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Муқаддима
Соҳаи маориф аз љониби Ҳукумати Љумҳурии Тољикистон ҳамчун яке аз самтҳои
афзалиятноки рушди мамлакат эътироф гардида, дар ин самт ҳамасола тадбирҳои зиёд
андешида мешаванд. Илова ба бунёди муассисаҳои нави таълимї, таљдиди инфрасохтор,
инчунин ба сифат, мазмуну самарабахшии мундариља ва љараёни таълим низ таваљљуҳ
зоҳир мегардад. Стандарт ва барномаҳои нави таълимї метавонад сатҳу сифати таҳсилоти
миёнаи умумиро баланд бардорад.
Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти Љумҳурии
Тољикистон

Эмомалї Раҳмон дар мулоқот бо зиёиёни мамлакат соли 2015 рољеъ ба

нақши муассир доштани омўзгорон дар татбиқи сиёсати давлат дар соҳаи маориф ба
таври зерин таъкид намуда буданд: “... калиди ҳама гуна дастоварду пешравї ва
истиқлолияти фикрї, омўзгор ва хазинаи маънавию илмии ў ба шумор меравад. Аз ин рў,
самаранок ба роҳ мондани корҳои таълиму тарбия аз љониби омўзгор имкон фароҳам
меорад, ки сатҳи мафкура ва донишу љаҳонбинии толибилмон боло равад ва онҳо
ҳамқадами замон гарданд”.
Вазорати маориф ва илми Љумҳурии Тољикистон бо мақсади баланд бардоштани
сифати таълим ва натиљабахшии раванди он таҳияи стандартҳои фанниро ба роҳ
мондааст, ки Стандарти фанни математика барои синфи чорум љумлаи онҳост. Вазорати
маориф ва илм натиља ва дастовардҳои ислоҳоти соҳаро, ки тайи солҳои охир татбиқ
гаштаанд, эътироф карда, дар асоси ба эътибор гирифтани таљрибаи љаҳонї стандарт ва
барномаҳои навро ҳамчун як љузъи таркибии ислоҳоти пурраи мундариљаи таҳсилот
ҳисобидааст.
Стандарти фанни математика барои синфи чорум љузъи таркибии силсилаи
стандартҳои фанни математика дар зинаи таҳсилоти ибтидої аст. Стандарти мазкур дар
асоси салоҳият таҳия шуда, фарогири талаботи Стандартҳои давлатии таҳсилоти миёнаи
умумї мебошад.
Стандарти фанни математика паҳлуҳои гуногуни раванди таълими фанни
математикаро дар синфи чорум муайян карда, ба ин васила фаъолияти омўзгорро дар
љараёни банақшагирї ва таълиму арзёбї осон мегардонад.
Тавре ки таљрибаи байналмилалї ва шароити кунунии Тољикистон нишон медиҳад,
вобаста ба талаботи бозори меҳнат ва инкишофи босуръати муносибатҳои иљтимої,
иқтисодї ва фарогирии ҳарчи бештари воситаҳои иттилоот (интернет, телевизион ва
ғайра) имрўз танҳо бо дониш мусаллаҳ будан кифоя набуда, дар амал истифода бурдани
донишу малакаҳо муҳимтарин роҳи иљтимоишавии љавонон ва дастёбї ба натиљаҳои
дилхоҳ ба шумор меравад. Ин нуктаи муҳим асоси стандарти мазкурро ташкил медиҳад.
Дар љаҳони муосири зудтағйирёбанда ва пур аз тазодҳо шаҳрвандон бояд сифатҳои
ташаббускорї, навоварї, амалигардонї, тағйирпазирї, уҳдабарої, масъулиятшиносї ва
созандагию бунёдкорї дошта бошанд. Онҳо бояд шахсони бомаърифати аз љиҳати
маънавї-ахлоқї устувор ва кордоне бошанд, ки роҳҳои дастрас кардани ахбор
6
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(маълумот)-ро тавассути воситаҳои гуногун интихоб намуда, онро таҳлилу таркиб ва
арзёбї карда, масъалаҳои мураккаби олами атрофро дарк кунанд, мушкилиҳои гуногуни
таълимию ҳаётиро пешгўйї ва ҳал карда тавонанд. Дар назди оила, аҳли љомеа ва кишвар
масъулият дошта бошанд. Тавре маълум аст, ташаккули ин сифатҳо маҳз аз зинаи
таҳсилоти ибтидої шурўъ мегардад.
Барои ноил гаштан ба ин вазифаҳо Вазорати маориф ва илм низоми нави таълимро
дар амал татбиқ менамояд, ки он ба ташаккули салоҳиятнокии хонандагон дар истифодаи
амалии дониш, малака ва маҳорат мусоидат хоҳад кард.
Натиљаҳои салоҳиятнокии хонандагон тавассути низоми миллии арзёбї санљида
шуда, натиљаҳои он барои дуруст ва самаранок ба роҳ мондани раванди таълим истифода
мешавад.
Стандарти мазкур мазмуну мундариља, салоҳиятҳо, нишондиҳандаҳои салоҳиятнокї
ва воситаҳои арзёбиро муайян мекунад. Бо татбиқи низоми нави таълим натиљаҳои
таълимии хонанда (салоҳиятнокии ў) мақсади асосии санљишу назорати сифати таҳсилот
мегардад.
Бо татбиқи стандартҳои нав на танҳо малакаву маҳорати касбии омўзгор, балки
натиљаи таълимии хонандагон низ ҳамчун нишондиҳандаи самаранокии раванди таълим
шинохта мешавад. Дар низоми нави таълим масъулиятнокии омўзгорон барои беҳтар
гаштани натиљаҳои таълимии хонандагон ба маротиб зиёд мегардад.
Дар љараёни татбиқи маљмўи стандартҳо ва барномаҳои фаннї омўзгор шахси
калидї аст. Аз ин рў, самаранокии татбиқи стандартҳои нав ва љараёнҳои ислоҳот маҳз ба
дарки масъулият, ташаббусу эљодкорї ва маҳорату малакаи омўзгорон вобаста аст.
Масъулияти омўзгор дар ин љараён хеле зиёд буда, љанбаҳои зеринро фарогир аст:
 Таълим дар асоси стандартҳо ва барномаи нави фаннї;
 Муҳокимаи масъалаҳои умдатарини татбиқи ислоҳот бо ҳамкорон;
 Муҳокимаи мушкилот ва роҳҳои ҳалли онҳо дар ҳамкорї бо роҳбарияти муассисаи
таълимї ва идораву шуъбаҳои маорифи шаҳру ноҳияҳо;
 Таҳияи маводди иловагии таълимї ва истифодаи онҳо дар раванди таълим бо
ҳамкорон.
Табиист, ки дар марҳалаи ибтидої масъалаҳои зиёд пайдо мегарданд, ки ба
истифодаи стандартҳо, барномаҳои таълим ва китобҳои дарсии нав алоқаманданд. Аммо
мо бовар дорем, ки батадриљ, бо роҳи фароҳам сохтани имкониятҳои хуби иштирок дар
марҳалаи татбиқи ин ислоҳот дар сатҳи мамлакат омўзгорони муассисаҳои таълимї пурра
омода хоҳанд шуд.
Вазорати маориф ва илм ҳамаи омўзгорон, сарварони муассисаҳои таълимї,
кормандони раёсату шуъбаҳои маорифи љумҳуриро барои татбиқи ислоҳоти мазкур, ки
самаранокї ва сифати таълимро барои хонандагон – фарзандони мо таъмин мекунад,
даъват менамояд.
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I. Мазмун ва мундариљаи стандарти фанни математика барои синфи чорум
1.1. Мафҳумҳои асосии стандарти фанни математика барои синфи чорум
Арзёбї – љараёни љамъоварии маълумот барои бањодињї. Навъ ва воситањои гуногуни
арзёбї вуљуд дорад. Он барои муайян кардани дараљаи дастовардњои таълимии
хонандагон имкон медињад. Маълумоте, ки тавассути арзёбї љамъ оварда мешавад,
њам ба шахсони алоњида ва њам ба муассисањои соња зарур аст. Маълумоти аз
арзёбї бадастомадаро ба тарзи мухталиф нињодњои њокимияти давлатї, шахсони
алоњида, волидон, хонандагон ва омўзгорон истифода бурда метавонанд.
Адад – якчанд раќам дар якљоягї. Адад-мафњуми асосии математика буда, барои ифодаи
миќдору тартиб ва муќоисаи миќдории ашёву ќисмњои ашё истифода мешавад.
Барои навиштани ададњо аз рамзњои махсус истифода мебаранд, ки онњоро раќамњо
меноманд.
Адади љуфт –адади бутунеро меноманд, ки ба адади 2 бебаќия таќсим мешавад.
Адади тоќ – адади бутунеро меноманд, ки ба адади 2 бебаќия таќсим намешавад.
Бањодињї – љараёни натиљагирї оид ба дараљаи мувофиќати дониш, малака, мањорат ва
салоњияти, хонанда ба талаботи муќарраркардаи стандарти фаннї буда, имкон
медињад, ки дараљаи азхудкунии салоњиятњо муайян карда шавад.
Бузургињо – вазн, ваќт, дарозї, масса, ваќт, арзиш, суръат, масофа ва масоњат.
Дидактика – соњаи илми педагогика, ки ба омўхтани асосњои назариявии тањсилот, муайян
намудани ќонуният, принсипњои таълим, мазмуни тањсилот, шаклу усули таълим ва
назорати раванди таълим машғул аст.
Иттињодияи методї – яке аз шаклњои ташкили кори методї, пањн намудани таљрибаи
пешќадам ва такмили ихтисоси омўзгорони муассисањои тањсилоти умумї мебошад.
Ифодањои ададї – ифодањои 20+4, 6-2, 4·8, 45:9, (23-12)+10 ва монанди инњо.
Ифодањои њарфї – ба мисли ифодањои 8 + а, b – 7, d : 5 мебошад.
Кори лоињавї – машғулияти мустаќилонаи гурўњи хонандагон буда, берун аз дарс тањия ва
дар асоси маълумот ва донишу малакаи њосилкардаи хонандагон дар марњилаи
муайяни таълим гузаронида мешавад.
Кунљ–шакли геометриест, ки аз ду нури аз як ќулла ибтидогирифта сохта мешавад.
Тахтаи синф – њар чизи сатњаш пањни сангї, чўбї, филизї ва ғайра, ки дар рўйи он хат
менависанд ё наќшу нигор мекашанд.
Маќсади таълим – маќсади таълимии дарс дар асоси натиљањои таълими дарс тањия карда
мешавад. Натиљањои таълим ба ќисмњои хурдтар (маќсади таълим) људо мешаванд,
ки њамчун зина барои расидан ба натиљањои таълим хизмат мекунанд.
Малака – ќудрат ва тавоної дар иљрои коре, ки дар натиљаи машќу тамрин дар табиати
инсон пайдо мешавад.
Мањорат – фаъолияте, ки дар инсон дар натиљаи таълим ва такрори бисёркарата њосил
шуда, баъд ба раванди бошуурона табдил меёбад ва инсон минбаъд њар як кори
худро дониста иљро мекунад; моњирї, устодї, забардастї, њунармандї ва ғайра
мањорат аст.
Машќ – барои ба даст овардани малака ва мањорат пайдарпай иљрои ин ё он фаъолият
аст.
Метод (юн. methodos-роњ, тapз, усул, восита, назария, таълимот) – усули назариявї ва
амалии донистани воќеият; маљмўи амалиёт; ташкили бонизоми фаъолияти одамон
дар њалли масъалањои гузошташуда аст.
Меъёр – нишонае, ки дар асоси он бањодињї, муайянкунї ё таснифи чизе анљом дода
мешавад.
8

https://bikhon.tj/

Масоњат – нишондоди ададии андозаи њамвории даруни тарафњои шакли геометриро
масоњат меноманд. Барои њисоб кардани он аз ду нишондињанда: дарозї ва бар ё дарозї
ва баландї истифода мебаранд.
Масофа – аз мафњумњои асосии геометрия буда, аз њамдигар дурии ашёњову чизњо
(объектњо)-ро ифода мекунанд. Дар математика мафњуми «масофа» бо ченакњои дарозї ва
муносибатњои ченкунии дарозї марбут аст.
Муодила – баробарие, ки адади номаълум дорад.
Наќшаи таълим – њуљљате, ки омўзиши фанњои таълимї ва таќсимоти солонаи онњоро
барои тамоми давраи тањсил дар муассисањои таълимї муайян менамояд.
Низоми таълими ба ташаккули шахсияти хонанда нигаронидашуда – низоми таълиме, ки
дар он ќобилияти фардї ва таљрибаи ќаблии хонанда њамчун мењвар (тири асосї)
барои омўзиши минбаъда заминаи асосї аст.
Нишондињанда – маљмўи дониш, малака ва мањоратњое, ки аз ноил шудан ба салоњиятњо
дарак медињанд.
Нобаробарињо – ду адад, ки байни худ бо аломатњои «  » (калон) ё «  » (хурд)
алоќаманданд. (дар математика тасдиќотест, ки муносибати байни ду объектро
(адад, ифода ва ѓ.) муайян менамояд. (яке аз дигаре якчанд воњид (якчанд маротиба)
калон ё хурд)
Периметр – суммаи тарафњои фигурањои геометрї.
Портфолио – аз калимаи итолиёї, маънояш њуљљатњо, њуљљатњои мутахассис аст.
Портфолиои хонанда – маљмўи корњо ва фаъолияти хонанда, ки саъю кўшиш, иљрои
корњо ва пешрафту дастовардњои ўро аз рўйи як ё якчанд фан нишон медињад.
Принсип – ќоидањои асосии таълим, ки мазмун, шаклњои ташкилї ва усули таълимро дар
алоќамандї бо маќсадњои умумии тарбия ва меъёрњои раванди таълим муайян
менамояд.
Раванди таълим – раванди мaќcaднок ва муташаккилонаи њосил намудани дониш,
мањорат ва малакањо аст.
Роњнамои фаннї барои татбиќи стандартњо – роњнамои омўзгор оид ба татбиќи стандартњо
маводи иловагии методї мебошад. Он тавсияњо ва намунањоро оид ба тарзи
ташкили љараёни таълим фаро гирифта, ба омўзгор дар самти ташаккули
салоњиятнокии хонандагон ёрї мерасонад.
Савод – мањорати кор кардан бо маълумот, аз љумла мањорати иљрои амалњои зарурии
риёзї, дарки иттилоотии маводди чопї, адабиёти илмї, инчунин малакаву
мањорати навиштан, дониш омўхтан аз матни шифоњию хаттї мебошад.
Саводнокї – хондан, навиштан ва мазмуни ягон матни одиро баён карда тавонистани
шахс аст.
Салоњият – маљмўи дониш, малака ва мањоратњои ба њам пайванде, ба маќсади њалли
масъалањои мушаххаси њаётї (иљтимої, иќтисодї, сиёсї), маърифатї ва касбї
равона карда мешаванд.
Стандарти фаннї – санадест, ки дар он меъёри дониш, малака, мањорати хонандагон, мазмуну
муњтавои фаннї, методикаи таълими фан, роњу усули самаранок истифода бурдани ваќти
ба омўзиши фан људогардида ва талабот ба тарзи санљиши дониш аз фанни мазкур
ифода гардидааст.
Стратегия – роњу усули ноил гардидан ба маќсад. Роњ (усул)-и алтернативї (љойгузин),
интихоб, тањия ва татбиќи барномаро дар назар дорад.
Тањлил – яке аз усулњои таълим, ки тавассути он омўзгору хонандагон маводди
омўхташавандаро ба ќисмњои асосї људо карда, хусусиятњои њар яки онро дар
алоњидагї баррасї мекунанд.
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Таќсим – чунин амали арифметикиеро меноманд, ки бо ёрии он аз рўйи њосили зарби ду
адад ва яке аз онњо адади дигар ёфта мешавад. (баръакси амали зарб буда, ба
њиссањои баробар људо кардани ададро (ашёро) мегўянд.)
Њосили љамъ – адади дар натиљаи амали љамъ њосилшуда.
Њосили зарб – адади дар натиљаи амали зарб њосилшуда.
Љамъшавандањо – ададњое, ки онњоро љамъ кардан лозим аст.
1.2. Заминаи меъёрии ҳуқуқии стандарти фанни математика барои синфи чорум
Стандарти фанни математика барои хонандагони синфи чорум дар асоси
Конститутсияи Љумҳурии Тољикистон, Қонуни Љумҳурии Тољикистон «Дар бораи
маориф» ва сархати 6, банди 7-и Низомномаи Вазорати маориф ва илми Љумҳурии
Тољикистон, ки бо қарори Ҳукумати Љумҳурии Тољикистон аз 3 марти соли 2014, №145
тасдиқ шудааст, инчунин дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Љумҳурии Тољикистон дар
соҳаи маориф таҳия гардида, минбаъд барои расонидани ёрии таълимию методї барои
омўзгорон ва хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии Љумҳурии Тољикистон
омода гардидааст.
1.3. Соҳаи истифодаи стандарти фанни математика барои синфи чорум
Доираи татбиқи стандарти фанни математика дар синфи чорум хеле васеъ аст.
Истифодабарандагони бевоситаи стандартҳо омўзгорони синфҳои ибтидої буда, дар
марҳалаи банақшагирї, таълим ва арзёбии салоҳиятнокии хонандагон онро ҳамчун
ҳуљљати асосї истифода мебаранд. Инчунин, мутахассисони зинаи таҳсилоти ибтидоии
муассисаҳои дахлдори соҳаи маориф, ки барои расонидани ёрии таълимию методї
масъуланд, дар банақшагирї ва татбиқи чорабиниҳо дар самти расонидани ёрии методї
ба омўзгорони зинаи таҳсилоти ибтидої стандарти мазкурро истифода мебаранд.
Стандарти мазкур дар донишгоҳњо ва коллељҳои омўзгорї ҳамчун ҳуљљати асосии
муайянкунандаи мундариљаи барномаи таълимии курси методикаи таълими фанҳои зинаи
таҳсилоти ибтидої истифода мешавад.
Донишкада ва марказҳои такмили ихтисос ва бозомўзии кормандони соҳаи
маориф, махсусан шуъба - кафедраи таҳсилоти ибтидої омўзиши стандарти мазкурро дар
курсҳои такмили ихтисоси омўзгорони синфҳои ибтидої ташкил мекунанд.
Минбаъд арзёбии салоҳиятҳо (дониш, малака ва маҳорат)-и хонандагони синфи
чорум дар асоси талаботи стандарти мазкур ба роҳ монда мешавад. Саволу масъалаҳои
санљишии нимсола, солона ва аз синф ба синф гузаронидан дар асоси салоҳиятҳои дар
стандарт ва барномаи таълим муқарраршуда таҳия карда мешаванд.
1.4. Принсипҳои асосии стандарти фанни математика барои синфи чорум
Стандарти фанни математика барои синфи чорум дар асоси принсипҳои таълимии
зерин таҳия шудааст:





баробарҳуқуқии шаҳрвандон дар гирифтани таҳсилоти босифат;
қонуният, эҳтироми ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд;
ҳатмї будани таълими умумии асосї;
дастрасии таҳсилоти миёнаи умумї ва идомаи таҳсил дар зинаҳои минбаъдаи
таҳсилот дар асоси озмун;
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 бартарии арзишҳои миллию умумибашарї, моҳияти башардўстонаи мазмуни
таҳсилот, рушди озодонаи шахс;
 муҳаббат ба Ватан, оила ва муҳити зист;
 љанбаи илмї, дунявї ва башардўстонаи таълиму тарбия дар муассисаҳои таълимї;
 ягонагии фазои маърифатию фарҳангї, рушди фарҳанг ва ҳифзи анъанаҳои миллї;
 љанбаи инсондўстї, демократї ва давлатию љамъиятии идоракунии соҳаи маориф
ва шаффофият дар фаъолияти он;
 раванди муттасили таҳсил;
 ҳавасмандгардонии маърифатнокшавии шахс ва инкишофи истеъдоди ў;
 пайдарҳамии раванди таҳсилот, ки алоқамандии зинаҳои таҳсилот ва ягонагии
таълиму тарбияро таъмин месозад;
 ҳамгироии таҳсилот, илм ва истеҳсолот.
 ба қобилияти фардии хонанда диққат додан. Раванди таълим дар асоси дониш,
малака ва маҳорати базавї (асосї)-и хонанда ба роҳ монда шуда, бояд талаботи
маърифатии ўро қонеъ намояд. Ба эътибор гирифтани қобилияти хонандагон дар
иљрои фаъолиятҳои таълимї ва дар заминаи он такмил додани малакаву маҳорати
онҳо. Ҳар як хонанда ба дарс бо дараљаҳои гуногуни салоҳият меояд. Аз ин лиҳоз,
омўзгор бояд қобилияти муайян кардани сатҳи салоҳиятнокии хонандаро дошта
бошад. Омўзгор барои ташаккули натиљаҳои таълими ҳар як хонанда аз лиҳози
касбї ва ахлоқї низ масъул аст.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Таълим ҳамеша самаранок мегардад, агар:
хонандагон дар заминаи дониш ва малакаи базавиашон таълим гиранд;
хонандагон мақсаду вазифаҳои таълимии гузошташударо дарк кунанд ва онҳоро
иљро карда тавонанд;
раванди азхудкунии маводи таълим барои хонандагон шавқовар ва љолиб бошад;
барои азхудкунии маводи нави таълим ё малакаи нав ба хонандагон имконияти
мувофиқи машқ кардан дода шавад;
ҳам омўзгор ва ҳам хонанда барои таълим масъуланд;
омўзгорон усулҳои гуногуни таълимро ба мақсади таҳким ва мустаҳкам
гардонидани донишу малакаи нав истифода баранд;
ба хонандагон ҳангоми ҳалли масъалаҳои таълимї ва ташаккули малака
имконияти ҳамкорї дода шавад;
раванди таълим ба “чї тавр фикр кардан” равона гардад, на ба “оид ба чї фикр
кардан”;
ҳама оид ба љиҳатҳои суст ва қавии донишу малакаашон ростқавл бошанд;
нокоми дар љараёни таълим ҳамчун қисми таркибии он шинохта шавад.

 ба эътибор гирифтани гуногунзеҳнии хонандагон. Баъзе хонандагон
тавассути амалан иљро намудан кореро аз худ мекунанд ва баъзеи онҳо
тавассути мушоҳида дониш мегиранд. Ба баъзеи хонандагон машғулияти
серҳаракат, ба дигарон бошад, баръакс, оромї барои таълим гирифтан
мусоидат мекунад. Омўзгорон бояд ба ҳама баробар диққат диҳанд, ёрї
расонанд ва мувофиқи шавқу завқашон фаъолият таҳия намоянд.
 љанбаи башардўстї доштани раванди таълим. Вазифаи омўзгор танҳо аз
додани дониш ва аз бар кунонидани салоҳиятҳо иборат нест. Ӯ барои
фароҳам овардани фазои мусоиди таълим, барои ҳамкорию ҳамдигарфаҳмї
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низ масъул аст.
 инкишофи арзишҳо. Стандарти мазкур дар баробари салоҳиятҳои таълимї
инкишофи арзишҳоро ба роҳ мемонад. Ин арзишҳо на танҳо барои аз худ
кардани салоҳиятҳои таълимї, балки барои тарбияи шаъну шарафи
шаҳрвандї низ заруранд.
 алоқамандии таълим бо ҳаёт. Стандартҳои нав ташаккули дониш, малакаву
маҳоратҳои барои имрўз ва ояндаи Тољикистон заруриро таъмин намуда,
таълимро ҳамчун раванди омўзиш дар тўли ҳаёт таъкид мекунанд. Низоми
нави таълим низ ба мақсади мутобиқ сохтани натиљаҳои таълим ба талаботи
ҳаёт равона мегардад. Яъне дар натиљаи таълим хонанда дониш, малака ва
маҳораташро дар амал барои ҳалли масъалаҳои ҳаётї истифода мебарад.
 омўзиш дар тўли ҳаёт. Раванди таълим ва инкишоф беохир аст. Шояд барои
пурра аз худ кардани баъзе салоҳиятҳо як умр сарф карда шавад ва
баъзеашон мумкин аст тамоман аз худ карда нашаванд. Аз ин лиҳоз,
“Низоми таълими салоҳиятнокии хонандагон” раванди омўзишро дар тўли
ҳаёт тақозо мекунад.
 ташаккули малакаи баланди фикрронї. Ҳадафи ниҳоии раванди таълим
ташаккули малакаи баланди фикрронї мебошад. Раванди таълим мувофиқи
тартиби зерин сурат мегирад:
o таҳияи ақида дар асоси унсурҳои санљидашуда ва боваринок, арзёбї ва
љавоб додан ба ақидаҳои дигарон;
o санљидани ақидаҳо ё вазъиятҳо аз нигоҳҳои гуногун, аз љумла таҳлили
назарҳои фарҳангҳои мухталиф;
o таҳқиқи омилҳо ва ақидаҳо ба мақсади дарёфти хулосаи мувофиқ;
o истифодаи усулҳои мухталифи тахаюлотї барои ҳалли масъалаҳо,
махсусан масъалаҳои ношинос ва мураккаб;
o таҳия ва пурсидани саволҳои мантиқї ва таҳлилї.
 арзёбї ба мақсади таълим. Мо бояд мунтазам натиљаҳои таълимии
хонандагонро арзёбї намоем, то тавонем усули таълимро тағйир дода,
раванди таълимро самараноктар гардонем.
1.5. Мақсад ва вазифаҳои стандарти фанни математика барои синфи чорум
Стандарти мазкур бо мақсади татбиқи талаботи Стандарти давлатии таҳсилоти
миёнаи умумї ва Стратегияи миллии рушди маорифи Љумҳурии Тољикистон то соли 2020
таҳия шудааст.
Мақсад ва вазифаҳои стандарти фанни математика дар синфи чорум:
 муайян ва муқаррар кардани маљмўи салоҳият (меъёри дониш, малака ва
маҳорат)-и хонандагони синфи чорум аз фанни математика;
 ба низом даровардани мазмун, мундариља ва раванди банақшагирї, таълим ва
арзёбии фанни математика дар синфи чорум;
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 муқаррар намудани доираи мавзўъҳои бобҳои таълими фанни математика
мувофиқи талаботи илми математика ва мувофиқат ба инкишофи синнусолии
хонандагони синфи чорум.
 мазмун, мундариља ва фаъолиятҳои таълим барои ташаккули салоҳиятнокї
равонашуда, байни онҳо робитаи қавї барқарор гардонида шавад;
 бояд малакаҳои гуногуни фаннї ба таври мушаххас ва фарогир пешниҳод гардад.
Нишондиҳандаҳои азхудкунии ҳар як салоҳият оварда мешаванд;
 бо вуљуди фаро гирифтани самтҳои гуногуни таълими фанни математика,
стандарти мазкур фаъолияти эљодии омўзгорро маҳдуд накарда, бояд ўро барои
дуруст ва самаранок ба роҳ мондани раванди таълим ҳидоят намояд;
 мазмуну мундариља ва миқдори салоҳиятҳо бояд мувофиқи сарбории фан, ки
нақшаи таълим муқаррар кардааст, пешниҳод гарданд.
Фанни математика барои синфи 4 дар нақшаи таълими асосї ҳамчун фанни ҳатмии
таълим дар таркиби маљмўи фанҳои математика љойгир шуда, ҳаљми сарбории хонандагон
дар давоми соли таҳсили зинаи ибтидої 170 соатро ташкил медиҳад:
Синф
4

Миқдори ҳафтаҳои
соли таҳсил
34

Миқдори соатҳои
ҳафтаина
5

Миқдори соатҳо дар
давоми соли таҳсил
170

Аҳамияти таълими фанни математика, аз љумла дар синфҳои ибтидої ва нақшу
мақоми он, пеш аз ҳама, барои ҳаёти ҳамарўзаи одам, дар омўхтани фанҳои дигари
таълимї ва рушди тамаддун ифода меёбад. Бинобар ин, маълумоти ибтидоии математикї
дорои ду вазифаи асосї – амалї ва маънавию маърифатист.
Аҳамияти амалии таълими фанни математика дар синфҳои ибтидої дар фаҳмиши
олами воқеї, унсурҳои шаклҳои муносибатҳои фазої ва миқдорї ифода меёбад. Таълими
математика дар синфҳои ибтидої имконият медиҳад, ки дар хонандагон қобилияти ақлї,
мантиқї ташаккул дода шавад, ки маърифат ва сифатҳои дигари воқеии шахсиятро ифода
мекунанд.
Курси математикаи мактаби таҳсилоти ибтидої хусусиятҳои ба худ хос дошта,
масъалаҳоеро ҳаллу фасл мекунад, ки пайдарҳамии љараёни таълим ва дурнамои онро
бояд таъмин кунанд.
Масъалаҳои асосии курси математикаи мактаби ибтидої аз инҳо иборатанд:
– ташаккули тасаввурот оид ба ададҳои натуралї, малакаҳои устувори ҳисоб бо
ададҳои натуралї ва сифр, таълими татбиқи ададҳои натуралї дар ҳалли
масъалаҳои амалї;
– фарогирии таљрибаҳои аввалини амалиёти геометрї ва алгебравї, ки ба фигураҳои
геометрї, тасвири онҳо, ченкунии бузургиҳои геометрї ва муодилаю нобаробарї
вобастаанд;
– ташаккул додани малакаҳои ибтидоии шарҳи амалиёти фардї ва инкишофи
малакаҳои шифоҳї, таълими истифодаи аломатҳо ва номҳои асосї;
– мусоидат ба инкишофи шахсияти кўдак, инкишофи тафаккур, ташаккули фаъолии
интеллектуалї ва коммуникативии мактабиён;
– ёрї ба ташаккули тасаввурот оид ба математика ҳамчун илм, ба љамъбасти
ҳодисаҳои воқеї ва дарки муҳити воқеї;
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– ташаккули дониш, маҳорат ва малакаҳое, ки барои хонанда дар ҳаёт ва давом
додани таҳсил дар мактаби асосї заруранд.
Мақсади умумии таълими ин фан дар зинаи таҳсилоти ибтидої (ҳарчанд, чунин
мақсадҳо хоси дигар зинаҳои таҳсилот низ ба шумор мераванд):
– ташаккули шахсияти кўдак ба воситаи мазмуни курси математика, фаъолияти
идрок ва робитавї, инчунин тайёрї ба мустақилона аз бар намудани дониш,
меҳнат, фарҳанг ва таърихи љомеа;
– инкишофи тафаккури математикї, сифатҳои маънавї ва инсонии хонандагон;
– тайёрии ҳаматарафаи хонандагон барои давом додани таҳсил дар мактаби асосї ва
истифодаи донишҳои математикї дар ҳаёт;
– фарогирии донишҳои мушаххаси математикї, ки дар фаъолияти амалї татбиқ
меёбанд, барои омўзиши фанҳои дигари таълимї ва таҳсили давомнок зарур
мешаванд;
– инкишофи маърифатии хонандагон, ташаккули сифатҳои беҳтарини тафаккур, ки
тавассути фаъолияти математикї низ амалї мегарданд, барои фаъолияти комил дар
љомеа заруранд;
– ташаккули тасаввурот оид ба ғояҳо ва методҳои математика, дар бораи математика
ҳамчун шакли тасвир ва методи дарки ҳастї;
– ташаккули тасаввурот дар бораи математика ҳамчун қисми таркибии фарҳанги
умумибашарї, фаҳмиши моҳияти математика барои инкишофи љомеаи инсонї.
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II. Салоҳиятҳои фанни математика барои синфи чорум
Фасли мазкури стандарти фанни математика барои синфи чорум хеле муҳим аст. Дар
фасли мазкур салоҳиятҳои фанни математика мувофиқи самтҳои таълим оварда
мешаванд. Салоҳиятҳои ҳамаи фанҳо дорои хусусиятҳои зеринанд:
– аз рўйи принсипи аз сода ба мураккаб тартиб дода шудаанд. Омўзгорон метавонанд
салоҳиятҳои синфи пешина ва баъдинаро мушоҳида карда, мутаносибан раванди
таълимро аз оғоз то анљом ба нақша гиранд. Ин муносибати спиралии татбиқи
барномаи таълим мебошад, яъне салоҳиятҳое, ки дар як синф муаррифї шудаанд,
дар синфҳои минбаъда такмил дода мешаванд. Дар сатҳи ҳар як синф талабот ба
салоҳиятнокї мураккабтар мегардад.
– мувофиқи самтҳои асосии таълимии фанҳо гурўҳбандї шудаанд. Аз ин лиҳоз,
тартиби пешниҳоди салоҳиятҳо (малака ва маҳоратҳо) ба тартиби маводи китобҳои
дарсї мувофиқат мекунад.
– хусусияти арзёбї дошта, мушоҳида мешаванд ва азхудкунии салоҳиятҳо тавассути
нишондиҳандаҳо муайян мегардад.
– дар таҳияи салоҳиятҳо усули спиралї истифода шудааст, яъне омўзгор барои
хонандагон имконияти салоҳиятнок шуданро фароҳам оварда, дар сатҳи синфҳои
минбаъда ба хонанда имконияти ташаккули бештар дода мешавад. Ҳамин тавр,
хонанда дараљаи баландтари салоҳиятнокиро аз худ карда, ташаккул медиҳад.
2.1. Салоҳиятҳои фаннї
Донистани ададҳо ва рамзҳои математикї
4.1.1. Ададҳоро аз 100000 то 1000000 мехонад, менависад ва муқоиса мекунад; разрядҳои
воҳид, даҳї, садї, ҳазорї ва милионро муайян карда метавонад.
4.1.2. Маљмўи васеъи рамзҳои математикї (« + », « – », « · », « : », « > », « < », « = ») ва
маънои онҳоро муайян ва дар амалҳо истифода карда метавонад.
Амалҳои арифметикї ва ҳалли масъала
4.2.1. Ададҳои яклухтро дар доираи 100000 љамъ, тарҳ, зарб ва тақсим карда, масъалаҳои
як-дуамалаи матнї ва ададиро ҳал карда метавонад.
4.2.2. Стратегияҳои зеҳниро дар амалҳои љамъ, тарҳ, зарб ва тақсим истифода карда
метавонад.
4.2.3. Муодилаҳои дуамаларо бо ададҳои номаълум (љамъшаванда, тарҳшаванда,
тарњкунанда, њамзарб, таќсимшаванда ва таќсимкунанда) ҳал карда метавонад.
4.2.4. Ҳангоми санљиши дурустии њамаи амалњои арифметикї (+, – , · , : ) дар доираи
1000000 аз арзёбї истифода карда метавонад.
Маводди геометрї
4.3.1. Маљмўи васеъи намудњои хат ва фигурањои геометриро муайян, муќоиса ва тасвир
карда, андозаҳои онҳоро ҳисоб намуда, модели шаклњои одиро сохта метавонад.
4.3.2. Барои тасвири ҳаракат ва мавқеъ аз маљмўи васеъи истилоҳот истифода карда,
онњоро дар ќоѓаз нишон дода метавонад.
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Бузургиҳо
4.4.1. Масъалаҳои пулиро дар намуди матн ва адад бо чор амали математикї ҳал карда
метавонад.
4.4.2. Маљмўи ченакҳои дарозї, масса, ваќт, арзиш, суръат, масофа ва масоҳатро њисоб
карда метавонад.
4.4.3. Дар асоси вақти дастрасбуда қарор қабул карда метавонад.
Коркарди маълумот
4.5.1. Маълумоти дурустро љамъ намуда, онро муаррифї карда, хулоса мебарорад.
2.2. Баҳодиҳии салоҳиятҳо
Донистани ададҳо ва рамзҳои математикї
4.1.1. Ададҳоро аз 100000 то 1000000 мехонад, менависад ва муқоиса мекунад;
разрядҳои воҳид, даҳї, садї, ҳазорї ва миллионро медонад ва муайян карда метавонад.
Нишондиҳандаҳои салоҳиятнокї:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–







ададҳоро дар доираи 100000 донад, хонад ва навишта тавонад;
таркиби ададҳоро дар доираи 1000000 донад ва онҳоро љамъу тарҳ карда тавонад;
аз љадвали љамъ ва тарҳ истифода бурда тавонад;
ададҳоро ба синфҳо ва разрядҳои воҳид, даҳї, садї, њазорї ва миллионї људо карда
тавонад;
ададҳои бисёррақамаро ба суммаи љамъшавандаҳои разрядї иваз карда тавонад;
аз садиҳо истифода карда, масъалаҳо тартиб дода ҳал карда тавонад;
синфҳо, разрдҳо, воҳид, даҳиҳо ва садиҳоро фарқ карда тавонад;
разрядҳоро хонда бо адад навишта тавонад;
ададҳоро пай дар пай ба 1 (садї) зиёд карда тавонад;
ададҳоро дар доираи миллиард хонда ва навишта тавонад;
ададҳоро ба таври зиёдшавї ва камшавї хонда ва навишта тавонад;
ададҳои љуфт ва тоқро шиносад ва фарқ карда тавонад;
тартиби иљрои амалҳои беқавс бо аломатҳои љамъ ва тарҳро донад ва иљро карда
тавонад;
тартиби иљрои амалҳои беқавс бо аломатҳои зарб ва тақсимро донад ва иљро карда
тавонад;
љадвали зарб ва тақсимро дар доираи 100 донад;
тартиби иљрои амалҳои қавсдорро донад ва иљро карда тавонад.

4.1.2. Маљмўи васеъи рамзҳои математикї (« + », « – », « · », « : », « > », « < », « = »)
ва маънои онҳоро муайян ва дар амалҳо истифода карда метавонад.
Нишондиҳандаҳои салоҳиятнокї:









рамзҳои математикиро шиносанд, дар амалҳо истифода бурда тавонад;
мавқеи аломатҳои ( +, – , · , : , > , <, = )-ро муайян карда тавонад;
ададҳои бисёррақамаро бо бисёррақама муқоиса карда тавонад;
баробарї ва нобаробарї тартиб дода тавонад;
баробариро аз нобаробарї фарқ карда тавонад;
бо истифода аз рамзҳо ифодаҳои ададї тартиб дода тавонад;
қоидаҳои муқоисаи ифодаҳои ададиро донад;
қимати ифодаҳои ададиро ёфта, онҳоро муқоиса карда тавонад.
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 аломати зарб ва тақсимро донад ва аз дигар аломатҳо фарқ карда тавонад;
 тарзи навишти зарб ва тақсимро донад, онҳоро хонда тавонад.
Амалҳои арифметикї ва ҳалли масъала
4.2.1. Ададҳои яклухтро дар доираи 1000000 љамъ, тарҳ, зарб ва тақсим карда, масъалаҳои
як-дуамалаи матнї ва ададиро ҳал карда метавонад.
Нишондиҳандаҳои салоҳиятнокї:






















қонунҳои амали љамъро донад;
сумма ва фарқро бо тарзи шифоҳї ҳисоб карда тавонад;
даҳиҳои яклухтро ба суммаи даҳиҳо зарб карда тавонад;
ададро ба ҳосили зарб тақсим карда тавонад;
адади яклухтро ба адади якрақама зарб карда тавонад;
таркиби даҳии ададҳоро дар доираи 1000000 донад;
амали љамъ ва тарҳи хаттиро бо ададҳои бисёррақама иљро карда тавонад;
зарб ба адади бо сифр тамомшавандаро донад ва иљро карда тавонад;
тақсими ададҳои бо сифр тамомшавандаро донад ва иљро карда тавонад;
хосияти тағйирёбии сумма, фарқ ва ҳосили зарбро донад ва дар ҳисобкуниҳо
истифода бурда тавонад;
љадвали зарб ва тақсими ададҳои якрақамаро донад;
зарб ва тақсими љадвалиро ичро карда тавонад;
зарб ба 1 ва 0, тақсими намуди а : а, 0 : а–ро донад ва иљро карда тавонад;
зарб ва тақсимро ба адади бисёррақама дар доираи 1000000 иљро карда тавонад;
қимати ифодаҳои ададии се – чор амаларо ҳисоб кунад;
фарқи масъалаи ададиро аз масъалаи матнї донад;
масъалаи матниро таҳлил карда тавонад;
навишти кўтоҳи масъаларо донад ва тавонад;
масъалаи баръаксро донад ва ҳал карда тавонад;
бо иваз кардани шарти масъала онро ба масъалаи нав табдил дода тавонад;
аз навишти кўтоҳ масъала тартиб дода тавонад ва ҳал карда тавонад.

4.2.2. Стратегияҳои зеҳниро дар амалҳои љамъ, тарҳ, зарб ва тақсим истифода карда
метавонад.
Нишондиҳандаҳои салоҳиятнокї:










ададҳои бисёррақамаро љамъ ва тарҳ карда тавонад;
ададҳои бисёррақамаро бо адади ду ва серақама зарб карда тавонад;
адади бисёррақамаро ба адади ду ва серақама тақсим карда тавонад;
ададро бо бузургињо зарб ва тақсим карда тавонад;
ифодаи ададии беқавсро бо аломатҳои љамъ, тарҳ, зарб ва тақсим бо тартиб иљро
карда тавонад;
тартиби иљрои амалҳои ифодаҳои се – чорамалаи арифметикии беқавсро донад ва
иљро карда тавонад;
тартиби иљрои амалҳои ифодаҳои се – чорамалаи арифметикии қавсдорро донад
ва иљро карда тавонад;
қонуни љойивазкунии љамъро донад ва дар амали љамъ истифода барад;
мафҳуми ҳиссаро донад ва ҳиссаи ададро ёфта тавонад;
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 қонуни гурўҳбандии љамъро донад ва бо тарзи осон суммаи се – чор ададро ёфта
тавонад;
 қонуни љойивазкунии зарбро донад ва дар амали одии зарб истифода барад;
 қонуни гурўҳбандии зарбро донад ва бо тарзи осон ҳосили зарби се – чор адади
якрақама ва дурақамаро ёфта тавонад;
 қоидаи зарби сумма ба ададро донад ва ҳосили зарби суммаи ададҳои дурақамаро
бо адади якрақама ёфта тавонад;
 ададро аз рўйи ҳисса ёфта тавонад;
 касрҳоро муқоиса карда тавонад;
 доир ба касрҳо масъалаҳо тартиб дода, ҳал карда тавонад.
4.2.3. Муодилаҳои дуамаларо бо ададҳои номаълум (љамъшаванда, тарҳшаванда,
тарњкунанда, њамзарб, таќсимшаванда ва таќсимкунанда) ҳал карда метавонад.
Нишондиҳандаҳои салоҳиятнокї:












ифодаҳои ададї тартиб дода, қиматашро ёфта тавонад;
ҳарфҳои хурди лотиниро дар забони математикї хонда ва навишта тавонад;
ададҳоро бо бузургињо љамъ ва тарҳ карда тавонад;
ифодаҳои ададии яктағйирёбандадор тартиб дода, қимати онњоро ҳисоб карда
тавонад;
ифодаҳои ададии бо бузургињоро муқоиса карда тавонад;
қимати ифодаи ҳарфиро ёфта тавонад;
таърифи муодиларо донад ва онро хондаву навишта тавонад;
муодила ҳал карда, дурустии ҳалро санљида тавонад;
дар муодилаҳо љамъшаванда, тарҳшаванда ва тарҳкунандаи номаълумро ёфта
тавонад;
муодилаҳоро бо ёфтани ҳамзарби номаълум ҳал карда тавонад;
муодилаҳоро бо ёфтани тақсимшаванда ва тақсимкунандаи номаълум ҳал карда
тавонад.

4.2.4. Ҳангоми санљиши дурустии њамаи амалњои арифметикї (+, – , · , : ) дар доираи
1000000 аз арзёбї истифода карда метавонад.
Нишондиҳандаҳои салоҳиятнокї:
 алоқамандии байни амалҳои љамъ, тарҳ, зарб ва тақсимро фаҳмад;
 љамъи хаттиро иљро карда, санљида тавонад;
 љамъшавандаҳо ва суммаи номаълумро ёфта, љадвали ҳисобкуниҳоро пурра карда
тавонад;
 роҳҳои санљиши амали тарҳро донад;
 амали тарҳро бо ёрии амали љамъ санљида тавонад;
 ададҳоро бо тарзи зери хам љамъ карда, суммаро санљида тавонад;
 тарҳи бо роњи зери хамро санљида тавонад;
 дурустии амали зарбро ба воситаи амали тақсим санљида тавонад;
 бо ёрии љадвали қиматҳо амалҳоро иљро карда, санљида тавонад;
 доир ба санљиши амали тақсим масъалаи баръакс тартиб дода, ҳал карда тавонад;
 хосияти љойивазкунии зарбро бо ёрии љамъ санљида тавонад.
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Маводди геометрї
4.3.1. Маљмўи васеъи намудњои хат ва фигурањои геометриро муайян, муќоиса ва
тасвир карда, андозаҳои онҳоро ҳисоб намуда, модели шаклњои одиро сохта метавонад.
Нишондиҳандаҳои салоҳиятнокї:


















ҳарфҳоро, ки нуқтаҳо бо онҳо ишорат карда мешаванд, донад;
фигураҳои геометриро бо ҳарфҳо ишорат карда, хонда ва навишта тавонад;
порчаҳо ва тарафҳои бисёркунљаҳоро чен карда, онҳоро муқоиса карда тавонад;
периметри росткунља ва квадратро ёфта тавонад;
росткунљаро шиносад ва аз дигар бисёркунљаҳо фарқ карда тавонад;
таърифи росткунљаро донад ва онро сохта тавонад;
мафҳуми периметрро донад ва периметри бисёркунљаҳоро ёфта тавонад;
мафҳуми масоҳатро донад ва масоҳати росткунља ва квадратро ёфта тавонад;
масоҳати фигураҳоро муқоиса карда тавонад;
масоҳати фигураҳоро бо роҳи болои ҳам гузоштан муқоиса карда тавонад;
квадратро бо росткунља муқоиса карда, умумият ва фарқияташонро донад;
аз љадвали масоҳатҳо истифода бурда, масоҳати бисёркунљаҳоро ҳисоб карда
тавонад;
паргор ва вазифаи онро донад ва дар созишњои геометрї истифода бурда тавонад;
давраҳоро ба қисмҳои баробар тақсим карда тавонад;
давра ва доира сохта тавонад;
радиус, диаметр ва маркази давраро фарқ карда тавонад;
умумият ва фарқияти давра ва доираро донад.

4.3.2. Барои тасвири ҳаракат ва мавқеъ аз маљмўи васеъи истилоҳот истифода карда,
онњоро дар ќоѓаз нишон дода метавонад.
Нишондиҳандаҳои салоҳиятнокї:








самти ҳаракатро нишон дода тавонад;
хатҳо ва љойгиршавии хатҳоро гуфта, онҳоро тасвир карда тавонад;
беохир будани хати ростро донад;
аз як нуқта ду нур бароварда тавонад;
дар хати рост нурро људо карда тавонад;
доир ба хати шикаста аз ҳаёт ва ашёњои атроф мисолҳо оварда тавонад.
самти суръат, вақт ва масофаро муайян карда тавонад.

Бузургиҳо
4.4.1. Масъалаҳои пулиро дар намуди матн ва адад бо чор амали математикї ҳал карда
метавонад.
Нишондиҳандаҳои салоҳиятнокї:
 асъори миллї – дирам ва сомониро шиносад ва фарқ карда тавонад;
 муносибати байни дирам ва сомониро донад ва аз як намуд ба намуди дигар табдил
дода тавонад;
 асъори миллї – дирам ва сомониро ҳисоб карда тавонад;
 нархҳоро бо дирам ва сомонї ҳисоб карда тавонад;
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 бо асъори миллї мубодилот карда тавонад.
 доир ба асъори миллї масъала тартиб дода, онро ҳал карда тавонад.
4.4.2. Маљмўи ченакҳои дарозї, масса, ваќт, арзиш, суръат, масофа ва масоҳатро њисоб
карда метавонад.
Нишондиҳандаҳои салоҳиятнокї:

















воҳидҳо ва љадвали ченаки дарозиро донад, мухтасар навишта тавонад;
воҳидҳо ва љадвали ченаки массаро донад, мухтасар навишта тавонад;
воҳидҳо ва љадвали ченаки вақтро донад, мухтасар навишта тавонад;
воҳидҳо ва љадвали ченаки арзишро донад, мухтасар навишта тавонад;
воҳидҳои суръати ҳаракатро донад ва мухтасар навишта тавонад;
воҳидҳо ва љадвали ченаки масоњатро донад, мухтасар навишта тавонад;
як ченаки дарозиро ба ченаки дигар ифода карда тавонад;
мисолҳои гуногун оид ба табдилдиҳии ченакҳои массаро ҳал карда тавонад;
ашёҳо ва маҳсулоти гуногунро баркашида тавонад;
намудҳои гуногуни тарозуҳоро донад ва истифода бурда тавонад.
ченакҳои массаро табдил дода тавонад;
доир ба ченаки масса масъалаҳо тартиб дода, ҳал карда тавонад;
намудҳои соат ва вазифаи ақрабакҳои онро донад ва фарқ карда тавонад;
фарқи байни ченакҳои вақтро муайян карда тавонад;
воҳидҳои ченаки вақтро бо дақиқа ва соат табдил дода тавонад;
масофаи тайшударо њисоб карда тавонад.

4.4.3. Дар асоси вақти дастрасбуда қарор қабул карда метавонад.
Нишондиҳандаҳои салоҳиятнокї:
 масъалаҳои одии математикии ҳаётиро бо истифодаи дониш, малака ва маҳорати
азхудкардааш мустақилона ҳал карда тавонад.
 вақти шабонарўзиро донад ва ба соатҳо ифода карда тавонад;
 рељаи дарсхонї ва дарстайёркуниро донад;
 рељаи истироҳат, хўрокхўрї ва хобро донад ва ба он риоя карда тавонад;
 намудҳо ва вазифаҳои тақвимро донад ва онҳоро фарқ карда тавонад;
 рўзҳои истироҳат ва идҳоро аз рўйи тақвим људо карда тавонад;
 тақвим тартиб дода, истифода бурда тавонад.
Коркарди маълумот
4.5.1. Маълумоти дурустро љамъ намуда, онро муаррифї карда, хулоса мебарорад.
Нишондиҳандаҳои салоҳиятнокї:
 маълумотро дар шакли сода пешниҳод карда тавонад;
 матнро хонда, маълумоти омории дар он бударо ба тарзи диаграмма ва нақшаҳои
хеле сода пешниҳод карда тавонад;
 љадвалҳои тайёри маълумотҳоро таҳлил карда, хулоса бароварда тавонад;
 барои љамъи иљрои амалиётҳои додашуда аз љадвали маълумотҳо истифода бурда
тавонад;
 дар љадвал алоқаи байни бузургиҳои мутаносибиро мустақилона љой дода тавонад;
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 дар амалҳои математикї пайдарпайии мантиқиро риоя намояд ва хулоса баровард
тавонад;
 љадвали маълумотҳои содаи тайёрро хонда тавонад ва хулосаи одї бароварда
тавонад.
2.3. Салоҳиятҳои тарбиявї – ахлоқї
Таълиму тарбия дар зинаи таҳсилоти ибтидої. Азбаски хонандагон қобилиятҳои
гуногун доранд, мо бояд пешрафти хонандаро берун аз салоҳиятҳои фаннї низ эътироф
намоем. Дар намунаи ҳисоботи дар зер омада сутуне барои нишон додани кўшишу
ғайрати хонанда омадааст. Кўшишу ғайрат ҳам бо низоми 6 (10, 20, 100) – балла (холњо)
баҳогузорї карда мешавад.
Барои қайди муносибати хонанда ба омўзиш корти ҳисоботи хонанда истифода
карда мешавад, ки қисмҳои зеринро дар бар мегирад.
Дар омўзиши ҳар фан хислатҳои зерин нақши асосиро мебозанд.
Худро идора карда тавонистан
Мустақилият нишон медиҳад
Интизориҳои баланд дорад
Барои таваккал кардан омода аст
Тобовар аст
Муносибат бо дигарон
Аҳамият медиҳад
Таҳаммулпазир аст
Ҳамкорї мекунад
Иштирок ва саҳмгузорї
Эътимод нишон медиҳад
Масъулиятро ба дўш мегирад
Фаъол аст
Мақсаднок ба коре љалб мегардад

М О Б

Мунтазам
Одатан
Баъзан

Андешаронї
Фикрронии дараљаи баланд дорад
Эљодкорї
2.4. Нишондиҳандаҳои хислатҳо
Дар љадвали зер нишондиҳандаҳое оварда шудаанд, ки хонандагони болаёқатро
тавсиф менамоянд. Ин нишондиҳандаҳо то андозаи муайяне хусусияти инфиродї доранд.
Ҳангоми арзёбї омўзгор нишондиҳандаҳои зеринро ба эътибор мегирад.
Хислат
Мустақилият нишон
додан
Интизориҳои баланд
дорад.

Нишондиҳанда (ё муайянкунанда) – Хонанда
Худро идора намудан
Бе ёрии дигарон кор мекунад ва агар ёрї лозим шавад, пеш
аз кумак пурсидан барои ҳалли ҳама гуна мушкилї аввал худ
кўшиш ба харљ медиҳад.
Ҳангоми иљрои супорише ҳадаф мегузорад, ки натиљааш
босифат бошад бо интизории он, ки меъёрҳои баҳодиҳиро аз
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Ба таваккал (дар
омўзиш) кардан омода
аст.
Тобовар аст

худ менамояд ва ба натиљаи аз он ҳам болотар ноил
мешавад. Агар вазифа ё супориш аз тарафи омўзгор арзёбї
нашавад ҳам, хонанда дар пеши худ меъёрҳои баланд
мегузорад, то кори ў ҳамчун як муваффақият арзёбї шавад.
Зарурати таљриба намудани ашёро эътироф менамояд,
ҳарчанд он қисман ба нокомї ё танқид мебарад. Аммо ин
хавфҳо хавфҳои асосноке бошанд, ки ба бехатарии шахсї
мушкилї эљод накунанд.
Бо вуљуди мушкилот, ноумед намешавад ва кўшиш мекунад,
ки вазифаҳоро ба анљом расонад.

Бовиљдон аст

Арзишҳои худро ҳамеша, новобаста аз вазъият ҳифз
менамояд. Арзишҳо инҳоянд:
 дар амалҳояш ростқавл аст;
 меҳрубонї зоҳир мекунад;
 адолатро риоя мекунад;
 ҳақгў аст;
 дар рафтору амал масъулиятшинос аст;
 дар амалҳояш шаффофиро риоя мекунад (ба истиснои
ҳолатҳои номутобиқ);
 дар сахтиҳо далерї нишон медиҳад;
 фарҳанги худ ва дигаронро эҳтиром мекунад.
Муносибат бо дигарон

Аҳамият медиҳад

Вақте бо дигарон кор мекунад, ба ниёзҳои онҳо аҳамият
медиҳад (масалан дигаронро гўш мекунад, сухани онҳоро
намебурад).
Ақида ва фарҳанги шахсони гуногунро қабул мекунад (ин
маънои онро надорад, ки мо аз ин сўистифода кунем).
Хамкорї мекунад, ба дигарон барои саҳм гузоштан дар
иљрои супоришҳо имкон медиҳад.
Иштирок ва саҳмгузорї
Ҳангоми пурсиш ақидаашро иброз медорад ва барои иљрои
супориш на ҳамеша аз дигарон мељўяд.
Ҳангоми иљрои фаъолиятҳо оқибатҳои онро ба зимма
мегирад. Агар аз ў хоҳиш кунанд, масъулиятро ба дўш
мегирад.
Ғайрифаъол нест, баръакс кўшиш мекунад, саҳми худро
гузорад.
Пеш аз ҳар гуна фаъолият мақсаде мегузорад, ки ба ҳалли
вазифаи додашуда марбут аст.
Андешаронї

Таҳаммулпазир аст
Ҳамкорї мекунад

Эътимод нишон
медиҳад
Масъулиятро ба дўш
мегирад
Фаъол аст
Мақсаднок ба коре
љалб мегардад
Фикрронии дараљаи
баланд
Эљодкорї

Барои анљом додани вазифаҳо малакаҳои фикрронии
баландро истифода мебарад.
Фикрҳои тоза пешниҳод мекунад.
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2.5. Салоҳиятнокии омўзгорон
Барои татбиқи стандарт ва барномаи нави фанни математика омўзгори синфҳои
ибтидої бояд дониш, малака ва маҳорати зеринро дошта бошад:
 назария ва принсипҳои низоми таълими салоҳиятнокиро донад ва љанбаҳои
татбиқи амалии онро дар раванди таълим шарҳ дода тавонад;
 тарзи банақшагирї ва арзёбии салоҳиятнокии хонандагонро донад ва ҳангоми
раванди таълим истифода барад;
 усулҳои таълимиеро, ки барои ташаккули салоҳиятнокии хонанда мусоидат
мекунанд, донад ва усули мувофиқро интихоб карда тавонад;
 усул ва воситаҳои арзёбии ташаккулдиҳандаро барои муайян кардани сатҳи
азхудкунии салоҳиятҳо истифода бурда тавонад;
 натиљаҳои арзёбии ташаккулдиҳандаро ба мақсади қабули қарори мувофиқ
истифода бурда тавонад;
 роҳу воситаҳои самараноки ёрї расонидан барои салоҳиятнок шудани
хонандагонро донад ва дар раванди таълим истифода барад.
III. Ташкили раванди таълими салоҳиятнокї аз фанни математика барои синфи чорум
Аксар низомҳои таълими анъанавї ба азхудкунии мавзўъ нигаронида шудаанд,
яъне омўзгорон хонандагонро барои аз худ кардани мавзуъ ва аз ёд кардани маълумот
водор менамоянд. Чунин муносибат ба таълим дар гузашта мутобиқ буд, аммо дар замони
ҳозира, ки андозаи дониш босуръат зиёд мегардад, дар раванди таълим диққати асосї
бояд ба ташаккули малакаҳои омўзишии хонандагон равона гардад, то онҳо тавонанд
дониши зарурї ва маълумоти мушаххасро интихоб ва истифода баранд. Дар стандартҳои
фанни математика ба истифодаи дуруст ва моҳиронаи дониши математикї ҳалли
масъалаҳои ҳаётан зарур, диққати махсус дода мешавад.
Акнун барои омўзгорон он ќадар муњим нест, ки “хонандагон чиро меомўзанд?” ва
“чї тавр меомўзанд?”, балки азњама муњим он аст, ки “ба хонандагон чиҳоро бояд
омўзонид?”. Барои баъзеҳо омўзонидан ва омўхтан (аз худ кардан) як маъно дорад, аммо
бояд дар хотир дошт, ки агар омўзгор нодуруст дарс диҳад, ҳатто дар ҳолати дарси зиёд
додан ҳам, азхудкунї наметавонад самарабахш бошад.
Дар низоми таълим ва арзёбии салоҳиятнокї ба дониш, малака ва маҳоратҳои
воқеии хонандагон диққати махсус дода мешавад. Салоҳиятҳо фаъолиятҳоеро, ки
хонандагон дар натиљаи омўхтан аз худ мекунанд, нишон медиҳанд. Масалан, дар синфи
чорум салоҳияти “Маълумотро бо роҳи сода љамъ ё сабт карда, хулосаи одї мебарорад”
натиљаи омўхтани хонанда аст. Яъне, хонанда на танҳо тарзи иљрои амалеро медонад,
балки онро бо мақсади ҳалли масъалаҳо ва хулоса баровардан истифода мебарад. Ин
маънои онро надорад, ки мавзўъҳо муҳим нестанд. Мавзўъҳо ҳамчун восита барои ноил
шудан ба салоҳият хизмат мекунанд.
Барои муайян кардани он ки оё хонанда салоҳиятҳоро аз худ кардааст ё не, барои
ҳар салоҳият нишондиҳандаҳои он оварда мешавад. Нишондиҳандаҳо маљмўи дониш,
малака ва маҳоратҳое мебошанд, ки аз ноил шудан ба салоҳиятҳо дарак медиҳанд. Онҳо
ба шумо имкони мушоҳида ва арзёбї карданро фароҳам оварда, нишон медиҳанд, ки то
кадом андоза хонанда салоҳиятро аз худ кардааст. Тартиб додани рўйхати пурраи
нишондиҳандаҳо барои баъзе салоҳиятҳо имконнопазир аст, шояд шумораи онҳо ба садҳо
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нишондиҳанда расад ва миќдори онҳо вобаста ба нуқтаи оғози инкишофи салоҳиятнокї
ва вобаста ба сатҳи синф фарқ кунад.
Дар гузашта самтҳои гуногуни раванди таълим (таҳия ва татбиқи нақшаи тақвим)
бештар назорат ва мушоҳида карда мешуд. Акнун натиљаҳои таълимии хонандагон ва
раванди омўзиши онҳо бештар назорат карда мешаванд. Аз байн бурдани навъҳои дигари
назорат дар ҳолате амалї мегардад, ки агар:
1) муассисаи таълимї ва омўзгорон самаранок ба низоми таълими салоҳиятнокии
хонандагон гузаранд.
2) тартиби љамъоварии маълумоти дуруст, ки дараљаи азхудкунии салоҳиятҳоро
нишон медиҳад, ба роҳ монда шавад.
Ба омўзгорон озодии бештар дода, ҳамзамон масъулияти онҳо барои беҳтар
шудани дастовардҳои таълимии хонандагон зиёд мегардад. Ин чунин маъно дорад, ки
арзёбии салоҳиятҳо қисми асосии ислоҳот маҳсуб меёбад.
Акнун барои омўзгор танҳо донистани мундариљаи фан кифоя нест. Омўзгорон
бояд дар асоси таљриба, омўзиши методикаи таълим, азхудкунии назарияи таълим ва
маълумот оид ба ҳар як хонандаи синф барои инкишоф додани салоҳиятҳои онҳо ва
таъмини пешравї љараёни таълимро ба роҳ монанд.
3.1. Ба хусусиятҳои фардии хонанда диққат додан
Стандарту барномаҳои нави таълим ташаккули натиљаҳои таълимии ҳамаи
хонандагонро новобаста аз қобилият ва вазъи иљтимої дастгирї менамоянд. Стандарт ва
барномаи мазкур ақидаеро, ки тибқи он ба ҳамаи хонандагон талаботи ягона гузошта
шавад, дастгирї намекунад. Он ақидаеро дастгирї менамояд, ки дар он ҳар як хонанда
дорои маљмўи таљрибаи мушаххас, инчунин дараљаҳои гуногуни салоҳият аст. Омўзгорон
барои ташаккули натиљаҳои таълими ҳар як хонанда аз лиҳози касбї ва ахлоқї
масъуланд.
Самаранокии таълим тавассути ташаккули натиљаҳои таълимии тамоми аҳли синф
муайян карда мешавад, на дастовардҳои таълимии якчанд хонанда. Барои амалї сохтани
мақсади мазкур омўзгорон бояд тарзи муайян намудани сатҳи дониши мављудаи хонанда
ва сатҳи ниҳоии азхудкунии салоҳиятҳои ҳар як хонандаро истифода бурда тавонанд.
3.2. Принсипҳои таълими самаранок
Таълим ҳамеша самаранок мегардад, агар:
– хонандагон дар заминаи дониш ва малакаи базавиашон инкишоф ёбанд;
– хонандагон мақсади вазифаҳои таълимии гузошташударо дарк кунанд;
– мақсади таълим барои хонандагон фаҳмо бошад;
– вазифаҳои таълим мувофиқи қобилияти хонандагон таҳия шаванд;
– раванди азхудкунии маводди таълим барои хонандагон шавқовар ва љолиб
бошад;
– барои азхудкунии маводди нави таълим ё малакаи нав ба хонандагон имконияти
мувофиқи машқ кардан дода шавад;
– омўзгорон усулҳои гуногуни таълимро бо мақсади мустаҳкам гардонидани
донишу малакаи нав истифода баранд;
– ҳам омўзгор ва ҳам хонанда барои таълим масъулият дошта бошанд;
– омўзгорон усулҳои гуногунро бо мақсади такрор ва дар хотир нигоҳ доштани
донишу малака истифода баранд;
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– ба хонандагон ҳангоми ҳалли масъалаҳои таълимї ва ташаккули малака
имконияти ҳамкорї кардан диҳанд;
– раванди таълим ба “чї тавр фикр кардан” равона гардад, на ба “оид ба чї фикр
кардан”;
– ҳама оид ба ҳаљми донишу малакаашон рост қавл бошанд;
– нокомї дар љараёни таълим ҳамчун қисми таркибии он шинохта шавад;
– омўзгор раванди омўзишро дарк кунад ва донад, ки таълим чї тавр бояд ба роҳ
монда шавад ва онро доимо назорат кунад.
3.3. Ташаккули малакаҳои фикррононии дараљаи баланд
Дар низоми анъанавии таълим диққати асосї ба бозгўйии дониш равона гардида,
ба дарку таҳлили он вақти кам људо мешуд.
Низоми нави таълим диққати асосиро ба ташаккули фикрронии дараљаи баланд
равона мекунад.
Мо дараљабандии қобилиятҳои маърифатиро дар диаграммаи зерин мушоҳида
карда метавонем:
Дар хотир
гирифтан

Фаҳмидан

Истифода
кардан

Таҳлил
кардан

Арзёбӣ
кардан

Эҷод
кардан

Фикрронии дараљаи баланд тафаккурро пурра фаро мегирад, аз љумлаи намунаҳои
зерин:
– таҳияи ақида дар асоси унсурҳои санљидашуда ва боваринок, арзёбї ва љавоб
додан ба ақидаҳои дигарон;
– санљидани ақидаҳо ё вазъиятҳо аз нигоҳҳои гуногун, аз љумла таҳлили назарҳои
фарҳангҳои мухталиф;
– таҳқиқи омилҳо ва ақидаҳо бо мақсади дарёфти хулосаи мувофиқ;
– истифодаи усулҳои мухталифи тахаюлотї барои ҳалли масъалаҳо, махсусан
масъалаҳои ношинос ва мураккаб;
– таҳия ва пурсидани саволҳои мантиқї ва таҳлилї;
– муайян намудани мавзўъҳо ё ҳодисаҳо ва алоқаманд намудани донишҳои фаннї.
Оид ба фикрронии дараљаи баланд якчанд нуктаро бояд дар хотир гирифт:
1. Бо вуљуди барои хонандагон муҳим будани малакаҳои фикрронии дараљаи баланд
арзёбї ва санљиши ин малакаҳо хеле мушкил аст. Аз ин лиҳоз, системаи арзёбии мо
бояд пурра тағйир ёбад.
2. Таҳқиқотҳо нишон медиҳанд, ки малакаи дараљаи баланди фикрронї маънои дар
хотир нигоҳ доштани маълумотро надорад. Мақсади асосї таҳқиқи амиқи
маълумот аст.
3.4. Алоқамандии байнифаннї
Ҳудудҳое, ки байни фанҳои синфҳои ибтидої эљод шудаанд, қисман сунъиянд, аммо
барои ташкили љараёни таълим заруранд. Дар асл шахс дар ҳолате, ки агар якчанд фанро
дар як замон омўзад, таълими хубтар мегирад. Бо дарназардошти ин ва фоидае, ки аз
истифодаи алоқамандии фанҳо ба даст меояд (асосан алоқамандии байнифаннї ном бурда
мешавад), Вазорати маориф ва илм онро ҳамаљониба дастгирї менамояд.
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Намунаи алоқамандии байнифаннї дар синфҳои ибтидої чунин аст: омўзгор дар
синф “дукони фурўши маҳсулот” ташкил карда, аз хонандагон хоҳиш мекунад, ки бо
“маблағи шартї” маҳсулот бихаранд. Онҳо бо навбат нақши фурўшанда ва харидорро
иљро карда метавонанд. Аз хонандагон хоҳиш карда мешавад, ки маблағи доштаашонро
сарф карда, маҳсулот бихаранд ва оид ба амали иљрокардаашон иншо нависанд.
Хонандагон дар самтҳои зерин салоҳият пайдо мекунанд:
1) Истифодаи пул/маблағ (математика)
2) Ҳисоб кардани нарх ва бақия (математика)
3) Муқоисаи арзиш ва андоза (математика)
4) Пурсидани маҳсулот (забони тољикї – гуфтан)
5) Муайян кардани сифат ва макони истеҳсоли мол (табиатшиносї)
6) Оид ба маҳсулот маълумоти пурра пайдо кунанд (забони тољикї – гуфтан)
7) Оид ба вазъият навиштан (забони тољикї – навиштан)
8) Навбати худро интизор шудан (малакаи иљтимої)
Дар асл ҳангоми таълими ҳама гуна мавзўъ мо ҳамеша якчанд салоҳияти фанҳои
мухталифро ташаккул медиҳем. Омўзгори соҳибтаљриба инро дарк карда, кўшиш
мекунад, ки мавзўъҳоеро фаро гирад, ки салоҳиятҳои якчанд фанро дар як вақт машқ ва
ташаккул диҳанд. Аммо чунин навъи таълим мавзўъ ва усули мухталифи банақшагириро
тақозо мекунад.
3.5. Стратегияҳои таълими фанни математика барои синфи чорум
Бо мақсади ташкили самараноки љараёни таълими фанни математика дар синфи
чорум дар поён якчанд намунаҳои усул ва методҳои таълим пешкаши шумо гардонда
мешавад. Мувофиқи мақсад ва натиљаҳои таълими дарс шумо метавонед онҳоро мутобиқ
сохта, истифода баред.
Бозї бо ададҳои арифметикї
А) Бозии аз «1 то 10». Ададҳоро бо ёрии чор рақами чор тарзе нависед, ки ададҳои аз як то
даҳ ҳосил шаванд. Аз амалҳои арифметикї истифода баред ва агар зарур бошад, қавсро
низ гузошта метавонед.

Б) Аз амалҳои арифметикї истифода бурда, супориши зеринро ҳал намоед. Инчунин,
метавонед аз аломати қавс истифода баред.
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Тавсияҳо
Супоришҳои мазкурро барои мустаҳкамкунии салоҳиятҳои хонандагон дар доираи
чор амали арифметикї истифода бурдан ба манфиат аст. Чунин супоришҳо бештар барои
љустуљўйи роҳи ҳал, сайқали малака ва маҳоратҳои хонандагон имконият фароҳам оварда,
таҳлили амалҳоро аз нуқтаи назари гуногун меомўзад, инчунин, дар хонандагон
бодиқќатиро тарбия менамояд. Хонандагон доир ба чор амали арифметикї дар синфи чор
ба пуррагї шинос мешаванд, аз ин лиҳоз, онро дар дарсҳои мустаҳкамкунии малака ва
маҳоратҳо дар ин синф истифода бурдан мувофиқи мақсад аст.
Кор бо расм
Усули мазкур бо мақсади чен кардани порча, ёфтани дарозии хати шикаста, муқоиса
кардани хатҳо, хати рост, порча, хати каљ, хати шикаста, муайян кардани фарқи хати рост
ва хати шикаста, тасвир кардани хати рост ва хати шикаста истифода мешавад.
Омўзгор расми пешакї тайёркардаашро дар тахтаи синф овехта, бо ҳамроҳии хонандагон
ёфтани дарозии хати шикастаро бо ёрии саволу љавоб шарҳ медиҳад:
17м
32м

13м

38м

Роҳи дуюм
23м

31м
Роҳи якум

27м

 Духтарак аз хона то мактаб бо роҳи якум чанд метр масофаро тай кард?
(81 м). Инро чї тавр ёфтед? (Дарозии қисмҳои роҳро љамъ кардем: 23м + 31м + 27м) Хате,
ки духтарак бо он ҳаракат кард, чї гуна хат аст? (Хати шикаста). Аз мактаб то ба хона ў
бо роҳи дуюм рафт. Вай чанд метр роҳро тай кард? (100м). Чї тавр ёфтед? (Ададҳои 32м,
13м, 17м, 38м – ро љамъ кардем). Хате, ки бо он духтарча аз мактаб ба хона баргашт, чї
ном дорад? (Хати шикаста). Барои чї духтарча ҳангоми аз хона ба мактаб рафтан ва
омадан дарозиҳои гуногунро тай кард? (Барои он ки духтарча бо роҳҳои гуногун ҳаракат
кард). Ин хатҳои шикастаи гуногун буд.
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Сипас, ба хонандагон машқҳои гуногун барои ёфтани дарозии хати шикаста аз рўйи
расмҳо пешниҳод карда мешавад ва онҳоро бо периметри бисёркунља (суммаи тарафҳо)
шинос мекунем.
Хонандагон амалан ёфтани периметри бисёркунљаҳо (секунља, чоркунља, панљкунља ва
ғайра) ва баъдан росткунља (квадрат)–ро ёд мегиранд.
Тавсияҳо
Пас аз ба охир расидани кор бо расм омўзгор метавонад ба хонандагон супориш диҳад, ки
машқҳои амалиро бо ёфтани периметр дар болои дафтар, фарши синфхона, даҳлез ва
ғайраҳо иљро намоянд.
Пайдарпайии занљирї
Ин усул барои донистани тартиби иљрои амалҳо, қоидаи љамъ, тарҳ, зарб ва тақсим
истифода мешавад.
Омўзгор дар тахтаи синф занљираи пайдарпайии ифодаро тасвир карда, ба хонандагон
супориш медиҳад, ки амалҳоро пайдарпай иљро карда, қимати онро ёбанд:

:3

54

·2

+4

·3

– 80

Шарҳдиҳии ҳисоббарорї: 1) 54 – ро ба 3 тақсим мекунем ( 54 : 3 = 18) 18 ҳосил мешавад.
2) Ҳосили тақсим, 18 – ро ба 2 зарб мекунем (18 · 2 = 36) ҳосил мешавад.
3) Ҳосили зарб, 36 – ро ба 4 љамъ мекунем (36 + 4 = 40) 40 ҳосил мешавад.
4) Ҳосили љамъ 40 – ро ба 3 зарб мекунем (40 · 3 = 120) 120 ҳосил мешавад.
5) Аз ҳосили зарб 120, 80 – ро тарҳ мекунем (120 – 80 = 40) њосил мешавад, 40 –ро дар љавоб
менависем.
Баъд аз иљрои супориш ба ин монанд ба хонандагон супориши навбатї пешкаш карда
мешавад.

81

:9

· 11

+0

+1

100

Хонандагон метавонанд дунафарї кор карда, корашонро бо ҳамдигар муқоиса кунанд.
Муаммо
Усули мазкур бо мақсади иљрои амалҳои арифметикї, ёфтани љамъшаванда, тарҳкунанда,
ҳамзарби номаълум ва ҳалли муодилаҳо, инчунин барои инкишофи фикрронї ва пайдо
карда тавонистани ахбори нав истифода мешавад.
Омўзгор дар тахтаи синф расмро тасвир мекунад, ё расми пешакї тасвир намудаашро дар
тахтаи синф овехта, ба хонандагон супориш медиҳад, ки ба расм бодиққат нигоҳ карда,
тартиби иљрои амалро муайян кунанд.
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?

?
+

900 –

?

180 =
·3=
=

240

Шарҳдиҳї:
Дар сатри якум се номаълум (секунља, квадрат, давра), дар сатри дуюм ду номаълум
(квадрат, секунља), дар сатри сеюм низ ду номаълум (секунља, давра), дар сатри чорум як
номаълум (давра). Пас, корро аз сатри чорум сар мекунем. Дар ин сатр 900 - тарҳшаванда,
даврача - тарҳкунанда, 240 - фарқ.
Қоидаи ёфтани тарҳкунандаи номаълумро ба хотир меорем: Барои ёфтани тарҳкунандаи
номаълум (даврача), аз тарҳшаванда (900) фарқ ( 240)–ро тарҳ кардан лозим аст (900 – 240
= 660), даврача ба 660 баробар шуд.
Дар сатри сеюм ба љойи даврача 660-ро менависем. Муодилаи ҳамзарби номаълумдошта
ҳосил мешавад (номаълум секунља - ). Қоидаи ёфтани ҳамзарби номаълумро ба хотир
меорем: Барои ёфтани зарбшавандаи номаълум (

) ҳосили зарб (660) – ро ба

зарбкунандаи маълум (3) тақсим кардан лозим аст ( = 660 : 3 = 220), 220 ҳосил мешавад.
220 – ро ба љойи секунља дар сатри дуюм мегузорем. Муодилаи љамъшавандаи
номаълумдошта (номаълум) ҳосил мешавад. Қоидаи ёфтани љамъшавандаи
номаълумро ба хотир меорем: Барои ёфтани љамъшавандаи номаълум аз ҳосили љамъ (220)
љамъшавандаи маълум (180) – ро тарҳ кардан лозим аст (
мешавад.
= 220,

= 40,

= 220 – 180 = 40), 40 ҳосиил

= 660

Дар љавоб менависем:
Баъд аз иљрои супориш ба ин монанд ба хонандагон супориши навбатї пешкаш карда
мешавад.
«Дастури мухтасари нақл доир ба адад»
Дар синфи чорум барои љамъбаст, мустаҳкамкунии дониш, малака ва маҳорати
(салоҳияти) хонандагон ададҳои бисёррақамаро истифода бурдан мумкин аст. Намунаи
мазмун ва тартиби корро барои шумо пешниҳод менамоем:
1. Ададро хонед: 6506 (шаш ҳазору панљсаду шаш).
2. Шумораи ҳар як разряди воҳид ва синфро номбар кунед (6 воҳиди разряди якум ё 6
воҳид, 0 воҳид разряди дуюм ё 0 даҳї, 5 воҳиди разряди сеюм ва ё 5 садї, 6 воҳиди
разряди чорум ва ё 6 ҳазор, 506 воҳиди синфи I, 6 воҳиди синфи II ).
3. Адади умумии ҳар як разряди воҳидро номбар намоед (6506 воҳид, 650 даҳї, 65
садї, 6 ҳазорї).
4. Ададро ба суммаи љамъшавандаҳои разрядї нависед (6506 = 6000 + 500 + 6).
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5. Ададҳои пеш ва баъд аз адади 6506 ояндаро нависед (6505, 6507).
6. Ададҳои хурдтарин ва калонтаринро, ки ҳамин қадар воҳид ва синф доранд,
нависед (1000, 9999).
7. Нишон диҳед, ки барои навиштани ин адад чанд рақам лозим шуд? Чанд миқдораш
дигаргун аст? (4 адад, сетои он дигаргун аст).
8. Ададҳои хурдтарин ва калонтарини адади 6506-ро, ки бо ҳамин рақамҳо навишта
мешавад, нависед (5066, 6650).
Намунаи варақаи инфиродї барои ҳалли муодилаҳои дуамала (ёфтани тарҳшавандаи
номаълум).

Намунаи варақа барои кори дунафарї доир ба ҳалли муодилаҳои дуамала (ёфтани
тарҳшавандаи номаълум)
Ҳалли муодилаҳои дуамала:
Вазифа: Муодилаи (х + 97) – 37 = 85 - ро ҳал кунед.
Қадами 1. Муодиларо хонед.
Қадами 2. Пеш аз ҳал кардани муодила ба «Ёддошт» шинос шавед.
Қадами 3. Муодиларо ҳал кунед.
«Ёддошт»
Қадамҳо
Қадами 1. Муодиларо хонед.
Қадами 2. Љузъҳои муодиларо ёбед.
Қадами 3. Чї гуна муодила аст: якамала ё дуамала?
Қадами 4. Исбот кунед, ки муодила дуамала аст.
Қадами 5. Онро ба муодилаи якамала баргардонед. Барои ин ба
ҳосили тарҳ тарҳкунандаро љамъ кардан лозим аст.
Қадами 6. Муайян кунед, ки чї номаълум аст (тарҳшаванда ё
тарҳкунанда)?
Қадами 7. Ба ёд оред, ки барои ёфтани тарҳшаванда кадом амалро
бояд иљро намуд?
Қадами 8. Бисанљед (Ба љойи икс адади ҳосилшударо гузоред ва
амалро иљро кунед).
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Оид ба омўзиши маводди геометрї
А) Аз рўйи расм вақтро, ки дар соатҳо омадааст, нависед. Аз рўйи ақрабакҳои соат
кунљҳоро, ки бо ранг људо карда шудааст, муайян намоед.
Фарқият ва умумияти ин кунљҳо дар чист? Кадоме аз онҳо аз ҳама калон ва кадоме
хурд аст?

Б) Дар расмҳои зерин се тарзи санљидани кунљи калон ва хурд нишон дода шудааст.
Кадоме аз он дуруст аст? Чаро чунин меҳисобед? Шарҳ диҳед.
Тарзи якум

Тарзи дуюм

Тарзи сеюм

В) Барои чен кардани бузургиҳо асбобҳои гуногун истифода мешаванд, ки дар онҳо
тақсимот (ё дараљаҳо) бо ададҳо нишон дода шудааст. Масалан, барои муайян намудани
дарозї љадвал ва ё метр, барои масса тарозу ва ё барои ҳарорати хонаро санљидан
ҳароратсанљ истифода бурда мешавад. Тақсимот ва ададҳо, ки аз рўйи қонунҳои муайян
дар асбобҳо љобаљо карда шудаанд, нишондиҳандаҳо (љадвал, шкала)-ро ташкил медиҳад,
ки барои муайян кардани воҳиди бузургиҳо ёрї мерасонад.
Мисол: воҳиди ченаки дарозї дар љадвал нишон дода шудааст, ки ба 1 мм баробар аст,
воҳиди масса, ки бо тарозу чен карда шудааст, ба 5 кг 400 г баробар аст ва ҳароратсанљ
20С нишон дода истодааст ва ғайра.

Супориш: Дар расмњои зерин якчанд асбобҳое тасвир шудаанд, ки бо ёрии онҳо воҳиди
бузургиҳоро ёфтан мумкин аст. Воҳиди ҳар як бузургиҳоро, ки дар расмҳои зерин
омадааст, номбар намоед. Онҳо ба кадом бузургиҳо мансубанд?
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Г) Масъалаи зеринро барои ёфтани воҳидҳои масоҳат истифода бурдан мумкин аст. Он
барои сайқал додани салоҳияти хонандагон доир ба фаҳмиши дарёфти масоҳати
фигураҳои геометрї, махсусан чоркунља истифода шуда, барои баргардонидан аз як
воҳиди масоҳат ба дигар воҳид истифода бурдан мумкин аст. Инчунин, дараљаи фикрронї
ва тафаккури мантиқии хонандагонро ташаккул медиҳад.
Тартиби кор: Ба хонандагон чунин супориш пешниҳод мегардад:
тарафҳои чоркунљаро 10 маротиба зиёд карданд. Масоҳати он чї гуна тағйир ёфт? Ва ё
тарафҳои чоркунљаро 10 маротиба кам карданд. Масоҳати он чї гуна тағйир ёфт?

Шарҳдиҳї:
Масоҳати квадратро маъмулан тавассути воҳиди квадратї ҳисоб менамоянд:
1 мм кв. – квадрат бо тарафҳои 1мм
1 см кв. – квадрат бо тарафҳои 1 см ва ғайра.
Ҳангоми аз як воҳиди квадратї ба воҳиди дигар гузаштан тарафҳои квадрат 10 маротиба,
масоҳат бошад, 100 маротиба зиёд мешавад. Аммо ин ҳолат ҳангоми гузариш аз 1 м кв. ба
1 км кв. истисно карда мешавад, зеро 1 км ба 1000 м баробар буда, ҳангоми ба воҳиди
дигар гузаштан масоҳат ба андозаи 1000000 маротиба зиёд мешавад.
Муносибати байни воҳидҳои масоҳатро дар нақша чунин баён намудан мумкин аст:
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Фаъолияти «Диққати худро бисанљ»
Дар даҳ сония нуқтаҳои дар чоркунљаи боло љойгирифтаро дар хотир гир. Сипас, бо қоғаз
қисмати расми дар боло тасвиршударо пўшонида, дар хоначаҳои поён онро айнан такрор
намо.

Агар ғалат содир кардї, бо шарики худ машқ карда, чунин фаъолиятҳоро аз нав таҳия
намо.
IV. Арзёбї
4.1. Принсипҳои арзёбї
Арзёбї унсури доимии раванди таълиму омўзиш аст. Таълиму арзёбиро аз ҳам људо
кардан имконнопазир аст. Таҳқиқоти зиёди олимони мамлакатҳои мутараққї нишон
медиҳанд, ки арзёбї ба раванди азхудкунї ва татбиқи донишу малакаҳои хонандагон
таъсир мерасонад.
Дар илми педагогикаи муосир навъҳои гуногуни арзёбї маъмул буда, мавриди
истифода қарор гирифтаанд. Мафҳуми арзёбї дар адабиёти илмї-педагогї ба таври
гуногун номбар шудааст. Аз љумла, дар адабиёти соҳавї чунин мафҳумҳо истифода
шудаанд: «арзёбии анъанавї», «арзёбии алтернативї», «арзёбии фаъолият» (Сюзан М.
Батлер ва Нэнси Д. Мак Мунн), «арзёбии ташхисї», «арзёбии ташаккулдиҳанда»,
«арзёбии љамъбастї» ва ғайра.
Арзёбии ташаккулдиҳанда барои беҳбудии таълим ва баландшавии маърифати
талаба ёрї мерасонад. Он имкон медиҳад, ки дастоварди талабагон таҳти назорат бошад.
Арзёбии ташаккулдиҳанда аз методҳои баҳодиҳии мављуда фарқ мекунад. Пеш аз ҳама,
дар ин низом муаллим имконияти бо талаба ба таври инфиродї кор карданро дорад.
Омўзгор метавонад дар асоси чунин арзёбї дониши азхудкардаи талабагонро ташхис
кунад, дар давраи аввал ёрї расонад ва раванди таълимро дуруст ба роҳ монад. Талаба
дар ин маврид масъулияти худро барои таҳсил бештар ҳис мекунад.
Арзёбии ташаккулдиҳанда хусусияту принсипҳои худро дорад. Принсипҳои мазкур
аз тарафи гурўҳи корї оид ба арзёбї (аз тарафи Асосиатсияи Бритонии Пажўҳишҳои
Маърифатї) дар асоси таҳқиқот муқаррар шудаанд:
Арзёбї

љузъи

асосии

банақшагирии

дарс

бояд

бошад.

Омўзгор

ҳангоми

банақшагирии дарс фаъолиятҳоеро мадди назар бигирад, ки ҳам ба ў ва ҳам ба хонанда
имконияти назорати раванди таълимро фароҳам оранд. Мувофиқи принсипи мазкур
восита ва усулҳои арзёбї баъди муайян кардани мақсад ва методикаи таълим тарҳрезї
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карда мешавад. Мақсад он аст, ки дар марҳилаи банақшагирї роҳу воситаҳои арзёбї
муайян карда шуда, дараљаи эътимоднокии онҳо таҳлил гарданд.
Арзёбии ташаккулдиҳанда бояд ба таҳлили раванди омўзиш нигаронида шуда бошад.
Яъне, ҳангоми арзёбї хонандагон бояд ба саволњои „Чї тарз ба ин натиља ноил
гаштанд?”, „Чї душворї кашиданд?” ва „Барои чї муваффақ шуданд?” љавоб диҳанд. Ин
хонандагонро водор месозад, ки раванди таълимро таҳлил карда, боварї ҳосил намоянд.
Пас аз иљрои ҳар як методикаи таълим омўзгор тавассути воситаҳои арзёбї хонандагонро
вазифадор менамояд, то раванди иљрои он фаъолиятро таҳлил кунанд, хулоса бароранд ва
фаъолияти минбаъдаро мушаххас гардонанд.
Арзёбии ташаккулдиҳанда ҳамчун меҳвари дарс шинохта шавад. Аксар методикаи
таълимї, ки дар дарс иљро карда мешаванд, бояд хусусияти арзёбї (таҳлилї) дошта
бошанд. Масъала, савол ва дигар масъалаҳои таълим тарзе тарҳрезї гарданд, ки ба
хонанда имконияти таҳлили раванди омўзишро фароҳам оранд.
Арзёбии ташаккулдиҳанда ҳамчун рукни асосии омодагии касбии омўзгор шинохта
шавад.

Омўзгор

бояд

малакаву

маҳорати

истифодаи

воситаҳои

арзёбии

ташаккулдиҳандаро дошта бошад. Ин малакаву маҳорат дар донишгоҳҳо, коллељҳо ва
курсҳои такмили ихтисос ва ё ба таври худомўзї ҳосил карда мешаванд. Омўзгор бояд
тарзи банақшагирї, ташкил ва таҳлили воситаҳои арзёбї, пешниҳоди тавсияҳо, саволу
масъалаҳоро дуруст ба роҳ монад.
Арзёбї бояд асоснок ва қобили қабул бошад. Ҳангоми пешниҳоди тавсияву
натиљаҳои арзёбї омўзгор бояд ин гуна таъсир доштани онро ба ҳисоб бигирад. Яъне, то
кадом андоза тавсияҳо ба хонанда таъсири манфї ва ё мусбї мерасонанд. Тавсия, шарҳу
эзоҳҳо бояд ба Методикаи таълимии хонанда нигаронида шуда бошанд, на ба шахсияти ў.
Тавсияву тақризҳо бояд асоснок бошанд, то барои зинаҳои дигари инкишоф ноил
гаштани хонанда мусоидат кунанд.
Арзёбии ташаккулдиҳанда бояд ҳавасмандии (мотиватсияи) хонандагонро нисбат ба
таълим ба эътибор гирад. Барои баланд бардоштани мотиватсияи хонандагон арзёбї
нақши назаррас дорад. Дар ин асно аввал ба дастовардҳои хуби хонанда диққат дода,
сипас фаъолиятҳои дигар, аз љумла ислоҳи ғалатҳо, имлои калимаҳо, санљиш ва ғайра ба
роҳ монда мешаванд. Тавсия карда мешавад, ки омўзгор ҳангоми матраҳ сохтани
муколама бо хонанда дар қадами аввал ақаллан се љиҳати хуби корро баррасї мекунад,
сипас роҳу усулҳои такмилдиҳї пешниҳод мешаванд. Дар ин ҳолат хонанда ҳавасмандии
омўзишро гум намекунад.
Арзёбии ташаккулдиҳанда ба фаҳмидани мақсади таълим ва меъёрҳои арзёбї бояд
мусоидат намояд. Хонанда бояд аз мақсади дарс огаҳ буда, моҳияти онро дарк намояд.
Зиёда аз он мақсадҳоро баррасї карда, барои таълим гирифтан масъулият ҳис кунад.
Омўзгор дар оғози дарс ба хонандагон мақсадҳоро муаррифї карда, натиљаи ниҳоии
таълимро муҳокима мекунад. Хонанда бояд донад, ки барои чї имрўз масъалаи мазкур
мавриди омўзишу таҳлил қарор мегирад

ва он ба донишу малакаҳои пешинааш чї
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алоқамандї дорад. Донистани меъёрҳои арзёбї ба хонанда имконият медиҳад, ки тамоми
Методикаи таълимиашро ба тартиб дарорад ва онро барои ба даст овардани мақсаду
натиљаҳо муайян равона созад. Ҳангоми баррасии меъёрҳои арзёбї иштироки хонандагон
ҳатмист.
Тавассути воситаҳои арзёбї барои рушди минбаъдаи хонанда тавсияҳои мушаххас
дода шавад ва ин тавсияҳо самтҳои рушди минбаъдаи хонандаро фаро бигирад. Тавсияҳо
дар навбати худ бояд мушаххас, иљрошаванда, мувофиқ ва саривақтї бошанд. Тавсияҳо
ҳамчун дастур пешниҳод карда мешаванд, то хонанда самти такмилталабро пурра дарк
кунад.
Арзёбии ташаккулдиҳанда малакаи ба худ баҳо додани хонандагонро такмил диҳад.
Омўзгор дар ниҳоди хонанда малакаи назорат кардани Методикаи таълимии худро
тарбият кунад. Хонанда объекти асосии раванди таълим маҳсуб меёбад, аз ин лиҳоз
омўзгор ба ў дар ин самт роҳнамої мекунад. Таълим гирифтан ва маърифатноку
лаёқатманд шудан асосан ба худи хонанда вобаста аст. Инро метавон тавассути бори
дигар хонандагонро ба таҳлили раванди иљрои масъалаи таълим љалб кардан собит
намуд. Чї тарз? Кадом воситаҳо ҳангоми ҳалли масъала истифода шудаанд? Ба кадом
мушкилот дучор шуданд? Чї гуна он мушкилотро паси сар карданд? Ин саволҳо
хонандагонро водор менамоянд, ки раванди таълимро таҳлил кунанд.
Арзёбї ҳамаи дастовардҳои таълимии хонандаро ба эътибор гирад. Омўзгор ҳангоми
арзёбї бояд тамоми дастовардҳои таълимии хонандаро ба эътибор гирифта, онро
қадрдонї кунад. Ҳар як хонанда бояд имконияти гирифтани тавсия, тақриз ва таҳлили
Методикаи таълимии худро дошта бошад. Аз эътибор дур сохтани дастовардҳои
таълимии хонандагон ҳавасмандии маърифатљўйии ўро паст мегардонад. Аз ин лиҳоз,
тавсия дода мешавад, ки ҳар як дастоварди ў дар доираи имкон қадрдонї гардад.
4.2. Воситаҳои гуногуни арзёбии дониши математикї
Биёед, якчанд масъалаҳои математикиро таҳлил намуда, сармашқи кори худ мегардонем.
Воситаи санљишии 1. Дурустии амалҳои зеринро санљед ва ба зери љавобҳои ҳа ё не хат
кашед.

Воситаи санљишии 2. Яке аз амалҳои зерин дуруст ҳал карда шудааст. Онро дар як дақиқа
муайян намо.
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Воситаи санљишии 3. Масоҳати фигураҳое, ки ранг карда шудааст, ёбед:

Воситаи санљишии 4. «Блитс-мусобиқа».
Шарҳ.«Блитс-мусобиқа» шакли такмилёфтаи методи «Блитс-пурсиш» аст. Онро дар
шакли шифоҳї ё хаттї гузаронидан мумкин аст.
Тартиби кор чунин аст: муаллим якчанд саволҳоро таҳия менамояд, ки хонандагон аз
дарсҳои қаблї бо мазмуни мавзўъ шиносанд. Дар лавҳаи синфхона якчанд саволҳоро
менависад ва барои ҳалли он вақти муайян пешниҳод менамояд. Сипас, бо навбат хоҳиш
менамояд, ки ба саволҳо љавоби худро пешниҳод кунанд.
Ин методро бештар ба тарзи шифоҳї гузаронидан шавқовартар аст. Муаллим саволҳои
омодакардаро бо навбат мехонад ва хонандагон онро шифоҳї ҳал карда, љавоби худро
пешниҳод менамоянд.
Намуна:
– кадом ададҳо ба 2 бебақия тақсим мешаванд? (ададҳои љуфт: 2 ,4, 6, 8 …..20, 40, 60,
68, 88…)
– як соат ба чанд дақиқа баробар аст? (ба 60 дақиқа)
–

сеяки адади 36 ба чанд баробар аст? (ба 12) ва ғайра.
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Барнома аз фанни математика барои синфи чорум
Нақшаи тақвимии кории фанни математика барои синфи 4-ум
Соат Сентябр

Боби 1.
Мустањкамкунии
маводди синфи сеюм

10

Боби 2. Нумератсия
ададњо дар доираи
миллион.

9

15

Боби 6. Муодилањои
дуамала

18

Боби 7. Зарб ва
таќсими ададњои
бисёрраќама

36

Боби 8. Маводи
геометрї

22

Боби 9. Зарб ва
таќсими бузургињо.
Миллиард.

18

Боби 10. Машќњои
мустањкамкунии
маводи синфи 4

5

Декабр

Феврал

Март

Апрел

Май

Июн

170

80

НИМСОЛАИ 1
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НИМСОЛАИ 2

32
33

31

30

29

28

27

26

24
25

23

21
22

20

19

17
18

15
16

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

34
1

Њамагї

Ноябр

25
12

Боби 5. Љамъ ва
тарњи ададњо дар
доираи миллион

Ҳафта

Октябр

4

Боби 4. Ифодањои
алгебравї

3

Боби 3. Бузургињо

2

Бобҳо

34
90

Нимсолаи 1.

Боби 1. Мустањкамкунии маводди синфи 3. – 10 соат
§ 1. Хондан ва навиштани ададҳо дар доираи 100000 – 1 соат
Барнома. Шуморидан то 100000. Хондан ва навиштани ададњо дар доираи 100000.
Таркиби дањии ададњо аз 10000 то 100000. Љамъ, тарњ ва муќоиса кардани дањњазорињо.
Салоњиятњо. Дарси мазкур ба ташаккули салоњиятњои зерин равона карда мешавад:
 ададҳоро аз 10000 то 100000 мехонад, менависад ва муқоиса мекунад; разрядҳои
воҳид, даҳї, садї, ҳазориро муайян карда метавонад;
– маљмўи васеъи рамзҳои математикї (« + », « – », « · », « : », « > », « < », « = ») ва
маънои онҳоро муайян ва дар амалҳо истифода карда метавонад.
Маќсадњои таълим. Хонандагон бояд:
– тарзњои навиштан, хондан ва муќоиса намудани ададњоро тавонанд;
 аз 10000 то 100000 шуморида тавонанд;
 ададњоро дар доираи 100000 навишта тавонанд;
– дањињоро дар доираи 100000 хонда ва навишта тавонанд;
– аз дањњазорињо истифода карда, масъалањо тартиб дода, њал карда тавонанд.
Методикаи таълим (Равиши дарс).
– лањзаи ташкилии дарсро гузаронед;
– дарсро аз бедор кардани донишњои пешинаи хонандагон оѓоз кунед;
Хондан ва навиштани аз воњидњо то њазорињоро ба хотири хонандагон оварда, гўед, ки
дањњазорињо низ ба монанди садињою њазорињо хонда мешаванд.
1 њазорї = њазор = 1000
2 њазорї = ду њазор = 2000
6 њазорї = шаш њазор = 6000
7 њазорї = њафт њазор = 7000
3 њазорї = се њазор = 3000
4 њазорї = чор њазор = 4000
8 њазорї = њашт њазор = 8000
5 њазорї = панљ њазор = 5000
9 њазорї = нуњ њазор = 9000
10 њазорї = дањ њазор, ё ин ки 10 њазорї = 10000
Сипас ба хонандагон супориш дињед, ки амалњои љамъ ва тарњи садињоро бо ду
тарз иљро кунанд.
Намуна: 3 њазор + 2 њазор = 5 њазор
6 њазор – 3 њазор = 3 њазор
3000 + 2000 = 5000
6000 – 3000 = 3000
Намуна: Дар ќуттї 600 дона тугмаи кабуд ва 300 дона тугмаи сиёњ мављуд буд. Баъд аз
дўхтани тугмањо ба шимњо 250 дона тугма боќї монд. Чї ќадар тугмаро ба шимњо
дўхтанд?
Шарти кўтоњ:
Њал:
600 + 300 = 900
Тугмаи кабуд – 600 дона
Тугмаи сиёњ – 300 дона
900 – 250 = 650
Боќї монд – 250 дона
Љавоб: 650 дона тугма.
Дўхтанд = ? – дона
– вазифаи хонагї супоред;
Арзёбї. Барои санљидани дониш, малака ва мањорати (салоњияти) хонандагон ба онњо
супориши хаттї пешнињод намоед.
Намуна:
5 њазор + 4 њазор 8 њазор – 4 њазор 3 њазор + 5 њазор 7 њазор – 3 њазор
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Аз хонандагон хоњиш намоед, ки мисолњоро њал кунанд. Сипас, кори хонандагонро
санљед ва оид ба инкишофи зењнии њар хонанда хулоса бароред. Натиљаи арзёбиро ба
онњо пешнињод кунед.
§ 2. Љамъ ва тарњ дар доираи 100000 – 1 соат
Барнома. Љамъи хаттї. Тарзи навишт ва иљрои љамъ. Шарҳи шифоҳии ҳисобкунї.
Навиштан ва ҳалли сутунии амали тарҳ. Санљиши сутунии тарҳ.
Салоњиятњо. Дарси мазкур ба ташаккули салоњиятњои зерин равона карда мешавад:
– маљмўи васеъи рамзҳои математикї (« + », « – », « · », « : », « > », « < », « = ») ва
маънои онҳоро муайян ва дар амалҳо истифода карда метавонад;
– ададҳои яклухтро дар доираи 100000 љамъ, тарҳ, зарб ва тақсим карда, масъалаҳои –
як-дуамалаи матнї ва ададиро ҳал карда метавонад;
– стратегияҳои зеҳниро дар амалҳои љамъ, тарҳ, зарб ва тақсим истифода карда
метавонад.
Маќсадњои таълим: Хонандагон бояд:
 аз 10000 то 100000 шуморида тавонанд;
 ададњоро дар доираи 100000 навишта тавонанд;
– дањињоро дар доираи 100000 хонда ва навишта тавонанд;
– аз дањњазорињо истифода карда, масъалањо тартиб дода, њал карда тавонанд.
Методикаи таълим (Равиши дарс).
– лањзаи ташкилии дарсро гузаронед;
– дарсро аз бедор кардани донишњои пешинаи хонандагон оѓоз кунед;
Муаллим донишҳои пештараи хонандагонро доир ба љамъи ададҳои дурақама ба хотир
меорад. Бо ин мақсад ба онҳо супориш медиҳад, ки тарзи ҳисоббарориро дар ифодаҳои
зерин фаҳмонанд:
37
42


25
35
62
77
Савол мегузорад, ки «Ифодаи якум аз ифодаи дуюм бо чї фарқ мекунад»?
Шарҳдиҳї. Дар мисоли якум, вақте ки воҳидҳоро љамъ кардем, адади 12; (3 + 7 = 12) ҳосил
шуд, ки аз 10 калон аст, яъне, љамъи воҳидҳо аз даҳї гузашт, аз ин сабаб 2 воҳидро дар
зери воҳидҳо навишта, 1 даҳиро ба суммаи даҳиҳо илова кардем: (3 + 2 + 1 = 6)
Ададҳои серақама низ ба монанди ададҳои дурақама љамъ карда мешаванд. Ҳисоббарорї
аз љамъи воҳидҳо оғоз ёфта, бо љамъи садиҳо ба охир мерасад.
Масалан, суммаи 356 + 272 – ро ҳисоб кардан лозим аст.


Чунин шарҳ дода мешавад:
Менависем: ба тарзи сутунї, воҳидҳо дар зери воҳидҳо,
даҳиҳо дар зери даҳиҳо, садиҳо дар зери садиҳо.
Воҳидҳоро љамъ мекунем: 6 + 2 = 8, 8 – ро дар зери воҳидҳо менависем.
Даҳиҳоро љамъ мекунем: 5 + 7 = 12
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356

272
628

12 даҳї – ин 1 дањї 2 воњид; 2 воњидро дар зери даҳиҳо менависем, 1 садиро ба суммаи
садиҳо ҳамроҳ мекунем.
Садиҳоро љамъ мекунем: 3 + 2 + 1 = 6; 6 - ро дар зери садиҳо менависем.
Љавобро мехонем: шаш саду бисту ҳашт – 628
Кори гурўҳї: Хонандагонро ба гурўҳҳои 4-нафара муттаҳид намуда, ба онҳо супориш
диҳед, ки љамъ ва тарҳи сутуниро иљро намоянд. Корашонро бо кори гурўҳҳои дигар
муқоиса карда, хатогии ҳамдигарро ислоҳ намоянд.
60357
21437
43265



4144
395
27900


80070
30800





84786
11574

652
363

Масалан, фарқи 678 – 434 – ро ҳисоб кардан лозим аст.

678

Чунин шарҳ дода мешавад:

– 434
244

Менависем: ба тарзи сутунї, воҳидҳо дар зери воҳидҳо,
даҳиҳо дар зери даҳиҳо, садиҳо дар зери садиҳо.
Воҳидҳоро тарҳ мекунем: 8 – 4 = 4, 4 – ро дар зери воҳидҳо менависем.
Даҳиҳоро тарҳ мекунем: 7 – 3 = 4,

4 – ро дар зери даҳиҳо менависем.

Садиҳоро тарҳ мекунем: 6 – 4 = 2, 2 – ро дар зери садиҳо менависем.
Љавобро мехонем: ду саду чилу чор – 244
Кори гурўҳї: Хонандагонро ба гурўҳҳои чорнафара муттаҳид намуда, ба гурўҳҳо супориш
диҳед, ки чї тавр иљро шудани амалҳои тарҳро фикр карда фаҳмонанд.
870
453
786
898
463
548






380
221
574
785
181
93
232
212
113
282
455
490
Баъд аз анљоми шарҳу эзоҳи ин супориш, супориши навбатиро пешниҳод намоед, ки
амали љамъро бо шарҳдиҳї иљро кунанд.
Намуна:
456 – 252
690 – 180
598 – 193
246 – 125
503 – 303
849 – 526
Кори гурўҳҳоро назорат кунед. Дар вақти зарурї ба онҳо ёрї расонед. Муаррифии
гурўҳҳоро гўш кунед, пурра кунед ва дарсро љамъбаст намуда, вазифаи хонагї супоред.
– вазифаи хонагї супоред;
Арзёбї. Барои санљидани дониш, малака ва маҳорати (салоҳияти) хонандагон ба онҳо
супориш диҳед, ки љамъи хаттиро шифоҳї шарҳ дода, бо тарзи сутунї иљро кунанд ва дар
дафтарҳояшон нависанд.
Намуна:
271
485


332
243



657



240
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357
144



597
243

Дафтарҳои хонандагонро љамъ карда, санљед ва оид ба инкишофи зењнии хонанда хулоса
бароред. Натиљаи арзёбиро ба хонанда пешниҳод кунед.
§ 3. Зарб ва таќсими ѓайриљадвалї – 1 соат
Барнома. Зарби хаттии ададҳо. Тарзи навишти сутунии зарб. Зарб бо шарҳдиҳї. Такрори
љадвали зарб ва тақсим. Тақсими хаттии ададњо. Тарзи навишти сутунии тақсим.
Салоњиятњо. Дарси мазкур ба ташаккули салоњиятњои зерин равона карда мешавад:
– маљмўи васеъи рамзҳои математикї (« + », « – », « · », « : », « > », « < », « = ») ва
маънои онҳоро муайян ва дар амалҳо истифода карда метавонад;
– ададҳои яклухтро дар доираи 100000 љамъ, тарҳ, зарб ва тақсим карда, масъалаҳои
як-дуамалаи матнї ва ададиро ҳал карда метавонад;
– стратегияҳои зеҳниро дар амалҳои љамъ, тарҳ, зарб ва тақсим истифода карда
метавонад.
Маќсадњои таълим: Хонандагон бояд:
 тарзҳои гуногуни ҳисобкуниҳоро донанд ва истифода бурда тавонанд;
 ададҳои серақамаро ба суммаи љамъшавандаҳои разрядї навишта тавонанд;
 усули ҳисобкунии сатрии зарбро донанд ва иљро карда тавонанд;
 љадвали зарбро аз ёд донанд;
 зарб ва таќсими сутуниро иљро карда тавонанд.
Методикаи таълим (Равиши дарс).
– лањзаи ташкилии дарсро гузаронед;
– дарсро аз бедор кардани донишњои пешинаи хонандагон оѓоз кунед;
Барои омўзиши ин мавзўъ љадвали зарбро хуб донистан ва ададҳои дурақамаро ба намуди
суммаи љамъшавандаҳои разрядї навишта тавонистан лозим аст.
Бо ин мақсад омўзгор љадвали зарбро бо тарзи саволу љавоб бо хонандагон такрор
мекунанд.
Шифоҳї иљро кардани зарб душвор аст, бинобар ин тарзи хаттии иљрои зарб
истифода бурда мешавад.
Омўзгор зарби намуди 234 · 2, 325 · 3 ва 86 · 4 – ро дар тахтаи синф навишта, ба
ҳамроҳии хонандагон масъаларо бо истифодаи усули хаттї иљро мекунанд ва
ҳисобкуниҳоро шифоҳї шарҳ медиҳанд.
1)
234 · 2. Номи ададҳо: 234 – зарбшаванда, адади серақама.
2 – зарбкунанда, адади якрақама.
Иљрои зарб бо тарзи хаттї.
Шарҳдиҳї:
34 · 2 = (30 + 4) · 2 = 30 · 2 + 4 · 2 = 60 + 8 = 68
234 · 2 = (200 + 30 + 4) · 2 = 400 + 60 + 8 = 468
Иљрои зарб бо тарзи сутунї.
Шарҳдиҳї:
Ифодаро зери њам менависем ва аломати × (зарб) - ро истифода бурда,
234

ҳисобкуниро иљро мекунем.
2
Хисоббарорї монанди зарби адади дурақама ба адади якрақама
468
иљро карда мешавад:
Ба 2 аввал воҳидҳо, баъд даҳиҳо ва пас садиҳо зарб карда мешавад.
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2)

325 · 3. Номи ададҳо: 325– зарбшаванда, адади серақама.
3 – зарбкунанда, адади якрақама.
Иљрои зарб бо тарзи сутунї.
Шарҳдиҳї:
325
86
Менависем:


3
4
Ифодаро зери њам менависем ва аломати × (зарб) - ро истифода
975
344
бурда, ҳисобкуниро иљро мекунем.
Воҳидҳоро зарб мекунем:
3 · 5 = 15, 15 воҳид – ин 1 даҳї, 5 воҳид;
5 воҳидро дар зери воҳидҳо менависем, 1 даҳиро дар хотир нигоњ медорем ва онро пас аз
зарб кардани даҳиҳо ба даҳиҳо ҳамроҳ мекунем.
Даҳиҳоро зарб мекунем: 2 · 3 = 6. Ба 6 даҳї 1 даҳии дар хотирбударо љамъ мекунем:
6 + 1 = 7, 7 – ро дар зери даҳиҳо менависем.
Садиҳоро зарб мекунем: 3 · 3 = 9. 9 – ро дар зери садиҳо менависем.
Љавобро мехонем: Нуҳ саду ҳафтоду панљ – 975.
Хонандагонро 4-нафарї ба гурўҳҳо муттаҳид намоед ва супориш диҳед, ки ба намунаи
боло такя карда, тарзи ҳисоббарориро фаҳмонда, амалҳоро бо ду роҳ иљро кунанд.
Намуна:
312 · 3
411 · 2
121 · 4
433 · 2
446 · 2
283 · 3
151 · 7
97 · 3
Гурўҳҳо корашонро муаррифї кунанд, дарсро ба воситаи саволу љавоб љамъбаст
намуда, супориши хонагї диҳед.
Сипас тақсими намуди 285 : 3, 128 : 4 – ро дар тахтаи синф навишта, боҳамроҳии
хонандагон ба тарзи сутунї менависанд ва ҳисоббарориҳоро шифоҳї шарҳ дода иљро
мекунанд.
Дар ифодаи 285 : 3. Номи ададҳо: 285 – тақсимшаванда – адади серақама.
3 – тақсимкунанда – адади якрақама.

Иљрои тақсим бо тарзи сутунї.
Шарҳдиҳї:
Менависем:
Аломати тақсими хаттиро истифода бурда, ҳисобкуниро иљро мекунем.
Тақсимро аз садї сар мекунем.
2 садиро ба 3 тақсим карда намешавад, ки дар ҳосили тақсим садї ҳосил шавад. Даҳиро
тақсим мекунем: 2 садї ва 8 даҳї - ин 28 даҳї мешавад. 28 даҳиро ба 3 тақсим мекунем: 9
даҳї мерасад. 9 – ро дар ҳосили тақсим менависем. 9 – ро ба 3 зарб мекунем, 27 ҳосил
мешавад (9 · 3 = 27). Аз 28, 27 – ро тарҳ мекунем, 1 даҳї мемонад (28 – 27 = 1). 1 аз 3 хурд
аст.
Воҳидро тақсим мекунем: 1 даҳї ва 5 воҳид 15 воҳид мешавад. 15 воҳидро ба 3 тақсим
мекунем, 5 ҳосил мешавад; дар љои воҳиди ҳосили тақсим менависем: 5 – ро ба 3 зарб
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карда, натиљааш 15 – ро дар зери тақсимшаванда – 15 менависем, аз 15 15 – ро тарҳ
мекунем 0 (сифр) мемонад.
Љавобро мехонем: 95.
Хонандагонро 4-нафарї ба гурўҳҳо муттаҳид намоед ва супориш диҳед, ки ба намунаи
боло такя карда, тақсимро ба тарзи сутунї иљро кунанд.
Намуна:
936 : 3
486 : 2
848 : 4
555 : 5
960 : 3
720 : 4
Гурўҳҳо корашонро муаррифї кунанд, дарсро ба воситаи саволу љавоб љамъбаст намуда,
супориши хонагї диҳед.
– вазифаи хонагї супоред;
Арзёбї. Барои санљидани дониш, малака ва маҳорати (салоҳияти) хонандагон ба онҳо
супориш диҳед, ки амалҳоро бо тарзи сутунї иљро кунанд.
Намуна:
248 · 3
888 : 4
369 : 3
336 : 3
639 · 3
Дафтарҳои хонандагонро љамъ карда, санљед ва оид ба инкишофи зењнии хонанда
хулоса бароред. Натиљаи арзёбиро ба хонанда пешниҳод кунед.
§ 4. Ифода кардани бузургињо – 1 соат
Барнома. Иваз кардани воҳидҳои ченаки дарозї. Алоқамандии байни мафҳумҳои сентнер
ва адади 100. Табдил додан ва муқоиса кардани воҳиди ченакҳои масса.
Салоњиятњо. Дарси мазкур ба ташаккули салоњиятњои зерин равона карда мешавад:
 масъалаҳои пулиро дар намуди матн ва адад бо 4 амали математикї ҳал карда
метавонад;
 маљмўи ченакҳои дарозї, масса ва вақтро њисоб карда метавонад;
 дар асоси вақти дастрасбуда қарорҳо қабул карда метавонад.
Маќсадњои таълим. Хонандагон бояд:
 як ченаки дарозиро ба ченаки дигар ифода карда тавонанд;
 муносибати байни дирам ва сомониро донанд ва аз як намуд ба намуди дигар
табдил дода тавонанд;
 вақти шабонарўзиро донанд ва ба соатҳо ифода карда тавонанд.
Методикаи таълим (Равиши дарс).
– лањзаи ташкилии дарсро гузаронед;
– дарсро аз бедор кардани донишњои пешинаи хонандагон оѓоз кунед;
Муаллим бо мақсади бахотирорї ба воситаи саволу љавоб ангезиши зеҳн мегузаронад.
Намунаи саволҳо: Кадом ченакҳои дарозиро медонед? 4 см чанд миллиметр аст? Чї тавр
ёфтед? 5 дм чанд сантиметр аст? Аз ҳама хурдтарин ва калонтарин ченаки дарозї кадом
аст? ва ғайра.
Сипас муаллим љадвали ченакҳои дарозиро ба хонандагон ҳамчун аёният намоиш
медиҳад.
Воҳидњои ченаки дарозї

Љадвали ченакҳои дарозї
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Миллиметр (мм)
1см = 10мм
Сантиметр (см)
1дм = 10см =100мм
Детсиметр (дм)
1м = 10 дм = 100см =1000мм
Метр (м)
1км = 1000м
Километр (км)
Масофаҳои калонро бо километр чен мекунанд. Километр –
ченаки калонтарин, миллиметр – ченаки хурдтарини дарозї аст.
Ба хонандагон супориш дода мешавад, ки воҳидҳо ва љадвали ченакњои дарозиро дар
дафтарҳояшон нависанд ва дар хотир нигоҳ доранд.
Омўзгор хонандагонро ба гурўҳҳои 4-нафара муттаҳид намуда, чунин супориш пешниҳод
мекунад.
Ифода кунед:
Бо метр:
Бо детсиметр:
Бо миллиметр:
2 км =
300 см =
42 см =
5 км 20 м =
5м=
50 см =
4 км 100 м =
4 м 70 см =
90 см =
3 км =
840 см =
17 см =
10 км 500 м =
2м=
80 см =
8 км 876 м =
3 м 10 см =
100 см =
Гурўҳҳо корашонро бо гурўҳҳои дигар иваз карда, бо кори худашон муқоиса мекунанд ва
хатоҳояшонро ислоҳ мекунанд.
Сипас муаллим љадвали ченакҳои массаро ба хонандагон ҳамчун аёният намоиш медиҳад.
Воҳидњои ченаки масса
Љадвали ченакҳои масса
Грамм (г)
1 кг = 1000 г
1 с = 100 кг
Килограмм (кг)
1 т = 1000 кг
Сентнер (с)
Тонна (т)
Массаи калонро бо тонна чен мекунанд. Тонна – ченаки
калонтарин, грамм – ченаки хурдтарини масса аст.
Ба хонандагон супориш дода мешавад, ки воҳидҳо ва љадвали ченакњои массаро дар
дафтарҳояшон нависанд ва дар хотир нигоҳ доранд.
Омўзгор хонандагонро ба гурўҳҳои 4-нафара мутаҳид намуда, чунин супориш пешниҳод
мекунад:
Ифода кунед:
Бо грамм:
Бо килограмм:
2 кг =
4с=
2 кг 520 г =
7с=
4 кг 010 г =
1 с 35 кг =
6 кг 001 г =
2 с 02 кг =
Гурўҳҳо корашонро бо гурўҳҳои дигар иваз карда, бо кори худашон муқоиса мекунанд ва
ѓалатҳояшонро ислоҳ мекунанд.
Ченаки нисбатан калони вақт – аср (қарн) аст.
1 аср = 100 сол
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Доир ба аср саволу љавоб ташкил кунед.
Хонандагонро ба гурўҳҳои 4-нафара муттаҳид намуда, чунин супориш пешниҳод намоед:
Ифода кунед:
Бо сония:
2 дақиќа =
1 дақиќа 30 сония =
1 дақиќа 50 сония =
120 дақиқа =

Бо сол ва аср:
3 аср =
10 аср =
19 аср =
600 сол =

Бо метр:
24 км =
300 см =
65 00 мм =
2 км 300 м =

Бо килограмм:
9т=
2т=
6с=
800 г =

Гурўҳҳо корашонро бо гурўҳҳои дигар иваз карда, бо кори худашон муқоиса менамоянд
ва ѓалатҳояшонро ислоҳ мекунанд.
Сипас, супориши навбатї пешниҳод карда мешавад:
Ченакҳои вақтро муқоиса кунед, аломатњои мувофиқи (>, < =) - ро гузоред.
Намунаи супориш:
2 соат ва 80 дақ. 4 дақ. ва 300 сония 3 аср ва 300 сол 1даќ. 20 сония ва 120 сония
– вазифаи хонагї супоред;
Арзёбї. Дар љараёни ин машғулият воситаҳои арзёбии ташаккулдиҳандаи дониш, малака
ва маҳорат истифода мешавад. Аввал ба донистани воҳидҳои ченаки дарозї ва ишорати
онҳо: мм, см, дм, м., баъд ба малакаи мазмун, хондан, навиштан, фарқ кардан, як ченакро
ба ченаки дигар ифода карда тавонистан, чен кардан, муқоиса кардан, иљро кардани
амалҳо бо ченакҳо аҳамият диҳед. Сипас ба фаъолияти хонандагон дар љуфтҳо ва
гурўҳҳои хурд аҳамият диҳед.
§ 5. Баробарї ва нобаробарињои ададї – 1 соат
Барнома. Номи баробарї ва нобаробарї. Тарзи навишти баробарии ададї. Муќоисаи
сумма ва фарќ. Хондан ва навиштани баробарї ва нобаробарињои ададї. Баробарї ва
нобаробарињои дуруст. Тартиб додани баробарї ва нобаробарї.
Салоњиятњо. Дарси мазкур ба ташаккули салоњиятњои зерин равона карда мешавад:
– ададҳоро аз 10000 то 100000 мехонад, менависад ва муқоиса мекунад; разрядҳои
воҳид, даҳї, садї, ҳазорро муайян карда метавонад;
– стратегияҳои зеҳниро дар амалҳои љамъ, тарҳ, зарб ва тақсим истифода карда
метавонад.
– маљмўи васеъи рамзҳои математикї (« + », « – », « · », « : », « > », « < », « = ») ва
маънои онҳоро муайян ва дар амалҳо истифода карда метавонад.
Маќсадњои таълим. Хонандагон бояд:
– рамзњои математикиро шиносанд;
– баробариро аз нобаробарї фарќ карда тавонанд;
– ададњои сераќамаро бо сераќама муќоиса карда тавонанд;
– баробарї ва нобаробарї тартиб дода тавонанд.
Методикаи таълим (Равиши дарс).
– лањзаи ташкилии дарсро гузаронед;
– дарсро аз бедор кардани донишњои пешинаи хонандагон оѓоз кунед;
Хонандагон ба тарзи навишти баробарї ва нобаробарї, бо номи «баробарї» ва
«нобаробарї» шинос њастанд.
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Њангоми омўхтани ин мавзўъ хонандагон ба муќоисаи ададњои сераќама шинос
мешаванд. Тарзи асосии муќоисакунии ададњои сераќама ин муќоисаи разрядї бо разряди
калон (садї) мебошад:
1) Бо садии ададњо.
Масалан, 700 > 698, чунки 7 садї > 6 садї
2) Агар садии ададњо баробар бошанд, бо дањии ададњо.
Масалан, 829 < 832, чунки 8 садї = 8 садї, 2 дањї < 3 дањї
3) Агар њам садии ададњо ва њам дањии ададњо баробар бошанд, бо воњидњои ададњо.
Масалан, 346 > 342, чунки 6 воњид > 2 воњид
4) Хонандагонро ба гурўњњо људо карда супориш дињед, ки мисолњои дар боло
овардашударо истифода карда, ададњои зеринро муќоиса кунанд:
860 * 680
101 * 110
499 * 500
729 * 735
350 * 305
380 * 379
Њангоми иљрои супориши 4 хонандагон ба љойи ситорача аломати мувофиќ
мегузоранд ва бо ададњо менависанд.
Намуна:
2 садї 6 воњид < 2 садї 6 воњид; 3 садї 8 дањї > 8 дањї 7 воњид
5 садї 0 дањї 5 воњид = 505
– вазифаи хонагї супоред;
Арзёбї. Барои санљидани дониш, малака ва мањорати (салоњияти) хонандагон ба онњо
супориши хаттї пешнињод намоед.
Намуна: Муќоиса кунед (>, <, =):
3 садї 4 дањї 5 воњид … 4 садї 3 дањї 5 воњид;
7 садї 5 дањї 2 воњид … 5 садї 2 дањї 7 воњид;
230 … 320;
4 садї … 40 дањї;
220 … 2 садї 2 дањї 0 воњид
Сипас кори хонандагонро санљед ва оид ба инкишофи зењнии њар хонанда хулоса
бароред. Натиљаи арзёбиро ба хонандагон пешнињод кунед.
§ 6. Ифодањои њарфї – 2 соат
Барнома. Ифодањои ададї. Ифодањои њарфї. Фарќи ифодањои ададї аз ифодањои њарфї.
Тарзи хондан ва навиштани ифодањои њарфї. Ёфтани ќимати ифодаи њарфї.
Салоњиятњо. Дарси мазкур ба ташаккули салоњиятњои зерин равона карда мешавад:
– ададҳои яклухтро дар доираи 100000 љамъ, тарҳ, зарб ва тақсим карда, масъалаҳои
як-дуамалаи матнї ва ададиро ҳал карда метавонад;
– стратегияҳои зеҳниро дар амалҳои љамъ, тарҳ, зарб ва тақсим истифода карда
метавонад.
Маќсадњои таълим. Хонандагон бояд:
 ифодањои ададї тартиб дода, ќиматашро ёфта тавонанд;
 њарфњои хурди лотиниро дар забони математикї хонда ва навишта тавонанд;
 ифодањои њарфиро аз ифодањои ададї фарќ карда тавонанд;
 ифодањои њарфиро хонда ва навишта тавонанд;
 ќимати ифодаи њарфиро ёфта тавонанд.
Методикаи таълим (Равиши дарс).
– лањзаи ташкилии дарсро гузаронед;
– дарсро аз бедор кардани донишњои пешинаи хонандагон оѓоз кунед;
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Ифодањои зеринро дар тахтаи синф навишта, ба хонандагон супориш дињед, ки дар
як сатр ифодањои ададї ва дар сатри дигар ифодањои њарфиро људо намоянд.
Намуна:
12 + 3, 8 + a, 12 – с, (15 + 5) – 10, b : 3, 16 : 2, b – 5, 42 – 8 · 5, k + 7
Ифодањои ададї: 12 + 3, (15 + 5) – 10, 16 : 2, 42 – 8 · 5
Ифодањои њарфї: 8 + a, 12 – с, b : 3, b – 5, k + 7
Баъд аз анљоми иљрои ин супориш мавзўи навро бо фањмондадињї (лексияи хурд) оғоз
кунед.
Намуна: Дар математика њарфњои хурди лотинї истифода карда мешавад.
Хондан ва навиштани онњоро ёд гирифтан лозим аст.
Масалан, њарфи a хонда мешавад «а», њарфи b хонда мешавад «бэ», њарфи c хонда
мешавад «це», њарфи d хонда мешавад «де», њарфи k хонда мешавад «ка» ва ғайрањо.
Ифодањои њарфї аз ифодањои ададї ба он фарќ мекунанд, ки ифодањои њарфї њарф
доранд.
Масалан, ифодаи 8 + a – ро чунин мехонанд: њосили љамъ (сумма)-и ададњои 8 ва
a; адади a – ро ба 8 воњид зиёд кардан; 8 – љамъшавандаи якум, a – љамъшавандаи дуюм.
Дар ифодањои њарфї ба љойи њарф ќимат гузошта мешавад.
Ба хонандагон супориш дињед, ки ифодањои зеринро хонанд ва ќиматашро меёбанд.
Намуна: Ифодањои k + 7 ва k – 7 – ро хонед ва ќиматашонро њангоми k = 10, k = 7 будан
ёбед.
Њал: Хонда мешаванд: суммаи ададњои k ва 7, фарќи ададњои k ва 7
1) k + 7 = 10 + 7 = 17 ва k – 7 = 10 – 7 = 3
2) k + 7 = 7 + 7 = 14 ва k – 7 = 7 – 7 = 0
Супориши дигар: Ќимати ифодањоро ёфта, љадвалро пур кунед:
Намуна:
d
6
7
8
9
10
d–5

1

d + 10

16

– вазифаи хонагї супоред;
Арзёбї. Барои санљидани дониш, малака ва мањорати (салоњияти) хонандагон ба онњо
супориш дињед, ки ифодањои њарфї тартиб дода, ќиматашонро ёбанд.
Намуна:
Ќимати ифодањои с + 6 ва с – 6 - ро њангоми с = 14, с = 20, с = 9 будан ёбед.
Дафтарњои хонандагонро санљед ва оид ба инкишофи зењнии њар як хонанда хулоса
бароред. Натиљаи арзёбиро ба хонандагон пешнињод кунед.
§ 7. Тартиби иљрои амалњо дар ифодањои ќавсдор ва беќавс – 2 соат
Барнома. Тартиби иљрои амалњои беќавс бо аломатњои љамъ ва тарњ. Тартиби иљрои
амалњои беќавс бо аломатњои зарб ва таќсим. Тартиби иљрои амалњои ќавсдор.
Салоњиятњо. Дарси мазкур ба ташаккули салоњиятњои зерин равона карда мешавад:
– ададҳои яклухтро дар доираи 100000 љамъ, тарҳ, зарб ва тақсим карда, масъалаҳои
як-дуамалаи матнї ва ададиро ҳал карда метавонад;
– стратегияҳои зеҳниро дар амалҳои љамъ, тарҳ, зарб ва тақсим истифода карда
метавонад.
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Маќсадњои таълим: Хонандагон бояд:
– тартиби иљрои амалњо ва тарзи баёни њисоб дар ифодањоро иљро карда тавонанд;
 тартиби иљрои амалњои беќавс бо аломатњои љамъ ва тарњро донанд ва иљро карда
тавонанд;
 тартиби иљрои амалњои беќавс бо аломатњои зарб ва таќсимро донанд ва иљро
карда тавонанд;
 тартиби иљрои амалњои ќавсдорро донанд ва иљро карда тавонанд.
Методикаи таълим (Равиши дарс).
– лањзаи ташкилии дарсро гузаронед;
– дарсро аз бедор кардани донишњои пешинаи хонандагон оѓоз кунед;
Дар тахтаи синф якчанд љуфти ифодањои беќавс ва ќавсдорро нависед ва савол
пешнињод кунед, ки дар њар як љуфти ифодањо кадом амалњо истифода шудааст? Ин
амалњо бо кадом тартиб иљро карда мешаванд?
Намуна:
24 : 3 · 2 = 8 · 2 = 16
38 – 10 + 6 = 28 + 6 = 36
38 – (10 + 6) = 28 + 6 = 36
24 : (3 · 2) = 8 · 2 = 16
Ба хонандагон хотиррасон кунед, ки дар ифодањои ќавсдор аввал амали дохили
ќавс иљро карда мешавад.
Агар дар ифодањои беќавс фаќат амалњои љамъ ва тарњ, ё амалњои зарб ва таќсим
дохил шаванд, он гоњ амалњо бо тартиб ва бо навбат аз чап ба рост иљро карда мешаванд.
Агар дар ифодањои беќавс на фаќат амалњои љамъ ва тарњ, инчунин амалњои зарб ё
таќсим, ё ин ки њардуи ин амалњо дохил шаванд, он гоњ аввал бо тартиб (аз чап ба рост)
амалњои зарб ва таќсим, баъд амалњои љамъ ва тарњ иљро карда мешаванд.
Кори гурўњї:
Дар тахтаи синф якчанд ифодањоро навишта, тартиби иљрои онњоро нишон дода,
ба хонандагон супориш дињед, ки дунафарї фикр карда, сабаби бо ин тартиб иљро
кардани амалњоро шарњ дињанд.
Намуна:
3

2

1

30 + 6 · (13 – 9) = 30 + 6 · 4 = 30 + 24 = 54
1

4

2

5

3

18 : 2 – 2 · 3 + 12 : 3 = 9 – 6 + 4 = 7
Фаъолияти хонандагонро љамъбаст намуда, онњоро ба гурўњњои 4-нафара људо
кунед ва супориш дињед, ки дар ифодањо тартиби иљрои амалњоро муайян намоянд ва
њисобкуниро иљро кунанд.
Намуна:
76 – 27 + 9 – 10
80 : 8 : 5
75 – (35 – 30) · 7
43 – (20 – 7) + 15
21 : 7 · 9
60 : (4 + 6) · 3
27 : 3 · 4
2 · 9 – 18 : 3
32 + 9 · (19 – 16)
Шарњи хонандагонро гўш карда, камбудињояшонро пурра кунед ва дарсро
љамъбаст намуда, супориши хонагї дињед.
– вазифаи хонагї супоред;
Арзёбї. Барои санљидани дониш, малака ва мањорати (салоњияти) хонандагон ба онњо
супориш дињед, ки љамъшавандањоро ба тарзи сутунї навишта, суммаро ёбанд ва бо ёрии
амали тарњ дурустии онњоро санљанд.
Намуна:
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9 + 18 : 3
42 : (4 + 2)
4·9–9·4
(32 – 16) : 4 + 20
(17 + 11) : 4
Дафтарњои хонандагонро санљед ва оид ба инкишофи зењнии њар хонанда хулоса
бароред. Натиљаи арзёбиро ба хонандагон пешнињод кунед.
§ 8. Дарси љамъбастї ва натиљагирї аз боби 1. Кори хаттї – 1 соат
Барнома. Мукаммалгардонии дониш, малака ва маҳорати хонандагон доир ба
фаъолиятҳои љамъ ва тарҳ дар доираи 100000, хондан ва навиштани ададҳо аз 10000 то
100000, ададҳои серақама, ба разрядҳои воҳид, даҳї ва садї људо кардани ададҳо. Кори
фардї бо хонандагон. Саволу супоришҳои гуногуни фардї доир ба тақсим ва зарб дар
доираи 100000, ба разрядҳои воҳид, даҳї, садї ва ҳазорї људо кардани ададҳо.
Салоњиятњо. Дарси мазкур ба ташаккули салоњиятњои зерин равона карда мешавад:
– ададҳои яклухтро дар доираи 100000 љамъ, тарҳ, зарб ва тақсим карда, масъалаҳои якдуамалаи матнї ва ададиро ҳал карда метавонад;
– стратегияҳои зеҳниро дар амалҳои љамъ, тарҳ, зарб ва тақсим истифода карда
метавонад.
Маќсадњои таълим. Хонандагон бояд:
– даҳиҳоро љамъ, тарҳ, зарб ва тақсим карда тавонанд;
– ададҳои аз 10000 то 100000-ро навишта ва хонда тавонанд;
– ададҳоро ба разрядҳои воҳид, даҳї, садї ва ҳазорї људо карда тавонанд;
– тартиби иљрои амалҳои бисёррақамаро донанд.
Методикаи таълим (Равиши дарс).
– лањзаи ташкилии дарсро гузаронед;
– дарсро аз бедор кардани донишњои пешинаи хонандагон оѓоз кунед;
Ин дарс ба мустаҳкам кардани дониш, малака ва маҳорати хонандагон бахшида
мешавад. Дар тўли як моҳ шумо бояд тариқи арзёбиҳои ҳар дарс муайян намоед, ки
хонандагон дар кори аз худ намудани кадом салоҳиятҳо душворї мекашанд. Душвориҳои
хонандагонро гурўҳбандї намуда, самти афзалиятноки такмилталабро муайян намоед.
Масалан, аксари хонандагон ҳангоми ба разрядҳои воҳид, даҳї, садї ва ҳазорї људо
кардани ададҳо душворї мекашанд. Пас, дар ин дарс шумо бояд ба ҳамин масъала
диққати бештар диҳед. Мисолу масъалаҳоеро интихоб кунед, ки барои ҳалли душвориҳои
пешбинишуда мусоидат намоянд ва онњоро бо хонандагон машқ кунед. Агар хонандагон
дар шарҳи шифоҳї ва ё хаттии амалҳои математикї душворї кашанд, пас бо хонандагон
инкишоф додани ин малакаҳоро машқ кунед. Барои инкишофи малакаҳои зикршуда шумо
метавонед, аз усулҳои гуногун, аз љумла диктантҳои математикї (шифоҳї ва хаттї),
корҳои мустақилонаи хонандагон (аз китобҳои дарсї, маводди методї, маљаллаву
рўзномаҳо ва интернет) истифода баред.
– вазифаи хонагї супоред;
Арзёбї. Вобаста ба фаъолиятҳои интихобнамуда дониш, малака ва маҳорати
хонандагонро арзёбї кунед. Агар шумо усулҳои арзёбиро ба таври шифоҳї интихоб
намоед, аз рўйи меъёрҳои зерин арзёбї намуданро фаромўш накунед:
 истилоҳ ва рамзҳои математикиро амиқ ва дуруст истифода бурда метавонад;
 мисолҳоро шарҳ дода метавонад;
 дар зарурат мисолу масъалаҳои пешниҳодшударо шарҳ дода метавонад;
 ба саволҳои иловагї/ ёридиҳандаи муаллим мустақилона љавоб медиҳад.
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Агар тарзи хаттии супоришҳоро интихоб намоед, пас, аз меъёрҳои зерин истифода
баред:





амалҳои математикиро ба пуррагї иљро карда, исбот намояд;
дар мантиқ ва исботи ҳал ба норасої ва хатогї роҳ надиҳад;
хосиятҳои мафҳуми математикиро ба эътибор гирад;
дар ҳалли мисолу масъалаҳо ба хатогиҳои математикї роҳ надињад.

Боби 2. Нумератсияи ададњо дар доираи миллион – 9 соат
§ 1. Хондан ва навиштани адади 1000000 – 2 соат
Барнома. Хондан ва навиштани ададҳо аз 100000 то 1000000. Номи адади 1000000. Иљрои
амалњо дар доираи миллион. Муќоисаи ададњо дар доираи 1000000.
Салоњиятњо. Дарси мазкур ба ташаккули салоњиятњои зерин равона карда мешавад:
 ададҳоро дар доираи 1000000 мехонад, менависад ва муқоиса мекунад; разрядҳоро
дар доираи миллион муайян карда метавонад;
 Маљмўи васеъи рамзҳои математикї (« + », « – », « · », « : », « > », « < », « = ») ва
маънои онҳоро муайян ва дар амалҳо истифода карда метавонад;
 ададҳои яклухтро дар доираи 1000000 љамъ, тарҳ, зарб ва таќсим карда, масъалаҳои
матнї ва ададиро ҳал карда метавонад.
Маќсадњои таълим. Хонандагон бояд:
 аз 100000 то 1000000 шуморида тавонанд;
 ададњоро дар доираи 1000000 навишта тавонанд;
– дањињоро дар доираи 1000000 хонда ва навишта тавонанд;
– ададҳои яклухтро дар доираи 1000000 љамъ, тарҳ, зарб ва таќсим карда, масъалаҳои
матнї ва ададиро ҳал карда тавонанд.
Методикаи таълим: Ин мавзўъ давоми мавзўъҳои синфи сеюм буда, дар он тарзи хондан
ва навиштани ададҳои аз 100 000 то 1 000 000 омўхта мешавад. Омўзгор ба хотири
хонандагон разрядҳои воҳидҳо, даҳиҳо, садиҳоро меорад, ки 10 воҳид – ин 1 даҳї, 10 даҳї
– 1 садї, 10 садї – 1 ҳазорї аст. Барои шуморидани ашёҳои бисёр аз ададҳои калон
истифода мебаранд, масалан, ҳазориҳо.
Адади 10 ҳазор чунин навишта мешавад: 10000. Муаллим бо савол мурољиат мекунад:
воҳидҳо ва даҳиҳо аз рост ба чап хонда шуда, дар куљо навишта мешаванд? Љавоб: садиҳо
аз рост ба чап ҳисоб карда шуда, дар љои сеюм навишта мешаванд.
Садњазориҳоро низ ба монанди воҳидҳои сода ҳисоб мекунанд.
Сад њазор – 100 000 ,
Шашсад њазор – 600 000
Дусад ҳазор – 200 000,
Њафтсад њазор – 700 000
Сесад ҳазор – 300 000,
Њаштсад њазор – 800 000
Чорсад њазор – 400 000,
Нуњсад њазор – 900 000
Панљсад њазор – 500 000,
Як миллион – 1 000 000
Воҳидҳо, даҳиҳо, садиҳо синфи воҳид ( синфи якум); воҳидҳои ҳазор, даҳиҳои ҳазор,
садиҳои ҳазор синфи ҳазор (синфи ду)-ро ташкил мекунанд.
Баъд расми љадвали синфҳоро дар тахтаи синф овехта, аз хонандагон пурсед, ки ба расм
бодиќқат нигоҳ карда, разрядҳоеро, ки синфи якум, дуюмро ташкил мекунанд, номбар
кунанд. Ҳар синф чанд разряд дорад? Синфҳои якум ва дуюм ба ҳамдигар чї монандї ва
чї фарқ доранд?
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Намуна:
Синфи II – синфи ҳазорињо
Садиҳо
Даҳиҳо
Воҳидҳо
њазор
ҳазор
ҳазор

Синфи I – синфи воҳидњо
Садиҳо
Даҳиҳо
Воҳидҳо
3
0

7
0

2
0

3
7
2
Хонда мешавад:
Адади якум дар љадвал – се саду ҳафтоду ду.
Адади дуюм – се саду ҳафтоду ду ҳазор.
Се сифр дар навишт онро нишон медиҳад, ки воҳиди синфи якум мављуд нест.
Кори гурўҳї: Хонандагонро ба гурўҳҳо муттаҳид намуда, ба онҳо супориш диҳед, ки
ададҳоро бо разрядҳо хонанд ва нависанд. Корашонро бо кори гурўҳҳои дигар муқоиса
карда, хатогии ҳамдигарро ислоҳ намоянд.
Намунаи супориш:
1) Дар ададҳо ҳар як разряд чанд воҳид дорад? 176, 176 ҳазор, 420, 420 ҳазор, 809,
809 ҳазор, 300 ҳазор, 80 ҳазор.
2) Ададҳоеро номбар кунед, ки дар бар мегирад:
Намуна:
2 садї 5 даҳї
9 садї 5 воҳї
2 садҳазорї 5 даҳҳазорї
9 садҳазорї 5 воҳид ҳазорї
Супориши навбатиро иљро карда, хонандагон ададњоро муќоиса мекунанд.
Намуна:
25615 ва 25598
Муќоисакуниро аз разряди калон сар мекунем:
Њар ду адад панљраќама, раќамњои разряди дањњазорї якхела (2 = 2), раќамњои
разряди њазорї низ якхела (5 = 5), пас, разрядњои ояндаро муќоиса мекунем (6 > 5). Яъне,
25615 > 25598
Гурўҳҳо корашонро муаррифї намоянд, дарсро ба воситаи саволу љавоб љамъбаст намуда,
супориши хонагї диҳед.
Арзёбї. Дар љараёни ин машғулият воситаҳои арзёбии ташаккулдиҳандаи хондан, гуфтан,
људо кардан, навиштан ва муќоиса кардан истифода мешавад. Аввал ба малакаи фарқ
карда тавонистани разрядҳо, синфҳо, баъдан, ба дуруст хондани разрядҳои даҳию
воҳидҳо ва бо адад навиштани онҳо, сипас ба фаъолияти хонандагон дар гурўҳҳои хурд
аҳамият диҳед. Як гурўҳ метавонад ба фаъолияти гурўҳҳои дигар баҳо диҳад.
§ 2. Воњидњо. Разряд ва синфи њазорињо – 2 соат
Барнома. Ба синфҳо људо кардани ададҳо. Синфи I – синфи воҳидҳо. Синфи II – синфи
ҳазориҳо. Хондан ва навиштани ададҳо бо разрядҳо. Хондан ва навиштани ададҳои
бисёррақама. Љадвали синфҳо ва разрядҳо.
Салоњиятњо. Дарси мазкур ба ташаккули салоњиятњои зерин равона карда мешавад:
 ададҳоро дар доираи 1000000 мехонад, менависад ва муқоиса мекунад; разрядҳоро
дар доираи миллион муайян карда метавонад;
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 маљмўи васеъи рамзҳои математикї (« + », « – », « · », « : », « > », « < », « = ») ва
маънои онҳоро муайян ва дар амалҳо истифода карда метавонад;
 ададҳои яклухтро дар доираи 1000000 љамъ, тарҳ, зарб ва таќсим карда, масъалаҳои
матнї ва ададиро ҳал карда метавонад.
Маќсадњои таълим. Хонандагон бояд:
– разрядҳо ва синфҳоро фарқ карда тавонанд;
– разрядҳоро хонда, бо адад навишта тавонанд;
– ададҳоро пайдарпай ба 10 (даҳї) зиёд карда тавонанд;
– ҳар як синф чанд разряд доштанашро донанд ва хонда тавонанд.
Методикаи таълим: Ин мавзўъ давоми мавзўъҳои гузашта буда, дар он тарзи хондан ва
навиштани ададҳои аз 100000 то 1000000 омўхта мешавад. Омўзгор ба хотири хонандагон
разрядҳои воҳидҳо, даҳиҳо, садиҳоро меорад, ки 10 воҳид – ин 1 даҳї, 10 даҳї – 1 садї, 10
садї – 1 ҳазорї аст. Барои шуморидани ашёи бисёр аз ададҳои калон истифода мебаранд,
масалан, ҳазориҳо.
Барои он ки адади бисёррақама хонда шавад:
1) ададро аз рост ба чап се рақамї ҳисоб карда, ба синфҳо ва хонаҳо људо мекунанд;
2) аз разряди калон сар карда ҳисоб мекунанд, ки дар ҳар як синф чанд воҳиди адад
мављуд аст;
Воҳидҳо, даҳиҳо, садиҳо синфи воҳид (синфи якум); воҳидҳои ҳазор, даҳиҳои ҳазор,
садиҳои ҳазор синфи ҳазори (синфи ду)-ро ташкил мекунанд.
Баъд, расми љадвали синфҳоро дар тахтаи синф овехта, аз хонандагон пурсед, ки ба расм
бодиќқат нигоҳ карда, разрядҳоеро, ки синфи якум, дуюмро ташкил мекунанд, номбар
кунанд. Ҳар синф чанд разряд дорад? Синфҳои якум ва дуюм ба ҳамдигар чї монандї ва
чї фарқ доранд?
Синфи II – синфи ҳазорињо
Синфи I – синфи воҳидњо
Садиҳо
Даҳиҳо
Воҳидҳо
Садиҳо
Даҳиҳо
Воҳидҳо
Ҳазор
ҳазор
ҳазор
1
4
5
3
1
2
5
2
8
6
0
9
6
0
5
0
0
7
0
0
4
Масалан, адади якум дар љадвал 145312 - ро чунин мехонанд: як саду чилу панљ ҳазору се
саду дувоздаҳ.
Ададҳои боқимондаро хонандагон мехонанд.
Кори гурўҳї: Хонандагонро дар гурўњњо муттаҳид намуда, ба онҳо супориш диҳед, ки
ададҳоро бо разрядҳо хонанд ва нависанд. Корашонро бо кори гурўҳҳои дигар муқоиса
карда, хатогии ҳамдигарро ислоҳ намоянд.
Намунаи супориш:
Ададҳоро ба синфҳо људо намоед. Дар ададҳо ҳар як разряд чанд воҳид дорад. Ададҳоро
хонед:
7300
29608
305220
400400
90060
7340
29680
305020
400004
60090
Ба хонандагон супориш дињед, ки аз намуна истифода бурда, навиштанро ба охир
расонанд.
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1) 375409 = 300000 + 70000 + 5000 + 400 + 9
53600 = 50000 + …
3120456 = 3000000 + …
287879 = … + … + … + …. + ….
40537 = … + … + …
2) 20000 + 4000 + 300 + 80 + 9 = 24389
600000 + 0 + 5000 + 600 + 50 + 3 = …
5000 + 200 + 50 = …
400 + 30 =…
Гурўҳҳо корашонро муаррифї намоянд, дарсро ба воситаи саволу љавоб љамъбаст карда,
супориши хонагї диҳед.
Арзёбї. Барои санљидани дониш, малака ва маҳорати (салоҳияти) хонандагон ба онҳо
супориш диҳед, ки ададҳоро хонанд ва нависанд.
Намуна:
1) 30 воҳиди синфи II ва 870 воҳиди синфи I;
2) 8 воҳиди синфи II ва 600 воҳиди синфи I;
3) 104 воҳиди синфи II ва воҳиди синфи I мављуд нест.
Дафтарҳои хонандагонро љамъ карда, санљед ва оид ба инкишофи хонанда хулоса
бароред. Натиљаи арзёбиро ба хонанда пешниҳод кунед.
§ 3. Разряди миллионњо – 2 соат
Барнома. Ба разрядҳои воҳид, даҳї ва садї људо кардани ададҳо. Хондан ва навиштани
разрядҳо. Бо адад навиштани разрядҳо. Ба суммаи љамъшавандаҳои разрядї иваз кардани
ададҳои серақама.
Салоњиятњо. Дарси мазкур ба ташаккули салоњиятњои зерин равона карда мешавад:
 ададҳоро дар доираи 1000000 мехонад, менависад ва муқоиса мекунад; разрядҳоро
дар доираи миллион муайян карда метавонад;
 маљмўи васеъи рамзҳои математикї (« + », « – », « · », « : », « > », « < », « = ») ва
маънои онҳоро муайян ва дар амалҳо истифода карда метавонад;
 ададҳои яклухтро дар доираи 1000000 љамъ, тарҳ, зарб ва таќсим карда, масъалаҳои
матнї ва ададиро ҳал карда метавонад.
Маќсадњои таълим. Хонандагон бояд:
– ададҳоро ба разрядҳо ва синфҳо људо карда, разрядҳоро хонда бо адад навишта
тавонанд;
– рамзњои математикиро истифода карда тавонанд;
– ададҳои бисёррақамаро ба суммаи љамъшавандаҳои разрядї иваз карда тавонанд.
Методикаи таълим. Муаллим дар сутуни даҳиҳо расми дастаҳои даҳтогї чўбча бо як ранг
ва дар сутуни воҳидҳо якчанд чўбча (то 10 чўбча) бо ранги дигар љойдоштаро дар тахтаи
синф меовезад ва ба хонандагон супориш медиҳад, ки љадвалро ҳисоб кунанд ва нависанд.
Намуна:
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Синфи ҳазор

садї

Синфи воҳид

Сад
Як
садї даҳї
Даҳ
воҳид
ҳазор ҳазор ҳазор
3
2
5
3
2
0
3
0
5
Хонандагон мехонанд ва дар дафтарҳояшон менависанд.
1) 3 садї 2 даҳї 5 воҳид = 3 садї + 2 даҳї + 5 воҳид
300 + 20 + 5 = 325
2) 3 сад ҳазор 2 даҳҳазор 0 ҳазор 3 садї 0 даҳї 5 воҳид
300 000 + 20 000 + 0 + 300 + 0 + 5 = 320305
Ба тарзи навишти ададҳои 100 ва 200 диќқати махсус додан лозим аст: рақами сифр
набудани воҳидҳо ва даҳиҳоро (холї будани хонаи воҳидҳо)-ро нишон медиҳад.
Дар љараёни ҳалли мисолу масъалаҳои гуногун хонандагон мефаҳманд, ки барои
навиштани воҳидҳо ва рақам, барои навиштани аз даҳї ва даҳию воҳид иборат буда ду
рақам истифода мешавад. Истилоњоти «дурақама» ва «серақама» омўзонида шуда, бо
ададҳои дурақама ва серақама мисолҳо ҳал карда мешаванд.
Ба мафҳуми ҳазорї такя карда истода, ададҳои разрядноки яклухт – 100 000, 200
000, 300 000 , …, 700 000, 800 000, 900 000 - ро омўзонидан осон аст.
Ададҳоеро, ки воҳидҳои разряди гуногун доранд, ба намуди суммаи разрядї навиштан
мумкин аст.
Масалан:
1903 = 1000 + 900 + 3
407020 = 400000 + 7000 + 20
Кори гурўҳї: Хонандагонро ба гурўҳҳои 4-нафара муттаҳид намуда, ба онҳо супориш
диҳед, ки ададҳоро ба намуди суммаи љамъшавандаҳои разрядї нависанд. Корашонро бо
кори гурўҳҳои дигар муқоиса карда, хатогии ҳамдигарро ислоҳ намоянд.
Намунаи супориш:
205 =
+
205 000 =
+
205040 =
+
+
даҳї

воҳид

164 800 =
+
+
+
164 800 = +
+ +
Гурўҳҳо корашонро муаррифї намоянд, дарсро ба воситаи саволу љавоб љамъбаст намуда,
супориши хонагї диҳед.
Арзёбї. Барои санљидани дониш, малака ва маҳорати (салоҳияти) хонандагон ба онҳо
супориши хаттї пешниҳод намоед, ки ададҳоро ба суммаи љамъшавандаи разрядї
нависанд.
Намунаи супориш:
204100 =
10500 =
1320 =
250110 =
32953 =
Сипас кори хонандагонро љамъ карда, санљед ва оид ба инкишофи хонанда хулоса
бароред. Натиљаи арзёбиро ба хонанда пешниҳод кунед.

54

https://bikhon.tj/

§ 4. Љадвали разрядњо ва синфњо – 2 соат
Барнома. Разрядҳои калон. Синфи I – синфи воҳидҳо. Синфи II – синфи ҳазориҳо. Хондан
ва навиштани ададҳо аз 100000 то 1000 000. Синфи III – синфи миллионҳо ва синфи IV
синфи миллиардҳо. Љадвали синфҳо ва разрядҳо. Хондан ва навиштани ададҳо бо
разрядҳо.
Салоњиятњо. Дарси мазкур ба ташаккули салоњиятњои зерин равона карда мешавад:
 ададҳоро дар доираи 1000000 мехонад, менависад ва муқоиса мекунад; разрядҳоро
дар доираи миллион муайян карда метавонад;
 маљмўи васеъи рамзҳои математикї (« + », « – », « · », « : », « > », « < », « = ») ва
маънои онҳоро муайян ва дар амалҳо истифода карда метавонад;
 ададҳои яклухтро дар доираи 1000000 љамъ, тарҳ, зарб ва таќсим карда, масъалаҳои
матнї ва ададиро ҳал карда метавонад.
Маќсадњои таълим. Хонандагон бояд:
– разрядҳо ва синфҳоро фарқ карда, хонда бо адад навишта тавонанд;
– ададҳоро пайдарпай ба 10 (даҳї) зиёд карда тавонанд;
– ҳар як синф чанд разряд доштанашро донанд ва хонда тавонанд.
Методикаи таълим: Ин мавзўъ давоми мавзўи разрядҳо ва синфҳо буда, дар он тарзи
хондан ва навиштани ададҳои аз миллион калон то миллиардҳо омўхта мешавад. Омўзгор
ба хотири хонандагон синфи воҳидҳо ва ҳазориҳоро меорад. Масалан, адади 1 ҳазор
чунин навишта мешавад: 1000. Ва бо савол мурољиат мекунад: ваҳидҳо ва даҳиҳо аз рост
ба чап хонда шуда, дар куљо навишта мешаванд? Љавоб: садиҳо аз рост ба чап ҳисоб
карда шуда, дар љои сеюм навишта мешаванд.
10 сад ҳазор – ин ҳазору ҳазор ё 1 миллион. Миллион чунин навишта мешавад:
1 000 000.
Ин воҳиди синфи 3 – синфи миллионҳо мебошад.
Дар синфи миллионҳо 3 разряд: воҳидҳои миллионҳо, даҳиҳои миллионҳо, садиҳои
миллионҳо тааллуқ дорад.
10 сад миллион 1 ҳазор миллион, ё 1 миллиардро ташкил медиҳад. Миллиард чунин
навишта мешавад: 1000000000 .
Миллиард – воҳиди синфи чорум мебошад.
Дар синфи миллиардҳо се разряд ҳаст.
Баъд расми љадвали синфҳоро дар тахтаи синф овехта, аз хонандагон пурсед, ки ба расм
бодиқќат нигоҳ карда, разрядҳоеро, ки синфи якум, дуюм, сеюм ва чорумро ташкил
мекунанд, номбар кунанд. Ҳар синф чанд разряд дорад? Синфҳои якум ва дуюм ба
ҳамдигар чї монандї ва чї фарқ доранд?
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Намуна:
Синфи IV
Миллиардҳо

4

5
0

1
4
0

6
0
0
9

Синфи III
Миллионҳо
0
4
4
6
0
9
9
9

9
0
5
0

Синфи II
Ҳазориҳо
9
9
0
0
0
0
0
0

4
0
0
0

Синфи I
Воҳидҳо
9
0
0
0

0
0
0
0

Хонда мешавад:
Адади якум дар љадвал – шашсаду чор миллиону нуҳсаду наваду нуҳ ҳазору чорсаду
навад.
Адади дуюм – шаш сифр дар навишт онро нишон медиҳад, ки воҳиди синфи якум ва
ҳазориҳои синфи дуюм мављуд нест.
Кори гурўҳї: Хонандагонро ба гурўҳҳои 4-нафара муттаҳид намуда, ба онҳо супориш
диҳед, ки ададҳоро бо разрядҳо хонанд ва нависанд. Корашонро бо кори гурўҳҳои дигар
муқоиса карда, хатогии ҳамдигарро ислоҳ намоянд.
Намунаи супориш:
Дар ададҳо ҳар як разряд чанд воҳид дорад? 98, 198 миллион, 640, 640 миллион, 905,
905 миллион, 400 миллион, 60 миллион.
Гурўҳҳо корашонро муаррифї намоянд, дарсро ба воситаи саволу љавоб љамъбаст намуда,
супориши хонагї диҳед.
Арзёбї. Дар љараёни ин машғулият воситаҳои арзёбии ташаккулдиҳандаи хондан, гуфтан,
људо кардан ва навиштан истифода мешавад. Аввал ба малакаи фарқ карда тавонистани
разрядҳо, синфҳо, баъд дуруст хондан ва навиштани разрядҳои миллионию ҳазориҳо ва
бо адад навиштани онҳо, сипас ба фаъолияти онҳо дар гурўҳҳои хурд ва кор бо расмҳо
аҳамият диҳед. Як гурўҳ метавонад ба фаъолияти гурўҳҳои дигар баҳо диҳад.
§ 5. Дарси љамъбастї ва натиљагирї аз боби 2. Кори хаттї – 1 соат
Барнома. Мукаммалгардонии дониш, малака ва маҳорати хонандагон доир ба хондан ва
навиштани ададҳо бо разряд ва синфҳо, ба намуди суммаи љамъшавандаҳои разрядї
навиштани ададҳо. Муқоисаи ададҳо. Маротиба кам ва зиёд кардани ададҳо. Синфи
миллионҳою миллиардҳо.
Салоњиятњо. Дарси мазкур ба ташаккули салоњиятњои зерин равона карда мешавад:
 ададҳоро дар доираи 1000000 мехонад, менависад ва муқоиса мекунад; разрядҳоро
дар доираи миллион муайян карда метавонад;
 маљмўи васеъи рамзҳои математикї (« + », « – », « · », « : », « > », « < », « = ») ва
маънои онҳоро муайян ва дар амалҳо истифода карда метавонад;
 ададҳои яклухтро дар доираи 1000000 љамъ, тарҳ, зарб ва таќсим карда, масъалаҳои
матнї ва ададиро ҳал карда метавонад.
Маќсадњои таълим. Хонандагон бояд:
– разрядҳо ва синфҳоро фарқ карда, хонда бо адад навишта тавонанд;
– чанд разряд доштани ҳар як синфро донанд ва хонда тавонанд;
– ададҳои серақамаро бо бисёррақама муқоиса карда тавонанд.

56

https://bikhon.tj/

Методикаи таълим. Ин дарс ба мустаҳкам кардани дониш, малака ва маҳоратҳои
хонандагон доир ба мазмуну муҳтавои боби 2-юм бахшида мешавад. То ин давра шумо
бояд тариқи арзёбиҳои ҳар дарс муайян намоед, ки хонандагон барои азхуд намудани
кадом салоҳиятҳо душворї мекашанд. Қабл аз ин душвориҳои хонандагонро гурўҳбандї
карда, самти такмилталабро муайян намоед. Масалан, аксар хонандагон доир ба усулҳои
ҳисоббарории хаттї ва ё дар љамъ ва тарҳи ададҳои бисёррақама душворї мекашанд.
Пас, шумо бояд ба ҳамин масъала диққати бештар диҳед. Мисолу масъалаҳоеро интихоб
кунед, ки барои ҳалли душвориҳои дарљшуда мусоидат намоянд ва онро бо хонандагон
машқ кунед. Барои инкишофи малакаҳои зикршуда шумо метавонед, аз усулҳои гуногун,
аз љумла диктантҳои математикї (шифоҳї ва хаттї), корҳои мустақилонаи хонандагон (аз
китобҳои дарсї, маводди методї, маљаллаву рўзномаҳо ва интернет) истифода баред.
Арзёбї. Вобаста ба фаъолиятҳои интихобнамуда дониш, малака ва маҳорати
хонандагонро арзёбї кунед. Дар робита ба он ки кадом усулҳои арзёбиро интихоб
менамоед (ба таври шифоҳї ё хаттї), аз рўйи меъёрҳо арзёбї намуданро фаромўш
накунед.

Боби 3. Бузургиҳо – 25 соат
§ 1. Воҳидҳо ва љадвали ченакњои дарозї – 2 соат
Барнома. Миллиметр, сантиметр, детсиметр, метр, километр. Тарзи навишти мухтасар.
Муносибати
байни мафҳумҳои «детсиметр»
ва «сантиметр», «сантиметр» ва
«миллиметр», «метр» ва «детсиметр», «детсиметр» ва «сантиметр», «метр» ва «сантиметр»,
«километр» ва «метр». Љадвали ченакҳои дарозї. Иваз кардани воҳидҳои ченаки дарозї.
Салоњиятњо. Дарси мазкур ба ташаккули салоњиятњои зерин равона карда мешавад:
– маљмўи ченакҳои дарозї, масса, вақт ва арзишро њисоб карда метавонад;
– дар асоси вақти дастрасбуда қарор қабул карда метавонад.
Маќсадњои таълим. Хонандагон бояд:
 миллиметр, сантиметр, детсиметр, метр, километрро донанд, мухтасар навишта
тавонанд;
 як ченаки дарозиро ба ченаки дигар ифода карда тавонанд;
 бузургињоро номбар карда, аз хаткашак ва метр истифода бурда тавонанд;
 амалҳои математикиро бо ченакҳои дарозї иљро намуда, дарозињоро муќоиса карда
тавонанд.
Методикаи таълим. Хонандагон ба ин мавзўъ дар синфҳои дуюм ва сеюм шинос
мебошанд. Муаллим бо мақсади бахотирорї ба воситаи саволу љавоб ангезиши зеҳн
мегузаронад.
Намунаи саволҳо: Мисоли № 172. Кадом ченакҳои дарозиро медонед? 4 см чанд
миллиметр аст? Чї тавр ёфтед? 5 дм чанд сантиметр аст? Аз ҳама хурдтарин ва
калонтарин ченаки дарозї кадом аст? ва ғайра.
Сипас, муаллим љадвали ченакҳои дарозиро ба хонандагон ҳамчун аёният намоиш
медиҳад.
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Воҳидњои ченаки дарозї
Љадвали ченакҳои дарозї
Миллиметр (мм)
1 см = 10 мм
Сантиметр (см)
1дм = 10 см =100 мм
Детсиметр (дм)
1м = 10 дм = 100 см =1000 мм
Метр (м)
1 км = 1000 м
Километр (км)
Масофаҳои калонро бо километр чен мекунанд. Километр –
ченаки калонтарин, миллиметр – ченаки хурдтарини дарозї аст.
Ба хонандагон супориш дода мешавад, ки воҳидҳо ва љадвали ченакњои дарозиро дар
дафтарҳояшон нависанд ва дар хотир нигоҳ доранд.
Омўзгор хонандагонро ба гурўҳҳои 4-нафара муттаҳид намуда, чунин супориш пешниҳод
мекунад:
Ифода кунед: (ба монанди мисоли № 173)
Бо метр:
Бо детсиметр:
Бо миллиметр:
2 км =
300 см =
42 см =
5 км 20 м =
5м=
50 см =
4 км 100 м =
4 м 70 см =
90 см =
3 км =
840 см =
17 см =
10 км 500 м =
2м=
80 см =
8 км 876 м =
3 м 10 см =
100 см =
Гурўҳҳо корашонро бо гурўҳҳои дигар иваз карда, бо кори худашон муқоиса менамоянд
ва ѓалатњояшонро ислоҳ мекунанд.
Сипас супориши навбатї пешниҳод карда мешавад:
Ченакҳои дарозиро муқоиса кунед.
Намуна:
1 см * 9 мм
20 мм * 2 см 1 см
9 мм* 19 мм 1 м * 99 см
1 м * 100 см
1 см = 10 мм
10 мм > 9 мм
1 см > 9 мм
Супориш ба гурўҳҳо: Хонандагон аз як ченаки дарозї ба дигар ченак гузашта, амалҳоро
иљро мекунанд.
Намуна:
5 дм – 20 см =
5 дм – 20 см =
5 дм – 20 см =
5 дм – 20 см =
5 дм – 20 см =
5 дм – 20 см = 50 см – 20 см = 30 см
Арзёбї. Дар љараёни ин машғулият воситаҳои арзёбии ташаккулдиҳандаи дониш, малака
ва маҳорат истифода мешавад. Аввал ба донистани воҳидҳои ченаки дарозї ва ишорати
онҳо: мм, см, дм, м., баъд ба малакаи мазмун, хондан, навиштан, фарқ кардан, як ченакро
ба ченаки дигар ифода карда тавонистан, чен кардан, муқоиса кардан, иљро кардани
амалҳо бо ченакҳо, сипас, ба фаъолияти онҳо дар љуфтҳо ва гурўҳҳои хурд аҳамият диҳед.
§ 2. Воҳидҳо ва љадвали ченакњои масса – 2 соат
Барнома. Омўхтани ченаки масса: грамм, килограмм, сентнер, тонна. Баркашидани ашёҳо
ва маҳсулоти гуногун. Истифода бурдани тарозу. Алоқамандии байни мафҳумҳои сентнер
ва адади 100. Алоқамандии байни килограмм ва адади 1000. Тарзи навишти кўтоҳи
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ченакҳои масса. Табдил додан ва муқоиса кардани воҳиди ченакҳои масса. Тартиб додан
ва ҳал кардани масъалаҳо доир ба ченаки масса.
Салоњиятњо. Дарси мазкур ба ташаккули салоњиятњои зерин равона карда мешавад:
– маљмўи ченакҳои дарозї, масса, вақт ва арзишро њисоб карда метавонад;
 дар асоси вақти дастрасбуда қарор қабул карда метавонад.
Маќсадњои таълим. Хонандагон бояд:
 миллиграмм, грамм, килограмм, сентнер ва тоннаро донанд, мухтасар навишта
тавонанд;
 як ченаки массаро ба ченаки дигар ифода карда тавонанд;
 љадвали ченакњои массаро донанд ва истифода бурда тавонанд;
 амалҳои математикиро бо ченакҳои масса иљро намуда, массањоро муќоиса карда
тавонанд.
Методикаи таълим. Хонандагон ба ин мавзўъ дар синфҳои дуюм ва сеюм шинос
мебошанд. Муаллим бо мақсади бахотирорї ба воситаи саволу љавоб ангезиши зеҳн
мегузаронад.
Намунаи саволҳо: Мисоли № 189. Кадом ченакҳои массаро медонед? 2 с чанд килограмм
аст? Чї тавр ёфтед? Аз ҳама хурдтарин ва калонтарин ченаки масса кадом аст? ва ғайра.
Сипас, муаллим љадвали ченакҳои массаро ба хонандагон ҳамчун аёният намоиш медиҳад.
Воҳиди ченакњои масса
Љадвали ченакҳои масса
Грамм (г)
1 кг = 1000 г
1 с = 100 кг
Килограмм (кг)
1 т = 1000 кг 1 т = 1000000 г
Сентнер (с)
1 т = 10 с
1 с = 100000 г
Тонна (т)
Массаи калонро бо тонна чен мекунанд. Тонна – ченаки
калонтарин, грамм – ченаки хурдтарини масса аст.
Ба хонандагон супориш дода мешавад, ки воҳидҳо ва љадвали ченакњои массаро дар
дафтарҳояшон нависанд ва дар хотир нигоҳ доранд.
Омўзгор хонандагонро ба гурўҳҳои 4-нафара муттаҳид намуда, чунин супориш пешниҳод
мекунад:
Ифода кунед: (ба монанди мисоли № 190)
Бо грамм:
Бо килограмм:
2 кг =
4с=
2 кг 520 г =
7с=
4 кг 010 г =
1 с 35 кг =
6 кг 001 г =
2 с 02 кг =
Гурўҳҳо корашонро бо гурўҳҳои дигар иваз карда, бо кори худашон муқоиса менамоянд
ва ѓалатҳояшонро ислоҳ мекунанд.
Сипас супориши навбатї пешниҳод карда мешавад:
Ченакҳои массаро муқоиса кунед:
Намуна:
1 с * 90 кг
2000 г * 2 кг 1 г
9 кг * 19 кг 1 т * 990 кг
1 кг * 1000 г
1 с = 100 кг
100 кг > 90 кг
1 с > 90 кг
59

https://bikhon.tj/

Супориш ба гурўҳҳо: Хонандагон аз як ченаки масса ба дигар ченак гузашта, амалҳоро
иљро мекунанд.
Намуна:
2 кг – 2000 г =
6т–6с=
300 кг – 2 с =
100 кг – 1 с =
5 с – 200 кг =
5с – 200 кг = 500 кг – 200 кг = 300 кг
Арзёбї. Дар љараёни ин машғулият воситаҳои арзёбии ташаккулдиҳандаи дониш, малака
ва маҳорат истифода мешавад. Аввал ба донистани воҳидҳои ченаки масса ва ишорати
онҳо: г, кг, с, т., баъд ба малакаи мазмун, хондан, навиштан, фарқ кардан, як ченакро ба
ченаки дигар ифода карда тавонистан, чен кардан, муқоиса кадан, иљро кардани амалҳо
бо ченакҳо, сипас ба фаъолияти онҳо дар љуфтҳо ва гурўҳҳои хурд аҳамият диҳед.
§ 3. Килограмм ва тонна – 2 соат
Барнома. Ин мавзўъ давоми мавзўи гузашта буда, алоқамандии байни мафҳумҳои тонна
ва адади 1000-ро ифода мекунад. Воҳиди нави ченаки масса. Тарзи навишти кўтоҳи тонна.
Табдил додан ва муқоиса кардани воҳиди ченакҳои масса. Тартиб додан ва ҳал кардани
масъалаҳо доир ба ченаки масса.
Салоњиятњо. Дарси мазкур ба ташаккули салоњиятњои зерин равона карда мешавад:
 маљмўи ченакҳои дарозї, масса, вақт ва арзишро њисоб карда метавонад;
 дар асоси вақти дастрасбуда қарор қабул карда метавонад;
Маќсадњои таълим. Хонандагон бояд:
 воҳидҳои ченаки массаро донанд ва бо тарзи кўтоҳ навишта тавонанд;
 ченакҳои массаро табдил дода, массаи ашёҳоро муқоиса карда тавонанд;
 доир ба ченакњои масса масъалаҳо тартиб дода, ҳал карда тавонанд.
Методикаи таълим. Супориши 1. Барои ба воҳиди нави масса шинос намудани хонандагон
ба онҳо супориш дода мешавад, ки масъалаи зеринро ҳал кунанд:
Намуна:
Масъала. Дар як анбор 500 кг себќоќ ва 500 кг зардолуќоќ њаст. Онҳо якљоя чанд кг-ро
ташкил медиҳанд?
Хонандагон масъаларо ҳал карда мефаҳманд, ки 1000 кг мешавад ва бо воҳиди нав тонна
ифода мекунанд ва тарзи навишти кўтоҳ «т» менависанд:
1000 кг = 1 т
1 т = 1000 кг
Супориши 2. Ба хонандагон супориш диҳед, ки доир ба воҳиди ченаки масса масъала ҳал
кунанд.
Намуна: Аз як майдон 3 тонна ва аз майдони дуюм 4 тонна картошка љамъоварї карданд.
Аз ҳарду майдон якљоя чанд тонна картошка љамъоварї карданд?
Хонандагон масъаларо ҳал карда мефаҳманд, ки барои ёфтани љавоби масъала ду
қимати ҳамон як бузургии массаро, ки бо тонна ифода ёфтаанд, љамъ кардан зарур аст.
Азбаски қимати масса бо як воҳид – тонна ифода ёфтааст, ҳангоми ҳисоббарорї шарҳи
иловагї зарур намешавад.
Тарзи навишти ҳалли масъала ду хел шуданаш мумкин:
3т + 4т=7т
ё 3 + 4 = 7т
Љавоб: 7 т
Љавоб: 7 т
Супориши 3. Њангоми иљрои ин супориш хонандагон амалњоро иљро карда, бо
килограммњо ифода мекунанд.
Намуна: 5 т 700 кг + 3 т 500 кг = 5700 кг + 3500 кг = 9200 кг = 9 т 200 кг
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Супоришњои оянда аз китоби дарсї истифода бурда мешавад.
Арзёбї. Барои санљидани дониш, малака ва маҳорати (салоҳияти) хонандагон ба онҳо
супориш диҳед, ки ченакҳои массаро табдил дода, онҳоро муқоиса кунанд.
Намуна:
1 т * 999 кг 1001 кг * 1 т
4 кг * 4 т
5 т * 500 кг
100 г * 1 кг
2 кг * 2000 г
Дафтарҳои хонандагонро санљед ва оид ба инкишофи зењнии ҳар хонанда хулоса
бароред. Натиљаи арзёбиро ба хонандагон пешниҳод кунед.
§ 4. Сентнер – 2 соат
Барнома. Омўхтани ченакњои масса: сентнер, тонна. Алоќамандии байни мафњумњои
сентнер ва адади 10, 100 ва 1000. Тарзи навишти кўтоњи ченакњои масса. Табдил додан ва
муќоиса кардани воњиди ченакњои масса. Тартиб додан ва њал кардани масъалањо доир ба
ченакњои масса.
Салоњиятњо. Дарси мазкур ба ташаккули салоњиятњои зерин равона карда мешавад:
 маљмўи ченакҳои дарозї, масса, вақт ва арзишро њисоб карда метавонад;
 дар асоси вақти дастрасбуда қарор қабул карда метавонад.
Маќсадњои таълим. Хонандагон бояд:
 воҳидҳои ченаки массаро донанд ва бо тарзи кўтоҳ навишта тавонанд;
 ченакҳои массаро табдил дода, массаи ашёҳоро муқоиса карда тавонанд;
 доир ба ченакњои масса масъалаҳо тартиб дода, ҳал карда тавонанд.
Методикаи таълим. Ба хонандагон бо саволњои зерин мурољиат кунед: Массаи ашёро бо
чї чен мекунанд? Кадом намуди тарозуњоро медонед? Дар бозор кадом намуди тарозу
истифода бурда мешавад? Дар мағозањо-чї? 1 сентнер чанд килограмм аст? 10 сентнер-чї?
Ба хотири хонандагон биёред, ки килограмм пас аз адад мухтасар «кг», сентнер «с»
ва тонна «т» навишта мешавад.
Воњиди нисбатан хурди массањо грамм буда, мухтасар «г» навишта мешавад.
100 кг = 1 с 1000 кг =10 с
1 т = 10 с
Ба хонандагон супориш дињед, ки бо сентнер ва тонна ифода намоянд.
Намуна:
3 т = 30 с
18 т = 180 с
36 с = 3 т 6 с
540 с = 54 т
Супориши дигар доир ба љамъ ва тарњ кардан ва муайян кардани бузургии масса.
Намуна:
4 т 300 кг + 5 т 600 кг = 9 т 900 кг
8 т 700 кг – 4 т 300 кг = 4 т 400 кг
Муќоиса кунед:
Намуна:
4 т 5 с ва 450 с
4 т 5 с = 405 с
ё
450 с = 4 т 50 с
405 с < 450 с
4 т 5 с < 4 т 50 с
Пас, 4 т 5 с < 450 с
Пас, 4 т 5 с < 450 с
Арзёбї. Барои санљидани дониш, малака ва мањорати (салоњияти) хонандагон ба онњо
супориш дињед, ки ченакњои массаро табдил дода, онњоро муќоиса кунанд.
Намуна:
10 т * 99 с 101 с * 1 т 4 т * 4 с
5 т * 50 с
100 кг * 1 с 2 т * 2000 с
Дафтарњои хонандагонро санљед ва оид ба инкишофи зењнии њар хонанда хулоса
бароред. Натиљаи арзёбиро ба хонандагон пешнињод кунед. Сипас ба фаъолияти онҳо дар
љуфтҳо ва гурўҳҳои хурд аҳамият диҳед.
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§ 5. Воҳидҳо ва љадвали ченакњои ваќт – 2 соат
Барнома. Шинохтани ченакҳои вақт. Донистани номи моҳҳо. Истифодаи тақвим. Табдил
додани вақти сол ба моњ ва фасл. Аз рўйи тақвим номбар кардани фаслҳои сол ва моҳҳо.
Омўхтани ченакҳои вақт. Муайян кардани фарқи байни ченакҳои вақт. Гуфтани вақт.
Салоњиятњо. Дарси мазкур ба ташаккули салоњиятњои зерин равона карда мешавад:
 маљмўи ченакҳои дарозї, масса, вақт ва арзишро њисоб карда метавонад;
– дар асоси вақти дастрасбуда қарор қабул карда метавонад.
Маќсадњои таълим. Хонандагон бояд:
 ченакҳои вақтро шиносанд, номи моҳҳоро донанд ва фарқ карда тавонанд;
 тақвимро истифода бурда тавонанд;
 вақти солро ба моњ ва фасл табдил дода тавонанд;
 аз рўйи тақвим фаслҳои сол ва моҳҳоро номбар карда тавонанд.
Методикаи таълим. Омўзгор барои донишҳои пештараи хонандагонро ба хотир овардан
бо онњо суҳбат ва саволу љавоб мегузаронад. Ба монанди: Оё шумо ченакҳои вақтро
медонед? Ҳоло кадом фасли сол ласт? Дар кадом аср зиндагонї дорем? Имсол кадом сол
аст? Ба фасли баҳор кадом моҳҳо дохил мешавад? Як моҳ чанд ҳафта дорад? . . . .
Сипас тақвим (календар)-ро дар тахтаи синф овехта, ба хонандагон супориш медиҳад, ки
ба он нигоҳ карда, ба саволҳо љавоб гардонанд.
1) Дар як сол чанд моҳ аст? Онҳоро бо тартиб номбар кунед. Ҳар як моҳ аз чанд хафта
ва рўз иборат аст?
2) Соли нав аз кадом моҳ сар мешавад? Наврўз-чї?
3) Рўзи таваллуди ту дар кадом моҳ аст? Ин моҳ аз чанд рўз иборат аст? Моҳҳоеро
номбар кунед, ки шумораи рўзҳояш ба ин моҳ баробар бошад.
4) Як сол аз чанд фасл иборат аст? Ҳозир кадом фасл аст?
5) Аз рўйи тақвим фаслҳои солро номбар кунед.
6) Мувофиқи тақвим рўзи якуми фасли баҳор – 1 март буда, 1 июн – саршавии
тобистон аст. Дар як сол чанд моҳи баҳорї аст? Чанд моҳи тобистона аст? Онҳоро
номбар кунед.
7) Як ҳафта аз чанд рўз иборат аст? Онҳоро номбар кунед.
Хонандагонро дар гурўҳҳои 4-нафара муттаҳид намуда, ба онҳо супориш диҳед, ки аз
тақвим истифода бурда, масъалаҳо тартиб дода, ҳал кунанд.
Намуна:
1) Як сол аз се моҳи тирамоҳ: сентябр, октябр ва ноябр иборат аст. Аз тақвим муайян
кунед, ки тирамоҳ чанд рўз, чанд ҳафта давом мекунад.
2) Аз тақвим истифода бурда, ба ҳамин монанд доир ба фаслњои зимистон, баҳор ва
тобистон масъала тартиб дода, ҳал кунанд. (Ҳар гурўҳ доир ба фасли алоҳида).
Муаллим расми соатҳоро дар тахтаи синф овехта, бо хонандагон доир ба намуд ва
нишондоди соатҳо, тақсимоти вақти шабонарўзї, саршавии вақт аз аввали
шабонарўз то охири он суҳбат мегузаронад:
Шумо медонед, ки як шабонарўз 24 соат дорад. Лекин дар тақсимоти рўйи соат
рақамҳо аз 1 то 12 навишта шудааст. Баъзан лозим мешавад, ки масалан,
« соати 7 – и бегоҳ» ё ин ки «соати 7 – и субҳ» будани ваќтро аниқ кунем.
Ҳисобкунии вақтро аз саршавии шабонарўз то охири он гузаронидан қулай аст.
Соати сифр 0 – саршавии шабонарўз. Аз соати 0 то соати 12 нимаи аввали
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шабонарўз мегузарад. Баъди як соати аз 12 гузаштан соат 13 мешавад (ё соати 1 – и
рўз), баъди як соати дигар – соат 14 (ё ин ки соати 2 – и рўз) ва ғайра. Ҳангоме ки аз
аввали шабонарўз 24 соат мегузарад, соатҳо аз сари нав 0 - ро нишон медиҳанд.
Сипас хонандагон дунафарї байни ҳамдигар саволу љаваб мегузаронанд.
Намуна:
1) Аз аввали шабонарўз чї қадар вақт гузаштааст, агар ҳоло соат 2 – и шаб, 9 – и
саҳар, 3 – и рўзро нишон диҳад?
2) Бо дигар тарз чї тавр гуфтан мумкин аст: соат 16, 20, 21-у 40 дақиқа.
3) Соат аз чор 15 - то гузашт, нимта кам ду, понздаҳта кам ҳафт?
Омўзгор хонандагонро дар гурўҳҳои 4-нафара муттаҳид намуда, чунин супориш
пешниҳод мекунад:
Ифода кунед:
Бо соат:
Бо шабонарўз:
Бо сол:
Бо моҳ:
2 шабонарўз =
48 соат =
3 сол =
24 моҳ =
10 шабонарўз =
72 соат =
8 сол =
60 моҳ =
12 соат =
96 соат =
4 моҳ =
84 моҳ =
120 дақиқа =
2 ҳафта =
8 ҳафта =
96 моҳ =
Гурўҳҳо корашонро бо гурўҳҳои дигар иваз карда, бо кори худашон муқоиса намуда,
ѓалатҳояшонро ислоҳ мекунанд.
Сипас супориши навбатї пешниҳод карда мешавад:
Ченакҳои вақтро муқоиса кунед, аломати мувофиқи (>, <, =)-ро гузоред.
Намуна:
2 соат ва 110 дақиқа 48 соат ва 3 шабонарўз 3 сол ва 34 моҳ 12 соат ва 120 дақиқа
2 с = 2 · 60 дақ. = 120 дақ.
120 дақ. > 110 дақ.
Пас, 2 с > 110 дақ.
Ченаки нисбатан калони вақт – аср (қарн) аст.
1 аср = 100 сол
Доир ба аср саволу љавоб ташкил кунед.
Хонандагонро дар гурўҳҳои 4-нафара муттаҳид намуда, чунин супориш пешниҳод намоед:
Ифода кунед:
Бо сония:
2 дақ. =
1 дақ. 30 сон. =
1 дақ. 50 сон. =
120 дақиқа =

Бо сол ва аср:
3 аср =
10 аср =
19 аср =
600 сол =

Бо метр:
24 км =
300 см =
6500 мм =
2 км 300 м =

Бо килограмм:
9т=
2т=
6с=
800 г =

Гурўҳҳо корашонро бо гурўҳҳои дигар иваз карда, бо кори худашон муқоиса менамоянд
ва ѓалатҳояшонро ислоҳ мекунанд.
Сипас супориши навбатї пешниҳод карда мешавад:
Ченакҳои вақтро муқоиса кунед, аломати мувофиқи (>, <, =)-ро гузоред.
Намунаи супориш:
2 соат ва 80 дақақа 4 дақ. ва 300 сон. 3 аср ва 300 сол 1даќ. 20 сон. ва 120 сон.
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Арзёбї. Дар љараёни ин машғулият воситаҳои арзёбии ташаккулдиҳандаи дониш, малака
ва маҳорат истифода мешавад. Аввал ба донистани намудҳои моҳҳо, аз чанд моҳ иборат
будани сол, донистан ва фарқ карда тавонистани фаслҳои сол, тартиб додан ва ҳал
кардани масъала, муқоиса карда тавонистани ченакҳои вақт, саволу љавоб доир ба
муайянкунии вақт, сипас ба фаъолияти онҳо дар љуфтҳо ва гурўҳҳои хурд аҳамият диҳед.
§ 6. Арзиш. Љадвали ченакҳои арзиш – 3 соат
Барнома. Сомонї, дирам, асъори миллї. Табдилдиҳии ченакҳои арзиш. Тарзи мубодилот
бо асъори миллї. Ҳисоб кардани нархи маҳсулот. Муомилот бо асъори миллї.
Салоњиятњо. Дарси мазкур ба ташаккули салоњиятњои зерин равона карда мешавад:
– масъалаҳои пулиро дар намуди матн ва адад бо чор амали математикї ҳал карда
метавонад;
 маљмўи ченакҳои дарозї, масса, вақт ва арзишро њисоб карда метавонад;
– дар асоси вақти дастрасбуда қарор қабул карда метавонад.
Маќсадњои таълим. Хонандагон бояд:
 ченакҳои асъори миллиро шиносанд ва фарқ карда тавонанд;
 муносибати байни дирам ва сомониро донанд ва табдил дода тавонанд;
 асъори миллї – дирам ва сомониро ҳисоб карда тавонанд;
 бо асъори миллї муомилот карда тавонанд.
Методикаи таълим. Муаллим расми намудҳои гуногуни асъори миллиро ба хонандагон
намоиш дода, доир ба онҳо саволу љавоб ташкил мекунад. Тангаҳои қурби
гуногундоштаро сетогї– чортогї якљоя карда, ба хонандагон супориш медиҳад, ки онҳоро
шуморанд.
Ҳангоми 2 тангаи 50 дирамаро љамъ кардан мебинем, ки 100 дирам ҳосил мешавад. Ба
хонандагон фаҳмондан лозим аст, ки ин ба 1 сомонї баробар аст ва дар тахтаи синф
менависем: 1 сомонї = 100 дирам, 10 сомонї = 1000 дирам, 100 сомонї = 10000 дирам.
Ба хонандагон супориш диҳед, ки бо истифода аз расмҳои тангаҳои қурби гуногундошта:
5 дирама, 10 дирама, 20 дирама ва 50 дирама истифода бурда, қурби дирамҳои гуногунро
ҳосил кунанд.
Намуна:
25 дирам = 10 дирам + 5 дирам + 10 дирам;
25 дирам = 5 дирам + 5 дирам + 5 дирам + 10 дирам;
65 дирам = 5 дирам +10 дирам + 50 дирам;
70 дирам = 5 дирам + 5 дирам + 10 дирам + 50 дирам.
Ҳангоми иљрои супориши навбатї хонандагон доир ба дирам ва сомонї масъалаҳо бо як
шарт ва ду савол тартиб дода, бо амали зарб ва тақсим онро ҳал мекунанд.
Намунаи супориш:
1) Аҳмад 120 сомонї ва Раҳмат нисбат ба Аҳмад 2 маротиба зиёдтар маблағ дорад.
Ҳардуи онҳо чанд сомонї доранд?
2) Соро 138 сомонї ва Раъно нисбат ба ў 3 маротиба камтар сомонї дорад. Ҳардуи
онҳо чанд сомонї доранд? Бо дирам ифода кунед.
Ин супоришҳоро дар гурўҳҳои хурд иљро кардан ба мақсад мувофиқ аст.
Супоришҳои оянда бо мақсади мустаҳкамкунии мавзўъҳои гузашта ба ҳалли мисолу
масъалаҳо бахшида мешавад.
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Арзёбї. Дар љараёни ин машғулият воситаҳои арзёбии ташаккулдиҳандаи дониш, малака
ва маҳорат истифода мешавад. Аввал ба донистани асъори миллї: дирам ва сомонї
шинохтан ва фарқ карда тавонистани онҳо, бо дирам ва сомонї ҳисоб карда тавонистан,
сипас ба маҳорати бо асъори миллї муомилот карда тавонистан аҳамият диҳед.
§ 7. Суръат, ваќт ва масофа – 2 соат
Барнома. Мафҳуми суръат. Формулаи суръат. Вобастагии суръат аз масофа ва вақт.
Воҳидҳои ченаки суръат. Ҳисобкунї ва ҳалли масъалаҳо бо истифодаи формулаи суръат.
Салоњиятњо. Дарси мазкур ба ташаккули салоњиятњои зерин равона карда мешавад:
 маљмўи ченакҳои дарозї, масса, вақт, арзиш, суръат ва масофаро њисоб карда
метавонад;
– дар асоси вақти дастрасбуда қарор қабул карда метавонад.
Маќсадњои таълим. Хонандагон бояд:
 формулаҳои ҳисобкунии суръат ва масофаро донанд;
 аз рўйи формулаҳои суръат ва масофа ҳисобкуниҳоро иљро карда тавонанд;
 воҳидҳои суръатро номбар карда тавонанд;
 масъалаҳои матниро оид ба суръат ва масофа ҳал карда тавонанд.
Методикаи таълим. Масъаларо пешниҳод карда, дар рафти ҳал формулаи суръатро ҳосил
карда, ба хонандагон фаҳмонед.
Масъалаи № 269. Пиёдагард дар 3 соат 12 км роҳ рафт. Суръати њаракати пиёдагардро
ёбед.
Вақт: t = 3 соат, t (те)
Масофа: S = 12 км, S (эс)
Суръат:  - номаълум,  (ве)
 = 12 : 3 = 4 км/соат
Љавоб: 4 км/соат
Хонандагонро бо воҳидҳои суръат шинос менамоем. км/соат, км/даќ., м/даќ., см/дақ,
м/сония
 = S : t - формулаи суръат
км/соат, см/дақиќа, м/сония,… –
воҳидҳои суръат
Кори гурўҳї: Хонандагонро ба гурўҳҳои 4–нафара муттаҳид намуда, ба онҳо супориш
диҳед, ки ба намунаи боло такя карда, масъалаҳоро ҳал намоянд. Корашонро бо кори
гурўҳҳои дигар муқоиса карда, хатогии ҳамдигарро ислоҳ намоянд.
Намунаҳо: Навишти кўтоњ:
Ҳал:
S = 480 км
 =S:t
t = 6 соат
 = 480 : 6
 =?
 = 80 км/соат
Мисоли № 271. Мушак бо суръати 5 км/сония ҳаракат мекард, мушак дар 30 сония чї
қадар масофаро тай мекунад?
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Навишти кўтоњ:
 =5 км/сония
t = 30 сония
S=?

Ҳал:
S= ·t
S = 5 · 30
S = 150 км

Љавоб: 150 км
Дар давоми дарси якум мустаҳкамкунии донишҳои навро бо корҳои мустақилонаи хаттї
бо ҳалли масъалаҳои монанди намунаҳои боло ташкил кунед.
Дар дарси дуюм ҳалли масъалаҳо оид ба ҳисобкунии суръат ва масофаро дар корҳои
дунафарї ва гурўҳї ташкил кунед. Дар иљрои корҳои дунафарї ва гурўҳї бештар
мустақилияти хонандагон нақши муҳим мебозад.
Арзёбї. Омўзгор оид ба фаъолиятҳои амалию донишҳои назариявии хонандагон дар
дарсҳои якум ва дуюм меъёри баҳо муайян карда, фаъолияти хонандагонро дар ҳар дарс
алоҳида баҳодиҳї мекунад.
§ 8. Муносибати байни суръат, вақт ва масофа – 2 соат
Барнома. Муайян кардани бузургии суръат аз рўйи алоқамандии вақт ва масофа. Муайян
кардани бузургии масофа аз рўйи алоқамандии суръат ва вақт. Муайян кардани бузургии
вақт аз рўйи алоқамандии суръат ва масофа.
Салоњиятњо: Дарси мазкур ба ташаккули салоњиятњои зерин равона карда мешавад:
 маљмўи ченакҳои дарозї, масса, вақт, арзиш, суръат ва масофаро њисоб карда
метавонад;
– дар асоси вақти дастрасбуда қарор қабул карда метавонад.
Маќсадњои таълим. Хонандагон бояд:
 суръатро аз рўйи масофа ва вақт ҳисоб карда тавонанд;
 дар њисобкунињо алоқамандии бузургиҳои суръат, масофа ва вақтро бо формулаҳо
шарҳ дињанд ва истифода бурда тавонанд;
 масофаро аз рўйи вақт ва суръат ҳисоб карда тавонанд;
 вақтро аз рўйи масофа ва суръат ҳисоб карда тавонанд;
 масъалаҳои матниро оид ба ёфтани суръат, дарозї ва вақт ҳал карда тавонанд.
Методикаи таълим. Дар оғози дарс љадвали зеринро пешниҳод карда, супориш диҳед.
Аз рўйи ҳар як љадвал масъала тартиб дода, онро ҳал мекунем.
1. Муайян кардани бузургии суръат аз рўйи алоқамандии вақт ва масофа.
Суръат (  )
? км/соат

Вақт (t)
4 соат

Масофа (S)
60 км

Супориш. Пешниҳод намоед, ки аз рўйи љадвали додашуда формулаи суръатро тартиб
диҳанд. Хонандагон ақидаашонро мегўянд ва формуларо навишта,  = S : t аз рўйи он
ҳисоб мекунанд.
Ҳал:
 = ?; S = 60 км; t = 4 соат
 = S : t = 60 : 4 =15 км/соат;
Љавоб:  =15 км/соат.
2. Муайян кардани бузургии масофа аз рўйи алоқамандии суръат ва вақт.
Суръат (  )
Масофа (S)
Вақт (t)
50 км/соат
4 соат
? км
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Ба хонандагон супориш диҳед, ки аз рўйи љадвали додашуда формулаи ҳисобкунии
масофаро тартиб диҳанд ва масъаларо ҳал кунанд. S =  · t
Ҳал:
 = 50 км/соат; S = ?; t = 4 соат
S =  · t = 50 · 4 = 200 км;
Љавоб: S = 200 км.
3. Муайян кардани бузургии вақт аз рўйи алоқамандии суръат ва масофа.
Суръат (  )
Масофа (S)
Вақт (t)
80 км/соат
? соат
320 км
Дар ҳалли ин масъала формулаи вобастагии вақт аз масофа ва суръат истифода бурда
мешавад.
t=S: .
Ҳал:
 = 80 км/соат; S = 320 км;
t= S :  = 320 : 80 = 4 соат
Љавоб: t = 4 соат
Ҳамин тавр, дар љамъбасти дарс корҳои дунафарии хонандагонро ташкил карда,
супоришҳоро дар шакли масъалаҳои матнї барои ёфтани суръат, масофа ва вақт медиҳем.
Арзёбї: Меъёрҳои баҳодиҳиро барои фаъолиятҳои фардї ва якљояи хонандагон пешакї ба
хонандагон пешниҳод намуда, фаъолияти онҳоро дар корҳои дунафарї ва донишҳои
назариявии гирифтаашон оид ба формулаҳои суръат, масофа ва вақт баҳо диҳед. Натиљаи
кор дар гурўҳҳои хурдро љамъбаст намуда арзёбї намоед. Натиљаҳои баҳодиҳиро ба
хонандагон пешниҳод кунед.
§ 9. Ҳалли масъалаҳ одоир ба суръат, вақт ва масофа – 2 соат
Барнома. Масъалаҳои матнї оид ба ҳисобкунии суръат, дарозї ва вақт. Масъалаҳои
матнї оид ба ҳисобкунии суръати миёна.
Салоњиятњо. Дарси мазкур ба ташаккули салоњиятњои зерин равона карда мешавад:
 маљмўи ченакҳои дарозї, масса, вақт, арзиш, суръат ва масофаро њисоб карда
метавонад;
– дар асоси вақти дастрасбуда қарор қабул карда метавонад.
Маќсадњои таълим. Хонандагон бояд:
 масъала тартиб дода тавонанд;
 масъалаҳои матниро оид ба ёфтани суръат аз рўйи масофа ва вақт ҳал карда
тавонанд;
 масъалаҳои матниро оид ба ёфтани масофа аз рўйи вақт ва суръат ҳал карда
тавонанд;
 масъалаҳои матниро оид ба ёфтани вақт аз рўйи масофа ва суръат ҳал карда
тавонанд;
 дар ҳисобкуниҳо алоқамандии бузургиҳои суръат, дарозї ва вақтро бо формулаҳо
шарҳ дињанд ва истифода бурда тавонанд.
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Методикаи таълим. Ин мавзўъ давоми мавзўъҳои гузашта буда, бо истифодаи формулаҳои
суръат, масофа ва вақт масъалаҳо ҳал карда мешаванд. Бинобар ин ба хотири хонандагон
аввал формула ва воҳидҳои ченаки суръатро овардан лозим аст.
Сипас дар тахтаи синф формулаҳоро навишта, масъалаҳо барои ҳал пешниҳод карда
мешаванд.
Намунаҳо:
Суръат (  ) = ?
Масофа (S)
Вақт (t)
=S:t
Масъала: Мошин дар 2 соат 120 км роҳро тай кард. Суръати мошинро ёбед:
Вақт: t = 2 соат
Масофа: S = 120 км
Суръат:  = ?
 = S : t - формулаи суръат
 = 120 : 2 = 60 км/соат
Љавоб: 60 км/соат
1. Муайян кардани бузургии масофа аз рўйи алоқамандии суръат ва вақт.
Суръат (  )
Масофа (S)-?
Вақт (t)
Масъала: Электровоз бо суръати 65 км/сооат ҳаракат мекард. Электровоз дар 4 сония чї
қадр масофаро тай мекунад?
S= ·t
 = 65 км/сония
t = 4 соат
S = 65 · 4
S=?
S = 260 км
Љавоб: 260 км
Бо хонандагон воҳидҳои масофаро такрор намоед. Километр, метр, сантиметр,
миллиметр.
2. Муайян кардани бузургии вақт аз рўйи алоқамандии суръат ва масофа.
Суръат (  )
Масофа (S)
Вақт (t)
Масъала: Масофаи байни ду шаҳр 480 километр аст. Мошин ин масофаро бо суръати 80
км/соат дар чї қадар вақт тай мекунад?
 = 80 км/сония
Ҳал:
S= 480 км
t = S :  = 480 : 80 = 6 соат
Љавоб: t = 6 соат
t=?
Бо хонандагон воҳидҳои вақтро такрор намоед; соат, дақиқа, сония

3. Масъалаҳои матнї оид ба ҳисобкунии суръати миёна.
Масъала: Мошин дар соати якум 70 километр, дар соати дуюм 65 километр ва дар соати
сеюм 90 километр масофаро тай кард. Суръати миёнаи мошинро ёбед.
70 км/соат - суръати якум
65 км/соат - суръати дуюм
90 км/соат - суръати сеюм
Ҳал;

 (миёна) = ?

t = 3 соат

 (миёна) = (70 + 65 + 90) : 3 = 225 : 3 = 75 км/соат
Љавоб: 75 км/соат
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4. Масъалаҳои матнї оид ба ҳисобкунии суръатҳои муқоисавї бо амалҳои зарб ва
тақсим.
Масъала: Бобо ба наберааш гуфт, ки ў пиёда ба ҳисоби миёна 5 км/соат ҳаракат карда
метавонад, бо мошин бошад 12 маротиба тезтар, вале бо велосипед бошад, 4 маротиба
сусттар ҳаракат мекунад. Бобо бо велосипед бо кадом суръат ҳаракат мекунад.
 = 5 км/сония–суръати пиёдагардии бобо,
12 ·  = 12 · 5-суръати ҳаракат бо автомобил,
(12 ·  ) : 4 = (12 · 5) : 4 - суръати ҳаракат бо велосипед.
Ҳал: (12 ·  ) : 4 = (12 · 5) : 4 = 60 : 4 = 15 км/сония
Љавоб: 15 км/сония – суръати ҳаракат бо велосипед
Дар ду соати таълимї намуди масъалаҳои матниро интихоб намуда, ҳалли масъалаҳо ва
ҳисобкуниҳоро дар корҳои инфиродию дунафарї ва кор дар гурўҳҳои хурд ба роҳ монед.
Арзёбї: Меъёрҳои баҳодиҳиро барои фаъолиятҳои фардї ва якљояи хонандагон пешакї ба
хонандагон пешниҳод намуда, фаъолияти онҳоро дар корҳои дунафарї ва донишҳои
назариявї гирифтаашон оид ба формулаҳои суръат, масофаю вақт баҳо диҳед. Натиљаи
кор дар гурўҳҳои хурдро љамъбаст намуда арзёбї намоед. Салоҳиятҳои ҳисобкуниҳо ва
ҳалли масъалаҳои матнии хонандагонро оид ба ёфтани суръат, масофа ва вақт баҳо диҳед.
Натиљаҳои баҳодиҳиро ба хонандагон пешниҳод кунед.
§ 10. Љамъи бузургиҳо – 3 соат
Барнома. Ифодаҳои ададї. Ифодаҳои ҳарфї. Фарқи ифодаҳои ададї аз ифодаҳои ҳарфї.
Тарзи хондан ва навиштани ифодаҳои ҳарфї. Ёфтани қимати ифодаи ҳарфї. Љамъ ва
тарҳи хаттии бузургиҳо. Љамъ ва тарҳи сутунии бузургиҳо.
Салоњиятњо. Дарси мазкур ба ташаккули салоњиятњои зерин равона карда мешавад:
– масъалаҳои пулиро дар намуди матн ва адад бо чор амали математикї ҳал карда
метавонад;
 маљмўи ченакҳои дарозї, масса, вақт, арзиш, суръат ва масофаро њисоб карда
метавонад;
– дар асоси вақти дастрасбуда қарор қабул карда метавонад.
Маќсадњои таълим. Хонандагон бояд:
 ифодаҳои ададї ва њарфї тартиб дода, қиматњояшонро ёфта тавонанд;
 ҳарфҳои хурди лотиниро дар забони математикї хонда ва навишта тавонанд;
 ифодаҳои ҳарфиро аз ифодаҳои ададї фарқ карда тавонанд;
 бузургиҳоро ба тарзи сатрї ва сутунї љамъ ва тарҳ карда тавонанд.
Методикаи таълим. Бо мақсади ба хотир овардани донишҳои андухтаи пешинаи
хонандагон доир ба ифодаҳо якчанд ифодаҳоро дар тахтаи синф навишта, ба хонандагон
супориш дода мешавад, ки ифодаҳоро хонанд ва қиматашр ёбанд.
Намуна:
Ифодаҳои у + 14, у – 14-ро хонед ва қиматҳояшонро ҳангоми у = 15, у = 14 будан ёбед.
Ҳал: Хонда мешаванд: суммаи ададҳои у ва 14, фарқи ададњои у ва 14
1) у + 14 = 15 + 14 = 29
у – 14 = 15 – 14 = 1
у + 14 = 14 + 14 = 28
у – 14 = 14 – 14 = 0
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Баъд аз анљоми иљрои ин супориш мавзўи навро бо фаҳмондадиҳї (лексияи хурд) оғоз
кунед.
Намуна: ҳангоми ҳалли бисёр масъалаҳои амалї ба мо лозим мешавад, ки амалҳоро бо
бузургиҳое, ки қиматашон бо воҳиди ченакҳои гуногун ифода ёфтааст, иљро кунем. Агар
ҳисобкуниҳоро бо осонї иљро карда тавонем, пас амалҳоро бо бузургиҳо шифоҳї иљро
карда метавонем.
Мисол:
8 кг + 300 г = 8 кг 300 г
1 с 30 дақ. + 25 дақ. = 1 с 55 дақ.
Ин ду тарзи навишти љамъ аз њамдигар бо чї фарќ доранд?

Мисолњоро шарњ дода, њал кунед:
7 км 646 м + 5 км 320 м
7 т 760 кг + 6 т 570 кг
9 с 82 кг + 3 с 98 кг
5 м 32 см + 8 м 76 см
6 км 865 м + 4 км 600 м
2 кг 740 г + 4 кг 350 г
Ҳисобкуниҳои хаттии қимати бузургиҳое, ки воҳиди ченаки якхела доранд, ба монанди
амалҳо бо ададҳо иљро карда мешаванд.
Кор дар гурўҳҳо: Хонандагонро 4-нафарї дар гурўҳҳо
муттаҳид намуда ва ба онҳо супориш диҳед, ки љамъро бо
1 2 4 7 5
тарзҳои сатрї ҳисоб намоянд:

3 9 8 5
Намунаи супориш:
1 6 4 6 0
124 м 75 см + 39 м 85 см = 164 м 60 см
124 м 75 см = 12475 см
39 м 85 см = 3985 см
16460 см = 164 м 60 см
12 км 065 м + 20 м
6 м 20 см + 75 см
Баъд аз љамъбасти кори гурўҳї ба онҳо супориши навбатиро пешкаш намоед, ки амалро
ба тарзи сутунї иљро ва корашонро муаррифї намоянд.
Баъд аз муаррифии гурўҳҳо бо тарзи саволу љавоб дарсро љамъбаст карда, супориши
вазифаи хонагї пешниҳод намоед.
Арзёбї. Барои санљидани дониш, малака ва маҳорати (салоҳияти) хонандагон ба онҳо
супориш диҳед, ки амалҳоро бо бузургиҳо бо тарзи сутунї иљро намоянд.
Намунаи супориш:
45 км 530 м + 37 км 470 м
32 т 820 кг – 8 т 950 кг
24 км 040 м – 9 км 008 м
3 с 15 дақ. – 45 дақ.
Дафтарҳои хонандагонро љамъ карда, санљед ва оид ба инкишофи зењнии хонанда хулоса
бароред. Натиљаи арзёбиро ба хонанда пешниҳод кунед.
§ 11. Тарњи бузургиҳо – 2 соат
Барнома. Ифодаҳои ададї. Ифодаҳои ҳарфї. Фарқи ифодаҳои ададї аз ифодаҳои ҳарфї.
Тарзи хондан ва навиштани ифодаҳои ҳарфї. Ёфтани қимати ифодаи ҳарфї. Љамъ ва
тарҳи хаттии бузургиҳо. Љамъ ва тарҳи сутунии бузургиҳо.
Салоњиятњо. Дарси мазкур ба ташаккули салоњиятњои зерин равона карда мешавад:
– масъалаҳои пулиро дар намуди матн ва адад бо чор амали математикї ҳал карда
метавонад;
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 маљмўи ченакҳои дарозї, масса, вақт, арзиш, суръат ва масофаро њисоб карда
метавонад;
– дар асоси вақти дастрасбуда қарор қабул карда метавонад.
Маќсадњои таълим. Хонандагон бояд:
 ифодаҳои ададї ва њарфї тартиб дода, қиматњояшонро ёфта тавонанд;
 ҳарфҳои хурди лотиниро дар забони математикї хонда ва навишта тавонанд;
 ифодаҳои ҳарфиро аз ифодаҳои ададї фарқ карда тавонанд;
 бузургиҳоро ба тарзи сатрї ва сутунї љамъ ва тарҳ карда тавонанд.
Методикаи таълим. Бо мақсади ба хотир овардани донишҳои андухтаи пешинаи
хонандагон доир ба ифодаҳо якчанд ифодаҳоро дар тахтаи синф навишта, ба хонандагон
супориш дода мешавад, ки ифодаҳоро хонанд ва қиматашро меёбанд.
Намуна:
Ифодањои d + 9, d – 9-ро хонед ва қиматҳояшонро ҳангоми d = 10, d = 9 будан ёбед.
Ҳал:
Хонда мешаванд: суммаи ададҳои d ва 9, фарқи ададҳои d ва 9
1) d + 9 = 10 + 9 = 19
d – 9 = 10 – 9 = 1
d – 9 = 9–9=0
d + 9 = 9 + 9 = 18
Баъд аз анљоми иљрои ин супориш мавзўи навро бо фаҳмондадиҳї (лексияи хурд) оғоз
кунед.
Намуна: ҳангоми ҳалли бисёр масъалаҳои амалї ба мо лозим мешавад, ки амалҳоро бо
бузургиҳое, ки қиматашон бо воҳиди ченакҳои гуногун ифода ёфтааст, иљро кунем. Агар
ҳисобкуниҳоро бо осонї иљро карда тавонем, пас амалҳоро бо бузургиҳо шифоҳї иљро
карда метавонем.
Кор дар гурўҳҳо: Хонандагонро 4-нафарї ба гурўҳҳо људо кунед ва ба онҳо супориш
диҳед, ки тарњро бо тарзҳои сутунї ҳисоб намоянд:
Ин ду тарзи навишти тарњ аз њамдигар бо чї фарќ доранд?

Намунаи супориш:
12 м 86 см – 3 м 45 см
45 т 275 кг – 18 т 130 кг
5 с 48 дақ. – 35 дақ.
2 6 кг 350 г – 24 кг 002 г
Баъд аз љамъбасти кори гурўҳї ба онҳо супориши навбатиро пешкаш намоед, ки
амалро ба тарзи сутунї иљро ва корашонро муаррифї кунанд.
Баъд аз муаррифии гурўҳҳо бо усули саволу љавоб дарсро љамъбаст карда, супориши
вазифаи хонагї пешниҳод намоед.
Арзёбї. Барои санљидани дониш, малака ва маҳорати (салоҳияти) хонандагон ба онҳо
супориш диҳед, ки амалҳоро бо бузургиҳо бо тарзи сутунї иљро намоянд.
Намунаи супориш:
45 км 530 м – 37 км 470 м
32 т 820 кг – 8 т 950 кг
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24 км 040 м – 9 км 008 м
3 с 15 дақ. – 45 дақ.
Дафтарҳои хонандагонро љамъ карда, санљед ва оид ба инкишофи зењнии хонанда хулоса
бароред. Натиљаи арзёбиро ба хонанда пешниҳод кунед.
§ 12. Дарси љамъбастї ва натиљагирї аз боби 3. Кори хаттї – 1 соат
Барнома. Мукаммалгардонии дониш, малака ва маҳорати хонандагон доир ба воњидњо ва
ченаки дарозї, масса, ваќт, арзиш, суръат ва масофа. Муносибати байни суръат, ваќт ва
масофа. Љамъ ва тарњи бузургињо.
Салоњиятњо. Дарси мазкур ба ташаккули салоњиятњои зерин равона карда мешавад:
– масъалаҳои пулиро дар намуди матн ва адад бо чор амали математикї ҳал карда
метавонад;
 маљмўи ченакҳои дарозї, масса, вақт, арзиш, суръат ва масофаро њисоб карда
метавонад;
– дар асоси вақти дастрасбуда қарор қабул карда метавонад;
– бо роњи љамъ намудани маълумоти дуруст њалли масъалањоро меёбад, онро муррифї
намуда хулоса бароварда метавонад.
Маќсадњои таълим. Хонандагон бояд:
 ченакҳои дарозї, масса, ваќт, арзиш, суръат ва масофаро табдил дода тавонанд;
 доир ба ченакњои дарозї, масса, ваќт, арзиш, суръат ва масофа масъалаҳо тартиб
дода, ҳал карда тавонанд;
 бузургиҳоро ба тарзи сатрї ва сутунї љамъ ва тарҳ карда тавонанд;
 ифодаҳои ададї ва њарфї тартиб дода, қиматњояшонро ёфта тавонанд.
Методикаи таълим. Ин дарс ба мустаҳкам кардани дониш, малака ва маҳорати
хонандагон доир ба мазмуну муҳтавои боби 3-юм бахшида мешавад. То ин давра шумо
бояд тариқи арзёбиҳои ҳар дарс муайян намоед, ки хонандагон барои аз худ намудани
кадом салоҳиятҳо душворї мекашанд. Қабл аз ин душвориҳои хонандагонро гурўҳбандї
карда, самти такмилталабро муайян намоед. Масалан, аксари хонандагон доир ба
усулҳои ёфтани ќимати ифодањо ва ё дар љамъ ва тарҳи бузургињо душворї мекашанд.
Пас шумо бояд ба ҳамин масъала диққати бештар диҳед. Мисолу масъалаҳоеро интихоб
кунед, ки барои ҳалли душвориҳои дарљшуда мусоидат намоянд ва онњоро бо хонандагон
машқ кунед. Барои инкишофи малакаҳои зикршуда шумо метавонед, аз усулҳои гуногун,
аз љумла диктантҳои математикї (шифоҳї ва хаттї), корҳои мустақилонаи хонандагон (аз
китобҳои дарсї, маводди методї, маљаллаву рўзномаҳо ва интернет) истифода баред.
Арзёбї. Вобаста ба фаъолиятҳои интихобнамуда дониш, малака ва маҳорати
хонандагонро арзёбї кунед. Дар робита ба он ки кадом усулҳои арзёбиро интихоб
менамоед (ба таври шифоҳї ё хаттї), аз рўйи меъёрҳо арзёбї намуданро фаромўш
накунед.

Боби 4. Ифодањои алгебравї – 12 соат
§ 1. Раќамњои римї – 3 соат
Барнома. Раќамњои римї. Тарзи навишти раќамњои римї. Љамъ ва тарњи раќамњои римї.
Муќоисаи раќамњои римї.
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Салоњиятњо. Дарси мазкур ба ташаккули салоњиятњои зерин равона карда мешавад:
 ададҳоро аз 10000 то 100000 мехонад, менависад ва муқоиса мекунад; разрядҳои
воҳид, даҳї, садї, ҳазориро муайян карда метавонад;
– маљмўи васеъи рамзҳои математикї (« + », « – », « · », « : », « > », « < », « = ») ва
маънои онҳоро муайян ва дар амалҳо истифода карда метавонад;
– стратегияҳои зеҳниро дар амалҳои љамъ, тарҳ, зарб ва тақсим истифода карда
метавонад.
Маќсадњои таълим. Хонандагон бояд:
 ададњоро бо раќамњои римї хонда ва навишта тавонанд;
 ҳарфҳои калони лотиниро дар забони математикї хонда ва навишта тавонанд;
 раќамњои римиро љамъ ва тарҳ карда тавонанд;
Методикаи таълим.
1) Љадвали тайёрро истифода бурда, ба хонандагон супориш дињед, ки ба љадвал
назар карда, тарзи навишти ададњоро бо раќамњои римї дар дафтар нависанд ва
дар хотир нигоњ доранд.
I
1

V
5

Х
10

L
50

С
100

D
500

М
1000

Ба хонандагон гўед, ки дар хотир нигоњ доранд:
Агар раќами хурди римї пас аз раќами калон ояд, бо раќами калон љамъ карда мешавад:
Мисол: V + I + I = VII. (5 + 1 + 1 = 7)
Агар раќами хурди римї аз раќами калон пеш ояд, он аз раќами калон тарњ карда
мешавад:
IV = V – I. (5 – 1 = 4), IХ = X – I. (10 – 1 = 9)
Мисоли № 342. Ададњоро хонед ва онњоро дар хотир нигоњ доред:
ХLV = 45 ХIХ =19 ХХV = 25
ХСIV = 94 CХ =110 СD = 400
Мисоли № 343. Олими машњур Абўалї ибни Сино (980 –1037) дар кадом аср таваллуд
шудааст? Чанд сол умр дидааст?
2) Ба хонандагон супориш дињед, ки ададњои 4, 6, 9, 11-ро бо раќами римї нависанд.
3) Муайян намоед, ки дар зер кадом ададњо бо раќамњои римї навишта шудааст:
XX; СX; XL; LX; СМ; МС; LXX; XСV; СDL.
4) Рўз, моњњо ва соли таваллудатонро бо раќамњои римї нависед.
5) Дар зер аз чўбчањо истифода бурда, бо раќамњои римї ифодањо навишта шудааст. Дар
њар яке аз онњо љойи яктогї чўбчаро чунон иваз кунед, ки баробарии дуруст њосил шавад
ва онро нависед.
VI – V I = ХI
Х+Х=I
ХII + IХ = II
Дар дарсњои дуюм ва сеюм мисолу масъалањоро аз китоби дарсї њал намоед.
Арзёбї. Вобаста ба фаъолиятҳои интихобнамуда дониш, малака ва маҳорати
хонандагонро арзёбї кунед. Дар робита ба он ки кадом усулҳои арзёбиро интихоб
менамоед (ба таври шифоҳї ё хаттї), аз рўйи меъёрҳо арзёбї намуданро фаромўш
накунед.
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§ 2. Ифодањои њарфии дутаѓйирёбандадор – 8 соат
Барнома. Ифодањои ададї. Ифодањои њарфї. Фарќи ифодањои ададї аз ифодањои њарфї.
Тарзи хондан ва навиштани ифодањои њарфї. Ёфтани ќимати ифодаи њарфї.
Салоњиятњо. Дарси мазкур ба ташаккули салоњиятњои зерин равона карда мешавад:
– ададњои яклухтро дар доираи 1000000 љамъ, тарњ, зарб ва таќсим карда, масъалањои
як-дуамалаи матнї ва ададиро њал карда метавонад;
– стратегияњои зењниро дар амалњои љамъ, тарњ, зарб ва таќсим истифода карда
метавонад;
– њангоми санљиши дурустии њамаи амалњои арифметикї дар доираи 1000000 аз
арзёбї истифода карда метавонад.
Маќсадњои таълим. Хонандагон бояд:
– дар бораи ифодањои алгебравї тасаввурот дошта бошанд;
 ифодањои ададї ва њарфї тартиб дода, ќиматњояшонро ёфта тавонанд;
 њарфњои хурди лотиниро дар забони математикї хонда ва навишта тавонанд;
 ифодањои њарфиро аз ифодањои ададї фарќ карда тавонанд;
 ифодањои њарфиро хонда ва навишта тавонанд;
Методикаи таълим. Ифодањои зеринро дар тахтаи синф навишта, ба хонандагон супориш
дињед, ки дар як сатр ифодањои ададї ва дар сатри дигар ифодањои њарфиро људо
намоянд.
Намуна:
12 + 3, 8 + a, 12 – с, (15 + 5) – 10, b : 3, 16 : 2, b – 5, 42 – 8 · 5, k + 7
Ифодањои ададї: 12 + 3, 15 + 5) – 10, 16 : 2, 42 – 8 · 5
Ифодањои њарфї: 8 + a, 12 – с, b : 3, b – 5, k + 7
Баъд аз анљоми иљрои ин супориш мавзўи навро бо фањмондадињї (лексияи хурд) оғоз
кунед.
Намуна: Дар математика њарфњои хурди лотинї истифода карда мешавад.
Хондан ва навиштани онњоро ёд гирифтан лозим аст.
Масалан, њарфи a хонда мешавад «а», њарфи b хонда мешавад «бэ», њарфи c хонда
мешавад «це», њарфи d хонда мешавад «де», њарфи k хонда мешавад «ка» ва ғайрањо.
а + 50, 48 – с, 12 · b, 81 : а ва ѓайра ифодањои њарфии яктаѓйирёбандадор мебошанд. Дар
ифодањои њарфї барои ёфтани ќиматашон ба љойи њарфњо ќимат гузошта мешавад. Дар
ифодаи а + 50, таѓйирёбандаи «а» кадом ќиматњоро ќабул карда метавонад? Оё дар
ифодаи 48 – с тарњкунандаи «с» ќимати аз 48 калонро ќабул карда метавонад?
Ифодањои њарфї аз ифодањои ададї ба он фарќ мекунанд, ки ифодањои њарфї њарф
доранд.
Масалан, ифодаи 8 + a – ро чунин мехонанд: њосили љамъ (сумма)-и ададњои 8 ва
a; адади a-ро ба 8 воњид зиёд кардан; 8 – љамъшавандаи якум, a – љамъшаандаи дуюм.
Ифодањои дутаѓйирёбандадор низ монанди ифодањои яктаѓйирёбандадор тартиб дода
мешаванд.
Масалан, а + 24, 120 – b, 9 · а, b : 4 – ифодањои њарфии яктаѓйирёбандадор, вале а + b, а – b,
а · b, а : b – ифодањои њарфии дутаѓйирёбандадор мебошанд. Ба љойи њарфњо ќиматњои
дилхоњ гузошта, ќимати ифодањоро њисоб кардан мумкин аст.
Ба хонандагон супориш дињед, ки ќимати ифодањои а + b, а – b, а · b, а : b-ро њангоми а =
24, b = 8 будан, њисоб кунанд.
Намуна:
Њангоми а = 36 ва b = 12 будан
74

https://bikhon.tj/

а + b = 36 + 12 = 48 Љавоб: 48;
а – b = 36 – 12 = 24 Љавоб: 24;
а · b = 36 · 12 = 432 Љавоб: 432;
а : b = 36 : 12 = 3
Љавоб: 3.
Супориши дигар: Ќимати ифодањоро ёфта, љадвалро пур кунед.
Намуна:
c
90
140
1400
d
c+d

40

70

80

1400

160

220

2800

c–d

70

600

Мисоли № 382. Кори дунафара. Љадвалро пур кунед.
m
n
m
m, n
2·m+2·n

100

10

150

220

400

n

m

n

50

200

100
600

2·m–2·n
m+n·m–n

Намуна:
2 · m + 2 · n = 2 · 100 + 2 · 10 = 200 + 20 = 220
2 · m + 2 · n = 2 · 150 + 2 · 50 = 300 + 100 = 400
2 · m + 2 · n = 2 · 200 + 2 · 100 = 400 + 200 = 600
Чор машѓулияти дигар ба њалли мисолу масъалањо аз китоби дарсї бахшида мешавад.
Арзёбї. Барои санљидани дониш, малака ва мањорати (салоњияти) хонандагон ба онњо
супориш дињед:
Мисоли № 421. Ќимати бузургии с-ро њангоми c = 8 • a + 45 • b будан ёбанд, агар a = 42,
b = 16 бошад.
Ќимати a-ро њангоми нобаробарии a + 2070 < 5375, будан ёбед, агар a = 320, a = 30020,
a = 4080, a = 408 бошад.
Дафтарњои хонандагонро санљед ва оид ба инкишофи зењнии њар як хонанда хулоса
бароред. Натиљаи арзёбиро ба хонандагон пешнињод кунед.
§ 3. Дарси љамъбастї ва натиљагирї аз боби 4. Кори хаттї – 1 соат
Барнома. Мукаммалгардонии дониш, малака ва маҳорати хонандагон доир бараќамњои
римї. Ифодањои алгебравї.
Салоњиятњо. Дарси мазкур ба ташаккули салоњиятњои зерин равона карда мешавад:
– ададҳои яклухтро дар доираи 1000000 љамъ, тарҳ, зарб ва тақсим карда, масъалаҳои
як-дуамалаи матнї ва ададиро ҳал карда метавонад;
– стратегияҳои зеҳниро дар амалҳои љамъ, тарҳ, зарб ва тақсим истифода карда
метавонад;
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– муодилаҳои дуамаларо бо ададҳои номаълум (љамъшаванда, тарҳшаванда,
тарњкунанда, њамзарб, таќсимшаванда ва таќсимкунанда) ҳал карда метавонад;
– њангоми санљиши дурустии њамаи амалњои арифметикї дар доираи 1000000 аз
арзёбї истифода карда метавонад.
Маќсадњои таълим. Хонандагон бояд:
 раќамњои римиро љамъ ва тарҳ карда тавонанд;
– стратегияҳои зеҳниро дар амалҳои љамъ, тарҳ, зарб ва тақсим истифода карда
тавонанд.
– муодилаҳои дуамаларо бо ададҳои номаълум (љамъшаванда, тарҳшаванда,
тарњкунанда, њамзарб, таќсимшаванда ва таќсимкунанда) ҳал карда тавонанд.
Методикаи таълим. Ин дарс ба мустаҳкам кардани дониш, малака ва маҳорати
хонандагони доир ба мазмуну муҳтавои боби 3-юм бахшида мешавад. То ин давра шумо
бояд тариқи арзёбиҳои ҳар дарс муайян намоед, ки хонандагон барои азхуд намудани
кадом салоҳиятҳо душворї мекашанд. Қабл аз ин душвориҳои хонандагонро гурўҳбандї
намуда, самти такмилталабро муайян намоед. Масалан, аксари хонандагон доир ба
усулҳои ёфтани ќимати ифодањо ва ё дар љамъ ва тарҳи бузургињо душворї мекашанд.
Пас шумо бояд ба ҳамин масъала диққати бештар диҳед. Мисолу масъалаҳоеро интихоб
кунед, ки барои ҳалли душвориҳои дарљшуда мусоидат намоянд ва онро бо хонандагон
машқ кунед. Барои инкишофи малакаҳои зикршуда шумо метавонед, аз усулҳои гуногун,
аз љумла диктантҳои математикї (шифоҳї ва хаттї), корҳои мустақилонаи хонандагон (аз
китобҳои дарсї, маводди методї, маљаллаву рўзномаҳо ва интернет) истифода баред.
Арзёбї. Вобаста ба фаъолиятҳои интихобнамуда дониш, малака ва маҳорати
хонандагонро арзёбї кунед. Дар робита ба он ки кадом усулҳои арзёбиро интихоб
менамоед (ба таври шифоҳї ё хаттї), аз рўйи меъёрҳо арзёбї намуданро фаромўш
накунед.

Боби 5. Љамъ ва тарҳ дар доираимиллион – 15 соат
§ 1. Љамъ ва тарҳи шифоҳї дар доираи 1000000 – 2 соат
Барнома. Бахотироварии хосиятҳои љамъ. Љамъ ва тарҳи ададҳои бисёррақамаи бо сифр
тамомшаванда. Ба тарзи осон ҳисоб кардани сумма. Муқоиса кардани қимати ифодаҳои
ададї. Ба намуди суммаи љамъшавандаҳои разрядї тасвир намудани ададҳо.
Салоњиятњо. Дарси мазкур ба ташаккули салоњиятњои зерин равона карда мешавад:
– маљмўи васеъи рамзҳои математикї (« + », « – », « · », « : », « > », « < », « = ») ва
– маънои онҳоро муайян ва дар амалҳо истифода карда метавонад;
– ададҳои яклухтро дар доираи 1000000 љамъ, тарҳ, зарб ва тақсим карда, масъалаҳои
як-дуамалаи матнї ва ададиро ҳал карда метавонад;
– стратегияҳои зеҳниро дар амалҳои љамъ, тарҳ, зарб ва тақсим истифода карда
метавонад.
Маќсадњои таълим. Хонандагон бояд:
 қонунҳои амали љамъро донанд;
 сумма ва фарқро бо тарзи шифоҳї ҳисоб карда тавонанд;
 қимати ифодаҳоро муқоиса карда тавонанд;
 ададҳои серақамаро ба суммаи љамъшавандаҳои разрядї навишта ва хонда
тавонанд;
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 аз шарти мухтасар масъала тартиб дода, ҳал карда тавонанд.
Методикаи таълим. Мавзўи мазкур такрори мавзўъҳои гузашта буда, барои омўзонидани
мавзўъҳои оянда замина мегузорад. Хосиятҳои љамъ, тартиби иљрои амалҳо ва гузоштани
қавсҳоро ба хотири хонандагон меорем. Љамъ ва тарҳи ададҳои бисёррақамаи бо сифр
тамомшавандаро шарҳ медиҳем. Њангоми љамъ ва тарҳ кардани ададҳое, ки навишташон
бо сифр тамом мешавад, ҳамавақт амалҳои онҳоро ба ҳазориҳо ва садиҳо иваз кардан
мумкин аст.
Масалан:
3000 + 2000 = 5000, чунки 3 ҳазор + 2 ҳазор = 5 ҳазор
8000 – 6000 = 2000, чунки 8 ҳазор – 6 ҳазор = 2 ҳазор
120 – 50 = 70, чунки 12 даҳї – 5 даҳї = 7 даҳї
300 – 60 = 240, чунки 30 даҳї – 6 даҳї = 24 даҳї
7000 + 8000 = 15000, чунки 7 ҳазор + 8 ҳазор = 15 ҳазор
Хонандагонро ба гурўҳҳои 4-нафара људо намоед ва супориш диҳед, ки дар асоси
мисолҳои боло љамъ ва тарҳро бо шарҳдиҳии шифоҳї ҳисоб кунанд.
30000 – 20000
48000 – 13000
29000 + 61000
167000 – 67000
900000 + 100000
800000 – 500000
642000 + 127000
150000 – 90000
Баъд аз саволу љавоб ва муҳокимарониҳо оид ба иљрои супориш, ба гурўҳҳо
супориши дигар дода мешавад, ки онҳо ададҳои яклухтро муқоиса кунанд:
450 ва 4500
6000 ва 6000 + 100
300 ва 300
7000 – 1000 ва 7000 + 2000
80 · 5 ва 80 : 5
160 : 2 ва 160 · 2
Дарсро љамъбаст карда, вазифаи хонагї супоред.
Арзёбї. Ба хонандагон супориш диҳед, ки бо шарҳдиҳї мисолҳоро дар алоњидагї ҳал
кунанд ва дар дафтарҳояшон нависанд.
Намунаи супориш:
42000 + 5000
8300000 – 3000000
650000 + 500000
240000 + 600000
Кори хонандагонро санљида, ба онҳо тавсияҳо пешниҳод кунед.
§ 2. Љамъ дар доираи 1000000 – 2 соат
Барнома. Тарзи навишти сутунии љамъ. Ҳисоббарории шифоҳї ва хаттї.
Салоњиятњо. Дарси мазкур ба ташаккули салоњиятњои зерин равона карда мешавад:
– маљмўи васеъи рамзҳои математикї (« + », « – », « · », « : », « > », « < », « = ») ва
– маънои онҳоро муайян ва дар амалҳо истифода карда метавонад;
– ададҳои яклухтро дар доираи 1000000 љамъ, тарҳ, зарб ва тақсим карда, масъалаҳои
як-дуамалаи матнї ва ададиро ҳал карда метавонад;
– стратегияҳои зеҳниро дар амалҳои љамъ, тарҳ, зарб ва тақсим истифода карда
метавонад.
Маќсадњои таълим. Хонандагон бояд:
– љамъи сутуниро аз љамъи сатрї фарқ карда тавонанд;
– тарзи навишт ва иљрои љамъи сутуниро фаҳманд;
– ҳисоббарории шифоҳї ва хаттиро шарҳ дода тавонанд;
– ададҳои серақамаро бо тарзи сутунї љамъ карда тавонанд.
Методикаи таълим. Љамъи хаттии ададҳои бисёррақама ба монанди љамъи ададҳои
серақама иљро карда мешавад. Муаллим донишҳои пештараи хонандагонро доир ба
љамъи ададҳои серақама ба хотир меорад. Бо ин мақсад ба онҳо супориш медиҳад, ки
тарзи ҳисоббарориро дар ифодаҳои зерин фаҳмонанд:
356 + 272
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Шарҳдиҳї:
Ҳисоббарорї аз љамъи воҳидҳо оғоз ёфта, бо љамъи садиҳо ба охир мерасад.
Масалан, дар мисоли якум суммаи 356 + 272-ро ҳисоб кардан лозим аст.
Чунин шарҳ дода мешавад:
356

Менависем: ба тарзи сутунї, воҳидҳо дар зери воҳидҳо,
272
даҳиҳо дар зери даҳиҳо, садиҳо дар зери садиҳо.
628
Воҳидҳоро љамъ мекунем: 6 + 2 = 8, 8-ро дар зери воҳидҳо менависем.
Даҳиҳоро љамъ мекунем: 5 + 7 = 12
12 даҳї – ин 1 дањї 2 воњид; 2 воњидро дар зери даҳиҳо менависем, 1 садиро ба суммаи
садиҳо ҳамроҳ мекунем.
Садиҳоро љамъ мекунем: 3 + 2 + 1 = 6; 6-ро дар зери садиҳо менависем.
Љавобро мехонем: шаш саду бисту ҳашт – 628
Баъд аз анљоми шарҳу эзоҳи ин супориш, хонандагонро ба гурўҳҳои 4-нафара муттаҳид
намуда, супориш диҳед, ки амалҳоро бо шарҳдиҳї иљро кунанд.
Мисоли № 458.
З2549 + 8952
58363 + 32457
9658 + 367 24678 + 4347
62187 + 4569
Кори гурўҳҳоро назорат кунед ва дар вақти зарурї ба онҳо ёрї расонед. Муаррифии
гурўҳҳоро таҳлил намуда, дарсро љамъбаст намоед.
Арзёбї. Барои санљидани дониш, малака ва маҳорати (салоҳияти) хонандагон ба онҳо
супориш диҳед, ки љамъи хаттиро шифоҳї шарҳ дода, ба тарзи сутунї иљро кунанд ва дар
дафтарҳояшон нависанд.
Намунаи супориш:
1396 + 2214
32618 + 5032
685136 + 214312
43536 + 6704
976242 + 452182
5675 + 3481
Дафтари хонандагонро љамъ карда, санљед ва оид ба инкишофи зењнии хонанда хулоса
бароред. Натиљаи арзёбиро ба хонандагон пешниҳод намоед.
§ 3. Тарњ дар доираи 1000000 – 5 соат
Барнома. Тарзи навишти тарҳ. Ҳисоббарории шифоҳї ва хаттї. Тарҳи сутунии ададҳои
бисёррақама.
Салоњиятњо. Дарси мазкур ба ташаккули салоњиятњои зерин равона карда мешавад:
– маљмўи васеъи рамзҳои математикї (« + », « – », « · », « : », « > », « < », « = ») ва
– маънои онҳоро муайян ва дар амалҳо истифода карда метавонад;
– ададҳои яклухтро дар доираи 1000000 љамъ, тарҳ, зарб ва тақсим карда, масъалаҳои
як-дуамалаи матнї ва ададиро ҳал карда метавонад;
– стратегияҳои зеҳниро дар амалҳои љамъ, тарҳ, зарб ва тақсим истифода карда
метавонад.
Маќсадњои таълим. Хонандагон бояд:
– тарњи сутуниро аз тарњи сатрї фарқ карда тавонанд;
– тарзи навишт ва иљрои тарњи сутуниро фаҳманд;
– ҳисоббарории шифоҳї ва хаттиро шарҳ дода тавонанд;
– ададҳои серақамаро бо тарзи сутунї тарњ карда тавонанд.
Методикаи таълим. Тарҳи хаттии ададҳои бисёррақама ба монанди тарҳи ададҳои
серақама иљро карда мешавад. Муаллим донишҳои пештараи хонандагонро доир ба тарњи
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ададҳои серақама ба хотир меорад. Бо ин мақсад ба онҳо супориш медиҳад, ки тарзи
ҳисоббарориро дар ифодаҳои зерин фаҳмонанд:
Намуна: Фарқи 678 – 434-ро ҳисоб кардан лозим аст.
678
Чунин шарҳ дода мешавад:

434
Менависем: ба тарзи сутунї, воҳидҳо дар зери воҳидҳо,
даҳиҳо дар зери даҳиҳо, садиҳо дар зери садиҳо.
244
Воҳидҳоро тарҳ мекунем: 8 – 4 = 4, 4-ро дар зери воҳидҳо менависем.
Даҳиҳоро тарҳ мекунем: 7 – 3 = 4, 4-ро дар зери даҳиҳо менависем.
Садиҳоро тарҳ мекунем: 6 – 4 = 2, 2-ро дар зери садиҳо менависем.
Љавобро мехонем: ду саду чилу чор – 244
Баъд аз анљоми шарҳу эзоҳи ин супориш, хонандагонро ба гурўҳҳои 4-нафара муттаҳид
намуда, супориш диҳед, ки амалҳоро бо шарҳдиҳї иљро кунанд.
58363 – 32457
9658 – 367
24678 – 4347
62187 – 45697
10872 – 452
Кори гурўҳҳоро назорат кунед ва дар вақти зарурї ба онҳо ёрї расонед. Муаррифии
гурўҳҳоро таҳлил намуда, дарсро љамъбаст намоед.
Арзёбї. Барои санљидани дониш, малака ва маҳорати (салоҳияти) хонандагон ба онҳо
супориш диҳед, ки љамъи хаттиро шифоҳї шарҳ дода, ба тарзи сутунї иљро кунанд ва дар
дафтарҳояшон нависанд.
Намунаи супориш:
1396 + 2214
32618 + 5032
685136 – 214312
5675 – 3481
43536 – 6704
976242 – 452182
Дафтари хонандагонро љамъ карда, санљед ва оид ба инкишофи хонанда хулоса бароред.
Натиљаи арзёбиро ба хонандагон пешниҳод намоед.
§ 4. Санљиши љамъ ва тарҳ – 2 соат
Барнома. Алоқамандии байни амалҳои љамъ ва тарҳ. Тарзи санљиши љамъ. Санљиши љамъ
бо ёрии пурра кардани љадвал. Усулҳои санљидани амали тарҳ. Алоқамандии байни
амалҳои љамъ ва тарҳ. Санљидани амали тарҳ бо ёрии ҳалли масъала.
Салоњиятњо. Дарси мазкур ба ташаккули салоњиятњои зерин равона карда мешавад:
– маљмўи васеъи рамзҳои математикї (« + », « – », « · », « : », « > », « < », « = ») ва
– маънои онҳоро муайян ва дар амалҳо истифода карда метавонад;
– ададҳои яклухтро дар доираи 1000000 љамъ, тарҳ, зарб ва тақсим карда, масъалаҳои
як-дуамалаи матнї ва ададиро ҳал карда метавонад;
– стратегияҳои зеҳниро дар амалҳои љамъ, тарҳ, зарб ва тақсим истифода карда
метавонад.
Маќсадњои таълим. Хонандагон бояд:
 алоқамандии байни амалҳои љамъ ва тарҳро донанд;
 тарзи санљиши љамъро донанд ва иљро карда тавонанд;
 усулҳои санљидани амали тарҳро донанд ва санљида тавонанд;
 амали тарҳро бо ёрии ҳалли масъалаҳо санљида тавонанд.
Методикаи таълим. Ба ин мавзўъ хонандагон дар синфи сеюм шинос шуда буданд.
Санљиши љамъ ва тарҳи ададҳои бисёррақама монанди санљишҳои љамъ ва тарҳи ададҳои
як, ду ва серақама мебошад. Омўзгор ба хотири хонандагон меорад, ки агар аз сумма яке
аз љамъшавандаҳоро тарҳ кунем, љамъшавандаи дигар ҳосил мешавад. Амали тарҳ бо ду
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роҳ санљида мешавад: 1) Барои санљидани амали тарҳ ба қимати фарқ фарқкунандаро
љамъ кардан лозим аст. 2) Аз тарҳшаванда қимати фарқро тарҳ кардан лозим аст.
Намуна:
Ифодаҳоро мушоҳида кунед ва аз рўйи намуна бо ду тарз санљед:
138
321
138



183
183
183
Санљиши 1
Санљиши 2
138
321
321
Тарзи якуми санљиш: фарқ 138-ро ба тарҳкунанда љамъ кардем, тарҳшаванда 321 ҳосил
шуд. Тарзи дуюми санљиш: аз тарҳшаванда 321 фарқ 138-ро тарҳ кардем, тарҳкунанда 183
ҳосил шуд.
Хонандагонро ба гурўҳҳои 4-нафара људо карда, супориш диҳед, ки амалҳои љамъ ва
тарҳро бо тарзи сутунї иљро карда, дурустиашро санљанд ва корашонро муаррифї
намоянд.
Намунаи супориш:
7602 + 4352
24127 – 5691
15386 + 42573
9876 – 496
345094 –203563
248354 + 412567
Дар байни гурўҳҳо давр зада мавридњои кори онҳоро назорат кунед ва дар вақтҳои зарурї
ба онҳо ёрї расонед.
Баъди муаррифї аз љамъбасти кори гурўҳҳо ба онҳо супориши навбатиро пешкаш кунед.
Кор бо ребусҳо. Ба љойи ситорачаҳо чунин рақамњоро гузоред, ки баробарии дуруст ҳосил
шавад ва санљиш гузаронед.
Намуна:
38
 6
5



 53
27 
6
329
18
997
Кори гурўҳҳоро назорат кунед. Дар вақти зарурї ба онҳо ёрї расонед. Муаррифии
гурўҳҳоро гўш кунед, пурра кунед ва дарсро љамъбаст карда, вазифаи хонагї супоред.
Арзёбї. Барои санљидани дониш, малака ва маҳорати (салоҳияти) хонандагон ба онҳо
супориш диҳед, ки љамъшавандаҳоро ба тарзи сутунї навишта, суммаро ёбанд ва бо ёрии
амали тарҳ дурустии онҳоро санљанд.
Намуна:
45657 + 23086
841209 – 532134
267871 + 62309
572678 – 25903
Дафтарҳои хонандагонро ѓундошта, санљед ва оид ба инкишофи зењнии хонанда хулоса
бароред. Натиљаи арзёбиро ба хонанда пешниҳод кунед.
§ 5. Қонунҳои гурўҳбандї ва љойивазкунї – 3 соат
Барнома. То даҳї пурра кардани ададҳо. Ҳисоб кардани сумма. Муқоиса кардани сумма.
Гузоштани қавсҳо. Хосияти љойивазкунии љамъшавандаҳо. Ба сумма табдил додани
љамъшаванда. Муқоиса кардани ифодаҳои ададї. Истифодаи хосиятҳои љамъ дар ҳалли
мисолҳо.
Салоњиятњо. Дарси мазкур ба ташаккули салоњиятњои зерин равона карда мешавад:
– маљмўи васеъи рамзҳои математикї (« + », « – », « · », « : », « > », « < », « = ») ва
– маънои онҳоро муайян ва дар амалҳо истифода карда метавонад;
– ададҳои яклухтро дар доираи 1000000 љамъ, тарҳ, зарб ва тақсим карда, масъалаҳои
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як-дуамалаи матнї ва ададиро ҳал карда метавонад;
– стратегияҳои зеҳниро дар амалҳои љамъ, тарҳ, зарб ва тақсим истифода карда
метавонад.
Маќсадњои таълим. Хонандагон бояд:
– ифодаҳо ва қимати ифодаҳоро муқоиса карда тавонанд;
– хосиятҳои љамъро донанд ва дар ифодаҳо барои ба тарзи қулай љамъ кардан љойи
љамъшавандаҳоро иваз карда тавонанд;
– аз хосиятҳои љамъ истифода бурда, суммаро ҳисоб карда тавонанд.
Методикаи таълим. Хонандагон барои љамъ љамъшавандаҳоро бо тартиби гуногун
љобаљо карда метавонанд. Омўзгор то даҳї пурра кардани ададҳоро ба хотири
хонандагон меорад: 1 + 9 = 10; 2 + 8 = 10; 3 + 7 = 10; 4 + 6 = 10; 5 + 5 = 10. Ба онҳо
супориш дода мешавад, ки аз ин қоида истифода бурда, суммаҳоро бо роҳи осон ҳисоб
кунанд.
Намунаҳо:
7 + 9 + 3 + 1 = (7 + 3) + (9 + 1) = 10 + 10 = 20
20 + 8 + 60 + 2 = (20 + 60) + (8 + 2) = 80 + 10 = 90
Ин љо қонуни гурўҳбандї истифода шуд.
Ба хонандагон тавсия диҳед, ки дар хотир нигоҳ доранд: Барои ёфтани
суммаи якчанд љамъшавандаҳои ҳархела, онҳоро тавре гурўҳбандї кардан
лозим аст, ки ҳисоб кардан осон шавад. Аз љойивазкунии љамъшавандаҳо ва
ё гурўҳбандї сумма тағйир намеёбад.
Ба хонандагон супориш диҳед:
1) Ифодаҳо ва қимати онҳоро муқоиса кунед. 238 + 162 * 162 + 238.
Аввал қимати ифодаи тарафи чап ва баъд қимати ифодаи тарафи ростро ҳисоб
карда, онҳоро муқоиса мекунем: 238 + 162 = 400 ва 162 + 238 = 400. Мебинем, ки қимати
ифодаҳо баробар аст: 400 = 400, пас 238 + 162 + 162 + 238.
2) Аз хосияти љамъи шинос истифода бурда, љумларо ба охир расонанд.
Сумма (ҳосили љамъ) тағир намеёбад, агар … .
Сумма тағйир намеёбад, агар љойи љамъшавандаҳоро иваз кунем.
3) Мисолҳое биёред, ки бо иваз кардани љойи љамъшавандаҳо ҳисобкунии љамъро
осон гардонад.
Суммаи чор љамъшавандаро бо тарзҳои гуногун ҳисоб кунед.
Намуна:
32 + 63 + 48 + 17 = (32 + 48) + (63 +17) = 80 + 80 = 160
Кор дар гурўҳҳо. Хонандагонро 4-нафарї ба гурўҳҳо људо карда, ба онҳо супориш диҳед,
ки љамъро бо тарзҳои гуногун ҳисоб намоянд:
Намунаи супориш:
72 + 54 + 68 + 36 53 + 46 + 64 + 37 72 + 54 + 68 + 36
39 + 58 + 21+ 42
44 + 58 + 22 + 66 59 + 58 + 41+ 42
Бо тарзи саволу љавоб дарсро љамъбаст намуда, вазифаи хонагї пешниҳод намоед.
Арзёбї. Барои санљидани дониш, малака ва маҳорати (салоҳияти) хонандагон ба онҳо
супориши хаттї пешниҳод намоед.
Намуна:
37 + 19 + 33 + 11
40 + 30 + 6 + 4
(7 + 3) + (9 + 1)
50 + 5 + 25 – 50
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53 + 6 + (7 + 4) + 50
53 + (6 +7) + 50
Сипас кори хонандагонро љамъ карда, санљед ва оид ба инкишофи зењнии хонанда хулоса
бароред. Натиљаи арзёбиро ба хонанда пешниҳод кунед.
§ 6. Дарси љамъбастї ва натиљагирї аз боби 5. Кори хаттї – 2 соат
Барнома. Мукаммалгардонии дониш, малака ва маҳорати хонандагон доир ба
фаъолиятҳои љамъ ва тарҳи шифоҳї ва хаттї бо ададҳои бисёррақама. Қонуни
гурўҳбандии љамъ. Кори фардї бо хонандагон. Саволу супоришҳои гуногуни фардї доир
ба љамъ ва тарҳ.
Салоњиятњо. Дарси мазкур ба ташаккули салоњиятњои зерин равона карда мешавад:
– маљмўи васеъи рамзҳои математикї (« + », « – », « · », « : », « > », « < », « = ») ва
– маънои онҳоро муайян ва дар амалҳо истифода карда метавонад;
– ададҳои яклухтро дар доираи 1000000 љамъ, тарҳ, зарб ва тақсим карда, масъалаҳои
як-дуамалаи матнї ва ададиро ҳал карда метавонад;
– стратегияҳои зеҳниро дар амалҳои љамъ, тарҳ, зарб ва тақсим истифода карда
метавонад.
Маќсадњои таълим. Хонандагон бояд:
– аз хосиятҳои љамъ истифода бурда, суммаро ҳисоб карда тавонанд;
– алоқамандии байни амалҳои љамъ ва тарҳро донанд;
– тарзи санљиши љамъро донанд ва иљро карда тавонанд;
– ададҳои серақамаро ба суммаи љамъшавандаҳои разрядї навишта ва хонда
тавонанд.
Методикаи таълим. Ин дарс ба мустаҳкам кардани дониш, малака ва маҳорати
хонандагон доир ба љамъ ва тарҳ дар доираи 1000000 бахшида мешавад. Шумо бояд
тариқи арзёбиҳои ташаккулдиҳандаи ҳар дарсро муайян намоед, ки хонандагон дар аз худ
намудани кадом салоҳиятҳо душворї мекашанд. Қабл аз ин душвориҳои хонандагонро
гурўҳбандї намуда, роҳҳои ҳалли онҳоро муайян кунед. Масалан, аксар хонандагон
ҳангоми љойивазкунии амалҳои зарб ва тақсим душворї мекашанд. Пас шумо бояд ба
ҳамин масъала диққати бештар диҳед. Мисолу масъалаҳоеро интихоб кунед, ки барои
ҳалли душвориҳои пешбинишуда мусоидат намоянд ва онро бо хонандагон машқ кунед.
Агар хонандагон дар шарҳи шифоҳї ва ё хаттии амалҳои математикї душворї кашанд,
пас бо хонандагон инкишоф додани ин малакаҳоро машқ кунед. Барои инкишофи
малакаҳои зикршуда шумо метавонед, аз усулҳои гуногун, аз љумла диктантҳои
математикї (шифоҳї ва хаттї), корҳои мустақилонаи хонандагон истифода карда,
шаклҳои гуногуни пурсиши шифоҳї – аз қабили Блитс-пурсиш, саволҳои бисёрзинагї,
саволҳои проблемавї ва ғайра истифода баред.
Арзёбї.
Вобаста ба фаъолиятҳои интихобнамуда дониш, малака ва маҳорати
хонандагонро арзёбї кунед. Доир ба арзёбї ва намунаи воситаҳои он аз §8. Дарси
љамъбастї ва натиљагирї аз боби 1 (Кори хаттї) ва боби 3, § 12. Чиро омўхтем ва ёд
гирифтем (дарси санљишї) маълумотро истифода баред. Хотиррасон менамоем, ки
интихоби воситаҳои арзёбї ба малака, маҳорат ва салоҳияти шумо вогузор карда
мешавад.
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Боби 6. Муодилањои дуамала – 18 соат
§1. Миёнаи арифметикии ададҳо – 2 соат
Барнома. Мафҳуми миёнаи арифметикї. Ёфтани миёнаи арифметикї. Ҳалли масъалаҳо
доир ба ёфтани миёнаи арифметикї.
Салоњиятњо. Дарси мазкур ба ташаккули салоњиятњои зерин равона карда мешавад:
– маљмўи васеъи рамзҳои математикї (« + », « – », « · », « : », « > », « < », « = ») ва
– маънои онҳоро муайян ва дар амалҳо истифода карда метавонад;
– ададҳои яклухтро дар доираи 1000000 љамъ, тарҳ, зарб ва тақсим карда, масъалаҳои
як-дуамалаи матнї ва ададиро ҳал карда метавонад;
– стратегияҳои зеҳниро дар амалҳои љамъ, тарҳ, зарб ва тақсим истифода карда
метавонад.
Маќсадњои таълим. Хонандагон бояд:
 мафҳуми миёнаи арифметикиро донанд ва мисол оварда тавонанд;
 миёнаи арифметикии ададҳоро ёфта тавонанд;
 масъалаҳоро доир ба ёфтани миёнаи арифметикї ҳал карда тавонанд.
Методикаи таълим. Омўзгор аз ҳаёт истифодаи ифодаҳо, ба монанди: «музди миёнаи
меҳнат», «миёнаи ҳарорат», «миёнаи суръат» ва ғайраҳоро мисол оварда, тарзи ҳисоб
кардани онҳоро мефаҳмонад, ки бо тарзи ҳисоб кардани миёнаи арифметикї ёфта
мешаванд.
Бо ёрии ҳалли масъалаҳо мафҳуми «миёнаи арифметикї» ва тарзи ёфтани онро нишон
медиҳем.
1) Анвар, Саид ва Рустам хостанд, донанд, ки хонаи онҳо аз мактаб чанд қадам дур
аст. Анвар ҳисоб кард – 182 қадам, Саид – 185 қадам ва Рустам – 173 қадам. Барои
он, ки донем, ба ҳисоби миёна то мактаб чанд қадам аст, ҳамаи ченкуниро љамъ
карда, натиљаашро ба шумораи ченкунї (онҳо 3-то мебошанд) тақсим кардан
лозим аст.
Ҳал: (182 + 185 + 173) : 3 = 540 : 3 = 180
Љавоб: 180 қадам
2) Массаи миёнаи 3 дона тухми мурғро ёбед, агар массаи якеаш 63 г, массаи дигараш
62 г ва массаи сеюм 70 г бошад.
Ин масъаларо хонандагон мустақилона ҳал мекунанд.
Акнун масъалаҳои каме душворро доир ба ёфтани миёнаи арифметикї ҳал мекунем.
Сайёҳ 2 соати аввал 5 км дар як соат, 2 соати оянда 4 км дар як соат, 2 соати охир 3 км
дар як соат роҳ гашт. Сайёҳ дар як соат ба ҳисоби миёна чанд километр роҳ гашт?
Ҳал:
Роҳи 1. (2 · 5 + 2 · 4 + 2 · 3) : 3 = (10 + 8 + 6) : 3 = 24 : 3 = 8
Роҳи 2. 2 · (5 + 4 + 3) : 3 = 2 · 12 : 3 = 24 : 3 = 8
Хонандагонро 4-нафарї ба гурўҳҳо муттаҳид намоед ва супориш диҳед, ки миёнаи
арифметикии ададҳоро ёбанд.
Намунаи супориш:
246, 249 ва 255
45, 66, 84 ва 91
301, 307 ва 311
65, 68, 72 ва 75
Гурўҳњо корашонро муаррифї кунанд, дарсро ба воситаи саволу љавоб љамъбаст
намуда, супориши хонагї диҳед.
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Арзёбї. Барои санљидани дониш, малака ва маҳорати (салоҳияти) хонандагон ба онҳо
супориш диҳед, ки миёнаи арифметикии ададҳоро ёбанд.
Намуна:
6, 8, 9, 10 ва 12
45, 47, 49 ва 51
206, 212 ва 215
Дафтарҳои хонандагонро љамъ карда, санљед ва оид ба инкишофи хонанда хулоса
бароред. Натиљаи арзёбиро ба хонанда пешниҳод кунед.
§ 2. Ёфтани љамъшавандаи номаълум – 2 соат
Барнома. Муодила чист? Љамъшавандаҳо. Ҳосили љамъ. Санљиши љамъ. Ёфтани
љамъшавандаи номаълум. Хондан ва навиштани муодила. Ҳалли муодилаҳои якамала ва
дуамала.
Салоҳиятҳо. Дарси мазкур ба ташаккули салоњиятњои зерин равона карда мешавад:
– муодилаҳои дуамаларо бо ададҳои номаълум (љамъшаванда, тарҳшаванда,
тарњкунанда, њамзарб, таќсимшаванда ва таќсимкунанда) ҳал карда метавонад;
– њангоми санљиши дурустии њамаи амалњои арифметикї (+, – , · , : ) дар доираи
1000000 аз арзёбї истифода карда метавонад.
Маќсадњои таълим. Хонандагон бояд:
 ифодаҳои ададї ва муодиларо аз ҳамдигар фарқ карда тавонанд;
 љамъшавандаҳо ва ҳосили љамъро донанд ва фарқ карда тавонанд;
 муодиларо ҳал карда, дурустиашро санљида тавонанд;
 љамъшавандаи номаълумро ёфта тавонанд;
 муодилаҳоро бо ёфтани љамъшавандаҳои номаълум ҳал карда тавонанд.
Методикаи таълим. Бо мақсади ба хотироварї бо саволҳои зерин ба хонандагон мурољиат
намоед: Муодила чист? Љамъшавандаи номаълум чї тавр ёфта мешавад? Ҳангоми
омўзиши ин мавзўъ хонандагон ба қоидаи тарзи ёфтани яке аз љамъшавандаҳои номаълум
шинос карда мешаванд. Барои шарҳ додани ин қоида қоидаи санљиши љамъро истифода
бурдан мумкин аст.
Хонандагон ба хотир меоранд:
Баробарие, ки адади номаълум дорад, муодила номида мешавад. 32 + 24 = 47 + 9
баробарї буда, 32 + x = 47 + 9 муодила мебошад.
Муодила чунин хонда мешавад: суммаи ададҳои 32 ва x ба суммаи ададҳои 47 ва 9
баробар аст. дар ин љо x-љамъшавандаи номаълум мебошад.
Муодилаи мазкурро чунин ҳал мекунанд:
Аввал тарафи рости муодиларо ҳисоб мекунем, баъд аз сумма љамъшавандаи маълумро
тарҳ намуда, љамъшавандаи номаълумро меёбем.
Санљиш:
Ҳал:
Номи ададҳо:
32 + x = 47 + 9
32 + x = 56
x = 56 – 32
x = 24

32 + x – сумма
32 – љамъшавандаи
маълум,
x–љамъшавандаи
номаълум,
47 + 9 – сумма.
84

https://bikhon.tj/

32 + 24 = 47 + 9
56 = 56
Ба љои x қиматаш
24-ро гузоштем ва
ҳарду тарафро
ҳисоб кардем.

Аз инљо қоидаи зеринро баровардан мумкин аст:
Барои ёфтани љамъшавандаи номаълум аз ҳосили љамъ љамъшавандаи маълумро тарҳ
кардан лозим аст.
Мисоли 2-ро дида мебароем.
(x + 64) + 43 = 235
Муодиларо мехонем: x + 64 – љамъшавандаи якум буда, аз суммаи ду адад иборат аст, 43
љамъшавандаи дуюм, 235-сумма. Барои ёфтани љамъшавандаи номаълум (x + 64) аз сумма
235 љамъшавандаи маълум 43-ро тарҳ мекунем:
Санљиш:
Ҳал:
(x + 64) + 43 = 235
Дар муодилаи додашуда қимати
Аз
қоидаи
ёфтани
љамъ x-ро мегузорем ва ҳисоб мекунем:
шавандаи
номаълум
ду (128 + 64) + 43 = 235
маротиба истифода мебарем:
192 + 43 = 235
1) x + 64 = 235 – 43
235 = 235
x + 64 = 192
Ҳарду тараф, ки баробар аст, пас
2) x = 192 – 64
ҳалли муодила дуруст аст.
x = 128
Љавоб: 128
Супориш ба гурўҳҳо. Дар ин супориш хонандагон ба қоидаҳо такя карда, муодила ҳал
мекунанд ва дурустиашро месанљанд.
Намунаи супориш:
( x + 46) + 88 = 344
(x + 72) + 36 = 259
(92 + x) + 27 = 282
(x + 83) + 38 = 459
(57 + x) + 75 = 435
(x + 27) + 63 = 592
Кори гурўҳҳоро назорат кунед. Дар вақти зарурї ба онҳо ёрї расонед. Муаррифии
гурўҳҳоро гўш кунед, пурра кунед ва дарсро љамъбаст карда, вазифаи хонагї супоред.
Арзёбї. Барои санљидани дониш, малака ва маҳорати (салоҳияти) хонандагон ба онҳо
супориш диҳед, ки муодилаҳоро ҳал карда, дурустиашро санљанд.
Намунаи супориш:
( x + 45) + 53 = 147
( x + 32) + 82 = 195
( x + 51) + 29 = 234
( x + 24) + 40 = 108
Дафтарҳои хонандагонро љамъ карда, санљед ва оид ба инкишофи хонанда хулоса
бароред. Натиљаи арзёбиро ба хонанда пешниҳод кунед.
§ 3. Ёфтани тарҳшавандаи номаълум – 3 соат
Барнома. Тарҳшаванда. Тарҳкунанда. Ҳосили тарҳ. Ёфтани тарҳшавандаи номаълум.
Ҳалли муодилаҳо.
Салоҳиятҳо. Дарси мазкур ба ташаккули салоњиятњои зерин равона карда мешавад:
– муодилаҳои дуамаларо бо ададҳои номаълум (љамъшаванда, тарҳшаванда,
тарњкунанда, њамзарб, таќсимшаванда ва таќсимкунанда) ҳал карда метавонад;
– њангоми санљиши дурустии њамаи амалњои арифметикї (+, – , · , : ) дар доираи
1000000 аз арзёбї истифода карда метавонад.
Маќсадњои таълим. Хонандагон бояд:
 тарҳшаванда, тарҳкунанда ва ҳосили тарҳро донанд ва фарқ карда тавонанд;
 амали тарҳро иљро карда, дурустиашро санљида тавонанд;
 дар муодилаҳо тарҳшавандаи номаълумро ёфта тавонанд;
 муодилаҳоро бо ёфтани тарҳшавандаи номаълум ҳал карда тавонанд;
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 масъала ва аз шарти он муодила тартиб дода, ҳал карда тавонанд.
Методикаи таълим. Ҳангоми омўзиши ин мавзўъ хонандагон ба қоидаи тарзи ёфтани
тарҳшавандаи номаълум шинос карда мешаванд. Барои шарҳ додани ин қоида қоидаи
санљиши тарҳро истифода бурдан мумкин аст.
Агар фарқро ба тарҳкунанда љамъ кунем, он гоҳ тарҳшаванда ҳосил мешавад.
Акнун ба хонандагон супориш медиҳем, ки ба ин қоида такя карда, муодилаҳои зеринро
ҳал кунанд: 1) x – 20 = 31 x–тарҳшаванда, 20–тарҳкунанда, 31–ҳосили тарҳ
x = 31 + 20
Санљиш:
x = 51
51 – 20 = 31
31 = 31
Аз инљо, дар ҳалли муодилаҳо қоидаҳои зеринро баровардан мумкин аст:
Барои ёфтани тарҳшавандаи номаълум ҳосили тарҳро ба тарҳкунанда љамъ кардан лозим
аст.
Мисол. Муодилаи (x + 97) – 54 = 89-ро хонда ҳал мекунем
Муодиларо мехонем: x + 97 – тарҳшавандаи номаълум буда, аз суммаи ду адад иборат
аст, 54 тарҳкунанда, 89 ҳосили тарҳ. Барои ёфтани тарҳшавандаи номаълум (x + 64)
ҳосили тарҳ 89-ро ба фарқ 54 љамъ мекунем:
Санљиш:
Ҳал:
х + 97 = 89 + 54
Дар муодилаи додашуда қимати x-ро
Акнун тарафи чапро навишта, тарафи мегузорем ва ҳисоб мекунем:
ростро ҳисоб мекунем: x + 97 = 143
(46 + 97) – 54 = 89
Муодилаи якамалаи сода ҳосил шуд.
143 – 54 = 89
Акнун қоидаи ёфтани љамъшавандаи 89 = 89
номаълумро ба хотир оварда, муодиларо Ҳар ду тараф, ки баробар аст, пас ҳалли
муодила дуруст аст.
ҳал мекунем.
Љавоб: 46
x = 143 – 97
x = 46
Супориш ба гурўҳҳо. Дар ин супориш хонандагон ба қоидаҳо такя карда, муодила ҳал
мекунанд ва дурустиашро месанљанд.
Намунаи супориш: Мисоли № 564.
( x + 46) – 88 = 34
(x – 49) + 98 = 347
(144 + x) – 97 = 68
(236 + x) – 78 = 432
(x – 172 ) – 59 = 82
(x – 98) – 32 = 350
Кори гурўҳҳоро назорат кунед. Дар вақти зарурї ба онҳо ёрї расонед. Муаррифии
гурўҳҳоро гўш кунед, пурра кунед ва дарсро љамъбаст карда, вазифаи хонагї супоред.
Арзёбї. Барои санљидани дониш, малака ва маҳорати (салоҳияти) хонандагон ба онҳо
супориш диҳед, ки муодилаҳоро ҳал карда, дурустии ҳалро санљанд.
Намуна:
( x + 78) – 28 = 100
(x + 36) – 90 = 86
(133 + x) – 87 = 66
Дафтарҳои хонандагонро љамъ карда, санљед ва оид ба инкишофи хонанда хулоса
бароред. Натиљаи арзёбиро ба хонанда пешниҳод кунед.
§ 4. Ёфтани тарҳкунандаи номаълум – 2 соат
Барнома. Тарҳшаванда. Тарҳкунанда. Ҳосили тарҳ. Ёфтани тарҳкунандаи номаълум. Бо
ёрии ҳалли муодилаҳо ёфтани тарҳкунандаи номаълум.
Салоҳиятҳо. Дарси мазкур ба ташаккули салоњиятњои зерин равона карда мешавад:
– муодилаҳои дуамаларо бо ададҳои номаълум (љамъшаванда, тарҳшаванда,
тарњкунанда, њамзарб, таќсимшаванда ва таќсимкунанда) ҳал карда метавонад;
– њангоми санљиши дурустии њамаи амалњои арифметикї (+, – , · , : ) дар доираи
1000000 аз арзёбї истифода карда метавонад.
Маќсадњои таълим. Хонандагон бояд:
 тарҳшаванда, тарҳкунанда ва ҳосили тарҳро донанд ва фарқ карда тавонанд;
 амали тарҳро иљро карда, дурустиашро санљида тавонанд;
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 дар муодилаҳо тарҳкунандаи номаълумро ёфта тавонанд;
 муодилаҳоро бо ёфтани тарҳкунандаи номаълум ҳал карда тавонанд;
 масъала ва аз шарти он муодила тартиб дода, ҳал карда тавонанд.
Методикаи таълим. Ҳангоми омўзиши ин мавзўъ хонандагон ба қоидаи тарзи ёфтани
тарҳкунандаи номаълум шинос карда мешаванд. Барои шарҳ додани ин қоида қоидаи
санљиши тарҳро истифода бурдан мумкин аст:
Ба хотир меорем:
Агар аз тарҳшаванда ҳосили тарҳро тарҳ кунем, тарҳкунанда ҳосил мешавад.
78 – тарҳшаванда, x – тарҳкунанда, 35 – ҳосили тарҳ
Намуна: 78 – x = 35;
x = 78 – 35
Санљиш:
x = 43
78 – 43 = 35
Аз инљо, дар ҳалли муодилаҳо қоидаҳои зеринро баровардан мумкин аст:
Барои ёфтани тарҳкунандаи номаълум аз тарҳшаванда ҳосили тарҳро тарҳ кардан лозим
аст.
Муаллим муодилаи 120 – (79 – x) = 42-ро дар тахтаи синф навишта, бо ҳамроҳии
хонандагон мехонад ва ҳал мекунад.
Муодиларо мехонем: 120 – тарҳшаванда, (79 – x) – тарҳкунанда, 42 – ҳосили тарҳ (фарқ).
Ба хотир меорем: Барои ёфтани тарҳкунандаи номаълум (79 – x) аз тарҳшаванда 120
фарқ 42-ро тарҳ мекунем:
Ҳал:
Қоидаи
ёфтани
тарҳкунандаи
номаълумро ду маротиба истифода
мебарем:
120 – (79 – x) = 42
79 – x = 120 – 42
Акнун тарафи чапро навишта,
тарафи ростро ҳисоб мекунем:
79 – x = 78
Муодилаи якамалаи сода ҳосил шуд.
x = 79 – 78
x=1

Санљиш:
Дар муодилаи додашуда қимати x-ро
мегузорем ва ҳисоб мекунем:
120 – (79 – 1) = 42
120 – 78 = 42
42 = 42
Ҳар ду тараф, ки баробар аст, пас ҳалли
муодила дуруст аст.
Љавоб: 1

Супориш ба гурўҳҳо. Дар ин супориш хонандагон ба қоидаҳо такя карда, муодила ҳал
мекунанд ва дурустиашро месанљанд.
Намунаи супориш: Мисоли № 586.
239 – (32 – x) = 217
314 – (81 – x) = 298
144 – (97 – x ) = 68
236 – (78 – x) = 222
172 – (59 – x) =152
398 – (48 – x) = 350
Кори гурўҳҳоро назорат кунед. Дар вақти зарурї ба онҳо ёрї расонед. Муаррифии
гурўҳҳоро гўш кунед, пурра кунед ва дарсро љамъбаст карда, вазифаи хонагї супоред.
Арзёбї. Барои санљидани дониш, малака ва маҳорати (салоҳияти) хонандагон ба онҳо
супориш диҳед, ки муодилаҳоро ҳал карда, дурустии ҳалро санљанд.
Намуна: 120 – ( 64 – x) = 86
225 – (80 – x) = 175
99 – (53 – x) = 66
Дафтарҳои хонандагонро љамъ карда, санљед ва оид ба инкишофи хонанда хулоса
бароред. Натиљаи арзёбиро ба хонанда пешниҳод кунед.
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Нимсолаи 2.
§ 5. Ёфтани ҳамзарби номаълум – 2 соат
Барнома. Хондани муодила. Зарбшаванда. Зарбкунанда. Ҳосили зарб. Қоидаи
љойивазкунии зарб. Ёфтани ҳамзарби номаълум. Ҳалли муодилаҳо ва масъалаҳо.
Салоҳиятҳо. Дарси мазкур ба ташаккули салоњиятњои зерин равона карда мешавад:
– муодилаҳои дуамаларо бо ададҳои номаълум (љамъшаванда, тарҳшаванда,
тарњкунанда, зарбшаванда, зарбкунанда, таќсимшаванда ва таќсимкунанда) ҳал
карда метавонад;
– њангоми санљиши дурустии њамаи амалњои арифметикї (+, – , · , : ) дар доираи
1000000 аз арзёбї истифода карда метавонад.
Маќсадњои таълим. Хонандагон бояд:
 зарбшавандаҳо ва ҳосили зарбро донанд ва фарқ карда тавонанд;
 амали зарбро иљро карда, дурустиашро санљида тавонанд;
 дар муодилаҳо ҳамзарби номаълумро ёфта тавонанд;
 муодилаҳоро бо ёфтани ҳамзарби номаълум ҳал карда тавонанд;
 масъала ва аз шарти он муодила тартиб дода, ҳал карда тавонанд.
Методикаи таълим. Ҳангоми омўзиши ин мавзўъ хонандагон ба қоидаи тарзи ёфтани
ҳамзарбшавандаи номаълум шинос карда мешаванд. Барои шарҳ додани ин қоида
қоидаи санљиши зарбро истифода бурдан мумкин аст. Бо ин мақсад муаллим бо
хонандагон қоидаи љойивазкунии ҳамзарби номаълум, номи ададҳо дар амали зарб,
љадвали зарб ва тақсимро такрор мекунанд.
Ба хотирорї: Барои ёфтани ҳамзарби номаълум ҳосили зарб 32-ро ба ҳамзарби маълум 40
тақсим мекунем:
x · 4 = 32
Санљиш:
x = 32 : 4
8 · 4 = 32
x=8
32 = 32
Агар ҳамзарби дуюмро номаълум қабул кунем, муодилаи 8 · x = 32 ҳосил мешавад: аз ин
љойивазкунии ҳамзарбҳо, ҳосили зарб тағйир намеёбад. Бинобар ин, барои ёфтани
ҳамзарби номаълум низ 32-ро ба 8 тақсим мекунем:
8 · x = 32
Санљиш:
x = 32 : 8
8 · 4 = 32
x=4
32 = 32
Хонандагонро таҳкид кунед, ки ин қоидаро дар хотир нигоҳ доранд:
Барои ёфтани ҳамзарби номаълум ҳосили зарбро ба ҳамзарби маълум тақсим мекунанд.
Сипас, омўзгор намунањои дигари муодилаҳои дуамалаи зарбшавандаи номаълумдоштаро пешниҳод менамояд.
Кори асосї дар ҳалли ин муодилаҳо ифодаи дохили қавс, ки номаълум дорад, номаълуми
яклухт қабулшуда, шакли муодила тағйир дода мешавад.
Намунаҳо: Мисоли № 602.
1. (25 · х) · 2 = 50
2. (42 – х) · 3 = 66
25 · х = 50 : 2
42 – х = 66 : 3
25 · х = 25
42 – х = 22
х = 25 : 25
х = 42 – 22
х=1
х = 20
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3. (х + 7) · 8 = 72
х + 7 = 72 : 8
х+7=9
х=9–7
х=2

4. (х : 4) · 16 = 32
х : 4 = 32 : 16
х:2=2
х=2·4
х=8

Хонандагонро ба гурўҳҳои 4-нафара муттаҳид намоед ва супориш диҳед, ки ба ин
намунаҳо такя карда, муодилаҳоро ҳал кунанд ва дурустии ҳалро санљанд:
Намуна:
(x · 14) · 3 = 84
(30 · x) · 2 = 120
(x + 8) · 6 = 48
(х : 5) · 17 = 34
(x · 9) · 2 = 72
(x – 8) · 8 = 64
Гурўҳҳо корашонро муаррифї кунанд, дарсро ба воситаи саволу љавоб љамъбаст
намуда, супориши хонагї диҳед.
Арзёбї. Барои санљидани дониш, малака ва маҳорати (салоҳияти) хонандагон ба онҳо
супориш диҳед, ки ҳамзарби номаълумро ёфта, дурустии ҳалро санљанд.
Намунаи супориш: (x · 15) · 2 = 60
(25 · x) · 2 = 100
(x · 18) · 2 = 108
Дафтарҳои хонандагонро љамъ карда, санљед ва оид ба инкишофи зењнии хонанда
хулоса бароред. Натиљаи арзёбиро ба хонанда пешниҳод кунед.
§ 6. Ёфтани тақсимшаванда ва таќсимкунандаи номаълум – 3 соат
Барнома. Хондани муодила. Тақсимшаванда. Тақсимкунанда. Ҳосили тақсим. Ёфтани
тақсимшаванда ва тақсимкунандаи номаълум. Ҳалли муодилаҳо ва масъалаҳо.
Салоҳиятҳо. Дарси мазкур ба ташаккули салоњиятњои зерин равона карда мешавад:
– муодилаҳои дуамаларо бо ададҳои номаълум (љамъшаванда, тарҳшаванда,
тарњкунанда, њамзарб, таќсимшаванда ва таќсимкунанда) ҳал карда метавонад;
– њангоми санљиши дурустии њамаи амалњои арифметикї (+, – , · , : ) дар доираи
1000000 аз арзёбї истифода карда метавонад.
Маќсадњои таълим. Хонандагон бояд:
 тақсимшаванда, тақсимкунанда ва ҳосили тақсимро донанд ва фарқ карда тавонанд;
 амали тақсимро иљро карда, дурустиашро санљида тавонанд;
 дар муодилаҳо тақсимшаванда ва тақсимкунандаи номаълумро ёфта тавонанд;
 муодилаҳоро бо ёфтани тақсимшаванда ва тақсимкунандаи номаълум ҳал карда
тавонанд;
 масъала ва аз шарти он муодила тартиб дода, ҳал карда тавонанд.
Методикаи таълим. Ҳангоми омўзиши ин мавзўъ хонандагон ба қоидаи тарзи ёфтани
тақсимшаванда ва тақсимкунандаи номаълум шинос карда мешаванд. Барои шарҳи он
қоидаи санљиши тақсимро истифода бурдан мумкин аст.
Муаллим ду муодилаҳои якамала, ки яке тақсимшавандаи номаълум дорад, дигаре
тақсимкунандаи номаълум дар тахтаи синф навишта, қоидаи ёфтани тақсимшаванда ва
тақсимкунандаи номаълумро истифода бурда, ҳалли ҳарду масъаларо бо хонандагон
якљоя дида мебарояд.
х : 24 = 3
96 : х = 48
х = 3 · 24
х = 96 : 48
х = 72
х=2
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Санљиш: 72 : 24 = 3
3=3

Санљиш: 96 : 2 = 48
48 = 48

Барои ҳалли муодилаи дуамалаи тақсимшавандаи номаълумдошта тақсимшавандаи
яклухт, тақсимкунандаи маълум ва ҳосили тақсимро муайян кардан лозим аст.
(х · 8) : 4 = 18
х – номаълум
х · 8 – тақсимшавандаи яклухти номаълум
4 – тақсимкунандаи маълум
18 – ҳосили тақсим
Барои тақсимшавандаи яклухтро ёфтан ҳосили тақсим бо тақсимкунандаи маълум зарб
карда мешавад.
х · 8 = 18 · 4
х = 72 : 8
Санљиш: (9 · 8) : 4 = 18
х · 8 = 72
х=9
72 : 4 = 18
18 = 18
Мисолҳои каме тағйирёфтаи мазмунан якхеларо низ якљоя ҳал кардан мумкин аст.
Намуна:
(36 : а) : 6 = 12
(х : 5) : 7 = 2
Роҳи ҳалли муодилаи дуамалаи тақсимкунандааш номаълумро нишон диҳед.
Намуна:
36 : (4 · х) = 3
Барои тақсимкунандаи номаълумро ёфтан тақсимшавандаи маълум ба ҳосили тақсим,
тақсим карда мешавад.
4 · х = 36 : 3
Санљиш: 36 : (4 · 3) = 3
4 · х = 12
36 : 12 = 3
3=3
х = 12 : 4
х=3
Муодилаҳои дар поён оварда шуда низ бо ҳамин роҳ ҳал карда мешаванд.
45 : (45 : х) = 3
15 : (х : 5) = 3
Хонандагонро ба гурўҳҳои 4-нафара људо карда, супориш диҳед, ки ба ин намунаҳо такя
карда, муодилаҳоро ҳал кунанд ва дурустии ҳалро санљанд:
Намунаи супориш:
(x · 12) : 6 = 10
(20 · x) : 6 = 10
(x · 4) : 3 = 24
(36 : x) : 6 = 12
(84 : x) : 7 = 6
(81 : x) : 9 = 3
Гурўҳҳо корашонро муаррифї кунанд, дарсро ба воситаи саволу љавоб љамъбаст
намуда, супориши хонагї диҳед.
Арзёбї. Барои санљидани дониш, малака ва маҳорати (салоҳияти) хонандагон ба онҳо
супориш диҳед, ки тақсимшаванда ва тақсимкунандаи номаълумро ёфта, дурустии ҳалро
санљанд.
Намунаи супориш:
(x · 5) : 3 = 15
(50 : x) : 5 = 10
(x · 9) : 6 = 6
(72 : x) : 4 = 2
Дафтарҳои хонандагонро љамъ карда, санљед ва оид ба инкишофи хонанда хулоса
бароред. Натиљаи арзёбиро ба хонанда пешниҳод кунед.
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§ 7. Каср. Хондан ва навиштани каср – 3 соат
Барнома. Ҳисса. Ҳиссаи адад. Каср. Алоқамандии ҳиссаҳо ба мафҳуми каср. Ёфтани адад
аз рўйи ҳисса.
Салоҳиятҳо. Дарси мазкур ба ташаккули салоњиятњои зерин равона карда мешавад:
 рамзи математикї ва маънои онњоро муайян ва дар амалњо истифода карда
метавонад (њиссаи ададро ёфта, касрњоро хонда ва навишта метавонад);
 њангоми санљиш дурустии њалли масъалањои матниро оид ба каср ва њиссањо дар
доираи ададњои як-дураќама арзёбї карда метавонад.
Маќсадњои таълим. Хонандагон бояд:
 маънои ҳисса ва ё тақсим доштани касрро донанд;
 касрҳоро дар диаграмма тасвир карда тавонанд;
 қисм ё ҳиссаи ададро ёфта тавонанд;
 аз њаёт доир ба њисса ва каср масъалањои матнї тартиб дињанд, онњоро ба њаёт
татбиќ намуда, истифода бурда тавонанд.
Методикаи таълим. Бо хонандагон дар шакли суҳбатҳо оид ба ҳиссаҳо мулоҳизаронї карда
саволгузорї намоед.
Намуна: Мисоли № 640. Шифоњї
Сеяки адади 36 чанд аст?
Чорякаш-чї?
Шашяк-чї?
Чї тавр њисоб кардед?, маънидод кунед.
Баъд омўзгор ҳиссаҳоро ба каср гардонида, ба хонандагон мефаҳмонад.
1
1
1
3
Нисф (нисф, аз ду як ҳисса) , Чоряк , Ҳаштяк , Аз панљ се ҳисса
2
4
8
5
Хатчаи каср тақсимро ифода мекунад.
Маънои каср ин тақсим аст.
1
1
1
3
– як тақсими ду, – як таќсими чор, – як тақсими ҳашт, – се тақсими панљ
2
4
8
5
Мисоли № 645.
Намуна:
1. Нисфи 2 м, 4 м, 12 м-ро ёбед:
2м
4м
12м
= 2 м : 2 = 1м,
= 4 м : 2 = 2 м,
= 12 м : 2 = 6 м
2
2
2
2. Сеяки 9 см, 12 см, 18 см-ро ёбед:
9м
12м
= 9 м : 3 = 3 м,
= 12 м : 3 = 4 м,
3
3
Масъалаҳои матнї. Намуна: Мисоли № 646

18м
= 18 м : 3 = 6 м
3
ҳиссаи онҳо писарҳоянд. Писарҳо чанд

1. Дар синф 24 нафар хонанда буда,
нафаранд?
24 нафар – ҳамагї
– қисм = ?
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= 24 : 2 = 12 нафар
Љавоб: 12 нафар
Мисоли № 648. Муодила:
3. Ҳафтяки адад ба 2, 4, 6, 8 баробар аст. Адади номаълумро ёбед:
х– адади номаълум
х  7 – ҳафтяки адад Намуна: 2  7 = 14
Муодилаҳо:
х:7=2
х:7=4
х:7=6
х:7=8
х=27
х=47
х=67
х=87
х = 14
х = 28
х = 42
х = 56
Ба намунаҳо монанд омўзгор супоришҳо тайёр карда, бо хонандагон дар давоми дарси
якум ва дарси дуюм корҳои мустақилонаи фардї, дунафарї ва гурўҳї ташкил карда
метавонад.
Арзёбї. Омўзгор корҳои мустақилонаи хонандагонро аз мисолҳои одитар дар шакли
фардї ва дунафарї ташкил намояд, хуб мешавад. Натиљаҳои корҳоро санљида, баҳодиҳї
карда, ба хонандагон мефаҳмонад.
Дар дарси дуюм корҳои дунафарї ва гурўҳї ташкил менамояд.
Намунаи варақаи кори дунафарї.
1. 2, 3 ва 4 ҳиссаиадади 12-ро ёбед.
х – адади номаълум
6 – худи адад
х  2 = 12
х  3 = 12
х  4 = 12
х = 12 : 2
х = 12 : 3
х = 12 : 4
х=6
х=4
х=3
2. Сеяки ададҳои 6, 9, 15 ва 24-ро ёбед:
х – адади номаълум
6:3=2
9:3=3
15 : 3 = 5

24 : 3 = 8

Намунаи супориши кори гурўҳї.
1. Касрҳоро ҳамчун ҳисса нависед.

2. Муодилаҳоро ҳал кунед. Ин муодилаҳоро ҳамчун ҳисса маънидод кунед.
а) 15 : х = 3
б) х : 4 = 7
в) х  9 = 36
Ададҳои 2, 7, 9 ва 11-ро дар тири ададї љойгир кунед.
Натиљаи кори гурўҳиатонро муаррифї кунед.
Натиљаҳои корҳои мустақилонаи хонандагонро омўзгор санљида, баҳо медиҳад ва
натиљаро ба хонандагон пешниҳод менамояд.
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§ 8. Дарсиљамъбаст ва натиљагирї аз боби 6 (Кори хаттї) (2 соат)
Барнома.Мукаммалгардонии дониш, малака ва маҳорати хонандагон доир ба љамъ
ва тарҳи бузургиҳо, ёфтани љамъшававнда, тарҳшаванда, тарҳкунанда, ҳамзарбҳо,
тақсимкунанда ва тақсимшавандаи номалум.
Саволу супоришҳои гуногуни инфиродї доир ба воҳидҳои ченаки дарозї, масса,
масоҳат, ченакҳои вақт, муносибати байни бузургиҳои дарозї, масса ва вақт.
Салоҳиятҳо. Дарси мазкур ба ташаккули салоњиятњои зерин равона карда мешавад:
 тақсимшаванда, тақсимкунанда ва ҳосили тақсимро донанд ва фарқ карда тавонанд;
 амали тақсимро иљро карда, дурустиашро санљида тавонад;
 дар муодилаҳо тақсимшаванда ва тақсимкунандаи номаълумро ёфта тавонад;
 муодилаҳоро бо ёфтани тақсимшаванда ва тақсимкунандаи номаълум ҳал карда
тавонад;
масъала ва аз шарти он муодила тартиб дода, ҳал карда тавонад.
Маќсадњои таълим. Хонандагон бояд:
Методикаи таълим. Ин дарс ба мустаҳкам кардани дониш, малака ва маҳорати
хонандагон бахшида мешавад. Тариқи арзёбиҳои ҳар дарс муайян намоед, ки хонандагон
дар кори азхуд намудани кадом салоҳиятҳо душворї мекашанд. Қабл аз ин дарс
душвориҳои хонандагонро гурўҳбандї намуда, самти такмилталаби онҳоро муайян
намоед. Масалан, аксар хонандагон дар кори азхуд кардани ченакҳои масса ва масоҳат
душворї мекашанд. Пас дар ин дарс шумо бояд ба ҳамин масъала диққати бештар диҳед.
Мисолу масъалаҳоеро интихоб кунед, ки барои ҳалли душвориҳои пешбинишуда
мусоидат намоянд ва онро бо хонандагон машқ кунед. Бо хонандагон инкишоф додани
малакаҳоро машқ кунед. Барои инкишофи малакаҳо шумо метавонед, аз усулҳои гуногун,
аз љумла диктантҳои математикї(шифоҳї ва хаттї) ва корҳои мустақилона истифода
баред.

Арзёбї. Вобаста ба фаъолиятҳои интихобнамуда дониш, малака ва маҳорати
хонандагонро арзёбї кунед. Аз усулҳои арзёбї ба таври шифоҳї ва хаттї истифода бурда
(нигаред, намуна ва меъёрҳои он аз дарсҳои қаблї), супоришҳо таҳия намоед, пас аз анљом
натиљаи онҳоро бо хонандагон муҳокима намоед. Паҳлўҳои мусбат ва манфии кори
хонандагонро нишон диҳед. Кўшиш намоед, ки ғалатҳои маъмулии хонандагонро муайян
намуда, онҳоро њал кунед.

Боби 7. Зарб ва тақсими ададњои бисёрраќама(37 соат)
§ 1. Зарби адад ба сумма (2 соат)
Барнома: Зарби адад ба сумма. Қонуни тақсимотии зарб. Кушодан ва табдил додани
зарби адад ба сумма.
Салоњиятњо. Дарси мазкур ба ташаккули салоњиятњои зерин равона карда мешавад:
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дадҳои яклухтро дар доираи аз 1 то 1000000љамъ, тарҳ, зарб ва тақсим карда,
масъалаҳои як-дуамалаи матнї ва ададиро ҳал карда метавонад;

тратегияҳои зеҳниро дар амалҳои одии љамъ, тарҳ, зарб ва тақсим истифода карда
метавонад.
Маќсадњои таълим. Хонандагон бояд:
 тарзњои гуногуни њисобкунињоро донанд ва истифода бурда тавонанд;
 ќоидањои зарби суммаро ба адад донанд ва шарњ дода тавонанд;
 суммаро ба адад зарб карда тавонанд;
 доир ба зарби сумма ба адад масъала тартиб дода, њал карда тавонанд.
Методикаи таълим.1). Тарзи њисобкунињои тайёрро истифода бурда, зарби
ададроба сумма бо њамроњии хонандагон шарњ дињед.
Намуна:
90 · (4 + 6)
Шарњ:
Тарзи 1: 90 · ( 4 + 6) = 90 · 10 = 900
Аввал суммаро иљро мекунем, баъд натиљаашро ба адад зарб мекунем.
Тарзи 2: 90 · ( 4 + 6) = 90 · 4+ 90 · 6 = 360 + 540= 900
Аввал ададроба њар як љамъшаванда зарб мекунем, баъд натиљањои њосилшударо
љамъ мекунем.
2) . Хонандагонро 4 -нафарї ба гурўњњо људо карда, супориш дињед, ки амалњоро бо
тарзи ќулай иљро кунанд.
Намунаи супориш: Бо ду тарз ҳисоб кунед:
8 · (30 + 5) =
7 · (10 + 5) =
6 · (9 + 6) =
60 ·(5+ 2) =
72 · (6+3) =
36 ·(6 +1) =
28 · (7 + 2) =
19 · (5 + 4) =
Гурўњњо корашонро бо равиши аќрабаки соат иваз карда, якдигарро санљанд ва
хатогиашонро ислоњ намоянд.
1) Ба хонандагон супориш дињед, ки яке аз ҳамзарбҳоро ба сумма табдил дода ҳисоб
кунанд:
36·11 =
36·12 =
15·13 =
15·30 =
70·20 =
60·42 =
70·25 =
70·12 =
Намунаи ҳал:
30·16=30·(10 + 6)=30·10+30·6=300+180=480
15·42=15·(40 + 2)=15·40+15·2=600+30=630
2) Ба хонандагон супориш дињед, ки масъалањо тартиб дода њал намоянд.
Намуна:
Аз ду майдон, ки якумаш 5 га (гектар) ва дуюмаш 4 га – ро ташкил медињад,
аз њар як га 38 с. (сентнр)– ипахта ѓундоштанд.Аз њарду майдон чанд килограмм
пахта ѓундоштанд?
Барои њал кардани масъала авал схема (наќша) тартиб медињем.

6 га

4 га
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38 с.
? кг

Масъала бо ду роњ њал карда мешавад.
Тарзи 1. Масоњати умумии майдонро меёбем: 6 га + 4 га = 10 га.
Онро ба ба њосили 1 га (38 с.) зарб мекунем: 38 · 10 = 380 (с.)
Ё 38 · ( 6 + 4) = 38 · 10 = 380 (с.)
1 с. = 100 кг, 380 с. = 38000 кг
Љавоб: 38 000 кг
Тарзи 2.Миќдори пахтаи аз майдони якум ѓундоштаро меёбем: 38 · 6 =228 (с.)
Миќдори пахтаи аз майдони дуюм ѓундоштаро меёбем: 38 · 4 =152 (с.)
Њосили аз ду майдон ѓундоштаро меёбем: 228 с. + 152 с. = 380 с.
Ё38 · ( 6 + 4) = 38 · 6 + 38 · 4=228 + 152 = 380 (с.)
Љавоб: 38 000 кг
3) Ваќти боќимонда барои њалли мисолу масъалањо аз китоби дарсї истифода
мешавад.
Арзёбї. Дар дарси якум барои фаъолияти инфиродии хонандагон дар ҳалли мисолҳо
омўзгор баҳодиҳї мекунад. Натиљаи баҳодиҳиро ба хонандагон мефаҳмонад.
Дар дарси дуюм фаъолияти хонандагонро дар корҳои дунафарї ва кор дар гурўҳҳо
назорат карда, баҳо медиҳад. Натиљаи арзёбиро бо хонандагон муҳокимаронї мекунад.
§ 2.Тақсими адад ба њосили зарб(2 соат)
Барнома. Ифодаҳои ададии тақсимшаванда ҳамчун як адад. Тақсимкунанда, ки аз
ҳамзарбҳо иборат аст,ҳамчун адади яклухт. Алгоритми тартиби иљрои амалаҳо ҳамчун
тақсимшаванда ва тақсимкунанда.
Салоњиятњо. Дарси мазкур ба ташаккули салоњиятњои зерин равона карда мешавад:

дадҳои яклухтро дар доираи аз 1 то 1000000љамъ, тарҳ, зарб ва тақсим карда,
масъалаҳои як-дуамалаи матнї ва ададиро ҳал карда метавонад;

к қатор рамзҳои математикї (+ -, x, :, =) ва маънои онҳоро муайян ва дар амалҳо
истифода карда метавонад;

тратегияҳои зеҳниро дар амалҳои одии љамъ, тарҳ, зарб ва тақсим истифода карда
метавонад.
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Маќсадњои таълим. Хонандагон бояд:
 тарзњои гуногуни њисобкунињоро донанд ва истифода бурда тавонанд;
 ќоидањои таќсимиадад ба њамзарбшавандањоро донанд ва шарњ дода тавонанд;
 ададроба њамзарбњо таќсим карда тавонанд;
 доир ба таќсими адад ба њамзарбњо масъала тартиб дода, њал карда тавонанд.
Методикаи таълим. Дар тахтаи синф ифодаи a : (b · c) = a : (с · b) = (a : b) : c = (a : c) : b -ро
нависед ва онро маънидод кунед.
Ифодаи ададии 12 : (3 ∙ 2), ки тақсими адад ба ҳамзарбҳоро мебошад, бо якчанд тарз
ҳисоб кунед.
Намуна
1) Зарбро иљро карда, адади 12-ро ба натиљаи зарб тақсим кунед
12 : (3 ∙ 2) = 12 : 6 = 2
2) Адади 12-ро ба ҳамзарби якум 3 ва натиљаро ба ҳамзарби дуюм 2 тақсим кунед
12 : (3 ∙ 2) = (12 : 3) : 2 = 4 : 2 = 2;
3) Адади 12-ро ба ҳамзарби дуюм 2 , натиљаро ба ҳамзарби якум 3 тақсим кунед
12 : (3 · 2) = (12 : 2) : 3 = 6 : 3 = 2
Кори дунафара. Ба хонандагон супориш дињед, ки дунафара њисоб кунанд ва тарзи ҳалро
маънидод кунанд.
24 : (3 ∙ 4) = 24 : 12 =
24 : (3 ∙ 4) = (24 : 3) : 4 =
24 : (3 ∙ 4) = (24 : 4) : 3 =
Кори гурўњї. Бо ду тарз ҳисоб кунед.
90:(5∙2)=
150:(6∙5)=
600:(50∙2)=
84:(2∙6)=
210:(7∙6)=
400:(10∙8)=
3.Муодилаҳоро ҳал кунед
х:(4∙5)=12
150:(6∙х)=5
84:(х∙6)=7
х:(4∙2)=6
Нишондод:
х:(4∙5)=12
84:(х∙6)=7
х:20=12
х ∙6=84:7
х=12∙20
6х=12
х=240
х =12:6
х=2
Барои ҳалли муодилаи дуамалаи тақсимшавандаи номаълумдошта тақсимшавандаи
яклухт, тақсимкунандаи маълум ва ҳосили тақсимро муайян кардан лозим аст.
(х · 8) : 4 = 18
х – номаълум
х · 8 – тақсимшавандаи яклухти номаълум
4 – тақсимкунандаи маълум
18 – ҳосили тақсим
Барои тақсимшавандаи яклухтро ёфтан ҳосили тақсим бо тақсимкунандаи маълум зарб
карда мешавад.
х · 8 = 18 · 4
х = 72 : 8
Санљиш: (9 · 8) : 4 = 18
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х · 8 = 72

72 : 4 = 18
18 = 18
Мисолҳои тағйирёфтаи мазмунан якхеларо низ якљоя ҳал кардан мумкин аст.
Ба намунаҳои дар боло нишондодашуда монанд супоришҳои мустақилона ба хонандагон
додан мумкин аст. Муаллим тарзи кори мустақилонаро худаш муайян мекунад.
Дар дарси дуюм роҳи ҳалли муодилаи дуамалаи тақсимкунандааш номаълумро нишон
диҳед.
Намуна:
36 : (4 · х) = 3
4 · х – тақсимкунандаи яклухти номаълум
36 – тақсимшавандаи маълум
3 – ҳосили тақсим
Барои тақсимкунандаи номаълумро ёфтан тақсимшавандаи маълум ба ҳосили тақсим,
тақсим карда мешавад.
4х = 36 : 3
4х = 12
х = 12 : 4
х=3

х=9

Санљиш: 36 : (4 · 3) = 3
36 : 12 = 3
3=3

Омўзгор барои мустаҳкамкунии дониш, малака ва маҳорати ҳисобкуниҳои хонандагон
корҳои гурўҳї бо истифодаи намунаҳои монанд ташкил намуда, нақшҳоро дар гурўҳҳо
муайян менамояд, ҳар як хонанда дар гурўҳ вазифаҳои худро иљро карда, муаррифии кори
гурўҳро мегузаронанд.
Арзёбї. Дар дарси якум намуди корҳои мустақилонаро бо салоҳдиди вазъияти фаҳмиши
хонандагон ташкил намуда, иљрои супоришҳоро санљида, баҳодиҳї гузаронида, натиљаро
ба хонандагон иброз доред.
Дар дарси дуюм корро дар гурўҳҳои хурд ба роҳ монда, натиљаҳои фаъолияти
хонандагонро дар нақшҳо назорат карда, вобаста ба сифату дараљаи муаррифии корҳои
гурўҳҳо ба хонандагон баҳо медиҳад. Натиљаи баҳодиҳиро ба хонандагон фаҳмонед.
§ 3. Зарб ва тақсим ба 10, 100 ва 1000 ( 2 соат)
Барнома.Таркиби ададҳо дар зарб ва тақсим. Хондан ва навиштани ададҳо дар зарб ва
тақсим. Шарҳи навишт ва тарзҳои хондани зарб ва тақсимба 10, 100 ва 1000. Ба 10, 100 ва
1000 маротиба зиёд кардани адад.
Салоњиятњо. Дарси мазкур ба ташаккули салоњиятњои зерин равона карда мешавад:

дадҳои яклухтро дар доираи аз 1 то 1000000љамъ, тарҳ, зарб ва тақсим карда,
масъалаҳои як-дуамалаи матнї ва ададиро ҳал карда метавонад;

к қатор рамзҳои математикї (+ -, x, :, =) ва маънои онҳоро муайян ва дар амалҳо
истифода карда метавонад;

тратегияҳои зеҳниро дар амалҳои одии љамъ, тарҳ, зарб ва тақсим истифода карда
метавонад.
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Маќсадњои таълим. Хонандагон бояд:
 тарзњои гуногуни њисобкунињоро донанд ва истифода бурда тавонанд;
 тарзи зарб ва тақсими ададро ба 10, 100 ва 1000 – ро донанд ва маънидод карда
тавонанд;
 амалан ҳисобкуниҳои зарб ва тақсимро ба 10, 100 ва 1000 иљро карда тавонанд;
 вобаста ба зарб ва тақсим ба 10, 100 ва 1000 масъалаҳои матнї тартиб дода, онҳоро
ҳал карда тавонанд.
Методикаи таълим. Ба хонандагон бо саволњои зерин мурољиат намоед:
Раќами 1 дар навишти ададњои 1, 10, 100, 1000 чиро мефањмонад? (1 воњид, 1 дањї, 1 садї, 1
њазорї)
1 дањї аз 1 воњид чанд маротиба калон аст? 1 садї аз 1 воњид чанд маротиба калон аст? (1
дањї аз 1 воњид 10 маротиба калон аст,1 садї аз як воњид 100 маротиба калон аст).
Дар тахтаи синф нависед, масалан:
1
4
7
23
10
40
70
230
100
400
700
2300
1000
4000
7000
23000
Ба хонандагон супориш дињед, ки ададњоро дар њар як сутун муќоиса намоянд ва ба
саволњои зерин љавоб гардонанд: 1) Адад ба чанд маротиба зиёд мешавад, агар дар навишти
он аз рост як сифр нависем? Ду сифр нависем чї? Се сифр нависем чї?
2) Ададњои1000, 4000, 7000, 23000 чї тавр таѓир меёбад, агар дар навишти он аз рост як
сифрро гирем? Ду сифрро гирем чї? Се сифрро гирем чї?
Супориши навбатї чунин шуданаш мумкин аст:
1) Ададњои 29, 60, 300 – ро 10 маротиба, 100 маротиба зиёд намоед.
2) Ададњои 5 000, 80 000, 213 000 – ро 100 маротиба кам намоед.
Намуна:
1) 34 · 10 = 340,
40 · 100 = 4000
2) 3000 :100 = 30, 45000 :100 = 450
Ба хонандагон супориш дињед, ки аз китоби дарсї мисолњоро ба монанди намунањои
дар боло нишондодашуда њал намоянд ва корашонро бо кори њамнишинашон муќоиса
намуда, якдигарро ислоњ намоянд.
Баъди муҳокимарониҳо хонандагонро ба гурўњњо муттањид сохта, супориш дињед, ки
мувофиќ ба мавзуъ масъалањо тартиб дода њал намоянд.
Намуна:
Китоб 100 вараќ дорад. Аз 17000 вараќ чанд-то чунин китоб тайёр кардан мумкин
аст? 1000 - то чунин китоб чанд вараќ дорад?
Њал. Барои ёфтан шумораи китобњо шумораи умумии вараќњоро ба шумораи вараќњои
як китоб таќсим мекунем.
17000 : 100 = 170 Љавоб: 170 китоб.
Барои ёфтани шумораи умумии вараќњои китобњо, шумораи вараќњои як китобро
ба шумораи китобњо зарб кардан лозим аст.
100 • 1000 = 100000
Љавоб: 100000 вараќ.
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Дар дарси дуюм, ки хусусияти амалї дорад, масъалаҳои матниро вобаста ба мавзуъ
ҳал карда, дар давоми дарс корҳои мустақилонаи дунафарї ва гурўҳии хонандагонро
ташкил намуда, љараёни корҳоро назорат кунед.
Арзёбї. Дар дарси якум фаъолияти хонандагон дар мустаҳкамкунии дарс ва корҳои
инфиродии хаттї иљро кардашуда баҳодиҳї карда мешавад. Дар дарси дуюм баҳодиҳї аз
рўйи иљрои натиљаҳои корҳои дунафарї ва корҳои гурўҳїљамъбаст мешавад, бо
дарназардошти фаъолият ва саҳмгузории ҳар як хонанда ба корҳои иљрошуда. Натиљаҳои
ҳар як арзёбиро омўзгор ба хонандагон маънидод мекунад.
§4. Зарби адади яклухт ба адади якрақама (2 соат)
Барнома: Зарби хаттии ададҳои бо сифр тамомшаванда ба адади якраќама.
навишти хаттии зарб. Зарб хаттї бо шарҳдиҳї.

Тарзи

Салоњиятњо. Дарси мазкур ба ташаккули салоњиятњои зерин равона карда мешавад:

дадҳои яклухтро дар доираи аз 1 то 1000000љамъ, тарҳ, зарб ва тақсим карда,
масъалаҳои як-ду амалаи матнї ва ададиро ҳал карда метавонад;

к қатор рамзҳои математикї (+ -, x, :, =) ва маънои онҳоро муайян ва дар амалҳо
истифода карда метавонад;

тратегияҳои зеҳниро дар амалҳои оддии љамъ, тарҳ, зарб ва тақсим истифода карда
метавонад.
Маќсадњои таълим. Хонандагон бояд:
 тарзҳои гуногуни ҳисобкуниҳо донанд ва истифода бурда тавонанд;
 ададиҳои бо сифр тамомшавандаро ба ададњои якраќама зарб карда тавонанд;
 усули ҳисобкунии сатрии зарбро донанд ва иљро карда тавонанд;
 зарби сутуниро иљро карда тавонанд.
Методикаи таълим.Зарби адад ба 0 ва 1-ро бахотири хонандагон оварда, ба онњо супориш
дињед, ки шифоњї њисоб кунанд:
1·7
213 · 1
0 · 52
125 · 0
30 · 0
1·1
307 · 1
0 · 100
819 · 0
10 · 0
Дар тахтаи синф мисолњо нависед ва бо њамроњии хонандагон бо шарњдињї њисоб кунед.
Намунаи 1.
700 · 8
7 садї · 8 = 56 садї
700 · 8 = 5 600

23 000 · 4
23 њазор · 4 = 92 њазор
23 000 · 4 = 92 000

Шарњдињї:
700 њамзарби якум – адади яклухт, 8 њамзарби дуюм – адади якраќама.
Њамзарби дуюм(8) – ро ба раќами пеш аз сифрњои њамзарби якум (7) зарб мекунем
(8· 7 = 56). 56 – ро дар њосили зарб навишта, пас аз он ду сифрро менависем.
700 · 8 = 5600
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Намунаи 2.

470
 8
3760

58000

3
174000

7600
 6
45600

Шарњдињї:
Дармисолиякумҳамзарбиякум (470) яксифрдорад, ҳамзарбидуюм (8) сифрнадорад.
Медонем, ки ададро ба сифр зарб кунем, боз сифр ҳосил мешавад. Бинобар ин 8 – ро ба 47
зарб карда, натиљаро дар ҳосили зарб менависем (47 · 8 = 376) ва як сифрро аз тарафи
рости он менависем: 470 · 7= 3760.
Дар мисоли дуюм ҳамзарби якум (7600) ду сифр дорад, ҳамзарби дуюм (6) сифр надорад. 6
– ро ба 76 зарб карда, натиљаро дар ҳосили зарб менависем (6 · 76 = 456) ва ду сифрро аз
тарафи рости он менависем: 7600 · 6= 45600.
Мисоли сеюм низ боњамин тарз њисоб карда шуда, дар охир се сифр илова карда
мешавад.
Хонандагонро ба гурўњњо муттањид сохта, ба онњо супориш дињед, ки ба намунањо
нигоњ карда, ќимати ифодањоро њисоб кунанд ва тарзи њисобкуниро шарњ дињанд.
Намунаи супоришњо:
560· 7 480 · 8
750 · 6
230 · 9
4700 · 5
6800 · 6
30700 · 4
54000 · 2
Сипас ба гурўњњо супориш дињед, ки масъалањои њаётї тартиб дода њал намоянд.
Намуна:
Ба фабрикаи ќандбарорї 80 мошини дар њар кадомаш 3 тоннагї лаблабу оварданд.
Аз ин миќдор лаблабу чї ќадар ќанд тайёр кардан мумкин аст, агар массаи ќанд аз шаш
як њиссаи массаи лаблабуро ташкил дињад?
Навишти кўтоњ
80 мошин – 3 тоннагї
Аз 1/6 лаблабу - ? ќанд.
Њал.
80 · 3 = 240 т. – лаблабу
1/6 · 240 = 1 · 40 : 6 = 240 : 6 = 40
Љавоб: 40 т. ќанд.
Дар дарси дуюм, ки хусусияти амалї дорад, бозии «Кї зудтар», муодилањо ва
масъалаҳои матниро вобаста ба мавзуъ аз китоби дарсїиљро карда, дар давоми дарс
корҳои дунафарї ва гурўҳии хонандагонро ташкил намуда, љараёни корҳоро назорат
намоед.
Арзёбї. Дар дарси якум ба фаъолияти хонандагон дар мустаҳкамкунии дарс ва корҳои
инфиродии хаттї иљро кардашуда баҳо дода
мешавад. Дар дарси дуюм баҳодиҳї аз
рўйи иљрои натиљаҳои корҳои дунафарї ва корҳои гурўҳїбо назардошти фаъолият ва
саҳмгузории ҳар як хонанда дар корҳои иљрошуда љамъбаст карда мешавад. Натиљаҳои
ҳар як арзёбиро омўзгор ба хонандагон маънидод мекунад.
§5. Зарби ададҳои бисёррақама ба якрақама (4 соат)
Барнома: Зарби хаттии ададҳои бисёррақама бо якрақама. Тарзи навишти хаттии зарб.
Зарб бо шарҳдиҳї.
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Салоњиятњо. Дарси мазкур ба ташаккули салоњиятњои зерин равона карда мешавад:

дадҳои яклухтро дар доираи аз 1 то 1000000љамъ, тарҳ, зарб ва тақсим карда,
масъалаҳои як-дуамалаи матнї ва ададиро ҳал карда метавонад;

к қатор рамзҳои математикї (+ -, x, :, =) ва маънои онҳоро муайян ва дар амалҳо
истифода карда метавонад;

тратегияҳои зеҳниро дар амалҳои одии љамъ, тарҳ, зарб ва тақсим истифода карда
метавонад.
Маќсадњои таълим. Хонандагон бояд:
 тарзҳои гуногуни ҳисобкуниҳоро донанд ва истифода бурда тавонанд;
 ададиҳои бисёррақамаро ба суммаи љамъшавандаҳои разрядї навишта тавонанд;
 усули ҳисобкунии сатрии зарбро донанд ва иљро карда тавонанд;
 зарби сутуниро иљро карда тавонанд.
Методикаи таълим. Барои омўзиши ин мавзуъ љадвали зарбро хуб донистан ва ададҳои
бисёррақамаро ба намуди суммаи љамъшавандаҳои разрядї навишта тавонистан лозим
аст.
Бо ин мақсад омўзгор љадвали зарбро бо тарзи саволу љавоб бо хонандагон такрор
мекунанд. Сипас, хонандагонро хотиррасон менамояд, ки зарби хаттии дилхоњ ададњои
бисёрраќама ба адади якраќама, монанди зарби адади сераќама ба адади якраќама иљро
карда мешавад: аввал воњидњо, баъд дањињо, садињо, њазорињо ва ѓайрањо зарб карда
мешаванд.
Шифоҳї иљро кардани зарб душвор аст, бинобар ин тарзи хаттии иљрои зарб истифода
бурда мешавад.
Омўзгор зарби намуди 2534 · 2– ро дар тахтаи синф навишта, ба ҳамроҳии хонандагон бо
истифодаи усули хаттї иљро мекунанд ва ҳисобкуниҳоро шифоҳї шарҳмедиҳанд.
2534 · 2. Номи ададҳо: 2534 – зарбшаванда, адади серақама.
2 – зарбкунанда, адади якрақама.
Иљрои зарб бо тарзи хаттї.
Шарҳдиҳї:
2534 · 2 = (2000 + 500 + 30 + 4) · 2 = 4000 + 1000 + 60 + 8 = 5068
Иљрои зарб бо тарзи сутунї.
Шарҳдиҳї:
Ифодаро таг ба таг менависем ва аломати × (зарб) - ро истифода бурда,
2534

ҳисобкуниро иљро мекунем.
2
Хисоббарорї монанди зарби адади серақама ба адади якрақама
5068
иљро карда мешавад:
Ба 2 аввал воҳидҳо, баъд даҳиҳо ва пас, садиҳо зарб карда мешаванд.
Хонандагонро 4 -нафарї ба гурўҳҳо муттаҳид созед ва супориш диҳед, ки ба намунаи
боло такя карда, тарзи ҳисоббарориро фаҳмонда, амалҳоро бо ду роҳ иљро кунанд.
Намунаи супориш.
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6312 · 3
76411 · 2
54121 · 4
11111 · 5
70003 8
40303 · 7
Ваќти боќимонда барои иљрои супоришњо аз китоби дарсї истифода бурда
мешавад.
Агар ваќт монад, бо њамроњии хонандагон ребусњо пур кунед.
Намуна:
 9
 45
739





9
6  51
 0935
6651
Гурўҳҳо корашонро муаррифї намоянд, дарсро ба воситаи саволу љавоб љамъбаст намуда,
супориши хонагї диҳед.
Арзёбї. Барои саљидани дониш, малака ва маҳорати (салоҳияти) хонандагон ба онҳо
супориш диҳед, ки амалҳоро бо шарҳдиҳии шифоҳї иљро кунанд.
Намуна:
22222 · 5
60143 · 4
83423 · 3
905404 · 2
Дафтарҳои хонандагонро љамъ карда, санљед ва оид ба инкишофи хонанда хулоса
бароред. Натиљаи арзёбиро ба хонанда пешниҳод кунед.
§6. Таќсими ададҳои бисёррақама ба якрақама (2 соат)
Барнома. Такрори љадвали зарб ва тақсим.Ба намуди суммаи љамъшавандаҳои ҳазорї,
садї, даҳї, воҳидї навиштан ва хондани ададҳои серақама. Тақсими хаттии адади
бисёррақама ба адади якрақама. Тарзи навишти сутунии тақсим. Тақсими сутунии адади
бисёррақама ба адади якрақама бо шарҳдиҳї.
Салоњиятњо. Дарси мазкур ба ташаккули салоњиятњои зерин равона карда мешавад:

дадҳои яклухтро дар доираи аз 1 то 1000000љамъ, тарҳ, зарб ва тақсим карда,
масъалаҳои як-дуамалаи матнї ва ададиро ҳал карда метавонад;

к қатор рамзҳои математикї (+ -, x, :, =) ва маънои онҳоро муайян ва дар амалҳо
истифода карда метавонад;

тратегияҳои зеҳниро дар амалҳои одии љамъ, тарҳ, зарб ва тақсим истифода карда
метавонад.
Маќсадњои таълим. Хонандагон бояд:
 тарзҳои гуногуни ҳисобкуниҳо донанд ва истифода бурда тавонанд;
 тақсими адади бисёррақамаро бо адади якрақама донанд ва маънидод карда
тавонанд.
 тақсими адади бисёррақамаро бо адади якрақама дар ҳалли муодилаҳо ва
масъалаҳои матнї истифода карда тавонанд.
 дурустии тақсими ададҳои бисёррақамаро бо ададҳои якрақама бо амали зарб
санљида тавонанд.
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Методикаи таълим. 1) Дарсро аз бахотироварии таќсими адад ба сифр, таќсими адад ба 1,
таќсими ададњои якхела сар карда, дар тахтаи синф нависед: 0 : a, b : 1 = b, c : c ва аз
хонандагон маънои онњоро пурсед.
2) Ба хонандагон супориш дињед, ки мисолњоро шифоњїњисоб намоянд.
Намуна:
0 : 127

309 : 1

263 : 263

3) Дар тахтаи синф якчанд намунаи таќсими ададњои бисёрраќама ба адади
якраќамаро навишта, бо њамроњии хонандагон шарњ дода иљро кунед.
Намуна:
972 : 4 =
6741 : 7 =
4350 : 3 =
6741 7
63
963
44
42
21
21
0

972
8
17
16
12
12
0

4
243

Тақсими зеринро хаттї иљро карда, ба хонандагон тарзи иљрои амалро фаҳмонед:
6741 : 7
Ба хонандагон фаҳмонида мешавад, ки тақсим аз разряди калон сар мешавад. Мисоли
6741 : 7 – ро дида мебароем. 6 ба 7 намерасад, разряди поёнтари ҳамсоя ҳамроҳ мешавад,
пас 67 тақсими 7, 9 маротиба аст. 7 · 9 = 63 аст, пас аз 67 , 63 – ро тарҳ намоем, 4 бақия,
адади 4 аз разряди даҳиро ба назди 4 фароварда, адади 44 ҳосил мекунем. 21 : 7 ба 3
баробар аст, ҳосили тақсимҳои пайдарпай ҳосилшуда дар зери тақсимкунанда пайдарпай
навишта мешавад, он 963 аст.
Баъди ин мулоҳизарониҳо корҳои дунафариро дар варақаҳо ба хонандагон
супориш додан мумкин аст.
Тақсимро иљро карда, аъзои тақсимро номбар кунед ва дурустии тақсими ададҳоро
бо ададҳои якрақама бо амали зарб санљед.
345 : 5 =
5934 : 6 =
7360 : 8 =
4683 : 7 =
Ҳамин тавр, кор дар дунафариҳоро бо мулоҳизаронии дунафарї байни хонандагон
то охири дарс бо намунаҳои дар боло нишондодашуда, давом додан мумкин аст.
Бо маќсади инкишофи зењни хонандагон ба онњо чунин масъаларо пешнињод намоед:
Адади 12345679 – ро бо кадом адади якраќама зарб кардан лозим аст, ки дар натиља ададе
њосил шавад, ки њамаи раќамњояш як бошад?
Арзёбї. Натиљаҳои корҳои иљрокардаи хонандагон бо калид – варақа санљида шуда,
натиљагирї карда мешавад. Албатта омўзгор бо меъёрҳои баҳодиҳї хонандагонро пешакї
шинос мекунад. Натиљаҳои баҳодиҳї ба хонандагон иброз дошта мешавад.
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§7. Зарби адад бо ҳамзарбҳо (3 соат)
Барнома. Дар асоси қонуни љойивазкунии зарб бо иваз кардани љои ҳамзарбҳо дар ифодаҳои
шаклашон гуногун осон кардани роҳҳои ҳисобкуниҳо. Дида баромадани алгоритми
ҳисобкуниҳо.
Салоњиятњо. Дарси мазкур ба ташаккули салоњиятњои зерин равона карда мешавад:

дадҳои яклухтро дар доираи аз 1 то 1000000љамъ, тарҳ, зарб ва тақсим карда,
масъалаҳои як-дуамалаи матнї ва ададиро ҳал карда метавонад;

к қатор рамзҳои математикї (+ -, x, :, =) ва маънои онҳоро муайян ва дар амалҳо
истифода карда метавонад;

тратегияҳои зеҳниро дар амалҳои одии љамъ, тарҳ, зарб ва тақсим истифода карда
метавонад.
Маќсадњои таълим. Хонандагон бояд:
 тарзҳои зарби адад ба њосили зарбро донад;
 дар асоси қонуни љойивазкунии зарб бо иваз кардани љои ҳамзарбҳо дар ифодаҳо
роҳи ҳисобкунии зарбро осон карда тавонанд.
 зарби адад ба њосили зарбро дар ҳалли муодилаҳо ва масъалаҳои матнї истифода
карда тавонанд.
 дурустии тақсими ададҳои бисёррақамаро бо ададҳои якрақама бо амали зарб
санљида тавонанд.
Методикаи таълим. Дар тахтаи синф як ифодаи қонуни љойивазкунии зарбро бо тарзи
љойивазкунии ҳамзарбҳояшонро нависед ва онро бо қоидаи маъмулаш маънидод кунед: «Аз
иваз шудани љойи ҳамзарбҳо ҳосили зарб тағйир намеёбад».
а ·(b∙c)= c· (a∙b);
Намуна:
12·8=8·12=96
(7∙14)∙ 5 = (5∙14)∙ 7=70·7=49
Асоситарин кор дар зарби адад бо ҳамзарбҳо ифодаи дохили қавсаст, ки ҳамзарбҳо
дорад, дохили қавс ҳамзарби яклухт қабул мешавад.
(7 ∙ 14) – ҳамзарби яклухти якум
5 – ҳамзарби дуюм
Баъди љойивазкунї
(5 ∙ 14) – ҳамзарби яклухти якум
7 – ҳамзарби дуюм
490 – ҳосили зарб
Шумо вариантҳои дигари зарби адад бо ҳамзарбҳоро пешниҳод намоед.
Супориш:Ба хонандагон супориш дињед, ки зарби адад бо ҳамзарбҳоро бо тарзи
љойивазкунии ҳамзарбҳояшон нависанд ва тарзи осони зарбро интихоб намуда,ҳисоб
кунанд.
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2·11 =
5·7·14 =
15·(2·14) =
(7·14)·5 =
55·9 =
9·5·8 =
8·(22·25) =
(22·25)· 8 =
7·6 =
2·71·5 =
45·(2·13) =
(2·13)· 5 =
36· 4 =
15·9·4 =
4·(27·15) =
(11·5)· 14 =
Барои мустаҳкамкунии мавзуъ масъалаҳои матнии ба мавзуъ алоқамандро ҳал намоед.
Масъалаи матнї: Ададро 5 маротиба зиёд намуда, пас ба 4 зарб карданд, адади 60 ҳосил
шуд. Ададро ёбед:
х – адад
х · 5 – номаълум 4 маротиба зиёд шуд
(х · 5) · 4 – натиљароба 4 зарбкарданд, адади 60 ҳосилшуд.
(х · 5) · 4 = 60
х · 5 · 4 = 60
20 · х = 60
х = 60 : 20
х=3
Санљиш: (3 · 5) · 4 = 60
15 · 4 = 60
60 = 60
Љавоб: 3
Ҳалли муодилаҳои ба мавзуъ алоқаманд барои мустаҳкамкунии мавзуъ манфиатбахш аст.
Намуна:
1. (25·х) ·2 = 50
33.(42 - х) · 3 = 66
42 – х = 66 : 3
25·2· х = 50
42 – х = 22
50· х = 50
х = 42 – 22
х = 50 :50
х = 20
х=1
2.
4. (х : 4) · 16 = 32
2.(х + 7) · 8 = 72
Ҳамин тавр, баъди машқҳо ва омодагиҳо корҳои мустақилонаи инфиродї ва ё дунафарї
натиљаи хуб дода метавонад.
Дар дарси дуюм омўзгор супоришҳои дунафарї ва гурўҳї дода, бештар ба мустақилият ва
ҳамкории онҳо такя намуда, нақши ёвар ва роҳбаладро дар мавриди фаъолиятҳои
мустақилонаи хонандагон иљро мекунад.
Арзёбї. Дар асоси меъёрҳои пешакї тартиб додашуда, омўзгор бо ёрии калид –
варақаҳо корҳои инфиродї ва дунафарии хонандагонро дар дарси якум санљида,
фаъолияти хонандагонро баҳодиҳї намуда, натиљаи баҳодиҳиро ба хонандагон дар
љамъбасти дарси якум пешниҳод мекунад.
Дар дарси дуюм натиљаҳои кор дар гурўҳҳои хурдро назорат намуда, ба фаъолияти
хонандагон аз рўйи нақшҳо дар гурўҳ баҳо медиҳад. Натиљаи муаррифии гурўҳҳоро низ
баҳодиҳї карда, натиљаи умумии баҳодиҳиро ба хонандагон мефаҳмонад.

§8. Зарби адад ба ададњои бо сифр тамомшаванда (2 соат)
Барнома: Алгоритми зарб ба ададҳои бо даҳ ва садкаратї то 1000 ( 10, 20, 30, …
,90, 100, 200, 300, …, 900, 1000 ). Иљрои амалии ҳисобкунї дар зарбу тақсими адад ба
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ададҳои бо даҳ ва садкаратї то 1000. Ҳалли масъалаҳои матнї вобаста ба зарб ба
ададҳои бо даҳ ва садкаратї то 1000.
Салоњиятњо. Дарси мазкур ба ташаккули салоњиятњои зерин равона карда мешавад:

дадҳои яклухтро дар доираи аз 1 то 1000000љамъ, тарҳ, зарб ва тақсим карда,
масъалаҳои як-дуамалаи матнї ва ададиро ҳал карда метавонад;

к қатор рамзҳои математикї (+ -, x, :, =) ва маънои онҳоро муайян ва дар амалҳо
истифода карда метавонад;

тратегияҳои зеҳниро дар амалҳои одии љамъ, тарҳ, зарб ва тақсим истифода карда
метавонад.
Маќсадњои таълим. Хонандагон бояд:
 тарзҳои гуногуни ҳисобкуниҳоро донанд ва истифода бурда тавонанд;
 тақсими адади бисёррақамаро бо адади якрақама донанд ва маънидод карда
тавонанд.
 тақсими адади бисёррақамаро бо адади якрақама дар ҳалли муодилаҳо ва
масъалаҳои матнї истифода карда тавонанд.
 дурустии тақсими ададҳои бисёррақамаро бо ададҳои якрақама бо амали зарб
санљида тавонанд.
Методикаи таълим: Дар тахтаи синф мисолҳоро навишта, бо хонандагон онҳоро бо
муҳокимаронї иљро карда, сипас якљоя қоидаҳо созед.
Намунаи 1.
215 · 10 = 2150
129 · 1000 = 129000
129 · 100 = 12900
12·1000 = 12000
45 · 1000 = 45000
2·1000=2000
Намунаи 2.
528·70 = 528·7·10 = 3696·10 = 36960
563·80=563·8·100=4504·100=450400
2 4 3
5 2 3

 2 0

 3 0 0

1 5 6 9 0 0
4 8 6 0
Мисолҳобароимустаҳкамкуниимаводиомўзишї;
243·20=
647·200=
2804·80=
3007·60=
532·300=
175·900=
1095·50=
799·200=
Барои мустаҳкамкунии мавзуъ масъалаҳои матнии ба мавзуъ алоқамандро ҳал намоед.
Ба мағоза қаламҳои ранга ва одї оварданд, шумораи онҳо 560-то буд. Қаламҳои
ранга дар 40 қуттї 12-тогїқаламҳои одї бошанд, дар ҳар қуттї 10 донагї буданд. Дар
чанд қуттїқаламҳои одї буданд?
10х+480=560
Ҳал;
10х=560-480
х –қуттїқаламҳои одї
х=80:10
10х- миқдори қаламҳои одї
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40·12=480- миқдори қаламҳои ранга
Љавоб: Дар 8 қуттїқаламҳои одїмављудбуданд.

х=8

Баъди муҳокимарониҳо кори мустақилонаи инфиродї дода, рафти онро назорат кунед,
дар мавриди ба душвориҳо дучор шудани хонандагон ба онҳо кўмак расонед.
Намуна:
62·40 =
5· 1000 =
201 · 300 =
7672·500 =
42 · 50 =
21·70 =
5048· 20 =
42 · 600 =
64·80 =
5276 ·800 =
42 · 1000 =
49 · 70 =
Ќоидањои зарби адад ба њамзарбњоро ба хотири хонандагон биёред.
Намунаи мисол: 8 · 4 · 5
Зарбро бо иваз кардани љои зарбшавандаҳо иљро карда, роҳи осонашро интихоб кунед:
Тарзи 1. 8 · 4 · 5 = 8 · (4 · 5) = 8 · 20 = 160
Тарзи 2. (8 · 4) · 5 = 32 · 5 = 160
Тарзи 3. (8 · 5) · 4 = 40 · 4 = 160
Роҳҳои якум ва сеюми зарбкунї осонтар мебошанд.
Хонандагонро ба гурўњњо муттањид намуда, супориш дињед, ки аз намунаи боло истифода
намуда,ќимати ифодањоро бо се ёбанд.
Намунаи мисолҳо барои корҳои мустақилона:
14 · (10 · 3),
9 · (6 · 5),
15 · (2 · 6)
Мисолҳои зеринро бо њамроњии хонандагон ҳал намуда, тарзи ҳалли онҳоро шарҳ диҳед
ва қоидаи зарбро бароред.
4800
3400
2460
 7
 200
 80
336000
708000
196800
Дар мисоли якум ҳамзарби якум (4800) ду сифр дорад, ҳамзарби дуюм (7) сифр надорад.
Медонем, ки ададро ба сифр зарб кунем боз сифр ҳосил мешавад. Бинобар ин 7 – ро ба 48
зарб карда, натиљаро дар ҳосили зарб менависем: (48 · 7 = 336) ва ду сифрро аз тарафи
рости он менависем: 4800 · 7= 33600.
Дар мисоли сеюм ҳамзарби якум (2460) як сифр дорад, ҳамзарби дуюм (80) низ як сифр
дорад. 8 – ро ба 246 зарб карда, натиљаро дар ҳосили зарб менависем (8 · 246 = 1968) ва ду
сифр (як сифри ҳамзарби якум ва як сифри ҳамзарби дуюм)-ро аз тарафи рости он
менависем: 2460 · 80= 196800.
Дар вақти зарби ададҳои бо сифр тамомшаванда, зарбро бо разрядҳои ғайрисифрї иљро
карда, дар ҳосили зарб менавасем ва миқдори сифрҳоро дар ҳамзарбҳо шуморида, аз
тарафи росташ навишта мешавад.
Кори дунафара.
Ададҳоро бо сутунча навишта, ҳисоб кунед:

Зарбҳоро бо тарзи намунаи боло иљро кунед:
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Ба мисолҳои боло монанд супоришҳои корҳои дунафарї ташкил намуда, натиљаҳои
корҳоро бо калид – варақа муқоиса намоед:
Дар нимаи дуюми дарс кори гурўҳї гузаронидан аз манфиат холї нест.
Намунаи кори гурўҳї:
1. Зарбҳоро иљро кунед:
5300 · 7=
76000· 5 =
3243 · 40 =
23700 · 9 =
1. Муодилароҳалкунедвароҳиҳалатонромаънидодкунед:
х : 760 = 20
2. Масъаларо ба муодила табдил дода, ҳал кунед:
Ададро бо 5 љамъ карда, натиљаро 4 маротиба зиёд карданд, адади 100 ҳосил шуд. Ададро
ёбед:
Намунаи ҳалх – адади номаълум
х + 5 – 5, воҳиди зиёд
(х + 5) · 4 = 100
х+ 5 = 100 : 4
х + 5 = 25
х = 25 – 5
х = 20
Дарсро љамъбаст карда, вазифаи хонагї супоред.
Арзёбї. Дар дарси якум хонандагон варақаҳои кори дунафариро гирифта, супоришҳоро
иљро карда, дурустии иљрои корро бо варақаҳои љавобҳо месанљанд. Омўзгор аз рўйи
муваффақияти натиљаҳо фаъолияти хонандагонро арзёбї мекунад.
Дар дарси дуюм фаъолияти мустақилонаи хонандагон зиёд аст, дар ҳамин асос љадвали
қайди натиљаҳои кор дар дунафариҳоро ташкил намоед. Ба натиљаи кори хонандагон
холҳо дода, онро љамъбаст намоед. Фаъолияти хонандагонро арзёбї кунед. Аз натиљаи
баҳодиҳї хонандагонро воқиф намоед.
§ 9. Тақсими ададҳои бо сифр тамомшаванда (3 соат)
Барнома: Тақсими хаттии ададҳои яклухт. Тақсими хаттии адад ба ададҳои яклухт.
Тақсими адад ба ҳамзарбҳо ва тақсими бақиядор ба 10, 100 ва 1000.
Салоњиятњо. Дарси мазкур ба ташаккули салоњиятњои зерин равона карда мешавад:

дадҳои яклухтро дар доираи аз 1 то 1000000љамъ, тарҳ, зарб ва тақсим карда,
масъалаҳои як-дуамалаи матнї ва ададиро ҳал карда метавонад;

к қатор рамзҳои математикї (+ -, x, :, =) ва маънои онҳоро муайян ва дар амалҳо
истифода карда метавонад;

тратегияҳои зеҳниро дар амалҳои одии љамъ, тарҳ, зарб ва тақсим истифода карда
метавонад.
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Маќсадњои таълим. Хонандагон бояд:
 тарзи тақсими хаттии ададҳои яклухтро донанд ва маънидод карда тавонанд.
 тарзи ҳисобкуниҳои тақсими хаттии ададҳои яклухтро иљро карда тавонанд.
 вобаста ба тарзи тақсими хаттии ададҳои яклухт масъалаҳои матнї тартиб дода,
онҳоро ҳал карда тавонанд.
Методикаи таълим:
1)Тақсими адад ба ҳамзарбҳоро бо хонандагон дар мулоҳизаронїҳисоб кунед.
630:90 = 630:10·10:90 = (630:10):(90:10) = 63:9 =7
5400:600=5400:100·100:600=(5400:100):(600:100)=54:6=9
1) Тақсими хаттии 3240 : 60-ро дида бароед.
3

2

4

3

0

0

2

4

2

4

0

60

3

5

1

54

2

7

0

0

8

1

0

0

8

1

0

0

0

90
39

0

Тақсими нопурраи якум 324 даҳїљудо карда мешавад.
Тақсим мекунем 324 ба 60 дар ҳосил 5 даҳиро менависем.
Зарбмекунем 60 ба 5 ва 300 даҳїҳосил шуд.
Тарҳ: аз 324 мегирем 300-ро ва 24 даҳї тақсимшаванда дорем.
Муқоиса: 24-и бақия хурд аз 60
Тақсими нопурраи дуюм - 240 воҳид.
Тақсим мекунем: 240 ба 60 дар ҳосил 4 воҳидро менависем.
Зарбмекунем: 60 ба 4 ва 240 воҳид ҳосил шуд.
Тарҳ: аз 240 мегирем 240-ро ва 0 воҳид тақсимшаванда( ё бақия) дорем.
Љавобро мехонем: ҳосили тақсим 54 аст.
Барои мустаҳкамкунии дарс:
Дар тахтаи синф мисолҳоро навишта, бо хонандагон онҳоро бо муҳокимаронї иљро
карда, сипас қоидаро оид ба тарзи тақсими хаттии ададҳои яклухт такрор ва маънидод
кунед.
Намуна:
210 : 30 =
600 : 40 =
1290 :10 =
4200 : 200 =
2100 :300 =
212800 :700 =
450 : 90 =
284500 :500 =
Баъди муҳокимарониҳо кори мустақилонаи инфиродї дода, рафти онро назорат кунед,
дар мавриди ба душвориҳо дучор шудани хонандагон ба онҳо кўмак расонед.
Намуна:
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60: 20 =
52200 : 300 =
1200 :300 =
76500 : 300 =
4200: 40 =
21700 : 200 =
52800 :40 =
42200 : 200 =
6450 : 50 =
52000 : 500 =
421200 :900 =
494900 : 70 =
Масъалаи матнї. Барои тайёр кардани 200 килограмм меваи хушк, 2000 килограмм
меваи тар лозим аст. Барои тайёр кардани 15 килограмм меваи хушк чанд килограмм
меваи тар лозим аст?
Ҳал: 2000 килограмм меваи тар - ҳамагї,
200 килограмм меваи хушк -бояд тайёр кард.
Барои 1кг-?
2000 : 200 = 10кг
Барои 15кг-?
15 ·10 = 150кг
Љавоб: 150 килограмм меваи тар лозим аст.
Дар дарси дуюм ва сеюм, ки хусусияти амалї дорад, масъалаҳои матниро вобаста ба
мавзуъ ҳал карда, дар давоми дарс корҳои дунафарї ва гурўҳии хонандагонро ташкил
намуда, љараёни корҳоро назорат мекунем.
Арзёбї. Дар дарси якум фаъолияти хонандагон дар мустаҳкамкунии дарс ва
корҳои инфиродии хаттї иљрокардашуда баҳодиҳї карда мешавад. Дар дарси дуюм
баҳодиҳї аз рўйи иљрои натиљаҳои корҳои дунафарї ва гурўҳї бо дарназардошти
фаъолият ва саҳмгузории ҳар як хонанда ба корҳои иљрошуда љамъбаст мешавад.
Натиљаҳои ҳар як арзёбиро омўзгор ба хонандагон маънидод мекунад.
§ 10. Таѓйирёбии сумма ва фарќ (2 соат)
Барнома:Таѓйирёбии сумма ва фарќ. Хосиятњои таѓйирёбии сумма ва фарќ. Њисоб
кардани ќимати ифодањо. Љадвали таѓйирёбии сумма ва фарќ. Њалли муодила ва
масъалањо.
Салоњиятњо. Дарси мазкур ба ташаккули салоњиятњои зерин равона карда мешавад:

дадҳои яклухтро дар доираи аз 1 то 1000000љамъ, тарҳ, зарб ва тақсим карда,
масъалаҳои як-дуамалаи матнї ва ададиро ҳал карда метавонад;

к қатор рамзҳои математикї (+ -, x, :, =) ва маънои онҳоро муайян ва дар амалҳо
истифода карда метавонад;

тратегияҳои зеҳниро дар амалҳои одии љамъ, тарҳ, зарб ва тақсим истифода карда
метавонад.

Маќсадњои таълим. Хонандагон бояд:
 хосиятњои таѓйирёбии сумма ва фарќро донанд ва маънидод карда тавонанд;
 ќимати ифодањоро њисоб карда, таѓйирёбии сумма ва фарќро мушоњида карда
тавонанд;
 љадвали таѓйирёбии сумма ва фарќро пурра карда тавонанд;
 доир ба таѓйирёбии сумма ва фарќ масъала тартиб дода, њал карда тавонанд.
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Методикаи таълим: Омўзгор бо маќсади ба хотири хонандагон овардани мафњумњои
љамъшавандањо, сумма, тарњшаванда, тарњкунанда ва фарќ, дар тахтаи синф якнамунаи
сумма ва фарќро навишта, аз хонандагон хоњиш мекунад, ки онњоро хонанд.
Сипас, дар тахтаи синф аввал ду љуфт ифодањоро бо амали љамъ, ки дар љуфти якум
љамъшавандањои якум якхела буда, љамъшавандаи дуюм аз љамъшавандаи якум калон
бударо менависад. Дар љуфти дуюм љамъшавандањои дуюм баробар буда,
љамъшавандањои якум аз љамъшавандаи дуюм хурд бударо менависад ва бо њамроњии
хонандагон њисоб мекунад.
Намуна:
1. 34 + 6 = 40
2. 30 + 20 = 50
34 + 7 = 41
29 + 20 = 49
Ќиматиифодањоро муќоиса карда мебинанд, ки дар љуфти ифодаи якум сумма зиёд
шуд, яъне таѓйир ёфт.
Дар љуфти дуюм ќимати ифода кам шуд, яъне таѓйир ёфт.
Яъне, њангоми таѓйир ёфтани яке аз љамъшавандањо ё њардуи онњо сумма низ
таѓйир меёбад.
Акнун дар тахтаи синф ду љуфт ифодањоро бо амали тарњменависад, ки дар љуфти
якум тарњшавандањои якхела буда, тарњкунандаи дуюм аз тарњкунандаи якум калон аст.
Дар љуфти дуюм тарњшаванандаи дуюм аз тарњшавандаи якумзиёд ва
тарњкунандањои баробардоштаро менависад ва бо њамроњии хонандагон њисоб мекунад.
Намуна:
1. 14 – 4 = 10
2. 40 – 8 = 32
14 –5 = 9
42 – 8 = 34
Ќимати ифодањоро муќоиса карда мебинанд, ки дар љуфти ифодаи якум фарќ кам
шуд, яъне таѓйир ёфт.
Дар љуфти дуюм ќимати ифода зиёд шуд, яъне таѓйир ёфт.
Пас, њангоми баробар будани тарњшавандањо ва зиёд шудани тарњкунанда
фарќ кам шуда, њангоми зиёд шудани тарњшаванда фарќ зиёд мешавад.
Хонандагонро ба гурўњњо мутањид сохта,ба онњосупориш дињед, ки ќимати
ифодањоро њисоб карда, таѓйирёбии сумма ва фарќро мушоњида намоянд. (№ 885 китоби
дарсї)
Намуна:
1) 250 + 30 = 280 2) 600 – 300 = 300 3) 570 – 90 = 480
250 + 40 = 290
600 – 400 = 200
590 – 90 = 500
1) Сумма зиёд мешавад; 2) Фарќ кам мешавад; 3) Фарќ зиёд мешавад.
Супориши 2 ва 3 – ро иљро карда, хонандагон масъалањои (№ 886, 887) – ро њал
менамоянд.
№886
Шарти кўтоњи маъала:
Дар як рўз – 320 км
Дар 30 рўз - ?
Њал.
320 • 30 = 960;
Љавоб: 960 км
№ 887
Масофаи байни ду дења – 24 км
Ваќти њаракат – 2 соат
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Суръат - ?
Њал.
Формула: V = S / t
V= 24 / 2 = 24 : 2
V=12 (км/соат)
Љавоб: 12 км/соат
Њангоми иљрои супориши 4 хонандагон дар гурўњњо муодилањои №888 – и китоби
дарсиро њал мекунанд.
Намунаи њал:
2) (600 – х)• 4= 800 3) (х – 780 ) : 2 = 380
1) (4 • х) + 600 = 800
(4 • х) = 800 – 600(600 – х) = 800 : 4
(х – 780 ) = 380• 2
(4 • х) = 200
(600 –х) = 200
(х – 780 ) = 760
х = 200 : 4
х = 600 – 200
х= 760 + 780
х = 50
х = 400
х = 1540
Супориши 5. Хонандагон аз рўйи шарти мухтасар масъала тартиб дода, њал
мекунанд.
Дар дарси дуюм, ки хусусияти амалї дорад, масъалаҳои матниро вобаста ба мавзуъ
ҳал карда, дар давоми дарс корҳои дунафарї ва гурўҳии хонандагонро ташкил намуда,
љараёни корҳоро назорат мекунем.
Арзёбї. Дар дарси якум фаъолияти хонандагон дар мустаҳкамкунии дарс ва
корҳои инфиродии хаттї иљрокардашуда баҳодиҳї карда мешавад. Дар дарси дуюм
баҳодиҳї аз рўйи иљрои натиљаҳои корҳои дунафарї ва гурўҳї бо дарназардошти
фаъолият ва саҳмгузории ҳар як хонанда ба корҳои иљрошуда љамъбаст мешавад.
Натиљаҳои ҳар як арзёбиро омўзгор ба хонандагон маънидод мекунад.
§11. Таѓйирёбии њосили зарб ва таќсим (2 соат)
Барнома:Таѓйирёбии њосили зарб ва таќсим. Хосиятњои таѓйирёбии њосили зарб ва
таќсим. Њисоб кардани ќимати ифодањо. Љадвали таѓйирёбии њосили зарб ва таќсим.
Њалли муодила ва масъалањо доир ба њосили зарб ва таќсим.
Салоњиятњо. Дарси мазкур ба ташаккули салоњиятњои зерин равона карда мешавад:

дадҳои яклухтро дар доираи аз 1 то 1000000љамъ, тарҳ, зарб ва тақсим карда,
масъалаҳои як-дуамалаи матнї ва ададиро ҳал карда метавонад;

к қатор рамзҳои математикї (+ -, x, :, =) ва маънои онҳоро муайян ва дар амалҳо
истифода карда метавонад;

тратегияҳои зеҳниро дар амалҳои одии љамъ, тарҳ, зарб ва тақсим истифода карда
метавонад.
Маќсадњои таълим. Хонандагон бояд:
 хосиятњои таѓйирёбии њосили зарб ва таќсимро донанд ва маънидод карда
тавонанд;
 ќимати ифодањоро њисоб карда, таѓйирёбии њосили зарб ва таќсимромушоњида
карда тавонанд;
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 љадвали таѓйирёбии њосили зарб ва таќсимро пурра карда тавонанд;
 доир ба таѓйирёбии њосили зарб ва таќсим масъала тартиб дода, њал карда
тавонанд.
Методикаи таълим: Омўзгор бо маќсади ба хотири хонандагон овардани зарбшавандањо,
њосили зарб, таќсимшаванда, таќсимкунанда ва њосили таќсим, дар тахтаи синф як
намунаи зарб ва таќсимро навишта, аз хонандагон хоњиш мекунад, ки онњоро хонанд.
Сипас, дар тахтаи синф аввал ду љуфт ифодањоро бо амали зарбменависад, ки дар
љуфти якум њамзарбњои якум якхела буда, њамзарби дуюм аз њамзарби якум калон аст.
Дар љуфти дуюм њамзарбњои дуюм баробар буда, њамзарби якум аз њамзарби дуюм хурд
бударо менависад ва бо њамроњии хонандагон њисоб мекунад.
Намуна:
10 · 2 = 20
24 · 3 = 72
10 · 3 = 30
25 · 3 = 75
Ќимати ифодањоро муќоиса карда мебинанд, ки дар љуфти ифодаи якум њолсили
зарб зиёд шуд, яъне таѓйир ёфт.
Дар љуфти дуюм низ ќимати ифода зиёд шуд, яъне таѓйир ёфт.
Яъне, њангоми таѓйир ёфтани яке аз њамзарбњо ё њардуи онњо сумма низ таѓйир
меёбад.
Акнун дар тахтаи синф ду љуфт ифодањоро бо амали таќсим, ки дар љуфти якум
таќсишавандањо таѓйир ёфта, таќсимкунанда бетаѓйир мемонад, менависад.
Дар љуфти дуюм таќсимшаванандањо якхела буда, таќсимкунандаи
якумаз
таќсимкунандаи дуюм хурдбударо менависад ва бо њамроњии хонандагон њисоб мекунанд.
Намуна:
1) 16 : 2 = 8
2) 280 : 10 = 28
280 : 20 = 14
18 : 2 = 9
Ќимати ифодањоро муќоиса карда мебинанд, ки дар љуфти ифодаи якум њосили
зарб зиёд шуд, яъне таѓйир ёфт.
Дар љуфти дуюм ќимати ифода кам шуд, яъне таѓйир ёфт.
Яъне, дар њолати афзудани таќсимшаванда њосили таќсим зиёд шуда, њангоми кам
шуданаш кам мешавад. Њангоми афзудани таќсимкунанда њосили таќсим кам мешавад.
Хонандагонро ба гурўњњо мутањид сохта, ба онњосупориш дињед, ки ќимати
ифодањоро њисоб карда, таѓйирёбии зарб ва таќсимро мушоњида намоянд. (№ 902ва 903
китоби дарсї)
Њисоб кунед:
200 · 10
300 · 30
500 · 50
700 · 30
200 · 20
400 · 30
600 · 50
700 · 40
200 : 4
360 : 6
800 : 20
6000 : 100
220 : 4
360 : 4
1000 : 20
6000 : 200
Њосили таќсим чї тавр таѓйир ёфт?
Намуна:
а) 200 • 10 = 2000
б) 200 : 4 = 50
200 • 20 = 4000
220 : 4 = 55
Љавоб:а) Њосили зарб зиёд мешавад.
б) Њосили таќсим зиёд мешавад.
Супориши 2 ва 3 – ро иљро карда, хонандагон масъалањои (№ 905 – 907) – ро њал
менамоянд.
905. Аз майдони назди њавлї як оила 560 кг, оилаи дуюм 60 кгкамтар, оилаи
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сеюм баробари миќдори оилаи якуму дуюмкартошка љамъоварї кард. Онњоякљоя
чї ќадар картошка љамъоварданд?
Шарти кўтоњи маъала:
Оилаи якум – 560 кг
Оилаи дуюм – 60 кг камтар
Оилаи сеюм – (оилаи 1 + оилаи 2)
Якљоя - ?
Њал.
560 кг – 60 кг = 500 кг – оилаи дуюм
560 кг + 500 кг = 1060 кг – оилаи сеюм
560 кг + 500 кг + 1060 кг = 2120 кг
Љавоб: 2120 кг
Њангоми иљрои супориши 4 хонандагон дар гурўњњо муодилањои китоби дарсиро
њал мекунанд.
Дар дарси дуюм, ки хусусияти амалї дорад, масъалаҳои матниро вобаста ба мавзуъ
ҳал карда, дар давоми дарс корҳои дунафарї ва гурўҳии хонандагонро ташкил намуда,
љараёни корҳоро назорат мекунем.
Арзёбї. Дар дарси якум фаъолияти хонандагон дар мустаҳкамкунии дарс ва
корҳои инфиродии хаттї иљрокардашуда баҳодиҳї карда мешавад. Дар дарси дуюм
баҳодиҳї аз рўйи иљрои натиљаҳои корҳои дунафарї ва гурўҳї бо дарназардошти
фаъолият ва саҳмгузории ҳар як хонанда ба корҳои иљрошуда љамъбаст мешавад.
Натиљаҳои ҳар як арзёбиро омўзгор ба хонандагон маънидод мекунад.
§ 12.Зарб ба ададҳои дураќама ва сераќама (2соат)
Барнома. Зарби ададҳои дурақама ба адади серақама. Зарби адади дурақама бо бисёррақама.
Қоидаҳои зарби сутунии ададҳо ба ададидурақама.
Салоњиятњо. Дарси мазкур ба ташаккули салоњиятњои зерин равона карда мешавад:

дадҳои яклухтро дар доираи 1000000љамъ, тарҳ, зарб ва тақсим карда, масъалаҳои
як-дуамалаи матнї ва ададиро ҳал карда метавонад;

к қатор рамзҳои математикї (+ -, x, :, =) ва маънои онҳоро муайян ва дар амалҳо
истифода карда метавонад;

тратегияҳои зеҳниро дар амалҳои одии љамъ, тарҳ, зарб ва тақсим истифода карда
метавонад.
Маќсадњои таълим. Хонандагон бояд:
 тарзҳои гуногуни ҳисобкуниҳоро донанд ва истифода бурда тавонанд;
 усули ҳисобкунии сатрии зарбро донанд ва иљро карда тавонанд;
 зарби сутуниро иљро карда тавонанд.
Методикаи таълим. Барои фаҳмонидан зарби ададҳоидурақама, аз қоидаи зарби ададҳои
бисёрақама истифода бурда, бо мулоҳизаронии хонандагон тарзи корро шарҳ медиҳем.
Намуна:
46 · 73 = (70 + 3) = 46 · 70 + 46 · 3 + 46 · 3 + 46 · 70
4 6
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 7 3
 1 3 8
3 2 2
3 3 5 8

Ин њисобкуниро ба тарзи зерин навиштан ќулай аст:
Шарњдињї:
Зарбшавандаи якум (46) - ро ба хонаи воњиди зарбшавандаи
дуюм (3) зарб мекунем (46 · 3 = 138).
Њосили зарби нопурраи якумро њосил мекунем: 138 воњ.
Зарбшавандаи якум (46) - ро ба хонаи дањии зарбшавандаи
дуюм (7) зарб мекунем(46 · 7 = 332).
Њосили зарби нопурраи дуюмро њосил мекунем: 322 дањ.
Њосили зарби нопурраи якум 138 - ро ба њосили зарби нопурраи дуюм љамъ мекунем (138
воњ. + 322дањ. = 3358)
Љавобро мехонем: 3358. Ин њосили зарби ададњои 46 ва 73 мебошад.
Ба хонандагон супориш дињед, ки аз намуна истифода бурда, дунафарї зарбро бо
шарњдињї иљро намоянд.
54 · 19
98 · 32
85 · 46
77 · 35
Хонандагонро ба гурўњњо мутањид намуда, ба онњо супориш дињанд, ки
муаммоњоро њал кунанд.
Адади фикркардашударо ёбед.
1) Агар адади фикркардашударо 2 маротиба зиёд карда, натиљаро ба 20 зиёд намоем,
он гоњ адади 120 њосил мешавад.
2) Агар адади фикркардашударо 3 маротиба кам карда, натиљаро ба 30 кам намоем,
он гоњ адади 60 њосил мешавад.
Њал.
Бигузор адади фикркардашуда х бошад.
1) Он гоњ, 2х баъд аз ду маротиба зиёд кардан њосил мешавад.
2х + 20 баъд аз 20 воњид зиёд карданњосилмешавад.
2 х + 20 = 120 - натиља – муодила.
Муодиларо њал намуда, х – адади фикркардашударо меёбем.
2 х = 120 – 20
2 х = 100
х = 100 : 2
х = 50
Љавоб: 50 – адади фикркардашуда.
2) Бигузор адади фикркардашуда х бошад.
х : 3 – баъд аз 3 маротиба кам карданњосил мешавад.
х : 3 – 30 – баъд аз 30 воњид кам карданњосил мешавад.
х : 3 – 30 = 60 – натиља – муодила.
х : 3 = 60 + 30
х : 3 = 90
х = 90 · 3
х = 270
Љавоб: 270 – адади фикркардашуда.
Дарси дуюм мисолу масъалањо аз китоби дарсї њал карда мешавад.
Намуна:
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5 3 9

6 7 1

3 4

 5 3 9



2 1 5 6



6 0 3 9
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6 1 7
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0 1 1
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3

3

5 5

3

6

1 6 4 9

Барои мустаҳкамкунии мавзуъ ба монанди мисолҳои намуна корҳои инфиродї ё дунафарї
ташкил менамоем.

Дар давоми дарси якум ҳалли мисолҳои бисёрамаларо барои мустаҳкамкунии дарс
ҳамчун корҳои гурўҳї ба роҳ монед.
Амалҳоро иљро кунед:
(6399 · 40) – 879 =
560423 – (94 · 28) =
720 · 30 - 6000 =
960 - 20 ·1 8 =
Дар дарси дуюм бештар дар корҳои мустақилона мисолҳо ва масъалањоро бо зарби адад
ба адади серақама аз китоби дарсї машқ дода, дар охири дарс мисолҳоро дар кори
гурўҳҳои хурд истифода бурдан лозим аст.

Арзёбї. Ба фаъолияти донистан, фаҳмиш ва амали хонандагон оид ба мавзўи зарби
ададҳои дурақама дар дарси якум омўзгор меъёрҳои баҳоро пешакї муайян карда, фаъолияти
хонандагонро баҳо медиҳад.
Дар дарси дуюм ба фаъолияти мустақилона, ҳамкории байниҳамдигарї, эљодии
хонандагон дар корҳои гурўҳї ва дунафарии хонандагон баҳо медиҳад.
§ 13.Тақсим ба ададҳои дурақама ва сераќама (4соат)
Барнома: Такрори љадвали зарб ва тақсим.Тақсими хаттии адади бисёррақама ба адади
дурақама. Тарзи навишти сутунии тақсим. Тақсим бо шарҳдиҳї.

Салоњиятњо. Дарси мазкур ба ташаккули салоњиятњои зерин равона карда мешавад:

дадҳои яклухтро дар доираи аз 1 то 1000000љамъ, тарҳ зарб ва тақсим карда,
масъалаҳои як-дуамалаи матнї ва ададиро ҳал карда метавонад;

к қатор рамзҳои математикї (+ -, x, :, =) ва маънои онҳоро муайян ва дар амалҳо
истифода карда метавонад;
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тратегияҳои зеҳниро дар амалҳои одии љамъ, тарҳ, зарб ва тақсим истифода карда
метавонад.
Маќсадњои таълим. Хонандагон бояд:
 алгоритми тақсими адади бисёррақама ба адади дурақамаро донанд ва шарҳ
диҳанд;
 оид ба тақсими бисёррақама мисолҳо тартиб дода, ҳал карда тавонанд;
 бо ду роҳ санљидани тақсимро иљро иљро карда тавонанд;
Методикаи таълим. Бо истифодаи мисолҳои зерин тақсими ададро ба ададҳои дурақама ба
хонандагон мефаҳмонем.
4 9 2 8 2
3 8 4 9 6
 4 9 2 6
 3 8 4 4
0

0

Барои корҳои мустақилона намунаи чунин мисолҳоро ба хонандагон ҳамчун супориш
пешниҳод менамоем.
254 : 42 =
230 : 46 =
252 : 63 =
140 : 35 =
162 : 54 =
504 : 84 =
Бо истифодаи мисоли зерин тақсими ададро, ки каме мураккабтар аст, ба ададҳои
дурақама ба хонандагон мефаҳмонем.
8 1 8 4
2 4
2 2 5 1 2
4 2
 7 2
3 4 1
5 3 6
 2 1 0
9 8
1 5 1
 9 6
 1 2 6
2 4
2 5 2
 2 4
 2 5 2
0
0

Барои корҳои мустақилона намунаи чунин мисолҳоро ба хонандагон ҳамчун супориш
пешниҳод кунед.
546 : 78 =
2014 : 38 =
17946 : 18 =
216 : 12 =
954 : 53 =
6561 : 81 =
2448 : 12 =
12528 : 18 =
17816 : 16 =
61620 : 60 =
262860 : 24 =
1024 : 32 =
Дар санљиши дурустии зарб ҳосили зарб бо яке аз ҳамзарбҳо тақсим шуда, ҳамзарби дигар
ҳосил мешавад, яъне амали тақсимро ду маротиба иљро мекунем.
Намунаҳо:
Дурустии тақсими дар боло иљрошудаи 8184 : 24 = 341-ро месанљем:
117

https://bikhon.tj/

3 4 1


2 4

1 3 6 4
 6 8 2
8 1 8 4

Зарб

Санљиш:
3 4
 3 2
2
 1
1
 1

тақсим
Санљиш: тақсим
2 1 7
7 2 1 6
3 4 7 2 2 1 7

1 6
2 1 7
 2 1 7
1 6
1 3 0 2
7
1 3 0 2
 2 1 7
6
 1 3 0 2
3 4 7 2
1 2
0
1 2
0
Дар амали тақсим ба тақсимкунандаҳои нопурраи тақсим диққат диҳед ва онҳоро дар
љамъшавандаҳои зарб љустуљў намоед ва хулоса бароред.
Барои мустаҳкамкунии дарс намунаи мисолҳои зеринро дар тахтаи синф навишта, ба
хонандагон супориш диҳед, ки ҳар нафаре яктогї мисолро интихоб намуда, бо ду роҳ
зарбро иљро карда, дурустиашро санљанд.
66 × 53 =
39 × 72 =
510 × 149 =
97 × 64 =
65 × 213 =
792 × 863 =
Баъди муҳокимаи кори мустақилона кори дунафарї супоред, вобаста ба қобилияти
хонандагон дараљаи проблеманокии мисолҳоро ба эътибор гиред.
Хонандагон бо тақсими бақиядор шинос ҳастанд. Барои ба хотироварии ин мавзўъ чунин
саволу љавобро истифода баред:
Барои он, ки адади 10 бе бақия тақсим шавад, он ақалан бо як сифр тамом шавад. Савол
диҳед. Бароибе бақия ба 100 тақсим шудани адад- чї? Пас,љавоби зерин шуданаш мумкин
аст: барои ба 100 бе бақия тақсим шудани адад он ақалан бояд бо ду сифр тамом шавад.
Шояд хонандагон қоидаи дигарро пешниҳод кунанд. Барои ба 1000 бе бақия тақсим шудани
адад он ақалан бояд бо се сифр тамом шавад.
Мисоли 1) 97 : 10, 97 ба 10 бе бақия тақсим намешавад. 90-ро ба 10 тақсим мекунем, 9
ҳосил мешавад. Адади 9 ҳосили тақсим буда, 7 бақия мебошад.
87 : 10 = 8(бақия 7 )
Мисоли 2) 356 : 100, 356 ба 100 бе бақия тақсим намешавад. 300-ро ба 100 тақсим
мекунем, 3 ҳосил мешавад. Адади 3 ҳосили тақсим буда, 56 бақия мебошад.
356 : 100 = 3(бақия 56 )
Мисоли 3) 245982 : 1000, 245982 ба 1000 бе бақия тақсим намешавад. 245000-ро ба 1000
тақсим мекунем 245 ҳосил мешавад. Адади 245 ҳосили тақсим буда, 982 бақия мебошад.
245982 : 1000= 245(бақия 982)
Ба хонандагон фаҳмонед, ки тақсими бақиядор мисли тақсими бебақия иљро шуда, дар
бақия ба љойи сифр адади аз тақсимкунанда хурд боқї мемонад.
Намунаи мисолҳо оид ба тақсими бақиядори адад бо адади якрақама
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5 9 7
 5 6

7

6 5 6 9
 6 3

85

7 2

3 7

2 6

 3 5

 1 8

2

8

597 : 7 = 85 (бақия 2 )
656 : 9 = 72 (бақия 8 )
Намунаи мисолҳо оид ба тақсими бақиядори адад бо адади дурақама
3 2 4 6 2
5 2 6 7 4
7 9 3 8 3

 3 1 0 5

 5 1 8 7

 7 4 7 9

1 4
8
4 6
324 : 62 = 5 (бақия 14 )
526 : 74 = 7 (бақия 8)
793 : 83 = 9 (бақия 46 )
Намунаи мисолҳо оид ба тақсими бақиядори адад бо адади серақама
5 9 5 3 3 1 1
9 3 6 5
2 9 8
 3 1 1

1 9

8 9 4

2 8 4 3

4 2 5

 2 7 9 9

2 9 8

4 4
5953 : 311 = 19 (бақия 44 )
Барои корҳои мустақилона
пешниҳод намоед:
2576 : 79 =
2426 : 371 =
246 : 37 =

3 1

2 2 7
9365 : 296 = 31(бақия 227 )
намунаи чунин мисолҳоро ба хонандагон ҳамчун супориш
1076 : 7 =
1791 : 49 =
1226 : 31 =

1000 : 333 =
1000 : 299 =
2529 : 72 =

Барои мустаҳкамкунии дарс, дар тахтаи синф мисолҳоро навишта, дарякљоягїбо
хонандагон онҳоро иљро карда, сипас қоидаро оид ба тарзи тақсими бақиядор такрор ва
маънидод кунед.
Намуна:
215 :11 =
602 :26 =
1292 :70 =
429 :53 =
2243 :143 =
121248 :100 =
45029: 245 =
284521 :243 =
Баъди муҳокимарониҳо кори мустақилона дода, рафти онро назорат кунед, дар мавриди
ба душвориҳо дучор шудани хонандагон ба онҳо кўмак расонед.
Намуна:
62 : 6 =
7645 : 93 =
5028 : 234=
5237 : 456 =
Масъалаи матнї

50002 : 276 =
42 :9 =
4213 : 99 =
42128 :999 =

204 :73 =
217 : 47 =
645 : 231 =
494 : 101 =
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1) Ба анбор 158 қуттї лимў оварда, ба 13 мағоза баробар тақсим карданд, дар анбор чанд
қуттї лимў боқї монд?
Ҳал:158 қуттї лимў-ҳамагї,
13 мағоза,
бақия-?
158 : 13=12(бақия 2)
Љавоб: Дар анбор 2 қуттї боқї монд
2) Кайҳоннавардон 290 соат дар кайҳон буданд. Ин чанд рўзу чанд соат аст?
Ҳал: 290 соат-ҳамагї,
24 соат-як шабонарўз
290 соат : 24 соат=12шабонарўзу 2 соат
Љавоб:12шабонарўзу 2 соат
Дарси дуюм бо мақсади мустаҳкам кардани малакаю маҳорати хонандагон
дарҳисобкунїгузаронида мешавад. Дар ин дарс чанд супоришҳои дунафарї ва дар охири
дарс тахминан 25 дақиқа кори гурўҳїсупорида, натиљаи корҳо муаррифї карда, дарсро
љамъбаст намоед.
§14. Зарб ва хосиятҳои он. Зарб ба 0 ва 1 (2 соат)
Барнома. Ҳолатҳои зарби адади дилхоҳи ғайринулї. Қоидаи зарби адад ба 1. Қоидаи зарби
0 ба адад. Хосиятҳои зарб. Зарби ададҳои бисёррақама бо 0 ва 1.
Салоњиятњо. Дарси мазкур ба ташаккули салоњиятњои зерин равона карда мешавад:

дадҳои яклухтро дар доираи аз 1 то 1000000љамъ, тарҳ, зарб ва тақсим карда,
масъалаҳои як-дуамалаи матнї ва ададиро ҳал карда метавонад;

к қатор рамзҳои математикї (+ -, x, :, =) ва маънои онҳоро муайян ва дар амалҳо
истифода карда метавонад;

тратегияҳои зеҳниро дар амалҳои одии љамъ, тарҳ, зарб ва тақсим истифода карда
метавонад.
Маќсадњои таълим. Хонандагон бояд:
 ҳолатҳои зарби адади дилхоҳи ғайринулиро фаҳманд;
 қоидаи зарби 1 ба ададро донанд ва иљро карда тавонанд;
 қоидаи зарби адад ба 0-ро донанд ва иљро карда тавонанд;

доир ба зарб ба ададиҳои 0 ва 1 масъалаҳо тартиб дода, ҳал карда тавонанд.
Методикаи таълим. Ба ин мавзуъ хонандагон дар синфҳои поёнї шиносанд.Ҳангоми ба 1
зарб кардани ҳаргуна ададҳои бисёррақама боз ҳамон адад ҳосил шуданашро бо ёрии
хосияти љойивазкунии зарб фаҳмонидан зарур аст.
Масалан: Дар як сол 12 моҳ аст. Аз онҳо ҳафт моҳ 31 рўз, чор моҳ 30 рўз ва як моҳ 28 рўз
дорад. Як сол аз чанд шабонарўз иборат аст?
Шарҳдиҳї: 1) барои 7 моҳ муайян мекунем, ки аз чанд рўз иборат аст: 7 · 31 = 217;
2) барои 4 моҳ муайян мекунем, ки аз чанд рўз иборат аст: 4 · 30 = 120;
3) барои 1 моҳ муайян мекунем, ки аз чанд рўз иборат аст: 1 · 28 = 28;
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4) барои 12 моҳ муайян мекунем, ки аз чанд рўз иборат аст: 217 + 120 + 28 = 365;
Он гоҳ, 1 · 365 = 365; пас, 1 сол ба 365 шабонарўз баробар аст.
Умуман, барои қимати дилхоҳи а:
а·1=а
Бо ҳамроҳии хонандагон масъалаи зеринро ҳал кунед:
Намуна:
Баъд аз хўроки наҳорї дар болои дастархон 4 тақсимча монд, ки дар дохили ҳељ кадоми
онҳо ягонто кулчақанд набуд. Ҳамагї дар дохили тақсимчаҳо чанд дона кулчақанд ҳаст?
0 · 4 = 0+0+0+0=0
0 + 0 + 0 + 0 = 0
0 · 0 = 0
Муаллим хонандагонро огоҳ мекунад, ки ҳангоми адади 0-ро ба адади 0 љамъ кардан боз
адади 0 ҳосил мешавад.Қайд менамоем,ки ин қоида барои шумораи дилхоҳи
љамъшавандаҳо дуруст аст.
Ҳосили зарби адади 0 ба 0 ва 0 ба адади дихоҳ ба 0 баробар аст:
а · 0= 0
Хонандагонро 4 -нафарї ба гурўҳҳо муттаҳид сохта, супориш диҳед, ки мисолҳои зеринро
ҳал кунанд:
3252 · (136 – 135)
(1362 +4024) · 1
( 2700 –2700) · 3924
4532 – (0 · 6857)
225 : 15 · 0
(656 : 656) ·7509
Арзёбї. Барои санљидани дониш, малака ва маҳорати (салоҳияти) хонандагон ба онҳо
супориш диҳед, ки ифодаҳоро муқоиса карда, ба љои ситорача аломати мувофиқро
гузоранд.
Намуна:
872 · 0 *872 · 1
318 : 318 * 318 : 1
464 : 1 * 463 · 1
0 · 732 * 732 · 0
Дафтарҳои хонандагонро љамъ карда, санљед ва оид ба инкишофи хонанда хулоса
бароред. Натиљаи арзёбиро ба хонанда пешниҳод кунед.
§15. Тақсим ва хосиятҳои он. Таќсим ба 0 ва 1 (0 : a = 0, b : 1 = b,c : c = 1) (2соат)
Барнома. Ҳолатҳои тақсими сифр ба адади дилхоҳи ғайри нулї. Қоидаи тақсими сифр ба
адад. Тақсимнашавандагии адад ба 0.
Салоњиятњо. Дарси мазкур ба ташаккули салоњиятњои зерин равона карда мешавад:

дадҳои яклухтро дар доираи аз 1 то 1000000љамъ, тарҳ, зарб ва тақсим карда,
масъалаҳои як-дуамалаи матнї ва ададиро ҳал карда метавонад;

к қатор рамзҳои математикї (+ -, x, :, =) ва маънои онҳоро муайян ва дар амалҳо
истифода карда метавонад;

тратегияҳои зеҳниро дар амалҳои одии љамъ, тарҳ, зарб ва тақсим истифода карда
метавонад.
Маќсадњои таълим. Хонандагон бояд:
 ҳолатҳои тақсими ададҳоиғайринулии баробарро фаҳманд;
 қоидаи тақсими ададро ба як донанд ва иљро карда тавонанд;
 ба 0 тақсим нашудани ададро донанд ва даро хотир гирифта тавонанд;
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Методикаи таълим. Бо мақсади ба хотир овардани қоидаи тақсими адад ба 1 (ангезиши
зеҳн) ба хонандагон супориш диҳед, ки љумлаҳои зеринро пурра созанд:
1) Ҳангоми тақсими адад ба худи адад …
2) Ҳангоми тақсими адад ба 1 …
3) Ба сифр (0) тақсим кардан …
Баъд, формулаи 0 тақсими ададро бо якчанд мисолҳо дар тахтаи синф менависад:
0:а=0
Мисолҳо: 0 : 8 = 0, чунки 0 · 8 = 0;
0 : 130 = 0, чунки 0 · 130 = 0.
Хонандагон ба гурўҳҳои чорнафара муттаҳид карда шуда, ба онҳо супориш дода
намоянд.
мешавад, ки мисолҳоро ба шарҳи шифоҳїҳал кунанд ва корашонро муаррифї
Намуна:
4 · 6 24 : 6 1 · 85 888 : 8 0 · 465 0 : 4256
(820 – 820) : 3
6 · 4 24 : 4 85 · 1 888 : 1 4465 · 0
0 : 8001
(359 + 461) · 0
Баъд аз муаррифї ва љамъбасти натиљаи супориш, ба гурўҳҳо супориши навбатї дода
мешавад.
Намуна: Хулосаҳои зеринро ба охир расонед ва аз худатон мисолҳо биёред:
Ҳангоми тақсим кардани сифр (0) ба адади дилхоҳ … .( Ба хотир гир, ки ба 0 тақсим
кардан мумкин нест.)
Корҳои гурўҳоро муқоиса кунед, љавобҳои хонандагонро гўш кунед, мавзуъро пурра ва
љамъбаст намуда, ба онҳо супориши хонагї диҳед.
Коидаи зарби ададро ба 1 ба хотири хонандагон оварда, супориш диҳед, ки онро бо ёрии
амали тақсим санљанд ва шифоҳї шарҳ диҳанд.
Намуна:
1 · 1389 = 1389
1 · 2743 =
2743 : 2743 =
137 : 137 =
137 : 1 =
2743 : 1 =
Баъдан, аз ҳал ва шарҳи мисолҳо хулоса бароварда, қоидаҳоро доир ба тақсим ба як баён
кунед, дар тахтаи синф нависед. Хонандагон дар дафтарҳояшон нависанд ва ба онњо
гуед, ки инқоидаҳоро дар хотирашон нигоҳ доранд.
Агар тақсимкунанда ба тақсимшаванда баробар бошад, он гоҳҳосили тақсим
ба 1 баробар мешавад. с : с = 1
Ба хотир гир: ба 0 тақсим кардан мумкин нест!
Ададро ба як тақсим кунем, боз ҳамон адад ҳосил мешавад: 6: 1 = 6, 27 : 1 = 27
Агар тақсимкунанда як бошад, ҳосили тақсим ҳамеша ба тақсимшаванда
баробар мешавад: 8 : 1 = 8, 20 : 1 = 20, 56 : 1 = 56
в:1=а
Хонандагонро ба гурўҳҳои хурди 4 -нафара мутаҳид карда, ба онҳо супориш диҳед,
ки ҳисобкуниҳои дуамаларо иљро кунанд.
Намуна:
1·1:1
219· 1 : 1
(300– 127) ·1
1 · (900 – 890)
364: 4 · 1
356: 1 · 1
(67: 67) · 0
(186 + 144) : 1
122

https://bikhon.tj/

Кори гурўҳҳоро аз назар гузаронед, ба онҳо тавсияҳо диҳед ва супориши навбатиро
пешниҳод намоед:ифодаҳоро муқоиса карда, ба љои ситорача аломати мувофиқ(>, <, = )ро гузоранд.
Намуна:
54 · 0 *54 : 1
26 : 26 * 26 : 1
68 : 1 * 68 · 1
0 · 32 * 32 · 0
Супориши дигар кор бо љадвали қимматҳо шуда метавонад. Ба хонандагон супориш
диҳед, ки љадвали қимматҳоро пурра созанд.
Намуна:
А
0
1
600 90
С
0
7
287
6300
29 · а
с:7
Боусулисаволуљавобдарсрољамъбастнамоедвабахонандагонсупоришихонагїсупоред.
Арзёбї. Дар љараёни ин машғулият воситаҳои арзёбии ташаккулдиҳандаи дониш,
малака ва маҳорат истифода мешавад. Аввал ба малакаи мазмун, хондан, навиштан, ба
хотир гирифтан номумкин будани тақсим ба 0, донистани қоидаҳои тақсими ададҳои
якхела, тақсими адад ба 1, тақсими 0 ба ададро фањмонед. Сипас, ба фаъолияти онҳо дар
дунафараҳо ва гурўҳҳои хурд аҳамият диҳед.
§16. Дарси љамъбастї ва натиљагирї аз боби 7 (Кори хаттї) (2 соат)
Барнома. Арзёбии миёнамуҳлат (вобаста ба љамъбасти рейтингҳо дар соли хониш) бо
мақсади муайян намудани сатҳи дониш, малака ва маҳорати хонандагон. Усулҳои
гуногуни
Арзёбї. Арзёбии инфиродии хонандагон. Таҳияи воситаҳои
Арзёбї.
Таҳлил ва натиљагирї аз
Арзёбї.
Салоњиятњо. Дарси мазкур ба ташаккули салоњиятњои зерин равона карда мешавад:

дадҳои яклухтро дар доираи аз 1 то 1000000 љамъ, тарҳ зарб ва тақсим карда,
масъалаҳои як-дуамалаи матнї ва ададиро ҳал карда метавонад;

к қатор рамзҳои математикї (+ -, x, :, =) ва маънои онҳоро муайян ва дар амалҳо
истифода карда метавонад;

тратегияҳои зеҳниро дар амалҳои одии љамъ, тарҳ, зарб ва тақсим истифода карда
метавонад.
Маќсадњои таълим. Хонандагон бояд:
 тарзи тақсими хаттии адад бо ададҳои яклухтро донанд ва маънидод карда
тавонанд;
 амалан ҳисобкуниҳои тарзитақсими хаттии адад бо ададҳои яклухтро иљро карда
тавонанд;
 вобаста ба тарзитақсими хаттии адад бо ададҳои яклухт масъалаҳои матнї тартиб
дода, онҳоро ҳал карда тавонанд.
Методикаи таълим.Ин дарс ба мустаҳкам кардани дониш, малака ва маҳорати
хонандагон бахшида мешавад. Бояд тариқи арзёбиҳои ҳар дарс муайян намоед, ки
хонандагон дар кори азхуд намудани кадом салоҳиятҳо душворї мекашанд. Қабл аз ин
дарс душвориҳои хонандагонро гурўҳбандї намуда, самтҳои такмилталабро муайян
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намоед. Масалан, аксар хонандагон дар санљиши зарб ва тақсими хаттї душворї
мекашанд. Пас, дар ин дарс шумо бояд ба ҳамин масъала диққати бештар диҳед. Мисолу
масъалаҳоеро интихоб кунед, ки барои ҳалли душвориҳои пешбинишуда мусоидат
намоянд ва онро бо хонандагон машқ кунед. Бо хонандагон инкишоф додани малакаҳоро
машқ кунед. Барои инкишофи малакаҳо шумо метавонед, аз усулҳои гуногун, аз љумла
диктантҳои математикї(шифоҳї ва хаттї) ва корҳои мустақилона истифода баред.
Арзёбї. Вобаста ба фаъолиятҳои интихобнамуда дониш, малака ва маҳорати
хонандагонро арзёбї кунед. Аз усулҳои арзёбї ба таври шифоҳї ва хаттї истифода бурда
(нигаред намуна ва меъёрҳои онро аз дарсҳои қаблї, аз љумла §§ 7, 10 ва § 5. Чиро омўхтем
ва ёд гирифтем (дарси санљишї)), супоришҳо таҳия намоед, пас аз анљом натиљаи онро бо
хонандагон муҳокима намоед. Паҳлуҳои мусбат ва манфии кори хонандагонро нишон
диҳед. Кўшиш намоед, ки ғалатҳои маъмулии хонандагонро муайян карда, сабабҳои онро
таҳлил намоед. Зинҳор ба хонандагон калимаҳои маъмулии «ту нодон», «боз … иљро
карда натавонистї», «… ин тарзро кор карда наметавонад» ва ғайраҳоро истифода
набаред.

Боби 8. Маводди геометрї (22 соат)
§ 1.Диаграммаи росткунљашакл ва доиравї (2 соат)
Барнома. Мафњуми диаграмма. Диаграммаи росткунља. Диаграммаи доиравї. Сохтани
диаграмма.
Салоњиятњо. Дарси мазкур ба ташаккули салоњиятњои зерин равона карда мешавад:
 њангоми ҳисоби ченакҳои дарозї аз истилоҳоти одї истифода карда метавонад;
 дар асоси вақти дастрасбуда қарорҳои одиро қабул карда метавонад;
 маълумотро бо роҳи сода љамъ ё сабт карда, хулосаи одї мебарорад.
Маќсадњои таълим. Хонандагон бояд:
 мафҳуми диаграммаро донанд;
 диаграммаи росткунљаро аз диаграммаи доиравї фарќ карда тавонанд;
 диаграммањоро сохта тавонанд;
 диаграммањоро дар њалли масъалањои њаётї татбиќ карда тавонанд.
Методикаи таълим. Ин мавзуъ қисман дар синфи сеюм омўхта шудааст. Бинобар ин, аввал
донишҳои пештараи хонандагонро доир ба диаграмма ба хотирашон овардан лозим аст.
Ба воситаи диаграмма муќоисањо гузаронида, онро дар нуриададї, дар сутунњо тасвир
кардаед.
Диаграмма – ин наќшаест, ки таносуби ягон зиёдшавї ёкамшавиро нишон медињад.
Тасвири ададњо бо ёрии диаграммањо
Масъала. Духтарча аз падараш 8 маротиба хурд, аз модараш 6 маротиба хурд ва аз
бародараш 2 маротиба хурд аст. Дар расми зерин, ки диаграмма ном дорад, ба саволњои
зерин љавоб омода намо:
 Духтарак чандсола аст?
 Падараш чандсола аст?
 Модараш чандсола аст?
 Бародараш чандсола аст?
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Ба хонандагон супориш дињед, ки ин нишондодро дар диаграммаи росткунља тасвир
намоянд:
Дар Тољикистон соли 2007-ум 3810 муассисаи тањсилоти умумї фаъолият мекард, ки аз ин
миќдор таќрибан 55-тоаш литсей, 76-тоаш гимназия ва 55-тоаш муассисаи таълимии
хусусї буд.
Дар мисоли №664-и китоби дарсї дар диаграммаи доиравї таќсимоти рељаи рўзи
хонандагони синфи чорум нишон дода шудааст. Он 12 соатро дар бар мегирад. Муайян
кунед: ќисми зиёди рўзи хонанда дар куљо мегузарад? Дар ваќтњои
боќимонда вай ба чї корњо машѓул аст?
Сипас саволњои зеринро пешкаш намоед:
Хонандагон бештар ба чї кор машѓуланд? Ба хондан ё тамошои телевизор? Барои аз ин
диаграмма истифода кардан шумо бояд ба хотир биёред:
– як шабонарўз чанд соат аст?
– нисфи як шабонарўз-чї?
– њаштяк ва шашяки як шабонарўз чанд соат аст?
Њисоб кунед, ки хонанда чї ќадар ваќти худро барои дарстайёркунї ва тамошои
телевизор сарф кардааст?
Дарси дуюм ба њалли мисолу масъалањо аз китоби дарсї бахшида мешавад.
Масъалањои зеринро хонандагон дар гурўњњо њал мекунанд
667. Аз шумораи аълохонњо, хубхонњо ва миёнахонњои синфи худистифода бурда,
диаграммаи доиравиро тасвир кунед.
670. Равѓан њиссаи массаи тухмиро ташкил медињад. Диаграммаимиќдори равѓанро дар
тухми заѓир тасвир кунед.
671. Масоњати зиёди сатњи кураи Заминро об ишѓолкардааст. Диаграммаи таќсимоти об
ва хушкиро дар сатњиЗамин тасвир намоед.
Арзёбї. Дар љараёни ин машғулият воситаҳои арзёбии ташаккулдиҳандаи дониш,
малака ва маҳорат истифода мешавад. Аввал ба малакаи мазмун, хондан, навиштан, ба
хотир гирифтани мафњуми диаграмма, намудњои диаграмма, сохта тавонистани
диаграммањо, сипас ба фаъолияти онҳо дар дунафараҳо ва гурўҳҳои хурд аҳамият диҳед.
§ 2. Хосиятҳои диагонали росткунља ва квадрат– 2 соат
Барнома. Таърифи росткунља. Хосияти росткунља. Хосияти диагоналҳои росткунља.
Квадрат. Хосияти диагоналҳои квадрат.
Салоњиятњо. Дарси мазкур ба ташаккули салоњиятњои зерин равона карда мешавад:
 њангоми ҳисоби ченакҳои дарозї аз истилоҳоти одї истифода карда метавонад;
 дар асоси вақти дастрасбуда қарорҳои одиро қабул карда метавонад;
 маълумотро бо роҳи сода љамъ ё сабт карда, хулосаи одї мебарорад.
Маќсадњои таълим. Хонандагон бояд:
 хосиятҳои диагоналҳои росткунљаро донанд ва муқоиса карда тавонанд;
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 баробарии диагоналҳои росткунљаро бо ёрии паргор санљида тавонанд;
 хосиятҳои диагонали квадратро донанд ва санљида тавонанд;
 умумият ва фарқияти росткунља ва квадратро фаҳмонда тавонанд.
Методикаи таълим. Ин мавзуъ қисман дар синфи дуюм ва сеюм омўхта шудааст. Бинобар
ин аввал донишҳои пештараи хонандагонро доир ба росткунља ва квадрат ба хотирашон
овардан лозим аст. Бо ин мақсад муаллим ба хонандагон саволҳои зеринро пешниҳод
мекунад: Росткунља чист? Хосияти тарафҳои росткунљаро гўед. Квадрат чист? Умумият ва
фарқияти росткунља ва квадратро номбар кунед.
Баъд муаллим дар тахтаи синф росткунљаҳоро бо диагоналҳояш тасвир карда, шарҳ
медиҳад:
Намуна:
BC
L

M
E

A

D

NK

1) Расми 1 – ро дида мебароем.
Порчаҳои AC ва BD – диагоналҳои росткунљаи ABCD.
Нуқтаи O – нуқтаи буриши диагоналҳои AC ва BD.
Дарозии диаганалҳои росткунљаи ABCD – ро муқоиса кунед. Пояи паргорро ба нуқтаи
O гузошта, ҳамаи порчаҳоеро, ки ҳангоми буриши диагоналҳо ҳосил шудааст, аз рўйи
дарозиашон муқоиса кунед ( OA, OB, OC, OD).
Супориш ба хонандагон:
2) Хулосаҳои худатонро бо расми 2 санљед.
Дар хотир доред.
1) Диагоналҳои росткунља баробаранд.
2) Хамаи порчаҳое, ки дар натиљаи буриши диагоналҳо ҳосил мешаванд,
баробаранд.
3) Супориш ба гурўҳҳо. Росткунљаи дилхоҳро кашед ва бо ёрии паргор бори дигар ба
хулосаҳои баровардашуда боварїҳосил кунед.
Баъд аз љамъбасти иљрои ин супориш супориши навбатиро пешнињод намоед:
Намунаи супориш: Ба расм нигоҳ карда, диагоналҳо ва нуқтаи буриши онҳоро номбар
кунед.
Е
M
В

O
K

K

А

М

С

N
D

Медонем, ки квадрат ҳам росткунља аст, доир ба хосиятҳои диагоналҳои квадрат чї
гуфтан мумкин аст?
Доир ба диагоналҳои квадрат боз як хосияти дигар ҳаст.
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Ҳангоми буриши диагоналҳои квадрат чор кунљи рост ҳосил мешавад.
Ин хосиятро аз расм истифода бурда, санљед.
Арзёбї. Барои санљидани дониш, малака ва маҳорати (салоҳияти) хонандагон ба онҳо
супориш диҳед, ки хосиятҳои диагоналҳои квадратро истифода бурда, дар дафтарашон
квадрати дарозии диагоналаш ба 5 см баробарро тасвир кунанд.
Дафтарҳои хонандагонро љамъ карда, санљед ва оид ба инкишофи хонанда хулоса
бароред. Натиљаи арзёбиро ба хонанда пешниҳод кунед.
§ 3. Периметри росткунља ва квадрат (2 соат)
Барнома. Шинохтани росткунља. Таърифи росткунља. Хосияти росткунља. Периметри
росткунља.Шинохтани квадрат. Таърифи квадрат. Хосияти квадрат. Периметри квадрат.
Хондан ва навиштани формулаҳои периметри росткунља ва квадрат.
Салоњиятњо. Дарси мазкур ба ташаккули салоњиятњои зерин равона карда мешавад:
 њангоми ҳисоби ченакҳои дарозї аз истилоҳоти одї истифода карда метавонад;
 дар асоси вақти дастрасбуда қарорҳои одиро қабул карда метавонад;
 маълумотро бо роҳи сода љамъ ё сабт карда, хулосаи одї мебарорад.
Маќсадњои таълим. Хонандагон бояд:
 таърифи росткунља ва квадратро донанд ва онро сохта тавонанд;
 мафҳуми периметрро донанд;
 формулаи периметри росткунља ва квадратро њосил карда тавонанд;
 формулаи периметри росткунља ва квадратро дар њалли масъалањои њаётї татбиќ
карда тавонанд.
Методикаи таълим. Ин мавзўъ қисман дар синфи дуюм ва сеюм омўхта шудааст. Бинобар
ин, аввал донишҳои пештараи хонандагонро доир ба росткунља ва квадрат ба хотирашон
овардан лозим аст.
Баъд аз иљрои супориш муаллим таърифи росткунљаро баён мекунад.
Росткунља – ин чоркунљае мебошад, ки дар он ҳамаи кунљҳояш рост аст.
Тарафҳои муқобили росткунљаро бо рангҳои якхела нишон дода, месозем. Бо ченкуниҳо
месанљем, ки онҳо баробаранд. Барои боварїҳосил кардан ба хонандагон супориш додан
мумкин аст, ки аз коғази катакдор дилхоҳ росткунљаро бурида гиранд ва бо ёрии қаткунї
санљанд, ки оё тарафҳои муқобили росткунља баробаранд.
а
в

а – дарозии росткунља
b – бари росткунља
Тарафҳои муқобил байни ҳам баробаранд. Аз рўйи ду
тарафи муқобил ифодаҳои алгебравии 2 · a ва 2 · b – ро
тартиб медиҳем.
Онҳоро љамъ мекунем:

Периметри бисёркунља – ин
суммаи дарозии ҳамаи тарафҳои он мебошад.
Яъне, барои ёфтани периметри бисёркунља дарозии ҳамаи тарафҳои онро љамъ кардан лозим
аст. Ин суммаро бо Р (пе) ишора мекунем.
Р = 2a + 2b
Ин формуларо дигар хел низ ёфтан мумкин аст. Бару дарозиро љамъ мекунем: а + в чунин
сумма дар росткунља 2 - то аст.
Р = 2 · (a + b)
Ҳаминтавр: Р = 2(a + b) = 2a + 2b
Бо татбиқи ин формулаҳо масъалаҳо ҳал карда мешаванд:
Намуна:
1. Дарозии синф 10м ва бараш 8м бошад, периметри синф ёфта мешавад.
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Ҳал: a = 10м
b = 8м

Р-?

Р = 2 (a + b)
Р = 2 (10 + 8)
Р = 36 м

Љавоб: Периметри синф 36м
Муаллим таъриф, хосият ва ёфтани периметри квадратро бо истифода аз ашёи дар синф
мављудбуда, ба хотири хонандагон меорад. Сипас дарсро аз масъалагузорї шурўъ намоед. Бо
ёрии хонандагон масъалаи зеринро таҳлил карда, ҳал менамоем. Тарафи квадрат ба 8 см
баробараст аст. Периметри онро ёбед.
Пеш аз ҳалли масъала расми квадратро тасвир намуда, шарти кўтоҳи масъаларо тартиб
медиҳем.
Тарафҳои квадрат баробаранд. Агар тарафи квадрат ба а
а баробар бошад, периметри он ба
Р =а + а +
а+а ё Р=4a
Бо татбиқи ин формула масъаларо ҳал
мекунем.
ҳал:

Р = 4a
а
Р = 4  8см = 32cм
Р = 32см
Љавоб: Периметри
квадрат 32см
Арзёбї. Дар дарси якум оид ба, формулаи периметри росткунља ва квадрат ба
хонандагон саволу љавоб ташкил кунед. Натиљаҳои корҳои мустақилонаро ба ҳисоб
гирифта, натиљаи умумии фаъолият ва азхудкунии хонандагонро баҳо диҳед.
Дар дарси дуюм фаъолияти хонандагонро дар корҳои дунафарї, иљрои нақшҳо ва
саҳмгузорї дар корҳои гурўҳї ба ҳисоб гирифта, натиљаҳоро љамъбаст карда, аз рўйи
љадвали баҳисобгирї баҳогузорї намоед. Корҳои инфиродї, дунафарии хонандагонро дар
шакли хаттї санљида баҳо диҳед.
Натиљаҳои баҳодиҳиро дар охири ҳар дарс ба хонандагон фаҳмонед.
§ 4. Периметри секунља (2 соат)
Барнома. Хосиятисекунљањо.Чен кардани тарафњои секунља. Мафњуми периметрии
секунља.Тарзњои њисоб кардани периметрии секунља.
Салоњиятњо. Дарси мазкур ба ташаккули салоњиятњои зерин равона карда мешавад:
 як қатор намудҳои хат ва шаклҳои њамворро муайян ва тасвир карда, андозаҳои
онҳоро ҳисоб карда метавонад;
 барои тасвири ҳаракат ва мавқеъ аз истилоҳоти гуногун истифода карда метавонад;
 хосиятњои секунљаро медонад;
 Тарзњои њисоб кардани периметрии секунљаро медонад ва њисоб карда метавонад.
Маќсадњои таълим. Хонандагон бояд:
 хосияти секунљаро донанд ва дар ченкунињо истифода бурда тавонанд;
 периметрии секунљањоро њисоб карда метавонанд;
 хосияњои секунљањоро дар созишњо татбиќ карда тавонанд.
Методикаи таълим.
Дар тахтаи синф секунљањои гуногунтараф, баробарпањлў ва баробартарафро тасвир
карда, бо њамроњии хонандагон шарњ дода, периметрашонро њисоб кунед.
Намуна:
Д. ш. а
a = 8см
Р=?

8 см

1

10 см

6 см

2

6 см
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5 см

3

5 см

1) Б
а
р
6 см
3 см
5 см
о
Гуногунтараф
Баробарпањлў
Баробартараф
и
ёфтани периметрии секунљаи гуногунтараф њар се тараф љамъ карда мешавад.
Масалан, тарафњои секунља ба 6 см, 8 см ва 10 см баробар бошад, периметрии онро
меёбем.
Р = 6 см + 8 см + 10 см = 24 см
Љавоб: Р = 24 см
2) Агар дар секунљаи баробарпањлу ду тараф ба 6 см ва як тараф ба 3 см баробар
бошад, периметрии онбо ду тарз њисоб карда мешавад.
Тарзи якум ба монанди мисоли 1 ва тарзи дуюм:
Р = (6 см + 6 см) + 3 см = 12 см + 3 см = 15 см
ё Р = 2· 5 см + 3 см = 13 см
Љавоб: Р = 15 см
3) Агар секунља баробартараф бошад, периметрии он низ бо ду тарз њисоб карда
мешавад.
Тарзи якум ба монанди мисоли 1 ва тарзи дуюм:
Р = 3· 5 см = 15 см
Љавоб: Р = 15 см
Хонандагонро ба гурўњњои 4 ё 6 -нафара муттањид сохта, ба онњо супоришњои
зеринро пешнињод намоед: гурўњи якум секунљаи росткунља, гурўњи дуюм секунљаи
баробарпањлу, гурўњи сеюм секунљаи баробартараф, гурўњи чорум секунљаи
гуногунтарафро дар вараќи коѓаз тасвир карда, тарафњояшро чен кунад ва
периметрашро ёбанд. Ба гурўњњо ваќти муайян дињед ва њангоми зарурї ба онњо ёрї
расонед. (Аъзои гурўњњо вазифањоро байни худ муайян кунанд: яке сардори гурўњ,
дигаре наќшакаш, сеюмин ченкунанда, чорумин њисобчї, панљумин нозири ваќт ва
дигаре баромадкунанда).
Арзёбї. Дар љараёни ин машѓулият воситаҳои арзёбии тасвир кардан, чен кардан,
људо кардан, муқоиса кардан ва навиштан истифода мешаванд.
Муҳим аст - хонандагонеро, ки дар иљрои яке аз натиљаҳо мушкилї мекашанд, муайян
кардан ва ба онњо барои аз худ кардани малака ёрї расондан аст.
Намунаи љадвали арзёбї
Меъёрњо
Не
Қисман Пурра
0
1
2
 намудњо ва хосияти секунљаро медонанд.
1
2
 тарафњои секунљаро чен карда метавонад. 0
0
1
2
 периметрии секунљањоро њисоб карда
метавонанд;
1
2
 хосиятисекунљањоро дар созишњо татбиќ 0
карда метавонанд
§ 5. Масоњат.Воҳидҳои масоҳат (2 соат)
Барнома. Мафҳуми масоҳат.Бо дидан муқоиса кардани масоҳатҳои шаклҳо. Муқоисаи
масоҳатҳо бо роҳи болои ҳам гузоштан. Квадрати андозаҳояш 1 см. Квадрати андозаҳояш
1 дм. Квадрати андозаҳояш 1 м. Квадрати андозаҳояш 1 м. Воҳиди ченаки масоҳат. Тарзи
навишти мухтасар. Муносибати байни воҳидҳои ченаки масоҳат.
Салоњиятњо. Дарси мазкур ба ташаккули салоњиятњои зерин равона карда мешавад:
 њангоми ҳисоби ченакҳои дарозї, масса, масоҳат ва вақт аз истилоҳоти одї
истифода карда метавонад;
 дар асоси вақти дастрасбуда қарорҳои одиро қабул карда метавонад;
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 маълумотро бо роҳи сода љамъ ё сабт карда, хулосаи одї мебарорад.
Маќсадњои таълим. Хонандагон бояд:
 мафҳуми масоҳатро донанд;
 воҳиди ченаки масоҳатро донанд ва бо тарзи мухтасар навишта тавонанд.
 воҳиди ченаки масоҳатро ифода карда тавонанд.
Методикаи таълим.Муаллим аввал навишти кўтоҳи ченакҳои дарозї: сантиметр ( см) 1
см, детсиметрҳо (дм), миллиметрҳо (мм), ифода ифода кардан ва навишти онҳо, 1 дм
= 10 см, 1 см = 10 мм, мафњуми масоњат ва воҳиди ченаки масоҳат – ин квадратҳое
мебошад, ки тарафҳояш бо воҳиди дарозиҳо чен карда мешавад, ба хотири хонандагон
меорад.
Ба хонандагон супориш дода мешавад, ки воҳидҳои ченаки масоҳати
медонистаашонро номбар кунанд.
Сипас хонандагонро ба ченаки калонтарин ва хурдтарини масоҳат шинос
менамояд.
Барои чен кардани масоҳатҳои калон километри квадратї истифода бурда мешавад.
Километри квадратї– ин квадратитарафҳояш ба 1 км баробарбуда мебошад.
«Километри квадратї» ба таври мухтасар баъд аз адад чунин навишта мешавад: 1 км кв.,
8 км кв., 140 км кв.
Бо километри квадратї масоҳатҳои калон, ба монанди масоҳати Тољикистон ба
143 000 км кв., Русия – 17 000 000 км кв., Франсия – 551 000 км кв. – ро чен мекунанд.
Барои ченкунии масоҳатҳои хурд миллиметри квадратї – квадрати тарафаш 1 мм
истифода бурда мешавад.
«Миллиметри квадратї» ба таври мухтасар баъд аз адад чунин навишта мешавад: 14м кв.,
9 мм кв., 70 мм кв..
Барои кашидани нақша ва чен кардани шаклҳои масоҳати хурддошта истифодаи
миллиметри квадратї мувофиқ аст.
Супориш:
1) 1 км = 1000 м буданашро дониста, 1 км кв. – ро ба метри квадратї ифода кунед.
2) 1 см = 10 мм буданашро дониста, 1см кв.– ро ба миллиметри квадратї ифода кунед.
Омўзгор хонандагонро ба гурўҳҳо муттаҳид сохта, чунин супориш пешниҳод
мекунад.
Иваз кунед:
Бо метри квадратї:
Бо миллиметри квадратї:
5 кмкв.=
8 см кв. =
48 км кв. =
15 см кв. =
4 км кв.=
23 см кв. =
10 км кв.=
10см кв.=
120 м кв.=
20 мм кв. =
Гурўҳҳо корашонро бо гурўҳҳои дигар иваз карда, бо кори худашон муқоиса мекунанд ва
хатогиҳояшонро ислоҳ мекунанд.
Сипас хонандагонро ба ченаки калонтарини масоҳат шинос менамояд.
Барои чен кардани масоҳатҳои калон арвагектар истифода бурда мешавад.
Ар – ин квадратитарафҳояш ба 10 м баробарбуда мебошад.
«Ар» ба таври мухтасар баъд аз адад чунин навишта мешавад: 1 ар, 10 ар, 470 ар.
1 ар = 100 м кв.
Гектар – ин квадратитарафҳояш ба 100 м баробарбуда мебошад.
«Гектар» ба таври мухтасар баъд аз адад чунин навишта мешавад: 1 га, 10 га, 58 га
Бо ар ва га масоҳатҳои заминҳои наздиҳавлигї, заминҳои кишоварзї, талу теппаҳоро чен
мекунанд.
Супориш:
Ҳисоб кунедва нависед: 1 га ба чанд метри квадратї; ба чанд ар баробар аст?
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Омўзгор хонандагонро ба гурўҳҳои 4- нафара муттаҳид сохта, чунин супориш пешниҳод
мекунад:
Иваз кунед:
Бо метри квадратї:
Бо ар:
5 ар =
8 га =
48 ар =
15 га =
4 ар =
23 га =
10 ар=
10 га =
120 ар=
20 га =
Гурўҳҳо корашонро бо гурўҳҳои дигар иваз карда, бо кори худашон муқоиса мекунанд ва
хатогиҳояшонро ислоҳ мекунанд.
Њангоми иљрои супоришњои оянда хонандагон мисолу масъалањоро аз китоби дарсї њал
менамоянд.
Бо усули саволу љавоб дарсро љамъбаст намуда, супориши хонагї супоред.
Арзёбї. Дар љараёни ин машғулият воситаҳои арзёбии ташаккулдиҳандаи дониш,
малака ва маҳорат истифода мешавад. Аввал ба донистани мафҳуми масоҳат, бо дидан
муқоиса карда тавонистан, бо роҳи болои ҳам гузоштан муқоиса карда тавонистан,
воҳиди ченаки масоҳатро донистан ва бо тарзи мухтасар навишта тавонистани ченаки
масоҳат аҳамият диҳед
§ 6. Љадвали масоҳат (2 соат)
Барнома. Детсиметри квадратї, сантиметри квадратї, миллиметри квадратї. ар,
гектар. Тарзи навишти мухтасар. Муносибати байни ченакҳои масоҳат. Љадвали ченакҳои
масоҳат. Иваз кардани воҳидҳои ченаки дарозї.
Салоњиятњо. Дарси мазкур ба ташаккули салоњиятњои зерин равона карда мешавад:
 њангоми ҳисоби ченакҳои дарозї, масса, масоҳат ва вақт аз истилоҳоти одї
истифода карда метавонад;
 дар асоси вақти дастрасбуда қарорҳои одиро қабул карда метавонад;
 маълумотро бо роҳи сода љамъ ё сабт карда, хулосаи одї мебарорад.
Маќсадњои таълим. Хонандагон бояд:
 воҳидҳои ченаки масоҳатро донанд ва навишта тавонанд;
 як ченаки масоҳатро ба ченаки дигар ифода карда тавонанд;
 љадвали ченаки масоҳатро дар хотир нигоҳ доранд ва истифода бурда тавонанд;
 амалҳои математикиро бо ченакҳои масоҳат иљро карда тавонанд.
Методикаи таълим. Хонандагонба ин мавзўъ дар синфҳои дуюм ва сеюм шинос
мебошанд. Муаллим бо мақсади бахотирорї ба воситаи саволу љавоб ангезиши зеҳн
мегузаронад.
Намунаи саволҳо: Кадом ченакҳои масоҳатро медонед? Ченаки масоҳати калонтарин ва
хурдтарин чї ном дорад? Ва ғайра.
Сипас муаллим љадвали ченакҳои масоҳатро ба хонандагон ҳамчун айёният намоиш
медиҳад.
Љадвали ченакҳои масоҳат
1см кв.= 100 м кв.
1 дм кв. = 10 000мм кв.
1 дм кв. = 100 см кв.
1 м кв. = 10 000 см кв.
1 м кв. = 100 дм кв.
1 а = 10 000 см кв.
1 а = 100 м кв.
1 га = 10 000 м кв.
1 га = 100 а
1 км кв. = 10 000 а
1 км2 = 100 га
1 км кв.= 1000 000 м кв.
Масоҳати калонро бо га чен мекунанд; км кв.– ченаки
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калонтарин, миллиметри квадрати –
масоҳатаст.

ченаки хурдтарини

Ба хонандагон супориш дода мешавад, ки воҳидҳо ва љадвали ченаки дарозиро дар
дафтарҳояшон нависанд ва дар хотир нигоҳ доранд.
Омўзгор хонандагонро дар гурўҳњои 4- нафара муттаҳид сохта, чунин супориш пешниҳод
мекунад:
Иваз кунед:
Бо метрии квадратї:
Бо гектар:
800 дм кв. =
3 км кв. =
3 800дм кв.=
20 км кв. =
5 000 дм кв. =
100 км кв. =
10 000см кв.=
1 200 а =
20 а =
3 700 а =
100 а =
45 000 а =
Гурўҳҳо корашонро бо гурўҳҳои дигар иваз карда, бо кори худашон муқоиса
мекунанд ва хатоҳояшонро ислоҳ мекунанд.
Сипас супориши навбатї пешниҳод карда мешавад:
Ченакҳои дарозиро муқоиса кунед.
1 см кв. ва 90 мм кв. 200 мм кв.ва 2см кв. 1см кв.9 мм кв. ва 190 мм кв. 1 м кв. ва
100 см кв.
Намуна: 1 см кв. = 100 мм кв.
100 мм кв.> 90 мм кв.
1 см кв.> 9 мм кв.
Дар дарси дуюм, ки хусусияти амалї дорад, масъалаҳои матниро вобаста ба мавзўъ
ҳал карда, дар давоми дарс корҳои мустақилонаи дунафарї ва гурўҳии хонандагонро
ташкил намуда, љараёни корро назорат кунед.
Арзёбї. Дар љараёни ин машғулият воситаҳои арзёбии ташаккулдиҳандаи дониш,
малака ва маҳорат истифода мешавад. Аввал ба донистани воҳидҳои ченаки масоҳат ва
ишорати онҳо: мм кв., см кв., дм кв., м кв., а ва га., баъд ба малакаи мазмун, хондан,
навиштан, фарқ кардан, як ченакро ба ченаки дигар ифода карда тавонистан, чен кардан,
муқоиса кардан, иљро кардани амалҳо бо ченакҳо, сипас ба фаъолияти онҳо дар љуфтҳо ва
гурўҳҳои хурд аҳамият диҳед.
§ 7. Масоҳати росткунља (2 соат)
Барнома. Шаклҳои бисёркунља. Шинохтани росткунља. Таърифи росткунља. Хосияти
росткунља. Масоҳати росткунља.
Салоњиятњо. Дарси мазкур ба ташаккули салоњиятњои зерин равона карда мешавад:
 њангоми ҳисоби ченакҳои дарозї ва масоҳат аз истилоҳоти одї истифода карда
метавонад;
 дар асоси вақти дастрасбуда қарорҳои одиро қабул карда метавонад;
 маълумотро бо роҳи сода љамъ ё сабт карда, хулосаи одї мебарорад.
Маќсадњои таълим. Хонандагон бояд:
 таърифи росткунљаро донанд ва онро сохта тавонанд;
 мафҳуми масоњатро донанд;
 формулаи масоњати росткунљаро њосил карда тавонанд;
 формулаи масоњати росткунљаро дар њалли масъалањои њаётї татбиќ карда
тавонанд.
Методикаи таълим. Ин мавзўъ қисман дар синфи дуюм ва сеюм омўхта шудааст. Бинобар
ин, аввал донишҳои пештараи хонандагонро доир ба росткунља ба хотир овардан лозим
аст.
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Баъд аз иљрои супориш муаллим таърифи росткунљаро баён мекунад.
Дар назди хонандагон вазифа мегузорем, ки масоҳати росткунљаи тарафҳояш ба 3 см ва 6
см баробарбударо ёбанд.
Барои иљрои ин вазифа ба онҳо ёрї расонед.
Росткунљаро ба сантиметрҳои квадратї тақсим мекунем.

Муайян мекунем, ки ҳамагї чанд сантиметри квадратїҳосил шуд.
Дарозї 6 см, бар 3 см
6 · 3 = 18
Љавоб: масоҳати росткунља 18 см2
Хулоса. Барои он, ки масоҳати росткунља ҳисоб карда шавад, дарозї ва барашро чен
мекунанд ва ҳосили зарбашонро меёбанд.
Ин қоидаро дар хотир нигоҳ доред!
Акнун формулаи масоњати росткунљаро њосил мекунем
Масоњати росткунља ба њосили зарби дарозї ва бараш баробар аст.
Формулаи масоњат
S=a·b
S – масоњат
a – дарозїв
b – бар

а

S = а•в

Хонандагонро ба гурўҳҳои чорнафара људо карда, супориш диҳед, ки ба намуна такя
карда, дар дафтарашон росткунљаи дарозии тарафҳояш 4 см ва 7 см – ро кашанд ва
масоҳаташро ёбанд.
Баъд аз иљрои супориш дарсро љамъбаст намуда, вазифаи хонагї супоред.
Дар дарси дуюм барои ташаккули маҳорат, малака ва салоҳиятҳои ҳисобкунии
хонандагон корҳои мустақилонаи гурўҳї ва кори дунафариро ба роҳ монда, натиљаҳои
корҳоро дар љадвали ҳисоботи натиљаҳо бо ному насаби хонандагон ба ҳисоб гиред.
Арзёбї. Дар дарси якум оид ба формулаи периметри росткунља, формулаи масоҳати
росткунља, тури квадратии росткунља, амали зарбу тақсими ададҳо ба хонандагон саволу
љавоб кунед. Натиљаҳои корҳои мустақилонаро ба ҳисоб гирифта, натиљаи умумии
фаъолият ва азхудкунии хонандагонро баҳо диҳед.
Дар дарси дуюм фаъолияти хонандагонро дар корҳои дунафарї, иљрои нақшҳо ва
саҳмгузорї дар корҳои гурўҳї ба ҳисоб гирифта, натиљаҳоро љамъбаст карда, аз рўйи
љадвали баҳисобгирї баҳогузорї намоед. Корҳои инфиродї, дунафарии хонандагонро
дар шакли хаттї санљида баҳо диҳед.
Натиљаҳои баҳодиҳиро дар охири ҳар дарс ба хонандагон фаҳмонед.
§ 8. Масоҳати квадрат (2 соат)
Барнома. Шинохтани квадрат. Таърифи квадрат. Хосияти квадрат. Периметри квадрат.
Масоҳати квадрат. Хондан ва навиштани формулаҳои периметр ва масоҳати квадрат.
Салоњиятњо. Дарси мазкур ба ташаккули салоњиятњои зерин равона карда мешавад:
 њангоми ҳисоби ченакҳои дарозї, масса, масоҳат ва вақт аз истилоҳоти одї
истифода карда метавонад;
 дар асоси вақти дастрасбуда қарорҳои одиро қабул карда метавонад;
 маълумотро бо роҳи сода љамъ ё сабт карда, хулосаи одї мебарорад.
Маќсадњои таълим. Хонандагон бояд:
 таърифи квадратро донанд ва онро сохта тавонанд;
 мафҳуми масоњатро донанд;
 формулаи масоњати квадратро њосил карда тавонанд;
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 формулаи масоњати квадратро дар њалли масъалањои њаётї татбиќ карда тавонанд.
Методикаи таълим.
Масоҳати квадратро меёбем.
8см

a = 8см
S = a  a = 8  8 = 64см. кв.

8см

Бинобар ин барои ёфтани масоҳати квадрат, дарозии як тарафи квадратро ба худаш зарб
мекунем. S = aa
Масъалаҳоро вобаста ба ченакҳои дарозї барои ёфтани масоҳатҳо бо дм, м, ва км
ҳисоб кунед, то ки хонандагон бо ченакҳои масоҳат см. кв., дм.кв, м.кв, км. кв шинос
шаванд.
Сипас масъалањо аз китоби дарсї њал карда мешаванд.
Нишондод ба њалли масъалаи 994.
Периметри квадрат 40 м аст. Тараф ва масоњати квадратро ёбед.
Навишти шарти кўтоњи масъала:
Р = 40 м
а - ?, S - ?
Њал. 1) аз маълум будани периметрии квадрат, тарафи онро меёбем:
Р = 4 • а, яъне 40 = 4 • а, аз инљо а= 40 : 4, а = 10 (м).
3) аз формула истифода бурда, масоњати квадратро меёбем:
S = а • а, S = 10 • 10 = 100 (м кв.).
Љавоб: а = 10 м ва
S = 100 м кв.
Дар дарси дуюм корҳои инфиродї, дунафарї ва гурўҳї ташкил карда, мисолу
масъалањоро аз китоби дарсїдар ҳамкорї бо хонандагон њал намоед, ба мустақилият ва
салоҳиятҳои ҳисобкунии онҳо аҳамият диҳед.
Арзёбї. Аз рўйи фаъолияти азхудкунии мавзўи нав истифодаи формулаҳои масоҳати
квадрат ва росткунља дар ҳисобкуниҳо, фаҳмишҳо оид ба воҳидҳои квадратї дар дарси якум
фаъолияти хонандагонро арзёбї кунед.
Дар дарси дуюм аз рўйи фаъолияти мустақилонаи хонандагон дар ҳисобкуниҳо ва корҳои
инфиродї, дунафарї ва гурўҳї баҳодиҳї кунед. Натиљаҳои арзёбиро дар охири дарс эълон
карда, ба андешаҳои хонандагон оид ба баҳодиҳиатон диққат диҳед.
§ 9. Масоњати секунљаи росткунља (3 соат)
Барнома.Росткунља. Хосияти росткунља. Ба секунљањои росткунљаи баробар људо кардани
росткунља. Масоҳати росткунља. Њосил кардани масоњати секунљаи росткунља.
Салоњиятњо. Дарси мазкур ба ташаккули салоњиятњои зерин равона карда мешавад:
 њангоми ҳисоби ченакҳои дарозї, масса, масоҳат ва вақт аз истилоҳоти одї
истифода карда метавонад;
 дар асоси вақти дастрасбуда қарорҳои одиро қабул карда метавонад;
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 маълумотро бо роҳи сода љамъ ё сабт карда, хулосаи одї мебарорад.
Маќсадњои таълим. Хонандагон бояд:
 хосиятњои росткунљаро донанд;
 аз росткунља секунљањои росткунљаи баробарро људо карда тавонанд;
 аз формулаи масоњати росткунља истифода бурда, формулаи масоњати секунљаи
росткунљаро њосил карда тавонанд;
 формулаи масоњати секунљаи росткунљаро дар њалли масъалањои њаётї татбиќ
карда тавонанд.
Методикаи таълим. Омўзгор бо саволњои ангезиши зењн донишњои пештараи хонандагонро
ба хотирашон меорад: Чї нуна шаклро росткунља меноманд? Диагонали росткунља гуфта,
чиро мегўянд? Хосиятњои росткунљаро байён кунед ва ѓайра.
Сипас дар тахтаи синф расми росткунљаеро тасвир карда, ду ќуллаи муќобилхобидаашро бо
порча мепайвандад ва ба хонандагон саволњои зеринро пешнињод менамояд:
Дар расм чанд секунља тасвир шудааст? Онњо чї гуна секунљаанд? Оё ин секунљањо
баробаранд? Чаро? Масоњати секунљаи росткунљаро чї тавр њисоб мекунанд?
Љавобњои хонандагонро шунида , дар як гўшаи тахтаи синф ќайд кунед.
Пас аз он љавобњои худатонро дар гўшаи дигари тахтаи синф ќайд кунед ва аз
хонандагон хоњиш кунед, ки љавобњояшонро бо љавобњои шумо муќоиса намоянд.
Намуна: а

в

Масоњати як секунља аз масоњати росткунља 2 маротиба кам аст, пас масоњати ин гуна
секунља аз формулаи
S = (а•в): 2 ёфта мешавад.
Ба хонандагон фањмонед, ки дар математика секунљаи кунљи рост доштаро секунљаи
росткунља ва тарафњои кунљи ростро ташкилдињанда катетњо номида мешаванд.
Масалан, масоњати секунљаи катетњояш ба а = 5 см ва в = 8 см баробарбударо меёбем.
S = (а • в):2
S = (5 см • 8 см):2 = 40 см кв. : 2 = 20 см кв.
Љавоб: 20 см кв.
Хонандагонро дар гурўњњо муттањид сохта, супориш дињед, ки аз намунаи боло
истифода бурда, масоњати секунљаи росткунљаро ёбанд.
Тарафњои секунљаи росткунља чунинанд: а = 2 м, b = 30 дм;а = 40 мм, b = 2 см; а = 16
см, b = 6 дм. Масоњати ин секунљањоёфта шавад.
Дар дарси дуюм ва сеюм корҳои инфиродї, дунафарї ва гурўҳї ташкил карда,
мисолу масъалањоро аз китоби дарсї дар ҳамкорї бо хонандагон њал намоед, ба
мустақилият ва салоҳиятҳои ҳисобкунии онҳо аҳамият диҳед.
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Арзёбї. Аз рўйи фаъолияти азхудкунии мавзўи нав истифодаи формулаҳои масоҳати
квадрат ва росткунља дар ҳисобкуниҳо, фаҳмишҳо оид ба воҳидҳои квадратї дар дарси якум
фаъолияти хонандагонро арзёбї кунед.
Дар дарси дуюм ва сеюм аз рўйи фаъолияти мустақилонаи хонандагон дар ҳисобкуниҳо ва
корҳои инфиродї, дунафарї ва гурўҳї баҳогузорї намоед. Натиљаҳои арзёбиро дар
охири дарс эълон карда, ба андешаҳои хонандагон оиди ба баҳодиҳиатон диққат диҳед.

1 см

§ 10. Палетка ва истифодаи он (2 соат)
Барнома. Мафҳуми масоҳат.Бо дидан муқоиса кардани масоҳатҳои шаклҳо. Муқоисаи
масоҳатҳо бо роҳи болои ҳам гузоштан. Квадрати андозаҳояш 1 см. Масоҳати ашёе, ки
шакли росткунља ва ё квадратро надоранд. Сохти палетка ва истифодаи он.
Салоњиятњо. Дарси мазкур ба ташаккули салоњиятњои зерин равона карда мешавад:
 њангоми ҳисоби ченакҳои дарозї, масса, масоҳат ва вақт аз истилоҳоти одї
истифода карда метавонад;
 дар асоси вақти дастрасбуда қарорҳои одиро қабул карда метавонад;
 маълумотро бо роҳи сода љамъ ё сабт карда, хулосаи одї мебарорад.
Маќсадњои таълим. Хонандагон бояд:
 бо дидан масоҳати шаклҳоро муқоиса карда тавонанд;
 сохти палеткаро донанд ва истифода бурда тавонанд;
 аз рўйи палетка масоҳати шаклҳои гуногундоштаро ҳисоб карда тавонанд.
Методикаи таълим. Муаллим ба хонандагон бо саволҳои зерин мурољиат мекунад:
1) Кадом ашё масоҳат доранд?
Љавоби хонандагон: тахтаи синф, рўйи миз, девор, дар, тиреза, фарш, шифт, дафтар,
китоб, баргҳои дарахт ва ғайра масоҳат доранд.
2) Масоҳати тахтаи синфро ба масоҳати девор, масоҳати рўйи дафтарро ба масоҳоти рўйи
миз, масоҳати рўймолчаатонро ба масоҳати рўймол муқоиса кунед.
3) Масоҳати росткунља ва квадрат чї тавр ёфта мешаванд?
Баъд аз он шарҳ дода мешавад, ки масоҳати шакли росткунља ва ё квадратро надошта бо
палетка муайян карда мешавад.
Палетка аз коғази шаффоф сохта шуда, аз квадратҳои тарафҳояш 1 см иборат аст.
Намуна:
1 см

Ин шакл 40 – то квадрати тарафхояш 1 см дорад.
Дар тахтаи синф расми палетка ва шаклҳои гуногунро овезон карда, ба хонандагон
супориш медиҳад, ки масоҳати барг, доира, чоркунља секунљаро ҳисоб кунанд.
Намуна:
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Барг, доира, чоркунља ва секунља ва монанди инҳо шакли росткунља ва ё квадрат
надоранд. Бинобар ин масоҳати онҳо бо палетка ҳисоб карда мешавад.
Масалан, масоҳатибаргчунинҳисобкардамешавад:
Масоҳати як катаки палетка ба 1 см кв. баробар аст.
Чунон, ки аз расм дида мешавад, барг 1 – то катаки пурра, яъне, 1 см кв. ва 2 – то катаки
нопурра дорад. Агар 2 – то катаки нопурраро 1 катаки пурра ҳисоб кунем,
1 см кв.ҳисоб мешавад. 1 см кв.+ 1 см кв. = 2 см кв. мешавад.
Љавоб. Масоҳати барг 2 см кв.
Кори дунафара. Супориш диҳед, ки масоҳати доираи чоркунља ва секунљаро аз рўйи
катакҳои палетка ҳисоб кунед.
Арзёбї. Дар љараёни ин машғулият воситаҳои арзёбии ташаккулдиҳандаи дониш,
малака ва маҳорат истифода мешавад. Аввал ба донистани мафҳуми масоҳат, бо дидан
муқоиса карда тавонистан, бо роҳи болои ҳам гузоштан муқоиса карда тавонистан,
воҳиди ченаки масоҳатро донистан ва бо тарзи мухтасар навишта тавонистан, истифода
бурда тавонистани палетка ва ченаки масоҳат, сипас ба фаъолияти онҳо дар љуфтҳо ва
гурўҳҳои хурд аҳамият диҳед.
§ 11. Дарси љамъбастї ва натиљагирї аз боби 8. (Кори хаттї) (2 соат)
Барнома.Мукаммалгардонии дониш, малака ва маҳорати хонандагон доир ба
периметри бисёркунљањо. Масоњати росткунља ва квадрат. Саволу супоришҳои гуногуни
инфиродї доир ба периметримасоҳати росткунља ва квадрат.
Салоњиятњо. Дарси мазкур ба ташаккули салоњиятњои зерин равона карда мешавад:
Маќсадњои таълим. Хонандагон бояд:
Методикаи таълим.Ин дарс ба мустаҳкам кардани дониш, малака ва маҳорати
хонандагон бахшида мешавад. Тариқи арзёбиҳои ҳар дарс муайян намоед, ки хонандагон
дар кори азхуд намудани кадом салоҳиятҳо душворї мекашанд. Қабл аз ин дарс
душвориҳои хонандагонро гурўҳбандї намуда, самти такмилталаби онҳоро муайян
намоед. Масалан, аксар хонандагон дар кори азхуд кардани ченкуниҳои масоҳат душворї
мекашанд. Пас дар ин дарс шумо бояд ба ҳамин масъала диққати бештар диҳед. Мисолу
масъалаҳоеро интихоб кунед, ки барои ҳалли душвориҳои пешбинишуда мусоидат
намоянд ва онро бо хонандагон машқ кунед. Бо хонандагон инкишоф додани малакаҳоро
машқ кунед. Барои инкишофи малакаҳо шумо метавонед, аз усулҳои гуногун, аз љумла
диктантҳои математикї(шифоҳї ва хаттї) ва корҳои мустақилона истифода баред.
Арзёбї. Вобаста ба фаъолиятҳои интихобнамуда дониш, малака ва маҳорати
хонандагонро арзёбї кунед. Аз усулҳои арзёбї ба таври шифоҳї ва хаттї истифода бурда
(нигаред намуна ва меъёрҳои он аз дарсҳои қаблї), супоришҳо таҳия намоед, пас аз анљом
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натиљаи онҳоро бо хонандагон муҳокима намоед. Паҳлўҳои мусбат ва манфии кори
хонандагонро нишон диҳед. Кўшиш намоед, ки ғалатҳои маъмулии хонандагонро муайян
ва и слоњ намоед.

Боби 9. Зарб ва таќсими бузургоњо. Миллиард (18 соат)
§ 1. Зарби бузургињо ба адад (2 соат)
Барнома. Баргардонидани бузургињои мураккаб ба бузургињои сода. Зарби адади номдори
мураккаб ба адад. Њалли масъалањо оид ба зарби бузургињо ба адад.
Салоњиятњо. Дарси мазкур ба ташаккули салоњиятњои зерин равона карда мешавад:

ангоми ҳисоби ченакҳои дарозї, масса, масоҳат ва вақт аз истилоҳоти одї
истифода карда метавонад;

дадҳоро дар доираи миллиард мехонад, менависад ва муқоиса мекунад; разрядҳои
воҳид, даҳї, садї, ҳазориро муайян карда метавонад

дадҳои яклухтро дар доираи 1000000 љамъ, тарҳ, зарб ва тақсим карда, масъалаҳои
як-дуамалаи матнї ва ададиро ҳал карда метавонад.
Маќсадњои таълим. Хонандагон бояд:
 бузургињои мураккабро ба бузургиҳои сода баргардонида тавонанд;
 бузургии мураккабро ба адад зарб карда тавонанд;
 масъалаҳои матниро оид ба зарби бузургињои мураккаб ба адад ҳал карда
тавонанд.
Методикаи таълим. Хонандагон ба љамъ ва тарњи бузургињо шинос њастанд.
Бо маќсади ба хотирорї якчанд амали љамъ ва тарњ бо њамроњии хонандагон иљро
карда мешавад.
Намуна:
50 кг + 20 кг =70 кг,
42 кг – 3 кг = 39 кг
Ба хонандагон хотиррасон намоед, ки зарби бузургињо ба адад ба мисли зарби адад
ба адад иљро карда мешавад. Мисолҳои оддии зарбибузургињоро бо адад дар тахтаи синф
менависем ва супориш медиҳем, ки онҳоро ҳисоб кунанд.
18см × 5 =

16кг × 4 =

12 соат × 2 =

21 сомонї× 7 =

Баъд аз иљрои супориш мисолҳои мураккабтарро иљро мекунем. Ифодаро навишта,
ҳамзарби якумро ба адади номдори сода иваз намуда, сипас онро дар сутунча навишта
ҳисоб мекунем.
4217 г
4 кг 217 г · 2 = 8 кг 434 г

2
4 кг 217 г = 4217 г
8434 г
8 кг 434 г = 8434 г – ҳосили зарб
Адади номдорро ба адад зарб кунем, адади номдорпайдо мешавад.
Коригурўҳї. Хонандагонробагурўҳҳои 4 –нафарамутаҳиднамуда, баонҳосупоришдиҳед,
кибанамунаиболотакякарда,
амалҳороиљронамоянд.
Корашонробокоригурўҳҳоидигармуқоисакарда, хатогииҳамдигарроислоҳнамоянд.

Намуна:
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4м 15см • 7 = 2т 56кг • 5 = 6м 68см • 4 = 7т 92кг • 9 =
Њисоб кунед: (№ 1042 китоби дарсї)
3 дм 2 см · 4 9 м 23 см · 3
2 соат 18 даќ. · 3
8 кг 125 г · 2
5 т 100 г · 5
15 даќ. 22 сон. · 2
Намуна:
Ҳал:
4м 15см =415см
415см×7=2905см=29м 5см
Љавоб: 29м 5см

Ҳал:
2т 56кг = 2056кг
2056кг× 5 = 10т 280кг
Љавоб: 10т 280кг

Кори гурўҳҳоро назорат кунед. Дар вақти зарурї ба онҳо ёрї расонед.
Сипас ба хонандагон супориш дињед, ки доир ба зарби бузургињо ба адад масъалаҳои
матнї тартиб дода њал намоянд.
Намуна:
1. Барои 1 куртаи занона 2м 85см матоъ сарф шудааст. Ҳисоб кунед, ки барои 8 курта
чїқадар матоъ сарф мешавад?
Шарти мухтасар:
Барои 1 курта – 2 м 85 см
Барои 8 курта - ?
Њал.
2м 85см = 285см;
285см • 8=2280см=22м80см
Љавоб: 22м 80см
2. Ба ҳисоби миёна ҳар як талаба 15 кг себ љамъ оварї кардааст. 22 нафар хонандагон
аз боғи мактаб чанд кг себ љамъоварї карданд?
Шарти мухтасар:
1 нафар – 15 кг себ
22 нафар - ?
Њал.
15кг×8=120кг
Љавоб: 120кг
Муарифии гурўҳҳоро гўш кунед, пурра кунед ва дарсро љамъбаст карда, супориши
хонагї супоред.
Арзёбї. Фаъолияти хонандагонро дар дарси якум мушоҳида карда, натиљаи кори
хаттиро ба эътибор гирифта, азхудкунии хонандагонро арзёбї кунед.
Дар дарси дуюм аз рўйи шаклҳои корҳои мустақилона ба роҳ мондаатон пешакї меъёрҳои
баҳодиҳиро муайян карда, ба фаъолияти хонандагон баҳо диҳед. Дар охири ҳар ду дарс
натиљаи баҳодиҳиро эълон карда, муҳокимаронї гузаронед.
§ 2. Таќсими бузургињо ба адад (3 соат)
Барнома. Баргардонидани бузургињои мураккаб ба бузургињои сода. Таќсими адади номдори
мураккаб ба адад. Њалли масъалањо оид ба таќсими бузургињо ба адад.
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Салоњиятњо. Дарси мазкур ба ташаккули салоњиятњои зерин равона карда мешавад:

ангоми ҳисоби ченакҳои дарозї, масса, масоҳат ва вақт аз истилоҳоти одї
истифода карда метавонад;

дадҳоро аз дар доираи миллиард мехонад, менависад ва муқоиса мекунад;
разрядҳои воҳид, даҳї, садї, ҳазориро медонад ва муайян карда метавонад

дадҳои яклухтро дар доираи 1000000 љамъ, тарҳ, зарб ва тақсим карда, масъалаҳои
як-дуамалаи матнї ва ададиро ҳал карда метавонад.
Маќсадњои таълим. Хонандагон бояд:
 бузургињои мураккабро ба бузургиҳои сода баргардонида тавонанд;
 бузургии мураккабро ба адад таќсим карда тавонанд;
 масъалаҳои матниро оид ба таќсими бузургињои мураккаб ба адад ҳал карда
тавонанд.
Методикаи таълим.Зарби бузургињоро ба адад бо њамроњии хонандагон такрор намоед ва
якчанд мисолњоро њал намуда, гўед, ки њангоми таќсими бузургї ба адад боз бузургї
њосил мешавад.
Ба хонандагон хотиррасон намоед, ки зарби бузургињо ба адад ба мисли зарби адад
ба адад иљро карда мешавад.Мисолҳои одии таќсимибузургињоро бо адад дар тахтаи синф
менависем ва супориш медиҳем, ки онҳоро ҳисоб кунанд.
28см : 4 =

36кг : 9 =

14 соат : 7 =

24 сомонї: 6 =

Баъд аз иљрои супориш мисолҳои мураккабтарро иљро мекунем. Ифодаро навишта,
таќсимшавандаро ба бузургии сода иваз намуда, сипас онро дар сутунча навишта ҳисоб
мекунем.
668
4
Намуна: 6м 68см = 668см
4
167
26
668см : 4 = 167см = 1м 67см
24
28
Љавоб: 1м 67см
28
0
Коригурўҳї. Хонандагонро ба гурўҳҳои 4 нафара мутаҳид намуда, ба онҳо супориш
диҳед, ки ба намунаи боло такя карда, амалҳоро иљро намоянд. Корашонро бо кори
гурўҳҳои дигар муқоиса карда, хатогии ҳамдигарро ислоҳ намоянд.
Њисоб кунед:(1059 китоби дарсї)
7 т 92 кг : 9
8 соату 54 даќ. : 2
15 м 24 см : 6
24 сомонию 8 дирам : 8
Намуна:
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5 кг 120 г : 4
9 даќ. 42 сон. : 6

Ҳал:
7т 92кг = 7092кг
7092кг : 9 = 788кг
Љавоб: 788кг

Ҳал:
6 м 68 см = 668 см
668 см : 4 = 167 см = 1м 67 см
Љавоб: 1 м 67 см

Кори гурўҳҳоро назорат кунед. Дар вақти зарурї ба онҳо ёрї расонед.
Сипас ба хонандагон супориш дињед, ки доир ба зарби бузургињо ба адад масъалаҳои
матнї тартиб дода њал намоянд.
Намуна:
1. Аз 27м 81см матоъ 9 куртаи занона дўхтанд. Ҳисоб кунед, ки барои 1 курта чїқадар
матоъ сарф шудааст.
Ҳал:
27м 81см = 2781см
2781 см : 9 = 309см = 3м 9см
Љавоб: 3м 9см
2. 17 нафар хонандагон аз боғи мактаб 272кг себ љамъоварї карданд. Ба ҳисоби миёна
ҳар як талаба чанд кг себ љамъоварї кардааст.
Ҳал:
Њамагї – 272 кг
Талабагон – 17 нафар
1 талаба – ?
272 : 17 = 16кг
Муарифии гурўҳҳоро гўш кунед, пурра кунед ва дарсро љамъбаст карда, супориши хонагї
супоред.
Арзёбї. Фаъолияти хонандагонро дар дарси якум мушоҳида карда, натиљаи кори
хаттиро ба эътибор гирифта, азхудкунии хонандагонро арзёбї кунед.
Дар дарси дуюм ва сеюм аз рўйи шаклҳои корҳои мустақилона ба роҳ мондаатон пешакї
меъёрҳои баҳодиҳї муайян карда, ба фаъолияти хонандагон баҳо диҳед. Дар охири ҳар ду
дарс натиљаи баҳодиҳиро эълон карда, муҳокимаронї гузаронед.
§ 3. Хондан ва навиштани ададњо дар доираи миллиард (3соат)
Барнома. Разрядҳои калон. Синфи I – синфи воҳидҳо, синфи II – синфи ҳазорҳо, синфи III
– синфи миллионҳо ва синфи IV миллиардҳо. Љадвали синфҳо ва разрядҳо.Хондан ва
навиштани ададҳо дар доираи миллиард. Хондан ва навиштани ададҳо бо разрядҳо.
Њалли мисолу масъалањо дар доираи миллиард.
Салоњиятњо. Дарси мазкур ба ташаккули салоњиятњои зерин равона карда мешавад:
– ададҳоро дар доираи миллиард мехонад, менависад ва муқоиса мекунад;
–
дадҳои яклухтро дар доираи миллиард љамъ, тарҳ зарб ва тақсим карда, масъалаҳои
як-ду амалаи матнї ва ададиро ҳал карда метавонад;
–
тратегияҳои зеҳниро дар амалҳои одии љамъ, тарҳ, зарб ва тақсим истифода карда
метавонад.
Маќсадњои таълим. Хонандагон бояд:

дадҳоро дар 1 000 000 хонанд, нависанд ва муқоиса кунанд; разрядҳои воҳид, даҳї,
садї, ҳазорї, миллионињо ва миллиардињомуайян карда тавонанд;
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оир ба зарб ва таќсими бузургињо ба ададњо масъала тартиб дода, њал карда
тавонанд;

дадҳои яклухтро дар доираи 100000 љамъ, тарҳ, зарб ва тақсим карда, масъалаҳои
як-дуамалаи матнї ва ададиро ҳал карда тавонанд;

тратегияҳои зеҳниро дар амалҳои одии љамъ, тарҳ, зарб ва тақсим истифода карда
тавонанд.
Методикаи таълим: Ин мавзуъ давоми мавзўи разрядҳо ва синфҳо буда , дар он тарзи
хондан ва навиштани ададҳои аз миллион калон то миллиардҳо омўхта мешавад.
Омўзгор ба хотирихонандагон синфи воҳидҳо ва ҳазориҳоро меорад. Масалан, адади 1
ҳазор чунин навишта мешавад: 1000. Ва бо савол мурољиат мекунад: воҳидҳо ва даҳиҳо аз
рост ба чап хонда, дар куљо навишта мешаванд? Љавоб: садиҳо аз рост ба чап ҳисоб карда
шуда, дар љои сеюм навишта мешавад.
10 сад ҳазор – ин ҳазору ҳазор ё 1 миллион. Миллион чунин навишта мешавад:
1 000 000.
Ин воҳиди синфи 3 – синфи миллионҳо мебошад.
Дар синфи миллионҳо 3 разряд: воҳидҳои миллионҳо, даҳиҳои миллионҳо, садиҳои
миллионҳо тааллуқ доад.
10 сад миллион 1 ҳазор миллион, ё 1 миллиардро ташкил медиҳад. Миллиард чунин
навишта мешавад:1 000 000 000 .
Миллиард – воҳиди синфи чорум мебошад.
Дар синфи миллиардҳо се разряд ҳаст.
Баъд , расми љадвали синфҳоро дар тахтаи синф овехта, ба хонандагон гўед, ки ба
расм бодиқат нигоҳ карда, разрядҳоеро, ки синфи якум, дуюм, сеюм ва чорумро ташкил
мекунанд, номбар кунанд. Ҳар синф чанд разряд дорад? Синфҳои якум ва дуюм ба
ҳамдигар чї монандї ва чї фарқ доранд?
Намуна:
Синфи IV
Миллиардҳо

Синфи III
Миллионҳо
6
0
4
0
4
6
0
0
9
9
9
9

Синфи II
Ҳазорҳо
9
9
9
0
0
0
5
0
0
0
0
0

Синфи I
Воҳидҳо
4
9
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

1
5
4
4
0
0
Хонда мешавад:
Адади якум дар љадвал – шаш саду чор миллиону нуҳ саду наваду нуҳҳазору чор
саду навад.
Адади дуюм –шаш сифр дар навишт онро нишон медиҳад, ки воҳиди синфи якум ва
ҳазориҳои синфи дуюм мављуд нест.
Кори гурўҳҳї. Хонандагонро дар гурўҳҳои 4- нафара мутаҳид намуда, ба онҳо супориш
диҳед, ки ададҳоро бо разрядҳо хонанд ва нависанд. Корашонро бо кори гурўҳҳои дигар
муқоиса карда, хатогии ҳамдигарро ислоҳ намоянд.
Намунаи супориш:
Дар ададҳо ҳар як разряд чанд воҳид дорад? 176, 176 миллион, 420, 420 миллион,
809, 809 миллион, 300 миллион, 80 миллион.
Вазифањои оянда аз китоби дарсї №№ 1087 – 1095 супорида мешавад.
(№ 1087) Ададњоро хонед:
Намунањо:
202000102 – 202 миллиону 102
102 999315180 – 102 миллиарду 999 миллиону 315 њазору180
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100000001 – 100 миллиону як
1 миллиард чандто сифр дорад? (1 миллиад нуњ сифр дорад)
Хонандагон супориши навбатиро иљро карда, доир ба зарб ва таќсими бузургињо
ба ададњо масъала тартиб дода њал мекунанд
Намунањо
(№ 1089). 150 кг = 150 · 1000 г = 150000 г
(№ 1090). 135 кг 50 г = 135050 г;
135050 г : 365 = 370 г
Љавоб: 370 г
(№ 1092). Њал.
2 т 500 кг = 2500 кг – хољагии якўм
2500 кг – 750 кг = 1750 кг – хољагии дуюм
2500 кг + 1750 кг = 4250 кг = 4 т 250 кг – њарду хољагї
Љавоб: 4 т 250 кг.
Гурўҳҳо корашонро муаррифї намоянд, дарсро ба воситаи саволу љавоб љамъбаст
намуда, супориши хонагї диҳед.
Арзёбї. Дар љараёни ин машғулият воситаҳои арзёбии ташаккулдиҳандаи хондан,
гуфтан, људо кардан ва навиштан истифода мешавад. Аввал ба малакаи фарқ карда
тавонистани разрядҳо, синфҳо,
баъд ба дуруст хондан ванавиштани разрядҳои
миллионию ҳазориҳо ва бо адад навиштани онҳо,сипас ба фаъолияти онҳо дар гурўҳҳои
хурд ва кор бо расмҳо аҳамият диҳед. Як гурўҳ метавонанд ба фаъолияти гурўҳҳои дигар
баҳо диҳад.
§ 4. Њалли мисол ва масъалањои №1096 – 1102(1соат)
Барнома.Иљрои амалњои арифметикї дар доираи миллиард. Хондан ва навиштани ададњо
дар доираи миллиард. Њалли масъалањои њаётї доир ба бузургињо.
Салоњиятњо. Дарси мазкур ба ташаккули салоњиятњои зерин равона карда мешавад:
– ададҳоро дар доираи миллиард мехонад, менависад ва муқоиса мекунад;
–
дадҳои яклухтро дар доираи миллиард љамъ, тарҳ, зарб ва тақсим карда,
масъалаҳои як-дуамалаи матнї ва ададиро ҳал карда метавонад;
–
тратегияҳои зеҳниро дар амалҳои одии љамъ, тарҳ, зарб ва тақсим истифода карда
метавонад.
Маќсадњои таълим. Хонандагон бояд:

артиби иљрои амалњоро нишон дода, ќимати ифодањоро њисоб карда тавонанд;

дадњоро бо разрядњо хонда ва онњоро навишта тавонанд;

оир ба амалњо бо бузургињо масъала тартиб дода, њал карда тавонанд.
Методикаи таълим: Омўзгорамалњои арифметикї ва тартиби иљрои онро ба хотири
хонандагон оварда, супориш медињад, ки ќимати ифодањоро њисоб кунанд.
Нишондодњо: (№1096).
3

1

2

100000 – (31518 : 153 + 57150)
1

3

2

24750 : 15 + 36007 · 12
Супориши 2 (Кори дунафарї)
(№1097). Ададњоро хонед ва онњоро нависед:
Намуна:
214351280 - (214 миллиону 351 њазору 280)
1728401933 – (1 миллиарду 728 миллиону 401 њазору 933)
12451736905 – (12 миллиарду 451 миллиону 736 њазору 905)
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43712583639 – (43 миллиарду 712 миллиону 583 њазору 639)
Хонандагонро дар гурўњњо мутањид сохта, ба онњо супориш дињед, ки доир ба
амалњо бо бузургињо масъала тартиб дода њал намоянд.
Намуна:
(№1098 (1)). Шарти мухтасари масъала.
Барои 1то кўчат – 36 см кв.
Дарозї – 45 м = 4500 см
Бар – 24 м = 2400 см
Њамагї кўчат -?
Њал.
1) Масоњати гармхонаро меёбем:
4500 см · 2400 см = 108000 см кв.
2) Масоњати умумиро ба масоњати ишѓолкардаи як кўчат таќсим карда, шумораи
кўчатњоро меёбем:
108000 : 36 = 3000
Љавоб: 3000 кўчат
(№1098 (2)). Шарти мухтасари масъала.
Дарозии росткунља – а = 400 м
Бари росткунља – в = 400 м : 4 = 100 м
S-? P-?
Њал.
S= а · в = 400 м · 100 м = 40000 м кв.
P= 2 · а + 2 · в = 2 · 400 м + 2 · 100 м = 800 м + 200 м =1000 м
Љавоб: S= 40000 м кв.
P= 1000 м
Кори гурўњњоро назорат кунед, барои тартиб додани масъалањо ба онњо ёрї
расонед.
Муарифии гурўњњоро муњокима намуда, дарсро љамъбаст кунедва вазифаи хонагї
супоред.
Арзёбї. Дар љараёни ин машғулият воситаҳои арзёбии ташаккулдиҳандаи хондан,
гуфтан, људо кардан ва навиштан истифода мешавад. Аввал ба малакаи фарқ карда
тавонистани разрядҳо, синфҳо баъд дуруст хондан ванавиштани разрядҳои миллионию
ҳазориҳо ва бо адад навиштани онҳо, сипас ба фаъолияти онҳо дар гурўҳҳои хурд ва кор
бо расмҳо аҳамият диҳед. Як гурўҳ метавонанд ба фаъолияти гурўҳҳои дигар баҳо диҳад.
§ 5.Њалли масъалањои № 1103 – 1111(1соат)
Барнома.Иљрои амалњои арифметикї дар доираи миллиард. Хондан ва навиштани ададњо
дар доираи миллиард. Халли масъалањои њаётї доир ба бузургињо.
Салоњиятњо. Дарси мазкур ба ташаккули салоњиятњои зерин равона карда мешавад:
– ададҳоро дар доираи миллиард мехонад, менависад ва муқоиса мекунад;
–
дадҳои яклухтро дар доираи аз миллиард љамъ, тарҳ, зарб ва тақсим карда,
масъалаҳои як-дуамалаи матнї ва ададиро ҳал карда метавонад;
–
тратегияҳои зеҳниро дар амалҳои одии љамъ, тарҳ, зарб ва тақсим истифода карда
метавонад.
Маќсадњои таълим. Хонандагон бояд:

артибииљрои амалњоро нишон дода, ќимати ифодањоро њисоб карда тавонанд;

дадњоро бо разрядњо хонда ва онњоро навишта тавонанд;
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оир ба амалњо бо бузургињо масъала тартиб дода њал карда тавонанд.
Методикаи таълим.
Ин дарс давоми дарси гузашта буда, супоришњо аз китоби дарсї иљро карда мешавад.
Намуна ва нишондоди њалли баъзе масъалањоро нишон медињем.
(№1103). Шарти мухтасари масъала:
Њамагї – 800000 бењ нињол
Нињоли сарв – 100000 бех
Нињоли сўзанбарг – 120000 бех
Нињоли гули садбарг - ?
Њал.
Шумораи нињоли гули садбаргро бо х ишорат мекунем.
Мувофиќи шарти масъала муодила тартиб дода, њал мекунем.
100000 + 120000 +х= 800000
220000 + х = 800000
х = 800000 – 220000
х = 580000
Љавоб: 580000 бех нињоли гули садбарг.
(№1104).Аз 12 кг лаблабуи ќанд (лаблабуи сафед) 2 кг шакар гирифтанмумкин аст. Аз
48000 кг лаблабуи ќанд чї ќадар шакаргирифтан мумкин аст?
Шарти мухтасари масъала.
Аз 12 кг – 2 кг
Аз 48000 кг – х
Муодила:
12 · х = 2 · 48000
х = 2 · 48000 : 12
х = 2 · 4000
Дх = 8000 Љавоб: 8000 кг = 8 т.
Хонандагонро дар гурўњњо муттањид сохта, супориш дињед, ки зарб ва таќсими
ададњои бисёрраќамаро ба адади 100 иљро намоянд. (намуна № 1107 – и китоби дарсї)
Арзёбї. Дар љараёни ин машғулият воситаҳои арзёбии ташаккулдиҳандаи хондан,
гуфтан, људо кардан ва навиштан истифода мешавад. Аввал ба малакаи фарқ карда
тавонистани разрядҳо, синфҳо баъд дуруст хондан ванавиштани разрядҳои миллионию
ҳазориҳо ва бо адад навиштани онҳо, сипас ба фаъолияти онҳо дар гурўҳҳои хурд ва кор
бо расмҳо аҳамият диҳед. Як гурўҳ метавонанд ба фаъолияти гурўҳҳои дигар баҳо диҳад.
§ 6. Њалли мисолу масъалањои № 1112 – 1123(1соат)
Барнома.Љадвали синфҳо ва разрядҳо.Хондан ва навиштани ададҳо дар доираи миллиард.
Хондан ва навиштани ададҳо бо разрядҳо. Иљрои амањо ва санљиши дурустии он. Табдил
додани бузургињо. Њалли мисолу масъалањо дар доираи миллиард.
Салоњиятњо. Дарси мазкур ба ташаккули салоњиятњои зерин равона карда мешавад:
– ададҳоро дар доираи миллиард мехонад, менависад ва муқоиса мекунад;
–
дадҳои яклухтро дар доираи миллиард љамъ, тарҳ зарб ва тақсим карда,
масъалаҳои як-ду амалаи матнї ва ададиро ҳал карда метавонад;
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–
тратегияҳои зеҳниро дар амалҳои одии љамъ, тарҳ, зарб ва тақсим истифода карда
метавонад.
Маќсадњои таълим. Хонандагон бояд:

дадҳоро дар миллиард хонда ва навиштатавонанд;

малњои љамъ ва тарњро дар доираи миллиард иљро карда, дурустиашро санљида
тавонанд;

узургињоро табдил дода тавонанд.
Методикаи таълим:Дар тахтаи синф якчанд амалњои љамъро нависед ва аз хонандагон
хоњиш кунед, ки онњоро хонда иљро кунанд ва дурустии корашонро бо амали тарњ
санљанд.
Супориши 1.
1112. Њисоб кунед ва дурустиашро санљед:
888888 + 112131
484848124 + 42282804
606060 + 603129
62812404 + 500500450
Барои санљиш чї кор кардед? Фањмонед.
Намуна:
Санљиш:
484848124
527130928


42282804
42282804
527130928
484848124
Супориши 2. Ин супоришро хонандагон дунафарї иљро мекунанд.
1113. Ададњоро хонед ва онњоро нависед:
7289123,
25315 412, 119777400, 21345118516,
100002300001,
100001002003,
123321456987.
Намуна:
100002300001 – (100 миллиарду 2 миллиону 300 њазору 1)
123321456987 – (123 миллиарду 321 миллиону 456 њазору 987
Супориши 3. Хонандагонро дар гурўњњо муттањид сохта, чунин супориш дињед.
1114. Ќиматиифодаиa+ b-роњангоми: a= 360, b= 20; a= 3600,
b= 200; a= 720, b= 40 буданњисобкунед.
Намуна:
a+ b = 360 + 20 = 380
Гурўњњокорашонроивазкарда, санљандвахатогии якдигарроислоњкунанд.
Супориши 4. Ин супориш шифоњї иљро карда мешавад.
1115. Њисоби шифоњї:
1) 1 : 6 њиссаи адад ба 300 баробар аст. Ин ададро ёбед.
2) Нисфи адад ба 800 баробар аст. Ададро ёбед.
3) 3 : 5 њиссаи адади 450-ро ёбед.
Супориши 5. Кори дунафарї. Нобаробарї навишта, дурустиашро санљед:
1) Фарќи ададњои 96589 ва 6580 аз суммаи ададњои 96589 ва
6580 хурд аст.
2) Њосили зарби ададњои 575 ва 25 аз њосили таќсими ин
ададњо калон аст.
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Арзёбї. Дар љараёни ин машғулият воситаҳои арзёбии ташакулдиҳандаи хондан,
гуфтан, људо кардан ва навиштан истифода мешавад. Аввал ба малакаи фарқ карда
тавонистани разрядҳо, синфҳо,
баъд ба дуруст хондан ванавиштани разрядҳои
миллиониюҳазориҳо ва бо адад навиштани онҳо, сипас ба фаъолияти онҳо дар гурўҳҳои
хурд ва кор бо расмҳо аҳамият диҳед. Як гурўҳ метавонад ба фаъолияти гурўҳҳои дигар
баҳо диҳад.
§ 7.Њалли масъалањои № 1124 – 1133(1соат)
Барнома. Табдилдињии бузургињо. Иљрои амалњои арифметикї дар доираи миллиард.
Хондан ва навиштани ададњо дар доираи миллиард. Њалли масъалањои њаётї доир ба
бузургињо.
Салоњиятњо. Дарси мазкур ба ташаккули салоњиятњои зерин равона карда мешавад:
– ададҳоро дар доираи миллиард мехонад, менависад ва муқоиса мекунад;
–
дадҳои яклухтро дар доираи миллиард љамъ, тарҳ, зарб ва тақсим карда,
масъалаҳои як-дуамалаи матнї ва ададиро ҳал карда метавонад;
–
тратегияҳои зеҳниро дар амалҳои одии љамъ, тарҳ, зарб ва тақсим истифода карда
метавонад.
Маќсадњои таълим. Хонандагон бояд:

узургињоро табдил дода тавонанд;

артиби иљрои амалњоро нишон дода, ќимати ифодањоро њисоб карда тавонанд;

дадњоро бо разрядњо хонда ва онњоро навишта тавонанд;

оир ба амалњо бо бузургињо муодила ва масъала тартиб дода, њал карда тавонанд.
Методикаи таълим: Барои мустањкамкунии донишњои пешинаи хонандагон доир ба
бузургињо ва хондану навиштани ададњо дар доираи миллиард мисолу масъалањо аз
китоби дарсї њал карда мешавад.
Супориши 1.
бб1124. Дарозии дарёи Ванљ 103 км, масоњати њавзааш 2070 км кв. аст.
Ифода кунед:
103 км = ... м, 2 070 км кв. = ... м кв.
Нишондод:
1 км = 1000 м;
1 км кв. = 1000 м · 1000 м = 1000000 м кв.
Пас, 103 км = 103 · 1000 м = 103000 м
2 070 км кв. = 2 070 · 1000000 м кв. = 2070000000 м кв.
Супориши 2.
1125. Муодила тартиб дода, онро њал кунед:
1) Суммаи ду адад 11378 аст, љамъшавандаи дуюм 4035 аст. Љамъшавандаи якумро ёбед.
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Намунаи њал:
Љамъшавандаи якумро бо хишорат мекунем, он гоњ мувофиќи шарти масъала муодила
чунин мешавад:
х + 4035 = 11378
х = 11378 – 4035
х = 7343
Љавоб: 7343 – љамъшавандаи якум
Кори дунафарї. Хонандагон масъалањо тартиб дода, мувофиќи нишондоди боло
њал мекунанд.
Масалан:
2) Ба адади 7343 ададеро љамъ карда, 11378-ро њосилкарданд. Љамъшавандаи номаълумро
ёбед.

Супориши 3 - ро хонандагон шифоњї иљро мекунанд.
(№ 1126). Стансияи «Мир» 130 тонна вазн дошта, 15 солпарвоз кард (солњои 1986 – 2001).
Ин ададњоро бо килограммва шабонарўз ифода кунед:
130 т = ... кг, 15 сол = ... шабонарўз.
Супориши 4. Кори гурўњї. Ба ба гурўњњо супориш дињед, ки шарти масъалањоро аз китоб
бодиќќат хонда, бузургињои дар он бударо бо бузургии нав ифода кунанд.
Супориши 4 1ССуп37
(№1128). Вазни киштии Восток-1 ба 6 т 170 кг вадарозиаш ба 7 м 35 см баробар буд.
Инададњоро бо килограмм ва сантиметр ифода намоед.
Намуна:
6т 170 кг = 6 170 кг
(№1129). Дар киштии «Восток-6» аввалин кайњоннавардзан ВалентинаТерешкова 16 июни
соли 1963 ба кайњон парвоз карда, бо «Восток-5» дар парвози гурўњї иштирок намуд.
Дар 70 соату42 даќиќаи парвоз «Восток-6» атрофи Заминро 48 маротибадавр зад. Бо
даќиќа ифода кунед:
70 соату 42 даќ. = … даќ.
Нишондод:
70 соату 42 даќ. = 70 ·60 даќ. + 42 даќ. = 4200 даќ. + 42 даќ. = 4242 даќ.
Дарсро бо ёрии саволу љавоб љамъбаст намуда, супориши хонагї супоред.
пЉЉљдартьбрЉљљччЉавоб 8си 135
Арзёбї. Дар љараёни ин машғулият воситаҳои арзёбии ташаккулдиҳандаи хондан,
гуфтан, људо кардан ва навиштан истифода мешавад. Аввал ба малакаи ифода карда
тавонистани бузургињо, тартиб дода њал кардани муодила,
баъд, дуруст хондан
ванавиштани разрядҳои миллионию ҳазориҳо ва бо адад навиштани онҳо, сипас ба
фаъолияти онҳо дар гурўҳҳои хурд ва кор бо расмҳо аҳамият диҳед. Як гурўҳ метавонад
ба фаъолияти гурўҳҳои дигар баҳо диҳад.
§ 8.Њалли масъалањои № 1134 – 1142(1соат)
Барнома. Хондани ададњо дар доираи миллиард. Табдилдињии бузургињо. Иљрои амалњои
арифметикї дар доираи миллиард. Хондан ва навиштани ададњо дар доираи миллиард.
Њалли масъалањои њаётї доир ба бузургињо.
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Салоњиятњо. Дарси мазкур ба ташаккули салоњиятњои зерин равона карда мешавад:
– ададҳоро дар доираи миллиард мехонад, менависад ва муқоиса мекунад;
–
дадҳои яклухтро дар доираи миллиард љамъ, тарҳ, зарб ва тақсим карда,
масъалаҳои як-дуамалаи матнї ва ададиро ҳал карда метавонад;
–
тратегияҳои зеҳниро дар амалҳои одии љамъ, тарҳ, зарб ва тақсим истифода карда
метавонад.
Маќсадњои таълим. Хонандагон бояд:

узургињоро табдил дода тавонанд;

артиби иљрои амалњоро нишон дода, ќимати ифодањоро њисоб карда тавонанд;

дадњоро бо разрядњо хонда ва онњоро навишта тавонанд;

оир ба амалњо бо бузургињо муодила ва масъала тартиб дода њал карда тавонанд.
Методикаи таълим. Барои мустањкамкунии донишњои пешинаи хонандагон доир ба
бузургињо ва хондану навиштани ададњо дар доираи миллиард мисолу масъалањо аз
китоби дарсї њал карда мешавад.
Супориши 1. Ба хонандагон супориш дињед, ки ададњоро хонанд.
(№ 1134). 7310623, 84605710, 639712814, 4301716215, 981406507123,
999999999, 100000000000, 200000000000
Намуна:
981406507123 –( 981 миллиарду 406 миллиону 507 њазору 123)
200000000000 – (200 миллиард)
Супориши 2. Таърифи муодиларо ба хотир оварда, ба он мисол оред.
Масалан, (29 + 34) : 9 = 7 баробарї аст.
Агар дар ин баробарї яке аз љамъшаванда 34-ро номаълум ќабул кунем, муодилаи (29 + х)
: 9 = 7 њосил мешавад ва ин муодилаи дуамала мебошад.
Мехонем:
1) (29 + х) – таќсимшаванда, 9 – таќсимкунанда, 7 – њосили таќсим;
2) суммаи ададњои 29 ва х-ро ба 9 таќсим (9 маротиба кам) кунем, 7 њосил мешавад.
Њал: Барои ёфтани таќсимшавандаи номаълум (29 + х) њосили таќсим 7-ро бо
таќсимкунанда 9 зарб мекунем:
29 + х = 7 · 9. Тарафи ростро њисоб мекунем (63 њосил мешавад).
29 + х = 63. Ќоидаи ёфтани љамъшавандаи номаълумро ба хотир оварда, њали
муодиларо давом медињем: х = 63 – 29. х = 34. Ќимати х-ро ёфтаем. Дар боло ќоидаи
ёфтани ададњои номаълум ду маротиба истифода шуд. Зеро таќсимшаванда аз суммаи ду
адад – адади маълум 29 ва номаълум х иборат буд.
Санљиши њал:
(29 + 34) : 9 = 7
63 : 9 = 7
7=7
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Њалли муодила дуруст будааст, чунки дар њар ду тараф ададњои якхела њосил шуд.
Супориши 3. (№1135). Кори гурўњї. Муодилањоро хонед ва онњоро њал намоед:
а) (х + 298) : 2 = 224
в) (1900 – х) : 3 = 600
б) 3050 + х = 9548 – 1232
г) 4073 – х = 1302 + 807
Нишондод:
а) (х + 298) = 224 · 2
г) 4073 – х = 2109
(х + 298) = 448
х = 4073 – 2109
х = 448 – 298
х = 1964
х = 150
Супориши 4. Кори дунафарї. Ба дунафарињо супориш дињед, ки масъалањоро аз китоби
дарсї њал намоянд.
1
(№1136). Як тарафи майдони секунљашакл 1200 м, тарафи дуюм ба њиссаи тарафи якум
3
баробар буда, тарафи сеюм аз тарафи дуюм 3 маротиба зиёдтар аст. Периметри ин
майдонро ёбед.
Намунаи њал.
Тарафи якуми секунља – 1200 м
Тарафи дуюми секунљ – 1200 м · 1 : 3 = 400 м
Тарафи сеюм – 400 м · 3 = 1200 м
Р = 1200 м + 400 м + 1200 м = 2800 м
Љавоб: Р = 2800 м
Бо ёрии саволу љавоб дарсро љамъбаст намуда, вазифаи хонагї супоред.
БоЉљљччЉавоб 8си 135
Арзёбї. Дар љараёни ин машғулият воситаҳои арзёбии ташаккулдиҳандаи хондан,
гуфтан, људо кардан ва навиштан истифода мешавад. Аввал ба малакаи ифода карда
тавонистани бузургињо, тартиб дода њал кардани муодила, баъд, ба дуруст хондан
ванавиштани разрядҳои миллионию ҳазориҳо ва бо адад навиштани онҳо, сипас ба
фаъолияти онҳо дар гурўҳҳои хурд ва кор бо расмҳо аҳамият диҳед. Як гурўҳ метавонад
ба фаъолияти гурўҳҳои дигар баҳо диҳад.
§ 9.Њалли масъалањои № 1143 – 1149(1соат)
Барнома. Хондани ададњо дар доираи миллиард. Табдилдињии бузургињо. Иљрои амалњои
арифметикї дар доираи миллиард. Хондан ва навиштани ададњо дар доираи миллиард.
Њалли масъалањои њаётї доир ба бузургињо.
Салоњиятњо. Дарси мазкур ба ташаккули салоњиятњои зерин равона карда мешавад:
– ададҳоро дар доираи миллиард мехонад, менависад ва муқоиса мекунад;
–
ададҳои яклухтро дар доираи миллиард љамъ, тарҳ, зарб ва тақсим карда,
масъалаҳои як-дуамалаи матнї ва ададиро ҳал карда метавонад;
–
тратегияҳои зеҳниро дар амалҳои одии љамъ, тарҳ, зарб ва тақсим истифода карда
метавонад.
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Маќсадњои таълим. Хонандагон бояд:

бузургињоро табдил дода тавонанд;

тартиби иљрои амалњоро нишон дода, ќимати ифодањоро њисоб карда тавонанд;

доир ба амалњо бо бузургињо муодила ва масъала тартиб дода њал карда тавонанд.
Методикаи таълим: Омўзгор бо маќсади бахотироварии донишњои пешинаи хонандагон
чунин саволњоро пешнињод мекунад: синфи I, II, III ва IV кадом разрядњоро ташкил
медињад? Миллион чанд сифр дорад? Миллиард чї?
(Љавоб: миллион шаш сифр ва миллиард нуњ сифр дорад).
Сипас супоришњои зеринро пешкаш кунед:
1) Адади 10-раќамаи калонтарин ва адади 10-раќамаи хурдтаринро нависед. Фарќи ин
ададњоро ёбед.
Нишондод:
9999999999 – адади дањраќамаи калонтарин;
1000000000 – адади дањраќамаи калонтарин;
9999999999 – 1000000000 = 8999999999 - фарќ.
2) Ањолии кураи Замин соли 2005 6 миллиарду 250 миллион нафар буд. Соли 2009 дар
кураи Замин 6 миллиарду 750 миллиону 375 њазор одам зиндагї мекард. Дар муддати 5 сол
ањолї чї ќадар зиёд шудааст?
6 250000000 – соли 2005;
6 750 375 000 – соли 2009;
6750375000 – 6250000000 = 500375000 – фарќ.
Љавоб: 500375000 нафар.
3) Ададњоро хонед:
121233644566, 700088756901, 899977885541, 978987456982
Супориши 4. Хонандагонро дар гурўњњо муттањид намуда, супориш дињед, ки амалњоро
иљро кунанд:
Намунаи супориш: (№1145)
1). 2746251 – (527462 – 467385)
2). 41753 · 3759 – 753214 + 6123674 : 2
3). 4645973 – 2713219 + 7519467 : 3
4). 315724 · 70 – 182916 : 9 143 · (75698 – 63449) – 4383
5). 1967 · 40 – 135009 : 3 206 · (63278 – 60709) + 2104
Дарсро љамъбаст карда, супориши хонагї супоред.
(№1146). Дар маѓоза 249-то тўби калон ва се маротиба камтар тўби хурд буд.

1
њиссаи
2

тўбњо фурўхта шуд. Дар маѓоза чандто тўб монд?
(№1149). Дар Њиндустон шахсе зиндагї мекард, ки ќадаш 75 см, вазнаш 17 кг буд. Ин
ададњоро бо миллиметр ва грамм иваз кунед.
љљччЉавоб 8си 135
Арзёбї. Дар љараёни ин машғулият воситаҳои арзёбии ташаккулдиҳандаи хондан,
гуфтан, људо кардан ва навиштан истифода мешавад. Аввал ба малакаи ифода карда
тавонистани бузургињо, тартиб дода њал кардани муодила, баъд ба дуруст хондан
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ванавиштани разрядҳои миллионию ҳазориҳо ва бо адад навиштани онҳо,сипас ба
фаъолияти онҳо дар гурўҳҳои хурд ва кор бо расмҳо аҳамият диҳед. Як гурўҳ метавонад
ба фаъолияти гурўҳҳои дигар баҳо диҳад.
§ 10.Њалли масъалањои № 1150 – 1156(1соат)
Барнома. Табдилдињии бузургињо. Зарб ва таќсими бузургињо ба адад. Иљрои амалњои
арифметикї дар доираи миллиард. Хондан ва навиштани ададњо дар доираи миллиард.
Њалли масъалањои њаётї доир ба бузургињо.
Салоњиятњо. Дарси мазкур ба ташаккули салоњиятњои зерин равона карда мешавад:
– ададҳоро дар доираи миллиард мехонад, менависад ва муқоиса мекунад;
–
дадҳои яклухтро дар доираи миллиард љамъ, тарҳ, зарб ва тақсим карда,
масъалаҳои як-дуамалаи матнї ва ададиро ҳал карда метавонад;
–
тратегияҳои зеҳниро дар амалҳои одии љамъ, тарҳ, зарб ва тақсим истифода карда
метавонад.
Маќсадњои таълим. Хонандагон бояд:

узургињоро табдил дода тавонанд;

артиби иљрои амалњоро нишон дода, ќимати ифодањоро њисоб карда тавонанд;

Доир ба амалњо бо бузургињо муодила ва масъала тартиб дода њал карда тавонанд.
Методикаи таълим:Ангезиши зењн гузаронед. Барои ба хотирории донишњои пештараи
хонандагон. ба онњо бо саволњои зерин мурољиат намоед: кадом шаклњои геометриро
медонед? Росткунља чист? Хосиятњои росткунљаро баён кунед. Периметри росткунља чї
тавр ёфта мешавад?
Бо њамроњии хонандагон масъалањои зеринро њал кунед:
(№1150). Дарозии айвон 16 м, бараш 6 м аст. Барои ранг кардани фарши айвон 6 ќуттї
ранг хариданд, ки њар кадомаш 3 кг буд.Агар ба 1 м кв. 250 грамм ранг сарф шавад, оё
рангњои харидашуда барои ранг кардани фарши айвон кифоя аст?
Нишондод:
1) Масоњати айвонро меёбем: 16 м · 6 м = 96 м кв.
2) Вазни ранги харидашударо меёбем: 6 · 3 кг = 18 кг.
3) Вазни ранги сарфшавандаро меёбем: 96 · 250 г = 24000 г =24 кг.
4) Муќоиса мекунем: 18 кг <24 кг.
Љавоб: Кифоягї намекунад.
(№1151). Росткунљае тасвир намоед, ки бараш 8 см, масоњаташ 72 см кв. бошад.
Периметри ин росткунљаро ёбед.
Нишондод:
1) Дарозии росткунљаро меёбем: 72 : 8 = 9 (см)
2) Периметри росткунљаро меёбем: Р = 2 · 8 см + 2 · 9 см = 16 см + 18 см = 34 см
Љавоб: Р = 34 см.
(№1152). Иваз кунед:
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Намуна:
15 м кв. = 1500 дм кв.
28 дм кв. = 2800 см кв.
1 500 см кв. = 15 дм кв.
2800 мм кв. = 28 см кв.
Супоришњои навбатї аз китоби дарсї супорида мешавад.
Дарсро бо ёрии саволу љавобњо љамъбаст намуда, супориши хонагї супоред.
Намунаи саволњо:
Љадвали воњидњои дарозиро номбар кунед.
Љадвали воњидњои масоњатро номбар кунед.
Масоњати росткунља чї тавр ёфта мешавад? Формулаашро нависед.
Периметри росткунља чї тавр ёфта мешавад? Периметри квадрат-чї? Формулањоро
нависед.
Арзёбї. Дар љараёни ин машғулият воситаҳои арзёбии ташаккулдиҳандаи хондан, гуфтан,
људо кардан ва навиштан истифода мешавад. Аввал ба малакаи ифода карда тавонистани
бузургињо, тартиб дода њал кардани муодила, баъд ба дуруст хондан ванавиштани
разрядҳои миллионию ҳазориҳо ва бо адад навиштани онҳо аҳамият диҳед. Як гурўҳ
метавонад ба фаъолияти гурўҳҳои дигар баҳо диҳад.
§ 11.Њалли масъалањои № 1157 – 1167(1соат)
Барнома. Табдилдињии бузургињо. Зарб ва таќсими бузургињо ба адад. Иљрои амалњои
арифметикї дар доираи миллиард. Хондан ва навиштани ададњо дар доираи миллиард.
Њалли масъалањои њаётї доир ба бузургињо.
Салоњиятњо. Дарси мазкур ба ташаккули салоњиятњои зерин равона карда мешавад:
– ададҳоро дар доираи миллиард мехонад, менависад ва муқоиса мекунад;
–
дадҳои яклухтро дар доираи миллиард љамъ, тарҳ, зарб ва тақсим карда,
масъалаҳои як-дуамалаи матнї ва ададиро ҳал карда метавонад;
–
тратегияҳои зеҳниро дар амалҳои одии љамъ, тарҳ, зарб ва тақсим истифода карда
метавонад.
Маќсадњои таълим. Хонандагон бояд:

узургињоро табдил дода тавонанд;

артиби иљрои амалњоро нишон дода, ќимати ифодањоро њисоб карда тавонанд;

оир ба амалњо бо бузургињо муодила ва масъала тартиб дода њал карда тавонанд.
Методикаи таълим:1)Бо хонандагон ангезиши зењн гузаронед. Саволњо: 1кг ба чанд грамм
баробар аст? 1 т ба чанд кг баробар аст? Формулаи масоњати росткунљаро нависед.
Супориши 2. Ба хонандагон супориш дињед, ки доир ба ифодакунии бузургињо
масъала тартиб дода, онро њал намоянд.
Намуна:
(№1157). Массаи харсанг 300 тонна мебошад. Ин ададро бо килограмм, сипас бо грамм
ифода карда, адади њосилшударо хонед.
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Њал.
300 т. = 300000 кг
300000 кг =300000000 г- (3 миллиард)
Бо њамроњии хонандагон њалли тайёри масъалаи китоби дарсиро тањлил намоед.
(№1158). Дарозии хона 9 м, бараш 6 м мебошад. Барои фарши инхонаро аз
гилемњои андозаашон 3 м ва 2 м рўйпўш намудан,чандто гилем лозим мешавад?
Намунаи њал:
Масоњати хона чї ќадар аст?
9 м · 6 м = 54 м кв. – масоњати хона.
Масоњати гилем чї ќадар аст?
3 м · 2 м = 6 м кв. – масоњати як гилем.
Барои ин хона чандто њамин хел гилем лозим мешавад?
54 м кв. : 6 м кв. = 9-то гилем.
Љавоб: Барои ин хона 9-то гилем лозим мешавад.
(Саволњо дар дафтар навишта намешаванд).
Сурориши 3. Кори гурўњї. Ба хонандагон супориш дињед, ки аз намунаи масъалаи
боло истифода бурда, масъала тартиб дињанд ва њал кунанд.
Намунањои супориш:
(№1159). Бари хона 6 м, дарозиаш 12 м аст. Барои рўйпўш карданифарши ин хона аз
палосњои андозаашон 2 м ва 3 м чандтопалос лозим мешавад?
(№1160). Аз заминњои обчакорї бо 8 мошин 12 маротиба ба анборкартошка оварданд.
Њар як мошин 1500 кг картошка овард.Њамаи картошкањои овардаро ба 4 анбор љой
карданд. Дар њаряк анбор чанд тонна картошка љой карданд?
Супориши 4. Кори дунафарї. Ин супоришро иљро карда, хонандагон суммаи
разрядиро бо адад менависанд.
Намуна:м
5000 + 400 + 7 = 5407
70000 + 8000 + 900 + 50 + 1 = 78951
200000 + 50000 + 400 + 70 + 3 =250473
900000 + 9000 + 900 = 909900
Супориши 5. Хонандагон мустаќилона иљро мекунанд. Бо раќамњо нависед: як
миллиону њафтсаду панљ њазор, дањмиллиард, ёздањ миллиону яксаду бист њазор, дањ
миллиардусе њазору чор.
Арзёбї. Дар љараёни ин машғулият воситаҳои арзёбии ташаккулдиҳандаи хондан, гуфтан,
људо кардан ва навиштан истифода мешавад. Аввал ба малакаи ифода карда тавонистани
бузургињо, тартиб дода њал кардани муодила, баъд ба дуруст хондан ванавиштани
разрядҳои миллионию ҳазориҳо ва бо адад навиштани онҳо аҳамият диҳед. Як гурўҳ
метавонад ба фаъолияти гурўҳҳои дигар баҳо диҳад.
§ 12.Њалли масъалањои № 1168 – 1174(1соат)
Барнома. Табдилдињии бузургињо. Зарб ва таќсими бузургињо ба адад. Амалњо бо
бузургињо. Хондан ва навиштани ададњо дар доираи миллиард. Њалли масъалањои њаётї
доир ба бузургињо.
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Салоњиятњо. Дарси мазкур ба ташаккули салоњиятњои зерин равона карда мешавад:
– ададҳоро дар доираи миллиард мехонад, менависад ва муқоиса мекунад;
–
ададҳои яклухтро дар доираи аз миллиард љамъ, тарҳ зарб ва тақсим карда,
масъалаҳои як-дуамалаи матнї ва ададиро ҳал карда метавонад;
–
стратегияҳои зеҳниро дар амалҳои одии љамъ, тарҳ, зарб ва тақсим истифода карда
метавонад.
Маќсадњои таълим. Хонандагон бояд:

бузургињоро табдил дода тавонанд;

тартиби иљрои амалњоро нишон дода, ќимати ифодањоро њисоб карда тавонанд;

доир ба амалњо бо бузургињо муодила ва масъала тартиб дода њал карда тавонанд.
Методикаи таълим: Њалли тайёри масъалаи зеринро дар тахтаи синф навишта, бо
њамроњии хонандагон мазмуни њар як амалиётро дар раванди њалли масъала шарњ дињед.
Барои кўдакистон бозичањои нархашон якхела хариданд.Аввал 14-то бозича, баъд
6-тои дигар хариданд. Барои хариди охирин 24 сомонї кам пул доданд. Њар як бозича
чанд сомонї арзиш дорад? Њамаи харид чї ќадар мешавад?
Њалли масъала:
1) 14 – 6 = 8-то кам 4) 6 · 3 = 18 сомонї
2) 24 : 8 = 3 сомонї 5) 42 + 18 = 60 сомонї
3) 14 · 3 = 42 сомонї Љавоб : Њамаи харид 60 сомонї.
Супориши 1. Кори дунафарї. Ба дунафарињо супориш дињед, ки шарти масъаларо аз
китоби дарсї бодиќат хонанд ва ифодањои дар он омадаро табдил дињанд.
(№1169). Масоњати њавзаи дарёи Варзоб 1740 км кв. мебошад. (Варзоб шохоби рости
дарёи Кофарнињон аст). Манбааш пиряхњо ва барф аст. Дарёњои Зиддї ва Майхўра бо њам
пайваст шуда,дарёи Варзобро ба вуљуд меоранд. Дарозиаш 71 км аст. Агараз саргањи
дарёи Зиддї њисоб кунем, дарозиаш 96 км-роташкил медињад. Поёноби дарёро аз љойи
якшавии дарёиЛучоб то якшавї бо дарёи Кофарнињон дарёи Душанбе низменоманд.
Намуна:
1740 км кв. = 17400000 м кв., 71 км = 71000 м, 71000 м = 710 см
Супориши 2. (№1170). Ифода тартиб дињед ва ќиматашро њисоб кунед:
Намуна:
1) Њосили зарби ададњои 438 ва 17-ро 17 маротиба кам кунед.
(438 · 17) : 17 = 438 · (17 : 17) = 438 · 1 = 438;
2) Суммаи ададњои 19374 ва 8727-ро 5693 воњид кам кунед.
(19374 + 87 27) – 5693 = 28101 – 5693 = 22408;
Супориши 3. Кори гурўњњї. Њисоб кунед ва дурустиашро санљед:
Намуна:
Санљиш:
89 м 12 см
27 с. 43 дак. 240 кг 637 г 132 кг 317 г




18 м 79 см
8 с. 19 дак. 108 кг 320 г 108 кг 320 г
107 м 91 см
1 9 с. 24 дак. 132 кг 317 г 240 кг 637 г
Супориши 4. Ба хонандагон. Кори гурўњї. Росткунљаи дилхоњ кашед
дарозї ва бари онро чен карда, масоњаташро ёбед:
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Арзёбї. Дар љараёни ин машғулият воситаҳои арзёбии ташаккулдиҳандаи хондан, гуфтан,
људо кардан ва навиштан истифода мешавад. Аввал ба малакаи ифода карда тавонистани
бузургињо, тартиб дода њал кардани муодила, баъд ба дуруст хондан ванавиштани
разрядҳои миллионию ҳазориҳо ва бо адад навиштани онҳо,сипас ба фаъолияти онҳо дар
гурўҳҳои хурд ва кор бо расмҳо аҳамият диҳед. Як гурўҳ метавонад ба фаъолияти
гурўҳҳои дигар баҳо диҳад.
§ 13. Дарси љамъбастї ва натиљагирї аз боби 9 (Кори хаттї) (1 соат)
Барнома.Мукаммалгардонии дониш, малака ва маҳорати хонандагон доир ба
фаъолиятҳои зарб ва таќсими бузургињо ба адад, хондан ва навиштани ададҳо дар доираи
миллиард, ба разрядҳо ва синфњо људо кардани ададҳо. Њалли мисолу масъалањо дар
доираи миллиард.
Салоњиятњо. Дарси мазкур ба ташаккули салоњиятњои зерин равона карда мешавад:

дадҳои яклухтро дар доираи миллиардљамъ, тарҳ зарб ва тақсим карда, масъалаҳои
як-дуамалаи матнї ва ададиро ҳал карда метавонад;

тратегияҳои зеҳниро дар амалҳои одии љамъ, тарҳ, зарб ва тақсим истифода карда
метавонад.
Маќсадњои таълим. Хонандагон бояд:
– ададҳоро ба разрядҳо ва синфњо људо карда тавонанд;
– даҳиҳоро љамъ, тарҳ, зарб ва тақсим карда тавонанд;
– ададҳородар доираи миллиард навишта ва хонда тавонанд;
– тартиби иљрои амалҳои бисёррақамаро донанд.
Методикаи таълим.Ин дарс ба мустаҳкам кардани дониш, малака ва маҳоратҳои
хонандагон бахшида мешавад. Дар тўли як моҳ шумо бояд тариқи арзёбиҳои ҳар дарс
муайян намоед, ки хонандагон дар кори аз худ намудани кадом салоҳиятҳо душворї
мекашанд.Душвориҳои хонандагонро гурўҳбандї намуда, самти афзалиятноки
такмилталабро муайян намоед. Масалан, аксар хонандагон ҳангоми ба разрядҳо ва
синфњољудо кардани ададҳо душворї мекашанд. Пас дар ин дарс шумо бояд ба ҳамин
масъала диққати бештар диҳед. Мисолу масъалаҳоеро интихоб кунед, ки барои ҳалли
душвориҳои пешбинишуда мусоидат намоянд ва онро бо хонандагон машқ кунед. Агар
хонандагон дар шарҳи шифоҳїва ё хаттии амалҳои математикї душворї кашанд, пас бо
онњо инкишоф додани ин малакаҳоро машқ кунед. Барои инкишофи малакаҳои зикршуда
шумо метавонед, аз усулҳои гуногун, аз љумла диктантҳои математикї(шифоҳї ва хаттї),
корҳои мустақилонаи хонандагон (аз китобҳои дарсї, маводи методї, маљаллаву
рўзномаҳо ва интернет) истифода баред.
Арзёбї. Вобаста ба фаъолиятҳои интихобнамуда дониш, малака ва маҳорати
хонандагонро арзёбї кунед. Агар шумо усулҳои арзёбиро ба таври шифоҳї интихоб
намоед, аз рўйи меъёрҳои зерин арзёбї намуданро фаромўш накунед:

Боби 10. Машќњои мустањкамкунии маводи синфи 4. (5 соат)
§ 1. Амалњои арифметикї дар доираи миллиард (3 соат)
Барнома. Хондан ва навиштани ададњо дар доираи миллиард. Љамъ, тарњ, зарб,
таќсим ва муќоиса кардан. Њалли муодилањо ва масъалањои матнї.
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Салоњиятњо. Дарси мазкур ба ташаккули салоњиятњои зерин равона карда мешавад:
 ададҳоро аз 1 то миллиард мехонад, менависад ва муқоиса мекунад; разрядҳои
воҳид, даҳї, садї, ҳазорї ва муайян карда метавонад.
 рамзҳои математикї (+ -, x, :, =) ва маънои онҳоро муайян ва дар амалҳо истифода
 карда метавонад

Маќсадњои таълим. Хонандагон бояд:
 ададњоро дар доираи миллиард хонда ва навишта тавонанд;
 Амалњои арифметикиро дар доираи миллиард иљро карда тавонанд;
– Дар доираи миллиард масъалањо тартиб дода, њал карда тавонанд;
Методикаи таълим. Хондан ва навиштани аз воњидњо то миллиардро ба хотири
хонандагон оварда, супориш дињед, ки:
1) ин ададњоро хонед:
3214185736, 4000000000, 7623904815
Намуна: 2145789423 хонда мешавад: 2 миллиарду 145 миллиону 789 њазору 423
2) Ададњои 315, 427, 809-ро 1000 маротиба зиёд кунанд;
3) Ададњои 214300, 48700, 9167000-ро 100 маротиба кам кунанд ва љавобашро нависанд.
Намуна:

346 · 100 =34600
5481000 : 100 =548100
Њисоб кунед:
5 · (498 + 603)
(1386 + 1794) : 2
8 · (4327 – 2824)
(4106 – 764) : 3

Амалњоро иљро кунед:
(40210 – 39408) · 6
21 078 + 43 263 : 3
(4320 + 1728) : 96
(31031 : 31· 13) + 103103
Бозии «Кї зудтар?». Ифодањоро бо тартиби камшавии
ќиматашон нависед:
280 · 3, 290 : 2, 72 : 2, 140 : 10, 712 + 8, 900 – 0
Муодилањоро њал кунед:
х – 426 = 426 + 74
793 – х = 198 – 2
х + 120 = 400 : 2
х – 75 = 42 : 2
Иваз кунед:
640 см кв. = … дм кв. … мм кв.
714 мм кв. = … см кв. … мм кв.
975 дм кв. = … м кв. … дм кв.
289 дм кв. = … м кв. … дм кв.
9420 г = … кг … г
50 м кв. = … дм кв.
4 000 дм кв. = … м кв.

х + 89 = 204 : 2
22 : х = 11

327 дм = … м … дм
2145 м = … км … м
126 см = … м … см
5097 м = … км … м
4225 кг = … т … кг
1 км кв. = … м кв.
800 см кв. = … дм кв.

Арзёбї.Дар љараёни ин машғулият воситаҳои арзёбии ташаккулдиҳандаи дониш,
малака ва маҳорат истифода мешавад. Аввал ба хонда ва навишта тавонистани ададњо ва
иљрои амалњои арифметикї, донистани воҳидҳои ченаки бузургињо ва ишорати онҳо,
баъд ба малакаи мазмун, хондан, навиштан, фарқ кардан, як ченакро ба ченаки дигар
ифода карда тавонистан, чен кардан, муқоиса кардан, иљро кардани амалҳо бо ченакҳо,
сипас ба фаъолияти онҳо дар љуфтҳо ва гурўҳҳои хурд аҳамият диҳед.
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§ 2. Дарси арзёбии салоҳиятнокии хонандагон дар соли таҳсил – 2 соат
Барнома. Саволу љавоб доир ба мазмуни муҳтавои бобҳои омўхташуда. Иљрои машқу
супоришҳо доир ба муҳтавои дарсҳои гузашта. Вазифа барои таътили тобистона.
Салоҳиятҳо. Дарси мазкур ба ташаккули салоњиятњои зерин равона карда мешавад:
 дониш, малака ва маҳорати азхудкардаашонро муаррифї карда тавонанд;
Маќсадњои таълим. Хонандагон бояд:
Методикаи таълим. Ин дарси љамъбастї аст. Дар аввал дар бораи натиљаҳои
бадастовардаи хонандагон суҳбат намоед. Яъне, дар синфи чорум «чиро донистї?», «чиро
фаҳмидї?» ва «чиро иљро карда метавонї?» Дар охир зикр намоед, ки «натиљаҳои
санљиши охири сол нишон доданд, ки шумо, хеле инкишоф ёфтед». Муваффақиятҳои
хонандагонро бо таърифу таҳсин қадр карда, барои рафъи ғалатҳои љойдошта тавсияҳо
диҳед. Хонандагонро байни ҳам муқоиса накунед. Ташаккур гўед. Беҳтарин лаҳзаҳои
дарси математикаро ба хотир оранд ва гўянд. Кадом душворї доштанд ва онро чї гуна
ҳал намуданд. Барои таътили тобистона вазифа диҳед, ки кадом вазифаҳоро иљро
намоянд.
Арзёбї. Ин дарс хусусияти љамъбастї дошта, малакаю маҳорати хонандагон ба таври
умумїљамъбаст карда мешавад. Шумо метавонед аз усули «Ба худ баҳо додан» низ
истифода баред.
Хулоса.
Дар замони муосир низоми таълими салоҳиятнокии хонандагон дар аксари
мамолики рушдкунанда ва пешрафта натиљаҳои назаррас дорад. Мамлакатҳое, ки айни
замон низоми мазкурро мавриди истифода қарор додаанд, дар арзёбиҳои байналмилалї,
аз љумла PISA, PIRLS, TIMSS дар зинаҳои боло қарор доранд. Бо вуљуди самарабахшии
низоми мазкур он як қатор мушкилот ҳам дорад, аз љумла, мушкилот дар татбиқ. Зеро
низоми мазкур тағйироти зиёди самтҳои гуногуни таълимро дар назар дорад. Аз љумла:
 низоми нави арзёбии натиљаҳои таълим. Дар низоми салоҳиятнокї салоҳиятнокии
хонандагон дар иљрои амал (малака ва маҳорат) санљида мешавад. Дар љараёни
таълим асосан воситаҳои арзёбии ташаккулдиҳанда зиёд истифода мегарданд. Аз
ин лиҳоз омўзгорон ва дигар кормандони соҳа, ки масъулияти натиљабахшии
таълимро ба душ доранд, бояд аз усул, восита ва муносибатҳои нави арзёбї огаҳ
бошанд ва онҳоро мақсаднок ва дуруст истифода бурда тавонанд:
 муносибати нав дар таҳияи китоби дарсї ва маводи дигари таълим. Дар низоми
салоҳиятнокии хонанда љанбаҳои гуногуни як малака ё масъалаи таълим таҳлилу
баррасї мешавад. Аз ин лиҳоз ҳангоми таҳияи китобҳои дарсї ва дигар маводи
таълим доир ба як масъала маводи гуногун аз сарчашмаҳои гуногун оварда
мешавад. Ба хонандагон имконияти васеи интихоби маводи таълим дода мешавад.
 тарзи банақшагирии дарс ва ташкили љараёни таълим. Акнун аз омўзгорон талаб
карда мешавад, ки дарсро тарзе банақша гиранд, ки хонандагонро бо дониши
замонавї таъмин намуда, малакаву маҳорати онњоро то ба дараљаи салоҳиятнокї
бароранд.
 идоракунии љараёни таълим. Дар ин самт низ тағйироти назаррас дар назар аст.
Масалан, акнун назорат ва арзёбии љараёни таълим ба салоҳиятнокии хонандагон
равона мегардад. Љалби кормандони муассисаҳои таълим, аҳли љомеа, тақсими
масъулиятҳо ва дигар фаъолиятҳои идора акнун хусусияти нав касб мекунанд.
 барои банақшагирии самараноки љараёни татбиқи низоми нав ба эътибор
гирифтани мушкилоти боло аҳамияти калон дорад. Ҳалли мушкилоти мазкур
имконият медиҳад, ки мову шумо низоми нави моҳиятан ва сифатан навро татбиқ
намуда, натиљаҳои таълимии хонандагонро баланд бардорем ва онро рақобатпазир
намуда, баробарвазнияшро бо низомҳои таълими мамлакатҳои тараққикарда
таъмин намоем.
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