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МУЌАДДИМА

Омўзиши курси услуби таълими фанни таърих дар мактабњои 
миёна дар наќшаи таълимии факултетњои таърихи мактабњои 
олї мавќеи махсусро ишѓол менамояд. Аз бар намудани ин фан 
дар тайёрии омилњои касбию ихтисосмандии омўзгорони ояндаи 
фанни таърих кўмаки бузург хоњад расонд. Азхуд намудани ин 
фан дониш, малакаю мањорати донишљўёнро доир ба фанњои 
соњаи педагогика ва психология васеъ намуда, онњоро бо назарияи 
услуби дарсдињии фанни таърих ошно месозад.

Ин китоб дар заминаи омўзиши тўлонии адабиёт ва њуљљатњо 
доир ба дарсдињии фанни таърих, таљрибаи бисёрсолаи шахсии 
муаллифон, ки омўзгорони мактабњои олию миёна мебошанду 
таљрибаомўзии педагогии донишљўёнро роњбарї мекарданд, 
тартиб дода шудааст.

Дар аснои ба тартиб даровардани маводи пешнињодшуда 
муаллифон кўшиш ба харљ додаанд, ки барномаи услуби дарсдињии 
фанни таърихро дар мактабњои миёна, ки Шўрои илмию методии 
Донишгоњи миллии Тољикистон тасдиќ намудааст, риоя намоянд 
ва дар мавридњои људогона ба он натиљањои таљрабаи ба 
дастовардаи худро илова намоянд.

Ќайд кардан зарур аст, ки ба омўзгори фанни таърих дар 
мактаби миёна зарур аст, ки на танњо ба мазмуни фанни таърих 
сарфањм равад, балки инчунин аз рўи як ќатор масъалањои 
умумии педагогї мутобиќи тадриси ин фан дастур гирад. Барои 
муаллим масалан, барои дар дарс наќл намудани яке аз мавзўњои 
таълимї, ки аз фанни педагогика њосил кардааст, дастурњои 
умумии дидактикї гирифтан зарур аст ва инчунин омўзгор 
мебояд, ки  хусусияти хоси дарсро низ равшан ва возењ гардонад. 
Айнан њаминро дар бораи кори мустаќилонаи толибилмон дар 
хусуси азхуд кардани мафњумњои умумии таърихї, дар бораи 
њаљми хаттї ва шифоњии маводи таърихї дар давоми дарс ва  
дигар њолатњои масъалањои дарсдињии фанни таърих истифода 
бурдан мумкин аст.

Муаллифон инчунин дар ин китоб кўшиш намудаанд, ки 
ба омўзгорони љавони фанни таърих маќсад, моњият, мазмуну 
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мундариљаи фанни таърихро дар мактабњои миёна ошно сохта, 
барои роњњои таълими он дар синфњои V-XI ќоидањо омода 
намоянд. Инчунин шаклњои гуногуни гузаронидани дарс ва 
машѓулиятњои беруназсинфї ва ѓайрањо пешбинї намудаанд, то 
ки њамаи ин ба тайёрии касбии онњо кўмак расонад, аз таљрибаи 
бойи устодони пешќадами љумњурї бањравар гардида тавонанд, 
ба тараќќиёти назария ва амалияи тарбия, таълим ва маълумот 
шинос шуда тавонанад. 

Омўзиши услуби таълими фанни таърих бе шубња дар баланд 
бардоштани фарњанг, такомули мањорати педагогии омўзгорони 
оянда кўмаки босазое хоњад кард. Онњо донишњои азхудкардаи 
худро доир ба ин фан метавонанд дар фаъолияти њамарўзаи худ 
эљодкорона истифоа баранд. 

Донистани ин фан инчунин ба омўзгорон масъалањои муњими 
илми педагогиро равшан намуда, масъулиятноктарин вазифа–
тарбияи миллии насли наврасро, ки дар шароити кори мактаби 
замонавї ва тамоми љумњурии мо, пеш аз њама дар назди омўзгор 
гузошта шудааст, ба љо бояд оварад.

Дар раванди таълими фанни таърих омўзгор ўњдадор аст, 
ки дар навбати аввал сайъу кўшиш намояд, то толибилмони ў 
миллатшиносу ватандўст буда, нисбати дигар миллату халќият 
њисси њурмату эњтиром дошта бошад. Дўстии мардуми тољикро 
мебояд бо дигар халќиятњо сол аз сол бештару ќавитар гардонд, 
зеро ин нахустин ва муњимтарин сифати маънавии шарњвади 
љомеаи демократї мебошад.

Дар фарљом бояд ќайд намуд, ки китоби дарсие, ки ба 
масоили услуби таълими фанни таърих дар мактабњои миёнаи 
љумњурї (бо забони давлатї) бахшида шудааст, бо ин мазмун ва 
мундариља бори аввал тартиб дода шудааст ва шояд аз камбудию 
нуќсон холї набошад. Аз ин рў, муаллифон аз мутахассисон, 
педагогњо, устодони муассисањои таълимї, ки ба таълими фанни 
таърих машѓуланд, хоњиш менамоянд, ки бо маслињатњои муфиди 
худ (ба воситаи матбуот ва ё мукотиботи интернетї) барои си-
фатан бењтар намудани он кўмаки худро дареѓ надоранд. Фикру 
мулоњиза ва пешнињодњои онњо дар нашри оянда ба инобат 
гирифта хоњад шуд. 
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1. Объект, предмет, маќсад ва вазифањои услуби таълими фанни 
таърих дар мактабњои миёна

Дар шароити замонавї, ки ватани азизамон – Тољикистон 
соњибитиќлол гардид, дар тамоми соњањо, аз љумла дар соњаи 
маориф дигаргунињои куллї ба амал омад. Ќабул намудани 
ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи маориф”, консепсияи 
мактаби миллї, стандарти давлатии маълумот, наќшањои нави 
таълимї кормандони соњаи маорифро водор сохт, ки аз ќолабњои 
пештара даст кашида, дар таълиму тарбия самти самараноки 
замонавиро пеша кунанд. Бояд раванди таълиму тарбия тавре ба 
роњ монда шавад, ки талабагони мактабњои миёна дар оянда на 
танњо донишњои элементариро азхуд намоянд, балки  баробари 
омўзиши асосњои илмњои гуногун бењтарин сифатњои инсониро 
низ доро бошанд. 

Муњим будани маълумоти таърихї дар раванди таълими 
умумии толибилмони мактабњои миёнаи њамагонї ба њар як 
омўзгор равшан аст. 

Маќсади маълумотњои таърихї дар Стандарти давлатии 
маълумот чунин баён ёфтааст: “... аз тарафи хонандагон омўхтани 
асосњои дониш оид ба роњи тайкардаи одамон, доир ба њаёти сиёсї, 
иќтисодї, иљтимої, маънавї ва ахлоќї, ташаккули ќобилияти 
хонандагон зимни тањлили фанни таърих, дарки равандњо ва 
воќеањо њамчун унсури муњими ягонаи бавуќўъпайваста, робитаи 
ногусастанї доштани онњо – гузашта, њозира, оянда, ташаккули 
фањмиши арзишњо ва эътиќоди хонандагон дар асоси таљрибаи 
таърихї, ќабули ѓояњои инсндўстї, эњтироми њуќуќњои инсон 
ва арзишњои демократї, ватандўстї ва якдигарфањмии халќњо, 
пешрафти шавќу раѓбати хонандагон нисбат ба таърих, гиромї 
доштани таърих ва фарњанги халќи худ ва халќњои дигар, љидду 
љањд бањри нигањдорї ва ѓанї гардонидани мероси фарњангии 
мамлакати хеш ва тамоми башар”.

Аз ин љост, ки нахустин шарти омўзгоре, ки фанни таърихро 
дарс медињад, дарки вазифа аст. Аммо, хусусан дар мактабњои 
миёна камтарин муаррихин вомехўранд, ки вазифањои таълимию 
тарбиявии худ дарк карда бошанд. Камбудии љиддие, ки дар 
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робита бо ин масъала дида мешавад, ин аст, ки баъзе омўзгорони 
фанни таърих ё вазифањои худро намедонанд, ё медонанду 
онњоро нопурра иљро мекунанд, ё ки ба њодисањои таърих рўякї 
менигаранду онњоро шањр намедињанд, ё ба онњо бо чашмони 
воќеанависии ќадим менигаранд ва ѓайра. Ин гуна иштибоњи 
муаррихон ба сифати донишу ташаккули љањонфањмию 
љањонбинии хонандагон зарари калон мерасонад.

Омўзгор њангоми баёни мавзўи нав ё шарњу эзоњи дарс 
замоне ба сифати муаллим иљрои вазифањои таълимї-тарбиявї 
менамояд, ки муносибати кўдак бо муњити ба ў таъсиррасонидаро 
барќарор намояд. Агар омўзгор танњо мавзўъро њикоя кунад, он 
гоњ ў моњияту мазмуни фаъолияти педагогиро аз даст медињад. 

Одамоне њастанд, ки самаранокии фаъолияти педагогиро 
танњо бо дониши фанни тадрисшаванда вобаста мекунанду 
таълиму тарбияро њамчун санъат мешуморанд ва бо њамин 
донистани илмњои педагогика, психология ва услуби таълимро 
рад мекунанд. Дар асл, наќши ин фанњо дар баланд бардоштани 
мањорати касбии омўзгорон ба таври рўзафзун зиёд мегардад. 

Њар касе, ки пешаи омўзгориро интихоб мекунад, масъулияти 
бузургеро дар бобати таълиму тарбияи насли наврас ба дўш 
дорад. Њамчунин ў љавобгўи сатњи омодагии касбии худ аст, ки 
пеш аз њама аз самаранокии донишандўзї ва фаъолияти ў дар 
роњи такмили ихтисос вобастагии бевосита дорад. 

Ба њамин тариќ, устоди таълим фаќат дар таљрибаи дарсдињї, 
дар натиљаи эљодкорона ба кор бурдани нишондодњои услуби 
таълими фанни таърих таълим мегирад. 

Аљаб не ки баъзан муаллим бе услуби таълими фанни 
таърих њам баъд аз чандин соли кор устоди кори педагогї шуда 
метавонад, вале дар назар доштан лозим аст, ки таљрибаи шахсї 
мањдуд аст, аммо таљрибаи њамљояе, ки дар услуби таълими фанни 
таърих тасвир ва аз љињати илмї муайян карда шудааст, номањдуд 
буда, ба муаллим имконият медињад, ки ќобилияти педагогии 
худро васеъ ривољу равнаќ дињад.

Дар асл бошад, омўзгоре, ки услуби таълими фанни 
таърихро наомўхтааст, кўр-кўрона дарс медињад, натиљањои 
асосии кори худро равшан тасвир намекунад, зеро назарияи 
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таълимро надониста, маќсад, вазифањо, раванди онњоро дар бар 
нагирифтааст, баъзан мушкилињоро пешбинї намекунад ва бо 
њолатњое рў ба рў мешавад, ки ќайњо дар илмњои педагогї тасвир 
шудаанд. Танњо баъд аз чандин соли фаъолияти омўзгории худ ва 
он њам на дар њама њолат, муаллим хатогии худро ислоњ мекунад 
ва дар натиљаи таљрибаи худ ва мушоњидањо аз кори њамкасбон 
шояд фаъолияти кории таълимї-тарбиявии худро фањмида 
гирад. Вале аксар ваќт, чї тавре ки аз таљриба баръало намудор 
мегардад, усулњои хатои кор, ки омўзгор аз сабаби надонистани 
ќонуну ќоидањои назарияи таълим ба кор мебарад, њамчун одати 
бад дар ботини ў љой мегирад. Илова бар ин, дар ин муддати 5-6 
соли “худомўзї” ва љустуљўи роњњои самараноки таълими фанни 
таърих чандин шогирдони камсаводу бемаърифати мактаби 
миёна мактабро хатм карда, ба воя мерасад. Худ аз худ маълум 
аст, ки омўзгор њуќуќи маънавие надорад, ки ба чунин тарз 
фаъолияти педагогии худро ба роњ монад. 

Услуби таълими фанни таърих њамчун яке аз илмњои 
педагогї ба омўзиши моњияту ќонуниятњо, принсипњои ќоидањои 
азхудкунии асосњои илми таърих, ташаккули њунару мањорат, ки 
омилу воситаи инкишофи шахсияти хонанда ба њисоб меравад, 
машѓул аст.

Объекти услуби таълими фанни таърих донишу маърифати 
насли наврас њангоми таърихомўзї буда, илмњои зиёде мисли 
фалсафа, педагогика, психология, љомеашиносї ба омўзиши он 
машѓуланд.

Предмети услуби таълими фанни таърих бошад фарогир 
ва ташкили маълумотгирию инкишофу тарбияест, ки њамчун 
раванди воќеї ва њаќиќати педагогї дар дарсњои таърихи 
муассисањои миёнаи таълимї ба роњ монда мешавад. 

Услуби таълими фанни таърих пеш аз њама дар раванди 
омўзиш ба чор пояи асосї такя менамояд: 

1 маќсади омўзиш (барои чї омўзонем); 
2 мазмуни омўзиш (чиро омўзонем); 
3 услуби усулњои омўзиш (чї гуна омўзонем);
4 асоснок намудани интихоби роњи таълиму тарбия (барои 

чї бояд ин тавр омўзонем). 
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Бояд ќайд кард, ки моњияти асосии фанни мазкур бештар 
бо масъалаи чї гуна таърихро омўзонем, яъне шаклњо, роњњо, 
услуб ва усулњои омўзиш вобастагии зич дорад. Аз рў, фанни 
услуби таълими таърихро њамчун воситаи алоќаманд намудани 
назарияю таљрибаи таълим дарк кардан шарт аст. Дар ин љо 
услуби таълими фанни таърих назария буда, дарсдињї амалияест, 
яъне ба кор бурдани назария мебошад. 

Илми фалсафа ба мо таълим медињад, ки назария ба амалия 
боварї мебахшад, ќувваи роњнишондињї дошта, робитањои 
дохилиро мефањмонад: амалия бидуни назария ољиз мебошад. 
Масалан, барои чї ба њар як омўзгоре, ки ба таълими фанни 
таърих машѓул аст, омўзиши фанни услуби таълими таърих зарур 
аст?

Маќсади услуби таълими фанни таърих иборат аз он аст, 
ки таълимоти асосии илми таърихро ба шакли курси мактабии 
таърихи мушаххас ба хонандагони мактаби миёна чї гуна 
омўзонидан лозим аст, нишон дињед. Ин навъи маќсади фан ба ду 
ќисм људо мешавад: 

1. Асосњои илми таърихро муќаррар кардан; 
2. Услуби усулњои таълим додани ин асосњоро муайян 

намудан.
Асосњои илми таърих бо он барномањое, ки дар мактаб аз рўи 

онњо дарс дода мешавад, муайян мегардад. Барномањои фанни 
таърих маќсад, вазифањо, сохти таркибї ва мазмуни курсњои 
таърихї, њаљм ва таркиби онњоро дар синфњои гуногуни мактаб 
муайян мекард.

Услуби усулњои таълими фанни таърих љињатњои гуногун 
дорад ва бо омилњои зерин фарќкунанда аст: 1. Мазмун ва моњияти 
маводи таърихие, ки хонандагон меомўзанд; 2. Сифатњои шахсии 
муаллим – таљриба, синну сол, маълумот, миљоз ва ѓайра; 3. 
Њайати инфиродии синф, сатњи инкишофи тафаккури хонандагон 
ва љинси онњо, шароити умумї ва вазъи моддї-техникии мактаб 
ва дигар њолатњои ба он монанд. 

Њамаи ин далелу асноди пешовардашуда гувоњ аз 
гуногунрангии кори таълиму тарбия мебошад. Њаминро ќайд 
кардан зарур аст, ки ин мухталифият бо њељ ваљњ барои илм 
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шудани фанни услуби таълими фанни таърих монеа намегардад. 
Чунончи дар илми таърих гуногунии бепоёни равиши таърихї дар 
мамлакатњои мухталиф мушоњида мегардад, ба олимони соњањои 
гуногуни илми таърих имконият медињад, ки мароми ќонунњои 
умумии пешрафту инкишофи љомеаи инсониро муайян кунад. 

Инчунин дар услуби таълими фанни таърих гуногунрангии 
бешумори фаъолияти педагогии омўзгорони мухталиф, дар 
синфњо ва шароити  гуногун њангоми омўзиши фанни таърих, 
ба олимони фанњои педагогї имконият медињад, ки мароми 
ќонунњои педагогиро муќаррар намоянд. Дар раванди дарс 
њолатњои дахлдори психологию педагогї ба вуљуд  меояд, ки ба 
гуногунии худ нигоњ накарда, онњо аз рўи ќонуни муайяне ба 
амал меояд. Бинобар њамин, мо ба ќонунњои умумии педагогї-
психологї такя карда, онњоро муќаррар намуда, хусусияти хоси 
тадриси онро мањз дар дарси таърих тадќиќ карда метавонем. 

Њамин хусусиятњои бавуљудоии ќонунњои педагогї-
психологиро дар асноди таълими фанни таърих услуби таъли-
ми фанни таърих меомўзад. Ба њамин тариќ, хулоса баровардан 
мумкин аст, ки фанни услуби таълими таърих як ќисми фанни 
умумии педагогика набуда, объект ва предмети худро дорад ва 
вазифањои мухталифро ба зиммаи худ гирифта, њамчун фанни 
мустаќил дар ќатори фанњои педагогї–психологї мавќеи 
сазоворро ишѓол менамояд. 

Фанни услуби таълими таърих рафти тамоми дарсдињиро 
тасвир мекунад, мушкилињо, хатогињои эњтимолиро нишон 
медињад, таъкид мекунад, ки бо кадом роњњо дар аснои таълимдињї 
натиљањои хуб ба даст даровардан мумкин аст. Он бо њамин 
восита мењнати омўзгорро бошуур ва мунтазам мегардонад ва бо 
ин усул раванди мубаддалгардии омўзгорро ба устоди бењтарини 
кори педагогї метезонад. 

Вазифањои фанни услуби таълими таърих њамчун 
натиљагирии тадќиќоти олимону муњаќќиќони ин соња, аз чунин 
бандњои иборат мебошад:

1. Тадќиќи ќонуниятњо дар соњаи таълими фанни таърих, 
идораи низоми таълим ва тарбия. Ќонуниятњои мављуда 
дар соњаи илмњои педагогї аз алоќаи шароитњои махсуси 
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фароњамшуда ва натиљањои бадастовардашуда, ки сатњи 
таълим, тарбия ва инкишофи фардии хонадагонро муайян 
мекунад, иборат мебошад.

2. Ба маќом ва моњияти фанни таърих дар раванди таълиму 
тарбияи мактаби миёнаи њамагонї бањои њаќиќї дода, 
маќсад ва вазифањои махсуси онро, ки аз вазифањои 
маърифатї (маълумотгирї), тарбиядињї ва инкишофдињї 
иборат аст, муайян менамояд. 

3. Интихоби сохти таркибї (яъне љо ба љо гузоштани маводи 
таълимї аз рўи синну соли хонандагон) ва мазмуни 
мундариљаи фанни таърих дар синфњои V-XI, ки аз 
њаљми муайяни донишњо, малакаву мањорат иборат буда, 
азхудкунии хонандагон заминаи инкишоф ва ташаккули 
шахсияти инсонро таъмин ва ташкил менамояд.

4. Тањия ва такмили роњњо, воситањо, шаклњо ва услубу 
усулњои нави таълим ва тарбияи таълими фанни таърих. 
Дар ваќти иљрои ин вазифа дар бисёр маврид ба тањќиќи 
дигар илмњои педагогї-психологї такя мекунанд 
ва хусусияти хоси талоботи љамъияти муосирро ба 
назар мегирад. Масалан, дар шароити замонавї аз 
хатмкунандагони мактабњои миёна тафаккури танќидию 
тањаммул ва тоќатпазириро интизоранд ва ин дар навбати 
худ усулњои пурсамари замонавї бояд њалли ин вазифаро 
такмил намоянд.

5. Омўзиш ва љамъбасти таљрибаи педагогї. Тадќиќотчиён 
таљрибаи пешќадами кунунии мактабњоро омўхта, 
муваффаќиятњои омўзгорони фанни таърихро тањлил 
намуда, аз нигоњи назариявї асоснок ва илман тафсир 
намуда, барои амалияи оммавии педагогї дастурњои 
методї пешнињод менамоянд. Аз љониби дигар, иштибоњу 
хатогињои педагогї ва пайдоиши зуњуроти номатлуб дар 
раванди омўзиш, ба таври даќиќ мавриди баррасї ќарор 
гирад. 

6. Тарбияи шавќу њавас, масъулиятшиносї ва шуурнокии 
баланди омўзгорони ояндаи фанни таърих, ташаккули 
дониш, малака ва њунари касбии онњо, фањмишу дарки 
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мењнати омўзгор дар шароити кунунї. Масалан, агар за-
моне омўзгор наќши асосии донишдињандаро мебозад, 
имрўз ў ин маќомро аз даст додааст ва љои онро њаракати 
фаъоли хонанда ишѓол кардааст. Омўзгор имрўз бояд 
ташкилотчии донишазхудкунии шогирдон бошад ва ин 
бояд омили асосии рафти тарбия гардад.

Бояд ќайд кард, ки баъзан омўзгорони љавон аз услуби 
таълими фанни таърих оид ба дарсњои алоњида нишондодњои 
муфассалро интизор мешаванд. Аммо бояд гуфт, ки дастурамали 
муайянгардида ва ё тартиби муайяни сохти гузаронидани дарс 
вуљуд надорад, чунки дар чунин суръат ќобилияти эљодии омўзгор 
мањдуд мегардад ва ин амал ба инкишофии педагогии ў халалдор 
мегардад. Аз тартиб додани дастурњои методї ва кўр–кўрона 
истифодабарии онњо барои такмили ихтисосии омўзгорон ва 
пешрафти минбаъдаи илми услуби таълими фанни таърих монеа 
мегардад. 

Омўзгори фанни таърих дар кори худ бо њодисаю воќеањои 
хеле мураккаби таърихї сару кор дорад. Ба ў лозим мешавад, 
ки на танњо ба ягон масъалаи алоњидаи таърихї, масалан, танњо 
ба воќеањои иќтисодї ва ё њарбї кору фаоъолияти худро мањдуд 
намояд, балки омўзгор бояд ба тамоми раванди печ дар печи 
таърихї фурў рафта, воќеаи таърихиро тасвир намояд. Дуруст 
аст, ки дар дарсњои таърих дар мактаби миёна чунин мавзўњое 
њастанд, ки ба онњо омўзгор ваќти камро сарф мекунад. Масалан, 
доир ба мавзўњои вазъи иќтисодї ва ё њаёти мадании дилхоњ халќу 
давлатњо кам диќќат дода мешавад. Дар чунин њолатњо омўзгор 
кўшиш мекунад, ки ин гуна масъалањоро бо њам пайваста, аз 
љињати мазмун бо дигар воќеањои таърихї, ки алоќамандии хоса 
доранд, вобаста намояд.

Аз сабаби мураккаб будани маводи таърихї онро бо шакли 
гуногун (вобаста ба дараљаю фањмиши хонандагон) наќл карда, 
гуногунтарин воситањои таълимиро истифода бурдан (вобаста ба 
шароити моддї-техникии мактаб) мумкин аст. Бинобар њамин, 
дастури методї, ки танњо як шакли маводи таърихиро ба назар 
мегирад, њукмронии ќолабро муќаррар мекунад, асоси таълими 
эљодиро дар ваќти дарсдињї барњам дода, кори амалии педагогиро 
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якранг мегардонад. Бинобар њамин, услуби таълими фанни 
таърихро иборат аз маводи љамъгаридаи дастурњо шуморидан 
мумкин нест.

Бояд ба назар гирифт, ки худи фанни таърих ба сифати фанни 
мустаќилу алоњида аз дигар рукнњои таълим (масалан, аз риёзиёт, 
забони русї ва ѓайрањо) фарќ мекунад. Услуби таълими он њам ба 
худ хусусиятњои хоси фарќкунанда дошта, бояд ба фанни таърих 
пеш аз њама, чун ба фанни ягонаи дарси мактабибуда, чї дар 
синфи V, чї дар синфи VIII ва  чї дар синфи XI, ки хусусиятњои 
маъмул ва умумї дорад (ин амал албатта баъзе тафовутњои тарзи 
таълими фанни таърихро аз рўи соли таълим аз байн намебарад) 
муносибат карда шавад. Омўзгор бояд аниќ дарк кунад, ки фанни 
таърих худ ба худ илми мустаќил буда, мазмунан тарѓибкунандаи 
тарбияи миллист ва дар ташаккули љањонбиниву љањонфањмии 
насли наврас сањми назаррар мегузорад. 

Услуби таълими фанни таърих њамчун илм дар бораи таълиму 
тарбияи фанни таърих вазифадор аст, ки ба таври аниќу равшан 
муайян созад, ки бо чї тарз таъсири тарбияро ба њар як фард 
расонид, аз кадом шаклу усулњо бояд истифода бурд ва аз њама 
муњимаш он, ки роњњои тарбияро ба кадом самтњо бояд равона 
сохт. 

Илова бар ин, њар як кору фаъолияти тарбиявї дорои 
њадафњои муайян, маќсаду меъёрњои махсус аст, аз ин сабаб 
фанни услуби таълими таърих ба илмњои фалсафа, педагогика, 
психология, таърих ва ѓайрањо робитаи ногусастанї дорад. Ин 
алоќа аз моњияти дарки фалсафї, мавќеи љањонбинии инсон бар 
меояд. Аз маљмўи аќидањои масъалаи фалсафї, ки муњаќќиќони 
илмњои педагогї-психологї аз он истифода мебаранд, ки он 
самти љустуљўињои педагогї, таъмини бархўрдњои маќсаднок ва 
технологї, назарияи умумии таълим мебошад. Вазифаи мето-
дологии фалсафа дар он зоњир мешавад, ки вай низоми усулњои 
умумї ва маърифатии илмро, ки тобеи донишњои педагогї аст, 
тањия ва танзим менамояд. 

Услуби таърихомўзї бо фанни педагогика наздикї дорад, 
зеро педагогика њамчун илм дар бораи тарбия ба омўзиши 
моњияту ќонуниятњо, усулњо, тамоилњо, дурнамои тањсилот, ки 
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омилу воситаи инкишофи инсон дар тўли зиндагиаш ба њисоб 
меравад, машѓул мебошад. Услуби таълими фанни таърих бошад 
аз рўи ин ќонуниятњои умумї, асосњои дидактикї амал намуда, бо 
назардошти хусусятњои фанни таърих онро мутобиќи маќсад ва 
вазифањои таърихомўзї дигаргун менамояд. Бо ин маќсад, фанни 
зикргардида ќисми таркибии педагогика набуда, масъалањои 
сирф илмии худро дошта, яке аз соњањои мустаќил мебошад 
ва бояд њамчун гурўњи илмњои педагогї –психологї ба назар 
гирифта шавад.

Услуби таълими фанни таърих бо илми психология низ 
алоќаманд аст. Шабењии ин ду илм њамеша мушоњида мешавад, 
зеро фанни услуби таълими таърих ќодир нест, ки бидуни 
фаъолияти психикї ва инкишофи шахсият, ки соњои омўзиши 
илми психология мебошад, тадќиќоти илмї барад. Донишњои ин 
илм ба омўзгори фанни таърих  имконият медињад, ки хусиятњои 
синнусолии хонандагон, хотира, нутќ, тасаввуроти онњоро ба 
инобат гирифта, фаъолияти педагогии худро давом дињад. 

Интихоб намудани маводи таълимї, аз худ кардани он, 
истифода бурдани воситањои аёнї ва ѓайрањо дар суръати ба 
эътибор гирифтани хусусиятњои синнусолии хонандагон дар 
раванди кори таълимию тарбиявї ба муваффаќият оварда 
мерасонад. Бе чуну чаро пайвандии мустаќим байни фанни услуби 
таълими таърих ва илми таърих вуљуд дорад.  

Илмњои мазкурро равияњои асосии инкишофи гуруњњои 
гуногуни соњаи иљтимої ва ќонуниятњои иљтимоии шахсияти 
инсон бо њам пайваст месозад. 

Яке аз муњимтарин соњањои фаъолияти инсонї-тарбияи нас-
ли наврас аст, ки дар тўли таърихи инкишофи бисёрасраи худ 
таѓиротњои бисёреро аз сар гузаронидааст. Он аз раванди оддї 
ба маљмўи таъсироти тарбиявие табдил ёфтааст, ки бар дўши 
тадќиќотњои назариявию таљрибавии илмњои психологї-педагогї 
зам гаштааст. Услуби таълими фанни таърих инчунин мекўшад, 
ки шароит ва роњњои ташаккули инсон ва сифатњои баланди 
шањрвандии ўро бо роњи таърихомўзї ошкор ва баррасї намояд. 

Њамин тавр, услуби таълими фанни таърих илми педагогї 
буда, оид ба маќсад, мундариља, мазмун, услуб, усул ва воситањои 
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таърихомўзї дар муассисањои таълимї-тарбиявии миёнаи 
њамагонї маълумоти васеъ дода, дар ташаккули омўзгорони 
фанни таърих сањми арзанда дорад.

Ќисми муњими он, масъалаи омўхтани њодиса ва воќеањои 
таърихї, љамъбаст кардани онњо, масъалаи азхудкунии мафњумњои 
таърихї ва ба асосњои илми таърих наздик кардани хонандагон 
мебошад. Омўзгорони навкор аз услуби усулњои таълим ва 
истифодабарии ашёњои таълимї, аз хусусиятњои шаклњои 
гуногуни дарс, сохт ва тарзи гузаронидани дарсњои таъриху 
корњои беруназсинфии роњбари синф хабардор мешаванд.

Худ аз худ маълум аст, ки омўзгори фанни таърих дар навбати 
аввал ба воситаи мењнати мунтазами худ дар љараёни бепоёну 
њаматарафаи азхудкунии донишњои таърихї ба дараљаи устоди 
бомањорати педагогї расида метавонад. Омили дигари такмили 
ихтисоси педагогї – ин пайдо кардани ошної бо таљрибаи 
пешќадами омўзгорони собиќадор ва пуртаљриба мебошад. 
Омўзгори навкор бояд эљодкорона аз тарзу усулњои фаъолияти 
таълимию тарбиявї, бо назардошти истифодабарии усулњои 
фаъоли таълими замонавї, ки пеш аз њама ба истифодабарии 
технологияи нав ва замонавї алоќаманд аст, истифода намояд. 
Ин роњњо дониш, фањмиш ва малакаю мањорати омўзгорро 
вусъат медињад, таљрибаи ўро такмил мебахшад ва ба фаъолияти  
бошууронаи ў таъсири мусбат мерасонад. 
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2. Мафњум, моњият ва ањамияти илмии фанни таърих

Мо ба дунёи равшан чашм кушода, хонаи падару модарро 
мебинем, ба он дил мебандем ва сарфи назар аз њаќиќат ва ё 
шукуњу шањоматаш онро як умр азиз медонем, чаро ки он дунёи 
тифлии мост.

Роњгард шуда, ба кўча мебароем. Гузарамон, зодгоњамонро,   
мешиносем ва нисбат ба он дар диламон мењру муњаббат дорем.

Калон шуда ба мактаб меравем, аз оламу одам огоњ мешавем 
ва ба чунин хулоса мерасем, ки он дунёи кўдакии мо бо дунёи 
бузург њамбастагї доштааст ва як ќисми майдатарини он аст. 

Чї тавре ки маълум аст, њар фардро вољиб аст, ки њафт 
пушти худро бишиносад ва хотири ниёгонро пос дорад. Рафти 
њаёти инсонї исбот мекунад, ки њар як миллати рўи замин бояд аз 
худ бохабар бошад. Албатта бояд худ ва Худои худро бишиносад, 
ба хубї бидонанд, ки аз куљо меояд ва ба куљо меравад. Ин яке 
аз шартњои асосии њаёти огоњонаи таърихї ва муборизаи роњи 
сарнавиштсоз аст.

Њар як шахси бомаърифат бояд таърихро донад. Шиносої бо 
воќеањои муњими таърихї яке аз омилњои муњими маълумотнокї 
ва масъулияти баланди њар як фард мебошад. 

Мафњуми луѓавии таърих чист?
Аввалин маротиба мафњуми “таърих”-ро муаррихи юнонї 

Њеродот дар асри машњури худ “History” тањќиќ намудааст. Яъне, 
калимаи “история” – “тањќиќ” маънидод карда мешавад. 

Баъдтар румиён маънои ин калимаро васеътар намуда, ба 
таърифи падари илми таърих - Њеродот маънои гирд овардани њар 
гуна достону ривоят ва воќеъањои љолибу даќиќро зам карданд.

Дар асоси ин маълумотњое, ки дар илми методологияи илми 
таърих ќабул гаштаанд, устодони факултети таърихи Донишгоњи 
миллии Тољикистон Н.М. Мирзоев, М. Исоматов, Ю. Шодипур 
дар сањифањои дастурамали худ “Љавњари таърих” чунин иброз 
намудаанд: “Истилои таърих маънои тадќиќот ва наќли њодисотро 
дорад” ва барои пурратар намудани ин мафњум љумлаи зеринро 
илова кардаанд: “Фанни таърих роњњои тайкардаи халќњои 
гуногун, воќеањои дар рўзгори онњо аз давраи ќадим то замони 
муосир бавуљудомадаро мавриди омўзиш ќарор медињад”.
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Дар ин маънї, ки калимаи таърих ифодакунандаи илм буда, 
инъикоси њодисањои олам аз давраи ќадим то кунун аст ва ахбори 
он зиндагинамоии шахсони маъруф, њаёти сиёсї, иќтисодї ва 
иљтимоии инсоният аст, њељ љойи шубња нест.

Аммо, ба андешаи шарќшиноси шинохтаи љумњурии мо 
Нурмуњаммади Амиршоњї  “... дар миёни муслимин номи ин фан  
ба исми юнонии он њељ робитае надошт. Калимаи “таърих” ба 
лафзи арабї ба маънии ањд, њисоб ва таќвият, яъне, тањрири воќеї 
аст. Решаи калима “сомї” ва “варах” аст (яъне моњ ва рўз)”. Моњу 
рўзро ба муаррих таъриф карда ва таърихро масдари он ќарор 
дода, онро дар вуљуди таъриф ба кор бурданд.

Дар  луѓатномаи “Дењхудо” тањти калимаи “таърих” аз номи 
Ибни Форс омадааст: “Гўянд: таърих, ки мардум бад-он воќеаро 
нигоранд,  арабии мањз нест, балки мусулмонон онро аз ањли 
китоб гирифтаанд”.

Инчунин олими шарќшинос Хурмозої гуфтааст: “Мо 
эрониёнро њисобест, ки моњрўз мегўянд, яъне њисоби моњњову 
рўзњо. Ва чун ин лафзро арабї “таърих” ќарор доданд”.

Аммо на њамаи олимон тарафдори ин фикр њастанд, ки 
маънои калимаи “таърих” аз таркиби маънои эронист. 

Дар илми таърихшиносии муосири тољик, ки меросхўри 
таърихнигории шўравї мебошад, мафњуми “таърих” асосан 
чунин маънидод карда мешавад: “Таърих вожаи арабї буда, 
илме мебошад, ки оиди гузаштаи њаёти инсоният маълумот дода, 
инкишофи љомеаи инсониро њамчун раванди ягонаю алоќаманд, 
ки дар асоси ќонуниятњои объективї амал намуда, бо ёрии он 
њодисањои кунунї дуруст маънидод шуда, дар бораи роњи ояндаи 
инсоният сањми бузурге дорад”.

Ба њар њол, ба фикри мо гуногунандешагї дар илми таърих 
равост, алалхусус оиди баъзе масъалањои назариявии он. То 
љое, ки аз навиштањои боло бар меояд, аз даврањои ќадим 
чунин медонистанд, ки дар илми таърих муњимтарин донишњо 
гирдоварї шудаанд, ки инсоният ба он талаботи бепоён дорад. 
Бењуда набуд, ки юнониён таърихро муррабии њаёт номидаанд. 
Бо сабабе, ки ин илм аз гузаштаи инсоният бањс мекунад, дар 
назди њар як фард зарурияте пеш меояд, ки аз гузаштаи одамиён 
сабаќ гирифта, ояндаи худро муайян ва мукаммал созад. 
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Таърих ба гурўњи илмњои умумшиносї ва маорифї дохил 
шуда, њар як шахси њозиразамон танњо бо аз бар намудани 
воќеањо ва рўйдодњои муњимтарини таърихи миллати худ ва 
олами љањонї худро чун мутахассиси соњибмаърифат муаррифї 
карда метавонад. 

Таърих таљрибаи бисёрсолаи оламро гирд оварда, то кунун 
њифз кардааст. Дар яке аз њадисњои њазрати Муњамад (с) омадааст: 
“Дунё ширину сарсабз аст. Худованд шуморо љойнишини 
гузаштагон кардааст, то бубинад, ки чї мекунед...”. Аз ин сабаб 
бунёди ояндаи ин фан, корњои пажуњишї дар ин соња, барќарор 
кардани њаќиќати таърихї, ки ба мо роњи зисти бехатар ва дур 
будан аз иштибоњоти гузаштагонро фароњам мегардонад, аз 
муаррихони љавон вобастагї дорад.

Омўзиши њар як фан маќсад, вазифа ва мазмуну мундариљаи 
худро дорад. Инчунин, мазмуни он ба худ хусусиятњои хос дорад, 
ки онњо ба тарзи азхудкунї, интихоби усулњои илмї-тадќиќотї 
ва таълим таъсири бевосита расонида, фаъолияти муаррихонро 
маќсаднок гардонида, дастовардњои илмї-таълимиро хушсифат 
мегардонад. 

Масалан, таълим, тарбия ва инкишофи хонандагон тавассути 
тадриси фанни таърих, чун фанњои дигари таълимї, асосан дар 
ваќти дарс ба амал бароварда мешавад. Аз ин рў, хусусият ва 
имкониятњои дарси тадрисшавандаро худ дониста, самаранок 
истифода бурда тавонистан лозим аст.

Албатта, барои амалї намудани ин маќсад заминаи 
пурсамари илми педагогика вуљуд дорад. Олимони машњури соњаи 
педагогика дар тўли якчанд ќарн асосњои дидактикиро кор карда, 
дастраси омўзгорони мактаб гардонданд. Ин асосњои дидактикї 
дар таълими фанни таърих ба таври васеъ ва самаранок истифода 
шуда, дар тадбиќи маќсадњои таълимї ва тарбиявии хонандагон 
заминаи боэтимоди илмї дорад. Дар баробари ин хусусиятњои 
фарќкунандаи њар як фанни таълимї ба назар гирифта мешавад, 
зеро њар кадоми онњо сохт, мазмуну мундариља, маќсад ва 
вазифањои муайяни худро доранд. 

Вазифањои таълиму тарбия ва ташаккулдињии ќобилияти 
фикрии хонандагон дар дарси таърих бо роњи аз љониби омўзгор 
интихоб намудани тарзу усулњои хуби таълимї самаранок иљро 
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мегарданд. Барои њамин њам, омўзгор бояд хуб тасаввур намояд, 
ки фанни тадрисшавандаи ў бо кадом хусусиятњо аз дигар фанњо 
фарќ дорад. 

Дар рафти кори илмии муаррихон низ хусусиятњои таърихро 
ба назар гирифтан шарти асосии муваффаќиятњои ба даст омада 
мебошад. Барои чизеро омўхтан танњо дар њолати муайян як 
миќдор маълумот пайдо кардан басанда нест. 

Њамин тавр, ба хуби донистани фанни таърих, дарк 
намудани ќонуниятњову хусусиятњои он, дараљаи тайёрии касбии 
њам омўзгор ва њам олими таърихшиносро баланд бардошта, 
фаъолияти таълимию илмии онњоро маќсадноку самаранок 
мегардонад. Муњаќќиќ ва омўзгори фанни таърих аз рўи вазифаи 
худ, мувофиќи амри дили худ дар кори тадќиќи масъалањои умдаи 
таърих ва таълими он дар мактабњои олию миёна, дар баланд 
бардоштани маќоми фанни таърих дар низоми таълиму тарбияи 
насли наврас, бояд дар сафи пеш бошад.

Хусусиятњои хоси фанни таърих кадомњоянд?
Пеш аз њама бояд ќайд кард, ки илми таърих яке аз фанњои 

сиёсї-иљтимої буда, гузаштаи љомеаи инсониро дар асоси 
сарчашмањо њаматарафа омўхта, объекти асосии он – инсон ва 
њаёти гуногунпањлўи ў аз давраи ќадим то кунун мебошад. Илми 
таърих гувоњ аз он аст, ки дар рафти њазорсолањо њаёти инсоният 
даврањои љањиш, суръатафзоии иќтисодї ва иљтимої буд. 
Умуман, дилхоњ дигар фанњои  љомеашиносї дар бораи инсон ва 
роњи тайкардаи ў аз давраи ќадим то замони мо чунин маълумоти 
пурраю даќиќ намедињад.

Дар назарияи илми таърих хусусиятњои хос ва фарќнунандаи 
ин илм чунин гурўњбандї шудаанд: 

1. Илми таърих ќисман фанни даќиќ буда, љой ва макону 
замони мавќеи њодисаю воќеањо муњимият дорад.

Чї тавре ки маълум аст, маърифати таърихомўзї аз донистани 
воќеаву равандњо ибтидо мегирад. Умуман, дар дигар соњањои 
илмњое, ки ба мо маълум аст, љамъоварї намудани таснифу 
тањлил ва гурўњбандии воќеаву њодисањо моњияти басо бузург 
дорад. Њодисањои даќиќ асоси љамъбасту хулосањои назариявї 
мебошад. Ба аќидаи физиологи машњури рус, академик М.П. 
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Павлов “Воќеоту њодисот – ин фазоест, ки олим аз он маншаъ 
мегирад”. 

Аммо, танњо дар илми таърих воќеаву њодисањои замони 
гузаштаю њозира на танњо барои љамъбасту хулосабарорињои 
илмї хидмат мекунад, балки онњо дар раванди таърихомўзї 
мавќеи мустаќилро ишѓол менамояд. Оиди муњимтарини онњо 
омўзгор ё олим маълумоти аниќ дода, бо таври обу ранг ва 
диќатљалбкунанда рафти он њодисаро тасвир менамояд.

Масалан, чунин њодисаи таърихї, ба монанди набарди Бо-
родинои љанги Ватании соли 1812 барои муаррихон муњиму 
шавќовар аст, натанњо ба он хотире, ки дар ин дарс омўзгор 
метавонад, ки сабабњои нокомї ва шикасти сарлашкари беназир 
ва моњири асри XVIII Наполеон ва санъати њарбии бепоёни 
генерал М. Кутузов ва ѓайрањоро кушода равшан намояд, балки 
худи рафти ин муњориба, лањзањои мухталифи он, иштирокчиён 
ва ќањрамонони муњориба ва њатто майдони набардро тасниф 
намудан муњиму шавќовар мебошад.

Фанњои дигари љомеашиносї мазмунан аз фанни таърих 
фарќ доранд. Дар мазмуну мундариљаи онњо њодисаву воќеањо 
мазмуни дуюминдараља доранду ба љамъбасту хулосањои алоњида 
онњо диќќати махсус дода мешаваду халос.

Аз ин сабаб, яке аз ќонуниятњои таърихомўзї чунин аст: 
таснифи ягон воќеаву њодиса, тањлили он ва маънидод кардани 
дилхоњ масъалаи назариявї ва овардани мисол аз дохили воќеоту 
њодисот. 

2. Чї тавре ки маълум аст, фазо ва ваќт шакли объективонаи 
мављудияти материя мебошанд. Материя дар љањони њастї 
дар давоми ваќти муайян њаракат мекунад. Таърихи љамъияти 
инсонї, гузаштаи халќњои гуногун њам бо мафњуми ваќт алоќаи 
ногусастанї доранд (бењуда нест, ки дар таърихнигории исломї 
мафњуми таърихро њамчун“моњу рўз” маънидод кардаанд).

Масъалаи ваќт ба сифати масъалаи пайдарњамию давомнокии 
њодисањои олами њастї дар ќатори илмњои даќиќ (физика, кимиё, 
риёзиёт, ситорашиносї ва ѓайрањо) ањамияти кам надорад, аммо 
танњо дар илми таърихшиносї ин масъала моњияти махсус пайдо 
карда, дар пайдарњамии хронологї баромад мекунад. Умуман, 
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таърихомўзї аз муайян намудани санаи бавуљудомадаи њодисаву 
воќеањо, тавлидёбии шахсони намоён ва машњур ва ѓайра ибтидо 
мегирад. Танњо пас аз муайян намудани сол, моњу рўзи њодиса, 
мо рафти онро аз љињати илмї дуруст тасниф намуда метавонем. 
Иштибоњ дар муайяннамоии санаи таърихї ба хатогии љиддии 
назариявї оварда мерасонад.

Муаррих танњо пас аз рух додани ваќти њодиса, пайдарњамии 
хронологии инкишофи онро метавонад дуруст муайян кунад, 
сипас ба ў муяссар мегардад, ки алоќамандии он бо воќеањои пеш 
аз он ва баъд аз он рухдодаро муайян сохта, сабабњои бавуљудої, 
оќибатњо ва ќонуниятњои онро хулоса намуда, рафти даќиќ ва 
аниќи онро тасниф намояд.

Њамин тавр, дар давоми таърихи чандасраи љомеаи инсонї, 
воќеањову њодисањои бешумори он дар инкишоф омўхта 
мешаванд. Муаррих бояд хоњ дар кори таълимї ва хоњ дар 
кори илмї-тадќиќотї маълумоти таърихии ба дастовардаро 
дар пайдарњамии хронологї љо ба љо гузошта, њар як давраи 
таърихиро аз ибтидо, рафт ва то баанљом расиданаш тасниф 
намояд.

Пеш аз наќл (хаттї ва ё шифоњї) ягон њодисаи таърихиро 
(баъзан рўзу моњро) номбар кардан шарт аст. 

Љо ба љогузории маводи таърихї барои омўзгор ва њам 
барои олим аз рўипайдарњамии хронологї ќонунияти дуввуми 
таърихомўзї мебошад.

3. Алоќаманд кардани таърихи гузаштаи љомеаи инсонї бо 
замони њозира, хусусияти сеюми мазмуни илми таърих мебошад. 
Танњо бо омўхтани гузашта ва пайдо кардани маълумот дар бораи 
њаёту зиндагии ниёгонамон ва дигар халќњо љањонбинии худро васеъ 
кардан мумкин нест ва ин њам ба ќатори вазифањою ќонуниятњои 
илми таърих ва таърихомўзи њамроњ шуда наметавонад.

Илми таърих на гузаштаю њозираро меомўзад, балки ягон 
объектро дар гузашта, яъне инсонро, љомеаи инсониро таснифу 
тадќиќ менамояд. Аз ин рў донишњои таърихї на танњо хусусияти 
маърифатї, балки ањамияти амалї низ бояд дошта бошанд.

Вазифањои кунунии таърих танњо дар суръате амалї мегардад, 
ки пеш аз њалли он (бо назардошти посдории анъанањои миллию 
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умумибашарї) бояд нуќтаи назар, рўњияи одамонро мувофиќи 
талаботи замона дигаргун созем, ботинан ба таѓйироти бузурги 
сифатї тайёр шавем ва дар ин раванд бевосита иштирок намоем. 
Дуруст мегўянд, ки таърихдонї, худшиносї, љањондонї яке аз 
нишонањои муњими маданияти баланди инсон аст.

Вобаста кардани таърихи гузашта бо замони њозира барои 
дарки воќеаву њодисањои кунунї кўмак расонида, дар мисолњои 
бойи таърихї наслњои нав ба камол расида, барои оянда заминаи 
хуб омода месозанд. Донишњои таърихї дар љустуљўи роњи 
бењтарини њаёти љамъиятї, эмин будан аз хатогињои гузаштагон 
сањми арзанда дорад. 

Аз ин сабаб, дар ин бахш таснифи ќонунияти сеюмини 
омўзгорон ва олимони таърихшиносро дар дарк ва эњсоси илми 
таърих муайян намуда, бояд ќайд кард, ки дар илми таърих 
пайвастагии њаёти гузаштагон бо саргузашти њозираи мардум 
шарт ва зарур мебошад.

Таърих санги болои ќабри гузаштагон набуда, бо кашфиёту 
кўшишњои бепоёни инсоният, яъне корњое, ки инсоният дар 
гузашта ба анљом расонидааст, мепардозад ва дар ин кор аз 
равиши хоси худ, яъне тафсири асноди таърихї бањра мељўяд 
ва донишњои худро дар барпо намудани љомеаи демокративу 
њуќуќбунёду шањрвандї истифода мебаранд, мебошад.

Инчунин бояд дар назар дошт, ки илми таърих на танњо 
шоњиди бевоситаи  замони њозира буда, онро бо таври бояду шояд 
меомўзад, балки интихоби роњи зиндагї, ташаккули фикру аќида 
ва муносибати моро бо масъалањои муњими љамъиятї дар назар 
дошта, њамчун устоди зиндагї ва роњнамои њаёти инсон хизмат 
мекунад. Инчунин, илми таърих ќобилияти бањскуниро бо њаёти 
ояндаи мо доро буда, барои интихоби роњи дуруст ва пурсамари 
ояндаи љамъияти инсонї сањм мегузорад.

Омўзиши илми таърих, ба ќавли Президенти мамлакат 
Эмомалии Рањмон – “...танњо ба хотири донистани гузашта нест, 
балки он дастурамалест, ки роњи ояндаи миллат ва пешояндњои 
давлатдориро равшан намуда, барои худогоњии миллї, вањдату 
ягонагї ва рушди тафаккури таърихии наслњои оянда хидмат 
мекунад”.
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Бо туфайли соњибистиќлол гардидани Тољикистон омўзиши 
њамаљонибаи таърихи кишварамон ва ба хусус дарки таърихи 
Ватан ва маќоми он дар љомеа то рафт афзуда истодааст. 
Халќи тољик, яке аз аввалин халќњои соњибкитоб, соњибсухан 
ва соњибназари рўи замин аст. Њам дар соњаи дунёшиносї ва 
худшиносї ва њам дар соњаи давлатдорї ва зироаткорї, њам дар 
тарбия ва маърифати инсонї ва адаби љомеа дар таърих хидмати 
дурахшон кардааст  ва сазовори ифтихори мо гардидааст. 

Ифтихори миллї дар ќалби њар як шахси боору номус, 
њар ќавм ва миллат нуњуфта аст. Ифтихор аз миллат кардан, 
танњо такрор бо забон рондан нест. Шарафманд ва иззатманд 
гардидани њар миллат ба Ватан, содиќона муњофизат кардани 
забони модарї ва осори аљдодон ва эњё кардани дўстї, муњаббат, 
вањдат дар миёни мардумон сарчашмаи њамаи хубињост.

Дар ин хусус президент Эмомалии Рањмон чунин ќайд 
кардааст: “Агар кас гузаштаи аљдоди худро надонад, инсони 
комил нест. Ин хитоби садо, вале дар айни замон љиддии бузургони 
илму адаби мо аз ќаръи асрњо ба гўш мерасад ва њушдор медињад, 
ки аз таърихи миллату сарзамин, расму русум ва дигар оини худ 
мудом воќиф бошем.

Воќеан таърихро хотираи инсоният меноманд. Пас њар фард 
бе омўзиши таърихи кишвари худ, аслу насаб ва маърифати 
бумиву зоташро пойдору бегазанд нигоњ дошта наметавонад. 
Аз решаи хеш дур ё канда шуда, ба вартаи ѓуломї ё фано ќадам 
менињад ва ба таъбири имрўза манќурт мешавад. Яъне, инсон 
агар таърихи гузаштаи худро фаро нагирад, табиист, ки аз зоти 
худ, роњи тайкарда, дастовардњои сиёсиву фарњангї ва буду бохти 
мардумон ноогоњ монда, чун махлуќе одамсурат, вале бепарво, 
бемасъулият, бенишон умр ба сар мебарад”.

Инсонро олами саѓир номидаанд, ки олами кабирро, тамоми 
њастиро дар худ инъикос намдааст. Бо забони имрўза гўем, одам 
шакли хурди дунёи бузург аст, яъне њар чизе, ки дар дунё мављуд 
дорад, дар њастии одамизод дида мешавад. Пас инсон барои он, ки 
дунёро дарк кунад, лозим аст, ки аввал худро шиносад. Ба гуфтаи 
Азизи Насофї: “Њар ки худро нашинохт, њељ чизро нашинохт”.

Њар шахс бояд бидонад, ки моњияти њастии ў чист, он гоњ моњияти 
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њастии атрофиён, љамъият ва дунёро хоњад фањмид. Шинохти 
таърихи атрофиён боз барои шинохти таърихи худ заминаро 
васеътар мекунад ва дар ин асос пайваста дар ислоњи худ кўшида, 
инсонро, камолоти вайро дараља ба дараља боло мебардорад. 

Аз ин сабаб, њар кас, ки биниши хештаншиносиро аз шинохти 
худ сар карда, то масъалањои маънавиёт такмил дода тавонад, ба 
сарзамини маќсуди инсонї зудтар мерасад. 

Њамин тавр, таърих илмест, ки инсон ва љамъияти инсониро 
дар гузашта меомўзад, аз гузашта сабаќ меомўзад ва сабаќ 
медињад. Таърих ин зинда кардан, таърих ин эњё намудан, таърих 
ин ба ёд овардан, таърих ин рўњбаланд кардани насли њозира, 
таърих ин ба кас умеди нави зиндагї бахшидан аст. 

Таърихи худ ва дигар халќњоро бо њама неку бадаш донистан 
шарт, зарур ва њатмист. Мо бояд њамеша дар ёд дошта бошем, 
ки донистани таърих, таълим ва омўзиши он ба инсон барои 
дарк намудани њаќиќати объективї имкониятњои калон фароњам 
меоварад. Инчунин донистани таърих барои бой гардонидани 
љањони маънавии инсон тањкурсї мегузорад. 

Таърих илмест, ки шахсияти инсонро ташаккул медињад, тарби-
ят мекунад, омили асосии худшиносї аст, ки он маънои шинохтани 
худ, миллати хеш, дар дил эњсоси эњтиром ба гузашта аст. Њар 
ќадар мо таърихи худро аниќ донем, њамон ќадар њозираро дуруст 
дарк карда, ояндаро бо масъулият пешвоз гирифта метавонем. Бе 
донистани таљрибаи насли гузашта, бузургони миллат, шахсиятњои 
маъруфи он, инсон њуќуќ надорад, ки ба оянда ќадам бимонад. 
Таърихи тамаддуни башарї нишон медињад, ки худшиносї ва 
ифтихори миллї - нахустин шарти хирадмандї, омили асосии 
мардуми соњибэњтиром ва бо фарњанг аст. Миллате, ки забон ва 
тафаккури миллї, таъриху адабиёт, расму оин, арзишњои фарњангї 
ва шахсиятњои маъруфро ќадр намекунад, пояњои истиќлолияташро 
низ чандон дер пуштибонї карда наметавонад. Агар мо аз таъриху 
маданияти хеш огоњ набошем, онро њифз намекунем, дигарон њам 
онро њифз намекунанд, пас омўзиши таърих ин як шарти асосии 
мављудияти њисси масъулияту љавобгарї барои пойдории давлат 
ва истиќлолияти миллати хеш мебошад. 

Хулоса, илми таърих дар равиши таълиму тарбияи насли 
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наврас ва љавонон басо мавќеи бузург дошта, муаррихону 
омўзгорон дар баланд бардоштани маќоми маърифатї, тарбиявї 
ва амалии он бояд дар сафи пеш бошанд, алалхусус дар ташаккули 
худшиносии шањрвандони Тољикистони соњибистиќлол.

Аз ин рў, мо бояд гузаштаю њозираю ояндаи миллати худро 
донем, онро барои халќияту миллатњои мухталиф шинос созем, 
обрўю эътибори номи тољикрро баланд бардорем. Он ваќт 
метавон гуфт, ки мо ватандўст њастему маданияти баланд дошта, 
ворисони арзандаи ин миллати кўњанбунёд мебошем.
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3. Маќсад ва вазифањои раванди таълими таърих 
дар мактабњои миёна

Илми таърих чун дигар илмњо, аз даврањои ќадим дар њаёти 
љомеаи инсонї мавќеи арзанда дошта, вазифањои илмї, тарбиявї 
ва амалиро иљро карда истодааст.  Соњаи тадќиќоти илмї, соњаи 
махсусест, ки он аз раванди таълимї фарќ дорад. Таърих њамчун 
илм пеш аз њама маќсади тадќиќ намудани ќонунњоро дорад, 
ки аз рўи онњо њодисањои њаёти љамъиятї-сиёсї, иќтисодї ва 
мадании халќиятњои гуногун ба амал меояд. Аммо, таърих ба 
сифати фанни таълимї маќсаду вазифањои ба худ хосро дорад, ки 
мањз дар боби мазкур оиди масъалањои муњими услуби таълими 
таърих мехоњем равшанї андозем.

Барои муаррихон маълум аст, ки дар мактаб илми таърихро 
таълим медињанд, ки он мазмуни таълими таърих мебошад. Дар 
тамоми зинањои таълими фанни таърих аломатњои таърихи 
њаќиќиро бояд нигоњ дошт, њаёти гузаштаи инсонро дуруст 
инъикос намуда, моњияти инкишофи таърихии роњу равиш ва 
натиљањои тараќќиёти башариятро нишон додан шарт ва зарур 
аст. 

Бояд ќайд кард, ки таълими мактаби олиро бо таълими 
мактаби миёна ба таври мушаххас муќобил гузоштан мумкин 
нест, зеро дар аввалин њаљми маводи таълимї, андозаи омўзиш, 
дараљаи таълими њодисањои таърихї зиёдтар буда, барои 
донишомўзон имкониятњои васеътарро фароњам месозад. Дар 
мактаби миёна бошад, њам ваќт ва њам њаљму андозаи маводи 
таълимї мањдуд мебошад. Вале, бо ин мо гуфтанї нестем, ки 
байни таълими фанни таърих дар мактаби миёна ва мактабњои 
олї фарќи љиддї вуљуд дорад. Ба њамагон маълум аст, ки њангоми 
таълим хусусиятњои синнусолии хонандагон ба инобат гирифта 
шавад. Масалан, бояд ба назар гирифт, ки маводи таълимии 
хонандагони синфи V назар ба маводи хонандагони синфи X, ки 
дар худ хулосабарорињои мураккабро таљассум менамояду пур 
аз њодисањои машњур ва њолатњои диќќатљалбкунанда мебошад, 
фарќ кунад. Барои таърихомўзони хурд маводи таълимї бояд 
содда, бо забони фањмову дастрас ва аз њама муњим ба тариќи 
афсона пешнињод намуд зарур аст, чунки хонандаи синфи V њоло 
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ќобилияти даркнамоии њодисаву равандњои мушкилу мураккаби 
њаёти инсонї, бахусус дар замони ќадимро надорад. Албатта, 
бо ин гуфтанињо ва далелењои пешовардаи муаллифон хулоса 
баровардан мумкин нест, ки хонандагони мактабњои миёна 
дар раванди омўзиши фанни таърих танњо ба таълими воќеаву 
њодисањои асосї ва мањдуд машѓул шуда, масъалањои илмии фанни 
таърихро сарфи назар менамоянд. Дар баробари ифодаи дилхоњ 
мавзўъ ва ё масъалаи таърихї ба хонандагон муяссар мегардад, 
ки бо истилоњоти хоси таърихї, ба монади монархия, љумњурї, 
демократия ва ѓайрањо ошної пайдо намуда, мафкура, љањонбинї 
ва хештаншиносии худро васеъ мегардонанд. Донишљўёни 
мактабњои олї бошанд, дар баробари азхуд намудани маводњои 
зиёди воќеањои таърихї, боз ба тањлили масъалањои сабабу 
оќибат, ањамияти таърихї, ягонагии инкишофи љомеаи инсонї 
ва ѓайрањо сару кор доранд ва бояд ин масъалањоро ба хубї аз 
бар намоянд, вагарна ба моњияту хусусиятњои таърихї сарфањм 
рафта наметавонанд. 

Њамаи гуфтањои боло моро водор месозад, ки ба хулосае оем, 
ки ба якдигар муќобил гузоштани фанни таърих њамчун илм ва 
таърих ба сифати фанни таълимї нодуруст ва иштибоњи бузург 
аст.

Асосњои илми таърих – асосњои мазмуни фанни мактабии 
таърих мебошад. Чї тавре ки маълум аст, таърих њамчун илм 
услубњои махсуси тадќиќотї дорад, ки онњоро хонандагони 
мактаби миёна намеомўзад. Дар рафти омўзиши фанни таърих 
оиди баъзе усулњои тадќиќоти таърихї танњо тасаввуроти оддї 
пайдо кардан мумкин аст, аммо мазмуни асосии ќоидањои илми 
таърихшиносї, ки мутобиќи хусусиятњои синнусолии хонандагон 
инъикос шудааст, яке аз масъалањо ва ё вазифањои омўзиши фанни 
таърихи мактабї низ шуморида мешавад.

Инчунин, бояд дар назар дошт, ки раванди таълими фанни 
таърих пањлўњои гуногун дорад. Донишомўзї – яке аз пањлўњои 
таърихшиносї мебошад. Љавонону наврасон пеш аз њама бояд 
дар худ хусусияти инсониро таљассум намоянду муњимтарин 
хислатњои инсониро омўзанд, одоб андўзанд, фањмиши васеъ ва 
ќавї дошта бошанд ва дорои фарњанги баланди инсонї бошанд. 
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Яъне, инсони ноогоњ ва бидуни њуввияти миллї шахси сарбаланд 
ва хизматгори миллату ватани худ шуда наметавонад.  Аз ин рў, гу-
заштаву ояндаи миллат бештар аз вазъи таълими таъриху забону 
фарњанг дар муассисањои таълимии љумњурї сахт вобастагї 
дорад. Маќсад он аст, ки њангоми таърихомўзї лозим аст, ки 
нахуст бар шогирдон одамият ва тољик буданро омўзонем. Илми 
одамият иборат аст аз улуми инсонї – забон, адабиёт, таърих, 
санъат, зебоишиносї, ахлоќ, ањкоми дин ва монанди онњо, ки 
барои њама заруранд. 

Таърихи миллат пеш аз њама иборат аз таърихи фарњанги 
миллист. Инкишофи таърихии иљтимоиву иќтисодї ва сиёсии 
њар як халќ бо назардошти он, ки чї арзишњои маънавию маданї 
дод, ањамият дорад. Аз ин сабаб, аз худ намудани дастовардњои 
таърихиву фарњангї, њосил кардани хотироти таърихии пурмазмун 
шарти асосии худшиносии миллист. Он гоњ шахс худро на танњо 
як љузъи таърих, як омили арзандаи бунёдкор хоњад дид. Дар 
ин сурат тафаккури инсонии шахс боз њам меафзояд ва моњияти 
маънавї пайдо менамояд. 

 Ба вуљуд овардани мактаби миллї, ки асоси онро 
инсонгарої, омўзишу парвариш бояд ташкил намояд, зарур аст. 
Тарбияи миллї аз муњимтарин масъалаи замони мо аст. Давлат 
ин масъаларо устувор мекунад, лекин набояд бо дахолати сиёсї 
барои дигар шудани хусусиятњои он, барои мањрум шудани он аз 
табиати аслї кўшиш кунем.

Њамин тавр, аз давраи истиќлол марњилаи нави худшиносии 
миллї оѓоз ёфт. Истиќлол барои боз њам баланд бардоштани 
сифати таърихдонию љањонфањмии мардуми мо такони љиддие 
шуд. Пањлўњои тозаи шинохти таърихи гузаштаи худ ошкор 
гардид, баъзе пањлўњои масъала беш аз пеш ањамият пайдо кард, 
масъалањои зиёде ба миён омад, ки то њол мавриди баррасии ањли 
андеша ќарор наёфта буданд. 

Ин масъалањо бо кўшишу ѓайрати муњаќќиќони љавон 
минбаъд амиќан тањќиќ хоњанд шуд. Бинобар ин яке аз ниёзњои 
миллати мо – ислоњоти куллии омўзишу парвариш, тарбияи насли 
наврасу љавон, ислоњоти мактаби миёнаву олист, чунки маориф 
омили муњимтарини тањкими давлат, рушди илму фарњанг, 
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дастовардњо дар њаёти сиёсї, иќтисодї ва иљтимоии мардум, ба 
воя расидани шахсияти фаъолу донишманд, соњибкасб ва созанда 
мебошад.

 Донистани маќсаду вазифањои таълиму тарбия ба њар 
корманди мактабу маориф, алалхусус ба омўзгорони мактаби 
миёна зарур аст. 

Бо гуфтаи педагоги машњури рус К.Д. Ушинский: “Шумо дар 
хусуси меъморе, ки ба саволи шумо оид ба он, ки ў чї гуна бино 
месозад, посух дода наметавонад, чї мегўед? Айнан њаминро бояд 
бар њаќќи тарбиятгаре гўед, ки равшану возењ ба шумо маќсади 
фаъолияти таълиму тарбиявиашро гуфта наметавонад!”. 

Маќсади таълими фанни таърихро бояд дар асоси 
дастовардњои назариявии илмњои психологї-педагогї ва 
дастовардњои амалии маълумот бояд баён намуд.

Маќсади таълиму тарбия, чї тавре ки маълум аст, иборат аз 
маљмўи талаботи љамъият ва ташаккули чунин сифатњои шахсие, ки 
ба ў имкон медињад мустаќилона вориди муносибатњои љамъиятї 
шаваду фаъолияти ба љамъият зарурро интихоб намояд. Аммо, 
дар рафти таълим ин маќсад ба воситаи фарогирии донишњои 
илмї ва намудњои муайяни фаъолият амалї мегардад. Њар кас дар 
интихоби ихтисос ва касбу њунар соњибихтиёр аст, вале лозим аст, 
ки нахуст ўро одамият ва тољикият  омўзему парваришу тарбия 
намоем ва пас аз он њар чї мехоњад – шавад: бозоргон, муаллим 
ё муњандис, ё олим, ё мансабдори маъмурият, ё дигаре... Аз ин рў 
таълим њамчун тарбия ба инкишофи шахсияи инсон нигаронида 
шудааст. Танњо зимни таълим ин њадаф тавассути фарогирии 
донишњои мухталиф амалї мегардад.

Масъалаи шахс ва инкишофи он чун аз масоили умумиинсонї 
ба њисоб рафта, дар доираи илмњои гуногун (фалсафа, 
љомеашиносї, психология ва дигарон) мавриди баррасї ќарар 
гирифтааст. Аммо мањз љанбаи педагогии масълаи шахсияти 
инсонро ошкорсозї ва омўзиши шароитњои пурсамар барои 
икишофи њамаљонибаи ин шахсият дар раванди таълиму тарбия 
ташкил медињад. 

Бо назардошти ин, метавон маќсаду вазифањои таълими 
фанни таърихро дар мактабњои миёна муайян намуд.
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Вазифањои таълиму тарбияе, ки маќсаднок аст, дар шаро-
ити давлати демокративу њуќуќбунёд ва дунявї, аз он иборат 
аст, ки шањрванди солими бомаърифат, дорои тафаккури эљодї, 
њамаљониба инкишофёфта ва соњиби дониши амиќ ва мањорату 
малакањои касбї тайёр намояд, то онњо бо ѓояњои сулњдўстї, 
вањдат, инсонпарварї, мењанпарастї, адолати иљтимої, 
нигоњдории арзишњои аз тарафи умум эътирофшудаи инсондўстї, 
риояи њуќуќ ва ќонунњо фаро гирифта шавад.

Маќсаду вазифањои нињоии таълими фанни таърих – ин 
ташаккули инсони комил, соњиби Ватан, нангу номуси миллї, 
ифодагари симои зењнию маънавї, ахлоќї, фарњангї ва арзишњои 
дигари инсонї мебошад. 

Њамин тариќ, маќсади таълими фанни таърих дар мактабњои 
миёна – њамаљониба инкишоф додани шахсияти хонандагон аст. 
Бояд дарк кард, ки ташаккули умумии шахсият аз кадом љузъњо 
таркиб ёфтааст. Дар натиљаи ташаккули шахсияти њамаљониба 
инкишофёфта такомули маърифатї, ахлоќї ва љисмонии 
хатмкунандагони мактаби миёна ба амал меояд. Њамаи онњо 
дар маљмўъ симои умумии шањрванди Љумњурии Тољикистонро 
ташкил медињанд. 

Бояд гуфт, ки такомули љисмонии хонандагон дар дарсњои 
тарбияи љисмонї, шуѓл варзидан ба варзиш ба даст омада, 
ќисматњои дигари такомули онњо тавассути фанњои таъриху 
њуќуќи инсон ва фанњои дигари таълимї ба амал бароварда 
мешавад.

Ба омўзгор зарур аст, ки ќонуниятњои рушди равонї, 
љисмонї, ахлоќї, аќлонї ва фарњангии хонандаро хуб азхуд 
намояд. Ин кор ба хусусиятњои синнусолї, инфиродї, муњити 
љомеа, муњити зист ва омилњои зиёди дигар вобаста аст. Аз ин 
рў, омўзгор дар љараёни таълиму тарбия бояд хонанда ва раванди 
таълиму тарбияро хуб омўхта, дар ваќти зарурї ба он таѓйирот 
дохил намояд. 

Дар ташаккули шахсият талаботи хонанда низ ањамияти 
бузург дорад ва пеш аз њама бо њаракатњои фаоълияти ў вобаста 
аст. Масалан, ба талаботи мадании шахс фаъолнокї ва махсусан 
сатњи маданияти инсон вобаста аст, ки решаи он аз таърихи 
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инсоният сарчашма мегирад. Аз ин рў, шахсият дар шарои-
ти мушаххаси љамъиятї-таърихї ба воситаи таълим ва тарбия 
ташаккул меёбад ва ин љараён дар оила, дар кўдакистон, дар 
муњити зист, дар мактаб ва умуман дар љомеа суръат мегирад. 

Вазифањои раванди таълими фанни таърих дар “Стандарти 
давлатии маълумот” чунин баён ёфтааст: “... аз тарафи хонандагон 
омўхтани асосњои дониш оид ба роњи тайкардаи одамон доир ба 
њаёти сиёсї, иќтисодї, иљтимої, маънавї ва ахлоќї, ташаккули 
ќобилияти хонандагон, зимни тањлили таърих, фањмидани воќеањо 
ва равандњо њамчун унсури муњиму ягона бавуќуъпайваста, 
робитаи ногусастанї доштани онњо – гузашта, њозира, оянда, 
ташаккули фањмиши арзишњо ва эътиќоди хонандагон дар асоси 
таљрибаи таърихї, ќабули ѓояњои инсондўстї, эњтироми њуќуќњои 
инсон ва арзишњои демократї, ватандўстї ва якдигарфањмии 
халќњо, пешрафти шавќу раѓбати хонандагон нисбат ба таърих, 
гироми доштани таърих ва фарњанги халќи худ ва халќњои 
дигар, љидду љањд бањри нигоњдорї ва ѓани гардонидани мероси 
фарњангии мамлакати хеш ва тамоми башар”.

Ин вазифањоро гурўњбандї карда, метавон ба се ќисми асосии 
зерин онњоро таќсим кард:

1. Вазифањои таълимї (маърифатї).
2. Вазифањои инкишофдињанда.
3. Вазифањои тарбиявї.
Вазифањои таълими фанни таърих аз маќсаде бар меоянд, ки 

таълим њамчун тарбия ба инкишофи шахсияти инсон нигаронида 
шудаааст. Танњо зимни таълим ин њадаф тавассути фарогирии 
донишњои мухталиф амалї мегардаду хонанда тарбия меёбад. 
Бо назардошти ин метавон вазифањои асосии таълимро муайян 
намоем.

Дар баробари ин дар назди вазифањои таълимї чунин 
талаботњо пеш гузошта шудааст:

•	 азхуд кардани воќеањову њодисањои асосии таърихи 
гузаштаю њозира;

•	 муссалањ намудани хонандагон бо асосњои фањмиши 
мафњумњои таърихї;

•	 бавуљуд овардани тасаввуроти илмї оид ба даврањои 
муайяни таърихї;
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•	 сарфањм рафтан ба масъалањои сабаб, оќибат ва моњияти 
њодисаю воќеањои таърихї;

•	 азхуд кардани асосњои мазмунун моњияти ќонунњо оиди 
инкишофи љамъиятї ва бо њамин васила пайдо кардани 
асосњои љањонбинии илмии хонандагон.

Њамаи ин талаботњои пешбинигардидаро омўзгор ба осонї 
иљро карда наметавонад, зеро хонандагон аз љињати инкишофи 
аќлии худ бисёр масъалањои назариявии таърихро ба пуррагї 
фањмида наметавонанд. Масалан, хонандагони синфи V фал-
сафаи Суќрот, Афлотун ва Арастуро дарк карда наметавонанд, 
хонандагони синфи VI бањсњои схолостњоро намефањманд ва 
ѓайрањо. Дар ин мавридњо лозим мешавад, ки тамоми фикрњо ва 
хулосањои ба хонандагон нофањморо ќисман ё пурра наомўзем 
ва танњо ањамияти љамъиятии раванди илмї ё фаъолияти шахси 
муайянро ба хонандагон фањмонем. 

Умуман, илми таърих наќли њамаљонибаи њаёти гузаштаи 
башарият дар инкишофи диалектикї ва гуногуни он мебошад. Аз 
ин рў, таърих илми даќиќест, ки раванди њарљонибаи пурихтилофи 
таърихро дар њолати ягонагии он баррасї менамояд. Поягузори 
таърих – ин воќеаю њодисањои замони гузаштаю њозира мебошад, 
ки хонандагон онро дар аснои омўзиши таърих бояд азхуд 
кунанд.  Дар илми таърих воќеањое маълум њастанд, ки њамагї як 
маротиба содир мешаванд, яъне бори дигар такрор намешаванд. 
Масалан, ба зумраи ин гуна воќеањо ихтироот барин њодисањоро 
нисбат додан лозим аст, чунон чї мошинаи буѓиро ихтироъ 
кардани Ползунов, кушта шудани Шерак ва ѓайрањо. Воќеањоро 
аз даврањои таърихї фарќ кардан лозим аст, ки онњо аз як гурўњ 
воќеањои гуногун иборатанд, ки бо мурури умумии ќонунї ва 
муносибати сабабу оќибат як шуданд. Њангоми таълими илми 
таърих воќеањои асосиро шањр намудан лозим аст, даврањои 
мухталифи инкишофи онњоро мухтасар тадќиќ карда, ќонунњои 
умумии таърихро дар рафти он муќаррар намоем ва бо фањмидани 
ањамияти таърихии худи воќеа ќаноат кунем. 

Бояд ба назар гирифт, ки ба хонандагон воќеањои бисёри 
таърихиро наќл кардан лозим нест, балки ба онњо мазмунан, 
тадриљан, ошкорона тараќќиёти њаёти сиёсї, иќтисодї-иљтимої 
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ва мадании инсониятро нишон дода, онњоро бо машњуртарин 
воќеањои асосї ошно намудан лозим аст, ки ин донишњои 
таърихї бояд дар тафаккури хонандагон бо таври мунтазам 
љойгир шуда, тарљумаи њоли инсониятро шабоњат дињад. Аммо, 
њангоми омўзиши даврањои муайяни таърихї омўзгор бояд дигар 
тарз рафтор кунад. Масалан, барои њосил кардани тасаввурот 
дар бораи хусусиятњои мунтазами раванди дохилии тараќќиёти 
инќилоби якуми буржуазї-демократии Россия бояд чунин раф-
тор кард: Дар ин инќилоб мо ду давраро мебинем: давраи якум 
– давраи ављи инќилоб, аз воќеањои 9-уми январи соли 1905 то 
шўриши мусаллањои моњи декабр давом мекунад ва давраи 
дуюм – давраи хомўшї ва поёнравии мављи инќилоб дар солњои 
1906-1907 мебошад. Бинобар ин дар ин љо дигар шудани баъзе 
воќеањо, алоќамандии њамдигарии онњоро мебинем, моњияти 
сабабу оќибати байни њодисањо ва лањзањои инкишофи раванди 
таърихиро муќаррар мекунем.

Дар њар як боби мавзўъњо, ки мувофиќи барнома муайян 
шудааст, дида баромадани масъалањои гуногун, њам љабњаи 
сиёсї, њам иќтисодї ва њам маданї муњим аст, то ки барои дар 
хонандагон њосил шудани тасаввуроти умумї кўмак расонад. 
Хонандагон дар ин њолат воќеањои таърихиро на њамчун 
њодисањои тасодуфї ва номаълум рўйдода, балки ба сифати 
њодисањои ќонунї бавуљудомада, дарк мекунанд.

Њар як давраи таърихии мавзўъњои фанни таърих ба мо пеш 
аз њама њамчун пайвастагии махсуси як ќатор воќеаю њодисањо 
тасвир мегарданд, ки ба муносибатњои сабабу оќибат бо якдигар 
вобастаанд. Барои мисол, инќилоби буржуазии Фаронсаро дар 
охири асри XVIII дида баромадан мумкин аст. Воќеањои ин 
њодиса бо муносибатњои сабабу оќибат бо якдигар вобастаанд 
(даъват карда шудани штатњои генералї, табдил ёфтани штатњо 
ба маљлиси муассисон, шўриши ањолии Париж ва гирифта шудани 
Бастилия, ќабул шудани Ќонуни маљлиси муассисон “Дар бораи 
маљбуриятњои феодалї” ва ѓайрањо). Њамаи ин воќеањо дар 
алоњидагї, бидуни алоќамандии њамдигар маъно надоранд, њамаи 
онњо бо тартиби маълум ва вобастагии сабаб инкишоф меёфтанд 
ва дар дигаргун гаштани ин воќеањо, мазмуну мантиќи махсуси 
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онњо, мароми ќонунии худи он мушоњида карда мешавад. Дуруст 
аст, ки њамаи он тартиби воќеањоро нишон медињаду он дар њар 
як њодисаи таърихї мушоњида карда мешавад.

Омўзгор њангоми таълими фанни таърих мафњумњои зиёди 
илмиро ба кор мебарад, ба монанди, давлат, дин, демократия, 
монархия, инќилоб, љумњурї ва ѓайрањо. Ба њамаи ин иборањо 
асоси дурусти таърихї додан лозим аст ва бо роњи ошкор 
намудани мазмуни онњо ё ањамияти калимаро тањлил кардан шарт 
ва зарур мебошад. Ба монанди он, ки омўзгор њангоми дарс ба 
хонандагон иброз мекунад, ки демократия – ин њокимияти халќ 
аст, худи калима асоси лотинї дошта, “demos” халќ, “cratiay” 
њокимият мебошад. Бо њамин тариќ, маънои иборањои умумиро 
шањр дода, зарурияти фањмонидани хусусияти ин ё он ибораро ба 
назар гирифтан зарур аст. 

Ба љузъ иборањои умумї хонандагон бояд хулосањои васеи 
илмї ва ё ќонунњои таърихї, яъне ќонуниятњои пайдоиш, 
мављудият, тараќќиёт ва мављудият ва њастии таърихиро ошкор 
сохта, бунёдшавии њастию мављудияти дигарро бояд шарњ дод. 

Ќонунњои таърихиро мо бо роњи муќоиса ва андоза кардани 
њодисањои таърихї доир ба таърихи мамлакатњои гуногун фањмида 
мегирем. Равшан аст, ки њар яке аз њодисањои зикршуда бо услуби 
махсус дар раванди дарсњои таърих фањмонда мешаванд, ки дар 
ин хусус дар поён сухан меронем.

Њамин тавр, њангоми иљроиши вазифањои таълимї-
маърифатии фанни таърих, донистани инкишофи раванди 
таърихї ва унсурњои он хеле муњим аст. Аз ин хотир, хонандагон 
пеш аз њама бояд диќќати худро ба ањамияти далелу њодисањо ва 
воќеањо, муайян намудани сабабу оќибатњои њодисањои таърихї, 
муќоисаи воќеаю даврањои таърихї, хусусиятњои хоси воќеањои 
таърихї, муайян намудани моњият, мансубият ва гурўњбандии 
воќеањо, рафтору кирдор ва фаъолияти иљтимоии инсоният, 
шахсиятњои таърихї ва нерўњои гуногуни љамъятию сиёсї љалб 
намоянд.

Хулосабарорї ва фањмонидани ќонуниятњои таърихї 
заруртарин ва муњимтарин ќисми кори омўзгор аст, ки он 
бояд дар асоси ба таври шавќовар омўхтани воќеаю њодисањои 
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таърихї ва дар хотираи хонандагон љой кардани мазмуни умумии 
фанни таърих, мафњумњои он, алоќамандињои сабабу оќибат 
ва моњияти њодисањо ба амал оварда  шавад ва танњо дар ин 
њолат донишомўзии фанни таърих ќисми муњими љањонфањмию 
љањономўзии хонандагон мешавад.

Њангоми омўзиши фанни таърих ба омўзгор зарур аст, ки 
мањорат ва малакаи хонандагонро инкишоф дода, имкониятњои 
истифодабарии донишњои назариявиро дар амал мунтазам 
истифода баранд.

Вазифањои инкишофдињандаи фанни таърих аз иљрои чунин 
талабот иборат мебошад: 

•	 Ташаккул додани мањорату малакањои фаъолияти 
фикрї (бо ёрии муќоиса, мушоњидањо, фањмидани 
мафњумњо, мустаќилона тањлил намудани масъалањои 
сиёсї, иќтисодї ва иљтимоии љамъият, хулоса намудани 
мавзўњои алоњида, фикри мустаќил доштан ва онро њимоя 
карда тавонистан, бошуурона азхуд намудани донишњо 
ва ѓайрањо).

•	 Дар рафти фаъолияти донишазхудкунии хонандаогон ба 
вуљуд овардани њунару малакањои амалии онњо баробари 
истифодабарии маводњои гуногуни таълимї, ба монанди: 
кор бо харита, бо китоби дарсї, бо сарчашмањо ва ѓайрањо, 
иљро намудани њар гуна корњои хаттї, ба монанди: тар-
тиб додани наќшаи корї, конспектнависї, луѓатнависї, 
омода сохтани реферату маърўзањо, баромад кардан дар 
семинару конфронсњои илмии мактаббачагон, иштирок 
дар омодасозии гўшаи таърихї, ё  ин ки осорхонаи 
мактабї ва ѓайрањо.

Рафти инкишофдињии ташаккули шахсиятро њамчун 
низоми томи психологї дар алоќамандї бо соњањои аќлї, њиссї 
ва маромњои он таъмин менамоянд. Мазмуни ин наќши сегона 
нишон медињад, ки илми имрўзаи педагогика хонандаро на 
њамчун объекти таъсирбахши омўзгор, балки ба сифати субъекти 
фаоъоли раванди таълим медонад.

Аз ин сабаб, муваффаќият ва комёбї дар ин соња бештар 
аз муносибати хонанда ба омўзиш вобаста аст. Бояд ба назар 
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гирифт, ки хонанда кист, чї гуна ќобилияти фикрї дорад, оё 
пеш аз ин соњиби њунари дарки амалї гардида буд? Аз ин лињоз 
рафти инкишофи аќлонї ва ташаккули мањорат ва малакаи ў 
бидуни донистани дараљаи донишу ќобилияти хонандагон амри 
мањол аст. Ба омўзгор зарур аст, ки ќонуниятњои рушди равонї, 
ахлоќї, аќлонї ва дигар хислатњои хонандаро хуб азхуд намояд. 
Ин амал ба хусусиятњои синнусолї, инфиродї, муњити зист, оила 
ва омилњои зиёди дигар вобаста аст. 

Ќобилияти мухталифи хонандагон дар кадом самте, ки 
истифода бурда нашавад, инчунин ба маромњо алоќаманданд. 
Њар як фаъолият, аз рўи нишондодњои илми педагогика, дар 
њолате пурсамар мегузараду натиљањои пурсамар медињад, ки агар 
шахс дорои маромњои амиќ бошад, ба њаракати фаъол сабабгор 
гардад, мушкилотњои ногузир ва шароитњои номуносибро рафъ 
созад. Њамаи ин ба иљрои вазифањои инкишофдињандаи фанни 
таърих муносибати бевосита доранд. Агар дар хонандагон 
муносибати мусбату созгор ба фаъолияти амалї ташаккул ёфта 
бошад, он гоњ ин ба самарабахшии он мусоидат менамояд. Бояд 
дар назар дошт, ки раванди омўзиш бидуни маромњои муайян дар 
фаъолияти хонандагон ѓайриимкон аст.

Вазифањои инкишофдињандаи фанни таърих дар синфњои 
алоњида ва бахшњои алоњидаи фанни таърих, масалан, аз фанни 
таърихи халќи тољик, њамчун меъёри мањорат ва малакаи 
хонандагон дар охири барномаи њар як синф мушаххас зикр 
шудааст. Инак, дар синфњои V -VI хонандагон чунин мањорат 
ва малака бояд дошта бошанд: огоњї аз харитаи таърихї, 
саволномањои оддиро тартиб дода тавонанд, мањорати наќлкунї 
дошта бошанд, аз китоби дарсї самаранок истифода бурда 
тавонанд, дар мањфилњои таърихї, озмунњо ва шабнишинињои 
дохилимактабї фаъолона иштирок кунанд ва ѓайрањо.

Мањорат ва малакаи хонандагони синфњои VIII-IX бояд чу-
нин бошад: фикру аќидаи худро оиди ин ё он масъалаи раванди 
таърихї њифз карда тавонанд, доир ба  мавзўъњои гузашта 
саволнома (тестњо) омода карда тавонанд, аз харита озодона 
истифода бурда тавонанд, мањорати истифодабараии суратњо, 
диаграммањо, наќшањо, порчањои хрестоматияро дошта бошанд, 



36

аз луѓати китоби дарсї озодона истифода бурда тавонанд, дар 
мањфилњо, озмунњо ва шабнишинињо ва мизњои мудаввари 
таърихї иштироки фаъолона  намоянд. 

Дар синфњои Х-Х1 хонандагон илова бар ин оиди асосњои 
кори илмї аз фанни таърих тасаввуроти оддї пайдо намуда, 
ба навиштани реферату маърўза љалб карда мешаванд, яъне 
мустаќилияти хонандагони синфњои болоиро таъмин намуда, 
инкишоф додани талабот, завќу ќобилияти маърифатии онњо, 
рафтори эљодї ва шинос шудан ба мазмуни ќоидањои асосии илми 
таърихшиносї, барои касбинтихобкунии хонандагони мактабњои 
миёна таъсири мусбї мерасонанд. Инчунин иљрои вазифањои 
инкишофдињандаи фанни таърих бояд ба фаъолияти љамъиятии 
хонандагон ва корњои беруназсинфї алоќаманд бошанду 
таълим, шавќу њавас ва саъю кўшишњои хонандагонро муайян 
намояд. Дар баробари ин, натиљањои омўзиши фанни таърих 
дар мактабњои миёна бояд бо талаботи љомеа мувофиќат кунад 
ва барои ў фоидабахш бошанд, яъне њифзи ёдгорињои таърихии 
муњити зист, ташкилкунии осорхонањои мактабї, иштирок кар-
дан дар фаъолияти ташкилотњои љамъиятї ва ѓайра – муњимтарин 
омили дараљаи баланди шуурнокии љавонон мебошад. 

Масъалаи инкишофи њамаљонибаи шахсият ба кори 
тарбиявї низ алоќаманд аст. Тарбия – мафњуми педагогї буда, 
таъсиррасонии маќсаднок ва муташаккилона ба инкишофи 
љисмонї, рўњї, љањонбинї, симои маънавї, завќи эстетикии 
(зебопарастї) шахсият бо мањорату малакањо мусаллањ гардонида 
шудан ва ба њаёту мењнати љамъиятї тайёр кардани онњо мебошад.

Тарбия ва инкишоф ба њам алоќаманд буда, сабабгори 
якдигар мебошанд. Инкишоф чун раванди таѓйироти љисмонї ва 
психикии шахсият яќ ќатор зинањои бо њам алоќаманд дорад. Ин 
зинањо ба тарбия, синну сол ва мазмуни ин ё он давраи њаёти бача 
вобаста аст. Аз ин рў инкишофи бачаро фаќат раванди биологї 
донистан мумкин нест. Омилњои асосие, ки инкишофи бачаро чун 
аъзои љамъият муайян мекунад инњо мебошанд: таѓйир ёфтани 
тарзи алоќаи ў бо одамони гирду атроф, азхуд кардани донишу 
таљриба, таѓйир ёфтани фаъолият ва муносибати ў бо муњит, тар-
зи њаёти солим ва ѓайра.
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Кори тарбия имрўз дар дарсњои таърих хеле мураккабу серсоња 
гаштааст. Вай талаб мекунад, ки на танњо ба тарбияи ахлоќї, 
мењнатї, эстетикї диќќати љиддї дода шавад, балки тарбиятгарон 
соњањои тарбияи экологї, иќтисодї, демографї, њуќуќї ва ѓайра 
мунтазам мадди назар доранд. Умуман, вазифањои тарбиявї 
басо сершумор мебошанд. Ин вазифањо дар “Консепсият миллии 
тарбия дар Љумњурии Тољикистон” гурўњбандї карда шудаанд ва 
аз инњо иборат мебошанд: тарбияи ѓоявї, тарбияи миллї, тарбияи 
хештаншиносї ва худогоњии миллї, тарбияи ватанпарастї, тар-
бияи ахлоќї ва маънавї, тарбияи маърифатї, тарбияи њуќуќї, 
тарбияи гуманистї (инсондўстї), тарбияи зебоипарастї, тарбияи 
мењнат ва касбинтихобкунї, тарбияи иќтисодї, тарбияи экологї, 
тарбияи сиёсї, тарбияи љисмонї, тарбияи тафаккури интиќодї, 
тарбияи тањаммул ва тоќатпазирї, тарбияи масъулиятшиносї, 
тарбияи њаёти солим.

Дар дарсњои таърих чунин вазифањои тарбиявї бояд дар 
мадди аввал содир шаванд: инсонпарастї, ватандўстї, ифтихори 
миллї, худшиносии миллї, сулњдўстї, дўстї ба халќњои дигар, 
шарики андўњу шодиву хурсандии дигарон шудан, поквиљдонї, 
зидди муросокорї бо камбудињо, беадолатї, мењнатро дўст 
доштан ва ањли мењнатро њурмат кардан, завќи хонандагонро 
ба касби таърихчї бедор кардан, тарбияи зебоипарастї – њисси 
зебоипарастии хонандагонро ташаккул додан (ќобилияти идроки 
зебогии њодисаю воќеият, асарњои санъату адабиёт ва ѓайра дар 
назар дошта шудааст), тарбияи нафосат (фањмида тавонистани 
чизњои зебо ва нафис, фарќияти онњоро аз чизњои безебу бадсохт) 
ва ѓайрањо.

Дар баробари пеш бурдани кори тарбиявї дар дарсњои 
таърих омўзгор бояд кўшиш кунад, ки дарсњои ў аз панду насињат 
иборат нашавад. Ин панду насињате, ки аз маводи дахлдори 
мушаххаси таъсирбахш дур аст, њатто таъсири манфї расонида 
метавонад. Масалан, симои шахсони бузург ба хонанда таъсири 
хуб мерасонаду ўро тарбия мекунад. Агар омўзгор дар аснои 
наќли муњорибаи Полтаваи Петри I бар зидди шведњо порчае аз 
фармони ў хонда дињад, дар он фармон Петр мегуфт, ки барои 
ў “зиндагї азиз нест, бигузор Россия шўњратманд саодатманд 
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бошад!”, агар дар ин њолат аз тасвири мардонаи Петр дар ваќти 
љанг хонандагон бинанд, ки ќавли ў аз кораш фарќ намекард, 
пас њамаи ин воќеањо ба хонандагон таъсири бузург расонида 
метавонад. Вале афсўс, ки омўзгорон баъзан ба бањодињии 
маънавии ходимони таърихї ва рафтори онњо диќќати бояду шояд 
намедињанд ва бо ин васила њиссиёти дахлдори хонандагонро ба 
вуљуд намеоранд. Равшан ва таъсирбахш тасвир намудани њаёту 
кирдори шахсони бузурги таърихї – аслињаи тавонои тарбияи 
ахлоќии хонандагон мебошад. Умуман, маводи гуногунмазмуни 
фанни мактабии таърих ба омўзгор имконият медињад, ки куллї 
вазифањои тарбиявиро дар аснои таълим ва корњои беруназсинфї 
пеш барад.

Набояд фаромўш кард, ки дар амал тадбиќ намудани њамаи 
вазифањои тарбия як равандро ташкил менамояд ва онњоро аз 
њамдигар људо кардан мумкин нест. Онњо бо њамдигар алоќаманд 
буда, дар маљмўъ воситаи муштараки тарбияи шањрвандии 
хонандагон мебошанд. Тарбияи шањрвандї ба ташаккули 
умумии хонанда њамчун шахсият мусоидат мекунад. Дар натиљаи 
ташаккул ва такомули маърифатї, аќлонї ва маънавии шањрванд 
ба амал меояд. Њамаи онњо дар маљмўъ симои умумии шањрванди 
Љумњурии Тољикистонро ташкил медињанд.

Њамин тавр, маќсади омўзиши фанни таърих дар мактабњои 
миёна, ки аз ташаккули шахсияту љањонбинии хонандагон, 
тарбияи тафаккури таърихї, њисси мењанпарастию башардўстї, 
худшиносии миллї ва ба њаёти мустаќил тайёр кардани онњо 
иборат аст, ба воситаи вазифањои таълимї, инкишофдињанда ва 
тарбиявї ба амал бароварда хоњанд шуд. 

Роњи асосии инкишофи њамаљонибаи шахсият ба мусаллањ 
намудани мактабиён бо маърифат ва дониши мукаммал 
вобастагии зич дорад. Инчунин бояд ќайд кард, ки донишњои 
назариявию њунару малакаю амал дар алоќамандї пеш бурда 
мешавад ва дониши мустањками хонандагон  - гарави иљроиши 
вазифањои тарбиявї шуда метавонанд, яъне асоси кори тарбия – 
дониши илмии шогирдон аст. Омўзгори фанни таърих, ки дониши 
васею мустањкам дода метавонад, бечунучаро тарбиятгари 
боистеъдод њам буда метавонад. 
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4. Сохти таркибї ва мазмуни таълими фанни таърих дар 
мактабњои миёна

Илми таърих маводи аз љињати њаљм номањдудеро дар бар 
мегирад. Бо назардошти хусусиятњои синнусолии хонандагон 
вазифаи маълумоти миёна он аст, ки муњимтарин воќеањои 
таърихии тасвиркунандаи шароити сиёсї, иќтисодї, иљтимоии 
љомеаи шањрвандї ва њаёти маънавию мадании онро инъкос 
намояд, замонањо ва кишварњоро баррасї намояд, нуќтањои 
асосии маводи асосии маводи таърихиро муайян намояд ва бо ин 
ба омўзгор имконият дињад, ки ба таври њавасангез ва шавќовар 
дарс дињад.

Чї тавре, ки илми педагогика таълим медињад, маълумот 
ин љараён ва натиљагирии асосњои донишњои илмї, малака-
ву мањорати зењнї ва дар асоси онњо ташаккулёбии љањонбинї, 
сифатњои ахлоќї ва дигар хислатњои шахс, инкишофи нерўњо ва 
ќобилияти эљодї мебошад.

Мундариљаи маълумот дар шакли умумии худ иборат аз 
маљмўи донишњо, малакањо ва мањорати муњими иљтимої, ки ба 
таври махсус интихоб шудаанд ва барои ташаккули шахсият за-
рур мебошанд. 

Чї тавре, ки дар боло ќайд карда шуд, мањз фарогирии 
донишњо ва ташаккули шахсият маќсади нињоии раванди 
таърихомўзї ба њисоб меравад.

Аслан мазмуни маълумот дар даврони гузашта ба сифати 
маљмўи донишњо, мањорату малакањое баррасї мегардид, ки аз 
љониби хонандагон бояд фаро гирифта мешуд. Дар шароити 
замонавї бошад, барои хатмкунандагони мактабњои тањсилоти 
умумї ин амал нињоят кам амалї мегардад. Њоло њаёт аз хонанда 
таќозо менамояд, ки на танњо маводи китобњои дарсиро фаро 
бигирад, балки дар худ муносибати эљодкунандаро дар кору 
фаъолияташ инкишоф дињад ва сифатњои зерин, аз љумла, 
масъулият, иродаи ќавї, дорои тафаккури интиќодї, тањаммул ва 
тоќатпазир буданро талаб мекунад.

Ворид гардидани Љумњурии Тољикистон ба низоми 
фарњангии љањонї талаб мекунад, ки равияњои раванди маълумот 
дар самти байналмилалї ба назар гирифта шавад. Аз ин сабаб, 
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стандартикунонии1 мундариљаи маълумот таќозои замон аст. Дар 
ин санади давлатї он нишондодњое, ки дар Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон “Дар бораи маориф” ва Консепсияи миллии 
маълумоти Љумњурии Тољикистон гирифта шудаанд, дар шакли 
боз њам мушаххастар баён ёфтааст. Стандарти маълумот баёнгари 
ўњдадорињоест, ки давлат дар назди шањрванд дар бахши таълим 
гузоштааст. Давлат аз шањрванди худ талаб мекунад, ки сатњи 
маълумотнокиаш бояд меъёри муайяншударо фаро гирад. Давлат 
бошад дар навбати худ, ба хадамоти соњаи омўзиш барои расидан 
ба ин сатњ имкониятњоро фароњам месозад.

Масалан, дар ќисмати фанни таърих дар мактаби миёна 
Стандарти давлатии маълумот ќоидаи таърих, сохт ва мазмуни 
маълумоти таърихии   фанни таърихи халќи тољик ва таърихи 
умумї махсус нишон дода шудааст. Чї тавре, ки аз он бар меояд: 
“Таърих инсон, воќеањо ва вазъиятро дар мушаххасият, ягонагии 
иљтимої, ахлоќї, маънавї, идеологї, фарњангї ва муносибатњои 
дигар меомўзад”.

 Имрўз стандарти маълумоти умумї дар кишвари мо дар 
шакли барномањову талабот ба дараљаи омодагии хонандагон ва 
фанњои таълимии алоњида мављуданд.

Асноди меъёрие, ки мазмуни маълумоти таърихомўзиро 
дар мактабњои миёнаи њамагонї ба танзим медарорад инњо 
мебошанд: наќшаи таълимї, барномаи таълимї ва китоби дарсї, 
ки њар кадоме аз инњо аз тарафи Вазорати маориф тасдиќ карда 
мешаванд ва онњо ба талаботи Стандарти давлатї мутобиќ 
мебошанд. 

Наќшаи таълимї – њуљљати асосии давлатиест, ки раванди 
таълимиро дар мактаб ба тартиб медарорад ва номгўи фанњои 
таълимї, миќдори њафтаинаи соатњоро барои омўзиши ин фанњо 
ва машѓулиятњои интихобї дар алоњидагї ва муайян нишон 
медињад. Яъне, мундариљаи маълумот, масалан, фанни таърихи 
халќи тољик дар наќшаи таълимї мутобиќи Стандарти давлатии 
маълумот чунин инъикос ёфтааст: барои синфњои VI, VII ва VIII 
– њафтае 2 соат дар тамоми соли тањсил, дар синфњои  V, IX, X, 
XI – њафтае 1 соат дар тўли як соли тањсил.

1 Стандарт- аз калимаи англисии “standard” гирифта шуда, маънои меъёр, намуд 
ва андозаро дорад.
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Чї тавре, ки маълум аст, дар шароити имрўза таълимгоњњои 
гуногун ба равияю тамоилњои мактабњои маълумоти умумї, гим-
назия, литсей, коллељ, мактабњои муаллифию хусусї ва ѓайрањо 
мављуданд. Њамаи таълимгоњњо новобаста аз маќом ва номашон 
бояд ба хонандагон маълумоти пурарзиш ва њаљман якхела 
дињанд, ки ба меъёри давлатї мувофиќат дошта бошанд.

Мувофиќи талабот таълимгоњњо аксар аз рўи маќсади 
муайяни барномањои таълимї барнома мураттаб месозанд, ки 
мазмуни маълумотро васею амиќ намоянд њам, онро њаргиз кам 
ва ё ихтисор намекунанд.

Дар асоси ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 30 
июни соли 2004 “Наќшаи тадбиќи ислоњоти соњаи маориф барои 
солњои 2004-2009” аз оѓози соли тањсили 2004-2005 дар мактабњо 
аз рўи наќшањои таълимии замонавии нав ба кор шурўъ намуданд.

Дар   омўзиши  фанни таърих дар  мактабњои  миёна  низ 
наќшаи таълимї истифода бурда мешавад. Агар онро бодиќќат 
омўзем (дар шакли љадвал тартиб дода мешавад), сохтори 
соли тањсил, давомнокии он, миќдори соатњои барои чоряк ва 
дар давоми соли тањсил људошударо њисоб карда баромадан 
мушкилие надорад.

Наќшаи таълимї инчунин дарсњои ёрирасон, кори 
беруназсинфї, номгўи имтињонњои аз синф ба синф гузаронї 
ва имтињонњои хатмро мувофиќи равияњо муайян менамояд. 
Маъмурияти мактабњо вазифадоранд, ки иљрои талаботи 
пешнињодкардаи наќшаи таълимиро таъмин намоянд. 

Њуљљати дигари мундариљаи маълумот ин барномаи 
таълимист, ки дар он мазмуни фанни омўзиш дар наќшаи 
таълимї љой дода, кушода дода мешавад. Он аз тарафи Вазорати 
маориф тасдиќ мегардад. Масалан, барномаи фанни таърих 
дар ду китобчаи махсус нашр гардидааст: таърихи халќи тољик 
ва таърихи умумї. Дар он маќсаду вазифањои таълимии фан, 
мазмуни мухтасари фанни таълимї ва тарзи ташкили кори 
таълим, талаботњо ба дониш, мањорату малакаи хонандагон 
шарњу эзоњ меёбад. Њар барнома бо тавзењот оѓоз мешавад, ки дар 
он вазифањои таълимї-тарбиявии фан, роњњову усулњои иљрои 
барномаро ба омўзгор нишон медињад. Инчунин дар барнома 



43

номгўи бобњо, мавзўъ ва мавзўчањои фанни таърих ва миќдори 
соатњои људошуда барои омўзиши онњо оварда шудааст, яъне 
таќсими соатњои умумиро ба бобњою мавзўњо барнома муайян 
мекунад. Дар барнома ќайд гардидааст, ки пас аз омўхтани мавзўи 
боб чї гуна корњои амалї, дарсњои такрорї гузаронидан лозим 
аст. Мураттибони барнома дар охири он номгўи адабиёти лозимї 
ва иловагиро, ки барои донишомўзии фанни таърих ањамияти 
калон дорад, гирд овардаанд. 

Барномањои замонавї аз фанни таърих аз рўи меъёри 
синхронизм2 сохта шудааст. Дар аснои чунин сохт таърихи як 
мамлакат ба шакли равиши муттасил, ки аз аввал то ба анљоми 
таърихи ин мамлакат вобастагї дорад, наќл намешавад. Масалан, 
мо таърихи Фаронсаро на ба шакли таърих ва рўйдодњои пай дар 
пай аз асри V сар карда, то фарз кардем асри XVIII меомўзем. 
Њангоми таълими ин боби мавзўъ омўзгор кўшиш мекунад, ки 
воќеаву њодисоти ин давраи таърихиро ба чанд давра таќсим 
кунад. Масалан, аввал таърихи Фаронсаро аз асри V сар карда 
то асри IX, баъдан таърихи дигар давлатњо дар њамин давраи 
таърихї омўхта мешаванд. Ваќте ки омўзиши ин давраи таърихї 
бо тамоми  давлатњои муайянгардида омўхта шаванд, пас боз 
дубора ба таърихи Фаронса бар гардида, онро акнун аз давраи 
баъди асри IX то асри XI омўзонадан лозим аст, албатта бо 
назардошти таърихи тамоми давлатњои Аврупо ва љањон. Ба 
ибораи дигар гўем, мо таърихи як давлатро ба даврањо таќсим 
карда, сипас онро пай дар пай меомўзему дар фосилаи байни 
ин давра таърихи дигар давлатњову мамлакатњо низ омўхта 
мешаванд.  

Дар натиљаи истифодабарии ин усули омўзиши маводи 
барномавї хонанда на танњо таърихи як халќ, балки таъри-
хи бисёр халќњои дигарро низ аз бар карда, роњњои тараќќиёти 
љамъиятњои башарро мефањмад, алоќаи байни халќњо, муносибати 
њамдигарии онњо, моњияти таърихии њар як халќ ва ѓайрањо аз 
бар карда метавонад.

Вазифаи муњими таърих иборат аз он аст, ки даврањои 
муайяни тараќќиёти таърихиро ба хонандагон наќл кунад. Агар 
2 Синхронизм ин мутобиќати ду ё чандон њодиса аз љињати замон.
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мо дар бораи таърихи баъзе давлатњои асри V –IX сухан ро-
нем, пас хонанда бояд хуб аз бар кунад, ки ин асрњои барќарор 
шудани љамъияти феодалї буд ва бо роњи такрор намудани 
пайдоиши љамъияти феодалї дар Фаронса, Англия, Византия ва 
дигар мамлакатњо хонанда бояд хусусиятњои умумии давлатњои 
мухталифро дар асрњои номбурда дарк намояд ва ин ќисми 
таркибии шуури ў мешавад.

Усули синхронии љобаљогузории маводи таълимї ба 
он оварда мерасонад, ки хонандагони мактаби миёна фанни 
таърихро аз давраи ќадим то замони њозира аз синфи V то син-
фи XIтанњо як маротиба хонда, донишомўзии онњо аз ин фан 
оиди даврањои мухталиф ба амал меояд. Масалан, мувофиќи 
хусусиятњои синнусолї донишњои азхудкардаи онњо дар синфи 
X  ва XI васеътару мустањкамтар аст, яъне таърихи давраи навин 
бењтар азхуд мешавад, назар ба даврањои ќадиму асрњои миёна, ки 
онњо дар синфњои  V –VI дарс дода мешаванд ва мактаббачагони 
синни 12-13 сола њоло ќудрате надоранд, ки илми таърихро љуќур 
омўзанд, инчунин баъд аз 3-4 соли давраи мактабхонї донишу 
малакаи андўхтаашон фаромўш мешавад.

Агар мо бо омўзиши таърихи давлатњои алоњида аз давраи 
ќадим то замони муосир гирифта, баъд ба омўзиши таърихи 
давлати дуюм ва минбаъд сеюм ќаноат мекардем, ин маънои 
онро дошт, ки таърих ба таври монографї омўхта мешуд, пас 
дар ин њолат дарси таърих ба монанди фанни љуѓрофия таълим 
дода мешуд. Яъне, њангоми таълими фанни љуѓрофия омўзгор 
аввал ба хонандагон танњо доир ба харитаи Аврупо, баъдан дар 
алоњидагї харитаи Осиё, баъдан харитаи Африќо ва ѓайрањоро 
нишон медињад, вале бузургии нисбии ин ќисмњои олам ва мавќеи 
њамдигарии онњоро хонанда намефањмад ва танњо дар сурати 
дидани харитаи њамаи ин ќисмњои олам дар як рўи вараќ (дар 
шакли харитаи сиёсии љањон) фањмишу дарки хонандагон дучанд 
мегардад. Айнан дар њамин шакл хонанда таърихи башариятро 
нахоњад донист,  агар ў танњо таърихи давлатњои људогонаро 
омўзад. Сохти синхронии таърих алоќаи байни мамлакатњои 
људогонаро дар раванди таърихї муќаррар намуда, моњият ва 
муносибати њамдигарии онњоро муайян мекунад. Танњо таърихи 
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дунёи ќадим аз рўи усули монографї омўхта мешавад. Масалан, 
таърихи Юнон аз аввал то ба охир омўхта мешавад ва баъд аз ин 
айнан ба њамин тартиб таърихи Рим омўзонида мешавад. Сабаби 
чунин интихоби роњи омўзиш дар он аст, ки алоќамандии байни 
мамлакатњои људогона дар замони ќадим заиф буд ва аломатњои 
умумї ва махсуси тараќќиёти онњо дар давраи мушаххас кам буд. 
Бинобар ин таърихи дунёи ќадим ба таври монографї омўхта 
мешавад. 

Њамин тариќ, усули омўзиши фанни таърих дар аснои сохти 
синхронистї мушкиливу баъзе камбудињо дорад. Таљрибаи 
бисёрсолаи таълими фанни таърих шањодат аз он медињад, 
ки чунин сохти барномањои таълимї зарур аст, чунки такрор 
намудани маводи сипаригардида барои боз њам хубтар ва 
мустањкам намудани маводи гузашта мусоидат менамояд. Дар 
натиљаи омўзиши фанни таърих хонанда мафњумњо, хусусиятњои 
мухталифи даврањо, баъзе тасаввуроту эњсосот њосил менамояд, 
ки ин раванд ќисми људонашавандаи љањонбинию љањонфањмии 
ў мегардад. Инчунин барномаи таълимї  њар сол (аз синфи V  то 
синфи XI) хонандагонро бо маводи нав (пештар омўхта нашуда) 
шинос менамояд, ки ин дар навбати худ шавќу њаваси онњоро 
нисбати фанни таърих зиёд менамояд.

Бо њамин, барнома њаљми дониши хонандагонро мушаххас 
мегардонад, ки онњо бояд чиро донанд ва кадом корњоро иљро 
карда тавонанд. Барнома – дастурамали асосии омўзгор дар 
давоми таълими фанни таърих мебошад. Онро лозим аст, ки 
њамаљониба омўхта, роњњои иљрои он, самаранокии онро љустуљў 
намуда, самту љињати умумии илмї-маънавї, арзишњои назаррас, 
њодиса ва далелњоро дар раванди таълими фан муайян намояд.

Таълими фанни таърих инчунин ба як ќатор дастурњои 
методї, ки ба арзиши донишњо, мањорату малакаи хонандагон 
дахл дорад, алоќаманд аст. Дар байни адабиёти гуногуни таълимї 
љои махсусро китоби дарсии мактабї ишѓол мекунад, ки аз рўи 
мундариља ва сохтори худ ба барномањои таълимї мутобиќати 
комил дорад. 

Китобњои дарсї аз фанни таърих дар асоси барномањои 
таълимї тартиб дода мешаванд ва аз љониби Вазорати маориф 
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барои истифода тавсия мегарданд. Сохтори китоби дарсї аз матн 
њамчун љузъи асосї ва љузъњои ѓайриматнї (дастгоњи методї) 
ва ё ёрирасон иборат мебошад. Матнњо ба гурўњњои зерин 
таќсим мешаванд: матнњои тавсифї, матнњои наќлї ва матнњои 
муќоисавї (мавзўњои мухталиф ба параграфњо људо мешаванд). 

Ба љузъњои ѓайриматнї саволу љавоб, супоришњо, порчањо 
аз њуљљату сарчашмањо, асбобњои аёнї, луѓат, љадвали хронологї 
ва ѓайрањо дохил мешаванд. Матни таълимї пеш аз њама барои 
шарњу эзоњи мундариља ва баъд барои маълумот рољеъ ба он 
хидмат мекунад. Ба ѓайр аз ин, матни таълимї бояд ба хонандагон 
таъсири тарбиявї бахшида, онњоро ба омўзиши фанни таърих 
љалб намояд.

Китобњои дарсї – фарогири баёни асосњои илми таърих 
буда, бо назардошти хусусиятњои синнусолї барои хонандагони 
мактабњои миёна тањия карда мешаваду њамзамон фаъолияти 
мустаќили таълими хонандагонро доир ба азхудкунии маводи 
таълимї дар бар мегирад. Бо ибораи дигар, онњо дастурамали 
асосии хонанда дар раванди донишомўзии фанни таърих 
буда, ба хонандагон баъзе унсурњои ибтидоии кори илмиро аз 
таърихшиносї ба ў меомўзонанд. Аз ин рў, китоби дарсии пур-
мазмун ва сифатнок ба дараљаи азхудкунии дониш, њунару 
малакањои амалии хонадагон таъсир расонида, дар њалли 
вазифањои тарбиявї низ бояд истифода бурда шаванд.

Ба китоби дарсии таърих чунин талаботњо пешнињод карда 
мешаванд:

•	 китоби дарсї бояд бо барномаи таълимї мувофиќат 
кунад ва ба талаботи Стандарти давлатии маълумот 
пурра љавобгў бошад;

•	 дар китоби дарсї асосњои илми таърих, мафњумњо, 
ќоидањо, далелњо, хулосањо возењ ва мушаххас баён ёфта 
бошад, бо њарфњои бузург (сиёњ) људо карда шаванд;

•	 барои такрору кори мустаќилона саволу супоришњо 
дошта бошад;

•	 мазмуни китоби дарсї бо забони оммафањм навишта 
шавад;

•	 китоби дарсї бо расму наќшањо, љадвалњо, харитањо ва 
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ѓайрањо љињозонида шуда бошад;
•	 барои ташкил намудани кори мустаќилона бо порчањо аз 

сарчашмањо љой додан лозим аст;
•	 дар охири китоби дарсї номгўи мафњумњои таърихї 

(луѓат), љадвали хронологї ва рўйхати адабиёт бояд 
бошад;

•	 китоби дарсї зоњиран зебо, ранга ва ва љолиби диќќат 
бошад ва бо ќоѓази сифатноку муќоваи мустањкам чоп 
шавад.

Њамин тавр, наќшаи таълимї, барномањои таълимї ва 
китоби дарсї ба омўзгор кўмак менамояд, ки корашро мувофиќи 
маќсад ташкил намуда, ба наќша дарорад, онро дар мўњлати 
муайян амалї гардонад ва ќаблан натиљањои фаъолияти таълимї-
инкишофдињї ва тарбиявї њосил намояд.

Инчунин дар аснои ин њуљљатњои муњими давлатї сохти 
таркибї, мундариља ва мазмуни маълумотгирии фанни мактабии 
таърих бараъло намоён мешавад, ки оиди ин масъалањои услуби 
таълими фанни таърих мукаммал истода мегузарем.

Аз рўи нишондодњои илми педагогика мундариљаи 
маълумоти мактабии њозиразамон аз рўи усулњои зерин ба танзим 
дароварда мешаванд:

1 – усули мутобиќати мундариљаи маълумот бо сатњи илми 
педагогика;

2 – усули бањисобгирии љанбањои пурмазмун ва 
мубоњисавии маълумот зимни ташаккул ва тарњрезии 
маводи таълимї;

3 – усули ягонагии сохтори мундариљаи маълумот дар 
сатњњои мухталифи ташаккул бо бањисобгирии инкишофи 
шахсияти хонанда.

Яке аз масъалањои муњими педагогикаи њозира  - 
стандартикунонии мундариљаи маълумот ба шумор меравад. Чї 
тавре, ки дар боло зикр карда шуд, њадаф аз стандартикунонї ќабл 
аз њама бунёди фазои ягонаи педагогї мебошад, ки дар натиљаи 
он сатњи ягонаи маълумоти умумии хонандагон дар муассисањои 
мухталифи таълимї –тарбиявї таъмин карда мешавад.

Аз рўи нишондодњои наќшаи таълимии мактабњои миёнаи 
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њамагонї дар љумњурии мо, хонандагон аз синфи V то синфи XI 
асосњои илми таърихи халќи тољик ва таърихи умумиро бояд аз 
бар намуда, њамчун шахсияти њамаљониба инкишофёфта љавобгўи 
талаботњои љомеаи кунунии демократї шуда, ба њаёти мустаќил 
устуворона ќадам зананд. Асосњои илмии курси таърихи мактабї 
(таърихи халќи тољик ва таърихи умумї) аз давраи ќадим ибтидо 
гирифта, саргузашти љомеаи инсониро то замони њозира (давра 
ба давра) дар бар мегирад.

Барномаи таърихи РСС Тољикистон ќариб 25 сол, яъне 
аз соли 1964 то соли 1988 дар тамоми муассисањои таълимї 
дар фазои шўравї истифода бурда мешуд. Соли 1989 бошад 
барномаи таълимї барои синфњои V-IX мактаби маълумо-
ти умумї аз нав тањия гардида, худи њамон сол омўзиши фанњо 
аз рўи он љорї гардид. Ин барнома соли солњои 1992-1995 
бинобар сабаби зиёд шудани соатњои таълимї аз нав кор карда 
баромада шуд.  Барномаи нусхаи соли 1995 чоп гардида ќисман 
аз рўи даврабандии нави таърих тањия карда шуд. Ин барнома 
соли 2002 такмил ёфт ва соли 2008 аз сари нав чоп шуд. Њоло 
Вазорати маорифи Љумњурии Тољикистон маќсад гузоштааст, ки 
то соли хониши 2014-2015 ин барномаро мутобиќи талаботњои 
Стандарти давлатии маълумот мутобиќ намуда, онро аз сари нав 
чоп намоянд ва он шояд, ки то мўњлати ишорагардида пешкаши 
омўзгорони фанни таърих гардад. 

Масалан, мутобиќи барномаи таърихи халќи тољики чопи 
соли 2008 фанни номбурда њамагї дар њаљми 340 соати дарсї 
мураттаб гардида, барои синфњои VI,VII  ва VIII њафтае 2 соат, 
дар давоми соли тањсил дар њар кадом нимсола 68 соатї  ва дар 
синфњои V, IX, X ва XI њафтае 1 соат, дар як соли тањсил, яъне 34 
соатї барои њар як нимсола рост меояд. Дар хотимаи барнома 
омадааст, ки њаљми донишњои дар барнома додашударо вобаста 
ба шакли мактабњо, мансубияти онњо ба муассисаву идорањои 
гуногун ва ё кам будани теъдоди соатњои таълимї таѓйир додан 
ва ё ихтисор кардан мумкин нест. 

Мувофиќи барномаи соли 2008 сохти таркибї (яъне тартиби 
омўзиш, љо ба љо гузории маводи таълимї аз рўи синну соли 
хонандагон) –и таърихи халќи тољик чунин аст:
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Синфи  V– аз давраи ќадим то асри III.
Синфи VI– аз асри III то асри VIII.
Синфи VII– аз асри IXто асри XIV.
Синфи VIII– нимаи дуюми асри XIVто нимаи аввали асри 

XIX.
Синфи IX– нимаи дуюми асри XIX то ибтидои асри XX (соли 

1917).
Синфи  X– солњои 1918-1945.
Синфи XI– солњои 1945 то кунун.
Чї тавре, ки мебинем курси таърихи халќи тољик ба даврањои 

таърихи ќадим (синфи V), таърихи асрњои миёна (синфњои VI, VII, 
VIII), таърихи нав (синфи IX) ва таърихи муосир (синфњои Х, Х1) 
таќсим мешавад. Њоло њар яки ин даврањои таърихи халќи тољикро 
бо инъикоси хронология ва бо дарназардошти даврабандии 
гуманитарию тамаддунасос мухтасар шарњу эзоњ медињем.

Таърихи ќадими халќи тољик аз замонњои ќадимтарин 
(таќрибан 500 њазор сол муќаддам) оѓоз ёфта, дар аввалњои асри 
III мелодї анљом ёфт. Ин давраи таърих дар навбати худ ба 3 
давраи таърихии калон таќсим мешавад:

Давраи 1. Ин давра то њазорсолаи III пеш аз мелод давом 
кардааст. Ин давраи таърихи халќи тољикро давраи “то таърихї” 
номидан мумкин аст (замони Пешдодиён).

Давраи 2. Давраи мазкур аз њазорсолаи III пеш аз мелод оѓоз 
ёфта, то нимаи аввали асри VI – и пеш аз мелод, яъне то ташак-
кулёбии давлати Њахоманишиён давом кардааст. Онро давраи то 
таърих, воридшавии аљдоди форсу тољик номидан мумкин аст.

Давраи 3. Ин марњила аз миёнањои асри VI –и пеш аз мелод, ё 
худ аз ибтидои мављудияти давлати Њахоманишиён оѓоз ёфта, то 
аввали асри III – и мелодї, яъне то давраи ташаккулёбии давлати 
Сосониён идома ёфта, бо њамин таърихи ќадимаи таърихи халќи 
тољик ба итмом мерасад.

Таърихи асрњои миёнаи таърихи халќи тољик оѓози худро аз 
асри III – мелодї ёфта, то  миёнањои асри XIX идома ёфта, 2 дав-
раро дар бар мегирад:

Давраи I – аз охирњои солњои 40-ум то соли 1895-ро дар бар 
мегирад. Дар ин давра Россия Осиёи Марказиро ишѓол мекунад.
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Давраи II – аз соли 1895 то соли 1917 давом кардааст. Дар ин 
давра Осиёи Марказї, аз љумла, Аморати Бухоро ба Россия тобеъ 
мегарданд. Дар ин давра дар ќаламрави Осиёи Марказї баъзе 
дигаргунињои иќтисодию иљтимоии замони сармоядорї ба вуљуд 
омадааст.  

Давраи муосири таърихи халќи тољик аз солњои 1918-1921 то 
имрўзро дар бар гирифтааст ва он аз ду давраи таърихї иборат 
мебошад:

Давраи I – аз соли 1921 то соли 1945 давом ёфта, аз 3 марњила 
иборат аст:

а) солњои 1918-1921- то соли 1924 – ро фаро гирифтааст 
(солњои љанги шањрвандї);

б) аз соли 1924 то соли 1941 давом ёфтааст (давраи сохтмони 
сотсиализм);

в)  соли 1941 то соли 1945 – ба солњои Љанги Бузурги Ватанї 
рост омадааст.

Давраи II – таърихи муосири халќи тољик аз 4 марњила 
иборат мебошад:

а)  аз соли 1945 то соли 1950 – ро дар бар мегирад (давраи аз 
нав барќароркунии баъдиљангї);

б) аз соли 1951 то соли 1970 давом ёфтааст ёфтааст (давраи 
сохтумони минбаъдаи сотсиализм);

в) аз соли 1971 то соли 1991- ро дар бар мегирад (давраи ба 
вуљуд омадани бўњрони љамъияти Шўравї, пурзўршавии 
ин бўњрон  ва барњам хўрдани ИЉШС);

г) аз соли 1991 то имрўз (давраи аз оѓози истиќлолият ба 
даст овардани Тољикистон ва мустањкамшавии омилњои 
сиёсї, иќтисодї ва иљтимоии он).

Чунин даврабандии таълими таърихи халќи тољик дар 
мактабњои миёна бо таклифи доктори илмњои педагогї Т.Н. 
Зиёев ќабул шудааст ва асосан аз санљиши таљрибаи педагогии 
мактабњои љумњурї аллакай гузаштааст, дурустии худро аз назари 
хронология, мазмуну мундариљањои гуманистї ва тамаддунасосии 
худ исбот кардааст.

Бояд ќайд кард, ки барномаи курси таърихи умумї (барои 
синфњои V ва XI) дар љумњурї бори аввал соли соли 1994 тањия 
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гардида буд, ки дар он кўшиши таѓйир додани даврабандии ин 
ќисмати таърих дида мешавад. Баъди барномаи мазкур солњои 
2001 ва 2002 (барои синфњои V ва XI) ду маротиба аз сари нав кор 
карда баромада шуд. Алњол нусхањои барномаи таърихи умумии 
чопи соли 2002 дар истифода мебошад, ки мувофиќи он китобњои 
дарсиву дастурњои методї таълиф ва чоп шуда истодаанд. То 
оѓози соли хониши 2014-2015 ин барнома низ мутобиќи Стандарти 
давлатии маълумот аз нав бояд аз чоп барояд.

Мувофиќи барномаи чопи соли 2002 даврабандии нави 
таърихи умумї зоњиран ба даврабандии марксистї (форматсионї) 
монанд аст, ки сохти таркибии он чунин мебошад:

Синфи V– таърихи дунёи ќадим (аз давраи ќадим то III).
Синфи VI – таърихи асрњои миёна (аз асри III то асри XV).
Синфи VII– таърихи нав (давраи аввал) - аз нимаи 2-ми 

асриXVто   нимаи асри XIX.
Синфи VIII– таърихи нав (давраи 2-м) - нимаи асри XIX то 

соли 1918.
Синфи IX– таърихи муосир (давраи аввал) –аз соли 1918 то 

соли 1939.
Синфи X– таърихи муосир (давраи 2-м) –аз соли 1939 то 

солњои 70-уми асри ХХ.
Синфи XI– таърихи муосир (давраи 3-м) –аз солњои 70-уми 

асри ХХ то кунун.
Њамин тавр, асосњои илми таърихи умумї њам дар макотиби 

миёнаи њамагонї аз давраи ќадим то рўзњои муосир таълим дода 
мешавад. Барнома дар њаљми 310 соати дарсї мураттаб гардида, 
барои синфњои V,VI, VII, VIII, IX  - њафтае 1 соат, барои синфњои 
X, XI – њафтае 2 соат муќарра шудааст. Мазмуну мундариљаи 
барномаи таърихи умумї низ дар асоси ѓояњои даврабандии 
гуманистию тамаддунасос тартиб дода шудааст. Њоло ин 
даврањои таърихи умумии мактабиро мухтасар шањр медињем:

I. Таърихи дунёи ќадим аз замонњои ќадимтарин шурўъ 
шуда, то оѓози асри III – и мелодиро дар бар мегирад. Ин давраи 
таърихи љањон ба 3 марњила таќсим мешавад:

а) Аз замони ќадим (265 млн. сол пеш аз мелод) то 
њазорсолаи IV- III – пеш аз мелодро дар бар мегирад. 



52

Онро дар таърихи инсоният марњилаи то таърихї ме-
номанд. Дар ин замон моликияти умумї бар воситањои 
истењсолот њукумрон буд. Аз ин сабаб, давлат вуљуд 
дошта наметавонист. Олоти мењнат асосан аз санг сохта 
шуда буд. Аз ин рў ин давраро асри санг низ меноманд;

б) Њазорсолаи IV- III – пеш аз мелодро дар бар мегирад. Ин 
марњила дар баъзе минтаќањои љањон дертар ба анљом 
расидааст (то њазорсолаи II – и то мелод). Дар ин замон 
оњиста-оњиста нобаробарии молумулкї пайдо мешавад. 
Моликият бар воситањои истењсолот асосан дар дасти 
пешвоёни ќабилањо ва низомиён буд. Онњо соњибони 
асосии замин ва дигар моликият буданд. Такмилёбии 
олоти мењнат сабаби асосии ба вуљуд омадани давлатњои 
дунёи ќадим гардиданд. Ин давра дар таърихи дунёи 
ќадим замони ба таърих ворид шудани инсоният номида 
мешавад.

в) Аз фарљоми њазорсолаи II пеш аз мелод то оѓози асри III- 
и мелодї. Дар ин давра шаклњои моликият ва соњибони 
воситањои истењсолот меафзоянд.  Њаёти сиёсї, иќтисодї 
ва мадании мардум инкишоф меёбад. Дар натиља 
нерўњои истењсолкунанда ба муносибатњои истењсолии 
асримиёнагї ба вуљуд омада, пеш мераванд.

II. Таърихи асрњои миёна аз аввали асри III сар шуда, дар 
миёнањои асри XV ба анљом мерасад. Ин марњилаи таърихи 
умумї ба 3 давраи зерин таќсим мешавад:

а) Аз чоряки аввали асри III–уми мелодї (аз ташкилшавии 
давлати Сосониён) то асри VII. Дар ин давра аввалин 
давлатњои асримиёнагии љањон ба миён омаданд. Дар 
Шарќ – Сосониён, Чин, Њиндустон, оѓози ташкилёбии 
Хилофати Араб, дар Ѓарб – Фаронса, Англия ва 
империяи Византия. Шакли асосии моликият – замин 
буд, ки соњиби онро дар Шарќ “заминдор” ва дар Ѓарб 
“феодал” меномиданд. Як ќисми замин аз они сардори 
давлат, ќисмати дигари замин – давлатї ва ќисми сеюм 
аз они заминдору дењќонон буд. Низоми сиёсии љомеа ба 
шаклњои моликият ва рисолати он мувофиќат мекард;
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б) Аз асри VIII то охири асри XIII. Дар марњилаи дуюм дар 
Шарќу Ѓарб давлатњои марказиятнок ташаккул меёбанд. 
Дар Шарќ - Хилофати Араб, Чин, Сомониён ва империяи 
Туркони Усмонї, аммо мамлакатњои Ѓарб дар ин ваќт 
таназзулу парокандагиро аз сар мегузарониданд. Дар 
ин марњила фарњанги љањонї музаффариятњои бузург ба 
даст даровард; 

в) Аз асри XIVто миёнањои асри XV. Дар ин марњила 
давлатњои бузурги асримиёнагї ќадами бузурге ба пеш 
гузоштанд. Аммо баъд давлатњои марказиятёфта барњам 
хўрда, ба љойи онњо давлатњои нав ба вуљуд меоянд. 
Нерўњои истењсолкунандаи сармоядорї тавлид ёфта, 
барои гузариш ба давраи нав замина пайдо шуд.

III.  Таърихи нав аз миёнањои асри XV оѓоз ёфта, дар соли 
1918 ба охир мерасад. Ин марњилаи таърихи љањон ба 2 ќисмат 
таќсим мешавад:

а) Аз миёнањои асри XV то миёнаи асри XIX. Дар навбати 
худ ќисмати аввали давраи таърихи нав низ ба 2 марњила 
таќсим мешавад:

1. Аз миёнањои асри XV то миёнањои асри XVIII ва дар 
минтаќањои алоњида то асри  XIX- ро дар бар гирифтааст. 
Марњилаи якумро истењсолоти манофактурї номидан мумкин 
аст. Дар ин марњила империяњои мустамликавии муосир низ оѓоз 
меёбанд.

2.  Аз миёнањои асриXIX то соли 1918 давом ёфтаасту боз аз 
2 марњилаи зерин иборат мебошад:

а) Нимаи дуюми асри XIX-ро дар бар гирифтааст. Дар 
ин марњила давраи аввали инќилоби илмию техникї 
ба амал омад. Давлатњои алоњидаи Аврупо ва Иёлоти 
Муттањидаи Амрико ќадами бузурге ба пеш гузоштаанд. 
Мамлакатњои тараќќикардаи љањон барои аз нав таќсим 
кардани фанњои аллакай таќсимшуда ба тайёрї шурўъ 
намуданд.

б) Солњои 1900-1918 – ро дар бар гирифтааст, ки воќеаи 
муњимтарини он Љанги якуми љањонї мебошад.

IV. Таърихи муосири љањон аз соли 1918 – давраи анљоми 
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баъди Љанги якуми љањонї оѓоз ёфта, то имрўз давом ёфтааст, он 
низ аз 2 давра иборат мебошад:

1. Аз соли 1918 то соли 1945. Давраи 1-ум њам ба 2 марњилаи 
алоњида таќсим мешавад:

а) Аз соли 1918 то соли 1939 (то оѓози љанги дуюми љањон);
б) Аз соли 1939 то соли 1945 (таърихи Љанги дуюми љањониро 

дар бар мегирад).
2. Аз соли 1945 то имрўз он низ ба 2 давра таќсим мешавад:
а) Аз соли 1945 то соли 1970. Дар ин давра низоми љањони 

сотсиалистї ба вуљуд омад. Дар аввали марњила “љанги 
сард” сар мезанад. Империяњои мустамликавї ба бўњрон 
дучор мешаванд ва барњам мехўранд.

б) Аз соли 1970 то имрўз. Дар ин давра шиддати вазъияти 
байналхалќї паст мешавад. ИЉШС барњам мехўрад. 
Марњилаи дуюми инќилоби илмї-техникї ривољу равнаќ 
меёбад.

Њамин тавр, хонандагони мактаби миёна аз синфи V то 
синфи XI асосњои фанни таърихи умумиро аз давраи ќадим то 
имрўз омўхта, оиди раванди таърихи умумиљањонї тассавуроти 
пурра гирифта метавонанд. Њар як давраи таърихи умумї 
хусусиятњои худро дорад ва воќеањои муњимтарини таърихи 
мамлакатњои Шарќ ва давлатњои хурду калони Аврупои Ѓарбї, 
ќитъањои Амрикову Африќо дар раванди ташаккули љањонбинию 
љањонфањмии хонандагон сањми калон мегузоранд.

Бояд дар назар дошт, ки мазмуну мундариљаи махсусан 
таърихи муосир (таърихи навин), ки њамчун марњилаи љамъбастии 
таърихомўзии хонандагон ба њисоб меравад, дар ташаккули 
шахсияти хатмкунандагони мактаби миёна ва тафаккури таърихии 
онњо низ омили њалкунанда мебошад. Аз ин сабаб, масъулияти 
омўзгорони фанни таърих, ки дар синфњои X-XI дарс медињанд, 
дучанд зиёд шуда, онњоро бањри супориши сиёсї-иљтимоии 
љомеа имрўз бояд сафарбар кард. Таърих бояд љавобгўи талаботи 
љомеаи демократии њуќуќбунёду дунявї бошад ва дар тарбияи 
шањрвандии насли наврас мусоидат намояд.

Дар хотима бояд ќайд кард, ки имрўз илми таърихи 
мактабиро зарур афтодааст, ки дар доираи стандарти нави таълим 
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даврабандии ин фанро аз як тараф ба синфњо људо намудани 
даврањои таърихиро равшану возењ муайян созем, то ки боз ду 
масъалаи муњими дигар: даврабандї њамчун талаботи фанни 
таърихи кунунї ва ба синфу гурўњњо људо намудани даврањои 
таърихї њамчун раванди таълимї њал гардад.

Чї тавре, ки дар боло нишон дода шуд, таълими фанни таърих 
аз рўи барномањои мављуда дар мактабњои миёнаи њамагонї чунин 
таќсим шудааст, ки таърихи умумї ба таърихи халќи тољик ва 
таърихи халќи тољик ба таърихи умумї ёрї расонида наметавонад 
(чунки даврањои мухталифи ин ду курси таърих пешу ќафо омўхта 
мешаванд). Дигар он, ки бояд чунин ќолабе сохт, ки мазмуну 
мундариљаи маводи таълимї омўзиши фанро осон гардонад. 
Мутаассифона, чї тавре ки баъзе омўзгорони мактабњои миёна 
иброз медоранд, дар барномањои њозира мавзўњои таърихи дунёи 
ќадим ва асрњои миёна нисбат ба давраи шўравї хеле душворфањм 
буда, дар раванди таърихомўзии хонандагони синфњои V-VI 
мушкилињои зиёдро ба миён меоварад. Бояд дар  барномањои 
таълимии оянда коре кард, ки раванди таърихомўзиро бењтару 
осонтару ба илм наздиктар гардонаду таълими даврањои таърихи 
халќи тољику таърихи умумї ба њамдигар мувофиќат намоянд. 

Камбудии дигари барномањои имрўзаи таърихомўзии 
мактабї он аст, ки мушоњида карда мешавад, ки хатмкунандагони 
синфи IX таърихро то аввали асри ХХ мехонанду халос (чунки 
дар љумњурї маълумоти њатмии 9 сола вуљуд дорад). Яъне, давраи 
муосири њам таърихи халќи тољик ва њам таърихи умумї берун 
аз маълумотгирии њамагонї монда, дар ташаккулёбии шахсияти 
насли наврас истифода бурда намешавад.

Бо назардошти баъзе камбудињои номбаршуда, сохтори 
мазмуну мундариљаи барномањои мактабии фанни таърих 
бояд таълими ин фан сифатан, усулан ва даврабандии дохили 
таълимиаш њам такмил дода шавад.
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5. Мавќеи шахсияти омўзгор дар раванди таълими фанни 
мактабии таърих

Дар њама ваќту замон мавќеи омўзгор дар љомеа бузург буд. 
Бењуда нест, ки омўзгорро муњандиси рўњи одамизод мегўянд. 
Давру асрњо меоянду мераванд, аммо хидмати омўзгор адо 
намешавад. Рўз аз рўз, сол аз сол масъулиятталабу фарњанггузор 
мегардад. Марому маќоми зодагони марзу буми гуногунро мањз 
омўзгор ба занљири дурусту мувофиќ дароварда, ба љараёни 
орому осоишта њидоятманд мегардонад.

Чунин андеша, ки дар мактаби оянда барои омўзгор љое 
намемонад, нишони он аст, ки гўё дар “асри кайњон”, пешрафти 
илму техника, тараќќиёти воситањои электронию компютерии 
таълим инсон лозим намешавад. Дар асл бо рушду тараќќиёти 
љамъият наќши омўзгор бо таври рўзафзун зиёд мешавад. Бо 
гуфтањои Президенти кишвар Эмомалї Рањмон: “Мањз омўзгор 
барои инсон роњи донишу маърифатро мекушояд ва ба љањони 
ботинии шогирдон тухми аќлу хирад мемонад. Бар асари зањмати 
устодон боѓи маърифат ва љањони маънавии наврасону љавонон 
бор оварда, љомеа боз њам рушду камол меёбад”.

Аз ин љост, ки дар мактаби кунунї њамзамон назар ба таълим 
тарбия ањамияти калон дорад. Дар Консепсияи мактаби миллї, 
ки роњнамои асосии омўзгорон мебошад, ин нуќта низ ба таври 
махсус таъкид шудааст: “ Умдатарин вазифаи мактаб ба инсон 
рў овардан аст, ки дар мафњумњои таълиму тарбия, инкишофи 
малакаю мањорат, ќобилияту истеъдоди инсонї, ќобилияту 
фаъолият, сињативу саломатии ў, ташаккули шахс, муносиба-
ти инсон бо табиату љамъият, сарфарозии ў аз мављудияти худ 
таљассум меёбад”. Инак, он ки бунёди тарибияро дар мактаб 
фароњам меорад, омўзгор аст. 

Илова бар ин, омўзгор бояд шавќу њаваси шогирдонро ба 
омўзиши ин ё он фан бедор кунад ва ўро дар љустуљўву ковишњои 
дунёи илм роњнамо буда, бо њар як шогирд сўњбатњои инфиродї 
баргузор созад, хусусиятњои аќлониву рўњии ўро бо тамоми 
љузъиёташ омўзад. Инчунин њунару истеъдоди касбии хешро 
дар омўхтану омўзонидани фанни таълимї ба шогирдон бо 
таъсирбахштарин суханон эњдо намояд.
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Дар ин бобат пайѓамбари ислом Муњаммад (с) дар яке аз 
њадисњо овардаанд: “Муаллим ва омўзгор бошед ва дарси шумо 
зам-замаи муњаббат бошад, дар таълими хеш душвор ва сахтгир 
набошед ва масъалаи таълимро бар мардум ноњамвор насозед, 
зеро муаллим ва омўзгорро, ки бо андозаи муњаббат таълим 
медињад, аз инсони душвор ва сахтгир баарзиштар аст”.

Ин аст, ки омўзгор бо дили нарму гарм ба сифати пошондаи 
тухми маърифату тарбияи маънавиёту нафосат ва хислатњои 
бењтарини инсонии шогирдони худ дар њаёти љомеа бояд тамоми 
нерўи аќлонии худро дар роњи таќвият бахшидан ба ќобилияти 
зењнии шогирдон бо дилбастагии пуркориву пухтакорї равона 
созад.

Бидуни ваљњ, аќидаи “нури аќл дониш аст”, имрўз њам 
маќоми аслии худро аз даст надодааст ва ё маќоми машњури 
“илм омўхтан дар хурдї – наќш бар санг гузоштан” ва амсоли ин 
пандњои судбахшро ба шогирдон бо мисолњои возењу рўшан ёдрас 
намудан боз њам моњияти бузургтар пайдо намудааст. Таљрибаи 
њаётї исбот мекунад, ки илми дар айёми наврасї гирифта то 
охири умр дар тафаккури инсон наќш ёфта, кас дар мавриди 
эњтиёљ аз он истифода мебарад. Аз ин лињоз, омўзгорро лозим 
меояд, ки донишомўзии мустањками шогирдонро ба эътибори 
махсус гирад, зеро хирад ва дониш зиннати шахс аст. Албатта, 
дар ин бобат кўшишу ѓайрати худи шогирдон зарур мебошад.

Бояд дар назар дошт, ки имрўз маќоми омўзгор дар раванди 
таълиму тарбия дигаргун шуда, ба дўши он вазифањои нави 
пурмасъулияти дигаре илова мешавад. Масалан, барои таъли-
ми фанни таърих дар мактабњои миёнаи тањсилоти њамагонии 
кишвар омўзгорони дорои тафаккури демократї, бо методологи-
яи гуманистии тамаддунасос хуб мусаллањ, дорои тањлили амиќи 
маќсаду вазифањои курси мактабии фанни таърих дар марњилаи 
кунунии љомеаи демократї ва мувофиќ ба њамин арзишњои 
мањорати педагогии омўзгор зарур аст. Ба таври дигар гўем, 
дарсњо аз фанни таърих ва дигар фанњои љомеашиносї љоест, 
ки дар он љо тафаккури демократии хонандагон ташаккул дода 
мешавад.

Дар љараёни таълим ва омўзиши фанни таърих аз як тараф 
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дар байни омўзгор ва хонандагон, аз тарафи дигар дар байни худи 
хонандагон тарзи демократии муносибатњо арзи вуљуд мекунанд 
ва оњиста-оњиста ташаккул меёбанд. Ин муносибатњо пеш аз 
њама эњтироми байнињамдигарї ва њуќуќу озодии њар ду тарафро 
фаро мегирад. Дар њар масъалаи мавриди бањсу мулоњиза ќарор 
гирифта, омўзгор ва хонандагон њуќуќи фикру андешаи мустаќил 
ва дигарандешии худро доранд. Омўзгор нисбат ба андешаи 
хонанда тоќатпазир будани худро бояд нишон дињад. Хонанда 
низ бояд нисбат ба фикри устод ё њамсинфњои худ розї бошад ё 
набошад. Сарфи назар аз ин, омўзгор андеша ва шахсияти онњоро 
бояд эњтиром кунад. Гуногунаќидагї дар байни худи хонандагон 
низ бояд як њодисаи муќаррарї бошад ва ѓайра.

“Рушди минбаъдаи Љумњурии Тољикистон ба тарбияи шахси-
ятњои баланди ахлоќї, дунёи пурѓановати маънавї, фикру љисми 
солим, эњсоси баланди ватандўстї ва худогоњии миллї дошта, 
вобаста аст...”. Ин андешањои нињоят муњим, ки дар Консепсияи 
миллии тарбия омадааст, дар назди омўзгорон вазифањои нави 
тарбиявї мегузоранд. Дар воќеъ, дур шудан аз анъанањои миллии 
тарбия, тарки услуби тарбияи аслї ва аз пайи назарияњои бегона 
ва аз хориљ воридашуда рафтан боиси аз љињати рўњї заиф, 
бедониш ва сустиродаю манќурт ба воя расидани насли наврас 
мегардад.

Имрўз падару модар, омўзгорон ва умуман ањли љомеа ба 
шуур, њиссиёт ва рафтору амали љавонону наврасон бояд тавре 
таъсир расонанд, ки муносибати онњо бо худ, одамони атроф, 
њодисаю воќеањо таѓйир ёбад. Накўкорї, некхоњї, инсонпарварї, 
башардўстї ва дигар сифатњои ахлоќї шиори њаррўзаи зиндагї, 
кору амал, гуфтору кирдори онон бошанд. Њар як фард ин 
арзишњои умумибашариро дар натиљаи таъсири маќсаднок, 
дарозмуддат ва пайгирони омўзгорону волидон аз худ мекунанд. 
Аз ин рў, њоло ба дўши омўзгор вазифаи пурмасъули дигаре 
илова мешавад. Ў бояд ташкилотчии он гурўњи шогирдон 
бошад, ки омили асосии рафти тарбияи миллї бо назардошти 
ќимматњои умумибашарї гардаду дар айни замон шарики онњо 
дар муоширати педагогї бошад.

Аз рўи нишондодњои илми педагогика њамаи омилњои тарбия 
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– оила, муњити зист, мактаб, таълими фанњои гуногун дар он, аз 
он љумла, таърихи халќи тољику таърихи умумї ва амсоли онњо 
хеле муњиманд, вале ба амал баровардани маќсаду вазифањои 
таълими миёнаи њамагонї асосан ба зимаи омўзгор вогузор 
карда шудааст. Барои њамин њам ў бояд дорои сифатњои баланди 
инсонї, педагогї ва шањрвандї бошад. Тарбиятгар худаш бояд 
тарбияёфта бошад. Шахсиятро танњо шахсияти комилан обу тоб 
ёфта тарбия карда метавонад. 

Профессор М. Лутфуллоев доир ба ин масъала навиштааст: 
“Љомеа ба муаллим бовар карда, насли наврасро ба ў месупорад 
ва худи ў њам наздаш вазифа мегузорад, ки дар талабањо сифатњои 
одамиро тарбия намояд. Вазифаи муќаддас ва шарафнок! Вале 
барои ин худи муаллимро лозим аст, ки ин сифатњоро доро, 
инсони рушду камоёфта бошад. Албатта, муаллим на фаришта 
аст ва на малак. Ў пеш аз њама инсони заминист. Инсоне, ки 
барои ѓановати маънавї, ахлоќи њамидаи инсонї, рафтори шо-
иста, хулќу одоб, њаќќу њаќнигорї, шарафу шарафнокї, некию 
некбинї, њимматбаландї, хоксорию фурўтанї, покию покизагї, 
ростию парњезкорї, шарму њаё, эътиќод, дўстию рафоќат, њурмати 
худу дигарон, дўст доштани зиндагї арзише дорад”.

Ѓайр аз ин хислатњои шахсии омўзгор, боз сифатњои 
зерини ўро номбар кардан равост: мењнатдўстї, муташаккилї, 
боинтизомї, вазифашиносї, рањмдилї, њаќќоният, серталабї, 
зиракї, хайрхоњї, боварї ба хонанда, оштинопазир будан ба 
беадолатї, дорои рафтори намунавї ва ѓайра. Яъне, омўзгор 
барои хонанда симои ибратбахш аст. Ягона шахсест, ки шогирдон 
ба ў боварии комил доранд, ягона шахсест, ки њам аз љињати 
донишу љањонбинї, њам аз љињати рафтору ахлоќ ва њам аз љињати 
мањорати педагогї ба ў монанд шудан мехоњад. 

Бо гуфтаи олимони соњаи педагогика мањорати педагогї 
модарзод набуда, хосияти танњо одамони боистеъдод нест. 
Барои устоди касби омўзгорї шудан як ќатор хусусиятњоеро, ки 
барои касби муаллимї лозим аст, бояд дар худ парвариш кард, 
бояд мунтазам мењнат карду нисбати раванди таълиму тарбия 
эљодкорона рафтор кард, аз таљрибаи пешќадами омўзгорони 
њаќиќї истифода бурд ва ѓайра. Барои соњиб шудан ба мањорати 
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баланди педагогї моњияти фанни таълимии худро љуќур ва 
ба дараљаи баланди талаботи замонавї донистан, бо усулњои 
бењтарини замонавии таълиму тарбия мусаллањ будан, дараљаи 
донишу фањмиши хонандагон, завќу њавас, хусусиятњои рафтору 
кирдор ва ќобилияти њар як аъзои онро дониста, шакл ва усулњои 
кори таълиму тарбиявии мувофиќро истифода бурда тавонистан 
лозим аст.

 Ба хонандагон масъалањои мураккабро фањмо ва равшан 
карда нишон додан ва шарњи воќеањою њодисањое, ки ба 
ташаккулёфтани љањонбинию љањонфањмии бача таъсир 
мерасонад, шарт ва зарур аст. Мушоњида ва тањлил карда 
тавонистани муаммоњои раванди таълиму тарбия, ба ањли 
хонандагон роњбарї намуда, ќувваи онњоро муташаккилона 
ба иљрои вазифањои муњим равона карда тавонистан, корро ба 
наќша дароварда, иљрои онро назорат кардан ва ба натиљањои он 
бањои њаќќонї додан, дар њалли масъалањои ташкилї эљодкор ва 
ўњдабаро будан, дар ягон соња, ба мисли техника, санъат, варзиш 
ва ѓайра мањорати махсус доштан, дар синф бо кадом овоз сухан 
кардан, чї гуна муносибат ва њаракат кардан раво аст ва ѓайра 
вазифаи омўзгор аст.

Ѓайр аз ин, боз талаботњои асосии зерин ба дўши омўзгор 
гузошта мешавад: доштани љањонбинии васеъ, азхуд кардани 
технологияи мењнати омўзгорї, донистани њунару малакањои 
ташкилотчигї, соњиби одоби педагогї будан, технологияи 
муоширатро хуб донистан, њунари баланди сухангўиро доштан, 
шавќу њаваси калон доштан ба илм – омўзгорї, дўст доштани 
касби худу кўдакони синну соли мактабї, дар кори худ исти-
фода бурда тавонистани компютеру дигар воситањои ахбороти 
электронї, саъю кўшиши доимї бањри такмили донишу њунару 
малакањои касбии худ, берун аз љомеаи ришвахўрї буда, ќонунњои 
ќабулшудаи соњаи маорифро риоя намудан ва ѓайра.

Пўшида нест, ки дар байни омўзгорон баъзан нафароне ёфт 
мешаванд, ки аз рўи хислатњои шахсї, рафтору кирдори ношоиста 
ва ѓайра нишонањои манфии шахсияти худ, на ин ки ба унвони 
“устод”, балки умуман барои касби омўзгорї сазовор нестанд. 
Онњоро шояд шогирдон бо маќсади масхара кардан “устод” 
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меноманд. Аз ин рў, барои омўзгори њаќиќию устоди касби худ 
шудан шарт ва зарур аст, ки пеш аз њама сифатњои волои инсонї, 
маданияти педагогї, ахлоќи њамида, серталабї, нексириштї 
ва амсоли инњоро омўзгор доро бошад. Онњое, ки дар дилашон 
сифатњои бењтарини инсонї, нармиву гармї, мењру муњаббат, 
хоњиши њаќиќатљўию адолатпарастї доранд, дар байни шогирдон 
майлу раѓбат пайдо мекунанд. Садоќати комил ба Ватани худ, ба 
миллати худ, садоќати комил ба анъанањои волои маънавиёти 
наслњои гузашта, ба дини ислом ва ѓайра - ин њам заминае 
мебошад, ки омўзгор сазовори њурмату эътибори шогирдон 
мешаваду роњнамои онњо дар азбарнамудани дастовардњои илму 
маърифат шуда, дар интихоби роњи ояндаи њаёташон сањми 
бузурге гузошта метавонанд.

Хулоса, мањорати педагогї љамъбасти сифатњои шахсї, до-
ниш, мањорат ва малакањои омўзгор мебошад, ки дар як солу ду 
сол њаргиз ташаккул намеёбад, балки дар натиљаи фаъолияти 
мунтазам, дар давоми 5-10 сол (баъзан аз ин њам бештар, ќариб 
дар тўли тамоми солњои корї) зина ба зина мустањкам мешавад. 
Мутаассифона, дар мо ваќтњои охир, анъана шудааст, ки бисёре 
аз донишљўёни мактабњои олї нисбати омўзгорони худ “устод” 
гуфта мурољиат мекунанду синну сол, собиќаи корї, донишу 
мањоратро ба инобат нагирифта, ба ў чунин “мартабаи баланд”-
ро медињанд (бештар барои ширин кардани худу хушомадгўї). 
Дар асл мафњуми “устод” ба омўзгори олимартаба, мўътабар, 
мутахассиси номии ягон соњаи илму маърифат тааллуќ дорад. Ба 
ин унвони баланд омўзгоре сазовор шуда метавонад, ки камаш 
10 сол собиќаи кории илмї-педагогї дошта, дорои тайёрии 
зарурии илмї-назариявї мебошад ва чандин маќолањои илмию, 
китобњои дарсї аз чоп бароварда, шахсан дар омодагии кадрњои 
илмї-педагогї сањм гузошта, њатто дорандаи мактаби илмии 
худ мебошад. Омўзгори навкорро, ки 1-2 сол пеш донишгоњро 
хатм намудааст “устод” номидан иштибоњ асту ба беќадрии ин 
мафњуми муќаддас оварда мерасонад. 

Чї тавре, ки аз гуфтањои боло бар меояд, њар касе, ки пешаи 
омўзгориро интихоб менамояд, масъулияти бузургеро дар 
бобати таълиму тарбияи насли наврас ба дўш дорад. Њамчунин 
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ў љавобгўи сатњи омодагии касбии худ аст. Дар илми педагогї 
то ба њол масъулияти мукаммал мављуд нест, ки калиди асосиро 
ба дараљаи касбияти омўзгор пайдо намуда бошад. Мо то имрўз 
маълумотњои људогонаро дар ихтиёр дорему халос.

Ба сифати намуна наќшаи зеринро дида мебароем, ки 
хусусиятњову малакањои касбї ва фардии инкишофи омўзгори 
фанни таърихро дар бар мегирад, ки омили асосии самаранокии 
фаъолияти ў мебошад:

I.Ўњдадории ахборї (информатсионї):

1. Дар асоси методологияи гуманистии тамаддунасос 
мусаллањ будан бо донишњои мустањкам оиди фанњои 
таъриху дигар бахшњои љомеашиносї, шинос будан бо 
мазмуни сарчашмањои асосии таърихї ва усулњои илмї-
тадќиќотї дар соњаи касби худ.

2. Дарки асосњои психологї –педагогию услубии 
ќонуниятњои раванди донишомўзии хонандагон њангоми 
таълими фанни таърих.

3. Тасаввуроти дуруст доштан нисбат ба асосњои психологї-
педагогї ва услубии тарзи баёни шаклњои гуногуни 
ахбороти илмї.

4. Оид ба љињатњои фарќкунандаи мазмуни илмии фанни 
таърих аз курси мактабии таълими фанни таърих 
тасаввуроти мукаммал пайдо намудан.

5. Њангоми таълими фанни таърих мањорати 
сафарбарнамоии хонандагонро бањри азхуднамоии 
маводи таълимї доштан ва ба вуљуд овардани боварии 
онњо, њаќќонияти њодисањою воќеањои гузашта.

6. Интихоби усулњои самаранок, ки бањри азхудкунии 
маводи таълимї аз рўи пайдарњамии муайяни мантиќї 
равона карда шудааст (бо ёрии наќшањою љадвалњои 
дахлдор).

7. Мусаллањ будан бо малакаю њунари истифодабарии 
услуби усулњои гуногуни таълиму тарбия (алалхусус 
шинос будан бо усулњои фаъоли навбаромад).

8. Њангоми баёни мавзўи нав дорои њунари ташкили робитаи 



64

дутарафаи байни худ ва хонандагони синф будан.
9. Бо њунари баланди баёни шифоњии самараноки маводи 

таълимї мусаллањ будан.
10. Доштани њунари истифодабарии асбобњои гуногуни 

техникию электронї.
11. Маводи фанни таърихи мактабиро дар барномаи 

таълимї љой намуда, мањорати истифодабарии барномаи 
таълимиро доштан.

II.Ўњдадории инкишофдињанда:

1. Тасаввуроти мукаммал доштан оиди асосњои психологї-
педагогї ва услубии инкишофи мањорати амалии 
хонандагони синну соли мухталиф.

2. Дорои фањмиши мантиќї будан барои шарњи маводи 
таърихї.

3. Аз ўњдаи муќоиса намудани њодисањои таърихї 
баромада, муайян намудани моњияту љињатњои асосиву 
дувуминдараља, хулоса баровардан аз рўи мазмуни 
саволњои алоњида ва умуман мазмуни мавзўъ, бобњои 
мухталифи маводи барномавї.

4. Мазмуни маводи таълимиро бо истифодабарии услубњои 
анъанавию фаъоли замонавї баён намудану самаранокии 
таърихомўзии хонандагонро баланд бардоштан.

5. Фаъолнок гардонидани тарзњои гуногуни амалиёти 
таълимии хонандагон њангоми ташкили тамоми 
марњилањои раванди таърихомўзї.

6. Услубу усулњои кори илмї-тадќиќотии фанни таърихро 
дигаргун намуда, онњоро дар рафти таълими фанни 
таърих истифода бурда тавонистан, тањлили сарчашмањои 
гуногун, ташкили љамъоварии харитаю дигар маводњои 
зарурї дар рафти омўзиши таърихи кишвари худ ва 
ѓайрањо.

III. Ўњдадории роњбаладї:

1. Бедор намудани шавќу њаваси хонандагон нисбат ба 
фанни таърих ва дигар илмњои љомеашиносї.
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2. Ба назар гирифтани манфиату майлу раѓбати шогирдони 
худ бо маќсади омодагии онњо ба касбинтихобкунї.

3. Тарбияи мењнатдўстии хонандагон дар рўњияи њурмату 
эњтиром нисбати ањли мењнат.

4. Тарбияи муносибати мусбии хонандагон нисбати 
мафњуми “корнамої” ва бедор намудани орзую њаваси 
онњо дар оянда барои мењнати софдилона бањри ободии 
Ватан. 

5. Ба вуљуд овардани фањмиши гуманистии тамаддунасоси 
хонандагон дар рафти омўзиши фанни таърих.

6. Тарбияи шавќу њаваси хонандагон нисбат ба мунтазам 
шиносоии онњо бо навигарињои њаёти сиёсї, иќтисодї, 
иљтимої ва мадании таърихи олами кунунї (омодагї 
барои тайёрнамоии баромадњои ахбороти сиёсї ва 
тањлили маводњои мубрами васоити ахбори умум).

7. Ташаккули рафтор ва кирдори шогирдони худ аз рўи 
нишондодњои ахлоќию этикии иљтимої.

8. Инкишофи ќобилияти дарки зебої ва зебоипарстии 
хонандагон.

IV. Ўњдадории сафарбарсозї:

1. Асосњои илмии ташкили мењнати фикриро хуб дониста, 
бо талаботњои гигиении ба он муттаалиќ шинос будан.

2. Њар як хонандаи худро њаматарафа хуб шинохта, оиди 
хислатњои шахсии ў тасаввуроти мукаммал доштан.

3. Воќиф будан аз алоќамандии дохилифаннї ва байнифаннї 
ва истифодаи донишњои ба амаловарда барои дарки 
таърихи муосир.

4. Фаъолияти эљодкорона ва мустаќилонаи хонандагонро 
дар њар як раванди таълим мушоњида намуда, наќши 
роњбарикунандаи омўзгорро дар он ќайд кардан.

5. Оммафањм карда тавонистани маводи барномавии 
фанни таърих, бо маќсади дастрас будани таълим равшан 
намудани масъалањои душворфањм.

6. Барои њалли вазифањои донишомўзии амалї ва ташаккули 
њунару малакаи таљрибавии хонандагон истифода кардан 
аз кори мустаќилонаи онњо.
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7. Ба роњ мондани алоќамандкунии маводи таълимї бо 
фанњои дигар ва замони њозира аз љониби хонандагон.

8. Сафарбар намудани шогирдон барои донишомўзї 
тариќи технологияи замонавї ва ривољу равнаќ додани 
њунару малакаи амалии онњо. 

9. Истифодаи донишњои назариявї ва малакањои амалии 
хонандагон   дар корњои беруназсинфии онњо ва роњнамун 
сохтани онњо њамчун ташвиќотчиёни асосњои илми 
таърих дар байни њаммактабиёну ањолии муњити зист.

V.Ўњдадории ташкили фаъолияти педагогї:

1. Оиди фанни таълимї дониши мукаммалу васеъ доштан, 
бо назардошти хусусиятњои синнусолии хонандагон.

2. Аз сари нав дида баромадану такмил намудани маводи 
барномавии таълимї.

3. Бо мањорати баланд тартиб додани наќшаи таќвимии 
таълими даврањои мухталифи таърих, наќшаи тарбиявии 
роњбари синф ва наќшаи такмили ихтисоси худ.

4. Роњњои самараноки тартибдињии наќша-конспекти 
дарсњои хелњои гуногунро бо тамоми ќоидаю ќонунаш 
пайдо намуда, зарурияти ин амалро дар раванди омодагии 
омўзгор дар њалли маќсаду вазифањои дарси таърих хуб 
дарк кардан.

5. Истифодаи маќсадноки наќша-конспекти соати тарбиявї 
ва дигар чорабинињои беруназсинфї дар ташкили кори 
таълимї-тарбиявї.

6. Ба барнома ворид намудани фаъолияти хонандагони 
синну соли гуногун њангоми дарсу иљрои вазифаи хонагї, 
тартиб дода тавонистани тестњо барои санљиши дониши 
хонандагон.

7. Ба наќша даровардани фаъолияту таљњизонидани утоќи 
таърих ва гўшаи синфию осорхонаи умумии мактабї 
ва дигар лавњањои айёние, ки ба масъалањои таърихи 
гузаштаю њозира бахшида шудаанд.

8. Давра ба давра ба наќша гирифтани фаъолияти илмї-
методї ва баланд бардоштани дараљаи касбии худ.
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VI.Ўњдадории муоширатї:

1. Шинос будан бо Консепсияи миллии тарбия ва иљро 
намудати тамоми шартњои он.

2. Ташфиќу тарѓиб намудани Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
“Оид ба баланд бардоштани масъулияти падару модарон 
дар тарбияи фарзандон”. 

3. Мусаллањ будан бо мањарату малакаи муошират бо 
хонандагон, тасаввуроти хуб доштан оиди хусусиятњои 
ба худ хоси гурўњи  синф ва хонандагони људогона.

4. Пайдо намудани муносибати мувофиќ бо хонандагон, 
барќарор намудани рабитаи дуљониба (бо ањли синф, бо 
намояндагони маъмурияти мактаб ва падару модарон).

5. Аз ўњдаи кори ташвиќотии байни гурўњи мактабу ањолии 
муњити зист баромадан, малакаю мањорати доир ба 
масъалањои мубрами таълиму тарбия баромад кардан, 
дар матбуоти даврї маќолаю гузоришњои мубрам 
пешнињод намудан.

VII.  Ўњдадории ташкилї:

1. Аз ўњдаи ташкили шаклњои гуногуни раванди таълиму 
тарбия баромадан.

2. Аз байни онњо ќобилияти интихоб намудани чорабиние, 
ки мувофиќи вазифањои таълимию тарбиявии дорои 
лањзањои мушаххаси педагогию услубї буда, мебошад.

3. Ташкил намудану дар амал иљро намудани шаклњои 
мухталифи дарсњою машѓулиятњои беруназсинфї.

4. Муттањид намудани коллективи хонандагони як синф ва 
ташкили фаъолияти љамъиятии онњо.

5. Мењнати таълимии худ ва хонандагонро ташкил намудан.
6. Гурўњи хонандагони бо лаёќатро барои инштирок дар 

мањфилњои мактабї интихоб намуда, шавќу њаваси 
онњоро дар кори илмї-тадќиќотї оид ба масъалањои 
мубрами илми таърих бедор намудан. 

7. Фаъолияти синфхонаи  таърих, гўшаи таърихї, осорхо-
наи мактабиро ташкил намуда, хонандагонро ба ин кор 
љалб намудан. 
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8. Ба наќша гирифта, фаъолияти таълимї-тарбиявии 
роњбарии синфро  бар ўњда гирифтан.

VIII. Ўњдадории илмї-тадќиќотї:

1. Омўзиш ва љамъоварї намудани маводи илмї аз рўи 
осори классикон, осори умумии педагогї ва махсус оид ба 
услуби фанни таърих, асноди таърихї-педагогї, рўзнома 
ва маљаллањои педагогї, дастуру тавсияњои методї.

2. Тартиб дода тавонистани фењристи адабиёт, тартиби 
иќтибосоварї (наќли айнани андешањо, ки дар сарчашма 
мављуданд).

3. Малака ва њунари навиштани сарсухану (мубрамияти 
мавзўъ, маќсад ва вазифањои кори тадќиќотї, тањлили 
сарчашмаю адабиёт), хулосаи кор (кадом масъалањо бо 
андозаи кофї омўхта шудаанд, кадом масъалањо дар 
гирдоби бањсњои илмї ќарор доранд ва кадом масъалањо 
дар оянда бояд њаллу фасли худро ёбанд), тартиб додани 
рўйхати сарчашма ва адабиёти истифодашударо доро 
будан.

4. Бо усулњои мушоњида намудану омўзиши таљрибаи 
педагогї мусаллањ будан (усулњои мушоњида, сўњбат, 
пурсишнома ва ѓайрањо).

5. Омўзиши мањсули фаъолият ва мењнати хонандагон 
ва омўзгорон, асноди педагогї (кори хаттї, рўзномаи 
хонандагон, наќшаи таќвимї, наќша-конспекти дарс, 
журнали синф, наќшаи умумии тарбиявии мактаб, 
њисоботњои Шўрои методии фаннї ва ѓайрањо).

6. Иљрои тадќиќоти на он ќадар душвори услубї (бо 
маќсади омўзиши алоќаи сабабу натиљагирї дар 
зуњуроти педагогї ва озмоиши услубу усулњои фаъоли 
навбаромад).

7. Ташкили озмоиши раванди таълиму тарбия (бо маќсади 
тасдиќкунандаи вазъи њаќиќї ё таѓйирдињандаи шаклу 
мазмуни омўзиш).

8. Истифода бурда тавонистани маводи оморї, ки дар асоси 
он тамоюл ва натиљањои омўзиши фаннї, зуњуроти он ва 
дигар хусусиятњо муайян карда мешаванд.
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9. Аз ўњдаи омўзиши таљрибаи пешќадами омўзгорони 
фанни таърих баромадан, тарзу усули кори таълимї-
тарбиявии онњоро бо маќсади ташкили ихтисоси касбии 
худ  эљодкорона истифода бурдан.

10. Баромад кардан бо маърўзаю маќолањои илмї-методї 
дар конференсияњою матбуоти даврї, иштирок намудан 
дар тањияи барномањо, китобњои дарсї ва дастурамалњои 
методї.

Њамин тавр, ташаккул додани шахсияти нав, ки њамсафару 
њамрадифи замон бошад, дар шароити кунунї аз муњимтарин 
масъалаи тарбиявї ва маърифатї ба њисоб меравад. Зеро дар 
ин замон, ки љумњурии мо соњибистиќлол шуда, маќсади барпо 
намудани љомеаи демократї дорад, дар пешрафти илму маориф 
бояд њар як омўзгори насли наврас наќши амиќи худро гузорад. 
Афзалияти илму донишро ба ањли љомеа ташвиќу тарѓиб намуда, 
аз рўи фазилат аз донишу мањорати љадиди муосир бархўрдор 
буда, љавобгўи сатњи омодагии касбии худ бошад.

Дар љараёни таълими миёнаи њамагонї омўзиши фанни 
таърих насли наврасро бо њам муттањид намуда, барои он ки 
мардуми тољик ба миллати комил табдил ёбад, замина омода 
месозад, шуури таърихии онњоро баланд мебардорад, ба сўи 
худшиносии маънавї ва худогоњї бурда, њар гуна таассуб, аз он 
љумла таассуби сиёсиву њизбї ва диниро пешгирї менамояд.

Таърих гувоњї медињад, ки инсон бояд дар њолатњои гуногун 
инсон бимонад. Сифатњои инсонии худро њамеша такмил дињад. 
Номи инсонро баланд донад. Омўзгорон дар ин худшиносиву 
худтакмилдињї бояд барои шогирдон намунаи ибрат бошанд. 

Касбномаи омўзгори фанни таърих, ки дар боло оварда 
шудааст, аз вазифањои ихтисосии ў ба миён меоянду бо таври 
мухтасар ба чунин хусусиятњои фаъолияти психологї, педагогї 
ва методии ў вобастагии зич доранд:

1) бо хонанда њамчун бо инсон, бо шахсият эњтиром гузоред;
2) доимо дар љустуљўи имкониятњои худинкишофдињї ва 

худкомилсозї бошед;
3) ба хонанда донишро ба шакле дињед, ки ў хоњад ва 

тавонад онро фаро гирад;
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4) мунтазам такя бар фаъолияти мустаќилонаи хонанда 
кунед;

5) таълиму тарбияро баробар иљро намоед ва дар баъзе 
мавридњо тарбия њатто дар љои аввал бояд бошад;

6) ба ташаккули њунару малакаи эљодкоронаи хонандагон 
эътибори љиддї дињед;

7) дар кори таълимї-тарбиявии беруназсинфї иштирок 
карда, ташкилотчии ваќтгузаронии фоидабахши 
хонандагон бошед;

8) иштирокчии фаъоли Шўрои методии фаннї буда, услубу 
усулњои илмї-тадќиќотиро дар соњаи ихтисоси худ азхуд 
намоед.

Чунин омўзгорони навкори фанни таърих, ки ин дастурњоро 
њамчун роњнамои ибтидої дар таљрибаи кории худ истифода 
мебаранд, ќодиранд маќсад ва вазифањои иљтимоии дар назди 
мактаб ва ин фанни таълимї гузошташударо сарбаландона иљро 
намуда, шогирдонро барои кору зиндагї дар давлати демократї 
ва љомеаи шањрвандї тайёр намоянд.
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6. Услубу усулњои таълими фанни таърих. Баёни шифоњї 
Омўзгор дар давоми кори таълим њамеша кўшиш мекунад, 

ки шогирдон маводи барномавиро амиќу хубтар аз худ намоянд. 
Шакли азхудкунии назариявї ва амалии донишњоро услуб нишон 
медињад. 

Роњи фаъолияти маърифатии омўзгору хонандагон, ки 
бо тарзу воситањои таълим дониш гирифта, мањорату малака 
њосил мекунанд ва доираи назару ќобилияти фикрии хонандагон 
ташаккул меёбад, услуби таълим номида мешавад. 

Мазмуни маълумот, ки дар китоби дарсї дарљ гаштааст, 
ба воситаи услубњо ба хонандагон омўзонида хоњад шуд, 
чунки маводро хонанда танњо дар шакли муайяни фаъолияти 
назариявию амалї азхуд карда метавонад, ки ин шакли услуби 
таълим аст.

Мафњуми услуб маънои калимаи “метод”3-ро ифода мекунад, 
ки ба маънии дигар ин мафњумро ба сифати роњи донишомўзї низ 
маънидод кардан мумкин аст.

Услуби таълим ду пањлў дорад ва он таъсири мутаќобилаи 
омўзгор ва хонандаро (дар алоњидагї ва ё тамоми гурўњи 
синфро), ки дар шароити муайян мегузарад, њатман таъмин 
менамояд. Раванди таълим бидуни фаъолияти якваќтаи омўзгор 
ва таълимгирандагон, бидуни таъсири мутаќобилаи дидактикии 
онњо имконнопазир аст. Масалан, агар омўзгор кўшиш кунад, ки 
мавзўи навро хуб фањмонад, аммо худи хонандагон дар азхудкунии 
он мароќ зоњир нанамоянд ва омўзгор барои фаъолгардии онњо 
аз љињати дидактикї таъсир расонида натавонад, он гоњ маќсаду 
вазифањои дарс њам љойи худро намеёбанд.  Бинобар њамин, дар 
истифодаи ин ё он усули таълим (њикоя, сўњбат, кор бо харитањои 
таърихї ва ѓайра) на танњо омўзгор фаъолият нишон дода, 
таъсири ў ба хонандагон ба омал меояд, балки мавќеи хонандагон 
низ ба ин ё он амалиёти фикрию таљрибавї  (бо диќќат гўш карда, 
фикру андеша рондан, аз рўи тахтаи синф навиштаљотњоро ба 
дафтарњои худ сабт намудан) назаррас мегардад. Ѓайр аз ин, 
як тарафти услубро бевосита мушоњида кардан мумкин нест. 
3 метод – аз калимаи юнонї metohodos гирифта шуда, маънояш - роњ, тарз, 
усули тадњин, восита, назария, таълимот мебошад.
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Мушоњидакорї хеле душвору мураккаб мебошад. Тарафи аввали 
ин амалњо пайдарњамии амали омўзгор ва пайравии хонандагон 
ба ў мебошад. Тарафи дуюм, њолати ботинии хонандагон, 
дараљаи фаъолиятнокї ва тарзи азхудкунии маводи таълимї аст, 
ки ба усули кори омўзгор пурра шабоњат надорад. Њамин тарафи 
ботинии услуби таълим барои омўзгори навомўз душвор буда, аз 
ў њаматарафа донистани имкониятњои синну солии азхудкунии 
донишњоро аз љониби хонандагон талаб мекунад.

Услуби таълим – ин ќисми таркибї, љузъи бевоситаи усулњои 
таълимї мебошад. Масалан, њангоми баёни шифоњї баъзе 
чизњоро дар тахтаи синф навиштан, њангоми бо маводи айёнї 
шинос шудан, истифодабарии усули муќоиса, корњои хаттии 
якдигарро санљидани хонандагон ва ѓайра мебошад. Як усулро 
дар усулњои гуногун истифода кардан мумкин аст. Чунончи, аз 
муќоиса бар меояд, њангоми баёни мавзўъ, кор бо китоби дарсї, 
сўњбат ва ѓайра услубњои гуногун истифода карда мешавад. 

Бо њамин, услубу усулњои таълим басо гуногуну сермароманд 
ва аз њамин сабаб баъзеи онњо хусусиятњои ба њамдигар монанд 
низ доранд, ки онњоро мањз дар њамин асосу замина гурўњбандї 
намудаанд. Дар илми педагогика ва фанни услуби таълими фанни 
таърихи муосир чандин намуди гурўњбандии услуби таълим 
вуљуд доранд, чунки олимон доир ба  ин масъала аќидаи ягона 
надоранд. 

Гурўњбандии зерини услубњои таълим бештар ба чашм 
мерасад, ки онњоро ќайд мекунем:

1) Аз рўи манбаъњои донишомўзї (усулњои шифоњї, аёнї, 
амалї).

2) Аз рўи шаклњои фаъолияти омўзгор (услубњои таълимї) 
ва хонандагон (услубњои азхудкунї).

3) Аз рўи фаъолияти фикрї ва маърифатї (репродуктивї, 
эзоњї-тасвирї, проблемавї, ќисман љустуљўї-тадќиќотї).

4) Аз рўи фаъолияти мустаќилонаи хонандагон (барномавї, 
интерактивї, бозињои наќшї).

Ин љо дар бораи он усулњое, ки бештар дар тарљрибаи 
мактабњои кунунии љумњурї истифода бурда мешаванд, алоњида 
таваќќуф хоњем кард:
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Баёни шифоњї
Услубњои шифоии таълим гуфта чунин услубњои таълимиеро 

меноманд, ки онњо мањз дањонї буда, шифоњї гузориш дода 
мешаванд. Ба услубњои шифоњии таълим дохил мешаванд: њикоя, 
наќл, баён, лексия, сўњбат, мубоњиса, фањмонидан ва ѓайрањо. Дар 
раванди истифодабарии ин услубњо омўзгор бо таври шифоњї 
маводи таълимиро мефањмонад ва хонандагон бошанд бо роњи 
гўшандозї, дархотирнигоњдорї, эњсос ва дарк кардан онро азхуд 
мекунанд ва фаъолияти худро дар оянда нишон медињанд.

Баёни шифоњии омўзгор дар таълими фанни таърих моњияти 
муњим мебозад. Омўзгор ба воситаи нутќи шифоњї тамоми кори 
таълимро бо истифодабарии асбобњои аёнї, тањлили сарчашмањо 
ва ѓайра ташкил мекунад.

Инчунин нутќи омўзгор ањамияти тарбиявї њам дорад, чунки 
ба воситаи он ба шахсияти хонанда ва ахлоќи ў таъсири бузург 
расонида мешавад.

Баёни маводи таърихї бояд барои хонандагон дастрас, аёнї 
ва мушаххас бошад. Танњо дар ин маврид маводи таълимї дар 
хотираи хонандагон боќї хоњад монд. Њалли ин ва ё он мавзўъ 
агар дар китоби дарсї мураккаб шарњ дода шуда бошад, омўзгор 
вазифадор аст, ки ифодаи онро тарзе ташкил намояд, ки дарки 
он барои хонандагон содда ва фањмо шавад. Агар омўзгор фанни 
таърихро худ хуб аз бар карда бошад, он гоњ онро содда ва фањмо 
шањр дода метавонад.

Шарти дигари ифода намудани маводи таърихї 
эътимоднокии он мебошад. Хонандагон дар асоси воќеањои аниќи 
илми таърих бояд боварии комил њосил намоянд. Њаминро бояд 
ба инобат гирифт, ки хонандагони синфњои болої ба воќеањои 
гузаштаи таърихї аз рўи назари танќидї менигаранд, аз ин сабаб 
онњо ба хулосањои њосилнамудаи омўзгор, ба алоќаи мантиќии 
ифодаи маводи таълимї эътибор медињанд. Дар синфњои поёнї 
бошад, хонандагон бештар ба љињатњои бадеияти маводи таърихї 
диќќат медињанд.

Шарти асосии таълими фанни таърих, мустањкам азхуд 
намудани маводи таълимї мебошад. Њар як мввзўи нав њангоми  
дарс мустањкам карда мешавад. Дар хотир нигоњ доштани маводи 
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таърихї њангоми таълим, яъне дар раванди дарс ба вуљуд меояд. 
Аз ин сабаб зарур аст, ки он равшан ва бурро ифода карда шавад. 
Яке аз шартњои дар хотир нигоњдории воќеањои таърихї дар 
он иборат аст, ки дар байни воќеаю њодисањои ба амаломадаи 
таърихї алоќамандї, сабаби пайдоиш ва натиљаю хулосабарории 
њодисањо нишон дода шаванд.

Барои азхуд кардани мавзўъњои таърихї бояд хулосањои 
асосии дарс ба хонандагон равшан гардонида шаванд. Омўзгор 
барои хубтар ташкил намудани ин раванд, дар охири дарс 
хулосаи умумии мавзўъро бояд якчанд маротиба такрор намояд, 
то ки он дар тафаккур ва идроки хонанда аниќу даќиќ љой ёбад. 
Инчунин ин амал бо тарзи баёни омўзгор алоќамандии зич дорад. 
Агар хонандагон моњияти њар як њодиса, сифатњои фарќкунанда, 
пайдоиш, тараќќиёт ва алоќамандии онњоро нафањманд, пас онњо 
табиатан дарсро дуруст, чуќур ва васеъ дарк карда наметавонанд. 
Бинобар ин, омўзгор бояд ба љињатњои тарзи баёни худ диќќати 
махсус зоњир намояд.

Яке аз шарти муњими илми таърих аз он иборат аст, ки њар 
њодиса аз рўи шароитњои таърихї бояд бањо дода шаванд. Агар 
моњияти таърихии як њодиса пурра омўхта шавад, пас дарки он аз 
љониби хонандагон сабуку содда мегардад. Барои исботи љињати 
мусбї ва ё манфии ин ё он њодисаи таърихї дар шууру тафаккури 
омўзгор бояд далелу исбот ва хулосањои аниќ мусаллањ бошад, 
танњо дар чунин шароит хонандагон боварї њосил менамоянд.

Дар ваќти баён маводи љадид забони гўёи омўзгор бояд тоза, 
равшан, оммафањм  ва содда бошад. Пеш аз њама нутќи омўзгор 
бояд аз нуќтаи назари имлої дуруст бошад. Дар чунин шароит 
фикри омўзгор ва ифодаи ў барои хонандагон фањмо мешавад. 
Истифодабарии љумлањо ва иборањои нодуруст барои дарк ва 
азхуднамоии маводи таърихї монеа мегардад. Омўзгор бояд дар 
сўњбати худ ба зада ва талаффузи калимањо ањамият дињад, чунки 
талаффузи нодурусти онњо ба тарзи сухангўии хонадагон оњиста-
оњиста таъсир мерасонад. Ваќте ки омўзгор аз калимаву иборањои 
хориљї истифода мебарад, шарњи луѓавии он барои хонандагон 
шарт ва зарур аст. Тарзи сухангўии устод бадеият низ бояд дошта 
бошад. Њангоми хониши порчањои адабиёти бадеї ва ё маводи 
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таърихї омўзгор бояд аз истифодабарии иборањои таъсирбахш 
парњез накунад. Чунин маводро аз китобњои таърихї, асарњои 
адибон, ибора ва зарбумасалњои халќї, шеърњо, маќолањои илмї 
ва халќї дарёфт кардан мумкин аст. Омўзгор аз рўи мазмуну 
мундариљаи дарс садои худро бояд баланду паст гардонад, аммо 
њаминро ќайд кардан зарур аст, ки ин ивазшавии садои омўзгор 
бояд дар як суръат ва раванди мўътадил гузарад, то ки хонандагон 
аз рўи ќобилияти шунавоии худ тавонанд дарк кунанда, ки 
кадоме аз парча ва ё љойи пораи хондаистодаи омўзгор барояшон 
муњим, диќќатљалбкунанда мебошад. Дар ваќти суханронї ва ё 
фањмонидани ягон ќисмати мавзўъ омўзгор набояд аз љумлањои 
дуру дароз ва печ дар печ истифода барад, чунки пеш аз њама, 
хусусияти синнусолии хонандагон бояд ба инобат гирифта 
шавад ва дигар он ки истифодаи чунин љумлањо дарку фањмиши 
хонандагонро душвор ва мураккаб мегардонад. Омўзгор дар 
баёни воќеањои муњим, хулосањо бояд каме таваќќуф кунад. Агар 
дар ваќти дарс њодисањои таърихие баён шаванд, ки хонандагонро 
ба њаяљон оваранд, ин бахши мавзўъ бояд ба њарорат ва суръати 
баландтар ифода карда шавад. Ањамияти бузурги баёни шифоњии 
омўзгорро ба назар гирифта, омўзгорони љавони навкор бояд 
њамеша барои инкишоф додани нутќ ва мањорати гуфтугўии худ 
доимо кор баранд.

Шаклњои баёни мавзўъ дар дарсњои таърих
Дар таљрибаи педагогї якчанд усулњои баёни мавзўњои 

таърихї вуљуд доранд. Ваќте, ки сухан дар бораи њодисањои 
таърихї мераваду омўзгор доир ба амалиёти мушаххаси оммаи 
халќ ва ё шахсони таърихї муфассал ва бо бадеияти махсус 
нишон медињад, он гоњ ин намуди баён њикоя номида мешавад. 
Њикоя як мазмуни муайян дошта, бо мундариљаи худ фарќ 
мекунад. Масалан, њикоя дар бораи юриши сафедљомагон, њикоя 
дар бораи шўриши соли 1916 дар Хўљанд, њикоя дар бораи марги 
ќањрамононаи Њабиб Юсуфї ва ѓайрањо. 

Барои таъсирбахш ва самаранок њикоя намудани воќеањои 
таърихї омўзгор бояд аз чандин адабиёти иловагї ва ёрирасон 
истифода барад. Омўзгор воќеањои муњими таърихиро ба тарзи 
бадеї њикоят мекунад, ки ин барои зинда ва айнан тасаввур 
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намудани таърихи гузашта ба хонандагон кўмак мерасонад. Чунин 
шаклњои њикоя дар мавриде истифода бурда мешаванд, ки омўзгор 
мехоњад, ки ба воситаи он моњияти ин ва ё он њодисаи таърихиро 
аниќ ва зинда тасвир намуда, онро дар хотираи хонандагон 
љойгир намояд, чунки мањз ин њодиса ањамияти бузурги тарбиявї 
ва таълимї дорад. Масалан, њикоя дар бораи гирифта шудани 
ќасри Бастилия, ќањрамонии Темурмалик, њаракати сарбадорони 
Самарќанд, муњорибаи Сталинград ва ѓайрањо дар њаќиќат 
таъсирбахш буда, ањамияти бузурги тарбиявї доранд.

Усули њикоя ваќте истифода бурда мешавад, ки омўзгор 
мањз дар њамон замон мехоњад, ки хонандагон доир ба ин ва ё 
он њодисаи нави таърихї тасаввуроти зинда ва мушаххасе пайдо 
намоянд, то ки он дар муддати тўлонї боз дар тасаввуроти онњо 
љой дошта бошад.

Њикоя на барои наќли њодисањои таърихї, балки барои 
дарки раванд, моњият ва ќонуниятњои таърихї истифода бурда 
мешавад, чї дар синфњои поёнї ва чї дар синфњои болої. Аммо, 
вобаста ба синну соли хонандагон дар синфњои поёнї њикоя бояд 
нисбат кўтоњ (10-15 даќиќа) бошад, дар синфњои болої вобаста 
аз мазмун ва мундариљаи матн њикоя метавонад мураккаб ва 
давомнокиаш то ба 30-35 даќиќа расад.

Усули маълумоти мухтасар
Ин услуби баёни мавзўъ дар дарси таърих аз њикоя сифатан 

фарќ мекунад. Маќсади таълимиаш аз он иборат аст, ки омўзгор 
ба хонандагон дар бораи ин ва ё он воќеаи таърихї хабар медињад. 
Масалан, “6 июни соли 1415 Ян Гус дар гулхан сўзонида шуд”, 
“22 июни соли 1941 Љанги Бузурги Ватанї оѓоз ёфт”. Дар усули 
њикоя бошад мо воќеаро њаматарафа нишон медињем.

Тавсифи воќеањои таърихї дар ваќти дарс дар ќатори наќли 
њодисањо ба кор бурда мешавад. Њангоми тавсифнамої нишона 
ва хусусиятњо, њолат, шакли зоњирии њар як њодисаи таърихї 
нишон дода мешавад. Бар хилофи њикоя тавсиф ќонунияти 
муайян надошта, њамаи њодисањои таърихии наќлшуда, тавсиф 
мешаванд.

Дар дарсњои таърих ёдгорињои таърихї (маќбараи Сомониён, 
муассисањои хољагї, корхонањои саноатї, вазъияти синфњои 
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гуногун дар њар давру замон, яроќу аслиња, асбобњои рўзгор, 
либос ва ѓайра тавсиф карда мешавад). 

Дар таљрибаи кори таълими фанни таърих ду шакли тавсиф 
дида мешавад:

1 Тавсифи тасвирї.
2 Тавсифи тањлилї.
Масалан, агар њангоми баёни мавзўи таърихи халќи тољик 

дар миёнањои асри ХХ агар  омўзгор намуди зоњирии шањри 
Душанберо бо кўчањои тангу торик, тартиб ва сохти иморатњо 
тавсиф карданї шавад, пас он тавсифи тасвирї мебошад. Агар 
ў ќисмњои алоњидаи шањри Душанберо тавсиф намуда, вазифа, 
наќш ва мавќеи њар як муассисаро дар њаёти шањри Душанбе 
тасвир кунад, инро тавсифи тањлилї меноманд. Дар синфњои 
болої, ки хонандагон дар бораи бисёр масъалањои таърихї 
тасаввурот доранд, бештар шакли тањлил ба кор бурда мешавад, 
яъне хонандагон њангоми омўзиш бештар ба моњияти масъалањо 
ањамият медињанд.

Услуби хислатнома
Дар баробари баёни мавзўъ омўзгор барои пурра ва 

равшан намудани ин ва ё он њодисаи таърихї ва шахсони 
таърихї хислатномаи ботафсил ё мухтасар медињанд. Бо ин роњ 
хусусиятњои фарќкунанда ва умумияти онњоро дар бар гирифтан 
мумкин аст. Ба ѓайр аз хислатномаи кўтоњ ва пурра хислатномаи 
љамъбасткунанда низ вуљуд дорад, ки ин услуб барои баёни 
шифоии аниќ ва аёнї гузаронидани таълими фанни таърих кўмак 
мерасонад.

Услуби фањмондан
Яке аз роњњои дуруст фањмидани масъалањои таърихї 

фањмондани моњияти онњо мебошад. Омўзгор алоќамандї, 
сабабњои ботинии онњоро фањмонда медињад. Одатан омўзгорони 
навкор ба тањлил ва муњокимаи мавзўи омўхташуда ањамият 
намедињанд. Њаминро ќайд кардан зарур аст, ки бисёр масъалањои 
таърихиро танњо дар натиљаи тањлил ва муњокимаи якљояи 
омўзгор ва хонандагон дуруст фањмидан мумкин аст. Масалан, 
агар тараќќиёти Русия дар асри XVII тањлил карда нашавад, 
моњияти ислоњоти Петри I норавшан мемонад.
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Услуби муњокима
Ќисмњои назариявии таълими фанни таърих дар њолате хуб 

аз бар карда мешавад, ки хонандагон моњияти њар кадоме аз 
онњоро дарк кунанд. Барои азхуд кардани масъалањои муњими 
таърихї муњокимаи хонандагон лозим аст. Муњокима бояд 
дастрас, мантиќан дуруст, амиќ бошад. Он ќисмњои таърих, ки ба 
муњокимаи васеътар эњтиёљ доранд, бояд бештар муњокима карда 
шавад. Масалан, тањлили сохти иљтимої, иќтисодї ва сабабњои 
пошхўрии давлати Сомониён.

Услуби лексионї
Дар мактаб омўзгор бо таври лексионї низ метавонад фанни 

таърихро таълим дињад. Дар дарсњои лексионї, ки танњо дар 
синфњои болої гузаронида мешаванд, маводи барномавї барои 
тањлил ва љамъбасти он истифода бурда мешавад. Агар лексия дар 
мактаби олї тарзи якрангаи аз тарафи устод наќлкуниро дошта 
бошад, пас дар лексияи мактаби миёна усулњои сўњбат, саволу 
љавоб, мустањкамкунни донишњои азхудкарда низ љой доранд. 
Омўзгор гоњ-гоњ барои љалб намудани диќќати хонандагон 
онњоро ба мубоњиса даъват мекунад. Лексия дар мактаб сустар 
гузаронида шуда, омўзгор аз болои самтњои хонандагон низ 
назорат ва роњбарї менамояд. 

Дарсњои лексионї он ваќт гузаронида мешаванд, ки агар 
ба хонандагон ќонуният ва мантиќи воќеањои таърихиро нишон 
додан зарур бошад, агар маводи барномавї љињатњои назариявї 
дошта бошад, ё мавзўњои омўхташударо такрор кардан лозим 
бошад.

Ба њамин тариќ, азхуд кардани донишњои таърихї ба воситаи 
баёни омўзгор, наќл, тавсиф, хислатнома, тањлил, муњокима ва 
лексия њосил карда мешавад. Дар дарсњои таърих њама намуди 
наќли шифоњї бо њам омехта шуда, яке дигарро иваз менамояд. 
Омўзгор мувофиќи мазмуни мавзўъ, маќсад ва вазифањои 
таълимї, тарбиявї ва инкишофдињандаи дарс, хусусиятњои 
синнусолї ва дараљаи омодагии хонандагон шакл ва тарзи баёни 
шифоњиро интихоб ва дигаргун карда метавонанд. 

Сўњбат – услуби шифоњии таълими таърих аст, ки бо ёрии 
саволу љавоб маводи таълимї азхуд карда мешавад ва ё дониши 
хонандагон санљида мешавад. Њикоя, лексия, хислатнома, 
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маърўза ва дигар ахбороти шифоњї аз шаклњои монологии4 нутќ 
ба њисоб меравад. Услуби сўњбат бошад шакли диалогии5 кори 
омўзгор бо хонандагон мебошад. Сўњбатро барои њалли њар гуна 
вазифањои таълимї-тарбиявї ва инкишофдињанда дар лањзањои 
гуногуни дарс истифода бурдан мумкин аст. Омўзгор мавзўъро 
муайян карда, саволњо тартиб медињад. Онњо бояд фањмо, возењ, 
мантиќан дуруст ва кўтоњ бошанд. Аввал саволи умумї гузошта 
шуда, баъд аз хонандагони алоњида пурсида мешавад. Дар 
рафти сўњбат омўзгор саволњои иловагї ё ёрирасон медињад, 
то ки хонандагон мустаќилона фикр карданро омўзанд. Агар 
хонандагон барои посухдињї душворї кашанд, он гоњ омўзгор 
вазифадор аст, ки барои кўмак ба онњо саволњои ёрирасон дињад. 
Омўзгор савол мегузорад, хонанда посух медињад, бо њамин роњ 
раванди таълим пеш меравад. Ваќти сўњбат шогирдон аз омўзгор 
чизеро мепурсанд, ки барояшон нофањмост.

Лозим аст, ки хонанда мавзўи сўњбатро донад, вагарна ба 
савол љавоб гардонида наметавонад, агар љавоб гўяд њам он дар 
аксар маврид нодуруст хоњад буд. Тартибдињии савол ва дуруст 
гузоштани он кори њазл нест. Фарќи байни саволњои асосї, 
дуюмдараља ва иловагиро дарк карда тавонистани омўзгор 
нињоят зарур аст. Дар дохили савол калимањои душворфањм бояд 
набошад, саволњо бояд такрорї њам набошанд. Аз тарафи дигар 
љавобњо низ бояд мазмуни муайянро дар бар дошта бошанд. 
Ваќти посух хонандагон сергапї накунанд, такрор набояд бошад, 
дар посухи савол хонандагон бояд фикри асосиро мухтасар оранд, 
љавоби хонандагон пурра ва кўтоњ мешавад. Онњо муфассал, 
пай дар пай, бо мисолњо, исботњо бояд бошанд, ки њамаи ин 
нишондодњо аз дониши шогирдон гувоњї медињанд. Хонандагон 
бо як ё ду калима (ња ва ё не) ва ё як ду љумла набояд ба савол 
љавоб гардонанд. Фаќат љавоби пурра ќодир аст, ки тафаккур ва 
нутќи хонандагонро инкишоф дињад. Љавоби онњо ба омўзгор 
нишон медињад, ки онњо чиро хуб азхуд карданду чиро на. 

Дар раванди таълим асосан 3 намуди сўњбат истифода бурда 
мешавад:

4 монолог - шакли нктќ буда, гирифтори муфассали як одам мебошад.
5 диалог -  - шакли сўњбати ду ва ё як чанд кас мебошад.       
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1. Сўњбати муќаддимавї.
2. Сўњбати тањлилї.
3. Сўњбати хулосавї.
Аз ин рў, услуби сўњбат дар оѓози дарс, њангоми баёни 

мавзўи нав ва дар фарљоми он истифода шуда метавонад ва 
доимо барои иљроиши вазифаи таълимї мусоидат менамояд. 
Сўњбат хонандагонро ба љустуљўї равона месозад, дар онњо 
унсурњои андешаронии эљодї ва мустаќилиятро пайдо мекунад. 
Бо пайдоиши масъалањо ва вазъи мураккаб имконият муњаё 
менамояд, барои барќарор намудани донишњои ќаблан 
азхудкарда хизмат мекунад. Љињати муњими сўњбат дар он аст, 
ки хонанда ќоидањо, таърифњо, далелњо ва ѓайрањоро ба хотир 
меорад. Инчунин зарур аст, ки омўзгор усулњои саволгузориро ба 
шогирдон омўзонад ва ин амалро зери назорати педагогї гирад.

Инкишофи нутќи хонандагон
Воситањои асосии таъсиррасонии педагогї ба тараќќиёти 

нутќи хонандагон инњо мебошанд: назорат бурдан аз болои 
љавобњои шифоњї ва хаттии хонандагон дар давоми дарс, 
омўзонидани усули навиштани наќли хаттї ва иншо. Ба 
хонандагон нутќи худи омўзгор таъсири бузург мерасонад.

Шакли олии нутќ – мањорати гуфтугўї аст. Дар хонандагон 
ин ќобилиятро инкишоф дода, дар онњо шавќу њавасро ба 
эљодиёти бадеї, хондани рўзномањо ва ѓайра бедор намуда, 
баъзе малакањоро дар соњаи мањорати нутќ ба вуљуд овардан 
шарт аст. Диќќати махсусро пеш аз њама бояд ба хонандагони 
камсухан ва ором дод. Наќши муњимро дар маданияти нутќ ва 
ѓанигардии захирањои фаъоли луѓавии хонандагон, ташкили 
мањфилњо, сўњбатњо, бањсу андеша, шабнишинињои бадеї, вохўрї 
бо ањли адаб ва олимон мебозад. Њамаи ин шавќ њавасро ба даст 
дароварда, шакли олии нутќ бедор мешавад ва ба азхудкунии 
хазинаи бойи забон ёрї мерасонад.

Њамин тавр, дар натиљаи фаъолияти дуру дарози омўзгорон 
таљрибае, ки илми услуби таълими таърих дар тўли мављудияти 
худ омўхта, усулњои зиёдеро љамъоварї намудааст, ки онњо 
фаъолияти маърифатиро ташкил менамоянд. Моњияти асосии 
услуби баёни шифоњї – ба хонандагон додани маърифати зарурї 
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ба воситаи калимаю иборањо аст, ки аз тарзу воситањои мантиќї, 
ташкилї ва техникї истифода мешавад.

Фаъолияти омўзгоре, ки аз ин услуб истифода мебарад 
иборат аз инњо мебошад: 

1) гузоштани масъалаи асосии омўхташаванда; 
2) ошкорсозии нишонањо; 
3) муайян кардани мавќењои ибтидої дар тањлили њодисањо; 
4) муќоиса ва љамъбасткунї; 
5) хулосабарорї.
Дар баробари ин фаъолияти хонандагон бошад аз чунин 

рукнњо иборат мебошад: 
1) гўш кардан; 
2) фањмида гирифтани маълумоти ба дастомада; 
3) иљрои ќоидањои мухталиф дар дафтарњои корї; 
4) кашидани љадвалњо; 
5) гузориши саволњои нофањмое, ки њангоми баёни мавзўи 

нав ба вуљуд омадаанд ва ѓайра.
Дар давоми таълими фанни таърих бояд њамаи услубњоро, 

мисли баёни шифоњї, аёнї, амалї, масъалавї, љустуљўї ва 
ѓайрањоро истифода бурд. Масалан, њикоя, лексия, сўњбат имкон 
медињад то ки хонандагон ањамияти таълимро ба сифати набзи 
иљтимої ва њам шахсї ќабул намоянд. Тавсифи асбобњои аёнї, 
ки шавќу њаваси хонандагонро ба омўзиши масъалањо бедор 
мекунад, ба фаъолияти онњо ќувват мебахшад, хастагиро рафъ 
месозад, инчунин хонандагон ба корњои амалї мароќи бештар 
зоњир менамоянд. 

Усулњои масъалавї, љустуљўї, интерактивї он ваќт натиљаи 
дилхоњ медињад, ки агар вазъияти мураккаб дар доираи воќеии 
таълимї ќарор дошта бошанд. Услубњои таълим бо маќсади 
таълим ва инкишофи њамаљонибаи шахсият ва мазмуни маълумоти 
мактаб вобастагї дорад ва он ба хусусиятњои психологї ва синну 
солии хонандагон низ алоќаманд мебошанд. 

Интихоби услубњои таълим ба таъминоти моддї-техникии 
мактаб низ робита дорад. Омўзгор њангоми интихоби услуб 
бояд аниќ донад, ки имконияти истифодабарии кадом намуди 
воситањои техникї мављуд мебошад. 
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Услуби таълим бо мактаб ва таљрибаи кории омўзгор низ 
алоќаманд аст. Дар мактабњои пешќадом услубњои гуногунро 
истифода мебаранд, омўзгорони пуртаљриба ин услубњоро хуб 
аз бар карда, аниќ медонанд, ки онњоро кай истифода баранд ва 
онњо чї гуна натиља дорад.  

Тазаккур бояд дод, ки тафовути байни тарзу воситањои 
таълимро донистану фањмидани омўзгорони навомўз шарт ва 
зарур аст. Ба воситаи таълим матнњо, саволњо, воситањои аёнї, ма-
води дидактикї, воситањои техникї, компютерї дохил мешаванд. 
Тарзњои таълим гуфта, техникаи истифодаи ин ё он воситаи 
таълимро меноманд, ки онњо хеле сершумору фаровонанд.

Бо ёрии услуб мактабиён ба мазмуни умумии маводи таълим 
шинос гардида, ба воситаи тарзњои таълим тарафњои људогонаи 
мавзўъро аниќу њаматарафа дарк менамоянд. Таъкид кардан 
љоиз аст, ки як тарзи таълим мумкин ба чандин услубњои таълим 
шомил бошад.
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7. Аёният дар таълими фанни таърих

Аёният – дар раванди таълими мактабї яке аз масъалањои 
дидактикї буда, дар асоси онњо таълими фанни таърих њам аёнї 
мегузарад. Дар њамаи синфњо, хусусан дар синфњои V-VI исти-
фодаи воситањои аёнї ањамияти муњим дорад ва ба инкишофи 
тафаккури хонандагон ёрї мерасонад.

Услуби аёнии таълим гуфта, чунин услуберо меноманд, ки 
дар он таълим аёнї гузаронида мешавад, яъне олоти таълимиро 
ба хонандагон дар вазъият ё ба таври тасвир намоиш додан. 

Услуби тасвирии таълим ин дар љараёни таълим ба 
хонандагон нишон додани маводи таълимї ба воситаи масалан, 
наќша, расм, харита, тасвир дар тахтаи синф ва ѓайра дар назар 
аст.

Дар услуби намоишї бошад моњияту мазмун ва љараёни 
гузаштани њодисањои таълимии дидашавандаро воќеан намоиш 
додан, ё иљро карда нишон додан. Масалан, намоиши кинофилми 
њуљљатї, бозињо ва ѓайра.

Таљрибаи педагогї гувоњї медињад, ки њељ кадом воситаи 
наќли бадеї мисли тасаввуроти аёнии олотњо дар хотираи 
хонандагон таъсири љуќур намебахшад. Аз ин љињат, омўхтани 
фанни таърих дар њолате бомуваффаќият мегузарад, ки агар 
таълими фанни таърих бо роњи аёнї, тасаввуроти олотњои 
њаќќонї гузарад. Ба воситаи асбобњои аёнї хонандагон доир ба 
њодисањои гузашта тасаввуроти мукаммал пайдо менамоянд ва 
ин иттилоот дар хотираи онњо абадї наќш мебандад. Масалан, 
ваќте ки омўзгор дар бораи анљумани њизби коммунистї наќл 
мекунад, хонандагон маљлисгоњи Кремлро, ки дар он њазорон 
вакил иштирок менамоянд ба хотир меоваранд, вале анљумани 
якуми РСДРП дар њуљраи хурдакаке кушода шуда буд, ки њамагї 
9 нафар иштирокчиёни анљуман дар он њузур доштанду халос. 
Ба ин восита роњи тай намудаи њизби коммунистї нишон дода 
мешавад ва ё ин ки ба воситаи тасвир намудани расми “Акрополи 
Афина” тасаввуроти зиндаи хонандагонро доир ба сохти тарки-
бии ин бино дар замони ѓуломдорї ба вуљуд овардан мумкин аст.

Тавассути воситањои аёнї хонандагон на танњо доир ба 
њолати њозираи олотњо тасаввуроти воќеї пайдо менамоянд, 
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балки моњияти онро низ хубтар дарк менамоянд. Масалан, ба 
воситаи харитаи амалиёти Артиши Сурх ба муќобили Деникин, 
тирамоњи соли 1918 ва моњияти наќшањои ѓоратгаронаи ќуввањои 
зиддиинќилобиро аёнї нишон додан мумкин аст. Омўзгорони 
пуртаљриба исбот намудаанд, ки як олотеро, ки хонандагон зинда 
ва дар њаќиќат тасаввур карда метавонанд, дар хотираи онњо 
муддати дурудароз наќш мебозад. 

Истифодабарии асбобњои аёнї, сайру тамошои осорхонањо, 
ёдгорињои таърихї барои аёнї тасаввур кардани гузаштаи 
таърихї ањамияти бузурги тарбиявї дорад. Ба кор бурдани 
аёният дар дарсњои таърих вазифањои зерини маърифатиро бояд 
њаллу фасл намояд:

1) ба воситаи асбобњои аёнї њодисањои гуногуншакли 
мушаххас ва чизњои дар гирду атроф буда, инъикос 
мешаванд;

2) аёният идроку мушоњидањои аз воќеияти зинда 
њосилкардаи хонандагонро ташкил медињад;

3) силсилаи афкори ба воситаи аёният ба вуљуд овардашуда 
дуру дароз дар хотираи хонандагон нигоњ дошта мешавад;

4) он барои аз нав тасаввурот пайдо кардан ёрї мерасонад, 
бинобар њамин барои инкишофи фаъолияти эљодї хеле 
муњим аст;

5) бо ёрии аёният мафњумњои мураккаб, маводи назариявї 
ба монанди олотњои хушку наќшањои бељон ба назар 
намерасад, чунки тасвири аёнї барои мушаххас 
гардонидани онњо асоси ёрирасон ба шумор меравад;

6) аёният ба дигар эњсосњои хонанда таъсири муфид 
расонида, мушоњидакорї, тафаккур ва тасаввуроти 
онњоро ривољ медињад, фаъолнокиро ба тартиб оварда, 
боиси инкишофи њавасмандии хонандагон мегардад;

7) аёният сифати азхудкуниро баланд бардошта, боиси 
равнаќу возењ ва бошуурона даркнамоии донишњо 
мегардад;

8) аёният кори таълимии омўзгорро сабук намуда, барои 
сарфакорона истифодабарии ваќти раванди дарс кўмак 
мерасонад.



85

Таљриба нишон медињад, ки истифодаи воситањои аёнї ба 
омўзгор имконият медињад, ки аз ваќти дарс самаранок истифода 
барад ва шавќу завќи хонандагонро ба фанни таърих, фаъолияти 
фикронї ва диќќати онњоро зиёд гардонад. Фаъолияти омўзгор 
дар шакли гузориши масъалаи асосї ва омўзиши он дар асоси 
донишњои маълумотњои бадеї зимни асосњои гуногуни аёнї 
амалї мегардад.

Шаклњои аёният ва истифодабарии онњо дар дарси таърих

Фаъолият ва вазифаи хонандагон иборат аз назорату 
тамошои намоише, ки омўзгор ва ё худи хонанда мегузаронад, 
њамчунин дарку азхудкунии донишњо, иљроиши ќонуниятњои 
мухталиф, тасвир ва ѓайра мебошад. Раванди таълим дар он ваќт 
шакли аёниро мегирад, ки агар тасаввуроти мавзўъњои таърихї 
дар тафаккури хонандагон ба воситаи мушоњидаи воќеањо, ё ин 
ки тасвири воќеии онњо ба вуљуд биёяд. Гузаштаи таърихиро 
хонандагон ба воситаи аёнияти олотї ва аёнияти тасвирї дурустар 
азхуд карда метавонанд.

Аёнияти олотї ва тасаввуроти мафњуми таърихї дар 
тафаккури хонандагон ба роњи мушоњидаи бевоситаи олотњо 
њосил карда мешавад. Аммо, дар рафти таълими фанни таърих 
мо танњо ёдгорињои гузаштаро ба аёнияти таърихї шабоњат дода 
метавонему халос. Чунки, таърихи гузаштаро бевосита мушоњида 
кардан имконнопазир аст. Ба аёнияти олотї ёдгорињои таърихї 
(бозёфтњои њафриётї), мавзењои таърихї, асарњои бадеии санъат 
ва асбобњои рўзгоре, ки дар замони худ офарида шудаанд, дохил 
мешаванд. Аёнияти тасвирї иборат аз тасвири воќеањои таърихї, 
иштирокчиёну мавзењои таърихї мебошад. Ба аёнияти тасвирї 
асарњои санъати тасвирї, аксњои таълимї оид ба фанни таърих, 
аксњои китоб, суратњо ва ѓайрањо дохил мешаванд.

Услуби таълими фанни таърих шаклњои зерини маводи 
таълимиро муайян намудааст:
 I. Ёдгорињои таърихї, бозёфтњои бостоншиносї, нигорањои 

осорхона.
 II. Тасвирњо, расмњо ва аксњои њуљљатї, аксњои шахсони 

алоњидава дигар асбобњои таърихї.
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 III. Асарњои санъати тасвирии таърихї, расмњои шахсони 
алоњида, кинофилмњои бадеї.

 IV. Суратњои таълимї ва расмњои китоб.
 V. Расмњои њаљвї (карикатурањо) ва тасвирњои рамзї.
 VI. Наќшањои тањрењї ва харитањои таърихї.
 VII. Диаграммањо ва наќшањо. 

Дар бораи истифода бурдани баъзе намудњои асбобњои аёнї 
истода мегузарем. Барои омўхтани бисёр масъалањо ва мавзўњои 
таърихї расм ва суратњо мављуданд, ки ба маврид истифода 
бурдани онњо фоидабхш мебошад. Лекин ин чунин маъно 
надорад, ки њар гуна расм ва аксњо бањудаву бењуда истифода 
бурда шаванд. Омўзгор пеш аз он, ки ин ва ё он аксро намоиш 
дињад, онро њамаљониба санљида, ба мавзўи таълимї  алоќаманд 
будани онро муайян менамояд, ки оё истифодаи онњо ба вазифањои 
тарбиявї ва таълимии фанни таърих мувофиќ аст ва ё на?

Расму аксњо пеш аз њама барои аёнї ва аниќ гузаронидани 
њикояи омўзгор аз рўи ягон мавзўъ ёрї мерасонад. Дар чунин 
маврид омўзгор аз рўи ин аксњо њикоя намуда, як масъалаи муњими 
таърихиро ба таври аёнї ба хонандагон пешкаш менамояд. 

Фањмонидани масъалањои назариявї ва сиёсї низ бо ёрии 
расму аксњо босамар мебошад. Масалан, дар расми рассом Ю.И. 
Кугач “Аз шарора аланга сар мезанад” гурўњи коргарон ва нури 
оташи оташдони завод рўзномаи “Шўъла” –ро мехонад. Ин акс 
ба аќидањои Ленин мувофиќ баромадааст.

Истифодабарии расму аксњо барои омўхтани масъалањои 
таърихї воситаи хубе мебошад ва дар асоси онњо хонандагон 
ба хулосаи љиддї ва муњим хоњанд расид. Расму аксњо барои 
бедор кардани њиссиёти хонандагон таъсири бузург мерасонад. 
Масалан, ваќте ки омўзгор дар бораи ќањрамонињои мардуми 
шўравї дар солњио Љанги Бузурги Ватанї сухан мекунад ва 
аксњое, ки дар бораи корнамоињои А. Матросов, Т. Эрйигитов ва 
ѓайрањо наќл кунанд, ба хонандагон нишон медињад, аз љињати 
тарбиявї ва ахлоќї таъсири калон мерасонад.

Дар шиносоии хонандагон бо њаёти иќтисодї, иљтимої ва 
маданї низ истифодабарии асбобњои аёнї воситаи муњим ба 
шумор меравад.
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Намоиши аксњову суратњои шахсони машњури таърихї дар 
раванди дарс бошад ањамияти калони таълимї-тарбиявї дорад. 
Дар китобњои дарсї аз фанни таърих аксњои бисёр ходимони 
барљастаи сиёсї, њарбї ва маданї мављуданд. Хислатномаи 
ботафсили шахсони таърихї ба хонандагон таъсири љуќур 
мерасонад, хоксорї ва далерї, шуљоатмандї ва хирадмандї, 
љасоратмандї, фидокорї ва боиродагии онњоро ба вуљуд меорад. 
Ба писарбачагон махсусан аксњои ходимони њарбї ва инќилобчиён 
таъсири калон мерасонад.

Таљрибаи педагогї шањодат аз он медињад, ки истифодабарии 
акси ходимони таърихї дар ваќти дарс њамон мавриде мувофиќ 
аст, ки агар дар бораи он шахси таърихї дар њамон лањзањо сухан 
равад. Инчунин истифодабарии расмњо бояд бо маќсад ва вазифаи 
таълимї-тарбиявии дарс мувофиќ бошанд. Масалан, ваќте ки 
дар бораи наќши Б. Ѓаффуров дар инкишофи илми таърих ва 
таърихнигорї сухан меравад, ба маќсад мувофиќ аст, ки агар 
расми оддии вай дар давраи миёнасолї нишон дода шавад.

Њангоме ки сухан дар бораи А. Суворов меравад, бамаврид 
аст, ки акси ўро истифода бурд, ки дар он генерали моњир бо 
либосњои њарбї ва бо ордену медалњояш нишон дода шудааст. 
Дар ин маврид омўзгор маќсад гузоштааст, ки мањз диќќати 
хонандагонро ба корнамоињои њарбї ва мањорати сарлашкарии 
ў равона созад. 

Њаминро ќайд кардан зарур аст, ки љой додани унсурњои 
истифодабарии расму аксњо дар дарс барои омўзгори љавону 
навкор хеле мушкил аст. Бинобар он ба онњо лозим меояд, ки аз 
ёддоштњо, адабиёти бадеї ва тасвирњои дигар барои бањо додани 
шахсони таърихї маводњои иловагиро омода созанд.

Дар баробари намоиш додани аксњои ходимони алоњида, 
барои дарки масоили иљтимої истифода бурдани расмњои гурўњї 
низ аз фоида холї нест, чунки бо ин восита хонандагон доир ба 
табаќањои алоњидаи љомеа маълумот пайдо менамоянд. 

Аксњои њаљвии сиёсї дар дарси таърих яке аз воситањои муњими 
таълимї-тарбиявї ба шумор меравад, ки барои худ дарк намудани 
бисёре аз масъалањои таърихї кўмак мерасонад. Онњо ба сифати 
воситаи аёнї ба кор бурда шуда, дар хотираи хонандагон наќш 
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мебозанд. Аксњои њаљвии сиёсї оид ба таърихи наву навтарин ва 
таърихи халќи тољик хеле зиёд мављуд аст, вале барои даврони 
ќадим ва асрњои миёна хеле кам то ба замони мо омада расидаанд. 
Омўзгор метавонад барои худ  љамъи якљояи расмњои њаљвиро 
тартиб дода, онњоро дар ваќти дарс истифода барад. Албатта, дар 
баробари ин бояд дар назар дошт, ки омўзгор набояд бемаврид аз 
ин намуди аёният суистеъмол намуда, бањудаву бењуда онро дар 
дарс истифода барад. Лозим аст, ки муњимтарини онњо интихоб 
гардида, истифода бурда шаванд. Мувофиќ ба интихоб намудани 
расмњои њаљвї масъалањои муњими таърихиро ба  хонандагон 
мефањмонад. Масалан, мазмуни яке аз њаљвнигорањо чунин аст: 
“Бисмарк дастони худро дар таги манањ гузошта, нишастааст ва 
дар пеши пойњои ў як таѓораи бузурге истодааст, ки дар болояш 
“Пруссия” навишта шудааст. Дар пањлўи он дар симои обкашак 
(насос) “Фаронса” љойгир шудааст. Дар он франсавии лоѓар ва 
нотавон дуќат гашта, об мекашонад, ки ногоњ як фаввора нўлњои 
тиллої ба таѓора мерезад”. Маънои ин сурати њаљвї чунин аст: 
Бисмарк аз Фаронса товони љанг гирифта истодааст.

Албатта, фањмонидани чунин њаљвнигора душвор нест ва 
хонандагон онро ба осонї дарк мекунанд. Аммо аксњое вуљуд 
доранд, ки барои инъикоси моњият ва бањодињии ягон масъалаи 
муњими таърихї офарида шудаанд, ки ин гуна аксњоро хонандагон 
танњо бо ёрии омўзгор дарк карда метавонанд. Масалан, дар 
китоби дарсии таърихи нав расме доир ба Наполеони III мављуд 
аст, ки “Империяи сулњ” ном дорад. Дар он Луи Банопарт дар 
шакли љайра тасвир карда шудааст. Оё ба суханони ин дарандаи 
вањшї бовар кардан мумкин аст, модоме, ки дар њар як неши он 
аскари диктатураи Империяи дуюм ифода шудааст? Њангоме, 
ки омўзгор амалиёти њарбии Империяи дуюмро тасвир мекунад, 
моњияти ин њаљвнигора барои хонандагон маълум мегардад. Ба 
воситаи расмњои њаљвї таълими маводи барномавї љоннок ва 
таъсирбахш мегардад ва дар асоси онњо алоќамандии дарс бо 
замони кунунї низ ба вуљуд оварда мешавад. 

Харитаи сиёсї яке аз воситањои муњими ба шароити љуѓрофї 
мувофиќ кардан аст. Аз ин љост, ки бањо додани шароитњои 
љуѓрофї яке аз воситањои муњими самаранок ва бо муваффаќият 
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омўхтани таърих мебошад. Бесабаб нест, ки дар китобњои дарсии 
синфњои V-VI аз фанни таърихи умумї  оид ба шароити љуѓрофї, 
табиати Мисри Ќадим, Байнаннањрайн, Юнони Ќадим ќисматњои 
алоњида бахшида шудааст. Лекин мутаассифона, дар китобњои 
дарсии синфњои болої ин масъала аз љониби мурратибони китоб 
ба назар гирифта нашудааст. Чї тавре ки маълум аст, шароити 
љуѓрофї дар инкишофи љомеаи инсонї таъсири ба назар намоён 
расонида, раванди таърихиро суст ва ё тез карда метавонад. Аммо, 
суръати тараќќиёти љамъиятро фаъолияти истиењсолии одамон 
ва инкишофи ќуввањои истењсолкунанда муайян менамоянд. 

Бисёри масъалањои муњими таърихиро бидуни шароитњои 
љуѓрофї дарк кардан номумкин аст. Харитаи сиёсї воситаи 
аёниест, ки на танњо дар ваќти баёни мавзўи таърихї истифода 
бурда мешавад, балки харита барои мушаххас гузаронидани дарс, 
тањлил ва љамъбаст намудани он ёрии бузург мерасонад. Харита 
барои дуруст азхуд кардани маводи таърихї ва дар хотир нигоњ 
доштани он кўмаки назаррас мерасонад.

“Хондани харита”-ро ба хонандагон омўзонидан лозим аст, 
яъне аз рўи аломатњои шартии дар харита ќайдшуда, на танњо 
мавќеи љуѓрофии мамлакат ва њамсоягони гирду атрофи давлати 
омўхташавандаро тасаввур кардан лозим аст, балки инчунин 
шароити табиї, вазъияти иќтисодию амалиётњои љангї, ошўбњои 
халќї ва ѓайрањоро дар даврањои муайяни таърихї дар тафаккури 
худ љой намудан шарт аст. Ба он муваффаќ шудан зарур аст, ки 
хонандагон фарќи байни мавќеи љуѓрофї ва ё њудуди мамлакатро 
аз як тараф ва аз тарафи дигар муњимтарин воќеањои таърихиро, 
ки дар њамон сарзамин ба амал омадааст ё ба он сарзамин вобаста 
аст, наѓз фањманд. Тасаввуроти љоннок ва аниќи њодисањои 
таърихї дар шуури хонанда танњо дар он суръат њосил мешавад, 
ки агар ў мавќеи масоњати ќуввањои муборизи таърихиро, ба 
сарзамини муайян манфиатдор будани онњоро ба худ тасаввур 
кунад, агар њодисањои муайян ба љойи муайян вобаста бошанд.

Дар ин бобат кўшиш кардан хело муњим аст, ки хонандагон 
раванди таѓйироти њудудии ин ё он давлатро дар давраи муайяни 
таърихї фањманд. Масалан, хонанда бояд хуб дарк намояд, 
ки аз чї сабаб давлати Русия кўшиш мекард, ки соњили бањри 
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Балтикаро њам дар замони Иван Грозний ва њам дар замоин Петр 
гаштаву баргашта ба даст дарорад. Инчунин бояд фањмад, ки бо 
кадом сабаб шведњо, халќњои соњили лаби бањри Балтик ва дигар 
халќњои Аврупои Ѓарбї ва Руссияро аз лаби бањр дур карданї 
мешуданд. 

Дар кори педагогии омўзгорон якчанд намуди харитањо фарќ 
карда мешаванд: 

Харитањои умумї, ки таърихи мамлакатњои алоњида ё гурўњи 
мамлакатњо ва вазъияти онњоро дар як давраи муайян инъикос 
менамояд. “Империяи Русия дар ибтидои асри XVIII”, “Харитаи 
Аврупои Ѓарбї дар охири асри Х1Х ва ибтидои асри ХХ” ва ѓайра. 
Дар чунин харитањо дар бораи сарњади давлатњо, љойгиршавии 
ќабила ва халќњо, роњњои тиљоратї, мавзеи њодисањои таърихї, 
инчунин дар бораи дарёњо, кўлњо, бањрњо маълумот дода мешавад. 
Чунин харитањо дар бораи воќеањои таърихие, ки дар ин давра ба 
вуљуд омадаанд, маълумот медињанд. 

Харитањои тавсифї воќеањои таърихї, таѓйиротњои њудудии 
давраи муайянро дар бар мегирад ва дигаргунињои ин давраро 
муфассал инъикос мекунад. Масалан, “Ташкилёбии давлати 
муттамаркази тољик дар асрњои IX-X”. Чунин харитањо барои 
омўхтани дарсњои њаррўза чандон мувофиќ нестанд. Одатан онњо 
дар ваќти дарсњои такрорї ба кор бурда мешаванд. 

Харитањои мавзўї ба инъикоси воќеањои алоњида, масъалањои 
махсуси раванди таърихї бахшида шудаанд. Масалан, “Харитаи 
њуљуми муѓулњо ба Осиёи Миёна дар ибтидои асри XIII”, “Ха-
ритаи Инќилоби якуми рус дар солњои 1905-1907” ва ѓайрањо аз 
тасвири масъалањои хурд иборат буда, асосан ба њалли мавзўњои 
мушаххас бахшида шудаанд, ки аз рўи онњо омўхтани мавзўњои 
алоњидаи таърихї хеле мувофиќ мебошад. Ин харитањо барои 
самаранок ва фоидабахш гузаронидани таълими фанни таърих 
кўмаки бузург мерасонад. 

Харитаи наќшавї – як навъи харита буда, аз аломатњои 
шартї ва номгўйњои зиёд орї аст. Одатан дар чунин харитањо 
хати сарњадии давлатњо ва хушкию бањрњо нишон дода 
мешаванду халос. Дар ин гуна харитањо бо ишора ва аломатњои 
махсус мазмуни асосии мавзўи омўхташаванда инъикос мешавад. 
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Масалан, дар харитаи љањон бо аломатњои шартї Олмон ва ИМА 
– ро ишора кардаанд, давлатњои мустамликавї бошанд дар он 
бо хатњои каљ ва ноњамвор инъикос ёфтаанд. Ба воситаи чунин 
намуди харитањо дар тафаккури хонандагон хусусияти сиёсати 
пешгирифтаи мамлакатњои империалистї дар њамон давру замон 
аён мегардад. Инчунин дар мактабњо барои аёнї ва мушаххас 
гузаронидани таълими фанни таърих аз њар гуна харитањои 
ранга, ки бо аломатњои махсуси шартї ва шаклњои тасвирї 
ифода ёфтаанд, харитањои ангорї (харитањои бематн), харитањои 
электронї ва ѓайрањо истифода бурда мешаванд. 

Тарзи истифодабарии асбобњои аёнї дар синфњои болої 
назар ба синфњои поёнї фарќ мекунанд. Масалан, ёдгорињои 
таърихї диќќати хонандагони синфњои поёниро ба зудї ба худ 
љалб карда наметавонад, чуники дараљаи дониши онњо њанўз ба 
онњо имконият намедињад, ки дар асоси он ёдгорињо гузаштаи 
таърихиро мукаммалтар тасаввур намоянд. Бинобар њамин, 
дар синфњои поёнї бештар ба намуна ва наќшањои тасвирї, 
ашёњои анљоми гузаштагон, ки рассомон тасвир кардаанд, 
диќќат медињанд. Аммо, бар хилофи ин хонандагони синфњои 
болої ба ёдгорињои аслї бештар диќќат карда метавонанд. Аз 
ин љост, ки дар синфњои болої нишон додани асбобњои аёнї дар 
раванди таълими фанни таърих љолиб ва самаранок мебошад. 
Дар баробари ин дар синфњои болої шавќу раѓбати хонандагон 
ба харита, расмњо, аксњо ва наќшањо зиёд мебошад. Ба ѓайр аз ин, 
тасвирњои шартї, мисли диаграмма, наќша, тарњ низ барои аёнї 
гузаштани дарси таърих ањамияти таълимї-тарбиявї дорад.

Њаминро ќайд кардан зарур аст, ки омўзгор доимо бояд дар 
назар дорад, ки истифодабарии барзиёди асбобњои аёнї дар ваќти 
дарси таърих бар фоидаи кор набуда, дилгиркунанда шуда, ба 
донишазхудкунни хонандагон зарар мебиёрад, чунки дар чунин 
њолат диќќати хонандагон аз мавзўи асосии таълимї дур карда 
мешавад. Дар як дарс аз як ё ду воситаи аёнї зиёдтар истифода 
кардан лозим нест.

Барои он ки хонандагон ба моњияти воситањои аёнї хуб 
сарфањм раванд, омўзгор бояд онњоро аз дигар воситањои таълим 
људо намуда, ба таври мушаххас онњоро ќисм ба ќисм тањлил 
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намояд. Хусусан, њангоми истифодабарии харитањо омўзгор 
худ бояд пеш аз њама љойгиршавии њар як шањру давлатро 
хуб дониста, онњоро аниќ нишон дода тавонад, аз истифодаи 
нодурусти иборањои “болою поён, чапу рост” худдорї намуда, 
калимањои шимолу љануб, ѓарбу шарќро бештар ба кор барад. 

Барои хуб фањмидан ва азхуд кардани харита доимо аз болои 
он кор кардан лозим аст. Харитањо бояд пеш аз дарс ва баъд аз 
он низ дар синфхона овезон бошанд, ки хонандагон аз рўи он 
донишњои њосилкардаи худро санљида, мустањкам карда тавонад. 

Дар аснои њамаи машѓулиятњо бо харитаи таърихї омўзгор 
бояд дар хотир дошта бошад, ки донистани харита маќсади асосї 
нест, балки танњо воситаи баррасии аёнтар ва аз ин рў бошуурона 
фањмидани њодисањои таърихї мебошад. Бинобар њамин, 
машѓулият бо харита бояд бо маводи таърихї зич алоќаманд 
бошад ва он бояд пеш аз њама бо мавзўи тадќиќшаванда вобаста 
бошад. Илова бар ин, мустањкам намудани донишу малакаи 
хонандагон бинобар истифодабарии харита бояд бо роњи силсилаи 
чорабинињои ќатъї ва мунтазами омўзгор ба амал оварда шавад. 

Асоси ин чорањо бояд чунин бошанд:
1) Танњо бори аввал ба омўзгор месазад, ки љойгиршавии 

муайяни дилхоњ давлату шањр ва ё мамлакатро нишон 
дињад. Боќимонда ваќт омўзгор бояд яке аз хонандагонро 
барои нишон додан даъват намояд. Њатто њангоми наќли 
мавзўъ аз љониби омўзгор чунин таљриба ба кор бурда 
мешавад.

2) Њангоми пурсиши хонандагон омўзгор бояд ба назди 
харита даъват кардани онњоро ќонун гардонида бошад. 
Ин амал њам омўзгор ва њам хонандагонро њавасманд 
мекунад, ки ба харита мурољиат намуда, бо воситаи 
истифодабарии он мавзўъро пешкаши дигарон намоянд.

3) Њангоми пурсиши хонандагон омўзгор бояд дар 
назар дорад, ки онњо харитаро то кадом дараља азхуд 
намудаанду, зимни пас ва ё баланд кардани бањо дар 
натиљаи надонистан ва баръакс донистани харита аз 
љониби омўзгор бояд махсус ќайд карда шавад.

4) Омўзгор дар баробари тартиб додани наќшаи омўзиши 
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мавзўъ аз тамоми истилоњоти таърихї-љуѓрофї, њадди 
аќал муњимтарини онњоро бояд људо карда гирад ва ба 
хонандагон моњияти онро фањмонад.

5) Дар ваќти хуб азхуд кардани донишњои таърихї –љуѓрофї 
истифодабарии наќшањо ва ба кор бурдани харитањои 
ангорї ањамияти бузург дорад. Маќсади истифодабарии 
ин гуна намуди воситањои аёнї дар он аст, ки миќдори 
машњури воќеањои таърихї-љуѓрофї аз љамъи воќеањои 
дар харита нишондодашуда људо карда мешавад.

Умуман, барои дар вуљуди хонандагон тарбия намудани 
муносибати дуруст бо харита ва барои фањмонидани ањамияти 
харита дарсњои нахустини таърих, махсусан муњиму таъсирбахш 
хоњанд буд. Омўзгор дар ваќти ин дарсњо аввал ба хонандагон 
“хондани” харитаро меомўзонад. Ин машѓулиятњоро доимо, 
махсусан дар аснои аз рўи харитаи нав сар кардани омўхтани 
фанни таърих гузаронидан, зарур мебошад. 

Њамин тавр, њангоми истифодабарии аёният дар раванди 
таълими фанни таърих њамаи усулњо ва ќоидањои дар боло 
зикршударо риоя намудан ва дар ваќташ ба љо овардани онњоро 
аз хонандагон талаб карда, омўзгор донишњои басо устувори 
воќеаву њодисањо ва раванди таърихро таъмин намуда, худи 
маводи барномавиро ба хонандагон равшан нишон дода 
метавонад. Илова бар ин барои омўзгорони навкор риоя намудани 
тавсияњои методии зерин шояд фоидабахш бошад:

•	 Раванди таълимро бо аёният сербор кардан лозим нест, 
чунки серборї мустаќилияту фаъолияти хонандагонро 
дар дарки маводи таълимї суст мегардонад. Зуд-зуд 
таѓйир додани воситањои аёният ба азхудкунии донишњо 
халал мерасонад.

•	 Дар кадом лањзаи дарс барои чї истифода бурдани 
асбоби аёниро равшан донистан лозим аст (кай ва бо 
кадом маќсад бояд истифода бурда шавад, дар асоси онњо 
чї гуна хулосањо баровардан лозим аст).

•	 Пез аз мўњлат овезон кардани њама гуна воситањои 
аёнї равиши дарсро халалдор месозад, дарки мавзўъро 
душвор мегардонад, зеро ин амал диќќати хонандагонро 
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парешон месозад, дар зери назари хонандагон бояд 
њамеша объекти омўхташаванда бошад, дигарашро то 
лањзаи намоиш печонда мондан лозим аст.

•	 Бо маќсади дар вуљуди хонандагон ба вуљуд наовардани 
эњсосоти иловагї њамроњи асбоби аёнї чизи дигареро 
намоиш додан лозим нест.

•	 Дар лањзаи истифодабарии воситањои аёнї синну соли 
хонандагон бояд ба инобат гирифта шавад, аммо чунин 
хулоса баровардан нодуруст аст, ки дар синфњои болої 
истифода бурдани воситањои тасвирї имконнопазиранд. 
Масалан, бо ёрии аёниятњои шартии тасвирї ба онњо 
фањмонидани робитаву мутобиќ будани мафњумњо 
ањамияти калон дорад.
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8. Наќши маводи чопии китобњо ва усулњои таълими он 
дар дарси таърих

Муњимтарин масъалаи таълими самараноки фанни таърих 
ташкили фаъолияти таълимии худи хонандагон мебошад. 
Фанни таърих маводи аз љињати њаљм номањдудро дар бар 
мегирад. Вазифаи омўзгор аз он иборат аст, ки нуќтањои асосии 
онро нишон дињад ва бо таври шавќовар дарс дињад. Раванди 
таълим фаъолияти якваќтаи омўзгор ва хонандагонро дар назар 
дорад. Бинобар ин хондан барои мактаббачагон  - мењнати 
таълимї мебошад, ки онро омўзгор мунтазам ба назар гирифта, 
технологияи донишомўзї, роњњои самараноки мустањкам 
намудани илмомўзию љањонфањмии шогирдонро нишон дода, 
шавќу њаваси онњоро ривољу равнаќ дињад. 

Таъсири мутаќобилаи омўзгор бо хонанда метавонад 
бевосита ва бавосита бошад. Њангоми таъсири бевосита омўзгор 
ва хонанда вазифањои таълимиро якљоя ба амал мебароранд. 
Дар ваќти таъсири бевосита бошад, шогирдон устодашонро ба 
воситаи дастури ќаблан супоридаи омўзгор њал мекунанд. 

Масалан, њангоми супориши вазифаи хонагї ва ё кори 
мустаќилона самаранокии раванди таълим аз муносибати доимии 
дуљониба (омўзгор ва хонандагон) вобаста аст ва ин ба омўзгор 
барои ба даст овардани маълумоти зурурї рољеъ ба мутобиќати 
натиљањои њосилшуда ва њалли вазифањои таълимї, тарбиявї ва 
инкишофдињандаи дарс имконият медињад. 

Аз ин рў, дар услуби таълими фанни таърихи њозиразамон 
унсури фаъолияти амалии хонандагонро бояд махсусан ќайд 
намуд. 

Услубњои амалї – дар баробари услубњои баёнї, шифоњию 
амалї дар раванди таълими фанни таърих васеъ истифода бурда 
мешавад, ки маќсади асосии он ба даст овардани маълумот дар 
асоси машѓулиятњои амалї мебошад.

Услуби амалии таълим гуфта, чунин услубњои таълимро 
меноманд, ки дар он хонандагон бевосита иштирок намуда, 
маводи таълимиро азхуд мекунанд. Омўзгор бошад вазифаи 
роњбарикунанда ва назоратиро мебозад. Њангоми истифодаи ин 
услуб усулњои зерин истифода бурда мешаванд: супориш додан, 
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ба наќшагирии њалли супориш, идораи раванди иљрои супориш, 
њавасмандгардонии фаврї, танзим ва назорат, тањлили натиљањои 
корњои амалї, ислоњ кардани камбудињо. Ба услубњои амалї 
њангоми таълими фанни таърих дохил мешаванд: кор бо китоби 
дарсї, истифодабарии њуљљатњои таърихї ва адабиёти бадеї, 
иљрои вазифањои хаттї, кашидани љадвалњои муќоисавї, рефе-
рату маърўзањо, љамъоварии маводњои дахлдор барои ташкил 
намудани гўшаи синфии кишваршиносї ё ин ки осорхонаи 
умумии мактабї ва ѓайра.

Чї тавре, ки маълум аст, китоб – манбаи асосии дониш аст. 
Мањз бо њамин маќсад омўзгор ба хонандагон ќонунњову ќоидањои 
китобхониро ва тарзи истифодабарии онро фањмонида медињад. 
Ба хонандагон маслињат медињад, ки кадом китобњоро хонанд ва 
омўзанд. Китобхонї низ одат мебошад. Китобдўстдориро дар 
мактаби миёна ташаккул додан лозим аст, чуники илм инсонро 
аз рафтору кирдори бад нигоњ дошта, ба хулќу атвори нек 
њидоят намуда, яке аз омили тарбияи фарњанги ваќтгузаронии 
инсон мебошад. Танњо илму дониш инсонро ба мартабаи баланд 
мерасонад. Мутолиаи китоб барои васеъ намудани доираи 
дониш хизмат намуда, инсонро ба кори мустаќилона тавассути 
китоб одат мекунонад ва барои инкишофи тафаккуру нутќ хеле 
ањамиятнок мебошад.

Омўзиши китобњои гуногун (хрестоматия, адабиёти илмї, 
маљаллаю рўзномањо, маводи конференсияњои илмї ва ѓайрањо) 
имкон медињанд, ки масъалањои муњими даврањои мухталифи 
таърихиро ба андозаи кофї омўхта, дар атрофи масъалањои 
бањсноки илмї, масъалањое, ки бояд дар оянда њаллу фасли худро 
ёбанд, муайян карда мешаванд. 

Кор бо адабиёт таќозо мекунад, ки усулњои тартиб додани 
фењристи адабиёт, сарсухану хулоса, иќтибосоварї ва боќимонда 
усулњои корњои илмї дар соњаи илмњои љомеашиносї дар синфњои 
болоии (синфњои IX-XI) мактабњои миёнаи њамагонї истифода 
шаванд. 

Њамин тавр, матни китобњои гуногун (китоби дарсї, 
њуљљатњои таърихї ва адабиёти бадеї) њамчун маводи муњими 
њаёти гузаштаи таърихию замони њозира тасаввуроти дуруст 
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ва аниќ дода, дар раванди донишомўзию ташаккули њунару 
малакањои амалии онњо басо моњияти калон мебозанд ва 
хонандагонро ба омўзиши мустаќилона тайёр намуда, ќобилияти 
инфиродии онњоро инкишоф медињанд, ба заковати инсон, ба 
ќувваи аќлї ва дониши худ боварии комил ба вуљуд меоварад.

1. Истифода бурдани матни китоби дарсї
Дониши хонандагони синфњои болої аз фанни таърих бо ёрии 

як зумра адабиёти иловагї васеъ ва мукаммал мегардад. Онњо ба 
хондани адабиёти илмию оммавї ва бадеї, китобњои таърихї, 
њуљљатњои таърихї, адабиёти сиёсї, маљаллаву рўзномањо шавќи 
калон доранд. Вале китоби дарсї дар мактабњои миёна њамчун 
дастурамали асосї васеъ истифода бурда мешавад. Дар китобњои 
дарсї курсњои алоњидаи таърих, мводи таълимї мувофиќи 
барномањои давлатї пайињам љойгир карда шудаанд. 

Аз китобњои дарсии фанни таърих хонандагони мактабњои 
миёнаи маълумоти умумї чї тањти роњбарии омўзгорон ва чї 
мустаќилона истифодабарии он аз љониби хонандагон ба роњ 
монда мешавад. Њоло дар љумњурии мо аз фанни таърихи халќу 
тољик ва таърихи умумї барои синфњои V-XI тамоми китобњои 
дарсии замонавї тањия гардида, аз чоп баромадаанд. Мазмуну 
мундариља, хусусият ва њаљми мавод, ороиш ва ќолаби услубї  
(дастгоњи методї) – и аксарияти китобњои дарсї ба синну сол 
ва дараљаи тайёриву инкишофи хонандагон мувофиќ мебошад. 
Онњо вобаста ба инкишофи илмњои љомеашиносии замонавї 
такмил дода шудаанд. Њоло бояд кўшиш кард, ки оянда мазмуни 
асосии китобњои дарсї боќї монд. Пас аз озмоиши њар яке аз 
онњо дар таљрибаи педагогї ба даст даровардани китобњои 
дарсии бардавом шарт ва зарур аст. Тез-тез иваз шудани мазмуну 
мундариљаи китобњои дарсї дар кори таълимии омўзгорону 
донишомўзии хонандагон як ќатор мушкилињоро ба миён 
меоварад.

Дар таљрибаи омўзгорон усулњои гуногуни истифодабарии 
матни китоби дарсї дида мешавад. Истифодабарии чунин услуб 
мухсусан дар синфњои поёнї самарабахш мебошад. Масалан, 
дар синфи V пас аз баёни мавзўи нав худи омўзгор ќисман ва ё 
пурра мавзўъро аз китоб хонда, мазмуни онро ба хонандагон 
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маънидод менамояд. Бо ёрии омўзгор хонандагон тарзи хониш 
ва истифодабарии китоби дарсиро азхуд мекунанд. Пас аз 
гузаронидани чандин машѓулият шарт нест, ки омўзгор тамоми 
мавзўъро ба хонандагон хонда, маънидод кунад. Омўзгор 
метавонад танњо баъзе лањзањои душвору мураккаби матни 
китобро хонда, эзоњ дињад. Инчунин, аз хониши мустаќилонаи 
хонандагон истифода бурдан мумкин аст. Услуби мазкур на 
њама ваќт мувофиќи маќсад аст. Агар мавзўї навбатї мазмунан 
мураккабу пур аз саволњои назариявї бошад, он гоњ истифода 
бурдани услуби мазкур иштибоњ мебошад. Умуман мавзўе, ки 
ањамияти калони таълимї-тарбиявї дошта бошад, ба тариќи 
мустаќилона ба хонандагон супориш дода намешавад. Масалан, 
дар синфи VI дар мавзўи “Маданияти Чин дар асрњои миёна” 
омўзгор бояд саволњоеро, ки доир ба мавзўи санъат бахшида 
шудаанд, худ онњоро шарњу эзоњ дињад, чунки дар мисоли 
чунин мавод худи омўзгор метавонад, ки вазифањои мураккаби 
тарбиявї-зебошиносиро иљро намояд. Аммо, мавзўњое, ки ба 
кашфиётњои љуѓрофии он давра бахшида шудаанд, омўзгор 
метавонад онњоро ба хонандагон ба сифати кори мустаќилона 
супориш дињад, чунки мазмуни ин масъалањо барои хонандагон 
дастрас буда, аз маводи мушаххас иборат мебошад. Дар синфњои 
болої бошад ин усул кам ба кор бурда мешавад.

Баъзе ќисмњои матни китобро омўзгор метавонад дар раванди 
њикояи худ дохил намояд ва ибораи зеринро истифода барад: 
“Дар китоби дарсии шумоён чунин оварда шудааст” ва ѓайра. 
Дар баробари ин пас аз баёни мавзўи нав омўзгор метавонад 
тањлили матни китобро бо ёрии хонандагон ташкил намояд. Ин 
амалро бо истифодабарии чунин усулњо омода намудан мумкин 
мебошад: “Дар ин порча чї навишта шудааст?”, “Сарлавњаи ин 
ќисмати мавзўъро чї номгузорї кардан мумкин аст?” ва ё бо ёрии 
омўзгор хонандагон аз матни китоби дарсї лањзањои асосї ва 
муњимро људо менамоянд. Дар натиљаи ин амал хонандагон дар 
оянда фикри асосиро аз дуюминдараља фарќ карда метавонанад 
ва ба саволњо посухи мухтасар доданро низ меомўзанд.

Аз рўи матни китоби дарсї тањлили сарлавњањо, бобњо, 
бахшњо ва саволњои алоњидаро омода намудан мумкин аст. Ин 
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услуб ба хонандагон усулњои тартиб додани наќшаи кориро ёд 
медињад. Ин гуна лањзаи фањмонда додани маводи таърихиро бо 
истифодабарии китоби дарсї гузаронидан мумкин аст. Аз рўи 
саволњои омўзгор хонандагон бо истифодабарии китоби дарсї ба 
онњо љавоби мувофиќ пайдо намуда метавонанад, инчунин барои 
хулосабарории мушаххас низ хизмат карда метавонад. Дар ин 
бобат тањлили хулосањои муњими мафњумњои таърихї ањамияти 
бузург дорад. Омўзгори пуртаљриба одатан дар охири дарс аз рўи 
китоби дарсї хулосањои мавзўи навро бо иштироки бевоситаи 
хонандагон тањлил карда мебарояд. Бояд омўзгор хонандагонро 
огоњ намояд, ки дар матни китоб ин бахши мавзўъ бо хати сиёњ 
чоп шудааст ва ба онњо диќќати махсус зоњир карда шавад. Агар 
мафњумњо ва ё хулосањои дарс дар китоб бо хатти оддї чоп шуда 
бошанд, омўзгор метавонад таклиф намояд, ки хонандагон бо 
ќаламњои ранга дар зери онњо хат кашанд. Ба ѓайр аз ин, услубњо 
боз услубњои дигари истифодабарии матни китоби дарсї оид ба 
фанни таърих вуљуд дорад. Масалан, яке аз вазифањои муњими 
омўзиши фанни таърих дар мактаб дар хонандагон тарбия 
намудани ќобилияти дар худ тасаввур кардани њодисањои асосии 
таърихие, ки рух додаанд, мебошад. Барои расидан ба ин маќсад 
омўзгор бояд ба хонандагон аввалан, бояд мањорати дар худ 
тасаввур кардани давомнокии њаќќонии даврањои таърихиро 
парастиш намояд, соният ба њар як давраи ањамиятноки њаёти 
таърихї, ки ба санањои хронологї мањдуд шудааст, омўзонад. 
Тамоми њодисањои таърихиро ва он санањои сершумореро, ки дар 
китобњои дарсї оварда шудаанд, дар ёд гириифта натавонистани 
хонандагон машќњои махсусеро талаб мекунад.

Ќисми басо муњими таърих ба сифати фанни мактабї равшан 
дарк намудани масъалањои замонњо ва њисоби ваќт дар таърих 
мебошад. Дар назди хонандагони синфи V алалхусус масъа-
лаи солшумории таърихиро њамчун вазифаи муњим гузоштан 
лозим аст, то ки он норавшан намонад. Таљриба нишон медињад, 
ки хонандагони синфњои поёнї барои муайян намудани асри 
ягон њодисаи таърихї мушкилї мекашанд, маслан, бо вуљуди 
донистани сана, асри ислоњоти гузаронидаи Салонро, ки соли 
594 пеш аз мелод рух додааст, муайян карда наметавонанд. Як 
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ќатор машќњо ва шабоњати оддї ба хонандагон муайян намудани 
асрро зуд ёд медињад. Чунончи омўзгор аз хонанда мепурсад, ки 
чандсола шудааст? Одатан дар чунин маврид хонандагон зуд ба 
ин савол љавоби дуруст мегардонанд, омўзгор бошад дар мавриди 
худ, аз ин љавоби бомавриди хонанда зуд истифода бурда, 
муќаррар мекунад, ки масалан, хонанда сини њаштсолагиро пур 
карда, ба 9 ќадам менињад ва дар илми таърих низ чунин солњое 
вуљуд доранд, ки аллакай пур шудаанду, ба соли љадид ќадам 
менињанд. Ин амал ба хонандагон имконият медињад, ки санањои 
дар китоби дарсї овардашударо ба асрњои ба он мутобиќ муќоиса 
намуда, њисоб карда бароянд. 

Њам барои омўзгор ва њам барои хонандагон њангоми 
солшумории баръакс, яъне њангоми солшумории пеш аз мелод, 
мушкилињои зиёдеро бартараф кардан лозим меояд. Барои он ки 
хонандагон солшумории пеш аз мелодиро дар таърих бе мушкилї 
омўзанд, омўзгор бояд аз якчанд усул, ки дар асоси истифодабарии 
китоби дарсї ба миён гузошта мешавад, фаъолона истифода барад. 
Омўзгор ба хонандагон як ќатор саволњоро пешкаш менамояд: 
чанд сол пеш аз ин дигар њодисаи таърихие, ки дар китоби дарсии 
шумо оварда шудааст, рух додааст? Чанд сол пеш аз ин њодисае, 
ки ба хонанда хуб маълум аст, ба амал омадааст? Бояд аз посухи 
хонандагон омўзгор хулоса барорад: чї ќадаре, ки њодиса аз ягон 
соли муайян рух дода бошад, њамон ќадар шумораи солњо то ба 
он гузаштааст. Шабоњати ин њисоб бо солшумории пеш аз мелод 
ба хонандагон ёрї мерасонад, ки солшумориро ба таври баръакс 
дарк намоянд.   

Усули дигаре, ки ба хонандагон барои фањмидани солшумории 
пеш аз мелод ёрї мерасонад, аз китоби дарсї истифода бурдани 
“љадвали ваќт” мебошад, ки онро дар тахтаи синфї сабт намуда, 
хоњиш кардан мумкин аст, ки хонандагон онро дар дафтарњои 
худ ќайд намоянд. Чї тавре ки маълум аст, бо истифодабарии 
ин усул омўзгор дар хонандагон бо љои дар тафаккури онњо 
пайдо намудани тасаввуроти ваќт, тасаввуроти масоњатро ба 
миён меорад. Чунин тасаввурот барои хонандагон аёнї буда, бо 
њамин роњ дарки масъала барояшон осон мегардад. Инчунин њал 
кардани масъалањои математикї доир ба масъалањои ваќт барои 
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хонандагон хеле оддї ва фањмо мебошад (аз ... то ... чанд ваќт 
гузаштааст?), дар ин гуна масъалањо солшумории пеш аз мелод ва 
солшумории мелодї истифода бурда мешавад.

Бояд ќайд кард, ки дар охири бобњои алоњидаи баъзе 
китобњои дарсии фанни таърих љадвали хронологї низ дода 
мешавад. Санањои муњими онро аз ёд кардан албатта лозим меояд. 
Аммо, аз азёдкунии кўр-кўронаи санањои таърихї бояд даст 
кашид. Хонанда дар натиљаи омўзиши таърих дар навбати аввали 
хусусиятњои даврањои бо санањои хронологї мањдудшударо бояд 
фањмида гирад. Масалан, њангоми омўхтани таърихи Русия дар 
асри XVI симои Ивани IV, љанги Ливон, асир карда шудани 
дењќонон ва ѓайраро ба ин њодисањо вобаста кардан лозим аст.

Маводи таърихро аз рўи даврањои хронологї љо ба љо карда, 
ба њар як давра маълумоти муайян дода, мо ба хонандагон дар 
бораи тартиби таърихии муњимтарин раванди таърихї тасаввурот 
њосил менамоем. Хусусиятњои фарќкунандаи њар як давра, мароми 
ќонунњои он ва тартиби дигар шудани он хусусиятњо, ба онњо аз 
хусуси инкишофу љињатњои фарќкуннадаи таърихї тасаввурот 
њосил менамоем. 

Даврањои таърихро шањр дода, баробари ин мо ба хонандагон 
дар тахтаи синф ва дафтари махсус љадвали хронологиро сабт 
менамоем. 

Барои дар хотираи хонандагон мондани муњимтарин санањои 
хронологї тавсия кардан лозим аст, ки он санањо дар ваќти дарс 
зуд-зуд такрор карда шаванд. Дар дафтари хонандагон ба шакли 
таќвимї хронологияи њодисањо навишта шаванд. Дар синфхонаи 
таърих љадвалњои хронологии деворї овехта шаванд, ки дар он љо 
бахшида ба њар як мавзўи муњими таърихї расму аксњои мансуб 
буда мављуд бошад. Муќаррар намудани алоќаи устувор байни 
сана ва ваќтњои таърихї мансуб ба он сана ва ё давраи дахлдори 
он барои наѓз дар хотир мондани хронология ёрї мерасонад. 

Омўзгор бояд бар муќобили расмї азхудкардани санањои 
таърихї баромад карда, бояд кўшиш ба харљ дињад, ки хонандагон 
дар њаќиќат ба моњияти санањои азхудкарда сарфањм рафта, онњоро 
хуб дар хотир нигоњ доранд. Њолатњое мављуданд, ки хонанда 
тамоми санањои муњими таърихи халќи тољик ва таърихи љањониро 
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хуб аз бар карда, ба дилхоњ саволи омўзгор љавоб дода метавонад. 
Аммо, њаминро фаромўш кардан лозим нест, ки маќсади асосии 
таълими фанни таърих ва вазифаи муќаддаси омўзгор танњо дар 
азхуднамої ва омўзонидани санањои таърихї ва хронологияи 
муњими башаррият нест, хонандагон пеш аз њама бояд ба моњият, 
мазмун, мундариља ва ањамияти таърихии воќеањои гузашта хуб 
сарфањм равад. Њоло санљиши дониши шогирдон тавассути тест 
оммавї истифода бурда мешавад, ки мањз моњияти суханони дар 
боло зикркардаамонро таќвият бахшида, гувоњ аз он медињад, ки 
хонандагон ва шогирдони мо акнун бештари диќќати худро ба 
азёдкунии санањои таърихї, истилоњоти таърихї ва ному насаби 
шахсони машњури таърихї менигаронанд, ки албатта бар фоидаи 
кор нест. Шояд имтињонро аз фанни таърих бояд дар ду давра 
таќсим кард, яъне дар баробари санљиши тестї боз саволу љавоби 
шифоњї низ бояд љой дошта бошад. Чунки дар баробари санљиши 
донистани санаи таърихї, номњои подшоњон ва дигар шахсони 
машњури таърихї боз санљиши мањорати дарки дурусти ањамияти 
таърихии њодисањоро аз љониби хонандагон фањмидан лозим аст. 

Њамин тавр, китобњои дарсї дар раванди таълими фанни 
таърих мавќеи намоёнро ишѓол мекунад. Мазмуну мундариљаи 
онњо иборат аз маљмўи донишњо, малакањо, ки ба таври махсус 
интихоб шудаанд (вобаста ба хусусияти синнусолии хонандагон) 
ва барои ташаккули шахсият ва пайвастагии ў ба донишомўзии 
оянда заруранд. Масъалаи њалталаби замонавї аз он иборат аст, 
ки мазмуну мундариљаи китобњои дарсиро ба стандарти давлатї 
дар омўзиши фанњои љомеашиносї, њаљми њадди аќали донишњоро 
тибќи барномањои мављуда ва сатњи зарурии фарогирии он 
таъмин карда шавад.

Дар ваќти истифодабарии китоби дарсї омўзгор бояд хуб 
дарк кунад, ки бо кадом маќсад ин услуб истифода бурда мешавад, 
услуби мазкур аз кадом љињат бењтар мебошад ва ба вазифањои 
таълимї-тарбиявии дарс мувофиќ аст ва ё не?

Дурустии услуб аз љињати педагогї дар суръате собит 
мешавад, ки он мувофиќи синну соли хонандагон бошад, дар 
мавриди иљрои вазифаи муайяни таълимї-тарбиявї натиљањои 
дилхоњ дода тавонад.
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2. Истифода бурдани њуљљатњои таърихї
Њуљљатњои таърихї сарчашмаи асосии дониши хонандагон 

доир ба давраи гузаштаи таърихї ба шумор меравад, ки дар асоси 
онњо њодисањои гузашта барќарор карда шуда, алоќамандї ва 
ќонунияти тараќќиёти таърихї нишон дода мешавад. Дар фанни 
таърихи мактабњои миёна хонандагон бо баъзе њуљљатњои таърихї 
шинос мешаванд, ки истифода бурдани онњо барои бењтар ва 
хубтар дарки воќеањои гузашта ёрї мерасонад. Хонандагон бо 
кўмаки омўзгор њуљљатњои таърихиро тањлил намуда, ба моњияти 
таърихи гузашта хуб сарфањм мераванд.

Сарчашмаи асосии њуљљатњои таърихї барои омўзгор ин 
хрестоматияњо мебошанд, ки он китоби таълимиест, ки аз маљмўи 
њуљљатњои бо тартиби муайян овардашудаи ягон соњаи дониш (дар 
ин маврид соњаи илми таърих) иборат аст. Оид ба њар як давраи 
таърих хрестоматия мављуд аст. Масалан, хрестоматияи таърихи 
дунёи ќадим ва ё хрестаматияи таърихи нав. Истифодабарии 
њуљљатњои таърихї дар раванди дарси таърих ба омўзгор 
имконият медињад, ки дарсро аёнї ва шавќовар намояд. Ѓайр аз 
ин, дар синфњои болої аз њуљљатњои иловагї низ истифода бурдан 
мумкин аст. Масалан, “Маљмўи хотирањои иштирокчиёни Љанги 
Бузурги Ватанї”, “Маљмўаи њуљљатњо аз таърихи барќароршавии 
соњаи маданияти халќи тољик (с. 1924-1941)” ва ѓайрањо. Илова 
бар ин, дар њар як китоби дарсии замонавї як ќатор њуљљатњо 
гирд оварда шудаанд, ки онро њам омўзгор ва њам хонандагон 
истифода бурда метавонанд.

Бояд ќайд намуд, ки истифодабарии њуљљатњои таърихї 
мушкилињои зиёдро ба миён меоварад. Масалан, аксари маљмўаи 
њуљљатњо њанўз барои истифодабарии хонандагон мувофиќ карда 
нашудаанд. Онњо аз љињати њаљм бузург буда, бисёр истилоњоти 
нофањморо дар бар мегирад. Ба омўзгор лозим меояд, ки ќисмати 
муњим ва дастраси онро интихоб намуда, онро ба хонандагон 
тањлил намояд. Аммо, дар чунин амал мазмун ва мундариљаи 
аслии њуљљат набояд таѓйир дода шавад. 

Агар олими таърихшиноси тадќиќотчї дар њуљљат манбаи 
тадќиќоти мавзўи таърихиро бинад, пас омўзгори фанни таърих 
дар њуљљат пеш аз њама, барои намоиш, барои шарњ додани 
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замони таърихї маводи хуберо мебинад. Аммо, њуљљатњоро дар 
мактаби миёна танњо бо миќдори мањдуд, ба сифати манбаъ, яъне 
њамчун воситае, ки ба омўзгор барои хонандагонро бо унсурњои 
манбаъшиносї ва ба услубњои тадќиќоти таърихї шиноскунанда 
имконият медињад, ба кор бурдан мумкин аст. Омўзгор бояд дар 
интихоби њуљљатњои дар дарси таърих истифодабаранд а бояд 
пеш аз њама ба ањамияти тарбиявї-таълимї ва инкишофдињанда 
будани вазифањои он ањамият дињад. Дар раванди таълим дар 
мактаби миёна њуљљатњое, ки мазмунуну мундариљаи њикоятї 
доранд, бештар истифода бурдан мумкин аст. Масалан, 
солномањо, ёддоштњо, асарњои таърихшиносони њамзамони 
давраи омўхташаванда (Њеродот, Фукидит, Наршахї, Табарї 
ва дигарон). Истифодабарии ёдгорињои адабиёти бадеие, ки 
моњияти њуљљатї доранд (достони Њомер, “Ёддоштњо”- и С. Айнї 
ва дигарон) тавсия мешавад.

Ба ѓайр аз ин, мо бисёр њуљљатњоеро медонем, ки мазмуни 
њуќуќшиносї, сиёсї, иќтисодї ва оморї доранд (ќарорњо, ќонунњо, 
барномањо, њисоботњо, мукотибот ва ѓайра). Ин гуна њуљљатњо бар 
хилофи њуљљатњои мазмуни њикоявї дошта, раванди тараќќиёти 
љамъиятиро нишон намедињанд, баръакс ба давраи муайян, ба ин 
ё он зиннаи таърихї маълумот медињанд. Дар ин гуна њуљљатњо 
њикоя не, балки самти амалї мављуд мебошад. Одатан њуљљатњои 
мазмуни њикоявї дошта осонтар хонда мешаванд ва назар ба 
њуљљатњои хусусияти мушаххасу даќќиќ дошта барои хонандагон 
омўзишашон шавќовартар мебошад. Зеро њуљљатњои мушаххас 
аксар ваќт бодиќќат маънидод кардани њар як мафњумро талаб 
мекунад. Њамаи далелу гуфтањои боло шањодат аз он медињад, ки 
дар мактабњои миёна, дар раванди дарси таърих бештар ва аксари 
ваќт месазад, ки аз њуљљатњои хусусияти њикоявї дошта истифода 
бурд, чунки дарку ќабулнамоии мазмуну мундариљаи онњо барои 
хонандагон сабуктар буда, шавќу њаваси онњоро ба омўзиши 
фанни таърих дучанд мегардонад. Аммо, бо ин суханони худ мо 
гуфтанї нестем, ки њуљљатњои хусусияти њуќуќї, сиёсї, оморї 
дар раванди таълими фанни таърих тамоман истифода бурдан 
нашаванд, баръакс ба кор бурдани онњо аз сабаби мураккаб 
будани мазмунун мундариљааш ва шарњи он барои хонандагон 
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месазад, ки дар ваќти истифодабарии ин гуна њуљљатњо омўзгор 
худ пеш аз њама, омодагии олї дошта, бо забони ба хонандагон 
фањмо, содда ва оммафањм карда, моњияти њуљљатро фањмонда 
дињад, вагарна истифодабарии ин гуна њуљљат бар зарари кор 
шуда, њавасу хоњиши хонандагонро ба омўзиши фанни таърих 
суст мегардонад. 

Навъи сеюми њуљљатњои таърихї – ин њуљљатњои расмї-
давлатї ва њукуматї мебошад (баромаду паёмњои Президент, 
лоињањо, ќонунњо, амрњо, ќарорњои Њукумат ва ѓайра).  Ин гуна 
њуљљатњо њангоми омўзиши таърихи замони муосир муњимтарин 
сарчашмаи таърихї ба њисоб меравад, ки барои дарки таърихи 
замонавии љумњуриамон хизмати арзанда мекунанд. Инчунин, 
ин маводњо метавонанд барои бањо додан ба дигар давру 
замонњо низ хизмат карда, барои баровардани хулосањои муњиму 
зарурї мусоидат менамояд. Масалан, омўзгор метавонад, ки ба 
хонандагони синфи VI аз фанни таърихи умумї чунин супориш 
дињад: ба таърихи инкишофи њокимияти подшоњї аз асри V то 
асри XI назарот куннад. Барои ин хонандагон аз китоби дарсї 
хислатномаи њокимияти подшоњи франкњо Хлодвигро бо диќќат 
хонда мебароянд. Хонандагон дар асоси поррањои њуљљатњое, 
ки дар китоби дарсї (дар охири мавзўъ) оварда шудааст, 
тараќќиёти њокимияти подшоњиро муќаррар мекунанд, ки ў 
дар асоси таќсим кардани ѓанимат маљбур буд, ки боз ба урфу 
одатњои кўњна итоат кунад, вале ба сифати сарлашкар њокимияти 
номањдуд дошт. Баъд аз ин хонандагон  ба тавсифи њокимияти 
Карли Кабир мегузаранд. Ў чунин мешуморид, ки  њокимиятро 
ба ў Худо додаст ва дарборињоро низ ќасам мехўронад ва нињоят 
хонандагон хусусияти њокимияти подшоњии Фаронсаро дар 
асри IX-XI муайян карда метавонанд (давраи парокандагии 
феодалї ва олимаќомии подшоњ дар љомеа). Њамин тариќ, давраи 
тараќќиёти давлати феодалиро хонандагон аз рўи матни китоби 
дарсї ва порчањои њуљљатњое, ки дар охири боб дода шудаанд, 
муайян мекунанд. Хонандагон танњо бо ёрии омўзгор дар синф ба 
масъалаи гузошташуда, сабаби алоќамандии њодисањоро ошкор 
карда, аз рўи њуљљатњои додашуда хулосањои зурурї бароварда 
метавонанд. 
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Хулоса, агар чї хонанда аз рўи китоби дарсї ќисмати 
мавзўи дар ваќти дарс супоридашударо азхуд кунад ва аз рўи 
талаботи омўзгор чизи азхудкардаашонро баён намоянд њам, 
аммо ин амал тадбиќкуннадаи мањорати кори мустаќилонаи 
хонандагон намегардад. Њикояи хонанда аз он ваќт сар карда 
ба кори мустаќилона табдил меёбад, ки агар ў дар асоси маводи 
интихобшуда ё фикру мулоњиза ягон хулосаи мустаќилона 
барорад. Бештар ин мањорат дар заминаи кор бо адабиёти 
иловагї, маводи њуљљатї пайдо мегардад. Вале, китоби дарсї 
одатан имконият медињад, ки кор тавре ташкил карда шавад, ки 
хонанда бояд бо матни ќисмњои алоњидаи боб ва маводи њуљљатї, 
ки бештари ваќт дар охири боб оварда мешавад, мустаќилона кор 
кардан ва мустаќилона фикронї карданро омўзанд. 

Дар таљрибаи педагогї шаклњои зерини истифодабарии 
њуљљатњо во мехўранд:

1) Аз рўи њуљљат њикоя кардани омўзгор. Масалан, аз 
асари С. Айнї “Мактаби кўњна” омўзгор як порчаи на он ќадар 
бузургеро интихоб мекунад, ки ба масъалаи услуби фаъолияти 
омўзгори пешазинќилобї бахшида шудааст. Ин порчаро наќл 
карда, баъзан эзоњњои танќидї баён мекунанд, ё ин ки љойњои 
шубњаноки њуљљатњоро тамоман сарфи назар карда мегузарад.

2) Гирифтани матн аз њуљљат тавассути эзоњот ва иловањои 
омўзгор. Масалан, порчањо аз имтиёзномаи Карли Кабирро дар 
бораи мулкњо хонда дода, омўзгор манзараи њаёти феодалњо, 
намуди зоњирї ва дохилии њавлию хонаю мулкро тасвир карда, 
расмњои китоби дарсї, ё расмњои деворї (агар онњо мављуд 
бошанд) истифода мебарад. Эзоњњои омўзгор ба порчањои 
хондадодашуда бо матни њуљљат алоќаманд карда шуда, ба тасвири 
аёнии зиндагонї ва ахлоќи љамъияти замони омўхташаванда ба 
амал бароварда мешавад.

3) Дар дохили синф бо иштироки фаъолонаи хонандагон 
хондани порча аз дохили њуљљат ва муфассал дида баромадани 
мазмуни он. Омўзгор кўшиш мекунад, ки хонандагон мустаќилона 
бо иштироки мањдуди омўзгор барои инъикоси симои замон баъзе 
хулосањо бароранд. Масалан, дар асоси хондани “Хотирањои 
амири Бухоро -  амир Олимхон” тасвири шахси номдор дар 
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замони њуљуми Русия ба Осиёи Миёна тасаввурот пайдо намудан. 
Њангоме ки хонандагон аз рўи маълумотњои њуљљатї њаёти 
гузаштаро дар тафаккури худ тасаввур карданї шаванд, пас онњо 
дар асл метавонанд, ки тадќиќоти соддаи таърихї гузаронанд. 
Омўзгор маводи ќаблан омўхташударо пешкаши хонандагон 
карда, тавассути саволњои ёрирасон хонандагонро барои ошної 
пайдо кардан бо усулњои тадќиќоти таърихї, ёрї мерасонад. Дар 
ваќти хондан ва санљида баромадани ин гуна њуљљатњо лозим 
аст, ки матни њуљљат дар пеши назари хонандагон нигоњ дошта 
шавад, порчаи зарурї аз дохили њуљљат бо компютер чоп шуда, 
як нусхагї бояд дар њар як мизи хонандагон гузошта шавад. 
Њангоми машѓулият љойњои интихобшударо чандин маротиба 
хондан, муќоиса кардан, калимањою мафњумњои душворфањмро 
маънидод кардан ва хулосањои зарурї баровардан зарур аст.

4) Њуљљатњоро мустаќилона дар хона хондани хонандагон. 
Омўзгор порчаи шавќовар ва ба хонандагон фањморо аз дохили 
њуљљат интихоб менамояд (бештар ваќт аз њуљљатњои мазмуни 
њикоявї дошта, ёддоштњо, рўзномаю мукотибањо) ва ба хонанда 
ё як гурўњи хонандагон таклиф карда мешавад, ки бо њуљљат ошно 
шаванд ва онро дар синф бо тариќи ахборот ё маърўзаи хурд наќл 
кунанд. Дар синфњои болої тавсия карда мешавад, ки диќќати 
хонандагонро бо баъзе унсурњо љалб карда, дар бораи дурустии 
њикоя, доир ба кадом табаќаи љамъиятї таалуќ доштани муаллифи 
асар, шароити таърихии ба вуљуд омадани он ва ѓайра эзоњоти 
тањлилї баён карда шавад. Ин гуна супоришњои тадќиќотиро дар 
он суръат таклиф кардан лозим аст, ки агар як чанд њуљљати он 
замон бо якдигар муќоиса карда шуда, аз нуќтаи назари танќидї 
ба онњо муносибат карда,  барои њалли масъалаи гузошташуда 
хулосањои лозимї бароварда шавад.

Албатта, бо номбар кардани усулњои мазкур ба навъи 
истифодабарии њуљљатњо хотима додан мумкин нест. Дар 
таљрибаи кори педагогии омўзгор аз шаклњо ва намудњои дигари 
он низ истифода кардан мумкин аст. Њангоми истифодабарии 
њуљљатњо муњим аст, ки шавќи хонандагон ба омўхтани 
њуљљатњои замони гузашта рўз аз рўз пурзўр карда шавад. Аз ин 
сабаб, омўзгор вазифадор аст, ки таърихи пайдоиши ин ва ё он 
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њуљљатро наќл карда дињад, доир ба муаллиф ва замоне, ки ин 
њуљљат навишта шудааст, мухтасар маълумот дињад. Дар синфњои 
болої хонандагонро бо намуди аслии баъзе асноди таърихї дар 
осорхонањо, бойгонињо ва баъзе бойгонињои оилавии мардуми 
љумњурї шиносонидан бамаврид аст.

Њамин тавр, њуљљати таърихї њамчун хотираи њаёти гузаштаи 
таърихї дар худ доир ба ин ва ё он замон тасаввуроти дурусти 
илмию диќќатљалбкунанда таљассум мекунад. Хонанда хусусият 
ва муносибатњои љамъиятии гузаштаро танњо бо роњи хондан ва 
санљидани њуљљатњои таърихї бењтар аз њама фањмида метавонад. 

Дар синфњои болої хонандагон ба ёддоштњои гуногун шавќи 
калон доранд. Агар омўзгор ин гуна сарчашмањои ќимматбањоро 
бо мањорат истифода бурда тавонад, хонандагон мавзўъро бо 
диќќат гўш мекунанд ва дар хотираи онњо ин воќеањо хубтар боќї 
мемонанд.

Омўзгоре, ки дар баробари истифодабарии њуљљатњо ба 
асбобњои аёнї такя мекунад, вазифањои таълимї-тарбиявии дарс-
ро боз њам бењтар њал карда метавонад.

Дар дарси таърих услубњои гуногуни истифодабарии 
њуљљатњои таърихї дида мешаванд, ба монанди: истифода 
бурдани њуљљатњои таърихї дар ваќти наќлу сўњбати худи 
омўзгор, баъзан њуљљатњоро омўзгор худ хонда, тањлил менамояд,  
тањлили матни њуљљати таърихї бо иштироки  хонандагон тањти 
роњбарии омўзгор, тањлили мустаќилонаи  њуљљатњои дастрас аз 
љониби хонандагон (дар синф, дар ваќти дарсњои махсуси амалї, 
ё ин ки ба сифати вазифаи хонагї, хаттї ё шифоњї).

Усулњои истифодабарии њуљљатњо гуногунанд ва ба дараљаи 
омодагї ва хусусиятњои шахсии омўзгор, инкишофи малакаи 
илмї-тадќиќотии ў, ба хусусиятњои синнусолї, дараљаи омодагии 
хонандагон ба дарс, ба мављуд будан ва ё набудани маводи 
ёрирасон (дар мисоли њуљљатњои таърихї), ба моњият ва мазмуни 
замони омўхташаванда, ба миќдори маълумотњои њуљљатии он ва 
ѓайра вобастааст.

Омўзгор бояд њангоми интихоб кардани њуљљатњо талаботњои 
зеринро ба назар гирад, њуљљат бояд:

•	 аз љињати наќл таъсирбахш бошад ва тафсилоти зиндагї 
ва ё сюжет дошта бошад;
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•	 бо забони оддї ва барои хонандагон фањмою таъсирбахш 
навишта шуда бошад;

•	 њаљман бузург набошад;
•	 мазмуну мундариљаи њуљљат бо хусусиятњои синну сол ва 

дараљаи донишу фањмиши хонандагон мувофиќ бошад;
•	 њуљљат бояд дар илми таърихшиносї санљида шуда, 

њаќиќати аслии замони омўхташавандаро инъикос 
намояд.

3. Истифода бурдани адабиёти бадеї

Барои он ки хонандагон њангоми таълими фанни таърих на 
танњо аз њодисањои гузашта огоњ шаванд ва таъсири тарбиявии 
дарс дучанд гардад, омўзгор бояд мавзўи дарси худро дар 
асоси маълумотњои иловагї тартиб дода, онро бо ќадри имкон 
равшану возењ, таъсирбахшу пурмазмун намояд. Аммо њаминро 
ќайд кардан лозим аст, ки омўзгор на дар њама маврид барои 
пурсамар гузаштани њикоя худ воситањои хуби баёнкунї пайдо 
карда метавонад. Дар чунин њолат бењтарин асарњои устодони 
сухани бадеї бояд мадатрасони омўзгор шаванд. Омўзгори фанни 
таърих вазифадор аст, ки пеш аз њама худ аз адабиёти таърихї 
огоњ бошад ва барои такмили ихтисоси худ дар бобати донисани 
сарватњои адабиёти бадеии ватанию љањон њамеша кор кунад ва 
такмил ёбад.

Агар натиљаи тањлили илмї ба воситаи мафњум ва гурўњњо 
ифода ёбад, пас дар адабиёт онњо ба воситаи наќшњои бадеї 
ифода меёбанд. Масалан, Ф. Энгелс ќайд карда буд, ки асари О. 
Балзак “Масњакаи одамї” таърихи нимаи аввали асри Х1Х Фа-
ронсаро хеле диќќиќона ифода менамояд ва изњор мекунад, ки 
ў бисёр масъалањои муњими иќтисодї-иљтимоиро ба воситаи он 
дарк кардааст, ки ин гуна аќидањоро дар асарњои таърихшиносон, 
иќтисодчиён ва оморшиносон пайдо намудан мумкин аст.

Истифода бурдани адабиёти бадеї дар раванди таълими 
фанни таърих барои аниќ ва мушаххас намудани маводи 
таърихї мадад мерасонад, ба ин восита хонандагон дар бораи 
њаёти гузашта тасаввуроти муайян пайдо менамоянд. Масалан, 
асарњои таърихии В. Ян “Чингизхон” ва “Батый” доир ба усул 



110

ва мањорати њарбї, мусаллањшавї ва омодагии њарбии муѓулњо 
маълумот медињанд.

Фаъолона истифода бурдан аз порчањои бадеї ба омўзгор 
имконият медињад, ки дарсро љоннок, таъсирбахш ва ифоданок 
гузаронад. Масалан, доир ба њаракати инќилобии халќи фарнсавї 
асари В. Гюго “Соли 93-юм”, мудофиаи Севостопол дар љанги 
Ќрим  асари Л.Н. Толстой – “Њикояњои Севотопол” ва ѓайра 
наќл мекунанд. Ба воситаи адабиёти бадеї хонандагон њодисањои 
гузаштаро зинда тасаввур намуда, барои хубтару бењтар ифода 
намудани воќеањои таърихї дониши мустањкаи пайдо менамоянд.

Албатта, дар ин љо ба мо имконият фароњам нест, ки тамоми 
адабиёти бадеии рољеъ ба масъалањои машњури таърихиро 
номбар кунем, аммо ба њамагон хуб маълум аст, ки истифода 
бурдани санъаткорони адабиёти тољику рус ва адабиёти Ѓарбу 
Шарќ, барои равшан ифода намудани бисёр масъалањои таърихї 
ёрии бузург мерасонанд. Масалан, њангоме, ки омўзгор дар 
бораи муборизаи инќилобии синфи коргари рус њикоя мекунад, 
ногузир ба наќши Павел Власов “модари” А.М. Горкий мурољиат 
менамояд. Шахсияти шоири бузурги форсу-тољик А. Фирдавсї 
дар асари С. Улуѓзода бисёр хуб, мукаммал ва равшину возењ 
инъикос ёфтааст, ки албатта, истифодабарии ин гуна адабиёти 
иловагї дар раванди дарс ќиссањои омўзгорро љоннок гардонида, 
ба онњо ранги дигар мебахшанд. 

Намудани бењтарини истифода бурдани адабиёти бадеї 
дар мавриди исботнамоии масъалањои илмї-назариявї маводи 
бењтарин мебошад. Олимони таърихшинос дар асарњои илмии 
худ аз адабиёти бадеї, маќолу зарбумасалњо васеъ истифода 
мебаранд ва бо ин роњ метавонанд фикрњои худро хеле ифоданок, 
таъсирбахш ва асоснок намоянд. Нависанда бошад дар асоси 
омўзиши замон наќшњои махсуси даврани гузаштаро њикоя 
намуда, њаёти шахсии онњоро тасвир менамояд. Маќсади бадеии 
муаллиф эљод намудани шахсон ва њодисањое мебошад, ки дар 
хусуси онњо дар ёдгорињои таърихї маълумот набошад ва ў ин 
шахсон ва њодисањои эљодкардаашро бо аломатњои таърихии 
здавронаш алоќаманд намуда, тасвир менамояд. Аммо омўзгори 
фанни таърих бошад на арванди умумии таърихї, балки њодисањои 
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аниќро ќисса менамояд, ки дар њаќиќат вуљуд доштанд. Омўзгор 
аз дохили воќеањои зиёду машњур воќеаи махсусеро интихоб 
менамояду онро бо таври њаќќиќї тасвир менамояд, ки айнан 
чунин дар њуљљатњои таърихї инъикос ёфтаанд.

Омўзгори фанни таърих на бояд ба худ љоиз донад, ки њодисањо 
ва ё шахсеро, ки дар манбаъњои таърихї зикр нашудааст, ќисса 
кунад. Чунки асоси таъсири тарбиявии илми таърих ба хонанда 
нишон додани њаќиќати раванди таърихї мебошад. Агар хонанда 
њис намояд, ки манзарањои таърихї на дар асоси воќеањои аниќи 
таърихї наќл шудаанд, балки дар асоси азхудбофии омўзгор 
тасвир шудаанд ва дар чунин самт ба муболиѓаи бадеї аз љониби 
омўзгор роњ дода шудааст, пас илми таърих барояш ба монанди 
раванди њаќиќии тараќќиёт ќабул карда намешавад. Бинобар 
њамин, адабиёти бадеї дар ваќти дарси таърих бояд ба сифати 
инъкоскунандаи воќеањои њаќиќии равнади таърихї буда, воситаи 
истифодабарии маводи иловагї бояд бошад. Хонанда, ки доир 
ба замони таърихї тавассути омўзиши фанни таърих тасаввурот 
пайдо намудааст, дарку идроки худро бо роњи омўзиши асару 
њикояњои таърихї айнан мувофиќи донишњои њосилкардааш аз 
њуљљатњои мушаххаси таърихї, бо ёрии аввалин вусъат мебахшад. 
Бештари тасвири зисту зиндагонї, тавсифи ходимони барљастаи 
таърихї ва баъзе мавридњои дахлдори алоњида гирифташударо 
ба сифати иловаи њикояи таърихї аз адабиёти бадеї гирифтан 
мумкин аст.

Барои омўзиши њаёти гузашта адабиёти бадеї бечунучаро 
ањамияти бузург дорад ва дар чунин маврид ду навъи адабиёти 
бадеиро фарќ кардан лозим аст:

Яке асарњои бадеие, ки дар ин ва ё он давраи таърихї бевосита 
аз тарафи муаллифони муосир эљод карда шудаанд, дигар асарњои 
бадеие, ки муаллифони замонавї доир ба мавзўњои таърихї эљод 
намудаанд. Асарњои бадеии навъи якум яке аз сарчашмањои 
муњим рољеъ ба таърихи гузашта ба њисоб рафта, сазовори 
истифодабарии њаматарафа мебошад. Лекин, азбаски ин асарњо 
аз љониби шахсони алоњида навишта шудаанд, бинобар њамин 
дар ин гуна асарњо мумкин аст, ки фикр, хулосабарории шахсии 
муаллифон ба назар афтад, ки он таљассумгари манфиати синфњои 
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алоњидаи љомеаи замони ифодакунанда бошад. Дар чунин маврид 
аз љониби омўзгор лозим меояд, ки ин гуна асарњоро аз зери 
назари танќидї гузаронида, пас онњоро пешкаши хонандагон 
намояд. Масалан, асари “Гуфтор дар бораи полки Игор”- ро ба 
сифати мисол истифода бурдан мумкин аст, ки дар он масъалањои 
замони феодалии Русияи подшоњї инъикос шудааст. Худ аз худ 
маълум мешавад, ки чунин асар ба сифати сарчашма аз њар љињат 
сазовори истифодабарї мебошад, чунки муаллифи асар шоњиди 
бевоситаи воќеањои замон буд. Аз нуќтаи назари манфиатњои 
синфии худ бошад њам кўшиш ба харљ додааст, ки то як андоза 
њаќиќати њолро ифода намояд.

Баъзе асарњои бадеии замони гузашта сарчашмаи муњим 
шуморида шуда, бевосита омўхта ва тадќиќ карда мешаванд. 
Асарњои дар замони бевосита таърихї эљодшуда њам њаќиќати 
объективонаи таърихиро дар баъзе мавридњо ифода карда 
наметавонанд. Чунки ќисмати зиёди ин гуна асарањо аз љониби 
табаќањои болоии љамъият навишта шудаанд, ки албатта дар 
чунин маврид муаллифони асарњои номбурдашуда пуштибон 
ва њимоятгари манфиатњои табаќаи болоии љамъият, яъне дар 
аксар маврид феодалњо, заминдорони бою калон, мансабдорон 
ва подшоњон будаанд.

Барои омўзиши усул ва мароми зисту зиндагонии одамони 
шўравї асарњои бадеии шоирон ва нависандагони он давра 
ањамияти бузург дорад. Адабиёти шўравї њаёт, зиндагонї ва 
муборизаи халќи шўравиро ифода намуда, барои тањлили таърихи 
даврони шўравї ањамиятнок мебошад.

Дар баробари адабиёти бадеї барои омўзиши илми таърих 
эљодиёти дањонї низ аз фоида холї нест. Дар чунин навъи мавод 
фикру зикр, орзўњои нек ва ниятњои мубораки оммаи васеи халќ 
ифода ёфтааст.

Асосан дар раванди таълими фанни таърих аз чунин намуди 
усулњои истифодабарии маводи таърихї-адабї ба кор бурда 
мешавад:

Аввалин ва оддитарин усули истифодабарї аз китобњои 
таърихї дар дарси таърих услуби намоиши адабї-бадеї мебошад, 
яъне порчаеро аз асари бадеї омўзгор њангоми ќиссаи масъала ба 
сифати намоиши њикоя хонда медињад.
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Ин навъи услубро дар њар синфи мактаби миёна, сар карда 
аз синфи V то синфи  XI кор фармудан мумкин аст. Дар ин њолат, 
албатта, асарњо мувофиќи барномаи таълимї интихоб гардида, 
хусусияти синнусолии хонандагон низ ба инобат гирифта 
мешавад. Барои он, ки аз порчањо дар дарси таърих хонандагон 
таъсири бояду шояд гиранд, зарур аст, ки омўзгор ќабл аз хонда 
додани асар, ќисса кунад, то ки дар шуури хонандагон ягон 
риштаи таърихї боќї монад, дар асоси он хонандагон мазмуни 
матни адабии хондашударо дарк карда метавонанд. Дар асоси 
хондан, ба воситаи талаффуз ва сукут љойњои муњимро гаштаю 
баргашта такроран хондан лозим аст. 

На дар њар як дарси таърих истифодабарии адабиёти адабї-
бадеї љоиз аст. Ин дар бештари мавридњо мазмуни дарсро аз 
њад зиёд мураккаб мегардонад ва диќќати хонандагонро ба 
тафсилоти дараљаи дуюм љалб менамояд. Бинобар њамин, дар 
ваќти интихоб намудани матни адабиёти адабї, мисол овардани 
он дар дарси таърих, бояд мазмуни матни адабиёти бадеї ба 
мазмунун мундариљаи дарс ва ба вазифањои услубие, ки омўзгор 
дар назди худ мегузорад, ба назар гирифта шавад.

Усули дуюми истифодабарии адабиёти бадеї дар дарси 
таърих тањлили матни адабї мебошад. Тањлил ё аз тарафи худи 
омўзгор ва ё бо роњи сўњбат бо ањли синф гузаронида мешавад. 
Хулосањои дар натиљаи тањлил њосилшуда, маводи матнро вусъат 
ва такмил медињад. Гарчанде, ки ин навъи услуб дар синфњои 
поёнї кам ба кор бурда шавад њам, вале истифодабарии он дар 
синфњои болої ањамияти махсус дорад. Оиди истифода бурдани 
ин услуб як чанд мисол пешкаш мекунем: 

Омўзгор барои шогирдон вазъияти Юнони Ќадимро дар 
арафаи љанги байни Юнону Форс, ба хусус марњалаи љанги 
назди бањри Саламинро тасвир намуда, сипас ба тањлили худи 
рафти муњориба мегузарад. Дар ин љо истифода бурдани порчае 
аз матни фољиавии Эсхил “Форсњо”, ки дар он љанги Саламин 
тасвир шудааст, айни муддао аст ва баъд ба хонандагон тахминан 
саволњои зерин пешбинї карда мешавад:

1. Таносуби ќуввањои форсњо ва юнонињо дар аввали љанг 
чї гуна буд?
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2. Чаро дар рафти љанг бартарии юнонињо баръало намудор 
буд?

3. Љанги Саламин бо кадом натиљањо ба анљом расид?
Омўзгор посухњои хонандагонро љамъбаст намуда, 

афзалияти киштињои юнонї ва ватандўстии онњоро, ки барои 
нигоњдории истиќлолияти ватани худ љонбозињо намуданд, ќисса 
мекунад. Баъд аз ин амал матни адабии манзараи љанги Саламин 
дар хотираи хонандагон хуб боќї мемонад.

Ба сифати услуби сеюм усули кор карда баромадани 
китобњои бадеии таърихї дар худи њикояи омўзгор истифода 
бурдани маводи асарњои бадеї мебошад. Омўзгор дар синф 
порчањои асарњои адабиёти бадеиро хонда намедињад, балки 
њангоми ба дарс омодагї дидани худ мазмуни онро омўхта, баъзе 
манзарањо, наќшњо ва ё хислатномаро дар худи матни ќисса 
кардаи худ истифода мебарад. Ин услуб назар ба ду услуби пешина 
муњимтар аст. Ин амал аввалан нутќи омўзгор ва баъдан дониши 
хонандагонро такмил медињад. Сониян, омўзгор имконият пайдо 
мекунад, ки дар ваќти таълими фанни таърих инчунин асарњоеро 
ба кор барад, ки мазмунан ва ё шаклан барои хонандагони 
мактаби миёна душворфањманд.

Услуби зерин иборат аз рукнњои зерин аст:
Дар дарси таърих он маводи адабиёти бадеиеро ба кор бурдан 

мумкин ва лозим аст, ки хонандагон дар ваќти дарсњои адабиёт 
ба тариќи мутоилаи берун аз синфї ба он ошно шуда буданд. 
Дар ин њолат лозим аст, ки омўзгори фанни таърих бо омўзгори 
фанни адабиёт дар бораи њаљм ва моњияти истифодабарии 
маводи таълимї сўњбат кунанд. Бо роњи мисолории ин ва ё он 
асари бадеї њангоми ќиссаи омўзгор ва ё њангоми сўњбат бо ањли 
синф истифода бурдан мумкин аст. Масалан, дар ваќти омўзиши 
њодисањои таърихии халќи тољик рољеъ ба ќарнњои IX –X омўзгор 
муќаррар менамояд, ки аксарияти хонандагон ба мазмунун 
моњияти “Шоњнома” – и А. Фирдавсї шинос њастанд, пас дар 
чунин њолат аз ин асари бадеї барои дар ваќти дарс хонда додани 
миќдори зиёди порчањо њољат нест. Дуруст мешавад, агар омўзгор 
љойњои муњими достонро интихоб намуда, дар ваќти дарс онро ба 
хонандагон хотиррасон намояд.
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Махсусан маводи он асарњоеро, ки хонанда дар ваќти 
омўзиши фанни адабиёт азхуд кардааст, дар ваќти таърихомўзї 
ба кор бурдан муњим аст. Чунки онњо на танњо хонда баромада 
шудаанд, балки онњоро хонандагон бо њамроњии омўзгори фанни 
адабиёт низ кор карда баромадаанд, бинобар њамин бо такрори 
он дар ваќти дарси таърих мавод дар хотираи хонандагон хубтар 
боќї мемонад. 

Ин донишњоро дар ваќти таълими фанни таърих истифода 
бурда, мо дар хонанда њисси дарки воќеањои таърихиро боз њам 
бењтару хубтар мегардонем ва маводи дар рафти дарсњои адабиёт 
омўхташуда боз њам љуќуртар аз нуќтаи назари таърихї дарк 
карда мешавад.

Њаминро ќайд кардан лозим аст, ки истифодабарии адабиёти 
бадеї дар ваќти дарсњои таърих амали танњо дохилисинфї 
набуда, берун аз он, яъне ба сифати кори мустаќилона низ 
онро ба хонандагон супориш додан мумкин аст. Барои њар 
як мавзўи таърихие, ки дар дарс омўхта мешавад, рўйхати 
адабиёти  бадеиро барои мутоилаи беруназсинфии хонандагон 
тартиб дода, пешкаши онњо гардонидан лозим аст. Рўйхати 
адабиёти тавсиягардида дар девори синф ва ё тахтаи синф овехта, 
хонандагон ба мазмуну мундариљаи кўтоњи њар як асар ќаблан 
ошно намудан зурур аст. Таљрибаи пешќадами омўзгорони 
фаъол гувоњ аз он аст, ки њангоми пешнињоди рўйхати адабиёт 
танњо номгўи аср ва муаллифи онро номбар кардан кам аст, 
омўзгор бояд мазмуни мухтасари њар як асари номбурдаро ба 
хонандагон таъмин намояд. Нусхаи аслии он асарњоро инчунин 
ба дарс оварда, ба хонандагон онњоро намоиш додан пурсамар 
мебошад. Инчунин, ба фаъолияти беруназсинфии хонандагон 
роњбарї намуда, усулњои мухталифи зиёд намудани шавќу њаваси 
хонандагонро ба омўзиши фанни таърих истифода бурдан лозим 
аст.

Ба њамин тариќ, кори иловагии берун аз синфї дар кори 
таълиму тарбия самараи бузург мерасонад, зеро хонандагон 
дар асоси он таърихро бењтар дарк намуда, ба он њисси њурмату 
эњтироми хоса пайдо менамоянд. Шавќу завќашон нисбати 
адабиёти бадеї бедор шуда, дар бобати кори мустаќилона бо 
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китобњо ва хониши асарњои бадеї њунару малакањои иловагї 
азхуд мекунанд. 

Њамин тавр, яке аз воситањои шиносоии хонандагон бо 
гузаштаи таърихї мутолиаи адабиёти бадеї мебошад, ки онро 
омўзгор барои хониши берун аз синфї ва таълимї дарсї истифода 
мебарад. Истифода бурдани адабиёти бадеї њикояи омўзгорро 
дар ваќти дарс мушаххас намуда, барои равшан ва пурра ифода 
намудани таърихи гузашта имконият медињад. Њамаи суханони 
дар боло зикршуда шањодат аз он медињанд, ки асарњои таърихї-
адабиро бо маќсади бењтар намудани савияи дониш ва сатњи 
таърихдонии хонандагон истифода бурдан мумкин аст ва дар 
баробари ин онњо ањамияти калони тарбиявї низ доранд.

Адабиёти бадеї барои ба роњ мондани таълими фанни таърих 
ба таври шавќовар ёрии бузург мерасонад. Вале њаминро дар назар 
доштан лозим аст, ки муаллифи асар гузаштаи таърихиро аз сари 
нав њикоя намуда, ба таърихшинос табдил намеёбад. Ў танњо аз 
маълумотњои таърихї ба сифати мавод истифода мебарад, оиди 
ин ва ё он њодиса фикру мулоњизањои шахсии (субъективии) худро 
инъикос менамояд. Аз ин сабаб, истифодабарии маводи адабиёти 
бадеї аз нуќтаи назари танќидї шарт ва зарур аст.

Њангоме, ки доир ба истифодабарии адабиёти бадеї дар ваќти 
таълими фанни таърих сухан меравад, ин чунин маъно надорад, 
ки омўзгор бењудаю бањуда, ба таври васеъ адабиёти бадеиро 
истифода барад, дарсро аз тасвирњои бадеї пур кунад. Агар 
омўзгор зуд-зуд ба наќшњои бадеї дар дарси таърих мурољиат 
намояд, он гоњ ањамияти тарбиявї ва таълимии дарси таърих суст 
хоњад шуд. Бинобар ин адабиёти бадеиро бо як андозаи муайян 
истифода бурдан лозим аст. Дар таљрибаи педагогї усулњои 
гуногуни истифодабарии адабиёти бадеї маълуманд:

1) Омўзгор метавонад дар баробари баёни мавзўи нав дар 
бораи ин ва ё он адабиёти бадеї маълумоти мухтасар дињад.

2) Истифодаи бевоситаи адабиёти бадеї дар ваќти дарс ба 
воситаи овардани иќтибосњо.

3) Баъзан омўзгор ба хонандагон наќшњои бадеиро аз рўи 
асрањои ба ў шинос танњо ёдоварї менамояд.

4) Аз рўи асарњои алоњида порчањои на он ќадар бузургро 
тањлил кардан њам мумкин аст.
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Ќабл аз он, ки ин ва ё он асари бадеї истифода бурда шавад, 
омўзгор бояд пешакї онро омода намуда, ќисмати муњим ва 
лозимаи онро муайян созад. Дар адабиёти бадеї одатан тавсифи 
ягон воќеа чандин сањифаро дар бар мегирад, ки њамаи онро 
албатта омўзгор дар ваќти мањдуди дарс хонда додан ва ё тањлил 
намудан наметавонад. Бинобар ин, омўзгор бояд ќабл аз оѓози 
дарс ќисмати муњиму шавќовари матни адабиёти бадеиро интихоб 
намуда, њаљмашро кўтоњ намояд, албатта ба шарте, ки ин дахолат 
ба мазмуну мундариљаи асар зиён нарасонад.

4. Услуби фаъоли амалии таълими муосир
Масъалаи такмили услубњои таълим, ки самаранокии кори 

мактаб ба он зич алоќаманд аст, доимо дар маркази диќќати 
омўзгорону олимон ќарор дошт ва њоло низ дорад. Дар шароити 
кунунии замони демократии љомеаи шањрвандон, алалхусус 
љавонон бояд ќобилияти бошуурона дарк намудан ва њал кардани 
масъалањои мубрами рўзро дошта бошанд. Ба фаъолияти 
фикрии хонандагон беш аз пеш эътибор меафзояд, ќи ин амал 
таќозои замон аст. Таърихомўзї, инчунин баланд бардоштани 
фаъолияти кори фикрии хонандагонро таъмин менамояд, то 
ки онњо донишњоро бо муваффаќият азхуд кунанд ва ба хотир 
гиранд. Дар баробари ин азхуднамоии воќеањои таърихї дар 
нињоди хонандагон малакаи шунидани шахси дигар, муомила, 
њамдардї, шиносої бо нуќтаи назари муќобил ва дарки он, ба 
таври назариявї фикр рондан ва ќобилияти ташаккули нуќтаи 
назари комилро пайдо мекунад ва инкишоф медињад.

Љараёни таълими тафаккури интиќодии муваффаќият ва 
баланд бардоштани фаъолияти онњо дар раванди дарси таърих 
бо ёрии усулњои зерин бояд суръат гирад:

1. Фикри худро иброз карда тавонистани хонанда. Ин 
мањоратро бо роњи саволу љавоб пайдо намудан мумкин 
аст: Масалан, фикри ту дар ин бобат чист? Кадом 
мавќеъро ту љонибдорї мекунї? Дар ин бора чї фикр 
дорї?

2. Ибрози фикри шахсї. Бо пешнињоди саволњои зерин ба 
хонанда ёрї расонида мешавад: Шумо чиро дар назар 
доред? Оё шумо мавќеи худро фањмонида метавонед? 
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Фањмонед, ин чї маъно дорад?
3. Санљиши асосноки фикри хонанда тавассути саволњои 

зерин: Барои чї ту мањз чунин андеша дорї? Далелњое, 
ки фикри туро тасдиќ менамоянд кадомњоянд? Барои чї 
таассуроти ту чунин аст? Кадом далел нуќтаи назари туро 
тасдиќ мекунад?

4. Бањо додан ба нуќтаи назари дигарон. Дар ин маврид 
саволњои зеринро иситфода бурдан мумкин аст: Дигарон 
дар ин бора чї фикр доранд? Фикри дигарон дар ин бора 
чї гуна аст?

5. Тањлили нуќтаи назари худ ва мавќеи дигарон. Саволњои 
зер метавонанд истифода шаванд: Кадом далели 
пешнињодкардаи ту нистабат заиф аст? Кадом далели 
тарафи муќобил аз њама пурќувват ё нисбатан суст аст? 
Кадом далел фикри шуморо таќвият медињад, ё муќобили 
он мебошад? Тањлили мантиќии њар як нуќтаи назарро 
метавон бо ёрии саволњои зер ба даст овард: Агар фикри 
шумо ќабул мешуд, пас чї воќеа рўх медод? Ин њолат ба 
љомеа чї гуна таъсир расонида метавонад?

6. Ќабули ќарор доир ба масъалањои муайян, бо ёрии 
саволњои зерин иљро бояд шавад: Кадом хулоса аз њама 
хубтар аст? Кадом роњи њалли масъала писанд аст? Шумо 
бањсро чї гуна њал мекунед?

Тавассути ин усул таълими фанни таърих маромнокии 
маводи таълимиро баланд бардошта, ба хонандагон наздик ва 
дастрас мешавад. Чунин амал ба ташаккули ќобилияти фикрию 
љањонфањмии онњо пурра мувофиќат мекунад. Акнун чї тавре, ки 
дар замони шўравї буд, муаллифони китобњои дарсї аз фанни 
таърих ва омўзгорони он аќидаи шахсии худро бар гардани 
шогидон бор карда наметавонанд ва чунин њуќуќ њам надоранд. 
Маводи таълимї чї аз љониби муаллиф ва чї аз љониби омўзгор 
ба хонандагон холисона пешнињод карда мешавад. Чї гуна 
ќабул кардани он аз тарафи хонандагон њуќуќи онњо мебошад. 
Чунин ќонуният албатта маънои онро надорад, ки гўё ки хонанда 
донишњои дар мавзўъ додашударо нодуруст аз бар карда бошад. 
Сухан дар бораи њуќуќњои хонандагон доир ба гуногунандешгї 
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меравад, ки ин гуна њуќуќро ба кас љомеаи демократии њуќуќбунёд 
додааст. Хонанда мавзўъро хуб фањмида, доир ба љузъиёти он 
аќидањои худро иброз медорад, ки он шояд ба аќидаи дигарон 
рост наояд ва муќобил бошад.

Њаминро ќайд кардан зарур аст, ки илми таърих бо маводи 
таълимие сару кор дорад, ки як ќисми он даќиќ буда, ќисмати 
дигараш он ќадар аниќу даќиќ нест (худи илми таърих ба ќатори 
илмњои даќиќ дохил намешавад). Мањз чунин сохтори маводи 
таълимї имконият медињад, ки оид ба мазмуни он њам хонандагон 
ва њам омўзгор аќидањои худро дошта бошанд, њатто агар аќидањо 
бо њам мухолиф бошанд.

Чї тавре ки маълум аст дар раванди таърихомўзї бештар ба 
масъалањои њаёти сиёсї, иќтисодї, иљтимої ва фарњангї диќќат 
дода мешавад. Дар њар як давлат ин унсурњо бо мурури замон 
арзишњою зуњуроти муайяни манфї пайдо карда метавонад, ки 
онњо дастраси хонандагон гардида, љањонбинии онњоро такмил 
медињанд, дар онњо ќобилияти баёни аќидаи шахсии худ ва њимоя 
онро парвариш менамояд. 

Бо истифодабарии усулњои самарабахш омўзгор низ 
симои худро дар назди хонандагон нишон медињад. Агар ў 
дорои љањонбинии илмї бошад, аз љињати психологию услубї 
омодагии махсуси услубиро гузашта бошад, таљрибаи кофии 
корї дошта бошад, усулњои таълимро моњирона истифода барад 
ва агар баръакс омодагии омўзгор заиф бошад, он гоњ тарафњои 
манфии услубњо бештар намудор мегарданд. Аз ин љост, ки 
баланд гардидани самаранокии услуби таълим омодагии касбї 
ва истеъдоди омўзгории муаллимро таќозо дорад. Омўзгори 
эљодкор бо истифодабарии услубњои фаъоли замонавї на танњо 
фаъолияти эљодии хонандагон, балки дараљаи маълумотнокї, 
маърифатнокї ва омодагии касбии худро низ равнаќ медињад.

Аз гуфтањои боло бар меояд, ки самаранокии истифодабарии 
услубњои фаъоли муосир бо омилњои зиёд вобастаанд, ки 
муњимтаринашон услубњои проблемавї (муаммої), љустуљўї, 
тадќиќотї, барномавї, интерактивї ва бозињои таълимї 
мебошанд. 

а) Услубњои проблемавї (муаммої)
Дар раванди таълим њамеша мушкилї ва ё саволе 
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хонандагонро ба њайрат мегузоранд, ки онро фањмида ва дарк 
карда наметавонанд, чунки дар дохили донишњои азхудкарда 
ва он донишњое, ки њоло дар хотираашон наќш набастаанд 
доимо зиддият ба миён меояд, ки ба ин васила хонандагонро 
водор месозанд, ки фикру андеша ронда, ба савол љавоб ва 
ё роњи њалли мушкилиро пайдо намоянд. Мањз њамин амал 
асоси услуби нави таълимро ташкил медињад, ки онро таълими 
проблемавї (муаммої) меноманд. Масъалаи њалталабро муаммо 
ва ё мушкилот меноманд. Услуби фаъоли проблемавї (муаммої) 
ташкили њаракату кўшишњои самарабахши хонандагонро бањри 
дарку њалнамоии мушкилии хониш водор месозад. Хусусияти 
муњими таълими проблемавї (муаммої) ба вуљуд овардани 
вазъияти муаммої мебошад. Ин вазъият дар асоси далелњои 
њаётї ва воќеањои нав кашфшуда ба вуљуд оварда мешавад. Ќайд 
кардан лозим аст, ки таълими проблемавї (муаммої) усулњо ва 
ќонуниятњои амалкунандаи таълимро инкор наменамояд, балки 
баръакс ба онњо такя намуда, дар раванди таълим фаъолона фикр 
рондани хонандагонро таъмин менамояд. Фикрронии хонанда 
дар чунин њолат оддї намешавад, чунки аллакай ба он унсурњои 
фаъолияти эљодї њамроњ мешаванд.

Њангоми истифодабарии ин усул омўзгор ќонуниятњои 
зеринро истифода мебарад: вазъи проблемавї ба амал меоварад 
(савол мегузорад, масъала пешнињод менамояд), оиди њалли 
масъалањои проблемавї имкониятњои дастрасро дастаљамъона 
барои муњокима ба миён мегузорад, дурустии хулосањоро исбот 
мекунанд, супоришињои ќаблан омоданамудаи муамморо ба 
хонандагон пешнињод менамоянд. Хонандагон ба донишњои 
собиќа такя намуда, оиди њалли вазъи проблемавї андешањои 
худро иброз месозанд, донишњои пештараи худро хулоса 
менамоянд, пайдоиши онњоро баён намуда, роњи бењтарини 
њалли вазъи проблемавиро интихоб ва пешнињод менамоянд. 
Яке аз услубњои бењтарини таълими проблемавї ин сўњбати 
еврестикї�1 ба шумор меравад. Ин услуб бештар бо маќсади 
инкишофи малакањои эљодии хонандагон дар фаъолияти таълимї-
донишомўзї истифода мешавад, ки бошуурона ва мустаќилона 
азхудкунии донишњо мусоидат менамояд.
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Услуби таълими проблемавї ба фаъолияти омўзгор чї 
навигарї дохил карда метавонад? Пеш аз њама омўзгор набояд 
маводи таълимиро ба хонандагон њикоя карда дињад, хулосањои 
тайёрро баён намудани омўзгор дар ваќти дарс нодуруст аст. 
Муњим аст, диќќати хонандагонро ба маводи таълимї љалб 
намуд, то ки онњо донишњои азхудкардаашонро бо масъалањои 
мушоњидакардаи худ муќоиса карда, дар асоси онњо баровардани 
хулосањои умумиро омўзанд.

Ба вуљуд овардани вазъияти проблемавї ањамияти бузург 
дорад, зеро он метавонад шавќу завќи хонандагонро ба фаъолияти 
фикрї нигаронида, хушзењнї, зиракї, мустаќилият, њавасмандї 
ва рафтори эљодиро нисбати донишомўзї дар хонандагон  тарбия 
кунад. 

Њамаи суханони дар боло зикршуда натиљагирї карда, 
чунин саволе ба миён меояд, ки худи вазъияти проблемавї ва ё 
муаммої чист? Вазъияти проблемавї њолати муайяни психологии 
хонандагон аст, ки дар натиљаи додани савол ва ё супориши 
мустаќилона бо маќсади пайдо намудани посух ба он ва иљроиши 
он ба вуљуд меояд. Ин њолат хонандагонро маљбур месозад, ки 
барои дарёфти љавоб ба савол ё иљрои супориши мустаќилонаи 
хоњ хатти ва хоњ шифоњї тафаккури фикронии худро ба кор 
андохта, дар љустуљўи донишњои иловагї шаванд. 

Масалан, ба хонандагон синфи VI аз фанни таърихи умумї 
(бахши асрњои миёна) бахшида ба мавзўи “Густариши њаракати 
рефарматсионї (ислоњотхоњона) ва муборизаи калисои католикї 
ба муќобили он” дар назди хонандагон чунин масъаларо гузоштан 
мумкин аст:

1. Калисои католикї бар зидди њаракати ислоњотхоњона ба 
кадом воситањо мубориза мебурд?

Ба чунин савол посух гардонидан чандон мушкил нест, чунки 
дар китоби дарсї, оиди воситањои мухталифи муборизаи калисои 
католикї бар зидди тарафдорони њаракат маълумоти аниќу васеъ 
дода шудааст ва дар тафаккуру дарки хонандагон набояд ягон 
муаммо ва ё мушкилї ба миён ояд. 

Айнан њамин саволро омўзгор бояд ба таври проблемавї 
гузорад: Аз кадом сабаб калисои католикї њаракати 
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ислоњотхоњонаро бо чунин нафрат ва зиддият пешвоз гирифта, 
тамоми ќувваю матонати худро барои бартараф намудани он 
сафарбар намудааст? Ба чунин савол хонандагон аз китоби 
дарсї љавоби тайёрро пайдо намудан наметавонанд. Танњо дар 
натиљаи тањлили љуќури маводи таълимї, ба донишњои ќаблан 
азхуднамуда такя намуда, ин њодисаро бояд дуруст ба худ 
тасаввур намуд, чунки дар ин њолат мо муќобилияти шаддиди 
сохти кўњнашудаи феодалиро бар зидди унсурњои нави сохти 
сармоядориро бояд баръало дида тавонем, яъне ин воќеаи 
алоњидаро васеъ тањлил намуда, сабаби аслии онро дарёф кардан 
барои баланд бардоштани сатњи дониши назариявии хонандагон 
кўмаки арзанда мебозад.

Аз ин љост, ки њар як супоришу масъалагузории проблемавї 
бояд як дараља душвор буда, асоси назариявї дошта бошад, 
моњият, хусусият ва љињатњои фарќкунандаи њодисањоро инъикос 
намуда, дар асоси тањлили ќонуниятњои раванди таърихи 
умумиљањонї бояд њалли худро пайдо намояд. Назари сарсарию 
рўякї, бидуни љустуљўи сабабњои аслии воќеа ин амал натиљаи 
дилхоњ дода наметавонад. Инчунин робитаи мавзўи мазкурро 
бо маводи ќаблан азхудкарда ва истифодабарии адабиёти илмї-
адабї, сарчашмањо ва китобњои дигари таълимї аз назар дур 
сохтан лозим нест. Аз ин сабаб усули проблемавї бо маќсади 
ташкили кори мустаќилонаю љустуљўии хонандагон ва инкишофи 
тафаккури эљодии онњо истифода бурда мешавад. 

Дар таљрибаи педагогї 3 навъи таълимї усули проблемавиро 
мушоњида намудан мумкин аст:
I. Баёни проблемавии донишњо. Дар рафти чунин баён омўзгор 

дар назди хонандагон тавассути усули шифоњї масъала 
мегузораду роњи њалли онро нишон медињад.

II. Дар рафти баён ва љустуљўи љавоб ба саволњо љалб намудани 
диќќати хонандагон. Омўзгор проблема мегузорад, то ки 
маводи таълимгирифта азхуд карда шавад, вале дар рафти 
баён саволњо гузошта, хонандагонро барои љустуљў ва пайдо 
намудани посух љалб месозад. Дар чунин суръат хонандагон 
ба дарки ягон масъала ноил мешаванд.

III. Услуби тадќиќоти таълим. Хонандагон ягон масъалаи 
муаммоиро дарк намуда, худашон мустаќилона наќшаи 
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тахминии пайдонамоии посух ва њалли масъаларо кофта, якљоя 
роњњои тадќиќи онро муњокима менамоянд, мушоњидакориро 
ба кор бурда, маводи таълимї љамъ мекунанд, далелњоро 
дар љойи алоњида менависанд, хулосањои гуногунро муќоиса 
мекунанд, пас хулосањои умумиро пайдо месозанд (фарќияти 
ин роњи таълим дар он аст, ки дар њар кадоме аз хонандагон 
дараљаи фаъолияти мустаќилонаи онњо, ки аксар ваќт 
гуногунанд мушоњида мешаванд). Вазифаи омўзгор тибќи 
ин усул ошкорсозї ва гурўњбандии масъалњоест, ки онњоро 
метавон барои хонандагон дар шакли фарзияњо ва намоиши 
тарзи иљроиши онњо пешнињод намуд.
Фаъолияти хонандагон бошад иборат аз он аст, ки онњо бояд 

натиљањои илмиро дарк намуда, онњоро азхуд намоянд, ба хотир 
гиранд, самти андешаронї ва хулосабарории омўзгорро пайхас 
намоянд, дар муњокимаи баъзе саволњо иштирок кунанд.

Њамин тавр, њангоми истифодабарии усули проблемавї дар 
он унсурњои тањќиќ, љустуљў ва рафтори эљодкоронаи хонандагон 
мушоњида мегардад. Ин услуб ба гузориши масъала, тарзи 
њалли он ва фаъолияти мустаќилонаи хонандагон вобаста аст. 
Мушкилї ва муаммо аз донишњои ќаблан андўхта, вале нопурраи 
бањсталаби хонандагон, ки зарурияти њоло дуруст ва васеътар 
омўхтанро доранд, сар мезанад. Саволе, ки бе истифодаи таљрибаи 
њаётї ва бидуни захираи донишњои хонандагон оид ба њодисањои 
омўхташаванда гузошта мешавад, њаргиз масъалаи проблемавї 
нест, зеро фањмиши объективии хонанда ба он мувофиќ нест.

Ин услуб дар њамљоягии услубњои шифоњї, аёнї ва амалии 
таълим истифода бурда мешавад ва бештар ба тариќи савол ё 
масъалагузорї суръат мегирад, омўзгор бояд дар синф вазъияти 
муаммоиро ба миён орад, яъне айнан дар њамон љо имконияти 
њалли масъала пайдо шавад. 

б) Услуби барномавї
Таълими барномавї – усулуби нисбатан муосирест, ки дар 

ташкили фаъолияти мустаќилонаи хонандагон асос ёфтааст. Ин 
услуб барномасозиро дар бобати азхудкунии донишњо дар назар 
дорад. Он усули таълимие мебошад, ки барои баланд бардоштани 
сифати таълим ва такмили дониши хонандагон равона карда 
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шудааст. Ин усул хонандаро аз ќафомонї огоњ менамояд, љињати 
баргаштан ба масъала, тафтиш ва худназораткунї дорад.

Таълими барномавї тавассути дастгоњњои махсуси таълимї 
(компютер) ва бидуни он гузаорнида мешавад. Ин амал имконият 
медињад, ки хонанда диќќати кории худро тавассути садои 
огоњкунанда такроран санљад. Ин усул хонандаро ба омўзиши 
инфиродї њидоят мекунад, ки дар асоси китобу дастурњои махсуси 
тартибдода шуда, он бештар ба услуби худомўзї асос ёфтааст. 
Тавассути дастгоњ ва ё компютер барномаи љавобњо пешнињод 
карда мешавад. Техникаи электронї дурустии онњоро санљида, 
мувофиќи љавобњо бањо медињад. Дар таълими барномавї бидуни 
дастгоњ ба воситаи вараќчањо (карточкањо) супоридани вазифаи 
мустаќилона ањамияти калон дорад, зеро ин усул ваќтро сарфа 
намуда, ба кори мустаќилонаи хонандагон мусоидат мекунаду 
фаъолияти омўзгорро сабук мегардонад. Дар иљрои чунин 
вазифањо назорату роњбарии омўзгор зарур аст.

Таълими барномавї дар хонанда андешаронии 
мустаќилонаро одат мекунонад ва аз рўи намуди додашуда 
хонанда аломатњои пайдарњамии алоќамандро азхуд намуда, 
донишњои навро дар тафаккури худ љой менамояд. Дар раванди 
дарсњои таърих низ корњои амалии барномавиро метавон 
истифода бурд, то ки шогирдон  маводи азхудкардаро тавонанд, 
ки мустаќилона омўзанд. Дар актабњои миёна воситањои техникї 
ва компютерњо, ки бањри таълими барномавї хизмат мекунанд, 
инкишофи фаъолиятнокии маърифатї, бедор намудани шавќу 
завќ, зиракї, омўзонидани иљроиши амалњои пай дар пайи хониш 
лозиманд. 

Таълими барномавї вазифа мегузорад, ки маводи таълимї 
ба ќисматњо људо карда шавад. Њар як ќисми алоњида бо роњу 
тарзњои ба наќша даровардашудаи махсус азхуд карда мешавад. 
Чї гунае, ки бидуни ќадами аввал, ќадами дувуму сеюмро 
гузоштан ѓайриимкон аст, њамин тавр њам ќисми аввали маводро 
азхуд накарда, хонанда ба омўзиши ќисмати дуюми он гузашта 
наметавонад. 

Ду навъи барномасозї дар таълими мазкур мављуд аст: 
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1. Барномасозии мунтазам;
2. Барномасозии бисёрпањлў.
Барномасозии мунтазам, ки соддатар аст, ду амал – “дуруст” 

ва “нодуруст”- ро дар назди хонанда мегузорад. Агар хонанда 
дар мавриди посух гардонидан љавоби нодуруст пешнињод кунад, 
он гоњ боз ба такрори амал баргардонида мешавад, ки ин амал, 
яъне амали такрорї ба дурустї хонандагонро ноил хоњад кард. 
Кўшиш мекунем, ки ин воситаро тавассути мисол фањмонем: 
Омўзгор дилхоњ санаи таърихиро ба хонандагон пешкаш намуда, 
аз онњо пурсон мешавад, ки он дуруст аст ва ё на. Хонандагон 
љавоби нодуруст медињанд ва баъд дарк мекунанд, ки он баръакси 
љавоби дуруст аст. Аз ду љавоб якеро интихоб мекунанд. Масалан, 
аз фанни таърихи халќи тољик чунин савол пешнињод карда 
мешавад: Амир Насруллоњ дар Аморати Бухоро кадом солњо 
њукумронї кардааст? Љавоб: солњои 1826-1860. а) дуруст; б) но-
дуруст.

Аз фанни таърихи умумї: 
Савол: Шўриши Хуан Чао дар Чин кадом солњо ба амал 

омадааст? 
Љавоб:  солњои 875-884. 
  а) дуруст; 
  б) нодуруст.
Намунаи саволњоеро, ки санањои гуногуни муњими таърихиро 

ифода мекунанд, ба таври дигар тартиб додан мумкин аст. 
Масалан, аз таърихи дунёи ќадим. Савол: Соли 133 дар Рим чї 
воќеа рух дод? Љавобњо: Трибуни Рим Тиберий Грасх ќонун дар 
бораи заминро ќабул кард. а) дуруст; б) нодуруст.

Ањамияти чунин саволњо барои хонандагон аз он иборат 
аст, ки аввалан, онњо аз таърихи ватанию таърихи башар, дар 
бораи роњбарони давлатњо ва баромадњои халќї маълумот пайдо 
мекунанд, дуюм он, ки ин навъи мавод хотираи онњоро мустањкам 
намуда, љањонбиниашонро васеъ мегардонад.

Барномасозии бисёрпањлў аз байни љавобњои зиёд интихоби 
якеро пешнињод мекунад. Љустуљўи љавоби дуруст аз байни чанд 
љавоб хонандаро водор месозад, ки маводи таълимиро њамаљониба 
азхуд кунанд, онро гаштаю баргашта такрор намоянд, бо мисолњо 
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дурустии љавобро исбот карда тавонанд. Масалан, савол: Шуѓли 
аввали одамони асри санг кадом буд? 

Љавобњо: А) Чорводорї; Б) Шикор;  В) Зироатпарварї;  Г) 
Косибї; (синфи V таърихи халќи тољик). 

Савол: Шоњњои Мисри ќадим чї ном доштанд? 
Љавобњо: А) Фиръавн; 
  Б) Император; 
  В) Султон; 
  Г) Амир; (синфи V таърихи умумї).
Ин гуна саволњо захираи донишу малакаи зењнии 

хонандагонро такмил медињад. Онњо дарки моњияти воќеаю 
њодисањо ва раванди гуногуни давлату љомеаро ифода менамоянд. 
Барои пайдо намудани љавоби дуруст ќобилияти зењнї 
(интеллектуалии) хонандагон лозим аст. Дар чунин саволномањо 
мувофиќи матни мавзўъи марбутаи китоби дарсї танњо яке аз 
љавобњо дуруст мебошад.

Таљрибаи педагогї нишон медињад, ки баъзе омўзгорон 
дар тањияи саволномањои барномавї дар баробари камбудињои 
дигар, як норасогии љиддии дигар низ доранд, ки он пеш аз њама, 
дар якрангї ва якнамудии онњо зоњир мегардад. Аксарияти чунин 
савономањо донистани санањои воќеањою њодисањои муњими 
таърихиро дар бар мегиранд. Њоло он, ки санљиши донишу малака 
ва мањорати хонандагон аз фанни таърих бояд усулу пањлўњои 
гуногун дошта бошад.

Барои он, ки тањияи саволномањои таърихї хубу басамар 
гарданд, бояд пеш аз њама, муайян намуд, ки кадом талабот дар 
он риоя карда мешавад. Дар аксарияти мавридњо дар тањияи ин 
саволњо бензомии саросарї њукмрон мешавад. 

Талаботи умумї нисбат ба тањияи саволномањо:
1) Мувофиќати саволнома ба хусусияти синнусолии 

хонандагон.
2) Санљиши сатњи захираи дониши хонандагон то 

омодасозии саволнома.
3) Соддаю фањмо ва дастрас будани саволњо барои 

хонандагон.
4) Зарурияти саволнома дар ташаккули донишу малакаи 

хонандагон.
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5) Донишњои муњими мавзўъ ва ё фанни таълимиро дар бар 
гирифтани саволнома.

6) Ба ташаккули зењнии хонандагон нигаронида шудани 
саволнома.

7) Ањамияти маърифатї доштани саволнома.
8) Гуногунрангии намунањои саволнома.
9) Сатњи донишу малака ва мањорати хонандагонро муайян 

карда тавонистани саволнома.
Талабатњои махсус нисбати тартибдињии саволномањо аз 

фанни таърих:
1) Саволнома бояд макон ва замонро дар бар гирад.
2) Њодисаю воќеањо ва љараёни таърихиро бояд ифода 

кунад.
3) Њодисаю воќеањо ва омилу далелњои муњимтарини мавзўъ 

аз фанни таълимиро бояд дар бар гирад.
4) Аз вазъияти ин ва ё он давлат ва ё гурўњи давлатњо 

мураттаб гардад.
5) Мутобиќ ба маводи ќаблан омўхташуда такя карда 

тавонад.
6) Дар доираи њаёти сиёсї, иќтисодї, иљтимої ва фарњангї 

бошад.
7) Пањлўњои гуногуни рушду таназзули давлатњоро дар бар 

гирад.
8) Ќисме аз онњо бояд маќоми шахсиятњои сиёсї ва 

фарњангиро ифода кунанд.
9) Ќисматњои мухталифи мавзўъ (ё боб) – и омўхташавандаро 

дар бар гирифта, барои ташаккулёбии тасаввуроти умумї 
(яклухт) мусоидат мекунад.

10) Ба мустањкам намудани љањонбинї, љањонфањмї ва 
маърифати таърихии хонандагон бояд равона карда 
шуда бошад.

Дар сурати риоя карда шудани ин талаботњо саволномањои 
барномавї аз фанни таърих воќеан донишу малакаи аслии 
хонандагонро муайян намуда, дар баробари ин маќсаду вазифањои 
педагогии дар назди ин намуди таълим гузошташударо иљро 
карда метавонанд.
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Омўзгор бояд њунару малакаи тартиб додани саволномањоро 
азхуд намуда, тарзи пурсамар истифода бурдани ин услуби 
таълимию тарбиявиро њар чї бештар аз бар намуда, бо техникаи 
электронї кор карданро ёд гирифта, шогирдонро низ дар роњи 
азхудкунии истифодабарии техника ва техналогияи муосир бояд 
њидоят намояд.

Њамин тавр, солњои охир як ќисми омўзгорони мактабњои 
миёнаи њамагонї, аз он љумла омўзгорони фанњои љомеашиносї 
аз таљрибаи литсей-интернати муштараки тољикию туркї ва 
барномаю лоињањои созмону ташкилотњои хориљии дар Љумњурии 
Тољикистон фаъолиятдошта, истифода бурда, аз услубњои 
барномавї мавриди истифода ќарор медињанд.  Ќисмати дигари 
омўзгорон бошанд, ки аксариятро ташкил медињанд, дар ин љода 
њанўз њам дар ќолабњои замони шўравї ќарор дошта, аз доираи 
он берун баромадан њам наметавонанд. 

Услубњои барномавии таълим ва тариќи савономањои тестї 
санљиши донишу малакаи шогирдон сол аз сол моњияти бештар 
пайдо карда, таќозои замони муосир шуда истодаанд.

Ташкилёбии Маркази миллии тестии умумиљумњуриявї 
ва саросар ќабули имтињонњои дохилшавї ба мактабњои олии 
љумњурї ин масъаларо боз њам мубрам намуда, барои такмили 
назария ва амалияи ин услуби нисбатан нави таълиму санљиши 
дониши хонандагон шароитњои дилхоњ ба вуљуд меоварад.

Тавре, ки мушоњида нишон медињад, самаранокии 
истифодабарї аз чунин саволномањои барномавию саволномањои 
тестї, аз он љумла дар дарсњои фанни таърих њоло кам ба назар 
мерасад.

Бинобар њамин сабаб, њам њар боре, ки омўзгор ба дарс шурўъ 
мекунад ва дар баробари корњои дигари таълимию омўзгорї 
донишу малака ва мањорати хонандагонро месанљад, ў бояд 
хуб дар хотир дошта бошад, ки бояд роњу усулњои зарурї ёфта, 
тавассути онњо аксарияти хонандагонро ба маърифати мавзўъ 
ва дарки масъалањои гуногуни он љалб намояд, то ки њамаи 
шогирдон маърифати таърихї, фаъолияти мустаќилонаи худро 
пайваста афзун гардонида, омўзгор бояд садди роњи азхудкунии 
ќолабии донишомўзии хонандагон гардида, он мушкилињои 
бамиёномадаро бартараф карда тавонад. 
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Истифодабарии услуби барномавї дар дарсњои таърих 
ањамияти маърифатию тарбиявї дошта, он дар омўзиши 
мавзўъ бечунучаро ба пешрафти зењнию маърифатии онњо 
мусоидат менамояд. Тавре, ки аз гуфтањои боло бар меояд, ба 
барнома даровардани маводи таълимї инчунин барои тартиб 
додани саволномањои тестї низ асоси назариявию дидактикї 
гузошта метавонанд. Дар натиљаи санљиши дониши њармоња, 
њар чоряк ва нимсолаю солонаи хонандагон аз фанни таърих 
саволномањои тестї бояд васеъ истифода бурда шаванд. Ин роњ 
имконияти нусхабардории љавобњои њамдигарии хонандагонро 
мањдуд мегардонад. Вариантнокии санљишро ба назар гирифта, 
хонандагон ба он бењтару хубтар омодагї хоњанд дид.

Дар баробари ин омўзгор метавонад бо дигар роњу усулњои 
самараноки шифоњї аз тариќи саволномањои анъанавї низ 
донишу малака ва мањорати хонандагонро санљида, ба онњо бањо 
гузорад.

Имконияти мављударо дар мактабњо њадди имкон истифода 
боядбурд, чунки шинос намудани хонандагон бо дастгоњњу 
компютерњо ба афзоиши самаранокии таълим ва тарбия мусоидат 
менамояд. Омўзгор бояд услубњои таълимро омўзад, аз усулњои 
муосири таълим огоњ бошад, онњоро дар фаъолияти педагогии худ 
истифода бурда тавоанд, хусусият фарќкунандаи онњоро донад, 
тањлил карда барояд, ки истифодабарии ин услуб ба фоидаи кор 
аст ва ё на, чунки на њамаи услубњо њамеша самарабахш шуда 
метавонанд.

в) Услуби љустуљўи тадќиќотї
Услубњои тадќиќотї дар илмњои љомеашиносї иборатанд 

аз тарзу усулњои омўзиши раванди таърихи умумиљањонї, 
љамъоварии сарчашмањою далелњои дахлдор бо маќсади муайян 
намудани ќонуниятњо ва робитаи мутаќќабилаи ин раванд.

Баъзе унсурњои фаъолияти илмии таърихшиносон дар 
синфњои IX-XI – и мактаби миёна низ ба хонандагон омўзонида 
мешавад. Маќсади нињоии ин услуб аз тадриљан омода намудани 
хонандагон дар мустаќилона масъалагузорї ва њалли онњо 
ташкил медињад. Омўзгорон дар ин њолат нишон медињанд, ки 
бо кадом роњу усул бояд далел пайдо намуд, аз далелњои мављуда 
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натиља гирифта, аз рўи наќшаи тартибдодашуда, реферату 
маърўза навишта, дар назди хонандагони синф ва ё дар озмунњо ва 
љамъомадњои умумимактабї баромад карда, ба саволњои дахлдор 
љавоб дода, фикру аќидаи худро њимоя намудан ва ѓайрањо. 

Масъалаи асосие, ки бо роњи ин усул њал карда мешавад, 
иборатанд аз: азхудкунии усулњои маърифати илмї, ташаккул ва 
инкишоф додани маромњо ва тарзњои фаъолияти эљодї, љустуљўии 
сарчашмањою маводњои камёфт оид ба мавзўи интихобшуда ва 
њаллу фасли масъалањои нав. Омўзгор дар доираи чањорчўбаи 
ин услуб ба хонандагон масъалањои навро пешнињод менамояд 
ва вазифањои тадќиќотиро муайян месозад. Дар баробари худ 
хонандагон бошанд вазифадоранд, ки супоришњо ва тарзњои 
њалли масъаларо ба таври мустаќил фаро гирифта, роњњои њаллу 
фасли онњоро пайдо намоянд.

Фаъолияти љустуљўї-тадќиќотии хонандагон бештар 
њангоми ташкили кори кишваршиносї дидан мумкин аст. 
Дар зери мафњуми “кишваршиносї” тадќиќи пурраи ягон 
сарзаминро дар назар доштан лозим аст. Дар чунин маврид ба 
объекти тадќиќоту омўзиш инкишофи иљтимої-иќтисодї, сиёсї, 
таърихї, маданї, мавќеи љуѓрофї ва табии дења, шањр, ноњия, 
вилоят ва умуман љумњурї дар назар дошта мешавад. Мувофиќи 
омодагии ин усул кори кишваршиносї ба шаклњои зерин таќсим 
мешавад: кишваршиносии давлатї, кишваршиносии љамъиятї ва 
кишваршиносии мактабї. Омўзгори фанни таърих бошад танњо 
ба кишваршиносии мактабї сару кор дорад, ки он ба соњањои 
зерин таќсим мешавад: кишваршиносии таърихї-инќилобї, киш-
варшиносии бостоншиносї, кишваршиносии мардумшиносї, 
кишваршиносии санъатшиносї, кишваршиносии бостоншиносї 
ва ѓайра. 

Кишваршиносии мактабї аз фаъолияти дарсї (дар дарсњо 
бо истифодабарии барномањои таълимї) ва фаъолияти берун аз 
синфї (дар асоси наќшаи тарбиявии роњбари синф) иборат аст. 
Яъне, хонандагон дар рафти дарс пеш аз њама оиди кишвари 
худ дониш гирифта, дар машѓулиятњои берун аз дарс, дар 
чорабинињо илмї-тадќиќотї (мањфилњои фаннї, конференсияњои 
мактаббачагон, озмунњо ва ѓайра) иштирок намуда, донишњои 
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назариявии худро мустањкам менамоянд ва малакаю њунарњои 
таљрибавї пайдо менамоянд.

Дар ин амал мавќеи њалкунандаро омўзгор ишѓол менамояд. 
Натиљаи он аз дониш, фањмиш ва мањорати илмї-тадќиќотии 
устод бевосита иборат аст. Омўзиш ва фаъолияти љустуљўї-
тадќиќотии хонандагон ба якдигар вобаста буда, якдигарро пурра 
такмил медињад, бањри иљрои маќсад ва вазифањои фанни таърих 
хизмати арзанда мерасонад. Инчунин бо ин амал мо метавонем 
хонандагони мактабро ба њимояи ёдгорињои таърихии мањали 
зист, таъсиснамоии осорхонањои мактабї ва гўшаи таърихї 
љалб намуда, онњоро дар рўњияи ватандўстї тарбия намоем ва 
шањрванди воќеии љомеаро ба воя расонем.

Кори кишваршиносии таърихї дар мактаб тайёрии љиддиро 
аз омўзгор талаб намуда, ба кўшишу ѓайрат ва мењандўстии ў 
зич алоќаманд аст. Барои ташкили ин кор дар ихтиёри омўзгор 
барномаи умумї вуљуд надорад, китоби дарсї њам дар ин хусус 
нест. Омўзгор бояд маводи лозимиро ќаблан омода намуда, ба 
кори таълиму тарбия бояд омода бошад. Дар ин кори муњим худи 
хонандагон њам бояд љалб шаванд, то ки дарси таърихи ватаниро 
ќадршиносї карда тавонанд ва њунару малакањои таљрибавии 
кори илмї-тадќиќотї пайдо намуда, дар рўњияи тарбияи 
ватандўстї ба воя расанд. 

Дар таљрибаи мактабњои пешќадам асосан се роњи 
љамъоварии маводи таърихи кишвар маълум мебошад: 1. 
љамъоварии њуљљатњо ва дигар ёдгорињои таърихї аз рўи 
наќшањои дарозмуддат; 2. Љамъоварии маводи дахлдор дар рафти 
экспедитсияњо (сайру гашти дарозмуддат бо сардории омўзгор 
барои ба даст даровардани сарчашмаю дигар маводи лозима); 3. 
Ќабули тўњфа ва љамъоварии бозёфтњои људогона.

Дар аввали сол омўзгор наќшаи таълимї-тарбиявї тартиб 
дода, ба таври мушаххас сохти таркибї ва мазмуни дар амал 
тадбиќ намудани роњњои дар боло зикршудаи ба даст овардани 
маводњои заруриро ба наќша медарорад.

Бояд дар назар дошт, ки ин амалро мунтазам ташкил намуда, 
аз љамъоварии њуљљатњои оддї сар карда, то ба ќуллаи баланди 
ин чорабинї расидан лозим аст. Мазмуни асосии ташкили кори 
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кишваршиносї дар мактаб – ин давомнокии ин амал, маќсаднокї, 
усули олии ташкилнамоии ин кор бо роњбарии омўзгор мебошад.

Дар мактабњои муосир љамъоварии маводи лозима аз рўи 
наќшаи дарозмуддати умумимактабї ва наќшаи тарбиявии 
роњбари синф истифодабарии услубњои зеринро талаб мекунад: 
кор бо маводи љамъшуда, кор бо маълумотдињандагон, кор дар 
бойгонї, фаъолона иштирок намудан дар осорхонаи мактабњои 
дигар ва ѓайра.

Дар рафти ин амал ањамияти бузургро љамъоварии хотирањои 
шахсони солхўрда, иштирокчиёни воќеањои бевоситаи таърихї, 
коркунони давлатї ва ѓайрањо ташкил медињад. Љамъоварї ва 
тањлили ин гуна сарчашмањо аз рўи риояи ќоидањои зерин ташкил 
кардан лозим аст:

1) Пурсидани маълумот дар бораи муаллиф (синну сол, 
аќидањои иљтимої-иќтисодї, ихтисос, вазифаи ишѓолнамуда ва 
ѓайра).

2) Кай ва ба муносибати чї ин хотирањо чоп шудаанд.
3) Ба худи муаллиф ин хотирањо дахл доранд ва ё на.
4) Ба ин њодисањо муаллиф дахл дошт ва ё на.
5) Аз нуќтаи назари илми муосир ба њодисањое, ки дар 

хотирањо дарљ ёфтаанд, муаллиф чї андеша дорад.
6) Ба сарчашма аз нуќтаи назари танќидї бањо додан.
7) Муайян намудани алоќамандї ва дахолати маводи ба 

дастомадашуда ба таърихи халќи тољик.
8) Кор карда баромади усулу услубњои истифодабарии 

сарчашмаю маводи ба даст омада дар раванди кори 
таълимї-тарбиявї.

Дар баробари љамъоварии ин гуна маводи таълимї ба расму 
аксњо, мактубњо, шањодатномањо диќќати махсус додан лозим аст. 
Инчунин мазмуну мундариљаи хотирањои шахсони кўњансолро 
бо дигар сарчашмањои даќиќ муќоиса кардан шарт аст, то ки 
пањлўњои субъективї ва бофтакорї рафъ карда шавад.

Кор дар бойгонї бо роњбарии омўзгор низ аз ањамият холї 
нест. Хонандагон ба ин муассисаи муњими давлатї шинос шуда, 
дар бораи нигоњдорї, љобаљогузорї ва банизомдарории њуљљатњои 
муњим шинос мешаванд. Аммо, ќайд кардан зарур аст, ки дар 
ин амал хусусиятњои синнусолии хонандагон албатта бояд дар 
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назар дошта шавад ва асосан барои амалї сохтани ин фаъолият 
иштироки хонандагони синфњои болоиро таъмин кардан шарт 
аст, ки онњо бояд бо усулњои кори илмї-тадќиќотї шинос буда, 
дар бораи истифодабарии њуљљатњо тасаввурот дошта бошанд.  

Дар рафти омодагии экспедитсияњои илмї-тадќиќотї 
маводњои зиёд ва муњими таърихї-кишваршиносиро ба даст даро-
вардан мумкин аст. Барои ташкил намудани сайру гашти илмии 
хонандагон омўзгор бояд аз ќонуниятњои зерин бохабар бошад:

1) Муайян намудани маќсади саёњат.
2) Интихоб намудани љои сайру гашт.
3) Муайян намудани мўњлати тамошо.
4) Омодагии ќаблии хонандагон барои саёњати дарозмуддат.
5) Ба хонандагони фаъол супоридани вазифањои инфиродї.
6) Пешкаш намудани њисобот дар фарљоми саёњат (дар шакли 

њисоботи хаттї, пур кардани рўзнома, пешнињоднамоии маводи 
љамъовардашуда, навиштани иншо, саволу љавоб ва реферат).

Натиљаи кори љустуљўї-тадќиќотии хонандагони мактаби 
миёна одатан дар шакли реферату маърўза пешнињод мешавад. 
Реферат5 – ин баёни мухтасари хаттї ё ба шакли баромади 
умумї доир ба мазмуни китоб, кори илмї, натиљаи проблемањои 
омўхташуда, образњои адабиёти дахлдор ва дигар маъхазњо. 
Реферат – њамчун ќоида вазифањои илмию маълумотдињанда 
(инфарматсионї) дорад. Дар мактабњои маълумоти умумї дар 
машѓулиятњои факултативї тайёр кардани ахбороти махсуси 
хонандагонро низ реферат мегўянд. 

Маърўза – ин як шакли кори мустаќилонаи хонандагони 
синфњои болої ба њисоб меравад. Ин як навъи кори илмии 
таърихшиносї буда, дар раванди омодасозии он хонандагон аз 
матбуоти даврї ва мушоњидањои алоњидаи шахсии њамзамонони 
воќеаву њодисањои омўхташаванда истифода бояд баранд. Дар 
сарсухани он ањамияту моњияти илмию амалии маърўза, маќсаду 
вазифањои кор, тањлили сарчашмаю адабиёти истифодабурдашуда 
баён карда мешавад. Ќисмати асосии маърўза иборат аз 2-3 савол, 
мазмуну мундариљаи маърўзаро инъикос менамоянд. Њар як савол 
5 Реферат - аз калимаи лотинї «referre» гирифта шуда, маънои хабар доданро 
дорад.
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бо хулосаи худ љамъбаст карда мешавад. Дар фарљоми умумии 
маърўза хулосањои асосї ва таклифњо мухтасар баён карда 
мешаванд. Дар ќисмати охири кор рўйхати сарчашмаю адабиёти 
истифодашуда бо тартиби муайян навишта мешавад. Маърўза 
кори нахустини илмии хонандагони мактаби миёна мебошад. 
Њангоми навиштани он хонанда аз нозукињои корњои таълифї, 
ахлоќї, муаллифї ошної пайдо карда, мањорати гузаронидани 
тадќиќотро азхуд менамояд.

Мавзўњои маърўзањо дар аввали сол дар љойи намоёни 
синф овезон карда мешаванд, то ки хонандагон тавонанд 
мавзўи барояшон форам ва љолибро ихтиёран интихоб намоянд. 
Омўзгори фанни таърих бошад вазифадор аст, ки аз рўи иљроиш 
ва назорати хонандагон роњбарї намояд. Роњбар ба тарзи тартиб 
додани наќшаи кор, љамъоварии адабиёт, тарзи истифодабарї 
аз сарчашмаю адабиёт, мањорати муаллифї ва ѓайрањо бояд 
маслињатњои методї дињад. Бо маърўзаи омодашуда хонандагон 
дар ваќти дарсњои семинарї, конференсияњо ва ё мањфилњои 
фаннї баромад мекунанд. Ба сифати маърўза дар журнали синфї 
бањо гузошта мешавад. Маърўзањои бењтарин дар озмунњои 
умумимактабї, ноњиявї, шањрї ва умумиљумњуриявї санљида 
мешаванд. 

Њамин тавр, азбаски масъалаи љустуљўї-тадќиќотии 
хонандагон нињоят мураккабу ањамиятнок мебошад, бинобар 
њамин дар таљрибаи таълими фанни таърих ин услуб нисбатан 
кам истифода бурда мешавад. Чунки интихоби амалии ин 
услубњои таълим аз як ќатор шартњо вобаста аст. Масалан, аз 
маќсадњои умумии таълим, аз хусусиятњои фанни таърих, аз 
сатњи мањорати касбию илмї-тадќиќотии худи омўзгор, дараљаи 
донишу мањорату малакаи хонандагон, хусусиятњои синнусолии 
онњо, шароити моддї-техникии мактаб, аз маќсад ва вазифањои 
кори касбинтихобкунии худи хатмкунандагони мактаби миёнаи 
њамагонї ва ѓайра вобастагии ногусастанї дорад. 

Кишваршиносї – воситаи муњими такмили фаъолияти 
љустуљўї-тадќиќотии хонандагон мебошад. Инчунин 
кишваршиносї дониши хонандагонро доир ба кишвари худ ва 
омўзиши таърихи гузаштаю кунунии он васеъ намуда, онњоро 
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дар рўњияи ба манфиати кишвари худ хизмат кардан, таърихи 
онро боз васеътар омўхтан, дар кори азхуднамудани сарват ва 
инкишоф намудани маданияту маърифати илмии он фаъолона 
иштирок намуданро тарбия менамояд.

Шарти муњими ташаккули мароми мушаххаси таълимї-
тадќиќотї танњо равияи фаъолияти шуури хонанда ва натиљаи 
фаъолияти таълимї набуда, балки аз тарзњои ноилшавї ба он 
вобаста аст. Ба хотири он, ки маромњои фаъолияти љустуљўї-
тадќиќотии хонандагон ташаккул дода шавад,  бояд њамаи 
услубњои ташкил ва амалисозии фаъолияти таълимї, мисли 
услубњои баёни шифоњї, аёният, амалї ва ѓайра истифода шаванд. 
Њикоя, лексия, сўњбат имкон медињад, то ки хонандагон ањамияти 
мавзўњои људогонаро фањмида гиранду масъалањои норавшану 
њоло ноомўхташудаи онро дарк кунанд. Таъсири асбобњои аёнї, 
ки шавќу њаваси хонандагонро ба омўзиши масъалањо бедор 
мекунанд, ба фаъолияти эљодии онњо ќувват мебахшанд. Ин аст, 
ки хонандагони синфњои болої махсусан ба корњои љустуљўї-
тадќиќотї бештар мароќ зоњир меномоянд. Услубњои љустуљўї-
тадќиќотї он ваќт натиљаи дилхоњ медињанд, ки агар маромњои 
кори илмї-тадќиќотии таърихшиносон дар доираи имкониятњои 
воќеии таълимї ќарор дошта бошанд. Љолиби таваљљўњ аст, ки 
њар як услуби ташкили фаъолияти таълимї-маърифатї  на танњо 
таъсири ахборотї-омўзишї дорад, балки хусусияти ташкили 
фаъолияти самарабахши эљодии хонандагонро низ доро буда, 
бањри бедорсозии хоњиш ва мањорату малакаи азхудкунии 
соддатарин роњу ќоидањои кори илмї ањамиятбахш аст.

г)  Услуби интерактивї
Давлати сињибихтиёр, демократї ва њуќуќбунёти Љумњурии 

Тољикистон дар назди соњаи маориф ва таълиму тарбияи мактабї 
вазифањоеро пеш мегузорад, ки хоси табиат ва рисолати ин сохти 
давлатдорї мебошад. Яъне, чї тавре ки дар боло гуфта шуд, дар 
маркази диќќати мактаб ташаккул ва тарбия намудани шахсияти 
мустаќилу озод ва озодандеш, дорои мавќеи шањрвандї ва содиќ 
ба ватани хеш меистад.

Тўли солњои истиќлолияти давлатии Тољикистон стандартњои 
тањсилоти мактабї то як дараља бањри иљрои ин маќсад таѓйир 
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дода шудаанд ва феълан ин иќдом њоло идома дорад. Аз тарафи 
дигар, иљрои ин њадаф бидуни дар таълим алалхусус дар раванди 
таълими фанњои љомеашиносї љорї намудани талаботи нави 
педагогию, пеш аз њама педагогикаи њамкорї ва дастовардњои 
услуби таълим ва фанњо аз имкон берун аст.

Зимни ин гуфтањо манзури мо усулњои фаъоли муосири 
интерактивї дар дарстњои таърих мебошад, ки истифодаи 
онњо дар мактабњои замонавї на он ќадар љавобгўи њадафњои 
технологияи нави таълиму тарбияи мактабї ва љомеаи демократї 
мебошанд.

Услуби интерактивї6 яке аз усулњои пешќадам ва маъмули аз 
љињати назария ва амалия санљидашудаи муосири таълими фанни 
таърих ба шумор меравад. Бо истилои забони модарї услуби 
интерфаъолгардонї ё ин ки дар шакли тарљумаи луѓавї  - мазму-
ни услуби аз миёна фаъолгардонии раванди таълим гуфтан раво 
мебошад. Омўзгор раванди таълими фанни таърихро ба фаъолияти 
хонандагон бо роњи њалли масъала (мавзўи дарс) бевосита љалб 
намудани худи хонандагон фаъол мегардонад. Омўзгор воќеан 
аз маводи аёнии электронии шавќовар ва диќќатљалбкунандаи 
таълим – гузориши саволњои проблемавї (масъалавї) истифо-
да бурда, диќќати хонандагонро ба азхудкунии мавзўи нав љалб 
намуда, дар натиља раѓбати онњоро ба мантиќи масъала афзуда, 
кўшиш менамоянд, ки дар њалли он хонандагон фаъолона 
иштирок кунанд. 

Тарзи истифодабарии услуби интерактивии таълим чунин 
мебошад:

1. Интихоби амал. Масъаларо интихоб намудан (масалан, 
сабабњои оѓози “Љанги сард”).

2. Тањкурсии лозимиро интихоб намудан (бояд баъзе 
донишу малака ва захираи пешакии барои иљрои вазифаи 
зуруриро доро бошанд).

3. Ташкили гурўњњо (3-5 нафар, хаттї бошад – 2-3 нафар).
4. Таќсими вазифањо ба гурўњњо (як нафар муњокимаронї 

6 Калимаи интерактивї аз ду калимаи лотинї «inter - мобайн ва aktiv - афъол 
тартиб ёфтааст, ки дар якљоягї маънои фаъолгардони байнї (мобайн)-ро ифода 
менамояд.
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мекунад, дигаре онро сабт мекунад, сеюмин наќши 
пешворо иљро мекунад).

5. Дастури фањмо ва возењ додан. Мўњлати иљроиши 
супоришњоро барои гурўњњо бояд муайян кард. Гурўњњо 
бо мавод ва ахбори лозимї муљањњаз буда, омўзгор 
вазифадор аст, ки роњи дурусти иљроиши онро ба 
хонандагон нишон дињад.

6. Муњокима намудан. Ахбори омоданамудаи хонандагон 
шунида мешавад (тавассути роњбари гурўњ). Як на-
фар (бештар ваќт омўзгор) натиљањоро сабт мекунад 
(дар тахтаи синф ва ё ќоѓази калони сафед). Агар ваќт 
имконият дињад, гурўњњо бо саволу љавоб далелњои 
якдигарро тањлил менамоянд.

7. Њуљуми зењнї – яке аз усулњои интеракитивии таълим 
мебошад, ки дар натиљаи он нисбати ин ва ё он савол 
фикри гурўњї пайдо мегардад.

Риоя намудани ќонуниятњои зерин барои боз њам 
самараноктар ва хубтару шавќовартар гузаронидани дарс 
тавассути истифодабарї аз усули њуљуми зењнї дар раванди дарси 
интерактивї имконият медињад:

•	 аќидањои пешнињодшуда бањогузорї ва танќид карда 
мешаванд;

•	 њар ќадар аќида зиёд бошад, њамон ќадар дарс хубтар 
мегузарад;

•	 њар як аќидаро то ќадри имкон муфассал баён кардан 
мумкин аст;

•	 аќидањои бидуни мулоњиза ва далелу хулосабарории 
зарурї низ ќобили ќабул мебошанд;

•	 њамаи аќидањо дар тахтаи синф сабт мешаванд”
•	 мўњлати гузаронидани њуљуми зењнї ќаблан муайян карда 

шуда, ваќти он ќатъия риоя карда мешавад.
Њуљуми зењнї имконият медињад, ки дар њолати мураккаб њам 

масъала њалли худро ёбад. Он назари хонандагонро ба масъала 
васеъ мегардонад, фикрронии ќолабиро бартараф менамояд. 
Он имконият медињад, ки аз фазои мусобиќавї ба њамкории 
масъулнок гузаранд. Тарзи оддї ва манфиатноки муттањид 
намудани гурўњ (синф) шуда метавонад.
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Тарзи истифодабарї аз он:
- њалли масъалаи муайян пешнињод мешавад ва барои 

бартараф намудани он њама гуна таклифу пешнињодњо 
метавонанд пешнињод карда шаванд;

- њама аќидањо сабт мешаванд (дар тахтаи синф ва ё вараќи 
калони сафед);

- самаранокии ин усул бо пайдоиши фикрњои мухолиф 
таъмин карда мешавад;

- пас аз анљоми њуљуми зењнї љамъбаст, тањлил ва интихоби 
пешнињоди нисбатан љолиб барои кори минбаъда суръат 
мегирад.

Њамин тавр, усулњои интерактивї – ин усулњое мебошанд, ки 
назари хонандаро ба масъала васеъ мекунад, фикронии ќолабиро 
бартараф намуда, имконият медињад, ки фазои њамкории 
бомасъулият ба вуљуд омада, бањри муттањид намудани гурўњ, 
синф њисса гузошта, фаъолнокии хонандагонро баланд бардошта, 
дар ташаккул додани тафаккури интиќодии онњо сањмгузор 
шавад. Њангоми ташкили гурўњњои хурди хонандагон барои 
фаъолона иштирок намудани онњо дар дарс имконияти бештар 
пайдо мешавад. Онњо муњокимаронї карда, дар назди ањли синф 
баромад карда, аз њамдигар сабаќ меомўзанд, нуќтаи назари 
гуногунро тањаммул карданро меомўзанд ва ѓайра. Инчунин ин 
услуби фаъол барои ташаккули фикру андешаи худро дар шакли 
хаттї ва ё шифоњї пешнињод карда тавонистанро мустањкам 
менамояд. Дониш ва малака инчунин ќобилияти тафаккури 
мантиќии таърихї дар мавридњои иштирок дар муаррифии 
шифоњї, хаттї, тасвирї намоиш дода мешавад.

Хуллас, омўзиши фанни таърих дар асоси истифодабарии 
услубњои интерактивї бояд дар вуљуди насли љавон нисбат ба 
илми таърих (алалхусус таърихи ватанї) њисси эњтиром тарбия 
намояд ва дар айни замон – ташаббус, масъулият ва малакаи 
аз озодињои шахсї истифода бурда тавонистани онњоро ривољ 
дињад. Шањрванди дорои тафаккури интиќодї дар муќобили 
авомфиребї истодагарї карда метавонад, мулоњизањои мустаќил 
дорад, дорои ќобилияти нуќтаи назари худро босамар асоснок 
кардану онро муњофизат кардан мебошад.
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д) Услуби бозии таълимї
Бозї – як навъи фаъолияти инсон буда, дар инкишофи 

инфиродии кўдак ањамияти калон дорад. Дар бозї талаби ба 
олами гирду атроф таъсир расонидани кўдак зоњир гардида, 
сифатњои фикрї, ахлоќї ва иродавии ў ташаккул меёбад. Дар 
бозї њисси гурўњии бачањо бо вуљуд омада, сифатњои дўстї 
ва њамкории онњо инкишоф меёбад. Бозињои дидактикї ба 
инкишофи мушоњидакорї, хулосабарорї ва дигар тарафњои 
фаъолияти фикрї мадад мерасонанд. Бозињо ба – наќшавї, 
варзишї, дидактикї, конструкторї ва ѓайра таќсим мешаванд.

Бозињои дидактивї – бозињои махсус, ки њангоми таълим 
додани кўдакони синну соли мактабї истифода бурда мешавад. 
Бозињо  мушоњидакорї, диќќат, хотира, тафаккур, нутќ ва 
тасаввуроти мактаббачаро инкишоф медињанд.

Викторинаи мактабї (бозї тавассути саволу љавоб) – тавассути 
он ќобилияти фањмидан, донистан ва даркнамоии хонандагон 
афзун мегардад, ин навъи бозї дар байни хонандагон хеле маъмулу 
машњур мебошад. Викторина дар синф, дар мањфилњои фаннї 
ва ѓайрањо гузаронидан мешавад. Викторинаи адабї, таърихї, 
мусиќї,варзишї ва омехта дида мешавад. Ба тариќи саволу љавоб 
гузаронида мешавад. Саволњоро шифоњї ва ё хаттї пешнињод 
менамоянд. Њангоми тартиб додани саволњо хусусияти синну 
солї, дараљаи донишу малакаи интироккунандагон ба инобат 
гирифта мешавад. Барои гузаронидани викторина аз байни 
омўзгорон ва хонандагон њайати њакамон интихоб карда мешавад. 
Ањамияти таълимї ва тарбиявии викторина аз он иборат аст, ки 
дар хонандагон њушёрию зиракї ва фаъолиятмандиро инкишоф 
медињад, барои муайян намудани сатњи дониши хонандагон 
оид ба ин ё он давраи таърихи халќи тољик ва ё таърихи умумї 
ёрї мерасонад. Барои боз њам дучанд гардонидани фаъолияти 
хонандагон ањли синфро метавон ба 3 гурўњ таќсим намуд, њар як 
гурўњи хонандагон барои дастаи худ номи махсусу фарќкунанда 
интихоб менамоянд, масалан, “Бањористон”, “Далерон”, 
“Оташак” ва ѓайрањо. Инчунин сардори гурўњ бояд албатта 
муайян карда шуда, ба сифати дастаи муташакил баромад намуда, 
ба “хазина”- и гурўњ хол љамъ мекунанд. Дар хотимаи бозї саволу 
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љавоб љамъбаст карда мешаваду њар як гурўњи хонандагон аз рўи 
миќдори љамъбастии холњо: љои 1-м, 2-м, 3-м-ро ишѓол мекунанд. 
Ба ѓолибон аъзоёни њакамон тўњфањои хотиравї месупоранду 
омўзгор иштирокчиёни фаъоли бозиро бо бањои “хубу” - “аъло” 
сарфароз мегардонад.

Тавассути ин гуна бозї хонандаи болаёќат барои хонандаи 
сустхон намунаи ибрат шуда, њисси мубориза барои баланд 
бардоштани обрўи гурўњ ба назар намоён мешавад. Шавќу њаваси 
хонандагон ба донишомўзї баланд мегардад. 

Бозињои наќшї -  низ дар таърихомўзии хонандагон сањми 
намоён мегозорад. Хонандагон ба наќши шахси дигар ворид 
гашта, аз номи ў амал менамоянд. Ба хонандагон вазъияте 
пешнињод карда мешавад, ки дар асоси он онњо бояд ба хулосаи 
лозимї оянд, низоъ њал кунанд ва вазъияти пешнињодшударо ба 
анљом расонанд. Ин намуди бозї ба хонандагон тарзи рафтори 
дар њар гуна њолат маќбулро меомўзанд, ќобилияти ќабули ќарор 
ва њимояи фикри шахсии хонандагонро пурзўр менамоянд.

Тарзи истифода аз ин намуди бозї чунин аст:
1. Интихоби имконияти бозї. Хонандагон одоби 

муошират,тадќиќот, ќабули ќарор ва дифои мавќеи 
хешро азхуд мекунанд.

2. Интихоби иштирокчиён. Дар назди тамоми ањли синф 
баромад мекунанд, ё наќшро дар гурўњњои хурд иљро 
мекунанд. Дигар хонандагон вазифаи тамошобин ва ё 
дигар вазифаро метвонанд иљро кунанд.

3. Гузаронидани бозї. Ба ин раванд асосан омўзгор дахолат 
намекунад. Баъзан муфид аст, агар пас аз анљоми бозї 
хонандагон наќшњояшонро иваз намуда, бори дигар 
бозиро гузаронанд ё худ онро ба иљро расонанд.

4. Муњокима. Њам иштирокчиён ва њам тамошобинон дар 
ин раванд иштирок мекунанд.

Дар охири дарс омўзгор муњокимаи бозиро ташкил карда, 
чунин саволњои эњтимолї доданаш мумкин аст:

1. Аз ин бозї чиро омўхтед?
2. Аз бозї ва иљрои наќшњои алоњида чї таасурот 

бардоштед?
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3. Оё бозї њаќќиќї буд? Наќшњои офарида бо њаёт чї 
умумият ва чї фарќият доштанд?

4. Оё масъала њалли худро ёфт? Агар ња, чї тавр? Агар не, 
барои чї?

Ѓайр аз бозињои номбаршуда дар таљрибаи педагогї бозињои 
таълимї дар шакли њалли красворд, чайворд, “Кї? Дар куљо? 
Кай?” – ро ба асос гирифтан мумкин аст, инчунин дар корњои 
берун аз синфї бозињои њарбї-ватанпарварї, пайшиносони љавон, 
театри њаваскорон ва ѓайрањоро истифода бурдан самаранок аст.

Муњимаш он аст, ки ба воситаи ташкил ва гузаронидани 
усулњои њавасмандкунии мактаббачагон нисбати илму дониш, 
маърифат ва умуман донистани моњият, мазмун ва сабабу 
оќибатњои њодисањои гузаштаи таъриху замони њозира раѓбат 
пайдокунанда мешавад. Масалан, дар синфи Х аз таърихи замони 
муосир машѓулияти амалиро дар мавзўи “Низоъ дар байни 
давлатњои Шарќи Наздик: муношиќаи љањони арабу Исроил (с. 
1947-1967)” дар асоси услуби интерактивї ба наќша мегирем.

Саволњо:
1. Вазъияти халќи фаластинї ва яњудро дар арафаи ќабули 

ањдномаи СММ тањти раќами 171 оид ба таъсисёбии давлати 
Исроил ва Фаластин инъикос намоед.

Синфро, ки иборат аз 15 нафар хонанда аст ба 3 ќисм таќсим 
намуда, ба њар як гурўњ супориш дињед.

Гурўњи 1-м – оиди халќи Фаластин маълумот љамъ мекунад; 
гурўњи 2-м – оиди халќи яњуд баромад тайёр мекунад, гурўњи 3-м 
– оиди мавќеи СММ ва фаъолияти ин ташкилоти бонуфуз мавод 
љамъоварї менамояд.

Барои омодагии хонандагон 5-10 даќиќа ваќт људо карда 
мешавад. Дар њар як гурўњ сардор, котиб ва нотиќ интихоб карда 
мешавад, яъне њар як хонанда ба фаъолияти таълимї љалб карда 
мешавад.  

Дар ин њолат хонандагони болаёќат хонандаи сустхонро 
рўњбаланд сохта, барои омўзиш њавасманд мегардонад (мубориза 
барои баланд бардоштани обрўи гурўњ ба чашм мерасад). Чунин 
дарсгузаронї ба бозии телевизионии “Кї? Дар куљо? Кай?” 
шабоњат дорад (фарќияташ дар он аст, ки барои хонандагон 
барои омодагї ваќт зиёдтар дода мешавад).
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Баъд аз баромадњои кўтоњ (2-3 даќиќагї ) хонандагон 
метавонанд ба якдигар савол дињанд ва баъзе лањзањои мавзўъро 
барои худашон аниќтар кунанд.

Баъдан саволи дуюм пешкаш карда мешавад:
2. Њадафњои ѓоявии њар яке аз тарафњоро асоснок намоед: 

барои Исроил сионизм, барои Фаластин – миллатпарастии арабї 
ва барои љањониён – аз нуќтаи назари ќонуниятњои “Љанги сард” 
(манфияти ИМА, ИЉШС ва дигар мамлакатњои абарќудрат).

Баъдан гурўњњо оид ба љангњои арабу Исроили дар солњои 
1948-1967-1973 баамаломада саволу љавоб  мекунанд. Дар давоми 
дарс-семинар як бозии наќшї низ намоиш додан мумкин аст. 
Масалан, ќањрамонони њодисањои номбаршударо (Ясир Арафат, 
Мане Даяш Ариэл Шарон) худи хонандагон наќш офарида, дар 
асоси омодагии ќабли байни худ сўњбат менамоянд. 

Масалан, сўњбати Арафат бо Шарон баъд аз љанги соли 1967 
намоиш дода мешавад, ки рафти он Арафат ба Шарон ваъда 
медињад, ки то он даме, ки Байтулмуќаддас ба сифати шањри 
арабњо эътироф карда нашаваду фаластинињо истиќлолиятро ба 
даст надароранд, ў ришашро намегирад. Ба ин суханони ў Шарон 
љавоб дод, ки Арафат магар аст, ки тамоми њаёти боќимондааш 
дигар риштарошак нахарад (ин лањзаи назарногир аст, аммо бо 
тамоми њастї масъалаи мураккаби Шарќи Наздикро таљассум 
карда метавонад). 

Бозињои наќшї бечуну чаро омодагии пешакиро талаб 
мекунанд. Як њафта пештар омўзгор бояд ба хонандагон адабиёти 
лозимаро тавсия намуда, ба њар кадомашон машварат гузаронида, 
дараљаи тайёрии онњоро аз назар гузаронад.  

Инак, дар баробари истифодабарии услубњои интерактивию 
бозињои зењнию маърифатї 3 вазифаи асосї њалли худро меёбад:

1) њангоми иљрои вазифањои таълимї хонандагон дар асоси 
услубњои фаъоли самарабахш донишњои нав азхуд мекунанд (дар 
асоси истифодабарии адабиёти иловагї);

2) вазифањои амалї барои азхудкунии тарзи баромад, малакаи 
саволгузорї, иштирок дар бањсу мулоњиза, фикри худро иброз 
намуда, онро њимоя карда тавонистан ва ѓайрањоро ташаккул 
дода, барои мусоидати ин њунарњо имкониятњои иловагї муњаё 
менамояд;
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3) вазифањои тарбиявии ташаккули шахсияти фаъолу нотарс, 
дорои тафаккури интиќодї ва маданияти баланди бањсро (гўш 
кардани фикри дигарон, бо мулоњиза љавоб додан доир ба 
саволњои бањснок, њурмати нуќтаи назари муќобил) доро буда, 
дар назар дошта мешавад.

Алалхусус, бозињои таълимї барои инкишофи 
мушоњидакорї, хулосабарорї ва дигар тарафњои фаъолияти 
фикрї мадад мерасонад. Њамаи бозињои гурўњї, ки иљроиши онњо 
риояи ќонуниятњои муайянро талаб мекунад, ба тарбияи ирода ва 
ба талабатњои умда итоаткунандаи мањорати хонандагон низ ёрї 
мерасонад.

Њамин тавр, услуби таълим гуфта, равобити мунтазами 
фаъолияти омўзгору шогирдонро, ки њалли вазифањои таълимї, 
тарбиявї ва инкишофи хонандагон дар раванди таълим ба амал 
бароварда мешавад, меноманд. Услуби таълим вобаста ба таѓйир 
ёфтан маќсад ва мазмуни таълимоти фанни таърих борњо такмилу 
таѓйир ёфтааст, чунончи услубњои анъанавии таълим (баёни 
шифоњї, аёният, амалї) ва услубњои муосири таълим (тадќиќотї, 
ќисман тадќиќотї, проблемавї, интерактивї ва ѓайра).

Услуби таълим хеле зиёд мебошанд, њар кадоме аз онњо ду 
тараф дорад (фаъолияту омўзгору фаъолияти мувофиќи ба худ 
хоси хонандагон) ва мањз дар њолатњои мухталиф маънидод 
шуданашон мумкин аст. Чунин хусусият доштани услубњои 
таълим боиси он гаштааст, ки то  алњол он дар илмњои педагогї 
якчанд хел тасниф карда шуда, таснифи ягона надоранд.

Гурўњбандии услубњои таълим барои љорї кардани низоми 
кор лозим аст. Чї тавре ки мушоњидањо нишон медињанд, ќариб 
њар як омўзгор дар кори таълимї –тарбиявии худ услуби хосе 
дорад, ки онро ба сифати ќолаб барои њама умумї гардонидан 
аз имкон берун аст. Ин амал ба ќобилият ва мањорати педагогї, 
ба санъат ва одоби педагогї, ба мењнатдўстї ва эљодкории 
омўзгор ва ѓайра вобаста аст. Дар њар як гурўњи педагогї якчанд 
омўзгоронро пайдо кардан мумкин аст, ки дорои санъат ва 
мањорати педагогї буда, аз услубњои муосири фаъол моњирона 
истифода мебаранд. Аз таљрибаи пешќадами онњо истифода 
бурдан – вазифаи аввалиндараљаи њар як омўзгори навомўз аст.
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Илова бар ин, аз тавсияњои зерин истифода бурдан фоидабахш 
мебошад:

1. Услуб бояд асоси илмї дошта бошад ва комёбињои 
илмњои педагогика, психология, услубњои таълими фанни 
таърих ва таќрибаи таълимгоњњои пешќадамро бояд ба 
назар гирифт.

2. Услуб бояд бо маќсад бошад ва ба иљрои вазифањои 
таълимї-тарбиявї ва инкишофдињандаи хонандагон дар 
бобати омўзиши фанни таърих равона карда мешавад.

3. Дастраст будани усулу услуб хеле муњим аст.
4. Услуб бояд самарабахш буда, барои ривољу равнаќи 

фаъолиятнокии хонандагон равона карда шавад.
5. Услуб бояд њамеша ташаккул ёфта, имконияти ба он 

навигарињо дохил карданро дошта бошад.
6. Аз услубњои муосири фаъоли таълим бояд воќиф буда, 

онњоро дуруст кор фармуда, хусусияти фарќкунандаи 
онњоро донистан шарт аст.

7. Услубњое, ки дар таљрибаи педагогї санљида шудаанд ва 
услубњои муосир дар алоќамандї бояд истифода шаванд.

Њоло, ягон услуб ва ё гурўњи услубњоро нисбати дигараш 
афзалиятнок њисобидан наравост, чунки онњо дар шароити 
муайян фоида оварда метавонанд. Бинобар њамин, омўзиши 
њаматарафаи услубњо то њол давом дорад ва шарту шароитњои 
истифодабарии онњоро тасдиќ накарда, чун услуби бењтарин 
тавсия додан мумкин нест. Њамаи услуб босамар ва хуб мебошанд, 
аз њама муњимаш дар истифодабарии усулњои таълим он аст, ки 
онњо натиљаи дилхоњ оварда, ба инкишофи кори мустаќилона ва 
фаъолиятнокии баланди хонандагон ноил гардонад.
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9.  Машѓулияти синфї дар љараёни таълими фанни таърих
Вазифањои маърифатию тарбиявї ва ташаккулдињии 

ќобилияти фикрии хонандагон дар дарси таърих бо роњи аз 
љониби омўзгор интихоб намудани тарзу усулњои хуби таълимї 
самаранок иљро мегардад. Барои њамин њам, омўзгор алалхусус, 
омўзгори навкор бояд хуб тасаввур кунад, ки дарс чист ва ба он 
чї гуна тайёрї дидан лозим аст. 

Дар илми педагогика мафњуми дарс чунин шањр дода шудааст: 
“Дарс аз љињати ваќт воњиди ташкилии мањдудкардашуда аст, ки 
вазифаи он аз ба дастдарории маќсади љузъї, вале нињоии омўзиш 
мебошад. Хусусияти он њамчун шакли ташкилї аз моњияти маќсад 
ва љойи он дар низоми муштараки љараёни таълим иборат аст”.

Дарс ин шакли асосии ташкили раванди таълим аст. Дарс 
таълим аст, таълим дарс аст. Яъне, дарс ва таълим ин ду номи 
як раванд аст. Дарс барои њамаи фанњои таълими мактабї 
љўзъи муњим ва чизи умумї ба шумор меравад. Он дар синф 
бо њайати доимии хонанда суръат мегирад. Дарс 45 даќиќаро 
ташкил медињад, дар њар як синф мувофиќи барномаи таълимї, 
љамъи муайяни донишњо пешкаш карда мешавад, њар як синф 
журналу китобњои дарсї дорад ва ѓайра. Дар амалиёти таълимии 
дорои маќсади омўзгорон ва хонандагон буда, дар давраи 
таъини раванди таълимї-тарбиявї нисбати гурўњ ва инфиродї 
њал намудани вазифањои маълумот, инкишоф ва тарбиявии 
хонандагон истифода карда мешавад.

Дарси таърих-ќисми мазмуне мебошад, ки он дар низоми 
курси мактабии фанни таърих аз рўи усули проблемавї-солшуморї 
(хронологї) сохта шудааст. Воќеа ва рўйдодњо дар як воњиди ваќт 
дар маљмўъ дида шудааст. Робитањои байнињамдигарии љараён ва 
ќонуниятњои иќтисодї, сиёсї, иљтимої, таърихї ва фарњангиро 
хонандагон дар рафти дарс дар зери роњбарии омўзгор ба даст 
медароранд.

Љойи њар як ќадами ин дарсњоро на танњо дар мавзўи навбатї 
баръало тасаввур кардан лозим аст, инчунин дар ќисмати таърих, 
ки дар синфњои мушаххас омўхта мешавад ва курсњои алоњидаи 
таърих њам, то ки дар хонандагон аз масъалањои омўзиши 
давомёбанда њисси рўзмарагардонї ба маълумотњои гуногун 
бедор карда мешавад. 
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Маќсад ва вазифаи њар як дарсро омўзиш ташкил мекунад 
ва раванди мазкур ду тараф дорад: яке вазифаи омўзанда, ки аз 
љониби омўзгор ба амал бароварда мешавад ва дигаре фаъолияти 
хонандагон – омўзиш мебошад. Бояд ќайд кард, ки раванди 
омўзишу омўзонидан аз рўи ќонуниятњои объективї ба амал меояд. 
Љараёни омўхтан ва дарки маводи нав дар тафаккури хонандагон 
њодисањои гуногуни таърихї акс меёбанд. Аз хотир баровардан 
мумкин нест, ки идроку тафаккур пайваста амал мекунанд, ки 
марњилаи муњими ин равандро тафањњум ташкил медињад. Агар 
хонандагоне, ки маводи таърихиро худ дарк карда бошанд, 
бояд онро фањмида, тањлил карда, хулосањои дуруст бароварда 
тавонанд. Дар баробари ин онњо бояд ба муайян кардани робитаи 
сабабу натиља ва ќонунияти пайдоиши њодисањо диќќати худро 
равона кардан тавонанд. Пас аз он, ки хонандагон моњияти 
љараёни њодисањои таърихиро дарк кунанд, онро дар хотир нигоњ 
дошта метавонанд ва нињояти кори раванди мазкур истифодаи 
донишњои навњосилшудаи хонандагон дар корњои амалии онњо 
мебошад. Њар кадоми ин марњилањо дар алоњидагї вуљуд доштан 
наметавонанд, чунки бо њамдигар алоќаи ногусастанї доранд. 
Масалан, тафањњум дар алоњидагї вуљуд дошта наметавонад, 
чунки дар љараёни он азхудкунии донишњои таърихї ба амал 
меоянд. Чунон, ки дида мешавад, љараёни омўзишу омўзонидан 
моњияти диалектикї дошта, якљоя ба амал меояд.

Аммо, сарфи назар аз ин њар як марњила дорои сифати ба 
худ хос мебошад, ки бояд тањлил карда шавад. Дар айни замон 
пайдарњамии онњоро низ фаромўш кардан лозим нест, зеро 
масалан, пеш азхуд кардани мавод мавзўъро фањмонидан шарт 
аст ва ѓайра. Вобаста ба ин ќонуният љараёни омўзишу омўхтан 
фаъолияти омўзгорро дар синф ба марњилањои зерин таќсим 
мекунад:

I. Омодагии хонандагон барои дарки маводи таърихї.
II. Баёни мавзўи нав.

III. Тафањњуми мавод ва мустањкам кардани он.
IV. Ба хонандагон омўзонидани малакаи истифодабарии 

донишњои њосилшуда.
V. Санљиши дараљаи азхудкунї.
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Мањз њамин ќонуниятњо раванди омўзишу омўхтанро ба асос 
гирифта, њар як омўзгор бояд лањзањои дарсро љо ба љо гузорад.

I. а) Услуби умумии дарси таърих
Дар мактаб ба ѓайр аз дарс боз сайёњатњои таълимї, кор бо 

хонандагони сустхон ва дарсњои иловагї мављуданд, ки онњо њам 
яке аз намудњои кори таълимї мебошанд. Лекин, шакли асосии 
ташкили таълим – дарс мебошад, ки дар он маводи барномавии 
таълимї омўхта мешавад.

Дар раванди дарси таърих ба хонандагон донишњои таърихї 
дода мешавад. Омўзиши маводи таърихї раванди мураккаб ва 
мухталиф мебошад. Дарсро дар мактаб мисли толори осорхона ва 
синфхонаи лексионии мактабњои оилї тасаввур кардан хатост. Дар 
дарси таърих хонандагон бояд фаъолона иштирок намоянд. Дарс 
як шакли ташкили таълим аст, ки дар он иштироки фаъолонаи њам 
омўзгор ва њам хонандагон ба чашм мерасанд. Ташкили дурусти 
дарс аз омўзгор мањорат ва мењнати зиёдро талаб дорад, чунки 
шакл ва мазмуни дарс дар мактаб њар маротиба бояд дигаргун 
гашта, гуногунмазмуну гуногуншакл бошад. 

Омўзгор ба дарс омодагї дида, мувофиќи нишондодњои 
барнома маводи китоби дарсиро тањлил карда мебарояд, наќша 
тартиб медињад, маводро љо ба љо мегузорад, услуби баёни 
мавзўъ, истифодабарии њуљљатњоро нишон медињад. Лекин, бо 
ин маќсади асосии дарс ба итмом намерасад. Омўзгор ба њар як 
мавзўи нав омодагї дида, ѓояи асосии онро бояд муайян кунад. 
Аксари омўзгорон маќсади таълимии мавзўњои таърихиро дуруст 
мефањманд, лекин дарки вазифањои тарбиявии он, махсусан 
барои омўзгорони љавон душвор аст. Барои мисол мавзўи “Пирўз 
шудани сохти крепостної ва мустањкам шудани мутлаќияти 
Русия дар асри XVII” –ро мегирем. Албатта љињатњои таълимии 
ин дарс – яъне пурзўршавии сохти крепостної ва мустањкам 
шудани мутлаќият бидуни душворї равшан гардонида мешавад. 
Лекин, омўзгор танњо бо тањлили воќеањои таърихї моњияти 
асосии дарсро ба хонандагон нафањмонидааст, љињати тарбиявии 
он њоло наравшан мондааст.

Мазмуни ѓоявии дарси мазкур аз он иборат аст, ки дар давраи 
муайяни тараќќиёти сохти крепостної, ки дар натиљаи он бозори 
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дохилии умумирусиягї ташкил меёбад, ба Русияи подшоњї 
хусусиятњои хосро илова мекунад. Ќайд кардан лозим аст, ки 
бо устувор гардидани њуќуќи крепостної ва мустањкам шудани 
њокимияти мутлаќият ва сохти давлатдории он помешикон 
манфиатдор буданд, ки боз њам дар мавќеи худ устувортар 
гарданд. Яъне, алоќаи сохти фелдалї – крепостної ва њокимияти 
подшоњиро нишон дода, моњияти сиёсати истисморкунандаи 
њокимияти Русияи подшоњї аз болои оммаи васеи халќ нишон 
дода мешавад.

Дар таљрибаи педагогии омўзгорони таърих бештар дарси 
омехта мушоњида карда мешавад. Дар ин љо саволе ба миён 
меояд, ки дарси омехта чист? Дарси омехта чунин шакли дарси 
анъанавиест, ки дар он њамаи намудњои асосии фаъолияти 
таълимии хонандагон дида мешавад. Яъне, дарси омехта чунин 
шакли ташкилии таълимиест, ки дар синф гузаронида мешаваду 
ваќти дарс 45 даќиќаро дар бар мегирад. Омўзгор бо маќсади 
фањмондани маводи нав, дарки дараљаи дониши хонандагон 
нисбати дарсњои гузашта ва нав, љамъбаст кардани донишњо 
ва ѓайра фаъолияти дутарафаи худ ва хонандагонро ташкил 
медињад. Сохти дарси омехтаро чунин ифода кардан мумкин аст:

1. Ќисми ташкилї.
2. Пурсиши вазифаи хонагї.
3. Гузариш ба мавзўи нав.
4. Баёни мавзўи нав.
5. Тањлили мавзўи нав.
6. Мустањкамкунии мавзўи нав.
7. Супориши вазифаи хонагї.
8. Љамъбасти дарс ва бањогузорї.
Ба ќисмати омодагии дарс њозиру ѓоиби хонандагон аз рўи 

журнали синфї, тайёр кардани хонандагон аз љињати психологї 
ва омодагии онњо барои баёни мавзўи нав дохил мешавад.

Дар солњои охир дар байни олимони соњаи педагогика 
аќидае пайдо шудааст, ки ќисмати омодагии дарсро кори 
иловагї ва нодаркор њисоб мекунанд, ки гўё истифода бурдани 
он ваќти иловагиро талаб мекунад. Худ аз худ маълум аст, ки 
ваќт чизи ќиммат буда, набояд албатта бењуда сарф шавад. 
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Баъзан омўзгорон лањзаи омодагии дарсро нагузаронида, ваќти 
сарфашударо барои баёни мавзўъ сарф мекунанд. Масалан, 
омўзгор хонандаро ба назди тахтаи синф даъват мекунад, аммо ў 
дар дарс њузур надорад ва ё мехоњад санаи рўз ва номи мавзўъро 
дар тахтаи синф инъикос кунад, аммо бур нест ва ѓайра. Таљриба 
нишон медињад, ки оворагии омўзгор ба чунин корњо аз 2 то 6 
даќиќа ваќтро мегирад, ки он дар давоми сол тахминан 10 соат аст. 
Дар таљрибаи мактабї тартиботе њам дида мешавад, ки омўзгор 
ба синф ворид мешавад, тамоми хонандагон ба дарс омодаанд, 
аммо барои он, ки ба ин равиши кор хонандагон одат кунанд, ин 
усулро аз синфи IV-V сар карда, доимо истифода бурдан лозим 
аст.

Лањзањои омодагии дарс гуногун мебошанд ва он ба сифати 
ќисми таркибии дарс ба њисоб меравад. Дарси таърих, ки љараёни 
омўзишу омўхтанро дар бар мегирад, мувофиќи ќоида аз санљиши 
вазифаи хонагї оѓоз меёбад. Услубњои санљиши вазифаи хонагї 
низ мухталиф аст: сўњбати васеи тафтишотї аз рўи масъалањои 
асосии мавзўъ, ба назди харита даъват кардани хонандагон 
ва санљиши дониши харитадонии ў, тафтиши корњои хаттї ва 
наќшавї, ки мустаќилона супориш дода шуда буд, пурсиши хаттї 
дар давоми 20-25 даќиќа доир ба маводи сипаригашта ва ѓайра.

Дар дарс ба воситаи такрор ва ё сўњбат мавзўи гузаштаро 
мустањкам менамоем, хонандагонро барои дарки мавзўи 
нав омода месозем ва ба воситаи тањлил, љамъбасти дониши 
хонандагон дарси гузаштаро такрор карда, истифодабарии 
харита, њуљљатњои таърихиро меомўзонем. Маќсади омодасозии 
хонандагон барои дарки маводи нав дар он аст, ки онњо маводи 
навро њар чї хубтару бењтар азхуд карда тавонанд. Ин лањза дар 
натиљаи алоќаманд кардани маводи нав бо маълумотњои дарси 
гузашта гузаронида мешавад. Чунин амалро бо истифодабарии 
услуби сўњбати муќаддимавї, бо сухани муќаддимавии омўзгор, 
ки ба сўњбат монанд аст, гузаронидан мумкин аст.

Баёни мавзўи нав ќисми асосии дарси таърих ба њисоб 
меравад. Дар ин ќисмати дарс дарки маводи барномавї, пайдоиши 
малака ва мањорат, таълиму тарбия дида мешавад. Аммо, чунин 
фикр кардан иштибоњ аст, ки роњи бењтарини гузаронидани дарси 
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таърих аз љониби омўзгор баён кардани мавзўи нав мебошад. 
Мумкин аст, ки маводи навро хонандагон ба воситаи хондани 
китоби дарсї ва ё наќл кардан аз рўи расм ва дигар асбобњои аёнї 
дарк карда тавонад.

Дар дарсњои таърих шаклњои гуногуни баёни мавзўъ (сўњбат, 
њикоя, лексия) ва истифодабарии воситањои гуногуни аёнї дар 
назар дошта мешавад. Мавзўи дарсро омўзгор бояд дар оѓози 
дарс ва ё бењтараш пеш аз баёни мавзўи нав эълон кунад, ки ба ин 
восита диќќати хонандагон ба мавзўъ љалб карда мешавад. Ѓайр 
аз ин, омўзгор ќисматњои мавзўи нав ва саволњои иловагии онро 
низ бояд эълон кунад. Албатта, саволњои барои мавзўи нав набояд 
зиёд бошанд, чунки дар чунин маврид диќќати хонандагонро ба 
дарс љалб кардан душвор мешавад. Дар њар як дарс баёни мавзўи 
нав бояд то ба охир расонида шавад.

Пас аз баёни мавзўи нав тањлили он бо услубњои зерин 
гузаронида мешавад: бо роњи тањлил ва љамъбасти њикояи 
омўзгор, ё ки бо ёрии асбобњои аёнї ба тариќи сўњбат ва тањлили 
маводи таърихї, тартиб додани наќшаи мавзўъ, ба ќисмњо 
таќсим кардани мавод, тартиб додани наќша ва љадвалњо, 
инкишоф додани малакаю мањорати хонандагон дар мавриди 
истифодабарии маводи таърихї, тайёр намудани љадвалњои 
хронологї ва синхроникї, кор кардан бо харитањо ва ѓайра 
лањзањои махсуси дарс њисоб мешаванд. Дар ин маврид донишњои 
нав њосилкардаи хонандагон на, балки донишњои ќабл омўхтаи 
онњо санљида мешаванд. 

Мустањкам кардани маводи азхудкардашуда дар синфњои 
поёнї махсусан, ањамияти калон дорад. Мустањкамкуниро низ ба 
воситаи услубњои гуногун гузаронидан мумкин аст: Масалан, дар 
синфњои V-VI усули ба назди тахтаи синф даъват кардани хонанда 
ва пурсидани љойњои асосии мавзўъ аз ў, инчунин сўњбати васеъ 
љой дорад. Мустањкамкуниро инчунин бо роњи хондани китоби 
дарсї, њикоя аз рўи расм, пурсиши санањои муњими таърихї ва 
ѓайра ба амал баровардан мумкин аст. Агар барои гузаронидани 
лањзаи мустањкамкунї ваќт намонад, омўзгор дар чунин вазъият 
метавонад худ мухтасар мавзўъро љамъбаст намуда, хулосањо 
барорад.
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Њар як дарс бояд аз љињати шаклу мундариља то ба охир 
расонида шавад, супоридани вазифаи хонагї низ аз ањамият холї 
нест. Супориши вазифаи хонагї бояд бо эълон кардани боб, ќисм, 
сањифа ва номбар кардани сарлањваи мавзўъ тамом шавад. Лозим 
аст, ки омўзгор як тавзењоти мухтасар гузаронад. Масалан, чї 
гуна хонандагон бояд аз китоби дарсї истифода барад, ба кадом 
масъала диќќати махсус зоњир намояд, чиро бояд дар хотир нигоњ 
дорад, аз љадвали хронологї чї тавр бояд истифода барад, дар 
ин мавзўъ кадом пањлўњояш душворфањм мебошанд ва чї тавр 
онњоро азхуд кардан лозим аст. Чунин аст таркиби умумии дарси 
таърих. 

Аммо, ќайд кардан зарур аст, ки таркиби умумии дарс ва 
лањзањои алоњидаи он чизи мутлаќ набуда, хусусияти нисбї 
дорад. Чунки лањзањои дар боло номбаршуда метавонанд љойњои 
худро иваз намоянд, омўзгорони пуртаљриба бошанд, лањзањои 
алоњидаи дарсро дар якљоягї мегузаронанд. Умуман, намудњои 
дарси таърих бешуморанд, чунки вазифањои дидактикиро: баёни 
мавзўи нав, мустањкам намудани дарсро бо услубњои гуногун 
иљро кардан мумкин аст. Дарсњои таърих бояд аз рўи талаботњои 
зерин иљро карда шаванд:

1. Дуруст муайян намудани мавќеъ ва ањамияти дарси 
навбатї дар силсилаи омўзиши донишњои таърихї, яъне 
муайян намудани вазифањои таълимї-тарбиявии дарс.

2. Аз љињати илмї дуруст омўзонидани асосњои фанни 
таърих, дар асоси назарияи илмї маънидод намудани 
воќеањои таърихї, дар њар як лањзаи таърихї ќатъиян ба 
миён гузоштани масъалаи сиёсї, робитаи таърихи гузаш-
та ба њаёти муосир ва ифода намудани хусусиятњои хоси 
даврањои таърихї ва ѓайра.

3. Ба хонандагон фањмонидани ќонуниятњои асосии 
тараќќиёти љамъияти инсонї аз давраи љамъияти ибтидої 
то давраи кунунї.

4. Њаматарафа инкишоф додани ќобилияти хонандагон дар 
дарсњои таърих, васеъ намудани тафаккур ва тасаввуроти 
онњо дар бораи љамъияти инсонї, ќобилияти муњокима ва 
ибрози фикри мустаќилонаи онњо, мустањкам намудани 



153

мањорату малакаи амалї дар кори таълимї-тарбиявї, 
ахлоќї, ѓоявї, сиёсї.

5. Аз љињати илмї дуруст ташкил додани худи раванди 
таълим дар дарс: мувофиќати мазмуну шакли дарс, 
алоќамандии лањзањо ва интихоби дурусти роњњои 
таълиму тарбия, љустуљўи роњњои самараноки ташкили 
фаъолияти хонандагон ва ѓайра.

6. Дуруст истифода бурдани ќобилияти фаъолнокї ва 
мустаќилияти хонандагон дар дарс ва пайваст намудани 
онњо бо љараёни омўзиши мавзўњои нав.

7. Таљњизоти дарс: истифодабарии асбобњои гуногуни аёнї 
ва техникї.

8. Дурустии нутќ ва сухани омўзгор (таъсирбахш, равон, 
мувофиќи ќоидањои имлої) ва ѓанї намудани хазинаи 
луѓавии хонандагон дар давоми омўзиши фанни таърих.

9. Инкишоф додани шавќу њаваси хонандагон ба илму 
дониш ва махсусан ба омўзиши фанни таърих.

10. Серталабї зоњир намудан ба фаъолияти таълимии 
хонандагон, холисона ва аз рўи адолат муайян намудани 
дараљаи дониши хонандагон.

б) Шаклњои дарси таърих
Мувофиќи талаботњои илми педагогика бояд шакли 

таълим дар њар як дарси таърих гуногун бошад ва аз ин љост, 
ки њар ваќте ки омўзгор ба дарси нав тайёрї мебинад, дар назди 
вай вазифаи ташкил намудани шакли таълим ба миён меояд. 
Масалан, барои омўзиши мавзўи “Ташкилшавии давлати 
Сомониён” мувофиќи барнома 6 соат ваќт људо карда шудааст. 
Оё дуруст аст, ки барои омўзиши ин мавзўи муњим аз аввал то 
ба охир дарсро дар шакли анъанавї: такрори мавзўи гузашта, 
баёни маводи нав, мустањкамкунї ва супориши вазифаи хонагї 
гузаронида шавад. Албатта, омўзгоре, ки нисбати фаъолияти худ 
эљодкорона муносибат мекунад, омўхтани тамоми ин маводро 
ба шакли якранг ва ќолабї нахоњад гузаронид. Мавзўи аввал 
“Заминањои ташкилшавии давлати Сомониён” буда, дар ин љо 
гуфта шудааст, ки давлати Сомониён дар асри IX дар замина ва 
асоси якчанд давлатњои миллии тољикї, ки ќабл аз он арзи њастї 
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намудаанд, ба монанди давлати Тоњириён ва давлати Саффориён 
ба вуљуд омадааст. Омўзгор албатта дар ин дарс воќеањои муњими 
таърихиро ќисса мекунад ва дар асоси мутоила ва тањлили маводи 
гузашта хонандагон ба фикру хулосањои нав меоянд.

Бинобар њамин њам, бењтар мешавад, ки агар омўзгор дар 
рафти сўњбати худ воќеањои ба хонандагон маълумро тањлил 
намоянд. Дар натиља чунин хулосањо дар хотири онњо мустањкам 
наќш мебанданд ва барои инкишофи тафаккур ва фикрронии 
минбаъдаи онњо мадад мерасонад.

Вазифаи дарси оянда аз он иборат аст, ки хонандагонро 
бо њаёт ва фаъолияти асосгузори давлати Сомониён Исмоили 
Сомонї шинос намояд. Маводи ин дарсро ба шакли њикоя 
гузаронидан бењтар аст. Омўзгор дар барои даврони шоњигарии 
Исмоил наќл карда, гоњо метавонад аз китобњои иловагии илмї-
тадќиќотї масалан, асари Н. Неъматов “Давлати Сомниён” 
иќтибос биёрад. Як дарсро барои тањлили сохтори идорї ва 
низоми дарбории давлати Сомониён бахшидан зарур аст. Чунин 
дарсро тавассути ду навъ гузаронидан мумкин аст: Худи омўзгор 
матнро хонда, ба хонандагон мазмуни онро шарњ медињад ё ин 
ки хонандагон мустаќилона љойњои ишоракардаи омўзгорро 
бо овози паст хонда, баъдан њар як ќисмати онро тањлил карда 
мебароянд. Дар фарљоми дарс бошад омўзгор ба тариќи сўњбат 
муошират карда, хулосањои зарурии дарсро љамъбаст мекунад. 
Ба ин восита хонандагон мустаќилона бо азхудкунии асарњои 
зиёд ба таърихи давлатдории Сомониён ошної пайдо карда, 
метавонанд ба мазмун, моњият ва ањамияти таърихии он бештар 
сарфањм раванд. Пас маълум мешавад, ки ин гуна дарс аз дарсњои 
ќаблї фарќият дошта, ба онњо шабоњат надорад. 

Дарси ояндаро метавон ба тариќи лексия гузаронид. Дар 
охир аз рўи мавзўи “Ањамияти таърихии мављудияти давлати 
Сомониён”, ки мавзўњои гузаштаро такрор ва љамъбаст менамояд 
ба сифати дарси такрорї ва љамъбастї баромад карда метавонад. 
Њамин тавр, масъалањои гуногуни таърихи давлати Сомониёнро 
хонандагон ба шаклњои гуногун азхуд карда метавонанд.

Њангоме, ки омўзгор ба тартиб додани наќшаи омўзиши 
мавзўњои дарс оѓоз мекунад, мувофиќи мазмун ва мундариљаи 
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мавзўъ шаклњои гузаронидани дарсро муќаррар менамояд. 
Бинобар ин, омўзгор ба хусусиятњои мавзўъ нигоњ накарда, 
шаклњои гуногуни омодагии таълимро ба кор медарорад.

Дар фаъолияти педагогии омўзгор шаклњои зерини дарс 
мешоњида карда мешаванд:

1. Дарси муќаддимавї.
2. Баёни мавзўи нав.
3. Тањлил.
4. Мустањкамкунии мавзўъ.
5. Пурсиш.
6. Такрор.
7. Љамъбаст ва ѓайра.
Дарси баёни мавзўи таърихї яке аз шаклњои таълими дарси 

таърих ба њисоб меравад, ки дар он бештар воќеањои муборизаи 
синфї, њаёти љамъиятї-сиёсї, њаракатњои инќилобї, љангњо, 
таърихи маданият ќисса карда мешавад. Дар чунин дарсњо 
вазифаи асосї баён кардани мавзўи нав мебошад, ки ќисматњои 
боќимондаи дарс: саволу љавоб, тањлил ва мустањкам кардани 
воситањои баёни маводи нав низ ќисмати таркибии он ба њисоб 
меравад.

Ин гуна дарсњо бештар ба шакли њикоя, лексия ва сўњбат 
мегузаранд ва омўзгор имконият дорад, ки барои мушаххас 
гузаронидани дарс аз асбобњои аёнї, њуљљатњои таърихї, ада-
биёти бадеї истифода барад. Вазифаи таълимии чунин дарсњо 
дар шакли алоќаманд кардани он бо мавзўи гузашта ба воситаи 
саволу љавоб ё сўњбату муњокимањо, баёни маводи нав, тањлил, 
мустањкамкунї ва супориши вазифаи хонагї иљро карда мешавад.

Дар синфњои болої мустањкам кардани мавзўи нав ба шакли 
сўњбати муќаддимавии омўзгор ё дар дохили худи мавзўи нав ба 
воситаи саволу љавоб гузаронида мешавад. Шарт нест, ки њама 
дарсњои омўзгорон ба њамдигар монанд бошанд. Агар омўзгор 
њангоми тањлили мавзўи нав воќеањои муњими таърихиро баён 
накарда, шароитњои пайдоиши ин ва ё он њодисаи умумии 
таърихиро тањлил карданї бошад, он гоњ љоиз аст, ки дарси 
муќаддимавї гузаронида шавад. Хусусияти фарќкунандаи 
дарси муќаддимавї аз он иборат аст, ки омўзгор ба маводи 
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дарси гузашта такя намуда, хонандагонро барои дарку идрок 
ва фањмидани дарси оянда тайёр мекунад. Чунин дарсњои 
муќаддимавиро дар бобати мавзўъњои “Сабабњои оѓози Љанги 
якуми љањон”, “Оѓози инќилоби буржуазї дар Англия”, “Ташкил 
шудани интернатсионалї I” ва ѓайрањо гузаронида мумкин аст. 
Барои омода намудани чунин дарсњо сухони муќаддимавї ва 
хотимавии омўзгор ањамияти бузург дорад. 

Баъд аз ба анљом расидани як боби калон бояд дарси хотимавї 
гузаронида шавад, ки дар чунин дарсњо баёни маводи таърихии 
як мавзўи калон ба охир расонида мешавад, аммо њаминро ќайд 
кардан зарур аст, ки дар чунин дарсњо баёни мавзўи нав љой 
надошта, омўзгор дар якљоягї бо хонандагон бештар мавзўњои 
гузаштаро тањлил, хулоса ва љамъбаст менамоянд.

Аз болои фаъолияти таълимии хонандагон назорат бурдан 
вазифаи њамарўзаи омўзгор мебошад. Барои ба њаёт тадбиќ 
намудани ин раванд дар синфњои болої дарсњои махсус тариќи 
саволу љавоб ва ё дарс-пурсиш гузаронида мешавад. Дар чунин 
дарсњо омўзгор имконият пайдо мекунад, ки дараљаи азхудкунии 
маводи калонро ва ё њодисањои муњими таърихиро аз љониби 
хонандагон санљида барояд. Дар таљрибаи педагогї як навъи 
дарсњои саволу љавоб мушоњида карда мешаванд, ки хонандагон 
мувофиќи он аз рўи саволњои пешкашкардаи омўзгор такя бар 
донишњои аз китоби дарсї пайдо карда љавоб медињанд. Њаминро 
ќайд кардан зарур аст, ки омўзгор бояд дар назди хонанда 
чунин саволеро гузорад, ки дар натиљаи тањлили он хонандагон 
тавонанд, ки ба хулоса ва натиљањои дилхоњро ба даст биёранд. 
Ин намуди дарсњо бояд тарзе омода карда шаванд, ки дар рафти 
он хонандагон тавонанд, ки њам хотира, њам тафаккур ва њам 
идроки худро ба кор андозанд. Истифодабарии асбобњои аёнї 
дар чунин навъи дарсњо шарт ва зарур мебошад.

Барои љалб карда тавонистани тамои њайати синф аз љониби 
омўзгор месазад, ки дарс – пурсишро истифода барад. Чунки дар 
рафти он тариќи саволу љавоб тамоми синф ба фаъолият љалб 
карда мешавад. Истифодабарии ин усул бештар дар синфњои 
болої љоиз аст. Омўзгор дар чунин дарсњо метавонад оиди 
омодагии њамаи хонандагон воќиф гардида, дараљаи азхудкунї, 
малака ва мањорати њар яки онњоро муайян созад. 
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Чуноне, ки аз гуфтањои боло бар меояд усулњои гузаронидани  
дарсњои саволу љавоб гуногун мебошанд, муњимаш он аст, ки 
омўзгор тавонад, ки дар ваќти дарс њам хонандагони алоњида ва 
њам аз ањли синф пурсиш гузаронида, ѓайрату кўшиши онњоро 
муайян созад. Такрор ва мустањкам намудани маводи таълимї 
њамеша дар раванди хониш гузаронида мешавад, лекин ѓайр аз ин 
дарсњои махсуси такрорї баъд аз омўзиши мавзўњои калон, дар 
њар як нимсола ва охири сол имтињон гузаронида мешавад.

Яке аз намудњои дарси такрорї аз он иборат аст, ки 
омўзгор бо хонандагон сўњбат ва саволу љавоб мегузаронад. 
Дар ваќти газаронидани дарсњои саволу љавоб эътибори махсус 
ба омодагии мустаќилонаи хонандагон дар хона дода мешавад. 
Албатта њаљми маводе, ки барои такрор пешбинї карда мешавад, 
бояд дар асоси супоришињои њамарўзаи хонандагон ва дараљаи 
дониши онњо мувофиќат кунад. Такрор намудани тамоми маводи 
дарсњои гузашта шарт нест. Барои њамин њам омўзгор бояд аз 
китоби дарсї мавзўъњои асосї ва сањифањои муњимтарини онро 
барои такрор муайян созад.  Дарсњои такрорї бо сўњбати омўзгор 
оѓоз меёбанд, ки дар он омўзгор вазифањои дарс, мазмуни мавзўъ, 
доираи санањои таърихии онро муайян мекунад. Дарсњои такрорї 
бештар барои такрор намудани масъалањои муњим ва асосї гуза-
ронида мешаванд.

Барои он, ки љавоби хонандагон дар дарсњои такрорї кўтоњ, 
пурмазмун ва мукаммал бошанд, омўзгор якчанд даќиќа ваќти 
худро барои омода намудани наќшаи љавоби хонандагон људо 
менамояд, ки дар натиљаи он дарсњои такрорї пайдарњамї ва 
самаранокї пайдо менамоянд. Дарсњои такрорї бояд ба шаклњои 
гуногун гузаронида шаванд: такрор кардани мавзўи гузашта 
аз рўи расм ва аксњо, ба тариќи сайёњат, ба воситаи муњокимаи 
маърўза ва ѓайрањо. Дар синфњои болої яке аз намуди дарси 
такрорї лексияњои такрорї-хулосавї низ ба шумор мераванд.

Албатта, омўзгор дар њар як дарс кўшиш ба харљ медињад, то 
ки хонандагон маводи таълимиро азхуд кунанд ва ба моњияти он 
сарфањм рафта, хулосањои лозимї бароранд. Барои ноил шудан 
ба ин маќсад месазад, ки аз љониби омўзгор дарсњои махсуси 
хулосавї ташкил карда шавад. Вазифањои онњо аз он иборат 
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аст, ки моњияти маводи омўхташуда боз њам васеътар пешкаши 
хонандагон гардад, хулоса ва пайдарњамии зарурї ба вуљуд оварда 
шавад. Дар ин гуна дарсњо хонандагон бояд алоќамандиии байни 
воќеањои таърихиро муайян намуда, ба онњо бањои дуруст дода, 
хулоса бароварда тавонанд. Дарсњои хулосавї асосан ба воситаи 
сўњбати васеъ гузаронида мешаванд. Омўзгор барои хонандагон 
чунин саволњоеро пешнињод мекунад, ки барои пайдо намудани 
посух ба онњо хонандагон бояд маводи гузаштаро тањлил ва 
муњокима намоянд. Дар дарсњои хулосавї асосан вазифањои 
ѓоявї-таълимии мавзўи омўхташуда муайян мешавад.

Барои омўзгор шарт нест, ки танњо аз рўи барнома дарсњои 
хулосавиро гузаронад. Агар дараљаи дониши хонандагон 
имконият дињад, аз рўи маводи иловагї низ дарсњои хулосавиро 
гузаронидан мумкин аст. Дар ваќти ин намуди дарс омўзгор 
камбудињои худро, ки њангоми баёни дарсњои гузашта љой дода 
буд, ошкор мекунад. Бинобар ин дарсњои хулосавї њам барои 
хонандагон ва њам барои омўзгор ањамияти калон дорад. 

Њамин тавр, дар таљрибаи омўзгори фанни таърих шаклњои 
гуногуни дарсњои анъанавии таърих мављуданд. Шакли дарс 
вобаста ба мазмуни мушаххаси мавзўъ, вазифањои таълимї-
тарбиявии он зоњир мегарданд. Эљодкории омўзгор дар интихоби 
шакли дарс мувофиќи маќсад ва мазмуни мавзўъ таљассум меёбад.

Дарси таърих вобаста ба хусусиятњои илми таърих, сохт ва 
мазмуни маълумот ва рисолати фан аз дарсњои фанњои дигар 
фарќ мекунад:

1. Дарси таърих бо маводи таълимие сару кор дорад, ки як 
ќисми он даќиќ буда, ќисмати дигараш даќиќ нест. Худи илми 
таърих ба ќатори илмњои даќиќ дохил намешавад. Чунин сохтори 
маводи таълимї имконият медињад, ки оид ба мазмуни он њам 
хонандагон ва њам омўзгор аќидањои худро дошта бошанд, њатто 
аќидаи ба њам мухолиф.

2. Дарси таърих бештар ба масъалањои марбут ба љараёни 
таърих, љањонфањмї ва љањонбинї сару кор дорад, ки ќисмњои 
таркибии он њаёти сиёсї, иќтисодї, иљтимої ва фарњангї 
мебошанд. Унсурњои ѓоявї ва идеологии он нисбат ба њамаи 
фанњои дигари таълимї баландтар аст. Ин унсурњо дар дарс 



159

баррасї шуда, дастраси хонандагон гардида, љањонбинии онњоро 
ташкил медињад.

3. Таносуби маќсадњои таълимию тарбиявї дар дарси таърих 
аз дарсњои фанњои дигар тафовути калон дорад. Агар маќсади 
аксар фанњои дигари таълимї бар маќсади тарбиявї бартарї 
дошта бошанд, пас дар дарси таърих баръакс аст. Гарчанде 
маќсади таълимии фанни таърих хеле бланд мебошад, бо вуљуди 
ин, маќсади тарбиявии онњо бар маќсадњои таълимиашон афзалият 
дорад. Масалан, дар мавриди омўзиши мавзўи “Таъсисёбии 
давлати Сомониён” дар синфи VII маќсади таълимї-тарбиявии 
он тахминан чунин аст: 

I. 1) додани маълумоти аввалин дар бораи тавлиди давлати 
Сомониён; 

 2) заминањои таъсисёбии давлати Сомониён; 
 3) мушкилињои таъсиси давлати Сомониён; 
 4) натиљањои аввалини таъсиси давлати Сомониён.
II.  1) дар худи хонандагон парвариши њурмату эњтиром 

нисбат ба таърихи ниёгон; 
 2) тарбияи ѓоявии хонандагон; 
 3) тарбияи иборат аз истиќлолиятхоњии сулолаи 

Сомониён; 
 4) тарбияи ватандўстии хонандагон; 
 5) тарбияи ахлоќии хонандагон; 6) тарбияи худшиносии 

миллии хонандагон.
4.  Давомёбанда будани ноилшавї ба маќсади таълимию 

тарбиявї дар дарсњои таърихи халќи тољик. Њељ гоњ маќсадњои 
таълимии фанни таърих дар маљмўъ ва ё курси алоњидаи он дар 
як дарс иљро намегардад. Маќсади тарбиявии дарси таърих барои 
тамоми раванди таълимии он аз синфи V сар карда, то синфи XI 
доимї мебошад. Љараёни тарбия аз сўи камї ва ноустуворї ба сўи 
зиёдшавї ва устуворї ташаккулёбии маърифат, сифатњои дигари 
шахсии хонандагон ва то ба камолрасии онњо равон аст.

5. Њузури манбаъ ва сарчашмањои таърихї дар дарс. Дар 
баробари маводи барномавии таърихи халќи тољик омўзгор аз 
сарчашмаю манбаъњои гуногуни таърихї истифода мебарад. Дар 
атрофи онњо бо хонандагон корњои гуногун – бањсу мунозирањо, 
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муњокимароинњо, масъалагузорињо, саволу љавоб, кори хаттї, 
навиштани рефератњо ва ѓайрањо ташкил медињанд. Ин мавод ба 
љузъи таркибии мавзўи дарс табдил меёбад.

6. Робитаи маводи таълимии дарс ба замони мо ва ба 
њаёт. Ин яке аз равандњои дарси таърих аст. Вале таърихият 
њуќуќ намедињад, ки воќеањои таърихии замони пеш ба замони 
муосир кўчонида шуда, ба онњо аз нуќтаи назари имрўз бањо 
дода шавад, чунки шароити таърихии он замону ин замон аз 
њамдигар фарќи куллї доранд. Масалан, давлати Сомоинён 
марказиятнок, адолатпарвар ва миллї буд. Вале мо онро танќид 
карда наметавонем, ки њокимияти олиаш ба шохањои иљроия, 
ќонунгузор ва судї таќсим нашуда буд. Чунки ин унсурњои 
њокимият воќеияти имрўзаи сохтори давлатии Љумњурии 
Тољикистон мебошад.

Дар баъзе мавридњо мо аз таърихи ниёгон таљриба мебардорем 
(дар он давру замонњо дар низоми сиёсї, иќтисодї, иљтимої 
ва фарњангии онњо кадом муваффаќиятњо ба даст дароварда 
шуда буданду ва онњо ба кадом сабабњо таназзул ёфта, аз байн 
рафтанд). Тавассути ин усул давру замонњои таърихи миллат ва 
наслњои ниёгон бо њам робита пайдо карда, ба хонандагон наздик 
ва ќарин мешаванд.

7. Дасткашї аз синфият ва њизби коммунистї, ки он дар илми 
таърих ба тарбияи коммунистї мувофиќ буд. 

Акнун таърих аз он љумла, таърихи халќи тољик аз аќидањои 
ѓоявии ин њизб халос гардида, унсури инсондўстї ва башардўстии 
он баланд бардошта шудааст. Мувофиќи ин арзиш љомеа ба 
синфњои истисморгар ва истисморшаванда, љањон ба дўстон ва 
душманон таќсим карда намешуд.

Акнун муаллифи китоби дарсї ва омўзгорони ин фан аќидањои 
шахсии худро ба гардани хонандагон бор карда наметавонанд ва 
чунин њуќуќ њам надоранд (маводи таълимї холисона пешкаш 
карда мешавад). Чунин кор маънои онро надорад, ки гўё хонанда 
донишњои дар мавзўъ додашударо нодуруст аз бар мекард. 
Хонанда мавзўъро хуб фањмида, дар бораи љузъиёти он аќидањои 
хешро иброз медорад, ки он шояд ба аќидаи дигарон мухолиф 
бошад.
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8. Робитаи мавзўи дарс: 1) робита дар доираи мавзўъњои як 
боб ва ё фасл; 2) робита дар доираи як китоби дарсї; 3) робита 
дар доираи курси таърих; 4) робита байни таърихи халќи тољик 
ва таърихи умумї; 5) робита бо фанњои дигари таълимї ё худ 
робитаи байнифаннї.

Њар кадом 5 намуди робитаи мавзўъњоро як омил бо њам 
муттањид месозад, ки он маќсади дарс мебошад.

Яке аз хусусиятњои муњими усулии робитаи дохили мавзўъњо, 
байни мавзўъњо, дохили курсї, байникурсї ва бо фанњои дигар 
аст, ки робита танњо њамон ваќт ба амал меояд, ки агар хонандагон 
мавзўи ба дарс робиташавандаро аллакай омўхта бошанд. Дар 
акси њол робитаи мавзўи дарс бо маводи омўхташуда ба амал 
намеояд.

9. Аёният ва воситањои техникии таълим дар дарсњои таърих: 
истифодабарии аёният дар дарсњо гуногунанд – тасвирї, графикї, 
њар гуна љадвалњо, диаграммањо, аксњо, расмњо, ёдгорињои 
маданияти моддї ва маънавї истифода бурда мешаванд. Омўзгор 
аз магнитафон, радио, оинаи нилгун, компютер, видео ва шабакаи 
интернетї истифода бурда метавонад.

10. Маводи љории таърих. Омўзгор маводи аз тариќи 
радио, телевизион, нашриёти даврї, маљаллањои оморї дар дарс 
истифода бурда, бо ин воситањо дарсро бо замони муосир пайваст 
мекунад ва њам онро ѓанию ба хонандагон дастраст мегардонад.

11. Дар дарс истифода бурдани усули кишваршиносї. 
Маќсади ин усул аз он иборат аст, ки дар дарсњои таърихи ватанї 
маводи таърихии мањал васеъ истифода бурда шавад. Таърихи 
халќи тољик бо таърихи њамаи мањалњои Љумњурии Тољикистон, 
бо вилоятњо, минтаќањо, шањрњо, ноњияњо ва дењоти он бо садњо 
риштањо, воситаю робита алоќаманд аст. Таърихи халќи тољик 
маљмўи маводи таърихи тамоми кишварро дар бар мегирад ва на 
танњо онњоро, инчунин маводи умумифорсии дунёи ќадим, асрњои 
миёна ва давраи навро њам.

в) Кори мустаќилонаи хонандагон дар дарси таърих
Санъати таълими фанни таърих танњо аз дуруст ва шавќовар 

истифода бурдани маводи барномавї, аёният ва дигар услубњои 
таълимї иборат нест. Дониш ва мањорати омўзгор танњо дар 
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суръате бомуваффаќият мегузарад, ки агар он фаъолияти 
мустаќилонаи хонандагонро ба вуљуд оварда тавонад. Чунончї 
аз таљрибаи кори педагогї маълум мегардад, бисёр омўзгорони 
љавон, њатто омўзгорони собиќадор њам ба кори мустаќилонаи 
хонандагон чандон ањамият намедињанд ва чунин њисоб мекунанд, 
ки танњо ба воситаи наќли омўзгор хонандагон масъалањои 
муњими таърихиро хуб аз бар карда метавонанд. Агар фаъолияти 
хонандагон дар роњи азхуднамудани донишњои таърихї њар 
чї бештар инкишоф дода шавад, пас онњо асосњои донишњои 
таърихиро васеътар ва мустањкамтар азхуд намуда, дар фаъолияти 
њаррўзаи худ аз онњо истифода бурда метавонанд.

Дар ваќти навиштани наќшаи конспекти дарси навбатї 
омўзгор бояд на танњо вазифањои таълимї-тарбиявии онро муай-
ян намояд, балки инчунин маќсади њар як дарсро барои боз њам 
фаъолтар гардонидани синф ва шаклњои корњои мустаќилонаи 
хонандагонро бояд муайян кунад. Шаклњои кори мустаќилони 
хонандагон аз рўи миќдор ва мазмуни маводи таърихї ва вобаста 
ба хусусиятњои синнусолии хонандагон интихоб карда мешавад.

Дар фаъолияти кории омўзгори фанни таърих намудњои 
зерини кори мустаќилони хонандагон вуљуд дорад:

1. Тартиб додани наќшаю конспект.
2. Хулоса кардани даврањои алоњида ва ё мавзўњои људогона.
3. Тартиб додани љадвалу наќшањо.
4. Истифодабарии расмњои таърихї.
5. Кори мустаќилона аз рўи матни китоби дарсї, адабиёти 

иловагї ва њуљљатњои таърихї.
6. Омўхтани њуљљатњои давлатию њукуматї.
7. Навиштани маърўзањо ва ахборотњо дар синфњои болої.
Яке аз воситањои ташкил намудани кори мустаќилонаи 

хонандагон ин тартиб додани конспекти дарси таърих мебошад, 
ки дар байни хонандагони синфњои болої хусусияти мустаќилона 
иљро карданро дорад. Ин кор њанўз аз синфњои поёнї оѓоз 
меёбад, яъне аз даврае, ки омўзгор ба хонандагон наќшаи дарсро 
фањмонда медињад. Баъзан омўзгор пеш аз оѓози њикояи худ 
наќшаи муфассали мавзўи навро дар тахтаи синф менависад. Пас 
аз ин худи хонандагон ба иљроиши ин амал мустаќилона шурўъ 
мекунанд.
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Таљриба нишон медињад, ки аз синфњои VII сар карда, хонан-
дагон ба мустаќилона навиштани мазмун ва мундариљаи сўњбати 
омўзгор омодаанд. Лекин дар давраи аввал бояд хонандагон дар 
зери роњбарии омўзгор мазмуни дарсро дар дафтари худ сабт 
кунад, ки ин навиштањо иборат аз ќайд кардани санаи таърихї, 
воќеањои алоњида, љойњои махсуси китоби дарсї ва хулосањо 
мебошанд.

Торафт њаљми навиштаљотњои хонандагон зиёд шуда, дар 
давоми як дарс то як сањфаро ташкил медињад. Онњо наќшаи 
кории омўзгор, санањои таърихї, хулоса ва муќоисањоро алоњида 
бо тартиби муайян дар дафтарњои худ сабт мекунанд. Дар 
синфњои VIII гоњ-гоњ ќисмати зиёди дарс бояд барои тартиб 
додани конспект сарф карда шавад. Омўзгор аз њолати муќаррарї 
дида, сустар сўњбат мегузаронад ва хонандагон мувофиќи наќшаи 
дарсї ба тариќи тезис дар дафтари худ калима ва иборањои 
калидии дарсро менависанд. Хонандагон калима ва иборањои 
асосии дарсро навишта, ба воситаи онњо мазмунун мундариљаи 
мавзўъро ба ёд оварда, онро такрор карда метавонанд.

Дар баробари фаъолона ва бошуурона азхуд кардани маводи 
таърихї масъалањои муњими омўзиши фанни таърих аз он иборат 
аст, ки ба хонандагон ба тариќи мантиќї ва пай дар њам ифода 
намудани фанни таърих омўзонида шавад. Љавоби онњо бояд 
пурра ва пурмазмун бошад. Барои он, ки хонандагон мањорати ба 
таври пурра, мантиќан дуруст ба саволњои омўзгор љавоб доданро 
омўзанд, лозим аст, ки онњо маводи китоби дарсї ва иловагиро ба 
наќша гирифта тавонанд. 

Бояд ќайд кард, ки агар дар ин бора хонандагон таљриба ва 
малака њосил накарда бошанд, гарчанде зоњиран тартиб додани 
ин гуна наќшањо кори содда намояд њам, аммо агар хонандагон ин 
таљрибаро ќаблан истифода набурда бошанд, барои тартибдињии 
ногањонии он ба мушкилињои зиёд дучор мегарданд. Барои 
дучор нашудан бо ин гуна вазъият пешнињод карда мешавад, 
ки омўзгор маводи китоби дарсї ва дигар сачашмањоеро, ки ба 
мавзўъ таалуќ доранд, истифода бурда, наќшаи муфассали мавзўи 
омўхташавандаро тартиб дода, барои амали ин кор 15-20 даќиќа 
ваќтро сарф намояд. Бо вуљуди чунин имкониятњо, ваќте, ки 
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омўзгор ба санљиши сифати наќшањои тартибдодаи хонандагон 
шурўъ мекунад, аксари хонандагонро њиссиёти ноумедї фаро 
мегирад, чунки наќшањои тартибдодаи онњо ба талабот љавобгў 
набуда, дар онњо одатан пайдарњамї, алоќамандии мантиќї дида 
намешавад. Њангоме, ки хонандагон ин амалро чандин маротиба 
такрор мекунанд, он гоњ наќшањои тартибдодаи онњо мантиќан 
дуруст ва пайдарњам мешаванд.

Ба хонандагони мактабњои миёна инчунин, усули дигари 
истифодабарии китоби дарсиро низ омўзонидан шарт аст (тартиб 
додани тезисњои мухтасар, тањлили расму аксњо ва ѓайра). Гоњо 
омўзгор барои ташкили кори мустаќилонаи хонандагон љадвалњои 
махсус тартиб медињад, ки дар ин маврид мебоист, ки табаќањои 
њукумрон, муборизањои синфї ва натиљањои ин муборизињо ќайд 
карда мешаванд, ки онњоро хонандагон аввал бо ёрии омўзгор, 
баъдан худ мустаќилона пур намуда, ба ин восита маводи китоби 
дарсиро аз худ менамоянд. Дар оянда аз хонандагони синфњои 
болої  талаб кардан мумкин аст, ки  худашон мустаќилона чунин 
љадвалњоро тартиб дињанд. 

Омўзгори фанни таърих инчунин, бояд ба хонандагон 
мањорати љамъбаст намудани мавзўи нав, хулосабарорї ва 
тањлили маводро сайќал дињад. Ин таљрибаро аз синфњои поёнї 
оѓоз кардан зарур аст. Барои ин омўзгор пас аз баёни мавзўи 
нав худаш хулоса набароварда, ба ин кор хонандагонро даъват 
менамояд. Агар омўзгор чунин намуда, кори мустаќилонаро 
дуруст ва пайдарњам ташкил карда тавонад, дар синфњои болої 
хонандагон худашон озодона ва мустаќилона, њатто хулосањои 
мавзўъњои калонро бароварда метавонанд. 

Яке аз воситањои ташкил намудани кори мустаќилонаи 
хонандагон ин навиштани баромад ва ё омода намудани 
маърўза ва пешкаши он ба њамсинфон ва омўзгор мебошад. 
Маърўза ва ё ахбороти мухтасаре, ки хонандагон аз рўи дилхоњ 
мавзўъ дар давоми дарс, мањфили фаннї ва ё ягон љамъомади 
дохилимактабї ва њатто берун аз он њам омода месозанд, мазмун 
ва мундариљаи мавод дар хотири онњо мустањкам мешавад ва 
фаромўш намегардад. Навиштани маърўза фаъолияти фикрии 
хонандагонро инкишоф медињад, танњо дар сурате агар омўзгор 
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раванди навиштани онро зери роњбарї гирифта, кўшиш кунад, ки 
хонанда тамоми дастгоњи илмї ва талаботњои илмї-пажуњиширо 
дар ваќти навиштани он иљро намояд. Хонандагоне, ки њанўз дар 
ин кор таљриба ва малакаи зарурї надоранд, порча ва ё ќисматњои 
алоњидаи китоби дарсиро бе ягон таѓйирот рўйбардор намуда, 
аз рўи навиштањои худ онро хонда медињанд. Ин амал на барои 
маърўзачї ва на барои шунавандагон самарае надорад. 

Омўзгор бояд дар навиштани кори мустаќилона  хонандагонро 
бо  сарчашма ва адабиётњои иловагии илмї-тадќиќотиро шинос 
намояд, то ки хонанда онњоро мутоила намуда, љойњои асосиашро 
барои худ ишора карда мегирад. Пас омўзгор ба ў ёрї мерасонад, 
то ки хонанда наќшаи корро тартиб дода, маќсад ва вазифањои 
онро муайян созад. Танњо баъди иљроиши ин шартњо хонанда ба 
навиштани кор шурўъ менамояд. Шарти асосии баёни маърўза 
ин наќли шифоњї он мебошад. Албатта, бењтар мешавад, агар 
хонандагон маърўзањои худро ќаблан дар назди омўзгор хондан 
гиранд, то омўзгор ба хонанда камбудињоро ошкор сохта, роњњои 
бартараф намудани камбудињоро нишон дињад. Маърўза бояд 
дар мавзўњои мубрам навишта шуда, маводњои он дастраси 
хонандагон бошад. Агар хонандагон њангоми навиштани кори 
мустаќилона аз њуљљатњои таърихї ва ёддоштњои муаллифони 
гузашта истифода баранд, ин албатта ба нафъи кор мешавад. 
Махсусан навиштани маърўзањо бахшида ва њаёт ва фаъолияти 
ќањрамонони миллї ва љањонї, шахсони бузург ва барљастаи 
таърихї ањамияти калони таълимї-тарбиявї дорад.

Интихоби шакл ва намуди навиштани кори мустаќилона 
албатта, аз дараљаи дониш, малакаю мањорати эљодии хонанда 
вобастагї дорад, дар аксар мавридњо омўзгор худаш ба 
хонандагон роњу усулњои навиштани маърўзаро нишон медињад. 
Њаминро ќайд кардан зарур аст, ки паињам ва мунтазам супориш 
додани навиштани маърўза фаъолияти фикрии хонандагонро 
афзун мегардонад.

Асосњои услубии ташкил намудани кори мустаќилонаи 
хонандагон 

Оѓози кори мустаќилонаи хонандагон аз азхудкунии китоби 
дарсї, харитањо, љадвалу наќшањо, асарњои илмї-оммавї, адаби-
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ёти бадеї ва ѓайра манша мегирад. Њама гуна кори мустаќилона 
аз хонандагон љидду љањд, кўшишу ѓайрат ва мањорати эљодиро 
талаб мекунад, ки чунин амал ва фаъолияти хонандагон ба 
воситаи таълими шавќовар ва самарабахши педагогии омўзгор 
таъмин карда мешавад. Барои бењтар ва љоннок намудани 
кўшишу ѓайрати хонандагон омўзгор бояд таълими фаъолияти 
бошууронаи фанни таърихро таъмин намуда, наќши тарбиявии 
њар як мавзўъро ќайд карда, ањамияти таълимии онро ба 
хонандагон фањмонида дињад. Омўзгор бояд ба он муваффаќ 
шавад, ки боварии ќатъии хонандагон ба тавоної ва мањорату 
малака, дониши азхудкардаи хеш зиёд шавад. Бинобар њамин, 
омўзгор бояд мавзўъњои муњими таълимдодаашро сари ваќт 
такрор намуда, муваффаќият ва пешравии хонандагонро дар 
роњи азхуднамоии донишњои таърихї ќайд карда гузарад. Ба 
ин восита фаъолнокї ва љидду љањди хонандагон нисбати илми 
таърих боз њам зиёдтар мешавад. Умуман, усули  фаъолконї 
дар раванди таълим чунин маъно дорад, ки тамоми масъалањои 
услубї бояд аз нуќтаи назари фаъолияти дуљонибаи њам омўзгор 
ва њам хонандагон таъмин карда шавад. Усули фаъолнокї талаб 
мекунад, ки зинањои алоњидаи равнади омўзиш, фањмондан ва 
мумтањкамкунї, гарчанде мушкил њам бошад, дар сатњи олї 
гузаронида шавад. Фаъолияти хонандагон ќисми таркибї ва 
муњими таълими фанни таърихро ташкил медињад.

Кори њамарўзаи омўзгор дар сурате самаранок мешавад, 
ки агар ў бо хонандагон алоќаи зич дошта бошад ва онњоро 
ба кори мустаќилона љалб карда тавонад. Дар замони муосир 
омўзгорони фанни таърих вазифадоранд, ки корњои мустаќилонаи 
хонандагонро сифатан боз њам бењтар намуда, доираи мавзўи онро 
васеътар намоянд, чунки ташаккули љањонбинї ва љањонфањмии 
љавононро бидуни фаъолияти мустаќилона тасаввур кардан 
мумкин нест.

Кори мустаќилонаи хонанда гуфта, мо албатта иљроиши 
вазифа ва супоришњои мустаќилонаи хонандаро берун аз синф 
ва бидуни иштироки омўзгор гуфта наметавонем, чунки, кори 
мустаќилонаи хонанда танњо дар раванди таълим ба вуљуд 
омада, бе роњбарии омўзгор ва назорати њамаваќтаи ў ба сомон 
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расонида намешавад. Ибтидои кори мустаќилонаи хонандагон аз 
дарс шурўъ мешавад. Омўзгор дар давоми дарс кўшиш мекунад, 
ки хонандагон маводи таърихиро бошуурона азхуд намоянд 
ва ба моњияти њар як масъала сарфањм раванд. Барои иљроиши 
вазифаи мазкур омўзгор восита ва тарзњои гуногунро истифода 
мебарад, вай муњокимаронии васеъ ташкил намуда, тавассути 
сўњбат, тањлили матни китоби дарсї, шунидани маърўза ва ѓайра 
тамоми синфро ба фикру муњокимаронї даъват мекунад. Худи 
баёни шифоии омўзгор шакли монологї набуда, ба хонандагон 
малакаю мањорати мухталифро меомўзонад. Баёни шавќовар ва 
пурмазмуни омўзгор њама ваќт метавонад диќќати хонандагонро 
ба худ љалб намояд. Њар як усуле, ки омўзгор дар ваќти дарс 
истифода мебарад, натанњо барои иљрои вазифањои таълимї-
тарбиявии дарс хизмат мекунад, балки бо ёрии онњо хонандагон 
ба кори мустаќилона љалб мешаванд.

Усули аёният дар инкишофи малакаю мањорати хонандагон 
ва фаъолияти мустаќилонаи онњо ањамияти калон дорад. Агар 
омўзгор худ дар баробари баёни мавзўи нав аз харита истифода 
набарад, тарзи тартиб додани љадвалу наќшањо, навиштани 
маърўза ва ѓайрањоро аёнї нишон надињад, хонандагон вазифаи 
мазкурро иљро карда наметавонанд.

Дар натиљаи дуруст ба роњ мондани услубњои фаъолияти 
мустаќилонаи хонандагон дар дарси таърих, хонандагон на танњо 
соњиби донишњои таърихї мешаванд, балки онњо инчунин барои 
иљроиши кори мустаќилона мањорату малака пайдо менамоянд 
ва танњо бо мустаќилона истифодабарии маводи таърихї 
хонандагон метавонанд соњиби љањонбинии илмї гарданд. Ваќте, 
ки хонанда ба њалли масъалањои мазкур мустаќилона назар 
карда тавонист, он гоњ дониши онњо васеъ ва дорои љањонбинию 
љањонфањмї хоњанд шуд.

Агар омўзгор фаъолияти мустаќилонаи хонандагонро ба 
вуљуд оварда натавонад, он гоњ хонандагон дар оянда дорои 
фикри мустаќилона буда наметавонанд ва ба шахсони сустирода 
ва бидуни аќидаи шахсї табдил меёбанд. Дар мавриде, ки омўзгор 
фаъолияти мустаќилонаи хонандагонро дуруст ба кор андохта 
тавонад, вазифањои асосии ташкили таълиму тарбияро ба хубї ба 
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пеш бурда метавонад ва хонандагон бо фикрронии мустаќилона, 
баёни назари даќиќ, исбот намудани нуќтаи назари худ, њозирљавоб 
ба воя мерасанд. Њаёти муосир ва талаботњои рўзафзун омўзгорро 
водор месозанд, ки услубњои нави самараноки таълими фанни 
таърихро кор карда бароянд, то ки сифати дарсњо бењтар шуда, 
дониши хонандагон пурратар гардад. Њар ќадаре, ки хонандагон 
дар ваќти дарс фаъолтар бошанд, њамон ќадар дониши таърихии 
онњо васеътар ва ќавитар хоњад шуд. Фаъолгардонии раванди 
таълим яке аз услубњои пурсамару бењтарин буда, ба ташаккули 
љањонбинии илмии хонандагон ёрии бузург мерасонад.

д) Дафтари хонандагон аз фанни таърих
Дар синфњои болої хонандагон наќшаи дарс, солу воќеањо, 

порча ва иќтибосњо, наќшаву диаграммањо, њуљљатњоро дар 
дафтари махсус ќайд мекунанд. Ба таври доимї ва мунтазам 
навиштани баъзе љойњои наќли омўзгор барои дуруст пеш 
бурдани кори таълиму тарбия ањамияти калон дорад. Ба ин восита 
омўзгор диќќати хонандагонро ба фањмидану дарки маводи 
таълимї бењтар љалб менамояд, фаъолияти мустаќилона фикр ва 
мулоњиза намудани хонандагонро инкишоф медињад. Дар баъзе 
мавридњо ба хонандагон вазифаи хонагї низ дар бобати тартиб 
додани наќша, љадвал, солнома, наќшаи ягон мавзўъ ва ѓайрањо 
супорида мешавад.

Дар синфњои болої навиштањои дафтари хонандагон то рафт 
мураккабтар мегардад, онњо наќша, солњо, иќтибосњо, мазмуни 
мухтасари наќли омўзгорро ќайд карда мегиранд. Љойи асосиро 
дар сабти хонандагон навиштани наќшаи дарс ишѓол мекунад, ки 
ин имконият медињад, ки диќќати хонандагонро ба масъалањои 
асосии омўхташаванда љалб намуда, барои такрор, омодагї ва 
азхуд намудани маводи таълимї ва љо ба љо гузоштани маводи 
китоби дарсї кўмак мерасонад.

Дар аксарияти мавридњо дар дафтари сабти хонандагон тањти 
назорати омўзгор љойњои асосї ва муњими масъала сабти худро 
меёбад. Барои мисол намунаи наќшаи мухтасар ва муфассалро 
дар поён меорем:

1. Наќшаи мухтасар дар мавзўи: “Инкишофи муносибатњои 
феодалї дар давлати Руси Киевї”.
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Наќша:
1. Тарќќиёти иќтисодї.
2. Инкишофи муноситабњои феодалї.
3. “Њаќиќати Рус”.
2. Наќшаи муфассали дарс дар мавзўи: “Њаракати миллї-

озодихоњии халќњои Русия дар соли 1905”. 
Наќша:

1. Зулми миллї дар Русияи подшоњї. Њайати иљтимої, 57% 
халќњои ѓайрирус (славянњо, халќњои назди Балтик, Закафќоз, 
Осиёи Миёна ва Сибир).

2. Муборизаи миллї-озодихоњї дар Русияи подшоњї. 
Муборизањои синфї дар минтаќањои миллї, муборизаи дењќонон 
барои замин. Дар аввали асри XX таъсисёбии синфи коргари 
миллї. Гирифтор гаштани синфи коргар ва дењќонон ба зулми 
дуљониба: аз феодалњои мањаллї, буржуазия ва помещикони 
Русияи подшоњї. Мављудияти ду тамоил дар њаракати  миллї-
озодихоњї:

а)  Њаракати миллї (инќилобї-демократї) бар зидди сиёса-
ти подшоњи Рус ва истисморгарони мањаллї дар иттифоќ 
бо синфи коргари рус;

б)  Њаракати буржуазї-миллї ба муќобили тамоми халќи 
рус барои мустаќилона истисмор кардани оммаи 
мењнаткаши мањаллї. Дар њолати шиддат ёфтани муросои 
синфи буржуазияи миллї-либералї буржуазияи рус ва 
шоњигарї.

Хулоса, миллатпарастии бузурги давлати рус ва миллатчиёни 
мањаллї маќсади умумї дошта, мехоњанд ба воситаи тезу тунд 
гардонидани адолати миллї муборизаи синфиро суст ва мавќеи 
истисморгарони худро мустањкам гардонанд.

3. Њуќуќи худмуайянкунї -  шарти асосии барномаи њизби 
коммунистї оид ба масъалањои миллї.

4. Муборизаи миллї-озодихоњона дар соли 1905 (аз 
муборизањои инќилобї-демократї ва буржуазї-миллатчигї 
мисолњо оварда мешаванд).

Ба ѓайр аз наќшањои мухтасар ва муфассал хонандагон дар 
дафтарњои худ санањои асосии мавзўи омўхташавандаро дар 
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шакли љадвал бо тартиб сабт мекунанд. Инчунин, мавзўњои 
таърихї, воќеавю раќамњо, иборањо ва иќтибосњо аз суханронии 
ходимони барљастаи таърихї доир ба масъалањои мубрами илми 
воќеањову вазъиятњои таърихї ќайд карда мешавад. Наќшаи сабти 
хонандагон набояд якхела бошад. Омўзгор бояд нагузорад, ки 
хонандагон наќшањои њамдигарро рўбардор намоянд. Њаминро 
ќайд кардан зарур аст, ки хонандагон бояд њангоми омодагї 
ба дарс танњо бар сабту навиштаљоти худ аз дафтари ќайд такя 
накунанд, чунки он нокифоя буда, наметавонад моро ба тамоми 
пањлўњои мавзўъ шинос намояд, он метавонад танњо ба сифати 
роњнамо барои зуд пайдо намудани ном, мавзеъ, адад ва ё санаи 
муњими таърихї хизмат намояду халос.   

 II. Шарњи марњилањои асосии дарси таърих
Њар як дарс сохтори (унсурњо, лањзањои бо њам алоќаманд) 

худро дорад, ки бо мазмуни маводи таълимї, маќсаду вазифањои 
дарс, хусусиятњои синнусолии хонандагон ва дараљаи омодагии 
ањли синф вобаста аст. Њар як дарс аз марњилањои зерин иборат 
мебошад: а) наќли омўзгор; б) пурсиши вазифаи хонагї; в) 
мустањкамкунии маводи омўхташуда; г) санљиши дараљаи 
азхудкунии маводи таълимї; д) супориши вазифаи хонагї. Мазму-
ну шарњи ин бахшњои дарс барои омўзгорони навкор фоидабахш 
мебошад.

а) Наќли омўзгор дар дарс
Наќли омўзгор – ќисми асосии дарс аст, ки дар њалли 

маќсаду вазифањои дарс моњияти бузург дорад. Омўзгор равиши 
пайдарњамии њодисањои таърихиро наќл намуда, манзараи 
тараќќиёти таърихро ба хонандагон тасвир мекунад, ў сохти 
љамъиятиеро тасвир мекунад, ки барои давраи муайян ва барои 
њама мамлакат хос аст, марому ќонуниятњои инкишофи ин 
сохторро мефањмонад ва ањамияти ин ё он воќеаро дар љараёни 
инкишофи таърихї муќаррар мекунад. Њамаи ин унсурњо 
хонандагонро ба дарки илми таърих наздик мекунад, зеро њосил 
шудани љањонбинию љањонфањмии онњо ба андозаи зиёд, пеш аз 
њама ба ќисса карда тавонистани омўзгор вобаста аст.

Тарафи дигари мусбати наќли омўзгор дар он аст, ки 
ќобилияти мустаќилона фикр кардан, тањлил намудани 
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мафњумњои таърихии  хонандагон вусъат дода мешавад. Омўзгор 
дар асоси тасвири раванди таърихї, санљидани воќеањои таърихї 
ва хулоса баровардан ба мазмуни наќли худ, дар тафаккури 
хонандагон љањонбинии илмиро ташаккул медињад ва дар ин 
гуна наќли шифоњї ба миён гузоштани масъалањо ва њалли он, 
хулосабарории дуруст ва мантиќї омўзонида мешавад. 

Омўзгор мавзўи навбатии дарсро эълон карда, мавќеи онро 
дар мавзўи умумї муайян мекунад ва мазмуни масъалаи асосиро, 
ки дар ваќти дарс омўхта мешавад ва раванди дарсро аз љињати 
сиёсї шавќовар карда, мухтасар наќл мекунад.

Маводи таърихиро дар синф наќл кардани омўзгор бояд 
суханварона бошад. Наќши таърихї дар дарсњои таърих 
ањамияти бузург дорад ва дар асоси маводи њуљљатї ба вуљуд 
оварда мешавад. Мо барои истифодабарии наќши таърихї чунин 
талаботњоро пеш монда метавонем:

1. Наќш бояд хусусияти таърихии замони тасвиршавандаро 
баръало наќл карда тавонад ва дар ин бобат он воситаи 
тавонои дар хонандагон тарбия намудани њисси 
маълумотнокии гузаштаи таърихї ва муносибати таърихї 
ба зиндагї баромад намуда, воситаи пуриќтидори зидди 
мувофиќкунонии њодисањои замони муосир ба воќеањои 
гузашта бошад.

2. Наќш дар хонандагон фикрронии мустаќилонаро сайќал 
дода, мањорати хулосарониро дар бораи хусусиятњои 
муносибатњои иќтисодї-иљтимої дар ин ва ё он замони 
таърихї инкишоф дода, ѓизои фаровоне медињад.

3. Дар баробари ин, наќш бояд њиссиёти хонандагонро ба 
вуљуд орад, рўњияи ватандўстї њосил кунад ва шавќу 
завќи илмомўзиро тарбия кунад ва бо њамин тариќ, 
тадбиќкунандаи тарбияи миллии хонандагон бошад.

Дар наќли таърихї наќшњои ошкоркунандаи муносибатњои 
иљтимої ва наќшњои бетараф вомехўранд, ки якумин бештар 
њиссиёти хонандагонро ба вуљуд оварда, рўњияи иљтимоии онњоро 
ба шакли муайян медарорад, шакли дуюми наќш бошад, аз љињати 
шавќмандї ва тасвири зоњирї фоиданок буда метавонад.

Наќши тасвиркунандаи Вилгелми истисморгар мисоли 
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наќши бетараф шуда метавонад   (аз таърихи умумї, давраи 
асрњои миёна): “Вилгелм – марди фарбењи сараш кал, ќавибозу ва 
даѓалрўе буд, ки хашму ѓазабаш касро ба вањм меандохт ва ў ѓайр 
аз љанг, шикор ва сиёсат њељ чизро дўст намедошт”. Ин асосан 
тасвири зоњирии ходими таърихиест, ки он барои омўзгор дар он 
сурат судманд шуда метавонад, ки агар ў хоњад, ки шавќу завќи 
хонандагонро нисбати мавзўъ бедор намояд, вале ин наќш худ аз 
худ таљассумгари сохти иљтимоии он давра шуда наметавонад ва 
эњсосоти дахлдори хонандагонро низ ба вуљуд намеорад.

Оиди наќшњои ошкоркунандаи њолати иљтимої низ як мисол 
оварда мешад: Маълум аст, ки Бобољон Ѓафуров (аз таърихи 
халќи тољик) ходими шоистаи давлатию-њизбї буда, дар тўли 
10 сол ба њайси котиби якуми њизби коммунистии Тољикистон 
баромад кардааст. Солњои баъди Љанги Бузурги Ватанї дар 
тамоми собиќ Иттињоди Шўравї, дар њама љумњурињои он ањли 
зиё ба тањќир дучор гардиданд ва зиндонї шуданд, аммо дар 
Тољикистон њељ зиёї ба зиндон наафтод ва ин њам ба шарофати 
Б. Ѓафуров буд. Он солњо Б. Ѓафуроа барои аз тањќир рањої 
ёфтани донишманди бузурги ќазоќ, академик К. Сотпоев ва на-
висандаю олими љањонии ќазоќ Мухтор Авезов љидду љањд кард 
ва хавфи њабсро аз сари онњо дафъ намуд. Вай барои Тољикистон 
хизматњои бузурги шоиста кардааст. 

Наќши зикршуда нишон медињад, ки ба мансабњои баланд 
майл кардани мардоне монанди Низом –ул – мулк, Абдурањмони 
Љомї, Ањмади Дониш, Бобољон Ѓафуров маънои миён бастан 
ба хизмати мардумро дошт ва адои ин хизмат, тоб овардан ба 
душворињои он   албатта ќањрамонист. Аз ин рў, айни њаќшиносист, 
ки Б. Ѓафуров ба унвони олии Ќањрамони Тољикистон (дувумин 
ќањрамон, пас аз устод С. Айнї) сарфароз гардид. Ин мисол аз 
љињати тарбиявї њам ањамияти калон дорад. 

Ба њамин тариќ, омўзгор дар ваќти хондани маводи таълимї 
бештар ба он наќшњое диќќат медињад, ки барои фикру мулоњиза 
асосњои фаровоне дошта бошад. Дар хусуси он наќшњое бошад, 
ки омўзгор барои зиёд кардани шавќу њавас ба кор мебарад, дар 
ин њолат аз рўи ќонуниятњои пешнињодкардаи педагоги машњури 
рус Д. Ушинский амал кардан лозим аст. Ў мегуфт, ки таълим 
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мењнат аст ва бояд ба тариќи мењнат ќабул карда шавад, мењнати 
андешамандона бошад, то ки шавќу њаваси таълим ба фикри 
љиддї вобаста бошад, на обу ранге шавад, ки ба кор наояд.

Омўзгор ба китоби дарсї такя карда, аз маводњои иловагї 
ба монанди њуљљатњои таърихї, адабиёти бадеї, суратњо ва ѓайра 
истифода бурда, наќли худро барои хонандагон пурмазмун ва 
шавќовар карда метавонад. Барои ин ў бояд пешакї ба дарс 
омодагии хуб бинад.

Наќли омўзгор дар дарс аз рўи банди дахлдори китоби дарсї 
сохта мешавад, дар чунин њолат барои хонандагон иљрои вазифаи 
хонагї душворие пеш намеорад. Вале, омўзгор њаргиз танњо ба як 
такрори маводи китоби дарсї ќаноат карда наметавонад. Агар 
омўзгор танњо маводи китоби дарсиро дар наќли худ истифода 
барад, пас шунавандагон аз ин гуна маълумот он ќадар бањраманд 
намешаванд. Наќшаи китоби дарсиро риоя намуда, худи њамон 
воќеањои дар китоби дарсї дарљ ёфтаро наќл карда, омўзгор 
дар њикояи худ бояд аз маводи иловагї, њуљљатњои таърихї ва 
воситањои аёнї васеъ истифода барад. 

Барои мисол дарсро дар мавзўи “Сехњо ва гилдияњо” (таърихи 
асрњои миёна, дар синфи VI) дида мебароем:

Ин ќисмат дар китоби дарсї аз рўи наќшаи зерин сохта 
шудааст:

1. Пешрафти шањрњо.
2. Намуди зоњирии шањрњо.
3. Шањр дар дохили деворњои шањрї.
4. Устои њунарманд ва асбобу анљоми усутохона.
5. Сехњои њунармандї.
6. Гилдияњои савдої.
Баробари гузаштан ба саволи дуюм (намуди зоњирии шањр) 

омўзгор ба хонандагон таклиф мекунад, ки онњо китоби дарсиро 
кушода, расми намуди зоњирии шарњои асримиёнагиро пайдо 
намоянд ва онро аз назар гузаронанд. Хонандагон аз рўи саволњои 
омўзгор амал карда, худ мустаќилона ба чунин хулоса меоянд, ки 
шањр намуди ќалъа дошта, деворњои баланди сангин, манорањо, 
устохонањо, тўпхонањо ва ѓайрањо онро ињота кардаанд.

Омўзгор барои боз њам равшан намудани ин мавзўъ аз маводи 
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њуљљатї низ истифода бурад, порчањои хурдеро аз низомномањои 
сех мисол оварда метавонад (аз “Хрестоматияи таърихи асрњои 
миёна”). Ин маводи њуљљатї њаљман кам буда, наќли омўзгорро 
такмил дода, онро шавќовару пурмазмун мегардонад. Дар 
натиљаи ин амал дар тафаккури хонандагон дар бораи сехњои 
асримиёнагї тасаввуроти аниќ ба миён меояд.

Чї тавре, ки маълум гардид, омўзгор аз аксњои китоби 
дарсї ва маводи иловагї истифода бурда, њикояи худро тавре 
ба роњ мемонад, ки љумлањои мухтасари китоби дарсиро ба 
мазмуни мушаххас иваз карда, дар бораи табиати омўхташаванда 
тасаввуроти образнок њосил мешавад.

Њаминро ќайд кардан лозим аст, ки маводи иловагї њаљман 
на бояд калон бошад, то ки мазмуни асосии китоби дарсї рўйпўш 
шуда, аз байн наравад. Барои бо замони омўхташаванда зиёд 
кардани њаваси хонандагон дар ваќти њикоя тавсия додани 
адабиёти бадеї низ фоиданок аст. Масалан, чї тавре ки маълум 
аст, солњои 1924 ва 1929 њукумати шўравї таъсисёбии Љумњурии 
Шўравии Тољикистонро (аввал ба њайси Љумњурии худмухтор дар 
њайати ЉШС Узбекистон ва баъдан ба сифати ЉШС Тољикистон) 
иљозат дод, вале њудуде, ки марбут ба ин љумњурї буд, саросар аз 
кўњсор буд, ки он танњо як гўшаи ночизу, дурдаст ва аќибмондаи 
ватани таърихии мардуми тољик буду халос. Устод С. Айнї 
доир ба шароити кўњистонии Тољикистон чунин гуфта буд: “Ин 
кўњистон ва шўристон, ки асрњо боз аз марказњои тараќќиёти 
дунё дур афтода, дар њолати хољагии таббии ибтидої монда буд, 
дар зери зулм ва фишори њукумати амирї ва мустамликачиёни 
љорї (мустамликадорони подшоњиигарии Рус) боз њам харобтар 
гардида, мењнаткашонаш бо тамоми маънояш дар њолати ѓуломї 
ва канизї зиндагї мекарданд. Ин вилоятњои вайрон, ин кўњистони 
пурбарфу борони аз њама вилоятњо пасмондаи пештараи Осиёи 
Миёна харобтар ва пасмондатар буда, мењнаткашонаш њам 
нисбатан ба мењнаткашони мазлуми пештараи Осиёи Миёна 
дидагирёнтар ва синабирёнтар буданд”.

Ошкор аст, ки устод Айнї ин сатрњоро бо дарду алам, бо 
хуни љигар навиштааст. Аз ин аламномаи устод дар дарси таърихи 
халќи тољик, хусусан ба љумлаи якум бояд диќќат андозем, ки 
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гуфтааст: “Ин кўњистон ва шўристон, ки асрњо боз аз марказњои 
тараќќиёти дунё дур афтода, дар њолати хољагии таббии ибтидої 
монда буд”. Ин љо яке аз хусусиятњои вазъи иљтимоиву таърихии 
сарзамине, ки имрўз Тољикистон меноманд, гўшгузори мо 
омадааст ва ин хусусият то сеяки аввали асри ХХ вуљуд дошт. 
Метавон гуфт, ки ќисми асосии Тољикистони кунунї дар тўли 
асрњо дар љараёни таърих берун монда буд. Хонандагон аз 
мавзўъњои пешина медонанд, ки таърихи халќи тољик дар водињо, 
дар марказњои машњури љањонї рўй додаст. Аммо кўњистони мо 
як гўшаи дурдасти сарзамиин тољикон ва аз марказњои пешрафти 
фарњангї дур монда буд. Ин дурафтодагии таърихї боиси рушди 
шуури мањдуди музофотї, вилоятї гардид, ки њоло онро мо 
“мањалгарої” меномем. 

Тањлили ин масъаларо давом дода, омўзгор хотиррасон 
менамояд, ки дар замони шўравї омилњое, ки шуури 
“мањалгарої”- ро ќувват медињад, зиёда фаъол шудаанд. Чун соли 
1924 Љумњурии худмухтори Тољикистон таъсис ёфт, рўзномаи 
“Известия” (Ахбор) навишта буд, ки “Тољикистон дар њайати 
Иттињоди Шўравї ягона љумњуриест, ки шањр надорад ва дењаро 
пойтахт ќарор додаанд”. Халќе, ки дар тўли таърихи тўлонии худ 
шањрњои бузургу машњурро ба монанди Бухорову Самарќанд, 
Хуљанду Балх, Марву Њирот ва ѓайраро ба тамаддуни љањонї 
дода буд, дар чоряки аввали асри ХХ давлате таъсис дод, ки 
як шањр надорад. Танњо соли 1929 шўравиён шањрњои Хуљанду 
Истаравшанро ба Тољикистон доданд. Мањрум шудани миллат, 
шањрњои таърихї, ки маркази фарњангї, иќтисодиву сиёсии 
миллатанд ба љањонбинии миллат осеби сахт расониданд. 
Мањрумї аз шуури маънивии шањрї ба дигар фољеањои охири 
асри ХХ оварда расонид.

Бо њамин манзараи њаќиќии зиндагии халќи тољик ба пеши 
назари хонандагон љилвагар мешавад, масъалањои норавшани 
таърихи кунунии он фањмотар шуда, шавќу њаваси онњоро ба 
таърих хеле меафзояд.

Њамин тавр, омўзгор усулњои гуногуни наќлро ба кор бурда, 
аз воситањои аёнї, њуљљатњои таърихї, адабиёти илмї ва асарњои 
бадеї истифода бурда, имконият пайдо мекунад, ки дар аснои 
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њикояи худ кори самарабахши тарбияи маърифатию сиёсии 
хонандагонро дар роњи дахлдор пеш барад.

б) Вазифаи хонагї ва тафтиши он
Вазифаи хонагї кори мустаќилонаи хонандагонро дар ваќти 

омода намудани дарсњо ташкил мекунад ва аз ин љињат ањамияти 
вай дар љараёни таълим хеле гарон аст. Ба воситаи вазифаи 
хонагї хонанадагон маводи китоби дарсиро, ки онро омўзгор 
баён намуда буд, азхуд намуда, масъалањои муњими назариявиро 
бењтар дарк карда метавонанд. Дуруст ташкил намудани вазифаи 
хонагї  барои азхуд намудани донишњои таърихї ањамияти 
калон дорад. Барои он, ки хонандагон ба воситаи вазифаи хонагї 
мустаќилона маводи таълимиро азхуд намоянд, лозим аст, ки 
омўзгор ба супориш ва тафтиши он диќќати махсус зоњир намояд.

Дар синфњои болої супориши вазифаи хонагї то рафт 
мураккаб ва мушкилу васеъ мегардад. Душворї ва мураккабии 
вазифаи хонагї дар љараёни мураккабгардии маводи таълимї ба 
амал меояд. Дар ин хусус аллакай маводи таълимї васеъ, мазмун, 
доираи адади мафњумњои таърихї, мавзеъњо, моњияти синфии њар 
як њодисаи таърихї ва наќши манфию мусбати шахсони таърихиро 
дар бар мегирад. Дигар он, ки агар хонандагон дар синфњои 
поёнї танњо тавассути маводи китоби дарсї дониш омўзанд, пас 
дар синфњои болої бошад, њуљљатњои таърихї, воќеаву раќамњои 
иловагї, адабиёти бадеї ва интернетї бо таври иловагї истифода 
бурда мешавад, ки њамаи ин албатта кори душвор ва мењнатталаб 
мебошад. Омўзгор вазифадор аст, ки ба супориши вазифаи хонагї 
эътибори махсус зоњир намояд, масъалањои муњим ва асосиро 
муќаррар намуда тавонад.

Дар аксар ваќт вазифаи хонагї мазмуни ду мавзўъро дар 
бар мегирад, яъне омўзиши мавзўи гузашта ва мавзўи нав. 
Масалан, агар мавзўи вазифаи хонагї  “Сабабњои шўриши 
соли 1916 дар Хуљанд” бошад, он гоњ омўзгор вазифадор аст, 
ки ба хонандагон тарзе вазифа супорад, ки онњо барои дарки 
масъалањои асосии шўриш ва нокомии он ошної пайдо намоянд. 
Барои ба музаффарият ноил шудан ба хонандагон зарур аст, 
ки мавзўи оѓози Љанги якуми љањониро такрор намоянд. Агар 
вазифаи хонагї ин тавр ташкил карда шавад, он гоњ хонандагон 
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сабаб, бањона, натиља ва ањамияти таърихии шўриши соли 1916 – 
и Хуљандро дарк карда метавонанд. 

Вазифаи хонагие, ки барои такрор намудани масъалањои 
проблемавї супорида мешаванд аз вазифањои хонагии њамарўза 
фарќ доранд. Чунки, дар дарсњои такрорї-хулосавї хонандагон 
натиљаи инкишоф ва тараќќиёти таърихии њар як масъаларо 
бояд такрор кунанд. Пеш аз гузаштани дарси муќаддимавї 
омўзгор ба хонандагон вазифа месупорад, ки аз маводи гузашта, 
масъалањоеро, ки ба ин мавзўъ наздикї доранд, як маротиба 
такрор намоянд. Масалан, пеш аз омўзиши мавзўи “Олмон дар 
охири асри XIX” омўзгор бояд хонандагонро вазифадор намояд, 
ки онњо мавзўњои “Натиљањои инќилоби соли 1848 дар Олмон” ва 
“Љанги Пруссия бо Фаронса” – ро такрор намоянд. Ба ин восита 
хонандагон моњияти тараќќиёти иќтисодии Олмонро бењтар 
фањмида метавонанд ва роњи тараќќиёти пруссиягии хољагии 
ќишлоќро, ки дар он унсурњои сармоядорї бо боќимондањои 
сохти феодалї омехта мешаванд, дарк намоянд.

Вазифаи хонагї аз фанни таърих одатан ба шакли љавоби 
шифоњии хонандагон амалї мегардад. Гоњо ба хонандагон вазифа 
супорида мешавад, ки онњо санањои таърихиро нависанд, љадвалу 
наќшањо тартиб дињанд, маводи иловагї хонанд, красворд пур 
кунанд ва ѓайра. Барои он, ки хонандагон маводи дарси гузаштаро 
хуб дар хотир нигоњ доранд, лозим аст, ки саволњои вазифаи 
хонагї аз тарафи омўзгор равшан ва фањмо гузошта шаванд. 
Барои аз рўи хронология азёд кардани санањои муњими таърихї 
омўзгор баъзан ба хонандагон вазифа супорад, ки онњо ба таври 
мукаммал азхуд карда шаванд. Дар баъзе мавридњои дигар бошад 
ба хонандагон супориш дода мешавад, ки хусусият ва аломатњои 
хоси раванди таърихиро муайян кунанд (мављудияти унсурњои 
феодалї, ду марњилаи тараќќиёт ва инкишофи сохти сармоядорї 
ва ѓайрањо). Барои он ки иљроиши чунин навъи вазифаи хонагї 
барои хонандагон сабук шавад, аз љониби омўзгор бояд љадвали 
махсус тартиб дода шавад. Мувофиќи он вазифа супорида 
мешавад, ки хонандагон ин ду њодисаи таърихиро муќоиса намуда, 
хусусиятњои хоси њар кадоми онњоро дар љадвал ќайд намоянд. 
Масалан, саноатикунонии сохтори сармоядорї ва сотсиалистиро 
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муќоиса намуда, сарчашмањои маблаѓгузорї, ташкили 
истењсолот, тараќќиёти соњањои гуногуни саноат, оќибати онро 
барои мењнаткашон ќайд карда мегузаранд. Ба сифати вазифаи 
хонагї бошад муќоисаи воќеањои таърихии мамлакатњои гуногун 
супориш дода мешавад, ба монанди, хусусияти хоси инќилоби 
соли 1848–и  мамлакатњои Аврупо. Инчунин, муайян намудани 
ањамияти таърихии дилхоњ њодиса, нишон додани фарќи байни 
инќилобњои гуногун супориш дода мешавад.

Барои хонандагон муайян намудани хусусиятњои хоси 
таърихї кори душвор аст. Дар чунин њолат муайян намудани 
масъалањои асосии вазифаи хонагї ањамияти калон дорад. Барои 
мисол мавзўи “Бекоршавии њуќуќи крепостної дар Русия” – ро 
мегирем. Омўзгор ба хонандагон нишон медињад, ки ислоњоти 
љойдошта, хислати буржуазї дошт, ки тавассути дењќонон ба 
амал бароварда шуда буд. Хусусияти дуљонибаи ин ислоњотро 
нишон медињад. Масъалаи марказї ва асосии ин мавзўъ нишон 
додани хусусиятњои буржуазии ислоњот мебошад. 

Бинобар сабабе, ки вазифаи хонагї   дар синфњои болої 
то рафт мураккаб ва мушкил мегардад, омўзгор вазифадор аст, 
ки аз хонандагон тањлили њар як масъала, муќоисаи он, исбот, 
тасдиќ ва хулосабарории онро талаб кунад. Масалан, ибораи 
“инкишофи капитализм ба “бар” ва “ќад”” чї маъно дорад? Ба 
маркази њаракати инќилобї мубаддал гардидани Русия чї маъно 
дорад? Ва ѓайра.

  Омўзгор метавонад як ќисми маводи китоби дарсиро аз 
рўи ягон мавзўъ наќл карда, ќисми боќимондаи онро ба сифати 
вазифаи хонагї  ба хонандагон супорад. 

Омўзгор ба хонандагон супориш медињад, ки дар бораи 
ќањрамонии мардуми шўравї ва аз љумла, мардуми тољик дар 
солњои Љанги Бузурги Ватанї мустаќилона тайёрї бинанд. 
Вазифаи хонагиро аз рўи маводњои иловагї: атлас, харита, 
њуљљатњои таърихї, супоридан мумкин аст. Инчунин, ба хонанда-
гон аз рўзномањо вазифаи хонагї   супоридан мумкин аст, ки онњо 
оиди ягон масъала, ба монанди, вазъи иќтисодї, сиёсї, иљтимої 
ва ё њолати хољагии ќишлоќ дар дилхоњ мамлакат маълумот пайдо 
карда, ќисматњои дахлдори рўзномаро бурида, онро дар дарси 



179

оянда љавоб медињанд. Одатан чунин супоришњоро хонандагон 
ба шавќу њаваси хоса иљро мекунанд, ки дар натиљаи анљоми ин 
кор фаъолияти мустаќилонаи худи хонандагон инкишоф меёбад. 
Лозим аст, ки саволњои дар назди хонандагон гузошташуда 
равшан ва возењ муайян карда шуда бошанд.

Баъзан омўзгорони љавон ба омодасозии масъалањои асосии 
вазифаи хонагї чандон эътибор намедињанд. Барои фањмондани 
шартњои иљроиши вазифаи хонагї  омўзгор бояд аз 3 то 5 даќиќа 
ваќтро сарф кунад. Чун ќоида вазифаи хонагї дар охири дарс 
супорида мешавад. Агар дар таркиби вазифаи хонагї омода 
намудани љадвал ва ё наќша дар назар гирифта шуда бошад, он 
гоњ бењтар мешавад, ки вазифаи хонагї дар рафти баёни мавзўи 
нав супорида шавад, то ки хонандагон ба моњияти он бењтар 
сарфањм раванд. Ќайд кардан лозим аст, ки ќабл аз супоридани 
чунин намуди вазифаи хонагї  омўзгор бояд њадди аќал чандин 
маротиба ба хонандагон ќонуну ќоидаи тартибдињии љадвалу 
наќшањоро нишон дода бошад. Дар дарсњое, ки њодисаи муњими 
таърихиро дарк кардан зарур аст, вазифаи хонагї дар аввали дарс 
супорида шуда мешавад, то ки хонандагон дар давоми сўњбати 
омўзгор моњияти њодисањои таърихиро дарк кунанд.

Вазифаи хонагї бояд тарзе супорида шавад, ки он барои 
бошуурона азхуд намудани маводи китоби дарсї ёрї расонад. Дар 
њолате, ки мувофиќи барнома фањмонидани масъалањои муњими 
таърихї дар давоми як чанд дарс ба амал ояд, албатта саволњои 
вазифаи хонагї то як дараља якранг мешаванд, ки он алоќамандї 
ва ягонагии масъаларо нишон медињад. Масалан, барои омўхтани 
вазъияти љангї дар дилхоњ мамлакат тартиб додани наќша ва ё 
љадвал вазифа супорида шавад, њатмат бахшњои зерин бояд њалли 
худро ёбанд: соли оѓози љанг, ва анљоми он, сабаб ва бањонаи 
саршавии он, моњияти љанг, марњилањои асосї ва шартњои сулњ 
ва ѓайрањо.

Барои дуруст ба роњ мондани вазифаи хонагї њаљми он 
ањамияти калон дорад. Он бояд на кам ва на зиёд мувофиќи њаљми 
барномаи таълимї супорида шавад. Аз рўи њаљми мавзўъ барои 
њар дарс аз 2,5 то 5 сањфа вазифаи хонагї супорида мешавад. Ба 
ѓайр аз маводи мавзўи нав, барои аксари дарсњо омўзгор аз рўи 
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маводи иловагї вазифа месупорад. Таљриба нишон медињад, 
ки агар саволњои вазифаи хонагї дуруст муайян карда шуда 
бошанд, хонандагон барои омодагї аз 30 даќиќа то 1 соат ваќт 
сарф мекунанд. Иљроиши вазифаи хонагї марњилаи муњими кори 
мустаќилонаи хонандагон ба њисоб меравад. 

в) Санљиши дараљаи азхудкунии маводи таълимї
Вазифаи хонагї кори мустаќилонаи хонандагонро ба роњи 

дуруст ташкил ва сафарбар менамояд, ки дар айни замон он 
санљиши доимии дониши хонандагон мебошад. Тафтиши вазифаи 
хонагї ба воситаи саволу љавоби доимї ба амал меояд ва бо ин 
васила омўзиши дарси гузашта ба анљом мерасад. Мавзўи навро 
хонандагон пеш аз њама тавассути њикояи омўзгор азхуд намуда, 
ба воситаи вазифаи хонагї онро мустаќилона ба њамдигар 
муњокима намуда, аниќтар дарк мекунанд. Дар дарси оянда 
њангоми саволу љавоб маводи омўзиш боз њам мустањкамтар дар 
хотири хонандагон боќї мемонад. Њар як масъалае, ки аз љониби 
омўзгор бигузор бад ва ё хуб пешкаши хонандагон гардида бошад, 
дараљаи дониши онњо бањодињандаи сифати азхудкунии дониши 
хонандагон мегардад. Ба ѓайр аз ин, тавассути саволу љавоб дар 
раванди дарс ќобилият ва мањорати хонандагон инкишоф ёфта, 
онњо ба саволњои омўзгор љавобњои аниќ ва равшан гардониданро 
ёд мегиранд, инчунин ќобилияти фикрронї, муњокима намудан 
ва нутќи хонандагон ташаккул меёбад. Ба таври мантиќї баён 
намудани сабабњои њодисањои таърихиро меомўзанд.

Дар раванди саволу љавоб омўзгор ба такрорнамоии саволњои 
вазифаи хонагї мањдуд нашуда, тамоми маводи таълимиро дар 
бар гирифта, онро аз хонандагон мепурсад. Агар ба њайси вазифаи 
хонагї саволњои асосї супорида шаванд, дар ваќти саволу љавоб 
масъалањои хурди таълимї њам рўи кор меоянд, ки аз љониби 
хонандагон такрор карда мешаванд.

Дар ваќти пурсиш омўзгор ба хонандагон саволњои иловагї 
медињад, ки ба ин восита дониши онњо њаматарафа санљида 
мешавад. Лекин саволњои иловагии омўзгор бояд ба мавзўи 
асосие, ки дар ваќти дарс такрор карда мешавад, алоќаманд 
бошад, ки онњо барои њалли масъалањои асосии раванди таълим 
ёрї расонида тавонанд. Агар саволњои иловагии гузоштаи 
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омўзгор бо масъалаи омўхташаванда пайваст ва алоќаманд 
бошанд, пас хонандагон аз рўи таљрибаю мањоратњои аллакай ба 
даст дароварда, тахмин карда метавонанд, ки омўзгор минбаъд 
чї гуна саволњои иловагї хоњад дод. Бинобар ин, онњо њангоми 
омодагии вазифаи хонагї ба такрор намудани масъалањои 
алоќаманд ба мавзўъ ањамияти калон медињанд. 

Агар вазифаи хонагї такрори масъалањои тараќќиёти 
иќтисодї бошад, дар натиљаи дуруст гузоштани саволњои иловагї 
хонандагон метавонанда таљриба њосил кунанд, ки омўзгор 
албатта доир ба инкишофи вазъи иќтисодии њамон давлат ва ё 
мамлакатњои ба он наздик дар давраи гузашта  савол медињад. 
Њаминро ба назар гирифта, хонандагон аллакай мавзўњои 
гузаштаро, ба хусус мавзўњои ба масъалаи вазифаи хонагї наздик 
бударо такрор мекунанд. Њаминро ќайд кардан зарур аст, ки ба 
ѓайр аз алоќамандї ва пайвастагии саволњо, инчунин ифоданокї 
ва мантиќан дуруст гузошта шудани онњо низ бояд ба назар 
гирифта шаванд, то ки хонандагон маќсади омўзгорро ба осонї 
фањмида тавонанд.

Дар синфњои болої омўзгор хусусияти синнусолї ва 
инкишофи тафаккурии хонандагонро ба инобат гирифта, бояд 
саволњоеро ба муњокима гузорад, ки хонандаро водор созад, то 
ў фикр, мулоњиза, муњокима намуда, хулоса бароварда, баъдан 
љавоби худро ошкор созад. Саволњои омўзгор бояд тавре гузошта 
шаванд, ки хонандагон њангоми посухдињї воќеањои тахрихиро 
тавонанд, ки аз рўи хронология, пайдарњам ва алоќаманд намуда, 
посух дињанд. Масалан, дар ваќти гузаронидани саволу љавоб 
доир ба мавзўи “Љанги Ватании соли 1812 дар Русия” омўзгор 
барои риоя намудани пайдарњамї ва алоќамандии мавзўъ 
саволњои зеринро метавонад пешкаши хонандагон намояд:

I. Доир ба њуљуми Наполеон ба Русия њикоя кунед.
II. Муњорибаи Бородино.

III. Њуљуми љавобии ќушуни рус.
Ин саволњо албатта он ќадар мураккаб нестанд. Њангоме, ки 

омўзиши мавзўъ ба анљом расид, ба хонандагон саволњое дода 
мешавад, ки дар ваќти посухдињї ба он хонандагон воќеањои 
муњим ва асосиро људо карда тавонанд ва сабабњои њар як њодисаро 
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баён карда тавонанд. Баъзан саволњое ба миён меоянд, ки дар 
натиљаи љавобдињї ба он хонандагон бояд ногузир сабабгузорї 
ва натиљањои воќеањои таърихиро баён кунанд (доир ба сабабњои 
инќилоби буржуазии Фаронса, Љанги якуми љањон ва ѓайра).

Инчунин, барои хонандагони синфњои болої месазад, ки 
саволњое пешнињод карда, ки дар натиљаи муњокимаи он онњо 
тавонанд, ки воќеањои таърихиро бо њамдигар муќоиса кунанд, 
хусусиятњои фарќкунандаи ин ва ё он раванди таърихиро нишон 
дињанд (масалан, фарќи байни инќилоби буржуазї ва сотсиалистї, 
хусусиятњои империализм дар мамлакатњои људогона ва ѓайра).

Ба гурўњи саволњои душвор ва мураккаб саволњое дохил 
мешаванд, ки аз хонандагон тањлили назариявї ва исботи нуќтаи 
назарро талаб кунанд (тањлили вазъияти инќилобї, баёни вазъи 
иќтисодї, тањлили нуќтаи назар, ки одатан мухаталиф мебошад 
ва ѓайра).

Ба ѓайр аз ин, саволњои мураккабе низ вуљуд доранд, ки 
љавоби кўтоњро талаб мекунанд (нишон додани мамлакат ва ё 
шањр аз рўи харита, ба хотир овардани санањои таърихї, воќеањои 
муњими таърихї в аѓайра). Барои санљиши вазифаи хонагї дар 
њар як дарс аз љониби омўзгор ваќти муайян гузошта мешавад, 
аз њад зиёд сарф кардани он ба маќсад мувофиќ нест. Агар ба 
сифати вазифаи хонагї тартиб додани наќша ва ё љадвал супориш 
дода шуда бошад, аз байни чанд нафар хонандагон як чанд 
нафарашонро пурсидан кифоя мебошад. Дар њолате, ки вазифаи 
хонагї барои њосил намудани малака ва мањорати хонандагон 
равона карда бошад, он гоњ лозим аст, ки барои нишон додани 
муваффаќият ва камбудии онњо мебоист, ки ваќти зиёдтар сарф 
карда шавад. Дар ин њолат хатогињо ва муваффаќияти хонандагон 
бояд нишон дода шавад. Агар омўзгор маќсад гузошта бошад, ки 
фаъолияти тамоми хонандагони синфро санљад, он гоњ саволњо 
ба таври умумї бояд гузошта шаванд, баъд омўзгор аз байни ањли 
синф хонандаеро интихоб намояд, ки ному насаби ўро ќаблан дар 
дафтари кории худ ќайд карда бошад.

Барои назорат бурдани омўзгор аз рўи дурустї ва мантиќан 
мувофиќат кардани љавоби хонандагон ба саволњои гузоштаи ў, 
омўзгор бояд ба мазмуни саволњо эътибори хоса зоњир намояд. 
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Агар савол мураккаб бошад, он гоњ ба хонанда саволњои ёрирасон 
додан шарт аст, умуман дар ваќти посухи хонандагон омўзгор 
бояд бо диќќат бошад, сухани хонандаро њељ гоњ буридан љоиз 
нест. Ў бояд пеш аз посух додани хонанда љавоби дурусти онро 
аз њаёли худ гузаронад, агар хонанда дар ваќти љавобдињї баъзе 
камбудињо ва ё иштибоњеро љой дода бошад њам, сухани ўро то 
ба охир гўш кардан шарт аст. Танњо дар сурате, ки хонанда ба 
саволи омўзгор љавоби нодуруст дода, њар чизе, ки ба дањонаш 
биёяд гўяд, он гоњ сухани ў ќатъ гардад њам, љоиз мебошад. Дар 
чунин њолат хонандаро тањќир карда, ба љояш шинондан мумкин 
нест, омўзгор бояд саволро дубора такрор намуда, хонандаро 
барои додани љавоби дуруст њидоят намояд. Агар боз њам хонанда 
ба шарњи масъалањои дуюминдараља ва эзоњи нодурусти масъала 
роњ дињад, дар ин суръат хонандаро ба љояш шинондан шарт 
аст, чунки суханони нодуруст, бемаврид ва нољои ў метавонанд 
дар тафаккури хонандагони боќимонда наќш баста, тасаввуроти 
манфиро ба миён оранд.

Агар љавоби хонанда ба илова ва пурра кардан эњтиёљ дошта 
бошад, омўзгор метавонад ба хонандагони дигар мурољиат кунад, 
то ки онњо љавоби њамсабаќи худро пурра ва илова намоянд. 
Агар хоњишмандони илова кардани маводи баррасї намудаи 
љавобдињанда зиёд бошад, омўзгор бояд хонандаеро интихоб 
кунад, ки он ќадар фаъол нест ва ба дарсњо диќќати махсус зоњир 
наменамояд. Пас аз анљоми пурсиш омўзгор вазифадор аст, ки 
ќисмати пурсиши вазифаи хонагии хонандагонро љамъбаст 
намуда, хулосаву тањлилњои худро пешкаши онњо гардонда, 
бењтаринњоро ишора намояд. 

Дар адабиёти услубї чунин навъи пурсиш зери танќид 
афтодааст, ки агар омўзгор њангоми баёни шифоии хонандагон, 
ба ќисми дигари синф саволњоеро пешнињод менамояд, ки ба 
онњо хонандагон бояд ба таври хаттї љавоб гардонад. Чунки дар 
чунин њолат он хонандагоне, ки супориши хаттї гирифтаанд аз 
пурсиши вазифаи хонагї дар синф берун мемонанд.

Баъзе олимони педагог зидди љовобдињии хонандагон 
дар назди тахтаи синф њастанд (нафароне, ки супориши хаттї 
гирифтаанд).   Дар сурате, ки дар кори хаттии хонанда масъалаи 
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муњими таърихї баррасї ёфтаасту барои њаллї он иштирок 
ва муњокимаронии ањли синф лозим бошад, дар чунин њолат 
саволу љавоби хонанда дар назди тахтаи синф мувофиќи маќсад 
нест. Агар саволњо барои фањмондани мавзўи нав лозиманд, 
ташкил кардани кори хаттї дар назди тахтаи синф бо иштироки 
хонандагон мувофиќи маќсад аст. Масалан, барои такрор 
намудани мавзўи “Пурзўр шудани сохтори крепостної ва 
мустањкам шудани мутлаќияти подшоњї дар Русия дар асри 
XVII” ба хонанда чунин савол додан мумкин аст, ки санањои 
ќабули ќонунњои побандшавии дењќоконро дар Русия нависад. 
Дар натиља, аз љониби хонанда солњои ќабули ќонунњо, ки доираи 
асрњои  XV то XVII – ро дар бар мегиранд, ќайд карда мешавад. 
Ба хонандаи дуюм супориш дода мешавад, ки оид ба сар задани 
њаракати халќї дар марањилаи муќарраргардида маълумот пайдо 
намуда, онро ба тариќи љадвал омода намояд. Хонандаи сеюм 
бошад ба тариќи шифоњї доир ба ташкилшавии бозори дохилии 
умумирусиягї маълумот медињад, ки маводи он дар дарси пешина 
муњокима шуда буд. Азбаски, ин мавзўъ мураккаб аст, он бояд 
такроран баён ёбад. Омўзгор метавонад чунин саволњои иловагї 
дињад: Дар кадом давра поракандагии феодалї дар сарзамони 
Русияи подшоњї ављ гирифт ва дар зери таъсири кадом њодисањо 
мутатањидшавии сарзамини Рус ба амал омад? Дар баробари ба 
анљом расидани љавоби хонанда дар назди тахтаи синф љавоби 
хонандаи якум ва дуюм низ ба охир мерасад, ки онњоро омўзгор 
њангоми баёни мавзўи нав истифода мебарад. 

Аз мисолњои овардашуда фањмидан мумкин аст, ки 
истифодабарии ин усулњо барои сарфа намудани ваќт њангоми 
пурсиши вазифаи хонагї кўмак мерасонанд.

Ѓайр аз ин воситаи хуби пурсиши маводи гузашта аз тамоми 
ањли синф тавуссути супориши кори хаттї усули хубе мебошад. 
Он ба омўзгор имконият медињад, ки хатогињои умумї ва 
техникии хонандагонро фањмида гирад. Барои тафтиши кори 
хаттї мумкин аст, ки аз љониби омўзгор барои њар як хонанда 
саволи иловагї дода шавад (ба монанди саволњои тестї). Бењтар 
мешавад, ки пурсиши хаттии хонандагон дар нимаи дуюми дарс, 
баъди баёни мавзўи нав ва супориши вазифаи хонагї гузарониад 



185

шавад. Натиљаи кори хаттии хонандагонро омўзгор љамъбаст 
намуда, хатогињои асосї ва муваффаќияњои онњоро ќайд карда 
мегузарад.

 Дар њолати гузаронидани супориши хаттї ва ё тестї омўзгор 
бояд ба интихоб намудани мавзўъ ва дуруст гузоштани саволњо 
ањамият дињад. Агар масъалаи муњим дар давоми чандин дарс 
такрор карда шавад, он гоњ лозим аст, ки саволњо ба таври гуногун 
ифода карда шаванд. 

Њамин тавр, пурсиши вазифаи хонагї дар ваќти дарс 
ќисмати муњими кори омўзгор мебошад. Аз рўи мазмуни маводи 
омўхташуда дуруст ба роњ мондани пурсиш аз хонандагон 
ањамияти калони тарбиявї дорад. Пурсиши доимии хонандагон 
дар онњо њисси масъулиятро тарбия мекунад. Одати мунтазам ва 
аз сидќи дил мењнат кардан ва њисси масъулиятшиносї сифатњои 
шахсии муњими шањрванди муосир мебошанд.

Ѓайр аз ин, аз хонандагон пурсидани маводи омўхташуда 
ќобилияти мантиќан фикр кардан, мунтазам ва бо тартиби 
хронологї наќл кардан ва њоказоњоро вусъат медињад. Ањамият 
надодан ба раванди пурсиши мунтазами хонандагон ба хатогии 
љиддии омўзгор табдил ёфта, оќибатњои манфї дорад. Ин амал 
инчунин метавонад рафти мўътадили дарсро вайрон кунад, чунки 
танњо ба воситаи љиддї ба роњ мондани пурсиши вазифаи хонагї 
аз хонандагон минбаъд талаб кардан мумкин аст, ки нисбати 
равнади таълим љиддї рафтор кунанд ва ба вазифаи хонагї доимо 
омода бошанд.

г) Мустањкамнамоии шифоњии маводи наќлшуда
Дуруст гузаронидани пурсиши хонандагон дар охири дарс 

дар бобати азхуд кардани маводи барномавї дар дарси таърих 
ањамияти калон дорад. Ин гуна шакли мустањкамкунї дар 
синфњои поёнии мактабњои миёна махсусан зарур аст. Сабаби 
ин аввалн дар хусусиятњои синнусолии хонандагон, дараљаи 
нокифояи љалби диќќат дар асосии шунидани наќли шифоии 
омўзгор, натавонистани хулосабарории мустаќилона ва сониян 
дар хусусияти худи курси таърих дар синфњои V-VI мебошад. Дар 
асоси омўзиши давраи ќадими таърихи халќи тољик ва таърихи 
умумиљањонї хонандагон бо бисёр мафњумњои ношинос, номњои 
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њодисањои таърихї вомехўранд. Њамаи инро ба воситаи такрор дар 
хотири хонандагон мустањкам кардан мумкин аст. Дар синфњои 
болої бошад дар асоси омўзиши давраи наву навини таърих 
хонандагон бо мафњумњои муќарарї сару кор доранд. Ѓайр аз ин, 
хонандагон синфњои IX-XI назар ба хонандагон синфњои V-VI 
инкишофи тафаккури таърихии зиёдтар доранд. Аз ин љост, ки 
омўзгор бояд фарќи рафтор ва азхудкунии хонандагони синфњои 
мухталифро ба инобат гирад.

Дар синфњои V-VI дар њар як дарс барои пурсиши хонанда 
баъд аз њикояи омўзгор 5-10 даќиќа ваќт људо кардан лозим 
аст. Дар асоси азхудкунии мавод, пеш аз њама он чизеро такрор 
кардан зарур аст, ки зудтар аз хотир фаромўш мешавад ва аз 
сабаби мураккабияш мушкил фањмида мешавад, яъне аввалан 
санањои хронологї ва истилоњоти љуѓрофї, номњои мураккаб, 
соният тартиби њодисањои таърихї ва мазмуни мухтасари онњо ва 
баъдан љамъабаст ва хуласањои дарсро дар бар мегирад. Масалан, 
агар дар синфи VI хислатномаи умумии сохти феодалї дода 
шуда бошад, пас барои ошкор намудани он, то ки хонандагон ба 
моњияти он сарфањм раванд, маводи омўхташударо ба воситаи 
пурсиши хонандагон тавуссути саволњои иловагї амалї намудан 
мумкин аст. 

Дар синфњои IX-X њама ваќт тавассути пурсиши маводи 
азхудкардаро ба воситаи баёни шифоњї гузаронидан лозим аст. 
Бештари ваќт ба љойи пурсиш хулосаи љамъбастї низ њосил 
намудан мумкин аст, ки онро омўзгор худ мустаќилона ва ё бо 
ёрии хонандагон амалї месозад. Хонандагонро ба баёни хулоса 
љалб намудан басо муњим мебошад, зеро мањорати љамъбасти 
хулосањои як ќатор мавзўю масъалањоро дар тафаккури 
хонандагон парастиш намудан кори осон нест ва он дар як ё ду 
дарс ташаккул намеёбад, барои њамин њам месазад, ки омўзгор 
хусусияти суннусолии хонандагонро ба инобат гирифта, ин 
таљрибаро мунтазам амалї созад. Масалан, дар маводи таълимї 
аз фанни таърихи халќи тољик барои синфи Х омўзиши мавзўи 
“Муборизаи синфї дар давраи мухторият (солњои 1925-1929)” – 
ро ба охир расонида, хулосаи сабабњои шикаст хўрдани љанги 
шањрвандии он давра ва бањодињии гуногуни ин масъаларо аз 
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љониби таърихшиносони тољик дар асоси сўњбати шифоњї бо 
хонандагон баён кардан фоидабахш аст.

Ба њамин тариќ, дар синфњои IX-XI гузаронидани 
мустањкамкунии маводи гузашта тавассути усули шифоњї барои 
њар як дарс шарт нест ва диќќати асосї барои санљиш ва њосил 
шудани мањорати дарк ва љамъбаст намудани њодисањои таърихї 
дода мешавад. Дар асоси маводи таълимии бањсталаб фикру 
аќидаронии мустаќилонаи хонандагонро ташаккул дода, њам ба 
маќсади инкишофи љањонбинию љањонфањмии онњо мувофиќ аст. 

Дар равнади мустањкамкунии мавзўи нав одатан хонандагон 
аз љињати пешрафт дараљаи  миёна ва хубро сазовор мешаванд. Ин 
гуна тартиби пурсиш дуруст аст, зеро хонандаи пешрафташ суст 
якбора баъд аз шунидани наќли омўзгор љавоб дода наметавонад. 
Агар бар замми ин ў боз посухи рафиќи худро шунавад, пас ин 
ба ў барои азхудкардани маводи омўхташуда ёрї мерасонад. 
Вале, дар асонои њалли масъалаи тарбиявии пурсиш хусусиятњои 
шахсии хонандагони људогонаро ба назар гирифтан зарур аст. 
Хонандагоне њастанд, ки мавзўи навро бо осонї мефањманд, вале 
ќувваи њофизаи хуб надоранд ва бинобар ин наќли омўзгорро 
зуд фаромўш мекунанд. Аз ин гуна хонандагон зиёдтар пурсидан 
лозим аст, то ки ба онњо барои азхуд кардани мавод ёрї расонида 
шавад. Баъзан хонандаи сустхонро низ пурсидан фоиданок 
аст. Чунончи, хонандагонеро, ки аз сабаби танбалиашон аќиб 
мондаанд, низ даъфаи дигар пурсидан фоиданок аст, зеро онњо 
барои бисёр кор кардан њавасманд мешаванд. 

Њамин тавр, барои он ки мустањкамкунии шифоњї дуруст 
ташкил карда шавад, омўзгор бояд аз болои кори хонандагон ва 
аз болои ба машѓулиятњои таълимї чї гуна муносибат кардани 
онњо назорат кунад.

Вазифаи омўзгор иборат аз он аст, ки њамеша ба мустањкам 
азхуд шудани маводи дар синф омўхтаи хонандагон ба воситаи 
кори хонагии беруназсинфї муваффаќ гардад ва ин фаъолият 
иборат аст:

1) Он чиро, ки омўзгор наќл кардааст, аз рўи навиштањои 
дар синф гузаронидашуда, дањонакї такрор кардани 
хонандагон.
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2) Аз рўи супориши омўзгор тайёр кардани љавобњои 
махсус, наќшањо, харитањои контурї, расмњо ва ѓайра.

3) Аз љавоби хаттї ба саволњо, аз рўи адабиёти иловагї, 
навиштагирї аз китобњои дарсї ё ки сарчашмањои 
тавсиядодаи омўзгор.

4) Аз хондани адабиёти бадеї доир ба њодисањое, ки дар 
синф омўхта мешаванд.

5) Истифодабарї аз маводи интернетї бо тавсияи омўзгор.
6) Аз экскурсияњо (тамошои таълимї), осорхонањо ва 

ёдгорињои таърихї дидан кардан.
7) Аз кори хаттї-эљодии хонандагон (наќли хаттї, иншо дар 

мавзўњои таърихї, реферату маърўза ва ѓайра) самаранок 
истифода бурдан.

Њамаи ин кори хонагии беруназсинфиро омўзгор тавре 
ба роњ мемонад, ки хонандагон аз њад зиёд банд нашаванд (ба 
ќисмати “Кори мустаќилонаи хонандагон” дар китобњои дарсї 
нигоњ кун!). 

Дар натиљаи амалї намудани навъњои гуногуни вазифаи 
хонагї хонандагон аз курси таърих донишњои устувор њосил 
мекунанд ва ба омўзиши фанни мазкур шавќу завќи зиёд пайдо 
мекунанд, ѓайр аз он маводе, ки дар мактаб меомўзанд, боз 
маводи иловагї омўхтан мехоњанд, ба мењнати фикрї одат 
мекунанд, дар бораи унсурњои ибтидоии кори илмї дар соњаи 
илми таърихшиносї шинос мешаванд.

Он омўзгоре, ки донишњоро мустањкам намекунад, ин тавр 
рафтор мекунад: хонандагони ў дар охири сол дониш њосил 
намекунанд, њоло ки барномаи таълимї расман иљро шудааст.

д) Такрор дар дарси таърих
Њар як омўзгори фанни таърих аз таљрибаи худ медонад, 

ки воќеањои таърихиро доимо такрор кардан лозим аст, зеро 
пас аз муддате агар њодисањо такрор карда нашаванд, норавшан 
мемонанд. Бинобар њамин, агар омўзгор хоњад ,ки дар фаъолияти 
таълимї соњиби натиљањои хуб шавад, ў баъд аз такрори маводи 
таърихии омўхташудаи хонандагонро дуруст ташкил мекунад. 
Ба устувор ва хуб азхуд кардани муњимтарин воќеањои таърихї 
муваффаќ шудан лозим аст. Ин вазифаи аввалиндараљаи такрор 



189

аст. Вазифаи дигари такрор иборат аз он аст, ки хонандагон 
чунин мафњум ва тасаввуроти љамъиятї-таърихї њосил кунанд, ки 
фањмиши илмии таърихро ёд гирифта ва бо њамин ба љањонфањмии 
бошууронаи замони муосир омода шаванд.

Ду навъи такрор вуљуд дорад: 1) такрори љорї; 2) такрори 
љамъбастї. Такрори љориро омўзгор дар ваќти пурсиши хонанда 
аз дарси супоридашуда истифода мебарад. Чуноне ки мо дар боло 
ишора кардем, пурсиши хонандагон чї аз маводи љорї (маводи 
дарси имрўза) ва чї маводи пештар омўхташуда, аммо аз љињати 
мазмун бо маводи имрўза вобаста дар назар дошта мешавад.

Омўзгор бояд тамоми саволњои дарсњои гузаштаро, ки ба 
хонандагон додан мехост, бо диќќат фикр карда барояд. Саволњои 
дарсњои гузашта бояд бо маводи љорї алоќаманд карда шаванд. 
Ин алоќамандиро бо як чанд роњ гузаронидан мумкин аст, ки аз 
ин бора дар боло гуфта шуда буд. 

Такрори љамъбастї одатан баъд аз анљоми тањлили як ќатор 
мавзўъњо гузаронида мешавад, ки ошкор ва мустањкам намудани 
мароми ќонунњои асосии махсуси давраи муайяни таърихиро 
вазифаи худ ќарор медињад. Дар асоси такрори љамъбастї ба 
хонандагон назорат кардан аз рўи таърихи инкишофи ягон њодиса 
хеле ибратбахш аст. Дар синфњои поёнї (масалан, дар синфи V) 
ин аз 2-3 њодиса аз таърихи гузашта иборат буда метавонад, дар 
синфњои болої (масалан дар синфи XI) ин гуна мушоњида давраи 
калони таърихиро дар бар гирифта метавонад. Чунончи, дар 
синфи XI дар асоси омўзиши фанни таърихи халќи тољик омўзиши 
таърихи ташаккулёбии љумњурии соњибистиќлоли Тољикистон 
хело муњим аст. 

Бо њамин роњ мушоњида кардани заминањои пошхўрии 
ИЉШС, оѓози љанги шањрвандї (1992-1997), ислоњоти сиёсї, 
иќтисодї ва иљтимої ва дигар масъалањои муњими таърихи 
навини ватани моро омўхта, хонандагон вазъи муосири 
љумњуриро хубтар дарк намуда, баъзе пањлўњои норавшани онро 
ба худ ошкор месозанд.

Ин гуна аз назар гузаронидани таърихи ягон њодиса зењни 
хонандагонро ба як ќатор мушоњидањо такмил медињад, мароми 
ќонунњои инкишофи таърихро дар хотираи онњо мустањкам 
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намуда, дар баробари ин њодисањои таърихии такроршавандаро 
азхуд мекунанд. 

Њамаи он чї ки дар боло зикр шуд, азхуд кардани маводи 
таърихиро бо тартиби такрори љорї дар назар дорад. Вале, 
омўхтани таърих талаб дорад, ки хонанда дар натиљаи омўхтани 
он аз хусуси њар як давраи калони њаёти мамлакат ё як ќатор 
мамлакатњо аќида њосил кунад. Барои дониста гирифтани 
хусусиятњои инкишофи ягон давраи таърихї ба як ќатор воќеањои 
махсуси њамон давра умуман назар кардан лозим аст ва танњо он 
гоњ мунтазамї дида мешавад. Дар дарсњои муќаррарї, ки дар он 
њам омўзгор ва њам хонандагон ба наќли мазмуни њар як њодисаи 
алоњида машѓуланд, ба њамаи воќеањои давра якбора назар 
кардан душвор аст. Дар ваќти дарсњои такрорї хулосаи умумї 
баровардан хеле оддї ва сабук аст, он ваќт хонандагон гўё хоњу 
нохоњ ба тамоми даврањои таърихї баробар назар мекунанд. 
Ин аст, ки дар наќшаи таќвимии омўзгори фанни таърих бояд 
дарсњои такрорї-љамъбастї бояд пешбинї шаванд, то ки хонанда 
тавонад ба давраи таърихї якбора ва пурра назар кунад. 

Барои бомуваффаќият гузаштани дарсњои такрорї-
љамъбастї ба хонандагон зарур аст, аввал, мазмуни њар як 
воќеаи таърихиро устуворона ва бошуурона фањмида гиранд, 
баъд ин њодисањоро тањлил кунанд, яъне сабабњои пайдоиши 
он ва ањамияти таърихии онро барои рафти минбаъдаи таърих 
фањманд,  баъд аз ин воќеањои асосии таърихро љамъбаст кунанд, 
ки ин хонандагонро ба дарки илмии таърих наздик мекунад ва 
оид ба њодисањои муосири таърихи умумиинсонї тасаввуроти 
дуруст дода метавонад.

Ба њамин тариќ, мо мебинем, ки дарсњои такрорї  танњо 
дарсњои нав ва маводи ноомўхташуда набуда, балки ба 
хонандагон оиди илми таърих нуќтаи назари нав медињад, 
њодисањои таърихиро васеътар мефањмонад, мафњумњои нав 
њосил мекунонад. Вале, дар таљриба чунин дарсњои такрорї 
дида мешавад, ки фаќат аз такроран наќл намудани маводи 
омўхташуда иборатанд, ба талабагон нуќтаи назари нав 
намедињанд мафњумњои умумї њосил намекунанд. Талабагон ба 
ќадри чунин дарсњои такрорї намерасанд ва ин хел дарсњо шавќу 
њаваси онњоро бедор намесозанд. 
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Дарсњои такрорї. Дар дарсњои такрорї дар охири соли 
тањсил баъзе хусусиятњои услубї низ дорад. Вазифаи он аз ду 
бахш иборат мебошад:

1. Мустањкам азхуд намудани муњимтарин воќеањои 
таърихї, ки дар даввоми сол омўхта ва такрор карда 
шудаанд.

2. Њосил намудани нуќтаи назари умумї ба тамоми он 
бобњои фанни таърихе, ки дар тўли тамоми сол омўхта 
шудааст.

Нуќтаи назари љамъбастиро омўзгор бояд бо якљоягии 
хонандагон мувофиќи он равияњои илмї-сиёсие, ки дар асоси 
курси таърихи тањсили љорї ќарор ёфта буданд, њосил намояд.

Барои самарабахш гардидани такрор аз маводи аёнї 
истифода бурдан хеле муњим аст. Аксњо, расмњои китоб, слайдњо 
ва ѓайрањоро њамчун маводи таълимї дида баромадан лозим 
ва аз рўи онњо наќл кардан зарур аст, ки он боиси инкишоф ва 
ташаккули нутќи хонандагон мегардад ва њодисањои таърихиро 
ба хотири онњо мерасонад. Аз рўи як ќатор аксњои воќеа ва 
њодисањои таърихиро ба осонї тасаввур кардан мумкин аст, ки 
он боиси боз њам шавќовартар гузаштани дарсњои фанни таърих 
мегардад. 

Дар дарсњои такрорї чї дар синф ва чї дар хона корњои 
хаттии хонандагонро дар амал тадбиќ намудан лозим аст. Корњои 
хаттии синфї аз фанни таърих одатан аз љавобњои хонандагон ба 
саволњои гузоштаи омўзгор, мукаммал сохтани харитаи контурї, 
дар синфњои болої бошад, аз рўи китоби бадеї ва ё илмї-
тадќиќотї, ки њаљман на он ќадар бузург аст, навиштани реферат 
бахшида ба мавзўњои алоњида, ва ѓайра иборат мебошад. 

Хонандагоне, ки боб ё мавзўи таърихиро такрор мекунанд, 
аз рўи мазмуни он метавонанд кори хаттиро ба анљом расонанд. 
Корњои хаттии ба хона супоридашуда одатан дар синфњои поёнї 
ба кор бурда мешавад, ки онњо аз рўи адабиёт ва ё њуљљати 
таърихие, ки онро аллакай дар синф њамроњи омўзгор тањлил 
карда баромадаанд, дилхоњ мавзўъ гирифта, оиди мазмуни он 
маърўза ва ё реферати кўтоњ бояд омода созанд. Дар синфњои 
болої бошад нисбати хонандагон талаботњо ќатъитар буда, 
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омўзгор бояд пеш аз њама ба сифати мазмуни кор, истифодабарии 
маводњои иловагї, сарчашмањо, дастгоњи илмї ва шартњои 
дигари навиштани кори мустаќилонаро пурсон шавад.

Њамин тавр, њамаи гуфтањои болоро љамъбаст намуда, ба 
чунин хулоса омадан мумкин аст, ки фаъолияти омўзгор дар 
бобати такрор ва омўзиши маводи нав алоќамандии ногусастанї 
дорад. Омўзгор ба хонанда танњо дар он суръате донишњои 
мустањкам ва ѓайришартї дода метавонад, ки агар дар хотири 
хонандагон мустањкамнамоии маводи гузашта, тариќи такрор 
мунтазам амалї гардад. Он гоњ мароми ќонуни таърихї аз 
воќеањои мушаххас људо нашуда, онњоро хонанда њамчун хулосаи 
њодисањои таърихї мефањмад ва дарки илмии тамоми раванди 
таърихи умумиљањонї таъмин мегардад.

е) Ба вуљуд овардани дарки мафњумњои таърихї дар дарси таърих
Яке аз масъалањои муњими таълими фанни таърих дар 

мактаб усули ба вуљуд овардани мафњумњои таърихї дар 
тафаккури хонандагон мебошад. Омўзгор дар ваќти дарс дар 
синф аз мафњумњо, истилоњоти гуногуни умумиилмї ва иборањои 
зиёди таърихї зуд-зуд истифода мебарад, монанди, њукумат, 
давлат, дин, илм ва чунин мафњумњои ѓайриумумї – демократия, 
монархия, љумњурї ва чунин истилооти ќариб мањаллї – фиръавн, 
монарх, подшоњ, консул, патриарх ва ѓайра ба кор бурда мешавад. 
Азбаски, њар як мафњуми таърихї раванди тараќќиёти ќонунии 
таърихро инъикос менамояд, бинобар ин дуруст азхуд намудан 
ва дарки мафњумњои таърихї барои ба таври илмї фањмидани 
таърих хизмат мекунад ва дар њалли маќсаду вазифањои таълимии 
таърих њиссагузор мебошад. Зеро асосњои раванди таърихи 
умумиљањониро хонандагон танњо дар њолате азхуд мекунанд, ки 
онњо њодисањои таърихї ва мафњумњои таърихиро хуб донанд. 
Азбаски мафњумњои таърихї мазмун ва мундариљаи бой дошта, 
њодисањои мушаххаси таърихиро дар бар мегирад, бинобар 
њамин дуруст азхуд кардани онњо барои дарки моњияти асосии 
илми таърих ањамияти калон доранд. Агар хонандагон дар дарки  
њодисањои муњими таърихї аз истилооти асосии таърихї огоњї 
надошта бошанд, онњо дар ин суръат раванди объективии ќонуни 
тараќќиёти таърихи башариятро намефањманд.
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Инчунин ба њамаи маводњо асоси дурусти таърихї додан 
лозим аст, ки он мафњумњоеро, ки хонандагон бо онњо њангоми 
таърихомўзї дар мактаби миёна вомехўранд ба се гурўњ таќсим 
кардан мумкин аст:

1. Мафњумњои хусусияти алоњидаи чандин њодисањои 
таърихиро љамъбаст менамояд.

2. Мафњумњое, ки хусусиятњои умумии чандин њодисањои 
таърихиро инъикос мекунанд.

3. Мафњумњое, ки хулосањои васеи таърихї (аз он љумла 
ќонуниятњои таърихї)- ро инъикос мекунанд.

Мафњумњои гурўњи якум ќисми асосии мафњумњоест, ки 
хонандагон онро дар асосии омўзиши фанни таърих азхуд 
мекунанд. Дар ин бобат сухан дар бораи воќеањои алоњидае 
меравад, ки онњо дар таърих як маротиба содир шудааст ва дигар 
такрор намешавад, ба монанди, “рента”, “барщина”, “оброк” 
ва ѓайра. Ин мафњумњо нисбатан содда буда, дар доираи як дарс 
азхуд карда мешаванд. 

Ќисми дигари мафњумњои таърихї мисли, “таназзули сохти 
крепостної”, “феодализм”, “дењќон”, “заминдор”, “давраи 
сармоядорї”, “инќилоби буржуазї” ва ѓайра, ки як давраи 
муайяни тараќќиёти таърихиро дар бар мегиранд ва онњоро дар 
натиљаи омўзиши мавзўњои таърихї фањмидан мумкин аст. 

Дар охир мафњумњои мураккаб ва мушкил мављуд њастанд, ки 
чанд ќисми таърих (ва ё умуман раванди таърихи умумиљањонї) – 
ро тањлил меномояд: “давлат”, “синф”, “маданият”, “дин”, “тар-
зи истењсолот”, “муносибатњои истењсолї” ва ѓайра.

Дар китобњои дарсї хонандагон бо мафњумњо ва истилоњњои 
зиёди таърихї дучор мегарданд, ки тањлил ва шарњи онњо барои 
њар як устоди фаннї шарт ва зарур аст, зеро бидуни онњо дарки 
пурраи равнади таърих ѓайриимкон аст. Њангоме, ки омўзгор 
мафњумњои гурўњи дуюмро шарњу эзоњ менамояд, хонандагон дар 
донишомўзї ба зинаи баландтар мегузаранд. Масалан, агар дар 
бобати шарњи мафњуми сохтори феодалї омўзгор машѓул шавад, 
ў бояд аввал: истилои “феодализм” – ро дар тахтаи синф сабт 
намояд, онро шарњ дињад, ки асоси мафњум аз калимаи “феод” – 
замин, “феодал” – заминдор ва “феодализм” бошад – сохти ба худ 
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хоси љамъияти инсонї мебошад. Баъдан ба хонандагон наќшаи 
мулки феодалиро, ки дар китоби дарсии таърихи асрњои миёна 
зикр шудааст, мегирем. Ба маводи китоб такя карда, муќаррар 
менамоем, ки тамоми замин ва заминњои бойњо (баринњо) ва 
дењќонон таќсим шуда буданд (дар наќша порчањои замини 
дењќонон ва миќдори замини заминдорони калон нишон дода 
шудааст). Дењќон ўњдадор буд, ки барои заминдор њаќќи оброк 
ва барщина адо кунад, зеро ки њар як дењќони безамин побанди 
зиминдори калон буда, андоз месупорид. Њамин тариќ, тавассути 
наќша ва њикояи мушаххаси омўзгор аломатњои фарќкунандаи 
тарзи хољагидории федалї ба хонандагон нишон дода мешавад. 
Барои то ба охир дар тафаккури хонандагон њосил намудани 
тасаввурот доир ба мафњуми “феодализм” омўзгор бояд боз илова 
бар он маълумот маданияти махсуси феодалї, ѓояњои сиёсии 
синфи феодалиро ба хонандагон нишон дињад. Дар натиљаи 
чунин тањлили аниќу даќиќ хонандагон дар бораи сохти љамъияти 
феодалї ва аломатњои иќтисодї, сиёсї ва маданияти таърихии он 
маълумоти умумї њосил менамоянлд.

Дар баъзе мавридњо, ки дарки мазмун ва мундариљаи 
мафњум барои хонандагон имконнопазир бошад, омўзгор бояд 
худи истилоњотро истифода набурда, мундариљаи онро баён 
намояд. Масалан, мафњумњои гурўњи сеюм ба монанди “базис”, 
“надстройка”, “форматсияи љамъиятї-иќтисодї” ва ѓайра. 
Омўзгор метавонад истилоњоти “надстройка”- ро истифода 
набурда, унсурњои он – “давлат, дин, санъат” –ро тањлил намуда, 
алоќамандии “базис” ва “надстройка”-ро ба воситаи мисолњои 
мушаххас нишон дода гузарад.

Дар баъзе мавридњо мазмун ва мундариљаи истилоњ пурра 
муайян карда нашуда, худи он васеъ истифода бурда мешавад. 
Масалан, мафњуми “синф” истифодабариаш аз ибтидои омўзиши 
фанни таърих оѓоз меёбад ва оњиста-оњиста дар љараёни омўзиш 
мафњуми он шањр дода мешавад. Дар натиљаи омўзиши фанни 
таърих ва ба миён омадани тасаввуроти таърихї мафњумњои 
таърихиро хонандагон дарк мекунанд ва моњияту мундариљаи он 
барои онњо равшан мегардад. Барои фањмидани моњияти њар як 
мафњуми таърихї мо бояд ба дараљаи лозима воќеањои таърихиро 
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донем ва онњоро бо њодисањои дигар муќоиса намуда, умумият ва 
фарќияти њар як истилоњро дарк намоем.

 Ба ѓайр аз он, ки барои дарки мафњумњои таърихї донишњои 
оддитарини таърихї лозиманд, боз зарур аст, ки барои дарки 
дурусти мафњумњои таърихї як пайдарњамї ва тартибот низ 
бошад. Агар ба пайдарњамї диќќат дода нашавад, хонандагон 
мафњумњои таърихиро аниќу даќиќ дарк карда наметавонанд. 
Масалан, мафњуми “вазъияти инќилобї” дар давраи инќилоби 
буржуазии Англия дар асри XVII китоби дарсї ва барномаи 
таълимї ба ќадри лозима маълумот намедињад, лекин ин 
мафњумро дар давраи инќилоби буржуазии Фаронса дар охири 
асри XVIII фањмидан мумкин аст. Яъне, њукумати подшоњї ба 
тарзи ќадима мамлакатро дигар идора карда наметавонад ва 
бинобар њамин маљбур мешавад, ки “штатњои генералї”-ро даъ-
ват созад. Ќашоќшавии оммаи халќ (бўњрони савдої ва саноатї, 
хушксолии соли 1788 ва шўришњои пай дар паи мардумї) но-
розигии синфи саноатчиён ва нафрати мењнаткашонро нисбати 
ашрофон зиёд карда, њаракатњои иљтимої дар мануфактурањо, 
норозигии дењќононро ба амал овард.

Њамин тавр, дар натиљаи омўзиши фанни таърих, муњокима 
ва тањлил намудани њодисањо хонандагон тасаввуроти таърихї 
пайдо намуда, мазмун ва мундариљаи ин ё он мафњумро фањмида 
мегиранд. Масалан, мафњумњои “љанги боадолат” ва “љанги 
беадолат”- ро омўзгор њангоми тањлили љангњои ѓоратгаронаи 
давраи ѓуломдорї ва феодалї бо љангњои муњофизатї, бањри 
нигоњдории истиќлолияти ватан, дин, моликия, шаъну шараф 
ва озодихоњии мардум бар зидди аљнабиёнро истифода бурда, 
дар натиљаи муќоисаи њодисањо ва натиљањои он, љињатњои 
фарќкунандаи ин мафњумњоро дар тафаккури хонандагон љой 
намудан мумкин аст, ки дар натиља дар хотираи хонандагон 
маълумот дар бораи мафњумњои “љанги империалистї”, “љанги 
шањрвандї”, “љанги миллї-озодихоњона” ва ѓайрањо пайдо 
мешавад.

Навъи махсуси кори таълимии хонандагон ин тартиб 
додани луѓати мафњумњои таърихї мебошад, ки он бояд аз 
љониби хонандагон тартиб дода шуда, дар мавридњои зарурї аз 
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љониби онњо аз ёд карда шавад. Чунки, чунин мафњумњои хоси 
илми таърих, ба монанди: “вассал”, “сенёр”, “анабабтизм”, 
“калвинизм”, “меркантизм” ва ѓайрањоро танњо ба роњи 
ќориазёдкунї дар хотир нигоњ доштан мумкин аст. Хонанда 
дар асоси азхукунии маводи таълимии барномавї бояд чунин 
ислоњоти таърихиро азхуд кунад. Танњо азхудкунии кўркоронаи 
мафњумњо самараи хуб намебахшад, бояд хонандагон онњоро 
њангоми тањлил, хулосабарорї ва шарњи масъалањои таърихї 
васеъ ба кор баранд, чунки бидуни истифодабарии онњо як ќатор 
масъалањои таърихие, ки мањз њамин истилоњот ифодакунандаи 
мазмуни пурраи он мегарданд, бидуни онњо пурра ва мушаххас 
гардида наметавонанд. Њамаи инро ба инобат гирифта, аксари 
омўзгорон дар якљоягї бо хонандагон чунин луѓатњои мафњумњои 
таърихиро албатта тартиб дода, барои истифодабарї ва сайќал 
додани мањорати азхудкунии онњо доимо кор ва фаъолият 
мебаранд. 

Дар баробари ин омўзгор бояд ба хонандагон мањорат ва 
малакаи тартибдињии луѓатро низ омўзонад, ки шарти асосї 
ва муњими он усули сабти  калимањо аз рўи тартиботи муайяни 
алифбої мебошад, ки ин гуна усул истифодабарии луѓатро сабук 
мегардонад. Инчунин дар дафтари луѓат замон, давра, сол ва ё 
мамлакате, ки дар мазмуни тањлили он ин истило вомехўрад ва ё 
шахси таърихие, ки мафњум ба он марбут аст,   вазъияту њодисањо 
низ бояд ќайд шаванд. Масалан, дар ваќти навиштани ибораи 
“калвинизм” хонандагон дар ќавс менависанд: Калвин, возеи 
женевиягии асри XVI ва баъд мазмуни худи мафњумро тањлил 
менамояд, масалан, чунин: “калвинизм – таълимоти динии 
Калвин аст, ў даъво мекард, ки насибаи њар як шахсро Худо 
муайян кардааст. Калвинизм – ташкилоти динии протестантї 
мебошад, ки манфиати ќисми пешќадами синфи буржуазияи асри 
XVI- ро ифода мекунад”.

Дар асоси тартиб додани чунин луѓат на танњо аз 
маълумотњои китоби дарсї истифода бурдан мумкин аст, балки 
берун аз он њам (аз луѓатњои дахлдор) мазмуни мафњумро тањлил 
намудан лозим аст.  Њаминро ќайд кардан зарур аст, ки омўзиши 
илми таърих танњо аз азхудкунии мафњумњо иборат намебошад, 
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омўхтани онњо танњо ба сифати роњи муњими муваффаќшавии 
хонандагон дар дарки моњияти асосии фан баромад мекунад. 
Азбаски, мафњумњои таърихї на танњо хусусиятњои умумии 
њодисањои таърихиро дар бар мегирад, онњо инчунин алоќаи 
байни мафњумњо ва ќонуниятњои умумиро низ нишон медињанд, 
барои њамин њам мафњумњои таърихї барои ифода намудани 
таърихи дигар халќиятњо низ аксар ваќт ба кор бурда мешавад. 

Мафњумњои умумї доир ба давраи сармоядорї, ќонуниятњои 
тараќќиёти он, империализм, инќилоби буржуазї, инќилоби 
сотсиалистї, буржуазия ва пролетариат, ки онњоро хонандагон 
дар рафти омўзиши фанни таърих азхуд мекунанд, њамчун дараљаи 
баланди таълими таърих дар мактаб баромад мекунад.

Дар баробари фањмидани хусусиятњои умумї хонандагон 
бояд нишонањои фарќкунандаи хусусиятњои њар кадоми онњоро 
ба воситаи маводи мушаххаси таърихї азхуд кунанд.

Ќонуниятњои умумии тараќќиёти капиталистї, инќилоби 
буржуазї, диктатураи пролетариат дар њар мамлакат дар 
мавридњои муайян гуногун ба амал меоянд. Омўзиши хусусият 
ва умумияти њар як ќонунияти таърихї ягонагии онњоро тасдиќ 
мекунад. Бинобар ин илми таърих низ талаб мекунад, ки 
назарияњои умумии мувофиќи шароити мушаххаси њар як давраи 
таърихї ба кор бурда шавад ва дар асоси маводњои дахлдор 
тањлил карда шавад.

Барои тасаввуроти дурусти таърихї пайдо кардан ва хуб дарк 
кардани мафњумњои таърихї бояд таърихи гузашта ба замони 
муосир алоќаманд карда шавад. Албатта алоќамандї ва муќоисаи 
таърихи гузашта ба њозира на ин ки сунъї, балки устуворона бояд 
амалї гардад. Ин гуна алоќамадї махсусан дар синфњои болої 
бештар истифода бурда мешавад, чунки ќисми маводи таърихи 
синфњои болої ба таърихи муосир зич алоќаманд мебошад, дигар 
он ки хонандагони синфњои болої бисёр масъалањои замоновиро 
аз матбуоти даврї, телевизион, интернет дастраст карда мета-
вонанд, ки ин ба омўзгор имконият медињад, то ки алоќамандї 
ва муќоисаи таърихи гузашта ба таърихи муосир ба кор бурда 
шавад.

Алоќамандї, андоза ва муќоисаи таърихи гузаштаю њозира 
бо чанд роњ амалї мегардад:
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1. Хотиррасон намудани вазъияти муосир. Масалан, дар 
бораи сиёсати мустамликадории Англия сухан ронда, 
мухтасар дар бораи вазъи имрўзаи Њиндустон наќл 
кардан.

2. Муќоиса намудани муносибатњои истењсолии давраи 
шўравї бо муносибатњои истењсолии давраи сармоядорї.

3. Алоќаманд кардан дар њолати ќайд намудани ањамияти 
таърихии ин ва ё он њодиса барои таърихи муосир. 
Ањамияти инќилоби Октябр ва ѓалабаи инќилоби Чинро 
пайваст намудан.

4. Нишон додани ањамияти пешгўињои ходимони намоёни 
таърихї. Масалан, пешгўињои Роналд Рейган, Киссенљер 
ва ѓайра.

5. Алоќаманд кардани маводи китоби дарсї бо њолати 
муосир дар сурате, ки ин њодиса хусусияти оммавї 
гирифта бошад. Масалан, сар задани љангњои шањрвандї 
дар якчанд љумњурињои собиќ Иттињоди Шўравї пас аз 
пош хўрдани ИЉШС.

6. Алоќаманд кардани таърихи гузашта дар натиљаи он, ки 
дар замони мо ин њодиса бањои дигар гирифта бошад. 
Масалан, В.И. Ленин, Ф. Дзержинский, М. Горбачев ва 
ѓайра.

  Алоќаманд намудани таърихи гузашта бо замони муосир 
барои дуруст фањмидани мафњумњо ва масъалањои муњими 
назариявї ёрї мерасонад. Ќонунњои таърихиро мо бо роњи 
муќоиса кардани воќеањои таърихии доир ба таърихи мамлакатњои 
гуногун дарк мекунем. Инчунин маълум аст, ки њар як мафњум 
ва хулосањои зикршуда бо услуби махсус дар мактабњои миёна 
дароварда мешавад. 

Дар охир ќайд кардан зарур аст, ки кори тањлили мафњумњо 
дар синф заруртарин ва муњимтарин ќисмати фаъолияти 
омўзгор мебошад, ки он бояд дар асоси ба шакли мушаххасу 
шавќовар омўхтани воќеањои муњим, дар хотири хонандагон 
љой намудани он воќеањо ба амал бароварда шавад ва танњо дар 
њолати истифодабарии услубњои дахлдор вобаста ба хусусияти 
синнусолии хонандагон мафњумњои таърихї ќисми муњими 
тафаккури таърихии хонандагон мешавад.
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III) Тайёрии омўзгор ба дарс

Самарабахш дарс додани фанни таърих аз омўзгор талаб 
мекунад, ки ба дарс бо диќќат тайёрї бинад ва пеш аз њама 
барномаи таълимї, китоби дарсї – матн, санањо, расмњо, 
суратњои он ва ѓайраро њамаљониба омўзад, ѓайр аз ин бояд 
сарчашмањоро доир ба мазмуни замони таърихии омўхташаванда 
донад, адабиёти асосии илмии таърихї, илмї-оммафањм ва дигар 
маводњои таълимї-методии иловагиро азхуд карда бошад.

Камтарин омодагии омўзгор дар мавриди тайёр намудан ва 
гузаронидани дарс натиља ва оќибатњои ѓайричашмдоштро ба 
амал меоварад. Агар омўзгор ба дарс тайёрии хуб надида бошад, 
фикри вай норавшан, иродааш носањењ ва њикояи ў парешон 
ва пароканда баромада, дар натиља њам хонандагон маводи 
таърихиро наѓз фањмида наметавонанд. Агар чунин хатогињои 
љузъи бисёр такрор шудан гиранд, дар натиља хонандагон дониши 
саросарї пайдо намуда, ба њал намудани масъалањои муњими 
таърихї ќудрат нахоњанд дошт. 

Тайёриї ба дарс аз якчанд давра иборат аст:
Давраи якум – тайёрї барои тамоми курси таърихи мактаби 

миёна, тамоми ва хусусан синфњои дахлдор.
Дар асоси ин тайёрї омўзгор барномаи таълимиро оид 

ба таърихи халќи тољик ва таърихи умумї бо диќќат хонда 
мебарояд, баъдан аз китобњои дарсии барои мактабњои олї, ки 
маводи синфи дахлдорро наќл мекунад, дигар курсњои умумї 
ва сарчашмањоро, ки масъалањои фасли матлуби таърихиро 
васеътару мукаммал мекунанд, хонда мебарояд. Дар натиљаи 
њамаи ин амалњо наќшаи мавзўи таќвимии кори таълимиро 
тартиб дода, барои њар як мавзўъ миќдори соат ва мўњлатњои 
таќвимии кор карда баромадани онро нишон медињад (нигар 
дар ќисмати “Замима” оид ба тавсияњои методии тартиб додани 
наќшаи таќвимии омўзгори фанни таърих). 

Наќшаи мавзўи таќвимї чист?
Наќшаи мавзўи таќвимї -  њуљљати мактабиест, ки њар 

як омўзгор то саршавии соли тањсил онро тартиб дода, дар 
иттињодият методии омўзгорони фаннї аз муњокима гузаронида, 
аз тарафи мудири ќисми таълим ё директори мактаб тасдиќ 
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кунонида мегиранд. Дар наќшаи мавзўи таќвимї чуноне, ки аз 
номаш ба назар мерасад, аз рўи барномаи таълимї ва китоби 
дарсї мавзўи таълим муќаррар карда шуда, миќдори соатњо ва 
санаи гузаронидашудани он аниќ карда мешавад. Наќшаи мавзўи 
таќвимї одатан аз љониби омўзгор барои чоряк, нимсола ва 
тамоми соли хониш тартиб дода мешавад.

Давраи дуюм -  тартиб додани наќшаи кор карда баромадани 
мавзўи барномаи таълимї.

Барои он ки мазмуни мавзўи бобро ба дарсњо омўзгор таќсим 
кунад ва ба њар як дарс сарлавњаи аниќ пешнињод кунад, омўзгор 
бояд китоби дарсї ва воситањои методиро боз як бори дигар хонда 
барояд, мазмуни њар як дарс ва мундариљаи онро муайян кунад. 
Одатан мавзўи дарс ва сарлавњаи параграфи дахлдори китоби 
дарсї мувофиќ меояд. Баъзан сарлавњаи мавзўи дарсро дигаргун 
кардан њам самарабахш аст, инчунин мавзўи дарс ду ва ё зиёда аз 
он параграфњоро дар бар гирифта метавонад.

Давраи сеюм -  тартиб додани наќша ва конспекти дарс. Баъд  
аз он, ки мавзўъ ва мазмуни дарс муайян гардид, омўзгор ба 
дарс тайёрии љиддї мебинад. Дар њар як дарс на он, ки як ќисми 
маводи барномавї омўхта мешавад, балки њар як дарс маќсад ва 
вазифањои худро дорад, ки омўзгор вобаста ба онњо шакли дарс, 
унсурњои асосии он ва маводи дахлдорро интихоб мекунад.

Дарс танњо дар сурате хуб номида мешавад, ки хонандагон 
дар рафти он дониши пурра ва васеъ пайдо карда, њунару 
малакањои амалии худро мустањкам намуда, дар рўњияи бењтарин 
хислатњои шахсияти њаматарафа инкишофёфта, ба воя расад. Аз 
ин рў, дарси хуб ба воситаи дуруст интихоб намудани маќсаду 
вазифањои он аз љониби омўзгори фанни таърих ибтидо мегирад. 
Агар омўзгор моњияту услуби муайян намудани маќсади дарсро 
пурра тасаввур карда натавонад, он гоњ дарсро хуб,мувофиќи 
талаботи муосири дидактикї гузаронидан имконнопазир аст. 
Ин унсури омодагии омўзгор ба дарс аксар ваќт душворињои 
зиёдро ба миён меорад. Алалхусус, омўзгори навкор зарурияту 
моњияти маќсади дарсро нафањмида, дар ќисмати наќшаи дарси 
худ, ки ба ин унсур бахшада мешавад, маќсади сунъї, ба монан-
ди, “Маќсади дарс – фањмондани мавзўи нав” менависанд, ки ин 
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албатта иштибоњ буда, чунин дарсро маќсадноку мушаххас бо 
иљро намудани вазифањои таълимї, инкишофдињанда ва тарбиявї 
номидан мумкин нест.

Пеш аз тайёр намудани њар як дарс ва ба наќшагирии унсурњои 
асосии он бояд њатман маќсад ва вазифањои он (таълимї, амалї 
ва тарбиявї) тартиб дода шаванд, ки ин амалиёти таълимї ягон 
душворї надорад. Аввал омўзгор бояд зарурияти ин ќисмати 
наќша-конспекти худро дарк карда, ба ин кор бо масъулият, љиддї 
ва бо тайёрии илмї-методї назар намояд. Баъд аз он, ки ном ва 
мазмуни дарс муайян гардид (омўзгор барномаи таълимї, китоби 
дарсї, адабиёти иловагиро доир ба дарси марбута хонда мебаро-
яд) оид ба маќсаду вазифањои дарс фикру андеша мекунад. Дар ин 
бобат вобаста ба хусусиятњои синнусолии хонандагон, дараљаи 
дониш, мањорат ва шавќи онњо нисбати фанни таърих њаљми мавод, 
мафњумњою хулосањо, корњои амалї ва он њиссиётњое, ки дар 
рўњияи шогирдони худ ба вуљуд оварданї аст, интихоб мекунад.

Барои он, ки маводи китоби дарсї бошуурона ва бо шавќу 
раѓбат азхуд карда шавад, он бояд назар ба китоби дасрї 
бузургтар, мушаххастар ва сањењтар гузаронида шавад. Мустањкам 
азхуд кардани маводи барномавї дар натиљаи фаъолияти фикрии 
хонандагон муяссар мегардад ва омўзгор бояд масъалаи асосии 
мавзўъро интихоб карда, назар ба китоби дарсї маводро ба 
хонандагон шавќовартар пешнињод карда, на танњо сарчашмаи 
донишандўзии онњо гардад, балки инчунин тарзи истифодабарии 
маводњои таълимиро (харита, сарчашмањо, луѓатнависї ва 
ѓайрањо) машќ намуда, ба рўњияи ботинии хонандагон таъсир 
расонида тавонад.

Ба дарс тайёрї дида истода омўзгор бояд дар назар дошта 
бошад, ки тартиб додани маќсаду вазифањои дарси навбатї ин 
фаъолияти эљодии ў мебошад ва ягон маводи иловагии методї 
љавоби пурраи ин масъаларо дода наметавонад, чунки њар як 
омўзгор бо назардошти омилњои дар боло номбаркардашуда 
вазифањои мушаххаси нотакроршударо мустаќилона муайян 
мекунаду бањри дар амал тадбиќ намудани онњо роњњои 
самарабахши таълимию тарбиявиро мустаќилона интихоб 
мекунад.
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Омўзгор маќсади дарси худро пешнињод карда, дар як 
сањифаи алоњида (сиёњнавис) намунаи маќсади дарсро, ки 
аз вазифањои таълимї (воќеаю њодисањо, хулосањои асосї, 
мафњумњо, сабабу моњият, ањамияту хусусиятњо ва ќонунияти 
раванди таърих); инкишофу мустањкамкунии њунару малакањои 
фикрию амалии хонандагон (мустаќилона тартиб додани саволу 
хулосањои умумї, фикри шахсии худро баён намудан, истифо-
да бурдани харита, сарчашмањои таърихї, иљрои њар гуна кори 
хаттї) ва вазифањои тарбиявї (њиссиётњое, ки дар рўњияи ботинии 
хонандагон ба вуљуд оварда мешавад: ватандўстї, инсондўстї, 
дўстии байни халќњо, сулњдўстї ва ѓайра) иборат аст, метавонад 
тартиб дињад. Масалан, аз фанни таърихи халќи тољик дар синфи 
VII оид ба мавзўи “Инкишофи таърихи адабиёти халќи тољик дар 
асрњои XI-XIV” маќсади дарсро омўзгор таќрибан бо чунин шакл 
интихоб намояд:

Маќсади дарс:
а)  вазифањои таълимї (дониш) – хонандагон дар бораи 

шоирону нависандагони классики халќи тољик, ки дар 
асрњои XI-XIV умр ба сар бурдаанд, тасаввуроти умумї 
пайдо менамоянд;

б)  вазифаи инкишофдињанд (малака) – давом додани кор 
дар бобати хонадану тањлили баъзе асарњои адабони 
классикї, аз ёд намудани чанд мисра панд;

в)  вазифањои тарбиявї (њиссиёт) – ба вуљуд овардани њисси 
ифтихор ба маданияти бойи оламшумори халќи ќадимаи 
тољик.

Аз фанни таърихи умумї бошад дар мисоли мавзўи “Созмони 
миллали муттањид ва наќши он дар солњои баъдиљангї” чунин 
маќсади дарс гузошта шуданаш мумкин аст:

Маќсади дарс:
а)  вазифањои таълимї (дониш) – хонандагон дар бораи 

ташкилшавї ва наќши СММ тасаввурот пайдо мекунанд;
б)  вазифаи инкишофдињанд (малака) – давом додани кор 

бањри инкишофи малакаи тањлили сарчашмањои таърихї, 
пайдо намудани нуќтаи назари хеш нисбати моњияти 
мавзўъ;
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в)  вазифањои тарбиявї (њиссиёт) – ба вуљуд овардани њисси 
нафрат бар зидди љанг ва ќуввањои љангљўй, дўстии байни 
халќњои гуногун ва парастиши зиндагонии осоишта.          

Пас аз ба итмом расидани омодагии пурраи омўзгор ба дарс, 
мазмуни тањлили маќсаду вазифањои дарсро боз як маротиба 
тањрир намуда, ба дафтари наќша-конспекти омўзгор навишта 
мешавад, ки ин амал фаъолияти минбаъдаи ўро маќсаднок карда, 
бањри интихоби маводи таълимию усулубу усулњои дахлдори 
самаранок фоидабахш мешавад. 

Наќша-конспекти дарс чист?
Њуљљати мактабиест, ки мањз ба воситаи он омўзгор ба 

раванди таълим роњ дода мешавад. Дар наќша –конспекти дарс, ки 
аз тарафи омўзгор барои мавзўи мушаххас тартиб дода мешавад 
(дар шакли муфассал ё мухтасар), мавзўъ, маќсади дарс, асбобњои 
аёнї, саволњо барои пурсиши вазифаи хонагї, конспекти мухта-
сари мазмуни мавзўи нав, саволњо барои мустањкамкунии мавзўи 
нав ба хонандагон додашванда љой дода мешавад. Омўзгори 
собиќадор наќша-конспектро дар шакли мухтасар ва омўзгори 
навкор бошад, пурра менависад. Мувофиќи ќоида наќша-
конспекти омўзгорро пеш аз дар дарс истифода бурдани он, бояд 
мудири ќисмати таълим ё ин ки роњбари иттињоди методии фаннї 
имзо гузорад.

Бо њамин, тайёрии омўзгор ба дарс бо тартиб додани наќша-
конспект анљом меёбад. Ба омўзгори навкор лозим аст, ки 
конспекти дарсро бо тамоми ќонуну ќоида тартиб дода, маводи 
китоби дарсиро муфассалтар инъикос мекунад. Инчунин онњо 
бояд љойњои асосї ва ифодањои хулосавиро айнан рўбардор 
намояд, ин амал ба омўзгори љавон имконият медињад, ки 
саросема нашуда, дарсро бо ифодањои мухтасар, бурро ва равшан 
сар карда, давом дињад. Дар айни замон ба муќобили айнан хонда 
додани ин гуна мавод дар рафти дарс баромад кардан мумкин аст. 

Њар як омўзгори собиќадор хуб медонад, ки конспекти дарс 
на барои хонда додани он ба хонандагон тартиб дода шудааст, 
балки он барои шифоњї њикоя намудани мавзўъ омода мегардад. 
Айнан навиштани баъзе ќисматњои китоби дарсї барои шавќовар, 
ифоданок ва бурро гузаронидани дарс лозим аст. Конспекти 
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мавзўъ аз рўи наќша ва ќисматњои алоњида тартиб дода мешавад. 
Дар охири он хулосаи мавзўъро тартиб додан шарт аст. 

Одатан, тартиб додани конспекти пурра њаљман ќариб нисфи 
дафтари калонро ташкил медињад. Бењтар аст, ки конспект дар 
ќисми рости сањифа навишта шуда, њошия ва ќисмати чапи 
сањифа барои иловањо ва дигаргунињои солњои минбаъда боќї 
монда шавад. Соли оянда омўзгор ба дарс тайёрї дида, ќисмати 
нодаркори онро хат мезанад ва дар ќисмати чапи сањифа бошад 
иловањо ва таѓйирот ворид мекунад. 

Конспектро барои 3-5 сол истифода бурдан мумкин аст, яъне 
то он даме, ки ба барномаи таълимї ва ё китоби дарсї таѓйирот 
ва иловањо ворид карда шаванд.

Омўзгор дар наќша-конспекти худ на танњо мазмуни мавзўи 
навро ќайд мекунад, балки услубу усулњои таълими онро низ сабт 
мекунад, саволњо, воситањои аёнї, харита ва тахтаи синфро кадом 
ваќт истифода бурдан мумкин бошад, ќайд мешавад. Маълумот 
рољеъ ба услуби гузаронидани дарсро омўзгор дар њошияи рости 
дафтар ќайд мекунад.

Њангоме, ки омўзгор мазмун ва мундариљаи курси таърихро 
азхуд кард, зарурияти сабти муфассали конспект аз миён бардошта 
мешавад. Њољат бар он нест, ки омўзгори собиќадор њама он 
чизеро, ки хуб азхуд кардаасту, медонад, дар конспект сабт 
намояд. Дар натиљаи фаъолияти минбаъдаи омўзгор конспекти 
муфассали ў ба наќша-конспект табдил меёбад. Чунин наќша-
конспекти мухтасарро омўзгор равшан ва хонданбоб менависад, 
то ки дар дарс аз он озодона истифода бурда тавонад. 

Гарчанде, ки конспект мухтасар бошад њам он дар айни њол 
муфассал аст, чунки омўзгор маводи таърихиро хуб медонад ва 
азбаски мухтасар аст, матни китоби дарсї дар ваќти дарс айнан 
такрор нахоњад шуд.

Омўзгори таљрибадор, ки аз маводи таълимї хуб огоњї 
дорад, дар баъзе мавридњо танњо ба тартиб додани наќшаи дарс 
ќаноат карда метавонад .бо вуљуди ин омўзгор вазифадор аст, ки 
вазифањои таълимї-амалї ва тарбиявии дарс, наќшаи пурсиши 
вазифаи хонагї, саволњои асосї, иловагї, саволњо барои такрори 
мавзўњои гузашта ва ёрирасон, наќшаи сўњбати муќаддимавї ва 
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хотимавиро тартиб дињад, инчунин вазифаи хонагї низ дар он 
бояд нишон дода шавад.

Омўзгор дар ваќти гузаронидани дарс, масалан, ба саволу 
љавоб ва санљиши омодагии хонандагонро ба дарс мегузаронад, 
њар чанд, ки чунин ќисмати дарсро баёни мавзўи нав номида бошад 
њам. Ба чунин дарсњо тайёрї дида, омўзгор услубу воситањои 
гузаронидани чунин навъи дарсњоро тавассути саволу љавоб ва 
сўњбат амалишаванда гуфта, дар наќша сабт мекунад. Худ аз худ 
маълум аст, ки ба монанди дигар шакли дарсњо наќшаи ин гуна 
дарс њам унсурњои дар боло ишорашударо дар худ низ таљассум 
мекунад.

Хулоса, омўзгор вазифадор аст, ки њар як дарс наќша-
конспекти худро тартиб дињад. Агар наќшаи њар як дарс 
хуб кашида шуда бошад, омўзгор вазифањои дар наздаш 
гузошташударо самаранок иљро карда метавонад (чї тавре, ки 
дар урфият мегўянд: “тайёрии хуб – ними муваффаќият аст”).

Тартибдињии наќша-конспекти сифатан хуб дараљаи баланди 
дарсро њидоят мекунад. Барои хуб гузаорнидани дарс шарту 
талаботњои дигарро низ ба сомон расонидан лозим аст: маводи 
таълимиро азхуд намудан шарт аст, тарзи гузаронидани дарсро 
бояд хуб фикр намуд (бо назардошти хусусиятњои синнусолии 
хонандагон ва дараљаи донишу ќобилияти дарккунии онњо), 
асбобњои аёнии дахлдорро дар дарс дастрас карда, онро васеъ 
истифода бурдан лозим аст ва ѓайра.

Яке аз иштибоњњои ба назар намоёни омўзгори навкор аз 
он иборат аст, ки он ваќти муќарраргардидаро дуруст истифода 
бурда наметавонанд ва дар рафти чунин дарсњо маводи таълимї 
одатан кам ва ё барзиёд дода мешавад. Дар рафти дарс ин 
хатогињоро бартараф карда натавониста, омўзгори љавон маљбур 
мешавад, ки бо суръати тез мавзўъро наќл кунад. Дар натиља 
хонандагон дарсро азхуд карда наметавонанд. 

Аниќ муайян кардани њаљми мавзўъ барои њар дарс дар 
натиљаи кори барномавии педагогї њосил карда мешавад ва 
барои рух надодани чунин иштибоњот омўзгор мавзўъро пешакї 
як маротиба барои худаш мустаќилона наќл мекунад, ба ин 
восита омўзгор имконият дорад, ки ваќтро ба инобат гирифта, 
љойњои муњими мавзўъро каму зиёд мекунад. 
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Дар мавриди тайёрї ба дарс омўзгор асбобњои аёниро бо 
диќќат интихоб намуда, ба њар кадоми онњо пешаки шинос 
мешавад ва кай истифода кардани онњоро дар наќшаи худ сабт 
карда метаовнад. 

Дар охир бояд гуфт, ки омодагии омўзгор ба дарс бо ин 
мисолњо њаргиз ба охир намерасанд. Он барои њар лањзаи дарс: 
баёни мавзўъ пурсиши вазифаи хонагї, мустањкамкунии мавзўи 
нав, супориши вазифаи хонагї тайёрии љиддї мебинад, ки баъзе 
шарту ќоидањои онњо дар боло зикр шудаанд (маводи иловагї 
инчунин доир ба ин масъала дар ќисмати “Замима” бо номи 
“Тавсияњои методї барои ба дарси аввали худ тайёрї дидани 
омўзгори љавони фанни таърих” дода шудааст).

IV) Тањлили дарси таърих

Иштирок дар дарсњои њамдигарии омўзгорон ва тањлили 
он дар љараёни фаъолияти педагогї моњияти басо бузург дорад. 
Барои омўзгори навкор тасаввурот доштану тарзи тањлил кардани 
дарсро азхуд кардан низ зарур аст.

Тањлил дарс – ин санљиш ва бањодињї ба сифати машѓулияти 
таълимї, дониш ва мањорати педагогии омўзгор аст. Одатан 
тањлили дарси омўзгорон дар чунин мавридњо амалї мегарданд:

1) Њангоми назорати роњбарони мактаб ба сифати таълим, 
дониш ва мањорати педагогии омўзгор;

2) Бо маќсади такмили ихтисос ва баланд бардоштани 
савияи кории омўзгор;

3) Мавриди таљрибаи педагогии донишљўён;
4) Мавриди шинос шудан ва омўзиши таљрибаи пешќадами 

омўзгорони варзида;
5) Мавриди пешнињоди омўзгор барои ирифтани дараљаи 

кории баланд.
Њангоми тањлил дарс фаъолияти омўзгор ва хонандагон ба 

њисоб гирифта мешавад. Дарс аз љињати илмї, услубї, психологї 
ва тарбиявї тањлил карда мешавад. 

Дар таљрибаи мактабњои миёна бештар намунаи зерини 
тањлили дарс дида мешавад:

1. Мазмун ва мундариљаи дарс. Дуруст ва аниќии воќеањои 
таърихї, тањлил, муњокима ва бањодињии њодисањо. 
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Пайдарњамї ва мукаммалии баёни мавзўъ. Ањамияти 
љињати таълимии илми таърих аз љониби омўзгор.

2. Хусусияти услуби (методї) – и дарс. Шакли услубии 
дарс, маќсад ва вазифањои он, тавсифи ќисмњои алоњидаи 
дарс (лањзањои ташкилї, пурсиш, баёни мавзўи нав, 
мустањкамкунї ва вазифаи хонагї). Тарзи фањмондани 
мафњумњо, ва истилооти таърихї, такрор, муќоиса ба 
замони њозира ва гузашта, кори сиёсї-таълимї дар дарс, 
истифодабарии харита, тасвирњо, сарчашмањо, азхуд 
намудани хронология, унсурњои кори мустаќилони 
хонандагон ва ѓайра.

3. Рафтори омўзгор. Дараљаи шиносоии омўзгор бо 
хонандагон, алоќа бо синф, роњбарї аз болои синф, 
тартиб ва интизоми ањли синф. Худидоранамої, риоя на-
мудани овоз, имо ва њаракатњои омўзгор дар синф, шакли 
зоњирии омўзгор.

4. Тафсифи рафтори хонандагон дар дарси таърих. 
Омодагии хонандагони синф (донишу мањорати онњо, 
рафтору шавќу њаваси хонандагон, фаъолияти онњо, 
хислатномаи хонандагони аълохон, хубхон, миёнахон ва 
бадхон).

5. Хулосаи тањлил. Бањогузорї ба сифати дарс ва фаъолияти 
омўзгору хонандагон.

Чї тавре ки маълум гардид, тањлили дарс аз ќисматњои зерин 
иборат мебошад: мазмуни дарс, лањзањои мухталифи омўзиш, 
истифодабарии услубњои дахлдори таълиму тарбия, алоќамандии 
фаъолияти омўзгору хонандагони синф, ањамияти тарбиявии 
дарс. Чунин намунаи тањлили дарс доир ба сифати ин ва ё он 
дарс тасаввуроти умумї дода метаованд. Лекин барои он, ки ба 
дарс бањои дуруст дода шаваду муносибати сунъї ва рўякї ба 
фаъолияти педагогии омўзгоре, ки драси ўро тањлил бояд кунад, 
аз байн бардошта шавад, мушоњидаи як соати дарс ва фикри 
бархе аз омўзгорон кифоя нест. Низоми кори таълимї-тарбиявии 
омўзгорро мушоњида карда, ба сифати њаќонии дарси ў бањо 
додан зарур аст. 

Гуфтањои болоро хулоса карда, ба чунин аќида ноил шудан 
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мумкин аст, ки барои тањлили њаматарафаи дарси омўзгор ба 
боќимондагон зарур аст, ки дар давоми як – ду њафта ба дарсаш 
даромада, баъдан љамъбасту хулосањо баровардан мумкин аст 
(чунки баъзан њолатњое рух медињанд, ки дар дарси намоиши 
бинобар ягон сабаби субъективї сифати дарс он ќадар хуб 
намебарояд ва “мењмонон њаминро асос шуморида, ба сифати 
дарси омўзгор бањои паст дода, таассуроти нодуруст оиди 
мањорати ў ќабул мешавад”).  Њаминро ба назар гирифтан зарур 
аст, ки мутаассифона, дар аксари мавридњо омўзгорон, ки ќаблан 
аз иштироки мењмонон дар дарси ў хабардор гардид, танњо њамон 
дарси намоиширо аз рўи меъёрњои муќарраргардида, ва усулу 
услубњои дахлдори замонавї мегузаронанду боќимонда дарсњо 
аз љониби омўзгор хунукназарона сурат мегиранд. 

Услуби тањлили дарс ќоидањои худро дорад. Алалхусус 
донистани ин ќоидањо барои таљрибаомўзии педагогї зарур 
мебошад, чунки онњо одатан ба дарсњои якдигар даромада, фикру 
мулоњизаяшонро бояд дар бораи дарс баён карда тавонанд. Пеш аз 
њама, бояд дар назар дошт, ки барои иштирок намудан дар дарси 
омўзгор аз ў бояд ќаблан иљозат гирифт (омўзгор њуќуќ дорад, ки 
касеро дар дарси худ роњ надињад). Мавзўи дарсро фањмида бо 
барномаи таълимї ва китоби дарсї пешакї шинос шудан хуб аст 
(шахсе, ки дарсро назорат мекунад, бояд бо мазмуну мундариљаи 
мавзўъ пурсиши вазифаи хонагию мавзўи нав шинос бошад).

Сипас, дар дафтари махсуси корї оиди таассуротњои худ 
дар бораи дарс навишта гирад, чунки баъзе фикру андешањо 
метавонад аз хотир бароянд. Дар ќисмати болои сањифаи дафтар 
ному насаби омўзгор, таърихи рўз, синф, номи фан ва мавзўи онро 
сабт карда, ќисмати боќимондаи дафтарро ба ду ќисм таќсим 
кардан мумкин аст: 1) равиши дарс, мазмуни маъхазњои мухталиф, 
фаъолияти омўзгору хонандагон; 2) фикру мулоњизањои оид ба 
муваффаќияњо. Камбудињои унсурњои асосии дарс. Дар њошияи 
вараќи дафтар ваќти сарфшударо ишора кардан мумкин аст. 

Бо ин роњ шахси тањлилкунандаи дарси омўзгор баромади 
худро дар бораи таасссуроташ аз он пурмазмунун асоснок 
пешкаш карда метавонад, ки ин унсур омили муњими бањогузории 
объективона шуда метавоанд. 
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Тањлили муфассали дарси омўзгори фанни таърих чї гуна 
бояд бошад?

Дар мавриди тањлили дарси омўзгор иштироккунанда 
(оппонент) бояд ба маъалањои зерин диќќат дињад:

1. Дар љараёни дарс истифодабарии ќоидањои илмият, 
пайдарњамї, алоќамандии назария бо амалия, 
истифодабарии аёният, муносибати инфиродї бо 
хонандагон, мутташакилї, шуурнокї ва фаъолнокии 
хонандагон.

2. Риоя намудани ќоидањои махсуси услубї – диќќат додан 
ба ифоданокї ва дурустии нутќ, алоќамандии нутќи 
шифоњї бо нутќи хаттї, ба њисобгирии хусусиятњои 
забони модарї.

3. Масъалањои тарбиявї – дар љараёни дарс инкишофи 
раѓбат ва шавќу завќ ба омўзиши фанни таърих.

4. Бо барнома ва китобњои дарсии муосир кор карда 
тавонистан, дар давоми дарс ба вуљуд овардани 
вазъиятњои проблемавї-тадќиќотї, инкишоф додани 
мањорати фикрронии мустаќилонаи хонандагон, мавќеи 
шахсии худро иброз доштан ва ѓайра.

5. Шаклњои мухталифи дарсро ташкил карда, гузаронида 
тавонистани омўзгор ба монанди: дарси баёни мавзўи нав, 
дарси мустањкамкунї – дониш, мањорат ва малака, дарси 
такрорї-љамъбастї, дарси амалї, дарси интерактивї ва 
ѓайра.

6. Намудњои санљиши вазифаи хонагї (хаттї, интихобї, 
њамдигарсанљї, худсанљї, санљиши дониш бо ёрии 
вараќањо ва ѓайра). Шаклњои пурсиши шифоњии 
хонандагон, пурсиши гурўњї бо гузоштани бањо дар 
охири дарс, пурсиши инфиродї, пурсиши хаттї, пурсиш 
дар асоси тайёрии пешакии 2-3 нафар хонандагон дар на-
зиди тахтаи синф, пурсиши тестї ва ѓайра.

7. Кор доир ба омўзиши маводи нав бо ёрии усулњою 
услубњои гуногун: сўњбат, њикоя, кори мустаќилонаи 
хонандагон, тањлили сарчашмањо, кор бо адабиёти 
иловагї, њалли масъалањои проблемавї ва ѓайра.
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8. Таносуби дурусти намудњои корњои шифоњї ва хаттї: 
луѓатнависї, тартиби љадвалњои муќоисавї ва ѓайра.

9. Интихоби маводи иловагї бо бањисобгирии душворињои 
ба омўзиши маводи таълимї вобаста, аёният, 
алоќамандкунї бо замони муосир, пешкаши маводи 
шавќовар ва диќќатљалбкунанда.

10. Ташкили корњои хаттї дар раванди баёни мавзўи нав. 
11. Усулњои ислоњи хатогињои хонандагон дар раванди дарс 

ва нутќи онњо.
12. Љамъбасти дарс ва гузориши бањо. 
Масалан, намунаи тахминии дарси омўзгори навкор (ё 

таљрибаомўз)   чунин шуда метавонад: 
1. Мавзўи дарс. Мавќи дарси мазкур дар низоми дарсњо аз 

рўи мавзўи боб.
2. Маќсад ва вазифањои таълимї, инкишофдињанда ва 

тарбиявии дарс.
3. Ташкили дарс. Иштироки хонандагон дар дарс ва 

омодагии онњо ба машѓулият. Ташкили муташаккилии 
хонандагон (сафарбарсозии онњо ба дарс, талабот ба 
тайёрии љойњои корї). Омода будани онњо ба дарс.

4. Мазмун ва услуби санљиши дониш, мањорат ва малакаи 
хонандагон. Маќсад ва мавќеи санљиши дониш, мањорат 
ва малакањо. Услубњои санљиш. Мазмуни саволњо барои 
пурсиши гурўњї ва инфиродї, супоришњои амалї, 
корњои мустаќилона, мављудияти саволњои иловагию 
ёрирасон. Сифатњои љавобњои хонандагон. Фаъолнокии 
синф. Љамъбаст намудани санљиши дониши хонандагон. 
Бањогузории омўзгор ба љавобњои хонандагон.

5. Мазмун ва услубњои омўзиши донишњои нав. Мавзўъ 
ва мазмуни баёни шифоњї. Њаљм ва низоми дониши 
ахборотии омўзгор, услубу усулњои баён. Самтнокии 
илмї ва ѓоявии маводи њикояшаванда, алоќамандии 
он бо њаёт, замони муосир, моњияти тарбиявии он. 
Силсиланокї ва пайдарпайии баён, образнокї ва 
дастрасии наќл, робита бо маводи гуногун. Мавзўъ 
ва маќсади омўзиши мустаќилонаи маводи таълимї 
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аз љониби хонандагон. Гузориши саволњои масъалавї 
дар назди хонандагон, баррасии масъалањои шавќовар, 
тавсияи супоришњои мантиќї, фаъолияти фикронии хо-
нандагонро ривољу равнаќ бахшидан, ќобилияти завќу 
шавќ ва диќќати хонандагонро дар зинањои алоњидаи 
дарс фаъол гардонидан. Љалб намудани хонандагон ба 
корњои эљодї ва њимояи фикру андешаи мустаќилонаи 
худ дар раванди азхуднамоии маводи нав. Маќом ва 
мавќеи озмуни намоиш, наќшањои мубоњисавї, бањсу 
мунозира ва ѓайра дар фаъолгардонии раванди дарс. 
Истифодабарии тахтаи синф, сабти санањо, номњо ва 
истилоњњои муњими дарс дар он, кор бо китоби дарсї ва 
маводи иловагї. Усулу услубњои бањисобгирии дониши 
хонандагон дар раванди омўзиши маводи нав.

6. Мазмун ва услуби мустањкамкунии маводи нави 
омўхташаванда. Мавзўъ ва мазмунан мустањкамкунии 
мавод. Услуби такрор, машќ ва корњои мустаќилонаи 
дорои хусусиятњои тафриќавї. Тарзи саволгузорї ва 
санљиши сифати љавобдињии хонандагон ба онњо. 

7. Мазмун ва услуби супориши вазифаи хонагї. Сањм ва 
намудњои супориши вазифаи хонагї. Дастур ва нишон-
дод оид ба иљрои супориши вазифаи хонагї. Супориши 
иловагї (инфиродї) ба хонандагони људогона.

8. Тавсифи фаъолияти маърифатии хонандагон ва рафтори 
педагогии омўзгор.

9. Љамъбасти дарс ва гузориши бањо аз рўи низоми чорхола: 
“аъло”, “хуб”, “ќаноатбахш” ва “ѓайриќаноатбахш”.

Њамин тавр, тањлили дарс ин муњокимаи сифатии 
технологияи касбии омўзгор (донишљў-таљрибаомўз), ташкилу 
гузаронидан ва мазмуну услуби моњияти дарс аст. Тањлили 
дарс аз љониби ташкилкунанда ва гузоришдињанда ва њамчунин 
иштироккунандагони он амалї карда мешавад. Дар љараёни 
тањлил њам тарзи гузаронидани дарс аз аввал то ба охир ва 
сифати касбии омўзгор (сару либос, маданияти нутќ, дониш, до-
ираи љањонбинї, маданияти муносибат бо хонандагон ва ѓайра) 
дида баромада мешавад. Дар тањлил, аввал дарсдињанда, дар 
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хусуси сифати фаъолитяи худ сухан мекунад. Вай дар бораи бурду 
бохти худ воќеан маълумот медињад ва баъди ў иштирокчиёни 
дарси ў (оппонентњо) баромад, карда, доир ба сифати касбии ў 
аз рўи низоми махсус андеша мегўянд ва бањогузорї мекунанд. 
Меъёри бањодињии дарс, фаъолияти таълимї-тарбиявии омўзгор 
чї аст? Маълум аст, ки бањодињии њаќќиќї дар натиљаи таљрибаи 
бисёрсола пайдо мешавад. Дар кори педагогї бошад дар зери 
мафњуми “таљриба” – дониши хонандагон, муносибати онњо 
нисбати фан дар назар дошта мешавад. Яъне, он дарсе сазовори 
бањои баланд мебошад, ки хонандагони он дониши хуб дошта, 
нисбат ба фанни таърих маром ва шавќу њаваси зиёд зоњир 
менамоянд. 

Тањлили дарс шакли фаъолияти хеле нозук буда, ахлоќу 
одоби ба худ хос дорад. Тањлилгар дар ваќти шурўъ ба раванди 
тањлил албатта аввал суханро бо муваффаќиятњо сар карда, дар 
охир доир ба норасогињову камбудињо сухан меронад. Дар тањлил 
насињат ва маслињат доданро он омўзгоре њуќуќи маънавї дорад, 
ки таљрибаи бойи педагогї дорад, ё ин ки сарвари тањлилгарон 
мебошад. Донишљўи таљрибаомўз аз насињату маслињат худдорї 
карда, фикру андешањои худро оид ба сифати дарси омўзгор 
метавонад дар байни њамсабаќонаш иброз намояд. 

Њамин тавр, чї тавре ки маълум гардид, дарс шакли асосии 
таълиму тарбияи фанни таърих аст. Вазифањои маълумотиву 
тарбиявї ва ташаккулдињии ќобилияти таърихфањмию 
инкишофи тафаккури таърихии хонандагон дар дарси таърих, 
бо роњи аз љониби омўзгор интихоб намудани тарзу усулњои 
хуби таълими самаранок иљро мегардад. Самаранокии раванди 
дарс ба омилњои зиёд вобаста аст., ки муњимтарини онњо маводи 
таълимї, асосњои илмии дарси таърих, намудњои дарси таърих, 
робитаи дохиликурсї, дохилифаннї, байнифаннї, раванди тар-
биявии дарс ва бомароми хонандагон барои омўзиши фанни 
таърих ва ѓайра мебошад.

Дарсњои таърих аз љињати намуд гуногун мебошанд. Дар 
таљрибаи педагогии омўзгорони фанни таърих як чанд намуди 
дарсњо бештар вомехўранд: дарсњои омехта, дарсњои омўзиши 
мавзўи нав, дарсњои такрорию мустањкамкунии дониш, дарсњои 
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санљиши донишу малака ва боз як чанд дигар намуди дарсњо 
вуљуд доранд.

Лекин, дар амал татбиќ намуди дарсњо хеле зиёд мебошанд. 
Танњо баъзеи онњо зиёдтар ва ќисми дигарашон бошад камтар 
дучор мешаванд.: дарс-лексия, дарс –семинар, дарс-дифои 
реферат (ё маърўза), дарс-нишасти матбуотї, дарс-бозии наќшї, 
дарси интерактивї, дарси омўзиши сарчашмањо, муњокимаи 
масъалањои рўзмарраи таърихи кишвар, дарси проблемавї, дар-
си эљодї, дарси барномавї, дарси компютерї, дарси љустуљўї-
тадќиќотї ва ѓайра. Намудњои дигари дарсњои муосири фанни 
таърих низ вуљуд доранд. Њар кадоми онњо вазифањои таълимї-
амалї-тарбиявии ба худ хосро иљро мекунанд.  Ѓайр аз ин,  њар 
кадом намуди дарсро дар њар маврид ва дар синфњои гуногун 
айнан, як хел ва бо бо як усул доир намудан мумкин нест. Сатњи 
ќобилияти азхудкунии мавзўъ аз тарафи хонандагони синфњои 
гуногун як хел нест. Сабабњои дигари ин масъала низ вуљуд доранд 
(набудани шароити моддї-техникии мактаб, камтаљрибагии 
омўзгор, дур будани ў аз кори илмї-тадќиќотї ва ѓайра). Барои 
њамин њам, дар њар як мавриди мушаххас дар истифодабарии 
њар як намуди дарс, усулњои дар амал тадбиќ намудани онњо, 
муносибати эљодкоронаи омўзгор лозим аст. Аз дарсњои муосири 
фаъол бохабар будану истифода бурдани онњо яке аз омилњои 
баланд бардоштани самаранокии таълими фанни таърих дар 
мактабњои замонавї аст. 

Дарси таърихи муосир бояд ба талаботњои зерин мувофиќ 
бошад:

1) ба сатњи феълии рушди илми таърих љавобгў бошад;
2) маводи дар дарс омўхташаванда дар илми таърих аз 

санљиш гузашта бошад;
3) маќсади дарс аз вазифањои таълимї, тарбиявї ва 

ташаккули зењнии хонандагон ва ба ташаккулдињии 
малакаю њунари амалии онњо људонопазир бошад;

4) дар мавзўи омўхташаванда унсури муњим бояд муайян 
карда шуда бошад, то ки онро хонандагон аз бар кунанд;

5) озодандешї ва дигараќидагии хонандагон вуљуд дошта 
бошад;
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6) роњу усулњои интихобкардаи таълим барои њар як 
ќисмати дарс ќобили ќабул ва самаранок бошад;

7) дар дарс хонандагон маводи пешнињодкардашударо дар 
зери роњбарии омўзгор фаъолона омўзанд; 

8) наќши омўзгор дар дарс аз ташкили омўзиши хонандагон 
иборат бошад, на барои ба иродаи худ тобеъ кардани 
онњо, чї тавре ки ќаблан њамин тавр буд;

9) дар дарси таърих бояд фаъолияти озодонаи 
маърифатомўзии хонандагон таъмин карда шавад ва 
дар ин љода хонандагон ва омўзгор њамкор ва њаммаќсад 
бояд бошанд;

10) омўзгор ба хонандагон усулњои истифодабарии 
эљодкоронаи донишњои азхудкардаро бояд ёд дињад. Ин 
ќобилияти онњоро пайваста бояд ташаккул дињад;

11) унсуре, ки барои дарси таърих дар замони шўравї зарур 
буд ва њоло њам муњим аст – маромнокии (мотивизатсияи) 
омўзиши он ва дар хонандагон ба вуљуд овардани маром 
барои омўзиши фанни таърих, умуман омўхтани њар як 
мавзўи он хусусан нињоят муњим аст.

Дар акси њол, аз тарафи хонандагон азбаркунии бемароми 
маводи таълимї, беањамиятї, бетартибї ва бемаќсадии муайян 
сурат мегирад. Кори таълимї-тарбиявии омўзгор дар бобати 
дарсгузаронї ба омодагии ў, донишу мањорат ва муносибати 
эљодона ба интихоби шакли дарс ва услубњои фаъоли таълим 
зич вобаста аст. Бинобар ин омўзгор бояд доимо ихтисоси худро 
пеш аз њама, ба воситаи бо диќќат омўхтани адабиёти илмї оид 
ба таърих ва усулуби таърих такмил дињад, раванди фаъолияти 
педагогии худ ва дигар омўзгорони фанни таърихро омўзад. 
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10. Кори беруназсинфї рољеъ ба фанни таърих

Корњои беруназсинфии (фориѓаздарсии) мактабї заруртарин 
ќисми раванди таълиму тарбия мебошад. Он барои инкишофи 
њаматарафаи мактабиён хизмат карда, боиси ба таври муносиб 
њал шудани њамаи вазифаи тарбиявї мегардад. 

Агар дар дарс хонанда маводи барномавиро меомўхта бошад, 
он гоњ дар корњои беруназсинфї мазмуни барномавии маълумоти 
ин курси таърих камтар ба назар мерасад. Дурустии ин фикр дар 
он ифода меёбад, ки дар ин ва ё он намуди корњои беруназсинфї 
хонандагони синфњои гуногун иштирок мекунанд. Инчунин 
иштироки хонандагон дар корњои беруназсинфї бевосита 
мувофиќи дарси гузашта ё њамонрўзаи онњо сурат мегирад. 

Пас моњият ва хусусияти корњои беруназсинфиро чї тавр 
маънидод кардан мумкин аст?

1) Алоќаи мактабро бо њаёт устувор месозад;
2) Хонандагон дар чорабинињои мактабї ихтиёрї иштирок 

мекунанд;
3) Ба андозаи зиёд нисбати раванди таълим ба њаёти 

иштирокчиёну њаёти аниќ вобастагї дорад;
4) Њайати иштирокчиёни он синну соли гуногун доранд;
5) Мањдудияти гурўњњои ибтидоии синфї бартараф карда 

мешавад.
Маќсади асосии корњои беруназсинфї аз њаматарафа 

инкишоф додани шавќу њавас, майлу раѓбат, ќобилияту истеъдоди 
мактаббачагон ва ташкили бошууронаи ваќти холии онњо 
иборат аст. Инкишофи рўњиву љисмонии хонандагон давом ёфта, 
хусусиятњои махсуси шахсияти хонанда аниќ карда мешавад. 

Иштироки хонандагон дар корњои беруназсинфї вазифањои 
зеринро ба сомон мерасонад:

1. Хонандагон дониш ва малака оид ба фанни таърихро, ки 
дар синф дар ваќти дарс мувофиќи талаботи барномаи 
таълимї аз китоби дарсї ба даст овардаанд, дар корњои 
беруназсинфї дар амал санљида, такмилу рушди дониш, 
малака ва мањорати худро иљро мекунанд.

2. Корњои беруназсинфї: 
а)  ташаккули зењнии хонандагонро аз фанни таърих идома 

медињанд; 
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б)  бо роњи мустаќил равон шудани хонандагонро таќвият 
медињанд; 

в)  маърифат ва тафаккури таърихии хонандагонро ѓанї 
мегардонанд; 

г)  хусусиятњои инфиродии шахсияти хонандагонро рушду 
нумўъ медињад; 

ѓ)  худмуайянкунии шахсияти хонандагонро ба анљом 
мерасонад; 

д)  вазифаи инкишофи касбии хонандагонро иљро менамояд; 
ё)  љараёни ба камолрасии хонандагонро метезонад; 
ж)  љањонфањмї ва љањонбинии хонандагонро васеъ мекунад; 
з)  маромнокии омўзиши таърихи кишварро бештар 

мегардонад; 
к)  мењру муњаббати хонандагонро нисбат ва ватан, миллат 

ва инсон афзун мегардонад; 
л)  мавќеи шањрвандии хонандагонро ташаккул медињад; 
м)  сифатњои шањрвандии хонандагонро мустањкам мекунад; 
о)  алоќаи омўзгору хонанда мустањкам мешавад ва ѓайра.
Вазифањои омўзгор низ дар корњои беруназсинфї нисбат ба 

дарсњои таърих дигар хел мебошанд:
- Ў ба сифати мутахассис ва бародари калон ба ин раванд 

роњбарї менамояд, њатман бо иштироки фаъоли худи 
хонандагон;

- Омўзгор наќши ташкилотчї ва ба низомдоравардандаи 
корњои беруназсинфиро мебозад;

- Таъмини амният ва саломатии хонандагон, тартибу 
низом, рафтору кирдори онњо.

Таљрибаи мактабњо нишон медињад, ки корњои беруназсинфї 
бояд бо назардошти якчанд ќоидањо ташкил шавад:

1. Алоќамандии кори корњои беруназсинфии фанни 
таърих бо вазифањои тарбиявии тамоми мактаб. Ин 
чунин маъно дорад, ки корњои беруназсинфї њамчун 
ќисми људонашавандаи раванди таълиму-тарбия 
дониста мешавад. Корњои беруназсинфї барои баланд 
бардоштани сифати таълим ва тарбия хизмат мекунад. 
Асоси донишњои фанни таърих дар дарс азхуд карда 
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мешавад, ки дар он омўзгор кўшиш мекунад, ки мењру 
муњаббати хонандагонро ба фанни мазкур зиёд намояд. 
Ташкил намудани кори беруназсинфї иљроиши чунин 
вазифањоро сабук мегардонад.

2. Ба омўзиши масъалањои назариявї, сиёсї љалб намудани 
диќќати хонандагон. Вазифаи асосии машѓулияти корњои 
беруназсинфї тарбияи миллї, омода намудани хонанда-
гон ба иштироки фаъол дар ободонии ватан иборат мебо-
шад. Мустањкам намудани алоќаи корњои беруназсинфї 
бо њаёт вазифаи дигари он мебошад, ки барои амалї 
намудани он маводу маќолањои таърихї аз њаёту таърихи 
љумњурї, ноњия ва шањри худ бояд омўхта шавад.

3. Корњои беруназсинфї бояд фаъолияти мустаќилонаи 
хонандагонро инкишоф дода, мустаќилона аз адабиёт 
ва китобњо истифода карданро ёд дињанед. Дар асоси ин 
малака аввалин ќадам дар соњаи омўзиши корњои илмї-
тадќиќотї гузошта мешавад. Маданияти хонандагон 
инкишоф ёфта, алоќаманд намудани масъалањои 
назариявиро бо њаёт меомўзонад ва барои интихоби 
касби оянда лозим аст.

4. Барои шавќовар гузаронидаин чорабинињои 
беруназсинфї хонандагон бояд ќисми зиёди вазифањои 
роњбарию ташкилиро ба зиммаи худ гиранд. Инчунин, 
хоњиши онњоро дар ба наќша даровардани машѓулиятњо, 
интихоби мавзўъ ва ѓайра бояд ба назар гирифт.

5. Синну соли хонандагон, шавќ њавас ва шароити мактабу 
муњити зистро бояд аз хотир набаровард. Шахсияти 
омўзгор, шавќу њавас, истеъдоди ў њам дар корњои 
беруназсинфї таъсири калон мерасонад.

Навъњои корњои беруназсинфї аз фанни таърих нињоят 
бисёранд. Агар онњоро аз љињати усул ва мазмун гурўњбандї 
кунем, пас он аз чорабинињои оммавї, гурўњї ва инфиродї иборат 
мебошанд.

Навъи оммавї: тамошои осорхонањо, љойњои таърихї ва 
муќаддасоти дигари миллї; экспедитсияњо, шабнишинињо, 
озмунњо, олимпиадањо (намоиши дониш, мањорат, малака аз 
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љониби хонандагон), њафтањои таърихї, конференсияњо, ташкил 
намудани гўшањои мактабї, осорхонањо, тамошои театрњо, 
љашни идњои миллї, ташкили бозињои кишваршиносї, хонишњои 
беруназсинфї, иљроиши Суруди миллї, ба љо овардани эњтиром 
нисбати Парчами давлатии Тољикистон.

Навъи гурўњї: дарс дар осорхона ва ё дилхоњ љойњои муќаддаси 
миллї, клубњо (“Вохўрї”, “Ахбор”, “Интихоби ман”, “Мубоњиса”), 
мањфилњо (“Кишваршиносони љавон”, “Таърихшиносони љавон”, 
“Пайшиносони љавон”), нашри маљаллањои дастнавис, рўзномањои 
деворї ,ташкили гўшаи синфї.

Навъи инфиродї: ба ин намуд шахсони алоњида машѓул 
мешавад – мактабсозон, харитакашњо, сураткашњо, тањиягарони 
рўзномањои синфї, љамъоварандагони маълумот дар бораи 
воќеаю рўйдодњои нодири таърихї, нависандагони рефера-
ту маърўзањо, маќолањо, љамъоварандагони ёдгорињои моддї 
ва хаттї, дўстдорони китобњои таърихї, љамъоварандагони 
маркањо, њар гуна бозномањо (открытка) доир ба таърихи кишвар 
ва шахсиятњои таърихї, пулу тангањои давру замони гузаштаи 
кишвар, иштирокиёни озмунњо аз фанни таърихи кишвар ва 
ѓайрањо.

Дар корњои беруназсинфї барои хонандагон ташкил 
намудани тамошои осорхонањо ва љойњои дигари таърихии дорои 
ањамияти умумимиллї ва мањаллї дошта, бояд дар мадди назари 
аввали омўзгор ќарор гирад. 

Экскурсия (тамошои таълимї) чист?
Истилои экскурсия аз калимаи лотинї гирифта шуда, 

маънояш сафар кардан, сайр кардан мебошад. Њамчун мафњуми 
педагогї шакл ва усули ташкили таълим ва тарбия мебошад, ки 
мушоњида ва омўзиши ашёву њодисањоро дар њолати табиї ва 
муќаррариашон дар назар дорад. Экскурсияи таълимї бо тамошои 
љойњои таърихї ё осорхонањо, намоишгоњњо ва ѓайра гузаронида 
мешавад. Барои он, ки экскурсия самараи дилхоњ дињад, омўзгор 
бояд маводи таълимї ва мавзўи экскурсияро хуб омўзад ва ба 
он пешакї тайёрї бинад. Барои ташкил ва гузаронидани дарс-
экскурсия омўзгор бояд ба монанди дарси синфї тайёрї бинад.
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Талаботи асосии бурдани хонандагон ба тамошои осорхона 
ва љойњои таърихї аз он иборат аст, ки аввал объектро бо 
дониши хонандагон дар ваќти омўзиши мавзўъ дар раванди 
таълим мутобиќ гардонида шавад. Объект бояд дорои ањамияти 
маърифатию тарбиявї дошта бошад, яъне вазифаи тарбияи 
шањрвандонро иљро кунад.

Барои бо муваффаќият гузаронидани экскурсия, ба он хуб 
омодагї дидан лозим аст. Агар ба раванди экскурсия худи омўзгор 
роњбарї намояд, пас он самарабахш мегузарад, чунки омўзгор 
тамоми имкониятњои хонандагони худро хуб дониста, мувофиќи 
завќу њаваси онњо дар асоси ёдгорињои таърихї барои бењтар 
азхуд кардани барномаи таълимї кўшиш менамояд. Ба шарте, 
ки агар омўзгор дар экскурсия иштирок карда натавонад, лозим 
аст, ки ў ќаблан бо коргари оорхона дар бораи тартиб ва роњњои 
гузаронидани экскурсия маслињат кунад. Экскурсияро бояд аз 
рўи ягон мавзўи муайян гузаронид, на ин ки мисли тамошобини 
муќаррарї, ки њар чизе, ки дар осорхона мањфуз аст, тамошо 
карда онро гузарад. Омўзгор мавзўи мушоњидаро ќаблан муайян 
карда, ба кадом расму суратњо ва нигорањо назар карданро бояд 
ќайд карда гузарад. 

Дар баъзе мавридњо омўзгор дар ваќти экскурсия танњо бо 
нишон додани ёдгорињои таърихї ва баёни мухтасар мањдуд 
мешавад, лекин дар мавридњои дигар ў ёдгорињои таърихиро 
њамчун асбобњои аёнї барои шавќовар гузаронидани сўњбату 
наќли худ аз рўи ягон мавзўъ истифода мебарад. Албатта, 
гузаронидани экскурсия дар шањрњои бузурги маркази илму-
маданият ва тамаддуни кишвар агар гузаронида шавад, самараи 
бештаре барои хонандагон насиб мегардонад, аммо ин маънои 
онро надорад, ки дар шањрчањои хурд ва ё дењоту ноњияњои 
дурдаст барои хонандагон љойњои тамошои таърихї вуљуд 
надорад. Омўзгор метавонад диќќати онњоро ба ёдгорињои 
таърихї, масљиду мадрасањои ќадима, бошишгоњњои одамони 
ќадим, љойњои кофтуковњои археологї љалб намояд. Дар дењот 
бошад, мумкин аст, ки назари хонандагонро ба асбобу анљоми 
ќадим, ба олотњои кўњнаи истењсолї шинос намуд. 

Дар бораи воситаи ба тамошо бурдану овардани хонандагон 
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ва таъмини амнияти онњо њаматарафа фикр кардан лозим аст. 
Омўзгор дар сўњбати худ бо хонандагон ќабл аз тамошо, бояд 
ба онњо фањмонад, ки объектњои мавриди тамошо ќарордоштаи 
онњо дорои чї гуна ањамияти баланди таърихї ва илмї мебошанд. 
Пас аз тамошои осорхона хонандагон бояд таассуротњои худро 
ба воситаи навиштани наќли хаттї, иншо, сураткашї ё ин ки 
тавассути сўњбат љамъбаст намоянд.

Љамъомадњои умумии хонандагон аз ќабили шабнишинињо, 
њафтањои фанни таърих, љашни идњои миллї ва ѓайра ва ба ягон 
мавзўи мушаххас бахшида мешаванд. Масалан, љашни рўзи 
истиќлолияти Љумњурии Тољикистон, рўзи Иди ѓалаба, љашни 
зодрўзи арбобони илму фарњанг, оѓози соли тањсил, занги камолот 
ва ѓайрањо дар ин ва ё он сохти мазмуну мундариљаи худ дорои 
ањамияти ватанпарварию миллатдўстї ва маърифатию тарбиявї 
мебошад.

Барои дар амал тадбиќ намудани чунин чорабинињо ќаблан 
наќша-барнома тањия карда мешавад, ки одатан аз ќисматњои 
тантанавї ва бадеї иборат мебошад.

Дар ќисмати аввал – маърўза ва ё суханронии шахси масъул 
(15 -20 даќиќа) давом меёбад. 

Дар ќисмати дуюм – ќироъати шеърњо, намоиши сањначањо, 
байтбаракњо, сурудхонию раќсу бозињои шавќовар (1.5-2 соат) 
гузаронида мешавад. 

Дар ин гуна чорабинињо ороиши толор, сару либоси 
хонандагон ва иштирокчиёни намоиш ањамияти калон дорад. 
Мавзўњои шабнишинињои таърихї гуногунранг шуда метавонанд. 
Мумкин аст, ки онњо ба ягон санаи муњими таърихї, њаёт ва 
эљодиёти ходимони машњури давлатию сиёсї, ќањрамонони 
муборизањои миллї-озодихоњї ва љангњои ватанї бахшида 
шуда бошанд. Мавзўи шабнишинињои мактабиро аъзоёни 
мањфилњои мактаб муайян карда метавонанд. Агар дар њолате, 
ки онњо мавзўъ пайдо карда натавонанд, гурўњи омўзгорон ва ё 
ташкилоти љавонон мавзўи шабнишиниро пешнињод намуда, дар 
байни фаъолони мактаб онро муњокима менамоянд.

Барои хуб гузаштани шабнишинї мањфилњои фанни таърих, 
адабиёт, мусиќї, расмкашї якљоя амал мекунанд. Дар ваќти 
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муњокимаи наќшаи шабнишинї њамаи аъзоёни мањфил дар он 
иштирок карда метавонанд, њар як мавзўе, ки барои он пешнињод 
карда мешавад, бо роњбарии омўзгор аз назар мегузарад, чунки 
мавзўњои шабнишинї аввал бояд бо маводи интихобкардаи 
хонанда, бо наќша ва мазмуни мавзўъ мувофиќ бошад.

Барои шавќовар ва диќќатљалбкунанда намудани маърўза 
маълумотњои дар натиљаи экскурсияи кишваршиносї љамъоварда, 
истифода бурда шавад. Њаљми маърўзањои шабнишинии таърихї 
бояд калон набошанду 5-10 даќиќа ваќтро дар бар гиранд. Лозим 
аст, ки хонанда мавзўи худро мустаќилона, бе вараќ баён намояд, 
то ки маърўзагўшкунї барои боќимондагон дилгиркунанда 
нашуда, шавќовар бошад. 

Шабнишинии мактабї аз ќисми адабї ва саволу љавоб 
иборат буда, бо њамин хотима меёбад. Мањфили расмкашї низ 
дар оро додани толор ва ё синфхонае, ки дар он шабнишинї доир 
мегардад, ёрї расонида метавонад. Интихоб кардани шеъру суруд 
мувофиќи хоњиши онњо тартиб дода мешавад, омўзгор бошад, 
тарзи хониши бадеї, сароидан ва бурдани барномаи шабниши-
ниро ба хонандагон меомўзонад.

Ваќте, ки тамоми маърўзањо ва намоишњои адабї-бадеї 
омода шудаанд, бо иштироки тамоми омўзгорони масъул чанд 
маротиба тамоми барномаи шабнишинї машќ карда мешавад, 
то ки камбудињои дар назари аввал ба чашм наафтода, бартараф 
карда шаванд. Њангоми гузаронидани чунин шабнишинї 
маърўзахонї ва ќисматњои бадеии намоиш бояд бо њам омехта 
гузаронида шаванд, чунки агар авал маърўзахонї ва баъдан 
намоиши њунарї-санъатї пешкаш карда шавад ва ё баръакс, пас 
дар ин сурат диќќати хонандагон парешон шуда, моњияти илмї-
таълимии чунин маърака аз байн бурда мешавад. Шабнишинињо 
бояд аз ду то дуввуним соат диќќати хонандагонро ба худ љалб 
карда тавонанд. 

Гузаронидани шабнишинињо ањамияти калони таълимї ва 
тарбиявї доранд, њам тамошобинон ва њам иштирокчиёни он 
таассуроти бузург ба бар карда, маълумоту дониши андўхтаи 
онњо дуру дароз дар хотирашон боќї хоњад монд. Шабнишинї 
бояд тарзе ба роњ монда шавад, ки тамошобинон низ њаваси ба 
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иштирокчии чунин маърака табдил ёфтанро орзу кунанд. Агар 
шабнишинї хуб гузараду самараи хуб ба бор орад, пас мумкин 
аст, ки онро такроран дар дигар мактабњо низ намоиш дод. 
Чунки, гузаронидани он фаъолият ва мустаќилияти хонандагонро 
инкишоф дода, барои густариши фаъолияти мустаќилонаи онњо 
имкониятњои васеъ фароњам меорад.

Ба ѓайр аз намудњои дар боло зикргардидаи корњои 
беруназсинфї боз шаклњои дигари он низ вуљуд доранд, ба 
монанди, бо ањли синф тамошо намудани филми њунарї ва ё 
таърихї, тамошои театр, радиошунавоии мактабї, консерт-чи-
стон, озмунњо, ташкил намудани бозињо ва ѓайра. 

Фаъолияти мањфилњо аз сабабе, ки аъзои доимї доранд, 
дигар хел суръат мегиранд. Масалан, аъзои мањфили “Ахбор” 
дар давоми њафта дар бораи њаёти иќтисодї, сиёсї, иљтимої ва 
фарњангии кишвар ва љањон ахбори муњим ва љолиби диќќатро 
љамъ мекунад. Он дар китоби мањфил мухтасар сабт шуда, дар 
љамъомади пагоњирўзии оѓози њафтаи оянда ба таваљљўњи 
хонандагон расонида мешавад. Ё ин ки ин амал дар рўз ва соати 
муайян тариќи радиои мактабї иљро мегардад. Мањфили “Ахбор” 
аз байни хонандагон мухбирон, муњаррирон ва гўяндагон дорад. 
Хонандагони аъзои ин мањфил малакаи илмї, интихоби мавод, 
тањрир намудани он, суханронї (наттоќї) дар худ ташаккул 
медињанд. Инчунин масъулият ва шавќу завќи аъзоёни мањфилро 
ба омўзиши таърихи кишвар афзун мегардонад. Ин гуна 
мањфилро мумкин аст, ки дар асоси 3 фанни таълимї – таърих, 
забони давлатї ва адабиёт ташкил кард.

Аъзоёни мањфили “Вохўрї” бо омўзгорони фанни таърих, 
олимон, шоирон, нависандагон, санъаткорон ва ѓайрањо вохўрињо 
ташкил намуда, бо онњо масъалањои гуногуни њаёти мамлакатро 
мавриди баррасї ќарор медињанд.

Шахси масъули ташкилкунандаи ин гуна вохўрињо бояд ба 
ин масъала бо як назари масъулиятнок нигоњ карда, тайёрии хуб 
бинад. Аз ќабили масъалаи интихобнамоии мавзўи муњокима, 
бедор кардани шавќу завќи хонандагон, нашри рўзномаи деворї 
ё фотомонтаж, ташкили намоишгоњи китобњо, омодасозии 
тўњфањои хотиравї, маърўзаи аъзоёни мањфил. Дар ду моњ як 
маротиба омода намудани чунин вохўрињо кифоя аст.
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Мањфили “Мубоњиса” барои хонандагони синфњои VIII-
XI диќќатљалбкунанда аст. Мубоњиса оид ба мавзўъњое, ки дар 
натиљаи кори мањфил пешбинї шудаанд ва њам дилхоњ мавзўъњои 
дигари доѓи рўзи њаёти кишвар ва љањон баргузор намудан 
мумкин аст.

Масалан, мавзўи мубоњиса: “Масъалаи фурўш ва намоишњои 
видиофилмњое, ки зўроварї ва шинакља нисбати зан”-ро тарѓиб 
мекунанд.

Ќоидаи ташкили мубоњиса: Аъзоёни мањфил – 5 нафар, њайати 
њакамон (парламент) – 5 нафар ва хонандагони боќимондаи 
мањфил ба 4 гурўњи њайташ баробар бо номњои “Иттињоди 
волидон”, “Бонувони љавон”, “Њуќуќњои табаа” ва “Тољирони 
љавон” таќсим карда мешаванд.

Њар як гурўњ дар зарфи 10 даќиќа далелњои худро омода 
намуда, баъдан дар давоми 5 даќиќа њар як гурўњ тавассути 
намояндаи худ фикру аќидаи ба миёномадаашонро дар назди 
њайати њакамон иброз медоранд. 

Роњбари њайати њакамон вазифаи раисиро бар ўњда мегирад. 
Котиби њакамон баромадњоро мухтасар ќайд мекунад. Аъзои 
њакамон ба онњо саволу љавоб мекунад. Баъдан њайати њакамон 
бо дарназардошти аќидањои гурўњњои аќалї ба ќароре меоянд 
ва онро барои баррасї ба њайати боќимондаи њакамон (ба 
парламент) пешнињод мекунанд. Бо ин васила хонандагон 
имконият пайдо мекунанд, ки бо љараёни сиёсии кишвар хубтар 
шинос шаванд. Ин кор масъулияти онњоро ба сифати шањрванди 
Љумњурии Тољикистон баланд мебардорад. 

Назорат аз болои хониши беруназсинфї
Хониши беруназсинфї дар роњи инкишоф додани дониши 

таърихии хонандагон воситаи бисёр хуб ва муњиме ба шумор 
меравад. Ваќте, ки хонандагон бо асрњои бадеии дар мавзўњои 
таърихи гузашта эљодшуда, ё ин ки бо адабиёти илмї ва илмї-
оммавї шинос мешаванд, тасаввуроти онњо дар бораи таърихи 
гузашта васеъ мешавад ва то андозае њаёти гузаштаро бо таври 
мушаххас, равшан ва васеъ тасаввур карда метавонанд.

Аз ин сабаб, омўзгор вазифадор аст, ки аз болои хониши 
беруназсинфии хонандагон доимо назорат бурда, бояд муайян 
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созад, ки онњо ба кадом асрањои илмї-бадеї шавќу њаваси зиёдтар 
зоњир менамоянд. Омўзгор бо хонандагон сўњбат намуда ва ё 
тавассути вараќаи китобхона доираи шавќу њаваси хонандагонро 
дарк карда метавонад. Дар натиљаи пайдоиши ошної бо шавќу 
њаваси хонандагон маълум мешавад, ки на њамаи хонандагон 
ба хондани китобњои адабї шавќманд њастанд. Аксарияти 
хонандагон хоњиши аз доираи китоби дасрї баромаданро 
надоранд, ё ин ки агар дилхоњ асари ба таърих наздикро мутолиа 
карда бошанд, њам ба љињатњои таърихии он он ќадар ањамият 
надодаанд. 

Аввалин амале, ки омўзгор барои назорат бурдан аз болои 
хониши беруназсинфии хонандагон карда метавонад, ин тартиб 
додани рўйхати адабиёте мебошад, ки онњо бояд ва ё метавонанд 
онњоро мутолиа кунанд, дигар он, ки омўзгор бояд ќариб 
дар аксари дарсњои таълимии худ аз фаъолияти ташвиќотиву 
тарѓиботии зарурияти хондани китобњои бадеї ва илмї дар 
канор набошад. Яъне, агар омўзгор худ аз китобхонї воќиф 
бошад ва њангоми наќли ягон воќеаи таърихї иќтибосњоро аз 
адабиёти иловагї ва бадеї биёрад, он гоњ оњиста-оњиста дар 
дили хонандагон мењру муњаббат ва шавќу завќи китобхонї 
пайдо мешавад ва ё ќироати ягон порча аз асари бадеї низ барои 
хонандагон таъсирбахш мебошад. Барои тавсия намудани дилхоњ 
китоби таърихї омўзгор бояд пеш аз њама хонандагонро ба 
мазмун ва мундариљаи мухтасари он ошно созад. 

Роњи дигари љалб намудани хонандагон ба самти китобхонї 
ин омода намудани намоишгоњи китобњо дар њудуди мактаб 
мебошад. Ваќте, ки хонандагон дар њаќиќат имконияти дар даст 
доштани китобро доранд ва аз намуду симои он метавонад назар 
кунанд, онро варќгардон намояд, расмњояшро як маротиба аз 
назар гузаронанд, пас ин амал барои љалб намудани онњо ба 
мутоилаи он самараи хубе бахшида метавонад ва њаваси касро 
ба китобхонї ба вуљуд меорад. Пеш аз оѓози дарси таърих, дар 
аввали сол омўзгор бояд бо фонди китобњои таърихии китобхонаи 
мактабї ошно шавад. Агар имконият бошад, ин китобњоро дар 
синф вобаста ба ягон мавзўи таърихї ташвиќот кардан лозим аст. 
Масалан, вобаста ба мавзўи “Инќилоби буржуазї-демократии 
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Фаронса” дар китобхонаи мактабї чунин асарњо мањфузанд: 
Волтер – “Ёддоштњо”, Ж.П. Марат “Памфлетњо”, В. Гюго “Соли 
93-ум”, Р. Роллан “14 июли соли 1789” ва ѓайра.

Ташвиќу тарѓиби китобњоро тавассути рўзномаи девории 
мактаб ва идораи радиои мактаб низ амалї намудан мумкин аст. 
Њангоми тартиб додани рўйхати китобњои таърихї омўзгори 
фанни таърих бояд бо омўзгорони фанни адабиёт маслињат карда, 
китобњоеро бояд ба хонандагон тавсия кунанд, ки дар ин ва ё он 
дарс фаннї такрор нашаванд. 

Омўзгор ва ё роњбари синфи гурўњ дар давраи гузаронидани 
маљлиси падару модарон метавонад диќќати онњоро ба хониши 
беруназсинфии хонандагон љалб намояд, то ки онњо низ ба 
раванди таълим ва фаъолияти мактабии фарзандони худ њамроњ 
шуда, ба китобхонии онњо диќќати махсус зоњир намуда, ин 
равандро баробари омўзгор назорат кунанд. 

Воситаи дигари љалбнамоии хонандагон ба китобхонї 
ин гузаронидани њар гуна конференсияњои илмї мебошад, ки 
дар онњо хонандагони зиёд љалб шуда, барои муњокима ва ё 
омода намудани маърўза онњо бояд хоњу нохоњ рў ба мутолиаи 
китобњои иловагї, аз ќабили китобњои илмї-бадеї нигаронанд 
ва агар омўзгор хоњад, ки хонандагон њангоми хониши китобњо 
ба масъалањои таърихї бештар диќќат зоњир намоянд, ў бояд 
пешакї онњоро дар бораи доираи масъалањои муњокимашаванда 
дар раванди конфронс огоњ намояд. Агар омўзгор дар масъалаи 
адад ва шумораи китобњои бадеї танќисї кашад, он гоњ ў 
метавонад, ки ба якчанд нафар, хонандагон фаъоли синф супориш 
дињад, ки онњо дар бораи мазмун ва мундариљаи асосии асар 
мухтасар гузориш ва ё реферат омода намуда, ањли синфро дар 
бораи он хабардор намоянд. Бењтарин реферату маърўзањоеро, 
ки соњиби таќризи хуб гаштаанд, мумкин аст, ки дар рўзномањои 
деворї онњоро љой кард ва ё баъзе нусхањои бењтарини онњоро 
дар китобхонаи мактабї нигоњ додштан мумкин аст, ки аз онњо 
омўзгорони фанни таърих метавонанд дар синфњои дигар низ 
истифода баранд. Хонандагоне, ки доимо ба хондани китобњои 
илмї-адабї ва мутоилаи рўзномањо доимо машѓуланд, аз љониби 
омўзгор метавонанд вазифадор карда шаванд, ки муаллиф, 
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мазмун ва мундариљаи асар фикру мулоњизаи худро пешнињод 
кунанд. 

Дар синф албатта хонандагоне ёфт мешаванд, ки ба хондани 
асарњои бадеї он ќадар шавќу њавас надоранд, дар чунин вазъият 
омўзгор бояд бо онњо инфиродї кор бурда, доир ба шавќу 
њаваси онњо огоњї пайдо намояд. Њастанд хонандагоне, ки дар 
бораи љанг, техника, санъат китобхониро дўст медоранд, дар 
чунин вазъият омўзгор бояд ин нозукињоро ба инобат гирифта, 
мувофиќи шавќу њаваси онњо ба онњо китоб тавсия кунад. 

Назорати доимии омўзгор аз болои хониши беруназсинфии 
хонандагон зарур аст, ки ин амалро ў метавонад тавассути 
хонандагони фаъол ба анљом расонад, ки онњо бо њуљатгузории 
китобхона, бо иштирокчиёни конференсияи хонандагон, корњои 
хаттї ва ѓайрањо шинос мешаванд. Баъзе омўзгорон ба хонандагон 
супориши махсус медињанд, ки доир ба китобњои хондашудаашон 
рўзномаи махсус тартиб дињанд, ки дар он дар синфњои поёнї 
номи муаллиф, асар, ќањрамонони асосї навишта мешавад. 
Дар синфњои болої бошад хонандагон фикру мулоњизањои худ 
ва гуфтањои муаллифро ќайд мекунанд. Ба таври доимї љорї 
намудани рўзноманависї кори беруназсинфии хонандагонро ба 
тартиби муайян медарорад ва фаъолияти мустаќилонаи онњоро 
инкишоф медињад.

Мањфили таърих
Мањфили таърих яке аз намуди кори беруназсинфии 

хонандагон ба шумор рафта, њайати аниќ ва доимї дорад. 
Дар он мактабњое, ки мањфили таърих дуруст ба роњ монда 
шудааст, ба кори таълимию тарбиявии хонандагон таъсири хуб 
расонида мешавад ва барои гузаронидани дигар шаклњои кори 
беруназсинфї такягоњ ба њисоб меравад.

Мањфил (кружок) чист?
Мањфил як шакли кори беруназсинфї ва беруназмактабии 

хонандагон ба њисоб меравад. Мањфил чунин шакли кори маълумот 
ва маърифатикунонии муассисањои таълимиву беруназмактабї 
мебошад. Мањфилњо гуногун мешаванд, ба монанди: мањфилњо 
дар асосњои ихтиёрї ва майлу хоњиши хонандагон, дўстдорони ин 
соњаи илм ва ё санъат ташкил карда шуда, њар моње 1-4 маротиба 
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машѓулият мегузаронанд. Ба мањфилњо омўзгорони фаннї ва ё 
хонандагони фаъол роњбарї менамоянд. Машѓулияти мањфилњо 
бештар ба фаъолияти бевоситаи хонандагон асос меёбад. 
Маќсади ташаккули гузориши мањфилњо инкишофи худфаъолї 
ва љањонбинии хонандагон дар воќеъ мебошад.

Аъзоёни мањфил низомнома ќабул намуда, аз болои хониши 
хонандагон назорат менамоянд. Ба мањфил хонандагони синфњои 
гуногун ва ё синфњои мувозї (параллелї) дохил шуда метаво-
нанд, онњо аз рўи шавќу њаваси худ ба мањфили санъатшиносї, 
археологї, таърихї машѓул шуда метавонанд. Агар дар ваќти 
ташкил кардани мањфил шавќу њавас ва майли њар як аъзои 
он ба эътибор гирифта шавад, пас кори он бо муваффаќият ва 
самаранок хоњад гузашт. 

Дар љамъомади нахустини мањфил наќшаи фењристи 
маърўзањо ва таќсими супоришњо ба аъзоёни он гузаронида 
мешавад. Барои устувор гузоштани њайати мањфил бояд хоњишу 
талаботи њар як аъзои он ба эътибор гирифта шавад. Он гоњ 
хонандагон ба маърўзаи худ шавќмандона омодагї мебинанд.

Њар як аъзои мањфил бояд бо маърўза баромад кунад ва 
барои омода намудани он аз ёддоштњо, адабиёти илмї, бадеї, 
китобњои дарсї истифода барад. Њатто тартибдодани рўйхати 
адабиётро ба ягон аъзои мањфил мавзўи алоњида карда, супориш 
додан мумкин аст. Пайдо кардани адабиёти зарурї аз китобхона 
ва ба тартиби муайян даровардани онњо як ќадам ба сўи омўзиши 
кори илмї ва фаъолияти мустаќилонаи хонандагон мебошад.

Дар мактабњо мањфилњо аз фанни таърих, санъат, вазъи 
байналхалќї ва ѓайра арзи њастї карда метавонанд. Аъзои 
мањфил ба ѓайр аз шунидан ва муњокима намудани маърўзањо, 
экскурсияњои дарозмуддат ва кўтоњмуддат ташкил карда 
метавонанд. Њар маротибае, ки аъзоёни мањфил ба осорхона 
мераванд, якдавраи таърихї ва ё санъати ягон давраро меомўзанд. 

Дар мањфил хонандагон худро озод њис мекунанд. Аммо, ин 
кор бояд бо роњбарии омўзгор ташкил карда шавад. Њаминро 
ќайд кардан зарур аст, ки мавзўњои муњокимашавандаи мањфил 
бояд бо мавзўъњои дар ваќти дарс омўхташаванда алоќаи зич 
дошта бошанд. Аммо, баъзан мавзўъ аз доираи барномаи таълимї 
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берун мебарояд. Муњим аст, ки мавзўъњои мањфил шавќовар буда, 
ањамияти таълимї-тарбиявї дошта бошанд ва доираи дониши 
хонандагонро васеъ намоянд. Масалан, агар дар синфи VI доир 
ба масъалаи кашф шудани Амрико омўзгор дар ваќти дарс 10-15 
даќиќа ваќт сарф кунад, он гоњ дар ваќти машѓулиятњои мањфилї 
бошад, хонандагон бо адабиёти иловагии зиёд шинос шуда, барои 
дарки масъала аз 30 то 40 даќиќа ваќтро сарф карда метавонанд. 

Агар маърўзаи омоданамудани хонандагон хуб ва пурмазмун 
бошад, пас онро дар мањфили умумимактабї ба муњокима 
гузоштан мумкин аст. Аъзоёни мањфил бо маърўзањои бењтарини 
худ метавонанд дар назди хонандагони мактаби худ, мактабњои 
дигари шањрї, вилоятї, ноњиявї, байни дењањо, падару модарон 
ва озмунњо баромад карда метавонанд. Њар як маърўзаи 
омоданамудаи хонандаро омўзгор бояд љиддї аз назар гузаронад. 
Маърўзањои хубро инчунин ба воситаи рўзномањои деворї, 
вараќањои махсус ва маљаллаи таърихии мактаб ташвиќу тарѓиб 
кардан лозим аст. Мањфилњо аз фанни таърих барои пеш бурдани 
фаъолияти беруназсинфии хонандагон ва кори мустаќилонаи 
онњо таккони азиме ба шумор меравад. 

Соати тарбиявї низ яке аз намуди корњои беруназсинфї аст. 
Роњбарони синфњои V-XI вазифадоранд, ки њар њафта як маротиба 
бо ањли синф сўњбат ва ё чорабинии мавзўї дошта бошанд. Дар 
соати тарбиявии омўзгор аз хонандагон ба воситаи саволу љавоб 
масъалањои зиёдеро равшан карда, фањмидан мумкин аст. Бо ёрии 
соати тарбиявї рафтори дурусти шогирдон љорї карда мешавад. 
Мавзўњое, ки дар соати тарбиявї мавриди муњокима ќарор 
мегиранд, басо рангин буда, онњо бояд дар маркази диќќати 
хонандагон бошад. Бењтарин мавзўи муњокимашаванда дар 
ваќти соати тарбиявї доир ба масъалаи ахлоќ мебошад. Масалан, 
мавзўъњои соати тарбиявї таќрибан чунин шуданашон мумкин 
аст:

1. Донистани таърих вољиб аст.
2. Чаро хонандагон китоб намехонанд? 
3. Забон донї – љањон донї. 
4. Забони миллї – арзиш дорад.
5. Њама ваќт ростї љўю мардонагї.
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6. Сарќонун – ќонуни асосии давлат.
7. Муаллими нахустини ман.
8. Зафари нотакрор.
9. Зиндагии њаќќиќї – бе дурўѓ зистан.
10.  Кї, чї мехоњад?
11.  9 май – Рўзи ѓалаба.
12.  Тољикистон – ватани мо.
13. Сиёсатмадорони љањон дар васфи Тољикистон.
14. Сањифањои дурахшони кишвари мо.
15. Иштирокчиёни Љанги Бузурги Ватанї аз ноњияи мо.
16. Нусратуллои Махсум – ќањрамони халќи тољик.
17. Љойњои муќаддаси мањалли зисти мо.
18. Орзу кардан шарт мї?
19. Таассуроти шумо оиди бахт.
20. Дўстии духтар бо писар имконпазир аст?
21. Ишќ чист?
22. Оид ба маданияти либоспўшї.
Соати тарбиявї имконият медињад, ки омўзгор – роњбари 

синф ва хонандагон ба якдигар фикрашонро иброз доранд, доир 
ба масъалањои муњокимашаванда аќидаву мулоњизањояшонро 
равшану ошкор баён намоянд. Саволњои даркориашонро аз 
роњбари синф пурсанд, лозим шавад, бањс њам кунанд. 

Роњбари синф ќаблан мавзўъњои соати тарбиявиро барои 
чанд њафта ва ё чоряк ба наќша мегирад, ба он омодагї 
мебинад, саволњои худро ба хонандагон мураттаб месозад, 
чї тавр гузаронидани онро аз ибтидо то ба итмомрасї тасвир 
мекунад. 

Кишваршиносї
Њељ як намуди кори беруназсинфї барои инкишофи 

фаъолият ва ташаббуси омўзгор ва хонандагон ба монандаи кори 
кишваршиносї ин ќадар имконият фароњам намеорад. Ѓайр аз 
ин, ба воситаи кишваршиносї таълими фанни таърих бо муњиту 
зиндагї пайваст ва алоќаманд карда мешавад. Ин алоќамандї он 
ваќте рўй медињад, ки омўзгорон дар ваќти сўњбати худ аз таърих 
баъзе мисолњо барои тасдиќ намудани ягон масъалаи таърихї аз 
њаёти шањри худ, ќишлоќи худ мисол меоваранд.
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Шаклњои ташкили кори кишваршиносї гуногун мебошад: 
мисли ташкили мањфил, экскурсия ба љойњои таърихї ва 
осорхонаи кишваршиносї. Дар њама маврид кори кишваршиносї 
ваќте бо муваффаќият мегузарад, ки агар омўзгор хонандагони 
фаъолро дуруст роњбарї ва сафарбар карда тавонад.

Яке аз намудњои бисёр шавќовари кори кишваршиносї 
ин гирдоварии њуљљатњои хаттї ва навиштаљотњои ќадимаи 
мањаллї мебошад, ки пайдо кардани он дар њар љои гўшаи мањал 
имконпазир аст. Ин гуна њуљљатњо барои равшан намудани 
масъалањои зиёди таърихи кишвари худ кўмаки бузург мерасонад. 
Ба ѓайр аз љамъоварии њуљљатњои хаттї, навишта гирифтани 
њикояњои шифоњї ва ёддоштњои кўњансолон низ амали хело 
шавќовар аст, ки онњо аксари воќеањои таърихи гузаштаро аз рўи 
шунида ва мушоњидаи шахсии худ наќл карда метавонанд. Аммо, 
њангоми сабти чунин намуди сарчашма њаминро бояд дар назар 
дошт, ки ин гуна њикояњо бинобар сабаби зиёд гузаштани ваќт, 
фаромўшшавии воќеъа ва санањои асосї  ва ба эњсосоти шахсї 
гирифтор шудани њикоякунанда аз камбудиву нуќсонњо озод 
нестанд. Дар чунин њолат ин гуна мавод бояд албатта, бо адабиёт 
ва сарчашмањои дигар муќоиса карда шавад ва аз нуќтаи назари 
танќидї гузаронида шавад.

Барои омўзиши таърихи кишвари худ ёдгорињои археологї 
ањамияти калон доранд, ки хонандагон онњоро бо роњбарии 
омўзгор дидан намуда, оиди асбобу анљоми асбобњои замони 
пешина њар гуна мавод љамъ карда метавонад. Албатта, маълум 
аст, ки гузаронидани ковишњои бостоншиносї дар њудуди 
Тољикистон ба ихтиёри Академияи илмњо супорида шудааст, 
лекин хонандагон бо ёрї ва роњбарии омўзгор љойњои њафриётњои 
бостоншиносиро тамошо карда метавонанд.

Омўзгор фаъолтарин њаводорони таърихи кишварро 
муттањид намуда, наќшаи омўзиши таърихи кишвари хешро 
тартиб медињад. Онњо харитаи ноњияи худро тартиб дода, њар 
гуна бозёфтњоро дар он сабт менамоянд. 

Ѓайр аз тамошои љойњои таърихї ва осорхонањо инчунин ба 
корхонањои саноатї, хољагињои фермерї рафта, бо истењсолот 
ошної пайдо намудан мумкин аст ва доир ба њаёти иќтисодї 



232

ва саноатии кишвари худ њар гуна мавод љамъоварї намудан 
мумкин аст. 

Дар асоси маводњои љамъоварї намудаи хонандагон оиди 
таърихи кишвари хеш натиљањои онро дар мањфилњо муњокима 
кардан мумкин аст. Масалан, “Таърихи гузашта ва имрўзаи 
диёри мо”, “Иштироки дењќонон дар муборизаи зидди њаракати 
босмачигарї”, “Шўриши Восеъ” ва ѓайрањо.

Баъзе маълумотњои љамъкардаи хонандагонро омўзгор 
метавонад њангоми баёни маводи фанни таърих барои аёнї ва 
мушаххас намудани њалли масъалањои таърихї истифода бурда 
метавонад. Лекин, маводи кишваршиносї бештар дар кори 
беруназсинфї, мањфилњо истифода бурда мешавад. Дар асоси ин 
маълумотњо хонандагон маърўза тартиб дода, дар мактаб ва ё 
њатто берун аз он баромад карда метавонанд.

Машѓулияти факултативї низ берун аз дарс дар мактабњои 
миёна љой дорад. Машѓулияти факултативї ин шакли махсуси 
ѓайрињатмии ташкили таълим дар мактабњоест, ки барои шакли 
дониши хонандагон оид ба ягон соњаи фанни таълимї, мавзўъ ё 
худ мавзўи пешбинишуда, бо майлу хоњиши хонандагон ташкил 
карда мешавад. Машѓулияти факултативї аз давраи шўравї 
барои хонандагони синфњои VII-XI пешбинї шуда, аз рўи 
барномаи махсус гузаронида мешавад. 

Вазифаи машѓулияти факултативї аниќ ва васеъ гардонидани 
дониши хонандагон аз рўи фанњои таълимї мебошад, њаргиз 
такрори маводи дарсї нест. Машѓулияти факултативї мисли 
дарс мебошад ва дар синфњои VII - VIII дар як њафта ду соат, дар 
синфњои IX -X –XI бошад 4 соат дар як њафта муќаррар гардидааст. 
Номгўи курсњои фанњои факултативиро дар мактаб дар аввали 
соли тањсил Шўрои омўзгорон муайян мекунанд ва ба маълумоти 
хонандагон расонида мешавад. Машѓулияти факултативї дар 
шакли лексия, семинар, таљрибаомўзї, экскурсия, омода намуда-
ни маърўза ва ѓайра мегузарад. Рафти машѓулияти факултативї 
мунтазам ба њисоб гирифта шуда, бањои љамъбастии он дар номаи 
камол навишта мешавад. 

Њафтаи таърих 
Дар тўли як њафта хонандагон на танњо дар чорабинињои 
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беруназсинфї фаъолона иштирок мекунанд, балки, инчунин 
ба дарсњои таърих омодагии хуб дида, барои ба сифати баланд 
гузаштани он мусоидат мекунанд.

Дарсњои таърих дар ин гуна њафта барои тамоми омўзгорони 
фанни таърих кушода эълон карда мешавад. Дар љамъомадњои 
пагоњирўзї доварон натиљањои озмунњои рўзи гузаштаро ба 
таваљљўњи хонандагон мерасонанд. Ѓолибони озмунњо дар 
рўзи охир дар маљлиси љамъбастии “њафта” эълон карда шуда, 
бењтаринњо ќадрдонї карда мешаванд. 

Њамин тавр, корњои беруназсинфии хонандагон оид ба фанни 
таърихи халќи тољик ва таърихи умумї имкониятњои тарбияии 
шањрвандиро баланд мебардорад. Мањз дар давраи фаъолияти 
корњои беруназсинфї хонандагон мустаќилона амал карда, 
сифатњои шањрвандии ба даст даровардаашонро хуб ошкор 
намуда, онњоро ташаккул дода метавонанд. Барои њамин њам, 
дар ин кор бояд низоми корї бо таќозои кори кишваршиносии 
мактабї ва тарбияи шањрвандии хонандагон љавобгў шуда 
тавонад. 

Ба наќшагириии кори тарбиявї дар синф
Одатан роњбари синф наќшаи кори тарбиявиро барои чоряк 

ва ё нимсолаи оянда бояд тартиб дињад. Дар кори банаќшагирии 
мавзўъњо як ќолаби умумї вуљуд надорад, наќшаи корї бояд 
эљодкорона ва навоварона бошад. Кадом шаклеро роњбари 
синф интихоб накунад, он бояд пеш аз њама, ба кори тарбиявї 
манфиатбахш бошад. Муњимаш он аст, ки наќша вазифањои 
асосии кори тарбиявиро бо ањли синф фаро гирад, мувофиќи 
маќсад бошад ва бо назардошти ќонуниятњои раванди тарбия 
мураттаб шавад. Як шакли наќшаи тарбиявї аз рўи самтњои 
муњимтарини фаъолияти роњбари синф сохта мешавад, ки он 
бобњои зеринро дар бар мегирад:

1. Тавсифи синф бо вазифањои асосии кори тарбиявї дар 
чоряк (нимсола) – и оянда.

2. Кор оид ба пешрафти дониши хонандагон.
3. Тарбияи ахлоќии хонандагон.
4. Ташкили кори љамъиятии самарабахш ва таълими усули 

интихоби касби оянда.
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5. Корњои варзишї, санитарї, гигенї.
6. Фаъолияти якљояи хонандагон бо созмонњои кўдакон ва 

наврасону љавонон.
7. Кор бо падару модарони хонандагон.
Умуман, ба тартибдињии наќшаи кори тарбиявии роњбари 

синф талаботњои зерин пешнињод мешаванд:
1) Наќша бояд ягонагии маќсад, вазифањо ва мазмуну 

шаклњои кори тарбиявиро бо синф таъмин намояд.
2) Пайвастагии оќилонаи услубњои шифоии таъсиррасонии 

педагогї бо ташкили фаъолияти амалї.
3) Мазмун, шакл ва услубњои кори тарбиявї бо хусусиятњои 

синнусолї ва фардии хонандагон бояд љавобгў бошад.
4) Наќша бояд њаётї бошад ва сари ваќут чорабинињои ба 

наќша гирифта шуда иљро гарданд.
5) Наќшаи тарбиявии роњбари синф бо наќшаи солонаи 

мактаб, созмонњои хонандагон бояд мувофиќат кунад.
Њамин тавр, корњои беруназсинфии хонандагон аз фанни 

таърих имкониятњои таълимию тарбиявиро баланд мебардоранд. 
Барои њамин њам, ин ќисмати омўзиши фанни таърих на камтар 
аз дарсњои муќаррарии фанни таърих бояд диќќати омўзгорро 
ба худ љалб намояд. Мањз дар корњои беруназсинфї хонандагон 
мустаќил буда, сифатњои инсонии ба дастовардаашонро хуб 
ошкор карда, онњоро ташаккул дода метавонанд. Барои њамин 
њам, дар корњои беруназсинфї аз фанни таърих бояд шаклњои 
гуногуни ин кор бо назардошти пеш аз њама тарбияи миллии 
хонандагон љавобгў ташкил карда шавад.

Тарбияи миллї дар хонандагон сифатњои баланди ахлоќї, 
њуввияти миллї, инсондўстї, озодандешї, мавќеи шањрвандї, 
ташаббускорї ва амсоли инро ташаккул медињад. Чунин 
шањрванд ќодир аст, ки дар манфиятњои миллї фаъолият намояд, 
нисбати зуњуроти манфии љомеа аз лињози танќидї назар кунад. 
Ватани хешро дўст дорад ва манфиятњои онро њимоя намояд, 
њамчун соњиби тафаккури миллї дар пешрафти љомеа сањмгузор 
бошад.

Маќсаду вазифањои нињоии тарбияи миллї ташаккули 
инсони комил, соњиби ватан, нангу номуси миллї, ифодагари 
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симои зењнию маънавї, ахлоќї, фарњангї ва арзишњои дигари 
инсонї мебошад. 

Кори тарбиявї дар машѓулиятњои корњои беруназсинфї басо 
мураккабу душвор аст, чунки: 

1. ба бача оилањо, мактабњо, мањаллаву гурўњњои одамон 
таъсири гуногун мерасонанд;

2. бачањо бошанд, аллакай, то дараљае аќидаву одатњо, 
кўшишу њаловат бурданро пайдо кардаанд;

3. њолати ботинии хонандагонро фањмидан мушкил аст. 
Њатто худи хонандагон баъзан гуфта наметавонанд, ки 
чаро ба чунин вазъият гирифтор шудаад;

4. натиљаи ин ё он амали педагогї гуногун шуда метавонад, 
зеро таъсири он ба њамаи хонандагон як хела шуда 
наметавонад;

5. кўдак мудом ба машѓулияте банд аст, лекин ба ин њам 
нигоњ накарда тарбия мегирад.

Мураккаб будани љараёни тарбия таќозо менамояд, ки 
њангоми ташкили он омилњои муайян риоя карда шавад. Онњо 
дастури амалиёти омўзгору роњбари синфро чунин дар назар 
доранд: 

1) алоќамандии тарбия бо њаёт ва мењнати њамарўза;
2) тарбияи шахсият дар гурўњ;
3) ягонагии талабот ва эњтироми шахсияти кўдак;
4) пайдарњамї, мунтаззамї ва ягонагию муттасилии 

таъсиррасонии тарбиявї;
5) пайвастагии роњбарии педагогї ва инкишофи 

ташаббускорї ва мустаќилияти тарбиятгирандагон, 
мувофиќати тарбия бо хусусиятњои синнусолї ва фардии 
хонандагон.

Бояд ќайд кард, ки омилњои тарбия ќоидањои такягоњї 
мебошанд, ки талаботњои асосиро бо мазмун, услубњо ва ташкили 
љараёни тарбиявї ифода менамояд. Ба љо овардани ин талаботњо 
ба тарбиятгар зарур аст. Инчунин омўзгор бояд аз услубу усулњои 
гуногуни тарбия истифода барад. Усулњои тарбиявиро воситаи 
таъсиррасонї ба шахсият њам номидан мумкин аст. Услуби 
тарбия аз ќисматњои алоњида иборат аст, ки онњоро усулњои 
тарбия меноманд.
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Як ќисми ин усулњову услубњоро, ки дар байни халќ 
маълуму машњур мебошанд, хотиррасон менамоем: шањрдињї, 
наќл, сўњбат, одаткунонї, ташкили њаёт мувофиќи тартиби 
рўз, ибратнишондињї, маслињатдињї, насињатгўї, пандомўзї, 
боваркунонї, илтимоскунї, маъќулшуморї, таърифкунї, изњори 
ташаккур, дуогўї, хоњиши роњи сафед, манъкунї, таънагўї, 
гиллагузорї, худотарсї, танбењдињї, урзпурсї, зўроварї, 
масхаракунї, айбкунї, шармдорї ва њайфи ту гуфтан, нафрату 
мањкумкунї, ќасами бад хўрдан, тањќиркунї, њаволакунї ба 
њукми мардум ва ѓайра.

Аз рўи вазифањо услубњоро дар илми педагогика бу гурўњњои 
зерин људо кардан мумкин аст: 1) услубњои ташаккули шуури 
љамъиятї; 2) услубњои ташаккулдињии рафтори љамъятї; 3) 
услубњои раѓбатнок гардонидани ахлоќи хонандагон; 4) услубњои 
худтарбиякунї.

Ин гуна услубњоро бо усулњои зерин кор фармудан мумкин 
аст:

1. шањрдињї, наќл, сўњбат, ибрат, услубњои њаётие, ки шуури 
љамъиятиро ташаккул медињад;

2. машќ ва одаткунонї, супориш – услубњои ташаккулдињии 
рафтори љамъиятї;

3. мусобиќа, мукофот – услуби раѓбатнок намудани рафтори 
њамида;

4. гирифтани ўњдадорињои шахсї, худњисобдињї, 
худтањлилкунї, худназоратї ва худбањодињї – услубњои 
худтарбиякунї.

Њарчанд имрўз низомњои гуногуни педагогї мављуданд, 
вале љойи асосиро дар амалия ва назарияи педагогї равияи 
башардўстонаи муосир ишѓол намудааст, ки инкишофро њамчун 
раванди мутассил дида баромада, собит месозад, ки инкишофи 
умумифарњангї, ахлоќї-эстетикї, касбї њар ќадар мураккаб 
бошад њам, њамон ќадар инсон эљодкору фаъол мегардад. 

Равияи башардўстонаи тарбия имконият медињад, ки шинохту 
дарки инсон њамчун зуњуроти нодири табиат сурат мегирад, 
афзалияти инкишофи фардияти ў шинохта шуда, таносуб миёни 
интихоби озоди шахс дар худсозї ва таъсири маќсадноки љомеа 
ба ў фањмо шавад.
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Њамаи омилњои тарбияи хонандагон – оила, муњити зист, 
кўдакистон, мактаб, таълими фанњои гуногун, аз љумла, таърих 
ва корњои беруназсинфї оиди ин фан хеле муњиманд, вале ба 
амал баровардани маќсаду вазифањои тарбияи миллї ба зиммаи 
омўзгор вогузор карда мешавад. Барои њамин њам, омўзгор бояд 
дорои сифатњои баланди инсонї, педагогї, касбї ва шањрвандї 
бошад. 

Омўзгор касби худодод нест. Ў бояд мунтазам аз болои 
донишу мањорат ва малакаи касбии худ амал намуда, кўшиш 
кунад, ки ба фаъолияти омўзгорї (њам дар машѓулиятњои синфї, 
њам дар корњои беруназсинфї) хуб шуѓл варзад. Чунон таълиму 
тарбия ёфта, такмили ихтисоси худро ташкил дињад, ки барои 
шогирдон нисбат ба њамаи онњое, ки ўро ињота кардаанд, намунаи 
ибрат бошад.
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Хулоса

Њамин тавр, илми риёзиро маликаи илмњо номанд, пас илми 
таърихро шоњи илмњо номидан равост. Чї тавре, ки дар боло 
зикр гардид, бештари мутаффакирон иброз доранд, ки таърих 
илмест, ки гузаштаро меомўзад, таърих ин бо хотир овардани 
ваќти барнамегардидаи олами њастию замони муосир аст. Мо 
албатта љонибдори ин аќида буда, исбот менамоем, ки таърих на 
“гузаштаро” меомўзад ва на “ваќтро”, балки ягон объектро дар 
гузашта, яъне инсон ва љомеаи инсониро меомўзад. Илова бар 
ин, таърих илми асосии шинохти замони муосир низ мебошад. 
Њар ќадар агар инсон таърихи худро хуб донад, њамон ќадар 
ба њодисањои кунунї бањои дуруст дода, ояндаро дуртар дида 
метавонад.

Таърих бо њамаи хусусияти худ аз олами иљтимої, ки агар 
шартан гўем, бо инъикоси тањлили замони њозира машѓул шуда, 
тањти ин мафњум тањияву пешкаши тарзњову моделњои гуногун ва 
мафњумњои кўмаккунанда бо дарки љомеаи мављудаи муосир ва 
инсони замонавиро дар мадди назар дорад, фарќ мекунад. 

Вазифаи муњими таълими фанни таърих дар мактабњои миёна 
аз он иборат аст, ки ќонунияти тараќќиёти љамъияти инсонї ба 
хонандагон љуќуру, њаматарафа, бо мисолњои мушаххас фањмонда 
шавад. Фанни таърих инчунин барои тарбияи миллї ва махсусан 
барои устувории аќида ва љањонбинию љањонфањмии хонандагон 
сањми бузург мебозад. Дар баробари ин таърих инсонро ташаккул 
медињад, тарбия мекунад. 

Ташаккулдињии љањонбинии илмї дар шароити инкишофи 
бусуръати илм ва техника, ба мењнати эљодї омода намудани 
љавонон, аз мактаб инкишоф додани ќобилити фикрии 
хонандагонро талаб мекунад. Мактаб на танњо барои азхуд 
кардани асосњои илми таърихро таъмин менамояд, балки инчунин 
дар хонандагон малакаи мустаќилона фикр ронданро пайдо 
карда, равшанї ва мунтазамии зењнии онњоро густариш медињад.  
Тарбияи тафаккури интиќодї, тањаммул ва тоќатпазирї њоло 
шарт ва зарур аст. 

Кори таълиму тарбия дар мактаби миёна бо роњњои гуногун, 
ба монанди, дарс, супориши вазифаи хонагї, кори мустаќилона, 
семинар, лексия, машѓулиятњои гуногуни беруназсинфї ва 
ѓайра ба амал бароварда мешаванд, ки њар кадоми онњо њайати 
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хонандагон, шаклњои алоќаи байни омўзгор ва хонандагонро, 
инчунин аз љињати хусусияти умумии фаъолияти мустаќилонаи 
хонандагон аз як дигар фарќ мекунанд. 

Мувофиќи Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи 
маориф” дар мактабњои миёнаи њамагонї шакли дарси синфии 
ташкили таълим, ки хонандагон ба синфњо таќсим шуда, дар он 
фаъолияти хонандагону омўзгор якљоя суръат мегирад, васеъ 
истифода бурда мешавад, ки нишонањои асосии он аз инњо 
иборат мебошад: хонандагони як синф аз љињати синну сол ва 
дониш ќариб баробаранд, дарс дар синф аз рўи љадвали дарсї 
гузаронида мешавад, њар як дарс 45 даќиќа давом мекунад. Барои 
самаранокии ин тарзи таълиму тарбия  аз усулњои гуногуни 
таълим ва шаклњои гуногуни дарс истифода бурдан мумкин аст, 
интихоби онњо бо мавзўъ, мазмун ва маќсади дарс вобаста аст. 
Дарс шакли асосии таълими фанни таърих мебошад. 

Ягонагии таълиму тарбия маќсаду вазифањои дарсро муайян 
мекунанд. Њар як омўзгор пеш аз ба дарс даромадан, бояд дар 
назди худ вазифа гузорад, ки хонандагон дар рафти он бо донишу 
малакањои нав мусаллањ гарданд, дар тафаккури онњо тасаввурот, 
мафњумњои нави таърихї ба амал омада, дарси гузаштаро такрор 
намуда, хонандагон барои дар амал тадбиќ намудани донишњои 
њосилнамуда, бояд њидоят кард.

Омўзгор дар дарси таърих инчунин хонандагонро ба 
рўњияи худшиносию миллатдўстї, ватандўстї, мењнатдўстї ва 
ѓайра тарбия намуда, омода сохтани онњоро ба њаёт ва мењнати 
самараноки љамъиятї бањри бунёди љумњурии соњибистиќлол 
ва ба риоя намудани ќоидањои ахлоќи шањрвандї ва њаёти 
самараноки љамъиятї њозир ва омода месозад.

Усулњои таълим бояд њамеша такмил ёфта, сифатан бењтар 
гарданд. Дар таълими фанни таърих танњо аз як усул истифода 
бурдан љоиз нест, чунки ин навъи шахшудаи таълим барои 
хонандагон дилбазан гардида, минбаъд барои донишандўзї ва 
инкишофёбии мањорату малакаи касбии онњо халалдор мегардад. 
Устоди фанни таърих бояд нисбати интихоби роњу усулњои 
таълими таърих эљодкорона назар кунад. Имрўз истифодабарии 
усулњое, ки љустуљўи эљодиро талаб доранд, ба монанди 
усулњои тадќиќотї ва интерактивї назар ба усулњои сифати 
ахборотдињанда ва дониши тайёрдињанда матлубтаранд.
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Аз ин рў, зарур аст, ки тањлили сарчашмањои таърихї, маводи 
рўзномањо, адабиёти бадеї, асарњо ва маќолањои илмї ва њамаи 
он маводе, ки хонандагонро ба љустуљў кардан њидоят мекунад, 
ќисми таркибии њар як дарси таърих бояд бошад. Натиљаи ин 
гуна амал он бояд бошад, ки хонандагон танњо ба вусъат додани 
доираи дониши худ мањдуд нашуда, аз миёни ахбороти илмии 
зиёд маълумоти барояшон заруриро људо карда тавонанду баъзе 
усулњои илмї-тадќотиро азхуд кунанд. 

Дар бобати тарбияи миллии хонандагон инчунин корњои 
беруназсинфї ва беруназмактабї ањамияти калон доранд. Дар ин 
кор омўзгор бояд ба алоќаманд кардани њам раванди таълим ва њам 
кори тарбиявї ва махсусан ба маъалаи муносибати њамаљониба ба 
тарбияи насли наврас диќќат намуда, сатњи таъсиррасонии илмї 
ва ѓоявии таълиму тарбияро баланд бардошта, муваффаќ шаванд, 
ки тарбия ѓоявї, сиёсї, мењнатї ва ахлоќии хонандагон пайваста 
дар амал тадбиќ карда шавад. Роњу усулњои истифодабарии 
корњои беруназсинфї гуногун буда, чунин шаклњоро дар худ 
таљассум карда метавонанд: мањфилњои хонишњои беруназсинфї, 
экскурсияњо, њафтањои таърихї, конференсияњои мактаббачагон, 
озмунњо, љашни идњои миллї ва ѓайрањо.

Тарбияи миллї дар корњои беруназсинфї бояд њаматарафа 
ба роњ монда шуда бошанд: баланд бардоштани дараљаи дониши 
хонандагон аз фанни таърих, аќидаи дурусти илми доштан нисбат 
ба тараќќиёти табиат ва љамъият, аз љињати психологї ба њаёт ва 
мењнат амалан омода будан, тарбия намудани сифатњои баланди 
маънавї, эстетикї, шуурнокии љамъиятї ва њисси гурўњї аз рўи 
ќоидаи “Њама барои як нафар ва як нафар барои њама”, муњофизати 
сарват ва боигарињои љамъятї, инкишофи љисмонии шахс ва 
ѓайра. Њамаи ин танњо бо як маќсад – ба ташаккули љањонбинї ва 
љањонфањмии љавонон равона карда шудааст. Албатта, барнома 
ва китобњои дарсї аз фанни таърих дар мактабњои муосир дар 
бораи љамъияти инсонї маълумоти дуруст ва аниќ медињанд. 
Худи воќеањои имрўза барои омўзгорон имкониятњои бисёр 
мусоид фароњам меорад. Аммо, аќидањои дуруст дар тафаккури 
љавонон худ аз худ пайдо намешавад. Љањонбинию љањонфањмиро 
бояд дар онњо тарбия кард. Бечунучаро, азхуд намудани асосњои 
илми таърих, дарки ќонуниятњои тараќќиёти табиат ва љамъияти 
инсонї барои тарбияи љањонфањмии хонандагон заминаи асосие 
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ба шумор меравад. Тарбия – таъсиррасонии бошуурона, мунтазам 
ва маќсаднокест, ки он душворї ва зиддияти ба амаломадаро ба 
эътибор мегирад, воситањои бартарафсозии онро пайдо менамояд. 

Ба њамагон маълум аст, ки дар замони муосир зиддияти байни 
давлатњои абарќудрати љањонї боз њам тезу тунд гардидаанд. 
Набояд фаромўш кард, ки ин ва ё он лањзањои манфии њаёти 
мо низ ба љавонон, ки онњо њанўз њам таљрибаи кофї надоранд, 
таъсир мекунад. Ин вазъият ба зиммаи омўзгори фанни таърих 
вазифаи љиддї ва масъулиятнокеро пеш мегузорад. Онњо бояд 
ба хонандагон оќилона ва муллоњизакорона ёрї расонанд, то ки 
љавонон масъалањои љањониро дуруст дарк кунанд ва љои худро 
дар њаёт ва мубориза бањри устувор гардонидани истиќлолияти 
ватан муайян карда тавонанд.

Инак, дар мактаби миёна таълими фанни таърих љињати 
муњими кори таълимию тарбиявиро ташкил дода, аз омўзгор 
санъату кори эљодиро талаб мекунад. Омўзгор бо рафтору кирдор 
ва амали худ бояд дар назди хонандагон намудани ибрат бошад, 
дониши васеъ, мањорату истеъдоди баланд, аз љињати назариявї 
устувор ва њаматарафа инкишофёфта бояд бошад. Омўзгор бояд 
касби худро дўст дорад, хонандагонро ба дарс њавасманд кунад 
ва дорои хислатњои баланди инсонї бошад. 

Омўзгор дар давоми фаъолияти педагогии худ мунтазам 
ихтисоси худро такмил дода, бояд худомўзї кунад. Асарњои 
илмї-таърихї, педагогї, психологї ва услубиро биомўзад, 
таљрибаи пешќадамро дар амал тадбиќ кунад, инчунин дар 
иттињодияњои методї, мактабњои такягоњї, курсњои махсус, 
семинарњои кўтоњмуддат иштирок кунад. Курс ва семинарњоро 
муассисањои мањалии маориф, утоќњои методии ноњиявию шањрї 
ё низомгоњњои такмили ихтисос ташкил мекунанд. Инчунин, 
иштироки омўзгор дар кори тадќиќотї-методї оид ба ихтисоси 
худ барои пешрафти таълиму тарбия таъсири бузург мерасонад. 
Мањорати педагогии омўзгор бояд дар асоси илм равољу равнаќ 
ёбад. Аз ин сабаб, масъалањои назарияи услуби фанни таърихро 
азхуд намуда, ба ќоида ва ќонуниятњои психологию педагогии 
раванди омўзишу тарбия сарфањм рафтан яке аз омилњои муњими 
мањорати касбии омўзгори навомўз мебошад.                   
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Саволњои санљишї

1. “Услуби таълими фанни таърих” ба сифати илми мустаќил 
чиро меомўзад?

2. Ќонуниятњои раванди омўзишу азхудкунї.
3. Алоќамандии фанни “Услуби таълими фанни таърих” бо 

дигар илмњои психологї-педагогию љомеашиносї.
4. Мазмун ва мундариљаи фанни “Услуби таълими фанни 

таърих”.
5. Мафњуми илми таърих ва моњияти љамъиятї, тарбиявї ва 

амалии он.
6. Маќсад ва вазифањои таълимии таърих дар мактабњои миёна.
7. Маќсади асосии таълими фанни таърих дар мактабњои миёна.
8. Вазифањои маърифатї (таълимї).
9. Вазифањои инкишофдињанда (амалї).
10. Вазифањои тарбиявї.
11. Алоќамандии вазифањои асосии таълими фанни таърих.
12. Низоми муосири таълими фанни таърих дар мактаби миёна.
13. Боз кадом фанњои љамъиятшиносї дар мактабњои миёна 

таълим дода мешаванд?
14. Сохти таркибї, мазмун ва мундариљаи таълими фанни 

таърихи халќи тољик дар мактаби миёна.
15.  Сохти таркибї, мазмун ва мундариљаи таълими фанни 

таърихи умумї дар мактаби миёна.
16.  Хусусиятњои мазмуни мактабии фанни таърих.
17. Барномањои таълимї ва истифодабарии онњо дар љараёни 

таълим.
18. Сохти таркибии барномаи фанни “Таърихи халќи тољик” 

барои синфњои V-XI.
19. Сохти таркибии барномаи фанни “Таърихи умумї” барои 

синфњои V-XI.
20.  Алоќамандии наќшаи таълимї ва барномањои атълимї.
21. Барномањои таълимї ва китобњои дарсї аз фанни таърих 

(кадоми аз онњо аввалиндараља аст?).
22. Чї тавр барномањо дар њалли вазифањои таълимї-тарбиявии 

фанни таърих ёрї мерасонанд?
23. Вазифањои асосии китоби дарсї дар мактаб.
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24. Масъалаи тањияи китобњои дарсї аз фанни таърих 
(дастовардњо ва камбудињо).

25. Роњњои минбаъдаи такмили китобњои дарсии тањияшуда.
26. Тасвири умумии фаъолияти педагогии омўзгор дар мактаб.
27. Талаботњои асосї ба омодагии касбии омўзгори фанни 

таърих.
28.  Талаботњои асосї ба сифатњои шахсии омўзгори фанни 

таърих.
29. Фаъолияти асосии омўзгори фанни таърих.
30. Хусусиятњои мавќеии омўзгори фанни таърих дар мактаб.
31. Мафњуми услуб ва усули таълим.
32. Таснифати мафњуми услуби таълими фанни таърих.
33. Самаранокии раванди таълим аз чї вобаста аст?
34. Низоми услубњои таълими фанни таърих.
35. Услубњои шифоии таълими фанни таърих.
36. Истифодабарии услубњои аёнї ва моњияти онњо дар дарсњои 

таърих.
37. Услуби истифодабарии китоби дарсї.
38. Услуби кор бо сарчашмањои таърихї.
39. Услуби истифодабарии адабиёти бадеї.
40. Услубњои фаъоли муосир дар дарсњои таърих.
41. Самптњои асосии инкишофи минбаъдаи услубњои самараноки 

таълими фанни таърих.
42. Мафњуми дарси таърих.
43. Омилњои асосии дарси хуби таърихро номбар кунед.
44. Маќсад ва вазифањои дарси таърих.
45. Алоќамандии вазифањои асоии дарси таърих.
46. Сохти таркибии дарси омехта ва хусусиятњои хоси он.
47. Таснифоти шаклњои дарси таърих.
48. Ќонуниятњои асосии раванди дарси таърих.
49. Сохти таркибии дарси баёни мавзўи нав.
50. Сохти таркибии дарси амалї.
51. Сохти таркибии дарси такрорї-љамъбастї.
52. Сохти таркибии дарси проблемавї.
53. Сохти таркибии дар-лексия.
54. Сохти таркибии дарс семинар.
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55. Сохти таркибии дарс бозї.
56. Талаботњои дидактикї ба сифати дарси таърих.
57. Мафњуми тањлили дарс.
58. Намунаи тањлили дарс.
59. Маќсад ва моњияти кори мустаќилонаи хонандагон дар дарси 

таърих.
60. Шаклњои кори мустаќилона ва тарзи истифодабарии онњо дар 

љараёни дарс.
61. Мафњумњои таърихї ва гурўњбандии онњо.
62. Услуби кор бо мафњумњои таърихї.
63. Моњияти мафњумњои таърихї њангоми њалли вазифањои 

таълимї-тарбиявии дарс.
64. Омодаги омўзгор ба дарс.
65. Ба наќшагирии кори таълимию тарбиявии омўзгор.
66. Наќшаи мавзўи таќвимї ї тавр тартиб дода мешавад?
67. Наќша-конспекти дарс барои чї лозим аст?
68. Наќша-конспекти дарс чї гуна тартиб дода мешавад?
69.  Маќсад в авазифањои дарс чї гуна дар наќша-конспекти он 

мураттаб мегардаднд.
70. Маќсад ва вазифањои машѓулиятњои корњои беруназсинфї.
71. Вазифањио роњбари синф.
72. Ќойдањои тањияи наќшаи дарсњои тарбиявии роњбари синф.
73. Шаклњои гуногуни машѓулиятњои корњои беруназсинфї.
74. Тарзи истифодабарии баъзе намудањои корњои беруназсинфї 

(экскурсия, мањфил, љашни идњои миллї, њафтаи фаннї ва 
ѓайра).

75. Омилњои асосии фаъолияти самараноки роњбари синф.
76. Мазмун ва шакли кори кишваршиносї.
77. Истифодабарии воситањои техникию электронї дар корњои 

таълимї-тарбиявии мактаб.
78. Моњияти кори илмї-тадќиќотї дар мактаб.
79. Услубњои асосии кори илмї-методии омўзгори фанни таърих.
80. Хусусиятњои мавќеи донишљў дар љараёни таљрибаомўзии 

педагогї.
81. Талаботњои асосї ба омоданамудани њуљљатњои њисоботии 

таљрибаомўзии педагогї.
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82. Роњњои такмили ихтисоси омўзгори фанни таърих.
83. Синфхонаи таърих дар мактаб.
84. Таљњизонидани синфхонаи таърих дар мактаб.
85. Осорхонаи таърихии мактабї.
86. Курсњои факултативї аз фанни таърих ва моњияти онњо дар 

баланд бардоштани сифати дониши хонандагон.
87. Роњњои баланд бардоштани шавќу њаваси хонандагон ва 

маромнокии фанни таърих.
88. Иштироки омўзгори фанни таърих дар корњои љамъиятии 

мактаб.
89. Тарзи тартибдињии наќша-конспекти соати тарбиявии 

роњбари синф.
90. Меъёри ченаки сифати кори таълимї-тарбиявї ва илмї-

методии омўзгори фанни таърих.
91. Моњияти услуби проблемавї.
92. Услуби барномавї (санљиши тестї) дар мактабњои миёна.
93. Услуби љустуљўї-тадќиќотї.
94. Услуби интерективї ва тарзи истифодабарии он.
95. Наќши бозии таълимї дар дарсњои таърих.
96. Кори илмї-тадќиќотии мактабї.
97. Реферат ва маърўзанависї дар дарсњои таърих.
98. Корњои берун аз мактаб.
99. Истифодаи тахтаи электронї дар дарсњои таърих.
100. Кори роњбари синф бо падару модарон.
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Замима

1. Тавсияњои методї барои омодагии таљрибаомўзи педагогї 
ва омўзгори фанни таърих ба дарси нахустини худ

I. Интихоби мавзўъ ва мазмуни дарс:

1. Аз рўи барномаи таълимї ва китоби дахлдори дарсиро 
пайдо намуда, бо мазмуни он шинос шудани омўзгор 
шарт ва зарур аст.

2. Њаљми мазмуни дарсро б оназардошти хусусиятњои синну 
сол ва дараљаи донишу мањорати хонандагон муайян 
кардан (агар зарурият бошад аз маводи иловагї бояд 
истифода бурд).

3. Пас аз азхудкунии мазмуни дарс сарлавњаи онро аниќ, 
кўтоњ дастрас тартиб додан.

II. Муайян намудани маќсад ва вазифањои дарс:
1. Маќсад ва вазифањио дарси таърихро ба ёд овардан. Ба 

инобат гирифтан зарур аст, ки маќсади ягонаи дарс дар асоси се 
гурўњи зерини вазифањо ба амал тадбиќ мешавад:

a) Вазифањои таълимї (маърифатї) – яъне дар тафаккури 
хонандагон ба вуљуд овардани тасаввуротњои аниќ оид 
ба воќеањо, мафњумњо, алоќамандињо, ањамияти онњо 
(онњоро номбар кунед).

б) вазифањои инкишофдињанда (амалї) – яъне ба вуљуд 
овардан ё машќ намудани малака ё њунари амалии 
хонандагон (масалан, тартиб додани наќша, тањлили 
њуљљати таърихї, истифодабарии харита ва ѓайра), 
инкишоф додани ќобилияти фикрї ва нутќи хонандагон 
(масалан, мустаќилона хулоса баровардан, наќл кардан 
аз рўи расми таълимї, муќоиса анмудани воќеањои бо 
њам монанд ва ѓайра).

в) вазифањои тарбиявї -  яъне њангоми баёни мавзўи нав дар 
дили хонандагон а вуљуд овардани њиссиётњои гуногун, 
ба монанди, ватандўстї, ифтихор ба халќи худ, нафрат ба 
душманони ў, дўстии халќњои мухталиф ва ѓайра.

Њаминро ба инобат гирифтан зарур аст, ки дар байни 
мавзўъњои нав омўзгор на танњо доир ба ин ва ё он њодиса бояд 
наќл кунад, дар куљо, кай, чї тавр он њодиса ба вуљуд омада, 
инкишоф ёфта буд, сабаби он, љињатњои умумї ва фарќкунандаи 
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он, ањамияти таърихии он, њамчунин таъсири маводи таърихиро 
ба њиссиёти ботинии хонанда, инкишофи шахсияти ўро ба назар 
гирифтан зарур аст.

III. Интихоби шакли дарс ва таљњизонидани он

1. Љой ва мавќеи мавзўи дарсро дар ќатори дигар мавзўъњои 
боб интихоб карда, ба назар гиред (масалан, љойгирии он 
дар аввал, мобайн ва ё охири боби фанни омўхташаванда).

2. Бо назардошти маќсад, вазифањо, синну сол ва дараљаи 
омодагї, дониши хонандагон шакл ва сохти таркибии 
дарсро интихоб кардан (масалан, омехта, баёни мавзўи 
нав, такрорї, амалї ва ѓайра).

3. Асбобњои аёнї (харита, расму сурат, љадвалу наќша ва 
ѓайра) – и лозимиро пешакї тайёр кардан. Аз асбобњои 
электронї њам истифода бурдан хуб мешавад. 

4. Истифодабарии тахтаи синф, бур ва латтаро њам фаромўш 
накунед (онњоро пешакї тайёр кардан шарт аст). Ба назар 
гиред, ки истифодабарии асбобњои аёнї дар раванди дарс 
њатмист, махсусан дар синфњои V-VIII.

IV. Пурсиши вазифаи хонагї
1. Саволњои пурсишро дар дафтари “Наќша ва конспект” аз 

рўи ќойдањои имлоии забонї дуруст, дастрас, аниќ, кўтоњ 
ва фањмо тартиб додан.

2. 2-3 саволи асосї бояд пурсиши маводи гузаштаро таъмин 
намояд.

3. Дар њолате, ки хонанда ё синф умуман ба саволи 
пешнињодшудаи омўзгор љавоб дода натавонанд, 
саволњои ёрирасони кўтоњ ва аниќ пешбинї мешавад.

4. Наќшаи љавоби саволњоро барои худатон пешакї тартиб 
дињед (дар варќаи алоњида). Дар ин њолат омўзгор 
метавонад диќќаташро байни синфу хонандагони 
љавобдињанда таќсим намуда, љавоби њар як хонандаро 
пурра тањлил намуда, бањои сазовор гузорад.

5. Саволњои иловагиро аз рўи мавзўи гузашта, ки мазмунаш 
бо мавзўи пурсиш алоќа дорад, тартиб додан. Бештар 
мазмуни мафњумњо, моњияти мавзўъњои пешгузашта ва 
ањамияти онњоро такрор кардан.

6. Саволњои такрориро аз хонандагони синф њам пурсидан 
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мумкин аст. Бо ин роњ диќќати онњо ба лањзањои пурсиши 
вазифаи хонагї љалб мешавад.

7. Баъзе саволњо (вазифањо) – ро пешакї дар вараќи алоњида 
сабт намуда, иљроиши онњоро аз хонандагон дар љои 
нишасташон танњо (барои 4-6 нафар), ё ин ки дар тахтаи 
синф (барои 2 нафар) ташкил кардан хуб аст. Ба хотир 
гирифтан шарт аст, ки ин саволњоро ба ањли синф эълон 
кардан лозим нест. Вараќчаро ба дасти хонанда супорида, 
аз ў хоњиш кунед, ки љавобашро дар вараќи дафтар ва ё 
тахтаи синф сабт кунад. Дар рафти тафтиши љавобњое, ки 
дар тахтаи синф навишта шудаанд, ањли синф љалб карда 
мешавад. Љавобњои хаттии хонандагонро бошад бо худ 
гирифта, натиљањои он дар дарси оянда эълон карда 
мешавад. 

8. Тамоми саволњои пурсишро ба тартиби хронологї ва аз 
рўи мантиќ таќсимбандї карда, мегузорем.

9. Њар як саволи пурсишро (ѓайр аз саволњои хаттї) аввал 
ба тамоми синф пешкаш карда, пас аз фосила аз рўи ному 
насаб эълон кунед.

10. Пеш аз дарс хонандагоне, ки дар пурсиш иштирок 
мекунанд ба наќша гирифтан лозим аст. Масалан, ба 
кадом савол кї љавоб медињад, кињоро бояд ба саволњои 
иловагї љалб намоем, кињо боянд љавобњои њамсабаќони 
худро илова кунанд, кињо бояд ба савогузорї љалб карда 
шаванд, кињо бояд фикри худро оиди љавобњои якдигар 
гўянд ва ѓайра.

11. Ба хотир гирифтан лозим аст, ки барои пурсиши вазифаи 
хонагї, ки барои он 15-18 даќиќа ваќт људо карда мешавад, 
дар синфњои V-VIII 4-6 нафарро дар синфњои IX-XI 2-4 
нафарро пурсида бањо гузоштан лозим аст. Ваќтро бояд 
сарфакорона истифода бурд, то ки пурсиш кашол наёбад.

12.  Њар як љавобро мухтасар тањлил намуда, ба љињатњои 
мусбї, манфї ва донишомўзии ояндаи шогирд диќќат 
дода, бањоро дар ваќти љамъбасти пурсиш (дар охири 
дарс) эълон кардан зарур аст. Ќоидањои бањогузорї бояд 
аз рўи низоми 5-  хола ба амал бароварда шавад:
- ба љавоби пурраю дуруст оид ба саволи асосї ва 2-3 

саволи иловагї бањои “5” гузоред;
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- агар дар посухи хонанда баъзе камбудињои ночиз љой 
дошта бошад (масалан, санањои таърихиро нодуруст 
гуфт, ё ин ки дар љавоби саволи асосї баъзе раќамњо 
аз хотир бароварда шуд, ё ин ки ба саволњои иловагї 
љавоби нопурра дода шуд ва ѓайра) бањои “4” гузоред;

- агар дар баробари љавоб додан ба хонанда саволњои 
ёрирасон дода швад, ба ў бањои “3” кифоя аст;

- агар хонанда оид ба саволи асосї ва саволњои 
ёрирасон њам љавоби нодурурст дињад, он гоњ ба ў 
бањои “2” гузоред.

Дар ваќти пурсиши вазифаи хонагї китобњои дарсї бояд 
пўшида бошанд.

V. Љамъбасти пурсиши вазифаи хонагї ва гузариш ба тањлили 
мавзўи нав

1. Дар хотимаи пурсиши вазифаи хонагї фикри љамъбастї 
садо дода, ба фаъолияти ањли синф бањо дода мешавад ва бањоњо 
эълон мешаванд. Ѓайр аз љавобдињандаи асосї ба шахсоне, ки 
дар пурсиш фаъолона иштирок карданд, бањои сазовор гузоштан 
њавасмандии шогирдонро зиёд мекунад.

2. Лањзаи гузаришро ба баёни мавзўи нав аз алоќаманд 
намудани мавзўи гузаштаю мавзўи нав сар карда, масъала (саволи 
асосї) – и мавзўи навро дар назди хонандагон гузошта, хоњиш 
кунед, ки онњо сарлавњаи мавзўи навро дар дафтарњои кории худ 
сабт кунанд, омўзгор бошад, бояд сарлавњаро дар тахтаи синф 
нависад, дар синфњои V-VIII наќшаи корро низ дар тахтаи синф 
сабт кардан хуб аст.

VI. Супориши вазифаи хонагї
1. Вазифаи хонагиро пеш аз баёни мавзўи нав гузошта, дар 

тахтаи синф мухтасар мазмуни онро ќайд кунед. Назорат баред, 
ки њамаи хонандагон вазифаро дар рўзномањои худ ќайд карда 
гиранд.

2. Вазифаи хонагї бояд њамон мавзўи наве бошад, ки онро 
шумо ба хонандагон дар њамин дарс фањмонданї њастед. Њамчун 
вазифаи хонагї такрори мавзўи пешгузаштаро, ки мазмунан 
бо мавзўи нав алоќаманд аст, ба назар гиред. Масалан, баъзе 
намудњои вазифаи хонагї: 

a) & 12, сањ 25-28 хонда, ба саволњое, ки дар охири мавзўъ 
дода шудаанд, љавоб ёбед. & 5-ро аз сањ. 12 то 15 такрор 
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намоед.
б) & 15, с. 42-46 хонда, расмњое, ки дар китоб дода шудаанд 

аз назар гузаронида, воќеањое, ки дар онњо инъикос шу-
даанд, наќшаи шифоњї тайёр кунед ва ѓайра.

VII. Баёни мавзўи нав
1. Дар рафти баёни мавзўи нав ва иљрои вазифањои 

таълимї-тарбиявии он аз як чанд манбаи дониш истифода бурда, 
корфаромии асбобњои аёниро ба наќша гиред. Истифодабарии 
харита, тахтаи синф, бўр ва расму суратњои таълимї њатмист. 
Баёни мавзўи нав аз рўи наќшаи ќаблан омодашуда, пайдарњам, 
фањмо, диќќатљалбкунанда ва бо истифодабарии њикояи шифоии 
озодона бояд ташкил карда шавад (истифодабарии китоби дарсї 
ё конспекти мавзўъ ќатъиян манъ аст!).

2. Бо назардошти мазмуни мавзўъ, маќсади дарс, синну 
соли хонандагон ва дараљаи фањмишу дониши онњо, аз намудњои 
зерини манбаи дониш истифода бурдан мумкин аст:

a) баёни шифоњии омўзгор , харита, тахтаи синф;
b) баёни шифоњии омўзгор, харита, порчањо аз њуљљатњои 

таърихї;
c) баёни шифоњии омўзгор, харита, расми таълимї, 

ахбороти яке аз хонандагон;
d) баёни шифоњии омўзгор, харита, тахтаи синф, порча аз 

адабиёти бадеї;
e) баёни шифоњии омўзгор, харита, љадвали муќоисавї, 

расми китоби дарсї ва ѓайра;
3. Барои баёни мавзўи нав наќшаи васеъ тартиб дода, коспек-

ти муфассали њар як саволи онро дар дафтари “Наќша ва кон-
спекти дарс” ќайд намоед. Манбањои дониш, саволу вазифањоро, 
ки ба ањли синф онро пешкаш карданї њастед низ номбар кунед. 
Хулосањои саволњои алоњида ва хулосаи умумии мавзўъро низ на-
виштан шарт аст.

4. Дар наќша ва конспекти дарс бо ќалами ранга он ќисматњое, 
ки бояд дар тахтаи синф сабт гарданд, ишора кунед. Ин пеш аз 
њама, мавзўи дарс, вазифаи хонагї, наќшаи мавзўъ, калимањои 
нав, мафњумњо, санањои таърихї, масъала ва вазифањо, хулосаи 
мавзўъ ва ѓайра буда метавоанд.

VIII. Баъзе роњњои баланд бардоштани сифати азхудкунии 
маводи мавзўи нав аз љониби хонандагон
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1. Роњњои асосии фаъолнок гардонидани ањли синф – ин васеъ 
истифодабарии услубњо ва гузориши вазифањо (ё масъалањо) –и 
мантиќї мебошад. Дар синфњои V-VII ва дар дар синфњое, ки 
омодагиашон нисбатан суст суръат мегирад, дар ваќти баёни 
мавзўи нав бештар аз сўњбат истифода бурда шавад, самаранок 
мешавад. Дар синфњои VIII-XI ва ё синфњое, ки омодагиашон 
њамеша дар сатњи баланд суръат мегирад вазифањо (ё масъалањо) 
– и мантиќї гузошта, њалли онњро бо иштироки худи хонандагон 
ташкил намоед.

2. Ба баъзе хонандагони пешќадам вазифањои инфиродї 
супорида, хоњиш кунед, ки оиди баъзе саволњои мавзўи нав 
ахборот аз рўи харита, ё аз рўи њуљљати таърихї, ё адабиёти 
бадеї, ё аз рўи матбуоти даврї (давомнокиаш 5-10 даќиќа) тайёр 
намуда, дар рафти баёни мавзўи нав баромад кунанд. Бо ин роњ 
алоќаи худро бо ањли синф мустањкам намуда, шавќу њаваси 
хонандагонро ба таърихомўзї афзун мегардонем.

IX. Мустањкамкунии мавзўи нав
1. Дар синфњои  V-VII ва синфњое, ки омодагиашон нисбатан 

суст ба амал меояд, лањзањои мустањкамкуниро дар рафти баёни 
мавзўи нав ба наќша гиред (аз рўи саволњои мушаххас). Дар 
синфњои VIII-XI ва онњое, ки дониши хуб доранд мустањкамкуниро 
дар охири дарс гузаронед. Њодисањои асосї, алоќамандии сабабу 
оќибат, моњияти њодисањо, љињатњои фарќкунандаи онњо бояд 
мустањкам карда шаванд (танњо санањои таърихиро такрор 
накунед).

2. Дар њолате, ки пеш аз баёни мавзўи нав дар назди 
хонандагон масъалаи мантиќї гузошта шуда бошад, дар ваќти 
мустањкамкунии мавзўи нав њалли онро ташкил кунед. Ин услубро 
дар синфњои IX-XI ва тайёриашон нисбатан хуб истифода бурдан 
равост.

Х. Иљроиши наќша-конспекти тартибдодаи дарс аз он ибтидо 
мегирад, ки Шумо 5 даќиќа пеш аз оѓози дарс ба синф омада, 
синфхона, тахтаи синф, асбобњои аёнро ба тартиб дароварда, 
онњоро љо ба љо гузошта, хонандагонро дар доираи таърих омода 
намуда, аз навбатдор хоњиш кунед, ки рўйхати ѓоибонро ба мизи 
кориатон гузорад.
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2. Дастурамали методї оид ба тартиб додани 
наќшаи мавзўї -таќвимї

1. Наќшаи мавзўї-таќвимї њуљљате мебошад, ки чуноне, ки 
аз номаш ба назар мерасад, аз рўи барномаи таълимї ва 
китоби дарсї мавзўи таълим муќаррар гардида, санаи 
гузаронидани он аниќ карда мешавад.

2. Аз нашри охирини “Барномаи таърихи халќи тољик” (ё 
ин ки “Барномаи таърихи умумї”) мавзўи бобе, ки бояд 
аз дохили он як чанд соат дарс дод, ёфта, бо мазмуну 
мундариљаи он шинос шуда, миќдори соатњоро, ки дар 
барнома барои ин ќисмат мавод људо карда шудааст, 
онро бояд ба назар гирифт.

3. Аз китоби дарсии мувофиќ мазмуну мундариљаи фаслро 
омўхта, воќеањои муњими он, мафњумњову хулосањоро 
барои худ ќайд кардан лозим аст.

4. Бо диќќат мазмуни мавзўъњои алоњидаи ин фаслро хонда, 
ба хулосањои онњо эътибори махсус дода, агар лозим 
ояд мазмуни мавзўъњоро аз рўи сарчашмањою адабиёти 
иловагї омўхтан лозим аст.

5. Дар сиёњнавис (ё дафтари корї) маќсади умумии мазмуни 
фаслро ва маќсади мавзўњои алоњидаро муайян кардан 
фаъолияти таълимию тарбиявии омўзгорро мушаххас 
менамояд.

6. Шакли умумии намунаи наќшаи мавзўї - таќвимї вуљуд 
надорад (вуљуд дошта њам наметавонад, чунки кори 
омўзгорро бо ќолабњои умумї мањдуд кардан ба љузъ 
зарар фойдае надорад). Таќрибан сохти наќшаи мавзўї 
– таќвимї аз ќисматњои зерин бода иборат бошад: 1) 
номгўи курси таърих; 2) синф; 3) соли тањсил; 4) сарлавњаи 
фаслу мавзўъњои дарсњои алоњида; 5) миќдори соатњо; 6) 
мўњлати иљро; 7) шакли дарс; 8) эзоњ. 

7.  Сохти тахминии наќшаи мавзўї – таќвимї чунин шуда 
метавонанд:
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Намунаи наќшаи мавзўї – таќвимї
Таърихи халќи тољик (асрњои миёна), синфи VI, дар соли 

тањсили 2014\2015

(наќшаи як боб)

№
 -

 д
ар

сњ
о

Мавзўи фасл, боб ва 
дарсњои људогона

Миќдори 
соат

Мўњлати
иљро

Шакли 
дарс Э

зо
њ

Асрњои миёна. Давраи 
аввал.
Боби 4. Сохтори давлати ва 
иљтимоии тољикони шарќї 
дар асрњои III-VIII мелодї

10 соат 2-28 феврал

Вазъи сиёсї, иљтимої ва 
иќтисодии тољикони шарќї 
дар асрњои III-VIII мелодї

1с. 2/II омехта 

Заминдорї ва намудњои 
истисмор

1с. 5/II
баёни 

мавзўи нав

Њунармандї ва савдо 1с. 8/II омехта

Инкишофи санъат ва тарзи 
либоспўшї

1с. 11/II тањлилї

Љангафзолњо (аслињањо) ва 
тарзи истифодабарии онњо

1с. 14/II
экскур-

сия

Мактаб ва маориф 1с. 17/II омехта

Забону адабиёти суѓдї 1с. 20/II амалї

Динњо дар Тољикзамини 
Шрќї

1с. 23/II омехта

Варзиш ва бозињои халќї 1с. 25/II
дарс 

-мубоњиса

Ањамияти таърихї ва 
хусусиятњои давлатдории 
Њайтолиён

1с. 28/II такрорї
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3. Дарстури методї оид ба тартиб додани наќша - конспекти 
дарс

I.  Дар наќша - конспекти пурра (барои таљрибаомўзони 
педагогї ва омўзгорони љавон) маълумоти муфассал оид 
ба натиљаи омодагии омўзгор ба дарс дода мешавад.

II. Сохти наќша – конспекти дарси яксоата таќрибан чунин 
аст:

1. Таърихи рўз, синф, номгўи курси таърих.
2. Мавзўи дарс.
3. Маќсади дарс, ки аз се вазифањои зерини бо њам алоќаманд 

иборат мебошад:
a) вазифањои маърифатї (таълимї);
б) вазифањои инкишофдињанда (амалї);
в) вазифањои тарбиявї.
4. Шакли дарс.
5. Таљњизот (аёният) – и дарс.
6. Равиши дарс (масалан, дарси омехта):
a) Ташкили дарс (1-2 даќиќа).
б) Пурсиши вазифаи хонагї (10-15 даќиќа) – барои њар як 

хонандае, ки бояд дар пурсиш иштирок кунад як саволи 
асосї ва ду-се саволи иловагї тартиб дода, барои эњтиёти 
кор тартибдињии саволњои ёрирасон низ аз ањамият холї 
нест.

в) Баён ва тањлили мавзўи нав (20-25 даќиќа). Дар ин ќисмат 
наќшаи дарс, шакли конспекти пурраи мазмуни мавзўи 
нав аз рўи наќшаи он, усулу услубњои баён ва тањлили 
мавзўъ, санањои асосї, мафњумњо, хулосањо, саволњои 
алоњидаю хулосаи умумии мавзўъ дода мешавад.

г) Мустањкамкунии мавзўи нав (3-5 даќиќа) – саволњои 
асосии мавзўъ фањмонда мешавад, бо маќсади санљишу 
тањлили дониши азхудкардаи хонандагон.

д) Љамъбасти дарс ва бањогузорї (2-3 даќиќа).
е) Супориши вазифаи хонагї (1-2 даќиќа) – аз рўи китоби 

дарсї дар шакли шифоњї ва ё хаттї.
III. Мувофиќи ќоида наќша – конспекти донишљўи 

таљрибаомўзро омўзгори фанни таърих (омўзгори мактаб ва 
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ё мудири ќисми таълим) пеш аз ба дарс даромадан, аз назар 
гузаронида, онро имзо мекунад. Бидуни наќша – конспект ба 
синф даромадан манъ аст!

Намунаи наќша – конспекти яксоата.
5.04.2014. Синфи IX, таърихи умумї

Мавзўи дарс: Љанги озодихоњонаи мустамликањои Англия 
дар Америкаи Шимолї

А) Ба хонандагон фањмонидани мавзўи нав, яъне 
роњњои инкишоф ва ављгирии љангњои озодихоњонаи 
мустамликањои Англия дар Амрикои Шимолї.

Б)  Инкишоф додани малака ва мањорати истифодабарии 
харита аз љониби хонандагон дар омўзиши мавзўи нав.

В)  Ташаккули љањонбинии илмї, ватандўстї, худшиносии 
миллии хонандагон аз рўи шахсиятњои таърихї.

Таљњизоти дарс: Тахтаи синф, бўр, латта, китоби дарсї, 
   харитаи љањони асри XVIII, харитаи 
   контурї, расмњо, аксњо ва суратњо.
1) Равиши дарс. 
А)  Лањзаи ташкилии дарс: (1-2 даќ.)
 Аз назар гузаронидани синф ва ба ќайдгирии давомоти 

хонандагон ва сабти он дар журнали синф.
Б)  Пурсиши вазифаи хонагї: (10-15 даќ.)
Саволњои асосї:
1. Шарњи мафњуми “инќилоби саноатї”.
2. Муайян намудани сабаби асосии тараќќиёти босуръати 

ќуввањои истењсолкунанда дар Англияи асри XVIII.
3. Роњњои амалисозии инќилоби саноатї дар Англия.
4. Оќибати инќилоби саноатї дар Англия.
Саволњои иловагї:
1. Муайян намудани заминањои асосии тараќќиёти саноатии 

Англия дар асрњои XVII –XVIII.
2. Тањлили вазъи хољагињои фермерии Англия дар охири 

асри XVII.
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3. Сањмиягузорони асосии инќилоби саноатї дар Англия 
кињо буданд ва аз кадом сабаб ин ќабил одамон яку 
якбора сарватманд гардиданд?

4. Кадом навъи саноат пеш аз њама дар Англия ривољу 
равнаќ ёфт? Аз кадом сабаб?

5. Кей кї буд ва барои табаддулоти саноатии Англия чї 
наќш бозидааст?

3. Баёни мавзўи нав: “Љанги озодихоњонаи мустамликањои 
Англия дар Америкаи Шимолї”. (20-25 даќ.)

Наќшаи дарс:
1. Аввалин ќадами англисњо дар Ќитъаи Нав (Амрико).
2. Тараќќиёти иќтисодї-иљтимоии мустамликањо.
3.  Пайдоиши заминањои љанги озодихоњона дар Амрико.
4. Хислат ва хусусияти хоси инќилоби Амрико.

Конспекти мавзўъ

Љанги мустамликањои Англия дар Амрикои Шимолї (1775-
1783) натиљаи объективии равандњои иљтимої-иќтисодии дохили 
ин кишвар  буд.  Агар  соли 1688 дар мустамликањо 200 њазор 
одам зиндагї мекарда бошад, пас соли 1775 2,7 млн. ањолї дар 
мустамликањо зиндагї мекарданд. 

Яке аз нишонаи  асосии аз љињати иќтисодї тараќќї кардани 
мустамликањо, зиёд шудани  шањрњо дар соњили уќёнус ва 
сохтани бандарњо буд. Шањрњои Бостон, Ню Йорк, Филоделфия, 
Балтимор, Чарлстон ба маркази савдои дохилї ва берунї табдил 
ёфтанд. Маълумот ва маданият пеш мерафт. Аз аввали асри 
XVIII дар мустамликањо чопи  рўзномањо оѓоз шуда, мактабњои 
љамъиятї ва хусусї ташкил шуданд. Дар асоси коллељњои давраи 
мустамликавї университетњои имрўз дар љањон машњур-Гарворд,  
Принстон, Колумбия  ва ѓайра  ташкил шуданд. Дар дањсолањои 
охири  давраи  мустамликавї як зумра мутафаккирон ва ходимони 
сиёсї ба монанди Бенжамин Франклин, Томас Љефферсон, 
Самуэл Адамс, Генри Патрикс, Љорљ Вашингтон, Александр 
Гамилтон, Љемс Мэдисон ва дигарон ба камол расиданд. Дар 
таърихи Амрико онњо бо номи “падарон, асосгузорони” давлати 
Амрико маълум њастанд. Њамаи ин пешравињо на танњо нишонаи  
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имкониятњои  моддї, балки аз имконияти манъавии миллати 
навпайдошуда шањодат медод.

Дар асри XVII, ваќте ки мустамликањо мўњтољи дастгирї 
буданд, метрополия ба масъалањои дохилї машѓул буд. Дар асри 
XVIII  мустамликањо барои истиќлолият ва ташкил кардани давлат 
тайёр буданд. Англия вазъияти дохилиро ором намуда, дар љанги 
њафтсола Фаронсаро маѓлуб намуд ва њокими пурраи Амрикои 
Шимолї шуда, Канада ва дигар мустамликањои франсузњоро ба 
мустамликањои дар Амрико будааш њамроњ кард. Аммо, Англия 
намехост ба мустамликањо истиќлолият дињад.

Соли 1763 парламенти Англия ќонун баровард, ки мутобиќи 
он амрикоињо њуќуќ надоштанд, ки заминњои ќисми ѓарбии кўњњои 
Аппалачро аз худ  кунанд.  Ќонун мустамликањоро вазифадор 
кард, ки  дар сарњадњои вуљуддошта монда, ба заминњои Ѓарб, ки 
монолполияи шоњ ва лордњо эълон шуда буданд, даст нарасонанд. 
Њукумати Англия   барои њимояи маъмурияти мустамликањо 
ва бехатарии њокимони мустамликањо артиши 10 њазор нафара 
ташкил кард. Соли 1764 њукумати Англия ба як ќатор молњои 
тољирони амрикої аз љумла, барои ба хўрок ва љои хоб таъмин 
намудани лашкари Англия дар Амрико андози нав- андози  
нишони давлатии Англия љорї кард.

Лашкари Англия дар шањрњои калони соњили Атлантика 
ва дар марказњои мустамликањо љойгир шуда буд. Аз њамин 
сабаб лашкар натавонист, ки сарњадњои ѓарбии мустамликањоро 
аз скватерњо њимоя кунад. Дар аввали солњо 70-ум дар кўњњои 
Сабз љанги партизанї сар шуд. Фермерњо ва ањолии дењот, як 
ќисми шањриён ќувваи асосии  муборизони оянда бањри озодии 
мустамликањо буданд. Аммо, ќуввањои ба њам муќобил нобаробар 
буда, ватандўстон нисбат ба англисњо  камтар яроќу аслиња 
доштанд. 

Бо фишори шањрвандони Амрико њукумати Англия маљбур 
шуд, ки андози нишонро бекор кунад, аммо ба љои он дигар андоз 
љорї кард. Ин чораи англисњо шањрвандони мустамликањоро 
ором накард. 5 марти соли 1770 дар Бостон дар байни шањрвандон 
ва афсарони англис задухўрд ба амал омад. Дар натиља чор 
кас кушта ва  панљ нафар  ярадор шуданд. Созмони “Писарони 
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озодї”  ин  фољиаро  истифода  бурда, дар байни исёнгарон аланга 
барангехтанд.

Маросими дафни шањидони Бостон ба намоиши бузурги халќї 
табдил ёфт. “Писарони озодї” ба молњои англисњо усули бойкоти 
умумиро эълон карда, хонањои касоне, ки  нисбати англисњо  
хайрхоњ буданд, кофтуков мекарданд.  “Хунрезии  Бостон” барои 
сар задани  алангаи инќилоб бањона шуд. Ба артиши англисњо 
дар Бостон хавф тањдид мекард. Англисњо ноилољ артишро аз 
шањр бароварданд. Яке аз  фаъолтарин инќилобчиён, хизматчии 
бостонї Самуэл Адамс буд. Бо ташаббус ва роњбарии ў як гурўњи 
ватандўстони  Бостон либосњои  њиндї пўшида, дар  моњи декабри 
соли 1773 шабона ба  бандари Бостон омада, куттињои чойи 
англисњоро ба об партофтанд. Ин амали ватандўстон љавоб ба 
ќарори парламенти Англия дар хусуси ба ширкати тиљоратии 
Њиндустони Ѓарбї додани монополияи савдоии Амрико буд.

Дар Массачуссетс халќ мусаллањ шуд. Милитсия ба таёрии 
њарбї машѓул  буд. Флоти англисњо соњилњои  Амрикоро 
муњосира кард. Артиш фармон гирифт, ки партизанњоро беяроќ 
кунад. Моњи апрели  соли 1775  љанги мустамликањо бар зидди 
Англия ба таври табиї сар шуд. 19 апрел  сарфармондењи лашкар 
генерали Англия Гейљ анборњои яроќу аслињаи партизанњоро дар 
наздикии Бостон нест карда, отрядњои  партизанњоро  пароканда 
ва  роњбарони партизанњоро ба њабс гирифт.

Партизанњо аз ин бохабар буданд. Баъди ин муваффаќият 
англињо ќисмњои њарбиро ба Конкорд ва  Лексингтон барои нест 
кардани пойгоњи партизањо равона карданд. Дар назди Конкорд 
ва Лексингтон набарди хунин шуд. Дар ибтидои набард ташаббус 
дар дасти англисњо буд, аммо дар ваќти ќафо гаштан партизанњо 
ногањон ба лашкари  англисњо њамла карда, онњоро торумор 
намуданд. Дар ин набард партизанњо аввалин шуда усули 
љанги парокандаро истифода бурданд. Баъдтар ин тарзи љангро 
лашкари доимии кишварњои Аврупо ќабул карданд. Дар замони 
муосир артишњои њамаи давлатњои љањон бо баъзе такмилу илова 
методи љангии партизанњои Амрикоро истифода мебаранд. 
Аз се як њиссаи аскарони англис дар набард њалок шуданд. 
Боќимондаи армияи англисњо ба душворї ба Бостон расиданд. 
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Набарди аввалин дар љанги озодихоњона  барои ватандўстон бо 
муваффаќият ба анљом расид. 10 майи соли 1775 дар Филоделфия 
Конгреси дуюми континенталї даъват шуд. Конгресс наќши 
њукуматро мебозид. Дар  Конгресс тарафдорони  муросо бо 
Англия  бисёр буданд. Рафти  воќеањо вакилони Конгрессро 
водор намуд, ки устувор ва ќавиирода бошанд. Конгресс дар  
бораи  ташкил кардани артиши низомї ќарор ќабул карда, 
сарфармондењи армия Љорљ Вашингтон (соли 1732-1799) таин 
шуд. Ў заминдори калони Вирљиния буд. Бародаронаш сардори 
ширкати азхудкунии заминњои  ѓарбии Амрико дар  мустамликаи  
Огайё  буданд.

Раванди ташкилшавии Амрико хислати инќилобї дошт. 
Мубориза  бар зидди душманони берунї ва меторополия дар як 
ваќт боиси  дигаргунињои љиддї дар  дохили  кишвар  шуд. ИМА 
аввалин давлати  демократї дар замони нав буд. Сохтори сиёсии 
Амрико инъикоси  ѓояњои нави давраи маорифпарварї буд. 
Баъзе институтњои давраи  мустамликавї, ѓуломдорї, сохтори 
маќомоти мањаллї боќї мондаанд. Аммо низоми кўњна ва 
маќомоти феодалии дар Аврупо мављудбударо америкоињо дар 
як муддати кўтоњ барњам доданд. Натиљаи асосии  дигаргунињои 
дохилї дар ИМА - ба даст даровардани  истиќлолият  буд.

Дар аввали солњои 1790 Конгресс ва њукумати нави федералї 
бо роњбарии президент Љ. Вашингтон (1789-1797) як силсила 
ќонунњои  муњим ќабул карданд. Њукумати федералї њуќуќи 
ќабул намудан ва  истифода бурдани буља ва танзим намудани 
савдоро дошт, њукумати марказї ќарзи штатњоро ба зиммаи худ 
гирифта, бонки миллї ташкил  кард ва муомилаи пули ягона-
долларро љорї намуд. Азнавсозињои  иќтисодї бо сардории 
вазири боистеъдоди иќтисодї А. Гамелтон  амалї  шуданд.

Дар охири асри XVIII муносибатњои ИМА ва Британияи 
Кабир  бењтар шуданд ва соли 1794 дар байни Амрико ва 
Англия шартнома дар  бораи савдо, дўстї ва аз Фаронсаи 
инќилобї кандани муносибатњои иќтисодї баста шуд. Њукумати 
Љ. Вашингтон хоњиши љумњурии Фаронсаро  дар  бораи ёрї 
расондан рад намуд. Оиди воќеањои сиёсии Аврупо њукумати 
Амрико сиёсати  хирадмандонаи бетарафиро эълон  намуд. Асоси 
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сиёсати хориљии ИМА бетарафї ва савдо ба њамаи  давлатњое, 
ки бетараф буданд, эълон карда шуд. Чунин сиёсат  муносибати 
давлати љавонро бо империяи бузурги замон - Англия   бењтар  
намуд. Фаронса, ки дар солњои љанги озодихоњона иттифоќчии  
ИМА буд, душмани Амрико шуд. Киштињои њарбии Фаронса дар 
уќёнусњо ба киштињои тољирони амрикої њамла мекарданд, аммо  
мољарои байни Амрико ва Фаронса соли 1800 бо роњи дипломатї 
њал  шуд. Њамин тавр, сиёсати дохилї ва хориљии падарон-
асосгузорон  ба  давлати љавон  имконият доданд, ки мавќеи 
худро дар арсаи љањонї мустањкам  намоянд. Аммо  дар дохили  
мамлакат мубориза дар байни њизби  федеративї ва демократї 
шиддат гирифт. Ба сањнаи сиёсї ќуввањои  бузург ва  нави сиёсї 
мебаромаданд.

4. Мустањкамкунї: (3-5 даќ.).
1. Шоњи Англия дар давраи муборизаи озодихоњонаи 

амрикоињо бар зидди сиёсати мустамликавии англисњо 
кї буд?

2. Љорљ Вашингтон кї буд?
3. Ќабули Ќонун дар бораи њуќуќ чї ањамият дошт?
4. “Чойнўшии Бостон” кай рух додааст?
5. Бенжамин Франклин ва Томас Љефферсон кињо  буданд?
5. Супориши вазифаи хонагї: (1-2 даќ.). Хондани боби 3 – и 

китоби дарсї аз сањ. 96 то 100.
6. Љамъбасти дарс ва бањогузорї. (2-3 даќ.).
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4. Тавсияњои методї оид ба тањлили низомии дарси таърих
I. Мавзўи дарс.
Оё мавзўи дарс дуруст муайян карда шудааст? Исбот кунед.
Агар мавзўи дарс муайян нашуда бошад, ё ин ки дар сарлавњаи 

он норасогию хатогињо мушоњида гарданд, он гоњ шакли дурусти 
мавзўи дарсро таклиф кунед. 

II. Мазмуни дарс.
Оё мазмуни дарс вобата ба барномаи таълимї, хусусиятњои 

синну солї ва дараљаи донишу мањорати хонандагон дуруст 
интихоб шудааст? 

Агар норасогию хатогињо бошанд, дуруст ва ислоњ кунед.
III. Маќсад ва вазифањои дарс.
Оё маќсади дарс, ки аз вазифањои маърифатї, 

инкишофдињанда ва тарбиявї иборат аст, дуруст мауйян шудааст 
(ниг. Ба наќша-конспекти омўзгор)? 

Агар камбудињо бошанд, ислоњ кунеду шакли дурусти 
маќсади дарсро пешнињод кунед.

IV. Шакли дарс.
Оё шакли дарс вобаста ба мавќеи он дар байни силсилаи 

мавзўњои боби барнома, мазмуну маќсад ва хусусиятњои синну 
солии хонандагон дуруст интихоб шудааст? Агар камбудињо 
бошанд, ислоњ кунед, фикру пешнињодњои худро асоснок кунед.

V. Масалан, њангоми мушоњидаи дарси омехта ба лањзањои 
зерини дарс диќќат дињед:

1) Лањзаи ташкилї
a. вазифањои ин лањза;
б. оё ин вазифањо иљро шудаанд? Сабабњои иљрошавии 

вазифањо;
в. љињатњои мусбї ва манфии лањзаро номбар кунед;
г. тавсияњо барои бартараф намудани камбудињо.
2) Тафтиши вазифаи хонагї
a. вазифањои ин лањза;
б. оё ин вазифањо иљро шудаанд? 
в. љињатњои мусбї ва манфии лањзаро номбар кунед;
г. тавсияњо барои бартараф намудани камбудињо.
3) Љамъбасти пурсиши вазифаи хонагї
a. вазифањои ин лањза;
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б. оё ин вазифањо иљро шудаанд? 
в. љињатњои мусбї ва манфии лањзаро номбар кунед;
г. тавсияњо барои бартараф намудани камбудињо.
4) Лањзаи гузариш ба мавзўи нав
a. вазифањои ин лањза;
б. оё ин вазифањо иљро шудаанд? 
в. љињатњои мусбї ва манфии лањзаро номбар кунед;
г. тавсияњо барои бартараф намудани камбудињо.
5) Супориши вазифаи хонагї
a. вазифањои ин лањза;
б. оё ин вазифањо иљро шудаанд? 
в. љињатњои мусбї ва манфии лањзаро номбар кунед;
г. тавсияњо барои бартараф намудани камбудињо.
6) Баёни мавзўи нав
a. вазифањои ин лањза;
б. оё ин вазифањо иљро шудаанд? 
в. љињатњои мусбї ва манфии лањзаро номбар кунед;
г. тавсияњо барои бартараф намудани камбудињо.
7) Тањлили мавзўи нав
a. вазифањои ин лањза;
б. оё ин вазифањо иљро шудаанд? 
в. љињатњои мусбї ва манфии лањзаро номбар кунед;
г. тавсияњо барои бартараф намудани камбудињо.
8) Мустањкамкунии дарс
a. вазифањои ин лањза;
б. оё ин вазифањо иљро шудаанд? 
в. љињатњои мусбї ва манфии лањзаро номбар кунед;
г. тавсияњо барои бартараф намудани камбудињо.
9) Хулосаи тањлили дарс
a. оё маќсад ва вазифањои дарс иљро шудаанд?
в. Мављудияти асбобњои аёнї ва тарзи истифодабарии 

онњо;
в. Таќсими ваќти дарс ба лањзањои мухталиф;
г. Тавсифи фаъолияти педагогии омўзгор;
д. Интизому фаъолияти маърифатии хонандагон;
е. Бањодињї ба сифати дарс аз рўи низоми чањор хола: 

“аъло”, “хуб”, “ќонаатбахш”, “ѓайри ќаноатбахш”.
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5. Дастури методї оид ба тартиб додани наќшаи тарбиявии 
роњбари синф

I.  Наќшаи тарбиявии роњбари синф – њуљљатест, ки дар он 
кори таълиму тарбия, чорабинињои беруназсинфї барои 
ним сол ё як соли хониш ба анќша гирифта мешавад. 
Онро муовини директори мактаб оид ба корњои тарбиявї 
тасдиќ мекунад.

  Наќшаи тарбиявии роњбари синф дар асоси пешнињодњои 
Консепсияи миллии тарбия дар Љумњурии Тољикистон ва 
“Наќшаи коримактаб” барои соли хониши љорї тартиб 
дода мешавад.

II. Наќша аз ду ќисм иборат буда, дар ќисми якум: шиносои 
бо ањли синф, рўйхати умумии хонандагони синф, 
рўйхати писарон ва духтарон, фаъолон, аълохонон, 
хубхону, сехону духонон ва дигар маълумотњои зурурї, 
хислатномаи гурўњи синф дар асоси тањлилу љамъбасти  
кори тарбиявии соли хониш (ё нимсола) -  ро гузошта, 
маќсад ва вазифањои тарбиявї дар нимсолаи аввал ва 
нимсолаи дуюм муайян мегардад.

 Дар ќисмати дуюм – чорабинињои мушаххас барои ба 
амал баровардани нишондодњои ќисмати аввал дарљ 
меёбад. 

III. Ин ќисми дигари наќшаи тарбиявии роњбари синф аз 
бобњои зерин иборат аст:

1) Тарбияи ѓоявї.
2) Тарбияи миллї.
3) Тарбияи хештаншиносї ва худогоњии миллї.
4) Тарбияи ватанпарастї.
5) Тарбияи ахлоќї ва маънавї.
6) Тарбияи маърифатї.
7) Тарбияи њуќуќї.
8) Тарбияи гуманистї (инсондўстї).
9) Тарбияи зебопарастї.
10) Тарбияи мењнатї ва касбинтихобкунї.
11) Тарбияи инќтисодї.
12) Тарбияи љисмонї.
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13) Тарбияи экологї.
14) Тарбияи сиёсї.
15) Тарбияи тафаккури интиќодї.
16) Тарбияи тањаммул ва тоќатпазирї.
17) Тарбияи масъулиятшиносї.
18) Тарбияи њаёти солим.
19) Фаъолияти созмони талабагї.
20) Кор бо хонандагони душвортарбия.
21) Кор бо волидон ва ањли љомеа.

IV. Сохти тахминии ќисми дуюми наќшаи тарбиявии роњбари 
синф чунин аст (барои мисол як ду бобашро ба наќша мегирем):

Синфи Х, соли хониши 2014\2015 
Тарбияи ахлоќї ва маънавї

Р\т
Номгўи мавзўъ-

чорабинињо
Мўњлати иљро Шакли кор

Шахси 
масъул

эзоњ

Одобу рафтори 
хонандаи 
мактаб

6.09.2015 лексия
Роњбари 

синф

Љавонию љунун 
аз сар бадар 
кун!

25.09.2015 сўњбат 
Роњбари 

синф

Накўхоњу ба кас 
ёрирасон бош!

17.10.2015 сўњбат
Роњбари 

синф

Гуфтор аз  
љавонмардию 
ќањрамонї

30.10.2015 сўњбат
Роњбари 

синф

Поквиљдонї 
чист?

10.11.2015 мубоњиса
Роњбари 

синф

Бадбахт кисту 
хушбахт кист?

27.11.2015 кори хаттї
Роњбари 

синф
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Трабияи ѓоявї

Р\т
Номгўи мавзўъ-

чорабинињо
Мўњлати 

иљро
Шакли кор

Шахси 
масъул

эзоњ

9-сентябр – рўзи 
истиќлолият

8.09.2015
Соати 

тарбиявї
Роњбари 

синф

Рамзњои Љумњурии 
Тољикистон

15.09.2015 экскурсия 
Роњбари 

синф

Тољикистон – 
љумњурии демократї, 
њуќуќбунёду дунявї 

25.10.2015

Вохўрї бо 
олимони 

соњаи 
њуќуќ

Роњбари 
синф

Фаъолияти 
байналхалќии 
Президент – Э. Рањмон

6.11.2015
Ташкили 

гўшаи 
синфї

Роњбари 
синф

Кор бо волидон

Р\т
Номгўи мавзўъ-

чорабинињо
Мўњлати 

иљро
Шакли 

кор
Шахси 
масъул

эзоњ

Љамъомади шиносої бо 
падару модар

5.09.2015 вохўрї
Роњбари 

синф

Мукотиба бо волидон доимо

алоќа 
тавассути 

почтаи 
электронї 

Роњбари 
синф

“Касбинтихобкунии 
мактаббачагон”

22.10.2015 лексия
Роњбари 

синф

Таљрибаи ман дар 
тарбияи фарзанд

15.11.2015 сўњбат
Роњбари 

синф

Баромади олим-
равоншинос оид ба 
хусусиятњои синну солии 
наврасон

25.12.2015 машварат
Роњбари 

синф

V. Чорабинињои тарбиявие, ки бањри дар амал тадбиќ 
намудани маќсаду вазифањои таълимї-тарбиявии наќшаи 
роњбари синф интихоб карда мешаванд, ба талаботњои зерин бояд 
љавобгў бошад:
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1) Мазмуну усулњои тарбия, аз љумла, сифати корњои тарбиявї 
аз рўи талаботи “Консепсияи миллии тарбия” бояд бо куллї 
таѓйир ёбад.

2) Корњои тарбиявї бояд дар асоси анъанањои миллї ва 
умумибашаррї сурат гиранд.

3) Њуќуќи кўдакон њифз карда шуда, барои саломатии онњо 
њамаљониба омўзгор бояд кўшиш бар харљ дињад.

4) Мувофиќи талаботи замон гузоштани маќсад, вазифањо ва 
усулу услубњои кори тарбиявї.

5) Ташкил намудани њамкории мактаб, оила, ањли љомеа дар 
омодасозї ва гузаронидани корњои тарбиявии беруназсинфї.

6) Чорабинињо доир ба самаранок истифодабарии ваќти хониш.
7) Хусусиятњои синнусолї, мустаќилият, шавќу раѓбат ва 

эљодкории шахсии хонандагон њангоми гузаронидани 
чорабинињои тарбиявї бояд ба инобат гирифта шавад.

8) Мазмуну мундариљаи чорабинињои тарбиявї мушаххас буда, 
барои дар амал тадбиќ намудани ин ва ё он вазифа бояд 
мусоидат кунанд (масалан, агар дар наќша омада бошад: 
“Экскурсия ба заводи “Ширин”- ин навиштаљот умумї буда, 
маќсади экскурсия нишон дода нашудааст. Дурусташ ин 
чорабинї – дар наќшаи тарбиявї бояд чунин сабт гардад: 
“Экскурсия ба заводи “Ширин” барои шиносоии хонандагон 
бо касби коргари ќаннодї”).

9) Наќшаи тарбиявї бо назардошти санањои муњими 
умумиљумњуриявї,  ки дар давоми соли хониш бояд љашн 
гирифта шаванд иборат мебошад (масалан, љашни 70-солагии 
Ѓалабаи ИЉШС дар Љанги Бузурги Ватанї).

10) Чорабинињои интихобшуда бояд бањри инкишофи 
њаматарафаи шахсияти хонандагон самаранок хизмат ку-
нанд. Яъне, бояд чунин шароите фароњам оварда шавад, ки 
шогирдон њамаљониба рушду камол ёбанду љањонбиниашон 
ташаккул ёбад, худашонро бишносанд, боирода ва эљодкор 
бошанд, масъулият эњсос кунанд ва ѓайра.

11) Миќдори умумии хонандагонро, ки дар мањфилњо, корњои 
беруназсинфї фаро гирифта мешаванд аз рўи “Низомномаи 
мактабии маълумоти миёнаи њамагонї” муайян намудан за-
рур аст. 



268

12) Љорї намудани нишонањои худидоракунї,  худхизматрасонї 
дар асоси љоннок намудани кори созмонњои мактаббачагон, 
наврасон ва љавонон.

13) Дар хонандагон тарбия намудани шавќу њавас ва маромнокї 
нисбат ба кори љамъиятї, инкишоф додани сифатњои 
роњбарию ташкилотчигї.

14) Ба корњои тарбиявї љалб намудани мутахассисони варзидаи 
соњањои гуногуни хољагии халќ, олимон, шоирону нависанда-
гон, муасиссањои сарпараст ва ѓайра.

15) Чорабинињои тарбиявии беруназсинфї набояд бо гурўњи як 
синф мањдуд гардида, дар байни хонандагони дигар синфњо 
људої ба вуљуд овард. Мањдудияти гурўњњои синфњои 
људогона ба воситаи љорабинињои умумимактабї (шанбегињо, 
љамъоварии оњанпора, љашни идњои миллї ва ѓайра) бартараф 
хоњад шуд.

6. Намунаи наќша-конспекти дарси соати тарбиявї барои 
хонандагони синфи VI

1. Мавзўи соати тарбиявї: “Ба љо овардани њурмати падару 
модар”.

2. Маќсади соати тарбиявї: дар хонандагон тарбия намудани 
хислатњои нек:

a. иззату њурмат нисбати падару модар;
б. њељ гоњ аз гуфтаашон берун набаромадан;
в. доимо ба хизмати падару модар тайёр будан. 

3. Таљњизоти соати тарбиявї: плакат бо суратњои падару 
модарон, сабти байтњои зерин дар тахтаи синф:

Ба олам аз њама болост - модар,
Чароѓи зиндагонии мост -  модар.

***
Бо чашми адаб нигар падарро,
Аз гуфтаи ў мапеч сарро.



269

4. Равиши соати тарбиявї:
a. Сухани муќаддимавии омўзгор (мазмуни он) – 5 

даќ.
б.  Њикояи ду-се хонанда оиди падару модарони худ – 

10 даќ.
в.  Наќли њикояи “Гунљишкак ва мори берањм”, наќли 

порра аз достони “Калила ва Димна” (матни онро 
пурра навиштан лозим) – 10 даќ.

5. Саволњо барои мустањкамкунии маълумоти ба даст омада:
1. Бо ду гунљишк чї воќеа рўй дод?
2. Чаро гунљишки мода гирёну нолон буд?
3. Гунљишки нар аз гунљишки мода чиро пурсид ва аз ў чї 

гуна посухро шунид?
4. Онњо ба мор чї мурољиат карданд ва чаро вай онњоро 

написандид?
5. Пас аз хўрдани чўљачањои гунљишк мор дар куљо хобид?
6. Гунљишкон чї тадбир диданд ва аз мор чї гуна ќасос 

гирифтанд?
6.  Љамъбасти сўњбат (5 даќ.).
- Шахси зўр шахси нозўрро набояд озор дињад.
- Њар гиз ба бадї роњ надињед ва бадиро пеша накунед.
7.  Порчањоро аз шеъри Ф. Атор “Дар баёни њурмати падару 

модар” ба ёд оред (хонанда мехонад) – 5 даќ.
8.  Саволњои муњокима (10 даќ.).
1) Аввал тоати њаќро кї бояд кард?
2) Эњсонро бо кињо бояд раво дид?
3) Нафаќа ё худ њаќќи падару модарро додани фарзанд чаро 

ќарз будааст?
4) Мо бояд хизмати киро ба љо орем?
5) Бо падару модар чаро суханро бояд бо мулоњиза гуфт?
9.  Хулосаи сўњбат (5 даќ.).
- Иззату эњтироми падарру модарро ба љо оред.
- Падур модар ризо – Худо ризо.
- Њар ки кунад, ба худ кунад. Хоњ бад кунад, хоњ нек кунад.
10. Љамъбасти соати тарбиявї (2-3 даќ.).
Барои хониши беруназсинфї достони “Калила ва Димна” 

тавсия шуда, шеъри Ф. Атор “Дар баёни њурмати падару модар” 
аз ёд дода мешавад. 
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