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Дараљаи фаолиятнокии
донишљўёнро муайян намоянд.
Дар навбати худ барои бартараф намудани норасогињои
дар дониши донишљуён буда
чорањои зарури андешанд.
Суњбат имконият медињад,
ки донишљуён ба тањлили
далелњо љалб карда шавад.
Дар љараёни таълими
суњбати барои аз нав бахотир овардан низ ањмияти калон дорад, ки дар рафти он
донишљуён ба воситаи саволњои
омўзгорон донишњои пеш гирифтаашонро ба хотир меоваранд. Ин намуди суњбат дар
дарсњои такрори љамъбасти
васеъ истифода бурда мешавад. Суњбати ба хотироваранда аксар ваќт бо суњбати
эвристики пайваст мешавад.
Барои додани донишњои
нав аз суњбати алоќанок
низ истифода кардан мумкин аст. Ин суњбат низ дар
шакли саволњои омўзгор ва
љавобњои донишљўён гузаронида мешавад, шарти муњими
муваффаќият пайдо кардани
он ба андозае минимум дониш
доштани донишљўён мебошад.
Ин дониш метавонад барои
љавоб додан роњнишондењ
ва
такягоњ
шавад.
Бо ифодаи Баронов С,
П. методњои таълим духел
мешавад:
методи
эвристики(љустуљуй), реппродуктиви (айнан такрор кардан).
Дар
луѓати
тафсирии
истилоњоти
педагогика пиромуни хелњои методи суњбат чунин омадааст:
«Суњбат намудњои
зерин
дорад;маълумотдињи (њангоми
маълумоти нав), эвристики
(такрори материали таълими барои мустањкам кардани
дониш бо роњи муќоиса)».
Маълум аст, ки суњбат њамчун
методи таълими вазифањои
муайянеро дар таълим иљро
менамояд. Дар китоби «Педагогикаи мактаб» навишта
шудааст: аз рўи љои худ суњбат
дар рафти таълимї дорои
вазифањои гуногун мебошад:
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донишљўёнро
б а р о и
фањмидани
мавод тайёр
мекунад, маводи
навро
мефањмонанд,
истифодаи
донишњои
навро
дар
шароити нав
мувофиќ месозад, дар њалли
масъалањои
амали
кор
фармуда мешавад ва ѓайра .
Нисбат ба методи суњбат
як ќатор талабњои педагоги
пешнињод шудаанд. Талабњои
асоси нисбат ба ин метод аз
силсилаи мантиќан фикр кардашудаи саволњо иборат мебошад. Чунки њар ќадар саволњо
дастрас, аниќ, фањмо бошанд,
хамон ќадар донишљўёнро
њавасманд
мегардонанд
ва ё ба худ љалб менамояд.
Донишљў
бояд
равшан фањмад, ки на њамаи
омўзгорон аз уњдаи дар асоси талабњои педагоги ба
донишчљўён савол додан баромада метавонанд. Борњо
мо шоњиди нодуруст саволгузории омўзгорон гардидем.
Масъалан: дар бораи Љоми чи
медони, бигуй? Кадом мавзуеро, ки доир ба адабиёт хонда
боши, наќл намо? ва ѓайрањо.
Баъзан
саволњое
дода
мешаванд,ки љавобаш ња ё
не ро талаб мекунанд, масалан: Мирзо Турсунзода
соли 1910 таваллуд шудааст,
дуруст аст ё не? ва ѓайра .
Саволњои аввал барои
донишљу номафњуманд, зеро
донишљў пеш аз њама на дар
бораи љавоб ба саволњо, балки дар бораи он фикр мекунад, ки омўзгор кадом намуди
саволгузори кардани бошад.
Саволи охирин бошад, барои
инкишофи ќобилияти фикрии
донишљуён монеги мерасонад.
Саволњо бояд тарзе тартиб дода
шавад ки фикри донишљуёнро
ташаккул дињанд, барои муайян намудани аломатњои асоси далелу бурњонњо њодисањо
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алоќаи байни онњо ва процессхо ёри расонанд, дараљаи
дониш, мањорат ва малакањои
донишљўёнро муайян намояд.
Методи суњбат бо тамоми
дигар методњои таълими робитаи ќави дорад ва ќариб,
ки дар њамаи шаклњои ташкили таълим инчунин дар
њамаи семинарњо истифода бурда мешавад. Методи
суњбат бо омўзгорон имкон
медињад ки фаолияти таълимии донишљўёнро фаъол
гардонанд, дар омузиши маводи гуногуни таълими кори
дастљамъиро ташкил намояд. Суњбат бояд тарзе ташкил
карда шавад, ки бо донишљўён
барои мустаќилона фикр кардан ва исбот карда тавонистани фарзу тахминњояшон
имконият
дињад.
Њар як дарс дар љадвал дохил карда мешавад, вай дар
доираи ваќт ва њачми маводи таълими мањдуд аст; дарс
њамчун шакли доими таълими,
ки аз худкунии систематикии
дониш, мањорат ва малакањоро
дар донишљуён таъмин менамояд, ба дарс иштирок кардани њамаи донишљуён њатмист,
инак, њамаи онњо системаи
донишњоро, ки бо мантиќи
муайян ба дарсњо таќсим шудаанд, аз худ менамоянд; дарс
шакли муљассамаи ташкили
таълим аст. Вай мазмуни гуногунро дар бар мегирад, ки
мувофиќан ба онњо метод ва
усулњои зарурии таълим истифода
бурда
мешаванд.

Ба хотири гуногунандешї матолибе низ нашр
мешаванд, ки рўзнома зимнан метавонад бо муаллифон њамаќида набошад ва
масъулияти онро ба дўш
нагирад.

Њасанов А. омўзгори кафедраи
«фанњои гуманитари»
Рўзнома моње як маротиба дар Маркази
инноватсионнї ва парки технологии Донишкадаи энергетикии Тољикистон нашр мешавад.
Нишонии мо: валояти Хатлон ноњияи Бохтар

Об бузургтарин неъматест, ки
барои инсоният ато шудааст.
Об ба хотири он нуфузе, ки дар
оѓозу таърихи офариниш, сохтори олам, тавлиди њаёт, нумўи
растанињо, зиндагии њайвонот
ва њаёти одамон дорад, дар таърихи афкори маънавии инсоният њамеша мавриди таваљљўњи
хоса ќарор гирифта омадааст.
Об дар рўзгори инсон талаботи
рўзмарра ба њисоб рафта, нисбат ба дигар ѓизоњову манъбањо
бештар
истифода
мегардад.
Њаёти инсонро бе истифодаи об
тасаввур кардан ѓайриимкон аст.
Чи дар тасаввуроти халќияту
аќвоми олам ва чи дар адиёни
љањонї, мисли Зардуштия, Яњудия,
Масењия ва Ислом об ба сифати
як муъљизаи осмонї, офаридаи
Худо ва баёнгари эъљози илоњї,
чун ашёи муќаддас њаётбахш ва
поксози инсон маќоми бузургеро
соњиб аст.Дар тасаввури мардумї

ва осори фарњанги ва дар тавзењи
илмиву фалсавии об њам дар ањди
бостон ва њам дар асрњои миёна таваљљуњи аввалин дараља ба
мавќеи маънавию ахлоќию он
дар зиндагии одамон дода шудааст.Њарчанд шинохти даќиќи
илмии об танњо дар асрњои охир
муяссар мешавад, аммо њамон
тасаввурњои ибтидоиву асотирї
ва тавзењу ташрењи мазњабї дар
сурати рамзиву тамсилї ва куллї
хеле аз хусусияти моддї ва табиати хоси обро фаро гирифтаанд ва
худ низ дар љараёни дарку тавзењи
њамин ќазия ба миён омадаанд.
Бинобар ин, њангоме, ки
дар бораи мавќеи об дар зиндагии рўзмарраи инсоният, ривољи
иљтимоиву иќтисод, сињатии
љисмонии он ва идомаи рўзгори
солими вай, умуман дар бораи
покиза нигоњ доштан, сарфаву саришта намудани об, эњтиёт кардан ва эњтиёт шудан аз оќибати

ногувори
камбуду
дањшати
саркашињои он сухан ба миён меоварем, бояд дар баробари дарки
илмиву хољагии маќоми ин неъмати бебањо, пеш аз њама муносибати маънавию ахлоќиамонро
дар мавриди ќазияи мазкур аниќ
муайян карда бошад.Зеро, амали
шудани бисёре аз ин масъалањо
ба мо – инсонњо, ба самимият
ва хоњиши воќеъиамон вобаста
мебошад.Мањз ба њам пайвастани шинохти илмї бо муносибати солимии маънавї ба об
метавонад моро ба кўи мурод
расонад ва боиси ба вуљуд омадани эњтироми њаќиќи нисбат
ба ин ашёи зиндагиофар гардад.
Тибќи маълумотњои илмї
љузъи муњими сохтори олам иборат аз об аст ва он бахши асосии ландшафти заминро ташкил
медињад.Мањз об аст, ки тамоми
соњоти зиндагии инсонро аз таваллуд то марг, аз васоити ѓизо
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то инкишофи иќтисодию саодати ў, аз покизагиву сињатї то хасоиси маънавї ва оѓозу равнаќи
фарњангии вай маъни мебахшад.
Маќоми об дар осори мазњабии
дигар халќњо, аз љумла, дар
китобњои муќаддаси «Таврот»,
«Забур» ва «Инљил» сазовор ба
гуфтугўи алоњида мебошад.Дар
осори мазкур, бахусус «Таврот»
маќоми об дар офариниш мавриди гуфтугў ќарор гирифтааст.
Чунин ба назар мерасад, ки Худо
пеш аз њама обро офарида будааст ва њангоме, ки ў дар ибтидои
хилќат Замину Осмонро офарид,
рўњаш дар рўи об парвоз мекард.
Дар «Њастї» аз ќавли Худованд
омадааст: «Фалаке бошад дар
миёни об, ва обро аз об људо кунад».Умуман ќувваи сабзишу
нумў будани об дар мазњаби ањли
Яњуд ва Насрониён махсус таъкид шудааст.Њатто чунин ба назар мерасад, ки то дараљае ќувваи
њосилхезиву борварии об ва ба арсаи амал даромадани одам байни
њам иртиботе доштааст.Аз љумла,
дар боби дувуми китоби «Њастї»
омадааст: «Ва њељ буттаи сањро
њанўз дар рўи Замин набуд ва њељ
алафи сањро њанўз нарўида буд,
зеро ки Худованд Худо борон
бар Замин наборида буд ва одам
набуд, ки Заминро кор кунад».

Ба њамин сабаб дар бандњои
минбаъда сухан аз буѓи аз замин баромада ва сероб шудани тамоми рўи замин ва баъд
офариниши одам меравад.
Њазрати Одам низ дар боѓи
Адан, ки бо нањре иборат аз чор
шохоб дарахтони онро шодоб
мегардонад, љой дода шуд, то

онро нигањдори кунад. Яке
аз мушаххасоти об дар китоби «Њастї» он мебошад,
ки Худованд ба об мувофиќ
љонваронеро мисли нањангу
моњї ва дигар хазандагон
офарид, то ки аз онњо барои
дигарон неъмате расида бошад. Бинобар ин, Худованд
онњоро баракат дода, гуфт:
«Баровар ва афзун шавед

ва обњои бањрро пур кунед»
Дар китоби насрониёну исавињо
об ба сифати бозгўкунандаи
ќудрату
эъљољи
паёмбарон,
хиради
онњо
ва
баёнгари
муњаббати Парвардигор нисбат
ба эшон низ таъкид шудааст.
Масалан, њамон њадиси њазрати
Муссо, ки бо њидояти Худованд
бо шохаш дарахте оби талхро
ширин сохт ва дар љавоби даъвои бани- Исроил бо ќудрати
Парвардигор
тавасути
асои
Муссо аз сањрое дар сањрои Син
дувоздањ чашмаи об беру номад
ва эшон аз об сероб гардиданд
ва мањз тавассути берун омадани об ба Муссо пеши Худованд
ва ба ќудрати Худованди ягона эътимоду боварашон афзуд.
Дар «Ќуръон» об дар шаклу намуди гуногун намуддор мешавад:
об, оби борон, абри боронзой,
чашма, рўду рўдхона, дарё ва амсоли инњо. Танњо вожаи об ба як
шумшр 59 маротиба вадар њисоби
дигар 63 дафъа ва бо тавсифњояш
бештар аз 70 маротиба дар ин китоби муќаддас мавриди истифода ќарор гирифтааст. Тавсифњое
чун оби рањмат, оби равон, абри
гаронбору, љуйњои равон, сероб,
дарёи ширину гуворо ва дарёи
шўробе сохт газанда, шўру талх,
оби сард, оби пурбаракат, (дарёи
молол)… хеле фаровон ба истифода рафтанд. Њамчунин дар тавсифи «Ќуръон» об неъматест, ки аз
осмон омадааст, то ки ба замини
мурда љон бахшад ва ќазияи мазкур чандин маротиба ба такрор
дар оятњои гуногун омадааст. Аз
љумла дар сураи «Нањл» мехонем:
Об ва тавсифњои обї барои
ифодаи њамаи њолоти инсонї
ба истифода рафтааст: Оби рўй,
оби чашм, оби май, оби дида,
оби лутф, орзўи об, оби гарм,
оби њаёт, оби зиндагї, обу гил,
љўйбор, оби равон, оташи об, ба
сад об шустан, селоб ва ѓайра, ки
дар адабиёти тољик њазор андар
њазоранд, аз имконоти беандозаи
тасвирсозї об гувоњи медињанд.
Зиёда аз он, ањли адаб бењтарин
шеъри худро ба об ташбењ кардаанд ва «равонии оби сухан»,
«шеъри тар», «шеъри тари чун
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об»-ро ба кор гирифтаанд.
Хушбахтона,Тоҷикистон чун кишвари пешбарандаи ғояву равандҳои
масоили об пазируфта шудааст.
Маҳз бо пешниҳоди Асосгузори
сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон
Тоҷикистон ҳамчун кишвари ташаббускори се қатъномаи Маҷмаи
кулли СММ (Созмони Миллали
Муттаҳид)-Соли
байналмилалии
оби тоза (2003),Даҳсолаи байналмилалии амалиёти “Об барои ҳаёт”
(2005-2015),Соли байналмилалии
ҳамкорӣ дар соҳаи об-(2013) шинохта шудааст.Дар ин давра таваҷҷуҳ ва
нигоҳи кулли мамлакатҳои бузургу
тавоно барои баррасии масъалаҳои
глобалии марбут ба об зиёд гардид.
Ба шарофати даъват ва пешниҳодоти
сарвари Ҷумҳурии Тоҷикистон
имрӯз давлатҳои ҷаҳон аз ҳисоби
манбаҳои барқароршавандаи табиӣ
чун об барои рушди “иқтисоди
сабз”чораҳо меандешанд,ки ҳама
барои пешгирӣ ва то андозае кам
кардани хавфи гармшавии иқлими
сайёра мусоидат хоҳад намуд.
Проблеммањои имрўзаи мушкилии норасоии об Пешвои муаззами миллати моро барои амали
башардустона ва хайрхоњона водор намудааст, ки 21-декабри соли
2016 Маљмааи Умумии Созмони
Миллали Муттањид ќатъномаи
амал “Об барои рушди устувор
2018-2028”-ро , ки аз љониби
Тољикистон пешнињод шуда буд,
ќабул намуд. Ин иќдоми навбатии
хайрхоњонаи Пешвои миллат тамоми мардуми кишварро хушњол
гардонид ва љињати дастгирї ,
фањмонидани нуктањои муњими
ин ќатънома дар тамоми муассисаю корхонањо, мактабњои олию
тањсилоти умумї њамоишњо баргузор гардиданд. Ќатъномаи мазкурро 177 давлати узви ин созмони
умумиљањонї дастгирї намуданд.
Чунин њуљчати муњим на танњо
барои љумњурии мо, балки барои
мардуми кулли сайёра ањамияти
љањонї дорад, зеро тибќи
нишондодњои оморї об на танњо
барои ошомидан, балки бањри истифода дар тамоми соњањои мухталифи хољагии халќ муњњим аст.
Шарифов Ё. мудири ташкили
тарбиявии Донишкада
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ЗАБОНИ МО- ЉАЊОНИ МО
Баъд аз соњибистиќлол
гардонидани
љумњуриии
азизамон дар соњањои гуногуни њаёти тараќќиёту
пешравињо ба назар мерасид. Да ин раванд забони
адабии тољик низ ба давраи нави тараќќиёти худ
шурў намуд. Яъне
дар
баробаои
мустаќилияти
давлатаї забони тољикї
маќому манзалати бузурги худро дар љомеа дарёфта, њамчун забони давлати тољикон дар арсаи
љањонї муарифї мегардад.
Инкашофи забони
тољикї ва ташккули забони миллї натиљаи он њама
равандњои
иљтимоиву
сиёсї, иќтисодї ва маъданї
буд, ки баъди ќабул гардидани ќонуни Љумњурии
Тољикистон «Дар
бораи
забони давлатї» дар кишвари тољикон љараён доштанд. Дар муддати начандон тўлонї имкониятњои
мусбии забони тољикї бо
ќувваи тамом ба њаракат
омада фаъол шуда, сифтаи нав пайдо намуданд.
Ин сифат аз таѓйир
тартиби алифбои тољикї,
ќабул гардидани
имлои
нави забони тољикї (соли
1998,2011) ва нашр намудани
китобњои дарсї ба забони
тољикї, таѓйирот даровардан дар луѓатњои гуногун
ва ѓайра иборат буд. Дар
натиљаи ин таѓйиротњо забони адабии тољикї имкон ёфт, ки барои ифодаи
матлабњои сиёсиву иљтимої
ва илмиву техники замони
иљтимрої ва илмиву техники замони мо њозир бошад.
Лекин роњњои инкишофи
забони адабии тољикї дар
ин муддат њаргиз њамвор
набуд ва имрўз њам дар ин
раванд баъзе тамоюлоти
зиддиятнок ба назар мерасад. Зеро,ки дар Тољикистон
вайронкорї дар соњаи забон ва беэътиної нисбат

ба тозагии он боиси эътирози ањли љамъият нагардидааст. Дар љумњурии
мо вазъияти забони адабиии имрўзаи тољикї ва
камбудињои забони матбуоту нашриёт касеро хабардор намесозад. Њол он,ки
ин масъала бањсу мунозираи
доманадореро талаб дорад.
Махсусан дар тарљумаи
китобњои илмии соњањои
гуногун камбудињои љиддї
ба назар мерасад. Айни
замон дар мамлакатамон
соњаи энергетика соњаи
асосї ба шумор меравад
ва ба њамагон маълум
аст,ки њаёти имрўзаи инсонро бе истифодаи неруи
барќ тасаввур кардан хеле
душвор аст. Шањодати
ин он аст,ки дар тамоми соњањои хољагии халќ
барќ ба таври васеъ истифода мешавад. Асбобњои
р ўшно итаъ минкунанда,
гармидињанда,
техникаи рўзѓор, аз
љумла
мошинањои
љомашўї,
дарздўзї,
мошинањои
электронии њисоббарор,я
хдон,дарзмол,чангкашак,
мўйхушккунак,ки мењнати
инсонро сабук ва ваќтро
барои иљрои корњои рўзѓор
сарфа менамоянд, бо неруи
барќ кор мекунанд. Пас ин
соња дар зиндагии њаррўзаи
мо лозим ва зарур аст.
Бинобар ин тарљумонњои
китобњои ин соњаро зарур
аст,ки њангоми тарљума
аз калимаю мафњумњои
оммафањм истифода намоянд. Махсусан масъулияти ба тавсиб расонандагони луѓатњои ду
забонаи соњаи энергетика
дар ин самт бояд афзун
гардад. Чунки вайрониии
забон бештар аз њама дар
тарљума ба мушоњида мерасад. Масъулинро зарур
аст,ки њангоми аз забони русї ба забони тољикї
баргардонидани мафњумњо

ба љои калимањои сермаънову душворфањм аз
калимањои
серистеъмолї
забони адабии тољик истифода баранд. Баъд аз
ќабули ќонун «Дар бораи
забони давлатї» китобњои
зиёде дар ин соња табъу
нашр гардиданд, ки ба
талаботи имлои забони
тољикї љавоб гуанд. Вале
дар мундариљаи баъзе аз
ин китобњо луѓатњои мухтасар оварда шудааст. Хуб
мебуд агар ин луѓатњои
мухтасар ба луѓатњои муфассал иваз мешуданд. Дурушт гардидани сухан, бе
эътинои нисбат ба дурустиву зебоии сухан, вайрон
кардани ќоидањои забон
ва ба назар нагирифтани
меъёрњои он, ки ин гуфтањо
дар баъзе истилоњоти соњаи
энергетика ба назар мерасад, њодисаи манфиест,ки
ба
љињати
мънавии
ин соња зиён меорад.
Њаматарафа омўхтани
меъёрњои забони адабї
ва
дигаргунињои наве,
ки аз ин меъёрњо фарќ
мекунанд,барои
инкишофи забони адабї зарур аст.
Бинобар ин њар як мутахассиси ин соњаро лозим
аст,ки њангоми нашр намудани
китобњо
онро
њаматарафа тањлил намоянд ва нуќсонњои дар боло
зикршуда роњ надињанд.
Хуллас, наќши забони тољикї дар соњаи энергетика
айни замон мураккаб ва ноњамвор аст.
Њол он ки соњаи «Энергетика» яке аз соњањои калонтарини хољагии халќ
буда,
истењсол,ба дигар
намуд
мубаддал намудан ва истифода бурдани
намудњои гуно гуни неруро дар бар мегирад.
Муродов С. омўзгори кафедраи “Фанњои гуманитарї”
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ИСТИФОДАИ МЕТОДИ СУЊБАТ ВА
МОЊИЯТИ ОНЊО ДАР ТАЪЛИМ

Дар воќеъ, дар таълиму тарбия тарафу љанба ва омилњои
зиёди љомеа ширкат меварзанд, лекин дар љараёни дарс
ва алалхусус, дарсњои забони
англиси танњо ду субъекти
асосии таълиму тарбия иштирок менамоянд - омўзгор
ва донишљўён. Вазифаи асосии омўзгор таълим додан
аст, ки ба он роњњои роњбарї
ба омўзиши донишљўён, додани маслињат ба онњо, ташкили босуботу самаранокии
љараёни таълим буда, вазифаи
донишљуён аз омўзишу ба даст
овардани донишу малака иборат аст. Ин кор аз донишљуён
фаолияти мустаќилонаи маърифатиро низ таќозо дорад.
Аз ин рў, донишу малакаи
донишљуён аз фанни англиси ва
ё мавзўъњои мушаххаси он фаолияти дутарафаи субъектњои
асосии таълимро таќозо дорад. Бо дар назардошти ин
гуфтањо имрўз љараёни дарс
аз фанни англиси амалишавии таълим ва омўзиш мебошад, яъне дар љараёни дарс
њардуи онњо њузур доранд.
Омўзгор дар мавриди тайёрї ба дарс бояд муайян кунад, ки дар мавзўъ
кадом мафњумњои илмї ва
калимањо барои донишљўён
ношиносу нофањмо њастанд.
Ў ин ќабил калимаю ибора
ва мафњумњоро ба донишљуён
ќисман фањмонидаю ќисман
дар тахта навишта ва ё бо роњи
дигар ба онњо дастрас мегардонад, то ки онњо дар идрок
ва маъоифати мавзўъ мушкилии зиёд надошта бошанд.
Њар як омузгор вазифадор
аст, ки фанни худро мувофики
принсипњои дидактикї мунтазам баён карда ба љузъњои
љараёни таълим: дарк кардан
аз худ намудан , дар амал татбик кардан ва ѓайрањо диќќат
дињад. Бояд дар назар дошт ,
ки дар њар як дарс мављудияти
њамаи љузъњои љараёни таълими шарт нест ва њато ѓайри

имкон аст. Дар њар як дарс
вобаста ба типи дарс, љуз њои
дахлдори љараёни таълим дар
амал татбиќ карда мешавад.
Дарс њамчун шакли асосии
таълим хусусиятњои ба худ
хос дорад. Оид ба хусусиятњои
дарс њамчун шакли асосии
таълими дар китоби «Педагогикаи мактаб» (дар зери
тањрир Т.И.Щукина ) чунин
навишта шудааст: «… дарс
–ин ќисми бартамом ва ваќти
мањдуддоштаи љараёни таълим мебошад, ки дар рафти
он вазифањои муайяни таълиму тарбия њал мегардад; њар
як дарс дар љадвал дохил карда мешавад, вай дар доираи
ваќт ва њаљми маводи таълимї
мањдуд аст; дарс њамчун шакли доимии таълимї,ки азхудкунии систематики дониш,
мањорат ва малакањоро дар
донишљўён таъмин менамояд,
аз шаклњои дигари ташкилї
фарќ мекунад ба дарс иштирок кардани њамаи донишљўён
њатмист, инак, њамаи онњо
системаи донишњоро,ки бо
мантиќи муайян ба дарсњо
таќсим шудаанд,аз худ менамоянд; дарс шакли муљассами
ташкили таълим аст. Вай
мазмуни гуногунро дар бар
мегирад,ки мувофиќан ба
онњо метод ва усулњои зарурии таълимии фронталї
гурўњи дастљамъї ва инфиродї
ташкил
карда
мешавад.
Љараёни
таълим
мураккаб
буда, дар тањти
роњбарии
омўзгор мегузарад. Таълим максади муайян дорад. Маќсади умумии
таьлим донишљуёнро бо дониш, мањорат ва малакањо
мусаллањ
намудан, онњоро
тарбия ва ташаккул додан
аст. Аз ин љост, ки таьлим характери таълими ва тарбиявї
дорад. Таълим ба маънои томаш ба тарбия алоќаи зич
дорад. Ин ду мафњуми педагоги дар алоќаманди маќсади
умумии
тарбияро
дар

љамъияти мо муайян мекунад.
Дар љараёни таълими ду
фаъолият- фаъолияти омўзгор
ва донишљў мушоњида мегардад. Дар њолати баробарвазн
будани њарду, маќсад таълим
бо муваффаќият ноил мегардад, љараёни таълим фаъол
гашта ба љунбиш медарояд, аз худкунии асосњои илм
осон мешавад. Ба фаъолияти
омўзгор баёни маводи таьлими, ба донишљуён вазифа супоридан, тарзи мушоњидакуниро
ёд додан, дар онњо њосил
намудани
дониш, мањорат
ва малакањо, ташкили кори
мустаќилона, санљиши
дониш, мањорат ва малакањои
донишљўён,
бањогузори,
дар амал татбиќ намудани донишњои назариявї ва
ѓайрањо
дохил
мешавад.
Ба фаъолияти
донишљўён
аз бар кардани донишњои
аз тарафи омўзгорон дода
шуда, мутолиаи китоби ва
дигар адабиётњои тавсия додашуда, иљрои мушоњидањои
аз тарафи омўзгор супорида шуда, машќ
кардан,
такрор намудан, тањлил намудани љумлањо бо роњњои
гуногун, дар амал татбиќ
кардани донишњои назариявї
ва ѓайрањо дохил мешавад.
Суњбат њамчун методи
таълими характери
саволу
љавобро дорад. Истифодаи методи суњбатро байни мавзўъи
нав ва инчунин такрор ёфтани
мавзўъи гузашта талаб мекунад. Суњбати методи муракаб
буда, ба омўзгор бо мањорат
имконият фароњам меорад,
ки љараёни маърифатро идора намояд. Афзалияти асосии
ин метод нисбат ба методњои
њикоя, лексияи донишкадави ва ѓайрањо дар он аст, ки
саволњо ба омўзгор имконият
медињад, ки ба рафти фикрронии донишљўй шинос шавад.
давомаш дар сањ. 8
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ВАЗЪИ СОХТМОНЊОИ АЗИМИ ВИЛОЯТИ ХАТЛОН
ДАР СОЛЊОИ 90-УМИ АСРИ ХХ
Бо супориши Президенти кишвар дар 16-уми ноябри соли 1998
хатти 11-километраи гази табиї
аз мавзеи кони гази Хоља Сартез
то шањри Кўлоб расонида шуд.
Пештар 50 фоизи эњтиёљоти шањри
Кўлоб аз кони гази Балљувон таъмин мегардид, ки акнун фишори
он нињоят паст гардида буд. Њоло
бошад аз 16 ноябр эњтиёљоти шањр
пурра аз њисоби кони Хоља Сартез таъмин карда мешуд. Захираи
кони гази табии Хоља Сартез, аз
рўи њисоби мутахасисон тахминан дар њудуди 1 миллиарду 150
миллион метри мукааб буда, метавонад минтаќаро дар давоми
25-30 сол аз газ таъмин намояд. 16
ноябри соли 1998 гази Хоља Сартез ба шањри Кўлоб равона шуд ва
як исгоњи газпуркунии наќлиётњо
низ ба истифода дода шуд.
Яке аз сохтмонњои муњими
љумњурї, ки барои аз бунбасти
коммуникатсионї рањо намудани
минтаќаи Кўлоб чун боду њаво зарур буд, ин сохтмони роњи оњани
Ќўрѓонтеппа-Кўлоб ба њисоб
мерафт. Сохтмони ин роњ доим
дар мадди назари сардори давлат
ќарор дошт. Бо маќсади ба рафти
корњои сохтмонї шинос шудан
сарвари давлат 16 октябри соли
1997 ба пикети 63-юми роњи оњани
Ќўрѓонтеппа-Кўлоб омад. Сохтмончиён аз ин зиёрат рўњбаланд
гашта, ваъда доданд, ки кўпуруки
220 метраи роњи оњани болои
дарёи Вахшро дар њамин соли
1997 ба анљом хоњанд расонид.
Онњо ба ваъдаи худ вафо карда сохтмони кўпрўкро ба анљом
расонида, дар 29 декабри соли
1997 ќитъаи 30-километраи роњи
оњани
Ќўрѓонтеппа-Кўлобро
ба истифода доданд. Дар маросими ботантанаи кушодани
ин ќитъаи роњ ва кўпрўк Президенти кишвар иштирок дошт.
Баъд аз гузаштани 6 моњ-7уми
сентиябри соли 1998 навбати аввали роњи оњани ЌўрѓонтеппаКўлоб, ки то дењаи Саргазони
ноњияи Данѓара 54 километрро
ташкил медод, ба итмом расонида шуд. Дар маросими ифтитоњи
роњ сардори давлат Эмомалї
Рањмонов, раиси маљлиси Олї
Сафаралї Раљабов ва сарвазир
Яњё Азимов иштирок варзиданд.
Дарозии умумии роњи оњани
Ќўрѓонтеппа-Кўлоб 128, 42 километрро ташкил медињад. Баъд
аз ин дар моњи октиябри соли
1998 Њукумати Љумњурї дар бо-

раи татбирњои вусъат бахшидан ба анљоми сохтмони хатти
роњи оњани Ќўрѓонтеппа-Кўлоб
ќарор ќабул кард. Президенти
кишвар супориши ќатъї дод, ки
то рўзи истиќлолияти давлатии
Љумњурии Тољикистон 9 сентиябри соли 1999 анљоми бечунучарои сохтмони марњилаи дуюми ин объект (Саргазон-Кўлоб)
таъмин карда шавад. Аз њама
муњимаш ба вазорати молия,
Бонки миллї ва раёсати роњи
оњани Тољикистон супориш дода
шуд, ки маблѓгузории сохтмонро
мутобиќи наќшаи иљрои корњои
сохтмонию насбкунї таъмин намуда, сохтмонро тибќи наќшаи аз
љониби Президенти Тољикистон
тасдиќшуда амалї гардонанд.
Ин ќарор нуќтаи тањаввуле
шуд дар сохтмони мазкур ва
њангоме, ки Президенти кишвар
дар 13 уми марти соли 1999 бо
корњои сохтмонї дар ќитъаи роњи
Саргазон-Кўлоб шинос шуд, дар
сохтмони роњ 46 ташкилотњои
бинокории вилоятию љумњуриявї
дар ду баст кор мекарданд. Ба
ин ќонеъ нашуда,Президенти
кишвар бори дигар аз сохтмони
роњи оњан дар ќитъањои гуногуни
он 15-16 уми июли соли 1999 диданд кард. Ў дар њамин сафараш
ба истгоњи роњи оњани шањри
Кўлоб, ки сохтмони он моњи сентиябри соли 1998 оѓоз гардида
буд, ташриф овард. Дари ин ваќт
аз 1 милиону 350 њазор доллар
барои сохтмони он људо шуда
аллакаї 75 фоизаш истифода
гардида буд. Президенти кишвар
вазифа гузоштанд, ки сохтмони
вокзоли мазкурро то 10-уми августи соли 1999 ба анљом расонанд.
Мањз, бо њамин кўшишњои пайгиронаи Президенти кишвар сохтмони роњи оњани КўрѓонтеппаКўлоб ва вокзал дар шањри Кўлоб
дар мўњлати муаїянгардидато рўзи љашни истиќлолияти
љумњурї ба анљом расонида
шуд. Рўзи 7-уми сентиябри соли
1999 роњи оњани КўрѓонтеппаКўлоб кушода шуд ва мусофирони ќатораи аввалини ин роњ
Президенти кишвар Эмомалї
Рањмонов, Раиси Маљлиси Олї
Сафарали Раљабов, Сарвазир Яњё
Азимов ва сафирони давлатњои
бо Тољикистон дўст буданд.
Онњо ба истгоњи шањри Кўлоб
расида, дар њамоиши ифтитоњии
он иштирок варзиданд. Президенти кишвар дар суханронии

худ ањмияти калони иљтимоию
иќтисодї ва стратегии ин роњро
ќайд карда гузашт. Роњи нави
оњан моро ба кишварњои Осиёву Аврупо мепайвандад, гуфт ў,
Ба воситаи ин роњ акнун љавонони
бекори минтаќаи Кўлоб метавонанд ба осонї ба Федератсияи
Русия ва љоїњои дигар ба кор раванд. Борњои шахсию давлатї низ
ба суњулат ва арзон аз кишварњои
дуру
наздик
ба
минтаќаи
Кўлоб интиќол дода мешаванд.
Њамзамон рўзи 25-августи
соли 1999 вилояти Хатлон ба
воситаи
маршурти
ќатораи
Ќўрѓонпеппа-Конибод бо шимоли љумњурї пайваст гардид.
Лоињањои пешакии роњи мошингарди Кўлоб-Ќалъаи ХумХоруѓ аз рўи баъзе маълумотњо
њанўз дар соли 1929 тайёр гардида буд. Вале лоињањои њаќиќии
он дар соли 1984 омода шуда,
дарозии роњ аз Кўлоб то Ќалъаи
Хум 168 км ва то Хоруѓ- 400
км-ро ташкил медод. Лоињаи
106 км- ро ташкил медињад.
Ќурѓонтеппа вилояти аз
њамма гарми Тољикистон аст.
Давраи хунук ва тез-тез таѓирёбии
њарорати њаво, ки ба он наздик
аст, ба њисоби миёна 60-80 рўз давом мекунад. Зимистони њаќиќї
бошад, дар вилоят ќариб намешавад.Моњи аз њамма хунўк январ
аст. Давраи гарми аз миёнаи моњи
феврал оѓоз ёфта ва то авалњои
моњи декабр даввом мекунад. Давомоти миёнаи он 280-300 рўз бориш асосан, то 50- фоизи меъёри
солона дар фасли бањор мешавад.
Тобистони вилоят гарм ва
хушк аст. Харорати миёнаи
њавои моњи июл 30-31о
буда,
максимумњои мутлаќ ба 47-480
(Шањритус) мерасад аз њудуди вилоят якчанд дарёњо мегузарандинњо Вахш, Кофарнињон,Панљ
якчанд дарёча, ки ба њавзи
дарёи
Ому
мутааллиќанд.
Захирањои маъдану ашёи хоми,
вилоят аз рўи сарваттњои табиї
ба ноњияњои таъмин набудаи
љумњурї мансуб аст. Дар њудуди
он конњои нафту газ, намаки
ош,оњансанг,доломит,масолењи,
бинокорї
ёфта ва ба
њисоб
гирифта
шудаанд.
Мирзоев Парвиз, мудири кафедраи
«Фанњои гуманитарї»
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НАЌШИ ПЕШВОИ МИЛЛАТ
ДАР ИЛМОМЎЗИИ ЉАВОНОН

Яке аз дастовардњои муњими
Истиќлолияти
давлатї
барои љавонон ин таваљљўњи бевосита ва падаронаи Асосгузори Сулњу вањдати Миллї,
Пешвои миллат Президенти
Љумњурии Тољикистон мўњтарам
Эмомалї Рањмон ба насли
љавонони
кишвар
мебошад.
Сарвари давлат барои бењтар гардонидани шароиту имкониятњои
донишомўзии љавонон солњои
охир
ба
таъмиру
таљдиди
мактабњо, сохтмону муассисањои
таълимии наву замонавї, сифати
чопи китобњои дарсї, компютеркунонии муассисањои таълимї
ањамияти љиддї дода, дар баробари дигар манбањои иттилоотї
Китобхонаи миллиро сохта, бо
таљњизоту технологияи пешрафтатарин ба истифода супориданд.
То ба имрўз беш аз 2500 муассисаи таълимї аз нав бунёд
гардида, ба шароити муосир
мутобиќ
гардонда
шудаанд.
Инчунин пояњои моддиву техникии муассисањо пурќувват
гардонида шуда, технологияњои
муосир ба низоми тањсилот ворид гардиданд ва масъалаи
компютеркунонии муассисањои
тањсилоти миёнаи умумї дар соли
љашнї ба 111-фоиз расонида шуд.
Њоло донишгоњу донишкадањои
кишвар ба 17њазор-компютер

таъмин буда, ба 7-нафар донишљў
як
компютер
рост
меояд.
Тибќи маълумот дар замони
шўравї дар Тољикистон њамагї
13-муассисањои тањсилоти олии
касбї, аз љумла як донишгоњ ва
12-донишкада фаъолият дошт, ки
дар онњо њамагї аз рўи 82-ихтисос
мутахассис тайёр карда мешуд.
Њоло дар мамлакат 36-муассисаи
тањсилоти олии касбии аз рўи
300-ихтисос
мутахассис
тайёр мекунанд. Барои дастгириву
њавасмандгардонии љавонон тўли
солњои Истиќлолият як ќатор
имтиёзњо аз ќабили стипендияи
байналмиллалии
Президентї
«Дурахшандагон» граммотањои
Њукумати Тољикистон барои
ташкилотњои
љамъиятї
дар
соњаи тарбияи ватанпарастии
љавонон, љоизаи бо номи Исмоили Сомонї барои олимони љавон, дастгирињои давлатї
оид ба људо кардани манзил ва
ќитъаи замин муќаррар шуда,
љалби љавонони лаёќатман ба
идоракунии давлатї ва пешбарии онњо мансабњои роњбари
кунанда чун зуњуроти ѓамхории
доимии Њукумат мунтазам идома дорад. Аз ин рў, соли 2010ро Соли Маъориф ва фарњанги
техникї эълон карда буданд.
Њам замон ба ин, ба фаъолият
оѓоз намудани беш аз 150-литсею
гимназияњо барои ба равияњо људо

кардани хонандагон ва тибќи
завќу
шавќи
онњо ба таълим
фаро гирифтани
фарзандон
самараи дилхоњ
бахшид имрўз ин
зинаи тањсилот
ба мактаби бузурги
тарбияи
кадрњои коргарї
табдил ёфтааст.
Маблаѓгузории
муассисањои
тањсилоти миёнаи касбї дар
зарфи
25-соли
охир 7-баробар
зиёд гардида аз
32-млн сомонї
соли 2011 ба
296-млн сомонї
дар соли 2016
расидааст.
Барои мо
љавонон яке аз
дастовардњои
бузург ин ММТ
назди Президенти Љумњурии
Тољикистон мебошад. Бо маќсади
ба камол расидани наслњои
соњибмаърифату
тарбиятдида
ќонуни Љумњурии Тољикистон
«дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи
фарзанд»-ро ќабул карданд. Инчунин, бо роњи райъпурсии умуми халќи ба Конститутсия ворид
сохта, масъулияти омўзгор падару
мода рва љамъиятро нисбат ба тарбияи фарзанд муњим шумориданд.
Дар яке аз суханронињо Асосгузори Сулњу вањдати Миллї ва Пешвои миллат дар бораи љавонон
чунин изњор кардаанд: «Шумо
љавонони бо нангу номуси миллати тољик офаранда ва созандаи ин
фарњанг мебошед. Имрўз халќи
тољик ва њамаи мо боварии комил
дорем, ки шумо љавонон ин масъулияти бузурги таърихї ва ќарзи
пурифтихори фарзандони худро
сарбаландона адо хоњед кард.»
Ин њама суханронї ва
ѓамхорињои Асосгузори Сулњу
вањдати Миллї ва Пешвои миллат мўњтарам Президенти кишвар Эмомалї Рањмон барои
илмомўзии мо љавонон мебошад.
Шарифов Ё. мудири ташкили тарбиявии Донишкада
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ТОЉИКОН ВА ТАМАДДУНИ ЉАЊОН
Таърихи халқи тоҷик хотираи миллати тоҷикро аз замонҳои
қадимтарин то замони моро дар
бар мегирад ва он қисми таркибии
таърихи башар мебошад. Халқи
тоҷик аз асри санг то ворид шудани
аҷдодони қадимтарини он ба таърих,
пайдоиши давлатҳои аввалин дар
қаламрави скунати халқҳои форсизабон ва то оғози асри ХХ бо халқҳои
Осиёи Марказӣ, Афғонистон, Эрон,
Осиёи Хурд ва мардуми форсизабони дигари Осиё таъриху фарҳанги
муштарак дорад. Аз ин рӯ, бе
тарҷумон ҳарф зада, ҳамдигарро
фаҳмида метавонанд. Бояд гуфт, ки
халқҳои форсигӯро решаи умумии
ориёии қадим бо ҳам мепайвандад.
Бо дар назардошти ин гуфтаҳо дар
таърихи ниёгони мардуми форсизабон ва таърихи халқи тоҷик то
оғози асри номбурда ҳудудҳои миллию давлатӣ гузошта нашудааст.
Дар шароити истиқлолияти
давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон
аҳамияти омӯзиши таърихи халқи
тоҷик беандоза афзудааст. Аз ин
рӯ, давлат ва соҳаи маорифи кишвар ба таҳқиқ ва омӯзиши таърихи
гузаштаи миллат диққати сазовор
медиҳанд, аз он ҷумла таълими он
дар мактабҳои таҳсилоти умумӣ ва
касбӣ низ. Омӯзиши таърихи халқи
тоҷитк на танҳо дорои аҳамияти
миллӣ. Таҳқиқи ин таърих ва шиносо намудани он ба ҷаҳониён барои
миллати тоҷик аҳамияти бунёдӣ дорад. Ба ҳамин восита мо метавонем
тамаддуни гузаштаи халқи тоҷикро,
ки ба тамаддуни ҷаҳон нишонаҳои
оламшумули давлатдорӣ ва илму
фарҳангро додааст, ба рӯи оламиён
боз кунем ва бигӯем, ки мо яке аз
тамаддунҳои бойтарини башарро
намояндагӣ мекунем. Ин намояндагӣ
наслҳои имрӯз ва фардои миллати
тоҷикро водор месозад, ки сазовори
ниёгони шӯҳратманди худ бошанд.
Месазад, ки оид ба
моҳияти тамаддун ва таърих каме
таваққуф кард. Дар замони шӯравӣ
вазифаи таърих инъикоси муборизаи синфии антагонистӣ ва дар ин
замина инқилобҳои иҷтимоӣ дар
асоси ҳақ шуморидани ғояи оштинопазирии табақаҳои заҳматкашон

бо табақаҳои дигар
ва додани мақоми
душмани синфӣ ба
гурӯҳҳои иҷтимоии
дорои ҷомеа иборат
буд. Хулосаи дигар
ин аст, ки хонандаи
мактаби таҳсилоти
умумӣ ва касбӣ ё ашхоси дигар дар таърих
бар зидди «душманони синфӣ» мубориза
мебурданд. Аз рӯи
далелҳои муҳаққиқ
ва ё омӯзгор маҷбур
буданд, ки табақаҳои
дороро бад дида ва
нисбати онҳо бадхоҳ
бошанд.
Чунин
қаламдод
кардани
таърих ва омӯхтани
он аҳамияти илм ва
фанни таърихро дар ташаккули
шахсияти инсонгароёнаи инсон
халали ҷиддӣ ворид мерасонид. Ва
дар амал таърих дар ҷодаи ташаккули инсони башардӯст мақоми аслии худро иҷро карда наметавонист.
Он мақсад ва вазифаҳои идеологии
ҳизби коммунистиро иҷро мекард.
Аммо зарур аст, ки таърих вазифаи аслии худ – шиносоӣ ба ҳаёти
иқтисодию иҷтимоӣ ва фарҳангии
ниёгон, ки дар давлатҳои гуногун умр ба сар бурдаанд, иҷро
намояд ва ба ҳамин васила тафаккури таърихии насли ҷавон
ва калонсолро ташаккул диҳад.
Таърих дар ҳамон сурате вазифаашро иҷро карда метавонад, ки он на муборизаи синфӣ,
балки
ифодакунандаи
воқеии
тамаддунҳои пешин бошад. Ин
мақоми таърих воқеияти илми таърих ва ҷанбаҳои башардӯстонаи
онро таъмин ва ба хонандагону донишҷӯён ҷилвагар месозад.
Манбаю
сарчашмаҳои
таърихи халқи тоҷик хеле зиёданд. Ба ин ҷумла ёдгориҳои ҳаёти
моддӣ,
давлатдорӣ,
фарҳангӣ,
сарчашмаҳои
гуногунмазмуни
хаттӣ, асотирҳо. асарҳои илмии
таърихӣ ва марбути илмҳои дигар,
эҷодиёти халқ, шоҳкориҳои адабиёт ва санъати давру замонҳои

гуногуни пешин дохил мешаванд.
Таъкид бояд кард, ки аксарияти муаррихони шӯҳратманди пешини мо
натанҳо таърихи халқи худ, дини
мубини ислом ва паёмбарони он,
инчунин кушиш ба харҷ додаанд,
ки таърихи башарро низ ба қалам
диҳанд. Аз ин рӯ, офаридаҳои онҳо
дар мавзӯи таърих дорои аҳамияти
умумибашарӣ
низ
мебошанд.
Аҷдодони халқи тоҷик
ҳамчун ватандор ва яке аз соҳибони
асосии давлати
Ҳахоманишиён
дар Осиёи Марказӣ ва Бохтар ба
муқобили истилогарони Юнону
Макдун мубориза бурда, нерӯҳои
ҳарбии душманро заиф гардонда,
бо ҳамин халқҳои дигари Шарқро
аз истилои Искандари Макдунӣ
наҷот доданд. Муборизаи аҷдодони
халқи тоҷик бар зидди Искандари Макдунӣ нишон дод, ки барои
озодӣ ва истиқлолияти кишвар
муборизаи шадид бояд бурд. Намунаи барҷастаи ин мубориза Спитамен мебошад, ки насли имрӯзаи
ҷавонони Тоҷикистон аз ин абармади
ватанпарвар сабақ мебардоранд.
Абдуалиев Б,
омўзгори кафедраи
«Фанњои гуманитарї»

