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ТАВСИФИ УМУМИИ РИСОЛА 

 

Мубрамияти мавзӯи таҳқиқот. Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 

маълумоти миѐнаро яке аз самтҳои афзалиятноки инкишофи мамлакат 

эътироф кардааст, ки кори доимӣ ва ҳадафмандро оид ба рушди минбаъда 

ва такмили низоми ватании маълумоти миѐна тақозо мекунад. Илова ба 

таъсиси муассисаҳои нави таълимӣ, ки басо кори хеле муҳим аст, ҳамчунин 

ташкили инфрасохтори эҳѐ, баланд бардоштани сифату мӯҳтаво ва 

самарабахшии раванди таълим низ кори хеле зарурӣ ба шумор меравад. 

Таҳияи стандартҳову барномаҳои таълимии нав низ ба баланд бардоштани 

сатҳу сифати маълумоти миѐна таъсири мусбат мерасонад. Дар ин кори 

муҳимми давлатӣ омӯзгорон дар бобати татбиқи сиѐсати давлатии маориф 

ба ҳаѐт нақши калидиро бозӣ мекунанд. Ин нуктаро дар баромади худ, 

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти мамлакат, 

Эмомалӣ Раҳмон таъкид намуда буданд, ки калиди ҳама гуна дастоварду 

пешравӣ ва истиқлолияти фикрӣ муаллим-омӯзгор ва хазинаи маънавию 

илмии ӯ ба шумор меравад. Аз ин рӯ, самаранок ба роҳ мондани корҳои 

таълиму тарбия аз ҷониби омӯзгор имкон фароҳам меорад, ки сатҳи 

мафкура ва донишу ҷаҳонбинии толибилмон боло равад ва онҳо 

ҳамқадами замон гарданд. 

Тайѐр намудани кадрҳои баландихтисос ва ҷавобгуй ба талаботи 

муосир дар соҳаи маориф аз ҷониби Ҳукумати мамлакат, кормандони 

соҳаи маориф, олимон ва мутахассисони мамлакат дар ҷои аввал қарор 

дорад. Дар ҳалли муаммои мазкур нақши асосиро донишгоҳҳои педагогӣ 

мебозанд, ки  вазифаи онҳо тайѐр намудани омӯзгорони ояндаи дорои 

қобилияти самарабахш гузаронидани корҳои таълимӣ-тарбиявӣ  мебошад. 

Дар ҳуҷҷатҳои давлатӣ оид ба инкишофи таҳсилот, Қонуни  Ҷумҳурии 

Тоҷикистон «Дар бораи маориф», Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар 

бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд», Қонуни  
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Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи таҳсилоти миѐнаи касбӣ», «Консепсияи 

миллии тарбия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон», «Консепсияи миллии таҳсилот 

дар Ҷумҳурии Тоҷикистон», «Стратегияи миллии рушди маориф то соли 

2020», «Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон то соли 2030», 

«Стандарти фанҳои зинаи таҳсилоти ибтидоӣ» ва ғ. маҷмӯи чораҳо баҳри 

баландбардории иқтидори илмӣ-методии муассисаҳои таълимӣ, инчунин 

сифат ва самаранокии тайѐрии мутахассис андешида шудааст. Вазорати 

маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳангоми арзѐбии самарабахшии 

фаъолияти муассисаҳои таълимии ҷумҳурӣ стандартҳои амалкунандаи 

сифати таҳсилот ва стандартҳои санъат ва меҳнатро ба роҳбарӣ мегирад. 

Вазорат мунтазам комѐбиҳои ислоҳоти соҳавиро, ки дар давоми якчанд сол 

амалӣ гардонида шудаанд, ҷамъбаст намуда, стандарту барномаҳои навро 

ба сифати ҷузъи мӯҳтавои комили ислоҳоти маориф, ки дар асоси 

дастовардҳои ҷаҳонӣ татбиқ мегардонанд, таҳия мекунад. 

Дар олами муосири тезтағйирѐбанда шаҳрвандон бояд дорои 

ташаббускорӣ, навоварӣ, татбиқпазирӣ, мутаҳаррикӣ, эҷодкорӣ, қобилияти 

додани ҳисобот бошанд. Онҳо бояд хонандагони аз лиҳози маънавӣ ва 

этикӣ боақл бошанд, ки тарзҳои гуногуни дастрасиро ба навгониҳо 

интихоб мекунанд, мураккабиҳои олами атрофро таҳлилу арзѐбӣ 

менамоянд, масъалаҳои мухталифи таҳсилотию ҳаѐтиро таъмин мекунанд. 

Масъалаҳоро дар оила, ҷамъият ва мамлакат ҳал карда метавонанд. Барои 

инкишофи сифатҳои мазкур дар сатҳи появии таҳсил шароити мусоид 

фароҳам овардан зарур аст. Бо мақсади ҳалли вазифаҳои дар боло 

зикршуда Вазорати маориф ва илм ба ҷорӣ намудани  низоми нави 

таҳсилот, яъне таълими босалоҳият шурӯъ намуд, ки он бояд ба 

рақобатпазирии хонандагон ҳангоми истифодаи амалии дониш, маҳорат ва 

малака мусоидат кунад. Дар низоми нави таҳсилот омӯзгорон ба беҳтар 

намудани натиҷаҳои таҳсил бештар таъсирпазиранд.  
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   Дараҷаи коркарди илмии проблема. Таҳлили адабиѐти психолого-

педагогии муосир оид ба муаммои таҳқиқот, шаҳодат медиҳад, ки омилҳои 

гуногуни омӯзиши фаъолияти омӯзгор ва раванди педагогӣ, салоҳият, 

босалоҳиятӣ, муносибати босалоҳият, эҷодиѐт, қобилият, қобилияти эҷодӣ 

дар асарҳои илмии педагогон ва психологон бахшида шудааст, ба сифати 

сарчашмаҳои тадқиқот истифода карда шудаанд. 

Ғояи муносибати босалоҳият чун принсипи маориф дар асарҳои олимон, 

аз ҷумла дар олимони рус, ба монанди Л.П.Алексеева, А.М.Аронов, В.И. 

Байденко, А.Г.Бермус, М.Е.Бершадский, В.А.Болотов, А.А.Вербитский, 

Л.Д.Давидов, И.А.Зимняя, Н.В.Кузмина, В.В.Сериков, Л.О.Филатова, 

И.Д.Фрумин, А.В.Хуторскoй, О.В.Чуракова, М.А.Чошанов, 

П.Г.Шедровитский, Б.Д.Элконин ва олимони тоҷик: М.А. Абдуллоева, 

М.А.Абдусамадова, К.А.Азизова, Т.А.Ашӯрова, Б.Х.Нарзуллоев, 

М.М.Утаев, М.Б.Сангинова ва дар мақолаҳо ва нишондодҳои методии як 

қатор олимон ва методистон А.А.Азизов, А.Ш.Азизов, М.Н.Алиева, 

М.У.Иргашева, Н.Қодиров, А.М.Миралиев, М.Д.Рӯзиева, Ф.Шарифзода 

ва дигарон мавриди баррасӣ қарор гирифтааст. 

Муаммои аҳамияти қобилият, эҷодиѐт ва қобилияти эҷодӣ дар асарҳои 

педагогон, психологони олимони рус: оид ба раванди эҷодӣ (Г.И.Горская, 

М.М.Поташник, Р.Г.Чураков), оид ба мафҳуми эҷодиѐт ва эҷодиѐт 

(Б.Г.Ананев, Н.А.Бердяев, Л.С.Виготский, В.О.Кутйев, В.В.Розанов, 

С.Л.Рубинштейн, Ю.С.Столяров, В.В.Тепикин, А.Т.Шумилин), қобилият 

ва рушди он (А.А.Бодалев, К.К.Платонов, В.А.Сухомлинский, 

В.Д.Шадриков), қобилияти эҷодӣ (Л.С. Виготский, А.Н.Лук, Р.С.Немов, 

Б.М.Теплов)  ва олимони тоҷик: оид ба эҷодиѐт ва ташаккули муносибати 

эҷодӣ (А.А.Азизов, М.С.Ахмадова, М.А.Дадобоева, М.Н.Дадобоева, 

О.А.Исломов, Н.Ҷ.Комилов, Л.А.Тулепов), оид ба рушди қобилият 

(С.Раҳимов, К.Б.Саржанова, С.Музаффарӣ) саҳмгузор буданд. Инчунин 
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олимони хориҷӣ (Г. Нойнер, В. Калвейт, Х. Клейн) заминаҳои психикии 

меҳнати эҷодиро муайян кардаанд. 

Дар коркарди масоили қобилият, тасаввурот ва тахайюлоти эҷодӣ 

равоншиносон ва педагогоне, ки аз қабили (А.А.Бодалѐв, А.В. 

Брушлинский, И. Ф. Гончаров, Е.С.Громов,  А.Я.Дудетский, 

Э.В.Островский, В.Т.Кудрявтсев, Л.С.Коршунова, Т.Д. Мартсиновская, 

Л.Д.Столяренко)  оид ба масъалаи ташаккул додани иқтидори эҷодии 

хонанда (Т.Г.Браже, Л.К.Веретенникова, Л.А. Даринская, Р.К.  

Серѐжникова, С.Г.  Глухова, Ю.Н.Кулюткин, Л.В.Мешерякова, 

В.Г.Риндак) ва дигарон саҳми арзанда гузоштаанд.  

Масъалаи рушди қобилиятҳои эҷодии хонандагони синфҳои ибтидоӣ 

серпаҳлӯ ва мураккаб аст. Ба тадқиқи ин масъала олимони маъруф, аз 

қабили (Л.А.Венгер, Л.В.Занков, В.Т.Кудрявтсев, В.С.Кукушкин, А.К 

Колеченко, Н.В.Лебедева, М.Р.Леонтева, Е.А.Макарова, В.В.Репкин) ва 

бисѐр дигарон машғул шудаанд. 

Як қатор олимону педагогони машҳури ватанӣ ва ҳам хориҷӣ оид ба 

технологияи педагогӣ, мавқеи бозӣ ва истифодаи он дар таълим фикру 

ақидаҳои худро баѐн намудаанд, аз ҷумла: (И.Е Аверина, В.А Адолф, 

В.П.Беспалко, А.А.Вербитский, Н.А Волгина, А.М.Гукасова,  Г.Г 

Григорева, В.И. Ефремов, С.В. Кулневич,  И.Г. Майорова, А.С.Макаренко, 

М.П.Нечаев, А.П. Панфилова, В.И.Романина, Г.К.Селевко, 

Д.М.Тарнополский, С.А. Шаронова, Шмаков С.А., Е.А.Флерина) ва 

олимони тоҷик (В.Аҳруллоев, Ш.К. Ашурова, О.А.Исломов, Н.Ҷ. 

Комилов, М.Лутфуллоев, Ш.М.Шамсидинов, Т.А.Шукуров). 

Мавҷудияти муаммо байни талаботи мактаб, ҷомеаи муосир ва 

ташаккули қобилияти эҷодии хонандагони синфҳои ибтидоӣ дар дарси 

санъат ва меҳнат бо назардошти муносибати босалоҳият ихтилофро байни 

талаботи раванди ташаккули қобилияти эҷодии хонандагони синфҳои 

ибтидоӣ бо назардошти муносибати босалоҳият барои дар амал татбиқ 
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намудани фаъолияти педагогӣ ва коркарди нокифояи назариявӣ ва 

методии масъалаи мазкур ошкор месозад. 

         Объекти таҳқиқот – раванди ташаккули қобилияти эҷодии 

хонандагони синфҳои ибтидоӣ дар машғулияти фанни санъат ва меҳнат бо 

назардошти муносибати босалоҳият   

   Мавзӯи таҳқиқот – ташаккули қобилияти эҷодии хонандагони 

синфҳои ибтидоӣ аз фанни санъат ва меҳнат бо назардошти муносибати 

босалоҳият 

   Ҳадафи таҳқиқот - асосноккунии илмию педагогии ташаккули 

қобилияти эҷодии хонандагони синфҳои ибтидоӣ дар машғулияти фанни 

санъат ва меҳнат бо назардошти муносибати босалоҳият. 

   Қобилияти эҷодии хонандагони синфҳои ибтидоиро бо назардошти 

муносибати босалоҳият ташаккул додан мумкин аст, агар аз тарафи 

омӯзгори дарсдиҳанда диққати ҷиддӣ нисбат ба раванди дарс дода шавад, 

инчунин азхудкунии назарияи педагогӣ, истифодаи усулҳои интерактивӣ ва 

муосир аз рӯи раҳнамо барои омӯзгор ва замима ба китобҳои дарсӣ 

инъикос кунанд. Фақат дар чунин ҳолат имкони бо усулу воситаҳои нав ва 

зарурӣ ғанӣ гардонидан пайдо шуданаш мумкин аст, зеро ки дар зимни он 

муносибатҳои ғайримаъмулӣ ба ташкил намудани фаъолияти хонандагон 

амалӣ гардонида мешавад. 

  Вобаста ба проблема, мақсад ва объекти таҳқиқ барои собит сохтани 

фарзияи таҳқиқот масъалаҳои зайл барои ҳал намудан муқаррар шуданд: 

  1.Муайян кардани мафҳумҳои «салоҳият», «босалоҳиятӣ», 

«муносибати босалоҳият», «қобилият», «қобилияти эҷодӣ», «усул», 

«технологияи педагогӣ» «бозиҳои дидактикӣ»; 

  2.Коркарди амсилаи раванди ташаккули қобилияти эҷодии 

хонандагони синфҳои ибтидоӣ аз фанни санъат ва меҳнат бо назардошти 

муносибати босалоҳият; 
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  3. Ташкил намудани машғулияти фанни санъат ва меҳнат дар синфҳои 

ибтидоӣ бо истифода аз технологияи педагогӣ, методҳои интерактивӣ ва 

бозиҳо аз рӯи раҳнамо барои омӯзгор ва замима ба китобҳои дарсӣ;  

4.Таҳия ва ҷорӣ намудани методикаи ташаккули қобилияти эҷодии 

хонандагони синфҳои ибтидоӣ аз фанни санъат ва меҳнат бо назардошти 

муносибати босалоҳият; 

5.Муайян намудани меъѐрҳои ташаккули қобилияти эҷодии 

хонандагони синфҳои ибтидоӣ дар машғулиятҳои фанни санъат ва меҳнат 

бо назардошти муносибати босалоҳият. 

Вобаста бо мақсади санҷиши фарзияҳо чунин вазифаҳои таҳқиқот 

муайян карда шуданд: 

-муайян намудани мушкилоти амалигардонии ташаккули қобилияти 

эҷодии хонандагони синфҳои ибтидоӣ бо назардошти  муносибати 

босалоҳият; 

-муайян намудани сатҳ ва дараҷаи ташаккули қобилияти эҷодии 

хонандагони синфҳои ибтидоӣ бо назардошти муносибати босалоҳият; 

-ташаккул додани қобилияти эҷодии хонандагони синфҳои ибтидоӣ дар 

машғулияти фанни санъат ва меҳнат бо назардошти муносибати 

босалоҳият; 

-ҷорӣ намудани таълими босалоҳият дар машғулиятҳои санъат ва 

меҳнат; 

-нишон додани роҳҳои ташаккул додани қобилияти эҷодии хонандагони 

синфҳои ибтидоӣ дар машғулияти фанни санъат ва меҳнат бо назардошти 

муносибати босалоҳият. 

   Fояи пешбари таҳқиқот дар он аст, ки ташаккули қобилияти эҷодии 

хонандагони синфҳои ибтидоӣ бо назардошти муносибати босалоҳият ба 

ҳамкорӣ ва таъсири мутақобилаи омӯзгор ва хонандагон, инчунин дониш 

дар бораи салоҳият, босалоҳиятӣ, муносибати босалоҳият, технологияи 
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педагогӣ, эҷодиѐт, усулҳои интерактивӣ, бозиҳои дидактикӣ ва намудҳои 

он, азхудкунии мунтазам ва ҳадафманди онҳо асос меѐбад. 

Асоси методологии таҳқиқот. Ба сифати асоси методологияи таҳқиқ 

асосҳои фалсафии маърифат, таълимот дар бораи аҳамияти иҷтимоии фард 

чун шахсият, консепсияи психологҳову педагогҳо оид ба салоҳият, 

босалоҳиятӣ, муносибати босалоҳият, эҷодиѐт ва қобилияти эҷодӣ хизмат 

кардаанд. 

Сарчашмаҳои таҳқиқот: адабиѐти психологӣ ва педагогие, ки бо 

масъалаҳои ташаккули қобилияти эҷодии хонандагон бо назардошти 

муносибати босалоҳият ба таълим, коркардҳои методӣ барои омӯзгорони 

синфҳои ибтидоӣ, ҳуҷҷатҳои меъѐрию ҳуқуқӣ дар соҳаи маориф, 

таҷрибаҳои шахсии муаллиф вобаста мебошанд. 

        Барои ҳаллу фасли вазифаҳои мазкур чунин усулҳо ба монанди: 

методҳои  таҳқиқот: таҳлили адабиѐти назариявӣ, методологӣ, педагогӣ, 

психологӣ; озмоиш ва хулосабарорӣ; таҷрибаи педагогӣ; озмоиши 

педагогӣ, мушоҳида, методи таҳқиқоти математикӣ (ба даст овардаи 

додашудаҳои оморӣ, коркарди онҳо ва таҳлил); тартиб додани нақша; 

ташхис (пурсиши хонандагон, тестгузаронӣ, анкетагузаронӣ); таҳлили 

фаъолияти шахсӣ ба ҳайси омӯзгори муассисаи таҳсилоти миѐнаи умумӣ 

мавриди истифода қарор гирифтанд. 

Навгонии илмии таҳқиқот дар он аст, ки дар кор бори нахуст раванди 

ташаккули қобилияти эҷодии хонандагони синфҳои ибтидоӣ аз фанни 

санъат ва меҳнат бо назардошти муносибати босалоҳият аз ҷиҳати илмию 

назариявӣ асоснок карда шуд, мафҳумҳои «салоҳият», «босалоҳиятӣ», 

«муносибати босалоҳият», «қобилият», «қобилияти эҷодӣ», «усул», 

«технологияи педагогӣ» «бозиҳои дидактикӣ» муайян карда шуд, моҳияти 

ташаккули қобилияти эҷодии хонандагон мавриди таҳқиқ баррасӣ гардид, 

меъѐрҳою нишондиҳандаҳои зуҳуроту сатҳҳои ташаккулѐбии он таҳия 

карда шуд; зарурати ташаккули қобилияти хонандагон бо назардошти 
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муносибати босалоҳият, роҳҳои такмили раванди таълиму тарбияи 

муассисаҳои таълимӣ оид ба ташаккули қобилияти эҷодӣ бо назардошти 

муносибати босалоҳият асоснок карда шуд. 

Арзиши назариявии таҳқиқот дар он мебошад: тасаввуроти назариявӣ 

оид ба мушаххас намудани мафҳумҳои «салоҳият», «босалоҳиятӣ», 

«муносибати босалоҳият», «қобилият», «қобилияти эҷодӣ», «усул», 

«технологияи педагогӣ» «бозиҳои дидактикӣ» густариш ѐфта, шарт ва 

шароитҳои ташкилӣ ва педагогӣ аз ҷиҳати илмӣ коркардшуда доир ба 

қобилияти эҷодии хонандагон бо назардошти муносибати босалоҳият 

пешниҳод карда шудаанд.  

Арзиши амалии натиҷаҳои  илмии таҳқиқот дар он аст, ки амсилаи 

таҳиягардидаи қобилияти эҷодии хонандагони синфҳои ибтидоӣ бо 

назардошти муносибати босалоҳият, методикаи кори пайдарпай оид ба 

ташаккули қобилияти эҷодӣ бо назардошти муносибати босалоҳият, 

методикаи ташхиси ташаккули қобилияти эҷодӣ бо назардошти 

муносибати босалоҳият таҳия кардашударо дар амалияи омӯзгорони 

муассисаҳои таълимии тамоми мамлакат истифода бурда истодаанд. 

Саҳеҳию эътимодбахшии муқаррароти илмӣ, хулосаю тавсияҳои дар 

рисола баѐнгардида тавассути методологияи муносибати системавӣ, 

консепсияи илмии ташхиси педагогӣ, такя ба усулҳои назариявию 

эмпириявии таҳқиқот, ҳамчунин бо таҳлили шароиту натиҷаҳои кори 

таҷрибавию озмоишӣ, тасдиқи муқаррароте, ки дар фарзия пешниҳод 

шудаанд, истифодаи маҷмӯи усулҳое, ки ба ҳар марҳилаи тадқиқот 

мувофиқу мутобиқанд, таҷрибаи шахсии кори муаллиф таъмин карда 

мешавад. 

Поягоҳи таҷрибавию озмоиши таҳқиқот –муассисаҳои таҳсилоти миѐнаи 

умумии №6, №12, №14, №15-и шаҳри Хуҷанд ва №1, №24, №49-и ноҳияи 

Б.Ғафурови вилояти Суғд. 
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Дар солҳои гуногун бо намудҳои мухталифи озмоиш ва кори 

таҷрибавию таҳқиқӣ бештар аз 290 хонандаи муассисаҳои таҳсилоти 

миѐнаи умумиии шаҳри Хуҷанд ва ноҳияи Б.Ғафурови вилояти Суғд фаро 

гирифта шуданд. 

Таҳқиқот дар се марҳила гузаронида шуд. 

Марҳилаи аввал (солҳои 2015-2017) омӯзиши омилҳои илмӣ-назариявӣ 

ва амалӣ оид ба муаммои ташаккули қобилияти эҷодии хонандагони 

синфҳои ибтидоӣ аз фанни санъат ва меҳнат бо назардошти муносибати 

босалоҳият, коркард ва татбиқи бобҳои асосии татқиқоти фарзӣ, муайян 

намудани технологияи педагогӣ ва методикаи таҳқиқ, коркард ва такмил 

додани методикаи гузаронидани ташхисҳои муаммои дар назди мо 

гузошташуда, мазмун, сохтор, моҳият, дараҷа ва меъѐри ташаккули 

қобилияти эҷодии хонандагон, ки барномаи корҳои озмоиширо муайян 

мекунад, ташаккул додани фарзияи умумии таҳқиқот бахшида шуд. Бо 

мақсади гузаштан ба таълими босалоҳият аз тарафи диссертант ба нашр 

расонидани раҳнамо барои омӯзгор аз фанни санъат ва меҳнат барои 

синфҳои 1 ва 4, инчунин замима ба китоби дарсии фанни санъат ва меҳнат 

барои синфи 4, ҷорӣ намудани технологияҳои нави инноватсионии таълим 

ва тарбияи хонандагон усулҳои пешбари таълим ва тарбияи хонандагон 

усулҳои  пешбар буданд. Инчунин нақшаву барномаҳо, китобҳои дарсӣ ва 

дастурҳои методӣ бо мақсади муайян намудани имкониятҳои истифодаи 

онҳо дар ташаккули қобилияти эҷодӣ  бо назардошти муносибати 

босалоҳият таҳлил карда шуданд.  

Марҳилаи дуюм (2017-2018) бо таҳлили дараҷаи ташаккули қобилияти 

эҷодии хонандагон аз фанни санъат ва меҳнат ба ташкили фаъолияти эҷодӣ 

вобаста буда,  анкетагузаронӣ карда шуд. Дар ҳамин марҳила як қатор 

муассисаҳои таҳсилоти миѐнаи умумии вилояти Суғд мавриди омӯзиш 

қарор гирифт. Амсилаи ташаккули қобилияти хонандагон бо назардошти 

муносибати босалоҳият таҳия карда шуда, дар ин марҳила усулҳое, ки аз 
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қабили таҳлили илмию назариявӣ ва ҷамъбасти адабиѐти психологиву 

педагогӣ, муқоиса, амсиласозӣ, омӯхтани ҳуҷҷатгузории зарурии мактабӣ, 

Марҳилаи сеюми таҳқиқот (солҳои 2018-2019) бо гузаронидани кори 

таҷрибавию озмоишӣ оид ба ташаккули қобилияти эҷодии хонандагон бо 

назардошти муносибати босалоҳият, ба низом даровардану ҷамъбаст 

кардани натиҷаҳои корҳои таҷрибавию озмоишӣ, таҳияи хулосаҳои 

тадқиқот бахшида шуда буд. Дар ин марҳилаи кор усулҳои зерин усулҳои 

пешбар буданд: кори таҷрибавию озмоишӣ, мушоҳида, сӯҳбат, 

анкетагузаронӣ, тестгузаронӣ, мусоҳиба, масъалаҳои гуногуни педагогиро 

иҷро кардани хонандагон, таҳлили онҳо, арзѐбӣ, хударзѐбӣ, арзѐбии гурӯҳи 

экспертӣ, методикаи ҳалли баҳсҳо (ихтилофҳо, муноқишаҳо) дар муассисаи 

таълимӣ. Маълумоти марҳилаи сеюм дар боби дуюми тадқиқот «Корҳои 

таҷрибавию озмоишӣ бо хонандагон оид ба ташаккули қобилияти эҷодӣ бо 

назардошти муносибати босалоҳият» инъикос ѐфтанд. 

Нуктаҳое, ки барои дифоъ пешниҳод мегарданд: 

1.Асоснок кардани зарурати ташаккули қобилияти эҷодӣ бо назардошти 

муносибати босалоҳият; 

2.Мӯҳтавои мафҳумҳои «салоҳият», «босалоҳиятӣ», «муносибати 

босалоҳият», «қобилият», «қобилияти эҷодӣ», «усул», «технологияи 

педагогӣ» «бозиҳои дидактикӣ», амсилаи ташаккули қобилияти эҷодӣ бо 

назардошти муносибати босалоҳият; 

3.Меъѐрҳо, нишондиҳандаҳо, сатҳҳои имконпазири ташаккули 

омодагии мавриди тадқиқ; 

4.Тавсифи методикаи ташаккули қобилияти эҷодии хонандагони 

синфҳои ибтидоӣ аз фанни санъат ва меҳнат бо назардошти муносибати 

босалоҳият; 

 Боэътимодӣ ва асоснокии натиҷаҳои таҳқиқот бо таҳлили амиқи 

назариявии масъалаи мавриди назар таъмин гардида, ба нуктаҳои 

мушаххаси методологиву маводҳои гуногунҷанбаи озмоишӣ дар 
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мувофиқат бо ҳаҷму ҳадаф, вазифа ва мантиқи таҳқиқ асос ѐфта, барои 

таҳлили сифатӣ ва миқдории натиҷаҳои таҳқиқ имкон фароҳам меорад. 

Озмоиш ва татбиқи натиҷаҳои таҳқиқот. Нуктаҳои асосии кори илмӣ 

дар ҷаласаҳои кафедраи умумидонишгоҳии педагогикаи умумии МДТ 

«ДДХ ба номи академик Б. Fафуров», конференсияҳои илмию амалии 

донишгоҳӣ, вилоятӣ, ҷумҳуриявию байналмилалӣ, дар нашрияҳои 

бонуфузи тақризии КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

Вазорати маориф ва илми Федератсияи Росия, дар курсҳои такмили 

ихтисоси омӯзгорон ва кормандони маориф баѐн гардидааст. 

Сохтори диссертатсия: Рисола аз муқаддима, ду боб, шаш зербоб, 

хулоса, феҳристи адабиѐт ва замима иборат аст. 
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БОБИ I. МУНОСИБАТИ БОСАЛОҲИЯТ БА ТАЪЛИМ ДАР ЗИНАИ 

ТАҲСИЛОТИ ИБТИДОӢ ҲАМЧУН АСОСИ МЕТОДОЛОГИЯИ 

ТАҲСИЛОТИ МУОСИР 

1.1.Муносибати босалоҳият ба таълим ва зарурати тағйири он 

 

Таҳлили ҳаматарафаи ҷанбаҳои иҷтимоию иқтисодӣ, фарҳангии 

инкишофи ҷомеаи башарӣ собит месозад, ки замони нав боисрор масъалаи 

тағйир додани муносибат ба таълимро тақозо мекунад. Мусаллам аст, ки 

шароити иҷтимоӣ, иқтисодӣ, фарҳангию маърифатии одамон, арзишу 

дастовардҳои илму техника дар даврае, ки низоми анъанавӣ рушд карда, ба 

авҷи инкишоф расид, дар сатҳи умуман дигар буд. Гуфтан кофист, ки 

аксари амалҳои истеҳсолӣ дастӣ иҷро карда мешуданд, сатҳи рушди 

нақлиѐту алоқа бо сатҳи имрӯза муқоисанопазир ва сарчашмаҳои ахбор 

ниҳоят маҳдуд буд. Гузашта аз ин, худи мафҳуми «шахси босавод» дар он 

давра маънои дигар дошт. Маъмулан дар он замон шахси ахбори зиѐдро 

азбар намуда, шахси босавод маҳсуб мегардид.   

А.Б. Алиев ва дигарон оид ба тағйирѐбии муносибат ба таълим чунин 

шарҳ додаанд: «Дар ҳама давру замон муносибат ба таълим метавонад 

тағйир ѐбад, тарзҳои таълим дигар хел ба роҳ монда шаванд...Ба мо одат 

шудааст, ки дар ҷараѐни таълим бештар ба саволҳои «Чиро?» ва «Чӣ тавр?» 

ҷавоб ҷӯем. Аммо саволҳои муҳим, ба монанди «Барои чӣ?» ва «Ба кадом 

мақсад?» аз назар дур мемонанд. Ҷавоб ба ин саволҳо як ҷавоб мавҷуд аст: 

ба хонанда барои пайдо кардани мавқеи худ дар ҷомеа ѐрӣ расонем. Ба ӯ 

мустақилона фикр кардан, фаъол будан, қарор қабул кардан, ба шароити 

тағйирпазир мутобиқ гаштан, ба худ боварӣ доштанро омӯзонем. Ҳангоми 

чунин муносибат дар назди омӯзгор ғайр аз бо дониш мусаллаҳ кардани 

хонанда, вазифаи мураккабтари дигаре пайдо мешавад. Ҷараѐни таълим чӣ 

тавр бояд ташкил карда шавад? Кадом методҳо барои инкишофи 

малакаҳои зарурии ҳаѐти хонанда мусоидат мекунанд? Агар ба тарзи нав 
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ба фаъолияти худ баҳо диҳем, гуфта метавонем, ки чӣ гуна вазифаҳои 

таълим, тарбия ва инкишофро тавассути технологияи гуногуни омӯзиш ҳал 

кардан мумкин аст» [24, с.5]. 

Олими тоҷик Ф. Ниѐзов ва дигарон оид ба сабаби ворид намудани 

тағйирот ба низоми таҳсилот чунин ибрози ақида намудаанд: «Дар 

шароити имруза тағйир додани низоми таҳсилот ва ба талаботи рӯз 

мутобиқ намудани он амри воқеист. Доштани дониш оид ба соҳаҳои 

гуногуни илм барои маълумотнок гаштан кифоя набуда, татбиқи амалии 

донишҳо, истифодаи технологияҳои муосир ва эҷодкорӣ муҳим аст, ки ба 

баланд шудани некӯаҳолии мардум ва пешрафти ҷомеа мусоидат намояд» 

[149, с.3]. 

Масъалаи тағйир додани муносибат ба таълим махсусан дар шароити 

ҷаҳонишавию ворид шудан ба низоми ягонаи таҳсилот ва талаботи 

системаи Болонӣ  аҳамияти махсус касб кард. Комилан табиист, ки чунин 

вазъият танҳо дар ҷумҳурии мо ба миѐн наомадааст, бинобар ин олимони 

сершумори хориҷӣ низ дар бобати зарурати тағйир додани низоми 

таҳсилоти кунунӣ вобаста ба шароитҳои иҷтимову иқтисодӣ, фарҳангию 

маърифатӣ фикру ақидаҳои мухталифро баѐн кардаанд, ки баъзеи онҳоро 

мо дар поѐн зикр мекунем.  

Олими рус А.А.Вербитский тарзи куҳани таълимро чунин тавсиф 

кардааст: «Мундариҷаи таълим ва фаъолияти он ба гузашта равона карда 

шудааст. Ин маънои онро дорад, ки ба ҳаѐти воқеии инсон он ахбор, 

қоидаҳо ва маълумоте, ки ҳангоми таълим гирифта мешаванд, на он қадар 

алоқаи зич доранд. Бар замми ин намунаву таҷрибаҳо ва фикрҳои 

пешкашшаванда порчаҳои алоҳидаи замонро ифода менамояд. Чунин 

муносибат сабабгори он мешавад, дар чаҳорчӯбаи замон мавқеи худ аз 

тарафи хонанда муайян карда намешавад, дар натиҷа мавқеи таълим дар 

дараҷаи паст қарор мегирад. Дар натиҷа дараҷаи ҳавасмандии хонандагон 

ба таҳсилот паст мешавад. Хонандагон намедонанд, ки дониши 



16 

 

гирифтаашонро чӣ тавр истифода кунанд. Бештари таҷрибаҳо, намунаҳо 

тасаввурӣ буда, ба хонанда барои таҳлил ва баррасӣ намудани масъалаҳо 

имконияти зарурӣ пешниҳод карда наметавонанд, чунки ҳодисаҳову 

рафторҳо, қоида ва қонунҳо ба ҳаѐт ва замони муосир  ба дараҷаи зарурӣ 

мувофиқат намекунад» [62, с.15]. 

Олимони маъруфи рус В.А.Болотов ва В.В.Сериков оид ба масъалаи 

мазкур ақидаи худро баѐн намуда, якчанд омилҳоро нисбати  паст шудани 

нуфузи таълими анъанавӣ баѐн намудаанд: «Дар соҳаҳои иттилоотӣ, 

иҷтимоиву технологӣ ворид намудани тағйирот сабаби ба миѐн омадани 

фарҳанги нав буда, самарабахшӣ ва ҳадафмандии он таълиме, ки фақат ба 

додани дониш равона карда шудааст, аз байн рафтааст. Ҳоло дар бораи бо 

бӯҳрони амиқ мувоҷеҳ гардидани таҳсилоте, ки таълимаш танҳо ба дониш 

равона шудааст, сухан рондан мумкин аст. Ин бӯҳрон сабабҳои бисѐр 

дошта, якеи он тағйир ѐфтани моҳияти дониш ва таҷрибаи ҷомеа вобаста 

буда, ҳоло гирифтани ахбор соҳаи муҳим ва зарури фаъолияти касбии 

инсоният гардида, асоси ҳамаи намудҳои истеҳсолотҳои замонавиро дар 

бар мегирад. Босуръат нав шудани дониш бо тағйиру таҷдиди дастгоҳҳои 

истеҳсолӣ баробар шудааст. Он маълумот ва ахбори андӯхтаи хонанда, ки 

то хатм намудани муассисаи таълимӣ кӯҳна мешавад, ҳоло имконияти дар 

барномаи таълимӣ ҷо додан надорад. Таълими «маълумоти дақиқ» зарур 

мебошад, агар дарҳол тағйир додани унсурҳои вай ғайриимкон бошад,  дар 

ин ҳолат наметавонем, ки хонандагонро ба ҳаѐти мустақилона тайѐр 

намоем...Дигар сабабе вуҷуд дорад,  ки бо ахборҳои зиѐд пур намудани 

хотираи хонанда дигар зарурият вуҷуд надорад, чун воситаҳои бисѐре 

барои нигоҳ доштани ахбор мавҷуд аст. Бояд ба ҳар як хонанда тарзҳои 

истифода аз чунин маъхаз ва воситаҳои зарурӣ омӯхта шаванд» [56, с.8]. 

Дар ин маврид таъкиди нуктаи дигари хеле муҳим ҷоиз мебошад: 

пешрафти илм ба назария ва принсипҳои дидактикии таълим низ 

тағйироти зиѐде ворид карда истодааст, ки онҳоро сарфи назар кардан 
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имконнопазир аст. Баъзе муҳаққиқон ҷонибдори ақидае ҳастанд, ки 

ташаккули салоҳиятҳо дар вобастагӣ бо таълими кунунӣ, яъне анъанавӣ 

бояд ба роҳ монда шавад.  Алҳол назарияпардозони таълими босалоҳият 

дар он ақидаанд, ки роҳи беҳтар ва ягонаи ташаккули салоҳиятҳо бо 

гузориши муаммо барои  хонандагон дар доираи мазмуни таълим ва ҳалли 

муаммо дар вазъияту шароитҳои  гуногуни таълимӣ ва ҳаѐтӣ мебошад. 

Бояд қайд кард, ки якеи он методи  «таҳлили вазъиятҳои мушаххаси 

таълимӣ» буда, бо асоси  дидактикии таълим назария бо амалия алоқаи зич 

дорад. Лекин, дар таълими босалоҳият фаъолияти алоқамандии назария бо 

амалия ба куллӣ фарқ мекунад. Оид ба масъалаи мазкур олими рус 

А.В.Хуторскoй қайд кардааст: «Дар таълим аввал назария ва баъдан 

татбиқ дар амалия роҳи ягона ва дуруст нест. Асоси дидактикии таълим 

имконияти ихтиѐр карданро медиҳад, яъне алоқамандии назария бо амалия 

дида намешавад, балки ҳангоми фаъолияти амалии хонанда аз дарк ва 

татбиқи онҳо ба вуҷуд меояд» [208, с.76]. 

Дар раванди муайян кардани баробарвазнии таълими кунунӣ бо 

таълими нав ба назар гирифтани хусусияти равонии хонанда, бо мақсади 

расидан ба натиҷаҳои назаррас, инчунин ташаккули салоҳият доир ба 

ҳаллу фасли масъалаҳои назарӣ ва амалияи таълим лозим мебошад. Дар ин 

ҳолат дар омӯзиши маводҳои таълимӣ истифодаи ду самт имконпазир аст: 

якум, тарзи анъанавии таълим, яъне аз назария ба амалия; дуюм, 

муносибати босалоҳият: аз амалия ба назария. Зарур аст, ки вариантҳои 

мазкур дар раванди таълим соҳиби ҷойи худ буда,  интихоби ин ѐ он 

вариант ба чунин омилҳо вобастагӣ доранд: а) аз эътибор дур намондани 

имкониятҳои синнусолии хонанда; б) ба назар гирифтани хусусиятҳои 

маводҳои омӯхташаванда; в) аз назар дур намондани сатҳ ва дараҷаи 

рушди фаъолиятҳои умумитаълимӣ дар хонанда. Бояд гуфт, ки тағйир 

додани низоми таълим кори саҳл набуда, мӯҳлати зиѐдро талаб намуда, 

инчунин дар бисѐрии самтҳо ворид намудани тағийрот талаб карда 
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мешавад.  Бо ҳадафи таъмин намудани самаранокӣ дар ворид намудани 

тағийрот дар низоми таълим аз тарафи Вазорати маориф ва илми 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуҷҷатҳо, маводҳои таълимӣ ва методии зарурӣ дар 

ҳаммуаллифии А.А.Азизов, М.Иргашева ва М.Насимӣ  [95], [96], [97] аз 

нашр бароварда шудаанд, ки оғоз аз соли хониши 2016-2017 муассисаҳои 

таҳсилоти умумии тамоми ҷумҳурӣ дар раванди дарс истифода мебаранд, 

ба мисоли: стандарти фаннӣ, раҳнамои омузгор барои фанни санъат ва 

меҳнат  барои синфи 1 ва 4, замима ба китобҳои дарсӣ барои синфи 4. 

Маводҳои таълимии номбаршуда ҳадаф ва вазифаҳои муайянро соҳибанд: 

стандарти фанни санъат ва меҳнат маҷмӯи салоҳият ва инчунин 

нишондиҳандаҳои босалоҳиятии фанни мазкурро муайян карда, 

консепсияҳои ташаккул додани салоҳият пешкаш карда шудааст; дар 

роҳнамои омӯзгор роҳ ва тарзи ба нақша гирифтани раванди ташаккул 

додани салоҳиятҳои фанни санъат ва меҳнат мушаххас пешниҳод шудааст. 

Нақшаи дарсии ҳамаи мавзӯъҳо ба пуррагӣ оварда шуда, салоҳиятҳои 

фанни санъат ва меҳнат мувофиқи мазмун, мундариҷаҳои барномаву 

китоби дарсӣ мутобиқ карда шудааст; ҳадаф аз таҳия намудани замима ба 

китоби дарсӣ пурра гардонидани мазмуну мундариҷаи  китоби дарсӣ, 

мутобиқ намудани он бо стандарти низоми таълими босалоҳият аст. 

Замимаро чун маводи иловагӣ бо мақсади ташаккул додани салоҳиятҳо 

истифода карда мешавад.  

Баррасии ҳамаҷонибаи сохтори масъала, таҳлили амиқи илмӣ ва 

методӣ яке аз омилҳои муҳиммест, ки зарурати ворид намудани тағйиротро 

тақозо менамояд. Ҳангоми ба роҳ мондани таълими босалоҳият дар 

натиҷаи таълим истифодаи дониши хонандагон ба тарзи ҳамгироӣ дар ҳаѐт 

вусъат меѐбад ва барои такмил ѐфтани сифати таълим мусоидат менамояд. 

Салоҳиятҳои таълимӣ бошанд, аз ҷумлаи ҳадафи дурнамои таҳсилот буда, 

ба ҳайси маҳаки асосӣ ва зарурии меъѐрҳои сифати таълим хизмат 

менамояд. Олими рус  В.И. Байденко ақида дорад, ки «Муносибати нави 
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таълим, чунин имкониятҳоро ба миѐн меоварад: дар таҳсили касбӣ аз 

самтгирии он ба таҷдиди дониш гузаштан ба татбиқ ва ташкили дониш; 

«рафъ намудани» фармонфармоии объекти меҳнат (бидуни сарфи назар 

кардани он); стратегияи баландбардоштани тағйирнопазириро ба 

манфиати тавсеаи имконияти таъмини иштиғол  ва вазифаҳои 

иҷрошаванда асоси кор қарор додан; талаботи байнифаннӣ-ҳамгироиро ба 

натиҷаи раванди таҳсил ба мадди аввал гузоштан; мақсад ва вазъиятҳои 

татбиқпазириро дар амали меҳнат ба ҳам зичтар алоқаманд сохтан; 

фаъолияти инсонро ба гуногунии беохири вазъиятҳои касбию ҳаѐтӣ 

самтѐбӣ додан» [42, с.13]. 

Вижагии хусусияти татбиқи муносибати таълими босалоҳиятро  

фалсафаи он муайян мекунад. Дар иртибот бо гуфтаи боло татбиқи он 

байни омӯзгору хонанда сатҳи баланди фарҳанги ҳамкориро тақозо 

менамояд. 

Сабабҳои тағйирот  дар муносибати таълим бисѐр аст, аммо якеи он, 

ки асосӣ аст, ин талабот ва инчунин нақшаҳои «Стратегияи миллии рушди 

маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон то соли 2020», ки Ҳукумати ҷумҳурӣ соли 

2012 ба тавсиб расонид, ба ҳисоб  меравад. Стратегияи миллӣ воситаи 

рушди соҳаи маориф буда, ноил шудан ба мақсадҳои гузошташуда 

мебошад. Дар Стратегияи мазкур оид ба имконият ва таъминоти низоми 

нави таълим қайд карда шудааст, ки: «Низоми нави маориф, ки мутобиқи 

тамоюлоти ҷаҳони муосир на ба дониш, балки ба салоҳиятнокӣ асос 

ѐфтааст, бояд ба хонандагон имконияти аз худ намудани салоҳияту 

малакаҳои асосии иҷтимоиро, ба монанди қабули масъулиятноки қарорҳо ва 

банақшагирии пешравӣ дар касб, илмомӯзӣ дар давоми тамоми ҳаѐт, 

тайѐрии касбии дар бозори меҳнат талаботдошта, донишу малакаи барои 

худтакмилдиҳӣ зарур, малакаи тарзи ҳаѐти солим, арзишҳои ҷомеаи 

шаҳрвандӣ, таъмин намояд» [191, с.22]. Дар ҳуҷҷати мазкур самти тағйир 

додани муносибати таълимро муайян намуда, гузаштан аз таълими 
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анъанавӣ ба таълими босалоҳиятро ба нақша гирифтааст. Бо 

дарназардошти талаботҳои муносибати босалоҳият ба таълим гузаронидани 

ислоҳот дар маорифи ҷумҳурӣ ба вобастагии силсилаҳои омили дохиливу 

берунии таҳсилотро дорад. 

Дар Стратегияи мавриди назар оид ба навсозии методӣ дар ҳамаи 

зинаҳои соҳаи маориф аз ҷумла: таҳсилоти томактабӣ, ибтидоӣ, асосӣ ва 

миѐна чунин дарҷ гардидааст: «Низоми таҳсилоти ибтидоӣ вазифаҳои 

такомули хонандагон, омодасозии ҷисмонӣ ва рӯҳии хонандагон ба 

фаъолияти мунтазами маърифатӣ, ташаккули асосҳои ибтидоии саводу 

ҳисобкуниро иҷро карда, бо ин роҳ барои ноил шудан ба мақсади баробар 

кардани шароити ибтидоӣ барои хонандагони мансуб ба гурӯҳои мухталиф 

ва дорои шароити мухталифи зиндагӣ хизмат хоҳад кард. Мазмуни таълим 

дар мактаби ибтидоӣ (синфҳои 1-5), мактаби асосӣ (синфҳои 6-9) ва 

мактаби миѐна (синфҳои 10-11) бояд куллан тағйир ѐбад. Инро мутобиқ 

набудани мазмуни таҳсилоти анъанавии «академӣ» ба талаботи замон ва 

вазифаҳои касбомӯзии аҳолӣ дар шароити саноатикунонии иқтисодиѐт 

тақозо менамояд. Мазмуни таҳсил дар мактаби ибтидоӣ (синфҳои 1-5) 

азхудкунии шаклҳои нави фаъолияти таълимӣ ва баробар кардани 

шароити ибтидоиро таъмин хоҳад кард. Гузариш ба оғози барвақттари 

таҳсил дар мактаб таҳия ва ҷорӣ намудани барномаҳои нави таълимӣ ва 

технологияҳои таълимии кор бо хонандагони 6-сола, таълимдиҳӣ дар 

шакли бозӣ, бунѐди заминаи дахлдори моддию техникӣ ва иқтидори 

кадриро тақозо менамояд. Натиҷаи асосии таҳсил дар мактаби ибтидоӣ 

малакаи ташаккулѐфтаи мутолиаи босамар ва кор бо рақамҳо хоҳад 

буд...Дар давоми 10 соли наздик дар низоми таҳсилоти умумӣ тағйироти 

куллӣ ба миѐн хоҳад омад. Ин бо гузариш ба таҳсилоти ба салоҳиятнокӣ 

равонагардида бо мақсади баланд бардоштани қобилияти рақобати 

шаҳрвандони Тоҷикистон алоқаманд аст. Як сол кам кардани синну соли 

таҳсили мунтазам (аз 6-солагӣ) ва зиѐд намудани давомнокии мактаби 
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ибтидоӣ бояд сифати таълимро хеле баланд бардошта, норасоиҳои марбут 

ба фарогирии пасти таҳсилоти томактабиро ислоҳ намояд. Ҳар зинаи 

таҳсилот маҷмӯи масъалаҳои худро ҳал менамояд: Мактаби ибтидоӣ барои 

омода сохтани хонандагон ҷиҳати азхудкунии шаклҳои нави фаъолияти 

таълимӣ ва баробар кардани шароити ибтидоӣ давомнокии таълимро то 5 

сол зиѐд менамояд. Мактаби асосӣ-аз синфи 6 то синфи 9, бо мақсадҳои 

асосии ташаккули ҷаҳонбинӣ, тарбияи малакаи тарзи ҳаѐти солим, ба 

мутобиқшавии бомуваффақияти иҷтимоӣ ва меҳнатӣ равона сохтани 

таълим, тайѐрии ҳатмии касбӣ. Мактаби миѐнаи умумӣ-синфҳои 10-11 бо 

мақсадҳои асосии интихоби бошуури касб ва самти таҳсилоти касбӣ, азхуд 

намудани нақшҳои иҷтимоӣ ва салоҳиятҳои асосӣ ҳамчун манбаи 

муваффақият» [191 с. 26, 30]. 

Таълими босалоҳият тамоюли асосии  ягонаи таҳсилот ба шумор 

меравад ва барои нобуд кардани мухолифати байни талаботи барнома бо 

эҳтиѐҷоти ҷамъият талаботи шахсиятро дар натиҷаи омӯзиш  қаноатманд 

менамояд. Таҳияву татбиқ намудани муносибати босалоҳият аз талаботи 

нави баландбардории сифати таълим ҷавобгӯй ба стандарти байналмилалӣ 

сарчашма мегирад. Бo мақсади дар сатҳи ҷумҳурӣ татбиқ намудани он бояд 

тадбирҳои зерин андешида шаванд: 

-дар ҳуҷҷатҳои меъѐрӣ ва ҳуқуқии соҳаи маориф, яъне «Стратегияи 

миллии рушди маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон то соли 2020», «Стандарти 

давлатии таҳсилот» ва инчунин «Стандарти фаннии зинаи таҳсилоти 

ибтидоӣ  ва миѐнаи умумӣ» ҷорӣ кардани муносибати босалоҳият. Дар 

иртибот ба гуфтаи мазкур таълими босалоҳият тадриҷан, яъне давра ба 

давра татбиқи худро меѐбад, ки ин амал аз зинаи таҳсилоти ибтидоӣ оғоз 

карда мешавад; 

        -заминаҳои асосие, ки дар синфҳои ибтидоӣ гузошта мешаванд, баъдан 

дар зинаҳои минбаъда бояд ташаккул ѐбанд. Бинобар ин, бояд дар синни 

хурди мактабӣ пойдевори малакаи ба таври мустақилона соҳиб шудан ба 
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донишро гузоштан лозим аст. «Аз хотир намебарорем, ки инсон бештар аз 

80% тамоми дониш, маҳорат, амалҳо ва тарзи тафаккурро, ки минбаъд 

корбаст менамояд, дар синфҳои ибтидоӣ ҳосил мекунад»  [159, с.7]; 

 -мувофиқи фаҳмишҳои умумӣ муносибати босалоҳият чун сифати олии 

дараҷаи касбияти мутахассис пазируфта мешавад. Азбаски барои 

ташаккули ҳадафманди салоҳият мӯҳлати зиѐд зарур аст, аз синфҳои 

ибтидоӣ оғоз кардан мувофиқи мақсад аст. Яке аз олимони варзидаи 

таълими босалоҳият А.В.Хуторской роҷеъ ба зарурат ва ворид кардани 

муносибати босалоҳият дар синфҳои ибтидоӣ мегӯяд: «Мо бояд мафҳумҳои 

салоҳиятҳои таълимиро чун як тартиб ворид намоем, на аз сабаби он, ки  

якбора дар синфи 11-ум ин салоҳиятҳои таълимӣ ба даст оварда шаванд, 

балки имкони пайдарпай рушду ташаккул ѐфтан ва ѐ ҳадалимкон самтҳои 

раванди таълим ба муносибати босалоҳият оварад» [209, с.5]. 

 Яке аз вижагиҳои муносибати босалоҳият дар он мебошад, ки онро 

ҳамчун маҷмӯи ягонаи истифодаи дониш, малака ва маҳорат фаҳмидан 

мумкин аст. Раванди таълим дар муносибати босалоҳият хусусияти 

тадқиқотиву ба амалия нигаронидашударо мегирад ѐ ба ибораи дигар гӯем, 

ба объекти омӯзиш табдил меѐбад. Бинобар ин муносибати босалоҳият  

муносибате мебошад, ки ба татбиқ намудани хусусияти амалӣ равона шуда, 

раванди таълим ба натиҷаҳои амалӣ мувоҷеҳ гардонида мешавад. Сабаби 

асосии дар назарияҳои омӯзиш ба вуҷуд омадани мафҳуми «босалоҳият», 

ки қобилияти равона намудани донишу малака, маҳорат ва тарзи рафтор 

дар вазъиятҳои мушаххас ва махсуси фаъолият фаҳмонида мешавад, дар 

ҳамин нукта ниҳоӣ нест. Фарқҳои умдаи зерини унсурҳои низоми таълими 

ба донишнигаронидашуда ва низоми таълими босалоҳиятро зикр кардан 

лозим аст: мақсади таълим, формулаҳои асосии натиҷаҳои таълим, 

хусусиятҳои асосӣ ва омили пешбарандаи раванди таълим, хусусиятҳои 

раванди арзѐбӣ, барномаи таълимӣ, маводҳои таълимӣ, фаъолияти омӯзгор 

ва хонанда. Ба назари мо, сараввал пеш аз он, ки таълими босалоҳият 
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баррасӣ карда шавад, таҳқиқи маънои мафҳумҳои «салоҳият» ва 

«босалоҳият» ба мақсад мувофиқ менамояд. Таҳлили ин мафҳумҳо аз 

назари нозукиҳои илми филология ду ақидаи ба ҳам зидро ошкор месозад: 

Олими маъруфи рус М.Е.Бершадский гуфтааст: «Мафҳуми босалоҳият 

фаҳмиши навро, ки аз доираи мафҳуми «малака» берун аст, дар бар 

намегирад, ҳамаи  фикру ақида роҷеъ ба салоҳияту босалоҳият маснӯӣ 

ҳастанд ва муаммоҳои кӯҳнаро дар «либоси  нав» намоиш медиҳанд» [50, 

с.164] . 

Мулоҳизаҳои мухолифони ақидаи боло, ба назари мо, бештар 

мантиқитар аст. Онҳо иддао доранд, ки  маҳз муносибати босалоҳият ба 

тамоми мундариҷаю ҷабҳаҳо самти асосии раванди навгониро пурра 

инъикос менамояд. Мулоҳизаҳои зерин маҳз маҳсули чунин муносибат 

мебошанд: муносибати босалоҳият ба дархости соҳаи истеҳсолот ҷавоб 

мегӯяд [102, с.83]; муносибати босалоҳият такмилдиҳандаи мазмуни таълим 

буда, ба тағйироти иҷтимоию иқтисодӣ ҷавоби воқеӣ мегӯяд [207, с.4]; 

муносибати босалоҳият муҳайѐ сохтани шароит барои ҷамъбаст ва 

баровардани хулоса дар бобати қобилияти инсон аст, ки берун аз мазмун 

ва вазъияти таълимӣ самаранок амал карда метавонад [56, с.16]; 

муносибати босалоҳият воситаи азнавсозиро ба таври қатъӣ ифода 

менамояд [227, с.28]; муносибати босалоҳият имкони рушди қобилиятҳоро 

дар шароити беҳтар ба вуҷуд меорад ва аз салоҳияти шаклгирифта ба сатҳи 

дигари салоҳият оварда мерасонад [46, с.105]; босалоҳиятӣ омодагии ба 

фаъолияти муайян воридшудани мутахассис аст [33, с.32]; босалоҳиятӣ 

ягонагии низоммандест, ки хусусиятҳои шахсиятӣ, предметӣ (шайъӣ), 

асбобӣ ва ҷузъҳоро ҳамгиро месозад. [49]; «босалоҳиятӣ на танҳо соҳиби 

дониш будан, балки ҷидду  ҷаҳди доимӣ ба таҷдид ва дар шароити 

мушаххас истифода бурдани он мебошад» [212, с.25]; «босалоҳиятӣ 

қобилияти дар вазъияти номуайянӣ амал намудан» [125, с.6]; «босалоҳиятӣ 
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чун таҷрибаи ба дониш асосѐфта ва аз лиҳози  зеҳнию шахсиятӣ  мусаббиби 

фаъолияти ҳаѐтии иҷтимоӣ ва касбии инсон мебошад» [93, с.24]. 

Олими маъруфи рус А.В.Хуторской байни мафҳумҳои «салоҳият» ва 

«босалоҳиятӣ» фарқ гузошта, таърифҳои зеринро пешниҳод  кардааст: 

«Салоҳият маҷмӯи сифатҳои ба ҳам алоқаманди шахсият (дониш, малака, 

маҳорат, тарзҳои фаъолият)-ро дарбар мегирад, ки  нисбат ба доираи 

муайяни ашѐю равандҳо дода мешавад ва барои фаъолияти сифатноку 

пурмаҳсул нисбат ба онҳо заруранд. Соҳиби салоҳияти дахлдор будани 

инсон, ки муносибати шахсиятиашро ба он ва ҳадафи фаъолият дар бар 

мегирад, босалоҳиятӣ номида мешавад. Аз дониш ба «салоҳият» кӯчидани 

мақсади ниҳоии маориф имкон медиҳад масъалаи зерини барои мактабҳои 

Русия хос ҳалли худро ѐбад: хонандагон метавонанд маҷмӯи донишҳои 

назариро хуб азхуд кунанд, вале дар фаъолияте, ки истифодаи донишҳои 

мазкурро барои ҳалли вазифаҳои мушаххас ѐ вазъиятҳои ҳалталаб тақозо 

менамояд, сахт мушкилӣ мекашанд. Ҳамин тариқ, таносуби халалѐфтаи 

байни маориф ва ҳаѐт барқарор карда мешавад» [208, c.18]. 

Инчунин олими дигар М.П.Нечаев оид ба мафҳумҳои «салоҳият» ва 

«босалоҳиятӣ» чунин ибрози ақида намудааст: «Салоҳият талаботи 

(меъѐри) иҷтимоии бегона карда ва пешакӣ додашудаи нисбат ба тайѐрии 

таҳсилотии хонанда мебошад, ки барои фаъолияти сермаҳсули хушсифати 

ӯ дар соҳаи муайян зарур аст ва босалоҳиятӣ бошад, ин соҳибихтиѐрӣ, 

салоҳияти дахлдорро дар ихтиѐр доштани хонанда, ки муносибати 

шахсиятии ӯро ба он ва предмети фаъолият дарбар мегирад» [148, c.9]. 

Муҳаққиқони соҳа мафҳумҳои «салоҳият, салоҳиятнок, салоҳиятманд, 

босалоҳият»-ро барои ифода намудани мафҳумҳои «компетенция» ва 

«компетентность» аз забони лотинии (competens, competentis) ба забони 

русӣ тарҷума шудааст, истифода бурда шуда, баъзан дар адабиѐти илмӣ 

мафҳумҳои салоҳият, қобилият, малака, маҳорат чун муродиф истифода 

бурда мешаванд.   
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Дар «Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ» мафҳуми «салоҳият» ба 

маънои  лоиқ будан, сазовор будан; шоистагӣ, сазоворӣ омадааст [203, 

c.78]. Асли баромади калима аз забони арабӣ буда, феъли «салаҳа» маънои 

«хуб ва дуруст будан; коршоям, мувофиқ будан»-ро дошта, шакли 

«салоҳиййат» дар арабӣ ба ташдиди «йо» аст ба маънои «шоистагӣ, 

дурустӣ; ваколат, пуррагии ваколат; авловият» корбаст мешавад [57, с.226-

227]. 

Мафҳуми «салоҳият» дар «Луғати истилоҳоти хазинаи аврупоии 

таҳсилот» чунин ифода шудааст: 1.Қобилияти ягон кор ва ѐ амалро хуб ва 

самарабахш ба иҷро расонидан; 2.Ба талаботҳои вазифавӣ, яъне касбӣ 

мутобиқ будан; 3.Қобилияти ба иҷро расонидани вазифаҳои махсуси 

меҳнатӣ  [70]. 

Дар рисолаи мазкур мафҳумҳои «салоҳият», «босалоҳият» бо мақсади 

ифодаи истилоҳи соҳаи маориф истифода карда мешавад. Аз ҳамин лиҳоз, 

фақат маъно ва тафсири дахлдор ба соҳаи мазкур баррасӣ мегардад. Дар 

поѐн таърифи калимаҳои «салоҳият» ва «босалоҳиятӣ» аз сарчашмаҳои 

илмӣ баррасӣ намуда, кӯшиш ба харҷ медиҳем то таърифи пуррае 

пешниҳод кунем. 

Ф.Шарифзода ва А.М.Миралиев ба мафҳуми салоҳият таърифи зерин 

овардаанд: «Салоҳият-маҷмӯи масъалаҳое мебошад, ки инсон тибқи 

донишу таҷрибаи худ бар онҳо мусаллат аст: маҷмӯи ихтиѐроти як шахс ѐ 

муассиса, тавонмандӣ» [217, с.560]. Дар китоби «Техника ва таҳсилот» 

(Б.Майер ва дигарон) мафҳуми салоҳият чунин шарҳ дода шудааст: 

«Салоҳиятҳо қобилиятҳои когнитивии дар ихтиѐри фардҳо қарор дошта ѐ 

қобилиятҳои когнитивии бо ѐрии онҳо азхудкунандаи фардҳо барои ҳал 

карда тавонистани масоили муайян мебошад, ҳамчунин омодагӣ ва 

қобилияти ангезишӣ, иродавӣ ва иҷтимоии ба онҳо марбут мебошад, то ки 

дар вазъиятҳои тағйирѐбанда ҳалли масъалаҳоро муваффақона ва 

бомасъулият истифода бурда тавонад» [135, с.221]. 
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Дар лоиҳаи муносибати босалоҳият дар таълим омадааст: 

«Муносибати салоҳиятнокӣ ба таълим аслан масъалаи нав нест, он ҳанӯз 

дар сароғози рушди бонизоми назарияҳои илмии педагогӣ ба вуҷуд омада 

буд, дар давраҳои гуногуни инкишофи ин соҳа дар кишварҳои гуногуни 

олам, аз ҷумла собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ, ки ҷомеаи имрӯзаи мо низ вориси 

бевоситаи низоми илму таълими он аст, аз ҷониби педагогон-олимони 

ҷудогона истифода мешуд, дар таълифоти ҷудогонаи онҳо таъкид 

мегардид. Ин назар, гӯѐ ки «Тоҷикистон аз низоми таълими шӯравӣ даст 

мекашида бошад» (ин нукта гоҳо дар матбуот баѐн мешавад) ҳеҷ рабте ба 

муносибати салоҳиятнокӣ ба таълим надорад. Яъне низоми таълим ва 

маорифи мо моҳияти инсондӯстонаи худро гум накарда, танҳо муносибат 

ба тарбияи инсони замони муосир дар ин низом таъкид мегардад» [145, с.4].  

Ҳамин тариқ метавон гуфт, ки муносибати босалоҳият дар таҳсилоти 

ҷумҳурӣ муносибати пурра нав набуда, асосҳои педагогии ташаккули 

босалоҳиятӣ ҳамчун низом дар осори олимони тоҷик, аз ҷумла 

М.А.Абдуллоева, М.А.Абдусамадова, К.А.Азизова, Т.А.Ашӯрова, 

Б.Х.Нарзуллоев, М.Б.Сангинова М.М.Утаев ва дигарон мавриди баррасӣ 

қарор гирифтанд. 

К.А.Азизова дар рисолаи номзадии худ, таҳти унвони «Ташаккули 

салоҳияти робитавӣ-тарбиявии омӯзгорони оянда дар раванди таълими 

забонҳои хориҷӣ дар факултетҳои ғайризабонӣ» (роҳбари илмӣ д.и.п., 

профессор А.М.Миралиев) роҷеъ ба истилоҳи мавриди назар навиштааст: 

«Муаллиф салоҳиятро дар муқоиса бо мафҳумҳои «дониш, маҳорат, 

малака» чун сохтори шахсиятии нисбатан мураккаб мавриди баррасӣ 

қарор медиҳад, ки ба арзишҳо, самтиятҳо, донишҳо, таҷрибаи ҳам дар 

раванди таълим ва ҳам берун аз он касб кардаи шахсият асос меѐбад. 

Салоҳияти дахлдорро азхуд кардани шахсият, сифати интегралии шахсият, 

ки дар қобилияту омодагии умумӣ ба фаъолият зоҳир мегардад, 

босалоҳиятӣ мебошад» [23, с.10]. 
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Дар тадқиқотҳои худ номзади илмҳои педагогӣ Т.А.Ашӯрова 

босалоҳиятро чунин таснифот кардааст: «Босалоҳиятӣ дар раванди таҳсил 

ва  на танҳо дар муассисаи таълимӣ, балки  таҳти таъсири оила, кор, 

сиѐсат, дин, фарҳанг ва ғайра ташаккул меѐбад» [37, с.20]. 

Номзади илмҳои педагогӣ, дотсент Б.Х.Нарзуллоев дар рисолаи 

номзадиаш, ки дар мавзӯи «Тадқиқи назариявии ташаккули  салоҳияти 

этнофарҳангии омӯзгори ояндаи мусиқӣ» таълиф шудааст, шарҳи зерини 

мафҳуми салоҳият ва босалоҳиятро овардааст: «Салоҳият чун «маҷмӯи 

дониш, маҳорат ва малакаҳои муайян тавсиф мегардад, ки инсон бояд 

онҳоро донад ва таҷрибаи амалии кор бо он дошта бошад. Босалоҳиятӣ 

чун маҷмӯи донишу сифатҳои зарурии шахсият тавсиф мешавад, ки ба 

баррасии касбӣ ва ҳалли самарабахши масъалаҳо дар соҳаҳои дахлдори 

дониш ва фаъолияти илмию амалӣ имконият медиҳад» [146, с.14-15]. 

Мафҳуми салоҳиятро дар рисолаи номзадӣ М.Б.Сангинова чунин 

маънидод кардааст: «Салоҳият талабот ѐ меъѐр ба омодагии маърифатии 

муҳассил мебошад» [177, с.10]. 

Мафҳуми мавриди назар дар стандарти фаннии зинаи таҳсилоти 

ибтидоӣ чунин баѐн гардидааст: «Салоҳият - маҷмӯи дониш, малака ва 

маҳоратҳои ба ҳам пайванде, ки ба мақсади ҳалли масъалаҳои мушаххаси 

ҳаѐтӣ (иҷтимоӣ, иқтисодӣ, сиѐсӣ), маърифатӣ ва касбӣ равона карда 

мешаванд» [150, с.62]. 

Ҳамин тариқ, дар асоси таҳлили фикру ақидаҳои олимони шинохта ба 

хулосае омадан мумкин аст, ки шахси ягон амалро ҳадафмандона, бо 

камоли кордонӣ ва боэътимодона иҷрокунанда, инсони босалоҳият ба 

шумор меравад.   

Дар муносибати нави таълимӣ ташаккул додани малакаҳои амалӣ дар 

мадди аввал мебарояд. Бар хилофи таълифи анъанавӣ, ки таълими 

босалоҳият ба чунин саволҳо: «Чӣ кор карда метавонад?», «Хонанда аз 

ӯҳдаи иҷрои кадом амалҳо баромада метавонад?» посух медиҳад. Дар 
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таълими босалоҳият  дониш ҷузъи таркибии малакаро ташкил дода, 

бештар барои санҷиш, муқоиса бо намуна ва барои ислоҳ намудани 

ғалатҳо мавриди истифода қарор мегирад. Лозим ба таъкид аст, ки 

салоҳиятро таълим дода намешавад, он дар натиҷаи доштани дониш, 

малака ва маҳоратҳо ташаккул меѐбад. Босалоҳиятӣ натиҷаи дар амал 

истифода кардани дониш, малака ва маҳорат мебошад. Фарқи натиҷаи 

таълими анъанавӣ ва таълими босалоҳият аз фанни санъат ва меҳнат барои 

синфи 4 дар мисоли дарси №38, мавзӯи: «Аз гил ѐ пластилин сохтани 

зарфҳо»  баррасӣ мекунем: дар таълими анъанавӣ хонанда донишҳои 

зеринро азхуд мекунад: зарфҳоро мешиносад; оид ба зарф маълумот дода 

метавонад; оид ба хусусиятҳои зарф маълумот медиҳад; асбоб ва маводҳои 

заруриро истифода бурда, раванди сохтани ҷузъҳои содаро медонад; 

пайвасткунии ҷузъҳои зарфро фарқ мекунад; дар  таълими босалоҳият: дар 

вақти иҷрои кори амалӣ хонанда аз асбоб, таҷҳизот ва маводҳои зарурӣ 

дуруст истифода карда, зарфро сохта метавонад. 

Дар таълими анъанавӣ низ унсурҳои таълими босалоҳият, хусусан 

зинаи дониш ҳузур доранд. Фарқ танҳо дар ин аст, ки дар таълими 

босалоҳият дониш, малака ва маҳорат инъикоси пурра меѐбад. Бо ибораи 

дигар гӯем ҳодисаи мазкур аз он шаҳодат медиҳад, ки дар шакли ниҳоӣ ва 

амалии дониш, малака ва маҳорат таҷассум меѐбад. Гарчанде, ки дар 

таълими анъанавӣ тартиботи мантиқӣ, пайдарпайии мавзӯъ дуруст бошад 

ҳам, раванди он ва натиҷаҳои таълим бошад, ба қисмҳои хурд ва дар 

доираи вақти маҳдуд гузаронида мешавад. Натиҷаи ниҳоии таълими 

босалоҳият дар шакли пурра инъикос меѐбад, ки он ҷиҳати амалии дониш, 

ҳам малака ва маҳорат мебошад. Дар амал татбиқ намудани донишҳои 

назариявӣ ва ба даст овардани натиҷаи хуб салоҳият аст. Босалоҳиятӣ ин аз 

худ кардани салоҳияти дахлдор ва ѐ маҷмӯи салоҳиятҳо, ки муносибати 

шахсии онро ба салоҳият ва мазмуни фаъолиятро дар бар мегирад, 

мебошад. Аз ҳамин ҷиҳат, босалоҳиятӣ аз ҷиҳати шахсӣ ҳама вақт 
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рангубор дода шудааст, яъне нисбат ба салоҳият татбиқ намудани 

равандҳои сифатҳои шахсиро дар назар дошта, на танҳо ҷузъҳои таркибии 

когнитивӣ ва амалиѐтӣ-технологӣ, инчунин далеловарӣ, ахлоқӣ, иҷтимоӣ ва 

рафтору кирдориро дар бар мегирад.  

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат мӯҳтарам Эмомалӣ 

Раҳмон (санаи 24 июни соли 2018) дар баромади худ оид ба сохтори нави 

давлатӣ, яъне саноати аграрӣ чунин таъкид доштанд: «Дар 15 соли оянда 

бояд саҳми соҳаи саноат дар маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ба таври назаррас 

афзоиш ѐбад ва Тоҷикистон ба кишвари индустриаливу аграрӣ табдил дода 

шавад. Илова бар ин, Ҳукумати мамлакатро зарур аст, ки навсозӣ ва 

татбиқи ислоҳоти ҷиддиро ба хотири баланд бардоштани самаранокии 

фаъолияти ҳамаи соҳаҳои иқтисоди миллӣ ва дар навбати аввал 

энергетика, саноат ва кишоварзӣ таъмин намояд»  [154]. 

Алҳол дар шароити рушди иқтисодиѐти нав, ки дар он сармояи 

инсонии мутаҳаррик ва баландихтисос захираи асосӣ мегардад, дар 

Тоҷикистон ташаккули низоми нави таҳсилот идома дорад. Омодагӣ ва 

қобилияти ҷавонон-хатмкунандагони муассисаҳои таълимӣ дар бобати ба 

зимма гирифтани масъулият ба некӯаҳволии худ ва ҳам ҷомеа ба сифати 

натиҷаи асосии таҳсилот баррасӣ мегардад. Дар хонандагон инкишоф 

додани қобилияти амал кардану муваффақ будан, ташаккули чунин 

сифатҳо, мисли қобилияти иваз кардани соҳаи фаъолият, қобилияти дар 

сатҳи нисбатан баланд фаъолият кардан бояд мақсадҳои асосии таҳсилот 

бошанд. Чунин сифатҳо, монанди мутаҳҳарикӣ, қобилият, 

масъулиятшиносӣ, қобилияти азхуд кардану истифода намудани дониш дар 

вазъиятҳои ношинос, қобилияти муошират бо одамони дигар аҳамияти 

калон касб мекунанд. Натиҷаҳои асосии фаъолияти муассисаи таълимӣ 

бояд на низоми дониш, маҳорат ва малака, балки қобилияти дар вазъияти 

мушаххаси ҳаѐтӣ амал карда тавонистани инсон гардад. 
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Ғояи муносибати босалоҳият чун принсипи маориф дар асарҳо ва 

мақолаҳои олимон ва методистони  рус А.М.Аронов [33], А.В.Баранников 

[43], А.Г.Бермус [49], В.А.Болотов [56], Г.Б.Голуб ва О.В.Чуракова [72], 

И.А.Зимняя [93], В.В.Краевский [119], О.Е.Лебедев [115], Ю.Г.Татур [195], 

Л.О.Филатова [204], И.Д.Фрумин [207], А.В.Хуторской [209], М.А.Чошанов 

[222], П.Г.Шедровитский [221] ва дигарон мавриди баррасӣ қарор 

гирифтааст. Ҳамаи муҳаққиқоне, ки табиати салоҳият татбиқ кардаанд, 

серпаҳлӯӣ ва гуногунҷабҳа будани характери онро таъкид намудаанд. 

Ғояҳои асосии салоҳият ва муносибати босалоҳиятиро Л.О.Филатова 

чунин ифода кардааст: «Салоҳият иқтидореро тавсиф мекунад, ки 

марбутан ба вазъият зуҳур мекунад, бинобар ин метавонад асоси арзѐбии 

танҳо натиҷаҳои мавқуфгузоштаи таълимро ташкил кунад; Салоҳиятҳо дар 

раванди таълим на танҳо дар муассисаи таълимӣ, балки таҳти таъсири 

муҳити зист, яъне дар чаҳорчӯбаи таҳсили расмӣ, ғайрирасмӣ ва 

беруназрасмӣ ташаккул меѐбад;он натиҷаҳои таълим низоми самтгирии 

арзишӣ, одатҳо ва ғайраро дарбар мегирад; мафҳуми «салоҳият» мафҳуми 

мурофиавӣ мебошад, яъне салоҳиятҳо чӣ хеле ки зоҳир гарданд, ҳамин тавр 

дар фаъолият ташаккул меѐбанд; босалоҳиятӣ дар худ ташкилаҳои зеҳнӣ ва 

малакаи таҳсилотро муттаҳид месозад; босалоҳиятӣ қобилияти сафарбар 

сохтани донишҳои андӯхта, маҳорат, таҷриба ва қобилияти рафторро дар 

шароити вазъияти мушаххас, намуди мушаххаси фаъолият ифода мекунад; 

мафҳуми босалоҳиятӣ натанҳо ташкилаҳои когнитивӣ ва амалиѐтию 

технологӣ, балки ангезишӣ, этикӣ, иҷтимоӣ ва рафториро низ дарбар 

мегирад; мафҳуми босалоҳиятӣ идеологияи ташреҳи мӯҳтавои таҳсилро 

дар бар мегирад, ки «аз натиҷа» ташаккул меѐбад; муносибати босалоҳият 

дар худ идентификатсияи маҳоратҳои асосиро дар бар мегирад; 

муносибати босалоҳият аз талабот ба технологияҳои зудтағйирѐбанда дар 

истеҳсолот мутобиқ шудани инсон пайдо шудааст. Салоҳият-қобилияти 

дар худ иваз кардани чизест, ки бояд ҷавобан ба даъвати вазъияти 



31 

 

мушаххас бо нигоҳдории ядрои муайяни таҳсилот-ҷаҳоншинохти том ва 

арзишҳо тағйир ѐбад» [204, с.10]. 

Ҷорӣ намудани муносибати босалоҳият ба низоми таҳсилоти олии 

касбӣ ба беҳтар намудани ҳамкории мутақобила бо бозори меҳнат, баланд 

бардоштани рақобатпазирии мутахассисон, таҷдиди мундариҷа, 

методология ва муҳити дахлдори таълим нигаронида шудааст. Мақсади 

асосии таҳсили касбӣ тайѐр кардани мутахассиси баландихтисоси сатҳу 

соҳаи дахлдори дар бозори меҳнат рақобатпазир, босалоҳият мебошад, ки 

касби худро хуб медонад, аз риштаҳои ҳамҷавори фаъолият огоҳии кофӣ 

дорад, ҳамеша ба такмили маҳорати касбӣ омода аст ва аз мутаҳаррикии 

иҷтимоию касбӣ бархурдор аст.  «Муносибати босалоҳият дар 

хатмкунандагон ташаккул додани қобилияти дар соҳаҳои мухталифи 

фаъолияти ҳаѐтӣ амал карданро мақсади муҳимми таҳсилоти мактабӣ 

ҳисоб мекунад» [233]. 

Муҳаққиқони соҳаи муносибати босалоҳият дар таҳсилот олимони рус 

И.А.Зимняя, А.Г.Каспржак, А.В.Хуторской, М.А.Чошанов, Б.Д.Элконин 

қайд мекунанд, ки фарқи мутахассиси босалоҳият аз мутахассиси боихтисос 

дар он аст, ки аввалӣ на танҳо сатҳи муайни дониш, маҳорат ва малака 

дорад, балки қобил аст онҳоро татбиқ кунад ва дар кор онҳоро татбиқ 

мекунад.  

Таҳлили осори илмӣ имкон медиҳад нақтаи назари мухталиф нисбат 

ба муносибати босалоҳият ошкор карда шавад. Масалан, Е.Я.Коган чунин 

меҳисобад, ки «муносибати босалоҳият муносибати принсипан нав буда, 

таҷдиди назарро ба мавқеи омӯзгор, ба таълими хонандагон тақозо 

мекунад; ин муносибат бояд боиси тағйироти глобалӣ-аз тағйирѐбии 

тафаккур то тағйирѐбии пояи методӣ гардад» [103, с.4]. А.Г.Бермус таъкид 

менамояд, ки муносибати босалоҳият гулчини унсурҳои маҷмӯи 

муносибатҳои анъанавӣ (фарҳангшиносӣ, функсионалию муоширатӣ ва ғ.) 

мебошад; муносибати босалоҳият дар иртибот бо назарию амалии 
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таҳсилот консепсия ва мантиқи махсусро ташаккул намедиҳад, вале такя ѐ 

ахҷи дастгоҳи мафоҳим ва методологиро аз фанҳои илмии ташаккулѐфта 

(забоншиносӣ, ҳуқуқшиносӣ, сотсиология ва ғ.) пешбинӣ мекунад [49, с.5]. 

Д.А.Иванов қайд мекунад, ки «муносибати босалоҳият кӯшиши ба ҳам 

созгор сохтани мактаби умумӣ ва талаботи бозори меҳнат аст, 

муносибатест, ки диққатро ба натиҷаи таҳсил мутаваҷҷеҳ месозад. Зимнан 

ба сифати натиҷа на ҳосили ҷамъи иттилооти азхудшуда, балки қобилияти 

дар вазъиятҳои гуногун амал карда тавонистани инсон баррасӣ мегардад»  

[94, с.41]. 

Муносибати босалоҳият ба фикри О.Е.Лебедев маҷмӯи принсипҳои 

умумии муайян кардани мақсади таҳсил, интихоби мӯҳтавои таҳсил, 

ташкили раванди таҳсил ва арзѐбии натиҷаҳои таҳсил мебошад. Ба 

принсипҳои мазкур муқаррароти зерин мутааллиқанд: маънои таҳсил дар 

он аст, ки дар донишомӯзон қобилияти мустақилона ҳал кардани масоил 

дар соҳаҳо ва намудҳои мухталифи фаъолиятро дар асоси истифодаи 

таҷрибаи иҷтимоӣ, ки таҷрибаҳои хонандагон низ унсури он ба шумор 

меравад, инкишоф дода шавад. Мӯҳтавои таҳсил ҳалли таҷрибаи иҷтимоии 

аз лиҳози дидактикӣ мутобиқгаштаи масъалаҳои маърифатӣ, 

ҷаҳоншинохтӣ, ахлоқӣ, сиѐсӣ ва масоили дигарро дарбар мегирад. Маънои 

ташкили раванди таҳсил ба вуҷуд овардани шароит барои дар хонандагон 

ташаккул ѐфтани таҷрибаи ҳалли мустақилонаи масъалаҳои маърифатӣ, 

муоширатӣ, такмилӣ, маънавӣ ва масоили дигар, ки мӯҳтавои таҳсилро 

ташкил мекунонд, мебошад. Арзѐбии натиҷаҳои таҳсил ба таҳлил сатҳи 

саводнокӣ асос меѐбад, ки хонанда дар марҳилаи муайяни таълим ба он 

ноил гаштааст. Муносибати босалоҳият ба ҷузъе баробар карда 

намешавад, балки таҷрибаи томи ҳалли масоили ҳаѐтӣ, иҷрои вазифаҳои 

касбӣ ва калидӣ, нақшу салоҳиятҳои иҷтимоиро пешбинӣ мекунад.  

Унсурҳои муҳимми муносибати босалоҳият дар таҳсилот тимсоли 

тасаввуроти муосири муносибати босалоҳият, ғояи рушди умумӣ ва 
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шахсиятӣ, ки дар контексти консепсияҳои психологию педагогии 

таҳсилоти инкишофѐбанда ва ба шахсият нигаронидашуда тасвия 

гардиданд. Дар иртибот бо ин нукта салоҳиятҳо чун ташкилаҳои 

берназсинфӣ, абарфаннӣ, мобаъдулфаннӣ ѐ пасазфаннӣ баррасӣ мешаванд, 

ки ҳам донишҳои анъанавӣ ва ҳам маҳоратҳои мухталифи ҷамъбастии 

зеҳнӣ, муоширатӣ, методологӣ, ҷаҳоншинохтӣ ва маҳоратҳои дигарро 

ҳамгиро мекунанд; пояи категориявии муносибати босалоҳият бевосита бо 

ғояи ҳадафмандии раванди таълим иртибот дорад, ки дар он салоҳиятҳо 

сатҳи баланд, олии ҷамъбастии маҳорату малакаҳои хонандагонро муайян 

мекунанд, мӯҳтавои таҳсил бошад бо амсилаи чорзинагии мӯҳтавои таҳсил 

(дониш, маҳорат, таҷрибаи фаъолияти эҷодӣ ва таҷрибаи муносибати 

арзишӣ муайян карда мешавад; дар дохили муносибати босалоҳият ду 

мафҳуми появӣ ҷудо карда мешавад: салоҳият (маҷмӯи сифатҳои ба ҳам 

алоқаманди шахсият, ки зери таъсири доир ин муайяни предмету равандҳо 

ташаккул ѐфтаанд) ва босалоҳиятӣ (ба салоҳияти дахлдор, ки муносибати 

шахсиятии ӯро ба он ва предмети фаъолият дарбар мегирад, соҳиб будани 

инсон); салоҳияти таҳсилӣ маҷмӯи самтгириҳои маъноӣ, дониш, маҳорат, 

малака ва таҷрибаи фаъолияти хонанда нисбат ба доираи муайяни 

объектҳои воқеият мебошад, ки барои амалӣ гардонидани фаъолияти 

самарабахшӣ дорои аҳамияти шахсиятию иҷтимоӣ заруранд; 

дифференсиатсияи салоҳиятҳои таҳсилотӣ: калидӣ (дар мундариҷаи 

метапредметӣ, барои ҳамаи фанҳо умумӣ татбиқ мешавад); умумифаннӣ 

(дар мундариҷаҳое, ки барои маҷмӯи фанҳои соҳаи таҳсилот ҳамгиро 

татбиқ мешавад); фаннӣ (дар доираи фанҳои алоҳида ташаккул меѐбад); 

роҷеъ ба таърифи салоҳиятҳои калидӣ ва низомҳои онҳо иттифоқи оро ба 

назар намерасад; зимнан ҳам низоми аврупоии салоҳиятҳои калидӣ ва ҳам 

таснифоти олимони рус, ки дар таҷрибаи онҳо салоҳиятҳои арзишию 

маъноӣ, умумифарҳангӣ, таълимию маърифатӣ, иттилоотӣ, муоширатӣ, 
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иҷтимоию меҳнатӣ ва салоҳияти худтакмили шахсиятӣ пешниҳод шудаанд, 

мавриди истифода қарор мегиранд.     

Муҳаққиқон (Л.П.Алексеева [24], Л.Д, Давидов [79], Н.В.Кузмина [113], 

А.К.Маркова [140], Л.М.Митина [143], Л.А.Петровская [157] ва дигарон) ба 

характеристикаҳои моҳиятии салоҳият салоҳиятҳои зеринро мансуб 

медонанд: босалоҳиятӣ маънои сегонаи анъанавии «дониш, маҳорат, 

малака»-ро ифода мекунад ва байни ҷузъҳои он ба сифати ҳалқаи пайванд 

хизмат мекунад; ба маънои васеъ босалоҳиятиро чунин муайян кардан 

мумкин аст: ҷуқур донистани фан ѐ маҳорати азхудкарда; босалоҳиятӣ 

мунтазам нав кардани дониш, барои ҳалли бомуваффақияти вазифаҳои 

касбӣ дар ҳамин вақт ва дар ҳамин шароит дар ихтиѐр доштани иттилооти 

навро пешбинӣ мекунад; босалоҳиятӣ ҳам ҷузъҳои мӯҳтавоӣ (дониш) ва 

ҳам ҷузъҳои мурофиавӣ (маҳорат)-ро дар бар мегирад. Ба амалияи таҳсил 

ворид сохтани мафҳуми «салоҳият» ба ҳалли масъалаи зерини ба 

муассисаҳои таълимии ҷумҳурӣ хос имкон медиҳад: вақте ки хонандагон 

баъди азхуд кардани маҷмӯи донишҳои назариявӣ дар татбиқи онҳо (яъне 

донишҳо) дар ҳалли вазифаҳои мушаххас ѐ дар вазъиятҳои мураккаб сахт 

душворӣ мекашанд. Салоҳияти таълимӣ аз ҷониби хонандагон азхуд 

кардани донишу маҳоратҳои алоҳидаро пешбинӣ намекунад, барои азхуд 

кардани маҷмӯи қавоиду тартиботи ҷузъҳои таҳсилотӣ мувофиқат 

мекунанд. Вижагии мақсадҳои педагогӣ оид ба инкишофи салоҳиятҳо дар 

он аст, ки онҳо на дар намуди амалҳои омӯзгор, балки аз нуқтаи назари 

фаъолияти хонанда, яъне пешрафт ва рушди ӯ дар раванди азхудкунии 

таҷрибаи муайяни иҷтимоӣ ташаккул меѐбанд.  

Барои амалӣ гардонидани муносибати босалоҳият таҳияи амсилаи 

ташаккули салоҳиятҳои умумӣ ва касбӣ зарур аст. Масалан, дар кори 

Л.Д.Давидов [79, с.16] амсилаи ташаккули салоҳияти касбӣ пешниҳод шуда 

аст, ки блокҳои мӯҳтавоӣ, маросимӣ ва натиҷавиро дар бар мегирад. Ба 

блокҳои мӯҳтавоӣ дохил мешавад: муайян кардани талаботе, ки ба 
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мутахассиси баландихтисос (аз тарафи корфармо) пешниҳод мегардад; 

талабот ба мӯҳтавои дониш, маҳорат ва малакаҳое, ки барои иҷрои 

босалоҳияти фаъолияти касбӣ тибқи сатҳҳо (умумикасбӣ, касбӣ, махсус) 

заруранд; муайян кардани сохтору таркиби салоҳияту сифатҳо; таҳияи 

нақшаҳои таълимӣ; муайян кардани технологияҳои ташаккули салоҳиятҳо; 

таҳияи мониторинги раванди таҳсилоти ва ташаккули салоҳиятҳои 

хонандагон. Интихоб ва сохторбандии маводи таълимӣ дар асоси таҳсили 

намудҳои фаъолияти касбӣ сурат мегирад ва ҳар яки он тавассути амалиѐти 

мутахассис мушаххас карда мешавад. Баъди тавсифи муфассали ҳамаи 

таркибаҳои фаъолият ва ҷудо кардани ҷузъҳои появии дониш, маҳорат ва 

малака аз рӯи ихтисос, аз рӯи фанҳои сикли касбӣ, аз рӯи мӯҳтавою 

ташкили фаъолияти амалии хонандагон маҷмӯи донишҳои назариявӣ 

ташаккул меѐбад. Баъдан нақшаю барномаҳои таълимию корӣ тасҳеҳ ва 

аниқ карда мешаванд. Раванди ташаккули салоҳияти касбӣ муайян кардани 

принсип, шароит, технология, омил ва муносибатҳоеро пешбинӣ мекунад, 

ки ба аниқу мушаххас сохтани талаботи характеристикаҳои тахассусӣ, 

стандартҳои таҳсилӣ, ҷузъҳои фаъолияти касбӣ, намудҳои афзалиятноки 

он, сифатҳои касбан муҳим, муҳимтарин сифатҳои шахсиятӣ, шавқу завқ, 

тамоюл, қобилиятҳои мутахассис имконият медиҳад. Ғайр аз ин 

технологияҳои назорат ба рушди ҷузъҳои басалоҳиятии касбии хонандагон 

муайян карда мешаванд. Блоки маросимӣ ба амалӣ гардонидани 

фаъолияти педагогӣ тибқи ташаккули салоҳиятҳои хонандагон, ба татбиқи 

принсипу шароитҳои педагогӣ, истифодаи муносибатҳои технологӣ дар 

таълим, омилҳои берунаю дохила, ки ноил гардидан ба мақсади ба миѐн 

гузоштаро таъмин мекунанд, самтгирӣ шудааст. Таҳияи ташкилаҳои 

фаъолият ва таъмини методу шаклҳои назоратӣ ташаккулѐбии ҷузъҳои 

салоҳияти касбии хонандагонро таҳия кардан зарур аст. Тарзи аз ҳама 

афзалиятноки ба қобилияти амалӣ табдил додани тайѐрии касбии 

хонандагон дар амал иҷро кардани супоришҳои касбӣ пешбинӣ шудааст. 
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Блоки ташхисӣ гузаронидани мониторинги динамикаи ташаккули 

салоҳияти касбии хонандагонро пешбинӣ мекунад. Барои ин кор оид ба 

ҳамаи намудҳои салоҳият меъѐрҳо ва нишондиҳандаҳои азхудшавии 

сохтори умумии фаъолияти касбиро муайян кардан, сатҳи шаклгирии 

салоҳиятҳои хонандагонро муқаррар намудан зарур аст. Татбиқи 

муносибати босалоҳият имкон медиҳад, ихтилофи байни талабот ба 

сифати таҳсил, ки давлат, ҷамъият, корфармо пешниҳод мекунанд ва 

натиҷаҳои таҳсилотии он ҳалли худро ѐбад. Дар низоми нав муносибат ва 

раванди таълим вижагиҳо доранд. Маҳз ҳамин вижагиҳо муносибати 

хонанда ба таълим, нақши омӯзгор дар ҷараѐни таълим, муносибат байни 

омӯзгор ва хонанда, хонандаву маводҳои таълимӣ ва муносибати байни 

хонандагонро муайян менамояд. Омӯзгор ба туфайли донистану дар амал 

татбиқ намудани вижагиҳои номбурда имкон пайдо мекунад, ки сатҳ ва 

дараҷаи азхудкунии малакаву салоҳиятҳоро баланд бардорад ва ҳамзамон 

барои ташаккул ѐфтани шахси масъулиятшинос, ботарбия ва маърифатнок 

замина гузорад.  

Ҳамин тариқ, «муносибати босалоҳият» чун навшавии мӯҳтавои 

таҳсилот ҷавобан ба воқеияти тағйирѐбандаи иҷтимоию иқтисодӣ зуҳур 

мекунад. 

Оид ба даҳ хусусияти асосии равандҳои мазкур, ки дар адабиѐти 

методии таълими босалоҳият  муайян карда шудааст, оварда мешавад:  

    1.Масъулият – дар таълими босалоҳият хонанда барои гирифтани 

таълим, рафтори намунавӣ ва гузоштани саҳми худ дар раванди таълим ва 

тарбия масъулият дорад. Хонандаи соҳиби масъулият буда, худро чун 

шахсияти арзандаву узви коллективи синф ҳис мекунад.  

     2.Имконият – хонанда имконият дорад, ки ҳадафмандона, мушаххас 

хонад, нависад, ҳисоб кунад ва дигар фаъолияти таълимиро иҷро намояд. 

Хонанда имконият дорад, ки ғайр аз китобҳои дарсии пешниҳодшуда 
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инчунин аз  дигар намудҳои сарчашмаҳои маълумот ба таври васеъ 

истифода барад.  

     3.Машғулият – хонанда барои донишомӯзӣ ҳавасманд гардида, дар 

рафти таълим фаъолона иштирок мекунад. Ба хонандагон баъзан 

имконият пайдо мешавад, то ки барои таҳия намудани кори лоиҳавӣ 

машғул гардад. 

     4.Муаррифӣ – омӯзгор малака ва стратегияро ҳамчун намунаи 

беҳтарин ҳисобида, онро намоиш медиҳад ва хонанда бодиққат мушоҳида 

намуда, барои худ варианти дуруст интихоб карда мешавад.  

     5.Таваккал кардан - хонанда барои таҳқиқ намудани мавзӯъ, 

пешниҳоди ақидаву фарзия ва таваккал кардан ҳавасманд карда мешаванд.  

     6.Дастурдиҳӣ – омӯзгор ҳангоми додани дарси намунавӣ стратегияҳо, 

тартиб ва малакаро нишон медиҳад.   

     7.Вокуниш – аз тарафи хонанда муносибати шахсии худ нисбат ба 

ҳикоя пешгӯйӣ карда мешавад, савол дода, дараҷаи сатҳи фаҳмиши худ 

нисбати матн бо воситаи варақаи таҳлилӣ нишон дода шуда, дар муҳокима, 

таҳлили умумии мазмуни матн иштирок менамояд. Бо мақсади мулоҳиза 

намудан дастхаташ пешниҳод намуда, натиҷаи кораш ба аҳли синф 

муаррифӣ карда мешавад.  

     8.Интихоб – маъмулан хонанда дар доираи меъѐрҳои муайян кардаи 

омӯзгор барои таълим гирифтан имконияти интихоб намудани мавод ва 

китобҳоро дар рафти омӯзиш дорад. Дар ҳолате, ки ба хонанда имконияти 

мустақилона интихоб намудан дода мешавад, болоравии шавқу рағбати 

хонанда ба донишомӯзӣ, иҷро намудани дигар фаъолиятҳои таълим 

мусоидат мекунад. 

     9.Вақт – ба хонанда барои иҷро намудани супоришҳои таълимӣ вақти 

бисѐр лозим мебошад. Дар ҳолате, ки раванди таълим ба мӯҳлати кам ҷудо 

шуда бошад, натиҷаи таълимӣ хуб намешавад. Мутахассисон изҳори ақида 

кардаанд, ки барои самаранок шудани раванди омӯзиши малака 2 ѐ 3 соати 
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таълимӣ пайдарҳам дар 1 рӯз машғул шудан лозим аст. Ҳангоми азхуд 

намудани малакаҳо фақат вазифаҳои таълимию дастурдиҳиро истифода 

бурда мешавад. Бояд аз тарафи маъмурияти муассисаҳои таълимӣ ҷадвали 

дарс ба ҳамин тавр тартиб дода шавад.  

     10.Арзѐбӣ – аз тарафи омӯзгор ва хонанда дар ҳамҷоягӣ меъѐрҳо ва ѐ 

нишондиҳандаҳои арзѐбӣ таҳия карда мешавад. Чунин муносибат 

имконият медиҳад, ки хонанда кори худашро назорат намояд ва ҳангоми 

арзѐбӣ намудан иштироки фаъолона дошта бошад [230]. 

Таърихи инкишоф ва ташаккули илми педагогикаи ҳозира дар 

мамлакати мо ба инкишофи  илм алоқаи зич бо даврони Иттифоқи 

Шӯравиро дорад. Сарчашмаи ташаккули низоми таълими анъанавӣ аз он 

назарияи таълиме, ки аз тарафи олими машҳур Я.А.Коменский дода шуда 

буд, мегирад. Низоми анъанавӣ аз ҷиҳати ташкили раванди таълим низоми 

синфӣ-дарсӣ буда, мазмун ва мундариҷаи он бо методологияи шарҳӣ-аѐнӣ 

гузаронида мешавад. Дар асоси принсипҳои дидактика дар қарни XVII 

чунин назария ташаккул ѐфта буд.  

Хусусиятҳои низоми синфӣ-дарсиро баѐн месозем: аз хонандагони 

синну сол ва омодагии якхеладошта синф ташкил карда, дар раванди 

таҳсил дар ҳайати мазкур боқӣ мемонанд; дар асоси нақшаи солона, 

барномаи таълимӣ ва мувофиқи ҷадвали дарс ба аҳли синф дарс гузашта 

мешавад. Бояд аҳли синф дар вақти муайян ва фасли муайян ба муассисаи 

таълимӣ ҳозир шаванд; воҳиди асосии таълим дарс мебошад; дарс ба як 

фан ва мавзӯи муайян бахшида шуда, ҳамаи синф аз як мавод истифода 

мебаранд; идоракунандаи фаъолияти хонандагон дар дарс омӯзгор 

мебошад: омӯзгор натиҷаҳои таълими дарсро арзѐбӣ намуда, дар 

алоҳидагӣ дараҷаи азхудкунии хонандаро месанҷад ва дар охири соли 

таҳсил оид ба синфи минбаъда гузаштан ѐ нагузаштани хонандаро муайян 

менамояд; барои иҷрои вазифаи хонагӣ асосан китобҳои дарсӣ истифода 

карда мешаванд; нишондиҳандаҳои низоми синфӣ-дарсӣ ин  сол ва рӯзи 
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дарсӣ, ҷадвали дарсӣ, рӯз ва моҳи таътил, танаффуси байни дарс ба ҳисоб 

меравад.   

Чӣ хеле,  ки маълум гашт, дар низоми синфӣ-дарсӣ бештар 

методологияи шарҳӣ-аѐнӣ истифода карда мешавад. Имконияти таълими 

мазкур дар он мебошад, ки дар муддати кӯтоҳ ахбори зиѐд интиқол карда 

мешавад. Омӯзгор дар таълими шарҳӣ-аѐнӣ маълумоти тайѐрро пешниҳод 

менамояд, хонандагон бошанд онро қабул намуда, дар амал иҷро 

менамоянд. Мундариҷаи таълими мазкур бо тартиби муайян ва дар 

алоқамандӣ пешниҳод мешавад. Фаъолияти бештари омӯзгор фаҳмондани 

мавзӯъ ба таври шифоҳӣ ва дар ҳамаи дарсҳо истифодаи айѐниятҳо дида 

мешавад. Чунин навъи таълими дарс ба анъана ва ҳам одат мубаддал 

гаштааст.  Дар таълими мазкур аҳамияти ҷиддӣ ба хотира равона карда 

шуда, он дорои хусусияти тазаккурӣ мебошад. Баъди гирифтани 

маълумоти муайян хонанда онро бояд дар хотир нигоҳ дорад, бо гузашти 

вақт ба хотир оварда, аз рӯйи он бояд тайѐр карда тавонад.  Натиҷа ва 

раванди таълим ба он донише, ки аз гуфти омӯзгор, китобҳои дарсӣ ва 

дигар маводҳои таълимӣ ба хотир гирифтаанд, маҳдуд мешаванд. Аз 

тарафи хонанда он донише, ки азхуд карда шудааст, бо роҳҳои гуногун, 

яъне ба таври шифоҳӣ, сохтани лоиҳаи эҷодӣ, иҷрои корҳои амалӣ ва 

лабораторӣ пешниҳод карда мешавад. Суоле ба миѐн меояд, ки таълими 

мазкурро кадом омил устувору доимӣ гардонид? 

Омилҳои асосии устувории таълими мазкур ин ба таври муназзам 

пешниҳод, аз худ намудани дониш ва раванди пешниҳоди маводҳои 

таълимӣ, фарогирӣ намудани хонандагони бисѐр, камхарҷии додани дониш 

ба ҳисоб меравад. Дар таълими шарҳӣ-аѐнӣ барномаҳои таълим маводҳои 

таълимиро бо тартиби муайян ва пайдарпай пешниҳод намуда, баҳри 

омӯзиши мавзӯъ вақти муайянро пешбинӣ мекунад. Барномаи таълимӣ 

барои ҳамаи фанҳо дар алоҳидагӣ пешниҳод мешавад ва аз 4 то 10 сол 

мавриди истифода қарор мегирад. Китобҳои дарсӣ дар асоси барномаи 
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таълимӣ пешниҳод мешавад. Дар асоси барномаи таълимӣ ва китобҳои 

дарсӣ аз тарафи омӯзгор нақшаи тақвимӣ-мавзӯӣ тартиб дода шуда, 

раванди таълими фан аз рӯйи он гузаронида мешавад.  

«Характерҳои гуногун, одатҳои гуногун, инкишофи гуногун. Вале як 

чизест, ки ба фаъолияти хонандагон умумият мебахшад. Он саъю кӯшиши 

умум барои омӯхтани дониш. Омӯзгор ба чеҳраи ҳар яке аз талабагон 

менигарад ва бо суханҳои ширину нарм дар қалби торики онҳо чароғи 

маърифат шӯълавар месозад» [132, с.55]. 

Дар низоми мавриди назар ба фаъолияти омӯзгор диққати ҷиддӣ дода 

мешавад. Ҳангоми иштирок ба дарс аз тарафи дигар омӯзгорон ба 

фаъолияти омӯзгор  дар асоси саволҳои мазкур хислатнома менависанд: Аз 

тарафи омӯзгор дарс чӣ тавр ташкил карда шуд? Барои гузаронидани 

пурсиши вазифаи хонагӣ чанд дақиқа сарф шуд? Аз чанд нафари 

хонандагон вазифаи хонагӣ пурсида шуд? Баѐни мавзӯи нав чӣ гуна 

гузашт? Бо истифодаи кадом роҳҳо мустаҳкамкунии мавзӯъ гузаронида 

шуд? Вақти сарфшуда барои иҷрои кори амалӣ ва натиҷаи он? Эълони баҳо 

гузаронд ва ѐ не? Чаро?   

Дар вақти санҷиш мувофиқиятии мавзӯи нақшаи тақвимӣ бо мавзӯи 

дафтари синф ва инчунин мавзӯи китоби дарсӣ ва нақшаи дарс дар зери 

назорат гирифта мешавад. Дар таълими мазкур дарс дар асоси қолаби 

муайяни банақшагирифташуда гузаронида мешавад. Дарс аз якчанд 

марҳалаҳо иборат буда, дар он фаъолияти пурраи омӯзгор ва хонанда 

инъикос карда мешавад.  

Вазифаи аввалиндараҷаи таълими босалоҳият ин раванди таълимӣ ва 

маърифатии хонанда хусусияти тазаккурӣ доштани таълимро ташаккул 

диҳад. Ин маънои онро дорад, ки хонанда шунидан, дар асоси намунаи 

тайѐр иҷрои кори амалӣ, тартиб доданро чун фаъолияти зарурии 

маърифатӣ ҳисоб намоянд. Дар таълими босалоҳият раванди ташаккул 

додани салоҳиятҳо вақти зиѐд, инчунин муносибати мукаммал ва мураккаб 
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талаб карда мешавад. Таълими босалоҳият бар хилофи низоми анаънавӣ, 

ки он соҳиби хусусияти тазаккурӣ аст, дар ин низом тарзу шаклҳо ва 

тартиби нав дар иҷрои амали дорои дараҷаи мураккабӣ ва давомнокиро 

талаб менамояд.   

Барои тасдиқи фикрамон аз фанни санъат ва меҳнат як мисол меорем. 

Бо мақсади ташаккул додани самти «Иҷрои амалҳо» хонандагон доир ба 

воситаҳои санъати тасвирӣ, раванд ва асосҳои коркард, бояд соҳиби 

дониши пурра буда, амалан мустақилона иҷро кунанд, он кори амалие, ки 

эҷод намуданд, арзѐбӣ намуда, онро боз ҳам такмил дода тавонанд. Пас 

суоле ба миѐн меояд: Магар салоҳиятҳои мазкурро дар 2, 3 ва ѐ 8 соатҳои 

дарс ташаккул ва аз худ карда мешавад? Бо дарназардошти чунин 

масъалаҳо, раванди таълими низоми нав истифодаи бозиҳо ва методҳои 

интерактивӣ, воситаҳои мухталиф ва гуногунро тақозо менамояд.  Ин 

маънои онро дорад, ки додани дониш аз сарчашмаҳои  илман санҷидашуда 

ва асоснок аз тарафи омӯзгор ва китобҳои дарсӣ пешниҳод мешавад. Дар 

асоси таҷриба ва эҷодкории омӯзгор роҳ ва тарзҳои пешниҳоди дониш 

гуногун мебошад. Хонандагон дониш ва ѐ қолаби пешниҳодшударо азхуд 

намуда, дар амал татбиқ менамоянд ва  ѐ дар асоси қолаби аз тарафи 

омӯзгор ѐ китобҳои дарсӣ пешниҳодгардида амалро иҷро менамоянд. 

Омӯзгор аз рӯи сифати амали иҷрошуда  ва ѐ тибқи сатҳи мутобиқи кор ба 

намунаҳои додашуда  натиҷаи таълимро арзѐбӣ мекунад. Аммо дар 

таълими босалоҳият бошад, таҳлил ва баррасии намунаҳои натиҷаи 

таълим ба мадди аввал мебошад. Баъди таҳлили намуна, ба хонанда 

мустақилона ва ѐ, ки бо роҳнамоии омӯзгор машқ кардани малака 

имконият дода мешавад. Арзѐбӣ ва таҳлили натиҷаи корашро хонанда 

имкон пайдо мекунад, ки дар тамоми раванди омӯзиш ва машқи малака 

идома диҳад. Он ғалатҳое, ки содир кардаанд, мустақилона ѐ бо ҳамроҳи 

ҳамсинфон ва омӯзгор сабабҳои содир шудани хаторо аниқ сохта,  

фаъолияти хонанда дар асоси нишондиҳандаҳо такмил дода мешавад. Чӣ 
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хеле, ки аѐн гардид, дар муносибати босалоҳият раванди таълим мураккаб 

буда, вақти зиѐд ва неруи бисѐр талаб карда мешавад.  

Ҳамин тариқ, амалӣ гардонидани низоми таълими босалоҳият аз 

омӯзгорон донистани  якчанд назарияҳои асосии таълимоти муосир ва ба 

таври самарабахшӣ дар ҳаѐт  татбиқ кардани онҳоро талаб мекунад. 

Ногуфта намонад, ки назарияҳои таълими босалоҳият вобастагӣ ба фан 

надошта, раванди таълим соҳиб шудан ба малака ва ҳосил намудани 

маҳорат инъикос карда мешавад. Ин назария барои ташаккули 

методологияи фанҳои гуногун замина мегузоранд.  
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   1.2. Ҷанбаҳои асосии татбиқи муносибати босалоҳият ва кор бо маводи 

таълимию омӯзишӣ дар фанни санъат ва меҳнат 

 

        Дар муносибати босалоҳият тақозо мегардад, ки нахуст салоҳиятҳои 

умумитаълимӣ мушаххас гардида бошанд. Салоҳиятҳои умумифаннӣ  

дарбаргирандаи ҷанбаҳои навъ ба навъи  таълиму тарбия, инкишофи 

фардии хонанда буда, ҳамчунин салоҳиятҳои умумифаннӣ натиҷаи ниҳоии 

таълим ҳисобида шуда, сарфи назар аз фан  инкишоф дода мешавад. Дар 

роҳнамоҳои фаннӣ ва стандарт қатъӣ назар аз фан талаботҳо ва навъи 

салоҳият  манзур гардидааст. Ҳамаи салоҳиятҳо ҳамчун таҷриба, ки 

дониш, малака ва маҳорати мушаххасро тақозо мекунанд, пешниҳод карда 

шудааст. Таҷриба заминаи салоҳиятро  созмон медиҳад. Ин ба он маъност, 

ки  хонандагон то чӣ дараҷа аз ӯҳдаи саҳеҳ ба иҷро намудани ин ѐ он амал 

мебароянд. Ба хонандагон имкони маҳорат, яъне машқи зиѐд то ҳосил 

гардидани малака дар фароянди омӯзиш дода мешавад ва ин равандро 

муносибати босалоҳият дар омӯзиш фаҳмидан мумкин аст. Дар 

муносибати босалоҳият дар таълим ин ҳосил кардани маҳорат ва малакаро 

дар иҷрои амалҳои маърифатӣ, шаклгирии муносибати иҷтимоӣ ва дар 

амал татбиқ кардани донишҳои заминавӣ мебошад. Салоҳият-натиҷаи 

ниҳоии омӯзиш ва тарбия дар шакли маҳорат ва малака  маҳсуб меѐбад. 

Масалан, намунаҳое, ки  аз стандарти синфҳои ибтидоии фанни санъат ва 

меҳнат дар синфи 4-ум гувоҳи инанд:  

        «1.Самти салоҳияти иҷрои амал: Миқдори зиѐди воситаҳои санъати 

тасвириро истифода бурда метавонад; 2.Самти салоҳияти эҷод: Дар 

доираи мавзӯъҳои васеъ ғояи навро эҷод карда метавонад; 3.Самти 

салоҳияти арзѐбӣ: Намунаҳои тахайюлии санъати тасвириро бо роҳҳои 

гуногун арзѐбӣ намуда, онро шарҳ дода метавонад» [150, с.15]. Дар 

муносибати босалоҳият ҳамаи фанҳои таълимӣ баҳри тавсеаи гурӯҳи 

мушаххаси салоҳиятҳо равона гардидааст. Аммо, вазифаи фанни таълимӣ 



44 

 

ғайр аз тавсеаву рушди низоми дониш, малака ва маҳоратҳои фаннӣ боз 

шаклгирии малака, маҳоратҳои умумифаннӣ ва болоифаннӣ аст. Ҳангоми 

таълими мавзӯи муайян аз фанни санъат ва меҳнат дар хонанда он 

малакаҳое тавсеа дода мешавад, ки ба масъалаҳои одоби муомила, 

муошират, муносибати хуб, инсондӯстӣ, ҳурмату эҳтиром, тарзи рафторҳо 

дар зиндагӣ ва ҳам фаъолият равона шудаанд. Пас, ин масъалаҳо дар 

шаклгирии босалоҳият дар хонанда, дар муносибати босалоҳият 

нахустзина аст. Дар ҳама фанҳо густариши чунин гурӯҳи салоҳиятҳо: 

салоҳиятҳои хусусии фаннӣ, салоҳиятҳои умумифаннӣ, салоҳиятҳои 

болоифаннӣ ба назар гирифта мешавад. Мувофиқи баъзе сарчашмаҳо 

силсилаи салоҳиятҳои мазкур бо сойири ҷузъиѐт  нишон дода шудаанд. 

Масалан, муҳаққиқон ҳангоми ташаккули салоҳиятҳои фаннӣ ба 

шаклгирии салоҳиятҳои коммуникативӣ, фарҳангӣ ва дигарҳоро ҷудо 

мекунанд. Намунаи гурӯҳи салоҳиятҳои умумифаннӣ оварда мешавад: 

        «Салоҳиятҳои маърифатӣ-таҳлилӣ: истифодаи  дониш, таҷриба, 

ақидаҳои худ ва дигарон дар вазъияти нави таълимӣ; таҳлили алоқа 

(робита) ва муносибати байни ақидаҳо, таҷрибаҳо ѐ маводи табиӣ ва сунъӣ; 

дарки он ки кулл аз ҷузъҳо таркиб ѐфтааст; таҳлили вазъи мушаххас баҳри 

муайян намудани таъсири ҷузъҳо ба ҳамдигар ва сохтани чизи том; 

таҳлили қоидаҳо, ақидаҳо, вазъиятҳо (аъвоз) ва таҷрибаҳо аз нуқтаи назар, 

ақидаҳои назариявӣ ва фаҳмишҳои ҳархела.  

        Салоҳиятҳои маърифатӣ-эҷодӣ: намоиши кунҷкобӣ ва завқ ба 

ҳодисаҳои олам, таҷриба, маводи нав ва ҳодисаву воқеаҳои ғайриодиву 

пурмуаммо; озмудани ақидаҳо, фарзияҳо ва пешниҳодоти нав; таҳқиқи 

системаҳо ва масъалаҳои душвор бо воситаи муносибатҳои рангоранг, аз 

ҷумла тарҳсозӣ, амсиласозӣ, таҳқиқу таркиб; сохтан ѐ бозсозии ашѐ, 

таркибҳо, амсилаҳо, муносибатҳо ва ақидаҳо бо воситаи тағйир додан, 

ҳамгиро кардан ва ѐ ҷудо кардан ба ҷузъҳо; 
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       Салоҳиятҳои маърифатӣ-таҳқиқӣ: таҳлил ва баҳодиҳии ашѐ, ҳодисаҳо, 

таҷрибаҳо, ақидаҳо, назарияҳо, вазъиятҳо ва падидаҳои ғайр; мушаххас 

намудани фарқияти миѐни омилҳо, ақидаҳо, назарҳо ва афзалиятҳо; 

истеъмоли ченакҳои ҳархела баҳри баҳодии ақидаҳо, ҳодисаҳо, далелҳо, 

сабабҳо ва амалҳо; истифода, арзѐбӣ ва таҳқиқи стратегияҳои зеҳнии 

ҳархела ба мақсади ҳалли масъалаҳо (проблемаҳо) ва қабули қарор; 

таҳлили омилҳое, ки ба ақида ва қобилиятҳои фикрии  худи шахс ва 

дигарон  муассиранд. 

       Салоҳиятҳои худшиносӣ ва мустақилият. Фаҳмиш, қадр ва ҳифзи худ: 

фаҳмидани он ки фарҳанг ва забон, қоидаву таҷрибаҳо ба худшиносӣ, 

арзишҳо ва рафтор муассиранд;  инкишофи малакаҳо, фаҳмишҳо ва боварӣ 

дар гузиниши амалҳое, ки ба инкишофи саломатӣ, кирдори шоиста ва 

худогоҳии мусбат асос мегузоранд; таҳлили нуфузи оила, ҷамъият ва 

мавқеи иҷтимоӣ ба инкишофи шахсият; нишон додани боварӣ ба худ, 

худидоракунӣ ва қобилияти  ба тарзи муташаккил амал кардан; инкишофи 

боваринокии шахсӣ ва қобилияти хешро ҳифз кардан.  

        Дарк, қадр ва ҳифзи  дигарон: равшанфикрӣ; омӯхтани одамон ва 

фарҳангҳои навъ ба навъ ва зоҳир кардани эҳтиром ба арзишҳои онҳо; 

шинохтан ва қадр намудани он ки одамон арзишҳо ва фаҳмишҳои ҳархела 

доранд ва на ҳамеша ақидаи дигарон ба ақидаи ӯ рост меояд. 

        Дарк ва қадр намудани истиқлолият ва пойдории иҷтимоӣ, иқтисодӣ 

ва муҳити атроф: таҳқиқи таъсири падидаҳои ҷаҳонӣ ба фаҳмиши шахс 

доир ба мустақилият дар ҳаѐти иҷтимоӣ ва табиӣ; таҳқиқи вобастагии 

рушди пойдор ба ҳамкории самаранок ва ҳамаҷонибаи омилҳои иҷтимоӣ, 

иқтисодӣ ва экологӣ; таҳлили он, ки ақида, интихоб ва кирдори шахс чӣ 

тавр ба ашѐи зинда ва ғай-ризинда асар гузошта метавонад; таҳқиқи 

натиҷаҳои пиндошти амалҳои шахс ва ѐ гурӯҳи одамон ба рушди устувор; 

нишон додани эътимоднокӣ нисбат ба рафторҳое, ки ба некуаҳволии 
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ҷамъият, муҳити атроф ва иқтисодиѐт (маҳаллӣ, миллӣ ва ҷаҳонӣ) асари нек 

мегузоранд.  

        Ташаккули саводнокӣ. Ташаккули дониш вобаста ба самтҳои ҳархелаи 

саводнокӣ: донистани муҳиммияти донишҳои ҳархела дар ҳаѐти ҳаррӯза; 

дарки он, ки саводнокӣ аз калимаҳо, тасвирҳо, рақамҳо, овозҳо, ҳаракатҳо 

ва дигар нишондиҳандаҳое иборат аст ва онҳо шарҳ ва мазмуни навъ ба 

навъ доранд; таҳқиқи муносибати байни саводнокӣ ва дониш, фарҳанг ва 

арзишҳо; баррасии ақидаҳо ва ахборе, ки аз дигар сарчашмаҳои ѐфт 

шудаанд (масалан, одамон, махзани маълумот ва дигар маъхазҳои табиӣ ва 

сунъӣ); дастрасӣ ва истифодаи технологияҳои навъ ба навъ ба мақсади 

таҳқиқи ақидаҳо ва пурра кардани фаҳмиш дар соҳаҳои навъ ба навъи 

таълим. 

        Таҳқиқ ва таҳлили падидаҳои олам  бо воситаи соҳаҳои навъ ба навъи 

савод: ҷустуҷӯ ва дарки ақидаҳо ва таҷрибаҳо  бо воситаи истифодаи 

стратегия, воситаҳо, захираҳо ва технологияҳои навъ ба навъ; интихоб ва 

баррасии сарчашмаҳо ва воситаҳои ахборотӣ, ки баҳри иҷрои вазифаи хос 

равона гардиаанд; истифодаи воситаҳои навъ ба навъи савод ба мақсади 

таҳлилу таркиби ақидаҳо ва шарҳҳо; таҳлили маълумоти сифатӣ ва 

миқдории хаттӣ, шифоҳӣ ва биноӣ, ки аз сарчашмаҳои навъ ба навъи 

иттилоотӣ ҷамъ оварда шудаанд; истифодаи ақидаҳо ва технологияҳо бо 

мақсади эҷоди чизи нав. 

        Баѐни фаҳмиш ва интиқоли маънӣ ба василаи воситаҳои навъ ба навъи 

савод: ба мақсади баѐни  дарки ақидаҳо ва таҷрибаҳо сохтан, ҳисоб кардан 

ва муошират кардан бо воситаи мавод, стратегия ва технологияҳои навъ ба 

навъ; бо воситаи воситаҳои навъ ба навъи савод бо дигарон муоширати 

босамар кардан; муайян кардан ва истифодаи воситаҳои забонӣ, ақидаҳо 

ва равандҳое, ки барои ташаккули малакаҳои мушаххаси фанҳои алоҳида 

замина мегузоранд; пешниҳоди ақидаҳо, таҷрибаҳо ва ахбор ба таври 
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фарогир, осонфаҳм ва барои дигарон муфид; интихоб ва истифодаи 

технологияҳои мувофиқ ба мақсади муоширати самаранок ва боадабона.              

Ташаккули масъулиятшиносии иҷтимоӣ. Корбурди қоидаҳои ахлоқӣ: 

таҳлили асари  хуби амалҳои шахс ва дигарон ба муҳит дар вазъиятҳо 

(ҳолатҳо)-и муайян; ба эътибор гирифтани асари амалҳо дар шароити ғайр; 

эҳтироми муттасили арзишҳои асосии ахлоқӣ; нишон додани принсипнокӣ 

дар масъалаҳои ахлоқӣ ба монанди «эҳтироми ҳар як шахс»; таҳқиқи он ки 

чӣ тавр арзишҳо ва ақидаҳо аз ҷониби одамони алоҳида ва халқиятҳо 

баҳри  ҳифзи ахлоқ истифода мешаванд.  

        Фарогирӣ дар муҳокимаҳо ва муколамаҳо: нигоҳдории баробарвазнӣ 

дар сухангӯйӣ, гӯш кардан ва ҷавоб додан; таъмини имконот баҳри 

саҳмгузории ҳар як нафар; Бо боварӣ пешниҳод кардани ақидаҳои навъ ба 

навъ ба таври созанда; истеъмоли воситаҳои ҳамдигарфаҳмӣ ба мақсади 

дарѐфти фаҳмиши умумӣ доир ба масъалаҳои матраҳшаванда; зоҳир 

кардани эҳтиром ҳангоми муҳокимаҳо ва  ҷамъомадҳо. 

       Иҷрои вазифаҳои ҷамъиятӣ: намоиши эътимоднокӣ ба ҳуқуқҳои  шахс, 

ҳуқуқҳои аҳдномавӣ ва пойдории муҳит; саҳмгузорӣ ба инкишофи муҳити 

мувофиқ ва ҳалли низоъҳо дар синф, мактаб, оила ва ҷамъият; ҳангоми 

муошират ва ѐрирасонӣ, мустақилият, фарҳангу тамаддун ва қобилияти 

ҳама хонандаро ба назар гирифтан; кӯмак ба  ашхоси дигар, то онҳо ба 

мақсадҳои пешгузошташуда расанд; баҳри аз байн бурдани муносибатҳои 

ғаразнок ва бар хилофи адолат дар ҳаққи худ ва дигарон ҷавобгариро ба 

дӯш гирифтан» [6, с.34-37]. 

Дар таълими босалоҳият нақшаи мавзӯӣ-тақвимӣ моҳияти 

пештараашро аз даст медиҳад. Мӯъҷиби асосии  дигаргунии моҳияти 

нақшаҳои мавзӯӣ-тақвимӣ дар он аст, ки дар муносибати нави таълимӣ 

фароянди шаклгирии салоҳиятҳои ҳамаи хонандагон дар алоҳидагӣ аз 

назар дур намегардад.  Ба ин хотир, ба ҳама  хонандагон дар алоҳидагӣ ва 

ѐ гурӯҳ баҳри  шаклгирии салоҳиятҳо вақтҳои гуногун даркор аст. Ин ба он 
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маъност, ки бо мақсади шаклгирии салоҳиятҳо дар шакли умумият ва ѐ 

якхела ба ҳама гурӯҳи хонандагон банақшагирӣ ғайриимкон  мебошад. 

Нақшаи мавзӯӣ-тақвимӣ танҳо ба омӯзиши анъанавӣ хос буд, зеро дар 

нақшаи мавзӯӣ-тақвимӣ талабот оид ба азхудкунии мавзӯъҳо вақти муайян 

ҷудо карда мешуд. Дар вақти таҳия  ва интихоби нақша  талаботи зеринро 

ба назар гирифт: Нақша бояд шаклгирии салоҳиятҳои фаннӣ ва 

умумитаълимиро фароҳам гирад; Бо мақсади шаклгирии салоҳиятҳо 

мавзӯъ ва ҳам мундариҷаи мувофиқро  пешниҳод гардад; Баҳри шаклгирии 

салоҳиятҳои зарурӣ андозаи вақт кофӣ бошад; Дар машғулиятҳои 

мушаххас, яъне машғулияти лоиҳавӣ имкони дар амалия татбиқ сохтан ва 

корбурди салоҳиятҳо шароит фароҳам оварда шавад; Воситаҳои 

баҳодиҳиро баҳри марҳалаи вижаи таълим (рейтингҳо, нимсола, солона) 

инъикос намояд.    

Яке аз рукнҳои умдаи татбиқи таълими босалоҳият ин банақшагирии 

спиралӣ ва методи таълими фаъол ба ҳисоб рафта, бо ҳадафи  иҷрои 

талаботи таълими мазкур, дарс мувофиқ ба  шаклгирии салоҳият бояд ба 

нақша гирифта шавад. Баҳри  шаклгирии салоҳият мураттабӣ ва машқи 

зиѐд лозим аст.      

Дар вақти банақшагирии дарс ҳама марҳалаҳои шаклгирии 

салоҳиятҳоро ба назар гирифтан воҷиб аст. Баҳри намуна ба таври аѐнӣ 

марҳалаҳои шаклгирии салоҳиятҳо дар замимаи 1 нишон дода шудааст. 

Марҳалаҳои шаклгирии салоҳият аз 0 то 4 марҳаларо ташкил медиҳад, ки  

ҳар як марҳаларо ба таври ҷудогона баррасӣ карда мешавад. 

Марҳалаи 0. Дар ин марҳала хонанда бо масъалае рӯ ба рӯ мегардад. 

Аз хонанда иҷрои амале тақозо  мегардад, ки ӯ ҳанӯз  ба иҷрои он 

мустақилона омода нест. Хонанда дар асоси фаҳмиш ва дониши 

фарогирифтааш амалро иҷро менамояд. Хонанда он масъалаеро, ки иҷрои 

он аз ӯ тақозо шуда буд, мефаҳмад ва дарк мекунад, ки аз ӯҳдаи иҷрои он 

баромада наметавонад. Чунин муносибат имкон дорад, ки аз ҷониби 
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хонанда мақсад гузошта шавад ва барои иҷро намудани амали мазкур 

ҳавасманд карда шаванд. Намунаҳо аз фанни санъат ва меҳнат барои 

сифни 4: Хонанда ҳоло аз ӯҳдаи иҷрои ин амалҳо баромада наметавонад. 

Ҳадафи асосӣ омӯзондани чунин малака аст. Аз ҷониби омӯзгори фанни 

санъат ва меҳнат дар синфи 4-ум  дар тахтаи синф мавзӯъ: «Аз рӯи нақша 

сохтани модели экскаватор»-ро менависад ва хоҳиш менамояд, ки 

хонандагон амали навишташударо ба иҷро расонанд. Аз ҷониби хонанда 

роҳ ва тарзҳои навъ ба навъи иҷро намудани амали мазкур истифода бурда 

мешавад. Омӯзгор амали иҷро намудаи хонандагонро мушоҳида намуда, 

тартиби иҷрои амал аз хонандае, ки амалро дуруст иҷро кардааст, 

мепурсад. Он хонандае, ки аз ӯҳдаи иҷрои дурусти амал баромада 

натавонад ҳам, кӯшиш ба харҷ медиҳад, ки чунин рафтор баҳри пайдоиши 

ҳавасмандии худ ва пайдо намудани шиносоӣ бо муаммои таълимӣ ѐрии 

калон мерасонад.  

Марҳалаи 1. Дар ин марҳала аз ҷониби хонанда ба таҳлил намудани 

раванди иҷрои амал ва пешниҳод намудани фарзия ва ақидаҳои худ шуруъ 

намояд. Ҳар як раванди иҷрои амал дар алоҳидагӣ муҳокима намуда, 

баррасӣ карда мешавад. Вобаста ба қолаби пешниҳодкардашуда машқ 

карда мешавад. Дар марҳалаи мазкур намуна ва раванди иҷрои аз рӯйи 

нақша сохтани модели экскаватор ва тартиби муҳокима карда мешавад. 

Лекин, набояд фаромӯш шавад, ки раванди иҷрои амал аз ҷониби хонанда 

муайян карда шуда, худи хонанда қоидаро месозад. Аз ҷониби омӯзгор ва ѐ 

амали дуруст иҷро намудаи яке аз хонандагон ҳамчун намуна  намоиш 

дода мешавад. Дар вақти иҷро намудани амал раванди пайдарпай аз 

ҷониби омӯзгор фаҳмонида мешавад. Барои мисол: Ба аҳли синф муроҷиат 

карда чунин мегӯяд: «Расми 1-ро аз назар гузаронед. Аз рӯйи нақшае, ки 

дар расми 2 оварда шудааст,  қисмҳои (1,2,3,4,5,6) экскаваторро созед ва 

дар охир қисмҳои сохтаатонро ҷобаҷо намоед, ки экскаватор ҳосил 

мешавад». Баъди муайян намудани раванди пайдарпайи иҷрои амал аз 
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хонандагон пурсида мешавад: «Барои сохтани модели экскаватор бояд чӣ 

кор кард?»Хонандагон раванди пайдарпайи иҷрои амалро номбар 

мекунанд. Ба хонандагон аз ҷониби омӯзгор намунаи дигар пешниҳод 

карда мешавад. Аз ҷониби хонандагон мустақилона ва ѐ дунафарӣ амал ба 

иҷро расонида мешавад. Омӯзгор аз чанд хонанда хоҳиш менамояд, ки 

тарзи иҷроиши амалро баѐн созанд. Омӯзгор амали саҳеҳ ва носаҳеҳи 

хонандагонро, ки  ҳангоми иҷрои кори амалӣ  ба миѐн омад, дар тахтаи 

синф менависад. Пас омӯзгор хоҳиш менамояд, ки раванди пайдарпайии 

кори ба иҷрорасониданашонро баѐн созанд.  Пурсида мешавад: Бо кадом 

роҳ Шумо ба ин натиҷа расидед? Аз ҷониби омӯзгор сифат ва нодуруст 

будани тарзи амалҳои иҷрошуда муайян карда мешавад. Омӯзгор хоҳиш 

мекунад, ки раванди пайдарҳамии иҷрои амал аз ҷониби хонандагон  шарҳ 

дода шавад. Чунин амал  бисѐр маротиба бо овардани мисолҳои навъ ба 

навъ  ташкил намудан зарур мебошад, бо мақсаде, ки ҳама хонандагон 

муаммои вуҷуддоштаро ба хубӣ фаҳманд. Бояд аз ҷониби омӯзгор ва ҳам аз 

ҷониби хонандагон ҳангоми иҷрои кори амалӣ ҳамаи қоидаҳои санитарию 

гигиенӣ ва бехатарии меҳнат риоя гардад. 

       Марҳалаи 2. Дар  ин марҳала хонандагон қоида, фарзияро тартиб 

медиҳанд ва ба ин қоидаҳо такя  карда,  аз рӯи он  кор мекунанд. Ёрӣ 

намудан ва ѐ накардани қоидаҳои аз ҷониби хонандагон мураттабшуда 

баҳри ҳалли масъалаи таълимӣ мушаххас карда мешавад. Аз ҷониби 

хонандагон амалҳо ба таври пайдарҳамӣ ва навъ ба навъ ба иҷро расонида 

мешавад. Хонандагон бештар ду, чор ѐ шашнафарӣ фаъолият бурда, дар 

ҳамҷоягӣ иҷрои амалҳоро тадвин намуда, ба ҳамдигар шарҳ медиҳанд. 

Марбут ба қоидаҳои тартибдодаашон натиҷаи амали иҷрошудаи ҳамдигар 

санҷида мешавад. Раванди пайдарпайи амалҳои иҷро намудаашонро 

муҳокима карда, мавриди баррасӣ ва таҳлил қарор медиҳанд. Аз ҷониби 

омӯзгор ва ѐ ҳамсинфон  доир ба баѐни раванди иҷрои амалҳо хоҳиш карда 

мешавад. 
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       Марҳалаи 3. Дар ин марҳала аз ҷониби хонанда фарзия ва ѐ қоидаҳое, 

ки  мураттаб гардида буд, бо қоидаҳои дигар муқоиса шуда, дар ҳамҷоягӣ 

қоидаи асосӣ тартиб дода, ба қоидаи асосӣ такя намуда, кори худ ва кори 

дигарон санҷида мешавад. Дар заминаи қоидаи асосии таҳияшуда ғалатҳои 

ба миѐномада  муайян карда шуда, ислоҳ мегарданд. Дар навбати худ 

қоидаҳои аз ҷиҳати илмӣ асоснокшуда пешниҳод мегарданд. Фарзияҳои 

таҳиянамудаи хонандагон бо қоидаҳои аз ҷиҳати илмӣ асоснокшуда 

муқоиса шуда, раванди пайдарпайии дурусти иҷрои амал муайян карда 

мешавад. Баъд кори иҷро намудаи хонандагон ба ҳамдигар супорида 

мешавад. Кори ҳамдигарро месанҷанд, ғалатҳои содиргардидаро муайян 

менамоянд ва баҳри ислоҳи ғалатҳо тавсияҳо медиҳанд. Чунин амалро 

дунафарӣ ва ѐ гурӯҳи хурд иҷро кардан мумкин аст. Дар марҳалаи мазкур 

имкони истифодаи қоида зиѐдтар дода мешавад. Хонандагон машқи 

бисѐрро ба  иҷро мерасонанд. Дар марҳалаи 3-юм сабаби дуруст ва  

нодуруст ба иҷро расидани супоришҳо мавриди муҳокима қарор мегирад. 

        Марҳалаи 4. Дар  ин марҳала аз ҷониби хонанда амалҳо бе ѐрии касе, 

яъне мустақилона иҷро шуда, он дар шароитҳои нав ба нав истифода бурда 

мешавад. Дар ин маврид ба хонандагон  ба қоидаҳо баргаштан лозим нест, 

зеро  хонанда босалоҳият гардидааст. Аммо бо мақсади боварӣ ҳосил 

кардан, аз ҷониби хонанда корҳои санҷишӣ иҷро карда мегардад. Он 

малакае, ки ҳосил гардид ба таври навъ ба навъ истифода бурда шуда, 

корҳои лоиҳавӣ иҷро  мегарданд. Бо мақсади аз худ кардани малакаи нав 

тайѐр мешаванд. Ба тағйиротҳои таълимӣ, ки ҳангоми дар амал татбиқ 

кардан таълими босалоҳият ба зуҳур меояд, асари низоми арзѐбӣ бе натиҷа 

намемонад, зеро воситаҳои арзѐбӣ дар заминаи салоҳиятҳои  соҳибшуда 

таҳия шуда, натиҷаи ниҳоии таълим бо ин нишондод баҳогузорӣ карда 

мегардад. Пешниҳод сохтани тафсири дараҷаи ноилшавӣ ба салоҳиятҳо 

дар таълими босалоҳият вазифаи аввалиндараҷаи омӯзгор ва мутахассиси 

фаннӣ ба ҳисоб меравад. Шарҳи сатҳи ноилшавӣ ба салоҳият ин баѐни 
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фаъолияти хонандагон марбут ба дараҷаи ташаккул донишу малака дар 

муносибат бо салоҳияти фаннӣ буда, бо мақсади муайян сохтани сатҳи 

ноилшавӣ ба салоҳиятҳо аввал бояд худи дараҷа аниқ шуда бошад. 

Дараҷаро метавон бо рақам, рамз ва ѐ ҳарфҳо инъикос карда шавад: аз 1 то 

5, ѐ аз 10 то 100 ва ѐ А, Б, В ва ғ. Асос ин, ки дараҷаҳои муайяншуда кадом 

марҳалаи шаклгирии салоҳиятҳоро муайян мекунад. Муҳим он аст, ки ин 

дараҷаҳо кадом марҳалаи шаклгирии са-лоҳиятро инъикос мекунанд. 

   Ба ҷуз он, ки дар дарси санъат ва меҳнат иҷрои корҳои мустақилона аз 

ҷониби омӯзгор назорат карда мешавад, худназораткунии хонанда низ дар 

ин росто нақши муайян дорад. Бо мақсади нишон додани сатҳи иҷроиши 

салоҳиятҳо дараҷаҳои зерин муайян карда мешаванд.: паст, миѐна ва 

баланд Дар стандарти фанни санъат ва меҳнат, ки намунаи тафсири сатҳи 

иҷроиш дар заминаи нишондиҳандаи босалоҳият пешниҳод гардидааст, 

таҳия мешавад. Аз стандарти синфҳои ибтидоӣ (М.Иргашева ва дигарон) 

синфи 4 намуна оварда мешавад:    

        «4.1.1.Миқдори зиѐди воситаҳои санъати тасвириро истифода бурда 

метавонад. 

        Нишондиҳандаҳои босалоҳиятӣ: ҷадвал, қаламҳои ранга, одӣ, 

фломастер ва ранг (краска) –и гуаш, мӯқаламро дуруст,  дар мавридаш ва 

бо боварии комил истифода бурда метавонад; 2-3 рангро омехта карда, 

ранги нав ҳосил карда метавонад; расмҳои ҳайвонот, олами обӣ ва 

манзараҳои мураккабро бо мӯқалам  тасвир карда метавонад; ҳиссиѐташро 

ба воситаи тасвирнамоӣ иброз карда метавонад; расми тасвиркардаашро 

бо қаламҳои ранга ва мӯқалам бо тобиши рӯшноӣ ва сояафканӣ ранг карда 

метавонад; расмҳоро бо қалами сиѐҳ бо тарзи рах-рах(штрих) тасвир карда 

метавонад; аз гил ва пластилин, қоғаз, картон ва маснуоти табиӣ ашѐи навъ 

ба навъи мураккабро моделсозӣ  менамояд; бо қоғаз ва картон методи 

оригами ва аппликатсияро ба таври васеъ истифода бурда метавонад; 

намудҳои навъ ба навъи ширешро дуруст истифода бурда метавонад; 
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қайчиро кор фармуда метавонад (аз матоъ, ришта, қоғаз ва картон 

қолабҳои душворро сарфакорона бурида метавонад); қоғаз, картон, гил, 

пластилин, матоъ, ришта, маснуоти табиӣ ва дигар ашѐро ҳамчун воситаи 

ородиҳӣ ба таври васеъ истифода бурда метавонад; сӯзанро бо методҳои 

нав ба нав (бо риштаҳои ҳархела духтан, гулдӯзӣ кардан, порчаҳои 

матоъро бо ҳам дӯхтан ва ғ.) истифода бурда метавонад; амалҳояшро 

пешакӣ бо дарназардошти вақт ба нақша мегирад; намунаҳои кори худро 

такроран айнан ҳосил карда метавонад; ба қоидаҳои тозагӣ ва бехатарӣ 

ҳангоми кор бо асбобҳои тез ва воситаҳои санъати тасвириву ородиҳӣ риоя 

мекунад; мафҳумҳои содаи фан (фон, эскиз, этюд, штрих, модел ва ғ.) –ро 

дарк мекунад ва ҳангоми иҷрои супориш ва баѐни фикр дуруст истифода 

мебарад» [150, с.67]. 

       Имкони тафсири сатҳи иҷроиш дар он  аст, ки салоҳият дар дараҷаҳои 

навъ ба навъ санҷида шуда,  бидуни ин он маълумот ва ѐ ахборе, ки дар 

натиҷаи ин баррасӣ соҳиб шудааст, ҳам хонанда ва ҳам омӯзгор имкон 

доранд, ки масъалаи таълимиро муайян сохта, баҳри ҳалли масъалаи 

пешомада кӯшиш  ба харҷ диҳанд. Он давлате, ки таълими босалоҳиятро 

татбиқ менамоянд, дараҷаи иҷроиши салоҳиятҳои фаннию умумитаълимӣ 

баѐн шуда, воситаи арзѐбӣ, ҷамъоварӣ намудани маълумотҳо доир ба 

натиҷаи ниҳоии таълим ва дигар намудҳои тадбири санҷишӣ дар асоси 

чунин шарҳҳо пешниҳод карда мешаванд.  

       Дар таълими анъанавӣ мақсадҳои дарс вижагии умумӣ дошта,  дар 

аксар вақт инъикосгари фаъолияти омӯзгор аст. Дар таълими босалоҳият 

бошад, мақсадҳои дарс инъикоси амали маърифатии хонандагон буда, дар 

заминаи салоҳиятҳо тартиб дода мешаванд. Барои таҳияи мақсадҳои дарс 

чанд нишондиҳандаро ба эътибор гирифтан лозим аст. Мувофиқи 

марҳалаи шаклгирии салоҳиятҳо бояд, ки мақсади дарс  ва  натиҷаи ниҳоии 

он аниқ муайян карда шаванд.  
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       Ченшаванда: Мақсадҳои зиѐдро бо феълҳои «донистан, фаҳмидан, дарк 

кардан»-ро истифода бурдан ғайримумкин аст, зеро андозагирии «дониш, 

донистан» қариб, ки  ғайриимкон аст. Пас, пурсише бармеояд, ки Оѐ ба 

мақсади таълим ноилшавиро  андоза гирифтан мумкин аст? 

        Иҷрошаванда: Мақсади таълим аз ҷониби  хонанда бо имконоти 

ҷисмонию зеҳнӣ ва дар мӯҳлати мувофиқ аз худ карда метавонанд. Бо 

мақсади муайян намудани раванди дарс, интихоби метод,  воситаҳои 

арзѐбӣ ба омӯзгор мақсадҳои дарсӣ  кӯмаки бузург мерасонад. Ҳангоми 

таҳияи дурусти мақсади дарсӣ баҳри  дар сатҳи матлуб ташкил намудани 

дарс ва баланд шудани самаранокии он имкон медиҳад. 

        Мақсадҳои дарсие, ки хуб таҳия карда шудаанд  ба саволҳои Кӣ? Кай? 

Чӣ тавр? Чиро? Чӣ кор мекунанд? ҷавоб медиҳанд. Ба саволҳо равшанӣ 

меандозем: Кӣ? Хонанда ва ѐ хонандагон; Кай? Замон-то охири дарс, охири 

ҳафта ва ѐ машғулият; Чӣ тавр? Ба осонӣ, ба зудӣ, новобаста аз шароит; 

Чиро? Маълумот, до-ниш, ақида, амалҳо ва ғ. ва бо он чӣ? Яъне маълумот, 

дониш, амалҳо кадом амалро иҷро карда метавонад. Барои намуна аз 

фанни санъат ва меҳнат барои синфи 4 оварда мешавад: 

«Салоҳиятҳо: 

 Миқдори зиѐди воситаҳои санъати тасвириро истифода бурда 

метавонад; 

 Дар доираи мавзӯъҳои васеъ ғояи навро эҷод карда метавонад; 

 Намунаҳои тахайюлии санъати тасвириро бо роҳҳои гуногун арзѐбӣ 

намуда, онро шарҳ дода метавонад.  

Мақсадҳои дарс: 

-  Оид ба дарбеҳкунӣ маълумот дода тавонад; 

-  Бо намудҳои дарбеҳкунӣ шинос шуда, дарбеҳкуниро пурра омӯхта 

тавонад; 

- Дар бораи методи гузаронидани тору пуд маълумот дода тавонад» [96.с. 

49]. 
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        Супоришҳои таълимӣ барои хонандагон дар таълими босалоҳият дар 

асоси марҳалаҳои шаклгирии салоҳият ва мақсадҳои дарсӣ тарҳрезӣ карда 

мешаванд. Чӣ хеле, ки борҳо таъкид шуд, дар таълими босалоҳият нақши 

омӯзгор ва хонанда нисбат ба таълими анъанавӣ тағйир дода 

мешавад.Чунин омил барои интихоб намудани супоришҳои таълимӣ 

бетаъсир намемонад. Барои интихоби супоришҳои таълимӣ технологияи 

таълим низ таъсир мерасонад. Дар вақти таҳия намудани супориши 

таълимӣ омӯзгор бояд ба чунин саволҳо ҷавоб диҳад: Хонандагон дар 

кадом марҳалаи шаклгирии салоҳият мебошанд? Чунин марҳалаи 

шаклгирии салоҳият иҷро намудани кадом амалҳоро талаб менамояд? 

Раванди таълим мувофиқи кадом технологияи таълим ба роҳ монда шавад? 

Талаботи он ба супориши таълимӣ кадомҳоянд?  Кадом шакли кор 

истифода карда шавад? 

Дар таълими босалоҳият нақши омӯзгор интиқол ва ѐ додани дониш 

набуда, балки дастгирии раванди ташкил ва татбиқу амалӣ сохтани 

фаъолияти таълим дар чорчӯбае  мебошад, ки дар он  рушди салоҳиятҳо 

сурат мегирад. Бояд хуб дарк карда, ки танҳо як сохтори «дуруст» барои 

тамоми дарсҳо вуҷуд дошта наметавонад. Интихоби сохтори дурусти  

дарсро марҳилаҳои  шаклгирии  салоҳиятҳои хонандагон  муайян мекунад. 

Бояд таваҷҷӯҳ зоҳир кард, ки на фақат сохтори дарс тағйир ѐфтааст, 

инчунин шаклҳои кор низ тағйир дода шудааст. Дар ҳолате, ки дар 

таълими анъанавӣ асосан фаъолияти омӯзгор ба назар гирифта мешавад. 

Дар асоси таълими нав, яъне таълими босалоҳият омӯзгор умуман кам 

фаъолият мебарад. Балки  вақти бештарро ба ташкил намудани корҳои 

амалӣ, таҳияи супоришҳои ҳархела ва дар шаклҳои навъ ба навъ ҷудо 

менамояд. Дар навбати худ се фарқият дар фаъолияти омӯзгор вуҷуд дорад, 

ки бояд онҳоро донист. Дар вақти шаклгирии салоҳият аз ҷониби омӯзгор 

на фақат ба синф супориш дода мешавад, инчунин муколама мекунад. 

Фарқияти дуввум ин аст, ки дар таълими босалоҳият ҳама вақт омӯзиши 
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мавзӯъ бо мақсадҳои нави таълим ба анҷом мерасад. Фарқи саввум ин аст, 

ки имконият дорад, ки аз ҷиҳати фаҳмидану муносибати қабулнамудаи 

омӯзгор дар аввал бошад. Ба назар чунин менамояд, ки фарқиятҳои 

номбаршуда ба ҳам хеле монанд, аммо дар асл фарқи  бисѐр доранд. 

Дар ҳолате, ки дар таълими анъанавӣ дарс ҳамчун воҳиди мустақил ва 

анҷомѐфта ба ҳисоб равад, баъди ба интиҳо расидан хонандагон ба 

натиҷаи ниҳоӣ ноил мегарданд, аммо дар таълими босалоҳият ҳама вақт 

дарс фақат ҷузъи раванди таълим ҳисобида мешавад. Баъди гузаштани як 

дарс салоҳиятро муайян намудан ғайриимкон мебошад. Аз ҳамин сабаб, 

набояд омӯзгорро тарс фаро гирад, ки «хонанда дар мӯҳлати муайяншуда 

аз ӯҳдаи иҷро намебарояд». Ҳангоми бо хонандагон миқдори зиѐди 

марҳилаҳои шаклгирии салоҳиятҳо гузаронидан хотирҷамъ набояд шуд, 

балки баҳри бомуваффақият ба охир расонидани фаъолият кӯмак кард. Бо 

ҳамин мақсад, дар таълими босалоҳият дарсҳое, мумкин аст, ки дар натиҷа 

аз ҷониби хонанда фақат вазифаи таълимӣ муайян карда мешавад ва ѐ 

хусусиятҳои хосеро мушаххас мекунанд, ки дар оянда бо онҳо фаъолият 

баранд. 

        Фаъолият ва ҳам таҷрибаи амалии хонандагон маҳаки асосӣ дар 

муносибати босалоҳият ба ҳисоб меравад. Чунин омил намудҳои нави 

таълим, омӯзишу истифода намудани технологияҳои нави педагогӣ дар 

амалро талаб менамояд. Фаъолияти амалӣ талаб менамояд, ки хонандагон 

муаммо ва мушкилоти асосӣ дар таълимро фаҳманд, бо мақсади ҳаллу фасл 

намудани мушкилоти таълимӣ мақсад гузоранд, восита, тарз ва роҳҳои 

навъ ба навъро барои ҳаллу фасли масъалаи ба миѐномада ба нақша гирад, 

бо ѐрии омӯзгор ва ѐ худ мустақилона мушкилотро ҳал намояд, раванд ва 

натиҷаи ниҳоии фаъолияташро мушоҳида намуда, арзѐбӣ кунад ва баҳри 

рушд кардани дониш ва малакаи азхудкардааш масъулият ҳис кунад. Бояд 

зикр кард, ки дар раванди таълим фаъолияти хонанда муҳим аст. Таҷрибаи 

амалӣ аз омӯзгору  хонанда талаб менамояд, ки малакаи нав бо машқи зиѐд 
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кардан то ба дараҷаи таҷриба, яъне дорои салоҳияти мушаххас расонад. Аз 

ҳамин сабаб, бо мақсади татбиқ намудани талаботҳои таълими босалоҳият 

он технологияҳои педагогие, ки имкони ба иҷро расонидани фаъолиятҳои 

маърифатиро барои хонандагон медиҳанд, хеле зарур ҳастанд. Он 

фаъолиятҳои таълимие, ки хонандагон барои шаклгирии салоҳиятҳо дар 

раванди таълим мунтазам бояд ба иҷро расонанд: 1.Муайян ва таҳқиқ 

намудани муаммои таълимӣ – бояд хонанда ба он фаъолиятҳое, ки баҳри 

муайян намудани муаммоҳои таълимӣ кӯмак мекунад, бештар ҷалб 

шаванд; 2.Мақсадгузорӣ – ба муаммои таълимӣ такя намуда, аз ҷониби 

хонанда мақсад гузошта мешавад. 3.Ба нақша гирифтани фаъолияти 

таълимӣ бо ҳадафи расидан ба мақсадҳои муайяншуда. Хонандагон бояд 

чиро аз худ кунанд,  чӣ корҳоро ба анҷом расонанд ва бо мақсади ба иҷро 

расонидани амалҳо чӣ қадар мӯҳлат зарур мебошад; 4.Худназораткунӣ ва 

худидоракунӣ. Бояд аз ҷониби хонанда восита, роҳ ва тарзҳои 

худназоратию худидоракуниро донад ва дар вақти иҷро намудани 

фаъолиятҳои таълимӣ онҳоро истифода намояд; 5. Худбаҳодиҳӣ ва ба 

якдигар баҳогузорӣ. Аз ҷониби хонанда бояд восита ва роҳҳои ба 

фаъолияти худ ва инчунин ба натиҷаҳои ниҳоии соҳибшуда баҳогузорӣ 

карданро донад ва истифода карда тавонад; 6.Муаррифии натиҷаҳои 

фаъолият. Восита ва роҳҳои пешниҳод намудани натиҷаҳои ниҳоии 

таълимиро бояд хонанда донад ва инчунин истифода бурда тавонад;  7. 

Инъикос-нисбат ба натиҷаи амал ақида ва фарзияҳои дигаронро қабул 

карда тавонистан ва дар асоси он такмили натиҷаи фаъолият, тағйир 

додани раванди тартиботи иҷрои кор. Ҳамаи фаъолиятҳои таълимӣ ба 

иҷро расонидани амалҳои мушаххаси хонандагонро талаб менамояд, чунки 

бисѐрии амалҳо хусусиятҳои таҳқиқотиро соҳиб ҳастанд.  

Аслан мафҳуми «Технология» калимаи юнонӣ аст ва аз ҷузъҳои tесhnе 

– «санъат», «маҳорат» ва lоgоs – «илм» иборат мебошад. Маънои умумиаш 

«илм дар бораи санъат, маҳорат» мебошад. Дар китоби «Педагогикаи 
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умумӣ ва касбӣ», ки аз ҷониби Ф.Шарифзода ва А.М.Миралиев навишта 

шудааст, мафҳуми мазкур чунин дарҷ гардидааст: «Технология-илм дар 

бораи маҳорат, шеваҳои фаъолияти таълимӣ ва равандҳои мушаххаси 

технологӣ; шеваи умумии маърифат ва фаъолияти инсон»  [217, с.560]. 

«Зери ин  мафҳум илм дар бораи ба даст овардан, коркард, сохтан, 

истеҳсоли маҳсулот, ҳамчунин хизматрасонӣ бо ѐрии техникаи дар ихтиѐр 

дошта мебошад» [125,с. 224]. 

       Бо мақсади татбиқ намудани таълими босалоҳият пеш аз интихоб 

намудани технологияи мувофиқ сараввал бояд моҳияти технологияи 

педагогӣ ба пуррагӣ баррасӣ намуд. Самтҳои илми педагогика хеле бисѐр 

буда, якеи аз онҳо технологикунонии омӯзиш ба ҳисоб меравад, ки 

принсип, воситаву қонуният ва инчунин роҳу тарзҳои самараноки 

соҳибшавӣ ба мақсадҳои таълимиро бо ба роҳ мондани муносибати 

технологӣ дар раванди таълим ва инкишоф ѐфтани маърифати хонандаро 

кашф намуда, таҳқиқ мекунад.   

       Мафҳумҳои «технологияи педагогӣ, технологияи таълим ва 

технологияи омӯзиш»-ро дар адабиѐти педагогӣ бисѐр дучор шудан 

мумкин аст. Чунин мафҳумҳои мазкур ба мисли мафҳумҳои педагогика, 

таълим ва омӯзиш ба ҳам монандии бисѐр доранд. Вобаста ба раванди 

таълим ва тарбия калимаи «технология»-ро чун санъати тадрису таълим 

маънидод карда мешавад. Дар бисѐрии луғатҳои дузабона «технология» 

чун маҷмӯи роҳ, равиш барои моҳиронаву санъаткорона иҷро намунаи 

фаъолият ва ѐ кор шарҳ дода мешавад. 

 Аз сарчашмаҳои луғатӣ ва илмӣ маънои мафҳуми «метод ѐ метод» ва 

«методи таълим» оварда мешавад: «Метод ин маркази раванди таълим 

буда, нақши он дар низоми «мақсад, мазмун, методу шакл ва воситаи 

омӯзиш» муайян аст. Методҳо-роҳҳо (тарз ва методҳо) барои расидан ба 

мақсадҳои интизоршаванда дар ҷараѐни таълим» [115, с.222].  Метод- 

(калимаи юнонӣ methodos ба маънии «роҳи таҳқиқ, маърифат» аст. Дар асл 
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метод шеваест, ки бо воситаи он ҳадафи мавриди назар ба даст меояд [217, 

с.554]. Метод (юн. methodos-роҳ, тapз, метод, восита, назария, таълимот) - 

методи назариявӣ ва амалии донистани воқеият; маҷмӯи амалиѐт; ташкили 

бонизоми фаъолияти одамон дар ҳалли масъалаҳои гузошташуда аст [172, 

с.11]. Метод маҷмӯи роҳу равиш ва тарзу методи омӯхтан, донистан, 

фаҳмидан,  дарк кардан буда, барои самарабахш гардондани ҷараѐни 

таълим мунтазам истифода мешавад. То имрӯз дар дидактика таснифоти 

ягонаи методҳои таълим вуҷуд надорад [17, с.5]. 

Методҳои омӯзишро бидуни методҳои дохилии он тасаввур кардан 

мумкин нест. Пас, суоле ба миѐн меояд: Методҳои таълим чист? Мафҳуми 

«методи таълим» аз вожаи юнонии methodos баромада, бо маънии роҳ, 

тарз, тариқ тарҷума гардида, корбурди методи таълим ба низом  овардани 

фаъолияти омӯзгор ва хонандагон буда, бадастоварии мақсадҳои 

гузошташудаи омӯзиш равона шудааст. Шарҳи метод дар бештари 

мавридҳо такрор мешавад, лекин бемавқеъ нест, масалан: методҳои 

тадқиқоти илмӣ, методҳои тарбия, таълим ва амсоли инҳо. Таҳти мафҳуми 

методҳои таълим ва ѐ методҳои дидактикӣ  маҷмӯи роҳ, тариқи ба мақсад 

ноилгардӣ, ҳаллу фасли вазифаи маълумот  фаҳмида мешавад. Дар баъзе 

маворид фаҳмиши метод дар адабиѐти педагогӣ танҳо фаъолияти омӯзгор 

ва хонанда инъикос карда мешавад. Аз сабаби он, ки дар таълим 

фаъолияти омӯзгору хонанда алоқамандӣ  дорад, методҳоро низ бо нуқтаи 

назари зерин баѐн кард. 

       Дар китобҳои дарсии педагогика аз ҷониби муаллифон методҳои  

таълим бештар  бо назардошти фаъолияти омӯзгору хонанда шарҳ 

додаанд. Олим С.П. Баранов доир ба фаҳмиши методи таълим чунин қайд 

кардааст: «Методи таълим роҳи фаҳмиши назариявӣ ва инчунин 

фаъолияти амалии омӯзгор ва хонанда буда, баҳри  иҷрои супоришҳои 

таълимӣ равона карда гардидааст» [44, с.63]. Оид ба масъалаи мазкур А.К. 

Громсева чунин ибрози ақида намудааст: «Методҳои таълим ин тарзҳои 
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фаъолияти ҳамҷояи омӯзгору хонанда буда, барои ҳаллу фасл намудани 

супоришҳои таълимӣ нигаронида шудааст». Аммо ин таърифот олими 

тоҷик М. Лутфуллоевро вобаста ба  шароит ва вазъияти имрӯза 

қаноатманд накарданд. Зеро муассисаи таълимӣ бояд сараввал мувофиқи 

талаботи Консепсияи миллии маълумоти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба 

саломатӣ, тарбия, шаклгири, инкишофу тараққӣ ва пешрафти  қобилияти 

шахс машғул гардад. Аз ҳамин сабаб, олим М.Лутфуллоев дар ҷои аввал 

шаклгирии қобилият ва доираи назари инсонро гузошта, нигоҳи худро оид 

ба таърифи методҳои таълим чунин баѐн намудааст: «Методҳои таълим 

ҳамчун чароғи фаъолияти омӯзгору хонандаҳо илмест дар хусуси роҳ, тарз 

ва воситаҳои инкишофи қобилияти шахсии хонандагон, доираи назар, 

андухтани дониш ва ҳосил намудани маҳорату малакаҳо» [132, с.87]. 

«Методи таълим-низоми фаъолияти ҷонибайн ва пайдарпайи омӯзгорон ва 

хонандагон  мебошад, ки азхудкунии мундариҷаи таълим, инкишофи ақлӣ 

ва методҳои омӯзиши хонандагонро таъмин месозад. Методҳои таълим 

мақсади таълим, тарзҳои азхудкунӣ ва хусусияти муносибати объектҳои 

таълимиро ифода менамоянд» [217, с.555].  

       Ҳамин тариқ, дар таҳти методҳои таълим роҳ, тарз ва воситаҳои 

самарабахши фаъолияти омӯзандагии омӯзгору хонандагон нисбати 

инкишофи қобилияти фардии хонандагон, доираи назар ва дар онҳо ҳосил 

кунонидани дониш, маҳорат ва малакаҳо фаҳмида мешавад. Методҳои 

таълим-ин ҷузъиѐти метод, амалиѐти алоҳидаи тафаккур, лаҳзаҳои 

таркибии фароянди азхудкунии донишҳо, шаклгириии маҳорату малакаҳо 

аст. Метод соҳиби вазифаи алоҳидаи таълимӣ нест, аммо ба вазифаи 

гузоштаи методҳои навъ ба навъ итоат намуда, баҳри ба мақсад ноил 

шудани метод ѐрӣ медиҳад. 

        Марбут ба шарҳи мафҳуми технологияи педагогӣ пажӯҳишгарони 

бузург, мисли:  В.П.Беспалко, И.П.Волков, М.В.Кларин, Б.Т.Лихачев, 

В.М.Монахов, М.Чошанов,  В.М.Шепел ақидаҳои хешро баѐн сохтаанд. Аз 
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рӯи гуфтаи пажӯҳишгари машҳур В.П.Беспалко: «Технологияи педагогӣ-ин 

техникаи мундариҷавии дар амал татбиқ намудани раванди таълим аст»; 

[51, с.78]; И.П.Волков чунин қайд кардааст: «Технологияи педагогӣ, ин 

тасвир намудани раванди соҳиб шудан ба натиҷаҳои ниҳоии баланди 

таълимӣ мебошад» [69, с.101]; Муҳаққиқи варзида М.В.Кларин чунин 

гуфтааст: «Маҷмӯи низомӣ ва раванди фаъолияти кулли воситаҳои шахсӣ, 

таҷҳизотӣ методологие, ки баҳри ноил гардидан ба мақсадҳои таълимӣ 

истифода бурда мешаванд,  технологияи педагогӣ ном дорад» [101, с.36]; 

Мувофиқи шарҳи муҳаққиқи рус Б.Т.Лихачев: «Технологияи педагогӣ – ин 

маҷмӯи дастурҳои психологӣ–педагогие, ки барои муайян намудани 

интихоб ва ҷобаҷогузории навъ, тарз, метод ва воситаҳои таълим ва тарбия 

равона шуда, технологияи педагогӣ маҷмӯи воситаҳои методӣ ва ташкилии 

ҷараѐни таълим ба ҳисоб меравад» [128, с.368]; В.М.Монахов: 

«Технологияи педагогӣ, ин модели пурра банақшагирифташудаи 

фаъолияти ҳамҷояи таълимӣ ҳангоми тарҳрезӣ, ташкил ва дар амал татбиқ 

намудани раванди таълим бо фароҳам овардани шароити зарурӣ ба 

омӯзгору хонанда ба ҳисоб меравад» [144, с.124]; Фикри олим 

М.А.Чошанов оид ба мафҳуми технологияи таълим чунин дарҷ гардидааст: 

«Технологияи таълим, ин қисми пайдарпайии таркиби низоми дидактикӣ 

аст» [212, с.28]; Ба қавли В.М.Шепел: «Мафҳуми технология, ин санъат, 

маҳорат, қобилияту маҷмӯи методҳои коркард ва тағйир додани вазъият ба 

ҳисоб меравад» [222, с.218]. 

Собит аст, ки тӯли чанд сол инҷониб ҳадафи аввалиндараҷаи таълими 

анъанавӣ ин омӯзонидани низоми донишҳо асоси илмидошта буданд. Дар 

аксар маврид зеҳни хонанда бо ҳар гуна маълумот, ахбор, мафҳумҳо пур 

мешуд. Аз ҳамин лиҳоз, сатҳ ва дараҷаи дониши воқеии хатмкунандагон 

баланд буданд. Бояд зикр кард, ки дар олимпиадаҳои байналхалқӣ 

хонандагони тоҷик ширкат намуда, бо дониши хуби воқеии худ соҳиби 

ҷойҳои намоѐн мегарданд. Ширкаткунандагони олимпиадаҳо дар ҳаллу 
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фасли савол  ва супоришҳои хусусияти тазаккуридошта, ки соҳиб будан ба 

дониш ва малакаи фанниро инъикос мекунад, муваффақ мегарданд. Лекин, 

барои ҳал намудани он масъала ва муаммоҳое, ки истифода намудани 

донишро дар вазъияти ҳаѐтии ғайриодӣ, шарҳ ва таҳлил намудани 

маълумот ѐ ахбор, хулосабарорию муҳокима ва баррасии натиҷаҳои ягон 

намуди тағйирот талаб карда мешавад, хеле дасткӯтоҳӣ мекашанд. Бисѐрии 

хатмкунандагон дар иҷро намудани он супоришҳое, ки дар он истифода 

намудани методҳои таҳқиқотии мушоҳидаву гурӯҳбандӣ, муқоисаю 

пешниҳоди фарзия ва хулоса, банақшагирии таҷриба, ки барои таҳлил 

намудани маълумот ва ба тадқиқотгузаронӣ вобаста аст, ба натиҷаҳои паст 

ноил мегарданд. Дар стандарти  фанҳои зинаи таҳсилоти миѐнаи умумӣ 

талаботи нав нисбати натиҷаҳои ниҳоии таълими барномаҳои фаннӣ 

инъикос гардидааст. Дар зинаи таҳсилоти миѐнаи умумӣ на фақат дониш, 

малака ва маҳоратҳои фаннӣ, инчунин салоҳиятҳои фаннӣ ва салоҳиятҳои 

умумитаълимӣ ташаккул дода шавад. Ин навъ муносибат ба натиҷаи 

ниҳоии таълим имкон фароҳам меорад, ки минбаъд хонанда барои ҳаллу 

фасл намудани масъалаҳои таълимӣ ва таъмини шаклгирии шахсӣ дар 

самтҳои инкишофи шахсият қобилияти худфаъолиятро тавсеа дода, 

ташаккул дода шавад. Дар ҷаҳони имрӯза сифати таълим чун сатҳи 

малакаи мушаххаси умумитаълимӣ, ки вобастагӣ ба худмуайянкунӣ ва 

худфаъолиятии шахсият доранд, дарк карда мешавад. Дар чунин вазъият 

дониш на бо мақсади «барои захира» намудан, балки дар муҳтавои қолаби 

фаъолияти оянда ва шароитҳои ҳаѐтӣ азбар намуда мешавад. Ифтихори 

натиҷаи ниҳоии таълими анъанавӣ ин «андозаи бузургии дониши ҳақиқӣ» 

то имрӯз ба ҳисоб мерафт, аммо дар ҷаҳони муосири зудтағйирѐбанда 

чунин моя арзиши худро аз даст додааст, чунки новобаста ба намуди ахбор 

онҳо тез кӯҳна мешаванд. Дар замони ҳозира  на дониш, балки тарзи 

истифодаи он дар вазъиятҳоинавъ ба навъ аҳамияти ҷиддӣ дорад. Лекин, 

фаъолияти «тарзи дарѐфти ахбору таҳлил намудани маълумот ва таҳия 
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намудани ахбори нав» яке аз малакаҳои асосӣ ба ҳисоб меравад, ки ин 

натиҷаи фаъолият аст. Фаъолият ин ҳалли масъала буда, бо мақсади ворид 

намудани тағйирот дар муносибати таълим аз азхудкунии маълумот ва ѐ 

ахбор, ки дар натиҷа дониш ба вуҷуд меояд ба шаклгирии  салоҳият, ки дар 

натиҷа соҳиби қобилиятҳои зарурӣ мешавад, бояд, хусусиятҳои раванди 

таълим ва инчунин тарзи фаъолияти хонандагон тағйир дода шавад. Дар 

чунин ҳолат, зарурат ба татбиқ намудани технолонияи таълими фаъол 

бисѐр мегардад. 

        Технологияи таълими фаъол, ин тарзи ташкили раванди таълиме аст, 

ки маҳаки асосии он фаъолияти ҳамаҷониба буда, фаъолгардонӣ ва иҷро 

намудани амали мустақилонаи маърифатии хонандаро дар бар мегирад. 

Вобаста ба меъѐрҳои дидактикӣ: принсипи фаъолият, муттасилӣ, яклухтӣ, 

фарогирии ҳадди ақалл ва  ҳадди аксар, мувофиқати равонӣ, гунанокӣ 

(вариативӣ), эҷодкорӣ, технологияи таълими фаъол татбиқ карда мешавад: 

Принсипи фаъолият чунин навъи фаъолият аст, ки дониш ба хонандагон на 

дар шакли тайѐр пешниҳод мегардад, балки хонанда  худ мустақилона 

донишро соҳиб мегардад. Ҳамчунин мазмун  ва намуди фаъолияти 

таълимиро дарк намуда, тартиб, раванд ва қоидаи онро фаҳмида, ба худ 

қабул карда, бо мақсади такмилнамоӣ фаъолона ширкат меварзад. Чунин 

рафтор ба шаклгириии қобилиятҳои умумифарҳангию малакаҳои 

умумитаълимӣ оварда мерасонад. Мувофиқи принсипи фаъолият ба 

хонандагон тарз, тариқ ва методи дарѐфту коркарди маълумот ва 

истифодаи онҳо омӯзонида шуда,  ба хонандагон имкон фароҳам меорад, 

ки тартиб, раванд ва методро бо мақсади дар оянда мустақилона  

гирифтани дониши нав истифода намояд; Принсипи муттасилӣ, яъне бо 

дар назар доштани хусусиятҳои инкишофи синнусолии хонандагон 

алоқамандӣ байни ҳамаи зинаҳо, марҳалаҳои таълим дар сатҳи 

технологияҳои таълим, мундариҷаву методҳо таълим ба роҳ монда 

мешавад; Принсипи яклухтӣ-шаклгирии нуқтаи назари яклухти хонанда 
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доир ба олами иҳотакунанда; Принсипи фарогирии минималӣ ва 

максималӣ аз ҷониби муассисаи таълимӣ бояд дар сатҳи максималӣ 

имконияти омӯзиши мундариҷаи таълим ва инчунин омӯзиши бехатарии 

иҷтимоӣ дар сатҳи ҳадди ақал ба хонанда шароити мусоид фароҳам 

оварад; Принсипи мувофиқати равонӣ барҷониб кардани он омилҳои 

фишоровар, ки ба раванди таълим монеа эҷод мекунад ва ташкил 

намудани фазои некхоҳӣ дар муассисаи таълимӣ ва дарс, ки татбиқ 

намудани педагогикаи ҳамкорӣ ва инчунин шаклгири додани муоширати 

муколамавӣ тақозо карда мешавад; Принсипи гунанокӣ ба хонанда имкони 

шаклгирии маҳорати таҳлили пайдарпайии гунаҳо ва инчунин  қарорҳои 

дуруст қабул намудан дар вазъиятҳои интихоб дода мешавад; Принсипи 

эҷодкорӣ дар ҷараѐни таълим асосан ба малакаҳои эҷодкорӣ ва соҳиби 

таҷрибаи фаъолияти эҷодӣ шудани хонанда аҳамияти ҷиддӣ дода мешавад. 

Маҳаки умдаи раванди таълим ин эҷод кардан ва таҷриба ҳосил кардан 

шуморида мешавад. 

       Технологияи таълими фаъол  вижагиҳои хос дорад, яке аз хусусияти 

асосиаш ин аз ҷониби хонанда донишҳои нав бо воситаи фаъолияти 

таҳқиқотӣ мустақилона кашф кардан ба ҳисоб меравад.Технологияи 

таълими фаъол раванди таълимии ҳамаҷониба ба ҳисоб рафта, барои 

татбиқи талаботи таълими босалоҳият барои омӯзгорон имконият фароҳам 

меорад. Бо мақсади босамар созмон додани фаъолияти таълим кори гурӯҳӣ 

ҳам  имкони бештар дорад. Навъҳои кор дар гурӯҳҳо бисѐранд, вале навъи 

осонтари он кори дунафарӣ ба ҳисоб меравад. Кори дунафариро дар 

раванди дарс ҳангоми мустаҳкамкунии мавзӯи нав истифода кардан 

мумкин аст. Ҳангоми мустаҳкамкунии мавзӯи нав аз ҷониби омӯзгор ба 

хонанда супориш медиҳад, ки барои хонандаи ҳамнишин вазифа омода 

созад. Аз ҷониби омӯзгор таъкид карда мешавад, ки на фақат ба ҷавоб, 

ҳамчунин ба рафти иҷрои вазифа аҳамияти ҷиддӣ дода шавад. Муайян 

карда шавад, ки хонандаи дигар чӣ тавр ҷавобро пайдо кард. Агар 
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хонандаи вазифасупорида ба ҷавоби пешниҳодгардида қаноатманд 

нагардад, он гоҳ баҳри такмили ҷавоб аз ҷониби хонандагони дигар ва ѐ  

омӯзгор кӯмак карда мешавад. Баҳри иҷрои  вазифаи мазкур 4-5 дақиқа 

кифоягӣ аст. Аз вақти муносиб истифода бурда, ҳама хонандагон имкон 

доранд, ки дониши худро нишон дода, истифодаи қоидаро муайян созанд 

ва боз раванди иҷрои амалро муқарраран азхуд карда, метавонанд ҳамчун 

эксперт фаъолият намоянд. Ин тарзи муносибат дар раванди дарс асари 

бениҳоят хуб мегузорад. Вазифаи  мазкур пас аз баѐни мавзӯи нав аз 

ҷониби омӯзгор, пас аз иҷрои якчанд намуди намунаҳо ва ѐ ки дар дарси 

навбатӣ гузаронидан мумкин аст. Дар марҳалаи мазкур назорати қатъӣ 

баҳри иҷрои супориши пешниҳодшуда бурда мешавад. Аз ҷониби омӯзгор 

ҷавоби хонандаро бодиққат гӯш мекунад ва аз ҷониби хонанда натиҷаи 

ниҳоии амали иҷронамудааш арзѐбӣ мегардад. Дар марҳалаи мазкур 

арзѐбии ташаккулдиҳанда бештар истифода карда мешавад. Вазифаи 

асосии омӯзгору хонанда ин муайян сохтани ғалатҳои содиршуда ва 

дарѐфти роҳ ва тарзҳои ислоҳи он ба шумор меравад.  Дар ҳамҷоягӣ 

машғул шудани аҳли синф яке аз хусусияти хуби кори дунафарӣ ба ҳисоб 

меравад: аз ҷониби хонандагон масаъла муҳокима шуда, баррасӣ мегардад, 

ғалат ва хатогиҳо муайян шуда, ислоҳ карда мешавад, донишҳои 

хонандагон мустаҳкам мегарданд.  

       Дар таълими анъанавӣ дар давоми дарс хонандагон аксар вақт ба 

мушоҳидаи фаъолияти дигарон сарф менамуданд. Аз ҷумла, нақли 

омӯзгорро гӯш менамуданд, ҷавоби ҳамсинфашонро, кори хонандаи 

алоҳидаро дар тахтаи синф мушоҳида мекарданд ва амсоли ин. 

Мушоҳидаи фаъолияти дигарон ба шахс имконият намедиҳад, ки 

босалоҳият шавад. Аз ин лиҳоз, хонанда бояд фаъолияти таълимиро дарк 

кунад, дар ҳалли он иштирок кунад ва хулоса барорад. Кори дунафарӣ ѐ 

гурӯҳӣ ба хонандагон имконият медиҳад, ки бо шариконаш суҳбат кунанд, 

мафҳумҳои азхудкардаашро гӯянд, маводи азхудкардаашро такмил диҳанд, 
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тавсия ва маслиҳатҳои муфид гиранд, муносибати хуб ба фан ҳосил кунанд 

ва малакаи иҷрои вазифаҳои навъ ба навъро ҳосил кунанд. Сифати дониши 

хонандагон баланд шуда, раванди таълим босамара мегардад.  

        Ҳамин тавр, бо истифода  аз методҳои таълими муаммовӣ, корҳои 

лоиҳавӣ, шаклҳои кори гурӯҳӣ ба омӯзгор имконият медиҳад, ки методи 

фаъоли таълими хонандагонро ба таври босамар ба роҳ монад. Татбиқи 

технологияи таълими фаъол дар раванди таълим барои ноилшавӣ ба 

натиҷаҳои назаррас мусоидат мекунад. Таҳлили натиҷаҳои озмоиши 

стандартҳо ва муносибати босалоҳият инро баръало нишон медиҳанд. 

Хонандагон малакаҳои асосии умумитаълимро аз худ мекунанд ва ин 

имкон медиҳад, ки дар зинаҳои минбаъдаи таҳсилот бомуваффақият 

(новобаста аз методҳо ва талаботи таълимию методӣ) идома диҳанд. 

Истифодаи технологияи мазкур имкон медиҳад, ки раванди таълим 

мақсаднок ва босамар ба роҳ монда шавад. Инчунин он ба ҳар як хонанда 

имкон медиҳад, ки ба раванди “кашфи” донишҳои нав ворид шавад. 
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1.3 Мақсад, ақидаҳо, хусусият ва навъҳои арзѐбӣ бо назардошти муносибати  

босалоҳияти раванди таълим 

 

Арзѐбӣ дар таълими босалоҳият принсип, ҳадаф ва ба худ хос 

хусусиятҳо-ро соҳиб аст. Дар таълими анъанавӣ ба инкишофи хотир 

аҳамияти ҷиддӣ дода мешавад. Ҳангоми муқоиса бо таълими анъанавӣ дар 

таълими босалоҳият ба дараҷаи ташаккули малака диққатӣ асосӣ дода 

шуда, метод, тарзи муносибат ва инчунин воситаҳои арзѐбӣ нисбати 

таълими анъанавӣ мураккабтар буда, бояд омӯзгор дорои маҳорат ва 

малакаи хуби банақшагирӣ дошта бошад. Дар таълими босалоҳият арзѐбӣ 

намудани натиҷаҳои таълим бо мақсади муайян намудани дониш, маҳорат 

ва малакаи заминавии хонанда, муайян намудани раванди азхуд намудани 

малакаву маҳоратҳои нав, муайян намудани дараҷаи ниҳоии натиҷаҳои 

таълим гузаронида мешаванд.  

Аз сарчашмаҳои луғатӣ ва илмӣ маънои мафҳуми «арзѐбӣ»-ро меорем: 

Дар «Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ» калимаи «арзѐбӣ» чунин 

шарҳ дода шудааст: «1.Баррасии ҷанбаҳои мусбат ва манфии чизе; 

2.Муайян кардани арзиши чизе, баҳодиҳӣ; арзѐбӣ кардан–баҳо додан; дар 

бораи арзишу аҳамияти чизе изҳори ақида кардан» [203, с.76]. «Арзѐбӣ-

ҷараѐни ҷамъоварии маълумот барои баҳодиҳӣ. Навъ ва воситаҳои 

гуногуни ташкили ҷараѐни арзѐбӣ вуҷуд доранд. Он барои муайян кардани 

дараҷаи дастовардҳои таълимии хонандагон имкон медиҳад. Маълумоте, 

ки тавассути арзѐбӣ ҷамъ оварда мешавад ҳам ба шахсони алоҳида ва ҳам 

ба муассисаҳои соҳа зарур аст. Маълумоти аз арзѐбӣ ба даст омадаро ба 

тарзи мухталиф ниҳодҳои ҳокимияти давлатӣ, шахсони алоҳида, волидон, 

хонандагон ва омӯзгорон истифода бурда метавонанд» [172, с.8]. «Арзѐбӣ 

раванди бонизомест дар таълим, ки барои муайян, таҳлил ва гирдоварии 

маълумот ва ноил гаштан ба мақсадҳои таълимии дар барномаи фаннӣ 

зикршуда пешбинӣ шудааст» [97, с.24]. «Арзѐбӣ раванди мушоҳидаи 
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фаъолияти таълимию маърифатии хонандагон, ҳамчунин раванди тавсиф, 

гирдоварӣ, бақайдгирӣ ва шарҳу тавзеҳи иттилоотро дар бораи хонанда бо 

мақсади беҳтар намудани сифати таҳсилот. Арзѐбӣ натиҷаи раванди 

баҳодиҳӣ мебошад. Фаъолият ѐ амал оид ба арзѐбӣ иттилооти хушсифати 

робитаи акс аст» [231]. «Низоми арзѐбии дониш-низоми арзѐбии сифати 

азхудкунии барномаи таҳсил аз ҷониби хонандагон, унсури муҳимтарини 

раванди таълим мебошад» [232]. «Масъалаи арзѐбии комѐбиҳои таълимии 

хонандагонро бо роҳи ташаккули арзѐбии меъѐрии натиҷаҳои аз ҷониби 

хонандагон азхуд шудани барномаҳои таълимии асосӣ ҳал кардан мумкин 

аст» [210, с.4]. 

Ҳамин тариқ, арзѐбӣ ин раванди мушоҳида намудани фаъолияти 

таълимии хонандагон, фаъолияти омӯзгору синф, муассисаи таълимӣ, 

тасвир, ҷамъоварию қайд ва таҳлили ахбор бо мақсади баланд 

бардоштани сифати таълим мебошад. Агар таълим ин омодагӣ ба ҳаѐт 

бошад, пас арзѐбӣ ин  чӣ тавр омодагӣ ба ҳаѐт рафта истодаастро муайян 

менамояд. 

Оид ба мавқеи арзѐбӣ дар раванди таълим дар стандарти синфҳои 

ибтидоӣ чунин оварда шудааст: «Арзѐбӣ ҷузъи таркибии раванди таълим 

ба шумор меравад. Ҳанӯз дар марҳалаи банақшагирӣ роҳу методи арзѐбӣ 

муайян карда мешаванд. Методи арзѐбӣ пас аз муайян кардани натиҷа ѐ 

мақсадҳои таълимии дарс интихоб мегарданд. Пас аз иҷрои фаъолиятҳои 

таълимие, ки барои расидан ба мақсадҳои таълим ба роҳ монда мешаванд, 

арзѐбӣ гузаронида мешавад. Дар ин марҳала арзѐбӣ имконият медиҳад, ки 

сатҳи азхудкунии хонандагон санҷида шавад ва дар ҳолати 

номувофиқатии натиҷаҳои арзѐбӣ ба мақсадҳои гузошташуда, омӯзгор 

роҳу воситаҳои дигари таълимро барои ноил гаштан ба мақсадҳои 

гузошташуда интихоб намояд. Дар асоси натиҷаҳои арзѐбӣ банақшагирии 

раванди минбаъдаи таълим ба роҳ монда мешавад. Яъне вақте омӯзгор 

муайян мекунад, ки хонандагон ин ѐ он малакаро аз худ кардаанд ѐ не 
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(инро танҳо натиҷаи арзѐбӣ таъмин карда метавонад), раванди таълимро 

мутобиқан ба нақша мегирад» [150, с.114-115]. 

Таҳти мафҳуми арзѐбӣ ѐ баҳодиҳӣ мо раванди муқоисаи комѐбиҳои 

имрӯзаи хонандаро бо комѐбиҳои пешинаи ӯ ва раванди таносуби 

натиҷаҳои таълимро бо меъѐрҳое, ки стандартҳои мавҷудаи таълим 

пешниҳод кардаанд, мефаҳмем. Раванди ба вуҷуд овардани меъѐрҳо ва 

шаклҳои арзѐбӣ якҷоя бо хонандагон амалӣ гардонида мешавад ва мо 

онро чун тарзи ташаккули хударзѐбӣ ѐ худбаҳодиҳии хонандагон баррасӣ 

мекунем. 

 Дар асоси принсипҳои мактаби ибтидоӣ мо қоидаҳои зерини корро 

дар низоми арзѐбиро пешниҳод менамоем: бо хонандагон ҳатман баррасӣ 

намудани меъѐрҳои арзѐбии кор; гузариши тадриҷии махсус 

мураттабсохтаи аз низоми арзѐбии бебаҳо ба низоми арзѐбии панҷбалла; 

амалигардонии гузариш аз арзѐбии бебаҳо баллӣ на якбора барои ҳама, 

балки дар рафти марҳилаи гузаштии арзѐбиро истифодаи фаҳмидани 

хонандагон; ҳатман таъкид кардани маҳоратҳои хонандагон, ки сазовори 

таҳсин аст; арзѐбии танҳо кори хонанда, на худи ӯ; муҳокимаи комѐбиҳои 

хонанда танҳо дар вақти сӯҳбати инфиродӣ бо волидайн дар маҷлиси 

умумии падару модарон. 

«Мо метавонем қайд кунем, ки хонандагони синфҳои ибтидоӣ 

маъмулан барои ноил гардидан ба мақсадҳои хурду кӯтоҳмуддат ҷидду 

ҷаҳд мекунанд, бинобар ин арзѐбии доимии низомманд вокуниши 

мусбатро нишон медиҳад» [210, с.17] 

Низоми арзѐбӣ дар асоси принсипҳои зерини барои ҳамаи барномаҳои 

таҳсилоти ибтидоӣ умумӣ ба роҳ монда мешавад:  1.Арзѐбӣ раванди 

доимист, ки ба амалияи таҳсилотӣ ба таври табиӣ ворид гардидааст. 

Вобаста аз марҳилаи таҳсил арзѐбиҳои зерин мавриди истифода қарор 

мегиранд: ташхисӣ (оғозӣ, ҷорӣ); буришӣ (мавзӯӣ, мобайнӣ, марҳилавӣ, 

ҷамъбастӣ). Арзѐбии ташхисӣ қаблан аҳѐн-аҳѐн ва маъмулан берун аз 
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низом истифода мешуд. Акнун ҳан-гоми ба вуҷуд овардани нақшагирии 

мавзӯӣ дар бораи он фикр кардан лозим аст, ки ба хонандагон то ва баъди 

мавзӯи ба охир расида кадом суолҳоро додан мумкин аст; 2.Арзѐбӣ танҳо 

меъѐрӣ буда метавонад. Меъѐрҳои асосии арзѐбӣ натиҷаҳои мунтазира 

мебошанд, ки ба мақсадҳои таҳсил мувофиқат мекунанд; 3.Бо ѐрии баҳо 

танҳо натиҷаҳои фаъолияти хонанда, на сифатҳои шахсии ӯ арзѐбӣ 

мегарданд; 4.Танҳо он чизе арзѐбӣ мегардад, ки ба хонанда таълим дода 

шудааст; 5.Меъѐрҳои арзѐбӣ ва алгоритми гузоштани баҳо пешакӣ ба 

омӯзгорон, хонандагон ва падару модарон маълуманд. Ин  меъѐрҳоро 

онҳо метавонанд якҷоя коркард кунанд; 6.Низоми арзѐбӣ чунон ба роҳ 

монда мешавад, ки хонандагон ба фаъолияти назоратию баҳодиҳӣ ҳамроҳ 

шуда, малакаю одатҳои хударзѐбӣ пайдо мекунанд; 7.Дар муассисаҳои 

таълимӣ мумкин аст, ҷадвали мухталифи арзѐбӣ интихоб карда шавад.  

Дар низоми арзѐбии мактаби ибтидоӣ арзѐбиҳои зерин мавриди 

истифода қарор мегиранд: арзѐбии дохилӣ, ки омӯзгор ѐ мактаб амалӣ 

мегардонад; арзѐбии берунӣ, ки маъмулан дар шакли расмиѐти 

ғайришахсиятӣ (тадқиқоти мониторингӣ, аттестатсияи муассисаҳои 

таълимӣ в.ғ.) гузаронида мешавад ва натиҷаҳои он ба баҳои хонандагоне, 

ки дар ин чорабиниҳо иштирок мекунанд, таъсир намерасонад; 

субъективӣ ѐ коршиносӣ (мушоҳида, худбаҳодиҳӣ, худтаҳлил в.ғ.) расмиѐт 

ва арзѐбиҳои объективизатсияшуда (маъмулан ба таҳсили ҷавобу корҳои 

хаттии хонандагон асос меѐбад), аз ҷумла стандартизатсияшуда (ба 

натиҷаҳои корҳои хаттӣ ѐ тестҳои стандартонида асос меѐбад).  

 На танҳо натиҷаи ба дастовардаи хонанда, балки раванди ба даст 

овардани натиҷаи мазкур низ мавриди арзѐбӣ қарор мегирад. Ғайр аз ин, 

ба он аз ҷониби ҳар як хонанда идрок шудани натиҷаи мазкур, 

хусусиятҳои рушди раванди таълимии ӯ илова мешавад.  

Роҷеъ ба шаклҳои арзѐбӣ олим Г.М.Ахмедова чунин қайд мекунад: 

«Шакли арзѐбӣ гуногун буда метавонад. Интихоби шакли арзѐбиро 
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марҳилаи таҳсил, мақсадҳои умумию махсуси таҳсил, вазифаҳои таълимии 

ҷорӣ, мақсади гирифтани иттилоот муайян мекунанд. Илова мегардад: 

арзѐбии интегралӣ, аз ҷумла портфолио, намоишномаҳо, муаррифиҳо, 

арзѐбии тафриқавии ҷанбаҳои алоҳидаи таълим, худтаҳлил ва хударзѐбии 

хонандагон. Арзѐбии ҷорӣ: ба омӯзгорони мактаби ибтидоӣ тавсия дода 

мешавад, ки методҳои зерини арзѐбиро истифода баранд: мушоҳида, 

ҷадвали комѐбиҳо, арзѐбии раванди интихоб, интихоби ҷавоб ѐ ҷавоби 

кӯтоҳ, ҷавоби кушода, портфолио, худтаҳлил» [36, с. 8]. 

Олимони рус А.О.Полякова ва Ю.О.Сидорова қайд кардаанд: «Солҳои 

охир барои аксари мамлакатҳои ҷаҳон масоили марбут ба сифати 

таҳсилот, рушди низоми арзѐбии сифати таҳсилот ба яке аз афзалиятҳои 

сиѐсати миллӣ дар соҳаи маориф табдил ѐфтаанд. Дар иртибот бо ин нукта 

тағйири афзалиятҳо дар маориф ба вуҷуд омад: самтгирӣ ба муносибати 

босалоҳият, худомӯзии муттасил, азхуд кардани технологияҳои нави 

иттилоотӣ, маҳорати ҳамкорӣ ва кор дар гурӯҳ ва ғайра дар масоили 

таҷдиди мӯҳтаво ва сохтори таҳсилот-инкишофи ба талаботи муосир 

мувофиқи методу воситаҳои арзѐбии комѐбиҳои тааълимии хонандагон 

инъикос ѐфтаанд. Асосҳои муосири илмию методологии раванди таҳсилот, 

ки методҳои арзѐбии комѐбиҳои маърифатии хонандагон ба онҳо такя 

мекунанд, ба омӯзгор барои арзѐбии маҳаллии сифатҳои мухталифи 

хонандагон, ки дар рафти таҳсилот ташаккул ва инкишоф меѐбанд, 

имкониятҳои калон пешниҳод мекунанд. Зарурати арзѐбиро ҳамаи 

иштирокдорони раванди таҳсилот-хонандагон, омӯзгорон, волидайн, худи 

ташкилотҳои таълимӣ қайд мекунанд» [161, с.17-18]. 

Аз тарафи омӯзгор ҳангоми арзѐбӣ намудан бояд ба хонандагон ѐрӣ 

расонида шавад. Хусусиятҳои арзѐбӣ инҳо: мувофиқшаванда, дорои 

воситаҳои гуногун, аз хусуси руҳӣ созгор, фаҳмо, гуногунсохтор буда, 

фарогири навъҳои гуногуни арзѐбӣ: ташхисӣ, ҷамъбастӣ ва 

ташаккулдиҳанда мебошанд. Омӯзгор ва ҳам хонанда мушоҳида карда, ба 



72 

 

тағйир додани раванди таълим ва методи он мусоидат карда 

метавонанд.Муайян намудани дигаргунӣ дар сатҳи тайѐрии салоҳиятҳои 

хонандагон фароянди бонизоми муайян кардани сатҳи мувофиқат омадани 

натиҷаҳои соҳибшуда бо натиҷаҳои банақшагирифташудаи таълим. 

Аслан меъѐрҳои арзѐбӣ ба ин зайланд: арзанда будан, мутобиқат 

кардан, бағараз ва адолат, ҳамгироӣ, шаффофӣ, дастрасӣ, низомнокӣ ва 

хайрхоҳӣ. Принсипҳои асосии арзѐбиро дар алоҳидагӣ дида мебароем: 

Арзанда. Ба арзѐбии натиҷаҳои таълимӣ ва фаъолнокии хонанда аҳамияти 

ҷиддӣ дода мешавад; Мутобиқат. Созгории баррасии дониш, малакаҳову 

маҳоратҳо ва арзишҳову салоҳиятҳо ба ҳадаф ва самараҳои  омӯзиш; 

Бомақсад (воқеӣ) ва мунсифона. Ҷорӣ намудани  гузиниши муайяни 

принсипҳои баҳодиҳӣ. Баҳодиҳӣ нашояд ҳамчун воситаи фишор ба кор 

бурда шавад; Ҳамгироӣ. Қисми таркибии раванди таълимро арзѐбӣ 

ташкил медиҳад; Шафоф. Меъѐр, талабот ва стратегияҳои арзѐбӣ ба 

хонандагон пешниҳод шуда,  хонандагон дар рафти таҳия намудани 

меъѐрҳо ширкат меварзанд; Дастрасӣ. Қолаб, ҳадаф ва раванди арзѐбӣ 

сода буда, барои ҳамаи хонандагон фаҳмо мебошанд; Низоммандӣ. 

Раванди арзѐбӣ ботартиб буда, пайваста ба субут расонида мешаванд; 

Некӯкорӣ. Ба вуҷуд овардани фазои накӯкорӣ байни омӯзгор ва 

хонандагон, ки барои рушди пешрафтҳо кӯмак мекунад. Ба  рушд ва 

ѐрмандии хонандагон раҳсипор мегардад. Мушаххас кардани сатҳи 

мувофиқати натиҷаҳои бадастовардаи дониш бо корҳои таълимии 

банақшагирифта мақсади арзѐбӣ ба ҳисоб меравад. 

Сабабҳои гузаронидани арзѐбӣ инҳо: равона кардани диққати хонанда 

ба мақсади таълим ва нишонаи муваффақият; мувофиқатии раванди 

таълимӣ ба сиѐсати давлат ва инчунин сатҳ ва дараҷаи муассисаи таълимӣ; 

пешниҳод намудани маълумот оид ба сифати кори хонанда, пешниҳод 

намудани сатҳи натиҷаи таълим ба волидон ва аҳли ҷомеа, такмил ѐфтани 

арзѐбӣ ва технологияҳои таълим, таъмини самаранокии барномаҳои 
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таълим мебошад. Фаъолияти бештари омӯзгор ҷиҳати пурра намудани 

роҳҳои пешрафти фардии хонанда, асосан дар самтҳои пешниҳод 

намудани маълумот доир ба такмил ва инкишофи минбаъдаи раванди 

таълим, такмил додани малакаи худбаҳодиҳӣ, дастгирӣ намудан дар 

интихоби минбаъдаи самти таълим, додани имконияти ба худ ва ба 

ҳамдигар баҳо додан, робитаи мутақобила бо хонандагон, раҳнамоии 

хонанда ба омӯзиши ҳадафманд равона карда шавад. 

Намудҳои вазифаҳои арзѐбӣ инҳо: ташхисӣ, ахборӣ, дастурдиҳӣ, 

ҳавасмандгардонӣ ва назоратӣ мебошанд, ки дар алоҳидагӣ дида 

мебароем: Барои муайян кардани сатҳи заминавии дониш, маҳорати 

хонанда, дараҷаи тайѐрии салоҳиятҳо вазифаи ташхисӣ хизмат менамояд; 

Вазифаи ахборӣ барои хонанда ҳамчун воситаи гирифтани ахбор ва ѐ 

маълумот доир ба сифати кори хонанда бо мақсади муайян намудани 

сатҳи дастоварди таълимии хонанда хизмат мекунад; Самтҳои 

такмилталаби натиҷаҳои таълимро вазифаи дастуриҳанда муайян мекунад; 

Вазифаи ҳавасмандагардонӣ ба хонанда имкон медиҳад, ки баҳри соҳиб 

шудан ба натиҷаҳои назаррас кӯшиш ба харҷ диҳад; Вазифаи назоратӣ 

имкон медиҳад, ки  паҳнои миқдорӣ ва сифатии  баҷоории кор  мавриди 

санҷиш қарор гирад.  

Дар аввали қарни ХХI тағйироти сифатӣ дар мундариҷаи таълим ба 

вуҷуд омада буд: таваҷҷӯҳ аз маърифат, қобилият ва малакаи фаннӣ  чун 

ҳадафи омӯзиш ба шаклгирии салоҳиятҳои умумиомӯзиши хонандагон 

сафарбар гардид. Дар натиҷа чунин омил ба тағйирѐбии низоми арзѐбӣ 

мусоидат кард. Дар чунин ҳолат низоми анъанавии арзѐбӣ чунин 

муаммоҳоро ба миѐн меоварад: низоми арзѐбӣ вазифаи назорати берунии 

муваффақияти таълимии хонандагонро иҷро карда, аз тарафи омӯзгор ва 

муассисаи таълимӣ ба роҳ монда мешавад;  имкони васеи ташаккул ѐфтани 

малакаи арзѐбии мустақилонаро надорад, барои фардикунонии таълим 

монеа эҷод мекунад. Барои мушоҳида ва қайди дастовардҳо ва муқоисаи 
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дастовардҳо бо натиҷаи пештараи  ҳар як хонанда омӯзгор мушкилӣ 

мекашад; ахбор ва ѐ маълумоти кифоӣ пешниҳод намекунад. Аз сабаби 

хусусияти расмӣ ва инчунин махфӣ нигоҳ доштани меъѐрҳои арзѐбӣ 

дараҷаи аслии дониши хонандаро муайян ва таҳлил намудан 

имконнопазир буда, муайян намудани самти такмил додан дар оянда, яъне 

бояд чиро бештар омӯхт, ба хонанда чӣ зарур бисѐр мушкил мебошад; 

дорои хусусияти «маҷрӯҳ» намуданро дорад. Аз сабаби он, ки аз омӯзгор 

вобаста будани низоми «арзѐбӣ» он чун восита барои фишори равониву 

сарсонӣ дар хонандагон ва волидайни онҳо истифода бурда мешавад. 

Робитаи мутақобила байни омӯзгору хонанда бо мақсади иҷтимоию 

идоракунӣ истифода карда шуда, бо мақсади ба даст овардани натиҷаҳои 

зарурӣ ба хонанда ѐрӣ намерасонад; дар омӯзгорон одат шудааст ба 

андоза ва намуди кори иҷрошуда баҳо гузоранд, на ба сифати корҳои 

иҷрошуда; бештар диққати асосӣ ба муқоисаи байни хонандагон равона 

шуда, фаъолияту ваҷҳиѐт дар хонандагони сустхон паст карда, 

хонандагони аълохон ба инкишофи минбаъдаи хонандагони сустхон 

монеа эҷод менамоянд.  

Навъҳои арзѐбиро шарҳ медиҳем: Арзѐбии ташхисӣ-бо мақсади 

муайян кардани тарзҳои дастгирии он хонандагоне, таълимгирӣ барояшон 

мушкилӣ эҷод мекунад, таҳқиқ ва мушаххас менамояд; Арзѐбии ҷамъбастӣ-

бо мақсади муайян сохтани дараҷии ташаккулѐбии дониш, малака ва 

маҳорати хонандагон баъди азхудкунии мавзӯъ, боб ѐ дар марҳилаи 

муайян истифода бурда мешавад. Арзѐбии мазкурро бо мақсади 

натиҷабардорӣ аз иҷрои корҳои санҷишии гуногун гузаронида мешавад. 

Он баҳое, ки барои иҷрои корҳои санҷишӣ гузошта шуда буд, барои 

муайян кардани баҳои ҷамъбастӣ асос мегардад. Арзѐбии мазкур баҳоҳои 

ҷорӣ, чорякӣ, нимсола ва солонаро ташкил медиҳад. Мақсади асосии 

арзѐбии ҷамъбастӣ ин тасдиқ намудани дараҷаи азхудкунии дониш, 

ташаккули маҳорат ва малакаи хонанда дар марҳилаи муайян буда, ба 
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талаботи стандарт ҷавобгӯ будани мувофиқати натиҷаҳо. Арзѐбии 

ташаккулдиҳанда-раванди ҳадафманди доимии мушоҳидаи фаъолияти 

таълимии хонандагон буда, арзѐбии мазкур ғайрирасмӣ яъне, бе 

гузоштани баҳо дар асоси меъѐрҳои муайяншуда ба роҳ монда, робитаи 

мутақобила дорад. Мақсади асосии арзѐбии мазкур ин ислоҳ намудани 

фаъолияти омӯзгор ва хонанда буда, ба омӯзгор имкон медиҳад, ки 

дараҷаи омӯзиши маводи таълим дар марҳилаҳои барвақтӣ ташхис карда 

шуда, мутобиқатии раванди таълим таъмин шавад. Инчунин ба 

хонандагон арзѐбии мазкур имкон фароҳам меорад, ки нисбати таълим 

масъулиятро эҳсос намоянд.  

Аслан арзѐбӣ дар таълими босалоҳият барои баланд шудани сифати 

таълим ва дар сатҳи баланд қарор гирифтани маърифати хонандагон ѐрии 

калон мерасонад. Арзѐбӣ имкон фароҳам меорад, ки дастоварди 

хонандагон зери назорати ҷиддӣ гирифта шавад. Бояд гуфт, ки арзѐбии 

таълими босалоҳият аз методҳои баҳодиҳии вуҷуддошта фарқият дорад. 

Дар низоми мазкур омӯзгор имкони бо хонандагон инфиродӣ кор кардан 

дошта, метавонад дар асоси арзѐбӣ малакаи соҳибшудаи хонандаро 

ташхис намояд ва дар давраи аввал ѐрӣ расонида, раванди таълим аз 

тарафи омӯзгор дуруст ба роҳ монда шавад. Дар чунин ҳолат аз тарафи 

хонанда ба таълим масъулият бештар дарк карда мешавад.  Арзѐбӣ дар 

раванди таълими босалоҳият мавқеи назаррасро соҳиб буда, ҷузъи 

таркибии раванди таълимро ташкил  дода, дар марҳалаи банақшагирӣ роҳ 

ва методҳои арзѐбӣ муайян мешаванд. Методи арзѐбӣ баъди муайян 

намудани натиҷаи ниҳоӣ ва ѐ мақсадҳои дарс аз тарафи омӯзгор интихоб 

карда мешавад. Баъди иҷро намудани он фаъолиятҳои таълимие, ки 

расидан ба мақсадҳои гузошташударо дар назар дошта шуда буд, арзѐбӣ 

гузаронда мешавад. Дар чунин марҳала арзѐбӣ имкон фароҳам меовард, ки 

дараҷаи омӯзиши дониши хонандагон санҷида шуда, ҳангоми 

номувофиқатӣ дар натиҷаҳои арзѐбӣ ба мақсадҳои дар пешгузошташуда, 
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роҳ ва воситаҳои гуногуни таълимро барои расидан ба мақсадҳои 

гузошташуда омӯзгор метавонад интихоб намояд. 

       Вобаста ба натиҷаҳои арзѐбӣ ба нақша гирифтани раванди минбаъда 

ба роҳ монда мешавад. Дар ҳолате, ки аз тарафи омӯзгор муайян карда 

мешавад, ки хонандагон малакаҳоро аз худ намудаанд ѐ не, ки инро фақат 

натиҷаи арзѐбӣ таъмин карда метавонад, раванди таълимро мутобиқ ба он 

ба нақша гирифта мешавад. Қадамҳои банақшагирии раванди таълим: 

Қадами аввал, ин муайян намудани салоҳиятҳо аз стандартҳои фаннӣ ѐ ки 

аз раҳнамо барои омӯзгор буда, қадами дуввум ин интихоб намудани 

маводи таълим мебошад. Қадами саввум бошад, ин интихоб намудани роҳ 

ва методҳои таълим буда, қадами чаҳорум ин интихоб ва мутобиқ 

намудани воситаҳои арзѐбӣ мебошад.  

Бо мақсади ба мушкилӣ  дучор нашудани омӯзгорон дар стандартҳо ва 

роҳнамоҳои фаннӣ намунаи нишондиҳандаҳо барои салоҳиятҳо дар 

алоҳидагӣ мавҷуд мебошад. Ба омӯзгорон имкон фароҳам меоварад, ки 

дараҷаи ноил гаштан ба салоҳият ва инчунин азхудкунии малакаҳо арзѐбӣ 

карда шавад. Арзѐбии ташаккулдиҳанда чунин методи баҳодиҳие мебошад, 

ки бо воситаи он аз тарафи омӯзгор ва хонанда раванди таълим таҳлил 

карда шуда, хулосаҳои зарурӣ бароварда мешаванд. Воситаҳои арзѐбии 

мазкур ба омӯзгор имкон фароҳам меоварад, ки раванди таълим мушоҳида 

карда шуда, бо воситаи маслиҳат ва машваратҳо фаъолияти таълимиро 

барои расидан ба мақсадҳои таълим равона намояд. Арзѐбии 

ташаккулдиҳанда ба хонандагон имкон медиҳад, ки дараҷаи 

инкишофѐбиашонро муайян намуда, барои дастрасӣ ба дараҷаи баландтар 

шароити мусоид пешкаш намояд. Арзѐбии мазкур ҷузъи асосии 

банақшагирии дарсро ташкил медиҳад. Бояд омӯзгор дар рафти 

банақшагирии дарс он намуди фаъолиятҳоро  ба назар гирад, ки ҳам худаш 

ва ҳам хонанда имкони назорат намудани раванди таълим таъмин карда 

шавад. Дар асоси чунин принсип роҳ, восита ва методҳои арзѐбӣ пас аз 
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муайян намудани мақсад ва фаъолияти таълим тарҳрезӣ мешавад. Ҳадаф 

дар он, ки дар марҳилаи банақшагирӣ роҳ ва воситаҳои арзѐбӣ муайян 

шуда, дараҷаи эътимод ва самаранокӣ таҳлил карда шаванд. Чунин навъи 

арзѐбӣ ба таҳлил намудани раванди омӯзиш вобаста мебошад. Дар вақти 

арзѐбӣ бояд хонандагон ба саволҳои чӣ гуна ба натиҷаҳои зерин ноил 

гаштанд, чӣ душворӣ пеш омад ва аз кадом сабаб муваффақ шуданд, посух 

диҳанд. Чунин рафтор хонандагонро водор менамояд, ки раванди таълим 

таҳлил карда шуда, ба худ боварӣ ҳосил кунанд. Баъди иҷро намудани ҳар 

як фаъолияти таълим омӯзгор бо воситаҳои арзѐбӣ хонандагонро муваззаф 

вазифадор менамояд, ки раванди иҷрои фаъолият таҳлил карда шуда, 

хулосабарорӣ намуда, фаолияти минбаъда ба таври мушаххас муайян 

карда шавад. Арзѐбии ташаккулдиҳанда ҳамчун асоси дарс мебошад. 

Бештари фаъолиятҳои таълимие, ки ҳангоми дарс иҷро мешаванд, бояд 

дорои хусусияти таҳлилӣ бошанд. Ҳангоми тарҳрезӣ намудани супориши 

амалӣ ва дигар фаъолиятҳои раванди таълим бояд ба хонандагон имкони 

таҳлил намудани раванди омӯзиш фароҳам оварда шавад. Чун пояи асосии 

тайѐрии касбии омӯзгор ба ҳисоб меравад. Бояд омӯзгор соҳиби малака ва 

маҳорати истифода намудани воситаҳои арзѐбӣ бошад. Чунин малака ва 

маҳорат дар донишгоҳ, донишкада, коллеҷ ва ѐ ба ҳангоми худомӯзӣ ҳосил 

мешавад. Бояд омӯзгор тарзҳои банақшагириву ташкил, таҳлил намудани 

воситаҳои арзѐбӣ, пешниҳод намудани тавсияҳо, савол ва масъалаҳо дуруст 

ба роҳ монда тавонад.  

Арзѐбии ташаккулдиҳанда: мустанад ва қобили пазироӣ. Пеш аз оне, 

ки тавсия ва натиҷаҳои арзѐбӣ омӯзгор вазифадор аст, ки то кадом дараҷа 

таъсиррасонии он ба назар гирад. Ин чунин маъно дорад, ки то кадом 

дараҷа тавсияҳо ба хонандагон таъсири манфӣ ѐ мусбӣ расонида мешавад. 

Тавсияҳо, шарҳ ва эзоҳҳо бояд ба фаъолияти таълимии хонандагон равона 

шаванд, на балки ба шахсияти хонанда. Тавсия ва тақризҳо асоснок бояд 

бошанд, то ки барои инкишофи минбаъдаи хонандагон мусоидат намоянд. 
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Барои баланд бардоштани шавқмандӣ ва ваҷҳиѐти хонанда арзѐбӣ нақши 

бузургро мебозад. Зарур аст, ки сараввал ба дастовардҳои хуби 

хонандагон диққати ҷиддӣ дода, баъдан фаъолиятҳои дигар, ислоҳ 

намудани ғалат ва хатогиҳо ва ба монанди инҳо таҳлил ва баррасӣ карда 

шавад. Тавсия дода мешавад, ки омӯзгорон дар вақти муошират таҳлил 

намудани фаъолияти хонанда сараввал то 3-4 ҷиҳатҳои хуби кор баррасӣ 

карда, баъдан роҳ ва методҳои такмил додани кори иҷрошуда пешниҳод 

карда мешаванд. Дар чунин ҳолат хонанда ҳавасмандӣ нисбати омӯзишро 

аз даст намедиҳад. Ҳар як хонанда бояд аз мақсадҳои дарс огаҳӣ дошта 

бошанд, моҳият ва  мақсади таълимиро дарк намуда, нисбати таълим 

масъулият ҳис намоянд. Омӯзгор дар аввали дарс ба хонандагон 

мақсадҳои дарсро баѐн намуда, натиҷаи ниҳоии таълим баррасӣ ва 

муҳокима карда мешавад. Хонанда бояд масъалаи мавриди омӯзиш ва 

таҳлил қарор гирифтаи ҳаррӯзаро донад ва он ба дониш ва малакаҳои 

пешинааш чӣ алоқамандӣ дорад, дарк намояд. Дарки меъѐрҳои арзѐбӣ ба 

хонандагон имкон фароҳам меоварад, ки ҳамаи фаъолиятҳои таълимиро 

ба тартиб оварада, барои ба даст овардани мақсад ва натиҷаҳои муайян 

равона намоянд. Дар вақти баррасӣ намудани меъѐрҳои арзѐбӣ иштирок 

намудани хонандагон ҳатмӣ аст. Арзѐбии мазкур ба рушди минбаъдаи 

хонанда таъсир мерасонад ва чунин тавсияҳо бояд самтҳои рушд ва 

инкишофи минбаъдаи хонандагонро бояд фарогирӣ намояд. Тавсия бояд 

мушаххасу мувофиқ, иҷрошаванда ва саривақтӣ бошад. Онҳо чун дастур 

пешниҳод мешаванд, то ки аз тарафи хонанда самти такмилталаб ба 

пуррагӣ дарк карда шавад. Омӯзгорон бояд дар хонандагон малакаи зери 

назорат гирифтани фаъолияти таълимии худи хонандаро тарбия намоянд. 

Объекти асосии раванди таълим хонанда ба ҳисоб рафта, омӯзгор дар 

чунин самт нақши роҳнаморо дорад. Соҳиби дониш, маърифатноку 

лаѐқатманд шудани хонанда, аз худи ӯ вобастагӣ дошта, ҳангоми таҳлил 

намудани раванди масъалаи таълимӣ бо ҷалб намудани хонанда ба 
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масъалаи мазкур муайян намудан мумкин аст. Бо кадом тарз? Ҳангоми 

иҷрои кори амалӣ кадом намуди восита, роҳ истифода шудааст? Ҳангоми 

иҷрои амали мазкур ба мушкилӣ рӯбарӯ шудааст? Бо кадом роҳ мушкилот 

роҳи ҳалли  худро ѐфт? Саволҳои мазкур хонандагонро вазифадор 

менамояд, ки ба таҳлили раванди таълим машғул гарданд. 

Омӯзгор вазифадор аст, ки дар вақти арзѐбӣ намудан ҳамаи 

дастовардҳои хонандагонро ба назар гирад ва он қадрдонӣ карда шавад. 

Бояд ҳамаи хонандагон ба фаъолиятҳои таълимии худ имкони гирифтани 

тавсияву тақриз ва инчунин таҳлилро соҳиб бошанд. Бояд гуфт, ки ба 

эътибор нагирифтани ҳамаи дастоварди таълимии хонанда ҳавасмандӣ 

дар маърифатҷӯйӣ ва таълимгирии ӯ дар дараҷаи паст қарор мегирад. Бо 

чунин мақсад ба омӯзгорон тавсия дода мешавад, то ҳамаи дастовардҳои 

хонанда қадрдонӣ карда шавад. 

Акнун чанде аз методҳои арзѐбии мазкур пешниҳод мегардад, ки 

омӯзгорон имкон доранд, он методҳоро бо салоҳият ва натиҷаи таълимии 

интихобкардашуда мувофиқ намуда, истифода баранд. 1.Муаррифӣ, 

муҳокима ва баррасии мақсадҳои таълимӣ. Муаррифӣ, муҳокима ва 

баррасии мақсадҳои таълим яке аз ҷузъҳои асосӣ дар раванди таълим ба 

ҳисоб меравад. Ин имкон фароҳам меоварад, то  хонанда ба дарки он 

равад, ки дар раванди таълим чиҳо талаб карда мешавад. Аз тарафи 

омӯзгор мақсади дарсро дар тахтаи синф ва ѐ дар гӯшае бо номи «Мақсади 

дарси имрӯза» навишта мешавад; Мақсадҳои дарс аз ҷониби омӯзгор ба 

хонандагон шинос карда шуда,  пурсида мешавад, ки ноил гардидан ба 

мақсадҳои мазкур чӣ гуна аҳамият дорад? Омӯзгор аз аҳли синф хоҳиш 

менамояд, ки фикрҳояшонро сараввал бо ҳамнишинашон муҳокима 

намуда, баъдан якеи онҳо баѐн намоянд; Дар ин ҳолат омӯзгор метавонад, 

ду се  ақидаро ба тахтаи синфӣ навишта, онҳоро баррасӣ намояд, то ки 

ҳамаи хонандагон нисбати дарси имрӯза шавқу ҳавасе пайдо намоянд. 

Омӯзгор метавонад мисолҳои вобаста ба мавзӯи имрӯза аз ҳаѐти худ ва ѐ 
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аз ҳаѐти дигаре оварда, муайян намояд, ки дар чӣ гуна ҳаѐташ чунин 

намуди малакаҳо ѐрӣ мерасонанд. Ба диққати омӯзгорон расонида 

мешавад, ки барои ба саволҳои додашуда ҷавоб гардонидан ба хонанда 

вақти муайяне дода шавад, бояд кӯшиш кард, ки дар баррасӣ ва 

муҳокимаи масъалаҳои таълимӣ тамоми хонандагон иштироки фаъолона 

дошта бошанд. 2.Робитаи мутақобила. Курси элективӣ истифода 

намудани технологияҳои интерактивӣ, ки барои ҳамкории судманди 

омӯзгор ва хонанда байни ҳамдигар мусоидат мекунад, пешбинӣ 

менамояд. Чунин намуди фаъолияти якҷоя хонандагонро ба 

худтаҳлилкунию худбаҳодиҳӣ ба фаъолияти худ оварда мерасонад: аз 

тарафи хонанда сифати амали худ бо сифати амали дигар хонандагон 

муқоиса карда мешавад, баҳогузорӣ менамояд, баҳри беҳбуди амалаш 

чора андешида, ба қарори мушаххасе меояд. Робитаи мутақобил, ки барои 

хонанда бештар аз тарафи омӯзгор ба роҳ монда мешавад, дар арзѐбии 

ташаккулдиҳанда нақши хонандагон ба дараҷаи баланд арзѐбӣ карда 

мешавад, ки чунин рафтор ҳангоми худбаҳодиҳӣ маълум мешавад. Бояд аз 

тарафи хонанда худбаҳодиҳӣ  омӯхта шавад, то мақсадҳои омӯзишу роҳ ва 

воситаҳои ба даст овардани муваффақият дарк карда шавад. Чунин навъи 

малака дар фаъолияти минбаъдаи хонанда кор меояд. Аз ҳамин лиҳоз, дар 

охири дарсҳо супорише дода мешавад, ки хонандаро ба одаткунӣ ба 

фаъолиятҳои худ тайѐр карда мешавад. Чунин амалро ба намуди харитаи 

баромад ташкил намудан имкон дорад. Харитаи баромад ин шакли 

навиштаҷот, ки дар он хонанда баъди ба охир расидани мавзӯи нав 

фаҳмишҳои худро вобаста ба чунин нишондодҳо: қисми зарурии дарс; як 

суол доир ба мавзӯи имрӯза; дар шакли умумӣ шарҳ додан доир ба маводи 

дарсӣ навишта мешавад. Он ақида ва андешаҳое, ки аз тарафи хонанда 

навишта мешавад,  имкон фароҳам меоварад, ки яке аз шартҳои арзѐбии 

ташаккулдиҳанда, ки иштироки фаъолонаи хонандагон ҳангоми ҷараѐни 

омӯзиши худи хонанда мебошад, дар амал татбиқ карда шавад. 
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        Тартиби гузаронидан бо истифодаи методи мазкур: кори иҷрошудаи 

хонандагон ҷамъ карда шавад; аз тарафи омӯзгор меъѐрҳои арзѐбӣ шарҳ 

дода шавад; сараввал бояд объекти меҳнат, ки аз чанд қисм иборат бошад, 

интихоб карда шавад; иҷро намудани кори амалӣ мутобиқ ба 

нишондиҳандаҳову меъѐрҳо арзѐбӣ карда шавад; аз тарафи омӯзгор 

ҷиҳатҳои манфӣ ва ѐ ғалатҳои содиршудаи кори амалӣ муайян намуда, ба 

дафтари хонанда қайд карда, фаҳмонида шавад. Қайдҳое, ки аз тарафи 

омӯзгор карда мешаванд, ба монанди дастур бояд бошанд, то ки аз 

ҷониби хонанда иҷро шуда, сифати кори амалиаш беҳтар гардад; дар 

марҳилаи мазкур ба сифати дастхат баҳогузорӣ карда намешавад; омӯзгор 

бояд аз хонандагон хоҳиш намояд, ки он тавсияҳоеро, ки дода шуд дар 

амал татбиқ намоянд.  

       Худбаҳодиҳӣ. Он ахбор ва ѐ маълумоте, ки ҳангоми арзѐбии 

ташаккулдиҳанда азхуд карда мешавад, баҳри муҳокимаи пайдарпайи 

хонанда ва омӯзгор дар мавриди андешаву маҳорат, ки аз тарафи хонанда 

дар худ ташаккул додааст ва ѐ надодааст, асос ҳисобида мешавад. Бо 

чунин мақсад ҳангоми таҳияи методии дарс ғайр аз харитаи баромад 

инчунин истифода намудани саволҳо доир ба  тафаккури зотӣ дар 

дараҷаҳои гуногун пешкаш мешавад.   

Саволҳо бо мақсади мулоҳизаронии мундариҷаи маводҳои таълимӣ: 

Аз маводи мазкур Шумо чӣ навгониро донистед? Аҳамияти мавзӯи 

мазкурро дар чӣ мебинед? Дар умум муаммо дар чист? Иттилои мазкур бо 

он иттилое, ки Шумо пеш медонистед, алоқамандиаш дар чист? Ба фикри 

Шумо, инкишофѐбии ҳодиса бо кадом роҳ ба миѐн меояд? Фикру 

андешаҳои Шумо бо таъсири чунин ақида чӣ гуна дигар шуд? Шумо ба 

кадом хулоса омадед? Ба назари Шумо кадом назария асоси мавзӯи 

мазкурро ташкил мекунанд?  Донишҳои гирифтаатонро Шумо дар куҷо 

истифода мебаред? Барои беҳтарии кор чиро илова ва чиро кам намудан 

лозим буд?  
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       Саволҳо бо мақсади дарк намудани раванди иҷрои кор: Зинаҳои 

фаъолияти мазкур аз чанд иборат буд? Кадом навъи фаъолият аз назари 

Шумо беҳтар иҷро намудед ва чӣ таъсир кард? Кадом навъи фаъолият доир 

ба мавзӯи имрӯза ба Шумо мушкилӣ эҷод кард? Ба назари Шумо сабаб дар 

чист? Мақсад аз ҳамкорӣ дар чист? Ҳангоми иҷро намудани кор аз тарафи 

Шумо кадом дигаргуниҳо ворид намуданро мехостед? Кори иҷрошуда 

кадом намуди малака ва маҳоратро рушд мекунад? Дар раванди таълим 

чиро бояд ба эътибор гирифт? Аз чӣ бояд оғоз кард? 

Саволҳо доир ба дарккунӣ ва фаҳмиши худ ҳангоми иҷрои кор:  Шумо 

то кадом вақт аз кор ҳаловат кардед? Чӣ гуна эҳсосот Шуморо фарогир 

буданд? Дар кадом раванди кор бо муаммо вохӯрдед? Чӣ гуна эҳсос 

Шуморо фарогир шуд? Бо мақсади аз байн бурдани муаммои пайдошуда 

чӣ корро анҷом додед? Ба аз байн бурдани муаммо муяссар гардидед? Дар 

чунин вазъият эҳсосоти Шумо чӣ гуна буд? Дар ин ҳолат ба 

ҳамсинфонатон чӣ тавсияҳо медиҳед? Оѐ дар чунин ҳолат пешгирӣ кардан 

мумкин аст? Ҳиссиѐту эҳсосотатон ба коратон чӣ гуна таъсир расониданд? 

Оѐ Шумо эҳсосатонро идора карда тавонистед? Дар кадом зинаҳои кор? Оѐ 

идора намудани эҳсосот омӯхта мешавад? Кадом метод дар чунин маврид 

ба Шумо дасти ѐрӣ расонида метавонад?  

Баъд аз гузаронидани мустаҳкамкунии маводи таълим саволҳо 

пешниҳод карда мешавад. Ба ҷавоби хонандагон гӯш андохта, фикру 

ақидаи дигар хонандагонро доир ба ҳамин масъала пурсида мешавад. Аз 

тарафи омӯзгор саволҳои мазкур ба мақсади дарс нигоҳ карда тағйир дода 

мешавад. Дар рафти гузаронидани фаъолияти худбаҳодиҳӣ ба хонандагон 

1 ѐ 2 савол пешниҳод карда, ҷавобро дар ҳамҷоягӣ бо хонандагон 

муҳокима карда шавад, то ки аз тарафи хонандагон роҳ ва  методҳои ноил 

гардидан ба ҳадаф муайян карда шавад. Ба диққати омӯзгорон расонида 

мешавад, ки бояд аз тарафи хонанда барои таълим гирифтан масъулият ҳис 

карда шавад. Тадқиқотҳо нишон муайян мекунад, ки дар ҳамон маврид аз 
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тарафи хонанда масъулият ҳис карда мешавад, агар ба фаъолияти худаш 

имкони баҳо доданро дошта бошад. Аслан вақте, ки мафҳуми 

«худбаҳодиҳӣ» шунида мешавад, дар назар муаррифӣ намудани кори 

хонандагон меояд, аммо бояд қайд кард, ки худбаҳодиҳӣ дорои чандин 

паҳлу аст. Дар асл ҳамаи воситаҳои худбаҳодиҳӣ дар ҳамаи зинаи дарс 

истифода карда мешаванд, аммо тавсия карда мешавад, ки беҳтар 

мешавад, агар худбаҳодиҳӣ пас аз муаррифӣ, муҳокимаи мақсадҳои 

таълимӣ ва инчунин иҷрои фаъолиятҳои таълимӣ гузаронда шавад. 

Арзѐбии ҷамъбастӣ. Чунин навъи методи арзѐбӣ бо мақсади муайян 

намудани натиҷаҳои таълим ва инчунин дастоварди хонандагон истифода 

шуда, оид ба дараҷаи фаҳмиши мақсади матн, дониш, малака маълумот 

ҷамъоварӣ мешавад, ки он дар дафтари синфӣ, варақаҳои пешрафт, 

шаҳодатномаи хатми муассисаи таълимӣ бо баҳоҳо ҷамъбаст мешавад.   

Дар раҳнамои синфи 4-ум аз фанни санъат ва меҳнат оид ба арзѐбии 

ҷамъбастӣ чунин оварда шудааст: «Арзѐбии ҷамъбастӣ. Вобаста ба 

хусусиятҳои хоси фанни санъат ва меҳнат, ки се тарзи асосии кор (иҷрои 

амал, эҷод, арзѐбӣ)-ро дар бар мегирад, намудҳои назорат ҳам аз рӯйи 

ҳамин се самт ба роҳ монда мешавад. Иҷрои амал: вобаста ба синф (синну 

сол) донистан ва истифода бурда тавонистани воситаҳои санъати тасвирӣ 

ва меҳнат (қалам, мӯқалам, ранг, об, қайчӣ, сӯзан, матоъ ва ғ.); Эҷод: 

вобаста ба синф (синну сол) эҷод карда тавонистани ғояҳои нав ва шарҳ 

дода тавонистани он; Арзѐбӣ: вобаста ба синф (синну сол) шарҳ дода 

тавонистани муносибати худ нисбат ба намудҳои санъат, арзѐбӣ карда 

тавонистани намунаҳои санъат, кори худ ва дигарон» [94, с.26]. 

Мувофиқи мақсад арзѐбии мазкурро тавассути тест, санҷиши кори 

амалию имтиҳони шифоҳӣ, ҷамъбасти марҳилаҳо ва инчунин чорякҳо ба 

роҳ монда мешавад. Метод, роҳ ва воситаҳои чунин навъи арзѐбииро бо 

мақсади тасдиқ намудан, расман шинохтан ва ба қайди зарурӣ гирифтани 

дастоварди таълимии хонанда истифода карда мешаванд. Арзѐбии 
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ҷамъбастӣ бо мақсади муайян намудани натиҷаи таълим нақши муҳимро 

мебозад. Ҳангоми татбиқ намудани арзѐбии ҷамъбастӣ бояд якчанд омилҳо 

аз эътибор дур намонад. Аз ҷумла:      

Асоснок бошад. Асоснокӣ дар арзѐбии ҷамъбастӣ дар он зоҳир 

мегардад, ки он савол, супориш ва меъѐрҳои арзѐбие, ки баҳри санҷиши 

салоҳиятҳои хонандагон истифода карда мешавад, мутобиқи стандартҳои 

зарурӣ таҳия карда шуда бошанд;  

Эътимоднок бошад. Дар раванди таҳия намудан, баҳодиҳию 

дараҷабандӣ кардани савол ва супоришҳои санҷишӣ равшанӣ ва 

мураттабӣ, яъне мантиқан бо ҳам алоқамандӣ доштан ин талаботи 

эътимоднокии арзѐбии ҷамъбастӣ ба шумор меравад. Дар арзѐбии 

ҷамъбастӣ маълумот бояд дақиқӣ, дастрасӣ ва инчунин шафофият дошта 

бошад. Ахбор ва ѐ маълумоти мураттаб, мушаххасу дуруст ва инчунин 

саривақтӣ доир ба саволҳо, супоришҳо ва тартиботи арзѐбӣ ба ҳамаи 

хонандагон, омӯзгорон ва волидайнҳо бояд дастрас бошанд. 

Фарогиру одилона бояд бошад. Мувофиқ ба талаботи стандарт арзѐбӣ 

фарогир ва одилона буда, супоришу тартиби арзѐбӣ набояд, ки гурӯҳ ва ѐ 

шахсеро дар вазъиятҳои ногувор дучор орад. Бояд ҷузъи асосии таҳияи 

барномаи таълимиро ташкил дода, бо натиҷаҳои таълим алоқамандӣ 

дошта бошад. Дар аввал бояд моҳияти фанро савол ва супоришҳои арзѐбӣ 

инъикос намояд. Инчунин арзѐбии мазкур ба ташаккул ѐфтани малакаву 

қобилияти умумӣ бояд мусоидат кунад.  

Дар раҳнамои синфи 4-ум оид ба талабот ба гузаронидани санҷиш 

чунин қайд карда шудааст: «...cанҷиш бо мақсади ташаккул додани 

маҳорату малакаи хонанда гузаронида шавад на барои маҳдуд намудани ӯ; 

cаволҳои тест дар доираи муайян намудани рушди салоҳиятҳо ва 

нишондиҳандаҳо бошад; cупоришҳо танҳо маводи омӯхтаи фанро дар бар 

гиранд; тарзи ифодаи саволҳо ба хонандагон фаҳмо ва дастрас бошад» [96, 

с.27]. 
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Миқдори савол ва супоришҳо мувофиқ бошад. Тартиби гузаронидани 

арзѐбии ҷамъбастӣ ва саволу супоришҳои додашуда бояд ба натиҷаҳои 

дурусту эътимоднок пешкаш намоянд. Арзѐбӣ набояд, ки ба сарбории 

омӯзгорон ва инчунин фаъолиятҳои таълимии хонандагон халалдор 

гардад. Воситаҳо ва методҳои арзѐбӣ бо ҳадафи тасдиқ намудан ва ѐ 

расман шинохтан ва қайдгирии дастоварди хонанда истифода бурда 

мешавад. Арзѐбии ҷамъбастӣ барои муайян намудани натиҷаҳои ниҳоии 

таълим новобаста ба метод ва навъи воситаи арзѐбӣ бисѐр муҳим мебошад.     

       Тартиби дурусти таҳия ва гузарондани арзѐбӣ. Баъди оне, ки 

салоҳиятҳо ва нишондиҳандаҳо муайян карда мешавад, аз тарафи омӯзгор 

воситаҳои арзѐбӣ интихоб карда мешавад. Раванди таҳиякунӣ ва 

гузаронидани чунин навъи арзѐбӣ ба худ хос тартиби муайянро соҳиб аст. 

Бояд дар хотир дошт, ки новобаста аз навъҳои воситаи санҷиш, ба мисоли 

тест, портфолио, кори лоиҳавӣ ва дигарҳо дар вақти таҳия намудан ва 

гузаронидани арзѐбии ҷамъбастӣ истифода бурдан мумкин аст. 

«Тестгузаронӣ ҳамчун методи таҳқиқотӣ, хусусан барои азхудкунии ҷорӣ 

ва бо мақсади муайян намудани дараҷаи аз худ кардани материали 

таълимӣ гузаронида мешавад» [163, с.254]. 

Ҳангоми таҳия намудани тестҳо, савол ва супоришҳои тест омӯзгорон 

бояд иҷрои чунин амалҳоро ба назар гиранд: 1.Омӯзгор бояд  дар аввал 

муайян намояд, ки бо гузаронидани чунин навъи арзѐбӣ чӣ санҷида 

мешавад ва мақсад бояд ба хонандагон фаҳмонида шавад. Омӯзгорон бо 

боварии том, он ҳама савол ва супориши санҷишие, ки тартиб медиҳанд, 

бояд мақсадҳои дарсиву бобҳои таълимӣ ва салоҳиятҳои фаннӣ фарогир 

бошанд. Он ҳама намуди воситаҳои арзѐбӣ, ки бо мақсади санҷиш 

гирифтан интихоб карда мешавад, бояд ҷавобгӯ ба талаботҳои стандарт, 

барномаҳои таълимӣ ва инчунин натиҷаҳои таълим бошанд. 2.Дараҷаҳои 

малакаву салоҳиятро, ки бо воситаи арзѐбии ҷамъбастӣ санҷидан мумкин 

аст, зарур аст пеш аз гузаронидани он муайян шуда, бояд дараҷаи донишу 



86 

 

малакаҳои хонанда санҷида шавад. Бояд дар хотир дошт, ки дараҷаҳои 

дониш, малака ва қобилияти маърифатӣ ба он фаъолияте, ки дар рафти 

таълим хонанда ташаккул ѐфтааст, бояд мутобиқ бошад. Ин чунин маъно 

дорад, ки он савол, супориш ва машқҳои таълимӣ, ки дар сатҳи ба хотир 

нигоҳ доштану фаҳмида, истифода кардан пешкаш шуда бошад, омӯзгор 

наметавонад, ки саволҳои тест бо мақсади санҷишии малакаҳои зинаи 

дигар, ба монанди таҳлилу арзѐбӣ, эҷод тартиб диҳад. Бояд дараҷаҳои 

мураккабӣ дар фаъолиятҳои таълим ба дараҷаҳои мураккабии савол ва 

масъалаи тест мувофиқ бошад. Аммо омӯзгор метавонад қобилиятҳои 

маърифатии дараҷаҳои баландтарро санҷад, чунки дар баъзе ҳолатҳо 

инкишофи фикрии хонанда новобаста ба фаъолияти таълимӣ ташаккул 

ѐбад. 3.Ҳамаи намуди савол ва супоришҳо бояд, ки мутобиқ ба мақсади 

арзѐбии ҷамъбастӣ бошад. Дар ҳолате, ки мақсадҳои раванди таълим 

қобилиятҳои дараҷаи мураккаби фикриро талаб намояд, дар чунин ҳолат 

савол, супоришҳои тестӣ ва машқҳои таълимӣ бояд ҳамон дараҷаи 

қобилият санҷида шавад. Агар мақсад аз гузаронидани арзѐбии ҷамъбастӣ 

санҷидану шинохтан, ба хотир овардан ва ѐ дарки ахборот бошад, дар ин 

ҳолат воситаҳои интихоб бо истифодаи якчанд ҷавобҳо бисѐр мувофиқ 

аст. Чунин воситаи арзѐбӣ имкон фароҳам меоварад, ки мундариҷаи васеи 

таълим мавриди санҷиш қарор гирад. 4.Фаҳмо, мушаххас ва дақиқии 

савол ва супоришҳои тестӣ. Ғайр аз ин, ки саволу супоришҳои тест 

фаҳмову мушаххас бошад, инчунин бояд мӯҳлати иҷро намудани савол ва 

супоришҳои тест ба эътибор гирифт. Дар ҳолате, ки барои санҷишгирӣ 

вақти маҳдуд ҷудо шуда бошад, омӯзгор бояд миқдор ва навъи онҳо 

мутобиқ карда шавад, то хонанда дар мӯҳлати ҷудошуда ба иҷро 

расонанд. 5.Барои таҳия намудани тест ва дигар воситаи арзѐбии мазкур 

аз омӯзгор вақту нерӯи бисѐр ва инчунин такмили доимии воситаҳои 

арзѐбӣ талаб карда мешавад. Барои ҳамин,  ҳама намуди воситаҳои арзѐбӣ 

доимо мавриди таҳлил қарор дода,  такмил дода шавад.  
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       «Барои муайян намудани дараҷаи ба даст овардаи салоҳияти хонанда 

аз фанни санъат ва меҳнат дар давоми сол (дар аввали сол, рейтингҳои 

2,3,4; нимсолаи 1; нимсолаи 2; ҷамъбасти сол) санҷишҳо гузаронида 

мешаванд. Санҷишҳоро дар шаклҳои гуногун гузаронидан мумкин аст: 

шифоҳӣ, тестҳо, хаттӣ ва амалӣ (эҷод ѐ иҷро намудани ягон амал) ва ғ. 

Воситаҳои арзѐбӣ бояд мақсадҳои таълимии банақшагирифташударо 

инъикос кунанд» [96, с.25]. 

       Қоидаҳои асосӣ ҳангоми таҳия намудани тест. Дар рафти тарҳрезӣ 

намудани тест ба навъи супоришҳо диққат додан зарур аст. Новобаста ба 

интихоби навъи саволу супориши тест ба эътибор гирифтани чунин 

қоидаҳо зарур аст. Қоидаҳои асосӣ ҳангоми таҳия намудани тест: бояд 

омӯзгор боварӣ ҳосил намояд, ки савол ва супориши тестӣ он мақсаду 

натиҷаҳои таълимие, ки ҳангоми дарс омӯхтаанд, фарогир бошад; барои 

таҳия намудани супориши тестӣ нишондиҳандаҳое, ки дар стандарти 

фаннӣ оварда шудааст, бояд ба эътибор гирифт; аз истифода намудани он 

қолабҳои супоришҳои тестӣ, ки аз тарафи хонандагон маротибае ҳам 

истифода бурда нашудааст, бояд худдорӣ кард. Аз тарафи омӯзгор бояд бо 

ҳама намуди қолабҳои тестӣ, ки истифода бурда мешавад, бо хонандагон 

шинос намоянд. Омӯзгор метавонад чунин воситаро дар рафти таълим чун 

машқи мустаҳкамкунӣ истифода барад. Ғайр аз ин,  воситаҳои мазкурро бо 

мақсади гузуронидани арзѐбии ташаккулдиҳанда истифода бурда 

метавонад, ки ин имкон медиҳад, то хонандагон бо чунин шакли супориш 

шинос шуда, пешакӣ онро машқ намоянд; пас аз, оне, ки дастур доир ба 

пур намудани тест дода мешавад, аввал бояд бо ҳамроҳии хонандагон 

супориши тестро аз назар гузаронид. Талаботи супоришҳои тестӣ бояд 

муҳокима карда шуда,  инчунин холе, ки дар ҳолати дуруст ба иҷро 

расонидани супоришҳои тестӣ дода мешавад, бояд бо хонандагон мавриди 

муҳокима қарор дода шавад.  
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       Қоидаҳои асосии сохтани тест: савол ва супориши тест бояд фаҳмо, 

дақиқ ва мушаххас бошад. Ҳангоми сохтани тест набояд, ки калимаву 

ибораҳои мураккаб истифода бурда шавад. Бояд омӯзгор боварӣ ҳосил 

кунад, ки супоришҳои тестӣ аз як фикр ва ақидаи пурра фарогир буда, як 

ҷавоби дуруст талаб карда мешавад. Ҳамаи супоришҳои тестӣ бояд пурра 

бошанду аз дигар супоришҳо вобастагӣ надошта набошад;  тести 

сохташуда бояд ҳамаи навъҳои супоришҳои тестӣ: аз ҷумла, интихоби 

озод, мувофиқгузорӣ ва дуруст ѐ нодуруст ва монанди инҳоро фаро гирад, 

чунки имкон медиҳад, то тести таҳиякарда боэътимод гардад;  барои ба 

иҷро расонидани тест бояд дастурҳои мушаххас, дақиқ, пурра ва фаҳмо 

дод; бояд саволу супоришҳо барои инъкос намудани як фикр ва ѐ мавзӯъ 

равон шуда бошад. Савол ва супоришҳои тестӣ бояд бо мақсади муайян 

намудани дараҷаи донистани маълумоти мушаххас ва ѐ аз ӯҳдаи иҷрои 

амали муайян баромада тавонистани хонанда таҳия шаванд; дар ҳолате, 

ки омӯзгор он супориши тестӣ, ки интихоб намудани ҷавоби дуруст талаб 

карда мешавад, таҳия мекунад, бояд боварӣ ҳосил намояд, ки ҷавоби 

нодуруст аз ягон ҷиҳат ба ҷавоби дуруст монанд бошад, ки ин ба хонанда 

имкони фикр намуданро фароҳам меоварад. Он ҷавобҳои нодуруст, ки ба 

мавзӯъ мувофиқ нест, истифода набояд кард; бояд он миқдори савол ва 

супоришҳои тестӣ пешниҳод кард, ки ба мӯҳлати таъишуда мувофиқат 

кунад. Дар бисѐр ҳолатҳо барои иҷрои як савол ва ѐ супоришҳои тестӣ 2 ва 

ѐ 3 дақиқа барои хонда, фаҳмида ва иҷро намудан тавсия карда мешавад. 

       Қоидаҳои асосии гузаронидани тест. Баъди оне, ки марҳалаҳои 

муайяни таълимӣ, яъне боб, зербосилсилаи дарс, ки ба ташаккул ва 

инкишофи марҳилаи санҷидамешуда равона шуда буданд, ба охир 

мерасад, гирифтани тестҳо айни муддаост. Дар ҳоле, ки ба зудӣ баъди 

итмоми марҳилаи таълим саниҷиши тестӣ гузаронидани нашавад, имкони 

самаранокӣ аз байн рафтанаш мумкин аст. Омӯзгор бояд ҳамеша барои 

раҳнамоӣ намудан ва ба таври зарурӣ фаҳмондани супоришҳои тестӣ 
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омода бошад. Гузаронидани санҷиши тестӣ дар фазои орому осудаи 

синфро талаб мекунад, чунки хонандагон бояд ҳангоми иҷро намудани 

тест озодона кор кунанд.  

       Қоидаҳои асосии таҳлил намудани тест: Бояд иҷрои умумии супориши 

тестӣ, масалан осонӣ ва мушкилӣ дар кадом самт таҳлил карда шавад; 

Супоришҳои тестӣ бояд ба таври алоҳидагӣ, яъне миқдори иҷро карда 

тавонистани хонандагон, ҳисоби холҳои хонандагон таҳлил карда шавад. 

Чунин амал имкон фароҳам меоварад, ки  дар супоришҳои тестӣ 

мутобиқиву дурустӣ ва эътимоднокӣ санҷида шавад; Баъди ҳар 

марҳалаҳои гузаронида шудани тест бояд супоришҳои тест таҳлилу такмил 

дода шавад; Бояд омӯзгорон дар хотир гиранд, ки савол ва супоришҳои 

тестие, ки хуб тарҳрезӣ шудаанд, имкони эътимоднокӣ дар арзѐбиро 

таъмин менамояд ва ба самаранокии қарорҳои қабул мешуда,  мусоидат 

менамояд.  Намунаҳои супоришҳои тестӣ оварда мешавад: 

       Интихоб намудани як ҷавоби дуруст. Асосан чунин навъи супориши 

тестӣ бисѐртар истифода карда мешавад. Бо воситаи чунин навъи супориш 

дараҷа ва сатҳҳои гуногунии дониши хонанда санҷида мешавад. Он 

мақсадҳои таълимӣ, ки хоҳиши санҷидан доред, сараввал бояд муайян 

намоед; Ақида, фикр ва  саволҳои асосиро бояд таҳия намуд. Барои 

санҷидан чаҳор ҷавобро тартиб диҳед, ки танҳо якеи он дуруст бошад. 

Ҷавоби нодуруст ба ҷавоби дуруст наздикӣ дошта бошад. 

       Дуруст ѐ нодуруст. Ин навъи супориши тестӣ барои муайян намудани 

дараҷаи дарк намудани мӯҳтавои маълумоти шунида ва ѐ матни хондашуда 

пешниҳод мегардад. Дар чунин навъи супориш ақидаи дуруст ва ѐ нодуруст 

дода мешаванд, ки вазифаи хонандагон муайян кардани он мебошад.Он 

мақсад ва натиҷаҳои ниҳоии таълимро, ки омӯзгор хоҳиши санҷидан 

дорад,  дар аввал бояд муайян намояд; Мақсади таълим ба кадом навъи 

салоҳият ва нишондиҳандаҳои он мувофиқат карданашро муқаррар карда 

шавад; Дараҷаҳои қобилиятҳои маърифатии савол ва супоришҳои тестиро, 
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ки таҳия мешавад, бояд муайян намуд; Оид ба мавзӯи хондашуда чанд 

ақида баѐн карда шавад, ки онҳо дуруст ва инчунин нодуруст бояд бошанд; 

Онҳо бояд таги ҳам навишта шуда, дар пеши онҳо катакча кашида, 

калимаҳои дурусту нодуруст навишта шавад; Аз тарафи хонанда баъди 

мутолиаи матни додашуда дуруст ва ѐ нодурустии ақидаҳо муайян карда 

мешавад. Барои намуна чунин мисол оварда мешавад: 

       Пас аз ба итмом расонидани корҳои дӯзандагӣ асбобҳои зарурӣ дар 

қуттиҳои махсус ҷой дода шавад. □ дуруст; □ нодуруст 

       Баъди рангкунии расми тасвиршуда бо ранги обӣ хушккунӣ зарурият 

надорад. □ дуруст; □ нодуруст 

       Мувофиқгузорӣ. Бо воситаи супоришҳои тестии мавофиқагузорӣ 

хонанда бояд ду қисми як муамморо мувофиқ гузорад. Сараввал бояд он 

мақсад ва натиҷаҳои  ниҳоии таълимиро, ки санҷидан мехоҳад, бояд 

муайян намуда, бо кадом намуди салоҳият ва нишондиҳандаи он 

мувофиқат кардани мақсадҳои таълимӣ муқаррар карда шавад; Он дараҷа 

ва сатҳи қобилиятҳои маърифатӣ, ки савол ва супоришҳои тестӣ таҳия 

карда мешаванд, бояд муайян намуд; Як қисми масъаларо дар сутуни  «А» 

ва қисми дуюмро дар сутуни  «Б» навишта мешавад; Набояд, ки тартиботи 

пайдарҳамии сутунҳо бо ҳам мувофиқат кунанд; Сатри сутуни «А»-ро бо 

рақамҳо ишора намуда, баъди он хати кӯтоҳ кашида шавад; Сатри сутуни 

«Б»-ро тавассути ҳарф ишора карда мешавад; Аз тарафи омӯзгор супориш 

дода мешавад, ки мафҳум ва ибораҳои ҳар ду сутунро бо ҳам мувофиқ 

карда шавад. Аз тарафи хонанда фақат ҳарфҳои мафҳумҳои сутуни «Б» дар 

назди мафҳум ва ѐ ибораи мувофиқ ба сутуни «А» навишта мешавад. 

Намуна: Калимаҳои сутуни «А»-ро бо калимаҳои сутуни «Б» мувофиқ 

гузоред: 

Сутуни А Сутуни Б 

 __1. Дӯзандагӣ;  а) сӯзан, ришта; 
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__2.Бофандагӣ; 

__3.Рассомӣ; 

__4.Аппликатсия. 

б) чангак, сих; 

в) қоғази ранга; 

г)муқалам, ранги обӣ. 

 

       Пурра намудани ҷойи холӣ. Талаботи чунин навъи супориши тестӣ аз 

он иборат аст, ки аз тарафи хонанда бояд, калимаи дуруст ба ҷойҳои холӣ 

гузошта шавад. Сараввал бояд он мақсад ва натиҷаҳои  ниҳоии таълимиро, 

ки санҷидан мехоҳад, бояд муайян намуда, бо кадом намуди салоҳият ва 

нишондиҳандаи он мувофиқат кардани мақсадҳои таълимӣ муқарар карда 

шавад; Он дараҷа ва сатҳи қобилиятҳои маърифатӣ, ки савол ва 

супоришҳои тестӣ таҳия карда мешаванд, бояд муайян намуд; Оиди мавзӯи 

интихобшуда ҷумла ва ѐ ақидае таҳия намуда мешавад. Танҳо як калимаи 

асосӣ ва ѐ калидӣ тоза карда мешавад. Дар ҷойи калимаи тозашуда хат 

кашида мешавад; Хонандагон  вазифадор мешаванд, ки ба ҷойи хати 

кашидашуда калимаи зарурӣ дарѐбанд.  

Намуна: Расмро аввал бо ______одӣ тасвир намуда, сипас бо қалами 

ранга ранг мекунанд; 

Дар раскашӣ барои тасвири хати рост истифодаи ______мумкин нест. 

Меъѐрҳои асосии арзѐбӣ. Меъѐрҳои арзѐбӣ барои ҳамаи фанҳои 

таълимӣ  коркард мегарданд. Меъѐрҳо  ба он ѐрӣ медиҳанд, ки омӯзиш ба 

фаҳмишҳо ва инчунин стандарти асосие, ки аз ҷониби хонандагон аз худ 

шудани онҳо ҳатмист, дар як марказ ҷамъ оварда шаванд, ѐ ба як марказ 

равона гарданд. Баъди омода шудани меъѐрҳо дар вақти зарурӣ ба онҳо 

тағйирот ворид намудан кори осон буда,  ба синнусол ва дараҷаҳои 

гуногунии дониш мутобиқ кардан мумкин мебошад. Дар рафти соли 

хониш ба меъѐри арзѐбӣ тағйирот ворид нашуда, фақат имкони дар 

малакаҳову қобилиятҳои хонандагон, инчунин роҳ, тарз ва воситаи 

таълимдиҳии омӯзгор дигаргунӣ ворид намудан, доранд. Таҳия намудани 

меъѐрҳо дар зинаи аввал мӯҳлати муайянро талаб мекунад. Фақат он вақт 
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чун расму одат мешавад, ки омӯзгор барои  омода намудани маводи аз 

ҷиҳати сифат хуб вақти андак харҷ мекунад. Намунае, ки дар поѐн оварда 

мешавад, ба омӯзгор барои оғоз  бахшидани кор дасти ѐрӣ медиҳад: 

Омӯзгор бояд ба қарор ояд, ки чиро таълим додан мехоҳад. Вазифаи асосӣ 

дар омӯзиш чист?  Бояд меъѐрҳои арзѐбӣ муайян шавад. Натиҷаҳои ниҳоии 

интизоршаванда номбар карда шавад. Ҷадвал омода карда шавад. Дар 

ҷадвали омодашуда мафҳумҳо ва меъѐрҳо дохил карда шавад. Бо 

ҳамроҳии хонандагон меъѐрҳо бояд мавриди муҳокима қарор дода шавад. 

       Бо мақсади муайян намудани дараҷаи омӯзиши хонандагон ҷавоби 

инфиродии хонанда бояд бо меъѐри баҳодиҳӣ муқоиса карда шавад. 

Масалан, омӯзгор хоҳиши баҳо додан ба пешрафти кор дар гурӯҳҳои 

хурдро дошта бошад, зарур аст, ки ба масъалаҳои мазкур аҳамияти ҷиддӣ 

дода шавад: бо мақсади ҳаллу фасли мушкилоти пешомада фикру ақида чӣ 

тавр пешкаш мешаванд; раванди сурат гирифтани муҳокимаву қабул 

намудани қарор; магар хонанда ба ҳамдигар дасти ѐрӣ медиҳанд; ба он 

баҳое, ки хонандагон дар кори гурӯҳӣ сазовор гардиданд, чӣ хел муносибат 

мекунанд; аз тарафи хонандагон худбаҳодиҳӣ ва ба ҳамдигар баҳодиҳии 

самаранокӣ дар кори гурӯҳӣ чӣ тавр ба роҳ монда мешавад. Дар чунин 

вазъият, таҳия намудани меъѐрҳои мазкур дар ҳамҷоягӣ бо хонандагон 

мувофиқ ба мақсад мебошад. Якум чунин намуди амал дар раванди арзѐбӣ 

барои ҳамагон фаҳмо буда, шаффофият мебахшад; дуввум, таҳия намудани 

меъѐрҳо дар якҷоягӣ имкон фароҳам меоварад, ки ба арзѐбӣ муносибати 

мусбӣ ташаккул ѐбад; Саввум, қобилиятҳои арзѐбӣ намудан аз рӯйи меъѐр 

дар инсон то охири умр боқӣ мемонад. Баъди муҳокима намудани 

меъѐрҳои арзѐбӣ натиҷаи он бояд дар ҷойи ба ҳамагон назаррас гузошта 

шавад. Аслан курсҳои элективии пешниҳодшуда намудҳои корҳои 

гурӯҳиро фаро мегирад. Ин навъи  ҳамкорӣ арзѐбиро мушкилтар 

мегардонад. Мисолҳо вобаста ба меъѐрҳои арзѐбии корҳои гурӯҳӣ: 
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       1.Машғулии ҳамаи аъзоѐни гурӯҳ бо кор. Дар гурӯҳ корҳо ба нақша 

гирифта шуда, нақшҳо байни аъзоѐн тақсим карда мешавад. Фақат бо 

чунин рафтор аз лаҳзаҳои нобоб, ки чанде аз нафарон фаъолият мебаранду 

дигарон фақат мушоҳида мекунанд, халосӣ дида мешавад.  Гурӯҳ ҳамон 

вақт сазовори баҳои баланд мегардад, агар аз тарафи ҳамаи аъзоѐни гурӯҳ 

дастаҷамъона ва фаъолонона дар кору муҳокима ширкат варзанд. 

        2.Дар лаҳзаи муаррифӣ намудани натиҷаи ниҳоии корҳои гурӯҳ 

машғул шудани ҳамаи аъзоѐн. Дар баъзе ҳолатҳои мушоҳида намудан 

мумкин аст, ки яке аз нафарони аъзои гурӯҳ нисбати дигарон баромад 

мекунанд. Аммо набояд чунин бошад. Зарур аст, ки аз гурӯҳи корӣ 

намояндаи гуногун бояд баромад намоянд, ки чунин рафтор ба холи гурӯҳ 

таъсири калон мерасонад. 

        3. Ёрӣ расонидан байни ҳамдигар. Дар раванди баромадкунӣ аъзоѐни 

гурӯҳ бояд ба ҳамдигар ѐрӣ расонида, посухро пурра мекунанд. Бояд ҳамаи 

аъзоѐни гурӯҳ эҳсос кунанд, ки аз тарафи дигар аъзоѐн дастгирӣ карда 

мешавад ва онҳоро зарур аст, ки ҳамчун як даста амал кунанд.  

        4.Вақти ҷудошуда. Дар ҳолате, ки аз тарафи аъзоѐни гурӯҳ дар мӯҳлати 

муайян аз ӯҳдаи иҷрои кор баромада тавонанд, ин ба баланд шудани 

нишондиҳандаҳои хол таъсири мусбӣ расонида метавонад.   

        Арзѐбии  портфолио.Талабот дар муносибати босалоҳият бисѐр буда, 

якеи он ин муҳайѐ намудани шароити мусоид ба худбаҳодиҳиву 

худназоратӣ дар хонандагон ба ҳисоб меравад. Барои ташаккул додани 

чунин навъи малакаҳо машғулиятҳои махсус пешниҳод карда шудааст, ки 

барои хонанда омӯзиши технологияи ташкили портфолио имкон дода 

мешавад. Меъѐри арзѐбӣ ба кори иҷронамудаи хонандагон ҳамчун қоида, 

дар ҳамҷоягӣ бо хонандагон муайян кардан мумкин аст, лекин омӯзгор 

метавонад, дигар намудро ҳам пешниҳод намояд. Тавсия карда мешавад, 

ҳамчун сифати меъѐр чунин нуқтаҳо аз назар дур намонад: мавҷуд будани 

фасл ва хулосаи ҳатмӣ; истифода намудани методҳои тадқиқотӣ; хусусияти 
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лоиҳавии методи мазкур; «таассурот ва нуқтаи назари шахсӣ» ба мазмун ва 

мҳӯтаво; сифат дар ороиш; таҳлил намудани судмандии портфолио ба худи 

хонандагон.  

       Вариантҳои асосии арзѐбӣ намудани портфолио: фақат ҷараѐну 

хусусияти кор аз рӯйи намуна баррасӣ мегардад; бо чунин меъѐрҳо фақат 

қисми ҷудогона масалан, фасли ҳатмӣ арзѐбӣ мешаванд; тамоми фаслҳо 

арзѐбӣ карда мешаванд,  дараҷагузории умумӣ ба дониши хонанда ба 

ҳадди миѐнаи арифметикӣ бароварда мешаванд; дигар варианти ниҳоии 

портфолио вобаста ба меъѐри пештаҳияшуда арзѐбӣ карда мешавад; на 

фақат худи портфолио, балки сифати муаррифии вай арзѐбӣ мегардад; худи 

портфолио арзѐбӣ намешавад, балки хонандагон дар дарсҳои ҷамъбастӣ ва 

ѐ назоратӣ бо мақсади муаррифӣ намудан баъзе аз қисмҳои он ҷудо карда 

мешавад.  

       Боис ба қайд аст, ки арзѐбии ташаккулдиҳанда дар раванди таълим 

ҷудонашаванда мебошанд.   Ба кор бурдани  баҳодиҳии ташаккулдиҳанда 

аслу ҷавҳари омӯзиши судманд  аст, он метавонад  василаи нерӯманди 

беҳинасозии омӯзиш гардад. Дар ҳолати дучор омадани омӯзгор бо 

муаммо, арзѐбии ташаккулдиҳанда барои рафъи муаммо ва ислоҳ 

намудани раҳѐфти худ дар таълим кӯмак менамояд. Баҳри оне, ки арзѐбӣ 

ташаккулдиҳанда бошад, дар ҳолати ислоҳ намудани раванди таълим ва 

азхудкунӣ бояд натиҷаҳо истифода шаванд; аз ҳамин лиҳоз, он намуди 

методҳо, ки омӯзгор бо мақсади ислоҳот мегузаронад, асоси ҳамаи 

барномаҳои арзѐбӣ ҳисобида мешавад. Ягона роҳи дарки оне, ки ворид 

намудани тағйирот дар  раҳѐфт ва методи таълимӣ  мавҷуд  ҳастанд ѐ не 

дар мониторинги раванди таълим тавассути мунтазам истифода намудани 

стратегияи арзѐбии ташаккулдиҳанда ҷой дорад. Он омӯзгоре, ки соҳиби 

категорияи тахассусӣ мебошанд, имкон дорад, ки дар синфхонаҳои дорои 

компонентҳои асосии арзѐбии ташаккулдиҳандаро истифода баранд. 
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Монеаҳои арзѐбии ташаккулдиҳанда:  Пиндор дар хусуси он, ки  

хонанда дар мавқеи заифи донишаш «дастгир» гардад; Наомӯхтани 

барномаҳои таълимӣ ва фарқият байни мақсади таълимиву натиҷаи 

ниҳоии интизоршаванда; Бехабар будан аз принсип ва методҳои муосири 

арзѐбӣ ҳангоми қабул намудани қарор оид ба чӣ тавр арзѐбӣ намудан; 

Надонистани фарқияти хударзѐбии хонандагон ва арзѐбии омӯзгорон; 

Интизорӣ будан, ки аз тарафи худи хонанда хударзѐбӣ дарк кардан; 

Боварӣ пайдо кардани он, ки низоми назорат фақат ба арзѐбии ҷамъбастӣ 

равона карда шудааст. 

Ҳамин тариқ, метавон гуфт, ки арзѐбӣ дар раванди таълими 

босалоҳият барои баланд бардоштани сифати таълим ва инчунин 

маърифати хонанда аҳамияти ҷиддӣ дошта, ҷузъи таркибии раванди 

таълимро ташкил  медиҳад. Дар низоми мазкур омӯзгор имкони бо 

хонандагон инфиродӣ фаъолият бурданро дошта, метавонад дар асоси 

арзѐбӣ малакаи соҳибшудаи хонандаро ташхис намуда, раванди таълим аз 

тарафи омӯзгор дуруст ба роҳ монда шавад. Дар чунин ҳолат аз тарафи 

хонанда ҳисси масъулиятнокӣ беш мегардад. 
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Хулосаи боби I 

 

Таҳлили ҳаматарафаи ҷанбаҳои иҷтимоию иқтисодӣ, фарҳангии 

инкишофи ҷомеаи башарӣ собит месозад, ки замони нав боисрор масъалаи 

тағйир додани муносибат ба таълимро тақозо мекунад. Дар шароити 

имруза тағйир додани низоми таҳсилот ва ба талаботи рӯз мутобиқ 

намудани он амри воқеист. Доштани дониш оид ба соҳаҳои гуногуни илм 

барои маълумотнок гаштан кифоя набуда, татбиқи амалии донишҳо, 

истифодаи технологияҳои муосир ва эҷодкорӣ муҳим аст, ки ба баланд 

шудани некуаҳолии мардум ва пешрафти ҷомеа мусоидат намояд. 

Масъалаи тағйир додани муносибат ба таълим махсусан дар шароити 

ҷаҳонишавию ворид шудан ба низоми ягонаи таҳсилот ва талаботҳои 

системаи Балонӣ  аҳамияти махсус касб кард. Комилан табиист, ки чунин 

вазъият танҳо дар ҷумҳурии мо ба миѐн наомадааст, бинобар ин олимони 

сершумори хориҷӣ низ дар бобати зарурати тағйирдиҳӣ  ба низоми 

таҳсилоти кунунӣ вобаста ба шароитҳои иҷтимову иқтисодӣ, фарҳангию 

маърифатӣ фикру ақидаҳои худро баѐн кардаанд. 

Мундариҷа ва фаъолияти таълими анъанавӣ ба гузашта равона карда 

шудааст. Ин маънои онро дорад, ки ба ҳаѐти воқеии инсон он ахборот, 

қоидаҳо ва маълумоте, ки ҳангоми таълим гирифта мешаванд, на он қадар 

алоқаи зич доранд. Бар замми ин намунаву таҷрибаҳо ва фикрҳои 

пешкашшаванда порчаҳои алоҳидаи замонро ифода менамояд. Чунин 

муносибат сабагори он мешавад, дар чаҳорчӯбаи замон мавқеи худ аз 

тарафи хонанда муайян карда намешавад, дар натиҷа мавқеи таълим дар 

дараҷаи паст қарор мегирад. Дар натиҷа дараҷаи ҳавасмандӣ дар 

хонандагон ба таҳсилот паст мешавад. Хонандагон намедонанд, ки 

дониши гирифтаашонро чӣ тавр истифода кунанд. Бештари таҷрибаҳо, 

намунаҳо тасаввурӣ буда, ба хонанда барои таҳлил ва баррасӣ намудани 

масъалаҳо имконияти зарурӣ пешниҳод карда наметавонанд, чунки 
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ҳодисаҳову рафторҳо, қоида ва қонунҳо ба ҳаѐт ва замони муосир  ба 

дараҷаи зарурӣ мувофиқат намекунад. Дар соҳаҳои иттилоотӣ, иҷтимоиву 

технологӣ ворид намудани тағйирот сабаби ба миѐн омадани фарҳанги нав 

буда, он таълиме, ки фақат ба додани дониш равона карда шудааст, 

самарабахшӣ ва ҳадафмандиаш аз байн рафтааст. Ҳоло дар бораи бо 

бӯҳрони амиқ мувозеҳ гардидани таҳсилоте, ки таълимаш танҳо ба дониш 

равона шудааст, сухан рондан мумкин аст. Ин бӯҳрон сабабҳои бисѐр 

дошта, якеи ин тағйир ѐфтани моҳияти дониш ва таҷрибаи ҷомеа вобаста 

буда, ҳоло гирифтани ахбор соҳаи муҳим ва зарури фаъолияти касбии 

инсоният гардида, асоси ҳамаи намудҳои истеҳсолотҳои замонавиро дар 

бар мегирад. Босуръат нав шудани дониш бо тағйиру таҷдиди дастгоҳҳои 

истеҳсолӣ баробар шудааст. Он маълумот ва ахбороти соҳибшудаи 

хонандае, ки то хатм намудани муассисаи таълимӣ кӯҳна мешавад, ҳоло 

имконияти дар барномаи таълимӣ ҷо додан надорад. Таълими «маълумоти 

дақиқ» зарур мебошад, агар дарҳол тағйир додани унсурҳои вай 

ғайриимкон бошад, дар ин ҳолат наметавонем, ки хонандагонро ба ҳаѐти 

мустақилона тайѐр намоем... Дигар сабабе вуҷуд дорад,  ки бо ахборҳои 

зиѐд пур намудани хотираи хонанда дигар зарурият вуҷуд надорад, чун 

воситаҳои бисѐре барои нигоҳ доштани ахбор мавҷуд аст. Бояд ба ҳар як 

хонанда тарзҳои истифода аз чунин маъхаз ва воситаҳои зарурӣ омӯхта 

шаванд. 

 Ҳамин тариқ, гуфтан мумкин аст, ки раванди таълим бо назардошти 

муносибати босалоҳият хусусияти тадқиқотиву ба амалия 

нигаронидашударо мегирад ѐ ба ибораи дигар гӯем, ба объекти омӯзиш 

табдил меѐбад. Бинобар ин, муносибати босалоҳият  муносибате мебошад, 

ки ба татбиқ намудани хусусияти амалӣ равона шуда, раванди таълим ба 

натиҷаҳои амалӣ мувоҷеҳ гардонида мешавад.  
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БОБИ II.РОҲҲОИ ТАШАККУЛИ ҚОБИЛИЯТИ ЭҶОДӢ ДАР 

МАШҒУЛИЯТҲОИ САНЪАТ ВА МЕҲНАТ ДАР СИНФҲОИ 

ИБТИДОӢ 

2.1.Маълумот оид ба эҷодиѐт, қобилияти эҷодӣ, тасаввурот, тахайюлот ва 

иқтидори эҷодӣ 

 

Тибқи стандарти нав барои фанни санъат ва меҳнат дар синфҳои 

ибтидоӣ нишондодҳои методӣ таҳия шудааст, ки аз рӯи он дар ҳар дарс се 

салоҳият арзѐбӣ мегардад ва яке аз онҳо «эҷод» ба ҳисоб меравад. Таҳлили 

сарчашмаҳои адабиѐти илмӣ оид ба мавзӯи мазкур имкон медиҳад ба 

хулоса оем, ки то имрӯз шарҳу тавзеҳ ва таърифи якмаънои мафҳуми 

«эҷод» пешниҳод нашудааст. Муаллифони мухталиф моҳияти эҷодро чӣ аз 

лиҳози сохтор ва чӣ аз нуқтаи назари мӯҳтаво ба таври худ шарҳ медиҳанд. 

Ба сифати мисол баъзе шарҳу таърифҳоро меорем, ки олимони гуногун ба 

мафҳумҳои «эҷод», «эҷодӣ» ва ѐ «эҷодкорӣ» пешниҳод кардаанд. 

Дар «Фарҳанги забони русӣ»-и С.И.Ожегов мафҳуми «эҷодӣ» чун 

«эҷод», ҳамчунин «созанда, мустақилона ягон чизи нав, аслӣ офаранда» 

шарҳ дода шудааст. Мафҳуми «эҷод» бошад, «офариниши арзишҳои 

фарҳангӣ ва моддии аз лиҳози ният нав» шарҳ ѐфтааст [152, с.678]. Дар 

«Фарҳанги тафсирии забони русӣ» мафҳуми «эҷодиѐт» чун «маҷмӯи 

офаридаҳо, сохтаҳои ягон кас» тавзеҳ шудааст [201, с.663].  

Яке аз нуқтаи назарҳои маъруфи мафҳуми «эҷодиѐт» дар кори 

А.Т.Шумилин дучор мегардад: «Илми муосир эҷодиѐтро чун раванди 

офариниши арзишҳои маънавию моддии нав чун сатҳи баланди маърифат» 

муайян мекунад. Эҷодиѐт раванди ҳалли масъала, ҳолати ба ваҷд омадани 

инсон-дурахши иқтидори энергетикии ӯ мебошад, ки як ҷанбаи 

номаълумро ошкор месозад, онро ҷудо мекунад ва ба чизи маълум табдил 

медиҳад» [226, с.46]. Тибқи ақидаи Л.С.Виготский «Эҷодиѐт танҳо насиби 

доҳиѐне, ки асарҳои бузурги адабӣ таълиф кардаанд, нест. Дар ҳамаи он 
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ҷойҳое, ки инсон тахайюл мекунад, комбинатсия мекунад, ягон чизи нав 

меофарад, эҷодиѐт вуҷуд дорад» [66, с.9].  

К.Б.Саржанова дар рисолаи номзадии худ таҳти унвони «Асосҳои  

педагогии ташаккули қобилияти эҷодии хонандагон дар синфҳои ибтидоӣ 

бо воситаи санъати тасвирӣ» гуфтааст: «Эҷодиѐт чун зуҳури зеҳн, 

фаъолияти зеҳнӣ баррасӣ мегардад. Барои ҳалли масъалаи рушди 

қобилиятҳои эҷодӣ фаҳмиши муайяни сохтори зеҳн, моҳияти эҷодиѐт ва 

ҷои қобилиятҳое, ки имкон медиҳанд инсон ба фаъолияти эҷодӣ машғул 

шавад, дар кори эҷодӣ зарур аст» [178, с.10]. Эҷодиѐт, гуфта буд Н.Бердяев, 

сиришти доҳиѐнаи инсонро баѐн мекунад, ҳар симои доҳӣ аст, ба ҳам 

пайвастшавии даҳо ва истеъдод нобиғаро ба вуҷуд меорад: «Муҳаббати 

мард ба зан, модар ба хонанда доҳиѐна буда метавонад, ғамхорӣ дар ҳаққи 

наздикон доҳиѐна буда метавонад, фаросати ботинии инсон, ки дар ягон 

намуди маҳсулот таҷассум намеѐбад, доҳиѐна буда метавонад, таҳайюру 

азоб дар бобати масъалаи маънои ҳаѐт ва ҷустуҷӯи ҳақиқати ҳаѐт доҳиѐна 

буда метавонад. Ба валӣ мумкин аст  дар худэҷодӣ, дар мубаддал сохтани 

худ ба махлуқи ориф, даҳо хос бошад, ҳарчанд ӯ ягон маҳсулотро 

намеофарад» [47, с.20]. Ба ақидаи В.В.Розанов: «Дар инсон мабдаи эҷодиро 

на пешрафти тамаддун, балки худи табиат ҷойгир кардааст ва маҳз ҳамин 

мабдаъ ба инсонияти мо мувофиқат дорад. Вақте ки инсон ба эҷодиѐт 

шурӯъ мекунад, ӯ дар худ инсонро ошкор месозад: вақте ки эҷодро шурӯъ 

менамоӣ, пеш аз ҳама худро эҷод кардан, олами беруниро эҷод кардан, 

онро тибқи қонунҳои инсонӣ дигаргун сохтан лозим аст» [168, с.43]. 

Илме, ки эҷодиѐту мӯҳтавои онро меомӯзад, эвристика аст. Дар он 

намудҳои мухталифи эҷодиѐт-истеҳсолию техникӣ, ихтироӣ, илмӣ, ҳуқуқӣ, 

сиѐсӣ, иҷтимоӣ, ташкилӣ, соҳибкорӣ, фалсафӣ, фарҳангӣ, педагогӣ, бадеӣ, 

асотирӣ, мазҳабӣ, мушкӣ, маишии ҳаррӯза, варзишӣ, бозигарӣ тавсиф 

мешавад. Хулоса, намудҳои мазкури эҷодиѐт ба намудҳои фаъолияти 

амалию маънавии инсон мувофиқат мекунанд. 
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Муҳаққиқи дар олами илм маъруфи омили эҷодии инсон ва хориқаи 

зиѐият В.В.Тепикин чунин намудҳои эҷодро ба ҳайси намудҳои мустақил 

ҷудо кардааст: «...бадеӣ, илмӣ, техникӣ, варзишию дидактикӣ, ҳамчунин 

эҷодиѐти ҳарбию тактикӣ» [197, с.78]. 

Хусусиятҳои хоси эҷодиѐти ихтироъкориро бори нахуст дурусту саҳеҳ 

С.Л.Рубинштейн қайд кардааст: «Вижагии ихтироот, ки онро аз дигар 

шаклҳои фаъолияти эҷодии зеҳнӣ тафриқа медиҳад, дар он аст, ки он бояд 

чиз, предмети воқеӣ, механизм ѐ методеро офарад, ки масъалаи муайянро 

ҳал мекунад [171, с.123]. Мувофиқи принсипҳое, ки С.Л.Рубинштейн тавсиф 

кардааст, фаъолияти инсон на танҳо боиси тағйир ѐфтани олами атроф 

мегардад, дар ин раванд худи инсон низ тағйир меѐбад. Ба ақидаи 

Б.Г.Ананев: «Эҷодиѐт-раванди объективикунонии олами ботинии инсон 

аст. Ифодаи эҷодӣ ифодаи кори ҳамгирои ҳамаи шаклҳои ҳаѐти инсон, 

зуҳури фардияти он аст» [30, с.78]. Эҷодиѐт - фаъолияте, ки чизи сифатан 

нав ва фарқкунандаи беназир, оригиналӣ, нодирро ба вуҷуд меоварад. 

Эҷодиѐт ба инсон хос аст [172, с.18].  

Метавон гуфт, ки эҷодиѐт он чизест, ки дар он инсон озодии худ, 

робитаашро бо олам ва бо моҳияти умқии худ амалӣ гардонида метавонад. 

Оид ба фаъолияти эҷодӣ М.А.Дадобоева чунин ибрози ақида 

намудааст: «Фаъолияти эҷодӣ гуфта, мо чунин фаъолияти инсонро 

меномем, ки ягон чизи нав меофарад. Фарқ надорад, ки офаридаи 

фаъолияти эҷодӣ ягон чизи олами беруна аст ѐ маҳсули ақл ѐ ҳис, ки он 

танҳо дар худи инсон зиндагӣ мекунаду зоҳир мегардад» [81, с.4]. Алҳол, 

аксаран корфармоѐни муосир дар ҷустуҷӯи «шахсиятҳои эҷодкор» 

мебошанд ва бисѐр вақт намедонанд, ки киҳоро «шахсиятҳои эҷодкор» 

номидан мумкин аст. Мафҳуми «созанда» ва «созандагӣ», ки тарҷумаи 

истилоҳи байналхалқии «креативность» мебошад, на ҳамеша аз ҷониби 

онҳое, ки эҷодиѐт барояшон ҳадафи завқу шавқ гардидааст, дуруст идрок 

мегардад. Истилоҳи  «креативность» аз вожаи лотинии «create» сохта 
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шудааст, ки маънояш «офаридаи бевосита» ѐ «офаридаи мустақим» 

мебошад. Истилоҳи «эҷодиѐт» бошад, раванди фаъолиятро ифода мекунад. 

Бинобар ин на танҳо фарқ карда тавонистани ин мафҳумҳо, балки дақиқ 

фаҳмидани моҳияти онҳо муҳим аст. Ҳангоми ҷавоб додан ба суоли 

«Эҷодиѐт чист? » баррасии намудҳои асосии ин мафҳум хеле муҳим аст. 

Оид ба масъалаи эҷодкорӣ М.А.Дадобоева чунин қайд мекунад: 

«Эҷодкорӣ диди нав, ҳалли нав, муносибати навро тақозо мекунад. Ба 

ибораи дигар, омодагӣ ба даст кашидан аз схемаҳои маъмулӣ, рафтори 

қолабӣ ѐ стереотипҳои рафтор, идрок ва тафаккури маъмулӣ – омодагӣ ба 

худтағйирдиҳӣ зарур аст. Эҷодкорӣ ин ворид сохтани ягон чизи нав ба 

олам аст; татбиқи ин нотакрорӣ, асолат моҳияти эҷодкориро ташкил 

мекунад» [81, с.4]. 

Таҷриба нишон медиҳад, ки истифодаи технологияҳои анъанавӣ дар 

таълиму таҳсил на ҳамеша натиҷаҳои олӣ медиҳад. Дар муассисаҳои 

таҳсилоти миѐнаи умумӣ сифати дониши хонандагонро умуман, аз ҷумла 

дониши онҳоро аз фанни санъат ва меҳнат, ҳамчунин дар бобати 

ташаккули заминаҳо барои инкишофи қобилиятҳои эҷодӣ баланд 

бардоштан зарур аст. Дар иртибот бо гуфтаи боло мо он нуктаро дарк 

кардаем, ки раванди омӯзиши фанни санъат ва меҳнатро бо назардошти 

муносибати босалоҳият чӣ тавр ба роҳ монем. 

Ҳамин тариқ, дар раванди татқиқи масъалаи ташаккули қобилиятҳои 

эҷодӣ дар дарсҳои санъат ва меҳнат дар синфҳои ибтидоӣ бо муносибати 

босалоҳият додаҳое ба даст омадаанд, ки оид ба фаъолгардии мароқи 

маърифатии хонандагони синфҳои ибтидоӣ шаҳодат медиҳанд. Ҳамчунин 

онҳо собит месозанд, ки фаъолгардии мазкур хонандагонро ба иҷрои 

амалҳои мантиқӣ-муқоиса, баррасӣ ва ҷустуҷӯ одат мекунонад, ки он дар 

ниҳояти кор ба ташаккули қобилиятҳои эҷодии хонандагони синфҳои 

ибтидоӣ мусоидат мекунад. 
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Эҷодиѐт раванди фаъолияти инсон аст, ки натиҷаи он офариниши 

арзишҳои моддию маънавии сифатан нав мебошад ва ин арзишҳо бо 

аслият, нодирӣ ва нотакрорӣ фарқ мекунанд. Эҷодиѐт дар давраи хеле 

қадим ба вуҷуд омадааст. Аз ҳамон давра байни эҷодиѐт ва инкишофи 

ҷамъият робитаи ногусастанӣ мавҷуд аст. Дар раванди эҷодӣ тахайюлоту 

маҳорат иштирок мекунанд. Маҳоратро инсон дар раванди андӯхтани 

дониш ва татбиқи он дар амалия ба ҳаѐт ба даст меорад. Эҷод вазъу ҳолати 

фаъол ва зуҳури озодии инсон, натиҷаи фаъолияти созанда, неъматест ба 

инсон аз ғайб дода шудааст. Барои офаридан, ба вуҷуд овардани зебоӣ, ба 

одамон ато намудани муҳаббат, ба атрофиѐн некӣ кардан ҳатман одами 

бузургу боистеъдод будан шарт нест. Имрӯз иштиғол бо эҷодиѐт ба ҳамаи 

одамон дастрас аст, дар намудҳои мухталифи санъат мавҷуданд, ки ҳар кас 

метавонад ба худаш мақбул шуғлро интихоб кунад. Дар раванди эҷодиѐт 

инсон дар осори санъат рӯҳияю эҳсос, тасаввуроти худро дар бораи ҳаѐт 

инъикос мекунад. Эҳтимол, бинобар ин арзиши маърифатии онҳо хеле зиѐд 

аст. Ҳангоми ҳафриѐти бостоншиносӣ олимон ашѐи гуногун, асбоби 

рӯзгорро дарѐфт мекунанд. Аз рӯи онҳо давраи таърихӣ, муносибатҳо дар 

ҷамъияти замони гузашта, шароити иҷтимоию табиӣ, имкониятҳои 

техникӣ, вазъи моддӣ, анъанаю боварҳои мардуми ҳамон давраи таърихӣ 

муайян карда мешаванд. Намудҳои эҷодиѐт ба мо дар бораи тарзи 

зиндагии мардум, шуғли онҳо, муносибаташон ба муҳити зист, шавқу завқи 

онҳо иттилоъ медиҳанд. Хусусиятҳои бадеии асар ҳам санъати амалӣ дар 

инсон ҳисси эҳтиромро ба фарҳангу дастовардҳои миллат тарбия 

мекунанд.  

Эҷодиѐти ороишию амалӣ. Эҷодиѐти амалӣ намудҳои зиѐд дорад. 

Вобаста аз тарзи тайѐр кардани ин ѐ он ашѐ ва маводи мавриди истифода 

намудҳои зерини техникии ҳунарҳои дастиро ҷудо мекунанд: марбутан бо 

истифодаи қоғаз: айрис фолдинг ѐ қоғазпластика, квиллинг, оригами, папе-

маше, скарбукинг, нақшкӯбӣ, ѐнбарорӣ; техникаи бофтан: ганутел, 
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мӯҳрабофӣ, макраме, тӯрбофӣ, тугунбофӣ; нақшу нигор; намудҳои нақшу 

нигор: батик-расмкашӣ дар матоъ; витраж-нақшу нигор дар рӯи шиша; 

мӯҳри штампӣ ва бо ѐрии исфанҷ, расмкашӣ бо кафи даст ва изи барг; 

нақшу нигор-такрор ва табдили унсурҳои нақш; сохтани расм ва тасвир: 

пуф кардани ранг тавассути найча, гилоширонӣ-бо роҳи сӯзонидан 

кашидани нақш дар матоъ; кошинкорӣ-сохтани тасвир бо ресмон дар сатҳи 

сахт; техникаи гулдӯзӣ дар матоъ: салиб ва салиби булғорӣ, гулдӯзии росту 

уреб, гобелен, зардӯзӣ, гулдӯзии чимм, ришеле, тӯрдӯзӣ ва ғайра; дӯхтан 

дар матоъ: пэчворк, квилтинг, квилт ѐ қуроқдӯзӣ, артишок, канзашӣ ва 

ғайра; техникаи бофтан: бо сихи ҷуроббофӣ (одии аврупоӣ); бо чинчини 

тунисӣ; жаккардӣ, гипюрӣ ва ғайра; намудҳои эҷодиѐт, ки бо коркарди чӯб 

иртибот доранд: сӯзонидан, кандакорӣ ва ғайра. 

Санъати халқӣ дар инсон барои фикрронӣ, сайри хаѐлот, мусиқидонӣ, 

шоирӣ, фаҳмиши чуқури дунѐи зебоӣ роҳ мекушояд. Кашидадӯзии бадеии 

халқӣ бошад-яке аз намуди маданияти ҳунари халқӣ ба ҳисоб меравад. 

Кашидадӯзӣ, гулдӯзӣ, намуди санъати ороишию амалии халқист, ки дастӣ 

(бо сӯзан ва гоҳо бо чангаки махсус) ѐ ба воситаи мошинаи махсуси гулдӯзӣ 

дар рӯи матоъҳои гуногун, пӯст, намад ва ғайраҳо бо ресмонҳои пахтагӣ, 

абрешимӣ, пахшӣ, нахҳои зарҳалию нуқрагин, инчунин бо сангҳои 

қиматбаҳо, пулакчаҳои рахшон, марворид, марҷон, танга ва ғайраҳо (дар 

матоъҳои дурушт) иҷро карда мешавад [83, с.3-4.]. Гулдӯзӣ-як намуди 

ҳунари халқист, ки дастӣ бо сӯзан ѐ чангаки махсус ва ѐ ба воситаи мошини 

махсуси гулдӯзӣ дар рӯйи матоъҳои гуногун, пӯст ва ғайра бо риштаҳои 

пахтагӣ, абрешимӣ, пашмӣ, нахҳои зарҳалию нуқрагӣ, инчунин бо марҷону 

сангҳои қиматбаҳо, пулакчаҳои рахшон, марворид, танга ва ғайра ба иҷро 

мерасад. Дар матоъҳои дурушт низ гул дӯхта мешавад [172, с.8]. 

Батик аз калимаи индонезӣ гирифта шуда, (batik) маънояш «қатраи 

ширеш» аст ва ин маъно технологияро хеле дақиқ тасвир мекунад. Ватани 

батик ҷазираи Индонезия Ява ба шумор меравад. Санъати батик дар асри 
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ХIV ба авҷи аълои худ расид, ки замони кашфи «чантинга» зарфи 

хурдакаки мисин бо нӯги каҷ, бо дастаки чӯбӣ ѐ бамбукӣ шинонида шуда 

буд, ки аз бинии он муми гарм мерехт [194, с.15]. Мӯҳрадӯзӣ ҳунари қадима 

мебошад. Мӯҳра ҳамчун масолеҳ ба таъсири вақт тобовар аст. Ватани 

мӯҳра Мисри Қадим ҳисоб мешавад. Дар он ҷо аз шиша марҷонаҳо 

месохтанд. Бо мурури замон таври коркарди шиша тараққӣ ѐфта, 

марҷонаҳо зеботар мегарданд [213, с.6]. 

Гаҷкорӣ ҳамчун яке аз ҳунарҳои қадимӣ ва шохаи санъати ороишӣ-

амалӣ бо ҷаззобият ва хусусияти ба худ хос то замони мо омада расидааст.  

Гаҷкорӣ навъи маъмули санъати ороишиву амалист, ки дар пардози 

интерйеру экстерери бино истифода мешавад [7, с.10]. 

Коркарди қоғаз бо методи санъати квиллинг бо технологияи 

шавқовару рангорангаш ва мушкилиҳои иҷрои сохтани маснуот, ҳам ба 

хонандагон ва ҳам ба калонсолон хеле дилкаш ва диққатҷалбкунанда аст. 

Ҳангоми кор бо қоғаз бо методҳои квиллинг дар рӯҳияи хонандагон 

хусусиятҳои меҳнатдӯстӣ, пуртоқатӣ, зебопарастӣ, эҳтиѐткорӣ, сарфакорӣ, 

фикрронӣ ва эҷодкорӣ нисбатан зиѐд тарбия карда мешавад [120, с.4]. 

Чӣ тавре ки мебинем, намудҳои хеле зиѐд ва гуногуни техникии 

санъати ороишию амалӣ мавҷуданд, ки дар боло мо баъзеи онҳоро зикр 

намудем. Дар асарҳои санъат, ки халқ офаридааст, чизҳои аз ҳама муҳим ва 

асосӣ интихоб ва бо эҳтиѐт нигоҳ дошта шудааст, дар ин ҷо чизи зиѐдие 

мушоҳида намешавад. Маводҳои эҷодиѐти халқ хусусиятҳои барҷастии 

ифоданокӣ доранд. Санъати мазкур содагию завқи солимро таҷассум 

менамояд. Бинобар ин он ба одамон фаҳмо, маҳбуб ва дастрас гардидааст. 

Аз қадимулайѐм одамон кӯшиш ба харҷ медоданд, ки манзилашонро бо 

маводҳои санъати тасвирии халқ оро диҳанд. 

Эҷодиѐти марбут ба техника. Фаъолияти меҳнатии инсон мунтазам 

такмил меѐад, хусусияти эҷодӣ касб мекунад. Аксар одамон дар таълифоту 

ихтирооташон сатҳҳои баландро фатҳ мекунанд. Олими шинохтаи тоҷик 
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А.А.Азизов оид ба мафҳуми эҷодиѐти техникӣ чунин ибрози ақида 

кардааст: «Эҷодиѐти техникӣ шакли самарабахши фаъолнокӣ ба 

мустақилияти инсон аст. Кашфиѐти илмӣ, ихтироот, ба вуҷуд овардани 

асарҳои нави мусиқию бадеӣ, ҳалли масъалаҳои нав дар меҳнати пизишк, 

омӯзгор, рассом, муҳандис ва дигарон натиҷаҳои он ба шумор мераванд» 

[8, с.182]. 

Эҷодиѐти техникӣ бо намудҳои дигари эҷодиѐт, аз ҷумла, илмӣ, бадеӣ 

ва ғ. иртиботи мутақобила дорад. Ба ҳамзамонони мо имкониятҳои хеле 

калон ва ҳамаи шароитҳо барои машғул шудан бо кори дӯстдоштаашон 

фароҳам оварда шудааст. Аз ҷумла шумораи зиѐди маҳфилҳо, ташкилотҳо, 

қасрҳои махсус ва ҷамъиятҳои илмӣ амал мекунанд.  

Ҳамин тариқ, эҷодиѐти техникӣ фаъолиятест, ки вазифаи асосии он дар 

офариниши чунин ҳалҳои техникӣ зуҳур меѐбад, ки онҳо на танҳо дар 

мамлакати худ, балки берун аз ҳудуди он низ навоварӣ ва аҳамияти ҷиддӣ 

доранд. Ба ибораи дигар, онро ихтироъкорӣ меноманд, ки ба мафҳуми 

эҷодиѐти техникӣ муодил аст.  

Эҷодиѐт намуди фаъолияти инсон бо роҳи ба вуҷуд овардани чизи нав 

ва ғайриодӣ мебошад. Эҷодиѐт ба олами муосир ғояҳои нав меорад, ки 

шахсиятҳои эҷодкор онҳоро татбиқ намуда, ба олам бисѐр чизҳои 

номаълумро ато менамоянд. Бе шубҳа инкишофи инсоният дар эҷодиѐт 

инъикос меѐбад. Талаботи инсони муосир ба чизи наву асил беш аз пеш 

меафзояд. Ҷавонон мехоҳанд дар ҳамаи корҳо пешсаф бошанд. Бинобар 

ин, масъалаи корҳои эҷодию муаллифӣ алҳол муҳиммияти махсус касб 

кардааст. Намудҳои муосири эҷодиѐт то дараҷае гуногуншакланд, ки 

барои шиносоӣ бо он як рӯзу ду рӯз кофӣ нест. Намудҳои асосии эҷодиѐтро 

мавриди баррасӣ қарор медиҳем: объективӣ ва субъективӣ, касбӣ, иҷтимоӣ, 

илмӣ, техникӣ ва бадеӣ. 

Эҷодиѐти объективӣ (айнӣ) ва субъективиро (зеҳнӣ) фарқ кардан лозим 

аст. Эҷодиѐти объективӣ ин офаридани ягон маҳсули (расм, асар, мошин, 
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асбоб ва ғ.) сифатан нав, дорои аҳамияти ҷамъиятӣ мебошад. Эҷодиѐти 

субъективӣ бошад ин натиҷа ва раванди азхудкунии тарзи амалӣ барои 

ҳамин субъекти нав (нав барои ӯ, вале аз ҷиҳати объективӣ ба дигарон 

аллакай маълум ва кӯҳна), методҳои ҳалли масъала мебошад [81, с.4]. 

Эҷодиѐти касбӣ характери хеле субъективӣ дорад, дар маҳсулоти он 

вижагиҳои олами дохилии муаллиф ѐ офаридгорон ифодаи худро меѐбанд. 

Эҷодиѐти касбӣ зодаи шароити иҷтимоӣ ва иҷтимоию фарҳангӣ мебошад. 

Аз як тараф, арзишҳои иҷтимоию фарҳангии ҷамъият ва микромуҳит 

тавҷеҳоти арзишии офаридагорро муайян мекунанд, аз тарафи дигар – 

маҳсули фаъолияти ӯ ба идроку шуури оммавӣ таъсир мерасонад ва 

тавҷеҳоти мавҷударо инкишоф медиҳад [81, с.5]. 

Эҷодиѐти иҷтимоӣ. Таҳти мафҳуми эҷодиѐти иҷтимоӣ фаъолияте 

фаҳмида мешавад, ки ба бавуҷудории самти нав дар соҳаҳои маънавию 

фарҳангии ҷомеашиносӣ нигаронида шудааст. Насли ҷавон фарҳангу 

маишати насли гузаштаро меомӯзад, муносибатҳои байнишахсиятиро 

инкишоф медиҳад ва бо ин роҳ арзишҳои нави фарҳангӣ ва сохтори 

муносибатҳои иҷтимоиро дар ҷамъият ташаккул медиҳад. 

Намудҳои эҷодиѐти илмӣ. Илм ба туфайли ҷидду ҷаҳди олимон ба 

ихтирооти нав ҳеҷ гоҳ дар як ҷой қарор намегиранд ва ҳамеша ба пеш 

ҳаракат мекунад. Эҷодиѐти илмӣ маҳз дар ҳамин нукта зоҳир мегардад. 

Сохтмони техникаи нав, сода кардани механизми кор, автоматонӣ ба 

туфайли муносиати эҷодкоронаи касбии мутахассисони соҳаҳои мазкур 

ҳамчунин ҷаҳишҳои пешрафти илмӣ ба ҳисоб мераванд. 

Намудҳои техникии эҷодиѐт. Беҳтар намудани сифати маҳсулоти 

истеҳсолшаванда, шароити меҳнати муосир бе шубҳа хизмати ходимони 

эҷодӣ дар соҳаи техникӣ ба шумор меравад. Такмили техникаи мавҷуда ва 

баровардани техникаи нав ба аҳли ҷомеа манфиатҳои зиѐд меорад. Ҳамаи 

ин саҳми бебаҳои мутахассисони техникӣ мебошад, ки ба соҳаи мазкур 

навгониҳо ворид месозанд. 
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Намудҳои эҷодиѐти бадеӣ. Низоми эҷодиѐти бадеӣ дар давраи тӯлонӣ 

ташаккул ѐфтааст. Ба туфайли меҳнати рассомони эҷодкору боистеъдод, 

нависандагону шоирони мумтоз ва бисѐр дигарон гуногунрангии 

объектҳои меъморӣ, асарҳои адабӣ, рассомӣ, мусиқӣ ба инсони муосир 

завқу нишот мебахшад. 

Ҳамин тариқ, гуногуншаклии беохири асарҳои шахсиятҳои эҷодӣ, ба 

вуҷуд омадани ғояҳои асил ва ҷараѐнҳо ба насли нав имкон медиҳанд, ки аз 

лиҳози фарҳангию эҷодӣ-ба пеш раванд, дар ҳамон соҳаю риштаҳои ҳаѐти 

ҷамъият такомул ѐбанд. 

Салоҳиятҳое, ки ҳангоми таҳсил дар муассисаи таълимӣ хонандагони 

синфҳои ибтидоӣ мегиранд, ба рушди ҳамаҷонибаи онҳо мусоидат 

мекунанд, характеристикаҳои инфиродии зерини онҳоро ташаккул 

медиҳанд: муҳаббат ба муносибати эҳтиѐткорона ба меҳнат, ҳадафмандӣ, 

суботкорӣ ҳини ҳалли вазифаҳои таълимӣ, тамаркузи диққат, 

ташаббускорӣ ва ғ. Дарси фанни санъат ва меҳнат қисми ба итмом расида, 

яклухт ва аз лиҳози вақт маҳдуди раванди таълиму тарбия мебошанд, ки 

фаслҳо ва мавзӯъҳои онҳоро аз нуқтаи назари мантиқ ва пайдарпай 

мундариҷа ба ҳам мепайвандад. Онҳо ҳалқае дар қатори умумии омодагии 

назариявӣ ва амалии хонандагон мебошанд ва вазифаҳои муайяни таълиму 

тарбияро, ки барномаи таълимӣ муқаррар намудааст, иҷро мекунанд. Ин 

имкон медиҳад, вазифаҳои таълимии фанни санъат ва меҳнат дар ҳамаи 

марҳилаҳои таҳсил мушаххас карда шаванд. Синфҳои ибтидоӣ вазифаҳои 

мушаххаси таълиму тарбияи хонандагон, дар навбати аввал муҳаббату 

одат ба меҳнат, идроки муҳиммияти ҷою аҳамияти он дар ҳаѐти инсон, 

идроки муҳиммияти иштирок дар раванди меҳнат ва гирифтани лаззат аз 

натиҷаҳои ба даст омада, шиносоӣ бо маводу асбобҳое, ки дар рӯзгор 

истифода мегарданд, ба хонандагон омӯхтани малакаҳои кори дастиро ҳал 

мекунад. Дар хонандагон парвариш кардани вазифашиносию покизакорӣ, 

босабрӣ, меҳнатдӯстӣ, нақши хеле муҳим меозад. Арзѐбии натиҷаҳои 
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таълим аз рӯи будани (ѐ набудани) муқаррароти умумии мусбат ба меҳнат, 

донишҳои ибтидоӣ дар бораи меҳнат ва малакаҳои одитарини меҳнатӣ 

амалӣ мегардад.Фанни санъат ва меҳнат хусусияти амалӣ дорад, бинобар 

ин барномаи таълимӣ пешниҳод мекунад, ки хонандагон бо соҳаҳои 

саноату кишоварзӣ, касбҳои аз ҳама роиҷ, истифодаи намудҳои алоҳидаи 

таҷҳизоту асбобҳо, аз ҳама муҳимаш ҷалб гардидан ба меҳнати 

фоидаовари ҷамъият мебошад, ошно карда шаванд. Дониш, маҳорат ва 

малакаҳое, ки хонандагон дар муассисаи таълимӣ  ба даст меоранд, барои 

онҳо дар интихоби касби оянда асос мешавад. Ин ҳолат омӯзгорро водор 

месозад, ки дар дарсҳо шароити ба вазифаҳои мазкур мувофиқро ба вуҷуд 

орад, ба хонандагон маҷмӯи донишҳои назариявӣ ва маҳоратҳои амалии 

заруриро пешниҳод кунанд, корро оид ба хушсифат аз худ кардани онҳо ба 

роҳ монанд ва ин равандро идора кунанд. Чунин ташкили таълим 

хонандагони ҳанӯз дониш наандӯхта ва аз дасташон иҷрои ҳеҷ кор 

намебаромадаро бо донишу маҳоратҳои зарурӣ мусаллаҳ месозанд. На-

тиҷаи таълим хеле назаррас мегардад, агар дарсҳо тибқи барномаи таълим, 

пайдарпай, тариқи афзоиши тадриҷии мушкилиҳо ташкил карда шаванд. 

Имрӯз ҷомеа ғамхорӣ зоҳир мекунад, ҳамаи шароитро муҳайѐ мекунад, то 

ҳар узви он созанда гардад, эҷодкор бошад, баҳри гулгулшукуфии 

иқтисодию маънавии мамлакаташ масъулияти шахсӣ ҳис кунад. 

Вазифаи ташаккул додани шахсияти эҷодкор ба тамоми раванди 

таълим, тарбия ва рушди ҳамаҷонибаи насли наврас таъсир мегузорад ва 

ин равандро ба кори муҳиму пурмасъулият табдил медиҳад. Мусаллам аст, 

ки асоси қобилият ба эҷодкориро завқу салиқа ва эҳсосоти эстетикӣ ташкил 

мекунад.  

Тарбияи эстетикӣ ва меҳнатӣ дар робитаи ногусастании диалектикӣ ва 

таъсири мутақобила қарор доранд, зеро ташаккули шуури инсон танҳо 

зери таъсири эстетикӣ ба амал намеояд ва бо як соҳаи фарҳанг (адабиѐт, 

санъати тасвирӣ, мусиқа ва ғайра) маҳдуд намегардад, балки таҳти таъсири 



109 

 

меҳнат офаридааст. Чӣ тавре ки Ф.Энгелс гуфта буд: «Инсонро меҳнат 

офаридааст». Қисми зиѐди ҳаѐти инсон дар меҳнат мегузарад, тарбияи 

ҳисси эҳтиром ба меҳнат дар муҳити истеҳсолӣ, дар ҷомеаи меҳнатӣ, дар 

муносибати мутақобила бо аъзои ҷомеа мегузарад ва ғайраю ҳоказо. 

Гуфтаҳои мазкур чунин маъно дорад, ки ҳамаи марҳилаҳои фаъолияти 

таълимиро эҷодӣ шуморидан мумкин ва зарур аст. Ба ақидаи 

Ю.С.Столяров ба ин марҳилаҳо мансубанд: «гузоштани вазифа мувофиқи 

қудрат; омодагии назариявӣ ба иҷрои вазифа; ҷустуҷӯи ҳалли мушаххаси 

вазифа; амалигардонии моддии нияти назариявӣ» [190, с.20].  

Мо чунин мешуморем, ки номгӯи марҳилаҳои дар иқтибоси боло 

омадаро бо як давраи нав-арзѐбии натиҷаҳои ҳалли вазифаи техникӣ пурра 

кардан мумкин аст. Бегуфтугӯ, моҳияти ин марҳила дар эҷодиѐти сатҳи 

баланди мураккабӣ таҷассум меѐбад, вале алҳол намуди дилхоҳи фаъолият, 

аз ҷумла эҷодӣ бояд ҳадафманд бошад ва аз рӯи нишондодҳои дахлдор 

арзѐбӣ гардад. Дар ин шароит методи дар солҳои охир татбиқшаванда-

методи тафриқавӣ ҳангоми додани вазифаҳои техникӣ барои санҷиши 

дониш, маҳорат ва малакаҳо, ки хусусиятҳои равонии шахсияти хонандаро 

ба ҳисоб мегирад, аҳамияти махсус касб мекунад. 

Дар ин ҷо, мутаносиб сохтани мураккабии вазифаҳои гузошташуда бо 

имкониятҳои хонанда аҳамияти калон дорад, зеро набудани чунин таносуб 

ба натиҷаи кор таъсири манфӣ мерасонад. Вазифаи ошкоро сабук завқу 

мароқи хонандаро бедор намекунад, вазифаи хеле мушкил бошад. Бинобар 

ин гузориши вазифаҳои техникиро вобаста аз мураккабии онҳо 

оптимизатсия кардан лозим аст. В.О.Кутйев пешниҳод мекунад, ки 

фаъолияти эҷодии хонандагон ба се сатҳ ҷудо карда шавад: «...фаъолияти 

таҷдидӣ, фаъолияти таҷдидӣ бо унсурҳои муносибати эҷодӣ ва фаъолияти 

эҷодӣ» [118, с.190]. Бо назардошти он, ки раванди эҷодӣ қисми 

ҷудонашавандаи кори таълиму тарбия дар муассисаи таълимӣ аст, 

зарурати идорашаванда кардани эҷодиѐт ба миѐн меояд. Ба ин мақсад 
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М.М.Поташник пешниҳод мекунад раванди эҷодӣ тасниф карда, ба он 

вазифаҳои зерини идора дохил карда шаванд: «1.Ташаккул; 2.Ба вуҷуд 

овардани низомҳои идорашаванда ва идоракунанда; 3.Дастгирии ҳамаи 

хусусиятҳои низом, мураккабсозӣ ва тасбити он; 4.Таъмини фаъолияти 

оптималии низом; 5.Рушди низом» [162, с.19]. Аз таснифи вазифаҳои 

идораи эҷодиѐт, ки дар боло зикр гардид, вазифаи ба назари мо хеле 

муҳим-вазифаи фаъолияти оптималии низомро ҷудо мекунем, зеро ин 

вазифа кафолати кори муназзам ва самарабахш мебошад. Таъмини ин 

вазифа танҳо дар сурати риояи талаботи зерин имконпазир аст: аввалан, 

идора бояд тобеи мақсадҳои эҷодиѐт, сатҳи дониш ва маҳоратҳои 

хонандагон бошад; дувум, арзѐбии натиҷаҳои раванди эҷодӣ бояд бо 

истифодаи меъѐрҳои сифат ва самарабахшии кори мазкур сурат гирад. Дар 

таълим раванди эҷод бояд таҳти назорати доимӣ қарор гирад. Самараю 

натиҷабахшии назорат ба ақидаи Г.И.Горская ва Р.Г.Чураков аз якчанд 

талабот вобаста аст, ки дар байни онҳо афзалият ба босалоҳиятии нозирон 

дода мешавад [75, с.151]. 

Бояд зикр кард, ки дар раҳнамои синфи 4-ум аз фанни санъат ва 

меҳнат аз тарафи мо (М.Иргашева, А.А.Азизов, М.Насимӣ) маълумот оид 

ба методикаи таълими фанни санъат ва меҳнат дар синфи 4 оварда 

шудааст, иқтибос оварда мешавад: «Фанни санъат ва меҳнат дар синфҳои 

ибтидоӣ таълим дода шуда, таълими якҷояи фанҳои пештараи санъати 

тасвирӣ ва таълими меҳнатро дар бар мегирад. Дар равиши дарси мазкур 

хонандагон ҳам расм мекашанд ва ҳам дар заминаи ҳамон ашѐ таълими 

меҳнатро иҷро менамоянд. Яъне ҳар як дарс тахминан ба ду қисм тақсим 

мешавад: қисми аввал-расмкашӣ ва қисмати 2 меҳнат ѐ баръакс. Вале 

мазмуни дар аз тарзи ташкили он ба мавзӯъ вобаста аст. Агар ҳаҷми кор 

зиѐдтар бошад, муаллим метавонад як дарси пурраро ба санъати тасвирӣ 

ва ѐ ба таълими меҳнат бахшад. Яке аз вазифаҳои асосии омӯзиши фанни 

санъат ва меҳнат ин инкишоф додани образҳои бадеии хонандагон, ба 
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меҳнат ва зебоиофарию зебоипарастӣ ва ба эҷодкорӣ ҳидоят намудани 

онҳо  мебошад. Фароҳам овардани шароити мувофиқ, муҳайѐ намудани 

таҷҳизот ва маводди кор, дуруст, мақсаднок ва мунтазаму бошуурона ба 

роҳ мондани омӯзиши фанни санъат ва меҳнат хонандагонро ба 

машғулиятҳои амалии синфҳои минбаъда тайѐр менамояд, ки аз тадбирҳои 

аввалини таълими технология дар доираи мактаби маълумоти умумӣ ба 

ҳисоб меравад. Инчунин, дар хонандагон одитарин малакаю маҳорати 

меҳнатӣ ва рассомӣ ташаккул ѐфта, ба корҳои амалӣ, ба ҳаѐт омода 

мешаванд. Вобаста ба малакаҳои меҳнативу рассомӣ фанни мазкур ба чор 

самти зерин тақсим карда шудааст: корҳои тасвирӣ; кор бо қоғаз ва картон; 

кор бо маводди табиӣ ва пластилин; кор бо ришта ва матоъ. 

Методикаи таълими корҳои тасвирӣ. Тавассути расмкашӣ дар 

хонандагон хаѐли эҷодӣ ва тафаккури аѐнӣ-образӣ инкишоф дода мешавад. 

Корҳои тасвириро шартан ба панҷ гурӯҳ тақсим кардан мумкин аст: 

Тасвир аз рӯйи мушоҳида. Ҳангоми тасвир аз рӯйи мушоҳида бештар 

қобилиятҳои дуруст интихоб карда тавонистани ранг, бо мутаносиби 

дуруст ва монанд тасвир кардани ашѐ аҳамият дода шавад. Ҳангоми 

таълим додан аз рӯйи мушоҳида кӯшиш бояд кард, ки ҳар як қадами 

тасвирро дар тахтаи синф нишон дода, тарзи дуруст тасвир кардани он 

шарҳ дода шавад. Дар ин намуди дарс хонандагон бояд ҳарчӣ дуруст 

тасвир кардани он шарҳ дода шавад. Дар ин намуди дарс хонандагон бояд 

ҳарчи зиѐдтар ба кори омӯзгор монанд тасвир карданро омӯзанд. Барои 

ҳамин ҳар як қадами омӯзгор бояд аз сода ба мураккаб буда, равшан ва 

фаҳмо бошанд, инчунин, қобилиятҳои синну солии хонандагон ба назар 

гирифта шаванд. Тасвир аз рӯйи мазмуни матн. Ҳангоми тасвир аз рӯйи 

мазмуни матн хонандагон он чизеро, ки аз хондани матн фаҳмидаанд, 

тасвир намоянд. Дар ин намуди фаъолият омӯзгор ба хонандагон 

роҳнамоӣ намекунад. Яъне, ин намуди фаъолият бештар ба эҷодкории 

хонанда равона мешавад. Танҳо расм бояд ба мазмуни матн мувофиқат 
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кунад ва хонанда расми тасвиркардаашро шарҳ дода тавонад. Матнҳоро аз 

китобҳои дарсӣ, бадеӣ ѐ афсонаҳо интихоб кардан мумкин аст. Нақл эҷод 

кардан аз рӯйи расм.  Ин намуди фаъолият ҳам аз эҷодкории хонанда 

вобаста мебошад. Омӯзгор метавонад, аз рӯйи расм нақл эҷод карда, ба 

хонандагон ҳамчун намуна фаҳмонад. Сипас метавонад хонандагонро ба 

гурӯҳҳо тақсим намуда, супориш диҳад, ки аз рӯйи расмҳои гуногун нақл 

эҷод намоянд. Дар ин намуди фаъолият хонандагон дарк кардани мазмуни 

расмҳоро ѐд мегиранд. Тасвири озод аз образҳо (тасаввурот). Дар ин 

намуди фаъолият хонандагон пурра аз хаѐли худ расм тасвир менамоянд. 

Омӯзгор метавонад танҳо мавзӯъро пешниҳод намояд. Масалан, мавзӯи 

«Тоҷикистон дар ояндаҳои дур». Хонандагон хаѐлан Тоҷикистонро дар 

оянда тасаввур карда, расми онро тасвир менамоянд. Дар ин намуди 

фаъолият омӯзгор бояд бештар ба тасаввурот ва қобилияти эҷодии хонанда 

диққат диҳад, на ба малакаҳои рассомии ӯ. Яъне расм зебо ҳам набошад, 

бояд вай ягон ғояи нав дошта бошад. Инчунин, хонанда расми 

эҷодкардаашро шарҳ дода тавонад, ҳангоми арзѐбӣ аз тарафи омзгор ба 

назар гирифта шавад. Тасвир ҳамчун ороиш. Дар ин намуди фаъолият 

тамоми намуди тасвирҳо ва рангкуниҳо бо мақсади оро додан истифода 

бурда мешаванд. Масалан, нақшу нигорҳо, рангин кардани ягон чизи 

худсохт ва ғ. омӯзгор моҳияти оро доданро фаҳмонида, чӣ тарз оро додани 

баъзе ашѐ, масалан, чойнику пиѐларо нишон медиҳанд. Хонандагон 

мустақилона аз хаѐлоти худ нақшу нигорҳоро эҷод менамоянд.  

 Методикаи таълими кор бо қоғаз ва картон. Аз лаҳзаҳои аввали 

таълими фанни санъат ва меҳнат моро лозим меояд, ки оид ба намудҳои 

гуногуни қоғаз мавқеъ, сифат ва аҳамияти он маълумот диҳем. Донистани 

хусусиятҳои қоғаз ба шахс имконият медиҳад, ки онҳо меҳнати дастии 

худро бо сифати баланд иҷро намоянд. Ба намудҳои қоғазу картон нигоҳ 

карда истода, ба хонандагон сифатҳои асосии картонро фаҳмонидан зарур 

аст. Картон ҳам мисли қоғаз ғафс, тунук, ҳамвор, сахт, дурушт, дағал, 
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қатшаванда, қатнашаванда, тезшикананда, ҷилодор ва ранга шуда 

метавонад. Донистани сифатҳои қоғазу картон таассуроти шахсро бой 

мегардонад. Дар қоғаз, пул, китоб, дафтар, албом, чипта, расм, харита ва 

ғайра чоп мешавад. Қоғази зардеворӣ барои ороиши хонаҳо истифода 

бурда мешавад. Дар қоғаз аксчопкунӣ суратгир акс чоп мекунад. Қоғази 

чиндор барои сохтани гулҳои гуногун истифода бурда мешавад. Умуман 

қоғаз дар ҳамаи соҳаҳо васеъ истифода бурда мешавад ва дар дунѐ маводди 

дигаре мисли қоғаз нест, ки дар ҳамаи соҳаҳо муҳим бошад. Сарфакорона 

истифода бурдани қоғазу картон ва риояи қоидаҳои бехатарӣ ҳангоми кор 

бо қоғаз ва картонро ба кӯдакон фаҳмонидан зарур мебошад. Ҳангоми 

фаъолияти бо картон бештар методҳои зерин истифода бурда мешаванд: 

сохтан бо роҳи буридан, ширеш кардан. Ин намуди фаъолият бо истифода 

аз қайчӣ ва ширеш ба роҳ монда мешавад. Масалан, сохтани қуттичаҳо, 

макетҳо, хоначаҳо, мошинҳо ва ғайра. Яъне дар сохтани ин намуди ашѐ, 

албатта қайчӣ ва ширеш истифода бурда мешаванд. Омӯзгор сохтани онро 

бояд қадам ба қадам нишон дода, тарзи дуруст иҷро намудани қадамҳоро 

аз тарафи хонандагон назорат кунад ва ба хонандагоне, ки дар иҷрои 

фаъолият душворӣ мекашанд, кумак кунад, ѐ ба назди хонандаи нисбатан 

фаъолтар шинонида, ба ӯ вобаста кунад; сохтан бо роҳи қаткунӣ (методи 

оригами): дар ин намуди фаъолият қайчӣ ва ширеш тамоман истифода 

бурда намешаванд. Яъне, фаъолият танҳо бо методи қат кардани қоғаз 

иҷро карда мешавад. Ин намуди фаъолиятро ҳам омӯзгор бояд қадам ба 

қадам ба хонандагон нишон медиҳад. Инчунин омӯзгор тарзи аз рӯйи 

схемаҳо сохтанро ба хонандагон омӯзонад. Мазмуни хатчаҳо ва тирчаҳоро 

фаҳмонад; гулмонӣ (аппликатсия) аз қоғаз: ин намуди фаъолият бо роҳи 

буридан ва ширеш кардан истифода бурда мешавад. Фарқияти ин метод аз 

методи якум дар он аст, ки дар ин намуди фаъолият ашѐ сохта намешавад, 

балки тавассути он манзараҳои зебо ѐ гулҳо омода карда мешаванд. Яъне, 

аз як намуди қоғаз гул, барг ѐ ягон ашѐи дигар бурида шуда, ба қоғази 
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дигар ширеш карда мешавад. Масалан, омӯзгор якчанд намуди омода 

намудани гулҳоро қадам ба қадам ба хонандагон нишон дода, сипас ба 

онҳо супориш медиҳад, ки худашон ягон гулро эҷод намоянд. Супориш 

бояд ба қобилияти эҷодии хонандагон равона карда шавад; сохтан бо 

методҳои омехта: дар ин намуди фаъолият ҳама намуди амалиѐт бо қоғаз 

якбора истифода бурда мешаванд. Ин фаъолият бештар барои омода 

намудани табрикномаҳо, бозичаҳо ва ашѐи ороишӣ аз қоғазу картон 

истифода бурда мешавад. Дар ин ҷо ҳам методи буридану ширеш кардан ва 

ҳам методи қаткуниро якбора истифода бурдан мумкин аст. Омӯзгор 

намунаҳоро қадам ба қадам ба хонандагон нишон медиҳад; методи 

оҳардиҳӣ: ин метод васл кардани қоғаз бо оҳар (хамира) ѐ ширеш мебошад. 

Бо ин метод зарфҳо, шакли меваю сабзавот, суроби ҳайвонот ва 

парандаҳоро низ сохтан мумкин аст. Ҳангоми омӯхтани ин метод қадам ба 

қадам тарзи васл намудани қоғазро ба хонандагон нишон диҳед. Ин 

намуди фаъолиятро хонандагон мустақилона ва дар гурӯҳҳои хурд иҷро 

карда метавонанд. 

Методикаи таълими кор бо пластилин ва маводди табиӣ. Ба маснуоти 

табиӣ барги гул, чӯбчаҳои дарахтон, ҷалғӯза, пӯчоқи чормағз, писта, 

зироатҳо, сангчаҳо ва ғайра дохил мешаванд. Ин намуди фаъолият барои 

инкишофи тафаккури эҷодӣ ва моторикаи хурд (ҳаракати панҷаҳо)-кӯдак 

мусоидат менамояд. Аз пластилин ва маводди табиӣ сохтани бозичаҳо ва 

ашѐ. Ин намуди фаъолиятро бо роҳҳои гуногун истифода бурдан мумкин 

аст. Мо метавонем танҳо аз маводди табиӣ ашѐ созем ѐ роҳи дигараш, 

истифода бурдани пласти-лин ва маводди табиӣ дар якҷоягӣ. Ин намуди 

фаъолият низ дар шакли қадам ба қадам омӯхтан сурат мегирад. Шумо 

метавонед, хонандагонро ба гурӯҳҳо тақсим намуда, ба ҳар гурӯҳ 

супоришҳои гуногун диҳед. Масалан, як гурӯҳ метавонад сабзавот, гурӯҳи 

дигар меваҳоро созанд; Апликатсия бо пластилин, ғалладона ва сангчаҳо. 

Ин методро бештар дар болои картон истифода бурдан мумкин аст. Шумо 
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метавонед, бо тамоми намуди зироатҳо, пластилин сангчаҳо ва ҳатто 

макарон манзараҳо ва расмҳои зеборо омода намоед. Дар ин намуди 

фаъолият омӯзгор баъзе намунаҳоро ба хонандагон нишон медиҳад. Сипас, 

онҳо худашон бо ин метод манзара ва расмҳои навро эҷод менамоянд. Ин 

методро бо мақсади оро додани ягон ашѐ ҳам истифода бурдан мумкин аст. 

Масалан, бо ғалладонаҳо ѐ сангчаҳо кӯза, табақ ва чойникро бо методи 

ширешкунӣ оро додан мумкин аст. Натиҷаҳои омӯзиш: интихоб ва 

истифода бурдани методҳои гуногуни кор бо пластилин ва маводди табиӣ 

бо мақсади ташаккули салоҳиятҳои хонандагон; ба нақша гирифтани 

дарсҳои фанни санъат ва меҳнат дар асоси стандартҳо, роҳнамои омӯзгор 

ва замима ба китобҳои дарсӣ. 

Методикаи таълими кор бо ришта ва матоъ. Методҳои тайѐр 

намудани матоъ ба одамон ҳанӯз аз замонҳои хеле қадим маъмул аст. 

Кофтуковҳои бостоншиносон шаҳодат медиҳанд, ки аҷдодони мо дар 

асрҳои ХV пеш аз мелод ба бофандагӣ, яъне тайѐр кардани матоъ машғул 

буданд. Техникаи корҳои ресандагию бофандагӣ солиѐни зиѐд дастӣ амалӣ 

гардида, танҳо дар асрҳои миѐна бо истифода аз технологияи нав рӯ ба 

тараққӣ ниҳод. Аз дуку чарха то дастгоҳҳо, аз дастгоҳҳо то техникаи одӣ, 

аз он то дастгоҳҳои механикию автоматии пуриқтидор такмил дода шуд. 

Маснуоти асосии корҳои бофандагӣ: пахта, мӯина, пилла, зағирпоя, канаб, 

бангдона, ҷут ва ғайра. Аз моддаҳои кимиѐвӣ низ матоъ тайѐр мешавад. 

Матоъ вобаста ба маснуоти кор ба навъҳои аслӣ ва сунъӣ ҷудо мешавад. Ба 

гурӯҳи матоъҳои аслӣ матоъҳое дохил мешавад, ки аз нахҳои табиӣ (яъне, 

аз пахта, пилла, мӯина, зағирпоя, каноб, бангдона) бофта шудаанд. Суф, 

чит, сатин, шоҳӣ, атлас барин матоъҳо аз нахҳои табиӣ бофта мешаванд. 

Матоъ мувофиқи тартиби зайл тайѐр мешавад: а) маснуоти бофандагиро 

кишт, парвариш ва тоза мекунанд; б) калоба мекунанд; в) аз калоба ресмон 

мересанд; г) аз ресмон матоъ мебофанд. 
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Фарқият ва монандии қоғазу матоъ. Муаллим ба хонандагон оид ба 

якчанд фарқияту монандии қоғазу матоъ медиҳад: қоғазу матоъ маводди 

тунуканд, ғафсии онҳо дар муқоиса бо бар ва дарозӣ беохир аст; қоғазу 

матоъ маводеанд, ки аз нахҳо иборантанд, танҳо дар қоғаз ин нахҳо 

омехтаанд дар матоъ нахҳо ба монанди тору пуд омаданд; ҳангоми иҷрои 

корҳо бо қоғаз ва ҳам бо матоъ қайчӣ истифода бурда мешавад; қоғазу 

матоъ маводеанд, ки ба воситаи дӯхтан, ширеш кардан пайваст мешаванд. 

Агар лозим шавад, дар болои қоғаз ва матоъ расмҳои гуногун чоп 

мекунанд, ороиш медиҳанд ва рангубор мекунанд. 

Ҳангоми кор бо матоъ ба хонандагон қоидаҳои бехатарии истифодаи 

сӯзан, ришта ва қайчиро фаҳмонидан зарур аст. Пора кардан: буридани 

матоъ ҳам ба буридани қоғаз монанд аст. Ҳангоми омӯхтани буридани 

матоъ тарзи дуруст қапидани қайчӣ, чен кардан бо ҷадвалро ба хонандагон 

омӯзонед; Гулдӯзӣ: ҳангоми омӯхтани ин метод аввал бо қалам дар рӯйи 

матоъ тасвир намудани нақшу нигорҳоро нишон диҳед, баъди тарзи дуруст 

дӯхтани онро нишон диҳед; Истифода бурдани латтапораҳо ва либосҳои 

нодаркорӣ. Дар синфҳои ибтидоӣ омӯхтани тази эҷодкорона истифода 

бурдани латтапораҳо ва либосҳои нодаркорӣ натиҷаҳои хуб медиҳанд. Аз 

як тараф ин хароҷоти зиѐдатиро талаб намекунад, аз дигар тараф 

хонандагон бо шавқи зиѐд кор мекунанд. Масалан, аз ҷуроби нодаркорӣ 

ҳам бозича дӯхтан мумкин аст» [97, с.20-24]. 

Дар ҳамаи давру замон инсоният ба одамоне, ки на танҳо дорои 

дониши амиқу мустаҳкам, балки дорои қобилияти ғайрианъанавӣ фикр 

кардан, ба ҳалли масъалаи ба миѐн омада мустақилонаю эҷодкорона 

наздик шудан мебошад, талабот эҳсос мекард ва имрӯз низ эҳсос мекунад. 

Бо назардошти ин омил инкишофи низоми маориф бояд ба қонеъ 

гардонидани талаботи ҷамъият ба ташаккули шахсияти эҷодкор, 

инкишофи қобилиятҳои эҷодии хонандагон равона карда шавад. Ҳангоми 

ҳалли вазифаҳои мазкур, ба ақидаи мо, гарави муваффақият дар он аст, ки 
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раванди таълиму тарбия чӣ тавр ташкил карда шудааст, зеро фаъолияти 

таълимӣ ва асосҳои фаъолнокӣ, мустақилият, иқтидори эҷодӣ маҳз дар 

ҳамин давра ташаккул меѐбанд. Инкишофи комилиѐри хонандагон танҳо 

дар сурати омезиши оқилона ва мутаносиби фаъолияти таълимӣ ва эҷодӣ 

имконпазир аст. Аз як тараф, дар рафти фаъолияти таълимӣ дар 

хонандагон малакаю маҳорати хондан ташаккул меѐбад, аз тарафи дигар 

бошад, фаъолияти эҷодии хонандагони синфҳои ибтидоӣ ба рушди чунин 

қобилиятҳо, аз қабили мустақилият, худтатбиқкунӣ, амалигардонии ғояҳои 

худӣ, ки ба офариниши ягон чизи нав нигаронида шудааст, мусоидат 

мекунад. Ба ақидаи равоншиносон, синни хурди мактабӣ барои дар онҳо 

ташаккул додани қобилиятҳои эҷодӣ аз ҳама самарабахш ва сермаҳсул ба 

ҳисоб меравад. Дар бораи қобилиятҳои эҷодӣ сухан ронда, пеш аз ҳама, 

моҳияти мафҳумҳои «эҷодиѐт» ва «қобилият»-ро муайян кардан лозим аст. 

Дар ин бобат низ байни олимон фикру ақидаҳои гуногун мавҷуд аст. 

Нуқтаи назари олимонро дар бораи мафҳуми «эҷодиѐт» мо муфассалан 

дар боло баррасӣ кардем. Дар ин ҷо ақоиди педагогон, равоншиносон ва аз 

сарчашмаҳои луғатӣ дар бораи моҳияти мафҳумҳои «қобилият» ва 

«қобилияти эҷодӣ» мавриди баррасӣ қарор мегирад. Дар «Фарҳанги забони 

русӣ»-и С.И.Ожегов таърифи зерини қобилият мазкур аст: «Қобилият-

истеъдод, қореҳаи табиӣ» [152, с.658]. Дар «Фарҳанги тафсирии забони 

русӣ», ки муҳаррир ва мураттиби он Д.Н.Ушаков мебошад, мафҳуми 

«қобилият» чун «атои табиӣ, майл ба азхуд кардани ягон чиз, ба иштиғол 

ба чизе» шарҳ дода шудааст [201, с.447]. 

Қобилият сифати шахсият аст, ки танҳо нисбат ба ин ѐ он фаъолият, 

ҳатман фаъолияти мушаххас вуҷуд дорад ва маҳз бо ҳамин вижагӣ аз 

характер ва дигар хислатҳои шахсият фарқ мекунад. К.К.Платонов 

таърифи зерини мафҳуми «қобилият»-ро пешниҳод кардааст: «Қобилият 

маҷмӯи чунин хислатҳои шахсият мебошад, ки бомуваффақиятии ѐд 



118 

 

гирифтани ягон намуди фаъолият ва ба камол расонидан дар онро муайян 

мекунад» [158, c.158]. 

Асарҳои С.Л.Рубинштейн, ки қобилиятро аз мавқеи принсипи шуур ва 

фаъолият мавриди баррасӣ қарор додааст, ҷолиби диққат мебошанд. Ӯ 

қобилиятро чунин шарҳ додааст: «Қобилиятҳо заминаи азхуд кардани 

дониш ва маҳорату малакаи зарурӣ мебошанд, айни замон дар раванди 

азхудкунӣ ташаккули қобилиятҳо низ сурат мегирад». Ӯ чунин меҳисобид, 

ки «Ҳамаи қобилиятҳои махсуси инсон падидаҳо, тарафҳои мухталифи 

қобилияти умумии ӯ ба азхуд кардани комѐбиҳои фарҳанги инсонӣ ва 

пешбурди минбаъдаи он мебошад» [170, с.198]. 

Бегуфтугӯ дар таҳқиқи табиати зуҳуроти қобилиятҳо Б.М.Теплов 

саҳми назаррас гузоштааст. Ӯ чунин гумон мекард, ки «Он вижагиҳои 

инфиродии равонӣ, ки як инсонро аз дигар инсон фарқ мекунонад ва 

бомуваффақият иҷро кардани ин ѐ он фаъолият иртибот дорад, қобилиятҳо 

мебошанд. Қобилиятҳо, таъкид мекунад олим, ба дониш ва маҳорату 

малака ҳаммаъно нестанд, вале хеле тез ба даст овардан, мустаҳкам кардан 

ва самарабахш дар амалия истифода бурдани онҳо мусоидат мекунанд» 

[199, с.42]. 

Мулоҳизаҳои В.Д.Шадриков дар бораи механизмҳои инкишофи 

қобилиятҳо ва тадқиқоти ӯ дар бобати чунин мафҳумҳо, мисли «лаѐқат», 

«зеҳн», «қареҳа», «қобилиятҳои маънавӣ» ҷолиби диққатанд. В.Д. 

Шадриков қобилиятҳоро чунин эзоҳ додааст: «Хосиятҳои низомҳои 

функсионалӣ, ки функсияҳои алоҳидаи психикиро амалӣ мегардонанд ва 

функсияҳои мазкур меъѐри инфиродии ифоданокӣ доранд, ки он дар 

бомуваффақиятӣ ва вижагии сифатии азхудкунӣ ва амалигардонии 

фаъолият зоҳир мешаванд» [214, с.195]. Маҳсулнокӣ, сифат ва мӯътамадии 

фаъолиятро, ки инсон иҷро мекунад, ӯ нишондиҳандаҳои зуҳуроти 

қобилиятҳо мешуморад. 
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Дар инкишофи қобилиятҳо меҳнат нақши махсусро мебозад. 

Қобилиятҳо асосан дар шароити фаъолияти пешбар инкишоф меѐбанд: дар 

синни томактабӣ-дар бозӣ, дар синни хурд ва миѐнаи мактабӣ-дар таълим. 

Рушди минбаъдаи онҳо дар синни наврасию ҷавонӣ сурат мегирад, вақте 

ки хонандагон якҷоя ба таҳсил ба меҳнати то ин ѐ он дараҷа мунтазам 

машғул мешаванд. Ба ақидаи Б.М.Теплов ташаккули маҳоратҳо танҳо дар 

раванди ин ѐ он фаъолияти амалӣ сурат мегирад. «Қобилият,-мегӯяд ӯ 

берун аз фаъолияти дахлдор арзи ҳастӣ карда наметавонад» [198, с.52]. 

Дар асоси гуфтаҳои боло ба чунин хулоса омадан мумкин аст: 

қобилиятҳо вижагиҳои инфиродии психологии шахсият мебошад, ки шарти 

амалигардонии бомуваффақияти ҳамин фаъолиятанд ва дар динамикаи 

азхудкунӣ дар дониш ва малакаю маҳоратҳои барои он зарурӣ фарқҳоро 

ошкор мекунанд. 

Тадқиқоти аввалин нишон доданд, ки дар мавриди ташкили дахлдор ѐ 

мувофиқи фаъолияти хонанда қобилиятҳои элементарӣ (қобилиятҳои ҳис 

кардан, идрок кардан, фикр кардан ва ғайра) инкишоф меѐбанд. Зимнан 

қобили таваҷҷӯҳ аст, ки фақат ҳамон қобилиятҳои барои иҷрои 

бомуваффақияти ҳамин намуди фаъолияти меҳнатӣ зарурӣ инкишоф 

меѐбанд. Илми психология хеле далелҳои ҷолибу қимат гирд овардааст, ки 

истифодаи онҳо метавонад мӯҳтаво ва ташкили таълими меҳнатӣ 

хонандаро ғановатманд гардонад, захираҳои дохилии шахсияти ӯро 

нисбатан мукаммал истифода барад, дар таълими меҳнат низоми махсусро 

таъмин кунад ва бо ин роҳ арзиши тарбиявии онро баланд бардорад. Дар 

таълими меҳнатӣ хонандагон ангезаҳое, ки хонандагонро ба шавқу завқи 

меҳнат кардан водор месозанд, дар назари хонанда меҳнатро ба кори 

муҳим ва барои онҳо зарурӣ табдил медиҳанд, хеле муҳим мебошанд. 

Ташаккули муносибат ба меҳнат чун арзиши асосӣ маҳз бо ангезаҳо 

вобаста аст. Дониш дар бораи қонуниятҳои баланд бардоштани талабот, 

тағйир додани муқаррарот, шавқу мароқ, хударзѐбӣ, иддаоҳо ва дигар 
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ташкилаҳои қуллаи шахсият дар шароити фаъолияти меҳнатӣ низ аз 

аҳамияти назаррас бархурдоранд. 

Олимон Г.Нойнер, В.Калвейт ва Х.Клейн заминаҳои психикии 

меҳнати эҷодӣ: саводнокии комил, донишҳои махсуси тафриқавӣ, рушди 

қобилиятҳои ақлӣ ва тағйирпазирии тафаккур, нишот аз ихтирокорӣ ва 

меҳнат, сатҳи баланди фаҳмиши масъала ва қаноатмандӣ аз ҳалли онҳо, 

устувории эҳсосӣ, сабр, маҳорат то охир бурдани кор, омодагӣ ба таваккал, 

шуурнокӣ, мавқеи фаъолонаи ҳаѐтӣ ва сатҳи баланди шуури ҷамъиятиро 

муайян кардаанд: 

Дар хонандагон инкишоф додани қобилиятҳои эҷодӣ қисми таркибии 

тарбия аст. Қобилиятҳои эҷодӣ дар асоси тафаккури сермаҳсул, донишҳои 

чуқур дар соҳаи муайян, таҷрибаи амалӣ, шавқу завқ ба кор инкишоф 

меѐбанд. Асоси ташаккули қобилиятҳои эҷодии хонандагон масоили 

эҷодиѐтро чун тарзи ҳастии инсон, чун шакли фаъолиятии ҳаѐти инсон 

дуруст фаҳмидани омӯзгор аст. Таҳти мафҳуми қобилиятҳои эҷодии 

педагогӣ қобилиятҳои инфиродии шахсиятро мефаҳманд, ки шартҳои 

субъективии амалигардонии бомуваффақияти фаъолияти эҷодӣ мебошад. 

Қобилиятҳои зеринро равоншиносон ба қобилиятҳои эҷодӣ мансуб 

медонанд: тезназарӣ дар ҷустуҷӯи масъала, қобилияти «маҳдуд кардан», 

қобилияти «васл намудан» (алоқаманд кардани иттилои нав бо кӯҳна), 

қобилияти интиқол, омодагии хотира ба пешниҳод намудани иттилооти 

зарурӣ, тағйирпазирии зеҳн, нутқи бурову равон, қобилияти ба охир 

расонидани кор ва ғайра. Масъалаи инкишофи қобилиятҳои эҷодӣ ҳамеша 

дар маркази диққати олимон, файласуфон ва албатта омӯзгорон қарор 

дорад. Имрӯз бошад, масъалаи мазкур аҳамияти махсус касб кардааст, зеро 

маориф дар раванди муташанниҷи ислоҳот қарор дорад. Мақсади 

муассисаи таълимӣ дар ин марҳила ташаккули шахсияти хонанда бо 

назардошти ҳаддиаксари имконияту қобилиятҳои инфиродии ӯ, инкишофи 

иқтидори эҷодии ӯ ба ҳисоб меравад.  
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С.Музаффарӣ чунин ибрози ақида намудааст: «Дар рушди 

қобилиятҳои эҷодии хонандагон мактаб нақши бузургро мебозад. Чунин 

омилҳо, аз қабили вазифаи хонагӣ, азѐд кардан, татбиқи барномаҳои 

якхела ва чашмдор будан ба рафтори якхелаи хонандагон, ҳамчунин адами 

диққат ба фарқҳои шахсиятӣ, надонистан ѐ мароқ зоҳир накардан ба 

вижагиҳои эҷодии хонанда боиси коҳиши нерӯи эҷодии ӯ мегарданд. Барои 

он, ки мактаб дар таълиму тарбияи хонанда нақши калон бозад, масоили 

дар назди хонандагон истифодаро ташхис кардан ва дастовардҳои эҷодии 

хонандагонро ҳавасманд гардонидан зарур аст» [188, с.20]. 

В.А.Сухомлинский қайд кардааст, ки вазифаи аввалиндараҷа он аст, 

ки дар ҳар инсон офаридагор кашф карда шавад, ҳар инсон ба роҳи 

меҳнати асили эҷодию зеҳнӣ равона карда шавад. «Дар ҳар хонанда 

дарѐфтан, ошкор сохтан, кушодан, парвариш кардани истеъдоду донишҳои 

нотакрори инфиродии ӯ, то ба сатҳи олии гулгулшукуфии шаъни инсонӣ 

бардоштани шахсият зарур аст» [193, с.196]. Қобилиятҳои эҷодии 

хонандагонро ҳатман бо назардошти вижигиҳои психикию ҷисмонии 

синну соли онҳо инкишоф додан лозим аст. Ин нукта махсусан ба 

хонандагони синфҳои ибтидоӣ дахл дорад, зеро ба мактаб омадан, яъне ба 

синфи якум омадани онҳо реҷаи маъмулию муқаррарии рӯзашонро якбора 

тағйир медиҳад. Дар мактаб муносибату талаботи нав муқаррар карда 

мешавад. Аз нуқтаи назари таҳлили психологӣ ба мактаб омадани 

хонандагон ба оғози марҳилаи ѐ фазаи ниҳоии инкишоф, вақте ки хонанда 

ба идроки олами атроф берун аст оила шурӯъ менамояд ва дорои 

тафаккури аѐнию образӣ бо унсурҳои таҷдид мебошад, рост меояд. 

Равоншиносон тасдиқ мекунанд, ки хонандагони синфҳои ибтидоӣ давраи 

сензитивии рушди қобилиятҳои эҷодӣ мебошад, зеро дар ин синн хонанда 

фаъолияту кунҷкобии махсус зоҳир мекунад. Дар ин манзар инкишофи 

фаъолнокии эҷодӣ дар синни хурди мактабӣ сатҳи олӣ ба шумор меравад, 

ки аз дигар намудҳои фаъолнокӣ афзалият дорад. Таълиму тарбияи 
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хонандагони ин синну сол бояд бозиҳои гуногун (предметӣ, варзишӣ, 

дидактикӣ ва ғ.)-ро дар бар гирад. Ба рушди хонандагон муҳокимаронӣ бо 

овози баланд низ таъсири мусоид мерасонад. Омӯзиши адабиѐти методӣ он 

нуктаро тасдиқ мекунад, ки санъат дар рушди иқтидори эҷодии хонандагон 

имкониятҳои бемаҳдуд дорад, бинобар ин инкишофи хонандагони синфҳои 

ибтидоӣ бо воситаҳои санъат дар байни дигар намудҳои инкишоф аз ҳама 

самарабахш ва пурмаҳсул ба ҳисоб меравад. Олимон, файласуфон, 

равоншиносон, омӯзгорон аз қадимулайѐм масъалаи инкишофи 

қобилиятҳои эҷодии шахсиятро меомӯзанд, кӯшиш ба харҷ медиҳанд, ки 

тарзу методҳои аз ҳама самарабахши педагогии таълимро пайдо кунанд. 

Агар қобилиятҳои ишонро бо ягон намуди фаъолият пайваст кунем, онҳо 

имкониятҳои эҳтимолии фардро зоҳир месозанд, ки метавонад дар 

азхудкунии фаъолият ба комѐбиҳои бузург оварда расонад. Ба ақидаи 

А.А.Бодалев сабаби асосӣ, ки ба туфайли он шавқу мароқ ба масъалаи 

қобилиятҳои шахсият боқӣ мемонад, дар аҳамияти амалии он аст. 

«Инсоният мехоҳад қонуниятмандиҳою механизмҳои ташаккули 

хусусиятҳои психикии инсонро фаҳмад, ки ба назари он хусусиятҳои 

мазкур хеле арзишманд аст, зеро ба одамон барои ноил гардидан ба 

натиҷаҳои баланд дар фаъолият ѐрӣ мерасонад» [55, с.36]. 

То имрӯз дар ин соҳа ба қадри кофӣ тадқиқот ба субут расидааст. Вале 

то ҳол таърифи дақиқу аниқи илмие вуҷуд надорад, ки хориқаи «қобилияти 

эҷодӣ»-тавсиф намояд. Ба назари мо, тадқиқи табиати қобилиятҳои эҷодии 

хонандагони синфҳои ибтидоиро аз бисѐрҷиҳат мӯҳтавое муайян хоҳад 

кард, ки мо дар ин мафҳум инъикос менамоем. Дар поѐн як қатор 

таърифҳои мафҳумҳои «қобилияти эҷодӣ»-ро меорем, ки олимони гуногун 

пешниҳод кардаанд. 

А.А.Азизов чунин меҳисобад, ки «Таҳти мафҳуми қобилиятҳои эҷодӣ 

қобилиятҳо дар назар дошта мешаванд, ки раванди ба вуҷуд овардани 

предметҳои фарҳанги маънавию моддӣ, офаридани ғояҳои нав, ихтирою 
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кашфиѐтро муайян мекунанд. Бо суханони дигар, қобилиятҳои эҷодӣ 

раванди эҷодиѐти инфиродиро дар соҳаҳои мухталифи фаъолияти эҷодӣ 

муайян мекунанд» [8, с.270].  Б.М.Теплов оид ба мафҳуми мазкур чунин 

ибрози баѐн намудааст: «Қобилиятҳои эҷодӣ-омезиши сифатан ба худ хоси 

қобилиятҳо (вижагиҳои инфиродию психологӣ) мебошад, ки имконияти 

комѐбӣ дар фаъолият аз он вобаста аст» [198, с.53].  Р.С.Немов таҳти 

мафҳуми қобилиятҳои эҷодӣ қобилиятҳоеро мефаҳмад, ки «Ба вуҷуд 

овардани предметҳои фарҳангии моддию маънавӣ, истеҳсоли ғояҳои нав, 

кашфиѐту ихтироот, хулоса-эҷодиѐти инфиродиро дар соҳаҳои гуногуни 

фаъолияти инсон» муайян мекунад [147, с.27]. Олими маъруфи рус Л.С. 

Виготский қайд кардааст: «Қобилиятҳои эҷодӣ вижагиҳои инфиродии 

сифати инсонанд, ки бомуваффақиятии аз ҷониби ӯ иҷро шудани 

фаъолияти эҷодии гуногуннамудро муайян мекунанд» [65, с.64]. 

Ҳамин тариқ, мо муайян кардем, ки қобилиятҳои эҷодӣ вижагиҳои 

инфиродии сифати инсонанд, ки бомуваффақиятии аз ҷониби ӯ иҷро 

шудани фаъолияти эҷодии гуногуннамудро муайян мекунанд. Ҷузъҳои 

асосии қобилиятҳои эҷодӣ: тасвияи масъала, ѐфтани иттилооти зарурӣ, 

интиқол ва истифодаи он ба шароитҳои вазифа; офариниши ғоя ва 

пешниҳоди фарзия; ифодаи арзѐбиҳо; ҷамъбасти амалҳои фикрӣ; 

дигаргунсозии вазифаҳо; амалигардонии интиқоли васеи донишу 

маҳоратро ташкил медиҳанд. 

Инкишофи қобилиятҳои эҷодии хонандагони cинфҳои ибтидоӣ 

вазифаи муҳимми психологию педагогӣ мебошад, ки аз ҳалли он амалҳои 

зерин вобаста аст: Инсон чӣ хел ба воя мерасад? Ӯ дар оянда то чӣ андоза 

ба ҳалли вазифаҳои дар назди вай ва ҷамъият истода қобил аст? Дар 

ниҳояти кор, аз сатҳи қобилиятҳои эҷодии одамон вобаста аст, ки дар 

ҷамъият чӣ қадар одамони боистеъдод мавҷуданд, одамоне, ки 

комѐбиашон дар касб тавассути зуҳури қобилиятҳои эҷодӣ имконпазир 

мегардад. Ҳалли ин вазифа пурра ва комилан аз низоми маориф вобаста 
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аст, зеро маҳз низоми маориф бояд аз сиғари син дар ҳар хонанда мабдаи 

эҷодиро бедор ва инкишоф диҳад. Бо вуҷуди он, ки миѐни аҳли илм то ҳол 

дар бобати табиати қобилиятҳои эҷодӣ баҳсу мунозира идома дорад, 

педагогика ва психология аллакай имрӯз механизмҳои фаъолгардонии 

фаъолияти фикрии хонандагонро барои дар онҳо бедор кардани шавқу 

завқ ба машғулияти эҷодӣ бо воситаҳои санъат дар ихтиѐр доранд. Ба 

инкишофи қобилиятҳои эҷодии хонандагони синфҳои ибтидоӣ дар дарсҳои 

санъат ва меҳнат яке аз шартҳои психологию педагогӣ-инкишофи 

тафаккури эҷодӣ мусоидат мекунад. Маҳз ба туфайли он раванди мураккаб 

ва то охир ҳатто барои олимон номаълум, ба инсон эҷодиѐт хос аст. Бо 

назардошти он, ки синни хурди мактабӣ давраи ҷабидану андӯхтани дониш 

аст, асоси психологии фаъолият маҳз дар ҳамин син ниҳон мебошад. Ин 

давраи инкишофи фаъолонаи тахайюл ва тасаввурот, тафаккури эҷодӣ, 

тарбияи кунҷкобӣ, ташаккули маҳорати мушоҳида ва таҳлили ҳодисаҳо 

аст. Дар ин давра хонандагон муқоиса ва ҷамъбаст кардани далелҳо, 

хулоса баровардан, арзѐбии амалии фаъолият, зоҳир кардани фаъолнокию 

ташаббусро ѐд мегиранд.    

Раҳнамое, ки аз фанни санъат ва меҳнат мо пешниҳод карда будем, 

фасли «кор бо маводди табиӣ ва пластилин»-ро дар бар мегирад. Ба ақидаи 

мо, кор бо маводи табиӣ ва пластилин дар дарсҳои санъат ва меҳнат ба 

ҳаддиаксар кушодашавии хусусиятҳои давраи хонандаи ҳаѐти инсон 

мусоидат мекунад, ҳамаи вокунишҳои психомотории организм ва 

рефлексҳоро ба кор медарорад. Бинобар ин, мо тавсия медиҳем омӯзиши 

хонандаро аз иҷрои манзараи кашидашуда дар методи аппликатсия бо 

ѐрии баргҳо, гулҳо, алафҳо, меваҳо, мувофиқи образи ба нақша гирифта 

оғоз намуда шавад. Ин вазифа имкон медиҳад хонандагон тахайюлоти 

худро зоҳир намоянд. Бо назардошти он, ки хонандагон ба ҳамаи чизҳои 

эҷодӣ диққати махсус зоҳир мекунанд, онҳо барои шинос шудан бо ягон 

чизи нав, ҷолиби диққат ва мароқовар имкониятҳои фаровон ҳосил 
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мекунанд. Амалияи педагогии мо тасдиқ мекунад, ки чунин муносибати 

комплексӣ ба омӯзиши мавод ба ташаккули иқтидори эҷодии хонандагони 

синфҳои ибтидоӣ таъсири назарраси мусбат мерасонад. Ҳар як омӯзгори 

синфҳои ибтидоӣ бояд ҳарчӣ бештар омилҳоеро ба назар гирад, ки ба 

инкишофи қобилиятҳои инфиродии хонанда ва вижагиҳои рушди 

шахсияти хонандаи синфҳои ибтидоӣ дар раванди таълим таъсир 

мерасонанд. Дар бораи инкишофи қобилиятҳои эҷодии хонандагони 

синфҳои ибтидоӣ, сухан ронда, муайян кардан лозим аст, ки ба сифати 

асоси таълимӣ кадом намуди эҷодиѐти халқро интихоб мекунем. Аз ҳама 

муҳимаш фаҳмидани он нукта аст, ки ба шавқу завқ ва қареҳаи хонандагон 

чӣ наздиктар аст, чӣ барои онҳо мароқовар аст. Ин амал дар ниҳояти кор 

вазифаи инкишофи қобилиятҳои эҷодии онҳоро сабуктар мегардонад 

Гуфтаҳои болоро ҷамъбаст намуда, метавон зикр кард, ки таҳти 

мафҳуми «қобилиятҳои эҷодӣ» омезиши хусусиятҳои инфиродии 

хонандаро фаҳмидан лозим аст, ки бомуваффақиятии фаъолияти эҷодиро 

муайян мекунанд. 

Як ҷузъи эҷодиѐт мавҷуд аст, ки бидуни он офаридани чизи нав 

тасаввурнопазир аст. Он тасаввуроти эҷодист. Ба ибораи дигар гӯем 

офаридани образҳою тасаввуроти нав, ки сипас дар асар таҷассум меѐбанд. 

Тасаввурот асоси ҳама гуна эҷодиѐт мебошад. Қонунҳои умумие 

мавҷуданд, ки тасаввурот тибқи онҳо инкишоф меѐбад, зоҳир мешавад, 

қонунҳое, ки барои ҳамаи намудҳои фаъолияти эҷодӣ умумианд. Солҳои 

30-уми асри ХХ равоншиноси барҷаста Л.С.Виготский исбот кард, ки 

тасаввуроти  хонанда тадриҷан, баробари андӯхтани таҷрибаи муайян 

инкишоф меѐбад. Л.С.Виготский навиштааст: «Аввалин шакли алоқаи 

тасаввурот бо воқеият дар он зуҳур меѐбад, ки ҳама гуна бавуҷудоии 

тасаввурот ҳамеша аз унсурҳое сурат мегирад, ки онҳо аз воқеият гирифта 

шудаанд ва дар таҷрибаи собиқи инсон мавҷуд будаанд» [67, с.60]. 
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Тасаввурот асоси тафаккури аѐнию образӣ мебошад, ки ба инсон 

имкон медиҳад ба вазъият сарфаҳм рафта, масъаларо бидуни дахолати 

бевоситаи иқдоми амалӣ ҳал кунад. Тасаввурот аз бисѐр ҷиҳат ба инсон дар 

он мавридҳое ѐрӣ мерасонад, ки иқдоми амалӣ ѐ ғайриимконанд ѐ иҷрои 

онҳо мушкил аст ѐ қобили қабул нестанд. Маҳз тасаввурот инсонро аз 

дигар мавҷудот фарқ мекунад. Маҳз аз ҳамин сабаб эҷодиѐт ва ашхоси 

эҷодкор диққати моро ҷалб мекунанд. Эҷодиѐт қуллаи рушди қобилиятҳои 

инсонист. Барои офаридани чизи нав инсон бояд аз доираи муайяни дониш 

бархурдор бошад, зеро ҳар гуна чизи нав дар асоси кӯҳна арзи ҳастӣ 

менамояд. Пас, асоси фаъолияти эҷодиро фаъолияти меҳнатӣ ташкил 

мекунад, ки соҳаи шуурро бо мӯҳтаво пур мекунад ва баъд он аз тарафи 

соҳаи ғайрииродавӣ коркард мешавад. Меҳнат ҳамчунин барои ангезиши 

кори иродавӣ ва илҳом лозим аст; фаъолияти меҳнатӣ яке аз марҳилаҳои 

эҷодиѐт аст: меҳнат, кори ғайрииродавӣ ва илҳом. Агар инсон меҳнат 

намекард, офаридаҳои нав, чӣ маънавӣ ва чӣ моддӣ ба вуҷуд намеомаданд. 

Меҳнат асос, намуди таърихан ибтидоии фаъолияти инсонист. 

Дар қарни ХХI дар шароитҳои нави иҷтимоию иқтисодӣ аҳамияти 

маориф беш аз пеш меафзояд, талабот ба рушди шахсияти эҷодкор, ки бояд 

дорои тафаккури тағйирпазири сермаҳсул, тасаввуроти фаъоли 

инкишофѐфта барои ҳалли вазифаҳои мураккаби ба миѐн гузоштаи ҳаѐт 

бошад, баланд мешавад. Заминаи рушди минбаъдаи эҷодӣ ва худинкишофи 

шахсият дар кӯдакӣ гузошта мешавад. Дар иртибот бо ин нукта талабот ба 

марҳилаҳои ибтидоии ташаккули шахсияти хонанда, махсусан ба мактаби 

ибтидоӣ, ки аз бисѐр ҷиҳат рушди оянда онро муайян мекунад, зиѐд 

мешавад. Дар коркарди масоили қобилият, тасаввуроти эҷодӣ 

равоншиносоне, ки аз қабили А.А.Бодалѐв [54], А.В. Брушлинский [59], 

А.Я.Дудетский [87], Э.В.Островский [153], В.Т.Кудрявтсев [112], 

Л.С.Коршунова [110], Т.Д. Мартсиновская [141]  ва дигарон саҳми арзанда 

гузоштаанд.  
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Муайян кардани тасаввурот ва ошкор сохтани хусусиятҳои рушди он 

яке аз масъалаҳои мураккабтарини психология ба шумор меравад. 

А.В.Брушлинский комилан дуруст  мушкилиҳои пешниҳоди таърифи 

тасаввурот, норавшании марзҳои ин мафҳумро қайд кардааст. Ӯ чунин 

мепиндорад, ки «Таърифҳои анъанавии тасаввурот чун қобилияти ба вуҷуд 

овардани образҳо амалан ин равандро ба тафаккури эҷодӣ, корбасти 

тасаввурот баробар месозанд ва ба хулоса мерасонад, ки ин мафҳум алҳол, 

дар илми ҳозира як чизи зиѐдӣ аст» [59, с.64]. Э.В.Островский таъкид 

кардааст: «Тасаввурот қобилияти тасаввур кардани объекти ғоиб ѐ воқеаи 

мавҷуд набуда, дар шуур нигоҳ доштани он ва фикран истифода бурдани 

он мебошад» [153, с.256]. «Тасаввурот қобилияти бо роҳи коркарди 

тасаввуроти дар таҷрибаи пештара ба даст оварда ба вуҷуд овардани 

образҳои нав мебошад.  Зимнан образҳои нав на танҳо тасаввуроти 

мавҷударо аз нав ба вуҷуд меоранд, балки онҳоро дар комбинатсияю 

робитаҳои нави ғайриодӣ ва ғайричашмдошт ба ҳам пайваста, 

конструксияҳои ҷадид месозанд. Тахайюли образу тасаввуротро дигаргун 

сохта ба тавлиди маҳсулоте равона мешавад, ки дар воқеият аналог 

надоранд ва онҳоро иваз мекунанд» [141, с.142]. «Тахайюл чун асоси ҳама 

гуна фаъолияти эҷодӣ дар ҳамаи ҷанбаҳои ҳаѐти фарҳангӣ қатъан якхела 

зуҳур карда, эҷодиѐти бадеӣ, илмӣ ва техникиро имконпазир мегардонад. 

Дар ин маънӣ, ҳамаи чизҳое, ки моро иҳота мекунад ва маҳсули дастони 

одам аст, ҳамаи олами фарҳанг, бар хилофи олами табиат-маҳсули 

тахайюлу эҷодиѐти инсон мебошад ва лозим ба қайд аст, ки эҷодиѐт маҳз 

ба тахайюл асос меѐбад» [81, с.5]. 

Аз ин ҷо ба хулоса омадан мумкин аст, ки тасаввурот дар он марҳилаи 

маърифат, ки номуайянии вазъият хеле калон аст. Тахайюл имкон медиҳад 

аз баъзе марҳилаҳои тафаккури «ҷаҳида гузарем» ва бо вуҷуди ин натиҷаи 

ниҳоиро тасаввур намоем. Тахайюл унсури зарурии фаъолияти эҷодии 

инсон мебошад, ки дар ташаккули образи маҳсулоти меҳнат ифода меѐбад 
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ва таҳияи барномаи рафторро дар он мавридҳое таъмин мекунад, ки вазъи 

муаммоӣ ҳамчунин бо номуайянӣ тавсиф мешавад.  

Маънои мафҳуми тахайюлотро аз сарчашмаҳои луғатӣ ва илмӣ 

меорем: 1.Қобилият ба тахайюли эҷодӣ, ба хаѐлбофӣ; 2.Орзу, маҳсули 

тахайюл; ба хаѐлбофӣ дода шудан; 3.Як чизи хаѐлӣ, ғайриҳақиқӣ, 

иҷронашаванда, дурӯғ [152, с.737]; 1.Қобилият ба тасаввуроти эҷодӣ; 

2.Орзу; хаѐлот; чизи ғайривоқеӣ; 3.Пйесаи мусиқӣ дар шакли озод, ки 

хусусияти импровизатсия дорад; 4.Парвози хаѐл, нозу нуз [186, с.306]; 

1.Сайри хаѐлот; 2.Хаѐл, орзу; 3.Дуруғ, муҳобот; 4. Ҳавою ҳавас, орзуву 

ҳаввос, ноз, нозунуз, қилиқ, инҷиқӣ [129, с.1167]. 1.Тасаввури эҷодӣ; 2. Хаѐл, 

хаѐли хом; 3.Дурӯғ, муҳобот; 4.Қилиқ, нозунуз; фикри аҷоиб [130, с.802]. 

Тибқи ақидаи Л.Д.Столяренко якчанд намудҳои тасаввуротро ҷудо 

кардан мумкин аст, ки байни онҳо муҳимтаринашон тасаввури фаъолу 

ғайрифаъол мебошад. «Тасаввуроти ғайрифаъол дар навбати худ ба 

ихтиѐрӣ (хаѐлпарварӣ, орзу) ва ғайриихтиѐрӣ (ҳолати гипнос, тахайюл дар 

хоббинӣ) ҷудо мешавад. Тасаввуроти фаъол тасаввуротҳои ҳунармандона, 

эҷодкорона, интиқодӣ, таҷдидӣ, пешгӯикунандаро дар бар мегирад» [189, 

с.146]. 

Ҳамин тариқ, таҳлили сарчашмаҳои илмӣ оид ба масъалаи рушди 

тасаввурот нишон дод, ки ба ақидаи аксари олимон, тасаввурот ва ошкор 

сохтани хусусиятҳои рушди он яке аз масъалаҳои мураккаби илми 

психология ба шумор меравад. 

Хонандагони хурди мактабӣ қисми зиѐди фаъолияти худро бо ѐрии 

тасаввурот амалӣ мегардонанд ва образҳои аввалини тасаввуроти онҳо бо 

равандҳои идрок ва бозиҳои ӯ вобастаанд. Дар раванди эҷод вижагиҳои 

инфиродии тасаввурот хеле возеҳ ошкор мегарданд Умуман, дар 

хонандагони синфҳои ибтидоӣ маъмулан ягон хел мушкилӣ марбутан бо 

рушди тасаввуроти хонандагон ба миѐн намеояд, бинобар ин қариб 

аксарияти хонандагон, ки дар синни томактабӣ бештар бо бозиҳои 
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мухталиф машғул шудаанд, тасаввуроти хубрушдѐфта бой доранд. Синни 

хурди мактабӣ синни рушди тасаввуроти эҷодӣ, тахайюлот аз ҳама мусоид 

мебошад. Бозию сӯҳбатҳои хонандагон қувваи нерӯи онҳо, метавон гуфт 

авҷи парвози тахайюлашонро инъикос мекунад. Аксаран дар ҳикояҳо, 

гуфтугӯи онҳо воқеияту тахайюл омезиш меѐбанд ва тибқи қонуни 

воқеияти эҳсосии тасаввурот образҳои тасаввуриро хонандагон мумкин аст 

чун образҳои воқеӣ пазиранд, эҳсос намоянд. Эҳсоси онҳо то андозае 

пурқувват аст, ки дар хонанда талаботи дар ин бобат нақл кардан пайдо 

мешавад. Чунин тахайюлҳоро (онҳо аксаран ба наврасон хосанд) атрофин 

дурӯғ мепиндоранд. Ба машваратгоҳҳои психологӣ аксарани волидайн ва 

педагогҳои муроҷиат мекунанд, ки онҳоро чунин зуҳуроти тахайюл, ки ба 

назарашон дурӯғгӯӣ аст, ба изтироб овардааст. Дар ин мавридҳо 

равоншинос маъмулан тавсияи зерин медиҳад: таҳлил кардан лозим аст, ки 

оѐ хонанда бо ҳикояаш ягон манфиатро пайгирӣ мекунад? Агар на (аксаран 

маҳз ҳамин ҳолат воқеият дорад), пас мо бо хаѐлбофӣ, тахайюлотӣ, 

ҳодисабофӣ сару кор дорем, на бо дурӯғгӯӣ. Чунин афсона ѐ ҳодисабофии 

хонандагон кори табиӣ аст. Ба калонсолон лозим аст, ки дар чунин 

мавридҳо ба бозии хонандагон ҳамроҳ шаванд, нишон диҳанд, ки ба онҳо 

хаѐлбофӣ чун зуҳури тахайюл, маҳз чун бозӣ писанд аст. Дар ин бозӣ 

ширкат варзида, ба эҳсоси хонандагон шарик шуда, калонсол бояд ба 

хонанда марзи байни бозӣ, тахайюлот ва воқеиятро нишон диҳад. 

Баробари коҳиш ѐфтани тахайюлбофии (хаѐлпарастии) инсон шахсияти ӯ 

низ коҳиш меѐбад, камбағалтар мешавад, имкониятҳои тафаккури эҷодии ӯ 

паст мегардад, мароқаш ба санъат, илм ва ғайра поѐн меравад.  

Ҳамин тариқ, дар ҳаѐт ва фаъолияти хонандагони синфҳои ибтидоӣ 

тасаввурот аҳамияти калон дорад. Пурра азхуд кардани ягон фанни 

таълимӣ бе фаъолияти тасаввурот имконнопазир аст. Хонандагони 

синфҳои ибтидоӣ қисми зиѐди фаъолияти пурҳаракати худро бо ѐрии 

тасаввурот амалӣ мекунанд. Бозиҳои онҳо маҳсули кори пурҷӯшу хурӯши 
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тахайюл аст, онҳо бо майли тамом бо фаъолияти эҷодӣ низ машғул 

мешаванд. Тасаввуроти эҷодӣ ҳамчунин асоси фаъолияти эҷодиро 

ташаккул медиҳад. Вақте ки дар раванди таълим хонандагон бо зарурати 

идроки маводи муҷаррад рӯбарӯ мешаванд, ба онҳо аналог ѐ ҳодисаи 

шабеҳ лозим мешавад. Нокифояти таҷрибаи ҳаѐтиро дар ин маврид 

ҳамчунин тасаввурот талофӣ мекунад. 

Мактаби муосир бояд ба хонандагон фаъол намудани иқтидори 

эҷодиашонро ѐд диҳад. Дар иртибот бо ин нукта алҳол масъалаи 

ташаккули иқтидори эҷодии хонандагон дар раванди таҳсили мактабӣ беш 

аз пеш мубрамият касб мекунад. Синни хурди мактабӣ марҳилаи мусоид ва 

муҳимми ошкор сохтану инкишоф додани иқтидори шахсият аст, зеро маҳз 

дар ҳамин син асосҳои самтгирии эҷодӣ ва таҳсилӣ ва пояи психологии 

фаъолияти сермаҳсул гузошта мешавад, маҷмӯи арзишҳо, сифатҳо, 

қобилиятҳо, талаботи шахсият, ки асоси муносибати эҷодии ӯро ба 

фаъолият ташкил мекунад, ташаккул меѐбад. Дар синни хурди мактабӣ дар 

рушди иқтидори эҷодӣ фаъолияти таълимӣ нақши махсус мебозад, зеро он 

барои хонандаи синфҳои ибтидоӣ намуди пешбари фаъолият ба ҳисоб 

меравад, бинобар ин дастовардҳои асосии фард дар ин син маҳз бо 

фаъолияти таълимӣ вобаста аст.  

Оид ба масъалаи ташаккул додани иқтидори эҷодии хонанда олими 

тоҷик М.А.Дадабоева чунин қайд намудааст: «Возеҳ аст, ки барои 

ташаккул додани потенсиали эҷодии хонанда тадриҷан аз фаъолияти 

репродуктивӣ ба фаъолияти эҷодӣ гузаштан лозим аст. Баробари ин, кори 

мустақилонаи хонандагон набояд ба фаъолияти дилгиркунандаю 

номураттаб табдил ѐбад» [79, с.7]. Иқтидори эҷодии инсон аз ҳисоби ғанӣ 

гардидани соҳаи эҳсосии ӯ, ташаккул ѐфтани фардия ва ташаккули 

тафаккури ғайристандартӣ инкишоф меѐбад [181, с.129]. 

Иқтидори эҷодии шахсият чун асоси худтатбиқи эҷодии шахсият дар 

оянда, вақте ки хислат ва вижагиҳои психологии ӯ ташаккул меѐбад, фаъол 
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мегардад [182, с.106]. Иқтидори эҷодӣ-хосияти интегративии динамикии 

шахсият, ки замина ва маҳсули фаъолияти эҷодӣ буда, самтият, омодагӣ ва 

қобилияти шахсиятро ба худтатбиқ дар эҷодиѐт муайян мекунад [71, с.250]. 

Т.Г.Браже иқтидори эҷодиро чун ҳосили ҷамъи низоми дониш, маҳорат ва 

эътиқод муайян мекунад, ки дар асоси онҳо фаъолият ба роҳ монда 

мешавад ва танзим мегардад: эҳсоси рушдкардаи навгонӣ, ба пазируфтани 

чизҳои нав омода будани инсон; сатҳи олии рушди тафаккур, 

тағйирпазирии ӯ, фикрронии ғайристандартӣ, қобилияти тез методҳои 

амалро тибқи шароитҳои нави фаъолият тағйир дода тавонистани инсон 

[58, с.79]. Л.К.Веретенникова таъкид мекунад, ки ҳар як шахс бояд имкони 

бо эҷодиѐт машғул шудан дошта бошад ва барои ин бояд қобилияту 

маҳоратҳои зарурӣ инкишоф дода шаванд. Ба хонанда зуҳури эҷодиѐтро ѐд 

додан, дар бобати ташаккули талабот ба фаъолияти эҷодӣ дар хонанда 

сари вақт ғамхорӣ кардан лозим аст. Ин корро аз бедор намудани шавқу 

мароқ ба фаъолияти эҷодӣ шурӯъ намудан мувофиқи мақсад мебошад. 

В.Г.Риндак ва Л.В.Мешерякова иқтидори эҷодиро чун низоми вижагиҳои 

шахсиятӣ муайян кардаанд, ки он ба табдили оптималии тарзи амал тибқи 

шароити нав ва донишҳо, маҳоратҳо, самтиятҳо, ки азхудкунии 

инноватсияҳои педагогиро муайян мекунанд ва дар ниҳояти кор шахсиятро 

ба худтатбиқу худинкишофи эҷодӣ бедор мекунанд, имконият медиҳад. 

Дар асоси тадқиқоти Л.А. Даринская метавон ба хулосае расид, ки 

«иқтидори эҷодӣ мафҳуми мураккаби интегралӣ мебошад, ки дар худ 

ҷузъҳои табиию генетикӣ, иҷтимоию шахсиятӣ ва мантиқиро дарбар 

мегирад, ки дар маҷмӯъ ба дониш, маҳорат, қобилият ва ҷидду ҷаҳди 

шахсиятро ба дигаргунсозиҳо дар соҳаҳои мухталифи фаъолият дар 

чаҳорчӯбаи меъѐрҳои ахлоқу маънавияти умумиинсонӣ инъикос мекунанд» 

[84, с.49]. 

Иқтидори эҷодии хонандагон, ба фикри мо, чун низоми қобилият, 

дониш, маҳорат, муносибатҳои шахсиятӣ тавассути ҷидду ҷаҳд ба 
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эътиборнокӣ ѐ мӯътабарии шахсияти худ муносибати эҷодӣ ба фаъолияти 

таълимӣ; фаъолнокии эҷодӣ дар таълим; қобилият ба худифода; 

рефлексияи фаъолияти ҳаѐтии худ; самтгирӣ ба фаъолияти эҷодӣ дар 

муҳити таҳсилии тағйирѐбанда тавсиф мешавад  Бино ба гуфтаҳои боло, 

метавон ба хулосае расид, ки алҳол дар бобати таъриф ва мӯҳтавои 

мафҳуми «иқтидори эҷодӣ» иттифоқи оро вуҷуд надорад. Вале бисѐр 

олимон ва муҳаққиқони ин масъала муттафиқанд, ки ҳар як инсон ба 

фаъолияти эҷодӣ қобилият дорад ва вазифаи маорифи муосир ѐфтани 

чунон захираю имкониятҳо мебошад, ки онҳо ташаккули иқтидори эҷодии 

ҳар як хонандаро дар давоми тамоми марҳилаи мактабӣ таъмин мекунанд. 

«Раванди рушди иқтидори эҷодии хонандагони синфҳои ибтидоӣ бо 

суръату характери фардӣ, хусусиятҳои мӯҳтавоии зуҳури хислатҳои 

фардияти эҷодӣ фарқ мекунад. Самарабахшии гузариши ин равандро 

тавассути ташкили кори инфиродӣ ва тафриқавӣ бо хонандагон, ки низоми 

воситаҳо, шаклҳо, тарзҳои тасҳеҳӣ ва ҳавасмандкунандаи корро дар бар 

мегирад, зиѐд кардан мумкин аст [66, с.251]. 

Ҳамин тариқ, низоми рушди иқтидори эҷодӣ ба озодии эҷодиѐти 

хонандагон асос меѐбад, ки маънои чуқури педагогӣ дорад, зеро доираи 

ақлонии хонандагонро васеъ менамояд, маҳсулнокии тахайюли ӯро тақвият 

медиҳад, боиси эҳсосоти мусбат мегардад, фаъолнокӣ ва ирода ба амалро 

меангезонад, ба қотеона ва ихтирокорона рафъ намудани мушкилот ѐрӣ 

мерасонад, ба озодона азхуд кардани малакаҳои корӣ, баъзан малакаҳои 

хеле мураккаб мусоидат менамояд. Хонанда дар ниҳоди худ нерӯро барои 

созандагӣ эҳсос мекунад. Ӯ маҳсули эҷодиашро меофарад, ки ҳам барои 

худаш ва ҳам барои калонсолон нишотангез аст. Хонанда мебинад, ки кори 

ӯро хело ҷиддӣ арзѐбӣ мекунанд, бинобар он худаш низ ба он муносибати 

ҷиддӣ мекунад. Танҳо он вақт ба натиҷаи хуб умед бастан мумкин аст, ки 

агар раванди эҷодиѐти хонандагон ташкили ҷиддӣ дошта бошад.  
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2.2.Истифодаи методҳо ва бозиҳои рушдкунанда бо мақсади ташаккул 

ѐфтани қобилияти эҷодии хонандагони синфҳои ибтидоӣ 

 

Масъалаи рушди қобилиятҳои эҷодии хонандагони синфҳои ибтидоӣ 

сер-паҳлӯ ва мураккаб аст. Ба тадқиқи ин масъала олимони маъруф, аз 

қабили Л.А.Венгер [60], Л.В.Занков [91] В.Т.Кудрявтсев [112], 

В.С.Кукушкин [134], А.К Колеченко [104], Н.В.Лебедева [124], 

М.Р.Леонтева [126], Е.А.Макарова [137], В.В.Репкин [165] ва бисѐр дигарон 

машғул шудаанд. Вижагии рушди қобилиятҳои эҷодии хонандагони 

синфҳои ибтидоӣ муроҷиати доимии ба таассуроти эҳсосии онҳо мебошад. 

То ҳол методҳо, шаклҳо ва воситаҳои бисѐри мухталиф таҳия карда 

шудаанд, ки ба рушди қобилиятҳои эҷодии хонандагони синфҳои ибтидоӣ 

равона гардидаанд. 

Барои инкишоф додани қобилиятҳои эҷодӣ ҳадди аксари ҷидду ҷаҳдро 

сарф кардан лозим аст. Дар ин бобат кори ботинии мустақилона аҳамияти 

фавқулодда дорад. Хонандаро бо кадом роҳ ба ин кор водор ѐ моил кардан 

мумкин аст? 1.Барои он, ки ба хонанда фикр кардан, кашфу ихтироъ 

намуданро ѐд диҳад, худи омӯзгор бояд бисѐр чизҳоро фикр кунад, кашфу 

ихтироъ намояд; 2.Неруи асосии ҳаракатдиҳандаи таълими ҷустуҷуӣ ва 

муаммовӣ низоми суолу ҷавобҳоест, ки дар назди хонанда гузошта 

мешавад; 3.Вазифаҳое, ки дар назди хонандагон гузошта мешавад, бояд 

тадриҷан, вале  бемайлонаи мураккаб гарданд. Зимнан, муваффақият 

набояд қабл аз татбиқи ҳар гуна саъю кӯшиш кафолат дода шавад, зеро 

чунин кафолат фаъолнокии ҷустуҷуиро аз байн мебарад [114, с.97-98]. 

«Бисѐр хонандагони боистеъдод, асабӣ ва ҳассос барои он ба хонандагони 

кундзеҳну коҳил табдил ѐфтаанд, ки дар онҳо бо саъю кӯшишҳои қабл аз 

мӯҳлат эътимод ба нерӯи худ, ки барои инсон дар ҳамаи корҳо зарур аст, 

халалдор карда шудааст» [112, с.95]. 

 Педагог Е.А.Макарова, ки ба тарбияи бадеӣ машғул аст, қайд кардаст, 
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ки: «Хонандагоне, ки дар баробари мактаби умумимаълумотӣ ба таври 

ҷиддӣ дар маҳфилу сексияҳо машғуланд ва ѐ ба илм таваҷҷӯҳи амиқ зоҳир 

менамоянд, нисбат ба хонандагони дигар дар вазъи афзалиятнок қарор 

мегиранд. Онҳо аз ҷиҳати равонӣ нисбатан устуворанд, сатҳи 

худкифоияшон болотар аст, рушдашон нисбатан мутаносиб ба амал меояд 

ва тезтар аз лиҳози маънавӣ пухта мерасанд. Дар раванди маориф, идораи 

он чи чиз бояд тағйир дода шавад, ки ба рушди шахсияти эҷодкор 

мусоидат кунад. Барои ин ду проблемаро ҳал кардан лозим аст: 

1.Масъалаи худсозии шахсият, яъне шахсият худаш худашро ба вуҷуд орад; 

2.Масъалаи ба вуҷуд овардани муҳити иҷтимоию фарҳангӣ, ки ба 

амалигардонии эҷодиѐт мусоидат мекунад». 

 Барои амалигардонии қобилиятҳои эҷодӣ зарур аст: «1.Аз ҷониби 

хонандагон беихтиѐрона идрок шудани ҳадафмандии амалиѐти худ ва 

асоси онҳо, ки мунтазам дар раванди таҳсил ангезонидани онро аз ҷониби 

омӯзгор пешбинӣ мекунад; 2.Аз ҷониби омӯзгор таъсис додани махзани 

вазифаҳои мухталифи таълимию эҷодӣ ба мақсади истифодаи онҳо чун 

шартҳои рушди ҷузъҳои мухталифи қобилиятҳои эҷодии шахсият; 3.Ба 

вуҷуд овардани шароит барои схематизатсияи супоришҳо. Амалан кайҳо 

исбот шудааст, ки схематизатсия рушди қобилиятҳои эҷодии хонандаро 

меангезад;4.Истифодаи методҳои гурӯҳӣ ва фардии рушди қобилиятҳои 

эҷодӣ» [137, с.16-17]. 

 Барои рушди қобилиятҳои эҷодии хонандагон омӯзгор бояд методҳо, 

воситаҳо ва тарзҳои зерини рушддиҳандаи таълимро истифода барад: 

методи таълими муаммовӣ, методи ҳалли масъала аз рӯи шабоҳат (аналог), 

методи санҷишу хато, методи ангезиши зеҳн, методи суолҳои назоратӣ, 

методи таҳлили морфологӣ, методи ҳалли масъалаҳо аз рӯи алгоритм. 

Методҳои мазкурро муфассалтар дида мебароем: 

 Моҳияти методи таълими муаммовӣ дар нуктаҳои зайл ифода меѐбад: 

фаъолияти таълимӣ таҳти роҳбарии омӯзгор ба вуҷуд овардани вазъиятҳои 
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муаммовӣ ва фаъолияти мустақилонаи фаъоли хонандаро оид ба ҳалли 

вазъиятҳои номбурда пешбинӣ мекунад. Тарзҳои зерини ба вуҷуд овардани 

муаммоҳо мавҷуданд. Худи омӯзгор хонандагонро бо ихтилоф рӯ ба рӯ 

карда, ихтилофро бо фаъолияти амалӣ дучор мегардонад ва дар бобати як 

суол нуқтаи назарҳои гуногунро баѐн менамояд, ба синф пешниҳод 

мекунад, ки ҳодисаро аз мавқеъҳои мухталиф баррасӣ намояд, 

хонандагонро ба муқоиса, ҷамъбаст, хулосабарорӣ аз вазъият, қиѐс 

кардани далелҳо, гузариши суолҳои мушаххас барои ҷамъбаст, 

асосноккунӣ, мушаххаснамоӣ, муҳокимаронӣ водор месозад, вазифаҳои 

муаммоӣ мегузарад (масалан: бо додаҳои ибтидоии ғайрикофӣ ѐ изофагӣ, 

бо номуайянӣ даргузариши суол, бо додаҳои ихтилофнок, бо иштибоҳоти 

пешакӣ маълум, бо вақти маҳдуди ҳал барои рафъи инерсияи психологӣ ва 

ғайра).  

 Акнун методи санҷишу хаторо мавриди баррасӣ қарор медиҳем. 

Методи мазкур дар сиғари синн, вақте ки хонанда ба маърифати олам 

шурӯъ мекунад, зуҳур менамояд: хонанда бо дастон ламс менамояд, 

маззашро месанҷанд, нигоҳ мекунад, гӯш меандозад-образу мафҳумҳоро 

меандӯзад, байни амалҳои худ ва натиҷаи ин амалҳо робита ҷустуҷӯ 

менамояд. Дар ин метод асосан суоли зерин ҳал мешавад: Агар ин хел 

кунем, чӣ мешавад? Бо ѐрии ин метод ҳал кардани масъалаҳое, ки онҳо 

бештар аз 10 санҷишу хаторо дарбар мегиранд, хеле мувофиқ аст. Ин метод 

дар хонанда суботкорию сабр ва ноумед намудан ҳини нобарориро 

парвариш мекунад. Мо медонем, ки инсон ҳам аз бохту ҳам аз бурд, ҳам аз 

нобарорию ҳам аз барори ҳам худ ва ҳам бегонагон сабақ мегирад. 

 Методи ҳалли масъала аз рӯи шабоҳат. Шабоҳатҳо аз рӯи меъѐрҳои 

гуногун, аз қабили хосият (масалан, парвариши ҷавдор мисли гандум) 

таъинот (хона-ошѐна), муносибати табиатҳои гуногун (масалан, гузариши 

гармӣ аз ҷисми гарм ба хунук ва аз зарфи боло ба поѐн кашонидани моеъ) 

тасниф карда мешаванд. Ин метод имконият медиҳад дар асоси шабоҳати 
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ҳамон як аломатҳо дар ду объекти гуногун дар бораи шабоҳат ва 

аломатҳои дигар хулосаи дуруст бароварда шавад. Барои аз як соҳа ба 

соҳаи дигар гузаронидани дониш ѐрӣ мерасонад. Як навъи дигари ин 

метод-тафаккур аз рӯи ассотсиатсия мебошад. Ассотсиатсияҳо хелҳои 

зерин доранд: а) аз рӯи ҳамҷаворӣ, яъне аз рӯи наздикӣ, шабоҳат дар фазо ѐ 

вақт, вақте ки як тасаввур ба туфайли замзамонӣ дар шуур тасаввури 

дигарро ба вуҷуд меорад масалан, қанд-асал, хирс-зимистон; б) аз рӯи 

монандӣ, шабоҳат, яъне аз ягон аломат ѐ аз тӯб-тарбуз, барф-пахта; в) аз 

рӯи зиддият, яъне мухталиф аз рӯи ягон хосият масалан, некӣ-бадӣ, кӯҳ –

ҳамворӣ. Мақсади метод ҳалли масъалаҳои нисбатан осони эҷодӣ, таҳлили 

низом (аз чӣ иборат аст ва ҳар як қисм чӣ тавр амалӣ мегардад), рушди 

тахайюл ва тахайюли идорашаванда, ислоҳи яке аз камбудиҳои методи 

санҷишу хатоҳо-афтодани варианти хуби ҳал ба ҳисоб меравад. Ин 

методро дар ҷое истифода бурдан хуб аст, ки бештар аз 10 вариант дорад. 

Ғайр аз ин, соҳаи ҷустуҷӯи қарорҳо низ назаррас васеъ мегардад. 

 Методи ҳалли масъала аз рӯи алгоритм методи нисбатан ҷавон буда, 

он дар назарияи ҳалли вазифаҳои ихтироъкорӣ (НҲВИ) мавриди истифода 

қарор мегирад. Алгоритм аз 9 қадами пайдарпай иборат аст: 1.Аниқ 

фаҳмидани масъала; 2.Тасвия кардан; 3.Тасвия кардани натиҷаи ниҳоии 

идеалӣ; 4.Таҳияи амсилаи масъала; 5.Дар қисми амсилаи масъала ҷустани 

захира барои ҳалли он; 6. Истифодаи методҳои ҳалли ихтилофҳо; 

7.Тасвияи якчанд ҳал; 8.Интихоби ҳалли аз ҳама беҳтар; 9.Гузаронидани 

таҳлил: чаро масъала ба миѐн омад? Чӣ бояд кард, ки чунин масъалаҳо 

минбаъд ба миѐн наоянд? Чаро ба ҳалли он ин қадар вақти зиѐд сарф шуд? 

Ҷавоб ба суоли: «Ман аз ин масъала кадом сабақро бардоштам?». 

        Барои ташаккул додани қобилиятҳои эҷодии хонандагон омӯзгорон 

метавонанд  аз методҳои дар поѐн  овардашуда дар амалия истифода 

баранд:  
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        Методҳои маърифати таълимӣ (когнитивӣ): 1.Методи муқоиса. Ҳамаи 

объектҳо, мафҳумҳо, давраҳои дилхоҳро муқоиса кардан мумкин аст; 

2.Методи суолҳои эвристӣ. 7 суол пешкаш мегардад: Чӣ? Кӣ? Барои чӣ? 

Дар куҷо? Чӣ хел? Бо чӣ? Кай? Ҷавобҳои ин суолҳо ба вуҷуд омадани 

корҳои эҷодиро пешбинӣ мекунад; 3.Методи диди образнок. Натиҷаҳои 

кор дар шакли каломӣ ѐ графикӣ (эскиз ѐ ангораи лоиҳа ѐ тавсифи каломии 

он) ифода меѐбад. 

Методҳои креативӣ (созанда): 1.Методи фикр карда ѐфтан. Ин методи 

дар натиҷаи амалҳои эҷодӣ, ба вуҷуд овардани маҳсулоти қаблан номаълум 

мебошад. Ангораи маҳсулоти дӯзандагӣ, оростани миз, қоғазпеч кардану 

оростани тӯҳфа. Ангора қисми таркибии ҳама гуна лоиҳаи эҷодӣ аст;  

Методҳои ташкилию фаъолиятӣ: 1.Методи худташкили таълим. Кор 

бо сарчашмаҳо, харитаҳои технологӣ, таҳияи лоиҳаҳои эҷодӣ (кори амалӣ); 

2.Методи таълими мутақобила. Хонандагон бо истифода аз маҷмӯи 

методҳои педагогии ба онҳо дастрас ба ҷуфтҳо ѐ гурӯҳ ҷудо шуда кор 

мекунанд, вазифаи омӯзгорро иҷро менамоянд. (хонандагон-мушовирон). 

Акнун, оид ба он методҳое, ки дар раҳнамои синфи 4-ум оварда 

шудааст, шарҳи мухтасар меорем: Методи ангезиши зеҳн. Методи 

мазкурро мо дар раҳнамои синфи 4 аз фанни санъат ва меҳнат ҳангоми 

таҳияи нақшаи дарсӣ дар дарсҳои 28 ва 62-63, мавзӯъҳои «Санъати 

ҳайкалтарошӣ» ва «Сохтани қолаби боғ» истифода бурдаем, ки дар 

замимаи 2 оварда шудааст. Ин метод аз тарафи олими амрикоӣ Алекс 

Осборн соли 1940 пешниҳод карда шуда, ҳамчун методи таҳрики андеша 

маъруфият дорад. Истифодаи методи мазкур бо мақсади ба хотир овардан, 

фаъол намудани донишҳои пешинаи хонанда, зиѐд намудани шавқу мароқ 

барои қабул намудани иттилои нав ва фаъолияти минбаъда ба роҳ монда 

мешавад. Андешаҳои ҷамъшуда дар вақти муайян ба таври: фардиву ҷуфтӣ 

ва гурӯҳӣ мавриди баррасӣ қарор мегирад. А.А. Азизов қайд кардааст: 

«Дар методи «Ангезиши зеҳн» масъала, ѐ саволҳои кушода гузошта 
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мешаванд, ки чанд ҷавоби имконпазир дошта, барои ҷустуҷӯйи роҳҳои ҳал 

ѐ вариантҳои гуногуни ҷавоб мусоидат намояд, на барои муҳокима. 

Мақсадҳои асосӣ: гирдоварии андешаҳо; фаъолгардони хонандагон дар 

ҷараѐни дарс; ба вуҷуд овардани вазъияти ҷустуҷӯ. Қадамҳо ва қоидаҳои 

ангезиши зеҳн: 1.Савол/масъаларо ба хонандагон пешниҳод кунед; 2.Аз 

онҳо хоҳиш намоед, ки оид ба савол ѐ масъалаи пешниҳодшуда, фикру 

ақидаҳои худро иброз доранд; 3.Фикру ақидаҳои пешниҳодшударо  

нависед. 4.Хоҳиш намоед, ки ақидаҳои худро  баѐн кунанд» [17, с.57]. 

Андешаҳо бе шарҳ навишта шуда, баъди гузашти вақти муайяншуда, 

хонандагон андешаҳояшонро оид ба масъалаи дар пеш гузошташуда ба 

пуррагӣ шарҳ медиҳанд. Аз тарафи омӯзгор  бояд ақидаву андешаҳои 

хонандагон қадр карда шавад. Дар ҳолати ғалат доштани ақидаҳо набояд, 

ки зери танқид қарор гирад. Аз тарафи омӯзгор бояд ба ақидаву андешаҳои 

бартаридошта такя намуда, бо мавзӯъ алоқамандӣ намуда, қисми асосии 

дарсро оғоз менамояд. Ҳадаф аз гузаронидани методи мазкур ин гирдоварӣ 

намудани андеша; фаъолгардонии хонанда дар раванди дарс; бавуҷудории 

вазъияти ҷустуҷӯ; гӯш кардани рафиқон; эҳтиром намудани ақидаи худ ва 

дигарон; муттаҳид сохтани гурӯҳ ва синф; баланд бардоштани мақоми 

хонандаи камҷуръат, ҷасуртар кардани ӯ ба нақди мусбат хӯ гиронидани ӯ 

ва ғ. мебошад. Методи мазкур барои инкишофи тахайюлот, тасаввурот ва 

озодшавии шуури хонандагон хеле мусоид намуда,  барои ҳалли 

масъалаҳои мураккабиаш пасту миѐна хуб аст. 

Методи таҳлили морфологӣ. Аз тарафи ситорашиноси швейтсарӣ 

Ф.Свикки солҳои 30-юми қарни ХХ таълиф карда шудааст. Олим мафҳуми 

«таҳлили морфологӣ»-ро васеъ истода набурдааст, танҳо нишон додааст, 

ки ин методи бо якҷоя кардани асоснокшудаи дарѐфти ҳамаи вариантҳои 

ҳалли масъалаҳо мебошад. А.А. Азизов оид ба масъалаи мазкур чунин қайд 

кардааст: «Дар ин метод маҳсулот ѐ ашѐе, ки мо шавқманди он ҳастем, 

ҳамчун гурӯҳи асосии конструктивӣ ѐ дигар аломатҳо интихоб карда 
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мешавад. Барои ҳар як аломат варианти алтернативӣ интихоб карда 

мешавад. Байни худ вариантҳои гуногунро иваз намуда, ҳалли онро ѐфтан 

мумкин аст» [17, с.58]. Моҳияти  методи таҳлили морфологӣ дар тасвияи 

дақиқ ва саҳеҳи масъала ва ҷудо кардани аломатҳои барои низом муҳим ва 

хос зуҳур меѐбад. Аз рӯи аломатҳои онҳо номгӯи вариантҳои гуногуни 

иҷроиши аломатҳои мазкурро таҳия мекунанд. Барои фаҳмотару возеҳтар 

шудан аломат ва вариантҳои иҷрои онҳоро дар шакли ҷадвал ҷойгир 

мекунанд. Аз рӯи тартиби муайян, ки афтодагиҳоро мустасно месозад, 

омезиши вариантҳои имконпазири иҷрои аломатҳоро месанҷанд ва 

ҳамзамон арзѐбии ин вариантҳои иҷроро амалӣ гардонида, интихоби ҳалли 

беҳтаринро ба субут мерасонанд.  

Методи Кластер. Методи мазкурро мо дар раҳнамои синфи 4 аз фанни 

санъат ва меҳнат ҳангоми таҳияи нақшаи дарсӣ дар дарси  25, мавзӯи 

«Меҳнати хоҷагӣ» истифода бурдаем, ки дар замимаи 2 оварда шудааст. 

Кластер (хӯша, даста) методи гирдоварии андешаҳои хонандагон оид ба 

ягон мавзӯъ буда, дар шаклҳои гуногун тасвир меѐбанд. Методи мазкур аз 

тарафи мутахассиси амрикоӣ Тони Бюзан кор карда шудааст. Методи 

Кластер имкон медиҳад, ки хонандагон барои фикр намудани мавзӯи 

дарпешистода сафарбар шаванд. Дар марказ як мафҳум, савол ѐ проблемаи 

мавзӯи нав навишта мешавад. Вазифаи хонандагон аз он иборат аст, ки 

маълумотҳои доштаашонро оид ба он нависанд. Ин имкон медиҳад, ки 

хонандагон ҳамаи андешаҳои баѐншударо дар як ҷо гирд оварда,  дар 

баробари шунидани онҳо боз аѐнӣ бо онҳо шинос гарданд. Мақсади 

гузаронидани бозӣ ин гирдовардани андешаҳо, бунѐди вазъияти ҷустуҷӯ, 

инкишоф додани  малакаҳои  баѐни мухтасари  фикр, омӯзиши роҳҳои 

гуногуни гирдоварии андешаҳо, пешниҳод кардани маълумотҳои иловагӣ 

ва  муайян намудани дониши хонандагон оид ба мавзӯъ. Шакли кластер 

гуногун шуда метавонад: ба монанди «хӯша», вақте ки ақидаҳо пайдо 

мешаванд ва дар гирди мавзӯъ онҳо навишта мешаванд. Ҳангоми навишти 
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ақидаҳо алоқаҳои байниҳамдигарии онҳо муайян карда мешаванд. Муҳим 

он аст, ки хонандагон миқдори зиѐди алоқаҳоро ѐбанд ва вобаста ба он 

кластер ду намуд мешавад: кластери сода ва кластери мураккаб. Дар 

натиҷаи гузаронидани методи мазкур хонандагон оид ба мафҳум, ѐ 

мушкилоти асосӣ ҷуқур андеша карда, донишҳои доштаашонро ба хотир 

меоранд, бо шумораи муайяни шохаҳо андешаҳояшонро баѐн ва қайд 

мекунанд, барои исботи андешаҳои худ далел меоранд, қисматҳои асосии 

маълумотро аз умумӣ  ҷудо мекунанд ва фикри якдигарро гӯш мекунанд. 

Методи «Чархи ақидаҳо». Методи мазкурро мо дар раҳнамои синфи 4 

аз фанни санъат ва меҳнат ҳангоми таҳияи нақшаи дарсӣ дар дарси 36, 

мавзӯи «Коркарди замин» истифода бурдаем, ки дар замимаи 2 оварда 

шудааст. Методи мазкур барои гирдоварии миқдори муайяни андешаҳо 

оид ба мавзӯъ дар шакли шохаҳои гирдгардон аст. Омӯзгор ин методро дар 

мавридҳое истифода мебарад, ки агар масъалаи ҷудо кардани чизҳои 

нисбатан муҳим ба миѐн ояд. Дар маркази «чарх» мафҳум, савол ѐ 

мушкилоти мавзӯи нав навишта мешавад. Вазифаи хонандагон аз он 

иборат аст, ки ду ѐ чорнафарӣ кор карда, маълумотҳои доштаашонро оид 

ба ин мавзӯъ нависанд. Мақсадҳои истифода намудани метод ин бедор 

намудани шавқу мароқ, муайян кардани сарҳади донишҳои мукаммал, 

муайян кардани донишҳои  нопурраи мавҷуда, ҷудо карда тавонистани 

чизҳои муҳим, инкишофи малакаҳои таҳлил ва хулосабарорӣ аст. 

Бояд зикр намуд, ки «Чархи ақидаҳо» метавонад аз ададҳои гуногун: 

бо миқдори 4, 6, 8... иборат бошад. Ин аз мақсадҳои мушаххас ва сатҳи 

омодагии хонандагон вобаста аст. Ҳангоми иҷрои супориш хонандагон 

шояд миқдори муайяншудаи ақидаҳоро  пур карда натавонанд. Дар ин 

ҳолат омӯзгор метавонад ба хонандагон навиштани саволҳоеро, ки  онҳо 

ба он ҷавоб гирифтан мехоҳанд пешниҳод намоянд.  Муҳим ин пурра 

кардани ҳамаи «ақидаҳо» мебошад. Ин методро ҳам дар фаъолияти гуруҳӣ 

дар ва ҳам дар фаъолияти дунафарӣ истифода бурдан мумкин аст. 



141 

 

Методи Диаграммаи Венн. Методи мазкурро мо дар раҳнамои синфи 

4 аз фанни санъат ва меҳнат ҳангоми таҳияи нақшаи дарсӣ дар дарси 38, 

мавзӯи «Аз гил ѐ пластилин сохтани зарфҳо» истифода бурдаем, ки дар 

замимаи 2 оварда шудааст. Диаграммаи мавриди назар қарордошта соли 

1881 аз тарафи Ҷон Венни математик, мантиқшинос ва файласуфи британӣ 

таълиф карда шудаст. Методи мазкур барои ѐфтани фарқ ва умумияти 

мафҳум, ҳодисаву ашѐ ва муқоиса намудани онҳо хизмат менамояд. 

Омӯзгорон метавонанд ин методро дар  муқоисаи симоҳои мусбат ва ѐ 

манфии матн, фарқи ашѐҳои гуногун аз рӯйи мазмуни он истифода баранд. 

Хонандагон  монандӣ, фарқ ва муқоисаро дар дафтари худ, ѐ тахтаи синф 

менависанд Мақсад аз истифодаи методи мазкур, ин таҳлил, муқоиса ва 

фарқ карда тавонистани ашѐву ҳодисаҳо; дарѐфти хислатҳои умумии ашѐву 

ҳодисаҳо; инкишофи қобилиятҳои таҳлиливу хулосабарорӣ мебошад. Дар 

натиҷа хонандагон ашѐ, ѐ ҳодисаро ба қисматҳои фарқияту умумият ҷудо 

мекунанд; ба андешаҳои худ мисол меоранд; фарқияту умумияти  ашѐ ѐ 

ҳодисаро нишон медиҳанд; дар гурӯҳ кор мекунанд.  

Методи «Чӣ тавр?». Методи мазкурро мо дар раҳнамои синфи 4 аз 

фанни санъат ва меҳнат ҳангоми таҳияи нақшаи дарсӣ дар дарсҳои 40-41, 

мавзӯи «Шаклсозӣ аз қоғазу картон» истифода бурдаем, ки дар замимаи 2 

оварда шудааст. Методи мавриди назар ин силсилаи муҳокимарониҳо 

барои муайян намудани роҳҳои ба даст овардани натиҷа буда, дар чунин 

мавридҳо: ҷустуҷӯи роҳҳои гуногуни ҳалли мушкилот; муайян кардани  

пайдарпайии ҳодисаю амалҳо; муайян кардани сабаби ҳодисаю амалҳо 

истифода бурда мешавад. Мақсад аз истифодаи методи мазкур, ин  ҷустуҷӯ 

карда тавонистани роҳи ҳалли масъалаи пешомада, алоқаманд карда 

тавонистани ҷавобҳо ба саволи «Чӣ тавр?»; инкишофи малакаҳои 

фикрронӣ (исбот карда тавонистани андешаҳои худ) ва нутқи шифоҳӣ; 

иртиботи сабаб ва натиҷа мебошад. Дар натиҷа хонандагон савол гузошта, 

роҳи ҳалли масъаларо ҷустуҷӯ менамоянд; андешаҳои худро дар гурӯҳ 
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таҳлил мекунанд; ҷавобҳоро муқоиса менамоянд; фикру мулоҳизаҳоро 

кӯтоҳ ва мушаххас баѐн ва қайд мекунанд; ба мулоҳизаҳои худ далел 

меоранд; 

Ҳамин тариқ, мо методҳо, тарзу воситаҳои асосии рушди 

қобилиятиҳои эҷодиро баррасӣ кардем. Интихоби ин ѐ он методу тарз аз 

мақсади дар пеш гузошта, мӯҳтавои мавод, натиҷаҳои мунтазира вобаста 

аст. Муҳимаш он аст, ки амалигардонии онҳо ба рушди  қобилиятҳои дар 

ниҳоди ҳар як хонанда буда, ѐрӣ расонад, дар онҳо бовариро нисбат ба худ 

тақвият диҳад, ба фаъолияти минбаъда ҳавасманду шавқманд гардонад. Ва 

инчунин бо нуқтаи назари олими тоҷик М.Лутфуллоев  фикрамонро 

хотима мебахшем: «Роҳ ва тарзҳо, метод ва воситаҳо дар ин соҳа зиѐданд. 

Аз ҳама асосӣ ва муҳимаш коштани донаи умед дар дили хурдакаки 

хонандаи маъсум мебошад. Тарбияи боварӣ ба худ ва ва қувваи худ, калиди 

сеҳрнокест, ки тавассути ӯ дари илму фан ба рӯи хонанда боз мешавад» 

[132, с. 56]. 

Технологияи педагогӣ лоиҳакашии қатъан илмӣ ва таҷдиди аниқи 

амалҳои педагогие мебошад, ки ба комѐбӣ кафолат медиҳанд. Азбаски 

раванди педагогӣ ба низоми муайяни принсипҳо асос меѐбад, технологияи 

педагогиро низ чун маҷмӯи амалҳои берунаю ботинӣ баррасӣ кардан 

мумкин аст, ки ба татбиқи пайдарпаи принсипҳои мазкур дар иртиботи 

мутақобилаи онҳо нигаронида шудааст ва дар он раванд шахсияти педагог 

пурра зоҳир мегардад. Фарқи технологияи педагогӣ аз методикаи тадрис ва 

кори тарбия маҳз дар ҳамин аст [185, с.105]. Тибқи таснифи Г.К.Селевко 

технологияҳои педагогӣ аз рӯи методи афзалиятнок ба намудҳои зерин 

ҷудо мешаванд: 1.Догматикӣ, репродуктивӣ; 2.Ташреҳию тасвирӣ; 

3.Таълимии рушдкунанда; 4.Ҷустуҷӯӣ; 5.Таълими барномавӣ; 

6.Муоширатӣ; 7.Эҷодӣ; 8.Таълими худрушдкунанда; 9.Иттилоотӣ; 10.Бо 

методи бозӣ [180, с.203]. Дар асоси таснифи мазкур технологияҳои бозиро 

ҳамчун қисми таркибии технологияҳои педагогӣ метавон ба тариқи зайл 
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муайян кард: ворид сохтани гурӯҳи ба қадри кофӣ васеи методу тарзҳои 

ташкили раванди педагогӣ дар шакли бозиҳои мухталифи педагогӣ [223, 

с.229]. 

Як қатор олимону педагогони машҳури ватанӣ ва ҳам хориҷӣ оид ба 

мавқеи бозӣ ва истифодаи он дар таълим фикру ақидаҳои худро баѐн 

намудаанд, аз ҷумла: М.Лутфуллоев чунин баѐн намудааст: «Чун сухан аз 

боби бозӣ ва мавқеи он дар дарсҳо меравад, омӯзгорон-методистон 

ҳамақида нестанд. Баъзеҳо чунин ақида доранд, ки дарс дарс асту бозӣ-

бозӣ. Набояд бозӣ дар дарс мавқеъ дошта бошад. Ин хуб аст. Бигузор 

мулоҳизаҳо мухолиф бошанд. Вале то вақте ки баъзеҳо мавқеи бозиро дар 

дарсҳо инкон карданӣ мешаванд, омӯзгорони зиѐде аз он истифода 

мебаранд» [132, с.120]. «Бозиҳо барои инкишофи тафаккури танқидӣ ва 

эҷодӣ воситаи муассиранд. Бозӣ хосияти ҷазб кардан, фаъол намудани 

қобилиятҳоро дорад, зеро дар он унсури номуайянӣ мавуд аст, он ба 

ҷустуҷӯи қарорҳои аптималӣ ҳидоят мекунад, тасаввуротро бармеангезад, 

қобилияти интихоб ва қабули қарорҳоро ба вуҷуд меорад» [106, с.17]. 

«Ҳангоми истифодаи методҳои коммуникативӣ идроки фаъолонаи 

иттилоот ба амал меояд ва он имкон медиҳад 80% чизеро, ки хонанда гуфт 

ва 90% кореро, ки хонанда кард, дар хотир нигоҳ медоранд» [68, с.10]. 

Ҳангоми ба таври назариявӣ пешниҳод кардани мавод аз ҳама зиѐдаш 20% 

он азхуд мешавад. Ҳангоми таълими мубоҳисавӣ 75% ва дар рафти бозиҳои 

корӣ қариб 90% иттилоот азхуд мегардад» [155, с.41]. «Бозиҳо ба эҷодиѐти 

озод ва мустақили хонандагон асос меѐбанд, бинобар ин шакли фаъолонаи 

фаъолияти хонандагон ба ҳисоб мераванд» [225, с.3]. «Дар ҳар бозӣ 

мавҷудияти саъю кӯшишҳои ақлонаи хонандагон пешбинӣ мешавад, ки 

онро ба тараққии тасаввурот ва вусъати фикр равона кардан лозим аст. 

Дар раванди чунин бозиҳо дар хонандагон як қатор унсурҳои эҷодӣ 

ташаккул меѐбад. Зуҳури унсурҳои мазкур пеш аз ҳама дар гузориши 

мақсадҳои муайян, ҷустуҷӯи роҳҳои ҳалли онҳо, ба даст овардани натиҷаи 
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ҷустуҷӯи мустақилона ба назар мерасад» [224, с.10]. «Методҳои бозӣ 

вобаста аз мақсади дидактикии ба миѐн гузошта истифода мешаванд. Маҳз 

тибқи мақсади дидактикӣ ин ѐ он бозиҳои дидактикӣ коркард мешавад. 

Ҳангоми амалигардонии бозиҳои мазкур вазифаҳои муҳимми таълиму 

тарбия бомуваффақият ҳал мешаванд. Дар таълиму рушди хонандагон он 

бозиҳое аҳамияти калон доранд, ки ба онҳо унсурҳои эҷодиѐт чун 

фаъолият ворид карда шудаанд ва маҳз фаъолият боиси аз ҷониби инсон 

(дар мавриди мо хонандагон) амалӣ гардонидани кашфи ягон чизи нав 

мегардад» [39, с.12]. А.С.Макаренко мегӯяд: «Боз як методи хеле муҳим-

бозӣ мавҷуд аст. Ба назари ман бозиро яке аз машғулиятҳои хонандагон 

шуморидан он қадар ҳам дуруст нест. Дар синни хурд барои хонанда бозӣ-

меъѐр аст ва хонанда бояд ҳа-меша бозӣ кунад, ҳатто вақте ки бо кори 

ҷиддӣ машғул аст. Хонанда ба бозӣ шавқу мароқ дорад ва онро қонеъ 

гардонидан лозим аст» [139, с.128]. «Бозӣ ҳам як навъи фаъолият аст. 

Махсусан агар онро ба фаъолияти таълими талабаҳо бипайвандем» [132, 

с.120]. «Бозӣ яке аз намудҳои амалиѐти фаъол аст. Он ба дараҷаи баробар 

ҳам ба донишандӯзӣ тавассути фаъолгардонии раванд мусоидат мекунад ва 

ҳам ба рушди бисѐр сифатҳои шахсият» [148, с.27]. «Бозӣ фаъолиятест, ки 

дар раванди он хонанда аввал эҳсосан ва баъд зеҳнан низоми 

муносибатҳои инсон, қоидаҳои рафтор, муҳити гирду атрофро азхуд 

мекунад. Рафторе, ки дар дар бозӣ содир мегардад, ҳам бо «ман»-и воқеии 

хонанда ва ҳам бо он нақше, ки вай мебозад машрут мегардад. Дар бозӣ 

қобилияти «ҳам худ будан ва ҳам ғайр будан»-и хонанда амалӣ мегардад» 

[115, с.62]. 

Шабоҳати меҳнату бозиро А.С.Макаренко дар нуктаҳои зерин 

мушоҳида мекард: «Аввалан. Дар ҳар бозии хуб пеш аз ҳама нерӯи корӣ ва 

нерӯи ақлӣ мавҷуд аст...Бозӣ бе ҷидду ҷаҳд, бозӣ бе кӯшишу ғайрати 

фаъолона ҳамеша бозии бад аст; Дувум. Бозӣ ба хонанда хурсандӣ 

мебахшад. Ин хурсандӣ ѐ хурсандии эҷодиѐт аст ѐ хурсандии ғалаба ѐ 
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хурсандии эстетикӣ, хурсандии сифат. Чунин хурсандӣ кори хуб низ меорад 

ва дар ин ҷо шабоҳати комил мушоҳида мешавад; Севум. Баъзеҳо фикр 

мекунанд, ки фарқи бозӣ аз кор дар он аст, ки дар кор ҳисси масъулият 

вуҷуд дорад, дар бозӣ бошад он нест. Ин фикри нодуруст аст: дар бозӣ низ 

ҳисси бузурги масъулият, мисли кор вуҷуд дорад, албатта дар бозии хуб, 

бозии дуруст» [139, с.4]. М.Лутфуллоев чунин қайд намудааст: «Шавқу 

ҳавас, пеш аз ҳама, ба диққати бачаҳо таъсир мекунад. Беҳуда нест, ки 

омӯзгорон ба муқобили парешонхотирӣ мубориза мебаранд. Он ҷое, ки 

дарсҳои хушку холӣ, якранга, бе аѐният ва бе ҳиссиѐт мегузаранд, диққати 

бачаҳо тез парешон гардида, мутамарказ кунонидани он хеле душвор 

мегардад. Бинобар он омӯзгорони беҳтарин кӯшиш мекунанд, ки 

дарсҳояшонро пурмазмун, гуногун, бо намоишдиҳии воситаҳои 

дидактикию техникии таълим гузаронанд» [132, с.57]. 

Дар адабиѐти назариявӣ ҷанбаҳои зерини бозӣ баррасӣ мешавад: чун 

муносибати махсуси шахсият ба олами атроф, фаъолияти махсуси хонанда, 

ки чун фаъолияти субъективии ӯ тағйир ва вусъат меѐбад; чун намуди 

фаъолияти иҷтимоии ба хонанда додашуда ва аз ҷониби ӯ азхуд карда (ѐ 

муносибати ба олам); мӯҳтавои махсуси азхудкунӣ; фаъолияте, ки дар 

рафти он рушди психикаи хонанда «ҷамъияти хонанда». 

Барои мушаххасан фаҳмидани маъно ва мӯҳтавои эҳтимолӣ 

технологияҳои бозӣ бо параметрҳо шинос шудан зарур аст. Дар таснифоти 

таснифоти параметрҳои технологияи бозӣ ва мӯҳтавои эҳтимолии онҳо 

оварда шудааст. Барои ташкили дарс бо технологияи бозӣ, ба назари мо, 

ба чунин параметрҳо, аз қабили омилҳои пешбари рушд, методҳои 

афзалиятнок, шаклҳои ташкилӣ ва воситаҳои афзалиятнок диққат додан 

лозим аст. Дар замимаи 3 параметрҳои таснифии технологияҳои бозӣ 

оварда шудааст. Параметрҳои таснифотии пешниҳодшударо таҳлил 

намуда, мо метавонем рафти машғулиятҳоро, ки ба рушди қобилиятҳои 

эҷодӣ нигаронида шудаанд, пешгӯӣ кунем. Вале, он мақсади асосӣ ва 
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муҳимтарину ягонаи рушди қобилиятҳои эҷодии хонандагон буда 

наметавонад. Дар иртибот бо ин нукта ҷанбаҳое муайян карда шудаанд, ки 

бо ѐрии технологияҳои бозӣ ба онҳо низ таъсир расонидан зарур аст.  

«Омезиш додани кору бозӣ хеле муҳим аст. Аз хотир баровардан 

лозим нест, ки бозӣ аллакай ба таълим табдил ѐфтааст…Дар меҳнати 

хонандагон бояд ҳатман унсурҳои бозӣ ҳузур дошта бошанд, зеро онҳо 

эҳсосоти мусбати марбут ба меҳнатеро тақвият медиҳанд. Вақташ, ки расид 

унсурҳои бозӣ аз меҳнат ғайб мезанад, вале «то охири умр инсон эҳсоси 

ҳаловат аз меҳнатро чун бозии нерӯҳои ҷисмонию зеҳнӣ нигоҳ медорад» 

[136, с.10]. 

Олими тоҷик М.Лутфуллоев чунин қайд намудааст: «Тадқиқотҳои 

муҳимми илмӣ дар ибтидо ѐ шакли бозӣ пайдо шудаанд ва ѐ дар шакли 

тасодуфӣ...олими Юнони қадим Архимед мехост даруни тағораи об 

даромада оббозӣ кунад, ҳеҷ гумон надошт, ки қонуни гидростатикаро 

ихтироъ карда, қоидаи фашангро муқаррар менамояд. Ҳамин тавр, Исаак 

Нютон пеш аз он, ки қонунҳои асосии ҳаракати ҷисмҳо ва ҷоизбаро кашф 

намояд, чандин бор ба ҳаво сангу сангча ва дигар ҷисмҳои вазнину сабукро 

партофтааст, ки бозии хонандагонро мемонад. Оре, инсон ҳатто олимону 

кошифони номдор ҳам қабл аз он, ки ягон чиро кашф намоянд, аввал онро 

дар шакли фарзия (гипотеза) ифода менамоянд ва моҳҳо, шояд солҳо паи 

амалӣ шудани он бо ашѐҳои гуногуни ҷондору беҷон «бозӣ» мекунанд...Аз 

ҷониби дигар бозиҳо шавқу ҳаваси маърифатҷӯии талабаҳоро афзуда, ҳар 

гуна хасташавиро пешгирӣ менамоянд» [132, с.120-121]. 

Ҳамин тариқ, технологияҳои бозӣ яке аз шаклҳои самарабахши таълим 

мебошанд, ки имкон медиҳад на танҳо кори хонандагонро дар сатҳи 

эҷодию ҷустуҷӯӣ, балки қадамҳои ҳаррӯзаи онҳоро дар донишандӯзӣ 

мароқангезу шавқовар мегардонанд. 

«Мафҳуми «технологияҳои бозии педагогӣ» гурӯҳи нисбатан васеи 

методу равишҳои ташкили раванди педагогиро дар шаклҳои бозиҳои 
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мухталифи педагогӣ дарбар мегирад. Бар хилофи умуман бозӣ бозиҳои 

педагогӣ аломати муҳимтарини зерин доранд: мақсади хеле дақиқ гузаштан 

таълим ва натиҷаҳои дахлдори педагогӣ, ки онҳоро асоснок кардан, дар 

намуди возеҳу равшан ҷудо кардан мумкин аст ва ба онҳо самтияти 

таълимию маърифатӣ хос мебошад» [76, с.18] 

Шакли бозии машғулият дар дарсҳо бо ѐрии методу вазъиятҳои бозӣ, 

ки чун воситаи ангезишу ҳавасмандгардонии хонандагон нисбат ба 

фаъолияти таълимӣ зоҳир мегарданд, ба вуҷуд оварда мешавад. Самтҳои 

асосиро номбар мекунем, ки тибқи онҳо дар дарсҳо методу равишҳои бози 

амалӣ гардонида мешаванд: 1.Мақсади дидактикӣ дар назди хонандагон 

дар шакли вазифаи бозӣ гузошта мешавад; 2.Фаъолияти таълимӣ тобеи 

қоидаҳои бозӣ аст; 3.Маводи таълим ба сифати воситаи бозӣ истифода 

мешавад, ба фаъолияти таълимӣ унсурҳои мусобиқа ворид месозанд, ки 

вазифаи дидактикиро ба вазифаи бозӣ табдил медиҳад; 4.Иҷрои 

бомуваффақияти вазифаи дидактикӣ бо натиҷаи бозӣ алоқаманд карда 

мешавад [116, с.35]. 

«Қоидаҳои бозӣ бояд одӣ бошанд, тасвияти онҳо аниқу дақиқ бошад, 

мундариҷаи маводи пешкашшаванда бояд барои хонандагон қобили идрок 

бошад. Дар акси ҳол бозӣ диққату мароқовар намегузарад ва бо ҳамин 

сабаб танҳо барои ном гузаронида мешавад» [225, с.11]. 

Ҷой ва нақши технологияи бозӣ дар раванди таълим омезиш додани 

унсурҳои бозӣ ва таълим аз бисѐр ҷиҳат аз вазифаю таснифоти бозиҳои 

педагогиро фаҳмидани омӯзгор вобаста аст. Г.К.Селевко бозиҳои 

педагогиро аз рӯи меъѐрҳои зерин тасниф кардааст: соҳаи фаъолият, 

муҳити бозӣ. Барои муфассал омӯхтани намудҳои бозиҳои педагогӣ дар 

навбати аввал онҳоро аз рӯи намуди фаъолият ба ҷисмонӣ (мутаҳаррик), 

зеҳнӣ (ақлӣ), меҳнатӣ, иҷтимоӣ ва психологӣ ҷудо кардан лозим аст. Аз рӯи 

хусусияти раванди педагогӣ гурӯҳҳои зерини бозиҳоро ҷудо мекунанд: 

1.Таълимӣ, машқӣ, назоратӣ ва ҷамъбастӣ; 2.Маърифатӣ, тарбиявӣ, 
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инкишофӣ, иҷтимоигароӣ; 3.Репродуктивӣ, маҳсулӣ, эҷодӣ; 4.Муоширатӣ, 

ташхисӣ, психотехникӣ, касбинтихобӣ ва ғайра. [85, с.15] 

Аз рӯи хусусияти методикаи бозӣ типологияи бозиҳои педагогӣ хеле 

васеъ аст: Се гурӯҳи калонро бозиҳои зерин ташкил мекунанд: бозиҳо бо 

қоидаҳои «қатъӣ»-и тайѐр; бозиҳои «озод», ки қоидаҳои онҳо дар рафти 

бозӣ муқаррар карда мешаванд; бозиҳое, ки дар онҳо ҳам унсурҳои бозии 

озод ва ҳам қоидаҳои ба сифати шартҳои бозӣ пазируфта, ки дар рафти 

бозӣ ба миѐн омадаанд, мавҷуданд. Бозиҳои муҳимтарин аз дигар типҳои 

методӣ: предметӣ, сюжетӣ, нақшӣ, амалӣ, тақлидӣ, бозиҳо-

драматизатсияҳо. 

Аз рӯи мундариҷа бозиҳои «озод»-ро аз рӯи он соҳаҳои ҳаѐт, ки бозиҳо 

онҳоро инъикос мекунанд, фарқ менамоянд: ҳарбӣ, базмӣ, театрӣ, бадеӣ, 

маишӣ, яъне касббозӣ, этнографӣ. Муҳити бозӣ аз бисѐр ҷиҳат вижагиҳои 

технологияи бозиро муайян мекунад. Бозиҳои предметдор ѐ бепредмет, 

рӯимизӣ, хонагӣ, кучагӣ, дар маҳал, компютерӣ ва бо воситаҳои техникии 

таълим, ҳамчунин бозиҳоро бо воситаҳои мухталифи ҳаракат фарқ 

мекунанд. Аз рӯи шакл (тарзи мавҷудият ва ифодаи мундариҷа аст) 

бозиҳои зеринро ба гурӯҳҳои типии мустақил ҷудо кардан мумкин аст: 

бозӣ-ид; фолклори бозӣ; амалҳои бозии театрӣ;  тренинг ва машқҳои бозӣ; 

анкетаҳои бозӣ; бадеҳаҳои бозии эстрадӣ; мусобиқа, сабқат, муқобилиятӣ, 

рақобат; озмунҳо, эстафетаҳо, ифтитоҳҳо; расму русуми базмӣ, анъанаҳои 

бозӣ; маскарадҳою карнавалҳо; бозӣ-музояндаҳо ва ғайра [88, с.13]. 

Ҳамин тавр, технологияи бозиро чун ворид сохтани гурӯҳи нисбатан 

васеи методу равишҳои ташкили раванди педагогӣ дар шакли бозиҳои 

мухталифи педагогӣ фаҳмидан мумкин аст, ки имкон медиҳад раванди 

таълим мароқаргезу шавқовар карда шавад. Ин бошад барои рушди 

қобилиятҳои эҷодии хонандагон аҳамияти калон дорад. Аз бозиҳои 

педагогии сершумори мухталиф омӯзгор бояд он бозиро интихоб кунад, ки 

мӯҳтавои маводи дарсиро ҳатталимкон аниқ ифода кунад, завқ мароқи 
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хонандагонро бедор намояд ва катализатори рушди қобилиятҳои эҷодии 

хонандагон гардад. 

Дар мактаб чунин шаклҳои машғулият, ки ширкати фаъолонаи ҳар 

хонандаро дар дарс таъмин мекунанд, эътибори дониш ва машғулияти 

инфиродии хонандагонро барои натиҷаи хониш баланд мебардорад, ҷои 

махсусро ишғол мекунад. Ин масъалаҳоро ба воситаи технологияи бозии 

таълим бомуваффақият ҳал кардан мумкин аст.  

Олими машҳур В.П.Беспалко таърифи зерини технологияи педагогиро 

пешниҳод кардааст: «Дар амалия мунтазам таҷассум сохтани раванди 

пешакӣ таҳияшудаи таълимию тарбиявӣ. Бозиҳо дар ҳаѐти хонанда нақши 

калон мебозанд. Бозӣ дар ҳаѐти хонанда ҳамаи фаъолиятро дорад, ки 

фаъолият, кору хидмат дар ҳаѐти одами калонсол дорад» [51, с.79]. 

Технологияи бозӣ дар ташкили раванди таълим имкон медиҳад хонанда 

ҳатталимкон қобилиятҳяшро зоҳир кунад, ташаннуҷ аз байн равад, 

маҳоратҳои эҷодиашро нишон диҳад, зеро ӯ дар вазъияти барояш маъмулӣ 

амал мекунад [78, с.54]. Хонанда барои рушди бомуваффақияти 

қобилиятҳои эҷодӣ бояд шодию нишоти кори ақлиро, ки ҳалли вазифаҳои 

таълимӣ ба ӯ мерасонад, эҳсос кунад. Барои ин бошад, хонанда бояд 

хоҳиши ба ҳалли масъалаҳои мазкур даст заданро дошта бошад. Ана дар 

ҳамин маврид технологияи бозӣ ба ѐвари бобаҳои омӯзгор табдил меѐбад. 

«Дар сурати истифодаи бошууронаю оқилонаи бозӣ дар хонандагон 

сифатҳои зарурӣ, аз қабили муносибати мусбат ба мактаб; маҳорати сухани 

якдигарро шунидан; хоҳиши ихтиѐрии тавсеаи имкониятҳои худ; зоҳир 

сохтани қобилиятҳои эҷодии худ; худифодаю худтасдиқ ташаккул меѐбанд» 

[205, с.57]. Маҳз ҳамин сифатҳо дар хонанда шавқу завқи идома додани 

фаъолияти таълимиро бедор мекунад ва ба рушди қобилиятҳои эҷодӣ 

мусоидат менамояд. Технологияҳои бозии таълим ба истифодаи ҳамаи 

сатҳҳои азхудкунии дониш имкон медиҳанд: аз фаъолияти таҷдидӣ 

тавассути дигаргунсозӣ ба мақсади асосӣ-фаъолияти эҷодию ҷустуҷӯӣ. 
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Агар пеш аз фаъолияти эҷодию ҷустуҷӯӣ фаъолияти таҷдидию 

дигаргунсозӣ, ки дар рафти он хонандагон методҳою равишҳои  таълимро 

азхуд мекунанд, сурат гирад, фаъолияти эҷодию ҷустуҷӯӣ самарабахштар 

мегардад [3, с.139]. Бозиҳои эҷодӣ нисбат ба чизи маърифатшаванда ба 

ҳайси ҳалқаи пайваст баромад мекунад, барои рушди ҳамаҷонибаи 

шахсияти хонанда аҳамияти калон дорад. [3, с.72] 

 Чӣ хеле, ки маълум гардид, намудҳои бозӣ дар раванди таълим хеле 

бисѐр буда, мо оид ба бозиҳои корӣ ва бозиҳои нақшӣ маълумоти муфассал 

меоварем: 

«Бозии корӣ таҷдиди мӯҳтавои предметӣ ва иҷтимоии фаъолияти 

ояндаи мутахассис, амсиласозии он низоми муносибатҳост, ки ба ин 

фаъолият чун ба як чизи том хос аст» [61, с.14]. «Бозии корӣ чун олоти 

ҷустуҷӯӣ ҳаллҳои идоракунӣ дар шароити номуайянӣ ва бисѐромилӣ ба 

вуҷуд омадааст. Алҳол онҳо дар раванди таълим чун технологияи педагогӣ 

ѐ чун яке аз методҳои омӯзишии фаъол, ҳини гузаронидани машқҳои 

иҷтимоию психологӣ ва дар истеҳсолот барои ҳалли вазифаҳои истеҳсолӣ, 

иҷтимоӣ ва психологӣ мавриди истифода қарор мегиранд. Дар ҳамаи 

давраҳо  «дуҷанбагии бозии корӣ» ҳузур дорад ва на танҳо вазифаҳои бозӣ 

ѐ касбӣ ҳал мешаванд, балки ҳамзамон таълиму тарбияи иштирокдорон ба 

амал меояд» [219, с.152]. Таҳлили мазкур функсионали кормандони 

алоҳидаро ҷудо мекунад, низоми алоқаҳою коммуникатсияҳои ӯро таҳқиқ 

менамояд, нуқтаҳои заъфпазир ва мушкилоти ӯро дар иҷрои вазифаҳои 

фаъолиятӣ ошкор месозад.  

Ҳини тайѐрӣ ба бозиҳои корӣ, ки дар раванди таълим амалӣ гардонида 

мешаванд, талаботи зеринро риоя кардан лозим аст: 1.Бозӣ идомаи 

мантиқӣ ва хатми мавзӯи мушаххаси назариявии фанни таълимӣ, иловаи 

амалӣ ба мавзӯъ ѐ хатми омӯзиши фан умуман мебошад; 2.Ҳатталимкон 

наздик будан ба шароитҳои истеҳсолӣ; 3.Ба вуҷуд овардани муҳити ҷустуҷӯ 

ва бетакаллуфӣ; 4.Ҷиддан омода сохтани ҳуҷҷатҳои таълимию методӣ; 
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5.Вазифа, шарт ва қоидаҳои аниқу дақиқ ифодашудаи бозӣ; 6.Ошкор 

сохтани вариантҳои ҳалҳои имконпазири масъалаи мавриди назар; 

7.Мавҷудияти таҷҳизоти зарурӣ. 

Умуман, бозиҳои корӣ барои ба даст овардани ҳамаи ѐ як қисми 

мақсадҳои зерин мавриди истифода қарор мегирад: ташаккули ангеза ва 

шавқу рағбати маърифатию касбии иштирокдорони бозӣ; инкишофи 

тафаккури системавии мутахассисон, аз ҷумла тасаввури том дар бораи 

табиат, ҷамъият, раванду ҳодисаҳое, ки дар онҳо ба вуқӯъ меоянд ва 

муносибатҳое, ки онҳоро ба ҳам мепайванданд, ҷои худ дар олам; 

ташаккули тасаввуроти том дар бораи фаъолияти касбӣ ва қитъаҳои 

калони он бо назардошти идроки эҳсосию шахсиятӣ; ѐд додани кори 

дастаҷамъии ақлонӣ ва амалӣ, ташаккули маҳорату малакаҳо, муоширати 

иҷтимоӣ, малакаҳои қабули инфиродӣ ва муштараки қарорҳо; тарбияи 

ҳисси масъулиятшиносона ба кор, гузоштани эҳтиром ба арзишҳо ва 

муқаррароти ҷомеаи меҳнатӣ ва умуман ҷамъият; ба иштирокдорон ѐд 

додани методҳои амсиласозӣ: амсилаҳои математикӣ, муҳандисӣ ва 

лоиҳакашии иҷтимоӣ. 

Интиқол додани иттилооти тайѐр дар аксар ҳолат хонандагонро ба 

қобилияти ошкор сохтану таҳлил намудани масъала ва мустақилона 

муайян кардани роҳи ҳалли онҳо водор намекунад. Бинобар ин дар 

раванди тайѐрии хонандагон ба фаъолияти педагогии бозии корӣ тарзи 

самарабахши тақвияти фаъолияти онҳо ба шумор меравад. «Аз мавқеи 

фаъолияти бозӣ бозии корӣ маърифат ва азхудкунии воқеии фаъолияти 

иҷтимоию предметӣ аз ҷониби хонандагон дар раванди ҳалли масъалаи 

муҳимтарин бо роҳи тақлид тавассути бозӣ, дар нақшҳо аз нав барқарор 

намудани намудҳои рафтор аз рӯи қоидаҳои муайяни дар шартҳои бозӣ ва 

дар амсилаи фаъолияти касбӣ дар вазъиятҳои шартӣ додашуда мебошад» 

[5, с.29]. Бозии корӣ низоми назоратшаванда аст, зеро расмиѐти бозиро 

омӯзгор коркард мекунад, омода месозад ва тасҳеҳ менамояд. Агар 
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амалиѐти бозигарон аз нақша берун барояд, ба иҷрои мақсаду вазифаи 

фаъолият монеа гардад, баранда раванди бозиро қатъ мекунад, ба 

мӯҳтавою самтият, руҳияи эҳсосию кории иштирокдорон тасҳеҳи зарурӣ 

ворид месозад. 

Ҳамин тариқ, дар рафти гузаронидани бозиҳои корӣ дар хонандагон 

маҳоратҳои коммуникативии зерин ташаккул меѐбанд, ки шаклгирии 

салоҳиятҳои касбиро муайян мекунанд. Бозии корӣ имкон медиҳад 

ҳамзамон фаъолияти нутқӣ, бозӣ ва таҳсилӣ ба ҳам омезиш дода шавад. 

Бозиҳои корӣ шавқу рағбати беандозаи хонандагонро бедор мекунанд, ба 

онҳо имконият медиҳанд, шаклҳои шифоҳии муоширатро дар вазъиятҳои 

гуногун азхуд куннад ва бо ин роҳ имкониятҳои татбиқи амалии дониши 

андӯхтаро возеҳу равшан намоиш диҳанд. 

Акнун доир ба бозиҳои нақшӣ маълумоти муфассал меорем: Бозии 

нақшӣ методи маҷмӯии методии таълим мебошад, ки дар он гурӯҳи хурд 

дар шакли намоишнома мавзӯи барояш муҳим, аксаран низоъҳои иҷтимоӣ 

(ташхис ва ҳал)-ро баррасӣ мекунад. Зимни он иштирокдорон дар вазъияти 

муҳофизатшавандаи тасаввурӣ чун дар амсилаи вазъияти воқеӣ нақши 

одамони гуногуни эҳтимолӣ ѐ ҳамон як нақшро иҷро мекунанд. Дар рафти 

он баррасии интиқодии маҷмӯияти рафтои иҷтимоӣ ба вуҷуд меояд, ки ба 

мақсади таълимӣ муносибати тағйирпазиру интиқодӣ, яъне босалоҳияту 

нақширо дорад. Бозии нақшӣ гурӯҳи алоҳидаи методҳои бозӣ мебошад, ки 

иштирокдорони он дар доираи нақшҳои интихобкардаашон амал 

мекунандна сенарияи берунаи  рафтор, балки хусусияти нақши худ ва 

мантиқи дохилии муҳити амалро ба роҳбарӣ мегиранд. Мақсади асосии 

онҳо ѐд додани муоширати байнишахсиятӣ ва ҳамкорӣ дар шароити 

фаъолияти муштараки касбӣ ѐ дар доираи вазъиятҳои воқеан мавҷудаи 

иҷтимоии ҳамкорӣ мебошад. Фарқи он аз бозии корӣ, ки ҳамчунин ба 

рушди салоҳияти предметию технологии мутахассиси оянда равона 

шудааст, маҳз дар ҳамин аст. Асоси бозии нақширо маъмулан вазъияти 
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байнишахсиятӣ, низоӣ ташкил мекунад. Иштирокдорони бозӣ ба худ 

нақшҳоро қабул мекунанд ва дар раванди муоширати муколамавӣ барои 

ҳалли низоъ кӯшиш ба харҷ медиҳанд. Ҳарчанд, амалиѐти бозигарон 

танзим намешавад қоидаҳои «ниҳоӣ»-ро дар бар гирад. Ишораҳо ба 

характеристикаҳои асосии нақшӣ, вазъияти мансабӣ аз рӯи нақш, шарҳи аз 

ҷониби умум эътирофшудаи онҳо, қоидаҳои этикӣ ва хидматии рафтор ба 

сифати чунин қоидаҳо хизмат мекунанд. Маъмулан онҳо дар номаҳои 

дастурамалӣ, ки иштирокдорони бозиҳои нақшӣ мегиранд, зикр мешаванд 

ѐ онҳоро баранда ва ѐ узви гурӯҳ, ки ягон вазъиятро барои бозӣ пешниҳод 

кардааст, баѐн мекунад. Онҳо бар зиммаи иштирокдорон талаботеро 

вогузор менамоянд, ки аз иҷрои талаботи мазкур аз бисѐр ҷиҳат натиҷаи 

ниҳоии бозӣ вобаста аст. Ҳамзамон, дар сурати набудани қоидаҳои расмӣ 

характеристикаҳои мазкур қисман вазифаи ҳидояткунандаро иҷро намуда, 

вариантҳои имконпазири амалҳои бозигаронро муайян мекунанд. Дар 

бозии нақшӣ амалиѐти иштирокдорон аҳамияти асосӣ дорад.  

Бозиҳои нақшӣ ҳамчунин метавонанд воситаи психотерапевтии таъсир 

ба иштирокдорони бозӣ бошад. Аломатҳои моҳиятии бозиҳои нақшӣ: а) 

мавҷудияти амсилаи вазъият; б) маҷмӯъ ва тавсифи нақшҳои инфиродӣ; в) 

ба ҳам мутобиқат накардани мақсадҳои нақшии иштирокдорони бозӣ, ки 

нақшҳоро қабул мекунанд ва нақшҳои гуногунро бозӣ мекунанд; г) таъсири 

мутақобилаи иштирокдорони бозӣ; ғ) мавҷудияти мақсади умумии ҳамаи 

иштирокдорон; д) вариантнокии ҳалҳо; е) мавҷудияти низоми арзѐбии 

гурӯҳӣ ва инфиродии фаъолияти иштирокдорони бозӣ; ѐ) мавҷудияти 

ташаннуҷи эҳсосии аз ҷониби баранда идорашавандаи иштирокдорон. 

Тарзҳои зерини иҷрои нақшҳоро ҷудо мекунанд:1.Аквариум-бозигарони 

асосӣ дар маркази доира гирд меоянд, иштирокдорони дигар бошанд дар 

атрофи онҳо нишаста амалиѐтро мушоҳида мекунанд; 2.Мувозӣ-гурӯҳ ба 

микрогурӯҳҳо ҷудо мешавад. Ба ҳар микрогурӯҳ 2-4 нафар медароянд. 

Онҳо ҳамзамон бозии нақширо иҷро мекунанд. Ба суханони дигар, бозии 
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нақшӣ ба таври мувозӣ дар як бино иҷро мешавад. Баъди бозӣ таҳлил ва 

рефлексияи таҷрибаи ба дастомада амалӣ мегардад; 3.Ҷойивазкунии 

нақшҳотарзи ташкили бозии нақшӣ, ки дар он як нақшро бо навбат ҳамаи 

аъзои гурӯҳ иҷро мекунанд. Ин техника барои намоиши муносибати 

иштирокдорон ба ҳалли вазъияти интихобгардида муфид аст; 4.Мубодилаи 

нақшҳо. Вариантҳои мухталифи мубодилаи нақшҳо имконпазир аст. Дар 

як маврид мубодила байни шарикон амалӣ мегардад. Дар мавриди дигар 

ба бозигарон пешниҳод мешавад, ки нақшҳои аз лиҳози рафтор ѐ ҷисмонӣ 

ба онҳо ношинос ѐ умуман дастнорасро иҷро кунанд. Масалан, нақши 

намояндаи ҷинси дигар ѐ нажоди дигар ва ғайра. Ин имкон медиҳад ба худ 

бо чашмони одами дигар нигоҳ кунем, ба эҳсосоти ӯ бо самимият 

муносибат намоем, масъаларо дурусттар сарфаҳм равем, масъалаҳои 

байнишахсиятиро ба таври мақбул ҳал кунем, низою мутақобилаи байни 

иштирокдорони бозиро пешгирӣ намоем; 5.Такрор-тарзест, ки дар он 

иштирокдорон нақши худро мебозанд, вале ба амали онҳо бозигари дигар 

(ѐ якчанд бозигар) дохил мешавад, то бо садои баланд он фикру эҳсосе, ки 

ба назари онҳо бозигари якум дар ҳамин лаҳзаи вақт аз сар мегузаронад ѐ 

ҳис мекунад. Зимнан ѐварон дар қафои бозигарони фаъолонаамалкунанда 

истода, фикру эҳсоси онҳоро, яъне бозигарони фаъолро бо овоз «гӯѐсозӣ» 

мекунанд; 6.Инъикос. Моҳияти метод тақлиди объективӣ, вале на 

муболиғомез ба рафтори яке аз иштирокдор аз ҷониби иштирокдор ѐ 

иштирокдорони дигар мебошад. Зимнан тақлидшаванда ба ҳайси 

тамошобин амалҳои тақлидкунандаро мушоҳида менамояд. Метод ба 

инсон ѐрӣ мерасонад, ки чӣ тавр ӯро атрофиѐн мебинанд, эҳсос кунад. 

Методи мазкур диққати махсус, ҳассосӣ ва назоратро аз ҷониби баранда, 

салоҳияти баланди ӯро тақозо менамояд; 7.Курсӣ-ҳамсӯҳбат. Дар майдони 

бозӣ курсӣ мегузоранд, бозигар бошад ба ҷои курсӣ  инсонеро тасаввур 

мекунад, ки ӯ ба ин инсон муроҷиат карда истодааст. Бозигар ба 

«ҳамсӯҳбати рӯи курсӣ» муроҷиат мекунад, ба ҷои ӯ ҷавоб медиҳад, ба 
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мизи ӯ нишаста, ҷавобҳои ӯро тасвир мекунад. Ин бозиро бо якчанд курсӣ 

низ ташкил кардан мумкин аст. Зимнан иштирокдори бозӣ бо навбат 

нақши ҳар персонажро аз як курсӣ ба курсии дигар гузашта иҷро мекунад 

ва аз ҳамин мавқеъ бо боқимондагон сӯҳбат мекунад. Бозии нақшӣ аз 

лиҳози имкониятҳои эҳтимолии худ шароит муҳайѐ мекунад, ки дар 

хонандагон нисбат ба тарзҳои амалҳои худашон муносибати рефлексивӣ 

ташаккул ѐбад. Амалигардонии имкониятҳои эҳтимоли воситаҳои махсуси 

ташкили бозиро талаб мекунад. На ҳамаи бозиҳои нақшӣ аз рӯи шакл 

барои ошкор сохтани мундариҷаи матлуби таълим мувофиқат мекунанд. 

Барои азхуд кардани нақшҳо танҳо бозӣ кардани онҳо кифоя нест. Таъсири 

мутақобилаи нақшӣ на танҳо чун муошират дар шароити 

пешниҳодгардида, балки чун бархӯрди мавқеъҳои мухталиф амалӣ 

мегардад. 

Дар хотима мехоҳем бори дигар таъкид кунем, ки бозиҳои нақшӣ ва 

кории самтияташон муаммоӣ хеле самарабахшанд, зеро дар тақлид, 

амсиласозии муносибатҳои аз лиҳози иҷтимоӣ муҳимми байни 

иштирокдорони бозӣ, дар маҳорату татбиқи дониш, эҷодкорӣ, маҳоратҳои 

амалӣ дар соҳаҳои мухталифи вазъиятҳои амсилашаванда ифода меѐбад. 

 Бозиҳои беҳтарини дидактикӣ аз рӯи принсипи худтаълим тартиб дода 

мешаванд, яъне онҳоро чунон тартиб медиҳанд, ки худи бозиҳо 

хонандагонро ба азхуд кардани донишу маҳоратҳо равона месозанд. 

Таълим, маъмулан ду ҷузъро дар бар мегирад: ҷамъоварии иттилои зарурӣ 

ва қабули қарори дуруст. Ин ҷузъҳо таҷрибаи дидактикии хонандаро 

таъмин мекунанд. Вале андӯхтани таҷриба вақти зиѐдро талаб менамояд. 

Барои ин бозиҳои инкишофдиҳандаи дорои хусусиятҳои психологӣ 

истифода мешаванд: кроссвордҳо, озмунҳо, викторинаҳо, чистону муаммо, 

ребусҳо ва ғ. Технологияҳои бозӣ шавқу завқи хонандагонро ба фан амиқ 

мегардонанд, ба рушди қобилиятҳои инфиродии ҳар хонанда мусоидат 

мекунанд, фаъолнокии маърифатиро тарбия менамоянд. 
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 Инак, дар поѐн он  бозие, ки дар раҳнамо барои омӯзгорони синфи 4-

ум оварда шудааст, ба монанди: бозии анаграмма, номи касбро ѐбед, 

чароғак, калимаҳоро ҷобаҷо гузор, номи касбро ѐбед, кроссворд, нотиқи 

беҳтарин,  хотираро инкишоф деҳ, канӣ ѐбед, озмуни ҷобаҷо гузор 

маълумот медиҳем: 

Бозии «Анаграмма». Бозии мазкурро мо дар раҳнамои синфи 4 аз 

фанни санъат ва меҳнат ҳангоми таҳияи нақшаи дарсӣ дар дарси 5, мавзӯи 

«Корҳои хоҷагӣ» истифода бурдаем, ки дар замимаи 2 оварда шудааст. 

Анаграмма- чунин бозиест, ки дар он ҷои ҳарфҳои калима иваз мешавад, 

ки дар натиҷа калимаи нав ба вуҷуд меояд. Хонандагон аз калима, ѐ 

ибораҳои бе мазмун калима, ѐ ибораҳои мазмундор тартиб медиҳад. 

Мақсади асосии бозӣ ин инкишоф  додани тафаккури мантиқӣ, 

мустаҳкамкунии хотира, ба хотир овардани мавзӯъҳои гузашта,  бедор 

намудани шавқу мароқ, ташаккул додани завқи ҷустуҷӯ намуда, дарѐфтан 

мебошад. Тарзи истифода бурдани бозӣ: аз тарафи омӯзгор варақаҳои 

пешакӣ тайѐркардашуда, ки дар он калима ѐ ибораҳои бемазмун 

тартибдодашуда ба хонандагон тақсим карда мешаванд ва хонандагон 

бояд калимаҳои дуруст тартиб диҳанд. Калимаҳои тартибдодаро муаррифӣ 

менамоянд ва вобаста ба ҷавобҳои хонандагон аз тарафи омӯзгор баҳо 

гузошта мешавад. Дар натиҷа хонандагон мантиқан доир ба мавзуъ 

калима, ѐ ибораҳои мазмундор тартиб дода, нуқтаҳои муҳимми мавзӯъро 

ба хотир меоваранд ва оид ба  калима ѐ ибораҳо маълумот медиҳанд. Ба 

омӯзгорон тавсия дода мешавад, ки бозии мазкурро баъди гузаштани як 

боб ѐ фасл бо мақсади мустаҳкамкунии дарсҳои гузашта гузаронидан 

мумкин аст. Варақаҳоро бо калима, ѐ ибораҳои бе мазмун мувофиқи синф 

ва мавзуъҳо пешакӣ тартиб дода шавад. Бозии мавриди назарро вобаста ба 

мақсад дар шаклҳои инфиродӣ, дунафарӣ, дар гуруҳҳои хурд ва тамоми 

синф гузаронидан мумкин аст. 
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Бозии «Номи касбро ѐбед». Бозии мазкур барои инкишоф додани 

хотира ва тасаввуроти фазоии хонандагон аҳамияти хеле муфид дорад. Аз 

тарафи омӯзгор ба хонандагон саволҳо вобаста ба мавзӯъ дода мешавад. 

Хонандагон бояд номи касбро муайян намоянд. Мақсадҳои бозӣ ин ғанӣ 

гардонидани тасаввуроти фазогии хонандагон, мустаҳкам намудани 

хотираи хонандагон ва тарбия намудани хонандагон ба интихоби 

бошуурона касбинтихобкунӣ инчунин тарбияи мушоҳидакории 

хонандагон ба шумор меравад. Қадамҳои истифода бурдани бозӣ: Аз 

тарафи омӯзгор оид ба ягон намуди касб иттило дода мешавад; Баъди 

додани иттило хонандагон бояд номи касбро муайян намоянд; Дар вақти 

муайяншуда аз тарафи омӯзгор ҷавобҳо ҷамъ карда шуда, баҳо муайян 

карда мешавад. Дар натиҷа хонандагон барои интихоби бошууронаи касб 

омода шуда, оид ба касбҳои гуногун дорои маълумоти зарурӣ мешаванд ва  

таснифоти касбҳоро меомӯзанд. 

Бозии «Чароғак». Бозии мазкурро мо дар раҳнамои синфи 4 аз фанни 

санъат ва меҳнат ҳангоми таҳияи нақшаи дарсӣ дар дарси 11-12, мавзӯи 

«Натюрморт. Китоб ва барг» истифода бурдаем, ки дар замимаи 2 оварда 

шудааст. Бозии мазкур таҷҳизоти махсусро талаб намекунад. Танҳо дар 

хонанда бояд се ранг нишона (зард, сурх ва сабз) бошад. Моҳияти бозии 

мавриди назар дар он мебошад, ки омӯзгор вобаста ба мавзӯъ даҳ тасдиқҳо 

ва қисме аз онҳо ғалат мебошад, баѐн менамояд. Баъди ҳар як тасдиқкунӣ 

хонандагон нишонаҳои худро мебардоранд. Ин бозӣ ва бозиҳои ба ин 

монанд, дар хонандагон масъулиятнокӣ ва худназораткуниро инкишоф 

медиҳад. Истифодаи бозӣ имконияти то чӣ андоза маводи гузашта, омӯхта 

шудааст муайян карданро дорад.  Маънои рангҳо: «сурх» -розӣ, «сабз»- 

розӣ нестанд ва «зард»-пурра карда метавонам.  

Бозии «Калимаҳоро ҷобаҷо гузор!» Бозии мазкурро мо дар раҳнамои 

синфи 4 аз фанни санъат ва меҳнат ҳангоми таҳияи нақшаи дарсӣ дар дарси 

8, мавзӯи «Корҳои ороишӣ. Ангораи сӯзанӣ» истифода бурдаем, ки дар 
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замимаи 2 оварда шудааст. Дар бозии «Калимаҳоро ҷобаҷо гузор!» 

калимаҳои парокандаи ҷумлаҳо аз рӯи мантиқ ҷобаҷо гузошта мешаванд. 

Мақсади бозӣ, ин инкишоф додани хотира ва фикрронӣ, ташаккул додани 

тафаккури мантиқӣ, водор намудани хонандагон ба мулоҳизаронӣ ва 

хулосабарорӣ мебошад. Қадамҳои истифода бурдани бозӣ: Аз тарафи 

омӯзгор дар тахтаи синф ҷумлаи калимаҳояшон пароканда навишта 

мешавад, ки дар худ ягон иқтибос, мавзӯъ ѐ қоидаҳои техникаи бехатариро 

таҷассум менамояд. Ба хонандагон вазифа дода мешавад, ки аз ҷумлаи 

нодуруст ҷумлаи мантиқан дурустро тартиб диҳанд. Хонандагон ҷумларо 

бо тартиби дуруст навишта, ҷумлаҳои тартибдодаашонро мехонанд ва 

мазмуни онро шарҳ медиҳанд. 

Бозии «Номи касбро ѐбед». Бозии мазкурро мо дар раҳнамои синфи 4 

аз фанни санъат ва меҳнат ҳангоми таҳияи нақшаи дарсӣ дар дарси 16-17, 

мавзӯи «Аз рӯйи нақша сохтани модели экскаватор» истифода бурдаем, ки 

дар замимаи 2 оварда шудааст. Ин бозӣ барои инкишофи хотира ва 

тасаввуроти фазоии хонандагон аҳамияти хеле калон дорад. Аз тарафи 

омӯзгор ба хонандагон саволҳо вобаста ба мавзӯъ дода мешавад. 

Хонандагон бояд номи касбро муайян намоянд. 

Бозии «Кроссворд». Бозии мазкурро мо дар раҳнамои синфи 4 аз 

фанни санъат ва меҳнат ҳангоми таҳияи нақшаи дарсӣ дар дарси 26-27, 

мавзӯи «Аз рӯйи конструксия сохтани модели планѐр» истифода бурдаем, 

ки дар замимаи 2 оварда шудааст. Бозии «Кроссворд»-ро қариб дар ҳамаи 

мавзӯъҳо гузаронидан мумкин аст. Вобаста ба синнусоли хонандагон 

барои ҳалли намудҳои гуногуни кроссвордро пешниҳод кардан мумкин 

аст.  Истифодаи кроссворд дар дарс барои инкишоф ва машқкунии хотира, 

қобилияти фикркунии мантиқӣ, зиракӣ, таҳлилкунӣ, муқоисакунӣ мусоидат 

мекунад.  

Бозии «Нотиқи беҳтарин». Бозии мазкурро мо дар раҳнамои синфи 4 

аз фанни санъат ва меҳнат ҳангоми таҳияи нақшаи дарсӣ дар дарсҳои 44-45, 
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мавзӯи «Сохтани шакли поезд» истифода бурдаем, ки дар замимаи 2 

оварда шудааст. Қадамҳои истифода бурдани бозӣ: Омӯзгор мавзӯъ ва 

мақсади машғулиятро эълон мекунад. Хонандагон (аз рӯи хоҳиш) бояд ба 

тахтаи синф баромада, дар назди ҳамсинфони худ дар нақши «нотиқ», яъне 

дар як дақиқа дар бораи зарурияти омӯхтани мавзӯи додашуда боварӣ 

ҳосил намуда, вазифадор мегарданд, ки гуфти нотиқро бодиққат гӯш карда, 

мақсади нотиқро муайян намоянд.      

Бозии «Хотираро инкишоф деҳ!. Бозии мазкурро мо дар раҳнамои 

синфи 4 аз фанни санъат ва меҳнат ҳангоми таҳияи нақшаи дарсӣ дар 

дарсҳои 48-49, мавзӯи «Аз рӯйи нақша сохтани шакли хона» истифода 

бурдаем, ки дар замимаи 2 оварда шудааст. Бозӣ барои мустаҳкам ва 

дуруст фаҳмидани моҳияти нақша инчунин барои инкишофи тасаввуроти 

фазогии объекти меҳнати сохташаванда ѐрӣ мерасонад. Ин бозӣ барои 

дида тавонистани предметҳои гуногун аз тарафҳои гуногун ва баръакс аз 

рӯи тарҳ кадом предмет дар нақша тасвир карда шудааст ва дар хотир 

нигоҳ доштани намуди берунии онҳо аҳамияти калонро дорад. Қадамҳои 

истифода бурдани бозӣ: Дар овеза ѐ проектор расмҳо нишон дода мешавад. 

Хонандагон бояд аз рӯи расм намуди ягон объектро муайян намоянд.        

Бозии «Мусобиқа». Бозии мазкурро мо дар раҳнамои синфи 4 аз фанни 

санъат ва меҳнат ҳангоми таҳияи нақшаи дарсӣ дар дарси 51, мавзӯи 

«Сохтани ҷисмҳо аз найчаҳо» истифода бурдаем, ки дар замимаи 2 оварда 

шудааст. Мақсади асосии  бозии «Мусобиқа» тез тайѐр намудани ягон 

мавод, ѐ шаклҳо барои сохтани ҷисмҳо мебошад. Дар бозии мазкур 

омӯзгор метавонад, гуруҳро ба ду зергурӯҳ тақсим  намуда, барои иҷрои 

супориш вақти муайян дода мешавад. Дар натиҷа он гурӯҳ ғолиб дониста 

мешавад, ки бо сифати баланд ва дар вақти муайяншуда супоришро иҷро 

намуд.  

Бозии «Канӣ ѐбед». Бозии мазкурро мо дар раҳнамои синфи 4 аз фанни 

санъат ва меҳнат ҳангоми таҳияи нақшаи дарсӣ дар дарси 57, мавзӯи 
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«Нигоҳубини растанӣ» истифода бурдаем, ки дар замимаи 2 оварда 

шудааст. Бо чашмони баста бо расиши дастон навъи сабзавотро муайян 

кардан лозим аст. (пиѐз, помидор, қаламфур, картошка, сабзӣ) 

Озмуни «Ҷобаҷо гузор!». Озмуни мазкурро мо дар раҳнамои синфи 4 

аз фанни санъат ва меҳнат ҳангоми таҳияи нақшаи дарсӣ дар дарси 21-22, 

мавзӯи «Сохтани бешазор» истифода бурдаем, ки дар замимаи 2 оварда 

шудааст. Дар озмуни мазкур хонандагон вазифадор мегарданд, ки 

рақамҳоро бо ҳарфҳо вобаста ба мазмун муайян намоянд. Масалан: 3, б. 

Яъне дарахти мевадиҳанда ин себ мебошад: 1.Дарахти сӯзанбарг; 

2.Дарахти паҳнбарг; 3.Дарахти мевадиҳанда; 4.Дарахти сояафкан; 

5.Дарахти ороишӣ.  а) сафедор; б) себ;  в) арча; г) бед; д) санавбар.  

  Ҳамин тавр, бозиҳои дар боло овардашуда вобаста ба мавзӯъҳои 

фанни санъат ва меҳнат дар синфи 4-ум оварда шудааст. Мақсади асосӣ аз 

истифодаи бозиҳои номбаршуда ин ташаккул додани қобилияти эҷодии 

хонандагон ва якранг нагузаштани дарс буда, бедор намудани шавқу 

мароқи онҳо нисбат ба эҷодкорӣ, тарбияи шахсияти босалоҳият мебошад.  

 Ҳамин тариқ, истифодаи бозӣ барои рафъи ташаннуҷи эҳсосӣ, баланд 

бардоштани боварии хонанда ба нурӯи худ, бедор кардани мароқи 

маърифатӣ, ки ба зуҳури қобилиятҳои эҷодӣ мусоидат мекунад, шароитҳои 

берунаю дохилӣ ба вуҷуд меорад. Бозӣ ҳамчунин ба ташаккули чунин 

сифатҳо, аз қабили муносибати мусбат ба мактаб; ба фанни таълимӣ; 

маҳорату хоҳиши пайваст шудан ба таҳсили коллективӣ; маҳорати гӯш 

кардани ҳамдигар; хоҳиши ихтиѐрии васеъ кардани имкониятҳои худ; 

ошкор сохтани қобилиятҳои эҷодии худ; худифодакунӣ, худтасдиқкунӣ 

мусоидат мекунад. 
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2.3.Корҳои таҷрибавӣ-озмоишӣ оид ба санҷидани қобилияти эҷодии 

хонандагон аз фанни санъат ва меҳнат 

 

Эҷодиѐт қуллаи рушди қобилиятҳои инсонист. Барои офаридани чизи 

нав инсон бояд аз доираи муайяни дониш бархурдор бошад, зеро ҳар гуна 

чизи нав дар асоси кӯҳна арзи ҳастӣ менамояд. Пас, асоси фаъолияти 

эҷодиро фаъолияти меҳнатӣ ташкил мекунад, ки соҳаи шуурро бо мӯҳтаво 

пур мекунад ва баъд он аз тарафи соҳаи ғайрииродавӣ коркард мешавад. 

Меҳнат ҳамчунин барои ангезиши кори иродавӣ ва илҳом лозим аст; 

фаъолияти меҳнатӣ яке аз марҳилаҳои эҷодиѐт аст: меҳнат, кори 

ғайрииродавӣ ва илҳом. Агар инсон меҳнат намекард, офаридаҳои нав, чӣ 

маънавӣ ва чӣ моддӣ ба вуҷуд намеомаданд. Меҳнат асос, намуди таърихан 

ибтидоии фаъолияти инсонист.  

Пеш аз оғози ягон кор бояд сараввал тарҳ, намуна ва ѐ амсилаи он хуб 

фикр намуда, бояд намунаи он тарҳрезӣ ва ѐ сохта шавад. Баъди сохтани 

намунаи он, баъдан ба кор бояд шурӯъ намуд. Гарчанде, ки дар рафти кор 

дар намуна, амсила баъзе тағйиротҳо  ҷорӣ карда шаванд ҳам, аммо асли 

он нигоҳ дошта мешавад. Дар натиҷа аз тахминӣ ва худсарона амал кардан 

шахс даст мекашад.   

Модел калимаи фаронсавӣ буда, маънои «меъѐр, шабеҳ, намуна»-ро 

дорад, ки маъмулан ба забони тоҷикӣ амсила ѐ тамсила аз решаи «масала»-

и арабӣ ба маънои намуна тарҷума мешавад. Низомест, ки тадқиқи он 

барои ба даст овардани иттилоот дар бораи низоми дигар чун восита 

хизмат мекунад; намоиш додани ягон раванд, конструксия ѐ консепсия 

мебошад. Тарҳи чизеро сохтану пешниҳод намудан ва ѐ намунаи ягон 

чизро тартиб доданро методи тарҳрезӣ, намунасозӣ ва ѐ амсиласозӣ 

меноманд. Методи мазкур бештар дар илмҳои математикиву техникӣ ва 

кибернетикӣ бисѐртар машҳур буда, инчунин дар соҳаи либосдӯзиву 

пойафзолдӯзӣ мавриди истифода қарор мегирад.  Лекин дар соҳаи 
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педагогикаву психология он яке аз масъалаҳои ториктарин ба шумор 

рафта, дар шакли назариявии торикбаѐнӣ ифода карда шудааст. Аз ҳамин 

лиҳоз, дар тадқиқотҳои педагогиву психологӣ кам истифода бурда 

мешавад, гарчанде, ки яке аз методҳои маъмули таҳқиқотӣ ба шумор 

меравад.  

Дар луғати русӣ-тоҷикӣ маънои мафҳуми «модел» ва «моделдарорӣ» 

чунин дарҷ гардидааст: 1.Модел-намунаи хурди чизе; 2.Тамсила-шакли 

хурд карда гирифтани ягон чиз (Мисол, самолѐт-ҳавопаймо); 3.Навъ, сохт 

(сохти нави дастгоҳ); 4.Колбад (намунае, ки аз рӯи он расм мекашанд ѐ 

ҳайкал месозанд); 5.Техникӣ-қолиб (қолиби рехтагирӣ). 1.Ба моделдарорӣ 

(ба модулдарорӣ): амсиласозӣ (намуна, монанд, тарҳсозӣ, намуна сохтан 

(мисол либос, пойафзол); 2.Такмила (ислоҳ, мукаммал кардан); 3.Соясозӣ 

кардан (расмро соясозӣ кардан) [130, с.319]. Дар луғати русӣ-тоҷикӣ ҳам 

модел ва ҳам бамоделдарорӣ қабул карда шудааст.  

Фикру ақидаи олимон вобаста ба масъалаи мазкурро меорем: масалан, 

Л.М.Фридман моделро чунин шарҳ додааст: «Амсила ҳамин гуна объекти 

тадқиқотие мебошад, ки бо мақсади ба даст овардани ахбор оид ба дигар 

объекти ба ӯ монандхизмат менамояд. Амсила ба монанди он, ки нусхаи  

аслиро дар вақти таҳқиқ кардани он иваз мекунад. Бамоделдарорӣ 

(тарҳрезӣ намудан) методи умумии илмӣ-таҳқиқотӣ буда, барои таҳқиқ 

намудани ҳар як объект модел хизмат менамояд» [206, с.17] Мувофиқи 

шарҳи олими рус В.И.Загвязинский: «Амсила-объекти ѐрирасон буда, 

баҳри интихоб намудан пешбинӣ карда шуда, оид ба объекти аслӣ иттилои 

нав медиҳад» [89, с.137]. Олими тоҷик Б.Раҳимов дар китоби «Методология 

ва методҳои тадқиқоти илмӣ-педагогӣ» оид ба рафти таҳқиқи ин ѐ он 

объект ба воситаи методи тарҳрезӣ, ки аз 4 зина иборат аст, чунин шарҳ 

додаанд: «1. Дар навбати аввал объекти таҳқиқот ба воситаи методи 

муқаррарие, ки барои ҳамон соҳаи илм хос аст омӯхта мешавад. Вале дар 

зинаҳои минбаъда маълум мешавад, ки ягон аз паҳлуи ин масъаларо бо ин 
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метод муайян кардан ва ѐ омӯхтан ғайриимкон аст. Дар натиҷа зарурияти 

бо тарзи нав таҳқиқ намудан ба миѐн меояд, то ки он ошкор ва ѐ муайяну 

муқаррар карда шавад; 2.Барои ҳалли масъалаи ба вуҷуд омада объекти 

дигар интихоб карда мешавад ва ѐ сохта мешавад, яъне тарҳи аввалаи он. 

Интихоби тарҳ аслан ба характери вазифа вобаста мебошад. Чунки 

масъалаҳое мавҷуданд, ки онҳоро танҳо ба воситаи методи математикӣ ва 

тарҳрезии тарзи нав ҳал кардан мумкин аст; 3.Бо ақидаи ӯ забони тарҳрезӣ 

дигар аст. Забони тарҳрезӣ ба формулаҳои математикӣ асос ѐфтааст, 

забони асл ба тарзи муқаррарӣ. Барои ҳамин ҳам вазифае, ки дар давраи 

аввал ба вуҷуд омада буд ба забони модел тасвир карда мешавад. Чунки 

маҳз ба воситаи ҳамин забон тасвир намудан ҳалли масъала пайдо карда 

мешавад; 4.Ҳамин тавр ҳалли масъала дар давраи сеюм пайдо карда 

мешавад, ки бо забони модул шарҳ дода шудааст. баъд ба забони нусхаи 

асл баргардонида мешавад. Ба асоси он тарҷума монандии байни модел ва 

асл гузошта мешавад» [163, с.215-216]. 

Амсила тасаввури абстактии воқеият дар ягон шакл (масалан, 

математикӣ, физикӣ, рамзӣ, графикӣ ѐ дескриптивӣ) мебошад, ки ба 

тасаввури ҷанбаҳои муайяни ин воқеият пешбинӣ мегардад ва гирифтани 

ҷавоб ба суолҳои мавриди баррасӣ имконият медиҳад. Бо истилоҳи 

амсиласозӣ ҳам сохти амсилаҳо ва ҳам тадқиқи онҳоро ифода мекунанд. Ба 

ҳамаи як низомҳо якчанд амсилаҳои намудҳои мухталифро муқоиса кардан 

мумкин аст. Амсиласозӣ ҳамеша фарз кардани ин ѐ он дараҷаи 

муҳиммиятро пешбинӣ мекунад. Зимнан бояд талаботи зерин ба амсилаҳо 

қонеъ гардонида шаванд: мувофиқат, яъне мутобиқати амсила ба низоми 

ибтидоии воқеӣ ва ҳисобгирии пеш аз ҳама, сифату робита ва мушаххасоти 

аз ҳама муҳим.  

Интихоби бобарори амсила чи тавре, ки таҷриба нишон медиҳад, 

натиҷаи созиш кардани байни захираҳои ҷудошуда ва вижагиҳои амсилаи 

мавриди истифода мебошад ва ғ. Интихоби амсила ва таъмини дақиқияти 
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амсиласозӣ яке аз вазифаҳои муҳимми амсиласозӣ ба шумор меравад. «Ҳар 

як таҳқиқоти илмӣ бояд мантиқан бебаҳс бошад, яъне ҳамаи масъалаҳо 

асоснок, фаҳмо ифода ѐфта бошанд. Ин чунин маъно дорад, ки ҳар як 

андешаи пешниҳод карда шуда ба чунин системае такя намояд, ки 

эҳтимолан мантиқан асоснок карда шуда бошад, аз назарияи 

эътирофшудаи умумӣ ва далелҳои дар рафти озмоиши педагогӣ ба даст 

овардашуда пайдо шуда, инкор кардани онҳо мумкин набошад» [163, с.212] 

Иштибоҳоти амсиласозӣ ҳам бо сабабҳои объективӣ, ки бо содакунии 

низомҳои воқеӣ марбутанд ва ҳам бо сабабҳои субъективӣ, ки онҳо бо 

норасоии донишу малакаҳо, хусусияти ин ѐ он исон алоқаманданд, ба миѐн 

меоянд. Иштибоҳотро пешгирӣ, ҷуброн ва ба ҳисоб гирифтан мумкин аст. 

Арзѐбии саҳеҳии натиҷаҳои ба даст омада ҳатмӣ аст.  

Аз рӯи инъикоси воқеият се намуди зерини асосии амсилаҳоро фарқ 

мекунанд: эвристӣ, физикӣ натуравӣ (физикӣ) ва математикӣ. Оид ба 

намудҳои амсиласозӣ маълумот медиҳем: амсиласозии эвристӣ-воситаи 

асосии баромадан аз доираи рӯзмаррагӣ ва муқаррарӣ мебошад; хусусияти 

фарқкунандаи ҳамаи ки амсилаҳо шабоҳаташон ба низомҳои воқеӣ (онҳо 

моддиянд) мебошад. Фарқашон бошад дар андоза, таъдод, маводи унсурҳо 

ва ғайра зоҳир мегардад; Амсилаҳои математикӣ-маҷмӯи ифодаҳои ба ҳам 

алоқаманди математикӣ ва шаклию мантиқӣ мебошад, ки маъмулан, 

равандҳою ҳодисаҳоро (физикӣ, равоншиносӣ, иҷтимоӣ ва ғ.) инъикос 

мекунанд. 

 Мо низ сараввал пеш аз оғози кор амсилаи кор таҳти унвони «Раванди 

ташаккули қобилияти эҷодии хонандагони синфҳои ибтидоӣ дар дарсҳои 

санъат ва меҳнат бо назардошти муносибати босалоҳият»-ро хуб фикр 

карда, намунаи онро тарҳрезӣ намудем. Баъд аз сохтани намунаи амсила, 

баъдан ба кор шурӯъ намудем. Гарчанде, ки дар рафти кор дар амсилаи 

тартибдодашуда баъзе тағйиротҳо  ворид карда шуданд, аммо асли он 

нигоҳ дошта шудааст. Дар замимаи 4 модели рисола оварда шудааст. 
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Ҳамин тариқ, чӣ хеле ки аз амсила бармеояд, барои ташаккул додани 

қобилияти эҷодии хонандагон заминаи асосӣ як қатор ҳуҷҷатҳо, аз ҷумла: 

барномаи таълимӣ, cтандарти фаннӣ, раҳнамо барои омӯзгорон ва замима 

ба китобҳои дарсӣ мебошад. Ҳуҷҷатҳои номбурдаро шарҳ медиҳем: 

Барномаи таълимӣ- яке аз ҳуҷҷатхои зарурӣ дар соҳаи маориф ба 

ҳисоб рафта, дар ҳуҷҷати мазкур мазмун ва мундариҷаи  фанни таълимию 

мақсад, вазифаҳову тарзи ташкил намудани раванди таълимӣ, талабот 

нисбати сатҳ ва дараҷаи донишу маҳорат ва малакаи хонандагон инъикос 

гардида, пайдарпайӣ ва тартиби омӯзиши мавзӯъҳои таълимӣ барои ҳар як 

соли хониш муайян карда шудааст. 

Стандарти фаннӣ-санадест, ки дар он меъѐри дониш, малака, маҳорати 

хонандагон, мазмуну муҳтавои фаннӣ, методикаи таълими фан, роҳу 

методи самаранок истифода бурдани вақти ба омӯзиши фан ҷудогардида 

ва талабот ба тарзи санҷиши дониш аз фанни мазкур ифода гардидааст 

[150, с.8]. 

Раҳнамои фаннӣ барои татбиқи стандарт-раҳнамои омӯзгор оид ба 

татбиқи стандарт маводи иловагии методӣ. Он тавсияҳо ва намунаҳоро оид 

ба тарзи ташкили ҷараѐни таълим фаро гирифта, ба омӯзгор дар самти 

ташаккули салоҳиятнокии хонандагон ѐрӣ мерасонад [39, с.8]. 

Замима ба китобҳои дарсӣ-пурра гардонидани мазмуну мундариҷаи  

китоби дарсӣ, мутобиқ намудани он бо стандарти низоми таълими 

босалоҳият аст. Замимаро чун маводи иловагӣ бо мақсади ташаккул 

додани салоҳиятҳо истифода карда мешавад.  

Фанни санъат ва меҳнат дорои хусусияти амалӣ буда, ба хонандагон 

имкони ташаккул ѐфтани одитарин малака ва маҳорати меҳнативу 

рассомиро дода, ба фаъолияти амалӣ ва ба ҳаѐт омода менамояд. Вазифаи 

аввалиндараҷаи фанни санъат ва меҳнат ба меҳнат кардану ба 

зебоипарастӣ омода намудани хонандагон ба ҳисоб меравад. Омӯзиши 

https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8_%D1%82%D0%B0%D1%8A%D0%BB%D0%B8%D0%BC
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D2%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82
https://tg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
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ҳадафмандонаву бошуурона хонандагонро ба машғулияти амалии солҳои 

минбаъда тайѐр менамояд.  

Дар муносибати босалоҳият фанни санъат ва меҳнат  барои синфҳои 

ибтидоӣ  аз 3 самт: 1.Иҷрои амал; 2.Эҷод; 3.Арзѐбӣ иборат мебошад. 

Оид ба салоҳиятҳои фанни санъат ва меҳнат аз раҳнамои синфи 4 

чунин иқтибос оварда мешавад: «Фасли мазкури стандарти фанни санъат 

ва меҳнат хеле муҳим аст. Дар фасли мазкур салоҳиятҳои фанни санъат ва 

меҳнат мувофиқи самтҳои таълим оварда мешаванд. Салоҳиятҳои ҳамаи 

фанҳо дорои хусусиятҳои зеринанд: а) аз рӯйи принсипи аз сода ба 

мураккаб тартиб дода шудаанд. Омӯзгорон метавонанд салоҳиятҳои синфи 

пешина ва баъдинаро мушоҳида карда, мутаносибан раванди таълимро аз 

оғоз то анҷом ба нақша гиранд. Ин муносибати спиралии татбиқи 

барномаи таълим мебошад, яъне салоҳиятҳое, ки дар як синф муаррифӣ 

шудаанд, дар синфҳои минбаъда такмил дода мешаванд. Дар сатҳи ҳар як 

синф талабот ба салоҳиятнокӣ мураккабтар мегардад;  б) хусусияти арзѐбӣ 

дошта, мушоҳида мешаванд ва азхудкунии салоҳиятҳо тавассути 

нишондиҳандаҳо муайян мегарданд. в) дар таҳияи салоҳиятҳо методи 

спиралӣ истифода шудааст, яъне омӯзгор барои хонандагон имконияти 

босалоҳият шуданро фароҳам оварда, дар сатҳи синфҳои минбаъда ба 

хонанда имконияти ташаккули бештар дода мешавад. Ҳамин тавр, хонанда 

дараҷаи баландтари босалоҳиятиро азхуд карда, ташаккул медиҳад» [96, 

с.14]. 

«Вобаста ба хусусиятҳои хоси фанни санъат ва меҳнат, ки се тарзи 

асосии кор (иҷрои амал, эҷод, арзѐбӣ)-ро дар бар мегирад, намудҳои 

назорат ҳам аз рӯйи ҳамин се самт ба роҳ монда мешавад: 1.Иҷрои амал: 

Вобаста ба синф (синну сол) донистан ва истифода бурда тавонистани 

воситаҳои санъати тасвирӣ ва меҳнат (қалам, мӯқалам, ранг, об, қайчӣ, 

сӯзан, матоъ ва ғ.); 2.Эҷод: вобаста ба синф (синну сол) шарҳ дода 

тавонистани ғояҳои нав ва шарҳ дода та-вонистани он; 3.Арзѐбӣ: вобаста 
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ба синф (синну сол) шарҳ дода тавонистани муносибати худ нисбат ба 

намудҳои санъат, арзѐбӣ карда тавонистани намунаҳои санъат, кори худ ва 

дигарон» [96, с.24]. 

Дар самти иҷрои амал вобаста ба синф ва синну соли хонандагон 

воситаҳои гуногуни санъати тасвириву меҳнат ба амсоли: қалами одӣ, 

мӯқаламу рангҳои обӣ, қайчиву сӯзан, матоъ ва дигарҳо донистану дуруст 

истифода бурда тавонистани онҳо талаб карда мешавад. Самти мазкур 

бисѐртар ба истифодаи дурусти воситаҳои санъат ва меҳнат, донистани 

вазифаҳои ин самт равона карда шудааст. Барои арзѐбии самти мавриди 

назар аз методҳои супориш ва тест ва шифоҳӣ истифода бурдан мумкин 

аст. 

Дар самти эҷод вобаста ба синф ва синну соли хонандагон ғояҳои 

навро эҷод ва шарҳ дода тавонистан талаб карда мешавад. Самти мавриди 

назар  бисѐртар ба эҷод кардан ва шарҳ дода тавонистани ғояҳои нав  

равона карда шуда, дар самти эҷод муҳим  дуруст истифодаи воситаҳои 

вобаста фан набуда, балки ғояҳои навро эҷоду кашф карда тавонистан 

мебошад. Барои арзѐбии самти мазкур аз методҳои расм ѐ амал аз рӯйи 

мавзӯъ ва нақл аз рӯйи мазмуни расм истифода бурдан мумкин аст. 

Дар самти арзѐбӣ вобаста ба синф ва синну соли хонандагон шарҳ ва 

баѐн кардани муносибати худ нисбати намунаҳои санъат ва арзѐбии 

намунаҳои санъат, арзѐбии кори худ ва кори дигарон талаб карда мешавад. 

Самти мавриди назар бисѐртар ба қобилиятҳои арзѐбӣ карда тавонистани 

хонандагон, инчунин шарҳ ва баѐн сохтани муносибати худ нисбати он 

равон шудааст. Барои арзѐбии самти мавриди назар аз методҳои арзѐбӣ 

намудани кори худ ва арзѐбӣ намудани кори дигарон истифода бурдан 

мумкин аст. 

Аз сабаби он, ки фанни санъат ва меҳнат бештар барои ташаккули 

ҳисси зебоипарастиву бедор намудани шавқ ва мароқи эҷодкорӣ равона 

шудааст, ҳангоми арзѐбӣ кардан ҳамчун заминаи асосӣ ин мақсадҳо дар 
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вақти таҳияи савол аз мавриди назар дур намонанд. Оид ба он хусусиятҳое, 

ки арзѐбиву ҳисоботдиҳиро самараноктар мегардонанд иқтибос оварда 

мешавад: «...бояд ба мақсади ташаккул ва ҷамъбаст истифода шавад; бояд 

доимӣ бошад (яъне мо набояд то охири мавзӯъ ѐ соли хониш интизор 

шавем, дар ин ҳолат барои тағйир ва такмил додани раванди таълим вақт 

намемонад); бояд ба мақсадҳои таълимии дарс, ки дар асоси натиҷаҳои 

таълими стандарт ва барномаи таълим таҳия шудаанд, алоқаи мушаххас 

дошта бошад; мувофиқ бошад (яъне супориши санҷишӣ бояд дониш ва 

малакаи мушаххасро арзѐбӣ кунад); воқеӣ бошад (ин маънои онро дорад, 

ки мо тест ѐ санҷишро бо якчанд хонандаи дорои қобилияти якхела 

гузаронем, натиҷаи якхела ба даст меорем); дубора санҷида шавад (яъне, 

натиҷаи онро каси дигар низ санҷида тавонад. Масалан, агар санҷиши 

шифоҳӣ гузаронем ва ба хонанда баҳо гузорем. Агар ҳамон хонандаро 

шахси дигар санҷад, он гоҳ шояд хонанда баҳои дигар гирад); дар асоси 

меъѐрҳо ба роҳ монда шавад, ин метавонад дурустии арзѐбиро таъмин 

созад; методҳои гуногуни арзѐбӣ истифода шаванд (мо набояд танҳо ба 

санҷиши шифоҳӣ қонеъ шавем); қобилияти аксари хонандагонро ба 

эътибор гирад (тестҳо тарзе таҳия шаванд, ки барои хонандаи сустхон ва 

аълохон маълумоти кофӣ пешниҳод намоянд); принсипҳои баробариро 

риоя кунад (воситаҳои арзѐбӣ бояд хоҳиши гурӯҳи алоҳидаро инъикос 

накунад)» [96, с.24]. 

Вобаста ба синну сол барои ҳар як синф салоҳиятҳо ва 

нишондиҳандаҳои он муайян карда шудааст, ки дар замимаи 5 ҷадвали 

салоҳияти фанни санъат ва меҳнат барои синфи 1-4 ва дар замимаи 6 

салоҳиятҳо ва нишондиҳандаҳои фанни санъат ва меҳнат барои синфҳои аз 

1 то 4 дар алоҳидагӣ оварда мешавад. Ба назари мо, роҳ ва воситаҳои 

ташаккул додани қобилиятҳои эҷодии хонандагон дар дарси санъат ва 

меҳнат бо назардошти муносибати босалоҳият бо ду роҳ: бо истифодаи 

метод ва бозӣ ба роҳ монда мешавад. Оид ба методҳои: маърифатию 
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таълимӣ, креативӣ (созанда) ва ташкилию фаъолиятӣ ва бозиҳои нақшиву 

корӣ дар рисолаи мазкур дар боби 2, зербоби 2 ба пуррагӣ маълумот дода 

шудааст. 

Ҳамин тариқ, аз нуқтаи назари мо он метод ва бозиҳое, ки барои 

ташаккул додани қобилияти эҷодӣ равона шудааст, дар дарси санъат ва 

меҳнат истифода бурда шавад, он гоҳ натиҷаҳои дилхоҳро ба даст овардан 

мумкин аст. 

Масъалаи ташкил кардану ба нақша гирифтани таҷрибаи педагогӣ дар 

назарияю амалияи педагогика яке аз масоили асосии умуминазариявӣ ба 

шумор меравад, ки ҳалли он дар асарҳои аксари педагогҳои маъруф матраҳ 

гардидааст. Яке аз методҳои душвор ва мураккаби тадқиқоти педагогӣ ин 

озмоиши педагогӣ ба шумор меравад. Як қатор олимони барҷаста аз 

ҷумла: С.И.Архангелский [34], Л.В.Занков [92], В.И.Загвязинский [90], 

И.П.Пастухова [156], М.Н.Скаткин [184], Л.А.Чепа [211] ва дигарон фикру 

ақидаҳои гуногун оид ба моҳияту таъиноти озмоиши педагогиро доштанд. 

Баъзеи аз олимон даъво доштанд, ки озмоиш бояд дар шароитҳои 

табиии ҳаѐт, дар корҳои муассисаҳои таълимиву тарбиявӣ гузаронида 

шавад ва як қисме аз олимон дар он ақида будаанд, ки бояд дар озмоиш он 

чизи нав, ки ба шароитҳои табии таълимиву тарбиявӣ вобаста набошад, 

мавриди санҷиш қарор гирад.  

Таҳти мафҳуми озмоиши педагогӣ педагогикаи муосир методи 

тадқиқеро мефаҳманд, ки бо мақсади аниқ кардани самарабахшии 

истифодаи методҳо ва воситаҳои алоҳидаи таълиму тарбия ба кор бурда 

мешавад. Хусусияти хоси озмоиши педагогӣ дар он аст, ки муҳаққиқ ба 

раванди пайдоиш ва рафти ҳодисаҳои мавриди тадқиқ фаъолона ворид 

мешавад. Бо ин роҳ ӯ фарзияҳои худро на танҳо дар ҳодисаҳои мавҷуда, 

балки дар он ҳодисаҳое низ тафтиш мекунад, ки онҳоро ба вуҷуд овардан 

лозим аст. Бар хилофи омӯзиши маъмулии ҳодисаҳои педагогӣ дар 

шароитҳои табиӣ бо роҳи мушоҳидаи бевоситаи онҳо таҷриба имкон 
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медиҳад шароити таъсиррасонии педагогӣ ба санҷидашавандагон ба таври 

ҳадафманд тағйир дода шавад. Аз сарчашмаҳои луғатӣ ва илмӣ маънои 

мафҳуми «эксперимент»-ро меорем: 

Дар сарчашмаҳои луғатӣ мафҳуми  русии эксперимент ҳамчун 

«таҷриба, раванд, санҷиш, озмун, озмоиш» [129, с.1229]; «таҷрибаи илмӣ, 

озмоиш, таҷриба» [130, с.846]; «1.Таҷрибаи илмӣ; 2.Умуман, таҷриба, 

кӯшиши ягон кор кардан» омадааст [152, с.787]. Истилоҳи «эксперимент» аз 

забони лотинӣ гирифта шуда, маънояш «озмудан, озмоиш, санҷида 

баромадан», яъне дар амалия санҷида баромадан мебошад [161, с.124 ]. 

Дар «Доиратулмаорифи мухтасари фалсафӣ» озмоиш чунин тавзеҳ 

шудааст: «Мушоҳидаи пурра гузаронида аз рӯи нақша ҷудо кардан, 

омезиш ва иваз кардани шароит ба мақсади омӯхтани ҳодисаҳое, ки аз 

онҳо вобастаанд. Бо ин роҳ инсон имконияти мушоҳида кардани ягон 

чизро ба вуҷуд меорад, ки дар асоси он дониши ӯ дар бораи қонуниятмандӣ 

дар ҳодисаи мавриди мушоҳида ташаккул меѐбад» [111, с.22].  

Фикру ақидаҳои олимону педагогони бузург вобаста ба мафҳуми 

мавриди назар оварда мешавад: Озмоиш дар илм яке аз масъалаҳоест, ки 

пурра ҳаллу фасл шудааст, вале он ҳамзамон яке аз намудҳои хеле кам 

татбиқшавандаи фаъолияти тадқиқӣ умуман ва педагогӣ хусусан ба шумор 

меравад [156, с.33]. Озмоиш чун яке аз шаклҳои амалия вазифаи меъѐри 

ҳақиқияти умуман маъри-фати илмиро иҷро мекунад. Озмоиш чун 

технологияи фаъолияти инноватсионӣ маҷмӯи муайяни тартиби амалҳоро 

барои ноил гардидан ба натиҷаи матлубу ба нақша гирифтаи педагогиро 

мефамонад [156, с.37]. Озмоиш методи тадқиқист, ки моҳияташ дар 

амалҳои зерин ифода меѐбад: ба вуҷуд овардани вазъияти тадқиқӣ, ба даст 

овардани имкони тағйир додани он, иваз намудани шартҳои он, 

имконпазир ва дастрас кардани омӯзиши равандҳои психикӣ ѐ ҳодисаҳои 

педагогӣ тавассути зоҳиршавии берунаи онҳо ва бо ин роҳ ошкор 

намудани механизму тамоюлҳои пайдоишу амалкарди ҳодисаи мавриди 
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тадқиқ [90, с.108]. Озмоиш омӯзиши нисбатан дақиқ, нисбатан амиқи 

ҳодисаҳоро нисбат ба мушоҳидаи одӣ ва ѐ кори амалии таҷрибавӣ таъмин 

мекунад [182, с.99]. Озмоиш-раванди аз ҷиҳати илмӣ асосноккардашуда ва 

тарзи махсус ташкилкардашудаи тадқиқот мебошад [34, с.17]. 

Дар педагогика объекти тадқиқот хеле тағйирѐбанда буда, дорои шуур 

мебошад, бинобар ин ҳангоми таҷриба гузаронидан ба назар гирифтани 

бисѐр характерҳо, вижагиҳои тарбия ва қобилияти хонандагон, ҳамчунин 

хусусияти педагогҳо, идеалҳои ҷамъиятӣ ва ҳатто мӯди тезтағйирѐбанда 

зарур аст, зеро таъсири он ба рафтори насли наврас хеле калон аст. Дар 

таҷрибаи педагогӣ объекти тадқиқот метавонад бошуурона ба 

таҷрибагузарон ѐрӣ расонад ѐ ба онҳо муқовимат нишон диҳанд. Фарқи 

байни таҷрибаи педагогӣ аз таҷрибаи физикӣ, биологӣ ва ѐ инженерӣ маҳз 

дар ҳамин аст. 

Ба сохтори озмоиш объект ва ҳадафи дигаргунсозӣ; воситаи 

дигаргунсозии объект ва предмети мавриди озмоиш; технологияи 

истифодаи воситаҳо ворид мешавад [156, с.45]. Озмоиш аз мушоҳида фарқи 

зерин дорад: дар озмоиш ҳамкории мутақобилаи фаъол бо объекти 

мавриди омӯзиш ба амал меояд. Маъмулан озмоиш дар доираи тадқиқоти 

илмӣ гузаронида мешавад ва барои тафтиши фарзия муқаррар намудани 

робитаҳои сабабии байни хориқаҳо хизмат мекунад. Озмоиш санги маҳаки 

муносибати эмпирикӣ ба дониш мебошад [211, с.84]. 

Мувофиқи нишондоди олими барҷаста Л.В.Занков [92, с.7] озмоиши 

педагогӣ бо мушоҳидаи педагогӣ алоқаи зич дошта, бештар омӯзиши 

озмоишӣ аз натиҷаи мушоҳидаи одии пешакӣ аз болои ҳодисаҳо ба вуқӯъ 

меояд.  Аз ҳамин лиҳоз, натиҷаҳои озмоиш дар оянда барои мушоҳида 

кардани ҳодисаҳо дар ша-роитҳои муқаррарӣ ѐрӣ мерасонад.  

Намудҳои озмоиши педагогӣ табиӣ, лабораторӣ (озмоишгоҳӣ), 

сабткунанда (тасбиткунанда), ташаккулдиҳанда мебошанд. 
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Дар педагогика озмоишҳои табиию лабораториро фарқ мекунанд. 

Озмоиши табиӣ дар шароити табиӣ дар шакли дарсҳои маъмулӣ, 

машғулиятҳои беруназсинфӣ гузаронида мешаванд [184, с.99]. Озмоиши 

табиии педагогӣ таҷрибаи аз ҷиҳати илмӣ ташкилшудаи тафтиши фарзияи 

пешниҳодгардида бо халалдор сохтани раванди таълиму тарбия мебошад. 

Аксаран нақшаю барномаҳо, китобҳои дарсию дастурҳои таълимӣ, тарзу 

методи таълиму тарбия, шаклҳои раванди таълиму тарбия объектҳои 

озмоиши табиӣ мешаванд.  

Озмоиши лабораторӣ бошад, дар шароити сунъӣ-бо хонандаи алоҳида 

ѐ гурӯҳи на он қадар калон гузаронида мешавад. Озмоиши лабораторӣ 

маъмулан аҳамияти ѐрирасон дорад: он барои тайѐр кардани озмоиши 

табиӣ ва ѐ барои амиқ кардани додаҳое, ки бо роҳи озмоиши табиӣ ба даст 

омадаанд, барои муайян кардани ҷузъиѐту механизмҳои раванди азхуд 

кардани дониш, ташаккули малакаю маҳоратҳо ташкил карда мешавад 

[184, с.100]. Озмоиши педагогии лабораторӣ он вақт гузаронида мешавад, 

ки ягон масъалаи хусусиро тафтиш кардан лозим бошад, ѐ барои ҳосил 

кардани додаҳои асосӣ мушоҳидаи хеле муфассали санҷидашавандаро 

таъмин кардан лозим бошад. Дар ин маврид, озмоиш ба шароити махсуси 

тадқиқотӣ гузаронида мешавад. 

Дар тадқиқоти психологии педагогӣ озмоишҳои тасбиткунанда ва 

ташак-кулдиҳандаро ҷудо мекунанд. Дар озмоиши тасбиткунанда педагог-

муҳаққиқ бо роҳи озмоишӣ танҳо ҳолати низоми педагогии мавриди 

тадқиқро муқаррар мекунад, воқеияти алоқа, вобастагии байни ҳодисаҳоро 

сабт менамояд. Вақте ки педагог-муҳаққиқ низоми махсуси тадбирҳоро, ки 

ба ташаккули сифатҳои муайяни шахсиятӣ дар хонандагон, ба беҳтар 

намудани таҳсили онҳо, фаъолияти меҳнатӣ равона карда шудаанд, 

истифода мебарад, сухан аз таҷрибаи ташаккулдиҳанда меравад. Озмоиши 

тасбиткунанда ба озмоиши ташаккулдиҳанда тақаддум дорад. Дар амал 

озмоиши тасбиткунанда танҳо сабти ҳолати ҳамин объект нест, он таҳлили 
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васеи вазъияти ҳамин масъала дар амалияи таълим ва тарбия, таҳлили 

маводи оммавӣ ва нишон додани ҳолати коллективӣ мавриди озмоиш дар 

ин моҷарои оммавӣ мебошад. Ҳамаи ин методҳо ҳам дар марҳилаи якуми 

гузаронидани озмоиши педагогӣ барои  «андозагирӣ»-и вазъи ибтидоии 

низом, ҳам барои андозагириҳои «буриши» паиҳам ѐ аҳѐнии вазъиятҳои он 

гузаронида мешаванд, то ки дар марҳилаи хотимавӣ дар бораи сидқи 

фарзияи пешниҳодгардида хулоса бароварда шавад. Дар тадқиқоти 

педагогӣ баррасии фаъолияти психикии хонандагон нақши дуюмдараҷаро 

мебозад. Он ба таркиби тадқиқот танҳо дар иртиботи бевосита бо омӯзиши 

таъсири педагогӣ дохил карда мешавад. Зимнан он ба қадре дохил карда 

мешавад, ки ба сифати яке аз воситаҳои асосноккунии низоми муайяни 

кори таълиму тарбия хизмат карда, ба шарҳи самарабахшӣ ѐ 

ғайрисамарабахшии тарзу методҳои мавриди татбиқи омӯзгор мусоидат 

карда тавонад [92, с.7]. 

Озмоиши педагогӣ-таҷрибаи илмии дигаргунсозии раванди педагогӣ 

дар вазъияти аниқ ба ҳисоб гирифта мебошад. Бар хилофи методҳо, ки 

чизи аллакай мавҷударо сабт мекунанд, озмоиш дар педагогика хусусияти 

созандагӣ дорад. Бо роҳи озмоиш, масалан, метод, равиш, шакл, низоми 

фаъолияти таълимию тарбиявӣ ба амалия роҳ меѐбанд. Озмоиши педагогӣ 

метавонад гурӯҳи хонандагон, синф, мактаб ѐ якчанд мактабро дарбар 

гирад. Дар озмоиш ба фарзияи илмӣ нақши муайянкунанда дорад. 

Амсилаи озмоиши аз ҳама типии педагогӣ ба муқоисаи гурӯҳҳои 

озмоишӣ ва назоратӣ асос меѐбад. Натиҷаи таҷриба дар тағйироте зуҳур 

меѐбад, ки дар гурӯҳи озмошӣ дар муқоиса бо гурӯҳи назоратӣ ба вуҷӯъ 

пайвастааст. Дар амалия чунин озмоиши муқоисавӣ дар вариантҳои 

мухталиф истифода мешавад. Бо ѐрии амалҳои оморӣ муайян карда 

мешавад, ки байни гурӯҳҳои озмоишию назоратӣ фарқ ба вуҷуд дорад ѐ не? 

Додаҳои пеш аз озмоиш ва баъди озмоиш ба даст омада баъзан додаҳои 

танҳо дар охири тадқиқоти озмоишӣ ба даст омадаро муқоиса мекунанд. 
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Агар дар ихтиѐри муҳаққиқи ду гурӯҳ-озмоишӣ ва назоратӣ мебошад, ӯ 

метавонад додаҳои озмоишро бо додаҳои то озмоиш, дар шароити 

маъмулӣ ба даст омада муқоиса кунад. Дар ин маврид ҳангоми 

баровардани хулосаҳо хеле боэҳтиѐт будан зарур аст, зеро додаҳо дар 

вақтҳои мухталиф ва дар шароитҳои гуногун гирдоварӣ шудаанд. 

Марҳилаҳои гузаронидани озмоиш инҳо: пеш аз озмоиш, тайѐрӣ барои 

гузаронидани озмоиш, ҷамъбасткунӣ мебошанд.  

Марҳилаи пеш аз озмоиш ба таҳлили муфассали назариявии корҳои 

доир ба ин мавзӯъ ба нашр расида; ошкор сохтани масъалаҳои ҳалталаб; 

интихоби мавзӯи ин тадқиқот; гузоштани мақсад ва вазифаҳои тадқиқот; 

омӯхтани амалияи воқеӣ оид ба ҳалли ин масъала; тадқиқи тадбирҳои дар 

назария ва амалия мавҷудае, ки ба ҳалли масъала мусоидат мекунанд; 

тасвияи фарзияи тадқиқотро дарбар мегирад. Ба сабаби навгонӣ доштан, 

ғайриодӣ будан, мухталиф будан ба ақоиди мавҷуда он бояд исботи 

озмоиширо талаб намояд. 

Тайѐрӣ ба гузаронидани озмоиш аз як қатор вазифаҳо иборат аст: 

интихоби теъдоди зарурии объектҳои таҷриба (шумораи хонандагон, 

гурӯҳ, муассисаҳои таълимӣ ва ғ.); муайян кардани идомати зарурӣ 

гузаронидани озмоиш; мӯҳлати хеле кӯтоҳ боиси беасос зиѐд кардани 

нақши ин ѐ он воситаи таълим мегардад; мӯҳлати хеле дароз муҳаққиқро аз 

ҳалли дигар вазифаҳои тадқиқот дур мекунад, меҳнатталабии корро зиѐд 

менамояд; интихоби методикаҳои мушаххас барои омӯхтани вазъи 

ибтидоии объекти озмоиш, райъпурсии анкетавӣ, мусоҳиба, барои 

фароҳам овардани вазъиятҳои дахлдор; арзѐбии коршиносӣ ва ғ.; муайян 

кардани аломатҳо, ки аз рӯи онҳо дар бораи тағйирот дар объекти озмоиш 

таҳти таъсири нуфузи дахлдори педагогӣ. 

Гузаронидани озмоиш оид ба тафтиши самарабахшии низоми муайяни 

тадбирҳо амалҳои зеринро дарбар мегирад: омӯхтани вазъи ибтидоии 

низом, ки дар он таҳлили сатҳи ибтидоии донишу маҳорат, парварида 
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шудани сифатҳои мушаххаси шахсият ѐ коллектив ва ғайра гузаронида 

мешавад; омӯхтани вазъи ибтидоии шароитҳое, ки озмоиш дар онҳо 

гузаронида мешавад; баѐн кардани меъѐрҳои самарабахшии низоми 

тадбирҳои пешниҳодшуда; додани дастурамал ба иштирокдорони озмоиш 

дар бораи тартибу шартҳои самарабахш гузаронидани он; сабти додаҳо 

дар бораи рафти озмоиш дар асоси буришҳои мобайнӣ, ки тағйирѐбии 

объектро таҳти таъсири низоми озмоишии тадбирҳо тавсиф мекунад; 

нишон додани навоқиси эҳтимолию типӣ ва мушкилот дар рафти озмоиш; 

арзѐбии ҳарчӣ ҷории вақту восита ва ҷидду ҷаҳд. 

Ҷамъбасти натиҷаҳои озмоиш: тавсифи вазъи ниҳоии низом; тавсифи 

шароите, ки ҳангоми онҳо таҷриба натиҷаҳои матлуб дод; тавсифи 

вижагиҳои субъектҳои таъсири озмоишҳо (мураббиѐн ва диг.); додаҳо дар 

бораи сарфи вақт, ҷидду ҷаҳд ва воситаҳо; нишон додани марзҳои 

истифодаи низоми тадбирҳо дар рафти таҷриба. 

Барои гузаронидани корҳои озмоишӣ мо муассисаҳои таҳсилоти 

миѐнаи умумии №6, №12, №14-и шаҳри Хуҷанд ва №1, №24, №49-и ноҳияи 

Б.Ғафуровро интихоб намудем. Дар корҳои озмоишӣ зиѐда аз 290 нафар 

хонандагони синфҳои 4-ум ҷалб карда шуда,  ба 2 гурӯҳ: гурӯҳи назоратӣ  

иборат аз 140 нафар ва гурӯҳи озмоишӣ 150  нафар тақсим карда шуда буд.  

Дар марҳилаи ибтидоии кор, мо бо гурӯҳи назоратӣ, ки иборат аз 140 

нафар хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миѐнаи умумии №6-и шаҳри 

Хуҷанд ва №1, №24-и ноҳияи Б.Ғафуров ташхисҳои зеринро гузаронидем: 

«Тасаввурот», ки мақсади он муайян кардани сатҳи тасаввуроти 

хонандагон мебошад; «Бозиро ихтироъ намоед!» мақсади методи мазкур 

муайян кардани сатҳи инкишофи тахайюли хонанда аст; «Иқтидори 

эҷодӣ»-муайян кардани сатҳи рушди иқтидори эҷодӣ.  

Таблисаи 1. 
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 Сатҳи ташаккули қобилияти эҷодии хонандагони синфҳои ибтидоӣ аз 

фанни санъат ва меҳнат дар гурӯҳи назоратӣ 

 

Номгӯи озмоиш 

Сатҳи ташаккули қобилияти эҷодии хонандагони 

гурӯҳи назоратӣ дар солҳои хониши 2015-2016 

Сатҳи баланд Сатҳи миѐна Сатҳи паст 

бо (%) Шумора бо(%) Шумора бо(%) Шумора 

Тасаввурот 24% 34 11% 15 65% 91 

Тахайюлот 20% 28 23% 32 57% 80 

Иқтидори эҷодӣ 25% 35 16% 22 59% 83 

Шумораи умумӣ: 140 нафар 

 

Барои муайян кардани сатҳи рушди тасаввурот дар гурӯҳи назоратӣ 

тести «Тасаввурот» гузаронида шуд. Ба хонандагон пешниҳод карда шуд, 

ки ба 8 суол ҷавоб диҳанд. Баъди ҳисоби холҳо тест ҷамъбаст карда шуд. 

Дар замимаи 7 суол ва меъѐри ҳисоби холҳо оварда шудааст. Санҷиш 

чунин натиҷаҳоро нишон дод: 

          

Диаграммаи 1. Сатҳи тасаввуроти хонандагони гурӯҳи назоратӣ 

       Додаҳои ташхиси гузаронида ба ҳисоби фоиз чунин 

нишондиҳандаҳоро зоҳир намудаанд сатҳи баланд –24%; сатҳи миѐна–11%; 

сатҳи паст–65%. 

       Барои муайян кардани сатҳи инкишофи тахайюли хонандагон мо 

методи «Бозиро ихтироъ намоед!»-ро истифода бурдем. Дар замимаи 8 оид 
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ба рафти бозӣ, меъѐри ҳисоби холҳо оварда шудааст. Санҷиш натиҷаҳои 

зеринро нишон дод: 

 

Диаграммаи 2. Сатҳи тахайюлоти хонандагони гурӯҳи назоратӣ 

Додаҳои ташхиси гузаронида ба ҳисоби фоиз чунин 

нишондиҳандаҳоро зоҳир намудаанд: сатҳи баланд –20%, сатҳи миѐна–

23%; сатҳи паст–57%. 

Барои арзѐбии сатҳи иқтидори эҷодии хонандагон маҳорати қабул 

карда тавонистани қарорҳои ғайристандартӣ, ташхиси «Иқтидори эҷодӣ» 

гузаронида шуд. Хонандагон бояд дар вазъияти додашуда яке аз 

вариантҳои рафтори пешниҳодгардидаро интихоб намоянд. Ҳосили ҷамъи 

холҳои ба дастоварда сатҳи иқтидори эҷодиро нишон медиҳад. Дар 

замимаи 9 суол ва меъѐри ҳисоби холҳо оварда шудааст. Санҷиш чунин 

натиҷа дод: 

 

Диаграммаи 3. Сатҳи иқтидори эҷодии хонандагони гурӯҳи назоратӣ 

Додаҳои ташхиси гузаронида ба ҳисоби фоиз чунин нишондиҳандаҳоро   

зоҳир намудаанд: сатҳи баланд-25%; сатҳи миѐна–16%; сатҳи паст–59%.     

        Ҳамин тариқ, дар ҷамъбасти кори озмоишӣ дар гурӯҳи назоратӣ ба 

хулоса омадан мумкин аст, ки тасаввуроти хонандагон суст рушд кардааст, 
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амалан хонандагон хаѐлбофӣ карда наметавонанд  ѐ аз ин кор метарсанд. 

Ҳарчанд, ба ақидаи мо, ҳар хонанда ба қадри кофӣ иқтидори эҷодӣ дорад. 

Фақат ба онҳо каме ѐрӣ расонидан лозим, то иқтидори эҷодиашон ба зуҳур 

ояд. 

Боиси зикр аст, ки соли 2012 аз тарафи Ҳукумати ҷумҳуриамон 

«Стратегияи миллии рушди маориф то соли 2020» ба тасвиб расонида шуд. 

Бо мақсади ба иҷро расонидани Қарори мазкур аз тарафи Вазорати 

маориф ва илм як қатор тадбирҳо андешида шуд, аз ҷумла дар муассисаҳои 

таълимӣ ворид намудани таълими босалоҳият.  Дар асоси тавсияи 

Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2015 роҳнамои 

фанни санъат ва меҳнат барои синфҳои 1 ва 4-ум барои омӯзгорони 

муассисаҳои таҳсилоти умумӣ ва замима ба китоби дарсии фанни санъат ва 

меҳнат барои хонандагони синфи 4-ум бо диссертант дар ҳаммуаллифии 

М.У.Иргашева, А.А.Азизов ва инчунин соли 2017 раҳнамо барои 

омӯзгорон аз фанни технология (таълими меҳнат) барои синфҳои 5,6,7,8,10 

дар ҳаммуаллифии А.А.Азизов, М.Д.Рӯзиева аз нашр бароварда шуд.  

Боиси тазаккур аст, ки аз соли хониши 2016-2017 дар муассисаҳои 

таҳсилоти миѐнаи умумии мамлакат омӯзгорони синфҳои ибтидоӣ аз 

раҳнамои фанни санъат ва меҳнат ва хонандагон аз замима ба китоби 

дарсӣ ва инчунин дар солҳои хониши 2017-2018 раҳнамои барои омӯзгор аз 

фанни технология (таълими меҳнат барои духтарон), синфҳои 5, 6, 7, 8, 10 

мавриди истифода қарор гирифтааст. 

Бо мақсади муайян намудани зарурати ворид намудани тағйирот ба 

таълими анъанавӣ ва самаранокии раҳнамо барои омӯзгор ва замима ба 

китобҳои дарсӣ аз фанни санъат ва меҳнат мо бо хонандагони муассисаҳои 
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таълимии №12 №14, №15-и шаҳри Хуҷанд  ва №49-и ноҳияи Б.Ғафуров 

бори дигар озмоиш гузаронидем, ки дар озмоиши навбатӣ дар гурӯҳи 

озмоишӣ ҳамагӣ 150 нафар хонандагони синфҳои 4 ҷалб карда шуда 

буданд. 

Баъди гузаронидани корҳои озмоишӣ дар гурӯҳи назоратӣ мо ба 

чунин хулоса омадем, ки дарсҳои санъат ва меҳнатро бояд тавре ташкил 

кард, ки ҳар як хонанда худро доҳӣ ҳис кунад, худро чун шахсияти эҷодӣ 

муаррифӣ карда тавонад.  Аз раҳнамо барои омӯзгор аз фанни санъат ва 

меҳнат барои синфи 4-ум истифода намуда, нақшаи дарсиро аз рӯи он 

тартиб дода, раванди дарси санъат ва меҳнатро ба роҳ мондем. Дар 

замимаи 2 раҳнамои фанни санъат ва меҳнат барои синфи 4 оварда 

шудааст. 

Ҳадафи асосии мо муайян намудани дараҷаи дониш ва қобилиятҳои 

эҷодии хонандагон, ошкор сохтани дараҷаи иқтидори эҷодӣ, тасаввурот ва 

тахайюлоти хонанда, ба фаъолияти эҷодӣ ҷалб кардан, ташаккул додани 

қобилиятҳои эҷодии хонандагони синфҳои ибтидоӣ тавассути дарсҳои 

санъат ва меҳнат бо назардошти муносибати босалоҳият буда, инчунин 

дарѐфти роҳ ва методҳо барои ташаккул додани қобилиятҳои эҷодии 

хонандагон мебошад.  

Вазифаҳои асосии мо ин интихоб кардани маҷмӯи машқу супоришҳо 

барои ба фаъолияти эҷодӣ ҷалб кардани хонандагон; аз методҳои гуногун, 

ки барои инкишоф додани қобилиятҳои эҷодии хонандагон бо назардошти 

муносибати босалоҳият истифода бурдан; нақшаи дарсии дарсҳои санъат 

ва меҳнатро ба низоми нав, яъне муносибати босалоҳият равона карда, 

тартиб додану санҷидан, истифода бурдани намудҳои гуногуни супоришҳо 

дар дарс; мусоидат кардан ба баланд бардоштани шавқу мароқи 

хонандагон ба дарс. 
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Хусусияти фарқкунандаи дарсҳои мо дар он аст, ки ба хонанда 

супориши дорои хусусияти таълимӣ пешниҳод намешавад. Машғулиятҳо 

шакли бозиро мегиранд. Дар ин намуди машғулият хонанда 

муваффақиятҳояшро худаш арзѐбӣ мекунад, ки дар натиҷа манзари мусбат 

ба вуҷуд меояд: хонанда худро озод ҳис мекунад, дар ӯ шавқу завқ ва 

хоҳиши ѐд гирифтани иҷрои вазифаҳои пешниҳодшаванда пайдо мегардад. 

Методу бозиҳое, ки мо истифода бурдем, дониши хонандагонро амиқ 

мекунад. Тамоми дарс дар муҳити рӯҳбаландии ҳиссиѐтӣ ва зеҳнӣ 

мегузарад, ки он ба зуҳури иқтидори эҷодии хонандагон имкон ба вуҷуд 

меояд, муҳити ҳамкориро фароҳам меоварад, эҷодиѐти якҷояи омӯзгору 

хонанда ба ҳар ду тараф нерӯи эҷодӣ ва илҳом мебахшад. Дарс ба ҳар 

хонанда имконият фароҳам меорад, ки ӯ вобаста аз маҳорату хоҳиши 

омӯхтан худро нишон диҳад, зеро ҳамаи хонандагон дар намуду шаклҳои 

мухталифи фаъолияти таълимӣ (инфиродӣ, гурӯҳӣ, фронталӣ, бадеӣ, 

муоширатӣ ва ғайра) машғуланд. Дар дарсҳои мо фаъолияти фикрию 

ҷустуҷӯии хонандагон бо воситаю методҳои гуногун ангезиш дода шуданд; 

методҳои дорои хусусияти таҳқиқотӣ ва эвристӣ, супоришҳои эҷодӣ 

истифода гардиданд; хонандагон кӯшиш намуданд, то мустақилона ҷустуҷӯ 

намоянд ва масъалаҳои таълимиро ҳал кунанд; хонандагон ба вазъиятҳои 

эҷодию ғайристандартӣ вокуниши дуруст зоҳир намуданд; мо вазъиятҳои 

муаммовӣ ва эҳсосотӣ ба вуҷуд оварда, хонандагонро бо иттилоот таъмин 

намудем ва майдони эҷодии дарсро ғанӣ гардонидем; ба хонандагон дар 

бораи одоби муошират ва эстетикаи оро додан, ғамхорӣ карданро ѐд 

додем; дар натиҷа ҳама хоҳиши кор карданро пайдо намуданд, лаҳзаи 

эҷоди муштарак таҳким гардид. 

Дар дарсҳои санъат ва меҳнат мо вазъиятҳои баҳсталаб ба вуҷуд 

овардем. Хонандагон ба тезӣ роҳи ҳалро ѐфта, якчанд вариантҳо пешниҳод 

карданд. Кори мо оид ба инкишофи қобилиятҳои эҷодӣ аз сатҳи 

хонандагон вобаста аст. Намудҳои кор метавонанд машқҳои махсус, 
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офаридани корҳои дастаҷамъӣ, омӯзиши индуктивии мавод, яъне аз сода 

ба мураккаб, аз ҷузъ ба кулл бошад. 

Диққати доимӣ ва кори мунтазам оид ба инкишофи қобилиятҳои эҷодӣ 

дар дарсҳои санъат ва меҳнат ғанигардонию васеъшавии руҳи 

хонандагонро таъмин мекунад, онро бойтару рангинтар мегардонад, руҳи 

хонанда аз лиҳози ифодаи маънавӣ муассиртар мешавад ва ҳамаи ин дар 

навбати худ ба тавлиди шахсияти ҳақиқӣ мусоидат мекунад. Дар асоси 

омӯзишу таҳлили сарчашмаҳои марбут ба мавзӯъ мо шартҳои зерини 

психологию педагогии инкишофи қобилиятҳои хонандагонро муайян 

намудем: 

1.Дар дарсҳои санъат ва меҳнат ба вуҷуд овардани муҳити хайрхоҳӣ. 

Аз рӯзҳои аввал кӯшиш ба харҷ додан лозим аст, ки дар синф муҳите 

фароҳам ояд, ки хонандагон ифода кардани фикри худро ѐд гиранд. 

Суолҳои «Чиро?»  ва «Барои чӣ?» бояд дар ҳар дарс садо диҳанд. Ба 

хонандагон супоришҳое додан лозим аст, ки онҳо нақши омӯзгору 

хонандаро иҷро карда, арзѐбӣ намудан ва арзѐбии худро асоснок карданро 

ѐд гиранд. Агар хонанда аз ҷониби атрофиѐн муносибати дӯстона, муҳити 

хайрхоҳонаро эҳсос кунад, эҳсосоти ӯ танҳо ба такмили фаъолияташ 

равона мегардад. Дар натиҷа кори ӯ нисбатан беҳтар ва бештар эҷодӣ 

мешавад. Мо дар дарсҳоямон мекӯшем маҳз чунин муҳитро ба вуҷуд орем; 

2.Мӯҳтавои дарс бояд муносибати эҳсосии хонандагонро ангезиш 

диҳад. Танҳо дар ҳолати ҳавасманду шавқманд будаи хонанда ба тамоми 

атрофиѐн муносибати эҳсосӣ мекунад. Мо кӯшиш ба харҷ медиҳем 

мӯҳтавои дарсро чунон интихоб намоем, ки муносибати эҳсосии 

хонандагонро ангезиш диҳад; 

3.Ба ҳам омезиш додани оптималии принсипҳо ва технологияҳо. Дар 

раванди омодагирӣ ба ҳар як дарс мо бояд омезиши аз ҳама мусоиду 

мувофиқи принсипҳою технологияҳоро интихоб намоем, ки барои азхуд ва 
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идрок кардани хонандагон дастрас бошад ва албатта, ба инкишофи 

қобилиятҳои эҷодии онҳо мусоидат кунад. 

Дар асоси сарчашмаҳои методии психологию педагогӣ ва мушоҳидаи 

фаъолияти таълимии шогирдҳо мо нақшаи дарсии дарсҳои санъат ва 

меҳнатро таҳия намудем. Асоси дарсҳоро воситаю принсипҳои зерин 

ташкил мекунанд: нутқи омӯзгор, аѐният, лаҳзаҳои бозӣ, таҳлили маснуоти 

тайѐр, унсурҳои кашидани нақша ва амсиласозӣ. Эҷодиѐт, фардият, 

бадеият ҳеҷ набошад ба тафриқаи ҳадди ақалл аз намуна зоҳир мегардад. 

Танҳо гуногунию рангорангии корҳо, санҷиши бисѐркаратаи қувваи худ 

имкон медиҳанд қобилиятҳои инфиродии ҳар нафар ошкор карда, барои 

инкишоф шароитҳо фароҳам оварда шаванд ва раванди омӯзиш барои 

хонандагон мароқовар гардад: 

Корҳои эҷодии хонандагон инфиродӣ аст, дар он хислатҳои хонанда, 

муносибати ӯ ба олам зоҳир мегардад. Муносибати инфиродӣ ба ҳар 

хонанда барои он зарур аст, ки вай ба таври мӯътадил хонаду инкишоф 

ѐбад. Ошкор сохтани фардияти хонанда барои ташаккули истеъдод 

шароити мусоид фароҳам меояд. Дар машғулиятҳо кӯшиш ба харҷ додем, 

ки ба хонандагон чизи тайѐр пешниҳод кунем, онҳоро ҳидоят намудем, ки 

теъдоди зиѐди вариантҳои амалро ѐбанд. Дар дарс мунтазам маводеро 

истифода бурдем, ки ба инкишофи тафаккур, қобилиятҳои эҷодӣ, шавқу 

завқ ва предмет мусоидат кунад. Нишоту шодии эҷодиѐт хеле бузург аст. 

Эҷодиѐт сафар ба мамлакати ношинос, ба сарзамини номаълум аст. Барои 

сафари мазкурро бомуваффақият гузаронидан тахайюлу ихтироъкорӣ, 

дониши амиқу устувор, суботу меҳнатдӯстӣ лозим аст. Тадқиқот, бигзор 

онҳо ҳанӯз ночиз бошанд, метавонанд роҳе ба ихтироъ гарданд. Ба 

аҳмияти калони истеъдоду қобилияти модарзоди инсон, вижагиҳои хӯю 

хислати ӯ нигоҳ накарда, имкониятҳои маърифатӣ, одат, тамоюли шавқу 

завқи вай ба таври стихиявӣ ташаккул намеѐбанд. Онҳо дар раванди 

фаъолияти махсус ташкил карда шакл мегиранд. Машғулиятҳои санъат ва 
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меҳнат ба ташаккули асосҳои одитарини ҷаҳоншинохти хонандагон 

мусоидат мекунад, ба рушди қобилиятҳои эҷодӣ ва тарбияи бисѐр 

хислатҳоро сифатҳои арзишманди шахсият ѐрӣ мерасонанд. Алҳол дар 

ҷамъият фаҳмиши нави мақсади асосии таълим ташаккул ѐфтааст. Омӯзгор 

пеш аз ҳама бояд дар бораи дар хонанда ташаккул ѐфтани қобилият ба 

худинкишоф ғамхорӣ намояд, ки он ҳамгироии шахсиятро ба фарҳанги 

миллию ҷаҳонӣ таъмин менамояд ва амалҳои зеринро ба мадди аввал 

мегузорад: а) фаъолиятро ѐд додан-маҳорати гузоштани мақсад, арзѐбии 

натиҷаҳои кори худ; б) ташаккули сифатҳои шахсиятӣ: ақл, ирода, ҳиссиѐт 

ва эҳсос, қобилиятҳои эҷодӣ, ангезаҳои маърифатии фаъолият; в) 

ташаккули манзари ҷаҳон. 

Бинобар гуфтаҳои боло мо дар кор ба принсипҳои асосии вазифаҳои 

муосири таҳсилотӣ бо назардошти талаботу дархостҳои оянда такя 

мекунем: 

1.Принсипи фаъолият хонандаро ба фаъолияти таълимию маърифатӣ 

ворид месозад. Худомӯзишро саѐҳати фаъолиятнок меноманд; 

2.Принсипи тасаввуроти том дар бораи ҷаҳон дар походи 

фаъолиятнок бо принсипи дидактикии илмият алоқаи зич дорад, вале 

нисбат ба низоми анаъанавӣ чуқуртар мебошад. Дар ин ҷо сухан дар бораи 

муносибати шахсиятии хонандагон ба дониши андӯхта ва маҳорати 

татбиқи он дар фаъолияти амалии худ меравад; 

3.Принсипи муттасилӣ ѐ бефосилагӣ идомати байни ҳамаи марҳилаҳои 

таҳсилро дар сатҳи методология, мӯҳтаво ва методика мефаҳмонад; 

4.Принсипи ҳадди ақаллу аксар маънои зерин дорад: мо ба хонанда 

мӯҳтавои таълимро аз рӯи сатҳи ҳадди аксар пешниҳод мекунем, хонанда 

бошад вазифадор аст, ки мӯҳтавои мазкурро дар ҳадди ақалл донад; 

5.Принсипи ҳаловати равонӣ ҳатталимкон рафъ намудани ҳамаи 

омилҳои  раванди таълим, дар синф ва дар дарс фароҳам овардани 

муҳитеро, ки дар он хонандагон худро озод ҳис мекунанд, гӯѐ дар 
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хонаашон бошанд, пешбинӣ мекунанд. Хонанда набояд аз омӯзгор тарсу 

бим дошта бошад, ҳамчунин ба саркӯб кардани шахсияти хонанда низ роҳ 

дода нашавад; 

6.Принсипи гунанокӣ (вариантнокӣ) дар хонандагон инкишоф додани 

тафаккури вариантнокро пешбинӣ мекунад. Ба ибораи дигар фаҳмиши 

имкони мавҷудияти варинатҳои гуногуни ҳалли масъала ва маҳорати 

амалигардонии корбасти варинатҳои мазкур дар назар аст. Ба туфайли ин 

принсип тарси хонанда дар баробари иштибоҳ аз байн меравад. Хонанда 

иштибоҳро на чун фоҷиа, балки чун сигнал барои ислоҳи он қабул 

мекунад; 

7.Принсипи эҷодиѐт (креативӣ будан ѐ созанда будан) самтгирии ҳадди 

аксарро ба мабдаи эҷодӣ дар фаъолияти таълимии хонанда аз ҷониби 

хонанда ҳосил кардани таҷрибаи худии фаъолияти эҷодиро пешбинӣ 

мекунад. 

Ҳамаи методҳо, принсипҳое, ки мо дар гурӯҳи озмоишӣ истифода 

намудем ба инкишофи фаросат, тафаккури образнок, ҳамчунин қобилияти 

фикр кардани эҷодӣ, ғайристандартии хонанда равона карда шудаанд ва ба 

ин раванд таъсири мусбат мерасонанд. Чунин тарзи кор ҳам ба давомот ва 

ҳам ба сифати дониши андӯхта таъсири хуб мерасонад. 

Таблисаи 2. 

 Натиҷаи сатҳи ташаккули қобилияти эҷодии хонандагони синфҳои ибтидоӣ 

аз фанни санъат ва меҳнат бо назардошти муносибати босалоҳият (бо фоиз) 

 

Номгӯи озмоиш 

Сатҳи ташаккули қобилияти эҷодии хонандагони 

гурӯҳи озмоишӣ дар солҳои хониши 2015-2016 

Сатҳи баланд Сатҳи миѐна Сатҳи паст 

бо (%) Шумора бо (%) Шумора бо(%) Шумора 

Тасаввурот 68% 102 30% 45 2% 3 

Тахайюлот 76% 114 21% 31 3% 5 
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Иқтидори эҷодӣ 71% 107 27% 40 2% 3 

Шумораи умумӣ: 150 нафар 

 

Бо мақсади муқоисакунӣ он корҳои озмоише, ки дар гурӯҳи назоратӣ 

гузаронида шуда буд, бори дигар дар гурӯҳи озмоишӣ гузаронида шуд. 

Мақсади асосии мо ошкор сохтани мавҷудият ѐ набудани болоравии сатҳи 

рушди қобилиятҳои эҷодии ҳар хонанда буд. Натиҷаҳои гурӯҳи озмоишӣ 

ҳангоми гузаронидани ташхис ба даст омадаро мо дар диаграммаҳо сабт 

кардем. Тафтиши ҷамъбастии муайян кардани сатҳи рушди тасаввурот дар 

гурӯҳи озмоишӣ нишон дод: 

 

Диаграммаи 4. Сатҳи тасаввуроти хонандагони гурӯҳи озмоишӣ 

Маълумоти ташхиси гузаронидашуда ба ҳисоби фоиз чунин 

натиҷаҳоро нишон дод: сатҳи баланд – 68%;  сатҳи миѐна – 30%; сатҳи паст 

– 2%.  

Тафтиши ҷамъбастии рушди сатҳи тахайюлоти хонандагони гурӯҳи 

озмоишӣ ҳангоми гузаронидани ташхиси «Бозиро ихтироъ намоед!» 

натиҷаҳои зерин дод: 
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Диаграммаи 5.Сатҳи тахайюлоти хонандагони гурӯҳи озмоишӣ 

Додаҳои ташхиси гузаронида ба ҳисоби фоиз чунин 

нишондиҳандаҳоро зоҳир намудаанд: сатҳи баланд –76%; сатҳи миѐна–

21%; сатҳи паст–3%. 

Тафтиши ҷамъбастии рушди иқтидори эҷодӣ нишон дод: 

 

Диаграммаи 6.Сатҳи иқтидори эҷодии хонандагони гурӯҳи озмоишӣ 

Додаҳои ташхиси гузаронида ба ҳисоби фоиз чунин 

нишондиҳандаҳоро зоҳир намудаанд: сатҳи баланд –71%; сатҳи миѐна–

27%; сатҳи паст–2%.  

Ҳамин тариқ аз маълумоти ташхисҳо бармеояд, ки сатҳи рушди 

қобилиятҳои эҷодии хонандагони гурӯҳи озмоишӣ назаррас баланд 

шудааст. Хонандагон истеъдоду имкониятҳои ниҳонии худро ошкор 

сохтанд. Аз ҳама муҳимаш ҳамаи хонандагон бо камоли хурсандӣ ва 

хоҳиши том ба дарси санъат ва меҳнат омада, дар корҳои мухталифи 

дастаҷамъию эҷодӣ иштирок мекунанд, ташаббус зоҳир менамоянд ва 

ҳатто худашон баъзе чизҳоро пешниҳод мекунанд. 

Таҳлили муқоисавии натиҷаҳои кор. Барои муқоисаи аѐнии рушди 

қобилиятҳои эҷодии хонандагони гурӯҳи назоратӣ ва озмоишӣ 

гистограммаҳои муқоисавӣ тартиб додем.  
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Гистограммаи 1. Сатҳи баланди рушди қобилиятҳо 

Аз гистограмма маълум аст, ки шумораи хонандагони дорои сатҳи 

баланди рушд афзоиш ѐфтааст: тасаввурот ба 44%;  тахайюл ба 56%;  

иқтидори эҷодӣ – ба 46%. 

 

Гистограммаи 2.Сатҳи миѐнаи рушди қобилиятҳо 

Аз гистограмма чунин бармеояд, ки шумораи хонандагони дорои 

сатҳи миѐнаи рушди қобилиятҳои эҷодӣ амалан тағйир наѐфтааст. Вале 

қобили қайд аст, ки ба гурӯҳ аллакай хонандагоне ворид мегарданд, ки дар 

лаҳзаи оғози кор нишондиҳандаҳои нисбатан паст доштанд.  

Гистограммаи 3. Сатҳи пасти рушди қобилиятҳо 
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Аз гистограмма маълум аст, ки шумораи хонандагони дорои сатҳи 

пасти рушд ба таври назаррас коҳиш ѐфтааст: тасаввурот ба 63%;  тахайюл 

ба 54%;  иқтидори эҷодӣ – ба 57%. 

       Чӣ хеле, ки аз гистограмма бармеояд, ки хонандагони дорои сатҳи 

пасти рушди қобилиятҳои эҷодӣ қариб мавҷуд нестанд. Ғайр аз ин дар 

охири кор аз болои рушди қобилиятҳои эҷодӣ хонандагон аз ӯҳдаи 

мустақилона бе ѐрии омӯзгор иҷро кардани кор мебаромадагӣ шудаанд. 

Онҳо мустақилона таҳлил кардану тартиб додани нақшаи корро ѐд 

гирифтаанд.  

 Ҳамин тариқ, ба хулоса омадан мумкин аст, ки кори эҷодӣ дар дарс 

зарур мебошад. Он ба хубтар азхуд кардани дониш, инкишофи 

мустақилият мусоидат мекунад, хонандагон ба гирифтани дониши нав, ба 

рушди маҳоратҳои нав ҳавасманд мегардонад. 

Натиҷаҳои кори мо чунинанд: 

1.Эҷод кардан бидуни захираи муайяни дониш мушкил аст. Эҷодиѐти 

хонандагон ба хубтар азхуд кардану дар хотир доштани маълумоти 

назариявӣ ѐрӣ мерасонад; 

2.Ҳалли масъалаи ангезиши хонандагон осонтар мегадад, хонандагон 

худашон хоҳиши эҷод кардан зоҳир менамоянд; 

3.Ҷиҳати дигари мусбат дар он аст, ки корҳои эҷодӣ диққати 

хонандагонеро ҷалб менамояд, ки аз дигар фанҳо пешрафти хуб надоранд. 

Дар ин ҷода ҷиҳатҳои мусбати онҳо зоҳир мегардад; 

4.Дар сурати мунтазам истифода бурдани методҳои эҷодии таълим дар 

хонандагон муносибати шахсиятӣ ба ҳосил намудани натиҷаҳои инфиродӣ, 

маҳорати ҳимоя  кардану собит сохтани нуқтаи назари худ ба вуҷуд меояд. 

Хонандагон муоширатпазир мешаванд; 

5.Барои эҷодиѐти муштараки омӯзгору хонанда имкониятҳои васеъ 

пайдо мешавад. Дар ин раванд мафҳумҳои ҳамкорӣ, эҷоди муштарак ба 
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мафҳумҳои пешбар табдил меѐбанд, хонандагон бошанд иштирокдорони 

комилҳуқуқи раванди таълим мегарданд. 

Мувофиқи гуфти олими машҳур Л.С.Виготский эҷодиѐт танҳо дар он 

ҷойҳое, ки асарҳои бузурги таърихӣ ба вуҷуд меоянд, балки ҳамчунин дар 

ҷойҳое низ мавҷуд аст, ки инсон тасаввур мекунад, омезиш медиҳад, тағйир 

медиҳад, ягон чизи навро ба вуҷуд меорад. Тасаввурот дар инкишофи 

хонанда вазифаи муҳим касб мекунад, зеро ӯ метавонад аз рӯи шакли 

шахси дигар манзараро тасаввур кунад. Ба истилоҳ робитаи дутарафаи 

тасаввуру таҷриба ба миѐн меояд. 

Хонанда кӯзае нест, ки онро пур кардан лозим аст. Суботкорӣ ва 

ташаббуси инсон, ки бе он ҷустуҷӯ вуҷуд дошта наметавонад, шарти 

муҳимми рушди қобилиятҳои эҷодӣ ба шумор мераванд. Тадқиқоте, ки дар 

ин самт иҷро карда шудаанд, имкон медиҳанд шартҳои асосиеро, ки барои 

рушди қобилиятҳои эҷодии хонандагон заруранд, зикр намоем: оғози 

барвақт (расмкашӣ, кор бо пластилин, сохтани амсилаҳо); бо муҳит ва 

низоми муносибатҳое иҳота кардани хонанда, ки онҳо нерӯҳои эҷодии 

хонандаро хеле барвақт ангезиш дода тавонанд; тамаркуз дода 

тавонистани ҳадди аксари нерӯ, яъне хонанда бояд то ҳадди аксари 

имкониятҳои худ расад ва тадриҷан ин ҳадро боло бардорад; озодии калон 

дар интихоби фаъолият, дар иваз кардани кор; ѐрии оқилонаи калонсолон; 

ҷанбаи эҳсосии кор. Эҷодиѐтро бо роҳҳои зерин инкишоф додан мумкин 

аст: а) дар раванди таълим истифода бурдани методҳое, ки ба инкишофи 

тафаккури мантиқӣ, ташаббус, фаъолнокӣ, мустақилият мусоидат 

мекунанд. Дар ин бобат таълими проблемавӣ нақши муҳим мебозад; б) ба 

намудҳои гуногуни фаъолияти таълимӣ ворид сохтани унсурҳои тадбиқ; в) 

дар дарсҳо ва машғулиятҳои беруназсинфӣ ба ихтироъкорӣ ҷалб кардани 

хонандагон; г) ташкили машғулиятҳои инфиродии дорои хусусияти 

эҷодкорӣ. 
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Вазифаи муассисаи таҳсилоти миѐнаи умумии муосир ба хонандагон 

ѐд додани интихоби дуруст, маҳорати худтатбиқ, худидора, худтарбия, ба 

ибораи дигар ба хонанда ѐд додани эҷодкорона фикр кардан ба ҳисоб 

меравад. Ташаккули ангезиши мусбат дар муносибати онҳо ба намудҳои 

гуногуни фаъолият-шарти ҳатмии баланд бардоштани самарабахшии 

таълим мебошад. Аз байни маслиҳатҳое (А.В.Дистервег), ки омӯзгор бояд 

онҳоро ба роҳбарӣ гирад, мо ба маслиҳати зерин пайравӣ мекунем: Кӯшиш 

ба харҷ диҳед, ки нақшаи тадрис ба талаботи хонандагон пурра мутобиқ 

бошад; Мунтазам ва бидуни фосила асарҳои умумипедагогӣ, дидактикӣ, 

методӣ, мантиқӣ, равоншиносӣ ва асарҳои дигарро, ки умуман ба омӯзгор 

барои ба даст овардани рушди олӣ ѐрӣ мерасонанд, омӯзед; Омӯзгор бояд 

имкониятҳои воқеии хонандагонро дар доираи рушди наздиктарин 

(эҳтимолӣ) омӯзад ва муайян кунад ва дар асоси он кори минбаъдаашро 

дар дарс ба нақша гирад; 

Мақсади дарсро чун маҷмӯи вазифаҳои ба ҳам алоқаманди таҳсилот, 

тарбия ва инкишофи хонандагон ба нақша гирифтан; ҷудо кардани чизӣ 

асоси самарабахшии муқоисавии онҳо дар шароити мушаххас; амалӣ 

кардани муносибати тафриқавию гурӯҳӣ ба хонандагон ва айни замон 

тафриқа додани на танҳо ҳаҷм ва мураккабии маводи таълим, балуи 

дараҷаи ѐрӣ; ба таври оптималӣ ба ҳам омехтани шаклҳои гуногуни кори 

таълимӣ; таъмин кардани шароити ҳатталимкон мусоид, гигиенӣ, ахлоқию 

равоншиносӣ ва моддии таълим. 

Мо алоқадри ҳол аз рӯи қувваю қобилиятҳоямон дарсро ташкил карда, 

ҷидду ҷаҳд менамоем, ки мабдаи эҷодии дар сиришти ҳар як хонанда 

бударо бедор намоем, ба ӯ меҳнат кардан, худро фаҳмидану ѐфтан, 

қадамҳои аввалинро дар эҷодиѐт баҳри ҳаѐти хушбахтона, бонишот ва ғанӣ 

гузоштан ѐрӣ расонем. Албатта, ин вазифаро як омӯзгор ҳал карда 

наметавонад. Вале агар ҳар яки мо дар назди худ чунин мақсад гузорем ва 
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ба татбиқи он ҷидду ҷаҳд намоем, дар ниҳояти кор хонандагони мо, ояндаи 

мо бурд мекунанд. 

 

 

 

 

 

Хулосаи боби II 

Дар боби дуюми кори диссертатсионӣ маълумот оид ба эҷодиѐт, 

қобилияти эҷодӣ, тасаввурот, тахайюлот ва иқтидори эҷодӣ оварда шуда, 

меъѐрҳо, нишондиҳандаҳо, сатҳи ташаккулѐбии қобилияти эҷодии 

хонандагони синфҳои ибтидоӣ мавриди таҳқиқ кушода дода, мӯҳтавою 

методикаи кори таҷрибавию озмоишӣ тавсиф ва натиҷаҳои он баѐн карда 

шудааст. 

Дар раванди татқиқи масъалаи ташаккули қобилиятҳои эҷодӣ дар 

дарсҳои санъат ва меҳнат дар синфҳои ибтидоӣ бо назардошти муносибати 

босалоҳият додаҳое ба даст омадаанд, ки оид ба фаъолгардии мароқи 

маърифатии хонандагони синфҳои ибтидоӣ шаҳодат медиҳанд. Ҳамчунин 

онҳо собит месозанд, ки фаъолгардии мазкур хонандагонро ба иҷрои 

амалҳои мантиқӣ-муқоиса, баррасӣ ва ҷустуҷӯ одат мекунонад, ки он дар 

ниҳояти кор ба ташаккули қобилиятҳои эҷодии хонандагони синфҳои 

ибтидоӣ мусоидат мекунад. Эҷодиѐт намуди фаъолияти инсон бо роҳи ба 

вуҷуд овардани чизи нав ва ғайриодӣ мебошад. Эҷодиѐт ба олами муосир 

ғояҳои нав меорад, ки шахсиятҳои эҷодкор онҳоро татбиқ намуда, ба олам 

бисѐр чизҳои номаълумро ато менамоянд. Бе шубҳа инкишофи инсоният 

дар эҷодиѐт инъикос меѐбад. Талаботи инсони муосир ба чизи наву асил 

беш аз пеш меафзояд. Ҷавонон мехоҳанд дар ҳамаи корҳо пешсаф бошанд. 

Бинобар ин, масъалаи корҳои эҷодию муаллифӣ алҳол муҳиммияти махсус 

касб кардааст.  
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Муайян карда шуд, ки қобилиятҳои эҷодӣ вижагиҳои инфиродии 

сифати инсонанд, ки бомуваффақиятии аз ҷониби ӯ иҷро шудани 

фаъолияти эҷодии гуногуннамудро муайян мекунанд. Ҷузъҳои асосии 

қобилиятҳои эҷодӣ: тасвияи масъала, ѐфтани иттилооти зарурӣ, интиқол ва 

истифодаи он ба шароитҳои вазифа; офариниши ғоя ва пешниҳоди фарзия; 

ифодаи арзѐбиҳо; ҷамъбасти амалҳои фикрӣ; дигаргунсозии вазифаҳо; 

амалигардонии интиқоли васеи донишу маҳоратро ташкил медиҳанд. 

Дар боби мавриди назар оид ба рафти корҳои озмоишӣ, ки дар 

муассисаҳои таҳсилоти миѐнаи умумии №9, 15, 21, 23-и шаҳри Хуҷанд, 

Гимназияи «Нур» ва №14-и ноҳияи Б.Ғафуров гузаронида, натиҷагирӣ 

карда шудааст. Дар корҳои озмоишӣ зиѐда аз 290 нафар хонандагони 

синфҳои 4-ум иштирок доштанд. 

Дар марҳилаи ибтидоии кор бо хонандагон ташхисҳои зеринро 

гузаронида шудааст: «Тасаввурот», ки мақсади он муайян кардани сатҳи 

тасаввуроти хонандагон; «Бозиро ихтироъ намо!» мақсади методи мазкур 

муайян кардани сатҳи инкишофи тахайюли хонанда; «Иқтидори эҷодӣ»-

муайян кардани сатҳи рушди иқтидори эҷодӣ мебошад. 

Ҳамаи методҳо ва принсипҳое, ки истифода шудаанд ба инкишофи 

фаросат, тафаккури образнок, ҳамчунин қобилияти фикр кардани эҷодӣ, 

ғайристандартии хонанда равона карда шудаанд ва ба ин раванд таъсири 

мусбат мерасонанд. Чунин тарзи кор ҳам ба давомот ва ҳам ба сифати 

дониши андӯхта таъсири хуб расонид.  

Бо мақсади муқоисакунӣ баъди ба охир расонидани татқиқот 

натиҷаҳоро ҷамъбаст шудаанд ва ҳамон ташхисҳоро, ки дар аввал 

гузаронида шуда буд, бори дигар гузаронида шуд. Мақсади асосӣ ин 

ошкор сохтани мавҷудият ѐ набудани болоравии сатҳи рушди қобилиятҳои 

эҷодии ҳар хонанда мебошад. Натиҷаҳои ташхис дар диаграммаҳо сабт 

карда шуда буд.  
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Чӣ хеле, ки аз натиҷаи ташхисҳо маълум гардид, сатҳи рушди 

қобилиятҳои эҷодии хонандагон назаррас баланд шудааст. Хонандагон 

истеъдоду имкониятҳои ниҳонии худро ошкор сохтанд. Аз ҳама муҳимаш 

ҳамаи хонандагон бо камоли хурсандӣ ва хоҳиши том ба дарси санъат ва 

меҳнат омада, дар корҳои мухталифи дастаҷамъию эҷодӣ иштирок 

мекунанд, ташаббус зоҳир менамоянд ва ҳатто худашон баъзе чизҳоро 

пешниҳод мекунанд. 

Инчунин барои муқоисаи аѐнии рушди қобилиятҳои эҷодии 

хонандагон дар аввал ва охири кор гистограммаҳои муқоисавии  сатҳи 

баланди рушди қобилиятҳо тартиб дода шуда буд. Чӣ хеле, ки бармеояд  

шумораи хонандагони дорои сатҳи баланди рушд афзоиш ѐфтааст: 

тасаввурот-ба 44%;  тахайюл-ба 56%;  иқтидори эҷодӣ-ба 46%. Инчунин 

шумораи хонандагони дорои сатҳи миѐнаи рушди қобилиятҳои эҷодӣ 

амалан тағйир наѐфтааст. Вале қобили қайд аст, ки ба гурӯҳ аллакай 

хонандагоне ворид мегарданд, ки дар лаҳзаи оғози кор нишондиҳандаҳои 

нисбатан паст доштанд ва хонандагони дорои сатҳи пасти рушди 

қобилиятҳои эҷодӣ қариб мавҷуд нестанд. Ғайр аз ин дар охири кор аз 

болои рушди қобилиятҳои эҷодӣ хонандагон аз ӯҳдаи мустақилона бе ѐрии 

омӯзгор иҷро кардани кор мебаромадагӣ шудаанд. Онҳо мустақилона 

таҳлил кардану тартиб додани нақшаи корро ѐд гирифтаанд.  

 Ҳамин тариқ, ба хулоса омадан мумкин аст, ки кори эҷодӣ дар дарс 

зарур мебошад. Он ба хубтар азхуд кардани дониш, инкишофи 

мустақилият мусоидат мекунад, хонандагон ба гирифтани дониши нав, ба 

рушди маҳоратҳои нав ҳавасманд мегардонад. 
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ХУЛОСАИ УМУМӢ 

 

Низоми муосири маориф ба омодасозии насли наврас ба ҳаѐти воқеӣ 

самтгирӣ мекунад. Алҳол барои харидоргир будан дар бозори меҳнат ба 

хатмкунандаи муассисаи миѐна ғайр аз чизҳои дигар, мустақилияту аслияти 

тафаккур, муносибати эҷодкорона ба ҳалли масъала зарур аст, ки онҳо дар 

рафти фаъолияти касбӣ ба миѐн меоянд. Ба ҷамъияти муосир шахсияте 

лозим аст, ки ба худтакмилѐбию худинкишофдиҳӣ, табдилдиҳии эҷодии 

воқеият қобил аст. Агар дар хонандагон қобилиятҳои эҷодӣ ташаккул 

наѐфта бошад, талаботи мазкурро қонеъ гардонида наметавонад. Бинобар 

ин ба омӯзгор лозим аст, ки аз синфҳои ибтидоӣ сар карда ҳамаи маҷмӯи 

воситаҳоро, ки педагогика, психология, методология ихтироъ намудаанду 

ба рушди қобилиятҳои эҷодӣ равона карда шудаанд, истифода барад. Бо 

мақсади ноил гардидан ба ҳалли вазифаҳои марбут Вазорати маориф ва 

илми ҶТ ба ҷорӣ намудани  низоми нави таҳсилот шурӯъ намуд, ки он бояд 
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ба рақобатпазирии хонандагон ҳангоми истифодаи амалии дониш, 

маҳорат ва малака мусоидат кунад. Стандарти фанни санъат ва меҳнат 

қисми таркибии силсилаи стандартҳои бадеию илмӣ дар марҳилаи 

ибтидоии таҳсилот мебошад. Стандарти мазкур ба салоҳият асос ѐфта, 

талаботи стандартҳои давлатиро дар маълумоти миѐнаи умумӣ ба назар 

мегирад. 

 Синни хурди мактабӣ барои рушди қобилиятҳои эҷодии инсон давраи 

мусоид ва аҳамиятнок аст. Дар ин синну сол идораи педагогӣ ба раванди 

рушди қобилиятҳои эҷодӣ аз ҷониби омӯзгор тақозо карда мешавад. 

Омӯзгор бояд корҳои зеринро ба субут расонад: а) худаш ҳомини 

қобилиятҳои мутараққии эҷодӣ бошад; б) фаъолияти таълимиро ба роҳ 

монад, ки ба он самтгирии эҷодӣ, рушдкунанда ва гуманистӣ хос аст; в) 

раванди мазкурро аз лиҳози илмию методӣ ва технологӣ таъмин мекунад; 

г) бо назардошти вижагиҳои синнусолии хонандаи синфҳои ибтидоӣ 

шароитҳои педагогиро ба вуҷуд меорад. 

 Эҷодиѐт раванди мураккабест, ки ба вуҷуд овардани маҳсулоти аслии 

фаъолиятро дар бар мегирад:  маҳсулоти мазкур дар асоси қобилиятҳои 

эҷодӣ ба вуҷуд оварда мешаванд ва дар таҷрибаи пешинаи инсон ҳамто 

надоранд. Қобилияти эҷодӣ маҷмӯи хисату сифатҳои шахсият мебошад, ки 

ба он зоҳир кардани худро дар намуди дилхоҳи фаъолияти инсонии 

шахсияти эҷодкор таъмин менамоянд. Муҳиммаш он аст, ки раванди 

ташаккули қобилиятҳои эҷодии хонандагон бо самарабахшии таъсири 

педагогӣ иртибот дорад. Раванди педагогӣ бояд ба таъмину рушди 

ҳатталимкони қобилиятҳои эҷодии хонандагони синфҳои ибтидоӣ 

шахсияти омӯзгор аҳамияти калон дорад. Дар раванди таъсири 

мутақобилаи эҷодӣ барои омӯзгор ба вуҷуд овардани муҳити эҷодӣ, 

ҳавасмандгардонии ҳар гуна зуҳуроти созандаи хонанда, дастгирӣ 

намудани ташаббуси  эҷодии ӯ тавассути намунаи ибрати хонанда шудан 

аз ҳама муҳим мебошад. Таҳлили натиҷаҳои кори таҷрибавӣ имкон дод 



196 

 

сатҳи ташаккули қобилиятҳои эҷодии хонандагон муайян карда шавад. Он, 

яъне сатҳи ташаккули қобилияти эҷодии хонандагон бештар аз ду баробар 

боло рафтааст. Динамикаи мусбат дар ташаккули қобилиятҳои эҷодии 

хонандагони синфҳои ибтидоӣ тавассути шартҳои педагогии зерин ба даст 

оварда мешаванд: ошкор кардан, дастгирӣ намудан, рушди майлу рағбат 

ба эҷодиѐт дар хонандагони синфҳои ибтидоӣ; робитаи мутақобилаи 

тарбияи зебоипарастӣ ва раванди ташаккули қобилиятҳои эҷодии 

хонандагон; фардияти эҷодии омӯзгор; мавҷудияти шароити эстетикӣ дар 

муҳити таълиму тарбия; амалигардонии муносибатҳои байнифардӣ; 

фаъолияти эҷодии ба бозӣ асосѐфта. 

       Ҳамин тариқ, таълими озмоишӣ дар бораи самарабахшии шароитҳои 

ошкорсохтаи педагогӣ, ки ба ташаккули қобилиятҳои эҷодии хонандагон 

мусоидат мекунад, шаҳодат медиҳад. Дар асоси хулоса ва ҷамъбасти 

натиҷаҳои тадқиқот мо тавсияҳои зеринро пешниҳод менамоем: 

       1.Дар солҳои охир олимон-равоншиносон, сотсиологҳо ва педагогҳои 

хориҷию ватанӣ ба ин ѐ он тариқ масъалаҳои гуногуни марбут ба ҷалб 

кардани насли наврас ба фаъолияти эҷодӣ, дар хонандагон инкишоф 

додани қобилиятҳои эҷодӣ, дар онҳо ташаккул додани талабот ва 

омодагии амалӣ гардонидани фаъолияти касбиро дар сатҳи эҷодию иҷроия 

мегузоштанд ва ҳал мекарданд; 

2.Барои инкишофи қобилиятҳои эҷодии хонандагон намудҳои васеи 

шаклҳои ташкилӣ, шаклҳои бадеӣ, инноватсионӣ ва ба бозӣ асосѐфтаи 

фаъолияти таълими мавриди истифода қарор мегиранд; 

 3.Ба ҳам омезиш додани намудҳои кори таълимӣ, ки дар синф муҳити 

пойдори эҷодӣ ва вариантнокии супоришҳои эҷодиро вобаста аз 

қобилиятҳои инфиродии хонандагон таъмин мекунад; 

4.Ба вуҷуд овардани вазъиятҳое, ки муносибати ғайристандартӣ ва 

эҷодиро талаб мекунад, ба шаклҳои мухталифи фаъолияти эҷодӣ ҷалб 

кардани хонандагон, дар онҳо ташаккул додани таҷрибаи чунин фаъолият; 
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5.Тадқиқи назариявӣ ва кори таҷрибавию озмоишии мо имкон дод ба 

хулосаи зерин оем: коркард ва ба таҷрибаи муассисаи таҳсилоти миѐнаи 

умумӣ дохил кардани низоми кори омӯзгор оид ба рушди қобилиятҳои 

эҷодии хонандагони синфҳои ибтидоӣ дар раванди таълими фанни санъат 

ва меҳнат тақозои замон аст. Мақсад, вазифаҳо, принсипҳо, мундариҷа, 

шаклҳои ташкилӣ, методҳои таълиму тарбия ва воситаҳо бояд ҷузъҳои 

асосии ин низом гарданд; 

6.Босалоҳиятӣ ва малакаҳои касбии кадрҳои педагогӣ вобаста аз 

инноватсияҳои педагогӣ бояд дар курсҳои баланд бардоштани ихтисос, дар 

пойгоҳи утоқҳои методӣ дар муассисаҳои таълимӣ такмил дода шаванд; 

7.Барномаи мониторинги босалоҳиятии касбии педагог барои 

муассисаҳои худ таҳия карда шавад; 

8.Амсилаи босалоҳиятии касбии педагог, хатмкардаи муассисаи 

маълумоти умумӣ дар асоси рисолат ва самтҳои афзалиятноки мавзӯи 

методии муассиса ва стандарти касбии фаъолияти педагогӣ таҳия карда 

шавад; 

9.Ташаббускорӣ ва эҷодкории аъзои ҷомеаи педагогӣ ҳавасманд 

гардонида, худи онҳо дар фаъолияти тадқиқотӣ ва кори ҷустуҷӯӣ фаъол 

карда шаванд; 

10.Ҷаҳоншинохт ва сифатҳои касбию арзишию шахсиятию ахлоқии 

ҷомеаи педагогӣ, ки ба худинкишоф, худомӯзӣ ва худтакмилдиҳӣ омода 

аст, инкишоф дода шаванд. 

Албатта, бо тадқиқоти мо масъалаи ташаккули қобилиятҳои эҷодӣ 

ҳалли пурраи худро намеѐбад. Кори мо метавонад барои тадқиқи илмию 

амалии масоили муносибати босалоҳият дар таълим ба ҳайси асос хизмат 

кунад. 
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Муқаддима 

Соҳаи маориф аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун яке 

аз самтҳои афзалиятноки рушди мамлакат эътироф гардида, дар ин самт 

ҳамасола тадбирҳои зиѐд андешида мешаванд. Илова ба бунѐди 

муассисаҳои таълимии нав, таҷдиди инфрасохтор, инчунин ба сифат, 

мазмуну самарабахшии мундариҷа ва ҷараѐни таълим низ таваҷҷуҳиқобили 

назар зоҳир мегардад. Таҳияи стандарт ва барномаҳои нави таълимӣ 

метавонанд сатҳу сифати таҳсилоти миѐнаи умумиро баланд бардоранд. 

Дар татбиқи сиѐсати давлатӣ дар соҳаи маориф омӯзгорон нақши 

калидӣ мебозанд. Ин нукта дар суханронии Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар мулоқот бо зиѐиѐни мамлакат 

(2015) хеле мушаххас баѐн гардидааст: “... калиди ҳама гуна дастоварду 

пешравӣ ва истиқлолияти фикрӣ муаллим-омӯзгор ва хазинаи маънавию 

илмии ӯ ба шумор меравад. Аз ин рӯ, самаранок ба роҳ мондани корҳои 

таълиму тарбия аз ҷониби омӯзгор имкон фароҳам меорад, ки сатҳи 

мафкура ва донишу ҷаҳонбинии толибилмон боло равад ва онҳо 

ҳамқадами замон гарданд”.  

Барои мо – олимон, кормандони соҳаи маориф, мутахассисон ва 

омӯзгорон ин суханон беҳтарин дастури амаланд.  

Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади баланд 

бардоштани сифати таълим ва натиҷабахшии раванди он таҳияи 

стандартҳои фанниро ба роҳ мондааст, ки Стандарти фанни санъат ва 

меҳнат барои синфи чорум аз ҷумлаи онҳост. Вазорати маориф ва илм 

натиҷа ва дастовардҳои ислоҳоти соҳаро, ки тайи солҳои охир татбиқ 

гаштаанд, эътироф карда, дар асоси ба эътибор гирифтани таҷрибаи 

ҷаҳонӣ стандарт ва барномаҳои навро ҳамчун як ҷузъи таркибии ислоҳоти 

пурраи мундариҷаи таҳсилот таҳия намудааст. 

Стандарти фанни санъат ва меҳнат барои синфи чорум ҷузъи таркибии 

силсилаи стандартҳои фанни санъат ва меҳнат дар зинаи таҳсилоти 
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ибтидоӣ аст. Стандарти мазкур дар асоси салоҳият таҳия шуда, талаботи 

Стандартҳои давлатии таҳсилоти миѐнаи умумиро ба эътибор мегирад.  

 Сохтор ва услуби пешниҳоди стандарт тарзе интихоб шудааст, ки 

паҳлӯҳои гуногуни раванди таълими фанни санъат ва меҳнатро дар синфи 

панҷум фаро мегирад ва ба ин васила фаъолияти омӯзгорро дар ҷараѐни 

банақшагирӣ ва таълиму арзѐбӣ осон мегардонад.  

Тавре ки таҷрибаи байналмилалӣ ва шароити кунунии Тоҷикистон 

нишон медиҳад, вобаста ба талаботи бозори меҳнат ва инкишофи 

босуръати муносибатҳои иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва фарогирии ҳар чӣ бештари 

воситаҳои иттилоот (интернет, телевизион ва ғайра) имрӯз танҳо бо дониш 

мусаллаҳ будан кифоя набуда, дар амал истифода бурдани донишу 

малакаҳо муҳимтарин роҳи иҷтимоишавии ҷавонон ва дастѐбӣ ба 

натиҷаҳои дилхоҳ ба шумор меравад. Ин нуктаи муҳим санги маҳаки 

стандарти мазкурро ташкил медиҳад.  

Дар ҷаҳони муосири зудтағйирѐбанда ва пур аз тазодҳо шаҳрвандон 

бояд сифатҳои ташаббускорӣ, навоварӣ, амалигардонӣ, тағйирпазирӣ, 

уҳдабароӣ, масъулиятшиносӣ ва созандагию бунѐдкориро дошта бошанд. 

Онҳо бояд шахсони бомаърифати аз ҷиҳати маънавӣ-ахлоқӣ устувор ва 

кордоне бошанд, ки роҳҳои дастрас кардани ахбор (маълумот)-ро 

тавассути воситаҳои гуногун интихоб намуда, онро таҳлилу таркиб ва 

арзѐбӣ карда, масъалаҳои мураккаби олами атрофро дарк кунанд, 

мушкилиҳои  гуногуни таълимию ҳаѐтиро пешгӯйӣ ва ҳал карда тавонанд, 

масъулияти худро дар назди оила, аҳли ҷомеа ва кишвар дарк намоянд. 

Тавре ҳамагон медонанд, барои ташаккули ин сифатҳо маҳз дар зинаи 

таҳсилоти ибтидоӣ заминаи мусоид фароҳам оварда мешавад. 

Барои ноил гаштан ба ин вазифаҳо Вазорати маориф ва илм низоми 

нави таълимро дар амал татбиқ менамояд, ки он ба ташаккули рушди 

салоҳиятнокии хонандагон дар истифодаи амалии дониш, малака ва 

маҳорат мусоидат хоҳад кард. 



228 

 

Натиҷаҳои салоҳиятнокии хонандагон тавассути низоми миллии 

арзѐбӣ санҷида шуда, натиҷаҳои он барои дуруст ва самаранок ба роҳ 

мондани раванди таълим истифода мешавад.  

Стандарти мазкур мазмуну мундариҷа, салоҳиятҳо, нишондиҳандаҳои 

салоҳиятнокӣ ва воситаҳои арзѐбиро муайян мекунад. Бо татбиқи низоми 

нави таълим натиҷаҳои таълимии хонанда (салоҳиятнокии ӯ) мақсади 

асосии санҷишу назорати сифати таҳсилот мегардад.  

 Бо татбиқи стандартҳои нав на танҳо малакаву маҳорати касбии 

омӯзгор, балки натиҷаи таълимии хонандагон низ ҳамчун нишондиҳандаи 

самаранокии раванди таълим шинохта мешавад.Дар низоми нави таълим 

масъулиятнокии омӯзгорон барои беҳтар гаштани натиҷаҳои таълимии 

хонандагон ба маротиб зиѐд мегардад. 

Дар ҷараѐни татбиқи маҷмӯи стандартҳо ва барномаҳои фаннӣ 

омӯзгор шахси калидӣ аст. Аз ин рӯ, самаранокии татбиқи стандартҳои нав 

ва ҷараѐнҳои ислоҳот маҳз ба дарки масъулият, ташаббусу эҷодкорӣ ва 

маҳорату малакаи омӯзгорон вобаста аст. Масъулияти омӯзгор дар ин 

ҷараѐн хеле зиѐд буда, ҷанбаҳои зеринро дар бар мегирад: 

-Ба роҳ мондани таълим дар асоси стандартҳои нав ва барномаи 

фаннӣ; 

-Муҳокимаи масъалаҳои умдатарини татбиқи ислоҳот бо ҳамкорон; 

-Муҳокимаи мушкилот ва роҳҳои ҳалли онҳо дар ҳамкорӣ бо 

мудирияти муассисаи таълимӣ ва идораву шуъбаҳои маорифи шаҳру 

ноҳия;  

-Ба роҳ мондани ҳамкорӣ бо кормандони Барномаи глобалии ҳамкорӣ 

баҳри рушди маорифи Вазорати маориф ва илм(мо ба тавсия ва 

маслиҳатҳои Шумо ниѐз дорем); 

-Таҳияи маводи иловагии таълимӣ ва истифодаи онҳо дар раванди 

таълим бо ҳамкорон.  
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Табиист, ки дар марҳалаи ибтидоӣ масъалаҳои зиѐд пайдо мегарданд, 

ки ба истифодаи стандартҳо, барномаҳои таълим ва китобҳои дарсии нав 

алоқаманданд. Аммо мо бовар дорем, ки батадриҷ, бо роҳи фароҳам 

сохтани  имкониятҳои хуби иштирок дар марҳалаи татбиқи ин ислоҳот дар 

сатҳи мамлакат омӯзгорони муассисаҳои таълимӣ пурра омода хоҳанд 

шуд. 

Вазорати маориф ва илм ҳамаи омӯзгорон, сарварони муассисаҳои 

таълимӣ, кормандони раѐсату шуъбаҳои маориф ва тамоми кормандони 

соҳаи маорифи ҷумҳуриро барои татбиқи ислоҳоти мазкур, ки самаранокӣ 

ва сифати таълимро барои хонандагон – фарзандони мо таъмин мекунад, 

даъват менамояд.  

Стандарти фанни санъат  ва меҳнат барои синфи чор 

I. Мазмун ва мундариҷаи стандарти фанни санъат ва меҳнат 

1.1. МАФҲУМҲОИ АСОСИИ СТАНДАРТИ ФАННИ САНЪАТ ВА 

МЕҲНАТ 

Арзѐбӣ – ҷараѐни ҷамъоварии маълумот барои баҳодиҳӣ. Навъ ва 

воситаҳои гуногуни ташкили ҷараѐни арзѐбӣ вуҷуд доранд. Он барои 

муайян кардани дараҷаи дастовардҳои таълимии хонандагон имкон 

медиҳад. Маълумоте, ки тавассути арзѐбӣ ҷамъ оварда мешавад ҳам ба 

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

арзѐбӣ ба даст омадаро ба тарзи мухталиф ниҳодҳои ҳокимияти давлатӣ, 

шахсони алоҳида, волидон, хонандагон ва омӯзгорон истифода бурда 

метавонанд. 

Баҳодиҳӣ–ҷараѐни натиҷагирӣ оид ба дараҷаи мувофиқати дониш, 

салоҳият, малака ва маҳорати хонанда ба талаботи муқараркардаи 

стандарти фаннӣ. Баҳодиҳӣ имкон медиҳад, ки дараҷаи азхудкунии 

салоҳиятҳо муайян карда шавад. 
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Иттиҳодияи методӣ – яке аз шаклҳои ташкили кори методӣ, паҳн 

намудани таҷрибаи пешқадам ва такмили ихтисоси муаллимони 

муассисаҳои таҳсилоти умумӣ. 

Кори лоиҳавӣ – машғулияти мустақилонаи гурӯҳи хонандагон буда, 

берун аз дарс таҳия карда мешавад. Он дар асоси маълумот ва донишу 

малакаи ҳосилкардаи хонандагон дар марҳилаи муайяни таълим 

гузаронида мешавад. 

Лавҳаи дарсхона – «тахтаи синф»; лавҳ –ҳар чизи сатҳаш паҳни сангӣ, 

чӯбӣ, филизӣ ва ғайра, ки ба рӯйи он хат менавиштанд ѐ нақшу нигор 

мекашанд, фаҳмида мешавад;  

Мақсади таълим–  мақсади таълимии дарс дар асоси натиҷаҳои 

таълими дарс таҳия карда мешавад. Натиҷаҳои таълим ба қисмҳои хурдтар 

(мақсади таълим) ҷудо мешаванд, ки ҳамчун зина барои расидан ба 

натиҷаҳои таълим хизмат мекунанд. 

Малака – қудрат ва тавоноӣ дар иҷрои коре, ки дар натиҷаи машқу 

тамрин дар табиати инсон пайдо мешавад. 

Маҳорат – фаъолияте, ки дар инсон дар натиҷаи таълим ва такрори 

бисѐркарата ҳосил шуда, баъд ба раванди бошуурона табдил меѐбад ва 

инсон минбаъд ҳар як кори худро дониста иҷро мекунад; моҳирӣ, устодӣ, 

забардастӣ, ҳунармандӣ ва ғайра маҳорат аст. 

Метод (юн. methodos-роҳ, тapз, усул, восита, назария, таълимот) - 

усули назариявӣ ва амалии донистани воқеият; маҷмӯи амалиѐт; ташкили 

бонизоми фаъолияти одамон дар ҳалли масъалаҳои гузошташуда аст. 

Меъѐр – нишонае, ки дар асоси он баҳодиҳӣ, муайянкунӣ ѐ таснифи 

чизе анҷом дода мешавад.  

Нақшаи таълим – ҳуҷҷатест, ки омӯзиши фанҳои таълим ва тақсимоти 

солонаи онҳоро барои тамоми давраи таҳсил дар муассисаҳои таълимӣ 

муайян менамояд. 
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Низоми таълими ба ташаккули шахсияти хонанда нигаронидашуда – 

низоми таълиме, ки дар он қобилияти фардӣ ва таҷрибаи қаблии хонанда 

ҳамчун меҳвар (тири асосӣ) барои омӯзиши минбаъда заминаи асосӣ 

нигаронида шудааст. 

Нишондиҳанда –нишодиҳандаҳо маҷмӯи дониш, малака ва маҳоратҳое 

мебошанд, ки аз ноил шудан ба салоҳиятҳо дарак медиҳанд.    

Портфолио-аз калимаи итолиѐӣ, маънояш ҳуҷҷатҳо, ҳуҷҷатҳои 

мутахассис аст. 

Портфолиои хонанда – ҷамъоварии мақсадноки корҳои хонанда, ки 

саъю кӯшиши ӯро ҳангоми иҷрои корҳо, пешрафт ва дастовардҳои 

(муваффақиятҳо)-и ӯро аз рӯи як ѐ якчанд фан нишон медиҳанд. 

Принсип – қоидаҳои асосии таълим, ки мазмун, шаклҳои ташкилӣ ва 

усули таълимро дар алоқамандӣ бо мақсадҳои умумии тарбия ва меъѐрҳои 

раванди таълим муайян менамояд. 

Раванди таълим – раванди мaқcaднок ва муташаккилонаи ҳосил 

намудани дониш, маҳорат ва малакаҳо аст. 

Роҳнамои фаннӣ барои татбиқи стандартҳо – роҳнамои омӯзгор оид ба 

татбиқи стандартҳо маводи иловагии методӣ мебошад. Он тавсияҳо ва 

намунаҳоро оид ба тарзи ташкили ҷараѐни таълим фаро гирифта, ба 

омӯзгор дар самти ташаккули салоҳиятнокии хонандагон ѐрӣ мерасонад.  

Салоҳият – маҷмӯи дониш, малака ва маҳоратҳои ба ҳам пайванде, ба 

мақсади ҳалли масъалаҳои мушаххаси ҳаѐтӣ (иҷтимоӣ, иқтисодӣ, сиѐсӣ), 

маърифатӣ ва касбӣ равона карда мешаванд. 

Стандарти фаннӣ – санадест, ки дар он меъѐри дониш, малака, 

маҳорати хонандагон, мазмуну муҳтавои фаннӣ, Равиши дарс и фан, роҳу 

усули самаранок истифода бурдани вақти ба омӯзиши фан ҷудогардида, ва 

талабот ба тарзи санҷиши дониш аз фанни мазкур ифода гардидааст. 
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Стратегия – роҳу усули ноил гардидан ба мақсад. Роҳ (усул)-и 

алтернативӣ (ҷойгузин), интихоб, таҳия ва татбиқи барномаро дар назар 

дорад. 

Акварел-рангест (одатан ширешдор), ки дар об ҳал шуда, бо об ба 

осонӣ шуста мешавад, хусусияти асосии расмҳои бо акварел кашидашуда, 

равшании ранг буда, хосияти қоғаз ва тозагии вай аз байни он намудор 

шуда меистад. 

Аппликатсия-асари бадеие мебошад, ки бо роҳи часпонидан, дӯхтани 

қоғаз, матоъ ва маводи дигар ба болои маводи якранга ва ҳархела иҷро 

карда мешавад. 

Андозаи сегона-ба таври дигар онро “абъоди сегона” меноманд. Ин 

истилоҳ се андозаро дар назар дорад: арз, тӯл, заҳомат яъне дарозӣ, бар, 

ғафсӣ. Ин андозаҳо дар асарҳои муҷассамасозӣ, санъати ороишӣ ва 

рассомӣ ба назар мерасад. 

Барелеф-нақши нимбарҷаста, тасвири нимбарҷаста. Нақш ѐ тасвире, 

ки аз сатҳи замин ба миқдори нимиғафсӣ (ѐ баландии) ашѐи мавриди 

тасвир берун ҷастаанд. Масалан, тасвир ѐ нақши чизе, дар рӯи санг, оҳан ва 

чӯб. 

Гил-ҷингсҳои таҳшини мулоиманд, ки аз минералҳо гилин таркиб 

ѐфтаанд. Гил барои тайѐр намудани маснуоти сафолин истифода бурда 

мешавад. 

Гуаш – ранге, ки дар об ҳамроҳи ширешу белил омехта карда шудааст. 

онро асосан барои кашидани расмҳо дар қоғаз, шоҳӣ ва ғайра истифода 

мебаранд, ки ба расм ранги хира медиҳад. 

Дурнамо-намо ѐ манзараи дуродур, чашмандоз. Тағйири ашѐ 

вобаста ба мавқеи он аз нигоҳи бинанда. Назар ѐ нигоҳи мо 

воситаи асосии муайян сохтани дурнамо аст. Ҳар як чиз ҳар қадар аз 

назарн мо дур бошад, ҳамон қадар хурд ба назар мерасад, ҳар як қадар 

ба мо наздик бошад, ҳамон қадар калон менамояд. Навъи дигари 
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дурнамо, дурнамои ранг ѐ дурнамои тобиши ранг номида мешавад. 

Вакқте ки ашѐ аз мо дур қарор гирад, ранги он дар назари мо тиратар 

метобад, ҳар қадар наздик бошад, ранги он равшантар метобад. 

Вобаста ба ии хосият муайянии тарҳи ашѐ низ (дар масофаи дур) 

дигаргун мешавад. 

Замина - мавод (материал), яъне, матоҳ, қоғаз, картон ва сафол, ки 

рӯи он расм мекашем санг фулуз, чӯб, гаҷ ва ғайра, ки рӯйи он 

кандакорӣ мекунем. 

Инъикоси мусовӣ-яке аз тарзҳои тасвир. Да муқобили худ, айнан 

такрор шудани нақш ѐ тасвир. Яъне, ба шакли симметрӣ рӯ ба рӯ ҳамдигар 

қарор гирифтани қисматҳои якхелаи нақш. 

        Интерйер-ороиши бадеии меъморӣ буда, барои зебу зиннати дохили 

мактабҳо, синфҳо ва биноҳо истифода мешавад. 

Кулолӣ-аз калимаи юнонии “Керамос” гил, ки номи яке аз маҳалҳои 

Афина мебошад ва дар он ҷо кулолон зиндагӣ мекарданд, ба вуҷуд 

омадааст. Баъдтар аз он кулоли (як навъи санъат) маснуоти аз гили 

сӯхташуда пайдо шудааст. 

Колорит (обуранг, тобиш) –хусусияти умумии рангҳо, таносуби ҳамаи 

рангҳо ва ҷилоҳои он дар сарҳои бадеӣ, ки ягонагии эҳсосои рангҳоро ба 

вуҷуд меоранд. 

Композитсия-тартиб додани асари бадеӣ, яъне дар алоқамандӣ ҷобаҷо 

гузоштани бузургии шаклҳои асосӣ ва иловагӣ дар шакли 

интихобкардашуда. 

Манзаранигорӣ –як навъи санъати рассомист, ки дар он манзараҳои 

гуногуни табиат ва шаҳру деҳот тасвир мешавад. Рассомеро, ки чунин 

расмҳои манзаравиро меофарад, манзаранигор меноманд. 

Маркази тарҳ (ѐ тасвир) –тасвири симо, пайкар ѐ ашѐ, ки нисбат ба 

унсурҳову ҷузъиѐти дигари мусаввара бештар таъкид шудааст ва дар сохти 

мусаввара мавқеи марказӣ дорад. 
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Мозайка –як навъи санъати монументалӣ ва амалии ороишист, ки 

онро ба тоҷикӣ хотамкорӣ меноманд ва дар ҳунари тоҷикон аз 

қадимулайѐм маъмул аст. Осори ҳотамкорӣ бо истифодаи маводи 

мухталиф аз қабили кошинҳои гуногунранг, сангҳои ранга в.ғ.офарида 

мешавад. Ҳотамкорӣ дар осори меъмории Самарақанд, Бухоро, Хуҷанд ва 

Панҷакент  ва дигар шаҳрҳои қадимаи мо ба таври фаровон истифода 

шудааст. 

Натюрморт-аз калимаи франсавии “натур” –асл, табиӣ ва “морт”-

шакл 

1.Тасвир аз рӯи асл бо рангҳо; 

2.Мусавварае, ки меваю ашѐ, ҷинсҳои берӯҳу беҷонро тасвир 

менамояд. 

Нақши муқарнас-нақши такрор, нақше, ки аз ибтидо то интиҳо бо 

тамоми унсурҳои худ айнан такрор мешавад ва тарҳи мукаммали 

ороиширо ба вуҷуд меорад, масалан, ҳошия ѐ шероза ба ҳамин тариқ ҳосил 

мегардад. Ин истилоҳро ба русӣ “Раппорт” гӯянд. 

Нақша-дар санъати тасвирӣ аксаран маънии «мавқеъ»-ро дошта, 

тарзи ҷойгир кардани ашѐи мавриди тасвирро дар сатҳи мусаввара ифода 

мекунад он чӣ дар қисматипеши мусаввара тасвир шудааст, мавқеи аввал, 

он чӣ дуртар тасвир гардидааст, мавқеи сонӣ ѐ мавқеи дуввум ном мегирад 

ва амсоли он. 

Наққошӣ  - як намуди фаъолияти тасвирирст. Ин гуна асарщо ба 

воситаи рангщое, ки ба болои чизе мемоланд, сохта мешавад. 

Намоиши бадеӣ (выставка)-ташкили намоиши махсуси корҳои эҷодии 

рассомон, ҳайкалтарошон, наққошон, ва дигар ходимони санъати тасвирӣ 

мебошад. 

Натура (асл)-дар санъати тасвирӣ ҳама гуна ҳодиса, воқеа ва ашѐе, ки 

рассом бевосита аслро мушоҳида намуда, тасвир мекунад, натура (асл) номида 
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мешавад. Ҳамчун қоида фақат этюд, қайдҳои хомакӣ, лавҳа, портрет ва баъзан 

пейзажро аз асл мекашанд. 

Расми хомакӣ (набросок)-расмҳои начандон калонҳаҷм, сатҳӣ ва зуд 

кашидаи рассом 

Вазифаи асосии расмҳои хомакӣ - мушоҳидаҳои ҷудогонаро қайд кардан 

аст; характери таносуб ва ҳаракат, характери муносибат ва мутобиқату 

алоқамандии рангҳо. 

Орнамент-аз калимаи лотинии «орнаментум»- «ороиш» гирифта шуда, 

маънояш нақшу нигор мебошад, ки ба мунтазам ивазшавию пайвастшавии 

элементҳои геометрӣ ва тасвирӣ асос карда шудааст. Вазифаи асосии 

нақшу нигор ороиши рӯи ашѐҳҳо ва нишон додани шакли онҳост. Дар 

замонҳои қадим нақшу нигор нақши расму оин ва мӯъҷизакориро низ адо 

менамуд. Якчанд намудҳои нақшу нигор мавҷуд аст: геометрӣ, набототӣ 

(растанигӣ) ва ғайра. Ҳар як давр, ҳар як халқу миллат системаи нақшу 

нигори худро ба вуҷуд овардааст. Аз рӯи нақшу нигор ҳам давр ва ҳам 

миллати ба вуҷуд овардаи онро бехато муайян кардан мумкин аст. 

Таносуб   (пропорсия)-муносибати байниҳамдигарии ҷузъҳои ашѐ аз 

рӯи бузургии он. Дар расмкашӣ риоя намудани пропорӣия (таносуб) 

аҳамияти ҳалкунанда дорад, чунки он асоси тасвири ҳақиқатнигорӣ ва 

таъсирбахширо ташкил медиҳад. 

Портрет (симо)-ба ин жанр асарҳои санъати тасвирӣ, ки дар онҳо 

симои одами алоҳида ѐ гурӯҳи одамон акс ѐфтаанд, дохил мешавад. 

Пейзаж-калимаи франсузии “пейзаж”, маънои “табиат”-ро дорад. Дар 

санъати тасвирӣ жанреро чунин меноманд, ки ба азнавбарқароркунии 

табиат бахшида шудааст.  

Пероя-ороиш ва зинатҳои заргарии занону духтарон аз қабили 

гӯшвора, ангуштарин, дастпона, сӯзани қубба, гули сина ва ғайра. Ҳамаи 

инро перояҳои занона мегӯянд. 
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Расм- тасвир ва кашидани расм дар сатҳи асосии графика мебошад. 

Ин тасвир бо ѐрии хатҳои контурӣ, роҳҳо, доғҳои равшану хира бо як ѐ 

якчанд ранг асосан дар қоғаз иҷро карда мешавад; бо қалам, перо, 

мӯқалам, ангишт ва ғайра кашида мешавад. Хелҳои асосии расмҳои бадеӣ: 

расмҳои дастгоҳӣ, эскиз, тасвир аз рӯйи асл ва ғ. 

Расмкашӣ аз рӯйи мавзӯъ-расмкашӣ дар мавзӯи додашуда. 

Расмҳо (картина)- ин асари санъати тасвирии дастгоҳӣ буда, мақсадро 

чуқур ва ҳақиқатнигорона таҷассум мекунад. Мафҳуми расмҳо, пеш аз ҳама 

ба асарҳои характери сюжетӣ дошта мувофиқ меоянд, ки асоси онҳоро 

тасвири амалиѐти одамон ва ҳодисаҳои ҷамъиятӣ ташкил медиҳад. 

Ранг-воситаи асосии таъсирбахши расмю ба рассом лозим аст, ки ранг, 

ҷило ва мувофиқати онҳоро бо зудӣ ҳис кунад ва илмеро, ки рангшиносӣ 

меноманд, аз худ намояд. Ба ин ѐ он ранг баҳо дода, баъзан калимаи 

“гарм” ѐ “хунук”-ро истифода мебаранд. Ба гурӯҳи рангҳои “гарм” 

рангҳои сурх, норинҷӣ, зард ва ба гурӯҳи рангҳои “хунук” рангҳои осмонӣ, 

кабуд, бунафш дохил мекунанд. 

Рангоб-маҳлули оҳармонанд аст, ки аз гилмоя ҳосил мекунанд он ба 

сатҳи ашѐи сафолӣ молида мешавад. Ин маҳлул ба мақсади пинҳон 

кардани ранги гили зарф ва тайѐр намудани заминаи рангмолӣ  истифода 

мешавад. Он сафеди тираранг аст. 

Сияҳқалам-тасвирҳое, ки бо қалам ѐ истифодаи ранги сиѐҳу туш 

нигошта мешаванд. (грфика) 

Санъати ороишӣ- амалӣ (дастӣ)- санъати сохтани ашѐҳои маишӣ, ки 

дорои сифатҳои эстетики бадеӣ мебошад ва натанҳо барои қонеъ 

гардонидани талаботи бевоситаи зиндагӣ, балки барои ороиши хонаҳо, 

сохтмонҳои меъморӣ, боғҳо ва ғайра истифода мешаванд. 

Сохтан-гил ѐ пластилин маводи хубе барои сохтан мебошад. Онҳоро 

бо ҳаракати камтарини панҷаҳо тағйир додан мумкин аст. Бо панҷаҳои кор 

кардан одат намудан муҳим аст, зеро панҷаҳо асбоби беҳтарин ва 
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ивазнашаванда мебошанд. Белчаро (тахтачаи чӯбин нӯгаш ҳамвори 

гуногуншакл) танҳо барои кор кардани қисмҳо истифода баред. Корҳои 

нотамомро бо латтаи тар пӯшонидан лозим аст. 

Тазод-яке аз воситаҳои ифодаи бадеӣ дар санъати рассомӣ, ки василаи 

он бархӯрду таъсирбахши сояву равшанӣ, тазоди рангҳои тираву 

назаррабо ҳосил мегардад. 

Тарсим-амали расмкашӣ. Ин амал пеш аз рангу бори расм анҷом дода 

мешавад. 

Тарроҳии бадеӣ-навъи фаъолияти ҳунарӣ, ки аз таҳияи тарҳи 

маҳсулоти саноатии дорои хоситяҳои эстетикӣ иборат аст ва ба ибораи 

дигар дизайн мегӯянд. Шахсеро, ки чунин амалро анҷом медиҳад, тарроҳ 

меноманд. 

Тартиб додани нақшаи бадеӣ (дизайн - зебосозӣ) -намуди фаъолияти 

бадеӣ буда, маснуоти  cаноатиро, ки хусусияти эстетикӣ дорад, ба нақша 

мегирад. 

Фон-қафои фазоии нақшаи расм. 

Фломастер-асбоби хатнависӣ ва расмкашӣ мебошад, ки рангаш аз 

дохили он ҷорӣ мешавад. 

Эстетика-калимаи юнонӣ буда, маънояш "эҳсос" мебошад. Илме, ки 

муносибати қимати эстетикии байни одаму олам ва доираи фаъолияти 

бадеии одамонро ошкор мекунад, меомӯзонад. 

Этюд- калимаи франсузӣ буда, маънояш “пешакӣ” мебошад. Расме, ки 

мақсади асари бадеӣ дар муддати кӯтоҳ ба тарзи хомакӣ кашида мешавад. 

Эскиз - калимаи франсузӣ буда, маънои" омӯзиш"-ро дорад. Дар 

санъати тасвирӣ асари бо мақсади омӯзиши он аз тарафи рассом иҷро 

кардаро меноманд. 

Эҷодиѐт - фаъолияте, ки чизи сифатан нав ва фарқкунандаи беназир, 

оригиналӣ, нодирро ба вуҷуд меоварад. Эҷодиѐт ба инсон хос аст. 

Штрих-хате, ки рассом бо ҳаракати даст мекашад. 



238 

 

Конструксия-аз калимаи лотинии constictio-тартиб додани асари бадеӣ 

гирифта шуда, дар алоқамандӣ ҷобаҷо гузоштани шаклҳои асосиро иҷро 

мекунад. 

Жанр-аз калимаи франсавӣ гирифта шуда, ба гурӯҳҳо тақсимшавии 

ҳамаи намудҳои санъат мебошад, ки таърихан сурат гирифтааст. Масалан, 

дар санъати тасвирӣ асарҳо дар мавзӯъҳои маишӣ, чеҳранигорӣ, 

манзаранигорӣ, натюрморт ва ғайра. 

1.2. ЗАМИНАИ МЕЪЁРИИ ҲУҚУҚИИ СТАНДАРТИ ФАННИ САНЪАТ 

ВА МЕҲНАТ 

Стандарти фанни санъат ва меҳнат барои хонадагони синфи чор  дар 

асоси Конститутсия (Сарқонун) Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҚонуниҶумҳурии 

Тоҷикистон «Дар бораи маориф» ва сархати 6, банди 7 Низомномаи 

Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бо қарори Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 марти соли 2014, №145 тасдиқ шудааст, инчунин 

дигар санадҳои меъѐрии ҳуқуқииҶумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи 

маорифтаҳия гардида, минбаъд барои расонидани ѐрии таълимию методӣ 

барои омӯзгорон ва хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миѐнаи умумии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон омода гардидааст. 

 

1.3. СОҲАИ ИСТИФОДАИ СТАНДАРТИ ФАННИ САНЪАТ ВА 

МЕҲНАТ 

Доираи татбиқи стандарти фанни санъат ва меҳнат хеле васеъ аст. 

Истифодабарандагони бевоситаи стандартҳо омӯзгорони синфҳои ибтидоӣ 

буда, дар марҳалаи банақшагирӣ, таълим ва арзѐбии салоҳиятнокии 

хонандагон онро ҳамчун ҳуҷҷати асосӣ истифода мебаранд. Инчунин, 

мутахассисони зинаи таҳсилоти ибтидоии муассисаҳои дахлдори соҳаи 

маориф, ки барои расонидани ѐрии таълимию методӣ масъуланд, дар 

банақшагирӣ ва татбиқичорабиниҳо дар самти расонидани ѐрии методӣ ба 
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омӯзгорони зинаи таҳсилоти ибтидоӣ стандарти мазкурро истифода 

мебаранд. 

Стандарти мазкур дар донишгоҳ ва коллеҷҳои омӯзгорӣ ҳамчун 

ҳуҷҷати асосии муайянкунандаи мундариҷаи барномаи таълимии курси 

равиши дарси фанҳои зинаи таҳсилоти ибтидоӣ истифода мешавад.  

Донишкада ва марказҳои такмили ихтисос ва бозомӯзии кормандони 

маориф, махсусан шуъба - кафедраи таҳсилоти ибтидоӣ омӯзиши 

стандарти мазкурро дар курсҳои такмили ихтисоси омӯзгорони синфҳои 

ибтидоӣ ташкил мекунанд. 

Минбаъд арзѐбии салоҳиятҳо (дониш, малака ва маҳорат)-и 

хонандагони синфи панҷумро дар асоси талаботи стандарти мазкур ба роҳ 

монда мешавад. Саволу масъалаҳои санҷишии нимсола, солона ва аз синф 

ба синфгузаронӣ дар асоси салоҳиятҳои дар стандарт ва барномаи таълим 

муқарраршуда таҳия карда мешаванд.  

1.4. ПРИНСИПҲОИ  АСОСИИ СТАНДАРТИ ФАННИ САНЪАТ 

МЕҲНАТ 

Стандарти фанни санъат ва меҳнат дар асоси принсипҳои таълимии 

зерин таҳия шудааст: 

-баробарҳуқуқии шаҳрвандон дар гирифтани таҳсилоти босифат; 

-қонуният, эҳтироми ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд; 

-ҳатмӣ будани таълими умумии асосӣ; 

-дастрасии таҳсилоти миѐнаи умумӣ ва идомаи таҳсил дар зинаҳои 

минбаъдаи таҳсилот дар асоси озмун; 

-бартарии арзишҳои миллию умумибашарӣ, моҳияти башардӯстонаи 

мазмуни таҳсилот, рушди озодонаи шахс; 

-муҳаббат ба Ватан, оила ва муҳити зист; 

-ҷанбаи илмӣ, дунявӣ ва башардӯстонаи таълиму тарбия дар 

муассисаҳои таълимӣ; 
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-ягонагии фазои маърифатию фарҳангӣ, рушди фарҳанг ва ҳифзи 

анъанаҳои миллӣ; 

-ҷанбаи инсондӯстӣ, демократӣ ва давлатию ҷамъиятии идоракунии 

соҳаи маориф ва шаффофият дар фаъолияти он; 

-раванди муттасили таҳсил; 

-ҳавасмандгардонии маърифатнокшавии шахс ва инкишофи истеъдоди 

ӯ; 

-пайдарҳамии раванди таҳсилот, ки алоқамандии зинаҳои таҳсилот ва 

ягонагии таълиму тарбияро таъмин месозад; 

-ҳамгироии таҳсилот, илм ва истеҳсолот. 

     -ба қобилияти фардии хонанда диққат додан. Равандитаълим дар 

асоси дониш, малака ва маҳорати базавӣ (асосӣ)-и хонанда ба роҳ монда 

шуда, бояд талаботи маърифатии ӯро қонеъ намояд. Ба эътибор гирифтани 

қобилияти хонандагон дар иҷрои фаъолиятҳои таълимӣ ва дар заминаи он 

такмил додани малакаву маҳорати онҳо. Ҳар як хонанда ба дарс бо  

дараҷаҳои гуногуни салоҳият меояд. Аз ин лиҳоз, омӯзгор бояд қобилияти 

муайян кардани сатҳи салоҳиятнокии хонандаро дошта бошад. Омӯзгор 

барои ташаккули натиҷаҳои таълими ҳар як хонанда аз лиҳози касбӣ ва 

ахлоқӣ низ масъул аст. 

Таълим ҳамеша самаранок мегардад, агар:  

 хонандагон дар заминаи дониш ва малакаи базавиашон таълим 

гиранд; 

 хонандагон мақсаду вазифаҳои таълимии гузошташударо дарк 

кунанд ва онҳоро иҷро карда тавонанд; 

 раванди  азхудкунии маводи таълим барои хонандагон шавқовар 

ва ҷолиб бошад; 

 барои азхудкунии маводи нави таълим ѐ малакаи нав ба 

хонандагон имконияти мувофиқи машқ кардан дода шавад; 

 ҳам омӯзгор ва ҳам хонанда барои таълим масъуланд; 
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 омӯзгорон усулҳои гуногуни таълимро ба мақсади таҳким ва 

мустаҳкам гардонидани донишу малакаи нав истифода баранд; 

 ба хонандагон ҳангоми ҳалли масъалаҳои таълимӣ ва ташаккули 

малака имконияти ҳамкорӣ дода шавад; 

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

“оид ба чӣ фикр кардан”; 

 ҳама оид ба ҷиҳатҳои суст ва қавии донишу малакаашон ростқавл 

бошанд; 

 нокоми дар ҷараѐни таълим ҳамчун қисми таркибии он шинохта 

шавад. 

-ба эътибор гирифтани гуногунзеҳнии хонандагон. Баъзе хонандагон 

тавассути амалан иҷро намудан кореро аз худ мекунанд ва баъзеи онҳо 

тавассути мушоҳида дониш мегиранд. Ба баъзеи хонандагон машғулияти 

серҳаракат, ба дигарон бошад, баръакс, оромӣ барои таълим гирифтан 

мусоидат мекунад. Омӯзгорон бояд ба ҳама баробар диққат диҳанд, ѐрӣ 

расонанд ва мувофиқи шавқу завқашон фаъолият таҳия намоянд. 

-ҷанбаи башардӯстӣ доштани раванди таълим. Вазифаи омӯзгор танҳо аз 

додани дониш ва аз бар кунонидани салоҳиятҳо иборат нест. Ӯ барои 

фароҳам овардани фазои мусоиди таълим, барои ҳамкорию 

ҳамдигарфаҳмӣ низ масъул аст.  

-инкишофи арзишҳо. Стандарти мазкур дар баробари салоҳиятҳои таълимӣ 

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

кардани салоҳиятҳои таълимӣ, балки барои тарбияи шаъну шарафи  

шаҳрвандӣ низ заруранд. 

 -алоқамандии таълим бо ҳаѐт.Стандартҳои нав ташаккули дониш, 

малакаву маҳоратҳои барои имрӯз ва ояндаи Тоҷикистон заруриро таъмин 

намуда, таълимро ҳамчун раванди омӯзиш дар тӯли ҳаѐт таъкид мекунанд. 

Низоми нави таълим низ ба мақсади мутобиқ сохтани натиҷаҳои таълим ба 

талаботи ҳаѐт равона мегардад. Яъне дар натиҷаи таълим хонанда дониш, 



242 

 

малака ва маҳораташро дар амал барои ҳалли масъалаҳои ҳаѐтӣ истифода 

мебарад.   

 омӯзиш дар тули ҳаѐт. Раванди таълим ва инкишоф беохир аст. Шояд 

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

баъзеашон мумкин аст тамоман аз худ карда нашаванд. Аз ин 

лиҳоз,“Низоми таълими салоҳиятнокии хонандагон” раванди омӯзишро 

дар тули ҳаѐт тақозо мекунад.  

-арзѐбӣ ба мақсади таълим. Мо бояд мунтазам натиҷаҳои таълимии 

хонандагонро арзѐбӣ намоем, то тавонем усули таълимро тағйир дода, 

раванди таълимро самараноктар гардонем.  

1.5. МАҚСАД ВА ВАЗИФАҲОИ СТАНДАРТИ ФАННИ САНЪАТ ВА 

МЕҲНАТ 

Стандарти мазкур ба мақсади татбиқи талаботи стандарти давлатии 

таҳсилоти миѐнаи умумӣ ва стратегияи миллии рушди маорифи ҷумҳурии 

тоҷикистон то соли 2020 таҳия шудааст. 

Таълими санъат ва меҳнат дар синфҳои ибтидоӣ хусусияти амалӣ 

дошта, дар  талабагон имконияти ташаккули одитарин малакаю маҳорати 

меҳнатӣ ва рассомиро медиҳад, онҳоро ба корҳои амалӣ, ба ҳаѐт омода 

мешаванд.   

Мақсади асосии таълими фанни санъат ва меҳнат аз инҳо иборат аст: 

 Муайян ва муқаррар кардани маҷмӯи салоҳият (меъѐри дониш, малака 

ва маҳорат)-и хонандагон аз фанни санъат ва меҳнат; 

 Ба низом даровардани мазмун, мундариҷа ва раванди банақшагирӣ, 

таълим ва арзѐбии фанни санъат ва меҳнат; 

 Муқаррар намудани доираи мавзӯъҳои бобҳои таълими фанни санъат 

ва меҳнат мувофиқи талаботи забономӯзӣ ва мувофиқат ба инкишофи 

синну солии хонандагон. 
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 Мазмун, мундариҷа ва фаъолиятҳои таълим барои аз ташаккули 

салоҳиятнокии равона шуда, байни онҳо робитаи қавӣ барқарор 

гардонида шавад; 

 бояд малакаҳои гуногуни фаннӣ ба таври мушаххас ва фарогир 

пешниҳод гардад. Нишондиҳандаҳои азхудкунии ҳар як салоҳият 

оварда мешаванд; 

 мазмуну мундариҷа ва миқдори салоҳиятҳо бояд мувофиқи сарбории 

фан, ки нақшаи таълим муқаррар кардааст, пешниҳод гарданд; 

 Мунтазам инкишоф додани малакаю маҳорати меҳнатӣ, рассомӣ, 

ороишӣ ва эҷодӣ ҳангоми  таълиму ҳаѐти рӯзмарра; 

 Тарбияи меҳнатӣ, эстетикӣ ва касбии мактабиѐн; 

 Шиносоӣ бо асос ва намудҳои санъати графикӣ ва ташаккули 

малакаю  

маҳорати тасвири графикӣ; 

 Дар хонандагон бедор намудани кӯшишу ғайрат, меҳнатдӯстӣ, 

ҳисси эҳтиром ба меҳнати худ ва дигарон; 

 Омода намудани хонандагон ба иҷрои корҳои мухталиф ба 

худхизмат; 

 Инкишофи қобилияти амалӣ, фикр ва эҷод. 

 Вазифаи  асосии  таълиму  омӯзиши  фанни санъат ва меҳнат ба 

меҳнат  ва  зебопарастӣ омода  кардани  хонандагон  мебошад, аз  

тадбирҳои аввалини  таълими политехникӣ  дар  ин  синну  сол  ба  ҳисоб  

меравад.  Дар натиҷаи  мақсаднок  ва  бошуурона  омӯхтани  ин  фан  

хонандагон  ба  машғулиятҳои амалии  синфҳои  минбаъда  тайѐр  

мешаванд.  Ҳамзамон  дар  таҳкиму ҳамбастагии  меҳнати фикрию  

ҷисмонӣ  нақши хоса  гузошта,  имконоти  васеъ  фароҳам  меорад, ки  

хонандагон  одитарин  малакаю  маҳорати меҳнатӣ пайдо  намуда,  ба  

корҳои  амалӣ ва ба ҳаѐт омода  гарданд. 
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Вазифаи  ниҳоӣ ва муҳимтарини ин фан  ба  шогирдон  ѐд  додани  

фаъолиятҳои оддитарини меҳнат,  омода  намудани  онҳо ба меҳнат 

кардан, фаҳмиши  рангҳо, сохтани шакли  ашѐ аз  қисмҳои додашуда, 

пухтани намудҳои гуногуни хӯрокҳои миллӣ, дӯхтани маснуот, 

захиракунии маҳсулот, кор бо мошинаҳои дарздӯзии дастӣ, истифодаи 

дурусти рӯзғордорӣ ва дӯзандагӣ, пузарурати омӯзиши амалиѐти  корӣ  ва  

монанди  инҳо  мебошад. 

-вазифаҳои асосии таълими фанни санъат ва меҳнат инкишофи 

қобилияти фардии хонандагон; 

-дарки зарурати меҳнат дар зиндагӣ; 

-ташаккули қобилияти эҷодию тахаюли бадеӣ, зебопарастӣ, эҷодкории 

талабагон; 

-шинос намудани хонандагон бо амалиѐти марбут ба касбу корҳои 

меҳнат дастӣ; 

-омӯзонидани амалҳо бо унсурҳои фаъолияти меҳнат ва тасвиру ороиш; 

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

-дар хонандагон ҳосил намудани меҳру муҳаббат ба меҳнат ва 

меҳнатпарастӣ; 

-тарбияи хонандагон дар рӯҳияи эҳтироми меҳнати худ ва меҳнати 

калонсолон, аҳли заҳмат; 

-тарбияи сарфаю сариштакорӣ ва ҳифзи сарватҳои табиӣ дар шогирдон. 

Мавқеи санъат ва меҳнат дар нақшаи таълим 

Фанни санъат ва меҳнат барои синфи 4 дар нақшаи таълими такягоҳ 

ҳамчун фанни ҳатмии таълим дар таркиби соҳаи «Технология (таълими 

меҳнат)» ҷойгир шуда, ҳаҷми сарбории хонандагон дар давоми соли таҳсил 

68 соатро ташкил медиҳад:  

Синф 
Миқдори соатҳои 

ҳафтаина 

Миқдори ҳафтаҳо 
дар давоми соли 

таҳсил 

Миқдори соатҳо 
дар давоми соли 

таҳсил 
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4 2 34 68 

Санъат ва меҳнат ҳамчун ҷузъи зебопарастӣ ба талабагон бояд 

эҷодкорӣ омӯзад, ба дарки нозукиҳои фаъолияти эҷодию амсиласозӣ, 

ҳунармандӣ водор созад ва меҳри бачагонро нисбат ба намудҳои гуногуни 

санъат ва меҳнат бедор намояд. Ҳангоми дарси санъат ва меҳнат 

хонандагон инчунин бояд қобилияти эҷодкорӣ ва ҳунармандии худро 

ошкор созанд ва такмил диҳанд, хоҳиш пайдо кунанд, ки дар 

машғулиятҳои эҷодӣ-маҳфилҳои бофандагӣ, рассомӣ, моделсозӣ, 

дуредгарӣ, дӯзандагӣ, тарроҳӣ, кандакорӣ, суробсозӣ ва ғайра (вобаста аз 

имкону шароити мактаб)  иштирок намоянд.  

Меҳнат маҷмӯи амалҳоест, ки тавассути он натиҷаҳо, маҳсуле ба даст 

оварда мешавад ва барои зисту зиндагонӣ шароит фароҳам меояд. Ҳар як 

фард бояд малакаю маҳорати меҳнатро омӯзад, ба меҳнат омода шавад ва 

меҳнатро дӯст дорад, зеро ба ин васила ҳам ҷисман ва ҳам рӯҳан ташаккул 

меѐбад. 

II. Салоҳиятҳои фанни санъат ва меҳнат 

 Фасли мазкури стандарти фанни санъат ва меҳнат хеле муҳим аст. 

Дар фасли мазкур салоҳиятҳои фанни санъат ва меҳнат мувофиқи самтҳои 

таълим оварда мешаванд. Салоҳиятҳои ҳамаи фанҳо дорои хусусиятҳои 

зеринанд:  

- аз рӯйи принсипи аз сода ба мураккаб тартиб дода шудаанд. 

Омӯзгорон метавонанд салоҳиятҳои синфи пешина ва баъдинаро 

мушоҳида карда, мутаносибан раванди таълимро аз оғоз то анҷом ба 

нақша гиранд. Ин муносибати спиралии татбиқи барномаи таълим 

мебошад, яъне салоҳиятҳое, ки дар як синф муаррифӣ шудаанд, дар 

синфҳои минбаъда такмил дода мешаванд. Дар сатҳи ҳар як синф талабот 

ба салоҳиятнокӣ мураккабтар мегардад. 

- хусусияти арзѐбӣ дошта, мушоҳида мешаванд ва азхудкунии 

салоҳиятҳо тавассути нишондиҳандаҳо муайян мегарданд. 
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- дар таҳияи салоҳиятҳо усули спиралӣ истифода шудааст, яъне 

омӯзгор барои хонандагон имконияти салоҳиятнок шуданро фароҳам 

оварда, дар сатҳи синфҳои минбаъда ба хонанда имконияти ташаккули 

бештар дода мешавад. Ҳамин тавр, хонанда дараҷаи баландтари 

салоҳиянокиро аз худ карда, ташаккул медиҳад. 

2.1. САЛОҲИЯТҲОИ ИҶРО АМАЛҲО, ЭҶОД, АРЗЁБӢ 

Салоҳияти иҷрои амал: 

4.1.1.Миқдори зиѐда воситаи  санъати тасвириро  истифода бурда 

метавонад. 

Салоҳияти эҷод: 

4.2.1. Дар доираи мавзӯъҳои васеъ ғояи навро эҷод карда метавонад. 

Салоҳияти  арзѐбӣ: 

4.3.1. Намунаҳои тахайюлии санъати тасвириро бо роҳҳои гуногун 

арзѐбӣ намуда, онро шарҳ дода метавонад. 

2.2. БАҲОДИҲИИ САЛОҲИЯТҲОИ ИҶРО АМАЛҲО, ЭҶОД, АРЗЁБӢ 

Дар фасли мазкур мо тартиб ва воситаҳои арзѐбии салоҳиятҳои иҷрои 

амалҳоро пешниҳод мекунем. 

Салоҳияти иҷрои амалҳо: 

4.1.1.Миқдори зиѐди воситаҳои санъати тасвириро истифода бурда 

метавонад. 

Нишондиҳандаҳои салоҳиятнокӣ: 

-ҷадвал, қаламҳои ранга, одӣ, фломастер ва ранг (краска)-и гуаш, 

мӯқаламро дуруст, бомаврид ва бо боварии комил истифода бурда 

метавонад; 

-2-3 рангро омехта карда, ранги нав ҳосил карда метавонад; 

 -расмҳои ҳайвонот, олами обӣ ва ро манзараҳои муракабро бо 

мӯқалам тасвир карда метавонад; 

-ҳиссиѐташро ба воситаи тасвирнамоӣ иброз карда метавонад; 
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-расми тасвиркардаашро бо қаламҳои ранга ва мӯқалам бо тобиши 

рӯшноӣ ва сояафканӣ ранг карда метавонад; 

-расмҳоро бо қалами сиѐҳ бо усули штрих тасвир карда метавонем; 

-аз гил, пластилин, қоғаз, картон ва маснуоти табиӣ ашѐи гуногуни 

мураккабро моделсозӣ менамояд; 

-бо қоғаз ва картон усули оригами ва аппликатсияроба таври васеъ 

истифода бурда метавонад;  

-намудҳои гуногуни ширешро дуруст истифода бурда метавонад; 

 -қайчиро дуруст истифода бурда метавонад (аз матоъ, ришта, қоғаз ва 

картон қолабҳои мураккабро сарфакорона бурида метавонад); 

-қоғаз, картон, гил, пластилин, матоъ, ришта, маснуоти табиӣ ва дигар 

ашѐро ҳамчун воситаи ородиҳӣ ба таври васеъ истифода бурда метавонад; 

-cӯзанро усулҳои гуногун (бо риштаҳои гуногун дӯхтан, гулдӯзӣ 

кардан, порчаҳои матоъро бо ҳам дӯхтан ва ғ.) истифода бурда метавонад; 

-амалҳояшро пешакӣ бо дарназардошти вақт ба нақша мегирад; 

-намунаҳои кори худро такроран айнан ҳосил карда метавонад; 

-ба қоидаҳои тозагӣ ва бехатарӣ ҳангоми кор бо асбобҳои тез ва 

воситаҳои санъату тасвириву ородиҳӣ риоя мекунад; 

-мафҳумҳои фан (фон, эскиз, этюд, штрих, модел ва ғ.)-ро дарк кунад 

ва ҳангоми иҷрои супориш ва баѐни фикр дуруст истифода мебарад. 

Салоҳияти эҷод: 

4.2.1.Дар доираи мавзӯъҳои васеъ ғояи навро эҷод карда метавонад. 

Нишондиҳандаҳои салоҳиятнокӣ: 

-ба олами атроф барои эҷодиѐт ашѐ ва мавзӯъҳои ба худ писанд 

интихоб карда метавонад;  

-ҳиссиѐти худро бо воситаҳои гуногуни санъат иброз менамояд; 

-дар доираи мавзӯъҳои тахайюлӣ ғоя (идея)-ҳои наву мураккаб эҷод 

менамояд ва онро шарҳ медиҳад. 

Салоҳияти арзѐбӣ 
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4.3.1.Намунаҳои тахайюлии санъати тасвириро бо роҳҳои гуногун 

арзѐбӣ намуда, онро шарҳ дода метавонад. 

Нишондиҳандаҳои салоҳиятнокӣ: 

-намунаҳои эҷодиѐти тахайюлиро таҳлил, тафсир ва муқоиса намуда, 

хулоса мебарорад;  

-ба натиҷаи кори худ баҳо дода, онро шарҳ дода метавонад; 

-намудҳои васеи меҳнатро фарқ карда,  онро қадр карда метавонад; 

-моҳият ва таъсири баъзе намудҳои санъати тасвириро дарк карда, 

муносибати худро нисбати ин намунаҳо шарҳ медиҳад. 

2.3. САЛОҲИЯТҲОИ ТАРБИЯВӢ-АХЛОҚӢ 

Таълиму тарбия дар зинаи таҳсилоти ибтидоӣ. Азбаски хонандагон 

қобилиятҳои гуногун доранд, мо бояд пешрафти хонандаро берун аз 

салоҳиятҳои фаннӣ низ эътироф намоем. Дар намунаи ҳисоботи дар боло 

омада сутуне барои нишон додани кӯшишу ғайрати хонанда омадааст. 

Кӯшишу ғайрат ҳам бо низоми 5 (10, 20, 100) балла баҳогузорӣ карда 

мешавад.  

Барои қайди муносибати хонанда ба омӯзиш корти ҳисоботи хонанда 

истифода карда мешавад, ки қисмҳои зеринро дарбар мегирад. 

 Дар омӯзиши ҳар фан хислатҳои зерин нақши асосиро мебозанд. 

Худро идора карда тавонистан 
мунтазам 

 

одатан 

 

баъзан 

 

 

Мустақилият нишон медиҳад    

Интизориҳои баланд дорад    

Барои таваккал кардан омода аст    

Тобовар аст    

Муносибат бо дигарон    

Аҳамият медиҳад    

Таҳаммулпазир аст    



249 

 

Ҳамкорӣ менамояд    

Иштирок ва саҳмгузорӣ    

Эътимод нишон медиҳад    

Масъулиятро ба дӯш мегирад    

Фаъол аст    

Мақсаднок ба коре ҷалб мегардад    

Андешаронӣ    

Фикрронии дараҷаи баланд дорад    

Эҷодкорӣ    

2.4. НИШОНДИҲАНДАҲОИ ХИСЛАТҲО 

Дар ҷадвали зер нишондиҳандаҳое оварда шудаанд, ки хонандагони 

болаѐқатро тавсиф менамояд. Ин нишондиҳандаҳо то андозаи муайяне 

хусусияти инфиродӣ доранд. Ҳангоми арзѐбӣ омӯзгор нишондиҳандаҳои 

зеринро ба эътибор мегирад.  

Хислат Нишондиҳанда (ѐ муайянкунанда) – Хонанда  

Худро идора намудан 

Мустақилият 

нишон додан 

Бе ѐрии дигарон кор мекунад ва агар ѐрӣ 

лозим шавад, пеш аз кумак пурсидан барои ҳалли 

ҳама гуна мушкилӣ аввал худ кӯшиш ба харҷ 

медиҳад.  

Интизориҳои 

баланд дорад. 

Ҳангоми иҷрои супорише ҳадаф мегузорад, ки 

натиҷааш босифат бошад бо интизории он, ки  

меъѐрҳои баҳодиҳиро аз худ менамояд ва аз он ҳам 

болотар ноил мешавад. Агар вазифа ѐ супориш аз 

тарафи омӯзгор арзѐбӣ нашавад ҳам, хонанда дар 

пеши худ меъѐрҳои баланд мегузорад, то кори 

ӯҳамчун як муваффақият арзѐбӣ шавад.   

Ба таваккал (дар Зарурати таҷриба намудани ашѐро эътироф 
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омӯзиш) кардан 

омода аст. 

менамояд, ҳарчанд он қисман ба нокомӣ ѐ танқид 

мебарад. Аммо ин хавфҳохавфҳои асосноке 

бошанд, ки ба бехатариишахсӣ мушкилӣ эҷод 

накунанд.  

Тобовар аст 
Бо вуҷудимушкилот, ноумеднамешавад ва 

кӯшиш мекунад, кивазифаҳоро ба анҷом расонад.  

Бовиҷдон аст 

Арзишҳои худро ҳамеша, новобаста аз вазъият 

хифз менамояд. Арзишҳо инҳоянд: дар амалҳояш 

ростқавл аст; меҳрубонӣ зоҳир мекунад; адолатро 

риоя мекунад; ҳақгӯ аст; дар рафтору амал 

масъулиятшинос аст;  дар амалҳояш шаффофиро 

риоя мекунад (ба истиснои ҳолатҳои номутобиқ); 

дар сахтиҳо далерӣ нишон медиҳад; фарҳанги худ 

ва дигаронро эҳтиром мекунад.  

Муносибат бо дигарон 

Аҳамият медиҳад 

Вақте бо дигарон кор мекунад ба ниѐзҳои онҳо 

аҳамият медиҳад (масалан дигаронро гӯш мекунад, 

сухани онҳоро намебурад). 

Таҳаммулпазир 

аст 

Ақида ва фарҳанги шахсонигуногунро қабул 

мекунад (ин маънои онро надорад, ки мо аз ин 

сӯиистифодакунем).  

Ҳамкорӣ менамояд 
Хамкорӣ мекунад, ба дигарон барои 

саҳмгузоштандар иҷрои супоришҳо имконмедиҳад.  

Иштирок  ва саҳмгузорӣ 

Эътимод нишон 

медиҳад 

Ҳангоми пурсиш ақидаашро иброз медорад ва 

барои иҷрои супориш на ҳамеша аз дигаронмеҷӯяд. 

Масъулиятро ба 

дӯш мегирад 

Ҳангоми иҷрои фаъолиятҳо оқибатҳои онро 

базиммамегирад. Агараз ӯ хоҳиш кунанд, 
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масъулиятро ба дӯш мегирад.  

Фаъол аст 
Ғайрифаъол нест, баръакс кӯшиш мекунад 

саҳми худро гузорад.   

Мақсаднок ба коре 

ҷалб мегардад 

Пеш аз ҳар гуна фаъолият мақсаде мегузорад, 

ки ба ҳалли вазифаи додашуда марбут аст.  

Андешаронӣ 

Фикрронии 

дараҷаи баланд 

Барои анҷом додани вазифаҳо малакаҳои 

фикрронии баландро истифода  мебарад. 

Эҷодкорӣ Фикрҳои тоза пешниҳод  мекунад. 

2.5. САЛОҲИЯТНОКИИ ОМӮЗГОРОН 

Барои татбиқи стандарт ва барномаи нави фанни санъат ва меҳнат 

омӯзгори синҳои ибтидоӣ бояд дониш, малака ва маҳорати зеринро дошта 

бошад: 

-назария ва принсипҳои низоми таълими салоҳиятнокиро донад ва 

ҷанбаҳои татбиқи амалии онро дар раванди таълим шарҳ дода тавонад; 

-тарзи банақшагирӣ ва арзѐбии салоҳиятнокии хонандагонро донад ва 

ҳангоми раванди таълим истифода барад; 

-усулҳои таълимие, ки барои ташаккули салоҳиятнокии хонанда 

мусоидат мекунанд донад ва усули мувофиқро интихоб карда тавонад; 

-усул ва воситаҳои арзѐбии ташаккулдиҳандаро барои муайян кардани 

сатҳи азхудкунии салоҳиятҳо истифода бурда тавонад; 

-натиҷаҳои арзѐбии ташаккулдиҳандаро ба мақсади қабули қарори 

мувофиқ истифода бурда тавонад; 

-роҳу воситаҳои самараноки ба хонандагон барои салоҳиятнок шудан 

ѐрӣ расониданро донад ва дар раванди таълим истифода барад. 

III. Ташкили раванди таълими салоҳиятнокӣ аз фанни санъат ва меҳнат 

барои синфи 4-ум 

Аксари низомҳои таълими анъанавӣ ба азхудкунии мавзӯъ нигаронида 

шудаанд, яъне омӯзгорон хонандагонро ба аз худ кардани мавзӯъ ва азѐд 
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кардани маълумот водор менамоянд. Чунин муносибат ба таълим дар 

гузашта мутобиқ буд, аммо дар замони ҳозира, ки андозаи дониш босуръат 

зиѐд мегардад, дар раванди таълим диққатиасосӣ бояд ба ташаккули 

малакаҳои омӯзишии хонандагон равона гардад, то онҳо тавонанд дониши 

зарурӣ ва маълумоти мушаххасро интихоб ва истифода баранд.  

 Акнун барои омӯзгорон “хонандагон чиро меомӯзанд?” ва “чӣ тавр 

меомӯзанд?” аз “ба хонандагон чиҳоро меомӯзонанд?” муҳимтар аст. 

Барои баъзеҳо омӯзондан ва омӯхтан (аз худ кардан) як маъно дорад, аммо 

бояд дар хотир дошт, ки агар омӯзгор нодуруст дарс диҳад, ҳатто дар 

ҳолати дарси зиѐд додан ҳам, азхудкунӣ наметавонад самарабахш бошад. 

 Дар низоми таълим ва арзѐбии салоҳиятнокӣ ба дониш, малака ва 

маҳоратҳои воқеии хонандагон диққати махсус дода мешавад. Салоҳиятҳо 

фаъолиятҳоеро, ки хонандагон дар натиҷаи омӯхтан аз худ мекунанд 

нишон медиҳанд.  

Барои муайян кардани он ки оѐ хонанда салоҳиятҳоро аз худ кардааст 

ѐ не, барои ҳар салоҳият нишондиҳандаҳои он оварда мешавад. 

Нишодиҳандаҳо маҷмӯи дониш, малака ва маҳоратҳое мебошанд, ки аз 

ноил шудан ба салоҳиятҳо дарак медиҳанд. Онҳо ба Шумо имкони 

мушоҳида ва арзѐбӣ карданро фароҳам оварда, нишон медиҳанд, ки то 

кадом андоза хонанда салоҳиятро аз худ кардааст. Тартиб додани рӯйхати 

пурраи нишондиҳандаҳо барои баъзе салоҳиятҳо имконнопазир аст, шояд 

шумораи онҳо ба садҳо нишондиҳанда расад ва микдори онҳо вобаста ба 

нуктаи оғози инкишофи салоҳиятнокӣ ва вобаста ба сатҳи синф фарқкунад. 

Дар гузашта самтҳои гуногуни раванди таълим (таҳия ва татбиқи 

нақшаи тақвим) бештарназоратвамушоҳида карда мешуд. Акнун 

натиҷаҳои таълимии хонандагон ва раванди омӯзиши онҳо бештар назорат 

карда мешаванд. Аз байн бурдани навъҳои дигари назорат дар ҳолате 

амалӣ мегардад, ки агар: 
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1) муассисаи таълимӣ ва омӯзгорон самаранок ба низоми таълими 

салоҳиятнокии хонандагон гузаранд. 

2) тартиби ҷамъоварии маълумоти дуруст, ки дараҷаи азхудкунии 

салоҳиятҳоро нишон медиҳад, ба роҳ монда шавад. 

Ба омӯзгорон озодии бештар дода, ҳамзамон масъулияти онҳо барои 

беҳтар шудани дастовардҳои таълимии хонандагон зиѐд мегардад. Ин 

чунин маъно дорад, ки арзѐбии салоҳиятҳо қисми асосии ислоҳот маҳсуб 

меѐбад.  

Акнун барои омӯзгор танҳо донистани мундариҷаи фан кифоя нест. 

Омӯзгорон бояд дар асоси таҷриба, омӯзиши методикаи таълим, 

азхудкунии назарияи таълим ва маълумот оид ба ҳар як хонандаи синф 

барои инкишоф додани салоҳиятҳои онҳо ва таъмини пешравӣҷараѐни 

таълимро ба роҳ монанд. 

3.1.БА ХУСУСИЯТҲОИ ФАРДИИ ХОНАНДА ДИҚҚАТ ДОДАН 

Стандарту барномаҳои нави таълим ташаккули натиҷаҳои таълимии 

ҳамаи хонандагонро новобаста аз қобилият ва вазъи иҷтимоӣ дастгирӣ 

менамоянд. Стандарт ва барномаи мазкур ақидае, ки тибқи он ба ҳамаи 

хонандагон талаботи ягона гузошташавадро дастгирӣ намекунад. Он 

ақидаеро дастгирӣ менамояд, ки дар он ҳар як хонанда дорои маҷмӯи 

таҷрибаи мушаххас, инчунин дараҷаҳои гуногуни салоҳият аст. Омӯзгорон 

барои ташаккули натиҷаҳои таълими ҳар як хонанда аз лиҳози касбӣ ва 

ахлоқӣ масъуланд. 

Самаранокии таълим тавассути ташаккули натиҷаҳои таълимии 

тамоми аҳли синф муайян карда мешавад, на дастовардҳои таълимии 

якчанд хонанда. Барои амалӣ сохтани мақсади мазкур омӯзгорон бояд 

тарзи муайян намудани сатҳи дониши мавҷудаи хонанда ва сатҳи ниҳоии 

азхудкунии салоҳиятҳои ҳар як хонандаро истифода бурда тавонанд. 

3.2. ПРИНСИПҲОИ ТАЪЛИМИ САМАРАНОК 

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

ѐбанд; 

- хонандагон мақсади вазифаҳои таълимии гузошташударо дарк кунанд; 

- мақсади таълим барои хонандагон фаҳмо бошад; 

- вазифаҳои таълим мувфоқи қобилияти хонандагон таҳия шаванд; 

- раванди азхудкунии маводи таълим барои хонандагон шавқовар ва 

ҷолиб бошад; 

- барои азхудкунии маводи нави таълим ѐ малакаи нав ба хонандагон 

имконияти мувофиқи машқ кардан дода шавад; 

- омӯзгорон усулҳои гуногуни таълимро ба мақсади таҳким ва 

мустаҳкам гардонидани донишу малакаи нав истифода баранд; 

- ҳам омӯзгор ва ҳам хонанда барои таълим масъулият дошта бошанд; 

- омӯзгорон усулҳои гуногунро ба мақсади такрор ва дар хотир нигоҳ 

доштани донишу малака истифода баранд; 

- ба хонандагон ҳангоми ҳалли масъалаҳои таълимӣ ва ташаккули 

малака имконияти ҳамкорӣ кардан диҳанд; 

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

ба чӣ фикр кардан”; 

- ҳама оид ба ҳаҷми донишу малакаашон ростқавл бошанд; 

- нокоми дар ҷараѐни таълим ҳамчун қисми таркибии он шинохта 

шавад; 

- омӯзгор раванди омӯзишро дарк кунанд ва донанд, ки таълим чӣ тавр 

бояд ба роҳ монда шавад ва онро доимо назорат кунад. 

3.3.Алоқамандии байнифаннӣ 

Ҳудудҳое, ки байни фанни синфҳои ибтидоӣ эҷод шудаанд, қисман 

сунъиянд, аммо барои ташкили ҷараѐни таълим заруранд. Дар асл шахс 

дар ҳолате, ки агар якчанд фанро дар як замон омӯзад, таълими хубтар 

мегирад. Бо назардошти ин фоидае, ки аз истифодаи алоқамандии фанҳо 

ба даст меояд (асосан алоқамандии байнифаннӣ ном бурда мешавад), 
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Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон онро ҳамаҷониба 

дастгирӣ менамояд. 

Намунаи алоқамандии байнифаннӣ дар синфҳои ибтидоӣ чунин аст; 

омӯзгор дар синф бо хонандагон бозии “танграм”-ро мегузаронад. Аз 

хонандагон хоҳиш мекунад, ки ба расми дар тахтаи синф буда назар 

кунанд. Бо хонандагон оид ба расм суҳбат ташкил мекунад ва ҷараѐни 

эҷодкорӣ оғоз мегардад. 

Бозии “Танграм”. Бо рафиқатон аз рӯйи квадрати мазкур расмҳоро 

тартиб диҳед:  

а) қоғаз ѐ картонро бо шакли квадрат бибуред; 

б) аз рӯйи расми 1 онро тақсим карда, шаклҳои геометриро ҳосил 

намоед; 

в) аз шаклҳои бурида расми ягон ашѐро созед; 

 

Хонандагон дар самтҳои зерин салоҳият пайдо мекунанд: 

1.Шиносоӣ бо бозии “Танграм” (забони тоҷикӣ); 

2.Ҳисоб кардани миқдори расмҳо (математика); 

3.Кор бо шаклҳои геометрӣ (забони тоҷикӣ-гуфтан); 

4.Муқоиса кардани расмҳо (математика). 
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Дар асл ҳангоми таълими ҳамагуна мавзӯъ мо ҳамеша якчанд 

салоҳияти фанҳои мухталифро ташаккул медиҳем. Омӯзгори соҳибтаҷриба 

инро дарк карда, кӯшиш мекунад, ки мавзӯъҳоеро фаро  гирад, ки 

салоҳиятҳои якчанд фанро дар як вақт машқ ва ташаккул диҳад. Аммо 

чунин навъи таълим мавзӯъ ва усули мухталифи ба нақшагириро тақозо 

мекунад. 

IV. Методикаи таълими фанни санъат ва меҳнат дар синфи 4 

Фанни санъат ва меҳнат дар синфҳои ибтидоӣ таълим дода шуда, 

таълими якҷояи фанҳои пештараи санъати тасвирӣ ва таълими меҳнатро 

дар бар мегирад.  

Дар равиши дарси мазкур хонандагон ҳам расм мекашанд ва ҳам дар 

заминаи ҳамон ашѐ таълими меҳнатро иҷро менамоянд. Яъне ҳар як дарс 

тахминан ба ду қисм тақсим мешавад: қисми аввал-расмкашӣ ва қисмати 2 

меҳнат ѐ баръакс. Вале мазмуни дар аз тарзи ташкили он ба мавзӯъ вобаста 

аст. Агар ҳаҷми кор зиѐдтар бошад, муаллим метавонад як дарси пурраро 

ба санъати тасвирӣ ва ѐ ба таълими меҳнат бахшад.  

Яке аз вазифаҳои асосии омӯзиши фанни санъат ва меҳнат ин 

инкишоф додани образҳои бадеии хонандагон, ба меҳнат ва зебоиофарию 

зебоипарастӣ ва ба эҷодкорӣ ҳидоят намудани онҳо  мебошад. Фароҳам 

овардани шароити мувофиқ, муҳайѐ намудани таҷҳизот ва маводди кор, 

дуруст, мақсаднок ва мунтазаму бошуурона ба роҳ мондани омӯзиши 

фанни санъат ва меҳнат хонандагонро ба машғулиятҳои амалии синфҳои 

минбаъда тайѐр менамояд, ки аз тадбирҳои аввалини таълими технология 

дар доираи мактаби маълумоти умумӣ ба ҳисоб меравад. Инчунин, дар 

хонандагон одитарин малакаю маҳорати меҳнатӣ ва рассомӣ ташаккул 

ѐфта, ба корҳои амалӣ, ба ҳаѐт омода мешаванд. Вобаста ба малакаҳои 

меҳнативу рассомӣ фанни мазкур ба чор самти зерин тақсим карда 

шудааст:  

- Корҳои тасвирӣ;  
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- Кор бо қоғаз ва картон;  

- Кор бо маводди табиӣ ва пластилин;  

- Кор бо ришта ва матоъ. 

Методикаи таълими корҳои тасвирӣ.  

Тавассути расмкашӣ дар хонандагон хаѐли эҷодӣ ва тафаккури аѐнӣ-

образӣ инкишоф дода мешавад. Корҳои тасвириро шартан ба панҷ гуруӯҳ 

тақсим кардан мумкин аст:  

Тасвир аз рӯйи мушоҳида. Ҳангоми тасвир аз рӯйи мушоҳида бештар 

қобилиятҳои дуруст интихоб карда тавонистани ранг, бо мутаносиби 

дуруст ва монанд тасвир кардани ашѐ аҳамият дода шавад. Ҳангоми 

таълим додан аз рӯйи мушоҳида кӯшиш бояд кард, ки ҳар як қадами 

тасвирро дар тахтаи синф нишон дода, тарзи дуруст тасвир кардани он 

шарҳ дода шавад. Дар ин намуди дарс хонандагон бояд ҳарчӣ дуруст 

тасвир кардани он шарҳ дода шавад. Дар ин намуди дарс хонандагон бояд 

ҳарчи зиѐдтар ба кори омӯзгор монанд тасвир карданро омӯзанд. Барои 

ҳамин ҳар як қадами омӯзгор бояд аз сода ба мураккаб буда, равшан ва 

фаҳмо бошанд, инчунин, қобилиятҳои синну солии хонандагон ба назар 

гирифта шаванд.  

Тасвир аз рӯйи мазмуни матн. Ҳангоми тасвир аз рӯйи мазмуни матн 

хонандагон он чизеро, ки аз хондани матн фаҳмидаанд, тасвир намоянд. 

Дар ин намуди фаъолият омӯзгор ба хонандагон роҳнамоӣ намекунад. 

Яъне, ин намуди фаъолият бештар ба эҷодкории хонанда равона мешавад. 

Танҳо расм бояд ба мазмуни матн мувофиқат кунад ва хонанда расми 

тасвиркардаашро шарҳ дода тавонад. Матнҳоро аз китобҳои дарсӣ, бадеӣ ѐ 

афсонаҳо интихоб кардан мумкин аст.  

Нақл эҷод кардан аз рӯйи расм.  Ин намуди фаъолият ҳам аз эҷодкории 

хонанда вобаста мебошад. Омӯзгор метавонад, аз рӯйи расм нақл эҷод 

карда, ба хонандагон ҳамчун намуна фаҳмонад. Сипас метавонад 

хонандагонро ба гурӯҳҳо тақсим намуда, супориш диҳад, ки аз рӯйи 
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расмҳои гуногун нақл эҷод намоянд. Дар ин намуди фаъолият хонандагон 

дарк кардани мазмуни расмҳоро ѐд мегиранд.  

Тасвири озод аз образҳо (тасаввурот). Дар ин намуди фаъолият 

хонандагон пурра аз хаѐли худ расм тасвир менамоянд. Омӯзгор метавонад 

танҳо мавзӯъро пешниҳод намояд. Масалан, мавзӯи «Тоҷикистон дар 

ояндаҳои дур». Хонандагон хаѐлан Тоҷикистонро дар оянда тасаввур 

карда, расми онро тасвир менамоянд. Дар ин намуди фаъолият омӯзгор 

бояд бештар ба тасаввурот ва қобилияти эҷодии хонанда диққат диҳад, на 

ба малакаҳои рассомии ӯ. Яъне расм зебо ҳам набошад, бояд вай ягон ғояи 

нав дошта бошад. Инчунин, хонанда расми эҷодкардаашро шарҳ дода 

тавонад, ҳангоми арзѐбӣ аз тарафи омзгор ба назар гирифта шавад.      

Тасвир ҳамчун ороиш. Дар ин намуди фаъолият тамоми намуди 

тасвирҳо ва рангкуниҳо бо мақсади оро додан истифода бурда мешаванд. 

Масалан, нақшу нигорҳо, рангин кардани ягон чизи худсохт ва ғ. омӯзгор 

моҳияти оро доданро фаҳмонида, чӣ тарз оро додани баъзе ашѐ, масалан, 

чойнику пиѐларо нишон медиҳанд. Хонандагон мустақилона аз хаѐлоти 

худ нақшу нигорҳоро эҷод менамоянд.  

Натиҷаҳои омӯзиш: 

-Муайян ва тафсир  намудани салоҳиятҳои тасвир кардан; 

-Интихоб ва истифода бурдани методҳои мувофиқ барои ташаккули 

малака ва маҳорати тасвир кардан; 

-Ба нақша гирифтани дарсҳои фанни санъат ва меҳнат дар асоси 

стандартҳо, роҳнамои омӯзгор ва замима ба китобҳои дарсӣ. 

 Методикаи таълими кор бо қоғаз ва картон.  

 Аз лаҳзаҳои аввали таълими фанни санъат ва меҳнат моро лозим 

меояд, ки оид ба намудҳои гуногуни қоғаз мавқеъ, сифат ва аҳамияти он 

маълумот диҳем. Донистани хусусиятҳои қоғаз ба шахс имконият медиҳад, 

ки онҳо меҳнати дастии худро бо сифати баланд иҷро намоянд. Ба 

намудҳои қоғазу картон нигоҳ карда истода, ба хонандагон сифатҳои 
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асосии картонро фаҳмонидан зарур аст. Картон ҳам мисли қоғаз ғафс, 

тунук, ҳамвор, сахт, дурушт, дағал, қатшаванда, қатнашаванда, 

тезшикананда, ҷилодор ва ранга шуда метавонад. Донистани сифатҳои 

қоғазу картон таассуроти шахсро бой мегардонад.  

 Дар қоғаз, пул, китоб, дафтар, албом, чипта, расм, харита ва ғайра чоп 

мешавад. Қоғази зардеворӣ барои ороиши хонаҳо истифода бурда 

мешавад. Дар қоғаз аксчопкунӣ суратгир акс чоп мекунад. Қоғази чиндор 

барои сохтани гулҳои гуногун истифода бурда мешавад. Умуман қоғаз дар 

ҳамаи соҳаҳо васеъ истифода бурда мешавад ва дар дунѐ маводди дигаре 

мисли қоғаз нест, ки дар ҳамаи соҳаҳо муҳим бошад.  

 Сарфакорона истифода бурдани қоғазу картон ва риояи қоидаҳои 

бехатарӣ ҳангоми кор бо қоғаз ва картонро ба кӯдакон фаҳмонидан зарур 

мебошад. Ҳангоми фаъолияти бо картон бештар методҳои зерин истифода 

бурда мешаванд:  

 Сохтан бо роҳи буридан, ширеш кардан. Ин намуди фаъолият бо 

истифода аз қайчӣ ва ширеш ба роҳ монда мешавад. Масалан, сохтани 

қуттичаҳо, макетҳо, хоначаҳо, мошинҳо ва ғайра. Яъне дар сохтани ин 

намуди ашѐ, албатта қайчӣ ва ширеш истифода бурда мешаванд. Омӯзгор 

сохтани онро бояд қадам ба қадам нишон дода, тарзи дуруст иҷро 

намудани қадамҳоро аз тарафи хонандагон назорат кунад ва ба 

хонандагоне, ки дар иҷрои фаъолият душворӣ мекашанд, кумак кунад, ѐ ба 

назди хонандаи нисбатан фаъолтар шинонида, ба ӯ вобаста кунад. 

 Сохтан бо роҳи қаткунӣ (методи оригами). Дар ин намуди фаъолият 

қайчӣ ва ширеш тамоман истифода бурда намешаванд. Яъне, фаъолият 

танҳо бо методи қат кардани қоғаз иҷро карда мешавад. Ин намуди 

фаъолиятро ҳам омӯзгор бояд қадам ба қадам ба хонандагон нишон 

медиҳад. Инчунин омӯзгор тарзи аз рӯйи схемаҳо сохтанро ба хонандагон 

омӯзонад. Мазмуни хатчаҳо ва тирчаҳоро фаҳмонад. 
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 Гулмонӣ (аппликатсия) аз қоғаз. Ин намуди фаъолият бо роҳи буридан 

ва ширеш кардан истифода бурда мешавад. Фарқияти ин метод аз методи 

якум дар он аст, ки дар ин намуди фаъолият ашѐ сохта намешавад, балки 

тавассути он манзараҳои зебо ѐ гулҳо омода карда мешаванд. Яъне, аз як 

намуди қоғаз гул, барг ѐ ягон ашѐи дигар бурида шуда, ба қоғази дигар 

ширеш карда мешавад. 

  Масалан, омӯзгор якчанд намуди омода намудани гулҳоро қадам ба 

қадам ба хонандагон нишон дода, сипас ба онҳо супориш медиҳад, ки 

худашон ягон гулро эҷод намоянд. Супориш бояд ба қобилияти эҷодии 

хонандагон равона карда шавад. 

 Сохтан бо усулҳои омехта. Дар ин намуди фаъолият ҳама намуди 

амалиѐт бо қоғаз якбора истифода бурда мешаванд. Ин фаъолият бештар 

барои омода намудани табрикномаҳо, бозичаҳо ва ашѐи ороишӣ аз қоғазу 

картон истифода бурда мешавад. Дар ин ҷо ҳам методи буридану ширеш 

кардан ва ҳам методи қаткуниро якбора истифода бурдан мумкин аст. 

Омӯзгор намунаҳоро қадам ба қадам ба хонандагон нишон медиҳад. 

 Усули оҳардиҳӣ: Ин усул васл кардани қоғаз бо оҳар (хамира) ѐ ширеш 

мебошад. Бо ин усул зарфҳо, шакли меваю сабзавот, суроби ҳайвонот ва 

парандаҳоро низ сохтан мумкин аст. Ҳангоми омӯхтани ин метод қадам ба 

қадам тарзи васл намудани қоғазро ба хонандагон нишон диҳед. Ин 

намуди фаъолиятро хонандагон мустақилона ва дар гурӯҳҳои хурд иҷро 

карда метавонанд. 

Натиҷаҳои омӯзиш: 

-Интихоб ва истифода бурдани усулҳои гуногуни кор бо қоғаз бо 

мақсади ташаккули салоҳиятҳои хонандагон; 

-Ба нақша гирифтани дарсҳои фанни санъат ва меҳнат дар асоси 

стандартҳо, роҳнамои омӯзгор ва замима ба китобҳои дарсӣ. 

Методикаи таълими кор бо пластилин ва маводди табиӣ. Ба маснуоти 

табиӣ барги гул, чӯбчаҳои дарахтон, ҷалғӯза, пӯчоқи чормағз, писта, 
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зироатҳо, сангчаҳо ва ғайра дохил мешаванд. Ин намуди фаъолият барои 

инкишофи тафаккури эҷодӣ ва моторикаи хурд (ҳаракати панҷаҳо)-кӯдак 

мусоидат менамояд.  

Аз пластилин ва маводди табиӣ сохтани бозичаҳо ва ашѐ. Ин намуди 

фаъолиятро бо роҳҳои гуногун истифода бурдан мумкин аст. Мо 

метавонем танҳо аз маводди табиӣ ашѐ созем ѐ роҳи дигараш, истифода 

бурдани пластилин ва маводди табиӣ дар якҷоягӣ. Ин намуди фаъолият 

низ дар шакли қадам ба қадам омӯхтан сурат мегирад. Шумо метавонед, 

хонандагонро ба гурӯҳҳо тақсим намуда, ба ҳар гурӯҳ супоришҳои гуногун 

диҳед. Масалан, як гурӯҳ метавонад сабзавот, гурӯҳи дигар меваҳоро 

созанд. 

Апликатсия бо пластилин, ғалладона ва сангчаҳо. Ин усулро бештар 

дар болои картон истифода бурдан мумкин аст. Шумо метавонед, бо 

тамоми намуди зироатҳо, пластилин сангчаҳо ва ҳатто макарон манзараҳо 

ва расмҳои зеборо омода намоед. Дар ин намуди фаъолият омӯзгор баъзе 

намунаҳоро ба хонандагон нишон медиҳад. Сипас, онҳо худашон бо ин 

метод манзара ва расмҳои навро эҷод менамоянд. Ин методро бо мақсади 

оро додани ягон ашѐ ҳам истифода бурдан мумкин аст. Масалан, бо 

ғалладонаҳо ѐ сангчаҳо кӯза, табақ ва чойникро бо методи ширешкунӣ оро 

додан мумкин аст. 

 Натиҷаҳои омӯзиш: 

 -Интихоб ва истифода бурдани усулҳои гуногуни кор бо пластилин ва 

маводди табиӣ бо мақсади ташаккули салоҳиятҳои хонандагон;  

-Ба нақша гирифтани дарсҳои фанни санъат ва меҳнат дар асоси 

стандартҳо, роҳнамои омӯзгор ва замима ба китобҳои дарсӣ. 

Методикаи таълими кор бо ришта ва матоъ.  

Маълумот дар бораи матоъҳо. 

Усулҳои тайѐр намудани матоъ ба одамон ҳанӯз аз замонҳои хеле 

қадим маъмул аст. Кофтуковҳои бостоншиносон шаҳодат медиҳанд, ки 
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аҷдодони мо дар асрҳои ХV пеш аз мелод ба бофандагӣ, яъне тайѐр 

кардани матоъ машғул буданд.  

Техникаи корҳои ресандагию бофандагӣ солиѐни зиѐд дастӣ амалӣ 

гардида, танҳо дар асрҳои миѐна бо истифода аз технологияи нав рӯ ба 

тараққӣ ниҳод. Аз дуку чарха то дастгоҳҳо, аз дастгоҳҳо то техникаи одӣ, 

аз он то дастгоҳҳои механикию автоматии пуриқтидор такмил дода шуд.  

Маснуоти асосии корҳои бофандагӣ: пахта, мӯина, пилла, зағирпоя, 

канаб, бангдона, ҷут ва ғайра. Аз моддаҳои кимиѐвӣ низ матоъ тайѐр 

мешавад.  

Матоъ вобаста ба маснуоти кор ба навъҳои аслӣ ва сунъӣ ҷудо 

мешавад. Ба гурӯҳи матоъҳои аслӣ матоъҳое дохил мешавад, ки аз нахҳои 

табиӣ (яъне, аз пахта, пилла, мӯина, зағирпоя, каноб, бангдона) бофта 

шудаанд. Суф, чит, сатин, шоҳӣ, атлас барин матоъҳо аз нахҳои табиӣ 

бофта мешаванд.  

Матоъ мувофиқи тартиби зайл тайѐр мешавад: 

 а) маснуоти бофандагиро кишт, парвариш ва тоза мекунанд;  

б) калоба мекунанд;  

в) аз калоба ресмон мересанд; 

 г) аз ресмон матоъ мебофанд. 

 

Фарқият ва монандии қоғазу матоъ. Муаллим ба хонандагон оид ба 

якчанд фарқияту монандии қоғазу матоъ медиҳад: 

-қоғазу матоъ маводди тунуканд, ғафсии онҳо дар муқоиса бо бар ва дарозӣ 

беохир аст; қоғазу матоъ маводеанд, ки аз нахҳо иборантанд, танҳо дар 

қоғаз ин нахҳо омехтаанд дар матоъ нахҳо ба монанди тору пуд омаданд; 

-ҳангоми иҷрои корҳо бо қоғаз ва ҳам бо матоъ қайчӣ истифода бурда 

мешавад; 
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-қоғазу матоъ маводеанд, ки ба воситаи дӯхтан, ширеш кардан пайваст 

мешаванд. Агар лозим шавад, дар болои қоғаз ва матоъ расмҳои гуногун 

чоп мекунанд, ороиш медиҳанд ва рангубор мекунанд. 

Ҳангоми кор бо матоъ ба хонандагон қоидаҳои бехатарии истифодаи 

сӯзан, ришта ва қайчиро фаҳмонидан зарур аст.  

Пора кардан: буридани матоъ ҳам ба буридани қоғаз монанд аст. 

Ҳангоми омӯхтани буридани матоъ тарзи дуруст қапидани қайчӣ, чен 

кардан бо ҷадвалро ба хонандагон омӯзонед;  

Гулдӯзӣ: ҳангоми омӯхтани ин метод аввал бо қалам дар рӯйи матоъ 

тасвир намудани нақшу нигорҳоро нишон диҳед, баъди тарзи дуруст 

дӯхтани онро нишон диҳед;  

Истифода бурдани латтапораҳо ва либосҳои нодаркорӣ. Дар синфҳои 

ибтидоӣ омӯхтани тази эҷодкорона истифода бурдани латтапораҳо ва 

либосҳои нодаркорӣ натиҷаҳои хуб медиҳанд. Аз як тараф ин хароҷоти 

зиѐдатиро талаб намекунад, аз дигар тараф хонандагон бо шавқи зиѐд кор 

мекунанд. Масалан, аз ҷуроби нодаркорӣ ҳам бозича дӯхтан мумкин аст. 

Натиҷаҳои омӯзиш: 

-Интихоб ва истифода бурдани усулҳои гуногуни кор бо пластилин ва 

маводди табиӣ бо мақсади ташаккули салоҳиятҳои хонандагон;  

-Ба нақша гирифтани дарсҳои фанни санъат ва меҳнат дар асоси 

стандартҳо, роҳнамои омӯзгор ва замима ба китобҳои дарсӣ. 

V. АРЗЁБӢ 

Арзѐбӣ раванди бонизомест дар таълим, ки барои муайян, таҳлил ва 

гирдоварии маълумот ва  барои ноил гаштан ба  мақсадҳои таълими дар 

барномаи фаннӣ зикршуда пешбинӣ шудааст.  

Чунин хусусиятҳо арзѐбӣ ва ҳисоботдиҳиро самаранок мегардонанд:  

-бояд ба мақсади ташаккул ва ҷамъбаст истифода шавад; 
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-бояд доимӣ бошад (яъне мо набояд то охири мавзӯъ ѐ соли хониш интизор 

шавем, дар ин ҳолат барои тағйир ва такмил додани раванди таълим вақт 

намемонад); 

-бояд ба мақсади таълимии дарс, ки дар асоси натиҷаҳои таълими стандарт 

ва барномаи таълим таҳия шудаанд, алоқаи мушаххас дошта бошад;  

-мувофиқ бошад (яъне супориши санҷишӣ бояд дониш ва малакаи 

мушаххасро арзѐбӣ кунад. Масалан, мо барои санҷидани малакаи хондани 

хонанда аз ӯ хоҳиш намоем, ки матнро бо овози баланд хонад. Ин санҷиши 

мувофиқ нест, зеро он доир ба малакаи хондан ва муайян кардани ғояи 

асосии матн маълумоти кофӣ дода наметавонад.  Ин нукта хеле муҳим аст, 

зеро мақсади хондан муайян намудани ғояи асосии матн аст) ; 

-воқеӣ бошад (ин маънои онро дорад, ки мо тест ѐ санҷишро бо якчанд 

хонандаи дорои қобилияти якхела гузаронем, натиҷаи якхела ба даст 

меорем);  

-дубора санҷида шавад (яъне, натиҷаи онро каси дигар низ санҷида 

тавонад. Масалан, агар санҷиши шифоҳӣ гузаронем ва ба хонанда баҳо 

гузорем. Агар ҳамон хонандаро шахси дигар санҷад, он гоҳ шояд хонанда 

баҳои дигар гирад);  

-дар асоси меъѐрҳо ба роҳ монда шавад, ин метавонад дурустии онро 

таъмин созад;   

-методҳои гуногуни арзѐбӣ истифода шаванд (мо набояд танҳо ба санҷиши 

шифоҳӣ қонеъ шавем);  

-қобилияти аксари хонандагонро ба эътибор гирад (тестҳо тарзе таҳия 

шаванд, ки барои хонандаи сустхон ва аълохон маълумоти кофӣ пешниҳод 

намоянд); 

-принсипҳои баробариро риоя кунад (воситаҳои арзѐбӣ бояд хоҳиши 

гурӯҳи алоҳидаро инъикос накунад). 

Барои таъмини пай дар пай ва истифодаи самараноки вақт омӯзгор  бояд 

арзѐбии умумиро ба роҳ монад. Ин чунин маъно дорад: 



265 

 

-роҳбарони иттиҳодияҳои методии фаннӣ якҷоя бо омӯзгорон бонки 

воситаҳои арзѐбиро таҳия карда, аз он дар мавриди лозима истифода бурда 

метавонанд;  

-дурустӣ ва мувофиқатии воситаҳоро омӯзгорон метавонанд якҷоя санҷанд 

ва натиҷаҳои санҷишҳоро муқоиса намоянд;  

-натиҷаи санҷиши ҷамъбастиро роҳбарони иттиҳодияҳои методӣ ва 

муовини директор ҷамъ оварда, таҳлил мекунанд ва инкишофи тамоми 

мактабро нисбат ба натиҷаҳои таълими барномаи мазкур муқоиса 

менамоянд.  

Аслан роҳбарони иттиҳодияҳои методӣ бояд маълумотро доир ба ноил 

гаштани хонандагон ба натиҷаҳои таълим таҳлил карда, дар асоси 

таҳлилҳои мазкур муайян намоянд, ки кадом натиҷаҳои таълим ба даст 

оварда нашудаанд ва ба кадом муаллим ѐрии методӣ ва маводи иловагии 

таълим зарур аст.  

Комѐбиҳои дониш, малакаю маҳоратҳои талабагон оид ба фанни 

«Технология (таълими меҳнат)» тавассути тестҳо ва таҳлили фаъолияти 

мустақилонаи онҳо, сифати кори иҷрокарда арзѐби карда мешаванд. 

1. Тест (саволнома). Талабот ба гузарондани санҷиш: 

- саволҳои пурсишнома  Дар доираи маводи барномаи таълим бошад; 

- супоришҳо танҳо маводи омӯхтаи фанро фаро гиранд; 

- тарзи ифодаи саволҳо ба талабаҳо фаҳмо ва дастрас бошад; 

- пурсишнома мунтазам гузаронида шавад, то ки талабагон ба  

талаботи он одат кунанд. 

2. Фаъолияти кори мустақилонаи талабагон бояд ба талаботи зерин 

ҷавоб диҳанд: 

- маҳорати истифодаи воситаҳои меҳнат; 

- ба назар гирифтани  ороиш, рӯшноӣ, тобишу  шинами рангҳо; 

- муҳайѐ намудани асбобу маводи кор; 

- риояи қоидаи бехатарӣ; 
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- сарфаю сариштакорона истифода бурдани маводи зарурӣ; 

- муайян намудани ченаки маснуоти сохташаванда ва ашѐи 

тасвиршаванда, маснуоти пухташаванда ва дӯхташаванда; 

- коршоямии маснуоти сохташаванда, дӯхташаванда; 

- дуруст баҳо додан ба натиҷаи меҳнати худ ва дигарон. 

Барои муайян намудани дараҷаи ба даст овардаи салоҳияти хонанда аз 

фанни санъат ва меҳнат дар давоми сол (дар аввали сол, рейтингҳои 2,3,4; 

нимсолаи 1; нимсолаи 2; ҷамъбасти сол) санҷишҳо  гузаронида мешаванд. 

Санҷишҳоро дар шаклҳои гуногун гузаронидан мумкин аст:  шифоҳӣ, 

тестҳо, хаттӣ ва амалӣ (эҷод, ѐ иҷро намудани ягон амал) ва ғ. Воситаҳои 

арзѐбӣ бояд мақсадҳои таълимии банақшагирифташударо инъикос кунанд. 

Дар арзѐбӣ намудани салоҳияти хонанда “Портфолио”- и ӯ нақши хеле 

калонро дорад. Дар потфолиои хонанда натиҷаҳои кори дастии ӯ нигоҳ 

дошта мешавад, ки ҳангоми арзѐбии ташаккулдиҳанда ва ҷамъбастӣ лозим 

мешаванд. 

Арзѐбии ҷамъбастӣ 

Вобаста ба хусусиятҳои хоси фанни санъат ва меҳнат, ки се тарзи 

асосии кор (иҷрои амал, эҷод, арзѐбӣ)-ро дар бар мегирад, намудҳои 

назорат ҳам аз рӯи ҳамин се самт ба роҳ монда мешавад.  

Иҷрои амал: вобаста ба синф (синну сол) донистан ва истифода бурда 

тавонистани воситаҳои санъати тасвирӣ ва меҳнат (қалам, мӯқалам, ранг, 

об, қайчӣ, сӯзан, матоъ ва ғ.) 

Эҷод: вобаста ба синф (синну сол) эҷод карда тавонистани ғояи нав ва 

шарҳ дода тавонистани он . 

Арзѐбӣ: вобаста ба синф (синну сол) шарҳ дода тавонистани 

муносибати худ нисбат ба намудҳои санъат, арзѐбӣ карда тавонистани 

намунаҳои санъат, кори худ ва дигарон. 

Намунаҳои арзѐбӣ 
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Вобаста ба синф (синну сол) донистан ва 

истифода бурда тавонистани воситаҳои санъати 

тасвирӣ ва меҳнат (қалам, мӯқалам, ранг, об, 

қайчӣ, сӯзан, матоъ ва ғ.) 

Ин самт бештар ба дуруст истифода бурда тавонистани 

воситаҳои санъат ва меҳнат инчунин, донистан дар бораи вазифаи 

онҳо равона шудааст. 

 

Барои арзѐбӣ намудани ин самт  чунин усулҳоро истифода бурдан мумкин 

аст: 

Усули “Супориш”. Хонанда супоришҳои гуногунро мустақилона иҷро 

менамояд.  

Масалан: 

1. Расми кӯзаро бо қалами одӣ тасвир намоед. 

2.  Аз қоғаз бо усули қаткунӣ (оригами) қуттича созед. 

3. Бо ранги обӣ ва мӯқалам баргҳои дарахтонро ранг кунед в.ғ.. 

Усули “Тест”: Хонанда ба саволҳо ҷавоби хаттӣ медиҳад.  

Масалан: 

1.Дар санъати тасвирӣ кадом гурӯҳи рангҳо асосӣ ҳисобида мешаванд? 

а) сурх, сафед, сиѐҳ; 

б) кабуд, сурх, зард; 

в) сабз, зард, хокистарранг. 

2.Воситаҳоеро, ки бо он рассом кор мекунад, интихоб намоед: 

а) арра, табар, бел 

б) қалам, ранги обӣ, мӯқалам. 

3.Агар рангҳои зеринро бо ҳам омехта кунем, кадом рангҳо ҳосил мешаванд? 

(Ҷавобашро нависед): 

Сурх+кабуд= 

Кабуд+зард= 
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Сурх+зард= 

Усули “Шифоҳӣ”. Хонанда ба саволҳои муаллим шифоҳӣ ҷавоб 

медиҳад. 

Масалан, муаллим ашѐҳоро нишон дода, аз хонанда ном ва вазифаи 

онҳоро мепурсад.  

Вобаста ба синф (синну сол) эҷод 

карда тавонистани ғояҳои нав ва шарҳ 

дода тавонистани он. 

 

Ин самт бештар ба эҷод карда тавонистани ғояҳои нав инчунин, 

шарҳ дода тавонистани он равона шудааст, на ба дуруст истифода бурда 

тавонистани воситаҳои санъат ва меҳнат. Дар ин ҷо муҳим эҷод ва кашф 

карда тавонистани баъзе ғояҳои нав мебошад. 

 

Барои арзѐбӣ намудани ин самт  чунин усулҳоро истифода бурдан 

мумкин аст: 

Усули “Арзѐбӣ намудани кори худ”  Хоннада ба натиҷаи кори худ 

баҳо медиҳад, норасоӣ ва бартариҳои кори худро муайян намуда, шарҳ 

медиҳад. Масалан, хонанда ягон расм тасвир менамояд ѐ шакли ягон ашѐро 

месозад. Муаллим супориш медиҳад, ки хонанда ба кори худ баҳо диҳад ва 

онро шарҳ диҳад, сабабашро фаҳмонад, норасоӣ ва бартариҳои кори худро 

муайян намояд. 

Усули “Арзѐбӣ намудани кори дигарон”  Хоннада ба натиҷаи кори 

дигарон, намунаҳои санъати тасвирӣ, меҳнат баҳо медиҳад, муносибати 

худро нисбат ба онҳо  шарҳ медиҳад. 

Масалан, хонанда кори ҳамсинфаш ѐ ягон намунаи санъати 

тасвириро мушоҳида намуда, онро таҳлил менамояд ва норасоиву 

бартариҳояшро меѐбад. Муносибати худро нисбат ба он шарҳ медиҳад, 

яъне мегӯяд, ки вай писанд омад, ѐ не ва сабабаш дар чист. 
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Талабот ба гузарондани санҷиш: 

-санҷиш бо мақсади ташаккул додани маҳорату малакаи хонанда 

гузаронида шавад, на барои маҳдуд намудани ӯ  

-саволҳои тест дар доираи муайян намудани рушди салоҳиятҳо ва 

нишондиҳандаҳо бошад; 

-супоришҳо танҳо маводи омӯхтаи фанро дар бар гиранд; 

-тарзи ифодаи саволҳо ба талабаҳо фаҳмо ва дастрас бошанд. 

 

Ин фан бештар бо мақсади ташаккул додани ҳисси зебоипарастӣ  ва 

бедор кардани шавқи эҷодкорӣ равона карда шудааст ва дар арзѐбӣ 

намудан ҳам, ин мақсадҳо бояд чун замина барои таҳия намудани саволу 

супоришҳо қабул карда шаванд.  
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Нақшаи тақвимӣ 

Фанни санъат ва меҳнат барои синфи 4-ум 

(ҳафтае 2 соат. Ҳамагӣ 68 соат) 

Номгӯи мавзуъҳо миқдо-
ри 
соат 

Сентябр Октябр Ноябр Декабр  Феврал Март Апрел Май Июн 

Нимсолаи якум 
Рейтинги 1 

                                   

 1                                    

 1                                    

 2                                    

 2                                    

 2                                    

 2                                    

 2                                    

 1                                    

 1                                    

 1                                    

 1                                    
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 1                                    

 1                                    

Ҳамагӣ 18                                    

Нимсолаи 1 
Рейтинги 2 

                                    

 2                                    

 2                                    

 
2 

                                   

 1                                    

 
1 

                                   

 
1 

                                   

 
1 

                                   

 
2 

                                   

 
2 

                                   

 1                                    

 
1 

                                   

 
Нимсолаи 2 

16 
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Рейтинги 3 

 
2 

                                   

 
2 

                                   

 2                                    
 1                                    
 1                                    

 2                                    
 2                                    
 
 

2 
                                   

 2                                    
 2                                    

Ҳамагӣ 18                                    

Нимсолаи 2 
 Рейтинги 4 

 
                                   

 2                                    
 2                                    
 2                                    
 2                                    
 2                                    
 
 

2 
                                   

 2                                    
 
 

2 
                                   

Ҳамагӣ 16                                    

Ҷамъи умумӣ 68                                    

Ҳафтаҳо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 



 

 

РАҲНАМО БАРОИ ОМӮЗГОР АЗ ФАННИ САНЪАТ ВА МЕҲНАТ 

БАРОИ СИНФИ 4-УМ 

Дарси 1 

Мавзӯъ: Мавод ва асбобҳои корӣ 

Барнома. Дар ин дарс хонандагон бо таҷҳизоти зарурии фан, қоғаз, 

картон, матоъ, ресмон, баргу шохча, меваи дарахтон, пӯчоқи тухм, пари 

парандагон, рангҳои гуашу равғанӣ, сангчаҳои гуногунҳаҷм ва қоидаҳои 

тозагиву бехатарӣ ва инчунин бо истифодаи дурусти ҷевон шинос 

мешаванд. Агар дар атрофи миз ду ва ѐ зиѐда хонандагон нишаста бошанд, 

маводи асбобҳои корӣ дар байн гузаштанро донад. Эҳтиѐт ва қадр кардани 

кори худро ѐд мегиранд. 

Салоҳиятҳо: 

 Миқдори зиѐди воситаҳои санъати тасвириро истифода бурда 

метавонад; 

 Дар доираи мавзӯъҳои васеъ ғояи навро эҷод карда метавонад; 

 Намунаҳои тахайюлии санъати тасвириро бо роҳҳои гуногун арзѐбӣ 

намуда, онро шарҳ дода метавонад.  

Мақсади дарс: 

- таҷҳизоти зарурӣ (қоғаз, картон, матоъ, ресмон, баргу шохча, меваи 

дарахтон, пӯчоқи тухм, пари парандагон, рангҳои гуашу равғанӣ, 

сангчаҳои гуногунҳаҷм ва ғ.)-ро шинохта, номи онҳоро гуфта тавонад; 

- зарурати истифодаи «Ҷевон»-ро фаҳмонда тавонад; 

- қоидаҳои ҷобаҷогузории маводу асбобҳои  кориро донад; 

-маводу асбобҳои кориро дуруст истифода бурда тавонад. 

Таҷҳизоти зарурӣ: қоғаз, картон, матоъ, ресмон, баргу шохча, меваи 

дарахтон, пӯчоқи тухм, пари парандагон, рангҳои гуашу равғанӣ, 

сангчаҳои гуногунҳаҷм 

Равиши дарс. 

1. Суҳбат дар бораи мавод ва асбобҳои корӣ. Бо хонандагон дар бораи 

мавод ва асбобҳои корӣ, дар бораи сайру гашт ва ҷамъоварии баргу шохча 



 

 

ва меваи баъзе дарахту буттаҳо, пари парандагон, сангчаҳои гуногунҳаҷм 

ва ғ.  суҳбат намоед. Бо онҳо саволу ҷавоб кунед: 

“Бачаҳо шумо медонед, ки ин фанни мо чӣ ном дорад? Шумо аз тамошои 

манзараи зебо ҳаловат мебаред? Ҳангоми сайру гашт баргу шохча ва меваи 

баъзе дарахту буттаҳо, пари парандагон, сангчаҳои гуногунҳаҷм ва 

монанди инҳоро ҷамъоварӣ менамоед?”  

Мавод ва асбобҳои кории лозимиро (қайчӣ, корди махсус, дарафш, сӯзан, 

қалам, мӯқалам, хаткашак, хатпоккунак, тахтаи махсуси кориро нишон 

дода, номашро пурсед. Агар онҳо мавод ва асбобҳои кории лозимиро 

нашиносанд, ѐ номашро гуфта натавонанд, худатон онро нишон дода, 

фаҳмонед. 

2. Портфолио. Ба хонандагон фаҳмонед, ки маҳсули кори дастиашонро дар 

як ҷо нигоҳ доранд. Бо мафҳуми “Портфолио” ва зарурати он шинос 

намоед. 

“Бачаҳо мо ҳар дарс бо фаъолиятҳои гуногун машғул мешавем: Тасвир 

мекунем, месозем, мебурем ва ғ. 

Мо бояд ҳамаи корҳои худамонро нигоҳ дорем. Шумо метавонед, дар 

як ҷузвдони алоҳида ҳамаи корҳои дастии худатонро нигоҳ доред, ки он 

“Портфолио” ном дорад. Агар мо чизҳоямонро дар портфолио нигоҳ 

дорем, онҳо гум намешаванд, ифлос намешаванд ва ҳар лаҳзае, ки даркор 

шаванд, мо аз як ҷо онҳоро ѐфта метавонем”. 

3. Бо қоидаҳои умумии тозагӣ ва бехатарии фан шинос намоед: 

1) пеш аз оғози дарси санъат ва меҳнат ҳамаи маводҳои хониш (ба ғайр аз 

таҷҳизоти зарурӣ) ва дигар чизҳои зиѐдатиро аз миз гиред; 

2) пеш аз фаъолият остинҳоятонро бар занед, ба тозагӣ риоя кунед (агар 

дастонатон ифлос шаванд, ба либосҳоятон намолед, мизу курсиро ҳам, 

тоза нигоҳ доред, ба замин ягон чиз напартоед), таҷҳизоти кориатонро 

беҳуда сарф накунед, дафтари расм ва дигар мавоҳоятонро надаронед ва 

тоза нигоҳ доред; 



 

 

3) ҳангоми машғулият маводи корӣ дар тарафи дасти чап, асбобҳо дар 

тарафи дасти рост гузоред; 

4) маводу асбобҳои кориро дуруст истифода баред; 

5) ҳангоми кор бо асбобҳои бурранда ва нӯгашон тез эҳтиѐткор бошед, 

маводҳоро ба даҳонатон нагиред, асбобҳоро ба чашми худ ва дигарон 

наздик накунед; 

6) баъди анҷоми фаъолият мизи кориатонро тоза кунед (таҷҳизотро ҷобаҷо 

гузоред, бо латаи нам мизатонро пок кунед, агар ба замин чизе афтида 

бошад, онро гирифта, ба сатили партовҳо партоед) таҷҳизотро ҷо ба ҷо 

гузоред; 

7) баъди анҷоми кор дастонатонро бо собун шуста бо сачоқ хушк кунед; 

8) меҳнати худ ва дигаронро қадр кунед (корҳои тайѐркардаатонро 

напартоед, онро нигоҳ доред). 

 

 

 

Арзѐбӣ. Хонанда: 

Фаъолиятҳо метавонад 
  қисман 

метавонад 
наметавонад 

Маводҳои кории лозимиро: қоғаз,    



 

 

картон, матоъ, ресмон, баргу 

шохча, меваи дарахтон, пӯчоқи 

тухм, пари парандагон, рангҳои 

гуашу равғанӣ, сангчаҳои 

гуногунҳаҷм ҷамъ карда 

метавонад? 

Асбобҳои корӣ: қайчӣ, корди 

махсус, дарафш, сӯзан, қалам, 

мӯқалам, хаткашак, хатпоккунак, 

тахтаи махсуси кориро шинохта, 

номи онҳоро гуфта метавонад? 

   

Зарурати истифодаи 

«Портфолио»-ро фаҳмонда 

метавонад? 

   

Қоидаҳои тозагӣ ва бехатарии 

фанро фаҳмонда 

метавонад? 

   

      

Вазифаи хонагӣ: Ҷои кории худро дар хонаатон таҳлил намоед ва 

камбудиҳояшро ислоҳ намоед. 

Дарси 2 

Мавзӯъ: Саѐҳат ба табиат-1 соат 

Барнома. Дар саѐҳат тахайюлоти хонандагон ғанӣ гардонида мешавад. 

Эҳтиром нисбат ба муҳити атроф ташаккул меѐбад. Тарбияи экологӣ дар 

хонандагон инкишоф меѐбад. 

Салоҳиятҳо: 

 Миқдори зиѐди воситаҳои санъати тасвириро истифода бурда 

метавонад; 

 Дар доираи мавзӯъҳои васеъ ғояи навро эҷод карда метавонад; 



 

 

 Намунаҳои тахайюлии санъати тасвириро бо роҳҳои гуногун арзѐбӣ 

намуда, онро шарҳ дода метавонад.  

Мақсади дарс: 

-ғанӣ гардонидани тахайюлоти хонандагон; 

-дида тавонистани рангҳои муҳити гирду атроф; 

-эҳтиром нисбат ба табиат. 

Равиши дарс. 

1. Суҳбат дар бораи саѐҳат ба табиат. Бо хонандагон дар бораи намудҳои 

саѐҳат  суҳбат намоед. Шиносоӣ бо саѐҳат дар табиатро фаҳмонида ва 

моҳияти он фаҳмонида шавад. Бо онҳо саволу ҷавоб кунед: “Бачаҳо шумо 

медонед, ки саѐҳатҳо гуногун мешаванд? Шумо аз тамошои манзараи зебо 

ҳаловат мебаред? Ҳангоми сайру гашт баргу шохча ва меваи баъзе дарахту 

буттаҳо, пари парандагон, сангчаҳои гуногунҳаҷм ва монанди инҳоро 

ҷамъоварӣ менамоед?”  

2. Қадамҳо: 

1) Пеш аз сафар баромадан макону нақшаи саѐҳат ва мақсади худро муайян 

кунед; 

2) Ҳангоми ба саѐҳат баромадан ба рафиқони худ эҳтиѐткор бошед, то 

нохушие рӯй надиҳад; 

3) Ба нақли муаллим, мутасаддиѐни саѐҳат бодиққат гӯш диҳед; 

4) Ба тартиби кори мутахассисон, истифодаи асбобҳои корӣ (мошинҳо, 

косбайнҳо, техникаи дигар) эътибор диҳед; 

5) Агар имконият бошад, барои корҳои амалӣ маводи зарурӣ ҷамъ намоед. 

    3.Кори мустақилона: макону мақсади саѐҳат, чизҳои дидаю 

шунидаатонро дар ҷадвали зерин дарҷ намоед: 

Макони саѐҳат Мақсади саѐҳат Таассурот 

   

 

Арзѐбӣ. Хонанда:  



 

 

Фаъолият метавонад 
қисман 

метавонад 
наметавонад 

Ба қоидаҳои тозагӣ ва бехатарӣ 

риоя карда метавонад? 

   

Маводҳои зарурӣ: ҷалғӯза, чӯбчаҳо, 

гил ѐ пластилин, пари парандаро 

интихоб ва 

ҷамъ карда метавонад? 

   

Дар бораи намудҳои саѐҳат 

маълумот дода метавонад? 

   

Аз олами атроф барои эҷодиѐти худ 

маҳсулотҳоро дуруст интихоб карда 

метавонад? 

   

 

Вазифаи хонагӣ: Оид ба саѐҳат ва таасуроти худ иншои кӯтоҳ нависед. 

Дарсҳои 3-4 

Мавзӯъ: Сохтани шакли паррандаҳо ва кашидани расми он 

Барнома. Сӯҳбат оид ба парандаҳо. Методикаи сохтани парандаҳо аз 

маводҳои гуногун. Кори мустақилона. 

Салоҳиятҳо: 

 Миқдори зиѐди воситаҳои санъати тасвириро истифода бурда 

метавонад; 

 Дар доираи мавзӯъҳои васеъ ғояи навро эҷод карда метавонад; 

 Намунаҳои тахайюлии санъати тасвириро бо роҳҳои гуногун арзѐбӣ 

намуда, онро шарҳ дода метавонад.  

Мақсади дарс:  

-ба қоидаҳои тозагӣ ва бехатарӣ риоя карда тавонад; 

- дар бораи сохтани шакли гуногуни парандаҳо маълумот дода тавонад; 

- бо пластилин парандаҳои  шаклан сода эҷод карда тавонад; 

- кори худ ва ҳамсинфонашро қадр карда тавонад. 



 

 

Таҷҳизотҳо: картон, қоғази ранга, ҷалғӯза, чӯбчаҳо, гил ѐ пластилин, пари 

паранда 

Равиши дарс: 

1.Сӯҳбат оид ба сохтани шакли парандаҳо ва кашидани расми он. Бо 

хонандагон дар бораи сохтан ва кашидани шакли парандаҳо сӯҳбат ва 

саволу ҷавоб намоед. 

“Бачаҳо Шумо кадом парандаҳоро медонед? Аз кадом маводҳо шакли 

парандаро сохтан мумкин аст? Оѐ раванди кашидани расми парандаҳоро 

медонед?”... 

 Бо хонандагон ҷавобҳои онҳоро муҳокима кунед ва дар охир худатон дар 

бораи сохтан ва кашидани шакли парандаҳо маълумот диҳед. 

2.Методикаи сохтан ва кашидани шакли парандаҳо. Қадам ба қадам сохтан 

ва кашидани шакли парандаҳоро аз маводҳои гуногун нишон диҳед. 

Қадамҳо: 

1.Маводҳои зарурӣ: ҷалғӯза, чӯбчаҳо, гил ѐ пластилин, пари парандаро 

интихоб менамоем; 

2.Маводҳои заруриро ҷамъоварӣ намуда, шакли парандаро месозем; 

3.Шакли парандаро бо қалами одӣ кашида, бо рангҳои зарурӣ ранг 

мекунем; 

4.Ба шакли парандаи интихоб кардаамон монанд мекунем; 

5.Баъди ҷамъоварии маводҳои зарурӣ шакли парандаро месозем. 

 



 

 

3.Кори мустақилона: мувофиқи хоҳиши хонанда сохтан ва кашидани 

ягон намуди паранда (мурғ, хурӯз, чӯҷа...) 

Арзѐбӣ. Хонанда:  

Фаъолият метавонад 
қисман 

метавонад 
наметавонад 

Ба қоидаҳои тозагӣ ва бехатарӣ 

риоя карда метавонад? 

   

Маводҳои зарурӣ: ҷалғӯза, чӯбчаҳо, 

гил ѐ пластилин, пари парандаро 

интихоб ва 

ҷамъ карда метавонад? 

   

Дар бораи сохтан ва кашидани 

парандагон маълумот дода 

метавонад? 

   

Бо пластилин ва дигар маводҳо 

парандаҳои шаклан сода эҷод карда 

метавонад? 

   

 

    Вазифаи хонагӣ. Ба расм нигоҳ карда, намунаи дигари парандаро аз руи 

хоҳиши худ тасвир намоед ва аз маводҳои лозимӣ созед. 

Дарси 5 

Мавзӯъ: Корҳои хоҷагӣ 

Барнома: Сӯҳбат дар бораи корҳои хоҷагӣ. Шиносоӣ бо корҳои 

ҳосилғундорӣ ва вақти расидани сабзавот. Дар ин дарс қобилияти 

ҷамъоварии сабзавотҳои расидаро омӯхта мешавад. Мувофиқи синнусол 

меъѐри бардоштани қуттиҳоро бояд донад. Ҳарорати мӯътадили  

оғилхонаро донад.  

Салоҳиятҳо: 

 Миқдори зиѐди воситаҳои санъати тасвириро истифода бурда 

метавонанд; 



 

 

 Дар доираи мавзӯъҳои васеъ ғояи навро эҷод карда метавонанд; 

 Намунаҳои тахайюлии санъати тасвириро бо роҳҳои гуногун арзѐбӣ 

намуда, онро шарҳ дода метавонанд. 

Мақсади дарс: 

-ба қоидаҳои бехатарӣ ҳангоми ҷамъоварии сабзавотро медонед; 

-дар маҳалли худ мавсими ҷамъоварии зироатҳоро медонад; 

-кашонидани қуттиҳои сабзавотро медонад; 

-ҳарорати мӯътадили оғилхонаро медонад; 

-аз ҳар сари гови ҷӯшоӣ ҳисоби миѐна чанд литр ширро ҷӯшиданро 

медонад; 

        Равиши дарс: 

1.Сӯҳбат оид ба мавзӯъ: Бо хонандагон дар бораи қоидаҳои бехатарӣ, 

корҳои хоҷагӣ, ҷамъоварии сабзавот (помидор, бодиринг, шалғамча, 

шалғам...), тарзи дурусти чида ба қуттӣ гузоштан, меъѐри вазни қуттиҳо, 

нигоҳубини чорво, шароитҳои оғилхонаҳои маҳал, ҳарорати мӯътадили 

оғилхона  (говхонаҳо 60-80 , шӯъбаи зоиш 100- 120, гӯсолахона 70 - 120, 

тобистон 200 -220 ), меъѐри ему хошок ва об, сохти оғилхонаҳои 

ҳозиразамон ва муқаррарӣ, меъѐри ширдиҳии гов, навъҳои хӯрок ва вақти 

истифодаи онҳо суҳбат оростан. 

Бозии “Анаграмма” 

Дар мавзуи мазкур бозии “Анаграмма”-ро истифода бурдан мумкин аст. 

(анаграмма-таҳфифи (ивази ҷои ҳарфҳои калима, ки дар натиҷа калимаи 

нав ба вуҷуд меояд. 

Намуна: “Вот сабаз” (сабзавот), “Ринг дибо”  (бодиринг), “Дор мипо” 

(помидор), Ёз ип (пиѐз),  Вог (гов), “Ӯголасанох” (гӯсолахона). 

 2.Кори амалӣ.  Бо говдӯшон сӯҳбат намуда, тартиб додани ҷадвали дар 

1 рӯз чанд литр шир дӯшидан аз ҳар як сари гов. 

 

Ному насаби говдӯш Миқдори гови моҳ Аз ҳар як сар гов 



 

 

дӯшоӣ 

    

    

 

Баҳисобгирии меъѐр ва вақти истифодаи навъҳои хӯрок 

Хелҳои хӯрок Миқдор Вақти хӯронидан 

1.Хасбеда   

2.Коҳ   

3.Коҳи намакин   

4.Алафи сабз   

5.Дон   

6.Орд ва сабӯс   

7.Кунҷора   

 

Арзѐбӣ. Хонанда 

Фаъолият метавонад 
қисман 

метавонад 
наметавонад 

Ба қоидаҳои тозагӣ ва бехатарӣ 

риоя карда метавонад? 

   

Дар бораи қоидаҳои бехатарӣ, 

корҳои хоҷагӣ, ҷамъоварии 

сабзавот маълумот дода метавонад? 

   

Ҳарорати мӯътадили оғилхонаро 

муайян карда метавонад? 

   

Вазифаи хонагӣ: меъѐр ва вақти истифодаи навъҳои хӯроки ҳайвонҳои 

хонагии худ таҳлил намуда, ба ҳисоб гиред. 

Дарсҳои 6-7 

Мавзӯъ: Сохтани мизу курсӣ бо ороиши нақшу нигори миллӣ 

Барнома: Сӯҳбат дар бораи сохтани мизу курсӣ бо ороиши нақшу 

нигори миллӣ. Шиносоӣ бо тарзи дурусти сохтан ва ороиш додани мизу 



 

 

курсӣ. Дар ин дарс қобилияти эҷодӣ инкишоф меѐбад, тарбияи 

зебоипарастӣ  ташаккул меѐбад. Ҳангоми иҷрои кор ба қоидаҳои 

бехатарии кор риоя менамояд. 

Салоҳиятҳо: 

 Миқдори зиѐди воситаҳои санъати тасвириро истифода бурда 

метавонанд; 

 Дар доираи мавзӯъҳои васеъ ғояи навро эҷод карда метавонанд; 

 Намунаҳои тахайюлии санъати тасвириро бо роҳҳои гуногун арзѐбӣ 

намуда, онро шарҳ дода метавонанд. 

 Мақсади дарс: 

-намунаҳои эҷодиѐти тахаюлиро таҳлил, тафсир ва муқоиса намуда, хулоса 

мебарорад; 

-бо маводҳои гуногун  сохтани мизу курсии шаклан сода эҷод карда 

тавонад; 

-намудҳои гуногуни ороиш додани нақшу нигори миллиро донад; 

- кори худ ва ҳамсинфонашро қадр карда тавонад. 

Таҷҳизоти зарурӣ: қоғаз, картон, мӯқалам, қалами одӣ, ҷадвали 

металлӣ, рангҳо, қайчӣ 

        Равиши дарс: 

1.Сӯҳбат оид ба мавзӯъ: Бо хонандагон дар бораи намудҳои гуногуни 

сохтан ва ороиш додан бо нақшу нигори миллӣ сӯҳбат намоед. Ба 

хонандагон оид ба қоидаҳои техникаи бехатарӣ сӯҳбат намуда, моҳияти 

онҳоро фаҳмонед. 

2.Кори амалӣ.  Сохтан ва ороиш додани мизу курсӣ бо нақшу нигори миллӣ. 

1.Мизу курсии дар расм бударо аз назар гузаронед; 

2.Барои сохтани миз қоғази нисбатан ғафсеро интихоб намуда, аз он 

мувофиқи андозаи зерин квадрат ҳосил намоед; 

3.Квадрати ҳосилшударо мувофиқи расми 3 қат кунед; 

4.Аз нақшаҳои минбаъда истифода бурда, миз созед (расмҳои 4,5,6); 



 

 

5.Рӯйи мизро аз рӯи хоҳиши худатон бо нақшу нигори миллӣ оро диҳед 

(расми 7); 

6.Курсиро низ аз рӯи нақшаи барои миз истифодабурдаатон сохтан мумкин 

аст (расмҳои 8,9,10,11,12); 

7.Порчаи қоғази интихобкардаатонро ба шакли квадрат дароварда (расми 

9), пас онро ба қисмҳо қат намоед. Барои осон шудани иҷрои супориш ба 

қисмҳо рақам гузоред. 

 

Расми 1 

 

                              

                                    Расми 2                               Расми 3 

 

                         Расми 4                    Расми 5                  Расми 6 

 

 



 

 

 

Расми 7 

                                                

               Расми 8       Расми 9      Расми 10    Расми 11       Расми 12 

 

Арзѐбӣ. Хонанда 

Фаъолият метавонад 
қисман 

метавонад 
наметавонад 

Ба қоидаҳои тозагӣ ва бехатарӣ 

риоя карда метавонад? 

   

Дар бораи қоидаҳои бехатарӣ, 

сохтан ва ороиш додан бо 

нақшу нигори миллӣ мизу 

курсӣ маълумот дода 

метавонад? 

   

Бо маводҳои гуногун  сохтани 

мизу курсии шаклан сода эҷод 

карда метавонад? 

   

Вазифаи хонагӣ: Мизу курсии дар хона бударо таҳлил намуда, аз руи 

тахайюлоти худ бо нақшу нигори миллӣ ороиш диҳед. 

Дарси 8 

Мавзӯъ: Корҳои ороишӣ. Ангораи сӯзанӣ 

Барнома: Сӯҳбат оид ба корҳои ороишӣ. Шиносоӣ бо тарзҳои 

гуногуни корҳои ороишӣ. Додани маълумоти пурра оид ба ҳунарҳои халқӣ 



 

 

ва моҳияти эҳѐи ҳунарҳои миллӣ. Дар ин дарс қобилияти эҷодӣ инкишоф 

меѐбад, тарбияи зебоипарастӣ  ташаккул меѐбад. Ҳангоми иҷрои кор ба 

қоидаҳои бехатарии кор риоя менамояд. 

Салоҳиятҳо: 

 Миқдори зиѐди воситаҳои санъати тасвириро истифода бурда 

метавонанд; 

 Дар доираи мавзӯъҳои васеъ ғояи навро эҷод карда метавонанд; 

 Намунаҳои тахайюлии санъати тасвириро бо роҳҳои гуногун арзѐбӣ 

намуда, онро шарҳ дода метавонанд. 

 Мақсади дарс: 

-тарбия намудани ҳисси зебоипарастӣ дар хонандагон; 

- бо маводҳои зарурӣ (қоғаз, қалами одӣ, ҷадвали металлӣ, рангҳои 

гуногун, мӯқалам) кор карда тавонад; 

-бо ҳунарҳои устодони маҳал шинос шуда, маълумот мегирад; 

-оид ба корҳои ороишӣ маълумот пайдо менамояд. 

 Таҷҳизоти зарурӣ: қоғаз, қалами одӣ, ҷадвали металлӣ, рангҳои 

гуногун, мӯқалам  

        Равиши дарс: 

1.Сӯҳбат оид ба мавзӯъ: Бо хонандагон дар бораи намудҳои гуногуни 

корҳои ороишӣ сӯҳбат намоед. Ба хонандагон оид ба қоидаҳои бехатарӣ 

ҳангоми раванди иҷрои кор сӯҳбат намуда, моҳияти онҳоро фаҳмонед. 

2.Бозии “Ҷобаҷо гузор!” 

          Бозии «Калимаҳоро ҷобаҷо гузор!» барои ташаккул додани хотира ва 

фикрронии хонандагон аҳамият дорад. Тафаккури мантиқии хонандагон 

инкишоф меѐбад.  

 Сӯзанӣ барои ороиши манзилгоҳ истифода онро яке махсуси 

гулдӯзии тоҷикӣ аз намудҳои буда, мебаранд. 

(Сӯзанӣ яке аз намудҳои махсуси гулдӯзии тоҷикӣ буда, онро барои 

ороиши манзилгоҳ истифода мебаранд.) 



 

 

Нақшу бо гулу барг нигорҳои сӯзанӣ парандагон гуногуншакл карда 

мешавад: ва тасвир. 

(Нақшу нигорҳои сӯзанӣ гуногуншакл: бо гулу барг ва парандагон 

тасвир карда мешавад.) 

3.Кори амалӣ.  Корҳои ороишӣ. Ангораи сӯзанӣ 

1.Хоҳед, ки чунин сӯзаниҳоро эҷодкорона оро диҳед, бо ҳунарҳои устодони 

маҳаллатон шинос шавед; 

2.Барои зебо омода сохтани нақшу нигори сӯзанӣ кӯшиш намоед. 

3.Пас аз тасвир бо қалам ҷузъҳои сӯзаниро дурусттар санҷида, 

пайвастшавии хатҳои нақшро пурқувват намоед. 

4.Бо рангҳои дилхоҳатон корро ба анҷом расонед. 

 

 

 

Арзѐбӣ. Хонанда 

Фаъолият метавонад 
қисман 

метавонад 
наметавонад 

Ба қоидаҳои тозагӣ ва бехатарӣ 

риоя карда метавонад? 

   

Дар бораи қоидаҳои бехатарӣ, зебоӣ 

ва нафосати сӯзанӣ маълумот дода 

метавонад? 

   

Намуди дигари сӯзаниро аз 

тахайюлоти худ шаклан сода эҷод 

карда метавонад? 

   



 

 

Вазифаи хонагӣ: Намуди дигари нақшаи сӯзаниро тасвир намуда, 

мувофиқи қобилияти худ оро диҳед. 

Дарсҳои 9-10 

Мавзӯъ: Сохтани асбоби таълимии “Абаки забон” 

Барнома: Сӯҳбат оид ба сохтани асбоби таълимии “Абаки забон”. 

Шиносоӣ ва таҳлили нақшаи “Абаки забон”. Додани маълумоти пурра оид 

ба тартиби иҷрои сохтани “Абаки забон”. Дар ин дарс қобилияти эҷодӣ 

инкишоф меѐбад, тарбияи зебоипарастӣ  ташаккул меѐбад. Ҳангоми иҷрои 

кор ба қоидаҳои бехатарии кор риоя менамояд. 

Салоҳиятҳо: 

 Миқдори зиѐди воситаҳои санъати тасвириро истифода бурда 

метавонанд; 

 Дар доираи мавзӯъҳои васеъ ғояи навро эҷод карда метавонанд; 

 Намунаҳои тахайюлии санъати тасвириро бо роҳҳои гуногун арзѐбӣ 

намуда, онро шарҳ дода метавонанд. 

Мақсади дарс: 

-ба расм назар карда хулоса барорад; 

-аз рӯи нақша “Абаки забон” созад; 

- раванди пайдарпай сохтани “Абаки забон” -ро омӯзад. 

Таҷҳизоти зарурӣ: қоғаз, қалами одӣ, ҷадвали металлӣ, қайчӣ, картон. 

        Равиши дарс: 

1.Сӯҳбат оид ба мавзӯъ: Бо хонандагон дар бораи пайдарпайии сохтани 

“Абаки забон” сӯҳбат намоед. Ба хонандагон оид ба қоидаҳои бехатарӣ 

ҳангоми раванди иҷрои кор сӯҳбат намуда, моҳияти онҳоро фаҳмонед. 

2.Кори амалӣ.  Сохтани асбоби таълимии “Абаки забон” 

1.Расмро аз назар гузаронед (Расми 1) 

2.Варақи албомро ба ду ҳиссаи баробар тақсим карда, қуттичаҳо созед 

(Расми 2,3,4) 

3.Аз рӯзнома ва варақи одӣ дастаҳо созед. (Расми 5) 

4.Тасмачаи қоғазине бурида, дар он калимаю ҳиҷоҳо ѐ ҷумлаҳо нависед. 



 

 

5.Қисмҳои тайѐркардаатонро бо ҳам пайваст намуда, абак созед ва онро ба 

хонандагони синфи якум тӯҳфа кунед. 
 

                         

                       Расми 1                                                   Расми 2                                    

                                                                   

                      Расми 3                    Расми 4                               Расми 5 

Арзѐбӣ. Хонанда 

Фаъолият метавонад 
қисман 

метавонад 
наметавонад 

Ба қоидаҳои тозагӣ ва бехатарӣ 

риоя карда метавонад? 

   

Дар бораи сохтани асбоби 

таълимии “Абаки забон” 

маълумот дода метавонад? 

   

Раванди иҷрои кори сохтани 

асбоби таълимии “Абаки забон”-

ро фаҳмонида метавонад? 

   

     Вазифаи хонагӣ: Барои инкишофи ѐфтани маҳорату малакаи сохтани 

“Абаки забон” дар хона мустақилона намуди дигари “Абаки забон”-ро 

созед. 

Дарсҳои 11-12 

Мавзӯъ: Натюрморт. Китоб ва барг 

Барнома: Сӯҳбат оид ба дар қоғаз дуруст ҷойгир намудани натюрморт. 

Шиносоӣ ва таҳлили расми китоб ва барг. Додани маълумоти пурра оид ба 



 

 

раванди дуруст тасвир ва ранг намудани китоб ва барг. Дар ин дарс 

қобилияти эҷодӣ, сифатҳои бодиққатӣ инкишоф меѐбад, тарбияи 

зебоипарастӣ  ташаккул меѐбад. Ҳангоми иҷрои кор ба қоидаҳои 

бехатарии кор риоя менамояд. 

Салоҳиятҳо: 

 Миқдори зиѐди воситаҳои санъати тасвириро истифода бурда 

метавонанд; 

 Дар доираи мавзӯъҳои васеъ ғояи навро эҷод карда метавонанд; 

 Намунаҳои тахайюлии санъати тасвириро бо роҳҳои гуногун арзѐбӣ 

намуда, онро шарҳ дода метавонанд. 

Мақсади дарс: 

-натюрмортро дар қоғаз дуруст ҷойгир карда метавонад; 

-Фарқияти тарафҳоро ба эътибор гирифта метавонад; 

-Ҳангоми бо ранг кор кардан ба мутаносибии аслии рангҳо эътибор 

медиҳад. 

 Таҷҳизотҳо: қоғаз, қалами одӣ, ҷадвал, рангҳои гуногун. 

        Равиши дарс: 

1.Сӯҳбат оид ба мавзӯъ: Бо хонандагон дар бораи пайдарпайии тасвир ва 

ранг намудани натюрморти китоб ва  барг сӯҳбат намоед. Ба хонандагон 

оид ба қоидаҳои бехатарӣ ҳангоми раванди иҷрои кор сӯҳбат намуда, 

моҳияти онҳоро фаҳмонед. 

2.Бозии “Чароғак” 

Чароғак- ин бози таҷҳизоти махсусро талаб намекунад. Фақат зарур 

аст, ки се ранг нишона барои ҳар як хонанда тайѐр кардан лозим аст (зард, 

сурх ва сабз). Моҳияти бози аз он иборат аст, ки муаллим бо овози баланд 

даҳ тасдиқҳо , ки ба як мавзӯъ алоқаманд аст ва қисми аз онҳо хатогӣ 

доранд. Баъди ҳар як тасдиқкунӣ хонандагон нишонаҳои худро 

мебардоранд. 

Ин бозӣ ва бозиҳои ба ин монанд, дар хонандагон масъулиятнокӣ ва 

худназораткуниро инкишоф медиҳад масалан, истифодаи ин бозӣ 



 

 

имконияти муайян кардани то чӣ андоза маводи гузашта, омӯхта шудааст 

муайян мекунад.  

(Сурх, сабз ѐ зард), ки чунин маъно дорад; «розӣ» - сурх, «розӣ 

нестанд»- сабз ва “пурра карда метавонам”- зард.  

Намуна:  

1. Хонандаи синфи 4-ум расми тасвиркардаашро бо қаламҳои ранга ва 

муқалам бо тобиши рушноӣ ва сояафканӣ ранг карда метавонад (сурх) 

2. “Китоб ва барг” натюрморти душвор мебошад? (сабз) 

3. Ҳангоми бо ранг кор кардан ба мутаносибии аслии рангҳо эътибор бояд 

дода шавад, ки шаффофии рангҳо дар расм намудор шавад. (ранги зард) 

3.Кори амалӣ.  Натюрморт. Китоб ва барг 

1.Дар вақти тасвир кӯшиш кунед, то ки натюрморт дар қоғаз дуруст ҷойгир 

карда шавад. 

2.Фарқияти тарафҳоро низ ба эътибор гиред; 

3.Ҳангоми бо ранг кор кардан ба мутаносибии аслии рангҳо эътибор 

диҳед, ки шаффофии рангҳо ва тобишу хосияти тозагии онҳо дар расм 

намудор шавад; 

4.Тарзи иҷрои амалро аз расмҳои 1,2,3 омӯзед. 

           
 

 

 

 



 

 

Арзѐбӣ. Хонанда 

Фаъолият метавонад 
қисман 

метавонад 
наметавонад 

Ба қоидаҳои тозагӣ ва бехатарӣ 

риоя карда метавонад? 

   

Дар бораи дуруст ҷойгир намудани 

натюрморт дар қоғаз маълумот дода 

метавонад? 

   

Раванди иҷрои тасвир намудани 

натюрмортро фаҳмонида 

метавонад? 

   

 

Вазифаи хонагӣ: Кашидани натюрморти китоб ва баргро дар хона машқ 

намоед. 

Дарси 13 

Мавзӯъ: Тӯрбофӣ 

Барнома: Сӯҳбат оид ба истифодаи тӯрбофӣ аз замонҳои қадим. 

Шиносоӣ ва таҳлили расми тӯрҳо. Додани маълумоти пурра оид ба 

истифодаи тӯр дар хоҷагии халқ. Дар ин дарс қобилияти эҷодӣ, сифатҳои 

бодиққатӣ,  инкишоф меѐбад. Ҳангоми иҷрои кор ба қоидаҳои бехатарии 

кор риоя менамояд. 

Салоҳиятҳо: 

 Миқдори зиѐди воситаҳои санъати тасвириро истифода бурда 

метавонанд; 

 Дар доираи мавзӯъҳои васеъ ғояи навро эҷод карда метавонанд; 

 Намунаҳои тахайюлии санъати тасвириро бо роҳҳои гуногун арзѐбӣ 

намуда, онро шарҳ дода метавонанд. 

Мақсади дарс: 

-босамар истифодаи тӯр дар хоҷагии халқро медонад; 



 

 

-Фарқияти шаклҳои тӯрбофиро аз назар гузаронида, таъиноти онро таҳлил 

карда метавонад; 

-Расми олатҳои тӯрбофиро аз китоб дида, таҳлил намуда метавонад; 

        Равиши дарс: 

1.Сӯҳбат оид ба мавзӯъ: Бо хонандагон дар бораи бофтани тӯр, шаклҳои 

тӯр ва олатҳои  зарурӣ барои бофтани тӯр сӯҳбат намоед.  

2.Кори амалӣ.  Тӯрбофӣ 

1.Якчанд шакли тӯрбофиро аз назар гузаронед; 

2.Мушоҳида кунед, ки тӯрҳои дар расмҳои 1,2,3,4 бударо чӣ тавр 

мебофанд? 

3.Олатҳои кории зарурӣ барои бофтани тӯрро мушоҳида намоед; 

4.Олатҳои кории дар расми 5 бударо дар мавридҳои муайян ба кор баред. 

 

 

                                     Расми 3                            Расми 4 

 

Арзѐбӣ. Хонанда 

Фаъолият метавонад 
қисман 

метавонад 
наметавонад 

Дар бораи дуруст бофтани тӯр 

маълумот дода метавонад? 

   

Оид ба шаклҳои тӯрбофӣ    



 

 

маълумот дода метавонад? 

Фарқияти шаклҳои тӯрбофиро аз 

назар гузаронида, таъиноти онро 

таҳлил карда метавонад? 

   

Расми олатҳои тӯрбофиро аз китоб 

дида, таҳлил намуда метавонад? 

   

Вазифаи хонагӣ: аз чангакҳои махсус истифода бурда, дар хона 

мустақилона бофтани тӯрро машқ намоед. 

Дарси 14 

Мавзӯъ: Ҷамъоварии ҳосил 

Барнома: Сӯҳбат оид ба вақти ҷамъоварии ҳосил гузаронед. Додани 

маълумоти пурра оид ба кори обчакорон, асбобу олатҳои корӣ ба синну 

соли хонандагон мувофиқро фаҳмонед. Дар ин дарс муҳаббат ба боғу 

токпарварӣ инкишоф меѐбад. 

Салоҳиятҳо: 

 Миқдори зиѐди воситаҳои санъати тасвириро истифода бурда 

метавонад; 

 Дар доираи мавзӯъҳои васеъ ғояи навро эҷод карда метавонад; 

 Намунаҳои тахайюлии санъати тасвириро бо роҳҳои гуногун арзѐбӣ 

намуда, онро шарҳ дода метавонад.  

Мақсади дарс: 

-вақти ҷамъоварии ҳосилро медонад; 

-кори обчакориро медонад; 

-асбобу олатҳои корӣ ба синну соли хонандагон мувофиқ буданро медонад; 

  Равиши дарс: 

1.Сӯҳбат оид ба мавзӯъ: Бо хонандагон дар бораи вақти ҷамъоварии ҳосил, 

кори обчакорӣ, асбобу олатҳои корӣ, меъѐри ғунҷоиши сабзаватҳо сӯҳбат 

намоед.  

2.Дарѐфти чистон 

1.Мехи заррин, таги замин (сабзӣ) 



 

 

2.Шал дорад ғам (шалғам) 

2.1.Гузаронидани бози «Ҷамъоварии ҳосил»  

Дар бозии мазкур хонандагон вазифадор мегарданд, ки нақши 

сабзавотҳоро иҷро намоянд ва оид ба вақт ва мӯҳлати ҷамъоварии ҳосил, 

асбобу олотҳои корӣ, меъѐри ғунҷоиши сабзавот ва фоиданокии ҳар як 

сабзавот ба организми инсон маълумот медиҳанд. 

3.Кори амалӣ.  Ҷамъоварии ҳосил 

1.Дар маҳалли шумо кадом навъи хоҷагидорӣ вуҷуд дорад? 

2.Маҳаллаҳои обчакор имконият доранд аз чунин ҷадвал истифода баранд: 

Намуди кор Вақти кор Шахси масъул 

1.Ҷамъоварии 

бодиринг 
10.09 Колхоз, бр№1 

2.Ҷамъоварии пиѐз 15.09 Бригадаи №4 

3.Ҷамъоварии карам 20.09 Бригадаи №6 

4.Ҷамъоварии помидор 25.09 Бригадаи №11 

 

3.Рӯзи муқарраркардаатонро ба ҳисоб гирифта, дар кори обчакорон ѐрӣ 

расонед. 

4.Аз хотир набароред, ки асбобу олатҳои корӣ (қуттию сабадчаҳо) ба синну 

соли хонандагон мувофиқ бошанд, яъне ғунҷоиши онҳо аз 8-10 кг зиѐд 

набошад. 

5.Дар корҳои чорводорӣ, боғдорӣ низ чунин ҷадвалҳоро тартиб диҳед: 

 

Намуди кор Вақти кор Шахси масъул 

1.Додани ему хошок Саҳар, нисфирӯзӣ Подабон, ѐрдамчиѐн 

   

 

Арзѐбӣ. Хонанда 

Фаъолият метавонад қисман наметавонад 



 

 

метавонад 

Дар бораи вақти ҷамъоварии ҳосил  

маълумот дода метавонад? 

   

Оид ба намудҳои ҷамъоварӣ ва 

вақти иҷро маълумот дода 

метавонад? 

   

Меъѐри ғунҷоиши сабзавот ба 

қуттию сабадчаҳоро медонад? 

   

Синну соли хонандагон ҳангоми 

кор бо асбобу олатҳои корӣ 

мувофиқ буданро медонад? 

   

Вазифаи хонагӣ: Ба қоидаҳои техникаи бехатарӣ риоя намуда, замини 

наздиҳавлигии худро дар мавсими зарурӣ ҳосилро ҷамъоварӣ намоед. 

Дарси 15 

Мавзӯъ: Бо рассом шинос мешавем 

 Барнома: Сӯҳбат оид ба ҳаѐт ва фаъолияти рассом Қаро Зокиров 

гузаронед. Додани маълумоти пурра оид ба асарҳои машҳури рассом, 

мавзӯъҳои лирикӣ ва таърихии халқҳои ҷаҳон, ки барои озодӣ мубориза 

мебурданд, фаҳмонед. Дар ин дарс муҳаббат ба санъати рассомӣ инкишоф 

меѐбад. 

Салоҳиятҳо: 

 Миқдори зиѐди воситаҳои санъати тасвириро истифода бурда 

метавонанд; 

 Дар доираи мавзӯъҳои васеъ ғояи навро эҷод карда метавонанд; 

 Намунаҳои тахайюлии санъати тасвириро бо роҳҳои гуногун арзѐбӣ 

намуда, онро шарҳ дода метавонанд. 

Мақсади дарс: 

-шиносоӣ бо тарҷумаи ҳоли рассом Қ.Зокиров; 

-шиносоӣ бо асарҳои рассом ва ҳайкалтароши солҳои 60-уми асри ХХ; 

-омӯзиши таҳлили композитсияи асарҳои рассом; 



 

 

        Равиши дарс: 

1.Сӯҳбат оид ба мавзӯъ: Бо хонандагон дар бораи ҳаѐт ва фаъолияти рассом 

Қаро Зокиров, асарҳои машҳури рассом, мавзӯъҳои лирикӣ ва таърихии 

халқҳои ҷаҳон, ки барои озодӣ мубориза мебурданд, сӯҳбат намоед.  

2.Кори амалӣ: саволу ҷавоб.  Бо рассом шинос мешавем 

1. Қаро Зокиров соли чанд, дар куҷо таваллуд шудааст? 

2.Таҳсилро дар куҷо оғоз намудааст? 

3.Дар кадом завод харрот шуда кор кардааст? 

4.Рассом чӣ орзу дошт? 

5.Соли чанд ба омӯзишгоҳи олии рассомию истеҳсолӣ дохил мешавад? 

6.Пайкараҳои офаридаи рассом ва ҳайкалтарош бисѐртар дар кадом 

мавзӯъ бахшида шудааст? 

7.Дар пайкараи “Суруд” чиро тараннум кардааст? 

 

 

Арзѐбӣ. Хонанда 

Фаъолият метавонад 
қисман 

метавонад 
наметавонад 

Оид ба ҳаѐт ва фаъолияти рассом 

Қаро Зокиров маълумоти пурра 

гирифта метавонад? 

   

Оид ба асарҳои машҳури рассом 

маълумот гирифта метавонад? 

   

Дар бораи мавзӯъҳои лирикӣ ва    



 

 

таърихии халқҳои ҷаҳон, ки барои 

озодӣ мубориза мебурданд, 

маълумот дода метавонад? 

Таҳлили композитсия, ки рассом 

онро бо як эҳсосоти баланди 

шоирона ва хаѐлоти рангину 

ҳунари саршор эҷод намудааст, 

шинос мешавад? 

   

Ҳиссиѐти хонандаро сайқал 

медиҳад? 

   

Вазифаи хонагӣ: Мустақилона бо ҳаѐт ва фаъолияти рассомони дигар 

шинос шавед. 

Дарсҳои 16-17 

Мавзӯъ: Аз рӯи нақша сохтани модели экскаватор 

Барнома: Сӯҳбат оид ба кор ва қисмҳои экскаватор гузаронед. Додани 

маълумоти пурра оид ба қисмҳои экскаватор: тана, тирчӯб, кафлез, сатҳ, 

чарх, мил фаҳмонед. Дар ин дарс тафаккури эҷодӣ инкишоф ѐфта, 

қобилияти ихтироъкорӣ ташаккул меѐбад. 

Салоҳиятҳо: 

 Миқдори зиѐди воситаҳои санъати тасвириро истифода бурда 

метавонанд; 

 Дар доираи мавзӯъҳои васеъ ғояи навро эҷод карда метавонанд; 

 Намунаҳои тахайюлии санъати тасвириро бо роҳҳои гуногун арзѐбӣ 

намуда, онро шарҳ дода метавонанд. 

Мақсади дарс: 

- бо модели экскаватор шинос шавад; 

-маҳорати аз рӯи нақша сохтани модели экскаватор инкишоф ѐбад; 

- қисмҳои экскаваторро омӯзад; 

-қобилиятҳои ихтироъкорӣ ташаккул ѐфта, тафаккури эҷодӣ инкишоф 

ѐбад. 



 

 

Таҷҳизотҳо: қоғаз, қалами одӣ, рангҳои гуногун, картон, мӯқалам 

        Равиши дарс: 

1.Сӯҳбат оид ба мавзӯъ: Бо хонандагон дар бораи кори экскаватор, 

қисмҳои он сӯҳбат намуда, моҳияти он муайян карда шавад. Қобилиятҳои 

ихтироъкорро ташаккул дода, тафаккури эҷодӣ инкишоф ѐбад.  

2.Бозии “Номи касбро ѐбед” 

Ин бозӣ барои инкишофи хотира ва тасаввуроти фазоии хонандагон 

аҳамияти калон дорад. Аз тарафи муаллим ба хонандагон саволҳои дар 

поѐн овардашуда дода мешавад. Хонандагон бояд номи касбро муайян 

намоянд. 

1.Бо машинае, ки замин мекобад, кор мекунад. 

2.Машина аз тирчӯб (стрела), кафлез (ковш), чор чарх, хоначаи 

махсус барои одаме, ки машинаро идора мекунад, сатҳ, мил, тана иборат 

аст. 

 3.Он шахс ба чунин сифатҳо соҳиб мебошад: бодиққатӣ, пуртоқатӣ, 

нотарсӣ ва ғайра) 

Ҷавоб: экскаваторчӣ 

2.Кори амалӣ.  

1.Расмро аз назар гузаронед. (Расми 1) 

2.Аз рӯи нақшаи зерин қисмҳои (1,2,3,4,5,6) экскаваторро созед. (Расми 2) 

3.Дар охир қисмҳои сохтаатонро ҷобаҷо карда, экскаватор созед. 

 

Расми 1                                           Расми 2  

 

Арзѐбӣ. Хонанда 



 

 

Фаъолият метавонад 
қисман 

метавонад 
наметавонад 

Қисмҳои экскаваторро шинохта 

метавонад? 

   

Кори экскаваторро муайян карда 

метавонад? 

   

Аз рӯи нақшаи додашуда қисмҳои 

экскаваторро сохта метавонад? 

   

Намунаҳои кори худро такроран 

айнан ҳосил карда метавонад? 

   

Ба натиҷаи кори худ баҳо дода, 

онро шарҳ дода метавонад? 

   

 

Вазифаи хонагӣ: Мувофиқи хоҳиши худ аз рӯи нақша модели экскаваторро 

созед. 

Дарси 18 

Мавзӯъ: Дарбеҳкунии либос 

Барнома: Сӯҳбат оид ба дарбеҳкунӣ, намудҳои дарбеҳкунӣ гузаронед. 

Маълумоти пурра оид ба дарбеҳкунӣ, намудҳои дарбеҳкунӣ ва усули 

гузаронидани тору пуд диҳад. Дар ин дарс тафаккури эҷодӣ инкишоф 

меѐбад. 

Салоҳиятҳо: 

 Миқдори зиѐди воситаҳои санъати тасвириро истифода бурда 

метавонанд; 

 Дар доираи мавзӯъҳои васеъ ғояи навро эҷод карда метавонанд; 

 Намунаҳои тахайюлии санъати тасвириро бо роҳҳои гуногун арзѐбӣ 

намуда, онро шарҳ дода метавонанд. 

Мақсади дарс: 

- оид ба дарбеҳкунӣ маълумот гирад; 

-бо намудҳои дарбеҳкунӣ шинос шуда, дарбеҳкуниро  пурра омӯзад; 



 

 

-усули гузаронидани тору пудро омӯзад. 

Таҷҳизоти зарурӣ: матоъ, сӯзан, ресмонҳои гуногун, қайчӣ 

        Равиши дарс: 

1.Сӯҳбат оид ба мавзӯъ: Бо хонандагон дар бораи дарбеҳкунӣ, намудҳои 

дарбеҳкунӣ, усули гузаронидани тору пуд сӯҳбат намуда, моҳияти он 

муайян карда шавад.  

2.Кори амалӣ.  

1.Намудҳои дарбеҳкуниро омӯзед; 

2.Усулҳои нави дарбеҳкуниро аз худ намоед; 

3.Расмро аз назар гузаронед; 

4.Агар либос дар шакли мураббаъ дарида бошад, онро бо усули 

гузаронидани тору пуд дарбеҳ кунед. (Расми 1,2); 

5.Мустақилона дарбеҳкунии матоъҳои синтетикиро машқ кунед. 

          

Расми 1                                  Расми 2 

Арзѐбӣ. Хонанда 

Фаъолият метавонад 
қисман 

метавонад 
наметавонад 

Оид ба дарбеҳкунӣ маълумот дода 

метавонад? 

   

Намудҳои дарбеҳкунро медонад?    

Усули гузаронидани тору пудро ба 

пуррагӣ медонад? 

   

Оид ба дарбеҳкунӣ маълумот дода 

метавонад? 

   

 

Вазифаи хонагӣ: дар хона аз руи хоҳиш либосҳоятонро дарбеҳ намоед. 



 

 

Дарсҳои 19-20 

Мавзӯъ: Саѐҳат-тасвири манзараи атроф 

Барнома: Сӯҳбат оид ба дида тавонистани рангҳои муҳити гирду 

атроф, дуруст тартиб додани нақшаи саѐҳат мувофиқи шароити маҳалли 

худ, тарзи дурусти кашидани манзараҳо. Дар ин дарс ҳиссиѐти хонандагон 

бо воситаҳои гуногуни санъат инкишоф дода шуда, тахайюлот бой  гардад. 

Салоҳиятҳо: 

 Миқдори зиѐди воситаҳои санъати тасвириро истифода бурда 

метавонанд; 

 Дар доираи мавзӯъҳои васеъ ғояи навро эҷод карда метавонанд; 

 Намунаҳои тахайюлии санъати тасвириро бо роҳҳои гуногун арзѐбӣ 

намуда, онро шарҳ дода метавонанд. 

       Мақсади дарс: 

-ғанӣ гардонидани тахайюлоти хонандагон; 

-дида тавонистани рангҳои муҳити гирду атроф; 

-пайдо намудани эҳтиром нисбат ба табиат; 

-тарзи дурусти тасвир намудани табиатро омӯзад; 

-иброз намудани ҳиссиѐти худ бо воситаҳои гуногуни санъат. 

Таҷҳизоти зарурӣ: қоғаз, картон, ҷадвал, хатпоккунак, қалами одӣ, рангҳои 

гуногун. 

        Равиши дарс: 

1.Сӯҳбат оид ба мавзӯъ: Бо хонандагон дар бораи дида тавонистани 

рангҳои табиат сӯҳбат намуда, тахайюлот бой  гардад. Маълумоти пурра 

оид ба вобастагии рангҳо дода шавад. Тартиб додани нақшаи саѐҳатро 

мувофиқи шароити маҳалли худро омӯзад. 

2.Кори амалӣ. Саѐҳат-тасвири манзараи атроф 

1.Нақшаи саѐҳатро мувофиқи шароити маҳалли худ тартиб диҳед. 

2.Макони интихобкардаатонро мушоҳида кунед, ки одамон кадом корҳоро 

анҷом дода истодаанд. 



 

 

3.Корҳои дар хона ѐ мактаб дидаатонро бо корҳои саҳроӣ муқоиса намуда, 

лаҳзаҳои навро дар хотир гиред, ѐ мухтасар эзоҳ хаттӣ диҳед, сипас ба 

таври манзара бипардозед; 

4.Манзарае, ки шумо дар он ҷо зиндагӣ мекунед, бояд дар расмҳоятон ба 

таври ҳақиқӣ тасвир шавад; 

5.Диққати асосиро ба ҷиҳати эстетикии табиати рангини гирду атроф, 

зебоии наботот, парвозу садои парандагон ва дарахтони тирамоҳи заррин 

равона кунед; 

6.Ба тобишҳои рангҳое, ки дар манзараҳои фасли тирамоҳи заррин хеле 

зиѐданд, бодиққат нигаред; 

7.Сипас ин манзараи рангин ва олами афсонавиро тасвир намоед; 

8.Ҳангоми тасвир аз расми китоб низ метавонед истифода баред. 

 

 

 

 

 

Арзѐбӣ. Хонанда 

Фаъолият метавонад 
қисман 

метавонад 
наметавонад 



 

 

Зебогии табиатро дарк карда 

метавонад? 

   

Аз олами атроф барои эҷодиѐти худ 

манзараи хуб интихоб карда 

метавонад? 

   

Нақшаи саѐҳатро мувофиқи 

шароити маҳалли худ тартиб дода 

метавонад? 

   

Раванди тасвир намудани табиатро 

фаҳмонида метавонед? 

   

Вазифаи хонагӣ: Мувофиқи қобилияти худ манзараи атрофатонро тасвир 

намоед.  

Дарсҳои 21-22 

Мавзӯъ: Сохтани бешазор 

Барнома: Сӯҳбат оид ба таҳлил намудани расмҳои додашуда, фарқ 

карда тавонистани гуногунии рангҳо, маълумот оид ба композитсия 

ҳангоми сохтани беша, муайян карда тавонистани ҷойгиршавии қаторҳои 

дарахтон, тарзи дуруст ранг кардани “дарахтон” гузаронида шавад. Дар ин 

дарс фаъолнокии дарк намудани рангҳо инкишоф ѐфта, тахайюлот бой  

гардад. 

Салоҳиятҳо: 

 Миқдори зиѐди воситаҳои санъати тасвириро истифода бурда 

метавонанд; 

 Дар доираи мавзӯъҳои васеъ ғояи навро эҷод карда метавонанд; 

 Намунаҳои тахайюлии санъати тасвириро бо роҳҳои гуногун арзѐбӣ 

намуда, онро шарҳ дода метавонанд. 

       Мақсади дарс: 

-гуногунии рангҳоро фарқ карда тавонад; 

-рангҳои моеъро бо усули тасвир сохта тавонад; 



 

 

-пешакӣ аз порчаҳои варақ дар рӯи онҳо расми дилхоҳашро кашида 

тавонад; 

-аз рӯи расм нигоҳ карда, тартиби тасвирҳоро ҷобаҷо карда тавонад; 

-тафаккури эҷодии хонандагон инкишоф меѐбад. 

 Таҷҳизоти зарурӣ: қоғаз, картон, қалами одӣ, мӯқалам, рангҳои 

гуногун. 

        Равиши дарс: 

1.Сӯҳбат оид ба мавзӯъ: Бо хонандагон дар бораи композитсия ҳангоми 

сохтани беша, таҳлил намудани расмҳои додашуда, фарқ карда 

тавонистани гуногунии рангҳо суҳбат гузаронида шавад. Маълумоти 

пурра оид ба муайян карда тавонистани ҷойгиршавии қаторҳои дарахтон, 

тарзи дуруст ранг кардани “дарахтон” дода шавад.  

2.Озмуни “Ҷобаҷо гузор!” 

1.Дарахтони сӯзанбарг                    а) сафедор 

2.Дарахтони паҳнбарг                     б) себ 

3.Дарахтони мевадиҳанда               в) арча 

4.Дарахтони сояафкан                     г) бед  

5.Дарахтони ороишӣ                       д) санавбар 

Кори амалӣ.  

1.Расмҳоро аз назар гузаронед; 

2.Шакли якумро ин тавр созед: порчаи картон ѐ фанереро интихоб карда, 

дар руи он ҷойгиршавии қаторҳои дарахтонро муайян кунед. (Расми 2) 

3.Шакли дуюмро метавонед бо ѐрии рангҳои моеъ бо усули тасвир созед; 

4.Пешакӣ аз порчаҳои варақ дар руи онҳо расми бешаро кашед; 

5.Баъди хушк шудани тасвирҳо аз руи тартиби зерин онҳоро ҷобаҷо 

гузоред (Расми 3) 

 

 

 



 

 

 

 

Расми 1 

      

Расми 2                                                       Расми 3 

Арзѐбӣ. Хонанда 

Фаъолият метавонад 
қисман 

метавонад 
наметавонад 

Ҷадвал, қалами одӣ, ва ранг, 

муқаламро дуруст, бомаврид ва бо 

боварии комил истифода бурда 

метавонад? 

   

Ҳиссиѐташро ба воситаи 

тасвирнамоӣ иброз карда 

метавонад? 

   

Бо қоғаз ва картон усули оригами ва 

аппликатсияро ба таври васеъ 

истифода бурда метавонад? 

   

Гуногунии рангҳоро фарқ карда 

метавонад? 

   

Рангҳои моеъро бо усули тасвир 

сохта метавонад? 

   

Пешакӣ аз порчаҳои варақ дар рӯи 

онҳо расми дилхоҳашро кашида 

метавонад? 

   



 

 

Аз рӯи расм нигоҳ карда, тартиби 

тасвирҳоро ҷобаҷо карда 

метавонад? 

   

Вазифаи хонагӣ: Дар хона мувофиқи хоҳишатон истифода аз қоғаз бешазор 

созед. 

Дарси 23 

Мавзӯъ: Сохтани асбоби ороишӣ. Чатри гирди чароғи барқӣ 

Барнома: Сӯҳбат оид ба асбоби ороишии чатри гирди чароғи барқӣ, 

ороишҳои конусшакл, силиндршакл, курашакл гузаронида шавад. Дар ин 

дарс тафаккури эҷодии хонандагон инкишоф меѐбад. 

Салоҳиятҳо: 

 Миқдори зиѐди воситаҳои санъати тасвириро истифода бурда 

метавонанд; 

 Дар доираи мавзӯъҳои васеъ ғояи навро эҷод карда метавонанд; 

 Намунаҳои тахайюлии санъати тасвириро бо роҳҳои гуногун арзѐбӣ 

намуда, онро шарҳ дода метавонанд. 

       Мақсади дарс: 

-асбоби ороишии чатри гирди чароғи барқиро сохта метавонад; 

- ороишҳои конусшакл, силиндршакл, курашаклро сохта метавонад; 

-тафаккури эҷодии хонандагон инкишоф меѐбад. 

 Таҷҳизоти зарурӣ: қоғаз, картон, қоғази ранга, мӯқалам, хатпоккунак, 

қалами одӣ, рангҳои гуногун, қайчӣ. 

        Равиши дарс: 

1.Сӯҳбат оид ба мавзӯъ: Бо хонандагон дар бораи сохтани намудҳои 

гуногуни асбобҳои ороишӣ суҳбат гузаронида шавад.  

2.Кори амалӣ.  

1.Расмҳоро аз назар гузаронед; 

2.Асбобҳоро бо ѐрии доирачаҳо сохтан мумкин аст. Чор доирачаи якхела 

тайѐр кунед. (Расми 2); 



 

 

3.Доирачаи якумро ба 8 ҳисса тақсим намуда, аз онҳо ҳиссаи 8-умро ҷудо 

кунед (Расми 3) ва қисми якуми асбоб (Расми 1)-ро созед. (Расми 4); 

4.Аз доирачаи дуюм ду ҳисса ҷудо карда, қисми дуюми асбобро созед. 

(расми 4); 

5.Аз доирачаи сеюм, чор ҳиссаашро бурида қисми сеюмро созед (расми 5); 

6.Ҳар як қисмро бо қоғазҳои ранга оро диҳед ва асбобро созед. 

 

 

 

 

                

                                                        

                     Расми 1                                          Расми 2 

 

            

                                 Расми 3                                      Расми 4 

Арзѐбӣ. Хонанда 

Фаъолият метавонад 
қисман 

метавонад 
наметавонад 

Қайчӣ, ҷадвал, қалами одӣ, ва ранг, 

муқаламро дуруст, бомаврид ва бо 

боварии комил истифода бурда 

метавонад? 

   

Бо қоғаз ва картон чатри гирди 

чароғи барқиро сохта метавонад? 

   

Намунаҳои кори худро такроран 

айнан ҳосил карда метавонад? 

   



 

 

Асбоби ороишии чатри гирди 

чароғи барқиро сохта метавонад? 

   

Ороишҳои конусшакл, 

силиндршакл, курашаклро сохта 

метавонад? 

   

Вазифаи хонагӣ: Мувофиқи хоҳиш ва қобилияти худ асбоби ороишӣ созед.  

Дарси 24 

Мавзӯъ: Шохчаи гул 

Барнома: Сӯҳбат оид ба сохтани шохчаи гул, дуруст тайѐр намудани 

тасмачаҳои қоғазин ва дар онҳо буридани рахҳо, интихоби шохчаи 

мувофиқ ва дар он печонидани тасмачаи тайѐркардашуда гузаронида 

шавад. Дар ин дарс тафаккури эҷодии хонандагон инкишоф дода, тарбияи 

зебоипарастӣ ташаккул ѐбад. 

Салоҳиятҳо: 

 Миқдори зиѐди воситаҳои санъати тасвириро истифода бурда 

метавонанд; 

 Дар доираи мавзӯъҳои васеъ ғояи навро эҷод карда метавонанд; 

 Намунаҳои тахайюлии санъати тасвириро бо роҳҳои гуногун арзѐбӣ 

намуда, онро шарҳ дода метавонанд. 

       Мақсади дарс: 

-расмҳоро дида, таҳлил карда метавонад; 

-тасмачаҳои қоғазин ва дар онҳо буридани рахҳоро тайѐр карда метавонад; 

-шохчаи мувофиқро интихоб намуда, дар он тасмачаи тайѐркардашударо 

печонида метавонад. 

-тафаккури эҷодии хонандагон инкишоф меѐбад. 

Таҷҳизоти зарурӣ: қоғаз, картон, қоғази ранга, мӯқалам, хатпоккунак, 

қалами одӣ, рангҳои гуногун, қайчӣ. 

        Равиши дарс: 

1.Сӯҳбат оид ба мавзӯъ: Бо хонандагон дар бораи сохтани шохчаи гул, 

дуруст тайѐр намудани тасмачаҳои қоғазин ва дар онҳо буридани рахҳо, 



 

 

интихоби шохчаи мувофиқ ва дар он печонидани тасмачаи 

тайѐркардашуда суҳбат гузаронида шавад.  

2.Кори амалӣ.  

1.Расмҳоро аз назар гузаронед; 

2.Шохчаи гулро аз қоғазҳои рангаи тунук сохтан мумкин аст. (Расми 1) 

3.Тасмачаҳои қоғазин ва дар онҳо рахҳо буред. 

 

 

 

 

 

                   Расми 1                                                       Расми 2 

 

Расми 3 

Арзѐбӣ. Хонанда 

Фаъолият метавонад 
қисман 

метавонад 
наметавонад 

Қайчӣ, ҷадвал, қалами одӣ, ва ранг, 

муқаламро дуруст, бомаврид ва бо 

боварии комил истифода бурда 

метавонад? 

   

Бо қоғаз шохчаи гулро сохта 

метавонад; 

   

Аз олами атроф барои эҷодиѐт ашѐ    



 

 

ва мавзӯъҳои ба худ писанд интихоб 

карда метавонад? 

Намунаҳои кори худро такроран 

айнан ҳосил карда метавонад? 

   

Расмҳоро дида, таҳлил карда 

метавонад? 

   

Тасмачаҳои қоғазин ва дар онҳо 

буридани рахҳоро тайѐр карда 

метавонад? 

   

Шохчаи мувофиқро интихоб 

намуда, дар он тасмачаи 

тайѐркардашударо печонида 

метавонад? 

   

 

Дарси 25 

Мавзӯъ: Меҳнати хоҷагӣ 

Барнома: Сӯҳбат оид ба моҳияти меҳнати хоҷагӣ, интихоби дурусти 

соҳаи хоҷагӣ, дар ҳолати шакли кор иваз шудан тез тайѐр шудан, тарзи 

дурусти банақшагирӣ ҳангоми пеш омадани супориши нав гузаронида 

шавад. Дар ин дарс тафаккури эҷодии хонандагон инкишоф дода, тарбияи 

зебоипарастӣ ташаккул ѐбад. 

Салоҳиятҳо: 

 Миқдори зиѐди воситаҳои санъати тасвириро истифода бурда 

метавонанд; 

 Дар доираи мавзӯъҳои васеъ ғояи навро эҷод карда метавонанд; 

 Намунаҳои тахайюлии санъати тасвириро бо роҳҳои гуногун арзѐбӣ 

намуда, онро шарҳ дода метавонанд. 

       Мақсади дарс: 

-моҳияти меҳнати хоҷагиро фаҳмонида тавонад; 

- дар ҳолати шакли кор иваз шудан тез тайѐр шуда метавонад; 



 

 

- баъди ҳосилғундорӣ додани нурӣ ва нарм намудани заминро метавонад; 

- вақти ҳосилғундориро муайян карда метавонад. 

        Равиши дарс: 

1.Сӯҳбат оид ба мавзӯъ: Бо хонандагон дар бораи меҳнати хоҷагӣ, 

интихоби дурусти соҳаи хоҷагӣ, тарзи дурусти банақшагирӣ ҳангоми пеш 

омадани супориши нав, дар ҳолати шакли кор иваз шудан тез тайѐр шудан 

суҳбат гузаронида шавад.  

2.Мавзуи мазкур бо усули “Кластер” мустаҳкам намудан мумкин аст. 

Дар марказ як мафҳум, савол ѐ проблемаи мавзўи нав навишта 

мешавад. Вазифаи хонандагон аз он иборат аст, ки маълумотҳои 

доштаашонро оиди он нависанд. Ин имкон медиҳад, ки хонандагон ҳамаи 

андешаҳои баѐншударо дар як ҷо гирд оварда,  дар баробари шунидани 

онҳо боз аѐнӣ бо онҳо шинос гарданд. 

“Роҳҳои осон намудани чидани меваро муайян намоед. Роҳҳои 

ҷамъоварии сабзавотро номбар кунед. Кишту кори тирамоҳиро 

фаҳмонед.” 

3.Кори амалӣ.  

1.Вобаста ба шароити маҳаллатон соҳаи хоҷагии мувофиқро интихоб 

намоед. 

2.Дар хотир дошта бошед, ки тарзи иҷрои супориш тез тағйир меѐбад. 

3.Як шакли кор ба шакли дигар  мегузарад. (баъди ҳосилғундорӣ, додани 

нурӣ ва нарм намудани замин ѐ тоза кардани ниҳолҳои ангур в.ғ.) 

4.Вобаста ба шароити маҳал аз ҷадвали зерин истифода бурда, ҷадвали 

дигар тартиб диҳед. 

Номгӯи кор Вақти иҷро Шахси масъул 

1.Чидани мева Ҳафтаи якум Калонсолон 

2.Ҷамъоварии сабзавот Ҳафтаи якум Калонсолон 

3.Кишту кори 

тирамоҳӣ 
Баъди ғунучини ҳосил Калонсолон 

 



 

 

Арзѐбӣ. Хонанда 

Фаъолият метавонад 
қисман 

метавонад 
наметавонад 

вобаста ба шароити маҳал соҳаи 

хоҷагии мувофиқро интихоб карда 

метавонад; 

   

Баробари пеш омадани супориши 

нав тарзи дурусти банақшагириро 

метавонанд? 

   

Ҳангоми тез тағйир ѐфтани тарзи 

иҷрои супориш аз ӯҳдаи кор 

мебарояд? 

   

Дар ҳолати шакли кор иваз шудан 

тез тайѐр шуда метавонад? 

   

Баъди ҳосилғундорӣ додани нурӣ 

ва нарм намудани заминро 

метавонад? 

   

Вақти ҳосилғундориро муайян 

карда метавонад? 

   

Вазифаи хонагӣ:  Вақти кишту кори тирамоҳиро муайян намуда, дар 

замини наздиҳавлигиатонро кишту кори тирамоҳиро иҷро намоед. 

Дарсҳои 26-27 

Мавзӯъ: Аз рӯи конструксия сохтани модели планѐр 

Барнома: Сӯҳбат оид ба ба расм нигоҳ карда, таҳлил кардан, қисмҳои 

планѐрро ҷудо кардан, фарқияти байни самолѐт ва планѐр, сохти планѐр,  

пайдарпайии сохтани планѐр гузаронида шавад. Дар ин дарс эҷодиѐти 

техникии хонандагон инкишоф дода, тарбияи зебоипарастӣ ташаккул ѐбад. 

Салоҳиятҳо: 

 Миқдори зиѐди воситаҳои санъати тасвириро истифода бурда 

метавонанд; 



 

 

 Дар доираи мавзӯъҳои васеъ ғояи навро эҷод карда метавонанд; 

 Намунаҳои тахайюлии санъати тасвириро бо роҳҳои гуногун арзѐбӣ 

намуда, онро шарҳ дода метавонанд. 

       Мақсади дарс: 

-ба расм нигоҳ карда, таҳлил карда метавонад; 

-қисмҳои планѐрро ҷудо карда метавонад; 

-фарқияти байни самолѐт ва планѐрро медонад; 

-оид ба сохти планѐр маълумоти пурра мегирад; 

-пайдарпайии сохти планѐрро медонад. 

 Таҷҳизоти зарурӣ: қоғаз, картон, қалами одӣ, рангҳои гуногун. 

        Равиши дарс: 

1.Сӯҳбат оид ба мавзӯъ: Бо хонандагон дар бораи фарқияти байни самолѐт 

ва планѐр, сохти планѐр, пайдарпайии сохтани планѐр суҳбат гузаронида 

шавад.  

2. Бозии “Кроссворд” 

Бозии «Кроссворд»-ро  дар мавзӯи мазкур гузаронидан мумкин аст. 

Вобаста ба синнусоли хонандагон барои ҳалли намудҳои гуногуни 

кроссвордро пешниҳод кардан мумкин аст.  Истифодаи кроссворд дар 

дарс, масалан ҳангоми равиши дарс барои инкишоф ва машқкунии хотира, 

қобилияти фикркунии мантиқӣ, зиракӣ, таҳлилкунӣ, муқоисакунӣ мусоидат 

мекунад.  

Эзоҳ: дар кроссворд қисмҳои 

планѐр оварда шудааст, ѐбед. 

3.Кори амалӣ. Аз рӯи 

конструксия сохтани модели 

планѐр 

1.Расмро аз назар гузаронед; 

2.Шакли одии планѐрро 

метавонед, ин тавр созед; 

3.Планѐрро аз картон созед; 

 П а р в о з  

С т а б и Л и з а т о р 

 К А б и н а   

 Қ а Н о т  

 Э л Е р о н 

 Р у Л 



 

 

4.Фюзелаж ва кабинаро (1,2) метавонед дар шакли конус сохта бо ҳам 

пайваст кунед. 

5.Қанотҳо (3,4), стабилизатор, рули гардиш (7) –ро низ ҷудо-ҷудо сохта 

пайваст намудан мувофиқ аст. 

 

Арзѐбӣ. Хонанда 

Фаъолият метавонад 
қисман 

метавонад 
наметавонад 

 Бо қоғаз, қалами одӣ, қайчӣ, 

ҷадвали металлӣ васеъ истифода 

бурда метавонад? 

   

Шакли геометрӣ: конусро шинохта 

сохта метавонад? 

   

Намунаҳои эҷодиѐти тахаюлиро 

таҳлил, тафсир ва муқоиса намуда, 

хулоса мебарорад? 

   

 Ба расм нигоҳ карда, таҳлил карда 

метавонад? 

   

Қисмҳои планѐрро ҷудо карда 

метавонад? 

   

Фарқияти байни самолѐт ва 

планѐрро медонад? 

   

Оид ба сохти планѐр маълумоти    



 

 

пурра дода метавонад? 

Пайдарпайии сохти планѐрро 

медонад? 

   

Вазифаи хонагӣ: Мувофиқи хоҳиш ва шавқи худ намуди дигари планерро 

созед. 

Дарси 28 

Мавзӯъ: Санъати ҳайкалтарошӣ 

Барнома: Сӯҳбат оид ба намудҳои санъати ҳайкалтарошӣ, моҳият ва 

таъсири намудҳои санъати тасвириро дарк намудан, ҳайкалҳоро муқоиса 

карда, масолеҳҳо (фулуз, хорасанг, мармар, гили кулолӣ) барои сохтани 

санъати ҳайкалтарошӣ оид ба сохти онҳо мароқ зоҳир намудан гузаронида 

шавад. Дар ин дарс ҳисси зебоипарастӣ ташаккул ѐбад. 

Салоҳиятҳо: 

 Миқдори зиѐди воситаҳои санъати тасвириро истифода бурда 

метавонанд; 

 Дар доираи мавзӯъҳои васеъ ғояи навро эҷод карда метавонанд; 

 Намунаҳои тахайюлии санъати тасвириро бо роҳҳои гуногун арзѐбӣ 

намуда, онро шарҳ дода метавонанд. 

       Мақсади дарс: 

-бо санъати ҳайкалтарошӣ пурра шинос мешавад; 

-маълумот оид ба масолеҳҳо (фулуз, хорасанг, мармар, гили кулолӣ) барои 

сохтани санъати ҳайкалтарошӣ дошта бошад; 

-бо мақсад ва моҳияти санъати ҳайкалтарошӣ шиносоӣ пайдо мекунад; 

-оид ба бостоншиносӣ таваҷҷӯҳ зоҳир менамояд; 

-бо намудҳои санъати ҳайкалтарошӣ: ҳайкалу пайкара, нимпайкараҳо 

шинос шавад; 

-ҳайкалҳоро муқоиса карда, оид ба сохти онҳо мароқ зоҳир карда 

метавонад. 

 Таҷҳизоти зарурӣ: картон, қалами одӣ, рангҳои гуногун, қайчӣ. 

        Равиши дарс: 



 

 

1.Сӯҳбат оид ба мавзӯъ: Бо хонандагон дар бораи масолеҳҳо (фулуз, 

хорасанг, мармар, гили кулолӣ) барои сохтани санъати ҳайкалтарошӣ 

моҳият ва таъсири намудҳои санъати тасвириро дарк намудан, ҳайкалҳоро 

муқоиса карда, оид ба сохти онҳо мароқ зоҳир намудан суҳбат гузаронида 

шавад.  

2.Дар мавзуи мазкур усули “Ангезиши зеҳн”-ро истифода бурда, ба 

хонандагон чунин саволҳо пешниҳод карда шавад: 

“Ба фикри Шумо ҳайкалҳо аз чӣ сохта мешавад? Санъати ҳайкалтарошӣ чӣ 

гуна малакаю маҳоратро талаб менамояд? Ҳайкалтарошӣ аз кадом давра 

сарчашма мегирад? 

3.Кори амалӣ. Санъати ҳайкалтарошӣ 

1.Аз тасаввуроти хонандагон вобаста ба хоҳиши онҳо иншои кӯтоҳ оид ба 

ҳайкалҳои дар маҳал буда навишта шавад. 

   

Арзѐбӣ. Хонанда 

Фаъолият метавонад 
қисман 

метавонад 
наметавонад 

Моҳият ва таъсири намудҳои 

санъати тасвириро дарк карда, 

муносибати худро нисбати ин 

намунаҳо шарҳ медиҳад? 

   

Бо санъати ҳайкалтарошӣ пурра    



 

 

шинос аст? 

Оид ба мақсад ва моҳияти санъати 

ҳайкалтарошӣ маълумот дода 

метавонад? 

   

Оид ба масолеҳҳо (фулуз, хорасанг, 

мармар, гили кулолӣ) барои сохтани 

санъати ҳайкалтарошӣ маълумот 

дода метавонад? 

   

Оид ба бостоншиносӣ таваҷҷӯҳ 

зоҳир карда метавонад? 

   

Ҳайкалҳоро муқоиса карда, оид ба 

сохти онҳо мароқ зоҳир карда 

метавонад? 

   

Моҳият ва таъсири намудҳои 

санъати тасвириро дарк карда, 

муносибати худро нисбати ин 

намунаҳо шарҳ медиҳад? 

   

Вазифаи хонагӣ: Ҳайкалҳои дар шаҳр ѐ ноҳиятон мавҷударо таҳлил 

намуда, моҳияти онҳо муайян намоед. 

Дарси 29 

Мавзӯъ: Сохтани бозичаҳои мулоим 

 Барнома: Сӯҳбат оид ба дуруст, бомаврид истифода бурдани асбобҳои 

дӯзандагӣ, интихоби дуруст аз олами атроф барои эҷодиѐт ашѐ ва 

мавзӯъҳои ба худ писанд, сарфакорона истифодаи матоъ гузаронида 

шавад. Дар ин дарс ҳисси зебоипарастӣ инкишоф ѐфта, тарбияи  сарфакорӣ 

ташаккул меѐбад. 

Салоҳиятҳо: 

 Миқдори зиѐди воситаҳои санъати тасвириро истифода бурда 

метавонанд; 

 Дар доираи мавзӯъҳои васеъ ғояи навро эҷод карда метавонанд; 



 

 

 Намунаҳои тахайюлии санъати тасвириро бо роҳҳои гуногун арзѐбӣ 

намуда, онро шарҳ дода метавонанд. 

       Мақсади дарс: 

-матоъро сарфакорона истифода бурда метавонад; 

- аз матоъпораҳо бозичаҳои мулоимро сохта метавонад; 

- ҳисси зебоипарастӣ инкишоф ѐфта, тарбияи  сарфакорӣ ташаккул меѐбад. 

Таҷҳизоти зарурӣ: қалами одӣ, қайчӣ, матоъ, сӯзан, пахта ѐ матоъпораҳо, 

тугма, ресмонҳои ранга. 

 Равиши дарс: 

1.Сӯҳбат оид ба мавзӯъ: Бо хонандагон дар бораи бомаврид истифода 

бурдани асбобҳои дӯзандагӣ, интихоби дуруст аз олами атроф барои 

эҷодиѐт ашѐ ва мавзӯъҳои ба худ писанд, сарфакорона истифодаи матоъ 

суҳбат гузаронида шавад.  

2.Кори амалӣ. Сохтани бозичаҳои мулоим 

1.Расмро аз назар гузаронед. 

2.Ду порча матоъ гирифта, мувофиқи расми 1 шакли сангпуштро буред. 

3.Ба ковокии порчаҳо пахта ҷой кунед. 

4.Канораҳояшро дӯзед. (Расми 2) 

5.Ба сифати чашм аз тугма истифода баред. 

 

                          Расми 1                         Расми 2 

Арзѐбӣ. Хонанда 

Фаъолият метавонад қисман наметавонад 



 

 

метавонад 

Ҷадвал, қайчӣ, қалами одӣ, сӯзанро 

дуруст, бомаврид ва бо боварии 

комил истифода бурда метавонад? 

   

Сӯзанро бо усулҳои гуногун (бо 

риштаҳои гуногун дӯхтан, гулдӯзӣ 

кардан, порчаҳои матоъро бо ҳам 

дӯхтан ва ғ.) истифода бурда 

метавонад? 

   

Ҳиссиѐти худро бо воситаҳои 

гуногуни санъат иброз менамояд? 

   

Аз олами атроф барои эҷодиѐт ашѐ 

ва мавзӯъҳои ба худ писанд интихоб 

карда метавонад? 

   

Намудҳои васеи меҳнатро фарқ 

карда, онро қадр карда метавонад? 

   

Матоъро сарфакорона истифода 

бурда метавонад? 

   

Аз матоъпораҳо бозичаҳои 

мулоимро сохта метавонад? 

   

Вазифаи хонагӣ: Ба қоидаҳои техникаи бехатарӣ риоя намуда, мувофиқи 

хоҳиши худ намуди дигари бозичаи мулоим созед. 

Дарсҳои 30-31 

Мавзӯъ: Чароғаки солинавӣ ва ороиши он 

  Барнома: Сӯҳбат оид ба дуруст, бомаврид истифода бурдани асбобҳо 

барои сохтани чароғаки солинавӣ ва ороиш додани он, фарқияти намудҳои 

қоғазҳои ранга ва намудҳои рангҳои гуногун гузаронида шавад. Дар ин 

дарс ҳисси зебоипарастӣ,  доираи ҷаҳонбинӣ  инкишоф ѐфта, тахайюлоту 

тасаввурот васеъ мегардад. 

Салоҳиятҳо: 



 

 

 Миқдори зиѐди воситаҳои санъати тасвириро истифода бурда 

метавонанд; 

 Дар доираи мавзӯъҳои васеъ ғояи навро эҷод карда метавонанд; 

 Намунаҳои тахайюлии санъати тасвириро бо роҳҳои гуногун арзѐбӣ 

намуда, онро шарҳ дода метавонанд. 

       Мақсади дарс: 

-инкишоф ѐфтани ҳисси зебоипарастӣ; 

- дар шароити хона ширеш сохта тавонад; 

- намудҳои қоғазҳои рангаро фарқ карда метавонад; 

- намудҳои рангҳои гуногун: обӣ, гуаш, равғаниро фарқ карда тавонад. 

Таҷҳизоти зарурӣ: қоғаз, картон, қоғази ранга, мӯқалам, хатпоккунак, 

қалами одӣ, рангҳои гуногун, қайчӣ. 

        Равиши дарс: 

1.Сӯҳбат оид ба мавзӯъ: Бо хонандагон дар бораи соли нави мелодӣ, 

намудҳои нақшҳои ороишии чароғаки солинавӣ, мароқовару рангин 

кашидани нақшҳои ороишӣ аз воқеияти атроф, дуруст, бомаврид истифода 

бурдани асбобҳо барои сохтани чароғаки солинавӣ ва ороиш додани он 

суҳбат гузаронида шавад.  

2.Бо усули “Саволу ҷавоб” дарси имруза мустаҳкам карда шавад. 

“Барои ороиш додани чароғаки солинавӣ чӣ корҳоро анҷом додан мумкин 

аст? Дар ороиши сюжетҳо шаклҳои ҳайвону парандаҳоро аз чӣ сохтан 

мумкин аст? Дар ороиши сюжетҳо кадом рангҳоро истифода мебаранд?” 

3.Кори амалӣ. Чароғаки солинавӣ ва ороиши он 

1.Расмро аз назар гузаронед. 

2.Шаклҳои ҳайвону парандаҳоро аз қоғази ранга созед. 

3.Қисмҳои алоҳидаро бо ранги гуаш ороиш диҳед. 



 

 

 

Арзѐбӣ. Хонанда 

Фаъолият метавонад 
қисман 

метавонад 
наметавонад 

Қоғази ранга, ҷадвал, қайчӣ, 

қалами одӣ, муқалам, рангҳои 

гуногун, ширеш ро дуруст, 

бомаврид ва бо боварии комил 

истифода бурда метавонад? 

   

Ҳиссиѐти худро бо воситаҳои 

гуногуни санъат иброз менамояд? 

   

Намудҳои васеи меҳнатро фарқ 

карда, онро қадр карда метавонад? 

   

Дар шароити хона ширеш сохта 

метавонад? 

   

Намудҳои қоғазҳои рангаро фарқ 

карда метавонад? 

   

Намудҳои рангҳои гуногун: обӣ, 

гуаш, равғаниро фарқ карда 

метавонад? 

   

Вазифаи хонагӣ: Чароғаки солинавӣ созед ва мувофиқи хоҳиши худ 

онро оро диҳед. 

Дарси 32 

Мавзӯъ: Рӯзи омӯзгорон (муаллимон) 



 

 

Барнома: Сӯҳбат оид ба дуруст, бомаврид истифода бурдани асбобҳо 

барои сохтани табрикнома, тасаввури намудҳои рамз, тарзи дурусти 

часпонидани рамзи гулхан (оташ), навдабаргҳо ва нишонҳои алоҳидаро 

буридан ва ба қисми асосӣ, тарзҳои дурусти сохтани гулҳои гуногун 

гузаронида шавад. Дар ин дарс ҳисси зебоипарастӣ,  доираи ҷаҳонбинӣ  

инкишоф ѐфта, тахайюлоту тасаввурот васеъ мегардад.  

Салоҳиятҳо: 

 Миқдори зиѐди воситаҳои санъати тасвириро истифода бурда 

метавонанд; 

 Дар доираи мавзӯъҳои васеъ ғояи навро эҷод карда метавонанд; 

 Намунаҳои тахайюлии санъати тасвириро бо роҳҳои гуногун арзѐбӣ 

намуда, онро шарҳ дода метавонанд. 

       Мақсади дарс: 

-инкишоф додани маҳорат ва малака оид ба сохтани табрикнома; 

-пайдапайии сохтани табрикномаро донад; 

-намудҳои рамзро тасаввур ва сохта тавонад; 

-тарзи дурусти часпонидани рамзи гулхан (оташ), навдабаргҳо ва 

нишонҳои алоҳидаро бурида, ба қисми асосиро тавонад. 

        Равиши дарс: 

1.Сӯҳбат оид ба мавзӯъ: Бо хонандагон дар бораи дуруст, бомаврид 

истифода бурдани асбобҳо барои сохтани табрикнома, тарзҳои дурусти 

сохтани гулҳои гуногун, тарзи дурусти часпонидани рамзи гулхан (оташ), 

навдабаргҳо ва нишонҳои алоҳидаро буридан ва ба қисми асосӣ суҳбат 

гузаронида шавад.  

2.Кори амалӣ. Рӯзи муаллимон 

1.Расмро аз назар гузаронед. 

2.Аз варақи албом ва қоғазҳои ранга мувофиқи расм қартагул созед. 

3.Аввал қисми асосии қартагулро тайѐр намоед. 

4.Сипас рамзи навдабаргҳо ва нишонҳоро алоҳида бурида, ба қисми асосӣ 

часпонед. 



 

 

 

Расми 1 

Арзѐбӣ. Хонанда 

Фаъолият метавонад 
қисман 

метавонад 
наметавонад 

Қоғази ранга, ҷадвал, қайчӣ, 

қалами одӣ, муқалам, рангҳои 

гуногун, ширеш ро дуруст, 

бомаврид ва бо боварии комил 

истифода бурда метавонад? 

   

Ҳиссиѐти худро бо воситаҳои 

гуногуни санъат иброз менамояд? 

   

Намудҳои гуногуни 

табрикномаро сохта метавонад?  

   

Пайдапайии сохтани 

табрикномаро медонад? 

   

Намудҳои рамзро тасаввур ва 

сохта тавонад;  

   

Тарзи дурусти часпонидани 

рамзи гулхан (оташ), навдабаргҳо 

ва нишонҳои алоҳидаро бурида, 

ба қисми асосиро метавонад? 

   

Вазифаи хонагӣ: Дар хона барои равнақ додани эҷодиѐти худ барои 

рӯзи муаллимон ба муаллими дӯстдоштаатон тӯҳфа тайѐр намоед. 

Дарси 33 



 

 

Мавзӯъ: Сохтани фонусчаҳо 

 Барнома: Сӯҳбат оид ба дуруст, бомаврид истифода бурдани асбобҳо 

барои сохтани фонусчаҳо, тасаввури намудҳои фонусча, тарзи дурусти 

ҳосил кардани ранги нав гузаронида шавад. Дар ин дарс ҳисси 

зебоипарастӣ,  инкишоф ѐфта, тахайюлот васеъ мегардад.  

Салоҳиятҳо: 

 Миқдори зиѐди воситаҳои санъати тасвириро истифода бурда 

метавонанд; 

 Дар доираи мавзӯъҳои васеъ ғояи навро эҷод карда метавонанд; 

 Намунаҳои тахайюлии санъати тасвириро бо роҳҳои гуногун арзѐбӣ 

намуда, онро шарҳ дода метавонанд. 

       Мақсади дарс: 

-инкишоф додани маҳорат ва малака оид ба сохтани фонусчаҳо; 

-пайдапайии сохтани фонусчаҳоро донад; 

-намудҳои фонусчаҳоро тасаввур ва сохта тавонад; 

-тарзи дурусти тайѐр кардани фонусчаҳоро донад. 

Таҷҳизоти зарурӣ: қоғази ранга, ҷадвал, мӯқалам, қалами одӣ, рангҳои 

гуногун, қайчӣ, ширеш. 

        Равиши дарс: 

1.Сӯҳбат оид ба мавзӯъ: Бо хонандагон дар бораи дуруст сохтани фонусча, 

раванди пайдарпайии фонусча, намудҳои он, оид ба инкишофи 

мушоҳидакории хонандагон  гузаронида шавад.  

2.Аз усули проблемавӣ истифода бурда, мустаҳкамкунии мавзӯъ гузаронида 

шавад. 

 Ҳангоми истифодаи усули мазкур одатан аз тарафи муаллим ба синф 

проблема гузошта мешавад. Дар мавзуи мазкур чунин проблемаро 

гузоштан мумкин аст: Тарзи овехтани фонусчаро кӣ фаҳмонида медиҳад? 

3.Кори амалӣ. Сохтани фонусчаҳо 

1.Расмро аз назар гузаронед. 

2.Картонро интихоб намоед. 



 

 

3.Андозаҳои заруриро ба картон гузошта онро ба чор ҳиссаи баробар, 

барои сохтани фонусчаи шакли чоркунҷадошта тақсим намоед. 

4.Нақшу нигорро мувофиқи хоҳиши худ интихоб намуда, ба ҳар як қисмҳо 

тасвир намоед. 

5.Аз рӯи хати тақсимотӣ картонро қат намуда, бо ширеш пайваст намоед. 

6.Аз чор тарафи болои фонусча ресмон барои овехтан гузаронед. 

7.Аз қадамҳои фонусчаи чоркунҷа истифода бурда, фонусчаи намудҳои 

секунҷа ва даврашаклро созед. 

 

Расми 1 

    

                       Расми 2                                    Расми 3 

Арзѐбӣ. Хонанда 

Фаъолият метавонад 
қисман 

метавонад 
наметавонад 

Қоғази ранга, ҷадвал, қайчӣ, қалами 

одӣ, муқалам, рангҳои гуногун, 

ширеш, варақи албомро дуруст, 

бомаврид ва бо боварии комил 

истифода бурда метавонад? 

   

2-3 рангро омехта карда, ранги нав 

ҳосил карда метавонад?  

   

Пайдапайии сохтани фонусчаҳоро 

медонад? 

   



 

 

Амалҳояшро пешакӣ бо 

дарназардошти вақт ба нақша 

мегирад? 

   

Намудҳои фонусчаҳоро тасаввур ва 

сохта метавонад? 

   

Аз олами атроф барои эҷодиѐт ашѐ 

ва мавзӯъҳои ба худ писанд интихоб 

карда метавонад? 

   

Тарзи дурусти тайѐр кардани 

фонусчаҳоро медонад? 

   

Вазифаи хонагӣ: Мувофиқи хоҳиши худ дар хона намуди дигари фонусчаро 

созед. 

Дарсҳои 34-35 

Мавзӯъ: Модели крани борбардор 

Барнома: Сӯҳбат оид ба дуруст, бомаврид истифода бурдани модели 

крани борбардор, тасаввури намудҳои модели крани борбардор 

гузаронида шавад. Дар ин дарс маҳорату малакаи сохтани моделҳои 

борбардор  инкишоф меѐбад. 

Салоҳиятҳо: 

 Миқдори зиѐди воситаҳои санъати тасвириро истифода бурда 

метавонанд; 

 Дар доираи мавзӯъҳои васеъ ғояи навро эҷод карда метавонанд; 

 Намунаҳои тахайюлии санъати тасвириро бо роҳҳои гуногун арзѐбӣ 

намуда, онро шарҳ дода метавонанд. 

       Мақсади дарс: 

-инкишоф додани маҳорат ва малака оид ба сохтани модели крани 

борбардор; 

-пайдапайии сохтани модели крани борбардорро донад; 

-намудҳои гуногуни модели крани борбардорҳоро тасаввур ва сохта 

тавонад; 



 

 

-тарзи дурусти тайѐр кардани моделҳои крани борбардорро донад. 

 Таҷҳизоти зарурӣ: картон, қоғази ранга, мӯқалам, ҷадвал, қалами одӣ, 

рангҳои гуногун, ширеш, варақи албом, қайчӣ. 

        Равиши дарс: 

1.Сӯҳбат оид ба мавзӯъ: Бо хонандагон дар бораи дуруст, бомаврид 

истифода бурдани модели крани борбардор, тасаввури намудҳои модели 

крани борбардор, оид ба инкишофи маҳорату малака гузаронида шавад.  

2.Кори амалӣ. Сохтани фонусчаҳо 

1.Расмро аз назар гузаронед. 

2.Картонро интихоб намоед. 

3.Андозаҳои заруриро ба картон гузоред.  

4.Мувофиқи расмҳо модели крани борбардорро созед. 

   

 

Арзѐбӣ. Хонанда 

Фаъолият метавонад 
қисман 

метавонад 
наметавонад 

Картон, қоғази ранга, ҷадвал,    



 

 

қайчӣ, қалами одӣ, муқалам, 

рангҳои гуногун, ширеш, варақи 

албомро дуруст, бомаврид ва бо 

боварии комил истифода бурда 

метавонад? 

Ҳиссиѐташро ба воситаи 

тасвирнамоӣ иброз карда 

метавонад? 

   

Ба натиҷаи кори худ баҳо дода, 

онро шарҳ дода метавонад? 

   

Пайдапайии сохтани модели крани 

борбардорро медонад? 

   

Намудҳои гуногуни модели крани 

борбардорҳоро тасаввур ва сохта 

метавонад? 

   

Тарзи дурусти тайѐр кардани 

моделҳои крани борбардорро 

донад? 

   

Вазифаи хонагӣ: Барои инкишоф додани қобилияти техникии худ 

намуди дигари модели крани борбардорро созед. 

Дарси 36 

Мавзӯъ: Коркарди замин 

Барнома: Сӯҳбат оид ба аз асбобу олотҳои корӣ мувофиқи дастури 

мутахассис ѐ муаллим истифода бурда, вобаста ба шароити мактаб ва 

маҳал нақшаи иштирок дар коркарди замини таҷрибавӣ, намудҳои 

ҳоҷагидорӣ гузаронида шавад. Дар ин дарс маҳорату малакаи кор дар 

замин  инкишоф меѐбад. 

Салоҳиятҳо: 

 Миқдори зиѐди воситаҳои санъати тасвириро истифода бурда 

метавонанд; 



 

 

 Дар доираи мавзӯъҳои васеъ ғояи навро эҷод карда метавонанд; 

 Намунаҳои тахайюлии санъати тасвириро бо роҳҳои гуногун арзѐбӣ 

намуда, онро шарҳ дода метавонанд. 

       Мақсади дарс: 

-мақсади дамдиҳии заминро медонад; 

-мақсадҳои кишти заминро медонад; 

-бо мақсади афзун намудани ҳосилнокӣ вақти поруандозиро медонад; 

-тарбияи ба калонсолон ѐрӣ доданро мефаҳмад. 

 Таҷҳизоти зарурӣ: истифодаи асбобу олотҳои корӣ мувофиқи дастури 

мутахассис ѐ муаллим 

        Равиши дарс: 

1.Сӯҳбат оид ба мавзӯъ: Бо хонандагон дар бораи коркарди замин, мақсади 

кор, оид ба боғдорӣ, ғаллакорӣ, чорводорӣ гузаронида шавад.  

2.Аз усули “Чархи ақидаҳо” истифода бурда, дарси имрузаро мустаҳкамтар 

намоед. Дар маркази «чарх» мафҳум, савол ѐ мушкилоти мавзўи нав 

навишта мешавад. Вазифаи хонандагон аз он иборат аст, ки ду ѐ 

чорнафарӣ кор карда, маълумотҳои доштаашонро оид ба ин мавзўъ 

нависанд. 

Мақсади дамдиҳии замин аз чӣ иборат аст? Мақсади поруандозиро 

муайян намоед. 

3.Кори амалӣ. Коркарди замин 

1.Вобаста ба шароити мактаб ва маҳаллатон нақшаи иштирок дар 

коркарди замини таҷрибавиро тартиб диҳед. 

2.Метавонед корҳои ба нақша гирифтаатонро аз рӯи ҷадвали зерин анҷом 

диҳед: 

Ном ва мақсади кор Макони кор 
Вақти 

кор 

Шахси 

масъул 

1.Кишти замин бо 

мқсади дамдиҳии он 

Замини таҷрибавии 

мактаб 
Октябр Муаллим 



 

 

2.Поруандозӣ. Бо 

мақсади афзун 

намудани ҳосилнокӣ 

Замини назди мактаб Октябр Муаллим 

3.Ёрӣ ба калонсолон Замини шахсӣ (ҳавлӣ) Октябр Калонсолон 

 

3.Боғдорон, ғаллакорон, чорводорон ва ғайра имкон доранд вобаста ба 

шароити мактаби худ корҳояшонро ба нақша гиранд. 

4.Аз асбобу олатҳои корӣ мувофиқи дастури матахассис ѐ муаллим 

истифода баред. 

Арзѐбӣ. Хонанда 

Фаъолият метавонад 
қисман 

метавонад 
наметавонад 

Амалҳояшро пешакӣ бо 

назардошти вақт ба нақша гирифта 

метавонанд? 

   

Аз олами атроф барои эҷодиѐт ашѐ 

ва мавзӯъҳои ба худ писанд 

интихоб карда метавонад? 

   

Ба натиҷаи кори худ баҳо дода, 

онро шарҳ дода метавонад? 

   

Намудҳои васеи меҳнатро  фарқ 

карда, онро қадр карда метавонад? 

   

Мақсади дамдиҳии заминро 

медонад? 

   

Мақсадҳои кишти заминро 

медонад? 

   

Бо мақсади афзун намудани 

ҳосилнокӣ вақти поруандозиро 

медонад? 

   



 

 

Тарбияи ба калонсолон ѐрӣ 

доданро мефаҳмад? 

   

Вазифаи хонагӣ: Мавзуи имрузаро таҳлил намуда, дар хона ба 

калонсолон барои коркарди замин ѐрӣ расонед. 

Дарси 37 

Мавзӯъ: Натюрморт. Кашидани расм аз асл. Асбобҳои дуредгарӣ 

Барнома: Сӯҳбат оид ба намудҳои асбобҳои дуредгарӣ, таъинот ва 

қисмҳои он, фарқи байни қисмҳои чубӣ ва металлии асбобҳо гузаронида 

шавад. Дар ин дарс маҳорату малакаи кор оид ба мафҳуми натюрморт, 

тарзи композитсияи он, фарқияти таносуби онҳо  инкишоф меѐбад. 

Салоҳиятҳо: 

 Миқдори зиѐди воситаҳои санъати тасвириро истифода бурда 

метавонанд; 

 Дар доираи мавзӯъҳои васеъ ғояи навро эҷод карда метавонанд; 

 Намунаҳои тахайюлии санъати тасвириро бо роҳҳои гуногун арзѐбӣ 

намуда, онро шарҳ дода метавонанд. 

       Мақсади дарс: 

-аз асл кашидани расмро меомӯзад; 

-инкишофи маҳорат ва малака аз асл кашидан; 

-меъѐрҳои композитсияро дуруст риоя мекунад; 

-фарқияти таносуби предметҳоро мефаҳмад; 

-рангҳои аслиро аз рангҳои сунъӣ фарқ мекунад. 

 Таҷҳизоти зарурӣ: мӯқалам, қалами одӣ, рангҳои гуногуни обӣ, асбобҳои 

дуредгарӣ барои кашидани расм аз асл, қалами ранга, ҷадвал. 

        Равиши дарс: 

1.Сӯҳбат оид ба мавзӯъ: Бо хонандагон дар бораи таъинот ва қисмҳои он, 

фарқи байни қисмҳои чубӣ ва металлии асбобҳо, мафҳуми натюрморт, 

тарзи композитсияи он, фарқияти таносуби онҳо гузаронида шавад.  

2.Кори амалӣ. Натюрморт. Кашидани расм аз асл. Асбобҳои дуредгарӣ 



 

 

1.Асбобҳои дуредгариеро, ки барои тасвир истифода мебаред, тавре 

гузоред, то тарзи композитсияро ҳамаҷониба пурра гардонад. 

2.Дар вақти кашидани расм аввал фарқияти таносуби предметҳоро тасвир 

кунед. 

3.Сипас бо рангҳои аслӣ корро ба анҷом расонед. 

  

Арзѐбӣ. Хонанда 

Фаъолият метавонад 
қисман 

метавонад 
наметавонад 

Қоғаз, қалами одӣ, муқалам, 

ҷадвал, ранги обиро дуруст, 

бомаврид ва бо боварии комил 

истифода бурда метавонад? 

   

2-3 рангро омехта карда, ранги 

нав ҳосил карда метавонад? 

   

Расми тасвиркардаашро бо 

қаламҳои ранга ва муқалам бо 

рушноӣ ва сояафканӣ ранг карда 

метавонад? 

   

Моҳият ва таъсири намудҳои 

санъати тасвириро дарк карда, 

муносибати худро нисбати ин 

расмҳо шарҳ дода метавонад? 

   

Аз асл кашидани расмро омӯхта 

метавонад? 

   



 

 

Меъѐрҳои композитсияро дуруст 

риоя мекунад? 

   

Фарқияти таносуби предметҳоро 

мефаҳмад? 

   

Рангҳои аслиро аз рангҳои сунъӣ 

фарқ карда метавонад? 

   

Вазифаи хонагӣ: Барои сайқал додани маҳорати кашидани расм аз асл 

чинивории дар хонабударо тасвир намоед. 

Дарси 38 

Мавзӯъ: Аз гил ѐ пластилин сохтани зарфҳо 

Барнома: Сӯҳбат оид ба намудҳои гил ва рангҳои пластилин, 

мустақилона ва эҷодкорона сохтани зарф, воситаҳои ородиҳӣ  гузаронида 

шавад. Дар ин дарс тафаккури эҷодии хонандагон инкишоф меѐбад. 

Салоҳиятҳо: 

 Миқдори зиѐди воситаҳои санъати тасвириро истифода бурда 

метавонанд; 

 Дар доираи мавзӯъҳои васеъ ғояи навро эҷод карда метавонанд; 

 Намунаҳои тахайюлии санъати тасвириро бо роҳҳои гуногун арзѐбӣ 

намуда, онро шарҳ дода метавонанд. 

       Мақсади дарс: 

-аз гил ѐ пластилин зарфҳо сохта метавонад; 

- тафаккури эҷодӣ  инкишоф меѐбад; 

-хонандагон мустақилона эҷодкорона мувофиқи хоҳиш зарф сохтанро 

меомӯзанд; 

-намудҳои гуногуни ороиш додани зарфро меомӯзад. 

 Таҷҳизоти зарурӣ: пластилин, гил, ҷадвал, ғалладона 

        Равиши дарс: 

1.Сӯҳбат оид ба мавзӯъ: Бо хонандагон дар бораи намудҳои зарф, тарзи 

ороиш додани зарфҳо, воситаҳои ороишдиҳӣ, пайдарпайии ороиш додани 



 

 

зарфҳои аз пластилин сохташуда ва аз гил сохташуда сӯҳбат гузаронида 

шавад.  

2.Аз усули “Диаграммаи Венн” истифода бурда, дарси имрузаро мустаҳкам 

намоед. 

Диаграммаи Венн – усулест барои ѐфтани фарқ ва умумияти мафҳум, 

ҳодиса, ашѐ ва муқоисаи онҳо. Омўзгор метавонад онро дар  муқоисаи 

симоҳои мусбат ѐ манфии матн, фарқи ашѐҳои гуногун аз рўйи мазмуни он 

истифода барад. Талабагон  монандӣ, фарқ ва муқоисаро дар дафтари худ, 

ѐ лавҳи синф менависанд. 

Қадамҳои истифода бурдани ин усул:  

1. Ба хонандагон масъаларо пешниҳод кунед. 

2. Аз хонандагон хоҳиш намоед, ки дар атрофи ин масъала  фикр карда 

(ашѐҳо, ҳодисаҳо ва ғ .), фарқият ва умумиятро муайян намоянд. 

3. Хонандагон дар варақи сафед ду давраи ба ҳам пайвастро тасвир 

мекунанд. 

4. Онҳо дар қисматҳои чапу рости давра фарқиятҳо ва дар мобайни он 

умумияти масъалаи пешниҳодшударо қайд мекунанд. 

5. Ҳар як намояндаи гурўҳ кори худро муаррифӣ  мекунад. 

Намуна:  

Масъала: Фарқият ва умумияти оҳану чўбро нишон диҳед.         

 

Масъала: Фарқият ва умумияти гил ва пластилинро нишон диҳед.         



 

 

 

3.Кори амалӣ. Аз гил ѐ пластилин сохтани зарфҳо  

1.Расмҳои дар китоби дарсӣ додашударо аз назар гузаронед. 

2.Ба сохтани зарфҳо омода шаваед. 

3.Лавозимоти заруриро омода кунед. 

4. Шумо метавонед аз рӯи хоҳиши худ (аз пластилин ѐ гил) мувофиқи 

расмҳо эҷодкорона зарф созед. 

5. Зарфро ороиш диҳед. 

6.Агар зарфҳои сохташуда аз пластилин бошад, дарҳол ороиш диҳед. 

7.Агар зарфҳо аз гил бошад, баъд аз сохтан ороиш диҳед. 

 

 

 

Расми 1              Расми 2               Расми 3 

Арзѐбӣ. Хонанда 

Фаъолият метавонад 
қисман 

метавонад 
наметавонад 

Аз гил, пластилин, қоғаз, картон ва 

маснуоти табиӣ ашѐҳои гуногуни 

   



 

 

мураккабро моделсозӣ менамояд? 

Қоғаз, картон, гил, пластилин, 

маснуоти табиӣ ва дигар ашѐҳоро 

ҳамчун воситаи ородиҳӣ ба таври 

васеъ истифода бурда метавонад? 

   

Амалҳояшро пешакӣ бо 

дарназардошти вақт ба нақша 

мегирад? 

   

Намунаҳои кори худро такроран 

айнан ҳосил карда метавонад? 

   

Аз олами атроф барои эҷодиѐт ашѐ 

ва мавзӯъҳои ба худ писанд интихоб 

карда метавонад? 

   

Ба натиҷаи кори худ баҳо дода, 

онро шарҳ дода метавонад?   

   

Аз гил ѐ пластилин зарфҳо сохта 

метавонад? 

   

Мустақилона эҷодкорона мувофиқи 

хоҳиш зарф сохтанро меомӯзанд? 

   

Намудҳои гуногуни ороиш додани 

зарфро меомӯзад? 

   

Вазифаи хонагӣ: Аз гил ѐ пластилин мувофиқи хоҳиш ва қобилияти худ 

зарфҳо созед. 

Дарси 39 

Мавзӯъ: Суробсозӣ аз масолеҳи табиӣ 

Барнома: Сӯҳбат оид ба намудҳои суробсозӣ аз масолеҳи табиӣ, 

мустақилона ва эҷодкорона сохтани суроб  гузаронида шавад. Дар ин дарс 

тафаккури эҷодии хонандагон инкишоф меѐбад. 

Салоҳиятҳо: 



 

 

 Миқдори зиѐди воситаҳои санъати тасвириро истифода бурда 

метавонанд; 

 Дар доираи мавзӯъҳои васеъ ғояи навро эҷод карда метавонанд; 

 Намунаҳои тахайюлии санъати тасвириро бо роҳҳои гуногун арзѐбӣ 

намуда, онро шарҳ дода метавонанд. 

       Мақсади дарс: 

-аз масолеҳи табиӣ суробҳо сохта метавонад; 

- тафаккури эҷодӣ  инкишоф меѐбад; 

- мустақилона ва эҷодкорона мувофиқи хоҳиш аз масолеҳҳои табиӣ суроб 

сохтанро меомӯзанд; 

-намудҳои гуногуни суробсозиро меомӯзад. 

 Таҷҳизоти зарурӣ: пластилин ѐ гил, ҷадвал, ғаладона, пӯчоқи тухм, пар, 

қоғази ранга ѐ барг, тухми рустаниҳо, ҷалғӯза. 

        Равиши дарс: 

1.Сӯҳбат оид ба мавзӯъ: Бо хонандагон дар бораи  суроб ва намудҳои 

суробсозӣ, масолеҳҳои зарурӣ барои сохтани суроб сӯҳбат гузаронида 

шавад.  

2.Кори амалӣ. Суробсозӣ аз масолеҳи табиӣ  

1.Аз расмҳои зерин истифода бурда, мустақилона шаклҳои зеринро созед 

(расмҳои 1,2,3) 

2.Чунин паррандаро (расми 1) аз пӯчоқи тухм, пар, гил ѐ пластилин, қоғази 

ранга сохтан мумкин аст. 

3.Шапарак (расми 2) –ро азтухми рустаниҳо, қоғази ранга ѐ баргҳо сохтан 

беҳтар мебошад. 

4.Чунин (расми 3) моҳичаҳоро аз ҷалғӯза ва қоғази ранга сохтан 

имконпазир аст.  



 

 

 

 
 

 

 

Расми 3 

Арзѐбӣ. Хонанда 

Фаъолият метавонад 
қисман 

метавонад 
наметавонад 

Аз гил ѐ пластилин ва маснуоти 

табиӣ ашѐҳои гуногуни 

мураккабро моделсозӣ менамояд? 

   

Пластилин, гил, маснуоти табиӣ ва 

дигар ашѐҳоро ҳамчун воситаи 

ородиҳӣ ба таври васеъ истифода 

бурда метавонад? 

   

Дар доираи мавзӯъҳои гуногуни 

тахаюлӣ ғоя (идея) -ҳои наву 

мураккаб эҷод менамояд ва онро 

шарҳ дода метавонад?  

   

Аз масолеҳи табиӣ суробҳо сохта    



 

 

метавонад? 

Намудҳои гуногуни суробсозиро 

омӯхта метавонад? 

   

Мустақилона ва эҷодкорона 

мувофиқи хоҳиш аз масолеҳҳои 

табиӣ суроб сохтанро омӯхта 

метавонад? 

   

Вазифаи хонагӣ: Мувофиқи хоҳиши худ дар шароитти хона аз 

масолеҳи табиӣ суробҳо созед. 

Дарсҳои 40-41 

Мавзӯъ: Шаклсозӣ аз қоғазу картон 

Барнома: Сӯҳбат оид ба намудҳои шаклсозӣ аз қоғазу картон, 

мустақилона ва эҷодкорона шаклсозӣ кардан гузаронида шавад. Дар ин 

дарс тафаккури эҷодии хонандагон инкишоф меѐбад. 

Салоҳиятҳо: 

 Миқдори зиѐди воситаҳои санъати тасвириро истифода бурда 

метавонанд; 

 Дар доираи мавзӯъҳои васеъ ғояи навро эҷод карда метавонанд; 

 Намунаҳои тахайюлии санъати тасвириро бо роҳҳои гуногун арзѐбӣ 

намуда, онро шарҳ дода метавонанд. 

       Мақсади дарс: 

-аз қоғазу картон шаклсозӣ карда метавонад; 

-тарзи дуруст ва сарфакорона истифода бурдани қоғазу картонро медонад. 

 Таҷҳизоти зарурӣ: картон ѐ чӯб, қоғази ранга, қайчӣ. 

        Равиши дарс: 

1.Сӯҳбат оид ба мавзӯъ: Бо хонандагон дар бораи  намудҳои шаклсозӣ аз 

қоғазу картон, мустақилона ва эҷодкорона шаклсозӣ кардан сӯҳбат 

гузаронида шавад.  

2.Дар мавзуи имруза барои мустаҳкамкунӣ аз диаграммаи “Чӣ тавр?” 

истифода бурдан мумкин аст. 



 

 

Агар савол дуруст гузошта шавад, роҳҳои пайдоиши ҳама гуна 

натиҷаро ѐфтан мумкин аст. Пайваста истифода бурдани ин усул барои 

ташаккули малакаҳои ҳаѐтӣ: ҷустани роҳҳои гуногуни ҳалли вазъият, 

мушкилоти баамаломада имконпазир мегардад. 

 Муаммо: аз расмҳои китоби дарсӣ истифода бурда, чӣ тавр сохтани 

шакли хурусакро аз масолеҳи табииро муайян намоед. 

3.Кори амалӣ. Шаклсозӣ аз қоғазу картон 

1.Расмҳоро аз назар гузаронед. 

2.Барои сохтани шакли хурӯсак (расми 1) метавонед аз қуттиҳои гӯгирд 

истифода баред ѐ худ чунин қуттичаҳо созед. 

3.Нӯл, тоҷ, дум, чашмҳоро аз қоғази ранга, пойҳои онро аз картон ѐ чӯб 

тайѐр кунед. 

4.Агар аз рӯи афсонаи “Хурӯсак ва харгӯш” шакл сохтанӣ бошед, пас 

шакли харгӯшро метавонед ин тавр созе (расми 2) 

 

Арзѐбӣ. Хонанда 

Фаъолият метавонад 
қисман 

метавонад 
наметавонад 

Аз гил ѐ пластилин ва маснуоти табиӣ 

ашѐҳои гуногуни мураккабро 

моделсозӣ менамояд? 

   

Бо қоғаз ва картон усули оригами ва 

аппликатсияро ба таври васеъ 

   



 

 

истифода бурда метавонад? 

Қайчиро дуруст истифода бурда 

метавонад? (аз қоғаз ва картон 

қолабҳои мураккабро сарфакорона 

бурида метавонад) 

   

Намунаҳои кори худро такроран 

айнан ҳосил карда метавонад? 

   

Аз қоғазу картон шаклсозӣ карда 

метавонад? 

   

Тарзи дуруст ва сарфакорона 

истифода бурдани қоғазу картонро 

медонад? 

   

Вазифаи хонагӣ: Мувофиқи хоҳиш ва қобилияти худ дар шароити 

хона аз қоғазу картон шаклсозӣ намоед.  

Дарсҳои 42-43 

Мавзӯъ: Тасвир мувофиқи мазмун . Афсонаҳои халқи тоҷик 

Барнома: Сӯҳбат оид ба афсонаҳои халқи тоҷик, тарзи дуруст ва 

сарфакорона истифода бурдани қоғазу картон, рангҳои обӣ гузаронида 

шавад. Дар ин дарс тафаккури эҷодии хонандагон инкишоф меѐбад. 

Салоҳиятҳо: 

 Миқдори зиѐди воситаҳои санъати тасвириро истифода бурда 

метавонад; 

 Дар доираи мавзӯъҳои васеъ ғояи навро эҷод карда метавонад; 

 Намунаҳои тахайюлии санъати тасвириро бо роҳҳои гуногун арзѐбӣ 

намуда, онро шарҳ дода метавонад.  

       Мақсади дарс: 

-бо афсонаҳои халқи тоҷик шиносоӣ пайдо намояд; 

-тарзи дуруст ва сарфакорона истифода бурдани қоғазу картонро донад; 

-мувофиқи мазмун афсонаҳои халқи тоҷик тасвир карда тавонад.  

        Равиши дарс: 



 

 

1.Сӯҳбат оид ба мавзӯъ: Бо хонандагон дар бораи мувофиқи мазмун тасвир 

намудани афсонаҳои халқи тоҷик, тарзи дуруст ва сарфакорона истифода 

бурдани қоғазу картон, рангҳои обӣ сӯҳбат гузаронида шавад.  

2.Аз методи ҳикоя истифода бурда, афсонаи “Бузаки ҷингилапой” аз 

тарафи муаллим хонда шавад.  

3.Гузаронидани бозии нақшӣ дар мавзӯи «Бузаки ҷингилапо» 

Ба хонандагон нақшҳо аз тарафи муаллим тақсим карда мешавад. 

Хонандагон вазифадор мегарданд, ки ба нақш даромада, аз рӯи афсонаи 

халқи тоҷик нақш офаранд.  

3.Кори амалӣ. Тасвир мувофиқи мазмун . Афсонаҳои халқи тоҷик 

1.Расмро аз назар гузаронед. 

2.Қаҳрамонони асосии ин афсонаҳоро мувофиқи тасаввуротатон рӯи қоғаз 

тасвир намоед. 

3.Расмҳоро мувофиқи андозаи қоғаз эҷод кунед. 

 

Арзѐбӣ. Хонанда 

Фаъолият метавонад 
қисман 

метавонад 
наметавонад 

Қоғаз, қалами одӣ, ҷадвал, ранги обӣ, 

муқалам, хатпоккунакро дуруст, 

бомаврид ва бо боварии комил 

   



 

 

истифода бурда метавонад? 

Ба қоидаҳои тозагӣ ва бехатарӣ 

ҳангоми кор бо асбобҳои тез ва 

воситаҳои санъати тасвириву ородиҳӣ 

риоя мекунад? 

   

Аз олами атроф барои эҷодиѐт ашѐ ва 

мавзӯъҳои ба худ писанд интихоб карда 

метавонад? 

   

 Моҳият  ва таъсири намудҳои санъати 

тасвириро дарк карда, муносибати 

худро нисбати ин намунаҳо шарҳ 

медиҳад? 

   

Бо афсонаҳои халқи тоҷик шиносоӣ 

пайдо менамояд? 

   

Тарзи дуруст ва сарфакорона истифода 

бурдани қоғазу картонро медонад? 

   

Вазифаи хонагӣ: Дар хона мустақилона аз китоби афсонаҳои халқи тоҷик 

истифода бурда, афсонаи дигарро хонда, қаҳрамонони асосии афсонаро аз 

тахайюлоти худ тасвир намоед. 

Дарсҳои 44-45 

Мавзӯъ: Сохтани шакли поезд 

Барнома: Сӯҳбат оид ба сохтани шакли поезд, тарзи дуруст ва 

сарфакорона истифода бурдани қоғазу картон гузаронида шавад. Дар ин 

дарс тафаккури эҷодии хонандагон ва эҷодиѐти техникӣ инкишоф меѐбад. 

Салоҳиятҳо: 

 Миқдори зиѐди воситаҳои санъати тасвириро истифода бурда 

метавонад; 

 Дар доираи мавзӯъҳои васеъ ғояи навро эҷод карда метавонад; 

 Намунаҳои тахайюлии санъати тасвириро бо роҳҳои гуногун арзѐбӣ 

намуда, онро шарҳ дода метавонад.  



 

 

       Мақсади дарс: 

-бо шаклҳои поезд шиносоӣ пайдо намояд; 

-тарзи дуруст ва сарфакорона истифода бурдани қоғазу картонро медонад; 

-мувофиқи хоҳиш худ поезд сохта тавонад. 

 Таҷҳизоти зарурӣ: қоғаз, картон, қоғази ранга, ҷадвал, мӯқалам, 

хатпоккунак, қалами одӣ, ранги обӣ. 

        Равиши дарс: 

1.Сӯҳбат оид ба мавзӯъ: Бо хонандагон дар бораи сохтани шакли поезд, 

тарзи дуруст ва сарфакорона истифода бурдани қоғазу картон сӯҳбат 

гузаронида шавад.  

2.Дар мавзуи мазкур барои мустаҳкам намудани дониши хонандагон оид 

ба Мавзӯъ аз бозии “Нотиқи беҳтарин”  истифода бурдан мумкин аст. 

Қадамҳои истифода бурдани бозӣ 

1.Муаллим мавзўъ ва мақсади машғулиятро эълон мекунад.    

2.Хонандагон (аз рўи хоҳиш) бояд ба тахтаи синф баромада, дар назди 

ҳамсинфони худ дар нақши «нотиқ», яъне дар як дақиқа дар бораи 

зарурияти ҳаѐтии омўхтани мавзўи додашуда боварӣ ҳосил намоянд. 

3.Хонандагон вазифадоранд, гуфти нотиқро бодиққат гўш карда, мақсади 

нотиқро муайян намоянд. 

3.Кори амалӣ. Сохтани шакли поезд  

1.Расмро аз назар гузаронед. 

2.Поездҳо аз вагонҳо иборатанд. Шакли вагонҳоро ин тавр сохтан мумкин 

аст. (Расми 2 ва 3). 

3.Аз чунин вагонҳо поездҳои боркаш ва мусофиркаш сохтан мумкин аст. 

4.Ҳангоми васли вагонҳои поезди одамкаш онҳоро сарпоин бояд гузошт. 

 



 

 

 

Расми 1 

 
 

               Расми 2                        Расми 3 

Арзѐбӣ. Хонанда 

Фаъолият метавонад 
қисман 

метавонад 
наметавонад 

Картон, қоғаз, қалами одӣ, ҷадвал, 

ранги обӣ, муқалам, хатпоккунакро 

дуруст, бомаврид ва бо боварии комил 

истифода бурда метавонад? 

   

Ба қоидаҳои тозагӣ ва бехатарӣ 

ҳангоми кор бо асбобҳои тез ва 

воситаҳои санъати тасвириву ородиҳӣ 

риоя мекунад?  

   

Моҳият  ва таъсири намудҳои санъати 

тасвириро дарк карда, муносибати 

худро нисбати ин намунаҳо шарҳ 

медиҳад? 

   

Бо шаклҳои поезд шиносоӣ пайдо 

намояд? 

   

Тарзи дуруст ва сарфакорона истифода 

бурдани қоғазу картонро медонад? 

   



 

 

Мувофиқи хоҳиш худ поезд сохта 

метавонад? 

   

Вазифаи хонагӣ: Дар хона мувофиқи қобилият ва хоҳиши худ намуди 

дигари поезро созед. 

Дарси 46 

Мавзӯъ: Парвариши рустаниҳои хонагӣ 

  Барнома: Сӯҳбат оид ба қоидаҳои парвариши гулҳои хонагӣ, мавсими 

шинонидани гулҳои хонагӣ, намудҳои гулҳои хонагӣ  гузаронида шавад. 

Дар ин дарс меҳру муҳаббат нисбат ба табиат  инкишоф меѐбад. 

Салоҳиятҳо: 

 Миқдори зиѐди воситаҳои санъати тасвириро истифода бурда 

метавонад; 

 Дар доираи мавзӯъҳои васеъ ғояи навро эҷод карда метавонад; 

 Намунаҳои тахайюлии санъати тасвириро бо роҳҳои гуногун арзѐбӣ 

намуда, онро шарҳ дода метавонад.  

       Мақсади дарс: 

-оид ба қоидаҳои парвариши гулҳои хонагӣ маълумоти пурра мегирад; 

-мавсими шинонидани гулҳои хонагӣ, вақти додани ғизоро медонад; 

-намудҳои гулҳои хонагиро мешиносад. 

        Равиши дарс: 

1.Сӯҳбат оид ба мавзӯъ: Бо хонандагон дар бораи қоидаҳои парвариши 

гулҳои хонагӣ, вақти додани ғизо, мавсими шинонидани гулҳои хонагӣ, 

намудҳои гулҳои хонагӣ  сӯҳбат гузаронида шавад.  

2.Аз усули саволу ҷавоб истифода бурда, дарси имрузаро мустаҳкам намоед. 

“Кадом гулҳоро дар мактаб ѐ синф парвариш мекунед? Дар хонаатон чӣ? 

Барои Шумо парвариши кадом навъи гул маъқултар аст? Чаро зери зарфи 

гулдонро сурох мекунанд? Зимистон бояд гулҳоро дар куҷо нигоҳ дорем? 

Оѐ Шумо медонед, ки ба сифати офтоб аз рушноии чароғи барқӣ истифода 

бурдан мумкин аст?” 

3.Кори амалӣ. Парвариши рустаниҳои хонагӣ 



 

 

1.Бо маслиҳати муаллим ҷадвал тартиб дода, мунтазам иҷрои супоришро 

ба ҳисоб гиред. 

Номгӯи гулҳо Вақти кишт 
Вақти додани 

ғизо, пору ва об 
Шахси масъул 

1.Мехчагул 25/I-2001 10/IХ, 1/Х, 10/Х  Гулпарвар 

    

 

Арзѐбӣ. Хонанда 

Фаъолият метавонад 
қисман 

метавонад 
наметавонад 

Аз олами атроф барои эҷодиѐт ашѐ ва 

мавзӯъҳои ба худ писанд интихоб 

карда метавонад? 

   

Намунаҳои эҷодиѐти тахаюлиро 

таҳлил, тафсир ва муқоиса намуда, 

хулоса бароварда метавонад? 

   

Ба натиҷаи кори худ баҳо дода, онро 

шарҳ дода метавонад? 

   

Намудҳои васеи меҳнатро фарқ карда, 

онро қадр карда метавонад? 

   

Оид ба қоидаҳои парвариши гулҳои 

хонагӣ маълумоти пурра мегирад? 

   

Мавсими шинонидани гулҳои хонагӣ, 

вақти додани ғизоро медонад? 

   

Намудҳои гулҳои хонагиро 

мешиносад? 

   

Вазифаи хонагӣ: оид ба раванди парвариши рустаниҳои хонагии худ 

маълумот диҳед. 

Дарси 47 

Мавзӯъ: Ороиши нақшу нигор. Нақшу нигори гулдӯзӣ 



 

 

Барнома: Сӯҳбат оид ба нақшу нигори гулдӯзӣ, намудҳои нақшу 

нигори миллӣ,  моҳияти онҳо гузаронида шавад. Дар ин дарс маҳорату 

малакаи эҷодии хонандагон  инкишоф меѐбад. 

Салоҳиятҳо: 

 Миқдори зиѐди воситаҳои санъати тасвириро истифода бурда 

метавонад; 

 Дар доираи мавзӯъҳои васеъ ғояи навро эҷод карда метавонад; 

 Намунаҳои тахайюлии санъати тасвириро бо роҳҳои гуногун арзѐбӣ 

намуда, онро шарҳ дода метавонад.  

       Мақсади дарс: 

-оид ба нақшу нигори гулдӯзӣ  маълумоти пурра мегирад; 

-намудҳои нақшу нигорро медонад; 

-тарзи дурусти истифодаи нақшу нигори миллиро медонад. 

Таҷҳизоти зарурӣ: қоғази ранга, мӯқалам, хатпоккунак, қалами одӣ, ранги 

обӣ, ҷадвал. 

        Равиши дарс: 

1.Сӯҳбат оид ба мавзӯъ: Бо хонандагон дар бораи намудҳои нақшу нигори 

миллӣ,   нақшу нигори гулдӯзӣ, истифодаи нақшу нигори миллӣ сӯҳбат 

гузаронида шавад.  

2.Кори амалӣ. Ороиши нақшу нигор. Нақшу нигори гулдӯзӣ 

1.Расмро аз назар гузаронед. 

2.Мувофиқи хоҳиши худ аз нақшу нигори гулдӯзӣ истифода бурда, курта ѐ 

тоқиро оро диҳед. 



 

 

 

Арзѐбӣ. Хонанда 

Фаъолият метавонад 
қисман 

метавонад 
наметавонад 

Қалами одӣ, муқалам, ранги обӣ, 

ҷадвалро дуруст, бомаврид ва бо 

боварии комил истифода бурда 

метавонад? 

   

2-3 рангро омехта карда, ранги нав 

ҳосил менамояд? 

   

Аз олами атроф барои эҷодиѐт ашѐ ва 

мавзӯъҳои ба худ писанд интихоб 

карда метавонад?  

   

Дар доираи мавзӯъҳои гуногуни 

тахаюлӣ  ғоя (идея) –ҳои наву 

мураккаб эҷод менамояд ва онро шарҳ 

медиҳад? 

   

Ба натиҷаи кори худ баҳо дода, онро 

шарҳ дода метавонад; 

   

Оид ба нақшу нигори гулдӯзӣ  

маълумоти пурра дода метавонад? 

   

Намудҳои нақшу нигорро медонад?     



 

 

Вазифаи хонагӣ: Дар хона ба расмҳои дар китоби дарсӣ овардашуда нигоҳ 

карда, мувофиқи хоҳиши худ аз нақшу нигори гулдӯзӣ истифода бурда, 

курта ѐ тоқиро оро диҳед. 

Дарсҳои 48-49 

Мавзӯъ: Аз рӯи нақша сохтани шакли хона 

Барнома: Сӯҳбат оид ба тарзи дурусти сохтани хона аз картон,  

намудҳои гуногуни сохтани хона аз картон гузаронида шавад. Дар ин дарс 

маҳорату малакаи эҷодӣ инкишоф ѐфта, қобилияти эҷодкории техниии 

хонандагон ташаккул меѐбад. 

Салоҳиятҳо: 

 Миқдори зиѐди воситаҳои санъати тасвириро истифода бурда 

метавонад; 

 Дар доираи мавзӯъҳои васеъ ғояи навро эҷод карда метавонад; 

 Намунаҳои тахайюлии санъати тасвириро бо роҳҳои гуногун арзѐбӣ 

намуда, онро шарҳ дода метавонад.  

       Мақсади дарс: 

-оид ба тарзи дурусти сохтани хона аз картон  маълумоти пурра мегирад; 

-намудҳои гуногуни сохтани хона аз картонро медонад; 

-тарзи дурусти сохтани хона аз картонро медонад. 

 Таҷҳизоти зарурӣ: қоғаз, картон, ҷадвал, қоғази ранга, мӯқалам, 

хатпоккунак, қалами одӣ, ранги обӣ, қайчӣ. 

        Равиши дарс: 

1.Сӯҳбат оид ба мавзӯъ: Бо хонандагон дар бораи тарзи дурусти сохтани 

хона аз картон,  намудҳои гуногуни сохтани хона аз картон сӯҳбат 

гузаронида шавад.  

2.Бозии “Хотираро инкишоф деҳ!”-ро гузаронидан мумкин аст. 

Бозӣ барои мустаҳкам ва дуруст фаҳмидани моҳияти нақша инчунин 

барои инкишофи тасаввуроти фазогии объекти меҳнати сохташаванда ѐрӣ 

мерасонад. Ин бозӣ барои дида тавонистани предметҳои гуногун аз 

тарафҳои гуногун ва баръакс аз рўи тарҳ кадом предмет дар нақша тасвир 



 

 

карда шудааст ва дар хотир нигоҳ доштани намуди берунии онҳо аҳамияти 

калонро дорад.  

Қадамҳои истифода бурдани бозӣ 

1.Дар овеза ѐ проектор расми 1,2,3 нишон дода мешавад. 

2.Хонандагон бояд аз рўи расм намуди хонаро муайян намоянд. 

3.Кори амалӣ. Аз рӯи нақша сохтани шакли хона 

1.Расмро аз назар гузаронед. (расмҳои 1,2,3) 

2.Аз расму нақшаҳо истифода бурда, хона созед. (Расми 4,5) 

3.Бо мақсади сохтани хона аз ғӯлачӯби қоғазӣ ба ин тариқ метавонед 

ғӯлачаҳо созед. (расми 6) 

                                                                       

         Расми 1                                                             Расми 2 

                         

                       Расми 3                                                           Расми 4 
 

 

 

Расми 5 

Арзѐбӣ. Хонанда 

Фаъолият метавонад қисман наметавонад 



 

 

метавонад 

Қалами одӣ, муқалам, ранги обӣ, 

ҷадвал, картон, қоғази ранга, қайчиро 

дуруст, бомаврид ва бо боварии комил 

истифода бурда метавонад? 

   

Аз олами атроф барои эҷодиѐт ашѐ ва 

мавзӯъҳои ба худ писанд интихоб карда 

метавонад? 

   

Намунаҳои эҷодиѐти тахаюлиро 

таҳлил, тафсир ва муқоиса намуда, 

хулоса бароварда метавонад? 

   

Ба натиҷаи кори худ баҳо дода, онро 

шарҳ дода метавонад? 
   

Моҳият ва таъсири намудҳои санъати 

тасвириро дарк карда, муносибати 

худро нисбати ин намунаҳо шарҳ дода 

метавонад? 

   

Оид ба тарзи дурусти сохтани хона аз 

картон  маълумоти пурра дода 

метавонад? 

   

Намудҳои гуногуни сохтани хона аз 

картонро медонад? 
   

Тарзи дурусти сохтани хона аз 

картонро медонад? 
   

Вазифаи хонагӣ: Барои ташаккул додани маҳорат ва малакаи аз рӯи нақша 

сохтани шакли хона мустақилона намуди дигари хонаҳоро созед. 

Дарси 50 

Мавзӯъ: Дарки зебоии ҳақиқат. Шиносоӣ бо асарҳои рассомон дар 

мавзӯи инсон ва табиат 



 

 

Барнома: Сӯҳбат оид ба дарки зебоӣ ва нафосати рангҳои табиат, 

шиносоӣ бо мусаввараҳои рассомони эҷодкор, моҳияти истифодаи рангҳои 

равшану гуногун дар тасвир гузаронида шавад. Дар ин дарс маҳорату 

малакаи эҷодӣ инкишоф ѐфта, эҳтиром нисбати табиат ташаккул меѐбад. 

Салоҳиятҳо: 

 Миқдори зиѐди воситаҳои санъати тасвириро истифода бурда 

метавонад; 

 Дар доираи мавзӯъҳои васеъ ғояи навро эҷод карда метавонад; 

 Намунаҳои тахайюлии санъати тасвириро бо роҳҳои гуногун арзѐбӣ 

намуда, онро шарҳ дода метавонад.  

       Мақсади дарс: 

-зебоӣ ва нафосати рангҳои табиатро дарк карда метавонад; 

-бо мусаввараҳои рассомони эҷодкор шиносоӣ пайдо менамояд; 

-моҳияти истифодаи рангҳои равшану гуногун дар тасвирро медонад. 

 Таҷҳизоти зарурӣ: асарҳои рассомон дар мавзӯи инсон ва табиат 

        Равиши дарс: 

1.Сӯҳбат оид ба мавзӯъ: Бо хонандагон дар бораи ҳаѐт ва фаъолияти кории 

рассомон: Зиѐратшоҳ Довудов, Муриват Бекназаров, Абдураҳмонов И.А. 

сӯҳбат гузаронида шавад.  

2.Кори амалӣ. Шиносоӣ бо асарҳои рассомон дар мавзӯи инсон ва табиат 

1.Мусаввараҳоро аз назар гузаронед.  

2.Мусаввараи дилхоҳро интихоб намуда, таҳлил намоед ва ба дафтаратон 

оид ба мусаввараи интихобшуда маълумот нависед.  



 

 

 

Муриват Бекназаров 

 

“Тирамоҳ дар кӯҳсор” Абдураҳмонов И.А. 

Арзѐбӣ. Хонанда 

Фаъолият метавонад 
қисман 

метавонад 
наметавонад 

Аз олами атроф барои эҷодиѐт ашѐ ва 

мавзӯъҳои ба худ писанд интихоб 

карда метавонад? 

   

Намунаҳои эҷодиѐти тахаюлиро 

таҳлил, тафсир ва муқоиса намуда, 

хулоса бароварда метавонад? 

   

Ба натиҷаи кори худ баҳо дода, онро    



 

 

шарҳ дода метавонад? 

Моҳият ва таъсири намудҳои санъати 

тасвириро дарк карда, муносибати 

худро нисбати ин намунаҳо шарҳ дода 

метавонад? 

   

Зебоӣ ва нафосати рангҳои табиатро 

дарк карда метавонад? 
   

Оид ба мусаввараҳои рассомони 

эҷодкор маълумот дода метавонад? 
   

моҳияти истифодаи рангҳои равшану 

гуногун дар тасвирро баѐн карда 

метавонад? 

   

Вазифаи хонагӣ: Мувофиқи мавзуи имруза барои пайдо намудани шиносоӣ 

бо асарҳои рассомон дар мавзӯи инсон ва табиат ба осорхонаҳои шаҳр ѐ 

ноҳияатон ташриф намуда, оид ба таасуроти худ иншои кӯтоҳаке нависед. 

Дарси 51 

Мавзӯъ: Сохтани ҷисмҳо аз найчаҳо 

 Барнома: Сӯҳбат оид ба аз боқимондаҳои маснуот сохтани ашѐи ороишӣ,  

тарзҳои коркарди қоғаз, пайдарпайии сохтани суробҳои дилхоҳ гузаронида 

шавад. Дар ин дарс маҳорату малакаи эҷодӣ инкишоф меѐбад. 

Салоҳиятҳо: 

 Миқдори зиѐди воситаҳои санъати тасвириро истифода бурда 

метавонад; 

 Дар доираи мавзӯъҳои васеъ ғояи навро эҷод карда метавонад; 

 Намунаҳои тахайюлии санъати тасвириро бо роҳҳои гуногун арзѐбӣ 

намуда, онро шарҳ дода метавонад.  

       Мақсади дарс: 

-аз боқимондаҳои маснуот сохтани ашѐи ороиширо меомӯзад; 

-тарзҳои коркарди қоғазро медонад; 

-пайдарпайии сохтани суробҳои дилхоҳро меомӯзад. 



 

 

        Равиши дарс: 

1.Сӯҳбат оид ба мавзӯъ: Бо хонандагон дар бораи пайдарпайии кор, 

сохтани намудҳои дигари ҷисмҳо аз найчаҳо сӯҳбат гузаронида шавад.  

2.Аз бозии “Мусобиқа” истифода бурдан мумкин аст: 

Мақсади бозии “Мусобиқа” тез тайѐр намудани найча барои сохтани 

ҷисмҳо мебошад. Дар бозии мазкур муаллим метавонад, гуруҳро ба ду 

зергурӯҳ тақсим  намуда, кори амалиро давом дода метавонад.  

3.Кори амалӣ. Сохтани ҷисмҳо аз найчаҳо 

1. Расмҳоро аз назар гузаронед. 

2.Раванди сохтани найчаҳоро аз назар гузаронед. (Расми 4) 

3.Порчаи қоғазеро ба атрофи мехча печонида, найчаи даркориро ҳосил 

кардан мумкин аст.  

4.Баъд имконият доред онҳоро ба симе гузаронед ва суробҳои 

дилхоҳатонро созед. 

  

Расми 1                Расми 2                         Расми 3 

Арзѐбӣ. Хонанда 

Фаъолият метавонад 
қисман 

метавонад 
наметавонад 

Қоғази ранга, қайчӣ, мехча, симро 

дуруст, бомаврид ва бо боварии комил 

истифода бурда метавонад? 

   

Амалҳояшро пешакӣ бо 

дарназардошти вақт ба нақша 

мегирад? 

   



 

 

Аз олами атроф барои эҷодиѐт ашѐ ва 

мавзӯъҳои ба худ писанд интихоб 

карда метавонад? 

   

Намудҳои васеи меҳнатро фарқ карда, 

онро шарҳ дода метавонад? 
   

Ба натиҷаи кори худ баҳо дода, онро 

шарҳ дода метавонад? 
   

Моҳият ва таъсири намудҳои санъати 

тасвириро дарк карда, муносибати 

худро нисбати ин намунаҳо шарҳ дода 

метавонад? 

   

Аз боқимондаҳои маснуот сохтани 

ашѐи ороиширо меомӯзад? 
   

Тарзҳои коркарди қоғазро медонад?    

Пайдарпайии сохтани суробҳои 

дилхоҳро меомӯзад? 
   

Вазифаи хонагӣ: Барои ташаккул додани маҳорат ва малакаи эҷодиѐти 

техникӣ  аз найчаҳо ҷисмҳо созед. 

Дарсҳои 52-53 

Мавзӯъ: Суробсозӣ аз рӯи мавзӯъ 

      Барнома: Сӯҳбат оид ба шаклҳои гуногуни суробсозӣ, таҳлил намудани 

расм, аз тухмӣ, баргу пояи рустаниҳо, гилу пластилин тарзи дурусти 

сохтани суробҳо  гузаронида шавад. Дар ин дарс маҳорату малакаи эҷодӣ 

инкишоф ѐфта, эҳтиром нисбати табиат ташаккул меѐбад. 

Салоҳиятҳо: 

 Миқдори зиѐди воситаҳои санъати тасвириро истифода бурда 

метавонад; 

 Дар доираи мавзӯъҳои васеъ ғояи навро эҷод карда метавонад; 

 Намунаҳои тахайюлии санъати тасвириро бо роҳҳои гуногун арзѐбӣ 

намуда, онро шарҳ дода метавонад.  



 

 

       Мақсади дарс: 

-шаклҳои гуногуни суробсозиро медонад; 

-таҳлил намудани расмро меомӯзад; 

-аз рӯи расм истифода бурда, намуди дигари суробсозиро меомӯзанд; 

-дар сохтани суробҳо аз тухмӣ, баргу пояи рустаниҳо, гилу пластилин 

истифода бурданро меомӯзанд; 

-бо ѐрии ҷисмҳои дар расми 2 нишондода шуда манзараи дилхоҳ сохтанро 

меомӯзанд. 

Таҷҳизоти зарурӣ: қоғаз, картон, тухмӣ, баргу пояи рустаниҳо, гилу 

пластилин, қалами одӣ. 

        Равиши дарс:  

1.Сӯҳбат оид ба мавзӯъ: Бо хонандагон дар бораи шаклҳои гуногуни 

суробсозӣ, таҳлил намудани расм, аз тухмӣ, баргу пояи рустаниҳо, гилу 

пластилин тарзи дурусти сохтани суробҳо сӯҳбат гузаронида шавад.  

2.Кори амалӣ. Суробсозӣ аз рӯи мавзӯъ 

1.Аз расми 1 истифода бурда, қолаби “Фермаи мурғпарварӣ”-ро созед. 

2.Дар сохтани суробҳо ҷисмҳои табиӣ: тухмӣ, баргу пояи рустаниҳо, гилу 

пластилинро истифода баред. 

3.Бо ѐрии чунин ҷисмҳо (Расми 2) имконият доред манзараи дилхоҳатонро 

созед. 

    

Расми 1                                Расми 2 

Арзѐбӣ. Хонанда 

Фаъолият метавонад қисман наметавонад 



 

 

метавонад 

Қайчӣ, қоғази ранга, картон, қалами 

одӣ, тухмӣ, баргу пояи рустаниҳо, гилу 

пластилинро дуруст, бомаврид ва бо 

боварии комил истифода бурда 

метавонад? 

   

Намунаҳои эҷодиѐти тахаюлиро 

таҳлил, тафсир ва муқоиса намуда, 

хулоса мебарорад? 

   

Ба натиҷаи кори худ баҳо дода, онро 

шарҳ дода метавонад? 
   

Моҳият ва таъсири намудҳои санъати 

тасвириро дарк карда, муносибати 

худро нисбати ин намунаҳо шарҳ дода 

метавонад? 

   

Амалҳояшро пешакӣ бо дарназардошти 

вақт ба нақша мегирад? 
   

Шаклҳои гуногуни суробсозиро 

медонад? 
   

Таҳлил намудани расмро меомӯзад?    

Аз рӯи расм истифода бурда, намуди 

дигари суробсозиро меомӯзанд? 
   

Дар сохтани суробҳо аз тухмӣ, баргу 

пояи рустаниҳо, гилу пластилин 

истифода бурданро меомӯзанд? 

   

Вазифаи хонагӣ: Мувофиқи хоҳиш ва қобилияти худ дар хона суробҳо 

созед. 

Дарсҳои 54-55 

Мавзӯъ: Хаѐлот ва тасвир. Тасвири шикорчӣ 



 

 

Барнома: Сӯҳбат оид ба хаѐлот, тарзу дурусти тасвир намудан, таҳлил 

намудани расм, аз рӯи расм истифода бурда, намуди дигари расмро тасвир 

намудан гузаронида шавад. Дар ин дарс маҳорату малакаи эҷодӣ инкишоф 

ѐфта, хаѐлот ташаккул меѐбад. 

Салоҳиятҳо: 

  Миқдори зиѐди воситаҳои санъати тасвириро истифода бурда 

метавонад; 

 Дар доираи мавзӯъҳои васеъ ғояи навро эҷод карда метавонад; 

 Намунаҳои тахайюлии санъати тасвириро бо роҳҳои гуногун арзѐбӣ 

намуда, онро шарҳ дода метавонад.  

       Мақсади дарс: 

- тасвир намудани расмҳоро аз хаѐлот тавонад; 

- расмро таҳлил намуда тавонад; 

-аз рӯи расм истифода бурда, намуди дигар расмро тасвир намуда тавонад. 

        Равиши дарс: 

1.Сӯҳбат оид ба мавзӯъ: Бо хонандагон дар бораи хаѐлот, тарзу дурусти 

тасвир намудан, таҳлил намудани расм, аз рӯи расм истифода бурда, 

намуди дигари расмро тасвир намудан сӯҳбат гузаронида шавад.  

2.Аз методи ҳикоя истифода бурда, бо амалиѐтҳои шикорчиѐн 

хонандагонро шинос намудан лозим аст. 

2.1.Гузаронидани бозии нақшӣ дар мавзӯи «Шикорчӣ» 

Бо мақсади инкишоф додани малакаву маҳорати эҷодӣ ва ташаккул 

ѐфтани тасаввурот ва тахайюлоти хонандагон бозии мазкур гузаронида 

мешавад. 

Аз тарафи омӯзгор 3-4 нафар хонандагон ба бозии мазкур ҷалб карда 

мешавад. Ба ҳар яки онҳо супориш дода мешавад, ки ба нақш даромада, 

оид ба намудҳои шикор, аз ҷумла: шикори даррандагон, шикори 

парандагон, моҳигир маълумот дода, нақш бозӣ кунанд. 

3.Кори амалӣ. Хаѐлот ва тасвир. Тасвири шикорчӣ 



 

 

1.Тавассути нақлу ҳикоѐти калонсолон ва тамошои филмҳо бо амалиѐти 

шикорчиѐн шояд шавед. 

2.Мувофиқи дидаю шунида ва расмҳо шикорчиро тасвир намоед. 

3.Тасвирро аввал бо хатҳои муваққатӣ иҷро карда, сипас пурра созед. 

 

 

Арзѐбӣ. Хонанда 

Фаъолият метавонад 
қисман 

метавонад 
наметавонад 

Қайчӣ, қоғази ранга, картон, қалами 

одӣ, муқалам, ранги обӣ, ҷадвалро 

дуруст, бомаврид ва бо боварии комил 

истифода бурда метавонад? 

   

Ба натиҷаи кори худ баҳо дода, онро 

шарҳ дода метавонад? 
   

Моҳият ва таъсири намудҳои санъати 

тасвириро дарк карда, муносибати 

худро нисбати ин намунаҳо шарҳ дода 

метавонад? 

   

Ҳиссиѐти худро бо воситаҳои гуногуни 

санъат иброз менамояд?  
   



 

 

аз хаѐлот расмҳо тасвир намуда 

метавонад? 
   

Расмро таҳлил намуда метавонад?    

Вазифаи хонагӣ: Афсонаҳо дар бораи шикорчӣ аз китоби афсонаҳои халқи 

тоҷик хонда, оид ба асбобҳои шикорчӣ маълумот гирифта, расми 

шикорчиро тасвир намоед. 

Дарси 56 

Мавзӯъ: Сохтани қуттиҳо 

Барнома: Сӯҳбат оид ба сохтани қуттиҳо, намудҳои қуттиҳо, раванди 

пайдарпайи сохтани қуттиҳо гузаронида шавад. Дар ин дарс маҳорату 

малакаи эҷодӣ инкишоф меѐбад. 

Салоҳиятҳо: 

 Миқдори зиѐди воситаҳои санъати тасвириро истифода бурда 

метавонад; 

 Дар доираи мавзӯъҳои васеъ ғояи навро эҷод карда метавонад; 

 Намунаҳои тахайюлии санъати тасвириро бо роҳҳои гуногун арзѐбӣ 

намуда, онро шарҳ дода метавонад.  

       Мақсади дарс: 

-картонро истифода бурда, қуттиҳо сохта метавонад; 

-картонро сарфакорона истифода мебарад; 

-намудҳои қуттиҳоро медонад; 

-мувофиқи хоҳиши худ қуттиҳои гуногун сохта метавонад. 

 Таҷҳизоти зарурӣ: қоғаз, картон, қоғази ранга, мӯқалам, хатпоккунак, 

қалами одӣ, ранги обӣ, қайчӣ. 

        Равиши дарс: 

1.Сӯҳбат оид ба мавзӯъ: Бо хонандагон дар бораи раванди пайдарпайии 

сохтани қутттӣ, намудҳои қуттиҳо сӯҳбат гузаронида шавад.  

2.Кори амалӣ. Сохтани қуттиҳо 

1.Расмҳоро аз назар гузаронед. (расмҳои 1,2,3,45) 

2.Мувофиқи расмҳо қуттӣ созед. 



 

 

3.Мувофиқи хоҳишатон қуттиро ороиш диҳед. 

  

                            Расми 1                    Расми 2              Расми 3 
 

          

                                    Расми 4                            Расми 5 

Арзѐбӣ. Хонанда 

Фаъолият метавонад 
қисман 

метавонад 
наметавонад 

Қайчӣ, қоғази ранга, картон, қалами 

одӣ, муқалам, ранги обӣ, ҷадвалро 

дуруст, бомаврид ва бо боварии комил 

истифода бурда метавонад? 

   

Ба натиҷаи кори худ баҳо дода, онро 

шарҳ дода метавонад? 
   

Моҳият ва таъсири намудҳои санъати 

тасвириро дарк карда, муносибати 

худро нисбати ин намунаҳо шарҳ дода 

метавонад? 

   

Ҳиссиѐти худро бо воситаҳои гуногуни 

санъат иброз менамояд?К 
   

Картонро истифода бурда, қуттиҳо 

сохта метавонад? 
   

Картонро сарфакорона истифода 

мебарад? 
   



 

 

Намудҳои қуттиҳоро медонад?    

Мувофиқи хоҳиши худ қуттиҳои 

гуногун сохта метавонад? 
   

Вазифаи хонагӣ: Ба расми китоби дарсӣ нигоҳ карда, қуттичаҳои дилхоҳ 

созед. 

Дарси 57 

Мавзӯъ: Нигоҳубини растаниҳо 

 Барнома: Сӯҳбат оид ба мавзӯъ аз тарафи омузгор саволҳо дода мешавад: 

“Кадом рустаниҳоро кишт кардед ва онҳоро чӣ тавр парвариш доред? 

Ҳолати нашъунамои рустаниҳоро ба ҳисоб гирифта метавонед? Аз руи 

ҷадвали додашуда, сабзиши ҳафтаинаи сабзавотро ба нақша гирифта 

метавонед?  

Дар ин дарс маҳорату малака оид ба рустанипарварӣ инкишоф меѐбад. 

Салоҳиятҳо: 

 Миқдори зиѐди воситаҳои санъати тасвириро истифода бурда 

метавонад; 

 Дар доираи мавзӯъҳои васеъ ғояи навро эҷод карда метавонад; 

 Намунаҳои тахайюлии санъати тасвириро бо роҳҳои гуногун арзѐбӣ 

намуда, онро шарҳ дода метавонад.  

       Мақсади дарс: 

-аз уҳдаи нигоҳубини рустаниҳо мебарояд; 

-ҳолати нашъунамои рустаниҳоро ба ҳисоб гирифта метавонад; 

-вақти кишти сабзавотҳоро медонад; 

-нашъунамо ва вақти пухта расидани ҳосил ба ҳисоб гирифта метавонад. 

 Таҷҳизоти зарурӣ: бел, каланд, хаскаш. 

        Равиши дарс: 

1.Сӯҳбат оид ба мавзӯъ: Бо хонандагон дар бораи  намуди рустаниҳо, 

фарқияти байни сабзавот аз мева, ҳолати нашъунамои рустаниҳо, вақти 

кишт, вақти ҳосилғундорӣ сӯҳбат гузаронида шавад.  

2.Дар мавзуи зерин бозии “Канӣ ѐбед”-ро истифода бурдан мумкин аст. 



 

 

 Бо чашмони баста бо расиши дастон навъи сабзавотро муайян кардан 

лозим аст. (пиѐз, помидор, қаламфур, картошка, сабзӣ) 

3.Кори амалӣ. Нигоҳубини растаниҳо 

1.Аз руи ҷадвали зерин сабзиши ҳафтаинаи якчанд намуди сабзавотро ба 

нақша гиред: 

Номгуи сабзавот Вақти кишт Нашъунамо  Вақти ҳосил 

Пиѐзи тухмӣ 5-V-2001 15-V-2001 1-VI-2001 

Пиѐзи бехӣ - - - 

Помидор 1V-2001 21-V-2001 15-VI-2001 

Қаламфур - - - 

Гашнич - - - 

Карам  - - - 

 

Арзѐбӣ. Хонанда 

Фаъолият метавонад 
қисман 

метавонад 
наметавонад 

Бел, каланд, хаскашро дуруст, 

бомаврид ва бо боварии комил 

истифода бурда метавонад?  

   

Ба натиҷаи кори худ баҳо дода, онро 

шарҳ дода метавонад? 
   

Амалҳояшро пешакӣ бо 

дларназардошти вақт ба нақша 

мегирад? 

   

Ба қоидаҳои тозагӣ ва бехатарӣ 

ҳангоми кор бо асбобҳои кишткунанда 

риоя мекунад? 

   

Аз уҳдаи нигоҳубини рустаниҳо 

мебарояд? 
   



 

 

Ҳолати нашъунамои рустаниҳоро ба 

ҳисоб гирифта метавонад? 
   

Вақти кишти сабзавотҳоро медонад?    

Нашъунамо ва вақти пухта расидани 

ҳосил ба ҳисоб гирифта метавонад? 
   

Вазифаи хонагӣ: Аз маълумоти гирифтаи худ истифода бурда, рустаниҳои 

дар хонаатон бударо нигоҳубин намоед ва вақти кишт, вақти расишро 

таҳлил намоед. 

Дарсҳои 58-59 

Мавзӯъ: Аз руи конструксия сохтани модели трактор 

Барнома: Сӯҳбат ва саволу ҷавоб оид ба мавзӯъ: “Бо ѐрии трактор 

кадом корҳоро иҷро мекунанд? Трактори тасмачарх аз чорчарха чӣ фарқ 

дорад? Қисмҳои тракторро номбар кунед. Дар ин дарс эҷодкории техникии 

хонандагон инкишоф меѐбад. 

Салоҳиятҳо: 

 Миқдори зиѐди воситаҳои санъати тасвириро истифода бурда 

метавонад; 

 Дар доираи мавзӯъҳои васеъ ғояи навро эҷод карда метавонад; 

 Намунаҳои тахайюлии санъати тасвириро бо роҳҳои гуногун арзѐбӣ 

намуда, онро шарҳ дода метавонад.  

       Мақсади дарс: 

-аз руи конструксия модели тракторро сохта метавонад; 

-аз руи нақшаи додашуда модели намудҳои гунони тракторро сохта 

метавонад; 

-оид ба трактори тасмачарх ва чорчарха маълумот дорад; 

-намудҳои трактор бо тарзи кораш медонад. 

 Таҷҳизоти зарурӣ: картон, қоғази ранга, хатпоккунак, қалами одӣ, қайчӣ. 

        Равиши дарс: 



 

 

1.Сӯҳбат оид ба мавзӯъ: Бо хонандагон дар бораи  намудҳои трактор, 

намудҳои корҳои  трактор, фарқияти байни трактори тасмачарх аз 

чорчарха сӯҳбат гузаронида шавад.  

2.Кори амалӣ. Аз руи конструксия сохтани модели трактор 

1.Расмҳоро аз назар гузаронед. (Расми 1 ва 2)  

2.Аз нақшаҳои зерин истифода бурда, трактор созед. 

 

                                     Расми 1                                        Расми 2 

Арзѐбӣ. Хонанда 

Фаъолият метавонад 
қисман 

метавонад 
наметавонад 

Қайчӣ, қалами одӣ, ҷадвал, картон, 

қоғази рангаро дуруст, бомаврид ва бо 

боварии комил истифода бурда 

метавонад? 

   

Ба натиҷаи кори худ баҳо дода, онро 

шарҳ дода метавонад? 
   

Амалҳояшро пешакӣ бо дарназардошти 

вақт ба нақша мегирад? 
   

Ба қоидаҳои тозагӣ ва бехатарӣ 

ҳангоми кор бо асбобҳо риоя мекунад? 
   

Аз руи конструксия модели тракторро 

сохта метавонад? 
   

Аз руи нақшаи додашуда модели 

намудҳои гунони тракторро сохта 
   



 

 

метавонад? 

Оид ба трактори тасмачарх ва 

чорчарха маълумот дорад? 

Намудҳои трактор бо тарзи кораш 

медонад? 

   

Вазифаи хонагӣ: Барои инкишоф додани маҳорату малакаи эҷодиѐти 

техникии худ аз руи конструксия модели намуди дигари тракторро созед. 

Дарсҳои 60-61 

Мавзӯъ: Тасвири манзара. Гулҳои наврӯзӣ 

    Барнома: Сӯҳбат оид ба мавзӯъ аз тарафи омузгор саволҳо дода 

мешавад: 

“Гулҳо чӣ гуна ранг доранд? Раванди пайдарпайии тасвир намудани 

табиатро медонед?”  Дар ин дарс маҳорату малакаи тасвир намудани 

табиат инкишоф меѐбад. 

Салоҳиятҳо: 

 Миқдори зиѐди воситаҳои санъати тасвириро истифода бурда 

метавонад; 

 Дар доираи мавзӯъҳои васеъ ғояи навро эҷод карда метавонад; 

 Намунаҳои тахайюлии санъати тасвириро бо роҳҳои гуногун арзѐбӣ 

намуда, онро шарҳ дода метавонад.  

       Мақсади дарс: 

-бе ѐрии ҷадвал хатҳои зарурӣ кашида метавонад; 

-ба манзараи гирду атроф назар карда, табиатро тасвир намуда метавонад; 

-раванди пайдарпайии кашидани табиат ва ранг додани онро медонад; 

-мувофиқи тасвири додашуда рангҳои обиро дуруст интихоб намуда, ранг 

медиҳад. 

 Таҷҳизоти зарурӣ: қоғаз, картон, қоғази ранга, мӯқалам, қалами одӣ, 

ранги обӣ, ҷадвал, қайчӣ. 

        Равиши дарс: 



 

 

1.Сӯҳбат оид ба мавзӯъ: Бо хонандагон дар бораи  тасвири манзара, гулҳои 

наврӯзӣ, намудҳои манзара, намуди гулҳо сӯҳбат гузаронида шавад.  

2.Кори амалӣ. Тасвири манзара. Гулҳои наврӯзӣ 

1.Ба расмҳо назар намоед. 

2.Ба замини сабзаю гулпуш, табиати рангин эътибор диҳед. 

3.Сипас ба тасвири гулҳо бипардозед. 

4.Гулҳоро тавре тасвир намоед, ки равшантар намоѐн шаванд. 

5.Ба расмҳо нигоҳ карда, раванди пайдарпайии манзараро тасвир намоед. 

 

 

Арзѐбӣ. Хонанда 

Фаъолият метавонад 
қисман 

метавонад 
наметавонад 

Қайчӣ, қоғази ранга, картон, қалами 

одӣ, муқалам, ранги обӣ, ҷадвалро 

дуруст, бомаврид ва бо боварии комил 

истифода бурда метавонад? 

   

Ба натиҷаи кори худ баҳо дода, онро 

шарҳ дода метавонад? 
   



 

 

Амалҳояшро пешакӣ бо 

дарназардошти вақт ба нақша 

мегирад? 

   

Ҳиссиѐташро ба воситаи тасвирнамоӣ 

иброз карда метавонад? 
   

Аз олами атроф барои эҷодиѐт ашѐ ва 

мавзӯъҳои ба худ писанд интихоб 

карда метавонад? 

   

Бе ѐрии ҷадвал хатҳои зарурӣ кашида 

метавонад? 
   

Ба манзараи гирду атроф назар карда, 

табиатро тасвир намуда метавонад? 
   

Раванди пайдарпайии кашидани 

табиат ва ранг додани онро медонад? 
   

Мувофиқи тасвири додашуда рангҳои 

обиро дуруст интихоб намуда, ранг 

дода метавонад? 

   

Вазифаи хонагӣ: Аз тахайюлоти худ истифода бурда наврӯзиро тасвир 

намоед. 

Дарсҳои 62-63 

Мавзӯъ: Сохтани қолаби “Боғ” 

     Барнома: Сӯҳбат оид ба мавзӯъ аз тарафи омузгор саволҳо дода 

мешавад: “Дар маҳалла ѐ мактаби шумо дар боғ кадом навъи меваҷот аст? 

Кадом меваҳо ғӯра бастаанд? Оѐ дарархти тут вуҷуд дорад? Онҳо нишона 

(дар арафаи пухтан) додаанд? Олучаҳо чӣ?”  Дар ин дарс маҳорату малакаи 

сохтани қолаби “Боғ” инкишоф меѐбад. 

Салоҳиятҳо: 

 Миқдори зиѐди воситаҳои санъати тасвириро истифода бурда 

метавонад; 

 Дар доираи мавзӯъҳои васеъ ғояи навро эҷод карда метавонад; 



 

 

 Намунаҳои тахайюлии санъати тасвириро бо роҳҳои гуногун арзѐбӣ 

намуда, онро шарҳ дода метавонад.  

       Мақсади дарс: 

-бе ѐрии ҷадвал хатҳои зарурӣ кашида метавонад; 

-ба манзараи гирду атроф назар карда, табиатро тасвир намуда метавонад; 

-раванди пайдарпайии сохтани қолаби “Боғ” -ро медонад; 

-тартиби сохтани қолабро медонад; 

 Таҷҳизоти зарурӣ: қоғаз, картон, қоғази ранга, мӯқалам, хатпоккунак, 

қалами одӣ, пахта, чубчаҳо, пластилин, ширеш, ранги обӣ, қайчӣ. 

        Равиши дарс: 

1.Сӯҳбат оид ба мавзӯъ: Бо хонандагон дар бораи  сохтани қолабҳо 

гуногун, аз қоғаз сохтани  дарахт, раванди пайдарпайии сохтани қолаби 

“Боғ” сӯҳбат гузаронида шавад.  

2.Аз усули “Ангезиши зеҳн” истифода бурдан мумкин аст. 

“Дар маҳалла ѐ мактаби Шумо дар боғ кадом навъи меваҷот аст? Кадом 

меваҳо ғӯра бастаанд? Оѐ дарахти тут вуҷуд дорад? Онҳо нишона (дар 

арафаи пухтан) додаанд? Олучаҳо чӣ?“ 

3.Кори амалӣ. Сохтани қолаби “Боғ” 

1.Расми зеринро аз назар гузаронед (расми 1). 

2.Пеш аз ҳама масолеҳи заруриро муҳайѐ созед. 

3.Тартиби сохтани қолаб: порчаи картони андозааш 30х40 интихоб карда, 

ба руи он ранги сабз молед (Расми 2) 

4.Пас қоғазҳои одӣ ѐ ранга (қаҳваранг)-ро ба канори он ширеш кунед (ба 

рамзи теппа) (рамзи 3) 

5.Дар руи картон хатҳои ѐрирасонро ишорат намоед. 

6.Шохчаҳоро пайдарпай бо гил ѐ пластилин часпонед (расми 4) 

7.Аз пахта истифода бурда, шохчаҳоро бо муғчаҳо оро диҳед, пас макети 

сохтаатон рамзи боғи гулпушро мегирад. 

8.Ба ҷои шохчаҳо метавонед аз қоғази сабз дарахт сохта часпонед.  

9.Дарахтчаҳои қоғазин ба таври зерин сохта мешаванд (Расми 5) 



 

 

 

    

                     Расми 1                                                      Расми 2 

 
 

Расми 4  

 

                Расми 3                                                                     Расми 4 

Арзѐбӣ. Хонанда 

Фаъолият метавонад 
қисман 

метавонад 
наметавонад 

Қайчӣ, қоғази ранга, картон, қалами 

одӣ, муқалам, ранги обӣ, ҷадвал, пахта, 

чубчаҳо, пластилин, ширешро дуруст, 

бомаврид ва бо боварии комил 

истифода бурда метавонад? 

   

Ба натиҷаи кори худ баҳо дода, онро 

шарҳ дода метавонад? 
   

Амалҳояшро пешакӣ бо дарназардошти 

вақт ба нақша мегирад? 
   

Ҳиссиѐташро ба воситаи тасвирнамоӣ 

иброз карда метавонад? 
   

Намудҳои гуногуни ширешро дуруст 

истифода бурда метавонад? 
   

Аз олами атроф барои эҷодиѐт ашѐ ва    



 

 

мавзӯъҳои ба худ писанд интихоб карда 

метавонад? 

Ба қоидаҳои тозагӣ ва бехатарӣ 

ҳангоми кор бо асбобҳо риоя мекунад? 
   

Бе ѐрии ҷадвал хатҳои зарурӣ кашида 

метавонад? 
   

Ба манзараи гирду атроф назар карда, 

табиатро тасвир намуда метавонад? 
   

Раванди пайдарпайии сохтани қолаби 

“Боғ” -ро медонад? 
   

Тартиби сохтани қолабро медонад?    

Вазифаи хонагӣ: Мувофиқи хоҳиши худ ва қобилияти худ намуди дигари 

қолаби “Боғ”-ро созед. 

Дарси 64 

Мавзӯъ: Композитсия дар мавзуи парвози парандагон 

     Барнома: Сӯҳбат оид ба мавзӯъ аз тарафи омузгор саволҳо дода 

мешавад: “Шумо парвози парандагонро мушоҳида кардаед? Намудҳои 

парандагонро медонед? Ҳангоми парвоз парандагонро тасвир намуда 

метавонед?” Дар ин дарс маҳорату малакаи расмкашӣ инкишоф меѐбад. 

Салоҳиятҳо: 

 Миқдори зиѐди воситаҳои санъати тасвириро истифода бурда 

метавонад; 

 Дар доираи мавзӯъҳои васеъ ғояи навро эҷод карда метавонад; 

 Намунаҳои тахайюлии санъати тасвириро бо роҳҳои гуногун арзѐбӣ 

намуда, онро шарҳ дода метавонад.  

       Мақсади дарс: 

-бе ѐрии ҷадвал хатҳои зарурӣ кашида метавонад; 

-раванди пайдарпайиитасвир намудани парвози парандагонро медонад; 

-раванди пайдарпайии ранг кардани парандагонро медонад; 



 

 

      Таҷҳизоти зарурӣ: картон, қоғази ранга ѐ мӯқалам, хатпоккунак, қалами 

одӣ, ранги обӣ, ҷадвал. 

  Равиши дарс: 

1.Сӯҳбат оид ба мавзӯъ: Бо хонандагон дар бораи  тарзи дурусти тасвир 

намудани парандагон, намудҳои парандагон, тасвири паранда ҳангоми 

парвознамоӣ сӯҳбат гузаронида шавад.  

2.Кори амалӣ. Композитсия дар мавзи парвози парандагон  

1.Расмҳоро аз назар гузаронед. 

2.Расми парандагонро дар ҳолати парвоз ѐ ин ки дар ҳолати ба шохи 

дарахтон нишастан кашед. 

2.Композитсияро пурқувват ва рангин тасвир намоед. 

3.Ҳангоми тасвир аз расмҳо истифода баред. 

     

                            Расми 1                                                       Расми 2 

 

Расми 3 

Арзѐбӣ. Хонанда 



 

 

Фаъолият метавонад 
қисман 

метавонад 
наметавонад 

Картон, қалами одӣ, қалами ранга ѐ 

муқалам, ранги обӣ, ҷадвалро дуруст, 

бомаврид ва бо боварии комил истифода 

бурда метавонад? 

   

Ба натиҷаи кори худ баҳо дода, онро 

шарҳ дода метавонад? 
   

Ҳиссиѐташро ба воситаи тасвирнамоӣ 

иброз карда метавонад? 
   

Аз олами атроф барои эҷодиѐт ашѐ ва 

мавзӯъҳои ба худ писанд интихоб карда 

метавонад? 

   

Дар доираи Мавзӯъҳои гуногуни тахаюлӣ 

ғоя (идея) –ҳои наву мураккаб эҷод 

менамояд ва онро шарҳ медиҳад? 

Ба қоидаҳои тозагӣ ва бехатарӣ ҳангоми 

кор бо асбобҳои кишткунанда риоя 

мекунад? 

   

Бе ѐрии ҷадвал хатҳои зарурӣ кашида 

метавонад? 
   

Раванди пайдарпайиитасвир намудани 

парвози парандагонро медонад? 
   

Раванди пайдарпайии ранг кардани 

парандагонро медонад? 
   

Вазифаи хонагӣ: Дар хона намуди дигари композитсия дар мавзуи парвози 

парандагонро тасвир намуда, мувофиқи хоҳиши худ ранг намоед. 

Дарсҳои 65-66 

Мавзӯъ: Кишту кори сабзавот 



 

 

     Барнома: Сӯҳбат оид ба мавзӯъ аз тарафи омузгор саволҳо дода 

мешавад: “Шароити маҳал ва мактабро ба ҳисоб гирифта, кишти тухмиҳои 

дилхоҳатонро интихоб намуда метавонед? Эҳтиѐҷоти рустаниҳоро нисбати 

об, нурӣ муайян карда метавонед?  Дар ин дарс маҳорату малака нисбати 

кишту кор инкишоф меѐбад. 

Салоҳиятҳо: 

 Миқдори зиѐди воситаҳои санъати тасвириро истифода бурда 

метавонад; 

 Дар доираи мавзӯъҳои васеъ ғояи навро эҷод карда метавонад; 

 Намунаҳои тахайюлии санъати тасвириро бо роҳҳои гуногун арзѐбӣ 

намуда, онро шарҳ дода метавонад.  

       Мақсади дарс: 

-аз уҳдаи кишту кори сабзавотҳо мебарояд; 

-ҳолати нашъунамои рустаниҳоро ба ҳисоб гирифта метавонад; 

-эҳтиѐҷи рустаниҳоро нисбати об, нурӣ ба назар гирифта метавонад; 

-рустаниҳоро ба гурӯҳҳо ҷудо карда метавонад: (гурӯҳи якум: пиѐз, сир, 

бодиринг, помидор; гурӯҳи дуюм: картошка, сабзӣ, лаблабу, қаламфур; 

гурӯҳи сеюм: харбуза, тарбуз, каду); 

-вақти кишти сабзавотҳоро медонад; 

-нашъунамо ва вақти пухта расидани ҳосилро ба ҳисоб гирифта метавонад. 

 Таҷҳизоти зарурӣ: бел, каланд, хаскаш. 

        Равиши дарс: 

1.Сӯҳбат оид ба мавзӯъ: Бо хонандагон дар бораи  кишту кори сабзавот, 

фарқияти сабзавот аз меваҷот, эҳтиѐҷоти рустаниҳо нисбати об ва нурӣ, 

оид ба кадом навъи сабзавот нисбат ба об эҳтиѐҷоти зиѐдтар дорад сӯҳбат 

гузаронида шавад.  

2.Кори амалӣ. Кишту кори сабзавот 

1.Шароити маҳал ва мактабро ба ҳисоб гирифта, кишти тухмиҳои 

дилхоҳатонро интихоб намоед. 



 

 

2.Дар навбати аввал тайѐр кардани замин, муҳайѐ намудани тухмӣ, кӯчатҳо 

ва интихоби нуриҳоро аз хотир набароред. 

3.Эҳтиѐҷоти рустаниҳо нисбати об, нурӣ ва ғайра ба назар гирифта, онҳоро 

ба гурӯҳҳои зерин ҷудо кунед: 

Гурӯҳи якум Гурӯҳи дуюм Гурӯҳи сеюм 

Пиѐз Картошка Харбуза 

Сир  Сабзӣ Тарбуз  

Бодиринг  Лаблабу Каду 

Помидор  Қаламфур  

 

Арзѐбӣ. Хонанда 

Фаъолият метавонад 
қисман 

метавонад 
наметавонад 

Бел, каланд, хаскаш, кӯчат, тухмиро 

дуруст, бомаврид ва бо боварии комил 

истифода бурда метавонад? 

   

Ба натиҷаи кори худ баҳо дода, онро 

шарҳ дода метавонад? 
   

Амалҳояшро пешакӣ бо дарназардошти 

вақт ба нақша мегирад? 
   

Ба қоидаҳои тозагӣ ва бехатарӣ ҳангоми 

кор бо асбобҳои кишткунанда риоя 

мекунад? 

   

Аз уҳдаи кишту кори сабзавотҳо 

мебарояд? 
   

Ҳолати нашъунамои рустаниҳоро ба 

ҳисоб гирифта метавонад? 

Эҳтиѐҷи рустаниҳоро нисбати об, нурӣ ба 

назар гирифта метавонад? 

   



 

 

Рустаниҳоро ба гурӯҳҳо ҷудо карда 

метавонад?  
   

Вақти кишти сабзавотҳоро медонад?    

Нашъунамо ва вақти пухта расидани 

ҳосилро ба ҳисоб гирифта метавонад? 
   

Вазифа хонагӣ: Мувофиқи маълумотҳои гирифта, дар замини 

наздиҳавлигии худ сабзавотро кишту кор намоед. 

Дарси 67 

Мавзӯъ: Тасвир аз асл. Кӯза ва гул 

 Барнома: Сӯҳбат оид ба мавзӯъ аз тарафи омузгор саволҳо дода мешавад: 

“Раванди пайдарпайии тасвир намудани кӯза ва гулро медонед? Раванди 

пайдарпайии ранг кардани кӯза ва гулро медонед? Дар ин дарс маҳорату 

малака нисбати тасвир аз асл  инкишоф меѐбад. 

Салоҳиятҳо: 

 Миқдори зиѐди воситаҳои санъати тасвириро истифода бурда 

метавонад; 

 Дар доираи мавзӯъҳои васеъ ғояи навро эҷод карда метавонад; 

 Намунаҳои тахайюлии санъати тасвириро бо роҳҳои гуногун арзѐбӣ 

намуда, онро шарҳ дода метавонад.  

       Мақсади дарс: 

-бе ѐрии ҷадвал хатҳои зарурӣ кашида метавонад; 

-раванди пайдарпайии тасвир намудани кӯза ва гулро медонад; 

-раванди пайдарпайии ранг кардани кӯза ва гулро медонад. 

 Таҷҳизоти зарурӣ: картон, мӯқалам, хатпоккунак, қалами одӣ, ранги обӣ, 

ҷадвал. 

        Равиши дарс: 

1.Сӯҳбат оид ба мавзӯъ: Бо хонандагон дар бораи  тасвир аз асл, тасвири 

кӯза ва гул, тарзи ҷойгиршавӣ ва хамшавии навдаи гул, кор бо политра, 

омехтакунии рангҳо сӯҳбат гузаронида шавад.  



 

 

2.Аз бозии “Қуттии сиѐҳ” гузаронидан мумкин аст. Муаллим оид ба он 

чизе, ки дар қутии сиѐҳ мавҷуд аст, шифоҳӣ тасвир мекунад.  

 Гилро мебезанд, бо об ҳамроҳ карда, лой мекунанд. Баъд ба шакли 

дилхоҳ дароварда, мепазанд. Онро барои обкашонӣ истифода мебаранд. 

Дар даруни он растании яксолаи худруйи кӯҳӣ, ки рангҳои зард, сурх 

дошта, байни он тухми сиѐҳ дорад (Кӯза бо гули лола) 

3.Кори амалӣ. Тасвир аз асл. Кӯза ва гул 

1. Расмҳоро аз назар гузаронед. 

2.Ҳангоми кашидани расм ва варақи қоғазро ба таври вертикалӣ гузоред ва 

бо хатҳои ѐрирасон, ки ба шакли аслии предмет мувофиқ аст, тасвир 

намоед. 

3.Кӯшиш намоед, ки тарзи ҷойгиршавӣ ва хамшавии навдаи гулро дар 

расм ҳамаҷониба рангину мароқовар тасвир намоед. 

4.Тасвирро аз шакли умумӣ оғоз диҳед ва норасоиҳоро дар расм ислоҳ 

намоед. 

5.Сипас бо рангҳои мувофиқ дар рангомез (политра) омехташавии 

рангҳоро тайѐр карда, бо мӯқалам дар расм гузоред. 

6.Рангҳои гулро ба таври обакӣ гиред, кичунин амал шаффофии рангро 

нигоҳ медорад. 

7.Барои фарқияти рангҳо вазни торикиро баландтар ва сояро мувофиқи 

шакли предмет дар расм нишон диҳед. Кӯшиш намоед, ки расмро бо 

рангҳои аслӣ ба анҷом расонед. 

8.Аз расмҳои 1,2,3,4 истифода бурда, тарзи иҷрои тасвирро интихоб кунед. 

 



 

 

                                 Расми 1                               Расми 2 

 

                                  Расми 3                               Расми 4 

Арзѐбӣ. Хонанда 

Фаъолият метавонад 
қисман 

метавонад 
наметавонад 

Картон, қалами одӣ, муқалам, ранги 

обӣ, ҷадвал, хатпоккунакро дуруст, 

бомаврид ва бо боварии комил 

истифода бурда метавонад? 

   

Ба натиҷаи кори худ баҳо дода, онро 

шарҳ дода метавонад? 
   

Ҳиссиѐташро ба воситаи тасвирнамоӣ 

иброз карда метавонад? 
   

Аз олами атроф барои эҷодиѐт ашѐ ва 

мавзӯъҳои ба худ писанд интихоб 

карда метавонад? 

   

Дар доираи Мавзӯъҳои гуногуни 

тахаюлӣ ғоя (идея) –ҳои наву мураккаб 

эҷод менамояд ва онро шарҳ медиҳад? 

Бе ѐрии ҷадвал хатҳои зарурӣ кашида 

метавонад? 

   



 

 

Раванди пайдарпайии тасвир 

намудани кӯза ва гулро медонад? 
   

Раванди пайдарпайии ранг кардани 

кӯза ва гулро медонад? 
   

Вазифаи хонагӣ: Вобаста ба хоҳиши худ намуди дигари кӯза бо гулро 

интихоб намуда, тасвир намоед. 

Дарсҳои 68-69 

Мавзӯъ: Кори хоҷагӣ 

     Барнома: Сӯҳбат оид ба мавзӯъ аз тарафи омузгор саволҳо дода 

мешавад: “Меҳнати хоҷагиро вобаста ба шароити маҳалли худ интихоб 

карда метавонед? Хонандагони мактабҳои деҳот ба кормандони ферма, 

боғот, обчакорӣ ѐрии амалӣ расонида метавонанд?  Дар ин дарс маҳорату 

малака нисбати кишту кор, нигоҳубини ҳайвонҳои хонагӣ ва боғот 

инкишоф ѐфта, дар раванди касбинтихобкунии хонандагон мусоидат 

менамояд. 

Салоҳиятҳо: 

 Миқдори зиѐди воситаҳои санъати тасвириро истифода бурда 

метавонад; 

 Дар доираи мавзӯъҳои васеъ ғояи навро эҷод карда метавонад; 

 Намунаҳои тахайюлии санъати тасвириро бо роҳҳои гуногун арзѐбӣ 

намуда, онро шарҳ дода метавонад.  

       Мақсади дарс: 

-аз уҳдаи кишту корҳои хоҷагӣ мебарояд; 

-хусусияти мушоҳидакорӣ дар хонандагон инкишоф меѐбад; 

-ҳангоми мушоҳида намудан ба кори калонсолон масъулиятнокӣ инкишоф 

меѐбад; 

-меҳнати калонсолонро қадр менамояд; 

-касбинтихобкунии хонандагон. 

 Таҷҳизоти зарурӣ: каланд, бел, хаскаш. 

        Равиши дарс: 



 

 

1.Сӯҳбат оид ба мавзӯъ: Бо хонандагон дар бораи  кори хоҷагӣ, ѐрӣ ба 

калонсолон, ба коркунони ферма, боғот, деҳқонони обчакорӣ ва оид ба 

касбҳое, ки дар хоҷагиҳо мавҷуданд сӯҳбат гузаронида шавад.  

2.Кори амалӣ. Кори хоҷагӣ 

1.Меҳнати хоҷагиро вобаста ба шароити маҳалли худ интихоб кунед. 

2.Хонандагони мактабҳои деҳот имконият доранд ба кормандони ферма, 

боғот, обчакорӣ ва ғайра ѐрии амалӣ расонанд. 

3.Мактаббачагони шаҳру ноҳияҳо имконият доранд дар устохона, қитъаи 

таҷриба ва мушоҳида, ошхона ва ғайра ба калонсолон ѐрӣ расонанд. 

4.Баробари иҷрои супориш кӯшиш намоед, ки сирри касби онҳоро фаҳмед. 

5.Иҷрои супоришҳоятонро аз рӯи ҷадвали зерин ба ҳисоб гиред: 

Намуди кор Вақти кор Тарзи иҷро Шахси масъул 

Нигоҳубини 

ҳайвонот 
нисфирӯзӣ 

додани 

беда 
подабон 

    

 

Арзѐбӣ. Хонанда 

Фаъолият метавонад 
қисман 

метавонад 
наметавонад 

Бел, каланд, хаскашро дуруст, 

бомаврид ва бо боварии комил 

истифода бурда метавонад? 

   

Ба натиҷаи кори худ баҳо дода, онро 

шарҳ дода метавонад? 
   

Амалҳояшро пешакӣ бо 

дарназардошти вақт ба нақша 

мегирад? 

   

Ба қоидаҳои тозагӣ ва бехатарӣ 

ҳангоми кор бо асбобҳои кишткунанда 
   



 

 

риоя мекунад? 

Аз уҳдаи кишту корҳои хоҷагӣ 

мебарояд? 
   

Хусусияти мушоҳидакорӣ дар 

хонандагон инкишоф меѐбад? 
   

Ҳангоми мушоҳида намудан ба кори 

калонсолон масъулиятнокӣ инкишоф 

меѐбад? 

   

Меҳнати калонсолонро қадр 

менамояд? 
   

Хонандагон касбро дуруст интихоб 

карда метавонад? 
   

Вазифаи хонагӣ: Дарахтони мевадиҳанда, ки дар ҳавлиатон мавҷуд аст, 

мушоҳида намуда, таҳлил намоед ва вақти гулкунии  онҳоро муайян 

намоед. 

Дарси 70 

Мавзӯъ: Намоиши корҳо 

     Барнома: Сӯҳбат оид ба мавзӯъ аз тарафи омузгор саволҳо дода 

мешавад: “Корҳои беҳтаринро интихоб карда метавонед? Аз уҳдаи 

ҷобаҷокунии намунаи корҳоро медонед? Дар куҷоҳо намоиши корҳоро 

баргузор кардан мумкин аст?  Дар ин дарс маҳорату малака нисбати 

интихоби корҳои беҳтарин, тарзи дурусти пайдарпайӣ ва гузоштани 

намунаи корҳои беҳтарин инкишоф меѐбад. 

Салоҳиятҳо: 

 Миқдори зиѐди воситаҳои санъати тасвириро истифода бурда 

метавонад; 

 Дар доираи мавзӯъҳои васеъ ғояи навро эҷод карда метавонад; 

 Намунаҳои тахайюлии санъати тасвириро бо роҳҳои гуногун арзѐбӣ 

намуда, онро шарҳ дода метавонад.  

    Мақсади дарс: 



 

 

-намунаи корҳои беҳтаринро интихоб карда метавонад; 

-аз уҳдаи ташкили намоиш корҳо мебарояд; 

-ҷобаҷогузории корҳоро медонад; 

-намудҳои кор бо матоъ, кор бо қоғаз, кор бо ҷисмҳои гуногунро медонад. 

        Равиши дарс: 

1.Сӯҳбат оид ба мавзӯъ: Бо хонандагон дар бораи  намоиши корҳо, 

ҷобаҷогузории дурусти намунаи корҳо, интихоби корҳои беҳтарин сӯҳбат 

гузаронида шавад.  

2.Дар мавзуи мазкур аз усули намоишдиҳӣ истифода бурда метавонед.  

 Хонандагон бояд муқоисаи байни корҳоро донад ва таҳлил карда 

тавонад. 

3.Кори амалӣ. Намоиши корҳо 

1.Расмҳоро аз назар гузаронед. 

2.Бо маслиҳат ва роҳбарии муаллим намунаи беҳтарини корҳои дар давоми 

сол тайѐр кардаатонро намоиш диҳед. 

3.Имконият доред намоишро дар даромадгоҳи синфхона ташкил кунед, 

агар дар синфхона намоиш ташкил карданӣ бошед. 

4.Пас, аз расми зерин истифода бурда корҳоятонро ҷобаҷо гузоред. 

 

 

Арзѐбӣ. Хонанда 

Фаъолият метавонад 
қисман 

метавонад 
наметавонад 

Бел, каланд, хаскашро дуруст,    



 

 

бомаврид ва бо боварии комил 

истифода бурда метавонад? 

Ба натиҷаи кори худ баҳо дода, 

онро шарҳ дода метавонад? 
   

Амалҳояшро пешакӣ бо 

дарназардошти вақт ба нақша 

мегирад? 

   

Ба қоидаҳои тозагӣ ва бехатарӣ 

ҳангоми кор бо асбобҳои 

кишткунанда риоя мекунад? 

   

Аз уҳдаи кишту корҳои хоҷагӣ 

мебарояд? 
   

Хусусияти мушоҳидакорӣ дар 

хонандагон инкишоф меѐбад? 
   

Ҳангоми мушоҳида намудан ба кори 

калонсолон масъулиятнокӣ 

инкишоф меѐбад? 

   

Меҳнати калонсолонро қадр 

менамояд? 
   

Хонандагон касбро дуруст интихоб 

карда метавонад? 
   

 

Вазифаи хонагӣ: Дигар корҳои эҷодиро таҳлил ва мушоҳида намоед. 
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Замимаи 3 

Ҷадвали 3. Параметрҳои таснифии технологияҳои бозӣ 

 



 

 

Параметр Мӯҳтаво 

Сатҳ ва характери 

истифода 
Ҳамаи сатҳҳо 

Асоси фалсафӣ: Мутобиқшаванда 

Муносибати методологӣ: 
Инфиродӣ, гурӯҳӣ, ба шахсият 

равонашуда 

Омилҳои пешбари рушд: Психогенӣ 

Консепсияи илмии 

азхудкунии таҷриба: 

Ассотсиативию рефлекторӣ + натиҷа+ 

суггестия 

Хусусияти мундариҷа: Тамоми намудҳо + нуфузкунанда 

Намуди фаъолияти 

иҷтимоию педагогӣ: 
Таълимӣ, тарбиявӣ, рушдкунанда 

Типи идораи раванди 

таълиму тарбия: 

тамоми намудҳо аз схемаи машварат то 

барномавӣ 

Методҳои 

афзалиятдошта: 
ҳалкунанда, ҷустуҷӯкунанда, эҷодӣ 

Шаклҳои ташкилӣ: ҳамаи намудҳо 

Воситаҳои 

афзалиятдошта: 
амалӣ + аѐнӣ+ барноманавишташудавӣ 

Муносибат ба хонанда ва 

хусусияти таъсирҳои 

мутақобилаи тарбиявӣ: 

тарбияи озод 

 

Самти таҷдид: Фаъолшавӣ 

Категорияи объектҳо: Оммавӣ, ҳамаи категорияҳо 

 

 

 

 

Замимаи 4. 



 

 

Модели 1. Раванди ташаккул ѐфтани қобилияти эҷодии хонандагони 

синфҳои ибтидоӣ дар дарси санъат ва меҳнат бо назардошти муносибати 

босалоҳият 

 

 

 

Замимаи 5 



 

 

Ҷадвали салоҳиятҳои фанни санъат ва меҳнат барои синфҳои 1-4 

 

Синфи 1 Синфи 2 Синфи 3 Синфи 4 

Иҷрои амалҳо 

1.1.1.Якчанд 

воситаи санъати 

тасвириро ба 

таври хеле сода 

истифода бурда 

метавонад; 

2.1.1.Якчанд 

воситаи санъати 

тасвириро ба 

таври сода 

истифода бурда 

метавонад; 

3.1.1.Воситаҳои 

бештари  санъати 

тасвириро 

истифода бурда 

метавонад; 

4.1.1.Миқдори 

зиѐди воситаҳои 

санъати 

тасвириро 

истифода бурда 

метавонад; 

Эҷод 

1.2.1.Дар доираи 

мавзӯъҳои маҳдуд 

ғояи навро ба 

таври хеле сода 

эҷод карда 

метавонад; 

2.2.1.Дар доираи 

мавзӯъҳои маҳдуд 

ғояи навро ба 

таври  сода эҷод 

карда метавонад; 

 

3.2.1.Дар доираи 

мавзӯъҳои 

гуногун ғояи 

навро эҷод карда 

метавонад; 

 

4.2.1.Дар доираи 

мавзӯъҳои васеъд 

ғояи навро эҷод 

карда метавонад; 

 

Арзѐбӣ 

1.3.1.Намунаҳои 

мушаххаси 

санъати 

тасвириро бо 

роҳҳои хеле сода 

арзѐбӣ намуда, 

онро шарҳ дода 

метавонад. 

2.3.1.Намунаҳои 

маъмули санъати 

тасвириро бо 

роҳҳои сода 

арзѐбӣ намуда, 

онро шарҳ дода 

метавонад. 

3.3.1.Намунаҳои 

мушаххас ва 

тахайюлии  

санъати 

тасвириро бо 

якчанд роҳ 

арзѐбӣ намуда, 

онро шарҳ дода 

метавонад. 

4.3.1.Намунаҳои 

тахайюли 

санъати 

тасвириро бо 

роҳҳои гуногун 

арзѐбӣ намуда, 

онро шарҳ дода 

метавонад. 

 

 

 



 

 

 

Замимаи 6 

Салоҳиятҳо ва нишондиҳандаҳои фанни санъат ва меҳнат барои синфи 1 

Синфи 1 

Иҷрои амалҳо 

1.1.1.Якчанд воситаи санъати тасвириро ба таври хеле сода истифода бурда 

метавонад. 

Нишондиҳандаҳои салоҳиятнокӣ: 

-қалам ва мӯқаламро идора карда метавонад; 

-хатҳои гуногуншакли сода (мавҷмонанд, хатҳои рост, секунҷа, чоркунҷа 

ва давра)-ро тасвир карда метавонад; 

-ҷадвал, қаламҳои ранга, одӣ, фломастер ва ранг (краска)-и акварелро ба 

таври сода истифода бурда метавонад; 

-рангҳоро номбар карда метавонад; 

-расмҳои тайѐрро (дафтари расмҳо барои рангкунӣ) мувофиқи намуна 

дуруст ранга карда метавонад; 

-дар асоси намуна расмҳои хеле одиро ба монанди миз, курсӣ, себ ва 

амсоли онҳоро ба таври хеле сода тасвир карда метавонад; 

-қолаби расми ашѐро бо фломастер ҷудо карда метавонад; 

-расми тасвиркардаашро бо қаламҳои ранга ранг карда метавонад; 

-бо мӯқалам ранг карданро машқ мекунад; 

-аз гил ва пластилин шаклҳои сода (секунҷа, чоркунҷа ва давра)-ро сохта 

метавонад; 

-аз маснуоти табиӣ ва ашѐҳои гуногун (тугма, чормағз, лӯбиѐ, баргҳо, 

сангчаҳои гуногун) қолаб ва шаклҳои гуногун сохта метавонад; 

-аз қоғаз ва картон табрикномаҳои хеле сода омода карда метавонад; 

-ширешро истифода бурда метавонад; 

-қайчиро ба таври хеле сода истифода бурда метавонад (матоъ, ришта, 

қоғаз ва картонро бурида тавонад); 

-қоғаз, картон, гил, пластилин, матоъ, ришта, маснуоти табиӣ ва дигар 



 

 

ашѐро ҳамчун воситаи ородиҳӣ ба таври сода истифода бурда метавонад; 

-ба қоидаҳои тозагӣ ва бехатарии одитарин ҳангоми кор бо асбобҳо ва 

воситаҳои санъату тасвириву ородиҳӣ риоя карда метавонад; 

-мафҳумҳои содаи фан (қалам, омехтан, ранг, мӯқалам, ширеш)-ро дарк 

мекунад ва ҳангоми иҷрои супориш ва баѐни фикр дуруст истифода бурда 

метавонад. 

Эҷод 

1.2.1.Дар доираи мавзӯъҳои маҳдуд ғояи навро ба таври хеле сода эҷод карда 

метавонад. 

Нишондиҳандаҳои салоҳиятнокӣ: 

-зебогии олами атроф (табиат, ҳайвонҳо, манзараҳо)-ро мушоҳида карда 

метавонад; 

-нигоҳи худро бо воситаи санъати тасвирӣ ба таври хеле сода иброз 

менамояд; 

-дар доираи мавзӯъҳои маҳдуд ғоя (идея)-ҳои одитаринро эҷод менамояд ва 

онро ба таври сода шарҳ медиҳад. 

Арзѐбӣ 

1.3.1.Намунаҳои мушаххаси санъати тасвириро бо роҳҳои хеле сода арзѐбӣ 

намуда, онро шарҳ дода метавонад. 

Нишондиҳандаҳои салоҳиятнокӣ: 

-намунаҳои мушаххаси санъати тасвириро ба таври хеле сода таҳлил ва 

тафсир менамояд; 

-аз тамошои намунаҳои санъати тасвирӣ, ороишӣ ва меъѐрӣ ҳаловат 

мебарад; 

-дар бораи чизи мушоҳидакардааш сӯҳбат мекунад; 

-намудҳои содаи меҳнатро медонад ва онро қадр менамояд; 

-меҳнати худ ва дигаронро қадр намуда, ақидаи худро ба таври хеле сода 

пешниҳод менамояд. 

 

Салоҳиятҳо ва нишондиҳандаҳои фанни санъат ва меҳнат барои синфи 2 



 

 

Синфи 2 

Иҷрои амалҳо 

2.1.1.Якчанд воситаи санъати тасвириро ба таври сода истифода бурда 

метавонад. 

Нишондиҳандаҳои салоҳиятнокӣ: 

-қалам ва мӯқаламро идора карда метавонад; 

-шаклҳои гуногуни геометриро тасвир карда метавонад; 

-ҷадвал, қаламҳои ранга, одӣ, фломастер ва ранг (краска)-и гуашро 

истифода бурда метавонад; 

-рангҳоро гурӯҳбандӣ карда метавонад; 

-дар асоси намуна расмҳои одиро ба монанди гул, ҳайвонот, меваҳои 

гуногун амсоли онро тасвир карда метавонад; 

-дар асоси намуна расмҳои хеле одиро ба монанди миз, курсӣ, себ ва 

амсоли онҳоро ба таври хеле сода тасвир карда метавонад; 

-расми тасвиркардаашро бо қаламҳои ранга ва мӯқалам ранг карда 

метавонад; 

-бо мӯқалам ранг карданро машқ мекунад; 

-аз гил ва пластилин ашѐи гуногуни сода (меваҳо, ҳайвонот, одам ва 

амсоли онҳо)-ро сохта метавонад; 

-аз маснуоти табиӣ ва ашѐҳои гуногун (тугма, чормағз, лӯбиѐ, баргҳо, 

сангчаҳои гуногун) бозичаҳои гуногуни сода сохта метавонад; 

-аз қоғаз ва картон табрикномаҳо ва манзараҳои сода сохта метавонад; 

-ширешро дуруст истифода бурда метавонад; 

-қайчиро истифода бурда метавонад (аз матоъ, ришта, қоғаз ва картон 

қолабҳои гуногуни сода бурида метавонад); 

-қоғаз, картон, гил, пластилин, матоъ, ришта, маснуоти табиӣ ва дигар 

ашѐро ҳамчун воситаи ородиҳӣ ба таври маҳдуд истифода бурда 

метавонад; 

-ба қоидаҳои тозагӣ ва бехатарии маъмул ҳангоми кор бо асбобҳо ва 

воситаҳои санъату тасвириву ородиҳӣ риоя мекунад; 



 

 

-мафҳумҳои фан (тасвир, симо, қолаб, манзара, макет ва ғ.)-ро дарк 

мекунад ва ҳангоми иҷрои супориш ва баѐни фикр дуруст истифода 

мебарад. 

Эҷод 

2.2.1.Дар доираи мавзӯъҳои маҳдуд ғояи навро ба таври сода эҷод карда 

метавонад. 

Нишондиҳандаҳои салоҳиятнокӣ: 

-ба олами атроф (ашѐ, табиат, манзараҳо) нигоҳи эҷодии сода дорад; 

-ақида ва нигоҳи худро бо воситаи санъати тасвирӣ ба таври сода иброз 

менамояд; 

-дар доираи мавзӯъҳои тахайюлӣ ғоя (идея)-ҳои содаро эҷод менамояд ва 

онро шарҳ медиҳад. 

Арзѐбӣ 

2.3.1.Намунаҳои маъмули санъати тасвириро бо роҳҳои сода арзѐбӣ намуда, 

онро шарҳ дода метавонад. 

Нишондиҳандаҳои салоҳиятнокӣ: 

-намунаҳои маъмули санъатро ба таври сода таҳлил ва тафсир менамояд; 

-намунаҳои эҷодиѐти милии кишварро ба таври сода муқоиса ва таҳлил 

мекунад; 

-муносибати худро оид ба санъати тасвирӣ ба таври сода шарҳ медиҳад; 

-баъзе намуди меҳнатро медонад ва онро қадр менамояд. 

 

Салоҳиятҳо ва нишондиҳандаҳои фанни санъат ва меҳнат барои синфи 3 

Синфи 3 

Иҷрои амалҳо 

3.1.1.Воситаҳои санъати тасвириро истифода бурда метавонад. 

Нишондиҳандаҳои салоҳиятнокӣ: 

-шаклҳои гуногуни геометриро тасвир ва сохта метавонад; 

-ҷадвал, қаламҳои ранга, одӣ, фломастер ва ранг (краска)-и гуашро дуруст 



 

 

ва бо боварии бештар истифода бурда метавонад; 

-1-2 рангро омехта карда, ранги нав ҳосил карда метавонад; 

-бо мӯқалам манзараҳои содаи табиатро тасвир карда метавонад; 

-расмҳои ҳайвонот, манзараҳо ва олами обиро тасвир карда метавонад; 

-ҳиссиѐташро ба таври сода ба воситаи тасвирнамоӣ иброз карда 

метавонад; 

-расми тасвиркардаашро бо қаламҳои ранга ва мӯқалам бомаврид ранг 

карда метавонад; 

-расмҳоро бо қалами сиѐҳ бо усули штрих ба таври сода тасвир карда 

метавонем; 

-аз гил ва пластилин, қоғаз, картон ва маснуоти табиӣ ашѐи гуногуни 

моделсозӣ карда метавонад; 

-бо қоғаз ва картон усули оригами ва аппликатсияро истифода бурда 

метавонад;  

-намудҳои гуногуни ширешро истифода бурда метавонад; 

-ширешро дуруст истифода бурда метавонад; 

-қайчиро дуруст истифода бурда метавонад (аз матоъ, ришта, қоғаз ва 

картон қолабҳои гуногунро сарфакорона бурида метавонад); 

-қоғаз, картон, гил, пластилин, матоъ, ришта, маснуоти табиӣ ва дигар 

ашѐҳоро ҳамчун воситаи ородиҳӣ истифода бурда метавонад; 

-cӯзанро ба таври сода (риштаро ба сӯзан гузаронидан, бо усули одӣ 

дӯхтан, тугмаро ба матоъ дӯхтан ва ғ.) истифода бурда метавонад; 

-амалҳояшро пешакӣ ба нақша мегирад; 

-намунаҳои кори худро такроран монанд ҳосил карда метавонад; 

-ба қоидаҳои тозагӣ ва бехатарӣ ҳангоми кор бо асбобҳои тез ва воситаҳои 

санъату тасвириву ородиҳӣ риоя мекунад; 

-мафҳумҳои фан (сюжа, натюрморт, қолаб, штрих, модел ва ғ.)-ро дарк 

мекунад ва ҳангоми иҷрои супориш ва баѐни фикр дуруст истифода 

мебарад. 

Эҷод 



 

 

3.2.1.Дар доираи мавзӯъҳои гуногун ғояи навро эҷод карда метавонад. 

Нишондиҳандаҳои салоҳиятнокӣ: 

-ба олами атроф (ашѐ, табиат, манзараҳо) нигоҳи эҷодӣ дорад; 

-ҳиссиѐти худро бо баъзе воситаҳои санъат иброз менамояд; 

-дар доираи мавзӯъҳои тахайюлӣ ғоя (идея)-ҳои нав эҷод менамояд ва онро 

шарҳ медиҳад. 

Арзѐбӣ 

3.3.1.Намунаҳои мушаххас ва тахайюлии санъати тасвириро бо якчанд роҳ 

арзѐбӣ намуда, онро шарҳ дода метавонад. 

Нишондиҳандаҳои салоҳиятнокӣ: 

-намунаҳои эҷодиѐти мушаххас ва тахайюлиро таҳлил, тафсир ва муқоиса 

менамояд;  

-ба натиҷаи кори худ баҳо дода метавонад; 

-намудҳои гуногуни меҳнатро медонад ва онро қадр карда метавонад; 

-моҳият ва таъсири баъзе намудҳои санъатро дарк карда, муносибати 

худро нисбати онҳо шарҳ медиҳад. 

 

Салоҳиятҳо ва нишондиҳандаҳои фанни санъат ва меҳнат барои синфи 4 

Синфи 4 

Иҷрои амалҳо 

4.1.1.Миқдори зиѐди воситаҳои санъати тасвириро истифода бурда 

метавонад. 

Нишондиҳандаҳои салоҳиятнокӣ: 

-ҷадвал, қаламҳои ранга, одӣ, фломастер ва ранг (краска)-и гуаш, 

мӯқаламро дуруст, бомаврид ва бо боварии комил истифода бурда 

метавонад; 

-2-3 рангро омехта карда, ранги нав ҳосил карда метавонад; 

 -расмҳои ҳайвонот, олами обӣ ва ро манзараҳои муракабро бо мӯқалам 

тасвир карда метавонад; 



 

 

-ҳиссиѐташро ба воситаи тасвирнамоӣ иброз карда метавонад; 

-расми тасвиркардаашро бо қаламҳои ранга ва мӯқалам бо тобиши рӯшноӣ 

ва сояафканӣ ранг карда метавонад; 

-расмҳоро бо қалами сиѐҳ бо усули штрих тасвир карда метавонем; 

-аз гил, пластилин, қоғаз, картон ва маснуоти табиӣ ашѐи гуногуни 

мураккабро моделсозӣ менамояд; 

-бо қоғаз ва картон усули оригами ва аппликатсияроба таври васеъ 

истифода бурда метавонад;  

-намудҳои гуногуни ширешро дуруст истифода бурда метавонад; 

 -қайчиро дуруст истифода бурда метавонад (аз матоъ, ришта, қоғаз ва 

картон қолабҳои мураккабро сарфакорона бурида метавонад); 

-қоғаз, картон, гил, пластилин, матоъ, ришта, маснуоти табиӣ ва дигар 

ашѐро ҳамчун воситаи ородиҳӣ ба таври васеъ истифода бурда метавонад; 

-cӯзанро усулҳои гуногун (бо риштаҳои гуногун дӯхтан, гулдӯзӣ кардан, 

порчаҳои матоъро бо ҳам дӯхтан ва ғ.) истифода бурда метавонад; 

-амалҳояшро пешакӣ бо дарназардошти вақт ба нақша мегирад; 

-намунаҳои кори худро такроран айнан ҳосил карда метавонад; 

-ба қоидаҳои тозагӣ ва бехатарӣ ҳангоми кор бо асбобҳои тез ва воситаҳои 

санъату тасвириву ородиҳӣ риоя мекунад; 

-мафҳумҳои фан (фон, эскиз, этюд, штрих, модел ва ғ.)-ро дарк кунад ва 

ҳангоми иҷрои супориш ва баѐни фикр дуруст истифода мебарад. 

Эҷод 

4.2.1.Дар доираи мавзӯъҳои васеъ ғояи навро эҷод карда метавонад. 

Нишондиҳандаҳои салоҳиятнокӣ: 

-ба олами атроф барои эҷодиѐт ашѐ ва мавзӯъҳои ба худ писанд интихоб 

карда метавонад;  

-ҳиссиѐти худро бо воситаҳои гуногуни санъат иброз менамояд; 

-дар доираи мавзӯъҳои тахайюлӣ ғоя (идея)-ҳои наву мураккаб эҷод 

менамояд ва онро шарҳ медиҳад. 



 

 

Арзѐбӣ 

4.3.1.Намунаҳои тахайюлии санъати тасвириро бо роҳҳои гуногун арзѐбӣ 

намуда, онро шарҳ дода метавонад. 

Нишондиҳандаҳои салоҳиятнокӣ: 

-намунаҳои эҷодиѐти тахайюлиро таҳлил, тафсир ва муқоиса намуда, 

хулоса мебарорад;  

-ба натиҷаи кори худ баҳо дода, онро шарҳ дода метавонад; 

-намудҳои васеи меҳнатро фарқ карда,  онро қадр карда метавонад; 

-моҳият ва таъсири баъзе намудҳои санъати тасвириро дарк карда, 

муносибати худро нисбати ин намунаҳо шарҳ медиҳад. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Замимаи 7 

Тести №1. «Муайян кардани сатҳи тасаввурот»  

Ном, насаб, номи падар_____________________________________________ 

Хонандаи синфи________муассисаи таҳсилоти миѐнаи умумии №______ 

Шаҳри (ноҳияи)_______________________________________ вилояти Суғд 

Дастурамал:  

Ба Шумо 8 суоли тест пешниҳод карда мешавад. Ба онҳо ҷавоби ѐ «ҳа» 

ѐ «не» додан лозим аст. Рақами аввал дар қавсайн (миқдори хол) 

нишондиҳандаи ҷавоби мусбат, рақами дувум-ҷавоби манфӣ аст.  

№ Суол Мусбат Манфӣ 

1. Оѐ Шумо ба санъати тасвирӣ мароқ зоҳир мекунед? 2 1 

2. Шумо тез-тез дилгир мешавед? 1 2 

3. Дар вақти ягон ҳодисаро нақл кардан, Шумо аз 

худатон ба ягон ҷузъи ҷолиб илова мекунед? 
1 0 

4. Шумо дар ягон кор, дар мактаб ташаббускор ҳастед? 2 1 

5. Оѐ Шумо дар вақти интихоби либос қонунҳои мӯдро 

ба назар мегиред ѐ завқу мароқи худро? 
2 1 

6. Дар вақти шунидани мусиқӣ ягон образи ба он 

марбутро тасаввур мекунед? 
1 0 

7. Оѐ ба Шумо навиштани номаҳои дароз писанд аст? 2 1 

8. Оѐ Шумо аҳѐнан бошад ҳам хобҳои рангин мебинед? 1 0 

 

12-16 хол: Шумо тасаввуроти бой доред. Агар онро дар ҳаѐт татбиқ 

карда тавонед, ба комѐбиҳои калони эҷодӣ ноил мегардед-сатҳи олӣ; 



 

 

8-11 хол: Тасаввуроти миѐна. Чунин тасаввурот дар аксари одамон 

дучор мешавад. Аз Шумо ва танҳо аз худатон вобаста аст, ки оѐ онро 

инкишоф дода метавонед- сатҳи миѐна; 

5-7 хол: Шумо ба маънои томи калима воқеъгаро ҳастед. Дар осмон 

парвоз намекунед. Вале андаке тахайюл ба ҳеҷ кас зарар накардааст. 

Бинобар ин аз паи худатон шавед- сатҳи паст. 

Замимаи 8 

Тести №2. «Бозиро ихтироъ намо!» 

Ба хонанда супориш дода мешавад, ки дар давоми панҷ дақиқа ягон 

бозӣ фикр карда барорад ва дар бораи он муфассал нақл карда, ба суолҳои 

зерини озмоишгар ҷавоб диҳад: Мувофиқи шарти бозӣ хонанда дар давоми 

5 дақиқа бояд ягон бозиро ихтироъ кунад ва дар бораи он нақл карда, ба 

суолҳои имтиҳонгиранда ҷавоб гӯяд.  

1.Номи бозӣ чист? 

2.Моҳияти онро баѐн кунед. 

3.Барои ин бозӣ чанд нафар лозим аст? 

4.Дар бозӣ иштирокдорон кадом нақшҳоро иҷро мекунанд? 

5.Бозӣ чӣ тавр мегузарад? 

6.Қоидаҳои бозӣ чӣ хел аст? 

7.Бозӣ чӣ хел тамом мешавад? 

8.Натиҷаҳои бозӣ ва комѐбиҳои иштирокдорони алоҳида чӣ хел арзѐбӣ 

мегардад? 

Арзѐбии натиҷаҳо. Дар ҷавобҳои хонанда бояд на нутқ, балки 

мӯҳтавои бозии ихтироъгардида арзѐбӣ шавад. Бинобар ин ҳангоми 

пурсидани хонанда ба ӯ ѐрӣ расонидан зарур аст: ба ӯ саволҳо додан лозим, 

лекин суолҳои мазкур барои ҷавоб луқма нашаванд.  

Мӯҳтавои бозии ихтироъкардаи хонандагон дар ин методика аз рӯи 

меъѐрҳои зерин арзѐбӣ мегардад:  

1.Аслият ва навгонӣ; 

2.Мақбулияти шартҳои бозӣ; 



 

 

3.Дар бозӣ мавҷуд будани нақшҳои гуногун барои 

иштироккунандагони мухталифи он; 

4.Дар бозӣ мавҷуд будани қоидаҳои муайян; 

5.Аниқии меъѐрҳои бомуваффақиятии гузаронидани бозӣ. 

Аз рӯи ҳар як меъѐри мазкур ба бозии ихтироъкардаи хонанда аз 0 то 

2 хол дода мешавад. Баҳои 0 хол маънои онро дорад, ки дар бозӣ ягон то аз 

панҷ аломати дар боло заикргардида вуҷуд надорад. Ба бозӣ аз рӯи ҳар 

аломат холи алоҳида дода мешавад. Як хол-аломати мавриди арзѐбӣ 

мавҷуд аст, вале ифодаи он хеле заиф мебошад. Ду хол-аломати дахлдор на 

танҳо дар бозӣ вуҷуд дорад, балки дар бозӣ хеле хуб ифода ѐфтааст. Аз рӯи 

ҳамаи меъѐрҳо бозии ихтироънамудаи хонанда ҷамъулҷамъ метавонад аз 0 

то 10 хол гирад. Дар асоси миқдори умумии холҳо дар бораи сатҳи 

инкишофи тахайюлот хулоса бароварда мешавад. Дар асоси шумораи 

умумии холҳо доир ба сатҳи инкишофи тахайюл хулоса бароварда 

мешавад: 10 хол – сатҳи баланд; 6-5 хол – сатҳи миѐна; 3-2 хол – сатҳи паст. 

Мувофиқи шарти бозӣ хонанда дар давоми 5 дақиқа бояд ягон бозиро 

ихтироъ кунад ва дар бораи он нақл кар-да, ба суолҳои имтиҳонгиранда 

ҷавоб гӯяд. Дар ҷавоби хонанда бояд на нутқи ӯ, балки мӯҳтавои бозии 

ихтироъкарда мавриди баҳогузорӣ қарор гирад. Дар ин росто, ба хонанда 

суол дода, ҳатман ӯро дастгирӣ намудан зарур аст, ба ӯ мунтазам суолҳои 

ѐридиҳанда додан лозим аст. Ҳамзамон бояд эҳтиѐт шуд, ки суолҳо ҷавоби 

масъаларо ба хонанда луқма надиҳад. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Замимаи 9 

Тести №3. «Муайян кардани иқтидори эҷодӣ»  

Ном, насаб, номи падар_____________________________________________ 

Хонандаи синфи________муассисаи таҳсилоти миѐнаи умумии №______ 

Шаҳри (ноҳияи)_______________________________________ вилояти Суғд 

Тест имкон медиҳад сатҳи иқтидори эҷодӣ, маҳорати қабул кардани 

қарорҳои ғайристандартӣ муайян карда шавад.  

Дастурамал: Яке аз вариантҳои рафторро дар ҳамин вазъият интихоб 

кунед. 

1. Оѐ Шумо чунин меҳисобед, ки олами атрофро беҳтар кардан 

мумкин аст: 

а) ҳа; 

б) не, он бе ҳамин ҳам хуб аст; 

в) ҳа, лекин танҳо аз баъзе ҷиҳат. 

2.Оѐ Шумо чунин мешуморед, ки дар оянда ба ҷамъият манфиатовар 

мегардед? 

а) ҳа, бешубҳа ; 

б) эҳтимоли ин кор кам аст; 

в) шояд. 

3. Агар коре, ки Шумо наметавонед, ба Шумо писанд бошад, мехоҳед, ки 

дар бораи он ҳама чизро фаҳмед? 

а) ҳа; 

б) не, Шумо мехоҳед фақат чизҳои асосиашро фаҳмед; 

в) не, Шумо танҳо мехоҳед, ки ҳисси кунҷкобиатонро қонеъ гардонед. 



 

 

4.Вақте ки кори Шумо бебарор мешавад: 

а) чанд муддат бар хилофи ақли солим якравӣ мекунед; 

б) аз баҳри ин коре мебароед, зеро медонед, ки он ғайриимкон аст; 

в) коратонро ҳатто вақте идома медиҳед, ки рафънопазир будани 

монеаҳо возеҳу равшан гардад. 

5.Ба фикри Шумо касбро бо назардошти нуктаҳои зерин интихоб кардан 

лозим аст: 

а) аз рӯи имконияту ояндаи худ; 

б) пойдорию аҳамияти касб, талабот ба он; 

в) бартариятҳое, ки ин касб таъмин мекунад. 

6.Шумо бо ягон кор машғул ҳастед. Ин корро танҳо дар ҳолате қатъ 

мекунед, ки: 

а) кор ба охир мерасад ва ба назаратон ба таври аҳсан иҷро шудааст; 

б) то ин ѐ он дараҷа қонеъ ҳастед; 

в) Шумо ҳамаи корро ба охир нарасонидаед. 

7.Вақте Шумо танҳо ҳастед: 

а) дар бораи баъзе чизҳо, ҳатто дар бораи чизҳои абстрактӣ орзу 

карданро дӯст медоред; 

б) бо ҳар роҳ мехоҳед ба худ машғулияти мушаххас ѐбед; 

в) баъзан орзу карданро дӯст медоред, лекин дар бораи чизҳое, ки бо 

кори Шумо иртибот доранд. 

8.Вақте ки дар бобати ягон ғоя пофишорӣ мекунед 

а) метавонедаз он даст кашед, агар мухолифон далелу бӯҳронҳои қотеъ 

оранд; 

б) фикри худро тағйир намедиҳед; 

в) агар муқовимат хеле сахт шавад, фикри худро тағйир медиҳед. 

 

Меъѐри ҳисоби холҳо 

47 хол ва бештар. Шумо иқтидори назарраси эҷодиро доро мебошед. 

Иқтидори эҷодиатон интихоби бои имкониятҳои эҷодиро дар ихтиѐри 



 

 

Шумо мегузорад. Агар Шумо қобилиятҳоятонро дар амал мавриди 

истифода қарор дода тавонед, шаклҳои аз ҳама гуногуни эҷодиѐт бароятон 

дастрасанд-сатҳи баланд; 

Аз 23 то 47 хол. Шумо иқтидори эҷодии мӯътадил доред. Шумо 

сифатҳое доред, ки ба эҷодиѐт имконият фароҳам меоранд. Айни замон 

мушкилоте низ доред, ки раванди эҷодиѐтро бозмедоранд. Ба ҳар ҳол, 

иқтидори Шумо имкон медҳад, агар азм кунед, худатонро дар эҷодиѐт 

зоҳир намоед – сатҳи миѐна 

23 хол ва пасттар. Мутаассифона, иқтидори эҷодии Шумо калон нест. 

Мумкин аст Шумо ба худ, ба қобилиятҳои худ баҳои бояду шояд надода 

бошед? Адами боварӣ ба нерӯи худ метавонад шуморо ба хулосае орад, ки 

умуман ба эҷодиѐт қобилият надорад. Аз ин руҳия халос шавед ва 

муамморо ҳал намоед – сатҳи паст. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


