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1. МУҚАДДИМА

Хониши босуръат – дуруст (беғалат), хониши ифоданок бо суръати мӯътадил, бо дарназардошти 
синну соли хонанда ва риояи аломатҳои китобатӣ мебошад. Хониши озодона як кӯпрукест 
– байни рамзкушоӣ (муайян кардани садоҳо, мувофиқати онҳо ба ҳарфҳо, ҷойгир кардани
ҳиҷоҳо, тартиб додани калимаҳо ва ҷумлаҳо) ва хондани фаҳмо мебошад. Хониши адабӣ ва 
ифоданок, ки маънои матнро хуб мефаҳмонад, ба таври возеҳ дарк кардани чизи хондашударо 
нишон медиҳад.
Хониши босуруъат на танҳо техникаи хонишро дар бар мегирад, балки:

• қобилияти шинохти автоматии маънои калимаҳо ва истифода аз стратегияҳои
гуногун. Нигаред ба модули «Захираи луғавӣ;

• қобилияти хондани «дар байни хатоҳо», яъне фаҳмидани чизи хондашуда, бо
истифодаи дониш ва таҷрибаи мавҷуда (нигаред ба модули «фаҳмиши хониш»).

• қобилияти бе шиддат ва озод хондан, диққати худро ба дарки мазмуни матн равона
кардан;

Барои он ки хонандагон бомуваффақият аз малакаҳои хониши самаранок бархурдор бошанд, 
ба шакли хониш дар синф диққат додан зарур аст (ниг. ба ҷадвали 1, «шаклҳои хониш»). 
Гузориши чандирӣ аз як шакли хониш ба дигараш дурустӣ ва ифоданокии хонишро беҳтар 
мекунад.

Ҷадвали 1. Шаклҳои хониш
Шаклҳои хониш Тавсифӣ 

Хониши намунавӣ Хониши намунавӣ – хондани матн аз ҷонибӣ муаллим бо 
диққати махсус ва эҳсосоти хониш. Хониш метавонад ба 
савлоҳои оид ба пешгӯӣ, барқарор кардани иртибот 
байни қисмҳои матн ҳамроҳ карда шавад. 

Нақши хонандагон фаъолона гӯш кардан ва дубора 
хондани матн, иштирок дар муҳокима, визуализатсия, 
фарзияҳо мебошад. 

Якҷоя хондан Хониши муштарак бо омӯзгор ва хонандагон имкон 
медиҳад, ки якҷоя бо истифодаи стратегияҳои 
рамзкушоӣ кор фармудани маънои калимаҳо ва 
фаҳмиши хониш якҷоя кор баранд. Чунин ба назар 
мерасад, ки омӯзгор ба хонанда «раҳнамоӣ» мекунад ва 
ӯро дар хондани матн ҷалб мекунад, аммо вақте ки вай 
бо матн шинос мешавад, хонанда иштироки худро дар 
хондан фаъол мекунад. Ин шакли хониш ҳисси 
хонандагонро ҳамчун хонанда баланд бардошта. 

Хониши  
назоратшаванда 

Хониши дастури хонандагонро ба хондан ҳава сманд

мекунад, муҳокима карда мешавад, ки чӣ тавр хондани 

матн ва стратегияҳои гуногуни хониш муҳокима карда. 
 Хониши мустақил Хониши мустақил хондани матни интихобшударо худи 

хонандагон бо истифодаи стратегияҳои хониш дар бар 
мегирад.Ба онҳо ёд додани хондани овози баландмуҳим 
аст ва сипас тадриҷан ба хондани “ба худ “мегузаред. 
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Ҳангоми гузаштан аз як шакли хониш ба дигараш, усули хониш такмил дода мешавад, 
хонанда хониши равонро аз худ мекунад ва фаҳмиши хондаашро амиқтар мекунад.
Дар натиҷаи омӯзиши ин модул, иштирокчиёни тренинг:
- васеъ кардани дониши онҳо дар бораи маҳорати хониши озодона ва ҷузъҳои он;
- стратегияҳои таълими босаводро истифода баред

Хониши бурро мафҳум нест, балки воситаи фаҳмиши хониш 
мебошад, ки бо ёрии он хонандагон натиҷаҳои беҳтари 
таълимӣ ба даст меоранд.

2. ХОНИШИ БУРРО ЧИСТ?

Схемаи 1. Хониши бурро

1 Лемов Д. Мастерство учителя. Проверенные методики выдающихся преподавателей. — М.: Манн, Иванов  
и Фербер, 2016.

Мо бо ҳиссиёт 
ва ифоданок 

мехонем, аммо 
ҳамвор 

Мо бо суръате 
мехонем, онро 

мефаҳмем 

СУРЪАТ/СУРЪАТИ ХОНДАН 

ХОНИШИ ИФОДАНОК 

Мо калимаҳоро 
дуруст ва дақиқ 
хонда истодаем

ТАВАҶҶУҲ БА АЛОМАТҲОИ 
КИТОБАТӢ

 

ХОНИШИ ДУРУСТ 

Ҳангоми хондан , 
мо тавфиқ ва 

таваққуфро қайд 
мек/ унем 

Хониши бурро яке аз муҳимтарин қобилиятҳо дар ташаккули хониши пурра ва фаҳмиши чизи 
хондашуда мебошад.
«Буррогӣ – ин автоматизм (қобилияти бо суръати баланд, бе хато хондан), ифоданокӣ 
(қобилияти ба ибораҳо гурӯҳбандӣ кардани калимаҳо, маънои матн, бо овоз таъкид кардани 
калимаҳои муҳим, истифодаи интонация) ва хондани фаҳмишро пешбинӣ мекунад. Барои 
ифодаи хондани матн, кӯдак бояд чизи хондаашро фаҳмад, услуби асар, оҳанг, кайфиятро 
муайян кунад, ки кадом калимаҳо сазовори таваҷҷуҳи махсус мебошанд (эмфа – таъкид 
кардани унсурҳои алоҳида ва тобишҳои маъноии баён дар сухан). Хониши озод – ин хондан, 
ба тариқи интонационӣ расонидани маънои матн аст».1 Ба схемаи 1. Хониши бурро ниг.
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3. ҶУЗЪҲОИ ХОНИШИ БУРРО

Ҷадвали 2. Хатогиҳое, ки ба дақиқии хониш таъсир мерасонад 

3.1 ХОНИШИ ДУРУСТ
Ба дурустӣ маънои хондани ҳамвор бидуни таҳриф (талаффузи нодурусти, ҳарфҳо, калимаҳо, 
ки ба маънои чизи хондашаванда таъсир мерасонанд. Хатогиҳои зуд-зуд дучоршуда, ки ба 
дурустии хониш таъсир мерасонанд, дар ҷадвали 2 оварда шудааст.

Хатоҳо Шарҳ Сабабҳои эҳтимолии хатогиҳо 

Таҳрифи 
таркиби 
овозӣ-ҳарфӣ 

Ҳарфҳо, ҳиҷоҳо, 
калимаҳо ва ҳатто 
сатрҳо беҷавобанд 

Аз нав навиштани 
мактубҳо, ҳиҷоҳо, 
калимаҳо 

Унсурҳои ихтиёриро бо 
ҳиҷоҳо, калимаҳо дохил 
кунед 

Иваз кардани як воҳиди 
хониш ба дигараш 

Шинохти нокифояи рамзҳо (надонистан аз 
ҳарфҳо). 

Надонистани маънои калима, калима ки дар 
натиҷаи он ҳанго ми хондан партофта 
мешавад. 

Суръати хониши интихобкардаи хонанда 
боиси талаффузи нодурусти ҳарфҳо, ҳиҷоҳо, 
калимаҳо мегардад. 

Инкишоф ва ё хусусиятҳои дарки визуалӣ 
(масалан миония, гиперония, астигматизм). 

Инкишоф ё хусусиятҳои нутқ (масалан, 
чандирии нокифояи артикулятсияи ин 
дастгоҳ). 

Тасаввуроти субъективии (эҷоди калимаҳо). 

Мавҷудияти 
такрорӣ 

Такрорӣ: 
– 1. ҳарфҳо, 
– 2. ҳиҷоҳо, 
– 3. калимаҳо, 
– 4. ҷумлаҳо 

Агар хонанда ҳангоми хондани ҳарфҳо , 
ҳиҷоҳо, калимаҳо ё ҷумлаҳоро зуд -зуд 
такрор кунад, пас ин, одатан, аз хоҳиши 
нигоҳ дош тани чизи хондааш ба хотири 
фаҳмидани он вобаста аст. Дар ин ҳолат, 
такрорҳо аз ҷониби муаллим бояд ҳамчун 
падидаи табиӣ ва ҳатто мусбат қабул карда 
шавад. 
Сабаби дигар ин буда метавонад, ки хонанда 
маънои калимаи хондашавандаро 
намедонад, аз ин рӯ вай намедонад, аз ин рӯ 
вай калимаи пешинро такрор мекунад. 
Ба чунин хониш халал расонидан шарт нест: 
ба зуди дар омӯзиши муназзам, хонанда 
бидуни такрори калимаҳое, ки хонда 
шудааст, зуд фаҳмидани онро ёд мегирад. 
Нобудкунӣ (Нигаред ба Модули 1 «Фаҳмиши 
фонемикӣ»). 
тангии майдони чашм (кӯдакон танҳо ҳарф ё 
ҳиҷоеро мебинанд, ки чашм айни замон 
Онро менигарад.)

Вайронкуни
и  меъёри 
талаффузи 
адабӣ

Ғалатҳои орфоэпӣ 
(нодурустии  зада).
«Хониши 
орфоэпӣ»  (ҳарфҳо, 
ҳиҷоҳо, калимаҳо 
қатъиян дар асоси 
навишташуда хонда 
мешавад, на дар асоси 
талаффуз).
Хатогиҳои оҳангӣ: 
задаи мантиқии 
нодуруст ва истҳо аз 
ҷиҳати маъно 
номувофиқанд.

Надонистани меъёрҳои талаффуз 
(инкишофи нокифояи малакаи таҳлили 
овозӣ ва ташаккул наёфтани сатҳи 
мувофиқи дарки овозӣ), надонистани 
маънои лексикии калима.
Шояд хонанда нафаси худро дуруст тақсим 
карда наметавонад, ё нутқаш бурро  нест.
Хотирааш дуруст инкишоф наёфтааст 
(аввали ҷумларо фаромӯш мекунад).
Мазмуни матни хондаашро намефаҳмад.
Хонанда забони таълимро намедонад ё 
сатҳи дониши забони таълим паст аст, зеро 
забони таълим забони модарии вай нест.
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1Предметный стандарт по русскому языку и чтению в 1–4 классах для общеобразовательных школ с русским 
языком обучения//Авт-сост. Г. Н. Фадеева, Е. Ю. Дримблёва, М. Т. Иманкулова. – Б., 2015; Оцениваем 
навыки чтения в начальных классах: методическое пособие/С. А. Хамзина, И. А. Низовская, Г. Н. Фадеева,  
А. Д. Мааткеримова. – Бишкек: Папирус Принт, 2016.

Хатоҳо Шарҳ Сабабҳои эҳтимолии хатогиҳо 

Таҳрифи
таркиби
овозӣ-ҳарфӣ

Ҳарфҳо, ҳиҷоҳо, 
калимаҳо ва ҳатто 
сатрҳо беҷавобанд

Аз нав навиштани 
мактубҳо, ҳиҷоҳо, 
калимаҳо

Унсурҳои ихтиёриро бо 
ҳиҷоҳо, калимаҳо дохил 
кунед

Иваз кардани як воҳиди 
хониш ба дигараш

Шинохти нокифояи рамзҳо (надонистан аз 
ҳарфҳо).

Надонистани маънои калима, калима ки дар 
натиҷаи он ҳанго ми хондан партофта 
мешавад.

Суръати хониши интихобкардаи хонанда 
боиси талаффузи нодурусти ҳарфҳо, ҳиҷоҳо,
калимаҳо мегардад.

Инкишоф ва ё хусусиятҳои дарки визуалӣ 
(масалан миония, гиперония, астигматизм).

Инкишоф ё хусусиятҳои нутқ (масалан, 
чандирии нокифояи артикулятсияи ин 
дастгоҳ).

Тасаввуроти субъективии (эҷоди калимаҳо).

Мавҷудияти 
такрорӣ

Такрорӣ:
– 1. ҳарфҳо, 
– 2. ҳиҷоҳо, 
– 3. калимаҳо, 
– 4. ҷумлаҳо 

Агар хонанда ҳангоми хондани ҳарфҳо , 
ҳиҷоҳо, калимаҳо ё ҷумлаҳоро зуд -зуд
такрор кунад, пас ин, одатан, аз хоҳиши 
нигоҳ дош тани чизи хондааш ба хотири 
фаҳмидани он вобаста аст. Дар ин ҳолат, 
такрорҳо аз ҷониби муаллим бояд ҳамчун 
падидаи табиӣ ва ҳатто мусбат қабул карда 
шавад. 
Сабаби дигар ин буда метавонад, ки хонанда 
маънои калимаи хондашавандаро 
намедонад, аз ин рӯ вай намедонад, аз ин рӯ 
вай калимаи пешинро такрор мекунад. 
Ба чунин хониш халал расонидан шарт нест: 
ба зуди дар омӯзиши муназзам, хонанда 
бидуни такрори калимаҳое, ки хонда 
шудааст, зуд фаҳмидани онро ёд мегирад. 
Нобудкунӣ (Нигаред ба Модули 1 «Фаҳмиши 
фонемикӣ»). 
тангии майдони чашм (кӯдакон танҳо ҳарф ё 
ҳиҷоеро мебинанд, ки чашм айни замон 
Онро менигарад.)

Вайронкуни
и  меъёри 
талаффузи 
адабӣ

Ғалатҳои орфоэпӣ 
(нодурустии  зада).
«Хониши 
орфоэпӣ»  (ҳарфҳо, 
ҳиҷоҳо, калимаҳо 
қатъиян дар асоси 
навишташуда хонда 
мешавад, на дар асоси 
талаффуз).
Хатогиҳои оҳангӣ: 
задаи мантиқии 
нодуруст ва истҳо аз 
ҷиҳати маъно 
номувофиқанд.

Надонистани меъёрҳои талаффуз 
(инкишофи нокифояи малакаи таҳлили 
овозӣ ва ташаккул наёфтани сатҳи 
мувофиқи дарки овозӣ), надонистани 
маънои лексикии калима.
Шояд хонанда нафаси худро дуруст тақсим 
карда наметавонад, ё нутқаш бурро  нест.
Хотирааш дуруст инкишоф наёфтааст 
(аввали ҷумларо фаромӯш мекунад).
Мазмуни матни хондаашро намефаҳмад.
Хонанда забони таълимро намедонад ё 
сатҳи дониши забони таълим паст аст, зеро 
забони таълим забони модарии вай нест.

Хатоҳо Шарҳ Сабабҳои эҳтимолии хатогиҳо

Таҳрифи
таркиби
овозӣ-ҳарфӣ

Ҳарфҳо, ҳиҷоҳо, 
калимаҳо ва ҳатто 
сатрҳо беҷавобанд

Аз нав навиштани 
мактубҳо, ҳиҷоҳо, 
калимаҳо

Унсурҳои ихтиёриро бо 
ҳиҷоҳо, калимаҳо дохил 
кунед

Иваз кардани як воҳиди 
хониш ба дигараш

Шинохти нокифояи рамзҳо (надонистан аз 
ҳарфҳо).

Надонистани маънои калима, калима ки дар 
натиҷаи он ҳанго ми хондан партофта 
мешавад.

Суръати хониши интихобкардаи хонанда 
боиси талаффузи нодурусти ҳарфҳо, ҳиҷоҳо,
калимаҳо мегардад.

Инкишоф ва ё хусусиятҳои дарки визуалӣ 
(масалан миония, гиперония, астигматизм).

Инкишоф ё хусусиятҳои нутқ (масалан, 
чандирии нокифояи артикулятсияи ин 
дастгоҳ).

Тасаввуроти субъективии (эҷоди калимаҳо).

Мавҷудияти 
такрорӣ

Такрорӣ:
– 1. ҳарфҳо, 
– 2. ҳиҷоҳо, 
– 3. калимаҳо, 
– 4. ҷумлаҳо 

Агар хонанда ҳангоми хондани ҳарфҳо , 
ҳиҷоҳо, калимаҳо ё ҷумлаҳоро зуд -зуд
такрор кунад, пас ин, одатан, аз хоҳиши 
нигоҳ дош тани чизи хондааш ба хотири 
фаҳмидани он вобаста аст. Дар ин ҳолат, 
такрорҳо аз ҷониби муаллим бояд ҳамчун 
падидаи табиӣ ва ҳатто мусбат қабул карда 
шавад. 
Сабаби дигар ин буда метавонад, ки хонанда 
маънои калимаи хондашавандаро 
намедонад, аз ин рӯ вай намедонад, аз ин рӯ 
вай калимаи пешинро такрор мекунад. 
Ба чунин хониш халал расонидан шарт нест: 
ба зуди дар омӯзиши муназзам, хонанда 
бидуни такрори калимаҳое, ки хонда 
шудааст, зуд фаҳмидани онро ёд мегирад. 
Нобудкунӣ (Нигаред ба Модули 1 «Фаҳмиши 
фонемикӣ»). 
тангии майдони чашм (кӯдакон танҳо ҳарф ё 
ҳиҷоеро мебинанд, ки чашм айни замон 
Онро менигарад.)

Вайронкуни
и  меъёри 
талаффузи 
адабӣ

Ғалатҳои орфоэпӣ 
(нодурустии  зада).
«Хониши 
орфоэпӣ»  (ҳарфҳо, 
ҳиҷоҳо, калимаҳо 
қатъиян дар асоси 
навишташуда хонда 
мешавад, на дар асоси 
талаффуз).
Хатогиҳои оҳангӣ: 
задаи мантиқии 
нодуруст ва истҳо аз 
ҷиҳати маъно 
номувофиқанд.

Надонистани меъёрҳои талаффуз 
(инкишофи нокифояи малакаи таҳлили 
овозӣ ва ташаккул наёфтани сатҳи 
мувофиқи дарки овозӣ), надонистани 
маънои лексикии калима.
Шояд хонанда нафаси худро дуруст тақсим 
карда наметавонад, ё нутқаш бурро  нест.
Хотирааш дуруст инкишоф наёфтааст 
(аввали ҷумларо фаромӯш мекунад).
Мазмуни матни хондаашро намефаҳмад.
Хонанда забони таълимро намедонад ё 
сатҳи дониши забони таълим паст аст, зеро 
забони таълим забони модарии вай нест.

Омӯзгор метавонад, танҳо ҳангоми ислоҳ ва пешгирии хатогиҳо дар вақти дуруст хондан кор 
кунад, агар ӯ сабаби хатои хонданро фаҳмад ва чӣ гунна кор кардани хатогиро донад.
Барои пешниҳод кардани душвориҳое, ки дар таълими хатои хониш дучор меоянд, омӯзгор 
ташвиқ карда мешавад, ки шароити зеринро фароҳам орад:

• барои хонанда ҳадафҳои возеҳ ва андозашавандаро гузоред, ҳар як хонанда (ва
оила)-ро дар гузоштани ҳадаф ҷалб намоед;

• бисёртар хонед: дар ҳар дарс (натанҳо дар дарсҳои хониш)хониши панҷмоҳа ташкил
кунед;

• дар дарси хониш бояд ҳамаи хонандагони синф иштирок кунанд;
• ба хонандагон имконият фароҳам орад, ки хондани ҳамсинфони худро дар рафти 

дарс мушоҳида кунанд;
• хондан ва маҳкум кардани калимаҳои нав, душвор хондан;
• дар давоми дарс як матнро якчанд маротиба такрор хонед, усулҳои гуногуни 

хонишро истифода баред;
• ҷалби падару модарон дар ҳама равандҳо барои баланд бардоштани малакаи 

хониш аз рӯзи авали таҳсил, аз ҷумла кумак расонидан ба кӯдак дар иҷрои хонагӣ 
хондан, дар бозиҳо бо калимаҳо, хониши пеш аз хоб.

3.2.СУРЪАТИ ХОНДАН

Суръати хондан бо миқдори калимаҳои дурусти хониш дар1 дақиқа чен карда мешавад. 
Мунтазам чен кардани суръати хониш ва таъмин намудани хонандагон барои такмил додани 
маҳоратҳои хониш яъне суръати хониш.
Суръати хониш аз ҷониби «Стандартҳои суръати хониш» танзим карда мешавад ва се сатҳ 
дорад (ниг. ба Ҷадвали 3)
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Синф Сатҳи намунавӣ Сатҳи имконпазир  Сатҳи интиқодӣ 

1 
нимсолаи 

2 
нимсолаи 

1 
нимсолаи 

2 
нимсолаи 

1 
нимсолаи 

2 
нимсолаи 

1 Зиёда аз 20 
калима 

Зиёда аз 25 
калима 

15–20 

калима 

20–25 

калима 

Камтар 

аз 15 

Камтар 

Камтар 

аз 20 

Камтар 2 Зиёда аз 30 
калима 

Зиёда аз 40 
калима 

30–35 

калима 

35–40 

калима аз 30 

Камтар 

аз 35 

Камтар 3 Зиёда аз 50 
калима 

Зиёда аз 60 
калима 

45-50 

калима 

55–60 

калима аз 45 

Камтар 

аз 55 

Камтар 4 Зиёда аз 70 
калима 

Зиёда аз 80 
калима 

65–70 

калима 

70–80 

калима аз 65 аз 70 

Ҷадвали 3. Хондани дастурамалҳои суръат

3.3 ХОНИШИ ИФОДАНОК

Ҷузъи муҳими босамари хониш хониши ифоданок мебошад. Хониши ифоданок маънои 
дуруст, пурмазмун ва эҳсосоти хондани асарро ифода мекунад. Хониш ифоданок инкишофи 
хонандаро ҳадди аққалли маҳоратҳои марбут ба фарҳанги талаффузи нутқ дар бар мегирад.
Хониши ифоданок рушди ҳадди муайяншудаи хонандаро дар малакаи марбут ба фарҳанги 
талаффузи забон дар назар дорад. Ин ҳадди аққал ҷузъҳои зеринро дар бар мегирад: оҳанги 
овоз, қувваи овоз, истифодаи ритм, суръати нутқ (суръат ва суст шудан), таваққуф (қатъ кардан, 
қатъ шудани нутқ), оҳанги оҳанг (баланд ва паст кардани овоз), задаи мантиқӣ. Ифоданокии 
сухан ва хониш тавассути техникаи гуфтор –диксия, нафаскашии дуруст ва талаффуз дастгирӣ 
карда мешавад. (ниг.ба нақшаи 2 «Экспрессивнопазирии хониш».)
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Қобилияти дуруст, саҳеҳ (пурра ба маънои матн) фишорҳои 
мантиқӣ расонидан муҳим аст. Барои он ки пешниҳодҳои мо 
маънои муайян ва дақиқ ба даст орад, дар байни дигарон 
калимаҳои муҳимро («фишор ба он фишор овар») ҷудо кардан 
лозим аст. Дар як ҷумла аксар вақт танҳо як калимаро қайд 
кардан мумкин аст.  

ҚУДРАТИ
ОВОЗ 

ЗАДАИ 
МАНТИҚӢ ОҲАНГ 

ХОНИШИ  
ИФОДАНОК 

ТАВАҚҚУФИ 
МАНТИҚӢ 

СУРЪАТ 

РИТМ 

Ист (пауза)ҳо бадеӣ ва психологӣ буда метавонанд.  
Паузаҳои бадеӣ ин пауза дар назди калимаҳо ва ибораҳое 
мебошад, ки хонанда мехоҳад аҳамияти махсус ва қудрати 
махсус дошта бошад. Паузаи психологӣ аксар вақт дар матн 
бо бисёрнуқта мувофиқат мекунад, ки баъзе  эҳсосҳои 
калони рӯҳиро нишон медиҳад. 

Интонатсия яке аз ҷанбаҳои фарҳанги нутқ аст ва дар 
овози изҳороти тафсирӣ, пурсишӣ нақши муҳим 
дорад.Ҳангоми хондани шеърҳо ва қиссаҳо муттаҳидӣ 
аҳамияти махсус пайдо мекунад. 

 Нақшаи 2. Хониши ифоданок
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3.4. ТАВАҶҶУҲ БА АЛОМАТҲОИ КИТОБАТӢ  
       ЯК УНСУРИ ЗАРУРИИ ИФОДАНОКӢ

Барои ноил шудан ба шаффофияти хониш дар хонандагон, рушди қобилияти мушоҳида, 
«хондан» аломатҳои китобатро инкишоф додан лозим аст.
А. П. Чехов гуфтааст, ки аломатҳои китобатӣ «ёддошт ҳангоми хондан» мебошанд. Аломатҳои 
китобатӣ барои хонанда ҳамон вазифаҳоеро иҷро мекунанд, ки қайдҳо барои навозанда 
иҷро мекунанд. Бо шарофати аломатҳои китобатӣ маънои навиштаҷот равшан мегардад, мо 
имконият пайдо мекунем, ки дар бораи эҳсосоти муаллиф ва нақшаи ӯ шинос шавем, жанри 
асарро муайян кунем.
Ин аломатҳо  «нотаҳо»-ро воқеан бо ёрии пауза (кӯтоҳ ва дароз) ва задаҳо (қавӣ ва заиф) 
«месароянд». Аломатҳои китобати барои дарки матн кумак мекунад, се вазифаро иҷро кунанд: 
маъноӣ, грамматикӣ, оҳангӣ. Онҳо нутқи моро ҳиссиётӣ, ифоданок ва солим мегардонанд. 
Ҳангоми навохтани суруд нотаҳо имконияти баланд ё паст кардани овоз, эҷоди оҳанги суруд 
дода мешавад, аломатҳои китобатӣ (нуқта, тире, вергул, савол ва ғ.) ба мо имконият медиҳанд, 
ки нутқ ва хониши худро таъсирнок намоем 1.
«Хониши ифоданоки» аломатҳои китобатӣ  ин истифодаи аломатҳои китобат барои фаҳмиши 
дурусти мундариҷаи матн ва дар ин асос хондани возеҳ, ифоданок, бо риояи интонатсияи 
зарурӣ мебошад2.

Аломатҳои китобатӣ – нишонаҳое мебошанд, ки як ҷисми 
махсуси системаи умумии графикии забонро ташкил медиҳанд. 
Ҳадафи аломатҳои китобатӣ нишон додани тақсимоти 
семантики нутқ, инчунин муайян кардани сохтори синтаксисӣ 
ва паҳлуии интонатсия мебошад3.

1 Белогорцева М. А., Мусиева Э. Б. Выразительное «чтение» знаков препинания как важнейший принцип мтодики 
обучения пунктуации Вестник Иссык-Кульского университета. – № 36. – 2013. – С. 212–215.
2 Дар ҳамон ҷо.
3 См.: TextoLogia. ru. Доступно: http://www.textologia.ru/slovari/lingvisticheskie-terminy/znaki-prepinaniya/
?q=486&n=604
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4. ХОНДАНИ МАТНҲО/КИТОБҲО, КИ БА САТҲИ ИНКИШОФИ
МАЛАКАҲОИ ХОНИШИ ХОНАНДАГОН МУВОФИҚАНД

Равонии хониш дар сурати доштани амалияи доимии хониш ташаккул меёбад. Хонандагон 
бояд матнҳои хонишро, ки ба синну сол, синфашон (синфҳо 1-4) мувофиқанд, матнҳоеро 
пешниҳод кунанд, ки дар онҳо аксар калимаҳо маълуманд ё осон карда шудаанд (онҳо 
шинохта ва хондашаванда мебошанд). Ба ибораи дигар матне, ки ба хонандагон пешниҳод 
карда мешавад, бояд ба сатҳи инкишофи маҳорати хониши хонандагон мувофиқ бошад. 
Агар матн барои хонандагон душвор набошад, онҳо ба рамзкушоӣ диққат медиҳанд ва 
қобилияти хониши хонандагонро инкишоф дода наметавонанд. Дар дарсҳои хониш, аз ҷумла 
ҳикояҳо, афсонаҳо ва ривоятҳо, шеърҳо ва инчунин адабиёти маъруфи илмӣ тавсия дода 
мешавад. Асарҳо дар шакли шеърҳо қобили мусоид мебошанд, зеро аксар вақт онҳо хурд 
мебошанд, қофия, оҳанг, ифоданок хондан осон ва одатан дар шакли ба осонӣ аз ҷониби 
кӯдакон навишта мешаванд.

Таснифи маводи хониш
Таснифи маводи хониш аз рӯи сатҳҳои муайяни хониш баробар карданро бартараф мекунад 
ва ба ҳар як хонанда имкон медиҳад, ки малакаҳои заруриро мувофиқи суръати дониши онҳо 
инкишоф диҳанд.
Меъёрҳое, ки аз ҷониби лоиҳа барои чунин таснифоти китобҳо/матнҳо барои хондан таҳия 
шудаанд, ба шумо имкон медиҳанд, ки сатҳи хонандагонро муайян кунед. Илова бар ин, 
бо истифода аз ин меъёрҳо муаллимон метавонанд маводҳои хонишро мувофиқи сатҳи 
қобилияти ҳар як хонанда интихоб кунанд. Китобҳои дар сатҳҳои зикршуда таснифшуда ба 
омӯзгор имкон медиҳад, ки динамикаи рушди хонандагонро пайгирӣ карда, бо назардошти 
хусусиятҳо ва ниёзҳои шахсии ӯ ба хонданаш омӯзанд.
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5. АРЗЁБИИ МАЛАКАҲОИ ХОНИШИ БУРРО

Чӣ тавре, ки дар боло ишора шуд, ҷузъҳои хониши озодона инҳоянд:
• хониши дуруст.
• суръати хониш.
• хониши ифоданок.
• таваҷҷӯҳ ба аломатҳои китобатӣ ҳангоми хондан.

Дар адабиёти педагогӣ, фаҳмиши хониш низ дар байни қисмҳои хониши ифоданок ҷой гирифтааст, 
аз ин рӯ, андозаи дар ин дастур дар қисми «Арзёбии малакаи хондан» овардашуда барои чен 
кардани сатҳи бурроии хониш истифода шудааст. Ин матнҳоро барои арзёбии ҳам фаҳмиш ва 
ҳам барои равониву буррогии хониш истифода бурдан мумкин аст. Аммо, дар боби мазкур мо 
диққатро ба чен кардани 4 ҷузъи хониши бурро, ки  дар боло номбар шуд, ҷалб  мекунем.
Омӯзгор ба осонӣ матнҳоро барои чен кардани сатҳи хондан интихоб карда метавонад. 
Талаботи асосӣ ба матнҳо:

1. Мураккабии матн бояд ба сатҳи хониши хонанда мувофиқ бошад.
2. Матн бояд ҳам барои писарон ва ҳам духтарон ҷолиб бошад.
3.Матнҳо барои санҷиши сатҳи хониш дар синфҳои 1 ва 2 набояд калимаҳои ношиносро

дар бар гирад; дар синфҳои 3 ва 4 на бештар аз 1-2 калимаҳои нав барои 100 калимаи 
матн ва аломатҳои китобатӣ, ки ба хонандагон шиносанд.

Принсипҳои асосии баҳодиҳии хониш:
1. Арзёбӣ ба таври ҷудогона гузаронида мешавад.
2. Пеш аз оғози арзёбӣ омӯзгор ба хонандагон ҳадафи арзёбӣ ва чӣ гуна истифода

шудани натиҷаҳоро мефаҳмонад. Ҳангоми гузаронидани арзёбии формативӣ ба
хонанда фаҳмондан мумкин аст, ки хониш ба синфҳои мактабӣ таъсир намерасонад
ва танҳо барои муайян кардани душвориҳое, ки хонанда ҳангоми  хондан дучор
меояд, мебошад.

3. Пас аз он ки хонанда ба хондани матн шурӯъ кард, омӯзгор набояд онро боздорад ва
ҷараёни хонишро шарҳ надиҳад. Омӯзгор наметавонад, ки ба ҷои хонанда калимаеро,
ки ӯ хонда наметавонад, гуфта кумак кунад; омӯзгор наметавонад арзёбиро бо роҳҳои
ғайризабонӣ намоиш диҳад: бо таъкид ишора кунад ё баръакс, агар кӯдак бо душворӣ
хонад, сарашро ҷунбонад.

4. Агар хонанда хондани матнро тамом накарда бошад ва вақти барои хондан ҷудошуда
аллакай ҷудо карда шуда бошад, муаллим ба хонанда халал намерасонад. Бояд дар
нусхаҳои худкалимаро, ки хонанда дар вақташ ҷудо карда буд, қайд куна два бигзор
вай то охир матнро бихонад. Дар акси ҳол, дар хонанда ҳисси ба охир нарасонидани
вазифа ба вуҷуд меояд, ки ба ҳавасмандии минбаъдаи хондан таъсир мерасонад. Ин
танҳо дар он ҳолатҳое, ки хонанда дар хондани матн сахт мушкилӣ мекашад ва худи
раванди хониш ӯро нороҳат мекунад, тавсия дода намешавад.

5. Дар гузаронидани баҳодиҳии формативӣ, омӯзгор пас аз хондани матн, натиҷаро бо
хонанда муҳокима мекунад, ки чӣ гуна ин натиҷа метавонад беҳтар карда шавад.

Дар амалияи байналмиллалӣ барои чен кардани сатҳи хониш ду тарозу васеъ истифода 
мешавад:

1) хониши миқдори калимаҳо дар як дақиқа;
2) вақти сарфшуда барои хондани як матн.

Андозаи аввал дар мактабҳои Ҷумҳурии Қирғизистон татбиқ карда шуда, он  дар стандартҳои 
таҳияшудаи мактабҳои ибтидоӣ инъикос ёфтааст. Андозаи дуввум одатан ҳамчун воситаи 
арзёбии формативӣ ва инчунин воситаи дигаре истифода бурда мешавад, ки хонанда худаш 
метавонад пешрафтро дар таҳияи хониши хуби як матн пайгирӣ кунад. Пайгирӣ кардани 
пешрафти шахсии хонанда ӯро шавқманд мегардонад, зеро вай гӯё бо худаш рақобат мекунад.



12 Вақти хондан. Хониши бурро ва равон

1 Матнҳое, ки барои истифодаи андозаи 2 пешниҳод шудаанд, дар муқоиса бо матнҳои андозаи 1 ҳаҷмноктаранд, 
зеро, хонандагон барои хондани ин матнҳо аз ҷиҳати вақт маҳдудият надоранд. 

Такроран хондани як матн дурустӣ ва суръати мувофиқи 
хонданро самаранок инкишоф медиҳад. Хониши такроран 
аз он ҷиҳат ҳам муфид аст, ки хонандагон ҳамон калимаҳоро 
якчанд маротиба хонда, ба ин васила онҳоро дар луғати 
доимии худ мустаҳкам мекунанд. Матнҳои такрорӣ бояд ба 
сатҳ?и хониши хонандагон мувофиқат кунанд.

Дар зер матнҳое дода мешаванд, ки муаллим метавонад барои,  баҳогузории сатҳи хониш истифода 
барад. Миқдори калимаҳо дар ин матнҳо аз меъёрҳои стандарт зиёд аст, чунки ки суръати хониши 
хонандагон, ки сатҳи хониш аз ин меъёрҳо зиёд аст, арзёбӣ карда шавад. Дар оғози ҳар як матн 
рақами андоза,ки барои баҳогузорӣ истифода бурдан мумкин аст, оварда шудааст:
Андозаи 1 – шумораи калимаҳои дурустхондашуда дар як дақиқа.
Андозаи 2 – миқдори вақти сарфшуда барои хондани матн.
Андозаи 3 – Матнҳо дар ду шакл пешниҳод карда мешаванд: барои устод ва хонандагон. Дар 
матнҳои дар версия барои муаллим буда, калимаҳо рақамгузорӣ карда шудаанд, ки муаллим, 
агар дилхоҳаш бошад, матнро ба ягон миқёс татбиқ карда метавонанд.
Дар варақаҳои алоҳида ҳамон матнҳо бо рақамгузорӣ бароварда шудаанд. Дастурҳои суръати 
хониш дар Чадвали 4 – оварда шудаанд.

Тавсияҳо ба омӯзгор дар вазъияти танги хониши хонанда 
Душвориҳои асосии хонанда дар хониш инҳоянд: донистани алифбо, рамзкушоӣ, луғати 
нокофӣ, бепарвоӣ, боғалат ва босуръат хондан ва ғайра.

• Якҷоя бо хонанда таҳлил карда шавад, ки чаро ин тавр рӯй дод ва чиро ба кор бурдан
лозим аст.

• Ба хонанда вобаста ба мушкилоти хониш оид ба машқҳо ва стратегияҳои мувофиқ
маслиҳат диҳед. Ба волидони хонанда бо фикру мулоҳизоти муфассал пешниҳод 
кунед. Ба онҳо бигӯед, ки ҳангоми хондани якҷоя ба чӣ диққат бояд дод. Онҳоро 
ташвиқ кунед, ки ба кӯдак дар хона зуд-зуд бихонанд.

Синф Сатҳи намунавӣ Сатҳи имконпазир Сатҳи интиқодӣ 

1 
нимсолаи 

2 
нимсолаи 

1 
нимсолаи 

2 
нимсолаи 

1 
нимсолаи      

2 
нимсолаи 

1 
зиёда аз 
20 

 

зиёда аз 
25 

 

15–20 
калима 

20–25 
калима 

камтар 
аз 15 

 

камтар 
аз 20 

 
2 

зиёда аз 
35 
калима 

зиёда аз 
40 
калима 

30–35 
калима 

35–40 
калима 

камтар 
аз 30 
калима 

камтар 
аз 35 
калима 

3 
зиёда аз 
50 
калима 

зиёда аз 
60 
калима 

45-50 
калима 

55–60 
калима 

камтар 
аз 45 
калима 

камтар 
аз 55 
калима 

4 
зиёда аз 
70 
калима 

зиёда аз 
80 
калима 

65–70 
калима 

70–80 
калима 

камтар 
аз 65 
калима 

камтар 
аз 70 
калима 

Ҷадвали 4. Дастури суръати хониш
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Баҳодиҳӣ ба хониши бурро

Сатҳ: синфи 1, охири нимсолаи якум                 Андозаи 1    Сана:_________________________

Ном, насаб ______________________________________________________________________

Омӯзгор ба хонандагон вазифа дод5, ки ҳикояе дар бораи 
ҳайвонҳои10 дӯстдоштаи худ омода кунанд. Анора15 дар 
бораи гурбачааш бо номи20 Мошон нақл кард. Санҷар 
дар25 бораи аспе, ки вай дар30 тобистон дида буд, сухан 
ронд35. Хуршед дар бораи паланг нақл40 кард. Вай онҳоро 
дар боғи45 ҳайвонот дидааст. Малика дар бораи50 филҳо 
ҳикоя кард. Муаллим бачаҳоро55 ситоиш кард.

7 ҷумла, 57 калима

ПАРАМЕТРҲОИ МАТН БАРОИ БАҲОГУЗОРӢ БА БУРРОГИИ ХОНИШ
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Дӯстон ба Мурод дар зодрӯзаш5 китоб тақдим карданд. 

Дар китоб10 бисёр чизҳои гуногун, ҳикояҳо ва15 афсонаҳои 

шавқовар мавҷуд буданд. Аз20 ҳама бештар расмҳои 

китоб ба25 Мурод писанд омад. Дар як30 расм одами 

бузургҷусса, ки қоматаш35 аз дарахт ҳам баланд буд40, акс 

ёфта буд. Мурод ба45 андеша рафт.

Баландтар аз дарахтон50, баландтар аз биноҳо будан чӣ55 

гуна аст? Беихтиёр вай худро60 одами бузургҷусса тасаввур 

кард. Ана65, вай аз байни шаҳр гузашта70 истодааст. Ҳама 

бо ангушт ӯро75 нишон медиҳанд. Баландтарин биноҳои 

шаҳр80 базӯр ба камараш мерасанд ва85 мошинҳо ба 

мисли бозичаанд. Ин90 шавқовар буд!

92 калима, 11 ҷумла

Баҳодиҳӣ ба хониши бурро

Сатҳ: синфи 1, нимсолаи 2                                     Андозаи 1    Сана:_________________________

Ном, насаб ______________________________________________________________________
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Субҳи сарди зимистон бачаҳо одами5 барфиро сохтанд. 

Онҳо се кулӯлаи10 барф сохта, болои ҳам гузоштанд15. Ба 

ҷои чашмҳо, ба одами20 барфӣ ду ангишт ва ба25 ҷои бинӣ 

сабзӣ монданд. Сатилро30 ба сари одами барфӣ гузошта35, 

дастҳояшро аз шохаҳои хушк сохтанд40. Одами барфӣ 

хеле зебо баромад45 ва ҳама роҳгузарон ба ӯ50 нигариста 

табассум мекарданд. Ба як55 парандаи кунҷков низ, 

зоҳиран, одами60 барфӣ писанд омад. Вай дар65 гирди ӯ 

парвоз карда, сипас70 ба сабзӣ- бинӣ нӯл зад75. Бачаҳо ба 

пеш кардани паранда80 шурӯъ карданд ва баъд онҳо85 

фикр карданд, ки паранда шояд90 гурусна бошад, бинобар 

ин он95 чизеро меҷуст, ки барои наҳорӣ100 хӯрад. Як писар 

ба хона105 давида, як пора нон овард110. Онро ба зарфи 

хӯрокхӯрӣ андохтанд:115 «Бихӯр, паранда!» Паранда аз 

одами120 барфӣ дур шуда, ба хӯрдани125 нонрезаҳо шурӯъ 

кард.

128 калима, 12 ҷумла

Баҳодиҳӣ ба хониши бурро

Сатҳ:  синфи 2, охири нимсолаи 1                        Андозаи 1    Сана:_________________________

Ном, насаб ______________________________________________________________________
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Модари Эмил  омӯ?згор шуда дар5 мактаб кор мекунад. 

Ҳамсинфони Эмил10 ба ӯ ҳавас мебаранд.

Онҳо15 фикр мекунанд, ки агар модарат20 дар он ҷо кор 

кунад25, таҳсил дар мактаб осонтар аст30. Аммо ин тавр 

нест! Ба35 Эмил ҳатто аз бачаҳои дигар40 мушкилтар аст 

аст. Вақте ки45 ӯ бо дӯстон шӯхӣ мекунад50, омӯзгорон 

ҳамеша мегӯянд, ки  ба55 ӯ бояд аз дигарон бештар60 

шармнок бошад, зеро вай писари65 омӯзгор аст, аммо 

мисли як70 беодоб рафтор мекунад. Ин ба75 Эмил хеле 

беадолатона менамояд.

Ин80 чӣ маъно дорад: писари омӯзгор85 бояд ҳамеша дар 

паси мизи90 кориаш нишинад ё чӣ?

Эмил95 қарор кард, ки дар ин100 бора бо дӯсташ Тилек 

сӯҳбат105 кунад. Падари Тилек табиби кӯдакон110 аст.

Маълум мешавад, ки писари115 табиб будан низ осон  

набудааст120. Шумо бояд дар як рӯз125 бист бор дастатонро 

бишӯед, бо130 чизи талх ғарғара кунед. Ва135 агар шумо 

бемор шавед умуман140 сӯхтор!

Эмил дӯсташро гӯш кард145 ва худро беҳтар ҳис кард150.

150 калима, 13 ҷумла

Баҳодиҳӣ ба хониши бурро

Сатҳ: синфи 2, охири нимсолаи 2                        Андозаи 1    Сана:_________________________

Ном, насаб ______________________________________________________________________
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Тобистон ба охир расид. Табиати тирамоҳ зебо, рангоранг 

аст, аммо10 шод намешавад. Чунки дар  пеш15  зимистон, 

ки маънои онро дорад20- тӯфони сард ва барф. Осмон25 

саманд аст, бо сояе, ки30 шумо дар тобистон намебинед. 

Буттамева35 аллакай пинҳон  шудааст, ва занбурӯғҳо,40 

агар онҳо дучор оянд ҳам45, танҳо аз ҳама тобоварҳояш. 

Дарахтон50 бо либосҳои нав шукӯҳ мекунанд:55 тилло, 

арғувонӣ, сурхӣ.

Ҷангал хеле60 зебо ва рангоранг аст, аммо65 чизе 

намерасад. Овозҳ?ои парандаҳои хушхон70, ки аз тулӯи 

офтоб, то75 ғуруби он месароянд. Онҳо ба80 кишварҳои 

гарм парвоз карда рафтаанд85.

Бонуи тирамоҳ! Мо аз дидани90 ту шодем. Хушҳолам, 

ки ту95 сари вақт ҳозир шудӣ. Ту100 донаҳои гандумро 

аз майдони кишт105 ғун карда,ба хирманҳо ҷо110 кардӣ, 

дар саҳро ғарами бедаро115 бардоштӣ.  Ту парандаҳоро 

ба осмон120 парондӣ, ва онҳо дар шакли125 секунҷа саф 

кашиданд, ба кишварҳои130 гарм рафтанд. Онҳо ҳоло 

дар135 мавзеи худ140 коре надоранд. Ба қарибӣ дарахтон145 

баргҳои охирини худро мепартоянд, боди150 сард мевазад 

ва барф тамоми155 рӯи заминро фаро мегирад.

155 калима, 13 ҷумла

Баҳодиҳӣ ба хониши бурро

Сатҳ: синфи 3, охири нимсолаи 1                         Андозаи 1    Сана:_________________________

Ном, насаб ______________________________________________________________________
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Ба ҳайвонҳо нигоҳ карда, мо5 ба табиат барои офаридани 

чунин10 мӯъҷиза ташаккур мегӯем. 

Мо ҳайвонҳоро15 мушоҳида мекунем ва одатҳои онҳоро20 

меомӯзем, онҳоро муҳофизат мекунем ва25 ҳатто баъзан 

мо аз онҳо30 ибрат мегирем.

Баъзе ҳайвонот ёварони35 боэътимоди инсон мебошанд. 

Бе ҳайвонот40 зиндагии моро тасаввур кардан душвор45 

аст. Онҳ?о на танҳо муфид50, балки хеле зебо низ 

мебошанд:55 аспи бодабдаба, гови калонҷусса, бузи60 

латиф. Ва чӣ қадар хуб65 аст сагҳо ва гурбачаҳо! 

Онҳо70 дӯстони содиқи мо ҳастанд ва75 чанде пеш табибон 

инро исбот80 карданд, ки дӯстӣ бо онҳо85 метавонад моро 

аз баъзе бемориҳо90 табобат кунад.

Олами ҳайвонот бой 95 буда, зиёда аз ду миллион 100 намуд 

дорад. Баъзе ҳайвонот аз105 ҷиҳати андоза ва намуди 

зоҳирии110 худ моро ба ҳайрат меандозад115. Дигарон  

аз рӯи одат ва120 тарзи рафтору зиндагӣ. Хорпуштҳои 

баҳрӣ125, медуза, ситораҳои баҳрӣ дар шакли130 ситора ё 

тӯбча мебошанд. Танаи135 фил мавзӯи ифтихори махсуси 

ӯст.140 Кенгуру халта дорад, аммо ин145 барои оина ё 

лабсурхкунак не,150 балки барои бача мебошад.

Худи155 булбул ҷаззоб нест, аммо ӯ160 сурудҳои зебо 

хонданро медонад.

164 калима, 14 ҷумла

Баҳодиҳӣ ба хониши бурро

Сатҳ: 3 синф, охири нимсолаи 2                        Андозаи 1    Сана:_________________________

Ном, насаб ______________________________________________________________________
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Оила ин як ҷомеаи одамоне5 мебошад, ки онро муҳаббат 

идора10 мекунад. Маҳз дар  оила инсон муҳаббати15 

ҳақиқиро меомӯзад. Ба ғайр аз20 ин ба хислатҳои дигари 

нек25: эҳтиром, боварӣ, самимият, меҳрубонӣ, сабрро30 

ҳам меомӯзад. 

Қариб ҳамаи оилаҳо35 анъанаҳои оилавӣ доранд. Ин чӣ40 

аст? Урфу одатҳо, ғояҳо, тартибу45 низомҳое, ки дар оила 

дар50 тӯли як муддат ба вуҷуд55 омадаанд, бо мурури 

замон ба60 анъанаҳои оилавӣ мубаддал мегарданд.

Анъанаҳои65 оилавӣ он чизест, ки оиларо70 бо ҳам пайваст 

мекунад. Анъанаҳои75 ташаккулёфта аз насл ба насл80 

мегузаранд, аммо онҳое, ки ба85 наздикӣ 

ташаккул ёфтанд, низ муҳиманд90.

Анъанаҳои оила гуногунанд. Анъанаҳое ҳастанд95, ки 

ба ҷашн бо алоқаманданд100: ороиши хона, ороиши 

дастархон, тайёр105 кардани хӯрокҳои махсус. Анъанаҳои 

меҳнатӣ110 низ мавҷуданд: шанбегиҳои муштарак, дар115 

боғ, дар хона кор мекунанд120. Инчунин анъанаҳои 

ғайриоддӣ ҳастанд, ба125 мисли тамошои филмҳои 

оилавӣ. Шумо130 тасаввур карда метавонед? Дар экран135 

чеҳраҳои зебо, азиз медурахшанд. Ҳама140 бо чизҳои 

мухталиф банданд, табассум145 мекунанд. Чаро ба он 

кӯшиш150 накунед? Охир, ҳоло бисёриҳо медонанд155, ки 

чӣ гуна филмҳои ҳаваскориро160 таҳрир кунанд. 

Боз як анъанаи165 олӣ: якҷоя хондани китобҳо. Тамоми170 

оила китобҳоро интихоб мекунанд, якҷоя175 бо 

саргузаштҳои аҷиб зиндагӣ мекунанд180!

180 калима, 18 ҷумла

Баҳодиҳӣ ба хониши бурро

Сатҳ: синфи 4                                                             Андозаи 1    Сана:_________________________

Ном, насаб ______________________________________________________________________
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Искен имрӯз як рӯзи хуш5 дорад. Дандони аввалини 

ӯ афтод10. Искен себ хӯрда истода буд15, ки ногаҳон 

дандонаш афтод.  Камтар20 хун баромад, аммо дард 

накард25. Искен ҳайрон шуд,аммо модар30 хеле хурсанд 

шуд. Вай гуфт,35 ки ба зудӣ ҳама дандонҳои40 шир 

меафтанд ва ба ҷои45 онҳо дандонҳои калон  мебароянд. 

Ин50 маънои онро дорад, ки Искен55  аллакай хеле калон 

шудааст.

Дандон60  хандовар буд: хурд, кунҷҳои тез65, каме каҷ. 

Искен муддати дароз70 ба ӯ мафтун шуда истод75, пас 

фикр кард: «Ҳоло бо80 ӯ чӣ кор кунам?»

Искен85 як мултфилмро дида буд, ки90 чӣ тавр як писар 

дандонашро95 дар зери болишт гузошта буд100. Фариштаи 

дандон шабона парвоз карда110, дандонро гирифта, ба 

ҷои он115 танга гузошта буд. Искен воқеан120 мехост тафтиш 

кунад, ки фариштаҳои125 дандон мавҷуданд ё не. Бале130 

ва танга гирифтани он низ135 хуб мебуд. Аммо ба касе140 

дандони аълои худро додан намехост145. Шояд фариштаи 

дандон  миллион чунин150 дандон дошта бошад. Ва 

Искен155 танҳо як-то дорад, аммо аз160 они худаш! Искен 

хеле вақт165 фикр кард ва дар ниҳоят170 тасмим гирифт, ки 

дар дандон175 сӯрохӣ мекунад, аз он ришта180 гузаронда, 

тӯмор месозад. Тӯҳфаи хубе185 барои модар мешавад.

160 калима, 26 ҷумла

Баҳодиҳӣ ба хониши босуръат

Сатҳ: Синфи 1, 2 Ҷадвали 2    Сана:_________________________

Ном, насаб ______________________________________________________________________
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Асел ва Асан дугоник мебошанд.5 Онҳо дар як соат 
ба10 дунё омадаанд, танҳо Асел назар15 ба Асан каме 
барвақттар ба20 дунё омад. Ҳамагӣ се дақиқа25, аммо дар 
ин се дақиқа30 ҳама чиз ҳал шуд: вай35 калонтарин ва Асан 
хурдтарин шуд40. Магар ин аламовар нест? Ва45 гарчанде 
ки ҳеҷ каси дигар50 қариб ҳеҷ гоҳ дар ин55 бора ҳарф 
назадааст, аммо ин60 барои ҳар дуи онҳо муҳим65 буд. 
Дар ҳама гуна бозӣ70, дар ҳама гуна кор, Асел75  ба Асан 
чӣ кор карданро80 мегуфт. Агар ӯ розӣ нашавад85, вай 
дарҳол таъкид мекард: «Ман90 калонтарам, аз ин рӯ, 
муҳимтар95!» Асан ба ғазаб омад: чӣ100 беадолатӣ! Аммо, 
аксар вақт ӯ105 итоат мекард: на аз он110 сабаб, ки Асел 
калонтар аст115, танҳо барои он ки хоҳараш120 асабонӣ 
нашавад. Рӯзе онҳо аз125 мактаб меомадаанд. Ногаҳон як 
саги130 калон аз як ҳавлӣ ҷаҳида135 баромад. Дар байни 
роҳ истод140 ва ғуррид. Аселка хитоб мекунад145:
 Вай мегазад! Очаҷон! Ман метарсам!150

Асан низ тарсид, аммо ба155 ёд овард, ки чӣ гуна160 амакаш 
ба ӯ рондани сагҳоро165 омӯзондааст. Ӯ хоҳар қатъян 
гуфт170: Ором! Фарёд назан.
Вай ба175 пеш қадам зада, ба саг180 ҷиддӣ гуфт:
 Рав! Канӣ тез185 рав!
Саг дар ҷояш нишаст190, аммо ғур-ғурро бас накард. 
Асан195 хам шуда, вонамуд кард, ки200 гӯё санг гирифта  ба 
вай205 мепартояд. Саг зуд фаҳмид, ки210 дар ин ҷо онҳо 
метавонанд215 ба ӯ ҷавоби  сазовор диҳанд220. Вай ба сӯи 
ҳавлӣ давида225 рафт ва оҳиста ғур-ғур карданро230 идома 
дод, то онҳо фикр235 накунанд, ки вай тарсидааст.
Кӯдакон240 роҳро давом доданд. Асел бо245 дасти каме 
ларзон дасти додарашро250 дошт. Асан роҳ мерафт ва255 
фикр мекард: «Бигзор Асел баъзан260 фармон диҳад, 
бигзор худашро калонтарин265 гӯяд. Майлаш! Ман кина 
надорам»270.

270 калима

Баҳодиҳӣ ба хониши бурро

Сатҳ: 2, 3 синф Андозаи 2    Сана:_________________________

Ном, насаб ______________________________________________________________________
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Баҳодиҳӣ ба хониши бурро

Сатҳ: синфи 3, 4 Андозаи 2    Сана:_________________________

Ном, насаб ______________________________________________________________________

Дар рӯзҳои таътили тобистона Эрбол5 барои дидани 
бобою бибияш ба10 деҳа рафт. Деҳа дар соҳили15 
шимолии Иссиқкӯл ҷойгир аст. Чӣ20 хел зебост деҳа! 
Кӯҳҳо баланд25, кӯли каб-кабуд ва ҳаво тозаву30 салқин 
аст. Аммо Эрбол хурсанд35 нест, ӯ мисли абри торик40 
мегардад. Ҳар шаб ба волидонаш45 занг мезанад ва 
нола мекунад50, ки дилгир шудааст бе компютер55 ва 
Интернет. Бибӣ ӯро барои60 сайругашт мефиристад, аммо 
ӯ ҳеҷ65 сайр намекард, дар хона менишинад70 ва хашмгин 
мешавад. Амморӯзе75 ӯ аздар хона нишастан80 безор шуд 
ва барои сайругашт85 кардан қарор дод. Дар кӯча90 қадам 
мезад ва дид, ки95 як барзагов истодааст. Бузургҷусса, 
шохдор100. Эрболро дида,барзагов як овози105 фашшоси 
воҳиманоке баровард. Эрбол аз110 тарс ба девор фишор 
овард115, чашмонашро пӯшид. Давидан мехост, аммо120 
пойҳояш аз тарс беҷон шуда125 буданд. Пас писари ҳамсоя 
давида130 омад ва ба назди барзагов135 рафта, ӯро ба канор 
гирифт140. Эрбол ҳатто шарм дошт, фикр145 мекард, ки 
писарбача ӯро барои150 тарсончакӣ шарманда мекунад. 
Аммо писарбача155 ҳатто фикр накард, ки Эрболро160 

шарманда кунад. Баръакс, ӯ гуфт165, ки на ҳама ҷасорати 
дар170 назди барзагов истодан доранд. Бисёриҳо175 ба 
гурехтан мешитобанд, аммо ин180 нодуруст аст, зеро 
барзагов дарҳол185 аз паси онҳо давида таъқиб190 
мекунад. Бачаҳо сӯҳбат карданд, бо195 ҳам шинос шуданд 
ва дӯст200 шуданд .
Номи писар Айбек буд205. Вайон рӯз ба Эрбол210 
майдонифутболро, нишон дод,бачагон215 бозӣ карданро 
омӯхтанд. Бегоҳӣ Эрбол220 монда шуда, аммо хушбахт 
ба225 хона омад ва дид, ки230 падару модараш омадаанд. 
Онҳо аз235 сабаби дар деҳа дилгир шудани240 Эрболӯро 
ба шаҳр гашта245 бурданӣ буданд. Эрбол акнун аз250 деҳа 
рафтан намехост. Вай саргузашти255 худро ҳикоя намуда, 
илтимос кард260, ки ӯро дар деҳа монанд265. Бибӣ нишаста 
табассум мекард.

269 калима
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ИМКОНИЯТИ ХОНИШИ ХОНАНДАГОН
I

Омӯзгор ба хонандагон дастур дод, ки ҳикояро дар бораи 
ҳайвонҳои дӯстдоштаи худ омода кунанд. Анора дар бораи 
гурбачааш бо лақаби Мошон нақл кард. Санҷар дар бораи аспе, 
ки вай дар тобистон дар деҳа дида буд, сухан ронд. Хуршед 
дар бораи паланг нақл кард. Вай онҳоро дар боғи ҳайвонот 
дидааст. Малика дар бораи филмҳо ҳикоят кард. Омӯзгор 
бачаҳоро ситоиш кард.
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II

Дӯстон ба Мурод дар зодрӯзаш китоб тақдим карданд. Дар 
китоб бисёр чизҳои гуногун, ҳикояҳо ва афсонаҳои шавқовар 
мавҷуд буданд. Аз ҳама  бештар расмҳои китоб ба  Мурод 
писанд омад. Дар як расм одами бузургҷусса, ки қоматаш аз 
дарахт ҳам баланд буд, акс ёфта буд. Мурод ба андеша рафт.

Баландтар аз дарахтон, баландтар аз биноҳо будан чӣ  гуна аст? 
Беихтиёр вай худро одами бузургҷусса тасаввур кард. Ана, вай 
аз байни шаҳр гузашта истодааст. Ҳама бо ангушт ӯро нишон 
медиҳанд. Баландтарин биноҳои шаҳр базӯр ба камараш 
мерасанд ва мошинҳо ба мисли бозичаанд. Ин шавқовар буд!
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III

Субҳи сарди зимистон бачаҳо одами барфиро сохтанд. Онҳо се 
кулӯлаи барф сохта, болои ҳам гузоштанд. Ба ҷои чашмҳо, ба 
одами барфӣ ду ангишт ва ба  ҷои бинӣ сабзӣ монданд. Сатилро 
ба сари одами барфӣ гузошта, дастҳояшро аз шохаҳои хушк 
сохтанд. Одами барфӣ хеле зебо баромад ва ҳама роҳгузарон 
ба ӯ  нигариста табассум мекарданд. Ба як парандаи ку нҷков 
низ, зоҳиран, одами  барфӣ  писанд омад. Вай  дар  гирди ӯ 
парвоз карда, сипас сабзӣ-бинӣ нӯл зад. Бачаҳо ба пеш кардани 
паранда шурӯъ карданд ва баъд онҳо фикр карданд, ки паранда 
шояд  гурусна бошад, бинобар ин он  чизеро меҷуст, ки барои 
наҳорӣ  хӯрад. Як писар ба хона  давида, як пора нон овард. Онро 
ба зарфи хӯрокхӯрӣ андохтанд: «Бихӯр, паранда!» Паранда аз 
одамибарфӣ дур шуда, ба хӯрдани  нонрезаҳо шурӯъ кард.
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IV

Модари Эмил омӯзгор шуда дар мактаб кор мекунад. 
Ҳамсинфони Эмил ба ӯ ҳавас мебаранд.

Онҳо фикр мекунанд, ки агар модарат дар он ҷо кор кунад, 
таҳсил дар мактаб осонтар аст. Аммо ин тавр нест! Ба Эмил 
ҳатто аз бачаҳои дигар мушкилтар аст аст. Вақте ки ӯ бо дӯстон 
шӯхӣ мекунад, омӯзгорон ҳамеша мегӯянд, ки ба ӯ бояд аз 
дигарон бештар шармнок бошад,зеро вай писари омӯзгор 
аст, аммо мисли як беодоб рафтор мекунад. Ин ба Эмил хеле 
беадолатона менамояд.
Ин чӣ маъно дорад: писари омӯзгор бояд ҳамеша дар паси 
мизи кориаш нишинад ё чӣ?

Эмил қарор кард, ки дар ин бора бо дӯсташ Тилек сӯҳбат кунад. 
Падари Тилек табиби кӯдакон аст.
Маълум мешавад, ки писари табиб будан низ осон набудааст. 
Шумо бояд дар як рӯз бист бор дастатонро бишӯед, бо чизи 
талх ғарғара кунед. Ва агар шумо бемор шавед  умуман сӯхтор!

Эмил дӯсташро гӯш кард ва худро беҳтар ҳис кард.
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V

Тобистон ба охир расид. Табиати тирамоҳ зебо, рангоранг аст, 
аммо шод намешавад. Чунки дар пеш зимистон, ки маънои 
онро дорад  тӯфони сард ва барф. Осмон саманд аст, бо сояе, 
ки шумо дар тобистон намебинед. Буттамева аллакай пинҳон 
шудааст, ва занбурӯғҳо, агар онҳо дучор оянд ҳам, танҳо аз 
ҳама тобоварҳояш. Дарахтон бо либосҳои нав шукӯҳ мекунанд: 
тилло, арғувонӣ, сурхӣ.

Ҷангал хеле зебо ва рангоранг аст, аммо чизе намерасад. 
Овозҳои парандаҳои хушхон, ки аз тулӯи офтоб,то ғуруби он 
месароянд. Онҳо ба кишварҳои гарм парвоз карда рафтаанд.

Бонуи тирамоҳ! Мо аз дидани ту шодем. Хушҳолам, ки ту 
сари вақт ҳозир шудӣ. Ту донаҳои гандумро аз майдони кишт 
ғун карда, ба хирманҳо ҷо кардӣ, дар саҳро ғарами бедаро 
бардоштӣ. Ту парандаҳоро ба осмон парондӣ, ва онҳо дар 
шакли секунҷа саф кашиданд, ба кишварҳои гарм рафтанд. 
Онҳо ҳоло дар мавзеи худ коре надоранд. Ба қарибӣ дарахтон 
баргҳои охирини худро мепартоянд, боди сард мевазад ва 
барф тамоми рӯи заминро фаро мегирад.
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VI

Ба ҳайвонҳо нигоҳ? карда, мо ба табиат барои офаридани 
чунин мӯъҷиза ташаккур мегӯем. Мо ҳайвонҳоро мушоҳида 
мекунем ва одатҳои онҳоро меомӯзем, онҳоро муҳофизат 
мекунем ва ҳатто баъзан мо аз онҳо ибрат мегирем. Баъзе 
ҳайвонот ёварони боэътимоди инсон мебошанд. Бе ҳайвонот 
зиндагии моро тасаввур кардан душвор аст. Онҳо на танҳо 
муфид, балки хеле зебо низ мебошанд: аспи бодабдаба, гови 
калонҷусса, бузи латиф. Ва чӣ қадар хуб аст сагҳо ва гурбачаҳо! 
Онҳо дӯстони содиқи мо ҳастанд ва чанде пеш табибон инро 
исбот карданд, ки дӯстӣ бо онҳо метавонад моро аз баъзе 
бемориҳо табобат кунад. 

Олами ҳайвонот бой буда, зиёда аз ду миллион намуд дорад. 
Баъзе ҳайвонот аз ҷиҳати андоза ва намуди зоҳирии худ моро 
ба ҳайрат меандозад. Дигарон  аз рӯи одат ва тарзи рафтору 
зиндагӣ. Хорпуштҳои баҳрӣ, медуза, ситораҳои баҳрӣ дар шакли 
ситора ё тӯбча мебошанд. Танаи фил мавзӯи ифтихори махсуси 
ӯст. Кенгуру халта дорад, аммо ин барои оина ё лабсурхкунак 
не, балки барои бача мебошад. Худи булбул ҷаззоб нест, аммо 
ӯ сурудҳои зебо хонданро медонад.
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VII

Оила ин як ҷомеаи одамоне мебошад, ки онро муҳаббат идора 
мекунад. Маҳз дар оила инсон муҳаббати ҳақиқиро меомӯзад. 
Ба ғайр аз ин ба хислатҳои дигари нек: эҳтиром, боварӣ, 
самимият, меҳрубонӣ, сабрро ҳам меомӯзад. Қариб ҳамаи 
оилаҳо анъанаҳои оилавӣ доранд. Ин чӣ аст? Урфу одатҳо, 
ғояҳо, тартибу низомҳое, ки дар оила дар тӯли як муддат 
ба вуҷуд омадаанд, бо мурури замон ба анъанаҳои оилавӣ 
мубаддал мегарданд.

Анъанаҳои оилавӣ он чизест, ки оиларо бо ҳам пайваст мекунад. 
Анъанаҳои ташаккулёфта аз насл ба насл мегузаранд, аммо 
онҳое, ки ба наздикӣ ташаккул ёфтанд, низ муҳиманд.

Анъанаҳои оила гуногунанд. Анъанаҳое ҳастанд, ки ба ҷашн 
бо алоқаманданд: ороиши хона, ороиши дастархон, тайёр 
кардани хӯрокҳои махсус. Анъанаҳои меҳнатӣ низ мавҷуданд: 
шанбегиҳои муштарак, дар боғ, дар хона кор мекунанд. Инчунин 
анъанаҳои ғайриоддӣ ҳастанд, ба мисли тамошои филмҳои 
оилавӣ. Шумо тасаввур карда метавонед? Дар экран чеҳраҳои 
зебо, азиз медурахшанд. Ҳама бо чизҳои мухталиф банданд, 
табассум мекунанд. Чаро ба он кӯшиш накунед? Охир, ҳоло 
бисёриҳо медонанд, ки чӣ гуна филмҳои ҳаваскориро таҳрир 
кунанд. 

Боз як анъанаи олӣ: якҷоя хондани китобҳо. Тамоми оила 
китобҳоро интихоб мекунанд, якҷоя бо саргузаштҳои аҷиб 
зиндагӣ мекунанд! 
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VIII

Искен имрӯз як рӯзи хуш дорад. Дандони аввалини ӯ афтод. 
Искен себ хӯрда истода буд ,ки ногаҳон дандонаш афтод. Камтар 
хун баромад, аммо дард накард. Искен ҳайрон шуд,аммо 
модар хеле хурсанд шуд. Вай гуфт, ки ба зудӣ ҳама дандонҳои 
шир меафтанд ва ба ҷои онҳо дандонҳои калон мебароянд. 
Ин маънои онро дорад, ки Искен аллакай хеле калон шудааст. 
Дандон хандовар буд: хурд, кунҷҳои тез, каме каҷ. Искен 
муддати дароз ба ӯ мафтун шуда истод, пас фикр кард: «Ҳоло 
бо ӯ чӣ кор кунам?»

Искен як мултфилмро дида буд, ки чӣ тавр як писар дандонашро 
дар зери болишт гузошта буд. Фариштаи дандон шабона 
парвоз карда, дандонро гирифта, ба ҷои он танга гузошта буд. 
Искен воқеан мехост тафтиш кунад, ки фариштаҳои дандон 
мавҷуданд ё не. Бале ва танга гирифтани он низ хуб мебуд. 
Аммо ба касе дандони аълои худро додан намехост. Шояд 
фариштаи дандон миллион чунин дандон дошта бошад. 

Ва Искен танҳо як-то дорад, аммо аз они худаш! Искен хеле 
вақт фикр кард ва дар ниҳоят тасмим гирифт, ки дар дандон 
сӯрохӣ мекунад, аз он ришта гузаронда, тӯмор месозад. Тӯҳфаи 
хубе барои модар мешавад.
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IX

Асел ва Асан дугоник мебошанд. Онҳо дар як соат ба дунё 
омадаанд, танҳо Асел назар ба Асан каме барвақттар ба дунё 
омад. Ҳамагӣ се дақиқа, аммо дар ин се дақиқа ҳама чиз 
ҳал шуд: вай  калонтарин ва Асан хурдтарин шуд. Магар ин 
аламовар нест? Ва  гарчанде ки ҳеҷ каси дигар қариб ҳеҷ гоҳ дар 
ин бора ҳ?арф назадааст, аммо ин барои ҳар дуи онҳо муҳим 
буд. Дар ҳама гуна бозӣ, дар ҳама гуна кор, Асел  ба Асан чӣ 
кор карданро  мегуфт. Агар ӯ розӣ нашавад, вай дарҳол таъкид 
мекард: «Ман калонтарам, аз ин рӯ, муҳимтар!» Асан ба ғазаб 
омад: чӣ  беадолатӣ! Аммо, аксар вақт ӯ  итоат мекард: на аз 
он сабаб, ки Асел калонтар аст, танҳо барои он ки хоҳараш 
асабонӣ? нашавад. 

Рӯзе онҳо аз мактаб меомадаанд. Ногаҳон як саги  калон аз як 
ҳавлӣ ҷаҳида баромад. Дар байни роҳ истод ва ғуррид. Аселка 
хитоб мекунад: «Вай мегазад! Очаҷон! Ман метарсам!»

Асан низ тарсид, аммо ба  ёд овард, ки чӣ гуна  амакаш ба ӯ 
рондани сагҳ?оро омӯзондааст. Ӯ хоҳар қатъян гуфт: «Ором! 
Фарёд назан». Вай ба пеш қадам зада, ба саг ҷиддӣ гуфт: «Рав! 
Канӣ тез рав!»

Саг дар ҷояш нишаст, аммо ғур-ғурро бас накард. Асан  хам 
шуда, вонамуд кард, ки  гӯё санг гирифта  ба вай  мепартояд. 
Саг зуд фаҳмид, ки  дар ин ҷо онҳо метавонанд  ба ӯ ҷавоби  
сазовор диҳанд. Вай ба сӯи ҳавлӣ давида  рафт ва оҳиста 
ғ?ур-ғур карданро идома дод, то онҳо фикр  накунанд, ки вай 
тарсидааст.

Кӯдакон  роҳро давом доданд. Асел бо дасти каме ларзон дасти 
додарашро  дошт. Асан роҳ мерафт ва  фикр мекард: «Бигзор 
Асел баъзан  фармон диҳад, бигзор худашро калонтарин гӯяд. 
Майлаш!
Ман кина надорам».
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X

Дар рӯзҳои таътили тобистона Эрбол барои дидани бобою 
бибияш ба деҳа рафт. Деҳа дар соҳили шимолии Иссиқкӯл 
ҷойгир аст. Чӣ хел зебост деҳа! Кӯҳҳо баланд, кӯли каб-кабуд 
ва ҳаво тозаву салқин аст. 

Аммо Эрбол хурсанд нест, ӯ мисли абри торик мегардад. Ҳар 
шаб ба волидонаш занг мезанад ва нола мекунад, ки дилгир 
шудааст бе компютер ва Интернет. Бибӣ ӯро барои сайругашт 
мефиристад, аммо ӯ ҳеҷ сайр намекард, дар хона менишинад 
ва хашмгин мешавад. 

Аммо рӯзе ӯ аз дар хона нишастан безор шуд ва барои 
сайругашт кардан қарор дод. Дар кӯча қадам мезад ва дид, 
ки як барзагов истодааст. Бузургҷусса, шохдор. Эрболро дида, 
барзагов як овози фашшоси воҳиманоке баровард. Эрбол аз 
тарс ба девор фишор овард, чашмонашро пӯшид. Давидан 
мехост, аммо пойҳ?ояш аз тарс беҷон шуда буданд. Пас писари 
ҳамсоя давида омад ва ба назди барзагов рафта, ӯро ба канор 
гирифт. Эрбол ҳатто шарм дошт, фикр мекард, ки писарбача 
ӯро барои тарсончакӣ шарманда мекунад. Аммо писарбача 
ҳатто фикр накард, ки Эрболро шарманда кунад. Баръакс, ӯ 
гуфт, ки на ҳама ҷасорати дар назди барзагов истодан доранд. 
Бисёриҳо ба гурехтан мешитобанд, аммо ин нодуруст аст, зеро 
барзагов дарҳол аз паси онҳо давида таъқиб мекунад. Бачаҳо 
сӯҳбат карданд, бо ҳам шинос шуданд ва дӯст шуданд.

Номи писар Айбек буд. Вай он рӯз ба Эрбол майдони футболро, 
нишон дод,бачагон бозӣ карданро омӯхтанд. Бегоҳӣ Эрбол 
монда шуда, аммо хушбахт ба хона омад ва дид, ки падару 
модараш омадаанд. Онҳо аз сабаби дар деҳа дилгир шудани 
Эрбол ӯро ба шаҳр гашта бурданӣ буданд. Эрбол акнун аз деҳа 
рафтан намехост. Вай саргузашти худро ҳикоя намуда, илтимос 
кард, ки ӯро дар деҳа монанд. Бибӣ нишаста табассум мекард. 

Бачаҳо кори гург оё дуруст буд?
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6. НАМУНАИ МАШҚҲО ОИД БА ТАЪЛИМИ ХОНИШИ БУРРО

Ном «Акс садо» 

Хонандагон 
• Дуруст ва возеҳ хонед ба аломатҳои китобатӣ аҳамият

диҳед.

Модул Хониши озодона 

Синф 1–4 

Марҳилаи хониш Ҳангоми хондан 

Захираҳои зарурӣ Матҳи сатҳии хонандагон. 

Варианти аввал: матн аз китоби дарсӣ 
Варианти дуввум: нусхаи матн барои ҳар як хонанда. 

Варианти се: намоиши матн дар тахтаи интерактивӣ ё Power 
Point Presentaon. 

Варианти чор: китоби калонформат. 

Шакли 
ташкили 
таълим 

Бо ҳамаи синф ва бо гурӯҳҳои хурд кор кунед 

Тарзи иҷро «Хондани Акс садо» ин аст, ки муаллим як қисми матнро 
мехонад ва хонандагон пас аз муаллим хондани матнро такрор 
мекунанд.

Қадами 1. Омӯзгор ба хонандагон мефаҳмонад, ки «акси садо» 
ин баргардонидани садо ба гӯянда ё дар тунел, ҷангал, ғор нидо 
кардан аст. Аз хонандагон хоҳиш кунед, то онҳо тасаввур 
кунанд, ки онҳо акси муаллим мебошанд. 

Қадами 2. Омӯзгор матнро ба хонандагон тақсим мекунад ё 
хоҳиш мекунад, ки китоби дарсиро дар саҳифаи дилхоҳ кушояд 
ё хонандагонро тавре ташкил кунад, ки онҳо матнро дар тахтаи 
лоиҳакашӣ бубинанд. 

Қадами 3. Омӯзгор як ҷумла ё як саҳифа мехонад. Хонандагон 
пас аз устод чизи хондаашонротакрор мекунанд, суръати 
хониши пешниҳодкардаи муаллимро риоя мекунанд. Муаллим 
хониши хонандагонро мушоҳида мекунад ва дар ҳолати зарурӣ 
ба онҳо кӯмак мекунад, ки бесуръати хондан суст кунанд. 

Муаллим хондани порчаҳоро то хондани тамоми матн идома 
медиҳад. 

Агар омӯзгор фаҳмад, ки на ҳама хонандагон барои хондани 
такрорӣ вақт доранд, пас оҳиста-оҳиста машқро якчанд 
маротиба такрор кардан лозим аст, то ҳангоми шинос шудан бо 
матн ба қобилиятҳои худ боварӣ ҳосил кунанд 

Натиҷаи 
омӯзиш
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НОМ ХОНИШИ БИСЁРКАРАТА

Хонандагон Натиҷаи 
омӯзиш • такмили хониши ибтидоӣ;

• ба хондани ифоданок ноил шавед;
• бехато хонед

Модул Хониши озодона 

Синф 1–4 

Марҳилаи хониш Ҳангоми хондан 

Захираҳои зарурӣ Китоби дарсӣ, матн, китобҳои қаблан хондашуда 

Шакли 
ташкилии 
таълим 

Инфиродӣ 

Тарзи иҷро Барои рушди шеваи хониш муҳим аст, ки донишқӯён на танҳо 
бисёр хонанд,балки чизи наверо, ки аллакай хондаанд, дубора 
хонанд. Ҳангоми хондани ибтидоӣ, хонандагон мекӯшанд, ки 
вазифаи декодироват (хондани калимаҳо)-ро пеш баранд. 

Қадами 1. Омӯзгор номҳои китобро мехонад (матн). 
Хонандагон ба саволҳо посух дода, идеяи асосии корро ба ёд 
меоранд. 

Қадами 2. Омӯзгор бори дигар хондани матнро пешниҳод 
мекунад, мепурсад, ки ба ҷузъиёти матн диққат диҳад. Барои 
намуна: «Тасвир кунед, ки қаҳрамони асосӣ чӣ гуна буд? Дар
матн ҳаво чӣ гунатасвир шудааст? Омӯзгор табиатро чӣ гуна 
тасвир кардааст?» 

Қадами 3. Хонандагон матнро дубора хонда, муҳокима кардан 
два омӯзгор ба вақти хондани он диққат медиҳад. «Ба фикри 
шумо ин матнро дар муқоиса ба хониши аввал оҳиста ё тезтар 
мехонед?» 

Намуна: 
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Ном «НУҚТА, НУҚТА, ВЕРГУЛ…» 

Натиҷаи  омӯзиш Хонандагон 
• аломатҳои пунктуатсияи овозӣ дар матн;
• возеҳ хонед (ифоданок).

Модул Хониши озодона 

Синф 1–4 

Марҳилаи хониш Ҳангоми хониш 

Захираҳои зарурӣ Матн дар китоби дарсӣ ё нусхаи матн, ки ба сатҳи инкиҳофи 
қобилияти хониши хонандагон мувофиқ аст, дар он калимаҳои 
китобатӣ ба хонандагон шинос мавҷуданд. 

 Қаламҳои ранга 

Шакли ташкили 
таълим 

Кор бо гурӯҳҳо 

Тарзи иҷро Қадами 1. Бо хонандагон муҳокима кунед, ки чӣ тавр 
пунктуатсия ба хондани матн тасир мерасонад. Масалан, нуқта 
ва вергул маънои истгоҳро дорад, аломати нидо нишон 
медиҳад, ки шумо бояд эҳсоси зоҳир кунед, аломати савол 
нишон медиҳад, ки интонатсияи бозпурсӣ зарур аст. Ба 
хонандагон фаҳмонида мешавад, ки дар вақти хондан ба 
аломатҳои китобатӣ аҳамият диҳанд. 

Қадами 2. Оғози матнро бо овози баланд хонед ва муҳокима 
кунед, ки кадом аломатҳои пунктуатсия дар порчаи хондашуда 
ва чӣ гунна аломатҳои пунктуатсия ҳангоми хондан қайд карда 
шудааст. 

Қадами3. Ба хонандагон вазифа дода мешавад, ки дар вақти 
хондани матн, ҳангоми ишора кардани аломатҳо китобатӣ бо 
қалам масалан, нуқтаҳоро бо доираи сурх, вергулҳо бо сабз, 
аломатҳои саволӣ бо арғувон ранг кунанд. Хонандагоне, ки дар 
ин вазифа мушкилӣ мекашанд, ба онҳо матнҳои хурд дода 
мешавад. Хонандагоне,ки ин вазифаро бемушкилӣ иҷро 
мекунанд ба онҳо матне, ки дар он аломатҳои китобатӣ нишон 
дода нашудааст,  супорида мешавад. Онҳо худашон аломатҳои 
даркориро ба матн мегузоранд ва дуруст хонда медиҳанд. 

Қадами 4. Шумо метавонед,дурустии вазифаи ба охир 
расидаро ба таври зерин тафтиш кунед: 

• худбаҳодиҳӣ:  хонандагон хатогиҳои худро мустақилона
ислоҳ мекунанд;

• санҷиши мутақобила: хонандагон кори якдигарро тафтиш
мекунанд;

• омӯзгор кори хонандагонро тафтиш мекунад.
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Ном ХОНИШИ НАМУНАВӢ 

Натиҷаи 
омӯзиш 

Хонандагон 
• малакаи хониши дар амал (рамзкушоӣ, фаҳмо, фаҳмиш) намоиш

медиҳед. 

Модул Хониши озодона 

Синф 2–4 

Марҳилаи хониш Дар вақти хондан 

Захираҳои зарурӣ Матн аз китоби таълимӣ (ё нусхаи матн), ки аломатҳои китобатиро 
медонанд, ба хонандагон шиносанд. 

Қалами ранга 

Шакли 
ташкилии 
таълим 

Инфиродӣ 

Тарзи иҷро Бо овози баланд хондани устод дар дарс ин имконияти нишон додани 

хонандагон ба намунааш нишон медиҳад, ки хондани дуруст, фаҳмо, 

пурмазмун ва суръати зарурӣ чӣ маъно дорад. 

 Хониши ифоданокии намунавӣ маънои қобилияти «бо қалам амал 

кардан»-ро дар ҷараёни хондан дар назар дорад: 

- матнро мақсаднок хонед, вазифаҳои хониш ва роҳҳои иҷрои 
   онҳоро муайян кунед; 

- воқеиятро, ки дар асар инъикос ёфтааст, дар тасаввуроти худ 

«эҳё» кунед ва «бинишҳо»-и худро (ки ҳангоми хондан тасаввур 

мекунед,расмҳои хаёлӣ) ба шунавандагон интиқол диҳед;  

- ҳавасманд кардани хонандагон барои ҳисси эҳсосоти ба 
   мундариҷаи матн; 

- баровардани зернамуд; 

- бо хонандагон ҳангоми хондан робитаи визуалӣ кунед. 

Тавсия дода мешавад, ки ҳар дафъа бо тантанаи муайян хониши 

намунавӣ ташкил карда шавад. 

Қадами1. Марҳилаи омодагӣ (тайёрӣ). Муаллим матн/китоб 

интихоб мекунад ва барои хониши намунавӣ омода мешавад. Барои 

хониши намунавӣ ба овози баландба даст овардан мумкин аст, ба 

шарте ки оҳанги сухан, диксияи возеҳ, нафаскашии дуруст, фаҳмиши 

хусусиятҳои ният ва стилистикаи муаллиф ба назар гирифта шавад. 

Мо дар ин кор фикр мекунем, ки онро беҳтар иҷро кунем, зеро 

хониши намунавӣ, пеш аз ҳама хониши пурмазмун аст. Омӯзгор 

бояд ба чунин хониш омодагии хуб дошта бошад, онро дубора 

хонад. 

Қадами 2. Омӯзгор хонандагонро даъват мекунад, ки китобро 

пӯшанд ва ба хондани он бодиққат гӯш кунанд. Вақте ки китобҳо 

кушода мешаванд, хонандагон хоҳиш доранд, ки хонандаро бо 

матн тафтиш кунанд ва ин диққати онро ва фаҳмишиматнеро, ки 

онҳо мехонанд, пароканда мекунанд. Дар хониши намунавӣ беҳтар 

аст, ки устод истад ва шумо метавонед дар маркази синф нишастед 

(на дар мизи омӯзгор дар кунҷи синф). 

Омӯзгор бояд рост, ҷамъ ва ҳамзамон ором бошад. Ин ҳолат барои 

ҷалби диққати хонандагон кӯмак мекунад, ба тамошобинон имкон 

медиҳад, ки ҳама кӯдаконро дар чашм нигоҳ доранд.

Шумо набояд дар синф роҳ равед: пиёда кардани диққати кӯдакон 

ва онҳоро хаста мекунед. Инчунин нишон додани муносибати

эҳтиромона ва эҳтиромона ба китоб хеле муҳим аст: кушода нигоҳ 

доштан, нимпайкараи решаҳо, на қаламро дар байни саҳифаҳо 

гузаштан, балки истифодаи хатчӯбҳои зебо.

Қадами 3. Хониши намунавӣ. Муаллим бо истифода аз ҳамаи ҷузъҳои 

хониши намунавӣ тамоми матнро мехонад. Дар баъзе ҳолатҳо,

муҳокимаи мухтасари чизи хондашуда дар ҷараёни хондан қобили

қабул аст. 

Шарҳ. Унсурҳои хониши намунавӣ:

Техникаи хониш, оҳанги сухан истифодаи василаҳои ғайри шифоҳӣ

(имову ишора).

Усулҳои нутқ

Барои нишон додани хониши намунавӣ: омӯзгор бояд қобилияти хуби 

техникии нутқро дошта бошад, яъне нафаскашӣ, овоз, лексия риоя 

меъёрҳои орфоэтикӣ.

Нафаскашӣ бояд озод, амиқ, нмақбул ба таври худкор ба иродаи 

хонанда тобеъ бошад. Қобилияти истифодаи дурусти нафас ба

андозаи муайян қобилияти идора кардани овозро муайян мекунад,

овози қувват ва қатори миёна оптималӣ аст, зеро онро ба осонӣ паст 

ва баланд кардан мумкин аст, то ки онро ором ва баланд кунад. Яке 

ах хусусиятҳои муҳимтарини нутқи омӯзгор ин диксияи хуб аст.

Диктатсия – талаффузи возеҳи овозҳои нутқ, ки ба меъёри фонетики

забони додашуда мувофиқат мекунад. Таъкидоти нодуруст дар 

калима, дуршавии фонетикӣ аз меъёрҳои маъмули талаффуз 

вайронкунии дағалонаи дурусти нутқ мебошад, ки он ба ифода 

кардани он ғайриимкон аст.

Интонатсия

Калимаҳои муҳимтарин аз овози баланд дараҷаи ҳаҷм, 

васеъшавӣ ё сустии он фарқ мекунанд «Аксент, - менависад 

К.С.Станиславский, – ангушти ишораро нишон медиҳад, 

калимаи муҳимтаринро дар ибора ё бо одоб нишон медиҳад! 

Дар калимаи таъкидшуда руҳ пинҳон аст, моҳияти ботинӣ 

нуқтаҳои асосии зергурӯҳ!» 

Сабаби хатогиҳо дар ҷараёни фишори мантиқӣ ин набудани 

фаҳмиши маънои хондашуда ё надоштани биниши хуб оид 

ба мавзуи баррасишаванда мебошад. Ҳамин тавр, ташкили 

стрессҳои мантиқӣ таҳлили пешакии матнро талаб мекунад. 

Таваққуфҳо – дар садо истад, танаффус мешавад, ки бо ёрии 

он ҳукм, матн ба сегментҳои семантикӣ тақсим карда 

мешавад ва бо маънои муайян карда мешавад. 

Инчунин як ҷузъи ҳатмии хониши намунавӣ риояи суръат ва ритм 

мебошад, кибо ёрии он як мушаххас муайян карда мешавад. Суръати

хониш метавонад оҳиста, зуд бошад. Суръатро ба таври махсус суст 

кардан ё суръат бахшидан мумкин аст. Интихоби суръати хониш аз

он вобаста аст, ки хонанда эҳсосотро чӣ гуна эҳсос мекунад, инчунин 

аз аломатҳо, ҳолати эҳсосотӣ ва рафти сӯҳбатҳо, ки онҳо хондаанд.

Ритм бо давраҳои якхелаи нафаскашӣ алоқаманд аст. Ин як навъи 

иборат аз зуҳури қитъаҳои нутқ ва таваққуф: тақвият ва заифии овоз.

Оҳанги гуфтор – овози баландии гуногун ба боло ва поён ҳаракати

овоз. Ташаккули ифоданокии хониш дар синфҳои ибтидоӣ маҳз бо 

методологияи нутқ оғоз меёбад. Барои муайян кардани оҳанг танҳо 

аз аломатҳои пунктуатсия кофӣ нест. Оҳанг наметавонад бо 

аломатҳои китобатӣ мувофиқат кунад. Он аз воридшавии амиқ ба 

матн ва аз пешниҳоди возеҳи хонанда дар бораи вазифаи хондан 

таваллуд мешавад. Оҳанги овоз ранги эҳсосоти нутқ аст, ки барои

беҳтар нишон додани эҳсосот, фикрҳо ва муносибати ба муаллиф ва 

суханоне, ки шумо мегӯед ё мехонед, кӯмак мекунад.

Тембр – ин овозест, ки ба шахс аз рӯзи таваллуд ва дар давоми ҳаёт

дода мешавад, ҳамон як хислати беназир ва инфиродӣ, ки ҳамчун 

ангуштон ва ё изи даст мавҷуданд, аз ин рӯ ба итминон гуфта 

метавонем, ки ҳадди ақал ду нафар ба ҳамон ҷадвали овозӣ ҳастанд.

Ҷадвали овозиро тағир додан мумкин нест. Шумо метавонед, оҳанги 

нутқро тағир диҳед.

Воситаҳои ғайришифоҳии муошират (имову ишора)

 ба баланд шудани саҳеҳ ва ифоданокии нутқ мусоидат мекунад. 
Онҳо воситаҳои иловагии таъсиррасонии. Воситаҳои ғайрифералии 

ифода ба таври органикӣ ва интонатсия алоқаманданд ва ба 

табиати онҳо аз вазъу мазмуни баён вобаста аст. Интихоби 

василаҳои шифоҳӣ ногаҳонӣ аз ҳолати психологие, ки дар робита 

бо дарк ва фаҳмидани матн ба вуҷуд меоянд, равона мешавад. 

Истифодаи имову ишора ва қиёфа бояд оқилона бошад, набояд 

истифода карда шавад, вагарна он боиси хашмгинӣ, 

расмиятпарастӣ мегардад ва хонандагонро аз баёни андеша 

бозмедорад. Ба омӯзгор тавсия дода мешавад, ки қоидаҳои 

истифодаи воситаҳои ғайришифоҳии ифоданокиро риоя кунад.1
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Ном ХОНИШИ НАМУНАВӢ

Натиҷаи 
омӯзиш

Хонандагон
• малакаи хониши дар амал (рамзкушоӣ, фаҳмо, фаҳмиш) намоиш

медиҳед.

Модул Хониши озодона

Синф 2–4

Марҳилаи хониш Дар вақти хондан

Захираҳои зарурӣ Матн аз китоби таълимӣ (ё нусхаи матн), ки аломатҳои китобатиро 
медонанд, ба хонандагон шиносанд.

Қалами ранга

Шакли 
ташкилии 
таълим 

Инфиродӣ 

Тарзи иҷро Бо овози баланд хондани устод дар дарс ин имконияти нишон додани

хонандагон ба намунааш нишон медиҳад, ки хондани дуруст, фаҳмо,

пурмазмун ва суръати зарурӣ чӣ маъно дорад.

Хониши ифоданокии намунавӣ маънои қобилияти «бо қалам амал 

кардан»-ро дар ҷараёни хондан дар назар дорад:

- матнро мақсаднок хонед, вазифаҳои хониш ва роҳҳои иҷрои 
онҳоро муайян кунед; 

- воқеиятро, ки дар асар инъикос ёфтааст, дар тасаввуроти худ 

«эҳё» кунед ва «бинишҳо»-и худро (ки ҳангоми хондан тасаввур 

мекунед,расмҳои хаёлӣ) ба шунавандагон интиқол диҳед;  

- ҳавасманд кардани хонандагон барои ҳисси эҳсосоти ба 
мундариҷаи матн; 

- баровардани зернамуд; 

- бо хонандагон ҳангоми хондан робитаи визуалӣ кунед. 

Тавсия дода мешавад, ки ҳар дафъа бо тантанаи муайян хониши

намунавӣ ташкил карда шавад.

Қадами1. Марҳилаи омодагӣ (тайёрӣ). Муаллим матн/китоб

интихоб мекунад ва барои хониши намунавӣ омода мешавад. Барои 

хониши намунавӣ ба овози баландба даст овардан мумкин аст, ба 

шарте ки оҳанги сухан, диксияи возеҳ, нафаскашии дуруст, фаҳмиши 

хусусиятҳои ният ва стилистикаи муаллиф ба назар гирифта шавад.

Мо дар ин кор фикр мекунем, ки онро беҳтар иҷро кунем, зеро 

хониши намунавӣ, пеш аз ҳама хониши пурмазмун аст. Омӯзгор

бояд ба чунин хониш омодагии хуб дошта бошад, онро дубора

хонад.

Қадами 2. Омӯзгор хонандагонро даъват мекунад, ки китобро 

пӯшанд ва ба хондани он бодиққат гӯш кунанд. Вақте ки китобҳо 

кушода мешаванд, хонандагон хоҳиш доранд, ки хонандаро бо 

матн тафтиш кунанд ва ин диққати онро ва фаҳмишиматнеро, ки 

онҳо мехонанд, пароканда мекунанд. Дар хониши намунавӣ беҳтар 

аст, ки устод истад ва шумо метавонед дар маркази синф нишастед

(на дар мизи омӯзгор дар кунҷи синф).

Омӯзгор бояд рост, ҷамъ ва ҳамзамон ором бошад. Ин ҳолат барои 

ҷалби диққати хонандагон кӯмак мекунад, ба тамошобинон имкон 

медиҳад, ки ҳама кӯдаконро дар чашм нигоҳ доранд.

Шумо набояд дар синф роҳ равед: пиёда кардани диққати кӯдакон 

ва онҳоро хаста мекунед. Инчунин нишон додани муносибати

эҳтиромона ва эҳтиромона ба китоб хеле муҳим аст: кушода нигоҳ 

доштан, нимпайкараи решаҳо, на қаламро дар байни саҳифаҳо 

гузаштан, балки истифодаи хатчӯбҳои зебо.

Қадами 3. Хониши намунавӣ. Муаллим бо истифода аз ҳамаи ҷузъҳои 

хониши намунавӣ тамоми матнро мехонад. Дар баъзе ҳолатҳо,

муҳокимаи мухтасари чизи хондашуда дар ҷараёни хондан қобили

қабул аст. 

Шарҳ. Унсурҳои хониши намунавӣ:

Техникаи хониш, оҳанги сухан истифодаи василаҳои ғайри шифоҳӣ

(имову ишора).

Усулҳои нутқ

Барои нишон додани хониши намунавӣ: омӯзгор бояд қобилияти хуби 

техникии нутқро дошта бошад, яъне нафаскашӣ, овоз, лексия риоя 

меъёрҳои орфоэтикӣ.

Нафаскашӣ бояд озод, амиқ, нмақбул ба таври худкор ба иродаи 

хонанда тобеъ бошад. Қобилияти истифодаи дурусти нафас ба

андозаи муайян қобилияти идора кардани овозро муайян мекунад,

овози қувват ва қатори миёна оптималӣ аст, зеро онро ба осонӣ паст 

ва баланд кардан мумкин аст, то ки онро ором ва баланд кунад. Яке 

ах хусусиятҳои муҳимтарини нутқи омӯзгор ин диксияи хуб аст.

Диктатсия – талаффузи возеҳи овозҳои нутқ, ки ба меъёри фонетики

забони додашуда мувофиқат мекунад. Таъкидоти нодуруст дар 

калима, дуршавии фонетикӣ аз меъёрҳои маъмули талаффуз 

вайронкунии дағалонаи дурусти нутқ мебошад, ки он ба ифода 

кардани он ғайриимкон аст.

Интонатсия

Калимаҳои муҳимтарин аз овози баланд дараҷаи ҳаҷм, 

васеъшавӣ ё сустии он фарқ мекунанд «Аксент, - менависад 

К.С.Станиславский, – ангушти ишораро нишон медиҳад, 

калимаи муҳимтаринро дар ибора ё бо одоб нишон медиҳад! 

Дар калимаи таъкидшуда руҳ пинҳон аст, моҳияти ботинӣ 

нуқтаҳои асосии зергурӯҳ!» 

Сабаби хатогиҳо дар ҷараёни фишори мантиқӣ ин набудани 

фаҳмиши маънои хондашуда ё надоштани биниши хуб оид 

ба мавзуи баррасишаванда мебошад. Ҳамин тавр, ташкили 

стрессҳои мантиқӣ таҳлили пешакии матнро талаб мекунад. 

Таваққуфҳо – дар садо истад, танаффус мешавад, ки бо ёрии 

он ҳукм, матн ба сегментҳои семантикӣ тақсим карда 

мешавад ва бо маънои муайян карда мешавад. 

Инчунин як ҷузъи ҳатмии хониши намунавӣ риояи суръат ва ритм 

мебошад, кибо ёрии он як мушаххас муайян карда мешавад. Суръати

хониш метавонад оҳиста, зуд бошад. Суръатро ба таври махсус суст 

кардан ё суръат бахшидан мумкин аст. Интихоби суръати хониш аз

он вобаста аст, ки хонанда эҳсосотро чӣ гуна эҳсос мекунад, инчунин 

аз аломатҳо, ҳолати эҳсосотӣ ва рафти сӯҳбатҳо, ки онҳо хондаанд.

Ритм бо давраҳои якхелаи нафаскашӣ алоқаманд аст. Ин як навъи 

иборат аз зуҳури қитъаҳои нутқ ва таваққуф: тақвият ва заифии овоз.

Оҳанги гуфтор – овози баландии гуногун ба боло ва поён ҳаракати

овоз. Ташаккули ифоданокии хониш дар синфҳои ибтидоӣ маҳз бо 

методологияи нутқ оғоз меёбад. Барои муайян кардани оҳанг танҳо 

аз аломатҳои пунктуатсия кофӣ нест. Оҳанг наметавонад бо 

аломатҳои китобатӣ мувофиқат кунад. Он аз воридшавии амиқ ба 

матн ва аз пешниҳоди возеҳи хонанда дар бораи вазифаи хондан 

таваллуд мешавад. Оҳанги овоз ранги эҳсосоти нутқ аст, ки барои

беҳтар нишон додани эҳсосот, фикрҳо ва муносибати ба муаллиф ва 

суханоне, ки шумо мегӯед ё мехонед, кӯмак мекунад.

Тембр – ин овозест, ки ба шахс аз рӯзи таваллуд ва дар давоми ҳаёт

дода мешавад, ҳамон як хислати беназир ва инфиродӣ, ки ҳамчун 

ангуштон ва ё изи даст мавҷуданд, аз ин рӯ ба итминон гуфта 

метавонем, ки ҳадди ақал ду нафар ба ҳамон ҷадвали овозӣ ҳастанд.

Ҷадвали овозиро тағир додан мумкин нест. Шумо метавонед, оҳанги 

нутқро тағир диҳед.

Воситаҳои ғайришифоҳии муошират (имову ишора)

 ба баланд шудани саҳеҳ ва ифоданокии нутқ мусоидат мекунад. 
Онҳо воситаҳои иловагии таъсиррасонии. Воситаҳои ғайрифералии 

ифода ба таври органикӣ ва интонатсия алоқаманданд ва ба 

табиати онҳо аз вазъу мазмуни баён вобаста аст. Интихоби 

василаҳои шифоҳӣ ногаҳонӣ аз ҳолати психологие, ки дар робита 

бо дарк ва фаҳмидани матн ба вуҷуд меоянд, равона мешавад. 

Истифодаи имову ишора ва қиёфа бояд оқилона бошад, набояд 

истифода карда шавад, вагарна он боиси хашмгинӣ, 

расмиятпарастӣ мегардад ва хонандагонро аз баёни андеша 

бозмедорад. Ба омӯзгор тавсия дода мешавад, ки қоидаҳои 

истифодаи воситаҳои ғайришифоҳии ифоданокиро риоя кунад.1

Ном ХОНИШИ НАМУНАВӢ

Натиҷаи 
омӯзиш

Хонандагон
• малакаи хониши дар амал (рамзкушоӣ, фаҳмо, фаҳмиш) намоиш

медиҳед.

Модул Хониши озодона

Синф 2–4

Марҳилаи хониш Дар вақти хондан

Захираҳои зарурӣ Матн аз китоби таълимӣ (ё нусхаи матн), ки аломатҳои китобатиро 
медонанд, ба хонандагон шиносанд.

Қалами ранга

Шакли 
ташкилии 
таълим

Инфиродӣ

Тарзи иҷро Бо овози баланд хондани устод дар дарс ин имконияти нишон додани

хонандагон ба намунааш нишон медиҳад, ки хондани дуруст, фаҳмо,

пурмазмун ва суръати зарурӣ чӣ маъно дорад.

Хониши ифоданокии намунавӣ маънои қобилияти «бо қалам амал 

кардан»-ро дар ҷараёни хондан дар назар дорад:

- матнро мақсаднок хонед, вазифаҳои хониш ва роҳҳои иҷрои 
онҳоро муайян кунед; 

- воқеиятро, ки дар асар инъикос ёфтааст, дар тасаввуроти худ 

«эҳё» кунед ва «бинишҳо»-и худро (ки ҳангоми хондан тасаввур 

мекунед,расмҳои хаёлӣ) ба шунавандагон интиқол диҳед;  

- ҳавасманд кардани хонандагон барои ҳисси эҳсосоти ба 
мундариҷаи матн; 

- баровардани зернамуд; 

- бо хонандагон ҳангоми хондан робитаи визуалӣ кунед. 

Тавсия дода мешавад, ки ҳар дафъа бо тантанаи муайян хониши

намунавӣ ташкил карда шавад.

Қадами1. Марҳилаи омодагӣ (тайёрӣ). Муаллим матн/китоб

интихоб мекунад ва барои хониши намунавӣ омода мешавад. Барои 

хониши намунавӣ ба овози баландба даст овардан мумкин аст, ба 

шарте ки оҳанги сухан, диксияи возеҳ, нафаскашии дуруст, фаҳмиши 

хусусиятҳои ният ва стилистикаи муаллиф ба назар гирифта шавад.

Мо дар ин кор фикр мекунем, ки онро беҳтар иҷро кунем, зеро 

хониши намунавӣ, пеш аз ҳама хониши пурмазмун аст. Омӯзгор

бояд ба чунин хониш омодагии хуб дошта бошад, онро дубора

хонад.

Қадами 2. Омӯзгор хонандагонро даъват мекунад, ки китобро 

пӯшанд ва ба хондани он бодиққат гӯш кунанд. Вақте ки китобҳо 

кушода мешаванд, хонандагон хоҳиш доранд, ки хонандаро бо 

матн тафтиш кунанд ва ин диққати онро ва фаҳмишиматнеро, ки 

онҳо мехонанд, пароканда мекунанд. Дар хониши намунавӣ беҳтар 

аст, ки устод истад ва шумо метавонед дар маркази синф нишастед

(на дар мизи омӯзгор дар кунҷи синф).

Омӯзгор бояд рост, ҷамъ ва ҳамзамон ором бошад. Ин ҳолат барои 

ҷалби диққати хонандагон кӯмак мекунад, ба тамошобинон имкон 

медиҳад, ки ҳама кӯдаконро дар чашм нигоҳ доранд.  

Шумо набояд дар синф роҳ равед: пиёда кардани диққати кӯдакон 

ва онҳоро хаста мекунед. Инчунин нишон додани муносибати 

эҳтиромона ва эҳтиромона ба китоб хеле муҳим аст: кушода нигоҳ 

доштан, нимпайкараи решаҳо, на қаламро дар байни саҳифаҳо 

гузаштан, балки истифодаи хатчӯбҳои зебо. 

Қадами 3. Хониши намунавӣ. Муаллим бо истифода аз ҳамаи ҷузъҳои 

хониши намунавӣ тамоми матнро мехонад. Дар баъзе ҳолатҳо, 

муҳокимаи мухтасари чизи хондашуда дар ҷараёни хондан қобили 

қабул аст.  

Шарҳ. Унсурҳои хониши намунавӣ: 

Техникаи хониш, оҳанги сухан истифодаи василаҳои ғайри шифоҳӣ 

(имову ишора). 

Усулҳои нутқ 

Барои нишон додани хониши намунавӣ: омӯзгор бояд қобилияти хуби 

техникии нутқро дошта бошад, яъне нафаскашӣ, овоз, лексия риоя 

меъёрҳои орфоэтикӣ. 

Нафаскашӣ бояд озод, амиқ, нмақбул ба таври худкор ба иродаи 

хонанда тобеъ бошад. Қобилияти истифодаи дурусти нафас ба 

андозаи муайян қобилияти идора кардани овозро муайян мекунад, 

овози қувват ва қатори миёна оптималӣ аст, зеро онро ба осонӣ паст 

ва баланд кардан мумкин аст, то ки онро ором ва баланд кунад. Яке 

ах хусусиятҳои муҳимтарини нутқи омӯзгор ин диксияи хуб аст. 

Диктатсия – талаффузи возеҳи овозҳои нутқ, ки ба меъёри фонетики 

забони додашуда мувофиқат мекунад.  Таъкидоти нодуруст дар 

калима, дуршавии фонетикӣ аз меъёрҳои маъмули талаффуз 

вайронкунии дағалонаи дурусти нутқ мебошад, ки он ба ифода 

кардани он ғайриимкон аст. 

Интонатсия 

Калимаҳои муҳимтарин аз овози баланд дараҷаи ҳаҷм, 

васеъшавӣ ё сустии он фарқ мекунанд «Аксент, - менависад 

К.С.Станиславский, – ангушти ишораро нишон медиҳад, 

калимаи муҳимтаринро дар ибора ё бо одоб нишон медиҳад! 

Дар калимаи таъкидшуда руҳ пинҳон аст, моҳияти ботинӣ 

нуқтаҳои асосии зергурӯҳ!» 

Сабаби хатогиҳо дар ҷараёни фишори мантиқӣ ин набудани 

фаҳмиши маънои хондашуда ё надоштани биниши хуб оид 

ба мавзуи баррасишаванда мебошад. Ҳамин тавр, ташкили 

стрессҳои мантиқӣ таҳлили пешакии матнро талаб мекунад. 

Таваққуфҳо – дар садо истад, танаффус мешавад, ки бо ёрии 

он ҳукм, матн ба сегментҳои семантикӣ тақсим карда 

мешавад ва бо маънои муайян карда мешавад. 

Инчунин як ҷузъи ҳатмии хониши намунавӣ риояи суръат ва ритм 

мебошад, кибо ёрии он як мушаххас муайян карда мешавад. Суръати

хониш метавонад оҳиста, зуд бошад. Суръатро ба таври махсус суст 

кардан ё суръат бахшидан мумкин аст. Интихоби суръати хониш аз

он вобаста аст, ки хонанда эҳсосотро чӣ гуна эҳсос мекунад, инчунин 

аз аломатҳо, ҳолати эҳсосотӣ ва рафти сӯҳбатҳо, ки онҳо хондаанд.

Ритм бо давраҳои якхелаи нафаскашӣ алоқаманд аст. Ин як навъи 

иборат аз зуҳури қитъаҳои нутқ ва таваққуф: тақвият ва заифии овоз.

Оҳанги гуфтор – овози баландии гуногун ба боло ва поён ҳаракати

овоз. Ташаккули ифоданокии хониш дар синфҳои ибтидоӣ маҳз бо 

методологияи нутқ оғоз меёбад. Барои муайян кардани оҳанг танҳо 

аз аломатҳои пунктуатсия кофӣ нест. Оҳанг наметавонад бо 

аломатҳои китобатӣ мувофиқат кунад. Он аз воридшавии амиқ ба 

матн ва аз пешниҳоди возеҳи хонанда дар бораи вазифаи хондан 

таваллуд мешавад. Оҳанги овоз ранги эҳсосоти нутқ аст, ки барои

беҳтар нишон додани эҳсосот, фикрҳо ва муносибати ба муаллиф ва 

суханоне, ки шумо мегӯед ё мехонед, кӯмак мекунад.

Тембр – ин овозест, ки ба шахс аз рӯзи таваллуд ва дар давоми ҳаёт

дода мешавад, ҳамон як хислати беназир ва инфиродӣ, ки ҳамчун 

ангуштон ва ё изи даст мавҷуданд, аз ин рӯ ба итминон гуфта 

метавонем, ки ҳадди ақал ду нафар ба ҳамон ҷадвали овозӣ ҳастанд.

Ҷадвали овозиро тағир додан мумкин нест. Шумо метавонед, оҳанги 

нутқро тағир диҳед.

Воситаҳои ғайришифоҳии муошират (имову ишора)

 ба баланд шудани саҳеҳ ва ифоданокии нутқ мусоидат мекунад. 
Онҳо воситаҳои иловагии таъсиррасонии. Воситаҳои ғайрифералии 

ифода ба таври органикӣ ва интонатсия алоқаманданд ва ба 

табиати онҳо аз вазъу мазмуни баён вобаста аст. Интихоби 

василаҳои шифоҳӣ ногаҳонӣ аз ҳолати психологие, ки дар робита 

бо дарк ва фаҳмидани матн ба вуҷуд меоянд, равона мешавад. 

Истифодаи имову ишора ва қиёфа бояд оқилона бошад, набояд 

истифода карда шавад, вагарна он боиси хашмгинӣ, 

расмиятпарастӣ мегардад ва хонандагонро аз баёни андеша 

бозмедорад. Ба омӯзгор тавсия дода мешавад, ки қоидаҳои 

истифодаи воситаҳои ғайришифоҳии ифоданокиро риоя кунад.1
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Ном ХОНИШИ НАМУНАВӢ

Натиҷаи 
омӯзиш

Хонандагон
• малакаи хониши дар амал (рамзкушоӣ, фаҳмо, фаҳмиш) намоиш

медиҳед.

Модул Хониши озодона

Синф 2–4

Марҳилаи хониш Дар вақти хондан

Захираҳои зарурӣ Матн аз китоби таълимӣ (ё нусхаи матн), ки аломатҳои китобатиро 
медонанд, ба хонандагон шиносанд.

Қалами ранга

Шакли 
ташкилии 
таълим

Инфиродӣ

Тарзи иҷро Бо овози баланд хондани устод дар дарс ин имконияти нишон додани

хонандагон ба намунааш нишон медиҳад, ки хондани дуруст, фаҳмо,

пурмазмун ва суръати зарурӣ чӣ маъно дорад.

Хониши ифоданокии намунавӣ маънои қобилияти «бо қалам амал 

кардан»-ро дар ҷараёни хондан дар назар дорад:

- матнро мақсаднок хонед, вазифаҳои хониш ва роҳҳои иҷрои 
онҳоро муайян кунед; 

- воқеиятро, ки дар асар инъикос ёфтааст, дар тасаввуроти худ 

«эҳё» кунед ва «бинишҳо»-и худро (ки ҳангоми хондан тасаввур 

мекунед,расмҳои хаёлӣ) ба шунавандагон интиқол диҳед;  

- ҳавасманд кардани хонандагон барои ҳисси эҳсосоти ба 
мундариҷаи матн; 

- баровардани зернамуд; 

- бо хонандагон ҳангоми хондан робитаи визуалӣ кунед. 

Тавсия дода мешавад, ки ҳар дафъа бо тантанаи муайян хониши

намунавӣ ташкил карда шавад.

Қадами1. Марҳилаи омодагӣ (тайёрӣ). Муаллим матн/китоб

интихоб мекунад ва барои хониши намунавӣ омода мешавад. Барои 

хониши намунавӣ ба овози баландба даст овардан мумкин аст, ба 

шарте ки оҳанги сухан, диксияи возеҳ, нафаскашии дуруст, фаҳмиши 

хусусиятҳои ният ва стилистикаи муаллиф ба назар гирифта шавад.

Мо дар ин кор фикр мекунем, ки онро беҳтар иҷро кунем, зеро 

хониши намунавӣ, пеш аз ҳама хониши пурмазмун аст. Омӯзгор

бояд ба чунин хониш омодагии хуб дошта бошад, онро дубора

хонад.

Қадами 2. Омӯзгор хонандагонро даъват мекунад, ки китобро 

пӯшанд ва ба хондани он бодиққат гӯш кунанд. Вақте ки китобҳо 

кушода мешаванд, хонандагон хоҳиш доранд, ки хонандаро бо 

матн тафтиш кунанд ва ин диққати онро ва фаҳмишиматнеро, ки 

онҳо мехонанд, пароканда мекунанд. Дар хониши намунавӣ беҳтар 

аст, ки устод истад ва шумо метавонед дар маркази синф нишастед

(на дар мизи омӯзгор дар кунҷи синф).

Омӯзгор бояд рост, ҷамъ ва ҳамзамон ором бошад. Ин ҳолат барои 

ҷалби диққати хонандагон кӯмак мекунад, ба тамошобинон имкон 

медиҳад, ки ҳама кӯдаконро дар чашм нигоҳ доранд.

Шумо набояд дар синф роҳ равед: пиёда кардани диққати кӯдакон 

ва онҳоро хаста мекунед. Инчунин нишон додани муносибати

эҳтиромона ва эҳтиромона ба китоб хеле муҳим аст: кушода нигоҳ 

доштан, нимпайкараи решаҳо, на қаламро дар байни саҳифаҳо 

гузаштан, балки истифодаи хатчӯбҳои зебо.

Қадами 3. Хониши намунавӣ. Муаллим бо истифода аз ҳамаи ҷузъҳои 

хониши намунавӣ тамоми матнро мехонад. Дар баъзе ҳолатҳо,

муҳокимаи мухтасари чизи хондашуда дар ҷараёни хондан қобили

қабул аст. 

Шарҳ. Унсурҳои хониши намунавӣ:

Техникаи хониш, оҳанги сухан истифодаи василаҳои ғайри шифоҳӣ

(имову ишора).

Усулҳои нутқ

Барои нишон додани хониши намунавӣ: омӯзгор бояд қобилияти хуби 

техникии нутқро дошта бошад, яъне нафаскашӣ, овоз, лексия риоя 

меъёрҳои орфоэтикӣ.

Нафаскашӣ бояд озод, амиқ, нмақбул ба таври худкор ба иродаи 

хонанда тобеъ бошад. Қобилияти истифодаи дурусти нафас ба

андозаи муайян қобилияти идора кардани овозро муайян мекунад,

овози қувват ва қатори миёна оптималӣ аст, зеро онро ба осонӣ паст 

ва баланд кардан мумкин аст, то ки онро ором ва баланд кунад. Яке 

ах хусусиятҳои муҳимтарини нутқи омӯзгор ин диксияи хуб аст.

Диктатсия – талаффузи возеҳи овозҳои нутқ, ки ба меъёри фонетики

забони додашуда мувофиқат мекунад. Таъкидоти нодуруст дар 

калима, дуршавии фонетикӣ аз меъёрҳои маъмули талаффуз 

вайронкунии дағалонаи дурусти нутқ мебошад, ки он ба ифода 

кардани он ғайриимкон аст.

Интонатсия

Калимаҳои муҳимтарин аз овози баланд дараҷаи ҳаҷм, 

васеъшавӣ ё сустии он фарқ мекунанд «Аксент, - менависад 

К.С.Станиславский, – ангушти ишораро нишон медиҳад, 

калимаи муҳимтаринро дар ибора ё бо одоб нишон медиҳад! 

Дар калимаи таъкидшуда руҳ пинҳон аст, моҳияти ботинӣ 

нуқтаҳои асосии зергурӯҳ!» 

Сабаби хатогиҳо дар ҷараёни фишори мантиқӣ ин набудани 

фаҳмиши маънои хондашуда ё надоштани биниши хуб оид 

ба мавзуи баррасишаванда мебошад. Ҳамин тавр, ташкили 

стрессҳои мантиқӣ таҳлили пешакии матнро талаб мекунад. 

Таваққуфҳо – дар садо истад, танаффус мешавад, ки бо ёрии 

он ҳукм, матн ба сегментҳои семантикӣ тақсим карда 

мешавад ва бо маънои муайян карда мешавад. 

Инчунин як ҷузъи ҳатмии хониши намунавӣ риояи суръат ва ритм 

мебошад, кибо ёрии он як мушаххас муайян карда мешавад. Суръати 

хониш метавонад оҳиста, зуд бошад. Суръатро ба таври махсус суст 

кардан ё суръат бахшидан мумкин аст. Интихоби суръати хониш аз 

он вобаста аст, ки хонанда эҳсосотро чӣ гуна эҳсос мекунад, инчунин 

аз аломатҳо, ҳолати эҳсосотӣ ва рафти сӯҳбатҳо, ки онҳо хондаанд. 

Ритм бо давраҳои якхелаи нафаскашӣ алоқаманд аст. Ин як навъи 

иборат аз зуҳури қитъаҳои нутқ ва таваққуф: тақвият ва заифии овоз. 

Оҳанги гуфтор – овози баландии гуногун ба боло ва поён ҳаракати 

овоз. Ташаккули ифоданокии хониш дар синфҳои ибтидоӣ маҳз бо 

методологияи нутқ оғоз меёбад. Барои муайян кардани оҳанг танҳо 

аз аломатҳои пунктуатсия кофӣ нест. Оҳанг наметавонад бо 

аломатҳои китобатӣ мувофиқат кунад. Он аз воридшавии амиқ ба 

матн ва аз пешниҳоди возеҳи хонанда дар бораи вазифаи хондан 

таваллуд мешавад. Оҳанги овоз ранги эҳсосоти нутқ аст, ки барои 

беҳтар нишон додани эҳсосот, фикрҳо ва муносибати ба муаллиф ва 

суханоне, ки шумо мегӯед ё мехонед, кӯмак мекунад. 

Тембр – ин овозест, ки ба шахс аз рӯзи таваллуд ва дар давоми ҳаёт 

дода мешавад, ҳамон як хислати беназир ва инфиродӣ, ки ҳамчун 

ангуштон ва ё изи даст мавҷуданд, аз ин рӯ ба итминон гуфта 

метавонем, ки ҳадди ақал ду нафар ба ҳамон ҷадвали овозӣ ҳастанд. 

Ҷадвали овозиро тағир додан мумкин нест. Шумо метавонед, оҳанги 

нутқро тағир диҳед. 

Воситаҳои ғайришифоҳии муошират (имову ишора) 

 ба баланд шудани саҳеҳ ва ифоданокии нутқ мусоидат мекунад. 
Онҳо воситаҳои иловагии таъсиррасонии. Воситаҳои ғайрифералии 

ифода ба таври органикӣ ва интонатсия алоқаманданд ва ба 

табиати онҳо аз вазъу мазмуни баён вобаста аст. Интихоби 

василаҳои шифоҳӣ ногаҳонӣ аз ҳолати психологие, ки дар робита 

бо дарк ва фаҳмидани матн ба вуҷуд меоянд, равона мешавад. 

Истифодаи имову ишора ва қиёфа бояд оқилона бошад, набояд 

истифода карда шавад, вагарна он боиси хашмгинӣ, 

расмиятпарастӣ мегардад ва хонандагонро аз баёни андеша 

бозмедорад. Ба омӯзгор тавсия дода мешавад, ки қоидаҳои 

истифодаи воситаҳои ғайришифоҳии ифоданокиро риоя кунад.1 

Ном ХОНИШИ НАМУНАВӢ

Натиҷаи 
омӯзиш

Хонандагон
• малакаи хониши дар амал (рамзкушоӣ, фаҳмо, фаҳмиш) намоиш

медиҳед.

Модул Хониши озодона

Синф 2–4

Марҳилаи хониш Дар вақти хондан

Захираҳои зарурӣ Матн аз китоби таълимӣ (ё нусхаи матн), ки аломатҳои китобатиро 
медонанд, ба хонандагон шиносанд.

Қалами ранга

Шакли 
ташкилии 
таълим 

Инфиродӣ 

Тарзи иҷро Бо овози баланд хондани устод дар дарс ин имконияти нишон додани

хонандагон ба намунааш нишон медиҳад, ки хондани дуруст, фаҳмо,

пурмазмун ва суръати зарурӣ чӣ маъно дорад.

Хониши ифоданокии намунавӣ маънои қобилияти «бо қалам амал 

кардан»-ро дар ҷараёни хондан дар назар дорад:

- матнро мақсаднок хонед, вазифаҳои хониш ва роҳҳои иҷрои 
онҳоро муайян кунед; 

- воқеиятро, ки дар асар инъикос ёфтааст, дар тасаввуроти худ 

«эҳё» кунед ва «бинишҳо»-и худро (ки ҳангоми хондан тасаввур 

мекунед,расмҳои хаёлӣ) ба шунавандагон интиқол диҳед;  

- ҳавасманд кардани хонандагон барои ҳисси эҳсосоти ба 
мундариҷаи матн; 

- баровардани зернамуд; 

- бо хонандагон ҳангоми хондан робитаи визуалӣ кунед. 

Тавсия дода мешавад, ки ҳар дафъа бо тантанаи муайян хониши

намунавӣ ташкил карда шавад.

Қадами1. Марҳилаи омодагӣ (тайёрӣ). Муаллим матн/китоб

интихоб мекунад ва барои хониши намунавӣ омода мешавад. Барои 

хониши намунавӣ ба овози баландба даст овардан мумкин аст, ба 

шарте ки оҳанги сухан, диксияи возеҳ, нафаскашии дуруст, фаҳмиши 

хусусиятҳои ният ва стилистикаи муаллиф ба назар гирифта шавад.

Мо дар ин кор фикр мекунем, ки онро беҳтар иҷро кунем, зеро 

хониши намунавӣ, пеш аз ҳама хониши пурмазмун аст. Омӯзгор

бояд ба чунин хониш омодагии хуб дошта бошад, онро дубора

хонад.

Қадами 2. Омӯзгор хонандагонро даъват мекунад, ки китобро 

пӯшанд ва ба хондани он бодиққат гӯш кунанд. Вақте ки китобҳо 

кушода мешаванд, хонандагон хоҳиш доранд, ки хонандаро бо 

матн тафтиш кунанд ва ин диққати онро ва фаҳмишиматнеро, ки 

онҳо мехонанд, пароканда мекунанд. Дар хониши намунавӣ беҳтар 

аст, ки устод истад ва шумо метавонед дар маркази синф нишастед

(на дар мизи омӯзгор дар кунҷи синф).

Омӯзгор бояд рост, ҷамъ ва ҳамзамон ором бошад. Ин ҳолат барои 

ҷалби диққати хонандагон кӯмак мекунад, ба тамошобинон имкон 

медиҳад, ки ҳама кӯдаконро дар чашм нигоҳ доранд.

Шумо набояд дар синф роҳ равед: пиёда кардани диққати кӯдакон 

ва онҳоро хаста мекунед. Инчунин нишон додани муносибати

эҳтиромона ва эҳтиромона ба китоб хеле муҳим аст: кушода нигоҳ 

доштан, нимпайкараи решаҳо, на қаламро дар байни саҳифаҳо 

гузаштан, балки истифодаи хатчӯбҳои зебо.

Қадами 3. Хониши намунавӣ. Муаллим бо истифода аз ҳамаи ҷузъҳои 

хониши намунавӣ тамоми матнро мехонад. Дар баъзе ҳолатҳо,

муҳокимаи мухтасари чизи хондашуда дар ҷараёни хондан қобили

қабул аст. 

Шарҳ. Унсурҳои хониши намунавӣ:

Техникаи хониш, оҳанги сухан истифодаи василаҳои ғайри шифоҳӣ

(имову ишора).

Усулҳои нутқ

Барои нишон додани хониши намунавӣ: омӯзгор бояд қобилияти хуби 

техникии нутқро дошта бошад, яъне нафаскашӣ, овоз, лексия риоя 

меъёрҳои орфоэтикӣ.

Нафаскашӣ бояд озод, амиқ, нмақбул ба таври худкор ба иродаи 

хонанда тобеъ бошад. Қобилияти истифодаи дурусти нафас ба

андозаи муайян қобилияти идора кардани овозро муайян мекунад,

овози қувват ва қатори миёна оптималӣ аст, зеро онро ба осонӣ паст 

ва баланд кардан мумкин аст, то ки онро ором ва баланд кунад. Яке 

ах хусусиятҳои муҳимтарини нутқи омӯзгор ин диксияи хуб аст.

Диктатсия – талаффузи возеҳи овозҳои нутқ, ки ба меъёри фонетики

забони додашуда мувофиқат мекунад. Таъкидоти нодуруст дар 

калима, дуршавии фонетикӣ аз меъёрҳои маъмули талаффуз 

вайронкунии дағалонаи дурусти нутқ мебошад, ки он ба ифода 

кардани он ғайриимкон аст.

Интонатсия

Калимаҳои муҳимтарин аз овози баланд дараҷаи ҳаҷм, 

васеъшавӣ ё сустии он фарқ мекунанд «Аксент, - менависад 

К.С.Станиславский, – ангушти ишораро нишон медиҳад, 

калимаи муҳимтаринро дар ибора ё бо одоб нишон медиҳад! 

Дар калимаи таъкидшуда руҳ пинҳон аст, моҳияти ботинӣ 

нуқтаҳои асосии зергурӯҳ!» 

Сабаби хатогиҳо дар ҷараёни фишори мантиқӣ ин набудани 

фаҳмиши маънои хондашуда ё надоштани биниши хуб оид 

ба мавзуи баррасишаванда мебошад. Ҳамин тавр, ташкили 

стрессҳои мантиқӣ таҳлили пешакии матнро талаб мекунад. 

Таваққуфҳо – дар садо истад, танаффус мешавад, ки бо ёрии 

он ҳукм, матн ба сегментҳои семантикӣ тақсим карда 

мешавад ва бо маънои муайян карда мешавад. 

Инчунин як ҷузъи ҳатмии хониши намунавӣ риояи суръат ва ритм 

мебошад, кибо ёрии он як мушаххас муайян карда мешавад. Суръати

хониш метавонад оҳиста, зуд бошад. Суръатро ба таври махсус суст 

кардан ё суръат бахшидан мумкин аст. Интихоби суръати хониш аз

он вобаста аст, ки хонанда эҳсосотро чӣ гуна эҳсос мекунад, инчунин 

аз аломатҳо, ҳолати эҳсосотӣ ва рафти сӯҳбатҳо, ки онҳо хондаанд.

Ритм бо давраҳои якхелаи нафаскашӣ алоқаманд аст. Ин як навъи 

иборат аз зуҳури қитъаҳои нутқ ва таваққуф: тақвият ва заифии овоз.

Оҳанги гуфтор – овози баландии гуногун ба боло ва поён ҳаракати

овоз. Ташаккули ифоданокии хониш дар синфҳои ибтидоӣ маҳз бо 

методологияи нутқ оғоз меёбад. Барои муайян кардани оҳанг танҳо 

аз аломатҳои пунктуатсия кофӣ нест. Оҳанг наметавонад бо 

аломатҳои китобатӣ мувофиқат кунад. Он аз воридшавии амиқ ба 

матн ва аз пешниҳоди возеҳи хонанда дар бораи вазифаи хондан 

таваллуд мешавад. Оҳанги овоз ранги эҳсосоти нутқ аст, ки барои

беҳтар нишон додани эҳсосот, фикрҳо ва муносибати ба муаллиф ва 

суханоне, ки шумо мегӯед ё мехонед, кӯмак мекунад.

Тембр – ин овозест, ки ба шахс аз рӯзи таваллуд ва дар давоми ҳаёт

дода мешавад, ҳамон як хислати беназир ва инфиродӣ, ки ҳамчун 

ангуштон ва ё изи даст мавҷуданд, аз ин рӯ ба итминон гуфта 

метавонем, ки ҳадди ақал ду нафар ба ҳамон ҷадвали овозӣ ҳастанд.

Ҷадвали овозиро тағир додан мумкин нест. Шумо метавонед, оҳанги 

нутқро тағир диҳед.

Воситаҳои ғайришифоҳии муошират (имову ишора)

 ба баланд шудани саҳеҳ ва ифоданокии нутқ мусоидат мекунад. 
Онҳо воситаҳои иловагии таъсиррасонии. Воситаҳои ғайрифералии 

ифода ба таври органикӣ ва интонатсия алоқаманданд ва ба 

табиати онҳо аз вазъу мазмуни баён вобаста аст. Интихоби 

василаҳои шифоҳӣ ногаҳонӣ аз ҳолати психологие, ки дар робита 

бо дарк ва фаҳмидани матн ба вуҷуд меоянд, равона мешавад. 

Истифодаи имову ишора ва қиёфа бояд оқилона бошад, набояд 

истифода карда шавад, вагарна он боиси хашмгинӣ, 

расмиятпарастӣ мегардад ва хонандагонро аз баёни андеша 

бозмедорад. Ба омӯзгор тавсия дода мешавад, ки қоидаҳои 

истифодаи воситаҳои ғайришифоҳии ифоданокиро риоя кунад.1
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Ном КАЛИМАҲОРО ДАВРА ЗАНЕД 

Натиҷаи 
омӯзиш 

Хонандагон 
• калимаҳои зуд-зуд истифодашавандаро зуд бихонед ;
• калимаҳои зуд-зуд истифодашавандаро нависед ва талаффуз

кунед.

Модул Хониши озодона 

Синф 2–4 

Марҳилаи хониш Дар вақти хондан 

Захираҳои зарурӣ Файли шаффоф ва нишонаи тозашаванда. 

Матн аз адабиёти маъруфи илмӣ ё иқтибос аз коре, ки ба 
кӯдакон хуб маълум аст, дар он калимаҳо зуд-зуд истифода 
мешаванд. 

Шакли 
ташкили 
таълим 

Инфиродӣ, дар ҷуфт кор кардан (кори ҷуфтӣ) 

Тарзи иҷро Қадами1. Санҷед, ки ҳар як хонанда дорои саҳифаи матнест, 
ки дар он файли шаффоф ҷойгир карда шудааст. Аз хонандагон 
хоҳиш кунед, ки аломатҳои шустушӯйротайёр кунанд (маркери 
тозакунанда). 

Вазифаро фаҳмонед:омӯзгор матнроба хонандагон бо овози 
баландмехонад ва дар айни замон пешниҳодкарда мешавад , 
ки аксар вақт истифода мешаванд, дар халқагӣ ишора карда 
шавад. 

Қадами2. Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки ҳамаи калимаҳои 
қайдшударо хонанд. Агар хонандагон ин калимаҳоро бо ҳарф, 
ҳиҷо хонанд, хондани ин калимаро якчанд маротиба такрор 
кунед, то даме, ки хонанда тамоми калимаро хонда тавонад. 

Қадами 3. Аз хонандагон хоҳиш кунед, ки доираҳои дар файли 
шаффоф қайдшударо тоза кунанд ва ба саҳифаи дигар гузаранд. 

Хонандаҳое, ки дар ин вазифа мушкили мекашанд ба онҳо 
матни хурдеро додан лозим аст. Дар он матн калимаҳое, ки 
бештар истифода мешаванд, додан лозим аст. 

Хонандагоне, ки ин супоришро бе душворӣ иҷро мекунанд, 
ба онҳо матнҳое, ки худашон ихтиёрӣ мехонанд аз он ҳам 
вазифа додан лозим аст.  



42 Вақти хондан. Хониши бурро ва равон

Намуна 



43Вақти хондан. Хониши бурро ва равон. 

Ном «ТЕЛЕФОНИ ХОНАНДА» 

Натиҷаи 
омӯзиш 

Хонандагон 
• хониши дуруст ва фаҳмо нишон медиҳад;
• ба суръати мувофиқи хониш риоя кунед.

Модул Хониши озодона 

Синф 1–4 

Марҳилаи хониш Дар вақти хондан 

Захираҳои зарурӣ Матн ба сатҳи инкишофи малакаҳои хониши хонандагон 
мувофиқ аст, ки кӯдаконашон метавонанд, мустақилона 
худашон тавонанд. 

«Телефони хонанда» (ниг.ба расм). 

Эзоҳ: «Телефони хонанда», ки дар акс нишон дода шудааст, аз 
ду қубурҳои пластики манқул дар сантехник истифода 
мешавад. 

Шакли 
ташкилии 
таълим 

Инфиродӣ, кори ҷуфтӣ 

Тарзи иҷро Қадами 1. Омӯзгор хонандаро бо истифодаи «телефонии 
хонанда» якчанд маротиба (2-3 маротиба) хондани матни 
интихобшударо ташвиқ мекунад, то хонанда суръати кофии 
хонишро ба даст орад. 

Қадами 2. Хониши инфиродӣ. 

Қадами 3. Вақте ки хонанда боварӣ дорад, ки вай ин матнро бо 
таври қофӣ хондааст, даъват карда мешавад, ки ба яке аз 
ҳамсинфони худ ва баъд ба тамоми синф хониши намунавӣ 
нишон диҳад. Хониши намунавӣ бе «телефон» гузаронида 
мешавад. 

Намуна 
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Ном ҲУДУДҲОИ КАЛИМА 

Натиҷаи 
омӯзиш 

Хонандагон 
• ҳудуди матн ва ибораҳоро дар матн муайян кунед;
• матнро тез ва дуруст хонед;
• илова кардани калимаҳо аз ҳарфҳо ва ҳиҷоҳо;
• аз калимаҳои алоҳида ҷумла созед.

Модул Хониши озодона 

Синф 1 

Марҳилаи хониш Дар вақти хондан 

Захираҳои зарурӣ Шеърҳо ё асарҳои насрӣ, ки ба сатҳи инкишофи малакаҳои 
хониши хонандагон мувофиқанд. 
Нусхаи матне, ки дар он калимаҳо якҷоя нависта шудааст, 
дар экран намоён мешавад. 

Шакли 
ташкилии 
таълим 

Инфиродӣ, фронталӣ 

Қадам ба Варианти 1 

Қадами 1. 
дар экран тарҳрезӣ 
мекунад, яъне матнро дуруст хонад. 

Мисоли 1 

Барфибобошабона 

Баромадазхона, 

Пӯстинашробиафшонд, 

Дуоинекашрохонд. 

Барфилаклакиборид, 

Ҳамаҷошудасапсафед. 

Иҷрои машқи 1 

Барфи бобо шабона 

Баромад аз хона, 

Пӯстинашро биафшонд, 

Дуои некашро хонд. Барфи 

лак-лакӣ борид, Ҳама ҷо 

шуд сап-сафед. 

қадам 

Мисоли 2 

Аноридонадона, 

Дилафрӯзудӯлона. 

Харбузаҳоиширин, 

Себакисурхихона. 

Иҷрои машқи 2 

Анори дона-дона, 

Дилафрӯзу дӯлона. 

Харбузаҳои ширин, 

Себаки сурхи хона 

Ин намуди машқро метавонед бо тамоми синф, дар гурӯҳҳои 

хурд, алоҳида амалӣ кардан мумкин.

Варианти 2

Қадами 2. Чистонро хонед, ҳудудҳои калимаро муқаррар куне 

два ҷавобашро ёбед1. 

Намуна 1

Беманҳаётнабошад, 

Дарҳамарӯмолам. 

Беманвуҷуднадорад, 

Наҳайвонунаолам.

Ҷавоб: об

Мисоли 2

Якпорчазаминдоштем, 

Тухмисияҳкоштем. 

Бачашмихудбубинед, 

Боақлихудшинохтед.

Ҷавоб: китоб 

Мисоли 3

Сатилсатилобравад, 
Азболоиодамон, 
Овозиғалоғула, 

Ҷарангҷарангфаровон?

Ҷавоб: Ҳаммом

Мисоли 4

Мепарадупарашне, 

Мешинадуизашне.

Ҷавоб: барф 
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1Муаммоҳо бо ҷавобҳо барои мактаббачагони синфҳои 1-2. Сайт Кабинети таълимию методӣ. Дастрас аст: 
http:// ped-kopilka.ru/vneklasnaja-rabota/zagadki-schitalki-i-skorogovorki/zagadki-s-otvetami-dlja-shkolnikov-1-2- 
klasa.html. Дата обращения: 15.02.2017

Ном ҲУДУДҲОИ КАЛИМА

Натиҷаи 
омӯзиш

Хонандагон
• ҳудуди матн ва ибораҳоро дар матн муайян кунед;
• матнро тез ва дуруст хонед;
• илова кардани калимаҳо аз ҳарфҳо ва ҳиҷоҳо;
• аз калимаҳои алоҳида ҷумла созед.

Модул Хониши озодона

Синф 1

Марҳилаи хониш Дар вақти хондан

Захираҳои зарурӣ Шеърҳо ё асарҳои насрӣ, ки ба сатҳи инкишофи малакаҳои 
хониши хонандагон мувофиқанд. 
Нусхаи матне, ки дар он калимаҳо якҷоя нависта шудааст, 
дар экран намоён мешавад. 

Шакли 
ташкилии 
таълим 

Инфиродӣ, фронталӣ 

Қадам ба Варианти 1 

Қадами 1. 
дар экран тарҳрезӣ
мекунад, яъне матнро дуруст хонад.

Мисоли 1 

Барфибобошабона 

Баромадазхона, 

Пӯстинашробиафшонд, 

Дуоинекашрохонд. 

Барфилаклакиборид, 

Ҳамаҷошудасапсафед. 

Иҷрои машқи 1 

Барфи бобо шабона 

Баромад аз хона, 

Пӯстинашро биафшонд, 

Дуои некашро хонд. Барфи 

лак-лакӣ борид, Ҳама ҷо 

шуд сап-сафед.

қадам

Мисоли 2 

Аноридонадона, 

Дилафрӯзудӯлона. 

Харбузаҳоиширин, 

Себакисурхихона.

Иҷрои машқи 2 

Анори дона-дона, 

Дилафрӯзу дӯлона. 

Харбузаҳои ширин, 

Себаки сурхи хона 

Ин намуди машқро метавонед бо тамоми синф, дар гурӯҳҳои 

хурд, алоҳида амалӣ кардан мумкин.

Варианти 2

Қадами 2. Чистонро хонед, ҳудудҳои калимаро муқаррар куне 

два ҷавобашро ёбед1. 

Намуна 1

Беманҳаётнабошад, 

Дарҳамарӯмолам. 

Беманвуҷуднадорад, 

Наҳайвонунаолам.

Ҷавоб: об

Мисоли 2

Якпорчазаминдоштем, 

Тухмисияҳкоштем. 

Бачашмихудбубинед, 

Боақлихудшинохтед.

Ҷавоб: китоб 

Мисоли 3

Сатилсатилобравад, 
Азболоиодамон, 
Овозиғалоғула, 

Ҷарангҷарангфаровон?

Ҷавоб: Ҳаммом

Мисоли 4

Мепарадупарашне, 

Мешинадуизашне.

Ҷавоб: барф 

Ном ҲУДУДҲОИ КАЛИМА

Натиҷаи 
омӯзиш

Хонандагон
• ҳудуди матн ва ибораҳоро дар матн муайян кунед;
• матнро тез ва дуруст хонед;
• илова кардани калимаҳо аз ҳарфҳо ва ҳиҷоҳо;
• аз калимаҳои алоҳида ҷумла созед.

Модул Хониши озодона

Синф 1

Марҳилаи хониш Дар вақти хондан

Захираҳои зарурӣ Шеърҳо ё асарҳои насрӣ, ки ба сатҳи инкишофи малакаҳои 
хониши хонандагон мувофиқанд. 
Нусхаи матне, ки дар он калимаҳо якҷоя нависта шудааст, 
дар экран намоён мешавад. 

Шакли 
ташкилии 
таълим

Инфиродӣ, фронталӣ

Қадам ба Варианти 1

Қадами 1. 
дар экран тарҳрезӣ
мекунад, яъне матнро дуруст хонад.

Мисоли 1 

Барфибобошабона 

Баромадазхона, 

Пӯстинашробиафшонд, 

Дуоинекашрохонд. 

Барфилаклакиборид, 

Ҳамаҷошудасапсафед. 

Иҷрои машқи 1 

Барфи бобо шабона 

Баромад аз хона, 

Пӯстинашро биафшонд, 

Дуои некашро хонд. Барфи 

лак-лакӣ борид, Ҳама ҷо 

шуд сап-сафед.

қадам

Мисоли 2 

Аноридонадона, 

Дилафрӯзудӯлона. 

Харбузаҳоиширин, 

Себакисурхихона.

Иҷрои машқи 2 

Анори дона-дона, 

Дилафрӯзу дӯлона. 

Харбузаҳои ширин, 

Себаки сурхи хона 

Ин намуди машқро метавонед бо тамоми синф, дар гурӯҳҳои 

хурд, алоҳида амалӣ кардан мумкин. 

Варианти 2 

Қадами 2. Чистонро хонед, ҳудудҳои калимаро муқаррар куне 

два ҷавобашро ёбед1. 

Намуна 1 

Беманҳаётнабошад, 

Дарҳамарӯмолам. 

Беманвуҷуднадорад, 

Наҳайвонунаолам. 

Ҷавоб: об  

Мисоли 2 

Якпорчазаминдоштем, 

Тухмисияҳкоштем. 

Бачашмихудбубинед, 

Боақлихудшинохтед. 

Ҷавоб: китоб 

Мисоли 3 

Сатилсатилобравад, 
Азболоиодамон, 
Овозиғалоғула, 

Ҷарангҷарангфаровон? 

Ҷавоб: Ҳаммом 

Мисоли 4

Мепарадупарашне, 

Мешинадуизашне.

Ҷавоб: барф 
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1Қ .: Горай Ю. В. Проверяем технику чтения: 3 класс. – М.: Феникс, 2016.

Ном ХОНДАН БО «МОНЕАҲО» 

Натиҷаи 
омӯзиш 

Хонандагон 
• калимаҳоро дар вақти хондан эътироф кунед;
• ҳангоми хондан «бо монеаҳо» автоматизмро нишон диҳед.

Модул Хониши озодона 

Синф 1 

Марҳилаи хониш Дар вақти хондан

Захираҳои 
зарурӣ 

Шакли 
ташкилии 
таълим 

Қадам ба 
қадам 

Матнҳо бо «монеаҳо»-и гуногун дар шакли хаткашак, ситорача, 
панҷара, фрагментҳои пинҳоншудаи номаҳо, калимаҳо, 
ҷумлаҳо. 

Инфиродӣ 

Варианти 1 

Мувофиқи нақшаҳои ҳарфҳо, калимаҳоро 

барқарор кунед ва шеърро хонед1. 

Мисоли 1 

Вазифа Иҷро

Зимистон. М.Миршакар 

Омад моҳи декабр 

Бо зимистон якбора,  

Бар тан либоси барфин, 

Тугмаҳояш яхпора. 

     Зимистон. М.Миршакар 

Омад моҳи декабр 

Бо зимистон якбора, 

Бар тан либоси барфин, 

Тугмаҳояш яхпора. 

Тирамоҳ. Л.Кенҷаев 

Тирамоҳи зарринрӯ, 

Тирамоҳи зарринмӯ,  

, Гӯям ту ба кӣ монанд?

Ба арӯсаки хушрӯ. 

Тирамоҳ. Л.Кенҷаев 

Тирамоҳи зарринрӯ, 

Тирамоҳи зарринмӯ,

Гӯям ту ба кӣ монанд?

Ба арӯсаки хушрӯ.

Варианти 2

Шеърро бо «монеаҳо» хонед1. 

С.Маъмур 

Гулдара дара дорад,
Дара шаршара дорад.
Шаршара наво дорад,
Ҳусни дилрабо дорад
Гулдара гулҳо дорад,
Дара булбулҳо дорад.
Булбулаш наво дорад
Савти дилкушо дорад

Вариант 3

Шеърро бо «монеаҳо» хонед.

Б.Раҳимзода

Эй насли ху шбахти замо,

Фарзандҳои меҳрубон

Бодо муб орак бар шумо,

Соли нави та ҳсилатон.

Варианти 4

Шеърро бо монеаҳо дар шакли халқаҳо хонед.

Н. Қосим

Поят шавад бақувват,

Аз бахти бад гурезӣ,

Хушбахт бошӣ, эй кош,

Бо бахти бад ситезӣ.
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Варианти 5

Шеърро бихонед, ҳарфҳоро барқарор кунед. 

Себак

Себаки сурхи сероб

Ширин асту хӯрданбоб

Себак хеле хушбӯй аст,

Хушмаззаву хушбӯй аст

Рангу рӯяш гулмонанд

Шириниаш мисли қанд

Варианти 6

Шеърро хонед, хатҳои пӯшидаро барқарор кунед.

Гунҷишк. У.Раҷаб

Гунҷишкаки зебояк,
Зебояки донояк.

Ҳар гоҳ равад ба обу нон,

Бо селаи гунҷишкон.

Бӯсида фарзандони худ,

Албатта таъин менамуд:

-Се хоҳари барнои ман,

Се додари донои ман

Дарвозаро маҳкам кунед,

Ғавғои худро кам кунед.

То ки наёбад ҳеҷ гоҳ,

Мори сиёҳ бар лона роҳ.
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1Қ .: Горай Ю. В. Проверяем технику чтения: 3 класс. – М.: Феникс, 2016.

Ном ХОНДАН БО «МОНЕАҲО»

Натиҷаи
омӯзиш

Хонандагон
• калимаҳоро дар вақти хондан эътироф кунед;
• ҳангоми хондан «бо монеаҳо» автоматизмро нишон диҳед.

Модул Хониши озодона 

Синф 1

Марҳилаи хониш Дар вақти хондан

Захираҳои
зарурӣ

Шакли 
ташкилии 
таълим 

Қадам ба
қадам

Матнҳо бо «монеаҳо»-и гуногун дар шакли хаткашак, ситорача,
панҷара, фрагментҳои пинҳоншудаи номаҳо, калимаҳо,
ҷумлаҳо. 

Инфиродӣ 

Варианти 1

Мувофиқи нақшаҳои ҳарфҳо, калимаҳоро 

барқарор кунед ва шеърро хонед1. 

Мисоли 1

Вазифа Иҷро

Зимистон. М.Миршакар

Омад моҳи декабр

Бо зимистон якбора, 

Бар тан либоси барфин,

Тугмаҳояш яхпора.

Зимистон. М.Миршакар

Омад моҳи декабр

Бо зимистон якбора,

Бар тан либоси барфин,

Тугмаҳояш яхпора.

Тирамоҳ. Л.Кенҷаев

Тирамоҳи зарринрӯ, 

Тирамоҳи зарринмӯ,
,Гӯям ту ба кӣ монанд?

Ба арӯсаки хушрӯ.

Тирамоҳ. Л.Кенҷаев

Тирамоҳи зарринрӯ, 

Тирамоҳи зарринмӯ,

Гӯям ту ба кӣ монанд?

Ба арӯсаки хушрӯ.

Варианти 2

Шеърро бо «монеаҳо» хонед1. 

С.Маъмур 

Гулдара дара дорад,
Дара шаршара дорад.
Шаршара наво дорад,
Ҳусни дилрабо дорад
Гулдара гулҳо дорад,
Дара булбулҳо дорад.
Булбулаш наво дорад
Савти дилкушо дорад

Вариант 3

Шеърро бо «монеаҳо» хонед.

Б.Раҳимзода

Эй насли ху шбахти замо,

Фарзандҳои меҳрубон

Бодо муб орак бар шумо,

Соли нави та ҳсилатон.

Варианти 4

Шеърро бо монеаҳо дар шакли халқаҳо хонед.

Н. Қосим

Поят шавад бақувват,

Аз бахти бад гурезӣ,

Хушбахт бошӣ, эй кош,

Бо бахти бад ситезӣ.
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Варианти 5

Шеърро бихонед, ҳарфҳоро барқарор кунед. 

Себак

Себаки сурхи сероб

Ширин асту хӯрданбоб

Себак хеле хушбӯй аст,

Хушмаззаву хушбӯй аст

Рангу рӯяш гулмонанд

Шириниаш мисли қанд

Варианти 6

Шеърро хонед, хатҳои пӯшидаро барқарор кунед.

Гунҷишк. У.Раҷаб

Гунҷишкаки зебояк,
Зебояки донояк.

Ҳар гоҳ равад ба обу нон,

Бо селаи гунҷишкон.

Бӯсида фарзандони худ,

Албатта таъин менамуд:

-Се хоҳари барнои ман,

Се додари донои ман

Дарвозаро маҳкам кунед,

Ғавғои худро кам кунед.

То ки наёбад ҳеҷ гоҳ,

Мори сиёҳ бар лона роҳ.

Ном ХОНДАН БО «МОНЕАҲО»

Натиҷаи
омӯзиш

Хонандагон
• калимаҳоро дар вақти хондан эътироф кунед;
• ҳангоми хондан «бо монеаҳо» автоматизмро нишон диҳед.

Модул Хониши озодона 

Синф 1

Марҳилаи хониш Дар вақти хондан

Захираҳои
зарурӣ

Шакли 
ташкилии 
таълим

Қадам ба
қадам

Матнҳо бо «монеаҳо»-и гуногун дар шакли хаткашак, ситорача,
панҷара, фрагментҳои пинҳоншудаи номаҳо, калимаҳо,
ҷумлаҳо.

Инфиродӣ

Варианти 1

Мувофиқи нақшаҳои ҳарфҳо, калимаҳоро 

барқарор кунед ва шеърро хонед1. 

Мисоли 1

Вазифа Иҷро

Зимистон. М.Миршакар

Омад моҳи декабр

Бо зимистон якбора, 

Бар тан либоси барфин,

Тугмаҳояш яхпора.

Зимистон. М.Миршакар

Омад моҳи декабр

Бо зимистон якбора,

Бар тан либоси барфин,

Тугмаҳояш яхпора.

Тирамоҳ. Л.Кенҷаев

Тирамоҳи зарринрӯ, 

Тирамоҳи зарринмӯ,
,Гӯям ту ба кӣ монанд?

Ба арӯсаки хушрӯ.

Тирамоҳ. Л.Кенҷаев

Тирамоҳи зарринрӯ, 

Тирамоҳи зарринмӯ,

Гӯям ту ба кӣ монанд?

Ба арӯсаки хушрӯ.

Варианти 2 

Шеърро бо «монеаҳо» хонед1. 

С.Маъмур 

Гулдара дара дорад, 
Дара шаршара дорад. 
Шаршара наво дорад, 
Ҳусни дилрабо дорад 
Гулдара гулҳо дорад, 
Дара булбулҳо дорад.  
Булбулаш наво дорад 
Савти дилкушо дорад 
 

Вариант 3 

Шеърро бо «монеаҳо» хонед. 

Б.Раҳимзода

Эй насли ху      шбахти замо, 

 Фарзандҳои        меҳрубон 

Бодо муб            орак бар шумо, 

Соли нави та     ҳсилатон. 

Варианти 4 

Шеърро бо монеаҳо дар шакли халқаҳо хонед.

Н. Қосим  

Поят шавад бақувват, 

Аз бахти бад гурезӣ, 

Хушбахт бошӣ, эй кош, 

Бо бахти бад ситезӣ. 
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Варианти 5

Шеърро бихонед, ҳарфҳоро барқарор кунед. 

Себак

Себаки сурхи сероб

Ширин асту хӯрданбоб

Себак хеле хушбӯй аст,

Хушмаззаву хушбӯй аст

Рангу рӯяш гулмонанд

Шириниаш мисли қанд

Варианти 6

Шеърро хонед, хатҳои пӯшидаро барқарор кунед.

Гунҷишк. У.Раҷаб

Гунҷишкаки зебояк,
Зебояки донояк.

Ҳар гоҳ равад ба обу нон,

Бо селаи гунҷишкон.

Бӯсида фарзандони худ,

Албатта таъин менамуд:

-Се хоҳари барнои ман,

Се додари донои ман

Дарвозаро маҳкам кунед,

Ғавғои худро кам кунед.

То ки наёбад ҳеҷ гоҳ,

Мори сиёҳ бар лона роҳ.
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Ном ХОНДАН БО «МОНЕАҲО»

Натиҷаи
омӯзиш

Хонандагон
• калимаҳоро дар вақти хондан эътироф кунед;
• ҳангоми хондан «бо монеаҳо» автоматизмро нишон диҳед.

Модул Хониши озодона 

Синф 1

Марҳилаи хониш Дар вақти хондан

Захираҳои
зарурӣ

Шакли 
ташкилии 
таълим 

Қадам ба
қадам

Матнҳо бо «монеаҳо»-и гуногун дар шакли хаткашак, ситорача,
панҷара, фрагментҳои пинҳоншудаи номаҳо, калимаҳо,
ҷумлаҳо. 

Инфиродӣ 

Варианти 1

Мувофиқи нақшаҳои ҳарфҳо, калимаҳоро 

барқарор кунед ва шеърро хонед1. 

Мисоли 1

Вазифа Иҷро

Зимистон. М.Миршакар

Омад моҳи декабр

Бо зимистон якбора, 

Бар тан либоси барфин,

Тугмаҳояш яхпора.

Зимистон. М.Миршакар

Омад моҳи декабр

Бо зимистон якбора,

Бар тан либоси барфин,

Тугмаҳояш яхпора.

Тирамоҳ. Л.Кенҷаев

Тирамоҳи зарринрӯ, 

Тирамоҳи зарринмӯ,
,Гӯям ту ба кӣ монанд?

Ба арӯсаки хушрӯ.

Тирамоҳ. Л.Кенҷаев

Тирамоҳи зарринрӯ, 

Тирамоҳи зарринмӯ,

Гӯям ту ба кӣ монанд?

Ба арӯсаки хушрӯ.

Варианти 2

Шеърро бо «монеаҳо» хонед1. 

С.Маъмур 

Гулдара дара дорад,
Дара шаршара дорад.
Шаршара наво дорад,
Ҳусни дилрабо дорад
Гулдара гулҳо дорад,
Дара булбулҳо дорад.
Булбулаш наво дорад
Савти дилкушо дорад

Вариант 3

Шеърро бо «монеаҳо» хонед.

Б.Раҳимзода

Эй насли ху шбахти замо,

Фарзандҳои меҳрубон

Бодо муб орак бар шумо,

Соли нави та ҳсилатон.

Варианти 4

Шеърро бо монеаҳо дар шакли халқаҳо хонед.

Н. Қосим

Поят шавад бақувват,

Аз бахти бад гурезӣ,

Хушбахт бошӣ, эй кош,

Бо бахти бад ситезӣ.
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Варианти 5

Шеърро бихонед, ҳарфҳоро барқарор кунед. 

Себак

Себаки сурхи сероб

Ширин асту хӯрданбоб

Себак хеле хушбӯй аст,

Хушмаззаву хушбӯй аст

Рангу рӯяш гулмонанд

Шириниаш мисли қанд

Варианти 6

Шеърро хонед, хатҳои пӯшидаро барқарор кунед.

Гунҷишк. У.Раҷаб

Гунҷишкаки зебояк,
Зебояки донояк.

Ҳар гоҳ равад ба обу нон,

Бо селаи гунҷишкон.

Бӯсида фарзандони худ,

Албатта таъин менамуд:

-Се хоҳари барнои ман,

Се додари донои ман

Дарвозаро маҳкам кунед,

Ғавғои худро кам кунед.

То ки наёбад ҳеҷ гоҳ,

Мори сиёҳ бар лона роҳ.

Ном ХОНДАН БО «МОНЕАҲО»

Натиҷаи
омӯзиш

Хонандагон
• калимаҳоро дар вақти хондан эътироф кунед;
• ҳангоми хондан «бо монеаҳо» автоматизмро нишон диҳед.

Модул Хониши озодона 

Синф 1

Марҳилаи хониш Дар вақти хондан

Захираҳои
зарурӣ

Шакли 
ташкилии 
таълим

Қадам ба
қадам

Матнҳо бо «монеаҳо»-и гуногун дар шакли хаткашак, ситорача,
панҷара, фрагментҳои пинҳоншудаи номаҳо, калимаҳо,
ҷумлаҳо.

Инфиродӣ

Варианти 1

Мувофиқи нақшаҳои ҳарфҳо, калимаҳоро 

барқарор кунед ва шеърро хонед1. 

Мисоли 1

Вазифа Иҷро

Зимистон. М.Миршакар

Омад моҳи декабр

Бо зимистон якбора, 

Бар тан либоси барфин,

Тугмаҳояш яхпора.

Зимистон. М.Миршакар

Омад моҳи декабр

Бо зимистон якбора,

Бар тан либоси барфин,

Тугмаҳояш яхпора.

Тирамоҳ. Л.Кенҷаев

Тирамоҳи зарринрӯ, 

Тирамоҳи зарринмӯ,
,Гӯям ту ба кӣ монанд?

Ба арӯсаки хушрӯ.

Тирамоҳ. Л.Кенҷаев

Тирамоҳи зарринрӯ, 

Тирамоҳи зарринмӯ,

Гӯям ту ба кӣ монанд?

Ба арӯсаки хушрӯ.

Варианти 2

Шеърро бо «монеаҳо» хонед1. 

С.Маъмур 

Гулдара дара дорад,
Дара шаршара дорад.
Шаршара наво дорад,
Ҳусни дилрабо дорад
Гулдара гулҳо дорад,
Дара булбулҳо дорад.
Булбулаш наво дорад
Савти дилкушо дорад

Вариант 3

Шеърро бо «монеаҳо» хонед.

Б.Раҳимзода

Эй насли ху шбахти замо,

Фарзандҳои меҳрубон

Бодо муб орак бар шумо,

Соли нави та ҳсилатон.

Варианти 4

Шеърро бо монеаҳо дар шакли халқаҳо хонед.

Н. Қосим

Поят шавад бақувват,

Аз бахти бад гурезӣ,

Хушбахт бошӣ, эй кош,

Бо бахти бад ситезӣ.
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Варианти 5 

Шеърро бихонед, ҳарфҳоро барқарор кунед. 

Себак 

Себаки сурхи сероб 

Ширин асту хӯрданбоб 

Себак хеле хушбӯй аст,  

Хушмаззаву хушбӯй аст 

Рангу рӯяш гулмонанд 

Шириниаш мисли қанд 

Варианти 6 

Шеърро хонед, хатҳои пӯшидаро барқарор кунед.

Гунҷишк. У.Раҷаб 

Гунҷишкаки зебояк, 
Зебояки донояк. 

Ҳар гоҳ равад ба обу нон, 

Бо селаи гунҷишкон. 

Бӯсида фарзандони худ, 

Албатта таъин менамуд: 

-Се хоҳари барнои ман, 

Се додари донои ман 

Дарвозаро маҳкам кунед, 

Ғавғои худро кам кунед. 

То ки наёбад ҳеҷ гоҳ,  

Мори сиёҳ бар лона роҳ. 
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Ном ҶАДВАЛИ ҲИҶОҲО 

Натиҷаи 
омӯзиш 

Хонандагон 
• Ҳиҷоеро дуруст мехонанд;
• Ҳиҷоро бо калимаҳо муттаҳид мекунанд.

Модул Хониши озодона 

Синф 1–2 

Марҳилаи хониш Дар вақти хониш 

Захираҳои зарурӣ Силсилаи ҳиҷоҳо ва калима 

Шакли 
ташкилии 
таълим 

Кор бо ҷуфтҳо 

Тарзи иҷро  Қабулгоҳ 

Қадами 1. Ба хонандагон ҷадвалҳои синфиро тақсим 
кунед ва аз онҳо хоҳиш кунед,ки дар болои ҷадвал варақи 
сафед ё як ченакро гузоранд ва ба онҳо бо мулоимӣ, 
ҳаракатҳои сабтҳоро дар филм нишон диҳед. Суръати 
ҳаракат аз имкониятҳои кӯдак вобаста аст,  ба шумо лозим 
нест, ки оҳиста ва тез ронед. 

Қадами 2. Агар хонанда хато кунад, ҳеҷ зарурате ба ин 
тамаркуз карда намешавад,аммо пас аз хондани ҷадвал, ба 
он ҷо баргардед ва хоҳиш кунед, ки онро дубора хонад. Агар 
хатоҳо аз ҳад зиёд бошад, варақ бояд оҳиста ҳаракат кунад 
ва баръакс. 

Қадами 3. Аз хонандагон хоҳиш кунед,ки ҳиҷои уфуқиро 
хонанд. Ба шумо лозим аст, ки зуд, возеҳ ва дар як нафас ба 
мисли тезгӯяк хондан лозим аст. 

Корро ҷуфт ташкил кардан мумкин аст, як хонанда мехонад, 
дуюм варақро мекушояд ва хонишро назорат мекунад. 

Намуна 

Намуна 4  

Ҷадвали ҳиҷоҳо А  

НА НО НУ НИ НЕ 

ТА ТО ТУ ТИ ТЕ 

КА КО КУ КИ КЕ 

СА СО СУ СИ СЕ 

ЛА ЛО ЛУ ЛИ ЛЕ 

РА РО РУ РИ РЕ 

ВА ВО ВУ ВИ ВЕ 

ПА ПО ПУ ПИ ПЕ 

МА МО МУ МИ МЕ 

ЗА ЗО ЗУ ЗИ ЗЕ 
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Намунаи А. Таблисаи Шулте 

Намунаи Б. Таблисаи Шулте 

Қадами 2. Мушкилии ҷадвали Шулте барои беҳтар кардани 
биниши перифералӣ,зиёд кардани миқдори матни намоён ва 
аз ин рӯ, суръат бахшидан ба хондан. 

Намунаи В. Таблисаи Шулте 

2 16 19 10 6 

7 21 3 15 24 

11 23 1 18 22 

14 17 8 20 13 

5 9 4 25 12 

6 13 2 15 22 

1 4 19 21 17 

8 11 3 18 16 

12 9 5 7 23 

25 14 20 24 10 

15 6 16 9 14 

1 8 20 24 2 

18 22 10 21 12 

17 11 23 5 25 

7 4 13 19 3 

20 2 16 9 18 

12 24 17 14 1 

19 21 10 15 5 

22 4 8 3 23 

25 13 7 6 11 

9 49 64 13 48 21 16 28 

24 52 38 25 56 34 57 63 

32 10 60 4 7 44 3 11 

37 43 18 31 53 61 39 30 

27 23 1 45 47 22 42 35 

19 40 51 15 59 26 58 50 

14 46 54 33 41 2 55 17 

5 8 12 36 20 62 29 6 
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Ном  ПИРАМИДАИ СУХАН 

Натиҷаи 
омӯзиш 

Хонандагон 
• майдони назари худро васеъ кунед (ба миқдори

зиёди компонентҳои матн нигаред);
• бардоштани суръати хониш.

Модул Хониши озодона 

Синф 2–4 

Марҳилаи хониш Дар вақти хондан 

Захираҳои зарурӣ Кортҳо ва калимаҳо дар шакли пирамида 

Шакли 
ташкилии 
таълим 

Кор бо гурӯҳҳо ва бо ҷуфтҳо 

Тарзи иҷро Соҳаи назар як қисми матнест,ки кӯдак ҳангоми дидани он 
қабул мекунад. Майдони хурди нуқсонҳо – норасоии 
бисёре аз хонандагон мебошад. Азбаски кӯдакон майдони 
хурди биниш доранд, чашмони онҳо ба ҳарфҳо ё калимаҳо 
рост меистанд. 

Қадами 1. Омӯзгор ба ҳар як хонанда дар алоҳидаги карточкаи 
«пирамидаи шифоҳӣ» тақсим мекунад ва хоҳиш мекунад, ки 
нигоҳро беҷо накарда ба марказ нигариста чунин корҳои 
зеринро иҷро кунад. 

Бо чашмони худ ҳаракат карда, кӯшиш кунед, ки дар як вақт ду 
ҳиҷои як калимаро бинед. 

Қадами 2. Аз сатри аввал оғоз кунед,ҳар як дафъа як хати 
поёнро зер кунед. 
Агар хонандагон ин супоришро бо душворӣ иҷро кунад ба 
онҳо мумкин аст, ки калимаро ба ҳиҷо тақсим карда хонад1. 

 

Пирамидаи 1 
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Намуна

1Қ.: Хорошо читаем, отлично учимся. Сайт www schsad115.ru. Доступно: http://schsad115.ru/prioritet-naprav/
gumannaya-pedagogika/52-anglijskij-yazyk/5-gruppa/190-razmyshlenija-o-detskom-zdorove-i-o- nekotoryh-ego-
sostavljajuschih
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А 
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МО * ШИН 

ДО 
ХОБ 

ДАР 
РОҲ 

ЧӮ
МОР 
САБ 

* МАН
* ГОҲ
* ГОҲ
* РАВ
* ПОН
* ПЕЧ
* ЗӢ 

Пирамидаи 3 

Пирамидаи 2
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Пирамидаи 6  

Ях 
Моҳ

 

 
Лона

 Мошин

Маҳина

Шаббона 

Бархезад 

Намеравад 

Се
 Чор 

Хона 
Курта 

Хуррам 

Хурсанд 

Мӯйқалам 

Меҳнаткаш

Пирамидаи 7  

Ман рафтам.

Ман рафта истодаам.

Ман аз хона рафта истодаам.

Ман аз хона ба берун рафта истодаам.

Ман аз хона ба берун барои бозӣ рафта истодаам.

Ман аз хона баромада ба берун барои бозӣ рафта истодаам.

Ман аз хона баромада ба берун барои бозӣ бо дӯстонам рафта истодаам.

Ман аз хона баромада ба берун барои бозӣ бо дӯстони қаринам рафта истодаам.

Ман аз хона баромада ба берун барои бозӣ бегоҳӣ бо дӯстони қаринам  рафта истодаам.

 

 

 

 

 

 

Ду

Нон

Шона

Даста

Мактаб

Адабиёт

Сарафроз

Захматкаш
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Ном «ХОНИШИ ВЕРТИКАЛӢ-СЛАЛОМӢ» 

Натиҷаи 
омӯзиш 

Хонандагон 
соҳаи хонишро ҳангоми хондан васеъ кунед; 
ҳангоми хондан суръат ва автоматизмро нишон диҳед. 

Модул Хониши бурро ва равон 

Синф 1–2 

Марҳилаи хониш Вақти хондан 

Захираҳои Расм ва траекторияи зигзагии слаломист. 
Матн, ки ба сатҳи инкишофи малакаҳои хониши хонандагон 
мувофиқ аст. 

зарурӣ 

Шакли 
ташкилии 
таълим 

Инфиродӣ,гурӯҳӣ,ҷуфт 

 Тарзи иҷро Варианти 1 

Қадами 1. Омӯзгор аз хонандагон мепурсад, киоё онҳо 

медонанд, ки варзиш ба мисли слаломист. 

Омӯзгор ба хонандагон мефаҳмонад, ки слалом як мусобиқаест, 
ки дар кӯҳи лижаронӣ аз кӯҳ дар вазифаи додашуда ба поён 
фаромадааст. 

Супориш ба хонандагон:дар тӯли 20 сония, нуқтаи худро ба 
мисли траекторияи слалом як калимаи дар ин саҳифа 
ёфташударо пайдо кунад. 

Баъди иҷро кардани ин вазифа ба хонандагон омӯзгора якчанд 
савол медиҳад, барои баҳогузорӣ: 
 Кадом калимаҳоро шумо бисёртар дар матн мебинед?  
Чанд маротиба ин калимаро ёфтед «_______     »? 
Ин матн дар бораи чист?   
Қаҳрамони асосӣ кист?  
Қаҳрамони асосӣ чӣ шуд? 
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Намуна

Варианти 2 

Дар ҷадвал мақолаҳо мавҷуданд, ки шумораи онҳо аз 
шумораи хонандагони синф 3 маротиба зиёд аст. Дар 
мақолаҳо ёфтани вазифа аз тарафи омӯзгор талабшуда 
талаб карда мешавад. Фармони «Оғоз шуд!»ҳар як хонанда 
дар ҷустуҷӯи як ҷумла аз мақола мешаванд. 

Саволҳо оид ба мундариҷаи матн табдил меёбанд. 

Варианти 3. Калимаҳоро меҳисобем 

Ҳангоми хондани матн хонандагон ҳангоми ҷустуҷӯи ҷавоб ба 
саволҳо бо суръати баланд калимаҳоро ҳисоб мекунанд. Дар 
синфи 1 саволҳо набояд аз 3 зиёд бошанд, дар синфи 2 набояд 
аз 4, дар синфи 3 набояд аз 5-то зиёд бошанд. 

Мақсади машқ-бор кардани дастгоҳҳои шунавоии хонандагон 
бо кори доимӣ:аз рӯи калимаҳо 
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Ном СУРЪАТИ ХОНДАН (ТЕЗ ХОНДАН)

Натиҷаи 
омӯзиш 

Хонандагон 
• зуд ва ҳамвор хонед;
• дар вақти хондан ба аломатҳои китобати аҳамият диҳед;
• ҳангоми хондан аз интонасия, стрессҳои мантиқӣ ва

таваққуфро истифода мебаранд.

Модул Хониши бурро(равон) 

 Синф 2–4 

Марҳилаи хониш Дар вақти хондан 

Захираҳои зарурӣ Матнҳо доир ба қобилияти хонандагон 

Шакли 
ташкилии 
таълим 

Фронталӣ 

Тарзи иҷро Варианти 1. Хониши хомӯшона 
Хонандагон дар як вақт (ҳар кадоме худашон) мехонанд, 
аммо бодиққат мехонанд. 

Ҳангоми гузаронидани хондани чанд маротиба, бояд дар 
назар дошт, ки хонандагони гуногун суръати хонишҳои 
гуногун доранд,аз ин рӯ, шумо бояд ҳамон як миқдорро 
талаб накунед, беҳтараш ба ҳамон давра вақти зиёдтарро 
равона кунед. 

Қадами 1. Омӯзгор матнро бо овози баланд мехонад ва баъд 
барои санҷиши фаҳмиши хонандагон ба матн кор мебарад. 

Қадами 2. Омӯзгор пешниҳод менамояд, ки ҳама якбора барои 
хондани матн сар кунанд ва онро як дақиқа идома мекунад, ки 
то ба кадом калима хондааст. 

Қадами 3. Пас аз хондани дуввуми ҳамон як матн хонанда боз 
ба қайд мегирад, кик адом калимаро хондааст ва ин натиҷаро 
бо натиҷаи хондани яккум муқоиса мекунад. Муҳим аст, 
калимаҳо дар байни нуқтаҳои аввал ва дуюм ҳисоб карда 
шавад. 

Варианти 2. Хондан бо суръати дугонаҳои забон (тезгӯяк) 

Омӯзгор хонандагонро ба хондани матни маъруф бо суръати 
дугонаи забонҳо ташвиқ мекунад. 

Омӯзгор метавонад пеш аз хондан такрори дугонаи забонҳои 
шиносро таклиф кунад, аммо бидуни омодагӣ ба ин машқ 
идома дода метавонад. Ба ин хондан бояд ба хондани охири 
калима диққат диҳед. Машқ на зиёда аз 30 сония давом 
мекунад. 

Варианти 3. 

Хондани равон бо гузариш ба қисми ношиноси матн.
Хонандагон якчандбор як қисми матнро мехонанд, масалан 
сари матнро хонда метавонанд (2-3 сархат). Омӯзгор
мефаҳмонад, ки ин қисми матн бояд фаҳмо хонда шавад. Аз 
сабаби он ки матн якчанд маротиба хонда мешавад, суръати 
хониш меафзояд. Ғайр аз он омӯзгор аз хонандагон хоҳиш 
мекунад, ки дар аввал ҳамаи чор сархатро босаводона хонанд 
ва сипас аз гузариш ба қисми ношинос суръати хонданро нигоҳ 
дошта хонад. (Хонда кӯшиш мекунад, ки суръати хонишро дар 
қисми ношинос нигоҳ дорад, ки ба зиёд шудани суръати хониш 
таъсир мерасонад). Минбаъд омӯзгор ба фаҳмидани чизи
хондааш идома медиҳад.

Варианти 4. «Равшанӣ»

Ҳадафи ин машқ баланд бардоштани суръати хониши 
хонандагон тавассути ҷойивазкунии байни «ба худ» ва хондани 
овоз мебошад.

Омӯзгор қоидаи хонданро мефаҳмонад.

Ба аломати омӯзгор «Шурӯъ кард!» хонандагон хонданро 
сар мекунанд. Бо фармони «Равшанӣ!» хонандагон ба 
хониши баланд мегузаранд. Баланд хондан аз 20 сония то 2 
дақиқа идома меёбад. 

Варианти 5. «Кашид» (буксир)

Омӯзгор матнеро, ки суръати хонишро дар доираи суръати 
хониш фарқ мекунад, мехонад. Хонандагон худи ҳамон як 
матнро худашон мехонанд, ки то кӯшиш кунанд, ки ба 
хониши омӯзгор бирасанд. Барои санҷидани хониши 
хонандагон омӯзгор дар ягон калима хонданро қатъ 
мекунад. Хонандагон бояд барои нишон додани калимаҳо 
дар ҳамон ҷое, ки омӯзгор истода буд, меистанд ва 
омӯзгор суръати хонданро интихоб мекунад. Омӯзгор 
метавонад. Аз ҳама гунна хонандагон хоҳиш кунад, ки 
хондани матнро суст накарда хонданро давом диҳанд. 

Варианти 6. «Муқоиса кунед»

Хондани иатне, ки дар хона хондашуда, матни ношинос 
(муқоиса кардани суръати хониши матни шинос ва ношинос).

Хонандагон як дафтар барои суръати хондан доранд, ки дар як 
ҳафта як маротиба суръати хондани матнҳои шинос ва 
ношиносро қайд мекунанд. Шумо бояд ин натиҷаҳоро бо 
натиҷаҳои пас аз як ҳафта, як моҳ ба даст овардашуда муқоиса 
кунед.

Варианти 7. «Нардбон»

Омӯзгор бояд 1-3 сатрро аз китоб интихоб кунад. Худи сатрҳоро 
бо овози баланд хонед ,калимаҳои ношиносро шарҳ диҳед. Пас 
барои чен кардани суръати хониш шумо бояд сониясанҷро 
хомӯш кунед. Пас шумо бояд сониясанҷро фаъол кунед ва 
суръати хонишро санҷед. Хонданро бо сониясанҷ такроран се –
чор маротиба бо таваққуфҳои хурд хонед. Суръати хонишро ба 
ҳадди аксар расонед.

Намуна
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Ном СУРЪАТИ ХОНДАН (ТЕЗ ХОНДАН)

Натиҷаи 
омӯзиш

Хонандагон
• зуд ва ҳамвор хонед;
• дар вақти хондан ба аломатҳои китобати аҳамият диҳед;
• ҳангоми хондан аз интонасия, стрессҳои мантиқӣ ва

таваққуфро истифода мебаранд.

Модул Хониши бурро(равон)

Синф 2–4

Марҳилаи хониш Дар вақти хондан

Захираҳои зарурӣ Матнҳо доир ба қобилияти хонандагон

Шакли 
ташкилии 
таълим 

Фронталӣ 

Тарзи иҷро Варианти 1. Хониши хомӯшона
Хонандагон дар як вақт (ҳар кадоме худашон) мехонанд, 
аммо бодиққат мехонанд. 

Ҳангоми гузаронидани хондани чанд маротиба, бояд дар 
назар дошт, ки хонандагони гуногун суръати хонишҳои 
гуногун доранд,аз ин рӯ, шумо бояд ҳамон як миқдорро 
талаб накунед, беҳтараш ба ҳамон давра вақти зиёдтарро 
равона кунед.

Қадами 1. Омӯзгор матнро бо овози баланд мехонад ва баъд 
барои санҷиши фаҳмиши хонандагон ба матн кор мебарад.

Қадами 2. Омӯзгор пешниҳод менамояд, ки ҳама якбора барои 
хондани матн сар кунанд ва онро як дақиқа идома мекунад, ки 
то ба кадом калима хондааст.

Қадами 3. Пас аз хондани дуввуми ҳамон як матн хонанда боз 
ба қайд мегирад, кик адом калимаро хондааст ва ин натиҷаро 
бо натиҷаи хондани яккум муқоиса мекунад. Муҳим аст,
калимаҳо дар байни нуқтаҳои аввал ва дуюм ҳисоб карда 
шавад.

Варианти 2. Хондан бо суръати дугонаҳои забон (тезгӯяк)

Омӯзгор хонандагонро ба хондани матни маъруф бо суръати 
дугонаи забонҳо ташвиқ мекунад.

Омӯзгор метавонад пеш аз хондан такрори дугонаи забонҳои 
шиносро таклиф кунад, аммо бидуни омодагӣ ба ин машқ 
идома дода метавонад. Ба ин хондан бояд ба хондани охири 
калима диққат диҳед. Машқ на зиёда аз 30 сония давом 
мекунад.

Варианти 3. 

Хондани равон бо гузариш ба қисми ношиноси матн.
Хонандагон якчандбор як қисми матнро мехонанд, масалан 
сари матнро хонда метавонанд (2-3 сархат). Омӯзгор
мефаҳмонад, ки ин қисми матн бояд фаҳмо хонда шавад. Аз 
сабаби он ки матн якчанд маротиба хонда мешавад, суръати 
хониш меафзояд. Ғайр аз он омӯзгор аз хонандагон хоҳиш 
мекунад, ки дар аввал ҳамаи чор сархатро босаводона хонанд 
ва сипас аз гузариш ба қисми ношинос суръати хонданро нигоҳ 
дошта хонад. (Хонда кӯшиш мекунад, ки суръати хонишро дар 
қисми ношинос нигоҳ дорад, ки ба зиёд шудани суръати хониш 
таъсир мерасонад). Минбаъд омӯзгор ба фаҳмидани чизи
хондааш идома медиҳад.

Варианти 4. «Равшанӣ»

Ҳадафи ин машқ баланд бардоштани суръати хониши 
хонандагон тавассути ҷойивазкунии байни «ба худ» ва хондани 
овоз мебошад.

Омӯзгор қоидаи хонданро мефаҳмонад.

Ба аломати омӯзгор «Шурӯъ кард!» хонандагон хонданро 
сар мекунанд. Бо фармони «Равшанӣ!» хонандагон ба 
хониши баланд мегузаранд. Баланд хондан аз 20 сония то 2 
дақиқа идома меёбад. 

Варианти 5. «Кашид» (буксир)

Омӯзгор матнеро, ки суръати хонишро дар доираи суръати 
хониш фарқ мекунад, мехонад. Хонандагон худи ҳамон як 
матнро худашон мехонанд, ки то кӯшиш кунанд, ки ба 
хониши омӯзгор бирасанд. Барои санҷидани хониши 
хонандагон омӯзгор дар ягон калима хонданро қатъ 
мекунад. Хонандагон бояд барои нишон додани калимаҳо 
дар ҳамон ҷое, ки омӯзгор истода буд, меистанд ва 
омӯзгор суръати хонданро интихоб мекунад. Омӯзгор 
метавонад. Аз ҳама гунна хонандагон хоҳиш кунад, ки 
хондани матнро суст накарда хонданро давом диҳанд. 

Варианти 6. «Муқоиса кунед»

Хондани иатне, ки дар хона хондашуда, матни ношинос 
(муқоиса кардани суръати хониши матни шинос ва ношинос).

Хонандагон як дафтар барои суръати хондан доранд, ки дар як 
ҳафта як маротиба суръати хондани матнҳои шинос ва 
ношиносро қайд мекунанд. Шумо бояд ин натиҷаҳоро бо 
натиҷаҳои пас аз як ҳафта, як моҳ ба даст овардашуда муқоиса 
кунед.

Варианти 7. «Нардбон»

Омӯзгор бояд 1-3 сатрро аз китоб интихоб кунад. Худи сатрҳоро 
бо овози баланд хонед ,калимаҳои ношиносро шарҳ диҳед. Пас 
барои чен кардани суръати хониш шумо бояд сониясанҷро 
хомӯш кунед. Пас шумо бояд сониясанҷро фаъол кунед ва 
суръати хонишро санҷед. Хонданро бо сониясанҷ такроран се –
чор маротиба бо таваққуфҳои хурд хонед. Суръати хонишро ба 
ҳадди аксар расонед.

Намуна

Ном СУРЪАТИ ХОНДАН (ТЕЗ ХОНДАН)

Натиҷаи 
омӯзиш

Хонандагон
• зуд ва ҳамвор хонед;
• дар вақти хондан ба аломатҳои китобати аҳамият диҳед;
• ҳангоми хондан аз интонасия, стрессҳои мантиқӣ ва

таваққуфро истифода мебаранд.

Модул Хониши бурро(равон)

Синф 2–4

Марҳилаи хониш Дар вақти хондан

Захираҳои зарурӣ Матнҳо доир ба қобилияти хонандагон

Шакли 
ташкилии 
таълим

Фронталӣ

Тарзи иҷро Варианти 1. Хониши хомӯшона
Хонандагон дар як вақт (ҳар кадоме худашон) мехонанд, 
аммо бодиққат мехонанд. 

Ҳангоми гузаронидани хондани чанд маротиба, бояд дар 
назар дошт, ки хонандагони гуногун суръати хонишҳои 
гуногун доранд,аз ин рӯ, шумо бояд ҳамон як миқдорро 
талаб накунед, беҳтараш ба ҳамон давра вақти зиёдтарро 
равона кунед.

Қадами 1. Омӯзгор матнро бо овози баланд мехонад ва баъд 
барои санҷиши фаҳмиши хонандагон ба матн кор мебарад.

Қадами 2. Омӯзгор пешниҳод менамояд, ки ҳама якбора барои 
хондани матн сар кунанд ва онро як дақиқа идома мекунад, ки 
то ба кадом калима хондааст.

Қадами 3. Пас аз хондани дуввуми ҳамон як матн хонанда боз 
ба қайд мегирад, кик адом калимаро хондааст ва ин натиҷаро 
бо натиҷаи хондани яккум муқоиса мекунад. Муҳим аст,
калимаҳо дар байни нуқтаҳои аввал ва дуюм ҳисоб карда 
шавад.

Варианти 2. Хондан бо суръати дугонаҳои забон (тезгӯяк)

Омӯзгор хонандагонро ба хондани матни маъруф бо суръати 
дугонаи забонҳо ташвиқ мекунад.

Омӯзгор метавонад пеш аз хондан такрори дугонаи забонҳои 
шиносро таклиф кунад, аммо бидуни омодагӣ ба ин машқ 
идома дода метавонад. Ба ин хондан бояд ба хондани охири 
калима диққат диҳед. Машқ на зиёда аз 30 сония давом 
мекунад.

 Варианти 3. 

Хондани равон бо гузариш ба қисми ношиноси матн. 
Хонандагон якчандбор як қисми матнро мехонанд, масалан 
сари матнро хонда метавонанд (2-3 сархат). Омӯзгор 
мефаҳмонад, ки ин қисми матн бояд фаҳмо хонда шавад. Аз 
сабаби он ки матн якчанд маротиба хонда мешавад, суръати 
хониш меафзояд. Ғайр аз он омӯзгор аз хонандагон хоҳиш 
мекунад, ки дар аввал ҳамаи чор сархатро босаводона хонанд 
ва сипас аз гузариш ба қисми ношинос суръати хонданро нигоҳ 
дошта хонад. (Хонда кӯшиш мекунад, ки суръати хонишро дар 
қисми ношинос нигоҳ дорад, ки ба зиёд шудани суръати хониш 
таъсир мерасонад). Минбаъд омӯзгор ба фаҳмидани чизи 
хондааш идома медиҳад. 

Варианти 4. «Равшанӣ» 

Ҳадафи ин машқ баланд бардоштани суръати хониши 
хонандагон тавассути ҷойивазкунии байни «ба худ» ва хондани 
овоз мебошад. 

Омӯзгор қоидаи хонданро мефаҳмонад. 

Ба аломати омӯзгор «Шурӯъ кард!» хонандагон хонданро 
сар мекунанд. Бо фармони «Равшанӣ!» хонандагон ба 
хониши баланд мегузаранд. Баланд хондан аз 20 сония то 2 
дақиқа идома меёбад. 

Варианти 5. «Кашид» (буксир) 

Омӯзгор матнеро, ки суръати хонишро дар доираи суръати 
хониш фарқ мекунад, мехонад. Хонандагон худи ҳамон як 
матнро худашон мехонанд, ки то кӯшиш кунанд, ки ба 
хониши омӯзгор бирасанд. Барои санҷидани хониши 
хонандагон омӯзгор дар ягон калима хонданро қатъ 
мекунад. Хонандагон бояд барои нишон додани калимаҳо 
дар ҳамон ҷое, ки омӯзгор истода буд, меистанд ва 
омӯзгор суръати хонданро интихоб мекунад. Омӯзгор 
метавонад. Аз ҳама гунна хонандагон хоҳиш кунад, ки 
хондани матнро суст накарда хонданро давом диҳанд. 

Варианти 6. «Муқоиса кунед» 

Хондани иатне, ки дар хона хондашуда, матни ношинос 
(муқоиса кардани суръати хониши матни шинос ва ношинос).  

Хонандагон як дафтар барои суръати хондан доранд, ки дар як 
ҳафта як маротиба суръати хондани матнҳои шинос ва 
ношиносро қайд мекунанд. Шумо бояд ин натиҷаҳоро бо 
натиҷаҳои пас аз як ҳафта, як моҳ ба даст овардашуда муқоиса 
кунед. 

Варианти 7. «Нардбон» 

Омӯзгор бояд 1-3 сатрро аз китоб интихоб кунад. Худи сатрҳоро 
бо овози баланд хонед ,калимаҳои ношиносро шарҳ диҳед. Пас 
барои чен кардани суръати хониш шумо бояд сониясанҷро 
хомӯш кунед. Пас шумо бояд сониясанҷро фаъол кунед ва 
суръати хонишро санҷед. Хонданро бо сониясанҷ такроран се –
чор маротиба бо таваққуфҳои хурд хонед. Суръати хонишро ба 
ҳадди аксар расонед.

Намуна
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Ном СУРЪАТИ ХОНДАН (ТЕЗ ХОНДАН)

Натиҷаи 
омӯзиш

Хонандагон
• зуд ва ҳамвор хонед;
• дар вақти хондан ба аломатҳои китобати аҳамият диҳед;
• ҳангоми хондан аз интонасия, стрессҳои мантиқӣ ва

таваққуфро истифода мебаранд.

Модул Хониши бурро(равон)

Синф 2–4

Марҳилаи хониш Дар вақти хондан

Захираҳои зарурӣ Матнҳо доир ба қобилияти хонандагон

Шакли 
ташкилии 
таълим 

Фронталӣ 

Тарзи иҷро Варианти 1. Хониши хомӯшона
Хонандагон дар як вақт (ҳар кадоме худашон) мехонанд, 
аммо бодиққат мехонанд. 

Ҳангоми гузаронидани хондани чанд маротиба, бояд дар 
назар дошт, ки хонандагони гуногун суръати хонишҳои 
гуногун доранд,аз ин рӯ, шумо бояд ҳамон як миқдорро 
талаб накунед, беҳтараш ба ҳамон давра вақти зиёдтарро 
равона кунед.

Қадами 1. Омӯзгор матнро бо овози баланд мехонад ва баъд 
барои санҷиши фаҳмиши хонандагон ба матн кор мебарад.

Қадами 2. Омӯзгор пешниҳод менамояд, ки ҳама якбора барои 
хондани матн сар кунанд ва онро як дақиқа идома мекунад, ки 
то ба кадом калима хондааст.

Қадами 3. Пас аз хондани дуввуми ҳамон як матн хонанда боз 
ба қайд мегирад, кик адом калимаро хондааст ва ин натиҷаро 
бо натиҷаи хондани яккум муқоиса мекунад. Муҳим аст,
калимаҳо дар байни нуқтаҳои аввал ва дуюм ҳисоб карда 
шавад.

Варианти 2. Хондан бо суръати дугонаҳои забон (тезгӯяк)

Омӯзгор хонандагонро ба хондани матни маъруф бо суръати 
дугонаи забонҳо ташвиқ мекунад.

Омӯзгор метавонад пеш аз хондан такрори дугонаи забонҳои 
шиносро таклиф кунад, аммо бидуни омодагӣ ба ин машқ 
идома дода метавонад. Ба ин хондан бояд ба хондани охири 
калима диққат диҳед. Машқ на зиёда аз 30 сония давом 
мекунад.

Варианти 3. 

Хондани равон бо гузариш ба қисми ношиноси матн.
Хонандагон якчандбор як қисми матнро мехонанд, масалан 
сари матнро хонда метавонанд (2-3 сархат). Омӯзгор
мефаҳмонад, ки ин қисми матн бояд фаҳмо хонда шавад. Аз 
сабаби он ки матн якчанд маротиба хонда мешавад, суръати 
хониш меафзояд. Ғайр аз он омӯзгор аз хонандагон хоҳиш 
мекунад, ки дар аввал ҳамаи чор сархатро босаводона хонанд 
ва сипас аз гузариш ба қисми ношинос суръати хонданро нигоҳ 
дошта хонад. (Хонда кӯшиш мекунад, ки суръати хонишро дар 
қисми ношинос нигоҳ дорад, ки ба зиёд шудани суръати хониш 
таъсир мерасонад). Минбаъд омӯзгор ба фаҳмидани чизи
хондааш идома медиҳад.

Варианти 4. «Равшанӣ»

Ҳадафи ин машқ баланд бардоштани суръати хониши 
хонандагон тавассути ҷойивазкунии байни «ба худ» ва хондани 
овоз мебошад.

Омӯзгор қоидаи хонданро мефаҳмонад.

Ба аломати омӯзгор «Шурӯъ кард!» хонандагон хонданро 
сар мекунанд. Бо фармони «Равшанӣ!» хонандагон ба 
хониши баланд мегузаранд. Баланд хондан аз 20 сония то 2 
дақиқа идома меёбад. 

Варианти 5. «Кашид» (буксир)

Омӯзгор матнеро, ки суръати хонишро дар доираи суръати 
хониш фарқ мекунад, мехонад. Хонандагон худи ҳамон як 
матнро худашон мехонанд, ки то кӯшиш кунанд, ки ба 
хониши омӯзгор бирасанд. Барои санҷидани хониши 
хонандагон омӯзгор дар ягон калима хонданро қатъ 
мекунад. Хонандагон бояд барои нишон додани калимаҳо 
дар ҳамон ҷое, ки омӯзгор истода буд, меистанд ва 
омӯзгор суръати хонданро интихоб мекунад. Омӯзгор 
метавонад. Аз ҳама гунна хонандагон хоҳиш кунад, ки 
хондани матнро суст накарда хонданро давом диҳанд. 

Варианти 6. «Муқоиса кунед»

Хондани иатне, ки дар хона хондашуда, матни ношинос 
(муқоиса кардани суръати хониши матни шинос ва ношинос).

Хонандагон як дафтар барои суръати хондан доранд, ки дар як 
ҳафта як маротиба суръати хондани матнҳои шинос ва 
ношиносро қайд мекунанд. Шумо бояд ин натиҷаҳоро бо 
натиҷаҳои пас аз як ҳафта, як моҳ ба даст овардашуда муқоиса 
кунед.

Варианти 7. «Нардбон»

Омӯзгор бояд 1-3 сатрро аз китоб интихоб кунад. Худи сатрҳоро 
бо овози баланд хонед ,калимаҳои ношиносро шарҳ диҳед. Пас 
барои чен кардани суръати хониш шумо бояд сониясанҷро 
хомӯш кунед. Пас шумо бояд сониясанҷро фаъол кунед ва 
суръати хонишро санҷед. Хонданро бо сониясанҷ такроран се –
чор маротиба бо таваққуфҳои хурд хонед. Суръати хонишро ба 
ҳадди аксар расонед.

Намуна

Ном СУРЪАТИ ХОНДАН (ТЕЗ ХОНДАН)

Натиҷаи 
омӯзиш

Хонандагон
• зуд ва ҳамвор хонед;
• дар вақти хондан ба аломатҳои китобати аҳамият диҳед;
• ҳангоми хондан аз интонасия, стрессҳои мантиқӣ ва

таваққуфро истифода мебаранд.

Модул Хониши бурро(равон)

Синф 2–4

Марҳилаи хониш Дар вақти хондан

Захираҳои зарурӣ Матнҳо доир ба қобилияти хонандагон

Шакли 
ташкилии 
таълим

Фронталӣ

Тарзи иҷро Варианти 1. Хониши хомӯшона
Хонандагон дар як вақт (ҳар кадоме худашон) мехонанд, 
аммо бодиққат мехонанд. 

Ҳангоми гузаронидани хондани чанд маротиба, бояд дар 
назар дошт, ки хонандагони гуногун суръати хонишҳои 
гуногун доранд,аз ин рӯ, шумо бояд ҳамон як миқдорро 
талаб накунед, беҳтараш ба ҳамон давра вақти зиёдтарро 
равона кунед.

Қадами 1. Омӯзгор матнро бо овози баланд мехонад ва баъд 
барои санҷиши фаҳмиши хонандагон ба матн кор мебарад.

Қадами 2. Омӯзгор пешниҳод менамояд, ки ҳама якбора барои 
хондани матн сар кунанд ва онро як дақиқа идома мекунад, ки 
то ба кадом калима хондааст.

Қадами 3. Пас аз хондани дуввуми ҳамон як матн хонанда боз 
ба қайд мегирад, кик адом калимаро хондааст ва ин натиҷаро 
бо натиҷаи хондани яккум муқоиса мекунад. Муҳим аст,
калимаҳо дар байни нуқтаҳои аввал ва дуюм ҳисоб карда 
шавад.

Варианти 2. Хондан бо суръати дугонаҳои забон (тезгӯяк)

Омӯзгор хонандагонро ба хондани матни маъруф бо суръати 
дугонаи забонҳо ташвиқ мекунад.

Омӯзгор метавонад пеш аз хондан такрори дугонаи забонҳои 
шиносро таклиф кунад, аммо бидуни омодагӣ ба ин машқ 
идома дода метавонад. Ба ин хондан бояд ба хондани охири 
калима диққат диҳед. Машқ на зиёда аз 30 сония давом 
мекунад.

Варианти 3. 

Хондани равон бо гузариш ба қисми ношиноси матн.
Хонандагон якчандбор як қисми матнро мехонанд, масалан 
сари матнро хонда метавонанд (2-3 сархат). Омӯзгор
мефаҳмонад, ки ин қисми матн бояд фаҳмо хонда шавад. Аз 
сабаби он ки матн якчанд маротиба хонда мешавад, суръати 
хониш меафзояд. Ғайр аз он омӯзгор аз хонандагон хоҳиш 
мекунад, ки дар аввал ҳамаи чор сархатро босаводона хонанд 
ва сипас аз гузариш ба қисми ношинос суръати хонданро нигоҳ 
дошта хонад. (Хонда кӯшиш мекунад, ки суръати хонишро дар 
қисми ношинос нигоҳ дорад, ки ба зиёд шудани суръати хониш 
таъсир мерасонад). Минбаъд омӯзгор ба фаҳмидани чизи
хондааш идома медиҳад.

Варианти 4. «Равшанӣ»

Ҳадафи ин машқ баланд бардоштани суръати хониши 
хонандагон тавассути ҷойивазкунии байни «ба худ» ва хондани 
овоз мебошад.

Омӯзгор қоидаи хонданро мефаҳмонад.

Ба аломати омӯзгор «Шурӯъ кард!» хонандагон хонданро 
сар мекунанд. Бо фармони «Равшанӣ!» хонандагон ба 
хониши баланд мегузаранд. Баланд хондан аз 20 сония то 2 
дақиқа идома меёбад. 

Варианти 5. «Кашид» (буксир)

Омӯзгор матнеро, ки суръати хонишро дар доираи суръати 
хониш фарқ мекунад, мехонад. Хонандагон худи ҳамон як 
матнро худашон мехонанд, ки то кӯшиш кунанд, ки ба 
хониши омӯзгор бирасанд. Барои санҷидани хониши 
хонандагон омӯзгор дар ягон калима хонданро қатъ 
мекунад. Хонандагон бояд барои нишон додани калимаҳо 
дар ҳамон ҷое, ки омӯзгор истода буд, меистанд ва 
омӯзгор суръати хонданро интихоб мекунад. Омӯзгор 
метавонад. Аз ҳама гунна хонандагон хоҳиш кунад, ки 
хондани матнро суст накарда хонданро давом диҳанд. 

Варианти 6. «Муқоиса кунед»

Хондани иатне, ки дар хона хондашуда, матни ношинос 
(муқоиса кардани суръати хониши матни шинос ва ношинос).

Хонандагон як дафтар барои суръати хондан доранд, ки дар як 
ҳафта як маротиба суръати хондани матнҳои шинос ва 
ношиносро қайд мекунанд. Шумо бояд ин натиҷаҳоро бо 
натиҷаҳои пас аз як ҳафта, як моҳ ба даст овардашуда муқоиса 
кунед.

Варианти 7. «Нардбон» 

Омӯзгор бояд 1-3 сатрро аз китоб интихоб кунад. Худи сатрҳоро 
бо овози баланд хонед ,калимаҳои ношиносро шарҳ диҳед. Пас 
барои чен кардани суръати хониш шумо бояд сониясанҷро 
хомӯш кунед. Пас шумо бояд сониясанҷро фаъол кунед ва 
суръати хонишро санҷед. Хонданро бо сониясанҷ такроран се –
чор маротиба бо таваққуфҳои хурд хонед. Суръати хонишро ба 
ҳадди аксар расонед. 

Намуна
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Ном ТЕАТРИ ХОНАНДА 

Натиҷаи 
омӯзиш 

Хонандагон 
• возеҳ равон хонед;
• марҳилаи хониш.

Модул Хониши бурро 

Синф 1–4 

Марҳилаи хониш Ҳангоми хондан 

Захираҳои зарурӣ Матн, ки дар он бисёр гуфтугӯи ошкора вуҷуд дорад. 

Шакли 
ташкилии 
таълим 

Кори гурӯҳӣ 

Тарзи иҷро 

Матнҳо барои «театри хонанда» метавонад аз китоби дарсии 
хонанда, маҷалла ё рӯзнома аз рӯйхати асарҳо барои хониши 
беруназсинфӣ интихоб карда шавад. 

Варианти 1 

Дар дарси аввала, хонандагон бо матн шинос шуда, 
маънои калимаҳои нав ва нофаҳмо ва муҳтавоии корро 
муҳокима карданд. 

Қадами 1. Барои ин машқ, ба хонандагон лозим аст, ки корро 
якчанд маротиба пеш аз дарс хонанд. (Аз ёд кардани як матн 
лозиа нест). Дар аввали дарс хонандагон ихтиёран нақши худро 
дар коре, ки бояд хонда шавад, интихоб мекунанд. Шумо 
метавонед барчаспҳоро бо номҳои симоҳои асар аз қоғаз созед 
ва аз хонандагон хоҳиш кунед, ки онҳоро ба пеши барашон 
часпонанд ё ба гардан овезанд. 

Қадами 2. Омӯзгор мебинад, ки ҳамаи хонандагон тайёранд, 
онҳоро мефармояд, ки ҳамаи онҳо даврашакл истанд ё дар 
назди тахтаи синф рост истанд. Ба хонандагон фаҳмонед, ки 
вақте онҳо нақши худро дар шунидани ҳамсинфони худ ба 
таври возеҳ мутолиа мекунанд, ба тамошобинон бо чашм 
муошират кардан хеле муҳим аст. Ба шумо танҳо ба матн 
нигоҳ кардан лозим нест, муҳим аст, ки ба онҳое, ки гӯш 
мекунанд, тамос гиред. Овоз бояд ба қадри кофӣ баланд 
бошад. Барои интиқоли эмотсионалии мундариҷаи кор бояд 
чеҳраҳо ва пантамимаҳо ҷалб карда шавад. 

Ҳангоми хондани асар, шумо метавонед, хониши хорӣ, 
хонишҳои ҷуфтшуда, иҷро кардани суруд, нишон додани 
ҳаракати қаҳрамонҳо дар як ҷузъи тарроҳии костюм. 

 Қадами 3. Баъди ба анҷом расонидани «хониши театрӣ» бояд 
қайд кард, ки кори хонандагон оид ба хондани ифоданокии 
матн бори дигар зарурияти хониши ифоданокро барои 
фаҳмидани хондан таъкид мекунад. 

Варианти 2

Омӯзгор ба тамоми синф асарро ба таври возеҳ мехонад,
масалан, шеър ё достони кӯтоҳ.

Сипас, аз хонандагон мепурсад, ки ба гурӯҳи хурд тақсим 
шаванд ва ба ҳар як хонанда матнеро диҳад, ки онҳо бояд 
нақши худро бо ишора кардани сатрҳои хондаашон интихоб 
кунанд.

Якчанд дақиқа барои шиносоӣ бо матн дода мешавад.

Пас аз кор дар гурӯҳҳои хурд ,омӯзгор ҳар як гурӯҳро даъват 
мекунад, ки намунаи шахсии хондани ифодакунандаи ин 
матнро пешниҳод кунанд.

Намуна
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Ном ТЕАТРИ ХОНАНДА

Натиҷаи 
омӯзиш

Хонандагон
• возеҳ равон хонед;
• марҳилаи хониш.

Модул Хониши бурро

Синф 1–4

Марҳилаи хониш Ҳангоми хондан

Захираҳои зарурӣ Матн, ки дар он бисёр гуфтугӯи ошкора вуҷуд дорад. 

Шакли 
ташкилии 
таълим 

Кори гурӯҳӣ 

Тарзи иҷро

Матнҳо барои «театри хонанда» метавонад аз китоби дарсии 
хонанда, маҷалла ё рӯзнома аз рӯйхати асарҳо барои хониши 
беруназсинфӣ интихоб карда шавад.

Варианти 1

Дар дарси аввала, хонандагон бо матн шинос шуда,
маънои калимаҳои нав ва нофаҳмо ва муҳтавоии корро
муҳокима карданд.

Қадами 1. Барои ин машқ, ба хонандагон лозим аст, ки корро 
якчанд маротиба пеш аз дарс хонанд. (Аз ёд кардани як матн 
лозиа нест). Дар аввали дарс хонандагон ихтиёран нақши худро
дар коре, ки бояд хонда шавад, интихоб мекунанд. Шумо
метавонед барчаспҳоро бо номҳои симоҳои асар аз қоғаз созед 
ва аз хонандагон хоҳиш кунед, ки онҳоро ба пеши барашон 
часпонанд ё ба гардан овезанд.

Қадами 2. Омӯзгор мебинад, ки ҳамаи хонандагон тайёранд, 
онҳоро мефармояд, ки ҳамаи онҳо даврашакл истанд ё дар 
назди тахтаи синф рост истанд. Ба хонандагон фаҳмонед, ки 
вақте онҳо нақши худро дар шунидани ҳамсинфони худ ба 
таври возеҳ мутолиа мекунанд, ба тамошобинон бо чашм 
муошират кардан хеле муҳим аст. Ба шумо танҳо ба матн 
нигоҳ кардан лозим нест, муҳим аст, ки ба онҳое, ки гӯш 
мекунанд, тамос гиред. Овоз бояд ба қадри кофӣ баланд 
бошад. Барои интиқоли эмотсионалии мундариҷаи кор бояд 
чеҳраҳо ва пантамимаҳо ҷалб карда шавад. 

Ҳангоми хондани асар, шумо метавонед, хониши хорӣ,
хонишҳои ҷуфтшуда, иҷро кардани суруд, нишон додани 
ҳаракати қаҳрамонҳо дар як ҷузъи тарроҳии костюм.

Қадами 3. Баъди ба анҷом расонидани «хониши театрӣ» бояд 
қайд кард, ки кори хонандагон оид ба хондани ифоданокии
матн бори дигар зарурияти хониши ифоданокро барои 
фаҳмидани хондан таъкид мекунад.

Варианти 2

Омӯзгор ба тамоми синф асарро ба таври возеҳ мехонад,
масалан, шеър ё достони кӯтоҳ.

Сипас, аз хонандагон мепурсад, ки ба гурӯҳи хурд тақсим 
шаванд ва ба ҳар як хонанда матнеро диҳад, ки онҳо бояд 
нақши худро бо ишора кардани сатрҳои хондаашон интихоб 
кунанд.

Якчанд дақиқа барои шиносоӣ бо матн дода мешавад.

Пас аз кор дар гурӯҳҳои хурд ,омӯзгор ҳар як гурӯҳро даъват 
мекунад, ки намунаи шахсии хондани ифодакунандаи ин 
матнро пешниҳод кунанд.

Намуна

Ном ТЕАТРИ ХОНАНДА

Натиҷаи 
омӯзиш

Хонандагон
• возеҳ равон хонед;
• марҳилаи хониш.

Модул Хониши бурро

Синф 1–4

Марҳилаи хониш Ҳангоми хондан

Захираҳои зарурӣ Матн, ки дар он бисёр гуфтугӯи ошкора вуҷуд дорад.

Шакли 
ташкилии 
таълим

Кори гурӯҳӣ

Тарзи иҷро

Матнҳо барои «театри хонанда» метавонад аз китоби дарсии 
хонанда, маҷалла ё рӯзнома аз рӯйхати асарҳо барои хониши 
беруназсинфӣ интихоб карда шавад.

Варианти 1

Дар дарси аввала, хонандагон бо матн шинос шуда,
маънои калимаҳои нав ва нофаҳмо ва муҳтавоии корро
муҳокима карданд.

Қадами 1. Барои ин машқ, ба хонандагон лозим аст, ки корро 
якчанд маротиба пеш аз дарс хонанд. (Аз ёд кардани як матн 
лозиа нест). Дар аввали дарс хонандагон ихтиёран нақши худро
дар коре, ки бояд хонда шавад, интихоб мекунанд. Шумо
метавонед барчаспҳоро бо номҳои симоҳои асар аз қоғаз созед 
ва аз хонандагон хоҳиш кунед, ки онҳоро ба пеши барашон 
часпонанд ё ба гардан овезанд.

Қадами 2. Омӯзгор мебинад, ки ҳамаи хонандагон тайёранд, 
онҳоро мефармояд, ки ҳамаи онҳо даврашакл истанд ё дар 
назди тахтаи синф рост истанд. Ба хонандагон фаҳмонед, ки 
вақте онҳо нақши худро дар шунидани ҳамсинфони худ ба 
таври возеҳ мутолиа мекунанд, ба тамошобинон бо чашм 
муошират кардан хеле муҳим аст. Ба шумо танҳо ба матн 
нигоҳ кардан лозим нест, муҳим аст, ки ба онҳое, ки гӯш 
мекунанд, тамос гиред. Овоз бояд ба қадри кофӣ баланд 
бошад. Барои интиқоли эмотсионалии мундариҷаи кор бояд 
чеҳраҳо ва пантамимаҳо ҷалб карда шавад. 

Ҳангоми хондани асар, шумо метавонед, хониши хорӣ,
хонишҳои ҷуфтшуда, иҷро кардани суруд, нишон додани 
ҳаракати қаҳрамонҳо дар як ҷузъи тарроҳии костюм.

Қадами 3. Баъди ба анҷом расонидани «хониши театрӣ» бояд 
қайд кард, ки кори хонандагон оид ба хондани ифоданокии
матн бори дигар зарурияти хониши ифоданокро барои 
фаҳмидани хондан таъкид мекунад.

Варианти 2 

Омӯзгор ба тамоми синф асарро ба таври возеҳ мехонад, 
масалан, шеър ё достони кӯтоҳ. 

 Сипас, аз хонандагон мепурсад, ки ба гурӯҳи хурд тақсим 
шаванд ва ба ҳар як хонанда матнеро диҳад, ки онҳо бояд 
нақши худро бо ишора кардани сатрҳои хондаашон интихоб 
кунанд. 

Якчанд дақиқа барои шиносоӣ бо матн дода мешавад. 

Пас аз кор дар гурӯҳҳои хурд ,омӯзгор ҳар як гурӯҳро даъват 
мекунад, ки намунаи шахсии хондани ифодакунандаи ин 
матнро пешниҳод кунанд. 

Намуна 
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1. МУҚАДДИМА

Қобилияти шинохтани садоҳо ва алоқаманд кардани онҳо бо ҳарфҳо, пас сохтани ҳиҷоҳо, 
калимаҳо ва ибораҳою ҷумлаҳо марҳилаи ибтидоии хондан мебошад, ки марҳилаи ба ном 
«рамзкунонӣ» мебошад. Пас аз марҳилаи рамзкунонӣ, вазифаи муҳимтарин дар ҷараёни 
таълими хониш чизи муҳимтарин аст –  ёд додани фаҳмидани матни хондашуда: шинохтани 
маънои калимаҳо, маънои ҷумлаҳо, сархат, ғояи асосии тамоми матн, мебошад Хонандагон 
малакаҳои асосии кор бо матнро азхуд намуда, метавонанд аз матн маълумот гиранд ва дар 
раванди таълим истифода баранд. Пас хондан аз «Мавзӯи таълим» ба «воситаи таълим» 
табдил меёбад.
Пас аз он ки чӣ гуна самаранок кор карданро дар фаҳмидани матн омӯхт, хонандагон натанҳо 
барномаи таълими ибтидоии мактабро бомуваффақият азхуд карданд, балки малакаҳои 
«умрбод»-ро азхуд карданд ва муҳаббати хондан бояд натиҷаи ниҳоии раванди хондан 
бошад.

Нависандаи фантасти муосир Нил Гайман қайд кард, 
ки «хониш таҳсилест, ки дар рӯзи тарк кардани 
мактаб ё донишгоҳ ба итмом нарасидааст, он 
вақтхушӣ, паноҳгоҳ аст ва дастрасӣ ба иттилоот аст».

Барои он ки қобилияти дарки мазмуни матни хонданро таҳия кунад, пеш аз ҳама, хонандагонро 
бояд чӣ будани китоб,  жанрҳои асар чӣ гунаанд ва чӣ тавр гирифтани маълумот, таҳлил ва 
фаҳмтшро ба  онҳо шинос намудан зарур аст. Хонандагон бояд донанд, ки китобҳо метавонанд 
гуногун бошанд:

• аз рӯйи сохт ва шакл: китобҳои тасвирӣ, энсиклопедияҳо, китобҳои панорамавӣ,
мононашрӣ бо як асар,  маҷмӯаи якчанд асар ё силсилаи китобҳо;

• аз рӯи намуди интиқоли иттилоот: китобҳои коғазӣ, китобҳои аудиоӣ, китобҳои
онлайнӣ ва ғайра;

• аз рӯи жанр: афсонаҳои халқӣ, асарҳои илмӣ, ривоятҳо, ҳикояҳо, шеърҳо, асарҳои
таърихӣ, нашрияҳои илмӣ, энсиклопедия, журналистика, тарҷумаи ҳол/тарҷумаи ҳол, 
китобҳо дар бораи санъат (дар бораи мусиқӣ, рассомӣ, рақс).

Дар айни замон, адабиёти бачагона ҳам аз ҷиҳати мазмун ва ҳам шакл гуногун аст. Ҳар як 
намуди китоб муносибати худро ба хониш талаб мекунад. Дар китобҳои тасвиршуда, масалан, 
тасвирҳои визуалӣ бори муҳимеро медиҳанд, ки ҳангоми хондан бояд ба ин диққати ҷиддӣ 
диҳед. Ҳангоми хондани матнҳои иттилоотӣ шумо бояд харитаҳо, диаграммаҳо, ҷадвалҳоро 
«хонда тавонед». Қобилияти дарк кардани жанрҳои бадеӣ имкон медиҳад, ки  асари 
хондашуда амиқтар дарк карда шавад.
Барои он ки хонанда дарки  хондаашро муайян кунад, мақсади хонданро муайян кардан лозим 
аст: чаро мо мехонем, чиро меомӯзем. Пас аз мутолиаи асар, мутолиаро бо таҷрибаи шахсии 
худ ва дониши дастрас пайваст кунед. Ин омили ҳавасмандӣ ва ҳавасмандии хонандагонро 
ба хондани китоб афзоиш дода, барои ҳамкорӣ бо матн шароит фароҳам меорад. Ҳангоми 
интихоби асар барои хондан, ҳар як хонанда мекӯшад, то бифаҳмад, ки ин чӣ гуна хоҳад буд, 
оё мо ба мавзӯъ ва ин жанр мароқ дорем, оё мо бояд донишро дар ин соҳа ғанӣ кунем ё мо 
ин китобро барои хушнудӣ хонем. 
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Бо модули «Фаҳмидани хондан» омӯзгорон шинос шуда: 
— мафҳуми «Фаҳмидани хондан»-ро шарҳ медиҳанд;
— роҳ ва усулҳои дарсиро барои хондани хониш истифода баранд;
— тавсияҳоро барои таълими самарабахш дар дарки мазмуни матн   истифода мебаранд;
— истифода бурдани воситаҳои амалӣ барои баҳогузории хониши хонандагон.

Ўқитувчининг асар танлашга эътибор бериши муҳим. Китоблар ўқувчилар ёшига мос келиши, 
уларга қизиқарли бўлиши керак. 
Ушбу модулда ўқилганни тушуниш бўйича стратегиялар, усуллар ва услублар «Ўқишдан аввал 
– Ўқиш пайтида – Ўқишдан кейин» ўқиш босқичларига мувофиқ учта қисмда кўрсатилган
(1-жадвални қаранг). 

 Ҷадвали 1. То – Ҳангом – Баъди хониш

Пеш аз хониш 

Дар ин марҳила  усулҳои пешгӯӣ кардан, пешниҳод кардан, 
фарз кардан хос буда,  нақшаи кор чӣ гуна ба вуқӯъ хоҳад омад 
ва тахминҳоеро эҷод мекунанд, ки пас аз хондани матн тасдиқ ё 
рад карда мешаванд. Ин  имкон медиҳад, ки раванди фаҳмиши 
матнро пайгирӣ шавад: ҳангоми хондан, хонандагон кӯшиш 
мекунанд, ки ба саволҳои пеш аз хондан ҷавоб ёфтанд, ки ин ба 
фаҳмиши амиқи матн мусоидат мекунад. 

Дар вақти хониш Ҳангоми хониш раванд бо истифодаи шаклҳои гуногуни хониш 
ташкил карда мешавад: намуна, ҳамкорӣ, назоратӣ 

ва мутолиаи мустақил (барои маълумот оид ба шаклҳои хониш 
нигаред ба Муқаддима ва Модули 4. Хониши бурро). 

Баъди хониш Ба хонандагон бояд омӯзиши маълумоти асосиро (аломатҳои / 
аломатҳои асар, кадом ҳодисаҳо рух додаанд ва пайдарпаии онҳо, 
ҷой ва вақти амал), қобилияти ҷамъоварӣ,  муқоисаи маълумоти аз 
матн гирифташуда, таҳлил, ташаккул додани фикру андешаҳо ва 
баён. Муносибат ба хондан, фаҳмиши худро оид ба чизи хондаатон 
баҳо додан. 
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2.ФАҲМИШИ МАТНИ ХОНДАШУДА ЧИСТ?

Китобҳои рассоми бузург дорои қудрати аҷибанд.
Шумо онҳоро кашф мекунед ва онҳо шуморо кашф мекунанд.

Ч. Айтматов
Хонандагон ҳарфҳоро медонанд, калимаҳо, ҷумлаҳо хондаанд ва оё онҳо чизи хондаашонро 
мефаҳманд? То чӣ андоза онҳо чизи хондаашонро хуб мефаҳманд? Чӣ гуна ба онҳо ёд додан 
мумкин аст, ки чизи хондаашонро бифаҳманд? Нависандаи муосири кӯдакон Даниэл Пеннак 
дар эссеи педагогии худ «Мисли як роман" аҳамияти гузаришро аз рамзгузаронии матн 
ба  фаҳмидани хониш  таъкид мекунад: "Ҳамин ки матн дигар ноаниқ нест, кӯшиши мо дар 
фаҳмидани маънои он лаззат мебахшад; вақте ки тарси "даркнашаванда" мағлуб мешавад, 
саъй ва лаззат барои ҳамдигар ба кор шурӯъ мекунанд: саъй кардан барои хондан лаззат 
мебарад ва ҳаловати фаҳмидан ҳавасманд мекунад ... ».

Фаҳмиши хониш – қобилияти фаҳмидани мазмуни 
матни хондашаванда, қобилияти тафсири он ва 
ташаккули муносибат ба чизи хондаатон. Ин як 
маҳорати асосӣ аст, ки ба талабагон дар мактаби 
ибтидоӣ таълим додан лозим аст.

Таснифоти гуногуни сатҳи дарки мазмуни матн мавҷуданд. Яке аз таснифот дар ҷадвали 2 
оварда шудааст.
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Ҷадвали 2. Сатҳи дарки мазмуни матн

Фаҳмиши хондан аз бисёр омилҳо вобаста аст: 
— фаҳмидани маънои калимаҳо;
— аз мутолиаи дуруст (агар хонанда калимаҳоро дуруст хонда натавонад, пас маънои 

тамоми ҷумларо намефаҳмад);
— аз зеҳни босуръати (суръат) хондан (агар хонанда ҳанӯз дар ҳиҷоҳо хонда бошад, пас 

барои ӯ мушкил аст ба маънои чизи хондашуда сарфаҳм равед);
— таҷриба ва дониши хонандагон;
— аз қобилияти "дохил кардани" хотира, тафаккур, хаёлот дар хондан.

Фаҳмиш ба 
маънои 
аслӣ 

Сатҳи аввалини фаҳмиш қобилияти такрорӣ ё дубора навиштани 
матн, таъкид кардани маълумоти асосӣ, муайян кардани 
аломатҳои асосӣ, ғоя, ҷой, вақт, хронология, қитъа, амал аст. 

Фаҳмиши 
таҳлилӣ 

Сатҳи навбатии фаҳмиш қобилияти ошкор кардани маънои 
муаллиф, фаҳмидани муносибатҳои сабабу натиҷа, қобилияти 
таҳлил ва тафсир, муқоиса ва муқоисаи маълумоти шинос ва нав 
мебошад. 

Фаҳмиши 
танқидӣ 

Ва дар ниҳоят, фаҳмиши танқидӣ ё баҳодиҳӣ ин қобилияти ташаккул 
ва изҳори назари матн ва фаҳмиши навиштаҳои хондашуда 
мебошад. 
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3. СТРАТЕГИЯҲОИ ТАЪЛИМИ
ДАРКИ МАТНИ ХОНДАШУДА

Стратегияҳои омӯзишии дарки мазмуни матн мувофиқи марҳилаҳои кор бо матни «Пеш аз – 
Ҳангоми – Пас аз хондан» пешниҳод карда шудаанд (нигаред, ба ҷадвали 3. Стратегияҳои кор 
бо матн).
Ҷадвали 3. Матн билан ишлаш стратегялари

ПЕШ АЗ  ХОНИШ

Стратегияҳое, ки пеш аз хондани матн тавсия дода мешаванд, ба баланд бардоштани 
рағбати хонандагон нисбати матн/китоб тавассути барқарор кардани робита байни он чизе, 
ки онҳо аллакай медонанд ва кадом иттилооти навро ҳангоми хондани китоб мегиранд. Ба 
он муҳокимаи фаъолонаи мавзӯъ, унвон ё таҷрибаи мавҷуда ва донишҳои қаблии мавзӯъ 
мусоидат мекунад. Дар ин марҳила кор нақши калимаҳои нав ва ношинос, оид ба муайян 
кардани сохтори матн ва инчунин корҳои пешакӣ дар заминаи эҷоди асар нақши муҳим 
мебозад (хонандагон ҳангоми навиштани китоб  муаллифро медонанд, оё дар тасвирҳо дар 
асар ва ғайраҳо мавҷуданд).

Стратегия Шарҳи стратегияҳо 

Шиносоӣ бо 
китоб 

Шиносоӣ бо китоб аз омӯзиши унвон, мавзӯъ, муаллиф, 
баррасии тасвирҳо, муайян кардани шакл ва жанрҳои асар 
оғоз меёбад. Ҳамаи ин барои хонандагон мақсади хониш 
ва стратегияҳоеро, ки барои фаҳмидани маънои муаллиф 
дар асар истифода мешаванд, мусоидат мекунад. 

Фаъолонидани 
дониш ва 
малакаҳои пешакӣ

Дарёфти алоқаи таҷрибаи шахсӣ бо таҷрибаи дар асар 
муаррифишаванда. Муайян кардани донишҳои пешакии 
хонандагон дар бораи мавзӯъ/ғояи китоб ба хонандагон 
дар фаҳмидани маънои хондаашон кӯмак мекунад. 

Пешгӯйӣ Пешгӯӣ аз таҳияи фарзияҳо дар бораи он, ки кадом 
маълумот ё воқеаҳо дар асар пешкаш хоҳанд шуд, 
иборат аст. Ҳангоми хондан ва баъд аз хониш, 
хонандагон пешгӯиҳояшонро дақиқ, аз нав дида 
баромада ё тасдиқ карда метавонанд. Пешгӯиҳо аз 
маълумотҳои унвон, тасвирҳо, дониши муаллиф ва 
мавзӯи ӯ асос мегиранд; донишҳои мавҷударо бо 
донишҳои нав пайваст мекунад, ки ҳангоми хондани 
матн ба даст оварда шудаанд. 
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ДАР ВАҚТИ ХОНИШ

Ҳангоми хондан, бо истифодаи усулҳои гуногуни хониш (намунавӣ, муштарак, идорашаванда 
ва мустақил), хонандагон пай мебаранд, ки то чӣ андоза маъно ва ғояҳои истеҳсолиро хуб 
мефаҳманд. Ин бо роҳи равона кардани диққат ба маълумоти асосии матн ва тафсилоти 
ошкоркунандаи он, қобилияти тахмин кардан (яъне хондани «байни сатрҳо», истифодаи 
ишораҳо, тафсилоти матн, дониш ва таҷрибаи худ барои фаҳмидан) мусоидат мекунад. Санҷиш 
ва возеҳсозии пешгӯиҳои қабл аз хониш, ба роҳ мондани робита байни ғояҳо ва рӯйдодҳо дар 
матн, гузоштани саволҳо, визуализатсия.

Стратегия Шарҳи стратегияҳо 

Мазмуни асосӣ ва 
унсурҳои онро 
кушоянда 

Ба хонандагон  лозим аст, ки ғояи асосиро муайян 
карда, дар матн тафсилоти онро муайян кунанд. 

Барои ин, дар ҷараёни хондан, фаҳмидани маъно ва 
маънои калимаҳо, ҷумларо, сархатҳо, бобҳо, пурра 
асар зарур аст. 

Тасаввурнамоӣ Тасаввурнамоӣ – ин навъи тасаввур кардании симо дар 
тахайюл аст.  Ҳангоми хондан бошад, хаёлан офаридани 
симоҳои эҷодкардаи нависанда аст. Вазифаи визуализатсия 
ин дидани тасвири он чизе ки мо мехонем, дар тасаввуроти 
мо он чизеро, ки муаллиф тасвир кардааст, тасаввур 
кардан, худро дар он макон, замону давр пайдо кардан, то 
фаҳмиши ғояи асосии худро таҳия карда, рӯйдодҳо, амалҳо 
ва амалҳои симоҳоро таҳия кунад. Шумо метавонед 
тавассути харитаҳои равонӣ, тасвирҳо, драматизатсия ва 
дигар вазифаҳо чӣ чизро тасаввур кунед ё тасаввур кунед. 

Фарзия кардан 
(тахмину гумон 
кардан) 

Тахмин ин хулосаест, ки хонандагон ҳангоми хондани матн 
дар асоси гуфтаҳои он, ки муаллиф ба таври муфассал, 
хусусиятҳо, арзёбии мустақим ва ғайримустақим пешниҳод 
кардааст, хулоса мебароранд. 

Саволгузорӣ 
Саволгузорӣ ба хонандагон имкон медиҳад, ки бо матн 
ва муаллифе, ки онро таҳия кардааст, зич ҳамкорӣ 
кунанд. Ин маънои онро дорад, ки фаҳмидан ва 
фаҳмидани чизеро ки ӯ мехонад.Вақте ки хонандагон 
ҳангоми хондан савол медиҳанд, онҳо возеҳ ва ё беасос 
фаҳмиши худро аз хондани худ назорат мекунанд. 
Гузоштани саволҳо аз ҷониби хонандагон як 
нишондиҳандаи амиқи фаҳмиши матн аст. 

Фикрронӣ бо овози 
баланд 

Мулоҳиза кардан бо овози баланд, шарҳдиҳӣ бо овози 
баланд, ба воситаи нутқ дарки  матни хондашаванда аст. 
Мақсади истифодаи ин стратегия ба хонандагон нишон 
додани фаҳмиши матни хондашуда мебошад. 
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БАЪДИ ХОНИШ
Пас аз хондани китоб, стратегияҳо ва машқҳои гуногун барои муайян кардани фаҳмиши 
умумӣ, таҳлилӣ ва интиқодӣ истифода мешаванд. Дарки маъно метавонад дар муҳокима, 
корҳои хаттӣ, саҳнагузорӣ, истифодаи созмондиҳандагони графикӣ ва ғайра пешниҳод карда 
шавад. Муайян кардан зарур аст, ки чӣ гуна маълумоти аз матн гирифташударо хонандагон 
дар ҳаёти воқеӣ, ё дар вазъиятҳое,ки онҳо дучор мешаванд, истифода бурда метавонанд. 
Марҳилаи ниҳоӣ муҳокимаи минбаъдаи матнҳои хондашуда мебошад, ки маънои густариши 
донишро дорад.

Стратегия Шарҳи  стратегияҳо 

Нақли мазмун Нақли мазмун – баёни шифоҳӣ, бозгӯии матни 
хондашуда мебошад, ки имкон медиҳад сатҳи фаҳмиши 
аслӣ ё умумии матни хондашударо муайян карда шавад. 
Чор намуди нақли мазмун мавҷуд аст: муфассал, 
интихобӣ, мухтасар ва эҷодӣ. 

Ҷамъбаст кардан Ҷамъбаст кардан – интиқоли мухтасари асарҳои 
хондашуда бо суханони худ, моҳияти аслӣ, рӯйдодҳо ё 
тафсилоти он (симо, макон,замон) барои ҷамъбасти 
маълумоти аз як матн ё асар мебошад. Усули тафаккур, 
ки дар натиҷа хосиятҳо ва сифатҳои умумии ашёҳо 
муқаррар карда мешаванд. 

Алоқамандӣ Барои муайян кардани муносибати  ба матн, пайдо 
кардани робитаи байни он чизе, ки худи хонанда хондааст, 
олами атроф ва таҷрибаи хондани китобҳои дигар муҳим 
аст. Муайян кардани робитаҳо ба мо имкон медиҳад 
бифаҳмем, ки то чӣ андоза китоб ба таҷрибае, ки хонанда 
дорад, донишашонро бой месозад, дар бораи муҳиме, ки 
арзишманд, муфид мегардад ва ё баръакс, эҳсосотро ба 
вуҷуд меорад, маълумот медиҳад; чӣ гуна ин китоб ба 
рушди минбаъдаи хонандагон таъсир мерасонад. 

Таҳлили асари 
хондашуда 

Таҳлили матн ё китобе, ки хонда шудааст, фаҳмиши ғоя, 
услуб, ҳалли мушкилот ё муқоисаи далелҳо ва маълумотҳо 
аз як матн барои беҳтар фаҳмидани чизи хондашуда аст. 
Таҳлил дар мактаби ибтидоӣ метавонад се самт дошта 
бошад: шакли қитъавӣ, проблемавӣ, услубӣ, қиёсӣ. 

 Арзёбии дарки  
маводи хондашуда 

Арзёбии дарки мазмуни матн инъикоси мундариҷа ё 
шакли матн ва арзёбии он, изҳори ақидаи худи андешаҳо 
нисбат ба ғояҳо, симоҳои матн ва баррасии дубораи 
дониш ва таҷрибаи мавҷуда дар асоси хониш мебошад. 
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Омӯзгор ба хонандагон мефаҳмонад, 
ки китоб аз чӣ иборат аст, метавонад 
бигӯяд, ки саҳифаи сарлавҳа, формати 
берунӣ ва дохилӣ дорад, «муқоваи 
гӯянда», дар бораи муаллифи китоб 
ва унвон нақл мекунад; як тасвири 
муқова, ки ба он ишора мекунад, дар 
бораи ин китоб чӣ мегӯяд.

Ҳангоми шиносоӣ бо китоб муҳим аст:
Муқоваи он: он маълумотеро, ки дар он 

нишон дода шудааст, қайд мекунем, 
номи китоб, номи муаллиф, номи 
рассом

Нашриёт: донишҳои аз тасвирҳо, унвон 
ва муаллиф гирифташударо бо таҷрибаи хониши кӯдак алоқаманд кардан; 

Мундариҷа: он хонандаро бо бобҳое, ки ин китоб дар бораи пайдарҳам бо нишон додани
саҳифаҳо нақл мекунад, шинос мекунад. Дар баъзе ҳолатҳо, оғози китоб инчунин метавонад 
дар бар гирад:

— изҳори сипос: муаллиф барои дастгирӣ дар навиштани китоб миннатдор аст;
— бахшидан - изҳорот дар бораи он, ки ин асар ба касе,  ҳамчун тӯҳфа ба ӯ ё ба хотири ӯ 

навишта шудааст, ба гурӯҳи одамон (масалан, ба фарзандони Қирғизистон), муассиса 
ё ҳатто мафҳуми  ғайримоддӣ (масалан, озодӣ);

— пешгуфтор: ин қисми  адабӣ ё илмии пеш аз матни асосӣ. Дар муқаддима тавзеҳот ва 
шарҳҳои худи муаллиф, инчунин муҳаррир, ношир ва эҳтимолан дигар ашхосе, ки бо 
ин асар робита доранд, оварда мешаванд.

Бобҳо: китоб ба қисмҳои алоҳида, ба тартиби пайдарпай ё хронологӣ (аз рӯйи сана) тасниф 
карда мешавад.
Хулоса: одатан луғати тафсирӣ ва шарҳи истилоҳотро дар бар мегирад, ки дар китоб, агар, 
масалан, ин энсиклопедияи (донишномаи) кӯдакон аст.

3.1. ПЕШ АЗ ХОНИШ

ШИНОСОӢ БО КИТОБ

Аз ибтидои омӯзиш барои фаҳмидани чизи хондашаванда хонандагонро бо китоб шинос 
кардан лозим аст: он аз чӣ иборат аст, китобҳо чӣ гуна (самтҳо, жанрҳо, намудҳои китобҳо ва 
ғайра), ки муаллифи матн ва рассомони китоб мебошанд.

Донистани чӣ будани китоб ва чӣ гуна истифода бурдани он, аз ҷумла 
нигоҳ доштан ва варақ задани саҳифаи китоб, маҳоратест, ки инсонро 
бомаърифат месозад. 

1 Joseph Nhan-O’Reilly. Enjoying books together: a guide for teachers on the use of books in the classroom. – 
Международный фонд «Спасите детей».
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МУАЛЛИФИ КИТОБ

ҶИЛД
НОМИ КИТОБ

МУҚОВАИ КИТОБ        

МАТНИ КИТОБ 

ТАСВИРҲО МУНДАРИҶА

ДАР АВВАЛ / ОХИРИ КИТОБ

ЛУҒАТ ДАР ОХИРИ КИТОБ

НОМИ
КИТОБ

Муаллиф
 

Нақшаи 1. Қисмҳои/унсурҳои китоб

Барои шиносоӣ бо китоб, машқҳои зеринро истифода бурдан мумкин аст:  «Ба китоб хуш 
омадед!»,  «Калимаҳои калидӣ»,  «Қисмҳои китоб»,  «Сафар ба кишвари китоб»,  «Кор бо 
китоби тасвирдор» (ниг.  «Машқҳои намунавӣ оид ба дарки мазмун»). 
Ғайр аз он, модул дар бораи таснифи китобҳои кӯдакон иттилооти дастгирикунанда пешкаш 
мекунад, ки бо ёрии он шумо метавонед маводи хондашавандаро муайян кунед (ниг. Нақшаи 2).
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Сўнг модулда болалар китоби таснифлари бўйича ёрдамчи маълумот берилган, унинг 
ёрдамида ўқилаётган материал тоифасини аниқлаш мумкин. (ниг. Нақшаи 2).

АДАБИЁТИ

БАЧАГОНА

Аз рӯйи муаллиф 
ва адресат

Аз рӯй синну соли 
(соли хониш) бач-н

Аз рӯйи сохт

Аз рӯйи ороиш

По форме 
передачи

Иллюстрирован- 
ная детская книга

По характеру 
информации

— аз тарафи калонсолон барои 
бачагон иншошуда;  

— аз тарафи бачагон иншошуда;
— аз тарафи калонсолон 

иншошуда, кӯдакони ба онҳо  
завқ доранд

— синфи 1 (6–7 сола) 
— синфи 2 (7–8 сола) 
— синфи 3 (8–9 сола) 
— синфи 4 (9–10 сола)

— мононашр (нашри як асар);
— маҷмӯа;
— силсилаи китобҳо;
— куллиёти асарҳо

— китоб;
— маҷалла;рӯзномаҳо;
— китобча-бозича (китобчаи 

худсохт, гармошка, фигура, 
китобчаҳо барои ванна, 
китоби-рангкунанда, китобчаи-
конструктор ва ғ.)

— китоби қоғазӣ-чопӣ;
— воситаҳои электронӣ (аудио- 

китобҳо, видео-, теле-, он-лайн 
китобҳо, замимаҳои мобилӣ)

— китоби калон;
— китоби-виммелбух;
— нашри тасвирӣ (бисерии расмҳо 

нисбат ба матн);
— комиксҳо, манга;
— харитаҳои вазъиятӣ;
— китоб-театр (китоби 

манзаравӣ(панорамӣ)

— адабӣ-бадеӣ: афсона,шеър; 
— ҳикоя, повест, роман, насри 

юмористӣ;
— детектив, фантастика/фэнтези, 

достон (қисса), тасаввуф/даҳшатнок;
— инкишофдиҳанда: китобҳои дарсӣ,луғатҳо, энсиклопедияҳо, 

маълумотномаҳо, атласҳо
 Нақшаи 2. Таснифи китобҳо барои хониши кӯдакон
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ФАЪОЛОНИДАНИ ДОНИШ ВА ТАҶРИБАИ ШАХСИИ ПЕШАКӢ

Фаъолсозии донишҳои пешакӣ ва таҷрибаи шахсӣ – ин муайян кардани алоқаи таҷрибаи 
шахсӣ ва таҷрибаи дар асар овардашуда, муайян кардани дониши мавҷудаи хонандагон дар 
мавзӯъ/идеяи китоб мебошад, ки ба хонандагон имкон медиҳад, маънои асосии хондаашонро 
хубтар бифаҳманд.
Психологҳои маърифатӣ (Р. Андерсен, Д. Пирсен, Д. Румелхат ва Ж. Пиаже), ки назарияи 
рушди шахсияти маърифатиро таҳия мекунанд, раванди ташаккули дониш, малака ва 
таҷрибаи навро дар кӯдак ҳамчун як ҷамъбасти он бо мавҷудаҳо баррасӣ намекунанд. Вақте 
ки иттилооти нав ба вуҷуд меояд ва дониш ташаккул меёбад, шахс маводи бадастомадаро 
барои тамоми сохтори ақлии худ мутобиқ мекунад, дигаргун мекунад ва ё тағир медиҳад, ё 
тавре ки Пиаже онро «нақша» номид. Яъне, ҳангоми гирифтани маълумот ё донишҳои нав 
дар ҷараёни хониш, хонанда онҳоро азхуд менамояд (месозад, мегузорад) ё ба донишҳои 
мавҷуда мутобиқ мекунад. Омӯзиш вақте суръат мегирад, ки агар хонанда бо он чизе, ки ӯ 
аллакай медонад ва нав аст, иртибот дорад. Психологияи маърифатӣ шарҳ медиҳад, ки матн 
аз ҷониби хонанда фаҳмида мешавад, ба шарте, ки робитаҳо дар байни ғояҳо, андешаҳои 
матн, дониш ва таҷрибаи фарҳангии хонанда барқарор карда шаванд.
Стратегияҳо ва усулҳое, ки барои баланд бардоштани таҷриба ва донишҳои қаблӣ пеш аз 
хондани китоб/матн равона шудаанд, ба ин мусоидат мекунанд:

— ҳавасмандӣ ва шавқу завқ барои хондани китоб зиёд карда шавад; 
— кори самаранок оид ба маънои калимаҳои нав;
— аз рӯи мавҷудияти дониш ва таҷрибаи мавҷудаи оид ба матн дар асоси фарзияи 

семантикӣ кор кардан;
— кор оид ба пешгӯӣ, зеро хонандагон аллакай дониш ва таҷриба доранд, ки барои 

пешгӯии рӯйдодҳои имконпазир, роҳҳои рафъи вазъ ё мушкилот кӯмак мекунанд;
— азхуд намудани дониш ва таҷрибаи нави дар китоб пешниҳодшуда.

Роҳ  ва машқҳое, ки барои баланд бардоштани дониш ва таҷрибаи пешина равона шудаанд, 
дар қисми «Машқҳои намунавӣ оид ба дарки мазмун» нигаред:

ҲА 

НЕ

М/Д/Д

 Ҷадвали М/Д/Д  

М   Д   Д-медонам – донис.мех.  – д-м.                        

ИНСЕРТ (аломатҳои шартӣ)

– 
“галочка” аломати “тарҳ”  
(он чӣ,ки  (он чӣ,ки ба

маълум аст) тасаввуро зид аст)

+ ? 
аломати “ҷамъ” “аломати савол”

(шавқовар ва (он, ки дар бораи
фавқулодӣ аст) он хоҳиши бештар

донистан дорам) 

МАН-ТУ-МО

ИШҒОЛИ МАЙНА  ВАРАҚАИ “ҲА”/”НЕ” МУАММО ДАР ДОХИЛИ ҚУТТӢ 

ь
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ПЕШГӮЙӢ

Пешгӯӣ – ин қобилияти фарзия, пешгӯӣ ва пешбинӣ дар асоси мундариҷаи матн аст. Пешгӯӣ 
метавонад аз рӯи унвон, жанрҳои асар, тасвирҳо, калимаҳои асосӣ, ибораҳо ё ҷумлаҳо иҷро 
карда шавад. Бо мақсади пешгӯӣ, хонандагон робитаи байни он чизеро, ки аллакай медонанд, 
таҷрибаи дар ин мавзӯъ дошта (шахсият, зиндагӣ ё хондани китобҳои дигар, омӯзиши 
фанҳои гуногун) бо пиндоштҳо дар бораи чизи хондаашон робита эҷод мекунанд. Пешгӯӣ ба 
хонандагон кӯмак мекунад, ки матнро хубтар бифаҳманд ва алоқаи худро бо таҷрибаҳояшон 
пайванд кунанд.

«Пешгӯйӣ барои талабагон пойдевореро омода мекунад, ки аз он 
онҳо метавонанд фаҳмиши матни хондаашонро пайгирӣ кунанд»1.

Тадқиқотчии маҳорати педагогӣ Дуг Лемов мегӯяд, ки ин муносибат ба кӯдакон имкон медиҳад, 
ки онҳоро барои хондани минбаъда равона кунанд, то пешгӯиҳо тасдиқ карда шаванд. Агар 
ҳама чиз дуруст анҷом дода шуда бошад, пас кӯдакон метавонанд фаҳмиши худро аз матн дар 
асоси иҷрои пешгӯиҳои онҳо назорат кунанд. Барои он ки ин усул самарабахш бошад, омӯзгор 
бояд одати доимо ва мақсаднок ба муҳокима баргардонидани он, ки пешгӯии кадом мавод 
(калимаҳо, тафсилот, хусусиятҳо) пешгӯӣ карда шудааст, дар бораи он, ки оё пешгӯиҳо дуруст 
буданд ва чаро, ба эътибор гирифта шавад.2

Машқҳо ва усулҳои пешгӯиро ҳам пеш аз оғози кор бо матн ва ҳам ҳангоми хондан бо истифода 
аз хусусиятҳои зерин метавон истифода бурд:

— пешгӯиҳоро метавон дар асоси номи асар, тасвири муқоваи китоб ташкил дод;
— пешгӯиҳои муассир тавассути фаъолгардонии дониш ва таҷрибаи хонандагон мусоидат 

карда метавонанд;
— хонандагон даъват карда мешаванд, то муайян кунанд, ки бо аломатҳои асосӣ чӣ 

рӯй хоҳад дод, кадом воқеаҳо рух медиҳанд ва чӣ гуна мушкилот ё низоъ ҳалл карда 
мешавад. Ин ба онҳо имкон медиҳад, ки ба раванди хониш «ҷалб» шаванд ва бо матн 
робита дошта бошанд;

— дар раванди хониш, пешгӯӣ метавонад ба он чизе, ки аз хондашуда маълум аст, оид 
ба муайян кардани ғояи асосӣ ва ҳодисаҳои рух дода, ва пиндоштҳо дар бораи он ки 
пас аз ин воқеаҳо рух дода метавонанд, асос ёбад;

— пас аз ба итмом расонидани кор бо матн, хонандагон даъват карда мешаванд, ки ба 
пешгӯиҳои ташаккулёфта баргарданд ва фарзияҳои аввалияи худро тасдиқ кунанд ё 
рад кунанд.

Қисмати «Машқҳои намунавӣ оид ба дарки мазмун» як қатор машқҳоро дар бар мегирад, ки 
маҳорати пешгӯиро ташкил медиҳанд: «Пешгӯӣ», «Хондани мутаваққиф», «Тасаввур кунед, ки 
ин китоб дар бораи чӣ хоҳад буд», «Изҳороти дуруст ва бардурӯғ».

1 Boyles N. Constructing Meaning Through Kid-Friendly Comprehension Strategy Instruction.
2 Лемов Д. Мастерство учителя. Проверенные методики выдающихся преподавателей. – М. : Манн, Иванови 
Фербер, 2016.
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Талабагон аввал маълумотро меомӯзанд ва ҳамаи ин маълумотҳо ба 
онҳо баробар шавқовар аст. Онҳо таҷрибаи чандинсола надоранд, ки 
ба калонсолон кӯмак кунанд, ки аз чизҳои майда фирор кунанд ва ба 
ғояҳои асосӣ диққати худро ҷамъ намоянд. Мо намехоҳем кунҷкобӣ 
ва ҳайратоварии кӯдаконро пахш кунем, аммо мо инчунин медонем, 
ки онҳо наметавонанд, ки ҳама чизро дар хотирашон нигоҳ доранд. 
Аз ин рӯ, вазифаи мо таълим додан ба кӯдакон дар шинохтани ғояҳои 
асосӣ ва ташкили тафаккури онҳо дар атрофи онҳо, дар ҳоле ки мо 
хурсандиву эҷодкориро ҳавасманд мекунем, мебошад1.

3.2. ДАР ВАҚТИ ХОНИШ

МАЗМУНИ АСОСИИ АСАР ВА УНСУРҲОИ ОНРО КУШОЯНДА

Машқҳо ва усулҳое, ки ба инъикоси ғоя ва тафсилоти асосӣ нигаронида шудаанд, метавонанд 
инҳоро дар бар гиранд:

Кор бо ташкилкунандаҳои графикӣ

ЧАРХИ АСАР ХАРИТАИ АСАР

Номи асар
ХАРИТАИ ТАЪРИХ

Ҷой/Вақт Қаҳрамон(ҳо) -и асар

 Аввал Мобайн  Охир

1 Determining Importance in Nonfiction Text: Finding the Main Idea. URL: https://readingrecovery.clemson.edu/
introduction-to-determining-importance/. 9.03.2017.

Фаҳмиши чизи хондашуда дар шинохти ғояи асосии асар ва ҷузъиёт, ки ба фаҳмиши он 
мусоидат мекунанд, асос ёфтааст: қаҳрамони асосӣ (ё якчанд қаҳрамон), ҷой ва вақти амал, 
ҳодисаҳо ва пайдарпайии онҳо, мушкилоти асосӣ ва ҳалли он.
Барои ин мавзӯъ ва идеяи асарро фарқ кардан лозим аст.

• Мавзӯъ – ин аст, ки дар бораи он дар асар сухан меравад.
• Идея идеяи асосии асар аст, он чизе ки дар бораи мавзӯъ гуфта мешавад, фикрест, ки

муносибати эҳсосӣ ва баҳогузории нависандарро ба мавзӯъ ифода мекунад.
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3.

5.

4.

2.

1.

Номи асар

1

2

3

4

5

ХАТИ СУЖЕТ

ДАРАХТИ АСАР ЧАРХИ МУШОҲИДАҲО
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Расмкашӣ

 КОМИКСИ МАН 

2 

3 

6 

1 

4 

5 

СТИКЕР-ҲИКОЯ ПАЗЛ 

Супоришҳои хаттӣ: эссе, иншо, нақли хаттӣ, истифодаи ғояи асосӣ барои эҷоди ҳикояи худ 
(ҳикоя).
Кор бо варақчаҳо: фаннӣ, вазъиятӣ ё ки тасаввурӣ.
Кор бо калимаҳои асосӣ, ибораҳо, ҷумлаҳо, абзатсҳо, бобҳо.
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Супоришҳои эҷодӣ: театрализатсия, драматизатсия, пантомима, истифодаи ашёҳои гуногун ва ғ.

Қисмати «Машқҳои намунавӣ оид ба дарки мазмун» машқҳоеро пешниҳод мекунад, ки ба 
омӯзгор дар муайян кардани ғояи асосии матн кӯмак мерасонанд: «Чархи асар», «Харитаи 
асар», «Хати сюжет», «Даст», «Дарахти асар», «Чархи мушоҳидаҳо», «Комикси ман», «Стикер-
ҳикоя» ва ғайра.
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ВИЗУАЛИЗАТСИЯ

Барои хубтар фаҳмидан/мулоҳиза намудани чизи хондашуда, яке аз стратегияҳои муассир 
метавонад тасаввуроти хонандагон дар бораи матни/асари хондашуда мебошад. Тавассути 
визуализатсия, иттилоот, ғояҳои асосии муаллиф дар асар ифода мешавад.
Визуализатсия барои ифода кардани фаҳмиши чизи хондашуда, фарқияти ҷузъиёти муҳим, 
расонидани таҷрибаи таҷрибаи хондашуда, барои фаҳмидани он ки чӣ гуна хонанда ин асарро 
«мебинад» ва тафсир мекунад, кӯмак мекунад.
Ташкилкун андагони визуалӣ
Созандагони визуалӣ метавонанд тасвирҳо, видеоҳо, харитаҳо, ҷадвалҳо, инчунин 
диаграммаҳо, ҷадвалҳо, бошанд.
Тасвирҳо, видеоҳо, харитаҳо ба хонанда кӯмак мекунанд, ки манзараро дубора эҳё кунанд, 
аломатҳо ва иттилооти бадеиро, ки аз матн гирифта шудаанд, ба таври визуалӣ пешниҳод 
кунанд.

Расми бачагона Харитаи афсона

Слайдшоу, диафилмҳо



20
Вақти хондан. Дарки маъно

Драматизатсия

Ба ғайр аз эҷоди тасвирҳо оид ба чизи хондашуда,  метавонад драматизатсияи кори хонишро 
ҳамчун визуализатсия истифода барад.  Драматизатсия вазифаи эҷодӣ буда,  ба ташаккули 
дарки ҳамаҷонибаи кори хониш, эҳёи раванди маърифатӣ ва фаъол гардидани шавқи 
хонандагон ба матн мусоидат мекунад. Вобаста аз амиқии воридшавӣ ба матн ва сатҳи татбиқи 
нерӯи эҷодии хонандагон драматизатсияро бо роҳҳои гуногун ташкил кардан мумкин аст:

— танҳо бо ёрии калима, яъне хондани нақш ва хондани коллективӣ; 
— танҳо бо роҳи ҳаракат ба воситаи пантомима;
— омезиши ҳаракат ва калима, яъне дар шакли саҳнаҳои баромад дар синф, вақте 

тасаввур кардани вазъият;
— дар саҳнае, ки вазъ барои ин махсус эҷод карда мешавад: кӯдакон даъват карда 

мешаванд, ки вазъияти афсонавии аҷоибро тасаввур кунанд, амалҳои симоҳои 
афсонаро тасаввур кунанд, хислатҳо ва рӯҳияи онҳоро бо нишонаҳо, имову ишора, 
овоз баланд кунанд;

— бозидани нақш дар театри ангуштон; 
— истифодаи театри лӯхтак;
— намоиши костюмии асарҳои машҳур; 
— драматизатсияи мусиқӣ;
—  намоишҳо аз рӯи сенарияи худ.

Ҷадвалҳо
Ташкилкунандагони иттилооти графикӣ як тасвири рамзии равандҳои гуногуни фикрӣ 
мебошанд. Инҳо диаграммаҳо, ҷадвалҳо, харитаҳоификру мулоҳизаҳо мебошанд.
Созмондиҳандагони графикӣ ба хонандагон дар таркиби матн, ба таври визуалӣ муттаҳид ва 
ташкили фикрҳо дар бораи чизҳои хондашуда, пайдо кардани робитаҳо байни ғояҳо, таҳлили 
хусусиятҳои аломатҳо, амалҳои онҳо, қитъаҳо, ҷудо кардани асосӣ ва миёна, таснифи ғояҳо, 
аломатҳо, таъкид кардани калимаҳои муҳим, ки ба мусоидат мекунанд амиқтар фаҳмидани 
матн ва дар хотир доштани иттилоот аз матн. Дар зер як қатор намунаҳои ҷадвалҳо барои кор 
дарк кардани хониш оварда шудаанд (нигаред ба Ҷадвали 4).
Дар қисмати амалии бахш машқҳо оварда шудаанд, ки барои истифодаи визуализаторӣ 
дар дарсҳои хониш ёрӣ мерасонанд: «Чархи асар», «Галереяи тасвирҳо», «Фикрҳо бо овози 
баланд», «Ҷавоби рассом» ва ғайра.

Ҷадвали 4. Ташкилкунандаҳои графикӣ

Ташкилотчӣ Намуна 

Диаграммаҳо Муқоисаи қаҳрамонҳои асар 

Характеристкаи қаҳрамони А 

Ном    

Умумӣ  

Характеристкаи қаҳрамони Б

Ном
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Ташкилотчӣ Намуна 

Кластерҳо 

Ҷадвалҳо 

М – медонам
Таблица МДД 

Д – донистан мехоҳам    Д – донистам
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ТАХМИНИ МАЗМУН

Тахмини мазмун – ин қобилияти «дар байни сатрҳо хондан», яъне истифодаи таҷрибаи шахсии 
худ ва дониши мавҷуда барои фаҳмидани мазмуни матни хондашаванда ё фаҳмидани он 
аст, ки муаллиф дар асоси маълумоти ба хонанда пешниҳодкарда чӣ гуфтан мехоҳад. Фарзия 
тавассути хондани бодиққат ва таҷрибаи худи хонанда муайян карда мешавад. Қобилияти 
дарк кардани он, ки иттилоот чӣ маънӣ дорад ё бевосита пешниҳод карда намешавад, ба 
хонандагон имкон медиҳад, ки қобилияти хулосаи худро беҳтар кунанд.
Барои он ки хонандагон тавонанд фарзияҳо ва пиндоштҳоро дошта бошанд, онҳо бояд:

— ба саволҳои матн чавобҳо ёфта тавонанд; 
— рӯйкардҳои матнро бо чизҳои пешинаашон алоқаманд кунанд;
— дар хотир дошта бошанд, ки ба як савол  якчанд ҷавоб додан мумкин аст, фарзияҳо 

ва пиндошти маълумотро аз матн ё иттилооте, ки дар манбаъҳои дигар мавҷуданд, 
дарёфт кардан зарур мебошад.

Дар зер як алгоритми рушди маҳорати фарзияҳои тахминӣ ва пиндоштҳо оварда шудааст:

Матн дар бораи…

Хулоса ҳамин аст, ки…

Ба фикри ман….

Зинаи мазкур аз матн ёфтани маълумотҳо мебошад.

Дар охир талаба хулоса мебарорад, ки тахмини вай дуруст аст, 
ё фикри худро дигар мекунад.

Зинаи мазкур дар матн ҳамаи маълумотҳое, ки лозим аст, 
оварда шудааст-мӣ.

Таҷриба ва дониши ман чӣ тавр тахмин мекунад?

Истифодаи ин стратегия ба хонандагон имкон медиҳад, ки бо истифодаи метадарккунӣ1 
бомуваффақият аз фаҳмидани чизҳои хондаашон мустақилона мубориза баранд. Хонандагоне, 
ки стратегияи тахмини маъноиро истифода мебаранд, матнро хубтар фаҳмида метавонанд.
Дар бахши «Машқҳои намунавӣ оид ба дарки мазмун» як қатор машқҳо барои тахмини маъно 
дода шудаанд: «Матн – Ман – Хулоса», «Халтаи сеҳрнок».

1 Метадарккунӣ – мушоҳидаи шахс ба чараёнҳои тафаккур ва хотира, дониш, ҳадафҳо ва амалҳои шахсии вай; 
дарк кардани он, ки чӣ гуна амалиётҳои рӯҳии мо идома доранд ва ташаккули одати арзёбии натиҷаҳои ниҳоии 
онҳо – қарорҳои қабулкардаамон, хулосаҳое, ки барои мо мувофиқанд, хулосаҳое, ки мо таҳия кардем.
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ГУЗОШТА ШУДАНИ САВОЛҲО

Ҷадвали 5. Саволҳои пӯшида ва кушоду равшан

Муайянкунӣ Мисолҳо Хели саволҳо 
аз рӯйи шакл

Саволҳои
пӯшида

Саволҳои
кушоду 
равшан

Ин саволҳо барои муайянкунӣ буда,
ба онҳо фақат: «Ҳа» ё ки «Не», гуфта 
ҷавоб дода мешавад.
Чунин саволҳо барои гирифтани 
тасдиқ вопросы направлены на то, ва 
ё инкор гузошта шуда, ҷавоби 
получить либо подтверждение, 
муфассалро  талаб намекунад 
отрицание и не предполагают что с 
переводом?
Ҷавобҳои ба ин саволҳоро аз матн 
пайдо кардан мумкин аст.

Ин саволҳо ҷавоби муфассалро талаб 
мекунанд. Онҳо муқаррар карда 
шудаанд, ки дониши навро шарҳ 
диҳанд ва калимаҳои саволии «Дар 
куҷо?», «Чӣ?», «Кай?» - ро дар бар 
гиранд.
«Чӣ гуна?», «Чаро?», «Кадом?» Барои 
ташаккул додани ҷавобҳо ба ин 
саволҳо, на танҳо аз матн маълумот 
талаб карда мешавад, балки дониш ва 
таҷрибаи худи хонандагон низ зарур 
мебошад.

– Ту бо қаҳрамони асар роем
  ҳамфикр астӣ?
– Бачагон, он чизи заруриро

дарёфт  карданд?
– Ин дар баҳор рӯй дода буд?

Велосипеди писарбача
вайрон шуд?

– Чаро модаркалон аз духтар
  дар ин бора пурсид? 
– Кӯдакон бо бозичае, ки
  пайдо карданд, чӣ кор
  карданд?
  Барои чӣ ин асар ба шумо
  маъқул шуд?

Гузошта шудани саволҳо – як стратегияи фаҳмиши матн мебошад, ки дар натиҷаи он дониш 
дар ҷараёни хониш васеъ мегардад. Он мавҷудияти дониши пешакиро талаб мекунад, хонанда 
нопурра ё носаҳеҳро эҳсос мекунад, дар натиҷа зарурати таҳияи савол ва ҷустуҷӯи посух ба он 
пайдо мешавад.
Қобилияти тартиб додани саволҳо барои фаҳмидани чизи хондашуда кӯмак мекунад: 
алоқаманд кардани маълумоти матни хондашуда бо он чизе ки ба хонандагон маълум аст, 
муайян кардани ғоя ё саволҳои асосии дар асар бардошташуда, амиқ фаҳмидани маънои 
ҳодисаҳо ва амалҳо, кашфи маълумоти нав, ошкор кардани чизҳои нофаҳмо мебошад.
Гузоштани саволҳо пеш аз хондан ба хонандагон имкон медиҳад, ки ҳадафҳои мушаххас 
гузоранд ва ба онҳо дар муайян кардани нияти фаҳмидани ҳангоми хондани матн кӯмак 
кунанд. Стратегияи мазкур барои пешгӯӣ, фаъол кардани дониш ва таҷрибаи пешакӣ, ки 
ҳавасмандӣ ва ҳавасмандии хонандагонро ба хондан, барқарор кардани робита байни дониш, 
таҷриба ва иттилооти нав дар матн истифода бурда мешавад.
Ҳангоми хондан саволҳои гузошташуда амиқтар дарк намудани қисмҳои ҷудогонаи матнро 
фароҳам меоранд, ки ин боиси фаҳмиши мазмуни асар дар маҷмӯъ мегардад. Саволҳоро ба 
дарки худи матн, робитаи матнро бо асарҳои дигар ба муаллифи асар гузоштан мумкин аст.
Пас аз хондан саволҳо ба зарурати омӯзиши матн ва хоҳиши ҷустуҷӯи маълумоти иловагӣ ё 
гирифтани таҷриба дар мавзӯи (мушкилоти) таҳқиқшаванда бармеоянд.
Дар марҳилаи аввали таҳсил (синфҳои 1-2), хонандагон дар бораи саволҳои пӯшида ва кушода 
ақидаҳо таҳия мекунанд (нигаред ба Ҷадвали 5). Дар марҳилаи баъдӣ хонандагони (синфҳои 
3-4) таҷриба кардани қобилияти таҳия кардани масъалаҳои мухталифе, ки ба қабатҳои 
амиқи матн таъсир мерасонанд ва ба рушди малакаҳои сатҳи баланд нигаронида шудаанд, 
мегузаронанд.
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Дар айни замон, омӯзгорон бо истифодаи системаи таксономияи ҳадафҳои таълимии Б. Блум 
дар банақшагирии синфҳо ошно ҳастанд. Таксономияи (таснифоти) ҳадафҳои таълимӣ барои 
мутобиқати он ба таснифи масъалаҳои марбут ба ноил шудан ба ин мақсадҳо ҳангоми хондани 
матнҳои гуногун асос гардид.

1 Пронина Т. О вопросах. Доступно: http://www.uchportal.ru/publ/23-1-0-4808. 3.03.2017. 
2 Ўша жойд.

Ҷадвали 5. Хели саволҳо (аз рӯйи таксономияи Б. Блум)1

Хели саволҳо Характеристика 

Саволҳо
и сода 

Ба онҳо ҷавоб дода истода хонандагон баъзе далелҳоро меоранд, 
маълумотро ба хотир меоранд ва баъзеи онҳоро  байн мекунанд. 

Саволҳои 
аниқкунанда 

Онҳо бо чунин калимаҳо оғоз мешаванд: "Яъне шумо инро мегӯед 
...?", "Агар ман дуруст фаҳмидам, пас ...?".  Ба ҳамсуҳбат  имконияти 
робитаи мутақобила дар бораи гуфтаи худ медиҳад.  

Саволҳои 
шарҳдиҳанда 

Онҳо бо калимаи “Чаро?” сар мешаванд. Барои барқарор 
намудани сабаби  муносибатҳо. 

Саволҳои 
эҷодӣ 

Онҳо бо чунин калимаҳо оғоз мешаванд: "Агар ... ... чӣ мешавад,?", 
"Ба фикри шумо, баъдтар чӣ мешавад?" 

Саволҳои 
баҳодиҳанда 

"Чаро чизи хубу бад аст?", "Як қаҳрамон аз дигараш чӣ фарқ дорад?" 
Онҳо барои дақиқ кардани арзёбии ҳодисаҳо, зуҳурот ва далелҳои 
мушаххас равона шудаанд.  

Саволҳои 
амалӣ 

"Вақте ки одамон ҳамчун қаҳрамон амал мекунанд, шумо чӣ гуна 
намунаҳо доред?" "Он чӣ дар ҷомеа, дар зиндагӣ, мавқеи шуморо 
собит мекунад?" Онҳо барои барқарор кардани робитаи байни китоб 
ва таҷрибаи хонандагон равона шудаанд.  

Перевод?

Таҳияи саволҳо метавонад ба мақсадҳои зерин нигаронида шавад:
— шарҳи маънои калима, ибора, воҳиди фразеологӣ, ҷумъа, сархат, боб,  дар тамоми 

асар;
— муайян кардани ғояи асосӣ ва тафсилоти ифодакунандаи он (аломати асосӣ, ҷой, 

вақти амал, хикоя, рӯйдодҳо, мушкилот (низоъ) ва ҳалли он);
— таҳияи пешгӯиҳо, фарзҳо дар бораи матн / китоб; Муайян кардани услуби муаллиф, 

жанр, эҷоди асар;
— ҷустуҷӯи маълумоти мушаххас дар матн;
— баррасии саволҳои риторикӣ (саволҳое, ки ҷавоб надоранд). Онҳо бо мақсади баланд 

бардоштани ҳиссиёти нутқ, диққат додан ба чизе гузошта мешаванд;
— худидоракунии дарки мазмуни матн.

Дар бахши «Машқҳои намунавӣ оид ба дарки мазмун» як қатор машқҳо бо истифодаи 
стратегияҳои гузоштани саволҳо дода мешаванд: «Саволҳои борику ғафс», «Таъсири мавҷ», 
«Бобунаи саволҳо», «Чархи саволҳо», «Мавзеи тафсон», «Тӯби соҳил».
«Хорошие» вопросы характеризуются рядом качеств2.
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• барои фикрронӣ водор мекунад;
• зиёда аз як ҷавоб дорад;
• барои ҷустуҷӯи ҷавоб, шумо бояд матнро дубора
хонд бароед ва ҷавобҳоро дар он пайдо кунед;

• бо шаклҳои гуногун нишон додан мумкин аст;
• дониш ва таҷрибаи мавҷуда;
• ҳавасмандкунии ҷустуҷӯи ҷавоб на танҳо дар матн;
• шуморо водор месозад, ки дар бораи таҷрибаи шахсии худ

фикр кунед;
• ҳавасмандкунии хониши минбаъда.

«Саволҳои хуб»

ин саволҳое, – ки:

ДИАГРАММАИ

«ТАЪСИРИ МАВҶ» 

саволҳои

аниқкунанда
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ФИКРРОНӢ  БО ОВОЗИ БАЛАНД

Фикрронӣ бо овози баланд – бо овози баланд хондан бо дарки фаҳмиши матни хондашуда 
мебошад, ки бо он хонандагон моҳияти матнро мефаҳманд. Мақсади истифодаи ин стратегия 
сохтани як намуна барои сохтани фаҳмиши матни хондашаванда аст, яъне намоиш додани 
он, ки чӣ тавр раванди фаҳмидани навиштаҳо хонда мешавад. Бодиққат андеша кардани 
хонандагон ба онҳо кӯмак мекунад, ки фаҳмиши худро ҳангоми хондан назорат кунанд ва 
чуқурии фаҳмиши матнро афзун кунанд. Ин стратегия ба хонандагон таълим медиҳад, ки 
матнро аз нав хонанд, шарҳи маънои онро биёбанд, ёфтани калимаҳо ё гумон кардан/гумон 
кардани муаллиф чӣ маъно доранд. Фикр кардан бо овоз баланд худи раванди хонишро суст 
мекунад, аммо ин муҳим аст, то хонандагон тавонанд фаҳмиши матнро пайгирӣ кунанд.
Технологияи зина ба зинаи фикрронӣ бо овози баланд
Пеш аз хондани матн, бо истифода аз машқҳо ва усулҳое, ки дар модули «Вокзал» оварда 
шудаанд, кор кардан дар бораи маънои калимаҳои нав, ҳукмҳои нофаҳмо муҳим аст.
Қадами навбатӣ бо истифода аз саволҳои зерин шинос кардани хонандагон бо китоб ё матн 
барои хондан аст:

— Ман дар бораи ин мавзӯъ чӣ мефаҳмам?
— Бо хондани ин китоб/матн ман чиро меомӯзам? 
— Ман аз он чизе, ки ҳоло  хондам, чиро фаҳмидам?
— Оё ман он чиро, ки  мехонам, ба таври тасаввур мекунам? Ман чӣ гуна гумонҳо дорам?
— Барои хубтар фаҳмидани матн/китоб ман боз чӣ кор карда метавонам?
— Ғояи асосии асар дар чист ва кадом тафсилот барои муайян кардани ин ғоя кӯмак 

мекунад? 
— Ман кадом иттилооти навро ба даст овардам?
— Чӣ гуна ман метавонам маълумоти гирифтаамро истифода барам?

Дар охири хониш бо овози баланд, бо хонандагон  муҳокима кардан муҳим аст, ки чӣ гуна 
раванди фаҳмидани моҳияти матн бо истифода аз ин стратегия гузашт: чӣ гуна стратегия ба 
беҳтар шудани фаҳмиш кумак мекунад, чӣ гуна хонанда метавонад фаҳмиши худро идора 
кунад, барои беҳтар/беҳтар фаҳмидани матн/китоб чӣ кор кардан мумкин аст. 
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3.3. БАЪДИ ХОНИШ

НАҚЛКУНӢ

Яке аз вазифаҳои муҳим дар дарсҳои хониш дар мактаби ибтидоӣ ин ба хонандагон омӯхтани 
қобилияти аз нав нақл кардани матн мебошад. Нақлкунӣ – интиқоли пайгирона ва пайдарпайи 
мундариҷаи хондашуда.
Нақлкунӣ ба рушди нутқи дуруст ва фарҳанги он мусоидат мекунад; хотираро таълим медиҳад, 
ба тарҷумаи калимаҳо аз ғайрифаъол ба захираи фаъол кумак мерасонад.
Пеш аз оғози дубора, ба хонандагон бояд тарзи навиштани нақшаи гузаштаро ёд додан лозим 
аст. Таҳияи нақша як стратегияи муҳимест, ки ба шумо таълим додани фикрҳои дақиқ оид ба 
чизи хондаатон, барқарор кардани он чизеро, ки дар хотираи худ хонда будед, систематик 
кардани фаҳмиши шумо оид ба чизи хондаатон ва додани маслиҳат барои баргардонидани 
матнро таълим медиҳад.
Нақша метавонад бо истифодаи саволҳо (Кӣ? Чӣ? Кай? Кай? Чӣ тавр? Чаро? Чаро? Чаро?), 
Иқтибосҳо аз кор ё дар шакли диаграммаҳое, ки барои барқарор кардани қитъаи кор кумак 
мекунанд. Нақша метавонад якҷоя карда шавад: он метавонад маҷмӯи намудҳои гуногуни 
нақшаҳо бошад. Аксар вақт ба талбагон таклиф карда мешаванд, ки нақшаи расмро ташкил 
кунанд.
Муҳим аст, ки дар ҳар як сархати нақша фикрҳои асосии матн баён карда шаванд, то маълум 
гардад, ки матн дар бораи кӣ ва чӣ дар бораи ҳар як қисми он гуфта шудааст. Нуқтаҳои нақша 
бояд мухтасар, возеҳ ва бо маънӣ ба ҳамдигар алоқаманд бошанд.

• Хондани матн.
• Муайян кардани ғояи асосӣ ва ба шакл

даровардани он.
• Ба қисмҳо ҷудо намудани матн.
• Ба ҳар як  қисм сарлавҳа гузоштан.

Алгоритми кори
тартиб доданаи

нақша

Намудҳои нақл
Барои рушди маҳорати нақл якчанд намудҳо дар ҷадвали 6 оварда шудаанд.

Ҷадвали 6. Намудҳои нақл

Синф Намуди нақл Муайянкунӣ 

Синфи 1 Нақли муфассал Нақли ба матн наздик. 

Синфи 2 Нақли интихобӣ Нақл  кардани иқтибос аз матн ё унсури 
мушаххаси матн (саҳна, тавсифи қаҳрамон, 
ҳодисаҳо, мушкилот, ҳалли мушкилот, 
хронологияи рӯйдодҳо). 

Синфи 3 Нақли 
мухтасар/ихтисоршуда 

Тарҷумаи ғояи асосӣ, моҳияти асар дар шакли 
фишурда. 

Синфи 4 Нақли эҷодӣ Нақлкунӣ,  ки бо тағир додани матн, аз ҷумла 
Ҷамъоварӣ, арзёбӣ ва шарҳу тафсири ҳодисаҳо, 
андеша кардан дар матн, нақл бо тағйир додани 
тасвири матн ва ғ. 
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«Чатр-лона»

Нақли муфассал – ин нақли ба матн наздик аст. Ҳадафи ин навъи нақл таълим додани 
кӯдакон аст, ки дар асоси матни омодашуда, сохтани ҷумлаҳо ва ба вуҷуд овардани як ҳикояи 
алоқаманд мебошад.
Чунин навъи нақл дар давраи таълими савод ҷорӣ карда шуда, дар тамоми курси омӯзишӣ 
татбиқ карда мешавад. Вай ба таълим додани мантиқи тафаккур кумак мекунад, нутқро 
инкишоф медиҳад, хотираро мустаҳкам менамояд, кӯдаконро ба диққат додан ба далелҳои 
асар ёд медиҳад. Он метавонад тибқи нақшаи таҳиякардаи омӯзгор ё тибқи нақшаи 
таҳиянамудаи хонандагон амалӣ карда шавад ва ҳангоми кор кардан дар тавсифи баёнӣ ё 
бадеӣ дар наср истифода бурда мешавад. Таълими ин навъи нақлкунӣ, шумо бояд боварӣ 
ҳосил кунед, ки кӯдакон аз матн калимаҳо ва ибораҳоро, таркибҳоро истифода намуда нақл 
кунанд (масалан, новобаста аз он, ки ...; дар айни замон ...; зеро ки ...; ва ғайра).
Навъҳои нақли муфассал: 

• нақли «занҷирӣ»;
• нусхагузории мавод, истинод (тасвирҳо, навиштан дар тахтаи чорабиниҳои асосӣ;

ғайра);
• дубора бо як вазифаи иловагии забон: пайгирӣ кардани истифодаи калимаҳои

наздикмаънои шифоҳӣ, иваз кардани исмҳои ҷинс  ба исмҳои шахс ва ғайра.
• Усули кор дар пешниҳоди муфассал:
• Ҳикояро пурра хонед.
• Матнро ба қисмҳо тақсим кунед.
• Нақшаи ҳикояро дар шакли сарлавҳаҳои қисмҳои маъноӣ ё саволҳое, ки ба онҳо ҷавоб

медиҳанд, нависед.
• Дар матн калимаҳо ва ҷумлаҳоеро нависед, ки фикрҳои муаллифро хуб ифода

мекунанд (шумо метавонед онҳоро нависед).
• Бо истифода аз калимаҳо ва ибораҳои аз ҷониби хонандагон таъкидшуда ҳар як қисми

матнро дар нуктаҳо ё саволҳои нақша такрор кунед.
Воситаҳои ёрирасон барои тартиб додани нақли муфассал , ҳамчунин тасвирҳо, хидмат кунанд 
(ба мисоли зерин нигоҳ кунед).
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Нақли интихобӣ – ин нақле мебошад, ки дар он интихобан он қисмеро, ки ба саволи махсус, 
мавзӯи хос мувофиқат мекунад (тавсиф кардани қаҳрамон, дубора сабт кардани як эпизод, 
масалан, авҷ). Мақсади ин навъи нақл аз он иборат аст, ки ба мавзӯъҳои хос, порчаҳои асар, 
диққати хонандаро ҷалб намоянд.

Маслиҳатҳо барои хонандагон  оид ба тавсифи асар
• Матни марбут ба ҳарф ё амали додашударо аз асар ҷудокарда, ба "худ"

такрор кунед.
• Муайян кунед, ки дар ҳар як порча  дар бораи чӣ сухан меравад.
• Иқтибосҳоро аз рӯи пайдарпаии тасвирҳои рӯйдодҳо дар матн тартиб

диҳед. Фикр кунед, ки бо ёрии кадом калимаҳо онҳоро бо ҳам пайваст
кардан  мумкин аст.

• Бо хондани порчаҳои интихобшуда тартиботи ҳикояи худро ба назар
гиред.

• Дар бораи ҳиссиёти симо фикр кунед.
• Ҳангоми кор дар ҷуфт – барои ҳамсинфатон ҳикояе омода кунед.
• Агар ягон чизи муҳимро аз хотир бароред, худро тафтиш кунед.

Намунаҳои созмондиҳандагони графикӣ барои нақли интихобии «Қаҳрамони асосӣ», дар 
фасли «Машқҳои намунавӣ барои таълими дарки мазмуни матн» нигаред: «Ҳама чиз дар 
бораи қаҳрамони асар», «Тавсифи қаҳрамони асосӣ».
Нақли кӯтоҳ ё мухтасар аз ҳама душвортарин хели нақл дар таълими хонандагони хурдсол аст, 
зеро ҳангоми тайёр кардани он, муайян кардани ҷузъиётҳои назарраси матн ва суханронии 
онҳо зарур аст. Ду роҳи ихтисор намудани матн вуҷуд дорад:

• коркарди мантиқии матн дар асоси муайянсозии чизи асосӣ дар ҳар як қисми матн бо
эҷоди минбаъдаи «матни фишурдашуда»;

• васеъ кардани нақша ба ҳаҷми «матни хурд».
Дар натиҷаи кор аз рӯйи нақли мухтасар, хонандагон:
• дар матн тафсилоти муҳимро ошкор мекунанд;
• ҳангоми тафсир мазмуни матнро пешниҳод мекунанд.
Усули бо матни ихтисоркардашуда кор кардан:
• Нақшаи нақлро тартиб додан.
– Дар пеши ҳар як банди нақша,  ҷумлаеро,ки мазмуни он бандро кушода медиҳад,

навиштан. Мазмуни матн интиқол дода мешавад. Ҳар як пешниҳод ба тахта навишта
мешавад.

• Қайдҳо бо китоби дарсӣ муқоиса карда мешавад, шарҳи кӯтоҳ мазмуни асосии порча
мебошад.

• Омӯзгор намунаи кӯтоҳи нақлро тақсим карда медиҳад. Ғайр аз он, таҳти роҳбарии
омӯзгор худи кӯдакон муайян мекунанд, ки кадом ҳукмҳо муҳтавои ҳар як қисматро
оварда метавонанд ва ин ҷумлаҳоро ташкил медиҳанд. Дар марҳилаҳои аввали
таълим, шумо метавонед як филм ё варақи пайгириеро (калка) истифода баред, ки
дар   матн гузошта шудааст.
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Яке аз намунаҳои стратегияи кор бо нақли мухтасар – синквейн мебошад.

Нақли эҷодӣ интиқоли мундариҷаро бо тағйири матн дар бар мегирад: бо ҳама гуна тағйирот 
ба матн (бо тағйирот дар ибтидо ё охири кор, бо тағир додани чеҳра) бо унсурҳои далел. Дар 
ин навъи нақл ба муносибати эҷодӣ  на ба шакл, балки ба мундариҷаи матн диққати махсус 
дода мешавад.
Вазифаҳо барои табдили матн аз ҷониби хонандагон шавқу рағбатро ба матнҳои омӯхташуда, 
мавзӯъҳо афзоиш медиҳанд, муҳити дарс ҷолиб ва шавқовар мегардад. Хонандагон ба матн 
эътибори эҳсосӣ пайдо мекунанд, идеяи асосӣ амиқтар фаҳмида мешавад, амалҳои аломатҳо, 
рӯйдодҳои рух медиҳанд, имконият фароҳам оварда  мешавад, ки муносибати худро ба чизи 
хондашуда баён кунанд.
Такрори эҷодӣ метавонад инҳоро дар бар гирад:

– таҷдиди сохтории матн (шакл ва мундариҷа);
– тағйир додани танҳо як қисми матн (масалан, оғоз ё охири он);
– илова кардани матн бо тафсилот аз номи хонандагон;
– тағйири пайдарпаии рӯйдодҳо дар матн;
– тағйир додани қиёфаи шахси гӯянда;
– нақшофарӣ, саҳнагузорӣ, истифодаи имою ишора, тақлид;
– шакли махсуси интиқоли мундариҷа (манга (ҳазлҳои ҷопонӣ), китоби

ҳаҷв, тасвирнамоӣ, намунасозӣ, шаклсозӣ, коллаж).

Синквейн (аз cinquains фаронсавӣ, cinquain англисӣ) шакли бадеӣ 
(шартӣ) – и шоиронаест, ки ба миниатюраҳои Ҷопон монанд аст. Шакли 
мухтасар ва пурраи ҷамъбасти таҳқиқшуда. Панҷ сатр, ки ҳар як сатр 
дорои мундариҷа ва сохтори махсуси худ мебошад.
Синквейн тибқи қоидаҳои зерин навишта мешавад:
Сатри 1 – як исм, (ибора) мавзӯи синквейн. 
Сатри 2 – ду тавсифи мавзӯъ.
Сатри 3– се феъл, ки амалҳоро дар доираи мавзӯъ шарҳ медиҳанд. 
Сатри 4 – як ибора, як ҷумлаи 4 калимаи дорои муносибат ба мавзӯъ.
Сатри 5 – хулоса дар шакли исм (иттиҳодия бо калимаи аввал, синоним).
Кор оид ба эҷоди синквайн тафаккури хаёлӣ ва мантиқии талабагонро  
ташаккул дода, маълумоти гирифташударо систематизатсия мекунад.
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ҶАМЪБАСТКУНӢ

Ҷамъбасткунӣ – ин хулосаи кӯтоҳ, нақли асар бо суханони худ мебошад, ки  хонанда фаҳмиши 
хонданро чӣ тавр азхуд кардааст, қодир аст таҳлил кунад, муҳимтарин ҷиҳатҳои асарро нишон 
дода метавонад.
Кор оид ба ҷамъбасти чизи хондашуда интихоби иттилооти асосӣ ва ғояҳои асарро бо 
мақсади фаҳмидан ва умумӣ кардани он чизе, ки муаллиф гуфтан мехост, ифода мекунад. 
Хулоса хонандагон на танҳо моҳияти корро дарк мекунад, балки инчунин исбот ё рад кардани 
гумонҳои хонанда пеш аз хондан мебошад. (ниг. ба ҷадвали 7)

Ҷадвали 7. Мазмуни ҷамъбасткунӣ аз рӯйи матн

 Ба ҷамъбасткунӣ тааллуқдор аст  Ба ҷамъбасткунӣ тааллуқ надорад 

Мазмуни асосии асар. 

Ба унсурҳо диққат додан, гурӯҳбандии 

онҳо. 
Истифодаи калимаҳои асосӣ ва 
таъбирҳо. Ҷудо кардани ғояи асосӣ. 

Зикри танҳо он чизе, ки моҳиятро 
мерасонад. 

Фишурдасозии маълумоте, ки маънои 
маънои асар. 

Нақли батафсил. 

Ақидаи худро дохил намудан. 

Дохил намудани иқтибосҳо, гуфтаҳои 
симоҳо. 

Фикри хонанда дар бораи он, ки муаллиф 
чӣ гуфтанӣ буд. 

Ғояҳои  дигар, ки ба ин матн  дахл надорад. 

Нусхабардории ҷумлаҳои матн «калима ба 
калима». 

Маълумоти дуюминдараҷа, ки барқарор 
намудани мазмуни матн истифода  
намешавад. 

Барои  ба омӯзгор кумак расонидан дар кори умумикунонӣ, маслиҳатҳои зерин барои 
хонандагон метавонанд хизмат кунанд:

— Ғояи асосии асар чист? 
— Хусусияти асосии асар кист?
— Мундариҷаи асарро дар якчанд ибораҳо шарҳ диҳед.
— Хулосаҳои асосии кор кадоманд? Чӣ ба шумо кумак мекунад, ки чунин хулоса бароред?
— Пеш аз саргузашти муаллиф кадом рӯйдодҳо гуфта шудаанд? 
— Калимаҳои калидӣ дар асар кадомҳоянд?
— Агар шумо ба дӯстон ё волидонатон ягон асареро нақл мекардед, чӣ тавр онро 

мухтасар нақл мекардед?
— Кадом ҷузъиёт муҳиманд, кадомаш  дуввумдараҷа? 
— Кадом калимаҳо дар тавсифи ин ҳикоя кумак мекунанд?

Дар бахши «Машқҳои намунавӣ барои таълими дарки мазмуни матн» машқҳои зерини 
ҷамъбастӣ оварда шудаанд: «Хоначаи асроромез», «Чархи асар», «Галереяи воқеаҳо», 
«Харитаи асар», «Кластер».
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БАРПО НАМУДАНИ АЛОҚАҲО

Муайян кардани робитаҳо ба мо имкон медиҳад бифаҳмем, ки то чӣ андоза китоб ё матн 
ба таҷрибаҳои хонанда дар ҳаёт робита дорад, дониши худро бойтар мекунад, дар бораи 
муҳиме, ки арзишманд, муфид мегардад ва ё баръакс, эҳсосотро ба вуҷуд меорад; чӣ гуна ин 
китоб ба рушди минбаъдаи хонандагон таъсир мерасонад. Тавассути стратегияи «муошират» 
хонандагон метавонанд фаҳманд, ки аломати асосии кор чӣ гуна ҳис карда мешавад ва сабаби 
амалҳои ӯ. Ин стратегия тасвири ҳодисаеро пешкаш мекунад. Ба роҳ мондани иртибот бо матн 
раванди хонишро ҷолиб месозад, ки ин хеле муҳим аст, хонандагон маълумоти муҳимро аз 
чизи хондаашон ба ёд меоранд.

1 Keene & Zimmerman (2007), Harvey & Goudvis (2007) from the book “Creating Strategic Readers: Techniques for 
Developing Competency in Phonemic Awareness. Phonics, Fluency, Vocabulary, and Comprehension”. Valerie Ellery, 
International Reading Association, 2009.

Барои муайян кардани муносибати шумо ба матн/китоб, пайдо кардани робита байни худи 
хонанда (таҷрибаи ӯ) ва чизи хондашуда (матн),  дар атрофи ӯ ва таҷрибаи хондани китобҳои 
дигар муҳим аст. Ин муносибатҳо бо тариқи зайл ба роҳ монда шудаанд:

— китоб ва таҷрибаи ман;
— китоб ва  китобҳои дигар;
— китоб ва олами атроф (ба ҷадвали 8 нигаред).

Ҷадвали 8. Барпо намудани алоқаҳо1

Китоб ва тачрибаи ман     Китоб ва китобҳои дигар Китоб ва олами атроф 

Он чизе ки дар ин китоб 
тавсиф шудааст, ба ман ва 
ҳаёти ман чӣ гуна 
алоқаманд аст? 

Оё ягон китоб ё асарҳои 
ба ин монанд вуҷуд 
доранд ё китобҳо дар 
мавзӯи ҳамон як жанр? 

Китоб дар бораи ҳаёти 
воқеӣ чӣ мегӯяд/ба хотир 
меорад? 

 Дар ин асар чӣ ҳодисаҳо 
(таҷрибаҳо) -и ҳаёти маро 
хотиррасон мекунад? 

Кадом асари хондаам ба 
ман асаридигарро 
хотиррасон кард? 

Чӣ гуна он чизе ки мо 
мехонем, бо олами атроф ва 
ҷомеа алоқаманд аст? 

Дар китоби 
хондашуда ва ҳаёти 
ман чӣ монанд аст? 

Оё дар асарҳои дигар 
ягон вазъ, ҳодиса ё 
қаҳрамон/аломатҳои 
шабеҳ мавҷуданд? 

Он, ки дар ин нақл карда 
мешавад, чизи монанд ё аз 
воқеаҳое, ки дар ҳаёти воқеӣ 
рух медиҳанд, фарқ 
мекунанд? 

Оё  дар ҳаёти ман мавзӯи 
ин асар буд? 

Чӣ хел (чӣ гуна) ин китоб 
аз асарҳои дигар тафовут 
дорад? 
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ТАҲЛИЛИ МАТНИ ХОНДАШУДА

Барои амиқтар фаҳмидани матни хондашуда ба хонандагон, фаҳмидани маънои аслӣ ва 
умумии асар муҳим нест. Барои ин бояд таҳлил карда шавад. Таҳлили асар аз муайян кардани 
ғояи асосии матн, жанр ва мавзӯъ, аломатҳои асосӣ ва амали онҳо, сюжет ва унсурҳои он, 
таркиб, сухани бадеӣ иборат аст.
Ҳангоми таҳлили асари хондашуда стратегияҳои зерин бештар истифода мешаванд (ба 
ҷадвали 9 нигаред).

Ҷадвали 9. Хелҳои таҳлили асар

Хел Муайянкунӣ Чиро дар бар мегирад 

Сюжетӣ- 
образӣ 

Таҳлили сохтори 
асар, 
пайдарҳамии 
муаррифии 
рӯйдодҳо  

Сужет ба тариқи зайл дида мешавад: 

• муқаддима;
• гиреҳбанд;
• таҳияи амал;
• авҷи асар;
• гиреҳкушоӣ;

авҷи олӣ • хотима.

гиреҳ
кушоӣ 

гиреҳбанд

таҳияи амал

хотима 

муқаддима

Таҳлили 
қаҳрамонҳои 
асосии асар 

Қаҳрамонҳои асосӣ тавассути призма дида 
мешаванд:  

• андешаҳои ӯ;
• тавсифи қаҳрамонҳо;
• ангезаҳо ва амалҳо;
• хислат ва амалҳои қаҳрамон / персонажҳо;
• муносибат бо дигар персонажҳои асар

Чӣ  мекунад? 
 Симо ба  

 
Чӣ мегӯяд ? воқеа чӣ тавр 

ҷалб шудааст? 

Симоҳои 
асосӣ 

 Дар ӯ чӣ гуна дигар
гуниҳо рӯй дод?  

Дар бораи вай 
чӣ мегӯянд? 
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Хел Муайянкунӣ Чиро дар бар мегирад 

Муаммовӣ Ҷустуҷӯйи 
ҷавоб ба 
саволи 
муаммовӣ 

Изҳороти мушкилот ва андешаҳои гуногун    
Сабаб                                 Муаммо 

Қарор 

Услубӣ Муайян намудани 
услуб ва жанри 
асар, воситаҳои 
бадеӣ. 

Он муайян кардани услуби муаллиф, жанр, намуд, 
таркиби асар, воситаҳои бадеиро дарбар мегирад. 

Жанрҳои эпикӣ Жанрҳои лирикӣ 

Масал – асари хурд, дар шакли  Шеър – ин           
шеърӣ ё ки насрӣ  буда, мазмуни  асари хурди 
панду ахлоқӣ, ҳаҷвӣ, танқидӣ дорад. назмӣ мебо-    
ба воситаи образҳои ҳайвонот ва           шад. 
предметҳои беҷон дар масал хислату ,  Суруд –
 камбудии одамон ба зери танқид, асарест, ки барои, 

сароидан, хондан 

офарида шуд-ст. 

гирифта мешавад. 
Мазмуни асосии масал дар маънии 
он оварда мешавад.Одатан вай  
дар аввал ё охири масал меояд. 

Афсона – ин ҳикояест, ки одатан як 
асари халқӣ-шоирӣ дар бораи 
рӯйдодҳо ва рӯйдодҳои афсонавӣ, 
асосан бо иштироки қувваҳои 
сеҳрнок ва афсонавӣ мебошад. Аз 
рӯйи мундариҷа афсонҳо дар бораи 
ҳайвонҳо, ҷодугарӣ, маишӣ, 
сатирикӣ мешаванд. 

Ҳикоя – як асари хурди бадеӣ аст, ки 
хислати қаҳрамон, як ё якчанд 
ҳодисаҳои  ҳаёти ӯро тасвир 
мекунад. 

Повест –  асари жанри бадеӣ-
тавсифӣ мебошад, ки дар он якчанд 
ҳодисаҳо аз ҳаёти қаҳрамон тасвир 
карда шудаанд. 

Мақола – як иншои хурдест, ки 
маълумоти илмӣ, далелҳо, 
ҳодисаҳоро муайян мекунад. 
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Дар бахши «Машқҳои намунавӣ барои дарки мазмуни матн" як қатор машқҳо барои рушди 
қобилияти таҳлили асар дода шудаанд:
«Сужет», «Қаҳрамони асосӣ», «Муқоиса кунед», «Ман – шумо – мо» ва ғайра.

Хел Муайянкунӣ Чиро дар бар 
мегирад? 

Муқоисавӣ Таҳлили асарҳо 

 

 

Барои муқоиса асарҳое гирифта мешаванд, ки 

аз рӯйи мавзӯъ, мавзӯъҳои якхелаи муаллифони гуногун, жанри 
 муаллиф ва жанр якхела ва ғ. Монандӣ ва  тафовути асарро 

 муайян намудан  муҳим аст. 

Хати сужет 

3 

2 4 

5 

   Номгӯй 

1 
5. 

3. 4. 

2. 

1. 

Муқоисаи қаҳрамонҳои асар 

ХАРАКТЕРИСТИКАИ Қ. Б ХАРАКТЕРИСТИКАИ Қ. А 

Ном  ном  

Умумӣ  

Шарҳ : 

Қаҳрамони асосӣ

Имя  

Ҳислатҳои хар-р.  

Расм 
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Муносибат ба  матни/асари хондашуда ва баҳодиҳӣ
Пас аз он ки хонандагон  малакаҳои роҳнамоӣ дар мундариҷаи матн, дарёфти иттилоот ва 
дарки маънои маҷмӯӣ ва тафсири матнро азхуд карданд, қадами муҳим дар фаҳмидани 
хониш инъикос ба мундариҷа ё шакли матн ва арзёбии он мебошад. Арзёбии матни/асари 
хондашуда як ҷузъи хониши босаводона аст.

«Ба хонандагон омӯзондани фаҳмидани  маънои  хондаашон 
бузургтарин хидматест, ки омӯзгор ба онҳо пешкаш карда метавонад. 
Агар хонандагони шумо хондаашонро фаҳмида тавонанд, онҳо қариб 
ҳама вазифаро иҷро карда метавонанд. Бо шарофати ин, кӯдакон беҳтар 
дарк мекунанд, ки ҳама чизеро, ки шумо ба онҳо таълим медиҳед, хуб 
дарк кунанд ва тамоми маълумоти ба онҳо расида самаранок истифода 
ва таҳлил мекунанд. Ба ибораи дигар, онҳо метавонанд ба хонандагони 
муассир табдил ёбанд».

Марҳилаи ниҳоӣ дар рушди фаҳмиши матн ташаккули муносибати онҳо ба хониш ва арзёбии 
он мебошад. Ба хонандагони хурдсол омӯхтани қобилияти муносибати худ ба хондан вазифаи 
муҳимтарин дар раванди ташаккули дарки пурраи асар ва хониши мустақил мебошад.
Барои ифодаи фаҳмиши матн ва муносибати шумо ба он мушкилии муайяне аст. Бо 
дарназардошти он, ки дар ин синну сол, кӯдакон таҷрибаи чандинсолаи мустақили хониш 
надоранд, онҳо танҳо баён кардани фикри худро дар бораи чизҳои хондашуда ёд мегиранд ва 
хонандагон дар баён кардани арзёбии худ мушкилӣ мекашанд. Бисёр чиз аз муҳите вобаста 
аст, ки дар он барои хонандагон барои изҳори ақидаҳои худ шароит фароҳам оварда шудааст: 
кӯдакони гуногун метавонанд ҳиссиёт, эҳсосот ва манфиатҳои худро бо тарзҳои гуногун баён 
кунанд. Дар ҷадвали зерин сатҳи фаҳмиш ва фаҳмиши хонандагон дар матн оварда шудааст 
(ба ҷадвали 10 нигаред).

Ҷадвали 10.  Сатҳи фаҳмиши матни хондашуда

1 Лемов Д. Мастерство учителя. Проверенные методики выдающихся преподавателей. – М.: Манн, Иванов
и Фербер, 2016. – С. 321.

Агар дар марҳилаи ибтидоӣ фаҳмидани ҷузъи эҳсосии матн (эҳсос намудани симоҳо, ҳис 
кардани ҳиссиёт, ба ҳиссиёт гирифтан), фаҳмидани умуман он чизе, ки дар хатар аст, пас дар 
зинаи дуюм – муайян кардани маълумоти муҳим (фаҳмидани он ки қаҳрамони асар кист, 
дар куҷо ва кай амалҳо/ҳодисаҳо), шакли интиқолро муайян кунед мундариҷа, хусусиятҳои 
воситаҳои бадеӣ, ки муаллиф истифода кардааст. Натиҷаи ҳамаи ин корҳо бояд рушди рӯҳияи 

Фаҳмиш ба маънои аслӣ Фаҳмиши мулоҳизавӣ Фаҳмиши танқидӣ 

• Фаҳмидани матн
дар сатҳи эҳсосӣ

• Дарки яклухтӣ

• Фаҳмиши воқеии матн

• Дарки дурусти симоҳо,
фаҳмо кардани ангезаҳои
амал, хусусиятҳои хоси
симоҳо ва муносибати
муаллиф ба онҳо

• Таҳлили воситаҳои бадеии
забон ва хусусиятҳои
жанрии асарҳои санъат

• Фаҳмонидани ғояи асосӣ
(иттилооти консептуалӣ).

• Ҷамъбасти таҳлил,
ташаккули ғояи асосӣ

• Фаҳмиши яклухт, аз он
ҷумла тафсир дар асоси
фаҳмиш

• Изҳори муносибати
якхела ба хонандагон

• Арзёбии матни
хондашуда.
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1 Рахманалиев Р. Философия и социология книги и чтения. – М.: Прогресс; Бишкек: Туркестан, 2011. – С. 62.

онҳо ва баҳодиҳии чизи хондаашон бошад.
 Арзёбии матни хондашуда ва муносибат ба он дар қобилияти зерин ифода карда мешавад:
— баҳогузории арзишҳо ва нуқтаи назари худро оид ба матни хондашуда ифода кунад;
— мундариҷа, хусусиятҳо ва сохтори матнро арзёбӣ мекунад;
— ҷой ва нақши силсилаи тасвириро дар матн муайян мекунад;
— дар асоси донишҳои мавҷуда, таҷрибаи ҳаёт, ба дурустии хондашуда шубҳа дошта, 
носаҳеҳии маълумоти гирифташуда, холигиҳои иттилоотиро пайдо карда, роҳҳои пур кардани 
ин камбудиҳоро пайдо кунад;
— ҳангоми баррасии матни хондашуда ё шунидашуда дар муколамаи таълимӣ иштирок кунед;
— нуқтаи назарҳои гуногунро муқоиса мекунанд;
— мавқеи муаллифро бо нуқтаи назари худ муқоиса кунед.
Барои хонанда – хонандаи синфҳои ибтидоӣ (инчунин, барои хонандагони калонсол) ҳангоми 
муайян кардани муносибати онҳо ба асар, пайдо кардани робитаи байни он чизе, ки худи 
худи хонанда хондааст, олами атроф ва таҷрибаи хондани китобҳои дигар муҳим аст (ниг. 
Ҷадвали 8).
Мунаққиди адабии англис Майкл Бентон тасдиқ мекунад, ки хондан на хондан аст ва на танҳо 
матнест, ки муаллиф ё гурӯҳи муаллифон офаридааст, маҳз он чизе, ки хонанда ба он ворид 
мекунад. Хонанда маҳсулоти ҳам муаллиф ва ҳам хаёлоти худро истеъмол мекунад. Хониш 
муттаҳид сохтани фаъолияти хонанда ва муаллиф мебошад. Хонанда «дар тасаввур олами 
дуввумро дар асоси «барнома»-и матнӣ эҷод мекунад».1

Ҳар як хонанда матни хондаашро мустақилона дарк мекунад, зеро хониш як раванди эҷодӣ 
мебошад, ки дар он хонанда муколамаро бо нависанда оғоз мекунад, аз ин рӯ «тасвири 
муаллиф» барои дарки хонанда барои асар аҳамияти махсус дорад.
Машқҳо барои ташаккули муносибати шахсӣ ба чизҳои хондашуда метавонанд гуногун 
бошанд (ба ҷадвали 11 нигаред).

Ҷадвали 11. Машқҳо барои ташаккули муносибати шахсӣ ба чизи ондашуда

Супоришҳои 
шифоҳӣ 

муаррифӣ, 

эҷоди як ҳикояи монанд 

эҷоди идомаи ҳикоя, 

эҷоди хотимаи гуногун ба асар, 

тартиб додани монологи қаҳрамон ё дигар аломатҳо; 

мураттаби монологи муаллиф, 

нақшофарӣ. 

Супорищҳои 
хаттӣ 

иншо: ҳикоя, мулоҳиза, тавсиф, намуди омехта (ҳикоя бо 
унсурҳои тавсиф ё мулоҳиза);  

эссе 
баррасии асари хондашуда; 
реферат. 

Супоришҳои 
эҷодӣ 

тасвир, намуна, корбурд, сохтани 
китоб; 

ташкили реклама барои асар.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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ҲАҶВИЯ 

2 

3 

6 

1 

4 

5 

СТИКЕР-ҲИКОЯ 

Қисмати «Машқҳои намунавӣ барои таълими дарки мазмуни матн» машқҳоеро дар бар 
мегирад, ки барои ташаккули муносибати эҷодӣ ба хондани дарки мазмуни матн иборатанд: 
«Тартиб додани кроссворд», «Викторина», «Нигористони қитъаҳо ва тасвирҳо», «Тартиб 
додани ҳаҷвияҳо», «Стикер-ҳикоя».
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4. ХУСУСИЯТҲОИ КОРИ БО МАТНИ ИТТИЛООТӢ

Дар раванди таълими хонандагони синфҳои ибтидоӣ дар китобҳои дарсӣ оид ба Ватаншиносӣ, 
асосҳои бехатарии ҳаёт, математика, ахлоқ, мусиқӣ ва санъати тасвирӣ  матнҳои иттилоотӣ 
оварда мешаванд. Инҳо ҳама матнҳо мебошанд, ки дорои маълумоти далелӣ, илмӣ, истинодӣ 
ё энсиклопедӣ буда, ба адабиёти бадеӣ мансуб нестанд.
Матнҳои иттилоотӣ метавонанд:

— дорои маълумот дар бораи далелҳо (масалан, далелҳо дар бораи ҳайвонот, наботот, 
ҳаёти инсон);

— ҳар гуна консепсияро дар бораи фаҳмишҳо муаррифӣ мекунад (масалан, зуҳуроти 
табиӣ, фарҳанги мардум, фаслҳо ва ғайра).

Ин зайл матнҳо: 
— харитаҳо, графикҳо, диаграммаҳо;
— расмҳо, суратҳо, тасвирҳоро дар бар мегирад.

Ҳангоми хондани матнҳои иттилоотӣ муайян кардани вазифаи хондани ин матн муҳим аст. 
Масалан, барои фаҳмидани фарҳанг ва таърихи мардуми худ, шумо бояд матнҳоро дар бораи 
урфу одатҳо, ёдгориҳои таърихӣ ё симоҳои миллии кишвари худ хонед. Таҳияи мақсади хониш 
ба хонандагон имкон медиҳад, ки чизҳои зеринро муайян кунанд:

— ба чизе ки шумо бояд диққат диҳед (далелҳо, ҷузъиёт ва ғайра)? 
— кадом сабтҳо бояд сабт карда шаванд?
— чиро дар хотир доштан ва ёд гирифтан лозим аст?

Дар баробари хондани матнҳои бадеӣ, фаъол кардани дониш ва таҷрибаи пешинаи хонандагон 
муҳим аст: онҳо аллакай медонанд, ки кадом иттилоот нав аст ва чӣ тавр он бо маълумотҳои 
мавҷуда алоқаманд аст. Ин имкон медиҳад, ки матн амиқтар фаҳмида шавад ва робитаи 
байни донишҳои мавҷуда ва нав барқарор карда шавад.
Пеш аз шиносоӣ бо матн, хонандагон метавонанд бо тасвирҳо, графикҳо, харитаҳо, калимаҳои 
ҷудокардашуда ва ё дигар тасвирҳои визуалие, ки бо матн ҳамроҳ меоянд, шинос шаванд.
Стратегияи визуализатсия ба дарки пурраи матн мусоидат мекунад.
Барои кор дар фаҳмиши матни иттилоотӣ стратегияҳои гуногун истифода мешаванд (ниг. 
Ҷадвали 12).

Ҷадвали 12. Стратегияи кор бо матни иттилоотӣ

Стратегия Шарҳ 

Гузошта шудани 
саволҳо ва 
ҷустуҷӯи ҷавобҳо 
ба онҳо 

Худи омӯзгор барои фаҳмидани матн саволҳо таҳия карда 
метавонад, аммо муҳим аст, ки ба хонандагон  мустақилона 
саволҳо таҳия намуда, аз матн ҷавобҳоро пайдо карданро 
омӯзонад. 

Омӯзгор як матнро мехонад, ист мекунад ва дар бораи фаҳмидани 
чизи хондааш савол медиҳад. Барои намуна: 

«Ба фикри шумо муаллиф дар ин сархат чӣ мегӯяд?» 

- Фикри асосии ин сархат чист? 

- Ман дуруст мефаҳмам, ки….? 
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Стратегия Шарҳ 

Диққати хонандагонро ба далелҳо ва ҷузъиёти муҳимро ҷалб 
намоед. 
Ҳангоми истифодаи ин стратегия муҳим аст, ки ҳар як хонанда 
матн дошта бошад (китобҳои дарсӣ ё матни дар экран 
пешкашшуда). 

Фикрронӣ бо 
овози баланд 

Омӯзгор матнро бо овози баланд мехонад, барои аниқ кардани он 
чизе, ки хонандагон аз матн мефаҳманд ё намефаҳманд, саволҳо 
мегузорад, истифодаи тахмин ё маънии калимаҳои нав ё 
нофаҳморо қайд  мекунад. Ҳангоми истифодаи овоз баланд, шумо 
метавонед кор бо контекст (тахмини маъноӣ), фаъолсозии 
донишҳои ибтидоӣ ва таҷрибаи хонандагонро дар бар гиред. 
Муҳим аст, ки ҳангоми истифодаи ин стратегия ҳар як хонанда ба 
матн дастрасӣ дошта бошад.  

Истифодаи 
ҷадвалҳо 

Ҳангоми кор бо матн омӯзгор хонандагонро  даъват менамояд, 
ки барои ташкил кардани ғояҳои матн созмондиҳандагони 
графикаро истифода баранд, масалан, ҷадвали М/Д/Д, кластер, 
диаграммаи Венн ва ғайра. 

Таҳлили матн Ҳангоми кор бо матн муаллим хонандагонро даъват менамояд, ки 
дар асоси маълумоти гирифташуда ҷадвали зеринро пур кунанд. 

Варианти 1 

Варианти  2 

Пас аз хондани матн дар ин ҷадвал, хонандагон қайдҳо мекунанд, 
тасвирҳо, диаграммаҳо месозанд ё дигар ҷавалҳои тасвириро 
ҷойгир мекунанд, ки ба онҳо имкон медиҳад матни хондаашонро 
дарк кунанд, ахбор иншо кунанд ё фикру ақидаи худро баён 
намоянд. Пас аз пур кардани ҷадвал, хонандагон метавонанд 
расмҳо ва қайдҳои худро дар гурӯҳҳо ё ҷуфтҳо муҳокима кунанд.  

Мавзӯъ Қайдҳо Расмҳо 

Тахмини 
мазмун 

Ҳангоми кор бо матн омӯзгор ба хонандагон пешниҳод менамояд, 
ки дониш ва таҷрибаи худро барои амиқ омӯхтани маълумоти нав 
тавассути пур кардани ҷадвали зерин фаъол созанд: 

Чиро ман медонам?
Чиро аз матн           Дар бораи чӣ  

донистам?           донистан мехоҳам? 

Матнҳо Кӣ? Чӣ? Дар 
куҷо? 

Кай? Барои 
чӣ? 

Чи хел? 
Чи тавр? 

Матни  1 

Матни  2 

Матни  3 

Матни  4 

Матни  5 

Хулосаи умумӣ 
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Стратегия Шарҳ 

Васеъ 
намудани 
таркиби 
луғавӣ 

Омӯзгор маънои калимаҳои нав ва калимаҳои дар матн 
ёфтшударо шарҳ медиҳад, истифодаи онҳоро мисолҳо 
медиҳад. 

Омӯзгор хонандагонро бо истифода аз стратегияҳои гуногуни 
кор бо калимаҳои нав даъват менамояд, то дарки маънои 
калимаҳои наверо, ки хонандагон дар матн таъкид кардаанд, 
пешниҳод кунанд. 

Омӯзгор аз хонандагон хоҳиш мекунад, ки расм кашанд, 
ташкилкунандаи графикӣ ё дигар тасвири фаҳмиши маънои 
калимаи навро эҷод кунанд. 

Омӯзгор бо хонандагон маънои калимаи наверо, ки дар матн 
пайдо шудааст, муҳокима мекунад. 

 Дар давоми бозӣ, хонандагон маънои калимаи наверо, ки дар 
матн пайдо шудааст, меомӯзанд (ниг. Модули «Луғатомӯзӣ»). 

Стратегияи 3–2–1 Хонандагон пас аз хондани матн муайян мекунанд: 

• 3 далел, ки онҳо ҳангоми хондани матн фаҳмиданд;

• 2 далел, ки онҳо пеш аз хондани матн медонистанд;

• 1 далел, ки ман мехостам чизи дигарро донам.

Занҷири 
мантиқӣ 

Стратегияи мазкур барои муайян кардани намунаҳои падидаҳо ва 
рӯйдодҳое, ки дар матнҳои иттилоотӣ оварда шудаанд, равона 
шудааст. Истифодаи ин стратегия ба шумо имкон медиҳад, ки 
миқдори зиёди маълумотро дар хотир нигоҳ доред ва фаҳмед, ки 
ба рушди хотира ва тафаккури мантиқӣ таъсир мерасонад. 

Ин стратегияро дар дарсҳои ҳама фанҳо истифода бурдан мумкин 
аст. Моҳияти он иборат аст аз сохтани силсилаи далелҳо, санаҳо, 
ҷумлаҳо, ибораҳо, иқтибосҳо бо тартиби хронологӣ ё мантиқӣ. 
Стратегияи занҷири мантиқӣ метавонад дар якҷоягӣ бо омӯзгор, 
дар гурӯҳ ё ҷуфт дар дарс гузаронида шавад ва ҳамчун кори 
мустақил ё хонагӣ пешниҳод карда шавад.  

•

•

•

•

•

Занҷири 
мантиқии 
чигил 

Стратегия ба рушди тасаввурот равона шудааст, ки оқилона 
сохтани пайдарпайии чорабиниҳоро пешбинӣ мекунад. 

Омӯзгор як қатор мафҳумҳо, истилоҳҳо, рӯйдодҳоеро пешниҳод 
мекунад, ки дар он пайдарҳамии мантиқӣ шикаста шудааст. 
Вазифаи хонандагон аз муайян кардани хатогӣ ва ислоҳ кардани 
он, бо интихоби худ баҳс кардан аст. Хонандагон даъват карда 
мешаванд, ки матнро ба фрагментҳои як ё ду ҷумла тақсим 
кунанд.  

Шумораи порчаҳо вобаста ба синф ташкил карда мешавад: 
синфи 2 – 4 – 6 порча, синфи 3 – 6 – 7 фрагмент, синфи 4 – 6 – 8 
порча. Дар матни порча баъзе нуктаҳо мавҷуданд, масалан, 
санаҳо, калимаҳои «дар саҳар, наҳор, шом» ё «дар кӯдакӣ, дар 
мактаб, дар вақти кор» ва ғайра. Хонандагон дар гурӯҳҳои хурд 
нусхаи матнро тартиб медиҳанд ва ба синф пешниҳод мекунанд. 
Пас омӯзгор матни аслиро пешниҳод мекунад ва вазифа 
мегузорад: хондани матни асосӣ ва муқоиса бо пешгӯиаш. Пас аз 
он, омӯзгор натиҷаҳои кори муқоисавиро дар синф муҳокима 
мекунад. 
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Стратегия Шарҳ 

Шакли шифоҳии қабул метавонад дар шакли бозӣ бошад. 
Масалан, ба хонандагон пайванди аввал дар занҷир пешниҳод 
мешавад, ки бо калимаи «Барои ...» оғоз мешавад: 

— барои хӯрдани помидор, шумо бояд онро аз бутта 
бигиред. 

Вазифаи хонандагон идома додани силсила, сохтани  «сафар ба 
гузашта»: 

— барои аз бутта гирифтани помидор, шумо бояд ин буттаро 
парвариш кунед; 

— барои парвариши буттаи помидор, шумо бояд онро 
шинонед; 

— барои шинонидани буттаи помидор, шумо бояд тухми 
помидор ва ғайра кунед. 

Хондан ва 
кушодани 
маълумоти 
нақшаҳо, 
диаграммаҳо ба 
таври амалӣ  

Кор оид ба фаҳмидани чизи хондашуда тавассути таҷрибаҳои одӣ 
(ченкунӣ), яъне озмоишӣ метавонад амалӣ карда шавад. 

Масалан, ба хонандагон вазифаи муайян кардани хосиятҳои об ва 
ҳаво дода мешавад. 

«... Дар ҷадвал нишондиҳандаҳои ҳароратсанҷ нишон дода 
шудааст, ки ҳарорати ҳавои атмосферӣ дар субҳ ва баъд аз 20 
сентябр чен карда шудааст.  Дар давоми 20 сентябр ҳарорати 
ҳаво чӣ гуна тағйир ёфт?»  

Барои намунаи кор дар ин матн, хонандагон даъват карда 
мешаванд, ки бо ҳароратсанҷ таҷриба гузаронанд. Ҳароратсанҷ 
метавонад аз картон сохта шавад, ки дар он лента дар марказ 
ҳаракат мекунад – нисфи он сафед ва дигаре сурх мебошанд. 
Хонандагон ҷойгир кардани лента,  тағйир/ҳаракати симобро 
дар ҳароратсанҷ мушоҳида мекунанд. Ин ба хонандагон имкон 
медиҳад, ки ба ҳадафҳои худ ноил гарданд ва ба савол дуруст 
посух гӯянд. 

Шароитҳои обу ҳавоӣ 

пагоҳӣ рӯзона 
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5. АРЗЁБИИ ФАҲМИШИ МАТНИ ХОНДАШУДА

Фаҳмиши матни хондашуда- ҳадафи ниҳоии омӯзиши хониш аст; ин марҳилаест, ки дар он 
мутолиа аз ҳадафи омӯзиш ба василаи омӯзиш табдил меёбад. Мақсади омӯзиш маъно 
ва мундариҷае, ки хонанда аз матн мегирад, мебошад. Хонандае, ки сатҳи муайяни дарки 
мазмуни матнро комилан азхуд кардааст, бо истифода аз стратегияҳои мувофиқ иттилоотро 
дар дарсҳои гуногун ба осонӣ азхуд мекунад. Инчунин, хонандае, ки чунин малака надорад, 
захираҳои ақлиро бештар барои дарки оддии иттилоот сарф мекунад, аз ин рӯ барои таҳлили 
захираҳо камтар қарор мегирад.
Барои омӯзгор ҳадафи арзёбии сатҳи фаҳмиш муайян кардани он, ки оё хонандагон қобилияти 
самараноки дарк кардан ва коркарди маълумотро доранд, муайян кардани он хонандагоне, 
ки ба кумаки иловагӣ ниёз доранд ва таълими минбаъдаи худро ба нақша мегиранд.
Ҳангоми баҳогузории дарки мазмуни матн, дар хотир бояд дошт, ки хонандагони гуногун бо 
сабабҳои гуногун душвориҳои гуногунро доранд. Қобилияти нокифояи рамзкушоӣ ё нодида 
гирифтани алифбо – ин омилҳоест барои омӯзгор. Аммо, чунин мешавад, ки хонанда қодир аст 
калимаҳо ва ибораҳоро зуд бидонад, ки маънои онҳоро нафаҳмад. Дар ҷадвали зер сабабҳои 
маъмултарини душвори фаҳмидани матн нишон дода шудааст (ба шарте, ки матн ба синну 
соли хонанда мувофиқат кунад). Дар ҷадвали 13 инчунин саволҳои намуна оварда шудаанд, 
ки метавонанд барои санҷидани кадом малакаҳо барои фаҳмидани душвориҳои хонандагон 
истифода шаванд.

Ҷадвали 13. Душвориҳо дар фаҳмиши матни хондашуда

Душвориҳо Саволҳои тафтишӣ 

Норасоии дониш Ба хонанда якчанд саволҳо диҳед: «Шумо чиро.... ҳастед?» 
оид ба мавзӯъ «Шумо дар бораи ... медонед?», «Шумо медонед, ки ... аз ... 

чӣ фарқ дорад?» ғайра 

Дараҷаи пасти 
захираи луғавӣ 

Дар матн калимаро нишон диҳед, ки ба фикри шумо хонанда 
маънои он калимаро намедонад ва бипурсед: «Оё медонӣ, 
ки ин калима чӣ маъно дорад?». Агар ин хел калимаҳо зиёд 
бошанд, аз хонандагон хоҳиш кунед, ки нависанд. 

Онҳоро аз матн гирифта, баъд бо луғат кор кунед. 

Дарки наҳвӣ Ҷумлаҳои мураккабро аз матн ва интихоб кунед ба онҳо якчанд 
саволҳо диҳед, ки дар тақсим намудани ҷумла ба қисмҳои 
маъноӣ кумак расонад:«Ин чист?», «Кӣ омада ба ....?»  
ғайра. 
Аз хонанда саволҳоеро пурсед, ки онҳоро ба ҷустуҷӯ 
ташвиқ мекунанд. Маълумот дар матн: «Кадом суханони 

дар матн шуморо офаридааст ба фикри он ....?» 

 
Бисёрии дониш дар 
бораи мавзӯъ 

Бо суханони худ 
маълумоти 
бевоситаи матнро 
нақл кардан 

Хонандаро ташвиқ кунед, ки мулоҳиза карда, матнро 
дубора хонад маънои он чизе ки ӯ (а) мехонад:«Биёед 
матнро боз бихонем ва кӯшиш кунед, ки ба ин савол ҷавоб 
ёбед».  

Пайдо кардани 
робитаҳои 
мантиқӣ байни 
қисмҳои гуногуни 
матн

Намунаи саволҳо: «Чаро ин рӯй дод?», «Пас аз ин чӣ рӯй 
дод ...?», «Ин чӣ гуна ба ... таъсир кард?». «Оё шумо ҷавобро 
аз матн ёфта метавонед?» ғайра.

Истифодаи 
пешгӯиҳо, 
пиндоштҳо ва 
хулосаҳо дар
асоси матн

Намунаи саволҳо: «Ба фикри шумо, чаро ин қаҳрамон ин 
корро кард?», «Ба фикри шумо вай бори аввал ба ин макон 
омадааст?», «Фикр мекунед, ки ӯ минбаъд чӣ кор хоҳад 
кард?», «Дар зиндагии шумо чунинҳо буданд вазъият? Ин 
хел шуда метавонист? Чаро?»
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Душвориҳо Саволҳои тафтишӣ 

Норасоии дониш Ба хонанда якчанд саволҳо диҳед: «Шумо чиро.... ҳастед?»
оид ба мавзӯъ «Шумо дар бораи ... медонед?», «Шумо медонед, ки ... аз ... 

чӣ фарқ дорад?» ғайра 

Дараҷаи пасти 
захираи луғавӣ

Дар матн калимаро нишон диҳед, ки ба фикри шумо хонанда 
маънои он калимаро намедонад ва бипурсед: «Оё медонӣ, 
ки ин калима чӣ маъно дорад?». Агар ин хел калимаҳо зиёд 
бошанд, аз хонандагон хоҳиш кунед, ки нависанд. 

Онҳоро аз матн гирифта, баъд бо луғат кор кунед.

Дарки наҳвӣ Ҷумлаҳои мураккабро аз матн ва интихоб кунед ба онҳо якчанд 
саволҳо диҳед, ки дар тақсим намудани ҷумла ба қисмҳои 
маъноӣ кумак расонад:«Ин чист?», «Кӣ омада ба ....?»
ғайра.
Аз хонанда саволҳоеро пурсед, ки онҳоро ба ҷустуҷӯ 
ташвиқ мекунанд. Маълумот дар матн: «Кадом суханони 

дар матн шуморо офаридааст ба фикри он ....?»

Бисёрии дониш дар
бораи мавзӯъ

Бо суханони худ 
маълумоти 
бевоситаи матнро
нақл кардан

Хонандаро ташвиқ кунед, ки мулоҳиза карда, матнро 
дубора хонад маънои он чизе ки ӯ (а) мехонад:«Биёед 
матнро боз бихонем ва кӯшиш кунед, ки ба ин савол ҷавоб 
ёбед». 

Пайдо кардани 
робитаҳои 
мантиқӣ байни 
қисмҳои гуногуни 
матн

Намунаи саволҳо: «Чаро ин рӯй дод?», «Пас аз ин чӣ рӯй 
дод ...?», «Ин чӣ гуна ба ... таъсир кард?». «Оё шумо ҷавобро 
аз матн ёфта метавонед?» ғайра.

Истифодаи 
пешгӯиҳо, 
пиндоштҳо ва 
хулосаҳо дар
асоси матн

Намунаи саволҳо: «Ба фикри шумо, чаро ин қаҳрамон ин 
корро кард?», «Ба фикри шумо вай бори аввал ба ин макон 
омадааст?», «Фикр мекунед, ки ӯ минбаъд чӣ кор хоҳад 
кард?», «Дар зиндагии шумо чунинҳо буданд вазъият? Ин 
хел шуда метавонист? Чаро?»

Душвориҳо Саволҳои тафтишӣ

Норасоии дониш Ба хонанда якчанд саволҳо диҳед: «Шумо чиро.... ҳастед?»
оид ба мавзӯъ «Шумо дар бораи ... медонед?», «Шумо медонед, ки ... аз ... 

чӣ фарқ дорад?» ғайра 

Дараҷаи пасти 
захираи луғавӣ

Дар матн калимаро нишон диҳед, ки ба фикри шумо хонанда 
маънои он калимаро намедонад ва бипурсед: «Оё медонӣ, 
ки ин калима чӣ маъно дорад?». Агар ин хел калимаҳо зиёд 
бошанд, аз хонандагон хоҳиш кунед, ки нависанд. 

Онҳоро аз матн гирифта, баъд бо луғат кор кунед.

Дарки наҳвӣ Ҷумлаҳои мураккабро аз матн ва интихоб кунед ба онҳо якчанд 
саволҳо диҳед, ки дар тақсим намудани ҷумла ба қисмҳои 
маъноӣ кумак расонад:«Ин чист?», «Кӣ омада ба ....?»
ғайра.
Аз хонанда саволҳоеро пурсед, ки онҳоро ба ҷустуҷӯ 
ташвиқ мекунанд. Маълумот дар матн: «Кадом суханони 

дар матн шуморо офаридааст ба фикри он ....?»

Бисёрии дониш дар
бораи мавзӯъ

Бо суханони худ 
маълумоти 
бевоситаи матнро
нақл кардан

Хонандаро ташвиқ кунед, ки мулоҳиза карда, матнро 
дубора хонад маънои он чизе ки ӯ (а) мехонад:«Биёед 
матнро боз бихонем ва кӯшиш кунед, ки ба ин савол ҷавоб 
ёбед». 

Пайдо кардани 
робитаҳои 
мантиқӣ байни 
қисмҳои гуногуни 
матн 

Намунаи саволҳо: «Чаро ин рӯй дод?», «Пас аз ин чӣ рӯй 
дод ...?», «Ин чӣ гуна ба ... таъсир кард?». «Оё шумо ҷавобро 
аз матн ёфта метавонед?» ғайра. 

Истифодаи 
пешгӯиҳо, 
пиндоштҳо ва 
хулосаҳо дар 
асоси матн 

Намунаи саволҳо: «Ба фикри шумо, чаро ин қаҳрамон ин 
корро кард?», «Ба фикри шумо вай бори аввал ба ин макон 
омадааст?», «Фикр мекунед, ки ӯ минбаъд чӣ кор хоҳад 
кард?», «Дар зиндагии шумо чунинҳо буданд вазъият? Ин 
хел шуда метавонист? Чаро?»

Пас аз муайян кардани сабабҳои душворӣ дар фаҳмидан, омӯзгор метавонад бо хонанда 
маҳорати мувофиқро кор кунад ва матнро бо ӯ дубора бихонад то бубинад, ки ин мушкил 
бартараф шудааст ё не, фаҳмиш беҳтар шудааст.

Шаклҳои арзёбии фаҳмиш
Арзёбии фаҳмиш метавонад ҳам шифоҳӣ ва ҳам хаттӣ амалӣ карда шавад. Арзёбии шифоҳӣ 
иборат аст аз:

• мубоҳиса;
• намудҳои гуногуни дубора;
• ба саволҳои матн ҷавоб додан;
• мушоҳидаҳои мубоҳисаҳо дар гурӯҳҳои хурд ва ҷуфт.

Баҳодиҳии хаттӣ аз инҳо иборат аст:
• ба саволҳои матн ҷавоб додан;
• шарҳи хаттии навиштаҳо;
• пешниҳоди маълумот аз матн бо кумаки ҷадвалҳо (ҷадвалҳо, харитаҳои маҳсулот,

стратегияҳои М/Д/Д ва ғайра);
• эзоҳот ба матн.

Арзёбии даҳонӣ истифодаи саволҳои кушодро дар бар мегирад. Дар намудҳои хаттии 
баҳодиҳӣ беҳтар аст, ки худро бо қисмҳои хурди саволҳои кушода маҳдуд созем ва саволҳои 
пӯшида истифода барем. Аз саволҳои кушода канорагирӣ кардан ғайриимкон аст, аммо агар 
шумо ягон таҷриба дошта бошед, омӯзгор метавонад ба осонӣ муайян кунад, ки кадоме аз 
онҳоро бо натиҷа иваз кардан мумкин аст.
Пеш аз оғози арзёбӣ, омӯзгор бояд боварӣ ҳосил кунад, ки хонандагон чӣ гуна ҷавоб додан 
ба саволҳои пӯшида ва кушодро фаҳмида тавонанд, ки ин ба таъсироти ҷавоби онҳо монеа 
эҷод накунад.

Дараҷаи саволҳо
Ҳангоми андозагирии малакаҳои гуногуни фаҳмиш, бояд дар хотир дошт, ки ин малакаҳо 
хонандагони сатҳҳои гуногуни кори рӯҳиро талаб мекунанд. Дар айни замон, педагогика 
таксономияи (таснифоти) ҳадафҳои таълимии равоншинос ва омӯзгори амрикоӣ Бенҷамин 
Блум, ки дар схема пешниҳод шудааст, ба таври васеъ истифода мебарад (нигаред ба Нақшаи 
3). Диаграмма пирамидаи ҳадафҳои таълимӣ ва вазифаҳои ба он ноилшавандаро ифода 
мекунад. Ҳадафҳои омӯзишӣ (дониш, фаҳмиш, татбиқ, таҳлил, синтез, арзёбӣ) бо мақсади 
баланд бардоштани сатҳи мушкилӣ барои ба даст овардани онҳо аз поён то боло таҳия карда 
мешаванд ва намудҳои коре, ки барои расидан ба ин ҳадафҳо кумак мерасонанд, дар наздикӣ 
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оварда шудаанд. Ин таснифи ҳадафҳои омӯзиширо дар робита ба хониш метавон баррасӣ 
кард.
 Ҳамин тавр, дониш дар арзёбии фаҳмиши хондан маънои онро дорад, ки хонанда метавонад 
дар асоси матн рӯйхат тартиб диҳад (қаҳрамонҳо, тавсифҳо), қисми матнро шарҳ диҳад, 
мундариҷаро дубора шарҳ диҳад, нишон диҳад, ки калима ё ибораи ҷустуҷӯ дар матн чӣ гуна 
аст, унсурҳои матнро, ки аз онҳо мепурсанд, номгузорӣ кунед. Вақте ки ҳадафҳои фаҳмиш 
мураккабтар мешаванд, хонанда аз соддатарин корҳо бо матн ба шакли мураккабтар 
мегузарад, ки қобилияти фикр кардан, таҳлил кардан, эҷоди асарҳои худ ва асоснок кардани 
андешаи онҳо, интихоби мавқеъ ва муносибатро талаб мекунад.

Арзёбӣ 

исботу далел пешниҳод 
намудан, нуқтаю назари 
худро ҳимоя кардан 

Синтез 
сохтан, фикр карда 
баромадани дизайн 

Таҳлил 

таҳлил кардан, тафтиш к-н,  
эксперимент гуз-н, ташкил к-н, 
муқоиса, муайян к-ни фарқ 

Истифодабарӣ 
истифода, 
ороиш, ҳал к-н 

Фаҳмиш 

шарҳ, фаҳмонидан, 
муайян нам, аломатҳо, ба 
шакли дигар даров-н 

Дониш 
ташкили рӯйхат, ишорат к-н, 
ҳикоя к-н, нишон додан 

Нақшаи 3. Таксономияи мақсадҳо ва вазифаҳои таълимӣ  барои дастовардҳо (тибқи 
таксономияи Б. Блум).

Барои ноил шудан ба ҳадафи муайяни таълимӣ дар фаҳмидани чизи хонда, омӯзгор намудҳои 
гуногуни саволҳоро истифода мебарад. Мақсади хониш аз бисёр ҷиҳат мазмун ва навъи 
саволҳоро ба матн, хониш ва таҷрибаи ҳаёти хонандагонро муайян мекунад.
Тавсияҳои умумӣ барои чен кардани дарки мазмуни матн

• Матнҳои «дуруст» – ро истифода баред
Интихоби матн, ки аз рӯи он маводи баҳодиҳӣ ба нақша гирифта шудааст, омӯзгор бояд сатҳи 
мураккабии онро барои хонандагон арзёбӣ кунад. Матн ва саволҳо ба он бояд ба талаботи 
техникии эътимод мувофиқ бошанд, яъне ҳар як савол бояд танҳо як ҷанбаи мушаххаси 
фаҳмишро муайян кунад (қобилияти дарёфт кардани иттилооти мустақим дар матн, қобилияти 
дубора сабт кардани матн дар калимаҳои худ, қобилияти хулоса бар асоси матн, қобилияти 
пайвастани иттилоот матн бо ҳолатҳои зиндагӣ ва ғайра).

• То ҳадди имкон, зиёда аз як намуди арзёбиро истифода баред.



46
Вақти хондан. Дарки маъно

Нишондиҳандаи миёна дар асоси намудҳои гуногуни арзёбӣ тасаввуроти пурраи сатҳи дарки 
мазмуни матнро фароҳам меорад. Ҳангоми истифодаи намудҳои гуногуни арзёбӣ шумо бояд 
инчунин нишондиҳандаҳои гуногуни фаҳмишро ба назар гиред ва барои муайян кардани 
сабаби он кӯшиш кунед. Масалан, хонанда метавонад худро дар кор бо матни адабӣ хубтар 
ва дар кор бо матни иттилоотӣ хуб нишон диҳад.

• Ҳангоми таҳлили натиҷаҳои арзёбии дарки мазмуни матн, ба натиҷаҳои баҳогузории
малакаҳои асосии дигар такя кунед

• Малакаҳои асосии хониш инҳоянд: (1) хондани калимаҳои инфиродӣ берун аз контекст,
(2) рамзикунонии псевдоордҳо (калимаҳои ихтироъшуда), (3) сатҳи лексикӣ, (4) суръати 
хондан ва (5) фаҳмидани чизҳое, ки мешунавед. Ҳангоми навиштани баҳодиҳӣ, инчунин шумо 
бояд малакаҳои хаттӣ (каллиграфия, имло) -ро ба назар гиред.

• Кори ҳаррӯзаи хонандаро дар дарсҳои хониш ба назар гиред
Бо мушоҳида кардани хонанда дар синф, дар гурӯҳҳои хурд, ҷуфт ва дар алоҳидагӣ, омӯзгор 
дар бораи сатҳи дарки мазмуни матн, дар бораи ҷиҳатҳои мусбӣ ва сусти ӯ ҳамчун хонанда 
маълумоти пурарзиш ба даст меорад. Масалан, хонандагони инфиродӣ ба мавзӯъ ё дониши 
хуби он таваҷҷӯҳи зиёд доранд ва ин ба онҳо имкон медиҳад, ки матнҳои мураккаб хонанд.
Ҳангоми интихоби матнҳо ва саволҳо ба онҳо, дар хотир доштан лозим аст, ки ҳангоми 
арзёбии сатҳи хониши хонанда, мо қобилияти хонандаро на ба тарбияи ӯ, эътиқод ва мавқеи 
ахлоқии худ, балки хулоса баровардан, робитаи мантиқӣ ба назар мегирем. Баъзан хулосае, 
ки хонанда баъди хондани матн ба хулосаи умумии қабулшуда ё андешаи устод мувофиқат 
намекунад, балки ба мантиқи дохилии матн ё мантиқи андешаи хонанда мувофиқат мекунад. 
Ҳангоми таҳияи саволҳо, шумо бояд кӯшиш намоед, ки хонанда нофаҳмо нагардад: саволҳо 
бояд возеҳ ва равшан бошанд, то хонанда хуби тартиб додани ҷавобро бифаҳмад.
Инҳо воситаҳои чен кардани дарки мазмуни матн мебошанд. Аммо, барои пурра тасаввур 
кардани рушди қобилияти хониш дар хонанда, танҳо худро бо ин восита маҳдуд кардан 
мумкин нест. Арзёбии фаҳмиш дар синф пайваста дар баробари омӯзиши хондан гузаронида 
мешавад. Ҳар як стратегияҳои таълимии дар ин дастур тавсифшуда ҳамзамон ҳамчун 
воситаи арзёбӣ хизмат карда метавонанд ва омӯзгорони ботаҷриба ҳар рӯз ин стратегияҳоро 
бомуваффақият истифода мебаранд. Нигоҳ доштани портфели ҳар як хонанда хеле қулай аст, 
қайд ва муқоисаи кори рӯзона дар синф, натиҷаҳои арзёбии хаттӣ ва шифоҳӣ ва пешрафт дар 
дастовардҳои таълимии кӯдакон.
Санҷиши дарки мазмуни матн шартҳои зеринро талаб мекунад:

• барои баҳодиҳии хониши омӯзгор, матнеро, ки барои хонандагон ношинос аст,
интихоб мекунад;

• хонанда матни пурраи онро мехонад;
• омӯзгор вақти хонандаро барои хондани матн маҳдуд намекунад;
• омӯзгор вақти хондани матнро қайд намекунад;
• дарки мазмуни матн ба таври шифоҳӣ ва хаттӣ тасдиқ карда мешавад;
• бар асоси натиҷаҳои санҷиши фаҳмиши хондани онҳо, омӯзгор ба хонанда фикру

мулоҳизаҳои баёнӣ ва созанда мерасонад;
• раванди санҷиши фаҳмиши хондан аз омӯзгор вақтро талаб мекунад.
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1См.: Горай Ю. В. Проверяем технику чтения: 3 класс. – М.: Феникс, 2016.

АРЗЁБИИ 1. НАҚЛ
Ин, пеш аз ҳама, шакли шифоҳии арзёбӣ мебошад. Пешниҳоди хаттии тамоми матн ё як қисми 
матн вақти камро мегирад, зеро он ба ҳама хонандагони синф якбора дода мешавад, аммо 
дар айни замон барои омӯзгор бори гаронеро талаб мекунад, зеро ӯ бояд тамоми изҳороти 
(навиштаҳои) хаттиро берун аз дарс хонад. Ҳангоми санҷиши изҳорот, пайгирии фаҳмиши 
хондан душвор аст, зеро малакаҳои мухталиф дар матни баёния «омехта» шудаанд ва 
сабабҳои ин маълум нестанд: агар хонанда ба савол ҷавоб дода натавонист, пас ин ҳодиса аз 
он буд, ки матнро нафаҳмидааст ва ё намедонад, ки чӣ тавр нависад?
Нақл ба арзёбӣ намудани он, ки хонанда  чӣ қадар маълумотро аз матн  дар хотир дорад 
ва  усули ташкили иттилоотро истифода мебарад,муайян кардан ёрӣ мерасонад. Масалан, 
баъзе хонандагон  метавонанд танҳо рӯйхат кунанд, аз ин рӯ тафсилоти зиёдеро аз матн, ки 
метавонистанд дар ёд дошта бошанд, муносибати байни онҳоро фаромӯш кунанд. Баъзеҳо, 
баръакс, метавонанд робитаҳои мантиқӣ эҷод кунанд ва ғояҳои матнро фаҳманд, аммо ягон 
ҷузъиётро дар хотир надоранд. Аз ин рӯ, баъзан ба хонандагон ҳангоми баргаштан ба матн 
имкон медиҳад, ки фоидаовар бошад: агар хонанда ба савол ҷавоб доданро душвор ҳис 
кунад, аммо, вақте ки ба матн нигариста, маълумоти заруриро дод, ҷавоби дуруст дод, пас мо 
метавонем хулоса барорем, ки душвориҳои хонандагон намефаҳманд, балки  азёд мекунанд
Ҳангоми арзёбӣ ба таърифу тавсиф омӯзгор бояд ба нуктаҳои зерин диққат диҳад:

1. Оё нақл сохтори матнро инъикос мекунад? Ҳангоми кор бо матнҳои бадеӣ, дубора
одатан тавсифи ҳолатҳо, ҷой ва вақти амал, аломатҳои асосӣ, нақшаи амал, рӯйдодҳои
асосӣ, натиҷаи амал, хотима иборат аст. Ҳангоми кор бо матнҳои иттилоотӣ, дубора
пешниҳод кардани идеяи асосӣ ва якчанд ҷузъиёти он, ки онро ифода мекунанд.

2. Оё хонанда дар асоси матн чӣ гуна хулоса ва фарз бароварданро медонад?
3. Оё хонанда байни унсурҳои матн пайванди мантиқӣ мекунад? Агар ин тавр бошад, ин

робитаҳо дар заминаи кор то чӣ андоза назаррасанд?
4. Оё хонанда матни хондаашро арзёбӣ карда метавонад?

АРЗЁБИИ 2. ҚАҲРАМОНИ ПУРАСРОР
Ин намуди арзёбӣ метавонад дар алоҳидагӣ ва дар гурӯҳҳои хурди хонандагони синфҳои 
дуюму чорум, беҳтараш дар асоси матнҳои иттилоотӣ, гузаронида шавад. Ин як қатор изҳороти 
кӯтоҳест, ки чизе (қаҳрамон, падида) тавсиф мекунад, ки дар он маълумот ба тариқи нуқта 
гузошта шудааст, то хонанда тахминҳо ва пешгӯиҳо кунад ва ҳангоми ворид шудани иттилооти 
нав онҳоро тағйир диҳад. Хонандагон як порчаеро мехонанд ва дар асоси он мекӯшанд, ки дар 
зери хатар қарор гиранд. Ин намуди баҳодиҳӣ ба шумо имкон медиҳад бубинед, ки равандҳо 
ва стратегияҳои маърифатии хонандагон дар коркарди иттилоот чӣ гуна истифода мешаванд.
Чӣ гуна баҳо додан мумкин аст?
Барои баҳодиҳӣ, омӯзгор бояд маҷмӯи шаш варақаро таҳия ва чоп кунад (алоҳида ё барои кор 
дар гурӯҳҳо) (ҳамаи шаш корт метавонанд дар як варақи формати A4 ҷойгир шаванд).
Омӯзгор аввалин варақаҳои тестиро ба хонандагон тақсим карда, ҳадаф ва усули корро шарҳ 
медиҳад:
«Ин машқро Қаҳрамони пурасрор меноманд.» «Аввалан, ман ба шумо варақаҳое медиҳам, ки 
дар бораи ин қаҳрамон каме мегӯянд. Шумо бояд онҳоро хонед ва кӯшиш кунед, ки фарз кунед 
ки ин каҳрамон. Шумо бояд фарзияи худро дар варақа нависед Пас ман ба шумо боз як корти 
дигар медиҳам, онҳо тасвири ин қаҳрамонро доранд. Дар ин кортҳо шумо инчунин тахминҳои 
худро менависед ва ғайра. Ҳамагӣ панҷ корт мавҷуд аст (шояд кортҳои зиёд бошанд, аммо на 
зиёдтар аз 8) ва вақте ки мо ба корти охирин меравем, ниҳоят мефаҳмем, ки ин қаҳрамони 
пурасрор кист ва оё шумо ӯро пай бурда метавонед.»
Дар охири кор, омӯзгор кортҳоро дар маҷмӯъ ҷамъ оварда, аз хонандагон хоҳиш мекунад, ки 
номи худро дар паси яке аз варақаҳо нависанд ва маҷмӯаи худро бо ин варақа печонанд.
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Шарҳ. Агар арзёбӣ шифоҳӣ гузаронида шавад, пас варақаҳо чоп карда намешаванд; ба ҷои 
ин, омӯзгор маълумотро аз ҳар як варақа ба хонанда мехонад ва баҳо медиҳад, ҷавобҳо ва 
далелҳои хонандагонро мешунавад (ва сабт мекунад).
Ҷавоби хонандагонро таҳлил карда, омӯзгор ба нуктаҳои зерин диққат медиҳад:

• То чӣ андоза хонанда дар асоси маълумоти гирифташуда фарзияҳоро сохта метавонад?
• Оё хонанда метавонад барои ҳимояи фарзияи худ далелҳо оварад (бо нишон додани

маълумот дар матн, хулоса аз матн, бо истифодаи пешбинӣ)?
• Аз рӯи кадом ҳисоб хонанда қаҳрамони guess-ро дуруст тахмин карда буд?
• Хонанда дар кори худ кадом иттилооти матниро истифода бурд?
• Оё хонанда иттилоотро аз кортҳои мухталиф пайваст кардааст? Оё вай тахминҳои

худро дар асоси илова намудани варақаи нав ба маълумоти варақаҳои ҷорӣ сохтааст?
• Оё хулосаҳо, пиндоштҳо ва пешгӯиҳои хонанда мантиқӣ мебошанд?
• Оё хонанда дар баҳси худ маълумоти пешинаи худро дар ин мавзӯъ истифода кардааст?
• То чӣ андоза хонанда маълумоти матнро аз матн ёфта метавонад?
• Баъзе стратегияҳои фаҳмиши хонандагон кадомҳоянд?
• Агар хонанда ҳангоми пайдо шудани калимаи ношинос дар матн ё ҷумлаи мураккаб

дучор ояд, чӣ кор мекунад?
Дар саҳифаҳои зерин намунаи варақҳои арзёбии "Қаҳрамони пурасрор" ва инчунин қолабе, 
ки омӯзгор барои таҳияи асбоби худ истифода бурда метавонад, оварда шудааст. 
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Ному насаб ______________________________________________________________________

ҚАҲРАМОНИ ПУРАСРОР

Ин ҳайвон ранги бӯр ва хокистарранг буда,думи фаххак дорад.  

Ба фикрам ин   , чунки 

Вай дар ҳар ҷо зиндагӣ карда метавонад ва пӯсти вай аз пӯстҳои қиматбаҳо ба ҳисоб 
меравад. 

Ба фикрам, ин  , чунки   

Яке аз хусусиятҳои вай – ба зимистон барои худ ҷамъ намудани чормағз мебошад. 

Ба фикрам, ин   , чунки    

Баъзан онро зараркунанда меҳисобанд,чунки ҳама чизро баробар хоида мепартояд. 

Ба фикрам, ин   , чунки     

Санҷобҳо ҳайвони боақл мебошад,дар мавзеъҳои аҳолинишин онҳо аз донхӯракҳои 
барои паррандагон худашонро сер карда метавонанд. 

Дар бораи қаҳрамони пурасрор ту  боз чиро донистӣ? 
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Ному насаб ______________________________________________________________________

ҚАҲРАМОНИ ПУРАСРОР

Ба  фикрам, ин , чунки 

Ба фикрам, ин , чунки 

Ба фикрам, ин , чунки 

Ба фикрам, ин , чунки 

Дар бораи қаҳрамони пурасрор ту  боз чиро донистӣ? 
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АРЗЁБИИ 3. САВОЛҲО АЗ РӮЙИ МАТН
Ин намуди арзёбӣ метавонад ҳам шифоҳӣ ва ҳам хаттӣ, дар алоҳидагӣ ва ҷуфт анҷом дода 
шавад. Ин имкон медиҳад, ки сатҳҳои фаҳмиши дар боло тавсифшударо аз рӯйи матни 
интихобкардаи омӯзгор чен кунед.
Ҳангоми тартиб додани ин воситаи арзёбӣ бояд:

• матнеро интихоб кунед, ки ба сатҳи қобилияти хониши хонандагон мувофиқ бошад;
• бо назардошти хусусиятҳои матн саволҳо тартиб диҳед: саволҳо барои матни адабӣ аз

саволҳо то матни иттилоотӣ фарқ мекунанд, зеро онҳо малакаҳои гуногунро арзёбӣ
мекунанд;

• саволҳои кушод ва пӯширо истифода барад;
• аз формулаҳои нофаҳмо ва мураккаб канорагирӣ кунед: хонанда набояд қисми зиёди

захираҳои равонии худро барои фаҳмидани масъала сарф кунад (ниг. Ҷадвали 14).
Ҷадвали 14. Намудҳои асосии саволҳои пӯшида ва кушода

Саволҳои пӯшида 

Саволҳо бо ҷавоби «Ҳа»- «Не» («Дуруст»- 
«нодуруст») 

Воқеаҳои повести А. Линдгрен «Кӯдак 
ва Карлсон, ки дар болои бом 
зиндагонӣ мекунад» дар Стокголм рӯй 
медиҳад. 

Ҳа Не 

Саволҳо бо интихоби ҷавоби дуруст 
аз якчанд вариантҳои 
пешниҳодшуда 

Ба фикри шумо, бобою бибӣ, вақте 
фаҳмиданд, ки Кулчача гурехтааст, чӣ ҳис 
карданд? 

A. Хурсандӣ 

B. Сабукӣ  

B. Норизогӣ 

Г. Шубҳа 

Саволҳо бо интихоби якчанд баёнот аз 
байни пешниҳодшуда 

Рақамҳои пешниҳодҳоро, ки бо онҳо 
розӣ ҳастед,  ба доира гиред. 

1. Барои он ки парвоз кардани пуфак,
нисбат ба ҳаво сабуктар бошад. 

2. Пуфакро идора кардан хеле осон аст,
вай ба самти дуруст парвоз мекунад . 

3. Баландро инчунин шар меноманд.

4. Аввалин пуфакро бародарони
Монтголфиер сохта буданд. 

5. Яке аз камбудии пуфак он аст, ки
бори вазнинро бардошта наметавонад. 
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Саволҳои кушода 

Ҷумлаҳоро пур кардан Духтарак Женя охирин барги гулашро 
барои ёрӣ додан ба писарак истифода 
намуд, чунки   

Саволҳое, ки ҷавоби кӯтоҳро талаб 
мекунанд 

 Мураббии Маугли кӣ буд? 

Саволҳое, ки ҷавоби муфассалро талаб 
мекунанд  
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В. Драгунский

Дӯсти кӯдакӣ

Вақте ки ман шаш ё шашунимсола будам, ман 
тамоман намедонистам, ки дар ин ҷаҳон кӣ 
мешавам. Ҳамаи одамони гирду атроф ва ҳама 
корҳо ба ман хеле писанд буданд. Он вақт ман 
дар сарам хаёлҳои хархела доштам, ман гӯё 
ошуфтаҳол будам ва дарвоқеъ тасмим гирифта 
натавонистам, ки чиро интихоб  кунам.
Ман мехостам астроном бошам, то шабҳо хоб 
наравам ва ситораҳои дурро тавассути телескоп 
мушоҳида кунам, баъзан орзу мекардам, ки капитани саёҳати дурудароз шавам, то дар болои 
пули капитан  истода, ба Сингапури дурдаст рафта, аз он ҷо маймуни хандаовар харид кунам.
 Баъзан ман бисёр сахт мехостам, ки  ба ронандаи метро ё сардори истгоҳ мубаддал шавам ва 
дар сарпӯшаки сурх  қадам зада, бо овози ғафс фарёд занам:
-Тай-ёр! Ман хаёл доштам, то ки чӣ гуна рассомиро биомӯзам,  ки дар   асфальти кӯча рахҳои 
сафедро барои мошинҳо ранг мекунад. Боз, ба назари ман чунин менамуд, ки хуб мешуд, ки  
ҳамчун сайёҳи далер Ален Бомбард шавам ва тамоми уқёнусҳоро дар як шатлаки нозук убур 
карда, танҳо  бо моҳии хомро ҳамчун таом истеъмол кунам. Воқеан ин Бомбар пас аз сафар 
бисту панҷ кило вазн партофт ва ман танҳо  бисту шаш кило вазн доштам, бинобар ин маълум 
шуд, ки агар ман низ мисли ӯ шино кунам, пас ман хароб шавам дар охири сафар танҳо як кило 
вазнам мемонад. Чӣ мешавад, агар ман ягон ё ду моҳиро дар ҷое сайд карда натавонам ва  
бештар  хароб шавам? Пас ман шояд дар ҳаво мисли дуд об шавам, тамом.
Вақте ки ман ҳамаи инро ҳисоб кардам, ман қарор додам, ки аз ин кор даст мекашам ва 
рӯзи дигар ман аллакай бесабр будам, ки муштзан шавам, зеро дар телевизион чемпионати 
бокси Аврупоро дидам. Чӣ гуна онҳо якдигарро муштзанӣ карданд- даҳшатнок! Ва он гоҳ онҳо 
машқҳои худро нишон доданд ва сипас онҳо «нок» -и чарми бе ин ҳам вазнинро мезаданд - 
чунин ноки вазнини дарозрӯяро, шумо бояд  бо тамоми қувват , то қадри имкон зарба занед, 
то қудрати зарбро рушд диҳед . Ва ман ба ин ҳама он қадар назар андохтам, ки ман низ қарор 
додам, ки марди қавитарин дар ҳавлӣ шавам, агар чизе рӯй диҳад,  ҳамаро мезанам.
 Ман ба падари худ гуфтам:
- Падар, ба ман нок харед!
- Ҳоло моҳи январ аст, нок ҳам нест. Сабзиро ҳоло бихӯред. 
Ман хандидам:
- Не, падар, ин хел не! Ноки хӯрданӣ нест! Лутфан ба ман як халтаи одии чармини боксёрӣ 
харед!
- Ба ту барои чӣ зарур? - гуфт падар.
-Барои машқ кардан,- гуфтам ман. - Зеро ман муштзан мешавам ва ҳамаро мезанам. Харида 
диҳед,а ?
- Чунин нок чӣ қадар аст? - пурсид падар.
"Ин ҳеҷ гап не" гуфтам ман. - Даҳ ё панҷоҳ рубл.
- Ту девонаӣ, додар, - гуфт падар. - Бе ягон нок ҳам машқ кардан мумкин. Бо ту чизе рӯй 
нахоҳад дод.
Ва ӯ либос пӯшид ва ба кор рафт.
Ва ман аз ӯ хафа шудам, зеро ӯ бо ханда маро рад кард. Ва модарам фавран пай бурд, ки ман 
хафа шудам ва  гуфт:
- Ист, ман гӯё  чизеро мулоҳиза кардаам. Биё, биё, каме сабр кун. Вай хам шуда, аз зери диван 
сабади калони бофтаро баровард; дар он бозичаҳои кӯҳна буданд, ки ман дигар онҳоро бозӣ 
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намекардам. Зеро ман аллакай калон шуда будам ва дар тирамоҳ онҳо мебоист ба ман либоси 
мактабӣ ва сарпӯши дурахшон мехариданд.
Модар ба кофтани ин сабад шурӯъ кард ва ҳангоми кофтан ман трамвайи кӯҳнаи худро бидуни 
чархҳо ва дар сатр дидам, қубури пластикӣ, болопӯши ҳамвор, як тир бо ямоқи резинӣ, пораи 
бодбон аз заврақ  ва боз бисёр пораҳои гуногуни бозичаҳо. Ва ногаҳон модарам хирси солимро 
аз поёни сабад берун овард.
Вай онро ба диванам партофт ва гуфт:
- Ана. Ин ҳамонест, ки холаи Мила ба ту додааст. Он вақт ту ду сола будӣ. Хирси хуб, олӣ. 

Бубин, ки чӣ қадар таранг аст! Чӣ шиками фарбеҳ! Бубин, 
ки чӣ гуна ту онро ғелондаӣ! Магар ин нок нест? Беҳтар! 
Ва ҳеҷ зарурате барои харидани нок нест! Биё ҳар қадаре 
ки мехоҳӣ машқ кун! Сар кун! 
Ҳамин лаҳза модарамро ба телефон даъват карданд, ва ӯ 
ба долон баромад.
Ман хеле хурсанд будам, ки модарам бо чунин идеяи 
олӣ баромад кард. Ман Мишкаро дар диван бароҳаттар 
сохтам, то ки бо ӯ машқ кардан ва тавоноии зарбро 
инкишоф додан бароям кулайтар бошад.
Вай дар пеши ман ҳамчун  шоколад, вале хеле фарсуда 
менишаст ва чашмони гуногун дошт: яке аз худаш - 
шишаи зард ва дигаре сафеди калон - аз тугмаи  болишт 

гирифдашуда; Ман ҳатто дар хотир надоштам, ки ӯ кай пайдо шуд. Аммо ин муҳим набуд, зеро 
Мишка бо чашмони гуногун ба ман хеле хушҳолона менигарист ва пойҳояшро дароз карда, 
шикамашро ба пешвоз бароварда, ду дастро боло бардошт, гӯё шӯхӣ мекард, ки ӯ аллакай 
пешакӣ таслим шудааст ...
Ва ман ба ӯ чунин нигоҳ кардам ва ногаҳон ба ёд овардам, ки чӣ қадар пеш ман бо ин Мишка 
як дақиқа ҷудо нашудам, ӯро ба ҳар ҷо мекашидам ва парасторӣ мекардам ва дар сари суфра 
нишаста, ба ӯ хӯрок медодам, ва ӯ чунин чеҳраи хандовар дошт, вақте ки ман ӯро бо чизе, 
ҳатто бо ҳамон хӯрок ё мураббо мемолидам , чунин чеҳраи хандаовар он замон дар ӯ пайдо 

мешуд, мисли зинда, ва ман ӯро ба ҷойгаҳ  бо худам 
мехобонидам , ӯро чун бародари хурдӣ меҷунбонидам, 
афсонаҳои гуногунро ба гӯшҳои махмалини вай пичиррос 
мезадам , ман он вақт ӯро дӯст медоштам, бо тамоми 
дили худ дӯст медоштам, ман он вақт ҳаётамро барои ӯ 
медодам. Ва ҳоло ӯ дар диван нишастааст, дӯсти собиқ 
ман
дӯсти беҳтарин, дӯсти ҳақиқии кӯдакӣ. Дар ин ҷо ӯ 
нишаста, бо чашмони гуногун механдад ва ман мехоҳам 
қудрати зарбаро ба ӯ омӯзам ...

- Чӣ шуд, - гуфт модари ман, вай аллакай аз долон баргашта 
буд. - Ба ту чӣ шудааст? 

 Ва ман намедонистам, ки ба ман чӣ шуд, ман муддати дароз хомӯш будам ва аз модарам 
рӯй гардонидам, то ки вай бо овоз ё лабҳояш чӣ будани маро тахмин накунад ва ман сарамро  
боло ба шифт бардоштам, ба тавре ки ашк нарезад ва пас вақте ки каме ҷамъ шудам, гуфтам:
- Шумо дар бораи чӣ гап мезанед, оча? Бо ман, ҳеҷ чиз ... Ман танҳо фикр мекардам. Ин танҳо 
он аст, ки ман ҳеҷ гоҳ муштзан намешавам. 
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Матн: В. Драгунский. «Дӯсти  кӯдакӣ». Сана 

Ному насаб    

1. Доир ба касбҳое, ки Дениска дар замонҳои гуногун орзу мекард  астроном овозхон
ронандаи мошини метро муҳандис рассом врач

2. Кӣ ба Дениска маслиҳат  додааст,  ки ба ҷои нок хирси  Мишкаро истифода барад?

A. Падар     Б. Модар      В. Ален Бомбард    Г. Холаи Мила

3. Барои чӣ Дениска аз падараш хафа шуд?

4. Дар паҳлӯи ҳар ҷумла  «Ҳа» ё «Не» -ро ба доира  гиред:

Вақте ки Денис шашсола буд,  орзу карданро дӯст медошт, ки дар оянда 

кӣ шавад  
Ҳа Не 

Хирси Мишка ғамгин ба назар менамуд, гӯё ки Денискаро барои  дар он 

машқ карданаш таъна мезада бошад 
Ҳа Не 

Дениска фикри худро дар бораи боксёр шудан тағир дод, зеро дар хотир 

дошт, ки муштзанҳо якдигарро ба шиддат латукӯб карданд  
Ҳа Не 

Дениска рӯй гардонда, сарашро бардошт, зеро намехост, ки ашкҳои 

ӯро модараш бубинад  
Ҳа Не 

5. Шумо чӣ гумон мекунед, ки кадоме аз ин, Денискаро бо истифодаи  Мишка машқ кардан

бозмедошт?

А. Барои ӯ ногувор буд, ки Мишка ҳама фарсуда, бо чашмони гуногун буд. 

Б. Вай холаи Миларо хеле дӯст медошт ва метарсид, ки тӯҳфаи ӯро вайрон 
кунад. 
В. Вай дар хотир дошт, ки Мишка дар кӯдакӣ барои ӯ хеле азиз буд. 

Г. Вай қарор кард, ки ба падари худ исбот кунад, ки ба халтаи муштзанӣ ҳақиқатан 

эҳтиёҷдорад 

6. Ба фикри шумо ҷуфти кадом калимаҳо беш аз ҳама Денискаро тасвир мекунад? Онро ба

доира гиред

шармгин, 

ҳазлк аш 

меҳрубон, 

фантазёр 

озода, 

хаёлпараст 
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6. НАМУНАИ МАШҚҲО ОИД БА ТАЪЛИМИ
ДАРКИ МАТНИ ХОНДАШУДА

Номгӯй Ба китоб хуш омадӣ! 

Натиҷаи 
пешбинишу
даи таълим 

хонандагон 
• дар бораи китоб гуфтугӯ кардан;
• пешгӯии мазмуни матн;
• дониш ва таҷрибаи қаблии худро тақвият диҳад;
• ба китоб/кор таваҷҷӯҳ зоҳир кардан;
• истифодаи хаёлоти фароғатӣ.

Модул Фаҳмиши матни хондашуда 

Синфи 1–4 

Зинаи хониш Пеш аз  хониш 

Маводи зарура Китобҳое, ки мувофиқи синну соли (синфи) хонандагон ва 
супоришҳои гузошташуда 

Стикерҳои ду хела (масалан, ранги зард ва гулобӣ) 

Шакли 
ташкили 
таълим 

Кор бо тамоми синф,дар гурӯҳҳо, кори инфиродӣ 

Дастурамал
и зина ба 
зина  

Қадами 1.  Пеш аз хондан омӯзгор ба синф китоберо, ки барои 
хондан интихоб шудааст, нишон медиҳад. Хонандагон бояд 
китобро аз назар гузаронанд, тасвирҳо, ҷадвали мундариҷа, 
сохтори китобро баррасӣ кунанд. 

 Қадами 2. Пас аз омӯзиши китоб хонандагон омӯзгор 
стикерҳои зардро ба хонандагон тақсим мекунад ва хоҳиш 
менамояд, ки ба як ё ду калима ба савол ҷавоб диҳад: «Ба 
фикри шумо ин китоб дар бораи чӣ меравад?» Ҳамаи 
часпакҳои зард дар як тарафи тахта ҷойгир карда мешаванд. 

Қадами 3. Сипас, омӯзгор стикерҳои гулобӣ медиҳад ва пур 
мекунад, ки ҳукм чӣ гуна аст: «Пас аз хондани ин асар/китоб, 
ман мехоҳам бидонам, ки ... ...» Нишонҳои пуркардашуда 
дар тарафи дигари тахта ҷойгир карда мешаванд. 

Қадами 4. Омӯзгор бо истифода аз стратегияҳои гуногун 
(хониши намунавӣ, назоратӣ ё мустақил), китобҳои 
интихобшударо бо кӯдакон мехонад.  

Қадами 5. Мо ба варақчаҳои ба  тахта часпондашуда 
бармегардем ва муҳокима мекунем, ки чӣ тавр хонандагон 
мазмуни корро дуруст пешгӯӣ карданд (стикерҳои зард) ва оё  
онҳо ба саволҳо ҷавоб гирифтанд (стикерҳои гулобӣ).  

Саволҳо барои рефлексияи хонандагон:

Саволҳо Ҷавобҳои эҳтимолӣ

Чӣ ба шумо кумак кард, 
ки пешгӯии худро
барои мундариҷаи
китоб таҳия кунед?

Номи китоб, расм, донистани 
муаллиф ва асарҳои дигари ӯ, 
муайян кардани жанрҳои 
асар, тафсилоти матн  

Дар пешгӯӣ кадом 
маслиҳатҳо кумак
карданд?

Калидвожа, қаҳрамони 
машҳур, мавзӯи шинос, 
тавсифи қаҳрамон 

Ба фикри шумо чаро шумо 
ба саволи худ ҷавоб 
гирифтед/нагирифтед?

Китоби як жанри муайян, сужет
ғайричашмдошт, мавзӯи 
номаълум 

Бо ин машқ кадом 
малакаҳо ташаккул
меёбанд?

Фаҳмиши матни 
хондашуда

Пешгӯӣ 

Намуна 
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Номгӯй Ба китоб хуш омадӣ! 

Натиҷаи 
пешбинишу
даи таълим

хонандагон 
• дар бораи китоб гуфтугӯ кардан;
• пешгӯии мазмуни матн;
• дониш ва таҷрибаи қаблии худро тақвият диҳад;
• ба китоб/кор таваҷҷӯҳ зоҳир кардан;
• истифодаи хаёлоти фароғатӣ.

Модул Фаҳмиши матни хондашуда

Синфи 1–4

Зинаи хониш Пеш аз хониш

Маводи зарура Китобҳое, ки мувофиқи синну соли (синфи) хонандагон ва
супоришҳои гузошташуда

Стикерҳои ду хела (масалан, ранги зард ва гулобӣ)

Шакли 
ташкили 
таълим 

Кор бо тамоми синф,дар гурӯҳҳо, кори инфиродӣ

Дастурамал
и зина ба 
зина 

Қадами 1. Пеш аз хондан омӯзгор ба синф китоберо, ки барои 
хондан интихоб шудааст, нишон медиҳад. Хонандагон бояд 
китобро аз назар гузаронанд, тасвирҳо, ҷадвали мундариҷа, 
сохтори китобро баррасӣ кунанд.

 Қадами 2. Пас аз омӯзиши китоб хонандагон омӯзгор 
стикерҳои зардро ба хонандагон тақсим мекунад ва хоҳиш 
менамояд, ки ба як ё ду калима ба савол ҷавоб диҳад: «Ба 
фикри шумо ин китоб дар бораи чӣ меравад?» Ҳамаи 
часпакҳои зард дар як тарафи тахта ҷойгир карда мешаванд.

Қадами 3. Сипас, омӯзгор стикерҳои гулобӣ медиҳад ва пур 
мекунад, ки ҳукм чӣ гуна аст: «Пас аз хондани ин асар/китоб, 
ман мехоҳам бидонам, ки ... ...» Нишонҳои пуркардашуда 
дар тарафи дигари тахта ҷойгир карда мешаванд. 

Қадами 4. Омӯзгор бо истифода аз стратегияҳои гуногун
(хониши намунавӣ, назоратӣ ё мустақил), китобҳои 
интихобшударо бо кӯдакон мехонад.

Қадами 5. Мо ба варақчаҳои ба  тахта часпондашуда 
бармегардем ва муҳокима мекунем, ки чӣ тавр хонандагон
мазмуни корро дуруст пешгӯӣ карданд (стикерҳои зард) ва оё
онҳо ба саволҳо ҷавоб гирифтанд (стикерҳои гулобӣ).

Саволҳо барои рефлексияи хонандагон:

Саволҳо Ҷавобҳои эҳтимолӣ

Чӣ ба шумо кумак кард, 
ки пешгӯии худро
барои мундариҷаи
китоб таҳия кунед?

Номи китоб, расм, донистани 
муаллиф ва асарҳои дигари ӯ, 
муайян кардани жанрҳои 
асар, тафсилоти матн  

Дар пешгӯӣ кадом 
маслиҳатҳо кумак
карданд?

Калидвожа, қаҳрамони 
машҳур, мавзӯи шинос, 
тавсифи қаҳрамон 

Ба фикри шумо чаро шумо 
ба саволи худ ҷавоб 
гирифтед/нагирифтед?

Китоби як жанри муайян, сужет
ғайричашмдошт, мавзӯи 
номаълум 

Бо ин машқ кадом 
малакаҳо ташаккул
меёбанд?

Фаҳмиши матни 
хондашуда

Пешгӯӣ 

Намуна 

Номгӯй Ба китоб хуш омадӣ!

Натиҷаи 
пешбинишу
даи таълим

хонандагон 
• дар бораи китоб гуфтугӯ кардан;
• пешгӯии мазмуни матн;
• дониш ва таҷрибаи қаблии худро тақвият диҳад;
• ба китоб/кор таваҷҷӯҳ зоҳир кардан;
• истифодаи хаёлоти фароғатӣ.

Модул Фаҳмиши матни хондашуда

Синфи 1–4

Зинаи хониш Пеш аз хониш

Маводи зарура Китобҳое, ки мувофиқи синну соли (синфи) хонандагон ва
супоришҳои гузошташуда

Стикерҳои ду хела (масалан, ранги зард ва гулобӣ)

Шакли 
ташкили 
таълим 

Кор бо тамоми синф,дар гурӯҳҳо, кори инфиродӣ

Дастурамал
и зина ба 
зина 

Қадами 1. Пеш аз хондан омӯзгор ба синф китоберо, ки барои 
хондан интихоб шудааст, нишон медиҳад. Хонандагон бояд 
китобро аз назар гузаронанд, тасвирҳо, ҷадвали мундариҷа, 
сохтори китобро баррасӣ кунанд.

 Қадами 2. Пас аз омӯзиши китоб хонандагон омӯзгор 
стикерҳои зардро ба хонандагон тақсим мекунад ва хоҳиш 
менамояд, ки ба як ё ду калима ба савол ҷавоб диҳад: «Ба 
фикри шумо ин китоб дар бораи чӣ меравад?» Ҳамаи 
часпакҳои зард дар як тарафи тахта ҷойгир карда мешаванд.

Қадами 3. Сипас, омӯзгор стикерҳои гулобӣ медиҳад ва пур 
мекунад, ки ҳукм чӣ гуна аст: «Пас аз хондани ин асар/китоб, 
ман мехоҳам бидонам, ки ... ...» Нишонҳои пуркардашуда 
дар тарафи дигари тахта ҷойгир карда мешаванд. 

Қадами 4. Омӯзгор бо истифода аз стратегияҳои гуногун
(хониши намунавӣ, назоратӣ ё мустақил), китобҳои 
интихобшударо бо кӯдакон мехонад.

Қадами 5. Мо ба варақчаҳои ба  тахта часпондашуда 
бармегардем ва муҳокима мекунем, ки чӣ тавр хонандагон
мазмуни корро дуруст пешгӯӣ карданд (стикерҳои зард) ва оё
онҳо ба саволҳо ҷавоб гирифтанд (стикерҳои гулобӣ).

Саволҳо барои рефлексияи хонандагон: 

Саволҳо Ҷавобҳои эҳтимолӣ 

Чӣ ба шумо кумак кард, 
ки пешгӯии худро 
барои мундариҷаи 
китоб таҳия кунед? 

Номи китоб, расм, донистани 
муаллиф ва асарҳои дигари ӯ, 
муайян кардани жанрҳои 
асар, тафсилоти матн  

Дар пешгӯӣ кадом 
маслиҳатҳо кумак 
карданд? 

Калидвожа, қаҳрамони 
машҳур, мавзӯи шинос, 
тавсифи қаҳрамон  

Ба фикри шумо чаро шумо 
ба саволи худ ҷавоб 
гирифтед/нагирифтед? 

Китоби як жанри муайян, сужет 
ғайричашмдошт, мавзӯи 
номаълум  

Бо ин машқ кадом 
малакаҳо ташаккул 
меёбанд? 

Фаҳмиши матни 
хондашуда 

Пешгӯӣ  

Намуна 
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Номгӯй Калимаҳои калидӣ (асосӣ) 

Натиҷаҳои 
пешбинишу
даи таълим 

Хонандагон: 
• дар бораи китоб гуфтугӯ мекунанд;
• рушди сужетро пешгӯӣ мекунанд;
• дониш ва таҷрибаи қаблии худро тақвият медиҳанд;
• ба китоб/асар таваҷҷӯҳ зоҳир мекунанд;
• барои фаҳмидани чизи хондаашон тасаввуротро  истифода
мебаранд; 
• стратегияҳоро барои ёфтани маънои калимаҳои нав истифода
мебаранд. 

Модули Фаҳмиши матни хондашуда 

Синфи 1–4 

Зинаи хониш Пеш аз, ҳангоми  ва баъди хониш 

Маводи зарурӣ Китоб ва ё матне, ки мувофиқи  синну соли (синфи) 
хонандагон ва супоришҳои гузошташуда интихоб шудааст 

Шакли 
ташкили 
таълим 

Кор бо тамоми синф,дар гурӯҳҳои хурд,инфиродӣ 

Тарзи иҷро Қадами 1. Омӯзгор дар тахтаи синф кортҳо бо калимаҳо 
мегузорад ё калимаҳоеро менависад, ки дар кори 
интихобшуда хонда мешаванд ва аз хонандагон хоҳиш 
мекунанд, ки маънои ин калимаҳоро бифаҳманд. (Ҳангоми 
интихоби калимаҳо меъёрҳои зеринро ба назар гирифтан 
лозим аст: калимаҳо метавонанд нав, барои хонандагон 
ношинос ё калидӣ бошанд, ки маънои тамоми матн дар он 
асос ёфтааст). 
Барои дастгирии ҷавоби хонандагон шумо метавонед китоб, 
тасвирҳо, ҷадвали мундариҷаро нишон диҳед. Омӯзгор 
маънои тахминии калимаҳоро ифода мекунад, ки кӯдакон дар 
тахта пешниҳод мекунанд ё аз хонандагон хоҳиш мекунанд, ки 
худашон дар тахта нависанд. 

Қадами 2. Хонандагон бо истифодаи стратегияҳои гуногун 
(хониши моделӣ, ҳамроҳӣ, роҳнамоӣ ё мустақилона) дар 
бораи матн маълумот  мегиранд. 

Қадами 3. Пас аз хондани матн, омӯзгор ба хонандагон  
бармегардад, то дар бораи маънии калимаҳое, ки дар 
тахтаи синф ҷойгир шудаанд ва пеш аз хондани матн 
муҳокима карда мешаванд. Оё тахмини хонандагон дуруст 
буданд? Чизе, ки дар матн дар фаҳмидани маънои 
калимаҳо саҳм гузоштааст: зерматн, тасвирҳо, муайян 
кардани маънои ин калима дар матн. 

Қадами 4. Калимаҳои нав дар «Девори калимаҳо»  ҷойгир 
карда шудаанд (нигаред ба Модули 3. Луғат омӯзӣ). 

Бо хонандагон мақсади ин машқро муҳокима кунед: 

• Ҳангоми кор бо калимаҳои нав ё калидӣ чӣ
малака ба даст меояд таҳия мешавад? 
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Намуна 
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Номгӯй Қисмҳои китоб 

Натиҷаҳои 
пешбинишу
даи таълим

Хонандагон 
• Дар бора китоб нақл мекунанд;
• Компонентҳои китобро муайян мекунанд.

Модули Фаҳмиши матни хондашуда  

Синфи 1–4 

Зинаи хониш  Пеш аз хониш  

 Маводи 

зарура 

Шакли 
ташкили 
таълим 

Дастулама
ли қадам 
ба қадам 

Намуна  

Китобҳое, ки ба синну соли талабгон мувофиқ аст. 

инфиродӣ ва ёгурӯҳӣ 

Аз хонандагон талаб карда мешавад, ки китобҳои дӯстдоштаи 
худро ё ягон китоби дигарро аз китобхонаи хонагӣ биёранд.  

Қадами 1. Омӯзгор дар бораи чӣ будани китоб суҳбат 
мекунад ва ҷузъҳои онро дар мисоли яке аз китобҳо 
нишон медиҳад. 

Қадами 2. ООмӯзгор ба хонандагон варақаҳоро пур 
мекунад (нигаред ба Замимаи 1. «Қисмҳои китоб»). 

Қадами 3. Кӯдакон варақаҳои пуркардашударо пур 
мекунанд, китобҳои дар хона овардашударо меомӯзанд.  

Қадами 4. Хонандагон дар гурӯҳҳои хурд ё тамоми синф 
натиҷаҳои кори худро муаррифӣ мекунанд. 

Қадами 5. Омӯзгор хонандагонро ба муҳокимаи хусусиятҳо, 
фарқиятҳо ва шабоҳатҳо дар таҳияи китобҳои аз ҷониби 
кӯдакон овардашуда ташвиқ мекунад. 

Номи китоб Муаллиф Ородиҳанда 

Шерозбанд Ҷилд Саҳифаҳо 
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Номгӯй Кор бо китобчаи расмдор 

Натиҷаҳои 
пешбинишу
даи таълим 

Хонандагон 
• дар бораи китоб гуфтугӯ мекунанд;
• рушди сужетро пешгӯӣ мекунанд;
• барои дарк кардани чизи хондаашон дониш ва таҷрибаи
пешинаи худро фаъол мегардонанд. 

Модули Фаҳмиши матни ходашуда 

Синфи 1–4 

Зинаи хониш Пеш аз хониш 

Маводҳои зарура  Китобҳое, ки ба синну соли хонандагон мувофиқанд. 

Шакли 
ташкили 
таълим 

Кори инфиродӣ, дар ҷуфтӣ,дар гурӯҳ 

Дастурула
мали 
қадам ба 
қадам 

Аз хонандагон талаб карда мешавад, ки китобҳои дӯстдоштаи 
худро аз хона ва ё ягон китобро аз китобхонаи хонагӣ биёранд.  

Қадами 1. Омӯзгор ба кӯдакон дар бораи китоб маълумот 
медиҳад.  

Қадами 2. ООмӯзгор аз хонандагон мепурсад, ки боз кадом 
китобҳои тасвирдорро медонанд. Кадом китобҳо ба онҳо 
бештар ё маъқуланд? Кадом китобҳои расмдор ва ё 
китобҳои тасвиршуда дар китобхонаи хонаи онҳо ҳастанд? 

Дар ин марҳила, диққати кӯдаконро ба он ҷалб кардан 
лозим аст, ки китоби тасвири кӯдакон чӣ гуна аст ва кадом 
китобҳо «тасвиршуда» ё «китобҳои расмдор» ном доранд. 

Маслиҳат барои омӯзгор 

Китоб бо тасвирҳо як китобест барои кӯдакон, ки дар он матн 
(одатан бадеӣ) бо шумораи зиёди тасвирҳо ҳамроҳ карда 
мешавад. Китоби тасвирӣ метавонад барои хондани кӯдакони 
калонсол ва инчунин барои хониши мустақили кӯдакон таҳия 
карда шавад. Тасвирҳо дар ин китобҳо аксар вақт як ҷузъи 
нияти муаллифанд ва бо матн ҷузъи ҷудонашаванда 
мебошанд, алахусус дар ҳолатҳое, ки муаллиф ҳамзамон 
рассом аст. 

Китобҳои тасвирӣ аксар вақт формати калон ва шумораи ками 
саҳифаҳо доранд (одатан то 40). Мисли китобҳои бозича, онҳо 
аксар вақт дар коғаз ё картон навишта мешаванд. 

Қадами 3.Пас аз он ки хонандагон муайян карданд, ки дар 
китоби тасвиршуда муҳим аст, ки ба робитаи расм/тасвир ва 
матн диққати ҷиддӣ дода шавад, омӯзгор пешниҳод менамояд, 
ки аз болои китоб кор карданро давом диҳад.

- Бачаҳо, унвони китоб ба шумо чӣ мегӯяд? Ба фикри шумо чаро 
муаллиф китобро ин тавр номидааст? Дар муқоваи китоб чӣ 
нишон дода шудааст? Ба назари шумо, ин китоб дар бораи чӣ 
хоҳад буд? 
Пас аз он ки кӯдакон кӯшиш карданд мавзӯи ин китобро муайян 
кунанд, онҳо бояд мундариҷаи онро пешгӯӣ кунанд ва тасаввур 
кунанд, ки муқоваи китоб чӣ мегӯяд, омӯзгор аз ҳамаи кӯдакон 
талаб мекунад, ки чашмони худро пӯшанд ва ба онҳо бо кадом 
рангҳо тасаввур кунанд.  

Пас аз он омӯзгор ин китобро ба тамоми синф бо овози 
баланд мехонад ва нишонҳо нишон медиҳад. Хониш 
метавонад бо муҳокимаи масалҳо ва матн ҳамроҳ карда 
шавад. 
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Номгӯй Кор бо китобчаи расмдор

Натиҷаҳои 
пешбинишу
даи таълим

Хонандагон
• дар бораи китоб гуфтугӯ мекунанд;
• рушди сужетро пешгӯӣ мекунанд;
• барои дарк кардани чизи хондаашон дониш ва таҷрибаи
пешинаи худро фаъол мегардонанд.

Модули Фаҳмиши матни ходашуда

Синфи 1–4

Зинаи хониш Пеш аз хониш

Маводҳои зарура Китобҳое, ки ба синну соли хонандагон мувофиқанд.

Шакли 
ташкили 
таълим 

Кори инфиродӣ, дар ҷуфтӣ,дар гурӯҳ

Дастурула
мали 
қадам ба 
қадам

Аз хонандагон талаб карда мешавад, ки китобҳои дӯстдоштаи 
худро аз хона ва ё ягон китобро аз китобхонаи хонагӣ биёранд.

Қадами 1. Омӯзгор ба кӯдакон дар бораи китоб маълумот 
медиҳад. 

Қадами 2. ООмӯзгор аз хонандагон мепурсад, ки боз кадом 
китобҳои тасвирдорро медонанд. Кадом китобҳо ба онҳо 
бештар ё маъқуланд? Кадом китобҳои расмдор ва ё 
китобҳои тасвиршуда дар китобхонаи хонаи онҳо ҳастанд? 

Дар ин марҳила, диққати кӯдаконро ба он ҷалб кардан 
лозим аст, ки китоби тасвири кӯдакон чӣ гуна аст ва кадом 
китобҳо «тасвиршуда» ё «китобҳои расмдор» ном доранд.

Маслиҳат барои омӯзгор

Китоб бо тасвирҳо як китобест барои кӯдакон, ки дар он матн 
(одатан бадеӣ) бо шумораи зиёди тасвирҳо ҳамроҳ карда 
мешавад. Китоби тасвирӣ метавонад барои хондани кӯдакони
калонсол ва инчунин барои хониши мустақили кӯдакон таҳия 
карда шавад. Тасвирҳо дар ин китобҳо аксар вақт як ҷузъи 
нияти муаллифанд ва бо матн ҷузъи ҷудонашаванда 
мебошанд, алахусус дар ҳолатҳое, ки муаллиф ҳамзамон 
рассом аст.

Китобҳои тасвирӣ аксар вақт формати калон ва шумораи ками 
саҳифаҳо доранд (одатан то 40). Мисли китобҳои бозича, онҳо
аксар вақт дар коғаз ё картон навишта мешаванд.

Қадами 3.Пас аз он ки хонандагон муайян карданд, ки дар 
китоби тасвиршуда муҳим аст, ки ба робитаи расм/тасвир ва 
матн диққати ҷиддӣ дода шавад, омӯзгор пешниҳод менамояд, 
ки аз болои китоб кор карданро давом диҳад.

- Бачаҳо, унвони китоб ба шумо чӣ мегӯяд? Ба фикри шумо чаро 
муаллиф китобро ин тавр номидааст? Дар муқоваи китоб чӣ 
нишон дода шудааст? Ба назари шумо, ин китоб дар бораи чӣ 
хоҳад буд? 
Пас аз он ки кӯдакон кӯшиш карданд мавзӯи ин китобро муайян 
кунанд, онҳо бояд мундариҷаи онро пешгӯӣ кунанд ва тасаввур 
кунанд, ки муқоваи китоб чӣ мегӯяд, омӯзгор аз ҳамаи кӯдакон 
талаб мекунад, ки чашмони худро пӯшанд ва ба онҳо бо кадом 
рангҳо тасаввур кунанд.  

Пас аз он омӯзгор ин китобро ба тамоми синф бо овози 
баланд мехонад ва нишонҳо нишон медиҳад. Хониш 
метавонад бо муҳокимаи масалҳо ва матн ҳамроҳ карда 
шавад. 
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Бекат

Матн: «Мен, дераза ортида қуёш ботгунча, шеърлар ўқиб 
берадиган дўст ҳақида орзу қиламан.  Ҳамма уйига тарқагач, 
дўстим менинг бўш хонамга озгина илиқлик олиб келади».

Ўқитувчи саволлари:

– Сизнингча, расмда нима тасвирланган?

– Нега расмда китоблар номи кўринмайди?

– «Дўст илиқлик олиб келади» нима дегани?

– Нега қизча ўз хонасини «бўш» деб айтади?
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Пас аз муҳокимаи расмҳо ва матн бо хонандагон, муаллим аз хонандагон хоҳиш мекунад, ки 
ба саволҳои зерин ҷавоб диҳанд:

– Ба фикри шумо, ин китоб дар бораи чӣ аст?
– Духтарак дар аввал, мобайн, охири китоб чӣ ҳис мекунад? Чӣ гуна эҳсосоти вай тағир меёбад?
(Дар ин асар духтаре, ки чашмонашро аз даст медиҳад, кӯшиш мекунад ба он мутобиқ шавад, 
ки ҷаҳони ӯ тадриҷан тағир меёбад, аввал «лабиринти бепоён» -ро ифода мекунад, ки аз он, 
агар шумо муддати тӯлонӣ ҷустуҷӯ кунед, шумо роҳи наҷот ёфтанро метавонед пайдо кунед ).

– Чаро духтар дар аввали китоб тарсро ҳис мекунад?
– Чӣ гуна тасвирҳо ӯро «гӯш кардани садои ранг, бӯи шакл, ҳисси рӯшноӣ ва торикиро барои
ранг ва мазза» инъикос мекунанд?
– Чӣ гуна матн танҳо будани духтарро инъикос мекунад? («Бояд касе бошад, ки дар паҳлӯи ӯ
нишаста, чой нӯшад, дар бораи орзуҳо ва умедҳояш сӯҳбат кунад ва пас ӯро гӯш кунад»).

– Ба фикри шумо чаро духтар худро танҳо ҳис мекунад? Сабаби ин дар чист? Ҷамъият бо
одамони нобино чӣ гуна муносибат мекунад? Чаро?
– Хислати духтар чист? Кадом калимаҳо аз матн фикри шуморо тасдиқ мекунанд? («Ман дигар
аз афтидан наметарсам: Ман зуд хеста рафтанро омӯхтам. Медонам, ки либоси тар хушк 
мешавад. Ва ғамҳои кӯҳна фаромӯш хоҳанд шуд. Ҳар чизе, ки фаромӯш шудааст, аҳамият 
надорад. Рӯзи нав хоҳад буд биёед»).
Пас аз ба охир расидани муҳокима, муаллим аз хонандагон хоҳиш мекунад, ки  чашмони 
худро пӯшида, нақл кунанд, ки чӣ гуна рангҳо, тасвирҳоро мебинанд, чӣ гуна ҳиссиётро аз сар 
мегузаронанд? 
Ҳоло хонандагон маънои унвони китоби «Садои ранг» -ро чӣ гуна мефаҳманд? 
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Номгӯй М/Д/Д (Медонам, Донистан мехоҳам, Донистам) 

Натиҷаҳои 
пешбинишу
даи таълим 

Хонандагон 
• дониш ва таҷрибаи қаблии худро тақвият медиҳанд;
• рушди қитъаро пешгӯӣ мекунанд;
• сохт ва систематизатсияи маълумот аз матн.

Модул Фаҳмиши матни хондашуда 

Синфи 1–4 

Зинаи хониш Пеш аз хониш 

Маводҳои зарурӣ Китобҳое, ки ба синну соли хонандагон мувофиқанд. 

Шакли 
ташкили 
таълим 

Кори инфиродӣ,гурӯҳӣ, дунафарӣ 

Дастурула
мали 
қадам ба 
қадам 

Ҳангоми иҷрои ин машқ аз хонандагон талаб карда мешавад, 
ки ҷадвали «М/Д/Д»-ро пур кунанд. Дар ҷараёни пур кардани 
ҷадвал, хонандагон бояд бо ҳамоҳанг кардани чизи шинохта ва 
нав, муайян кардани ниёзҳои маърифатии онҳо дар асоси 
маълумоти аллакай маълум омӯхта шаванд. 
Қадами 1. Омӯзгор хонандагонро бо мавзӯи китоб, сарлавҳа ё 
калимаҳои калидӣ аз матн шинос мекунад (нигаред ба 
машқҳои «Марҳамат ба китоб!», «Калимаҳои калидӣ», «Сафар 
ба китоб» ва ғайра). 
Қадами 2. Омӯзгор ба хонандагон варақаи ҷадвали тайёрро 
медиҳад ё ба дафтарчаи хондан кашидани  ҷадвалро талаб 
мекунад. 

Ҷадвали М/Д/Д 

       М – медонам     Д – донистан мехоҳам    Д – донистам 

Қадами 7. Реф

Қадами 3. Омӯзгор хоҳиш мекунад, ки аввал сутуни аввалро пур 
кунанд 
«Ман медонам», фаъол кардани дониш ва таҷрибаи пешакии 
хонандагон. Омӯзгор бояд ба кӯдакон тавассути додани 
саволҳои дастгирӣ кумак расонад. 
Қадами 4. Сипас, омӯзгор хонандагонро ташвиқ мекунад, ки дар 
бораи он чизҳое, ки донистан мехоҳанд, фикр кунанд. 
Хонандагон бояд дар сутуни дуввуми «Ман донистан мехоҳам» 
саволҳо ё рисолаҳои интихобшударо тартиб диҳанд. 
Қадами 5. Ҳоло омӯзгор ба хонандагон пешниҳод мекунад, ки 
матнро бихонанд.  
Қадами 6. Пас аз хондани матн, сутуни сеюми «Донистам» пур 
карда мешавад». 

лексия. Акнун мо бояд бо истифода аз 
саволҳо кори худро бо хонандагон баррасӣ кунем 

— Пеш аз шиносоӣ бо матн шумо кадом маълумотро
доштед?

Барои фаҳмидани маълумот аз матн кадом 
саволҳо гузошта шуда буданд?

Оё интизориҳои шумо иҷро шуданд? 

Бозёфтҳои шумо чист?

Бо хондани матн шумо чиро фаҳмидед?

Формати ҷадвал дар Замимаи 2 оварда шудааст. 
Ҷадвали М/Д/Д

—

—
—

—
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Номгӯй М/Д/Д (Медонам, Донистан мехоҳам, Донистам) 

Натиҷаҳои 
пешбинишу
даи таълим 

Хонандагон 
• дониш ва таҷрибаи қаблии худро тақвият медиҳанд;
• рушди қитъаро пешгӯӣ мекунанд;
• сохт ва систематизатсияи маълумот аз матн.

Модул Фаҳмиши матни хондашуда 

Синфи 1–4 

Зинаи хониш Пеш аз хониш 

Маводҳои зарурӣ Китобҳое, ки ба синну соли хонандагон мувофиқанд. 

Шакли 
ташкили 
таълим 

Кори инфиродӣ,гурӯҳӣ, дунафарӣ 

Дастурула
мали 
қадам ба 
қадам 

Ҳангоми иҷрои ин машқ аз хонандагон талаб карда мешавад, 
ки ҷадвали «М/Д/Д»-ро пур кунанд. Дар ҷараёни пур кардани 
ҷадвал, хонандагон бояд бо ҳамоҳанг кардани чизи шинохта ва 
нав, муайян кардани ниёзҳои маърифатии онҳо дар асоси 
маълумоти аллакай маълум омӯхта шаванд. 
Қадами 1. Омӯзгор хонандагонро бо мавзӯи китоб, сарлавҳа ё 
калимаҳои калидӣ аз матн шинос мекунад (нигаред ба 
машқҳои «Марҳамат ба китоб!», «Калимаҳои калидӣ», «Сафар 
ба китоб» ва ғайра). 
Қадами 2. Омӯзгор ба хонандагон варақаи ҷадвали тайёрро 
медиҳад ё ба дафтарчаи хондан кашидани  ҷадвалро талаб 
мекунад. 

Ҷадвали М/Д/Д 

       М – медонам     Д – донистан мехоҳам    Д – донистам 

Қадами 3. Омӯзгор хоҳиш мекунад, ки аввал сутуни аввалро пур 
кунанд 
«Ман медонам», фаъол кардани дониш ва таҷрибаи пешакии 
хонандагон. Омӯзгор бояд ба кӯдакон тавассути додани 
саволҳои дастгирӣ кумак расонад. 
Қадами 4. Сипас, омӯзгор хонандагонро ташвиқ мекунад, ки дар 
бораи он чизҳое, ки донистан мехоҳанд, фикр кунанд. 
Хонандагон бояд дар сутуни дуввуми «Ман донистан мехоҳам» 
саволҳо ё рисолаҳои интихобшударо тартиб диҳанд. 
Қадами 5. Ҳоло омӯзгор ба хонандагон пешниҳод мекунад, ки 
матнро бихонанд.  
Қадами 6. Пас аз хондани матн, сутуни сеюми «Донистам» пур 
карда мешавад». 
Қадами 7. Рефлексия. Акнун мо бояд бо истифода аз 
саволҳо кори худро бо хонандагон баррасӣ кунем 

— Пеш аз шиносоӣ бо матн шумо кадом маълумотро 
доштед? 

Барои фаҳмидани маълумот аз матн кадом 
саволҳо гузошта шуда буданд? 

Оё интизориҳои шумо иҷро шуданд? 

Бозёфтҳои шумо чист? 

Бо хондани матн шумо чиро фаҳмидед? 

Формати ҷадвал дар Замимаи 2 оварда шудааст. 
Ҷадвали М/Д/Д 

—

—
—

—

Номгӯй М/Д/Д (Медонам, Донистан мехоҳам, Донистам) 

Натиҷаҳои 
пешбинишу
даи таълим 

Хонандагон 
• дониш ва таҷрибаи қаблии худро тақвият медиҳанд;
• рушди қитъаро пешгӯӣ мекунанд;
• сохт ва систематизатсияи маълумот аз матн.

Модул Фаҳмиши матни хондашуда 

Синфи 1–4 

Зинаи хониш Пеш аз хониш 

Маводҳои зарурӣ Китобҳое, ки ба синну соли хонандагон мувофиқанд. 

Шакли 
ташкили 
таълим 

Кори инфиродӣ,гурӯҳӣ, дунафарӣ 

Дастурула
мали 
қадам ба 
қадам 

Ҳангоми иҷрои ин машқ аз хонандагон талаб карда мешавад, 
ки ҷадвали «М/Д/Д»-ро пур кунанд. Дар ҷараёни пур кардани 
ҷадвал, хонандагон бояд бо ҳамоҳанг кардани чизи шинохта ва 
нав, муайян кардани ниёзҳои маърифатии онҳо дар асоси 
маълумоти аллакай маълум омӯхта шаванд. 
Қадами 1. Омӯзгор хонандагонро бо мавзӯи китоб, сарлавҳа ё 
калимаҳои калидӣ аз матн шинос мекунад (нигаред ба 
машқҳои «Марҳамат ба китоб!», «Калимаҳои калидӣ», «Сафар 
ба китоб» ва ғайра). 
Қадами 2. Омӯзгор ба хонандагон варақаи ҷадвали тайёрро 
медиҳад ё ба дафтарчаи хондан кашидани  ҷадвалро талаб 
мекунад. 

Ҷадвали М/Д/Д 

       М – медонам     Д – донистан мехоҳам    Д – донистам 

Қадами 3. Омӯзгор хоҳиш мекунад, ки аввал сутуни аввалро пур 
кунанд 
«Ман медонам», фаъол кардани дониш ва таҷрибаи пешакии 
хонандагон. Омӯзгор бояд ба кӯдакон тавассути додани 
саволҳои дастгирӣ кумак расонад. 
Қадами 4. Сипас, омӯзгор хонандагонро ташвиқ мекунад, ки дар 
бораи он чизҳое, ки донистан мехоҳанд, фикр кунанд. 
Хонандагон бояд дар сутуни дуввуми «Ман донистан мехоҳам» 
саволҳо ё рисолаҳои интихобшударо тартиб диҳанд. 
Қадами 5. Ҳоло омӯзгор ба хонандагон пешниҳод мекунад, ки 
матнро бихонанд.  
Қадами 6. Пас аз хондани матн, сутуни сеюми «Донистам» пур 
карда мешавад». 
Қадами 7. Рефлексия. Акнун мо бояд бо истифода аз 
саволҳо кори худро бо хонандагон баррасӣ кунем 

— Пеш аз шиносоӣ бо матн шумо кадом маълумотро 
доштед? 

Барои фаҳмидани маълумот аз матн кадом 
саволҳо гузошта шуда буданд? 

Оё интизориҳои шумо иҷро шуданд? 

Бозёфтҳои шумо чист? 

Бо хондани матн шумо чиро фаҳмидед? 

Формати ҷадвал дар Замимаи 2 оварда шудааст. 
Ҷадвали М/Д/Д 

—

—
—

—
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Номгӯй ИНСЕРТ 

Натичаҳои 
пешбинишу
даи таълим 

Хонандагон 
• дониш ва таҷрибаи қаблии худро пеш аз хондани асар

фаъол созанд;
• мазмуни матнро пешгӯӣ мекунанд;
• ба низом даровардани иттилоот аз матн;
• таҳлил кардани асар.

Модули Фаҳмиши матни хондашуда 

Синфи 3–4 

Зинаи хониш Пеш, ҳангоми ва   баъди хониш 

Маводҳои зарурӣ Асарҳое   ки ба синну соли хонандагон ва вазифаҳои дарси 
гузошташуда мувофиқат мекунад. 

Шакли 
ташкили 
таълим  

 Кори инфиродӣ, дар гурӯҳ, дунафарӣ 

Дастурулам
али қадам 
ба қадам  

Истифодаи усули «Инсерт»1  дар дарсҳои хониш 

Қадами 1. Дастурҳо оид ба тартиби дарпешистодаи кор. 

Қадами 2. Хонандагон матнро хонда, онро бо нишонаҳои 
махсус қайд мекунанд. 
"√" – ман инро медонам; 

"+" – барои ман ахбори нав аст; 

“-” – ман дигар хел фикр мекардам, ин хилофи он чизе ки ман 
медонистам; 

"?" – ман инро намефаҳмам, ба ман тавзеҳот, возеҳият лозим 
аст.  

Ҳангоми кор бо матни китоби дарсӣ шумо бояд варақро дар 
саҳифа гузоред ва дар ин ҷо аломатҳо гузоред 

варақ ба тавре ки китоби дарсиро ифлос намекунад. Ҳангоми 
кор бо матни тақсимотӣ  аломат дар матн гузошта мешавад. 

Қадами 3. Ҷадвал пур карда мешавад 

√ + - ?

ман медонам, ман 
медонистам 

донистам, ки ман дигар 
хел фикр 
мекардам 

саволҳо 
мавҷуд  аст 

1Номи усули инсерт чунин шарҳ мешавад:
I  — interactive (интерактивӣ).    N — noting (идрокӣ).
S — system (система).
E — for effective (барои самаранокии).
R — reading (хониш).
T — thinking (ва фикронӣ).
(Д. Воган и Т. Эстес. Модифицировали приём Ч. Темпл, К. Меридит и Д. Стилл)
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Қадами 4. Хондани ҷадвал аз ҷониби якчанд хонанда 
бидуни муҳокима. 
Қадами 5. Хондани матн. Ин марҳила дарсро ба марҳилаи 
инъикос мегирад. Дар ин ҳолат, ҷадвалро пур кардан 
мумкин аст ё баъзе сабтҳо аз як сутун ба дигараш 
мегузаранд. 
Қадами 6. Рефлексия. Дар ин марҳила, воридҳо ба ҷадвал 
муҳокима карда мешаванд. Таҳлили тарзи ҷамъоварии 
дониш мавҷуд аст. Роҳ аз кӯҳна ба нав намоён ва фаҳмо 
мегардад. 

Маслиҳатҳо барои омӯзгори мактаби ибтидоӣ 

– Мо истифодаи матнҳои хурдро тавсия медиҳем.

– Хонандагон талаффуз мекунанд, порчаҳои бо
тамғакоғаз нишондодашударо хонанд ё мундариҷаи онро бо 

суханони худ баён кунанд. Пур кардани ҷадвал тадриҷан 
амалӣ карда мешавад. 

– Ҷадвалро ба ду сутун коҳиш додан мумкин аст: «Ман
медонам», «Ман фаҳмидам». Пас аз он ки хонандагон
ҷадвали 3 сутунро пур карданро омӯхтанд ва дар ҳолате, ки
омӯзгор боварӣ дорад, ки хонандагон дар бораи матни нав
дониши кофӣ доранд, сутунҳои «Савол» ва «Бо андешаи
дигар» тадриҷан илова карда мешаванд.

– Ҷадвалҳои пуркардашуда дар «сутунҳо» муҳокима
карда мешаванд, яъне аввал он чизеро, ки аллакай маълум аст, 

сипас онҳо чизи навро омӯхтанд ва ғайра. Тавсия дода 
мешавад, ки бо ҳамаи сутунҳои синф мусоҳиба бо 
сутуни «Бидонед». Барои сутунҳои боқимонда пурсиш 
тавре сурат мегирад, ки хонандагон омодаанд. 

Корро метавон ба таври ҷудогона ва ҷуфт ё гурӯҳ анҷом дод. 
Қабули воридкунӣ метавонад дар ҳар марҳилаи дарс кор 
кунад: он шуморо ба ёд меорад, ки аллакай маълум аст, 
яъне барои марҳилаи таҷдиди дониш ва таҷрибаи 
хонандагон чӣ лозим аст; ба шумо имкон медиҳад, ки 
матнро аз матн тоза кунед, ки ба марҳилаи омӯзиши маводи 
нав хос аст; таҳлили мустақили иттилоот, муҳокимаи 
интерактивиро дар бар мегирад, ки дар марҳилаи инъикос ё 
инъикосшаванда қобили қабул аст. 

Инсерт, ба монанди ҳама гуна дигар усулҳои тафаккури 
интиқодӣ, беҳтараш ба таври доимӣ истифода бурда шавад. 
Чунин мешавад, ки омӯзгорон ба сохтори дарс ворид 
кардани ин ё он дастгоҳи омӯзгориро сар карда, онро зуд 
рад карда, ӯро ба ҳавасмандкунӣ, ки «кӯдакон 
намефаҳмиданд», «вақти зиёдро мегирад», «натиҷа 
надорад» ва ғайра. Табиист, ки дар аввал хонандагон 
таҳлили матнро душвор ва кӯтоҳ менависанд. Аммо ин 
сабаби тарк кардани нав нест. Аз матнҳои кӯтоҳ сар карда, 
биёед аз ду сутун «Ман медонам» – «Ман навро омӯхтам» -
ро оғоз кунед, баъд корро бо матн душвор созед. 
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Номгӯй МАН – ТУ – МО (Фикр мекунам – Дар ҷуфтӣ 
кор мекунам – Бо дигарон баҳам мебинам) 

Натиҷаҳои 
пешбинишуд
аи таълим 

Хонандагон 
• рушди сужетро пешгӯӣ мекунанд;
• дониш ва таҷрибаи худро таҳким бахшад;
• ба таври инфиродӣ ва гурӯҳӣ кор кунад;
• матнро таҳлил мекунанд.

Модули Фаҳмиши матни хондашуда 

Синфи 3–4 

Зинаи хониш То, дар вақти ва баъди хониш 

Маводҳои зарурӣ Матн ва ё китоб, ки ба синну соли хонандагон мувофиқ 
мебошад. 

Шакли 
ташкили 
таълим 

Кори инфиродӣ, дар гурӯҳ, дар ҷуфтӣ 

Дастурулам
али қадам 
ба қадам 

Машқи «МАН – ТУ  МО» иборат аст аз: 

МАН – фикронии мустақилона ба саволе, ки омӯзгор гузоштааст; 

ТУ – дар ҷуфтӣ кор кардан;  

МО – кори гурӯҳӣ ҳастем. 

Қадами 1. Омӯзгор ҳангоми иҷрои ин машқ ба хонандагон 
қоидаҳои кориро фаҳмонда медиҳад. 

Ин машқ мақсад дорад: 

а) фаҳмиши мустақили савол; 

б) бо аломати «ҷуфт кор кунед», ҳар як хонанда ба шарики 
худ (шарики худ) муроҷиат мекунад ва онҳо саволҳои ба 
миён гузоштаро муҳокима мекунанд. 
в) ҳангоми посух додан, ки бояд дар назди тамоми синф садо 
диҳад, омӯзгор метавонад аз қуттӣ бо номи хонандагон 
варақаҳоро истифода барад. Омӯзгор ба таври тасодуфӣ ҳама 
гуна варақаҳоро интихоб мекунад: номи онҳо дар варақаҳо 
нишон дода шудааст, хонанда ба он ҷавоб медиҳад. 
Қадами 2. Омӯзгор корро бо таваққуф мехонад. Пас аз 
таваққуфи аввал омӯзгор аз хонандагон мепурсад: 

- Лутфан кореро, ки мо дар дарси гузашта мехондем, ба хотир 
орем. Лутфан андеша кунед, ки дар байни ин кор чӣ умумияте 
вуҷуд дошта метавонад

 
Қадами 3. Хонандагон дар ҷуфтӣ саволро муҳокима мекунанд. 
Дар айни замон, омӯзгор ба ҳар як ҷуфт барои ёфтани ҷавоб бо 
истифода аз саволҳои иловагӣ ё возеҳ кумак мекунад  

Қадами 4. Омӯзгор аз ҳар як ҷуфт аз хонандагон хоҳиш мекунад, 
ки чизи дар муҳокима кардаи онҳоро дар ҷуфт ҷуфт кунанд.  

Қадами 5. Омӯзгор корро идома медиҳад. 
Ин усул ба шумо имкон медиҳад, ки дониш ва таҷрибаи 
хонандагонро дар мавзӯи матни интихобшуда барои хондан 
такмил диҳед. 

.

.
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Номгӯй     ИШҒОЛИ МАЙНА 

Натиҷаҳои 
пешбинишу
даи таълим 

Хонандагон 
• дониш ва таҷрибаи худро таҳким бахшад;
• ба кор таваҷҷӯҳ зоҳир кунанд;
• истифодаи тасаввурот.

Модули Фаҳмиши матн хондашуда 

Синфи 1–4 

Зинаи хониш Пеш аз хониш 

Маводҳои зарурӣ       Китобҳое, ки мувофиқи синну сол (синф)-и хонандагон ва 
вазифа интихоб шудааст 

Флипчарт, маркерҳо 

Шакли 
ташкили 
таълим  

Кор бо тамоми синф,дар гурӯҳҳои хурд,инфиродӣ 

Тарзи иҷро Қадами 1. Пеш аз хондан омӯзгор ба синф китоберо, ки барои 
хондан интихоб шудааст, нишон медиҳад. Хонандагон бояд 
китобро аз назар гузаронанд, тасвирҳо, ҷадвали мундариҷа, 
ҷузъҳои китобро баррасӣ кунанд. 
Қадами 2. Баъд аз он ки хонандагон китобро бодиққат аз назар 
гузаронданд, омӯзгор аз онҳо хоҳиш мекунад, ки маълумоти дар 
ин мавзӯъ мавҷудбударо ба ёд оранд. 
Қадами 3. ХХонандагон даъват карда мешаванд, ки фикрҳои 
асосии мавзӯъро дар дафтар ё варақаҳо нависанд. 

Қадами 4. Омӯзгор хонандагонро даъват менамояд, ки бо 
тамоми синф маълумотро мубодила кунанд, қайдҳои дар 
варақаҳо ба тахтаи сиёҳ навиштаашонро бо флипчарт 
навишта, онҳоро бо варақчаҳо нависанд. Маълумотро 
гурӯҳбандӣ кардан мумкин аст. 

Қадами 5. Ҳоло омӯзгор ба хонандагон пешниҳод мекунад, 
ки матнро бихонанд. 

Қадами 6. Пас аз хондани матн, омӯзгор хонандагонро 
даъват мекунад, ки ба маълумоти бозгашти мағзи ақл ташриф 
оварда, масъалаҳои зеринро муҳокима кунанд: 

Дар матн чӣ тасдиқ карда шуд ва аз он чизе ки хонандагон 
аллакай медонанд, пайдо шуд?

• Хонандагон аз матн чиро фаҳмиданд?

• Дигар хонандагон кадом иттилоот ё иттилоотро мехоҳанд
омӯзанд? 

Замимаи № 4 шакли «Ишғоли майна»-ро барои ба итмом 

расонидани алоҳидаи хонандагон пешниҳод мекунад. 
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Ном Варақаҳои «ҲА/НЕ» 
Натиҷаҳои 
таълим 

Талабагон: 
• пеш аз хондани матн дониш ва таҷрибаи худро фаъол

месозанд; 
• ба кор шавқ зоҳир мекунанд;
• тасаввуротро истифода мебаранд.

Модули Дарки  маъно 

Синф 1–4 

Зинаи хониш То хониш 

Маводҳои зарурӣ Китоб ё матне, ки мувофиқи синну сол (синфи) хонандагон ва 
вазифаи дар наздаш гузошташуда интихоб карда мешавад. 

Варақаҳои «Ҳа» ва «Не» барои ҳар як хонанда. 

Карточки «Да» и «Нет» у каждого учащегося Шакли ташкили 
таълим 

Кор бо тамоми синф, дар гурӯҳҳои хурд, инфиродӣ 

Тарзи иҷро Қадами  1. Пеш аз кор бо матн, муаллим оид ба мавзӯи 
матн якчанд изҳорот омода мекунад, ки бо онҳо шумо розӣ 
шавед ё не. 

Қадами 2. Муаллим  хонандагонро бо қоидаҳои машқ шинос 
мекунад «Ха/Не».  Ҳар як хонандагон пас аз шунидани изҳорот, 
бояд бо истифода аз дониш ва таҷрибаи қаблии худ дар ин 
мавзӯъ бо изҳорот розӣ шавад ё розӣ нашавад. 

Қадами  3. Муаллим изҳоротро мехонад, хонандагон варақаи 
мувофиқро нишон медиҳанд. 

Қадами  4. Муаллим хонандагонро ба хондани асар даъват 
мекунад. 

Қадами 5. Пас аз хондани матн ва хонандагоне, ки дар самти 
фаҳмиш кор мекунанд, муаллим хонандагонро ба изҳорот 
бармегардонад ва бо онҳо саволҳо муҳокима мекунад: 

– Оё ягон изҳороте ҳаст, ки андешаи шумо тағир
наёфтааст?

– Оё ягон изҳороте ҳаст, ки шумо дар онҳо фикри худро
дигар кардед? Агар ҳа, пас чаро?

– Оё ягон изҳороте ҳаст, ки шумо то ҳол дар бораи он
қарор дода наметавонед? Ба шумо кадом маълумоти
иловагӣ лозим аст?
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Номгӯй Муаммо дар қуттӣ 
Наҷаҳои 
таълим 

Хонандагон 
• пеш аз хондани матн дониш ва таҷрибаи худро  фаъол

месозанд;
• ба асар шавқ зоҳир мекунанд;
• тасаввуротро  истифода мебаранд.

Модули Дарки маъно 

Синф 3–4 

Зинаи хониш То хониш 

Маводҳои зарурӣ Қуттӣ барои стикерҳо, стикерҳо 

Китоб ё матне, ки мувофиқи синну сол (синфи) хонандагон ва 
вазифаи дар наздаш гузошташуда интихоб карда мешавад. 

Шакли ташкили 
таълим 

Кори инфиродӣ,гурӯҳӣ 

Тарзи иҷро Қадами 1. Пеш аз хондани матн, омӯзгор китобро намоиш 
медиҳад ва аз хонандагон хоҳиш мекунад, ки ном ва 
мундариҷаро хонанд, ба муқова, расмҳо нигоҳ кунанд ва 
пешниҳодҳои худро дар бораи он, ки китоб дар бораи чӣ 
шуданаш мумкин, нақл кунанд. 

Қадами 2. Омӯзгор аз хонандагон хоҳиш мекунад, ки 
пешниҳодҳои худро дар стикерҳо  нависанд ва дар қуттӣ 
ҷойгир кунанд. 

Қадами 3. Хонандагон матнро мехонанд, барои 
фаҳмидани матн кор мекунанд. 

Қадами 4. Пас аз он ки кӯдакон бо матн кор карданд, 
чизҳои хондаашонро фаҳмиданд, омӯзгор стикерҳоро бо 
тахминҳо мебарорад ва онҳоро садо медиҳад (дар ин 
ҳолат муҳим нест, ки кадом хонанда тахминро навишта 
бошад), аз хонандагон хоҳиш мекунад, ки муҳокима 
кунанд оё ин тахмин дуруст буд ё не. Чаро? 

Дар охири кор омӯзгор аз кӯдакон хоҳиш мекунад, ки ба 
саволҳои зерин ҷавоб диҳанд: 

– Оё машқи «Муаммо дар қуттӣ» дар таҳияи пешгӯиҳо
дар бораи мундариҷа ва ғояи матн кумак кард?

– Мехоҳед бидонед, ки оё пешгӯиҳо бо он чизе, ки дар
матн воқеъ аст, рост меоянд ё не?

– Чӣ барои таҳияи тахмин/пешгӯиҳои дуруст кумак
мекунад?

– Чӣ гуна малакаи пешгӯӣ таваҷҷӯҳро ба хондани матн
зиёд мекунад?
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Номгӯй Пешгӯӣ 
Натиҷаҳои 
таълим 

Хонандагон 
• пеш аз хондани матн дониш ва таҷрибаи худро фаъол

месозанд;
• ба кор шавқ зоҳир мекунанд;
• матни асарро таҳлил менамоянд;
• • инкишофи воқеаҳо дар асарро пешгӯӣ кунанд. Модули Дарки маъно 

Синф 2–4 

Зинаи хониш То хониш 

Маводҳои зарурӣ Тӯпи кортҳо (10 дона), ки дар он  як ё ду ҷумла навиштан 
мумкин аст. 

Китоб ё матне, ки мувофиқи синну сол (синфи) хонандагон ва 
вазифаи дар наздаш гузошташуда интихоб карда шудааст.  

Шакли ташкили 
таълим 

Кор дар гурӯҳҳои  хурд 

Тарзи иҷро Қадами 1. Матнеро интихоб кунед, ки хонандагон онро то ҳол 
нахондаанд. Ин бояд асари бадеӣ бошад. 

Қадами 2. Рақамҳои аз 1 то 10 -ро дар варақаҳо бо маркер 
нависед (инҳо «варақаҳои пешгӯӣ» хоҳанд буд). 

Қадами 3. Хонандагонро ба гурӯҳҳои хурд ташкил кунед (4-5 
хонанда). 

Қадами 4. Дар назди ҳар як гурӯҳ боз 10 варақаи холӣ ва қалам 
ҷойгир кунед. 
Қадами 5. Як нафарӣ хонандаро  ба бозии «Пешгӯиҳо» даъват 
кунед. Бояд хонандагон яке аз варақаҳои рақамиро кашад, ва 
гурӯҳ рақамро дар хотир нигоҳ дорад. 

Қадами 6. Сипас, бо истифода аз усули «хониши хорӣ 
(умумӣ)», танҳо ибтидои асарро хонед (қисми аввал, боб ё 
якчанд боби аввал, аммо на бештар аз нисфи саҳифаҳои асар). 
Пас аз аъзоҳои гурӯҳи хурд хоҳиш кунед, ки дар ҳар 10 вар ақаи 
холӣ як пешгӯӣ дар бораи он, ки дар китоб чӣ рӯй дода 
метавонад, нависанд. Барои ин кор вақти кофӣ ҷудо кунед. 

Қадами 7. Пас аз он ки гурӯҳҳо ҳамаи 10 варақаро пур 
мекунанд, корро бо онҳо то охир хонед ва ҳисоб кунед, ки 
барои ҳар гурӯҳ чанд пешгӯиҳо дуруст буданд. Агар миқдори 
дурусти пешгӯиҳо ба рақами қаблан кашидашуда баробар ва ё 
зиёдтар бошад, он гоҳ гурӯҳ ғолиб мешавад! 

Диққат! Дар оғози ин машқ, шумо метавонед ба хонандагон 
шумораи камтари варақаҳои пешгӯиро пешниҳод кунед, 
аммо на кам аз 5 дона. 

Ба раванди хониш ҳарчи бештар унсурҳои бозиро илова 
кунед. Пешгӯии он, ки дар матн рӯй медиҳад, ҷузъи муҳими 
барномаи хониши синфи сеюм аст. 
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Ном ХОНИШИ  БО ИСТҲО/таваққуф 
Натиҷаҳои 
таълим 

Хонандагон 
• пеш аз хондани матн дониш ва таҷрибаи худро фаъол

месозанд;
• ба асар шавқ зоҳир мекунанд;
• матни асарро таҳлил мекунанд.

Модули Дарки маъно 

Синф 2–4 

Зинаи хониш То хониш 

Маводҳои зарурӣ Асарҳои бадеӣ 

Шакли ташкили 
таълим 

Кори гурӯҳӣ 

Тарзи иҷро  Матни бадеиро ҳамчун мавод барои хониши бо таваққуф 
истифода бурдан мумкин аст. Барои хонандагони синфи якум 
ин метавонад матни аз  4-5 ҷумла иборат  бошад. Маълумоти 
ҳар як ҷумла бо хонандагон муҳокима карда мешавад. 

Барои истифодаи ин усул омӯзгор корҳои омодагӣ мегузаронад. 
Он аз интихоби матн, тақсим кардани пораҳо, омода кардани 
саволҳо барои муҳокима (саволҳои пешакӣ, саволҳо ҳангоми 
хондан, саволҳо пас аз хондани матн) ва вазифаи хонагӣ иборат 
аст. 

Тайёр кардани саволҳо 

Омӯзгор саволҳоро пешакӣ омода мекунад, онҳо ба 3 гурӯҳ 
муттаҳид карда мешаванд. 

Саволҳои гурӯҳи 1 – ин саволҳо барои санҷиши фаҳмиши хониш: 
– Порчаи ин достон дар бораи кӣ ва  чист?

– Ин дар куҷо, кай рух медиҳад?

– Номи қаҳрамонҳо чист?

Гурӯҳи дуюми саволҳо саволҳое мебошанд, ки таҳлили 
мундариҷаи хондашударо дар бар мегиранд: 

– Ба фикри шумо, чаро ... шуда истодааст?

– Дар ин қисми матн чӣ андеша баён шудааст?

Гурӯҳи сеюми саволҳо саволҳо барои пешгӯӣ мебошанд: 

– Ба фикри шумо, минбаъд чӣ мешавад?

– Бо қаҳрамон чӣ мешавад?

– Ва чӣ кор карда мешавад ... дар сурати ...?

Пас аз хондани ҳар як порча, омӯзгор саволҳо медиҳад, ки ба 
ҳамаи гурӯҳҳои таъиншуда дахл доранд.  

Дар аввали дарс, хонандагон бо номи матн муайян мекунанд, ки 
дар асар сухан дар бораи чӣ меравад. Пас аз он, матн бо 
таваққуф хонда мешавад. Пас аз хондани ҳар як порча, 
хонандагон дар бораи рушди минбаъдаи қитъа тахминҳо ба 
миён меоранд. Дар охири хониши матн ҷамъбаст ташкил карда 
мешавад ва ба хонандагон вазифаи хонагӣ, аксар вақт эҷодӣ 
пешниҳод карда мешавад. 
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Тарзи иҷро Қадами 1. Омӯзгор сарлавҳаи матнро, ки  бо он хонандагонро
шинос мекунад, менависад ва савол медиҳад: 

– Калимаи «Ҷаҳиш» дар шумо кадом ассотсиатсияҳоро ба вуҷуд
меорад? 

Хонандагон  ҷавоб медиҳанд, омӯзгор ҷавобҳои гуногунро 
қабул мекунад, баъзан саволҳои рӯшанкунанда медиҳад. 

– Шумо дар бораи он, ки дар бораи кӣ, дар бораи кадом воқеа 
ҳикояте бо чунин ном вуҷуд дошта метавонад, чӣ фикр доред? 

Хонандагон  тахминҳои худро нақл мекунанд. 

Қадами 2. Омӯзгор   бо хонандагон дар бораи қоидаҳои 
хониш суҳбат мекунад: 

– Мо созишнома мебандем, ки ҳангоми хондани ин матн
шумо як қоидаи ҳатмиро риоя хоҳед кард. Шумо матнро бо 
коғаз пӯшида, бо аломати ман аз пора ба пора (аз калимаи 
«ист» то калимаи навбатии «ист») мекушоед. Омӯзгор барои 
риояи қоидаҳои хониш розигии тамоми синфро мегирад ва 
ба хондан мегузарад. 

Қадами 3. Омӯзгор пешниҳод мекунад, ки матнро ба аломати 
«ист»-и аввал боз кунанд (боқимондаи матн бояд бо варақ 
пӯшонида шавад). 

Қадами 4. Омӯзгор порчаро то сигнали  «ист»-и аввал мехонад. 
Ҳангоми хондан, омӯзгор бояд ҳатман нишинад (истода, ба 
кӯдакон бартарӣ накунад). Пас аз хондани ин порча, омӯзгор 
саволҳо медиҳад ва ҷавобҳои хонандагонро гӯш мекунад. Дар 
ин ҳолат, тамоми матн хонда мешавад. Пас аз хондани порчаи 2, 
омӯзгор метавонад саволҳо диҳад: 

– Оё тахминҳои шумо рост баромаданд? Чӣ ба тахминҳои шумо
мувофиқат кард ва чӣ мувофиқат накард? 

Ва пас шумо метавонед  ҳамаи 3 гурӯҳи саволҳоро гузоред. 

Қадами 5. Пас аз хатми тамоми матн омӯзгор матнро ҷамъбаст 
мекунад: 

– Чаро чунин шуд? Оё ин метавонад дигар хел мешуд? Оё ин
ҳолат дар зиндагии мо рух дода метавонад? Чаро? 

Қадами 6. Вазифаи хонагӣ. Омӯзгор метавонад вазифаи хонагии 
эҷодиро пешниҳод кунад: «Тасмаи расмҳо» – ро тартиб диҳед 
ва бо истифода аз он нақл кунед. Тасмаи тасвир як силсила 
тасвирҳоест, ки пайдарпаии рӯйдодҳои матнро нишон 
медиҳанд. Шумо метавонед аз хонандагон хоҳиш кунед, ки 
барои ҳикоя ягон хотимаи дигар нависанд. 

Ном ХОНИШИ  БО ИСТҲО/таваққуф
Натиҷаҳои 
таълим

Хонандагон 
• пеш аз хондани матн дониш ва таҷрибаи худро фаъол 

месозанд;
• ба асар шавқ зоҳир мекунанд;
• матни асарро таҳлил мекунанд.

Модули Дарки маъно 

Синф 2–4

Зинаи хониш То хониш

Маводҳои зарурӣ Асарҳои бадеӣ

Шакли ташкили 
таълим 

Кори гурӯҳӣ 

Тарзи иҷро Матни бадеиро ҳамчун мавод барои хониши бо таваққуф
истифода бурдан мумкин аст. Барои хонандагони синфи якум 
ин метавонад матни аз 4-5 ҷумла иборат бошад. Маълумоти 
ҳар як ҷумла бо хонандагон муҳокима карда мешавад.

Барои истифодаи ин усул омӯзгор корҳои омодагӣ мегузаронад. 
Он аз интихоби матн, тақсим кардани пораҳо, омода кардани 
саволҳо барои муҳокима (саволҳои пешакӣ, саволҳо ҳангоми
хондан, саволҳо пас аз хондани матн) ва вазифаи хонагӣ иборат 
аст.

Тайёр кардани саволҳо

Омӯзгор саволҳоро пешакӣ омода мекунад, онҳо ба 3 гурӯҳ 
муттаҳид карда мешаванд.

Саволҳои гурӯҳи 1 – ин саволҳо барои санҷиши фаҳмиши хониш:
– Порчаи ин достон дар бораи кӣ ва чист?

– Ин дар куҷо, кай рух медиҳад? 

– Номи қаҳрамонҳо чист?

Гурӯҳи дуюми саволҳо саволҳое мебошанд, ки таҳлили 
мундариҷаи хондашударо дар бар мегиранд:

– Ба фикри шумо, чаро ... шуда истодааст?

– Дар ин қисми матн чӣ андеша баён шудааст?

Гурӯҳи сеюми саволҳо саволҳо барои пешгӯӣ мебошанд: 

– Ба фикри шумо, минбаъд чӣ мешавад?

– Бо қаҳрамон чӣ мешавад?

– Ва чӣ кор карда мешавад ... дар сурати ...?

Пас аз хондани ҳар як порча, омӯзгор саволҳо медиҳад, ки ба 
ҳамаи гурӯҳҳои таъиншуда дахл доранд.

Дар аввали дарс, хонандагон бо номи матн муайян мекунанд, ки 
дар асар сухан дар бораи чӣ меравад. Пас аз он, матн бо 
таваққуф хонда мешавад. Пас аз хондани ҳар як порча, 
хонандагон дар бораи рушди минбаъдаи қитъа тахминҳо ба 
миён меоранд. Дар охири хониши матн ҷамъбаст ташкил карда
мешавад ва ба хонандагон вазифаи хонагӣ, аксар вақт эҷодӣ 
пешниҳод карда мешавад.
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Намуна 

Ҳикояи Л. Н. Толстого «Ҷаҳиш» 

Омӯзгор  калимаи «Ҷаҳиш»  –  ро дар тахта менависад ва савол медиҳад: «Шумо ин 
калимаро чӣ гуна мефаҳмед «ҷаҳиш»?». Омӯзгор  метавонад аз шогирдони фаъол 
хоҳиш мекунад, ки ҷаҳишро нишон диҳад. Пас омӯзгор мегӯяд, ки «Ҷаҳиш» унвони 
асар аст ва савол медиҳад: «Ба фикри шумо, дар ин асар дар бораи чӣ нақл карда 
мешавад?»  

Омӯзгор бо хонандагон шартномаи хонишро баста, ба курсии дар маркази синф 
нишаста, ба хондани матни аввал шурӯъ мекунад. Пас аз хондани порчаи аввал, 
муаллим саволҳои пешакӣ омодашударо медиҳад:  

– Воқеаҳо дар куҷо ҷараён доранд? Кӣ мардумро дар саҳни киштӣ тамасхур
мекунад?

– Чаро ҳама одамон дар саҳни киштӣ ҳастанд?
– Ба фикри шумо, минбаъд чӣ мешавад?

Муаллим ба хондани порчаи 2-юм мегузарад. Саволҳо барои порчаи дуюм: 
– Оё тахминатон тасдиқ шуд? Маймун чӣ кор кард? Мардуми саҳни киштӣ ба

найрангҳои маймун чӣ гуна муносибат мекарданд?
– Шумо дар бораи писар чиро донистед? Ин писари кист?
– Ба фикри шумо, писар чӣ кор мекунад?

Саволҳо барои порчаи сеюм: 
– Маймун чӣ гуна рафтор мекунад? Писар чӣ кор кард? Писарбача ба ин ҳодиса

чӣ гуна муносибат кард?
– Маймун кулоҳи писаракро дар куҷо овехтааст?
– Чаро писар қарор кард, ки кулоҳашро гирад?
– Баъд чӣ рӯй доданаш мумкин?

Саволҳо барои порчаи 4-ум: 
– Писар ба куҷо рафт? Бо ӯ чӣ  рӯй доданаш мумкин буд?
– Чаро ӯ ин корро кард?
– Ба  саҳни киштӣ баромад? Ӯ дар даст чӣ дошт?
– Ба фикри шумо капитан чӣ кор хоҳад кард?

 Саволҳо барои порчаи 5: 
– Капитан ба писараш чӣ гуфта фарёд зад? Писар ҷаҳидан мехоҳад ё не? Кӣ ба ӯ

дар кишти савор шудан ёрӣ дод?
– Чаро капитан ба кабина гурехт? Ҳангоми дидани писар капитанро чӣ ҳиссиёт

фаро гирифт?
– Оё капитан кори дуруст кард?
– Оё чунин ҳолатро пешгирӣ кардан мумкин буд?

Вазифаи хонагӣ. Якеаш аз рӯйи интихоби хонанда: 
– «Лентаи расмҳо» -ро созед ва дар асоси он ҳикояе омода кунед.
– Як ҳикояи дигарро таҳия кунед ва нависед.
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Намунаи матн бо тақсим ба порчаҳо 
Ҷаҳиш

 (ҳодисаи воқеӣ)
Л. Н. Толстой

Як киштӣ  саросари ҷаҳонро чарх зада ба хона бармегашт. Ҳаво ором буд, ҳама мардум дар 
саҳни киштӣ буданд. Дар байни мардум маймуни калон чарх мезад ва ҳамаро шод мекард. 

Исти якум
Ин маймун меҷунбид, меҷаҳид, чеҳраҳои хандовар месохт, ба мардум тақлид кард ва маълум 
буд, ки вай медонист, ки онҳо ба он завқ мебаранд ва аз ин рӯ, боз ҳам бештар аз худ мерафт.
Вай ба назди як навраси 12-сола, ки писари капитани киштӣ буд, ҷаҳид, кулоҳашро аз сараш 
канда, пӯшид ва зуд ба сутуни киштӣ баромад. Ҳама хандиданд ва писар бе кулоҳ монд ва 

худи ӯ намедонист, ки бихандад ё гиря кунад.
Маймун ба сутуни аввали киштӣ нишаст ва 
кулоҳашро кашида, бо дандон ва панҷаҳои худ ба 
даридан шурӯъ кард.

Исти дуюм
Ба назар чунин менамуд, ки вай  писаракро масхара 
мекунад, ба ӯ ишора мекард ва ба ӯ чеҳраҳо месохт. 
Писарбача ӯро таҳдид карда, ба сӯи ӯ дод зад, аммо ӯ ҳатто 
баръакс хашмгин шуда кулоҳашро дарронид. Маллоҳон 
баландтар хандиданро сар карданд ва писарак сурх 
шуда, болопӯшашро партофт ва аз паси маймун ба сутуни 
киштӣ шитофт.  Дар як дақиқа ӯ ба ресмон ба зинаи аввал 
баромад; аммо маймун аз ӯ боз ҳам чолоктар ва тезтар, 

дар ҳамон дақиқа, ки кулоҳашро ба даст гирад, боз ҳам баландтар баромад.
–Ту аз ман гурехта наметавонӣ! - фарёд зад бача ва баландтар баромад. Маймун дубора ба
ӯ ишора кард, боз ҳам баландтар баромад, аммо писарак аллакай бо шавқ мураттаб шуд 
ва ӯ аз қафо намонд. Ҳамин тавр, маймун ва писар дар як дақиқа ба қуллаи баландтарин 
расиданд. Дар хеле боло, маймун худро дароз карда,   бо дасти қафо  ресмонро гирифт ва 
кулоҳро ба канори зинаи охирин овехт ва худ ба болои сутунмӯҳра баромада, аз он ҷо ҷунбид 
ва дандонҳои худро нишон дода  хурсандӣ мекард. Аз сутунмӯҳра то охири сутун, дар он ҷое, 
ки кулоҳ овезон буд, ду аршин вуҷуд дошт, бинобар ин ба даст овардани он ба ғайр аз раҳо 
кардани сутун ва ресмон  ғайриимкон буд. 

Исти сеюм
Аммо писар хеле ба ҳаяҷон омад. Вай сутунро партофта, ба сутуни салиб қадам гузошт. Дар 
саҳни киштӣ ҳама нигоҳ мекарданд ва механдиданд, ки маймун ва писари капитан чӣ кор 
карда истодаанд; аммо вақте диданд, ки ӯ ресмонро равона кард ва дастонашро ба ларза 
дароварда, ба сутун қадам гузошт, ҳама аз тарс шах шуда монданд.
Агар ӯ  пешпо мехӯрд, эҳтимоли   ба  саҳни киштӣ афтода пора –пора  шуданро дошт. Ҳатто агар 
пешпо нахӯрад, балки ба лаби сутун расад ва кулоҳашро гирад, баргаштан  барояш душвор буд. 
Ҳама хомӯш ба сӯи ӯ менигаристанд ва интизор буданд, ки чӣ мешавад.
Ногаҳон дар байни мардум касе аз тарс нафас кашид. Писарбача аз ин фарёд ба худ омада, ба 
зер нигарист ва ларзид.
Дар ин вақт, капитани киштӣ, падари писар, аз кабина баромад. 
Вай дар даст барои моҳихӯракҳоро   парондан яроқ дошт.

1 Маймунҳо 4 даст доранд. (Шарҳо. Л. Н. Толстой.)
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Исти чорум
Вай писари худро дар сутуни киштӣ дид ва дарҳол писарро 
нишон гирифт ва фарёд зад: «Ба об! Ҳозир ба об ҷаҳ! Ман 
туро мепаронам!» Писарча меларзид, аммо нафаҳмид. 
«Ҷаҳиш кун ё мепаронам!.. Як, ду...» ва ҳамин ки падар 
фарёд зад «се» – писар сарашро ба зер афканд ва ҷаҳид.
Мисли  тири тӯп ҷасади писарро ба баҳр партофт ва 
пеш аз он ки мавҷҳо онро напӯшанд, аллакай 20 нафар 
ҳамватанон аз киштӣ ба баҳр ҷаҳиданд. Пас аз 40 сония 
– онҳо барои ҳама гӯё хеле дур  тофт – ҷасади писарак
пайдо шуд. Онҳо ӯро дастгир карда, ба сӯи киштӣ 
кашиданд. Пас аз чанд дақиқа, об аз даҳону бинии ӯ 
берун шуд ва ӯ  ба нафас кашидан сар кард.
Капитан инро дида, ногаҳон дод зад, гӯё ки чизе ӯро буғӣ 
мекарда бошад, сӯи кабинааш давид, то касе гиряи ӯро 
набинад.

2 Парандаҳое, ки дар болои баҳр парвоз мекунанд. (Шарҳо. Л. Н. Толстой.)
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Ном  Дар бораи чӣ будани ин китобро тасаввур кунед 
Натиҷаҳои таълим   Хонандагон 

• пеш аз хондани матн дониш ва таҷрибаи худро фаъол
месозанд;

• ба кор шавқ зоҳир мекунанд;
• матни асарро таҳлил менамоянд;
• ҳангоми хондан пешгӯиро истифода мебаранд.

Модули   Дарки маъно 

Синфи 3–4 

Зинаи хониш То хониш 

Маводҳои зарурӣ  Китоб ё матне, ки мувофиқи синну сол (синфи) хонандагон ва 
вазифаи дар наздаш гузошташуда интихоб карда шудааст . 

Шакли ташкили 
таълим 

Инфиродӣ, дар гурӯҳҳои хурд 

Тарзи иҷро  Пеш аз оғози дарс,  лозим аст, ки аз матн якчанд калима ё 
ибораеро интихоб кунед (беҳтараш 5-7 калима ё иборае), ки 
мехоҳед дар дарс  аз рӯйи онҳо кор кунед, онҳоро алоҳида 
чоп кунед ва ба тахта ҷойгир кунед ё дар тахта нависед. 

Калимаҳо бояд ба унсурҳои зерини матн таалуқ дошта 
бошад:  

– қаҳрамони асосӣ/қаҳрамони асар;
– ҷойе, ки дар асар зикр шудааст;
– мушкилот;
– ҳодисаҳо;
– ҳалли масъала ё баромадан аз вазъият.

Варианти  1 

Қадами 1. Омӯзгор калимаҳоро дар тахта бо тартиби пайдоиши 
дар  матн омаданашон  ҷойгир мекунад. 

Қадами 2. Омӯзгор хонандагонро ба кор дар асоси 
машғулиятҳои зерин даъват мекунад (шумо метавонед ин 
машқро ба таври инфиродӣ, ҳамчун ҷуфт ё гурӯҳӣ иҷро кунед): 
«Кӯшиш кунед, ки ин ҳикоя/ҳикояро тасаввур кунед бо 
тахминҳои худ бар калимаҳо/ибораҳо дар тахта». Вақте ки 
инфиродӣ анҷом дода мешавад, хонандагон метавонанд 
тахминҳои худро дар китобҳои хониши худ нависанд. Агар кор 
дар гурӯҳ сурат гирад, пас шумо метавонед аз хонандагон хоҳиш 
кунед, ки фарзияҳои худро тасаввур кунанд (расм, харита, 
кластер ва ғ.) – ба қисмати «Ташкилкунандагони графикӣ барои 
кор бо матн» нигаред. Дар охири кор омӯзгор хоҳиш мекунад, 
ки натиҷаи ба даст овардашударо дар алоҳидагӣ ё гурӯҳ 
пешниҳод кунад: «Лутфан тасаввур кунед, ки чӣ гуна ҳикояте 
доред». 

Қадами 3. Пас аз он ки хонандагон тахминҳои худро пешниҳод 
карданд, кор аз рӯйи матн оғоз мешавад. 
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Қадами 4. 
Дар охири кор тахминҳои ибтидоӣ ва маълумоти аз матн 
гирифташуда муқоиса карда мешаванд. Барои ин шумо 
метавонед диаграммаи Веннро истифода баред.

Намуна 

Тахминҳои 
ман

Чӣ ба 
ҳам рост 

омад?

Маълумот 
аз матн/китоб

Қадами 1. Муаллим аз хонандагон хоҳиш мекунад, ки тасвирҳои 
матнро бодиққат баррасӣ кунанд ва пешниҳод кунанд, ки 
каҳрамони асар кӣ аст, воқеаҳо дар куҷо мегузаранд, 
қаҳрамонони асар дар кадом мушкилот қарор доштанд, 
роҳи баромадан ё ҳалли он чӣ буд.
Қадами 2. Хонандагон дар алоҳидагӣ, дар ҷуфт ё гурӯҳи хурд 
тахминҳои худро сохта, пешниҳод мекунанд.
Қадами 3. Хонандагон матнро мехонанд.
Қадами 4. Хонандагон тахминҳои пешакиро бо он чизе, ки онҳо 
дар матни хондаашон фаҳмида/пайдо карданд, муқоиса 
мекунанд. 

Варианти 2
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Ном  Фикр/исботҳои дуруст ва нодуруст 

 Натиҷаҳои таълим Хонандагон: 
• мулоҳизаҳои худро дар бораи мундариҷаи асар

таҳия мекунанд. 

Модули Дарки маъно  

Синф 2–4 

Зинаи хониш То,дар вақти ва баъди хониш 

Маводҳои зарурӣ  фикрҳое, ки дар флипчарт ё дар  тахтаи синф навишта 

шудаанд  

Китоб ё матне, ки ба синну сол (синфи) хонандагон ва 

вазифаи дар наздаш гузошташуда мутобиқ карда 

шудааст. 

Шакли ташкили 
таълим 

Кори инфиродӣ 

 Тарзи иҷро Қадами 1. Омӯзгор хонандагонро бо мавзӯи асар шинос 
мекунад. 

Қадами 2. Омӯзгор якчанд фикрро оид ба мундариҷаи асар 
мехонад. 

Қадами 3. Хонандагон дар китобҳои машқ "+" – дуруст  ё "-" – 
нодурустро бо нишон додани рақами баён, масалан:  

Рақами исбот   Тахмини ман Маълумот дар 
матн 

1. + + 

2. – + 

3. + – 

4. – – 

5. – – 

 Қадами 4. Хонандагони матнро мехонанд, ё муаллим матнро 
ба тамоми синф бо овози баланд мехонад ва баъд муҳокимаи 
хонишро идома медиҳад. 

Қадами 5. Омӯзгор хонандагонро ба ҷадвали дафтар 
бармегардонад ва хоҳиш мекунад, ки дар сутуни дуввум "+" 
агар изҳорот дуруст бошад ё  "-" агар хато бошад. 

Қадами 6. Омӯзгор аз хонандагон хоҳиш мекунад, ки баҳо 
диҳанд, ки чӣ гуна кор бо техникаи «дурус ё нодуруст» ба 
хониши мутамаркази матн/китоб мусоидат кардааст. 
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Намуна 

Шӯрнӯлҳо баҳорро кушоданд В. Бианки
Исбот:

Рақами исбот Тахмини 
ман

Маълумот 
дар матн

1. Дар зимистон, шӯрнӯлҳо ба
ҷануб парвоз мекунанд. 

+ +

– +

+ –

Матн
Дар деҳот дар ҳама ҷо сершумори шӯрнӯлҳо пайдо 
шуданд. Шӯрнӯлҳо зимистонро дар ҷануб гузаронданд. 
Онҳо барои баргаштан ба ватан шитофтанд ва дар ҳавои 
хуб парвозҳоро ба масофаи сад километр анҷом доданд.
Дар роҳ онҳоро тӯфони сахте пеш гирифт. Даҳҳо, садҳо 
парандаи заиф хаста шуда, дар роҳ мурданд.
Қавитарини онҳо  якумин шуда омаданд. Ҳоло онҳо 
истироҳат мекунанд. Онҳо дар роҳҳо бовиқор т ҳаракат 
мекунанд ва бо бинии пурқувват заминро боғайратона 
мечинанд. 

2. Онҳо дар як рӯз сад километр
парвоз мекунанд.

3. Ҳама парандаҳо бо вуҷуди
барфу шамоли сахт парвоз 
мекунанд. 
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Ном

Натиҷаи 
таълим 

Учащиеся
• выделяют основную мысль текста;
• визуализируют прочитанное;
• анализируют текст.

Модули Дарки маъно 

Синф 2–4

Этап чтения  Дар вақти  ва баъди хониш 

Маводи зарурӣ
ресурсы

Расм дар шакли чарх

Китоб ё матне, ки мувофиқи синну сол (синфи) хонандагон 
ва вазифаи дар наздаш гузошташуда интихоб карда шудааст.

Шакли 
ташкили 
таълим 

Кори инфиродӣ 

Тарзи иҷро 

Чархи асар 

Қадами 1. То оғози дарс, омӯзгор тавре, ки дар мисолҳо 
нишон дода шудааст, давраеро омода мекунад, ки ба 6-8 
қисм тақсим карда шудааст, дар марказ як доираи хурд аст.

Қадами 2. Хонандагон  асарро бодиққат мехонанд.

Қадами 3. Пас аз хондан, хонандагон воқеаҳои асосиеро, ки 
аз аввал то охири кор пай дар пай ба амал омада буданд, 
муайян мекунанд ва онҳоро дар ҳар як қисми чарх қайд 
мекунанд. Дар маркази чарх унвони асар ва муаллиф 
нишон дода мешавад. Ҳодисаҳоро рақамгузорӣ кардан 
мумкин аст.

Қадами 4. Акнун хонандагон бояд барои ҳар як чорабинӣ 
расм кашанд ё дар ҳар як қисми чарх ҳодисаро кӯтоҳ тасвир 
кунанд.

Қадами 5. Натиҷаҳои кори хонандагон барои нишон додан 
ба тамоми синф овехта мешаванд: шумо метавонед онҳоро 
дар тахта ё девор ҷойгир кунед.

  Дар замимаи №5 шакли «Чархи асар»  барои пур кардани 
  инфиродӣ пешкаш мекунад.
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Намуна  
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Ном   Харитаи асар 
Натиҷаҳои таълим Хонандагон 

• ғояи асосиро қайд мекунанд;
• чизи хондаашонро тасаввур мекунанд;
• рӯйдодҳои асосии матнро равшан менамоянд;
• чизи хондашударо таҳлил мекунанд.

Модули Дарки маъно 

Синф 2–4 

Зинаи хониш Дар вақти ва баъди хониш 

Маводи зарурӣ  Харитаи асар 

Китоб ё матне, ки мувофиқи синну сол (синфи) хонандагон ва 
вазифаи дар наздаш гузошташуда интихоб карда шудааст.  

Шакли ташкили  Кори  индивидуалӣ 

таълим 

Тарзи иҷро  Қадами 1. Омӯзгор хонандагонро барои сохтани варақаи корӣ 
бо пур кардани шакли пешниҳодшуда даъват менамояд 
(Замимаи 6). 

Қадами 2.  Хонандагон асарро мехонанд. 

Қадами 3. Пас аз хондан, хонандагон воқеаҳои асосиеро, ки аз 
аввал то охири кор пай дар пай ба амал омада буданд, муайян 
мекунанд ва онҳоро дар ҳар як қисми варақаи корӣ бо зикри 
унвони асар ва муаллиф қайд мекунанд. 

Қадами 4. Натиҷаҳои хонандагон дар синф гузошта мешаванд: 
шумо метавонед онҳоро дар тахта ё девор ҷойгир кунед. 

Замимаи 6 шакли «Харитаи кор» - ро барои пур кардани 
инфиродӣ пешниҳод мекунад.  

Намуна 
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Ном ХАТИ СУЖЕТ
Натиҷаи 
таълим 

Хонандагон
•  асосии асарро муайян мекунанд;ғояи
• сужети асарро  нақл мекунанд.

Модули Дарки маъно

Синф 1–4

Зинаи хониш Дар вақти ва баъди хониш

Маводи зарурӣ 

Шакли 
ташкили 
таълим

Кори инфиродӣ, дар ҷуфтӣ, дар гурӯҳ

Тарзи иҷро 

3.

5.

4.

2.

1.

Ном асар

1

2

3

4

5

Китоб ё матне, ки мувофиқи синну сол (синфи) хонандагон 
ва вазифаи дар наздаш гузошташуда интихоб карда шудааст.
Шакли «Хати сужет»

Қадами 1. Хонандагон асарро мехонанд.

Қадами 2. Дар асоси мундариҷа, хонандагон шакли «Хати 
сужет» -ро пур мекунанд.

Қадами 3. Омӯзгор шакли пуркардашударо бо хонандагон 
муҳокима мекунад.

Эзоҳ: барои кор бо гурӯҳ шумо метавонед стикерҳои рангаро 
истифода баред ва вариантҳои кори хонандагонро оид ба  хати 
сюжет дар тахта ҷойгир кунед. Муаллим ва хонандагон 
мувофиқати онҳро бо матн муҳокима мекунанд.

Замимаи 7 шакли «Хати сужет» -ро барои пур кардани 
инфиродӣ пешниҳод мекунад.
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Ном «ДАСТ» 
Натиҷаҳои таълим Хонандагон 

• ғояи асосии асарро муайян мекунанд;
• тафсилоти қитъаро ҷудо  мекунанд.

Модули Дарки маъно 

Синф 1–4 

Зинаи хониш Дар вақти ва баъди хониш 

Маводи зарурӣ Китоб ё матне, ки мувофиқи синну сол (синфи) хонандагон ва 
вазифаи дар наздаш гузошташуда интихоб карда шудааст.  

Шакли «Даст» 

Шакли ташкили 
таълим 

Кори инфиродӣ, ҷуфтӣ, гурӯҳӣ 

  Тарзи иҷро  Қадами 1. Хонандагон  асарро мехонанд. 

Қадами 2. Дар асоси мундариҷаи матн хонандагон варақаи 
«Даст» -ро пур мекунанд. 

Қадами 3. Омӯзгор бо хонандагон вариантҳои шакли 
пуркардашударо муҳокима мекунад. 

Эзоҳ: барои кори гурӯҳӣ шумо метавонед стикерҳои 
рангорангро истифода баред ва ҷавобҳои хонандагонро дар 
тахта ҷойгир кунед ва мувофиқати онҳоро бо матн муҳокима 
кунед. 

Замимаи № 8 варақаи «Даст» -ро барои пур кардани 
инфиродӣ дар бар мегирад.  

 Намуна
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Ном ДАРАХТИ АСАР 
Натиҷаҳои таълим Хонандагон 

• ғояи асосии асарро муайян мекунанд;
• тафсилоти сужетро номбар мекунанд.

Модули Дарки маъно 

Синф 1–4 

Зинаи хониш Дар вақти ва баъди хониш 

Маводи зарурӣ Китоб ё матне, ки мувофиқи синну сол (синфи) хонандагон    
ва вазифаи дар наздаш гузошташуда интихоб карда шудааст       
Шакли «Дарахти асар» 

Шакли ташкили 
таълим 

Кори инфиродӣ, ҷуфтӣ, гурӯҳӣ 

  Тарзи иҷро  Қадами 1. Хонандагон асарро мехонанд. 

Қадами 2. Дар асоси мундариҷаи матн, хонандагон шакли 
«Дарахти асар» -ро пур мекунанд. 

Қадами 3. Муаллим бо хонандагон вариантҳои варақаҳои 
пуркардашударо муҳокима мекунад. 

Эзоҳ: барои кори гурӯҳӣ шумо метавонед  стикерҳои  
рангорангро истифода баред ва ҷавобҳои хонандагонро дар 
тахта ҷойгир кунед ва мувофиқати онҳоро бо матн муҳокима 
кунед. 

Замимаи № 9 шакли «Дарахти асар» -ро барои пур кардани 
инфиродӣ дар бар мегирад. 

дДд    Дарахти асар 

Замимаи 9. Дарахти асар
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Ном ГАЛЕРЕЯИ ВОҚЕАҲО ВА СИМОҲО 

Натиҷаҳои таълим  Хонандагон 
• Дарки маъноро ороиш медиҳанд. 

Модули Дарки маъно  

Синф  2–4 

Зинаи хониш  Баъди хониш  

Маводи зарурӣ  Рангҳо, қаламҳои ранга, албомҳо 

Шакли ташкили 
таълим  

Кори инфиродӣ ё ки дар гурӯҳҳои хурд 

Тарзи иҷро  Қадами 1. Омӯзгор  хонандагонро ба гурӯҳҳои хурд 
ташкил мекунад.  

Қадами 2. Хонандагон асарро мехонанд. 

Қадами 3. Хонандагон, ба таври инфиродӣ ё гурӯҳ, 
рӯйдодҳоро аз матн тасвир мекунанд. 

Қадами 4. Мусаввараҳои сохташуда мувофиқи  инкишофи 
рӯйдодҳои асар дар тахта ё девор дар синф гузошта 
мешаванд. 

 Намуна  
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Ном КОМИКСИ  МАН 
Натиҷаҳои таълим  Хонандагон 

• асари хондашударо ороиш менамоянд;
• комикс  эҷод мекунанд.
 Модули Дарки маъно 

Синф 2–4 

Зинаи хониш Баъди хониш 

Маводи зарурӣ  Рангҳо, қаламҳои ранга, албомҳо 

Шакли ташкили 
таълим  

Кори инфиродӣ ё ки дар гурӯҳҳои хурд 

Тарзи иҷро Ба хонандагон тавсия дода мешаванд, ки аз рӯи асари 
хондаашон комикс эҷод кунанд. 

Китобҳои ҳаҷвӣ дар нашри китобҳои муосири бачагона хеле 
маъмуланд. Комикс силсилаи тасвирҳо бо матн аст, ки нақли 
муттасили табиати ҳаҷвӣ ё саргузаштиро ташкил медиҳанд. 
Роҳбари нашриёти машҳури фаронсавии TOON Books Франсуаза 
Моли чунин мешуморад, ки вақте кӯдакон комикс мехонанд, 
«бисёр равандҳои фикрӣ – хулоса, дедуксия, абстраксия ба 
назар мерасанд. Эҷоди нақш барои ҳаҷв аз ҷониби кӯдакон 
ҳамон як раванди эҷодист, ки сатрҳои шеърӣ илова мекунад.   
Мо шеърро на аз рӯи шумораи калимаҳо ва ҳиҷоҳо, балки аз  
рӯи қобилияти эҷоди вокуниши эҳсосӣ дар мо баҳо медиҳем. 
Пас, дар як комикс, аз ҳама муҳим дуруст интихоб кардани  
ифодаи моҳияти он аст»3. 

Намуна  

1

3

5

2

4

6

3 Буг Дж. Рождённый читать: как подружить ребёнка с книгой. – М.: Альпина нон-фикшн, 2015. – С. 266.
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Қадами 1. Хонандагон асарро мехонанд.

Қадами 2. Омӯзгор варақаҳоро барои эҷоди ҳикояи стикер ба 
хонандагон тақсим мекунад.

Қадами 3. Кӯдакон ҳикояҳои стикерӣ месозанд: мисол ва 
якчанд ҷумла (3-5), ки маънои асари хондашударо инъикос 
мекунанд.

Қадами 4. Намоишгоҳи ҳикояҳои стикерӣ барои асрро
мехонанд.

Замимаи 11 варақаи ҳикояи стикерро пешниҳод мекунад.

Намуна 
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Қадами 1. Хонандагон асарро мехонанд. 

Қадами 2. Омӯзгор варақаҳоро барои эҷоди ҳикояи стикер ба 
хонандагон тақсим мекунад. 

Қадами 3. Кӯдакон ҳикояҳои стикерӣ месозанд: мисол ва 
якчанд ҷумла (3-5), ки маънои асари хондашударо инъикос 
мекунанд. 

Қадами 4. Намоишгоҳи ҳикояҳои стикерӣ барои асрро  
мехонанд. 

Замимаи 11 варақаи ҳикояи стикерро пешниҳод мекунад. 

Намуна  

Замимаи  11. Стикер-ҳикоя
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Ном     ҶАВОБИ РАССОМ 
Натиҷаҳои 
таълим 

Хонандагон 
• ороиш  додани фаҳмиши асар;
• фаҳмиши хонишро тавассути санъатҳои гуногун баён

мекунанд.

Модули Дарки маъно 

Синф 1–4 

Зинаи хониш Баъди хониш 

Маводҳои зарурӣ Қаламҳои ранга, рангҳо, фломастерҳо, пластилин 

Шакли ташкили 
таълим 

Кор дар гурӯҳҳои хурд 

Тарзи иҷро  Қадами 1. Омӯзгор ба хонандагон мегӯяд, ки имрӯз онҳо ҳамчун 
намояндагони намудҳои гуногуни санъат баромад мекунанд: 
рассомон, ҳайкалтарошон, коргардонҳо, раққосон.  

Қадами 2. Омӯзгор кӯдаконро ба гурӯҳҳои хурд меорад. 

Қадами 3. Хонандагон  матнро мехонанд ва дар асоси чизҳои 
хондаашон тасвирҳо, ҳунарҳои пластилинӣ, замимаҳои коғазии 
ранга, саҳнаи драмавӣ, намоиши лӯхтак ё рақсро эҷод 
мекунанд. 

Қадами 4. Гурӯҳҳо натиҷаҳои супориши иҷрош ударо намоиш 
медиҳанд. 

Намуна 
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МАТН – МАН – ХУЛОСА

• аасрро таҳлил мекунанд;

• дар ҷараёни хониш тахмини маъноиро истифада мебаранд.

Модули

3–4

Китоб ё матни мувофиқи синну сол (синф) -и хонандагон.  
Шакли «Матн – Ман – Хулоса»

Кори инфиродӣ, ҷуфтӣ, дар гурӯҳои хурд

Фаъолият кори хонандагонро пас аз бодиққат хондани 
матн/китоб дар бар мегирад.

Қадами 1. Омӯзгор мефаҳмонад, ки акнун хонандагон бояд 
дар раванди фаҳмиши хониш аз рӯи тахминҳои маъноӣ кор 
кунанд. Тахмин кардан,  маҳорати хониши бомуваффақият 
аст. Онҳо дар асоси маълумоте, ки аз матн гирифта шудааст 
ва донишу  таҷрибаи худи хонандагон ташаккул меёбанд.

Ном 

Натиҷаҳои 
таълим 

Хонандагон

Дарки маъно 

Синф 

Зинаи хониш Баъди хониш

Маводҳои зарурӣ

Шакли ташкили 

Тарзи иҷро 

+ 
 

     = 

Матн ва 
тасвирҳо 

Кумаки матнӣ Мо чӣ медонем?

Дониш ва 
таҷрибаи пешакӣ

Тахмини 
маъноӣ

Қадами 2. Хонандагон бо матн шинос мешаванд. Он 
метавонад хониши намунавӣ, хониши муштарак, хониши 
назорашаванд ё мустақилона  бошад. Муаллим шакли 
хонишро мувофиқи мақсад ва вазифаҳо ва сатҳи рушди 
малакаҳои хониши хонандагон интихоб мекунад.

Қадами 3. Муаллим диққатро ба он ҷалб мекунад, ки пас аз 
шиносоии пешакӣ бо матн онҳо якҷоя бо хонандагон ҷадвали 
хондани фаҳмиши «Матн – Ман – Хулоса» -ро пур мекунанд.               
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Намуна

Дар сутуни аввал,  хонандагон қайд мекунанд, ки чӣ гуна маълумот аз матн гирифта 
шудааст. Сутуни дуввум дониши хонандагонро дар бар мегирад, ки барои фаҳмидани 
ин маълумот кӯмак мерасонанд.

Сутуни сеюм хулосаи умумӣ,  медиҳад.

Намуна: 

Дар матн … Ба фикри ман ... Хулоса ...

Ҷавон шалаббо шуда тар 
шуд. Пойафзоли ӯ тар 
шуда, Ғичиррос мекард.

Дар берун борон 
борида истодааст, 
ҷавон дар зери 
борон монд.

МАТН
Тахминҳои ман бо он тасдиқ карда мешаванд, ки ...

Ин марҳила ба хонандагон  имкон медиҳад, ки дар матн 
маълумот пайдо кунанд ё дониш ва таҷрибаи худро фаъол 

созанд.

Ман фикр мекунам, ки ...
Ин марҳила барои муайян кардани он, ки оё ҳамаи 

маълумоти барои фаҳмиш зарурӣ дар матн оварда шудаанд 
ёри мерасонанд.

Дониш ва таҷрибаи ман аз чӣ шаҳодат медиҳад?

Дар ниҳоят, хонанда хулосаро муайян мекунад,  
тахминҳояш дуруст буданд ё хонанда ақидаи худро дигар 

мекунад.

Ман фикр мекунам, ки ...

Дар вақти боридани борон одамон 
тар мешаванд.

Вай ба дарун даромада 
ба таомномаро гирифта 
столи мо нишаст ва тез-
тез ба хондан сар кард.

Вай ба ресторан 
даромад

Одатан стол ва таомномаҳо дар 
ҳамаи қаҳвахона ва ресторанҳо 
мавҷуданд. Баъзан одамон ба 
курсҳои холии столҳое, ки одамон 
нишастанд, менишинанд. 
Таомномаҳоро барои интихоби 
хӯрок пешниҳод мекунанд.
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Ном Сумкаи сеҳрнок 
Натиҷаҳои таълим  Хонандагон 

• дар вақти хониш тахмини маъноиро истифода мебаранд.

Модули Дарки маъно 

Синф 1–4 

Зинаи хониш Дар вақти ва баъди хониш 

Маводи зарурӣ Сумка  бо ашёҳои гуногун 

Шакли ташкили 
таълим  

Кори инфиродӣ, гурӯҳӣ, ҷуфтӣ 

Тарзи иҷро Пеш аз оғози дарс, муаллим сумкаеро бо чизҳо омода мекунад, 
ки ҳадафи онро кӯдакон бояд тахмин кунанд. Инҳо метавонанд 
ашёи рӯзгор, асбобҳои ошхона, асбобҳои таъмир ва ғайра 
бошанд (белчаи барои пирог, анбӯр,  асбоби барои кушодани 
банкаҳо ва ғ.). Пешгӯӣ нишондиҳандаи муваффақияти хониш 
аст. Он  дар асоси маълумоте, ки аз матн гирифта шудааст ва 
донишу  таҷрибаи худи хонандагон ташкил карда мешавад. 

Қадами 1. Омӯзгор мефаҳмонад, ки акнун хонандагон аз рӯйи 
тахминҳо кор кунанд. 
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Қадами 2. Омӯзгор аз шогирдон хоҳиш мекунад, ки омада, аз 
сумка ягон ашёро гиранд. Хонанда бояд ҳадафи ин ашёро тахмин 
кунад ва тахминҳои худро баён кунад. 

Мисолҳо 

Белча барои маҳсулоти 
кондитерӣ 

Ман фикр мекунам, ки онҳо 
ин дастгоҳро ҳангоми  
буридаи пирогро дар табақ 
гузоштан истифода 
мебаранд. 

Шарик барои тенниси 

мизӣ 
Ба фикрам бо ин шарик 
тенниси мизӣ бозӣ мекунанд. 

Ручка
 

Ба фикри ман бо ин ашё
менависанд

. 

Қадами 3. Муаллим бо хонандагон муҳокима мекунад, ки чӣ гуна  
тахминҳояшонро бо истифода аз дониши қаблӣ, таҷрибаи ҳаётӣ ва 
фаврӣ таҳия кардаанд. 

Қадами 4. Муаллим ба хонандагон мефаҳмонад, ки малакаи 
тахмин, тахминҳое, ки хонандагон барои тахмин кардани мақсади 
ашё истифода мебурданд, ҳангоми хондани матн хеле муҳим аст. 
Тахмин барои фаҳмидани моҳияти калимаи хондашуда, ҷумла, 
абзатс, матн кумак мекунад. Муаллиф на ҳамеша бевосита дар 
бораи моҳияти матн ҳарф мезанад ва ҳангоми хондан  бояд дониш 
ва таҷрибаи худро барои фаҳмидани маънои чизҳои хонда 
истифода бурдан лозим.   
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Ном     САВОЛҲОИ ҒАФС ВА БОРИК
Натиҷаҳои таълим Хонандагон

Модули Дарки маъно 

Синф 1–4

Зинаи хониш То дар вақти ва баъди хониш

Маводи зарурӣ Ҷадвали «Саволҳо»

Саволҳои «ғафс» Саволҳои «борик»

Шакли ташкили
таълим

Кори инфиродӣ, гурӯҳӣ ё ҷуфтӣ

Тарзи иҷро

• саволҳоро оид ба асар таҳия мекунанд;
• ҷустуҷӯи  маълумот дар матн;
• рушди сужетро пешгӯӣ мекунанд;
• дар муҳокимаи асар ширкат меварзанд.

Қадами 1. Муаллим аз хонанда хоҳиш мекунад, ки ҷадвалро 
бо ду сутун созанд: сутуни чап – саволҳои «ғафс», росташ – 
«борик». Муаллим моҳияти саволҳои «ғафс» ва «борик» -ро 
шарҳ медиҳад.

Саволҳои «ғафс» он саволҳо мебошанд, ки ҷавобҳояшонро 
муфассал, васеъ кардан мумкин аст. Барои намуна: «Чаро 
баъзе парандагон дар зимистон ба самти ҷануб парвоз 
мекунанд?»

Саволҳои «борик»  он саволҳо мебошанд, ки ҷавобҳояшон 
якранг, кӯтоҳанд. Ҷавоб метавонад як калима ё ҷавоби ҳа/не 
бошад. Масалан: «Парандагон зимистон ба куҷо парвоз 
мекунанд?»

Қадами 2. Хонандагон матнро мехонанд.

Қадами 3. Пас аз хондан, хонандагон ба таври инфиродӣ ё 
гурӯҳ 2-3 саволи ғафс ва 2-3 борик таҳия мекунанд.

Қадами 4. Хонандагон дар ҷуфтҳо ё як гурӯҳ саволҳо 
медиҳанд.

Қадами 5. Ҷуфтҳо метавонанд мехоҳанд саволҳои худро дар 
назди тамоми синф баён кунанд.

Пеш аз хондани матн, ин машқро барои таҳияи саволҳои ғафс 
ва тунук истифода бурдан мумкин аст, то матн дар бораи чӣ 
хоҳад буд. Масалан, ду саволи ғафс ва ду саволро нависед, ки 
хонандагон матнро дар бораи чӣ фикр мекунанд. Пас аз 
хондани матн, ба шумо лозим аст, ки ба саволҳо баргардед, то 
санҷед, ки оё дар бораи саволҳои дар аввали хониш 
гирифташуда маълумот гирифта шудааст, кадом саволҳо 
беҷавоб монданд, боз чӣ иттилооти дигар лозим аст.
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Хонандагон
• составляют вопросы к тексту;
• осуществляют поиск ответов на вопросы в произведении.

Модули Дарки маъно 

Синф 2–4

Зинаи хониш То дар вақти ва баъди хониш

Маводи зарурӣ Матн/китобе, мувофиқи синну соли хонандагон

Сурати «Таъсири мавҷ»

Кори гурӯҳӣ

Ном                 ТАЪСИРИ МАВҶ
Натиҷаҳои таълим

Шакли ташкили
таълим

Тарзи иҷро Қадами 1. Омӯзгор дар бораи таъсирҳои мавҷ  аз хонандагон  
хоҳиш мекунад, ки тасаввур кунанд, ки агар сангҳоро ба об 
партоем, чӣ мешавад. Доираҳое, ки дар обе, ки ба он ҷо санг 
афтидааст, ҷудо мешаванд «таъсирҳои мавҷ» мебошад. Як 
мавҷ мавҷи дигарро ташкил медиҳад (тавре ки дар расм 
нишон дода шудааст).

Омӯзгор мефаҳмонад, ки барои фаҳмидани матн саволҳо 
таҳия кардан зарур аст, аммо саволҳо аз якдигар бармеояд, 
барои ҷавоб додан ба ин саволҳо хонандагон таҳияи сюжет, 
пайдарҳамии тавсифи воқеаҳо, амалҳои персонажҳо, масалан: 
«Қаҳрамони асар кист? Ӯ чист/амали вай? Сабабҳои 
амалиёт/ҳодисаҳо дар чист? Дар натиҷаи амал/рӯйдодҳо чӣ 
шуд?» нигоҳ дошта шавад.

Қадами 2. Муаллим флипчартро ба тахта мегузорад ё 
диаграммаи таъсири мавҷро мекашад.

Диаграммаи «Таъсири мавҷ»

Қадами 3. Хонандагон  матнро мехонанд.

Қадами 4. Хонандагон  саволҳои худро ҳангоми хондани матн 
дар стикерҳои  менависанд.

Қадами 5. Омӯзгор аз хонандагон хоҳиш мекунад, ки саволҳои 
таҳияшударо пай дар пай дар доираҳои диаграммаи «Таъсири 
мавҷ» истифода баранд. Хонандагон муҳокима мекунанд, ки 
ин ё он савол бояд дар кадом доираи «мавҷ» ҷойгир бошад.

Қадами 6. Омӯзгор ин амалро бо роҳи пурсидани хонандагон 
ба саволҳои зерин анҷом медиҳад:

- Чӣ гуна навиштани саволҳо ба матн барои фаҳмидани он 
кумак мекунад?
Чӣ гуна кор бо саволҳо ба шумо кумак кард, ки он чизеро, ки 
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Хонандагон
• составляют вопросы к тексту;
• осуществляют поиск ответов на вопросы в произведении.

Модули Дарки маъно 

Синф 2–4

Зинаи хониш То дар вақти ва баъди хониш

Маводи зарурӣ Матн/китобе, мувофиқи синну соли хонандагон

Сурати «Таъсири мавҷ»

Кори гурӯҳӣ

Ном                 ТАЪСИРИ МАВҶ
Натиҷаҳои таълим

Шакли ташкили
таълим

Тарзи иҷро Қадами 1. Омӯзгор дар бораи таъсирҳои мавҷ  аз хонандагон  
хоҳиш мекунад, ки тасаввур кунанд, ки агар сангҳоро ба об 
партоем, чӣ мешавад. Доираҳое, ки дар обе, ки ба он ҷо санг 
афтидааст, ҷудо мешаванд «таъсирҳои мавҷ» мебошад. Як 
мавҷ мавҷи дигарро ташкил медиҳад (тавре ки дар расм 
нишон дода шудааст).

Омӯзгор мефаҳмонад, ки барои фаҳмидани матн саволҳо 
таҳия кардан зарур аст, аммо саволҳо аз якдигар бармеояд, 
барои ҷавоб додан ба ин саволҳо хонандагон таҳияи сюжет, 
пайдарҳамии тавсифи воқеаҳо, амалҳои персонажҳо, масалан: 
«Қаҳрамони асар кист? Ӯ чист/амали вай? Сабабҳои 
амалиёт/ҳодисаҳо дар чист? Дар натиҷаи амал/рӯйдодҳо чӣ 
шуд?» нигоҳ дошта шавад.

Қадами 2. Муаллим флипчартро ба тахта мегузорад ё 
диаграммаи таъсири мавҷро мекашад.

Диаграммаи «Таъсири мавҷ»

Қадами 3. Хонандагон  матнро мехонанд.

Қадами 4. Хонандагон  саволҳои худро ҳангоми хондани матн 
дар стикерҳои  менависанд.

Қадами 5. Омӯзгор аз хонандагон хоҳиш мекунад, ки саволҳои 
таҳияшударо пай дар пай дар доираҳои диаграммаи «Таъсири 
мавҷ» истифода баранд. Хонандагон муҳокима мекунанд, ки 
ин ё он савол бояд дар кадом доираи «мавҷ» ҷойгир бошад.

Қадами 6. Омӯзгор ин амалро бо роҳи пурсидани хонандагон 
ба саволҳои зерин анҷом медиҳад:

- Чӣ гуна навиштани саволҳо ба матн барои фаҳмидани он 
кумак мекунад?
Чӣ гуна кор бо саволҳо ба шумо кумак кард, ки он чизеро, ки 
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Ном  БОБУНАИ САВОЛҲО 

Натиҷаҳои 
таълим 

Хонандагон 
• ба матн саволҳо таҳия мекунанд;
• ҷустуҷӯи маълумот дар матн;
• дар муҳокимаи асар ширкат меварзанд;
• рушди сужетро дар асар пешгӯӣ мекунанд.

Модули Дарки маъно 

Синф 1–4 

Зинаи хониш То,  дар вақти ва баъди хониш 

Маводҳои зарурӣ  Шакли  «Бобунаи саволҳо» (Замимаи  № 12) 

Шакли ташкили 
таълим 

 Кори инфиродӣ, ҷуфтӣ ё гурӯҳӣ 

Тарзи иҷро Қадами 1. Омӯзгор аз хонандагон хоҳиш мекунад, ки «Бобунаи  
саволҳо» -ро дар дафтар  ё дар тахта кашанд. 

Қадами 2. Хонандагон матнро мехонанд. 

Қадами 3. Омӯзгор аз хонандагон хоҳиш мекунад, ки саволҳоро 
дар дафтар дар асоси ҳадафҳои таълимии Б.Блум  тартиб 
диҳанд. Вазифаро тамоми гурӯҳи хонандагон иҷро карда 
метавонанд. 

Пешакӣ, омӯзгор барои ҳар як намуди саволҳо шарҳ медиҳад 
(шаш барг – шаш намуди саволҳо). 

– Саволҳои одӣ. Инҳо саволҳое мебошанд, ки
ҷавобҳояшон далел дошта бошад.

– Саволҳои аниқкунанда. Ин саволҳо одатан бо
калимаҳои: «Пас шумо мегӯед, ки ...?», «Агар ман дуруст
фаҳмидам, пас ...?». Одатан хоҳиш мекарданд, ки
маълумотро аниқ кунад.

– Саволҳои тафсирӣ (тавзеҳотӣ). Онҳо одатан аз калимаи
«Чаро?» оғоз мешаванд. Онҳо ба барқарор кардани
муносибатҳои сабабу оқибат нигаронида шудаанд.
«Чаро парандаҳо дар зимистон ба самти ҷануб парвоз
мекунанд?».  Агар посух ба ин савол аз матн маълум
бошад, пас он аз тафсир ба саволи оддӣ «мубаддал»
мешавад.

– Саволҳои эҷодӣ. Дар таркибҳо саволи «агар» -ро
истифода бурда мешавад. Агар ҳама паррандагон дар
рӯи замин нопадид шаванд, чӣ мешуд? Агар шумо дар
ҷазираи биёбон мебудед, чӣ мешуд?

– Саволҳои баҳодиҳӣ . Ин саволҳо ҳангоми муайян
кардани арзёбии ҳама гуна воқеаҳо заруранд. Чаро
меҳрубон будан муҳим аст? Чаро хонандагон бояд
қоидаҳои ҳаракат дар роҳро донанд?

– Саволҳои амалӣ. Ин саволҳо вақте дар бораи
муносибати байни назария ва амалия гузошта мешаванд.
Чӣ гуна дарахт шинондан мумкин аст? Чаро ба шумо
термометр лозим аст?
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Замимаи 12. «Бобунаи саволҳо»
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Ба омӯзгор тавсия дода мешавад, ки ин машқро якчанд 
маротиба истифода барад, то ба хонандагон фаҳмидани 
фарқияти намудҳои гуногуни саволҳоро кумак кунад. Агар ба 
хонандагон интихоби навъи савол душвор бошад, омӯзгор 
бояд ба хонандагон кумак расонад. Истифодаи амалии 
гузоштани намудҳои гуногуни саволҳо ба натиҷаи дилхоҳ 
оварда мерасонад.

Қадами 4. Омӯзгор аз хонандагон хоҳиш мекунад, ки ба 
саволҳои матн ҷавоб пайдо кунанд.
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Хонандагон
•• саволҳо тартиб медиҳанд;
•• ҷустуҷӯи маълумот дар матн;
• рушди сужетро пешгӯӣ мекунанд.

Модули Дарки маъно

Синф 1–4

Зинаи хониш То, дар вақт ва баъди хониш

Маводҳои зарурӣ Шакли «ЧАРХИ САВОЛҲО» (Замимаи № 13)

Шакли ташкили
таълим

Кори инфиродӣ, ҷуфтӣ, гурӯҳӣ

Тарзи иҷро 

кӣ?

ЧАРХИ САВОЛҲОНом 

Натиҷаҳои 
таълим

Қадами 1. Омӯзгор аз хонандагон  хоҳиш мекунад, ки дар 
дафтар шакли чархи саволро кашанд ё плакатро бо расм  дар 
тахтаи синф намоиш диҳанд

Қадами 2. Омӯзгор хонандагонро даъват мекунад, ки матнро 
бодиққат хонанд ва саволҳо тартиб диҳанд, таҳияи худро бо 
калимаҳои саволомез аз шакли пешниҳодшуда оғоз кунанд.

Қадами 3. Хонандагон  дар ҷуфт саволҳо тартиб медиҳанд ва 
ба онҳо ҷавоб медиҳанд.

Қадами 4. Омӯзгор аз хонандагон хоҳиш мекунад, ки чӣ гуна 
саволҳои ба ҳам гузошташуда ва ҷавобҳо ба онҳо барои 
беҳтар фаҳмидани матн чӣ гуна мусоидат кардаанд.
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Намуна 

Замимаи 13. «Чархи саволҳо» 
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Хонандагон
•• саволҳо тартиб медиҳанд;
•• ҷустуҷӯи маълумот дар матн;
• рушди сужетро пешгӯӣ мекунанд.

Модули Дарки маъно

Синф 1–4

Зинаи хониш То, дар вақт ва баъди хониш

Маводҳои зарурӣ Миз дар маркази синф

Шакли ташкили
таълим

Кори гурӯҳӣ

Тарзи иҷро 

 МИЗИ «ТАФСОН»Ном 

Натиҷаҳои 
таълим

Қадами 1. Омӯзгор дар мобайни синф курсӣ мегузорад.

Қадами 2. Хонандагон матнро мехонанд.

Қадами 3. Пас аз хондани матн, омӯзгор аз як хонанда талаб 
мекунад, ки ба курсӣ биншинад ва боқимонда дар атрофи 
курсӣ истад. Бозӣ аз он иборат аст, ки касе, ки дар курсӣ 
менишинад, бояд мувофиқи матн саволе диҳад. Касе, ки 
зудтар ҷавоби дурустро медиҳад, курсӣ гирифта саволи 
навбатии матнро медиҳад.
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• аз асар иттилооти ҷавоби ба савол заруриро меёбанд.

1–4

Кори гурӯҳӣ

Ном 

Натиҷаҳои 
таълим

Модули

Синф

Зинаи хониш

Маводҳои зарурӣ

Шакли ташкили
таълим

Тарзи иҷро 

ТӮБИ ПЛЯЖӢ

Хонандагон

Дарки маъно

Пас аз хониш

Тӯби пляжӣ (ё тӯби калони коғазини худсохт) бо саволҳои 
дар он навишташуда.

Қадами 1. Омӯзгор ба хонандагон тӯби пляжиро бо саволҳои 
дар он навишташуда нишон медиҳад: «Дар куҷо?», «Кӣ?», 
«Ҳамааш чӣ гуна оғоз ёфт?», «Дар мобайни асар чӣ 
мешавад?», «Ин асар чӣ гуна ба поён расид?» ва «Қисми 
дӯстдошта».

Қадами 2. Омӯзгор қоидаҳои бозиро мефаҳмонад: 
хонандагон бояд тӯбро дошта гиранд ва ба саволи дар болои 
тӯб ҷавоб диҳанд.

Қадами 3. Хонандагон тӯбро бо навбат иваз мекунанд. Пас аз 
посух додан ба савол, хонанда тӯбро ба омӯзгор мепартояд ё 
ба шогирди дигар мепартояд. Тибқи қоидаҳои бозӣ, 
хонандагон бояд зуд ҷавоб диҳанд ва тӯбро ҳарчи зудтар 
партоянд. Агар хонанда  ягон ҳодисаро аз асар ба хотир 
оварда натавонад, омӯзгор метавонад чанд ишорае кунад. 
Бозӣ то посух ёфтани ҳама саволҳо идома меёбад.

Қадами 4. Дар охири бозӣ, омӯзгор аз хонандагон хоҳиш 
мекунад, ки дар посух ба саволҳо гуфтаҳои худро нависанд ё 
дар асоси ҷавобҳояшон  асарро  ороиш намоянд.
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Намуна
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Хонандагон
•• тасаввур кардани фаҳмиши хониш;
• дар асоси асари хондашуда кроссвордҳо месозанд;
• тасаввуротро барои ифодаи фаҳмиши худ истифода мебаранд
• хондаашонро ҷамъбаст мекунанд.

Дарки маъно

3–4

Варақи дафтар, қалам ё қалам барои ҳар гурӯҳ ё як хонанда.

Кори инфиродӣ, ҷуфтӣ, дар гурӯҳи хурд

Ном 

Натиҷаҳои 
таълим

Модули

Синф

Зинаи хониш

Шакли ташкили
таълим

Тарзи иҷро 

Маводҳои зарурӣ

Пас аз хониш

Тартиб додани кроссвордҳо дар асоси асарҳои хондашуда 
таваҷҷӯҳи хонандагонро ба омӯзиш афзун менамояд, 
малакаҳои мушоҳидаи онҳоро инкишоф медиҳад, имкон 
медиҳад, ки асари бадеиро пурратар дарк намоянд 

Истифодаи кроссвордҳо дар дарсҳои хониш ҳангоми такрори 
маводи гузашта, дар шакли дастрас ва ҷолиб,  малакаҳои кори 
эҷодӣ, хоҳиши хонандагонро барои хониш ва аз нав хондани 
китобҳо инкишоф диҳед ва аз ин рӯ мустақилона чизи наверо 
кашф кунанд, дунёро омӯзанд . Кроссвордҳо дар дафтар ё дар 
варақҳо тартиб дода мешаванд, тарҳрезӣ, тасвир карда 
мешаванд. Баъзе аз кроссвордҳо мустақиман дар синф, 
баъзеҳо дар корҳои беруназсинфӣ истифода мешаванд ва 
қисми дигарро барои тамошо дар гӯшаи синф гузоштан 
мумкин аст.

Омӯзгор аз хонандагон  хоҳиш мекунад, ки саволҳоро оид ба 
фаҳмиши хондан тартиб диҳанд ва саволу ҷавобро дар шакли 
кроссворд тартиб диҳанд ё ба саволҳои кроссворди тайёр 

1
ҷавоб диҳанд .

ТАРТИБ ДОДАНИ  КРОССВОРД

1 Намунаҳои  кроссвордҳо дар дарсҳои хониш дар синфҳои ибтидоӣ. Дастрас: http://school2100.com/upload/iblo
ck/463/463e2b2479bdc3baa08beefea5c33c92.pdf
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Намуна

Ҷавобҳо:

1. Оина; 2. Елисей; 3. Ҳасад; 4. Роҳиба; 5. Шамол; 6. Ҳасрат.

Кроссворд дар асоси афсонаи А.С. Пушкин «Афсона дар бораи 
1Маликаи мурда ва ҳафт баҳодур»

Саволҳо:

1. Ба маҳри модари ӯгай кадом ашёи ҷодугарӣ дода шудааст?

2. Номи домоди Малика чӣ буд?

3. Сабаби чӣ буд, ки модари ӯгай фармон дод, ки Маликаро
дар ҷангал гузоранд, то ӯро гургон хӯранд?

4. Себи заҳролудшударо кӣ ба Малика дод?

5. Кӣ ба шоҳзода дар ёфтани тобути арӯс кӯмак кард?

6. Пас аз овозаҳо дар бораи зинда будани духтари подшоҳ
сабаби марги малика чӣ шуд?

1 

4

5

3
 

2

6
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ВИКТОРИНА

3–4

Пас аз хониш

Варақи коғаз дар ҳаҷми А4, ранг ё қалами ранга, ручка, қайчӣ

Кори инфиродӣ, ҷуфтӣ, дар гурӯҳи хурд

Кто нашёл 
главную 
героиню в лесу 
и приютил её?

Как зовут 
главную 
героиню 
произведения?

Кто хочет 
женить 
своего сына 
на главной 
героине?

Кого главная 
героиня 
спасает?

ПОЛЕВАЯ 
МЫШЬ

ЛАСТОЧКУ ЖАБА

ДЮЙМОВОЧКА

Намуна

Ном 

Натиҷаҳои 
таълим

Модули

Синф

Зинаи хониш

Маводҳои зарурӣ

Шакли ташкили
таълим

Тарзи иҷро 

Хонандагон

Дарки маъно

• тасаввур кардани фаҳмиши хониш;
• тасаввуротро барои фаҳмиши хондан

истифода мебаранд;
• чизҳои хондаашонро ҷамъбаст мекунанд;
• барои викторина саволҳо тартиб

Омӯзгор аз хонандагон хоҳиш мекунад, ки саволҳоро оид ба 
фаҳмидани асари хондаашонро тартиб диҳанд ва саволҳоро 
дар шакли расми «Хонаи тирезадор» ба тартиб дароранд. 
Саволҳо бояд дар болои тирезаҳо, дар дохили пушти панҷараҳо 
навишта шаванд (онҳо кушода мешаванд), ҷавобҳо ҷойгир 
карда мешаванд.
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• тасаввур кардани фаҳмиши хониш;
• используют воссоздающее воображение;
• чизҳои хондаашонро ҷамъбаст мекунанд;
• создают тексты рекламы.

3–4

Ном 

Натиҷаҳои 
таълим

Модули

Синф

Зинаи хониш

Маводҳои зарурӣ

Шакли ташкили
таълим

Тарзи иҷро 

Дарки маъно

ЭЪЛОН ВА ТЕЛЕГРАММАҲОИ АФСОНАВӢ

Пас аз хониш

Кори инфиродӣ, ҷуфтӣ, дар гурӯҳи хурд

Омӯзгор  кӯдаконро ҳавасманд мекунад. Аз ин рӯ, масалан, ӯ 
пешниҳод мекунад, ки  як эълон аз номи касе бошад: 
Малвина, хари Иа-Иа, Хирс ё Маша, табиб Айболит, бобои 
Мазай, Дениска ва модари ӯ чӣ хел эълон доданашон  мумкин. 
Бо вуҷуди шавқовар будани вазъи пешниҳодшуда, ин як кори 
фавқулодда муҳим аст, зеро он аз кӯдак талаб мекунад, ки як 
хатти муайяни сюжетии асари адабиро муайян карда, 
тафсилотро дар хотир дошта бошад («Дар ҷустуҷӯи думи ман», 
«Ба кӯдакон хонданро ёд додан», «Ман  ҳайвонот ва 
парандагонро табобат мекунам») ё муноқишаи ахлоқӣ («Ман 
дар зодрӯзам меҳмононро интизорам», «Ман "Aлифбо" -ро 
барои чипта ба театри лӯхтак иваз мекунам» ва ғ.)

Хонандагон
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Вақти хондан. Дарки маъно

•• захираи луғавиро ғанӣ мегардонанд;
• тасаввуроти фароғатиро барои фаҳмиши хондан истифода

мебаранд;
• сермаъноии калимаро муайян мекунанд;
• аз рӯйи асар ребусҳо  месозанд.

Модули

2–4

Дар вақти ва пас аз хониш

Варақи калони коғаз ёки ватман, маркер (фломастер), 
варақаҳо барои расмҳо, қайчи, скотч, қаламои ранга ва бӯр

Кор дар гурӯҳҳои хурд

Образец

Тарзи иҷро 

Шакли ташкили
таълим

Маводҳои зарурӣ

Зинаи хониш

Синф

Натиҷаҳои 
таълим

Ном 

Хонандагон

Дарки маъно

Вазифа: бояд афсона, воқеа ва ҳикоя ба ребусҳо 
баргардонида шавад.

Ребус – ин чистон, муаммоест, ки аз омезиши ҳарфҳо, 
калимаҳо, рақамҳо, расмҳо ва аломатҳои китобатӣ иборат аст. 

Қадами 1. Омӯзгор хонандагонро ба гурӯҳҳои хурд (3-5 нафар 
дар як гурӯҳ) ҷамъ  оварда, як варақи ватманро ба ҳар гурӯҳ 
тақсим мекунад. Дар онҳо гурӯҳҳо афсонаи интихобшуда 
(ҳикоя) -ро менависанд. Барои навиштани матн шумо бояд 
ранги кушоди дурахшонро истифода баред. Матн бо ҳарфҳои 
калон навишта мешавад (баландии он тақрибан 3 см), дар 
байни сатрҳо фосилаи кофӣ гузошта мешавад, то кор кардан 
осонтар шавад. Шумо метавонед матнро пешакӣ  чоп карда  
гиредва бо хонандагон, сатрҳоро аз матн бурида ба варақи 
калон часпонед.  

Қадами 2. Омӯзгор ба хонандагон мефаҳмонад, ки онҳо бояд 
баъзе калимаҳои афсонаро бо расмҳо иваз кунанд. Вазифаи 
кӯдак аз он иборат аст, ки иваз кардани ҳамаи исмҳо (сифатҳо, 
феълҳо) дар матн бо тасвирҳо мебошад. Иваз кардани исмҳо 
осонтар аст, аммо шумо метавонед пешниҳод кунед, ки 
сифатҳо ё феълҳоро низ  иваз кунанд. Ҳар як гурӯҳ тақрибан 
10-12 дона варақаҳои расмкашӣ мегирад.

Қадами 3. Пеш аз сар кардани хондани ҳикоя, омӯзгор аз 
хонандагон хоҳиш мекунад, ки вақте ба калимаеро сурат 
кашиданӣ бошанд, ӯро боздоранд. Масалан, агар омӯзгор 
афсонаи «Се хукбача» -ро хонда истода бошад, хонандагон 
метавонанд омӯзгорро пас аз ҷумлаи аввал боздоранд, зеро 
онҳо мехоҳанд хукбачаҳоро кашанд. Фаҳмондан муҳим аст, 
ки тасвирҳо набояд аз ҳад калон бошанд, то онҳо калимаҳои 
дигарро дар бар нагиранд.

Қадами 4. Пас аз интихоби калима гурӯҳе барои кашидани он 
вақт дода мешавад (кор бо варақаҳо ва қаламҳои ранга). 
Омӯзгор хондани матнро идома медиҳад, ҳар вақте ки 
хонандагон калима мекашанд, ист мекунад. Пас аз кашидани 
ҳамаи калимаҳои хонандагон, муаллим аз кӯдакон хоҳиш 
мекунад, ки расмҳоро болои калимаҳое, ки мехоҳанд иваз 
кунанд, часпонанд.

Қадами 5. Вақте ки ҳамаи тасвирҳо гузошта шуданд, ҳар гурӯҳ 
матнро қироат мекунад ва дар ҳар як тасвир таваққуф 
мекунад.

МУАММОИ (РЕБУС) АФСОНАВӢ
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• •  захираи луғавиро ғанӣ мегардонанд;
• тасаввуроти фароғатиро барои фаҳмиши хондан истифода 
   мебаранд;
• сермаъноии калимаро муайян мекунанд;
• аз рӯйи асар ребусҳо  месозанд.

Модули

2–4

Дар вақти ва пас аз хониш

Варақи калони коғаз ёки ватман, маркер (фломастер), 
варақаҳо барои расмҳо, қайчи, скотч, қаламои ранга ва бӯр

Кор дар гурӯҳҳои хурд

Образец

Тарзи иҷро 

Шакли ташкили
таълим

Маводҳои зарурӣ

Зинаи хониш

Синф

Натиҷаҳои 
таълим

Ном

Хонандагон

Дарки маъно

Вазифа: бояд афсона, воқеа ва ҳикоя ба ребусҳо 
баргардонида шавад.

Ребус – ин чистон, муаммоест, ки аз омезиши ҳарфҳо, 
калимаҳо, рақамҳо, расмҳо ва аломатҳои китобатӣ иборат аст.

Қадами 1. Омӯзгор хонандагонро ба гурӯҳҳои хурд (3-5 нафар 
дар як гурӯҳ) ҷамъ  оварда, як варақи ватманро ба ҳар гурӯҳ 
тақсим мекунад. Дар онҳо гурӯҳҳо афсонаи интихобшуда 
(ҳикоя) -ро менависанд. Барои навиштани матн шумо бояд 
ранги кушоди дурахшонро истифода баред. Матн бо ҳарфҳои 
калон навишта мешавад (баландии он тақрибан 3 см), дар 
байни сатрҳо фосилаи кофӣ гузошта мешавад, то кор кардан 
осонтар шавад. Шумо метавонед матнро пешакӣ  чоп карда  
гиредва бо хонандагон, сатрҳоро аз матн бурида ба варақи 
калон часпонед.

Қадами 2. Омӯзгор ба хонандагон мефаҳмонад, ки онҳо бояд 
баъзе калимаҳои афсонаро бо расмҳо иваз кунанд. Вазифаи 
кӯдак аз он иборат аст, ки иваз кардани ҳамаи исмҳо (сифатҳо, 
феълҳо) дар матн бо тасвирҳо мебошад. Иваз кардани исмҳо 
осонтар аст, аммо шумо метавонед пешниҳод кунед, ки 
сифатҳо ё феълҳоро низ  иваз кунанд. Ҳар як гурӯҳ тақрибан 
10-12 дона варақаҳои расмкашӣ мегирад.

Қадами 3. Пеш аз сар кардани хондани ҳикоя, омӯзгор аз 
хонандагон хоҳиш мекунад, ки вақте ба калимаеро сурат 
кашиданӣ бошанд, ӯро боздоранд. Масалан, агар омӯзгор 
афсонаи «Се хукбача» -ро хонда истода бошад, хонандагон 
метавонанд омӯзгорро пас аз ҷумлаи аввал боздоранд, зеро 
онҳо мехоҳанд хукбачаҳоро кашанд. Фаҳмондан муҳим аст, 
ки тасвирҳо набояд аз ҳад калон бошанд, то онҳо калимаҳои 
дигарро дар бар нагиранд.

Қадами 4. Пас аз интихоби калима гурӯҳе барои кашидани он 
вақт дода мешавад (кор бо варақаҳо ва қаламҳои ранга). 
Омӯзгор хондани матнро идома медиҳад, ҳар вақте ки 
хонандагон калима мекашанд, ист мекунад. Пас аз кашидани 
ҳамаи калимаҳои хонандагон, муаллим аз кӯдакон хоҳиш 
мекунад, ки расмҳоро болои калимаҳое, ки мехоҳанд иваз 
кунанд, часпонанд.

Қадами 5. Вақте ки ҳамаи тасвирҳо гузошта шуданд, ҳар гурӯҳ 
матнро қироат мекунад ва дар ҳар як тасвир таваққуф 
мекунад.

МУАММОИ (РЕБУС) АФСОНАВӢ
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• делают вывод из прочитанного произведения;
• придумывают название произведения.

Модули

Синф 3–4

Зинаи хониш

Маводҳои зарурӣ Матне, ки ба синну соли хонандагон мувофиқ аст

Кор дар гурӯҳҳои хурд

Ном 

Натиҷаҳои 
таълим

Шакли ташкили

таълимТарзи иҷро

Хонандагон

Дарки маъно

Пас аз хониш

Варианти 1

Қадами 1. Омӯзгор  номи матнро нахонда аз хонандагон хоҳиш 
мекунад, ки онро бодиққат гӯш кунанд. Пас аз хондан, 
хонандагон бояд номи асарро пешниҳод кунанд.

Қадами 2. Омӯзгор бо хонандагон муҳокима мекунад, ки 
кадом ном бо асари хондашуда бештар мувофиқат мекунад. 
Хонандагон бояд фаҳмонанд, ки чаро онҳо унвонеро пешниҳод 
кардаанд.

Қадами 3. Омӯзгор унвони аслии асарро эълон мекунад ва 
хонандагон муҳокима мекунанд, ки фарзияҳояшон аз нусхаи 
асл чӣ қадар наздиканд ё дуранд, ва ба саволҳо ҷавоб 
медиҳанд:

- Чаро муаллиф ин номро гузоштааст?

- Сабаби ин номи асар чӣ буд (мувофиқи матн)?

- Муаллиф бо сарлавҳа чиро таъкид кардан мехост?

- Оё дар матн сатрҳое мавҷуданд, ки асоси унвони асар 
шуданд?

Номи  асарҳо чӣ гуна эҷод карда мешаванд?
Бисёр вақт муаллифон номи ҷойгоҳи ҷуғрофӣ, ибораҳо, 
номҳоеро мегиранд, ки дар асар марказӣ мебошанд. Ин усул 
аксар вақт дар як силсила китобҳо истифода мешавад: 
масалан, «Пеппи Дароз пайпоқ» -и  А.Линдгрен, «Се аз 
Простоквашино» -и Э.Успенский, «Мэри Поппинс» -и П.Траверс.
Инчунин дар номҳо ишора ба мушкилот ва ҳалли он, ибораҳо 
аз ҳаёт, сатрҳо аз шеър, сухан ё зарбулмасал, шаклдиҳандаҳо 
(ибораҳо баръакс), муаммо ва ғайра мавҷуданд.

Варианти 2
Пеш аз хондани асар, омӯзгор дар тахтаи синф якчанд унвон 
менависад ва аз хонандагон хоҳиш мекунад, ки фикр кунанд, 
ки кадом унвон ба асар бештар мувофиқат кунад. Пас аз 
хондан, хонандагон мувофиқро интихоб мекунанд, ба ақидаи 
онҳо, ном мегиранд ва барои интихоби худ сабабҳо меоранд. 
Дар охири муҳокима муаллим мегӯяд, ки кадоме аз номҳо 
аслӣ аст. 

ХУДАТ НОМ ГУЗОР
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Хонандагон
• чизҳои хондаашонро ҷамъбаст мекунанд;
• чизи асосиро дар асар равшан менамоянд.

Модули Дарки маъно

Синф 2–4

Зинаи хониш Пас аз хониш

Маводҳои зарурӣ Қоғази А 3, фломастерҳо 

Шакли  «Хоначаи муаммонок»

Шакли ташкили Кори инфиродӣ,ҷуфтӣ

Тарзи иҷро 

Номи асар 
ва муаллиф

Қа
ҳр

ам
он

н Вақт Ҷой

Оғоз (1-3 ҷумла)

Мобайн (1-3 ҷумла)

Хотима (1-3 ҷумла)

Ном 

Натиҷаҳои 
таълим

Ҷамъбаст намудан  дар мактаби ибтидоӣ ин кӯтоҳ нақл 
кардани як асар бо суханони худ аст, ки  хонанда  малакаҳои 
фаҳмиши хонданро аз худ кардааст, қодир аст таҳлил кунад, 
чизи муҳимтарин/муҳимро дар асар қайд кунад,  нишон 
медиҳад.

Пас аз хондани якчанд матни китоби дарсӣ, муаллим аз 
хонандагон талаб мекунад, ки вазифаи зеринро иҷро кунанд:  
яке аз матнҳоро барои ҷамъбаст интихоб кунед, интихоби 
худро ба хонандагони дигар нишон надиҳед.

Қадами 1. Хонандагон  матни интихобшударо мехонанд.

Қадами 2. Омодасозии шакл. Дар коғази формати А3 кунҷҳои 
болоии чап ва рости варақро дар шакли сақф пӯшонед. Дар 
тарафи чап мо «Қаҳрамон/ аломатҳо»,  дар тарафи рост – «Ҷой 
ва вақт» менависем. Мо қисми поёнии варақро се маротиба 
мепечонем: дар ин ҷо шумо бояд нависед:  қисми 1 – «оғоз»,  
қисми 2 – «мобайн»,  қисми 3 – «ниҳоии» асар.

Дар ҳар як қисмат, шумо бояд 1–3 ҷумла нависед, ки ин 
қисмҳои асарро ҷамъбаст кунад.

Дар дохили «бом», ки баста аст (он набояд намоён бошад), 
унвон ва муаллифи асарро нависед.

Қадами 3. Омӯзгор корро ҷуфт ташкил мекунад. Яке аз 
хонандагон ба дигараш кори анҷомдодашударо нишон 
медиҳад: қаҳрамон ва персонажҳои асар, вақт ва макон, 
ҷумлаҳои марбут ба аввал, миёна ва охири асар, аммо унвон 
ва муаллифашро нишон намедиҳад, ин бояд аз ҷониби 
шарики худ тахмин карда шавад. Агар супориш дуруст иҷро 
шуда, ҷамъбаст дуруст иҷро шуда бошад (ҷумлаҳои дақиқе 
пешниҳод карда мешаванд, ки аввал, миёна ва охири асарро 
ҷамъбаст мекунанд), дар он сурат асарро ба осонӣ тахмин 
кардан мумкин аст. Агар ҷамъбасткунӣ нодуруст анҷом дода 
шуда бошад, маълумоти дар форма пешниҳодшуда аз асл дур 
аст, пас на ҳамеша тахмин кардан мумкин аст, ки кадом асар 
рамзгузорӣ шудааст. Пас аз он ки  хонанда  асарро муаррифӣ 
кард, шарики ӯ ба муаррифии асараш оғоз мекунад.

Қоидаҳои кор дар бораи ҷамъбасткунӣ  дар қисми 
«Ҷамъбаст» -и  ин боб нишон дода шудаанд.

  ХОНАЧАИ МУАММОНОК
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Хонандагон
• чизҳои хондаашонро ҷамъбаст мекунанд; 
• чизи асосиро дар асар равшан менамоянд.

Модули Дарки маъно

Синф 2–4

Зинаи хониш Пас аз хониш

Маводҳои зарурӣ Қоғази А 3, фломастерҳо 

Шакли  «Хоначаи муаммонок»

Шакли ташкили Кори инфиродӣ,ҷуфтӣ

Тарзи иҷро 

Номи асар 
ва муаллиф

Қа
ҳр

ам
он

н Вақт Ҷой

Оғоз (1-3 ҷумла)

Мобайн (1-3 ҷумла)

Хотима (1-3 ҷумла)

Ном

Натиҷаҳои 
таълим

Ҷамъбаст намудан  дар мактаби ибтидоӣ ин кӯтоҳ нақл 
кардани як асар бо суханони худ аст, ки  хонанда  малакаҳои 
фаҳмиши хонданро аз худ кардааст, қодир аст таҳлил кунад, 
чизи муҳимтарин/муҳимро дар асар қайд кунад,  нишон 
медиҳад.

Пас аз хондани якчанд матни китоби дарсӣ, муаллим аз 
хонандагон талаб мекунад, ки вазифаи зеринро иҷро кунанд:  
яке аз матнҳоро барои ҷамъбаст интихоб кунед, интихоби 
худро ба хонандагони дигар нишон надиҳед.

Қадами 1. Хонандагон  матни интихобшударо мехонанд.

Қадами 2. Омодасозии шакл. Дар коғази формати А3 кунҷҳои 
болоии чап ва рости варақро дар шакли сақф пӯшонед. Дар 
тарафи чап мо «Қаҳрамон/ аломатҳо»,  дар тарафи рост – «Ҷой 
ва вақт» менависем. Мо қисми поёнии варақро се маротиба 
мепечонем: дар ин ҷо шумо бояд нависед:  қисми 1 – «оғоз»,  
қисми 2 – «мобайн»,  қисми 3 – «ниҳоии» асар.

Дар ҳар як қисмат, шумо бояд 1–3 ҷумла нависед, ки ин 
қисмҳои асарро ҷамъбаст кунад.

Дар дохили «бом», ки баста аст (он набояд намоён бошад), 
унвон ва муаллифи асарро нависед.

Қадами 3. Омӯзгор корро ҷуфт ташкил мекунад. Яке аз 
хонандагон ба дигараш кори анҷомдодашударо нишон 
медиҳад: қаҳрамон ва персонажҳои асар, вақт ва макон, 
ҷумлаҳои марбут ба аввал, миёна ва охири асар, аммо унвон 
ва муаллифашро нишон намедиҳад, ин бояд аз ҷониби 
шарики худ тахмин карда шавад. Агар супориш дуруст иҷро 
шуда, ҷамъбаст дуруст иҷро шуда бошад (ҷумлаҳои дақиқе 
пешниҳод карда мешаванд, ки аввал, миёна ва охири асарро 
ҷамъбаст мекунанд), дар он сурат асарро ба осонӣ тахмин 
кардан мумкин аст. Агар ҷамъбасткунӣ нодуруст анҷом дода 
шуда бошад, маълумоти дар форма пешниҳодшуда аз асл дур 
аст, пас на ҳамеша тахмин кардан мумкин аст, ки кадом асар 
рамзгузорӣ шудааст. Пас аз он ки  хонанда  асарро муаррифӣ 
кард, шарики ӯ ба муаррифии асараш оғоз мекунад.

Қоидаҳои кор дар бораи ҷамъбасткунӣ  дар қисми 
«Ҷамъбаст» -и  ин боб нишон дода шудаанд.

  ХОНАЧАИ МУАММОНОК
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• чизи асосиро аз мутолиа нишон медиҳанд:
   қаҳрамон/персонажҳо, ҷой/вақт, оғоз, мобайн, охири ҳикоя
• чизҳои хондаашонро ҷамъбаст мекунанд.

Модули Дарки маъно

Синф 2–4

Зинаи хониш Пас аз хониш

Маводҳои зарурӣ
ресурсы

Коғази А 3, фломастерҳо

Шакли ташкили Кори инфиродӣ, ҷуфтӣ

Тарзи иҷро

Намуна

Ном  СУЖЕТ

ХонандагонНатиҷаҳои 
таълим

Дар ин машқ муҳим аст, ки ба хонандагон фаҳмонед, ки чӣ 
гуна сюжет, дар асар сохта шудааст.

Қадами 1. Хонандагон асарро мехонанд.

Қадами 2. Муаллим стикерҳоро ба хонандагон тақсим 
мекунад ва аз онҳо хоҳиш мекунад, ки барояшон маълумоти 
муҳими аз матн гирифтаро нависанд.

Қадами 3. Муаллим дар тахта «кӯҳ» мекашад, ки маънои «то, 
пеш аз», «оғоз», «мобайн», «ҳалли мушкилот», «хотима» -ро 
дорад.

Қадами 4. Хонандагон  стикерҳои худро мувофиқи 
пайдарҳамии рӯйдодҳо ҷобаҷо мекунанд.

Қадами  5. Муаллим бо хонандагон муҳокима мекунад, ки 
кадом иттилоот ба кадом  қисми муайяни сужеттааллуқ дорад, 
хонандагон онро чӣ тавр муайян карданд, чӣ ба онҳо дар 
иҷрои супориш кумак кард. 
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8. ЗАМИМАҲО

Замимаи 1. Қисмҳои китоб

Номи китоб Муаллиф Ороишдиҳанда 

 Ҷои
шерозабанд

Муқова Саҳифаҳо 
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Замимаи 2. Ҷадвали М/Д/Д

Ному насаб _____________________________________________________________________
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Замимаи 3. Инсерт

Ному насаб _____________________________________________________________________
? 

! 
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Замимаи 4. Ишғоли майна 

Ному насаб ______________________________________________________________________
И

ш
ғо

л
и

 м
ай

н
а

М
ав

зӯ
и

 а
со

сӣ
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Замимаи 5. Чархи асар 

Ному насаб ______________________________________________________________________
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Замимаи 6. Харитаи асар

Ному насаб______________________________________________________________________
Н
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Замимаи 7. Хати сужет

Ному насаб______________________________________________________________________

5.
 

4.
 

   
   

   
 Н

о
м

 

3.
 

1.
 

2.
 

3
 

4
 

2
 

5
 

1
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Замимаи 8. Даст

Ному насаб______________________________________________________________________
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Замимаи 9. Дарахти асар

Ному насаб ____________________________________________________________________



128
Вақти хондан. Дарки маъно

Замимаи 10. Комикси ман

Ному насаб ____________________________________________________________________

            КОМИКСИ МАН 
 
 
 
 
 

 
1 2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3  4 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 6  
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Замимаи 11. Стикер-ҳикоя

Ному насаб ____________________________________________________________________

СТИКЕР-ҲИКОЯИ МАН 
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Замимаи 12. Бобунаи саволҳо

Ному насаб ____________________________________________________________________

са
во

л
ҳо

и
ш
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ҳд

и
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а 
 

cа
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л
ҳо

и
 

со
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cаволҳои 

эҷодӣ

cаволҳои 

баҳодиҳанда cаволҳои 
амалӣ

cаволҳои 

аниқкунанда
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Замимаи 13. Чархи саволҳо

Ному насаб ____________________________________________________________________

 

 

 

 

  

 

 
 

кӣ?
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           Қаҳрамони асосӣ 

Ном    

 

 
Нишонаҳои хислат: 

 
 
 
 
 
 
 

 
Расм 

Шарҳ: 

Замимаи 14. Қаҳрамони асосӣ

Ному насаб ____________________________________________________________________
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Замимаи 15. Нақли хаттӣ 

Нақли хаттии асар 
Номи хонанда    

Сана     

Номи асар    

Муаллифи асар    
 

Пайдарҳамии сужет Нақли хаттии хонанда 

Оғоз 

Қаҳрамони асосии асар 
кист? 

 
Дар куҷо в акай 
воқеаҳои асар рӯй 
медиҳад? 

 
Дар аввал чӣ рӯй 
медиҳад? 

Дар ввал    

Мобайн 

Дар мобайни асар чӣ рӯй 
дод? 

 
Муаммои чӣ хел рӯй 
дод? 

 
Барои ҳалли 
муаммоҳо симоҳои 
асар чӣ мекунанд? 

Дар мобайн    

Хотима 

Кадом муаммо ҳал шуд? 
 
Асар чӣ тавр ба охир 
мерасад? 

Дар охир    
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Замимаи 16. Таҳлили муқоисавӣ
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Замимаи 17. Харитаи асар
 

Харитаи асар 
Номи хонанда     

Номи асар    

Муаллифи асар    
 

 
 

Муаммо  

 
 

Ҳодисаи муҳим  

 
 

Ҳалли муаммоҳо 

Ҷойи ҳодисаҳо Қаҳрамони асосӣ ё 
қаҳрамонҳо 
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Замимаи 18. Характеристикаи қаҳрамони асос

ХАРАКТЕРИСТИКАИ ҚАҲРАМОНИ АСОСӣ

Номи хонанда   

Номи асар   

Муаллифи асар 

Номи қаҳрамони асосӣ 

Тасвири қаҳрамони асосӣ: 

Муаллиф дар бораи 
қаҳрамони асосӣ чӣ 
мегӯяд? 

Вобаста ба рафтори 
қаҳрамони асосӣ ту чӣ 
мулоҳизаҳо дорӣ?  



Муносибати ба шахс
нигаронидашуда дар 
таълими хониш

Модули 6
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МУҚАДДИМА

Дар адабиёти илмӣ – педагогӣ муносибати ба шахс нигаронидашуда дар таълими хониш 
ҳамчун ҷараёни таълим муайян карда шудааст, ки бо дарназардошти қобилиятҳои инфиродӣ, 
манфиатҳо ва хусусиятҳои хонандагон асос ёфтааст. Гуфтан дуруст нест, ки ин як мафҳуми 
нав барои омӯзгорон аст. Ҳоло ҳам омӯзгорон дар амалияи худ баъзе аз методҳо ва усулҳои 
таълими ба шахс нигаронидашударо истифода мебаранд.
Аммо, ин ба таври доимӣ нест, аксар вақт ин методҳо ва усулҳо пароканда карда мешаванд ва 
ҳамаи унсурҳои омӯзишро дар бар намегиранд.
Албатта, бисёр омӯзгорон мекӯшанд усулҳо ва роҳҳоеро интихоб кунанд, ки барои ҳама 
хонандагони синф мувофиқ ва ҷолиб бошанд. Чӣ тавр бояд хусусиятҳои инфиродӣ ва 
манфиатҳои ҳар якро ба назар гирифт, агар синф 30 нафар хонанда дошта бошад? Барои ин 
кадом машқҳо бояд истифода шаванд? Корро дар синф чӣ гуна ташкил кардан лозим аст, то 
гурӯҳҳои гуногуни хонандагон дар як вақт машқҳои гуногунро иҷро кунанд?
Ин дастур тавсияҳоеро дар бар мегирад, ки ба омӯзгорон дар ёфтани ҷавобҳо ба ин саволҳо, 
инчунин тавсифи принсипҳои асосии муносибати ба шахс нигаронидашуда дар таълими хониш 
як қатор стратегияҳое истифода мешаванд, ки омӯзгорон метавонанд барои дар амал тадбиқ 
намудани ин принсипҳо дар фаъолияти таълимии худ истифода баранд.

МАҚСАДИ ОМӮЗИШ
Тахмин меравад, ки дар охири омӯзиш иштирокчиён метавонанд:

— муайян кардани таълими ба шахсият нигаронидашуда;
— муфассал дар бораи хусусиятҳои таълими ба шахс нигаронидашуда нақл кардан;
— машқҳоро дар панҷ малакаи асосии хониш мутобиқи принсипҳои таълими ба 

шахс нигаронидашуда истифода мекунанд;
— стратегияҳои ба шахс нигаронидашудаи таълимро дар синф истифода намудан.
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1. ПРИНСИПҲОИ МУНОСИБАТИ БА ШАХС 
    НИГАРОНИДАШУДАИ ТАЪЛИМИ ХОНИШ

Таълими ба шахс нигаронидашуда – системаест, ки дар он хонанда на кам аз омӯзгор 
иштирокчии фаъол дар раванди таълим мегардад. Хонандагон мавқеи фаъолро ишғол 
мекунанд ва омӯзиши мустақилонаи худро идора мекунанд: ҳадафҳо тартиб медиҳанд, 
супоришҳо ба нақша мегиранд, дар таҳияи принсипҳои арзёбӣ ширкат меварзанд ва ғайра. 
Идеяи асосии ин усул гузаштан аз монолог ба муколама, аз идоракунӣ ба рушди мустақил бо 
дастгирии омӯзгор ва аз мудирият ба худидоракунӣ мебошад.
Принсипҳои асосии таълими ба шахс нигаронида шуда барои омӯзгор ва хонанда:

1) эътирофи шахс дар назди коллектив;
2) омӯзгор ва хонандагон ҳамчун кафили имконияти зуҳури сифатҳои шахсии ҳар яки 

онҳо амал мекунанд;
3) таълим дар асоси принсипҳои гуманистӣ асос ёфтааст, ки тавассути он ҳар як хонанда 

метавонад худро ҳамчун як шахсияти мукаммали дарк карда тавонад ва эҳтироми 
шахсияти дигаронро ёд гирад;

4) эътирофи хонандагон ҳуқуқҳоеро, ки барои омӯзгор муқаддас мебошанд;
5) эътироф кардани он, ки бо вуҷуди роҳбар буданаш омӯзгор ҳамчун хонанда 

иштирокчии ҷараёни таълим мебошад; фикру мулоҳизаи вай дар баҳсу мунозира яке 
аз бисёриҳо мебошад;

6) даст кашидан аз тақсим кардани хонандагон ба «қавӣ» ва «заиф», фаҳмидани он, ки 
ҳамаи кӯдакон аз якдигар фарқ мекунанд ҳар кас як чизро аз дигарон беҳтар медонад;

7) дар асоси қоидаи «минимум ишорат – бештар баҳо»;
8) омӯзгор дарк мекунад, ки ҷараёни таълимӣ вақте самарабахштар аст, ки худаш дар 

дарс камтар сухан гӯяд ва бештар ба хонандагон имкон диҳад, ки гап зананд;
9) рад кардани формулаи «ман ба шумо таълим медиҳам» ва гузариш ба алгоритмҳои 

«мо якҷоя меомӯзем», дар бораи..... фикри шумо ба ман муҳим аст;
10) надонистани чизе айб нест, балки барои донистан кӯшиш накардан айб аст ва 

эътирофи он, ки хонандагон метавонанд чизеро аз омӯзгор беҳтар донанд;
11) дарк кардани он ки хонанда ба траекторияи шахсии таълимӣ ҳуқуқ дорад ва кӯдак 

на танҳо барои омӯзгор ва падару модар таҳсил мекунад, балки барои худи ҳозир ва 
дар оянда дар ҷомеа ҷой дошта бошад, таълим мегирад.

Ин принсипҳо маънои онро доранд, ки дар доираи таълими ба шахс нигаронида шуда 
на хонандагон ба услуби мавҷудаи таълими омӯзгор мутобиқ мешаванд, балки омӯзгор 
бо истифода аз технологияҳо ва воситаҳои гуногун, роҳ ва усулҳои кории худро бо услуби 
маърифати таълимии ҳар як хонанда ҳамоҳанг месозад. 
Бояд қайд кард, ки гузариш аз услуби муқарраршуда ба таълими инфиродӣ дар як муддати 
кӯтоҳ рӯй намедиҳад. Технология ва шаклҳои гуногуни ташкили корро мунтазам ба кор 
бурда, омӯзгор тадриҷан технологияҳои сохти дарсро, ки барояшон қобили қабул аст, муайян 
мекунад ва аз ҳама самараноктаринро муайян мекунад ва бо мурури замон аз услуби гурӯҳӣ 
ба ҳамкорӣ бо хонандагон мегузарад.
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Ҷузъи муҳими дарси ба шахсият нигаронидашуда таҳлил на 
он қадар натиҷаҳо ба монанди ҷараёни фаъолияти талаба 
мебошад. Инчунин, мавқеи талаба тағйир меёбад – аз 
иҷрокунандаи дуруст ба эҷодкори фаъол табдил меёбад, 
тафаккури ӯ дигар мешавад: мулоҳиза, ба натиҷа нигаронида 
мешавад.

1.1. АҲАМИЯТИ ТАЪЛИМИ БА ШАХС НИГАРОНИДАШУДА ДАР ЧИСТ?

Дар ҷаҳони муосир, вақте ки рушди соҳаи иттилоот қисми воқеӣ ва маънавии таълимро барои 
хонандагон боз ҳам осонтар кард, вазифаи асосии омӯзгор тағйир ёфт:  бар ивази додани 
дониш хонанда бояд вайро бо маҷмӯи малакаҳо ва усулҳои мустақилона азхуд кардани 
донишҳо муҷаҳҳаз кунад. Омӯзгор, пеш аз ҳама, ба ҳар як хонанда бояд дар пайдо кардани 
услуби инфиродии таълимӣ, ки ба ӯ имкон медиҳад, кумак кунад. Дар охири марҳилаи 
ибтидоии таҳсил, хонандагон бояд стратегияҳои дарёфти иттилооти дуруст дошта бошанд, 
тавонанд саволҳо диҳанд ва ба онҳо ҷавоб гиранд, мустақилонава дар якҷоягӣ бо ҳамсолон 
кор кунанд, таҳсили худро ба нақша гиранд ва барои худ натиҷаҳои муҳим ба даст оранд.
Баъзе омӯзгорон аз он хавотир ҳастанд, ки онҳо наметавонанд ин вазифаи душворро иҷро 
кунанд, алахусус дар дарсҳои серодам. Хушхабар он аст, ки хониш дар мактаби ибтидоӣ маҳз 
ҳамон фанест, ки ба омӯзгор дар интихоби усули таълим озодии кофӣ медиҳад ва инчунин 
имкон медиҳад, ки таваҷҷуҳи ҳар як хонанда муайян карда шавад. Бо истифодаи баъзе усулҳои 
ташкили кори дарс дар дарсҳои хониши дар ин дастур овардашуда, омӯзгорон метавонанд 
дар оянда муваффақияти онҳоро муайян кунанд. Онҳоро ба дигар фанҳои таълимӣ «равона 
кунанд».



6 Вақти хондан. Муносибати ба шахс 
нигаронидашуда дар таълими хониш

2. МУВОФИҚ КАРДАНИ ҶАРАЁНИ ТАЪЛИМ 
БО БА ҲИСОБ ГИРИФТАНИ ОДАТҲОИ 
ИНФИРОДИИ ХОНАНДАГОН

Барои он ки таҷрибаи педагогии худро мувофиқи талаботи замон бомуваффақият мутобиқ 
кардан, технологияи таълими шахсиятро омӯхтан, пеш аз ҳама фаҳмидани фарқиятҳои 
заминавии ин шакли таълим ва анъанавӣ муҳим аст. Ин фарқиятҳо дар ҷадвали 1 нишон дода 
шудаанд.

 Ҷадвали 1. Тавсифи таълими анъанавӣ ва ба шахс нигаронидашуда

Таълими анъанавӣ Таълими ба шахс нигаронидшуда 

Роҳнамо оид ба корҳои коллективӣ ва 
фронталии хонандагон. 

Роҳнамо барои кори мустақил, 
кашфиётҳои шахсии хонандагон. 

Бо гурӯҳҳои гуногун сатҳ кор кардан. Бо ҳар як кумак кор кардан, майл ва 
афзалиятҳои ӯро муайян кардан ва ба 
инобат гирифтан. 

Истифодаи маводи дидактикӣ, ки 
махсусан барои «хонандаи миёна» 
таҳия шудааст. 

Маводи дидактикии истифодашаванда ба 
нишондиҳандаҳои таълимӣ ва қобилияти ин ё 
он хонанда мувофиқ аст. 

Ҳамон миқдори дониш барои ҳамаи 
хонандагон муқаррар карда мешавад 
ва маводи дахлдори таълимӣ интихоб 
карда мешавад. 

Ҳаҷми дониш барои ҳар як хонанда бо 
назардошти қобилияти инфиродии ӯ 
муқаррар карда мешавад ва маводи дахлдори 
таълимӣ интихоб карда мешавад. 

Фаъолияти синф (гурӯҳ) ҳавасманд 
карда мешавад.

Фаъолияти ҳар як хонанда 
бо назардошти қобилият ва 
майли инфиродӣ ҳавасманд карда мешавад.  

Иртиботи донишҳои нав танҳо аз 
ҷониби устод.

Гирифтани донишҳои нав тавассути 
фаъолияти муштараки омӯзгорон ва 
хонандагон. 

Арзёбии ҷавоби хонанда танҳо аз 
тарафи омӯзгор. 

Аввал, баҳодиҳии ҷавоб аз ҷониби худи 
хонандагон, баъд омӯзгор 

Истифодабарии танҳо усулҳои 
миқдории баҳодиҳии дониш (балл, %). 

Истифодаи усулҳои миқдорӣ ва сифатии 
баҳодиҳӣ. 

Муайян кардани ҳаҷм, мураккабӣ ва 
шакли корҳои хонагӣ аз ҷониби 
омӯзгор. 

Имконияти интихоби хонандагон ҳаҷм, 
душворӣ ва шакли корҳои хонагӣ. 

Омӯзгорон ба стратегияҳои омӯзиши 
хонандагон таваҷҷуҳ надоранд, аммо 
танҳо натиҷаҳои ниҳоии омӯзишӣ ва 
фосилавӣ муҳиманд. 

Омӯзгор ба хонандагон дар фаҳмидани 
стратегияҳои маърифатиашон, муҳокимаи 
онҳо ва «табодули» усулҳои маърифатро 
ташкил мекунад, кумак мерасонад. 

Чӣ тавре ки аз ҷадвал бармеояд, дар таълими ба шахс нигаронидашуда хонанда дар сафи пеш 
ҳамчун шахси ҷудогона – бо манфиатҳои худ, майл, хислат, намуди дарк ва ҳарорат меистад.
Ин маънои онро дорад, ки омӯзиш бояд фарқият дошта бошад, яъне он барои гурӯҳҳои 
гуногуни хонандагон ё ин ки барои хонандагони алоҳида бояд ба таври гуногун ба нақша 
гирифта шавад ва амалӣ карда шавад.
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2.1. Дифференсиатсияи таълим

Дифференсиатсияи таълим – ин фароҳам овардани шароити гуногуни таълим барои гурӯҳҳои 
гуногуни хонандагон бо назардошти хусусиятҳои онҳо. Ва ҳадафи дифференсиатсия аз он 
иборат аст, ки ҳамаро дар сатҳи имконият, қобилият ва хусусиятҳояш таълим медиҳад.
Дар заминаи таълими дифференсиалӣ, ҳадди аққал се унсури фаъолияти таълимиро вобаста 
ба дараҷаи омодагӣ ва манфиатҳои хонандагон метавон фарқ кард:

1) мундариҷа – маълумоте, ки хонанда меомӯзад;
2) раванд – фаъолиятест, ки дар он хонанда барои фаҳмидан ё азхудкунии мундариҷа

иштирок мекунад;
3) маҳсулот – натиҷае, ки дар ҷараёни фаъолияти таълимӣ ба даст оварда шудааст,

масалан, дар ҷараёни иҷрои супоришҳои хонандагон. Инчунин, маҳсулот нишон
медиҳад, ки хонандаҳо чиро азхуд кардаанд.

Тақсимоти ҳар як унсури фаъолияти таълимӣ 
(мундариҷаи дарс, раванд, маҳсулот) дар алоҳидагӣ 
сурат гирифта наметавонад. 
 Фарқияти як унсур ба фарқияти ду унсури дигар 
оварда мерасонад.

Намунаҳои фарқияти унсурҳои асосии ҷараёни таълим дар ҷадвали 2 оварда шудаанд.

Ҷадвали 2. Намунаҳои фарқияти унсурҳои асосии ҷараёни таълим

 мазмун маҳсулот 

• Интихоб ва ё тартиб

додани матнҳо барои

сатҳҳои гуногуни

қобилияти хониш.

• Интихоби машқҳо бо

назардошти сатҳи

омодагии хонандагон.

• Пешниҳоди мавод бо

истифода аз маводи

аудио ва видео,

бозиҳои ҳаракатнок.

• Таъини ҷадвали

таъйинот барои

гурӯҳҳои хурд дар сатҳи

сатҳи донишомӯзӣ.

• Интихоби кори хонагии

инфиродӣ бо

назардошти сатҳи

маҳорати хониш ва

манфиатҳои шахсии

хонандагон.

• Истифодаи «машқҳои зинавӣ»

(ниг. саҳ. 19), ки дар он ҳамаи

хонандагон дар рушди

малакаҳои сатҳҳои гуногун,

вале якхела кор мекунанд.

• Истифодаи варақаҳои дорои

вазифаҳои сатҳи гуногуни

мушкил дар ҳолатҳое, ки

хонандагони алоҳида кори

умумиро нисбат ба дигарон пеш

аз мӯҳлат иҷро кардаанд.

• Бо истифода аз стратегияи

«гурӯҳҳои фасеҳ», вақте ки

иштироккунандагон ҳатман ба як

гурӯҳ вобаста нестанд, аммо

метавонанд дар марҳилаҳои

гуногуни кор ба гурӯҳҳои

мухталиф ҳамроҳ шаванд.

• Ҷудокунии вақт барои дастгирии

иловагӣ ба хонандагони душворӣ

кашида.

• Банақшагирии «хондани

муштарак».

• Муайян кардани меъёрҳои

гуногун барои натиҷаҳои

ниҳоии кор барои

хонандагони сатҳи

гуногуни маҳорати хониш.

• Ба хонандагон

имкониятҳои гуногун

барои нишон додани

натиҷаҳои кори инфиродӣ

ё гурӯҳӣ: харитаи корӣ,

маводи театрӣ, муаррифии

лоиҳа, рӯзномаи деворӣ,

ҳикоя бо стикерҳо, китоби

худсохта ва ғайра додан.

• Муҳокима бо хонандагон

шакл, ки натиҷаҳои он

пешниҳод хоҳанд шуд ва

принсипҳои арзёбӣ.

• Таъмини фикру

мулоҳизаҳои инфиродӣ.

Дифференсиатсияи Дифференсиатсияи ҷараён Дифференсиатсияи 
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Технологияи ташкили таълими дифференсиалӣ дар синф якчанд марҳиларо дарбар мегирад.
1. Муайян кардани меъёрҳо аз рӯи кадом гурӯҳҳо хонандагон таъсис дода мешаванд.
2. Ташхис дар асоси меъёрҳои интихобшуда.
3. Тақсими хонандагон ба гурӯҳҳо аз рӯи натиҷаи ташхис.
4. Муайян кардани усулҳои тафриқавӣ, таҳияи вазифаҳо барои гурӯҳҳои интихобшудаи 

хонандагон.
5. Амалӣ кардани муносибати фарқкунанда дар зинаҳои гуногуни дарс.
6. Гузаронидани мониторинги ташхисии натиҷаҳои хонандагон, ки мувофиқи он ҳайати 

гурӯҳҳо метавонанд тағир ёбанд.
 Вазифаи хонагӣ барои фардикунонии ҷараёни таълим, алалхусус дар доираи мавзӯи «Хониш» 
имкониятҳои васеъ фароҳам меорад. Маънии вазифаи хонагӣ аз он иборат аст, ки онҳо 
мустақилияти фикрронӣ ва амалҳои хонандагонро ташаккул медиҳанд. Гарчанде ки ӯ мувофиқи 
дастурҳои омӯзгор ва китоби дарсӣ кор мекунад, вай ба таври инфиродӣ ва мустақилона амал 
мекунад, ки ба рушди тафаккур саҳм мегузорад, ба азхудкунии тафаккури мавод мусоидат 
мекунад. Дар таълими ба шахсият нигаронидашуда вазифаи хонагиро мутобиқи қобилияти 
маърифатии хонанда ва муваффақияти таълимии ӯ фард кардан лозим аст. Барои хонандаи 
дермонда ё номуваффақ, вазифаи осон қуввати ӯро мустаҳкам мекунад ва эътимодро ба вуҷуд 
меорад. Вазифаи душвор ва мураккаби эҷодӣ барои хонандагони бомуваффақият ба рушди 
босуръати рӯҳӣ мусоидат мекунад.
Илова бар ин, тавсия дода мешавад, ки рӯйхати гуногуни корҳо барои хониши хонагӣ дар 
давоми таътили тобистона бо назардошти манфиатҳо ва эҳтиёҷоти хонандагон таҳия карда 
шаванд.

2.2. Вазифаҳои омӯзгор дар асоси таълими дифференсионӣ 

Муносибати тафриқавӣ ба таълим, бешубҳа, барои омӯзгорон вазифаҳои нав, баъзан 
ғайриоддӣ, мегузорад. Аммо, ин вазифаҳо бори гарони иловагӣ нестанд, зеро онҳо характери 
эҷодӣ доранд ва саъю кӯшиши зиёдро талаб намекунанд, балки танҳо ба алгоритми таълими 
ҳамарӯза стратегияҳои муайян ворид карда, рафтори ва муносибати худро дарсинф, ба ин 
ё он намуди кори бо хонандагон дигар намудан мебошад. Аксарияти ин вазифаҳо ҳоло дар 
амалияи рӯзмарра аз ҷониби омӯзгорон бомуваффақият иҷро мешаванд ва баъзеи онҳо барои 
онҳо ҳамчун навоварӣ шуданаш мумкин.

— Сохтани намудҳои маводи дидактикии, шаклҳои гуногун, муайян намудани ҳадаф, 
ҷой ва вақти истифодаи он дар дарс.

— Аз тарафи устод фикр намудан ва пешкаш намудан имкониятҳо барои хонандагон 
барои мустақилона худро нишон додан: саволҳо додан, идеяҳо ва гипотезаҳои аслиро 
баён кардан.

— Ташкили мубодилаи афкор, андешаҳо, арзёбӣ. Ҳавасманд кардани хонандагон барои 
такмил додан ва таҳлили посухҳои рафиқона.

— Истифодаи таҷрибаи субъективӣ ва такя ба пешкӣ ҳис намудани ҳар як хонанда.
— Хоҳиши эҷоди вазъияти муваффақият барои ҳар як хонанда
— Ҳавасманд кардани хонандагон барои ҷустуҷӯи маълумоти алтернативӣ ҳангоми 

тайёрӣ ба дарс.
— Интихоби оқилонаи намудҳои кор, намудҳои супоришҳо, ки хастагии хонандагонро 

кам мекунад.
— Мушоҳидаи хонандагонро гузарондан.
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3. МУҲИТИ ТАЪЛИМ

Муҳити синф дар таълим нақши муҳим дорад, зеро он ба ҳолати рӯҳии хонандагон ва дар 
натиҷа, ба рафтори онҳо таъсир мерасонад. Аз ин рӯ, синфи хуб тарроҳишуда рафторро беҳтар 
мекунад ва ба муваффақ шудан ба ҳадафҳои дарсӣ таъсир мерасонад.
Муваффақияти омӯзиш инчунин ба фазои рӯҳии аз ҷониби омӯзгор дар синф эҷодшуда вобаста 
аст. Тарси таҳқир аз ҷониби омӯзгор ё масхара кардани ҳамсинфони онҳо як василаи сахтест, 
ки ба хонандагон барои пурра ошкор кардани қобилият ва истеъдодҳояшон монеъ мешавад.
Дар системаи таълими ба шахсият нигаронидашуда омӯзгор ва хонанда ҳамчун шарикони 
баробар, интиқолдиҳандаи таҷрибаҳои гуногун, вале зарурӣ мебошанд. Мавқеи касбии 
омӯзгор ин донистани ҳар як изҳори назари хонанда оид ба мундариҷаи мавзӯи барраси-
шаванда мебошад.
Омӯзгор бояд на танҳо маводи ягон хеларо гузориш кардан, балки пешбинӣ карда  тавонад, 
ки ин мавод дар таҷрибаи шахсии хонандагон дар натиҷаи таълими қаблӣ ва фаъолиятҳои 
ҳаёти онҳо чӣ гуна аст. Инчунин, баррасии «версияҳо»-и кӯдакона вазъиятро  на ба тарзи 
ҷиддӣ арзёбӣ мекунад (дуруст ва нодуруст), балки дар муколамаи баробар, ҷамъбасти ин 
«версияҳо», равшанӣ ва нигоҳ доштани нуқтаҳое, ки ба мавзӯи дарс, вазифаҳо ва ҳадафҳои 
омӯзиш мувофиқат мекунанд.
Дар чунин шароит, хонандагон саъй мекунанд, ки гӯш кунанд, дар мавзӯи мавриди 
муҳокима фаъолона ибрози назар кунанд ва имконоти худро бидуни тарсу ҳарос пешниҳод 
кунанд. Омӯзгор метавонад танҳо ба хонандагон кумак кунад, ки нуқтаи назари шахсии 
худро баён кунанд.

Онҳоро дар дарс муҳокима намуда, омӯзгор қобилияти мулоҳиза кардан, танқид кардан ва 
на танҳо аз гурӯҳи таҷдиди намунаҳои тайёри омодашуда барои омезиш гирифтанро ба вуҷуд 
меорад.
Дар зер намунаи саволҳо оварда шудаанд, ки омӯзгор ҳангоми муҳокимаи муҳите, ки дар он 
омӯзиш гузаронида мешавад, ба худаш дода метавонад.
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• Дар кадом ҳолатҳо хонандагон эҳтиромро эҳсос мекунанд (аз 
муаллим, ҳамсинфони худ ва ғайра)?

• Оё талабагон дар қарорҳо оид ба истифодаи захираҳои омӯзишӣ, 
муҳити таҳсил ё вақт иштирок мекунанд? Дар кадом ҳолатҳо 
онҳо иштирок мекунанд?

• Оё талабагон андешаҳои худро нисбати омӯзиш иброз дошта 
метавонанд? Оё онҳо метавонанд барои машқҳои гурӯҳӣ 
шариконро интихоб кунанд?

• Дар кадом ҳолатҳо талабагон метавонанд дар бораи худ 
озодона сухан гӯянд ва андешаҳои худро ошкоро баён кунанд? 
Ва дар кадом ҳолатҳо онҳо ин корро карда наметавонанд ва 
худро нороҳат ҳис кунанд?

• Оё шумо ба ниёзҳои талабагон таваҷҷӯҳ доред? Оё шумо 
азхудкунии маводро пайгирӣ мекунед, оё стратегияи таълимро 
мувофиқи ин тағир медиҳед?

• Кадом омилҳо дар муҳити бароҳат кор кардани талаба-
гонмонеъгӣ мекунанд? Чӣ гуна шумо ин омилҳоро бартараф ё 
тағир дода метавонед?

• Мактабҳо дар синф чӣ гуна ҷойгир карда шудаанд? Оё 
донишҷӯён якдигарро мебинанд?

3.1. Нигоҳ доштани интизом дар синф дар асоси 
       таълими ба шахс нигаронидашуда

Омили муҳим дар ташкили муҳити кории самаранок дар синф интизом мебошад. Бисёре аз 
омӯзгорон бар он ақидаанд, ки нишастгоҳи рӯирост интизоми беҳтаринро таъмин мекунад. 
Одатан, инҳо касоне мебошанд, ки дар байни мафҳумҳои «хомӯшӣ» ва «интизом» аломати 
баробар гузоштаанд. Дарсест, ки дар он хомӯшӣ ҳукмфармост ва танҳо садои омӯзгор шунида 
мешавад, қариб ҳамеша як дарси бесамар аст, ки аз он панҷ ё шаш нафар хонандагони пуртоқат 
ва боғайрат чизеро меомӯзанд.

Дар заминаи омӯзиши ба шахсият нигаронидашуда, интизом 
қобилияти хонандагонро ба риоя кардани дастурҳои 
муаллим ва инчунин қоидаҳои муайяни рафтор ҳам дар 
давоми дарс ва ҳам дар тамоми раванди омӯзиши худ дар 
назар дорад. Ҳамин тариқ, ин мафҳум одатҳои рафтори 
хонандаро на танҳо дар мактаб, балки берун аз он низ фаро 
мегирад. Интизом – маҳорати ташкили таълими шахсӣ аст.

Вайрон кардани қоидаҳои рафтор аз ҷониби хонандагон Вайрон кардани қоидаҳои рафтор аз 
ҷониби хонандагон дар аксари ҳолатҳо аз он иборат аст, ки онҳо дар дарс дилгир мешаванд, 
супоришҳои ба зиммаашон гузошташударо намефаҳманд ё намехоҳанд онҳоро иҷро кунанд. 
Тақсими самарабахши вазифаҳо ва усулҳои кор дар синф, таҳияи ҳадафи муштарак, бастани 
шартнома дар бораи қоидаҳои кор бо хонандагон ва мутамарказ кардани онҳо ба натиҷаҳои 
ниҳоӣ ҳавасмандиро афзоиш медиҳад ва эҳтимолияти ба итмом нарасонидани супоришҳои 
хонандагонро коҳиш медиҳад.
Синфҳои ибтидоӣ – ин марҳилаест, ки дар он омӯзгор хонандагонро бо мафҳуми «интизом» 
шинос намуда, онҳоро бо тартибот ва қоидаҳои ҷараёни таълим (мустақил ва дастаҷамъона) 
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шинос мекунад. Тадбирҳои қатъии интизомӣ хонандагонро аз ҳавасманд кардани онҳо ба 
гирифтани дониш бозмедоранд ва баръакс, ҳавасмандкунӣ ва фикру мулоҳизоти мусбӣ 
баръакс, «вазъияти муваффақият» -ро эҷод мекунанд, ки ҳар як хонанда барои бори дигар 
шунавидани калимаҳои рӯҳбаландкунанда мекӯшад. Омӯзгор бояд дар синф барои хомӯши 
кӯшиш накунад, баракъсхонанда дар давоми дарс бо чизи барои худаш шавқовар машғул 
шавад ва дар айни ҳол бо овози паст ба дигарон ҳалал нарасонда кор карданро ёд мегиранд.
Одати мустақилона назорат кардани омӯзиши худ, эҳтироми дигарон дар дарс, қобилияти 
шунидан ва сухан гуфтан барои хонандагон дар тӯли тамоми умрашон муфид хоҳад буд. 
Барои ташаккул додани ин одат, омӯзгор бояд пеш аз ҳама намунаи эҳтироми андешаҳои 
хонандагон, гирифтани донишро нишон диҳад (дар ниҳояти кор худи омӯзгорон аксар вақт 
ягон чизи навро аз хонандагон меомӯзанд) ва мубоҳисаҳо мегузаронанд. Омӯзгор бояд аз як 
лектор ба як фасилитатори ҳамкорӣ мубаддал гардад.
Албатта, дар ҳар як синф як ё якчанд хонанда мавҷуд аст, ки риояи қоидаҳои умумиро душвор 
мекунанд ва хислати онҳо имкон намедиҳад, ки ҳатто дар муддати кӯтоҳ ҳам ором нишинанд. 
Усулҳои зиёде мавҷуданд, ки ҳатто ба чунин «шӯришгарон» таъсири мусбӣ мерасонанд. Биёед 
баъзеи онҳоро дида бароем:

1. Усули хеле самаранок ин нав кардани аломатҳои манфӣ ба мусбат аст. Калимаҳое, ки
устод ба хонандагон мегӯянд, аҳамияти бузург доранд. Агар касе гӯяд: «Дар бораи
мурғҳо фикр накун!», Ин албатта тасвири мурғро дар майнаи ӯ пайдо мекунад. Аз
ин рӯ, ба ҷои ибораҳое чун «Надавед!», «Гап назанед!» омӯзгор бояд формулаҳои
мусбатро бештар истифода бурда, сабаби хоҳиши худро шарҳ диҳад: «Шумо бояд дар
синф оромона роҳ равед, то ки ба дигарон халалдор накунед», «Кӯшиш кунед, ки бо
овози пасти ором сухан гӯед, то ҳама якдигарро бишнаванд».

2. Ба хонандагон нишон диҳед, ки шумо сабабҳои рафтори онҳоро мефаҳмед ё самимона
мехоҳед ва омодаед ба онҳо кумак кунед: «Ба назарам шумо парешон ҳастед, зеро 
ба шумо он қадар шавқовар нестанд. Кӯшиш кунем, ки барои шумо вазифаи ҷолиб 
пайдо кунам».

3. Таърифу ситоишро барои риояи қоидаҳо истифода накунед, хусусан он хонандагонеро,
ки аксар вақт онҳоро вайрон мекунанд. Он чизеро, ки шумо онҳоро таъриф мекунед, 
ба таври возеҳ нишон диҳед: «Имрӯз шумо нишон додед, ки чӣ тавр дар гурӯҳ хуб кор 
карданро медонед: шумо дар кор фаъолона иштирок кардед ва беодобӣ накардед».

4. Кӯдакон ба муносибати омӯзгор нисбати онҳо хеле ҳассосанд. Омӯзгор бояд тадриҷан
худро аз истифодаи усулҳои манфии таъсир дар синфхонаҳо боздорад:
• оҳанги фармоишӣ: «Нишинед ва хомӯш бошед!» «Фавран хомӯш шавед ва китоби

дарсиро кушоед!»
• оҳанги манъ кардан: «Гуфтугӯ накун!», «Тоб нахӯред!»
• оҳанги таҳдид: «Ҳоло истед, шумо аз ман мебинед!», «Ҷазо шуморо интизор аст!»
• танқид: «Оё ин кори шумост? Кӣ ин тавр менависад?», «Шумо бояд аз чунин кор

шарм кунед!»
• паст кардани шавқу ҳавас: «Оҳ, шумо кай ягон чизро ёд мегиред!»
• оҳанги муросоӣ: «Хуб, ин ҳам хуб аст».

Маслиҳатҳо ва тавсияҳои дар боло зикршуда дар замимаи 1 оварда мешаванд.

3.2. Ҷойгир намудани хонандагон

Ҷойгиршавии хонандагон дар синф ҳамчун барномаи таълимӣ як ҷанбаи хеле муҳим аст. 
Барои дар синф ба таври дуруст ҷойгир кардани кӯдакон каме ихтироъ ва беназирӣ лозим аст. 
Барои ҳалли мушкилот равиши эҷодӣ истифода бурда шавад. Дар зер вариантҳои гуногуни 
ҷойҳои нишаст барои хонандагони синф мавҷуданд.
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ШАКЛИ ТАЪЛИМИ МУСТАқИЛ 
( ҷойгиркунии фронталӣ)

ШАКЛИ ГУРӮҲҲОИ КАЛОН
(дар шакли ҳарфи «П»)

Афзалият

Камбудиҳо

Афзалият

Камбудиҳо

Имкониятҳо

1. Барои ҳамаи синфҳо ҳаҷман мувофиқ аст.
2. Ба кори мустаќил ва самаранок мусоидат менамояд.
3. Барои намоишҳо ва муаррифиҳо самаранок аст.
4. Вақте ки омӯзгор маводи нав (лексия) ва барои кори 

инфиродӣ пешниҳод мекунад, қулай аст.
5. Барои ташкили кор дар ҷуфтҳо нисбатан қулай аст.

6. Барои муҳокима ва кори гурӯҳӣ ноқулай аст.
7. Хонандагон метавонанд парешон шаванд ва 

диққатроро гум кунанд.
8. Нороҳатӣ дар ҳамкории хонандагон.
9. Барои санҷидани омӯзгор ҳамаи хонандагон вақти 

зиёд мегирад.

1. Бо тамоми синф якҷоя ҳаракат кардан осонтар аст.
2. Барои баён кардани фикрҳо, муҳокима ва иштирок 

дар раванди таълимӣ қулай аст.
3. Мусоидат ба робита ва муоширати устод ва хонанда.
4. Муҳити васеъ барои презентатсияҳо ё намоишҳо.

5. Барои кори дар гурӯҳҳои хурд ноқулай аст.
6. Метавонад барои хонандагон шармгин вазъияти 

стрессро ба вуҷуд орад.
7. Сатҳи фаҳмиш ва қобилияти ҳамаи хонандагонро 

баҳо додан душвор аст.

8. Хонандагон метавонанд дар мобайн мизҳоро 
гузошта гурӯҳҳои хурд ташкил кунанд.
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Афзалият

Камбудиҳо

Афзалият

Камбудиҳо

1. Бо тамоми синф муошират кардан осонтар аст.
2. Барои мубоҳисаҳои умумӣ, кори гурӯҳӣ ва

презентатсияҳо хеле мусоид аст.
3. Ҳамкории омӯзгорон ва хонандагонро тақвият

медиҳад.
4. Омӯзгор метавонад ба осонӣ дар байни қаторҳо роҳ

гардад.

1. Муносибати мутақобила ва иртиботи хонандагон.
2. Барои мубодилаи афкор барои хонандагон муҳити.
3. дӯстона ва бехатарро фароҳам меорад.
4. Барои ҳамбастагӣ ва кор дар гурӯҳҳо қулай аст.
5. Малакаи инъикос, ҳалли мушкилот ва иртиботро

инкишоф медиҳад.
6. Метавонед имконоти гуногунро барои кори гурӯҳӣ

истифода намоед.

5. Хонандагон метавонанд парешон шаванд ва диққатро
гум кунанд.

6. Ҳамкории нобаробар байни хонандагон.
7. Диққати пурра ба омӯзгор.

6. Паст кардани масъулияти инфиродӣ, яъне
хонандагони қавӣ метавонанд аксар супоришҳоро
иҷро кунанд.

ҚАТОРҲОИ АРЧАШАКЛ

ШАКЛИ ГУРӮҲҲОИ ХУРД 
(«Ҷазираҳои хурд»)
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ГУРӮҲҲОИ ХУРД ВА ЭКСПЕРТҲО

Афзалият

1. Истифодаи чунин муҳити нишаст вақте қобили дониш 
аст, ки хонандагон сатҳи дониш ва ҳарорати гуногун 
дошта бошанд ва усулҳои гуногун истифода шаванд.

2. Омӯзгор метавонад хонандаҳоро вобаста ба 
эҳтиёҷоти инфиродӣ ба гурӯҳҳо тақсим кунад.

3. Омӯзгор метавонад муҳити дӯстона ва бехатарро 
барои хонандагон барои мубодилаи идеяҳои худ 
фароҳам оварад.

4. Барои кори муштарак ва гурӯҳӣ мувофиқ аст.

Камбудиҳо  

5. Тақсимоти нобаробар байни хонандагон.

Имкониятҳо

6. Нақши хонандагонро аз рӯи сатҳи донишашон тағйир додан мумкин аст. Масалан, 
нақшҳои гурӯҳҳои хурд ва экспертонро иваз кардан мумкин аст.

Инчунин метавонед шаклҳои дигари нишастро барои кӯдакон, ки аз боло фарқ мекунанд, 
истифода баред.
Барои таъмини муҳити омӯзишии ба хонанда нигаронидашуда, на танҳо ҷойгиршавии мизҳо 
дар синф, балки дастрасӣ ба захираҳои омӯзишӣ (китобҳо, нақшаҳо, маводи иловагӣ, портфели 
кӯдакон ва ғайра) хеле муҳим аст, то кӯдакон мустақилона аз ин захираҳо истифода баранд, 
ҳар лаҳза. Дар синфхонаҳо расмҳо ва китобҳо аксар вақт баланд ҷойгир карда мешаванд ва 
хонандагон онҳоро мустақилона ба даст оварда наметавонанд. Ин ба омӯзиши ба шахсият 
нигаронидашуда комилан мухолиф аст.
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4. ГУЗОШТА ШУДАНИ МАҚСАД ДАР ДОИРАИ
ДАРС ВА Ё СУПОРИШИ АЛОҲИДА

Муайян кардани ҳадафҳо бо хонандагон як ҷузъи муҳими омӯзиши ба шахсият нигаронидашуда 
мебошад. Хонандагон дар муваффақ шудан ба ҳадафҳои гузошташуда фаъолона ширкат 
меварзанд, зеро ин ба онҳо раванди назоратро ҳис мекунад, сатҳи масъулиятро барои ноил 
шудан ба ҳадафҳо баланд мебардорад ва эътимоди онҳоро ба онҳо афзун мекунад. Аммо, агар 
онҳо ҳадафҳои хеле абстрактӣ, нофаҳмо ё дастнорас гузоштанд, ба даст овардани самараи 
номумкин имконнопазир хоҳад буд. Ҳангоми муайян кардани ҳадафҳои дарс ё вазифаи 
мушаххас тавсия дода мешавад, ки усули возеҳ истифода бурда шавад, яъне ба хонандагон ба 
таври возеҳ шарҳ дода шавад, ки онҳо ҳангоми кор чӣ гуна малакаҳои мушаххасро ташаккул 
медиҳанд. Ҳангоми ба анҷом расонидани супориш ё гузаштан аз як марҳилаи дарс ба дигараш, 
хонандагон бояд возеҳ фаҳманд, ки ин кор чӣ гуна ташкил карда мешавад, кадом қадамҳо 
иҷрои онро дар бар мегиранд, натиҷаи ниҳоӣ чӣ гуна хоҳад буд ва чӣ гуна он бояд пешкаш 
карда шавад. 
Ҳадафҳои дарс ё супориш бояд бо меъёрҳои SMART муайян карда шаванд:
S (Specific) – мушаххас, аниқ;
M (Measurable) – ченшаванда;
A (Achievable) – дастрас; 
R (Realistic) – воқеӣ;
T (Time-bound) – аз ҷиҳати вақт маҳдуд кардашуда.
Андозагирии мақсадҳои дарс имкон медиҳад, ки натиҷаҳои онро арзёбӣ карда шавад. 
Масалан, рушди малакаҳои хониши хонандагонро чӣ гуна баҳо додан мумкин аст?
Арзёбӣ ва андозагирии ҳадафҳое, ки феълҳои «беҳтар кардан», «афзоиш», «рушд», «беҳтар 
кардан», «таълим додан»-ро истифода мебаранд, ғайриимкон аст. Аз ҳама мувофиқашон 
феълҳои андозагиришаванда мебошанд. Рӯйхати чунин феълҳо дар Ҷадвали 3 оварда шудааст 
(Функсияҳои андозагиранда мувофиқи таксономияи Б.Блум). Ҳадафҳои дарс бояд натиҷаҳои 
ба таври возеҳ инъикосёфтаи хонандагонро дар охири дарс нишон диҳанд. Аз ин рӯ, дар охири 
дарс муфид аст, ки ба ҳадафҳои дарс баргардад ва дастовардҳои нишондодашударо таҳлил 
кунад. Меъёрҳои муайян кардани вақти расидан ба ҳадафҳо бо давомнокии дарс вобастагӣ 
доранд.

Ҷадвали 3. Феълҳои андозагиранда аз рӯйи таксономияи Б. Блум

Дараҷа Малака/маҳорат Феълҳо Мисолҳо 

Дониш Аз матн 
ёфтани 
маълумот 

Номбар кардан, 
муайян кардан 

Номи асарро медонад, 
қаҳрамононро номбар мекунад, дар 
матн шарҳи қаҳрамонон ва 

Фаҳмиш Таъкид кардани 
ғояи асосӣ, 
барқарор 
кардани 
муносибатҳои 
сабабӣ, нақл 
кардани сюжети 
асар 

Нақли мазмуни асар, 
шарҳ додан, нишон 
додан, бо суханони худ 
нақл кардан, тасвир 
намудан, муайян 
кардан 

матнро бо суханони худ нақл 
мекунад, пайдарҳамии рӯйдодҳоро 
нишон медиҳад, аз матн намунаҳо 
меорад, идеяи асосиро муайян 
мекунад, робитаи сабабӣ муқаррар 
мекунад ва метавонад фикрҳои 
худро бо маълумот аз матн 
мустаҳкам кунад. 

рӯйдодҳоро меёбад. 
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Дараҷа Малака/маҳорат Феълҳо Мисолҳо 

Истифода
-барӣ 

Истифодаи 
маълумоти 
гирифташуда 
дар ҳолатҳои 
гуногун  

Ҳисоб кардан, интихоб 
кардан, нишон додан, 
табдил додан, намуна 
гузоштан, исбот кардан, 
баҳс кардан, аналогия 
кашидан, сабаб, 
муқоиса кардан, тавсиф 
кардан 

Аломатҳоро муқоиса мекунад, бо 
вазъиятҳои ҳаёт монанд мекунад, 
қаҳрамонҳоро тавсиф мекунад, 
рӯйдодҳоро дар асар муҳокима 
мекунад. 

Таҳлил Тақсим кардани 
маълумоти матн 
ба қисмҳои 
таркибии он, 
фаҳмидани 
мантиқи 
дохилии ривоят 

Ҷудо кардан, ҷамъ 
овардан, тасниф 
кардан, фарқ кардан, 
муқоиса кардан, 
интихоб кардан, шарик 
кардан, гурӯҳбандӣ 
кардан, тафсир кардан  

Матнро ба қисмҳо тақсим мекунад, 
ба онҳо номҳо медиҳад, алоқаи 
байни қисмҳоро шарҳ медиҳад, 
амалҳои аломатҳо ва рӯйдодҳоро 
таҳлил мекунад, робитаҳои мантиқӣ 
шарҳ медиҳад, хусусиятҳои 
фарқкунандаи аломатҳоро муайян 
мекунад, маҷозро шарҳ медиҳад. 

Синтез Коркарди 
иттилоот, 
қобилияти ба 
даст овардани 
хулоса ва 
хулосаҳо дар 
асоси иттилооти 
матнӣ  

Ҷамъбаст намудан, 
таҳия кардан, ба 
нақша гирифтан, ҷамъ 
овардан, хулоса 
баровардан, нақшаҳо 
тартиб додан  

Хонанда метавонад амалҳои 
қаҳрамононро мантиқона пешгӯӣ 
кунад, диаграмма, ҷадвал, харитаи 
кореро дар асоси маълумоти матн 
таҳия кунад, аз матн хулоса барорад 
ва алтернативаи рӯйдодҳоро таҳия 
кунад. 

Арзёбӣ Арзёбӣ аз рӯи 
меъёрҳои 
мушаххас  

Санҷидан, чен кардан, 
асоснок кардан, ба 
сатҳҳо тақсим кардан, 
арзёбӣ кардан, 
пешниҳод кардан ва 
ғайра 

Ба амали қаҳрамонҳо баҳои худро 
медиҳад, дуруст ё нодуруст будани 
амали онҳоро бо далелҳо асоснок 
мекунад, нуқтаи назари худро изҳор 
мекунад, бо андешаи муаллиф розӣ 
аст ё баҳс мекунад. 
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5. АРЗЁБӢ ДАР ДОИРАИ ТАЪЛИМИ 
    БА ШАХС НИГАРОНИДА ШУДА

Тафриқа дар таҳсилот, албатта, истифодаи методҳои мухталифи баҳогузории кори 
хонандагонро пешбинӣ менамояд. Арзёбии тафриқавӣ бо арзёбии нақшавӣ якхел нест, 
гарчанде ки ин мафҳумҳо бо ҳам зич алоқаманданд. Дар арзёбии дифференсиалӣ на ба 
мундариҷаи таълим, балки ба мутобиқсозии усулҳои арзёбӣ ба эҳтиёҷоти гуногуни хонанда 
диққат дода мешавад. Ба ибораи дигар, агар арзёбии ташаккулдиҳанда ба омӯзгор маълумот 
диҳад, ки кадом малакаҳои хониш ба рушди иловагӣ ниёз доранд, пас дар раванди таълими 
ба шахс нигаронидашуда ҷараёни кори хонанда мавзӯи арзёбӣ аст ва омӯзгор натиҷаҳои 
арзёбиро барои муайян кардани навъҳои мувофиқ ва самаранок истифода мебарад. 
Робитаи мутақобила ва арзёбии ташаккулдиҳанда дар модулҳои дигар баррасӣ хоҳанд шуд.

Номи СЎЗНИНГ МАЪНОСИНИ ТУШУНТИРИШ -2

Ўқитишдан 
кутилган 
натижалар

Ўқувчилар
• янги сўзларни ажратишади;
• янги сўзларни оғзаки ва ёзма нутқида қўллашади.

Модуль Сўз бойлиги

Синф 2–3

Ўқиш босқичи
чтения

Ўқишдан аввал

Зарур ресурслар Адабий асарлар, расмлар, суратлар, сўзлар ёзилган 
карточкалар

Ўқитишни 
уюштириш 
шакли

Фронтал, жуфтликларда, якка

Қадам-
бақадам
кўрсатма

2-синф ўқувчилари учун машқлар

Н.Орифжонов

Китоб нима десалар…

Китоб нима десалар
Китоб – бу кон дедилар.
Қўшилмайман ҳеч бунга
ўхшамайди у конга:
Йиллар, асрлар ўтиб

Конда мадан тугайди.
Газу темир, кўмир нам
Озу оздан тугайди.
Китоблар-чи, аксинча
Ошиб борар йилма-йил...

Баъзи ўқувчилар ушбу шеърдаги янги сўзларни топади. 
Ўқитувчининг саъй-ҳаракатлари сўзлар маъносини аниқлашга
ва луғатни фаоллаштиришга, жумладан,
фразеологизмлардаги сўзларнинг лексик мувофиқлигини 
ўзлаштиришга, контекст билан боғлиқ равишда сўзларнинг
маънолари ва уларнинг сўз бирикмаларидаги кўп маъноликни  
ўзлаштиришга йўналтирилиши керак. Ўқитувчи қуйидаги сўз 
бирикмаларини ўқувчилар тушунган-тушунмаганлигини
аниқлаши керак:  

"Кон" (йиғилган, тўпланган нарсалар бўлиб, асосан кон сўзи ҳар 
хил қазилмаларга нисбатан ишлатилади).
"Ошиб борар йилма-йил" (янги нарсаларни ўрганишга, 
билишга бўлган талаб кучайгани сари кўпайиб бориши).

1-қадам. Ўқитувчи шеърни ўқийди.

2-қадам. Ўқитувчи ўқувчилардан тинглаш жараёнида 
пайдо бўлган ҳис-туйғулари ҳақида айтиб беришни 
сўраши мумкин. Сўнг ўқитувчи ушбу шеърда нима 
ҳақида сўз бораётганини айтиб беришни сўрайди.

3-қадам. Ўқувчилар шеърни мустақил ўқийди. 
Ўқитувчи ўқувчилардан "кон" сўзига ва бу сўз белгисига
эътибор беришни сўрайди ва агар сўз рақам билан 
белгиланган бўлса, ҳаволада бу сўзнинг изоҳи 
борлигини тушунтиради. Ҳавола – сўз изоҳи бўлиб, у 
саҳифанинг пастки қисмига жойлаштирилади. 

4-қадам. Ўқитувчи шеърдаги сўз бирикмаларини 
тушунтиришни сўрайди (сўз бирикмалари доскага
ёзилиши ёки слайдда кўрсатилиши керак). Ўқувчилар 
қийинчиликка дуч келсалар ва баъзи сўз 
бирикмаларини тушунмасалар, уларни ўқитувчи ўзи 
тушунтиради.

5-қадам. Ўқитувчи баъзи ўқувчилардан сўз 
бирикмаларини яна такрор ўқиб чиқишни ва уларни 
тушунтиришни сўрайди. 

6-қадам. Ўқувчилар шеърни қайта ўқийди, ўқитувчи 
ўқувчиларни 2-қадамга – ўқиган шеърни тушунгани
ҳақида айтиб беришга ва шеърни тушунишга, уни  
дастлабки идрок этиш билан таққослашда нима
ўзгарганини қиёслашга қайтаради. 

Намуна
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Ҳамчун як ҷузъи баҳс оид ба таълими ба шахс нигаронидашуда, бояд дар бораи он, ки усулҳои 
педагогии мо баробарии ҳамаи хонандагон ва муносибати одилона таъмин карда мешаванд 
ва омӯзгорон барои рафъи мушкилоти мавҷуда чӣ кор карда метавонанд.

Ҳамчун як ҷузъи баҳс оид ба таълими ба шахс нигаронидашуда, бояд дар бораи он, ки усулҳои 
педагогии мо баробарии ҳамаи хонандагон ва муносибати одилона таъмин карда мешаванд 
ва омӯзгорон барои рафъи мушкилоти мавҷуда чӣ кор карда метавонанд.
Барои ин, пеш аз ҳама, мафҳумҳои «баробарӣ» ва «адолат» барои синф шарҳ дода шавад. 

Баробарӣ – дастрасии баробари ҳамаи хонандагонро, сарфи назар аз ҷинс, миллат, вазъи 
иҷтимоӣ ё вазъи саломатӣ ба ҳама мавод, манбаъҳо ва равандҳои таълим, фароҳам овардани 
шароити баробари таҳсил барои ҳама фароҳам меорад. Адолат – ин таъмин кардани 
муносибати одилона ва таваҷҷуҳ ба ҳар як хонанда, мавҷуд набудани ҳеҷ гуна табъиз нисбати 
хонанда. Дар мактаби ибтидоӣ таваҷҷуҳи омӯзгорон ва дӯстона барои таълим низ манбаи 
арзишманд аст; ҳамин тавр, адолат шарти зарурии баробарӣ мегардад.
Табъиз дар синф метавонад бо тарзҳои гуногун зоҳир карда шавад. Баъзан он қасдан, аксаран 
беинсоф аст, ки ба эътиқод ва одатҳои рафтории иштирокчиёни ҷараёни таълим сабаб 
мешавад. Мо се навъи табъизро дар мактаби ибтидоӣ шартан ҷудо мекунем1:
1. Зӯроварии гендерӣ дар мактабҳои мамлакати мо, мутаассифона, зуд-зуд дучор меояд ва 
дар аксари ҳолатҳо бешуурона зоҳир мешавад. Оҳанги мухталифи муроҷиат ба писарон ва 
духтарон, фарқияти таҳқир ва мукофот, талаботҳои гуногун ба интизом ва сифати супоришҳо, 
фароҳам овардани вақти гуногун барои андешидани посух – ин ҳама, аслан зуҳуроти табъиз 
мебошад.
Инчунин муҳим аст, ки мундариҷаи матнҳои хонишро ба назар гирем, то ки онҳо ҳам барои 
духтарон ва ҳам барои писарбачагон ҷолиб бошанд, то аз тасаввуроти стереотипӣ ва ҷудокунии 
хонандагон аз рӯи ҷинс пешгирӣ карда шавад («Шумо духтар ҳастед, шумо бояд боғайрат ва 

6. МАСЪАЛАҲОИ БАРОБАРҲУҚУҚӢ 
    ВА АДОЛАТ ДАР ДАРСҲО

1 Дар доираи ин модул, намудҳои табъиз ба пуррагӣ муаррифӣ нашудаанд ва шартӣ гурӯҳбандӣ шудаанд; дар 
таснифоти гузаронидашуда метавонад аз таснифоти манбаъҳои махсус, ки ба масъалаҳои баробарӣ ва адолат 
дар ҷомеа бахшида шудаанд, фарқ кунад.
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дақиқ бошед», «Писарон қаиқҳоро аз қоғаз тайёр мекунанд, ва духтарон – гулҳо» ва ғайраҳо).
2. Табъизҳои иҷтимоӣ кайҳо боз мавзӯи баҳс дар ҷомеа шудааст, аз ин рӯ омӯзгорон аллакай
фаҳмиши ин мушкилот ва чӣ гуна бартараф кардани онро доранд. Омӯзгор бояд рафтори худро 
дар синф мунтазам таҳлил кунад ва аз худ бипурсад, ки оё хонандагони миллатҳои гуногун, 
миллатҳои гуногуни иҷтимоӣ ё иқтисодӣ дар синф худро ба таври мувофиқ ҳис мекунанд? Оё 
онҳо барои сухан гуфтан ва нишон додани қобилиятҳои худ имкониятҳои баробар доранд? 
Инҷо чунин омилҳо ба монанди забони муошират дар мактаб ва хона, қобилияти оила барои 
ба даст овардани маводи иловагӣ барои таҳсил, сарбории донишҷӯ дар хона ва ғайра.
3. Зӯроварии ҷисмонӣ. Муҳокима дар бораи таълими инклюзивӣ низ кайҳо боз идома дорад.
Омӯзгорон дар якҷоягӣ бо роҳбарони мактабҳо бояд дар бораи он фикр кунанд, ки чӣ гуна 
онҳо дастрасиро ба таълим таъмин кунанд ва ниёзҳои таълимии хонандагонро бо ҳама гуна 
маҳдудият ё ниёзҳои иловагӣ қонеъ кунанд.
Тавассути принсипи баробарии иҷтимоӣ ва адолат, ҳама унсурҳои омӯзиш бояд ба назар 
гирифта шаванд: мундариҷа, раванд, усулҳои ташкили кор дар синф, арзёбӣ ва пешниҳоди 
фикру мулоҳизаҳо. Худи маъмурон ва омӯзгорони мактабҳо бояд бо волидон ва ё парасторон 
барои фароҳам овардани муҳити омӯзишӣ, ки дар он ҳамаи хонандагон ҳуқуқи баробар ва 
дастрасӣ ба таҳсил доранд, кор кунанд.
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7. СТРАТЕГИЯҲО ВА МИСОЛҲОИ ТАЪЛИМИ 
    БА ШАХС НИГАРОНИДА ШУДА

Дар ин бахш баъзе стратегияҳо барои таълими хонандагон, ки бомуваффақиятанд ва ба 
натиҷаҳои хониш таъсири мусбӣ доранд, инчунин якчанд намунаҳои истифодаи стратегияҳои 
омӯзгорон оварда шудаанд.
СТРАТЕГИЯИ 1. Вазифаҳои бисёрсатҳӣ («зинагӣ»)
Мақсад: фароҳам овардани тасаллияти рӯҳӣ ва таълим додани ҳар кас аз рӯйи сатҳи қобилият 
ва маҳорат.
Дифференсиатсия: омехта аз рӯи сатҳи маҳорати хониш ва психотипю
Марҳилаҳои кор:

1. Се вазифаи тафриқавии «А», «В», «С» -ро дар дараҷаҳои гуногуни мураккаб таҳия 
кунед.

2. Сатҳи хонандагонро ташхис диҳед ва хонандагонро ба гурӯҳҳои таркибии тағйирёбанда 
дуруст тақсим кунед. Хонандае, ки дирӯз дар гурӯҳи 1 кор кардааст (вазифаи «А»), 
фардо дар гурӯҳи 2 кор карда метавонад (вазифаи «В»), агар ӯ асосро омӯхта бошад.

Ба гуруҳҳо 

тақсим 
кардан

Репродуктивӣ, дар сатҳи дониш, фаҳмиш кор мекунад, дастгирии 
иловагии омӯзгорро талаб мекунад (дастурҳои муфассал, корҳои 
фронталӣ, таҳлил бо сабти минбаъда, харитаҳои дастурӣ). 
Хонандагоне, ки сатҳи пасти шавқмандии маърифатӣ доранд, 
ҳавасмандии омӯзиш, нишондиҳандаҳои фаъолият, хастагӣ, 
норасоиҳои калон дар донишро нишон медиҳанд. Хонандагон дар 
ин сатҳ аксар вақт суст, ҳастанд ва ба синф расида наметавонанд. 
Дар сурати вуҷуд надоштани муносибати инфиродӣ онҳо 
таваҷҷуҳро ба таҳсил комилан гум мекунанд ва аз дарс ақиб 
мемонанд, гарчанде ки дар асл онҳо бомуваффақият таҳсил карда 
метавонанд. Ҳангоми иҷрои супоришҳо омӯзгор метавонад ба 
онҳо кумаки пурмазмун расонад, дастурҳоро якчанд маротиба 
шарҳ диҳад ва маводи гузаштаро такрор кунад. 

Созанда буда, донишҳои бадастовардаро истифода мебарад 
(вазифаи «Б»). Пас аз шарҳ, супориш мустақилона бо як чеки ҳатмӣ 
иҷро карда мешавад. Қобилияти хонданро ҳамчун миёна тавсиф 
кардан мумкин аст. Дар хонандагон, равандҳои истироҳат бештар 

 Сатҳи 1

Сатҳи 2

«А» «Б» «В» 

Сатҳи якуми мураккабӣ-
репродуктивӣ мебошад. 
Хонанда сатҳи асосиро, 
ки ба сатҳи «Дониш» ва 
«Фаҳмиш»-и 
таксономияи Блум 
мувофиқ аст, медонад 

(саҳ. 16–17). 

Сатҳи дуюми мураккабӣ-хонандаро 
бо усулҳое, ки барои ҳалли 
вазифаҳо ва истифодаи онҳо 
заруранд, таъмин мекунад. 
Маълумотҳои иловагие оварда 
мешаванд, ки маводи сатҳи «А»-ро 
чуқуртар менамояд (≈сатҳи 
«Истифодабарӣ» ва «Таҳлил» аз 
рӯйи таксономияи Блум). 

Сатҳи душвори 3 – таъмини 
ҳаққонии мавод, усулҳои кори 
таълимӣ ва ҳаракатҳои ақлиро 
дар бар гирифта, маълумотҳои 
инкишофдиҳанда медиҳад, ва 
дар оянда барои маводро 
мантиқан, эҷодӣ кор бурдан 
замина ҳозир мекунад (≈ сатҳи 
«Синтез» ва «Арзёбӣ» аз рӯйи 
таксономияи Блум). 
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Сатҳи 3

аз равандҳои монеа бартарӣ доранд. Норасоиро дар дониш 
на бо қобилияти зеҳнӣ, балки аз шитобкории зиёд ва эҳсосот 
низ пайдо кардан мумкин аст. Дастгирии омӯзгорон хусусияти 
ҳавасмандкунанда ва мурофиавӣ дорад: ёдрас кардани мақсади 
кор, такрори қоидаҳои кори гурӯҳӣ, кумак дар тақсими нақшҳо 
дар дохили гурӯҳ.

Эҷодкор, донишро амиқтар мекунад (вазифаи «В»). Вазифа 
мустақилона иҷро карда мешавад. Хонандагон бо маводи 
мураккабтар кор мекунанд, ки қобилияти истифодаи донишро дар 
шароити ношинос талаб мекунад ва ба мушкилоти мустақилона, 
эҷодкорона муроҷиат мекунад. Инҳо хонандагоне мебошанд, 
ки равандҳои мутавозини ҳаяҷон ва ҷудошавиро доранд. Онҳо 
диққати устувори худро нигоҳ дошта, ҳангоми мушаххас кардани 
аломатҳои мавзӯъ; дар натиҷаи мушоҳида онҳо консепсияи 
маҷмӯиро ташкил медиҳанд. Дар рафти омӯзиш онҳо равандҳои 
ҷамъкуниро бомуваффақият меомӯзанд, лексикаи калон доранд. 
Ин гурӯҳ назар ба дуи дигар бештар кори мустақил мебошад, 
дастгирии омӯзгор метавонад дар шакли маслиҳатҳои иловагӣ, 
маслиҳатҳо барои мавзӯъҳои иловагӣ барои муҳокима дар 
гурӯҳ бошад.

Диққат! Ҳангоми тақсими хонандагон ба гурӯҳҳо муҳим нест, ки ба онҳо 
нишон диҳед, ки шумо онҳоро аз рӯи сатҳи қобилияти хониш тақсим карда 
истодаед. Ин боиси кам шудани боварӣ дар байни хонандагони гурӯҳҳои 
«А» ва «В» ва дар натиҷа ҳавасмандиро коҳиш медиҳад. Дар доираи ин 
стратегия, иштирокчиёни ҳар гурӯҳ бояд ҳангоми муаррифии натиҷаҳои 
кори худ «вазъияти муваффақият» -ро аз сар гузаронанд.

3. Тафовути кори натиҷаҳои интизоршаванда. Вобаста аз сатҳи душвориҳои
супориш, ки гурӯҳ кор мекард, натиҷаҳои интизоршаванда метавонанд гуногун
бошанд. Барои гурӯҳҳои «A» ва «B» ин метавонад пешниҳоди даҳонӣ (тавсифи
қаҳрамони асосӣ, баргардонидан, ҳикоя дар бораи ҳодиса, рӯйхати калимаҳои
асосӣ ва ғайра), кори хаттӣ (харитаи кор, рӯйхати аломатҳо, расм ба матн ва
ғайра). Барои гурӯҳи «В» усулҳои пешниҳоди натиҷаҳо тавсифи сенарияи
алтернативӣ дар кор (шифоҳӣ ё хаттӣ), эскизи кӯтоҳ, тавсифи аломатҳо ва ғайра
буда метавонанд.

4. Фарқияти арзёбӣ ва робитаи мутақобила. Одатан, хонандагони гурӯҳҳои «А» ва
«В» ба ҳавасмандии бештар эҳтиёҷ доранд, аз ин рӯ хеле муҳим аст, ки онҳо
эҳсос накунанд, ки маҳсулоти онҳо нисбат ба маҳсулоти гурӯҳи «С» камтар
аст. Алоқаҳо бояд ҳатман тавсифи муваффақона иҷрошударо дар бар гиранд
ва тавсияҳо оид ба такмил бояд ба «минтақаи рушди наздик» равона карда
шаванд, яъне, барои хонандагони ин гурӯҳҳо иҷрошаванда бошанд. Ҳар гоҳ
натиҷаҳои гурӯҳҳоро бо ҳам муқоиса накунед, бо истифодаи ибораҳое чун
«Аммо агар шумо кор карда истода бошед, шумо метавонед онро бо гурӯҳи
дигар иҷро кунед».
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Намунаи 

вазифаҳои
зинави

Асари «Рӯбоҳ ва турна»
Гурӯҳи «А»
Ҳикояро хонед. Аломатҳои асосии афсонаро нависед. Дар матн 
калимаҳоеро пайдо кунед, ки муаллиф ҳар як қаҳрамонро тасвир 
мекунад ва ин калимаҳоро зери номи қаҳрамонҳо нависед. 
Нишонаҳои Рӯбоҳро, ки барои турна омода кардааст, кашед. 
Аробаеро кашед, ки Турна барои Рӯбоҳ омода кардааст.
Гурӯҳи «Б»
Ҳикояро хонед. Рӯйхати калимаҳоеро тартиб диҳед, ки аломатҳои 
асосии онро тасвир карда метавонанд. Ба мо бигӯед, ки чаро Турна 
ин кӯзаро барои табобати Рӯбоҳ интихоб кард. Харитаи санъатро 
харед. Дар харитаи маҳсулот харитаи афсонаро аз нав хонед.
Гурӯҳи «В»
Ҳикояро хонед. Дар гурӯҳ муҳокима кунед ва сипас ба синф нақл 
кунед, ки дар ибтидои ҳикоя дар ҷои рӯбоҳ чӣ кор мекардед. Ва 
дар мобайн? Дар охир? Аломати ба шумо писандтаринро кашед 
ва интихоби худро шарҳ диҳед.

2-СТРАТЕГИЯИ. «Зинаи хонанда»
Мақсад: ҷалб кардани хонанда дар муайян кардани ҳадафҳои таълимӣ ва назорати таълими 
шахсии худ, муайян кардани «минтақаи инкишофи наздик».
Дифференсиатсия: инфиродӣ, аз рӯйи иштиёқ Зинаҳо:

1. Рӯйхати матнҳои тавсияшударо барои хониши иловагӣ дар марҳилаи омӯзиш чоп 
кунед (семоҳа, нимсола, солона).

2. Ба ҳама хонандагон рӯйхати хониши тавсияшуда ва қолабро барои «зинаи хонанда» 
тақсим кунед (ба мисоли зерин нигоҳ кунед). Ба онҳо фаҳмонед, ки онҳо барои худ 
матни ҷолибтаринро интихоб карда, варақаро ҳангоми хонданаш пур карда, дар 
зинаҳои зинапоя ситорачаҳо гузоранд.

3. Мӯҳлати супоришро муайян кунед. Ин истилоҳҳо метавонанд фасеҳ бошанд ва ба 
суръати инфиродии таълими хонандагон нигаронида шаванд.

4. Бо хонанда дар бораи арзёбӣ ва тарзи пешниҳоди натиҷаҳо розӣ шавед (инчунин 
тавсия дода мешавад, ки равиши фарқкунанда истифода шавад).

Ин стратегия ҷалби падару модарон ё кумаки иловагии омӯзгорро дар интихоби матнҳо ё 
муқаррар кардани санаҳои воқеӣ талаб мекунад. Мақсади асосии ин стратегия барои он 
аст, ки хонанда фаҳмидани кадом малакаҳои хонандаи «соҳибихтисос»-ро ёд гирад ва тарзи 
пайгирии рушди ин маҳоратҳоро дар хона омӯзад. Рӯйхати корҳои хондашуда дар кунҷи чапи 
болоии шакл метавонад аз як ё якчанд асар иборат бошад. Омӯзгор инчунин метавонад дигар 
малакаҳои хонишро муайян кунад, ки як хонанда бояд онро дар зери зинапоя таҳия ва имзо 
кунад. Қолаби шакли «Зинаи хонанда» дар Замимаи 2 оварда шудааст.
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Намунаи пур кардани шакли «Зинаи хониш»

3-СТРАТЕГИЯИ. Клуби хонандагон
Мақсад: баланд бардоштани ҳавасмандии хонандагон, ҳавасмандӣ ба хониш, ташаккули 
фаҳмиши хонандагон дар бораи он ки онҳо метавонанд мавзӯи омӯзишро интихоб кунанд, 
рушди эҷодиёти хониш.
Дифференсиатсия: аз рӯй иштиёқ Зинаҳо:

1. Интихоби матнҳо аз барномаи таълимӣ ва ё хониши беруназсинфӣ, ки ба чаҳор мавзӯи
гуногуни мавриди таваҷҷуҳи хонандагон марбутанд. Хуб аст, агар ҳадди аққал ду матн
оид ба ҳар як мавзӯъ пайдо шавад: онҳо метавонанд дар ҳолати мувофиқ бошанд, агар
шумораи зиёди иштирокчиён дар ягон «маҳфил» ҷамъ шаванд. Мавзӯҳо метавонанд
васеъ бошанд ё онҳо метавонанд махсус бошанд, он аз интихоби омӯзгор ва он чизе ки
вай дар бораи манфиатҳои хонандагони худ медонад, вобаста аст. Намунаҳои мавзӯъ:
«Динозаврҳо», «Роботҳо ва механизмҳо», «Саргузаштҳо», «Тамаддуни қадимӣ»,
«Кайҳон», «Кишвари мо», «Дӯстӣ» ва ғайра.

2. Варақҳои овезон бо мавзӯъҳои онҳо дар чор кунҷи синф овезон карда шаванд. Ба
хонандагон таклиф карда мешавад, ки мавзӯеро интихоб кунанд, ки барои онҳо
ҷолиб аст. Эълон кунед, ки чаҳор гурӯҳе, ки таъсис додаанд, маҳфилҳои ҳавасмандии
хонандагон мебошанд, ки дар семоҳа/нимсола/моҳ мустақилона кор хоҳанд
кард ва дар охири кор, ҳамаи гурӯҳҳо барои «конфронси хонандагон» («Анҷумани
хонандагони ҷавон», «Паради китобҳо» – дар унвони ин чорабинӣ омӯзгор ва ҳатто
худи хонандагон метавонанд тасаввуроти худро нишон диҳанд) ҷамъ шаванд. Агар
хоҳиш дошта бошад, хонандагон метавонанд номҳои клубҳои худро пешниҳод кунанд.
Хонандагон метавонанд матнҳои дигарро дар ҳамон як мавзӯъ ҷустуҷӯ  кунанд,
ҷадвалҳоро истифода баранд (харитаҳои осмонии ситораҳо, нақшаҳои роботҳо)
ё чизҳои марбут ба мавзӯъро аз хонаашон, ба мисли тасвири динозавр, оваранд.
Мӯҳлати тахмини презентатсияро таъин карда мешавад (вобаста ба афзалиятҳои
шумо, ин метавонад 15 дақиқа ё як соат бошад).

Зинаи хонанда 

Ман метавонам

 
Ман «Саргузашти 

Буратино»-ро хондам 

«Приключения Буратино» 

Ба воқеа 
якуни дигар  
хел баров. 

Агар ба ҷои 
симо.бошам 
чӣ тавр 
рафтор. мек-м 

Рафтори қаҳр. 
шарҳ додан 

Қаҳр.ас.
тасв. к-н 

Ҳодисаро 
мухтасар 
нақл к-н 

Қаҳрам.
асос.но
мб. к-н 
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3. Фаҳмонед, ки худи аъзоёни клуб бояд дар бораи тартиби кор розӣ шаванд ва нақшҳоро 
тақсим кунанд (дар ҳолати зарурат барои мубодилаи онҳо) ва ҳар яке бояд нақши 
худро дошта бошанд. Барои ин вақт ҷудо кунед. Инчунин, омӯзгор бояд мушоҳида 
кунад, ки чӣ гуна хонанда нақшҳоро тақсим мекунад, дар ҳолати зарурӣ кумак ва 
роҳнамоӣ мекунад ва кафолат медиҳад, ки барои ҳар як узви клуб вазифае мавҷуд 
аст, ки ӯ ба иҷрои он розӣ бошад. Дар аввал, ин марҳила душвор хоҳад буд, аммо 
вақте хонандагон малакаҳои кор дар гурӯҳро эҳтиром мекунанд ва нисбати дигарон 
эҳсос мекунанд, он осонтар мешавад.

4. Таърихи маҷлисҳои муваққатии клуб таъин карда шавад (масалан, ҳар сешанбе), 
вақте ки аъзоёни клуб пешвоз мегиранд ва пешрафти онҳоро муҳокима мекунанд 
ва дар ҳолати зарурӣ ҷараёни кориро ислоҳ мекунанд. Санаи ниҳоии конфронсро 
таъин кунед (тавсия дода мешавад, ки он рӯзест, ки шумо ба хониши иловагӣ вақти 
зиёдтар дода метавонед, зеро муаррифии гурӯҳӣ метавонад хеле ҷолиб бошад ва ба 
шунавандагон саволҳо ва шарҳҳо оварад). Агар мактаб толори маҷлисӣ дошта бошад, 
пас волидонро ба конфронс даъват кардан мумкин аст.
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 Замимаҳо

Замимаи 1. Тавсияҳо оид ба идоракунии самараноки синф
Қоидаҳо муқаррар ва ба онҳо риоя кардан
Тавсия дода мешавад, ки аз рӯзҳои аввали соли таҳсил муқаррар кардани қоидаҳо, подош 
барои дастовардҳои муайян пешбинӣ шуда, оқибатҳои вайронкунии қоидаҳо нишон дода 
шаванд. Агар ба хонанда иҷозат дода шавад, ки ҳадди аққал як бор қоидаҳоро вайрон кунад, 
ин ҳамчун имконияти вайрон кардан ва дур шудан аз қоидаҳо дар оянда қабул карда мешавад. 
Ин хусусан дар аввали соли таҳсил, вақте омӯзгор муҳити эътимодро бо хонандагон фароҳам 
меорад, муҳим аст.
Илова бар ин, барои омӯзгор қоидаҳоеро муқаррар кардан зарур аст, ки ҳуқуқҳои баробар 
барои ҳамаи хонандагонро таъмин мекунанд. Усули аз ҳама самаранок дар ин ҳолат таҳия 
намудани муштараки қоидаҳо бо хонандагон мебошад. Омӯзгор аз хонандагон хоҳиш 
менамояд, ки ғояҳои худро барои фароҳам овардани муҳити баробарӣ ва эҳтироми тарафайн 
дар синф мубодила кунанд. Ин имкон медиҳад, ки омӯзгор баҳс кунад, ки тамоми синф бо 
қоидаҳо розӣ аст. Ворид намудани қоидаҳое, ки эҳтироми хонандагон, омӯзгор ва инчунин 
иштирок дар дарсро пешбинӣ мекунанд, хеле муҳим аст.
Муқаррар намудани қоидаҳои мантиқӣ ва оқибатҳои риоя накардани онҳо
 Ҳамеша ҳадафи омӯзиш дар хотир бошад. Ба хонандагон фаҳмондан лозим аст, ки чаро чунин 
қоидаҳоро муқаррар мекунанд: «Дар долон мо роҳ меравем, на давидан, зеро ин барои ҳама 
хеле бехатар аст». Инчунин бояд оқибатҳои вайрон кардани қоидаҳои мутаносиб муайян карда 
шаванд, масалан, агар хонанда ягон чиро ба замин партофта бошад, гирад, пас натиҷаҳои 
мантиқӣ бояд пас аз худ тоза кунад. Натиҷаҳои ихтиёрии аз ҷониби омӯзгор муқарраршуда, 
масалан маҳрум кардан аз танаффус дар байни дарсҳо ё натиҷаи дигаре, ки қоидаҳоро вайрон 
намекунад, дар байни хонандагон андешаҳоро ба вуҷуд меорад,ки омӯзгор серталаб аст ва 
қоидаҳоро иҷборан талқин мекунад.
Нақшаи нишасти хонандагон бояд иштироки баробарро таъмин кунад
Агар омӯзгор пай барад, ки баъзе хонандагон, новобаста аз ҷинс, дар кори синф иштирок 
намекунанд, зарур аст, ки нақшаи ниша  сти хонандагонро тағйир диҳад. Масалан, омӯзгор 
метавонад аз хонандагоне, ки одатан дар қафои синф мешинанд, ба пеш гузашта нишастани 
онҳоро талаб намояд
Омӯзгорон одатан бо хонандагоне, ки мустақиман дар назди онҳо менишинанд, зуд-зуд 
ҳамкорӣ мекунанд. Вобаста ба ин, нақшаи нишасти хонандагонро тағйир додан муҳим аст, то 
ҳар яки онҳо имконият дошта бошанд, ки бо омӯзгор наздиктар нишинанд.
Дар муошират бо хонандагон гуфтори мусбатро истифода намудан
Барои роҳ надодан ба фикрҳои ғалат дар сатҳи тафаккур дар иртибот бо хонандагон, ба ҷои 
калимаҳои манфӣ, шумо бояд мусбатро истифода баред, масалан:

• «Хоҳиш мекунам, худро тайёр кунед!» ба ҷои «қаламҳоро фаромӯш накунед!»
• «Лутфан дарро хомӯшона пӯшед!» ба ҷои «Дарро банд накунед!"
• «Ҷавобҳои ҳамсинфони худро бодиққат гӯш кунед!» ба ҷои «Дар синф гап назанед!»

Ба ҳамаи хонандагон якхела муносибат кардан
Бо амалҳои ғайричашмдошт ва рафтори худ омӯзгорон метавонанд таассуроти афзалияти як 
ҷинсро аз дигараш ба вуҷуд оранд. Қадами аввал дар ҳалли ин мушкилот ташкили кори синф 
аст, то ҳамаи хонандагон худро баробар ҳис кунанд. Яке аз имкониятҳои иштирок дар дарс 
таъмин намудани посух ба саволи омӯзгор аст. Ба омӯзгорон лозим аст, ки ба тахтаи синф 
таклиф намояд ё ҷавобҳоро бо духтарону писарон якҷоя муҳокима кунанд.
Инкишофи ҳисси масъулияти хонандагон барои муҳити омӯзишии худ 
Тавсия дода мешавад, ки барои тамоми синф қоидаҳо таҳия ва муқаррар карда шаванд, 
ҳавасманд кардани хонандагон бо хислатҳои роҳбарӣ, масалан, дар вақти мубоҳиса роҳбар 
таъин карда шавад. Омӯзгор бояд ҳаракат кунад, дар назди синф истад. Аз хонандагон 
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талаб карда мешавад, ки худро санҷанд, ки ин ба хонандагон дар баланд бардоштани ҳисси 
мустақилӣ кумак мекунад.
Ҳавасманд кардан барои саъй ва дастовардҳо
Ҳамеша рафтори хуб ё дастовардро таъкид намоед. Диққати асосӣ бояд ба рафтор дода 
шавад, на маъқулияти омӯзгорон. Чунин ибораҳое аз қабили «Ман чӣ гуна дӯст медорам ...» 
аз он бояд канорагирӣ кард, зеро дар воқеъ он чизе ки ба омӯзгор маъқул аст, муҳим нест. 
Хонандагон набояд ягон коре кунанд, ки ба омӯзгор писанд ояд; онҳо бояд ин корро кунанд, 
зеро ин хеле дуруст аст.
Сатҳи гуногуни таҳсилро ба назар гирифта, хонандагонро ҳамеша машғул намудан
Ҳамаи хонандагон ҷараёни гуногуни таҳсил доранд. Ба онҳое, ки азхудкунии суст доранд, 
сабр ва диққат бояд дода шавад. Ба онҳое, ки супоришро тезтар иҷро мекунанд, тавсия 
дода мешавад, ки машқҳои иловагӣ гузаронанд, ки бояд пешакӣ тайёр карда шаванд. Шумо 
метавонед машқҳоеро интихоб кунед, ки вазифаи қаблиро дар мавзӯъ такмил диҳанд, 
инчунин марбут ба хондани худ, таълим, бо унсурҳои бозӣ ва ғайра.
Аз хусумат дурӣ ҷустан
Ҳеҷ гоҳ набояд хонанда дар назди ҳамсинфон шарм доронда шавад. Агар ба шумо рафтори 
бадро муҳокима кардан лозим бошад, шумо бояд пас аз дарс гуфтугӯи инфиродӣ гузаронед, 
то муҳити муқобилат ба вуҷуд наояд.
Бо падару модари хонанда ҳамеша дар робита будан
Муҳим аст, ки ҳамеша бо волидон тамос гиред. Ба вохӯриҳои волидон ташриф оред ва 
волидонро ташвиқ кунед, ки нияти худро якҷоя нишон диҳанд. Омӯзгор бо волидон муносибати 
хуб барқарор карда, муколама байни омӯзгор, хонанда ва волидайнро ба вуҷуд меорад ва 
дар натиҷа фикру мулоҳиза ва боварии волидайн ба даст оварда мешавад.
Ташакукули рафтори намунавии хонанда дар ҳамкорӣ бо омӯзгор 
Вақте ки хонандагон бори аввал супоришро иҷро мекунанд, омӯзгор бояд нишон диҳад, ки 
он чӣ гуна иҷро шудааст. Баъд аз ин, фармони иҷро муҳокима карда мешавад. Пас омӯзгор аз 
яке аз хонандагон хоҳиш мекунад, ки супоришро иҷро кунанд, дар натиҷа ҳама якҷоя иҷрои 
дурустро муҳокима мекунанд. Ва танҳо он вақт тамоми синф вазифаро оғоз мекунад. Агар 
шумо бори аввал супоришро бо пайдарҳамӣ ба итмом расонед, пас ин ба хонандагон имкон 
медиҳад пайдарҳамии дурусти иҷрои супоришро омӯзанд ва пас аз он суръатро тезонанд.
То оғози дарс диққати ҳар як хонандаро ҷалб кардан
Барои ин, бо овози баланд хонандагонро ба хомӯшӣ даъват кардан шарт нест, масалан 
«Ором бошед, дарс оғоз мешавад!» Дар асл, ин метавонад ба бархӯрд оварда расонад. Ба 
ҷои ин, тавсия дода мешавад, ки мунтазир шавед то онҳо худашон ба фармоиш ва оромӣ 
даъват кунанд. Агар ин усул кор накунад, пас шумо метавонед бо овози баланд ба тамоми 
синф саволҳои ҷолиб диҳед, масалан: «Рӯзи сеюм аст,ки барф меборад! Одами барфиро кӣ 
сохтааст?» Пас аз он ки диққати тамоми синф ба омӯзгор равона карда шуд, шумо метавонед 
дарсро сар кунед.
Саволҳои мустақим ва самаранокии қаробат бо хонанда
Агар хонанда зуд-зуд парешон бошад, шумо метавонед бе қатъ кардани дарс рафта, дар 
назди вай истед. Ин рафтори ӯро дигар мекунад. Барои ҷалб кардани диққати хонанда, шумо 
метавонед саволҳои мустақимро истифода баред, масалан «Анвар, ба фикри шумо, чаро 
қаҳрамон чунин рафтор кард?» Гирифтанином хеле муҳим аст, хонанда фавран ба ин масъала 
диққат медиҳад ва масъулияти ӯ меафзояд.
Мутташаккил будан
Таркиби дарс ба хонандагон имкон медиҳад, ки вазифаҳоро бомуваффақият иҷро кунанд. Бояд 
супоришҳо ва натиҷаҳои интизоршуда дар тахтаи синф навшста шаванд, то ҳамаи хонандагон 
онҳоро бинанд. Барои сарфи беҳудаи вақт роҳ надодан, диққат ва шавқи хонандагон бояд 
ҳамеша ба супоришҳо равона бошад.
Муқаррар кардани муҳлати иҷро 

1. Ҳангоми тартиб додани нақшаи дарс омӯзгор бояд муҳлати супоришҳоро муқаррар 
намояд, то пешакӣ дар бораи имконпазирии ҳадафҳо огоҳ бошад.
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2. Вақте ки омӯзгор супоришро ба хонандагон медиҳад, ӯ бояд эълон намояд, ки барои
иҷрои он чӣ қадар вақт ҷудо карда мешавад.

3. Хонандагон бояд дар муқарра кардани вақт дақиқкору масъулиятшинос бошанд.
Барои омода кардани ҷавоб ба хонандагон вақти кофӣ ҷудо карда шавад
Ба хонандагон барои ҷавоб додан ба саволи омӯзгор вақт лозим аст. Дар ин ҳолатҳо, 4-5 сония 
барои баррасии ҷавоб дода мешавад. Таҳқиқот нишон медиҳанд, додани вақт барои ҷавоб 
додан иштироки шумораи бештари хонандагонро таъмин мекунад.
Нақшофарӣ
Ин усул ба имкон медиҳад, ки суръати дарс тағйир ва омӯзиш. Ҷолибу гуногунранг карда 
шавад. Омӯзгорон аз бозиҳои нақшавӣ барои баланд бардоштани ҳавасмандии хонандагон 
ва таъмини иштироки онҳо дар дарсҳо истифода мебаранд. Илова бар ин, вазифаҳои муайян 
дар китобҳои дарсӣ бозиҳои нақширо дар бар мегиранд. Ҳамчун намунаҳои бозиҳои нақшӣ, 
байни харидор ва фурӯшанда, табиб ва бемораш гуфтугӯ кардан мумкин аст.
Ҷадвалҳо ва воситаҳои графикӣ
Ташкилкунандагони графикӣ маводи визуалӣ мебошанд. Онҳо иттилоот ё алоқаи байни 
мафҳумҳо ва ғояҳои муайянро нишон медиҳанд, ба хонандагон дар ҳалли вазифаҳои мухталиф 
кумак мекунанд. Омӯзгорон ин маводҳоро барои сохтани дониш ё дастгирӣ истифода 
мебаранд, алалхусус хонандагоне, ки дар омӯзиши ин мавод душворӣ мекашанд.
Пешниҳоди супоришҳо ба таври қисм-қисм
Хонандагоне ҳастанд, ки бахотиргирӣ барояшон душвор аст, яъне иҷрои ин супориш-
ҳоимушкилӣ эҷод мекунад. Агар супориш ба марҳилаҳо тақсим карда шавад, то ки маълумот 
дар қисмҳои хурд дода шавад, пас вазифаро бе душворӣ анҷом додан мумкин аст. Вазифаҳо ё 
саволҳо бояд мухтасар ва бе тафсилот бошанд. Агар супоришҳо кӯтоҳ ва вақти маҳдуд дошта 
бошанд, онҳоро бо қайди вақт дар соати деворӣ иҷро кунед.
Пешниҳоди калимаҳои ёрирасон
Воситаҳои аёнӣ, ки дар деворҳо ё тахтаҳо овехта шудаанд, ҳамеша самаранок мебошанд. 
Агар шумо тахтаи интерактивӣ дошта бошед, шумо метавонед, масалан, рӯйхати мақсадҳоро 
нишон диҳед. Инчунин метавонед барои супоришҳои такрорӣ истифода баред. 
Кори дунафарӣ ва кор дар гурӯҳҳо
Ин яке аз роҳҳои муваффақи ҳавасманд кардани хонандагон барои иштирок дар дарс мебошад, 
ба шарте ки омӯзгор дорои захираҳо ва таҷрибаи кофӣ бошад.
Дар он ҷо хонандагоне, ки ҳам аз духтарон ва ҳам аз писарон, ки ҳангоми баромад дар назди 
синф худро нороҳат ҳис мекунанд ва баръакс онҳо дар гурӯҳҳои хурд баромад мекунанд. 
Барои он ки ба ҳама хонандагони синф имконияти иштирок дар дарс диҳад, машқҳоро дар 
гурӯҳҳои хурди 3-4 нафарӣ гузарондан мумкин аст.
Вазифаҳо
Супоришҳои хонандагон бояд мухтасар ва возеҳ бошанд.
Омӯзгор метавонад хонандагонро барои кумак кардан дар идоракунии синф ҷалб кунад.
Зарур аст, ки меъёрҳои якхеларо нисбати ҳамаи хонандагон якхел истифода баред – 
фаворитизмро истисно кунед!
Интизом
Таҳқири ҷинсӣ набояд дар байни хонандагон роҳ дода шавад. Зарур аст, ки фавран пешгирӣ 
ва чораҳои интизомӣ нисбати вайронкунадагони қоидаҳо пайдо шавад, то хонандагон ҳарду 
ҷинс аз ҳимоя итминон дошта бошанд.
Ҳамзамон, муҳим аст, ки ба ҳамаи хонандагон, новобаста аз ҷинс, барои вайрон кардани 
қоидаҳо ҷазои интизомӣ дода шавад.
Ин стратегияҳо ба омӯзгор дар фароҳам овардани муҳити баробарӣ дар байни хонандагон 
ва самаранок идора кардани синф кумак мекунад. Дар хотир бояд дошт, ки роҳи беҳтарини 
омӯзиш ин омӯзиши одилона аст.
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Замимаи 2. Зинаи хонанда
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