
Бо қарори мушовараи Вазорати маориф 

ва илми Ҷумцурии Тоҷикистон 

аз 30.12.2015, № 31/30   

тасдиқ шудааст. 

 

БАРНОМАИ ИМТИЦОН (қисми А) 

аз фанцои забони тоҷикк, математика,  

таърихи халқи тоҷик ва асосцои давлат ва цуқуқ   

ПЕШГУФТОР 

Татбиқи низоми имтицонцои марказонидаи дохилшавк, ки бо ин мақсад Маркази 

миллии тестии назди Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон (ММТНПҶТ) таъсис дода 

шудааст, навсозии низоми қабули донишҷӯжн ба муассисацои тацсилоти мижна ва олии 

касбк (МТМК ва МТОК)-и ҷумцурк, арзжбии одилонаи дониши довталабон, таъмини 

шаффофк ва дастрасии баробар ба имтицонцои дохилшавиро дар назар дорад.  

Вобаста ба ин, бо қарори Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон аз 1-уми августи  

соли 2015, № 495 “Тартиби гузаронидани имтицонцои марказонидаи дохилшавк ба 

муассисацои таълимии тацсилоти мижна ва олии касбии Ҷумцурии Тоҷикистон” тасдиқ 

гардид.  

Мувофиқи талаботи қабули донишҷӯжн ва бо назардошти хусусияти 

ихтисосцое, ки аз рӯйи онцо дар МТМК ва МТОК-и Ҷумцурии Тоҷикистон 

мутахассисон тайжр карда мешаванд, ММТНПҶТ аз фанцои зерин саволу масъалацои 

тестро тация менамояд: 

- забони тоҷикк, 

- забон ва адабижти тоҷик, 

- математика, 

- физика, 

- химия, 

- биология, 

- география,  

- таърих, 

- асосцои давлат ва цуқуқ ва цуқуқи инсон, 

- забон ва адабижти рус, 

- забон ва адабижти ӯзбек, 

- забонцои хориҷк (забони англиск, забони немиск, забони франсавк ва 

забони арабк). 

 Барномаи имтицон аз цар фанни таълимк мувофиқи “Тартиби гузаронидани 

имтицонцои марказонидаи дохилшавк ба муассисацои таълимии тацсилоти мижна ва 

олии касбии Ҷумцурии Тоҷикистон” ва бо назардошти талаботи Стандарти давлатии 

тацсилоти мижнаи умумии Ҷумцурии Тоҷикистон, барномацои таълим ва китобцои 

дарсии амалкунанда тация мегардад. 

Барномаи имтицон цуҷҷати меъжрк буда, масъалацои зеринро дар бар мегирад: 

- мақсади имтицон аз цар фанни таълимк ва тавзеци он; 

- талаботи фаннк ба дониш ва малакаю мацорати довталабон;  

- шарци саволу масъалацои тест;  
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- мушаххасот (матритса)-и тести цар фанни таълимк; 

- коркарди варақаи ҷавобцои тест;  

- намунаи варақаи ҷавобцои тест.   
 

МАҚСАДИ ИМТИЦОН АЗ ФАННИ ЗАБОНИ ТОҶИКӢ ВА ТАВЗЕЦИ ОН 

Забони тоҷикк цамчун забони давлатии Ҷумцурии Тоҷикистон  дар цамаи 

муассисацои тацсилоти мижнаи умумк таълим дода шуда, новобаста аз забони тацсил  

барои омӯзиш цатмк мебошад. 

Омӯзиши забони давлатк тибқи қонунгузорицои Ҷумцурии Тоҷикистон, аз ҷумла, 

Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон “Дар бораи маориф”(аз 4-уми июли соли 2013, № 537) ва 

Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон “Дар бораи забони давлатии Ҷумцурии Тоҷикистон” (аз 

5-уми октябри соли 2009, № 553) ба танзим дароварда мешавад. Дар моддаи 7-уми 

Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон “Дар бораи маориф” (бандцои 1 ва 4) омадааст: “Забони 

асосии тацсил дар муассисацои таълимии Ҷумцурии Тоҷикистон забони давлатк 

мебошад”. “Дар цамаи муассисацои таълимк омӯзиши забони давлатк тибқи 

қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон ва стандартцои давлатии тацсилот цатмист”. 

Дар Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон “Дар бораи забони давлатии Ҷумцурии Тоҷикистон” 

дар моддаи 3 (банди 2) низ омадааст, ки “Цар як шацрванди Ҷумцурии Тоҷикистон 

вазифадор аст забони давлатиро донад”. 

Таълими забони тоҷикк мувофиқи Стандарти давлатии тацсилот ва Барномаи 

таълими забони тоҷикк барои хонандагони синфцои  V – XI (2006), Барномаи 

таълими забони давлатк (тоҷикк) барои синфцои II – IX мактабцои таълимашон 

ғайритоҷикк (2004) ва Барномаи таълими забони давлатк (тоҷикк) барои синфцои X 

– XI мактабцои таълимашон ғайритоҷикк (2008), ки Вазорати маорифи  Ҷумцурии 

Тоҷикистон тасдиқ намудааст, ба роц монда мешавад. 

Мақсад ва вазифацои омӯзиши забони тоҷикк (давлатк) дар раванди таълим: 

- аз худ кардани маданияти муносибату муошират дар ҷаражни таълим, 

фаъолияти расмии коргузорк ва цажти маишк, иҷтимоию фарцангк; 

- инкишофи маданияти маърифатии хонандагон, қобилияти забонию фикрии 

онцо, амалан донистани забон ва фаро гирифтани маълумот доир ба он; 

- ба даст овардани дониш дар бораи  фарцанг, таърих ва анъанацои халқи тоҷик; 

- ташаккули мацорат ва малакацои умумитаълим дар ҷаражни омӯзиши забон 

(кор бо китобу фарцангцо, дарки маъно ва шарци мухтасар ва ғайра). 

Мақсади имтицон муайян намудани дараҷаи дониш аз фанни забони тоҷикк ва 

малакаю мацорати забонии довталаб мебошад. 

Имтицони забони тоҷикк барои тамоми дохилшавандагон ба МТМК ва МТОК  

Ҷумцурии Тоҷикистон цатмк мебошад. 

 
 

ТАЛАБОТ БА ДОНИШ ВА МАЛАКАЮ МАЦОРАТИ ДОВТАЛАБОН АЗ ФАННИ 

ЗАБОНИ ТОҶИКӢ 

 

              Имтицони дохилшавк ба МТМК ва МТОК аз фанни забони тоҷикк (давлатк) 

барои муайян кардани дараҷаи дониш ва малакаю мацорати забонии довталаб 

нигаронда шудааст, аз ин рӯ субтести забони тоҷикк дорои саволцои сода ва цам 
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нисбатан мушкил мебошад ва ба ин васила дараҷаи омодагии довталабро барои  

идомаи тацсил  дар МТМК ва МТОК муайян мекунад. 

Талабот ба дониш ва малакаю мацорати довталабон аз забони тоҷикк ба 

Стандарти давлатии тацсилот ва Барномаи таълими забони тоҷикк барои 

хонандагони синфцои  V – XI (2006), Барномаи таълими забони давлатк (тоҷикк) 

барои синфцои II – IX мактабцои таълимашон ғайритоҷикк (2004) ва Барномаи 

таълими забони давлатк (тоҷикк) барои синфцои X – XI мактабцои таълимашон 

ғайритоҷикк (2008) мувофиқат мекунад. 

Саволу масъалацои тести забони тоҷикк бо назардошти талаботи барномацои 

таълим тация гардида, имкон медицанд, ки дараҷаи азхуд кардани барномацо 

муайян карда шавад ва оид ба дастовардцои таълимии довталаб  маълумоти дурусту 

воқек ба даст ояд. 

Тести забони тоҷикк барои арзжбии дониш ва малакаю мацорати довталабон ва 

интихоби онцо бо мақсади идома додани тацсил дар МТМК ва МТОК пешбинк 

гардидааст. 

Дониш ва малакаю мацорати довталабон аз рӯйи бобцо ва қисмцои зерин 

санҷида мешавад: 

Фонетика (овошиноск). Имло ва талаффузи дуруст. Овоз ва царф. Алифбои 

забони тоҷикк. Овозцои садонок ва цамсадо, таснифоти онцо вобаста ба царакати 

дастгоци нутқ. Имло (орфография) ва талаффузи дуруст (орфоэпия). Ислоцоти имло 

дар Ҷумцурии Тоҷикистон. Имлои царфцои йотдор (йотбарсар), и ва к, у ва ӯ, 

аломати сакта (ъ). Цодисацои фонетикк: ташдиди овозцо, монандшавк, афтидан, 

ҷойивазкунк ва бадалшавии онцо. Ду шакли навишти баъзе калимацо. 

Лексика ва лексикология. Воцидцои фразеологк. Таркиби луғавк. Маънои 

луғавию грамматикии калима. Якмаънок ва сермаъноии калима. Калимацои цамгун 

ва зидмаъно (омоним ва антонимцо). Вожацои наздикталаффуз (паронимцо).  

Муродифоти луғавк (лексикк ва услубк). Калимацои аслан тоҷикк ва иқтибоск. 

Луғатцои тафсирк ва дузабона. Калимацои шевагк ва соцавк. Таърихи баромади 

калимацо (этимология). Воцидцои фразеологк. Ацамияти воцидцои фразеологк. 

Муродифоти воцидцои фразеологк. Хусусиятцои  маънок ва услубии воцидцои 

фразеологк.  

Грамматика. Морфология (сарф).  

Шаклсозк ва калимасозк. Сохти калима: реша, пасванд (суффикс) ва пешванд  

(префикс ), асос ва бандак.  Калимацои цамреша. Ба циҷоцо ҷудо кардани  калима.  

Циссацои нутқ. Исм. Аломати морфологии исм. Шумора дар исм. 

Калимасозии исм. Исмцои хос ва ҷинс, моддк ва маънк, кул ва ҷузъ. Ихтисорацо.  

Вазифаи исм дар ҷумла. Имлои исм. 

Феъл. Шахсу шумора дар феъл. Асосцои феъл. Масдар. Тасрифи феъл бо 

бандакцои феълк ва хабарк. Феълцои мутлақ ва давомдор. Феълцои монда ва 

гузаранда. Сиғацои феъл. Замонцои феъл. Сохти феъл: сода, сохта ва таркибк. 

Муродифот дар феъл. Масдар. Сифати феълк. Феъли цол. Вазифаи феъл дар ҷумла. 

Имлои феъл. 



 

4 

 

Сифат. Вазифаи сифат дар ҷумла. Сифатцои аслк ва нисбк. Дараҷацои сифат. 

Алоқаи сифат бо исм. Сохти сифатцо: пешванду пасвандцои сифатсоз. Роццои сохта 

шудани сифатцои мураккаб. Имлои сифатцо. 

Шумора. Хелцои шумора: миқдорк (аслк, тахминк, касрк) ва тартибк. Сохти 

шумора. Имлои шуморацои таркибк. Нумеративцо ва мавриди истифодаи онцо. 

Вазифаи шумора дар ҷумла. Имлои шумора. 

Ҷонишин. Хелцои ҷонишин: шахск, нафск-таъкидк, саволк, ишоратк, таъинк, 

номуайянк, манфк. Тобишцои маъноии ҷонишинцои шахск. Бандакҷонишинцо 

(бандакцои социбк). Вазифаи ҷонишин дар ҷумла. Имлои ҷонишинцо. 

Зарф. Аломатцои морфологии зарф. Умумият ва тафовути зарф аз сифат. 

Хелцои зарф: тарзи амал, замон, макон, миқдору дараҷа, сабаб ва мақсад. Сохти 

зарф: сода, сохта, мураккаб ва таркибк. Вазифаи зарф дар ҷумла. Имлои зарфцо. 

Пешоянд ва пасояндцо. Вазифаи грамматикии пешояндцо ва пасояндцо. 

Хелцои пешоянд: аслк ва номк. Сохти пешояндцо: содаи беизофа ва изофк; 

таркибии изофк ва беизофа. Пешояндцои такрор. Фарқи пешоянд аз пешванд. 

Имлои пешояндцо. Пасояндцои –ро, боз, барин, замон (дидан замон…) Ба ҷойи 

якдигар омадани (муродифоти) пешояндцо ва пасояндцо. 

Пайвандакцо. Вазифацои грамматикии пайвандакцо. Хелцои пайвандакцо.  

Сохти пайвандакцо: сода, мураккаб ва таркибк. Имлои пайвандакцо. Муносибати 

пайвандакцо бо аломати китобат – вергул.  

Циссача. Вазифаи циссачацо дар нутқ (ҷумла). Хелцои циссача: саволк, тасдиқк, 

инкорк, таъкидк, мацдудк ва орзумандк. Сохт ва имлои циссачацо. Имло ва аломати 

китобат дар навишти циссачацо. 

Нидо. Вазифаи нидо дар ҷумла. Хелцои нидо. Сохти нидо. Имлои нидо  

аломати китобат дар нидо. Калимацои тақлидк ва тобишцои маъноии онцо. 

Грамматика. Синтаксис (нацв) ва аломатцои китобат.  

Ибора. Алоқаи калимацо дар ибора. Хелцои ибора: номк, феълк, зарфк. 

Хелцои иборацои номк ва феълк. Алоқаи грамматикии калимацо дар ибора.  

Ҷумла. Тарз ва воситацои грамматикии алоқаи калимацо дар ҷумла. Хелцои 

ҷумла: сода ва мураккаб. Хелцои иртиботк (коммуникативк)-и ҷумлацои сода: 

хабарк, амрк, саволк, хитобк. Мавқеи задаи мантиқк дар ҷумлацои саволк. 

Аломатцои китобат дар ҷумла. 

Сараъзо ва аъзои пайрави ҷумла. Мубтадо ва ифодаи он. Мубтадо аз ҷицати 

таркиб. Ҷойи мубтадо дар ҷумла. Хабар ва ифодаи он. Хелцои хабар: феълк ва номк. 

Хабарцо аз ҷицати таркиб: сода ва таркибк. Маънои луғавк ва грамматикии хабар. 

Мувофиқати хабар бо мубтадо ва воситаи грамматикии ифодаи он. Тире дар байни 

мубтадо ва хабар. Ҷойи хабар дар ҷумла. Пуркунанда ва ифодаи он. Хелцои 

пуркунанда: бевосита ва бавосита. Ҷойи пуркунанда дар ҷумла. Муайянкунанда ва 

ифодаи он. Муайянкунандацои изофк ва беизофа. Бажния. Цол ва хелцои он:  замон, 

макон, миқдору дараҷа, тарзи амал, сабаб ва мақсад, шарт ва хилоф. Ифодаи цол. 

Ҷойи цол дар ҷумла. Ҷумлацои содаи яктаркиба ва дутаркиба. Ҷумлацои 

муайяншахс ва номуайяншахс, умумишахс ва бешахс. Ҷумлаи унвонк. Ҷумлацои 

пурра ва нопурра. Ҷумлацои чидааъзо. Аломати китобат дар ҷумлацои чидааъзо. 
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Мухотаб. Аъзои туфайлк ва истисноии ҷумла. Бажнияи истиснок. Нутқи айнан 

ва мазмунан нақлшуда.  Аломатцои китобат дар нутқи айнан ва мазмунан нақлшуда.   

Ҷумлацои мураккаб ва хелцои он: пайваст ва тобеъ, пайвандакдор ва 

бепайвандак. Сарҷумла (ҷумлаи тобеъкунанда) ва ҷумлаи пайрав (ҷумлаи 

тобеъшаванда). Хелцои ҷумлаи пайрав. Мавқеъ ва истифодаи аломатцои китобат дар 

ҷумлацои мураккаб. 

Муродифоти нацвк. Муродифоти воцидцои гуногуни забон: ибора, ҷумлаи 

сода, ҷумлаи мураккаб. 

Услубшиноск. Матн, моцият ва сохтори маъноиву грамматикии он. 

Услубшиноск ва цусни бажн. Риояи меъжрцои забонк дар нутқи хаттк ва шифоцк.  

Услуби бадек. Хусусиятцои луғавк, фразеологк ва калимасозк дар услуби 

бадек. Мавқеи калимацои адабии китобк, гуфтугӯйк, омижна, вожацои куцнашуда 

(таърихию архаистк), нав (неологизмцои луғавию услубк), калимацои аслан тоҷикк 

ва иқтибоск дар услуби бадек. Воцидцои луғавк (сермаънок, маънои маҷозк, 

вожацои наздикталаффуз, цамгун ва зидмаъно) дар услуби бадек.  

Услуби рӯзноманигорк (публисистк). Мавқеи ислоцоти сижсию иҷтимок, 

иқтисодк, фарцангк дар матни нашрия ва барномацои радиову телевизион.  Мавқеи 

истилоцоти маишк. Хусусиятцои забони жанрцои хабар, очерк, сармақола. 

Услуби коргузории расмк. Калимаю истилоццои хоси муассисацои давлатк, 

корхонацои истецсолк, созмону ташкилотцои давлатию ҷамъиятк. Таъбирцои 

маъмули коргузории маъмурк. Жанрцои цуҷҷатнигорк, номанигорк 

(мактубнависк)-и расмию ғайрирасмк. 

Услуби илмк. Калимацои якмаъно – истилоцоти соцацои мухталифи илму 

техника. Устувории мафцуми илмк. 

Услуби муошират. Воцидцои фразеологии хоси гуфтугӯ, калимаю истилоцоти 

касбию цунармандк. 

Матн ва сохтори маънок ва грамматикии он. Навъцои матн аз рӯйи цаҷм. 

Сархат (абзатс). Навъцои матн аз ҷицати тарзи бажни матлаб. Навъцои матн аз 

лицози услубцои бажн.  Тацрири нуқсонцои забонию услубии матн. 

Саволи риторикк ва мавқеи он дар матнцои бадеиву рӯзноманигорк. 

Манти фишурда (тезис) ва муфассал (конспект). Тақриз, аннотатсия ж 

маълумотнома. 

Адабижт. Тарҷумаи цол ва намунацо аз эҷодижти адибони машцур 

Абӯабдуллоци Рӯдакк, Абулқосими Фирдавск, Абӯалк ибни Сино, Умари Хайжм, 

Носири Хусрав, Анварии Абевардк, Низомии Ганҷавк, Саъдии Шерозк, Мавлоно 

Ҷалолиддини Румк, Цофизи Шерозк, Камоли Хуҷандк, Абдуррацмони Ҷомк, 

Мирзо Абдулқодири Бедил, Ацмади Дониш, Садриддин Айнк, Мирзо Турсунзода, 

Сотим Улуғзода, Муъмин Қаноат, Лоиқ, Бозор, Гулрухсор, Фарзона, Камол Насрулло 

ва дигарон. 
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Барномацои имтицон дар баробари донистани маводи назариявк, инчунин 

доро будан ба малакаю мацоратцои одиро низ дар назар дорад. 

Тавонистан:  

 муайян кардани миқдори овозцо ва царфцои калима, ҷудо кардани 

калимацо ба циҷоцо ва муайян намудани миқдори онцо; 

 шарц додани истилоццо ва цодисацои фонетикк; 

 муқаррар кардани ҷойи зада дар калимацо;  

 дуруст навиштани калимацо мувофиқи қоидацои овозк ва имлои забони 

ададии тоҷикк; 

 ҷудо кардани калимацо ба умумиистеъмолк, шевагк, соцавк ва иқтибоск; 

 истифода бурдани таъбирцо мувофиқи маънои лексикиашон; 

 шарц додани маънои луғавии калимацои умумиистеъмолк ва таъбирцо; 

 интихоб кардани синониму антоними муносиб ба калимацои додашуда; 

 истифода намудани таъбирцо дар нутқи шифоцк ва тацрирк (хаттк); 

 фарқ кардани калимацои сермаъно ва омонимцо, маънои маҷозии 

калимацо; 

 сохтани калимацо бо роццои гуногун, истифодаи дурусти пасванду 

пешванд (префиксу суффикс)-цо дар калимасозк; 

 дуруст истифода бурдан аз луғатцои тафсирк ва этимологк;  

 бамаврид истифода бурдани  пешоянду пасояндцо, пайвандакцо, 

циссачацо, нидо, калимацои тақлидк дар ҷумла; 

 сохтани иборацо (бо тарзцои гуногун) аз калимацои додашуда; 

 сохтани ҷумлаи дуруст бо риояи қоида ва тартиб; 

 даржфтани цадафи бажн (аз рӯйи ҷумла) ва муқаррар кардани воситацои 

ташкили ҷумла дар нутқи шифоцк (оцанги талаффуз, задаи мантиқк, 

таркиби калима) ва хаттк (аломатцои китобат, таркиби калима); 

- муайян кардани асосцои грамматикии ҷумла; 

- дар ҷойи худ истифода кардани сараъзо ва аъзои пайрави ҷумла; 

- фарқ кардани ҷумлацои сода аз ҷумлацои мураккаб, шарц додани навъцои 

ҷумлаи мураккаб; 

- муайян намудани мухотабу калимацои хулосакунанда дар ҷумла; 

 дуруст истифода намудани   нутқи айнан ва мазмунан нақлшуда; 

 муайян кардани услуби нигориши матн; 

 муайян кардани ғалатцои услубк дар ҷумла; 
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МАҚСАДИ ИМТИЦОН АЗ ФАННИ МАТЕМАТИКА ВА ТАВЗЕЦИ ОН 

Имрӯз фанни математика новобаста аз забони тацсил дар цамаи муассисацои 

тацсилоти мижнаи умумии Ҷумцурии Тоҷикистон омӯзонида мешавад ва фарогирии 

ин фан ба цамагон цатмк аст. 

Математикаи мактабк цамчун қисми ҷудонашавандаи математикаи умумк як 

бахши фарцанги умумибашарист, ки аз маҷмуаи мафцумцо, қонуну қоидацо ва 

назарияцои ҷудогона иборат мебошад. Фарогирк ва истифодаи царрӯзаи донишу 

мацорати математикк яке аз хусусиятцои инсони бомаълумоти муосир аст. 

Таълими математика  тибқи Стандарти давлатии муассисацои тацсилоти  

мижнаи умумк, “Барномаи математика. Синфцои 5 – 6” (2002) ва “Барномаи 

математика. Синфцои 7 –11” (2002), ки Вазорати маорифи Ҷумцурии Тоҷикистон 

тасдиқ намудаст, ба роц монда шудааст. 

Бояд тазаккур дод, ки аз сабаби бисжр будани китобцои дарск ва нашри 

чандинбораи онцо ва бинобар аз китобцои гуногун истифода бурдани омӯзгорон ин 

ж он мафцум метавонад бо тарзцои гуногун ифода гардад  ва ж дар ин барнома мавҷуд 

набошад. Ин цолат довталабро аз зарурати донистани ин гуна тасдиқот озод 

наменамояд. 

Мақсад аз имтицон бацодицк ба дараҷаи дониш ва малакаю мацорати 

математикии довталаб аст, ки он дар зиндагии цамарӯзаи ӯ ба кор меравад. 

Имтицон аз фанни математика барои цамаи довталабони ба МТМК ва МТОК 

дохилшаванда цатмист. 
 

ТАЛАБОТ БА ДОНИШ ВА МАЛАКАЮ МАЦОРАТИ ДОВТАЛАБОН АЗ ФАННИ 

МАТЕМАТИКА 

 

Имтицони дохилшавк ба МТМК ва МТОК аз фанни математика барои муайян 

кардани дараҷаи дониш ва малакаю мацорати математикии довталаб нигаронда 

шудааст, аз ин рӯ субтести фанни математика дорои саволу масъалацои сода ва цам 

нисбатан мушкил мебошад ва ба ин васила дараҷаи омодагии довталаб барои  

идомаи тацсил  дар МТМК ва МТОК муайян мегардад. 

Талаботи фаннк ба дониш ва малакаю мацорати математикии довталаб тибқи 

Стандарти давлатии муассисацои тацсилоти мижнаи умумк, “Барномаи математика. 

Синфцои 5 – 6” (2002) ва “Барномаи математика. Синфцои 7 –11” (2002) мебошад, ки 

Вазорати  маорифи Ҷумцурии Тоҷикистон тасдиқ намудааст. 

Саволу масъалацои тест бо назардошти талаботи барномацои таълим тация 

гардида, имкон медицанд, ки дараҷаи азхуд кардани барномацо муайян карда шавад 

ва оид ба дастовардцои таълимии довталаб  маълумоти дурусту воқек ба даст ояд. 

Вобаста ба ин, тест барои арзжбии дониш ва малакаю мацорати довталабон аз 

фанни математика ва интихоби онцо бо мақсади идома додани тацсил дар МТМК ва 

МТОК пешбинк гардидааст. 
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Мацфумцои асоск ва далелцои математикк, ки бояд довталаб аз худ намояд: 

1. Ададцои натуралк ( ). Ададцои сода ва таркибк. Тақсимкунандаи  умумии  

калонтарин ва каратии  умумии  хурдтарин. 

2. Нишонацои тақсимшавк ба  2, 3, 5, 9, 10. 

3. Ададцои бутун ( ).Ададцои ратсионалк ( ) ва ҷамъ, тарц, зарб ва тақсими 

онцо. Муқоисаи ададцои ратсионалк.  

4. Ададцои цақиқк ( ) ва ба намуди касрцои дацк овардани онцо. 

5. Тасвири ададцо дар тири  координатк. Модули (қимати мутлақ) адади цақиқк, 

ва маънои геометрии он. 

6. Ифодацои ададк. Ифодацои тағйиржбандадор. Формулацои зарби мухтасар. 

7. Дараҷаи нишондицандааш натуралк ва ратсионалк. Решаи арифметикк.  

8. Логарифмцо ва хосияти онцо. 

9. Якузва ва бисжрузва. Бисжрузваи яктағйиржбандадор. 

10. Решаи бисжрузва дар мисоли  сеаъзогии квадратк. 

11. Прогрессияи арифметикк. Формулаи узви -уми суммаи -узви аввали 

прогрессияи арифметикк. 

12. Прогрессияи геометрк. Формулаи узви -уми суммаи -узви аввали 

прогрессияи геометрк. 

13. Муодила. Решацои муодила. Мафцуми муодилацои баробарқувва. Цалли 

муодилацои матнк бо усули муодиласозк. 

14. Нобаробарк. Цалли нобаробарицо. Мафцуми нобаробарицои баробарқувва.      

15. Системаи муодилацо. Цалли системацои ду муодилаи хаттидоштаи 

дуномаълумадор. Нобаробарицои  дутағйиржбандадор ва  системацои онцо. 

Цалли муодилацои матнк бо усули системаи муодиласозк. 

16. Муодилацо ва нобаробарицои тригонометрк, нишондицандагк, логарифмк. 

17. Формулацои цалли муодилацои содатарини тригонометрк. 

18. Муодилацо ва нобаробарицои содатарини нишондицандагк. 

19. Муодилацо ва нобаробарицои содатарини логарифмк. 

20. Мафцуми функсия. Тарзцои пешницоди (дода шудани) функсия. Соцаи 

муайянк ва маҷмӯи (соцаи) қиматцои функсия. Графики функсия. 

21. Афзуншавк ва камшавии функсия. Функсияцои даврк, ҷуфт ва тоқ. Функсияи 

 ва хосиятцои графики он. Функсияи  ва 

хосиятцои графики он. Функсияи  ва хосиятцои графики он. Решаи 

дараҷаи -ум. 

22. Графики  функсия  ва хосиятцои он. Графики  функсияи  ва 

хосиятцои он. 

23. Графики  функсияцои  ва 

хосиятцои он. 

24. Системаи координатаи росткунҷаи декартк. График ва диаграммасозк. 

25. Касрцои ратсионалк ва хосиятцои он. Ихтисори касрцо. Ҷамъ, фарқ, зарб ва 

тақсими касрцо. Дигаргунсозии (табдилоти) ифодацои ратсионалк. Функсия 

  ва графики он. 
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26. Дигаргунсозии (табдилоти) ифодацои решаи квадратидор. Функсияи   

ва хосиятцои графики он. 

27. Цалли муодилацои хаттк ва квадратк. Цалли нобаробарицои квадратк бо 

методи интервалцо (усули фосилацо), цалли системацои муодилацои хаттк бо 

методи гузориш ва ҷамъи алгебрк (алгебравк). Цалли муодилацои 

ратсионалк. 

28. Нобаробарицои ададк ва хосиятцои он. Ҷамъ ва зарби узв ба узви 

нобаробарицои ададк. Нобаробарицои яктағйиржбандадори хаттк ва 

системацои онцо. 

29. Дараҷаи нишондицандааш бутун ва хосиятцои он. 

30. Цосила ва татбиқи он. Расандаи графики функсия. Нишонацои афзуншавк ва 

камшавии функсия. Нуқтацои критикк, максимумцо ва минимумцо. 

Калонтарин ва хурдтарин қимати функсия. 

31. Решаи дараҷаи -ум ва хосиятцои он. Муодилаи ирратсионалк. Дараҷаи 

нишондицандааш ратсионалк. 

32. Хатти рост дар цамворк, нур, порча, хатти шикаста, кунҷцо ва намудцои он. 

33. Секунҷа. Медиана, баландк, биссектриса. 

34. Квадрат, росткунҷа, параллелограмм, ромб, трапетсия. Бисжркунҷацои 

мунтазам. Диагонал ва хосиятцои он. 

35. Давра ва доира. Радиус, хорда, диаметр, расанда, хатти буранда. Дарозии 

давра ва сектори доиравк. 

36. Хатти рост ва цамворк дар фазо. 

37. Қуллацо, рӯяцо ва диагоналцои бисжррӯяцо. Призмаи рост, моил ва мунтазам. 

Пирамида. Пирамидаи   мунтазам. Параллелепипед ва намудцои он. 

38. Фигурацои чархзанк: силиндр, конус, сфера, кура. Марказ, диаметр, радиуси 

сфера ва кура. 

39. Параллелк ва перпендикулярии хатцои рост ва цамворицо, хатцои рости 

буранда. Кунҷи байни хатцои рост. 

40. Масоцати сатц ва цаҷми куб, параллелепипед, призма, пирамида, силиндр, 

конус ва кура. 
 

Мундариҷаи бахши назариявии алгебра ва ибтидои анализ: 
 

1. Ададцои натуралк ва шкалацои он. Ҷамъ, тарц, зарб ва тақсими ададцои 

натуралк. Хосиятцои нобаробарицои ададк. 

2. Ададцои касрк. Касрцои одк. Касрцои дуруст ва нодуруст. Ададцои қисми 

бутун ва касридошта (Ададцои омехта). Ҷамъ, тарц, зарб ва тақсими ададцои 

омехта. 

3. Нишонаи тақсимшавк ба 2, 3, 5, 9 ва 10. КТУ ва ХКУ. 

4. Нобаробарицои ададк ва хосиятцои асосии он. 

5. Формулацои зарби мухтасар. 

6. Графики функсияи  ва хосиятцои он. 

7. Графики функсияи   ва хосиятцои он. 

8. Графики функсияи   ва хосиятцои он. 
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9. Графики функсияи  ва хосиятцои он. 

10. Графики функсияи  ва хосиятцои он. 

11. Формулцои решацои муодилацои квадратк. Ба намуди зарбкунандацои хаттк 

овардани муодилацои квадратк. 

12. Формулаи узви умумк ва суммаи -узви аввали прогрессияи геометрк. 

13. Формулаи узви умумк ва суммаи -узви аввали прогрессияи геометрк. 

14. Хосиятцои дараҷаи нишондицандааш натуралк ва бутун. Хосиятцои решаи 

арифметикии дараҷаи -ум. Хосиятцои дараҷаи нишондицандааш 

ратсионалк. 

15. Фунсияцои  тригонометрии кунҷи дилхоц. Таърифи синус, косинус, тангенс 

ва котангенс ва хосиятцои он. Ченаки радиании кунҷ. 

16. Айниятцои асосии тригонометрк. Робитаи байни функсияцои  

тригонометрии аргуманташ якхела. Формулацои асосии тригонометрк. 

17. Муодила ва нобаробарицои ратсионалк ва системаи онцо. 

18. Муодила ва нобаробарицои ирратсионалк ва системаи онцо. 

19. Муодила ва нобаробарицои тригонометрк ва системаи онцо. 

20. Муодила ва нобаробарицои нишондицандагк ва системаи онцо. 

21. Муодила ва нобаробарицои логарифмк ва системаи онцо. 

22. Бо жрии муодила ва системацои он цал кардани масъалацо. 

23. Цосила ва татбиқи он. 

24. Расанда ба графики функсия. 

25. Нишонацои афзуншавк ва камшавии функсияцо. 

26. Нуқтацои критикии функсия, максимумцо ва минимумцо. 

27. Калонтарин ва хурдтарин қимати функсия. 
 

Мундариҷаи бахши назариявии геометрия: 

1. Теорема дар бораи параллелии хатцои рост дар цамворк. Хосиятцои 

секунҷаи баробарпацлу. 

2. Хосиятцои кунҷи вертикалк ва кунҷцои цамсоя. 

3. Хосиятцои секунҷаи баробарпацлу. 

4. Нишонацои баробарии секунҷацо. 

5. Теорема дар бораи суммаи кунҷцои дарунии секунҷа. Теорема дар бораи 

кунҷи берунии секунҷа. Хосиятцои хатти мижнаи секунҷа. 

6. Нишонацои монандии секунҷацо ва татбиқи он. 

7. Цалли секунҷацои росткунҷа. Теоремаи Пифагор. 

8. Хосиятцои перпендикуляри мижнаи ба порча гузарондашуда. Хосиятцои  

биссектрисаи кунҷ. 

9. Теоремацо оид ба буриши медианацо ва баландицои секунҷа. 

10. Хосиятцои расандаи давра. Баробарии расандацои аз як нуқта ба давра 

гузарондашуда. Кунҷцои дарункашидашудаи давра. 

11. Хосиятцои чоркунҷаи дарункашидашуда ба давра . 

12. Теоремацо оид ба давраи ба секунҷа дарункашидашуда. Теоремацо дар бораи 

ба секунҷа берункашидашуда. 

13. Теоремцои синусцо ва косинусцо барои секунҷа. Цалли секунҷацо. 

14. Параллелограмм ва хосиятцои он. 
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15. Росткунҷа ва хосиятцои он. 

16. Ромб  ва хосиятцои он.  

17.  Квадрат ва хосиятцои он. 

18. Трапетсия ва хосиятцои он. Хосияти хатти мижнаи трапетсия.  

19. Теоремаи Фалес. Теорема дар бораи порчацои мутаносиб. 

20. Таърифи координатаи декартк дар цамворк. Координатцои мижнаи порча. 

Масофаи байни ду нуқта. Муодилаи хатти рост. Муодилаи давра. Буриши 

хатти рост бо давра. 

21. Векторцо дар цамворк ва фазо. Баробарии векторцо. Координатацои вектор. 

Ҷамъи векторцо. Зарби вектор ба адад. Зарби скалярии векторцо. 

22. Хатти шикаста. Бисжркунҷацои мунтазам. Формулацои жфтани радиуси 

даврацои дарункашидашуда ва берункашидашудаи бисжркунҷацои мунтазам. 

Дарозии давра. Ченаки радиании кунҷ. 

23. Мафцуми масоцат. Масоцати росткунҷа. 

24. Масоцати параллелограмм. 

25. Масоцати секунҷа. 

26. Формулаи Герон барои жфтани масоцати секунҷа. 

27. Масоцати трапетсия. 

28. Масоцати доира. 

29. Монандк. Фигурацои монанд. Таносуби масоцатцои фигурацои монанд. 

30. Цамворк. Цамворицои параллел ва буранда. 

31. Кунҷи байни хатти рост ва цамворк. Перпендикуляр ба цамворк. 

32. Кунҷцои дурӯя. Кунҷи хаттии кунҷи дурӯя. Перпендикулярии ду цамворк. 

33. Қуллацо, рӯяцо ва диагоналцои бисжррӯяцо. Призмацои рост, моил ва 

мунтазам. Пирамида. Призма ва пирамидаи рост. Параллелепипед ва 

намудцои он. 

34. Фигурацои чархзанк: силиндр, конус, сфера, кура. Марказ, диаметр  ва 

радиуси сфера ва кура. 

35. Формулацои масоцати сатц ва цаҷми призма. 

36. Формулацои масоцати сатц ва цаҷми пирамида. 

37. Формулацои масоцати сатц ва цаҷми силиндр. 

38. Формулацои масоцати сатц ва цаҷми конус. 

39. Формулацои масоцати сатц ва цаҷми кура. 

40. Формулаи масоцати сфера. 
 

Математикаи цажтк: 

1. Масъалацои жфтани фоизцо. Цисобкунии фоизи адади додашуда. Ёфтани 

адади номаълум. Таносуби фоизии ду адад. 

2. Масъалацо оид ба таносуб. Масъалацо оид ба  тақсими мутаносиб. 

3. Цисобкунии компонентцои царакат дар масъалацои содатарини царакат. 

Масъалацо оид ба царакати якҷояи ду ҷисм. Масъалацо оид ба царакат дар об. 

Масъалацо оид ба царакати ҷисм гирдогирди давра. 

4. Масъалацои бо жрии нобаробарк цалшаванда. 

5. Масъалацои ҷустуҷӯи қиматцои калонтарин ва хурдтарин. 

6. Цалли масъалацои цисобкунии одк дошта. 
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7. Цалли масъалацои бо каср робитадошта. 

8. Воцидцои асосии дарозк, масса, вақт, суръат, масоцат ва цаҷм. 

Цисоббарорицои амалк аз рӯйи формула. 

9. Сохтани формулацои осони вобастагии байни бузургицоро ифодакунанда. 

10. Графикцои вобастагицои воқек. 

11. Тацқиқи ададцои додашудаи воқеък, ки дар ҷадвалцо, диаграммацо ва 

графикцо оварда шудааст. Диаграммацои росткунҷа ва доиравк. 

12. Ченаки кунҷк. Цароратсанҷи горизонталк ва вертикалк. Ченаки суръатсанҷ.  
 

Вобаста ба донишцои бунждк, ки довталаб аз мавзӯъцо ва бахшцои 

овардашуда ва мафцумцои асоск, бузургицо ва қонунцои гуногуни математика 

ба даст овардааст, ӯ бояд дорои чунин малакаю мацорат низ бошад: 

 ба  осонк бо цар гуна адад цамаи амалцои арифметикиро ба кор барад ва бо 

цисоббарории тақрибк ошно бошад ва бо сацеции лозима яклухт кунад; 

 ба осонк масъалацои содатарини вобаста ба каср ва фоизцоро цал кунад ва ба 

осонк таносуб сохта, онро цал кунад; 

 ба зарбкунандацои сода овардани бисжрузвацо, формулацои ба дараҷацо 

вобастабуда, логарифмцо, функсияцои нишондицандагк ва тригонометриро 

мавриди истифода қарор дода, дигаргунсозицои айнии ифодацои 

ратсионалиро иҷро кунад; 

 тарзцои умумии жфтани решацои муодила ва системаи муодилацоро 

бидонад ва масъалацои матниро бо жрии сохтани муодила ва системаи 

муодилацо цал кунад; 

 муодилацои  алгебравк ва нобаробарицои хаттк ва квадратиро ва 

муодилацои ба он овардашавандаро бидонад ва системаи муодилацо ва 

нобаробарицои содаро ба осонк цал кунад; 

 муодилацои содаи нишондицандагк, логарифмк, тригонометрк, 

ирратсионалк ва цамчунин нобаробарицои содаро  ба осонк цал кунад; 

 методи интервалцоро (усули фосилацо) истифода бурда, нобаробарицои 

содаи ратсионалиро цал кунад; 

 ба осонк цар гуна графикро «бихонад» ва инъикоси хосиятцои функсияцоро 

дар графики овардашуда дарк кунад; 

 аз рӯйи цар гуна қимати аргумент қимати мувофиқи функсияро даржбад; 

 масъалацои асосии бунждии стереометриро  бидонад ва ба осонк цал кунад; 

 цангоми цалли масъалацои алгебравк аз созишцои геометрк ва цангоми 

цалли масъалацои геометрк аз методцои алгебравк ва тригонометрк 

истифода бурда тавонад; 

 бо векторцои дар цамворк ва фазо додашуда тамоми амалцо, аз ҷумла ҷамъ, 

тарц, зарби вектор бо ададро иҷро кунад ва хосиятцои ин амалцоро татбиқ 

карда тавонад; 

 аз мафцуми цосила огации комил дошта бошад ва цангоми барраск 

намудани функсия, барои муайян кардани фосилацои афзуншавк ва 

камшавии функсия, жфтани экстремумцои он аз рӯйи график истифода 

бурда тавонад ва цамчунин аз рӯйи графики цосилаи функсия қиматцои 

калонтарин ва хурдтарини онро жбад. 
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МАҚСАДИ ИМТИЦОН АЗ ФАНЦОИ ТАЪРИХИ ХАЛҚИ ТОҶИК ВА АСОСЦОИ 

ДАВЛАТ ВА ЦУҚУҚ ВА ТАВЗЕЦИ ОН 

Имрӯз фанцои таърихи халқи тоҷик ва асосцои давлат ва цуқуқ новобаста аз 

забони тацсил дар цамаи муассисацои тацсилоти мижнаи умумии Ҷумцурии 

Тоҷикистон омӯзонида мешаванд ва омӯхтани ин фанцо барои цама цатмк аст. 

Раванди таълими ин фанцо дар назар дорад: 
ТАЪРИХИ ХАЛҚИ ТОҶИК 

 омӯзиши марцалацои таърихи халқи тоҷик, сарчашмацои асоск; 

 омӯзиши урфу анъанацои халқи тоҷик; 

 омӯзиши омилцои асоск, равандцо ва цодисацо, ки таҷассумгари 

ягонагии таърихи ватанк мебошанд; 

 омӯзиши асосцои илми таърих бо мақсади дарки равандцои ҷамъиятиву 

сижсии ҷацони муосир ва пешгӯии цодисацои оянда; 

 мавҷудият ва истифодаи  мацорати тацлили таърихк дар мавриди ба 

даст овардани маълумоти иҷтимок аз хориҷ. 

АСОСЦОИ ДАВЛАТ ВА ЦУҚУҚ 

 ғанк гардонидани дониши цуқуқии назариявии хонандагон, рушди 

тафаккур; 

 риоя  намудани меъжрцои конститутсионк, қонунцо, тарбияи эцтиром 

ба цуқуқцо ва озодицо, шаъну шарафи шахси дигар, ғановати цуқуццои 

демократк; 

 тарбияи шуури цуқуқк ва маданияти фаъолияти иҷтимоиву цуқуқк, 

худро узви комилцуқуқи ҷамъият дарк намудан, ки кафолати цуқуқу 

озодк ба қонун дода шудааст; 

 ташаккули мацорату малакаи истифодаи сарчашмацои цуқуқ 

(фацмидан ва ба даст овардани маълумоти зарурк). 

Таълими таърихи халқи тоҷик ва асосцои давлат ва цуқуқ мувофиқи 

Стандарти давлатии муассисацои тацсилоти  мижнаи умумк, Барномаи таърихи 

халқи тоҷик барои хонандагони синфцои 5 – 11 (2008) ва Барномаи асосцои давлат ва 

цуқуқ барои синфцои 8 – 11 муассисацои тацсилоти  мижнаи умумк, ки Вазорати 

маорифи Ҷумцурии Тоҷикистон тасдиқ намудааст, ба роц монда шудааст. 

Мақсади имтицон муайян намудани дараҷаи дониши довталаб цамчун шацрванди 

Ҷумцурии Тоҷикистон аз фанцои таърихи халқи тоҷик ва асосцои давлат ва цуқуқ 

мебошад. 

Имтицон аз фанцои таърихи халқи тоҷик ва асосцои давлат ва цуқуқ барои  

цамаи довталабони ба МТМК ва МТОК дохилшаванда цатмк аст. 
 

ТАЛАБОТ БА ДОНИШ ВА МАЛАКАЮ МАЦОРАТИ ДОВТАЛАБОН АЗ 

ФАНЦОИ ТАЪРИХИ ХАЛҚИ ТОҶИК ВА АСОСЦОИ ДАВЛАТ ВА ЦУҚУҚ  

 

              Имтицони дохилшавк ба МТМК ва МТОК аз  фанцои таърихи халқи тоҷик ва 

асосцои давлат ва цуқуқ барои муайян кардани дараҷаи дониш ва малакаю мацорати 

довталаб нигаронда шудааст, аз ин рӯ субтест аз  фанцои таърихи халқи тоҷик ва 

асосцои давлат ва цуқуқ дорои саволу масъалацои сода ва цам нисбатан мушкил 
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мебошад ва ба ин васила дараҷаи омодагии довталаб  барои  идомаи тацсил  дар 

МТМК ва МТОК муайян мегардад. 

Талаботи фаннк  ба дониш ва малакаю мацорати довталаб аз фанцои таърихи 

халқи тоҷик ва асосцои давлат ва цуқуқ мувофиқи Стандарти давлатии муассисацои 

тацсилоти  мижнаи умумк, Барномаи таърихи халқи тоҷик барои хонандагони 

синфцои 5 – 11 (2008) ва Барномаи асосцои давлат ва цуқуқ барои синфцои 8 – 11 

муассисацои тацсилоти  мижнаи умумк, ки Вазорати маорифи Ҷумцурии 

Тоҷикистон тасдиқ намудааст, ба роц монда шудааст. 

Саволу масъалацои тест бо назардошти дараҷаи азхудкунии барномацои 

таълимк тация гардида, имкон медицанд, ки сифати азхудкунии барномацо муайян 

карда шавад ва маълумоти воқеии мустақил оид ба дастовардцои довталаб  ба даст 

ояд. 

Вобаста ба ин, тест барои арзжбии дониш ва малакаю мацорати довталабон аз 

фанцои таърихи халқи тоҷик ва асосцои давлат ва цуқуқ ва интихоби онцо бо 

мақсади идома додани тацсил дар МТМК ва МТОК пешбинк гардидааст. 

Дар имтицони  фанцои таърихи халқи тоҷик ва асосцои давлат ва цуқуқ  

довталаб бояд  

Донад/фацмад: 

- марцалацои таърихи халқи тоҷик, манбаъцои асосии таърихи халқи тоҷик, 

таърихи тамаддунцои ҷацонк, рушди маданияти ҷацонк ва санъат, 

даврацои пайдоиш, ташаккули қавмцо, халқият ва миллати тоҷик; 

- асосцои илми таъриху ҷомеашиноск бо мақсади дарки равандцои 

иҷтимоию сижсии тацаввулоти ҷацони муосир ва тацлилу пешгӯк кардани 

воқеацои минбаъдаи ҷомеа; 

- дар бораи таърихи анъанацои халқи тоҷик; 

- сабабцои иваз гардидани марцилацои таърихк; 

- номцои таърихк, мафцумцо, далелцо цодисацо ва моцияти онцо 

- мафцумцои асосии давлат ва цуқуқ ва алоқамандии онцо, механизмцои 

танзими цуқуқк;  

- мафцумцои асоск ва заминацои меъжрии соцацои  цуқуқ;  

- мазмуни цуқуқ, уцдадорк ва ҷавобгарии шацрванд цамчун иштирокчии 

муносибатцои цуқуқк; 

- Сарқонуни Ҷумцурии Тоҷикистон ва фарқияти он аз дигар меъжрцои 

цуқуқк; 

- равандцои интихоботк ва қонунгузорк дар Тоҷикистон; 

-  мақоми давлат ва цуқуқ дар ҷомеаи муосир. 

Тавонад: 

- истифодаи сарчашмацои асосии таърихи халқи тоҷик; 

- истифода аз солшуморк ва тақвимцо; 

- тацлили далел, воқеа ва равандцои таърихк. 
 

Дастовардцо (дониш ва малакаю мацорат)-и довталабон аз рӯйи мавзӯъцои 

зерини таърихи халқи тоҷик ва асосцои давлат ва цуқуқ санҷида мешаванд:  
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Таърихи халқи тоҷик 

Ҷамъияти ибтидок. Асри санги қадимтарин – Палеолит. Асри санги мижна – 

Мезолит. Пайдоиши одам. Аввалин одамон. Ба даст овардани оташ. Достонцои 

“Шоцнома” дар бораи нахустин одамон. Пайдоиши авлод ва қабила. Пайдоиши дин 

ва санъати расмкашк. Неолит. Маданиятцои Сижлк, Ҷайтун, Калтаманор ва Цисор.  

Асри мису санг – Энеолит. Маданияти Намозгоц.  

Асри биринҷ. Гузариш аз модаршоцк ба падаршоцк. Ихтирои маъдани 

биринҷ ва ацамияти он барои инсоният. Ихтирои чархи кулолк. Хусусияти асри 

биринҷ. Тамаддуни Орижк ва нақши он дар таърих. Даврацои асри биринҷ. Осори 

асри биринҷ. Цунармандк дар Саразми қадим. Орижицои сацронавард (Тӯронижн) ва 

нақши онцо дар таърих. Маданияти андроновк. Маросими дафни асри биринҷ. 

Асотир ва воқеият. Орижицо ва Орижвайҷ. Пайдоиши шацрцо. Сохтори ҷамъиятк. 

Хусусияти асри биринҷк.  

Кайқубод, Кайковус ва Кайхусрав. Кайхусрав ва Афросижб. Зардушт ва 

Гуштосп. “Авесто” цамчун китоби динк ва сарчашмаи таърихк. Бахшцои “Авесто”: 

“Готцо”, “Ясна”, “Яштцо”, “Виспарад”, “Хурда -Авесто” ва “Вандидод”. Некк ва бадк. 

Ибодатгоццо ва идцо.  

Қабилацои Орижи Ҷанубу Шарқии Аврупо, Урал ва Сибир. Кимерицо. 

Скифцо (сакоицо). Сайрамицо (сарматцо). 

          Давлатцои ғуломдорк. Давлати Элом. Давлати Митан, Мод, Суғд ва Бохтар. 

Давлати Цахоманишцо. Куруш ва Томирис. Ислоцоти Дорои I. Ҷангцои Юнону Форс. 

Фарцанги орижицо дар замони Цахоманишцо. 

Давлатцои эллинк дар Орижно. Цуҷуми Искандари Мақдунк ба Орижнои 

Ғарбк. Муборизацои Бес ва Спитамен ба муқобили мақдуницо. Муцорибаи Куркат. 

Давлатцои Селевкижн ва Юнону Бохтар. Санъати эллинк. 

Порт (Ашконижн) ва давлати Кушонижн. Ташкили давлати Портцо. Порт ва 

Рим. Ғалабаи Портцо бар Рим. Мубориза бо селевкицо. Давраи аввали империяи 

Кушонижн. Ислоцоти пулии Кадфизи II. Канишкаи Кабир ва равнақи империя 

Кушонижн. Фарцанг ва дини империяи Кушонижн.  Этногенези орижицо. 

Сосонижн ва Эфталитцо.  Ардашер ва Шопури 1. Царакати Маздакижн. 

Ислоцоти Хусрави Анушервон. Воқеацои асосии таърихи сижск. Муборизацои 

синфии цоқонати Турк ва пацншавии цукумати он дар Осижи Мижна. Шацрцо ва 

меъморк. Ойини Маздаясно. Мазцабцо. Монк ва дини ӯ.  

Тоҷикон – эронижни шарқк дар асрцои III – VIII милодк. Кушонижни кӯчак 

дар асрцои III – IV. Парокандагии Осижи Мижна дар асрцои V – VIII. Суғд. Тахористон. 

Марв. Хоразм. Истаравшан. Фарғона. Чоч. Пайдоиши Хижницо – Цайтолицо. Шацрцо. 

Кӯшкцо. Хоҷагии қишлоқ. Мактабцо, санъати мусиқк, варзиш ва ғ.   

Халқцои Осижи Мижна дар цайати Хилофати араб. Густариши ислом. Ақоид 

ва ахлоқи арабцо пеш аз дини ислом. Ғазавот. Ҷангцои ғоратгаронаи арабцо дар 

Тоҷикзамини Ғарбк. Хилофати араб. Истилои Тоҷикзамини Шарқк аз ҷониби 

туркон. Барцамхӯрии давлати Сосонижн. Аввалин цамлацои арабцо ба Вароруд 

(Мовароуннацр). Забти Балх. Забти Бухоро, Самарқанд, Фарғона ва Чоч. Шӯриши 

Ғӯрак, Деваштич, Абӯмуслим, Синдбоди Муғ ва исжни Муқаннаъ. Бойгонии 

Деваштич. Шикасти арабцо дар Хатлон.  Хилофати Аббосижн. Шӯриши Шарик. 

Шуубия.  
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Рацок аз хилофати араб. Шӯриши Рофеъ ибни Лайс. Бармакижн. Тоцирижн. 

Саффорижн. Таъсисжбии давлати Сомонижн. Исмоили Сомонк – асосгузори давлати 

Сомонижн. Ташкили дастгоци идора ва лашкар. Тараққии шацрцо. Меъморк. Илму 

фарцанг дар замони Сомонижн. Муносибатцои иҷтимоию иқтисодк. Бухоро – 

пойтахти Сомонижн. Ташаккулжбии халқи тоҷик. Шӯришцои халқк. Царакати 

қарматижн. Сабабцои таназзули давлати Сомонижн.  

Давлатцои Қарохонижн, Ғазнавижн, Ғурижн ва Хоразмшоцижн. Ба вуҷуд 

омадани давлати Қарахонижн. Қарахонижн ва қарахитоицо. Халқи тоҷик дар цайати 

давлати Ғазнавижн. Давлати Ғурижн. Муборизаи Ғурижн ва Ғазнавижн. Барцамхӯрии 

давлати Ғазнавижн. Салҷуқижн ва Низомулмулк. Султон Санҷар ва барцамхӯрии 

давлати салҷуқицо. Царакати исмоилия. Давлати Хоразмшоцижн. Меъморк, 

цунармандк ва илму фарцанг дар асрцои XI – XIII.  

Забткории муғулцо.  Цуҷуми Чингизхон ба Осижи Мижна. Фоҷиаи Утрор. 

Муборизаи халқи тоҷик бар зидди иcтилогарони муғул. Ҷалолуддин Мангубердк, 

Темурмалик ва шӯриши Мацмуди Торобк. Цажти мардуми тоҷик дар замони Улулси 

Чағатой. Фарцанг дар асрцои XIII – XIV. Давлатцои тоҷикии Куртцои Цирот ва 

Сарбадорони Хуросон. 

Темурижн. Ҷунбиши “Сарбадорон”. Темур ва қадамцои аввалини ӯ ба сари 

цокимият. Забткорицои Темур ва империяи ӯ. Халқи тоҷик дар цайати давлати 

Темур ва Темурижн. Муносибатцои иҷтимоию иқтисодк. Илму фарцанги тоҷик дар 

асрцои XIV – XV.     

Халқи тоҷик дар асрцои XVI – нимаи аввали асри XIX. Ишғоли Осижи Мижна 

аз тарафи Шайбонижн. Сижсати дохилии Шайбонихон. Мубориза байни Бобур ва 

Шайбонижн. Саффавижн. Аштархонижн (Ҷонижн). Аморати Бухоро ва хонигарии 

Қӯқанд. Сохти маъмурк.  Хонигарицои Хева. Ҷангцо байни давлатцои феодалк ва 

харобии хоҷагк. Ташкил жфтани давлати Афғонистон. Кишоварзк ва цунармандк. 

Муносибатцои иҷтимоию иқтисодк.  Меъморк ва рушди шацрцо. Илму фарцанги 

тоҷик дар асрцои XVI – XIX.       

Истилои Осижи Мижна аз тарафи Русия. Осижи Мижна дар арафаи забткорк. 

Амалижтцои ҷангк байни артиши Русия ва аморати Бухоро. Ташкил жфтани генерал-

губернатории Туркистон. Цамлаи амири Бухоро ба Бухорои Шарқк. Барцам додани 

хонигарии Қӯқанд. “Масъалаи Помир”. Сохтори маъмурии Помир пас аз 

цамроцшавк ба Русия.  

Халқи тоҷик дар нимаи дуюми асри XIX – аввали асри XX. “Низомнома оид 

ба идораи кишвари Туркистон”. Сохтмони роци оцан. Кишоварзк. Саноат. 

Воридшавии сармояи бонкии Русия ба иқтисодижти Осижи Мижна. Муносибатцои 

иҷтимоию иқтисодк. Шӯриши Восеъ. Ацмади Дониш ва царакати маорифпарварк. 

Таъсири царакатцои инқилобии Русия ба Осижи Мижна. Вазъи аморати Бухоро дар 

ибтидои асри XX. Царакати ҷадидия. Шӯриши соли 1916.     

Барцам хӯрдани тартиботи подшоцк дар Русия. Инқилоб ва пажмадцои он. 

Барқароркунии Цокимияти Шӯравк. Дигаргуницо дар цажти иқтисодк ва иҷтимок. 

Сарнагун шудани аморати Бухоро. “Эъзомияи царбии Цисор” ва барқарор кардани 

Цокимияти Шӯравк дар Бухорои Шарқк. Царакати зиддишӯравк ва рафти он.  

Ташкилжбии ҶМШС Тоҷикистон. Тақсимоти марзию миллк. Цажти фарцангк 

дар солцои 1920 – 1924. Анҷуманцои Якум ва Дуюми Шӯроцои ҶМШС Тоҷикистон.  
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Ташкилжбии ҶШС Тоҷикистон. Ба цайати ҶМШС Тоҷикистон цамроц карда 

шудани Округи Хуҷанд ва таъсисжбии ҶШС Тоҷикистон. Индустрикунонк ва 

коллективонк дар Тоҷикистон. Таъқиботи сталинк ва оқибатцои он. Сохтмони 

ҷамъияти сотсиалистк дар ҶШС Тоҷикистон. Инқилоби маданк дар ҶШС 

Тоҷикистон. 

Тоҷикистон дар солцои ҶБВ. Халқи тоҷик дар солцои Ҷанги Бузурги Ватанк. 

Вазъи сижск, иҷтимок ва иқтисодии ҶШС Тоҷикистон дар замони Ҷанги Бузурги 

Ватанк. Ёрк ба фронт. Нақши ақибгоц. Цажти фарцангк дар солцои Ҷанги Бузурги 

Ватанк. 

Тоҷикистон дар солцои азнавбарқароркунии хоҷагии халқ. Тоҷикистон дар 

солцои 1951 – 1958. Фаъолияти С. Айнк ва Б. Ғафуров.  

Тоҷикистон дар солцои 1961 – 1985. Цажти сижск. Сохтмони корхонацои 

саноатк. Кишоварзк. Цажти фарцангк.  

Тоҷикистон дар замони бозсозк. Дигаргуницо дар цажти сижск. 

Демократикунонии ҷомеа.  

Тоҷикистон дар солцои социбистиқлолият. Пошхӯрии ИҶШС. Сабабцо ва 

натиҷацои ҷанги шацрвандк. Қабул шудани Конститутсияи Ҷумцурии Тоҷикистон. 

Ба имзо расидани созишномаи сулц ва оғози фаъолияти Комиссияи оштии миллк. 

Нақши Эмомалк Рацмон дар субот ва тараққии Тоҷикистон. Вазъи иҷтимоию 

иқтисодии Ҷумцурии Тоҷикистон дар солцои истиқлолият. Сохтмони роццо ва 

нақлижт. Рушди илм ва фарцанг дар солцои истиқлолият.   

Асосцои давлат ва цуқуқ 

Пайдоиши давлат ва моцияти он. Мафцуми давлат. Замина ва сабабцои 

пайдоиши давлат. Нишонацо ва навъцои таърихии давлат. Шаклцои идоракунии 

давлат. Шаклцои сохти давлатк. Режимцои сижск. Самтцои аосии фаъолияти давлат.  

Давлати цуқуқбунжд. Мафцум ва моцияти  давлати цуқуқбунжд. Нишонацои 

асосии давлати цуқуқбунжд.  Моцияти мафцумцои “цукмронии цуқуқ ва волоияти 

қонунцо”. Моцияти мафцуми “дахлнопазирии цуқуқ ва озодицои инсон”. Ҷомеаи 

шацрвандк ва давлати цуқуқбунжд. 

Цуқуқ ва моцияти он. Мафцуми цуқуқ ва қонун. Мақсад ва вазифацои қонун. 

Нишонацо ва функсияцои цуқуқ. Навъцои таърихии цуқуқ.  Мафцум ва намудцои 

меъжрцои цуқуқк. Сарчашмацои цуқуқ. Мафцуми муносибатцои цуқуқк ва таркиби 

он. Соцацои цуқуқ. Цуқуқвайронкунк ва ҷавобгарии цуқуқк. Пайдоиш ва моцияти 

меъжрцои ахлоқк. Робитаи ахлоқ бо цуқуқ. Ягонагк ва фарқияти ахлоқ ва цуқуқ. 

         Ҷумцурии Тоҷикистон: сохт ва рукнцои давлатдорк. Сохти давлатк ва 

социбихтижрии Ҷумцурии Тоҷикистон. Эъломия дар бораи истиқлолияти давлатии 

Ҷумцурии Тоҷикистон. Сохти конститутсионии Тоҷикистон. Ҷумцурии Тоҷикистон 

– давлати демократк, цуқуқбунжд, дунявк, ягона (яктаркиба). Рамзцои давлатии 

Ҷумцурии Тоҷикистон – Суруди миллк, Парчами давлатк ва Нишони давлатк. 

Сижсати дохилк ва хориҷии Ҷумцурии Тоҷикистон. Сохти маъмурии Ҷумцурии 

Тоҷикистон: вилоятцо, ноцияцо ва шацру шацракцои тобеи онцо. Шацри Душанбе ва 

шацру ноцияцои тобеи ҷумцурк. Вилояти Мухтори Кӯцистони Бадахшон ва цуқуқцои 

он.  
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Сохти сижск, иқтисодк ва иҷтимоии  Ҷумцурии Тоҷикистон. 

Сохти сижск. Тақсимоти цокимият ба қонунгузор, иҷроия ва судк. Сохти 

ҷумцуриявк. Ҷумцурии Президентк. Ҷомеаи шацрвандк. 

Сохти иқтисодк. Шаклцои гуногуни моликият. Дахлнопазирии моликият. 

Шаклцои гуногуни социбкорк. Асъор ва Бонки миллк. Сижсати ягонаи қарзию 

молиявк. 

Сохти иҷтимок. Давлати иҷтимок. Шацрвандии Ҷумцурии Тоҷикистон. 

Асосцои социб шудан ба шацрвандк ва қатъ гардидани он. Миллати тоҷик ва 

ақалиятцои миллии Ҷумцурии Тоҷикистон. Соцацои иҷтимоии Ҷумцурии 

Тоҷикистон – маориф, илм, фарцанг, тандурустк, цифзи иҷтимок ва ғайра.  

Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон. Таъсиси мансаби Президенти Ҷумцурии 

Тоҷикистон. Президент – сарвари давлат ва цокимияти иҷроия (Цукумат). Дастгоци 

иҷроияи Президент. Дахлнопазирии Президент. Президент цомии Конститутсия ва 

қонунцо, цуқуқу озодицои инсон ва шацрвандон, кафили истиқлолияти миллк, 

ягонагк ва тамомияти арзк, пойдорию бардавомии давлат, мураттабии фаъолияти 

мақомоти цокимияти давлатк. Савганди Президент. Муцлати интихобот ва 

ваколатцои конститутсионии Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон. Салоцияти 

Президент. Нақши Президент дар қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон. Санадцои 

Президент.        

Маҷлиси Олии Ҷумцурии Тоҷикистон. Меъжрцои конститутсионк дар бораи 

Маҷлиси Олк ва Қонуни  конститутсионк дар бораи интихоботи Маҷлиси Олии 

Ҷумцурии Тоҷикистон. Маҷлисцои (палатацои) Маҷлиси Олии Ҷумцурии 

Тоҷикистон – Маҷлиси намояндагон ва Маҷлиси миллк. Комитет ва комиссияцои 

Маҷлиси намояндагон ва Маҷлиси миллк. Ваколатцои конститутсионии Маҷлиси 

намояндагон ва Маҷлиси миллк.  Цуқуқи ташаббуси қонунгузорк ва раванди 

қонунгузорк. 

Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон. Асосцои ташкил ва фаъолияти Цукумати 

Ҷумцурии Тоҷикистон. Мафцуми цокимияти иҷроия ва нақши он дар цокимияти 

давлатк. Сохтори Цукумат. Ваколатцои конститутсионии Цукумат. Цуқуқи 

ташаббуси қонунгузорк ва санадцои  Цукумат. 

Цокимияти Судк. Цокимияти судк ва низоми мақомоти судк. Принсипцои 

адолати судк. Суди конститутсионии Ҷумцурии Тоҷикистон.  Суди Олии Ҷумцурии 

Тоҷикистон. Судцои иқтисодии Ҷумцурии Тоҷикистон. Судцои царбии Ҷумцурии 

Тоҷикистон. Судцои вилоятцо, шацри Душанбе, шацр ва ноцияцои Ҷумцурии 

Тоҷикистон. Цуқуқ ва вазифацои судцо. Қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон дар 

бораи судцо. 

Цокимияти мацаллк. Усулцои асосии ташкил ва фаъолияти мақомоти 

мацаллии цокимияти давлатк. Мақомоти намояндагии мацаллк дар вилоят, шацр ва 

ноция. Салоцияти Маҷлиси вакилони халқ. Санадцои мақомоти мацаллии 

цокимияти давлатк. Мақомоти цокимияти иҷроияи мацаллк. Вазъи цуқуқк ва 

салоцияти раиси вилоят, шацр, ноция. Мақомоти худидоракунии шацрак ва деца.        

 Цуқуқи конститутсионии Ҷумцурии Тоҷикистон. Мафцум ва моцияти 

Конститутсия. Таркиб ва мазмуну мундариҷаи Конститутсия. Асосцои сохтори 

конститутсионии ҷомеа ва давлат. Тацлили бобцои Контитутсия. Санадцои цуқуқие, 

ки аз цуқуқи конститутсионк (давлатк) бармеоянд. 



 

19 

 

Цуқуқи интихоботк. Низоми интихоботк ва цуқуқи интихоботк дар 

Ҷумцурии Тоҷикистон. Цуқуқи шацрвандон барои интихоб кардан ва интихоб 

шудан. Тартиби интихобот, сохтор ва салоцияти Маҷлиси Олк. Вазъи цуқуқк, 

тартиби интихобот ва салоциятцои Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон. Иштироки 

цизбцои сижск дар интихобот. Интихоботи вакилон ба маҷлисцои мацаллии 

вакилони халқ.  

Цуқуқи маъмурк. Мафцум ва сарчашмацои цуқуқи маъмурк.  

Цуқуқвайронкунии маъмурк ва намудцои он. Субъектони цуқуқвайронкунии  

маъмурк. Роцу воситацои пешгирк намудани цуқуқвайронкунии маъмурк. Ҷазои 

маъмурк ва намудцои он. Мақсади ҷазои маъмурк. Қонунгузории Ҷумцурии 

Тоҷикистон оид ба цуқуқи маъмурк. 

Цуқуқи гражданк. Мафцуми цуқуқи гражданк ва сарчашмацои он. Кодекси 

граждании Ҷумцурии Тоҷикистон. Субъектони цуқуқи гражданк. Қобилияти 

цуқуқдорк ва  амалкунии  гражданк. Мафцуми «шахси цуқуқк»  ва «шахси воқек». 

Мафцуми  цуқуқи моликият ва мазмуни он. Ба даст овардани цуқуқи моликият. 

Қатъи цуқуқи моликият. Мафцум ва шаклцои ацд. Шартнома ва намудцои он. Тағйир 

додан ва бекор кардани шартнома ва ацд. Цуқуқи уцдадорицо. Асосцои ба вуҷуд 

омадани уцдадорк ва тарафцои он. Иҷрои уцдадорицо. Қатъи уцдадорицо.  

 Цуқуқи оилавк. Мафцуми цуқуқи оилавк ва вазифацои он. Сарчашмацои 

цуқуқи оилавк. Конститутсияи Ҷумцурии Тоҷикистон дар бораи цифзи давлатии 

оила.  Никоц: шартцо ва тартиби бастани он. Қатъи никоц. Ацдномаи никоц. Цуқуқу 

уцдадорицои молумулкк ва шахсии ғайримолумулкии зану шавцар. Цуқуқцои 

молумулкк ва ғайримолумулкии волидону фарзандон. Цуқуқи кӯдакони ноболиғ. 

Цуқуқ ва уцдадорицои волидон дар назди фарзандон. Уцдадорицои алиментк 

(нафақа). Фарзандхонк. Васоят ва парасторк. 

Цуқуқи мецнатк. Мафцум, принсип ва сарчашмацои цуқуқи мецнатк.  Мазмун 

ва намудцои шартномаи (қарордоди) мецнатк.  Тартиби бастан, тағйир додан ва қатъ 

намудани шартномаи (қарордоди) мецнатк. Мафцуми шартномаи коллективк ва 

созишномацо. Мафцум ва намудцои вақти кор ва вақти истироцат. Музди кор. 

Интизоми мецнат ва ҷавобгарии интизомии кормандон. Муцофизати мецнати занон 

ва ҷавонон. Хусусиятцои хоси танзими мецнати ноболиғон. 

Цуқуқи кишоварзк. Мафцум ва сарчашмацои цуқуқи кишоварзк. Шаклцои 

истецсолоти кишоварзк. Хоҷагии децқонк (фермерк). Танзими цуқуқии 

муносибатцои иҷоравк. Музди мецнат дар соцаи кишоварзк. Хоҷагии жрирасони 

шахск. 

 Цуқуқи социбкорк. Мафцум ва сарчашмацои цуқуқи социбкорк. Субъекти 

цуқуқи социбкорк. Цуқуқ ва уцдадорицои социбкорон. Социбкории инфиродк ва 

дастаҷамък. Танзими давлатии фаъолияти социбкорк.  Қатъ гардидани фаъолияти 

социбкорк. Биржа ва намудцои он. Цифзи цуқуқи социбкорон. 

 Цуқуқи андоз. Мафцум ва  принсипцои цуқуқи андоз. Сарчашмацои цуқуқи 

андоз. Муносибатцои цуқуқи андоз. Цуқуқ ва уцдадорицои андозсупорандагон. 

Намудцои андоз. Ҷавобгарк барои вайрон кардани қонунгузории андоз. Ацамияти 

андоз дар ҷамъории буҷети давлатк ва пешрафти иқтосидию иҷтимоии ҷомеа. 

         Цуқуқи экологк. Мафцуми “экология” ва таснифи он. Сарчашмацои цуқуқи 

экологк. Фарцанги экологк. Мафцуми “муцити зист” ва “биосфера”. Субъекти 
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цуқуқи экологк. Мақомотцое, ки вазифаи цифзи табиатро ба уцда доранд. 

Қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон оид ба цуқуқи экологк. 

          Цуқуқи молиявк. Мафцуми “молия”. Мавзӯъ (предмет), сарчашмацо ва 

манбаъцои цуқуқи молиявк. Танзими цуқуқии муносибатцои молиявк. Буҷети 

давлатк. Иҷрои буҷети давлатк. Касри буҷети давлатк. 

Цуқуқи гумрукк. Мафцуми «цуқуқи гумрукк». Сарчашмацои цуқуқи гумрукк. 

Нақши гумрук дар воридот ва содироти мол, асъор ва ашжи хом. Вазифа, салоцият ва 

ҷавобгарии гумрукк. 

 Цуқуқи фарцангк. Мафцуми  цуқуқи фарцангк. Субъекти цуқуқи фарцангк. 

Цимояи боигарии фарцанги миллк. Соцацои фарцанг. Қонунгузории Ҷумцурии 

Тоҷикистон оид ба цуқуқи фарцангк.  

Цуқуқи ҷиноятк. Мафцум,  вазифа ва принсипцои цуқуқи ҷиноятк. Тавсифи 

Қонунгузории ҷиноятк. Мафцум, нишона ва категорияцои ҷиноят. Таркиби ҷиноят.  

Ҷавобгарии ҷиноятии ноболиғон. Шарикк дар ҷиноят ва ҷавобгарк барои он. 

Мафцум ва мақсади  ҷазои ҷиноятк. Цолатцои сабуккунанда ва вазнинкунандаи ҷазо. 

Цолатцое, ки ҷиноят будани кирдорро истисно мекунанд. Авф. Бахшидани ҷазо. 

Иҷрои ҷазо. Доғи судк. Сафедкунк. 

         Мақомоти цифзи цуқуқ дар Ҷумцурии Тоҷикистон. Тавсифномаи умумии 

мақомоти цифзи цуқуқ. Низоми судии Ҷумцурии Тоҷикистон. Вазифацо ва сохтори 

Вазорати адлияи Ҷумцурии Тоҷикистон. Идораи нотариалк. Мақомоти сабти 

асноди цолати шацрвандк (САЦШ). Адвокатура. Прокуратураи Ҷумцурии 

Тоҷикистон. Самтцои фаъолият ва салоцияти милитсия.  
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ШАРЦИ САВОЛУ МАСЪАЛАЦОИ ТЕСТ  

 

Саволу масъалацои тест аз навъцои зерин иборат аст: 

 савол бо интихоби як ҷавоби дуруст. Барои цар саволу масъала чор 

варианти ҷавоб дода мешавад, ки танцо яктоаш дуруст аст;  

 муайян кардани мувофиқат. Дар чунин навъи масъала ба калима ва ҷумлацо 

(ва ж формулацо, функсияцо), ки дар сутуни якум дода шудааст, аз сутуни дуюм 

ҷавоби мувофиқ ва дуруст интихоб карда мешавад; 

 саволи кушода бо ҷавоби кӯтоц. Ҷавоби цар як саволи ин навъ адади 

натуралӣ буда, дар катакцои махсуси варақаи ҷавобцо (цар рақам дар катаки 

алоцида) навишта мешавад.  

Ҷадвали 1. Меъжри бацо 

№ т/р Навъи саволу масъалаи тест Холи имконпазири 

цадди аксар 

1.  Савол бо интихоби як ҷавоби дуруст  1 

2.  Муайян кардани мувофиқат 4 

3.  Саволи кушода бо ҷавоби кӯтоц 2 
 

Барои цар савол бо интихоби як ҷавоби дуруст 4 варианти ҷавоб дода мешавад, 

ки танцо  якто ҷавоб дуруст аст. Натиҷаи цадди аксар 1 хол мебошад. Барои муайян 

кардани мувофиқат, дар сурати дуруст муайян намудани мувофиқати унсурцо, 

натиҷаи цадди аксар 4 хол ва барои саволи кушода бо ҷавоби кӯтоц 2 хол дода 

мешавад. 

Субтести забони тоҷикк аз 30 саволу масъала: саволцо бо интихоби як ҷавоби 

дуруст (1 – 24), барои муайян кардани мувофиқат (25 – 30) иборат аст. 

Субтести математика аз 27 саволу масъала иборат аст: саволцо бо интихоби як 

ҷавоби дуруст (1 – 20), барои муайян кардани мувофиқат (21 – 22) ва саволцои 

кушода бо ҷавоби кӯтоц (23 – 27). 

Субтести таърихи халқи тоҷик ва асосцои давлат ва цуқуқ аз 30 саволу 

масъала: саволцо бо интихоби як ҷавоби дуруст (1 – 24), барои муайян кардани 

мувофиқат (25 – 30) иборат аст. 

Барои иҷрои субтест ба цар фанни имтицон вобаста аз миқдори саволу 

масъалацо ва дараҷаи душвории цар яки онцо вақт муайян карда мешавад: 

- Ба субтести забони тоҷикк – 60 дақиқа. Натиҷаи цадди аксари имконпазир 

48 хол аст. 

- Ба субтести математика – 45 дақиқа. Натиҷаи цадди аксари имконпазир   

38 хол аст. 

- Ба субтести таърихи халқи тоҷик ва асосцои давлат ва цуқуқ – 60 дақиқа. 

Натиҷаи цадди аксари имконпазир 48 хол аст. 
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Ҷадвали 2. Миқдори саволу масъалацо, вақти иҷрои тест ва холи имконпазири 

цадди аксар 

№ 

т/р 

Фанни имтицон Миқдори 

саволу 

масъала  

Вақти 

иҷрои 

тест/дақиқа 

Холи 

имконпазири 

цадди аксар 

1.  Забони тоҷикк 30 (24+6) 

165 

48 

2.  Математика 27 (20+2+5) 38 

3.  Таърихи халқи тоҷик ва 

асосцои давлат ва цуқуқ 

30 (24+6) 48 

 

Ҷадвали 3. Тақсимбандии саволу масъалацо аз рӯйи фоиз 

№ 

т/р 

Фанни имтицон/Навъи саволу 

масъала 

Миқдори саволу 

масъала аз рӯйи фоиз 

Забони тоҷикк 

1. Савол бо интихоби як ҷавоби дуруст  80 %2  

2. Муайян кардани мувофиқат 20 %2  

Математика 

1. Савол бо интихоби як ҷавоби дуруст 74 %2  

2. Муайян кардани мувофиқат 7 %2  

3. Саволи кушода бо ҷавоби кӯтоц 19 %2  

Таърихи халқи тоҷик ва асосцои давлат ва цуқуқ 

1. Савол бо интихоби як ҷавоби дуруст 80 %2  

2. Муайян кардани мувофиқат 20 %2  

 

МУШАХХАСОТ (МАТРИТСА)-И ТЕСТИ ФАНЦОИ ИМТИЦОН  

Цар тест бо мақсадцои муайян тация мегардад. Цамзамон бо муайян намудани 

мақсадцо модел (қолаб)-и тест тартиб дода мешавад. Ин қолабро, ки дар намуди 

ҷадвал дода мешавад, матритсаи тест меноманд.  

Матритсаи тест бахшцои муцимми мундариҷаи фанни таълимиро, ки барои 

арзжбии дониш ва малакаю мацорати довталаб интихоб мегарданд, дар бар мегирад.  

Яъне вобаста ба мақсадцо дар матритсаи тест цамаи бобцо ва мавзӯъцои муцим 

нишон дода мешаванд. Саволу масъалацои тест низ танцо дар доираи мавзӯъцое 

тация мегарданд, ки дар матритса дода шудаанд. Ин саволу масъалацо дар маҷмӯъ 

воситаи санҷиш (арзжбк)-и дастовардцо (дониш ва малакаю мацорат) ба цисоб 

мераванд. Вобаста ба ин, матритсаи тест мувофиқати мавзӯъцоро бо барномаи 

таълим ва таносуби дурусти дастовардцои санҷидашавандаро таъмин менамояд. 

Миқдори умумии саволу масъалацои тест вобаста ба мавзӯъцо дар матритса 

тақсимбандк мешавад. Хусусияти хоси матритса ин аст, ки дар он на танцо миқдори 

саволу масъалацои тест, инчунин миқдори хол ба цар саволу масъала, ки барои 

санҷиши дониш ва малакаю мацорат пешинк гардидааст, дар таносуби фоиз ба 

нақша гирифта мешавад. 
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Цамин тариқ, бо назардошти мақсадцои таълим (дониш ва малакаю мацорат) ва 

ҷадвалцои 1, 2 ва 3 матритсаи тести цар фанни имтицон тартиб дода мешавад. 
Матритсаи тести фанни забони тоҷикк 

 Мавзӯъцо 
Дониш ва 

фацмиш 

Малакаю 

мацорат 
% (а) 

1.  Фонетика ва орфография 

Лексикология ва фразеология 

Услубшиноск ва матн 
  44 2  

2.  Грамматика:  

морфология 

синтаксис 

  44 2  

3.  Адабижт   12 2  

% (b) Цамагк   31 2  69 2  100 

 

Матритсаи тести фанни математика 

 

Матритсаи тести фанцои таърихи халқи тоҷик ва асосцои давлат ва цуқуқ  

  

Мавзӯъцо 

Дониш ва 
фацмиш   

Малакаю 

мацорат   

% (а) 

1.  Таърихи халқи тоҷик то охирцои асри ХV   292 

2.  Таърихи халқи тоҷик: аз оғози асри ХVI 

то солцои 20-уми асри ХХ 
     

 

192 

3.  Таърихи халқи тоҷик: аз солцои 20-уми 

асри ХХ то имрӯз 
  

 

192 

4.  Давлат ва цуқуқ   152 

5.  Соцацои цуқуқи Ҷумцурии Тоҷикистон    182 

% (b) Цамагк 692 312 100 

 

№ т/р 

Бахшцои 

математика 

Дониш ва 

фацмиш 

Малакаю мацорати  

ба кор бурдан 

% (а) 

дар шароити 

стандартк  

дар шароити 

ғайристандартк 

1.  Арифметика     34  

2.  Алгебра    34  

3.  Геометрия     24  

4.  Функсия    8  

% (b) Цамагк 26  48  26  100 
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КОРКАРДИ ВАРАҚАИ ҶАВОБЦОИ ТЕСТ 

Ҷавоби саволу масъалаи тест дар варақаи ҷавобцо бо аломати чорчиллик () 

нишонагузорк/ж бо адад навишта мешавад.  

Варақацои ҷавобцои тести довталаб, ки ба воситаи штрих-кодцо рамзгузорк 

шудааст, бо истифодаи воситацои муосири технологияи иттилоотк (таъминоти 

барномавк ва таҷцизоти махсус) коркард мешаванд. 

Барои цар субтест вобаста ба миқдор ва навъи саволу масъалацои тест миқдори 

максималии хол муайян шудааст. Чунон ки қайд шуд, ба довталаб барои пурра иҷро 

намудани субтести забони тоҷикк цадди аксар 48 хол, субтести математика 38 хол, 

субтести таърихи халқи тоҷик ва асосцои давлат ва цуқуқ 48 хол дода мешавад.  

Пас аз коркарди варақацои ҷавобцои довталаб бо истифода аз алгоритм ва 

барномаи компютерии мувофиқ холцои ӯ аз цар субтест алоцида цисоб карда 

мешавад.  

Азбаски дар имтицонцои марказонидаи дохилшавк истифодаи шкалабандии 

холцо ба роц монда шудааст, холцои довталаб аз цар субтест ба баллцо баргардонида 

мешавад. Шкалабандк бо истифода аз усули протсентилцо (ченаки ҷойгиршавии 

довталабон ж тақсимоти онцо нисбат ба якдигар) иҷро мешавад. Тибқи тартиби 

шкалабандк барои цар субтест балли максималк муайян шудааст. 

Балли умумии довталаб бо ҷамъи баллцои цар субтест цисоб карда мешавад.  

 

 

 

 

Барои ин ки довталаб дар озмуни тақсимоти довталабон ба муассисацои 

таълимк иштирок намояд, ӯро лозим меояд, ки аз цар субтест холи гузаришро 

социб шавад. Холцои гузаришро барои цар субтест цар сол Вазорати маориф ва 

илми Ҷумцурии Тоҷикистон муайян ва тасдиқ менамояд. 
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НАМУНАИ ВАРАҚАИ ҶАВОБЦОИ ТЕСТ 
 

Намунаи варақаи ҷавобцои тести имтицони қисми А, ки аз субтестцои забони 

тоҷикк, математика, таърихи халқи тоҷик ва асосцои давлат ва цуқуқ иборат 

мебошад, чунин аст: 
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Аз ин намунаи варақаи ҷавобцо цар субтест ба таври алоцида аз рӯйи миқдор ва 

навъи саволу масъалаи тест чунин ба назар мерасад. 

ЗАБОНИ ТОҶИКӢ: 

 
 

МАТЕМАТИКА: 

 
  

ТАЪРИХИ ХАЛҚИ ТОҶИК ВА АСОСЦОИ ДАВЛАТ ВА ЦУҚУҚ: 

 
 

 


