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Мундариҷа
Боби I.
Машѓулиятҳо

Усулҳои муосири инкишофи малакаҳои хондан
Мақсадҳои таълим

Вақт

Саҳ.

Машѓулияти 1. Барои
чӣ мо мехонем?

Иштирокчиён:
- мақсади хондани матнро баён кунанд;
- роҳу усулҳои инкишофи малакаҳои хонданро гӯянд.
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Машѓулияти 2.
Шиносоӣ бо матн

-воситаҳои хонданро бо мақсади
мӯҳтавои матн истифода баранд.
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саволу масъалаҳо барои
хондани мақсаднок
Машѓулияти 5-6. Кори
лоиҳавӣ. Кор бо матн.

– моҳияти саволу масъалагузориро ҳангоми хондан
шарҳ диҳанд.
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– барои хондани мақсаднок саволу масъала таҳия
кунанд.
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шиносоӣ

бо

Худро месанҷем!
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ва арзёбии он
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навиштани иншо ва
арзёбии он
Машѓулияти 5. Эссе
ҳамчун жанри иншо

- навъҳои нақли хаттиро шарҳ дода, ба ҳар як навъ
матни мувофиқ интихоб карда метавонанд.
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- тарзи навиштани иншо ва қисматҳои онро таҳлил
менамоянд.

2 соат

26

- тарзи навиштани эссе ва хусусиятҳои онро таҳлил
менамоянд.
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Реферат ҳамчун
воситаи арзёбии
дониши хонандагон
Худро месанҷем!

- тарзи таҳияи рефератро шарҳ дода онро ба роҳ
монда метавонанд.
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Пешгуфтор
Дастури мазкур дар асоси «Барномаи курси такмили ихтисоси омӯзгорони
фанҳои забон ва адабиёти тоҷик» таҳия шудааст. Мақсади он пешниҳоди маводи
таълимии курси мазкур ба таври машѓулият аст. Он на танҳо барои дар раванди
машѓулиятҳо истифода бурдан, балки бо мақсади истифодаи мустақилона ҳамчун
воситаи такмили ихтисос таҳия шудааст.
Дастур аз панҷ боб иборат аст. Боби якум ба таҳлилу баррасӣ ва пешниҳоди
воситаҳои муосири инкишофи малакаҳои хондан бахшида мешавад. Дар он
масъалаҳои марбут ба мақсад ва вазифаҳои ходан, усул ва воситаҳои хондани
мақсаднок мавриди таҳқиқ қарор меёбанд.
Боби дуюм ба усулҳои инкишофи малакаҳои навиштани хонандагон бахшида
мешавад. Дар он мақсаду вазифаҳои навиштан, усулҳои гуногуни навиштан, аз
ҷумла, диктант, нақли хаттӣ, иншо, эссе ва реферат таҳлилу баррасӣ меёбанд.
Боби сеюм ба таълими грамматика ва имло бахшида мешавад. Дар ин боб
услҳои индуктивӣ ва дедуктивии муаррифӣ ва машқи луѓат мавриди баррасӣ қарор
мегиранд.
Боби чорум ба таълими луѓат бахшида мешавад. Дар он усулу воситаҳои
гуногуни муаррифӣ ва машқи луѓати нав пешниҳод мегарданд.
Боби панҷум ба таҳлил, таркиб ва арзёбии мавзӯъ, сохтор ва унсурҳои асотир,
назм ва насри адабиёти классикӣ ва муосири тоҷик равона шудаанд. Таълими
жанрҳои асарҳои бадеӣ, сохт ва таркиби асари бадеӣ, таҳлили асарҳои бадеӣ,
воситаҳои тасвири бадеӣ, танқиди адабӣ, муносибати хонанда ба шахсияти адиб ва
осори ӯ ва воситаҳои таҳлили асари бадеӣ мӯҳтавои бобро ташкил медиҳанд.
Машѓулиятҳо тарзе таҳия шуданд, ки ҳангоми омӯзиши онҳо омӯзгорон усулу
воситаҳоро санҷида, онҳоро таҳлилу баррасӣ мекунанд ва барои татбиқи он дастурҳо
таҳия мекунанд. Ҳар як усул ва восита бо матни назаривӣ оид ба мақсад, вазифа ва
тарзи истифодаи он зери сарлавҳаи «Хазинаи маърифат» таъмин шудааст.
Воситаҳои гуногуни арзёбӣ ҳам дар раванди машѓулият ва ҳам пас аз хатми
боби таълим истифода мешавад. Воситаҳои арзёбии «Ба худ баҳо додан», «Ба
ҳамдигар баҳо додан» дар раванди машѓулият васеъ истифода мешаванд. Дар охири
ҳар боб тестҳо оид ба дониши дар боб баррасишуда зери унвони «Худро месанҷем»
офарда шудаанд, ки онҳоро омӯзгорон мустақилона берун аз машѓулият иҷро карда
ба омӯзгор пешниҳод мекунанд.
Умуман мурратибон кӯшиш кардаанд, ки усулу методҳои гуногун ва
самарабахши таълими забон ва адабиёти тоҷикро пешкаши омӯзгорон гардонанд. То
андозае, мавод дар шакли китоби дарсӣ (дарси мактабӣ) таҳия шудаст, то омӯзгорон
баъди хатми курси мазкур дастурро ҳамчун китоби рӯйимизӣ истифода бурда,
дарсашонро ба монанди машѓулиятҳои дастур таҳия намоянд.
Умед аст, ки дар дарсҳои забон ва адабиёти тоҷик омӯзгор усулҳои фаъоли
таълимро истифода менамояд, зеро муносибату усулҳои мазкур барои инкишофи
талабагон равона карда шудаанд. Муаллим низ метавонад ба ҳадафҳои зиёди
тахассусиаш ноил гардад.Барои азхуд кардани маводи дастур ва дар амал татбиқ
кардани он ба шумо, омӯзгорони азиз, муваффақият орзумандем.
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Боби I. Усулњои муосири инкишофи малакањои хондан
Машѓулияти 1. Барои чї мо мехонем?

Маќсади таълим:
Иштирокчиён:
- маќсади хондани матнро баён кунанд;
- роњу усулњои инкишофи малакањои хонданро гўянд.

Қадами 1. Муаррифӣ ва муҳокимаи мақсадҳои таълим.
Масъала: Мақсадҳои таълими машѓулиятро хонед. Гӯед, ки омӯзиши он ба шумо чӣ
манфиат дорад?
Қадами 2. Ангезиши зеҳн.
Савол: Мақсад аз хондани матн чист? Барои чӣ шахс мехонад?
Қадами 3. Кори дунафарӣ.
Масъала: Дунафара мухокима карда, мақсади ду навъи хонишро муайян кунед.
Ҷадвалро пур карда, онро муаррифӣ намоед.
Навъи хониш
Хониши ифоданок
Хониши эзоҳӣ

Мақсаду вазифаҳо

Қадами 4. Кори дунафарӣ.
Масъала: «Хазинаи маърифат»- ро хонда бо ҷадвали қадами 3 муқоиса кунед.
Хазинаи маърифат
Хониш дар синф низ ба ҳар ранг аст. Хонишҳои намунавӣ, муташаккилона ва
якҷоя дар синф бояд ҳалли мавзӯъро таъмин намоянд.
Хониши ифоданок
Дар тадқиқоти олимони соҳаи педагогика ва психология илман собит гардидааст,
ки хониши ифоданок дар хонандагон на танҳо малакаҳои бехато хондан, гӯш кардан,
риоя намудани қонунияти хонишро инкишоф медиҳад, балки дар баробари ин, барои
дуруст дарк намудани мазмуни асар ҳам боис мегардад. Бе ташкили дурусти хониши
ифоданок кайфияту лаззати эстетикии асарро дарк намекунанд, нозукиҳои маъниофарии
нависандаро намефаҳманд.
Хониши эзоҳӣ
Хонандагон на танҳо бо мундариҷаи асар, балки бо баъзе ҳодисаю воқеа, санад
ва образҳое шинос мешаванд, ки доир ба онҳо аз худи асар маълумоти мукаммал
гирифтан душвор аст. Хониши эзоҳӣ барои шарҳу эзоҳи ҳодисаю воқеаҳои таърихие,
ки онҳо дар асар ишора мешаванд, вале адиб дар асар онҳоро ба тафсил нақл
намекунад истифода мешавад.
(Т. Миров, Қ.Хоҷаев, Ш. Исломов «Методикаи таълими адабиёти тоҷик», Душанбе:
«Маориф», соли 1991, саҳ. 98,102)
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Қадами 5. Кор дар гурӯҳҳо.
Масъала: Мақсадҳои дидактикии ходанро бо шарҳашон мувофиқ гузоред.
Мақсадҳои хондани матн
1. Хондан барои аз назар гузаронидан.
В
2. Хондан барои шиносоӣ.
Маќсади ин навъи
3. Хондан барои ҷустуҷӯ ва дарёфти ахбори нав.
хониш дарёфт намудани
4. Хондан барои дарк ё кашфи маънои матн.
- калимањои даркорї;
- људо кардани имло ва
воњидњои грамматикї;
- људо кардани калимањо
Маќсади ин навъи хониш-шиносоии
аз рўйи савол ё
умумї бо мазмуни матн, муайян намудани
саволгузории калимањо.
мавзўъ ва жанр.
А

Маќсади ин навъи хониш – пурра ва
амиќ фањмидани ахбори дар матн љо
додашуда, људо кардани фикри асосии матн
(ѓоя);
муайян кардани калимањои нофањмо,
муайян намудани мавќеи муаллиф ва
муносибати худ ба мазмуни матн, бањо
додан ба рафтор, гуфтори симоњои матн,
муќоиса ва тањлили он;
- наќл кардани мазмун.
Б

Маќсади ин навъи
Г
хониш-тахминан шинос
шудан бо матн ё китоб.
Љойњои асосии хониш
барои азназаргузаронї:
сарлавња мундариља,
пешгуфтор, хулоса, номи
адабиёт.

Қадами 6. Кори гурӯҳӣ.
Масъала: Саволу масъалаҳои матнҳои замимаро хонед ва гӯед, ки ба кадом мақсади
хониш мувофиқанд.
Қадами 7. Муҳокима ва таҳлил.
Саволҳо:
Чунин масъалагузорӣ метавонад дараҷаи баланди фикрронии хонандагонро
(таксономияи Блум) такмил диҳад? Чаро?
Қадами 8. Арзёбӣ.
Масъала: Ҷадвалро пурра созед.
р/т

Нишондиҳанда

1.

Хонданро бо мақсадҳои
гуногун ба роҳ монда
метавонам.

2.

Мақсади хонданро гуфта
метавонам, онро ба дигар
омӯзгорони мактаб мерасонам.

Ҳа

Не

қисман

Агар «не» ё «қисман»
бошад, савол дорам.
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Машѓулияти 2. Шиносої бо матн
Маќсади таълим:
Иштирокчиён:
-воситањои хонданро бо маќсади шиносої бо мўњтавои матн истифода баранд.

Лаҳзаи дарси намоишӣ
Қадами 1. Байтҳои зерини устод Рӯдакиро хонед.
Набиди равшану дидори хубу рӯйи латиф
Агар гарон буд, зи ман ҳамеша арзон буд.
Аёл на, зану фарзанд на, маунат на,
Аз ин ҳама танам осуда буду осон буд.
Қадами 2. Ангезиши зеҳн.
Масъала: Аз рӯйи байтҳои боло ба чӣ хулоса омадед? Баён кунед.
Қадами 3. Ҷадвалро пур кунед.
Масъала: Дар бораи Рӯдакӣ чиро медонед ва чиро донистан мехоҳед? Андешаҳои
худро дар сутуни якум ва дуюми ҷадвал нависед.
Медонам

Донистан мехоҳам

Донистам

Қадами 4. Матнро хонед ва сутуни сеюми ҷадвалро пур кунед.
Рӯдакӣ рӯйи бистари махмалин, тоқии бадахшӣ дар сар, дар тан пироҳани
сафеди карбосӣ, ки гиребонаш шерозаи нақшин дошт, менишаст. Дар пешаш
сандалӣ, рӯйи он чойнаки мисин ва пиёлаҳои чиноӣ. Аввали рӯз буд. Парандагон дар
боѓ беқарорӣ мекарданд. Рӯйи суфа дарахти сада соя меандохт. Аз тарафи чап ҳавз
буд, ки обаш мавҷ мезад. Канори суфа ва атрофии ҳавз гулкорӣ буд. Дар шохи сада
даруни қафасе ду тӯтӣ гоҳ-гоҳ садо бароварда, аз ҳузури хеш Рӯдакиро огоҳ
мекарданд.
Ин боѓро вазири аъзам Балъамӣ ба Рӯдакӣ тӯҳфа карда буд. Он вақт чанд
дарахти пир дошту об кам меомад. Рӯдакӣ ҷӯйи нав канд. Об овард. Ниҳолҳои
босамар шинонд. Ҳавз канд, суфа бардошт. Хонаи истиқоматӣ сохт. Ҳамин ки ҳавои
Бухоро гарм мешуд, ба боѓ меомад, то фасли хазонрез зиндагӣ мекард. Ҳавои шаҳр
вазнин, ҳавои боѓ сабук буд. Табъаш ин ҷо кушода мешуд.
Рӯдакӣ қалам ба даст гирифт, хост қасидаи нотамомашро давом диҳад. Ба
гӯшаш садои най расид. Ба садо мутаваҷҷеҳ шуд. Оҳанг форам буд.
Пас аз лаҳзае шогирдаш Маҷд ва наберааш Башорат ба суфа наздик шуданд.
Башорат ҳашт сол дошт. Ӯ давида ба назди Рӯдакӣ омад.
– Бобо, устод Маҷд ба ман най сохтаанд. Бинед, чӣ гуна зебост.
Рӯдакӣ найро ба даст гирифт, аз назар гузаронд.
Маҷд гуфт:
– Башорат ҳавасманд аст, ки наяшро ба шумо нишон диҳад. Бисёр беқарорӣ
кард.
– Башорат нури дидаи бобост. Найи зебо ва хубе будааст.
– Устод Маҷд найро аз корвони ҳиндуҳо хариданд.
Рӯдакӣ найро ба лаб монд ва каме навохт.
– Оҳ, садояш ҳам хуб будааст. Канӣ, набераи ҷон, навоз.
Башорат найро аз дасти Рӯдакӣ гирифта, ба лаб гузошта, ба сӯйи Маҷд
нигарист. Маҷд ба ӯ ишора кард, ки навозад.
Чанд лаҳзае навохт.
Маҷд ба Башорат гуфт:
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– Меравем, азизам, бобо кор доранд. Халал мерасонем.
Башорат ба бобояш нигарист:
– Бобо, ман калон шавам, мисли шумо шеър менависам.
– Илоҳо, фариштаи бахт ёрат бод, - даст ба рӯй кашид Рӯдакӣ. Башорату Маҷд
ҳам даст ба рӯй бурданд.
– Бобо, - гуфт Башорат, - ман дар хобам фариштаҳоро мебинам. Бибиам мегӯяд,
ки вақте дар гаҳвора мехобидам, фариштаҳо маро посбонӣ мекарданд,
– Илоҳо фариштаҳо нигаҳбонат бошанд.
Рӯдакӣ ба Маҷд гуфт:
– Найи мисии маро биёр!
Маҷд паси овардани най рафт. Башорат ду дасташро ба гардани Рӯдакӣ ҳалқа
кард, Маҷд аз рухсораҳояш бӯсид.
– Бобо, ман вақте калон шавам, мисли шумо дар маҷлиси подшоҳ шеър
мехонам.
– Набераи ҷон, умеди ман аз ту ҳамин аст. Медонӣ, Башорати ҷон барои шоир
шудан ту бояд китоби бисёр хонӣ, шеър азёд донӣ, одоби хуб дошта бошӣ, ҳамаи
асбобҳои мусиқиро навозӣ.
– Бибиям ба ман шеър ёд медиҳад, ҳамроҳи устод Маҷд уд менавозам.
– Кори хубе мекунед.
Маҷд баргашт. Рӯдакӣ найро аз дасти ӯ гирифта, аз ѓилофи чармӣ бароварда, бо
дастмоле, ки канори сандалӣ меистод, пок кард.
- Ана, набераи ҷон, ин найро Касро ном дарвеше ба ман тӯҳфа карда буданд.
Солҳост, ки ӯро надидаам. Ман ин найи табарукро ба ту мебахшам. Парвардигорам
тавоноӣ ва хушбахтиат ато кунад. Бигиру бинавоз, мисли ман пир шудӣ, ба набераат
тӯҳфа кун. – ба Маҷд нигарист, - сарамон сафед шуд, вале кам шогирд тарбия кардем.
Ин сарзамин ба тарбияи донишмандон ва ҳунармандон мӯҳтоҷ аст. Инсониятро
ақлаш ба сӯйи биҳишт мебарад, на ибодатҳои кӯр-кӯрона.
Башорат найро аз дасти бобояш гирифта, гуфт:
– Бобо, най навозам?
– Навоз, – гуфт Рӯдакӣ.
Ангуштони кӯчаки Башорат рӯйи хонаҳои най ҷо гирифтанд, ӯ чашмонашро
нимпӯш кард ва оҳиста ба най даме сар дод. Най гӯё, ки ҳамин бодро интизор буд,
садо баровард. Ангуштон ба ҳаракат даромаданд. Лунҷҳои Башорат дамиданд. Ба
чеҳрааш сурхӣ дамид. Ӯ зуд ҳавои найро ба танзим даровард. Садо форам баромад.
Хидматгор назди суфа пайдо шуд. Ду даст пеши бар истод. Башорат навохтанро
бас кард.
– Устод, иҷозат ҳаст, арз кунам? – гуфт хидматгор.
– Бале, бифармоед.
– Пирамарде омадааст, мехоҳад шуморо бинад.
Рӯдакӣ аз ҷой хест. Рӯи коѓазҳои парешон китобе гузошт, то онҳоро шамол
пароканда накунад. Аз суфа фаромад.
– Аҷабо, ин боз дарвеш Касро набошад?
– Кӣ гуфтед, устод? – пурсид Маҷд.
– Дарвеш Касро. Ин найи мисинро дар ҷавониям ба ман тӯҳфа карда буданд ва
гуфта буданд, ки ҳар вақте найро навозӣ, ман ҳозир мешавам. – Ба хидматгор ишора
кард. – ӯро ин ҷо биёр!
Хидматгор дарвеш Касроро овард ва худ таъзим карда пас рафт. Мӯи сари
дарвеш сап-сафед шуда ба китфҳояш мерасид. Дар даст асо дошт. Ӯ ба сӯи Рӯдакӣ
баѓал кушода, гуфт:
– Дуруд ба шоҳи шоирон, паём ба нерӯи хирад ва бӯстони адаб Рӯдакии
Самарқандӣ.
– Оҳ, ман киро мебинам! Ҳамеша ба хобам медаромадед. Парвардигор шуморо
ба ҳузури мо фиристод. Ҳозир ёди шумо мекардем. Чӣ хушбахтие, чӣ саодате!
Касро:
– Замона панде озодвор дод маро,
Замона чун нигарӣ, сар ба сар ҳама панд аст.
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Ба рӯзи неки касон, гуфт, то ту ѓам нахӯрӣ,
Басо касо, ки ба рӯзи ту орзуманд аст.
Замона гуфт маро: «Хашми хеш дар нигоҳ,
Ки забон на ба банд аст, пой дар банд аст».
- Ин шеърро ҷуз Рӯдакӣ, фарзанди сарзамини тоҷикон, каси дигаре гуфта
наметавонад.
(порча аз романи «Рӯдакӣ»-и Равшани Ёрмуҳаммад)
Қадами 5. Кори дунафарӣ.
Масъала: Саволҳоро хонед. Гӯед, ки кадоме аз онҳо ба мақсади машѓулияти мо
(хондан бо мақсади шиносоӣ) мувофиқ аст.
- Оё Рӯдакӣ ҳам най навохта метавонист?
- Найро ба Рӯдакӣ кӣ тӯҳфа карда буд?
- Башорат кист?
- Номи шогирди Рӯдакӣ чӣ буд?
- Рӯдакӣ чаро дар шаҳр зиндагӣ намекард?
Қадами 6. Таҳлил ва муҳокимаи дарси намоишӣ.
Саволҳо:
- Ин усули хониш чӣ ном дорад?
- Усули МДД-ро шарҳ диҳед? Он аз кадом қадамҳо иборат аст?
- Мақсади ҳар як қадам чист?
- Оё шумо ин навъи хонданро дар дарсҳои худ истифода мебаред?
Қадами 7. Арзёбӣ. Ба худ баҳо додан.
Масъала/Савол
Ҳа
Не
Агар не бошад, чӣ бояд кард?
Оё ман мақсадҳои хонданро фаҳмидам?
Оё дар дарсҳои худ мақсадҳои
зикршудаи хонданро истифода мебарам?
Ман фаъолияти зерини хондан бо мақсади шиносоиро истифода мебарам:

Қадами 8. Кори мустақилона.
Масъала: Намунаи усулҳои хондан бо мақсади шиносоӣ бо мӯхтавои матнро, ки дар
замимаи 1 оварда шудааст, таҳлил кунед. Гӯед, ки оё онҳоро истифода бурда
метавонед? Агар саволе пайдо шавад, ба тренер ё ҳамсабақонатон муроҷиат кунед.

9

Машѓулияти 3. Хондан барои дарки маънї ва маќсад
Маќсади таълим:
Иштирокчиён:
– воситањои хондан барои дарки маънї ва маќсади асосии матнро истифода баранд;
– дар асоси онњо саволу масъалањо тартиб дода тавонанд.

Ќадами 1. Муаррифї ва муњокимаи
маќсадњои таълим.
Масъала: Маќсадњои таълимро хонед ва
гўед, ки онњо дар такмили ихтисоси шумо
чї ањамият доранд?

Ќадами 2. Ангезиши зењн.
Масъала: Барои фањмидани
маќсад ва мазмуни асосии матн
кадом воситањои хонданро дар
синфи худ истифода мебаред?

Лаҳзаи дарси намоишӣ
Қадами 3. Хониши матн.
Масъала: Матнро хонед. Аз рӯйи ҷадвали Инсерт ишораҳои худро дар ҳошия
гузоред.
+
V
?
Инро медонистам
Бароям нав аст
Фикрам дар ин бора Бароям нофаҳмо
дигар буд
аст
Порча аз асари Ҷалол Икромӣ «Он чӣ ки аз сар гузашт»
Матн
Қайдҳо
Орзуи Бухоро рафтан, дар кӯчаҳои сангфарши он, дар бозорҳои
бисёри он сайр карда гаштан ҳамеша дар хаёли ман буд. Инак, падарам
ману бародарам, хоҳарам ва модарамро ба Бухоро фиристоданӣ шуд.
Он бегоҳ пеш аз сафари Бухоро ман аз хурсандӣ дер гоҳ хобида
натавонистам. Пагоҳ ба Бухоро меравем, ба орзу мерасем. Саҳари
барвақт ношто карда, ба ду ароба бор шуда ба сӯйи Бухоро ҳаракат
кардем.
Мегуфтанд, ки байни Ѓиждувону Бухоро панҷ фарсанг роҳ аст. Ин
панҷ фарсангро, ки ҳар фарсангаш 6 километр аст, мо қариб дар як рӯз
тай кардем. Ҳаво чандон гарм набошад ҳам, офтоби моҳи сентябр хеле
батаъсир буд. Азбаски роҳ бедолу дарахт буд, офтоб ҳамеша ба
пешонаи мо буд. Дар нимаи рӯз ба сари пули Меҳтар Қосим расидем.
Ин пули хиштине буд, ки ба болои дарёи Зарафшон сохта буданд. Дар
гирду пеши пул дарахте, сабзае набуд, дашт буд. Вале аз пул ки
гузаштед, дар соҳили тарафи Бухоро чойхонаҳо, ошхонаҳо, саройҳо ва
як растачаи болопӯшидае буд.
Мо ба чойхонаи канори дарё манзил кардем. Калонҳо ба чою
нонхӯрӣ нишастанд. Ману бародарам ба канори дарё фуромадем, ки
обаш хеле кам, мисли як ҷӯе ҷорӣ буд. Канораш пур аз сангчамайда ва
рег буд, ки ба бозии мо мувофиқ афтод. Пас аз соате осудан боз ба роҳ
даромадем ва дар соатҳои 4-5 бегоҳӣ чархи аробаи мо ба рӯйи
қайроқҳои* фарши кӯчаи Бухоро садо дод. Аробаи мо аз дарвозаи
Самарқанди Бухоро ба шаҳр дохил шуд. Ба ҳавлии дар гузари
Дегрезибудаи худамон фуромадем. Ҳавлибудагон – наздикони мо
хурсандона моро пешвоз гирифтанд. Он шаб осуда хобидем. Пагоҳӣ аз
хоб бархоста, дар рӯйи ҳавлӣ ношто карда истода будам, ки дар ҳаво
аэроплан* пайдо шуд. Ин аввалин бор буд, ки ман аэропланро
медидам. Вай дар осмони лоҷувардӣ хеле майда менамуд.
(Аз асари Ҷалол Икромӣ «Он чӣ ки аз сар гузашт»)
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Қадами 4. Кори дунафарӣ.
Масъала: Натиҷаҳои «Инсерт»-ро бо шарикатон муҳокима кунед.
Саволҳо:
Дар матн бо кадом ахбори шинос дучор шудед?
Чӣ чизи нав фаҳмидед?
Дар бораи чӣ бештар донистан мехоҳед?
Кадом саволҳо пайдо шуданд?
Аз кадом ҷиҳат бо муаллиф розӣ нестед?

Қадами 5. Муҳокима ва таҳлили дарси намоишӣ.
Саволҳо:
- Ҳангоми хондани матн мо чӣ кор кардем?
- Ин усули хондан чӣ ном дорад?
- Он аз кадом қадамҳо иборат аст?
Қадами 6. Кор дар гурӯҳҳо.
Масъала: Қадамҳои усули «Инсерт»-ро таҳия намоед. Аз ҷадвали зерин истифода
баред. Коратонро ба аҳли синф муаррифӣ намоед.
Номи усул
Мақсади истифодаи он
Қадами 1.
Қадами 2.
Қадами 3.

ИНСЕРТ

Қадами 7. Арзёбии натиҷаи кори гурӯҳҳо.
Масъала: Муаррифии гурӯҳҳоро дар асоси ҷадвали зерин арзёбӣ кунед.
Нишодиҳанда
Муаррифӣ хоно ва фаҳмо аст.
Муаррифӣ хуб оро дода шудааст.
Масъала пурра баррасӣ шудааст.
Муаррификунанда ба саволҳо пурра ҷавоб дод.

Ҳа

Не

Қисман

Тавсия

Қадами 8. Кор дар гурӯҳҳо.
Масъала: Матни «Хазинаи маърифат»-ро хонед ва бо натиҷаи коратон муқоиса
кунед.
Қадами 9. Арзёбӣ. Ба худ баҳо додан.
Масъал: Ҷадвалро пур кунед.
Душвориҳои ман

Онҳоро чӣ тавр бартараф мекунам?

Қадами 10. Ҷамъбасти машѓулият. Муҳокимаи умумӣ.

-

Саволҳо:
Машѓулияти мо аз чӣ оѓоз гардид?
Кадом фаъолиятҳо истифода шуданд? Номбар намоед.
Ба ақидаи шумо, истифодаи усули ИНСЕРТ ба хонанда чӣ медиҳад?
Дар кадом фаъолият шумо мушкилӣ кашед? Онро чӣ гуна ҳал кардед?
Чӣ тавр машѓулияти мо ба анҷом расид?
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Хазинаи маърифат

Мақсад аз хондан танҳо нақли ахбору маълумоти дар асар инъикосшуда нест.
Хонанда мулоҳиза ронда, бо кадом мақсад эҷод шудани асарро эзоҳ диҳад, андешаи
муаллифро бо андешаву муносибати худ бояд муқоиса намояд. Усули «Инсерт»
ҳамчун усули хониши тафаккури интиқодӣ воситаи мувофиқ барои дарки маънӣ ва
мақсади асосии матн аст.
ИНСЕРТ ҳамчун системаи нишонагузорист. Истифодаи рамзҳои махсус («v»,
«+», «-», «?») имконият медиҳад, ки ахбор нишонагузорӣ ва қайд гардад.
“V” - медонам (ҳамон вақт гузошта мешавад, ки агар он чи ки шумо мехонед, ба он
чизе ки медонед, мувофиқат кунад);
“+” – ахбори нав (ҳамон вақт гузошта мешавад, агар он чиз ки мехонед, барои
шумо нав бошад );
“–” - шубҳа, мухолифат, иштибоҳ (ҳамон вақт гузошта мешавад, ки маълумоти нав
мухолифи таҷрибаи шумост, иштибоҳ ё ѓалате дарёфт шавад);
«?» - савол дорам (ҳамон вақт гузошта мешавад, ки агар хондаатон нофаҳмост
ва ё маълумоти иловагиро талаб мекунад).
Дар маҷмӯъ «ИНСЕРТ» барои коркади амиқи ахбор равона карда шудааст.
Мақсадҳо:
- маҳорати дарёфти мустақилонаи ахбори даркорӣ;
- таҳлил ва ҷустуҷӯйи роҳи ҳалли самараноки ахбор;
- арзёбӣ карда тавонистани ахбор;
- инкишоф додани малакаҳои хониши мулоҳизакорона ва фикрронии
хонандагон;
- маълумоти ба даст овардашударо ба низоми муайян дароварда
тавонистан.
Қадамҳо:
1. Аз хонандагон хоҳиш карда мешавад, ки дар бораи ... (масалан: “Дар бораи
зодгоҳи Абӯабдулло Рӯдакӣ чӣ медонед?”) гӯянд. (Бо усули “Ангезиши зеҳн” ақидаҳо
ҷамъ мешаванд.)
2. Пас аз баён намудани фикру андешаҳо барои хондан матн (дар саҳ. ...)
пешниҳод мегардад (масалан: “Роҳе барои шинохти шоир”).
3. Ба хонандагон фаҳмонед, ки ҳангоми хондани матн дар ҳошияи (сархат) матн
нишонаҳои зеринро гузоранд: V, +, -,?.
4. Аз хонандагон хоҳиш намоед, ки баъд аз мутолиа ва нишонагузории матн дар
дафтар ҷадвали ИНСЕРТ кашанд ва аз рӯйи аломатҳои гузошташуда қисматҳои
ҷадвалро пур кунанд
Ҷадвали «Инсерт»
V
Инро медонистам

+
Бароям нав аст

?
Фикрам дар ин бора Бароям нофаҳмо
дигар буд
аст

5. Барои муҳокима чунин саволҳоро додан мумкин аст: «Дар матн бо кадом ахбори

шинос дучор шудед?», «Чӣ чизи нав фаҳмидед?», «Дар бораи чӣ бештар донистан
мехоҳед?», « Кадом саволҳо пайдо шуданд?», «Аз кадом ҷиҳат бо муаллиф розӣ
нестед?» ва ѓ.
(Аз «Усули ҳамкорӣ дар таълими забони модарӣ ва адабиёти тоҷик». Раҳнамои методӣ барои
муаллимони мактабҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ. –Душанбе 2010.)
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Машѓулияти 4. Тањияи саволу масъалањо барои хондани маќсаднок
Маќсади таълим:
Иштирокчиён:
– моњияти саволу масъалагузориро њангоми хондан шарњ дињанд.
Қадами 1. Муаррифӣ ва муҳокимаи мақсадҳои таълими машѓулият.
Қадами 2. Ангезиши зеҳн.
Саволҳо:
- Пеш аз хондани матн ягон фаъолияти ба матн алоқамандро бо хонандагон иҷро
мекунед?
- Ҳангоми хондан ва баъд аз ходани матн кадом саволу масъалаҳоро ба хонандагон
пешкаш мекунед?
Лаҳзаи дарси намоишӣ
Қадами 1. Калимаи мувофиқро ба ҷойи нуқтаҳо гузоред.
Офтобо! Бори дигар …ро пурнур кун!
Дӯстонро шод гардон, душманонро кӯр кун!
¤¤¤
… мо он қадар ҳам дур нест,
Гарчи дар чашми шумо манзур нест.
Ќадами 2. Кори дунафарї.
Масъала:
1. Сарлавњаи њикояро хонед ва гўед, ки
дар њикоя сухан дар бораи чї
меравад.
2. Дар асоси сарлавња ва калимањои
асосии дар љадвал овардашуда њикояи
хурд нависед (муддати иљро 5-6 даќ.).

Калимањои асосї
1. Мењмонњо
2. Ѓазаб
3. Дандон ба дандон
4. Дар
5. Ќулф
6. Хона
7. Рафтанд

Қадами 3. Муаррифии кори дунафарӣ.
Масъала: Ҳикояро ба аҳли синф хонед.
Қадами 4. Қисми аввали ҳикояро хонед ва бо мазмуни ҳикояи навиштаатон муқоиса
кунед.
Хона дар хона
Онҳо қариб як моҳест, ки сокини хонаи мо мебошанд. Рости гап, бе ҳеҷ
такаллуф даромада омаданду дигар ихтиёри рафтан накарданд.
Ҳардуяшон ҳам базеб, хушандом, дӯстрӯ. Лекин як хислати аҷиб доранд: ҳамин ки
нишастанд, хоҳ ба диламон ѓунҷаду хоҳ не, бо ҳамдигар байтбарак мекунанд. Ман
ҳарчанд забони онҳоро нафаҳмам ҳам, ба овози форам ва дилрабояшон бодиққат
гӯш мекунам. Ҳис кардан мумкин аст, ки аз хониши онҳо оҳанги зиндагӣ, ҳаётдӯстӣ,
оромию осоиш ба гӯш мерасад. Дертар меҳмонон нақшаҳои барои мо хавфноктар
кашидан гирифтанд.
1. Киҳо сокини хонаи соҳиби хона шуданд?
2. Оё ба хонаи шумо ҳам бе ҳеҷ такаллуф касе меояд?
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3. Ба фикри шумо, меҳмонон чӣ нақша кашиданд? Фикратонро бо 1-2 ҷумла
нависед.
Ба фикри онҳо, мо минбаъд агар ба ҷое рафтанӣ шавем, дару тирезаро кушода
монем будааст. Охир, худатон тасаввур кунед, ки мо чӣ тавр дару тирезаи хонаро
кушода рафта метавонем? Не, ин кори ношуданӣ!
Лекин яке аз меҳмонон ѓазаби маро дида, ба сӯйи тиреза ишора кард. Ман
фаҳмидам: ӯ гуфтан мехоҳад, ки «дарро қулф кунед ҳам, ақаллан даричаи тирезаро
кушода монед-дия!»
Хайр, агар дарро монда аз дарича медаромадагӣ меҳмон бошад, ба инаш розӣ
шудан мумкин. Даричаи тирезаро кушода мондам. Ҳамин тавр, дарича дари онҳо
шуда монд.
Мо рафта-рафта ба ин кори меҳмонон ҳам одат карда мондем. Ягон соат
наомада монанд, духтарчаам мепурсид:
– Дада, онҳо ба куҷо рафтанд?
Як рӯз меҳмонон байни худ ким-чӣ хел аҳду паймон карданд, ки дар як кунҷи
хонаи мо хона созанд. Аҷабо! Ин чӣ гуфтагӣ гап-а, наход меҳмон ҳамин хел шавад!
1. Нақшаи меҳмонон аз чӣ иборат буд?
2. Агар меҳмонони шумо ҳам чунин рафтор кунанд, чӣ чора меандешед?
3. Соҳиби хона,ба фикри шумо, чӣ гуна рафтор мекунад?Чаро?
Ҳарчанд асабҳоям таранг шуда бошанд ҳам, дандон ба дандон монда, оқибати
кори ин меҳмонҳои азхудрафтаро мунтазир будам. Рӯзи дигар онҳо ба нохост ба кор
сар карданд.Яке лой меовард, дигаре об. Хонасозӣ сар шуд. Аз як тараф ѓазабам ояд,
аз тарафи дигар ба меҳантдӯстии онҳо қоил мешудам. Охир, яке лойро
эҳтиёткорона ба кунҷи хона мегузошт ва дигаре об оварда, онро андова мекард,
сайқал медод. Дар тамоми муддати хонасозӣ, ки он қариб як моҳ давом кард, ман
надидам, ки ба рӯйи қолин як гард хоку лой афтида бошад.
Меҳмонон пас аз буд шудани хона, ба мо ҳарфе назада дар он зиндагӣ кардан
гирифтанд.
Пас аз чанде меҳмонони мо – фароштурукҳо бо оилаи худ кӯчида рафтанд.
Духтарчаам ошуфтаҳолона пурсид:
– Дада, онҳо аз мо ранҷиданд?
– Не, наранҷиданд. Қоидаашон ҳамин. Ба мамлакатҳои гарм мераванд. Хонаи
онҳо ҳамчун нишонаи дӯстӣ дар хонаи мо боқӣ хоҳад монд.
Бигзор, хонаи онҳо ҳеҷ гоҳ вайрон нашавад!
Ибод Файзуллоев
1.
2.

Дар асл меҳмонҳо киҳо будаанд?
Чиҳо нишонаи дӯстӣ, ба фикри шумо, шуда метавонанд?

Қадами 5. Муҳокимаи умумӣ.
Саволҳо:
- Ба шумо матн маъқул шуд? Чаро?
- Кадом қисмати матн бароитон ҷолибтар буд?
- Оё бо шумо чунин ҳодиса рух додааст?
- Дар хонаи шумо чунин меҳмонҳо ташриф меоранд? Шумо бо онҳо чӣ гуна
муносибат мекунед?
Давоми машѓулият
Қадами 3. Кори дунафарӣ. Муҳокима ва таҳлили дарси намоишӣ.
Масъала: Кадом қадам лаҳзаи дарси намоишӣ ба марҳилаҳои зерини хондани матн
мувофиқанд.
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Қадамҳои 1-5-и дарси намоиширо ба ҷадвали зерин қайд кунед.
Пеш аз хондани матн

Ҳангоми хондани матн

Пас аз хондани матн

Саволҳо барои муҳокима:
 Чунин тарзи хониш ба кадом мақсад кор фармуда мешавад?
 Зинаҳои хониши матн чӣ гуна мақсадҳоро дар бар мегиранд?
 Барои усули «Хониши ботаваққуф» кадом навъи матнҳо мувофиқанд?
Қадами 4. «Хазинаи маърифат» -ро хонед ва гӯед, ки таҳияи саволу масъалаҳо дар
раванди хониш барои чӣ заруранд.
Хазинаи маърифат
Агар омӯзгор қабл аз хониш ва таҳлили асар саволномаҳо ва супоришҳои ба
матн мувофиқ ва дархурди хонанда мураттаб созад, зимни мусоҳиба кумаки бузург
мерасонад. Бахусус, асарҳои ҳаҷман бузург омодагии пешакии омӯзгорро тақозо
доранд. Силсилаи саволҳо, ки ба қисматҳои алоҳидаи асар гузориш меёбад, имкон
медиҳад, ки хонандагон афкору андешаҳои худро дар ҳамон бахш бигӯянд,
дархостҳои тозаи хешро арза намоянд ва қимати асарро муайян карда, ба он баҳои
ҳаққонӣ диҳанд. Силсилаи саволҳо ҷиҳати сарфа намудани вақт бисёр мувофиқ буда,
имкон медиҳад, ки дар муддати кӯтоҳ асар ба панҷаи таҳлил гирифта шавад. Тариқи
пешниҳод намудани саволномаҳо низ мухталиф аст. Бахшҳои алоҳидаи дарс низ дар
асоси суолҳои мувофиқ ва мутобиқ санҷида шуда, такрори мавзӯъҳои гузашта, дарки
ахбор ва амсоли он мунтазам таҳти назари муаллим қарор мегирад. Саволҳои якхела
завқу шавқи хонандаро барҳам зада ба равиши таҳлил ва шеваи ояндаи таълим халал
ва зиён хоҳад овард. Саволҳо сода, мӯъҷаз ва ба фаҳми хонандагони синфҳои
мухталиф наздик бошанд, то ки толибилмро нисбати таҳлил барангехта, ба
мустақилияти ӯ, тафаккур, ҷаҳду ҷадал, кӯшишу ѓайраташ нерӯи тозае зам намояд.
(Т. Миров, Қ.Хоҷаев, Ш. Исломов «Методикаи таълими адабиёти тоҷик», –Душанбе, «Маориф», соли
1991,саҳ. 107- 108)

Қадами 5. Кори дунафарӣ.
Масъала: Бо намунаи саволу масъалаҳои зерин шинос шавед ва гӯед, ки онҳо бо
кадом мақсад таҳия шудаанд.
1. Чї сабаб шуд ва кї ёрї дод, ки нависанда Ќорї Ишкамбаро ба мушоњида
бигирад?
2. Асар аз забони кї наќл карда мешавад?
3. Дар бобњои 1-3 персонажњои асосї кињоянд?
4. Дар асар кадом давраи њаёти нависанда инъикос гардидааст?
5. Барои чї Ќорї Ишкамба ба њељ кас боварї надошт?
6. Ифодаи «Тир аз камон бархато љаставу мурѓи матлаб аз дом раста» ба
кадом маќсад оварда шудааст?
7. Аз муколамаи нависанда бо занњои судхўр ба чї хулоса омадед?
8. Муносибати Ќориишкамбаро бо сартарош наќл кунед.
(Т. Миров, Ќ.Хољаев, Ш. Исломов «Методикаи таълими адабиёти тољик», – Душанбе,
«Маориф», соли 1991, сањ.108)

Қадами 6. Арзёбӣ ва ҷамъбасти машѓулият.
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Машѓулияти 5-6. Кори лоињавї. Кор бо матн.
Маќсади таълим:
Иштирокчиён:
– барои хондани маќсаднок саволу масъала тањия кунанд.

Қисми аввал:
1. Ба гурӯҳҳои чорнафара муттаҳид шавед.
2. Матнеро аз замима интихоб намоед.
3. Ба матн саволу масъалаҳо таҳия намоед. Саволу масъалаҳо бояд ба дараҷаи
баланди фикрронӣ: таҳлил кардан, арзёбӣ кардан ва эҷод кардан мусоидат
кунанд.
Қисми дуюм.
1. Ду нафарро аз аъзоёни гурӯҳ барои дарси намоишӣ интихоб кунед.
2. Аҳли синфро бо истифода аз матни интихоб кардаатон дарс диҳед.
Қисми сеюм.
1. Дарси ҳар як гурӯҳро таҳлилу арзёбӣ намоед.
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Худро месанҷем!
1. Кадом усулҳо ба мақсади хондан барои дарк ва кашфи маънои матн мувофиқ мебошанд.
Ишора кунед.
 Хониши бурро
 Инсерт
 ММД
5
 Хониши ботаваққуф

2. Кадом шарҳ ба хондан барои ҷустуҷӯ ва дарёфти ахбори нав мувофиқ аст.
 Мақсади ин навъи хониш дарёфт намудани

- калимаҳои даркорӣ;
- ҷудо кардани имло ва воҳидҳои грамматикӣ;
- ҷудо кардани калимаҳо аз рӯйи савол ё саволгузории калимаҳо.
 Мақсади ин навъи хониш-тахминан шинос шудан бо матн ё китоб.

Ҷойҳои асосии хониш барои азназаргузаронӣ: сарлавҳа мундариҷа, пешгуфтор,
хулоса, номи адабиёт.
5

3. Саволу масъалаҳои зерин ба кадом марҳилаи хондан мувофиқанд: (1) пеш аз хондан,
(2) ҳангоми хондан ва (3) пас аз хондани матн.
А. _________________ Муносибати худро ид ба ҳодисаву симоҳои матн баён намоед.
Б. _________________ Сарлавҳаи матнро хонед, гӯед, ки сухан дар бораи чӣ меравад.
В. _________________ Матнро хонед. Ба саволҳо ҷавоб гардонед.
5

4. Ишораҳоро бо шарҳашон мувофиқ гузоред.
1 “V”
2 “+”

А шубҳа, мухолифат, иштибоҳ ҳамон вақт гузошта мешавад, ки
маълумоти нав мухолифи таҷрибаи шумост, иштибоҳ ё ѓалате
дарёфт шавад.
Б савол дорам ҳамон вақт гузошта мешавад, ки агар хондаатон нофаҳмост
ва ё маълумоти иловагиро талаб мекунад.

3 “–”
4 «?»

В ахбори нав ҳамон вақт гузошта мешавад, агар он чиз ки мехонед,
барои шумо нав бошад.
Г медонам ҳамон вақт гузошта мешавад, ки агар он чи ки шумо
мехонед, ба он чизе ки медонед, мувофиқат кунад.
5

5. Ба матни зерин як савол ё масъалаи пеш аз хондан, як масъалаи ҳангоми хондан ва
як масъала пас аз хондан таҳия намоед.
Некӣ

Подшоҳе як боз дошт, ки ӯро бисёр дӯст медошт. Рӯзе ба азми шикор берун рафт, то ба
пояи кӯҳе расид. Шоҳ хоҳиши кабоб хӯрдан намуд. Ѓуломон кабоб ҳозир карданд. Шоҳ
кабобро хӯрд ва ташнагӣ бар ӯ ѓалаба кард.
Сипас шоҳ об талабид, об набуд. Бархоста танҳо савор гашт ва рӯ ба саҳро меомад, то ки
ба домани кӯҳе расид. Зери кӯҳ сабзазор ва чашмаи обе дид. Ба канори чашма омад ва дид,
ки оби чашма ранги заъфаронӣ дорад. Аз касрати оташ (ташнагӣ) ҷомро пур кард, ки
биошомад. Боз боли худро ба ҷом зад, об рехт … Шоҳ хашмгин шуд, бозро ба замин зад. Боз
фавран ҷон дод. Подшоҳ пушаймон шуду ба худ гуфт: «Биравам бар сари ин чашма,
бубинам, ки оби чашма чаро зард буд?» Андаке болотар рафт, аждаҳое дид, ки болои чашма
истода об мехӯрад. Шоҳ тарсид, аждаҳо бӯи нафаси одамизодро шунида, нафас қуллоб кард,
ки шоҳро фурӯ барад. Шоҳ фирор кард … Қадре роҳ рафта хаста шуд, аз асп пиёда гашта ба
гӯшае нишаст, то лашкариёнаш расиданду шоҳро бар маркаб савор намуда, ҳаракат
намуданд. Шоҳ аз куштани боз малул буд, ки пушаймонӣ суд надошт.
(Аз «Чиҳил тӯтӣ»)
30
Љамъ 50 хол
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Боби 2. Усулњои инкишофи малакањои навиштан
Машѓулияти 1. Маќсад ва вазифањои навиштан
Маќсади таълим:
Иштирокчиён:
- маќсад ва вазифањои навиштанро дар таълими фанни забон ва адабиёти тољик
шарњ дињанд.
Қадами 1. Ангезиши зеҳн.
Масъала: Байти Масъуди Саъди Салмонро хонед ва шарҳ диҳед.
Навиштан зи гуфтан муҳимтар шинос,
Ба гоҳи навиштан ба ҷо ор ҳуш!
Саволҳо:
Чаро навиштан аз гуфтан муҳимтар аст?
Кадом корҳои хаттиро маъмулан дар дарс истифода мебаред?
Ҳангоми иҷрои корҳои хаттӣ чӣ мушкилӣ мекашед?
Қадами 2. Кори дунафарӣ.
Масъала: Ба баёнҳои мазкур ишораҳоро (+ дуруст, – нодуруст) гузоред. Натиҷаи
ҷадвалро бо аҳли синф муҳокима кунед.
т/
р
1.
2.
3.

Нутқи хаттӣ имконият намедиҳад, ки хонанда фикрашро ифода кунад.
Нутқи хаттӣ барои нигориши услуб аст.
Нутқи хаттӣ малакаи далеловариро тақвият намедиҳад.

4.
5.

Нутқи хаттӣ мушоҳидакориро инкишоф медиҳад.
Нутқи хаттӣ малакаи хониши бошууронаро заиф мегардонад.

6.

Барои мустаҳкам кардани малакаи хондан шароити хуб фароҳам
меорад.
Нутқи хаттӣ боиси тавлиди андешаи нав, фикри тоза шуда метавонад.
Бе навиштан ҳам шахс босавод шуда метавонад.

7.
8.

Баён

Ишора

Қадами 3. Кор дар гурӯҳҳо.
Масъала: Як навъи кори хаттиро интихоб карда, мақсадҳои таълимӣ ва қадамҳои
иҷрои онҳоро шарҳ диҳед.
Кори хаттӣ
Шарҳи мақсади он
Қадамҳо
Диктант
Нақли хаттӣ
Иншо
Реферат
Эссе
Қадами 4. Муаррифӣ ва таҳлили натиҷаи кор дар гурӯҳҳо.
Қадами 5. Арзёбӣ ва ҷамъбасти машѓулият.
Саволҳо:
1. Ҳангоми ба роҳ мондани корҳои хаттӣ шумо ва хонандагон ба кадом мушкилот дучор
мешавед?
2. Оё таҳлили навъҳои корҳои хаттӣ (диктант, нақли хаттӣ, иншо, реферат ва эссе) барои
такмили ихтисоси шумо заруранд?
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Машѓулияти 2. Диктант ва навъњои он
Маќсади таълим:
Иштирокчиён:
- навъњои диктантро шарњ медињанд ва истифода мебаранд.
Қадами 1. Муаррифӣ ва муҳокимаи мақсадҳои таълим.
Қадами 2. Ангезиши зеҳн.
Савол: Кадом навъи диктантро дар дарси забони тоҷикӣ истифода мебаред?
Қадами 3. Кори дунафарӣ.
Масъала: Хонед ва мафҳумҳоро бо шарҳо мувофиқ гузоред.
1. Диктанти таъкидӣ
2. Диктанти эҷодӣ
а
Хонандагон бо супориши
3. Диктанти интихобӣ
муаллим матни машќеро, ки ў пешакї аз
4. Диктанти биноӣ
китоби дарсї интихоб кардааст, бо
5. Диктанти дунафара
диќќат мутолиа намуда, китобро
мепўшанду њангоми айни њамин матнро
б
Аз хонанда навиштани тамоми
дикта кардани муаллим менависанду боз
матн талаб карда намешавад.
китобњоро кушода, матни навиштаи
Хонандагон аз матни дикташаванда
худро бо матни китоби дарсї муќоиса
танњо калима, ибора ва ё љумлаеро
мекунанд.
менависанд, ки дорои орфограммањои
дар соати охир ё чанд ваќт пеш
омўхташуда бошанд. Чунончи, аз
в
Аз матни диктант њар як љумла
калимањои дикташаванда навиштани
ќироат
ва дарњол аз он орфограммањо,
танњо калимањое, ки овози у ё ў
яъне
калимањои
тарзи навишташон ё худ
доранд.
имлояшон барои хонандагон душвор
шарњ дода ва ё таъкид карда мешавад.
Масалан, муаллим, муваффаќият, диќќат
г
барин калимањо бошанд, муаллим таъкид
Муаллим якчанд калима ва
мекунад, ки дар таркиби калимаи
таркибњоро тарзе интихоб менамояд, ки
муаллим дар як љо ду њарфи л навишта
онњоро њангоми иншо кардан доир ба
мешавад.
як мавзўъ истифода бурдан мумкин
бошад. Масалан, дар тахтаи синф
бањор, гулњои рангоранг, њавои форам,
парасту, булбулон, садои дилчасп, бўйи
муаттар барин ифодањоро навишта, ба
Матн ба ду ќисм људо карда мешавад.
шогирдон супориш медињад, ки дар
Ќисми аввал ба хонандаи А ва ќисми
мавзўи «Бањор» наќли хурде нависанд,
дигар ба хонандаи Б дода мешавад.
ки иборат аз 5-6 љумла бошад.
Хонандаи А ќисми матни дар даст
ѓ
доштаашро мехонад ва хонандаи Б
Қадами 4. Муҳокимаи умумӣ.
менависад. Сипас хонандаи Б ќисми
Саволҳо:
матни худро мехонад ва хонандаи А онро
- Диктант кадом малакаҳои
менависад. Хонандаи А ва Б навиштаи
хонандагонро вусъат мебахшад?
якдигарро месанљанд.
- Кадом навъи диктант самараи
бештар дорад? Чаро?
- Ба фикратон хонандагон дар навиштани кадом навъи диктант мушкилӣ мекашанд?
Чӣ боад кард?
- Диктантро чӣ тавр арзёбӣ мекунед? Чӣ таѓйирот ба усули арзёбии диктант бояд
ворид кард? Чаро?
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Қадами 5. Кори дунафарӣ.
Масъала: Як навъи диктантро интихоб намоед. Аз шарикатон диктант гиред. Онро
санҷида арзёбӣ кунед. Оид ба ин раванд фикратонро ба аҳли синф иброз доред.
Қадами 6. Кори гурӯҳӣ.
Масъала: Ба навъҳои зерини диктант шарҳ оред:
- Диктанти озод;
- Диктанти эзоҳӣ;
- Диктанти луѓат;
- Диктанти «худамро месанҷам».
Қадами 7. Муаррифӣ ва таҳлили натиҷаи кор дар гурӯҳҳо.
Қадами 8. Арзёбӣ. Ба худ баҳо додан.
Масъала: Ҷадвали зеринро пур кунед.
Масъала/Савол

Ҳа

Не

Агар не бошад, чӣ бояд
кард?

Оё ман навъҳои диктантро шарҳ дода
метавонам?
Оё дар дарсҳои худ ин навъҳои
диктантро истифода мебарам?
Ҳангоми истифодаи навъи зерини диктант шояд мушкилӣ кашам:
______________________________ ______________________________
Онро чунин ҳал мекунам:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Қадами 9. Ҷамъбаст ва арзёбии машѓулият.
Масъала: Дар асоси намунаҳои овардашуда машѓулиятро арзёбӣ кунед. Варақаҳоро
ба тренер супоред.

Се лањзае, ки ба
ман маъќул шуд
________________
________________
________________
________________

Се лањзае, ки ба
ман маъќул нашуд
________________
________________
________________
________________

Се чизе, ки
омўхтан мехостам
________________
________________
________________
________________
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Машѓулияти 3. Тарзи навиштани наќли хаттї ва арзёбии он
Маќсади таълим:
Иштирокчиён:
- навъњои наќли хаттиро шарњ дода, ба њар як навъ матни мувофиќ интихоб карда
метавонанд.
Қадами 1. Ангезиши зеҳн.
Саволҳо: Дар давоми соли хониш дар як синф чанд нақли хаттӣ мегиред?
Хонандагони шумо ҳангоми навиштани нақли хаттӣ чӣ мушкилӣ мекашанд?
Шумо навиштани нақли хатиро чӣ тарз ба роҳ мемонед ва онро арзёбӣ мекунед?
Қадами 2. Кори дунафарӣ.
Масъала: Матнро хонед ва гӯед, ки он ба навиштани кадом навъи нақли хаттӣ
мувофиқ аст. Чаро?
(а) ҳикоягӣ

(б) тасвирӣ

(г) таҳлилӣ

Деҳа
Ман ҳамроҳи бобоям ба деҳа меравам. Бобоям пиранд, ман ҳоло бачаам. Бо
вуҷуди ин сӯҳбати мо қӯр мегирад.
Баъди як соли ба шаҳр кӯчиданамон дадаам ба ҷанг рафтанд. Чор сол дар ҷанг
буданд. Дар давоми ин солу моҳҳо рӯзе набуд, ки ман деҳаамонро ба ёд наоварда
бошам. Аз боѓҳои мевазору сою чашмасорон, аз рамаҳои бузу гӯсфанду чарогоҳҳои
сабзу гулпӯши он, аз одамони дилкушодаву ҳимматбаланд ва хушҳолаш бо
муболиѓаҳои зиёд ба ҷӯраҳои шаҳриам ҳикоя мекардам. Ман деҳаамонро пазмон
будам. Модарам мегуфтанд, ки дадаат аз ҷанг оянд, мо боз ба деҳа кӯчида меравем.
Дадаам дар хаташон ҳамин хел навиштаанд. Дар ҷанг деҳаамонро хоб медидаанд,
оби чашмаро хоб медидаанд. Боз бӯи хирмани навкӯфтаи гандум ба димоѓашон
мерасидааст. Зиндаву саломат аз ҷанг оянд, аввал ба деҳа рафта, ду кафашонро пур
карда, аз чашма об мехӯрдаанд.
Оқибат он рӯз расид: падарам аз ҷанг рост ба деҳа омаданду бобоямро
фиристоданд, ки аз шаҳр моро кӯчонда баранд. Ана, ҳоло ману бобоям ба деҳа
равонем.
Дашти ҳамвору якранг ва бедолу дарахт ақиб монд. Мо ба домани кӯҳҳо
расидем ва якбора ба дараи кӯҳ, ки шавшуви оби сойчае хамӯшии онро халадор
мекард, даромадем. Дар ду тарафи роҳ кӯҳҳои баланд ва шаху зовҳо соя андохта
буданд. Паррандагони бешумори ин ҷо, ки чириқ – чириқ, чув- чув садо
мебароварданд, аз чӣ сабаб бошад, ба ман бегона намуданд. Гунҷишкакони сабзу
нилобӣ, сурху зард дучор мешуданд, ки ман номашонро намедонистам. Онҳо чӯҷаи
парида наметавонистагӣ барин аз як шох ба шохи дигар ҷаҳида, маро фирефтан
мехостанд.
Аз афти кор, паррандагон ҳам ба мисли мо – бачаҳо баҳорро бесаброна
интизорӣ мекашанд. Баҳор наомада, онҳо парида меоянду хомӯшии зимистон
меравад. Умуман, агар ба хониши парандагон бодиққат гӯш кунед, мефаҳмед, ки
онҳо ба сари худ , беҳуда чаҳ- чаҳ намезананд. Ана, гӯш кунед, яке бо дигаре
ҳамовозӣ мекунад, дар ҷавоби фарёди яке дигаре садо медиҳад. Ҳо, ана , дар он ҷо
ҷамъ шуда, бо ҳам баҳсу хархаша мекунанд. Баъзан , аввал ду тан ором нишаста,
сӯҳбат мекунанду баъд ба манша мегузаранд.
Гоҳо дар осмон калхоте пайдо шуда, ором чарх мезанад. Ба синфи пурѓулѓула
гӯё муаллим даромада бошад, паррандагони атроф якбора хомӯш мешаванд.
Баҳром Фирӯз
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Қадами 3. Хониши «Хазинаи маърифат»
Масъала: «Хазинаи маърифат»-ро хонед ва хусусиятҳои хоси ҳар як навъ нақли
хаттиро дар чадвали зерин нависед. Бори дигар гӯед, ки матни боло ба кадом навъи
нақли хаттӣ мувофиқ аст.
Нақли хаттии ҳикоягӣ

Нақли хаттии тасвирӣ

Нақли хаттии таҳлилӣ

Қадами 4. Муҳокимаи умумӣ.
Саволҳо:
Нақли хаттӣ кадом малакаҳои хонандагонро инкишоф медиҳад?
Кадом навъи нақли хаттӣ самаранок аст? Чаро?
Қадами 5. Кор дар гурӯҳҳо.
Масъала: Ҳар як марҳилаи навитани нақли хаттиро таҳлил карда, фаъолияти омӯзгор
ва хонандаро муайян кунед. Кори худро ба аҳли синф муаррифӣ намоед.
Марҳила

Фаъолияти омӯзгор

Фаъолияти
хонанада

Ҳангоми интихоби матн ва муайян намудани навъи
нақли хаттӣ
Хондани матн
Пеш аз навиштани нақли хаттӣ
Ҳангоми навиштани нақли хаттӣ
Арзёбии нақли хаттӣ (ташаккулдҳанда)

Қадами 6. Таҳлилу муҳокима.
Саволҳо:
Ҳангоми арзёбии кори хонандагон ба кадом самт бояд бештар аҳамият дод? Чаро?
Навиштани тавсияҳо ба нақли хатии хонандагон чӣ зарурат дорад?
Қадами 7. Арзёбӣ. Ба худ баҳо додан
Саволҳо:
- Ба шумо дар машѓулияти имрӯза чӣ бештар маъқул афтод? Чаро?
- Ба фикри шумо ҳангоми татбиқи навъҳои нақли хаттӣ чӣ мушкилӣ мекашед?
- Боз кадом малумот оид ба навиштани нақли хаттӣ ба шумо зарур аст?
- Оё ба дигарон дониши дар машѓулияти имрӯза гирифтаатонро муаррифӣ карда
метавонед? Чӣ тарз?
Хазинаи маърифат
Нақли хаттӣ навъи кори хаттиест, ки байни диктант ва иншо мақом
гирифтааст. Нақли хаттӣ қабул, дарк, пешниҳоди мӯҳтавои матн ва хусусиятҳои
адабию услубии он мебошад. Вобаста ба хусусияти матн якчанд навъи нақли хаттӣ
маъмул аст: (1) ҳикоягӣ, (2) тасвирӣ, (3) таҳлилӣ.
Одатан як матн метавонад чанд хусусият дошта бошад. Аз ҷумла, матни ҳикоя
унсурҳои тасвир ва матни тасвирӣ хусусиятҳои таҳлилро дошта метавонад ва ё ҳар се
хусусият дар як матн метавонад пешниҳод шавад. Аз ин лиҳоз ,ҳангоми интихоби
матн омӯзгор бояд ба хусусиятҳои он диққати махсус дода, ба яке аз навъҳои нақли
хаттӣ мутобиқ будани онро муайян кунад, зеро ҳар як навъи нақли хаттӣ дар навбати
худ хусусиятҳои хос дорад.
Нақли хаттии ҳикоягӣ
Ин навъи нақли хаттӣ сода аст. Дар он сухан оид ба ҳодисаҳо, зиндагиномаи
одамон, сифати ягон фаъолият меравад. Асосан дар ин навъи нақли хаттӣ матнҳои
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ҳикоя ва ахбротӣ истифода мешаванд. Маҳаки асосии ин навъи нақли хаттӣ ахбор
оид ба ивазшавии ҳодисаҳо мебошад. Баъд аз интихоби матн онро ба хонандагон
хонда, ба саволҳои зерин ҷавоб додан тавсия мешавад.
1. Ахбори зарурии ҳар як қисми матн/ҳикоя, ки бе тасвири он қисматҳои дигар
ҳикоя нофаҳмо мегарданд, кадом аст?
2. Кадом кисмҳои/унсурҳои ҳодисаҳо барои таҳлили ҳодиса ва шарҳи мақсади
асосӣ заруранд ва кадом қисмҳоро метавон мадди назар кард? Барои чӣ?
3. Фикри дар ҳар қисмати матн овардашударо чӣ тавр мӯҷаз/кӯтоҳ баён кардан
мумкин аст?
4. Муносибати муаллиф ба симоҳои матн чӣ гуна аст?
5. Кадоме аз симоҳоро қаҳрамони асосии матн гуфтан мумкин аст? Ин қаҳрамон
ба маънии асосии матн чӣ муносибат дорад?
Нақли хаттии ҳикоягӣ фикрҳои хонандагонро ба тартиб медарорад, онҳоро ба
пешниҳоди пайиҳами ҳодисаву воқеаҳо водор менамояд, ба инкишофи малакаи
муайян намудани сабаби пайдоиши ҳодиса, ҷудо кардани ахбори асосӣ аз
дуюмдараҷа, тасвири композитсия ва ақидаи асар мусоидат мекунад.
Ҳатоҳои маъмулии хонандагон дар интихоби феъл, шахсу шумора ва замони
он зоҳир мегардад. Чуноне, ки маълум аст, дар матнҳои ҳикоя амалҳо якхела зиёд
такрор мешаванд. Муаллиф такрори амалҳоро бо муродифҳои гуногуни баён
мекунад, аммо хонандагон ҳангоми навиштани нақли хаттӣ ба ин аҳамият
намедиҳанд ва як феъл чандин маротиба, ҳатто дар як ҷумлаи мураккаб такрор
мешавад. Нутқи айнан ва мазмунан нақшуда низ ба хонандаго мушкилот пеш
меорад. Бо мақсади кам кардани шумораи хатоҳои маъмулӣ тавсия мешавад, ки
якчанд намунаи чунин ѓалатҳо пеш аз навиштани нақли хаттӣ бо хонандагон таҳлил
гарданд.
Нақли хаттии тасвирӣ
Ин навъи нақли хаттӣ нисбат ба дигар навъҳо мушкилтар аст. Нақли хаттии
тасвирӣ иншои сифату хусусиятҳои пурраи ашё, ҳодиса, симои зоҳирии инсон ва
ѓайраро фаро мегирад. Дар таълифи чунин нақли хаттӣ ба эътибор гирифтани ҳамаи
унсурҳои тасвир, ки маънои умумии матнро пурра мекунанд, шарт аст. Масалан,
ҳангоми мутолиаи саҳифаҳои повести «Марги судхӯр» -и С. Айнӣ, ки дар онҳо сару
либоси Қориишкамба инъикос мегардад, зиндагии хасисонаи ӯро тасвир мекунем ва
ҳамзамон чунин ашхосро пеши назар меорем. Ё ҳангоми мутолиаи романи
«Фирдавсӣ»-и Сотим Улуѓзода ҳаёти пурмашаққати олимону шоирони он давра ва
мардуми оддиро бе тасвири сифату хусусиятҳои зоҳириву ботинии симоҳо тасаввур
кардан ѓайриимкон аст. Ё тасвири зебоиҳои дараи Варзоб, обҳои шаффофу кӯҳҳои
сарбафалаккашидаи он бе истифодаи услуби хосаи тасвири манзара ѓайриимкон аст.
Аз ин лиҳоз, агар мақсад навиштани нақли хаттии тасвирӣ бошад, омӯзгор бояд
матнҳоеро интихоб намояд, ки унсурҳои тасвири он зиёдтар бошанд. Мавзӯъҳои
зерин ба ин навъи нақли хаттӣ хосанд: «Душанбе шаҳри сулҳ», «Тоҷикистон – макони
обҳои шаффоф», «Фаслҳои сол», «Ҳайвоноти нодири Тоҷикистон» ва амсоли онҳо.
Аз мадди назар дур накардани унсурҳои хурди тасвир (сифат, хусусият)
вазифаи асосии хонанда ҳангоми навиштани нақли хаттии тасвирӣ мебошад.
Баъд аз мутолиаи матн аз хонандагон хоҳиш карда мешавад, ки ба саволҳои
(намунавии) зерин ҷавоб диҳанд:
1.
2.
3.
4.

Кадом унсурҳо (қисмҳо)-и ашё тасвир ва интихоб шудаанд? Чаро?
Кадом сифатҳо (хусусиятҳо)-и унсурҳои ашё (шахс) дар матн тасвир шудаанд?
Ин хусусиятҳо (сифатҳо) чӣ гуна гурӯҳбандӣ шудаанд?
Кадом воситаҳои тасвири бадеӣ истифода шуданд?
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Ҳангоми ба саволҳои боло ҷавоб гуфтан, хонандагон ба навиштани нақли
хаттӣ омода мешаванд. Барои дар хотир нигоҳ доштани ҳамаи хусусиятҳо (сифатҳо)и дар матн тасвиршуда усули «Кластер» мувофиқ аст. Кластер усули гирдоварии
андешаҳои хонандагон доир ба ягон мавзӯъ, мафҳум буда, дар шаклҳои гуногун
тасвир меёбад.
Дар навиштани нақли хаттии тасвирӣ пас аз хондани матн хонандагон
сифатҳо (хусусиятҳо)-и ашё (инсон, табиат, бино)-ро ба хотир оварда, онҳоро бо ҳам
алоқаманд мекунанд. Ин имкон медиҳад, ки хонандагон ҳамаи ахбороти аз матн
гирфтаашонро дар як ҷо гирд оварда, ҳангоми навиштани нақли хаттӣ аз он
истифода баранд. Маънои кластер «хӯша», «шохча» аст.
Усули «Кластер»-ро чӣ тавр истифода бурдан мумкин аст?
Қадамҳо:
1) Дар маркази лавҳи синф (ё варақи сафед) давра кашед;
2) Дар дохили давра мавзӯъ, мафҳум ва ё калимаи асосиро нависед;
3) Оид ба сифату хусусиятҳои ашё, мавзӯъ, мафҳум ва ё калимаи асосии
овардашуда ба хонандагон савол диҳед;
4) Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки сифату хусусиятҳои ашё, мавзӯъ, мафҳум ва ё
калимаи асосиро нависанд;
5) Хонандагон байни унсурҳои ашё, мафҳум ё калимаи асосӣ алоқаи мувофиқро
барқарор намуда, онро ишора мекунанд.
Масалан, кластер барои навиштани нақли хаттӣ дар мавзӯи «Ҷашнҳои миллӣ» чунин
буда метавонад:
Оташафрўз
ї

Љашни
њосил
Мењрубон
ї

Ѓалабаи
Фаридун бар
Зањњок

Хурсандї

МЕЊРГОН

50
шабонарўз
то Наврўз

САДА

ЉАШНЊО
И
МИЛЛЇ

Суманак

Гулгардонї

НАВРЎЗ

Бозињо
и
варзиш
ї
Аловпарак

Дастархони
наврўзї:
њафт шин

Раќсу суруд

Ин усул ба хонандагон имконият медиҳад, ки тамоми сифату хусусият ва
унсурҳои тасвири матнро дарҷ кунанд.

Нақли хаттии таҳлилӣ
24

Хонандагон ҳангоми навиштани ин навъи нақли хаттӣ мушкилӣ мекашанд,
зеро он малакаи таҳлил кардан ва хулоса бароварданро талаб мекунад. Хонандагон
ҳангоми навиштани ин навъи нақли хаттӣ на танҳо ба саволи «Кадом ҳодиса ва дар
куҷо ба вуқӯъ пайвастани он?», ҷавоб мегӯянд, балки «Барои чӣ чунин ҳодиса рух
дод?», «Сабаби ба вуқӯъ пайвастани воқеа чист?» ва амсоли ҷавоб мегардонад.
Омӯзгор ҳангоми интихоби матн барои навиштани нақли хаттии таҳлилӣ бояд ба
проблеманокии мавзӯи матн аҳамият диҳад. Достонҳо, романҳои лирикӣ, драма,
ҳодисаҳои таърихӣ ҳамчун матн барои навиштани чунин нақли хаттӣ мутобиқанд.
Ҳангоми навиштани нақли хаттии таҳлилӣ якчанд вазифаҳо бояд ба анҷом расонида
шаванд:
1.
2.
3.
4.
5.

муайян кардани ҳамаи қисмҳои таҳлилии матнро;
муайян намудани мақсади асосии гуфтаҳои муаллиф;
пешниҳоди фикру ақидаҳо тавассути омилҳои қавӣ;
интихоби воситаҳои тасвири бадеӣ;
пешниҳоди таҳлилу хулосаҳои худ дар асоси ахбори дар матн додашуда.

Нақли хаттии таҳлилӣ ба инкишофи фикронии мантиқии хонандагон, малакаи
ҷустани сабабу натиҷа, тасдиқи ақидаи худ ва муайян намудани мақсади асосии матн
мусоидат мекунад. Дар ин навъи нақли хаттӣ хонанда ҳамчун мунаққиди адабӣ низ
фаъолият мекунад. Ӯ имконият пайдо мекунад, ки ақидаи худро оид ба ҳодисаҳои
матн иброз дошта, мавқеи муаллифро таҳлил кунад.
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Машѓулияти 4. Тарзи навиштани иншо ва арзёбии он
Маќсади таълим:
Иштирокчиён: тарзи навиштани иншо ва ќисматњои онро тањлил менамоянд.
Қадами 1. Ангезиши зеҳн.
Саволҳо: Дар давоми соли хониш дар як синф чанд маротиба иншо мегиред?
Хонандагони шумо ҳангоми навиштани иншо чӣ мушкилӣ мекашанд?
Шумо навиштани иншоро чӣ тарз ба роҳ мемонед ва онро арзёбӣ мекунед?
Қадами 2. Кори дунафарӣ.
Масъала: Ҷадвали зеринро пурра созед. Гӯед, ки кадом қисми иншо чиро бояд дар
бар гирад? Намунаҳо оред.
Иншо дар мавзӯи «Табиати муфтхӯронаи Қориишкамба»
(Дар асоси повести Садриддин Айнӣ «Марги судхӯр»)
Композитсияи иншо

Ном гузоред

Чиро тасвир/таҳлил
карданиед?
(кӯтоҳ баён намоед)

1 Муқаддима
2 Қисми асосӣ
3 Хулоса
Қадами 3. Кори гурӯҳӣ.
Масъала: Чорнафара маслиҳат карда, аз ду ҷадвали дар қадами 2 таҳиякардаатон як
ҷадвали нав созед. Онро ба аҳли синф муаррифӣ намоед.
Қадами 4. Арзёбӣ. Ба ҳамдигар баҳо додан.
Масъала: Матни «Хазинаи маърифат»-ро хонед, корҳои гурӯҳҳоро арзёбӣ намоед. Аз
саволҳои зерин истифода баред:
- Оё номи қисмҳои иншо ба мавзӯъ ва меъёри дар «Хазинаи маърифат» овардашуда
мувофиқанд? Чӣ тавсия медиҳед?
- Оё шарҳи сутуни сеюми ҷадвал ба мақсади қисми иншо мувофиқанд? Чӣ тавсия
медиҳед?
Қадами 5. Кори дунафарӣ. Таҳлил
Масъала: Мақсади ҳар як марҳилаи таълифи иншоро шарҳ диҳед.
Марҳила
Шарҳ/мақсад
1. Муайян кардани мавзӯъ
2. Хондани асар ва адабиёти зарурӣ оид ба мавзӯъ
3. Таҳияи нақшаи иншо
4. Навиштани дастхати аввал (сиёҳнавис)
5. Таҳлил ва арзёбии дастхати аввал: навиштани тавсия ва
тақриз
6. Ворид кардани тавсияҳо ва таҳрири иншо
7. Гузоштани баҳои ҷамъбастӣ
Қадами 6. Кори амалӣ.
Масъала: Намунаи иншоҳои дар замима овардашударо таҳлил карда, ба муаллифон
тавсия нависед.
Қадами 7. Арзёбии машѓулият.
Саволҳо: Ба шумо дар машѓулияти имрӯза чӣ бештар маъқул афтод? Чаро?
- Боз кадом маълумот оид ба навиштани иншо ба шумо зарур аст?
- Оё ба дигарон дониши дар машѓулияти имрӯза гирифтаатонро муаррифӣ карда
метавонед? Чӣ тарз?
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Хазинаи маърифат
Асоси иншои хуб нақшаи он аст. Аз ин лиҳоз, омӯзгор бояд тарзи
банақшагирии иншоро ба хонандагон омӯзонад. Хонанда дар ҳолате иншои хуб
навишта метавонад, ки иншоро хуб ба нақша гирад,.
Таҳияи нақшаи иншо маънои онро ба қисмҳо ҷудо карданро дорад. Яъне
муайян намудани самтҳои асосии тарҳи иншо ва тақвияти ақидаи худ. Ҳар як қисм
дар навбати худ ба матнҳои хурд, ки аз як ва ё якчанд сархат иборат аст, табдил ёфта,
ба яке аз самтҳои нақшаи иншо мувофиқат мекунад. Бояд бовар ҳосил кард, ки ҳамаи
қисмҳо маънои умумии иншоро тақвият дода ,онро пурра кушоянд.
Қисмҳои нақшаи иншоро тавассути ибораҳо номгузорӣ кардан мумкин аст.
Калимаҳои алоҳида ҳамчун номи боб ва параграф маънои онро пурра кушода
наметавонад. Ҷумлаҳои мураккаб низ ҳамчун номи боб тавсия дода намешавад,
ҳарчанд онҳо маънои томро таъмин кунанд, ҳам ҳамчун номи боб мувофиқ нестанд.
Ибора барои номгузории боб ва қисматҳои нақшаи иншо мувофиқанд. Онҳо ахбори
пӯшидаро дар худ нигоҳ медоранд ва хонандаро барои хондан ва дарки ақидаи
муаллиф даъват мекунанд.
Дар шакли савол таҳия кардани қисмҳои нақша низ хуб аст, хонандагон
ҳангоми навиштан ба савол ҷавоб ҷуста иншоро таҳия мекунанд. Бояд дар хотир
дошт, ки нақша тарҳи иншо аст. Нақша оид ба қисмҳои гуногуни иншо маълумот
бояд диҳад. Иншоро аз рӯйи нақша арзёбӣ кардан мумкин аст.
Иншо аз се қисм иборат аст:
1. Муқаддима
2. Қисми асосӣ (бо зерқисматҳо)
3. Хулоса
Набудани яке аз қисмҳои иншо ҳамчун ѓалат ҳисоб шуда, ҳангоми гузоштани
баҳо ба назар гирифта мешавад. Композитсияи иншо бояд дуруст матраҳ гардад. Ҳар
як фикри асосии иншо дар асоси матни асари бадеӣ бояд пурра таҳлил ва баррасӣ
шаванд. Барои ба даст овардани натиҷаҳои хуб шумо метавонед як ҳафта пеш аз
навиштани иншо мавзӯи онро ба хонандагон пешниҳод кунед. Ба онҳо номгӯи
адабиётро барои мутолиа низ пешниҳод кунед. Инчунин оид ба мавзӯи иншо дар
дарс мубоҳиса ташкил намоед.
Калимаҳои муқаддима, қисми асосӣ ва хулоса ҳамчун номи қисмҳои нақшаи
иншо истифода намешаванд.
Муқаддима мақсади асосии иншоро муайян карда, моҳияти тамоми корро
дарҷ карда, ба дарки масъалаи таҳлилшаванда водор менамояд.
Ин қисмати кор чунин унсурҳоро дар бар гирифта метавонад:
- ҷавоб ба саволҳо вобаста ба мавзӯъ;
- андешаи хонанда, агар мавзӯи иншо инро талаб кунад (масалан, ақидаи шумо оид
ба рафтори Судоба ва амсоли он)
- маълумот оид ба зиндагиномаи муаллифи асар, марҳилаи таърихӣ, дар ҳолате ки
агар ин маълумот ба таҳлили минбаъдаи матн аҳамият дошта бошад;
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- шарҳи мафҳумҳои адабӣ, агар дар ном мавзӯъ ин дарҷ шуда бошад (масалан,
эҷодиёти А. Фирдавсӣ, таҳлили симои Рустам аз достони «Рустам ва Сӯҳроб»)
Дар қисми асосӣ таҳлили асари бадеӣ (дар асоси мавзӯи пешниҳодшуда),
ақидаи асосии иншо ва масъалаҳои ба он марбут баррасӣ мегарданд.
Хонандагонро таъкид бояд кард, ки ҳангоми навиштани ин қисмати иншо аз
нақли дубораи асар ва пешниҳоди маълумоте, ки ба мавзӯъ мувофиқат намекунад
худдорӣ намоянд.
Дар ин қисмати кор дониши хонандагон оид ба асари бадеӣ, маҳорати
мантиқан ва услубан дуруст пешниҳод кардани фикр санҷида мешавад.
Дар қисми хулоса натиҷагирӣ, ҷамъбаст ва арзёбии мавзӯи баррасишаванда
оварда мешавад. Хулоса бояд кӯтоҳ ва ба қисматҳои дигари иншо мувофиқ бошад.
Дар ин қисмати кор муносибати шахсии хонанда нисбат ба асар ва симову
масъалаҳои он баррасӣ бояд шавад. Он бояд дуруст ва бе арзёбии зиёд пешниҳод
шавад.
Масалан, нақшаи иншо чунин бурда метавонад:
Иншо.Мавзӯъ: «Табиати муфтхӯронаи Қориишкамба»
(Дар асоси повести С.Айни «Марги судхӯр)
Нақша
1.Гар бар сари нафси худ амирӣ, мардӣ (муқаддима)
2.Таҳлили симои Қорӣ Исмат (қисми асосӣ)
2.1.Сариштакорӣ ё хасисӣ?
2.2.Зулми судхӯрон бар аҳли заҳмат
3.Нафси бад – балои ҷон (хулоса)
Арзёбии иншо.
Ҳар як чиз дар асоси меъёрҳои муайян арзёбӣ карда мешаванд. Иншо низ
меъёрҳои хоси арзёбӣ дорад. Як намунаи меъёрҳои арёбии иншоро дар ҷадвали зерин
пешниҳод мекунем.
Меъёр
Сохтор:

Миёна

Хуб

Аъло
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Машѓулияти 5. Эссе њамчун жанри иншо
Маќсади таълим:
Иштирокчиён: тарзи навиштани эссе ва хусусиятњои онро тањлил менамоянд.
Лаҳзаи дарси намоишӣ
Қадами 1. Ангезиши зеҳн.
Масъала: Номи мавзӯъ, масъала ё проблемаеро гӯед, ки ба он шавқу раѓбати бештар
доред.
Футболбозии
мардони
барўманд

Дониш –
рўшании аќл

Духтарњо бояд
маълумоти олї
дошта бошанд

Гулњо
зиндагии
маро зеботар
мегардонанд

Қадами 2. Навиштани эссе
Масъала: Оид ба мавзӯи пешниҳодкардаатон дар ҳаҷми на камтар аз 300 калима эссе
нависед. Меъёрҳои зеринро ба эътибор гиред.
1. Услуби эҷод озод аст;
2. Танҳо ақидаи шахсии шумо пешниҳод карда шавад;
3. Қолаби муайян набошад;
4. Ақидаи ѓайриоддӣ, диққатҷалбкунанда пешниҳод ва таҳлил шаванд;
5. Аз ташбеҳ, муболиѓа, рамзҳо, тимсолҳо васеъ истифода шавад;
6. Суханони зебо, тасвирҳои пуробуранг истифода шаванд.
Қадами 3. Кори дунафарӣ.
Масъала: Эссеи худро ба шарикатон диҳед, то онро аз рӯйи меъёрҳои боло арзёбӣ
кунад. Шумо низ эссеи ӯро арзёбӣ кунед. Эссеи худро ба аҳли синф хонед.
Қадами 4. Муҳокимаи умумӣ.
Саволҳо: Ҳангоми навиштани эссе чӣ амалҳоро иҷро кардед?
Меъёрҳои навиштани эссе аз иншо анъанавӣ чӣ фарқ доранд?
Фарқи байни эссе ва иншоро гӯед.
Қадами 5. Таҳлил. Хониши матн.
Масъала: Матни «Хазинаи маърифат»-ро хонед ва эссеи худро арзёбӣ кунед? Оё
шумо дар ҳақиқат эссе навиштед ё иншои анъанавӣ?
Қадами 6. Кор дар гурӯҳҳо.
Масъала: Дар гурӯҳҳо проблемаҳое, ки ҳангоми ба роҳ мондани таълими эссе пайдо
мешаванд муайян карда, роҳи ҳалли онҳоро ёбед. Онро ба аҳли синф муаррифӣ
кунед.
Проблема

Роҳи ҳал

Қадами 7. Ҷамъбаст ва арзёбии машѓулият.
Масъала: Дар асоси намунаҳои овардашуда машѓулиятро арзёбӣ кунед. Варақаҳоро
ба тренер супоред.
Се лањзае, ки ба
ман маъќул шуд
________________
________________

Се лањзае, ки ба
ман маъќул нашуд
________________
________________

Се чизе, ки
омўхтан мехостам
________________
________________
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Хазинаи маърифат
Эссе ҳамчун як навъи иншо дар таълими забон маъмул гаштааст. Имрӯзҳо
хонандагони мо имконияти дар донишгоҳҳои хориҷи кишвар таҳсил карданро пайдо
карданд ва ҳамасола садҳо нафар донишҷӯён барои гирифтани маълумоти олии касбӣ ба
мамлакатҳои хориҷ сафар мекунанд. Донишгоҳҳои машҳури кишварҳои дигар низ дар
мамлакати мо филиалҳояшонро кушодаанд. Яке аз талаботи имтиҳоноти дохилшавии ин
донишгоҳҳо навиштани эссе аст. Аз ин лиҳоз, ба барномаи таълими забони тоҷикӣ ворид
сохтани эссе амри замон аст. Омӯзгорони мо, низ ба малакаи таълими эссе ниёз доранд.
Эссе на танҳо хоси таълими фанни забон ва адабиёт аст, балки дар таълими фанҳои
дигар, аз ҷумла таърих аз он самаранок истифода бурдан мумкин аст. Барои навиштани
эссеи хуб ба эътибор гирифтани як қатор қоидаҳо заруранд.
Эссе чист? Эссе аз калимаи фаронсавии еssai «кӯшиш, санҷиш, очерк» иқтибос
шудааст. Он асари насрии хурдҳаҷм буда, сохтори (композитсияи) озод дошта, ҳиссиёт ва
фаҳмиши шахсии муаллифро оид ба масъала ё проблема фаро мегирад. Дар эссе масъалаи
нав, ки тобиши фалсафӣ, таърихӣ, публистсистӣ, адабӣ-танқидӣ ва ё илмӣ-оммавӣ дорад
мавриди баррасӣ қарор меёбад.
Ҷиҳати фарқкунандаи эссе дар он аст, ки услуби эҷоди озод дорад, он оид ба ҳама гуна
мавзӯъ навишта мешавад. Яъне эссе фикру ақида ва назари шахс ба чизи шунида, хонда ва
дида аст.
Нақши асосиро дар эссе шахсияти худи муаллиф мебозад, ақидаи ӯ, ҳиссиёт ва
муносибати ӯ ба масъала ва ҳаёт. Ин маҳаки асосии таълифи эссе аст. Бояд дар хотир дошт,
ки новобаста ба озодии услуби эҷод навиштани эссе кори осон нест, зеро барои эссе ақидаи
ва назари ѓайриоддӣ (ба ҳодисаҳо, асарҳои анъанавӣ) кори басо душвор аст.
Услуби эссе бо чунин хусусиятҳо аз дигар жанрҳо фарқ мекунад:




образнокӣ
хушгуфторӣ
ѓайриооддӣ

Ҳангоми пешниҳоди тасаввуроти шахсӣ муаллифи эссе намунаҳои зиёд мешниҳод карда,
онҳоро таҳлил менамояд. Барои тасвири ақида ҳодисаҳо ва ақидаҳои гуногунро таҳлил ва
арзёбӣ мекунад.
Воситаҳои гуногуни услуби адабӣ ҳангоми таълифи эссе истифода мераванд. Аз ҷумла,
ташбеҳ, муболиѓа, рамзҳо, тимсол ва ѓайра.
Дар ҳолати пешниҳоди хулосаи ѓайриоддӣ, таѓйири ѓаричашмдошти ҳодисаву масъала ва
ақидаҳои шавқовар эссе боз ҳам пурѓановат мегрдад.
Хусусиятҳои жанри эссе
Эссе якчанд хусусият дорад, ки онҳоро ҳангоми таълиф ва арзёбии эссе истифода бурдан
мумкин аст. Аз ҷумла:
1. Номи эссе ба мавзӯъ вобастагии сахт надорад, ѓайр аз ифодаи мӯҳтавои эссе он
инчунин ақидаи муаллифро қисман ва ё умуман дарҷ мекунад.
2. Усули озоди таълифи эссе тобеи сюжети мантиқии дохилии матн аст, маънои асосии
эссе дар услуби фикрронии муаллим нуҳуфта аст. Дар ин ҳолат самтҳои гуногуни
масъала баррасӣ мегарданд.
3. Агар дар иншо анъанавӣ таҳлили асари бадеӣ бартарӣ дошта бошад, дар эссе мақоми
муаллифи эссе баландтар аст.
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Машѓулияти 6. Реферат њамчун воситаи арзёбии дониши хонандагон
Маќсади таълим:
Иштирокчиён: тарзи тањияи рефератро шарњ дода онро ба роњ монда метавонанд.
Қадами 1. Ангезиши зеҳн.
Саволҳо:
Азва
хонандагони
таҳсилоти
умумӣ таҳияи рефератро талаб кардан
ани эссе
хусусиятњоимактаби
онро тањлил
менамоянд.
зарур аст? Чаро?
Навиштани реферат ба хонандагон чӣ аҳамият дорад?
Дар таълими кадом фан тарзи таҳияи реферат бояд омӯзонда шавад? Чаро?
Қадами 2. Кори дунафарӣ.
Масъала: Марҳилаҳои таълифи рефератро ба тартиби муайян ҷо ба ҷо гузоред.

1.

Таҳрир ва сафеднавис кардани реферат.
Аз адабиётҳо овардани истиноду далелҳо.
Ба омӯзгор пешниҳод кардани реферат.
Оид ба мӯҳтавои реферат маърузаи 5-7-дақиқагӣ омода кардан.
Дар бораи мавзӯъ адабиёт ва маводи зарурӣ дастрас кардан. Таҳияи рӯйхати
адабиёти истифодашуда.
Муайян намудани вазифа ва масъала оид ба мавзӯъ ва роҳҳои ҳалли он.
Таҳияи нақшаи қисми асосии реферат.
Интихоби мавзӯъ.
Таълифи гунаи сиёҳнависи реферат.

Қадами 3. Хониши матн.
Масъала: Матни «Хазинаи маърифатро хонед ва тартиби марҳилаҳои таҳияи
рефератро санҷед. Сипас, ба ҳар як қисми реферат шарҳи кӯтоҳ нависед.
Қисм

Шарҳи кӯтоҳ

Сарварақ
Мундариҷа
Муқаддима
Қисми асосӣ
Хулоса
Рӯйхати адабиёт
Қадами 4. Таҳлил.
Саволҳо:
- Мақсади навиштани реферат чист? Кадом малакаҳои хонандагонро такмил медиҳад?
- Ҳангоми навиштани реферат кадом амалҳоро хонандагон бояд иҷро накунанд? Чаро?
Қадами 5. Кор дар гурӯҳҳо.
Масъала: Фаъолияти омӯзгор ва хонандаро дар ҳар як марҳилаи таълифи реферат муайян
кунед. Натиҷаи коратонро ба аҳли синф муаррифӣ намоед.
Фаъолияти муаллим
Фаъолияти хонанда
Марҳила
1. Интихоби мавзӯъ
Қадами 6. Арзёбӣ.
Масъала: Фаъолияти худро дар давоми машѓулияти имрӯза тавассути яке аз воситаҳои ба
худ баҳо додан арзёбӣ кунед.
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Реферат ҳамчун воситаи арзёбии дониши хонандагон
Имрӯзҳо аз хонандагони мактабҳои миёна таълифи реферат аз тарафи
омӯзгорони фанҳои гуногун талаб карда мешавад. Аммо таҳқиқоти хурде, ки мо
гузарондем, нишон дод, ки на барнома ва на китобҳои дарсии фанҳои таълимии
мухталифи мактаби миёнаи умумӣ ба хонандагон тарзи таҳияи рефератро
намеомӯзанд. Аз ин лиҳоз, ба қароре омадем, ки онро дар курсҳои такмили ихтисоси
омӯзгорони забон ва адабиёти тоҷик пешкаш карда, баррасӣ намоем.
Калимаи «реферат» аз калимаи лотинии referre пайдо шудааст, он маънои «маърӯза
кардан», «иттилоъ додан»-ро дорад. Ҳамчун мафҳум он маънои кори хаттии назариявие, ки
дар асоси ахбороти (фактҳои) маълум таҳияшударо дорад. Дар реферат мавзӯъ пурра ва ё
қисман таҳлилу баррасӣ мегардад. Он ҳамчун мақолаи илмиест, ки маълумоти оид ба мавзӯи
нашршудаи маълум дар шакли кӯтоҳ баён гаштаст. Аз ин лиҳоз таълифи реферат истифодаи
адабиёти марбутро талаб мекунад.
Бо кадом мақсад реферат таълиф мегардад? Омӯзгор барои он ба хонандагон таълифи
рефератро таъин мекунад, то онҳо ҳангоми таҳияи он оид ба мавзӯъ, масъала ва фан дониши
амиқ пайдо намуда, ба ин васила доираи фаҳмишашонро васеъ гардонанд. Мақсади дигар ин
кор бо маълумот (ахбор) аст, яъне ҷамъ овардани мавод (адабиёт) оид ба мавзӯъ, гурӯҳбандӣ,
муайян намудани ахбори асосӣ, пайиҳам ва ба тартиби мантиқи пешкаш намудани зарурати
мавзӯъ. Ҳангоми таълифи реферат хонандагон мавзӯъро амиқ таҳлил намуда, онро хуб азбар
мекунанд. Таҳияи реферат инчунин дар онҳо малакаи муташаккилӣ ва мақсадгузорӣ, ки ба
азхуд кардани ҳамаи фанҳо заруранд, ташаккул медиҳад.
Пеш аз навиштани реферат ба хонандагон қоидаи «се инкор»-ро бояд таъкид кард:
1. Реферат пурра аз китоб ва мақолаҳо кӯчонда намешавад. Реферат конспект нест.
2. Реферат дар асоси як адабиёт/сарчашма навишта намешавад.
3. Реферат шарҳи адабиёт буда наметавонад. Он оид ба китобҳо маълумот намедиҳад.
Реферат аз якчанд қисм иборат аст:
- сарварақ;
- мундариҷа;
- муқаддима;
- қисми асосӣ, ки аз бобҳо иборат аст;
- хулоса;
- рӯйхати адабиёти истифодашуда.
Муқаддима чунин унсурҳоро дар бар мегирад:
- барои чӣ чунин мавзӯъ интихоб шудааст? Он чӣ аҳамият дорад (муносибати шахс ба мавзӯъ,
масъала)? Моҳият он дар чист (муносибати ҷамъият ба масъала)? Он чӣ арзиши маданиву
илмӣ дорад?
- кадом сарчашма/адабиёт: таҳқиқот, китобҳои дарсӣ ва илмӣ, мақолаҳо истифода шудаанд
(Қолаб: «Маводи зерин дар таълифи реферати мазкур истифода шуданд»)?
- реферат аз кадом қисматҳо иборат аст ва шарҳи кӯтоҳи онҳо (Қолаб: Боби якум ба …
бахшида мешавад. Дар он сухан оид ба … меравад.).
Қисми асосӣ аз якчанд боб иборат аст, ки тавассути онҳо мавзӯъ ба тадриҷ матраҳ мегардад.
Ҳар як боб як самти муайяни мавзӯи асосиро баррасӣ мекунад. Ақидаҳои пешниҳодшуда ба
воситаи далелҳое, ки аз адабиёти оварда шудаанд тасдиқ карда мешаванд (овардани иқтибос,
овардани далелҳо, рақам ва ѓайра). Далелҳое, ки аз муаллифони адабиётҳои дигар иқтибос
мешаванд дар поварақ ишора мешаванд.
Дар охири ҳар як боб хулосаи боб оварда мешавад (Қолаб: Ҳамин тавр …, Ба хулосае омадан
мумкин аст, ки …).
Дар хулоса ҷамъбасти умумии мавзӯи баррасишаванда, назари муаллифи реферат оид ба
ҳалли масъала ва назари муаллифони адабиёти истифодашуда ва дастгирӣ кардан ва ё
накардани муаллифи реферат дарҷ мегардад. Хулоса кӯтоҳ ва мӯҷаз навишта мешавад.
Рӯйхати адабиёти истифодашуда мувофиқи тартиби алифбо дар охири реферат оварда
мешавад. Дарҷи адабиёт қоидаи муайян дорад.
Дарҷи китобҳо дар рӯйихати адабиётҳо:
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Муаллиф (он). Номи китоб. — Макони нашр: Номи нашриёт, соли нашр. — Теъдоди
саҳифаҳо.
Масалан: Унсурулмаолии Кайковус. Қобуснома. — Душанбе.: Маориф ва фарҳанг, 2007. —
200 с.
Дарҷи маҷмӯаҳо:
Ном. — Макони нашр: Нашриёт, соли нашр. — Миқдори саҳифаҳо.
Масалан: Мачмӯаи саволҳои тестӣ аз забон ва адабиёти тоҷик: — Душанбе.: Эр-граф,
2007. — 244с.
Дарҷи мақолаҳо
Муаллиф (он). Номи мақола //Номи маҷалла (рӯзнома). — сол. — шумора. — саҳифаҳои
мақола.
Масалан: Олимова Ф., Зиёев М., Ниёзов Ф. Аз рӯйи меъёр арзёбӣ бояд кард! //Мактаб ва
ҷомеа. — 2010. — N° 1. — саҳ. 32-36.
Марҳилаҳои таҳияи реферат:
1. Интихоби мавзӯъ. Он бояд маъмул ва шавқовар бошад. Хуб мешуд, агар мавзӯъ
проблемавӣ ва мубрам бошад.
2. Муайян намудани вазифа ва масъала оид ба мавзӯъ ва роҳҳои ҳалли он. Барои ин
номи мавзӯъро ба савол (масъала) табдил додан даркор аст.
3. Дар бораи мавзӯъ адабиёт ва маводи зарурӣ дастрас кардан. Барои синфҳои 5-9 на
камтар аз 3 адабиёт ва барои синфҳои болоӣ на камтар аз 5 номгӯйи адабиёт. Таҳияи
рӯйхати адабиёти истифодашуда.
4. Аз адабиёт овардани далелҳо.
5. Таҳияи нақшаи қисми асосии реферат.
6. Таълифи сиёҳнависи реферат.
7. Ба омӯзгор пешниҳод кардани реферат.
8. Таҳрир ва сафеднавис кардани реферат.
9. Омода кардани маърӯзаи 5-7-дақиқагӣ оид ба мӯҳтавои реферат.

Худро месанҷем!
1. Кадом навъи диктант шарҳ дода шудааст? Ишора () гузоред.
 Диктанти таъкидӣ
 Диктанти эҷодӣ
 Диктанти интихобӣ
 Диктанти биноӣ

Шарњ: аз матни диктант њар як љумла ќироат ва дарњол
аз он орфограммањо, яъне калимањои тарзи
навишташон ё худ имлояшон барои хонандагон душвор
шарњ дода ва ё таъкид карда мешавад. Масалан,
муаллим, муваффаќият, диќќат барин калимањо
бошанд, муаллим таъкид мекунад, ки дар таркиби
калимаи муаллим дар як љо ду њарфи л навишта
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мешавад.

 Диктанти дунафара
10

2. Ба матни зерин як навъи нақли хаттиро интихоб намоед. Ишора () гузоред.
 Нақли хаттии тасвирӣ
 Нақли хаттии ҳикоягӣ
 Нақли хаттии таҳлилӣ

Шоҳзодаи далер
Дар як кишвар подшоҳе ҳукм меронд, ки се писар дошт. Писари калонӣ
ҷанговари ҷасуру нотарс буд ва аз яроқҳои гуногуни ҷангӣ моҳирона истифода
мебурд. Ӯ орзуи сипаҳсолор шуданро дошт. Подшоҳ ӯро сарвари лашкар таъин
кард. Писари дуюм мехост, ки бо сохтани қасру кӯшкҳои зебо обрӯи хонадони шоҳро
баланд бардорад. Подшоҳ аз ин нияти писари дуюм хурсанд шуда, барои сохтмони
иморатҳои бузург пули зиёд медод.Танҳо писари хурдӣ подшоҳро андӯҳгин мекард.
Подшоҳ аз он ѓамгин буд, ки писари хурдӣ мисли бародаронаш нест. Вай маҳорати
ҷанговарӣ надошт. Ба сохтани хонаҳои зебо ҳам шавқу ҳавас надошт. Писари хурдӣ
ҳамеша ба хондани китобҳо машѓул буд. Ӯ расму анъана, таърих ва забони дигар
халқҳоро меомӯхт.
– Писарам, чаро ту забони мардуми бегонаро меомӯзӣ? Ту бояд Ватани худро
дӯст дорӣ, - гила мекард ҳар замон подшоҳ аз шоҳзодаи хурдӣ. Писар дар ҷавоб
хомӯш меистод, вале боз ба китобхонӣ машѓул мешуд.
Рӯзе шоҳони кишварҳои ҳамсоя забон як карда ба подшоҳ ҷанг эълон карданд.
Лашкари шоҳ пайиҳам ба шикаст дучор мешуд. Шахсоне, ки ҷангида
наметавонистанд, дар хонаҳояшон нишаста аз Худо талаб доштанд, ки онҳоро наҷот
бахшад ва сулҳ барқарор гардад.
Як рӯз пеш аз набарди навбатӣ ба хаймаи сарлашкари подшоҳ шоҳзодаи хурдӣ
даромад.
– Чаро ту ба ин ҷо омадӣ? Зуд аз ин ҷо рав! Фардо набарди калон мешавад!
Бираву китобатро хон,– овозашро баланд карда гуфт бо ѓазаб сарлашкари ҷавон –
шоҳзодаи калонӣ.
-–Бародарат рост мегӯяд. Бирав, размгоҳ ҷойи ту нест.– илова кард подшоҳ, ки ба
набарди навбатӣ тайёрӣ медид.
Шоҳзодаи хурдӣ варақеро аз кисааш бароварду оромона гуфт:
-–Ман се рӯз дар лашкаргоҳи душман будам. Дар ин варақ ман ҷойи яроқҳо ва
нақшаи ояндаи ҷангии душманро кашидаам. Пагоҳ лашкари душман аз пайроҳаи
борик гузашта, аз ақибгоҳ ба мо ҳуҷум карданист.
Подшоҳ пас аз шунидани ин хабар фармон медиҳад, ки зуд ба ҷанг тайёр шаванд.
Аз рӯйи нақша аскарони подшоҳ барои душман домҳои зиёд тайёр мекунанд.
Аскарони душман ба асирӣ меафтанд. Дар ҷанг лашкари подшоҳ ѓалаба мекунад.
Подшоҳ пас аз пирӯзӣ бар душман шоҳзодаи хурдиро ба оѓӯш гирифта гуфт:
– Писарам, ту ҷасуру далер будаӣ! Чӣ тавр дар байни душманон се рӯз пинҳон шуда
тавонистӣ?
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– Ман пинҳон нашудаам. Ман, ки забон ва расму ойини мардуми он ҷоро
медонистам,озодона мегаштам. Мардум гумон дошт, ки ман аз кишвари онҳо
ҳастам.
– Магар ту натарсидӣ?–пурсид бародари калонии шоҳзода.
–Чаро тарсам? Охир, ман Ватанамро дӯст медорам, –боз оромона ҷавоб дод
шоҳзодаи далер.
–Ман бо ту ифтихор дорам, писарам, -–хурсандона гуфт подшоҳ.
10

3. Се хусусияти хоси иншо ва эссеро нависед.
_________________Иншо______________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

__________________Эссе______________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
15
Љамъ 35 хол
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Боби 3. Воситаву усулњои муосири таълими грамматика ва имло
Машѓулияти 1. Ќоида ва таъриф
Маќсади таълим:
Иштирокчиён:
- фарќи байни ќоида ва таърифро баён мекунанд;
- тарзи таълими ќоида ва таърифро шарњ медињанд.

Қадами 1. Ангезиши зеҳн.
Масъала: Матни зеринро хонда фикратонро баён кунед.
«Ман рӯзе се дарс мехондам, дуи ин дарсҳо аз наҳви забони араб «Қофия» буд. Назар
ба одати мадрасаҳои Бухоро «Қофия»-ро аз сараш намехонданд, балки аз поёнтараш
– аз ҷойи «осонтараш» сар мекарданд ва аввалашро, ки назар ба ақидаи онвақта ҷойи
душвортараш буд, аз ҳама охиртар мехонданд… Дар аввали китоб таърифи
«калима» ва таърифи қисмҳои вай баён меёфт ва бар болои қисми аввал калима – исм
батафсилтар истода мешуд. Дар чор боби дигар чор қисми исм ва дар ду боби охири
ду қисми охирин «калима», ки «феъл» ва «ҳарф» аст, зикр мешуд. Дар тартиби
Бухоро талаба маҷбур буд, ки калима ва тақсимоти вайро надида ва надониста, ба
омӯхтани қисмҳои вай машѓул шавад.»
(Садриддин Айнӣ.Ёддоштҳо.)
Қадами 2 Кори дунафарӣ.
Масъала: Фарқи масъалаҳои зеринро гӯед.
1. Таърифи исмро гӯед.
2. Мавридҳои навиштани ҳарфи калонро баён кунед.
Қадами 3. Кори дунафарӣ.
Масъала: «Хазинаи маърифат»-ро хонед ва фарқи қоида ва таърифро дар ҷадвали
зерин нишон диҳед.
Таъриф
Қоида
Хазинаи маърифат
Омӯхтани таърифу қоидаҳо яке аз усулҳои ташаккулёбии донишҳои забоншиносӣ дар
хонандагон маҳсуб меёбад. Онҳо – таърифу қоидаҳо дар ҳар дарси додани дониши нав дар
қатори масъалаҳои назариявии ҳар як мавзӯи таркибии ҳар як фасли, масалан, грамматика
хулосаҳои басо умумианд, ки онҳо (таърифу қоидаҳо) дар интиҳои баёни ҳар як мавзӯъ аз
тараф муаллим, вале зимни мушоҳида ва шарҳи мисолҳо гуфта мешаванд. Аз ин рӯ, ҳар як
муаллими забонро лозим аст, ки худ на танҳо ба мафҳумҳои таъриф чист?-у қоида чист?
саҳеҳ сарфаҳм равад, балки фарқияти онҳоро ҳам дақик донаду тасаввур намояд.
Бояд донист, ки грамматика (аз ҷумла мафҳумҳои марбути фонетика ва лексика) дар
асоси таърифҳо тартиб дода мешавад. Аммо дурустнависӣ ва мавридҳои истифодаи ин ё он
аломати китобат қоидаҳо доранд. Бинобар ин таърифро аз қоида бояд фарқ кард. Чунончи,
мо таърифи исм, таърифи феъл, таърифи мубтадо, таърифи ҷумла мегӯем, вале бо ҳарфи
калон навиштани исмҳои хос, мавриди бо шумораҳо ҳамроҳ шудани суффиксҳои –ум ва –юм,
ба исмҳо пайваст шудани суффиксҳои ҷамъбандии –ҳо, -он(-гон, - ён, -вон), мавридҳои
истифодаи аломатҳои дар дохили ҷумла истифодашаванда – вергул, дунуқта, тире ва ѓайра
қоидаҳо доранд.
( С. Шербоев. Методикаи таълими забони тоҷикӣ. саҳ. 219-220 )

Қадами 5. Кор дар гурӯҳҳо.
Масъала: Намунаи қоидаву таърифро биёред. Онро ба аҳли синф муаррифӣ кунед.
Қадами 7. Арзёбӣ. Ба худ баҳо додан.
Масъала: Як воситаи ба худ баҳо доданро истифода бурда, фаъолиятатонро арзёбӣ
кунед.
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Машѓулияти 2. Усули индуктивї ва дедуктивии таълими грамматика
Маќсади таълим:
Иштирокчиён:
- усулњои индуктивї ва дедуктивии таълими грамматикаро шарњ медињанд;
- усулњои индуктивї ва дедуктивии таълими грамматикаро истифода мебаранд.

Қадами 1. Муаррифӣ ва муҳокимаи мақсадҳои таълим.
Қадами 2. Ангезиши зеҳн.
Савол: Масъалаҳои забон дар китобҳои дарсӣ бо кадом усулҳо омӯзонда мешаванд?
Қадами 3. Кори дунафарӣ.
Масъала: Фарқи намунаҳои зеринро шарҳ диҳед.
Намунаи 1.
Машќи 120. Исмњои зеринро бо нишон додани ягон аломаташон нависед. Намуна:
рафиќи мењрубон, девори хиштин.
Ангур, об, осмон, офтоб, мард, шањр, кўњ, ќалам, сароянда.
Ду ва ё зиёда калимањои мустаќилмаънои ба њам дар алоќаи тобеъ омада, ки як мафњуми
мураккабро ифода мекунанд, ибора номида мешавад: китоби хуб, бинои мактаб, бинои
мактаби мо. ( Ш.Бобомуродов, С.Сабзаев, С.Набиева. «Забони тољикї» барои синфи
5.,соли 2008 )
Намунаи 2.
Љумлаи пайрави хабар
Љумлаи пайрави хабар хабарњои номии бо ишораљонишинњо ифодаёфтаи сарљумларо
эзоњ медињад. Мисолњо: Як хислати Ќорї Нурулло ин буд, ки њар чизи навбаромадро
мањз барои навбаромад буданаш дўст медошт(С.А.) .Аммо аќидаи ман он буд, ки барои
шеър гуфтан валї будан шарт аст (С.А).
Љумлаи пайрави хабар њамеша пас аз сарљумла љой мегирад ва сарљумла бо вергул људо
карда мешавад.
Машќи 83. Ин љумлањои мураккаби тобеъ бо пайрави хабарро бодиќќат хонда,
сарљумлаашонро бо вергул људо кунед.
1.Сабаби «Хурўс» лаќаб гирифтани вай дар он аст ки мардак сањархез аст (С.У.)
2.Аз њама асосиаш ин ки дар њамин синну сол њам аз мењнат дилгир нашудааст.(Ф.Н.)
3. Салоњи ман дар он аст, ки худро дигарбора ба диёри Њинд расонам (А.Д.).
(Д.Хољаев.,Ф.Зикриёев.,А.Муллохонов. Забони тољикї барои синфи 9., соли 2007 сањ.
53.)

Қадами 3. Хониши матн.
Масъала: Матни «Хазинаи маърифат»- ро хонед ва «Рӯзномаи дубахшаро пур
кунед».
Иқтибос

Шарҳ

Хазинаи маърифат
Бо усули индуктивӣ, аслан, китобҳои дарсии синфҳои 5-7 тартиб дода шудаанд.
Яъне, дар ин китобҳо аксар пас аз номгӯи мавзӯи дарс ва пеш аз баррасии маводи
назариявӣ – таърифу қоидаҳо – машқе (матне) бо супоришаш пешниҳод гардидааст,
ки иҷрои талаби он бояд то баёни таърифу қоидаҳо ба ҷо оварда шавад. Омӯзгор дар
ин бобат метавонад, ба ҷойи он матни машқи пеш аз маводи назариявӣ додашуда худ
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матни ба талаби ҳамон машқи мушаххас нисбатан беҳтару амиқтар ҷавобгӯро дар
маърази таҳлилу ҳаллу фасл гузорад. Аммо дар ҳар ду ҳолат ҳам – чи иҷрои талаби
машқи китоби дарсӣ ва чи матни интихобкардаи худи омӯзгор бояд хонандагонро ба
баровардани хулосаҳои забоншиносӣ доир ба ҳодисаи нави забон ҳидоят созад, ки
пас аз пиёда сохтани ҳамин амал ӯ (муаллим) таърифу қоидаҳои дар китоби дарсӣ
бударо гуфта, то ҳадди имкон вобаста ба хулосаҳои аз ҳамон машқ баровардаи онҳо
батафсил шарҳу эзоҳ ҳам диҳад. Яъне, мухтасари масъала ин аст, ки коркарди
машқҳои пеш аз таърифу қоидаҳо оварда шуда хонандагонро ба дуруст фаҳмидани
ҳамон маводи назариявии параграфи дахлдори китоби дарсӣ тайёр хоҳад намуд.
Китобҳои дарсии забони тоҷикӣ барои синфҳои VIII-IX бо усули дедуктивӣ
тартиб дода шудаанд. Чунин китобҳоро аз китобҳои дарсии бо усули индуктивӣ
иншошуда фарқ кардан чандон душвор нест. Яъне, агар дар китобҳои дарсии синфи
5- 7 пеш аз маводи назариявӣ иҷро талаби машқе бо матнаш оварда шуда бошад, дар
китобҳои синфи 8-9 пас аз номгӯи мавзӯъҳо бевосита таърифу қоидаҳо марбут ба
ҳамон мавзӯъ пешниҳод гардидаанд. (С.Шербоев. Методикаи таълими забони
тоҷикӣ.Душанбе, 2009,саҳ. 37-38.)
Қадами 4. Муҳокима ва таҳлил.
Масъала: Фарқ ва монандии усулҳои индуктивӣ ва дедуктивии таълими
грамматикаро дар диаграммаи Венн нишон диҳед.
индуктивї

Саволњо:
- Кадом усул хонандаро ба фикр
кардан водор месозад? Чаро?
- Кадом усулро бештар истифода
бурдан мехоњед? Чаро?

дедуктивї

Қадами 5. Кор дар гурӯҳҳо.
Масъала: Тарзи таълими индуктивӣ ва дедуктивии мафҳумҳои грамматикии зеринро
таҳия карда, онро ба аҳли синф муаррифӣ намоед.
Гурӯҳи А - дараҷаҳои сифат
Гурӯҳи Б - ҷумлаҳои мураккаби тобеъ.
Гурӯҳи В - ҷумлаҳои мураккаби пайваст.
Гурӯҳи Г - пуркунанда.
Гурӯҳи Ѓ - ҳоли макон
Муаррифии гурӯҳҳоро дар асоси ҷадвали зерин арзёбӣ кунед.
Нишодиҳанда
Муаррифӣ хоно ва фаҳмо аст.
Муаррифӣ хуб оро дода шудааст.
Масъала пурра баррасӣ шудааст.
Шарҳу эзоҳи муарриф ба маврид ва фаҳмост.
Муарриф ба саволҳо пурра ҷавоб дод.

Ҳа

Не

Қисман

Тавсия

Қадами 6. Арзёбӣ\худназорат. Муҳокимаи умумӣ.
Андешаҳои ман пеш аз машѓулият

Андешаҳои ман баъд аз машѓулият

Қадами 7. Хулоса ва ҷамъбасти машѓулият.
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Машѓулияти 3. Воситањои амалии таълими грамматика
Маќсади таълим:
Иштирокчиён:
- усулњои гуногуни таълими грамматикаро истифода мебаранд.

Қадами 1. Муаррифӣ ва муҳокимаи мақсадҳои таълим.
Қадами 2. Кори дунафарӣ.
Масъала: Усулҳои мазкурро оид ба имлои садоноки у ва ӯ аз назар гузаронед ва ба
савол ҷавоб диҳед.
Савол: Онҳо барои кадоме аз усулҳо (усули индуктивӣ ё дедуктивӣ мувофиқанд)?
1. Усули «Проблема – Амал – Натиҷа». Таѓйир ёфтани маънои калима бо сабаби иваз
шудани фонема.
Амал
Проблема

Фарќи
у ва ў

Тарбузро куш, писарам.
Кўш, то халќро ба кор
ої.
Гулро чида-чида меравї
ту. Шахси соддаро гўл
меноманд. Об аз хурд
гуфтаанд. Шамс нонро
ба об зада хўрд.
Газворро бур. Бо бўр
навиштам. Оњангар
барои суми асп наъл
сохт. Дар кисаам ду сўм
доштам.

Натиља
Фонемаи ў ва у. Њар кадоме аз
инњо дар забони тољикї
фонемаи мустаќил ба шумор
рафта, дар калимањои
зикршуда ба љойи яке
дигареро истифода намудан
боиси пурра таѓйир ёфтани
маънои луѓавии калима хоњад
шуд:
гул – гўл; хурд –хўрд; бур - бўр
сум –сўм.

2. Усули «Чӣ тавр?». Мавриди навишти фонемаи ӯ-ро чӣ тавр муайян кардан мумкин
аст?

Ў
Чї тавр?

Агар дар охири њиљои
баста хамсадоњои њ, й
(йи) ва ъ бошанд, пеш
аз онњо ў навишта
мешавад.

Чї тавр?
њ-кўњ, нўњ, шукўњ,рўњ;
й- бўй, љўй,сўй, мўй;
ъ - мўъмин, мавзўъ, шурўъ,
мўъмин, лўъбат, шўъла.

Чї тавр?

Агар дар калима
њиљоњои за, ра, ла
бошанд, пеш аз ин
њиљоњо низ ў
менависанд.

Чї тавр?
ла - ѓўла лўла;
ра - љўра, ѓўра, кўра;
за - кўза, мўза.
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2. Усули «Барои чӣ?». Чаро дар баъзе калимаҳо ӯ неву у навишта мешавад?
муњим, муњаббат,
муњокима

Пеш аз њамсадои њ
садоноки ў не, балки у
навишта мешавад.

Барои чї?

му-њим, му-њаб-бат,
му-њо-ки-ма

Барои чї?

Барои
чї?

Дар ин калимањо њ ба њиљои
баъдина мансуб аст.

Қадами 3. Муаррифӣ ва муҳокима.
Қадами 4. Хониши матн.
Масъала: Матни «Хазинаи маърифат»-ро хонед. Гӯед, ки боз кадом истисноҳо дар
таълими грамматика мавҷуданд?
Хазинаи маърифат
Гуфтан ҷоиз аст, ки на ҳамаи мавридҳои дар калимаҳо омадани овозҳои у
ва ӯ ба ин ё он қоидае мансубанд. Муҳимаш, ҳангоми қироати матнҳо, дар калимаҳои
дорои чунин овозҳо буда, ба меъёри талаффузи у ва ӯ қатъӣ риоя намуда, имлои
навишти он калимаҳоро бо роҳи сабташон ба дафтар ба хотир гирифтани шогирдон
зарурат дорад. Масалан, чунин калимаҳоро: тӯфон, кӯтоҳ, гӯш, сӯзиш, бӯрон, дӯст ва
амсоли инҳоро.
(С.Шербоев. Методикаи таълими забони тоҷикӣ. Душанбе, 2009,саҳ. 164)

Қадами 5. Кори дунафарӣ.
Масъала: Тарзи навишти ӣ- и заданокро бо усулҳои индуктивӣ ва дедуктивӣ шарҳ
диҳед.
№
1.

Нишондиҳанда

Дастур
- муайян кардани душворӣ;
- аз таъриф ё қоида истифода баред;
Тарзи навишти ӣ – и заданокро бо
- мисолҳои мушаххас барои исботи
мисолҳо фаҳмондан
қоида оред.

Қадами 5. Муаррифӣ ва муҳокима.
Қадами 6. Арзёбӣ. Ба худ баҳо додан.
Масъала: Ҷадвали зеринро пур кунед.
Нишондиҳада
Ба татбиқи усулҳои баррасишуда
омодаам.
Ба татбиқи усулҳои баррасишуда омода
нестам.

Чаро?

Қадами 7. Арзёбии машѓулият.
Се лањзае, ки ба
ман маъќул шуд
________________
________________
________________
________________

Се лањзае, ки ба
ман маъќул нашуд
________________
________________
________________
________________

Се чизе, ки
омўхтан мехостам
________________
________________
________________
________________
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Хазинаи маърифат
ДИАГРАММАИ «ЧӢТАВР?»
Усули «Чӣ тавр?» силсилаи муҳокимарониҳо барои муайян кардани роҳҳои ба
даст овардани натиҷа аст. Онро дар мавридҳои зерин истифода мебаранд:
 ҳалли проблемаҳо;
 муайян кардани тарзи амали симо (образ);
 муайян кардани чӣ тавр рух додани ҳодисаю воқеаҳо.
Агар савол дуруст гузошта шавад, роҳҳои пайдоиши ҳама гуна натиҷаро
мисли «Барои чӣ?» ёфтан мумкин аст. Пайваста истифода бурдани ин усул барои
ташаккули малакаҳои ҳаётӣ: ҷустани роҳҳои гуногуни ҳалли вазъият, мушкилоти
баамаломада имконпазир мегардад.
Мақсадҳо:
 ҷустуҷӯ карда тавонистани роҳ(ҳо)-и ҳалли масъала;
 алоқаманд карда тавонистани ҷавобҳо ба саволи «Чӣ тавр?»;
 инкишофи малакаҳои фикрронӣ (исбот карда тавонистани андешаҳои худ) ва
нутқи шифоҳӣ;
 иртиботи сабаб ва натиҷа/оқибат.
Ин усулро чӣ тавр истифода бурдан мумкин аст?
Натиҷа.
Хонандагон:
1) савол гузошта, роҳи ҳалли масъаларо ҷустуҷӯ менамоянд;
2) андешаҳои худро дар гурӯҳ таҳлил мекунанд;
3) ҷавобҳоро муқоиса менамоянд;
4) фикру мулоҳизаҳоро кӯтоҳ ва мушаххас баён ва қайд мекунанд;
5) ба мулоҳизаҳои худ далел меоранд;
6) …

Қадамҳо:
1. Масъала ва ё натиҷае ба хонандагон пешниҳод мегардад.
2. Аз хонандагон хоҳиш карда мешавад, ки барои ҳалли масъала ва ё мушкилот
саволи «Чӣ тавр?» гузоранд.
3. Агар масъала ва ё мушкил ҳалли худро наёбад, саволро боз такроран гузошта,
андешаҳо ба якдигар бо тирча алоқаманд карда мешавад.
Ин амал то муайян кардани сабаби ниҳоии мушкилот идома меёбад.
Натиҷа.
Хонандагон:
1) ба масъала савол гузошта, ҳалли масъаларо мегӯянд;
2) андешаҳои худро таҳлил менамоянд;
3) ҷавобҳои якдигарро муқоиса менамоянд;
4) фикру мулоҳизаҳоро кӯтоҳ ва мушаххас баён месозанд;
5) ба андешаҳои худ далел меоранд;
6) …
Тавсия ба омӯзгор. Диаграммаи «Чӣ тавр?» ду шакл дорад. Пеш аз истифодаи
диаграмма ҳатман бо онҳо шинос шавед. Вобаста ба мавзӯи дарс якеро интихоб
намоед. Ба хонандагон имконият диҳед, ки мустақилона савол гузошта, ҷавоби
шавқовар тайёр кунанд. Шумо метавонед ҷавобҳои хонандагонро гурӯҳбандӣ кунед,
яъне:
- саволҳое, ки ба онҳо хонандагон дар ҷараёни дарс ҷавоб ёфта метавонанд;
- саволҳое, ки ҷавоби онҳоро аз адабиёти иловагӣ ёфтан мумкин аст.
Барои шинос шудани хонандагон бо усули «Чӣ тавр?» намунаи содатареро пешниҳод
намоед.
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ДИАГРАММАИ «БАРОИ ЧӢ?»
Усули «Барои чӣ?» ё «Чаро?» силсилаи муҳокимарониҳо барои муайян кардани
асос ва сабаби пайдоиши натиҷа аст. Онро дар мавридҳои зерин истифода мебаранд:
 ҳалли мушкил/проблемаҳо;
 муайян кардани сабаби ин ё он тавр рафтор кардани симои адабӣ (образ);
 муайян кардани сабаби рух додани ҳодисаю воқеаҳо.
Агар савол дуруст гузошта шавад, сабаби ҳама гуна натиҷаро ёфтан осон аст.
Пайваста истифода бурдани ин усул барои ташаккули малакаҳои ҳаётӣ: дурандешӣ,
илоҷи воқеаро пеш аз вуқӯъ ҷустан ва амсоли инҳо замина мегузорад.
Усули мазкурро чӣ тавр истифода бояд кард?
Қадамҳо:
1) Аввал матн хонда, ё нақл карда мешавад;
2) Сипас натиҷа муайян мегардад. Асосан натиҷаи ин ё он амал дар ҷумлаи охир
ифода меёбад;
3) Баъд аз муайян кардани натиҷа силсилаи саволҳои «Барои чӣ?» гузошта
мешавад, то даме ки сабаби пайдоиши он муайян карда шавад. Дар зинаи
аввали истифода танҳо тавассути саволҳо (бе истифода аз нақша) гузаронда
мешавад. Ҷавоб ба саволҳо дар нақша батадриҷ ҷой дода мешаванд.
Хонандагон баъд аз чанд маротиба истифода шудани ин усул тадриҷан дар
нақша ҷой кардани ҷавобҳоро ба саволи «Барои чӣ?» меомӯзанд.
Натиҷа.
Хонандагон:
1) савол гузошта, роҳи ҳалли масъаларо ҷустуҷӯ менамоянд;
2) андешаҳои худро дар гурӯҳ таҳлил мекунанд;
3) ҷавобҳоро муқоиса менамоянд;
4) фикру мулоҳизаҳоро кӯтоҳ ва мушаххас баён ва қайд мекунанд;
5) ба мулоҳизаҳои худ далел меоранд.
Таъкид:
Дар қадами аввал муаллим чунин диаграммаро якҷоя бо хонандагон дар
лавҳи синф месозад. Ҳангоми ба душворӣ дучор шудан ӯ ба хонандагон ёрӣ
мерасонад.
Тавсия ба омӯзгор.
Агар Шумо дар давраи шиносоии хонандагон бо ин усул намунаи содатареро
оред, беҳтар аст. Масалан, «Даврон ба дарс наомад.» «- Барои чӣ?» «- Бемор шуд.»
«- Барои чӣ?» «- Оби хунук хӯрд.» «- Барои чӣ?» «- Ташна монд.» «- Барои чӣ?» «- Дар
ҳавои гарм бисёр футболбозӣ кард.»
Яъне, бо сабабҳои зикршуда Даврон ба дарс наомад.
Сабабҳо бояд мушаххас бошанд.
Агар хонандагон дар рафти дарс диаграммаро пурра карда натавонанд ё вақт
маҳдуд бошад, метавонанд ҳамчун кори мустақилона дар хона анҷом диҳанд.
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Худро месанҷем!
1. Пеш аз мафҳумҳо «қоида» ва ё «таъриф» нависед.
 ________________ исм;
 ________________ ҳамроҳ шудани суффиксҳои –ум ва –юм;
 ________________ мубтадо;
 ________________ феъл;
 ________________ ба исмҳо пайваст шудани суффиксҳои ҷамъбандии –ҳо, -он (-гон);
5

2. Матнро хонед ва гӯед, ки муаллима аз кадом усул истифода бурдааст.
Омӯзгор дар лавҳи синф ду ҷумла (яке ҷумлаи мураккаби тобеъ дигар ҷумлаи мураккаби
пайваст) навишта, аз хонандагон хоҳиш кард, ки фарқи байни ин ҷумлаҳоро гӯянд. Танҳо пас
аз шунидани ҳамаи ақидаҳо муалима аз хонандагон хоҳиш намуд, ки ба таърифи ҷумлаҳои
мураккаби тобеъ ва пайвастро хонда, шакли ин ду ҷумларо муайян кунанд.
 усули индуктивӣ
 усули дедуктивӣ

10

3. Усулҳоро бо шарҳи мухтасарашон мувофиқ гузоред.
1. Усули индуктивӣ
2. Усули дедуктивӣ

А. коркарди машқҳои пеш аз таърифу қоидаҳо.
Б. таърифу қоидаҳо пеш аз коркарди машқҳо.
5

4. Кадоме аз усулҳо ба методи индуктивӣ ва дедуктивӣ мувофиқанд?
1____________Усули «Чӣ тавр?»
2____________Усули «Проблема – Амал – Натиҷа»
3____________Усули «Барои чӣ?»

5

Љамъ 25 хол
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Боби 4. Таълими луѓат
Машѓулияти 1. Муаррифии дедуктивии луѓати нав
Маќсади таълим:
Иштирокчиён:
- воситањои муаррифии луѓати нав ва омўзиши онро ба роњ монда тавонад.
Қадами 1. Ангезиши зеҳн.
Савол: Бо кадом роҳу воситаҳо луѓатро ба шогирдон таълим медиҳед?
Лаҳзаи дарси амалӣ
Қадами 2. Кори дунафарӣ.
Масъала: Матнро хонед ва маънои калимаҳои ишорашударо аз матн дарёбед.
«Рӯзномаи дубахша»-ро пур кунед.
Луѓат
Масалан: нафақот

Шарҳ, синонимҳо
ризқу рӯзӣ …

ҲИКОЯТ
Овардаанд, ки дар боѓе булбуле дар шохи дарахте ошёна дошт. Иттифоқ, мӯре заиф
дар зери он дарахт ватан сохта ва аз баҳри чандрӯза мақом маскане пардохта. Булбул шабу
рӯз гирди гулистон дар парвоз омада. Мӯр ба ҷамъи нафақот лайлу наҳор машѓул гашта ва
ҳазордастон дар чамани боѓ ба овози хеш ѓарра шуда. Булбул бо гул рамзе мегуфт ва боди
сабо дар миён ѓамза мекард. Чун он мӯри заиф ниёзи гул ва овози булбул мушоҳида мекард,
бо забони ҳол мегуфт: «Аз ин қилу қол чӣ кушояд, кор дар вақти дигар падид ояд».
Чун фасли баҳор бирафт ва мавсими хазон даромад, хор ҷойи гул
бигирифт ва зоѓ дар мақоми булбул нузул кард, боди хазон дар вазидан
омад, на ранги гул дид, на буйи сунбул шамид, забонаш бо ҳазордастон лол бимонд…
Ба ёдаш омад, ки охир на рӯзе мӯре дар зери ин дарахт хона дошт ва дона ҷамъ
мекард, имрӯз ҳоҷат ба дари ӯ барам ва сабаби қурбдор ва ҳаққи ҷавор чизе талабам.
Булбули гуруснаи даҳрӯза пеши мӯр ба дароза рафт.
Гуфт:
-Эй азиз, саховат нишони бахтёрист ва сармояи комгорӣ.
Ман умри азиз ба ѓафлат мегузоштам, ту зиракӣ мекардӣ ва захира
меандӯхтӣ, чӣ шавад, агар имрӯз насибе аз он маро каромат кунӣ?
Мӯр гуфт:
-Ту шабу рӯз дар қол будӣ ва ман дар ҳол, ту лаҳзае ба таровати гул машѓул будӣ
ва даме бо назорае баҳор маѓрур, намедонистӣ, ки ҳар баҳореро хазоне ва ҳар роҳҳеро поёне
бошад?

Саъдӣ
Қадами 3. Муаррифии натиҷаи «Рӯзномаи дубахша».
Қадами 4. Санҷиш.
Масъала: Маънои калимаҳоро аз луѓат санҷед. Гӯед, ки то кадом андоза намунаҳои
овардаи шумо ба тафсири луѓат мувофиқанд.
Қадами 5. Кори амалӣ.
Масъала: Ҷумлаҳои калимаҳояш ишорашударо нависед, ба ҷойи калимаҳои
ишорашуда ҳаммаънои онҳоро нависед. Гӯед, ки то кадом андоза ҳаммаъноҳои
калимаҳо аз ҷиҳати усулуб якдигарро иваз карда метавонанд.
Қадами 6. Муҳокима ва таҳлили лаҳзаи дарси намоишӣ.
Саволҳо:
- Ин навъи муаррифӣ ва машқи луѓат чӣ бартарӣ ва камбудӣ дорад?
- Оё онро дар раванди дарс истифода бурдан мумкин аст? Чаро?
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Қадами 7. Хониши матн.
Масъала: Матнро хонед ва гӯед, ки ин навъи луѓатомӯзӣ боз дар кадом маврид
муносиб аст.
Хазинаи маърифат
Маълум аст, ки аксарияти матнҳои классикии дар китобҳои дарсии адабиёт
дохилшуда чандон калон нестанд ва муаллим набояд якбора аз шарҳу маънидоди
онҳо оѓоз намояд. Бояд хонандагон аввал матнро худашон хонанд, калимаю
ибораҳои нафаҳмидаашонро ба қайд бигиранд. Сипас хонандагон матнро бори
дигар хонда, баъд ба нақлу таҳлили он мепардозанд.
(Т. Миров, Қ. Хоҷаев, Ш. Исломов «Методикаи таълими адабиёти тоҷик», Душанбе,
«Маориф», соли 1991, саҳ. 172)
Қадами 8. Кори дунафарӣ.
Масъала: Матнеро аз китобҳои дарсӣ ё бадеӣ интихоб кунед. Онро хонед ва
калимаҳоеро, ки барои хонандагон наванд, ишора кунед. Матнро ба шарикатон
пешниҳод кунед ва аз ӯ хоҳиш намоед, ки маънои калимаҳоро аз матн муайян кунад.
Қадами 9. Арзёбӣ. Ба худ баҳо додан.
Саволҳо:
- Ба фикри шумо таҳияи чунин масъалаҳо осонанд ё душвор?
- Барои таҳияи чунин масъалаҳо чӣ қадар вақт сарф мешавад?
- Оё вақти сарфшуда натиҷаи беҳтар медиҳад? Чаро?

45

Машѓулияти 2. Муаррифии индуктивии луѓат
Маќсади таълим:
Иштирокчиён:
- воситањои индуктивии муаррифии луѓати навро ба роњ монда тавонад.
Қадами 1. Водорнамоӣ.
Масъала: Матнро хонед ва гӯед, ки симои асосӣ луѓатро чӣ гуна маънидод кардааст?
Шарҳ диҳед.
Матн
Муаллим бо андак кудурати хотир ба дарсхона даромад. Бачагони зирак зуд
фаҳмиданд, ки муаллим аз кадом коре ранҷиш дорад, вале ҷуръате надоштанд, ки
пурсанд. Муаллим дар ҷойи худ нишаста, амр кард, ки қаламу коѓазро гирифта,
ҷузъгирро ба болои зону гузоранд. Нависед, гуфт:
Рибохора зи аҳли нор бошад,
Куҷо аз хулд бархурдор бошад.
Толибони илм хомӯш монданд. Сукут аломати нодонӣ буд. Худи муаллим
ҷавоб дод:
– Ин байт аз шоир ва ҳакими пандомӯзи қарни панҷуми ҳиҷрӣ Носири Хисрав
аст
– Мазмуни байтро кӣ маънидод мекунад?– гуфт муаллим.
Ҳама боз хомӯш буданд. Умедҷон аз миёна «–Ман» , – гуфт,вале ба шарте ки
маънои калимаҳои рибохора, нор, хулд ва бархурдор-ро аввал ба ман фаҳмонед.
Ҳама баробар овоз бароварданд, ки «ин хел бошад, мо ҳам гуфта метавонем».
Муаллим ба шарҳи калимаҳо шурӯъ намуд:
Рибохора– аз ду калима ва як ҳиссачаи калимасоз иборат аст: Рибо – пора,
ришва – фоида, хор –хӯр, -а ҳиссачаи калимасоз аст. Ҳамагӣ якҷоя –порахӯр. Нор
калимаи арабӣ, тоҷикиаш оташ, хулд – ҷаннат, бархурдор – баҳраманд…
Муаллим пурсид:
– Ин байт аз они кӣ, медонед?
– Акнун ман шарҳ медиҳам, – гуфт Умедҷон. Порахӯр аз аҳли оташ аст, аз
ҷаннат баҳрабар нест. Агар ҷаннатро ба оташ муқобил гузорем, маънии дӯзахро
мегирад. Он гоҳ маънии ин байт чунин аст – порахӯр дӯзахӣ аст, аҳли ҷаннат нест,
яъне ҷойи порахӯр дӯзах аст.
– Порахӯр чӣ гуна одам будааст? – гуфт муаллим.
– Дӯзахӣ,- гуфтанд ҳама…
Қадами 2. Муҳокимаи умумӣ.
Саволҳо:
- Чунин тарзи муаррифии луѓат ба хонандагон чӣ аҳамият дорад?
- Дар ин навъи пешниҳоди луѓат нақши кӣ зиёдтар аст?
- Хонандагон фаъоланд?
- Ин усули пешниҳоди луѓат хонандаро ба фикр кардан водор мекунад?
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Қадами 3. Кори дунафарӣ.
Масъала: Фаъолиятҳои муаррифии луѓатро хонед. Ба хоначаи мувофиқ ишора
гузоред.
№

Фаъолият / Масъала

1.

Матнро хонед, маънии калимаҳои
навро аз луѓат ёбед.
Ҷумларо хонед ва гӯед, ки калимаи
рибохора ба кадом маъно истифода
шудааст.
Калимаҳои нав ва маънои онҳоро
аз лавҳи синф кӯчонед.
Омӯзгор: Маънии калимаи хулд
ҷаннат аст. Нависед.
Шарҳоро ба калимаҳо мувофиқ
гузоред.
Аз фарҳанг ба калимаҳои зикршуда
шарҳ нависед.

2.
3.
4.
5.
6.

Оё ин фаъолият хонандаро
ба фикр кардан водор
месозад?
Ҳа
Не

Қадами 4. Кори гурӯҳӣ.
Масъала: Панҷ фаъолият/масъала оид ба муаррифии луѓат таҳия намоед, ки
хонандагон ҳангоми иҷрои он мустақилона кор карда, маънои луѓатро шарҳ диҳанд.
Ҳангоми иҷрои он хонандагон малакаи фикррониро такмил диҳанд.
Қадами 5. Муаррифӣ ва арзёбии кори гурӯҳҳо.
Қадами 6. Таҳия дастур.
Масъала: Барои татбиқи воситаҳои муаррифии луѓати нав, дастурҳо таҳия намоед.
Аз чӣ оѓоз бояд кард?
Қадами 7. Арзёбии машѓулият.
Масъала: Оид ба ақидаи худ пеш аз машѓулият ва дар хотимаи он нависед.
Андешаи ман пеш аз машѓулият

Андешаи ман баъд аз машѓулият
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Машѓулияти 3. Машќи луѓат
Маќсади таълим:
Иштирокчиён:
- воситањои машќи луѓати навро ба роњ монда тавонад.
Қадами 1. Ангезиши зеҳн.
Савол: Барои шарҳи калимаҳои байти зерини ѓазали Ҳофизи Шерозӣ аз кадом усул ё
фаъолият истифода бурдан мумкин аст?
Ало ё айюҳа- с - соқӣ адир каъсан ва новилҳо
Ки ишқ осон намуд аввал, вале афтод мушкилҳо.
Қадами 3. Кори гурӯҳӣ.
Масъала: Аз рӯйи намунаҳои зерин оид ба луѓат намунаҳои худро тартиб диҳед.
Намунаи 1. Калимаҳоро дар ҷадвал мувофиқ гузошта нависед.
Гурз, гуроз, Гарсеваз, масҷид, буткада, машкоб, машк, миршаб, додгоҳ, чуѓз, гурд,
диж, пил, корзор, дашна.
Макон

Ҷонвар

Шахс

Ашё

Намунаи 2.

Ораз

Афт

Симо

Лиќо

Рўй

Башара

Чењра

Намунаи 3. Зарбулмасалу мақолҳоро шарҳ диҳед.
Зарбулмасал
Ба ҳади гилем бояд пойи худ дароз
кардан

Шарҳ
Аз рӯйи дахли худ, яъне даромадаш шахс
бояд зиндагиашро пеш барад. Ба
таассубкорӣ роҳ надиҳад. Ба касе тақлид
накунад.
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Намунаи 4. Ҳикояро хонед.
«Аблаҳеро дидам: хилъате симин дар бар ва маркабе тозӣ дар зер ва қасаби мисрӣ
дар сар. Касе гуфт: «Саъдӣ чӣ гуна ҳамебинӣ ин дебои муаллам бар ин ҳайвони
лояълам?» Гуфтам: «Хате зишт аст, ки ба оби зар набиштааст».
1. Луѓати ҳикояи мазкурро тартиб диҳед.
2. Ҷумлаи аввалро ба тарзи ифодаи худ баргардонед.
3. Ҷумлаи «Хате зишт аст, ки ба оби зар набиштааст» ба мазмуни ҳикоя
чӣ муносибат дорад?
4.Аз калимаю ибораҳои матн истифода бурда мазмуни ҳикояро нақл кунед.
Намунаи 5. Мазмуни байтҳои зерини ѓазали Ҷомиро шарҳ диҳед.
Э, бародар,аз ту беҳтар ҳеҷ кас нашносадат,
З-он ч ҳастӣ, як сари мӯ хешро афзун манеҳ.
Гар фузун аз қадри ту бистоядат нобихраде,
Қадри худ бишносу пой аз ҳадди худ берун манеҳ.
Қадами 4. Муаррифӣ ва арзёбии корҳои гурӯҳӣ.
Қадами 5. Муҳокима ва таҳлил.
Саволҳо:
- Кадом намунаи машқ ва муаррифии луѓат ба шумо маъқул афтод? Чаро?
- Ба фикри шумо кадом намуна барои хонандагон шавқовар аст? Чаро?
Қадами 5. Арзёбӣ. Ба худ баҳо додан.
Масъала/Савол
Ҳа
Не
Агар не, пас чӣ бояд кард?
Оё ман роҳу воситаҳои луѓатомӯзиро
фаҳмидам?
Оё дар дарсҳои худ роҳу воситаҳои
луѓатомӯзиро истифода бурда
метавонам?
Ман фаъолияти зерини луѓатомӯзиро истифода мебарам:

Ин аҷоиб аст!
Як фасли аср дар рӯйи саҳн ҷойи нишасти ман дар паҳлуи Пирак рост омад.
Ман, ки ҳамеша дар пайи ёфтани касони байтдон будам, бо Пирак гапзанон карда
дар омади сухан аз вай:
– Ту ягон байт ѓазал медонӣ? – гӯён пурсидам.
– Агар медонистам, чӣ буд?– гуфта пурсид ӯ дар ҷавоби ман.
– Агар байт аз ёд медонистӣ, байтбарак мекардем, –гуфтам ман.
– Не, ман байт-майт намедонам….бо оҳанги маѓрурона гуфт:
– Ман як чизро медонам, ки ту намедонӣ.
– Чӣ чиз будааст он?– гӯён пурсидам ман бо оҳанги тааҷҷубомез.
– Ман забони урусиро медонам, -гуфт бо ҳамон ѓурури аввалааш. Ман дар
дили худ сухани ӯро бовар накарда, худ ба худ фикр мекардам: «Дар мадрасае, ки
талабаҳо забони модариашонро намедониста бошанд ва худи ин ягон байт ҳам аз
шеъри забони модариаш ёд накарда бошад, забони русиро чӣ тавр ёд мегирад?».Бо
ҳамаи ин ба ӯ гуфтам:
– Канӣ, бо забони русӣ гап зан, шунавам, ки он забон чӣ гуна мешудааст?
– Русҳо соатро «час» мегӯянд, – гуфт ӯ.
– Боз чиҳоро медони? – пурсидам ман.
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– Боз чанд гап медонам, ки ҳоло дар ёдам нест, – гуфт ӯ,– дар коѓаз навишта
мондаам…
Пирак он коѓазро ба дасти ман дода:
– Хонда бин, забони русиро ёд мегирӣ? – гуфт. Ман коѓазро ба пеши ӯ
гузошта:
– Канӣ худат хон, – гуфтам…
Ман аз забони ӯ ин калимаҳоро омӯхта, аммо монанди он ки шеъри тоҷикӣ
мехонда бошам, бурротар карда гуфтам:
– Ледина – ях, часы– соат, хилеб – нон.
Бо шунида шудани ин суханҳо аз забони ман, дар чеҳраи ҳамсӯҳбатам як шодӣ
нурафган шуда, бо ҳаяҷон гуфт:
– Ибӣ, ин «Нисобуссибён»* шуд-ку.
– Магар ту «Нисобууссибён»-ро медонӣ?– ман пурсидам.
– Падарам дар вақти хурдиҳоям якчанд байташро ба ман ёд дода буданд. Як
хаташ ҳанӯз дар ёдам ҳаст,- гуфт ва мисраи зеринро хонд:
«Само – осмон, арзу ѓарбро – замин».
Ва баъд аз ин боз сухани худро давом кунонду гуфт:
– Биё, як кор кунем, ман гапҳои русиро ёфта бо тарҷимаи тоҷикиаш ѓун мекунам.
Ту якта «Нисобуссибён»- и русӣ соз…
Пирак аз ман илтимос кард, ки ин «Нисобуссибён» -ро бо «Нисобуссибён»-и
аввалӣ як ҷо навишта бинам, ки ҳар ду бо ҳам мувофиқ шудаанд ё не.
Ман ду мисраъро дар як ҷо навишта хонда додам:
«Ледина – ях, часы– соат, хлеб – нон»,
«Снег – барфу душа – ҷон, дождь – борон».
*Дар Бухоро «Нисобуссибён» ном як китобча буд, ки дар вай луѓатҳои арабӣ ба забони
тоҷикӣ бо шеър тарҷима карда шуда буд (шарҳи муаллиф).
(Садриддин Айнӣ. «Ёддоштҳо»,ҷилди якум, саҳ.201.)
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Худро месанҷем!
1. Матнҳоро хонед. Кадом омӯзгор ба хонандагон имконияти фикр карданро фароҳам овард.
Муаллими А: Муаллим дар тахтаи синф луѓати навро навишта маъно ва муродифҳои онро
дарҷ кард. Аз хонандагон хоҳиш кард, ки луѓатро кӯчонанд ва аз ёд кунанд.
Муаллими Б. Пеш аз оѓози дарс дар варақаҳои алоҳида (карточкаҳо) калимаҳои нав (луѓат) ва
дар варақаҳои дигар муродиф ва маънои онҳоро навишт. Хонандагонро ба гурӯҳҳо муттаҳид
карда, аз онҳо хоҳиш кард, ки калима ва шарҳу муродифи онҳоро ба ҳам мувофиқ гузоранд.
Сипас аз хонандагон хоҳиш кард, ки ҷавобҳояшонро аз луѓат ёбанд ва муқоиса кунанд.
 Муаллими А.
 Муллими Б.
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2. Гурӯҳи калимаҳои зеринро муайян кунед. Ишора () гузоред.
себ, анор, ангур, анҷир, тарбуз, олуча, шафтолу
а)  мева; б)  дарахт; в)  исм.

5

3. Се масъала оид ба муаррифии луѓат таҳия намоед, ки хонандаро ба фикр кардан водор
намоянд.
А) _____________________________________________________________________________
Б) _____________________________________________________________________________
В) _____________________________________________________________________________
15

4. Калимаҳои нави матни зеринро муайян кунед. Барои муаррифӣ ва машқи луѓат
фаъолият ё масъала таҳия кунед.
Ҳикоят
Чунон ки аз ҷумлаи ҳоҷибони падарам ҳоҷибе буд. Ӯро ҳоҷиби комил
гуфтандӣ. Пир буд ва аз ҳаштод баргузашта буд. Хост, ки аспе бихарад. Ройизе ӯро
аспе овард фарбеҳу некӯранг ва дуруст қавоим. Ҳоҷиб аспро бидиду писандид ва баҳо
фурӯ ниҳод. Чун дандонаш бидид, аспи пир буд, нахарид.
Марди дигар бихарид. Ман ӯро гуфтам:
- Ё ҳоҷиб, ки асп, ки фалон бихарид, чаро нахаридӣ?
- Гуфт: - Ӯ марде аст ва аз ранҷи пирӣ хабар надорад. Ва он асп бузургманзар аст.
Агар ӯ бад-он ѓарра шавад, маъзур аст. Аммо ман аз ранҷу офати пирӣ бохабарам ва
аз заъфу офати ӯ хабар дорам. Ва чун аспи пир харам, маъзур набошам.
Аз «Қобуснома»-и Унсурулмаолии Кайковус
Луѓат:
________________________ __________________________
________________________ __________________________
________________________ ___________________________
________________________ ___________________________
Намунаи масъалаҳо:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
30
Љамъ 60 хол
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Боби 5. Тањлил, таркиб ва арзёбии мавзўъ, сохтор ва унсурњои асотир, назм ва насри
адабиёти классикї ва муосири тољик
Машѓулияти 1.Тањлили жанри асари бадеї
Маќсади таълим: омўзгорон воситањои тањлили жанри асари бадеиро шарњ медињанд.
Қадами 1. Кори дунафарӣ.
Масъала: Рамзҳоро кушоед.
Иракли
Ятикоҳ
Пакиэ
Буроӣ
Манро
Арадм
Намуна: садақи

Қасида

Қадами 2. Кори гурӯҳӣ.
Масъала: Як навъи жанри бадеиро интихоб карда, онро шарҳ диҳед. Муаррифиро аз
рӯйи сохтори зерин таҳия намоед. Онро ба аҳли синф муаррифӣ намоед.
Ном:
Сохтор (бо чӣ аз дигар жанрҳо фарқ мекунад):
Намунаҳо (муаллифон ва номҳои асарҳо):
Хонандагон оид ба ин жанр чиро бояд донанд:

рубої
роман
повест
драма
эпика
ќасида

њикоя
достон
ѓазал
дубайтї
очерк
афсона

Қадами 3. Муҳокимаи умумӣ.
Саволҳо:
- Оё донистани жанри асари бадеӣ ба хонанда шарт аст? Чаро?
- Барои хубтар фарқ кардани жанри асари бадеӣ хонандагон кадом фаъолияти
таълимиро бояд иҷро кунанд?
Қадами 4. Кори амалӣ. Диаграммаи Венн.
Масъала: Фарқ ва монандии ду жанри асари бадеиро муайян кунед.
Драма

Повест

Қадами 5. Таҳлили усули «Диаграммаи Венн».
Масъала: Қадамҳои иҷрои «Диаграммаи Венн»-ро гӯед. Аз чӣ оѓоз кардем? Кадом амалҳоро
иҷро кардем? Номбар кунед ва шарҳ диҳед.
Қадами 6. Кори мустақилона.
Масъала: Матни «Хазинаи маърифат»-ро хонед ва гӯед, ки «Диаграммаи Венн»-ро боз дар
кадом мавридҳо истифода бурдан мумкин аст?
Қадами 7. Арзёбӣ. Ба худ баҳо додан.
Саволҳо: Оё «Диаграммаи Венн»-ро ҳангоми дарс истифода бурда метавонед?
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- Ба фикри шумо ҳангоми истифодаи он чӣ мушкилӣ мекашед?
- Он кадом малакаҳои хонандагонро инкишоф медиҳад? Чаро чунин фикр доред?

Хазинаи маърифат
ДИАГРАММАИ ВЕНН
(Диаграмма аз ҷониби Ҷон Венни файлосуф, математик ва мантиқшиноси британӣ дар
солҳои 1881-уми асри Х1Х таълиф шудаст)
Диаграммаи Венн – усулест барои ёфтани фарқ ва умумияти мафҳум, ҳодиса,
ашё ва муқоисаи онҳо. Омӯзгор метавонад онро дар муқоисаи симоҳои мусбат ё
манфии матн, фарқи ашёҳои гуногун аз рӯйи мазмуни он истифода барад. Талабагон
монандӣ, фарқ ва муқоисаро дар дафтари худ ё лавҳи синф менависанд.
Мақсадҳо:
 таҳлил ва муқоиса карда тавонистани ду ва ё зиёда мафҳум (ҳодиса, симо,
ашё);
 инкишофи малакаҳои баҳо додан ба ҳодиса, симо ва ашё.
Қадамҳо:
1. Ба хонандагон масъаларо пешниҳод кунед.
2. Аз хонандагон хоҳиш намоед, ки дар атрофи масъала фикр карда (жанри
асарҳои бадеӣ, образҳо, достонҳо ва ѓ.), фарқият ва умумиятҳоро муайян
намоянд.
3. Хонандагон дар варақи сафед ду давраи ба ҳам пайвастро мекашанд.
4. Онҳо дар қисматҳои чапу рости давра фарқиятҳо ва дар мобайни он
умумияти масъалаи пешниҳодшударо қайд мекунанд.
5. Ҳар як намояндаи гурӯҳ кори худро муаррифӣ мекунад.
Намуна аз фанни адабиёти тоҷик
Масъала: Фарқият ва умумияти намояндагони адабиёти классикии тоҷики асри XVXV1-ро нишон диҳед.
Абдураҳмони Ҷомӣ

Алишер Навоӣ

(Аз раҳнамои методии «Усули ҳамкорӣ дар таълими забони модарӣ ва адабиёти тоҷик»)
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Машѓулияти 2. Таълими сохт ва таркиби асари бадеї
Маќсади таълим: омўзгорон бо сохт ва таркиби асари бадеї шинос шуда, усули
таълими онро ба роњ монда метавонанд.
Қадами 1. Ангезиши зеҳн.
Саволҳо: Композитсияи асари бадеӣ чист? Донистани он ба хонандагон чӣ аҳамият
дорад?
Қадами 2. Кори дунафарӣ.
Масъала: Мафҳумҳоро ба шарҳашон мувофиқ намоед.
1.

Сюжет

А)

2.

Экспозитсия

Б)

3.

Рабт

В)

(гирехбандии
воқеа)
4.

Ҳаракат

Г)

5.

Кулминатсия (авҷ)

Ѓ)

6.

Анҷом (қатъ)

Д)

Бастан, пайванд кардан аст. Аз унсурҳои
дуюми сюжет аст. Он дар асари бадеӣ оѓози
асли мақсад, воқеа мебошад.
Амалҳои симоҳои асосӣ инъикос мегарданд.
Нуқтаи баланди ҳодисаро дар асари бадеӣ
гӯянд. Ҳодисаҳо торафт тезутунд, бо шиддат
мешаванд, мухолифату зиддият зиёд
мешавад, дақиқаҳои бӯҳрони ҳодисаҳо
пайдо мешаванд. Авҷ низ меноманд.
Гиреҳкушоии воқеа. Ҳал ва анҷоми ҳодиса
ва зиддиятҳо мебошад
Пеш аз оѓози сюжет муҳит ва шароитеро,
ки боиси ҳар гуна моҷаро ва муноқишаҳо
мегарданд, нишон медиҳад. Асли мақсад бо
тасвирҳои аввалини асар муайян карда
намешавад.
Воситаи кушода додани олами ботинӣ ва
характери образҳои асари бадеӣ ва тариқи
инкишофи ҳодиса ва воқеаҳои мушаххас, ки
барои муайян намудани ѓояи нависанда
хидмат мекунанд, мебошад.

Қадами 3. Кори гурӯҳӣ.
Масъала: Аз асари бадеӣ (матни Замимаи 4) унсурҳои сюжетро муайян намоед. Онро
ба аҳли синф муаррифӣ намоед.
Гурӯҳи 1 - Экспозитсия
Гурӯҳи 2 - Рабт
Гурӯҳи 3 - Ҳаракат
Гурӯҳи 4 - Кулминатсия (Авҷ)
Гурӯҳи 5 - Анҷом (қатъ)
Намуна. Унсурҳои сюжети достони «Хусрав ва Ширин»- и Низомии Ганҷавӣ:
Экспозитсия – Дар достон пеш аз моҷарои ишқи Хусраву Ширин, аввал таваллуд ва
тарбияи Хусрав, ба шикор рафта ѓорат кардани деҳқонон ва ба ҷазои сахт маҳкум
шудани ӯ тасвир карда мешавад.
Рабт – Хусрав пас аз чанде хоб мебинад. Дар хоб ҷадди бузурги ӯ –Анӯшервон чаҳор
чиз ваъда мекунад: зани дилором ва зебо, аспе бо номи Шабдиз, тахти подшоҳӣ,
мутриби хушовоз бо номи Борбад. Сипас Шопур ном шахси ҷаҳонгаштае аз саёҳат
бармегардад, ба Хусрав аз ҳусну ҷамоли Ширин нақл мекунад.
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Ҳаракат – Хусраву Ширин дар ҷустуҷӯи якдигар мешитобанд. Онҳо баъди
ҳамдигарро дидан боз ҷудо мешаванд. Хусрав ба Марям хонадор мешавад. Ширин
изтиробҳо мекашад. Баъд аз ин моҷарои муҳаббати Фарҳод, рашку изтиробҳои
Хусрав ва дигар воқеаҳо, ки махсус ба муҳаббати Ширин ва Фарҳод дахл доранд, ба
амал меоянд.
Кулминатсия (Авҷ) – Фарҳод бо макри Хусрав кушта мешавад; Ширин аз Хусрав
меранҷад; Хусрав бо Шакар ақди никоҳ мебандад; Ширин баарзу ниёзи Хусрав
аҳамият намедиҳад, ӯро қатъиян рад мекунад. Хусрав маъюс шуда, аз Ширин ҷудо
мешавад. Вале Ширин ба ин ҷудоӣ тоб намеорад ва аз паси Хусрав меравад.
Анҷом (қатъ)– Ширин аз рӯйи муҳаббат ва садоқатмандӣ худро дар сари қабри
Хусрав ҳалок мекунад.
Қадами 4. Муҳокимаи умумӣ.
Саволҳо:
- Кай ва бо кадом мақсад ба хонандагон таҳлили композитсияи асари бадеӣ
пешниҳод мегардад?
- Таҳлили композитсияи асари бадеӣ кадом малакаи хонандагонро такмил медиҳад?
Қадами 5. Кор дар гурӯҳҳо. Таҳияи дастур.
Масъала: Барои такмили малакаи хонандагон оид ба таҳлили композитсияи асари
бадеӣ чӣ корҳоро бояд анҷом дод? Дастур таҳия карда, онро ба аҳли синф муаррифӣ
кунед.
Дастури 1.
Дастури 2.
Дастури 3. …
Қадами 5. Арзёбӣ. Ба худ баҳо додан.
Саволҳо:
- Ҳангоми таҳлили композитсияи асари бадеӣ ба кадом мушкилот дучор шудед? Онро
чӣ тарз ҳал кардед?
- Ба фикри шумо хонандагон ҳангоми таҳлили композитсияи асари бадеӣ чӣ душворӣ
мекашанд? Барои ҳалли он чӣ бояд кард?
- Оид ба ин масъала боз чиро донистан мехоҳед?
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Машѓулияти 3. Тањлили симоњои асари бадеї
Маќсади таълим: омўзгорон усули тањлили симоњои асари бадеиро истифода
мебаранд.
Қадами 1. Ангезиши зеҳн.
Савол: Таҳлили симоҳои асари бадеиро бо кадом усул ба роҳ мемонед?
Қадами 2. Кори дунафарӣ. Т-нақша.
Масъала: Образи Одинаро аз повести «Одина »- и Садриддин Айнӣ таҳлил намоед.
Т-нақшаро пур кунед. Аз намуна истифода баред.
«+»

«-»

Намуна :
Таҳлили симои Рустам аз достони «Рустам ва Сӯҳроб»- и Фирдавсӣ.
ҷасур
ватандӯст

«+»

«-»
оташин
маѓрур буд ва гоҳо манманӣ мекард

Қадами 4. Таҳлили усули Т-нақша.
Саволҳо: Ҳангоми пур кардани «Т-нақша» чӣ фаъолиятҳоро иҷро кардед?
Мақсади таълимии ин усул чист? Он ба хонандагон чӣ фоида дорад? «Хазинаи
маърифат»-ро хонед ҷавобатонро санҷед.
Қадами 5. Кори гурӯҳҳо.
Масъала: Оид ба таҳлили симои матн муносибати муаллиф ва персонажи асарро хонед.
Гӯед, ки он аз «Т-нақша» чӣ фарқ дорад?
Муаллиф

Арбоб Камол

Калоншавандагон

Одина
Бечора Одина бо ин
њама сахтињо аз хўљаин
ягон бор забони хуше
ва рўйи кушодеро
надид.

Сакалтуи кўрнамак!
Чињо мегўї? Ту
дониста бош, ки баъд
аз мурданат
устухонат аз дасти
ман халос хоњад шуд!

Зарар надорад, зарар
надорад. Ту бачагї кардї,
нодонї кардї, ин шўриши
Арбоб ба ту ва туро заданаш
аз дилсўзї аст, туро њушёр
шав, одам шав мегўяд.

Қадами 6. Таҳлил.
Саволҳо:
- Истифодаи ин ду навъи усули таҳлили симои асари бадеӣ ба хонандагон чӣ
медиҳанд?
- Ҳангоми истифодаи онҳо чӣ мушкилот пеш меояд ва онро чӣ гуна ҳал кардан
мумкин аст?
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Хазинаи маърифат
УСУЛИ «Т- НАҚША»
Усулест барои ҷамъоварии ақидаҳои ба ҳам зид, ки ҷадвали он шаклан ба ҳарфи «Т»
монанд аст. Ба воситаи усули мазкур саволе гузошта мешавад, ки ҷавобҳои зеринро талаб
мекунад: «ҳа - не», «тарафдор - муқобил», «бартарӣ – камбудӣ», «+» ва «-», «мусбат – манфӣ»
ва диг. Усул ба хонандагон барои ба мубоҳиса омода шудан ёрӣ мерасонад.
Мақсад: Ташаккули малакаҳои арзёбӣ кардани маълумот (масъала, мафҳум, ҳодиса).
Инро чӣ тавр иҷро кардан мумкин аст?
Қадамҳо:
1. Масъаларо\ саволро пешниҳод кунед.
2. Аз хонандагон хоҳиш намоед, ки саволро нависанд ва дар зери савол ҷадвали иборат аз ду
сутунро кашанд.
3. Дар сутуни аввал «+» нависанд, дар сутуни дуюм «-».
4. Ба ҳар сутун далел оварда мешавад.
5. Сипас дунафарӣ навиштаҳои ҳамдигарро муҳокима намоянд.
Намуна.
Таҳлили симои Ҳасан аз достони «Ҳасани аробакаш»- и Мирзо Турсунзода.
«+»
Раҳмдил (бо аробааш ба мардум хидмат
мерасонд)
Ѓамхор (аспашро дӯст медошт)
Одил
Ростгӯй (дурӯѓу фиреби қаллобонро зуд
ошкор мекард)
Ошиқи вафодор (танҳо Садафро дӯст
медошт).

«-»
Шахси бесавод
Одами якрав
Кӯҳнапараст

Натиҷа.
Хонандагон:
1) симо ( воқеа, мафҳум)-ро арзёбӣ менамоянд;
2) фикри ҳамдигарро муҳокима мекунанд;
3) фикри худро иброз медоранд;
4) барои исботи фикр шарҳу эзоҳ меоранд.
Тавсия ба омӯзгор.
Ин усулро шумо ба тарзи дигар низ истифода бурда метавонед. Якчанд андешаҳои
дурусту нодурустро дар шакли рӯйхат дар лавҳи синф нависед. Аз хонандагон хоҳиш намоед,
ки дар нақша онро ҷо ба ҷо гузоранд.
Намуна. Ҳаёт ва эҷодиёти Абӯалӣ ибни Сино.
1. Абӯалӣ ибни Синоро Одамушшуаро мегуфтанд.
2. Ӯ дар деҳаи Афшанаи Бухоро ба дунё омадааст.
3. «Сафарнома» асари машҳури Синост.
4. Вай бо ду забон: тоҷикӣ ва арабӣ эҷод мекард.
5. Ӯро Шайхурраис мегуфтанд.
6. Дар синни 57-солагӣ дар Бухоро фавтидааст.
7. Соли 1037 дар Ҳамадон аз олам чашм пӯшид.
8. Аз Сино китобҳои илмии «Китобушшифо», «Зафарнома» ва ѓайра боқӣ мондаанд.
«ҳа»

«не»
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Машѓулияти 4. Таълими воситањои тасвири бадеї
Маќсади таълим: омўзгорон воситањои тасвири бадеиро шарњ дода, онњоро истифода
мебаранд.
Қадами 1. Кори дунафарӣ.
Масъала: Калимаҳоро аз рӯйи қофия дар ҷадвал мувофиқ гузоред.
Мушкил, устод, берун,озор, бодом, забон,ҷилвагоҳ, даст, гил, ноком, эҷод, маст,
достон, иштибоҳ,хумор, мазмун,ором, бунёд, меҳмон, манзил, побаст, сипоҳ, қонун,
ночор, фарёд, пайваст, гуноҳ, соҳил, ҳомун, такрор, анҷом, сорбон.
Нигоҳ

паст

Дил

мавзун

корвон

бедор

пайѓом

шамшод

Хазинаи маърифат
Ба шахс завқи бадеӣ бахшидани асарҳои адабӣ бештар ба тарзи истифодаи
воситаҳои тасвири бадеӣ вобаста мебошад. Чунки воситаҳои тасвири бадеӣ барои
ифода намудани маънӣ ва мазмуни асар омили аз ҳама муҳим ба шумор мераванд.
Бинобар ҳамин ҳам воситаҳои тасвири бадеӣ як ҷузъи ҳар як асари бадеӣ мебошанд.
( Ш. Ҳусейнзода. «Адабиёти тоҷик» барои синфи VIII.Душанбе: «Маориф», соли
1978, саҳ.231)
Қадами 2. Таҳлил.
Масъала: Ѓазалро хонед ва гӯед, ки кадом навъи санъатро Рӯдакӣ дар ин ѓазал истифода
кардааст.
Нигорино, шунидастам, ки гоҳи меҳнату роҳат
Се пироҳан салаб будаст Юсуфро ба умр – андар:
Яке аз қайд пурхун, дуюм шуд чок аз тӯҳмат,
Саввум: Яъқубро аз бӯш рӯшан гашт чашми тар.
Рухам монад бад-он аввал, дилам монад бад – он сонӣ,
Насиби ман шавад дар васл он пироҳани дигар!
Қадами 3. Кори дунафарӣ.
Масъала: Қиссаи «Юсуф ва Зулайхо»- ро ба хотир оварда, ифодаи «се пироҳани
Юсуф»-ро дар рӯзнома шарҳ диҳед. Шарҳи худро бо замимаи 5 муқоиса кунед.
Иқтибос
Яке аз қайд шуд пурхун
Дуюм шуд чок аз тӯҳмат
Яъқубро аз бӯш рӯшан гашт чашми тар

Шарҳи иқтибос

Қадами 4. Лаҳзаи дарси намоишӣ.
Дарси намоишӣ
Қадами 1. Кори дунафарӣ.
Масъала: Мисраъҳои достон аз қисматҳои гуногуни он оварда шудааст. Онҳоро аз
рӯйи пайдарпайии мантиқӣ ҷо ба ҷо гузоред.
1. Падар пеши фарзанд баста камар,
2. Ҳунарҳо биёмӯхташ сар ба сар.
3. Ту фарзанд бошию ман чун падар
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4. Басе ранҷ бардошту омад ба бар.
5. Таҳамтан чу бишнид, з - ӯ рафт ҳуш.
6. Дилу маѓзи Гарсеваз омад ба ҷӯш.
7. Зи Зобул баромад хурӯш.
8. Дигаргунатар шуд ба оину ҷӯш.
9. Таҳамтан бибурдаш ба Зобулситон
10. Ѓамӣ шуд дилаш з-ин ки шоҳи ҷаҳон,
11. Нишастангаҳаш сохт дар бӯстон.
12. Чунин тез шуд бо ту андар ниҳон.
Қадами 2. Кори гурӯҳӣ.
Масъала: Аз рӯйи дастур ва нишондиҳандаҳо амал кунед.
№ гурӯҳ
1.

Нишондиҳандаҳо

Тартиб додани нақша
доир ба мазмуни
достони “Сиёвуш”
барои нақл кардан

2.
Қофиябандӣ кардан ба
чор калимаи шеър, ки
ҳар кадоми он на кам аз
сетоӣ калимаи ҳамқофия
дошта бошад.
3.
Хислатҳои симоҳоро
дар диаграмма муқоиса
кардан

Дастур
- намунаи нақшаи кор доир ба мазмуни
достони “Рустам ва Сӯҳроб”-ро хонед:
1.Вохӯрии Рустам бо Таҳмина
2.Ҷустуҷӯйи падар
3. Нақшаи шоҳон.
4. Набарди Рустаму Сӯҳроб
- сюжети достони “Сиёвуш”-ро хонед
-оид ба мазмуни достони “Сиёвуш” нақша
тартиб диҳед.
- нақшаи қофияро аз дарсҳои гузашта ба хотир
оред;
- чор калимаро аз достон интихоб намоед;
- ба чор калимаи интихобкардаатон берун аз
достон калимаҳои ҳамқофия ёбед;
-Намуна: калимаи назар
калимаҳои ҳамқофия: дигар,сипар,
хатар,шакар,ҷигар ...
-порчаи достонро хонед;
- дар диаграммаи Венн хислатҳои симоҳоро
муқоиса кунед.

Қадами 3. Арзёбӣ. Ба худ баҳо диҳед.
Саволҳо:
- Оё шумо аз рӯйи нишондиҳандаҳо амал кардед?
- Дар кадом қисмат душворӣ кашидед?
Давоми машѓулият
Қадами 5. Таҳлили дарси намоишӣ.
Саволҳо:
- Кадом лаҳзаи дарс ба шумо маъқул шуд? Чаро?
- Агар шумо ин дарсро бо хонандагон гузаред, чиро таѓйир медодед? Чаро?
Қадами 5. Арзёбии машѓулият.
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Машѓулияти 5. Танќиди адабї
Маќсади таълим: омўзгорон бо воситањои танќиди адабї шинос шуда онро таълим
дода метавонанд.
Қадами 1. Ангезиши зеҳн.
Савол: Танқид чист?
Қадами 2. Хониши матн.
Масъала: «Хазинаи маърифат» - ро хонед ва бо андешаҳои худ муқоиса кунед.
Хазинаи маърифат
Танқид – калимаи арабӣ, муҳокима ва таҳлили ягон асар ё кори касе бо мақсади аён
сохтани комёбӣ ва камбудиҳои он; фикрронии манфӣ дар бораи асаре; танқиди ёрона
бо ѓамхорӣ ва хайрхоҳӣ нишон додани камбудии асаре ё касе; танқид кардани
камбудӣ ва нуқсони кори касеро нишон додан; интиқод.
(«Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ», ҷилди 2, Душанбе, 2008, саҳ.308)
Қадами 3. Матнро хонед ва гӯед, ки сухан дар бораи кадом шоирон меравад.
Шоири ҳамсадои халқ
Пайрав Сулаймонӣ 34 сол ҳаёт дид ва дар умри сари худ асарҳои шоиста ба
мерос гузошта, оѓозгоҳи адабиёти навини тоҷикро бо обу ранги лирикию инқилобӣ
ва байналмилалӣ ѓано бахшид. Дар шеваи сухани ӯ Ҳабиб Юсуфӣ, Мирзо Турсунзода,
Мӯъмин Қаноат ва дигар шоирон қомат бардоштанд.
Пайрави ҷавон ба ҳаёту адабиёт, ба воқеаҳои сиёсӣ ҳамеша бо чашми диққат
назар андӯхта меҳнат мекард, хусусан дар шеър кашф кардан, мӯъҷиза ба вуҷуд
овардан мехост, дар сухан мӯшикофиҳо менамуд. Вай аз ин рӯ, ба умдатарин
масъалаҳои замон раѓбат пайдо намуда, дар байни мардум мегашт, калимаҳои
соддаю самимӣ ва рехтаи халқию адабиро ёфта, дар ақлу шуури худ суфта, дар
шеърҳояш
кор
мефармуд.
Вай
кам,
пухтаву
пурмаънӣ
менавишт.
Пайрав аз қабили чунин шоироне буд, ки фақат ба адабиёти худ маҳдуд
нагардид, бо адабиёти русу халқҳои ҳамсоя, бо адабиёти Ѓарбу Шарқ ҳамвора
машѓул шуда, мутолиа намуда, ѓизои зарурии маънавӣ мегирифт. Мегӯянд,
Владимир Маяковский дар шикастани сохти шеъри шоирони тоҷик, аз ҷумла,
шеърҳои Пайрав Сулаймонӣ таъсири зиёд дошт. Раҳим Ҳошим дар бораи
Маяковский мақолае навишта, муносибати Пайравро ба ин шоири забардасти
инқилобии рус баён карда буд.
Самимияти ин ду шоири навовар хеле зиёданд. Ҳар ду ҳам дар моҷарою
ҷанҷолҳои ҷараёнҳои нави пролетарӣ гирифтор буданд. Ҳам Пайрав ва ҳам
Маяковский қофияҳоеро интихоб менамуданд, ки маънии асосии шеър дар болои
онҳо афтад. Шоирон ба ҳамоҳангии калимаву ибора ва ҷумлаҳо, ба калимаҳои
такрору тақлиди овоз зиёд зеҳн мемонданд. Масалан, « а за решёткой чёткой», «в
короне газа для глаза», «из рос возрос» ( Маяковский); «бемору бемадор», «рӯди
Ҷайҳун хун», «мужда бод, зинда бод, Ҳаштуми Март!» ( Пайрав). Қаҳрамонҳои
асарҳои ҳар ду шоир коргарон, заҳматкашон, асосан онҳое интихоб шудаанд, ки
барои худ дунёи ободу равшан эҷод мекарданд.
Хулоса, Пайрав Сулаймонӣ аз бузургтарин, маҳбубтарин шоирони аввали
қарни бистуми халқи тоҷик мебошад. Қиёму ошӯбҳо, шӯришҳо, тӯфонҳои сиёсиву
иҷтимоӣ дар рӯҳи шоир инқилоби фикрӣ бедор карда буданд.
Шоҳзамон Раҳмон
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Қадами 4. Кори гурӯҳӣ. Чархи андешаҳо.
Масъала: Андешаҳои худро оид ба ҳаёт ва эҷодиёти Пайрав Сулаймонӣ баён намоед.
2
3

1

4

Нуктањои
муњими њаёт
ва эљодиёти
Пайрав
(8)

8

5
7
6

Қадами 5. Кори дунафарӣ.
Масъала: Умумият ва фарқияти эҷодиёти Пайрав Сулаймонӣ ва Владимир
Маяковскийро дар диаграммаи мазкур нишон диҳед.

Қадами 6. Кори гурӯҳӣ.
Масъала: Ҳаёт ва фаъолияти адабии нависанда ё шоиреро тавассути усули «Чархи
андешаҳо» таҳқиқ намоед. Аз «Хазинаи маърифат» истифода баред. Онро ба аҳли
синф муаррифӣ намоед.
Қадами 7. Арзёбии кори гурӯҳӣ.
Муаррифии гурӯҳҳоро дар асоси ҷадвали зерин арзёбӣ кунед.
Нишодиҳанда
Муаррифӣ хоно ва фаҳмо аст.
Муаррифӣ хуб оро дода шудааст.
Масъала пурра баррасӣ шудааст.
Шарҳу эзоҳи муарриф ба маврид ва фаҳмост.
Муарриф ба саволҳо пурра ҷавоб дод.

Ҳа

Не

Қисман

Тавсия

Қадами 8. Арзёбӣ\худназорат. Муҳокимаи умумӣ.
Андешаҳои ман пеш аз машѓулият

Андешаҳои ман баъд аз машѓулият
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Хазинаи маърифат
УСУЛИ «ЧАРХИ АНДЕШАҲО»
Усули «Чархи андешаҳо» барои гирдоварии миқдори муайяни (4, 6, 8, 12) андешаҳо
доир ба мафҳум ё мавзӯъ дар шакли шохаҳои гирдгардон аст. Омӯзгор ин усулро дар
мавридҳое истифода мебарад, ки агар масъалаи ҷудо кардани чизҳои нисбатан муҳим ба
миён ояд.
Мақсадҳо:
 ҷудо карда тавонистани чизҳои муҳим;
 инкишофи малакаҳои таҳлил ва хулосабарорӣ;
 ташаккул додани малакаҳои фикрронӣ.
Ин усулро чӣ тавр инро иҷро кардан мумкин аст?
Қадамҳо:
1. Дар маркази нақша мушкилот ва ё масъалаеро, ки ҳал кардан зарур аст, нависед.
2. Аз хонандагон хоҳиш намоед, ки мулоҳизаҳои асосии худро вобаста ба шоҳаҳои чарх
ҷамъ намоянд.
3. Хонандагон мулоҳизаҳоро аз рӯйи пайдарҳамӣ дар шохаҳои чарх қайд мекунанд.
4. Гурӯҳҳо фаъолияти худро манзур мекунанд (чунин фаъолият бештар дар кори гурӯҳӣ
гузаронида мешавад)
5. Омӯзгор муаррифии гурӯҳҳоро бодиққат гӯш карда, мубоҳиса ташкил мекунад.
Намуна:
Масъала: «Дар бораи дӯстии Ҷомӣ ва Навоӣ 8 андешаи худро баён кунед.»
2
1

Љомї устоди
Навої буд.

Навої забону адабиёт,
илму санъати халќи
тољикро хуб медонист

8

Ёддоштњои Навої дар
бораи Љомї (мактубњои
байни онњо) навишта
шудааст

Дар бораи дўстии
Љомї ва Навої чї
андеша доред?

Мактаби адабие,
ки устоду шогирд
дар Њирот
ташкил карданд

4
Њар асари эљодкардаи худро
Навої ба Љомї пешнињод
намуда, бо маслињати ў
такмил медод

(8)

Љомї барои тарк
намудани дарбор аз
љониби Навої розигї
надод.

Асари
«Хамсатулмутањайирин»
ба хотираи Љомї
навишта шудааст

7

3

Пас аз вафоти Љомї
Навої марсияи пурсўзу
гудоз эљод кард.

5

6

Натиҷа. Хонандагон:
1) барои исботи андешаҳои худ далел меоранд;
2) бо шумораи муайяни шохаҳо андешаҳояшонро баён ва қайд мекунанд;
3) қисматҳои асосии маълумотро аз умумӣ ҷудо мекунанд.
Тавсия ба омӯзгор.
Гирдоварии 8 андеша барои гурӯҳ, ба гумони мо, душвориеро пеш нахоҳад овард. Дар
давраи аввали кор бурдани усул ба «чарх» даровардани чор ё шаш андеша кофист. Чунин
шакли корро дар фаъолияти дунафарӣ низ истифода кардан бамаврид аст.
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Машѓулияти 6. Муносибати хонанда ба шахсияти адиб ва осори ў
Маќсади таълим: омўзгорон тарзи ташаккули малакаи ба асари бадеї бањо доданро
дар хонандагон ташаккул дода метавонанд.
Қадами 1. Водорнамоӣ.
Масъала: Хонед ва гӯед, ки шогирдони шумо чӣ тарз муносибати хешро ба адиб ё осори ӯ
баён месозанд.
Хазинаи маърифат
Дар ҳар як дарси адабиёт ҳангоми таҳлили ин ё он асари бадеӣ муаллим аз
шогирд талаб мекунад, ки дар баҳо додан ба асар, ба шеър бояд ҳар як хонанда
фикру андешаи шахсии худро нисбати он асар дошта бошад ва онро баён карда
тавонад. Ба тарзи дигар гӯем, бояд талабагон ба ҳар як чизи хондаашон аз нуқтаи
назари танқидӣ нигоҳ кунанд. Ин корро омӯзгор дар ҷараёни дарси адабиёт дар
ниҳоди шогирдон бояд тақвият диҳад.
(Т. Миров, Қ.Хоҷаев, Ш. Исломов «Методикаи таълими адабиёти тоҷик», Душанбе:
«Маориф», соли 1991, саҳ.30)
Қадами 2. Кори дунафарӣ.
Масъала: Порчаҳои адабиро хонед ва ба саволҳои зерин ҷавоб диҳед.
 Матн ба кӣ мансуб аст?
 Барои кӣ навишта шудааст?
 Муаллифи матн аз куҷост?
 Дар матн дар бораи чӣ сухан меравад?
 Таассуроти худро оид ба матн бо як ҷумла нависед.

1. Андар нигар ба айбу њунари
мардумон, ки нафъу зарари эшон
чист ва суду зиёни эшон аз куљост.
Он гоњ манфиати хеш аз он миён
биљўй, бубин,ки чї чиз, ки мардумро
ба манфиат наздик кунад ва дар пайи
он бош. Ва дур шав аз он чиз, ки
мардумро ба зиён наздик гардонад.
Тани худ тааб кун ба фарњангу њунар
омўхтан ва ба ин ду чиз њосил шавад.
Ё ба кор бастани он чиз, ки донї ё ба
омўхтани он чиз, ки надонї, ки
Суќрот гўяд: « Њељ ганље бењ аз њунар
нест ва њељ иззе бузургвортар аз
дониш нест ва њељ пироя бењтар аз
шарм нест ва њељ душманї бадтар аз
рўйи бад нест.

Ќадами 3.Кори гурўњї. Нигористон
Масъала: Барои гурўњи дигар порчањо аз
эљодиёти ягон адиб оред ва мувофиќи
масъалаи ќадами 2 амал кунед.

2. Накардї дар ин номаи ман нигоњ,
Ба гуфтори бадгўй гаштї зи роњ.
Њар он кас, ки шеъри маро кард паст,
Нагирад-ш гардуни гарданда даст.
На з-ин гунна додї маро ту навид,
На ин будам аз шоњи гетї умед.
Бадандеш, к-аш рўзи некї мабод,
Суханњои некам ба бад кард ёд.
Барии подшо пайкарам зишт кард,
Фурўзанда ахтар чу ангишт кард.

3.Он рўз, ки њафтсола будї,
Чун гул ба чаман њавола будї.
В-акнун, ки ба чањордањ расидї.
Чун сарв ба ављ сар кашидї.
Ѓофил манишин, на ваќти бозист,
Ваќти њунар асту сарфарозист.
Дониш талабу бузургї омўз,
То бењ нигаранд рўзат аз рўз,
Чун шер ба худ сипањшикан бош,
Фарзанди хисоли хештан бош!
Давлат талабї сабаб нигањ дор,
Бо халќи худо адаб нигањ дор.

Қадами 4. Муаррифӣ ва арзёбии кори гурӯҳҳо.
Қадами 5. Таҳлил ва муҳокими усули «Нигористон».
Саволҳо: Чунин усули муаррифии таҳлили адиб ва осори ӯ ба хонандагон чӣ аҳамият
дорад? «Хазинаи маърифат»-ро хонед ва ба савол ҷавоб гардонед.
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Хазинаи маърифат
УСУЛИ «НИГОРИСТОН»
Усули «Нигористон» («Галерея») имкон медиҳад, ки як ё якчанд масъала якбора дар
гурӯҳҳои хурд муҳокима карда шаванд. Дар айни замон ҳар як аъзои гурӯҳ метавонад дар
муҳокимаи ҳамаи масъалаҳои пешниҳодшуда иштирок намуда, саҳм гузорад.
Мақсадҳо:
 инкишофи малакаҳои кор дар гурӯҳ;
 арзёбӣ карда тавонистани кори дигарон.
Инро чӣ тавр иҷро кардан мумкин аст?
Қадамҳо:
1. Гузориши масъала. Муаллим барои ҳар як гурӯҳи хурд масъала ё саволи
муҳокимашавандаро пешниҳод мекунад.
2. Хонандагон дар гурӯҳҳои хурд масъала ё саволи пешниҳодшударо муҳокима мекунанд.
Барои муҳокимаи масъалаи муайяншуда одатан 5-10 дақиқа ҷудо карда мешавад.
3. Гурӯҳҳо барои ҳалли масъала бо гурӯҳҳои дигар радду бадал менамоянд. Ҳар як гурӯҳ аз
рӯйи ақрабаки соат ҷояшро бо гурӯҳи ҳамсоя иваз мекунад, вале коѓазе, ки дар он
ақидаҳояшонро қайд карда буданд, ба рӯи миз гузошта мераванд. Шакли дигари ин
фаъолият иваз накардани ҷой ва танҳо мубодила намудани варақаи қайдҳост.

4. Такмили пурраи вазифаи гурӯҳи ҳамсоя. Ҳар як гурӯҳи хурд ақидаҳои ҳамсояро, ки
дар варақи калон қайд шудааст, аз назар гузаронида, бо он ақидаҳое, ки розӣ нестанд,
аломати савол мегузоранд. Сипас бозёфтҳои худро оид ба ҳалли масъалаи мазкур дар ҳамин
варақ қайд менамоянд. Пас аз 5 дақиқа гурӯҳҳо боз ҷойҳояшонро бо гурӯҳи дигар иваз
мекунанд. Шумораи ивазшавӣ ба шумораи гурӯҳҳои хурд (ё масъалаҳои пешниҳодшуда)
вобаста аст.
5. Баргаштан ба вазифаи худ. Гузариш аз гурӯҳ ба гурӯҳ ба охир расида, ҳар гурӯҳ ба
ҷойи пешина ва масъалаи муҳокимашавандаашон бармегарданд. Гурӯҳҳо ақидаҳои дар
натиҷаи гузариш ба варақи калон иловашударо меомӯзанд
6. Баррасӣ ва муҳокимаи натиҷаҳои фаъолият дар гурӯҳҳои хурд. Ҳар як гурӯҳ натиҷаи
ақидаҳои дар ҳар як варақи калон қайдшударо бо навбат пешниҳод намуда, шарҳу эзоҳ
медиҳанд. Гурӯҳҳои дигар қайдҳои худро, ки дар варақи гурӯҳи ҳамсоя навишта буданд, низ
шарҳ медиҳанд. Дар лаҳзаи зарурӣ ақидаҳоро дар гурӯҳи калон низ муҳокима кардан мумкин
аст.
Натиҷа.
Хонандагон:
1 ) савол гузошта, роҳи ҳалли масъаларо ҷустуҷӯ менамоянд;
2 ) андешаҳои худро дар гурӯҳ таҳлил мекунанд;
3) ҷавобҳоро муҳокима менамоянд;
1) ҷавобҳоро муҳокима мекунанд;
2) ба мулоҳизаҳои худ далел меоранд.
Тавсия ба омӯзгор.
Дар давраи аввали истифодаи «Нигористон» беҳтар аст, ки гурӯҳҳо ҷойи ҳамдигарро
иваз накунанд. Иваз кардани варақаи қайдҳо кифоя аст. Чунин шакли кор дар мавриди
танқисии вақт, номусоид будани шароити дарсхона мувофиқ аст.
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Машѓулияти 7. Воситањои тањлили асари бадеї
Маќсади таълим: омўзгорон воситањои тањлили асари бадеиро дар амал месанљанд.
Кадами 1. Ангезиши зеҳн.
Саволҳо: Ҳангоми таҳлили асари бадеӣ аз кадом усулу воситаҳо истифода мебаред?
Навъҳои таҳлили асари бадеӣ кадомҳоянд?
Қадами 2. Тасдиқи андешаҳо.
Масъала: «Хазинаи маърифат»- ро хонед ва андешаҳои худро бо шарикатон мубодила
намоед.
Хазинаи маърифат
Шаклу намудҳои таҳлилро дар методикаи таълим шартан ба навъҳо ҷудо
намудаанд: Якум – таҳлили матн бо тамоми ҷузъиёт; дуввум – таҳлили интихобӣ ва
саввум – обзорӣ. Ҳангоме ки матни нахуст тариқи обзорӣ хонда мешавад, асар дар
намуди умумӣ дар машѓулиятҳои пасоянд мавриди таҳлил қарор меёбад. Таҳлили
интихобии матн бошад, қисматҳое ба таҳлил гирифта мешаванд, ки моҳияти асосии
асарро ба хонанда пешкаш намояд ва саволҳою супоришоти гузоштаи омӯзгор низ
ба ҳамин мақсад равона карда мешавад.
Зимни таҳлили интихобӣ ба хонандагон имконият дода мешавд, ки дар вақтҳои
лозима ба матн назар андозанд, ба он ҳамеша такядор бошанд, то ин ки ба саволҳои
сарбаста ҷавоби саҳеҳ бидиҳанд, барои исботи даъво ва ақидаи хеш далелҳои
эътимодбахш биёранд.
Зимнан бояд гуфт, ки таҳлил дар кадом шакле, ки сурат гирад, хонандаро ба як
роҳ бояд мутаваҷҷеҳ созад. Ин хониши дақиқ, зиракона ва фаҳмидани роҳу равиши
қаҳрамонҳост. Дуввум, маҳорати таҳлил карда тавонистани хонанда дар он
фаъолона ва эҷодкорона ширкат варзидани он бошад.
Қадами 3. Кори дунафарӣ
Масъала: Ду навъи таҳлилро шарҳ дода, онро ба аҳли синф муаррифӣ кунед.
а) Таҳлили обзории матн…..
б) Таҳлили интихобии матн…..
Қадами 3. Кори гурӯҳӣ. Рӯзномаи себахша.
Масъала: Рӯзномаи себахшаро дар асоси ягон асари бадеӣ пурра кунед. Аз намуна
истифода баред.
Гурӯҳи 1.
Қаҳрамонҳои асосии асар
Хислату характери онҳо
Мисолҳо аз асар

Гурӯҳи 2.
Қаҳрамонҳои асосии асар

Гурӯҳи 3
Қаҳрамонҳои асосии асар

Симои зоҳирӣ

Симои ботинӣ

Ҷиҳатҳои ба ҳам монанди
онҳо

Ҷиҳатҳои фарқкунандаи
онҳо
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Намуна:
Қаҳрамонҳои асосии асар

Ҷиҳатҳои фарқкунандаи
онҳо

Ҷиҳатҳои ба ҳам монанди
онҳо

Маҷнуни достони «Лайлӣ
ва Маҷнун» -и Шоҳин

Маҷнун шахси фосиқ,
ҳардамхаёл, ноустувор дар
ишқ.
Дар садоқат устувор,
поктинат, дурандеш,
инсондӯст.

Ошиқи овора, ҷонсупор
дар роҳи ишқ.

Маҷнуни достони «Лайлӣ
ва Маҷнун» -и

Қадами 4. Муаррифӣ ва арзёбии кори гурӯҳӣ.
Қадами 5. Таҳлил.
Саволҳо:
- Барои таҳлили асари бадеӣ мо аз кадом усул истифода бурдем?
- Он аз кадом қадамҳо иборат аст?
- Моҳияти он дар инкишофи хонандагон дар чист?
- Мушкилоти истифодаи «Рӯзномаи себахша»-ро муайян кунед.
Қадами 6. Тасдиқи ақидаҳо.
Масъала: Матни «Хазинаи маърифат»-ро хонед ва гӯед, ки «Рӯзномаи себахша» бо
кадом мақсадҳо истифода мешавад ва хонандагон ба кадом натиҷа ноил мегарданд?
Қадами 7. Арзёбии машѓулият.
- Имрӯз чи чиз барои шумо муҳим буд?
- Кадом саволҳо пайдо шуданд?
- Тавсияҳои шумо?
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Худро месанҷем!
1. Қадамҳои иҷрои «Диаграммаи Венн»-ро ба тартиби дуруст гузоред.
А)  Хонандагон дар қисматҳои чапу рости давра фарқиятҳо ва дар мобайни он

умумияти масъалаи пешниҳодшударо қайд мекунанд.
Б)  Аз хонандагон хоҳиш намоед, ки дар атрофи масъала фикр карда (жанри
асарҳои бадеӣ, образҳо, достонҳо ва ѓ.), фарқият ва умумиятҳоро муайян намоянд.
В)  Ҳар як намояндаи гурӯҳ кори худро муаррифӣ мекунад.
Г)  Хонандагон дар варақи сафед ду давраи ба ҳам пайвастро мекашанд.
Ѓ) 1 Ба хонандагон масъаларо пешниҳод кунед.
10

2. Шарҳи мазкур ба кадом қисми композитсияи асари бадеӣ мувофиқ аст.
Ишора ()гузоред.
>>>Пеш аз оѓози сюжет муҳит ва шароитеро, ки боиси ҳар гуна моҷаро ва
муноқишаҳо мегарданд, нишон медиҳад. Асли мақсад бо тасвирҳои аввалини асар
муайян карда намешавад.
A) Сюжет
Б) Экспозитсия
В) Рабт
Г) Ҳаракат
Ѓ) Кулминатсия
Д) Анҷом
10

3. Кадом мақсад ба усули «Т-нақша» мувофиқ аст? Ишора ()гузоред.
А)  Ҷамъоварии ақидаҳои гуногун
Б)  Ташаккули малакаи арзёбӣ кардани маълумот (маслъала, асар)
В)  Ташаккули малакаи азёд карданимаълумот
10

4. Шарҳи кӯтоҳи танқиди адабиро нависед.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
10

5. Ба ду навъи таҳлили асари бадеӣ шарҳ нависед.
а) Таҳлили обзории матн:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
б) Таҳлили интихобии матн:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
15
Љамъ 55 хол
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Замимаҳо
Замимаи 1 ба машѓулияти 2.
Саволҳо пеш аз хондан:
- Шумо дар бораи саъба чӣ медонед? Дар бораи фил чӣ?
- Афсона Саъба ва фил ном дорад. Ба фикри Шумо дар он ин ду симо чӣ
муносибат доранд?
Масъала барои хондан:
Афсонаро хонед ва ҷадвали зеринро пурра созед.
Саъба ва фил
Буд-набуд, як саъба буд. Вай дар
шохи дарахт лона сохту тухм карда,
нишаста бача баровард ва серташвиш
шуд. Аз пагоҳ то бегоҳ ин тараф он
тараф парвоз мекарду барои
бачагонаш дон меовард. Бачагонаш
ҳар лаҳза даҳон кушодаву садо дода,
модарашонро интизор мешуданд.
Рӯзе, вақте ки бачагони саъба калонакак шуда пару бол бароварданд, аз куҷое
як фил пайдо шуда омаду худро ба дарахте, ки дар шохи он лонаи саъба воқеъ буд,
молидан гирифт. Дарахт ларзид, хонаи саъба кафид, бачагонаш афтода нобуд
шуданд.
Саъба ба фили ноинсоф лаънат хонда гиря кард.
Чанд вақт гузашт, боз саъба лона сохту тухм монд, бача баровард.
Боз ҳамон фил омад. Омаду худро ба дарахт молидан гирифт, дарахт ларзид,
хонаи саъба кафид, бачагонаш афтода нобуд шуданд.
Саъба ин дафъа тоқат карда натавониста, доду фарёдкунон гуфт:
- Эй фили бераҳм, чаро ҳар бор, ки бачагони ман ба воя мерасанд, меоию
хонаамро хароб, бачагонамро нобуд мекунӣ?
Фил хартумашро боло карда, писханд карда гуфт:
- Ой, ҷондорак, ту худ кистӣ, ки бо ман ба забони тунд гуфтугӯ мекунӣ?!
Паҳлӯи ман мехорад, маро дарахт мефорад, худро мемолам ба он, чӣ кор ба ту
дораму ба бачагонат. Агар маро гунаҳкор донӣ, рав, ҳар чӣ аз дастат биёяд, кун!
Саъба бо чашми пуробу бо дили кабоб ба назди ошнои худ зоѓ рафт.
Зоѓ ӯро дар ин ҳол дида пурсид:
- Бо ту чӣ шуд, чаро гиря мекунӣ?
- Ой зоѓи доно, - гуфт саъба, - ман чӣ кор кунам? Ҳар бор як фил аз куҷое пайдо
шуда, меояду хонаамро хароб мекунаду бачаҳоямро нобуд.
Зоѓ гуфт:
- Бадкирдор хурд аст ё калон бояд ҷазояшро бинад. Ман як дӯст дорам, биё ба
хонааш меравем, маслиҳат мекунем.
Дӯсти зоѓ занбӯр буд. Зоѓу саъба ба хонаи вай рафтанду маслиҳат карданд.
Занбӯр ҳам ба кори фил ҳайрон шуду фикр карда гуфт:
- Ман як ошно дорам, биёед ба хонааш меравем, маслиҳат мекунем.
Ошнои занбӯр қурбоққа буд, ба хонаи вай рафта маслиҳат карданд.
Занбӯр як тӯда ҳамҷинсонашро гирифта омад. Ҳама ба пеши фил равон
шуданд. Рафтанду занбӯр ба гӯши фил даромада, неш задан гирифт. Фил бетоқат
шуд. Якпаҳлӯ хобида гӯши худро ба замин молид. Ҳамин вақт занбӯрҳои дигар ба
чашмони ӯ неш заданд.
Пилки чашмони фил варам кард, вай ҳеҷ чизро намедид, якчанд вақт
наҷунбида хобид. Баъд ташна монда, аз ҷой хест.
Ин замон қурбоққа хешу таборашро ҷамъ карда, ба лаби ҷарӣ рафтанд ва қурқуркунон ба хондан даромаданд. Фил ба гумони он, ки ин ҷо об ҳаст, ба ҷарӣ расид.
Қариб ба ҷарӣ ѓалтида буд, ки зоѓ болои сараш парида омаду гуфт:
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Нишондиҳандаҳо
Сохти матн
Симоҳои матн
Симоҳои мусбати матн
Симоҳои манфии матн
Ҳодисаҳои асосии матн
Ҳикмат

Ҷавобҳо

- Эй фил қафо гард, ки ба ҷарӣ меѓалтӣ.
Фил саросема қафо гашт. Қурбоққаҳо он тарафтар рафта, боз қур-қур карданд.
Фил «об он ҷо будаст», гуфта, ба чӯи қурбоққаҳо равон шуду ба лаби ҷарӣ омада
монд. Вай қариб ѓалтида буд, ки зоѓ болои сараш омада гуфт:
- Эй фил, қафо гард, ки ба ҷарӣ меѓалтӣ.
Фил саросема аз роҳаш гашт.
Ҳамин хел чанд бор фили ташнаро қурбоққаҳо ба назди ҷарӣ бурданду зоѓ ӯро
қафо гардонд.
Дафъаи охир фил ба сӯи ҷарӣ мерафт, ки варами пилкҳои чашмонаш қадре
гашт, як чашмаш нимроѓ кушода шуд. Дид, ки дар ҳақиқат, дар лаби ҷарӣ истодааст.
Вай саросема қафо гашт. Ин лаҳза саъба рӯ ба рӯяш парвоз карда гуфт:
- Фил, ту маро шинохтӣ?!
- Оё ту ҳамон саъба нестӣ, ки ман ба хонахароб шудану нобуд шудани
бачагонат сабаб шудам? – пурсид фил.
- Ҳа, ман ҳамон саъбаам. Акнун ту бигӯ, ки маѓрури бузургию зурӣ шудан чӣ
оқибате доштааст?
- Оқибати талх, - гуфт фил ва илова кард, - ман дидаму донистам, ки
хурдтаракон агар муттаҳид шаванду интиқом ҷӯянд, метавонанд бузургтарин ва
зӯртаринҳоро маѓлуб кунанд.
Ана аз ҳамон вақт ин тараф фил, бо вуҷуди аз бузургтарину зӯртарини
ҷонварон будани худ, хушфеълу безарар шуд.
Муҳокимаронӣ баъд аз хондан:
- Сохти матн чӣ гуна аст? Дар бораи афсона – ҳамчун жанр чӣ гуфта метавонед?
- Симоҳои афсона киҳоянд? Кадоме аз онҳо мусбатанд, кадомашон манфӣ? Чаро чунин
мешуморед? Аз матн барои тақвият додани фикратон мисолҳо оред.
- Воқеаҳои асосии матнро гӯед.
- Оё хислатҳои дар афсона шударо ба одамон мансуб кардан мумкин аст?
- Ҳикмати ин афсонаро дар чӣ мебинед? Дунафара як ақидаро пешниҳод кунед.

Замимаи 2. ба боби 1 ( инкишофи малакаҳои хондан)
1.1.Хонед ва гӯед, ки чӣ фоҷиае ба сари табиб меояд.
Дуди ҳазориспанд
Як вақтҳо дар як шаҳри калон касалии вабо паҳн мешавад. Муромурӣ авҷ
мегирад. Одамон ҳама ҳайрон, чӣ кор карданашонро намедонанд. Баъзеҳо шаҳрро
тарк карда, бо молу ҳолашон ба шаҳрҳои дигар кӯчида мераванд. Баъзеҳо ба
тақдирашон тан дода, дар хонаҳояшон мемонанд. Подшоҳи он мамлакат барои пеши
ин касалиро гирифтан ҳамаи донишмандони кишварашро ҷамъ меорад. Ба онҳо
супориш медиҳад, ки илоҷи аз ин бало халос кардани мардумро ёбанд. Аммо ҳеҷ кас
дар ин бобат чорае карда наметавонад. Иттифоқо ба подшоҳ хабар медиҳанд, ки дар
як кунҷи шаҳр табиби ҷавон ҳасту агар тавонад, илочи ин касалиро фақат ӯ ёфта
метавонад. Табибро ба пеши шоҳ гирифта меоранд. Подшоҳ мегӯяд:
- Агар дар ҳақиқат табиб бошӣ, чораи касалиро ёб.
Табиб розӣ мешавад ва хоҳиш мекунад, ки барои ӯ ҳазориспанди бисёре ҷамъ
карда биёранд. Ин хоҳиши табиб зуд иҷро мешавад. Табиб ҳазориспандро дар
мобайни шаҳр ѓун карда, онро оташ мезанад. Дуди он тамоми шаҳрро фаро
мегирад, ҳама ҷо сип- сиёҳ, ҳама ҷо бӯи ҳазориспанд, аз бисёрии дуд чашм кушода, як
қадам пеш монда намешавад. Баъд аз ин ба одамони касал оҳиста – оҳиста ҷон
медарояду касалӣ аз шаҳр барҳам мехӯрад. Подшоҳ ба доноии табиб қоил шуда, ба ӯ
пулу моли зиёд медиҳад ва офарин мегӯяд. Аз ин пас одамон фаҳмиданд, ки
ҳазориспанд ба касалии вабо даво будааст.
Вале як вақт писари ин табиб бемор шудааст. Табиб дорую дармон кардааст,
аммо бемор сиҳат нашудааст. Баъд писараш вафот кардааст. Падар шиками ӯро чок
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карда, аз пеши ҷигар халтачаи заҳрро гирифтааст. Дар халтача як чизи санг барин
сахт будааст.
– Ин чӣ бошад?– гуфта, халтачаро гирифта, ба лаби об рафтааст ва онро ба болои
ҳулбӯ монда,дасти худро шустааст. Дасташро шуста омада дидааст, ки ҳамон санги
даруни ин халтачаи заҳр об шудааст. Табиб ба дилаш гузарондааст, ки: «Давои санги
дохили халтачаи заҳрқарордошта хулбӯ
будааст. Агар инро барвақттар
мефаҳмидам, фарзандамро аз чанголи марг халос мекардам».
(Ривояти халқии тоҷик)
1.2. Афсонаро хонед ва ба он сарлавҳаи мувофиқ гузоред.
Як замоне дар наздикии ҷангали анбӯҳе подаи говон мечарид. Говон ҳамеша
як ҷо буданд ва ҳеҷ кадоме аз пода ҷудо намешуд. Дар он ҷангал паланги маккори
тезчангол зиндагӣ мекард. Вай орзу дошт, ки яке аз ин говонро бигираду пора карда
бихӯрад. Вале говон, ки ҳамеша бо ҳам буданд, паланг наметавонист яке аз онҳоро
шикор кунад.
Он вақт паланги маккор хост, ки говонро аз ҳам ҷудо кунад ва дар байни онҳо
ҷудоӣ андозад. Ва боре хазида – хазида ба яке аз говон наздик шуд ва пичиррос зад:
- Гӯш кун, печидашох! Оё ту медонӣ, ки ана он гови каҷшох туро лагад задан
мехоҳад?
Баъд паланг ба назди гови дигар рафт ва гуфт :
- Ҳой, думдароз, ту бехабар аз гапи ҷаҳон беташвиш алаф мехӯрӣ. Магар
намебинӣ, ки ана он гови шохдароз туро бад мебинад ва шох задан мехоҳад?
Говон ба гапи паланги маккор бовар карданд. Онҳо ба якдигар шубҳа
намуданд ва бо ҳам ҷангӣ шуданд. Акнун говон бо ҳам якҷоя намегаштанд, танҳо обу
алаф мехӯрданд. Ҳар кадоме дар зери дарахти худ мечарид.
Паланги тездандон, ки онҳоро аз ҳам ҷудо карда буд, акнун ба осонӣ говонро
яке аз паси дигаре дошта хӯрдан гирифт ва тамоми подаро нобуд кард.
Ана аз ҳамон вақт мардум мегӯянд: « Парокандагии говон – комронии
палангон».
1.3. Хонед ва гӯед, ки санг дар фаслҳои гуногун ба мардум чӣ гуна хидмат мекард.
АШКИ САНГ
Дар сари роҳ санге буд. Вай аз дур монанди теппачае менамуд, ки гӯё
болояшро ба матои сиёҳе пӯшонда бошанд. Вале ба наздиктараш оед, медидед, ки
вай қаҳваранг буда, рӯяш доғҳои майда-майда кунҷитак дошт.
Санг яклухт буд. Сараш баробари теппаҳо баланд, худаш ба назар аз иморати
чорхонадор калонтар метофт.
Бинобар ҳамин одамон онро Санги Калон
меномиданд.
Санги Калон аз қишлоқ хеле дур буд. Одамоне, ки дар роҳ монда мешуданд,
омада дар зери он нишаста, нафасашонро каме рост мекарданд.
Дар тобистон, дар тафси ҳаво Санги Калон ба сари роҳгузарон соя меафканд.
Агар зимистон хунук бошад, онҳоро аз жолаву борон, барфу тундбод паноҳ медошт.
Шояд аз ҳамин сабаб вай сари синаашро ҳамеша ба офтоб дода, бо як салобати ба
худ хос мағрур меистод… (Болта Ортиқ)

1.4. Хонед ва гӯед, ки ҷумлаҳои саволӣ чӣ гуна ташкил ёфтаанд.
Пазмони борон
- Қимат, ҳо Қимат! – аз дар надаромада бо ҳаяҷон фарёд зад модар. – Ту дар
куҷоӣ?
Қимат аз ошхона берун омад. Ду рухсораи мисли лолааш арақшор буд.
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- Чӣ кардӣ, ки ҳавои хона ин қадар дам аст? Нафаси кас мегирад.
Модар худро саросема ба ошхона зад ва дар ҷои худ шах шуд. Дар болои
чаҳор хонаи оташдони газ чаҳор косаи пури об баробар меҷӯшид, ҳаври об ба
тирезаву деворҳо печида, ҳама ҷоро намнок карда буд, ҳаво бе ин ҳам гарм,
тобистон, модар нафастанг шуд, бо ѓазаб пурсид:
- Ин чӣ кор?
Қимат, ангушт зери дандон, хомӯш буд. Модар аловро зуд кушт ва дари
даромадро калон кушод, то ба хона ҳавои тоза ворид шавад.
- Хонаро қариб сӯзониву… Ақл надорӣ? Духтари калон ту, ҳеҷ намефаҳмам, ки
ин корат чӣ маънӣ дорад?
Аз берун садои Норӣ баромад:
- Қимат!
Модар аз айвон ба рӯи ҳавлӣ нигарист.
- Чӣ мехоҳӣ?
- Қимат об меҷӯшонад ё не?
Модар чизе нагуфту ба хона даромад ва аз Қимат сабаби обҷӯшониро пурсон
шуд. Духтарак аввал даҳон боз накард, баъд сирри ин кор кушода шуд. Норӣ ба
Қимат гуфтааст, ки борон аз буѓи об пайдо мешавад. Об, ки бухор шуд, ба осмон
мебарояду абр мешавад, баъд борон шуда ба замин мерезад.
- Биё, борон ташкил мекунем, - мегӯяд Норӣ.
- Чӣ хел? – ҳайрон мешавад Қимат.
- Дар хонаҳоямон чандкосагӣ об меҷӯшонем. Буѓи мову буѓи шумо ба осмон
мераваду борон мешавад.
- Борон чӣ даркор?
- О, намебинӣ, ниҳолҳои рӯи ҳавлиамонро қариб, ки хушк шаванд. Борон
меборад, онҳо кайф мекунанд.
Модар нақли духтарашро шуниду хуб хандид. Гуфт, ки борон аз бухори об
пайдо мешавад, аммо аз буѓи косаи об не. Барои борон буѓи бисёр лозим, буѓе, ки аз
баҳру уқёнусҳо ба осмон меравад.
- Ниятатон хуб аст, - мулоим шуд модар.
- Ниҳолҳои рӯи ҳавлӣ ташна мондаанд. Борон даркор, ҳоло ки мавсими
борон нест, шумо сатилчаҳоятонро гиреду ба ниҳолҳо об диҳед. Ин беҳтар аст.
- Майлаш, - ризо шуд Қимат ва сатилчаашро гирифту ба хонаи Норӣ давид, то
алови газро низ хомӯш кунад.
Замимаи 3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ҷавоби хаттӣ навиштан ба саволҳо
Конспект
Тезис
Иқтибос
Нақли хаттӣ
Иншо
Маърӯза (реферат)

Замимаи 4 (а).
 Матнро як бор бодиққат хонед.
Қисмҳои матнро бо тартиби муайян дар ҷадвали зерин ҷо ба ҷо кунед.
1

2

3

4

5

6
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Ба матн сарлавҳаи мувофиқ гузоред.
А

Муаллим бо андак кудурати хотир ба дарсхона даромад. Бачагони зирак зуд
фаҳмиданд, ки муаллим аз кадом коре ранҷиш дорад, вале ҷуръате надоштанд, ки
пурсанд. Муаллим дар ҷойи худ нишаста, амр кард, ки қаламу коѓазро гирифта,
ҷузъгирро ба болои зону гузоранд. Нависед, гуфт:
Рибохора зи аҳли нор бошад,
Куҷо аз хулд бархурдор бошад.
Толибони илм хомӯш монданд. Сукут аломати нодонӣ буд. Худи муаллим
Б
ҷавоб дод:
– Ин байт аз шоир ва ҳакими пандомӯзи қарни панҷуми ҳиҷрӣ Носири Хисрав
аст
– Мазмуни байтро кӣ маънидод мекунад?– гуфт муаллим.
Ҳама боз хомӯш буданд. Умедҷон аз миёна «ман» , – гуфт,– вале ба шарте, ки
маънои калимаи «рибохора», «нор», «хулд» ва «бархурдор»-ро аввал ба ман
фаҳмонед. Ҳама баробар овоз бароварданд, ки «ин хел бошад, мо ҳам гуфта
метавонем». Муаллим ба шарҳи калимаҳо шурӯъ намуд:
«Рибохора»– аз ду калима ва як ҳиссачаи калимасоз иборат аст: Рибо – пора,
ришва – фоида, хор –хӯр, «а» ҳиссачаи калимасоз аст. Ҳамагӣ якҷоя «порахӯр». «Нор»
калимаи арабӣ , тоҷикиаш «оташ», «хулд» – ҷаннат, «бархурдор» – баҳраманд.
В Муаллим гуфтаи худро такрор карда, баъд аз он ки навишта шуданд, талаб
кард, ки як-як машқашонро нишон диҳанд. Толибилмҳо бо навбат аз ҷой хеста, бо ду
дасти даб машқашонро нишон доданд, муаллим ҳусни хаташонро дида, баъзеҳоро
офарин гуфт ва баъзеро танбеҳ кард, ки ҳоло боз ҳам ба ҳусни хат эътибор диҳанд,
зеро баъзе ҳарфҳо каҷ, аз меъёр дароз ё кӯтоҳ аст. Муаллим баъд аз танбеҳу таъкид
пурсид:
– Ин байт аз они кӣ, медонед?
Г – Акнун ман шарҳ медиҳам, – гуфт Умедҷон. Порахӯр аз аҳли оташ аст, аз
ҷаннат баҳрабар нест. Агар ҷаннатро ба оташ муқобил гузорем, маънии дӯзахро
мегирад. Он гоҳ маънии ин байт чунин аст – порахӯр дӯзахӣ аст, аҳли ҷаннат нест,
яъне ҷойи порахӯр дӯзах аст.
– Порахӯр чӣ гуна одам будааст? – гуфт муаллим.
– Дӯзахӣ,- гуфтанд ҳама.
– Шумо мехоҳед, ки ман – муаллиматон ва аҳли хонаводаам дӯзахӣ бошем?
– Не, – гуфтанд ҳама баробар, – Худо нигаҳ дорад.
–Пас, чаро ба тариқи ришва яке харбуза, яке тарбуз, яке ангур, яке нони
фатири гарм, яке равѓани зард ва ҳоказо ба тариқи ришва овардед?! Маро порахӯр
карданӣ?! Пора – ҳаром аст, порахӯр – ҳаромхӯр, шумо инро медонед?!
– Мо инро намедонистем.
–Ман бе ин чизҳо ҳам аз рӯйи музди меҳнате, ки аз падаронатон мегирам,
вазифадорам. Аз ин зиёдаш пора – ришва аст, ҳаром аст. Маро ба роҳи ѓалат
мебарад. Бинобар ин ҳар чӣ овардед, ки бехосият аст ва ба ман намефорад.
Ѓ
Муаллим аз хоби кӯтоҳмуддати пешин хеста, дасту рӯ шуста, ҳушёртар шуда,
баа пеши бачагон ба дарс рафтанӣ буд, ки занаш наздик омада гуфт:
– Бачаҳо меваю тарбузу харбуза оварданд. Қурбонхону Умедҷон ду қатламаи
варақин, майли тановул доред?
– Шумо онҳоро чӣ кор кардед? – Вай занашро аз рӯйи ҳурмат «шумо- шумо»
мегуфт.
– Чӣ кор мекардам, гирифта мондам.
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– Наѓз накардед! Ин кор маънои ришвахӯрӣ дорад. Ман луқмаи поки худро
ҳаром кардан намехоҳам. Ман аз онҳо ба қадри ҳолашон музди хидмат мегирам, бас
аст, ба ҳақам расидаам, ин чизҳо зиёдатӣ, ѓайришаръӣ, ришва аст. Ришва ҳаром аст.
– Ҳамин чизҳои майда ҳам ришва-мӣ? Ришва бояд калон бошад. Онҳо аз шумо
баҳра мебаранд. Шумо ҳам баред.
– Ришва хоҳ хурд, хоҳ калон – ҳаром аст.
Д Дар болои ин гуфтугӯ модари Фахриддин Ҷамила омад. Шавҳараш ӯро боз
коҳиш кард, ки чаро вай ин чизҳоро аз бачаҳо гирифтааст ва вақти бозгаштанашон
баргардонед. Бачаҳо бо як забон гуфтанд, ки «агар мо ин чизҳоро гашта барем,
падару модарамон моро коҳиш мекунанд, ки надода овардед». Ҷамила шавҳарашро
розӣ карданӣ шуд, ки ин дафъа қабул кунад, дафъаи дигар танбеҳ шаваду набиёранд.
Ин кор ба расму одат даромадааст. Ҳамаи мактабдорҳо ба ҳар баҳона аз талабагони
худ мегиранд.
– Бигзор бигиранд, лекин ҳаром аст, рӯзи арасот ҷавобашро ба қозии ҳоҷот
медиҳанд.
– Агар ин хел кунед, рӯзи қиёмат ҳама ба дӯзах мераванд, шумо дар ҷаннат
танҳо монда зиқ мешавед, –гуфт Фахриддин.
Ҳамаи бошандагон хандиданд, муаллим ҳам хандид, вале худро дубора ҷиддӣ
гирифта , «бигзор чунин бошад, ба аҳли оилаам дар ҷаннат мегардам. Одамони нек
дар ҷаҳон кам нестанд, ба ҷаннат меоянд, чақ -чақ карда мегардем» гуфт.
Замимаи 4 (б).
Муаллим аз хоби кӯтоҳмуддати пешин хеста, дасту рӯ шуста, ҳушёртар шуда, ба
пеши бачагон ба дарс рафтанӣ буд, ки занаш наздик омада гуфт:
– Бачаҳо меваю тарбузу харбуза оварданд. Қурбонхону Умедҷон ду қатламаи
варақин, майли тановул доред?
– Шумо онҳоро чӣ кор кардед? – Вай занашро аз рӯйи ҳурмат «шумо- шумо»
мегуфт.
– Чӣ кор мекардам, гирифта мондам.
– Наѓз накардед! Ин кор маънои ришвахӯрӣ дорад. Ман луқмаи поки худро
ҳаром кардан намехоҳам. Ман аз онҳо ба қадри ҳолашон музди хидмат мегирам, бас
аст, ба ҳақам расидаам, ин чизҳо зиёдатӣ, ѓайришаръӣ, ришва аст. Ришва ҳаром аст.
– Ҳамин чизҳои майда ҳам ришва-мӣ? Ришва бояд калон бошад. Онҳо аз шумо
баҳра мебаранд. Шумо ҳам баред.
– Ришва хоҳ хурд, хоҳ калон – ҳаром аст.
Муаллим бо андак кудурати хотир ба дарсхона даромад. Бачагони зирак зуд
фаҳмиданд, ки муаллим аз кадом коре ранҷиш дорад, вале ҷуръате надоштанд, ки
пурсанд. Муаллим дар ҷойи худ нишаста, амр кард, ки қаламу коѓазро гирифта,
ҷузъгирро ба болои зону гузоранд. Нависед, – гуфт:
Рибохора зи аҳли нор бошад,
Куҷо аз хулд бархурдор бошад.
Муаллим гуфтаи худро такрор карда, баъд аз он ки навишта шуданд, талаб
кард, ки як-як машқашонро нишон диҳанд. Толибилмҳо бо навбат аз ҷой хеста, бо ду
дасти адаб машқашонро нишон доданд, муаллим ҳусни хаташонро дида, баъзеҳоро
офарин гуфт ва баъзеро танбеҳ кард, ки ҳоло боз ҳам ба ҳусни хат эътибор диҳанд,
зеро баъзе ҳарфҳо каҷ, аз меъёр дароз ё кӯтоҳ аст. Муаллим баъд аз танбеҳу таъкид
пурсид:
– Ин байт аз они кӣ, медонед?
Толибони илм хомӯш монданд. Сукут аломати нодонӣ буд. Худи муаллим
ҷавоб дод:
– Ин байт аз шоир ва ҳакими пандомӯзи қарни панҷуми ҳиҷрӣ Носири Хисрав
аст
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– Мазмуни байтро кӣ маънидод мекунад?– гуфт муаллим.
Ҳама боз хомӯш буданд. Умедҷон аз миёна «ман» , – гуфт,– вале ба шарте, ки
маънои калимаи «рибохора», «нор», «хулд» ва «бархурдор»-ро аввал ба ман
фаҳмонед. Ҳама баробар овоз бароварданд, ки «ин хел бошад, мо ҳам гуфта
метавонем». Муаллим ба шарҳи калимаҳо шурӯъ намуд:
Рибохора– аз ду калима ва як ҳиссачаи калимасоз иборат аст: Рибо – пора,
ришва – фоида, хор –хӯр, -а ҳиссачаи калимасоз аст. Ҳамагӣ якҷоя –порахӯр. Нор
калимаи арабӣ, тоҷикиаш оташ, хулд – ҷаннат, бархурдор – баҳраманд…
Муаллим пурсид:
– Ин байт аз они кӣ, медонед?
– Акнун ман шарҳ медиҳам, – гуфт Умедҷон. Порахӯр аз аҳли оташ аст, аз
ҷаннат баҳрабар нест. Агар ҷаннатро ба оташ муқобил гузорем, маънии дӯзахро
мегирад. Он гоҳ маънии ин байт чунин аст – порахӯр дӯзахӣ аст, аҳли ҷаннат нест,
яъне ҷойи порахӯр дӯзах аст.
– Порахӯр чӣ гуна одам будааст? – гуфт муаллим.
– Дӯзахӣ,- гуфтанд ҳама.
– Шумо мехоҳед, ки ман – муаллиматон ва аҳли хонаводаам дӯзахӣ бошем?
– Не, – гуфтанд ҳама баробар, – Худо нигаҳ дорад.
–Пас, чаро ба тариқи ришва яке харбуза, яке тарбуз, яке ангур, яке нони
фатири гарм, яке равѓани зард ва ҳоказо ба тариқи ришва овардед?! Маро порахӯр
карданӣ?! Пора – ҳаром аст, порахӯр – ҳаромхӯр, шумо инро медонед?!
– Мо инро намедонистем.
–Ман бе ин чизҳо ҳам аз рӯйи музди меҳнате, ки аз падаронатон мегирам,
вазифадорам. Аз ин зиёдаш пора – ришва аст, ҳаром аст. Маро ба роҳи ѓалат
мебарад. Бинобар ин ҳар чӣ овардед, ки бехосият аст ва ба ман намефорад.
Дар болои ин гуфтугӯ модари Фахриддин Ҷамила омад. Шавҳараш ӯро боз
коҳиш кард, ки чаро вай ин чизҳоро аз бачаҳо гирифтааст ва вақти бозгаштанашон
баргардонед. Бачаҳо бо як забон гуфтанд, ки «агар мо ин чизҳоро гашта барем,
падару модарамон моро коҳиш мекунанд, ки надода овардед». Ҷамила шавҳарашро
розӣ карданӣ шуд, ки ин дафъа қабул кунад, дафъаи дигар танбеҳ шаваду набиёранд.
Ин кор ба расму одат даромадааст. Ҳамаи мактабдорҳо ба ҳар баҳона аз талабагони
худ мегиранд.
– Бигзор бигиранд, лекин ҳаром аст, рӯзи арасот ҷавобашро ба қозии ҳоҷот
медиҳанд.
– Агар ин хел кунед, рӯзи қиёмат ҳама ба дӯзах мераванд, шумо дар ҷаннат
танҳо монда зиқ мешавед, –гуфт Фахриддин.
Ҳамаи бошандагон хандиданд, муаллим ҳам хандид, вале худро дубора ҷиддӣ
гирифта , «бигзор чунин бошад, ба аҳли оилаам дар ҷаннат мегардам. Одамони нек
дар ҷаҳон кам нестанд, ба ҷаннат меоянд, чақ-чақ карда мегардем» гуфт.
( аз романи «Самарқанд»- и Холиқ Мирзозода)
Замимаи 5.
Иқтибос
Яке аз қайд шуд пурхун

Дуюм шуд чок аз тӯҳмат

Шарҳи иқтибос
Пироҳани аввал бо хуни дурӯѓин
оѓушта аст. Бародарони Юсуф ӯро ба
чоҳ андохта, назди падарашон куртаи
ӯро оварданду гуфтанд, ки мо ба асптозӣ
рафта будем ва Юсуфро назди колои худ
гузошта будем, гург ӯро хӯрд.
Дар Миср Зулайхо ба Юсуф ошиқ
шуд. Зулайхо бо мақсади комҷӯӣ аз паси
Юсуф бидавид ва ҷомаи ӯро аз пас
бидарид.
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Яъқубро аз бӯш рӯшан гашт чашми тар

Юсуф пироҳанашро ба бародаронаш
доду гуфт: «Ин ҷомаи маро бибаред ва
бар рӯйи падарам андозед, то бино
гардад». Чун ҷомаи Юсуфро ба рӯйи
Яъқуб андохтанд, гӯё Юсуфро ба оѓӯш
гирифта бошад, чашмаш бино гардид

Замимаи 6.
Пайдарпайии дурусти мантиқии достони «Сиёвуш»
1. Таҳамтан бибурдаш ба Зобулситон.
2. Нишастангаҳаш сохт дар бӯстон.
3. Ҳунарҳо биёмӯхташ сар ба сар,
4. Басе ранҷ бардошту омад ба бар.
5. Ѓамӣ шуд дилаш з-ин ки шоҳи ҷаҳон,
6. Чунин тез шуд бо ту андар ниҳон.
7. Ту фарзанд бошию ман чун падар
8. Падар пеши фарзанд баста камар,
9. Дилу маѓзи Гарсеваз омад ба ҷӯш.
10. Дигаргунатар шуд ба оину ҷӯш.
11. Таҳамтан чу бишнид, з - ӯ рафт ҳуш.
12. Зи Зобул ба зорӣ баромад хурӯш.
Замимаи 7. Ба Машѓулияти 6
(Муносибати хонанда ба шахсияти адиб ва осори ӯ. Қадами 2)
1.
2.
3.
4.

Унсурулмаолии Кайковус
Абулқосим Фирдавсӣ
Низомии Ганҷавӣ
Абдураҳмони Ҷомӣ

Замимаи 8.
Ба баёнҳои мазкур доир ба зиндагиномаи Зайниддин Восифӣ ишораҳоро (+ дуруст, –
нодуруст) гузоред.
т/р
1

+

–

Восифӣ дар масҷиди Атторон ба касби
муаллимӣ машѓул гардид.

2

Нависанда ҳеҷ гоҳ зодгоҳашро тарк накардааст.

3

Ба писарони ҳокими Тошканд Восифӣ таълим
додааст.

4

Восифӣ ёддошт нанавиштааст.

5

Зайниддин бо тахаллуси Убайдӣ шеър мегуфт.

6

10 боби асари худро дар Самарқанд ба охир
расонид.

7

Писари 6- моҳа дар Тошканд хон таъин гардид.
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Худро санҷед.
Ҷавоб

Савол
1

Восифӣ дар масҷиди Атторон ба касби муаллимӣ

+

машѓул гардид.
2

Нависанда ҳеҷ гоҳ зодгоҳашро тарк накардааст.

_

3

Ба писарони ҳокими Тошканд Восифӣ таълим

+

додааст.
4

Восифӣ ёддошт нанавиштааст.

_

5

Зайниддин бо тахаллуси Убайдӣ шеър мегуфт.

_

6

10 боби асари худро дар Самарқанд ба охир

+

расонид.
7

Писари 6-моҳа дар Тошканд хон таъин гардид.

+

8

Восифӣ аз табақаи миёнаҳол буд.

+

Замимаи 9.
Тест.
Калимаҳоро мувофиқи истилоҳашон ҷо ба ҷо гузоред.
1

Реша

а

-иш

2

Суффикс

б

шунаванда

3

Префикс

в

-и

4

асоси феълӣ

г

гулдаста

5

бандаки изофӣ

ѓ

бе-

6

бандаки феълӣ

д

Боѓ

7

калимаи сохта

е

-ам

8

калимаи мураккаб

ё

гуфт

1

2

3

4

5

6

7

8

Худро санҷед:
1

2

3

4

5

6

7

8

д

А

ѓ

ё

в

е

б

г

Замимаи 10 ба машѓулияти 3 (машқи луѓат).
Эй лабат пурхандаву чашми сиёҳат масти хоб,
Икки зулфинг орасида ой юзингдур офтоб.
Мастии май мекунад рӯйи туро ѓарқи арақ,
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Бода ичсанг тӯкулур икки қизил юздин гулоб
Абдураҳмони Ҷомӣ
икки – ду
зулфинг – зулфонат
орасида – байни
ой – маҳтоб
юзингдур – мисли, монанди
ичсанг – нӯшед
тӯкулур – мерезад
қизил – сурх
юздин – рухсора
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