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Тавсияҳои методӣ ва маводҳои имтиҳоноти зинвию ҷамъбастӣ дар 

шӯрои илмӣ-методии назди Маркази таълими Республика 30–юми марти 

соли 2021-ум муҳокима карда шуда, барои нашр тавсия шудааст.  

Нусхабардорӣ ва ё зиёд карда фурӯхтани тавсияҳои методии зерин манъ 

аст.  

Иттиҳодияи методии мактаб метавонанд ба маводи имтиҳонот 15% 

тағйирот ворид кунанд. 

 

ЗАБОН ВА АДАБИЁТИ ТОҶИК 

 

Тартибдиҳанда: 

 

Ҷумъаназар Эшонқулов – сарметодисти маркази таълими назди Вазорати 

таълими халқи Ҷумҳурии Ӯзбекистон. 

 

Муқарризон: 

 

Н.Нарзуллоева– омўзгори фанни забон ва адабиёти тоҷики мактаби таълими 

миёнаи умумии рақами 37-уми ноҳияи Самарқанди вилояти Самарқанд; 

М. Ходжаева– омўзгори фанни забон ва адабиёти тоҷики мактаби таълими 

миёнаи умумии рақами 19-уми ноҳияи Пастарғами вилояти Самарқанд; 

Ҳ. Ҳикматов– омўзгори фанни забон ва адабиёти тоҷики мактаби таълими 

миёнаи умумии рақами 47-уми ноҳияи Чинози вилояти Тошканд. 
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САРСУХАН 

 

Мақсад аз таълими забон ва адабиёти тоҷикӣ дар он аст, ки шахси 

мустақилфикр, ҷаҳонбиниаш васеъ ва босаводро ба камол расонад . Дар 

натиҷаи таълими забони тоҷикӣ ва адабиёт дониш, маҳорат ва малакаи 

донишомӯзон дар асоси нишондодҳои стандартӣ бояд санҷида ва муайян 

карда шавад. Малакаи фикрро ба таври хаттӣ ва шифоҳӣ баён кардан яке аз 

ҷараёнҳои асосӣ буда, мақсади таълими забон ва адабиёти тоҷикӣ низ ба 

ҳамин параметрҳои стандартӣ таҷассум меёбад. Дар синфҳои 7-, 9-,11 

нишондоди асосӣ чунин аст, ки аз имкониятҳои васеи забон истифода бурда, 

фикри худро мантиқан пай дар пай байён намудан, малакаи равон ва дуруст 

баёнкунӣ, васеъгии дониш ва тарзи баёни фикрии онҳо оиди мавзӯъ, дараҷаи 

саводнокии имлоӣ, талаффуз ва услубии матни хатти, ё ин ки маҳорати 

мустақилфикрии онҳо муайян карда мешавад.  

Донишомӯзони синфҳои 9-ум аз фанни адабиёт имтиҳони ҷамъбастиро 

ба таври баёни эҷодӣ месупоранд. Дар ин синф ба донишомӯзон нишондоди 

асосӣ чунин аст, ки фикрро мантиқан пай дар пай аз имкониятҳои васеи 

забон истифода бурда, малакаи равон ва дуруст баёнкунӣ, васеъгӣ ва чуқурии 

дониши донишомӯз ва тарзи баёни фикри ӯ оиди мавзӯъ ва бо дараҷаи 

саводнокии имлоӣ, талаффуз ва услубии матни тартиб дода муайян карда 

мешавад. Аз ин лиҳоз хатмкунандагони синфи 9–ум аз фанни забони тоҷикӣ 

дар аттестатсияи ҷамъбастӣ нақли хаттӣ менависанд. 

Дар ин синфҳо маводҳои интихобшуда бояд бо қарорҳои шӯрои 

педагогӣ ва иттиҳодияи методӣ тасдиқ карда шавад.  
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ЗАБОНИ ТОҶИКӢ БАРОИ СИНФИ IХ 

 (БАЁНИ ЭҶОДӢ) 

 

 Мақсад аз таълими забони тоҷикӣ барои ба камол расонидани шахси аз 

ҷиҳати иҷтимоӣ мукаммал ташаккулёфта, мустақил фикркунанда, маданияти 

нутқ ва мулоқоташ инкишофёфта ва босавод мебошад. Дар натиҷаи таълими 

забони тоҷикӣ дониш, маҳорат ва малакаи донишомӯзон дар асоси 

нишондоди стандартии се андозагӣ санҷида ва муайян карда мешавад. 

Малакаи фикрро ба таври хаттӣ баён кардан яке аз ҷараёнҳои мураккаб буда, 

мақсади таълими забони тоҷикӣ ба ҳамин меъёр таҷассум меёбад. Ҳангоми аз 

худ кардани маҳорат ва малакаи донишомӯзон дар ҷараёни таълими забони 

тоҷикӣ дар матни ӯ тартибдода акси худро меёбад. Хатмкунандагони синфи 

9–ум аз фанни забони тоҷикӣ дар аттестатсияи ҷамъбастӣ нақли хаттӣ 

менависанд. 

 Нақли хаттӣ яке аз навъҳои мураккаби таълими баён аст. Нақли хаттӣ 

аз ҷиҳати эҷодкорона майл намудани донишомӯз ба мазмуни матни интихоб 

кардашуда аз дигар навъҳои баён фарқ мекунад. Нақли хаттӣ матни интихоб 

карда шудаи донишомӯз аз ҷихати бадеӣ аниқ ва пухта, мантиқан пай дар 

пай, вобастагии он ба ҳаёти иҷтимоӣ ва воқеӣ, мустақил эҷодкорона баён 

кардани фикр, омӯзонидани моҳирона истифода бурдан аз воситаҳои ғании 

забон, инкишоф додани малакаи нутқи хаттӣ ва зиёд кунонидани дараҷаи 

саводхонӣ ва бо мақсади муайян кардани дар ин бора доштаи дониш, маорат 

ва малакаи онҳо навишта мешавад.  

Дар баёни мавзӯъҳо бештар масъалаҳои бадеӣ ва маънавию маърифатӣ, 

ҳаёти иҷтимоӣ ва сиёсӣ, навгониҳои фан ва техника ва вобастагиҳои байни 

фанҳо дар мадди назар қарор меёбад. 

Донишомӯзон аз навъҳои зерини баён истифода бурда, нақли хаттӣ 

менависанд. 

 Дар матн аз воситаҳои тасвири бадеӣ истифода бурда, нақли хаттӣ 

навиштан; 

 Матни тайёрро дар асоси фикру мулоҳизаи худ давом додан; 

 Шахси матнро дигар карда, нақли хаттӣ навиштан; 

 Навиштани баёни эҷодии дорои супориши грамматикӣ; 

 

Дар ҷараёни навиштани нақли хаттӣ донишомӯзон ба чунинҳо эътибор 

доданашон лозим:  

 мазмун ва моҳияти матнро дуруст дарк карда, дар бораи чӣ 

навиштанро донистан; 

 оиди мавзӯи матн маълумотҳоро дар хотир овардан; 
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 нақшаи матнро тартиб додан; 

 дар асоси нақша фикрҳои асосиро барои равшан ва пай дар пай баён 

кардан муваффақ шудан; 

 ҳодиса ва воқеаҳои дар матн бударо дар ҳолати мушоҳида намудан 

тасвир кардан; 

 оиди мавзӯъ фикру мулоҳизаҳои худро барои навиштан муваффақ 

гардидан; 

 ҳангоми навиштани ҷумла ба равонии услуб, ба саводхонии имлоӣ 

эътибор додан; 

 пас аз тайёр шудани нусхаи сиёҳнависи нақли хаттӣ онро бори 

дигар хонда баромадан; 

 кори хаттии тайёрро ба сафеднавис рўбардор кардан. 

 

 Матнҳои нақли хаттӣ, яъне баён дар 3 вариант тайёр карда мешавад. 

Дар ҳар як вариант яктогӣ матн дода шуда, дар баробари ҳар як матн ба яке 

аз навъҳои он барои навиштани нақли хаттӣ супориш дода мешавад. 

Донишомӯз аз 3 вариант (конверт) яктоашро интихоб мекунад. Мавзӯи 

интихобшуда ба тахтаи синф навишта мешавад. Супориши ба нақли хаттӣ 

додашуда ҳам ба тахтаи синф навишта мешавад. Матни баёни эҷодиро 

омӯзгор як маротиба (агар зарур бошад, думаротиба) хонда медиҳад. 

Донишомӯзон дар бораи матни шунидаашон дар асоси супоришҳои 

додашуда нақли хаттӣ менависанд. Ҳаҷми нақли хаттӣ аз 3,5 саҳифа бояд кам 

набошад. Барои навиштани нақли хаттӣ 2 соати астрономӣ вақт дода 

мешавад.  

  Матнҳои нақли хаттӣ аз ҷониби омӯзгор интихоб карда шуда, дар 

иттиҳодияи методии мактаб муҳокима ва қабул карда мешавад. Маводҳои 

қабулшуда аз ҷониби раҳбарияти мактаб тасдиқ мегардад. Дар синфҳои 9-

уми мактабҳои таълими миёнаи умумӣ дараҷаи тайёрии таълимии 

донишомӯзон аз рӯи баҳодиҳии системаи рейтингӣ дар асоси элементҳои 

умумигардонидашудаи зерини ДММ нақли хаттӣ санҷида ва баҳогузорӣ 

мешавад. 

– дар асоси нақша пурра ва пай дар пай навишта шудани нақли хаттӣ 1,5 

хол; 

– бамавқеъ истифода бурдани калима, ибора ва мафҳумҳои фразеологӣ 0, 

5 хол; 

– пурра кардани матн бо ғоя ва фикрҳои иловагӣ 0,5 хол; 

– барои мустақил ва эҷодкорона баён кардан 0,5 хол; 

– барои дуруст гузоштани аломатҳои китобатӣ ва роҳ надодан ба 

хатогиҳои имлоӣ 0,5 хол; 
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– барои ба талабот ҷавоб додани услуб ва ҳусни хат 0,5 хол. 

– балҳо ҷамъ карда шуда, дар натиҷа бали миёна бароварда мешавад. 

Мавзӯъҳои матнҳои баёни эҷодӣ дар синфи 9 – ум аз фанни забони 

тоҷикӣ барои соли хониши 2020-2021 

 

 Ӯзбекистон – Ватаниман... 

 Меҳри модар... 

 Нон ҳам нон – нонреза ҳам нон…  

 Сулҳ –неъмати олист…  

 Адабро аз беадаб омӯз…  

 Вақтро ғанимат дон…  

 Забондонӣ – ҷаҳондонист?  

 Китоб манбаи дониш... 

 Ростгӯӣ камоли инсонист ... 

 Шарафи одамӣ аз илм аст... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


