Бо қарори мушовараи Вазорати маориф
ва илми Ҷумцурии Тоҷикистон
аз 30.12.2015, № 31/30
тасдиқ шудааст.

БАРНОМАИ ИМТИЦОН
аз фанни математика
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” аз фанни математика цуҷҷати меъжрк буда, масъалацои
зеринро дар бар мегирад:
- мақсади имтицон аз фанни математика ва тавзеци он;
- талабот ба дониш ва малакаю мацорати довталабон аз фанни математика;

-

шарци саволу масъалацои тест;
мушаххасот (матритса)-и тести фанни математика;
коркарди варақаи ҷавобцои тест;
намунаи варақаи ҷавобцои тест.
МАҚСАДИ ИМТИЦОН АЗ ФАННИ МАТЕМАТИКА ВА ТАВЗЕЦИ ОН

Имрӯз фанни математика новобаста аз забони тацсилот дар цамаи
муассисацои тацсилоти мижнаи умумии Ҷумцурии Тоҷикистон омӯзонида мешавад
ва фарогирии ин фан ба цамагон цатмк аст.
Математикае, ки дар муассисацои тацсилоти мижнаи умумк омӯзонида
мешавад, як бахши математикаи умумк ва қисмате аз фарцанги кулли башар
мебошад, ки он аз маҷмӯи мафцумцо, қоидацо ва қонунцои назарияцои ҷудогона
иборат аст. Фарогирии дониш ва тавоноицои математикк ва татбиқи он дар рӯзгор
яке аз умдатарин сифатцои инсони социбмаълумот ва фарцангии имрӯз аст.
Таълими математика тибқи Стандарти давлатии тацсилоти мижнаи умумк ва
дар мувофиқат бо талаботи дастурцои “Барномаи математика. Синфцои 5 – 6” (2002)
ва“Барномаи математика. Синфцои 7 –11” (2002) корбурд мешавад, ки онро Вазорати
маориф ва илми Ҷумцурии Тоҷикистон пешницод ва тасдиқ намудааст.
Бояд зикр намуд, ки аз сабаби бисжр будани китобцои дарск ва нашрцои
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.
Имтицон аз фанни математика бо мақсади муайян намудани дараҷаи донишу
фацмиш, малакаю мацорати довталабон ва интихоби онцо барои идома додани
тацсил дар МТМК ва МТОК аз рӯйи равияцои табиию техникк ва иқтисодию
географк пешбинк гардидааст.

ТАЛАБОТ БА ДОНИШ ВА МАЛАКАЮ МАЦОРАТИ ДОВТАЛАБОН АЗ ФАННИ
МАТЕМАТИКА

Имтицон аз фанни математика барои муайян кардани дараҷаи дониш ва
малакаю мацорати математикии довталабон нигаронда шудааст, аз ин рӯ субтести
фанни математика дорои саволу масъалацои сода ва цам нисбатан мушкил мебошад
ва ба ин васила дараҷаи омодагии довталабро дар сурати идомаи тацсил дар МТМК
ва МТОК муайян мекунад.
Талабот ба дониш ва малакаю мацорати довталабон ба Стандарти давлатии
тацсилоти мижнаи умумк ва “Барномаи математика. Синфцои 5 – 6” (2002) ва
“Барномаи математика. Синфцои 7 – 11” (2002), ки онро Вазорати маориф ва илми
Ҷумцурии Тоҷикистон тасдиқ намудааст, мувофиқат мекунад.
Саволу масъалацои тест бо назардошти дараҷаи азхуд кардани барномацои
таълим тация гардида, имконият медицад, ки сифати фароргирии барномацои
таълим – мавзӯъцои дар барномацо пешбинишуда санҷида шавад ва оид ба
дастоварди довталабон маълумоти дурусту дақиқ ба даст ояд.
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Вобаста ба ин, тест аз фанни математика барои санҷиши дараҷаи дониш ва
малакаю мацорати довталабон пешбинк гардидааст.
Мацфумцои асоск ва далелцои математикк, ки довталаб бояд аз худ намояд:
1.

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

2.
3.

калонтарин ва каратии умумии хурдтарин.
Нишонацои тақсимшавк ба 2, 3, 5, 9, 10.
Ададцои бутун ( ). Ададцои ратсионалк ( ) ва ҷамъ, тарц, зарб ва тақсими

4.

онцо. Муқоисаи ададцои ратсионалк.
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
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.

-уми суммаи

-узви аввали

прогрессияи геометрк.
Муодила. Решацои муодила. Мафцуми муодилацои баробарқувва. Цалли
муодилацои матнк бо усули муодиласозк.
Нобаробарк. Цалли нобаробарицо. Мафцуми нобаробарицои баробарқувва.
Системаи муодилацо. Цалли системацои ду муодилаи хаттидоштаи
дуномаълумадор. Нобаробарицои дутағйиржбандадор ва системацои онцо.
Цалли муодилацои матнк бо усули системаи муодиласозк.
Муодилацо ва нобаробарицои тригонометрк, нишондицандагк, логарифмк.
Формулацои цалли муодилацои содатарини тригонометрк.
Муодилацо ва нобаробарицои содатарини нишондицандагк.
Муодилацо ва нобаробарицои содатарини логарифмк.
Мафцуми функсия. Тарзцои пешницоди (дода шудани) функсия. Соцаи
муайянк ва маҷмӯи (соцаи) қиматцои функсия. Графики функсия.
Цосила. 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. Шарти кофии (кифояи) афзуншавк ж камшавии функсия дар фосилацо.
Мафцуми экстремуми функсия. Шарти зарурии экстремуми функсия
(теоремаи Ферма). Шарти кофии (кифояи) экстремум. Қиматцои калонтарин
ва хурдтарини функсияцо дар фосилацо.
23. Графики функсия
ва хосиятцои он. Графики функсияи
ва
хосиятцои он.
24. Графики функсияцои

ва хосиятцои

он.
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25. Системаи координатаи росткунҷаи декартк. График ва диаграммасозк.
26. Касрцои ратсионалк ва хосиятцои он. Ихтисори касрцо. Ҷамъ, фарқ, зарб ва
тақсими касрцо. Дигаргунсозии (табдилоти) ифодацои ратсионалк. Функсия
ва графики он.
27. Дигаргунсозии (табдилоти) ифодацои решаи квадратидор. Функсияи
28.

29.

30.
31.

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

ва хосиятцои графики он.
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.
Нобаробарицои ададк ва хосиятцои он. Ҷамъ ва зарби узв ба узви
нобаробарицои ададк. Нобаробарицои яктағйиржбандадори хаттк ва
системацои онцо.
Дараҷаи нишондицандааш бутун ва хосиятцои он.
Цосила ва татбиқи он. Расандаи графики функсия. Нишонацои афзуншавк ва
камшавии функсия. Нуқтацои критикк, максимумцо ва минимумцо.
Калонтарин ва хурдтарин қимати функсия.
Функсияи ибтидок ва интеграл. Формулаи Нютон – Лейбнитс. Қоидаи жфтани
функсияи ибтидок. Татбиқи интеграл.
Решаи дараҷаи -ум ва хосиятцои он. Муодилаи ирратсионалк. Дараҷаи
нишондицандааш ратсионалк.
Хатти рост дар цамворк, нур, порча, хатти шикаста, кунҷцо ва намудцои он.
Секунҷа. Медиана, баландк, биссектриса.
Квадрат, росткунҷа, параллелограмм, ромб, трапетсия. Бисжркунҷацои
мунтазам. Диагонал ва хосиятцои он.
Давра ва доира. Радиус, хорда, диаметр, расанда, хатти буранда. Дарозии
давра ва сектори доиравк.
Хатти рост ва цамворк дар фазо.
Қуллацо, рӯяцо ва диагоналцои бисжррӯяцо. Призмаи рост, моил ва мунтазам.
Пирамида. Пирамидаи мунтазам. Параллелепипед ва намудцои он.
Фигурацои чархзанк: силиндр, конус, сфера, кура. Марказ, диаметр, радиуси
сфера ва кура.
Параллелк ва перпендикулярии хатцои рост ва цамворицо, хатцои рости
буранда. Кунҷи байни хатцои рост.
Масоцати сатц ва цаҷми куб, параллелепипед, призма, пирамида, силиндр,
конус ва кура.
Мундариҷаи бахши назариявии алгебра ва ибтидои анализ:

1.
2.

3.
4.

Ададцои натуралк ва шкалацои он. Ҷамъ, тарц, зарб ва тақсими ададцои
натуралк. Хосиятцои нобаробарицои ададк.
Ададцои касрк. Касрцои одк. Касрцои дуруст ва нодуруст. Ададцои қисми
бутун ва касридошта (Ададцои омехта). Ҷамъ, тарц, зарб ва тақсими ададцои
омехта.
Нишонаи тақсимшавк ба 2, 3, 5, 9 ва 10. КТУ ва ХКУ.
Нобаробарицои ададк ва хосиятцои асосии он.
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5.
6.

Формулацои зарби мухтасар.
Графики функсияи

7.

Графики функсияи

8.

Графики функсияи

9.

Графики функсияи

10.

Графики функсияи

11.

Формулацои решацои муодилацои квадратк. Ба намуди зарбкунандацои
хаттк овардани муодилацои квадратк.
Формулаи узви умумк ва суммаи -узви аввали прогрессияи геометрк.
Формулаи узви умумк ва суммаи -узви аввали прогрессияи геометрк.

12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ва хосиятцои он.

ва хосиятцои он.
ва хосиятцои он.
ва хосиятцои он.
ва хосиятцои он.

Хосиятцои дараҷаи нишондицандааш натуралк ва бутун. Хосиятцои решаи
арифметикии дараҷаи
-ум. Хосиятцои дараҷаи нишондицандааш
ратсионалк.
Фунсияцои тригонометрии кунҷи дилхоц. Таърифи синус, косинус, тангенс
ва котангенс ва хосиятцои он. Ченаки радиании кунҷ.
Айниятцои
асосии
тригонометрк.
Робитаи
байни
функсияцои
тригонометрии аргументаш якхела. Формулацои асосии тригонометрк.
Муодила ва нобаробарицои ратсионалк ва системаи онцо.
Муодила ва нобаробарицои ирратсионалк ва системаи онцо.
Муодила ва нобаробарицои тригонометрк ва системаи онцо.
Муодила ва нобаробарицои нишондицандагк ва системаи онцо.
Муодила ва нобаробарицои логарифмк ва системаи онцо.
Бо жрии муодила ва системацои он цал кардани масъалацо.
Цосила ва татбиқи он.
Расанда ба графики функсия.
Нишонацои афзуншавк ва камшавии функсияцо.
Нуқтацои критикии функсия, максимумцо ва минимумцо.
Калонтарин ва хурдтарин қимати функсия.
Функсияи ибтидок ва интеграл.
Формулаи Нютон  Лейбнитс.
Қоидацои жфтани функсияцои ибтидок. Татбиқи интеграл.
Мундариҷаи бахши назариявии геометрия:
Теорема дар бораи параллелии хатцои рост дар цамворк. Хосиятцои
секунҷаи баробарпацлу.
Хосиятцои кунҷи вертикалк ва кунҷцои цамсоя.
Хосиятцои секунҷаи баробарпацлу.
Нишонацои баробарии секунҷацо.
Теорема дар бораи суммаи кунҷцои дарунии секунҷа. Теорема дар бораи
кунҷи берунии секунҷа. Хосиятцои хатти мижнаи секунҷа.
Нишонацои монандии секунҷацо ва татбиқи он.
Цалли секунҷацои росткунҷа. Теоремаи Пифагор.
Хосиятцои перпендикуляри мижнаи ба порча гузарондашуда. Хосиятцои
биссектрисаи кунҷ.
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Теоремацо оид ба буриши медианацо ва баландицои секунҷа.
Хосиятцои расандаи давра. Баробарии расандацои аз як нуқта ба давра
гузарондашуда. Кунҷцои дарункашидашудаи давра.
Хосиятцои чоркунҷаи дарункашидашуда ба давра.
Теоремцо оид ба давраи ба секунҷа дарункашидашуда. Теоремацо дар бораи
ба секунҷа берункашидашуда.
Теоремцои синусцо ва косинусцо барои секунҷа. Цалли секунҷацо.
Параллелограмм ва хосиятцои он.
Росткунҷа ва хосиятцои он.
Ромб ва хосиятцои он.
Квадрат ва хосиятцои он.
Трапетсия ва хосиятцои он. Хосияти хатти мижнаи трапетсия.
Теоремаи Фалес. Теорема дар бораи порчацои мутаносиб.
Таърифи координатаи декартк дар цамворк. Координатцои мижнаи порча.
Масофаи байни ду нуқта. Муодилаи хатти рост. Муодилаи давра. Буриши
хатти рост бо давра.
Векторцо дар цамворк ва фазо. Баробарии векторцо. Координатцои вектор.
Ҷамъи векторцо. Зарби вектор ба адад. Зарби скалярии векторцо.
Хатти шикаста. Бисжркунҷацои мунтазам. Формулацои жфтани радиуси
даврацои дарункашидашуда ва берункашидашудаи бисжркунҷацои мунтазам.
Дарозии давра. Ченаки радиании кунҷ.
Мафцуми масоцат. Масоцати росткунҷа.
Масоцати параллелограмм.
Масоцати секунҷа.
Формулаи Герон барои жфтани масоцати секунҷа.
Масоцати трапетсия.
Масоцати доира.
Монандк. Фигурацои монанд. Таносуби масоцатцои фигурацои монанд.
Цамворк. Цамворицои параллел ва буранда.
Кунҷи байни хатти рост ва цамворк. Перпендикуляр ба цамворк.
Кунҷцои дурӯя. Кунҷи хаттии кунҷи дурӯя. Перпендикулярии ду цамворк.
Қуллацо, рӯяцо ва диагоналцои бисжррӯяцо. Призмацои рост, моил ва
мунтазам. Пирамида. Призма ва пирамидаи рост. Параллелепипед ва
намудцои он.
Фигурацои чархзанк: силиндр, конус, сфера, кура. Марказ, диаметр ва
радиуси сфера ва кура.
Формулацои масоцати сатц ва цаҷми призма.
Формулацои масоцати сатц ва цаҷми пирамида.
Формулацои масоцати сатц ва цаҷми силиндр.
Формулацои масоцати сатц ва цаҷми конус.
Формулацои масоцати сатц ва цаҷми кура.
Формулаи масоцати сфера.
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Вобаста ба донишцои бунждк, ки довталаб аз мавзӯъцо ва бахшцои
овардашуда ва мафцумцои асосии математикк, 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
цисоббарори тақрибк ошно бошад ва бо сацеции лозима яклухт кунад;
- ба осонк масъалацои содатарини вобаста ба каср ва фоизцоро цаллу фасл
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;
масоцатцои фигурацои каҷхаттаро цисоб кунад.
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ШАРЦИ САВОЛУ МАСЪАЛАЦОИ ТЕСТ

Субтести математика аз 27 саволу масъалаи навъи 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.
Меъжри бацо ба цар саволу масъалаи тест, вобаста ба навъи он, дар ҷадвали 1
дода шудааст.
Ҷадвали 1. Навъи саволу масъала ва меъжри бацо
№ т/р
1.
2.
3.

Навъи саволу масъалаи тест

Холи имконпазири
цадди аксар
1
4
2

Савол бо интихоби як ҷавоби дуруст
Муайян кардани мувофиқат
Саволи кушода бо ҷавоби кӯтоц

Ба цар ҷавоби дурусти саволцои навъи якум (саволцои 1 – 20) 1 хол дода мешавад. Холи
имконпазири цадди аксар барои пурра муайян намудани мувофиқати саволу масъалацои
навъи дуюм (саволу масъалацои 21 – 22) 4 аст. Ба цар ҷавоби дурусти саволцои кушода
(саволцои 23 – 27) холи имконпазири цадди аксар 2 аст.
Вобаста ба навъи саволу масъалацо ва меъжри бацо миқдори саволу масъалацо,
вақти иҷрои тест ва миқдори холи имконпазири цадди аксари субтести фанни
математика дар ҷадвали 2 дода шудааст.
Ҷадвали 2. Миқдори саволу масъалацо, вақти иҷрои тест ва холи имконпазири
цадди аксар
№
т/р

Фанни имтицон

Миқдори
саволу масъала

1.

Математика

27 (20+2+5)

Вақти иҷрои Холи имконпазири
тест/дақиқа
цадди аксар
55

38

Вақти иҷрои тест ба дараҷаи душвории саволу масъалацо вобаста аст. Барои
иҷрои субтести фанни математика 55 дақиқа дода мешавад. Холи имконпазири
цадди аксар 38 аст. Дар ҷадвали 3 тақсимбандии саволу масъалацо аз рӯйи навъи он
дар таносуби фоиз нишон дода шудааст.
Ҷадвали 3. Тақсимбандии саволу масъалацо аз рӯйи фоиз
№
т/р
1.
2.
3.

Навъи саволу масъала
Савол бо интихоби як ҷавоби дуруст
Муайян кардани мувофиқат
Саволи кушода бо ҷавоби кӯтоц
8

Миқдори саволу
масъала аз рӯйи фоиз
74  2%
19  2%
7  2%

МУШАХХАСОТ (МАТРИТСА)-И ТЕСТИ ФАННИ МАТЕМАТИКА

Цар тест бо мақсадцои муайян тация мегардад. Пас аз 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.
Цамин тариқ, бо назардошти мақсадцои таълим (дастовардцо: дониш ва малакаю
мацорат) ва ҷадвалцои 1, 2 ва 3 матритсаи тести фанни математика тартиб дода шуд.

т/р

Математика

Дониш ва
фацмиш

Малакаю мацорати
ба кор бурдан
дар шароити
стандартк

% (а)

дар шароити
ғайристандартк

1.

Арифметика

18

2.

Алгебра

21

3.

Функсия

13

4.

Тригонометрия

13

5.

Анализ

17

6.

Геометрия

18

% (b)

Цамагк

32

42

9

26

100

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 бо 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 математика цадди аксар 38 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 Б (ихтисосцои гурӯци 1-ум),
ки субтестцои математика, физика ва химияро дар бар мегирад, чунин аст:

11

Аз ин намунаи варақаи ҷавобцо субтести математика ба таври алоцида аз рӯйи
миқдор ва навъи саволу масъалацо чунин ба назар мерасад:
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Бо қарори мушовараи Вазорати маориф
ва илми Ҷумцурии Тоҷикистон
аз 30.12.2015, № 31/30
тасдиқ шудааст.

БАРНОМАИ ИМТИЦОН
аз фанни физика
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” аз фанни физика цуҷҷати меъжрк буда, масъалацои
зеринро дар бар мегирад:
- мақсади имтицон аз фанни физика ва тавзеци он;

-

талабот ба дониш ва малакаю мацорати довталабон аз фанни физика;
шарци саволу масъалацои тест;
мушаххасот (матритса)-и тести фанни физика;
коркарди варақаи ҷавобцои тест;
намунаи варақаи ҷавобцои тест.
МАҚСАДИ ИМТИЦОН АЗ ФАННИ ФИЗИКА ВА ТАВЗЕЦИ ОН

Фанни физика яке аз фанцои асосии таълимк дар муассисацои тацсилоти
мижнаи умумк ба цисоб меравад.
Таълими фанни физика дар асоси Стандарти давлатии тацсилоти мижнаи
умумии Ҷумцурии Тоҷикистон ва Барномацои таълими амалкунанда, ки Вазорати
маориф ва илми Ҷумцурии Тоҷикистон тасдиқ намудааст (соли 2008), ба роц
монда шудааст.
Имтицон аз фанни физика бо мақсади муайян намудани дараҷаи донишу
фацмиш, малакаю мацорати довталабон ва интихоби онцо барои идома додани
тацсил дар МТМК ва МТОК аз рӯйи равияцои табик, техникк ва тиббию биологк
ба роц монда шудааст.
ТАЛАБОТ БА ДОНИШ ВА МАЛАКАЮ МАЦОРАТИ ДОВТАЛАБОН АЗ ФАННИ
ФИЗИКА

Имтицон аз фанни физика барои муайян намудани дониш ва малакаю
мацорати довталабон ва интихоб намудани онцо цангоми дохилшавк ба МТМК ва
МТОК пешбинк гардидааст. Бо ин мақсад субтести физика дар доираи саволу
масъалацои дараҷаи душвориашон гуногун тартиб дода шудааст ва ин имкон
медицад, то дониш ва малакаю мацорати довталабон дуруст арзжбк гардад.
Талабот ба дониш ва малакаю мацорати довталабон аз фанни физика ба
Стандарти давлатии тацсилоти мижнаи умумии Ҷумцурии Тоҷикистон ва
Барномацои таълими амалкунанда (2008) мувофиқ аст.
Саволу масъалацои тест бо назардошти дараҷаи аз худ кардани барномацои
таълим тация гардидаанд ва имкон медицанд сифати азхудкунии барномацои
таълим – аз худ кардани донишцои системавк, ки ба фанни таълимк хосанд,
арзжбк шавад, инчунин барои гирифтани маълумоти объективк оид ба
дастовардцои довталаб жрк медицанд.
Дастовардцо (дониш ва малакаю мацорат)-и довталабон аз рӯйи бобцо ва
мавзӯъцои зерини фанни физика санҷида мешаванд:
МЕХАНИКА
Асосцои кинематика. Нуқтаи материалк. Системаи сарцисоб. Ҷисми
сарцисоб. Царакати механикк. Масир. Роц. Кӯчиш. Суръат. Царакати ростхаттаи
мунтазам. Царакати ростхаттаи номунтазам. Шитоб. Царакати собитшитоб.
Афтиши озод. Царакат гирдхатта(каҷхатта).
Асосцои динамика. Қонунцои Нютон. Масса. Қувва. Зичии ҷисмцо. Қуввацо
дар табиат. Ҷамъ кардани қуввацо. Царакат тацти таъсири қуввацо. Царакати
радифони маснӯи Замин. Суръати якум ва дуюми кайцонк. Динамикаи царакати
гирдхатта.
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Статика. Гидроаэродинамика. Моменти қувва. Шарти мувозинатии ҷисмцо.
Механизмцои содда. Фишор. Қонуни Паскал. Фишори моеъ ва газцо. Шино
кардани ҷисмцо. Қувваи архимедк.
Қонунцои бақо дар механика. Импулси ҷисм. Қонуни бақои импулс.
Царакати реактивк. Кори механикк. Кори қуввацо. Тавонок. Энергияи кинетикк ва
потенсиалк. Қонуни бақои энергия. Энергияи пурраи механикк. ККФ – и
мошинцо.
Лаппишцои механикк. Садо. Царакатцои даврк. Лаппишцои гармоникк.
Раққосаки математикк. Амплитуда, давр ва басомади лаппиш. Резонанс.
Лаппишцои бори сари пружин. Табдили энергия цангоми лаппишцои гармоникк.
Мавҷцои арзк ва тӯлк. Мавҷцои садо.
ФИЗИКАИ МОЛЕКУЛАВӢ
Нуқтацои асосии назарияи молекулавк-кинетикк. Масса ва андозаи
молекулацо. Адади Авогадро. Царакати броунк. Царорат. Суръати мижнаи
квадратии молекулацо. Муодилаи асосии назарияи молекулавк-кинетикии газцо.
Таъсири мутақобилаи молекулацо. Цодисаи диффузия. Гази хажлк(идеалк).
Муодилаи цолати гази хажлк(идеалк). Қонунцои газ (Изопротсессцо).
Асосцои термодинамика. Энергияи дохилк. Миқдори гармк. Қонуни якуми
термодинамика. Қонуни дуюми термодинамика. Барнагардандагии протсессцо
дар табиат. Протсесси адиабатк. Намудцои гарминақлкунк. Конвексия.
Афканишот. Муцаррикцои цароратк ва принсипи кори онцо. ККФ-и мошинцои
цароратк.
Цолатцои агрегатии модда. Гармиғунҷоиши хоси модда. Мувозинати
цароратк. Гудозиш ва сахтшавк. Бухоршавк ва конденсатсия. Гармии хоси
буғцосилкунк. Ҷӯшиш. Намии нисбк ва мутлақи цаво. Кашиши сатции моеъцо.
Қувваи кашиши сатцк. Цодисацои капиллярк. Ҷисмцои кристаллк ва аморфк.
ЭЛЕКТР ВА МАГНЕТИЗМ
Электростатика. Қонуни бақои заряд. Қонуни Кулон. Майдони электрк.
Шадидияти майдони электрк. Кори майдони электрк цангоми кӯчондани заряд.
Потенсиал. Фарқи потенсиалцо. Ғунҷоиши электрк. Конденсаторцо ва пайвасти
онцо. Энергияи майдони электрк.
Қонунцои ҷаражни доимк. Ҷаражни электрк. Қувваи ҷаражн. Муқовимати
ноқил. Шиддат. Қонуни Ом барои қитъаи занҷир. Пайвасти пай дар пай ва
параллелии ноқилцо. ҚЭЦ(ҚуМЭ). Қонуни Ом барои занҷири сарбаст. Кор ва
тавоноии ҷаражн. Қонуни Ҷоул-Ленс.
Ҷаражни электрк дар муцитцои гуногун. Ҷаражни электрк дар филизот
(металлцо). Фавқуноқилият. Ҷаражни электрк дар нимноқилцо. Ҷаражни электрк
дар вакуум ва газцо. Ҷаражни электрк дар моеъцо. Электролиз. Қонунцои Фарадей
барои электролиз. Эмиссияи термоэлектронк. Лампацои электронк.
Магнетизм. Майдони магнитк. Магнитцои доимк. Таъсири магнитии
ноқилцои ҷаражндор. Хатцои қуввагии майдони магнитк. Вектори индуксияи
магнитк. Сели магнитк. Қувваи Ампер. Қувваи Лоренс. Қонуни индуксияи
электромагнитк. Қоидаи Ленс. Цодисаи худиндуксия. Индуктивият. Энергияи
майдони магнитк.
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Ҷаражни тағйиржбанда. Цосилшавии ҷаражни тағйиржбанда. Қимати
самарабахши қувваи ҷаражн ва шиддат. Муқовиматцои ғунҷоишк, фаъол ва
индуктивк. Трансформаторцо. Генераторцои ҷаражни тағйиржбанда.
Лаппишцои электромагнитк. Лаппишцои электрии озод ва маҷбурк.
Контури лаппиш. Давр ва басомади лаппишцои электромагнитк. Майдони
электромагнитк. Мавҷцои электромагнитк. Суръати пацншавии мавҷцои
электромагнитк. Пацншавии радиомавҷцо.
ОПТИКА
Оптикаи геометрк. Ростхатта пацншавии рӯшнок. Қонуни инъикоси
рӯшнок. Қонуни шикасти рӯшнок. Қобилияти шуоъшикании муцит. Суръати
рӯшнок. Инъикоси пурра. Кунҷи цудудии инъикоси пурраи рӯшнок. Линзацо.
Формулаи линзаи тунук. Сохтани тасвир дар линзацо. Қувваи оптикии линза.
Калонкунии линза. Пурбин. Микроскоп. Телескоп. Чашм. Суратгирак.
Оптикаи мавҷк. Рӯшнок-мавҷи электромагнитк. Интерференсияи рӯшнок.
Максимум ва минимуми интерференсия. Дифраксияи рӯшнок. Панҷараи
дифраксионк. Дисперсияи рӯшнок. Поляризатсияи рӯшнок.
Физикаи квантк. Кванти рӯшнок. Таъсири химиявии рӯшнок. Фотоэффект
ва қонунцои он. Муодилаи Эйнштейн барои фотоэффект. Собити Планк. Фотонцо.
Фишори рӯшнок.
ФИЗИКАИ АТОМ ВА ЯДРОИ АТОМ
Сохти атом. Таҷрибаи Резерфорд оид ба парокандашавии заррацо. Модели
ядрои атом. Постулатцои Бор. Афканиш ва фурӯбарии рӯшнок аз тарафи атом.
Таркиби ядрои атом, протонцо ва нейтронцо. Қуввацои ядрок. Энергияи бандиши
ядрои атом.
Радиоактивият. Радиоактивияти табик. Қонуни коциши радиоактивк. Алфа,
бета ва гамма-афканишот. Қоидацои кӯчиш. Изотопцо.
Реаксияцои ядрок. Радиоактивияти сунък. Тавсифцои асосии реаксияцои
ядрок. Тақсимшавии ядроцо. Тақсимшавии ядроцои уран. Реаксияцои занҷирк.
Реаксияцои термоядрок.
Заррацои элементарк. Нурцои кайцонк. Мезонцо. Антизаррацо. Нуклонцо.
Кваркцо.
Дар баробари аз худ кардани бобцо ва мавзӯъцои додашуда довталабон дар
доираи курси физика дар муассисацои тацсилоти мижнаи умумк бояд мазмуни
мафцумцои муцими физикк, бузургицо ва қонунцои ба ин ж он бахши физика
дахлдорро донанд ва фацманд, ин формулацо ва қонунцоро дар цалли масъалацо
истифода бурда тавонанд:
 муайян кардани мавқеъи ҷисмцо дар системаи координатк;
 истифода намудани формулацо барои муайян кардани бузургицои
кинематикк;
 сохтани графикцои вобастагии байни бузургицо ва цалли масъалацои
графикк;
 муайян кардани баландии афтиши ҷисм ва шитоби афтиши озод;
 аз рӯйи графикцо муайян кардани намудцои царакатцои механикк;
 муайян кардани массаи ҷисмцо вобаста ба зичк ва цаҷми онцо;
 муайян кардани қимати ададии қуввацои дар табиат мавҷудбуда;
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бо истифода аз формулацо муайян кардани фишор ва баландии сутуни
моеъ;
истифода намудани қонуни тиллоии механика дар цажт;
ба воситаи формулацо цисоб кардани импулси ҷисм, кор, тавонок ва
намудцои энергияи механикк;
муайян кардани массаи молекула, атом ва шумораи молекулацои таркиби
моддацо;
истифода намудани формулацо барои цисоб кардани энергияи мижнаи
кинетикк ва суръати мижнаи квадратии молекулацо;
муайян кардани фишор ва консентратсияи молекулацо;
цал кардани масъалацо бо жрии муодилацои Менделеев-Клапейрон;
истифода бурдани формулацои қонунцои газ дар цалли масъалацо;
бо воситаи графикцо шарц додани қонунцои газ;
қонунцои термодинамикк ва татбиқи онцо дар техника;
муайян кардани кор цангоми васеъшавк ва фишурдашавии газцо;
сохтани графики вобастагии кор аз фишори газцо;
муайян кардани гармиғунҷоиши хос, гармии хоси гудозиш, буғофарк ва
сӯзиши сӯзишворк;
муайян кардани коэффитсиенти кори фоиданоки мошинцои цароратк;
истифода намудани формулаи қонуни Кулон дар цалли масъалацо;
муайян кардани шадидияти майдони электрк, фарқи потенсиалцо, кори
кӯчондани заряд дар майдони электрк;
сохтани схемаи батареяи коденсаторцо ва муайян кардани ғунҷоиши
умумии коденсаторцо цангоми пайвасти параллелк ва пайдарпайк;
муайян кардани ғунҷоиши конденсатори цамвор ва энергияи майдони
электрк;
муайян кардани муқовимати электрк вобаста ба масоцат ва дарозии ноқил;
сохтани графики вобастагии қувваи ҷаражн аз шиддат ва муқовимат;
истифода намудани формулацои қонунцои Ом дар цалли масъалацои
физикк;
муайян кардани муқовимати умумии занҷир цангоми пайвасти параллелк
ва пай дар пайии ноқилцо;
истифодаи формулацои қонуни Ҷоул-Ленс дар цалли масъалацо;
муайян кардани кор ва тавоноии ҷаражни электрк;
татбиқи қонунцои Фарадей барои электролиз ва цалли масъалацо бо
воситаи онцо;
цалли масъалацо вобаста ба қуввацои амперк ва лоренск;
муайян кардани вектори индуксияи магнитк, сели магнитк, индуктивият;
муайян кардани ҚЭЦ(ҚуМЭ)-и индуксия ва энергияи майдони магнитк;
истифода намудани қонунцои оптикаи геометрк дар цалли масъалацо,
муайян кардани кунҷи цудудии инъикоси пурраи рушнок;
сохтани тасвир дар линзацо, муайян кардани қувваи оптикии линза;
истифодаи формулаи линзаи тунук дар цалли масъалацо;
қонунцои фотоэффект ва цалли масъалацо доир ба онцо;
муайян кардани импулс, масса ва энергияи фотон;
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қонунцои коциши радиоактивк ва татбиқи онцо;
муайян кардани алфа, бета ва гамма – коциши элементцои радиоактив;
муайян кардани деффект(камомад)-и масса ва энергияи бандиши ядро;
муайян кардани шумораи протонцо ва нейтронцои таркиби ядрои атоми
элементцо.
ШАРЦИ САВОЛУ МАСЪАЛАЦОИ ТЕСТ

Субтести физика аз 22 саволу масъалаи навъи 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, таърифцо), 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.
Меъжри бацо ба цар саволу масъалаи тест, вобаста ба навъи он, дар ҷадвали 1
дода шудааст.
Ҷадвали 1. Навъи саволу масъала ва меъжри бацо
№ т/р
1.
2.
3.

Навъи саволу масъалаи тест
Савол бо интихоби як ҷавоби дуруст
Муайян кардани мувофиқат
Саволи кушода бо ҷавоби кӯтоц

Холи имконпазири
цадди аксар
1
4
2

Ба цар ҷавоби дурусти саволцои навъи якум (саволцои 1 – 12) 1 хол дода
мешавад. Холи имконпазири цадди аксар барои пурра муайян намудани
мувофиқати саволу масъалацои навъи дуюм (саволу масъалацои 13 – 17) 4 аст. Ба
цар ҷавоби дурусти саволцои кушода (саволцои 18 – 22) холи имконпазири цадди
аксар 2 аст.
Вобаста ба навъи саволу масъалацо ва меъжри бацо миқдори саволу
масъалацо, вақти иҷрои тест ва миқдори холи имконпазири цадди аксари субтести
фанни физика дар ҷадвали 2 дода шудааст.
Ҷадвали 2. Миқдори саволу масъалацо, вақти иҷрои тест ва холи
имконпазири цадди аксар
№
т/р
1.

Фанни имтицон

Физика

Миқдори
саволу
масъала
22 (12+5+5)

Вақти
иҷрои
тест/дақиқа
55

Холи
имконпазири
цадди аксар
42

Вақти иҷрои тест ба дараҷаи душвории саволу масъалацо вобаста аст. Барои
иҷрои субтести фанни физика 55 дақиқа дода мешавад. Холи имконпазири цадди
аксар 42 аст.
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Дар ҷадвали 3 тақсимбандии саволу масъалацо аз рӯйи навъи он дар таносуби
фоиз нишон дода шудааст.
Ҷадвали 3. Тақсимбандии саволу масъалацо аз рӯйи фоиз
№
т/р

Навъи саволу масъала

Миқдори саволу
масъала аз рӯйи фоиз

Субтести физика
Савол бо интихоби як ҷавоби дуруст
Муайян кардани мувофиқат
Саволи кушода бо ҷавоби кӯтоц

1.
2.
3.

54  2%
23  2%
23  2%

МУШАХХАСОТ (МАТРИТСА)-И ТЕСТИ ФАННИ ФИЗИКА

Цар тест бо мақсадцои муайян тация мегардад. Пас аз 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.
Цамин тариқ, бо назардошти мақсадцои таълим (дастовардцо: дониш ва малакаю
мацорат) ва ҷадвалцои 1, 2 ва 3 матритсаи тести фанни физика тартиб дода шуд.

№
т/р

Бобцо/
Мавзӯъцо

Малакаю мацорати
ба кор бурдан

Дониш ва
фацмиш

дар шароити
стандартк

дар шароити
ғайристандартк

% (а)

1.

Механика

31

2.

Физикаи молекулавк

14

3.

Электр ва магнетизм

36

4.

Оптика

12

5.

Физикаи атом ва
ядро

7

%
(b)

Цамагк

55

36

7

9

100

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 бо 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 физика цадди аксар 42 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 Б (ихтисосцои гурӯци 1-ум),
ки субтестцои математика, физика ва химияро дар бар мегирад, чунин аст:
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Аз ин намунаи варақаи ҷавобцо субтести физика ба таври алоцида аз рӯйи
миқдор ва навъи саволу масъалацо чунин ба назар мерасад:
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Бо қарори мушовараи Вазорати маориф
ва илми Ҷумцурии Тоҷикистон
аз 30.12.2015, № 31/30
тасдиқ шудааст.

БАРНОМАИ ИМТИЦОН
аз фанни химия
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” аз фанни химия цуҷҷати меъжрк буда, масъалацои
зеринро дар бар мегирад:
- мақсади имтицон аз фанни химия ва тавзеци он;

-

талабот ба дониш ва малакаю мацорати довталабон аз фанни химия;
шарци саволу масъалацои тест;
мушаххасот (матритса)-и тести фанни химия;
коркарди варақаи ҷавобцои тест;
намунаи варақаи ҷавобцои тест.
МАҚСАДИ ИМТИЦОН АЗ ФАННИ ХИМИЯ ВА ТАВЗЕЦИ ОН

Таълими химия барои бо донишцои химиявк мусаллац намудани хонандагон
ва дар онцо парваридани тарбияи ахлоқк, мецнатк, эстетикк, иқтисодк ва экологк
хизмат менамояд.
Имтицон аз фанни химия бо мақсади муайян намудани дараҷаи донишу
фацмиш ва малакаю мацорати довталабон ва интихоби онцо барои идома додани
тацсил дар самтцои табик ва техникк, инчунин тиббк ва биологии муассисацои
тацсилоти мижна ва олии касбии Ҷумцурии Тоҷикистон ба роц монда шудааст.
Тест аз фанни химия барои довталабоне, ки ихтисосцоро дар доираи гурӯци
ихтисосцои 1-ум (табик ва техникк) ва 5-ум (тиббк, биологк ва варзиш) интихоб
намудаанд, имтицони цатмк буда, тавассути он дараҷаи дониш ва малакаю
мацорати онцо аз фанни химия санҷида мешавад.
ТАЛАБОТ БА ДОНИШ ВА МАЛАКАЮ МАЦОРАТИ ДОВТАЛАБОН АЗ ФАННИ ХИМИЯ

Имтицон аз фанни химия барои муайян намудани дониш ва малакаю
мацорати довталабон ва интихоб намудани онцо цангоми дохилшавк ба МТМК ва
МТОК пешбинк гардидааст. Бо ин мақсад субтести химия дар доираи саволу
масъалацои дараҷаи душвориашон гуногун тартиб дода шудааст ва ин имкон
медицад, то дониш ва малакаю мацорати довталабон дуруст арзжбк гардад.
Талабот ба дониш ва малакаю мацорати довталабон аз фанни химия ба
Стандарти давлатии тацсилоти мижнаи умумии Ҷумцурии Тоҷикистон ва
Барномацои таълими амалкунанда (2004) мувофиқ аст.
Саволу масъалацои тест бо назардошти дараҷаи аз худ кардани барномацои
таълим тация гардидаанд ва имкон медицанд сифати азхудкунии барномацои
таълим – аз худ кардани донишцои системавк, ки ба фанни таълимк хосанд,
арзжбк шавад, инчунин барои гирифтани маълумоти объективк оид ба
дастовардцои довталаб жрк медицанд.
Дастовардцо (дониш ва малакаю мацорат)-и довталабон аз рӯйи бобцо ва
мавзӯъцои зерини фанни химия санҷида мешаванд.
Химияи ғайриорганикк
1. Мафцумцои аввалини химия
2. Оксиген. Оксидцо. Сӯзиш
3. Гидроген. Кислотацо. Намакцо
4. Об. Мацлулцо. Асосцо
5. Ҷамъбасти маълумот дар бораи муцимтарин синфцои пайвастагицои
ғайриорганикк
6. Қонуни даврк ва системаи даврии элементцои химиявии Д.И.Менделеев.
Сохти атом.
7. Банди химиявк. Сохти модда
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Галогенцо
Диссотсиатсияи электролитк
Гурӯцчаи оксиген.
Қонуниятцои асосии реаксияцои химиявк. Истецсоли кислотаи сулфат
Гурӯцчаи нитроген
Гурӯцчаи карбон
Хусусиятцои умумии металлцо
Металлцои гурӯцчацои асосии гурӯццои I-III и системаи даврии
элементцои химиявии Д.И.Менделеев
16. Хром ва оцан - намунаи элементцои гурӯцчацои иловагии системаи
даврии элементцои химиявии Д.И.Менделеев
17. Металлургия
18. Ҷамъбасти дониш аз химияи ғайриорганикк.

Химияи органикк
1. Назарияи сохти химиявии пайвастацои органикк. Табиати электронии
бандцои химиявк
2. Карбогидрогенцои цаднок
3. Карбогидрогенцои бецад (алкенцо, алкадиенцо, алкинцо)
4. Карбогидрогенцои ароматк (аренцо)
5. Манбаъцои табиии карбогидрогенцо ва коркарди онцо
6. Спиртцо ва фенолцо
7. Алдегидцо ва кетонцо
8. Кислотацои карбон
9. Эфирцои мураккаб. Чарбцо
10. Карбогидратцо (ангиштобцо)
11. Аминцо. Аминокислотацо. Пайвастацои нитрогендори гетеросиклк
12. Сафедацо. Кислотацои нуклеинат
13. Ферментцо. Витаминцо
Асосцои химияи умумк
1. Қонуни даврк ва системаи даврии элементцои химиявии Д.И.Менделеев
дар асоси таълимот дар бораи сохти атом
2. Сохти модда
3. Реаксияцои химиявк
4. Ғайриметаллцо
5. Металлцо
6. Моддацои элементорганикк
7. Моддацои синтезии калонмолекула ва масолеци полимерк дар асоси
онцо
8. Нақши химия дар тараққижти хоҷагии халқи Ҷумцурии Тоҷикистон
Дар баробари аз худ кардани мавзӯъцои ҷудогона (донистан) онцо бояд дорои
чунин малакаю мацорати зарурк (тавонистан) низ бошанд:
 цисоб кардани массаи молекулавии моддацо;
 муайян кардани валент аз рӯи формулацои химиявк;
 аз рӯи валент тартиб додани формулацои химиявк;
 цисоб аз рӯйи мол, массаи молк ва адади Авогадро;
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-

-

цисоббарорк аз рӯйи формула ва муодилацои химиявк;
цисоббарорк аз рӯйи зичии нисбии газцо ва нисбати цаҷми газцо дар
реаксияцои химиявк;
аз рӯйи муодилацои химиявк цисоб кардани цаҷми газцо аз рӯйи
миқдори муайяни яке аз моддацои ба реаксиядохилшаванда ж ки дар
натиҷаи он цосилшуда;
аз рӯйи валенти металл ва боқимондаи кислотагк тартиб додани
формулаи намакцо;
цисоб кардани циссаи масса ва массаи модда дар мацлул;
аз рӯйи муодилацои химиявк цисоб кардани масса дар асоси миқдори
маълуми яке аз моддацои ба реаксия дохилшаванда ж дар натиҷаи
реаксия цосилшаванда;
тайжр кардани мацлули намакцо бо циссаи массаи муайяни моддаи
цалшуда;
цалли масъалацои цисобк доир ба робитаи генетикии синфцои
муцимтарини пайвастацои ғайриорганикк;
тартиб додани сохти қабатцои электронк ва конфигуратсияи
электронии атоми элементцои химиявк, таркиби ядро, изотопцо;
тартиб додани формулаи графикии моддацо ва дар асоси он муайян
намудани навъцои банди химиявк;
тартиб додани муодилаи реаксияи оксиду барқароршавк;
муайян кардани оксидкунанда ва барқароркунанда;
бо жрии реаксияцои сифатк шинохтани ионцо;
цалли масъалацои озмоишк;
тартиб додани муодилаи диссотсиатсияи электролитии моддацо;
тайжр кардани мацлулцои консентратсияашон гуногун;
тартиб додани муодилаи реаксияцои гидролизи намакцо;
муодилацои термохимиявк ва цисоб аз рӯйи онцо;
цалли масъалацо доир ба суръати реаксияи химиявк ва мувозинати
химиявк, шароитцои тамоили мувозинат;
цисоб аз рӯйи муодилацои химиявие,ки яке аз моддацои ба реаксия
дохилшаванда барзижд бошад;
муайян карда тавонистани циссаи масса ж цаҷми баромади мацсулот
нисбат ба имконияти назариявк;
муайян кардани нурицои минералк;
цисоб кардани масса ж цаҷми мацсули реаксия аз рӯйи массаи маълум ж
цаҷми моддаи аввала, ки ғаш дорад;
сифатан муайян карда тавонистани карбон,гидроген ва хлор дар
моддацои органикк;
цалли масъалацои цисобк доир ба моддацои органикк (муайян намудани
формулаи молекулавии модда аз рӯйи фоизи муайяни элементцо, аз
рӯйи мацсулоти реаксияи сӯзиш, аз рӯйи формулаи умумии
пайвастагицои органикк ва ғайра;
цалли масъалацо доир ба робитаи генетикии байни моддацои органикк;
цалли масъалацои мураккаби цисобк аз химияи органикк;
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-

цалли масъалацои озмоишк барои цосил кардан ва шинохтани моддацои
органикк;
шинохтани моддацо ва мацсулотцои гуногуни химиявие, ки дар рӯзгор ва
амалия истифода мешаванд.

-

ШАРЦИ САВОЛУ МАСЪАЛАЦОИ ТЕСТ

Субтести химия аз 25 саволу масъалаи навъи 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.
Меъжри бацо ба цар саволу масъалаи тест, вобаста ба навъи он, дар ҷадвали 1
дода шудааст.
Ҷадвали 1. Навъи саволу масъала ва меъжри бацо
№ т/р

1.
2.
3.

Навъи саволу масъалаи тест

Холи
имконпазири
цадди аксар
1
4
2

Савол бо интихоби як ҷавоби дуруст
Муайян кардани мувофиқат
Саволи кушода бо ҷавоби кӯтоц

Ба цар ҷавоби дурусти саволцои навъи якум (саволцои 1 – 19) 1 хол дода
мешавад. Холи имконпазири цадди аксар барои пурра муайян намудани
мувофиқати саволу масъалацои навъи дуюм (саволу масъалацои 20 – 22) 4 аст. Ба
цар ҷавоби дурусти саволцои кушода (саволцои 23 – 25) холи имконпазири цадди
аксар 2 аст.
Вобаста ба навъи саволу масъалацо ва меъжри бацо миқдори саволу
масъалацо, вақти иҷрои тест ва миқдори холи имконпазири цадди аксари субтести
фанни химия дар ҷадвали 2 дода шудааст.
Ҷадвали 2. Миқдори саволу масъалацо, вақти иҷрои тест ва холи
имконпазири цадди аксар
№
т/р
1.

Фанни имтицон

Химия

Миқдори
саволу
масъала
25 (19+3+3)

Вақти
Холи
иҷрои
имконпазири
тест/дақиқа цадди аксар
55

37

Вақти иҷрои тест ба дараҷаи душвории саволу масъалацо вобаста аст. Барои
иҷрои субтести фанни химия 55 дақиқа дода мешавад. Холи имконпазири цадди
аксар 37 аст.
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Дар ҷадвали 3 тақсимбандии саволу масъалацо аз рӯйи навъи он дар таносуби
фоиз нишон дода шудааст.
Ҷадвали 3. Тақсимбандии саволу масъалацо аз рӯйи фоиз
№
т/р
1.

Навъи саволу масъала
Савол бо интихоби як ҷавоби дуруст

2.

Муайян кардани мувофиқат

3.

Саволи кушода бо ҷавоби кӯтоц

Миқдори саволу
масъала аз рӯйи фоиз
76  2%
12  2%
12+2%

МУШАХХАСОТ (МАТРИТСА)-И ТЕСТИ ФАННИ ХИМИЯ

Цар тест бо мақсадцои муайян тация мегардад. Пас аз 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.
Цамин тариқ, бо назардошти мақсадцои таълим (дастовардцо: дониш ва
малакаю мацорат) ва ҷадвалцои 1, 2 ва 3 матритсаи тести фанни химия тартиб дода
шуд.
Дониш ва
фацмиш

Малакаю
мацорат

№

Бобцо/Мавзӯъцо

1.

Мафцумцо ва қонунцои асосии химия

20  2

Сохти атом ва қонуни даврии
элементцои химиявии Д.И.Менделеев

12  2

3.

Мацлулцо

12  2

4.

Химияи элементцо

20  2

5.

Химияи органикк

36  2

2.

% (b)

32  2

Цамагк

6

68  2

% (а)

100

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 бо штрих-кодцо рамзгузорк шудааст,
бо истифодаи воситацои муосири технологияи иттилоотк (таъминоти барномавк
ва таҷцизоти махсус) коркард мешаванд.
Барои цар субтест он вобаста ба миқдор ва навъи саволу масъалацои тест
миқдори максималии хол муайян шудааст. Чунон ки қайд шуд, ба довталаб барои
пурра иҷро намудани субтести химия цадди аксар 37 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 Б (ихтисосцои гурӯци 1-ум),
ки аз субтестцои математика, физика ва химияро дар бар мегирад, чунин аст:

8

Аз ин намунаи варақацои ҷавобцо субтест химия ба таври алоцида аз рӯйи
миқдор ва навъи саволу масъалацо чунин ба назар мерасад:

9

Бо қарори мушовараи Вазорати маориф
ва илми Ҷумцурии Тоҷикистон
аз 30.12.2015, № 31/30
тасдиқ шудааст.

БАРНОМАИ ИМТИЦОН
аз фанни биология
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” аз фанни биология цуҷҷати меъжрк буда, масъалацои
зеринро дар бар мегирад:
- мақсади имтицон аз фанни биология ва тавзеци он;

-

талабот ба дониш ва малакаю мацорати довталабон аз фанни биология;
шарци саволу масъалацои тест;
мушаххасот (матритса)-и тести фанни биология;
коркарди варақаи ҷавобцои тест;
намунаи варақаи ҷавобцои тест.
МАҚСАДИ ИМТИЦОН АЗ ФАННИ БИОЛОГИЯ ВА ТАВЗЕЦИ ОН

Дар замони цозира фанни биология дар цамаи муассисацои тацсилоти
мижнаи умумии Ҷумцурии Тоҷикистон омӯзонида мешавад ва яке аз фанцои
асосии таълимк ба цисоб меравад.
Маълумоти биологк ба азхудкунии донишцо оид ба табиати зинда ва
қонуниятцои хоси он, ба даст овардани малакацои истифодаи донишцои биологк
барои шарци ҷаражнцо ва цодисацо(падидацо)-и табиати зинда, истифодаи донишу
малакацо дар таҷриба ва фаъолияти царрӯза, яъне тарбияи маърифати биологк
равона гардидааст.
Маърифати биологк вобаста ба цажти иҷтимок хеле зарур шудааст, зеро
объекти асосии омӯзиши биология цажт аст. Имрӯзцо дар назди инсоният
масъалацои хеле тезу тунд истодаанд: чк гуна бояд зинда монд, чк гуна бо табиат
муносибат намуд, то ба он зарар нарасад, на фақат дар бораи худ, балки нисбати
муцити атроф низ ғамхориро нишон додан лозим аст.
Вазифацои илми биология аз омӯхтани цамаи қонуниятцои биологк, дарк
намудани моцияти цажт ва равандцои он бо мақсади фацмидан ва идораи онцо
иборат мебошад. Дар омӯзиши ин илм масъалацои пайдоиш ва қонуниятцои
инкишофи цажт дар рӯйи Замин – таълимоти эволютсионк мавқеи асосиро ишғол
менамоянд. Фацмидани ин қонуниятцо заминаи ба вуҷуд омадани ҷацонбинии
илмк ба цисоб рафта, барои дар амал татбиқ намудани бисжр вазифацои барои
инсоният муцим заруранд.
Вобаста ба ин, сараввал заминацо барои омӯзиши курси биология дар
мактабцои тацсилоти мижнаи умумк гузошта шуда, цамзамон тацкурсии таҷриба
барои шиносок бо назарияцо ва қонуниятцои биологк ташаккул межбад, баъд аз
он як қатор мафцумцои умумии биологк ворид мегарданд, ки дар байни онцо
диққати асоск ба чунин мафцумцо, ба монанди аломатцои хоси организмцо, генцо
ва хромосомацо, тақсимшавии цуҷайрацо, ирсият ва тағйирпазирк, генетика,
интихоби сунък, таълимоти эволютсионии олами зинда, экосистема ва биосфера
дода мешавад.
Таълими фанни биология тибқи Стандарти давлатии тацсилот ва Барномаи
таълими фанни биология дар муассисацои тацсилоти мижнаи умумк (соли 2004),
ки Вазорати маорифи Ҷумцурии Тоҷикистон тасдиқ намудааст, ба роц монда
мешавад.
Мақсади имтицон аз фанни биология муайян намудани дараҷаи тайжрии
дохилшавандагон: азхуд кардани донишцои назариявк, қонуниятцои умумии
биологии дар зинацои гуногуни ташаккулжбии табиати зинда бавуҷудомада,
донишцо дар бораи сохт ва функсияцои (вазифацои) узвцо ва системацои узвцои
инсон; таснифот, сохт, фаъолияти цажтии организмцои гуногуни олами зинда,
нақши онцо дар табиат ва цажти инсон мебошад.
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ТАЛАБОТ БА ДОНИШ ВА МАЛАКАЮ МАЦОРАТИ ДОВТАЛАБОН АЗ
ФАННИ БИОЛОГИЯ
Имтицон аз фанни биология бо мақсади санҷиши донишу фацмиш ва
малакаю мацорати довталабон ва интихоби онцо барои идома додани тацсил дар
МТМК ва МТОК ба роц монда шудааст. Бо цамин мақсад ба субтести биология
саволу масъалацои тести дараҷаи душвориашон гуногун ворид гардидаанд, ки
имкон медицанд ба дониш ва малакаю мацорати довталабон дуруст ва
объективона бацогузорк шавад.
Талабот ба дониш, малака ва мацорати довталабон аз фанни биология ба
Стандарти давлатии тацсилот ва Барномаи таълими фанни биология дар
муассисацои тацсилоти мижнаи умумк (соли 2004), ки Вазорати маорифи
Ҷумцурии Тоҷикистон тасдиқ намудааст, мувофиқ мебошад.
Саволу масъалацои тест бо назардошти дараҷаи азхудкунии барномаи
таълимк тация гардидаанд. Саволу масъалацо имкон медицанд, ки дараҷаи
фарогирии барномаи таълим (мазмуни курси биология) аз тарафи довталаб,
маърифатнокии биологии онцо, доштани малакаю мацорти истифодаи донишцои
гирифта дар цолатцои гуногун санҷида шавад.
Тест аз фанни биология бо мақсади санҷиши дониш ва малакаю мацорати
довталабон ва интихоби онцо барои идома додани тацсил дар МТМК ва МТОК
пешбинк гардидааст.
Дар имтицони биология довталаб бояд чунин масъалацоро донад:
- мафцумцои муцимтарин, қонуниятцо ва қонунцое, ки ба сохт, цажт ва
инкишофи организмцои растанк, цайвонот ва инсон, табиати зинда дахл
доранд;
- сохт ва цажти растаницо, цайвонот, инсон, гурӯццои асосии растаницо ва
таснифи цайвонот.
Дониш ва малакаю мацорати довталабон аз рӯйи чунин фаслцо ва мавзӯъцо
санҷида мешавад:
Ботаника
Олами растаницо. Ботаника – илм дар бораи растаницо. Олами наботот
цамчун қисми таркибии табиат, гуногунии онцо, пацншавии онцо дар рӯйи Замин.
Шиносоии умумк бо растаницои гулдор. Узвцои растаницои гулдор. Мева
ва тухм. Пацншавии мева ва тухм. Давомнокии цажти растаницо. Дарахт, бутта ва
нимбутта.
Сохти цуҷайравии организми растанк. Шиносок бо асбобцои калон
нишондицанда – микроскоп. Сохти цуҷайраи растанк. Гуногуншаклии цуҷайраи
растанк. Царакати ситоплазма, ба цуҷайра дохилшавии моддацо. Сабзиш ва
тақсимшавии цуҷайра.
Тухм. Сохти тухм (дар мисоли растаницои якпалла ва дупалла). Таркиби
тухм. Сабзиши тухм. Шароити сабзиши тухм. Нафасгирии тухм. Ғизогирк ва
сабзиши майса. Агротехникаи кишти тухм ва парвариши растаницо.
Реша. Хелцои реша. Типи системаи реша (тирреша ва патакреша). Сохти
берунк ва дохилии реша вобаста ба вазифацои он. Ҷузъцои реша. Сабзиши реша.
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Нафаскашии реша. Обро ҷабидани реша. Нурк. Тағйири шакли реша. Хок ва
ацамияти он барои растаницо.
Поя. Мафцум дар бораи навда. Аз муғча инкишоф жфтани навда. Қадкашии
поя, шохронк. Сохти дарунии пояи дарахт. Ғафс шудани поя. Цосил шудани
солцалқа. Царакати об, моддацои органикк ва маъданк дар поя. Тағйири шакли
навда (решапоя, лӯнда, пижзак)
Барг. Сохти берунии барг. Рагбандк. Баргцои сода ва мураккаб. Ҷойгиршавии
барг. Сохти цуҷайравии пацнаки барг. Нафасгирии барг. Обро бухор кардани барг.
Тағйири шакли барг. Мутобиқшавии растаницо дар хокцои нисбатан хушк.
Хазонрез. Ацамияти баргцо барои цажти растаницо. Нақши растаницои сабз дар
табиат ва цажти инсон.
Афзоиши нашвии растаницои гулдор. Афзоиши нашвии растаницо ба
воситаи навда, реша ва барг. Ацамияти биологк ва хоҷагии афзоиши нашвк.
Гул ва мева. Ацамияти гул барои растаницо. Сохти гул. Тӯдагулцо ва
ацамияти биологии онцо. Гулро гардолуд кардани цашарот, шамол,
худгардолудшавк. Бордоршавии растаницои гулдор. Цосил шудани тухм ва мева.
Растанк – организми зинда. Вазифацои асосии цажти растаницо. Мубодилаи
моддацо ва табдили энергия. Алоқаи мутақобилаи узвцои растанк.
Обсабзцо. Сохт ва фаъолияти цажти обсабзцои сабзи якцуҷайра
(хламидомонада, хлорелла). Обсабзцои бисжрцуҷайра. Тавсифи умумии обсабзцои
бӯр ва сурхи бацрк. Ацамияти обсабзцо дар табиат ва хоҷагк.
Ушнацо. Ушнацои сабз. Сохт ва афзоиши ушнаи фохтазағирак. Ушнаи
сфагнум (торфк), хусусиятцои сохти он. Цосилшавии торф ва ацамияти он.
Сарахсшаклцо. Чилбандцо. Сохт ва афзоиш, пацншавк дар табиат,
ацамияти онцо.
Лучтухмон. Сохт ва афзоиши лучтухмон дар мисоли санавбар ва арча.
Пацншавии набототи сӯзанбарг, ацамияти онцо дар табиат ва хоҷагии халқ.
Шуъбаи растаницои пӯшидатухм (гулдор). Сохт, вазифацо ва ацамияти
пӯшидатухмон дар табиат ва цажти одам. Мутобиқати онцо барои цажти рӯйи
Замин. Гуногунии растаницои гулдор ва таснифоти онцо.
Синфи растаницои дупалла. Тавсифи умумк ва аломатцои фарқкунандаи
растаницои
оилацои
чилликгулцо,
настараницо,
лӯбижицо,
авранҷицо,
мураккабгулцо, кадугулцо, оилаи ангур, чатргулцо, лабгулцо. Ацамияти хоҷагии
онцо.
Синфи растаницои якпалла. Тавсиф ва аломатцои фарқкунандаи
растаницои оилацои хӯшадорцо, пижзгулон ва занбақицо. Намояндагони асоск ва
ацамияти хоҷагии онцо.
Таъсири хоҷагидории инсон ба гуногуннамудии растаницои гулдор.
Ацамияти нурицо. Муцофизати растаницо. «Китоби Сурх»-и Тоҷикистон.
Муцимтарин растаницои кишоварзии Тоҷикистон. Пахта – боигарии
асоск. Хӯшадорцо, растаницои сабзавотк ва мевадицанда.
Бактерияцо. Сохт ва фаъолияти цажтгузаронии бактерияцо. Пацншавии
бактерияцо дар цаво, хок, об, дохили организмцои зинда. Нақши бактерияцо дар
табиат, тиб, хоҷагии қишлоқ ва саноат. Бактерияцои касалиангез ва мубориза бо
онцо.
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Занбӯруғцо. Тавсифи умумии занбӯруғцо. Занбӯруғцои телпакчадор, сохти
онцо, ғизогирк. Занбӯруғцои хӯрданк ва зацрнок. Занбӯруғи пӯпанак.
Хамиртуруш. Занбӯруғцо – муфтхӯрцои касалиангези растаницо. Нақши
занбӯруғцо дар табиат ва хоҷагк.
Гулсангцо. Сохти гулсанг. Симбиоз. Ғизогирк. Афзоиш. Нақши гулсангцо
дар табиат ва хоҷагк.
Инкишофи олами наботот. Гуногунк ва пацншавии растаницо дар кураи
Замин. Мураккабшавии сохти растаницо дар раванди инкишофи таърихк.
Растанк ва муцити атроф.
Зоология
Олами цайвонот. Зоология – илм дар бораи цайвонот. Ацамияти цайвонот
дар табиат ва цажти инсон. Монандк ва фарқияти цайвоноту растанк. Муцити зист
ва ҷои зиндагии цайвонот. Робитаи цайвонот ва табиат. Робитаи цайвонот ва
растанк. Ҷамоаи биологк. Таъсири инсон ба шумораи олами цайвонот,
муцофизати цайвонот.
Таснифоти цайвонот. Ацамияти таснифоти цайвонот.
Цайвоноти яцуҷайра ж содатаринцо. Тавсифи умумии цайвонцои
якцуҷайра. Синфи решапойцо – амжбаи муқаррарк. Муцити зист. Царакат.
Ғизогирк. Нафасгирк. Афзоиш. Цажти соддатаринцо дар шароити номусоид.
Синфи қамчиндорон. Эвгленаи сабз – организми якцуҷайра бо аломатцои
цайвон ва растанк.
Синфи инфузория. Инфузория – патакча. Хусусиятцои сохт ва равандцои
цажтк. Мутаассиршавк.
Гуногунк ва ацамияти содатаринцо. Паразити вараҷа – ангезандаи
бемории табларза. Роццои мубориза бо бемории табларза дар Ҷумцурии
Тоҷикистон.
Цайвонцои бисжрцуҷайра. Типи рӯдаковокцо. Тавсифи умумии тип. Сохти
берунк ва фаъолияти цажтгузаронии рӯдаковокцо дар мисоли полипи обцои
ширин – гидра. Тасниф, пайдоиш ва ацамияти рӯдаковокцо.
Сохти берунк, дохилк ва фаъолияти цажтгузаронии кирмцо:
 типи пацнкирмцо (дар мисоли бандкирми гов, эхинококк, планарияи
сафед, кирми ҷигармак). Инкишофи пацнкирмцои муфтхӯр, тасниф ва
пайдоиши пацнкирмцо;
 типи лӯндакирмцо (нематодацо, аскарида, гиҷа). Лӯндакирмцои
муфтхӯри инсон ва цайвон. Гуногунии кирмцои паразит ва роццои
мубориза бо онцо.
 типи цалқакирмцо (кирми лойхӯрак). Ацамияти кирми лойхӯрак дар
цосилшавии хок ва занҷирцои ғизок. Синфцои цалқакирмцо ва
намояндацои асосии онцо.
Типи нармбаданцо (бедандонак, цавзгардаки муқаррарк, туқумшуллуқи
токк, лесак). Сохти берунк, дохилк ва фаъолияти цажтгузаронк. Ацамияти
нармбаданцо дар табиат ва цажти инсон.
Типи бандпойцо (буғумпойцо). Тавсифи умумии тип, сохти берунии
бандпойцо. Хусусиятцои сохти дохилии бандпойцо ва цажтгузаронии онцо.
Таснифи бандпойцо.
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Синфи харчангшаклон. Сохти махсус ва фаъолияти цажтгузаронии
харчангшаклон. Муцити зист ва ацамияти харчангшаклон.
Синфи
тортанакшаклон.
Тортанаки
салибдор.
Муцити
зисти
тортанакшаклон. Тӯри шикорк ва ацамияти он. Ацамияти тортанакшаклон.
Зарари тортанакшаклон дар мисоли тортанаккана, канаи хоришак ва хунмак.
Синфи цашарот. Хусусиятцои сохти берунк ва дарунк. Равандцои цажтк.
Афзоиш. Тарзи инкишофи цашарот (нопурра ва пурра). Гуногунии цашарот,
нақши онцо дар табиат ва ацамияти амалии онцо. Ацамияти кирмакпарварк ва
замбӯрпарварк. Цашароти зараррасони боғ ва ҷангал. Муборизаи биологк бо
цашароти зараррасон.
Типи хордадорон. Тавсифи умумии тип, ацамияти хордадорон дар табиат ва
цажти инсон, гуногуншаклии хордадорон вобаста ба муцити зист. Синфцо. Муцити
зист. Хусусиятцои сохти берунк ва дарунк. Бекосаисарон, намояндаи онцо
нештаршакл ва сохти он цамчун хордадори дараҷаи паст. Зертипи косаисардорон
ж ки мӯцрадорон, хусусиятцои асосии сохт ва синфцои асосии онцо.
Синфи моцицо. Тавсифи умумии синф, хусусиятцои сохти тана. Моцицо
цамчун намояндагони аввалини цайвоноти мӯцрадори дар муцити обк
зиндагикунанда. Фаъолияти цажтгузаронии моцицо. Гурӯццои таснифотии моцицо.
Синфи моцицои тағоякдор (қатори нацангцо ва суфрамоцицо). Синфи моцицои
устухондор (зерсинфцои нурболон дубацранафаскашон, панҷаболцо). Ацамияти
хоҷагии моцицо ва цифзи онцо.
Синфи обхокицо. Тавсифи умумии синф, хусусиятцои сохти тана. Обхокицо
цамчун намояндагони муцрадорони цам дар муцити обк ва цам хушкк
зиндагикунанда. Фаъолияти цажтгузаронии обхокицо. Гуногуншаклии обхокицо.
Ацамият ва цифзи обхокицо.
Синфи хазандацо. Тавсифи умумии синф, хусусиятцои сохти тана.
Фаъолияти цажтии хазандацо вобаста ба муцити зисти хушкк. Гурӯццои асосии
хазандацои муосир, хазандацои қадим ва намояндагони онцо.
Синфи парандацо. Тавсифи умумии синф. Муцити зист, сохти берунк ва
узвцои дарунии парандагон. Хусусиятцои сохти скелети онцо. Афзоиш ва
инкишофи ҷанини парандагон, ғамхорк дар бораи насл. Пайдоиши онцо.
Гуногунии парандацо. Ацамият ва муцофизати парандацо. Парандацое, ки ба
“Китоби Сурх”-и Тоҷикистон дохил карда шудаанд.
Синфи ширхӯрон. Тавсифи умумии синф. Муцити зист, хусусиятцои сохти
берунк ва даруниии ширхӯрон. Равандцои цажтк, хусусиятцои афзоиш ва
инкишофи ширхӯрон, ғамхорк барои насл. Пайдоиши ширхӯрон. Қаторцои
асосии ширхӯрон. Ацамият ва муцофизати ширхӯрон.
Инкишофи олами цайвонот дар рӯйи Замин. Ташаккули тасаввурот оид ба
инкишофи таърихии олами цайвонот. Аз тарафи Ч. Дарвин муайян кардани
сабабцо ва омилцои асосии эволютсияи олами цайвонот (ирсият, тағйирпазирк ва
интихоби табик).
Ҷамоаи табик, тағйироти мавсимк дар цажти цайвонот, мутобиқшавк,
робитаи мутақобилаи организмцо. Таъсири фаъолияти инсон ба ҷамоаи табик.
Ғамхории давлат оид ба муцофизати сарватцои табиат. Қонун оид ба муцофизат ва
истифодаи олами цайвонот.
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Биология (одам)
Анатомия, физиология ва гигиенаи инсон — илмцо оид ба омӯзиши сохт,
вазифацои (функсияцои) организму узвцои он ва шароитцои цифзи саломатии инсон.
Шарци умумии организми инсон. Узвцо ва системаи узвцо. Маълумоти
мухтасар дар бораи сохт, функсия (вазифа) ва афзоиши цуҷайра. Бофтацо.
Организм ва хосиятцои асосии он (мубодилаи моддацо, сабзиш ва инкишоф,
афзоиш, мутобиқшавк, цаяҷоният).
Системаи асаб. Ацамияти он. Рефлекс. Сохт ва функсияцои (вазифацои)
цароммағз, қисмцои мағзи сар (нимкурацои калони мағзи сар, мағзи дарозрӯя,
мағзи мижна, мағзча, мағзи мобайнк). Мафцум дар бораи системаи асаби
вегетативк. Гигиенаи системаи асаб.
Ғадудцои секретсияи дарунк. Ҷойгиршавк, сохт ва ацамияти онцо.
Цормонцо. Нақши танзими цуморалии организм.
Системаи такяву царакат. Ацамияти системаи такяву царакат. Сохти скелети
одам. Хелцои пайванди устухонцо. Таркиб, сохт ва сабзиши устухонцо. Расонидани
жрии аввалин цангоми зарар дидани скелет. Мушакцо, сохт ва функсияцои онцо.
Ацамияти машқцои ҷисмонк барои ташаккули дурусти скелет ва мушакцо.
Пешгирк кардани каҷшавии сутунмӯцра ва инкишофи пацнкафии пой.
Муцити дохилии организм (хун, моеи байни цуҷайра, лимфа) ва нисбатан
доимк будани он. Таркиби хун. Гурӯццои хун. Эритроситцо ва лейкоситцо, сохт ва
функсияи онцо. Камхунк. Таълимоти И. И. Мечников оид ба хосиятцои муцофизатии
хун. Иммунитет (масуният).
Гардиши хун. Аъзоцои гардиши хун: дил ва рагцо. Даври калон ва хурди
гардиши хун. Сохт ва кори дил. Царакати хун дар рагцо, гардиши лимфа. Набз.
Фишори хун. Мафцум дар бораи танзими цуморалк ва асабии кори дилу рагцо.
Гигиенаи системаи гардиши хун ва лимфа.
Нафаскашк. Ацамияти нафаскашк. Сохт ва вазифацои узвцои нафаскашк.
Мубодилаи газцо дар шуш ва бофтацо. Танзими цуморалк ва асабк. Гигиенаи
нафаскашк.
Цозима ва ацамияти он. Сохт ва вазифаи узвцои цозима. Ферментцо ва нақши
онцо барои цозима. Корцои И. П. Павлов оид ба омӯзиши цозима дар меъда.
Гигиенаи хӯрок.
Мубодилаи моддацо ва неру. Меъжри хӯрок. Ихроҷ. Системаи ихроҷи
пешоб. Витаминцо ва ацамияти онцо барои организм.
Пӯст. Сохт ва вазифацои пӯст. Гигиенаи пӯст ва либос.
Анализаторцо. Сохт ва вазифацо (функсияцо)-и узвцои цис. Ацамияти узвцои
цис ва гигиенаи онцо.
Фаъолияти олии асаб. Сацми И. М. Сеченов ва И. П. Павлов дар офаридани
таълимот дар бораи фаъолияти олии асаби одам. Рефлексцои шартк ва
ғайришартк. Хусусиятцои олии асаби одам. Таъсири манфии тамоку ва машрубот,
нашъамандк ба системаи асаб.
Инкишофи организми инсон. Ғадудцои ҷинск ва цуҷайрацои ҷинск.
Сабзиш ва инкишофи кӯдак.
Физиологияи экологк. Одаткунк ба иқлими нав ва мутобиқшавк.
Саломатии инсон ва роццои муцофизати он.
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Биологияи умумк
Биология – илм дар бораи қонуниятцои цажтии организмцо. Ацамияти илми
биология. Вазифацои он дар замони муосир. Соцацои он.
Гуногуншаклии олами зинда. Зинацои ташаккули материяи зинда.
Меъжрцои мавҷудоти зинда.
Пайдоиши цажт дар рӯйи Замин. Таърихи тасаввурот оид ба пайдоиши
цажт. Цосилшавии низоми сайжрацо. Атмосфераи аввалини Замин ва заминацои
химиявии пайдоиши цажт. Назарияи пайдоиши протобиополимерцо, назарияи
коасерватк. Эволютсияи протобионтцо. Эволютсияи метаболизм. Марцалацои
аввали эволютсияи биологк. Назарияцои Ф. Реди, В. Гарвей, С. Фокс, Г. Юри,
С.Миллер, А. И. Опарин, Г. Рихтер, Э. Пфлюгер, корцои Л. Пастер ва дигарон.
Асосцои ситология. Таълимот дар бораи цуҷайра. Миқдори элементцои
химиявк дар цуҷайра. Таркиби химиявии цуҷайра: об, моддацои ғайриорганикк,
моддацои органикк (сафедацо, ангиштобцо, чарбцо ва липоидцо, кислотацои
нуклеинк, АТФ, витаминцо). Ацамияти онцо дар цуҷайра.
Метаболизм — асоси фаъолияти цажтии цуҷайра. Мубодилаи энергетикк дар
цуҷайра, моцияти он. Ацамияти АТФ дар мубодилаи энергетикк. Мубодилаи
пластикк. Биосинтез, фотосинтез, хемосинтез. Алоқаи байницамдигарии равандцо
(ҷаражнцо)-и мубодилацои пластикк ва энергетикк.
Цуҷайра воциди сохт ва вазифацои организмцои зинда. Сохт ва вазифацои
ядро. Сохт ва функсияи ситоплазма ва органоидцои асосии он. Хусусиятцои сохти
цуҷайрацои прокариот ва эукариот. Қоидацои асосии назарияи цуҷайра.
Шакли цажти ғайрицуҷайрагии организмцо. Вирусцо. Таркиби химиявии
вирусцо. Таъсири байницамдигарии вирус ва цуҷайра.
Тақсимшавии цуҷайра. Тайжрк ба тақсимшавк. Сохт ва вазифаи
хромосомацо. Тағйиржбии сохти хромосомацо дар даври сикли митозк.
Тарзцои тақсимшавии цуҷайра. Амитоз. Митоз, фазацо, ацамияти биологк.
Мейоз, даврцои I ва II тақсимшавк, ацамияти биологии онцо.
Афзоиши организмцо. Афзоиши ҷинск ва ғайриҷинск. Гаметогенез.
Афзоиши фардии организмцо (онтогенез). Давраи инкишофи ҷанинк,
гаструлятсия, инкишофи баъдиҷанинк. Монандии ҷанинцо. Қонуни биогенетикк.
Инкишофи организмцо ва муцити атроф.
Асосцои генетика. Мафцумцои асосии генетика. Қонуниятцои меросгузории
аломатцо. Бо методи дурагакунк омӯхтани меросгузории аломатцо, Г. Мендел.
Қонунцои Мендел. Назарияи хромосомии ирсият. Генетикаи ҷинс. Меросгузории
аломатцои ба ҷинс часпида. Генотип чун системаи бутун. Боцамтаъсиркунии генцо.
Қонуниятцои тағйирпазирк. Тағйирпазирии ирск (генотипк). Таснифи
мутатсияцо. Тағйирпазирии фенотипк.
Асосцои селексия. Ба вуҷуд овардани зоти цайвонот ва навъи растанк. Қонуни
қатори гомологк дар тағйирпазирии ирск. Методцои селексияи растаницо ва цайвонот.
Интихоб ва дурагакунк. Селексияи микроорганизмцо. Муваффақиятцо ва самтцои
асосии селексияи муосир.
Таълимот дар бораи эволютсияи олами органикк. Таълимоти эволютсионк.
Тасаввуроти одамони дунжи қадим ва асри мижна дар бораи моцият ва инкишофи цажт.
Системаи табиати зиндаи К. Линней. Инкишофи ғояцои эволютсионии Ж. Б. Ламарк.
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Заминацои пайдоиши таълимоти Ч. Дарвин. Таълимоти эволютсионии Ч. Дарвин.
Таълимоти Дарвин дар бораи интихоби табик. Тасаввуроти цозира оид ба механизмцо
ва қонуниятцои эволютсия. Микроэволютсия. Нақши эволютсионии мутатсияцо.
Ҷаражнцои генетикк дар популятсияцо. Шаклцои интихоби табик. Мутобиқшавии
организмцо ба шароити муцити беруна цамчун натиҷаи амал кардани интихоби табик.
Оқибатцои биологии мутобиқатцои пайдошуда. Макроэволютсия.
Катагенез (дегенератсияи умумк). Қонуниятцои раванди эволютсионк. Қоидацои
эволютсия.
Инкишофи цажт дар рӯйи Замин. Инкишофи цажт дар эрацои архей,
протерозой, палеозой, мезозой ва кайнозой.
Пайдоиши одам. Мавқеи одам дар системаи олами цайвонот ва эволютсияи
приматцо. Самтцои эволютсияи одам. Марцалацои цозираи эволютсияи одам.
Илми бионика ва истифодаи комжбицои он.
Биосфера, сохт ва вазифаи он. Гардиши моддацо дар табиат. Муцофизати он.
Асосцои экология. Таърихи ташаккулжбии ҷамоаи организмцои зинда.
Биогеография. Муносибати организмцо ва муцит. Биогеосенозцо. Омилцои
абиотикк ва биотикии муцит. Муносибатцои мутақобилаи организмцо.
Биосфера ва инсон. Ноосфера. Сарватцои табик ва истифодаи онцо.
Оқибати фаъолияти хоҷагии инсон барои муцити атроф. Таъсири инсон ба олами
наботот ва цайвонот. Цифзи табиат ва оқилона истифода бурдани сарватцои он.
Дар баробари дониши назариявк довталаб бояд дорои чунин малакаю
мацоратцои зарурк (тавонистан) низ бошад:
 муқоиса намудани объектцои биологк: организмцои гурӯццои
систематикии гуногун, тарзцои афзоиши организмцо ва ғайра (аз рӯйи
таблитса ва расмцо);
 муайян ва тасниф кардани объектцои биологк;
 аз рӯйи сохти микроскопк шинохтани узвцои растаницо;
 тасниф кардани растаницо, фарқ намудани афзоиши ҷинск ва
ғайриҷинсии растаницо (аз рӯйи таблитса ва расмцо);
 шинохтани муцимтарин растаницои кишоварзк, растаницои доругк,
намудцои оилацои растаницо дар асоси муайян кардани аломатцои онцо
(аз рӯйи таблитса ва расмцо);
 шинохтани системацои узвцои цайвонот (аз рӯйи таблитса ва расм);
 тасниф кардани цайвонот, жфтан ва нишон додани намояндацои онцо (аз
рӯйи таблитса ва расм);
 шинохтани системацои узвцои инсон ва аъзоцои он аз рӯйи сохти
микроскопк;
 муайян кардани типцои цуҷайрацо, бофтацо ва системаи узвцои бадани
инсон;
 жфтани фарқияти зинацои асосии инкишофи фардии организмцо ва
қонуниятцои ирсият;
 цал кардани масъалацои генетикк;
 шинохтан ва тартиб додани занҷири ғизок;
 тацлил ва муқоиса кардани равандцое, ки дар организм рӯй медицанд.
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ШАРЦИ САВОЛУ МАСЪАЛАЦОИ ТЕСТ
Субтести биология аз 26 саволу масъалаи навъи 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, ки дар сутуни якум дода шудааст, аз сутуни дуюм ҷавоби мувофиқ ва
дуруст (яке аз ҷавобцои пешницодгардида зиждатист) интихоб карда мешавад.
Меъжри бацо ба цар саволу масъалаи тест, вобаста ба навъи он, дар ҷадвали 1
дода шудааст.
Ҷадвали 1. Навъи саволу масъала ва меъжри бацо
№ т/р

1.
2.

Навъи саволу масъалаи тест

Савол бо интихоби як ҷавоби дуруст
Муайян кардани мувофиқат

Холи
имконпазири
цадди аксар
1
4

Ба цар ҷавоби дурусти саволцои навъи якум (саволцои 1 – 20) 1 хол дода
мешавад. Холи имконпазири цадди аксар барои пурра муайян намудани
мувофиқати саволу масъалацои навъи дуюм (саволцои 21 – 26) 4 аст.
Вобаста ба навъи саволу масъалацо ва меъжри бацо миқдори саволу
масъалацо, вақти иҷрои тест ва миқдори холи имконпазири цадди аксари субтести
фанни биология дар ҷадвали 2 дода шудааст.
Ҷадвали 2. Миқдори саволу масъалацо, вақти иҷрои тест ва холи
имконпазири цадди аксар
№
т/р

Фанни имтицон

1.

Биология

Миқдори
саволу
масъала
26 (20+6)

Вақти
Холи имконпазири
иҷрои
цадди аксар
тест/дақиқа
55
44

Вақти иҷрои тест ба дараҷаи душвории саволу масъалацо вобаста аст. Барои
иҷрои субтести фанни биология 55 дақиқа дода мешавад. Холи имконпазири
цадди аксар 44 аст.
Дар ҷадвали 3 тақсимбандии саволу масъалацо аз рӯйи навъи он дар таносуби
фоиз нишон дода шудааст.
Ҷадвали 3. Тақсимбандии саволу масъалацо аз рӯйи фоиз
№
т/р
1.
2.

Навъи саволу масъала
Савол бо интихоби як ҷавоби дуруст
Муайян кардани мувофиқат
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Миқдори саволу
масъала аз рӯйи фоиз
77  2%
23  2%

МУШАХХАСОТ (МАТРИТСА)-И ТЕСТИ ФАННИ БИОЛОГИЯ
Цар тест бо мақсадцои муайян тация мегардад. Пас аз 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.
Цамин тариқ, бо назардошти мақсадцои таълим (дастовардцо: дониш ва
малакаю мацорат) ва ҷадвалцои 1, 2 ва 3 матритсаи тести фанни биология тартиб
дода шуд.
№

Бахшцо

Дониш ва

Малакаю

фацмиш

мацорат

% (а)

1.

Биологияи
умумк

40  2

2.

Ботаника

15  2

3.

Зоология

15  2

4.

Анатомия

20  2

5.

Экология

10  2

% (b)

Цамагк

60  2
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40  2

100

КОРКАРДИ ВАРАҚАИ ҶАВОБЦОИ ТЕСТ
Ҷавоби саволу масъалаи тест дар варақаи ҷавобцо бо аломати чорчиллик ()
нишонагузорк мешавад.
Варақацои ҷавобцои тести довталаб, ки бо 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 биология цадди аксар 44 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 Б (ихтисосцои гурӯци 5-ум),
ки субтестцои химия, биология ва физикаро дар бар мегирад, чунин аст:

13

Аз ин намунаи варақаи ҷавобцо субтести биология ба таври алоцида аз рӯйи
миқдор ва навъи саволу масъалацо чунин ба назар мерасад:
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Бо қарори мушовараи Вазорати маориф
ва илми Ҷумцурии Тоҷикистон
аз 30.12.2015, № 31/30
тасдиқ шудааст.

БАРНОМАИ ИМТИЦОН
аз фанни география
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” аз фанни география цуҷҷати меъжрк буда, масъалацои
зеринро дар бар мегирад:
- мақсади имтицон аз фанни география ва тавзеци он;
- талабот ба дониш ва малакаю мацорати довталабон аз фанни география;
- шарци саволу масъалацои тест;

- мушаххасот (матритса)-и тести фанни география;
- коркарди варақаи ҷавобцои тест;
- намунаи варақаи ҷавобцои тест.
МАҚСАДИ ИМТИЦОН АЗ ФАННИ ГЕОГРАФИЯ ВА ТАВЗЕЦИ ОН
География яке аз фанцои асосии таълимк дар муассисацои тацсилоти мижнаи
умумк (новобаста аз забони тацсил) ба цисоб меравад. Омӯзиши география дар
мактабцои ҷумцурк тибқи қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон ба танзим
дароварда мешавад.
География илмест, ки табиати кураи Замин, ацолк ва шаклцои хоҷагидориро
меомӯзад. Бо жрии фанни география дар бораи қонунияти инкишоф ва хусусиятцои
табақаи Замин, даржцо, кӯлцо, қитъацои олам, ацолк ва қавму миллатцо, зиччк,
сокиншавии ацолк ва ғайра маълумот пайдо мекунем. Инчунин, фанни мазкур оид
ба сайжрацо, кометацо, шицобцо (метеоритцо), даврзании сайжраи Замин дар гирди
мецвари худ, ба вуҷуд омадани шабу рӯз, ивазшавии фаслцои сол, иқлим,
тағйиржбии обу цаво, боридани барфу борон ва дигар цодисацои табик ба мо
маълумот медицад. География цамчун илми мустақил аз якчанд шохацо иборат аст.
Яке аз шохаи муцими илми география географияи иқтисодию иҷтимок буда,
он дар бораи қонуниятцои ҷойгиркунк, мувофиқат ва таъсири мутақобилаи
қуввацои истецсолк дар ҷаражни истифодаи муцити географк дар марцилацои
гуногуни инкишофи ҷамъиятию таърихк мебошад ва ба омӯзиши масъалацои
хоҷагии ҷацон, мамлакатцои ҷудогона, робитаи хоҷагии ҷацон, истифодаи омори
ҷацонию миллк, бацисобгирк ва тацлили шумораи ацолк машғул аст.
Омӯзиши фанни география иҷрои чунин вазифацоро талаб менамояд:
- аз худ кардани асосцои илми география ва баъзе илмцои ба он наздик дар бораи
сайжра ва ҷамъият;
- омӯхтани қонуниятцои тараққижт ва ҷойгиркунонии унсурцои комплексцои табик
ва истецсолии мамлакати худ;
- ташаккули ақидацои диалектикию материалистк доир ба табиат ва таъсири
мутақобилаи ҷамъият ва табиат;
- шиносок бо самтцои асосии пешрафти муосири иқтисодию иҷтимоии ҷацонк;
- фаро гирифтани донишу мацорате, ки барои истифодаи оқилонаи сарватцои табик
ва муцофизати муцити атроф заруранд, мацорати истифодаи манбаъцои ахбори
географк, иқтисодк, харитацо, технологияи муосир барои цалли масъалацои
мецнатк ва маишк, бацодиции вазъи табиату хоҷагии мацалли худ;
- сайқал додани мацорату малакаи зарурии мецнатк ва таълимии талабагон, дар онцо
инкишоф додани мушоцидакорк, тафаккури мантиқк, цофиза, нутқ, тасаввурот,
мацорати тавсиф кардани цудуд, идроки эстетикии муцити атроф ва ницоят
муносибати эҷодк ба цажт ва саъю кӯшиш ба инкишофи мунтазаму худомӯзк.
- тарбияи муцаббат ба Ватан, омода будан ба цифзи он, цисси цамрайъии
байналхалқк бо халқцои рӯйи Замин, парваридани мавқеи фаъолонаи цажтк.
Вобаста ба ин, имтицон аз фанни география бо мақсади муайян намудани
дараҷаи дониш ва малакаю мацорати довталабон ва интихоби онцо барои идома
додани тацсил дар равияцои иқтисодк ва географии муассисацои тацсилоти мижна ва
олии касбии Ҷумцурии Тоҷикистон ба роц монда шудааст.
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ТАЛАБОТ БА ДОНИШ ВА МАЛАКАЮ МАЦОРАТИ ДОВТАЛАБОН АЗ ФАННИ
ГЕОГРАФИЯ
Имтицон аз фанни география бо мақсади санҷиши донишу фацмиш ва
малакаю мацорати довталабон ва интихоби онцо барои идома додани тацсил дар
МТМК ва МТОК ба роц монда шудааст. Бо цамин мақсад ба субтести география
саволу масъалацои тести дараҷаи душвориашон гуногун ворид гардидаанд, ки имкон
медицанд ба дониш ва малакаю мацорати довталабон дуруст ва объективона
бацогузорк шавад.
Талабот ба дониш, малака ва мацорати довталабон аз фанни география ба
Стандарти давлатии тацсилот ва Барномаи таълими фанни география дар
муассисацои тацсилоти мижнаи умумк (соли 2002), ки Вазорати маорифи Ҷумцурии
Тоҷикистон тасдиқ намудааст, мувофиқ мебошад.
Саволу масъалацои тест бо назардошти дараҷаи азхудкунии барномаи таълимк
тация гардидаанд. Саволу масъалацо имкон медицанд, ки дараҷаи фарогирии
барномаи таълим (мазмуни курси география) аз тарафи довталаб, малакаю мацорти
истифодаи донишцои гирифтааш дар зиндагк санҷида шавад.
Дастовардцо (дониш ва малакаю мацорат)-и довталабон аз рӯйи боб ва
мавзӯъцои зерини фанни география санҷида мешавад:
ГЕОГРАФИЯИ ТАБИИИ УМУМӢ
Географияи табик.
Таърихи инкишоф ва вазифаи фанни география. Кашфижтцои бузурги
географк. Сажцати сайжцони форсу тоҷик. Мирзосироҷи Цаким, Носири Хусрав,
Ацмади Дониш, Цоҷк Юсуф Мирфажзов.
Нақша ва харита.
Нақшаи мацал. Тасвири мацал дар расм ва харитацо, миқжс, аломатцои шартии
нақшаи мацал. Баландии мутлақ ва нисбии нуқтацои мацал. Самтжбк дар нақша ва
мацал. Сураткашии мацал.
Глобус ва харита.
Шакл ва андозаи Замин. Харитаи географк. Шабакаи дараҷадор дар глобус ва
харитаи географк. Муайян кардани координати нуқтаи даркорк дар глобус ва
харитацои географк. Тасвири баландк ва чуқурицои сатци замин дар харитацои
табик.
Коинот
Офтоб – ситораи наздиктарин. Сайжраи Замин. Моц-цамсафари Замин.
Қабатцои Замин.
Геосфера. Литосфера. Сохти дарунии Замин. Ҷинсцои кӯцк. Вулқонцо,
чашмацои гарм ва гейзерцо. Шаклцои асосии релефи сатци Замин. Кӯццо. Релефи
қаъри уқжнуси Олам.
Гидросфера. Гардиши ҷацонии об. Уқжнуси Олам ва қисмцои он. Хусусияти
оби уқжнус. Обцои хушкк.
Атмосфера. Сохт ва таркиби он. Обу цаво, тағржбк ва сабабцои он. Боришоти
атмосферк. Иқлим. Тақсимоти рушнок ва гармии офтоб дар Замин.
Биосфера. Нобаробар пацншавии организмцо дар рӯйи замин. Таъсири
организмцо ва қабатцои замин.
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Алоқамандии қисмцои табиат. Комплексцои табик.
Ацолии курраи Замин. Шумора ва афзоиши ацоли кураи Замин. Нажодцои
асоск. Шаклцои асосии мацалцои ацолинишин.
ГЕОГРАФИЯИ МАТЕРИКЦО ВА УҚЖНУСЦО
Хусусиятцои асосии табиати замин
Литосфера ва релефи Замин. Пайдоиши материк ва хамии уқжнусцо. Релефи
сатци Замин.
Атмосфера ва иқлими замин. Мавқеи атмосфера дар цажти Замин. Тақсимоти
боришот дар Замин. Минтақацои иқлимии Замин. Таъсири фаъолияти инсон ба
иқлим.
Уқжнуси ҷацонк – қисми асосии гидросфера. Обцои уқжнуси Ҷацонк.
Тақсимоти ҷаражнцо дар сатци уқжнуси Ҷацонк. Цажт дар уқжнуси Ҷацонк. Таъсири
мутақобилаи уқжнус бо атмосфера ва материкцо.
Гуногунии табиати материк ва уқжнусцо. Комплексцои табик. Комплексцои
табиии хушкк ва уқжнусцо. Минтақавияти табик.
Материк ва уқжнусцо
Африқо. Табиат. Мавқеи табиию географк. Таърихи кашф ва тадқиқи Африқо.
Релеф ва сарватцои зеризаминк. Иқлим ва минтақацои иқлимк. Обцои дохилк ва
минтақацои табик. Ацолк ва харитаи сижск. Тавсифи мухтасари мамлакатцои
алоцида.
Австралия ва Уқжнусия. Табиат. Мавқеи табиию географк. Таърихи кашф ва
тадқиқотцо. Релеф, иқлим ва обцои дохилк. Зонацои табик, хусусияти олами
органикк. Ацолк. Иттифоқи Австралия.
Амрикои Ҷанубк. Табиат. Мавқеи табиию географк. Таърихи кашф ва
тадқиқотцои материк. Релеф ва сарватцои зеризаминк. Иқлим ва минтақацои
иқлимк. Обцои дохилк ва минтақацои табик. Ацолк ва харитаи сижск. Тавсифи
мухтасари мамлакатцои алоцида.
Амрикои Шимолк. Табиат. Мавқеи табиию географк. Таърихи кашфи
Амрикок Шимолк. Релеф ва сарватцои зеризаминк. Иқлим ва минтақацои иқлимк.
Обцои дохилк ва минтақацои табик. Ацолк ва харитаи сижск. Тавсифи мухтасари
мамлакатцои алоцида.
Антарктида. Мавқеи табиию географии материк. Кашфи Антарктида. Цамкории
мамлакатцо дар омӯзиш ва муцофизати табиати Антарктида. Табиати Антарктида.
Авруосиж (Евроазия). Табиат. Мавқеи табиию географк. Таърихи тадқиқотцои
географк дар Осижи Мижна. Релеф ва сарватцои зеризаминк. Иқлим ва минтақацои
иқлимк. Обцои дохилк ва минтақацои табик. Зоннацои табик. Ацолк ва харитаи
сижск. Тавсифи мухтасари мамлакатцои алоцида.
Муқоисаи комплексцои табиии материк ва уқжнусцо.
Уқжнуси ором. Мавқеи табиию географк, социлцо, бацрцо, ҷазирацои уқжнус.
Чуқурк ва релефи қаъри уқжнус. Иқлим. Минтақацои табик ва вобастагии он ба
иқлим. Фаъолияти хоҷагии инсон.
Уқжнуси Цинд. Мавқеи табиию географк, андоза, тарци социлцо, бацрцо,
ҷазирацо. Чуқурк ва релефи уқжнус. Иқлим, минтақацои табик ва вобастагии он ба
иқлим. Фаъолияти хоҷагии инсон.
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Уқжнуси Атлантика. Мавқеи табиию географк ва андозаи уқжнус, социлцо,
бацрцо ва ҷазирацо. Релеф, иқлим, ҷаражнцо, минтақацои табик, сарватцои табик ва
истифодаи он.
Уқжнуси Яхбастаи Шимолк. Мавқеи табиию географк, андоза, социлцо,
бацрцо ва ҷазирацои уқжнус. Таърихи тадқиқи уқжнус. Релеф ва сарватцои табик.
ГЕОГРАФИЯИ ТОҶИКИСТОН
Географияи табиии Тоҷикистон.
Даврацои инкишофи илмцои географк. Давраи қадим ва асримижнагк.
Давраи кашфижтцои бузурги географк ва нашъунамои илмцои географк. Омӯзиши
табиат ва хоҷагии халқи Тоҷикистон. Омӯзиши географияи Тоҷикистон дар давраи
истиқлолияти давлатк.
Мавқеи географк, сарцад ва тақсимоти маъмурк.
Релеф ва сохти геологк. Хусусияти хоси релеф, сохти геологк ва сарватцои
зеризаминк. Цодисацои хавфноки табик.
Иқлим. Тавсифи царорати цаво ва боришоти атмосферк. Намудцои асосии
иқлим ва ацамияти он ба хоҷагии халқ.
Обцои дохилк. Мафцуми обцои дохилк. Пиряхцо ва шароити ташкилжбии
онцо. Даржцо. Кӯлцо ва хелцои он (аз ҷицати пайдоиши цавза). Обцои зеризаминк ва
ацамияти онцо дар хоҷагк.
Хок ва замини истифодашаванда.Тавсифи умумии хок. Хелцои хок ва
фарқияти цосилнокии онцо. Замини истифодашавандаи Тоҷикистон.
Олами наботот ва цайвонот. Гуногунии олами наботот. Пацнгардии фарозии
наботот. Гуногунии олами цайвонот ва фарози пацн гардидани он. Ацамияти
хоҷагии олами наботот ва цайвонот.
Ноцияцои табиии Тоҷикистон. Минқацои табик. Тавсифи минтақацои табик.
Ноцияцои асосии табик. Ноцияцои Шимолии Тоҷикистон, Зарафшон, Ҷануби
Ғарбии Тоҷикистон. Тоҷикистони Марказк, Помири Ғарбк ва Шарқк. Мавқеи
табик-географк. Сохти геологк, хусусияти релеф, ҷойгиршавии сарватцои
зеризаминк. Хусусияти иқлим, хок, наботот ва цайвонот. Сарватцои табик ва
истифодаи онцо. Муцофизат ва тағйир додани табиат.
Офатцои табик. Муцофизати табиат ва масъалацои экологк.
Географияи иқтисодии Тоҷикистон
Ацолк ва захирацои мецнатк. Шумора, афзоиши табик ва муцоҷирати ацолк.
Сокиншавк ва зичии ацолк. Ацолии шацр ва децот. Цайати миллк ва иҷтимок.
Захирацои мецнатк ва истифодаи онцо. Проблемацои демографк.
Даврацои инкишофи хоҷагии халқ. Инкишофи хоҷагии халқ дар давраи
истиқлолият. Қонуният ва самтцои ҷойгиркунии истецсолот.
Саноат. Таркиби соцавии саноат дар Тоҷикистон. Саноати энергетика. Саноати
электроэнергетика. Саноати металлургияи ранга. Металлургияи сижц. Саноати
мошинсозк ва коркарди металл. Саноати химия, ацамияти он дар хоҷагии халқ.
Саноати коркади чӯб. Саноати истецсоли масолеци сохтмон. Таъсири саноат ба
муцити географк.
Комплекси кишоварзию саноатк. Соцацои кишоварзию саноатк. Кишоварзк.
Растанипарварк. Чорводорк. Саноати озуқаворк (хӯрокворк).
5

Комплекси истецсолкунандаи молцои истеъмоли халқ ва хизматарсонк.
Саноати сабук ва таркиби соцавии он. Саноати бофандагк ва соцацои муцими он.
Саноати трикотажк, саноати чармгарк ва пойафзолбарорк. Соцаи хизматрасонии
ацолк.
Нақлижти Точикистон. Таркиби нақлижт. Нақлижти автомобилк. Роци оцан ва
нақлижти цавок. Боркашонии намудцои нақлижт.
Ноциябандии иқтисодк ва сиклцои истецсолк. Тавсифи ноцияцои иқтисодк:
Суғд, Цисор, Вахш, Кӯлоб, Рашт ва Бадахшон. Комплекси цудудию истецсолии
Тоҷикистони Ҷанубк.
Робитацои иқтисодии Тоҷикистон бо малакатцои хориҷк
ГЕОГРАФИЯИ ИҚТИСОДӢ ВА ИҶТИМОИИ ҶАЦОН
Тавсифи умумии иқтисодию географии ҷацон.
Харитаи муосири сижсии ҷацон ва даврацои ташаккулжбии он. Дигаргуницо дар
харитаи сижсии ҷацон. Типцои иҷтимоию иқтисодии мамлакатцо. Болкцои царбк.
Географияи сарватцои табиии ҷацон. Муцити географк. Сарватцои табиии
ҷацон ва ҷойгиршавии онцо. Захирацои заминк, об, ҷангал уқжнуси ҷацонк,
сарватцои иқлимк, кайцонк, рекреатсионк. Ифлосшавии табиат ва масъалацои
цифзи муцити зист.
Географияи ацолии ҷацон. Афзоиши ацолк. Сижсати демографк. Цайати
ҷинск ва синну солк. Цайати миллк ва нажодк. Ҷойгиршавии ацолк. Ацолии шацр
ва децот. Циҷрати (мигратсия)-и байналмилалии ацолк.
Географияи хоҷагии ҷацонк. Марцалацои ташаккул ва инкишофи он.
Тақсимоти байналмилалии географии мецнат ва интегратсия (цамгирок)-и
иқтисодии байналмилалк. Хоҷагии ҷацонк дар давраи инқилоби илмию техникк.
Соцацои хоҷагии ҷацонк. Географияи соцацои саноати ҷацон. Географияи
кишоварзии ҷацон (зироатчигк ва чорводорк). Географияи нақлижти ҷацон.
Алоқацои иқтисодии байналмилалк.
Масъалацои умумиҷацонии инсоният. Сабабцои ба вуҷуд омадани
масъалацои умумиҷацонии инсоният. Роццои цалли масъалацои умумиҷацонии
инсоният дар мамлакатцои гуногун.
Тавсифи иқтисодк-географии мамлакатцои ҷацон
Мамлакатцои Аврупо дар харитаи сижсии ҷацон. Мамлакатцои мутараққии
Аврупои Ғарбк. Мамлакатцои хурди Аврупо. Мамлакатцои Аврупои Шарқк.
Мамлакатцои Осиж. Тавсифи мамлакатцои Осижи Марказк, Шарқк, Ҷанубк,
Ҷануби Ғарбк, Ҷануби Шарқк. Австралия ва Африқо. Мамлакатцои Амрикои
Шимолк ва Ҷанубк.
Муносибатцои иқтисодии умумиҷацонк. Нобаробар тараққк кардани
мамлакатцои ҷацон ва сабабцои он. Цамкории иқтисодии мамлакатцои Ғарб ва
Шарқ.
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Натиҷаи дастовардцои довталабон аз фанни география, ки аз онцо дониши
амиқ ва малакаю мацорати цаматарафаро талаб менамояд, ба масъалацои зерин
вобаста аст:
Донистан:
- хусусияти географияи даврацои гуногун (даврацои қадим, асримижнагк ва
кашфижти бузурги географк);
- натиҷацои кашфижтцои бузурги географк;
- тамоюлцои муосири инкишофи илми география;
- мафцуму истилоцоти географк;
- шакл, андоза ва табиати сайжраи Замин;
- цодиса ва равандцоцои географии дар геосфера ба вуҷудоянда ва таъсири
мутақобилаи онцо;
- хусусияти ҷойгиршавии намудцои асосии сарватцои табик;
- минтақавияти географк;
- хусусияти географии табиати материк ва уқжнусцо;
- хусусияти мавқеи географии Тоҷикистон;
- сохтори маъмурк ва цудудии Тоҷикистон
- хусусияти географии табиат ва ноцияцои табик-географии Тоҷикистон;
- хусусияти географии ацолии Тоҷикистон;
- хусусияти географии соцацои асосии хоҷагии Ҷумцурии Тоҷикистон;
- хусусияти географии ноцияцои иқтисодии Ҷумцурии Тоҷикистон;
- шумора ва ҷаражни инкишофи ацолии ҷацон, минтақа ва кишварцои
ҷудогона;
- хусусияти этногеографии кишварцои ҷудогона;
- фарқиятцои сатц ва сифати зиндагии ацолк;
- самтцои асосии муцоҷирати ацолии ҷацон;
- хусусияти географии сохтори соцавию цудудии хоҷагии ҷацонк;
- хусусияти географии минтақа ва кишварцои алоцида, тафовути онцо аз рӯйи
сатци инкишофи иҷтимок-иқтисодк ва махсусгардонк дар системаи
тақсимоти байналмилалии мецнат;
- дарк кардани мафцумцои мавқеи сижсию географк, муцити географк,
масъалацои умумиҷацонии инсоният;
- сабабцои табиию антропогении пайдоиши масъалацои умумиҷацонии
инсоният;
- нишонацои асосии цодиса ва объектцои географк;
- тафовути афзоиш, цайат ва ҷойгиршавии ацолии ноцияцои гуногуни ҷацон;
- тавсифи муқоисавии мамлакатцои ҷацон.
Тавонистан:
- аз рӯйи нишонацои зоцирк шинохтани маъдан ва ҷинсцои кӯцк;
- муайян кардани масофа ва самт дар нақша ва харита;
- муайян кардани координатацои географк дар харита;
- майян кардани мавқеи ҷойгиршавии объектцои географк дар харита;
- самтжбк дар мацал (визуалк);
- хондани аломатцои шартк.
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ШАРЦИ САВОЛУ МАСЪАЛАЦОИ ТЕСТ
Субтести география аз 25 саволу масъалаи навъи 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,
ки дар сутуни якум дода шудааст, аз сутуни дуюм ҷавоби мувофиқ ва дуруст
(яке аз ҷавобцои пешницодгардида зиждатист) интихоб карда мешавад.
Меъжри бацо ба цар саволу масъалаи тест, вобаста ба навъи он, дар ҷадвали 1 дода
шудааст.
Ҷадвали 1. Навъи саволу масъала ва меъжри бацо
№ т/р

1.
2.

Навъи саволу масъалаи тест

Холи
имконпазири
цадди аксар
1
4

Савол бо интихоби як ҷавоби дуруст
Муайян кардани мувофиқат

Ба цар ҷавоби дурусти саволцои навъи якум (саволцои 1 – 20) 1 хол дода
мешавад. Холи имконпазири цадди аксар барои пурра муайян намудани
мувофиқати саволу масъалацои навъи дуюм (саволцои 21 – 25) 4 аст.
Вобаста ба навъи саволу масъалацо ва меъжри бацо миқдори саволу масъалацо,
вақти иҷрои тест ва миқдори холи имконпазири цадди аксари субтести фанни
география дар ҷадвали 2 дода шудааст.
Ҷадвали 2. Миқдори саволу масъалацо, вақти иҷрои тест ва
холи имконпазири цадди аксар
№
т/р
1.

Фанни имтицон

География

Миқдори
саволу
масъала
25 (20+5)

Вақти
иҷрои
тест/дақиқа

имконпазири

55

40

Холи
цадди аксар

Вақти иҷрои тест ба дараҷаи душвории саволу масъалацо вобаста аст. Барои
иҷрои субтести фанни география 55 дақиқа дода мешавад. Холи имконпазири цадди
аксар 40 аст.
Дар ҷадвали 3 тақсимбандии саволу масъалацо аз рӯйи навъи он дар таносуби
фоиз нишон дода шудааст.
Ҷадвали 3. Тақсимбандии саволу масъалацо аз рӯйи фоиз
№
т/р
1.
2.

Навъи саволу масъала
Субтести география
Савол бо интихоби як ҷавоби дуруст
Муайян кардани мувофиқат
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Миқдори саволу
масъала аз рӯйи фоиз
75  2%
25  2%

МУШАХХАСОТ (МАТРИТСА)-И ТЕСТИ ФАННИ ГЕОГРАФИЯ
Цар тест бо мақсадцои муайян тация мегардад. Пас аз 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.
Цамин тариқ, бо назардошти мақсадцои таълим (дастовардцо: дониш ва малакаю
мацорат) ва ҷадвалцои 1, 2 ва 3 матритсаи тести фанни география тартиб дода шуд.
Дониш ва
фацмиш

Малакаю
мацорат

№

Бахшцо/Мавзуъцо

1.

Географияи табик

20±2%

2.

Географияи
материкцо ва
уқжнусцо

28±2%

3.

Географияи
Тоҷикистон

32±2%

4.

Географияи
иқтисодк ва
иҷтимоии ҷацон

20±2%

% (b)

Цамагк

60±2%
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40±2%

% (а)

100

КОРКАРДИ ВАРАҚАИ ҶАВОБЦОИ ТЕСТ
Ҷавоби саволу масъалаи тест дар варақаи ҷавобцо бо аломати чорчиллик ()
нишонагузорк мешавад.
Варақацои ҷавобцои тести довталаб, ки бо 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 география цадди аксар 40 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 Б (ихтисосцои гурӯци 2-юм),
ки субтестцои математика, география ва забони хориҷк (англиск/немиск/франсавк/
арабк)-ро дар бар мегиарад, чунин аст:
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Аз ин намунаи варақаи ҷавобцо субтести география ба таври алоцида аз рӯйи
миқдор ва навъи саволу масъалацо чунин ба назар мерасад:
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