҳо, пластилин ва 

тасмачаҳои коғазї ҳарфи Ф созанд. Бо ресмон Ф-и хурди дастнавис созанд. (Нигаред ба 

намунаҳои замима) 

Аз ёд кардани шеър дар васфи «ф» (аз баёни омўзгор).  
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            Арзёбї. Дар раванди дарс фаъолияти таълимии хонандагонро мушоҳида намуда, дараљаи 

ба мақсад ноил гаштани онҳоро муайян кунед.  Доир ба арзёбии дониш, малака ва маҳорати 

хонандагон нигаред ба дарсҳои 3-4-уми давраи Алифбо  

 

Дарсҳои 83-86. Овоз ва ҳарфи  Ғғ – 4 соат 

     Барнома. Мустаҳкамкунии овозу ҳарфҳои омўхта. Машқи овозї. Мушоҳидаи тарзи 

талаффузи овози [ғ]. Талаффузи овози [ғ]. Људо кардани овози [ғ] дар аввал, мобайн ва охири 

калимаҳо. Нишон додани ҳарфҳои  хурду калони чопї ва дастнавис. Нишон додани тарзи 

навишти ҳарфи «ғ» (хурду калон). Машқи навиштани ҳарфи «ғ»-и хурду калон. Муқоисаи 

ҳарфҳои «г» ва  «ғ». Машқи хондани калимаҳои дуҳиљодор.  Хондани матн. Саволу љавоб аз 

рўйи мазмуни он. Ҳангоми саволу љавоб риоя кардани меъёрҳои забони адабї. Машқи 

рўйнавис кардани љумла. Ҳарфи калон дар аввали љумла, нуқта дар охири он.  Аз ҳиљоҳо тартиб 

додани калимаҳо ва бурро хондани онҳо.  Машқи ба ҳиљоҳо људо карда навиштани калимаҳо. 

Машқи навиштани номи одамон. Равону бурро хондани матн. Машқи навиштани  љумла. 

Ҳарфи калон дар аввали љумла. Машқи аз чопї ба дастї баргардонида навиштани калимаҳо. 

 

Салоҳиятҳо: А. 1.1.2. Ахбори шунидаро дар шаклҳои хеле содаи нутқи шифоҳї (суҳбат, иљрои 

супоришҳо) ва хаттї истифода мебарад. 

А.1.2.2. Стратегияҳо (тарз, роҳу усул)-и мувофиқи гуфтанро истифода мебарад.   

А.1.3.1. Қоидаҳои одитарини хонданро медонад ва риоя мекунад. 

А.1.3.2. Стратегияҳои мувофиқро истифода бурда, матнҳои шиноси ҳаљман хурдро мехонад. 

А.1.4.1. Қоидаҳои одитарини навиштанро тибқи нишондиҳандаҳо риоя мекунад. 

А.1.4.2.  Стратегия (тарз, роҳу усул)-ҳои мувофиқи навиштанро истифода мебарад. 

 

Соати якум 

Мақсади дарс. Хонандагон бояд: 

 овози [ғ]-ро бурро талаффуз карда тавонанд; 

 овози [ғ]-ро дар аввал, мобайн ва охири калима муайян карда тавонанд; 

 ҳарфи «ғ»-ро шиносанд; 

 ҳарфи хурду калон ва чопию дастнависро нишон дода тавонанд; 

 ҳарфи «ғ»-ро навишта тавонанд; 

 калимаҳоро хонда тавонанд; 

 калимаро таҳлили овозї карда тавонанд; 

 ҳарфи «ғ»-ро бо ҳарфи дигар васл карда тавонанд; 

     Маводди таълим: китоб, љадвали ҳарфҳо, дафтари машқи хат, ҳарфҳои бурида, оинача, 

қаламҳои ранга, расмҳо  
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 Равиши дарс. 

1) Машқи овозї. 

а) Афсонаи зерро хонед: 

Дар замонҳо пеш Ғоз ва Пашша бо ҳам дўст буданд. Боре онҳо хостанд, ки дар пеши дигарон 

якљоя суруд хонанд. Ғоз мегуфт: 

– Биё, суруди дўстдоштаи ман «ғғғо-ғғғо»-ро хонем. Пашша мегуфт: 

– Биё, суруди дўстдоштаи ман «ғғғинг-ғғғинг»-ро хонем. Онҳо ба як фикр наомаданд. 

Дар назди љонварон ҳар кадомаш суруди худро хонд: 

– Ғғғо-ғғғо-ғғғо. 

– Ғғғинг-ғғғинг-ғғғинг. 

– Ғғғо-ғғғо-ғғғо. 

– Ғғғинг-ғғғинг-ғғғинг. 

Љонварон ин садои гўшхароши онҳоро тоқат накарданд. Аз ҳамон рўз дўстии Ғоз ва Пашша ба 

охир расид. 

б) Аз хонандагон пурсед, ки дар суруди онҳо кадом овоз шунавою фаҳмо садо дод.  

2) Омўзондани тарзи талаффузи овози [ғ] 

а) Диққати хонандагонро ҳангоми  талаффузи овози [ғ] ба ҳолати бехи забону ком равона созед.  

б) Хонандагон овози [ғ]-ро аввал якљоя, баъд инфиродї  талаффуз мекунанд. 

в) Људо кардани овози [ғ]дар аввал, мобайн ва охири калима. 

 дар аввал: ғоз, ғук, ғўза, ….. 

 дар мобайн: ағба, нағма, тағо, ……….  

 дар охир: боғ, дўғ, мурғ,  ……. 

3) Шиносої бо ҳарфи «ғ»   

Ҳарфҳои хурду калон, чопї ва дастнависро аз ҳарфҳои алоҳида ба тахтаи синф овезон карда, 

мувофиқати онҳоро нишон диҳед. 

4) Машқи навиштани ҳарфи «ғ»-и хурд дар дафтар  

Тавсия: 

а) Аввал дар тахтаи синф мувофиқи тартиби навишти унсурҳо навиштани ҳарфи «ғ»-ро нишон 

диҳед.   

б) Дар фазо машқи ҳарфи «ғ»-ро нишон диҳед. 

в) Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки мувофиқи тартиби нишондода дар дафтари машқи хат 

навиштани «ғ»-ро машқ кунанд. 

5) Лаҳзаи дамгирї  

6) Хонандагон калимаи ”ғўза”-ро таҳлили овозї мекунанд. 

7) Машқи хониши ҳиљоии калимаҳо 

а) Тарзи хониши ҳиљоиро нишон диҳед (хонандагон хат мебаранд): 

б) Хонандагон якљоя мехонанд: 
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в) Ҳар як хонанда ҳарфҳоро нишон дода мехонад: 

8) Машқи васл кардани  ҳарфи «ғ»  дар калима   

а) Тартиби васлшавии ҳарфи «ғ»-ро бо ҳарфи «а» фаҳмонда, дар тахтаи синф нишон диҳед.  

б) Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки мувофиқи тартиби нишондода дар дафтари машқи хат 

калимаро нависанд. 

9) Дар бораи мурғ бо хонандагон саволу љавоб кунед.  

 

Соати дуюм 

 

Мақсади дарс. Хонандагон бояд: 

  матнро хонда тавонанд; 

 ҳарфҳои садоноку ҳамсадоро муайян карда тавонанд; 

 калимаҳоро бо риояи қоидаҳои васлшавї навишта тавонанд; 

 бо ҳарфи калон навиштани аввали номи одамонро гуфта тавонанд ва риоя намоянд; 

 аз рўйи мазмуни расм ба саволҳо љавоб дода тавонанд; 

 доир ба ҳарфи «Ғ» шеъру суруд ва тезгўякҳоро аз ёд гуфта тавонанд; 

     Маводди таълим: китоб, љадвали ҳарфҳо, дафтари машқи хат, ҳарфҳои бурида, оинача, 

қаламҳои ранга, расмҳо  

Равиши дарс  

1) Машқи мустаҳкам намудани овоз ва ҳарфи «ғ» 

Монанди намунаи дарси гузашта ҳарфи «Ғ»-ро бо ҳарфҳои садонок ҳамроҳ намуда, аз 

хонандагон хоҳиш кунед, ки овозҳоро якљоя талаффуз кунанд: 

намуна: 

ҒА        [ғғғааа] 

ҒО        [ғғғооо] 

ҒИ        [ғғғиии] 

ҒУ        [ғғғууу] 

ҒӮ        [ғғғўўў] 

ҒЕ        [ғғғэээ] 

2) Машқи хондани калимаҳои сутунї. 

а) Калимаҳои саҳ. 99-и китоби «Алифбо»-ро бурро хонед.  

б) Хонандагон аввал якљоя, баъд бонавбат ҳарфҳоро нишон дода мехонанд, дигарон хат 

мебаранд. 

3) Муайян кардани ҳарфҳои садоноку ҳамсадо. Машқи мувофиқ гузоштани ҳарфҳои садоноку 

ҳамсадоро ба доирачаҳои сабзу сурхро машқ кунед. 

4) Машқи навиштани  калимаи «ғилоф» 
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а) Тарзи васлшавии ҳарфҳоро фаҳмонда, тарзи навишти калимаи «ғилоф»-ро дар тахтаи синф 

нишон диҳед.  

б) Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки мувофиқи тартиби нишондода дар дафтар (дафтари машқи 

хат) калимаи «ғилоф»-ро  нависанд. 

 5)  Аз ёд кардани шеър дар васфи «Ғғ» (аз баёни омўзгор): 

           Арзёбї. Дар раванди дарс фаъолияти таълимии хонандагонро мушоҳида намуда, дараљаи 

ба мақсад ноил гаштани онҳоро муайян кунед.  Доир ба арзёбии дониш, малака ва маҳорати 

хонандагон нигаред ба дарсҳои 3-4-уми давраи Алифбо  

 

Соати сеюм  

Мақсади дарс. Хонандагон бояд: 

 ҳарфи «Ғ»-ро шиносанд; 

 ҳарфи хурду калон ва чопию дастнависро нишон дода тавонанд; 

 ҳарфи «Ғ»-ро навишта тавонанд; 

 аз рўйи нақли шунида ба саволҳо љавоб дода тавонанд; 

 матни хурдро ҳиљої хонда тавонанд; 

  аз рўйи расм ба саволҳо љавоб дода тавонанд; 

 ҳарфи «Ғ»-ро бо ҳарфи дигар васл карда тавонанд. 

     Маводди таълим: китоб, љадвали ҳарфҳо, дафтари машқи хат, ҳарфҳои бурида, оинача, 

қаламҳои ранга, расмҳо  

Равиши дарс  

1) Мустаҳкамкунии овоз ва ҳарфҳои омўхта. Монанди дарсҳои қаблї бозии «Бинго!» гузаронед.  

2) Машқи якљоя хондани ҳиљо ва калимаҳо 

Хонандагон якљоя хонданро машқ карда, ҳиљо ва калимаҳои саҳ. 99-ро мехонанд. 

3) Машқи навиштани ҳарфи «Ғ»-и калон 

Тавсия: 

а) Аввал дар тахтаи синф мувофиқи тартиби навишти унсурҳо ҳарфи «Ғ»-ро нишон диҳед. Аз 

сатр боло навиштани қисми ҳарфро таъкид кунед. 

б) Дар фазо машқи ҳарфи «Ғ»-ро нишон диҳед. 

в) Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки мувофиқи тартиби нишондода дар дафтари машқи хат 

навиштани «Ғ»-ро машқ кунанд. 

4) Муқоисаи ҳарфҳои «Г» ва «Ғ»-и дастнавис. 

Ҳарфҳои дастнависи «Г» ва «Ғ»-ро дар тахтаи синф навишта, аз хонандагон хоҳиш кунед, ки 

онҳоро муқоиса карда, монандї ва фарқи онҳоро гўянд. 

5) Машқи хондани  калимаҳо 

а) Омўзгор мехонад, хонандагон бодиққат гўш мекунанд, хат мебаранд. 
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б) Хонандагон бурро хондани калимаҳоро машқ мекунанд. 

6) Машқи васл кардани  ҳарфи «Ғ»  

Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки мувофиқи тартиби нишондода дар дафтари машқи хат калимаи 

«мурғ»-ро нависанд ва хонанд.  

7) Хонандагон мувофиқи нақша ба таври ҳиљо навиштани калимаи “ғал-ла”-ро машқ мекунанд. 

8) «Озмуни хушнависї» гузаронед. 

Як љумларо интихоб  намуда, дар тахтаи синф бо ҳарфҳои чопї нависед. 

Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки онро дастнавис кунанд. 

Меъёрҳои хушнависиро пеш аз шурўъ кардан ба навиштан муҳокима кунед: 

 мавзунии хат; 

 моилии хат; 

 риояи навиштани унсурҳои ҳарф; 

 қоидаҳои васлкунии ҳарф; 

 риояи масофаи байни калимаҳо. 

 

Соати чорум 

Мақсади дарс. Хонандагон бояд: 

 ҳарфу овозҳои омўхтаро донанд; 

 матнро тавонанд;   

 калимаҳоро бо риояи қоидаҳои васлшавї навишта тавонанд; 

 аз рўйи мазмуни расм ба саволҳо љавоб дода тавонанд;  

 шеъру суруд ва тезгўякҳоро аз ёд гуфта тавонанд; 

     Маводди таълим: китоб, љадвали ҳарфҳо, дафтари машқи хат, ҳарфҳои бурида, оинача, 

қаламҳои ранга, расмҳо, ресмон (ришта), пластилин, чўбчаҳо, тугмачаҳо, тасмачаҳои коғазї 

(картонї) 

Равиши дарс 

 1) Машқи хондани матни  «Ғалла» 

а) Матни  «Ғалла»-ро равону бурро хонед.  

б) Маротибаи дуюм матнро хонед ва аз хонандагон хоҳиш кунед, ки хат бурда, аз паси шумо 

такрор кунанд.  

в) Маротибаи сеюм аз хонандагон хоҳиш кунед, ки якљоя хонанд. 

г) Як љумларо хонед ва тарзи саволу љавоб карданро нишон диҳед:  

намуна:  

– Мавсими чї омад? 

– Мавсими дарави ғалла омад. (ғалларо шарҳ диҳед)  

ғ) Хонандагон якнафарї як љумларо мехонанд. Монанди намунаи боло бо онҳо саволу љавоб 

кунед: 
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– Ғафур чї кор мекунад? 

– Ғафур ғалла меғундорад. 

– Модар чї кор кард? 

– Модар нон пухт 

– Чї зеби дастархон аст? 

– Нон зеби дастархон аст. 

– Нонро бояд чї дорем? 

– Нонро бояд азиз дорем. 

– Мо чї хел нонро эҳтиром мекунем? 

– Мо нонро боэҳтиёт мехўрем. Резаҳояшро зери по намекунем. Агар дар зери по ё роҳ бинем, 

гирифта як сў мегузорем. 

– Барои чї? ............. .  

2) Бозї: ҳарфи «Ғ» месозем.  Ба хонандагон вазифа диҳед, ки аз чўбчаҳо, пластилин ва 

тасмачаҳои коғазї ҳарфи Ғ созанд. Бо ресмон Ғ-и хурди дастнавис созанд. (Нигаред ба 

намунаҳои замима) 

3) Машқи навиштани калима ва љумлаҳо 

а) Тартиб ва тарзи навишти љумларо фаҳмонда, дар тахтаи синф нависед. 

б) Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки мувофиқи тартиби нишондода дар дафтари машқи хат аз 

рўйи намуна  нависанд ва хонанд.  

4) Аз рўйи мазмуни расми «Ғалладаравї» бо хонандагон саволу љавоб кунед: 

5)  Хонандагон аз рўйи нақша љумла сохтанро машқ мекунанд. 

6) Аз ёд гуфтани шеъру суруд ва тезгўякҳо дар бораи ҳарфи «Ғғ». 

           Арзёбї. Дар раванди дарс фаъолияти таълимии хонандагонро мушоҳида намуда, дараљаи 

ба мақсад ноил гаштани онҳоро муайян кунед.  Доир ба арзёбии дониш, малака ва маҳорати 

хонандагон нигаред ба дарсҳои 3-4-уми давраи Алифбо  

Дарсҳои 87-90. Овоз ва ҳарфи Ққ - 4 соат 

     Барнома. Мустаҳкамкунии овозу ҳарфҳои омўхта.  Машқи овозї. Мушоҳидаи тарзи 

талаффузи овози [қ]. Талаффузи овози [қ]. Људо кардани овози  [қ] дар аввал, мобайн ва охири 

калимаҳо. Нишон додани ҳарфҳои  хурду калони чопї ва дастнавис.  Нишон додани тарзи 

навишти ҳарфи «қ».  Машқи навиштани ҳарфи «қ»- хурду калон. Машқи навиштани калимаҳо. 

Таҳлили овозии калима. Муқоисаи ҳарфҳои «к» ва  «қ». Бо риояи қоидаҳои васлшавї 

навиштани калимаҳо. Матни “Қалам”.  Ҳангоми саволу љавоб риоя кардани меъёрҳои забони 

адабї.  Ҳиљоҳоро иваз карда, калимаи нав сохтан. Аз ҳиљоҳо  тартиб додани калимаҳо ва бурро 

хондани онҳо.  Хондани калимаҳо. Бозї: ҳарфи «қ» месозем.  Суҳбат аз рўйи мазмуни расм. 

Ҳангоми суҳбат риоя кардани меъёрҳои забони адабї. Машқи навиштани мисраъҳои шеър. 

Ҳарфи калон дар аввали мисраъҳои шеър.  
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Салоҳиятҳо: А. 1.1.2. Ахбори шунидаро дар шаклҳои хеле содаи нутқи шифоҳї ва хаттї 

истифода мебарад. 

А.1.2.2. Стратегияҳо (тарз, роҳу усул)-и мувофиқи гуфтанро истифода мебарад.   

А.1.3.1. Қоидаҳои одитарини хонданро медонад ва риоя мекунад. 

А.1.3.2. Стратегияҳои мувофиқро истифода бурда, матнҳои шиноси ҳаљман хурдро мехонад. 

А.1.4.1. Қоидаҳои одитарини навиштанро тибқи нишондиҳандаҳо риоя мекунад. 

А.1.4.2.  Стратегия (тарз, роҳу усул)-ҳои мувофиқи навиштанро истифода мебарад. 

 

Соати якум 

Мақсади дарс. Хонандагон бояд: 

 овози [қ]-ро бурро талаффуз карда тавонанд; 

 овози [қ]-ро дар аввал, мобайн ва охири калима муайян карда тавонанд; 

 ҳарфи «қ»-ро шиносанд; 

 ҳарфи хурду калон ва чопию дастнависро нишон дода тавонанд; 

 ҳарфи «қ»-ро навишта тавонанд; 

 калимаҳоро хонда тавонанд; 

 ҳарфи «қ»-ро бо ҳарфи дигар васл карда тавонанд. 

     Маводди таълим: китоб, љадвали ҳарфҳо, дафтари машқи хат, ҳарфҳои бурида, оинача, 

қаламҳои ранга, расмҳо  

     Равиши дарс. 

1) Дарсро аз машқи овозї оғоз кунед. 

а) Боре хурўс қуд-қуд гуён дар роҳ дона мекофт. Ногоҳ ба гўшаш овози қур-қур расид. Вай 

наздиктар рафт. Дар лаби љуйбор .... (дар ҳамин љо истода пурсед, ки чї қққур-қққур мекунад) 

Офарин, бачаҳо, қурбоққа қур-қур мекард. Хурўс аз вай пурсид, ки чаро қур-қур мекунад. 

Қурбоққа гуфт, ки ман мурғобиро фарёд мекунам. Ҳар ду мурғобиро садо карданд: 

– Қуд-қуд– мегуфт хурўс. 

– Қур-қур – мегуфт қурбоққа. 

Садои онҳоро шунида Мурғобї қут-қут – гўён омад. Ҳама хурсанд шуданд....   

2) Машқи  тақлиди овози қурбоққа, мурғобї ва хурўс 

3) Омўзондани тарзи талаффузи овози [қ] 

а)  Диққати хонандагонро ҳангоми  талаффузи овози [қ] ба ҳолати бехи забон ва охири ком 

равона созед.  

б) Хонандагон овози [қ]-ро аввал якљоя, баъд инфиродї  талаффуз мекунанд. 

в) Људо кардани овози [қ] дар аввал, мобайн ва охири калима. 

 дар аввал: қалам, қуттї, , ….. 

 дар мобайн:  нақора, рақам,  ……….  



132 

 

 дар охир:  барқ, шарқ,  ……. 

4) Шиносої бо ҳарфи «Ққ»   

Ҳарфҳои  хурду калон, чопї ва дастнависро аз ҳарфҳои алоҳида ба тахтаи синф овезон карда, 

мувофиқати онҳоро нишон диҳед. 

5) Машқи навиштани ҳарфи «қ»-и хурд дар дафтар  

Тавсия: 

а) Аввал дар тахтаи синф мувофиқи тартиби навишти унсурҳо навиштани ҳарфи «қ»-ро нишон 

диҳед.   

б) Дар фазо машқи ҳарфи «қ»-ро нишон диҳед. 

в) Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки  дар дафтари машқи хат навиштани «қ»-ро машқ кунанд. 

6) Лаҳзаи дамгирї 

7) Машқи хониши ҳиљоии калимаҳо. 

а) Тарзи хониши ҳиљоиро нишон диҳед (хонандагон хат мебаранд). 

б) Хонандагон якљоя мехонанд. 

в) Ҳар як хонанда ҳарфҳоро нишон дода мехонад. 

8) Машқи васл кардани  ҳарфи «қ»  дар калима   

а) Тарзи васлшавии ҳарфи «қ»-ро бо ҳарфи «а» фаҳмонда, дар тахтаи синф нишон диҳед.  

б) Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки мувофиқи тартиби нишондода дар дафтари машқи хат 

калимаро нависанд. 

г) Фаъолияти хонандагонро назорат кунед ва ёрї расонед.   

9) Дарсро  љамъбаст намуда, заҳмати хонандагонро қадр кунед.   

 

 Соати дуюм 

Мақсади дарс. Хонандагон бояд: 

  матн хонда тавонанд; 

 аз рўйи мазмуни љумлаҳои матн ба саволҳо љавоб дода тавонанд; 

 ҳарфҳои садоноку ҳамсадоро муайян карда тавонанд; 

 калимаҳоро бо риояи қоидаҳои васлшавї навишта тавонанд; 

 бо ҳарфи калон навиштани аввали номи одамонро риоя кунанд;  

 аз рўйи мазмуни расм ба саволҳо љавоб дода тавонанд; 

 доир ба ҳарфи «Ққ» шеъру суруд ва тезгўякҳоро аз ёд гуфта тавонанд; 

     Маводди таълим: китоб, љадвали ҳарфҳо, дафтари машқи хат, ҳарфҳои бурида, оинача, 

қаламҳои ранга, расмҳо  

Равиши дарс  

1) Машқи мустаҳкам намудани овоз ва ҳарфи «Ққ» 

Монанди намунаи дарси гузашта ҳарфи «қ»-ро бо ҳарфҳои садонок ҳамроҳ намуда аз 

хонандагон хоҳиш кунед, ки овозҳоро якљоя талаффуз кунанд: 
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намуна: 

ҚА        [қааа] 

ҚО        [қооо] 

ҚИ        [қиии] 

ҚУ        [қууу] 

ҚӮ        [қўўў] 

ҚЕ        [қэээ] 

2) Машқи хондани матни  «Қалам» 

а) Матни  «Қалам»-ро равону бурро хонед.  

б) Маротибаи дуюм матнро хонед ва аз хонандагон хоҳиш кунед, ки хат бурда, аз паси шумо 

такрор кунанд.  

в) Маротибаи сеюм аз хонандагон хоҳиш кунед, ки якљоя хонанд. 

г) Як љумларо хонед ва тарзи саволу љавоб карданро нишон диҳед:  

намуна:  

– Қобил ба Қодир чї гуфт? 

– Қобил ба Қодир гуфт, ки «қ» нависам, гуфтам, қалам шикаст. 

ғ) Хонандагон якнафарї як љумларо мехонанд. Монанди намунаи боло бо онҳо саволу љавоб 

кунед: 

– Қодир қаламро чї кор кард? 

– Қодир нўги қаламро тез кард. 

– Қодир ба Қобил чї расонд? 

– Қодир ба Қобил ёрї расонд. 

– Шумо ҳам, ба ҳамдигар ёрї мерасонед?. 

– Бале, мо ба ҳамдигар ёрї мерасонем. 

– ............. .  

3) Муайян кардани ҳарфҳои садоноку ҳамсадо 

Бозї «Ба ман чї хел либос мезебад?» (Нигаред ба дарсҳои қаблї).   

4) Машқи навиштани  калимаи «Қобил» 

а) Тартиби васлшавии ҳарфҳоро фаҳмонда, тарзи навишти калимаи «Қобил»-ро дар тахтаи 

синф нишон диҳед.  

б) Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки мувофиқи тартиби нишондода дар дафтари машқи хат 

калимаи «Қобил»-ро  нависанд. 

5) Бозии “Асрори ҳиљоҳо”. Хонандагон аз рўйи мазмуни расм нақшофарї карда, ҳиљоҳоро иваз 

мекунанд ва калимаҳои нав месозанд. 

6) Хонандагон тарзи навишти љумлаи «Қодир қаламро тез кард»-ро машқ мекунанд. 

Диққати хонандагонро ба ҳарфи аввали  он љалб намуда, бо ҳарфи калон навиштани аввали 

љумла ва дар охир гузоштани нуқтаро таъкид намоед. 
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7) Аз ёд кардани шеър дар васфи «Ққ» (аз баёни омўзгор): 

           Арзёбї. Дар раванди дарс фаъолияти таълимии хонандагонро мушоҳида намуда, дараљаи 

ба мақсад ноил гаштани онҳоро муайян кунед.  Доир ба арзёбии дониш, малака ва маҳорати 

хонандагон нигаред ба дарсҳои 3-4-уми давраи Алифбо  

 

Соати сеюм  

Мақсади дарс. Хонандагон бояд: 

 ҳарфи «Қ»-ро шиносанд; 

 ҳарфи хурду калон ва чопию дастнависро нишон дода тавонанд; 

 ҳарфи «Қ»-ро навишта тавонанд; 

 калимаҳоро хонда тавонанд; 

 калимаро таҳлили овозї карда тавонанд; 

 ҳарфи «Қ»-ро бо ҳарфи дигар васл карда тавонанд. 

     Маводди таълим: китоб, љадвали ҳарфҳо, дафтари машқи хат, ҳарфҳои бурида, оинача, 

қаламҳои ранга, расмҳо  

Равиши дарс  

1) Мустаҳкамкунии овоз ва ҳарфҳои омўхта. Монанди дарсҳои қаблї бозии «Бинго!» гузаронед.  

2) Машқи якљоя хондани ҳиљо ва калимаҳои сутунї. 

Хонандагон якљоя хонданро машқ карда, ҳиљо ва калимаҳои саҳ. 103-ро мехонанд. 

3) Машқи навиштани ҳарфи «Қ»-и калон 

Тавсия: 

а) Аввал дар тахтаи синф мувофиқи тартиби навишти унсурҳо навиштани ҳарфи «Қ»-ро нишон 

диҳед. Аз сатр боло навиштани қисми ҳарфро таъкид кунед. 

б) Дар фазо машқи ҳарфи «Қ»-ро нишон диҳед. 

в) Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки мувофиқи тартиби нишондода дар дафтари машқи хат 

навиштани «Қ»-ро машқ кунанд. 

4) Муқоисаи ҳарфҳои «К» ва «Қ»-и чопию дастнавис. 

Ҳарфҳои чопию дастнависи «К» ва «Қ»-ро дар тахтаи синф навишта, аз хонандагон хоҳиш 

кунед, ки онҳоро муқоиса карда, монандї ва фарқи онҳоро гўянд. 

5) Машқи хондани  калимаҳо 

а) Омўзгор мехонад, хонандагон бодиққат гўш мекунанд, хат мебаранд ва такрор мекунанд. 

б) Хонандагон бурро хондани калимаҳоро машқ мекунанд. 

6) Машқи васл кардани  ҳарфи «Қ»  

а) Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки мувофиқи тартиби нишондода дар дафтари машқи хат 

калимаи «қоқу»-ро нависанд ва хонанд.  

 7)  Хонандагон калимаи “қуфл”-ро таҳлили овозї мекунанд. 

8) Љамъбасти дарс. 
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Соати чорум 

Мақсади дарс. Хонандагон бояд: 

 ҳарфу овозҳои омўхтаро донанд; 

 матнро хонда тавонанд;   

 калимаҳоро бо риояи қоидаҳои васлшавї навишта тавонанд; 

 аз рўйи мазмуни расм ба саволҳо љавоб дода тавонанд;   

 шеъру суруд ва тезгўякҳоро аз ёд гуфта тавонанд; 

     Маводди таълим: китоб, љадвали ҳарфҳо, дафтари машқи хат, ҳарфҳои бурида, оинача, 

қаламҳои ранга, расмҳо  

Равиши дарс 

1) Машқи хондани матни “Қоқу” 

а) Тарзи хондани матни саҳ. 104-ро нишон диҳед (хонандагон хат мебаранд): 

б) Хонандагон якљоя мехонанд. 

в) Ҳар як хонанда алоҳида мехонад. 

г) Доир ба мазмуни љумлаҳо саволу љавоб кунед.  

 

2)  Хондани калимаҳое, ки ҳиљои якумашон як аст: Масалан: 

 

 

 

 

 

3) Машқи навиштани мисраъҳои шеър: 

а) Тартиб ва тарзи навишти мисраъҳои шеъриро фаҳмонда, дар тахтаи синф нависед. 

б) Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки мувофиқи тартиби нишондода дар дафтари машқи хат аз 

рўйи намуна  нависанд ва хонанд  

4)  Аз рўйи мазмуни расми «Гулчинї» бо хонандагон саволу љавоб кунед. 

5)  Аз ёд гуфтани шеъру суруд ва тезгўякҳо дар бораи ҳарфи «Ққ». 

6) «Озмуни хушнависї» гузаронед. 

Як љумларо интихоб  намуда, дар тахтаи синф бо ҳарфҳои чопї нависед. 

Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки онро дастнавис кунанд. 

Меъёрҳои хушнависиро пеш аз шурўъ кардан ба навиштан фаҳмонед. 

ќа 

фас 

лам 

дам 
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     Арзёбї. Дар раванди дарс фаъолияти таълимии хонандагонро мушоҳида намуда, дараљаи ба 

мақсад ноил гаштани онҳоро муайян кунед.  Доир ба арзёбии дониш, малака ва маҳорати 

хонандагон нигаред ба дарсҳои 3-4-уми давраи Алифбо  

 

Дарсҳои 91-94. Овоз ва ҳарфи  Чч - 4 соат 

     Барнома. Мустаҳкамкунии овозу ҳарфҳои омўхта. Машқи овозї. Мушоҳидаи тарзи 

талаффузи овози  [ч]. Талаффузи овози [ч]. Људо кардани талаффузи овози [ч] дар аввал, мобайн 

ва охири калимаҳо. Нишон додани ҳарфҳои  хурду калони чопї ва дастнавис. Нишон додани 

тарзи навишти ҳарфи «ч». Машқи навиштани ҳарфи «ч».  Машқи навиштани калимаҳо аз рўйи 

расм.  Саволу љавоб  аз рўйи расм. Ҳангоми саволу љавоб риоя кардани меъёрҳои забони адабї. 

Бо риояи қоидаҳои васлшавї навиштани калимаҳо.  Таҳлили овозии калимаи “чанг”. Аз ҳиљоҳо 

тартиб додани калимаҳо ва бурро хондани онҳо.  Ҳиљої хондани калимаҳо. Хондани матн. 

Саволу љавоб аз рўйи мазмуни он. Машқи ба ҳиљоҳо људо кардани калима. Бозї: «Ч» ба чї 

монанд аст. Машқи навиштани калимаҳо ва љумла. Ҳарфи калон дар аввали љумла.  

 

Салоҳиятҳо: А. 1.1.2. Ахбори шунидаро дар шаклҳои хеле одии нутқи шифоҳї ва хаттї 

истифода мебарад. 

А.1.2.2. Стратегияҳо (тарз, роҳу усул)-и мувофиқи гуфтанро истифода мебарад.   

А.1.3.1. Қоидаҳои одитарини хонданро медонад ва риоя мекунад. 

А.1.3.2. Стратегияҳои мувофиқро истифода бурда, матнҳои шиноси ҳаљман хурдро мехонад. 

А.1.4.1. Қоидаҳои одитарини навиштанро тибқи нишондиҳандаҳо риоя мекунад. 

А.1.4.2.  Стратегия (тарз, роҳу усул)-ҳои мувофиқи навиштанро истифода мебарад. 

 

Соати якум 

Мақсади дарс. Хонандагон бояд: 

 овози [ч]-ро бурро талаффуз карда тавонанд; 

 овози [ч]-ро дар аввал, мобайн ва охири калима муайян карда тавонанд; 

 ҳарфи «ч»-ро шиносанд; 

 ҳарфи хурду калон ва чопию дастнависро нишон дода тавонанд; 

 ҳарфи «ч»-ро навишта тавонанд; 

 калимаҳоро хонда тавонанд; 

 ҳарфи «ч»-ро бо ҳарфи дигар васл карда тавонанд; 

 дар бораи чанг ба саволҳо љавоб диҳанд. 

     Маводди таълим: китоб, љадвали ҳарфҳо, дафтари машқи хат, ҳарфҳои бурида, оинача, 

қаламҳои ранга, расмҳо  

     Равиши дарс. 

1) Дарсро аз машқи овозї оғоз кунед. 
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а)  Бозї: «Кї зирак?» Шарти бозиро фаҳмонед (Ман ҳозир чанд калимаро мехонам, шумо бояд 

муайян кунед, ки онҳо бо кадом овоз сар мешаванд) 

Калимаҳоро бурро талаффуз кунед: 

Чой, чойник, чойхона, чор, чатр, чаман, чодар, .... 

Нафаре, ки аввалин шуда овозро дуруст муайян карда тавонист, ғолиб дониста мешавад.  

2) Омўзондани тарзи талаффузи овози [ч] 

а)  Диққати хонандагонро ҳангоми  талаффузи овози [ч] ба ҳолати зери забон равона созед.  

б) Хонандагон овози [ч]-ро аввал якљоя, баъд инфиродї  талаффуз мекунанд. 

в) Људо кардани овози [ч] дар аввал, мобайн ва охири калима. 

 дар аввал: чор, чой, табар, ….. 

 дар мобайн:  бача, оча, кулча , ……….  

 дар охир:  омоч, кўч,  мурч,……. 

3) Машқи тезгўяк: 

Чиқ-чиқи гунљишк 

Тиқ-тиқи соат 

4) Шиносої бо ҳарфи «Чч»   

Ҳарфҳои  хурду калон, чопї ва дастнависро аз ҳарфҳои алоҳида ба тахтаи синф овезон карда, 

мувофиқати онҳоро нишон диҳед. 

5) Машқи навиштани ҳарфи «ч»-и хурд дар дафтар  

Тавсия: 

а) Аввал дар тахтаи синф мувофиқи тартиби навишти унсурҳо навиштани ҳарфи «ч»-ро нишон 

диҳед.   

б) Дар фазо машқи ҳарфи «ч»-ро нишон диҳед. 

в) Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки мувофиқи тартиби нишондода дар дафтари машқи хат 

навиштани «ч»-ро машқ кунанд. 

6) Лаҳзаи дамгирї   

7) Машқи хониши калимаҳо 

а) Тарзи хониши калимаҳоро нишон диҳед (хонандагон хат мебаранд). 

б) Хонандагон якљоя мехонанд. 

в) Ҳар як хонанда ҳарфҳоро нишон дода мехонад. 

8) Машқи васл кардани  ҳарфи «ч»  дар калима   

а) Тартиби васлшавии ҳарфи «ч»-ро бо ҳарфи «а» фаҳмонда, дар тахтаи синф нишон диҳед.  

б) Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки мувофиқи тартиби нишондода дар дафтари машқи хат 

калимаро нависанд. 

9) Дар бораи  асбоби мусиқии чанг маълумоти мухтасар диҳед ва бо хонандагон саволу љавоб 

кунед.  
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Соати дуюм 

Мақсади дарс. Хонандагон бояд: 

 аз рўйи нақли шунида ба саволҳо љавоб дода тавонанд; 

 матни хурдро ҳиљої хонда тавонанд; 

 ҳарфҳои садоноку ҳамсадоро муайян карда тавонанд; 

 калимаҳоро бо риояи қоидаҳои васлшавї навишта тавонанд; 

 бо ҳарфи калон навиштани аввали номи одамонро гуфта тавонанд ва риоя намоянд; 

 аз рўйи мазмуни расм ба саволҳо љавоб дода тавонанд; 

 доир ба ҳарфи «Чч» шеъру суруд ва тезгўякҳоро аз ёд гуфта тавонанд 

     Маводди таълим: китоб, љадвали ҳарфҳо, дафтари машқи хат, ҳарфҳои бурида, оинача, 

қаламҳои ранга, расмҳо, ресмон(ришта), пластилин, чўбчаҳо, тугмачаҳо, тасмачаҳои коғазї 

(картонї) 

Равиши дарс 

1) Машқи мустаҳкам намудани овоз ва ҳарфи «Чч» 

Монанди намунаи дарси гузашта ҳарфи «ч»-ро бо ҳарфҳои садонок ҳамроҳ намуда аз 

хонандагон хоҳиш кунед, ки овозҳоро якљоя талаффуз кунанд: 

намуна: 

ЧА        [чааа] 

ЧО        [чооо] 

ЧИ        [чиии] 

ЧУ        [чууу] 

ЧӮ        [чўўў] 

2) Машқи хондани калимаҳои сутунї 

3) Муайян кардани ҳарфҳои садоноку ҳамсадо 

Бозї: «Ба ман чї хел либос мезебад?» (Нигаред ба дарсҳои қаблї)   

4) Машқи навиштани  калимаи «чинор» 

а) Тартиби васлшавии ҳарфҳоро фаҳмонда, тарзи навишти калимаи «чинор»-ро дар тахтаи 

синф нишон диҳед.  

б) Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки мувофиқи тартиби нишондода дар дафтари машқи хат 

калимаи «чинор»-ро  нависанд. 

5) Хонандагон калимаҳои “чархбол” ва “чанг”-ро таҳлили овозї мекунанд.  

6) Бозї:  ҳарфи «Ч» месозем.  Ба хонандагон вазифа диҳед, ки аз тасмачаҳои коғазї, ресмон, 

пластилин, чўбчаҳо ҳарфи Ч созанд. (Нигаред ба намунаҳои замима) 

7 Аз ёд кардани шеър дар васфи «Чч» (аз баёни омўзгор): 
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           Арзёбї. Дар раванди дарс фаъолияти таълимии хонандагонро мушоҳида намуда, дараљаи 

ба мақсад ноил гаштани онҳоро муайян кунед.  Доир ба арзёбии дониш, малака ва маҳорати 

хонандагон нигаред ба дарсҳои 3-4-уми давраи Алифбо  

 

Соати сеюм  

Мақсади дарс. Хонандагон бояд: 

 ҳарфи «Ч»-ро шиносанд; 

 ҳарфи хурду калон ва чопию дастнависро нишон дода тавонанд; 

 ҳарфи «Ч»-ро навишта тавонанд; 

 аз рўйи нақли шунида ба саволҳо љавоб дода тавонанд; 

 матни хурдро ҳиљої хонда тавонанд; 

  аз рўйи расм ба саволҳо љавоб дода тавонанд; 

 ҳарфи «Ч»-ро бо ҳарфи дигар васл карда тавонанд. 

     Маводди таълим: китоб, љадвали ҳарфҳо, дафтари машқи хат, ҳарфҳои бурида, оинача, 

қаламҳои ранга, расмҳо  

Равиши дарс 

1) Мустаҳкамкунии овоз ва ҳарфҳои омўхта. Монанди дарсҳои қаблї бозии «Бинго!» гузаронед.  

2) Машқи навиштани ҳарфи «Ч»-и калон 

Тавсия: 

а) Аввал дар тахтаи синф мувофиқи тартиби навишти унсурҳо ҳарфи «Ч»-ро нишон диҳед. Аз 

сатр боло навиштани қисми ҳарфро таъкид кунед. 

б) Дар фазо машқи ҳарфи «Ч»-ро нишон диҳед. 

в) Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки мувофиқи тартиби нишондода дафтари машқи хат 

навиштани «Ч»-ро машқ кунанд. 

3) Хонандагон бозии таълимии “Қайчї”-ро иљро мекунанд.  

4) Машқи навиштани калимаҳо.   

Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки мувофиқи тартиби нишондода дар дафтари машқи хат калимаи 

«чашма»-ро нависанд ва хонанд.  

5) Аз рўйи мазмуни расми “Дар лаби чашма” бо хонандагон саволу љавоб кунед. Ҳангоми 

саволу љавоб ба меъёрҳои забони тољикї ва дар қолаби љумлаи дуруст баён кардани фикрро 

машқ  кунед. 

6) Хонандагон навиштани љумлаи “Чўпон об менўшад”-ро машқ мекунанд. 

 

Соати чорум 

Мақсади дарс. Хонандагон бояд: 

 матни хурдро хонда тавонанд; 

 аз рўйи мазмуни љумла ба савол љавоб дода тавонанд; 
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 ҳарфу овозҳои омўхтаро донанд; 

 калимаҳоро бо риояи қоидаҳои васлшавї навишта тавонанд; 

 аз рўйи мазмуни расм ба саволҳо љавоб дода тавонанд;  

 шеъру суруд ва тезгўякҳоро аз ёд гуфта тавонанд; 

     Маводди таълим: китоб, љадвали ҳарфҳо, дафтари машқи хат, ҳарфҳои бурида, оинача, 

қаламҳои ранга, расмҳо  

Равиши дарс 

1. Машқи навиштани калимаҳо 

Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки калимаҳоро аз рўйи намуна рўйнавис кунанд. 

2. 1. Машқи хондани матни  «Чашма» 

а) Матни  «Чашма»-ро равону бурро хонед.  

б) Маротибаи дуюм матнро хонед ва аз хонандагон хоҳиш кунед, ки хат баранд.  

в) Маротибаи сеюм аз хонандагон хоҳиш кунед, ки якљоя хонанд. 

г) Як љумларо хонед ва тарзи саволу љавоб карданро нишон диҳед:  

намуна:  

– Деҳаи мо чї дорад? 

– Деҳаи мо чинор дорад. 

 ғ) Хонандагон якнафарї як љумларо мехонанд. Монанди намунаи боло бо онҳо саволу љавоб 

кунед: 

– Дар зери чинор чї хаст? 

– Дар зери чинор чашма аст. 

– Оби чашма чї хел аст? 

– Оби чашма соф аст. 

– Оби чашма боз чї хел аст? 

– Оби чашма хунук аст. 

– Аз чашма кї об менўшанд? 

– Аз чашма чўпон об менўшад (калимаи чўпон»-ро шарҳ диҳед.) 

– Аз чашма боз киҳо об менўшанд? 

– Аз чашма мо об менўшем......  

3) Машқи аз ҳарфҳои пароканда тартиб додани калима 

 Бозии «Афтиду тит шуд» (нигаред ба дарсҳои қаблї) 

4) Машқи рўйнавис кардани љумла 

а) Тартиб ва тарзи навишти љумларо фаҳмонда, дар тахтаи синф нависед. 

б) Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки мувофиқи тартиби нишондода дар дафтари машқи хат аз 

рўйи намуна  нависанд ва хонанд  

5) «Озмуни хушнависї» гузаронед. 

Як љумларо интихоб  намуда, дар тахтаи синф бо ҳарфҳои чопї нависед. 
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Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки онро дастнавис кунанд. 

Меъёрҳои хушнависиро пеш аз шурўъ кардан ба навиштан муҳокима кунед.  

           Арзёбї. Дар раванди дарс фаъолияти таълимии хонандагонро мушоҳида намуда, дараљаи 

ба мақсад ноил гаштани онҳоро муайян кунед.  Доир ба арзёбии дониш, малака ва маҳорати 

хонандагон нигаред ба дарсҳои 3-4-уми давраи Алифбо  

 

Дарсҳои 95-98. Овоз ва ҳарфиЉљ - 4 соат 

     Барнома.  Мустаҳкамкунии ҳарфҳои омўхта. Машқи овозї. Мушоҳидаи тарзи талаффузи 

овози [љ]. Талаффузи овози [љ]. Људо кардани овози [љ] дар аввал, мобайн ва охири калимаҳо. 

Нишон додани ҳарфҳои  хурду калони чопї ва дастнавис. Хониши калимаҳо. Нишон додани 

тарзи навишти ҳарфи Машқи навиштани ҳарфи «љ»-и хурду калон. Машқи  навиштани 

калимаҳо. Муқоисаи ҳарфҳои «ч» ва  «љ». Таҳлили овозии калима. Машқи љумласозї. Аз 

ҳарфҳои пароканда  тартиб додани калимаҳо.  Суҳбат аз рўйи расм. Таҳлили овозї. Машқи 

навиштани љумла.  Нишон додани ҳарфҳои омўхта ва дуруст талаффуз кардани овози онҳо. 

Машқи яклухт хондани калимаҳо.  Хондани матн. Саволу љавоб аз рўйи расм.  Ҳангоми саволу 

љавоб риоя кардани меъёрҳои забони адабї.  Машқи навиштани љумла. Ҳарфи калон дар 

аввали љумла, нуқта дар охири он. 

 

Салоҳиятҳо: А. 1.1.2. Ахбори шунидаро дар шаклҳои хеле содаи нутқи шифоҳї ва хаттї 

истифода мебарад. 

А.1.2.2. Стратегияҳо (тарз, роҳу усул)-и мувофиқи гуфтанро истифода мебарад.   

А.1.3.1. Қоидаҳои одитарини хонданро медонад ва риоя мекунад. 

А.1.3.2. Стратегияҳои мувофиқро истифода бурда, матнҳои шиноси ҳаљман хурдро мехонад. 

А.1.4.1. Қоидаҳои одитарини навиштанро тибқи нишондиҳандаҳо риоя мекунад. 

А.1.4.2.  Стратегия (тарз, роҳу усул)-ҳои мувофиқи навиштанро истифода мебарад. 

 

Соати якум 

Мақсади дарс. Хонандагон бояд: 

 овози [љ]-ро бурро талаффуз карда тавонанд; 

 овози [љ]-ро дар аввал, мобайн ва охири калима муайян карда тавонанд; 

 ҳарфи «љ»-ро шиносанд; 

 ҳарфи хурду калон ва чопию дастнависро нишон дода тавонанд; 

 ҳарфи «љ»-ро навишта тавонанд; 

 калимаҳоро хонда тавонанд; 

 ҳарфи «љ»-ро бо ҳарфи дигар васл карда тавонанд; 

 дар бораи љома ба саволҳо љавоб диҳанд; 
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 калимаро таҳлили овозї карда тавонанд. 

     Маводди таълим: китоб, љадвали ҳарфҳо, дафтари машқи хат, ҳарфҳои бурида, оинача, 

қаламҳои ранга, расмҳо  

     Равиши дарс. 

1) Дарсро аз машқи овозї оғоз кунед. 

а)  Бозї: «Кї зирак?» Шарти бозиро фаҳмонед ( Ман ҳозир чанд калимаро мехонам, шумо бояд 

муайян кунед, ки онҳо бо кадом овоз сар мешаванд) 

Калимаҳоро бурро талаффуз кунед: 

Љумъа, љорўб, љома, љомадон, љумла, љанг, љон, љав .... 

Нафаре, ки аввалин шуда овозро дуруст муайян карда тавонист, ғолиб дониста мешавад.  

 

2) Омўзондани тарзи талаффузи овози [љ] 

а)  Диққати хонандагонро ҳангоми талаффузи овози [љ] ба ҳолати зери забон љалб кунед.  

б) Хонандагон овози [љ]-ро аввал якљоя, баъд инфиродї талаффуз мекунанд. 

в) Људо кардани овози [љ] дар аввал, мобайн ва охири калима. 

 дар аввал: љома, љорўб, љав, ….. 

 дар мобайн:  маљлис, маљбур, масљид , ……….  

 дар охир: каљ, тољ, ҳаљ,  ……. 

 

3) Шиносої бо ҳарфи «љ»   

Ҳарфҳои  хурду калон, чопї ва дастнависро аз  ҳарфҳои алоҳида ба тахтаи синф овезон карда 

мувофиқати онҳоро нишон диҳед. 

4) Машқи навиштани ҳарфи «љ»-и хурд дар дафтар  

Тавсия: 

а) Аввал дар тахтаи синф мувофиқи тартиби навишти унсурҳо ҳарфи «љ»-ро нишон диҳед.   

б) Дар фазо машқи ҳарфи «љ»-ро нишон диҳед. 

в) Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки мувофиқи тартиби нишондода дар дафтари машқи хат 

навиштани «љ»-ро машқ кунанд. 

5) Лаҳзаи дамгирї 

6) Машқи хониши калимаҳо 

а) Тарзи хониши калимаҳоро нишон диҳед (хонандагон хат мебаранд). 

б) Хонандагон  аввал якљоя, баъд инфиродї мехонанд.  

7) Машқи васл кардани  ҳарфи «љ»  дар калима   

а) Тартиби васлшавии ҳарфи «љ»-ро бо ҳарфи «о» фаҳмонда, дар тахтаи синф нишон диҳед.  

б) Хонандагон  дар дафтари машқи хат калимаҳои “љома” ва “баррача”-ро менависанд. 

 8) Дар бораи љома бо хонандагон саволу љавоб кунед.  

9)  Хонандагон калимаи  “љома”-ро таҳлили овозї мекунанд. 
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Соати дуюм 

Мақсади дарс. Хонандагон бояд: 

 матнро хонда тавонанд; 

 аз рўйи  мазмуни матн ба саволҳо љавоб дода тавонанд; 

 ҳарфҳои садоноку ҳамсадоро муайян карда тавонанд; 

 калимаҳоро бо риояи қоидаҳои васлшавї навишта тавонанд; 

 аз рўйи мазмуни расм ба саволҳо љавоб дода тавонанд; 

 доир ба ҳарфи «љ» шеъру суруд ва тезгўякҳоро аз ёд гуфта тавонанд; 

     Маводди таълим: китоб, љадвали ҳарфҳо, дафтари машқи хат, ҳарфҳои бурида, оинача, 

қаламҳои ранга, расмҳо  

Равиши дарс  

1) Машқи мустаҳкам намудани овоз ва ҳарфи «љ» 

Монанди намунаи дарси гузашта ҳарфи «љ»-ро бо ҳарфҳои садонок ҳамроҳ намуда, аз 

хонандагон хоҳиш кунед, ки овозҳоро якљоя талаффуз кунанд: 

намуна: 

ЉА        [љааа] 

ЉО        [љооо] 

ЉИ        [љиии] 

ЉУ        [љууу] 

ЉӮ        [љўўў] 

ЉЕ        [љэээ] 

2) Машқи хондани матни  «Љамила» 

а) Матни «Љамила»-ро хонед.  

б) Хонандагон матнро мехонанд.  

в) Аз рўйи мазмуни матн саволу љавоб кунед. 

Намуна: 

– Љамила чї дорад? 

– Љамила љорўб дорад. 

– Ӯ бо љорўб чї кор мекунад? 

– Ӯ бо љорўб хона мерўбад. 

– Љамила боз чї кор мекунад? 

– Љамила суруд мехонад. 

– Шумо ҳам, хона мерўбед? 

– Бале. Мо ҳам хона мерўбем. 

– Дар вақти рўфтан суруд мехонед? 

– Бале. Суруд мехонем. 
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– Чї хел суруд мехонед? 

– .......... (сурудашонро мехонанд).   

3) Муайян кардани ҳарфҳои садоноку ҳамсадо 

Бозї: «Ба ман чї хел либос мезебад?» (Нигаред ба дарсҳои қаблї)   

4) Машқи навиштани  калимаи «Љамила» 

Хонандагон дар дафтари машқи хат калимаи «Љамила»-ро  менависанд. 

Фаъолияти онҳоро назорат карда, ёрї расонед.  

5) Хонандагон калимаи “љорўб”-ро менависанд ва онро таҳлили овозї мекунанд.  

6)  Аз рўйи мазмуни расми саҳ. 108-и китоб бо хонандагон саволу љавоб кунед. 

7) Аз ёд кардани шеър дар васфи «љ» (аз баёни омўзгор): 

           Арзёбї. Дар раванди дарс фаъолияти таълимии хонандагонро мушоҳида намуда, дараљаи 

ба мақсад ноил гаштани онҳоро муайян кунед.  Доир ба арзёбии дониш, малака ва маҳорати 

хонандагон нигаред ба дарсҳои 3-4-уми давраи Алифбо  

 

Соати сеюм 

Мақсади дарс. Хонандагон бояд: 

 ҳарфи «Љ»-ро шиносанд; 

 ҳарфи «Љ»-ро навишта тавонанд; 

 ҳарфҳои “Чч” ва “Љљ”-ро муқоиса карда тавонанд; 

 калимаро таҳлили овозї карда тавонанд; 

 калимаҳоро хонда тавонанд; 

 аз ҳарфҳои пароканда калима тартиб дода тавонанд;  

 ҳарфи «Љ»-ро бо ҳарфи дигар васл карда тавонанд. 

     Маводди таълим: китоб, љадвали ҳарфҳо, дафтари машқи хат, ҳарфҳои бурида, оинача, 

қаламҳои ранга, расмҳо  

Равиши дарс  

1) Мустаҳкамкунии овоз ва ҳарфҳои омўхта. Монанди дарсҳои қаблї бозии «Бинго!» гузаронед.  

2) Машқи якљоя хондани калимаҳо. 

Хонандагон якљоя хонданро машқ карда, калимаҳои саҳ. 109-ро мехонанд. 

3) Машқи навиштани ҳарфи «Љ»-и калон 

Тавсия: 

а) Аввал дар тахтаи синф мувофиқи тартиби навишти унсурҳо навиштани ҳарфи «Љ»-ро нишон 

диҳед. Аз сатр боло навиштани қисми ҳарфро таъкид кунед. 

б) Дар фазо машқи ҳарфи «Љ»-ро нишон диҳед. 

в) Хонандагон дар дафтари машқи хат навиштани «Љ»-ро машқ кунанд. 

4) Муқоисаи ҳарфҳои «Чч» ва «Љљ»-и  чопї ва дастнавис. 
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Ҳарфҳои чопї ва дастнависи «Чч» ва «Љљ»-ро дар тахтаи синф навишта, аз хонандагон хоҳиш 

кунед, ки онҳоро муқоиса карда, монандї ва фарқи онҳоро гўянд. 

 5) Бо хонандагон бозии “Калима созед!”-ро гузаронед. 

6) Машқи васл кардани  ҳарфи «Љ»  

Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки мувофиқи тартиби нишондода дар дафтари машқи хат калимаи 

«гунљишк»-ро нависанд ва хонанд.  

7) Хондани калимаҳое, ки ҳиљои якумашон як аст:  

 

 

 

 

 

8) Хонандагон љумлаи “Мо љўра мешавем”-ро рўйнавис мекунанд.  

 Соати чорум 

Мақсади дарс. Хонандагон бояд: 

 матнро хонда тавонанд; 

 аз рўйи  мазмуни љумла ба саволҳо љавоб дода тавонанд; 

 калимаҳоро бо риояи қоидаҳои васлшавї навишта тавонанд; 

 аз рўйи намуна љумларо рўйнавис карда тавонанд; 

 аз рўйи мазмуни расм ба саволҳо љавоб дода тавонанд; 

 шеъру суруд ва тезгўякҳоро аз ёд гуфта тавонанд; 

 

     Маводди таълим: китоб, љадвали ҳарфҳо, дафтари машқи хат, ҳарфҳои бурида, оинача, 

қаламҳои ранга, расмҳо  

Равиши дарс  

1)  Машқи хондани матни  «Чўља ва Рўбоҳ» 

а) Матни  «Чўља ва Рўбоҳ»-ро хонед (Хонандагон хат мебаранд).  

б)  Хонандагон бонавбат матнро мехонанд.   

в) Аз рўйи мазмуни матн бо хонандагон саволу љавоб кунед.   

Намуна:  

– Чўља  ба куљо баромад? 

– Чўља ба болои бом баромад. 

Кадом чўља ба болои бом баромад? 

Чўљаи доно ба болои бом баромад. 

ғ) Хонандагон якнафарї як љумларо мехонанд. Монанди намунаи боло бо онҳо саволу љавоб 

кунед: 

љў 

ра 

роб 

шон 
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– Рўбоҳ чиро фиреб додан мехост? 

– Рўбоҳ чўљаро фиреб додан мехост. 

– Рўбоҳ чї гуфт? 

– Рўбоҳ гуфт, ки ба назди ман поён фуро. 

– Рўбоҳ барои чї чўљаро поён фуро гуфт? 

– Гуфт, ки биё љўра мешавем. 

– Модар аз Эраљ чї пурсид? 

– Ба фикри шумо чўља поён мефурояд? 

– Чўља поён намефурояд? 

– Барои чї? 

– Барои он ки чўља доно буд.........  

2)  Машқи аз ҳарфҳои пароканда тартиб додани калима 

 Бозии «Афтиду тит шуд» (Нигаред ба дарсҳои қаблї) 

3) Машқи дастнавис кардани калимаҳои чопї 

4) Машқи рўйнавис кардани љумла 

а) Тартиб ва тарзи навишти љумларо фаҳмонда, дар тахтаи синф нависед. 

б) Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки мувофиқи тартиби нишондода дар дафтар (дафтари машқи 

хат) аз рўйи намуна  нависанд ва хонанд  

в) Аз рўйи мазмуни љумла савол диҳед.   

5) Аз рўйи расми «Рўбоҳ ва чўља» бо хонандагон саволу љавоб кунед: 

(Нигаред ба намунаи саволу љавоб аз рўйи матни ҳамном) 

6) Аз ёд гуфтани шеъру суруд ва тезгўякҳо дар бораи ҳарфи «Љљ». 

           Арзёбї. Дар раванди дарс фаъолияти таълимии хонандагонро мушоҳида намуда, дараљаи 

ба мақсад ноил гаштани онҳоро муайян кунед.  Доир ба арзёбии дониш, малака ва маҳорати 

хонандагон нигаред ба дарсҳои 3-4-уми давраи Алифбо  

Дарсҳои 99-100. Овоз ва ҳарфи   Ээ -2 соат 

     Барнома.  Мустаҳкамкунии овозу ҳарфҳои омўхта. Машқи овозї. Мушоҳидаи тарзи 

талаффузи овози [э]. Талаффузи овози [э]. Људо кардани овози  [э] дар аввали калимаҳо. Нишон 

додани ҳарфҳои  хурду калони чопї ва дастнавис. Ҳиљої хондани калимаҳо. Нишон додани 

тарзи навишти ҳарфи «э». Машқи навиштани ҳарфи «э». Машқи яклухт хондани калимаҳои 

матн. Саволу љавоб аз  рўйи мазмуни он. Ҳангоми саволу љавоб риоя кардани меъёрҳои забони 

адабї.  Машқи навиштани љумла. Машқи равону бурро хондан. Машқи якљоя хондан. Бозї: 

«Э» ба чї монанд аст? 
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Салоҳиятҳо: А. 1.1.2. Ахбори шунидаро дар шаклҳои хеле содаи нутқи шифоҳї ва хаттї 

истифода мебарад. 

А.1.2.2. Стратегияҳо (тарз, роҳу усул)-и мувофиқи гуфтанро истифода мебарад.   

А.1.3.1. Қоидаҳои одитарини хонданро медонад ва риоя мекунад. 

А.1.3.2. Стратегияҳои мувофиқро истифода бурда, матнҳои шиноси ҳаљман хурдро мехонад. 

А.1.4.1. Қоидаҳои одитарини навиштанро тибқи нишондиҳандаҳо риоя мекунад. 

А.1.4.2.  Стратегия (тарз, роҳу усул)-ҳои мувофиқи навиштанро истифода мебарад. 

 

Соати якум 

Мақсади дарс. Хонандагон бояд: 

 овози [э]-ро бурро талаффуз карда тавонанд; 

 овози [э]-ро дар аввал, мобайн ва охири калима муайян карда тавонанд; 

 ҳарфи «Ээ»-ро шиносанд; 

 ҳарфи хурду калон ва чопию дастнависро нишон дода тавонанд; 

 ҳарфи «э»-ро навишта тавонанд; 

 калимаҳоро ҳиљої хонда тавонанд; 

 ҳарфи «э»-ро бо ҳарфи дигар васл карда тавонанд; 

     Маводди таълим: китоб, љадвали ҳарфҳо, дафтари машқи хат, ҳарфҳои бурида, оинача, 

қаламҳои ранга, расмҳо  

     Равиши дарс. 

1) Бозї: «Кї зирак?» Шарти бозиро фаҳмонед (Ман ҳозир чанд калимаро мехонам, шумо бояд 

муайян кунед, ки онҳо бо кадом овоз сар мешаванд). 

Калимаҳоро бурро талаффуз кунед: элак, Эргаш, Эҳсон, эълон, эҳтиром, .... 

Нафаре, ки аввалин шуда овозро дуруст муайян карда тавонист, ғолиб дониста мешавад.  

2) Омўзондани тарзи талаффузи овози [э] 

а)   Диққати хонандагонро ҳангоми  талаффузи овози [э] ба ҳолати лабҳо равона созед.  

б) Машқи талаффузи овози [э]-ро аввал якљоя, баъд инфиродї ба роҳ монед. 

в) Људо кардани овози [э] дар аввали калима. 

 дар аввал: элак, Эраљ, Эшон….. 

3) Шиносої бо ҳарфи «Ээ»   

Ҳарфҳои  хурду калон, чопї ва дастнависро аз ҳарфҳои алоҳида ба тахтаи синф овезон карда, 

мувофиқати онҳоро нишон диҳед. 

4) Машқи навиштани ҳарфи «э»-и хурд дар дафтар  

Тавсия: 

а) Аввал дар тахтаи синф мувофиқи тартиби навишти унсурҳо навиштани ҳарфи «э»-ро нишон 

диҳед.   

б) Дар фазо машқи ҳарфи «э»-ро нишон диҳед. 
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в) Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки дар дафтари машқи хат навиштани «э»-ро машқ кунанд. 

5) Лаҳзаи дамгирї  

6) Машқи хониши ҳиљоии калимаҳо 

а) Тарзи хониши калимаҳоро нишон диҳед (хонандагон хат мебаранд). 

б) Хонандагон аввал якљоя, баъд инфиродї мехонанд.  

7) Машқи васл кардани  ҳарфи «э» дар калима   

а) Тартиби васлшавии ҳарфи «э»-ро бо ҳарфи «л» нишон диҳед.  

б) Хонандагон дар дафтари машқи хат калимаро менависанд. 

8) Дарсро љамъбаст намуда, заҳмати хонандагонро қадр кунед. Онҳоро барои дамгирии фаъол 

ба берун бароред.  

  

Соати дуюм 

Мақсади дарс. Хонандагон бояд: 

 матнро хонда тавонанд; 

 аз рўйи  мазмуни љумла ба саволҳо љавоб дода тавонанд; 

 ҳарфҳои садоноку ҳамсадоро муайян карда тавонанд; 

 калимаҳоро бо риояи қоидаҳои васлшавї навишта тавонанд; 

 бо ҳарфи калон навиштани аввали номи одамонро гуфта тавонанд; 

 аз рўйи мазмуни расм ба саволҳо љавоб дода тавонанд; 

 доир ба ҳарфи «э» шеъру суруд ва тезгўякҳоро аз ёд гуфта тавонанд; 

     Маводди таълим: китоб, љадвали ҳарфҳо, дафтари машқи хат, ҳарфҳои бурида, оинача, 

қаламҳои ранга, расмҳо  

Равиши дарс  

1)  Машқи навиштани ҳарфи «Э»-и калон 

Тавсия: 

а) Аввал дар тахтаи синф мувофиқи тартиби навишти унсурҳо ҳарфи «Э»-ро нишон диҳед. Аз 

сатр боло навиштани қисми ҳарфро таъкид кунед. 

б) Дар фазо машқи ҳарфи «Э»-ро нишон диҳед. 

в) Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки мувофиқи тартиби нишондода дар дафтар (дафтари машқи 

хат) навиштани «Э»-ро машқ кунанд. 

2) Машқи хондани матни  «Элак» 

а) Матни  «Элак»-ро равону бурро хонед.  

б) Хонандагон  матнро мехонанд. 

в) Аз рўйи мазмуни матн бо хонандагон саволу љавоб кунед.  

Намуна:  

– Падар чї харид? 

– Падар элаки нав харид. 
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– Модар чї кор кард? 

– Модар орд бехт. 

– Боре модар чї кор кард? 

– Боре модар пурсид. 

– Модар аз Эраљ чї пурсид? 

– Модар аз Эраљ љавоби чистонро пурсид.  

– Эраљ чї љавоб дод? 

– Эраљ гуфт, ки љавоби чистон, -элак аст. 

– Агар аз шумо мепурсиданд, чї љавоб медодед? 

– Мо ҳам элак мегуфтем. 

– Барои чї?....(давом диҳед) 

3) Муайян кардани ҳарфҳои садоноку ҳамсадо 

Бозї: «Ба ман чї хел либос мезебад?» (Нигаред ба дарсҳои қаблї)   

4) Машқи навиштани  калимаи «Эраљ» 

а) Тарзи навишти калимаи «Эраљ»-ро дар тахтаи синф нишон диҳед.  

б) Хонандагон  дар дафтари машқи хат калимаи «Эраљ»-ро  нависанд. 

5) Бо хонандагон тарзи навишти љумлаи «Модарам орд бехт.»-ро машқ кунед. 

Диққати хонандагонро ба ҳарфи аввали  он љалб намуда, бо ҳарфи калон навиштани њарфи 

аввали љумла ва дар охир гузоштани нуқтаро таъкид намоед. 

6) Аз рўйи мазмуни расми «Модарам орд мебезад.» суҳбат ташкил кунед. 

7) Аз ёд кардани шеър дар васфи «Ээ» (аз баёни омўзгор). 

8) Хонандагон калимаи чопии “падар”-ро дастнавис мекунанд. 

     Арзёбї. Дар раванди дарс фаъолияти таълимии хонандагонро мушоҳида намуда, дараљаи ба 

мақсад ноил гаштани онҳоро муайян кунед.  Доир ба арзёбии дониш, малака ва маҳорати 

хонандагон нигаред ба дарсҳои 3-4-уми давраи Алифбо  

Дарсҳои 101-104. Овоз ва ҳарфи ї  - 4 соат 

     Барнома. Мустаҳкамкунии овозу ҳарфҳои омўхта. Машқи овозї. Мушоҳидаи тарзи 

талаффузи овози [ї]. Талаффузи овози [ї]. Нишон додани ҳарфҳои  чопї ва дастнавис. Ҳиљої 

хондани калимаҳо. Нишон додани тарзи навишти ҳарфи «ї». Машқи навиштани ҳарфи «ї» ва 

калимаҳои (ї)-дор.  Муқоисаи овоз ва ҳарфҳои «и» ва  «ї». Машқи яклухт хондани калимаҳо. 

Муқоисаи калимаҳои «ї» ва  «ї»-дор. Машқи дуруст талаффуз кардан ва навиштани ин 

калимаҳо.  Машқи равону бурро хондан. Машқи якљоя хондан. Хондани матн. Саволу  љавоб аз 

рўйи мазмуни  он. Ҳангоми саволу љавоб риоя кардани меъёрҳои забони адабї. Машқи 

навиштани љумла. Ҳарфи калон дар аввали љумла, нуқта дар охири он.  

Салоҳиятҳо: А.1.1.2. Ахбори шунидаро дар шаклҳои хеле содаи нутқи шифоҳї ва хаттї 

истифода мебарад. 
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А.1.2.2. Стратегияҳо (тарз, роҳу усул)-и мувофиқи гуфтанро истифода мебарад.   

А.1.3.1. Қоидаҳои одитарини хонданро медонад ва риоя мекунад. 

А.1.3.2. Стратегияҳои мувофиқро истифода бурда, матнҳои шиноси ҳаљман хурдро мехонад. 

А.1.4.1. Қоидаҳои одитарини навиштанро тибқи нишондиҳандаҳо риоя мекунад. 

А.1.4.2.  Стратегия (тарз, роҳу усул)-ҳои мувофиқи навиштанро истифода мебарад. 

Соати якум 

Мақсади дарс. Хонандагон бояд: 

 овози [ї]-ро бурро талаффуз карда тавонанд; 

 овози [ї]-ро дар охири калима муайян карда тавонанд; 

 ҳарфи «ї»-ро шиносад; 

 ҳарфи хурду калон ва чопию дастнависро нишон дода тавонанд; 

 ҳарфи «ї»-ро навишта тавонанд; 

 калимаҳоро ҳиљої хонда тавонанд; 

     Маводди таълим: китоб, љадвали ҳарфҳо, дафтари машқи хат, ҳарфҳои бурида, оинача, 

қаламҳои ранга, расмҳо  

     Равиши дарс. 

1) Дарсро аз машқи овозї оғоз кунед. 

а) Калимаҳоро бурро талаффуз кунед: моҳї, шолї, ёрї, холї,  

б) Савол диҳед: 

– Кадом овоз дар ҳамаи калимаҳо такрор меёбад 

– [ї] 

– Пас имрўз кадом овозро меомўзем? 

– Овози їїї- ро.  

2) Омўзондани тарзи талаффузи овози [ї] 

а)  Диққати хонандагонро ҳангоми  талаффузи овози [ї] ба ҳолати лабҳо љалб кунед.  

б) Хонандагон овози [ї]-ро аввал якљоя, баъд инфиродї талаффуз мекунанд. 

в) Људо кардани овози [ї] дар охири калима. Таъкид кунед, ки ї танњо дар охири калима 

навишта мешавад. 

 дар охир [ї] доранд: тўтї, шодї, моҳї,  ……. 

3) Шиносої бо ҳарфи «ї»   

Ҳарфҳои хурди чопї ва дастнависро аз ҳарфҳои алоҳида ба тахтаи синф овезон карда, 

мувофиқати онҳоро нишон диҳед. 

4) Машқи навиштани ҳарфи «ї» дар дафтар  

Тавсия: 

а) Аввал тарзи  навиштани ҳарфи «ї»-ро нишон диҳед.   

б) Дар фазо машқи ҳарфи «ї»-ро нишон диҳед. 
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в) Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки мувофиқи тартиби нишондода дар дафтари машқи хат 

навиштани «ї»-ро машқ кунанд. 

5) Лаҳзаи дамгирї   

6) Машқи хониши калимаҳои сутунї 

а) Тарзи хониши калимаҳоро нишон диҳед (хонандагон хат мебаранд). 

б) Хонандагон инфиродї мехонанд.  

7) Машқи васлшавии ҳарфҳо бо  ҳарфи «ї»  дар калима   

а) Тартиби васлшавии дигар ҳарфҳоро бо ҳарфи «ї» фаҳмонда, дар тахтаи синф нишон диҳед.  

б) Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки дар дафтари машқи хат калимаи “тўтї”-ро нависанд. 

8) Дар бораи тўтї  маълумот диҳед ва бо хонандагон саволу љавоб ташкил кунед.  

9) Дарсро  љамъбаст намуда, заҳмати хонандагонро қадр кунед. Онҳоро барои дамгирии фаъол 

ба берун бароред.  

  

Соати дуюм 

Мақсади дарс. Хонандагон бояд: 

 матнро хонда тавонанд; 

 аз рўйи  мазмуни љумла ба саволҳо љавоб дода тавонанд; 

 ҳарфҳои садоноку ҳамсадоро муайян карда тавонанд; 

 калимаҳоро бо риояи қоидаҳои васлшавї навишта тавонанд; 

 бо ҳарфи калон навиштани аввали номи одамонро гуфта тавонад ва риоя намояд; 

 аз рўйи мазмуни расм ба саволҳо љавоб дода тавонанд; 

 доир ба ҳарфи «ї» шеъру суруд ва тезгўякҳоро аз ёд гуфта тавонанд; 

     Маводди таълим: китоб, љадвали ҳарфҳо, дафтари машқи хат, ҳарфҳои бурида, оинача, 

қаламҳои ранга, расмҳо  

 

Равиши дарс  

1) Машқи мустаҳкам намудани овоз ва ҳарфи «ї» 

2) Муайян кардани ҳарфҳои садоноку ҳамсадо 

Бозї «Ба ман чї хел либос мезебад?» (Нигаред ба дарсҳои қаблї)   

 

3) Хонандагон калимаҳои “курсї”, ”тўппї”, “тўтї”-ро таҳлили овози мекунанд. 

4) Машқи навиштани  калимаи «тўтї» 

а) Тартиби васлшавии ҳарфҳоро фаҳмонда, тарзи навишти калимаҳои “тўппї” ва “Саврї”-ро 

нишон диҳед.  

б) Хонандагон дар дафтари машқи хат калимаҳоро менависанд. 

5)  Хондани калимаҳои ҳамқофия: бор – кор, хор – мор, модар – додар, шона – хона, китоб –

шитоб ва амсоли онро мехонанд ва мисол меоранд.  



152 

 

6) Хондани калимаҳое, ки ҳиљои якумашон як аст: Масалан: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) Аз ёд кардани шеър дар васфи «ї» (аз баёни омўзгор). 

           Арзёбї. Дар раванди дарс фаъолияти таълимии хонандагонро мушоҳида намуда, дараљаи 

ба мақсад ноил гаштани онҳоро муайян кунед.  Доир ба арзёбии дониш, малака ва маҳорати 

хонандагон нигаред ба дарсҳои 3-4-уми давраи Алифбо  

Соати сеюм  

Мақсади дарс. Хонандагон бояд: 

 ҳарфи «ї»-ро шиносад; 

 ҳарфи хурди чопию дастнависро нишон дода тавонанд; 

 ҳарфи «ї»-ро навишта тавонанд; 

 аз рўйи нақли шунида ба саволҳо љавоб дода тавонанд; 

 матни хурдро ҳиљої хонда тавонанд; 

  аз рўйи расм ба саволҳо љавоб дода тавонанд; 

     Маводди таълим: китоб, љадвали ҳарфҳо, дафтари машқи хат, ҳарфҳои бурида, оинача, 

қаламҳои ранга, расмҳо  

   Равиши дарс  

1) Мустаҳкамкунии овоз ва ҳарфҳои омўхта. Монанди дарсҳои қаблї бозии «Бинго!» гузаронед.  

2) Машқи якљоя хондани ҳиљо ва калимаҳо 

Хонандагон якљоя хонданро машқ карда, ҳиљо ва калимаҳоро мехонанд. 

3) Муқоисаи ҳарфҳои «и», «й» ва «ї»-и дастнавис. 

Ҳарфҳои дастнависи «и», «й» ва «ї»-ро дар тахтаи синф навишта, аз хонандагон хоҳиш кунед, 

ки онҳоро муқоиса карда, монандї ва фарқи онҳоро гўянд. 

4) «Озмуни хушнависї» гузаронед. 

Як љумларо интихоб  намуда, дар тахтаи синф бо ҳарфҳои чопї нависед. 

Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки онро дастнавис кунанд. 

Меъёрҳои хушнависиро пеш аз шурўъ кардан ба навиштан муҳокима кунед.  

бо 

домї 

бої 

ронї 
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5) Аз кроссворду сканвордҳои гуногун истифода карда малакаи хондан ва навиштани 

хонандагонро инкишоф диҳед. 

Намуна: 

Љадвалро бодиққат мушоҳида кунед.  

Дар он чанд ҳарфи калону хурд аст? 

Чанд ҳарфи садоноку ҳамсадо? 

 

А С Ӯ г 

ї А Б К 

П П х Н 

Ф Љ Ф у 

6) Љамъбасти дарс. 

  

Соати чорум 

Мақсади дарс. Хонандагон бояд: 

 ҳарфу овозҳои омўхтаро донанд; 

 матнро хонда тавонанд;   

 аз рўйи мазмуни матн ба саволҳо љавоб дода тавонанд; 

 калимаҳоро бо риояи қоидаҳои васлшавї навишта тавонанд; 

  шеъру суруд ва тезгўякҳоро аз ёд гуфта тавонанд; 

     Маводди таълим: китоб, љадвали ҳарфҳо, дафтари машқи хат, ҳарфҳои бурида, оинача, 

қаламҳои ранга, расмҳо  

Равиши дарс 

1) Машқи навиштани калимаҳои саҳ. 114-и китоби “Алифбо” 

Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки калимаҳоро аз рўйи намуна рўйнавис кунанд. 

2) Машқи хондани матни  «Тўтї» 

а) Матни  «Тўтї»-ро равону бурро хонед.  

б) Хонандагон матнро мехонанд.  

в) Аз рўйи мазмуни матн бо хонандагон саволу љавоб кунед.  

– Барои чї боли тўтї шикаст? 

– Барои он ки тўтї ба сим зад. 

– Киҳо тўтиро доштанд? 

– Қумрї ва Зебї онро доштанд. 

– Онҳо бо тўтї чї кор карданд 

– Онҳо ба болаш дору молиданд ва дока бастанд. 

– Барои чї тўтиро табобат карданд?....(давом диҳед) 

3)  Машқи аз ҳарфҳои пароканда тартиб додани калима 
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 Бозии «Афтиду тит шуд» (Нигаред ба дарсҳои қаблї) 

а) Тартиб ва тарзи навишти љумларо фаҳмонда, дар тахтаи синф нависед. 

б) Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки мувофиқи тартиби нишондода дар  дафтари машқи хат аз 

рўйи намуна  нависанд ва хонанд.  

4) «Озмуни хушнависї» гузаронед. 

Як љумларо интихоб  намуда, дар тахтаи синф бо ҳарфҳои чопї нависед. 

Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки онро дастнавис кунанд. 

Меъёрҳои хушнависиро пеш аз шурўъ кардан ба навиштан муҳокима кунед.  

5) Аз ёд гуфтани шеъру суруд ва тезгўякҳо дар бораи ҳарфи «ї». 

           Арзёбї. Дар раванди дарс фаъолияти таълимии хонандагонро мушоҳида намуда, дараљаи 

ба мақсад ноил гаштани онҳоро муайян кунед.  Доир ба арзёбии дониш, малака ва маҳорати 

хонандагон нигаред ба дарсҳои 3-4-уми давраи Алифбо  

 

Дарсҳои 105-108. Овоз ва ҳарфи Ҳҳ -4 соат 

     Барнома. Мустаҳкамкунии ҳарфҳои омўхта. Машқи овозї. Мушоҳидаи тарзи талаффузи 

овози [ҳ]. Талаффузи овози [ҳ]. Људо кардани талаффузи овози [ҳ] дар аввал, мобайн ва охири 

калимаҳо. Нишон додани ҳарфҳои  хурду калони чопї ва дастнавис. Нишон додани тарзи 

навишти ҳарфи «ҳ». Машқи навиштани ҳарфи «ҳ». Машқи навиштани калимаҳо. Муқоисаи 

ҳарфҳои «ҳ» ва «х». Хондани матн. Саволу љавоб аз рўйи мазмуни он. Ҳангоми саволу љавоб 

риоя кардани меъёрҳои забони адабї. Машқи навиштани калима ва љумла. Ҳарфи калон дар 

аввали љумла,  нуқта дар охири он.  

 

Салоҳиятҳо: А. 1.1.2. Ахбори шунидаро дар шаклҳои хеле содаи нутқи шифоҳї ва хаттї 

истифода мебарад. 

А.1.2.2. Стратегияҳо (тарз, роҳу усул)-и мувофиқи гуфтанро истифода мебарад.   

А.1.3.1. Қоидаҳои одитарини хонданро медонад ва риоя мекунад. 

А.1.3.2. Стратегияҳои мувофиқро истифода бурда, матнҳои шиноси ҳаљман хурдро мехонад. 

А.1.4.1. Қоидаҳои одитарини навиштанро тибқи нишондиҳандаҳо риоя мекунад. 

А.1.4.2.  Стратегия (тарз, роҳу усул)-ҳои мувофиқи навиштанро истифода мебарад. 

 

Соати якум 

Мақсади дарс. Хонандагон бояд: 

 овози [ҳ]-ро бурро талаффуз карда тавонанд; 

 овози [ҳ]-ро дар аввал, мобайн ва охири калима муайян карда тавонанд; 

 ҳарфи «ҳ»-ро шиносанд; 

 ҳарфи хурду калон ва чопию дастнависро нишон дода тавонанд; 

 ҳарфи «ҳ»-ро навишта тавонанд; 

 калимаҳоро хонда тавонанд; 

 ҳарфи «ҳ»-ро бо ҳарфи дигар васл карда тавонанд; 

     Маводди таълим: китоб, љадвали ҳарфҳо, дафтари машқи хат, ҳарфҳои бурида, оинача, 

қаламҳои ранга, расмҳо  

     Равиши дарс. 

1) Дарсро аз машқи овозї оғоз кунед. 
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а) Савол диҳед: 

–Пас аз шаш чанд меояд?  

– Ҳафт 

– Пас аз ҳафт-чї? 

–Ҳашт. 

б) Савол диҳед: 

–  Ҳафту ҳашт бо кадом овоз сар мешаванд? 

– Бо овози [ҳ] 

– Пас имрўз кадом овозро меомўзем? 

– Овози ҳ- ро.  

2) Омўзондани тарзи талаффузи овози [ҳ] 

а)  Хонандагон овози [ҳ]-ро аввал якљоя, баъд инфиродї талаффуз мекунанд. 

в) Људо кардани овози [ҳ]дар аввал, мобайн ва охири калима. 

 дар аввал: ҳавз, ҳаво, ҳамсинф, ….. 

 дар мобайн:  баҳо, баҳор, даҳон, ……….  

 дар охир: даҳ, роҳ, моҳ,  ……. 

3) Шиносої бо ҳарфи «Ҳҳ»   

Ҳарфҳои  хурду калон, чопї ва дастнависро аз ҳарфҳои алоҳида овезон карда, мувофиқати 

онҳоро нишон диҳед. 

4) Машқи навиштани ҳарфи «ҳ»-и хурд дар дафтар  

Тавсия: 

а) Аввал дар тахтаи синф мувофиқи тартиби навишти унсурҳо навиштани ҳарфи «ҳ»-ро нишон 

диҳед.   

б) Дар фазо машқи ҳарфи «ҳ»-ро нишон диҳед. 

в) Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки мувофиқи тартиби нишондода дар дафтари машқи хат 

навиштани «ҳ»-ро машқ кунанд. 

5) Лаҳзаи дамгирї   

6) Машқи хониши калимаҳо 

а) Тарзи хониши калимаҳоро нишон диҳед (хонандагон хат мебаранд). 

б) Хонандагон мехонанд. 

7) Машқи васл кардани  ҳарфи «ҳ»  дар калима   

а) Тартиби васлшавии ҳарфи «ҳ»-ро бо ҳарфи «а» фаҳмонда, дар тахтаи синф нишон диҳед.  

б) Хонандагон дар дафтари машқи хат калимаҳои “ҳавз”, “ҳавлї”-ро менависанд. 

8) Дарсро љамъбаст намуда, заҳмати хонандагонро қадр кунед. Онҳоро барои дамгирии фаъол 

ба берун бароред.  

  

Соати дуюм 

Мақсади дарс. Хонандагон бояд: 

 матнро хонда тавонанд;  

 аз рўйи мазмуни матн  ба саволҳо љавоб дода тавонанд; 

 ҳарфҳои садоноку ҳамсадоро муайян карда тавонанд; 

 калимаҳоро бо риояи қоидаҳои васлшавї навишта тавонанд; 

  аз рўйи мазмуни расм ба саволҳо љавоб дода тавонанд; 

 доир ба ҳарфи «Ҳҳ» шеъру суруд ва тезгўякҳоро аз ёд гуфта тавонанд; 

 калимаи чопиро дастнавис карда тавонанд. 

     Маводди таълим: китоб, љадвали ҳарфҳо, дафтари машқи хат, ҳарфҳои бурида, оинача, 

қаламҳои ранга, расмҳо, ресмон(ришта), пластилин, чўбчаҳо, тугмачаҳо, тасмачаҳои коғазї 

(картонї) 
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Равиши дарс  

1) Машқи мустаҳкам намудани овоз ва ҳарфи «Ҳҳ» 

Монанди намунаи дарси гузашта ҳарфи «Ҳ»-ро бо ҳарфҳои садонок ҳамроҳ намуда аз 

хонандагон хоҳиш кунед, ки овозҳоро якљоя талаффуз кунанд: 

намуна: 

ҲА        [ҳҳҳааа] 

ҲО        [ҳҳҳооо] 

ҲИ        [ҳҳҳиии] 

ҲУ        [ҳҳҳууу] 

ҲӮ        [ҳҳҳўўў] 

ҲЕ        [ҳҳҳэээ] 

2) Машқи хондани матни  «Ҳавз» 

а) Матни  «Ҳавз»-ро равону бурро хонед.  

б) Хонандагон матнро мехонанд.  

в) Аз рўйи мазмуни матн бо хонандагон саволу љавоб ташкил кунед.  

Намуна: 

– Мактаби мо чї дорад? 

– Мактаби мо ҳавлии калон дорад. 

– Бачаҳо дар ҳавлии мактаб чї сохтанд? 

– Бачаҳо дар ҳавлии мактаб ҳавз сохтанд. 

– Оби ҳавз чї хел буд? 

– Оби ҳавз соф буд...... (давом диҳед). 

3) Муайян кардани ҳарфҳои садоноку ҳамсадо 

Бозї: «Ба ман чї хел либос мезебад?» (Нигаред ба дарсҳои қаблї)   

4) Машқи навиштани  калимаҳои «Ҳабиб» ва “оббозї” 

а) Тартиби васлшавии ҳарфҳоро фаҳмонда, тарзи навишти калимаҳоро нишон диҳед.  

б) Хонандагон ин калимаҳоро дар дафтари машқи хат менависанд. 

5) Тарзи навишти љумлаи «Оби ҳавз соф аст.»-ро машқ кунед. 

Диққати хонандагонро ба ҳарфи аввали  он љалб намуда, бо ҳарфи калон навиштани аввали 

љумла ва дар охир гузоштани нуқтаро таъкид намоед. 

6) Бозї: ҳарфи «Ҳ» месозем.  Ба хонандагон вазифа диҳед, ки аз чўбчаҳо, пластилин ва 

тасмачаҳои коғазї ҳарфи Ҳ созанд. Бо ресмон ҳ-и хурди дастнавис созанд. (Нигаред ба 

намунаҳои замима) 

7) Аз ёд кардани шеър дар васфи «Ҳ» (аз баёни омўзгор). 

8) Хонандагон аз рўйи мазмуни расм ва нақша љумла тартиб доданро машқ мекунанд.  

9) Хонандагон калимаи чопии “мактаб”-ро дастнавис мекунанд. 

           Арзёбї. Дар раванди дарс фаъолияти таълимии хонандагонро мушоҳида намуда, дараљаи 

ба мақсад ноил гаштани онҳоро муайян кунед.  Доир ба арзёбии дониш, малака ва маҳорати 

хонандагон нигаред ба дарсҳои 3-4-уми давраи Алифбо  

 

Соати сеюм  

 

Мақсади дарс. Хонандагон бояд: 

 ҳарфи «Ҳ»-ро шиносанд; 

 ҳарфи хурду калон ва чопию дастнависро нишон дода тавонанд; 

 ҳарфи «Ҳ»-ро навишта тавонанд; 

  матнро хонда тавонанд; 

  аз рўйи расм ба саволҳо љавоб дода тавонанд; 
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 ҳарфи «Ҳ»-ро бо ҳарфи дигар васл карда тавонанд; 

 Калимаи чопиро бо ҳарфҳои дастнави навишта тавонанд. 

     Маводди таълим: китоб, љадвали ҳарфҳо, дафтари машқи хат, ҳарфҳои бурида, оинача, 

қаламҳои ранга, расмҳо  

Равиши дарс  

1) Мустаҳкамкунии овоз ва ҳарфҳои омўхта. Монанди дарсҳои қаблї бозии «Бинго!» гузаронед.  

2) Хонандагон калимаҳои  саҳ. 117-ро мехонанд. 

3) Машқи навиштани ҳарфи «Ҳ»-и калон 

Тавсия: 

а) Аввал дар тахтаи синф мувофиқи тартиби навишти унсурҳо ҳарфи «Ҳ»-ро нишон диҳед. Аз 

сатр боло навиштани қисми ҳарфро таъкид кунед. 

б)  Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки мувофиқи тартиби нишондода дар дафтари машқи хат 

навиштани «Ҳ»-ро машқ кунанд. 

4) Муқоисаи ҳарфҳои «Хх» ва «Ҳҳ»-и чопию дастнавис. 

Ҳарфҳои чопию дастнависи «Хх» ва «Ҳҳ»-ро дар тахтаи синф навишта, аз хонандагон хоҳиш 

кунед, ки онҳоро муқоиса карда, монандї ва фарқи онҳоро гўянд. 

5) Хондани калимаҳое, ки ҳиљои якумашон як аст:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Машқи васл кардани  ҳарфи «Ҳ»  

а) Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки мувофиқи тартиби нишондода дар дафтари машқи хат 

калимаҳои “рўбоҳ”ва “ҳасрат”-ро нависанд ва хонанд.  

 7) Бозии таълимии “Доирачаҳо соҳибони худро мекобанд!” 

8) Хонандагон калимаи “ҳандалак”-ро аз чопї дастнавис  мекунанд. 

           Арзёбї. Дар раванди дарс фаъолияти таълимии хонандагонро мушоҳида намуда, дараљаи 

ба мақсад ноил гаштани онҳоро муайян кунед.  Доир ба арзёбии дониш, малака ва маҳорати 

хонандагон нигаред ба дарсҳои 3-4-уми давраи Алифбо  

 

Соати чорум 

 

Мақсади дарс. Хонандагон бояд: 

 ҳарфу овозҳои омўхтаро донанд; 

 матнро хонда тавонанд;   

 Аз рўйи мазмуни љумлаҳои матн ба саволҳо љавоб дода тавонанд; 

 калимаҳоро бо риояи қоидаҳои васлшавї навишта тавонанд; 

 доир ба ҳарфи «Ҳ» саволу љавоб карда тавонанд; 

 шеъру суруд ва тезгўякҳоро аз ёд гуфта тавонанд; 

     Маводди таълим: китоб, љадвали ҳарфҳо, дафтари машқи хат, ҳарфҳои бурида, оинача, 

қаламҳои ранга, расмҳо  

Равиши дарс  

ЊА 

ВО 

ШАР 

ЛИМ 
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1) Машқи навиштани калимаҳои “гурусна” ва “намехўрам”. 

Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки калимаҳоро аз  рўйи намуна рўйнавис кунанд. 

2) Машқи хондани матни  афсонаи «Рўбоҳ ва ангур» 

а) Матни  «Рўбоҳ ва ангур»-ро равону бурро хонед.  

б)  Хонандагон  матнро мехонанд.  

в) Аз рўйи мазмуни матн бо хонандагон саволу љавоб  кунед. 

Намуна:  

– Чї ба боғ даромад? 

– Рўбоҳи гурусна ба боғ даромад. 

– Дар боғ чї пухта буд? 

– Дар боғ ангур пухта буд. .....(давом диҳед). 

3) Машқи навиштани љумла. 

а) Тартиб ва тарзи навишти љумларо фаҳмонда, дар тахтаи синф нависед. 

б) Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки мувофиқи тартиби нишондода дар дафтари машқи хат аз 

рўйи намуна  нависанд ва хонанд  

4)  Аз ёд гуфтани шеъру суруд ва тезгўякҳо дар бораи ҳарфи «Ҳ». 

           Арзёбї. Дар раванди дарс фаъолияти таълимии хонандагонро мушоҳида намуда, дараљаи 

ба мақсад ноил гаштани онҳоро муайян кунед.  Доир ба арзёбии дониш, малака ва маҳорати 

хонандагон нигаред ба дарсҳои 3-4-уми давраи Алифбо  

Дарсҳои 109-110. Овоз ва ҳарфи  Йй - 2 соат 

     Барнома.  Мустаҳкамкунии ҳарфҳои омўхта. Машқи овозї. Мушоҳидаи тарзи талаффузи 

овози [й]. Талаффузи овози [й]. Људо кардани овози [й] дар аввал, мобайн ва охири калимаҳо. 

Нишон додани ҳарфҳои  хурду калони чопї ва дастнавис. Нишон додани тарзи навишти ҳарфи 

«й». Машқи навиштани ҳарфи «й»-и хурду калон.  Машқи васл кардани ҳарфи «й» ба ҳарфи 

«о». Муқоисаи ҳарфҳои «и» ва  «й».   Машқи яклухт хондани калима. Мувофиқи оҳанг хондани 

матн. Саволу љавоб аз рўйи мазмуни он. Ҳангоми саволу љавоб риоя кардани меъёрҳои забони 

адабї. Машқи навиштани мисраъҳои шеър. Ҳарфи калон дар аввали  мисраъҳои шеър.  Бозии 

таълимї. 

 

Салоҳиятҳо: А. 1.1.2. Ахбори шунидаро дар шаклҳои хеле содаи нутқи шифоҳї (суҳбат, иљрои 

супоришҳо) ва хаттї истифода мебарад. 

А.1.2.2. Стратегияҳо (тарз, роҳу усул)-и мувофиқи гуфтанро истифода мебарад.   

А.1.3.1. Қоидаҳои одитарини хонданро медонад ва риоя мекунад. 

А.1.3.2. Стратегияҳои мувофиқро истифода бурда, матнҳои шиноси ҳаљман хурдро мехонад. 

А.1.4.1. Қоидаҳои одитарини навиштанро тибқи нишондиҳандаҳо риоя мекунад. 

А.1.4.2.  Стратегия (тарз, роҳу усул)-ҳои мувофиқи навиштанро истифода мебарад. 

Соати якум 

Мақсади дарс. Хонандагон бояд: 

 овози [й]-ро бурро талаффуз карда тавонанд; 

 овози [й]-ро дар аввал, мобайн ва охири калима муайян карда тавонанд; 

 ҳарфи «й»-ро шиносанд; 

 ҳарфи хурду калон ва чопию дастнависро нишон дода тавонанд; 

 ҳарфи «й»-ро навишта тавонанд; 

 калимаҳоро ҳиљої хонда тавонанд; 

 ҳарфи «й»-ро бо ҳарфи дигар васл карда тавонанд; 

 калимаро таҳлили овозї карда тавонанд; 
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 дар бораи чойник ба саволҳо љавоб диҳанд. 

     Маводди таълим: китоб, љадвали ҳарфҳо, дафтари машқи хат, ҳарфҳои бурида, оинача, 

қаламҳои ранга, расмҳо  

     Равиши дарс. 

1) Дарсро аз машқи овозї оғоз кунед. 

а) Калимаҳоро бурро хонед. 

Кайҳон, райҳон, май, сайр, вай, най, дай, сой, лой,   

б) Савол диҳед: 

– Дар ҳамаи калимаҳо кадом овоз такрор меёбад? 

– [й] 

– Пас имрўз кадом овозро меомўзем? 

– Овози ййй- ро.  

2) Омўзондани тарзи талаффузи овози [й] 

а)  Диққати хонандагонро ҳангоми  талаффузи овози [й] ба ҳолати забон љалб кунед.  

б) Хонандагон овози [й]-ро аввал якљоя, баъд инфиродї талаффуз мекунанд. 

в) Људо кардани овози [й] дар аввал, мобайн ва охири калима. 

 дар аввал: йод, йогурт, ….. 

 дар мобайн: Майрам, сайр, майна, ……….  

 дар охир: вай, лой, чой,  ……. 

 

3) Шиносої бо ҳарфи «й»   

Ҳарфҳои  хурди чопї ва дастнависро аз ҳарфҳои алоҳида ба тахтаи синф овезон карда 

мувофиқати онҳоро нишон диҳед. 

Намуна:  

 

 

4) Машқи навиштани ҳарфи «й»-и хурд дар дафтар  

Тавсия: 

а) Аввал дар тахтаи синф мувофиқи тартиби навишти унсурҳо ҳарфи «й»-ро нишон диҳед.   

б) Дар фазо машқи ҳарфи «й»-ро нишон диҳед. 

в) Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки мувофиқи тартиби нишондода дар дафтари машқи хат 

навиштани «й»-ро машқ кунанд. 

5) Лаҳзаи дамгирї   

6) Машқи хониши калимаҳои сутунї. 

а)  Хонандагон якљоя мехонанд: 

б) Ҳар як хонанда ҳарфҳоро нишон дода мехонад: 

7) Машқи васл кардани  ҳарфи «й»  дар калима   

а) Тартиби васлшавии ҳарфи «й»-ро бо ҳарфи  дигар фаҳмонда, дар тахтаи синф нишон диҳед.  

б) Хонандагон  дар дафтари машқи хат калимаҳои “Бунафша” ва “майна”-ро менависанд. 

8)  Аз рўйи расми чойник бо хонандагон саволу љавоб кунед.  

9) Хонандагон калимаи “чойник”-ро таҳлили оаозї карда, љойи й-ро дар калима муайян 

мекунанд. 

  

Соати дуюм 

Мақсади дарс. Хонандагон бояд: 

  матнро хонда тавонанд; 

 ҳарфҳои садоноку ҳамсадоро муайян карда тавонанд; 

 калимаҳоро бо риояи қоидаҳои васлшавї навишта тавонанд; 

 аз рўйи мазмуни расм ба саволҳо љавоб дода тавонанд; 

й й 
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 доир ба ҳарфи «й» шеъру суруд ва тезгўякҳоро аз ёд гуфта тавонанд; 

     Маводди таълим: китоб, љадвали ҳарфҳо, дафтари машқи хат, ҳарфҳои бурида, оинача, 

қаламҳои ранга, расмҳо  

Равиши дарс  

1. Машқи мустаҳкам намудани овоз ва ҳарфи «й» 

2. Машқи хондани матни шеър 

 Хонандагон аввал якљоя, баъд бонавбат ҳарфҳоро нишон дода мехонанд, дигарон хат 

мебаранд. 

3)  Муайян кардани ҳарфҳои садоноку ҳамсадо 

Бозї: «Ба ман чї хел либос мезебад?» (Нигаред ба дарсҳои қаблї)   

4) Машқи навиштани  калимаҳои «бунафша», “пайғом”, “бўй”, “оростарўй” 

а) Тартиби васлшавии ҳарфҳоро фаҳмонда, тарзи навишти калимаҳоро нишон диҳед.  

б) Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки мувофиқи тартиби нишондода дар дафтари машқи хат 

калимаҳоро  нависанд. 

5) Хонандагон тарзи навишти  мисраи «Ман зеби љўй мегуфт.»-ро  машқ мекунанд. Ба 

хонандагон фаҳмонед, ки аввали мисраъҳои шеър бо ҳарфи калон навишта мешавад.  

6) Иљрои бозии таълимии “Зинача” 

7) Аз ёд кардани шеър дар васфи «й» (аз баёни омўзгор). 

            Арзёбї. Дар раванди дарс фаъолияти таълимии хонандагонро мушоҳида намуда, дараљаи 

ба мақсад ноил гаштани онҳоро муайян кунед.  Доир ба арзёбии дониш, малака ва маҳорати 

хонандагон нигаред ба дарсҳои 3-4-уми давраи Алифбо  

Дарсҳои  111-114. Ҳарфи   Ёё  - 4 соат 

     Барнома.  Мустаҳкамкунии овозу ҳарфҳои омўхта. Машқи овозї. Мушоҳидаи тарзи 

талаффуз.  Якљоя талаффузи  кардани овозҳои [й] [о]. Муайян кардани талаффузи якљояи 

овозҳои [й], [о] дар аввал, мобайн ва  охири калимаҳо. Нишон додани ҳарфҳои  хурду калони 

чопї ва дастнавис. Нишон додани тарзи навишти ҳарфи «ё». Машқи навиштани ҳарфи «ё»-и 

хурду калон.  Машқи  навиштани калимаҳо. Суҳбат аз рўйи расм. Баён карда тавонистани 

фикри худ. Машқи ба ҳарфҳои дастнавис навиштани калимаҳои чопї.  Машқи  хондани калима. 

Ба ҳиљоҳо људо кардани калимаҳо.  Машқи якљоя хондан.  Пешгўйии  ҳиљоҳои калима. Суҳбат 

аз рўйи расм. Машқи бо ҳарфҳои дастнавис навиштани калимаҳои чопї. Хондани матн. Саволу 

љавоб аз рўйи мазмуни он. Ҳангоми саволу љавоб риоя кардани меъёрҳои забони адабї. Машқи 

навиштани љумлаи хеле хурд. Ҳарфи калон дар аввали љумла ва номи одамон. Аломати нуқта 

дар охири љумла.  

 

Салоҳиятҳо: А. 1.1.2. Ахбори шунидаро дар шаклҳои хеле содаи нутқи шифоҳї ва хаттї 

истифода мебарад. 

А.1.2.2. Стратегияҳо (тарз, роҳу усул)-и мувофиқи гуфтанро истифода мебарад.   

А.1.3.1. Қоидаҳои одитарини хонданро медонад ва риоя мекунад. 

А.1.3.2. Стратегияҳои мувофиқро истифода бурда, матнҳои шиноси ҳаљман хурдро мехонад. 

А.1.4.1. Қоидаҳои одитарини навиштанро тибқи нишондиҳандаҳо риоя мекунад. 

А.1.4.2.  Стратегия (тарз, роҳу усул)-ҳои мувофиқи навиштанро истифода мебарад. 

 

Соати якум 

Мақсади дарс. Хонандагон бояд: 

 ҳарфи «Ёё»-ро шиносанд; 

 ҳарфи хурду калон ва чопию дастнависро нишон дода тавонанд; 

 овозҳои ҳарфи «ё»-ро муайян ва бурро талаффуз карда тавонанд; 
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 ҳарфи «ё»-ро дар аввал, мобайн ва охири калима муайян карда тавонанд; 

 ҳарфи «ё»-ро навишта тавонанд; 

 калимаҳоро ҳиљої хонда тавонанд; 

 ҳарфи «ё»-ро бо ҳарфи дигар васл карда тавонанд; 

     Маводди таълим: китоб, љадвали ҳарфҳо, дафтари машқи хат, ҳарфҳои бурида, оинача, 

қаламҳои ранга, расмҳо  

     Равиши дарс. 

1) Машқи овозї 

а) Калимаҳои Ёдгор, ёл, Ёсуман-ро бурро талаффуз кунед. 

б) Аз хонандагон пурсед, ки ин калимаҳо бо кадом овозњо  сар мешаванд. 

в) Хонандагон бояд љавоб диҳанд, ки ин калимаҳо бо овозҳои [й], [о] сар мешаванд. 

г) Фикри онҳоро тасдиқ намуда, илова кунед. Ҳарфи «Ё» аз ду овоз иборат аст: 

 [й] ва [о]. Аммо бо як ҳарфи «Ё»навишта мешавад. 

2) Омўзондани тарзи талаффузи овозҳои ҳарфи «ё» 

а)  Диққати хонандагонро ҳангоми  талаффузи овозҳои [й], [о]  ба ҳолати забон љалб кунед.  

б) Хонандагон овозҳои ҳарфи «Ё»-[йо]-ро аввал якљоя, баъд инфиродї талаффуз мекунанд.  

в) Људо кардани ҳарфи «Ё»дар аввал, мобайн ва охири калима. 

 дар аввал: Ёдгор, Ёсуман, Ёвон, ….. 

 дар мобайн:  гиёҳ, пиёз, бисёр, ……….  

 дар охир: дарё, Муҳайё, Зиё,  ……. 

3) Шиносої бо ҳарфи «Ёё»   

Ҳарфҳои  хурду калон, чопї ва дастнависро аз ҳарфҳои алоҳида ба тахтаи синф овезон карда 

мувофиқати онҳоро нишон диҳед. 

4) Машқи навиштани ҳарфи «ё»-и хурд дар дафтар  

Тавсия: 

а) Аввал дар тахтаи синф навиштани ҳарфи «ё»-ро нишон диҳед.   

б) Дар фазо машқи ҳарфи «ё»-ро нишон диҳед. 

в) Хонандагон дар дафтари машқи хат навиштани «ё»-ро машқ мекунанд. 

5) Лаҳзаи дамгирї 

6) Машқи хониши ҳиљоии калимаҳо 

а) Тарзи хониши ҳиљоиро нишон диҳед (хонандагон хат мебаранд). 

б) Хонандагон мехонанд.  

7) Машқи васл кардани  ҳарфи «ё»  дар калима   

а) Тартиби васлшавии ҳарфи «ё»-ро бо ҳарфҳои дигар фаҳмонда, дар тахтаи синф нишон диҳед.  

б) Хонандагон дар дафтари машқи хат калимаҳои “зиёд, ёл, гиёҳ”-ро менависанд. 

  

 Соати дуюм 

Мақсади дарс. Хонандагон бояд: 

 матнро хонда тавонанд; 

 аз рўйи  мазмуни матн ба саволҳо љавоб дода тавонанд; 

 ҳарфҳои садоноку ҳамсадоро муайян карда тавонанд; 

 калимаҳоро бо риояи қоидаҳои васлшавї навишта тавонанд; 

 бо ҳарфи калон навиштани аввали номи одамонро гуфта тавонанд ва риоя намоянд; 

 аз рўйи мазмуни расм ба саволҳо љавоб дода тавонанд; 

 доир ба ҳарфи «Ёё» шеъру суруд ва тезгўякҳоро аз ёд гуфта тавонанд; 

     Маводди таълим: китоб, љадвали ҳарфҳо, дафтари машқи хат, ҳарфҳои бурида, оинача, 

қаламҳои ранга, расмҳо  

Равиши дарс  
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1) Машқи мустаҳкам намудани овоз ва ҳарфи «ё» 

2) Машқи хондани матни «Гиёҳҳо» 

а) Матни  «Гиёҳҳо»-ро равону бурро хонед.  

б) Хонандагон матнро мехонанд.  

в)  Монанди дарсҳои қаблї бо хонандагон аз рўйи мазмуни матн саволу љавоб карданро машқ 

кунед.  

3) Муайян кардани ҳарфҳои садоноку ҳамсадо 

Бозї: «Ба ман чї хел либос мезебад?» (Нигаред ба дарсҳои қаблї)   

4) Машқи навиштани  калимаҳои “буттаҳо” ва “тайёр”. 

а) Тартиби васлшавии ҳарфҳоро фаҳмонда, тарзи навишти калимаҳоро нишон диҳед.  

б) Хонандагон дар дафтари машқи хат калимаҳоро менависанд. 

5) Хонандагон тарзи навишти љумлаи «Гиёҳҳоро решакан накунед!»-ро машқ мекунанд. 

Диққати хонандагонро ба ҳарфи аввали  он љалб намуда, бо ҳарфи калон навиштани аввали 

љумла ва дар охир гузоштани аломати хитобро таъкид кунед. 

6) Машқи калимасозї. Хонандагон ба ҳиљоҳои сутуни якум аз сутуни дуюм ҳиљои дигари 

мувофиқро ҳамроҳ карда, калимаҳо тартиб медиҳанд ва менависанд. 

МО  ҒАН 

РАВ ДАР 

БИС РӮ 

ГУЛ ТАН 

ВА ЁР 

 

7) Аз ёд кардани шеър дар васфи «ё» (аз баёни омўзгор) 

           Арзёбї. Дар раванди дарс фаъолияти таълимии хонандагонро мушоҳида намуда, дараљаи 

ба мақсад ноил гаштани онҳоро муайян кунед.  Доир ба арзёбии дониш, малака ва маҳорати 

хонандагон нигаред ба дарсҳои 3-4-уми давраи Алифбо  

 

Соати сеюм  

 

Мақсади дарс. Хонандагон бояд: 

 ҳарфи «Ё»-ро шиносанд; 

 ҳарфи хурду калон ва чопию дастнависро нишон дода тавонанд; 

 ҳарфи «Ё»-ро навишта тавонанд; 

 аз рўйи нақли шунида ба саволҳо љавоб дода тавонанд; 

 калимаҳоро хонда тавонанд; 

  аз рўйи расм ба саволҳо љавоб дода тавонанд; 

 ҳарфи «Ё»-ро бо ҳарфи дигар васл карда тавонанд. 

     Маводди таълим: китоб, љадвали ҳарфҳо, дафтари машқи хат, ҳарфҳои бурида, оинача, 

қаламҳои ранга, расмҳо  

Равиши дарс  

1) Мустаҳкамкунии овоз ва ҳарфҳои омўхта. Монанди дарсҳои қаблї бозии «Бинго!» гузаронед.  

2) Хонандагон калимаҳои саҳ.123-ро мехонанд. 

3) Машқи навиштани ҳарфи «Ё»-и калон 

Тавсия: 

а) Аввал дар тахтаи синф мувофиқи тартиби навишти унсурҳо ҳарфи «Ё»-ро нишон диҳед. Аз 

сатр боло навиштани қисми ҳарфро таъкид кунед. 

б) Дар фазо машқи ҳарфи «Ё»-ро нишон диҳед. 
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в) Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки мувофиқи тартиби нишондода дар дафтари машқи хат 

навиштани «Ё»-ро машқ кунанд. 

г) Фаъолияти хонандагонро назорат кунед ва ёрї расонед.  

4) Муқоисаи ҳарфҳои «Ее» ва «Ёё»-и чопию дастнавис. 

Ҳарфҳои чопию дастнависи «Ее» ва «Ёё»-ро дар тахтаи синф навишта, аз хонандагон хоҳиш 

кунед, ки онҳоро муқоиса карда, монандї ва фарқи онҳоро гўянд. 

5) Машқи хондани  калимаҳо 

 Хонандагон бурро хондани калимаҳоро машқ мекунанд. 

6) Машқи васл кардани  ҳарфи «Ё»  

а) Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки мувофиқи тартиби нишондода дар дафтари машқи хат 

калимаҳои «пиёла”ва “пиёз”-ро нависанд ва хонанд.  

б) Фаъолияти хонандагонро назорат кунед ва ёрї расонед. 

  

Соати чорум 

Мақсади дарс. Хонандагон бояд: 

 овозу ҳарфҳои омўхтаро донанд; 

 матнро бурро хонда тавонанд;   

 аз рўйи мазмуни матн ба саволҳо љавоб дода тавонанд; 

 калимаҳоро бо риояи қоидаҳои васлшавї навишта тавонанд; 

 доир ба ҳарфи «Ёё» саволу љавоб карда тавонанд; 

 шеъру суруд ва тезгўякҳоро аз ёд гуфта тавонанд; 

 

     Маводди таълим: китоб, љадвали ҳарфҳо, дафтари машқи хат, ҳарфҳои бурида, оинача, 

қаламҳои ранга, расмҳо  

Равиши дарс  

1) Машқи хондани матни  «Суман ва Ёдгор» 

а) Матнро равону бурро хонед.  

б) Хонандагон як нафарї  аз матн як љумларо мехонанд. Аз рўйи мазмуни љумлаҳои хондашуда 

саволу љавоб кунед: 

– Суман ба куљо меравад? 

– Суман ба боғча меравад. 

– Ӯ чандсола аст? 

– Ӯ панљсола аст. 

– Ёдгор ба куљо меравад? 

– Ёдгор ба мактаб меравад. 

– Ёдгор ба Суман чї кор мекунад? 

– Ёдгор ба Суман  ёрї медиҳад. 

– Ӯ Суманро аз куљо мегузаронад? 

– Ӯ Суманро аз роҳи калон мегузаронад. 

– Агар Ёдгор ба Суман ёрї расонад, ўро аз роҳи калон гузаронад, ў бачаи хуб аст ё бад? 

– Ёдгор бачаи хуб аст. 

– Шумо монанди Ёдгор бачаи хуб мешавед? 

– Бале. Мо монанди Ёдгор бачаи хуб мешавем. 

– Ёдгор калон аст ё Суман? 

– Ёдгор  аз Суман калон аст. 

– Аз куљо фаҳмидед? 

– Суман ба боғча меравад. Ёдгор ба мактаб.  

2)  Машқи аз ҳарфҳои пароканда тартиб додани калима 
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 Бозии «Афтиду тит шуд»(нигаред ба дарсҳои қаблї). 

3) Машқи навиштани калимаҳо 

а) Тарзи навиштани калимаҳои “ёрї” ва ”ақлу тамиз”-ро нишон диҳед.  

б) Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки мувофиқи тартиби нишондода дар дафтари машқи хат аз 

рўйи намуна  нависанд ва хонанд.  

4) Хонандагон аз рўйи мазмуни расм ва нақша љумла тартиб доданро машқ мекунанд.  

5) Аз ёд гуфтани шеъру суруд ва тезгўякҳо дар бораи ҳарфи «ё». 

           Арзёбї. Дар раванди дарс фаъолияти таълимии хонандагонро мушоҳида намуда, дараљаи 

ба мақсад ноил гаштани онҳоро муайян кунед.  Доир ба арзёбии дониш, малака ва маҳорати 

хонандагон нигаред ба дарсҳои 3-4-уми давраи Алифбо  

 

Дарсҳои 115-118. Ҳарфи  Яя – 4 соат 

     Барнома. Мустаҳкамкунии овозу ҳарфҳои омўхта. Машқи овозї. Мушоҳидаи тарзи 

талаффуз.  Якљоя талаффузи  кардани овозҳои [й] [а]. Муайян кардани талаффузи якљояи [й] [а] 

дар аввал, мобайн ва  охири калимаҳо . Нишон додани ҳарфҳои  хурду калони чопї ва 

дастнавис. Нишон додани тарзи навишти ҳарфи «я». Машқи навиштани ҳарфи «я», «Я».  

Машқи бо ҳарфҳои дастнавис  навиштани калимаҳои чопї. Суҳбат аз рўйи расм. Баён карда 

тавонистани фикри худ. Машқи  ба ҳарфҳои дастнавис навиштани калимаҳои чопї. Машқи  

яклухт хондани калима. Ба ҳиљоҳо људо кардани калимаҳо. Пешгўйии  ҳиљоҳои калима. Суҳбат 

аз рўйи расм. Машқи љумласозї аз рўйи расм.  Мувофиқи оҳанг хондани матни шеър. Саволу 

љавоб аз рўйи он. Ҳангоми саволу љавоб риоя кардани меъёрҳои забони адабї. Машқи 

навиштани мисраҳои шеър. Ҳарфи калон дар аввали мисраъҳои шеър.  

 

Салоҳиятҳо: А.1.1.2. Ахбори шунидаро дар шаклҳои хеле одии  нутқи шифоҳї ва хаттї 

истифода мебарад. 

А.1.2.2. Стратегияҳо (тарз, роҳу усул)-и мувофиқи гуфтанро истифода мебарад.   

А.1.3.1. Қоидаҳои одитарини хонданро медонад ва риоя мекунад. 

А.1.3.2. Стратегияҳои мувофиқро истифода бурда, матнҳои шиноси ҳаљман хурдро мехонад. 

А.1.4.1. Қоидаҳои одитарини навиштанро тибқи нишондиҳандаҳо риоя мекунад. 

А.1.4.2.  Стратегия (тарз, роҳу усул)-ҳои мувофиқи навиштанро истифода мебарад. 

 

Соати якум 

Мақсади дарс. Хонандагон бояд: 

 ҳарфи «Яя»-ро шиносанд; 

 ҳарфи хурду калон ва чопию дастнависро нишон дода тавонанд; 

 овозҳои ҳарфи “я”-ро  муайян ва бурро талаффуз карда тавонанд; 

 ҳарфи «я»-ро навишта тавонанд; 

 калимаҳоро ҳиљої хонда тавонанд; 

 ҳарфи «я»-ро бо ҳарфи дигар васл карда тавонанд. 

     Маводди таълим: китоб, љадвали ҳарфҳо, дафтари машқи хат, ҳарфҳои бурида, оинача, 

қаламҳои ранга, расмҳо  

     Равиши дарс. 

1) Машқи овозї 

а) Калимаҳои яхдон, ях, яхмос-ро бурро талаффуз кунед. 

б) Аз хонандагон пурсед, ки ин калимаҳо бо кадом овоз  сар мешаванд. 

в) Аз хонандагон пурсед, ки боз кадом ҳарф ду овоз доранд.  
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«Я» аз ду овоз иборат аст: 

 [й] ва [а]. Аммо бо як ҳарфи «Я» навишта мешавад. 

2) Омўзондани тарзи талаффузи овозҳои ҳарфи «я» 

а)  Диққати хонандагонро ба талаффузи овозҳои [йа]  љалб кунед.  

б) Хонандагон овозҳои ҳарфи «я»-[йа]-ро аввал якљоя, баъд инфиродї талаффуз мекунанд.  

в) Људо кардани ҳарфи «Я»дар аввалу мобайни калима. 

 дар аввал: яхдон, ях, яхмос, ….. 

 дар мобайн:  майдаяк, хушрўяк , ……….  

 дар охир: Шамсия,тарбия, соя,  ……. 

3) Шиносої бо ҳарфи «Яя»   

Ҳарфҳои  хурду калон, чопї ва дастнависро аз ҳарфҳои алоҳида ба тахтаи синф овезон карда, 

мувофиқати онҳоро нишон диҳед. 

4) Машқи навиштани ҳарфи «я»-и хурд дар дафтар  

Тавсия: 

а) Аввал дар тахтаи синф мувофиқи тартиби навишти унсурҳо ҳарфи «я»-ро нишон диҳед.   

б) Дар фазо машқи ҳарфи «я»-ро нишон диҳед. 

в) Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки мувофиқи тартиби нишондода дар дафтари машқи хат 

навиштани «я»-ро машқ кунанд. 

г) Фаъолияти хонандагонро назорат кунед ва ёрї расонед. 

5) Лаҳзаи дамгирї   

6) Машқи хониши ҳиљоии калимаҳо 

а) Тарзи хониши ҳиљоиро нишон диҳед (хонандагон хат мебаранд): 

б) Хонандагон  аввал якљоя, баъд инфиродї мехонанд: 

7) Машқи васл кардани  ҳарфи «я»  дар калима   

а) Тартиби васлшавии ҳарфи «я»-ро бо ҳарфи «х» фаҳмонда, дар тахтаи синф нишон диҳед.  

б) Хонандагон мувофиқи тартиби нишондода дар дафтари машқи хат калимаҳои “яхмос” ва 

“яхдон”-ро менависанд. 

в) Фаъолияти хонандагонро назорат кунед ва ёрї расонед.  

8) Дар бораи яхдон бо хонандагон саволу љавоб кунед.  

9) Дарсро  љамъбаст намуда, заҳмати хонандагонро қадр кунед. Онҳоро барои дамгирии фаъол 

ба берун бароред.  

  

Соати дуюм 

Мақсади дарс. Хонандагон бояд: 

 матнро хонда тавонанд; 

 аз рўйи мазмуни матн ба саволҳо љавоб дода тавонанд; 

 ҳарфҳои садоноку ҳамсадоро муайян карда тавонанд; 

 калимаҳоро бо риояи қоидаҳои васлшавї навишта тавонанд; 

 бо ҳарфи калон навиштани аввали номи одамонро гуфта тавонанд ва риоя намоянд; 

 аз рўйи мазмуни расм ба саволҳо љавоб дода тавонанд; 

 доир ба ҳарфи «я» шеъру суруд ва тезгўякҳоро аз ёд гуфта тавонанд; 

     Маводди таълим: китоб, љадвали ҳарфҳо, дафтари машқи хат, ҳарфҳои бурида, оинача, 

қаламҳои ранга, расмҳо  

Равиши дарс  

1) Машқи мустаҳкам намудани овоз ва ҳарфи «я» 

2) Хонадагон навиштани калимаи “мураббия”-ро машқ мекунанд. 

3)  Машқи хондани матни “Яхдон”  

а) Матнро равону бурро хонед.  
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б) Хонандагон якнафарї љумлаҳои матнро мехонанд. такрор кунанд.  

в) Аз рўйи мазмуни љумлаҳои хондашуда бо хонандагон саволу љавоб кунед.  

Намуна:  

– Падари Шамсия дар куљо кор мекунад? 

– Падари Шамсия дар корхона кор мекунад... (давом диҳед.)  

4) Муайян кардани ҳарфҳои садоноку ҳамсадо 

Машқи мувофиқ гузоштани ҳарфҳои садоноку ҳамсадоро ба доирачаҳои сабзу сурх машқ кунед. 

5) Машқи навиштани  калимаҳои “зебоянд” ва “Шамсия” 

а) Тартиби васлшавии ҳарфҳоро фаҳмонда, тарзи навишти калимаҳорро дар тахтаи синф 

нишон диҳед.  

б) Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки мувофиқи тартиби нишондода дар дафтари машқи хат 

калимаҳоро нависанд. 

в) Фаъолияти хонандагонро назорат кунед ва ёрї расонед. 

6) Хонандагон тарзи навишти љумлаи «Зулфияхола бачагонро тарбия мекунад.»-ро машқ 

мекунанд. 

Диққати хонандагонро ба ҳарфи аввали  он љалб намуда, бо ҳарфи калон навиштани аввали 

љумла ва дар охир гузоштани нуқтаро таъкид намоед. 

7) Машқи калимасозї. Хонандагон ба ҳиљоҳои сутуни якум аз сутуни дуюм ҳиљои дигари 

мувофиқро ҳамроҳ  карда, калимаҳо тартиб медиҳанд ва менависанд. 

 

  

 ЯХ 

МОС 

ДОН 

 

           Арзёбї. Дар раванди дарс фаъолияти таълимии хонандагонро мушоҳида намуда, дараљаи 

ба мақсад ноил гаштани онҳоро муайян кунед.  Доир ба арзёбии дониш, малака ва маҳорати 

хонандагон нигаред ба дарсҳои 3-4-уми давраи Алифбо  

 

Соати сеюм  

Мақсади дарс. Хонандагон бояд: 

 ҳарфи «Я»-ро шиносанд; 

 ҳарфи хурду калон ва чопию дастнависро нишон дода тавонанд; 

 ҳарфи «Я»-ро навишта тавонанд; 

 калимаҳоро хонда тавонанд; 

  аз рўйи расм ба саволҳо љавоб дода тавонанд; 

 ҳарфи «Я»-ро бо ҳарфи дигар васл карда тавонанд. 

     Маводди таълим: китоб, љадвали ҳарфҳо, дафтари машқи хат, ҳарфҳои бурида, оинача, 

қаламҳои ранга, расмҳо  

Равиши дарс  

1) Мустаҳкамкунии овоз ва ҳарфҳои омўхта.Монанди дарсҳои қаблї бозии «Бинго!» гузаронед.  

2) Хонандагон якљоя ҳиљо ва калимаҳои саҳ. 127-ро мехонанд. 

3) Машқи навиштани ҳарфи «Я»-и калон 

Тавсия: 

а) Аввал дар тахтаи синф мувофиқи тартиби навишти унсурҳо ҳарфи «Я»-ро нишон диҳед. Аз 

сатр боло навиштани қисми ҳарфро таъкид кунед. 

б) Дар фазо машқи ҳарфи «Я»-ро нишон диҳед. 

в) Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки мувофиқи тартиби нишондода дар дафтари машқи хат 

навиштани «Я»-ро машқ кунанд. 

г) Фаъолияти хонандагонро назорат кунед ва ёрї расонед. 
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4) Хонандагон аз рўйи мазмуни расмҳо ва нақша љумла навиштанро машқ мекунанд. 

5) Машқи хондани  калимаҳо 

 Хонандагон бурро хондани калимаҳоро машқ мекунанд. 

6) Машқи васл кардани  ҳарфи «Я»  

а) Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки мувофиқи тартиби нишондода дар дафтари машқи хат 

калимаҳои “шохчаҳо”, “гунљишк”, “як”, “Яҳё”-ро нависанд ва хонанд.  

б) Фаъолияти хонандагонро назорат кунед ва ёрї расонед.   

7) Хондани калимаҳое, ки ҳиљои якумашон як аст: Масалан: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соати чорум 

 

Мақсади дарс. Хонандагон бояд: 

 ҳарфу овозҳои омўхтаро донанд; 

 матни хурдро ҳиљої хонда тавонанд;   

 калимаҳоро бо риояи қоидаҳои васлшавї навишта тавонанд; 

  шеъру суруд ва тезгўякҳоро аз ёд гуфта тавонанд; 

     Маводди таълим: китоб, љадвали ҳарфҳо, дафтари машқи хат, ҳарфҳои бурида, оинача, 

қаламҳои ранга, расмҳо, ресмон (ришта), пластилин, чўбчаҳо, тугмачаҳо, тасмачаҳои коғазї 

(картонї) 

Равиши дарс  

1) Машқи хониши матни шеъри “Гунљишкак”. 

а) Матни «Гунљишкак»-ро равону бурро хонед.  

б) Хонандагон  матнро мехонанд  

в) Маротибаи сеюм аз хонандагон хоҳиш кунед, ки якљоя хонанд. 

г) Як сатр (мисраъ) хонед ва тарзи саволу љавоб карданро нишон диҳед:  

намуна:  

– Гунљишкак чї хел будааст? 

– Гунљишкак майдаяк будааст. 

ғ) Хонандагон як нафарї як сатр (мисраъ) мехонанд. Монанди намунаи боло бо онҳо саволу 

љавоб кунед: 

2) Бозї: ҳарфи «Я» месозем. Ба хонандагон вазифа диҳед, ки аз чўбчаҳо, пластилин ва 

тасмачаҳои коғазї ҳарфи Я созанд. (Нигаред ба намунаҳои замима). 

а) Тарзи навишти ду мисраи шеърро фаҳмонда, дар тахтаи синф нависед. 

б) Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки мувофиқи тартиби нишондода дар дафтари машқи хат аз 

рўйи намуна  нависанд ва хонанд  

в) Фаъолияти хонандагонро назорат кунед ва ёрї расонед.  

3)  Аз ёд гуфтани шеъру суруд ва тезгўякҳо дар бораи ҳарфи «Я». 

ях 

дон 

мос 

об 
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           Арзёбї. Дар раванди дарс фаъолияти таълимии хонандагонро мушоҳида намуда, дараљаи 

ба мақсад ноил гаштани онҳоро муайян кунед.  Доир ба арзёбии дониш, малака ва маҳорати 

хонандагон нигаред ба дарсҳои 3-4-уми давраи Алифбо  

 

Дарсҳои 119-122. Ҳарфи  Юю - 4 соат 

     Барнома.  Мустаҳкамкунии овозу ҳарфҳои омўхта. Машқи овозї. Мушоҳидаи тарзи 

талаффуз.  Якљоя талаффузи  кардани овозҳои [й] [у]. Муайян кардани талаффузи якљояи [й] [у]-

ро дар аввал, мобайн ва  охири калимаҳо . Нишон додани ҳарфҳои  хурду калони чопї ва 

дастнавис.  Машқи яклухт хондани калима. Нишон додани тарзи навишти ҳарфи «ю». Машқи 

навиштани ҳарфи «ю»-и хурду калон.  Машқи  навиштани калимаҳо.  Машқи навиштани ҳарфи 

«Ю”. Машқи  яклухт хондани калима. Машқи навиштани љумла. Хондани матн. Саволу љавоб 

аз рўйи мазмуни он. Ҳангоми саволу љавоб риоя кардани меъёрҳои забони адабї. Машқи 

навиштани љумла. Ҳарфи калон дар аввали љумла, нуқта дар охири он.  

 

Салоҳиятҳо: А. 1.1.2. Ахбори шунидаро дар шаклҳои хеле содаи нутқи шифоҳї ва хаттї 

истифода мебарад. 

А.1.2.2. Стратегияҳо (тарз, роҳу усул)-и мувофиқи гуфтанро истифода мебарад.   

А.1.3.1. Қоидаҳои одитарини хонданро медонад ва риоя мекунад. 

А.1.3.2. Стратегияҳои мувофиқро истифода бурда, матнҳои шиноси ҳаљман хурдро мехонад. 

А.1.4.1. Қоидаҳои одитарини навиштанро тибқи нишондиҳандаҳо риоя мекунад. 

А.1.4.2.  Стратегия (тарз, роҳу усул)-ҳои мувофиқи навиштанро истифода мебарад. 

 

Соати якум 

Мақсади дарс. Хонандагон бояд: 

 ҳарфи «ю»-ро шиносанд; 

 ҳарфи хурду калон ва чопию дастнависро нишон дода тавонанд; 

 овозҳои ҳарфи «Ю»-ро номбар  ва талаффуз карда тавонанд;  

 ҳарфи «ю»-ро навишта тавонанд; 

 калимаҳоро ҳиљої хонда тавонанд; 

 ҳарфи «ю»-ро бо ҳарфи дигар васл карда тавонанд; 

 калимаҳоро шифоҳї ба ҳиљоҳо људо карда тавонанд. 

     Маводди таълим: китоб, љадвали ҳарфҳо, дафтари машқи хат, ҳарфҳои бурида, оинача, 

қаламҳои ранга, расмҳо  

     Равиши дарс. 

1) Машқи овозї 

а) Калимаҳои Юнус, Юсуф, юнучқа-ро бурро талаффуз кунед. 

б) Ҳарфи «Ю» аз ду овоз иборат аст: 

    й] ва [у]. Аммо бо як ҳарфи «Ю»навишта мешавад. 

в) Аз хонандагон пурсед, ки боз кадом ҳарфҳо ду овоз доранд.  

2) Омўзондани тарзи талаффузи овозҳои ҳарфи «ю» 

а)  Хонандагон овозҳои ҳарфи «Ю»-[йу]-ро аввал якљоя, баъд инфиродї талаффуз мекунанд. 

в) Људо кардани ҳарфи «Ю»дар аввалу мобайни калима. 

 дар аввал: Юнус, Юсуф, Юрта, ….. 

 дар мобайн:  Қайюм, Аюб, ……….  

3) Шиносої бо ҳарфи «Юю»   

Ҳарфҳои  хурду калон, чопї ва дастнависро аз ҳарфҳои алоҳида ба тахтаи синф овезон карда, 

мувофиқати онҳоро нишон диҳед. 

4) Машқи навиштани ҳарфи «ю»-и хурд дар дафтар  
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Тавсия: 

а) Аввал дар тахтаи синф мувофиқи тартиби навишти унсурҳо ҳарфи «ю»-ро нишон диҳед.   

б) Дар фазо машқи ҳарфи «ю»-ро нишон диҳед. 

в) Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки мувофиқи тартиби нишондода дар дафтари машқи хат 

навиштани «ю»-ро машқ кунанд. 

г) Фаъолияти хонандагонро назорат кунед ва ёрї расонед. 

5) Лаҳзаи дамгирї   

6) Машқи хониши калимаҳо 

а) Тарзи хониши калимаҳоро нишон диҳед (хонандагон хат мебаранд). 

б) Хонандагон мехонанд. 

7) Машқи васл кардани  ҳарфи «ю»  дар калима   

а) Тартиби васлшавии ҳарфи «ю»-ро бо ҳарфҳои дигар фаҳмонда, дар тахтаи синф нишон 

диҳед.  

б) Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки мувофиқи тартиби нишондода дар дафтари машқи хат 

калимаро нависанд. 

в) Фаъолияти хонандагонро назорат кунед ва ёрї расонед. 

8) Машқи ба ҳиљоҳо људо кардани калима 

а) Шифоҳї тарзи ба ҳиљоҳо људо кардани калимаро нишон диҳед. 

б) Хонандагон аз рўйи намуна чанд калимаи дигарро қарсак зада ба ҳиљоҳо људо мекунанд.  

9) Дарсро  љамъбаст намуда, заҳмати хонандагонро қадр кунед. Онҳоро барои дамгирии фаъол 

ба берун бароред.  

 

Соати дуюм 

Мақсади дарс. Хонандагон бояд: 

 ҳарфи «Ю»-ро шиносанд; 

 ҳарфи хурду калон ва чопию дастнависро нишон дода тавонанд; 

 ҳарфи «Ю»-ро навишта тавонанд; 

 калимаҳоро ҳиљої хонда тавонанд; 

 аз ҳарф ва ҳиљоҳои гуногун калима тартиб дода тавонанд; 

 ҳарфи «Ю»-ро бо ҳарфи дигар васл карда тавонанд; 

 дар бораи ҳарфи «Ю» шеъру суруд ва тезгўяку чистонҳоро аз ёд карда тавонанд. 

     Маводди таълим: китоб, љадвали ҳарфҳо, дафтари машқи хат, ҳарфҳои бурида, оинача, 

қаламҳои ранга, расмҳо  

Равиши дарс  

1) Мустаҳкамкунии овоз ва ҳарфҳои омўхта. Монанди дарсҳои қаблї бозии «Бинго!» гузаронед.  

2) Машқи хондани калимаҳо 

Хонандагон калимаҳои саҳ. 129-ро мехонанд. 

3) Машқи навиштани ҳарфи «Ю»-и калон 

Тавсия: 

а) Аввал дар тахтаи синф мувофиқи тартиби навишти унсурҳо ҳарфи «Ю»-ро нишон диҳед. Аз 

сатр боло навиштани қисми ҳарфро таъкид кунед. 

б) Дар фазо машқи ҳарфи «Ю»-ро нишон диҳед. 

в) Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки мувофиқи тартиби нишондода дар дафтари машқи хат 

навиштани «Ю»-ро машқ кунанд. 

г) Фаъолияти хонандагонро назорат кунед ва ёрї расонед.  

4) Машқи калимасозї 

а) Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки бо ҳарфҳои пароканда  калима тартиб  диҳанд. Фаъолияти 

онҳоро мушоҳида карда, ёрї расонед. 

А, Б, Ю, 
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Ю, С, У, Н,  

Д, Я, О, Х, Н 

Ё, Р, Д, О, Г 

б) Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки бо ҳиљоҳои пароканда  калима тартиб  диҳанд. Фаъолияти 

онҳоро мушоҳида карда, ёрї расонед. 

ДО     ФАР 

БОҲ   РӮ 

ЁҲ     ГИ 

ТА     БУТ 

ТАБ    МАК 

5) Машқи васл кардани  ҳарфи «Ю»  

а) Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки мувофиқи тартиби нишондода дар дафтари машқи хат 

калимаи «Юнус»-ро нависанд ва хонанд.  

г) Фаъолияти хонандагонро назорат кунед ва ёрї расонед.  

6) Мувофиқи шароит ва сатҳи омодагии хонандагон шумо, метавонед, бозиҳои гуногуни 

таълимї гузаронед. 

7) Аз ёд кардани шеъру сурудҳои хурд доир ба ҳарфи «Ю» 

            

Арзёбї. Дар раванди дарс фаъолияти таълимии хонандагонро мушоҳида намуда, дараљаи ба 

мақсад ноил гаштани онҳоро муайян кунед.  Доир ба арзёбии дониш, малака ва маҳорати 

хонандагон нигаред ба дарсҳои 3-4-уми давраи Алифбо  

 

Соати сеюм 

Мақсади дарс. Хонандагон бояд: 

 матнро равону бурро хонда тавонанд; 

 аз рўйи мазмуни љумла ба саволҳо љавоб дода тавонанд;  

 ҳарфҳои садоноку ҳамсадоро муайян карда тавонанд; 

 калимаҳоро бо риояи қоидаҳои васлшавї навишта тавонанд; 

 бо ҳарфи калон навиштани аввали номи одамонро гуфта тавонанд ва риоя намоянд; 

 калимаҳои чопиро дастнавис карда тавонанд;   

 доир ба ҳарфи «ю» шеъру суруд ва тезгўякҳоро аз ёд гуфта тавонанд; 

     Маводди таълим: китоб, љадвали ҳарфҳо, дафтари машқи хат, ҳарфҳои бурида, оинача, 

қаламҳои ранга, расмҳо, ресмон (ришта), пластилин, чўбчаҳо, тугмачаҳо, тасмачаҳои коғазї 

(картонї) 

Равиши дарс 

1) Машқи хондани матни  «Парашут» 

а) Матни  «Парашут»-ро равону бурро хонед.  

б) Хонандагон матнро мехонанд  

в)  Аз рўйи мазмуни матн бо хонандагон  саволу љавоб карданро машқ кунед:  

Киҳо дар як синф мехонанд? 

Юсуф, Юнус, Қайюм ва Аюб дар як синф мехонанд 

Онҳо бо ҳамдигар чї хел муносибат доранд? 

Онҳо бо ҳамдигар љўра мебошанд. 

Љўраҳо чиро дўст медоранд? 

Љўраҳо варзишро дўст медоранд......(давом диҳед). 

2) Рўйнавис кардани калимаҳо аз рўйи намуна. 

а) Тарзи навишти калимаҳоро дар тахтаи синф нишон диҳед.  
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б) Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки мувофиқи тартиби нишондода дар дафтар (дафтари 

машқи хат) калимаҳоро нависанд. 

в) Фаъолияти хонандагонро назорат кунед ва ёрї расонед.  

3) Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки калимаҳои чопии «Юсуф», «Юнус»-ро бо ҳарфҳои 

дастнавис нависанд.  

4) Муайян кардани ҳарфҳои садоноку ҳамсадо 

5) Машқи мувофиқ гузоштани ҳарфҳои садоноку ҳамсадоро  ба доирачаҳои сабзу сурх 

машқ кунед. 

6) Бозї: ҳарфи «Ю» месозем.  Ба хонандагон вазифа диҳед, ки аз чўбчаҳо, пластилин ва 

тасмачаҳои коғазї ҳарфи Ю созанд. (Нигаред ба намунаҳои замима) 

 

 

Соати чорум 

Мақсади дарс. Хонандагон бояд: 

 матнро равону бурро хонда тавонанд; 

 аз ҳарфу ҳиљоҳои додашуда калима тартиб дода тавонанд; 

 љумларо зебо, тоза ва беғалат рўйнавис кунанд;   

 миқдори ҳарфҳои хурду калон ва садоноку ҳамсадоро муайян карда тавонанд;  

 

     Маводди таълим: китоб, љадвали ҳарфҳо, дафтари машқи хат, ҳарфҳои бурида, оинача, 

қаламҳои ранга, расмҳо  

   Равиши дарс  

1) Машқи равону бурро хондани матни «Парашут» 

Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки матнро бо усули занљирвор хонанд.  

2) Монанди дарсҳои қаблї чанд гурўҳ калима ва ҳиљоҳоро дар шакли пароканда биёред. 

Хонандагон бояд аз онҳо калима тартиб диҳанд.  

3) «Озмуни хушнависї» гузаронед. 

Як љумларо интихоб  намуда, дар тахтаи синф бо ҳарфҳои чопї нависед. 

Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки онро дастнавис кунанд. 

Меъёрҳои хушнависиро пеш аз шурўъ кардан ба навиштан муҳокима кунед.  

4) Аз кроссворду сканвордҳои гуногун истифода карда малакаи хондан ва навиштани 

хонандагонро инкишоф диҳед. 

Намуна: 

Љадвалро бодиққат мушоҳида кунед.  

Дар он чанд ҳарфи калону хурд аст? 

Чанд ҳарфи садоноку ҳамсадост? 

А с Ӯ Г 

Ї э Б Ғ 

П Я Х Ҳ 

Ф Љ Ф У 

 

5) Хонандагон “Яку дую сею чор”-ро рўйнавис мекунанд. Ба тарзи васлшавии ҳарфҳо диққат 

медиҳанд. 
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Арзёбї. Дар раванди дарс фаъолияти таълимии хонандагонро мушоҳида намуда, дараљаи ба 

мақсад ноил гаштани онҳоро муайян кунед.  Доир ба арзёбии дониш, малака ва маҳорати 

хонандагон нигаред ба дарсҳои 3-4-уми давраи Алифбо  

 

Дарсҳои 123-126. Овоз ва ҳарфи  Жж – 4 соат 

     Барнома. Мустаҳкамкунии овозу ҳарфҳои омўхта. Машқи овозї. Мушоҳидаи тарзи 

талаффузи овози [ж]. Талаффузи овози [ж]. Људо кардани овози [ж] дар аввал, мобайн ва охири 

калимаҳо. Нишон додани ҳарфҳои  хурду калони чопї ва дастнавис. Нишон додани тарзи 

навишти ҳарфи «ж». Машқи навиштани ҳарфи «ж». Рўйнавис кардани калимаҳо. Муқоисаи 

мазмуни матн бо расм. Машқи навиштани љумла. Машқи хондани калимаҳо. Машқи 

навиштани калимаҳои чопї бо ҳарфҳои дастнавис.   Машқи навиштани  љумла. Машқи ҳиљо. 

Хондани матн. Саволу љавоб аз рўйи мазмуни он. Ҳангоми саволу љавоб риоя кардани 

меъёрҳои забони адабї. Муқоисаи мазмуни расм бо матн. Машқи навиштани љумлаи хурд. 

Ҳарфи калон дар аввали љумла, нуқта дар охири он.   

 

Салоҳиятҳо: А.1.1.2. Ахбори шунидаро дар шаклҳои хеле содаи нутқи шифоҳї ва хаттї 

истифода мебарад. 

А.1.2.2. Стратегияҳо (тарз, роҳу усул)-и мувофиқи гуфтанро истифода мебарад.   

А.1.3.1. Қоидаҳои одитарини хонданро медонад ва риоя мекунад. 

А.1.3.2. Стратегияҳои мувофиқро истифода бурда, матнҳои шиноси ҳаљман хурдро мехонад. 

А.1.4.1. Қоидаҳои одитарини навиштанро тибқи нишондиҳандаҳо риоя мекунад. 

А.1.4.2.  Стратегия (тарз, роҳу усул)-ҳои мувофиқи навиштанро истифода мебарад. 

 

Соати якум 

Мақсади дарс. Хонандагон бояд: 

 овози [ж]-ро бурро талаффуз карда тавонанд; 

 овози [ж]-ро дар аввал, мобайн ва охири калима муайян карда тавонанд; 

 ҳарфи «ж»-ро шиносанд; 

 ҳарфи хурду калон ва чопию дастнависро нишон дода тавонанд; 

 ҳарфи «ж»-ро навишта тавонанд; 

 калимаҳоро ҳиљої хонда тавонанд; 

 ҳарфи «ж»-ро бо ҳарфи дигар васл карда тавонанд. 

     Маводди таълим: китоб, љадвали ҳарфҳо, дафтари машқи хат, ҳарфҳои бурида, оинача, 

қаламҳои ранга  

     Равиши дарс. 

1) Дарсро аз машқи овозї оғоз кунед. 

а) Шеърро хонед: 

а) Ж-жж-жж кунад гамбўсак, 

Вижжж-вижжж кунад гамбўсак. 

Алифборо наомўхт, 

Афсўс хўрад Гамбўсак. 

б) Савол диҳед: 

– Гамбўсак чї хел садо мебарорад? 
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– Ж-жж-жж 

– Пас имрўз  мо кадом овозро меомўзем? 

– Овози жжж- ро.  

2) Омўзондани тарзи талаффузи овози [ж] 

а) Диққати хонандагонро ҳангоми  талаффузи овози [ж] ба ҳолати забон ва ковокии даҳон љалб 

кунед.  

б) Хонандагон овози [ж]-ро аввал якљоя, баъд инфиродї  талафуз мекунанд. 

в) Машқи гуфтани тезгўяк: 

Виж-виж-вижи занбўр, 

Мисли садои танбўр. 

г) Људо кардани овози [ж]дар аввал, мобайн ва охири калима. 

 дар аввал: жола, жанда, ….. 

 дар мобайн:  мужда, Манижа, мижа, ……….  

 дар охир [ж] доранд: каж,  ……. 

3) Шиносої бо ҳарфи «Жж»   

Ҳарфҳои  хурду калон, чопї ва дастнависро аз ҳарфҳои алоҳида ба тахтаи синф овезон карда, 

мувофиқати онҳоро нишон диҳед. 

4) Машқи навиштани ҳарфи «ж»-и хурд дар дафтар  

Тавсия: 

а) Аввал дар тахтаи синф тарзи навиштани ҳарфи «ж»-ро нишон диҳед.   

б) Дар фазо машқи ҳарфи «ж»-ро нишон диҳед. 

в) Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки дар дафтари  машқи хат навиштани «ж»-ро машқ кунанд. 

г) Фаъолияти хонандагонро назорат кунед ва ёрї расонед. 

5) Машқи хониши ҳиљоии калимаҳо 

а) Тарзи хониши ҳиљоиро нишон диҳед (хонандагон хат мебаранд). 

б) Хонандагон мехонанд.   

6) Хонандагон калимаи ”каждум”-ро таҳлили овозї мекунанд. 

7) Машқи васл кардани  ҳарфи «ж»  дар калима   

а) Тарзи васлшавии ҳарфи «ж»-ро бо ҳарфи «д» фаҳмонда, дар тахтаи синф нишон диҳед.  

б) Хонандагон дар дафтари машқи хат калимаи “каждум”-ро менависанд. 

г) Фаъолияти хонандагонро назорат кунед ва ёрї расонед. 

8) Дарсро  љамъбаст намуда, заҳмати хонандагонро қадр кунед. Онҳоро барои дамгирии фаъол 

ба берун бароред.  

 

Соати дуюм 

Мақсади дарс. Хонандагон бояд: 

 матни хурдро равону бурро хонда тавонанд; 

 аз рўйи мазмуни љумлаҳо ба саволҳо љавоб дода тавонанд; 

 калимаҳоро бо риояи қоидаҳои васлшавї навишта тавонанд; 

 љумларо аз рўйи намуна рўйнавис кунанд;  

 аз рўйи мазмуни расм ба саволҳо љавоб дода тавонанд; 

 доир ба ҳарфи «Жж» шеъру суруд ва тезгўякҳоро аз ёд гуфта тавонанд; 

     Маводди таълим: китоб, љадвали ҳарфҳо, дафтари машқи хат, ҳарфҳои бурида, оинача, 

қаламҳои ранга, расмҳо  

Равиши дарс  

1) Машқи мустаҳкам намудани овоз ва ҳарфи «ж» 



174 

 

Монанди дарсҳои қаблї овоз ва ҳарфи «Ж»-ро бо ҳарфҳои садонок ҳамроҳ намуда аз 

хонандагон хоҳиш кунед, ки овозҳоро якљоя талаффуз кунанд: 

намуна: 

ЖА        [жжжааа] 

ЖО        [жжжооо] 

ЖИ        [жжжиии] 

ЖУ        [жжжууу] 

ЖӮ        [жжжўўў] 

ЖЕ        [жжжэээ] 

2) Машқи хондани матни  «Жола» 

а) Матни  «Жола»-ро равону бурро хонед.  

б) Хонандагон мехонанд.   

в) Аз рўйи мазмуни матн бо хонандагон саволу љавоб кунед: 

– Кадом фасли сол буд? 

 – Баҳор буд. 

– Манижа ва Бежан ба куљо рафтанд? 

– Манижа ва Бежан ба гулчинї рафтанд. 

– Осмони софро чї печонд? 

– Осмони софро абрҳои тира печонд......(давом диҳед). 

3) Аз рўйи мазмуни расм бо хонандагон саволу љавоб кунед.  

4) Рўйнавис кардани калимаҳои “абрҳо” ва “баҳорї”. 

а) Тарзи навиштани калимаҳоро  нишон диҳед.  

б) Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки дар дафтари машқи хат  калимаҳоро нависанд. 

в) Фаъолияти хонандагонро назорат кунед ва ёрї расонед. 

5) Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки калимаҳои чопии «Бежан», «Манижа»,» жола»-ро бо ҳарфҳои 

дастнавис нависанд.  

6) Аз ёд кардани шеър дар васфи «Жж» (аз баёни омўзгор).  

          Арзёбї. Дар раванди дарс фаъолияти таълимии хонандагонро мушоҳида  намуда, дараљаи 

ба мақсад ноил гаштани онҳоро муайян кунед.  Доир ба арзёбии дониш, малака ва маҳорати 

хонандагон нигаред ба дарсҳои 3-4-уми давраи Алифбо  

 

Соати сеюм  

Мақсади дарс. Хонандагон бояд: 

 ҳарфи «Ж»-ро шиносанд; 

 ҳарфи «Ж»-ро навишта тавонанд; 

 калимаҳоро ҳиљої хонда тавонанд; 

 калимаҳои чопиро дастнавис карда тавонанд; 

 ҳарфи «Ж»-ро бо ҳарфи дигар васл карда тавонанд. 

     Маводди таълим: китоб, љадвали ҳарфҳо, дафтари машқи хат, ҳарфҳои бурида, оинача, 

қаламҳои ранга, расмҳо, ресмон (ришта), пластилин, чўбчаҳо, тугмачаҳо, тасмачаҳои коғазї 

(картонї) 

Равиши дарс  

1) Мустаҳкамкунии овоз ва ҳарфҳои омўхта.  

Монанди дарсҳои қаблї бозии «Бинго!» гузаронед.  

2) Машқи навиштани ҳарфи «Ж»-и калон 

Тавсия: 
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а) Аввал дар тахтаи синф тарзи навиштани ҳарфи «Ж»-ро нишон диҳед. Аз сатр боло 

навиштани қисми ҳарфро таъкид кунед. 

б) Дар фазо машқи ҳарфи «Ж»-ро нишон диҳед. 

в) Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки дар дафтари машқи хат навиштани «Ж»-ро машқ кунанд. 

г) Фаъолияти хонандагонро назорат кунед ва ёрї расонед. 

3) Машқи хондани калимаҳо 

а) Калимаҳои саҳ. 133-и “Алифбо”-ро хонед.  

б) Хонандагон калимаҳоро мехонанд.   

4) Машқи васл кардани  ҳарфи «Ж»  

а) Тарзи васл кардани ҳарфи «ж»-ро нишон диҳед. 

б) Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки дар дафтари машқи хат калимаҳои “мусиқї, мижа, 

муаллима”-ро нависанд ва хонанд.  

5) Машқи навиштани калимаҳои чопї навишташуда бо ҳарфҳои дастнавис 

а) Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки калимаҳои чопиро дастнавис кунанд. 

б) Дастнависи онҳоро арзёбї кунед. 

6) Бозї: ҳарфи «Ж» месозем.  Ба хонандагон вазифа диҳед, ки аз чўбчаҳо, пластилин ва 

тасмачаҳои коғазї ҳарфи Ж созанд.  

 

Соати чорум 

Мақсади дарс. Хонандагон бояд: 

 матнро равону бурро хонда тавонанд; 

 аз рўйи мазмуни љумла ба саволҳо љавоб дода тавонанд; 

 аз рўйи намуна љумларо рўйнавис кунанд; 

 аз ҳарфу ҳиљоҳо калима тартиб дода тавонанд;  

 шеъру суруд ва тезгўякҳоро аз ёд гуфта тавонанд; 

     Маводди таълим: китоб, љадвали ҳарфҳо, дафтари машқи хат, ҳарфҳои бурида, оинача, 

қаламҳои ранга, расмҳо  

Равиши дарс 

1) Машқи хондани матни  «Мактаби мусиқї» 

а) Матни  «Мактаби мусиқї»-ро равону бурро хонед.  

б) Хонандагон матнро мехонанд.  

в) Аз рўйи мазмуни матн бо хонандагон саволу љавоб кунед.   

Намуна:  

– Дар ноҳияи мо чї хел мактаб кушода шуд? 

– Дар ноҳияи мо мактаби мусиқї кушода шуд. 

– Мактаб чанд талаба дорад? 

– Мактаб ҳаждаҳ талаба дорад. ......(давом диҳед). 

г) Дар бораи мактаби мусиқї мушаххас маълумот диҳед. 

2) Машқи калимасозї. 

а) аз ҳарфҳои пароканда тартиб додани калима: 

А, Ж, И, Н, М, А 

Ж, А, Б, Н, Е 

А, О, Ж, Л 

б) аз ҳиљоҳо сохтани калима: 

ЛА   ЖО 

ДУМ  КАЖ 

СУФ Ю 
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3) Машқи навиштани калима ва ибораҳои “ҳаждаҳ”, “Ёқубова”, “синфи мо” 

 Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки дар дафтари машқи хат калимаҳоро аз рўйи намуна  нависанд 

ва хонанд  

4) Рўйнавис кардани љумлаи “Манижа ғижак менавозад.” аз рўйи намуна. 

а) Тартиби васлшавии ҳарфҳоро фаҳмонда, тарзи навишти љумларо дар тахтаи синф нишон 

диҳед.  

б) Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки дар дафтари машқи хат љумларо нависанд. 

в) Фаъолияти хонандагонро назорат кунед ва ёрї расонед. 

5) Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки калимаҳои чопиро бо ҳарфҳои дастнавис нависанд.  

6) Суҳбат аз рўйи мазмуни расм.  

 

           Арзёбї. Дар раванди дарс фаъолияти таълимии хонандагонро мушоҳида намуда, дараљаи 

ба мақсад ноил гаштани онҳоро муайян кунед.  Доир ба арзёбии дониш, малака ва маҳорати 

хонандагон нигаред ба дарсҳои 3-4-уми давраи Алифбо  

 

Дарсҳои 127-128. Ҳарфи  ъ (сакта)- 2 соат 

Мустаҳкамкунии овозу ҳарфҳои омўхта.  Нишон додани ҳарфҳои чопї ва дастнависи «ъ». 

Нишон додани тарзи навишти ҳарфи «ъ». Машқи навиштани ҳарфи «ъ». Хондани калимаҳо. 

Хондани матн. Саволу љавоб аз  рўйи мазмуни он. Муқоисаи мазмуни матн бо расм. Ҳангоми 

саволу љавоб риоя кардани меъёрҳои забони адабї. Навиштани калимаҳо ва љумла.     

 

Салоҳиятҳо: А. 1.1.2. Ахбори шунидаро дар шаклҳои хеле содаи нутқи шифоҳї ва хаттї 

истифода мебарад. 

А.1.2.2. Стратегияҳо (тарз, роҳу усул)-и мувофиқи гуфтанро истифода мебарад.   

А.1.3.1. Қоидаҳои одитарини хонданро медонад ва риоя мекунад. 

А.1.3.2. Стратегияҳои мувофиқро  истифода бурда, матнҳои шиноси ҳаљман хурдро мехонад. 

А.1.4.1. Қоидаҳои одитарини навиштанро тибқи нишондиҳандаҳо риоя мекунад. 

А.1.4.2.  Стратегия (тарз, роҳу усул)-ҳои мувофиқи навиштанро истифода мебарад. 

 

Соати якум 

Мақсади дарс. Хонандагон бояд: 

 ҳарфи «ъ»-ро шиносанд; 

 ҳарфи хурду калон ва чопию дастнависро нишон дода тавонанд; 

 ҳарфи «ъ»-ро дар мобайн ва охири калима муайян карда тавонанд; 

 ҳарфи «ъ»-ро навишта тавонанд; 

 калимаҳоро ҳиљої хонда тавонанд; 

 ҳарфи «ъ»-ро бо ҳарфи дигар васл карда тавонанд; 

 дар бораи шамъ ба саволҳо љавоб диҳанд. 

     Маводди таълим: китоб, љадвали ҳарфҳо, дафтари машқи хат, ҳарфҳои бурида, оинача, 

қаламҳои ранга, расмҳо  
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Равиши дарс. 

1)  Шиносої бо ҳарфи «ъ» (аломати сакта)  

Ҳарфҳои  хурду калон, чопї ва дастнависро аз ҳарфҳои алоҳида ба тахтаи синф овезон карда, 

мувофиқати онҳоро нишон диҳед. 

Намуна:  

 

 

2) Људо кардани [ъ]  дар мобайн ва охири калима: 

 дар мобайн [ъ]: ваъда, даъво, меъда, Раъно, Неъмат ……….  

 дар охир [ъ]: мавзўъ, шамъ, манъ ……. 

 

3) Машқи навиштани ҳарфи «ъ» дар дафтар  

Тавсия: 

а) Аввал дар тахтаи синф навиштани ҳарфи «ъ»-ро нишон диҳед.   

б) Дар фазо машқи ҳарфи «ъ»-ро нишон диҳед. 

в) Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки дар дафтари машқи хат навиштани «ъ»-ро машқ кунанд. 

4) Лаҳзаи дамгирї.  

5) Машқи хониши ҳиљоии калимаҳо. 

а) Тарзи хониши ҳиљоии калимаҳоро нишон диҳед (хонандагон хат мебаранд). 

б) Хонандагон мехонанд.  

6) Машқи васл кардани  ҳарфҳои дигар ба «ъ»  дар калима .  

а) Тартиби васлшавии ҳарфи «ъ»-ро бо ҳарфи  «л» фаҳмонда, дар тахтаи синф калимаҳои 

««Маъруф», «наъл», «шамъ»-ро нишон диҳед.  

б) Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки дар дафтари машқи хат ин калимаҳоро нависанд. 

7) Хонандагон калимаҳои “наъл” ва “шамъ”-ро таҳлили овозї мекунанд. 

8) Дар бораи шамъ саволу љавоб кунед. 

  

Соати дуюм 

Мақсади дарс. Хонандагон бояд: 

 матни хурдро равону бурро хонда тавонанд;  

 калимаҳоро бо риояи қоидаҳои васлшавї навишта тавонанд; 

 љумларо аз рўйи намуна дуруст рўйнавис карда тавонанд; 

 сабаби бо ҳарфи калон сар кардани аввали љумла ва дар охир нуқта гузоштанро фаҳмонда 

тавонанд; 

 аз рўйи мазмуни расм ба саволҳо љавоб дода тавонанд; 

 доир ба ҳарфи «ъ» муколамаро аз рўйи нақшҳо хонанд.  

1) Машқи рўйнавис кардани калимаҳои «Саъдї, шеър, бурро, баланд».  

2) Машқи хондани матни хурд 

а) Матни  «Љўраҳо»-ро равону бурро хонед.  

б) Хонандагон матнро мехонанд .  

в) Аз рўйи мазмуни матн бо хонандагон саволу љавоб кунед.  

– Самеъ, Саъдї ва Маъруф дар синфи кї мехонанд? 

– Самеъ, Саъдї ва Маъруф дар синфи мо мехонанд. 

– Дар синфи мо киҳо мехонанд? 

– Дар синфи мо Самеъ, Саъдї ва Маъруф мехонанд. 

– Онҳо аз ҳамаи фанҳо чи мегиранд? 

ъ ъ 
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– Онҳо аз ҳамаи фанҳо баҳои аъло мегиранд. 

– Онҳо аз  чї баҳои аъло мегиранд? 

– Онҳо аз ҳамаи фанҳо баҳои аъло мегиранд? 

– Самеъ чї мехонад? 

– Самеъ шеър мехонад. 

– Кї шеър мехонад? 

– Самеъ шеър мехонад? 

– Овози Самеъ чї хел мебошад? 

– Овози Самеъ чї бурро ва баланд мебошад. 

– Овози кї бурро ва баланд мебошад? 

– Овози Самеъ бурро ва баланд мебошад. 

– Ҳамаи мо шеърро чї кор мекунем? 

– Ҳамаи мо шеърро дўст медорем. 

– Киҳо шеърро дўст медоранд? 

– Ҳамаи мо шеърро дўст медорем. 

г) Тавсия: ҳангоми љавоби хонандагон ба тарзи дурусти талаффузи номи бачаҳо диққат диҳед. 

3) Мазмуни расмро ба матни «Љўраҳо» алоқаманд карда,  саволу љавоб ташкил кунед. 

4) Машқи рўйнавис кардани калима ва љумлаҳо аз рўйи намунаи поварақи саҳифаи китоб (саҳ. 

136): Самеъ шеър мехонад.  

5) Машқи хондани муколама 

а) Дар нақши саволдиҳанда ва љавобдиҳанда бозида муколамаро хонед. 

б) Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки дунафарї нақшҳоро хонанд. Ҳангоми хондан  овози «ъ»-ро 

дуруст талаффуз кунанд: 

– Номатон чист? 

– Ман Љаъфар ном дорам. 

– Номи падаратон? 

– Падарам Неъмат ном дорад. 

– Аз кадом ноҳия омадед? 

– Аз ноҳияи Восеъ. 

– Аз он љо чї овардед? 

– Аз он љо шамъ овардам. 

– Дар мактаб чї тавр мехонед? 

– Бо баҳои аъло мехонам. 

– Парандаи дўстдоштаатон кадом аст? 

– Парандаи дўстдоштаам саъба аст. 

 

           Арзёбї. Дар раванди дарс фаъолияти таълимии хонандагонро мушоҳида намуда, дараљаи 

ба мақсад ноил гаштани онҳоро муайян кунед.  Доир ба арзёбии дониш, малака ва маҳорати 

хонандагон нигаред ба дарсҳои 3-4-уми давраи Алифбо  
 

Дарсҳои 129-130. Љамъбаст ва натиљагирї аз давраи “Алифбо”  -2 соат 

     Барнома. Хондан ва навиштани ҳарфҳои алифбои забони тољикї: чопї ва  дастнавис: Оо, Аа, 

Лл, Нн, Мм, Рр, Шш, Хх, Уу, Ӯў, Сс, Зз, Ии, Кк, Вв, Дд, Гг, Пп, Тт, Бб, Ее, Фф, Ғғ, Ққ, Чч, Љљ, 

Ээ, ї, Ҳҳ, Йй, Ёё, Яя, Юю, Жж, ъ. 

Дуруст талаффуз кардани овозҳои  [о], [а], [л], [н], [м], [р], [ш], [х], [у], [ў], [с], [з], [и], [к], [в], [д], [г], 

[п],[т],[б], [й], [э], [ф], [ғ], [қ], [ч], [љ], [ҳ], [ж],  
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Мақсади дарс. Хонандагон бояд: 

 овозҳои ҳарфҳои алифбои забони тољикиро дуруст талаффуз кунанд; 

 калимаҳои додашударо бурро хонда тавонанд; 

 аз рўйи намуна љумлаҳои бо хати чопиро дастнавис карда тавонанд;  

 

Равиши дарс 

1) Ин дарс ба арзёбии ҳарфу овозҳои омўхта бахшида мешавад. Дар  дарси мазкур хонандагон 

овозҳои ҳарфҳоро такрор мекунанд. Барои ин хонандагонро якнафарї назди худ  даъват карда,  

ҳарфҳоро  бонавбат  нишон  диҳед  ва гўед, ки овози ин ҳарфҳоро талаффуз кунад. 

Хонанда мутаносибан  овозҳои ҳарфҳоро  бояд талаффуз кунад. 

2) Аз ҳарфҳои омўхта рўйхати 15 калимаи шиноси дуҳиљодорро интихоб  карда, дар варақаи 

алоҳида бо ҳарфҳои чопї нависед (дар ин 15 калима бояд ҳамаи ҳарфҳои омўхта бошанд). 

 

 

 

 

 

 

Намуна: 

Нома Кова Хурмо Модар Гул 

Хирс Падар Дар Сўзан Шамол 

 Хонандагонро бонавбат назди худ хонда, аз онҳо хоҳиш кунед, ки калимаҳоро хонанд. 

3) «Озмуни хушнависї» гузаронед. 

Як љумларо интихоб намуда, дар тахтаи синф бо ҳарфҳои чопї нависед. 

Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки онро дар варақи алоҳида дастнавис кунанд. 

Меъёрҳои хушнависиро пеш аз навиштан муҳокима кунед: 

 мавзунии хат; 

 моилии хат; 

 риояи навиштани унсурҳои ҳарф; 

 қоидаҳои васлкунии ҳарф; 

 риояи масофаи байни калимаҳо. 
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III. ДАВРАИ   БАЪДИ  «АЛИФБО»  (10 соат) 

Дарсҳои 1-2. Матни «Фирўз» -2 соат 

     Барнома. Дарси омўзиши маводди нав. Хониши намунавии омўзгор ва гўш кардани 

он. Машқи бурро хондани калимаҳои матн. Саволу љавоб аз рўйи љумлаҳои хонда. 

Алоқаманд намдуни мазмуни дарс бо ҳаёт. Суҳбат аз рўйи расм. Мувофиқати мазмуни 

расм бо матн.  Муайян кардани симоҳои матн. Машқи аз рўйи нақшҳо  гуфтани 

љумлаҳо. Риояи пастиву баландї  ва оҳанги овоз. Машқи рўйнавис кардани  љумлаҳо аз 

рўйи намуна. Муайян кардани миқдор ва тартиби калимаҳои љумла. Машқи љумласозї 

аз рўйи намуна.  Машқи бо ҳарфҳои дастнавис навиштани љумлаи чопї. Муқоисаи 

навиштаҳои худ бо китоб. Муқоисаи «Дд»- чопї ва дастнавис. 

 

Салоҳиятҳо: 

А.1.1.2. Ахбори шунидаро дар шаклҳои хеле содаи нутқи шифоҳї ва хаттї истифода 

мебарад. 

А. 1.1.3. Мазмун ва мақсади асосии сухани гўянда (гон)-ро, ки ба синну сол мувофиқ аст 

муайян мекунад.  

А.1.2.2. Стратегияҳо (тарз, роҳу усул)-и мувофиқи гуфтанро истифода мебарад.   

А.1.2.3. Фикру мулоҳизаҳои одиро аз рўйи мақсадҳо дар шаклҳои гуногуни нутқи 

шифоҳї баён мекунад. 

А.1.3.2. Стратегияҳои мувофиқро истифода бурда, матнҳои шиноси ҳаљман хурдро 

мехонад. 

А.1.3.3. Мазмуни љумлаҳои содаро, ки калимаҳои шинос доранд, муайян мекунанд. 

А.1.4.2.  Стратегия (тарз, роҳу усул)-ҳои мувофиқи навиштанро истифода мебарад. 

А. 1.4.3. Фикр (ақида, андеша)-и худро дар қолаби љумлаҳои кўтоҳ менависад. 

 

Мақсади дарс. Хонандагон бояд: 

 матнро равону бурро хонда тавонанд; 

 доир ба мазмуни љумла ба саволҳо љавоб дода тавонанд; 

 љумлаҳоро аз рўйи намуна рўйнавис кунанд; 

 љумларо таҳлил карда, миқдор ва тартиби калимаҳоро гуфта тавонанд; 

 љумлаи чопиро дастнавис карда тавонанд. 
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Маводди таълим: китоб, дафтари машқи хат 

     Равиши дарс.   

1) Машқи хондани матни “Фирўз”. 

а) Матнро ифоданок хонед. 

б)Тарзи бурро талаффуз кардани калимаҳои «Модараш», «хурсандї», «ҳарфҳоро», 

«менависам», «гирифт»-ро машқ кунед. (Омўзгор талаффуз мекунад, хонандагон такрор 

мекунанд). 

в) Бо усули «Хониши занљирвор» ҳамаи хонандагонро хононед. 

г) Як-ду љумларо хонед ва тарзи саволу љавоб карданро нишон диҳед:  

Намуна: 

– Фирўз ба куљо омад? 

– Фирўз ба хона омад. 

ғ) Хонандагони алоҳида якљумлагї мехонанд, шумо доир ба мазмуни љумлаи хондаи 

онҳо    монанди намунаи боло саволу љавоб кунед. Намуна:  

– Фирўз ба куљо омад? 

– Фирўз ба хона омад. 

– Барои чї Фирўз ба хона омад? 

– Дарс тамом шуд. 

 – Модараш аз ў чї пурсид? 

– Модараш пурсид, ки чаро ин қадар хурсанд аст. 

– Фирўз чї љавоб дод? 

– Фирўз гуфт, ки мо имрўз ҳамаи ҳарфҳоро тамом кардем. 

– Фирўз акнун чї кор карда метавонад? 

– Фирўз акнун хонда ва навишта метавонад. 

– Модар Фирўзро чї кор кард? 

– Модар Фирўзро ба оғўш гирифт. 

– Модар боз чї кор кард? 

– Фирўзро бўсид ва хурсанд шуд. 

– Шумо ҳам омўхтани ҳарфҳоро тамом кардед? 

–Бале! 

Шумо ҳам хондаю навишта метавонед? 

– Модари Шумо ҳам хурсанд мешавад? 

2) Нақшофарї (шифоҳї). 
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а) Аз матн ду љумла (саволу љавоб)-ро мувофиқи оҳанги пурсишу посух чанд бор такрор 

кунед.  

– Фирўзљон, чаро ин қадар хурсандї? 

– Модарљон, мо имрўз ҳамаи ҳарфҳоро тамом кардем. 

б) Ду нафарро назди лавҳаи дарсхона даъват намуда, нақшҳоро тақсим кунед.  

Онҳо бояд монанди шумо ба ҳамдигар нақшофарї карда, оҳанги мувофиқи пурсидану 

љавоб доданро машқ кунанд. 

в) Ба хонандагон вазифа супоред, ки бо ҳамнишасти худ ин ду љумларо гўянд. 

3) Суҳбат аз рўйи расм. Мазмуни расмро бо мазмуни матн алоқаманд намуда, аз рўйи 

мазмуни расм саволу љавоб кунед . 

Намуна: 

Намунаи суҳбат: 

– Шумо дар расм киҳоро мебинед? 

– Мо дар расм модар ва писарашро мебинем. 

– Биёед, писарро ном мегузорем. 

– Писар Фирўз ном дорад. 

– Модарро чї ном мегузорем? 

– Модар, бигзор Фирўза бошад. 

– Онҳо чї кор мекунанд? 

–  Онҳо суҳбат мекунанд. 

– Дар бораи чї суҳбат мекунанд? 

– Дар бораи китоби «Алифбо» суҳбат мекунанд. 

– Фирўз чї мегўяд? 

– Фирўз мегўяд, ки ана бинед, мо ҳарфҳоро тамом кардем……(давом диҳед). 

4) Машқи рўйнавис кардани љумла 

а) Аз хонандагон хоҳиш намоед, ки аз рўйи намунаи китоб љумлаҳои «Дарс тамом 

шуд.» ва «Фирўз ба хона омад.»-ро рўйнавис кунанд. 

б)  Доир ба љумлаҳои навишта саволу љавоб кунед: 

– Бачаҳо мо чанд љумла навиштем? 

– Мо ду љумла навиштем. 

– Љумлаи аввалро хонед. 

– «Дарс тамом шуд.» 

– Љумлаи дуюмро хонед. 
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– «Фирўз ба хона омад.» 

– Дар љумлаи якум чанд калима аст? 

– Дар љумлаи якум се калима аст. 

– Биёед, калимаҳои онро номбар мекунем ва мешуморем. 

– Дарс-1, тамом-2, шуд-3. 

– Дар љумлаи аввал калимаи якум кадом аст? 

– Аввали љумла калимаи «Дарс» аст. 

– Барои чї «Дарс» бо ҳарфи калон навишта шудааст?  

– Барои он ки ҳарфи аввали љумла бо ҳарфи калон навишта мешавад. 

– Калимаи дуюм кадом аст? 

– Калимаи сеюм чї? 

– Дар охири љумла чї гузошта шудааст? 

– Дар охири љумла нуқта гузошта шудааст. 

Тавсия барои омўзгор: Љумлаи дуюмро монанди намунаи боло таҳлил кунед. 

5) Машқи љумласозї (кор бо љумлаи пароканда). 

 а) Дар варақ ё картон се калима нависед ва бо тартиби зайл овезон кунед:   

 

 

 

б) Ба бачаҳо гўед, ки биёед, онҳоро мехонем: зебо аст. Товус 

в) Гўед, ки дар ин љумла калимаҳо гурехта љойи худро иваз кардаанд. Биёед, онҳоро ба 

љойи худ бармегардонем. Барои он ки мо калимаҳоро ба љойи худ баргардонем аввал  

дар  бораи љумла суҳбат мекунем. Љумла бо кадом ҳарф оғоз меёбад? 

– Љумла бо ҳарфи калон сар мешавад. 

– Дар ин љо кадом калима бо ҳарфи калон омадааст? 

–Калимаи «Товус» 

– Пас  аввали љумлаи мо кадом аст? 

–Калимаи «Товус» ( калимаи «Товус»ро ба аввал овезон кунед): 

 

 

– Дар охири љумла чї гузошта мешавад? 

– Дар охири љумла аломати нуқта гузошта мешавад. 

– Охири љумла бояд кадом калима бошад? 

– Охири љумла бояд калимаи «аст.» бошад. 

– Барои чї? 

аст. зебо Товус 

Товус аст. зебо 
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– Барои он ки нуқта дар охири љумла гузошта мешавад.(калимаи «аст.»-ро ба охир 

баред ва гўед, ки љумларо хонанд.) 

 

 

 

6) Машқи бо ҳарфҳои дастнавис навиштани љумлаи чопї 

а) Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки китобҳояшонро пўшанд. 

б) Дар тахтаи синф љумлаи «Модари  Фирўз хурсанд шуд.»-ро бо ҳарфҳои чопї 

нависед. 

Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки ин љумларо дастнавис кунанд. (Тавсия: шумо метавонед 

пеш аз дастнавис кардан ҳарфҳои чопї ва дастнависи «Дд»-ро нишон диҳед.) 

в) Хонандагон љумларо дастнавис мекунанд. Шумо љараёни онро мушоҳида намуда, 

дар мавридҳои зарурї ёрї расонед. Ғалатҳои умумиро дар тахтаи синф нишон дода, 

ислоҳ кунед. 

 

        Арзёбї. Натиљаҳои таълим ба воситаҳои зерин арзёбї мешаванд: 

1. Машқи хонишу равон, ки дар оғози дарс мегузарад. 

Меъёрҳои зерин ба эътибор гирифта мешавад: 

 дуруст хондани калимаҳо (напартофтани ҳарф, љойи ҳарфҳоро иваз накарда 

хондан, аз худ илова накардани ҳарф) 

 яклухт хондани калимаҳои як-ду ҳиљодор; 

 ҳиљої хондани калимаҳои се-чорҳиљодор; 

2.  Саволу љавоб.  

Ҳангоми љавоб додан: 

 ба савол мувофиқ будани љавоб; 

 дар қолаби љумлаи дуруст баён кардан; 

 мувофиқи меъёрҳои забони тољикї талаффуз  кардани калимаҳо. 

3.  Машқи рўйнавис 

Ҳангоми рўйнавис:  

– мавзунии хат: 

– каме ба рост моил будан (зери кунљи 65 дараља); 

– дурустии тартиби навишти унсурҳои ҳарф; 

– риояи қоидаҳои пайвастшавии ҳарфҳо; 

– риояи масофаи байни калимаҳо; 

Товус зебо аст. 
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– тоза (беислоҳ ва бе сиёҳ кардан); 

– миқдори ғалатҳо. 

Таъкид ! Меъёрҳои номбаршуда барои ҳамаи дарсҳои давраи баъди алифбо тааллуқ 

доранд. 

 

Дарси 3. «Ман «Алифбо» мехонам» -1 соат 

     Барнома. Хониши намунавии омўзгор ва гўш кардани он. Машқро равону бурро 

хондан. Машқи якљоя хондан. Рўйнавис кардани мисраъҳои шеър аз рўйи намуна. 

Ҳарфи калон дар аввали мисраъҳои шеър.   

 

Салоҳиятҳо: 

А.1.1.2. Ахбори шунидаро дар шаклҳои хеле содаи нутқи шифоҳї ва хаттї истифода 

мебарад. 

А. 1.1.3. Мазмун ва мақсади асосии сухани гўянда (гон)- ро, ки ба синну сол мувофиқ аст 

муайян мекунад.  

А.1.2.2. Стратегияҳо (тарз, роҳу усул)-и мувофиқи гуфтанро истифода мебарад.   

А.1.2.3. Фикру мулоҳизаҳои одиро  аз рўйи мақсадҳо дар шаклҳои гуногуни нутқи 

шифоҳї баён мекунад. 

А.1.3.2. Стратегияҳои мувофиқро  истифода бурда, матнҳои шиноси ҳаљман хурдро 

мехонад. 

А.1.3.3. Мазмуни  љумлаҳои содаро, ки калимаҳои шинос доранд, муайян мекунад. 

А.1.4.2.  Стратегия (тарз, роҳу усул)-ҳои мувофиқи навиштанро истифода мебарад. 

А. 1.4.3. Фикр (ақида, андеша)-и худро дар қолаби љумлаҳои кўтоҳ менависад. 

 

Мақсади дарс. Хонандагон бояд: 

 матнро равону бурро хонда тавонанд; 

 љумлаҳоро аз рўйи намуна рўйнавис кунанд; 

 номи расмҳоро навишта, миқдори ҳарфу овоз ва садоноку ҳамсадоро муайян карда 

тавонанд. 

     Маводди таълим: китоб, дафтари машқи хат, расмҳои ба дарс мувофиқ 

     Равиши дарс.   

1) Машқи хондани матн 

а) Матнро ифоданок хонед, маънои «бурро хондан»-ро фаҳмонед ва нишон диҳед. 
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б)Тарзи бурро талаффуз кардани калимаҳои «бурро-бурро», «суратдор»-ро машқ кунед. 

(Омўзгор талаффуз мекунад, хонандагон такрор мекунанд) 

в) Хонандагон матнро равону бурро мехонанд.  

г) Хонандагон якљоя шеърро мехонанд.  

2) Машқи рўйнавис кардани мисраъҳои шеър: 

а) Хонандагон ду мисраи шеърро рўйнавис мекунанд. Намунаи мисраъҳои шеъриро 

нишон дода, бо ҳарфи калон навиштани аввали мисраъҳои шеъриро фаҳмонед. Тарзи 

гузоштани нохунакро нишон диҳед. 

б) Љараёни рўйнавис кардани хонандагонро мушоҳида намуда, дар мавриди зарурї ёрї 

расонед. Бо ҳарфи калон сар кардани аввали мисраъҳои шеърро таъкид кунед. 

в) Доир ба љумлаи навишта саволу љавоб кунед: 

– Бачаҳо, мо чанд љумла навиштем? 

– Мо ду љумла навиштем. 

– Љумлаи якумро хонед. 

– «Ман «Алифбо» мехонам.» 

– Дар  ин љумла чанд калима аст? 

– Дар ин љумла се калима аст. 

– Биёед, калимаҳои онро номбар мекунем ва мешуморем. 

– Ман-1, Алифбо-2, мехонам-3. 

– Калимаи якум кадом аст? 

– Калимаи якум «Ман» аст. (Ҳамин тавр давом диҳед.) 

3) Машқи муайян кардани ҳарфҳои садонок ва ҳамсадо. 

а) намунаи зерро омода карда ба ҳар миз гузоред. 

б) Ба хонандагон вазифаро фаҳмонед: мисраъҳои шеърро хонда ба зери ҳарфҳои о, а, т 

ва б хат кашед.  

в) Боварї ҳосил кунед, ки онҳо вазифаро фаҳмидаанд. Барои ин як-ду нафарро пурсед, 

ки бо ин варақаҳо чї кор мекунем. Онҳо бояд љавоб диҳанд, ки мо шеърро мехонем ва 

ба зери ҳарфҳои «о», «а» «т» ва «б» хат мекашем. 

 

 

 

 

 

 

       

«Алифбо»-и суратдор, 
Сураташ људо бисёр. 
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 Арзёбї. Натиљаҳои таълим ба воситаҳои зерин арзёбї мешаванд: 

1. Машқи хониши равону бурро 

2. Машқи рўйнавис 

Доир ба меъёрҳои арзёбї нигаред ба дарсҳои 1-2. 

 

Дарси 4. «Китоби хоно» -1 соат 

     Барнома. Хониши намунавии омўзгор ва гўш кардани он. Машқи мувофиқи оҳанг 

равону бурро хондан. Машқи якљоя хондан. Рўйнавис кардани мисраъҳои шеър аз рўйи 

намуна. Ҳарфи калон дар аввали мисраъҳои шеър.  

Салоҳиятҳо: 

А.1.1.2. Ахбори шунидаро дар шаклҳои хеле содаи нутқи шифоҳї ва хаттї истифода 

мебарад. 

А. 1.1.3. Мазмун ва мақсади асосии сухани гўянда (гон)- ро, ки ба синну сол мувофиқ аст 

муайян мекунад.  

А.1.2.2. Стратегияҳо (тарз, роҳу усул)-и мувофиқи гуфтанро истифода мебарад.   

А.1.2.3. Фикру мулоҳизаҳои одиро аз рўйи мақсадҳо дар шаклҳои гуногуни нутқи 

шифоҳї баён мекунад. 

А.1.3.2. Стратегияҳои мувофиқро истифода бурда, матнҳои шиноси ҳаљман хурдро 

мехонад. 

А.1.3.3. Мазмуни  љумлаҳои содаро, ки калимаҳои шинос доранд, муайян мекунанд. 

А.1.4.2.  Стратегия (тарз, роҳу усул)-ҳои мувофиқи навиштанро истифода мебарад. 

А. 1.4.3. Фикр (ақида, андеша)-и худро дар қолаби љумлаҳои кўтоҳ менависад. 

 

Мақсади дарс. Хонандагон бояд: 

 матнро равону бурро хонда тавонанд; 

 љумлаҳоро аз рўйи намуна рўйнавис кунанд; 

 љумларо таҳлил карда, миқдор ва тартиби калимаҳоро гуфта тавонанд; 

 ҳарфҳои садоноку ҳамсадоро дар љумла муайян карда тавонанд. 

 

     Маводди таълим: китоб, дафтари машқи хат, расмҳои ба дарс мувофиқ 

     Равиши дарс.   

1) Машқи хондани матни «Китоби хоно» 

а) Матнро ифоданок хонед. Маънои «Китоби хоно»-ро фаҳмонед. 
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б) Хонандагон матнро равону бурро мехонанд.  

г) Хонандагони якљоя шеърро мехонанд.  

2) Саволу љавоб аз рўйи мазмуни шеър 

а) Шоир ин шеърро аз номи мактаббачаҳо навиштааст ва ду мисраи аввалро шарҳ 

диҳед. 

б) Аз хонандагон хоҳиш кунед шеърро як бор бо овози баланд хонанд. Пас аз хондан 

пурсед. ки  мактаббачаҳо аз китоби «Алифбо» чиҳо омўхтаанд.  

– Бачаҳо аз китоб бисёр чиҳоро омўхтаанд. Шумо чї омўхтед? 

Љавобҳои хонандагонро бодиққат гўш кунед. Дар қолаби љумлаҳои дуруст баён 

карданро диққат диҳед.  

3) Машқи рўйнавис кардани мисраъҳои шеър 

а) Аз хонандагон хоҳиш намоед, ки аз рўйи намунаи китоб ду мисраи шеърро рўйнавис 

кунанд. Намунаи мисраъҳои шеъриро нишон дода, бо ҳарфи калон навиштани аввали 

мисраъҳои шеъриро фаҳмонед. Тарзи гузоштани нохунакро нишон диҳед. 

б) Љараёни рўйнавис кардани хонандагонро мушоҳида намуда, дар мавриди зарурї ёрї 

расонед. Бо ҳарфи калон сар кардани аввали мисраъҳои шеърро таъкид кунед. 

 

4) Кор аз рўйи расмҳо 

а) Аз рўйи расмҳо суҳбат кунед. 

б) Номи ашёи дар расм тасвирёфтаро нависанд ва миқдор в тартиби ҳарфҳоро муайян 

кунанд. 

     Арзёбї. Натиљаҳои таълим ба воситаҳои зерин арзёбї мешаванд: 

1) Машқи хониши равону бурро 

2) Машқи рўйнавис 

Доир ба меъёрҳои арзёбї нигаред ба дарсҳои 1-2. 

Дарсҳои 5-6. «Афлесун ва себ»-2 соат 

     Барнома. Хониши намунавии омўзгор. Риояи қоидаҳои одитарини гўш кардан. 

Машқи бурро хондани калимаҳои матн. Хониши равону бурро. Саволу љавоб аз рўйи 

љумлаҳои хонда. Алоқаманд намдуни мазмуни дарс бо ҳаёт. Муайян кардани симоҳои 

матн. Машқи аз рўйи нақшҳо  гуфтани љумлаҳо. Риояи пастиву баландї ва оҳанги овоз.  
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Машқи рўйнавис кардани  љумлаҳо аз рўйи намуна. Муайян кардани миқдор ва тартиби 

калимаҳои љумла. Машқи љумласозї аз рўйи намуна.  Машқи бо ҳарфҳои дастнавис 

навиштани љумлаи чопї. Муқоисаи навиштаҳои худ бо китоб.  

Салоҳиятҳо: 

А.1.1.2. Ахбори шунидаро дар шаклҳои хеле содаи нутқи шифоҳї ва хаттї истифода 

мебарад. 

А. 1.1.3. Мазмун ва мақсади асосии сухани гўянда (гон)-ро, ки ба синну сол мувофиқ аст 

муайян мекунад.  

А.1.2.2. Стратегияҳо (тарз, роҳу усул)-и мувофиқи гуфтанро истифода мебарад.   

А.1.2.3. Фикру мулоҳизаҳои одиро аз рўйи мақсадҳо дар шаклҳои гуногуни нутқи 

шифоҳї баён мекунад. 

А.1.3.2. Стратегияҳои мувофиқро истифода бурда, матнҳои шиноси ҳаљман хурдро 

мехонад. 

А.1.3.3. Мазмуни  љумлаҳои содаро, ки калимаҳои шинос доранд, муайян мекунад. 

А.1.4.2.  Стратегия (тарз, роҳу усул)-ҳои мувофиқи навиштанро истифода мебарад. 

А. 1.4.3. Фикр (ақида, андеша)-и худро дар қолаби љумлаҳои кўтоҳ менависад. 

Мақсади дарс. Хонандагон бояд: 

 матнро равону бурро хонда тавонанд; 

 доир ба мазмуни љумла ба саволҳо љавоб дода тавонанд; 

 суханони симоҳои матнро мувофиқи оҳанг гуфта тавонанд; 

 љумлаҳоро аз рўйи намуна рўйнавис кунанд; 

 љумларо таҳлил карда, миқдор ва тартиби калимаҳоро гуфта тавонанд; 

 љумлаи чопиро дастнавис карда тавонанд. 

     Маводди таълим: китоб, дафтари машқи хат, расмҳои ба дарс мувофиқ 

     Равиши дарс.   

1) Машқи хондани матн 

а) Матнро ифоданок хонед. 

б)Тарзи бурро талаффуз кардани калимаҳои «афлесун», «гирифта», «нахўрда», 

«мебинам», «метавонам», «яклухтї», «Парвин»-ро машқ кунед. (Омўзгор талаффуз 

мекунад, хонандагон такрор мекунанд) 

в) Бо усули «Хониши занљирвор» ҳамаи хонандагонро хононед. 

г) Хонандагони алоҳида як љумлагї мехонанд, шумо доир ба мазмуни љумлаи хондаи 

онҳо саволу љавоб кунед. Намуна:  

– Модар дар табақча чї овард? 



190 

 

Расми 

хурмо 

аи ангур Расми 

мандарин 

Расми нок Расми 

банан 

олу 

– Модар дар табақча себ ва афлесун овард.. 

– Парвин чиро гирифт? 

– Парвин афлесунро гирифт. 

– Вай ба Афлесун чї гуфт? 

– Вай ба Афлесун гуфт, ки чаро мағзи ту тилим-тилим аст. 

– Афлесун чї љавоб дод? 

– Афлесун гуфт, ки барои он ки ту маро бо дигарон тақсим карда хўрї. 

– Парвин себро чї кор кард? 

– Парвин себро пўст кард. 

– Вай аз себ чї пурсид? 

– Вай аз себ пурсид, ки чаро ту яклухтї, ман метавонам туро яклухт бихўрам.  

– Себ чї љавоб дод?! 

– Себ љавоб дод, ки не маро яклухт ба дигарон деҳ. 

2) Мазмуни матнро як бор нақл карда, аз хонандагон пурсед, ки мушкилии Парвинро 

чї хел осон кардан мумкин аст. Ба он муваффақ шавед, ки хонандагон мушкилии 

Парвинро осон кунанд. Яъне гўянд, ки вай бояд афлесунро бо дигарон тақсим карда 

хўрад ва себро ба дигарон диҳад.  

3) Расмҳоро овезон кунед ва гўед, ки бодиққат тамошо кунанд ва гўянд, ки чиро бо 

дигарон тақсим карда хўрдан мумкин асту чиро метавонанд яклухт ба дигарон диҳанд. 

Пас аз номбар кардан пурсед, ки барои чї? 

 

4) Нақшофарї (шифоҳї). 

а) Аз матн муколама (гуфтугўйи духтарак ва афлесуну себ)-ро мувофиқи оҳанги 

пурсишу посух якчанд бор такрор кунед.  

– Афлесун, чаро мағзи ту тилим-тилим аст? 

– Барои он ки ту маро танҳо нею бо дигарон тақсим карда хўрї. 

– Эй себаки ширин, мебинам, ки яклухтї. Ман туро танҳо хўрда метавонам? 

– Не, барои он яклухтам, ки манро ба дигарон диҳї.  

б) Се нафарро назди лавҳаи дарсхона даъват намуда, нақшҳоро тақсим кунед.  
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Онҳо бояд монанди шумо ба ҳамдигар нақшофарї карда, оҳанги мувофиқи пурсидану 

љавоб доданро машқ кунанд. 

в) Ин фаъолиятро бо чанд сенафараи дигар гузаронед.  

5) Машқи рўйнавис кардани љумла 

а) Аз хонандагон хоҳиш намоед, ки аз рўйи намунаи китоб љумлаи «Дар табақча себ ва 

афлесун буд.»-ро рўйнавис кунанд. 

б) Фаъолияти хонандагонро мушоҳида намуда, дар мавриди зарурї ёрї расонед. 

в) Доир ба љумлаҳои навишта саволу љавоб кунед: 

– Бачаҳо, мо чанд љумла навиштем? 

– Мо як љумла навиштем. 

– Онро хонед. 

– «Дар табақча себ ва афлесун буд.» 

– Дар  ин љумла чанд калима аст? 

– Дар ин љумла шаш калима аст. 

– Биёед калимаҳои онро номбар мекунем ва мешуморем. 

– Дар-1, табақча-2, себ-3, ва-4, афлесун-5, буд-6. 

– Калимаи якум кадом аст? 

– Калимаи якум «Дар» аст. (Ҳамин тавр давом диҳед.) 

6) Машқи љумласозї (кор бо љумлаи пароканда). 

а) Монанди дарсҳои қаблї дар варақ ё картон се калима нависед ва бо тартиби зайл 

овезон кунед:   

 

 

 

б) Ба бачаҳо гўед, ки биёед, онҳоро мехонем: дод. љавоб  Себ 

в) Гўед, ки дар ин љумла калимаҳо гурехта љойи худро иваз кардаанд. Биёед, онҳоро ба 

љойи худ бармегардонем. Барои он ки мо калимаҳоро ба љойи худ баргардонем аввал, 

дар  бораи љумла суҳбат мекунем. Љумла бо кадом ҳарф оғоз меёбад? 

– Љумла бо ҳарфи калон сар мешавад. 

– Дар ин љо кадом калима бо ҳарфи калон омадааст? 

–Калимаи «Себ» 

– Пас  аввали љумлаи мо кадом аст? 

–Калимаи «Себ» ( калимаи «Себ»-ро  ба аввал овезон кунед): 

 

дод. љавоб Себ 
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– Дар охири љумла чї гузошта мешавад? 

– Дар охири љумла аломати нуқта гузошта мешавад. 

– Охири љумла бояд кадом калима бошад? 

– Охири љумла бояд калимаи «дод.» бошад. 

– Барои чї? 

– Барои он ки нуқта дар охири љумла гузошта мешавад.(калимаи «дод.»-ро ба охир 

баред ва гўед, ки љумларо хонанд.) 

 

 

 

7) Машқи бо ҳарфҳои дастнавис навиштани љумлаи чопї 

а) Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки љумлаи охирони матнро дастнавис кунанд. 

в) Хонандагон љумларо дастнавис мекунанд. Шумо фаъолияти онҳоро мушоҳида 

намуда, дар мавридҳои зарурї ёрї расонед. Ғалатҳои умумиро дар тахтаи синф нишон 

дода, ислоҳ кунед. 

 

       Арзёбї. Натиљаҳои таълим ба воситаҳои зерин арзёбї мешаванд: 

1. Машқи хонишу равон, ки дар оғози дарс мегузарад. 

2. Саволу љавоб.  

3. Нақшофарї 

4. Машқи рўйнавис 

Доир ба меъёрҳои арзёбї нигаред ба дарсҳои 1-2. 

 

Дарсҳои 7-8. «Муаллим» -2 соат 

     Барнома. Хониши ифоданоки омўзгор ва гўш кардани он. Машқи равону бурро 

хондан. Машқи якљоя хондан. Суҳбат аз рўйи расм. Мувофиқати мазмуни расм бо матн. 

Ҳангоми суҳбат риоя кардани қоидаҳои забони тољикї. Дуруст баён кардани фикр. 

Рўйнавис кардани мисраъҳои шеър аз рўйи намуна. Ҳарфи калон дар аввали мисраъҳои 

шеър.   

Салоҳиятҳо: 

А.1.1.2. Ахбори шунидаро дар шаклҳои хеле содаи нутқи шифоҳї ва хаттї истифода 

мебарад. 

Себ дод. љавоб 

Себ љавоб  дод. 
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А. 1.1.3. Мазмун ва мақсади асосии сухани гўянда (гон)-ро, ки ба синну сол мувофиқ аст 

муайян мекунад.  

А.1.2.2. Стратегияҳо (тарз, роҳу усул)-и мувофиқи гуфтанро истифода мебарад.   

А.1.2.3. Фикру мулоҳизаҳои одиро  аз рўйи мақсадҳо дар шаклҳои гуногуни нутқи 

шифоҳї баён мекунад. 

А.1.3.2. Стратегияҳои мувофиқро истифода бурда, матнҳои шиноси ҳаљман хурдро 

мехонад. 

А.1.3.3. Мазмуни  љумлаҳои содаро, ки калимаҳои шинос доранд, муайян мекунанд. 

А.1.4.2.  Стратегия (тарз, роҳу усул)-ҳои мувофиқи навиштанро истифода мебарад. 

А. 1.4.3. Фикр (ақида, андеша)-и худро дар қолаби љумлаҳои кўтоҳ менависад. 

 

Мақсади дарс. Хонандагон бояд: 

 матнро равону бурро хонда тавонанд; 

 аз рўйи мазмуни матн ба саволҳо љавоб дода тавонанд; 

 љумлаҳоро аз рўйи намуна рўйнавис кунад; 

 ҳиљоҳои монанди калимаҳоро муайян карда тавонанд; 

 мисраҳои чопиро дастнавис карда тавонанд. 

     Маводди таълим: китоб, дафтари машқи хат, расмҳои ба дарс мувофиқ 

     Равиши дарс.   

1) Машқи хондани матни “Муаллим” 

а) Матнро ифоданок хонед. Гўед, ки шоир ин шеърро аз номи бачаҳо ба омўзгори худ 

бахшидааст ва банд ба банд хонда маънидод кунед.  

б) Хонандагон матнро равону бурро мехонанд.  

г) Хонандагони якљоя шеърро мехонанд.  

 

2) Саволу љавоб аз рўйи мазмуни шеър 

а) Хонандагон банд ба банд такроран мехонанд ва ба саволҳои омўзгор љавоб 

медиҳанд.   

Намунаи савод ба бандҳо: 

– Бачаҳо муаллими худро чї хел ном мебаранд? 

– Бачаҳо муаллими худро меҳрубон мегўянд. 

– Бачаҳо аз муаллим чиро омўхтаанд? 

– Бачаҳо аз муаллими худ лафзи ширину равонро омўхтаанд. 
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– Бачаҳо аз муаллими худ боз чиҳоро омўхтаанд? 

– Бачаҳо аз муаллими худ ба саволҳо љавоб додан, ҳисоб кардан, хонданро омўхтаанд. 

– Бачаҳо аз муаллим боз чиҳоро омўхтаанд? 

– Бачаҳо муҳофизат кардани Ватанро омўхтаанд. 

– Бачаҳо аз муаллимашон бисёр чиҳоро омўхтаанд. Шумо чї омўхтед? 

Љавобҳои хонандагонро бодиққат гўш кунед. 

Ба он диққат диҳед, ки фикрҳои худро дар қолаби љумлаҳои дуруст баён карда 

тавонанд.  

 

3) Монанди дарсҳои қаблї мазмуни расмро ба мазмуни матн алоқаманд намуда, аз рўйи 

он саволу љавоб ташкил намоед. 

 

4) Машқи рўйнавис кардани мисраъҳои шеър 

а) Аз хонандагон хоҳиш намоед, ки аз рўйи намунаи китоб ду мисраи шеърро рўйнавис 

кунанд. Намунаи мисраъҳои шеъриро нишон дода, бо ҳарфи калон навиштани аввали 

мисраъҳои шеъриро фаҳмонед. Тарзи гузоштани нохунакро нишон диҳед. 

б) Љараёни рўйнавис кардани хонандагонро мушоҳида намуда, дар мавриди зарурї ёрї 

расонед. Бо ҳарфи калон сар кардани аввали мисраъҳои шеърро таъкид кунед. 

 

5)  Машқи бо ҳарфҳои дастнавис навиштани  мисраъҳои шеър 

а) Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки мисраъҳои сеюму чоруми шеърро  дастнавис кунанд.   

в) Шумо љараёни онро мушоҳида намуда,  ба нуктаҳои зерин диққат диҳед: 

 ҳарфи калон дар аввали мисраъҳои шеър; 

 дар як сатр навиштани  як мисраи шеър 

Ба хонандагон ёрї расонед. Ғалатҳои умумиро дар тахтаи синф нишон дода, ислоҳ 

кунед. 

 

     Арзёбї. Натиљаҳои таълим ба воситаҳои зерин арзёбї мешаванд: 

1. Машқи хониши равону бурро 

2. Машқи рўйнавис 

3. Ёфтани калимаҳои монанд 

4. Саволу љавоб аз рўйи расм 

Доир ба меъёрҳои арзёбї нигаред ба дарсҳои 1-2. 
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Дарсҳои 9-10. «Мўри боҳиммат»-2 соат 

     Барнома. Хониши намунавии омўзгор. Гўш кардани тарзи хониши омўзгор. Машқи 

бурро хондани калимаҳои матн. Саволу љавоб аз рўйи љумлаҳои хонда. Алоқаманд 

намудани мазмуни дарс бо ҳаёт.   Суҳбат аз рўйи расм. Мувофиқати мазмуни расм бо 

матн.  Муайян кардани симоҳои матн. Машқи аз рўйи нақшҳо  гуфтани љумлаҳо. Риояи 

пастиву баландї  ва оҳанги овоз. Машқи рўйнавис кардани  љумлаҳо аз рўйи намуна. 

Муайян кардани миқдор ва тартиби калимаҳои љумла. Машқи љумласозї аз рўйи расм.  

Машқи ёфтани калимаҳои ҳамқофия. Машқи бо ҳарфҳои дастнавис навиштани љумлаи 

чопї. Муқоисаи навиштаҳои худ бо китоб.   

Салоҳиятҳо: 

А.1.1.2. Ахбори шунидаро дар шаклҳои хеле содаи нутқи шифоҳї ва хаттї истифода 

мебарад. 

А. 1.1.3. Мазмун ва мақсади асосии сухани гўянда (гон)-ро, ки ба синну сол мувофиқ аст 

муайян мекунад.  

А.1.2.3. Фикру мулоҳизаҳои одиро аз рўйи мақсадҳо дар шаклҳои гуногуни нутқи 

шифоҳї баён мекунад. 

А.1.3.2. Стратегияҳои мувофиқро истифода бурда, матнҳои шиноси ҳаљман хурдро 

мехонад. 

А.1.3.3. Мазмуни љумлаҳои содаро, ки калимаҳои шинос доранд, муайян мекунанд. 

А.1.4.2. Стратегия (тарз, роҳу усул)-ҳои мувофиқи навиштанро истифода мебарад. 

А. 1.4.3. Фикр (ақида, андеша)-и худро дар қолаби љумлаҳои кўтоҳ менависад. 

Мақсади дарс. Хонандагон бояд: 

 матнро равону бурро хонда тавонанд; 

 доир ба мазмуни љумла ба саволҳо љавоб дода тавонанд; 

 љумлаҳоро аз рўйи намуна рўйнавис кунанд; 

 љумларо таҳлил карда, миқдор ва тартиби калимаҳоро гуфта тавонанд; 

 љумлаи чопиро дастнавис карда тавонанд. 

     Маводди таълим: китоб, дафтари машқи хат, расмҳои ба дарс мувофиқ 

     Равиши дарс. 

1) Машқи хондани матни “Мўри боҳиммат” 
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а) Дар тахтаи синф сарлавҳаи матнро нависед ва онро шарҳ диҳед: Мўри боҳиммат- 

мўрчаи боғайрат, мўрчаи кўшишкунанда. Ба хонандагон гўед, ки мо имрўз як ҳикояро 

дар бораи мўрчаи боғайрат мехонем. 

б) Матнро ифоданок хонед. 

в) Мазмуни матнро нақл кунед. 

г)Тарзи бурро талаффуз кардани калимаҳои «Модараш», «хурсандї», «ҳарфҳоро», 

«менависам», «гирифт»-ро машқ кунед. (Омўзгор талаффуз мекунад, хонандагон такрор 

мекунанд) 

ғ) Бо усули «Хониши занљирвор» ҳамаи хонандагонро хононед. 

д)  Матнро хонед ва тарзи саволу љавоб карданро нишон диҳед:  

Намуна: 

– Мўрча чиро кашонда мебурд? 

– Мўрча малахеро кашида мебурд. 

– Малах чанд баробар аз мўрча калон буд? 

– Малах аз мўрча ҳафт баробар калон буд (ҳафт маротибаро фаҳмонед). 

– Одамон чї гуфтанд? 

– Одамон гуфтанд, ки ин мўрчаро бинед, ки бо ин хурдї бори калонеро мебарад.  

– Мўрча чї љавоб дод? 

– Мўрча гуфт, ки бори калонро кўшишу ғайрат мекашад на қуввати тан.  

 

2) Нақшофарї (шифоҳї). 

а) Аз матн ду љумла (саволу љавоб)-ро мувофиқи оҳанги пурсишу посух чанд бор такрор 

кунед.  

б) Ду нафарро назди лавҳаи дарсхона даъват намуда, нақшҳоро тақсим кунед.  

Онҳо бояд монанди шумо ба ҳамдигар нақшофарї карда, оҳанги мувофиқи пурсидану 

љавоб доданро машқ кунанд. 

в) Ба хонандагон вазифа супоред, ки бо ҳамнишасти худ ин ду љумларо гўянд. 

 

3) Суҳбат аз рўйи расм. Мазмуни расмро бо мазмуни матн алоқаманд намуда, аз рўйи 

мазмуни расм саволу љавоб кунед.  

Намуна: 

Намунаи суҳбат: 

– Шумо дар расм киҳоро мебинед? 
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– Мо дар расм ду писарро мебинем. 

– Биёед, писаронро ном мегузорем. 

– Номи яктоаш Анис, номи дигараш Мунис. 

– Онҳо чї кор карда истодаанд? 

– Онҳо бо ҳам суҳбат карда истодаанд. 

– Анису Мунис дар бораи чї суҳбат мекунанд? 

– Анису Мунис дар бораи кори мўрча суҳбат мекунанд. 

– Мўрча чї кор мекунад? 

– Мўрча дона мекашад.  ……(давом диҳед). 

 

4) Машқи рўйнавис кардани љумла 

а) Аз хонандагон хоҳиш намоед, ки аз рўйи намунаи китоб љумлаҳои «Мўре малахеро 

кашида мебурд.» ва «Мўр бихандид.»-ро рўйнавис кунанд. 

б) Фаъолияти хонандагонро мушоҳида намуда, дар мавриди зарурї ёрї расонед. 

в) Доир ба љумлаҳои навишта саволу љавоб кунед: 

– Бачаҳо мо чанд љумла навиштем? 

– Мо ду љумла навиштем. 

– Љумлаи аввалро хонед. 

– «Мўре малахеро кашида мебурд.» 

– Љумлаи дуюмро хонед. 

– «Мўр бихандид.» 

– Дар љумлаи якум чанд калима аст? 

– Дар љумлаи якум чор калима аст. 

– Биёед, калимаҳои онро номбар мекунем ва мешуморем. 

– Мўре-1, малахеро-2, кашида-3, мебурд-4. 

– Дар љумлаи аввал калимаи якум кадом аст? 

– Аввали љумла калимаи «Мўре» аст. 

– Барои чї «Мўре» бо ҳарфи калон навишта шудааст?  

– Барои он ки ҳарфи аввали љумла бо ҳарфи калон навишта мешавад. 

– Калимаи дуюм кадом аст? (давом диҳед). 

Тавсия барои омўзгор: Љумлаи дуюмро монанди намунаи боло таҳлил кунед. 

5) Машқи љумласозї (кор бо љумлаи пароканда). 
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 а) Дар варақ ё картонҳо калимаҳои љумлаи болоро нависед ва бо тартиби зайл овезон 

кунед:   

 

 

 

 6) Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки шифоҳї калимаҳоро љобаљо карда љумларо хонанд. 

 

7) Машқи бо ҳарфҳои дастнавис навиштани љумлаи чопї 

а) Аз хонандагон хоҳиш  кунед, ки китобҳояшонро пўшанд. 

б) Дар тахтаи синф љумлаи «Мўр бихандид.»-ро бо ҳарфҳои чопї нависед. 

Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки ин љумларо дастнавис кунанд.   

в) Хонандагон љумларо дастнавис мекунанд. Шумо љараёни навиштанро мушоҳида 

намуда, дар мавридҳои зарурї ёрї расонед. Ғалатҳои умумиро дар тахтаи синф нишон 

дода, ислоҳ кунед. 

     Арзёбї. Натиљаҳои таълим ба воситаҳои зерин арзёбї мешаванд: 

1. Машқи хониши равон, ки дар оғози дарс мегузарад. 

2. Саволу љавоб 

3.  Машқи рўйнавис 

Доир ба меъёрҳои арзёбї нигаред ба дарсҳои 1-2-юми давраи баъди алифбо 

  

малахеро мебурд. Мўре кашида 
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Замима 

Аксҳо аз сарчашмаҳои зерин нусхабардорї шудаанд: 

chered-ae-baby.ru 

www.igraypodrastay.ru 
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