
таълими алифбои ниёгон дар

Тақриз
ба автореферати Исматов Сулаймон Бобомуродович дар мавзуи 
“Методхои инноватсионии таълими алифбои ниёгон дар асоси 
муносибати босалохият ба таълим” барои пешниҳоди дарёфти дарачаи 
илмии номзади илмҳои педагогй аз рӯйи ихтисоси 13.00,02 - Назария ва 
методикаи таълим ва тарбия (вобаста ба соха ва сатҳи тахсилот), 
(13.00.02.04 —Назария ва методикаи фанҳои гуманитарй, тахсилоти 
миёнаи умумй)

Таҳлили салоҳиятҳои умумй (калидй), ки имрӯз аз ҷониби Вазорати 
маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон пазируфта шудааст, аз мутахассисону 
муаллифони маводи таълимй таҳия намудани салоҳиятҳои фаннй ва 
пешниҳоди роҳу усулҳои самараноктари таълимро тақозо мекунад. Татбиқи 
муносибати босалоҳият дар таълими фанни алифбои ниёгон дар назди 
муаллифони китобҳои дарсй ва маводи методй, мутахассисон ва омӯзгорон 
вазифаҳои мушаххасро ба миён гузоштааст.

Яке аз муҳимтарин хусусиятхои таълими ин фан алоқамандии қавии 
ҷараён ва мақсади таълим бо фанҳои дигар, пеш аз ҳама, забони тоҷикӣ ва 
адабиёти тоҷик аст. Ба назар гирифтани дониши заминавии хонандагон аз 
забони ТОҶИКӢ ва дар сурати зарурй тақвият додани он барои рушди 
салоҳиятҳои эҷодкорй ва худомӯзӣ мусоидат мекунад. Аз ҷониби дигар, 
дониши заминавии хонандагон аз фанни адабиёти тоҷик барои осонтар аз худ 
кардани нозукиҳо ва малакаҳои хониш ва навиштан кумаки амалй мерасонад, 
зеро алифбои арабиасоси тоҷикй маҳз дар заминай матнҳои адабиёти 
пургановати тоҷик омӯзонида мешавад.

Рисолаи номзадии Исматов Сулаймон Бобомуродович, чуноне ки аз 
мутолиаи автереферати он бармеояд, аз пешгуфтор, се боб, хулоса, феҳристи 
адабиёт ва замимаҳо иборат буда, дар ҳаҷми 177 саҳифаи чопи компютерй 
(А-4) таҳия шудааст. Дар матн 8 ҷадвал ва 3 тасвир истифода шудааст. 
Феҳристи адабиёт аз 167 номгуй иборат буда, аз ҷумла, 30 номгӯй аз онҳо бо 
забони форсй ва 6 номгуй аз онҳо бо забони англисй мебошад.

Дар муқаддима зарурати таҳқиқи мавзуъ, дараҷаи коркарди он баён 
гардида, максад ва вазифаҳои асосии таҳқиқот мушаххас шудаанд;
пешбар, сарчашмахо ва асосхои методологии таҳқиқот, ахамияти назариявй 
ва амалй, навгониҳои илмй ва мукаррароти барои дифоъ манзуршаванда 
ифода ёфтаанд.

Дар боби якум, ки Таърихи ташаккул ва рушди таълими алифбои 
ниёгон дар Точикистон номгузорй шудааст, заминахои таърихии эҳёи илми 
шарқшиносй дар Тоҷикистони замони шуравй тахдил ёфта, нақши олимону 
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муаллифони аввалин китобҳои дарсӣ, оид ба масъалаи гузариш ба алифбои 
ниёгон зикр гардидаанд.

Дар ин боб тавассути ҷадвалҳои оморй барномаҳои таълими фанни 
Алифбо ва матни ниёгон дар тули ей соли даврони истиклол таҳлил карда 
шудааст.

Боби дуюм - Масъалахои умдаи таълими Алифбо ва матни ниёгон 
бо истифода аз роҳу усулҳои инноватсионӣ аз ее зербоб иборат буда, ба 
баррасии масъалаҳои методикаи таълими ин фан бахшида шудааст. Зербоби 
якум таҳлили таҳқиқоти илмиву методии олимони ватанй ва хориҷиро оид ба 
масъалахои методикаи таълими забонҳо, пеш аз хама, методикаи таълими 
забонхо фаро гирифтааст. Зербоби дуюм таҳти унвони Методҳои 
инноватсионии таълими харфу овозхо вобаста ба самтҳои омӯзиши ҳарфу 
овозҳо бахшида шудааст. Дар диссертатсия нозукиҳои омӯзиши ҳарфи “айн” 
ва аломати ҳамза, ташхиси ҳарфҳои хосси арабй ва нақши онҳо дар риояи 
имло ва пайдо кардани мавзуъ низ ҳамаҷониба барраей гардидаанд. 
Ҳамчунин роҷеъ ба истифодаи ҳаракатҳо (аломатҳои ифодаи садонокхои 
кӯтоҳ: зер, забар, пеш) ва мавҷудияти омографҳо маводи методй пешниҳод 
шудааст.

Дар зербоби 2.3. Методхои инноватсионии таълими коидахои имло 
қоидаҳои имло ба ду гурӯҳи асоей чудо шудаанд: 1) қоидаҳои имлои харфу 
ОВОЗҲОИ чудогона ва 2) қоидаҳои имлои сохтории калимаҳо ва ибораҳо.

Дар боби сеюм - Такмили таълими Алифбо ва матни ниёгон дар 
заминай муносибати босалохият ба таълим дар маҷмуъ, масъалаҳои зерин 
барраей шудаанд:

- мавқеи фанни Алифбо ва матни ниёгон дар миёни фанҳои мактабй;
- натичахои омузиши раванди таълими ин фан дар муассисаҳои таълими 

ва масъалахои дастгирии омӯзгорон дар шароити муносибати босалохият ба 
таълим;

- нақши воситахои аёнй дар баланд бардоштани сифати таълим;
-хусусиятхои татбиқи муносибати босалохият дар раванди таълими 

Алифбо ва матни ниёгон.
Дар тахқиқот қайд мешавад, ки методхои таълимие, ки дар кишвархои 

хамсояи форсизабон истифода мешаванд, дар татбиқи таълими ин фан дар 
Точикистон қобили кабул нестанд, зеро дар он кишвархо таълими ин фан 
хамчун забони модарй аз соли аввали хониш (синфи якум) ва вобаста ба 
хусусиятхои синнусолии кӯдакони 7-сола ба рох монда мешавад. Махз ҳамин 
нукта ахаммияти рисолаи номбурдаро хеле афзудааст, зеро дар он ба 
методикаи таълими милли такя .мешавад.



Дар хулосанатиҷаҳои таҳқиқот ва дастовардҳои он ҷамъбаст гардида, 
чунин нуктаҳои муҳимми он таъкид гардидаанд.

Маълумотҳое, ки дар рафти кори таҷрибавӣ ба даст оварда шудаанд, 
муқаррароти назариявии мавҷударо тасдиқ намуданд.

Таҳқиқоти илмии анҷомёфтаро ҳамчун коркарди аз ҷиҳати илмӣ 
асоснок, ки ҳалли масъалаҳои муҳимро дар соҳаи илми педагогй таъмин 
мекунанд, тавсиф намудан мумкин аст. Рафти таҳқиқот, хулосаҳо ва 
тавсияҳое, ки муаррифй гардиданд, асоснок мебошанд.

Таҳлили адабиёти пешниҳодшудаи автореферат ва корҳои чопшуда аз 
он шаҳодат медиҳад, ки тадқиқоти анҷомдодаиИсматов Сулаймон 
Бобомуродович ба мазмун ва мундариҷаи автореферат мувофиқ аст.

Авторефераты Исматов Сулаймон Бобомуродович дар асоси талаботҳои 
Шурои диссертатсионии 6D КОА-О23иҷро гардида, муаллиф барои дарёфти 
дараҷаи илмии доктори илмҳои педагогйаз рӯи ихтисоси 13.00.02 - Назария 
ва методикаи таълим ва тарбия (вобаста ба соҳа ва сатҳи таҳсилот), 
(13.00.02.04 -Назария ва методикаи фанҳои гуманитарй, таҳсилоти миёнаи 
умумй) сазовор мебошад.

Муқарриз-номзади илмҳои педагогй, 
дотсенти кафедраи назария 
ва методикаи таълими забони 
модарии факултети таҳсилоти 
ибтидой ва педагогикаи махсуси 
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