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Сарсухан 

 

Тољикистони азизи мо дар олами Истиќлолияти сиѐсї ќадамњои 

устувори  худро мегузорад. Ва ин воќеаи фарањбахш ба даврае рост мео-

яд, ки тамоми љањонро равандњои бебозгашти љањонишавї ва пешрафти 

бесобиќаи илму технологияи нав фаро гирифта, илму дониш њамчун 

мањаки асосии рушди иќтисодиву иљтимоии љомеа барои њамагон ањами-

яти рўзафзун пайдо мекунад. 

 Имрўз татбиќи дастовардњои илму техника ва технологияи муосир 

ба яке аз омилњои муњими тавсеаи раќобатпазирї ва њар чи бештар муас-

сир кардани нуфузи кишварњо дар арсаи љањон табдил ѐфтааст. 

 Ќайд кардан ба маврид аст, ки иќтидори давлат ва сатњи баланди 

мутахассисин дар арсаи љањонї аз рўи фарогирии дастовардњои илму 

техника ва технологияи муосир арзѐбї мешавад. Имрўз кишварњое, ки 

истифодаи технологияњои муосирро васеъ ба роњ мондаанд, ба давраи 

нави инќилоби технологї ворид гардида истодаанд. 

 Бо маќсади тарбияи мутахассисони соњибмаълумот, баланд бардо-

штани сатњи донишу малакаи касбї ва густариши тафаккури техникии 

љомеа ва ќабл аз њама љавонон, аз љумлаи масъалањои мубраме мебошад, 

ки рушди имрўзу фардои иќтисодиву иљтимоии кишвар аз њалли онњо 

вобастагї дорад. 

 Бо маќсади иљро намудани вазифањои дар пеш истода Президенти 

Љумњурии Тољикистон мўњтарам Эмомалї Рањмон соли 2010-умро Соли 

маориф ва фарњанги техникї эълон намуд. Ин иќдомро тамоми олимону 

омўзгорон, донишмандону муњаќќиќони соњањои гуногун мавриди 

дастгирї ќарор дода, кўшишу ѓайрати худро ба он сафарбар мекунанд, 

ки дар тамоми мамлакат барои тарбияи насли ихтироъкору навовар ва 

рушди сифатан нави илму технологияи муосир фазои мусоид фароњам 

оварда шавад. 

 Ќонуни ба наздикї дар бораи забони давлатї ќабулгардида моро 

ба он водор менамояд, ки омўзиш ва густариши њамаљонибаи забони 

давлатиро бо диди нав, бо истифодаи технологияи иттилоотї дар 

омўзиши забонњо ва бо назардошти имкониятњои замони муосир маври-

ди таваљљўњ ќарор дињем. 

 Дар ин раванд бояд ба он такя намуд, ки истифодаи забони тољикї 

дар омўзиш ва корбарии техникаи муосири компютериву коммуникатси-

онї тадриљан васеъ гардад. 

 Аз ин лињоз, раѐсати Донишгоњи технологии Тољикистон љињати 

фароњам овардани имкониятњои бештар барои истифода бурдани забони 
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давлатї дар барномањои иттилоотиву компютерї дастури мазкурро 

тањти унвони «Забоншиносии иттилоотї» тањия намуда, онро дар љара-

ѐни таълим мавриди истифода ќарор дод. 

Ин иќдом барои ба забони муосири илмї мубаддал гардонидани 

забони давлатї ва баланд бардоштани фарњанги техникии љомеа 

натиљањои назаррасро ба бор хоњад овард. 

Фанни мазкур дар баробари ташаккули тафаккури техникї, њамчу-

нин, бо истифода аз арзишњои фарњангї дар густариши маънавиѐти до-

нишљўѐн сањми калон мегирад. 

Зањмати муаллифон - устодони Донишгоњи технологии Тољики-

стон, ки  як кори муњими эљодиро ба сомон расонидаанд, боиси тањсин 

буда, эњтироми шахсро нисбат ба бањогузории чунин зањмати онњо ба 

вуљуд меорад. Чунин бањогузорї аз он сарчашма мегирад, ки ин китоб 

њамчун дастури таълимї якумин маротиба тањия гардида, барои истифо-

даи доираи васеи донишљўѐн, аспирантон, омўзгорон ва дигар дўстдорон 

ва њаводорони забони давлатї пешкаш мегардад.  

Китоби мазкур метавонад на танњо дар таълимгоњњои олї, инчунин 

дар зинањои дигари таълим низ мавриди истифода ќарор гирад.  

 

      Ректори Донишгоњи технологии 

      Тољикистон, номзади илмњои техникї,                       

      доктори илмњои педагогї  -                                                   Шоев Н.Н.   
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Аз муаллифон 

     Дар низоми таълими муосир тадриљан љорї намудани низоми кре-

дитии таълим яке аз кўшишњои аз раванди пешќадами тањсилоти љањонї 

дар канор намондани соњаи маорифи кишвар мебошад. Яке аз талаботи 

асосии низоми кредиии тањсилот  дар он аст, ки  бештар шароити му-

стаќилияти донишљўро дар иљрои корњои мустаќилона таъмин намуда, 

барои фаъолияти эљодкории шогирдон имконият фароњам овардан ме-

бошад. Истифодаи маќсадноки технологияи муосир дар соњаи маориф 

донишљўи имрўзаро дар чањорчўбаи низоми анъанавии таълим мањдуд 

карда наметавонад. Дастраси китобхонаи электронї, сомонањои тахас-

сусї ва дигар имконоте, ки технологияи иттилоотї барои донишљўѐни 

асри ХХI фароњам овардааст, барои дастрас намудани захирањои илмию 

методї ва ташаккули љањонбинии онњо таъсири худро расонида метаво-

над. Дар ин њолат, омўзгор ба сифати роњнамо  барои мустаќилияти до-

нишљў шароит фароњам оварда, бо истифода аз имконоти технологияњои 

электронї ќабули  њар гуна санљишу имтињонотро ба роњ монда метаво-

над. 

     Моњи майи соли 2008 дар толори Академияи илмњои Љумњурии 

Тољикистон конфронси байналмиллалї дар мавзўи «Забони тољикї ва 

технологияи иттилоотї» баргузор гардид. Аз гузориши иштирокчиѐни 

конфронс маълум гардид, ки њамагон зарурияти таълими забони 

тољикиро бо истифода аз усулњои муосири таълим љонибдоранд. Исти-

фодаи имконоти технологияи муосир дар таълими забони тољикї тала-

боти љомеаи пешрафтаи љањонї мебошад. Чунин тарзи гузориши 

масъала мутахассисони соњаи забоншиносї  ва тарњрезии риѐзиро водор 

намуд, ки таълим ва омўзиши забони тољикї аз рўи талаботи низоми 

кредитии таълим дар мактабњои олї ва миѐна бидуни технологияи итти-

лоотї ѓайриимкон аст. Дар партави сиѐсати хирадмандонаи Президенти 

Љумњурии Тољикистон мўњтарам Эмомалї Рањмон, хосатан бахшида ба 

соли 2010 эълон намудани Соли маориф ва фарњанги техникї зарурияти 

тањияи дастури таълимии «Забоншиносии иттилоотї»-ро ректори До-

нишгоњи технологии Тољикистон  профессор Шоев Н.Н. ба миѐн гузо-

шта, истифодаи захирањои интернетї  ва татбиќи хусусиятњои забони 

тољикї дар технологияи иттлоотї яке аз вазифањои муњимтарини фанни 

мазкур њисобида, њамчун таљрибаи аввалин дар њаљми ду кредит фанни 

«Забоншиносии иттилоотї»-ро дар низоми таълим ворид намудан ба Ва-

зорати маорифи Љумњурии Тољикистон пешнињод намуд.  

Дастури мазкур дар раванди иљрои 5 талаботи заминавии раќобат-

пазиргардонии донишљўѐни Донишгоњи технологии Тољикистон тањия 

шуда, барои амалигардонии ин њадаф равона карда шудааст: 
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1. Тањияи як лоињаи инноватсионї ва ѐ як ихтирооти эљодии техникї 

(тахассусї). 

2. Беѓалат навиштани диктанти иборат аз сад калима. 

3. Бо яке аз забонњои хориљї озодона њарф задан. 

4. Зоњир намудани ахлоќи њамида ва тартиб додани модели худтак-

милдињии касбї (аз нигоњи аз худ намудани фанњои даќиќ ва вази-

фањои тахассусї). 

5. Зоњир намудани донишњои баланди касбї аз технологияи компю-

терї, аллалхусус дар як даќиќа њуруфчинї намудан на кам аз 150 

аломат.  

Умедворем, мутахассисон ва хонандагони мўњтарам дар такмили 

нашрияњои ояндаи дастури мазкур маслињату пешнињодњои худро дареѓ 

намедоранд. 
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Мавзўи 1.   Забоншиносии иттилоотї ва мавзўи бањси он  

Наќшаи дарс: 

     1.Забоншиносии иттилоотї  ва мавзўи бањси он 

     2. Мафҳумҳои асосии забоншиносї дар раванди таҳқиқи риѐзї 

3.Маљмўи унсурҳои забоншиносї 

1.1.Забоншиносии иттилоотї  ва мавзўи бањси он 

Дар марњилаи начандон зиѐди солњои охир татбиќи усулњои техно-

логияи иттилооттї дар риштањои гуногуни тадќиќотї, махсусан дар 

соњаи забоншиносї ва адабиѐтшиносї фаровон мушоњида мешавад.   

Чи хеле ки ба њамагон маълум аст, рушду пешравии њар як риштаи 

илм дар радифи омўзиши мафњумњои илмї, инкишофи сохтори ботинї, 

унсурњо ва меъѐрњои он, инчунин аз  дараљаи истифодабарии восита ва 

усулњо ва  шевањои илмњои табиї низ вобастагии зиѐд дорад. Дар айни 

замон дар улуми муосири љањонї истифода аз шевањои риѐзї,  хосатан 

шевањои оморї ва воситањои хеле пешрафтаи техникаи компютерию 

коммуникатсионї дар риштањои адабиѐтшиносї ва забоншиносї пади-

даест, ки ба њукми анъана даромада истодааст.  

Технологияи муосири компютерї ва низомњои коммуникатсионї 

дар мањфуз доштан ва фавран дастрас намудани мероси ѓании адабиѐти 

тољику форс ва захирањои интернетї ба забони тољикї имкониятњои 

баѓоят васеъ фароњам меоварад. Ва бо ин гуна техника дар мавриди ис-

тифода ќарор додани шевањои риѐзї ва оморї барои тањќиќ дар 

риштањои филологї ва сабкшиносї метавонад натиљањои назаррасро дар 

муњосиба ва танзими даќиќи маводњои гуногун дињад. Чунин натиљањо 

барои тањќиќ дар ташхиси сабки нигориши муаллиф, яъне тайин ва 

ташхиси асолати матнї, ки ба муаллиф нисбат дода мешавад, њамчун ат-

рибутсия (асолати матнї) ба он кўмак расонида метавонад.  

Таљриба нишон медињад, ки истифодаи ин шевањо барои тањќиќ 

дар риштањои риѐзї ва забоншиносї ва бархўрди ин ду соњаи баѓоят 

муњим бењтарин натиљањоро ба бор хоњад овард.  

Забоншиносии иттилоотї як бахши забоншиносии амалї буда, бо 

маќсади истифодаи воситањои компютерї - барномањо, технологияњои 

иттилоотї, истифодаи тарњрезии компютерии забоншиносї ва ѓайраро 

дар бар мегирад.  

Бояд ќайд кард, ки дар тамоми мактабњои олии Русия таълими 

фанни «Забоншиносии иттилоотї» бо барномаи махсуси фаннї аз соли 

1992 љорї карда шудааст. Њамчунин пайкараи миллии забони русї бо 
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истифодаи 200 млн. вожа тањия гардида истодааст. Дар ин пайкара та-

моми осори илмиву адабии  Руссия љой дода шудааст.  

Дар  кишвари мо бошад, баъзе кўшишњои баанљомрасида дар ин 

самт њанўз  дастоварди  нисбатан љиддї шуда наметавонад. Пеш аз њама 

пайкараи забони тољикї дар зинаи ибтидої ќарор дорад. 

 Имрўз башарият гирифтори таҳаввулоти азиме аст, ки онро 

инқилоби иттилоотї низ мегўянд. Ин инқилоб қодир аст, ки ҳаѐти инсон 

‟ кор, зист, тарзи андеша ва ҳатто муносибат ба худашро куллан тағйир 

диҳад. Тафовути он аз инқилобҳои технологии қаблї, ки ба моддиѐт ва 

энергия такя мекарданд, дар он аст, ки ба тағйир додани мафҳумҳои ма-

бноии мо аз қабили вақт, фазо, масофа ва дониш асаргузор шудааст. Ин 

инқилоб, қабл аз ҳама, риштаи саноеи љадид ‟ санъати иттилоотиро дар 

мадди аввал мегузорад. Ин саноат ба тавлиди воситањои техникї, усул ва 

технологияҳо дар истеҳсоли дониши љадид вобастагї дорад. Ташкил-

диҳандаи муҳимтарини ин саноеи иттилоотї ҳама гуна технологияҳои 

иттилоотї, ба вижа иртибот аз роҳи дур (telecommunication) мебошад. 

Технологияҳои иттилоотии замонавї ба пешрафти воситањои компютерї 

ва воситањои мухобирот такя мекунанд. Имрўз љузъи иттилоотї дар 

фаъолияти ҳамарўзаи одамон нисбат ба љузъҳои дигар бештар шудааст. 

Аз ин рў, вожаи «иттилоот» (information) маънии сеҳромезеро гирифта-

аст. Ин истилоҳ бо даҳҳо шаклу таркиб ва иборот ба фарҳанги забонҳои  

љаҳон ворид гаштааст. Табиати инқилоби иттилоотї то ҳоло пурра бар-

расї нашудааст, аммо маънои он беш аз пеш ошкор мегардад. Ин аст, ки 

пешравии технологияҳои иттилоотї ба пешравии љомеа овардааст ва 

мафҳуми љомеаи иттилоотиро эљод кардааст.  

Муддати 10 сол  аст, ки дар Донишгоњи технологии Тољикистон 

дар татбиќи баъзе хусусиятњои  забони тољикї дар технологияњои итти-

лоотї масъалањои зерин мавриди татбиќ  ќарор гирифааст: 

♦ тањлили морфологии калимањои тољикї; 

♦ бунѐди морфологии калимањои тољикї; 

♦ ба њиљоњо људо намудани калимањо; 

♦тарљумаи дохилизабонии калимањои мураккаби тољикї; 

♦ бамеъѐрдарории баъзе калимањои мураккаб, ки тарљумаи онњо ба 

забонњои дигар  ѓайриимкон аст; 

♦ ба воситаи компютер овоз додани калимањои тољикї; 

♦ ба воситаи техногияњои иттилоотї ѐфтани њиљоњои заданоки ка-

лимањои тољикї; 

♦ баъзе пешнињодњо барои такмили имлои забони тољикї ва муто-

биќсозии махсусиятњои забони тољикї бо имконоти технологияи итти-

лоотї; 
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♦ тавлиди компютерии луѓатњои басомадии калима ва воњидњои 

сарфию нањвии забони тољикї; 

♦ тањияи барномаи махсус оид ба вазни шеъри тољикї;  

♦ татбиќи хусусиятњои забони тољикї дар технологияњои иттилоотї 

пеш аз њама масъалањои зеринро  таќозо менамояд: 

♦ мутобиќ намудани махсусиятњои  сарфиву нањвии забони тољикї 

бо имконоти технологияи иттилоотї;  

♦ бо усулњои тарњрезї нишон додани номувофиќатии имлои љории 

забони тољикї бо технологияи иттилоотї;   

♦  номувофиќатии тартиби овозї бо алифбои љорї; 

♦ шаклвайроншавии баъзе њарфњо дар технологияњои иттилоотї. 

Масъалаи дигаре, ки мавриди мушкилоти њамагон гаштааст, набу-

дани  њуруфоти ягонаи тољикї дар шабакаи Интернет мебошад. Имрўз 

дар шабакаи Интернет зиѐда аз 70 намуд њуруфоти  худсохт  барои ифо-

даи матнњои тољикї истифода мешавад. Аксари ин њуруфот аз љониби 

шахсони алоњида сохта шуда, аз сабаби номувофиќатї бо махсусиятњои 

алифбои тољикї ва технологияњои иттилоотї дар ифодаи матнњои 

тољикї мушкилоти зиѐдеро ба вуљуд оварда истодаанд. Бояд ќайд намуд, 

ки аз 70  намуд њуруфоти тољикї танњо ду намуди он дар муносибатњои 

расмии корхонаву идорањо  истифода мешавад.  Барои матнњои тољикї 

њуруфоти Palatino Linotype дар шабакаи Интернет мавриди истифодаи 

умум ќарор дошта, дар дохили кишвар њуруфоти Times New Roman Tj  

бештар мутобиќ мебошад.  Њоло замоне фаро расидааст, ки дасто-

вардњои нави илм  дар натиљаи бархўрди соњањои гуногун ба даст меояд. 

Имрўз бо назардошти бархўрди  хусусиятњои илми забоншиносї ва тех-

нологияњои иттилоотї зарурияти таълими забони тољикї бо усулњои  

комилан нав, аз љумла  њалли кроссвордњо ва санљишњои лексикї, сохта-

ни матнњо бо ѐрии мукотибаи электронї ва ташкили њар гуна бозињои 

расмї,  тањияи мактубњои расмї, омўзиши сохтори луѓатњои электронї, 

пайкарањои электронї ва сохтори онњо  ва ѓайраро љорї намудан лозим 

аст. 

 Њамин тариќ, барои таълими фанни «Забоншиносии иттилоотї» 

омўзиши масъалањои зерин муњим мебошад:  

          ♦ Усул ва манбањои омўзиши забонњо бо ѐрии технологияњои ит-
ттилоотї; 
         ♦ Мутобиќсозии  махсусиятњои  забони тољикї бо имконоти техно-
логияхои итттилоотї; 
         ♦ Тањияи луѓатњои электронї  ва тањлили матнњо; 

1.2. Мафҳумҳои асосии забоншиносї дар раванди таҳқиқи риѐзї 
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Инкишофи назария ва амалияи забоншиносї истифода бурдани 

усулҳои дақиқ ва объективии таҳлили забон ва матнро тақозо мекунад. 

Ин аст, ки имрўз ҳалли бештари масъалаҳои забоншиносї дар натиљаи 

фаровон истифода бурдани усулҳои риѐзї иљро мешаванд. Вақте ки су-

хан дар бораи иртиботи забоншиносї ва риѐзї меравад, бояд қайд кард, 

ки чї забони табиї ва чї забони риѐзї системаҳои рамзии интиқол ва 

ҳифзи иттилоот мебошанд.  

Аммо дар айни замон байни ин системаҳо фарќияти муайян низ 

вуљуд дорад. Пеш аз ҳама фарқият дар сохтори рамзи забонї ва рамзи 

риѐзї зоҳир мегардад. Нахуст, рамзи забонї аз чор унсур иборат аст: 

ном ‟ зуҳуроти моддии иттилоот, денотат ‟ инъикоси ашѐи олами 

зоҳирї, десигнат ‟ мафњум дар бораи ашѐ ва коннотат ‟ маљмўи то-

бишҳои эҳсосотию меъѐрии ба ашѐ вобаста. Аммо рамзи риѐзї бошад 

танҳо дорои ном ва десигнат мебошанд. Дуюм, рамзи забонї одатан 

сермаъност, аммо рамзи риѐзї дорои танҳо як маъно мебошад. 

Хусусияти сохтории забони табиї чунин аст, он ҳамчун системаи 

парокандае, ки онро инсон дар бештари мавридҳо ба тарзи эњсоси пеша-

кї дарк мекунад, муайян мешавад. Бар хилофи ин, забони риѐзї ҳамчун 

системаи муташаккили дорои сохтори катъии мантиқї мебошад. 

Тазоди забони табиї ва забони риѐзї, тақозо мекунад, ки бояд ба-

рои ҳар як объекти забоншиносї як объекти риѐзї мувофиқ гузошта ша-

вад. Чунин тафсироти риѐзї аз тақсимоти объектҳои забонї ба ҳиссаҳои 

људогонаи мустақил, ки дар мавриди таҳқиқи минбаъда қарор дода меша-

ванд, вобаста аст. Мақсади истифодаи усулҳои риѐзї дар   забоншиносї  - 

дар иваз намудани системаи парокандаи ба тарзи эњсоси пешакї ифода 

ѐфта ва масъалаи ҳалли пурра надоштаи забоншиносиро ба гурўҳи 

масъалаҳои соддатари ба тарзи мантиқї ифода гардида ва дорои ҳалли 

алгоритмї буда мебошад. Чунин тақсимоти масъалаи мураккаби забон-

шиносиро ба масъалаҳои соддатари алгоритмишаванда ‟ экспликатсияи 

риѐзї номида мешавад. 

  Тавзењот на танҳо дар мавриди таҳқиқи риѐзї қарор дорад, балки 

барои ҳалли гурўҳи бузурги масъалаҳои амалї, ба монанди таҳлили 

нутқ, таҳлили иттилотии матн, муайян намудани қонуниятҳои забонї, 

сохтани алгоритмҳои эвристикї, тарљумаи компютерї ва ғ. хеле зарур 

аст.     

Аз ин рў, таърифи баъзе мафњумњоро меорем, ки барои экспликат-

сияи риѐзї ва омўзиши забоншиносии иттилоотї мусоидат хоњад кард. 

Фонема (аз калимаи юнонї phoneme ‟ овоз, садо гирифта шуда) 

воњиди сохтори овозии забон мебошад ва барои шинохтан ва фарќ кар-
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дани воњидњои гуногуни дорои маъно ‟ морфемањо, ки дар дохили онњо 

чун компоненти хурдтарин дохил мешаванд ва ба воситаи онњо барои 

шинохтан ва фарќ кардани калимањо истифода мешаванд. Мисол: а; б; в; 

г… 

Њарф (ѐ символ) ‟ аломати хурдтарини таќсимнашаванда; њарф ‟ 

ишораи графики фонема (овоз) мебошад. Мисол: а, б, в… 

Алифбо ‟ маљмўи њарфњои забон, ки дар нутќи хаттї истифода ме-

шавад ва бо тартиби муайян љойгир шудаанд.  

Калима ‟ пайдарпайии њарфњо, ки аз чап ва рост бо аломати холигї 

мањдуд шудааст ва дар байн аломати холигї надорад. Мисол: падар, 

хоњар… 

Морф (ѐ морфа) ( аз калимаи юнонии morphe ‟ шакл гирифта шуда-

аст) ‟ воњиди хурдтарини калима, ки дорои маъно мебошад; морф ‟ 

намояндаи матнии морфема мебошад. 

Морфема ‟ ќисми хурдтарини таќсимнашавандаи калима буда, до-

рои маъно мебошад; яке аз воњидњои асосии забон буда, одатан чун ало-

мати хурдтарин муайян карда мешавад, яъне, воњидест, ки ба шакли му-

айяни фонетикї ба он маънои муайян вобаста карда шудааст. Морфема 

ба воњидњои хурдтарини ќабили худ таќсим намешавад. Мисол: -ам, -ат, -

њо,  

-ятон. 

Морфология ‟ системаи механизмњои забон мебошад, ки сохтан ва 

фањмидани калимашаклњоро таъмин мекунад. 

Морфемика ‟ ќисми морфология буда, ќонуниятњои формалии 

сохтани калимашаклњои морфемањо ва инчунин сохтори дохилии мор-

фемањоро меомўзад.  

Тањлили морфологї ‟ аз таркиби калимашакл људо кардани њамаи 

ташкилдињандањои он ва муќаррар кардани тамоми ќимматњои он (лек-

сикї, грамматикї ва калимасозї). 

Сатр ‟ маљмўи бо тартиби њарфњои алифбо. Намояндањои сатр ‟ 

њарф, калима, љумла. 

Калимашакл ‟ баробари истилоњи «калима» мо аксаран истилоњи 

калимашаклро (чун њосила аз калима) истифода мебарем. Мислол: одам, 

бекорњо, коршиносї.  

Тарњ (модел) ‟ дар забоншиносї объекти воќеъї ѐ тафаккурї, ки аз 

тарафи лингвист  (забоншинос) сохта шудааст ва бо рафтори худ (одатан 

ба намуди соддашуда) рафтори ягон объекти дигарро (аслро) бо 

маќсадњои лингвистї (забоншиносї) инъикос мекунад. 
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1.3. Маљмўи унсурҳои забоншиносї 

1.3.1.  Маљмўъ ва хусусиятҳои он. 

 Маљмўъ яке аз мафҳумҳои асосии риѐзии муосир мебошад. Маљмўъ 

аз миқдори охирнок ѐ беохири1 унсурҳо, ки бо як ѐ якчанд хусусиятҳоя-

шон муттаҳид шудаанд, иборат аст. Масалан, ҳуруфоти алифбо, кали-

маҳои матн, ҳиссаҳои нутқ ва ғ маљмўъҳо мебошанд. Мисолҳои мазкур 

дорои як хусусияти муҳим мебошанд: ҳамаи онҳо аз миқдори муайяни 

охирноки объектҳо, ки унсурҳои маљмўъ ном доранд, иборат ҳастанд. 

Дар ин маврид ҳар як объекти намуди муайян ба маљмўи мавсуф метавонад 

тааллуқ дошта бошад ѐ не. Аз ин рў маљмўъҳое, ки дар мавриди таҳқиқи мо 

қарор доранд, дорои сарҳади муайян мебошанд. 

Бояд қайд кард, ки дар мавриди омўзиши забоншиносии иттилоотї 

ғайр аз маљмўъҳои дорои сарҳади муайян, инчунин маљмўъҳое, ки 

миқдори унсурҳои онҳо бо адади мушаххас ифода намеѐбад, қарор до-

ранд. Масалан, маљмўи ҳарфҳои алифбои тољикї мушаххас аст, зеро 

миқдори унсурҳои он ба 35 баробар мебошад. Аммо синни шахси љавон-

ро бо адади ягона ифода намудан имконнопазир аст. Он одатан тавассу-

ти порчаи ададї муайян мегардад, яъне ин шахс метавонад аз 18 то 30 

сола бошад.  Чунин маљмўъҳоро ғайри мушаххас ѐ лингвистї меноманд. 

Маљмўъро бо ҳарфи калони лотинї, унсурҳои онро бо ҳарфҳои 

хурди, одатан, индексдори лотинї ишора мекунанд. Дар баъзе ҳолатҳо 

номи худи унсурҳоро низ истифода мебаранд. Мисолҳо: 

Маљмўи ҳиссаҳои нутқ ‟ A={исм,сифат,зарф,феъл,шумора,…} 

Маљмўи ҳарфҳои алифбо – B={а,б,в,г,ғ,д,… } 

Маљмўи донишљўѐни донишгоҳ ‟ S ={s1, s2, s3,…, sn} 

Ишораи аВ ҳамчун унсури а тааллуқ дорад ба маљмўи В ва ишораи 

аS - унсури а ба маљмўи S тааллуқ надорад хонда мешавад. Ду маљмўъ ба-

робар мебошанд, агар онҳо дорои унсурҳои якхела бошанд. Агар дар таркиби 

ягон маљмўъ  ҳамаи унсурҳои маљмўи дигар бошад, пас мегўянд, ки маљмўи 

дуюм зермаљмўи якум аст. Масалан, маљмўи донишљўѐни курси 1 

зермаљмўи донишљўѐни донишгоҳ мебошад. Инро бо рамзи  () ишора 

мекунад.  Ишораи   A  B (B  A) маънои онро дорад, ки маљмўи A ѐ 

зермаљмўи B аст ѐ онҳо баробарқувваанд. 

Амалҳо бо маљмўъҳо. Бигзор ду маљмўъ дода шудаанд:  

A={a1, a2,…, an} ва B={b1, b2,…, bm}. 

                                                 
1
 Дар мавриди омўзиши забоншиносии иттлоотї маљмўи беохир фақат ба тарзи истисно дида мешавад. 
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1. Љамъи маљмўъҳои A ва B гуфта маљмўи C – ро меноманд, ки он ҳам аз 

унсурҳои A ва ҳам аз унсурҳои B иборат аст ва ин тавр ишора мекунанд 

C = A  B, яъне  C ={a1, a2,…, an, b1, b2,…, bm} 

Агар A маљмўи ҳамаи духтарони донишгоҳ ва B маљмўи ҳамаи писарони 

донишгоҳ бошанд, пас C - маљмўи ҳамаи донишљўѐни донишгоҳ меша-

вад. 

2. Бурриши маљмўъҳои A ва B гуфта маљмўи C – ро меноманд (C = A  B), 

ки он аз унсурҳои умумии ҳар ду маљмўъ иборат аст. Агар A маљмўи 

аълочиѐн дар байни духтарон ва B маљмўи аълочиѐн дар байни писарон 

бошад, пас C - маљмўи ҳамаи аълочиѐни донишгоҳ аст. 

3. Фарқи маљмўъҳои A ва B гуфта маљмўи C– ро меноманд (C = A \ B), ки 

унсурҳои он аз унсурҳои маљмўи A – и дар B вуљуд надошта иборат аст. 

Агар A маљмўи донишљўѐни донишгоҳ ва B маљмўи аълочиѐн бошад, 

пас C - маљмўи донишљўѐне, аълочї нестанд мешавад.  

Амалҳо бо маљмўъҳоро бо тарзи графикї тасвир кардан мумкин аст 

(нақшаи 1.1) 

 

 

 

 

 

Нақшаи 1.1. Амалҳо бо маљмўъҳо  

 

Маълум аст, ки дар забоншиносї тартиби љойгиршавии воҳидҳои 

забонї аҳамияти хоса дорад. Масалан, дар луғатҳои тафсирї ѐ дузабона 

воҳидҳои забониро бо тартиби алифбо, аммо дар луғати басомадї бо 

тартиби пастшавии зудї бояд љойгир кард. Маљмўи ғазалиѐти  ягон шо-

ир бошад тартиби махсусро2 дорад. Чунин маљмўъҳоро маљмўъҳои му-

раттаб меноманд. 

 

1.3.2. Ҳодисаи забонї ҳамчун бузургии риёзї 

 

Ҳангоми омўзиши қонуниятҳои миқдорї дар забоншиносї бо чу-

нин ҳодисаҳои забонї дучор меоянд: истифодабарии калимаҳо ва пай-

дарҳамии басомадии онҳо, дарозии ҳиљо, миқдори пасванд ва 

пешвандҳо, вазни иттилоотии ҳиљо, морфемаҳо, дараљаи аналитики за-

бон ва ғайра. Бинобар ин, агар ин ҳодисаҳои забониро ба воситаи адад 

                                                 
2
 Дар маљмўи ғазалиѐт ғазалҳоро аз рўи ҳарфи охирини сатр бо тартиби алифбои арабї љойгир мекунанд. 

     B     A B     A      A B 

A  B A  B 
A \ B 
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ифода кардан мумкин бошад, пас онҳоро ҳамчун бузургии риѐзї муоина 

мекунанд.  

Бузургиҳо метавонанд доимї ва тағѐирѐбанда бошанд. Бузургие, ки 

дар мавриди таҳқиқ қиматҳои гуногунро қабул мекунад  тағйирѐбанда 

номида мешавад. Бузургиҳое, ки дар шароитҳои гуногун қимати якхела 

доранд, доимианд. Мафҳумҳои доимї ва  тағйирѐбанда нисбианд. Баъзе 

бузургиҳо метавонанд дар як шароит  таѓйирѐбанда бошанд ва дар ша-

роити дигар доимї. Масалан, вобастагии байни зудии калима ва рақами 

он дар луғати басомадї ба воситаи формулаи (қонуни  Эсту - Сипф - 

Манделброт) зерин муайян мегардад. 

                         


 






 )(

)(
iNk

i

Nk
Fi ,          (1.1) 

дар ин љо Fi – зудии калима ва i ‟ рақами он дар луғат бузургии  тағѐирѐ-

бандаанд, аммо N ‟ дарозии матни таҳқиқшаванда,  k ‟ коэффитсиенти 

зудии нисбї ва   ρ ‟ коэффитсиенти ислоҳкунандаи калимаҳои дорои зу-

дии бештар ва ν ‟ коэффитсиенти басомади матн бузургиҳои доимианд. 

Ҳодисаҳои забонї метавонанд бо бузургиҳои дискретї ва бефосила 

ифода ѐбанд. Соҳаи тағьйирѐбии бузургиҳои дискретї маљмўи нуқтаҳои 

људогонаи тири ададї мебошад. Соҳаи тағйирѐбии бузургиҳои бефосила 

аз маљмўи ҳамаи нуқтаҳои дар ягон порчаи тири ададї љойгиршуда 

иборат аст. Яъне дар байни ду қимати бениҳоят наздики бузургиҳои бе-

фосила миқдори дилхоҳи қиматҳо вуљуд дошта метавонад. 

Дискретї ва бефосилагии забон ва нутқ. Маълум аст, нутқ ҳамчун 

пайдарҳамии дискретии воҳидҳои забонї ифода меѐбад. Аз ин рў, дар 

мавриди таҳқиқи қонуниятҳои забоншиносї тавассути усулҳои риѐзї, 

пеш аз ҳама тахмин мекунанд, ки барои воҳидҳои забонї бузургиҳои 

дискретиро истифода мебаранд. 

Агар мақсади таҳқиқ омўхтани тағйирпазирии забон дар гардиши 

замон ва маконҳои гуногун бошад, пас дар ин маврид бештар равндҳои 

бефосила дар мадди назар аст. Масалан, љараѐни воридшавии калимаҳои 

арабї ба забони тољикї марҳилаи бузурги таърихиро дар бар мегирад. 

Ва ин раванд бо ѐрии бузургиҳои бефосилаи риѐзї тавсиф меѐбад. Ҳам-

чунин хосияти бефосилагї дар мавриди омўхтани лаҳљаҳои мухталифи 

забон низ зоҳир мегардад. 

Ҳамин тариқ, барои тафсири ҳодисаҳои забонї ҳам бузургиҳои дис-

кретї ва ҳам  бузургиҳои бефосиларо истифода мебаранд. Бузургиҳои бе-

фосила ҳангоми омўхтани тағйирпазирии забон дар замону макон, ва 

инчунин дар мавриди экспликатсияи иттилоотии сохтори матн зарур бу-

даааст. 
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Супориш: 

 

1. Тартиби алифбои љории тољикиро номбар карда, дар сањифаи Word 

њуруфчинї намоед. 

2. Аз шабакаи байналмилалии Интернет захирањое, ки ба забони 

тољикї тањия шудаанд, номбар кунед.  

3. Амалиѐти зина ба зина ворид шудан ба шабакаи Интернетро ба та-

ври хаттї баѐн кунед. 

4. Аз сомонаи prezident.tj матне, ки аз 100 калима иборат аст, интихоб  

намуда, калимањое, ки аз њарфњои хоси забони тољикї (њ, ѓ, ќ, ў, ї) тар-

киб ѐфтаанд,  људо намоед. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мавзўи 2.  Тањќиќи масъалањои забони тољикї (форсї) дар технологияњои  

                    иттилоотї  
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Наќшаи дарс: 

1. Мафҳум дар бораи тарҳрезї  

2. Тарҳрезии иттилоотї 

3. Тарҳрезї дар забоншиносї. Тарҳи иттилоотии калима ва матн 

4. Тағйирпазирии раванди забоншиносї. 

 

2.1. Мафњум дар бораи тарњрезї. Тарњрезии иттилоотї 

 

Тараќќиѐти илм бо сохтан ва истифода бурдани тарњрезињои гуно-

гун вобастагии зич дорад. Дар айни замон дар соњањои гуногуни 

тадќиќот миќдори зиѐди тарњњо сохта шудаанд. Шумораи аниќи онњоро 

њатто тахминан муайян кардан амри мањол аст. Баробари ин дар бораи 

тарњрезї дар њамаи соњањо ‟ њам соњањои тадќиќоти техникї, њам дар 

соњањои тадќиќоти гуманитарї (башарї) сухан меронанд. Ин њол ба он 

оварда расонид, ки таърифњои истилоњи «тарњ» аз якдигар то рафт дур 

шуда истодаанд. Мо њамон таърифи «тарњ»-ро ќабул мекунем, ки 

«тарњрезї» ном дорад ва васеъ истифода бурда мешавад. 

 Тарњрезї на ин ки омўзиши объектњои бевоситаи тадќиќот, балки 

омўзиши объектњо ба воситаи баъзе объектњои ѐрирасон, ки онњоро тарњ 

меноманд, мебошад. Ба ибораи дигар, раванди тарњрезї ‟ ин бунѐди 

тимсолї (образи) объекти тадќиќот мебошад, ки рафтори он ба рафтори 

объекти воќеї барои ќиматњои гуногуни андозањои муњити ињотакунан-

да мувофиќат мекунад. 

Ба синфњо људо кардани методњои тарњрезї ва худи тарњњоро аз рўи 

хусусиятњои гуногун ба синфњо људо кардан мумкин аст: аз рўи соњаи 

татбиќот; аз рўи характери объекти тарњрезишаванда; аз рўи дараљаи 

муфассалии тавсифи объект ва ѓайра. Мо бо шарњи усулњои тарњрезї бо 

назардошти воситањои тарњрезї ва соњаи татбиќи он худро мањдуд меку-

нем. 

Аз рўи воситањои тарњрезї усулњои тарњрезї ба се гурўњи калон људо 

мешаванд:  

♦ усулњои тарњрезии материалї;  

♦ усулњои тарњрезии виртуалї;  

♦ усулњои тарњрезии идеалї. 

 

 

 Тарњрезї 

материалї идеалї виртуалї 
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Дар тарњрезии фазої тарњњое истифода бурда мешаванд, ки барои 

такрор ва инъикос кардани хусусиятњои фазої ва хусусиятњои дигари 

объекти интихобшуда нигаронида шудаанд. Дар ин њолат тарњњо аз 

нуќтаи назари геометрї ба объекти омўхташаванда монандї доранд. 

Дар ин њолат ѐ макет, ѐ тимсолњои алоњидаи объект сохта мешаванд. Чун 

мисолњои гурўњи якум макетњои навъњои гуногунро овардан мумкин аст. 

Дар љараѐни амалиѐти тафтишї одатан бо макети љасад санљишњои гу-

ногуни криминалистї мегузаронанд. Ин тарзи тарњрезї дар амалиѐти 

тафтишотї ва ошкор кардани сабабњои садамањои наќлиѐт васеъ исти-

фода бурда мешавад. Дар њолати дуюм тадќиќоти санљишї бо нусхањои 

ягонаи объект пеш аз амалї гаштани он ѐ гузаштан ба истењсоли васеи 

объект истифода бурда мешавад. Ин тарзи тарњрезї одатан дар истењсо-

лот ба воситаи сохтани нусхањои тарњии маводи истењсолшаванда исти-

фода бурда мешавад ва нишондодњои техникї-иќтисодии он омўхта ме-

шаванд. Баъд аз ин дар барои истењсоли васеи мавод ќарор ќабул карда 

мешавад. Аз тарафи дигар, дар баъзе мавридњо лозим меояд, ки устуворї 

ва коршоямии ягон система санљида шавад. Масалан, дар машќњои дав-

рии њарбї (ки тарњ буда, параметрњои он ба ќимматњои њолати љанг 
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наздиканд) маќсад ‟ муайян кардани омодагии артиш ба шароити воќе-

ии љанг иборат аст.  

Тарњњое, ки дар тарњрезии физикї истифода бурда мешаванд, барои 

барќарор кардани раванди љараѐнњо, ки дар объекти омўхташаванда рух 

медињанд, нигаронида шудаанд. Умумияти љараѐнњо, ки дар объект ва 

тарњи он рух медињанд, бо монандии онњо асоснок карда мешаванд. Ин 

тарзи тарњрезї дар техника хеле васеъ истифода мешавад, ки дар он 

тарњрезии физикї дар балоињагирии системањои гуногуни техникї асос 

ѐфтааст. Масалан, дар асоси таљрибањо дар ќубури аэродинамикї 

тадќиќоти аппаратњои парвозкунанда омўхта мешавад. 

Дар тамоми њолатњои тарњрезии материалї (воќеї) тарњ ‟ ин 

инъикоси материалии объект мебошад. Тадќиќот ‟ ин таљриба дар тарњ 

аст. Яъне тарњрезии материалї методи таљрибавї аст. 

Фарќи тарњрезии идеалї аз тарњрезии материалї дар он аст, ки 

тарњрезии идеалї на дар таъсири материалї ба объект, балки монандии 

он ба объект бо вобастагии хаѐлї (фикрї) асоснок карда мешавад. Ме-

тодњои тарњрезии идеалиро шартан ба ду гурўњ људо кардан мумкин аст: 

тарњрезињои формалишаванда ва формалинашаванда (интуитивї). 

Дар тарњрезии формалишаванда ‟ чун тарњ системаи аломатњо ва 

тимсолњо баромад мекунанд, ки дар якљоягї бо онњо ќоидањои таѓйир-

дињї ва шарњи онњо низ дода мешаванд. Агар ба сифати тарњ системаи 

аломатњо истифода шаванд, он гоњ ин гуна тарњрезињо тарњрезињои ало-

матї номида мешаванд. 

Шакли дигари тарњрезии формалишуда тарњрезии тимсолї (образї) 

номида мешавад, ки дар он тарњњо дар асоси узвњои аѐнї, мисоли кур-

рањои чандир, сели моеъњо, роњњои њаракат ва ѓайра, сохта мешаванд. 

Тарњрезињои формалишаванда дар он њолатњо истифода бурда ме-

шаванд, ки агар тарњ ва сохтани сохтори мантиќии мазмуни табиї ва 

ќонуниятњои амалкунии объектњо ба воситаи ягон забони формалї им-

конпазир бошад. Дар ин њолат тарњи объекти тадќиќшаванда ба воситаи 

ягон системаи аломатї ѐ тимсолї, ки ба худи объект баробарќувва аст, 

шарњ дода мешавад. Мисолњои чунин шарњњо: нишонањои берунии шах-

си љустуљўшаванда дар амалиѐти тафтишотї, ки шахсиятро аз рўи нишо-

нањои хос муайян мекунад. Аз байни тарњрезињои формалишаванда 

солњои охир ба методњои тарњрезии математикї (риѐзї), имитатсионї 

(таќлидї) диќќати љиддї дода мешавад. 

Тарњи математикї нафаќат характеристикаи миќдории объектро 

ифода мекунад, балки натиљањои љамъшудаи назорат, таљриба ва 

омўзиши ба даст омадаро умумї мекунад ва бо баъзе ќимматњои дода-

шудаи параметрњо нишондодњои лозимиро њисоб мекунад. Намудњои зе-

рини тарњњои математикї ѐ имитатсионї мављуданд: 
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- Тарњњои дескриптивї (аз калимаи англисї ‟ description - шарњ), ки 

онњо барои шарњи баъзе равандњо истифода бурда мешаванд; 

- Тарњњои бењинкунї (оптимизатсионї), ки дар ваќти баробари 

шарњи раванди идоракунии он ва ќабул кардани ќарор лозим меояд; 

- Тарњњои бисѐркритерї. Бо ѐрии онњо њолатњое шарњ дода меша-

ванд, ки идоракунї бо назардошти якчанд нишондоди аксаран ба 

якдигар мухолифи объекти идоракунї ќарор ќабул карда мешавад; 

- Тарњи бозињо дар њолати мављудияти зиддиятњо истифода бурда 

мешавад. 

Дар расми 2.1. тарњрезии виртуалї чун намуди алоњида људо карда 

шудааст. Гарчанде, ки ин намуд ќариб ба пуррагї бо тарњрезии имитат-

сионї (таќлидї) мувофиќат мекунад, лекин ба намуди алоњида бо са-

бабњои зерин људо карда шудааст: 

Методи тарњрезии таќлидї (тарљума аз англисї Simulation modeling) 

барои тадќиќоти системањои мураккаб асбоби хеле мувофиќ аст. Ба-

робари ин раванди амалиѐти системаи мураккаб ба нумуди алгоритм 

ифода шуда, дар компютер амалї карда мешавад. Имконияти истифодаи 

бисѐрвариантаи тарњ дар шароити гуногун пайдо мешавад. Ба шарофати 

пайдоиши имконияти гуногуни таљњизотї ‟ барномавї на фаќат «гуза-

ронидани» тарњ ба додашудањои гуногун, балки имконияти назорати 

рафтори тарњ дар экрани монитор пайдо шуд.  

Ѓайр аз ин, аниматсия ва технологияи раќамии тасвир ба њаѐти мо 

бо суръати калон дохил шуда истодааст. Аз ин сабаб тарњрезии виртуалї 

чун усули алоњида људо карда шудааст.  

 

2.2. Тарњрезии виртуалї 

 

Њал кардани масъалањои коркарди иттилоот ба љустуљўи алгоритме 

оварда мешавад, ки он ба љараѐн, пеш гирифтани натиљаи хосташуда ка-

фолат медињад. Барои автоматї кардани ин аз њама шартњои формалї 

кардани масъала ва кор карда баромадани усули љустуљўи он лозим аст. 

Дар натиља мо тарњи формалишудаи масъала ва алгоритми љустуљўи 

њалли онро, ки дар компютер љорї кардан мумкин аст, пайдо мекунем. 

Дар љараѐни њал кардани масъалаи коркарди иттилоот мушкилињо 

пайдо мешаванд. Бартараф кардани ин мушкилињо ягона роњи њалли 

масъала мебошад. Вобаста ба характери онњо масъалањои коркарди ит-

тилоотро ба чор гурўњ људо кардан мумкин аст: 

I. Гурўњи масъалањое, ки ќатъиян муайян ва аниќ гузошта шудаанд. Ин 

гурўњ масъалањо муайянгузошташуда (детерминиронидашуда) номида 

мешаванд, ва барои онњо алгоритми њалкунандаи маълум мављуд аст. 

Ин алгоритмњо хуб кор карда шудаанд ва маълум мебошанд. 
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Тарњи иттилоотї  

 

 

Муайянгузошташуда  стохастикї 

Тафаккурї  эвристикї 

II. Хусусияти фарќкунандаи гурўњи дуюм масъалањо номуайянї 

мебошад, ки узвњои он њам дар шартњои масъала ва њам дар 

љараѐни њалли он вохўрда метавонанд. Аз ин сабаб алго-

ритмњоро ба омилњои номуайянї мувофиќ кардан лозим аст. 

Ин гуна масъалањо муайяннашуда (ѓайридетерминї) ѐ 

масъалањо бо иттилооти нопурра номида мешаванд.  

III. Масъалањое, ки бо ягон забон ба шакли символњо (нишонањо) 

ифода шудаанд. Забони истифодашуда дар ин њолат ба систе-

маи мафњумњои ќабулшудаи соњаи мушаххас такя мекунанд. 

Њалли ин гуна масъалањо ба намуди формалї тасвир кардани 

мафњумњо ва коркарди иттилоотро талаб мекунад. 

IV. Масъалањои гуногун, ки таќлид ва тарњрезии фаъолияти 

эљодии инсонро талаб мекунанд. Формалї кардани шарт ва 

усулњои њалли ин гуна масъалањо одатан хеле мушкил аст. Ал-

горитми њалли ин гуна масъалањо характери эвристикї до-

ранд. Масъалањои ин гурўњро масъалањои эљодї ѐ эвристикї 

меноманд. 

Хусусиятњои формалї кардани шартњои масъалањоро вобаста ба ка-

дом гурўњ тааллуќ доштани онњо дида мебароем. Шарњи ба гурўњ људо 

кардани масъалањои коркарди иттилоот дар расми 2.2 оварда шудааст. 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

Расми 2.2. Гурўњњои тарњрезињои иттилоотї 

 

Воситаи асосии формалї кардани масъалањое, ки дар компютер њал 

карда мешаванд, тарњрезии иттилоотї аст. Тарњрезии иттилоотї шарњи 

формалии додашудањои аввала ва шарти масъала мебошад. Тарњ бояд 

масъаларо дуруст инъикос кунад ва бояд он хусусият, шартњо, характе-

ристика ва ќонуниятњоеро, ки ба масъала дахл доранд, ба назар гирад. 

Агар тарњ ба масъала мувофиќат накунад, он гоњ њалли ба даст омада 

нодуруст ва корношоям мешавад. 

Мувофиќат кардани тарњи иттилоотии масъалаи гузошташуда дар 

љараѐни тадќиќоти он наќши њалкунандаро мебозад. Вай, масалан, им-
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коният медињад, ки бо сањењии лозимї њолати объекти тарњшавандаро 

муайян кунад ва рафтори ояндаи онро зери таъсири омилњои гуногун 

пешгўї кунад.  

Аз ин сабаб тарњрезии масъалаи объектњо то пайдоиши компютерњо 

усули пурќуввати дониши илмї шуда буд. Бо ѐрии компютерњо рафтори 

объектњои сершумор дар шароити ваќтї (воќеї), дар ваќтњои фишурда 

тарњрезї карда шуд. Ѓайр аз ин, имконияти њаќиќии дар њудудњои васеъ 

таѓйир додани додашудањо ва шартњои номуайянии масъала пайдо шуд. 

Ин имконият медињад, ки хусусиятњои объектњои тарњшавандаро дар 

шароити ѓайристатсионарї ва ќисман номуайян омўхта шаванд. Ин гуна 

тарњњои иттилоотиро тарњи адаптивї (мувофиќшуда) меномем. Дар ља-

раѐни љамъ шудани масъалањо ва иттилоот тарњњо аниќтар карда меша-

ванд ва ба омилњои номуайянї мувофиќ карда мешаванд. 

Ваќтњои охир унсурњои тарњрезии таќлидї (имитатсионї) дар 

масъалањои тафаккурї ва эљодї васеъ тадбиќ карда мешаванд. Дар якљо-

ягї бо он усулњои тафаккури сунъї, ки формалї кардани мафњум ва до-

нишњои лозимиро имконпазир мекунанд, истифода мешаванд. Тарњњои 

тафаккурї ва эљодї сохта шуда истодаанд, ки асоси иттилоотии онњоро 

намудњои формалишудаи забони табиї, воситањои љустуљўи хулосабаро-

рии мантиќї ва эвретикии гуногун ташкил медињад. 

Сохтори забонњои алгоритмї чунинанд, ки додашудањо ва опера-

торњо аз якдигар људоянд. Тарњ ва алгоритмњои њал кардани масъалањои 

тафаккурї бо забонњои алгоритмї масъалањои тафаккурї номида меша-

ванд. Ин масъалањо дар њар њолат дар компютер амалї карда мешаванд. 

Барои воситањоеро, ки ба операторњои ѓайриодатї таќлид мекунанд, 

пешбинї кардан лозим аст. Одатан имконияти эљодии компютерњо хеле 

мањдуд мебошад. Дар мавриди ба онњо додани имконияти њал кардани 

масъалањои эљодї тарњ ва алгоритмњое лозиманд, ки онњоро эљодї ме-

номанд. Тарњњои эљодї барои тарњрезии љараѐнњои алоњидаи эљодї дар 

компютер лозиманд. Амалиѐтњое, ки асоси ин љараѐнњо мебошанд, ода-

тан номаълуманд. Аз ин сабаб, одатан амалиѐтњои эвретикии коркарди 

иттилоотро истифода мебаранд, ки онњо ба фаъолияти эљодии инсон 

таќлид менамоянд. Онњо, масалан, ба шоњмотбозии гроссмейстер таќлид 

мекунанд. Дар ин маврид сифати бозии компютер пурра бо алгоритми 

коркарди иттилоот ва тањлили њолатњо, ки дар он љойгир аст, муайян 

карда мешавад. Ќудрати эљодии компютер аз тафаккури инсон-эљодкори 

алгоритм вобастагии зич дорад. 

Аз байни узвњои фаъолияти эљодї, ки дар компютер душвор 

тарњрезї карда мешаванд, инњоро номбар кардан мумкин аст: гузориш 

ва формалї кардани масъалањои эљодї, генератсия (љамъ кардани) ѓояњо 
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ва гипотезањо (тахминњо) дар љараѐни њалкунї, шаклдињии тимсолњои 

биної (дидашаванда), мусиќавї ва њоказо. 

Мушкилињо дар ин роњ асосан бо номукаммалии тарњу алгоритмњои 

эљодї, номувофиќати онњо ба љараѐнњои эљодї вобастагї доранд. Бо 

вуљуди ин, дар ин роњ дастовардњои муайяне мављуд мебошанд.   

Супориш: 

1. Тарњрезии иттилоотро аз рўи хусусияташон ба гурўњ људо намоед. 

2. Аз љилди 1-уми «Шоњнома»-и Фирдавсї «Гуфтор андар ситоиши 

хирад»-ро бодиќќат мутолиа намуда, калимањоеро, ки дар хотираи 

Шумо наќш бастаанд, њуруфчинї кунед. 

 

3. Дар ќисми «Луѓатномаи китобшиносї»-и ин Пайкара миќдори 

њамаи китобњои дар рўйхат бударо њисоб карда бароед. Муайян 

кунед, ки чанд китоб ба устод Рўдакї  тааллуќ дорад. 

 

4. Шеъри «Гуфтор дар бунѐд намудани китоб»-ро мутолиа намуда, 

калимањои онро аз рўи њиссањои нутќ људо кунед ва фоизи онњоро 

муайян намоед. 

 

5. Калимаи аз њама бисѐртакроршуда ва калимаи аз њама камтакрор-

шударо љустуљў кунед ва њисоби муайяни онро бароред. 

 

6. Муайян намоед, ки чанд вожаи «Шоњнома»-и Фирдавсї коркард 

шудааст. 

 

7. Аз рўи луѓати басомади тартибдодашуда калимањои содда ва му-

раккабро људо намуда, аз рўи тартиби алифбои забони тољикї 

љобаљо гузоред. 

 

8. Муайян кунед, ки шоирони њамасри Рўдакї дар ин Пайкара чанд   

нафаранд ва номи онњоро аз рўи тартиби алифбои забони тољикї 

љобаљо гузоред. 
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Мавзўи 3.  Њуруфоти тољикї ва масъалањои стандартикунонии он 

 

Наќшаи дарс: 

3.1. Маълумот дар бораи алифбои тољикї. 

3.2. Њуруфот  (шрифт)-и    тољикї дар клавиатура      

 

3.1. Маълумот дар бораи алифбои тољикї. 

     Забони тољикї дар қаламрави Тољикистон баъд аз қабули Қонуни за-

бон дар соли 1989 ба ҳайси забони давлатї амал мекунад. Махсусан, 

баъд аз ба истиқлол расидани Љумњурии Тољикистон барои инкишофи 

забони тољикї шароити мусоиде фароҳам гардид ва забони давлатї дар 

Тољикистон  барои  рушду нумўъ ва инкишоф имкониятҳои хеле васеъ 

пайдо кардааст. Тавре маълум аст, асосҳои забони адабии муосири 

тољик дар солҳои сиюми асри ХI тарҳрезї шуда буд. Давлати шўравї 

алорағми идомаи љангҳои дохилї, ки дар Тољикистон таќрибан дар ни-

маи аввали солҳои сиюми асри гузашта анљом ѐфт, барои меъѐрсозї ва 

ба як мизони муайяни илмї даровардани забони тољикї саъю кўшишҳои 

зиѐде мекард ва барои татбиқи он ҳама чораҳоро медид. То анљумани ав-

валини забоншиносони Тољикистон, ки моҳи августи соли 1930 дар 

шаҳри Сталинобод (Душанбеи имрўза) доир гардид, дар ҳавзаҳои гуно-

гуни тољикзабонон (Тошканд, Самарқанд, Бухоро ва ғайра) якчанд 

маљлису «Кенгош»-у машваратҳо доир гардид, ки дар онҳо ба љузъ аз 

масъалаҳои гузариш ба алифбои лотинї, таъйини принсипҳои исти-

лоҳсозии забони тољикї, муайян кардани меъѐрҳои забони адабии 

тољикї аз масъалањои асосї ба њисоб мерафт. 

То соли 1929 тамоми дастовардњои илмиву адабии тољикон бо 

њуруфоти арабиасоси тољикї тањия мегардид. Соли 1929 бошад, ин 

алифбо ба алифбои лотинї иваз карда шуда, то соли 1940 тамоми осори 

илмиву фарњангии Тољикистони шўравї ба ин алифбо интишор мегар-

дид. Нињоят, соли 1940 дар асоси алифбои русї Тољикистон ба доираи 

истифодабарандагони алифбои сирилик ворид гардид. Дар ибтидо мах-

сусиятњои забони тољикиро алифбои сирилик ифода карда натавонист. 

Масалан, њарфњои Ц, Щ, Ь, Ы ба таври иљборї дар алифбои тољикї љой-

гир карда шуда буд. Ин алифбо аз 39 њарф иборат буда, тамоми кали-

мањое, ки бо њарфњои хоси забони русї ифода мегардиданд, бидуни 

таѓйирот ба забони тољикї ворид мешуданд. Соли 1998 бошад бо ќабули 

Ќоидаи имлои нави забони тољикї ин њарфњо аз алифбои тољикї берун 

карда шуда, њарфи Ц ва Щ дар мавридњои мувофиќ бо њарфњои С, СТ ва 
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Ш иваз карда шуда, њарфњои Ы ва Ь, ки ба табиати забони мо бегона ме-

бошанд, аз истифода бароварда шуданд. Алифбои тољикї  аз соли 1998 

дар асоси Ќоидањои нави имло аз  35 њарф иборат аст.  Аз ин миќдор дар 

клавиатураии кунунии  сирилик њарфњои хоси забони тољикї Њњ, Љљ, Ѓѓ, 

Ќќ, Ўў, ї  љойгир нашудаанд. Аз ин сабаб бо усулњои гуногун ин њарфњо 

дар клавиатура љойгир шаванд њам, вале  њангоми ба њуруфи дигар 

(шрифт дар назар аст) гузаштан,  љои ин шрифтњоро аломатњои гуногун 

мегирад. Пуштибонї накардани алифбои тољикї дар системаҳои омилии 

ҳозира, махсусан MS Windows, ба он оварда расонид, ки миқдори зиѐди 

худкории ҳуруфоти тољикї пайдо гаштааст. 

 

3.2. Њуруфот  (шрифт)-и    тољикї дар клавиатура  

 

Ҳангоми истифодабарии ҳуљљатҳое, ки бо забони тољикї ҳуруф-

чинї шудаанд, маълум мешавад, ки аз сабаби истифодабарии њуруфоти 

гуногун мутолиаи онњо ба мушкилї оварда мерасонад. Масалан, тасав-

вур менамоем, ки ба корхонае, ки ҳуруфи тољикии Times New Roman Tj ‟ 

ро истифода мекунад, ҳуљљатҳои лозимиро бо A-Tojik ҳуруфчинї карда, 

пешнињод мекунанд. Дар натиља матни пешнињодшуда чї мешавад? Хо-

димони корхона ҳангоми кор бо ҳуљљатҳо ба мушкили рў ба рў меша-

ванд ва вақти пурқиммати худро ба  љустуљўи ҳуруфи лозима сарф мена-

моянд. Ин ҳодисаи бофташуда нест, балки ҳақиқати ҳол мебошад. Аммо 

ногуфта намонад, ки вақтҳои охир ин мушкилотҳо паси сар шуда исто-

даанд, чунки бисѐриҳо ҳуруфҳои маъмулро ба монанди Palatino Linotype, 

Times New Roman Tj ва Arial Tj - ро истифода бурда истодаанд. Њангоми 

фиристодани ҳуљљатҳо ҳамроҳаш сабт намудани ҳуруфи лозимиро фа-

ромўш кардан лозим нест.  
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То ки ин мушкилиҳо бо зудї роҳи ҳалли худро ѐбанд, як қатор 

ҳуруфотҳоро барои омўзиш дар поѐн меорем.  

 

Palatino Linotype  Намоиши навиштаљот  Сабт намудан  

Times New Roman 

Tj  

Намоиши 

навиштаљот  
Сабт намудан  

Antiqua Tojik  Намоиши навиштаљот  Сабт намудан  

Arial Tj  Намоиши навиштаљот  Сабт намудан  

Arial Tojik  Намоиши навиштаљот  Сабт намудан  

Baltic Tojik  Намоиши навиштаљот  Сабт намудан  

Academy Tajik  Намоиши навиштаљот Сабт намудан  

Academy Tojik  Намоиши навиштаљот Сабт намудан  

A-Tojik  Намоиши навиштаљот Сабт намудан  

Bookman Tojik  Намоиши навиштаљот Сабт намудан  

Courier New Tj  Намоиши навиштаљот  Сабт намудан  

Freeset Tojik  Намоиши навиштаљот  Сабт намудан  

Journal Tojik  Намоиши навиштаљот  Сабт намудан  

Peterburg Tojik  Намоиши навиштаљот  Сабт намудан  

Times New Tojik   Намоиши навиштаљот Сабт намудан  

Сomic Tj   Намоиши навиштаљот Сабт намудан  

DecorCTT Taj      Сабт намудан  

Didona Tj   Сабт намудан  

Gothic Tojik   Намоиши навиштаљот Сабт намудан  

Имрўз дар шабакаи Интернет зиѐда аз 70 намуди шрифти худсохт 

мављуд аст, ки онњо наметавонанд ба таври комил хусусиятњои забони 

тољикиро ифода созанд. Захирањои Интернетї  ба забони тољикї асосан 

бо њуруфоти  Palatino  linotype тањия гардида, дар дохили Тољикистон  

аксари муассисањо дар муносибатњои корї њуруфоти Times New Roman 

Tj истифода мебаранд. 

Њарфњои хоси забони тољикї бо роњњои гуногун дар клавиатура 

љойгир карда мешаванд. Яке аз роњњои маъмули он бо истифодаи туг-

мањои Ctrl , Shift, Alt дар тугмаи њарфњои њамшакли онњо љойгир карда-

ни њарфњои тољикї мебошад.   

 

http://www.cit.tj/files/palatino_linotype.rar
http://www.cit.tj/files/palatino_linotype.rar
http://www.cit.tj/files/times_new_roman_tj.rar
http://www.cit.tj/files/times_new_roman_tj.rar
http://www.cit.tj/files/antiqua_tojik.rar
http://www.cit.tj/files/antiqua_tojik.rar
http://www.cit.tj/files/arial_tj.rar
http://www.cit.tj/files/arial_tj.rar
http://www.cit.tj/files/arial_tojik.rar
http://www.cit.tj/files/arial_tojik.rar
http://www.cit.tj/files/baltic_tojik.rar
http://www.cit.tj/files/baltic_tojik.rar
http://www.cit.tj/files/academy_tajik.rar
http://www.cit.tj/files/academy_tajik.rar
http://www.cit.tj/files/academy_tojik.rar
http://www.cit.tj/files/academy_tojik.rar
http://www.cit.tj/files/a-tojik.rar
http://www.cit.tj/files/a-tojik.rar
http://www.cit.tj/files/bookman_tojik.rar
http://www.cit.tj/files/bookman_tojik.rar
http://www.cit.tj/files/courier_new_tj.rar
http://www.cit.tj/files/courier_new_tj.rar
http://www.cit.tj/files/freeset_tojik.rar
http://www.cit.tj/files/freeset_tojik.rar
http://www.cit.tj/files/journal_tojik.rar
http://www.cit.tj/files/journal_tojik.rar
http://www.cit.tj/files/peterburg_tojik.rar
http://www.cit.tj/files/peterburg_tojik.rar
http://www.cit.tj/files/times_new_tojik.rar
http://www.cit.tj/files/times_new_tojik.rar
http://www.cit.tj/files/comic_tj.rar
http://www.cit.tj/files/decorctt_taj.rar
http://www.cit.tj/files/didona_tj.rar
http://www.cit.tj/files/didona_tj.rar
http://www.cit.tj/files/gothic_tojik.rar
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Супориш: 

1. Алифбои забони тољикиро аз рўи тартибот њуруфчинї намуда 

ба њар як њарф мисолњо оред. 

2. Алифбои клавиатураро рўбардор намуда, онро аз рўи тартиби 

стандарти алифбои тољикї њуруфчинї намоед.  

3. Бо истифода аз шрифти Times New Roman Tj аризаи худро оид 

ба гирифтани хобгоњ нависед. 

 

 
 

4. Аз «Вожаномаи компютерї» ба 6 њарфи хоси забони тољикї ис-

тилоњ интихоб карда, онњоро бо ѐрии тугмаи On-lain (ба сурати 

бархат) аз забони тољикї ба забони русї ва аз забони тољикї ба 

забони англисї тарљума намоед. 

5. Аз «Вожаномаи калимањое, ки ифодагари анвои хўрок ва хўро-

кворї» мебошанд, 5 истилоњро интихоб намуда, онњоро бо ѐрии 

тугмаи On-lain (ба сурати бархат) ба забони русї ва англисї 

тарљума намоед. 

6. Њарфњои хоси забони тољикиро дар клавиатура љойгир намуда, 

ба њар яки онњо мисолњо оред. Намуна:  

љавон-Маљнун-мављ;  

њаво-бањр-моњ;  

ќалам-маќола-њаќ; 

Ў-кўњ-рў; 

синфї 

7. Шеъри додашударо мутолиа намоед ва калимањое, ки њарфњои 

хоси забони тољикї доранд, људо кунед ва ба пайкараи забони 

тољикї ворид шуда, муаллифи шеъри мазкурро муайян кунед. 

 

ВАТАН 

 

Ватан дар синаам бо ин бузургї  

Ба монанди диле маъво гирифтаст,  

Ки гўѐ чун раги хун аз дили ман,  

Ба саҳро роҳи нав дарѐ гирифтаст.  



27 

 

 

Сафи амвољ ҳамчун сатри шеърам,  

Шавад иншо ба рўи дафтари дил.  

Ситода рост гўѐ кўҳсораш,  

Ба мисли посбоне бар дари дил.  

 

Даруни синаи ман хуфта гўѐ,  

Ҳама сарбозҳои љонсупурда.  

Агарчи хуфта онҳо дар дили хок,  

Валекин ѐдашон дар дил намурда.  

 

Даруни синаи ман бешазорест,  

Даруни синаи ман кўҳу саҳрост.  

Даруни синаи ман кўҳсорест,  

Даруни синаи ман ними дунѐст.  

 

Ватан дар синаам бо ин бузургї  

Ба монанди диле маъво гирифтаст.  

Ки гўѐ чун раги хун аз дили ман,  

Ба саҳро роҳи нав дарѐ гирифтаст. 
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Мавзўи 4.     Мафњум дар бораи пайкара 

   Наќшаи дарс: 

1.Пайкара ва моњияти он 

2. Хусусиятњои асосии пайкараи миллї. 

 

 1.Пайкара ва моњияти он 

 

Пайкара ин системаи иттилоотї буда, ба љамъоварии матнњои 

электронї дар забонњои гуногун  асос ѐфтааст. Пайкараи миллї дар за-

бонњои гуногун асарњоро аз рўи сабк, жанр, услуб дар бар мегирад ва аз 

љониби лингвистон (мутахассисони лингвистикаи пайкаравї, ки дар 

соњаи забоншиносии муосир тадќиќот мебаранд) барои тадќиќоти ил-

миву омўзиши забон тањия мешавад. 

Пайкараи миллї дорои хусусиятњои зерин мебошад: 

1. Пайкара матнњои хаттї ва шифоњиро аз рўи жанрњои гуногуни бадеї, 

публисистї, таълимї, илмї, расмї, гуфтугўї ва лањљавї дар бар мегирад. 

2. Пайкара ахбороти махсуси иловагиро оид ба таркиби матнњои ба он 

воридшуда пешнињод менамояд.  

Тарњбандї (разметка) - тавсифи асосии пайкара буда, онро аз дигар 

маљмаањои оддии матнњо фарќ мекунонад. Барои ташкил кардани 

пайкараи миллї омилњои диќќатљалбкунї, самаранокии китоб, бартари-

яти баланди илмї ѐ бадеї муњим бошад њам, ин махсусиятњо наметаво-

нанд нишонаи аввалиндараљаи матнњо бошанд. Пайкараи миллї аз ки-

тобхонаи электронї бо он фарќ мекунад, ки агар китобхонаи электронї  

маљмўи матнњои  «шавќовар» ѐ «манфиатнок»-ро дар назар дошта  

бошад, пайкараи миллї  матнњоеро дар бар мегирад, ки онњо  чун мавод 

барои  омўзиши забон истифода мешаванд.Имрўз, пайкараи миллии за-

бони русї 140 млн. вожаро дар бар гирифта, минбаъд мутахассисон онро 

ба 200 млн. калима мерасонанд. Пайкараи миллии забони тољикї дар зи-

наи ибтидої ќарор дошта, бояд аз 10 млн. таркиб ѐбад. 

 Пайкара иттилооти иловагиро оид ба сохтори матнњо метавонад 

пешнињод кунад. Њар ќадар тарњбандии матнњо гуногун бошад, њамон 

ќадар арзиши илмиву таълимии он баланд мебошад. 

 Айни замон пайкараи миллии забонњо 4 намуди тарњбандиро исти-

фода менамояд: 
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1. Метатекстї 

2. Морфологї 

3. Лањљавї 

4. Семантикї (маъної) 

Системаи тарњбандињои пайкаравї  њамеша дар љараѐни такомул мебо-

шад.  

2. Хусусиятњои асосии пайкараи миллї 

Пайкараи миллї барои чї лозим аст? 

Пайкараи миллї пеш аз њама барои таъмини матнњои гуногун ба-

рои тадќиќотњои илмии лексикї ва грамматикии забон ва њамчунин, ба-

рои ворид сохтани таѓйиротњои бемайлони  љараѐнњои забонї, ки дар 

даврањои  на он ќадар тўлонї ба вуљуд омадаанд, лозим аст. 

 Вазифаи дигари пайкара ин пешнињоди маълумотњое аст, ки он ба 

ќисматњои гуногуни забон вобаста мебошад. 

 

Пайкара чї гуна такмил меѐбад? 

Пайкараи миллї матнњои гуногунро аз даврањои рушду такомули 

забон дар шакли тайѐр пешнињод менамояд. Дар пайкара матнњо дар 

шакли нусхаи асл оварда мешаванд. Пайкараи миллї айни замон аз 

зерпайкарањои зерин иборат аст: 

 1. Пайкараи амиќи мухтасаршуда, ки дар ин зерпайкара барои њар 

як љумла сохтори пурраи морфологиву синтаксисї оварда шудааст. 

 2. Пайкараи матнњои параллелии забонњои гуногун, ки дар он 

тарљумаи калима ва иборањо дар забонњои гуногун оварда шудааст. 

 3. Пайкараи матнњои лањљавї, ки дар он сабти нутќи лањљавии 

минтаќањои гуногун пешнињод мешавад. 

 4. Пайкараи матнњои шеърї, ки дар он тамоми матнњои дар шакли 

шеърї оварда шуда, пешнињод мегардад. 

 5. Пайкараи омўзиши забон, ки дар он маводњо барои мактаббача-

гон њамчун маводи омўзишї пешнињод мегардад. 

 6. Пайкараи нутќи шифоњї, ки дар он сабти шифоњии матнњо овар-

да мешавад. 

Пайкараи миллии забони тољикї дар сохтори сомонаи termcom.tj 

мављуд буда, то имрўз пайкараи адибони зеринро дар бар мегиранд: 

 

Пайкараи Рўдакї 

Пайкараи Лоиќ 



30 

 

Пайкараи Мавлоно 

Пайкараи Фирдавсї 

Пайкараи Саъдї 

Пайкараи Њабибулло Файзулло 

Пайкараи Муъмин Ќаноат  

Намунаи шеър аз Пайкараи устод Лоиќ 

ОЛИ СОМОН 

Маснаде дар ҳалқаи саҳронишинон, 

Бўстоне дар миѐни шўразорон, 

Гулхане дар лобалои кўрдуд, 

Паҳлавоне дар миѐни нотавонон ‟ 

Оли Сомон! 

 

Махзани тилло ба дасти боддастон, 

Шоире дар ин ҳисори худпарастон, 

Уфтода ахтаре ногаҳ зи гардун 

Дар муҳити золимону зулматистон ‟ 

Оли Сомон! 

 

Гўиѐ 

Як нафас тољикро Торих дод ойинае 

То дар ў бинад нишони хештанро, 

То дар ў ѐбад љаҳони хештанро, 

Лек шодикаф шуду ойина аз дасташ фитод, 

Хештанро ҳам надиду дигаронро ҳам надид... 

 

Гўиѐ 

Як нафас тољикро Торих љўе об дод, 

То кунад обї макони хештанро, 

Даштҳои бекарони хештанро, 

Лек шодикаф шуду он об аз љўяш гузашт, 

То бидид, оби варо аъдо ба љўи худ кашид... 

 

Гўиѐ тољик андар дашти бопаҳнои Торих 

Ёфт аспи шахлаљоме, 

Хост љўяд манзили номусу номе. 

Асп нофармону саркаш... 

Ў савориро намедонист... 
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Ногаҳ аз сари асп уфтод... 

Бесавора, зин кашола, 

Асп дар саҳрои пурфарѐди Торих он қадар сарсон давид, 

Шиҳа зад, афғон кашид, 

То ба дасти душманон афтоду љон аз даст дод... 

 

Оли Сомон! 

Давлати навкисаву навхонагон, 

Давлати навдавлату навхољагон, 

Кўдаки якрўзаи Торихи тољик, 

Зодрўзат ѐд бодо, 

Ғўрамарго, 

Ғўрамарго!.. 

[1978] 

 

Супориш: 

 

1. Шеъри «Оли Сомон»-ро аз бар намоед. 

 

2. Шеъри  мазкурро дар сањифаи махсуси компютерї њуруфчинї намуда, 

мушоњида намоед, ки зимни њуруфчинии матн ба кадом   ѓалатњои имло-

иву услубї роњ додаед. 

 

3. Матни шеъри Лоиќро тањлили морфологї намуда, миќдори истифодаи 

њар як њиссаи нутќро нишон дињед. 

 

4. Дар шеъри мазкур миќдори калимањои таърихї, исмњои хос, лањљавї, 

калимањои мураккабро муайян кунед. 

 

5. Муайян намоед, ки дар муддати як даќиќа чї ќадар њарфњои шеъри 

мазкурро њуруфчинї карда метавонед. 

 

6. Сохтори Пайкараи миллии забони русиро аз шабакаи Интернет пайдо 

намуда, нишон дињед, ки барои тањия ва такмили Пайкараи миллии за-

бони тољикї кадом масъалањоро ба назар гирифтан лозим аст? 

 

7. Аввалин Пайкарањои забони тољикиро аз шабакаи Интернет пайдо 

намуда, оид ба сохтори онњо маълумот дињед. 
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Мавзўи 4.1. Хусусиятњои пайкараи забони тољикї 
 

Наќшаи дарс: 

 

1. Пайкараи забони тољикї ва наќшаи тањияи он 

2. Ќисмњои асосии сомонаи termcom.tj  

 

1. Пайкараи забони тољикї ва наќшаи тањияи он 

 Бо ташаббуси Кумитаи истилоҳоти Академияи илмҳои Љумҳурии 

Тољикистон бо ҳамкории Мактаби технологияҳои иттилоотї ва ирти-

ботї, дар сомонаи termcom.tj бори аввал Пайкараи миллии забони 

тољикї тарҳрезї ва бунѐд гардид. Эљоди пайкараи (корпуси) забони 

тољикї бар пояи на камтар аз 10 миллион вожаи матнҳои тољикї ба 

нақша гирифта шудааст.  

Аз рўи сохтори пайкарањои миллии забонњои муќтадир дар он пеш 

аз ҳама матнҳое љойгир мешаванд, ки намоѐнгари забони фаъоли муосир 

бошанд. Ба пайкара матнҳои гуногун, ки қариб ҳама паҳлўҳо ва ҳавзаҳои 

фаъолияти забони муосирро дар бар мегиранд, дохил мешаванд: 

 намунаи матнҳои осори маъруфтарин ва маҳбубтарин адибони 

классикии тољик (Рўдакї, Фирдавсї, Хайѐм, Ҳофиз, Румї ва ғайра). 

 насру назми жанрҳои гуногуни адабиѐти муосир  

 матни ба эфир паҳншудаи барномаҳои радио и телевизиони тољик  

 матни рўзномаҳо ва ахбор  

 матни маљаллаҳо  

 матнҳои илмї ва илмї-оммавї  

 матнҳои таҳсилї  

 матнҳои расмї-идорї ва ҳуқуқї  

 матнҳои луғоту фарҳангҳои маъруфи тољикї ва дузабона  

 матнҳои маишї (номанигорї, муошират ва ғайра)  

Матнҳо дар ҳаљму андозае дар пайкара гирдоварї мешаванд, ки ба 

саҳми онҳо дар маљмўи воҳиди матнҳои имрўз мутаносибан асар доранд. 

Рўйхати таркибу мундариљаи пайкарасозии оварда бе шакку шубҳа оид 

ба мувозинат ва намоѐнгарии пайкараи милли забони тољикї љое 

намегузорад.  
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Намунаи сањифаи Пайкараи забони тољикї дар сомонаи termcom.tj чу-

нин аст: 

  

2.   Ќисмњои асосии сомонаи termcom.tj 

 

 Яке аз ќисматњои асосии сомонаи info@termcom.tj  ин маълумот 

дар бораи  Кумитаи истилоњоти Љумњурии Тољикистон мебошад, ки он 

аз ќисматњои зерин иборат аст: 

1. Ахбор 

2. Таърихи мухтасари кумита 

3. Фаъолияти кумита 

4. Кормандони кумита 

5. Фарҳангнигорї 

6. Мақолаҳо.  

Њамчунин,  дар ќисмати дигари ин сомона  Пайкарањои шоирони 

тољик оварда шудааст: 

Пайкараи  Рўдакї 

Пайкараи  Лоиқ  

Пайкараи  Мавлоно 

Пайкараи  Шоҳномаи  Фирдавсї   

mailto:info@termcom.tj
http://www.termcom.tj/index.php?menu=about&page=news&lang=toj
http://www.termcom.tj/index.php?menu=about&page=history&lang=toj
http://www.termcom.tj/index.php?menu=about&page=faol&lang=toj
http://www.termcom.tj/index.php?menu=about&page=partner&lang=toj
http://www.termcom.tj/index.php?menu=about&page=farhang&lang=toj
http://www.termcom.tj/index.php?menu=about&page=art_about&lang=toj
http://www.termcom.tj/index.php?menu=bases&page=base_loiq&lang=toj
http://www.termcom.tj/index.php?menu=bases&page=base_mavlono&lang=toj
http://www.termcom.tj/index.php?menu=bases&page=jildho&lang=toj&m=shohnoma&page=jildho
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Пайкараи  Саъдї  

Пайкараи  Ҳабибулло Файзулло 

Пайкараи Мўъмин Ќаноат 

Дар бахши «Фарњангнигорї» намунаи луѓатњои зерин оварда шуда-

аст, ки истилоњоти дар хотираи компютер мављударо ба воситаи луѓати 

электронї ба забонњои тољикї-англисї-русї тарљума мекунад.  

 

Луғати компютер 

Луғати муошират 

Луғати асбобҳои рўзғор 

Луғати анвои хўрокворї 

Луғати меваю сабзавот 

Луғати ҳайвонот 

Луғати маориф 

Луғати соҳаи забоншиносї 

Луғати фарҳанг ва санъат 

Луғати соҳаи иқтисодї 

Луғати соҳаи таърих 

Луғати соҳаи энергетика  

Супориш: 

1. Дар барномаи MS Word сањифаи нав кушода, Суруди миллии 

Љумњурии Тољикистонро њуруфчинї намоед. 

 

2. Ба пайкараи Мавлоно ворид гардида, аз достони «Маснавии маънавї» 

порчаеро интихоб намуда, луѓати чаппаи онро тартиб дињед. 

 

3. Аз пайкараи Мавлоно Љалолуддини Румї  миќдори исмњои хосро дар 

шеър муайян намуда, бигўед, ки ин сањифа бо кадом њуруф њарфчинї 

шудааст? 

4. Аз Пайкараи Рўдакї шеъри № 9-и сањифаи «Ќасоиду ѓазалиѐт ва 

ќитъаот»-ро кушода, супоришњои зеринро иљро намоед: 

- бигўед, ки чаро мисраи «Чї кўбї бењуда сард оњанеро…» бо 

ранги кабуд ишора шудааст? 

- миќдори аломатњои китобатии сањифаро муайян намоед. 

- калимањое, ки пасоянди-ро доранд, људо намуда, миќдорашон-

ро муайян кунед. 

5. Аз Пайкараи Рўдакї ба сањифаи  «Ќасоиду ѓазалиѐт ва ќитъаот» ворид 

шуда, аз он шеъри № 6-ро интихоб намоед ва онро нусхабардорї кунед. 

 

http://www.termcom.tj/index.php?menu=bases&page=jildho&lang=toj&m=shohnoma&page=jildho
http://www.termcom.tj/index.php?menu=bases&page=jildho&lang=toj&m=shohnoma&page=jildho
http://www.cit.tj/habib
http://www.termcom.tj/index.php?menu=dictionary&page=voja_comp&lang=toj
http://www.termcom.tj/index.php?menu=dictionary&page=voja_dialog&lang=toj
http://www.termcom.tj/index.php?menu=dictionary&page=voja_predmet&lang=toj
http://www.termcom.tj/index.php?menu=dictionary&page=voja_hurok&lang=toj
http://www.termcom.tj/index.php?menu=dictionary&page=voja_mevaho&lang=toj
http://www.termcom.tj/index.php?menu=dictionary&page=voja_hayvonot&lang=toj
http://www.termcom.tj/index.php?menu=dictionary&page=voja_maorif&lang=toj
http://www.termcom.tj/index.php?menu=dictionary&page=voja_zabon&lang=toj
http://www.termcom.tj/index.php?menu=dictionary&page=voja_farhang&lang=toj
http://www.termcom.tj/index.php?menu=dictionary&page=voja_busines&lang=toj
http://www.termcom.tj/index.php?menu=dictionary&page=voja_history&lang=toj
http://www.termcom.tj/index.php?menu=dictionary&page=voja_energy&lang=toj
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6. Ин шеърро ба сањифаи алоњида љо дода, супоришњои зеринро иљро 

намоед: 

- шеър ба кадом мавзўъ бахшида шудааст? 

- дар шеър миќдори калимањое, ки њарфњои хоси забони тољикї 

мебошанд, људо намуда, миќдорашонро муайян кунед. 

- луѓати басомади шеъри додашударо тартиб дињед. 
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Мавзўи 4.2. Пайкарањои адибони тољик 

 

Наќшаи дарс: 

 

4.2.1. Пайкарањои адибони тољик  

4.2.2.  Шакли электронии асарњои адибон дар пайкарањо  

 

4.2.1. Пайкарањои адибони тољик  

  Дар сомонаи termcom.tj  пайкараи њафт шоири машњури тољик 

тарњрезї шуда, дар онњо зиндагинома ва мероси адабии шоирон ба шак-

ли электронї пешнињод шудаанд. Дар њар пайкара дар асоси ашъори 

шоирон луѓати басомад, луѓати алифбої ва луѓати чаппа коркард гар-

дидаанд.  Пайкараи шоирони классик ва муосир  аз инњо иборатанд: 

 *Пайкараи  Рўдакї  

* Пайкарви Фирдавсї 

* Пайкараи Мавлоно 

*Пайкараи Саъдии Шерозї 

* Пайкараи Лоиќ Шералї 

* Пайкараи Мўъмин Ќаноат 

* Пайкараи Њабибулло Файзулло. 

 

 4.2.2.  Шакли электронии асарњои адибон дар пайкарањо 

Дар ин пайкарањо ѓайр аз ашъори парокандаи устод Рўдакї, њам-

чунин «Шоњнома»- и Фирдавсї, «Маснавии маънавї»-и Мавлоно  ва 

ѓазалиѐт ва «Гулистон» ва «Бўстон»-и Шайх Саъдї ва ашъори шоирони 

муосир ба таври пурра  дар шакли электронї пешнињод шудааст. Ќайд 

кардан лозим аст, ки аввалин  пайкараи  электронї  Пайкараи Рўдакї  

буда,  он  рўзи 26 феврали соли 2007 дар толори маљлисгоҳи АИ ЉТ иф-

титоњ гардидааст.  

Дар  машѓулиятњои минбаъда намунањо аз Пайкараи Рўдакї ва 

Лоиќ Шералї оварда мешавад. 

Супориш: 

1. Ба ќисмати њафтуми Пайкараи Рўдакї ворид шуда, рўйхати шо-

ирони њамасри шоирро аз рўи алифбои  тољикї тартиб дињед. 
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        2.  Бо истифода аз амалиѐти «Љустуљў» калимањои  хирад, офтоб, 

хуршедро аз  ашъори Фирдавсї пайдо намуда, дараљаи вохўрии кали-

мањои додашударо њисоб кунед. Намуна: 

  
 

3. Дар пайкараи Мавлоно миќдори рубоињои шоирро муайян ку-

нед. 

4. Тарзи ворид шудан ва истифодаи сањифаи луѓати чаппаи пайка-

раи Лоиќро фањмонед. 

 5. Аз луѓати пайкараи Мўъмин Ќаноат дараљаи зуди пешояндњоро 

муайян кунед ва ќисмњои тасвири додашударо шарњ дињед. Намуна: 

 

 
  

6. Шеъри Мавлоноро аз бар намуда, суръати њуруфчинии худро 

санљед. 

 

Ин нону оби чарх чу сел аст бевафо,  

Ман моњиям, нањангаму Уммонам орзўст!  

Яъќубвор «воасафо!»-њо њамезанам,  

Дидори хуби Юсуфи Канъонам орзўст!  

 

Валлањ, ки шањр бе ту маро њабс мешавад,  

Оворагии кўњу биѐбонам орзўст!  

З-ин њамрањони сустаносир дилам гирифт,  

Шери Худову Рустами Дастонам орзўст!  
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Љонам малул гашт зи Фиръавну зулми ў,  

Он нури рўйи Мўсии Имронам орзўст!  

З-ин халќи пуршикояти гирѐн шудам малул,  

Он њоюњуву наъраи мастонам орзўст!  

 

Гўѐтарам зи булбулу аммо зи рашки ом 

Мўњр аст бар дањонаму афѓонам орзўст!  

Дї шайх бо чароѓ њамегашт гирди шањр,  

К-аз деву дад малуламу инсонам орзўст!   
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Мавзўи 4.3. Пайкараи Рўдакї 

 

Наќшаи дарс: 

 

4.3.1. Аз таърихи таъсиси Пайкараи Рўдакї 

4.3. 2. Сохт ва таркиби Пайкара. 

 

4.3.1. Аз таърихи таъсиси Пайкараи Рўдакї 

 

Пайкараи Маликушшуаро Абўабдуллоҳ Рўдакї дар шабакаи 

љаҳонии Интернет дар сомонаи termcom.tj љойгир шудааст. Асоси ин 

пайкараро матнњои абѐти устод Рўдакї ташкил медиҳад. Дар ин падидаи 

фарҳангї бо дастовардҳои технологияҳои муосири иттилоотї ва ирти-

ботї маљмўи луғатҳои басомадии ашъори шоир аз қабили луғатномаи 

алифбоии вожаҳо, луғатҳои басомадї бо афзуншавї ва камшавї ва ҳам-

чунин луғати баръакс (зонсў) оварда шудааст. Дар пайкара ќисми ки-

тобшиносии Рўдакї оварда шудааст, ки дар он тамоми китобњои бадеї 

ва илмие, ки ба Рўдакї бахшида шудаанд, љойгир карда шудааст.  

Ин сањифа ба љашни 1150-солагии устод бахшида шуда, бо мўҳтаво 

ва мундариљаи комил ба китобхонаи азиме табдил гардидааст, ки ниѐзи 

ҳар донишомўз ѐ пажўҳандаро тавонад қонеъ гадонад. Ҳоло дастан-

даркорони ин тарҳ барои дар пайкара љой кардани овои тарона ва су-

рудаҳои бар пояи абѐти устод эљодшуда талош доранд. Дар оянда ба во-

ситаи пайкара шинохт, омўзиш ва пажўњиши осори Рўдакї тарҳҳои љо-

либе пешниҳод шудаанд. Акнун ба абѐти безаволи Рўдакї ҳар фард, ҳар 

гурўҳи толибилмон метавонанд на танҳо аз гўшаҳои кишварамон, балки 

аз ҳар нуқтаи дунѐ ба воситаи Интернет дастрасї дошта бошанд. Басо 

рамзист, ки аввалин маротиба пайкарасозии осори ниѐгонамон ба забо-

ни тољикї аз осори сардафтари адабиѐти форсу тољик Одамушшуаро 

Абўабдуллоҳи Рўдакї шурўъ шуд.  

Пайкараи Рўдакї 26 феврали соли 2007 дар толори маљлисгоҳи АИ 

ЉТ ифтитоњ гардид.  

 

4.3. 2. Сохт ва таркиби Пайкара 

Пайкараи Рўдакї аз бахшњои зерин иборат аст: 

Қасоиду ғазалиѐт ва қитъаот 

Рубоиѐт 

Абѐти пароканда 

http://www.termcom.tj/index.php?menu=bases&page=rudaki_poem_1&lang=toj
http://www.termcom.tj/index.php?menu=bases&page=rudaki_poem_1&lang=toj
http://www.termcom.tj/index.php?menu=bases&page=rudaki_poem_1&lang=toj
http://www.termcom.tj/index.php?menu=bases&page=rudaki_poem_2&lang=toj
http://www.termcom.tj/index.php?menu=bases&page=rudaki_poem_2&lang=toj
http://www.termcom.tj/index.php?menu=bases&page=rudaki_poem_2&lang=toj
http://www.termcom.tj/index.php?menu=bases&page=rudaki_poem_3&lang=toj
http://www.termcom.tj/index.php?menu=bases&page=rudaki_poem_3&lang=toj
http://www.termcom.tj/index.php?menu=bases&page=rudaki_poem_3&lang=toj
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Абѐти пароканда аз маснавиҳо  

Луғатҳои бар пояи матни ин китоб таҳияшуда 

Луғатномаи китобшиносї  

Ашъори ҳамасрони Рўдакї 

 

Пайкараи Рўдакї зиѐда аз 1000 мисраъро дар бар мегирад, ки 

«Ќасоиду ѓазалиѐт ва ќитъаот»  дар 131 сањифаи компютерї 741 мисраъ 

љойгир карда шудааст. 

Ќисмати дуюми он «Рубоиѐт» ном дошта, дар 24 сањифаи компю-

терї 155 мисраъ мебошад. 

Ќисмати сеюм «Абѐти пароканда»  ном дошта, 94 мисраъ аз 

шеърњои нотамоми шоир гирд карда шудааст. 

 

Луѓатномаи шоир аз 4967 вожа иборат буда, калимањо аз рўи се намуди 

луѓат тањлил шудаанд: 

 1. Луѓати басомад; 

 2. Луѓати алифбої 

 3. Луѓати чаппа. 

Луғатҳои бар пояи матни ин китоб таҳияшуда 

Луғат аз 4967 вожа иборат аст.  

 

  

Вожаҳои овардашуда 25.96% теъдоди умумиро ташкил медиҳанд. 

 

Супориш: 

 

1. Муайян намоед, ки Пайкараи Рўдакї дар кадом сомона (Сайт) љойгир 

аст, сохтори онро муайян созед. 

 

2. Шеъри зеринро тањлили морфологї намуда, калимањои онро аз луѓати 

басомад пайдо намуда, дараљаи вохўрии онњоро муайян кунед. 

 

Гирифт хоҳам зулфайни  анбарини туро, 

Ба бўса нақш кунам барги ѐсамини туро. 

http://www.termcom.tj/index.php?menu=bases&page=rudaki_poem_4&lang=toj
http://www.termcom.tj/index.php?menu=bases&page=rudaki_poem_4&lang=toj
http://www.termcom.tj/index.php?menu=bases&page=rudaki_poem_4&lang=toj
http://www.termcom.tj/index.php?menu=bases&page=rudaki_corpus&lang=toj
http://www.termcom.tj/index.php?menu=bases&page=rudaki_corpus&lang=toj
http://www.termcom.tj/index.php?menu=bases&page=rudaki_corpus&lang=toj
http://www.termcom.tj/index.php?menu=bases&page=rudaki_lugat&lang=toj
http://www.termcom.tj/index.php?menu=bases&page=rudaki_lugat&lang=toj
http://www.termcom.tj/index.php?menu=bases&page=rudaki_lugat&lang=toj
http://www.termcom.tj/index.php?menu=bases&page=hamasr&lang=toj
http://www.termcom.tj/index.php?menu=bases&page=hamasr&lang=toj
http://www.termcom.tj/index.php?menu=bases&page=hamasr&lang=toj
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Ҳар он замин, ки ту як раҳ бар ў қадам биниҳї, 

Ҳазор саљда барам хоки он замини туро.  

Ҳазор бўса диҳам бар сиҳоиСИҲО ‟ банд ва мўҳри нома. номаи ту,  

Агар бибинам бар мўҳри ў нигини туро. 

 

Ба теғи ҳиндї, гў, дасти ман људо бикунанд, 

Агар нагирам рўзе ман остини туро. 

Агарчи хомўш мардум, ки шеър бояд гуфт, 

Забони ман бар вай гардад офарини туро. 

 

3. Дар шеъри додашуда калимаи «сињо» барои чї бо ранги кабуд оварда 

шудааст? 

4. Ќисмати якуми Пайкараи Рўдакї аз чанд шеър иборат аст? 

5. Аз ќисмати «ќасоиду ѓазалиѐт ва ќитъаот» шеърњои № 6-9-ро нусха-

бардорї намуда, тањлили компютерї намоед. 

6. Аз 4967 вожаи ашъори Рўдакї фоизи луѓати басомад, луѓати чаппа ва 

луѓати алифбоиро муайян кунед. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мавзўи 4.4. Пайкараи Лоиќ Шералї 

http://www.termcom.tj/index.php?menu=bases&page=rudaki_poem_1&lang=toj
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Наќшаи дарс: 

4.4.1. Сохтори асосии Пайкараи Лоиќ 

4.4.2. Тањлили омории Пайкара. 

 

 4.4.1. Сохтори асосии Пайкараи Лоиќ 

 

Пайкараи Лоиќ дар сомонаи  tеrmcom.tj  љойгир буда, комилтарин 

пайкара дар ин сомона ба њисоб меравад. Пайкараи Лоиќ Шералї аз  

5  ќисмат  иборат аст: 

1. Ќисмати якуми пайкара «Зиндагинома» ном дошта, як сањифаи Web- 

сайтро ташкил медињад. Дар ин сањифа маълумоти мухтасар дар бо-

раи рўзгор ва фаъолияти адабии Лоиќ  Шералї оварда шудааст. 

Устод Лоиќ 20 майи соли 1941 дар дењаи Мазори Шарифи ноњияи 

Панљакент вилояти Суѓд ба дунѐ омадааст. Ў аз соли 1965 узви 

Шўрои нависандагони Тољикистон мебошад. Зиѐда аз 17 маљмўаи 

шеърњо чоп карда, дорандаи љоизаи ба номи Рўдакї мебошад. Устод 

Лоиќ  30 июни соли 2000 ‟ ум дар синни 59 - солагї аз олам чашм 

пўшидааст.   

2. Ќисмати дуюми пайкараи Лоиќ «Шеърњо» ном дорад, ки дар ин 

сањифа номгўи 13 маљмўаи шеърњои шоир гирд дода шудааст.  

3.   Дар ќисми сеюм  «Суратњои устод Лоиќ бо дўстон, њамкорон, адибо-

ни тољик» оварда шудааст. 

4. Ќисми  чорум «Овози  устод» ном дошта, дар  ин ќисмат 21 шеър бо     

    овози муаллиф оварда шудааст,  ки он  2,05%-и шеърњои шоирро таш 

    кил мекунанд. 

5. Ќисми панљуми Пайкара « Луѓатњо» ном дошта, дар он  21536 вожа аз     

    ашъори шоир  аз рўи се намуд луѓат (басомад, алифбої ва чаппа) кор     

     кард шудааст.  

 

 
 

Вожаҳои овардашуда 26.95% теъдоди умумиро ташкил медиҳанд. 
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4.4.2. Тањлили омории Пайкара 

3. Маљмўаи шеърњои шоир аз инњо иборат мебошанд: 

№ Номи маљмўаи шеър Миќдори шеърњо Ба њисоби фоиз Эзоњ 

1.  Хоки Ватан 41 4.01%  

2.  Шеъри таърих 28 2.74%  

3.  Модарнома 41 4.01%  

4.  Ман намемирам 57 5.58%  

5.  Рўзњо мегузаранд 34 3,33%  

6.  Чорсўи зиндагї 46 4,50%  

7.  Шеъри рўз 78 7,63%  

8.  Користони Норак 9 0,88%  

9.  Сипоснома 10 0,9%  

10.  Илњом аз Шоњнома 41 4,01%  

11.  Ишќнома 163 15,96%  

12.  Дастагули тарона 53 5,19%  

13.  Ѓазалиѐт 420 41,13%  

Љамъулљамъ 1021 99.87%  

 

Миќдори умумии шеърњои шоир дар ин маљмўањо 1021 шеърро 

ташкил менамояд.  

Таќсимоти шеърњо аз рўи жанр 

№ Намуди жанр Миќдори шеърњо Ба њисоби фоиз 

1. Ѓазалиѐт 420 41,13% 

2. Таронањо  53 5,19% 

3. Дар жанрњои дигар 548 53,67% 

Миќдори умумї 1021 99,99 

 

Намунаи шеър аз эљодиѐти  устод Лоиќ 
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МАН НАМЕМИРАМ 

То нагирам хунбаҳои љумлаи қурбониѐнро, 

То набахшам умри озоде ҳама зиндониѐнро, 

То наѐбам роҳи дилҳои тамоми зиндагонро, 

То набардорам ба дўшам дўшбори ин замонро, 

Ман намемирам, 

Ман нахоҳам мурд! 

 

То нашўям доғи дилҳоро ба хуноби дилам, 

То наѐбам ман зи дунѐ дурри ноѐби дилам, 

То накобам субҳро аз чашми бехоби дилам, 

То нагўям достони тозаи боби дилам, 

Ман намемирам, 

Ман нахоҳам мурд! 

 

То наорояд љавониам љаҳони пирро, 

То набандам бо сурудам пеши роҳи тирро, 

То нагирам бо қалам пеши дами шамшерро, 

То набинвисам зи нав ман номаи тақдирро, 

Ман намемирам, 

Ман нахоҳам мурд! 

 

То насозам ҳайкале бар ѐдгори модарам, 

То нагардам ҳамсари Боми Љаҳони кишварам. 

То нагардад матлаи умри абад бому дарам, 

Нашканад то ташнагии ташнаро шеъри тарам, 

Ман намемирам, 

Ман нахоҳам мурд! 

 

То даме, ки офтоб аз Шарқ бинмояд тулўъ, 

То даме, ки рўдҳо аз кўҳсор ояд фурў, 

То даме, ки зиндагї  бошад ба роҳи орзу, 

То даме, ки шеъри Ҳофиз бошаду љому сабў, 

Ман намемирам, 

Ман нахоҳам мурд! 
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То надонам, ки пас аз ман хонда шеърамро касе 

Хоб мебинад маро, мепурсад ин овоз кист? 

То надонам зиндагиро баъди ман раҳ то куљост? 

То надонам соҳиби дунѐ пас аз ман боз кист? 

Ман намемирам, 

Ман нахоҳам мурд! 

 

Бо ду чашми нурполо, 

Бо ду дасти ризқпаймо, 

Бо дили дардошною бо сари пуршўру савдо, 

То қаламро пул насозам дар миѐни соҳили имрўзу фардо, 

Ман нахоҳам мурд ољиз, 

Ман нахоҳам мурд ҳаргиз! 

Супориш: 

1. Шеъри «Ба модарам»-и устод Лоиќ Шералиро бодиќќат хонед, ка-

лимањоро аз рўи афзуншавии њарфњо ба тартиб оварда, њисоб ку-

нед. Мисол: ба, сад, ният, армон… 

 

2.  Дар шеъри мазкур калимањое, ки ташдид доранд, алоњида људо 

намуда, њисоб кунед. 

     3. Аз рўи љадвалњои додашуда миќдори луѓати басомад, луѓати 

алифбої ва луѓати чаппаи ашъори Лоиќро муайян намоед. 

Намунаи луѓати басомад 

 

 
 

Вожаҳои овардашуда 26.95% теъдоди умумиро ташкил медиҳанд. 
 

 аз   4027  

  

 дар   3126  

  

 ба   2861  

  

 ман   2807  

http://www.termcom.tj/index.php?menu=bases&page=loiq_concord_112&lang=toj
http://www.termcom.tj/index.php?menu=bases&page=loiq_concord_4650&lang=toj
http://www.termcom.tj/index.php?menu=bases&page=loiq_concord_771&lang=toj
http://www.termcom.tj/index.php?menu=bases&page=loiq_concord_9374&lang=toj
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 ту   2352  

  

 ки   2341  

  

Саҳмест зи оби ту ба таркиби вуљудам 
Кайфест аљаб атри насими ту бароям. 

Чун сабзаи ду соҳили ту ман, ки зи хурдї 
Сабзида, муҳаббат ба Ватан сахт бибастам, 

Бо оби ту андар дили дашту даману кўҳ 
Рўида ниҳолу гулу гулзор ба ављанд. 

 

 

 

Намунаи луѓати алифбої 

 

 
Вожаҳои овардашуда 0.04% теъдоди умумиро ташкил медиҳанд. 

 
 яъс   2  

  

 яъне   15  

  

 яшт   1  

  

 яшму   1  

  

 яхча   1  

  

 

Намунаи луѓати чаппа 

 

 

алифбої 

луѓати з-он сў (чаппа) 

http://www.termcom.tj/index.php?menu=bases&page=loiq_concord_18557&lang=toj
http://www.termcom.tj/index.php?menu=bases&page=loiq_concord_7443&lang=toj
http://www.termcom.tj/index.php?menu=bases&page=loiq_concord_21536&lang=toj
http://www.termcom.tj/index.php?menu=bases&page=loiq_concord_21535&lang=toj
http://www.termcom.tj/index.php?menu=bases&page=loiq_concord_21534&lang=toj
http://www.termcom.tj/index.php?menu=bases&page=loiq_concord_21533&lang=toj
http://www.termcom.tj/index.php?menu=bases&page=loiq_concord_21532&lang=toj
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Вожаҳои овардашуда 0.05% теъдоди умумиро ташкил медиҳанд. 

 
 

 

 дусўя  

 1  

  

 дурўя   1  

  

 якрўя   1  

  

 садрўя   1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.termcom.tj/index.php?menu=bases&page=loiq_concord_5733&lang=toj
http://www.termcom.tj/index.php?menu=bases&page=loiq_concord_5729&lang=toj
http://www.termcom.tj/index.php?menu=bases&page=loiq_concord_21481&lang=toj
http://www.termcom.tj/index.php?menu=bases&page=loiq_concord_16528&lang=toj
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Мавзўи 5. Тањлили омории коркарди матн  

 

Наќшаи дарс: 

5.1. Тањлили омории коркарди матн 

5.2. Қаторҳои вариатсионии нишонаҳои забонї 

5.3. Тавсифи омории ќаторњои вариатсионии матн. 

 

5.1. Тањлили омории коркарди матн 

Таҳлили омории матн ба гузаронидани таҳқиқоти гуногуни забон-

шиносї бо ѐрии усулҳои риѐзї ва технологияои иттилоотї имконият фа-

роҳам меорад. Аз ин рў бешубҳа зарурати омўхтани усулҳои таҳлили иб-

тидоии оморї ва коркарди матн ба миѐн меояд.  

Ҳар гуна таҳқиқоти оморї дар асоси натиљањои мушоҳидаи маљмўи 

объектҳои мухталиф гузаронида мешевад. Ин обектҳо, одатан, бо гурўҳи 

зиѐди нишонаҳо муайян мегарданд, қисме аз онҳо дар мавриди гузариш 

аз як объект ба объекти дигар тағйир меѐбанд. Албатта, дар як замон 

мушоҳида ва омўзиши қонунияти тағйирпазирии ҳамаи объектҳо имкон-

нопазир аст. Бино бар ин ҳангоми таҳқиқоти оморї, дар асоси фарзияи 

баробарҳуқуқии нишонаҳои дигар,  тағйирпазирии як нишонаи объ-

ектҳои гуногунро ба инобат мегиранд ва маљмўи ҳамаи объектҳоро 

якљинса ҳисоб мекунанд.  Бо чунин тарз сохтани маљмўи объектҳоро 

гурўҳи оморї ва унсурҳои ин гурўҳро воҳидҳои оморї меноманд. 

Маълум аст, ки объектҳои забонї ҳам хусусияти миқдорї ва ҳам 

хусусияти сифатиро дороанд. Хусусияти миқдории объектҳои забонї 

(дарозии калима, миқдори ҳиљоҳо, вазн ва ғ.) дар аксар ҳолат ба сифати 

воҳидҳои гурўҳи оморї қабул гардидаанд.  Ҳамзамон, таҳқиқи оморї 

натанҳо ба нишонаҳои миқдории объектҳои забонї такя мекунад, балки 

нишонаҳои сифатї низ дар мавриди таҳқиқ қарор дода мешаванд. Маса-

лан, гурўхбандии калимаҳо аз рўи ҳиссаҳои нутқ, ѐ забон ва ғ. Дар аксар 

ҳолатҳо хамагї бо истифода бурдани ду нишонаи сифатї маҳдуд меша-

ванд: будани нишона A ѐ набудани он A. Гурўҳҳои алоҳидаи омории за-

бонї гурўҳи бузургтарро ташкил медиаҳанд, яъне гурўҳи гурўҳҳо. Мас-

алан, феъл аз зергурўҳҳои замон, шахс, сиға ва ҳоказо иборат аст.  

Агар гурўҳи оморї аз объектҳои якљинсаи забонї иборат буда, до-

рои нишонаи додашудаи миқдорї ѐ сифатї бошад, пас онро маљмўи ге-

нералї меноманд. Агар маљмўи генералї беохир ѐ хеле бузург бошад, пас 

барои муойина қисми кўчактари онро (тасодуфан ѐ бо ягон мақсад) људо 

мекунанд ва онро маљмўи интихобї мегўянд. Масалан, агар  мақсади 
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таҳқиқ муайян намудани ҳисоби миѐнаи миқдори калимаҳои арабї дар 

ғазалиѐти Ҳофиз бошад, пас маљмўи интихобї метавонад ҳамагї на зи-

ѐда аз 50 ғазал иборат бошад.  Ва агар мақсад раванди истифодабарии 

калимаҳои арабї дар адабиѐти классикии тољик бошад, пас маљмўи ге-

нералї аз ҳамаи асарҳои мављудаи шеърї ва насрї иборат мешавад. 

Усулҳои мушоҳидаи омории матн. Мушоҳидаи оморї дар асоси 

таҳқиқи пурра ѐ қисмани маљмўи генералї иљро мешавад. Таҳқиқи пурра 

фақат дар он ҳолат имконпазир мегардад, ки агар маљмўи генералї ҳар-

чанд бузург бошад ҳам, лекин охирнок ва муойинашаванда аст. Чунин 

вазъият дар мавриде пайдо мешавад, ки агар мақсади таҳқиқ омўхтани 

услуби ягон муаллиф ѐ сохтани луғати басомадии ў бошад.  

Одатан, маљмўи генералї хеле калон мешавад, ки ҳар гуна таҳқиқи 

пурра, ҳатто ба воситаи истифода бурдани техникаи компютерї гайиим-

кон мегардад. Бинобар ин дар чунин вазъиятхо яке усулҳои мусаъмали 

оморї, ки усули интихобї ном дорад, дар мавриди истифода қарор дода 

мешавад. Вобаста аз мақсади таҳқиқ, имконияти муҳаққиқ ва ҳаљми мавод 

яке аз шаклҳои  усули интихобиро истифода мебаранд: тасодуфї, меха-

никї, гурўҳї, намудї (типический). 

 

5.2. Қаторҳои вариатсионии нишонаҳои забонї 

1. Қаторҳои вариатсионии дискретї. Дар раванди муойина метавонанд 

оид ба тағйироти миқдорї ва сифатии ҳар як унсури маљмўъ иттилоот 

гиранд. Масалан, дар љадвали 5.1 миқдори садонокҳо дар 10 ғазали Ҳо-

физ оварда шудааст. 

Љадвали 5.1. Миқдори садонокҳо дар 10 ғазали аввали Ҳофиз 

№ А Е Ё И Ї О У Ў Э Ю Я 

1 74 7 3 37 7 53 19 4 0 1 2 

2 57 3 2 27 5 58 37 5 2 0 0 

3 85 5 5 34 9 65 37 10 0 1 3 

4 72 8 2 20 7 49 28 6 1 0 1 

5 106 14 4 43 9 82 43 12 1 1 0 

6 55 11 3 35 11 50 28 4 0 0 2 

7 70 5 1 30 4 50 15 3 1 0 1 

8 65 9 3 22 4 47 13 4 0 0 1 

9 94 6 0 31 8 66 33 7 0 0 1 

10 63 8 2 30 1 37 19 9 0 0 1 

Ба ҳисоби 

миѐна 
74,1 7,6 2,5 30,9 6,5 55,7 27,2 6,4 0,5 0,2 1,2 
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Қиматҳои имконпазири ҳар як нишонаро вариант меноманд. Вариантҳо 

метавонанд миқдоран ѐ сифатан аз ҳамдигар фарқ кунанд. Мисоли ди-

гар, фарз кардем, ки мо бояд дарозии калимаҳоро дар ғазали 3-ум (Агар 

он турки Шерозї…) муайян кунем. Пас љадвали зеринро  (5.2) пайдо 

хоҳем кард3. 

Љадвали 5.2. Дарозии калимаҳо дар ғазали 3-уми Ҳофиз.   

4 2 4 6 2 4 4 3 4 

2 3 7 6 10 8    

5 4 3 4 2 3 6 6 3 

5 2 8 7 9     

5 2 2 6 3 8 8   

5 7 4 2 3 2 6 3 6 

2 3 7 2 5 2 8 3  

2 2 4 3 3 2 5 3 6 

3 2 2 4 8 2 4 4 8 

2 3 2 5 5 5 4 9  

4 6 6 2 4 6 4 4  

5 4 7 3 4 9    

7 3 3 4 2 2 3 7 6 

7 11 4 3 6     

5 2 6 3 4 3 4 6 2 

2 3 6 7 2 6 2 9  

5 5 3 5 3 3 5 5  

2 3 4 2 7 5 3 8  

 

Акнун ин рақамҳоро бо тартиби зиѐдшавї љойгир мекунем. (дар мисоли 

4 сатри аввал).   

2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 

4 4 4 4 4 4 4 5 5  

6 6 6 7 7 8 8 9 10  

Албатта ин тарзи навишт хеле дароз мебошад. Тарзи мувофиќтарва 

кўтоҳтари навишт чунин аст, ки дар љадвали 5.3 оварда шудааст. Дар 

сатри аввали ин љадвал қимати нишона (вариант) ва дар сатри дуюм 

миқдори такроршавї ишора шудааст. 

Љадвали 5.3  

Дарозии калима 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ҳамагї 

                                                 
3
 Ба миқдори  ҳарфҳои калима бандаки изофї ва пайвандаки «у» («ю», «ву») дохил намешаванд. Масалан, 

«турки» ҳамчун «турк» таҳлил мешавад ва 4 ҳарф иборат аст, ѐ дар калимаи «Самарқанду» «у» ба эътибор 

гирифта намешавад ва ҳамчун «Самарқанд» аз 9 ҳарф иборат аст 
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Миқдори такроршавї 5 5 7 2 3 2 2 1 1 28 

 

Одатан нишона бо ҳарфи калони лотинї ва вариантҳо бо ҳарфҳои 

мувофиқи хурди индексдор ишора мешавад: X={x1, x2, x3, …, xk,}. Миқдо-

ри такрошавї бо n1, n2, … , nk , суммаи ҳамаи вариантҳо бошад бо N ишора 

мекунанд (љадвали 5.4), яъне 

                              



k

i

ik xxxxN
1

21   

 Љадвали 5.4  

Дарозии калима x1  x2,  x3  …  xk ҳамагї 

Миқдори такроршавї n1 n2 n3 … nk N 

 

Дар сатри 2-уми қаторҳои вариатсионии дар љадвалҳои 5.3 ва 5.4 оварда-

шуда қимати мутлақи зудї нишон дода шудааст. Дар баъзе ҳолатҳо 

қимати нисбиро низ истифода мебаранд, ки он ба ифодаи зерин баробар 

аст: 
N

x
f i

i  . 

Дар мисолҳои мазкур тағйирѐбии қимати вариантҳо начандон зиѐд 

аст. Аммо дар аксари масъалаҳои амалї миқдори вариантҳо метавонад 

садҳо ва ҳатто ҳазорҳо бошад. Сохтани қаторҳои вариатсионї барои 

таҳќиқ дар раванди ҳалли чунин масалъаҳо хеле номувофиќ мебошад, 

зеро қатор ниҳоят дароз гардида, имконияти таҳлил маҳдуд мешавад. 

Дар ин мавридҳо барои бартараф намудани номувофиќатиҳо тарзи фо-

силавии қиматҳои вариантро истифода мебаранд. Дар сатри аввали 

љадвал на қиматҳои нишона, балки фосилае, ки ин қиматҳоро дар бар 

мегирад, оварда мешавад ва дар сатри дуюм бошад миқдори қиматҳое, 

ки ба ин фосила тааллуқ доранд. Дар натиљаи истифода бурдани ин тарз 

мафҳуми фарқи фосилавї муайян мешавад. Фарқи фосилавї гуфта ифо-

даи  

k1 =  x2 - x1, k2 =  x3 – x2,…, km =  xm+1 – xm –ро меноманд, ки бузургии 

ҳар як фосиларо муайян мекунад. Агар  бузургии фосилаҳо баробар бошанд, 

пас  k1=k2= …=km. Дар ҳолати баробар набудани бузургии фосилаҳо барои 

таҳлил аз мафҳуми зичии тақсимот истифода мебаранд: 
i

i
i

k

n
 . 

Нишонаҳои сифатии воҳидҳои забонї. Нишонаҳои сифатии гурўҳи 

вариантҳо гуфта ҳамин гуна нишонаҳоеро меноманд, ки онҳо на имко-

нияти арзѐбии миқдориро доранд ва на имконияти мураттабсозиро. Ба 

монанди гурўҳбандии калимаҳо аз рўи маъно, ҳиссаҳои нутқ, аз љиҳати 



52 

 

этимологї ѐ худ гурўҳбандии ашъор аз рўи вазн ва ғ. Масалан, таҳлили 

ғазалиѐти Ҳофизи Шерозї аз рўи ҳиссаҳои нутқ чунин натиља дод 

(љадвали 5.5). 

Љадвали 5.5. Гурўҳбандии калимаҳо аз рўи ҳиссаҳои нутқ 

 

Ҳиссаи 

нутқ 
Исм Сифат Феъл Зарф 

Љони- 

шин 

Шу 

мора 

Пай-

ван-

дак 

Нидо N 

Миқдор 26677 4350 11167 2373 5426 450 17018 713 68176 

Мисоли дигар таҳлили маљмўи ғазалиѐтро аз рўи нишонаҳои дигари 

сифатї, ки дар љадвали 5.6 оварда шудааст, эзоҳ медиҳад. Маљмўи нишо-

наҳои сифатї, ғайр аз шарҳи ҳиссаҳои нутқ, метавонанд хеле гуногун 

бошанд: воҳидҳои таркибии забон, пайдоиши калима, маънои он, мутаа-

луқияти воҳид ба ин ѐ он забон, номи љуғрофї, номи шахсњо, рамзҳои 

нуљумї (номи ситора ва сайѐраҳо) ва ҳоказо. 

 

Љадвали 5.6. Гурўҳбандии калимаҳо аз рўи нишонаҳои дигари сифатї4 

Тасвири графикии қаторҳои вариатсионии нишонаҳои забонї 

Ҳарчанд истифодаи љадвалҳо барои дарк намудани қонунияти 

тағйирпазирии қаторҳои вариатсионии забонї кўмаки зиѐд расонад ҳам, 

аммо аѐнияти он нисбатан маҳдуд аст. Барои васеъ кардани доираи аѐният, 

одатан, тасвири графикї ѐ геометрии тақсимоти қаторҳоро истифода ме-

баранд. 

Дар забоншиносї бештар шаклҳои зерини тасвири графикї му-

стаъмал аст: полигон (майдон), гистограмма, хатҳои шикаста ва диа-

граммаҳо. Ҳамаи ин тасвирҳо дар системаи координатии росткунља 

сохта мешаванд. Акнун баъзе аз ин шаклҳоро шарҳ медиҳем. 

а) Бисѐркунљаи тақсимоти нишона (полигон) гуфта хати сарбастаи 

шикастаеро меноманд, ки дар қуллаҳои зудии қимати нишона оварда 

шудааст. Қимати нишона ба воситаи ординатаи системаи координат му-

айян мешавад. Дар нақшаи 5.1. маълумоти љадвали 5.3 тасвир гардида-

аст. 

                                                 
4
 Дар баъзе ғазалҳо сатрҳои алоҳида ѐ худ ҳамаи ғазал ба забони арабї мебошад, ки ҳангоми муйян кардани 

тақсимоти забонї ин зуҳурот ба назар гирифта нашудааст, зеро чунин ҳодисаҳоро мо ҳамчун нишонаи дигар 

қабул кардем. 

Нишонаи 

сифатї 
Тољикї Арабї Динї Туркї Юнонї 

Љуғ-

рофї 
Нуљум 

Номи 

одам 
N 

Миқдор 53023 14575 231 17 55 82 40 153 68176 
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Такроршавии калима

0

1

2

3

4

5

6

7

8

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Дарозии калима

 

 

б) Диаграммаҳои сутунї ва доиравї барои тасвири нишонаҳои сифатї 

мустаъмаланд. Диаграммаи сутунї ба намуди сутунҳо, ки андозаи онҳо 

ҳаљми миқдории нишонаҳои сифатиро муайян мекунад, ифода мегар-

дад.Диаграммаи доиравї бошад, дар натиљаи тақсимоти доира ба қисмҳои 

алоҳида, ки ҳар як қисм ба ҳачми миқдории нишонаи мушаххаси сифатї 

мувофиқ аст, тасвир меѐбад. Дар нақшаҳои 5.2 ва 5.3 маълумоти дар 

љадвалҳои 5.5 ва 5.6 овардаро мувофиқан ба воситаи диаграммаи сутунї 

ва диаграммаи доиравї ба тарзи графикї инъикос гардидаанд. Харитаи 

атласи забониро низ шарҳи  графикии нишонаи сифатии забонї номидан 

мумкин аст. 

26677

4350

11167

2373

5426

450

17731

0
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Нақшаи 5.1 

 

Нақшаи 5.1 

 

Нақшаи 5.2. Гистограммаи тақсимоти ҳиссаҳои нутқ  
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5.3. Тавсифи омории ќаторњои вариатсионии матн 

Тавсифҳои муҳими тақсимоти эмпирикї инҳо мебошанд: миѐнаи 

арифметикї,  геометрї ва гармониї; медиана; мода, квартилҳо, децилҳо ва 

ғ.  Инчунин барои тадқиқоти амиқтар андозаи паҳншавї, дисперсия, ко-

эффитсиенти вариатсия ва дигар тавсифотро дар мавриди истифода 

қарор медиҳанд.   

а). Миѐнаи арифметикї. Ин дар байни ҳисобҳои миѐнаи дигар дар 

таҳқиқоти забоншиносї мустаъмалтар аст. Миѐнаи арифметики нишонаи 

мавсуф гуфта нисбати суммаи қимати ҳамаи вариантҳо ба теъдоди 

онҳоро меноманд, яъне  

       







 

N

i

iN

x
N x

NN

xxx
x

N

i
i

1

21 1
1


  (5.1) 

Масалан, барои муайян кардани ҳисоби миѐнаи миқдори исм дар ҳар як ғаза-

ли Ҳофиз шумораи умумии исмро дар ҳамаи ғазалҳо ба теъдоди онҳо бояд 

тақсим кард. Дар ин маврид Nxxx  21  -   миқдори исм дар ғазалҳои 1, 2, 

… , N мебошад ва  N = 569,  


N

i

ix
1

= 26677. Пас  

                      9,46
569

266771

1

 


N

i

ix
N

x  

Дар ҳолати таҳқиқи қаторҳои вариатсионии дар натиљаи гурўҳбандї 

ташкилшуда миѐнаи арифметикиро ҳамчун нисбати суммаи ҳосили зар-

Тољикї - 53023 (77,77%) 

 

Нақшаи 5.3. Диаграммаи доиравии тақсимоти забонї 
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би қимати ҳамаи вариантҳо ва вазни онҳо бар суммаи вазни вариантҳо 

муайян мекнанд. Яъне 

i

k

i

i
kk nx

NN

nxnxnx
x 


 

1

2211 1
  (5.2) 

Масалан, дарозии миѐнаи калимаҳои ғазали 3-юми Ҳофизро чунин 

муайян кардан мумкин аст: 

6,4
28

1101928273625745352



x  

Супориш: 

1. Аз рўи љадвалњои додашуда матнњои Пайкараи забони тољикиро 

тањлил намоед. 

 

2. Ќисмати луѓати Пайкараи Лоиќро, ки дар поѐн оварда шудааст, 

фањмонед          . 

 

 

 

Вожаҳои овардашуда 26.95% - и теъдоди умумиро ташкил медиҳанд. 

 
 аз   4027  

  

 дар   3126  

  

 ба   2861  

  

 ман   2807  

  

 ту   2352  

3. Шеъри мазкур ба кадом шоир мансуб аст ва чаро пешоянди ба бо ран-

ги сурх људо карда шудааст. Дарозии калимањои њар мисраъро  муайян 

намоед. 

http://www.termcom.tj/?menu=bases&page=loiq_concord_112&lang=toj
http://www.termcom.tj/?menu=bases&page=loiq_concord_4650&lang=toj
http://www.termcom.tj/?menu=bases&page=loiq_concord_771&lang=toj
http://www.termcom.tj/?menu=bases&page=loiq_concord_9374&lang=toj
http://www.termcom.tj/?menu=bases&page=loiq_concord_18557&lang=toj
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 Асари мир нахоҳам, ки бимонад ба љаҳон, 

Мир хоҳам, ки бимонад ба љаҳон-дар асаро. 

Пўпак дидам ба ҳаволї(и) Сарахс, 

Бонгак барбурда ба абр-андаро. 

Чу Рўдакї ба ғуломї  қабул агар бикунї, 

Ба бандагї написандад ҳазор Дороро. 

Ба ҳақ нолам зи ҳиљри дўст зоро, 

Саҳаргоҳон чу бар гулбун ҳазоро. 

Љаҳон ин асту чунин аст, то буд, 

Ва ҳамчунин бувад, инанд боро! 

Ба як гардиш ба шоҳаншоҳї орад, 

Диҳад дайҳиму тољу гўшворо. 

Гирифт хоҳам зулфайни анбарини туро, 

Ба бўса нақш кунам барги ѐсамини туро. 

Ба теғи ҳиндї, гў, дасти ман људо бикунанд, 

Агар нагирам рўзе ман остини туро. 

Кас фиристод ба сир-андар айѐр маро, 

Ки макун ѐд ба шеър-андар бисѐр маро. 

Ба номи неки ту, хоља, фирефта нашавам, 

Ки номи неки ту дом асту зарқ мар нонро. 

4. Луѓати басомади шеъри мазкурро аз рўи тартиботи алифбо ва дараљаи 

вохўрии калимањо созед. 

 

5. Шеъри мазкурро аз бар намоед ва аз рўи як даќиќа суръати њуруфчи-

нии худро санљед. 

 

6. Диаграммаи даврии шеъри дар боло овардашударо созед  . 

 

Мавзўи 6. Усулњои оморї дар забоншиносї  

 

Наќшаи дарс: 

1. Тањќиќи унсурњои забон тавассути усулњои оморї 
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2. Тањќиќи қаторҳои вариатсионии забоншиносї бо ѐрии моментҳо 

 

6.1. Тањќиќи унсурњои забон тавассути усулњои оморї 

Барои тањќиќи унсурњои забон ба воситаи усулњои оморї бояд ма-

фҳумҳои медиана, мода, квартилҳо, детсилҳо, андозаи паҳншавї, дис-

персия, коэффитсиенти вариатсия ва дигар тавсифотро дар мавриди ис-

тифода қарор медиҳанд.   

Медиана. Қимати нишона, ки он маљмўи муойинашавандаро ба ду 

ҳисса тақсим мекунад, медиана (Me) ном дорад. Агар теъдоди қиматҳои 

қатори вариатсионї адади тоқ бошад, пас ба сифати медиана қимати 

мобайнї қабул карда мешавад, яъне агар N=2 k+1  бошад, пас Me=xk+1  

мешавад. Дар ҳолати љуфт қиматҳои қатор, яъне N=2 k будан 
2

1
 kk xx

Me  

мешавад. 

Мода. Мода (Mo) гуфта он варианти қаторро меноманд, ки зудии зи-

ѐдтаринро муайян мекунад. Дар мисоли мавзўи пеш (љадвали 5.3) Mo=4 аст, 

зеро калимаи 4- ҳарфа зудии бештаринро дорад. 

Таносуби байни миѐнаи арифметикї, медиана ва мода барои арзѐбии 

қимати тамоили тақсимоти эмпирикї истифода бурда мешавад. Агар тақси-

мот симметрї бошад, пас барбарии зерин иљро мешавад: MoMex  . Дар 

мавриди љой доштани ҳолати ғайрисимметрии мўътадил, дар таҳқиқоти за-

боншиносї маҳз ҳамин ҳолат бештар во мехўрад, тақрибан муносибати зерин 

иљро мешавад: )(3 MexxMo   

Паҳншавии қимати нишона. Лаппиши вариатсия. Ҳарчанд миѐнаи 

арифметикї, медиана, мода ва дигар ҳисобҳои миѐна тавсифи тахминии 

нишонаҳои забониро муайян кунанд ҳам, аммо андозаи батадриљ исти-

фода бурдани ин нишонаҳоро дар матн аниқ карда наметавонанд. Ҳам-

замон, ба эътибор гирифтани вариатсияи миқдорї дар матни мушаххас, 

барои таҳкиқоти забоншиносї аҳамияти зиѐд дорад.  Зеро ҳар гуна вари-

атсияи бузургии тасодуфии забонї оқибат ба зуҳуроти хусусиятҳои 

грамматикї, сабкї, услубї ва дигар  хусусиятҳои матн оварда мерасонад.  

Усули соддатарини муайян кардани дараљаи паҳншавї бо 

ифодаи зерин ҳисоб карда мешавад: minmax xxR   . Дар љадвали 5.3 

maxx = 7 ва minx =1,        

 пас R=7 - 1=6 мешавад. Аммо истифодаи ин усул аз камбудиҳо 

холї   нест ва дараљаи аниқии он заиф аст. Аз ин рў дар таҳқиқоти за-

баншиносї усули тамоили хаттї мустаъмалтар аст ва он ба воситаи 

формулаи зерин ҳисоб карда мешавад.   
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N

i

ii xx
N

xx
1

1
            (6.1),  

дар ин љо ixx   - қимати миѐнаи бузургиҳои мутлақи тамоил аст. 

Барои қатори гурўҳбандї бошад 

                       


 
k

i

iii xxn
N

xx
1

1
        (6.2). 

Пас аз ин коффитсиенти вариатсияро ҳисоб мекунанд   

                                 %100



x

xx
V

i                  (6.3)   

Истифодаи ин усулро аз рўи маълумоти дар љадвали 5.3 оварда 

эзоҳ медиҳем. x - ро бо формулаи (5.2) ҳисоб мекунем, хотиррасон меку-

нем, ки N=28 мебошад. 

6,4
28

1101928273625745352



x  

 

Пас ифодаи 



N

i

ixx
N 1

1
 - ро меѐбем 

8,1
28

4,54,48,68,42,412,4813
|]106,4||36,4|5|26,4|5[

28

11

1








i

ixx
N

 

Яъне ҳисоби миѐнаи тамоили матни мазкур ба 1,8 баробар будааст. 

Акнун метавонем коэффитсиенти вариатсияро ҳисоб кунем. 

                              %39%100
6.4

8.1
V     

Агар инро дар ҳудуди воҳид нишон диҳем, пас V=0,39 мешудааст. 

Дисперсияи таљрибавї ва стандарт. Ҳарчанд тамоили хаттї барои 

муаййян кардани андозаи лаппиш усули хуб бошад ҳам, аммо на ҳама 

вақт қонунияти тақсимоти бузургии тасодуфиро метавон бо ин усул шарҳ 

дод. Махсусан, агар матни дар мавриди таҳқиқ қарордода хеле калон 

бошад. Дар ин ҳолатҳо, одатан қонуни паҳншавиро тавассути дисперсия 

муайян мекунанд.   Дисперсия гуфта суммаи баркашидаи квадратҳои та-

моили вариантҳо аз миѐнаи арифметикии онҳоро меноманд. Яъне, 

                     



N

i

i xx
N

sD
1

22 )(
1

          (6.4) 

 

           Барои қатори гурўҳбандї шуда бошад 

                                



k

i

ii xxn
N

sD
1

22 )(
1

      (6.5) 

Қимати дисперсияро дар мисоли боло меѐбем. Барои ин пеш аз ҳама 

квадрати тамоилҳоро ҳисоб мекунем. 
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34)26,4(5)( 2

1  xx ; 8,12)36,4(5)( 2

2  xx ; 3)46,4(7)( 2

3  xx ; 

3,0)56,4(2)( 2

4  xx ; 9,3)66,4(3)( 2

5  xx ; 12)76,4(2)( 2

6  xx  

23)86,4(2)( 2

7  xx ; 19)96,4()( 2

8  xx ; 16,29)16,4()( 2

9  xx  

 

Пас аз рўи формулаи (6.5) қимати матлуби дисперсияро меѐбем. 

 

9,4
28

5,138

28

16,291923129,33,038,1342 


 sD  

 

6.2. Тањќиќи қаторҳои вариатсионии забоншиносї бо ѐрии моментҳо 

 

Миѐнаи арифметикї ва дисперсия ҳолатҳои хусусии моментҳои 

оморї мебошанд. Моменти тартиби h гуфта миѐнаи арифметикии тамо-

илҳои дараљаи  h – уми вариантҳои нишонаи Х аз ягон адади дилхоҳи доимї 

(сарҳисоб ѐ сифри шартї) меноманд ва бо чунин тарз муайян мекунанд. 

                              


 
k

i

h

iih axn
N

an
1

1
)(               (6.6) 

Вобаста аз қимати доимии а чунин намуди моментҳо вуљуд доранд: 

 ибтидої (а=0); 

 марказї (а =  x ); 

 меъѐрї. 

Моментҳои эмпирикї барои муқоисаи қаторҳои вариатсионии за-

боншиносї бо тақсимоти назариявї хеле васеъ истифода бурда меша-

ванд.  

Љадвали 6.1. Дарозии миѐнаи калимаҳо дар 45 забони дунѐ 

1. Абхазї  6,406 16. Қазоқї  5,216 31. Португалї  4,829 

2. Албанї 3,776 17. Қалмиқї  4,614 32. Русї 4,701 

3. Англисї 3,042 18. Қирғизї 5,8 33. Словакї  4,28 

4. Арманї  6,512 19. Курдї 3,811 34. Тољикї 6,205 

5. Банголї  5,36 20. Лакї 5,52 35. Туркманї  5,753 

6. Белорусї 4,742 21. Латвиягї 5,786 36. Украинї 5,156 

7. Бошқирї  5,507 22. Лаҳї  6,531 37. Ўзбекї  7,471 

8. Булғорї  4,186 23. Литовї 5,775 38. Ўйғурї  5,556 

9. Ветнамї 4,979 24. Лотинї 5,072 39. Финї 7,382 

10. Ингушї 5,022 25. Маљорї 4,841 40. Франсавї 4,855 

11. Индонезї 6,253 26. Молдавї 4,968 41. Ҳолландї 4,984 

12. Ирландї 3,673 27. Норвегї 4,222 42. Чехї 4,145 

13. Исландї 5 28. Озарбойљонї 6,308 43. Чеченї 3,424 

14. Испанї 4,953 29. Олмонї 5,448 44. Шведї 4,527 

15 Италѐвї 4,5 30. Осетинї 4,784 45. Эстонї 7,754 
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Масалан, дар натиљаи таҳлили 100 забонҳои дунѐ [39, С.259-261 

(Пиатровский)] (дар љадвали 6.1 ҳамагї 45-тои он оварда шудааст)  ва 

истифодаи  моментҳо арзѐбии тақсимоти дарозии калимаҳо ифода ѐфта-

аст.  

Барои ифода кардани қаторҳои вариатсионии забоншиносї муайян 

намудани 4 моменти асосї ба эътибор гирифта шудааст: 

1. Моменти ибтидоии нахустин xn 1  (миѐнаи арифметикї); 

2. Моменти дуюми марказї 2

2 sm   (дисперсия); 

3. Моменти сеюми меъѐрї 3

33 / smr   (коэффитсиенти қатори бурида); 

4. Моменти чоруми меъѐрї 4

44 / smr   (коэффитсиенти хамии қатор). 

Дар натиљаи истифода бурдани қимати рақамии моментҳои алоҳида ва 

байни якдигар муқоиса кардани онҳо фарзияҳои гуногун оид ба тақси-

моти қатори вариатсионї пешниҳод намудан мумкин аст. Дар ин љо мо 

бо ѐрии усули дар [39,(Пиатровский)] пешниҳод карда барои 45 (љадвали 

6.2) забони маъмули дунѐ тақсимоти дарозии миѐнаи калимаҳоро муайян 

кардем ва натиљаро ба намуди полигон (нақшаи 6.1) овардем. Дарозии 

фосиларо ба 0,6 баробар гирифтем.  

Љадвали 6.2. Тақсимоти дарозии миѐнаи калимаҳо 

Фосила Зудї Фосила Зудї Фосила Зудї 

2,40-3,00 0 4,20-4,80 8 6,00-6,60 6 

3,00-3,60 2 4,80-5,40 12 6,60-7,20 0 

3,60-4,20 5 5,40-6,00 8 7,20-7,80 3 

 Маълумоти ин љадвал ба мо имконият медиҳад, ки диаграммаи тақси-

мотро ба тарзи графикї тасвир кунем ( нақшаи 6.1) 

.

0

2

5

8

12

8

6

0

3

0

2

4

6

8

10

12

14

2,40—3,00 3,00—3,60 3,60—4,20 4,20—4,80 4,80—5,40 5,40—6,00 6,00—6,60 6,60-7,20 7,20—7,80 

 

Азбаски миқдори объектҳо (забонҳо) на чандон зиѐд аст, бино бар ин 

зудии баъзе фосилаҳо ба сифр баробар шудааст. Дар ин мавридҳо мебо-

ист андозаи фосилаҳоро бузургтар кард. Дар љадвали 6.4 ва нақшаи 6.2 

тақсимоти дарозии миѐнаи калимаҳо бо фосилаи 0,8 оварда шудааст, ки 

тақсимот бо тарзи дигар зоҳир гардидааст. 

 

Нақшаи 6.1. Диаграммаи тақсимоти дарозии миѐнаи калимаҳо 
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Љадвали 6.4. Тақсимоти дарозии миѐнаи калимаҳо бо фосилаи дигар 

Фосила Зудї Фосила Зудї Фосила Зудї 

1,60 - 2,40 0 4,00†4,80 10 6,40 - 7,20 4 

2,40†3,20 1 4,80 - 5,60 17 7,20 - 8,00 2 

3,20†4,00 4 5,60†6,40 7 8,00 - 8,80 0 

 

 

0
1
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16
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1,60 - 2,40 2,40—3,20 3,20—4,00 4,00—4,80 4,80 - 5,60 5,60—6,40 6,40—7,20 7,20 - 8,00 8,00 - 8,80

 
 

 

Супориш: 

 

1. Аз пайкараи Саъдии Шерозї ба сањифаи «Бўстон» ворид шуда, 

тамоми калимањои пешванддори онро људо намоед. 

2. Дарозии миѐнаи калимањоро дар забони тољикї муайян намоед. 

3. Бо кадом усулњо усулњо унсурњои забон тањќиќ мешаванд. 

4. Аз 4967 вожаи ашъори Рўдакї фоизи луѓати басомад, луѓати 

чаппа ва луѓати алифбоиро муайян кунед. 

Мавзўи 7. Тавсифи омории пасвандњои забони адабии њозираи тољик 

 

Наќшаи дарс: 

 

1. Маълумот дар бораи пасвандњо  

2. Дараљаи зудии вохўрии паствандњо (постфиксњо) аз рўи дараљаи 

мураккабшавї 

3. Дараљаи зудии вохўрии пасвандњои содда 

 

Он ќисми калимае, ки баъд аз реша меояд, пасванд номида мешавад.  

Реша ќисми маънодори калима мебошад.  

Аффикс-ќисми ѐридињандаи калима буда, ба реша њамроњ шуда, ба-

рои калимасозї ва ифодаи маънои грамматикї хизмат мекунад.  

Нақшаи 6.2. Диаграммаи тақсимоти дарозии миѐнаи калимаҳо 
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Пасванд он ќисми калима, ки баъд аз реша омада, аз суффикс ва 

бандак иборат аст. 

 Суффикс як намуди аффикс, морфема, ки баъд аз реша ва пеш аз 

бандакњо меояд.  

Пасвандњо дар забони адабии њозираи тољик содда, дуасоса ва сеа-

соса мешаванд. Номгўи пасвандњои содда дар асоси сарчашмањои линг-

вистї ба 113 адад мерасад:  а, ад, ак, ам, ан, анд, андар, аст, ат, аш, бон, 

бор, вӣ, ванд, вар, ваш, ви, вода, вон, вор, вот, ву, вум,……., я, яд, як, ям, 

ян, янд, яст, ят, яш. 

Дар таркиби  1540019 калимаи коркардшуда  90 920  калимањои гу-

ногун вохўрдаанд. Дараљаи зудии вохўрии пасвандњо (постфиксњо) аз рўи 

дараљаи мураккабшавї чунин аст.                                     

Љадвали 1. 
 

Дараљаи му-

раккабшавї 

миќдори 

постфиксњо 

Миќдори 

калимањо 

Зудии вохўрии 

калимањо 

0 0 722215 46.89649933 

1 113 604481 39.25152871 

2 755 171315 11.1242134 

3 1017 36330 2.359061804 

4 540 5478 0.355709897 

5 86 176 0.01142843 

6 17 20 0.001298685 

7 3 3 0.000194803 

8 2 2 6.49343E-05 

 

Дар ин љадвал дар сутуни якум  дараљаи мураккабшавии пасвандњо 

оварда шудааст. Раќами 1 ифодакунандаи пасвандњои содда мебошад. 

Раќамњои  2, 3,… ,8-пасвандњои мураккаб , раќами 0 ифодакунандаи ка-

лимањое, ки пасванд надоранд. Дар сутуни дуюм миќдори пасвандњои 

мураккаб оварда мешаванд, ки дар љараѐни коркарди 15400119 калима 

вохўрдаанд. Дар сутуни сеюм миќдори калимањои аффиксдор мутобиќи 

сатњи мураккабшавї  оварда шудааст. Дар сутуни чорум дараљаи зудии 

вохўрии пасвандњо оварда мешавад. 

Дараљаи зудии вохўрии пасванди  содда дар љадвали зерин нишон 

дода мешавад, ки дар он сутуни якум-ин раќами тартибии пасванд, суту-

ни дуюм-номи пасванд, сутуни сеюм-дараљаи зудии вохўрии пасвандњо 

пешнињод мешавад. 

Љадвали 2 
 

Дараљаи зудии вохўрии баъзе пасвандњои содда  
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№ Ps  № Ps  № Ps  

1 и 16.6254 39 яш 0.0395 77 ви 0.0018 

2 ї 3.0197 40 ак 0.0371 78 вон 0.0018 

3 а 2.7856 41 ик 0.0332 79 овна 0.0016 

4 ад 2.2497 42 ванд 0.0318 80 када 0.0013 

5 ро 1.7377 43 гоҳ 0.0315 81 монанд 0.0011 

6 анд 1.6786 44 нок 0.0315 82 изм 0.0008 

7 у 1.5426 45 гон 0.0309 83 осо 0.0008 

8 ҳо 1.1248 46 гор 0.0278 84 гаҳ 0.0007 

9 е 1.0900 47 онд 0.0263 85 тоб 0.0007 

10 ам 1.0083 48 ча 0.0224 86 вум 0.0006 

11 ан 0.7390 49 ор 0.0209 87 як 0.0006 

12 он 0.7235 50 я 0.0200 88 етон 0.0006 

13 ем 0.5482 51 гар 0.0186 89 навард 0.0006 

14 аш 0.4170 52 ок 0.0162 90 ваш 0.0005 

15 ин 0.3894 53 хон 0.0144 91 ино 0.0005 

16 ов 0.3294 54 дон 0.0138 92 љот 0.0005 

17 ед 0.3253 55 ят 0.0134 93 андар 0.0004 

18 яд 0.2562 56 ович 0.0134 94 д 0.0003 

19 тар 0.2338 57 вор 0.0121 95 евна 0.0003 

20 ат 0.1533 58 чӣ 0.0096 96 нгї 0.0003 

21 от 0.1519 59 бон 0.0094 97 стон 0.0003 

22 ид 0.1455 60 зор 0.0090 98 нгар 0.0002 

23 янд 0.1445 61 аст 0.0076 99 у 0.0001 

24 иш 0.1377 62 гин 0.0060 100 лох 0.0001 

25 ву 0.1311 63 гун 0.0059 101 м 0.0001 

26 о 0.1244 64 вот 0.0055 102 пона 0.0001 

27 ю 0.1079 65 то 0.0049 103 шан 0.0001 

28 ст 0.1026 66 вар 0.0047 104 ум 0.0001 

29 гї 0.0901 67 вода 0.0047 105 ѐнд 0.0001 

30 љон 0.0867 68 сор 0.0047 106 нги 0.0001 

31 ев 0.0753 69 чи 0.0045 107 нда 0.0001 

32 ѐн 0.0731 70 ѐ 0.0045 108 но 0.0001 

33 ова 0.0701 71 ѐт 0.0043 109 фом 0.0001 

34 вӣ 0.0663 72 бор 0.0037 110 ҳак 0.0001 

35 ям 0.0649 73 сон 0.0024 111 чак 0.0001 

36 манд 0.0482 74 ги 0.0023 112 юш 0.0001 
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Пояи аффиксњои забони тољикї 

    Чуноне, ки маълум аст, калимаҳои нав дар забони тољикї асосан ба ду 

роњ сохта мешаванд: 

-калимабандї, ваќте ки аз ду ѐ зиѐда  аз он решаҳо ба якдигар мечаспанд 

ва калимаи нав ҳосил мешавад; 

-калимасозї, ваќте ки ба калима (реша) аз чап ба рост аффиксњо (пеш-

бандҳо, пасвандњо)  мечаспанд. 

     Агар ба хотир орем, ки калимаҳои тољикї то  се пешванд ва то њафт 

пасванд дошта метавонанд, маълум мешавад, ки аксарияти калимаҳои 

тољикї бо усули дуюм сохта мешаваннд. 

     Бояд ќайд кард, ки калимаҳои нав бо ѐрии миѐнабандњо низ сохта ме-

шаванд. Гарчанде, ки миќдори миѐнабандҳо каманд (у, о, ма), лекин 

онњо васеъ истифода бурда мешаванд. 

     Аффиксҳо ба калима (аз чап ѐ рост) њамроњ шуда, маънои онро одатан 

таѓйир медиҳанд. Пояи аффиксҳои пешнињодшуда  мањз ба ҳамин 

масъала бахшида шудааст. Узвњои пояи аффиксҳо  сохтори зеринро до-

рад: 

«морфема; характеристикањои грамматики он; ба узвњои кадом њиссаҳои 

нутќ мечаспанд, натиља ба кадом ҳиссањои нутќ таалуќ  дорад» 

     Азбаски як ќатор морфемањо (масалан, а, он, и, ам ва ѓайра) би-

сѐрќимата (омонимњо) мебошанд, дар поя барои ҳар як ќимати онҳо ќо-

идаи алоҳида навишта шудааст. 

 

Пояи пешвандҳо 

 

№ 

 

Пешванд 

 

Нишонаи пешванд 

Аз чап ба кадом 

ҳиссањои нутќ 

пайвст мешавад 

 

Натиља 

1. бар баргардонї префиксҳои на-, ме-, 

феълњо 

 

2. бар баргардонї исм зарф 

3. ба мављудияти сифат  исм сифат 

4. бе набудани сифат исм сифат 

5. би пуркуниифеъл  фелҳо Феълњо 

6. бо мављудияти сифат исм сифат, зарф 

37 ум 0.0434 75 евич 0.0023 113 яст 0.0001 

38 юм 0.0400 76 ян 0.0021    
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7. бу пуркунии феъл феълҳо феълҳо 

8. боз баргардонї, 

такроршавї  

феъли замони гуза-

шта 

исм 

9. во амали кардашуда пешвандњои на-, м-, 

феълњо 

феълҳо 

10. дар ҳолат феълҳо, пешвандњои 

на-, ме-. 

зарфи њол 

11. дар њолат феълњо исм 

12. дар њолат феълњо сифат 

13. ма инкор феълњо феълњо 

14. ме давомнокї феълњо феълњо 

15. њаме давомнокї феълњо феълњо 

16. на инкор пешванди ме-, 

феълњо 

феълњо 

17. но инкор исм сифат 

18. но инкор сифат сифат 

19. но инкор феъл феъл 

20. но инкор зарф зарф 

21. то маҳдудият исм сифат 

22. то маҳдудият феъли замони гуза-

шта 

зарф 

23. ҳам ҳамљоягї исм исм 

24. ҳар чидагирї, интихоб исм сифат, зарф 

25. барна инкор, баргардонї  феълҳо,пешванди 

ме-  

феълњо 

26. барме давомнокї, бар-

гардонї 

феълњо феълњо 

27. барнаме давомнокї, бар-

гардонї, инкор 

феълњо феълњо 

28. вона инкори ҳолати 

амал 

пешванди ме-, 

феълњо 

феълњо 

29. воме ҳолати давомно-

кии (беҳаракати) 

амал 

феълњо феълњо 

30. вонаме шакли статики ин-

кори ҳолати амал  

феълњо феълњо 

31. дарна давомнокї, бар-

гардонї 

феълњо, пешванди 

ме- 

феълњо 
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32. дарме давомнокї, бар-

гардонї 

феълњо феълњо 

33. дарнаме шакли давомноки 

инкори њолати 

амал 

феълњо феълњо 

 

Пояи миѐнабандҳо 

№ Миѐнабанд Сифати миѐнабанд Ҳамроњшавї (њис-

саи нутќ) 

Натиља 

1. у пайвасткунї аз чап феъл, аз рост 

феъл 

исм 

2. ма пайвасткунї аз чап феъл, аз рост 

феъл 

исм 

3. о пайвасткунї аз чап феъл, аз рост 

феъл 

исм 

 

Пояи пасвандҳо 

№ 

 

Тарзи 

навиш

т 

Тавсифи  грамматикї Ба кадом 

њиссањои 

нутќ ме-

часпад 

Натиља 

 шахс танҳо

/љамъ 

сиѓа 

1. а суффикси ка-

лимасоз 

- - - исм, шу-

мора 

исм 

2. а суффикси ка-

лимасоз 

- - - феъли за-

мони гу-

зашта 

феъли њол 

3. а суффикси ка-

лимасоз 

- - - феъл исм, си-

фат 

4. а њиссача - - - дефис ҳиссаи 

нутќ 

надорад 

5. ак суффикси 

хурдкунї ва 

навозиш 

- - - исм исм 

6. ак ------//------- - - - сифат сифат 

7. як ------//------- - - - сифат 

(навозиш) 

исм (хурд-

кунї) 

сифат 

8. акак ------//------- - - - зарф зарф 
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9. акак ------//------- - - - сифат сифат 

10. якак ------//------- - - - зарф 

 

зарф 

 

11. якак ------//------- - - - сифат сифат 

12. ак ------//------- - - - феъли за-

мони гу-

зашта 

 

13. ан бандаки мас-

дар 

- - - феъли за-

мони гу-

зашта 

масдар 

(номи 

њаракат) 

14. ам бандакљони-

шин 

1 танҳо - ҳиссаҳои 

номии 

нутќ, исми 

аз феъл 

сохташуда 

љонишин 

15. ат ------//------- 2 танҳо - ------//------- ------//------ 

16. ат ------//------- 3 танҳо - ------//------- ------//------ 

17. амон ------//------- 4 љамъ - ------//------- ------//------ 

18. атон ------//------- 1 --//-- - ------//------- ------//------ 

19. атон ------//------- 2 --//-- - ------//------- ------//------ 

20. ям ------//------- 1 танҳо - ------//------- ------//------ 

21. ят ------//------- 1 танҳо - ------//------- ------//------ 

22. ят ------//------- 2  --//-- - ------//------- ------//------ 

23. ямон ------//------- 1 љамъ - ------//------- ------//------ 

24. ятон ------//------- 2 љамъ - ------//------- ------//------ 

25. яшон ------//------- 3 љамъ - ------//------- ------//------ 

26. ам бандаки 

феълию ха-

барї 

1 танҳо - феълҳо феълҳо 

27. ям ------//------- 1 --//-- - феъли за-

мони 

њозира 

феъли за-

мони 

њозира 

28. ї(i) ------//------- 2 --//-- - ------//------- ------//------ 

29. йи(йi) ------//------- 2 --//-- - ------//------- ------//------ 

30. и(дар 

байни 

калима 

------//------- 2 --//-- - ------//------- ------//------ 

31. йи(дар 

бани 

кали-

------//------- 2 --//-- - ------//------- ------//------ 
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ма) 

32. ем ------//------- 1 љамъ - ------//------- ------//------ 

33. ед ------//------- 2 --//-- - ------//------- ------//------ 

34. анд ------//------- 3 --//-- - ------//------- ------//------ 

35. янд ------//------- 3 --//-- - феълњо, 

ҳиссаҳои 

номии 

нутќ  

феълњо 

36. ад ------//------- 3 танҳо - феъли за-

мони 

њозира 

феъли за-

мони 

њозира 

37. яд ------//------- 3 --//-- - ------//------- ------//------ 

38. он суффикси 

сиѓаи амрї 

2 --//-- - ------//------- сиѓаи 

амрї 

39. ѐн ------//------- 2 ---//-- - феъли за-

мони 

њозира 

феъли за-

мони 

њозира 

40. он суффикси ка-

лимасоз 

- - - ------//------- Зарф 

41. он ------//------- - - - ------//------- зарф 

42. аст бандаки 

феълию ха-

барї 

3 танҳо - феъли за-

мони гу-

зашта 

феъли за-

мони гу-

зашта 

43. ст ------//------- 3 --//-- - ------//------- ------//------ 

44. ст ------//------- 3 --//-- - ҳиссањои 

номии 

нутќ 

феъли за-

мони 

њозира 

45. онд ------//------- 3 --//-- - феъли за-

мони 

њозира 

феъли за-

мони гу-

зашта 

46. ѐнд ------//------- 3 --//-- - феъли за-

мони 

њозира 

феъли за-

мони гу-

зашта 

47. онед ------//------- 3 ---//-- - феъли за-

мони 

њозира 

феъли за-

мони гу-

зашта 

48. ѐнид ------//------- 3 --//-- - ------//------- ------//------ 

49. ид ------//------- 3 --//-- - ------//------- ------//------ 

50. йид ------//------- 3 --//-- - ------//------- ------//------ 

51. од ------//------- - - - ------//------- ------//------ 
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52. д ------//------- 3 - - ------//------- ------//------ 

53 иш ------//------- 3 - - феъли за-

мони 

њозира 

исм 

54. от ------//------ - - - феъли за-

мони гу-

зашта 

исм 

55. о ------//------ 3 танҳо - феъли за-

мони гу-

зашта 

феъли за-

мони гу-

зашта 

56. о ------//------ 3 танњо  - феъли за-

мони 

њозира 

сифат 

57. анї ------//------ - - - феъли за-

мони гу-

зашта 

феъли 

маќсад 

58. ани ------//------ - - - ------//------- ------//------ 

59. агї ------//------ - - - ------//------- сифати 

феълї 

60. аги ------//------ - - - ------//------- сифати 

феълї 

61. анда ------//------ - - - феъли за-

мони 

њозира 

исм 

62. янда ------//------ - - - ------//------- сифат 

63 ї (и), 

йї 

------//------ - - - ------//-------  

64. ї (и), 

йї 

------//------ - - - ҳиссањои 

номии 

нутќ 

ҳиссањои 

нутќ 

надорад 

65. и,йї изофат - - - ҳиссањои 

номии 

нутќ 

исм 

66. гон суффикси 

љамъбандї 

- - - исм исм 

67. вон ------//------ - - - ------//------- ------//------ 

68. њо ------//------ - - - ------//------- ------//------ 

69. от ------//------ - - - ------//------- ------//------ 

70. ѐт ------//------    ------//------- ------//------ 

71. е суффикси но- - - - ҳиссањои ҳиссањои 
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муаянї номии 

нутќ 

нутќро 

дигар 

намеку-

нанд 

72. е, суффикси му-

аянї 

- - - ------//------- ------//------ 

73. е суффикси 

набудан 

- - - ------//------- ------//------ 

74. аки суффикси ка-

лимасоз 

- - - исм исм, зарф 

75. акї ------//------ - - - ------//------- ------//------ 

76. яки ------//------ - - - ------//------- ------//------ 

77. якї ------//------ - - - ------//------- ------//------ 

78. вор ------//------ - - - ------//------- зарф 

79. ворї ------//------ - - - ------//------ исм 

80. вори ------//------ - - - ------//------ исм 

81. вар ------//------ - - - ------//------ исм, си-

фат 

82. ванд ------//------ - - - ------//------ исм 

83. манд ------//------ - - - ------//------ исм 

84. ок ------//------ - - - феъли за-

мони 

њозира 

исм 

85. мон ------//------ - - - феъл, исм исм 

86. у ------//------ - - - ҳиссањои 

номии 

нутќ, феъл 

ҳиссањои 

нутќро 

ивз наме-

кунанд 

87. ю ------//------ - - - ------//------ ------//------ 

88. ву ------//------ - - - ------//------ ------//------ 

89. зор ------//------ - - - исм исм 

90. сор ------//------ - - - ------//------ ------//------ 

91. истон ------//------ - - - ------//------ ------//------ 

92. стон ------//------ - - - ------//------ ------//------ 

93. гоњ ------//------ - - - исм, феъл  

94. ангї ------//------ - - - ҳиссањои 

номии 

нутќ, зарф 

зарф 

95. анги ------//------ - - - ------//------ ------//------ 

96. янгї ------//------ - - - исм исм 
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97. янги ------//------ - - - ------//------ ------//------ 

98. янгї ------//------ - - - зарф зарф 

99. янги ------//------ - - - ------//------ ------//------ 

100. нгї ------//------  - - исм исм 

101. нги ------//------ - - - ------//------ ------//------ 

102. нгї ------//------ - - - зарф зарф 

103. нги ------//------ - - - ------//------ ------//------ 

104. ин ------//------ - - - исм сифат 

105. гин ------//------ - - - ------//------ ------//------ 

106. ги ------//------ - - - исм, феъли 

њол 

------//------ 

107. гї ------//------ - - - ------//------ ------//------ 

108. ви ------//------ - - - исм исм, си-

фат 

109. вї ------//------ - - - исм исм 

110. гона  ------//------ - - - исм, шу-

мора, зарф 

сифат 

111. ина ------//------ - - - исм, сифат исм, си-

фат 

112. гун ------//------ - - - исм сифат 

113. гуна ------//------ - - - љонишин сифат 

114. она ------//------ - - - исм сифат, 

зарф 

115. тоб ------//------ - - - сифат сифат 

116. гар ------//------ - - - исм исм, си-

фат 

117. гор ------//------ - - - феъли за-

мони гу-

зашта 

исм 

118. чи ------//------ - - - исм исм 

119. чї ------//------ - - - ------//------ ------//------ 

120. андар ------//------ - - - ------//------ ------//------ 

121. ур ------//------ - - - ------//------ ------//------ 

122. ча суффикси 

навозиш 

- - - ------//------ ------//------ 

123. ича ------//------ - - - ------//------ ------//------ 

124. бон суффикси ка-

лимасоз 

- - - ------//----- ------//------ 

125. дор ------//------ - - - исм исм 

126. тор ------//------ - - - сифат сифат 
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127. тарин ------//------ - - - ------//----- ------//------ 

128. ум суффикси 

тартибї 

- - - шумора шумора 

129. юм ------//------ - - - ------//----- ------//----- 

130. вум ------//------ - - - ------//----- ------//----- 

131. умин ------//------ - - - ------//----- ------//----- 

132. юмин ------//------ - - - ------//----- ------//----- 

133. вумин ------//------ - - - ------//----- ------//----- 

134. то   - -   

135. тоги, 

тойи, 

тої 

 - - - ------//----- ------//----- 

136. тогї, 

тойї, 

тої 

 - - - ------//----- ------//----- 

137. дон суффикси ка-

лимасоз 

- - - исм исм 

138. сон ------//----- - - - исм сифат 

139. нок ------//----- - - - ба дефис - 

140. ку ҳиссача - - - ------//----- - 

141. мї ------//----- - - - ------//----- - 

142. чи ------//----- - - - ------//----- - 

143. дия ------//----- - - - ------//----- - 

144. а ------//----- - - - ------//-----  

145. ча суффикси ка-

лимасоз 

- - - сифат сифат 

146. ия ------//----- - - - исм исм 

147. - дефис - - - ба ҳамаи ҳис-

саҳои нутќ 
- 

 

Супориш: 

1. Бо истифода  аз љадвалњои додашуда пасвандњоро аз љињати 

сохт људо намоед. 

2. Аз дафтари якуми «Маснавии маънавї» дараљаи вохўрии 

пасвандњои забони тољикиро  муайян кунед. 

3. Пасвандњое, ки ба исм ва сифат мансубанд, кадомњоянд? 

4. Пасвандњое, ки дар забони гуфтугўї дараљаи зуддии вохўри-

ашон зиѐд аст, нишон дињед. 

5. Барои миѐнабандњои ‟у-, -ма-, -о- мисолњо оред. 
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6. Пасвандњои калимасоз аз дигар пасвандњо бо кадом хусуси-

ятњояшон фарќ мекунанд. 

 

 

 

 

Мавзўи 8. Тањлили морфологии матн  

 

Наќшаи дарс: 

1.  Сохтори морфологии калимањо  

2. Пайкараи синтаксии забон 

 

Дар пайкара иттилоот оид ба коркарди шакл ва маънои морфоло-

гии матнњо аз рўи њиссањои нутќ, љинсият масъалаи мустаќили илмї ба 

њисоб меравад. Барои њалли масъалаи мазкур бештар ба «Фарњанги за-

бони тољикї» мурољиат кардан лозим аст. Сохтори иттилоотї- морфо-

логї аз 4 ќисмат иборат аст: 

 1. Лексема, ки ба шаклњои калимањо вобастагї дорад. Тањлили 

луѓавии лексемаи калимањо ба кадом њиссаи нутќ вобаста будани онро 

нишон медињад. 

 2. Нишонањои зиѐди грамматикии лексема тавсифи ба кадом синф 

мансуб будани калимаро мефањмонад. Мисол: љинсият барои исм, замон 

барои феъл. 

 3. Нишонањои грамматикии шаклии калима ѐ тавсифи таѓйирѐбии 

таркиби калимањо. Мисол: номуайянї барои исм, шумора барои феъл. 

 4. Иттилоот оид ба шакли ѓайристандартии грамматикї ва 

ѓалатњои имлої. Тањлили морфологї - ин аз рўи њиссањои нутќ тањлил 

намудани калимаро мефањмонад. 

Сохтори морфологї 

Дар сохтори морфологї шакли калимањо аз рўи муайян намудани 

лексемаи он ѐ леммаи он, ки тавсифи морфологї ва кадом њиссаи нутќ 

будани калимаро нишон медињад, фањмида мешавад. 

Дар поѐн рўйхати пурраи њиссањои нутќ, категорияњои морфологї 

ва нишонањои рамзии ќабулшуда дар забони русї оварда мешавад. 

1. Њиссањои нутќ 

S ‟ (существительное) исм: ман, завод 

A‟ (прилагательное) сифат: нав, боодоб 

V‟ (глагол) феъл: кор кардан, маъќул шудан 

ADV‟(наречие) зарф: дирўз, тез, пагоњ 

NUM‟ (числительное) шумора: панљ, ду 
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PR‟ (предлог) пешоянд: ба, дар 

COM ‟ (композит) композит: гидро, агро ва дигар унсурњо, ки дар 

сохти калимањои мураккаб истифода мешавад. 

CONJ‟ (союз) пайвандак: ки, ѐ, ѐ ки 

PART‟ (частица) њиссача: ку, ми, дия 

P‟ (слово-предложение) калима-љумла- дар мавриди муколама бо 

ду калима ња ва не истифода шуда, ба љои як љумлаи пурра меояд. (Ми-

сол: Ту имрўз меої, ѐ намеої?- (Ту имрўз меої, ѐ ки ту имрўз намеої?) - 

Ту имрўз меої? ‟ Ња. (Ту имрўз меої? ‟ Ман имрўз меоям). 

INTJ‟ (междометие) нидо: ња, оре, бале 

NID‟ (слово) калимае, ки аз дигар забон ба матни русї омадааст: 

Берлинер, Цайтунг. 

 Тањлили синтаксисии матн 

Сохтори синтаксии љумла ин сохтори дарахти шохњояш бањама-

лоќамандро мемонад, ки дар он калимањои љумла  љойгир буда, шохњои 

дарахт бо номњои мувофиќомадаи синтаксисї нишона карда шудаанд. 

Дар ин њолат њар кадом матн бо шаклњои маќсадноки лингвистии мор-

фологї ва синтаксисї коркард карда шуда, натиљаи он аз рўи зарурат аз 

љониби забоншинос-лингвист тафтиш карда мешавад. 

 Дар ин пайкара барои њар кадом калимаи матн танњо як сохтори 

морфологї пешбинї гардида, барои њар кадом љумла танњо як сохтори 

синтаксисї пешбинї шудааст. 

 Сохтори пайкара аз 3 намуди асосии матнњо иборат аст: 

 1. Насри муосир 

 2. Маќолањои илмї- оммавї ва сиѐсї-љамъиятии маљаллањои 

солњои 1980-2004 

 3. Матнњои ахборотии аз љониби Хадамоти иттилоот, ки  дар ша-

бакаи Интернет љойгир шудаанд. 

Сохтори синтаксисї 

Сохтори синтаксисии љумла ин сохтори дарахти шохњояш бањама-

лоќамандро мемонад, ки дар њар шохи он калимаи асосї («хўљаин»-и он) 

ва калимаи алоќаманд («хизматгор»-и он) нишона карда шудааст. Њар 

кадом калимаи љумла ба ѓайр аз сарљумлаи он ба калимањо  муносибати 

синтаксисї дорад. Муносибатњоро на танњо ба воситаи калимањои 

алоњида, балки бо роњи калимасозї алоќаманд кардан мумкин аст. Ми-

сол: 

 Гурўњи пешнињодшуда: рафтам ‟ (ба -  боѓ) 

 Гурўњи элективї: омад ‟ (яке -  аз ‟ писарбачањо) 

 Гурўњи љамъшаванда: - љамъ намуданд ‟ (мева ‟ ва ‟ сабзавот) 
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Ба сифати воситањои синтаксисї њиссањои нутќ, тавсифи морфо-

логї, оњангнокї, аломатњои китобат, инчунин алоќањои синтаксисї, яъне 

нишонањои семантикии калима, ки ба муносибатњои синтаксисї таъсир 

мерасонанд, ба эътибор гирифта мешаванд. 

 

8.1.Тањлили морфологии пасвандњо 

 

Баъд аз он ки пасвандњо ва асоси (решаи) калима муайян карда шу-

данд, асоси умумшуда (васеъшуда) О1=РО (пешванд+асос) сохта шуда, 

ба кадом њиссаи нутќ таалуќ доштани он муайян карда мешавад. маълум 

аст, ки ба асосњои ба њиссаи мушаххаси нутќ тааллуќдошта маљмўи муа-

йяни пасвандњо бевосита пайваст шуда метавонанд: ба исм ‟ маљмўи 

пасвандњои худ, ба сифат ‟ маљмўи пасвандњои  худ ва њоказо.  

Ба њар як пасванде, ки ба њиссаи мушаххаси нутќ пайваст шудааст, 

маљмўи пасвандњои худ пайваст шуда метавонанд ва њоказо. 

Њамаги ба асоси калима то њафт табаќа пасванд пайваст шуда метаво-

нанд. 

Яъне калима намуди дарахт буда, асоси онро маљмўи калимањои ба 

њиссаи муайяни нутќ тааллуќдошта ташкил медињад, аз њар шохи он шо-

хњои дигар  «месабзанд» ва њоказо. 

Тарњи математикии ба њамдигар пайваст шудани морфемањо 

(пасвандњо) чунин аст: 

i, mi {[бi(m1), 1]; [бi(m2), 2];---; [бi(mn), n] (i=1,n) 

Дар ин љо i ‟ номери ќоида, mi ‟ морфемаи номери i, 

   бi (mj) =  

mj, агар mj ба бевосита аз рост пайваст шуда тавонад Q, дар њолати 

акс 

 

 Q ‟ аломати холигї; 

Агар бi(mj) = mj бошад, яъне агар mj ба mi бевосита  аз тарафи рост пай-

васт шуда тавонад, онгоњ морфемаи оянда бояд аз ќоидаи номери j 

љустуљў карда шавад. 

Ифодањои (*) дар якљоягї матритсаи калимасозї номида мешавад ва 

миќдори ќоидањои он n ба миќдори морфемањое баробар аст, ки онњо 

дар калимасозї аз асосњои ба њиссаи мушаххаси нутќ иштирок мекунанд, 

баробар аст.  

Дар  забони тољикї 6 њиссаи асосии нутќ ‟ исм, сифат, љонишин, 

шумора, феъл ва зарф мављуданд. 

Матритсаи (*) барои тадќиќоти назариявї хуб аст, аммо њаљми он ва 

миќдори узвњои холлии он хеле калон аст. 
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Барои кори амалї намуди дигари тарњи ќоидањои ба њам пайваст 

кардани пасвандњо пешнињод карда мешавад, ки он барои холигињо дар 

хотираи компютер љой људо намекунад. 

Барои мисол тарњњои калимасозиро барои асосњои умумишудаи исм 

ва феъли замони гузашта меорем. 

Феъл ду хел асос дорад (асоси замони гузашта ва асоси замони њози-

ра-оянда). Дар калимасозї аз ин асосњо вобаста ба мављудияти (ѐ набу-

дани) пешванди «ме-» маљмўъњои гуногуни пасвандњо иштирок меку-

нанд. Њамин тариќ, барои 9 намуд асосњо 9 тарњи мустаќил (модулњо) 

сохта шудаанд. 

Њамаи ин тарњњоро як карда барои тањлили калимањое, ки асосњоя-

шон ихтиѐрї мебошанд, тарњи умумї сохта шудааст. 

Барои нишон додани љараѐни тањлили морфологии пасвандњо ду 

тарњро (дар њолати исм ва феъли замони гузашта бо мављудияти 

пасванди «ме-») оварда, тарзи кори онњоро бо мисолњо шарњ медињем. 

Бигузор О1 ‟ исм бошад. Тарњи калимасозї дар асоси исм аз 

ќоидањои зерин иборат аст. 

 

8.2.Алгоритми шинохти пасвандњои калимањое, ки асоси умимишудаа-

шон исм мебошад. 

     Бигзор калимаи  S=O1Q,где Q=q1q2…qn, ки дар ин љо О1- исм мебошад, до-

да шудааст. Шинохтани пасвандњо qi  ба воситаи алгоритми зерин амалї ме-

гардад: 

 

О1(истон,26; тарин, 49; ямон, 18; ятон,19; яшон, 20; амон,18; атон, 19; ашон, 

20; янгї, 52; янги, 53; _аст, 11; ангї, 52; анги, 53; гона, 44; манд, 35; стон, 26; 

янд, 14; акї, 50; аки, 51; якї, 50; яки, 51 гон, 22; вон, 25; сор, 27; зор, 28; гоҳ, 

29; дон, 30; вар, 34; гар, 35; ича, 39; шн, 42; она, 45; ина, 46; нок, 47; йї_, 46; 

тар, 48; нгї, 52; нги, 53; вор,55; гунн, 56; ам, 8; ям, 8; ем,12; ед,13; й, 9; йi, 10; 

ст,11; ам, 15; ям, 15; ат,16; ят,16; аш,17; яш,17; и_, 7; ҳо,21; он,23; ѐн,24; 

чй,31; чи,32; ак,38; як,38; ча,39; йї,40; йи,41; гї,40; ги,41; вї,40; ви,41; ин,43; 

ан,54; ву,3; ро,5; ю,3; у,3; i,9;i,10; а,36; е,37; й,40; и,41;-,43;_,2 )_ 

- охир 

у, ю, ву(_,2) 

–(дия,6; ку,6; мй,6; чи,6; а,6;*,1) 

ро(ву,3; ю,3; -,4; _,2) 

дия, ку, мй, чи, а(_,2) 

и_,йи_(_,2)          

ам,ям(у,5; -,4; _,2; *,5) 

i, йi(-,4; _,2) 
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10  i,йi(ву,3; ю,3) 

11 ст,_аст(у,3; -,4; _,2) 

12 ем(у,3; -,4; _,2) 

13 ед(у,3; -,4; _,2) 

14 анд, янд(у,3; -,4; _,2) 

15 ам, ям (ангї,52; анги,53; _аст,11; анд, 14; ам, 8; ед,13; ро,5; i,9; i,10; е,37; у, 

3;  -,4;_, 2) 

16  ат, ят,(ангї,52; анги,53; _аст,11; анд,14; ам,8; ед,13;ро,5; i,9;i,10; е,37; у,3; 

-.4; _,2) 

17 аш, яш(ангї,52; анги,53; _аст,11; анд,14; ам,8;ем,12; ед,13; ро,5; i,9; i,10; 

е,37; у,3; -,4; _,2) 

18 амон, ямон(ангї,52; анги,53; _аст,11; анд,14; ам,8; ем,12; ед,13; ро,5; i,9; 

i,10; е,37; у,3; -,4; _,2) 

19 атон, ятон(ангї,52; анги,53; _аст,11; анд,14; ам,8; ем,12; ед,13; ро,5; i,9; 

i,10; е,37; у,3;-,4; _,2) 

20  ашон, яшон(ангї,52; анги,53; _аст,11; анд,14; ам,8; ем,12; ед,13; ро,5; 

i,9; i,10; е,37; у,3; -,4; _,2) 

ҳо(ямон,18; ятон,19; яшон,20; янд,14*3; ям,8; _аст,11; ям,15; ят,16; яш,17; 

йи_,7; йi,9; йi,10; ст,11; ро,5; е,37; ю,3; -,4; _,2) 

гон(амон,18; атон,19; ашон,20; _аст,11; анд,14; ам,8; ем,12; ед,13; ам,15; 

ат,16; аш,17; ро,5; и_,7; i,9; i,10; у,3; е,37; -,4; _,2) 

он (нигаред ба  22) 

ѐн,( нигаред ба  22) 

вон(нигаред ба  22) 

истон, стон(нигаред ба  22) 

сор(нигаред ба  22) 

зор(нигаред ба  22) 

гоҳ(нигаред ба  22) 

дон(нигаред ба  22) 

чй(_аст,11; -,4; _,2) 

чи(ямон,18; ятон,19; яшон,20; янд,14; яш,8; ем,8; ед,13; ям,15; ят,16; яш,17; 

ѐн,24; йi,9; йi,10; ст,11; чй,40; чи,41; ҳо,21; ро,5; е,37; у,3; -,4; _,2) 

манд(амон,18; атон,19; ашон,20; _аст,11; анд,14; ам,8; ем,12; ед,13; ам,15; 

ат,16; аш,17; ҳо,21; он,23; ии,7; ро,5; и_,7; i,9; i,10; й,40; и,41; е,37; у,3; -,4; 

_,2) 

вар( нигаред ба  33) 

гар(нигаред ба  33) 

а(амон,18; атон,19; ашон,20; _аст.11; анд,14; гон,22; йи_,7; ям,8; ем,12; 

ед,13; ам,15; ат,16; аш,17; ҳо,21; йi,9; йi,10; чй,40; чи,41; ро,5; е,37; ю,3; -,4; 

_,2  
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е (_аст,11; ст,11; ро,5; ву,3; ю,33; -,4; _,2) 

ак, як (нигаред ба  33) 

ча, ича(амон,18; атон,19; ашон,20; _аст,11; йи_,7; анд,14; ям,8; ем,12; 

ед,13; ам,15; ат,16; аш,17; ро,5; ҳо,21; йi,9; йi,10; чй,40; чи,41; ву,3; е,37; 

ю,3; -,4; _,2) 

й, йй, чй, вй (_аст,11; -,4;_,2) 

  й, йй, чй, ви (ямон,18; ятон,19; яшон,20; янд,14; ям,8; ем,12; ед,134 ям,15; 

ят,16; яш,17; ѐн,24; йи_,7; ҳо,21; ст,11; йi,9; йi,10; ро,5; е.37; ю,3; -,4; _,2) 

чин (тарин,49; амон,18; атон,194ашон,20; _аст,11; анд,14; тар,48; ам,8; 

ем,12; ед,13; ам,15; ат,16; аш,17; ҳо,21; он,234; ро,5; и_,7; е,37; i,9; i,10; 

й,40; и,41; у,3; -,4; _,2) ин (нигаред ба  42) 

гона (амон,18; атон,19; ашон,20; _аст,11; анд,14; гон,22; ям,8; ем,12; ед,13; 

йи_,7; ам,15; ат,16; аш,17; ҳо,21; ро,5;  йi,9; йi,10; е,37; и,7; ю,3; -,4; _,2) 

она (амон,18; атон,19; ашон; _аст,11; анд,14; вор,55; гон,22; йи_,7; ям,8; 

ем,12; ед,13; ам,15; ат,16; аш,17; ҳо,21; ро,5; чй,40; чи,41; и_,7; йi,9; йi,10; 

i,9; i,10; е,37; ю,3; -,4; _,2) 

ина (нигаред ба  45) 

нок (нигаред ба   42) 

тар (нигаред ба  43) 

тарин(нигаред ба  43) 

акй, якй (-,4; _,2) 

аки, яки(нигаред ба  41) 

ангй, янгй, нгй(-,4; _,2) 

анги, янги, нги(нигаред ба  41) 

ан (у,3; -,4; _,2) 

вор (амон,18; атон,19; ашон,20; _аст,11; анд,14; ам,8; ем,12; ед,13; ам,15; 

ат,16; аш,17; ро,5; и_,7; i,9; i,10; й,40; и,41; е,37; у,3; -,4; _,2) 

гун (амон,18; атон,19; ашон,20; _аст,11; анд,14; ам,8; ем,12; ед,13; аш,15; 

ат,16; аш,17;ҳо,21; ро,5; и_,7; i,9; i,10; й,40; и,41; е,37; у,3; -,4; _;) 

                      1.О1-асоси умумишуда(пешванд+асос);  

                        ї-бандаки феълию хабарї; 

     2._ аломати охири калима;  

    3. Пайвандакњо: у, ю, ву; 

    4.Дефис(-); 

    5.Пасванд: -ро; 

    6.Њиссачањо: ку, мї, чи, дия, а;     

    7. Изофат: и,,йи; 

   8-14.Бандакњои феълию хабарї; 

    15-20.Бандакљонишинњо; 

    21-25.Суффиксњои љамъбандї; 



79 

 

    26-36.Суффиксњои калимасоз; 

    37.Суффикси номуайянї(муайянї); 

    38-39.Суфиксњои хурдию навозиш; 

    40-47. Суффиксњои калимасоз; 

    48.Суффикси дараљаи муќоисавї; 

    49.Суффикси дараљаи олї; 

    50-56. Суффиксњои калимасоз; 

    

Алгоритм аз ќоидањои зерин иборат аст: 

 

О1 (тарин,35; амон,18; атон,19; ашон,20; ямон,18; ятон,19; 

яшон,20; ангй,36; янгї,37; акак, 23; якак,23; _аст,11; анд,14; 

янд,14; тар,32; вор,38; гон,34; вон,34; ича,24; ина,30; тоб,31; 

нгї,36; нги,37; йи_,7; йi,9; йi,10; йї,25; йи,26; ѐн,.34; ҳо,21; ст,11; 

ву,3; он, 34; ча,24; ак,22; як,22; гї,28; ги,29; ро,5; и_,7; i,9; i,10; 

й,25; и,26; е,27; у,3; ю,3; -,4_,2)  

2._- охир 

3.у, ю, ву(_,2) 

4.(дия,6; ку,6; мй,6; чи,6; а,6; *,1) 

5.ро(ву,3; ю,3; -,4 _,2) 

6.дия, ку, мй, чи, а(_,2) 

7. йи_, й_(_,2)- изофат 

8.ам, ям(у,3; -,4; _,2; *,15) 

9. йi,i (-,4 _,2) 

10. йi, i(ю,3) 

11. _аст, ст(у,3; _,2;) 

12.ем(у,3; -,4 _,2;) 

13.ед(нигаред ба 11) 

14.анд, янд(нигаред ба 11) 

15.ам, ям(_аст,11; анд,14; ам,8; ед,13; ро,6; й,25; и,26; i,10; е,27; 

у,3; -.4;_,2) 

16.ат, ят(нигаред ба15) 

17.аш, яш(нигаред ба 15) 

18.амон, ямон(нигаред ба 15) 

19.атон, ятон(нигаред ба  15) 

 20.ашон, яшон(нигаред ба 15) 

21.њо(ямон,18; ятон,19; яшон,20; _аст,11; янд,14; йи_,7; ям,15; 

ят,16; яш,17; ям,8; ем,12; ед,13; йi,9; йi.10; йи,7; ст,11; ро,6;и,7; i,9; 

i,10; е,27; ю,3; -,4; _,2) 
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22. гон (амон,18; атон, 19; ашон, 20;_ аст,11; анд, 14;  ам, 8; ем, 12; 

ед, 13; ам, 15; ат, 16; аш, 17; ро, 5; и_,7; и,9; и,10; у, 3; е, 37; - , 4; _, 

2 ) 

23. он (нигаред ба 22); 

24. ѐн (нигаред ба 22); 

25. вон (нигаред ба 22); 

26. истон, стон (нигаред ба 22); 

27. сор (нигаред ба 22); 

28. зор (нигаред ба 22); 

29. гоњ (нигаред ба 22); 

30. дон (нигаред ба 22); 

31. чї ( _ аст, 11; -, 4; _, 2); 

32. чи (ямон, 18; ятон, 19; яшон, 20; янд, 14; ям, 8; ем, 12; ед, 13; 

ям, 15; ят, 16; яш, 17; ѐн, 24; йї, 9; йи, 10; ст, 11; гї, 40; ги, 41; њо, 

21; ро, 5; е, 37; у, 3; -, 4; _, 2;) 

33. манд (амон, 18; атон, 19; ашон, 20; _ аст, 11; анд, 14; ам. 8; ем, 

12; ед, 13; ам, 15; ад, 16; аш, 17; њо, 21; он, 23; и_,7; ро, 5; ї, 9; и, 

10; ї, 40; и, 41; е, 37; у, 3; -, 4; _, 2;) 

34. вар (нигаред ба 33) 

35. гар (нигаред ба 33) 

36. а (амон, 18; атон, 19; ашон, 20; _аст, 11; ам, 14; гон, 22; йи_, 7; 

ям, 8; ем, 12; ед, 13; ам, 15; ат, 16; аш, 17; њо, 21; йї, 9; йи, 10; гї, 

40; ги, 41; ро, 5; е, 37; ву, 3; ю, 3; -, 4;  _, 2;) 

37. е (_аст, 11; ст, 11; ро, 5; ву, 3; ю, 3; -, 4; _, 2;) 

                  38.ак, як, акак, якак (амон,18; атон,19; ашон,20; _аст,11; анд,14;       

                  ам,15; ат,16;       

                  аш,17; ем,12; ед,13; ҳо,21; он,34; ро,6;и_,7; и,7; i,9; i,10; е,27; у,3; -

,4;        

                   _,2) 

39.ча, ича(амон,18; атон,19; ашон,20; _аст,11; анд,14; тоб,31; 

гон,34; ям,8; ем,12; ед,13; ам,15; ат,16; аш,17; йи_,7; йi,9; йi,10; 

ҳо,21; ро,63; и_,7; и,7; i,9; i,10; е,27; ю,3; -,4; _,2) 

40. й, йй, гї, вї (_аст, 11; -,4; _,2) 

41. и, йи, ги, ви (ямон,18; ятон,19; яшон,20; янд,14; ям,15; ят,16; 

яш,..17; ям,8; ем,12; ед,13; йi,9; йi,10; ст,11; йи_,7; и_,7; ҳо,21; 

ро,6; ю; _,2) 

42.гин(тарин, 49; амон,18; атон, 19; ашон, 20; анд, 14; тар,48; ам, 8; 

ем 12; ед,13; ам, 15; ат, 16; аш, 17; њо, 21; он, 23; ро, 5; и_,7; е, 37; 

i, 9; i, 10; ї, 40; и, 41; у, 3;- 4;_, 2; 
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43. ин(нигаред ба 42) 

44.гона (амон,18; атон,19; ашон,20; _аст,11; анд,14; йи_,7; тоб,31; 

тар,32;ям,8; ем,12; ед,13;ам,15;ат,16; аш,17; йi,9 йi,10; и_,7; ҳо,21; 

ро,6; е,27; ю,3; -,4; _,2) 

тоб(амон,18; атон,19; ашон,20; _аст,11; анд,14; ам,15; ат,16; аш,16; 

ам,8; ем,12; ед,..13; ҳо,.21; он,34; ро,6; i,9; i,10; и,7; е,27; у,3; -,4; 

_,2) 

45.она (нигаред ба 44) 

46.ина (нигаред ба 45) 

47. нок (нигаред ба 42) 

48.тар (нигар ба 43) 

49.тарин (нигаред ба 43) 

50. акї, якї (-,4;_2;) 

51.аки, яки(нигаред ба 41) 

52. ангї, янгї, нгї(-,4;_,2) 

53. анги, янги, нги(ямон,18;ятон,19;яшон,20; янд,14; ям,….15; 

ят,16; яш,.17; ям,8; ем,12; ед,13; ҳо,21; йи_,7; и_,7; йi,9; йi,10; 

ст,11; ро,6; е,27; ю,3; -,4; _,2) 

54. ан(у,3; -,4;_,2) 

55. вор(амон,18; атон,19; ашон,20; _аст,11; анд,14; ам,8; ем, 12; ед, 

13; ам,15; ат,16; аш,17; ро,5; и_,7; i,9; i,10; ї,40;и, 41; е, 37; у,3; -

,4;) 

56. гун (нигаред ба 55) 

 

Мисол: Тањлили морфологии калимаи «бародарњоятонанд_» 

 

      Калимањои луѓати компютериро, ки бо њарфи «б» сар мешаванд пай 

дар пай бо калимаи додашуда аз њарфи якум сар карда њарф ба њарф 

муќоиса мекунед. 

    Аз луѓат калима «бародар» ѐфт мешавад, ки он исм мебошад, яъне О1= 

бародар . Ин ќисми калимаро бурида мегирем ва барои тањлили ќисми 

боќимондаи калима «њоятонанд_» муќоиса мекунем. Пасванди «њо» ѐфт 

мешавад. Онро бурида мегирем ва барои тањлили ќисми боќимондаи ка-

лима «ятонанд_» ба ќоидаи 21-ум мегузарем. Аз ин ќоида пасванди «ято-

нро» меѐбем. Онро бурида гирифта барои ѐфтани пасванди оянда аз ќисм 

боќимондаи калима «анд» ба ќоидаи 19 мегузарем. Аз ин ќоида пасванди 

«анд»-ро меѐбем. Онро бурида гирифта барои тањлили ќисми 

боќимондаи калима ба ќоидаи 14 мегузарем. Аз ин ќоида пасванди «_» 
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(нишонаи охири калима) ѐфт мешавад. Пас аз ин гузариш ба ба ќоидаи 

дуюм (охири тањлил). 

      Дар натиља калимаи додашуда ба намуди таќсимшуда баро-

дар+њо+ятон+анд+_ оварда мешавад. Ба пасвандњои ѐфташуда катего-

рияњои грамматики онњоро њамроњ карда, тањлили морфологии калима-

ро ба охир мерасонем.  

8.3. Алгоритми тањлили морфологии калимањое, ки асосашон феъли замо-

ни гузашта буда, пешвандњои ме- ва њаме- надоранд. 

 

 Ин алгоритм аз ќоидањои зерин иборат аст:  

 

О1(амон,8; атон,9; ашон,10; агї,20; аш,21; анї,20; анї,22; 

гоҳ,24; гор,25; мон,26; анд,37; ам,32; ем,35; ед,36; ам,11; ат,12; 

аш,13; ан,29; ор,23; ҳо,28; ро,6; ї,33; и,34; о,30; а,31; е,41; у,3; -

,4; _,2) 

  2._ охир 

3. у, ю(_,2) 

4.‟(дия,5; ку,5; мї,5; чи,5; а,5; *,1) 

5.дия,  ку, мй, чи, а (_,2) 

6.ро (ю,3; -,4; _,2) 

7. йи_, и_,(_,2) 

8. амон, ямон(у,3; -,4; _,2; *,14) 

9. атон, ятон(у,3; -,4; _,2; *,15) 

10. ашон, яшон(у,3; -,4; /,2; *,16) 

11.ам(у,3; -,4; _,2; *,17) 

12. ат(у,3; -,4; _,2; *,18) 

13. аш,(у,3; -,4; _,2; *,19) 

14. амон, ямон(анд,37; ам,32; ем,35; ед,36; ро,6; ї,33; и,34;) 

15. атон, ятон(анд,37; ам,32;ем,35; ед,36; ро,6;  ї,33; и,34;)  

16. шон, яшон(анд,37; ам,32;ем,35; ед,36; ро,6;  ї,33; и,34) 

17.ам, ям (анд,37; ам,32; ем,35; ед,36; ро,6;  ї,33; и,34 ) 

18. ат, ят(анд,37; ам,32;ем,35; ед,36; ро,6;  ї,33; и,34) 

19. аш, яш(анд,37; ам,32;ем,35; ед,36; ро,6;  ї,33; и,34) 

20. анї, агї(-,4; _,2) 

21.аги (ямон,14; ятон,15; яшон,16; янд,16; ям,17; ят,18; яш,19; 

ям,32; ем,35; ед,36; йи_,7; и_,7; йї,33; йи,34; ст,38; ҳо,28; е,40; 

ро,6; ю,3) 

22. ани(нигаред ба  21) 

23. ор(амон,14; атон,15; ашон,16; анд,37; ам,17; ат,18; аш,19; 

ам,32; ем,35; ед,36; ҳо,28; он,27; ро,6; и_,7; ї,33; иi,.34; е,40; у,3;-

,4; _,2) 
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24. гоҳ(нигаред ба  23) 

25. гор(нигаред ба 23) 

26. мон(нигаред ба 23) 

27. он, гон(нигаред ба 23) 

28. ҳо(ямон,14; ятон,15; яшон,16; янд,37; ст,38; ям,17; ят,18; 

яш,19; ям,32; ем,35; ед,36; йи_,7; ро,6; йї,33; йи,34; и_,7; ї,33; 

и,34; е,40; ю,3; -,4; _,2) 

29. ан(нигаред 23) 

30. Ơ(ю,3; -,4; _,2) 

31. а(амон,14; атон,15; ашон,16; чист,39; гон,27; анд,37; ам,17; 

ат,18; аш,19; 32. 32.  ам, ям,32; ем,35; ед,36; йи_,7; йї,33; йи,34; 

ҳо,28; ро,6; и_,7; е,40; ю,3; -,4; _,2) 

33. ї, йїi(-,4; _,2) 

34. и, йи(ямон,14; яшон,16; ям,17; яш,19; ю,3; -,4; _,2) 

35. ем,(атон,15; ашон,16; ат,18; аш,19; у,3; -,4; _,2) 

36. ед(амон,14; ашон,16; ам,17; аш,19; у,3; -,4; _,2) 

37. анд, янд(амон,14; атон,15; ашон,16; ам,17; ат,18; аш,19; у,3; -

,4; _,2) 

38. ст, аст(амон,14; атон,15; ашон,16; ам,17; ат,18; аш,19; у,3; -

,4; _,2) 

39. гист(анд,37; ам,32; ем,35; ед,36; ї,33; и,34; у,3; -,4; _,2) 

40. е(ст,38; ро,6; ю,3; -,4; _,2) 

 Мисол: Калимаи «рафтагињояшонро» тањлили морфологї ме-

намоем: 

      Аз луѓати компютерї калимаи «рафт» ѐфт мешавад, ки ин феъли  за-

мони гузашта буда, ќисми аввали калимаи додашударо ташкил медињад, 

яъне О1= рафт. Онро бурида мегирем. 

       Барои ѐфтани пасванди якуми ќисми боќимондаи калима бо ќоидаи 

1-ум мурољиат мекунем.  Морфемањои дар дохили ќафс будаи ин ќоидаро 

пайдарпай бо калимаи «агињояшонро_» муќоиса карда, пасванди «агї»- 

ро меѐбем.Онро бурида гирифта, барои ѐфтани пасванди оянда ба ќо-

идаи 21-ум мегузарем. Аз ин ќоида пасванди «њо»-ро меѐбем. Онро бури-

да гирифта аз ќоидањои 16, 6, 2 пасванди «яшон», «ро», «_» -ро меѐбем.  

     Дар натиља калимаи додашуда бо морфемањо таќсим мешавад: 

                        Рафт+ аги+њо+яшон+ро+__. 

    Ба морфемањо категорияњои грамматикии онњоро њамроњ карда, наму-

ди тањлилшудаи онро пайдо мекунем.   

       

Пешвандњои забони тољикї 
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Дар забони тољикї њамагї 18 пешванди содда ва 11 пешванди му-

раккаб мављуданд. Пешвандњои содда бо њарфњои б, в, д, м, н, т, њ, п сар 

мешаванд: 

Ба, бар, бе, би, бо, боз, бу; 

во; 

дар; 

ма, ме; 

на, но; 

то; 

њам, њаме, њар; 

пор; 

барме, барна, барнаме; 

воме, вона, вонаме; 

дарме, дарна, дарнаме; 

наме, ноба; 

 Мисолњо: 

Бааќл, бархез, беинсоф, бизан, боэътимод, бозгашт, бубин; 

вохўрї; 

даргирї, даромад; 

марав, меравам; 

нарас, нотавон; 

томактабї, тореволютсионї; 

њамкор, њамсоя, њамеояд, њаррўза; 

порсола; 

бармегардам, барнагашт, барнамегардад; 

вомехўрдагї, вонахўрда, вонамехўрдагї; 

дармегирад, дарнагирифт, дарнамегирад. 

Намеравам, нобакор. 

 Чуноне ки мебинем, њамаи ин пасвандњо бевосита ба асоси калима 

аз чап часпида метавонанд. 

Миѐнабандњои забони тољикї миќдоран каманд (у, о, ма), аммо 

онњо зуд-зуд истифода мешаванд: рафтуомад (рафт+у+омад), тохтутоз 

(тохт+у+тоз), даводав (дав+о+дав), кашмакаш (каш+ма+каш). 

 

Миѐнабандњои забони тољикї: у, о, ма. 

 

Пасвандњои забони тољикї 

Пасвандњои забони тољикї миќдоран хеле бисѐранд. Пасвандњоро 

бандакњои феълию хабарї, бандакљонишинњо, суффиксњо, пасояндњо, 

пайвандакњо ташкил медињанд. Баъзеи пасвандњо вобаста ба њарфи аз-

пеш-истода ду намуд доранд: бародарат, бобоят, меравад, мегўяд ва 
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њоказо. Баъзе суффиксњо як маъноро ифода мекунанд: одамон (одам+он), 

одамњо (одам+њо), бачагон (бача+гон). Як суффикс метавонад якчанд 

маъно дошта бошад: одам+он (суффикси љамъбандї), гузар+он (аз феъл 

феъл месозад), тозон (аз феъл зарф месозад). 

 

 

Супориш: 

1. Ба сомонаи termkomtj. ворид шуда, дар кадом пайкара љой доштани 

шеъри мазкурро муайян кунед ва тањлили морфологии пасвандњои онро 

гузаронед. 

 

Бишнав, аз най чун ҳикоят мекунад, 

Аз људойиҳо шикоят мекунад, 

К-аз найистон то маро бубридаанд, 

Дар нафирам марду зан нолидаанд. 

Сина хоҳам шарҳа‟шарҳа аз фироқ, 

То бигўям шарҳи дарди иштиѐқ. 

Ҳар касе, к-ў дур монд аз асли хеш, 

Боз љўяд рўзгори васли хеш. 

Ман ба ҳар љамъийяте нолон шудам, 

Љуфти бадҳолону хушҳолон шудам. 

Ҳар касе аз занни худ шуд ѐри ман, 

Аз даруни ман наљуст асрори ман. 

Сирри ман аз нолаи ман дур нест, 

Лек чашму гўшро он нур нест. 

Тан зи љону љон зи тан мастур нест, 

Лек касро диди љон дастур нест. 

Оташ аст ин бонги нойу нест бод, 

Ҳар кї ин оташ надорад, нест бод! 

Оташи ишқ аст, к-андар най фитод, 

Љўшиши ишқ аст, к-андар май фитод. 

Най ҳарифи ҳар кї аз ѐре бурид, 

Пардаҳояш пардаҳои мо дарид. 

Ҳамчу най заҳреву тарѐқе кї дид? 

Ҳамчу най дамсозу муштоқе кї дид? 

Най ҳадиси роҳи пурхун мекунад, 

Қиссаҳои ишқи Маљнун мекунад. 

 

1. Миќдори калимањои душворфањм ва мураккабро људо намуда, бо ис-

тифода аз луѓатњои электронї маънидод кунед. 
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2. Калимањое, ки дар таркибашон њарфњои хоси забони тољикї во-

мехўранд, аз рўи тартиби алифбо њуруфчинї намоед. 

3. Калимањои матни зеринро  аз рўи ба категорияњои морфологї људо 

намудани калимањо, ки дар матни лексия оварда шудааст, тањлил намо-

ед. 

 4. Калимањои шеъри мазкурро аз рўи миќдори њарфњо ба тартиб оварда, 

дар љадвали зерин љой дињед. Мисол:  

 

Калима Решаи кали-

ма 

Маънои калима Мансубият ба њиссаи 

нутќ 

Эзоњ 

Аз аз Саршавии амал пешоянд  

Най най олоти  му-

сиќии нафасї 

исм  

Мард мард љинси 

муќобили зан 

исм  

Фироќ фироќ људої, 

њиљрон 

исм  

Иштиѐќ шавќ шавќмандї 

ва орзуман-

дии ќавї 

исм  

 

5. Бо истифода аз алгоритми тањлили морфологии калима. Калимаи 

«хондагињояшонро» тањлили морфологї намоед. 

6. Вазифаи грамматикаи пешояндњоро муаян намоед. 

 

Мавзўи 9.  Тањлили семантикї (маъної)  
 

Наќшаи дарс: 

 

1.Оид ба ахбороти лексикї-семантикї дар Пайкара 

2. Сохтори ахбороти лексикї-семантикї 

3. Хусусиятњои семантики исм. 

 

Дар мавриди људо намудани аксари калимањо дар матн якчанд ни-

шонањои калимасозї ва семантикї ба эътибор гирифта мешавад. Маса-

лан, намуд, шакл, муњит, суръат, њаракат, хусусияти одам ва ѓайра. Њам-

чун асоси семантикї системаи ба синфњо људо намудани лексикаи забони 

русиро ба эътибор гирифта,  дар пояи маълумотњои «Лексикограф» 

оварда мешавад. Ин тарзи тањлил соли 1992 дар шўъбаи тадќиќоти линг-
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вистии ВИНИТИ РАН зери роњбарии Падучева Е.В. ва Рахилина Е. В. 

кор карда шудааст. 

Сохтори ахбороти лексикї-семантикї 

Хусусиятњои лексикї-семантикї аз рўи чунин ќисматњо људо карда 

шудааст: 

 1. Таксономия (гурўњи маъноии лексемањо) ‟ барои исм, сифат, 

феъл ва зарф; 

 2. Мереология (нишон додани муносибати калима «ќисм - бутун», 

«элемент (љузъ, узв) ‟ шакли љамъ») ‟ барои исмњои кулл ва љузъ; 

 3. Топология ‟ барои исмњои кулл; 

 4. Каузатсия ‟ барои феълњо; 

 5. Дараљаи хизматї ‟ барои феълњо; 

 6. Бањо ‟ барои исмњои кулл ва љузъ, сифат ва зарф. 

Исм (S) 

Ќисматњо 

- исмњои кулл (духтар, миз, шир) 

- исмњои љузъ (ваќт, равшаннокї, ронандагї) 

- исмњои хос (Саид, Бањром, Бухоро) 

 Номњои кулл 

Таксономия: 

- исм (омўзгор, одам) 

- этнонимњо (эфиоп, итолиѐї) 

- номњои хешутаборї (бародар, бобо) 

- њайвонот (гов, буз, паланг) 

- растанї (бед, садбарг, алаф) 

- маводњои лозимї (об, хамир, шоњї) 

- муњити атроф ва љой (шањр, даромад, љарї) 

- биноњо ва сохтмонњо (кўпрук, хона, хайма) 

- олотњои корї (болѓа, сўзан, ќалам) 

- асбобњо ва механизмњо (телефон, њароратсанљ) 

- воситањои наќлиѐт (автобус, такси, оташароба) 

- яроќ (таппонча, ханљар) 

- асбобњои мусиќї (доира, таблак, зангўла) 

- мебел (миз, љевон, диван) 

- олоти рўзѓор (табаќ, пиѐла) 

- либос ва пойафзол (курта, калўш) 

- хўрока ва нўшокї (шир, ош, шўрбо) 

- матнњо (наќл, китоб, эълон) 

Мереология: 

- ќисмњо (баландї, нўг, нисф) 
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- ќисмњои бадан ва узвњои инсонї (сар, дил, нохун) 

- ќисмњои бадан ва узвњои њайвон (дум, шох, хартум) 

- ќисмњои растанї (барг, шох, реша) 

- ќисмњои иморат (хона, дар, тиреза) 

- ќисмњои олотњо ва асбобњо (дисплей, лезва, тугмача) 

- ќисмњои воситањои наќлиѐт (фармон, чарх) 

- ќисмњои асбобњои мусиќї (тор, гриф) 

- ќисмњои љињози хона (нишастгоњ, дањлез) 

- ќисмњои олоти рўзѓор (љумак, сарпўш)  

- ќисмњои либос ва пойафзол (пошна, остин) 

Бањодињї 

- бањодињї (аз рўи нишонањои «мусбат» / «манфї») 

- мусбат (боодоб, хушмуомила) 

- манфї (беаќл, бетартиб) 

Исмњои кулл 

Таксономия: 

- њаракат (давидан, паридан) 

- таъсири љисмонї (торсакї, гарданї) 

- мављудият (њаѐт, њастї) 

- оѓози мављудият (таваллуд, шаклгирї, эљодсозї) 

- анљоми мављудият (марг, ќатл, мањв) 

- ќабулкунї (шунидан, нигоњ, ламсидан) 

-њолати психикї (асабоният, девонагї, оромї) 

- эњсосот (ѓам, хурсандї, пушаймонї) 

- нутќ (бањс, луќма) 

-њолати физиологї (ташнагї, мондашавї) 

- садо (ќарсак, ѓалоѓула) 

- мазза (ширинї, талхї, турушї) 

- бўй (хушбўї, ѓализї) 

- ваќт (бањор, солгард, даќиќа) 

- мавсим (байнимавсимї, ѓалладаравї) 

- рўзњои њафта (душанбе, шанбе)  

- моњ (январ, декабр) 

- синну сол (бистсолагї, љавонї, пирї) 

- хусусияти инсон (боодобї, зиракї) 

- рафтори инсонї  (такаббурї, бепарвої) 

- чорабинї (базм, љангу љидол, душманї) 

- беморї (зуком, табларза) 

- бозї (шоњмот, футбол) 

- варзиш (гўштингирї, давидан) 
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- воњидњои ченкунї (метр, даќиќа) 

Исмњои хос 

Таксономия: 

- ном (Ањмад) 

- насаб (Самадзода) 

- номи хонаводагї (Собирї) 

- топонимњо (Европа, Элбрус, Москва) 

 

Намунаи шеър аз Пайкараи Фирдавсї 

 
ГУФТОР АНДАР СИТОИШИ  

ХИРАД 

Кунун, эй хирадманд, арљи хирад  

Бад-ин љойгаҳ гуфтан андархурад,  

 

Хирад беҳтар аз ҳарчї  Эзад-т дод,  

Ситоиш хирадро беҳ аз роҳи дод.  

 

Хирад раҳнамою  хирад дилкушой,  

Хирад даст гирад ба ҳар ду сарой.  

 

Аз ў шодмонї, аз ўят ғам аст,  

Аз ўят фузунї, аз ўят кам аст.  

 

 

Хирад тираву марди равшанравон  

Набошад ҳаме шодмон як замон.  

 

Чї гуфт он ҳунарманд марди хирад,  

Ки доно зи гуфтори ў бар хурад.  

 

Касе к-ў хирадро надорад зи пеш,  

Дилаш гардад аз кардаи хеш реш.  

 

Ҳушивор девона хонад варо, 

Ҳамон хеш бегона хонад варо.  

 

Аз ўї ба ҳарду сарой арљманд,  

Гусистахирад пой дорад ба банд.  
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Хирад чашми љон аст, чун бингарї,  

Ту бе чашм шодон љаҳон наспарї.  

 

Нахустофариниш хирадро шинос,  

Нигаҳбони љон асту они сипос.  

 

Сетои ту гўш асту чашму забон,  

К-аз инат расад неку бад бегумон.  

 

Хирадрову љонро кї ѐрад ситуд,  

В-агар ман ситоям, кї ѐрад шунуд?  

 

Ҳакимо, чу кас нест, гуфтан чї суд?!  

Аз ин пас бигў, к-офариниш чї буд? 

 

Супориш: 

1. Калимањои шеъри додашударо аз рўи талаботи тањлили семантикї ба 

гурўњњо људо намоед. 

 

2. Диаграммаи доиравии таќсимоти калимањое, ки ифодакунандаи њо-

латњои инсонї мебошанд, тартиб дињед. 

 

3. Бо истифода аз сомонаи «Радиои Озодї»  матнњои соњаи иќтисодиро 

интихоб намуда, тањлили семантикї гузаронед. 

 

4. Аз Пайкараи Рўдакї ба сањифаи «Ќасоиду ѓазалиѐт ва ќитъаот» ба 

шеъри № 12 рў оред ва супоришњои зеринро иљро кунед: 

- шеъри мазкурро чанд маротиба хонда, пас онро дар сањифаи 

компютери худ аз ѐд њуруфчинї намоед. 

- бо истифода аз шеъри мазкур луѓати чаппаи калимањои матнро 

тањия намоед. 

 

5. Калимањои шеъри мазкурро аз рўи талаботњои љадвали мазкур љой 

дињед. Мисол:  

 

Калима Маънои  

калима 

Решаи калима Суффикс ѐ 

префикс 

Эзоњ 

хирадманд Оќил, доно хирад -манд Калимаи сохта 

равшанравон Покдил,   

софдил 

Равшан+ равон - Калимаи мурак-

каб 

њунарманд соњибкасб њунар -манд Калимаи сохта 
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бегона ношинос бегона - Калимаи содда 

гуфтор Сухан, баѐн гуфт -ор Калимаи сохта 

 

 6. Хусусиятњои семантики исмро муаян намоед. 

 

 

 

Мавзўи 9.1.  Тањлили семантикии њиссањои номии нутќ 

 

Наќшаи дарс: 

1. Сохтори ахбороти лексикї-семантикї 

2. Хусусияти семантикии њиссањои номии нутќ  

 

Хусусиятњои лексикї-семантикї аз рўи чунин ќисматњо људо карда 

шудааст: 

 1. Таксономия (синфи мазмунии лексемањо) ‟ барои сифат, шумора, 

љонишин, феъл ва зарф; 

 2. Мереология (нишон додани муносибати калима «ќисм - бутун», 

«элемент (љузъ, узв) ‟ шакли љамъ») ‟ барои сифатњои аслї ва нисбї; 

 3. Топология ‟ барои исмњои кулл; 

 4. Каузатсия ‟ барои феълњо; 

 5. Дараљаи хизматї ‟ барои феълњо; 

 6. Бањо ‟ барои исмњои кулл ва љузъ, сифат ва зарф. 

Сифатњо 

Ќисматњо 

- аслї (хуб, калон) 

- нисбї (чўбин, оњанин) 

Хусусиятњои лексикї-семантикї 

- андоза (баланд, кўтоњ) 

- калон (баланд, дароз) 

- хурд (паст, кўтоњ) 

- масофа (наздик, дур) 

- калон (дурдаст, дуркардашуда) 

- хурд (наздик, на он ќадар дур) 

- миќдор (зиѐд, секарата) 

- зиѐд (сероб, миќдораш зиѐд) 

- кам (нисбатан кам, ба њисоби нест) 

- ваќт (порсола, дирўза) 

- муддатнокї (дурудароз, кўтоњ) 
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- калон (дурудароз, дарозмуддат) 

- кўтоњ (кўтоњмуддат, кўтоњ) 

- синнусол (пухтакор) 

- калон (пиронсол, ќадим) 

- хурд (љавон, хурдсол) 

- суръат (чусту чолок) 

- баланд (босуръат, таъљилї) 

- паст (сустњаракат, оњиста) 

-хусусиятњои физикї (мулоим, сахт) 

- шакл (каљ, даврашакл) 

- ранг (сурх, беранг) 

- мазза (турш, бадхўр) 

- бўй (хушбўй, бадбўй) 

- њарорат (гарм, сард) 

- вазн (вазнин, сабук) 

- сифати одам (босавод, вафодор, чаќќон) 

Бањодињї 

- бањодињї (бофањм, кундзењн) 

- мусбат (толеъбаланд, пуртоќат) 

- манфї (фурўхташуда, хоин) 

Шумора 

Ќисматњо 

- миќдорї (ду, панљ, дањ) 

- миќдораш хурд (ду, се, чор, нисф, якуним) 

- тартибї (якум, дуюм, дањум) 

Љонишин аз он љумла: 

- љонишинњо ‟ исмњо (вай, кї) 

- љонишинњо ‟ сифатњо (аз вай, чї хел) 

- љонишонњо ‟ зарфњо ( куљо, чї тавр) 

Ќисматњо 

- шахсї ( ман, ў) 

- саволї ( кї, кињо) 

- таъкидї (њамин, њамон) 

- номуайянї (ким-ки, ким-кадом) 

- соњибї (худ) 

Феълњо 

Хусусиятњои лексикї-семантикї 

- њаракат ‟ (давидан, партофтан) 

- ивазкунии њолати ќисмњои бадан (хам шудан, дуќќат шудан) 

- љойгирии объект ( гузоштан, пинњон кардан) 
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- таъсиррасонї (задан, кўфтан, тоза кардан) 

- ташкили объекти физикї (сохтан, дўхтан) 

- барњам додан (кафондан, сўзонидан, реза кардан) 

- дигаргун шудан (калон шудан, бой шудан, ифлос шудан) 

- соњаи мављудият (зиндагї кардан, ба вуљуд омадан,) 

- оѓози мављудият (тавлид шудан, шакл гирифтан, ташкил додан) 

- барњамхўрии мављудият (мурдан, куштан, бартараф сохтан) 

- љойгиршавї (хобидан, истодан) 

- њолати бадан (нишастан) 

- алоќа ва такягоњ (ба њам расидан, оѓўш гирифтан, такя кардан) 

- дарк кардан (дидан, шунидан, бўидан) 

- њолати психикї (рањмхўрї кардан, тоќат кардан) 

- эњсос (хурсанд шудан, хафа шудан) 

- ирода (ќарор додан, тасмим гирифтан) 

- нутќ (сухан гуфтан, бањс кардан, маслињат додан) 

- рафтори одам (хўрдагирї, маѓал кардан) 

- њолати физиологї (сулфа кардан, атса задан) 

- овоз (ѓуввос задан, хишир-хишир кардан) 

-шуоъ (хомўш шудан, љило бахшидан) 

- бўй (бўй доштан, хушбўй будан) 

 Зарф  

Ќайдњои лексикї-семантикї 

- љойгирї (њамин љо, дар миѐна) 

- самт (он љо, ба боло) 

- масофа (дур, наздик) 

- калон (дур, дуродур) 

- хурд (наздик, дар наздикї) 

- ваќт (он ваќт, беваќт) 

-дарозии ваќт (абадан, андак) 

- калон (абадан, њамаваќт) 

-хурд (муваќќатан, андак) 

- суръат (тез, суст) 

- калон (тез, дар як лањза) 

- миќдор (њамон ќадар, ба ќадри кифоя) 

- калон (бисѐр, тўда-тўда) 

- хурд (кам, хеле кам) 

Бањодињї 

Бањодињї (бепарвоѐна, чолокона) 

- мусбат (чолокона, бенуќсон) 

- манфї (беќобилият, ноўњдабароѐна) 
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Таксономияи калима-сифатњои бавуљудомада 

- андоза (баланд, кўтоњ) 

- калон (баланд, беохир) 

- хурд (кўтоњ, паст) 

- хусусиятњои физикї (сахт, ѓафс) 

- шакл (пањн, рост) 

- ранг (сурхтоб, сафедтоб) 

- мазза (талх, ширин) 

- бўй (бадбўй, мутааффин) 

- њарорат (салќин, гарм) 

- вазн (вазнин, сабук) 

- сифати одам (бодиќќат, даѓалона) 

Намунаи шеър аз  Лоиќ Шералї  

Таърих гувоњ аст 

Барои академик Бобољон Ғафуров 

Торих гувоҳ аст, ки дар ҳељ замоне 

Тољик ба хоки дигаре аз сари кина 

Бо ҳамҳамаю дамдама лашкар накашидаст. 

Торих гувоҳ аст, ки дар арсаи торих 

Тољик зи роҳи ҳасаду љаҳлу таассуб 

Бар фарқи саре найзаю ханљар накашидаст. 

 

Тољик ҳама умр ба ҳар бозии қисмат 

Бардошт биѐмўхта зи кўҳи ватанаш буд. 

Ҳар теша, ки бар синаи ҳар санг фурў рафт, 

Доғи дили бекинаю захми баданаш буд, 

Ҳар љавшани олудаи хуне, ки ба бар дошт, 

Ҳам љавшани љони ватану ҳам кафанаш буд. 

 

Торих басо дида, ки андар раҳи паймон 

Тољик даме пеши адў сар нафикандаст. 

Љон канда басо, лек 

З-ояндаи пирўзи худ уммед накандаст. 

 

Мурданд басо маслаку ойину худоѐн, 

Маҳкум бимурданд басо ҳукмравоѐн, 

Мурданд забонбаста басо уқдакушоѐн, 
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Бар рағми ҳама ҳилаю тазвиру тааддї 

Аз оташи суғдон 

Як шўъла фақат монд фурўзон, 

Як шўъла, ки дар чашму дили халқ ҳамесўхт, 

Як шўъла, ки бар халқ чи сон сўхтан омўхт. 

 

 

Ҳар наъл, ки бархурд ба ҳар санги кўҳистон, 

Ҳар наъл, ки бар санг заду шўъла бирўѐнд, 

Ҳар шўъла, ки аз теғи бароҳехта мељаст 

Дар партави хуршед сари дасти далерон, 

Омўхт ба мардум ҳунари шўълавариро, 

Бо хасм ситезидану пирўзгариро... 

 

Ҳар шўълаи сўзандаи уммеди дили халқ ‟ 

Он шўъла, ки дар ҳар маҳали тираи торих 

Гаҳ-гоҳ ҳамесўхт; 

Он шўъла, ки андар дили ҳар санг ниҳон буд, 

Он шўъла, ки дар дидаи ҳар фард аѐн буд, 

Дар чашми Хирад љамъ шуду тоза барафрўхт. 

 

Гўѐ ки ҳама шўълаи сўзони парешон 

Аз қаъри замонҳо 

Дар чашми Хирад љамъ шуду гашт фурўзон. 

Дар чашми Хирад оташи исѐни ҳама халқ, 

Ошўби дили шўълавару хашми  хурўшон 

Љамъ омаду гардид чунон машъали тобон, 

К-аз партави он чор сўи тираи торих 

Равшан шуду чашми дигаре ѐфт ҳама халқ, 

Бар хеш назар кардаву бишнохт х(в)адашро, 

Феҳристи ҳама бешу каму неку бадашро. 

Бингашт ба ойинаи қасду талаби худ, 

Бар чеҳраи худ, зоти худ, аслу насаби худ... 

Бо чашми Хирад бингарї аз қуллаи имрўз 

Ҳар гоҳ ба печухами торихи ниѐгон 

Бинї ба чї эъљоз 

Тољик ба мулки дигарон роҳ кушодаст, 

Чи дур, чи наздик 
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Сад раҳ ба дили мардуми огоҳ кушодаст. 

 

Алҳақ ҳама медонаду торих гувоҳ аст 

Тољик ҳама умр 

Дар Мағрибу Машриқ 

Кардаст мусаххар чи бас иқлиму мамолик.. 

Аммо на ба шамшеру камону сафи лашкар! 

Бо санъату бо фитрату бо ақли мунаввар, 

Бо ҳиммату бо ҳикмату бо шеъру тарона, 

Бо рўҳи љавононаю пирўзгарона... 

Супориш: 

1. Шеъри додашударо бодиќќат мутолиа намуда, тањлили семантикї 

кунед. 

 

2. Гурўњбандии калимањои шеъри «Таърих гувоњ аст»-ро аз таснифи 

њиссањои нутќ тартиб дињед. 

3. Шеъри «Ќадри шоир»- ро аз Пайкараи Лоиќ нусхабардорї намуда, 

онро дар сањифаи компютерии худ љо дињед ва ба таври зайл тањлил 

намоед: 

-шеърро бодиќќат хонда аз рўи фањмиши худ мазмуни онро дар 

муддати 5 даќиќа нависед, њисоб намоед, ки чанд калима дар ин 

муддат њарфчинї шудааст. 

-аз матни шеъри додашуда калимањоеро, ки њарфњои хоси забони 

тољикї доранд, алоњида људо намуда, муайян кунед, ки чанд дар 

сади миќдори калимањои шеъри мазкурро ин њарфњо ташкил 

медињанд. 

      5. Шеъри Лоиќ Шералиро нусхабардорї намуда, луѓати басомади   

онро тартиб дињед.  

      6. Хусусиятњои семантикии њиссањои номии нутќро бо мисолњо 

фањмонед.  
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Мавзўи 10. Усулњои технологияњои иттилоотї дар раванди забоншиносї 

 

Наќшаи дарс: 

 

10.1. Маълумот дар бораи барномањои тањрир ва коркарди омории матн 

10.2. Сањифаи  чопї ва характеристикањои он 

10.3. Маълумоти умумї дар бораи љадвали электронии Microsoft Excel 

 

Барои мусоидати кор ва автоматикунонии љараѐни коркарди 

маълумот дар офис пакетњои махсуси интегриронидашудаи барномањои 

амалї истифода мешаванд, ки воситањои коркарди намудњои гуногуни 

ахборотро доир аст. 

Маводи барномавии аз њама пањнгардидаи ин категория ин MS Of-

fice мебошад, ки модули коркарди маълумоти матнии (MS Word), прот-

сессори љадвалњои электронї (Ms Excel), системаи идоракунии пояи 

маълумот (MS Access) ва дигар барномањои ѐридињандаро доир аст. 

 

10.1. Маълумот дар бораи барномањои тањрир ва коркарди омории матн 

 

Тањриргари матнии MS Word дар ташкили  њуљљатњои мукаммал-

шуда дастгоњи мувофиќ ва хеле пурќувват мебошад ва ба њайати пакети 

интегриронидашудаи барномањои амалии MS Office дохил мешавад. 

Вазифањои WORD. Барномаи Microsoft Word яке аз тањриргарони 

пуриќтидор ва машњури матнї (протсессор) ба њисоб меравад. Он ба 

гурўњи барномањои пакети Microsoft Word дохил мешавад. Бо ѐрии ин 

барнома амалиѐти зеринро иљро намудан мумкин аст: 

„ дохилкунии матни њуљљатњо ба воситаи клавиатура; 

„ истифодабарии њуруфњои андозаашон таѓйирѐбандаи гуногун; 

„ тањриркунии матни њуљљатњо; 

„ ба таври автоматї ислоњкунии хатогињои орфографї ва граммати-

кии дар матни њуљљат содиркардашуда; 

„ батартибдарории (форматкунонии) матни њуљљатњо; 
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„ дар матни њуљљатњо истифодабарии љадвалњо, диаграммањо ва гра-

фику расмњои гуногун; 

„ ба матни њуљљат илова намудани объектњои ба воситаи дигар бар-

номањои амалї сохташуда; 

„ сабт намудани матни њуљљати дохилкардашуда; 

„ нусхабардории матни њуљљат ва бо дигар ном сабт намудани он; 

„ дар коѓаз чоп намудани матни њуљљатњо; 

„ ва дигар амалиѐт. 

Барои бо барномаи Microsoft Word кор карда тавонистан,  аз  исти-

фодабарандагони  компютерњои  фардї  талаб карда мешавад, ки онњо 

пешакї бо мафњумњои зерин шинос бошанд: 

„ параметрњои  сањифаи чопї; 

„ абзатс (сархат) ва характеристикањои он; 

„ њуруфњо ва характеристикањои онњо. 

Сањифаи  чопї ва характеристикањои он. Сањифаи чопии компютерї 

монанди (акси) вараќи коѓазе мебошад, ки дар он матни њуљљатњо чоп 

карда мешавад. Сањифаи чопї дорои параметрњои зерин мебошад: 

„   андозаи сањифа; 

„   њошияи чапи сањифа; 

„   њошияи рости сањифа; 

„   њошияи болоии сањифа; 

„   њошияи поѐнии сањифа. 

Андозаи сањифаи чопиро бар ва баландии коѓаз муайян менамояд. 

Бинобар њамин њам, андозаи сањифаи чопиро дар намуди бархбаландї 

ишора менамоянд. 

Барои нашр кардани китобњо, рўзномањо, маљаллањо ва ѓайрањо 

коѓазњои андозаашон гуногун истифода бурда мешаванд. Стандарти 

ќабулшудаи намуд ва андозаи коѓазњои чопї чунин аст: 

Намуди 

коѓаз 

Андозаи коѓаз  

бо мм 

А0 1189x841 

А1 841x594 

А2 594x420 

АЗ 420x297 

А4 297x210 

А5 210x148 
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А6 148x105 

А7 105x74 

 

Рас. Параметрњои сањифа 

 

Њошияњои чап ва рост, болої ва поѐнии сањифаи чопї он кисмњои 

коѓазро ташкил менамоянд, ки дар онњо матн чоп карда намешавад. 

Одатан андозаи хошияњо бо мм ѐ см чен карда мешаванд. 

Абзатс ва характеристикањои он. Таърифи классикии ќабулшудаи 

абзатс чунин аст: Абзатс (сархат) гуфта як ѐ якчанд сатрњои ба њам 

алоќаманди матнро меноманд, ки онњо як фикри томро ифода менамо-

янд. Дар  Word  бошад, абзатс гуфта њар гуна сатреро номидан мумкин 

аст, ки агар пас аз дохилкунии он тугмаи Еnter пахш карда шуда бошад. 

Агар пас аз як символ хам тугмаи Еnter пахш карда шавад, онро низ аб-

затс гўянд. Якчанд маротиба пайдарпай пахшкунии тугмаи Еnter, якчанд 

абзатсро ифода менамояд. 

Одатан аз тарафи чапи сатри якуми абзатс якчанд мавќеи холї 

партофта мешавад. Љои холиеро, ки пеш аз сар шудани матн партофта 

мешавад, фосилаи абзатс мегўянд. Абзатс, ба ѓайр аз фосила, њамчунин 

характеристикањои зеринро доро аст: 

„ сарњади чапи абзатс 

„ сарњади рости абзатс 

„ интервали байни сатрњои абзатс. 

Мавќеи коѓаз, ки аз он сар карда сатрњои абзатс (ба ѓайр аз сатри 

якуми он) љойгир карда мешавад, сарњади чапи абзатсро ташкил мена-

мояд. Мавќеи коѓаз, ки дар он сатрњои абзатс ба итмом мерасанд, 

сарњади рости абзатсро ташкил менамояд. Фосилаи байни ду сатри њам-

сояи абзатсро интервали байни  ин   сатрњои   абзатс   мегўянд.   

Њуруфњо ва характеристикањои онњо, Microsoft Word имконият 

медињад, ки матни њуљљатњо бо њуруфњои (шрифт-font) гуногуни андоза-

ашон таѓйирѐбанда тайѐр карда шаванд. Њуруф - ин тарзи навишти 
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њарфњои алифбои забонњои гуногун мебошад. Дар варианти русии Mi-

crosoft Windows њуруфњое истифода бурда мешаванд, ки онњо асосан ба-

рои алифбоњои лотинї ва русї пешбинї карда шудаанд. Њуруфњои 

мављуда бевосита алифбои тољикиро дар бар намегиранд. Вале, 

њуруфњои махсусе сохта шудаанд, ки онњо имконияти бо алифбои тољикї 

кор карданро муњайѐ сохтаанд. Масалан, бо ѐрии њуруфњои Аrial tj, , 

Соuier New tj, Times New Roman tj њам бо алифбои тољикї, њам русї ва 

њам лотинї имконияти кор кардан вуљуд дорад. 

Дар навбати худ њар як њуруф метавонад дар якчанд намуд зоњир 

шавад. Маљмўи намудњои зоњиршавии њуруфњоро гарнитури њуруфњо ме-

номанд. Њар як гарнитур метавонад то чор намуди зоњиршавии 

њуруфњоро дар бар гирад: 

1. намуди оддї (нормальный, Normal) 

2. намуди ѓафс (жирный, Воld) 

3. намуди курсив ѐ моил (курсивный, Italic) 

4. намуди зераш хат кашидашуда (подчеркнутый. Underline). 

Яке аз характеристикањои асосии њуруфњо, баландии онњо ба шумор 

меравад. Баландии њуруф бо баландии њарфњои хурди он муайян карда 

шуда, кегл номида мешавад. Кегл ба мисли интервали байни сатрњои аб-

затс бо пунктњо чен карда мешавад. Дар нашрияњо њуруфњое истифода 

бурда мешаванд, ки баландии онњо ба 8, 10, 12, 14 пункт баробар мебо-

шанд. Тавре ки ќайд намудем, дар компютерњои њозиразамон њуруфњое 

истифода бурда мешаванд, ки баландии онњоро таѓйир додан мумкин 

аст. Ин намуди њуруфњоро њуруфњои масштабашон таѓйирѐбанда 

(њуруфњои намуди Тruе Туре) мегўянд. 

 

Маълумоти умумї дар бораи љадвали электронии Microsoft Excel 

Протсессори љадвалии Ms Excel ‟ ин таљњизот барои нигоњдорї, 

коркард ва пешнињоди раќамї ва њар гуна ахбороти расмї мебошад. 

Машњур будани Ms Excel тавре фањмида мешавад, ки воситаи љадвалии 

намоиши ахборот, иљрои њисобњои молиявї, илмї ва њар гуна намуди  
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њисобњоро осон мегардонад. Бо ѐрии Ms Excel ворид намудани пояи 

маълумоти оддиро бањри ба њисобгирии маводњо, молњо, пулњо, ваќт, 

обу њаво ва ѓайра мумкин аст. Ба ѓайр аз ин, дар Ms Excel имконияти пур 

кардани њама гуна њуљчатњои муњосибї ва молиявї, инчунин имконияти 

тањлили босуръати маълумот ва намоиши онњо дар намуди графикї 

мављуд аст. 

Мафњуми асосї. Барномаи Microsoft Excel барои сохтани љадвалњои 

электронї яке аз воситањои пуриќтидор ва хеле машњур ба њисоб мера-

вад. Он низ ба мисли барномаи Microsoft Word ба гурўњи барномаи паке-

ти  Microsoft Office дохил мешавад. Барномаи Ехсеl-ро барои он љадвали 

электронї мегўянд, ки объекти асосии он љадвали махсус мебошад. Ин 

љадвал њамаи амалиѐти заруриро ба таври автоматї иљро менамояд. 

Барои ба кор даровардани барномаи Ехсе1, дар мизи кории система 

тугмаи ПУСК          ПРОГРАММЫ          MS OFFICE            MS ЕХСЕL -

ро пахш намуда, ба менюи асосии система ворид мегардем. Пас аз он 

нишондињандаи мушро ба банди Программы гузошта, каме интизор ме-

шавем. Дар экран рўйхати барномањое, ки дар система  ба ќайд гирифта 

шудаанд, пайдо мегардад. Нишондињандаи мушро ба банди Microsoft Ex-

cel гузошта, тугмаи чапи онро пахш менамоем. Дар натиља, барномаи 

Microsoft Excel ба кор омода мегардад. 

Дар сарлавњаи равзанаи барномаи Microsoft Excel номи ин барнома  

Книга1 навишта шудааст. Њуљљати асосие, ки бо ѐрии ин барнома сохта 

мешавад,  Книга (китоб) ном дорад. Китоб аз якчанд вараќ иборат шуда 

метавонад. Книга1 аз се вараќ иборат аст (Лист1, Лист2, Лист3). Дар њо-

лати зарурї ба Китоб вараќњои нави иловагиро њамроњ намудан мумкин 

аст. Барои аз як вараќи Китоб ба вараќи дигар гузаштан, нишон-

дињандаи мушро ба номи вараќ гузошта, тугмаи чапи онро пахш кардан 

зарур аст. 

Барои бомуваффаќият истифода бурда тавонистани барномаи Mi-

crosoft Excel пеш аз њама шакли вараќи Китобро донистан лозим аст. Ва-

раќ аз сатрњо ва сутунњо иборат мебошад. Ба сатрњо раќамњои тартибии 
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1,2,3... номгузорї карда шуда, ба сутунњои вараќ бошад, номи њарфњои 

лотинии А, В, С, ..., АА, АВ,... гузошта шудаанд. Дар бурриши сатрњо ва 

сутунњои вараќ ячейкањо љойгир шудаанд. Дар њар як ячейкаи вараќ яке 

аз се намуд ахборотро љойгир намудан мумкин аст: 

1.  ададї 

2.  матнї 

3.  формулї 

Њар як ячейкаи љадвал суроѓаи ба худ хос дорад. Суроѓаи ячейка ба 

воситаи ишораи сутун ва раќами сатре, ки дар бурриши онњо ин ячейка 

љойгир шудааст, муайян карда мешавад. Масалан, А1 - суроѓаи ячейкае 

аст, ки дар бурриши сутуни А ва сатри 1 љойгир шудааст. D5 бошад, су-

роѓаи ячейкае аст, ки дар бурриши сутуни D ва сатри 5 љойгир шудааст. 

 

10.2. Пояи маълумот дар барномаи MS ACCESS 

Бо ихтироъ гардидани компютерњо, нигоњ доштан, фиристодан, кор 

карда баромадани ахбор миллионњо маротиба нисбат ба дигар маводњо 

зудтар иљро мегарданд. Маќсади асосии ахбори дилхоњ - коркарди 

маълумот мебошад. Дар асоси барномањои зиѐди компютерї системаи 

идоракунии пояи маълумот сохта мешавад. Агар кўтоњ карда гўем пояи 

маълумот ин маљмўи ахборот аст. Пояи маълумот маљмўи маълумоти 

сохти пешакї муайян доштаи ба њамон як масълаи дахлдошта пояи  

маълумот ном дорад. Мафхумњои майдон (Поле) ва навиштаљот (запис) 

мафњумњои асосии пояи маълумот мебошанд. 

Майдон - ин як љузъи хурдтарини пояи маълумот мебошад, ки барои 

нигоњ доштани маълумоти як параметри объект истифода мешавад. 

Навиштаљот бошад, маљмўи майдонњои бо њам мантиќан пайваст, 

ки хосияти умумии объектро таъсир мерасонад, мебошад.  

1)  Барои  коркарди пояи маълумот дар  тафсирњои  охирони  Ms Of-

fice барномаи Ms Access њамроњ карда шудааст. Барои ба кор омода 

сохтани Ms Access силсилафармонњои ПУСК      ПРОГРАММЫ      MS 

OFFICE        MS ACCESS иљро кардан кифоя аст. 
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Пас аз иљрои ин фармон, равзанаи аз се номгўй иборат буда, пайдо 

мегардад. Ин номгўйњо «новая база данных (пояи маълумоти нав)» «ма-

стера страницы и проекты баз данных (устои сањифа ва лоињањои пояи 

маълумот)», «открыть базу данных (кушодани пояи маълумот мебошад)» 

мебошад. Барои сохтани пояи маълумоти нав пункти «новая база дан-

ных»-ро интихоб мекунем ва тугмаи ОК-ро пахш мекунем пас аз он 

равзанаи асоси пайдо мешавад. Ба ѓайр аз лавњаи асбобњои стандартї ва 

форматиронї равзанаи Ms Access  чунин объектњоро дорад: 

1) ТАБЛИЦЫ (ЉАДВАЛЊО) - дар он маълумот нигоњ дошта меша-

вад. 

2) ЗАПРОСЫ (ПУРСИШЊО) - ин пункт имконияти додани шарт 

барои људокунии додашудањо ва дохилкунии   таѓйирот   ба   маълумот-

ро   дода метавонад. 

3) ФОРМЫ (ШАКЛЊО) - имконияти дохилкунии маълумот ва 

тањрири онњоро дорад 

4) СТРАНИЦЫ (САЊИФАЊО) - имконияти маълумотро бо Интер-

нет фиристода ва аз Интернет гирифтани маълумотро дорад.  

5) ОТЧЁТЫ (ЊИСОБОТЊО)- барои баровардани хулоса аз пояи 

маълумот, њисобњои љамъбастї ва чопи онњо истифода мешаванд. 

6) МАКРОСЫ (МАКРОСЊО) - барои иљрои якбораи як ѐ якчанд 

фармон истифода мебаранд. 

7) МОДУЛ (МОДУЛЊО) - барнома дар забони VB (Visual Basic), ки 

тамоми системаи идоракунии пояи маълумотро идора мекунад.  

Тамоми пояи маълумот дар љадвал нигоњ дошта мешавад. Љадвал аз 

сатрњо ва сутунњо иборат аст. Сатрњоро навиштаљот ва сутунњоро май-

дон мегўянд 

Тарњи пояи маълумот 3-хел мешавад        

1) Табаќавї    (Дарахтшакл)        

2) Шабакавї  (Сетевая)  

3) Релятсионї (Љадвалї) 

Ms Access ба модели (тарњи) релятсионї мансуб аст. Маънои релят-

сия муносибат буда, маънои муносибати байни ду ва ѐ зиѐда љадвалњоро 

дорад. 

3) Дар Access чунин типи маълумот истифода мешавад: 

1) Текстовый - барои дохилкунии маълумоти матнї 

2)  Поле Мемо - барои дохилкунии маълумоти зиѐди матнї ба мо-

нанди автобиография, харатеристика ва ѓайра 

3) Числовой - барои дохилкунии ададњо 

4) Дата/Время - барои дохилкунии санаи рўз ва ваќт 

5) Денежный - барои дохилкунии маълумоти пулї (наќдї) 
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6) Счѐтчик - барои         дохилкунии         маълумоти         уникалї 

(такрорнашаванда) 

7)  Логический - барои дохилкунии маълумоте, ки ќиммати њаќ ѐ ду-

руѓ доранд. 

8) Поле Объекта ОLЕ - барои дохилкунии тасвирњо ва суратњо 

9) Гиперссылка - барои пайваст шудан ба Интернет ва ѐ файлњои ди-

гар 

10)  Мастер Постановок - барои дохилкуни маълумот аз дигар пояи 

маълумот. 

Мисол: 

Фамилия                Текстовый 

Ном                         Текстовый 

Насаб                      Текстовый                        

Соли таввалуд       Дата/Время 

Мактаб                   Числовой 

Синф                       Числовой 

 

10.3. Шабакаи компютерї 

Шабакањои компютерї вариантњои њамкории одамон ва компю-

терњоро пешнињод менамояд, ки дастраскунии босуръат ва коркарди ах-

борро таъмин мекунанд. Муттањидсозии компютерњо дар шабака 30 сол 

пештар оѓоз шуда буд. Вакте ки имконияти компютерњо афзуданд ва 

компютерњои фардї ба њама дастрас шуданд, тараќќиѐти шабака њам 

афзуд.  

     Бо пайвастшавї ба шабака компютерњо мубодилаи ахбор намуда, 

якљоя воситањои иловагї ва таљњизоти нигоњдории ахборро истифода 

мебаранд.  

Шабакањои компютерї имконият медињанд, ки воситањои иловагї 

якљоя истифода шаванд: 

 Принтерњо; 

 Плоттерњо; 

 Нигоњдорандањои диск: 

 CD-ROM; 

 Дисководњо; 

 Стримерњо; 

 Сканерњо; 

 Факс модемњо. 

Шабакахои компютерї имконият медињанд, ки захирањои итилоотї 

якљоя истифода шаванд. 

 Каталогњо; 
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 Файлњо; 

 Барномањои амалї; 

 Бозињо; 

 Хазинаи маълумот; 

 Равандњои матнї ва ѓайра. 

Шабакаи компютерї имконият медињад, ки бо барномањои истифо-

дабариашон зиѐд кор карда шавад, ки ба тамоми истифодабарандагон 

дастрасии якхелаи хазинаи маълумотро таъмин мекунад. Якљоя истифо-

да бурдани захирањо имконият медињад, ки  ваќт ва воситањо самаранок 

истифода бурда шаванд. Масалан, як принтери лазериро якљоя истифода 

бурдан бењтар аст, ба љои он ки ба њар як коргар яктогї принтер хари-

дорї шавад.  

 

10.3.1.Маълумот дар бораи шабакаи глобалии Интернет 

 

     Имрўз зарурияте пеш омадааст, ки забони тољикиро дар ќатори за-

бонњои муќтадири дунѐ аз рўи имкониятњои технологии иттилоотї дар 

шабакаи Интернет љойгир намудан лозим аст. Барои расидан ба ин 

њадаф њар чи бештар тамоми осори ниѐгонро дар сомонањо ва пайка-

рањои миллии забони тољикї љойгир кардан лозим аст. 

Аксари ширкатҳои хусусї бо назардошти вазъи молии муассисањои 

олї ба ҳар кадом донишгоҳи пойтахт то ҳудуди муайяни дастрасї ба ша-

бакаи Интернетро ба тарзи ройгон фароҳам сохтаанд. Аввалин ширкате, 

ки дастраскунандаи Интернет дар Тољикистон аст, ширкати Telecom 

Technology Ltd. мебошад. Ин воқеа охири соли 1998 ба вуқўъ пайваста-

аст. Ин ширкат дар соли 1994 таъсис шуда ва бештар аз 35 шабакаи 

маҳаллї ва иттиҳодиявиро созмон додааст. Дар ҳоли ҳозир ин ширкат 

дар аксари минтпаќањои љумҳурї намояндагии худро бунѐд кардааст. Аз 

он љумла, дар шимоли кишвар ‟ вилояти Суғд ва маркази он - Хуљанд, ки 

аз лиҳози иқтисодї пешрафта буда, љамъияти зиѐде он љо иқомат дорад, 

бо таъсиси намояндагии ширкати Telecom Technology Ltd. мардуми он 

минтақаро ба олами Интернет пайвастааст. Нишонии сайти ин ширкат 

дар шабакаи интернет чунин аст: www.tajnet.com.  

Дуввумин ширкати дастраскунандаи Интернет дар Тољикистон 

ширкати Babilon-T буда, соли1999 таъсис шудааст, дар дастраскунї ба 

Интернет, баланд бардоштани сатҳи хадамот хеле пешрафт мебошад. Бо 

дастгирии ин ширкат дар ҳамљоягї бо хазинаи кўдакони Мирзо Турсун-

зода омўзиши технологияҳои иттилоотї ва иртиботї аз роҳи дур 

(telecommunication) барои мактаббачагони синфҳои 7-10 мактаби махсус 

таъсис шудааст. Мактаббачагон дар ин омўзишгоҳ 3-4 сол комилан рой-
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гон таҳсил мекунанд. Тибқи  барномаи пешбинишуда, хатмкунандагони 

ин омўзишгоҳ технологияҳои иттилоотиро то дараљаи ҳирфаї бояд фаро 

гиранд. Нишонии сайти ин ширкат дар шабакаи иЙЙнтернет чунин аст: 

www.somoni.com. Дар Љумҳурї боз се ширкати дастраскунандаи Интер-

нет мављуд аст. Теъдоди омўзишгоҳҳои давраии компютер дар шаҳри 

Душанбе беш аз 10 аст, ки ба истиснои муассисаи зикршуда шартномавї 

ҳастанд ва барои як давраи омўзиш аз $5 то $50 маблағ мегиранд. Тибқи 

иттилооте, ки дар як конфронси рољеъ ба Интернет баѐн гашт, дар 

љумҳурї барои бештар аз 10 ҳазор муштарї суроѓаи электронї дастрас 

мебошад. Тақрибан дар ҳамаи минтаќањои кишвар имкони дастрасї ба 

василаи иртиботии Интернет мављуд аст. 

Соли 1957 аввалин мушаки Заминро ба кайњон сар доданд, ки он 

барои пайдоиши Интернет ибтидо гузошт. Пас аз ин њодиса дар вазора-

ти мудофиаи ИМА Хадамоти тадќиќотии наќшањои дурнамо - ARPA 

(Advanced Research Project Agency) ташкил карда шуд. Соли 1962 ARPA 

дар назди худ вазифа гузошт, ки барои пайваст намудани компютерњои 

аз њамдигар дар масофаи дур љойгирбуда, усулњои нав ва таъминоти 

барномавии ба онњо мувофиќро созад. Дар натиља, шабакаи компютерии 

ARPANET пайдо шуд. Бо ѐрии ин шабака иттилоот аз як компютер ба 

компютери дигар на ба таври бефосила, балки ќисм ба ќисм равон ва 

ќабул карда мешуд. Вале пас аз 10 сол намудњои гуногуни алоќаи байни 

компютерњо (равон ва ќабулкунии файлњо, ба кор андохтани барномањо, 

суроѓаи электронї ва ѓайра) ба вуљуд омаданд. Соли 1982 бошад,  прото-

коли (хизматрасонии махсуси шабакавї) TCP/IP ихтироъ карда шуд, ки 

он оѓози тантанаи Интернет ба њисоб меравад. Ба воситаи ин протокол  

 соли 1984 ‟ 1 њазор компютер 

 соли 1987 ‟ 10 њазор компютер 

 соли 1989 ‟ 100 њазор компютер 

 соли 1992 ‟ 1 миллион компютер 

 соли 1996 ‟ 13 миллион компютер ба њамдигар пайваст шудаанд.   

То 1 январи соли 2000 Интернет 70 миллион компютерро ба њам-

дигар пайваст намудааст. 

Асоси шабакаи Интернет-ро якчанд компютерњои пуриќтидор таш-

кил менамоянд, ки онњо ба воситаи хати алоќа бо њамдигар пайваст 

шудаанд. Суръати мубодилаи  иттилоот дар ин компютерњо ба 200 млн. 

бит дар як сония баробар аст. Дар навбати худ ин компютерњо ба воси-

таи хатњои алоќаи суръати мубодилаашон сусттар њазорњо компютерњои 

дигарро пайваст мекунанд. Компютерњои навбатї ба воситаи нуќтањои 

махсус ва хатњои муќаррарии телефонї боз садњо њазор компютерњои ди-
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гарро пайваст карда, дар натиља алоќаи миллионњо компютерњо ба воси-

таи шабакаи Интернет бо њамдигар  барќарор мешавад. 

 

Сохтори шабакаи глобалии Интернет 

Ба воситаи Интернет сели сели иттилоот ба дастањо (пакетњо) људо 

карда шуда, баъд ба муштариѐн равон карда мешавад. Се намуди асосии 

хизматрасонии Интернет (протокол) вуљуд дорад:  

 Мубодилаи файлї (FTR-протокол) 

 Суроѓаи электронї (SMTR-протокол) 

 Мубодилаи гиперматнї (HTTP-протокол) 

Ба ѓайр аз ин намуди хизматрасонињои маъмул, ќариб њар сол наму-

дњои нави хизматрасонињои Интернет пайдо мешаванд. Масалан, дар 

охири солњои 90-уми асри гузашта, ба воситаи Интернет имконияти гўш 

кардани барномањои радио пайдо шуда буд. Њоло бошад, барномањои 

телевизиониро њам тамошо кардан мумкин аст. 

IP-адрес 

Барои дар Интернет њамдигарро бехато ѐфта тавонистани компю-

терњо системаи ягонаи муайянкунии суроѓањо (адресњо) кор карда баро-

мада шудааст, ки асоси онро IP-адрес ташкил менамояд. Мувофиќи он, 

њар як компютери бо Интернет пайвастшуда суроѓаи такрорнашавандаи  

худашро дорад, ки вай аз 32 бит иборат аст. IP-адрес аз ду ќисм иборат 

буда, якеаш суроѓаи шабака ва дигараш суроѓаи компютери шабакаро 

ифода менамояд. Ба осонї њисоб кардан мумкин аст, ки миќдори умумии 

суроѓањо ба 232 = 4 294 967 296 баробар аст.  

Барои истифодабарандагони Интернет дар хотир нигоњ доштани 

суроѓаи ададии (IP-адрес) компютерњо хеле душвор аст. Бинобарон си-

стемаи домении номи компютерњо кор карда баромада шудааст, ки ба-

рои ба хотир гирифтан бисѐр мувофиќ мебошанд. Ин система ба њар як 

IP-адреси ададии компютер номи мувофиќи домении (рамзї) такрор-

нашавандаро мегузорад. Таќсимкунии суроѓањоро дар байни истифодаб-

арандагон ассотсиатсияи амрикоии InterNIC ба ўњда дорад. Ин ташки-

лот ќисми ягонаи Интернет буда,  ба таври марказонидашуда идора кар-

да мешавад. Њар гуна дастаи иттилоотї ба воситаи Интернет ќабул ѐ 

фиристодашаванда тањти роњбаладии барномаи махсуси хидматї наќл 

карда мешавад, ки дар он 

 IP-адреси компютери ирсолкунандаи иттилоот; 
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  IP-адреси компютери ќабулкунандаи иттилоот;  

 Оѓози ваќти ќабул ѐ ирсол кардани иттилоот; 

 Анљоми ваќти ќабул ѐ ирсол кардани иттилоот. 

Принсипњои асосии шабакаи Интернет 

 

         Интернет шабакаи компютерии глобалиро ифода карда, шабакањои 

алоњидаро пайваст мекунад ва мубодилаи ахборро дар байни компю-

терњои ба он пайвастбуда, таъмин мекунад. 

          Њар як компютери ба Интернет пайвастбуда суроѓаи худро дорад, 

ки аз рўйи он муштарї онро аз нуќтаи дилхоњи замин ѐфта метавонад. 

Хусусияти муњими Интернет аз он иборат аст ки, шабакањои гуногунро 

муттањид намуда, дар он баробарњуќуќиро таъмин менамояд. Хусусияти 

дигари Интернет аз он иборат аст, ки эътимоднокии баландро соњиб аст. 

Дар ваќти аз кор баромадани як ќисми компютерњо ва хатњои алоќа ша-

бака кор кардан мегирад. Чунин эътимоднокї аз он сабаб таъмин карда 

мешавад, ки дар Интернет маркази ягонаи идоракунї мављуд нест. Агар 

баъзе хатњои алоќа ѐ компютерњо аз кор бароянд, маълумотро бо хатњои 

дигари алоќа додан мумкин аст, зеро доимо якчанд роњи интиќоли 

маълумот мављуд аст. Интернет ташкилоти тиљоратї намебошад ва ба 

ягон кас мансуб нест. Истифодабарандагони он дар тамоми мамлакатњои 

љањон мављуданд. Истифодабарандагони Интернет ба шабака бо ѐрии 

компютерњои ташкилотњои махсус пайваст карда мешаванд, ки онњоро 

таъминкунандањои хидмати Интернет меноманд. Ба Интернет 

муваќќатан ва доимї пайваст шудан мумкин аст. 

         Ба таври умумї Интернет дар байни њар гуна ду компютер, ки ба 

шабака пайвастанд, ивази маълумотро таъмин мекунад. Компютерњои 

ба Интернет пайвастбударо бештар ваќт сомонањо меноманд. Сайтњо 

дар таъминкунандагони хидматии Интернет ќарор гирифта, дасттрасии 

истифодабарандагонро ба он таъмин мекунанд. Инчунин сайтњое мављу-

данд, ки  барои тасвири маълумот махсус гардонида шудаанд. Масалан, 

бисѐр ширкатњо сайтњоро дар Интернет ташкил карда, бо ѐрии онњо ои-

ди молњо ва хидматњои худ ташвиќот мебаранд. 

          Њар гуна компютери дар Интернет пайвастбуда суроѓаи нодир до-

рад. Суроѓа ба тариќи якќимата мавќеи љойгиршавии компютерро дар 

шабака муайян мекунад. Протоколи шабакавї ќоидањои кори компю-

терњои ба шабака пайвастшударо муайян мекунад. Протоколњои стан-

дартї маљбур мекунанд ки, компютерњои гуногун ба як забон «гуфтугў» 

кунанд. Њамин тариќ, имконияти ба Интернет пайвасткунии компютери 

намудашон гуногун, ки тањти идораи системањои амалиѐтии гуногун кор 

мекунанд, пайдо мешавад. 
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           Барои пайваст шудан ба Интернет хуб мешуд, ки аввал компютер-

ро бо системаи амалиѐтии Windows ва модем таъмин намуда ба ягон 

ташкилоти мањаллии он мурољиат намояд. 

Љалб кардани таваљљўњи љомеа ба масъалаҳои  созгор кардани за-

бони тољикї ба технологияҳои компютерї ва иттилоотї:  

1. Забони тољикї ва шабакаи Интернет: 

- захираҳои интернетї ба забони тољикї; 

- сомонаҳо ба забони тољикї; 

- ва ғайра. 

2. Фарҳангнигории компютерї: 

- луғат ва фарҳангҳои электронї; 

- истилоҳшиносии компютерї; 

- таҳлили компютерии истилоҳот ва ғайра. 

3. Забоншиносии компютерї ва пайкаравї: 

- системаҳои матншиносї; 

- системаҳои таҳлили матн; 

- пайкараи забони тољикї; 

- пайкарасозии осор, донишҳои људогона ва масъалањои дигари пайкара-

созї; 

- тарљумаи электронї аз забонҳои дигар ба тољикї ва аз тољикї ба за-

бонҳои дигар. 

 

4. Системаҳои донишандўзии электронї: 

- CD ва DVD-ҳои омўзишии мутақобилан  фаъол (интерактивї); 

- аздуромўзї (фосилавї) ва ғайра. 

5. Масъалањои тарҳрезї ва таҳияи имлосанљи компютерии тољикї: 

- луғати имлои вожаҳои тољикї; 

- луғати имлои исмҳои тољикї; 

- фарҳанги калимасозї дар забони тољикї ва ғайра. 

6. Системаҳои мубодилаи электронї ба забони тољикї: 

- заминаҳои ҳуқуқї; 
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- бунѐди «ҳукумати электронї» ва ғайра. 

- баргардонии матнҳои форсї ба тољикї ва баръакс; 

7. Табъу нашри электронї ба забони тољикї: 

- нашр ва истифодаи китобҳои дарсии электронї; 

- китобхонаҳои электронї ва ғайра 

8. Мубодилаи иттилооти матнї ба воситаи технологияҳои мобилї 

(WAP): 

- сомона (сайт)-ҳои WAP ба забони тољикї; 

- пойгоҳи додаҳои забонї дар мубодилаи мобайлї ва ғайра. 

9. Рўдакишиносї ва шабакаи Интернет: 

- осори Рўдакї дар сомона (сайт)-ҳо; 

- таҳқиқоти Рўдакишиносї дар шабакаи љаҳонї; 

- омўзиш ва шинохти абѐти Рўдакї аз тариқи Интернет; 

- озмуни Рўдакишиносї ба воситаи Интернет ва ғайра. 

10. Маҳаллисозии (Localisation) нармафзорҳо: 

- маҳаллисозии нармафзорҳои системаи омил; 

- маҳаллисозии нармафзорҳои дафтардорї (office); 

- маҳаллисозии нармафзорҳои системаҳои графикї;  

- маҳаллисозии нармафзорҳои муҳити тавлиду тарҳрезї. 

Супориш: 

1. Номгўи сомонањо ва пайкарањое, ки ба забони тољикї дар шабакаи 

Интернет тањия шудаанд, пайдо намуда, маълумоти мухтасар дињед. 

2. Дар сомонаи termcom.tj. - луѓат ва фарњангњои электрониро пайдо 

намуда, тарзи тањлили компютерии истилоњотро нишон дињед. 

3. Аз Пайкараи Рўдакї пояи маълумотномаи китобшиносии Рўдакиро ба 

тариќи зайл љо дињед: 

Номи муаллиф  / Номи китобњо  / Нусхањо /  Эзоњ. 

 

4. Бо истифода аз барномаи «translom. com. Google» 10 - то истилоњро аз 

забони англисї ба забони русї тарљума кунед. 
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5. Аз Пайкараи Рўдакї шеъри № 9-и сањифаи «Ќасоиду ѓазалиѐт ва 

ќитъаот»-ро кушода, супоришњои зеринро иљро намоед: 

- бигўед, ки чаро мисраи «Чї кўбї бењуда сард оњанеро…» бо 

ранги кабуд ишора шудааст? 

- миќдори аломатњои китобатии сањифаро муайян намоед. 

- калимањое, ки пасоянди -ро доранд, људо намуда, миќдорашо-

нро муайян кунед. 
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Мавзўи 11.Web-сомона 

 

Наќшаи дарс: 

 

1. Маълумот дар бораи Web-сомона 

2. Аз таърихи Web -сомона 

 

Web-сомона (аз заб. анг.  website:  web-«торњои пањнгардида», «ша-

бака» ва site ‟«љой», пурра «љой дар шабака») ѐ ин ки оддї карда гўем, 

љой-дар шабакаи компютерї, ки бо як нишонї (номи доменї ѐ IP-

нишонї) дар маљмўъ њуљљатњои шахси хусусї ѐ ташкилотро мефањмонад. 

Аз рўи хомўш будананаш фањмида мешавад, ки ин сањифа дар шабакаи 

Интернет љойгир аст. Њамаи  веб-сомона дар маљмўъ анкабути пањн-

шударо ташкил медињанд. Барои дастрасии муштариѐн ба веб-сомона 

дар серверњо протоколи махсуси НТТР ташкил дода шуда буд.  Веб-

сањифаро ба таври дигар Интернет-намояндаи инсон ѐ ташкилот мено-

манд. Ваќте мегўянд, ки «сањифаи худам дар Интернет» веб-сомона ѐ  

сомонаи алоњидаи шахс дар дохили љойњои бегона фањмида мешавад. Ба 

ѓайри веб-сомонаи Интернет инчунин  WAP-сомона барои телефонњои 

мобилї маълум аст.     

Аз аввал веб-сомонањо њамчун њуљљатњои оморї фањмида мешуданд. 

Њоло бошад ба аксари онњо навоварї даровардан хос аст. Дар чунин њо-

латњо мутахассисон истилоњи веб-замимаро ‟ чун маљмўи барномавии 

тайѐр барои њалли масъалањои веб-сомона  истифода менамоянд. Веб-

замима дохил мешавад ба веб-сомона, аммо веб-замима  бе  маълумоти 

сомона танњо замимаи техникї аст. 

Бо сабаби мављуд будани мушкилот аз рўи бехатарии   протоколњои 

НТТР ва  WAP бофтаи  њифзкардашудаи Https ба вуљуд омад.  Бофтаи 

мазкурро протоколи ба НТТР монанд истифода менамояд ва он дараљаи 

баланди бехатариро дорад. Чунин намуди бофта танњо дар «кабинетњои 

шахсї»-и истифодабарандагони Интернет-магазинњо истифода мешавад. 

Ин усули бофтањо бештар машњур гашта истодааст. 

Дар бисѐр њолатњо дар Интернет ба як веб-сомона танњо як номи 

доменї хос аст. Мањз аз рўи номњои доменњо сомонањо дар шабакаи гло-

балї пайдо карда мешаванд. Дигар вариантњо низ мављуданд: як сомона 

дар якчанд доменњо ѐ якчанд сомонањо дар як домен. Хусусан, якчанд 

доменњо дар  сайтњои калон (веб-порталњо) истифода мегарданд, ки бо 

маќсади људо намудани намудњои гуногуни хизматњо аст: (mail. google. 
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com, news. google. com, maps. google. com). Маълум аст, ки доменњои 

алоњида барои мамлакатњои гуногун ѐ забонњои гуногун мављуд аст. Ма-

салан, google. ru ѐ google. fr, ки дар сайти Google-и забонњои гуногун 

мављуд аст. Якљоя кардани якчанд сомонањо дар зери як домен ба хо-

стингњои бемузд хос аст. Баъзан, барои муайян кардани сомонањо аз рўи 

нишонињо баъди нишон додани хостњо тильда ѐ номи сайт: example. 

com/-my-site-name/,  ва бештар домени   дараљаи сеюм my-site-

name,example.com меистад. 

Серверњои аппаратї барои нигоњдории веб-сомонањо веб-серверњо 

номида мешаванд. Худи хизмати нигоњдорї веб-хостингњо номида ме-

шавад. Пештар њар кадом сайт дар сервери хусусии худ нигоњ дошта 

мешуд, аммо бо баланд гардидани Интернет бењтаршавии технологии 

серверњо дар як компютер љой гиронидани сомонањои зиѐд (хостингњои 

виртуалї) имконпазир гардид. Њоло сервери нигоњдорї барои як сомона 

људокардашуда (аз англ. dedicated) номида мешавад. 

Як сомона метавонад аз рўи нишонињои гуногун дастрас бошад ва 

дар серверњои гуногун нигоњ дошта шавад. Нусхаи сомонаи асл дар чу-

нин маврид оина номида мешавад. Мафњуми оффлайновая версия сайта 

мављуд аст-ин нусхаи сомона буда, дар компютери гуногун бе пайваст-

шавии компютер ба шабака ва истифодаи таъминоти барномавии сер-

верї (ТБ) метавонад дида баромада шавад. 

 

Мундариља 

1. Таърих 

2. Классификатсияи веб-сомонањо 

3. Љойгирї 

4. Ташкили сомонањо 

                       4.1 Коркарди дизайн 

                       4.2 Барномасозї 

5. Бехатарї 

6. Рўйхати сайтњои маъмул   

                          6.1 Дар љањон              

                          6.2 Дар Руссия 

7. Эзоњот 

 

Аз таърихи Веб-сомона 

 

Аввалин сомона дар љањон info.cern.ch соли 1990 ба вуљуд омад, Тим 

Бернерс-Ли ташкилкунандаи он мебошад. Ў дар ин сомона технологияи 

нави    World Wide Web ‟ро, ки дар протоколи гузаронидани маълумоти 

НТТР, системаи нишонии URI ва забони нишонањои гиперматнии 
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HTML асос ѐфтааст, ба чоп расонид. Инчунин, дар сомона принсипњои 

кори серверњо ва браузерњо нишон дода шудааст. Сомона дар љањон ав-

валин Интернет -каталог гардид, зеро баъдтар Тим Бернерс-Ли дар он 

рўйхати ишорањо (ссилкањо)-ро барои дигар сањифањо љо намуда буд. 

Њамаи асбобњои барои ташкили ин сомона лозим шударо Бернерс-

Ли њанўз барваќт тайѐр карда буд.  Дар охири солњои 1990 аввалин брау-

зерњои гиперматнии WorldWideWeb  бо веб-тањриргари функсионалї, 

аввалин серверњо дар заминаи  NeXTcube ва аввалин веб- сомонањо ба 

вуљуд омаданд. 

Тим Бернерс-Ли гиперматнро барои мубодилаи маълумоти шаба-

кањо, ки  метавонад хизмат расонад, њамчун идея амалї сохт. Њанўз соли 

1980 Тим Бернерс-Ли таъминоти барномавии гиперматнии Enquire-ро 

ташкил кард, ки барои нигоњдории маълумоти ширкатњои туфайлї ис-

тифода мешуд. Пас аз он, дар Маркази Европоии тадќиќотњои ядрої кор 

карда истода, дар Женева ба њамкорони худ пешнињод кард, ки 

њуљљатњои гиперматниро, ки байни худ бо гиперишорањо алоќаманданд, 

чоп намоянд. 

Бернерс-Ли нишон дод, ки имконоти дастрасии гиперматнї ба њуљљатњои 

дохилї ва инчунин ба ахборотњои захирањои Интернет имкон дорад. Дар 

натиља моњи маи соли 1991 дар CERN стандарти  WWW тасдиќ гардид. 

Тим Бернерс-Ли «падар»-и технологияњои асосѐфтаи веб-http, 
URI/URL ва HTML  мебошад, њол он ки асосњои назариявии он њанўз 

пеш гузошта шуда буданд. Соли 1940 Ванневар Буш назарияи васеъ 

намудани хотираи инсонро бо ѐрии љобаљокунии техникї, инчунин ин-

дексатсияи ахбороти аз тарафи инсон љамъшударо барои љустуљўи бо-

суръати он  гузошта буд. Теодор Нелсон ва Даг Энгелбарт технологияи 

гиперматнї-матни «шохањои  ба њар тараф пањншударо» пешнињод кар-

данд, ки барои хонанда вариантњои гуногуни хонишро пешнињод мена-

мояд. Њоло Тим Бернерс-Ли Консорсиуми торњои пањнгардидаи Бай-

налмилалї (WorldWideWeb Consortum)- ро роњбарї мекунад, ки ба тањия 

ва коркарди стандартњои Интернет машѓул аст. 

 

Супориш: 

1. Ба сањифаи On-lain-и «Санљиши ашъори Рудакї» ворид шуда, 

машќњои додашударо иљро намоед ва соњиби чанд балл гаштанатонро 

муайян кунед. 

2. Аз ин сањифа калимањоеро, ки ба љои сенуќтањо гузоштед, дар сањифаи 

алоњида њуруфчинї намуда, аз рўи тартиби алифбои забони тољикї 

љобаљо гузоред. 
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3. Ба номгўи мева, сабзавот, кабудї, ѓалладона мисолњо оварда, онњоро 

бо тартиби алифбои забони тољикї љобаљо гузошта, ба забони русї ва 

англисї тарљума кунед. 

4. Бо истифода аз номгўи сабзавот тарзи тайѐр намудани хўришеро нави-

сед. Бигўед, ки чанд намуди сабзавотро дар тайѐр намудани ин хўриш 

истифода кардед? 

5. Сањифаи асосии сомонаи мазкурро чї тавр ба сањифаи англисї табдил 

дод? Амалиѐти кори худро фањмонед. 
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Мавзўи 12. Гурўњбандии Веб- сомонањо  

 
Наќшаи дарс: 

 

1. Гурўњбандии Веб- сомонањо 

2. Сохт ва таркиби сомонањо 

3. Ташкили сомонањо 

 

1. Аз рўи дастрасии серверњо: 

* Кушода-њамаи хизматрасонињо барои муштариѐн дастрас мебошанд. 

* Нимкушода-барои дастрасии хизматрасонињо аз ќайд гузаштан лозим 

аст (одатан ба таври ройгон). 

* Пўшида- сомонањои хизматии ташкилотњо ва сомонањои хусусї, ки  ис-

тифодаи онњо мамнўъ мебошад. Ин гуна сомонањо танњо барои доираи 

танги одамон дастрас мебошад. Дастрасї ба ин сомонањо ба воситаи ин-

вайт (даъватнома) ба амал оварда мешавад. 

2. Аз рўи табиати мављуда: 

* Оморї-тамоми ахбороти мављуда пешакї тайѐр карда мешавад. Ба ис-

тифодабаранда файлњо дар њолате дода мешаванд, ки дар сервер нигоњ 

дошта мешаванд.  

*  Динамикї-ахбороти мављуда бо скриптњои махсус (барномањо) дар 

асоси маълумоти дигар аз њар гуна сарчашма ба тањлил гирифта меша-

вад. 

3. Аз рўи љойгирии љисмонї: 

 Сомонањои берунаи шабакаи Интернет. 

 Сомонањои мањаллї-танњо дар сатњи шабакаи мањаллї дастрас 

мебошад. Ва метавонад сомонаи корпоративии ташкилотњо ѐ ин 

ки сомонаи ашхоси алоњида дар шабакаи мањаллии провайдер 

бошад. 

4. Аз рўи пешнињоди ахборот, њаљми он ва категорияи масъалањои њал-

гардида метавон типњои зерини веб-захирањоро људо кард: 

 Интернет - намояндагии соњибони тиљорат (савдо ва хизматњо, 

ки на њама ваќт бо Интернет алоќаманд аст): 

 Сайт-визитка - њамаи маълумоти умумиро оид ба соњибони со-

мона (ташкилот ѐ ин ки соњибкори хусусї) дорад. Намуди 

фаъолият, таърих, прайс-лист, маълумоти шахсї, реквизитњо, 
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схемаи то ба љои лозимї расиданро мефањмонад. Мутахассисон 

маълумоти мухтасари худ (резюме)-ро љой мекунанд. Яъне, ви-

зитная карточка. 

 Сомонаи  намояндагї - њамин тавр баъзан сомона -визиткањоро 

бо ахбороти васеъ меноманд, ки: тањлили муфассали хизматњо, 

портфолио, шакли алоќаи баргардонанда ва ѓайраро дар бар 

мегирад. 

 Сомонаи корпоративї - ахбороти пурраро оид ба соњибон-

ширкатњо, хизматњо/мањсулот, њодисањои дар њаѐти ширкат 

бавуљудомадаро дорад. Аз сомона-визитка ва сайти намояндагї 

бо васеъ пешнињод гардидани ахборот фарќ мекунад, ки бештар 

асбобњои гуногуни функсионалиро дар кори худ бо муштариѐн 

(љустуљў ва људокунї, календари њодисањо, фотогалереяњо, бах-

шњои корпоративї, форумњо)-ро пешнињод мекунад. 

 Каталоги мањсулот - дар каталогњо тасвири батафсили 

молњо/хизматњо, сертификатњо, маълумоти техникї ва ис-

теъмолї, эродњои экспертњо ва ѓайра љой дода мешавад. Дар чу-

нин сомонањо ахборот оид ба молњо/хизматњое оварда меша-

ванд, ки дар прайс-лист љой дода намешавад. 

 Интернет-магазин - Веб-сомона бо пешнињоди мањсулот, ки бо 

ѐрии он муштарї метавонад молњои ба худаш мувофиќро инти-

хоб намояд. Системаи гуногуни њисобї мављуд аст: аз фиристо-

нидани молњо бо маблаѓи дар болояш мондашуда ѐ њисобињои 

аквтоматикї бо ѐрии факс то њисобињо бо ѐрии кортњои пла-

стикї. 

 Промо- сомона  - сомона оид ба тамѓаи аслии тиљоратї ѐ мањсу-

лот, ки дар чунин сомонањо ахбороти пурра оид ба маводњо ва 

иќдомњои  тарѓиботї (озмунњо, викторинањо, бозињо ва ѓайра) 

љой дода мешавад.  

 Сайт-квест ‟ Интернет-захирањо, ки дар онњо мусобиќаи њал 

намудани муаммоњои мантиќии паињамомадаи бањамалоќаманд 

ташкил карда мешаванд. 

5. Захирањои ахборотї: 

 Сомонаи мавзўї - Веб-сомонае, ки ахбороти махсуси 

кўтоњмавзўъро оид ба ин ѐ он мавзўъ дар назар дорад. 

 Портали тематикї - хеле Веб-захираи калонњаљм, ки ахбороти 

лозимаро оид ба мавзўи муайян дар назар дорад. Порталњо ба 

сомонањои тематикї монанд буда, аммо илова ба ин воситањои 

бањамтаъсиррасониро бо истифодабарандагон дорад ва ба ис-

тифодабаранда муоширатро дар доираи портал (форум, чат) 
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имкон медињад-ин муњити мављуд будани истифодабарандаро 

нишон медињад. 

 

 Веб-сервис - хизмати ташкилгардида барои иљрои њар кадом ва-

зифањо дар доираи шабакаи WORLD WIDE WEB: 

 Тахтаи эълонњо 

 Каталоги сомонањо - масалан, Open Directory Project. 

 Сервисњои љустуљўї - масалан, Yahoo, Google. 

 Сервиси алоќа 

 Веб-форумњо. 

 Сервисњои блогњо 

 Сервиси бо файлњо ивазкунандаи пирингї - масалан, Bittorrent. 

 Сервиси датахостингї - масалан, Skydrive. 

 Сервиси датаэдиторингї - масалан, Google Docs. 

 Фотохостинг - масалан, Picnik, ImageShack, Panoramio, Pho-

tobucket. 

 Нигоњдории видео - масалан,YouTube, Dailymotion. 

 Медиањои иљтимої - масалан, Buzz. 

 Веб-сервисњои маљмўї (шабакањои иљтимої) ‟ масалан, Face-

book, Twitter 

 Веб-сервисњои маљмўї (шабакањои махсуси иљтимої) - масалан, 

MySpace, Flickr. 

Сохт/Таркиб 

Сањифањои сомонањо - ин файлњо бо матнњое мебошанд, ки дар за-

бони HTML нишона карда шудаанд. Ин файлњо, ки аз тарафи шахси во-

ридшуда ба компютер бор шудаанд, аз љониби браузер коркард меша-

ванд ва ба воситаи намоишдињї (монитор, равзанаи КПК, принтер ѐ 

синтезатори нутќ) бароварда мешаванд. Забони HTML имкони ќола-

бандозии матн, људо намудани унсурњои функсионалї дар он, ташкили 

ишорањои гиперматнї (гиперишора) ва љо намудани сањифаи тасвир-

шудаистода, ќайди овоз ва дигар унсурњои мултимедиро дорад. Намо-

иши сањифаро метавон бо илова намудани љадвалњои забони CSS  ѐ се-

нарияи забони JavaScript дигар кард. 

Сањифањои сомона метавонанд аз рўи њуруфчинии оддии файлњо 

сурат гиранд ѐ аз рўи барномањои махсуси компютерї дар серверњо ‟

движкањои сайт, чї тавре ки онњоро меноманд, ташкил дода шаванд. 

Движок метавонад њамчун фармудашуда барои сайти алоњида сохта ша-

вад, ѐ  метавонад мањсулоти тайѐр бошад, ки баъзе синфњои сомонањоро 

ба њисоб гирифта бошад. Баъзе аз движкањо метавонанд ба соњиби сомо-
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на имкони љой кардани сохтор ва барои овардани ахборотро ба веб- со-

монањо дињад. Чунин движкањо системањои идоракунии маводи мављуда 

номида мешаванд.  

Ташкили сомонањо 

Ташкил намудани сомонањо чун захирањо ва  системаи пурраи ко-

рии ахборотї- љараѐни мављуда буда, мењнати зиѐди мутахассисон ба он 

сарф мешавад. Ин намуди фаъолият Веб-коркард номида мешавад. 

Соњибони сомонаи оянда (шахсони хусусї ѐ ташкилотњо) буда, ин сомо-

нањоро бо зањмати худ кор карда  мебароянд, ѐ ба мутахассисони махсус 

(фрилансерон, студияњо, бюроњо, корхонањо ва ѓайра) мурољиат меку-

нанд. Муносибати байни фармоишгар ва иљрокунанда бо ѐрии шартно-

мањо, вазифадорињои техникї, системањои махсус (сайтњои гуногун, ки 

њамчун миѐнарав байни фармоишгар ва фрилансерон баромад мекунад) ѐ 

ба тариќи ќарордодњои дањонї ба танзим дароварда мешавад. Кори 

фармоишгардида метавонад маљмўи пурраи ташкил намудани сайтро то 

нуќтаи фикр карда баромадани ном ва баќайдгирии домен, инчунин то 

ба нуќтаи васеъ намудани сайт, мувофиќгардонии техникї ва редизайн)-

ро ифода намояд. 

Супориш: 

1. Ба фикри Шумо чаро Пайкараи Саъдии Шерозиро «Сомона» номи-

даанд? Љавобатонро асоснок намоед. 

    2. Аз «Бўстон»-и Саъди Шерозї калимањоеро, ки ѓалатњои имлої до       

        ранд, људо кунед ва шакли дурусти навишти онњоро пешнињод намо-

ед. 

    3. Миќдори шеърњои Саъдї Шерозиро аз пайкараи шоир муан кунед. 

   4. Аз сањифаи аввали Пайкараи Саъдии Шерозї калимањои содда ва со         

       таро аз рўи афзуншавї дар ду сутун љобаљо намоед. 

5. Тавсифи сомонаи prezident.tj ва shakuri.tj ‟ро тавсиф намоед. 
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Мавзўи 12.1. Коркарди дизайн дар сомонањо 

 

Наќшаи дарс: 

1. Сањифабандї 

2. Барномасозї 

3. Бехатарї 

4. Рўйхати сомонањои машњур 

Веб-дизайнерон (Веб-тазйингарон) макетњои шаблонњои 

сањифањоро кор карда  мебароянд. Дизайнерон муайян мекунанд, ки бо 

кадом восита истеъмолкунанда дастрасиро ба ахборот ва хизматњои сайт 

гирифта метавонад. Яъне, бо коркарди бевоситаи интерфейси истифо-

дабаранда машѓул аст. Дар бисѐр њолатњо сањифањо дар худ унсурњои 

графикиро ќабул менамоянд. Бо тайѐр намудани онњо рассомони касбї, 

суратгирон, дизайнерони техникї, шрифтовикњо ва ѓайра машѓул мебо-

шанд. Шаблонњои тайѐрро ба фармоишгар нишон медињанд. Дар ин њо-

лат сањифањо њоло ахбороти пурраро доро нестанд (ин вазифаи дизай-

нерон нест). Барои он ки макетњо назаррас намоѐн гарданд, дар онњо 

маълумоти иловагї љо карда мешавад. Дар забони дизайнерон ин маво-

дро моњї меноманд. Агар фармоишгар бо намуди зоњирии шаблон ќано-

атманд гардад, он гоњ фосилаи дигари коркард-сањифабандии сайт оѓоз 

мегардад. 

Сањифабандї 

Ахборе, ки дар Интернет ба шакли ќолаби (формати) ин хидмат 

дарљ шудааст, ба намуди Web- сањифањо тасвир карда мешавад. Web- 

сањифањо њуљљатњои маљмўавие мебошанд, ки онњо аз њар гуна маълумо-

ти намуди матнї, графикї, овозї ва видеої иборатанд. 

 Ќабули Web -сањифањо аз Интернет ва тасвири онњо дар экран ба 

воситаи барномањои махсуси муоинаи Web -сањифањо ба амал оварда 

мешавад. 
Сањифабандии веб-сањифа 

Сањифабанд макетњои шаблонњоро дар намуди тасвирњои оддї 

(масалан, дар ќолаби JPEG  ѐ PNG), ѐ ба ќисмњо људошуда  (масалан, дар 

PSD  ѐ AI) ќабул мекунад. 

  Вазифаи вай ‟аз ин макетњои графикї ба даст даровардани Веб-

сањифањои гиперматнї бо тасвирњои тайѐршуда барои ИНТЕРНЕТ ме-

бошад. 
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Яке аз лањзањои  муњим дар кори сањифабанд ин таъмини муто-

биќатї бо браузерњои зиѐд-барномањои азназаргузаронии Веб-сањифањо 

мебошад. Браузерњо њамон унсурњои нишонањо, ѐ ќоидањои CSS ‟ро ба 

тариќи худ нишон медињанд, ки дар натиља истифодабарандагон на њама 

маводро пурра аз рўи фикрњое, ки дизайнер карда буд, ва фармоишгар 

мехост, дида метавонанд. Ваќте ки сањифабанд боварї њосил кард, ки ак-

сари браузерњо шаблонњои якхелаи тайѐрро намоиш медињанд, марњилаи 

дигари коркард-Веб-барномасозї оѓоз мегардад. 

Барномасозї 

Ба барномасозон ќолабњои тайѐри сањифањо ва ќайди дизайнерон 

аз рўи кор ва ташкили унсурњои сайт расонида мешавад. Барномасоз 

асоси барномавии сайтро ташкил медињад, онро аз аввал оѓоз карда, 

Фреймворк ѐ CMS ‟ро ташкил медињад. Интихоби забони барномасозї 

дар ин њолат- муњим нест. 

Пас аз он ки сайт барои истифода тайѐр мешавад, марњилаи дигар-

пур намудани сомона бо ахбор оѓоз мешавад. 

Бехатарї 

Сомонањои гуногуне мављуданд, ки дар онњо захирањо  назаррас 

мебошанд. Дар ин захирањо маълумоти  махсуси истифодабарандагон 

(масалан, ќайдњои шахсї, нишонињо, раќамњои телефонї) ѐ ахбори мо-

лиявї (масалан, сайтњои бонкї) љойгиранд. Бо зўрї даромадан ба чунин 

захирањо сарфаљўињои пулиро ба вуљуд меорад, (масалан, зараррасон ме-

тавонад пулњои дар суратњисоби шахси бегона мављудбударо ба су-

ратњисоби худ гузаронад),  ѐ зараррасон метавонад маводњои сайтро 

вайрон кунад. Барои сомонањои зиѐде таъмини баъзе дараљањои бехатарї 

муњим аст. Ин дараљаи талабкардашудаи бехатарї дар бисѐр њолатњо ба 

ахбороти дар сомона мављудбуда вобастагї дорад. 

Оќибатњои маъмули пањнгардидаи зараррасонї ба сайтњо: 

 Ивазкунињои ба ќайд гирифтанашуда аз тарафи зараррасонон   

Сохтакории сайт (дизайн ва маводњои мављудаи сомона метаво-

нанд нусха карда шаванд ва истифодабарандагони чунин сомо-

нањо метавонанд (парол) рамзи махсуси воридшавиии сомонаа-

шонро дузданд). 

Сабаби  хеле  машњур барои бо зўрї даромадан ба захирањои машњур ба 

мисли алоќавї ѐ шабакањои иљтимої ин мебошад: 

 Рашк 

 Манфиат:  зараррасон аз рўи сомонаи зўран воридшудааш акка-

унти спам-ро ирсол менамояд. 

 Дуздї бо маќсади ба соњиби  сомона ба ивази маблаѓ баргардо-

нидани сомонааш.  
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Супориш: 

Аз љилди 1-уми «Шоњнома»-и Фирдавсї «Гуфтор андар ситоиши хи-

рад»-ро бодиќќат мутолиа намуда, калимањоеро, ки дар хотираи Шумо 

наќш бастаанд, њуруфчинї кунед. 

 

1. Аз шеъри «Гуфтор андар офариниши олам» 20 калимаи калидии 

шеърро људо намуда, муайян созед, ки ин калимањо чанд фоизи 

матнро ташкил додаанд. 

 

2. Шеъри «Гуфтор дар бунѐд намудани китоб»-ро мутолиа намуда, 

калимањои онро аз рўи њиссањои нутќ људо кунед ва фоизи онњоро 

муайян намоед. 

 

3. Калимаи аз њама бисѐр такроршуда ва калимаи аз њама кам 

такроршударо љустуљў кунед ва њисоби муайяни онњоро бароред. 

 

4. Муайян намоед, ки чанд вожаи «Шоњнома»-и Фирдавсї коркард 

шудааст. 

 

5. Аз рўи луѓати басомади тартибдодашуда калимањои содда ва му-

раккабро људо намуда, аз рўи тартиби алифбои забони тољикї 

љобаљо гузоред. 
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Мавзўи 13. Ќолабњои калимањои тољикї 

 

Наќшаи дарс: 

1. Ќолаби калимањои якрешагї 

2. Ќолаби калимањои бисѐррешагї 

 

Дар забони тољикї тамоми усулњои калимасозї мављуданд (бо ис-

тифодаи пешвандњо (префиксњо), миѐнавандњо ва пасвандњо). Кали-

мањое, ки асосашон аз як реша иборат аст, пешванд (префикс) ва пасванд 

(постфикс) дошта метавонанд. Калимањои мураккаб, ки асосашон аз як-

чанд реша иборат аст, миѐнабанд њам дошта метавонанд. 

 Ќолаби калимањои якрешагї, дар њолати умумї, зерин аст: 

     S =p1p2p3 O=q1q2…qn (n≤7)   (1)  

  ѐ          

   S = POQ      (1) 

 Дар ин љо p1,p2,p3 ‟ пешвандњо, О ‟ асоси (решаи) калима, qi (i≤7) ‟ 

пасвандњои имконпазир мебошанд;  P= p1p2p3, Q = q1q2…qn. Яъне кали-

мањои якрешагии тољикї то 3 пешванд ва то 7 пасванд дошта метаво-

нанд. Ќисми ихтиѐрии формулаи (1), ба ѓайр аз реша, метавонад 

набошад. 

 Будани реша дар калима њатмист. 

 Мисолњо:  

 Одам, одамонро (одам+он+ро), нарафтагї (на+рафт+агї), бар-

намегаштагињо (бар+на+ме+гашт+аги+њо). 

 Ќолаби калимањои бисѐррешаи тољикї, дар њолати умумї, зе-

рин аст: 

S = S1I1S2I2S3I3S4      (2) 

Дар ин љо S1,S2,S3,S4 ‟ калимањои якрешагии намуди (1) буда, I1,I2,I3 ‟ 

миѐнабандњои имконпазир мебошанд. Ќисми ихтиѐрии калимаи (2) (ба 

ѓайр аз як реша) метавонад набошад. 

Мисолњо: 

Сартарошхона, (сар+тарош+хона), мактабхон (мактаб+хон), бе-

корхўља (бе+кор+хўља), тохтутоз (тохт+у+тоз), худобехабарон (ху-
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до+бе+хабар+он), корношоям (кор+но+шоям), мушкилосонкун касонро 

(мушкил+осон+кун+кас+он+ро). 

Чуноне ки аз формулаи (1) ва мисоли охирин бар меояд, калимањои 

тољикї то 4 реша дошта метавонад.  

 

Супориш: 

1. Ба ќолабњои якрешагї ва бисѐррешагии калима мисолњо оред ва 

тањлил намоед. 

2. Ба калимањои чорреша мисолњо оред. 
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Мавзўи 14. Бунѐди компютерии калимањо 

 

Наќшаи дарс: 

1. Тарњи тањлили морфологии калима 

2. Ба њиљоњо људо кардани калимањое, ки дорои якчанд решаанд 

3. Алгоритми ба њиљоњо људо кардани калимањои тољикї 

4. Ба њиљоњо људо кардани калимањои якрешагї 

5. Алгоритми тањлили пешвандњо 

 

Бигузор маљмўи морфемањо  

   m1,m2,. . ., mк    (1) 

дода шуда бошад. Масъалаи бунѐди компютерии калимањо ин тавр 

гузошта мешавад: 

- аз маљмўи (1) калимаи дуруст сохтан имконпазир аст ѐ не? 

- агар бунѐди калима аз маљмўи (1) имконпазир бошад, он сохта ша-

вад. Дар њолати акс сабаби он муайян карда шавад.  

Њар яки морфемањои (1) бо узвњои луѓат муќоиса карда шуда, решаи 

калима ѐфта мешавад. Баъд аз он пешвандњо ва дар охир пасвандњо муа-

йян карда шуда, О1 = пешвандњо + реша сохта шуда, њиссаи нутќ, ки О1 

ба он тааллуќ дорад, муайян карда мешавад.  

Мувофиќан ба ин њиссаи нутќ тарњи тањлили морфологии калима 

интихоб карда мешавад. 

Аз ин тарњ фаќат ќоидањое интихоб карда мешаванд,ки онњо ба 

пасвандњои маљмўи (1) мувофиќ бошанд. Дар ин ќоидањо фаќат њамон 

узвњое нигоњ дошта мешаванд, ки онњо низ ба пасвандњои интихобшуда 

мувофиќат кунанд.  

Њолатњои имконпазир набудани бунѐди калима аз маљмўи морфе-

мањои додашуда: 

1. Агар миќдории морфемањо аз 11 зиѐд бошад; 

2. Агар морфемањои раќобатнок мављуд бошанд; 

3. Агар морфемаи бегона (бо њиссаи нутќи асос номувофиќ) мављуд 

бошад. 

Мисоли 1. Аз маљмўи зерини морфемањо калима созед 

Ягон, ˽, бародар, анд, њо. 

1. бародар (˽,2,   анд, 14,   њо, 21) борњоятонанд ˽  
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/8 ятон (˽, 2; анд, 14) 

2.  ˽ - охир  

/4. анд (˽, 2) 

21 њо (ятон, /8; ˽,2) 

 

Ба њиљоњо људо кардани калимањое, ки дорои якчанд решаанд 

Алгоритми дар боло овардашуда аксарияти калимањои тољикиро ба 

њиљоњо дуруст људо мекунад. Аммо калимањое мављуданд, ки татбиќи бе-

воситаи ин алгоритм ба онњо натиљаи нодуруст медињад. Масалан, кали-

мањои  «чашмањо» ва «чашмало»-ро бо ин алгоритм ба њиљоњо људо ку-

нем натиљањои зерин пайдо мешавад: 

чаш+ма+њо, чаш+ма+ло 

Натиљаи якум дуруст буда, дуюмаш нодуруст аст. Сабаб дар он аст, 

ки калимаи «чашмало» аз ду реша иборат аст ва решаи аввал бо њамсадо 

тамом шуда, решаи оянда бо садонок сар мешавад. Барои он ки калимаи 

ихтиѐрии тољикї ба њиљоњо дуруст људо карда шавад, бояд калима 

тањлили морфологї карда шавад ва он ба намуди  

     

W=S1I1 S2I2 S3I3 S4 

оварда шавад. 

 (Дар ин љо њар кадоми Si (i=1,2,2,3,4) калимаи мустаќил буда, шак-

ли  

S=p1p2p3 Oq, q2...qn  (n≤7) ‟ро дорад,  

I1,I2,I3 ‟ миѐнабандњои имконпазир.) 

- Ќисмњои S1I1, S2I2, S3I3, S4 ‟ бояд мустаќилона ба њиљоњо људо карда 

шаванд. 

Пас аз тањлили морфологї калимаи «чашмало» шакли «чашм+ало»-

ро мегирад, ки он ба њиљоњои дуруст људо карда мешавад. 

    Чашм+а+ло 

 

Алгоритми ба њиљоњо људо кардани калимањои тољикї 

Таъриф: Њиљо гуфта ќисми калимаро меноманд, ки он бо як зарбаи 

аппарати нафасгирї талаффуз карда мешавад. 

Ба њиљоњо људо кардани калима яке аз масъалањои муњими забон ме-

бошад. Ба њиљоњо људо кардани калима дар масъалањои зерин татбиќи 

амалї дорад: 

- дуруст талаффуз кардани калима; 

- аз сатр ба сатр гузаронидани ќисми калима; 

- бо ѐрии коипютер овоз додани матнњо. 
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Аз ин лињоз автоматї кардани ин масъала дар коркарди компюте-

рии матнњо хеле зарур аст. 

Маълум аст [  ], ки дар забони тољикї (калимањои хоси тољикї) 

њиљоњои зерин мављуданд: 

С, СЊ, СЊЊ, ЊС, ЊСЊ, ЊСЊЊ 

Дар ин љо бо њарфи С-садонокњо ва бо њарфи Њ-њамсадоњо ишора 

шудаанд. 

Калимањое, ки њиљоњои намуди ССЊ, ССЊС, СССЊС доранд ва дар 

истифода мебошанд, калимањои хоси тољикї набуда, аз забонњои дигар 

ворид шудаанд. Масалан, калимањои кран, трактор, стрептотсид аз за-

бонњои дигар гирифта шудаанд. 

 

Ба њиљоњо људо кардани калимањои якрешагї 

Гузориши масъала. Калимаи S=s1 s2...... sm  дода шудааст. 

Талаб карда мешавад, ки ин калима дуруст ба њиљоњо људо карда 

шавад. 

Ин масъаларо алгоритми зерин [   ] иљро мекунад. 

 

N 

ама

лњо 

Њарфи аввали 

калима 

Њарфњои 

ояндаи 

калима 

Њиљо 

људо 

карда 

шавад 

Ќисми 

боќимондаи 

калима 

Гузариш 

ба ќоидаи 

додашуда 

1 С а)* 

б)С 

в)Њ 

С 

С 

- 

* 

S:=CS1 

S:=CЊS1 

9 

1 

3 

2 Њ а)* 

б)СS1 

в)Њ S1 

- 

- 

- 

- 

S:=ЊCS1 

- 

8 

4 

8 

3 СЊ а)* 

б)СS1 

в)Њ S1 

СЊ 

С 

- 

* 

S:=ЊCS1 

S:=CЊЊS1 

9 

4 

5 

4 ЊС а)* 

б)СS1 

в)Њ S1 

ЊС 

ЊС 

- 

* 

S:=CS1 

S:=ЊCЊS1 

9 

1 

6 

5 СЊЊ а)* 

б)СS1 

в)Њ S1 

СЊЊ 

СЊ 

СЊЊ 

* 

S:=ЊCS1 

S:=ЊS1 

9 

4 

2 

6 ЊСЊ а)* 

б)СS1 

в)Њ S1 

ЊСЊ 

ЊС 

- 

* 

S:=ЊCS1 

S:=ЊCЊЊS1 

9 

4 

7 
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7 ЊСЊЊ а)* 

б)СS1 

в)Њ S1 

ЊСЊЊ 

ЊСЊ 

ЊСЊЊ 

* 

S:=ЊCS1 

S:=ЊS1 

9 

4 

2 

8 «Калима тољикї нест» чоп карда шавад. 

9 Охир. 

 

 

Алгоритми тањлили пешвандњо 

 

1. s1є(б,2; в; 3; д, 4; м, 5; н,6; т,7;Њ, 8; n, 14; *, 16) 

2. б (бар, 9; боз, 15; ба, 15; бе, 15; би, 15; бо, 15; бу, 15: *, 16) 

3. в (во, 11; *, 16) 

4. д (дар, 12; *, 16) 

5. м (ма, 15;  ме, 15; *, 16) 

6. н (на, 10; но, 13; *, 16) 

7. т (то, 15; *, 16) 

8. њ (њаме, 15; њам, 15; њар, 15; *, 16) 

9. бар (на, 10; ме, 15; *, 16) 

10.  на (ме, 15; *, 16) 

11.  во (на, 10; ме, 15; *, 16) 

12.  дар (на, 10; ме, 15; *, 16) 

13.  но (ба, 15; *, 16) 

14.  п (пор, 15; *, 16) 

15.  пешванд бурида гирифта шавад ва гузариш ба 16. 

16.  гузариш ба љустуљўи асоси калима аз луѓати компютерї 

 

Дар ин љо (*) - аломати њолатњои дигар мебошад. 

 

Супориш: 

1.Аз рўи љадвали додашуда талаботњои ба њиљо људо кардани кали-

мањоро муайян кунед. 
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Мавзўи 15. Принсипњои тањияи луѓати басомад 

 

Наќшаи дарс: 

1. Аз таърихи тањияи луѓати басомад 

2. Сохтори луѓати басомад 

 

Барои забони русї якчанд луѓатњои басомад тартиб дода шуда бу-

данд. Аввалин луѓатро Г. Йосселсон соли 1953 дар шањри Детройт аз рўи 

маводи забони давраи тореволютсионии Руссия тартиб дода буд. 

Луѓатњои Э. А. Штенфелд (1963), Л.Н. Засорина (1977), Л.Ленингрен 

(1993) ва ѓайра дар асоси нисбатан матнњои љамъшуда  (400 њазор-1 мил-

лион калима) тартиб дода шуда буданд. 

Луѓати нави басомад-универсалї мебошад. Њарчанд луѓати Ленингрен 

15 сол пеш тартиб дода шуда бошад њам, дар ин давра-њам забон, њам 

технологияи тайѐр намудани луѓатњои басомад таѓйир ѐфтааст. Луѓати 

мо маводи омории истифодаи калимањои давраи муосирро (аз солњои 

1950-2005)-ро дар бар гирифта, бо маќсади нишон додани таѓйиротњои 

забонї аз соли 1950-ро дар назар дорад. 

 Луѓат дар корпуси 100-миллиона асос дорад, њол он ки луѓатњои 

пешин ба маводњои њаљмашон аз 400 њазор то 1 миллион истифодаи ка-

лимањоро дар назар дошт. Пайкараи миллї (www. Ruscorpora.ru, НКРЯ 

2005) аз рўи фарогирии маводњо хеле намоѐн буда, намудњои гуногуни 

матнњо, жанрњо, инчунин матнњои хориљии русиро дар бар мегирад. 

Љобаљокунии матнњо дар зерпайкараи забони муосири русї (аз соли 

1950) дар таблитсаи 1 нишон дода мешавад. Матнњои адабиѐти ѓайриба-

деї ба зиѐда аз 50 соњаи фаннї (иќтисод ва молия, њуќуќ, саѐњат ва ѓайра) 

тааллуќ дорад, типологияи онњо аз ќонунњо ва маќолањои илмї то дасту-

рамалњо ва эълонњо (њамагї зиѐда аз 100 типњо) аст. Матнњои бадеї дар 

худ романњо, повестњо, њикояњо, очеркњо, песањо, афсонањо, эссењо, мак-

тубњои адабї ва ѓайраро доро аст. 

 

Адабиѐти бадеї                   36% 

Публисистика 42% 

Адабиѐти ѓайрибадеї  17% 
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Адабиѐти дањонї 5% 

 

Табл. 1. Намуди функсионалии зерпайкараи забонњои муосир 

 

Андозаи калон ва услуби ба тавозун даровардашудаи пайкара ба 

он оварда мерасонад, ки калимањои басомад натиљањои омориро дода 

метавонад:  зеро 20 000 элементи аввала маъмулан дигаргун нашуда, агар 

асли он нигоњ дошта шавад, метавон матнњои мављударо бо дигар 

матнњо иваз кард ѐ муќоиса намуд. Ин амалро таљрибаи сохтани 

луѓатњои басомади дигар 100-миллионаи пайкарањои миллї, ба мисли 

британї, чехї, инчунин корпуси забони испанї  нишон медињад. 

Сохтори луѓат  

Сохтори луѓат тањияи намуди «коѓазї»-ро бо вариантњои электронии 

онро дар назар дорад, ки луѓати басомади њаљмаш калон мебошад. 

Ќисми луѓавии он чунин ќисматњоро дорад: 

1. Лексикаи умумї 

 * рўйхати алифбоии лемм 

 * рўйхати басомади лемм 

 * људо намудани лемм аз рўи намуди функсионалї 

* луѓати басомади адабиѐти бадеї, 

  луѓати назарраси лексикаи адабиѐти бадеї 

* луѓати басомади асарњои публисистї 

  луѓати назарраси лексикаи рўзномавї-ахборї 

*луѓати басомади адабиѐти дигари ѓайрибадеї 

  луѓати лексикаи назаррас 

*луѓати басомади нутќи зиндаи дањонї, 

  Луѓати назарраси лексикаи забони зиндаи дањонї 

 Рўйхати алифбоии шаклии калимањо 

2. Њиссањои нутќ 

*рўйхати басомади исм 

*рўйхати басомади феъл 

*рўйхати басомади сифат 

*рўйхати басомади зарф ва њиссањои ѐридињандаи нутќ 

*рўйхати басомади љонишин  

*рўйхати басомади лемми њиссањои ѐридињандаи нутќ 

*рўйхати алифбоии лемм. 

 

Дар рўйхати алифбоии лемм номи лемм, њиссањои нутќ, басомади 

умумии леммњо, миќдори њуљљатњо, ки дар онњо зариби D вомехўрад. Ба-

сомади умумї аз рўи истифодаи миллион калимаи корпус, ѐ  ipm (instanc-
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es per million words) фањмида мешавад. Ин амал барои он иљро мегардад, 

ки муќоисаи басомади калимањо дар корпусњои гуногун содда гузарони-

да шуда, он аз рўи андозањои худ метавонад фарќ кунад. Масалан, агар 

калимаи (власть) њокимият 55 маротиба дар корпус бо андозаи 400 њазор 

калима вохўрад, 364 маротиба дар корпуси миллиона ва 40598 маротиба 

дар 100-миллиона корпуси забони муосири русї ва 55673 маротиба дар 

калони 135- миллиона корпуси НКРЯ вомехўрад, яъне басомади он дар 

ipm 137.5, 364.0, 372.06 ва 412.39,-ро ташкил медињад. Ба рўйхати 

алифбоии чопи электронї 60 000 леммаи басомадї дохил аст. 

 Дар рўйхати лемм номи лемм, њиссањои нутќ, басомади умумии 

лемм, њуљљатњо, зариби D ва људо намудани басомаднокї аз рўи дањсо-

лањо нишон дода шудааст. 

 Луѓатњои басомади намудњои функсионалї дар асоси зеркорпусњои 

адабиѐти бадеї, публисистика, адабиѐти ѓайрибадеї ва нутќи дањонї 

тартиб дода шудаанд. Ба рўйхат 5 000 леммањои басомади ин зеркор-

пусњо дохил карда шудаанд. Рўйхати лемма барои њар як намуди матнњо 

дар асоси муќоисаи басомади лемм дар матнњо ва дар корпусњои 

боќимонда људо карда мешавад. Ба сифати метрикаи муќоиса меъѐри 

муносибатњо (log-likelihood), ки дар асоси матритсаи зерин тањия шуда-

аст: 

 Зеркорпус 
Матнњои 

дигар 

Тамоми 

корпус 

Басомад А b a+b 

Андоза С d c+d 

 

Луѓатњои назарраси лексикї барои намудњои функсионалии гуногун то 

500 леммро дар бар мегирад. 

Дар ќисмати «Њиссањои нутќ»  рўйхати басомади лемм ба шаш зер-

рўйхат људо шудааст: исм, феъл, сифат, зарф ва пешванду пасвандњо, 

љонишин ва њиссањои ѐридињандаи нутќ. Њар кадом рўйхат то 1 њазор ба-

сомади леммро дар бар мегирад. 

 

Супориш: 

1. Муайян намоед, ки Пайкараи Рўдакї дар кадом сомона (Сайт) љойгир 

аст, сохтори онро муайян намоед. 

 

2. Бигўед, ки ин Пайкара кай, дар куљо, аз љониби кї ифтитоњ шудааст? 

 

3. Ќисмати якуми Пайкараи Рўдакї аз чанд шеър иборат аст? 
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4. Шеъри 6-9-и ќисмати мазкурро нусхабардорї намуда, тањлили компю-

терї намоед. 

 

5. Муайян намоед, ки аз 4967 вожаи ашъори Рўдакї фоизи луѓати басо-

мад, луѓати чаппа ва луѓати алифбоиро муайян кунед. 

 

6. Аз шеърњои Рўдакї калимањоеро, ки имрўз дар истеъмол нестанд, људо 

намуда, маънидод кунед ва аз рўи тартиби алифбои забони тољикї 

љобаљо гузоред. 
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Мавзўи 16. Технологияи тањияи луѓатњои басомад 

 

Наќшаи дарс: 

 

 1. Коркарди маљмўи барномавї 

   2. Тасвири маљмўи барномавї 

 

Масъалаи кор карда баромадани маљмўи барномавї оид ба тањияи 

луѓати басомад дар асоси пурра омўхта нашудани мероси адабиѐти клас-

сикии форсї-тољикї ба миѐн омадааст. Истифодаи усулњои оморї 

«натиљањои бењтаринро дар назмшиносї медињад, ки он метавонад 

бањодињии субъективиро бо ѐрии њисоби љиддии башаклдаровардашудаи 

мавод» ба вуљуд орад. Дар мавриди тадќиќи назми классики форсї-

тољикї масъалаи асосии назмшиносї, яъне муайян кардани ќонуниятњои 

андозањои маводњои назмї хеле муњим аст. Аз ин рў, ташкили чунин 

усулњои кор ба вуљуд меояд, ки тамоми кори тадќиќотиро автоматї ба 

роњ мемонад. 

Дар коркарди маљмўи барномавї талаботи зерини ташкили 

луѓатњои басомад ба инобат гирифта шудаанд: 

 Замима бояд навоварона бошад; 

 Нуќтањои функсионалї дошта бошад, ки иљрои амалиѐти 

тањрирсозї (то, дар љараѐни кор ва пас аз иљрои амалиѐтњои ба 

замима гузошташуда)-ро имкон дињад; 

 Дар сатњи истифодабарандагони дастрасбуда асос ѐбад. Дар ин 

маврид чунин сатњи кор барномањои пакетии Office буда, ки 

дар он компонентњои алоњида аз тарафи њама истифода меша-

вад, ки онон ин ѐ он масъаларо дар компютери хусусї иљро ме-

намоянд. 

 Истифодаи максималї мутобиќи масъалаи гузошташудаи им-

коноти пакети барномаи Office истифода намуд, зеро аз рўи 

баъзе бањодињињо 90% ташкилотњо имконоти барномаи пакети 

Office-ро танњо 10% истифода менамоянд. 
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Технологияи муосири барномасозї кор карда баромадани зами-

нањои гуногунро имкон медињад, ки онњо дар соњањои гуногуни фаннї 

истифода мешаванд. Асоси методологии ин технологияро чунин усулњо 

ташкил медињанд: 

1. Назарияи алгоритмњо ва усулњои алгоритмкунонї; 

2. Усулњои сохтории барномасозї; 

3. Усулњои объектї-равонакунандаи барномасозї; 

4. Усулњои моделкунонии визуалї 

5. Технологияи мубодилаи ахборот ва дастрасї ба маълумотњо 

 

Дар замони муосир барои дастрасї ба захирањои гуногуни маълумот 

технологияњои зерин ба мисли DAO (Data Access Objects- объектњои 

дастрасї ба маълумот), RDO (Remote Data Objects ‟ объектњои несткар-

дашудаи маълумот) ва ADO (ActiveX Data Objects ‟ объектњои маълумо-

ти ActiveX), имкон медињад.  

Дар мавриди кор карда баромадани замимањои офисии технологияи 

DAO  бо истифодаи асоси пояи маълумот амалиѐтњои Jet ва DAO барои 

истифодаи замимањои офисї хеле мувофиќ аст.  

DAO-тарњи асосие мебошад, ки бо ѐрии он барномањо дар VBA таш-

кили пояи маълумотро ба роњ мемонад. Ин технология бо асоси пояи 

маълумоти Microsoft Jet дар алоќамандї буда, дастрасиро ба маълумот 

таъмин менамояд. DAO дастрасиро ба захирањои маълумоти зерин им-

кон медињад: (Рас.1) 

 пояи маълумоти Microsoft Jet (.mdb); 

 сарчашмаи маълумоти ODBC (Open Data Base Connectivity – стан-

дарти кушодаи бањамалоќамандї бо пояи маълумот)  - ба воситаи 

драйвери  ODBC; 

 сарчашмаи маълумоти ISAM (Indexed Sequential Access Method  – усу-

ли индексо-паињамомадаи дастрасї) ба мисли Paradox, FoxPro, dBase 

ва ѓайра. 

 

   

 

  

 

 

 

Access 

 

Драйверњои 

ODBC 

 

Сарчашмаи 

маълум. ODBC 

 

DAO 3.6 
 

Excel 

 

Visual  

Studio 

 

Microsoft 

Jet 
 

пояи маълумот 
MDB 

 

берунї 

ISAM 
 

Рас.1 Дастрасї ба сарчашмаи маълумот бо ѐрии DAO 

 

Word 
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Тасвири маљмўи барномавї 

Марњилањои асосии ташкили маљмўи барномавї бо нишон додани 

марњилањои асосии тарзи ташкили луѓати басомад ва иљрои коркарди 

омории маводи назмї аз инњо иборат аст: 

1. Тайѐр кардани мавод. Маводро ба тариќи нусхабардорї ѐ ин ки 

бо усули анъанавї- бо роњи ворид кардан бо тугмачањо фањмидан мум-

кин аст. 

2. Њисоб кардани мавод ва тайѐр намудан дар љадвали пояи маълу-

мот. Дар пояи маълумот љадвалњои зерин муайян шудаанд: љадвали ан-

дозањо ва љадвали жанрњои назмї, ки моњияти онњо дар љадвали таш-

килнамуда дар равзанаи диологї муайян мегардад; 

3. Коркарди пешакии мавод ва ба шакл даровардани унсурњои лек-

сикї. 

4. Ташкили конкорданс ва пешнињод намудани имконияти тањрир-

кунї. 

5. Тањрир намудани конкорданс бо маќсади муайян кардани андо-

зањои иловагї: мафњуми калимањои алоњида, андозањои морфологї, ан-

дозањои этимологї ва баъзе шарњњо. 

6. Тањлили оморї мувофиќи андозањои маълум. 

Маљмўи барномавии мазкур бањамалоќамандии байни муњити бар-

номавии гуногун (муњаррири матнї, СУБД-системаи идоракунии пояи 

маълумот, љадвали электронї) ‟ ро таъмин менамояд. 

 

Супориш: 

 

1. Сохт ва таркиби «Луѓати басомади Унсурї»-ро муайян намоед. 
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Мавзўи 17. Ќоидањои созиши истилоњот 

   Наќшаи   дарс: 

1. Истилоњот ва роњњои истилоњсозї  

2. Шартњои истилоњсозї 

3. Меъѐрњои асосии истилоњсозї. 

        Истилоҳсозї гуфта дар забонҳои муосири муқтадири илмї (инглисї, 

фаронсавї, олмонї, русї ва чанди дигар) раванди номгузорї кардани 

мафҳумҳои нави илмиро ҳамвора бо рушди соҳаҳои гуногуни илм 

фаҳмида мешавад. Пайдост, ки дар забонҳои дигари миллии мављуд дар 

љаҳон (зиѐда аз 2000 забон) истилоҳоти забони миллї бар пояи ин за-

бонҳои аз љиҳати истилоҳофаринї пешрафта ба вуљуд оварда мешавад. 

          Як роҳи асосии ба вуљуд овардани истилоҳоти миллї тарљума кар-

дани муодилҳои истилоҳоти забонҳои муқтадири илмї мебошад. Зим-

нан, дар ин маврид бояд қоидаҳои умумии истилоҳофаринї дар ҳар за-

бони миллї риоя карда шавад.  

          Як хусусияти муҳимми истилоҳоти муосири илмї дар забони 

тољикї (хосатан истилоҳоти илмҳои дақиқу табиатшиносї, мисли физи-

ка, риѐзї, кимиѐ, љуѓрофия ва монанди ин) он аст, ки аксарияти онҳо дар 

фароянди тарљумаи адабиѐти русї (ва ҳоло, ҳамчунин, аз адабиѐти за-

бонҳои дигар низ) сохта ва ѐ пазируфта мешаванд. Аз ин рў ҳангоми 

сохтани истилоҳи илмї дар забони тољикї масъалае ҳамеша дар миѐн 

аст,   ки талаботи ҳам аз љиҳати илмиву ҳам аз љиҳати забонї саҳеҳ ома-

дани истилоҳоти илмї риоя карда шавад, зеро истилоҳи мақбул танҳо 

дар натиљаи муборизаи ин ду зарурат тавлид шуда метавонад. Маълум 

аст, ки истилоҳи илмї номи мафҳуми илмї мебошад.   

      Бинобар ин, яке аз шартҳои зарурие, ки дурустии истилоҳсозиро аз 

љиҳати илмї таъмин мекунад, фаҳмидану донистани мазмуни мафҳуми 

илмї мебошад, зеро, тибқи қонуниятҳои умумии истилоҳофаринї, дар 

баъзе мавридҳо номи мафҳум (яъне истилоҳ) дар заминаи яке аз 

барљастатарин аломатҳои мазмуни мафҳуми илмї сохта мешавад. Ба 
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иборати дигар, дар сурате истилоҳи илман саҳеҳ сохтан мумкин аст, ки 

ба кори истилоҳсозї донандаи асосҳои ин ѐ он соҳаи илм машғул бошад.  

     Гузашта аз ин, шахси истилоҳсоз, ҳамчунин, бояд аз қонуниятҳои асо-

сии забони адабї, хусусан аз қоидаҳои калимасозиву иборабандии забо-

ни миллї бархурдор бошад. ҳамин тариқ, дар забони муосири тољикї ис-

тилоҳофаринї гуфта фароянди љўишу созиш ва пазириши муодилҳои 

тољикии истилоҳоти илмиро тариќи тарљума ва истифода аз истилоҳоти 

забонҳои муосири илмї бо донистани асосҳои ин ѐ он илми муосир ва 

қоидаҳои калимасозиву иборабандии забони тољикї фаҳмидан мебояд. 

Ба гуфти дигар, истилоҳофаринї дар забони тољикї фарояндҳои исти-

лоҳсозї, истилоҳгузинї ва истилоҳпазириро дар бар мегирад.  

          Истилоҳсозї гуфта фароянди сохтани муодилҳои тољикии исти-

лоҳоти забонҳои муқтадири илмиро дар заминаи қоидаҳои калимасозиву 

иборабандии забони адабии миллї фаҳмидан мебояд.  

         Истилоҳгузинї гуфта фароянди интихоби муодилҳои мақбули 

тољикии истилоҳоти забонҳои муқтадири илмиро дар заминаи захираи 

луғавии забони адабии миллї фаҳмидан мебояд.  

       Истилоҳпазирї гуфта фароянди пазириши истилоҳоти забонҳои 

муқтадири илмиро (дар мавриди дар захираи луғавии забони миллї 

мављуд набудани муодилашон) фаҳмидан мебояд. Дар фароянди исти-

лоҳгузинї бар дўши калимаи интихобие аз захираи луғавии забони 

адабї  мазмуни нави илмие бор карда мешавад. Дар ин маврид, калимаи 

истилоҳгардида аз тамоми маъниҳои луғавии худ маҳрум шуда, дар си-

стемаи истилоҳоти як соҳаи илм мазмуни танҳо як мафҳуми илмиро 

ифода мекунад. Истилоҳеро, ки дар ин маврид тавлид меѐбад, калимаи 

истилоҳ гуфтан мумкин аст. (Дар забони илм ба воситаи калимаисти-

лоҳот асосан номи бузургиҳо ва хосиятҳои илмї ифода карда мешавад). 

Чунончи, дар системаи истилоҳоти илми физика истилоҳҳое чун суръат, 

фишор, кор, қувва, шиддат, маҳкамї, устуворї, сахтї ва монанди ин 

маҳз бо ҳамин роҳ эљод шудаанд. Маънии луғавии масалан, калимаи 

«суръат» дар «Фарҳанги забони тољикї» тезї, тундї дар сайругашт, те-

зии ҳаракат ва фаъолият мебошад. Дар системаи истилоњоти физика ин 

калима ҳамчун истилоњ мафҳуми зеринро дорост: «Бузургии физикие, ки 

нисбати масофаи дар воҳиди ваќт паймудаи љисмро бар фосилаи ҳамин 

вақт ифода мекунад». «Суръат» тариқи тарљума ба сифати муодили 

тољикии калимаистилоҳи русии «скорость» пазируфта шудааст. Пас са-

воле ба миѐн меояд: шартҳои асосии интихоби калимае аз захираи луға-

вии забон ба сифати муодили истилоҳи бегона кадомҳоянд?  
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 калимаи тољикї низ бояд яке аз маъниҳои луғавии калимаистилоҳи 

русиро дошта бошад;  

 калимаи тољикї низ бояд яке аз аломатҳои барљастаи мафҳуми ка-

лимаистилоҳи русиро таљассум карда тавонад;  

 азбаски калимаистилоҳоти русї асосан исм ва сифат мебошанд, пас 

муодилҳои тољикии онҳо низ бояд аз ҳамин ҳиссаҳои номии нутқ 

бошанд. 

Ба андешаи мо, дар мавриди дар забони тољикї пазируфтани истилоҳоти 

бегона бояд шартҳои зерин риоя карда шаванд. Дидан мебояд, ки:  

 истилоҳи пазируфташаванда ба савтиѐти забони миллї чї андоза 

қаробат дорад;  

 шакли истилоҳи бегона ба қонуниятҳои калимасозии забони 

тољикї мувофиқат мекунад ѐ на?  

 аз истилоҳи бегона имкони сохтани ҳосилаистилоҳот вуљуд дорад ѐ 

не?  

Ҳамин тавр, шарти қоидаҳои истилоҳофариниро дар адабиѐти илмї-

техникї љамъбаст намуда, меъѐрҳои ҳамгунсозии истилоҳотро дар як 

соҳаи илм ва ѐ дар соҳаи илмҳои ҳамљавор ин тавр таъйин кардан мум-

кин аст:  

 якмаъної: дар системаи истилоҳоти як соҳаи илм истилоҳ бояд як-

маънї бошад, яъне бояд мазмуни танҳо як мафҳуми илмиро 

инъикос кунад ва баръакс барои ифода кардани мафҳуми илмие 

танҳо як истилоҳ истифода шавад;  

 системнокї: ҳар як истилоҳи илмї узви системаи истилоҳоти муа-

йяни илм ва ѐ илмҳои ҳамљавор буда, танҳо дар ҳамин системаи ис-

тилоҳот саҳеҳу якмаънист; берун аз доираи ин система истилоҳ як-

маъноии худро гум мекунад;  

 сањеҳї: калима ва ѐ ибораи истилоҳшаванда бояд аз унсурҳои зи-

ѐдатї орї буда, мазмуни мафҳуми илмиро ба таври саҳеҳ инъикос 

карда тавонад;  дараљаи саҳеҳии истилоҳи илмї ба истифодаи во-

ситаҳои дурусти калимасозиву иборабандї вобастагї дорад;  

 кўтоҳї ва ихчамї: истилоҳи илмї бояд ҳатталимкон кўтоҳ бошад; 

вале дар ин маврид дар адабиѐти илмї-техникї дар шакли ибора 

бештар сохта шудани истилоҳро набояд камии он донист;  

 гардишпазирї ѐ худ татбиқпазирї: ба сифати истилоҳи илмї дар 

зарурат бояд калимае пазируфта ва ѐ сохта шавад, ки гардишпазир 
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бошад, яъне аз он имкони сохтани ҳосилаистилоҳот вуљуд дошта 

бошад; дар акси ҳол истилоҳ татбиқи васеъ дошта наметавонад;  

 доимият: истилоҳи илмї дар системаи истилоҳоти як соҳаи илм бо-

яд бемуродиф бошад, яъне бояд бо як калима ва ѐ ибора ифода 

карда шавад;  

 осонгуфторї: калимаи истилоҳшаванда набояд душворталаффуз ва 

забоншикан бошад;  

 осонфаҳмї: истилоҳи илмї бояд осонфаҳм бошад, яъне бо гуфтани 

номи маҳфуми илмї бояд муҳимтарин аломати мазмуни он пеши 

назар ояд;  

 мутобиқгардонї: шакли истилоҳи иқтибосї (бегона) бояд ба савти-

ѐти забони тољикї мутобиқ гардонда шавад (агар ба ин зарурат 

бошад).  

Супориш: 

1. Аз экрани монитор истифода намуда, истилоњоти зеринро ба 

тољикї тарљума кунед: 

Монитор, сканер, принтер, диск, панель управления, Интернет, со-

здать файл, открыть, сохранить, печать, вырезать, копировать, вста-

вить, копировать формат, отменить, вернуть, вставить таблицу. 

2. Истилоњњои дар боло овардашударо ба таври зер шарњ дињед: 

 Принтер-таљњизоте, ки ахбороти мављударо чоп мекунад; 

Копировать-нусхабардории аслии матн; 

Вставить-барќароркунии матн. 

      3. Аз сомонаи забони тољикї боби истилоњоти соњаи компютериро 

пайдо намуда, 20-то истилоњоти маъмултаринро бо тарљумааш нусха-

бардорї намуда, дар сањифаи  WORD љой дода, номи файлро гузоред. 

       4. Истилоњоти  соњаи саноати хўроквориро тартиб дода, тарљума ку-

нед ва дар папкаи алоњида љой дињед. 

        5.   Аз Пайкараи Рўдакї ба сањифаи «Луѓатњо бар пояи матни ин ки-

тоб тањия шуда» ворид шавед ва муайян намоед, ки чанд луѓат мавриди 

тањлили оморї ќарор гирифтааст. Аз ин миќдор муайян созед, ки миќдо-

ри луѓати басомад, луѓати чаппа ва луѓати алифбої чї ќадар аст? 
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 6. Суръати њуруфчинии худро дар матне, ки аз 150 аломат иборат 

аст, санљида бароед ва аз рўи меъѐрњои зерин бањогузорї намоед: 

 дар як даќиќа 80-100 аломат њуруфчинї намудан 10 балл; 

 дар як даќиќа 100-120 аломат њуруфчинї намудан 30 балл; 

 дар як даќиќа 120-150 аломат њуруфчинї намудан 50 балл. 

Мавзўи 18. Мафҳуми пояи маълумот 

 

Наќшаи дарс: 

 

1. Пояи маълумот ва системањои идоракунї (СИПМ) 

2. Таърихи пайдоиш ва тараќќии пояи маълумот (ПМ) 

 

Аз  аввали  тараќќиѐти  техникаи  њисоббарор ду равияи истифодаи он пайдо 

шуд: 

Равияи якум ‟ татбиќи техникаи њисоббарор дар њисобњои ададї, ки онњо 

ваќти зиѐдро талаб мекарданд ѐ иљрои дастии онњо ѓайри имкон  буданд. Пайдо-

иши ин равия ба ављи коркарди  усулњои  ададии  њалли  масъалањои мураккаби  

математикї (риѐзї), тараќќии  синфи  забонњои  барномасозї, ки ба навишти муво-

фиќи алгоритмњои ададї,  имконияти алоќаи баръакс бо созандагони сохторњои 

нави МЭЊ мусоидат кард. 

Равияи дуюм ‟ бевосита ба тањлили  њамин мавзўъ  нигаронида шудааст. Ин 

равия-истифодаи техникаи  њисоббарор  дар  системањои  иттилоотии худкор (ав-

томатї бе иштироки одам)  мебошад. Дар фањмиши васеъ системаи иттилоотї 

маљмўи барномавиест, ки вазифањои он аз таъмин кардани устувории нигањдории 

иттилоот дар  хотираи компютер, иљро кардани  њисобкунињо ва ѐ дигаргунсозињои  

махсуси иттилоот  барои масъалаи мушаххас, таъмин кардани интерфейси (воситаи 

мулоќот) мусоид ва осон азхудшаванда ба истифодабаранда мебошад. Доираи 

пањншавии  ин гуна иттилоот, одатан хеле васеъ  буда, сохтори он мураккаб мебо-

шад. Системањои  бонкї, системањои захиракунии чиптањои њавопаймої ѐ роњи 

оњан, љойњо дар мењмонхонањо ва ѓайра мисолњои классикии системањои иттилоотї 

мебошанд.  

Равияи дуюм  баъдтар  аз равияи якум пайдо шудааст. Сабаб он аст, ки дар ав-

вали тараќќиѐти техникаи  њисоббарор  компютерњо хотираи мањдуд доштанд. Дар 

бораи  хотирањои  нигоњдории  устувор ва дарозмуддати иттилоот њамон ваќт сухан 

рондан мумкин аст, ки  онњо пас аз ќатъи  ќувваи барќ иттилоотро нигоњ доранд. 

Хотираи амалкунанда одатан ин имкониятро надорад.  

Аввал ду намуди хотирањои берунї - тасмањои магнитї ва устувонањои (бара-

банњои) магнитї истифода бурда мешуданд. Њаљми тасмањои магнитї хеле калон 
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буда, аммо дастрасии иттилоот аз онњо танњо ба таври пай дар пай имкон дошт 

(яъне, ваќти зиѐдро талаб мекард). 

Устувонањои магнитї  ба дискњои  (чархњои) магнитии њозиразамон бо са-

ракњои васлшуда монанд буданд ва барои њар як системаи иттилоотї бояд мувофиќ 

карда мешуданд. 

Кўшиши људо кардан ва умумї кардани ќисми системањои иттилоотї, ки ба 

идоракунии маълумоти  сохторашон  мурракаб сабаби бунѐди системањои идора-

кунии пояи маълумот (СИПМ)  мебошад. Маълум аст, ки пеш аз пайдоиши 

СИПМ системањои файлї истифода мешуданд. Пайдоиши СИПМ истифодаи си-

стемањои файлиро пурра  аз  байн  набурдааст. Барои иљро намудани баъзе 

масъалањои махсус системањои файлї то њол истифода мегарданд. Тараќќиѐти 

СИПМ ‟ ро бо солњои 60-уми ќарни ХХ мепайванданд.  

Соли 1965 дар конфронси ташкилоти CODASYL (Conference on Data Systems 

Languages)  гурўњи кории List  Processing Task Force ташкил шуд, ки соли 1967 ин 

гурўњ номи  DBTG гирифтааст. Њисоботи ин гурўњ соли 1971 чоп шудааст. Њисо-

боти пешнињоднамудаи гурўњи DBTG системаеро пешнињод кардааст, ки он 

3 компонент доштааст. Инњо:  

- наќшаи шабакавї; 

- зернаќша; 

- забони идоракунии маълумот 

 

Наќшаи шабакавї ‟ ин ташкили мантиќии тамоми ПМ дар пуррагї 

(аз нуќтаи назари маъмури шабака), ки он ба таърифи номи ПМ, намуди 

њар як навишт ва компонентњои навишти њар як намудро дар бар меги-

рад.  

Зернаќша ‟ ин ќисми ПМ мебошад (аз нигоњи истифодабаранда ва 

татбиќот).  

Забони идоракунии маълумот – асбобест барои муайян намудани ха-

рактеристика ва сохтори маълумот ва инчунин идора кардани онњо ме-

бошад.  

Соли 1970 Э.Ф.Кодд (E.F.Codd) маќолаи муњимеро дар бораи тарњи 

релятсионии маълумот нашр кардааст, ки он норасоињои тарњњои 

пештараро бартараф карда буд.  

Дар асоси ин лоиња натиљањои љиддии зерин ба даст омадаанд: 

-забони дархостњои сохторшуда SQL (Structured Query Language) ба 

вуљуд омад, ки аз њамон ваќт забони стандартии СИПМ-њои релятси-

онии дилхоњ гардид; 

-солњои 80-ум СИПМ-њои гуногуни тиљоратї сохта шуданд (маса-

лан, DB2, ѐ SGL/DS корпоратсияи IBM ѐ Oracle корпоратсияи Oracle 

Corporation); 
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Мутаассифона, тарњи релятсионї баъзе норасоињо низ дорад. Маса-

лан, мањдудияти имконияти тарњрезї. Љавобан ба торафт мураккаб шу-

дани татбиќоти ПМ ду системаи нав пайдо шудааст: СИПМ-и ба объект 

нигаронидашуда ва СИПМ-и объектї-релятсионї. 

 

 

 

Мафњум ва компонентњои бонки маълумот 

 Пояи маълумот-ин маљмўи маълумотест, ки барои коркарди моши-

нии маълумот ва ќонеъ гардонидани талаботи теъдоди калони истифо-

дабарандагон нигаронида (таъин) шудааст. 

Таърифи дигар. ПМ-ин системаи ягонаи маълумоте, ки номгузор шуда-

аст, яклухт аст ва бо ќоидањои маълум сохта шудааст. Ин ќоидањо 

унсурњои умумии шарњ, нигоњдорї ва коркарди иттилоотро дар бар 

мегиранд. Аксаран лозим меояд, ки ПМ-њои хеле калон сохта шаванд, ки 

якбора ба истифодабарандагони зиѐд хизмат расонад. Маълумот дар 

ПМ тавре љойгир карда мешаванд, ки онњоро ба осонї ѐфта ва кор карда 

шавад. Ин вазифањоро СИПМ иљро мекунад. СИПМ-маљмўи (комплек-

си) барномањоест, ки идоракунии марказонидашудаи ПМ-ро амалї ме-

кунад. 

Манбаи дониш. МД-системаи формалишудаи маълумот оид ба соњаи му-

айянро меноманд, ки маълумотро дар бораи хусусиятњои объектњо, 

ќонунияти равандњо (протсессњо) њодисањо ва ќоидањои истифодаи ин 

маълумот, ки барои ќабули ќарор лозиманд, меноманд. 

 Фарќи байни ПМ ва МД дар он аст, ки дар МД маълумоти дони-

сташаванда дар бораи њуљљатњо, китобњо, маќолањо ва њисоботњо љойги-

ранд. Дар МД мувофиќи методологияи ќабулшудаи классификатсия (ба 

синфњо људокунї), объектњои донисташаванда, ки маљмўи донишњоро 

ташкил медињанд, љойгир шудаанд. Дар њар як объект маљмўи унсурњои 

дониш оварда мешавад. 

 ПМ ва МД-маѓзи (ядрои) бонки маълумот мебошад. Бонки маълу-

мот-ин якљояшавии ПМ ва МД мебошад. 

 Барои љустуљўи иттилоот (ахбор) аз ПМ ва МД системањои итти-

лоотї-љустуљўї истифода мешавад. Системаи иттилоотї ба ПМ (МД) 

такя мекунад, ки аз он мувофиќи дархости истифодабарандагон 

њуљљатњои лозимиро љустуљў менамояд. 

 Системањои иттилоотї-љустуљўї ду намуд мешаванд: 

1) Системаи њуљљатї-бо дархости истифодабаранда њуљљатњои лозимї 

(китобњо, маќолањо, ќонунњо, патентњо, њисоботњо ва ѓайра)-ро љустуљў 
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карда медињад. Дар дархост дар бораи њуљљатњои лозимї, номи муаллиф, 

номи њуљљат, нашриѐт ва ѓайраро номбар кардан мумкин аст. 

2) Системањои иттилоотї-љустуљўии фактографї мураккабтар буда, ва-

зифаи он- аз њуљљатњо љустуљў намудани масъалаи лозимї, масалан, 

намудњо, характеристикањо ва технологияи њосил намудани навъњои гу-

ногуни пўлод. Љустуљў бо системаи фактографї ба забонњои маъмулї 

(русї, англисї ва ѓайра) сурат мегирад. 

 

 

Классификатсияи (ба синфњо људо намудани) пояи маълумот 

1. Пояи марказонидашудаи маълумот дар хотираи системаи 

ягонаи њисоббарор љойгир аст. Ин гуна ПМ-њо дар шаба-

кањои мањаллї (локалї) низ истифода мешаванд. 

2. Пояи таќсимшудаи маълумот якчанд ќисм (ки онњо метаво-

нанд ќисмњои умумї дошта бошанд ѐ якхелаанд) ва дар 

компютерњои гуногун љойгиранд, иборат аст. 

 

СИПМ ва вазифањои асосии он 

4.1. Имконияти СИПМ 

СИПМ имкониятњои зеринро дорад: 

1). Муайян кардани ПМ, ки он одатан бо ѐрии забони муайянкунии 

маълумот (DDL - Data Definition Language) дода мешавад. DDL-

имконияти воситањои нишон додани намуди маълумот, сохтори он ва 

инчунин воситањои мањдудияти иттилооти манбаъро медињад. 

2). Дохил кардан, нав кардан, хориљ кардан ва ќабул кардани иттилоот 

аз ПМ ба воситаи забони идоракунии маълумот  (DML - Data Manipula-

tion Language). 

3). Дастрасии назоратшаванда ба маълумот бо ѐрии воситањои зерин: 

 * системаи таъминоти бехатарї (бартараф кардани дастрасии 

беиљозат ба маълумотњо); 

 * системаи нигоњдории яклухтии маълумот, ки зиддияти маълумотро 

таъмин менамояд; 

 * системаи идоракунии кори параллелии татбиќот, ки равандњои 

дастрасии якљояро назорат мекунад; 

 * системаи барќароркунї, ПМ-и вайроншударо ба њолати пешинаи 

безиддият меоварад; 

 * каталоги ба истифодабаранда дастрас, ки шарњи иттилооти дар Пм 

бударо дар бар дорад.  
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Дар расми дар зер овардашуда мисоли истифодаи пояи маълумот: сохто-

ри физикї ва воситаи нигоњдории маълумот дар ин њолат бо ѐрии 

СИПМ ба эътибор гирифта шудааст. 

 

 

 

 

 

 

 

  
Рас. Истифодаи пояи маълумот 

 

Бартарињои СИПМ 

 

1. Назорат аз болои маълумоти њаљман калон. Чуноне, ки маълум 

аст, системањои файлии анъанавї хотираи берунаро сарфа накарда ис-

тифода менамоянд ва маълумоти якхеларо дар файлњои гуногун нигоњ 

медоранд. 

Њангоми истифодабарии ПМ, баръакс кўшиш карда мешавад, ки ба 

њаљман калон будани маълумот аз њисоби интегратсияи файлњо роњ дода 

нашавад, яъне кўшиш карда мешавад, ки нусхањои узвњои иттилоот дар 

хотира такрор нашаванд. Аммо, баъзан лозим меояд, ки баъзе узвњо ба-

рои тарњрезии алоќањо ѐ баланд бардоштани самаранокии система як-

чанд нусха такрор шавад: 

2.Истифодаи якљояи маълумот. Файлњо одатан ба шахсони алоњида 

ѐ тамоми шўъба тааллуќ доранд, ки онњоро дар фаъолияти худ истифода 

мебаранд. ПМ бошад, ба тамоми ташкилот тааллуќ дорад. Ва он даст-

раси њамаи истифодабарандагони баќайдгирифташуда мебошад. Ин тар-

зи ташкили ПМ-њо истифодаи оммавиро имконпазир мекунад. 

3.Бехатарии омодашуда. Бехатарии ПМ маънои њифзи он аз даст-

расии беиљозат мебошад. Бе љалбкунии чорањои бехатаргардонї маълу-

моти интегронидашуда аз маълумоти системањои файлї дида зиѐдтар зе-

ри хатар мебошанд. Системаи таъмини бехатарї метавонад ба намуди 

рўйхати номњо ва рамзњои истифодабарандагон дарљ шуда бошад. Даст-

расї ба ПМ барои истифодабарандагони гуногун якхела нест. Масалан, 

яке метавонад амалњои оддитаринро (хондан, илова кардан, нест карда-

ни ќисми муайяни ПМ-ро) иљро кунад. Менеджер метавонад бо ќисми 

ПМ, ки ба шўъбаи онњо дахл дорад, сару кор дошта бошад., Мудири ПМ 

метавонад бо тамоми ПМ сару кор дошта бошад. 

Элементњои лек-

сикї 

Маводи адабї 

СИПМ 
Пояи 

маълумот 
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4.Баланд бардоштани дастрасии маълумот ва ба кор омода будани 

онњо. Маълумоте, ки сарњади шўъбањоро бурида мегузаранд, дар 

натиљаи интегратсия бевосита дастраси истифодабарандагон мешаванд. 

Ин вазифадории системаро зиѐд мекунад, ки он сифати хизматрасонї ба 

истифодабаранда ѐ муштарии ташкилотро зиѐд мекунад. Дар СИПМ-њои 

зиѐде забонњои дархостњо мављуданд, ки ба саволњои пешбинишуда ба 

тезї бе иштироки барномањо иттилооти лозимиро медињад. 

5.Бењтар кардани нишондодњои мањсулиятнокї. Дар СИПМ 

функсияњои зиѐди стандартї пешбинї шудаанд, ки дар системањои файлї 

худи барномасоз бояд дар тадбиќот амалї кунад. Бар сатњи базавї 

СИПМ корњои файлии дараљааш пастро таъмин мекунад. Мављудияти 

ин гуна амалиѐтњо ба барномасоз имконият медињад, ки диќќати асосиро 

ба иљрои вазифањои махсус равона карда, дар бораи муфассалии он дар 

сатњи поѐнї фикр накунад. Дар натиља њам кори барномасоз боз њам са-

мараноктар мешавад ва њам ваќти коркарди тадбиќот кўтоњтар мегар-

дад. 

6.Содда кардани истифодаи система аз њисоби новобаста будани он 

аз маълумот. Дар системањои файлї шарњи маълумот ва мантиќи даст-

расї ба маълумот дар худи тадбиќот љойгир буда, ин барномањо аз 

маълумот вобаста мебошанд. Масалан, барои аз 40 то 41 зиѐд кардани 

майдони нишонињо (адресњо) лозим меояд., ки тамоми барномаро куллан 

дигаргун созем. Дар СИПМ ин масъала бо дигар роњ њал мегардад: 

шарњи маълумот аз тадбиќот људо мебошад. Аз ин сабаб тадбиќот аз ди-

гаргунињо дар шарњи маълумот њифз карда шудаанд. Новобаста будани 

барномањо аз маълумот истифодаи тадбиќотро хеле сода мекунад. 

7.Пешравии хадамоти нусхабардории захиравї ва барќароркунї. 

Љавобгарии таъмини њифзи маълумот аз вайроншавии кори дастгоњњо ва 

барномањо дар системањои файлї ба зиммаи истифодабаранда гузошта 

мешавад. Масалан, лозим меояд, ки њар шаб нусхабардории захиравии 

маълумотро иљро намоем. Дар њолати вайроншавии дастгоњњо ѐ барно-

мањо нусхаи захиравї барќарор карда мешавад, аммо натиљаи кор, ки 

баъд аз нусхасозї иљро шуда буд, гум мешавад. Дар СИПМ-њои њозира-

замон воситањои кам кардани њаљми гумшавии иттилоот пешбинї шуда-

аст. 

 

Супориш: 

 

1. Дар ќисми «Луѓатномаи китобшиносї»-и ин Пайкара миќдори њамаи 

китобњои дар рўйхат бударо њисоб карда бароед. Муайян кунед, ки чанд 

китоб ба устод Рўдакї  тааллуќ дорад. 
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2. Муайян кунед, ки шоирони њамасри Рўдакї дар ин Пайкара чанд на-

фаранд ва номи онњоро аз рўи тартиби алифбои забони тољикї љобаљо 

гузоред. 

 

3. Шеъри «Омад бањори хуррам бо рангу бўи тиб»-и шоирро бодиќќат 

хонед ва калимањои соддаи онро аз рўи камшавии њарфњо љобаљо гузо-

ред. 

 

4. Дар шеърњои шоир ифода ва калимањои «оњани сард кўбидан», «сињо», 

«љонбўз» ва ѓайра чаро бо ранги кабуд ишора шудаанд? Сабаби онро 

муайян намуда ин калимањоро шарњ дињед. 

 

5. Аз шеърњои Рўдакї калимањоеро, ки имрўз дар истеъмол  нестанд, 

људо намуда, маънидод кунед ва аз рўи тартиби алифбои забони тољикї 

љобаљо гузоред. 
 

6. Аз Пайкараи Рўдакї ба сањифаи «Луѓатњо бар пояи матни ин китоб 

тањия шуда» ворид шавед ва муайян намоед, ки чанд луѓат мавриди 

тањлили оморї ќарор гирифтааст. Аз ин миќдор муайян созед, ки миќдо-

ри луѓати басомад, луѓати чаппа ва луѓати алифбої чї ќадар аст? 
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ДОНИШГОЊИ ТЕХНОЛОГИИ ТОЉИКИСТОН 

         КАФЕДРАИ ТЕХНОЛОГИЯЊОИ БО КОМПЮТЕР ИНТЕГРОНИДАШУДА 

ВА ИДОРАКУНИИ ЊАЙАТ 

     

      

 

 

БАРНОМАИ КОРÛ (SYLLABUS) 

аз фанни Забоншиносии иттилоотї 

барои донишљуѐни Донишгоњи технологии Тољикистон 
 

Дарсњои лексионї 

 

 

  

Дарсњои амалї 2 кредит 
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Корњои мустаќилона    
4 кредит 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

ДУШАНБЕ - 2010 

 

      

 

 

 

 

 

       Силлабус дар асоси барномаи намунавии курси забоншиносии иттилоотї ва 

Стандарти давлатии Вазорати маорифи Љумњурии Тољикистон (№19/10) аз санаи 

11.06.2004 тасдиќ  шудааст, тањия гардидааст.  

         

        Барнома  дар љаласаи кафедраи технологияњои бо компютер  интегронидашуда  

ва њайат баррасї   ва     тасдиќ карда шудааст. 

 

         Суратмаљлиси     № 1              аз 24 июни соли 2010         

  

        Мудири кафедра ____________________ Наврўзов С.Т. 

 

       Аз љониби Комитет оид ба барномањои таълимии факултети тољикї-украинї 

тасдиќ карда шудааст. 

        

       Раиси Комитет     _________________ Юсупов М.Ч.        

 

       Дар љаласаи Шўрои  илмї- методии ДТТ   тасдиќ  карда шудааст. 

 

       Суратмаљлиси   № 12    аз 25 июни соли 2010 
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              Раиси   

 Шўрои  илмї- методии ДТТ______________ Тошматов М.Н.   

 

 

 Муаллифи барнома: 

Одинаев Н.С.- н.и.ф., дотсент. 

 

Макон: кафедраи технологияњои бо компютер  интегронидашуда  ва  идоракунии 

њайат 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номи пурраи курс Коди курс 

Забоншиносии иттилоотї  Б04 

Забони  
таълим 

Шакли  
назорати 

нињої 

Устодон 
Миќдори кредитњо 

Одинаев Н.С.  
Тољикї 

 Имтињон 2 

Типи курс 
Сол ва  

нимсолаи 
таълим  

Ваќт ва љои баргузории дарсњо 

Рўзи 
њафта 

Ваќт макон 
намуди 

дарс 

Њатмї 

Нимсола   

I -II 

   амалї 

    

 

Б.  Самти курс, тавсифи мухтасар 

Самти курс: барои  тамоми ихтисосњои Донишгоњи технологии Тољикистон. 

Тавсифи мухтасари барномаи таълимї: Баланд бардоштани савияи забондонї тавас-

сути технологияи иттилоотї. Омўзиш ва татбиќи меъѐрњои забони адабии тољик дар 

технологияњои иттилоотї. Роњњои ташаккули  нутќи хаттию дањонї тавассути ком-

пьютер. Ташаккул ва такомули захираи луѓавї ва сохтани луѓатњои басомади 

асарњои калонњаљм.  Дар санадњои  идорї  босаводона истифодаи аломатњои кито-

батї ва татбиќи онњо дар технологияњои иттилоотї. Њифзи калимањои душворфањм, 

таркиб ва иборањои маљозї аз эљодиѐти адибони тољик бо истифодаи маводњои ша-

бакаи Интернет ва сомонањои шоирон ва нависандагони тољик. Њосил намудани ма-

лакаи тарљумонї бо истифодањои барномањои махсуси тарљумаи матнњо аз забони 
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русї ба тољикї .   

Фанњои ѐридињанда (номгўи фанњои дигаре, ки барои омўзиши курси мазкур зарур аст) 

Забони русї, забони англисї, асосњои компьютерї, тарњрезии забонњотаърихи 

адабиѐти тољик. 

Тавсифи мухтасари курс: Омўзиши курси мазкур њатмї буда, 1семестр  30 соат 

машѓулияти амалї), 2 соатї дар як њафта (2 кредит)-ро дар бар мегирад. Курси за-

боншиносии иттилоотї бо маќсади баланд бардоштани савияи забондонии донишљў 

тавассути технологияњои иттилоотї, такмили љањонбинии  донишљў дар асоси исти-

фодаи маводњои шабакаи Интернет, истифодаи босаводонаи  луѓати басомад ва ќо-

идањои имлои забони тољикї таълим дода мешавад. Њамчунин, дар љараѐни таълим 

донишљўѐн тавассути љустуљўи гуногун ба табиати забонњои тољикиву русї ошно 

шуда, ба тарзњои истифодаи луѓатњои электронї таассурот пайдо мекнанд. Бо роњи 

тањлили грамматикаи муќоисавї баланд бардоштани  малакаи тарљумонї. 

 В. Њадафи курс: Њадафи асосии омўзиши Забоншиносии иттилоотї такмил ва ба-

ланд бардоштани савияи забондонї, бартараф намудани ѓалатњои имло ва талаффуз 

дар нутќи хаттию шифоњї, бартараф намудани нуќсонњо дар ќироати матн ва пор-

чањои шеърї, омўзонидани усулњои омўзиши захирањои Интернетї ба забони тољикї, 

истеъмоли босаводонаи луѓати басомад, аз бар намудани истилоњоти технологияњои 

иттилоотї, шиносоии донишљўѐн бо матнњои ихтисосї ва техникї, ќироат ва тањлили 

намунањои бењтарини асарњои насрї ва назмии адабиѐти тољик, тарзи истифода ва 

тањияи луѓатњои ихтисосї ва тафсирї, њифзи ашъори адибони машњур тавассути тех-

нологияњои иттилоотї  мебошад. 

             Вазифањо:  

1. Истифодаи китобхонањои электронї  зимни тањияи корњои нимсолагї. 

2. Омўзиши хусусиятњои забони тољикї ба воситаи компьютер. 

3. Омўзиши иншои санадњои идорї бо истифода аз сомонаи «Њуљчатнигорї дар ша-

бакаи Интернет». 

4.Ифода ва риояи Ќонуни имлои забони тољикї дар технологияњои иттилоотї. 

5. Ба вуљуд овардани малакаи мустаќилона кор кародани луѓати басомад. 

6. Афзудани захираи луѓавї бо итифода аз луѓатњои электронї. 

7. Сомонањо ба забони тољикї дар шабакаи Интернет. 

8. Аз ѐд намудани байтњои адибони тољик бо истифода аз сомонаи «Гулчини ашъори 

шоирони тољик».       

 

Г   Адабиѐти таълимї: 

1. Арзуманов С. Забони тољикї Д.: Маориф, 1986.  

2. Зарипов С.А., Ризвонова У.М.Краткий курс лекций по дисциплине информатика 

(Ms Windows, Ms Word, Ms PowerPoint), Душанбе-2007. 

3. Вишнякова Т. А. Леонова Э. Н. Сборник ситуативных упражнений по русскому 

языку. М.: Русский язык. 1983.  

4. Грамматикаи забони адабии њозираи тољик  - Д.: Ирфон, 1987. 

5. Гадоев Б.Г. Карточкањо аз забони  модарї Д.: Ирфон,1968. 

6. Левин А. Самоучитель работы на персональном компьютере. - С-Пб: Питер, 

2002.-656 с.Дењотї А. Куллиѐт љ.5, Д., Ирфон,  1966. 
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7. Дурдонањои наср, љ.3, Д.: Адиб, 1991. 

8. Дастур ва маљмўи машќњо оид ба омўзиши имлои забони тољикї.- Д.: Ирфон, 

2003.  

9. Дастур ва маљмўи машќњо оид ба аломати китобат. Д.:    Ирфон, 2004.   

10. Дастур ва маљмўи машќњо оид ба омўзиши њуљљатњои расмû. Д.: Ирфон, 2006.  

  11.Забони адабии њозираи тољик. ќ. 1- 2. - Д.: Ирфон, 1973. 

  12. Имлои забони тољикї. ‟ Д.: Ирфон, 1999 . 

  13. Исмоилов М.А. Основы автоматизированного морфологического анализа слов 

таджикского языка.- Душанбе: НПИ Центр, 1994.-156 с.  

  14. Калонтаров П.Н.Панду њикмати се халќ .- Д.: 1991. 

  15. Каримов У., Абдулазизова С. Забони тољикї  (дастури таълимї) r. 1-2 Д. : 2003 -

2004. 

 16.Луѓати тољикї  ‟ русї . М.: ,1957. 

 17.Луѓати русї ‟ тољикї. Д .: 1986.   

18. Фарњанги тољикї ба русї.Д.: 2006. 

19. Муллољонов М., Тухлиев Ќ., Шодмонов Ш.. Информатика ва технологияњои ин-

форматсионї. Нашриѐти “Нури маърифат”. Хуљанд ‟2003. 

20. Каримов У. Каримов А. Аломатњои китобї дар забони адабии њозираи тољик. 

Д.:Ирфон, 1986.  

21. Муњаммад Ѓиѐс-ул-луѓот љ. 1-3. Д.: Адиб, 1989. 

22. Денисов П.Н. Лексика русского языка и принципы ее описания. – М.: Русский язык, 

1993, 245 с.  

23. Нуров А. Фарњанги ашъори Рўдакї  Д.:  Маориф,  1989. 

24. Одинаев Н. Олимова П. Турсунова М. Нурова К. Дастур ва маљмўи машќњо оид ба 

њуљљатњои расмї. Д.: 2006. 

25. Фозилов М. Зарбулмасал ва маќолњо дар тамсилу њикояњо. Д.:  Дониш 1976. 

26. Тарљума ва балоѓати сухан. Д.: 2004. 

27. Шукуров М. Ш. Њар сухан љоеву њар нукта маќоме дорад. Д.:  Ирфон 1986. 

28. Унсурмаолии Кайковус « Ќобуснома » Д.: 1968. 

29. Зубов А.В., Зубова И.И . Основы лингвистической информатики. ‟        

Минск: МГПИИЯ, 1992, 137 с.  

30. Панфилов А. К. Сборник упражнений по стилистике русского языка.  М.: 1984 

31. Фозилов М. Фарњанги  зарбулмасал , маќол ва афоризмњои тољикию форсї , Д.: 

1977. 

32. Фарњанги забони тољикї. М.: 1961. 

33. Њусайн воизи  Кошифї «»Футувватнома »-и  Султонї . Д.: Адиб, 1991. 

34. Восифї Зайниддин.  Бадоеъ-ул-ваќоеъ, М.: 1961. 

35. Ѓаниев М.Ѓ. Ms Word: аз Њуљљати содда то VBA. Маркази ноширии Солитон. 

Хуљанд.2004. 

36. Златоустова Л.В., Королев Э.И., Марчук Ю.Н., Поликарпов А.А. Актуальные аспекты 

развития прикладной лингвистики // Вестник МГУ, серия 2, филология, 5/1989, с. 55–

64.  

37. Османов М.-Н. О. Частотный словарь Унсури М.: Наука, 1970. - 326 с. 

39.  Пиатровский Р. Г. и др. Математическая лингвистика. Учеб. пособие для пед. институ-

тов. М.: «Высш. школа», 1977. - 383 с. с ил.  

40.  Усмонов З.Љ. Забоншиносии иттилоотї- Душанбе: Ирфон, 2010.-130с. 
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Д. Љадвали гузаронидани  фанни «Забошиносии иттилоотї» 

 

ња

фт

а 

с

о

а

т

њ

о 

№ Номгўи мавзўъњо Адабиѐт 

1 1 1. Машѓ. амалии №1. 

Забоншиносии иттилоотї ва мавзўи бањси он 

40/5-14/ 

1 1 2. Машѓ. амалии №2. 

Тањќиќи масъалањои забони тољикї (форсї) тавассути техноло-

гияњои иттилоотї 

40/14-23/ 

2 1 3. Машѓ. амалии №3. 

Њуруфоти тољикї ва масъалањои стандартикунонии он 

40/23-28/ 

2 1 4 Машѓ. амалии №4. 

Мафњум дар бораи пайкара 

40/28-32/ 

3 1 4.1. Машѓ. амалии №5. 

Хусусиятњои пайкараи забони тољикї 

40/32-35/ 

3 1 4.2. Машѓ. амалии №6. 

Маълумот дар бораи Пайкарањои адибони тољик 

40/35-39/ 

4 1 4.3. Машѓ. амалии №7. 

Пайкараи Рўдакї 

40/39-42/ 

4 1 4.4. Машѓ. амалии №8. 

Пайкараи Лоиќ 

40/42-49/ 

5 1 5. Машѓ. амалии №9. 

Тањлили омории коркарди матн 

40/49-58/ 

5 1 6. Машѓ. амалии №10. 

Усулњои оморї дар забоншиносї 

40/58-63/ 

6 1 7. Машѓ. амалии №11. 

Оид ба њисоби омории пешвандњои забони адабии њозираи тољик 

40/63-66/ 

6 1 8. Машѓ. амалии №12. 

Тањлили морфологии матн 

40/66-72/ 

7 1 9. Машѓ. амалии №13. 

Тањлили семантикї (маъної) 

40/72-77/ 

7 1 9.1. Машѓ. амалии №14. 40/77-83 



153 

 

Тањлили семантикии њиссањои номии нутќ 

8 1 10. Машѓ. амалии №15. 

Усулњои технологияњои иттилоотї дар раванди забоншиносї 

40/83-95/ 

8 1 11. Машѓ. амалии №16. 

Web-сомона 

40/95-98/ 

9 1 12. Машѓ. амалии №17. 

Гурўњбандии Web-сомона 

40/98-

103/ 

9 1 12.1. Машѓ. амалии №18. 

Коркарди дизайн дар сомонањо 

40/103-

106/ 

10 1 13. Машѓ. амалии №19. 

Ќолабњои калимањои тољикї 

40/106-

107/ 

10 1 14. Машѓ. амалии №20. 

Бунѐди компютерии калимањо 

40/107-

111/ 

11 1 15. Машѓ. амалии №21. 

Принсипњои тањияи луѓати басомад 

40/111-

115/ 

11 1 16. Машѓ. амалии №22. 

Технологияи тањияи луѓатњои басомад 

40/115-

118/ 

12 1 17. Машѓ. амалии №23. 

Ќоидањои созиши истилоњот 

40/118-

122/ 

12 1 18. Машѓ. амалии №24. 

Мафњуми пояи маълумот 

40/122-

129/ 

     

 

 

 

 

 

 

Саволњои санљишї 

1. Забоншиносии иттилоотї чиро меомўзад? 

2. Масъалањои асосии татбиќи хусусиятњои забони тољикї дар технологияи иттило-

отї. 

3. Унсурњои асосии рамзи забонї. 

4.Рамзи риѐзї ва унсурњои он 

5. Экспликатсияи риѐзиро бо мисолњо фањмонед. 

6. Мафњумњои асосии забоншиносии иттилоотї 

7. Маљмўи унсурњои забоншиносї 

 8. Ходисањои забонї њамчун бузургии риѐзї 

9. Тарњрезии иттилоотии калима ва матн 

10. Тарњрезии виртуалї 

11. Маълумот дар бораи алифбои тољикї  

12. Хусусиятњои пайкараи забони тољикї 
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13. Тањлили омории коркарди матн 

14. Усулњои оморї дар забоншиносї. 

 

Саволњои тестї 

 

1. Забоншиносии иттилоотї чиро меомўзад? 

а)  Тањлили морфологии калимаро мафањмонад. 

б) Номувофиќатии тартиби овозї бо њамсадоњоро мефањмонад. 

в) Истифодаи воситањои компютерї - барномањо, технологияњои иттилоотї, истифо-

даи тарњрезии компютерии забоншиносї ва ѓайраро меомўзад.  

 

2. Унсурњои асосии рамзи забониро номбар кунед: 

а) ном ‟ зуҳуроти моддии иттилоот, денотат ‟ инъикоси ашѐи олами зоҳирї, десигнат 

‟ мафхум дар бораи ашѐ, коннотат ‟ маљмўи тобишҳои эҳсосотию меъѐрии ба ашѐ 

вобаста. 

б) ном ‟ зуҳуроти моддии иттилоот, денотат ‟ инъикоси ашѐи олами зоҳирї, десигнат 

‟ мафхум дар бораи ашѐ, коннотат ‟ маљмўи тобишҳои эҳсосотию меъѐрии ба ашѐ 

вобаста, фонема- воњиди сохтори овозии забон. 

3. Мафњумњои асосии забоншиносии иттилоотї кадомњоянд? 

а) фонема, њарф, алифбо, морф, морфема, морфология, морфемика, пайкара, омор; 

б) фонема, њарф, Катиба, морф, морфема, морфология,дафтар, морфемика, пайкара, 

омор. 

 

4. Хусусиятњои асосии пайкараи миллиро номбар кунед: 

а) Пайкара тамоми намуди матнњои хаттї ва шифоњиро, аз рўи жанрњои гуногуни 

бадеї, публисистї, таълимї, илмї, расмї, гуфтугўї ва лањљавї дар бар мегирад. 

б) Пайкара ахбороти махсуси иловагиро оид ба таркиби матнњои ба он воридшуда 

дар бар мегирад. 

в)  Пайкара матнњоро дар сањифаи Word нусхабардорї менамояд. 

5.  Машњуртарин пайкараи адибони тољик дар кадом сомона љойгир шудаанд: 

а) Рўдакї, Фирдавсї, Саъдї, Мавлоно, Лоиќ, Мўъмин Ќаноат, Њабибулло Файзулло; 

б) Рўдакї, Фирдавсї, Саъдї, Мавлоно, Аскар Њаким, Мўъмин Ќаноат, Њабибулло 

Файзулло. 
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6. Пайкараи Рўдакї кай ифтитоњ шуд: 

а)  26.02.2007 

б) 23.08.2010 

в) 21.03.2009. 

 

 

7. Мафњумњое, ки барои тањќиќи унсурњои забонї истифода мешаванд, нишон дињед: 

а) медиана, мода, квартилҳо, децилҳо, андозаи паҳншавї, дисперсия, коэффитсиенти 

вариатсия; 

б) медиана, мода, китобњо, маркањо, квартилҳо, децилҳо, андозаи паҳншавї, диспер-

сия, коэффитсиенти вариатсия; 

Мавзўъњои корњои мустаќилона 

1. Тањќиќи масъалањои забони тољикї (форсї) тавассути технологияњои иттилоотї 

2. Хусусиятњои пайкараи забони тољикї 

3. Оид ба њисоби омории пешвандњои забони адабии њозираи тољик 

4. Тањлили семантикии њиссањои номии нутќ 

5. Усулњои технологияњои иттилоотї дар раванди забоншиносї 

6. Коркарди дизайн дар сомонањо 

7. Бунѐди компютерии калимањо  

8. Ќолабњои калимањои тољикї 

9. Принсипњои тањияи луѓати басомад. 

Мазмуни мухтасари  мавзўъњо 

  
Љадвали гузаронидани курс 

№ Номгўи мавзўъњо Шарњи мавзўъњои амалї Амал

ї  

Лабо-

раторї  
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1 

 

 

 

Забоншиносии иттилоотї ва мавзўи бањси 

он 

Забони тољикї ва технологияи 

иттилоотї; захирањои Интер-

нетї ба забони 

тољикї;пешравии технологияи 

иттилоотї; номувофиќии тар-

тиби овозї бо алифбои љорї; 

мављуд набудани њуруфоти 

ягонаи тољикї дар шабакаи 

Интернетї 

 

 

1 

 

 

2 

Масъалањои асосии  татбиќи техноло-

гияҳои иттилоотї дар 

 забони тољикї (форсї) 

Маълумоти умумї аз таърихи 

пайдоиши Интернет; шир-

катњои дастраскунандаи Ин-

тернет дар Тољикистон;  

созгор кардани забони тољикї 

ба технологияҳои компютерї 

ва иттилоотї: 

 

 

2 

1 

 

3 

 

 

 

Њуруфоти тољикї Аз таърихи имлои забони 

тољикї; њарфњои хоси забони 

тољикї ва мушкилоти ифодаи 

онњо дар технологияи иттило-

отї.; тањлили морфологии кали-

мањои тољикї; бунёди морфоло-

гии калимањои тољикї; 

масъалањои тарњрезї ва тањияи 

имлосанљии компютерии 

тољикї; луѓати имлои кали-

мањои тољикї;  

 

 

1 

1 

 

4 

Пайкара  ва моњияти он  

Пайкараи оморї 

Пайкараи миллї ва хусуси-

ятњои он; тарњбандии пайка-

рањо; рушду такомули пайка-

рањои миллї;маълумот дар бо-

раи омор ва њисоби оморї; 

таќсими матнњо дар пайкараи 

миллии забони русї аз рўи 

таќсимоти оморї; 

 

2 
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5 Тањлили морфологии пайкараи миллии 

забони тољикї 

Сохтори морфологии калимањо 

дар пайкара; мавќеи њиссањои 

нутќ ва баъзе  хусусияти ифо-

даи онњо дар технологияи ит-

тилоотї; сохтори пайкараи 

синтаксисии забон         

 

1 

1 

 

 

6 

Тањлили семантикї (маъної) Тањлили се-

мантикии њиссањои  

номии нутќ 

Хусусиятњои лексикї-

семантикии њиссањои нутќ; ху-

сусиятњои лексикї-семантикии 

сифат, љонишин, шумора, феъл, 

зарф; тањлили калимањо аз 

љињати њиссањои нутќ; имлои 

њиссањои номии нутќ; 

 

 

2 

1 

  Имтињони марњилаи якум 

  

 

7 

Пайкараи миллии забони тољикї. Маълу-

мот дар бораи пайкарањои адибони тољик 

Ташкилшавии пайкараи мил-

лии забони тољикї; ќисматњои 

асосии сомонаи 

info@termcom.tj; Пайкарањои 

шоирону адибони классикї ва 

муосири тољик; тањлили 

компютерии фарњангнигорї  

 

 

2 

 

 

8 

 

Пайкараи Рўдакї 

 

Осори шоирони тољик дар со-

монањо ва сохтори онњо; 

тадќиќоти Пайкарањои адибо-

ни классикии форсу тољик дар 

шабакаи љањонї; омўзиш ва 

шинохти абѐти Рўдакї аз та-

риќи Интернет.    

 

1 

 

1 

 

 

9 

Пайкараи Лоиќ Шералї Осори устод Лоиќ Шералї дар 

сомонаи info@termcom.tj; 

тањлили ќисматњои пайкараи 

шоир; мутобиќ намудани мах-

сусиятњои сарфию нањвии за-

бони тољикї бо имкониятњои 

технологияи иттилоотї дар 

пайкараи Лоиќ Шералї. 

 

1 

1 

 

 

10 

 

Web-сомона  

Гурўњбандии Web - сомонањо 

Мафњуми web- сомона њамчун 

њуљљати оморї;мундариља ва 

љойгирии web- сомона; сохт, 

таркиб ва ташкили сомонањо 

тавассути технологияи элек-

тронї; 

 

 

1 
1 

mailto:info@termcom.tj
mailto:info@termcom.tj
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11 

 

Коркарди дизайн дар сомонањо  Табъу нашри электронї ба за-

бони тољикї; сањифабандї ва 

барномасозии сањифањо; ни-

зоми нави мубодилаи элек-

тронї ба забони тољикї тавас-

сути бехатар гардонидани со-

монањо; 

 

1 

1 

 

12 

 

Принсипњои тањияи луѓати басомад Аз таърихи тањияи луѓати ба-

сомад; луѓатњои басомади 

асарњои калонњаљм тавассути 

технологияи электронї; ба во-

ситаи технологияи иттилоотї 

ѐфтани њиљоњои заданоки ка-

лима;људо намудани њиљоњои 

баста ва кушода ба воситаи 

технологияи иттилоотї.  

 

1 

1 

  Имтињони марњилаи дуюм    

 

13 

 

Таърихи пайдоиши Интернет 

 

Сохтори шабакаи глобалии 

Интернет; имконияти ба Ин-

тернет пайвасткунии компюте-

ри намудашон гуногун; пайваст 

шудани компютер ба системаи 

амалиѐтииWindows 

 

 

1 
1 

 

14 

Масъалаҳои мундариљаи тољикї дар Ин-

тернет 

 

Таърихи ифтитоњи Интернет 

дар Тољикистон; њарфњои хоси 

забони тољикї ва мушкилоти 

ифодаи онњо дар технологияи 

иттилоотї.;мавќеи садонокњои 

дароз ва кўтоњ ва ифодаи онњо 

дар технологияи иттилоотї;ба 

воситаи компютер овоз додани 

калимањои тољикї; номуво-

фиќии тартиби овозї бо 

алифбои љорї;  

 

 

 

1 

1 
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15 Қоидаҳои истилоњсозї Истилоҳоти муосири илмї дар 

забони тољикї; роњњои исти-

лоњсозї тавассути технологияи 

иттилоотї;  шарту қоидаҳои 

истилоҳофаринї дар адабиѐти 

илмї-техникї; заминањои қо-

идаҳои калимасозиву ибора-

бандии забони адабии миллї 

ба воситаи технологияи итти-

лоотї. 

 

 

1 

1 

 
Имтињони љамъбастї 19 11 

 

 

Ж    Омилњои таълимдињї: 

 

        Истифодаи методњои  коммуникативї ва бевоситаи таълимї (бозињои 

мухталифи таълимї, лањзањои технологияи омўзиши фосилавї, методи бевоситаи 

омўзиш дар якљоягї бо методњои тадќиќотї; методњои истифодаи воситањои 

техникии таълимї, аз љумла ворид шудан ба Пайкарањо, љадвалњои он, инчунин, 

слайдњо, филмњо  ва  ѓайра, инчунин истифодаи воситањои аѐнї (маводи рўзнома ва  

маљаллањо, карточкањо, љадвалњо ва ѓайра). 

 

З  Системаи бањодињї (шакли назорат ва  меъѐри бањодињї) 
         Фаъолияти донишљўй мутобиќи системаи бањодињии дањбаллї  муайян 

мешавад. Њар як вазифа меъѐри бањогузории худро мувофиќи баллњо дорост: 

 

Љавоби вазифаи хонагї (дар шакли электронї)- то 5 балл; 

Љавоби вазифаи хонагї (дар дафтар) ‟ то 2 балл; 

Аз ѐд гуфтани шеър ‟ то 3 балл; 

 

 

Тарљумаи матн ‟ то 5 бал 

Супоридани назорати фосилавї‟ то 138 балл; 

Иштирок дар дарсњо ‟ то 2 балл 

Супоридани корњои санљишї ‟ то 50 балл  

Љавоб ба њар як  саволи тест ‟ то 10 балл  

 

Барои ба комѐб ноил гаштан, на кам аз 138 балл бояд гирифт. Бояд дар хотир 

дошт, ки дар ин њолат њам 10 фоизи донишљўѐн аз санљиш намегузаранд, яъне до-

нишљўѐни аз њама охири рўйхат (мувофиќи баллњо) дар назар дошта шудааст. 

 Дар машѓулиятњо љавобњо шифоњї ва хаттї сурат мегиранд. Љамъбасти нињоии 

курс санљиш буда, дар  натиљаи иљрои вазифањои хонагї,  корњои мустаќилона, љавоб 

дар аудитория ва супориши назорати љорї гузошта мешавад. 
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И  Масъулияти донишљўѐн ва талабот нисбати онњо: 

 

Иљрои супоришњо ва вазифањо  кўшишу ѓайрати донишљўѐнро нисбати таълим 

инъикос мекунад. Дар дарсњо бесабаб иштирок накардан њангоми љамъбасти хониш 

таъсири калон расонида метавонад, зеро дар дарс њозиру ѓоиби донишљўѐн сурат 

мегирад. Иштироки фаъолона дар дарсњо бешубња ба бањои љамъбастї таъсири му-

сбати худро мерасонад. 

Њамаи вазифањо ва супоришњои мављуда бояд сариваќт, дар мўњлати муќаррар-

гашта иљро карда шаванд. Корњое, ки бесабаб дертар тайѐр карда мешаванд, ба 

эътибор гирифта намешаванд. Донишљўѐн бояд саъю кўшиш намоянд, вазифањоро то 

ќадри имкон амиќ, пурра ва њаматарафа тайер кунанд, то соњиби бањои нињоии њадди 

амал гарданд. 

 

Талаботи иловагї њангоми тайерї ба дарсњо. 

 

Омўзиши забон, дар ќиѐс бо фанњои дигар, тайѐрї ва омодагии њамарўзаро та-

лаб мекунад. Бояд мунтазам, маќсаднок ва амиќ бањри омўзиши забон зањмату 

мењнат кашид. Бањри иљрои вазифањои шифоњї ва хаттї љиддї ва бо масъулияти ба-

ланд бояд муносибат намуд.      

 

  К. Меъѐри  бањогузорї 

 

Низоми холгузорї ва њарфгузории бањодињии дониш 

 

д
а
в

р
а
 

Меъѐри бањогузорї 

Бо ифодаи фо-

изї 

(аз 600 хол) 

Холњои им-

конпазир, на 

бештар 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 

Иштироки фаъолона дар машѓулиятњо  (мунтазам 

навиштани конспект ба таври таъљилї њал кардани 

мисолњо, зуњури худташаббусї).  

Њангоми дарсшиканї:    

  0 соат (1 соат = 50 даќиќа) 

  то 3 соат 

  аз 4 то 6 соат 

  аз 7 ва бештар соат ‟ донишљў ба комиссияи 

экспертии мустаќил (КЭМ) барои ќабул намуда-

ни ќарор равона карда мешавад.   

 

 

0-50 

  

аз 50 зиѐд 

на беш аз 40 

на беш аз 20 

 

КЭМ 

 Пешакї супоридани корњои семестрї Њангоми пеш 8,3% 0-50 
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гузаштан аз ваќти супоридани корњои контролї то 

3 рўз ва риояи яке аз шартњои зерин: 

а) иљрои вазифањо бо истифодаи компютер ва ѐ 

иљрои вазифањо бо забони хориљї  

б) тайѐр намудани презентатсия  дар мавзўи 

корњои семестрии донишљў  

Дар ваќти муайяншуда супоридани корњои се-

местрї:  

 иљрои вазифањо бо истифодаи компютер ва ѐ 

иљрои вазифањо бо забони хориљї ва ѐ тайѐр 

намудани презентатсия  дар мавзўи корњои се-

местрии донишљў 

Ќафомонї аз љадвали супоридани корњои семестрии 

донишљў: 

 на бештар аз як рўз ‟ натиљањои ба даст овардаи 

донишљў 10 хол кам карда мешавад 

 то 3 рўз - натиљањои ба даст овардаи донишљў 20 

хол кам карда мешавад 

 беш аз 3 рўз -  донишљў ба комиссияи экспертии 

мустаќил барои ќабул намудани ќарор равона 

карда мешавад.   

 

 

 

50 

 

50 

 

на беш аз 40 

 

 

 

 

 

 

Холи умумї 

тарњи 10 

 

Холи умуми 

тарњи 20 

КЭМ 

 

Назорати фосилавии якум (НФ-1) 6,3% 0-38 

Холњои умумии давраи якум 23% 0-138 

II 

Иштироки фаъолона дар машѓулиятњо  (мунтазам 

навиштани конспект ба таври таъљилї њал кардани 

мисолњо, зуњури худташаббусї).  

Њангоми дарсшиканї:    

 0 соат (1 соат = 50 даќиќа) 

 то 3 соат 

 аз 4 то 6 соат 

 аз 7 ва бештар соат ‟ донишљў ба комиссияи экс-

пертии мустаќил барои ќабул намудани ќарор 

равона карда мешавад.   

8,3% 0-50 

  

аз 50 зиѐд 

на беш аз 40 

на беш аз 20 

 

КЭМ 

 

 Пешакї супоридани корњои семестрї   

Њангоми пеш гузаштан аз ваќти супоридани 

корњои контролї то 3 рўз ва риояи яке аз шартњои 

зерин: 

а) иљрои вазифањо бо истифодаи компютер ва ѐ 

иљрои вазифањо бо забони хориљї  

б) тайѐр намудани презентатсия  дар мавзўи 

корњои семестрии донишљў  

Дар ваќти муайяншуда супоридани корњои се-

местрї:  

 иљрои вазифањо бо истифодаи компютер ва ѐ 

иљрои вазифањо бо забони хориљї ва ѐ тайѐр 

намудани презентатсия  дар мавзўи корњои се-

  

 

 

 

50 

 

50 

 

на беш аз 40 
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местрии донишљў 

Ќафомонї аз љадвали супоридани корњои семестрии 

донишљў: 

 на бештар аз як рўз ‟ натиљањои ба даст овардаи 

донишљў 10 хол кам карда мешавад 

 то 3 рўз - натиљањои ба даст овардаи донишљў 20 

хол кам карда мешавад 

 беш аз 3 рўз -  донишљў ба комиссияи экспертии 

мустаќил барои ќабул намудани ќарор равона 

карда мешавад.   

 

 

 

 

 

Холи умумї 

тарњи 10 

 

 

Холи умуми 

тарњи 20 

КЭМ 

Назорати фосилавии дуюм (НФ-2) 6,3% 0-38 

Холњои умумии давраи дуюм 23% 0-138 

III 

Иштироки фаъолона дар машѓулиятњо  (мунтазам 

навиштани конспект ба таври таъљилї њал кардани 

мисолњо, зуњури худташаббусї) њангоми дарсши-

канї:    

 0 соат (1 соат = 50 даќиќа) 

 то 2 соат 

 аз 3 ва бештар соат ‟ донишљў ба комиссияи экс-

пертии мустаќил барои ќабул намудани ќарор 

равона карда мешавад.   

  

4% 0-30 

 30 

 

на беш аз 10 

 

КЭМ 

Пешакї супоридани корњои семестрї:   

Њангоми пеш гузаштан аз ваќти супоридани 

корњои контролї то 3 рўз ва риояи яке аз шартњои 

зерин: 

а) иљрои вазифањо бо истифодаи компютер ва ѐ 

иљрои вазифањо бо забони хориљї 

 б) тайѐр намудани презентатсия  дар мавзўи 

корњои семестрии донишљў  

Дар ваќти муайяншуда супоридани корњои се-

местрї  

 иљрои вазифањо бо истифодаи компютер ва ѐ 

иљрои вазифањо бо забони хориљї ва ѐ тайѐр 

намудани презентатсия  дар мавзўи корњои се-

местрии донишљў 

Ќафомонї аз љадвали супоридани корњои семестрии 

донишљў: 

 на бештар аз як рўз ‟ натиљањои ба даст овардаи 

донишљў 10 хол кам карда мешавад 

 то 3 рўз - натиљањои ба даст овардаи донишљў 20 

хол кам карда мешавад 

 беш аз 3 рўз ‟ донишљў ба комиссияи экспертии 

мустаќил барои ќабул намудани ќарор равона 

карда мешавад.    

4,1% 0-30 

 30 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

холи умуми 

тарњи 10 

 

0 

 

КЭМ 
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Холњои умумии давраи сеюм 12,1% 0-49 

Љамъи  1+2+3 54,1 0-325 

Назорати љамъбастї дар асоси супоридани имтињони 

љамъбастї ва бо назардошти алтернативии омилњои зерин 

бо розигии тарафайни омўзгор ва донишљў: 

Компоненти њатмї:  

 

 

 

41,9 

0-251 

Холи маъмурї, ки аз љамъи ду компонент  

њосил шудааст (а+б): 

а) иштирок дар чорабинињо (шамбегињо, якшанбегињо, 

барномањои рушди умумифакултетї) њангоми иштироки 

бетанаффус ‟ 12 хол, њангоми дар як чорабинї иштирок 

накардан ‟ 0 хол 

б) иштирок дар КВН, мусобиќањои варзишї, кружокњо бо 

хоњиш (дар якљоягии деканатњо бо Маркази баќайдгирї 

муќаррар карда мешавад)   

4% 0-25 

 аз 0 то 25 

хол  

 

 

 

аз 0 то 25 

хол 

Њамагї 0% - 100% 0 – 600 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Ифодаи њарфии бањо Ифодаи ададии бањо Миќдори баллњои мувофиќ 

A 10 550-600 

A
–
 9 500-549 

B
+
 8 450-499 

B 7 400-449 

B
–
 6 350-399 

C
+
 5 325-349 

C 4 300-324 

C
–
 3 250-299 

D 2 200-249 

D
–
 1 151 –199 

F 0 0 – 149 
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