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«Тасдиқ мскумам» «Мувофика шуд»
Декани факултети Куратори гурӯҳи___

. соли 20_ соли 20_

НАҚШАИ ИНФИРОДИИ ДОНИШҶУИ 

Факултети____________________________

барон соли га\сили 20__ 20__

(ному насаби донишҷу)

Нақшаи инфиродии донишҷӯ дар ду нусха таҳия на таедиқ гардида, 
як нусха дар садорат ва нусхаи дигар дар дасти доиишҷӯ нигоҳ дошта 
мсшавад.
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КУРСИ ЯКУМ

1. Ҷадвали дарсҳои донишҷу

Нимсолаи якум

Рӯз/Соат 1 2 3 4 5 6

Душанбе

Сешанбе

Чоршанбе

Панҷшанбе

Ҷумъа

Шанбе

Ниисолаи дуюм
Рӯз/Соат 1 2 3 4 5 6

Душанбе

Сешанбе

Чоршанбе

Панҷшанбе

Ҷумъа

Шанбе

П. Корҳои ҷамъиятии донишҷу

Намуди кор Муҳлати нҷро
Қайди иҷро (дар 

холати иҷро нашудан 
нишон додани сабаб)
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Ш. Мутолиаи асарҳои бадей

Муаллиф ва номи китоб Муҳлати
иҷро Баҳо

1. Дурдонаҳои наср. Намунаҳои насри классикй. Иборат аз 4 
ҷилд. -  Душанбе, 1987.

2. Абӯабдуллоҳи Рӯдакй. Ашъори мунтахаб. Мураттиб ва 
муаллифи пешгуфтор М. Муллоаҳмад, 2008. -146 саҳ.

3. Калила ва Димна. Аз рӯйи «Анвори Суҳайлй»-и Ҳусайн 
Воизи Кошифй.-Душанбе, 2011.

4. Фирдавсй. Достонҳои «Шоҳнома», 1976.

5. Низомуямулк, Сиёсатнома.-Душанбе: Адиб, 1989.
6. Унсураямаолии Кайковус Қобуснома. -  Душанбе: Ирфон, 

1979.-130с.
7. Умари Хайём. Рубоиёг.-Душанбе: Дониш, 1989.

8. Носири Хусрав. Сафарнома.-Душанбе: Ирфон. 1970.

9. Фахридцини Гургонй. «Вис ва Ромин»
10. Низомии Ганчавӣ. Ҳазору як андарз. Мураттиб ва 

муаллифи пеннуфтору тавзехот А. М. Хуросонй, 2007. - 
188 сах,.

11. Саноии Балхй, Осори мунтахаб.-Душайбе: Адиб, 1993.

12. Фаридуддини Аттор. Панднома. Футуввагнома. Ҳикоёт аз 
маснавихо. Мураттиб ва муаллифи пешгуфтор А. М. 
Хуросонй. 2008. - 256 сах.

13. Ҷалолиддини Румй. Андарзномаи Мавлоно Ҷалолуддини 
Румй. Муҳаррири масъул А. М. Хуросонй. 2007. - 168 сах.

14. Саъдии Шерозй Гулистон. Мураттиб. С. Сиддиков, 2008. - 
232 сах.

15. Саъдии Шерозй. Бӯстон. Мураттиб. С. Сиддиков, 2008. - 
292 саҳ.

16. Ҳофизи Шерозй. Насиҳаг гӯш кун, чоно... Таҳия ва 
танзими А. Раҳмонфар, М. Акбарзод, 2008. - 196 саҳ.

17. Амир Хусрави Дсхлавй. Дсвони ашъор
18. Камоли Хучаидй. Мупгахаби тазалиёг. Мукаддима, 

интихоб на 1 авзехо! и Ь. Максудов. 2008. - 192 сах.
19. Убайди Зоконй, Хикоёти латиф, - Д.: Маориф, 1990.

20. Абдурихмон ҶомЙ, Баҳористон.
Бихии умуми*

*[>аҳои умумии донишчӯ дар охири сол дар дафгарчаи имгиҳонот 
ха мчу а баҳои машгулиятҳои факултахивй гузошта мешавад

Дека ни факултет Куратора гурух
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ҲИСОБОТ
оид ба рафти мутолиаи асархои бадей

ба ҳолаги « »_________ 20__г.

М а зм у н и  ко р и  а н ҷ о м ё ф т а Н а т и ҷ а Э зо ҳ

Асарҳои мутолиашуда дар ҷараёни анҷоми корҳои мустакилонаи донишҷӯ, 
корҳо (лоиҳаҳо)-и курсй ва хатм ва илмию пажӯхишй ба тариқи зайл мавриди 
истифода қарор дода шуд:_______________________________________________ _

Маълумот дар бораи маводи нашршуда дар заминаи асарҳои мутолиашуда:

Ипггирок дар конфронс, маҳфид ва дигар нишастҳои илмӣ
Номгӯи чорабини Муҳлат, ҷойи 

баргузорй
Натиҷаҳо (тезисҳо, маколаҳо, 

гузоришқои илмй ва ғайра

Дигар натиҷаҳои бадасговардашуда дар раванди
таҳсил________________________________________________ ___________________

Донишчӯ ________
(ямзо)

«___ »_________ 20__г.

Куратори гурӯҳ _________
(имзо)

«___ »_________ 20__г.
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КУРСИ ДУЮМ 
1. Ҷадвали дарсҳои донишҷӯ

Нимсолаи якум

Рӯз/соат 1 2 3 4 5 6

Душанбе

Сешанбе

Чоршанбе

Панҷшанбе

Ҷумъа

Шанбе

Нимсолаи д у ю м

Рӯз/соат 1 2 3 4 5 6

Душанбе

Сешанбе

Чоршанбе

Панҷшанбе

Ҷумъа

Шанбе

П. Корхои ҷамъиятии донишҷу

Иамуди кор Муҳлати
иҷро

Қайди ичро (дар 
ҳолати иҷро нашудан 
нишон додани сабаб)
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Ш. Мутолиаи асарҳои бадей
Муаллиф ва номи китоб Муҳлат 

и иҷро Бахо
1. Эмомалӣ Рахмон. Тоҷикон дар оинаи таърих.

2. Камолиддин Биной. Ҳикоёт ва тамсилот. Бачоптайёркунанда 
А.Мирзоев.- Душанбе: Ирфон, 1968.

3. Бадриддин Ҳилолй. Ғазалиёт ва рубоиёт. Таҳияи М. Акбарзод, 2011, - 
200 саҳ.

4. Зайнидцин Махмуда Восифй, Бадоеъ-ул-вақоеъ, 2006. - 200 с.
5. Абдурақмони Мушфиқй. Мунтахабот. Бачоптайёркунавда ва 

муаллифи сарсухан З.Ахроров. -Сталинобод: Нашрдавточик, 1958.

6. Сайидои Насафй. Асарҳои мунтахаб. Бо мукаддима ва тавзехоти 
Ҷ.Шанбезода,- Душанбе: Ирфон, 1977,

7. Соиби Табрезй. Девони ашъор
8. Абдулкодири Бедил. Осор, Дар панд ҷилд. -Душанбе .-1993.
9. Аҳмади Дониш. Асархои мунтахаб. Ба чоп тайёркунанда Р.Ҳодизода. 

-  Сталинобод: Нашрдавточик, 1959.
10 Шамсиддин Шохин. Куллиёт (тахти назари Р. Ҳодизода ва 

А.Раҳмонов).-Душанбе: Адиб, 2006.

11 Б.Руетамзода. Имоми Аъзам (Абӯ Ҳанифа кист’?). Душанбе 2008.

12 Садридаин Айнй. Ғуломон.
13 Садриддин Айнй. Ёддоштҳо.
14 Мухаммадқусайни Ҳоҷй. Куллиёт
15 Абулкосим Лоҳутй. Куллиёт, ҷилдхои 1-6
16 Мирзо Турсунзода. Ҷони ширин
17 Мирзо Турсунзода. Қиссаи Ҳиндустон
18 Ҷалол Икромй. Духтари Оташ. -Душанбе: Адиб, 2009.

19 Ҷалол Икромй. Дувоздаҳ дарвозаи Бухоро
20 Ҷалол Икромй. Тахти вожгун
21 Л.Н, Толстой “Ҷанг ва сулҳ” ҷ-1,2.

22 Шекспир В. Ромео ва Ҷулетта. (тарчумаи А. Лохутй),
23 Гёте В. Шархе ба Девони ғарбй ва шрқй (тарчумаи С. Улуғзода)- 

Душанбе. 1986.
24 Айтматов Ч, Дуроҳаи бӯронй. Тарчума аз русй Ф, Муҳаммадиев, 1985.
25 Ҷек Лондон. Дар талоши ҳаёт. -  Душанбе, 1966.

Бахой умумВ*

*Бахои у мумии донишҷӯ дар охири сол дар дафтарчаи имгиҳонот 
ҳамчун баҳои машғулиятҳои факулгативӣ гузошта мешавад

Декани факултет Куратора гуруҳ
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ҲИСОБОТ
оид ба рафти мутолиаи асархои бадей

ба ҳолати « »_________ 20__г.

М я зм у н и  кори  ан ҷ о м ёф т а Н а т и ч а Э зо ҳ

Асарҳои мутолиашуда дар ҷараёни анҷоми корҳои мустақилонаи донишҷӯ, 
корҳо (лоиҳаҳо)-и курсй ва хатм ва илмию пажӯҳишй ба тариқи зайл мавриди 
истифода қарор дода шуд:

Маълумот дар бораи маводи нашршуда дар заминаи асарҳои муголиашуда:

Иштирок дар конфронс, махфил ва дигар иишастҳои илмй
Номгӯи чорабини Муҳлат, ҷойи 

баргузорй
Натиҷаҳо (тезисҳо, маколаҳо, 

гузоришҳои илмй ва гайра

Дигар натиҷаҳои бадастовардашуда дар раванди
таҳсил____ _____________ _________________________________ ________________

Донишҷӯ ________
(юао)

«___ »_________ 20__г.

20_г.

Куратори гурӯҳ
(идоо)



КУРСИ СЕЮМ

1. Ҷадвали дарсҳои донишҷӯ

Нимсолаи якум
Рӯз/соат 1 2 3 4 5 6

Душанбе

Сешанбе

Чоршанбе

Панҷшанбе

Ҷумъа

Шанбе

Ииисолаи lvioM
Рӯз/Соат 1 2 3 4 5 6

Душанбе

Сешанбе

Чоршанбе

Панҷшанбе

Ҷумъа

Шанбе

II. Корҳои ҷамъиятии донишҷу

Намуди кор Муҳлати
иҷро

Қайди иҷро (дар холати 
иҷро нашудан нишон 

додани сабаб)
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III. Мутолиаи асархои бадей
Муаллиф ва номи китоб Муҳлати

ичро Бахо

1. Эмомалӣ Раҳмон. Чеҳрахои мондагор. Душанбе. 2016.
2. Раҳим Ҷалил. Шӯроб
3. Раҳим Ҷалил. Маъвои дил
4. Сотим Улуғзода. Субҳи ҷавонии мо. -  Душанбе: Ирфон, 

1982,-447 с.
5. Сотим Улуғзода. Восеъ. Душанбе: Ирфон, 1986
6. Согим Улуғзода. Фирдавсй, -  Душанбе: Адиб, 1991. -  253 с.
7. Пулод Толис. Тобистон: Повеет ва ҳикояхо. Душанбе: 

Адиб. 2009
8. Абдумалик Баҳорй. Давлатиман. Душанбе, 1983
9. Ҷумъа Одина. Гузашти айём
10. Ҳаким Карим. Окшуда.
11. Фазлиддин Муҳаммадиев. Палатаи кунчакй. -  Душанбе: 

Ирфон, 1974.
12. Фазлиддин Муҳаммадиев. Варта

13. Урӯн Кӯҳзод. Ҳайҷо, Душанбе, 2014
14. Урун Кӯхзод. Ҳам кухи баланд ҳам шахри азим
15. Фотех Ниёзй. Сарбозони бесшюҳ
ГбГ Муьмин Қаноат. Сурӯши Сталинград
17. Юсуф Акобиров. Замини падарон.
18. Аскар Ҳаким. Куллиёт.

19. Муҳаммад Иқболи Лохурӣ. Кухшиёт. Душанбе: Дониш, 
2013.

20. Пушкин А.С. Духгари капитан, Душанбе, 1980.
21. Н.В. Гоголь. Мертвые души. Издательство ACT Москва, 

2004г.
22. Гамзатов Р. Мой Дагестан. Автор послесловие К. Султанов, 

1977.-432 с.
23. Верн Жюль. Дети капитана Гранта. Пер. с фр. ред. Н. 

Коган,1984.-624 с.
24. Данте А. Божественная комедия: пер. с итал. авт. предисл. 

К. Державин, 1982. - 640 с.
25. Шолохов М. Тихий Дон в 2-х т. Т. 1, 2007. - 702 с. Т. 2. 2007. 

- 798 с.
Бахой умумй*

*Бахои умумии донишҷӯ дар охири сол дар дафтарчаи имтиҳонот 
ҳамчун баҳои машғулиятхои факултативй гузошта мешавад

Декани факултет Куратори гурӯх
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ҲИСОБОТ
оид ба рафти мутолиаи асархои бадей

ба ҳолати «__»_________ 2 0 _  г.

М а зм у н и  к о р и  а н ҷ о м ёф т а Н а т н ҷ а Э зо ҳ

Асархои мутолиашуда дар ҷараёни анҷоми корҳои мустакшюнаи донишҷӯ, 
корҳо (лоиҳахо)-и курсй ва хатм ва илмию пажӯҳишй ба тариқи зайл мавриди 
истифода карор дода шуд:

Маълумот дар бораи маводи нашршуда дар заминай асархои мутолиашуда:

Иштирок дар конфронс, махфил ва дигар нишасгхои идмй
Номгӯи чорабини Муҳлат, ҷойи 

баргузорй
Нагиҷаҳо (тезисҳо, мақолаҳо, 

гузоришҳои илмй ва ғайра

Дигар натиҷаҳои бадасговардашуда дар раванди
таҳсил____________________________________________________________________

Донишҷӯ ________
(имзо)

« »__________ 20_ г.

Куратори гурӯҳ _________
(нмзо)

«__ »__________ 20 г.

11



КУРСИ ЧОРУМ

1. Ҷадвали дарсҳои донишҷӯ 
Нимсолаи якум

Рӯз/Соат 1 2 3 4 5 6

Душанбе

Сешанбе

Чоршанбе

Панҷшанбе

Ҷумъа

Шанбе

Ннмсолаи дуюм
Рӯз/Соат 1 2 3 4 5 6

Душанбе

Сешанбе

Чоршанбе

Панҷшанбе

Ҷумъа

Шанбе

П. Кор.уои ҷамъиятии донишҷу

Намуди кор Мӯҳлати
иҷро

Қайди иҷро (дар ҳолати 
иҷро нашудан нишон 

додани сабаб)
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Ш. Мутолиаи асарҳои бадей

Муаллиф на нома катоб Муҳлати
иҷро Баҳ»

1. Эмомалӣ Раҳмон. Забони миллат-ҳасгии миллат. 
Душанбе, 2016

2. Аминҷон Шукӯҳй. Асарҳои мунтахаб. Ҷилдҳои 1-2
3. Бозор Собир. Мижгони шаб
4. Лойд Шералй. Модарнома. -Душанбе: Адабиёти 

бачагона, 2014
5. Абдулҳамид Самад. Паррончакҳо, Душанбе, 2003 с.
6. Абдулхамид Самад. Баъд аз сари падар
7. Абдулхаид Самад. Гардиши Девбод. Душанбе, 2017
8. Саттор Турсун. Се рӯзи як баҳор. Душанбе, 1991.
9. Кароматуллои Мирзо. Дар орзӯи падар. Душанбе, 

2016.
10. Сайф Раҳимзоди Афардй -  Қиссаи Ситораҳои сари 

танур.
11. Сорбон. Актёр

12. Сербов. Ҷугй, Душанбе, 1994
13. Гулназар. Шоиру шеъре агар хает, 2010. - 280 С.
14. М у х атад  Ғоиб. Қиблаи умел. Душанбе, 2007. -111 с.
15. Баҳманёр. Сармалдех.- Душанбе: Исгеъдод, 2014

16. Г улрухсор. Девони ашъор.

17. Ҳақназар Ғоиб. Нафас то бар нафас овози вакт аст 
2005.-418 с.

18. Фарзонаи Хучандй. Гулчини ашъор.
19. Давлат Сафар. Шеъри гахвора.

20. Умар Сафар. Ватандорй биёмӯзем

21. М. Горький. Сказки и повести. Душанбе -1978
22. М.Ю. Лермонтов. «Герой нашего времени», Москва, 

1989.
23. Марк Твен -  «Приключения Тома Сойера и Гекльберри 

Фина».
24. Александр Дюма. Граф Монте-Кристо. Москва 1979
25. Агата Кристи -  «Восточный экспресс», (любая повесть 

на выбор).
Бақои умумй*

*Бахои умумии донишҷӯ дар охири сод дар дафтарчаи имтиҳонот 
ҳамчун бахои машғулиятҳои факултативӣ гузошта мешавад

Декани факултет Куратора гурух
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ҲИСОБОТ
оид ба рафти мутолиаи асархои бадей

ба ҳолаги « »_________ 20__г.

М а зм у н и  ко р н  ан ҷ о м ёф т а Н а т и ҷ а Э зо ҳ

Асархои мутолиашуда дар ҷараёни анҷоми корҳои мустақилонаи донишҷӯ, 
корҳо (лоиҳахо)-и курсй ва хатм ва илмию пажӯҳишӣ ба гариқи зайл мавриди 
истифода қарор дода шуд:

Маълумот дар бораи маводи нашршуда дар заминаи асархои мутолиашуда:

Иштирок дар конфронс, махфил ва дигар нишастхои илмй
Номгӯи чорабини Муҳлат, ҷойи 

баргузорй
Натнҷаҳо (тезисхо, мақолахо, 

гузоришҳои илмӣ ва гайра

Дигар натиҷахои бадасговардашуда дар раванди
таҳсил_____________________________________________________________________

Донишчӯ ________
(имзо)

«___»_________ 20__г.

Куратори гурӯҳ _________
(имзо)

«___ »__________ 20 _  г.
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ОДОБИ МУТОЛИАИ КИТОБ

«Аз қадимулайём шиносномаи миллати тоҷик меваи илму адибиёт -  
китов буд».

Асосгузори сулҳу Ваҳдати миллй - Пешвои миллат, 
Президенты Ҷумҳурии Тоҷикистон, мӯҳтарам Эмомалӣ Раҳмон

Китоб барои инсон дӯсти наздиктарине мебошад, ки барои расидан 
ба маърифат ба ӯ ҳамчун чарог хизмат мекунад. Китоб чарогу манбаи 
дониш ва маъхази асосии иттилоот аст. Имрӯз агарчи тавассути оинаи 
нилгун, шабакаҳои интернета, маводи аудио, видео ва технологияҳои 
дигари компютерию иттилоотй низ инсон ахбор, дониш ва ҳаловати 
эстетикию ахлокй мегирад, вале китоб аз кадим воситаи асосии дастрасӣ 
ба хамаи ин иттилоот буд, ҳаст ва боқӣ мемонад. Ба хамин сабаб 
муҳаббат ба китоб, дӯстдории мутолиа бояд яке аз сифатҳои волотарини 
инсони хушодобу хушахлоқ бошад.

Инсон китоб ва маводи гуногунро мутолиа мекунад, ки мувофиқи 
мазмуну мундариҷаашон ба гурӯҳҳо тақсим мешаванд: 1) китобҳои 
дарсӣ ва маводи таълимй; 2) китобҳои бадей; 3) китобҳои илмй; 4) 
китобҳои маълумотдиҳанда: 5) матбуоти даврй, рӯзномаву маҷаллаҳо ва 
г. Ин мавод метавонад дар шакли анъанавӣ (дар коғаз) ва электронй (дар 
диск, компютер, Интернет ва г.) бошад. Ҳамчунин, ҳар яке аз маводи 
номбаршуда тарзи хоси кор бо худро дорад, вале қоидаҳои умумии 
мутолиа низ вуҷуд доранд, ки дар поён шумо мухтасаран бо онҳо ошноӣ 
пайдо мекунед.

Қабл аз ҳама, дар хотир доштан зарур аст, ки ҳар як инсоне, ки худро 
эҳтиром мекунад, бояд мутолиа кунад. Аз ин рӯ кӯшиш намоед, ки ҳар 
рӯз дар қатори омодагӣ ба дарс ҳатман ҳиссаи муайяни вақги худро 
барои мутолиаи маводи гайритаълимӣ сарф кунед. Маводи 
қироатшаванда бояд аз сохахо (санъат, техника ва г.), шакл ва жанрҳои 
мухталиф (наср, назм, роман, қисса ва г.) бошад. Мутолиа бояд 
бошуурона бошад, на сарсарй ва ё барои худситой дар нисбати микдори 
китобҳои хондашуда.

Дуюм, мутолиаи китоб бояд ҳатман хадаф дошта бошад. Қироати 
китоб барои вақтгузаронии бехуда ва ё барои тезтар хоб рафтан ҳадафи 
воло нест. Аз ҳадафҳои асосӣ инхоро зикр кардан мумкин аст: хондан 
барои иттилоъ гирифтан оид ба ягон чиз ё ходисаи мушаххас; зиёд 
намудани захираи лугавй; мутолиа барои гирифтани ҳаловати эстетики, 
ахлоқӣ, рӯҳбаланд намудани худ ва г.; мутолиа барои васеъ намудани 
ҷаҳонбинии умумии худ ё худтакмилдиҳӣ ва амсоли он.
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Аксарият китоб мехонанд, вале номи муаллиф, қаҳрамонон, 
персонажҳо, макони баргузории воқеаҳо ва амсоли онро ба назар 
намегиранд ё аз худ намекунанд. Ин бошад як шарти муҳими 
китобхонист, ки бояд ҳатман риоя шавад. Шеърро бошад аввалан 
якчанд маротиба бояд қироат намуд ва аз ёд карда, ба мазмуни он 
сарфаҳм бояд рафт.

Тарзҳои мутолиа низ гуногунанд. Аввалан: мутолиа барои шиносой 
бо китоб (сафҳагардонй, қироати интихобии баъзе сафҳаҳои китоб ва г.). 
Дар ин ҳолат хонанда танҳо бо сохтор, шаклу мазмуни асосии китоб 
шинос мешавад ё ҷойҳои даркории онро интихобан варак мезанад, то 
мухтасаран дар бораи китоб маълумот бигирад. Баъди чунин тарзи 
мутолиа китоб дар мавриди дигаре ба пуррагй қироат карда мешавад. 
Дуюм: мутолиаи амиқу пурраи китоб. Дар ин маврид қироати китоб 
комилан, бо баҳогузорй ба мазмун, мундариҷа ва шакли он, ворид 
гардидан ба вокеаю ҳодисахои матн, эҳеоеи ҳамдардию ҳамраъйӣ бо 
каҳрамонони асар ва г. сурат мегирад.

Бо китоб хамчунин бо тарзи мутолиаи васеъ кор кардан мумкин аст. 
Дар ин сурат хонанда китобу мақолаҳои дигарро дар бораи китоби 
мутолиашуда, муаллифи он ва ахбори дигари заруриро пайдо намуда, 
маводи кироаткардаашро мукаммал месозад.

Чунин навъи мутолиа низ вуҷуд дорад, ки метавонад зараровар 
бошад. Дар йн маврид хондани чунин китобҳое дар назар дошта 
шудааст, ки аз ҷиҳати мундариҷаю мазмун паст, ба синну соли хонанда 
номувофик, дар мавзӯъҳои фахш, зӯроварй ва амсоли он буда, ҷаҳони 
ботинии инсон ва рӯҳи ӯро олуда месозанд. Қироати чунин китобҳо на 
танҳо ба хурдсолон, балки ба калонсолон ҳам маслиҳат дода намешавад.

Ба ҳамин тариқ, агар шумо ба мутолиаи ягон китобе огоз намудед, 
пеш аз хама хадаф бигузоред. Ба шумо зарур аст, ки аз китоби 
мутолиашуда тамоми арзишҳои мусбати онро бигиред. Аз ин рӯ бояд 
тарзи мутолиаи шумо ба хадафи гузоштаатон мувофиқат дошта бошад.

Ҷараёни мутолиаи китобро одатан ба чор марҳила ҷудо мекунанд:
1. Гирифтани маълумоти умумй дар бораи китоб ва таҳлили сохтори 

он.
2. Мутолиаи буошууронаи китоб барои фаҳмиши мазмуни он.
3. Ташаккули фикру андешаи худ оид ба мазмуну мундарича, шакл, 

забои, услуб ва ҷиҳатҳои дигари арзишманди китоб ва муаллифи он.
4. Аз ёд кардан ё дар дафтар барои истифодаи минбаъда сабт 

намудани порчаҳо ё суханоне, ки аз китоб маъкул афтода бошанд.
Барои самаранок истифода кардан аз ин чор мархилаи мутолиа 

хонанда бояд пайваста дар худ қобилияти ҷамъ кардани фикр ва 
диққатро дар атрофи маводи кироатшаванда инкишоф дода, қувваи
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ҳофизаю хотираашро машқ диҳад. Китобро бояд банд ба банд, фасл ба 
фасл бихонад. Дар зарурат таваҳқуф намуда, дар бораи масъалаҳои 
мутолиашуда фикру андеша ронад. Ҷойҳои мураккабу душворфаҳмро 
такроран хондан, барои фаҳмиши бошууронаи китоб мусоидат мекунад. 
Ҳангоми мутолиаи китоб аз харитаҳо, луғатномаҳо ва маводи дигари 
ёрирасон истифода барад. Калимаҳои нав, душворфаҳм ва истилоҳотро 
аз лугатнома пайдо карда, дар дафтари худ сабт намояд ва ҳифз кунад.

Китоб, чуноне ки дар боло кайд гардид, метавонад дар шакли 
анъанавй (дар когаз) ва электрона (дар диск, компютер, Интернет ва ғ.) 
бошад. Бо маводи электронй низ бо риояи қоидаҳои умумии қироат кор 
кардан зарур аст. Вале дар ин маврид одоби истифодаи маводи аудио, 
видео ва компютерро низ риоя бояд кард. Хамчунин дар хотир бояд 
дошт, ки ахбор аз когаз нисбат ба ахбор дар шакли электронй дар 
хотира хубтар нигоҳ дошта мешавад. Аз ин рӯ аз рӯи имконият китобҳои 
электрониро дар принтер чоп карда, мутолиа намоед (ё хадди акал 
ҷойҳои зарурии ин маводро чудо намуда, чоп кунед).

Барои мутолиаи дуруст бояд ҷойи мутолиа, вакти мутолиа ва шакли 
мутолиа низ интихоб карда шаванд. Китобро қатман дар утоқи ором ва 
бофарогат, тибки талаботи гигиенй дар курсй нишаста мутолиа намоед. 
Дар вакти барои мутолиа ҷудошуда ичрои корхои дигарро ба накша 
нагиред. Ҳангоми мутолиа дикқатро ба корхои дигар равона насозед. 
Барои кайд кардан ҳатман дафтару калам дошта бошед ва ҷойи мувофиқ 
барои китобат дар дастрасии шумо бошад.

Китобҳо ва маводи таълимиро на танҳо мутолиа кардан, балки барои 
истифодаи минбаъда, барои ояндагон ҳифз намудан зарур аст. Аз ин рӯ 
хонандаи боодоб ва хушахлоқ бояд чунин коидаҳои истифодаи китоб, 
маводи таълимй ва рӯзномаю маҷаллаҳо ва одоби муносибат ба онҳоро 
низ хатман риоя намояд:

- хеҷ гоҳ дар китоб нанависед ё раем накашед;
- ҳеҷ гоҳ варақҳои китоб ё расму суратҳои онро надарронед;
- ҳеҷ гоҳ китобро қат накунед;
- бо мақсади ҳифзи саломатй ва риояи одоби тозагӣ ҳеч гоҳ дар вақти 

таомхӯрӣ китоб мутолиа накунед;
- ҳеҷ гоҳ дар байни китоб калам ё чизҳои дигарро нагузоред;
- ҳеҷ гох барои ишора кардани саҳифаҳо варақҳои китобро қат 

накунед, ба ин мақсад аз гузоштани когази бурида дар сахифаи даркорй 
истифода намоед;

- ҳеҷ гоҳ китобро чун поя ва ё барои такя задан истифода накунед;
- ҳеҷ гоҳ китобро дар ҷойҳои нам ё зери офтоби сӯзон нагузоред;
- варақҳои тасодуфан дарридаи китобро ҳатман тармим намоед;
- китобро иловатан мукова карда, дар зарурат онро иваз намоед;
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- изи дастон ё навиштаҷотро аз саҳифаҳои китоб бо хаттозакунак 
боэҳтиёт тоза кунед;

- китобро на ба пуррагй, балки то дараҷаи муайян (асосан то 120 
дараҷа) кушоед;

- ҳангоми варақ задани китоб қоидаҳои гишениро бо мақсади ҳифзи 
саломатй риоя намоед ва г.

Китоб, маводи таълимй, рӯзномаву маҷаллаҳо ва маводи дигари 
қироат метавонанд аз худи шумо бошанд, ё онҳоро шумо аз шахсони 
дигар, мактаб ва китобхонаҳо ба иҷора гирифта бошед. Аз ин рӯ ба 
шумо зарур аст, ки бо моли дигарон эҳтиёткорона муносибат кунед ва 
қоидахои рафтор дар китобхона ва истифодаи захираи китобҳои онро 
ҳатман ба пуррагй риоя намоед.

Ба ҳамин тариқ, китоб хамчун рафиқи вақтҳои танҳой, гамхори 
инсон ва манбаъи дониш барои хар як одам чун воситаи муошират хеле 
пураҳамият аст. Аз ин рӯ, пайваста ба мутолиа машгул бошед ва барои 
рушди ахлоки хамидаи худ аз тарзи дурусти кироат истифода бурда, ба 
китоб, маводи таълимй ва рӯзномаву маҷаллаҳо бо одобу тартиби 
қабулшуда муносибат намоед.

18



БАРОИ ҚАИДҲО

19


