Сохтори дарс (машѓулият)-и таълими истењсолї
Сохтори дарс (машѓулият)-и таълими истењсолї мутобиќи мавзуъ, маќсад
пайдарњамии худро дорад ва ба марњилањо (ќисмњо)-и сохтории гуногун људо
мешавад. Њар марњилаи сохтории дарс (машѓулият) ба худ љузъиѐти
сохториро дар бар мегирад.
Дарс (машѓулият) на аз марњилањо (ќисмњо)-и људогонаи махсус ва
љузъиѐти таркибии сохторї иборат аст, балки тибќи хусусияти фаъолияти
устои таълими истењсолї ва хонандагон бо њам алоќаманд, пайдарњам
гурўњбандшуда мебошад.
Марњила (ќисмњо)-и сохтории дарс (машѓулият) иборат аст:
1. Марњила (ќисм)-и ташкилии дарс (машѓулият) 5 даќ. 1 - 2 фоиз.
2. Марњила (ќисм)-и муќаддимавии дарс (машѓулият), 35 - 40 даќ. 12 - 15
фоиз.
3. Марњила (ќисми асосї)-и дарс (машѓулият) 5 соат - 70 - 85 фоиз.
4. Марњила (ќисм )-и љамъбастии дарс (машѓулият) 15 даќ. 5 - 6 фоиз.
Њар марњилаи дарс (машѓулият) љузъиѐти сохтории зеринро дар бар
мегирад:
1. Марњилаи ташкилї (дастурдињии муќаддимавї) 5 даќ. 1 - 2 фоизи
ваќти дарс (машѓулият):
- муайянкунии иштироки хонандагон ба дарс (машѓулият);
- санљиши намуди зоњирии корї (мутобиќати либос бо талаботи
техникаи бехатарї …);
- љалби таваљљуњи омодагии хонандагон ба дарс (машѓулият).
Дастурдињии муќаддимотї ќабл аз омўзиши мавзуъ, зермавзуъ ва бобњои
барнома гузаронида мешавад. Таъиноти он - омода намудани хонандагон
барои бошуурона иљро кардани корњои таълимї - истењсолї бо усулњои
самаранок, таъмини риояи ќоидаи бехатарии мењнат мебошад.
2. Марњилаи муќаддимавии дарс (машѓулият) 35 - 40 даќ. 12 - 15 фоизи
ваќти дарс (машѓулият):
- эълони мавзуъ;
- шиносої бо маќсадњо;
- њавасмандгардонии фаъолияти хонандагон;
- такрори маводи фанњои тахассусї ва фанњои назариявї;
- нишондињї ва иљрои тарзњои мењнатии дарс (машѓулият)-њои ќаблї
азхуднамуда (муњиммияти дониш, мањорати хонандагон);
- дастурдињї, ташкил бо самтмуайянкунии фаъолияти таълими истењсолї
тибќи мавзўи нави дарс (машѓулият) (намоишдињї, шарњдињии усулњо,
тарзњои кор, нишондињии раванди технологї, наќшањо, харитаи дастурдињї технологї …);
- санљиши иљрои амалњои нави омўхташаванда, мањорат;

- фањмонидани тарзњои худназоратї ва назорат аз љониби устои таълими
истењсолї;
- мустањкамкунии талаботњои техникаи бехатарї;
- муайянкунї ва шарњдињии супориш ба хонандагон оид ба иљрои
амалиѐт, машќ, корњои таълимї - истењсолї;
- эълони меъѐри ваќт ва меъѐрњои бањодињї;
- ташкили љойи корї;
- супоришдињї.
3. Марњилаи асосї (дастурдињии љорї)-и дарс (машѓулият) 5 соат, 70 - 80
фоизи ваќти дарс (машѓулият);
Фаъолияти хонандагон - иљрои машќ, кори мустаќилона, ташаккули
тарзњои нави мењнатї, мањорат, тарзњои кор …;
- худназоратии раванди технологї, талаботи техникї, талаботи техникаи
бехатарї…,
- корњои мустаќилона, иљрои супоришњои таълими истењсолї.
Фаъолияти устои таълими истењсолї:

њавасмандгардонии хонандагон ба намуди корњои таълимї истењсолї;

мушоњида;

назорати маќсаднок;

дастурдињии фардї;

дастурдињии коллективї;

ба хонандагон вобастакунии тарзњо, усулњои нави корњо оид ба
иљрои амалиѐт ва корњои истењсолї;

ќабули натиљаи корњо;

арзѐбї;

муайянкунии супоришњои иловагї ба хонандагони пешќадам.
4. Марњилаи љамъбастї (дастурдињии хотимавї)-и дарс (машѓулият), 15
даќ. 5 - 6 фоизи ваќти дарс (машѓулият):

эълони ноилшавї ба маќсади дарс;

тањлил, худтањлилкунии иљрои корњои таълимї - истењсолї ѐ
амалиѐтњои мењнатї;

тањлили хатогињои муќаррарї, нуќсонњои рухдода;

тањлили иљрои техникаи бехатарї, меъѐри ваќт;

эълони бањо;

эълони мавзўи дарс (машѓулият)-и оянда;

фањмонидани вазифаи хонагї;

батартибории љойи корї.

Устои таълими истењсолї дастурдињии љамъбастии дарс (машѓулият)-ро
дар шакли мубоњисаи фаъолона ѐ бо шарњдињии мухтасари дарбаргирии
тањлили корњои таълимї мегузаронад. Муайянсозии мундариљаи фаъолияти
устои таълими истењсолї дар њар марњилаи дарс (машѓулият) аз мавзуъ,
базаи моддї, маќсадњо ва усули таълим вобаста аст. Њар марњила (ќисм)-и
дарс (машѓулият)-и таълими истењсолї ба њам алоќаманд буда, барои
фаъолона азхудкунии мањорат, малакањои касбї, барои рушди
мустаќиллиятнокї ва шавќу раѓбат ба касб равона шудаст.
Устои таълими истењсолї мутобиќи њар марњилаи сохтории дарс
(машѓулият)-и таълими истењсолї миќдор, мундариља ва пайдарњамии
љузъиѐти сохтории дарс (машѓулият)-ро муайян мекунад. Устои таълими
истењсолї зимни омодагї ба дарс (машѓулият) бояд талаботњои сохтории
зеринро ба роњбарї гирад:
- сохтори дарс (машѓулият) пайдарњамии мантиќии марњиларо инъикос
намояд;
- бо љузъиѐти сохтории дарс (машѓулият) алоќаманд бошад;
- давомнокии њар кадоми он бо мундариљаи мавод, наќши он дар
ноилшавї ба маќсадњои дарс (машѓулият) муайян карда шавад;
- набояд ба дарс (машѓулият) љузъиѐти сохтории дуюмдараљаро ворид
намуд;
- сохтори дарс (машѓулият) уњдабароѐна бошад, то ки метавон
вариантњои гуногуни љузъиѐти сохториро вобаста аз шароити воќеъии
гузаронидани он истифода кард.
Таснифоти навъи дарс (машѓулиятњо)-и таълими истењсолї
Дарс (машѓулият)-и таълими истењсолї аз дарси таълими назариявї,
дарсњои фанњои умумитехникї ва тахассусї фарќ мекунад. Хусусияти дарс
(машѓулият)-и истењсолї аз он иборат аст, ки хонандагон дар асоси
донишњои технологии њосилнамуда, тарзњои иљрои амалиѐти истењсолї,
њаракат, ќоидањо, амалиѐтњои зарурї барои ташаккули минбаъдаи дониш,
мањорат ва малакањои иљрои корњои истењсолиро аз рўи тахассуси алоњида
азхуд менамоянд.
Дарс (машѓулият)-и таълими истењсолї - звенои марказї дар ташкили
раванди таълимї-тарбиявї ва тањсилоти касбии хонандагон ба шумор
меравад ва наќши дар он асосї ба устои таълими истењсолї тааллуќ дорад.
Он на танњо мењнати худро дар дарс (машѓулият) ба роњ мемонад, инчунин
фаъолияти истењсолии хонандагонро низ, ташкил менамояд. Бинобар ин, дар
дарс (машѓулият) раванди дутарафа - омўзиш ва таълим њатмї мебошад. Аз
љињати методї босаводона омода будан ва гузаронидани дарс (машѓулият)-и

таълими истењсолї - заминаи муњими баланд бардоштани самаранокї ва
сифатнокии тамоми раванди таълимї-тарбиявї мебошад.
Дарс (машѓулият)-и таълими истењсолї вобаста аз маќсадњои асосии
маљмўи дидактикї ва мундариљаи маводи омўхташаванда, намуди корњои
таълими истењсолї ба навъњои зерин таќсим карда мешавад:
1. Намуди муќаддимавии дарс (машѓулият) (бори нахуст дар устохонаи
таълимї ва ѐ дар истењсолот).
2. Дарс (машѓулият) оид ба омўзиши тарз ва амалиёти мењнатї.
Маќсади маљмўии ин навъи дарс (машѓулият) – азхуд кардан,
мустањкамкунии донишњо оид ба мавзуъ, ба шакли муайян даровардани
мањорати нахустин оид ба иљрои тарзњои азхудкардаи мењнатї.
3. Дарс (машѓулият) оид ба иљрои маљмўии корњои оддї.
Маќсади маљмўии ин навъи дарс (машѓулият) - шиносоии хонандагон бо
ташкили мењнат, такмилдињї, мустањкамкунии малакањои касбї оид ба
истифодабарї ва истифодаи омезиши гуногуни тарзњо ва амалиѐтњо зимни
иљрои корњои истењсолии оддї.
4. Дарс (машѓулият) оид ба иљрои маљмўии корњои мураккаб (дарси
мењнати мањсулнок).
Маќсади маљмўии ин навъи дарс - дар хонандањо ташаккулдињии
мустаќилона банаќшагирии раванди технологї ва иљрои талаботи технологї,
таъмини босифати корњои истењсолї.
5. Дарс (машѓулият)-и назоратї-санљишї.
Маќсади маљмўии ин навъи дарс (машѓулият) - таъмини назорат,
санљиши босубботї, ташаккули дониш, мањорат ва малакањои касбї.
Арзѐбии мањорати хонандагон ба кори мустаќилона, бартарафсозии
холигии донишњои ошкорнамуда, камбудї дар кор.
Омезиши навъ ва намуди дарс (машѓулият)-и таълими истењсолї
№

1.

2.

3.

Навъи дарси
(машѓулияти)-и
таълими истењсолї
Дарс(машѓулият)-и
муќаддимавї

Намуди дарс(машѓулият)-и
таълими истењсолї.

Саёњати
истењсолї,
дарс
(машѓулият)-и
дастурдињї,
дарси
бинарї, дарси интегративї (њамгиро).
Дарс (машѓулият) оид
Саёњати
истењсолї,
дарс
ба омўзиши тарз ва (машѓулият)-и машќ, дарс(машѓулият)амалиётњои мењнатї
и дастурдињї, дарс (машѓулият)-и
бинарї,
дарс(машѓулият)-и
интегративї.
Дарс(машѓулият) оид
Дарс(машѓулият)- санљиш, дарс

ба
иљрои
корњои оддї.

4.

5.

маљмўи (машѓулият)-и
амалї
(кори
мустаќилонаи хонандагон), семинари
таълими
истењсолї,
конфронси
истењсолї, дарс(машѓулият)-и машќ,
дарс(машѓулият)-и - љашни љузъи
нахустин,
дарс
(машѓулият)
бо
иштироки
навоварони
истењсолот,
дарс(машѓулият)-и
бинарї,
дарс
(машѓулият)-и интегративї, дарси
«бозии расмї»
Дарс(машѓулият) оид
Дарс(машѓулият)- озмуни мањорати
ба
иљрои
маљмўи касбї, дарс(машѓулият)- санљиш, дарс корњои мураккаб
машѓулият
(кори
мустаќилонаи
хонандагон),семинари
таълими
истењсолї,
конфронси
истењсолї,
дарс(машѓулият)
бо
иштироки
навоварони
истењсолот,
дарс
(машѓулият)и
бинарї,
дарс
(машѓулият)-и интегративї,
дарс
(машѓулият)-и
ихтироъкорї
ва
навоварї, дарс(машѓулият)-и «бозии
амалї»
Дарс(машѓулият)-и
Дарс(машѓулият)- озмуни мањорати
назоратї - санљишї
касбї, дарс(машѓулият)- санљиш,дарсмашѓулият(кори
мустаќилонаи
хонандагон),семинари
таълими
истењсолї,
конфронси
истењсолї,
дарс(машѓулият)
бо
иштироки
навоварони
истењсолот,
дарс
(машѓулият)-и
бинарї,
дарс
(машѓулият)-и интегративї,
дарс
(машѓулият)-и
ихтироъкорї
ва
навоварї,дарс(машѓулият)-и - музоядаи
мањсулоти
хонандагон,
дарс
(машѓулият)њисобот,
дар
(машѓулият)-и «бозии амалї»

Шакли ташкили фаъолияти таълимї-истењсолии хонандагон
дар дарс (машѓулият), таљрибаомўзї

Шакли таълим - ин варианти миќдорї ва сохтории амали мувофиќашуда
байни устои таълими истењсолї ва хонандагон мебошад. Интихоби шакли
таълим аз навъи дарс (машѓулият), аз банаќшагирии намудњои фаъолият, аз
хусусияти дастурдињии гузаронидашуда, вобаста мебошад.
Шаклњои ташкили корњои таълимї бо хонандагон

Шаклњои ташкили
корњои таълимї
бо хонандагон

Хусусият, нишонањо

Дар кадом њолат ин ё
он шаклро интихоб
мекунем?

Фронталї (гурўњї)

*
Устои
таълими
истењсолї якбора бо
њама
гурўњ
кор
мекунад.
* Маќсади таълим
барои
њамаи
хонандагон умумист.
* Хонандагон бояд гўш
кунанд,
дар
хотир
доранд ва назар кунанд.
Дар ин сурат устои
таълими истењсолї ба
хонандагони
«миёнахон»
тамоил
мекунад.

Инфиродї

* Њама мустаќилона,
дар љойи кори худ бо
суръати инфиродона,
бо
имконияти
супоришњои
гуногуни
сатњ кор мекунанд.
*
Устои
таълими

Дар
рафти
дастурдињии
муќаддимотї, ваќте ки
бори аввал маводи нав
фањмонида мешавад.
2.
Дар
рафти
дастурдињии
љорї,
ваќте ки аксарият як
хел
хато
содир
карданд,
устои
таълими истењсолї
корро боз медорад ва
барои њама дастурдињї
мегузаронад.
3.
Дар
рафти
дастурдињии хотимавї,
ваќте
ки
устои
таълими истењсолї дар
маљмўъ кори гурўњ ва
хонандагони људогонаро
арзёбї мекунад.
1.
Дар
рафти
дастурдињии
муќаддамотї, ваќте ки
пурсиши хаттї тибќи
кортї
супориш,
суњбати инфиродї ба
маќсади санљиши дониш
1.

истењсолї
бо
хонандагон бо навбат
кор карда, дастурњои
инфиродона
мегузаронад. Ваќте ки
дар
њама
хатогии
якхела аст, корро боз
дошта,
дастурдињии
умумиро мегузаронад.

Љуфт
(баранда* Ваќте ки устои
пайрав, наќши усто- таълими
истењсолї
хонанда
корро љуфтона ташкил
мекунад: хонандагони
аълохон - хонандагони
сустхон ё њарду дар
азхудкунї баробаранд.
* Ваќте ки устои
таълими
истењсолї
дастурдињии
инфиродиро
мегузаронад
(љуфт:
усто - хонанда).
* Ташкили назорати
мутаќобила.

гузаронида
мешавад,
дар ин ваќт боќимондаи
хонандагон
ягон
супоришро
иљро
мекунанд, ё љараёни
дастурдињиро
гўш
мекунанд.
2. Дар рафти корњои
амалї, ваќте ки њама
супоришњои якхела ва
гуногунро
иљро
мекунанд, лекин кори
њар нафар аз њамдигар
вобаста набояд бошад.
3.
Дар
рафти
дастурдињии хотимавї
чунин
шакл
зимни
худтањлилкунї
таљриба
карда
мешавад.
1.

Дар
рафти
дастурдињии
муќаддимавї, ваќте ки
кори
амалии
дар
пешистода
андешакуниро таќозо
мекунад.
Хонандагон
љуфт-љуфт супориши
дар пешбударо баррасї
мекунанд.
2.
Дар
рафти
дастурдињии
љорї
ташкили назорат ва
кумаки
тарафайн
имконпазир аст.
3.
Дар
рафти
дастурдињии хотимавї
бањодињии љуфтона ба
корњои
њамдигар
имконпазир аст.

Дастаљамъона
* Маќсад – умумї,
(коллективї) (кор дар танњо барои аъзои
гурўњњои
хурд: комада (бригада, звено)
бригадањо,
звено * Супоришњои бригада
команда ва ѓайра)
метавонад
гуногун
бошад,
њамчун
таќсимоти мењнат дар
кооператсия имконазир
аст.
Дар
чунин
коллективњо
муносибати
масъулияти
мутаќобилаи тарафайн
ва мустаќилият рух
медињад. Бинобар ин
назорат ќисман аз
тарафи
аъзои
коллектив
сурат
мегирад (ба устои
таълими
истењсолї
наќши
пешбаранда
мемонад)

1.

Дар
рафти
дастурдињии
муќаддимавї
мумкин
аст, бригада, звено,
бозињои
командавї
барои
баррасии
мушкилот, љустуљуйи
ќарорњо ташкил карда
шавад.
2.
Дар
рафти
дастурдињии
љорї
метавон
бригада,
звенои
доимї
ва
муваќќатї барои иљрои
корњои таќозокунандаи
кооператсия
ва
таќсимоти
мењнат
ташкил карда шавад.
3.
Дар
рафти
дастурдињии хотимавї
мумкин аст бозињои
амалї ба роњ монда
шавад,
ваќте
ки
командањо
савияи
дониш ва мањоратро аз
рўи љамъбасти рўзи
корї арзёбї мекунанд.

Талаботи методї ба дарс (машѓулият)-и таълими истењсолї
Тибќи касби интихобнамудаи хонандагон дарс (машѓулият) дар
устохонаи таълимї ва шароити истењсолот шакли асосии ташкили таълими
истењсолї ба шумор меравад. Зимни омодагї ба дарс (машѓулият) устои
таълими истењсолї бояд талаботњои зерини такмилдињандаи сифати таълими
хонандагонро дар назар гирад:

таъминоти маљмўї - методии устохона, дарс (машѓулият);
 мутобиќати дарс (машѓулият) ба талаботи Стандарти давлатї тибќи
касб ва барномаи таълимї;
 муайянкунии навъ, намуди дарс (машѓулият)-и таълими истењсолї,
маќсадњои маљмўї - дидактикї, сохтори дарси таълими истењсолї;

 маќсади интихоби марњилаи сохторї ва љузъиѐти сохторї ва меъѐри
ваќт;

муайянкунии шакли ташкили таълим ва сатњи таълим;
 риояи шарти санитарї - техникии мењнат ва ќоидаи техникаи
бехатарї;

интихоби маводи дидактикї;
 таъмини иртиботи дарс (машѓулият)-и таълими истењсолї бо дарс
(машѓулият)-њои гузашта ва минбаъдаи таълими истењсолї ва таълими
назариявї;

истифодаи усулњои бењтарин ва тарзњои методии таълим;
 интихоби усулњо ва тарзњои методии дастурдињии љории инфиродї ва
дастаљамъона бо назардошти маќсади назорат;
 муайянсозии навъњои гуногун ва тарзњои санљиши дониш, мањорат,
малака, тарзњои мењнатї;
 дар хонандагон ташаккулдињии далелњои мусбат ба таълими истењсолї
ва раѓбати маърифатнокї ба касби омўхташаванда;
 дар хонандагон ташаккулдињии донишњои устувори тарзњои мењнатии
касбї дар дарс (машѓулият);
 коркарди низоми такроркунї ва мустањкамкунии дониш, мањорат ва
малакањои касбї;

фањмонидани иљрои вазифаи хонагї;
 азхудкунии одоби педагогї, маданияти нутќ ва дар дарс (машѓулият)
фавран ќабул намудани ќарор.
Наќшаи намунавии тањлили машѓулияти амалї
1. Арзёбии фаъолияти ташкилии устои таълими истењсолї
1. Мављудият ва сифати заминаи таълимї - моддии дарс (машѓулият)
(айѐниятњои таълимї, њуљљат, асбобу олот, мавод, объекти мењнат ва ѓайра).
2. Мављудияти наќшаи дарс (машѓулият) ва конспекти мухтасари
дастурдињии муќаддимавї.
3. Аз љониби устои таълими истењсолї илман азхудкунии мундариљаи
маводи таълимї. Дараљаи мањорати касбї.
4. Дар назди хонандагон даќиќ гузоштани мавзуъ, маќсадњои таълимї ва
вазифаи тарбиявии дарс (машѓулият).
5. Эљоди муњити босуръати кори хонандагон.
6. Назорати устои таълими истењсолї ва худназоратии хонандагон.
7. Иљрои талаботњои равонї ва одобї ба ташкили дарс (машѓулият) аз
љониби устои таълими истењсолї.
8. Риояи шартњои санитарї - бењдоштї дар устохонаи таълимї.

9. Ташкили дарс (машѓулият) аз лињози талабот ва ќоидаи њифзи мењнат
ва техникаи бехатарї. Ташкили илмии мењнат.
2. Арзёбии фаъолияти устои таълими истењсолї дар дарс (машѓулият) аз
нуќтаи назари дидактикї
1. Таъминоти муттасили ягонагии таълим, тарбия ва рушди хонандагон
дар дарс (машѓулият).
2. Фаъолкунонии ќобилият, маърифат ва идроки хонандагон дар дарс
(машѓулият).
3. Муњиммияти дониши хонандагон. Бењтар будани усулњои таълими
истифодашаванда зимни пурсиш, фањмонидани мавод. Омўзонидани усулњои
кори навоварони истењсолот.
4. Услуби намоиши шахсии тарзњои мењнатї. Намоиши фаврии
амалиѐтњои мењнатї. Омезиши фањмонидадињї ва намоиш зимни сохтани
маснуот, ташаккули мањорат ва малакањо, мустањкамкунї.
5. Мањорати устои таълими истењсолї самаранок истифодабарии
иртиботи байни фаннї дар дарс (машѓулият).
6. Методика ва самаранок истифодабарии айѐният, воситаи техникии
таълим дар дарс (машѓулият).
7. Услуби мустањкамкунї ва санљиши азхудкунии маводи нав аз љониби
хонандагон.
8. Истифодабарии њуљљатњои дастурдињї - технологї зимни сохтани
маснуот аз љониби хонандагон.
9. Услуби љамъбасти рўзи таълим. Тањлили иљрои босифати супориш аз
љониби хонандагон. Тањлили хатогињо, сабабњои он, мушкилоти љойдошта
дар ташаккули мањорат ва малакањои касбї.
10. Самаранокии санљиши сифати дониш, мањорат ва малакањои
хонандагон. Айнияти бањо.
11. Дараљаи ноилшавии маќсади асосии дидактикии дарс (машѓулият)
(чи гуна гурўњ ба сатњи таълимгирї ноил гардид).
3. Фаъолияти тарбиявии устои таълими истењсолї дар дарс (машѓулият)
1. Ба хонандагон тарбия намудани муносибат ба мењнат дар дарс
(машѓулият):
а) дар хонандагон тарбия намудани эљодкорї ва ташаббускорї, рушди
тафаккури техникї ва ќобилиятњои конструктивї - техникї;
б) тарбияи хоњиши бошуурона ва босифат кор кардан, сермањсул,
самарабахш ва эљодкорона њал намудани супоришњои истењсолї;
в) дар хонандагон тарбия кардани муносибати эњтиѐткорона ба
моликияти љамъиятї ва масъулияти шахсї барои натиљањои мењнати худ,

эњтироми самимона ба мењнати одамон ва ба њамаи он чизе ки бо зањмату
дастранљи одамон сохта шудааст;
г) дар хонандагон тарбия намудани сифатњои маънавї;
д) одат кунондани хонандагон ба мањорат ва малакањои маданияти
мењнатї;
2. Њолати интизомнокї ва муташаккилии хонандагон дар дарс
(машѓулият);
3. Иртибот бо њаѐт, бо амалия зимни татбиќи маќсадњои тарбиявии дарс
(машѓулият);
4. Аз љониби устои таълими истењсолї истифодабарии эњтимолияти
тарбиявии бањо;
5. Дараљаи таъсири тарбиявии шахсияти устои таълими истењсолї ба
хонандагон.
4. Тавсифи корњои гурўњ
1. Муносибати хонандагон ба дарс (машѓулият). Таваљљуњ, фаъолнокї,
ќобилиятнокии хонандагон дар дарс (машѓулият). Интизомнокї.
2. Дараљаи эътимодият ва исбот намудани љавоби хонандагон,
мутобиќати онњо ба донишњои сатњи муосири мундариљаи таълими мењнат.
3. Дар хонандагон вуљуд доштани шавќу раѓбати маърифатї ба дарс
(машѓулият), ба ихтисос, ба касб.
4. Дараљаи мустаќилияти фикрронии хонандагон, мањорати њаќиќї ва
эљодкорона њал намудани мушкилотњои дар назди онњо гузошта, дар амал
истифода карда тавонистани донишњои њосилнамуда.
5. Мањорати хондани наќшањо, истифодаи њуљљатњои техникї,
гузаронидани њисобњои графикї аз љониби хонандагон.
6. Мањорати истифодабарии асбоб ва олотњо.
7. Намуди зоњирї дар дарс (машѓулият).
5. Хулосањо ва пешнињод
1. Ноилшавї ба маќсадњои дарс (машѓулият).
2. Бањодињии умумї ба дарс (машѓулият) оид ба услуби баѐн, сатњи илмї,
тавсифи мухтасари лањзањои асосии мусбати дарс (машѓулият) ва камбудињо.
3. Пешнињод ва тавсия.

