Бо қарори мушовараи Вазорати маориф

ва илми Ҷумцурии Тоҷикистон
аз 30.12.2015, № 31/30
тасдиқ шудааст.

БАРНОМАИ ИМТИЦОН
аз фанцои забон ва адабижти тоҷик
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 фанцои забон ва адабижти тоҷик цуҷҷати меъжрк буда,
масъалацои зеринро дар бар мегирад:
- мақсади имтицон аз фанцои забон ва адабижти тоҷик ва тавзеци он;
- талаботи фаннк ба дониш ва малакаю мацорати довталабон аз фанцои забон
ва адабижти тоҷик;

-

шарци саволу масъалацои тест;
мушаххасот (матритса)-и тести фанцои забон ва адабижти тоҷик;
коркарди варақаи ҷавобцои тест;
намунаи варақаи ҷавобцои тест.

МАҚСАДИ ИМТИЦОН АЗ ФАНЦОИ ЗАБОН ВА АДАБИЖТИ ТОҶИК ВА
ТАВЗЕЦИ ОН
Забони тоҷикк цамчун забони давлатии Ҷумцурии Тоҷикистон яке аз фанцои асосии
таълим дар муассисацои тацсилоти мижнаи умумк (новобаста аз забони тацсил) ба цисоб
меравад.
Омӯзиши забони давлатк тибқи қонунгузорицои Ҷумцурии Тоҷикистон, аз ҷумла
Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон “Дар бораи маориф”(аз 4-уми июли соли 2013, № 537) ва
Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон “Дар бораи забони давлатии Ҷумцурии Тоҷикистон” (аз 5-уми
октябри соли 2009, № 553) ба танзим дароварда мешавад. Дар моддаи 7-уми Қонуни
Ҷумцурии Тоҷикистон “Дар бораи маориф” (бандцои 1 ва 4) омадааст: “Забони асосии
тацсил дар муассисацои таълимии Ҷумцурии Тоҷикистон забони давлатк мебошад”.
“Дар цамаи муассисацои таълимк омӯзиши забони давлатк тибқи қонунгузории
Ҷумцурии Тоҷикистон ва стандартцои давлатии тацсилот цатмист”. Дар Қонуни
Ҷумцурии Тоҷикистон “Дар бораи забони давлатии Ҷумцурии Тоҷикистон” (дар моддаи 3,
банди 2) низ омадааст, ки “Цар як шацрванди Ҷумцурии Тоҷикистон вазифадор аст
забони давлатиро донад”.
Забони тоҷикк дар қаламрави Тоҷикистон ба сифати забони давлатк пазируфта
шудааст, бинобар ин тамоми санадцо ва цуҷҷатцо бо ин забон навишта мешаванд.
Инчунин, асарцои адибони бузург Абӯабдуллоци Рӯдакк, Абулқосими Фирдавск, Абӯалк
ибни Сино, Носири Хусрав, Умари Хайжм, Анварк, Низомии Ганҷавк, Саъдии Шерозк,
Амир Хусрави Децлавк, Цофизи Шерозк, Камоли Хуҷандк, Абдуррацмони Ҷомк,
Зебуннисо, Бедил, Ацмади Дониш, Садриддин Айнк, Абулқосим Лоцутк, Мирзо
Турсунзода, Сотим Улуғзода, Лоиқ Шералк, Бозор Собир ва дигарон бо забони тоҷикк
таълиф гашта, шуцрати ҷацонк пайдо кардаанд. Аз ин рӯ лозим меояд, ки цар як
шацрванди ҷумцурк, сарфи назар миллаташ, забони давлатиро омӯзад ва дар шакли
шифоциву хаттк фикрашро озодона бажн созад.
Мақсади омӯзиши забони тоҷикк (давлатк) ва адабижти тоҷик ва супоридани
имтицон аз ин фанни таълимк дар вазифацои мушаххаси зерин амалк мегардад:
- аз худ кардани маданияти муносибату муошират дар ҷаражни таълим,
фаъолияти расмии коргузорк ва цажти маишк, иҷтимоию фарцангк;
- инкишофи маданияти маърифатии хонандагон, қобилияти забонию фикрии
онцо, амалан донистани забон ва фаро гирифтани маълумот доир ба он;
- ба даст овардани дониш дар бораи фарцанг, таърих ва анъанацои халқи тоҷик;
- ташаккули мацорат ва малакацои умумитаълим дар ҷаражни омӯзиши забон
(кор бо китобу фарцангцо, дарки маъно ва шарци мухтасар ва ғайра).
Омӯзиши забон ва адабижти тоҷик цар шацрванди Тоҷикистонро вазифадор
месозад, ки забони тоҷикиро аз худ намуда, фарцангу адаби оламшумули халқи тоҷикро
шиносад ва барои сацм гузоштан дар рушди Тоҷикистон фаъолияти мецнатию
ҷамъиятии худро вусъат дицад.
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Вобаста ба ин, бо мақсади муайян намудани дараҷаи дониш ва малакаю
мацорати довталабон имтицон аз фанцои забон ва адабижти тоҷик ба роц монда
шудааст. Тест аз забон ва адабижти тоҷик барои довталабоне, ки гурӯци 3-юми
ихтисосцоро (филология, педагогика ва санъат) интихоб намудаанд, имтицони цатмк
буда, тавассути он саводнокк, малакаи забондонк (гуфтору навиштор), дониш ва
малакаю мацоратцои адабии онцо санҷида мешавад.
ТАЛАБОТ БА ДОНИШ ВА МАЛАКАЮ МАЦОРАТИ ДОВТАЛАБОН АЗ
ФАНЦОИ ЗАБОН ВА АДАБИЖТИ ТОҶИК
Дар барномаи имтицон цадди ақали малакаю мацоратцои забонк ва адабк, ки
барномаи таълими фанцои забон ва адабижти тоҷик дар муассисацои тацсилоти
мижнаи умумк муайян намудааст, дар назар гирифта шудааст. Чунин малакаю
мацоратцоро хонандагон бояд дар натиҷаи аз худ кардани ин ж он мавзӯи барномаи
таълим нишон дицанд. Яъне, дар баробари аз худ кардани мавзӯъцои пешбинишуда
(донистан) онцо бояд дорои малакаю мацоратцои зарурк (тавонистан) низ бошанд.
Малакаю мацоратцои забонк:
 муайян кардани миқдори овозцо ва царфцои калима, ҷудо кардани калимацо
ба циҷоцо ва муайян намудани миқдори онцо;
 шарц додани истилоццо ва цодисацои фонетикк;
 муқаррар кардани ҷойи зада дар калимацо;
 дуруст навиштани калимацо мувофиқи қоидацои овозк ва имлои забони
ададбии тоҷикк;
 ҷудо кардани калимацо ба умумиистеъмолк, шевагк, соцавк ва иқтибоск;
 истифодаи таъбирцо мувофиқи маънои лексикиашон;
 шарц додани маънои луғавии калимацои умумиистеъмолк ва таъбирцо;
 интихоб кардани синониму антонимии муносиб ба калимацои додашуда;
 истифодаи таъбирцо дар нутқи шифоцк ва тацрирк (хаттк);
 фарқ кардани калимацои сермаъно ва омонимцо, маънои маҷозии калимацо;
 сохтани калимацо бо роццои гуногун, истифодаи дурусти префиксу
суффиксцо дар калимасозии циссацои мустақили нутқ;
 истифодаи дуруст аз луғатцои тафсирк ва этимологк;
 истифодаи бамавриди пешоянду пасоянд, пайвандакцо, циссачацо, нидо,
калимацои тақлидк дар ҷумла;
 сохтани иборацо (бо тарзцои гуногун) аз калимацои додашуда;
 сохтани ҷумлаи дуруст бо риояи қоида ва тартиб;
 даржфти цадафи бажн (аз рӯйи ҷумла) ва муқаррар кардани воситацои
ташкили ҷумла дар нутқи шифоцк (оцанги талаффуз, задаи мантиқк,
таркиби калима) ва хаттк (аломатцои китобат, таркиби калима);
- муайян кардани асосцои грамматикии ҷумла;
- дар ҷойи худ истифода кардани сараъзо ва аъзои пайрави ҷумла;
- фарқ кардани ҷумлацои сода аз ҷумлацои мураккаб, шарц додани навъцои
ҷумлаи мураккаб;
- муайян намудани мухотабу калимацои хулосакунанда дар ҷумла;
 истифодаи дурусти нутқи мазмунан ва айнан нақлшуда;
 муайян кардани услуби нигориши матн, тақриз ва анотатсия;
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 навиштани цуҷҷатцои расмк: ариза, нома, дархост ва ғайра;
 гузоштани саволи риторикк, муайян кардани ғалатцои услубк дар ҷумла.
Малакаю мацоратцои адабк:
 муайян кардани мавзӯъ ва ғояи (идеяи) асарцои эпикк, лирикк ва драмавк;
 муайян кардани навъ, жанр, сюжет ва композитсияи асари адабк;
 тацлили асари адабк, тафсиру тавзеци матнцои адабк;
 ошкор намудани иртиботи байни цодисацои таърихию адабк;
 тацлили симоцои асарцои адабк, бацо додан ба симоцои мусбату манфк ва
муқоиса кардани онцо;
 муайян кардани ацамияти бадеию ахлоқк, илмию таърихии асарцои адабк ва
илмк;
 тавзеци эҷодк ва интиқодии матнцои адабк;
 шарц додани робитаи байни ҷацонбинк ва эҷодижти адибон, навоварицои
адибони ҷудогона;
 муайян кардани вазну қофияи шеър (дар мисоли мушаххас) ва санъатцои
лафзию маънавк.
Талабот ба дониш ва малакаю мацорати довталабон аз фанцои забон ва
адабижти тоҷик ба Стандарти давлатии тацсилоти мижнаи умумк, Барномаи
таълими забони тоҷикк барои хонандагони синфцои V – XI (2006) ва Барномаи
таълими адабижти тоҷик дар синфцои V – XI (2007), ки Вазорати маорифи Ҷумцурии
Тоҷикистон тасдиқ намудааст, мувофиқат мекунад. Саволу масъалацои тест аз рӯйи
барномацои таълим ва китобцои дарсии амалкунанда тация мешаванд.
Дониш ва малакаю мацорати довталабон аз рӯйи боб ва мавзӯъцои зерини
фанцои забон ва адабижти тоҷик санҷида мешавад.
Мундариҷаи фанни забони тоҷикк
Таърихи забони тоҷикк
Забони адабии цозираи тоҷик, ташаккул ва тацаввули таърихии он. Қонуни
Ҷумцурии Тоҷикистон «Дар бораи забони давлатии Ҷумцурии Тоҷикистон».
Захираи асоск ва таркиби луғавии забони тоҷикк. Роццои бойшавии забон. Забони
адабк (меъжр) ва тафовути он аз лацҷаю шевацо. Пайдоиши хат. Навъцои хат дар
цажти халқи тоҷик. Табдили хат (алифбо) дар Ҷумцурии Тоҷикистон.
Фонетика (овошиноск). Имло ва талаффузи дуруст
Овоз ва царф. Алифбои забони тоҷикк. Овозцои садонок ва цамсадо, таснифоти
онцо вобаста ба царакати дастгоци нутқ. Имло (орфография) ва талаффузи дуруст
(орфоэпия). Ислоцоти имло дар Ҷумцурии Тоҷикистон Имлои царфцои йотдор
(йотбарсар), и ва к, у ва ӯ, аломати сакта (ъ). Цодисацои фонетикк: ташдиди овозцо,
монандшавк, афтидан ва ҷойивазкунию бадалшавии онцо. Ду шакли навишти баъзе
калимацо.
Лексика ва лексикология. Воцидцои фразеологк
Таркиби луғавк. Маънои луғавию грамматикии калима. Якмаънок ва сермаъноии
калима. Калимацои цамгун ва зидмаъно (омоним ва антонимцо). Вожацои наздикталаффуз
(паронимцо). Муродифоти луғавк (лексикк ва услубк). Калимацои аслан тоҷикк ва иқтибоск.
Луғатцои тафсирк ва дузабона. Калимацои шевагк ва соцавк. Таърихи баромади калимацо
(этимология).
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Воцидцои фразеологк, фарқи онцо аз таркибу иборацои озод. Хусусиятцои
воцидцои фразеологк. Муродифоти воцидцои луғавк бо фразеологк. Муродифоти
воцидцои фразеологк. Хусусиятцои услубии воцидцои фразеологк.
Грамматика. Морфология (сарф)
Шаклсозк ва калимасозк. Сохти калима: реша, пасванд ( суффикс) ва пешванд
(префикс), асос ва бандак. Калимацои цамреша. Ба циҷоцо ҷудо кардани калима.
Циссацои мустақили нутқ.
Исм. Аломати морфологии исм. Шумора дар исм. Калимасозии исм. Исмцои
хос ва ҷинс, моддк ва маънк, кул ва ҷузъ. Ихтисорацо. Вазифаи исм дар ҷумла.
Имлои исм.
Феъл. Шахсу шумора дар феъл. Асосцои феъл. Масдар. Тасрифи феъл.
Бандакцои феълк ва хабарк. Феълцои мутлақ ва давомдор. Феълцои монда ва
гузаранда. Сиғацои феъл. Замонцои феъл. Сохти феъл: сода, сохта ва таркибк.
Муродифот дар феъл. Масдар. Сифати феълк. Феъли цол. Вазифаи феъл дар ҷумла.
Имлои феъл.
Сифат. Вазифаи сифат дар ҷумла. Сифатцои аслк ва нисбк. Дараҷацои сифат.
Алоқаи сифат бо исм. Сохти сифатцо: пешванду пасвандцои сифатсоз. Роццои сохта
шудани сифатцои мураккаб. Имлои сифатцо.
Шумора. Хелцои шумора: миқдорк (аслк, тахминк, касрк) ва тартибк. Сохти
шумора. Имлои шуморацои таркибк. Нумеративцо ва мавриди истифодаи онцо.
Вазифаи шумора дар ҷумла. Имлои шумора.
Ҷонишин. Хелцои ҷонишин: шахск, нафск-таъкидк, саволк, ишоратк, таъинк,
номуайянк, манфк. Тобишцои маъноии ҷонишинцои шахск. Бандакҷонишинцо
(бандакцои социбк). Вазифаи ҷонишин дар ҷумла. Имлои ҷонишинцо.
Зарф. Аломатцои морфологии зарф. Умумият ва тафовути зарф аз сифат.
Хелцои зарф: тарзи амал, замон, макон, миқдору дараҷа, сабаб ва мақсад. Сохти
зарф: сода, сохта, мураккаб ва таркибк. Вазифаи зарф дар ҷумла. Имлои зарфцо.
Циссацои жридицандаи нутқ.
Пешоянд ва пасояндцо. Вазифаи грамматикии пешояндцо ва пасояндцо.
Хелцои пешоянд: аслк ва номк. Сохти пешояндцо: содаи беизофа ва изофк;
таркибии изофк ва беизофа. Пешояндцои такрор. Фарқи пешоянд аз пешванд.
Имлои пешояндцо.
Пасояндцои -ро, боз, барин, замон (дидан замон…) Ба ҷойи якдигар омадани
(муродифоти) пешояндцо ва пасояндцо.
Пайвандакцо. Вазифацои грамматикии пайвандакцо. Хелцои пайвандакцо.
Сохти пайвандакцо: сода, мураккаб ва таркибк. Имлои пайвандакцо. Муносибати
пайвандакцо бо аломати китобат – вергул.
Циссача. Вазифаи циссачацо дар нутқ (ҷумла). хелцои циссача: саволк, тасдиқк,
инкорк, таъкидк, мацдудк ва орзумандк. Сохт ва имлои циссачацо. Имло ва аломати
китобат дар навишти циссачацо.
Нидо. Вазифаи нидо дар ҷумла. Хелцои нидо. Сохти нидо. Имлои нидо
аломати китобат дар нидо. Калимацои тақлидк ва тобишцои маъноии онцо.
Грамматика. Синтаксис (нацв) ва аломатцои китобат
Ибора. Алоқаи калимацо дар ибора. Хелцои ибора: номк, феълк, зарфк. Хелцои
иборацои номк ва феълк. Алоқаи грамматикии калимацо дар ибора.
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Ҷумла. Тарз ва воситацои грамматикии алоқаи калимацо дар ҷумла. Хелцои
ҷумла: сода ва мураккаб. Хелцои иртиботк (коммуникативк)-и ҷумлацои сода:
хабарк, амрк, саволк, хитобк. Мавқеи задаи мантиқк дар ҷумлацои саволк.
Аломатцои китобат дар ҷумла.
Аъзоцои ҷумла. Сараъзоцо ва аъзоцои пайрави ҷумла
Мубтадо ва ифодаи он. Мубтадо аз ҷицати таркиб. Ҷойи мубтадо дар ҷумла.
Хабар ва ифодаи он. Хелцои хабар: феълк ва номк. Хабарцо аз ҷицати таркиб:
сода ва таркибк. Маънои луғавк ва грамматикии хабар. Мувофиқати хабар бо
мубтадо ва воситаи грамматикии ифодаи он. Тире дар байни мубтадо ва хабар.
Ҷойи хабар дар ҷумла.
Пуркунанда ва ифодаи он. Хелцои пуркунанда: бевосита ва бавосита. Ҷойи
пуркунанда дар ҷумла. Муайянкунанда ва ифодаи он. Муайянкунандацои изофк ва
беизофа. Воситацои грамматикии алоқаи муайянкунанда бо муайяншаванда. Бажния.
Цол ва хелцои он: замон, макон, миқдору дараҷа, тарзи амал, сабаб ва мақсад,
шарт ва хилоф. Ифодаи цол. Ҷойи цол дар ҷумла.
Ҷумлацои содаи яктаркиба ва дутаркиба, хулас ва тафсилк. Ҷумлацои
муайяншахс ва номуайяншахс, умумишахс ва бешахс. Ҷумлаи унвонк.
Ҷумлацои пурра ва нопурра. Ҷумлацои чидааъзо. Аломати китобат дар
ҷумлацои чидааъзо. Аъзои истисноии ҷумла, бажнияи истиснок. Мухотаб. Воцидцои
туфайлк. Аломатцои китобат дар онцо. Нутқи айнан ва мазмунан нақлшуда.
Аломатцои китобат дар нутқи айнан ва мазмунан нақлшуда.
Ҷумлацои мураккаб ва хелцои он: пайваст ва тобеъ, пайвандакдор ва
бепайвандак. Сарҷумла (ҷумлаи тобеъкунанда) ва ҷумлаи пайрав (ҷумлаи
тобеъшаванда). Хелцои ҷумлаи пайрав. Мавқеъ ва истифодаи аломатцои китобат дар
ҷумлацои мураккаб.
Муродифоти нацвк. Муродифоти воцидцои гуногуни забон: ибора, ҷумлаи
сода, ҷумлаи мураккаб.
Услубшиноск. Матн, моцият ва сохтори маъноиву грамматикии он.
Услубшиноск ва цусни бажн. Риояи меъжрцои забон дар нутқи хаттк ва
шифоцк.
Услуби бадек. Хусусиятцои луғавк, фразеологк ва калимасозк дар услуби
бадек. Мавқеи калимацои адабии китобк, гуфтугӯйк, омижна, вожацои куцнашуда
(таърихию архаистк), нав (неологизмцои луғавию услубк), калимацои аслан тоҷикк
ва иқтибоск дар услуби бадек. Хусусиятцои маъноии воцидцои луғавк (сермаънок,
маънои маҷозк, вожацои наздикталаффуз, цамгун, цаммаъно ва зидмаъно (омоним,
синоним ва антонимцо) дар услуби бадек.
Услуби рӯзноманигорк (публисистк). Мавқеи ислоцоти сижсию иҷтимок,
иқтисодк, фарцангк дар матни нашрия ва барномацои радиову телевизион. Мавқеи
истилоцоти маишк. Хусусиятцои забони жанрцои хабар, сармақола, очерк,
мусоциба.
Услуби коргузории расмк. Калимаю истилоццои хоси муассисацои давлатк,
корхонацои истецсолк, созмону ташкилотцои давлатию ҷамъиятк. Таъбирцои
маъмули коргузории маъмурк. Жанрцои цуҷҷатнигорк, номанигорк (мурсалот)-и
расмию ғайрирасмк.
Услуби илмк. Калимацои якмаъно – истилоцоти соцацои мухталифи илму
техника. Дақиқ ифода кардани фикр дар услуби илмк.
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Услуби муошират. Воцидцои фразеологии хоси гуфтугӯ, калимаю истилоцоти
касбию цунармандк. Бо муколима ифода гардидани бажни фикр дар услуби муошират.
Матн ва сохтори маънок ва грамматикии он. Навъцои матн аз лицози цаҷм.
Сархат (абзатс). Навъцои матн аз ҷицати тарзи бажни матлаб. Навъцои матн аз
лицози услубцои бажн. Тацрири нуқсонцои забонию услубии матн.
Саволи риторикк ва мавқеи он дар матнцои бадеиву рӯзноманигорк. Матни
фишурда (тезис) ва муфассал (конспект). Тақриз, аннотатсия ж маълумотнома.
Санъатцои бадек дар забон
Санъатцои маънавк: таносуби калом; ба маънои маҷозк омадани калимацо:
ташбец, муболиға, тавсиф, таҷнис, саволу ҷавоб, ташхис ва талмец. Санъатцои лафзк:
саҷъ ва насри мусаҷҷаъ.
Мундариҷаи фанни адабижти тоҷик
Адабижти шифоцк (фолклор). Адабижти шифоцк – манбаи адабижти китобк.
Мавзӯъ, мазмун ва арзиши адабижти шифоцк
Наъцои адабии хоси адабижти шифоцк. Афсона ва навъцои он. Латифацои
халқк. Зарбулмасалу мақол. Суруду тарона. Рубок ва дубайтк. Чистон. Нақлу ривоят.
Насри ривоятк. «Достони Бӯрондухт ва Искандар» (аз «Доробнома»). Хижнати
аъробк» (аз «Цазору як шаб»). «Калимоти кохи Афредун» (аз «Синбоднома»).
Цажти адабк. Вазъи адабижти тоҷик дар асрцои VIII - XXI
Пайдоиш ва марцилацои инкишофи адабижти тоҷик: адабижти ацди қадим,
асрцои мижна ва давраи нав. Пайдоиши забони порсии дарк (форск)-тоҷикк ва
ривоҷи адабижт бо ин забон.
Адабижти арабизабони тоҷик (асрцои VIII - IX). Шикасти давлати Сосонижн.
Устувор шудани хилофати араб дар Хуросону Мовароуннацр. Ҷунбиши шуубия,
муборизаи зидди арабцо. Тарҷумаи осори қадимаи тоисломк ба забони арабк.
Адибони эронитабори арабизабон. Муцтавои асосии адабижти арабизабони тоҷик.
Адабижти тоҷик ба забони порсии дарк (асри IX). Аввалин манзумацо ба забони
порсии дарк. Ташкил шудани давлатцои ниммустақили Тоцирижн (821-873) ва
Саффорижн (867-903). Шоирони порсигӯи асри IX.
Цажти адабии асри X. Ташкили нахустин давлати мустақили тоҷикон – Сомонижн.
Рушди забон ва адабижти тоҷик. Намояндагони маъруфи асри X ва муцтавои шеъри
онцо. Насри бадек дар асри X. Ривоҷи «Шоцнома»-нависк.
Цажти адабии асрцои XI-XII. Шикасти давлати Сомонижн, ишғоли Бухоро аз
тарафи Қарохонижн. Ташкили давлати Ғазнавижн. Анвои шеър ва рушди наср.
Қасида ва қасидасарожни бузург: Унсурк, Фаррухк, Манучецрк. Ҷаражни тасаввуф ва
таъсири он ба адабижт, шоирони машцури мутасаввиф.
Вазъи сижск, иҷтимок ва адабк дар асрцои XIII-XIV. Цуҷуми муғул, суқути
илму дониш дар Мовароуннацру Хуросон. Фирори адибону донишмандон ба Цинду
Осижи Хурд, Озарбойҷону Форс. Ташкили давлати Элхонижн. Давлати ягонаи Темур
дар охири асри XIV. Ривоҷи илму фарцанг ва таъсиси цавзацои адабижти тоҷик дар
Цинд, Форс, Озарбойҷон ва Рум (Осижи Хурд). Ривоҷи таърихнигорк,
таърихшиносони маъруф. Ривоҷи улуми адабк, тазкира, китобцои шеършиноск,
таълимк, луғатномацо. Ривоҷи ғазал ва ғазалсарок. Адибони маъруфи ин даврацо.
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Вазъи сижск, иҷтимок ва адабк дар асри XV. Цокимияти Темурижн дар
Хуросону Мовароуннацр, марказцои сижск ва цунармандк. Ривоҷи санъатцои нафиса
(мусиқк, наққошк, хаттотк). Марказцои илмию адабии Самарқанд ва Цирот. Рушди
илмцои адабк. Таърихнигорон ва нависандагон.
Цажти адабк дар асрцои XVI-XVII. Фурӯпошии давлати Темурижн. Ташкили
давлати Шайбонижн, Сафавижн (дар Эрон) ва Аштархонижн. Низоъцои мазцабк ва
ҷудоии Осижи Марказк ва Эрон. Ташкили давлати Темурижни Цинд. Цавзацо ва
марказцои адабк дар Осижи Марказк, Эрон ва Цинд. Тазкира ва тазкиранависон.
Навъцои шеър дар ин даврацо.
Цажти сижск ва илмию адабк дар асрцои XVIII-XIX. Бар сари қудрат омадани
хонадони Манғитицо дар Бухоро. Хонигарицои Хева, Бухоро ва Қӯқанд. Цавза ва
марказцои адабк дар Бухоро, Қӯқанд ва Хева (Урганҷ). Ривоҷи сабки циндк ва
мактаби адабии Мирзо Абдулқодири Бедил. Осижи Марказк (Аморати Бухоро ва
дигар хонигарицо)-ро забт намудани Русия. Тағйирот дар низоми иҷтимок.
Ташкили мактабцои руск, интишори рӯзномаву маҷаллацо, нашри китобцо. Ба
вуҷуд омадани ҷаражни маорифпарварк-равшангарк, омилцои пайдоиш ва ривоҷи
он. Нукоти асосии маорифпарварк-равшангарк. Бедории фикрк ва вусъати
ҷацонбинии ҷомеаи тоҷикон.
Цажти сижсию иҷтимок ва илмию адабк дар оғози садаи XX. Адабижти
ҷадидия, сабабцои иҷтимок ва зецнии пайдоиши он. Мавзӯъ, мазмун ва цадафцои
иҷтимоию мафкуравии адабижти ҷадидия. Ҷамъияти «Тарбияи атфол», ширкати
«Бухорои шариф». Ширкати «Баракат» ва китобхонаи «Маърифат»-и ҷавонбухорижн
ва масъалацои бедории фикрк ва озодихоцк. Шеъри ҷадидия. Намояндагони
машцури адабижти ҷадидия.
Цажти илмию адабк дар давраи Шӯравк. Инқилоб дар Русия ва Бухоро.
Барқарор шудани давлати Шӯравк дар осижи Марказк. Ташкили ҶШС Тоҷикистон.
Марцилацои инкишофи адабижти шӯравии тоҷик: дар солцои 20-ум ва 30-юм ва
замони ҷанг. Адабижти баъди ҷанг ва солцои 60-80-ум. Раванди инкишофи адабижт,
муносибат ба анвои суннатк ва навъцои тозаи адабк: қисса (повест), очерк, роман.
Пайдоиш ва инкишофи драматургия. Рушди танқиди адабк ва адабижтшиноск.
Таъсири адабижти рус ва халқцои ҷацон ба адабижти нави тоҷик.
Адабижти давраи истиқлолият. Фурӯпошии Иттицоди Шӯравк ва
истиқлолияти Ҷумцурии Тоҷикистон. Самтцои асосии инкишофи адабижт. Тасвири
рӯйдодцои сижсию иҷтимок дар шеъри шоирон, дар наср ва драматургия.
Адабижти давраи қадим. «Авасто» ва мундариҷаи он. Муцтавои «Гоцон» –
куцантарин бахши «Авасто». Мазмун ва шакли мунозиравии «Дарахти Асурик».
Мазмуни «Андарзи Озарбади Мецраспандон». Мазмун ва сохти «Корномаи
Ардашери Бобакон». «Андарзнома»-и Бузургмецри Цаким. Масъалаи цифзи марзу
бум дар «Ёдгори Зарирон».
Абӯабдуллоци Рӯдакк. Цажт ва фаъолияти эҷодк, мероси адабк. Анвои шеъри
шоир. Панду андарзцо. Маснавк ва ғазалцо. Таърихи сурудани қасидаи «Бӯйи ҷӯйи
Мӯлижн» (аз «Чацор мақола»-и Низомии Арӯзк). Қасидацои «Шикоят аз пирк» ва
«Модари май». Шеъри Рӯдакивор. Забон ва услуби шеъри Рӯдакк.
Абӯмансури Дақиқк. Цажт ва фаъолияти эҷодк, мероси адабк. «Шоцнома»
(«Гуштоспнома»)-и Дақиқк ва муносибати он бо «Ёдгори Зарирон». Қасида ва ғазалцо.
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Абулқосими Фирдавск. Цажт ва фаъолияти эҷодк, мероси адабк. Фирдавск ва
Султон Мацмуд. «Шоцнома» ва қисмцои он. Ғояи асосии достонцои «Шоцнома».
Пандномаи Фирдавск. Фирдавск ва таҷрибаи ҷацонии цамосасарок. Шуцрати
ҷацонии «Шоцнома».
Абӯалк ибни Сино. Цажт ва фаъолияти эҷодк, мероси илмк ва адабк. Ривоятцо
дар бораи Сино. Қасидацои арабк ва ашъори форск.
Фаррухии Систонк. Цажт ва фаъолияти эҷодк, мероси адабк. Қасидацо.
Боботоцири Уржн. Цажт ва фаъолияти эҷодк. Дубайтицо.
Абдуллоци Ансорк. Цажт ва фаъолияти эҷодк, мероси адабк. Панду андарзцо.
Низомии Арӯзии Самарқандк. Цажт ва фаъолияти эҷодк, мероси адабк.
«Чацор мақола» ва ацамияти илмию адабии он.
Асадии Тӯск. Цажт ва фаъолияти эҷодк, мероси адабк. Ацамияти адабии
«Луғати фурс». «Гаршоспнома» (фаслцои «Ҷону тан» ва «Разми Гаршосп»)
Низомулмулки Тӯск. Цажт ва фаъолияти эҷодк, мероси адабк. Цикоятцо аз
«Сижсатнома».
Саъдуддини Варовинк. Цажт ва фаъолияти эҷодк, мероси адабк. Достонцои
«Хурӯс ва рӯбоц», «Хусрав ва марди зиштрӯй», «Муш ва мор».
Унсурулмаолии Кайковус. Цажт ва фаъолияти эҷодк, мероси адабк. Цикояцо
аз «Қобуснома». Ацамияти тарбиявии «Қобуснома».
Носири Хусрав. Цажт ва фаъолияти эҷодк, мероси илмк ва адабк. Қасидацо.
«Сафарнома» ва ацамияти таърихию адабии он. Панду андарзцо аз маснавицои
«Рӯшноинома» ва «Саодатнома». «Кушоиш ва рацоиш».
Масъуди Саъди Салмон. Қасидаи цабсияи «Тиру теғ аст бар дилу ҷигарам» ва
қитъаи «То тавонк, макаш зи мардк даст».
Ацмади Ҷомк. Цажт ва фаъолияти эҷодк. Ғазалцо.
Умари Хайжм. Цажт ва фаъолияти эҷодк, мероси илмк ва адабк. Рубоижт.
Мазмун ва мундариҷаи «Наврӯзнома».
Саноии Ғазнавк. Цажт ва фаъолияти эҷодк, мероси адабк. Қасида, қитъа,
рубок, ғазалцои ирфонк дар «Девон»-и Санок. Маснавицои шоир.
Абулмаолии Насруллоц. Цажт ва фаъолияти эҷодк, мероси адабк. Мазмун,
сохт ва сарчашмацои асосии «Калила ва Димна».
Фаромарз ибни Худодод. Мазмун ва ғояи марказии достони «Самаки айжр».
Анварии Абевардк. Цажт ва фаъолияти эҷодк, мероси адабк. Анварк – шоири
қасидасаро. Қасидаи «Ашкцои Хуросон». Мазмун ва хусусияти бадеии ғазалижт.
Фаридуддини Аттор. Цажт ва фаъолияти эҷодк, мероси адабк. Цикояцо аз
«Мантиқ-ут-тайр» ва «Тазкират-ул-авлиж». Шарци водицои сулук дар маснавии
«Мантиқ-ут-тайр». Таркиби девони Аттор.
Хоқонии Шарвонк. Цажт ва фаъолияти эҷодк, мероси адабк. Қасидаи «Айвони
Мадоин» ва маснавии «Туцфат-ул-ироқайн».
Низомии Ганҷавк. Цажт ва фаъолияти эҷодк, мероси адабк. Достонцои
«Хамса». Мавзӯъ ва мазмуни «Махзан-ул-асрор», «Цафт пайкар» ва «Искандарнома»
(цикояцои «Подшоци золим ва ҷавони саховатпеша», «Султон Санҷар ва пиразан»,
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достони «Хайр ва Шар»). Достонцои «Хусрав ва Ширин» ва «Лайлк ва Маҷнун».
Ҷойгоци достонцои Низомк дар адабижти форск (тоҷикк).
Муцаммади Ғазолк. Цикоятцо аз «Насицат-ул-мулук».
Саъдии Шерозк. Цажт ва эҷодижт, мероси адабк. Мазмун ва мундариҷаи
«Гулистон» ва «Бӯстон». Қасидацо ва ғазалцо. Сабки нигориши асарцои Саъдк.
Панду андарзцои Саъдк. Шуцрати ҷацонии Саъдк.
Ҷалолуддини Балхк. Цажт ва эҷодижт, мероси адабк. Ғазалцо («Куллижт»-и
Шамси Табрезк). «Маснавии маънавк» ва сохту мазмуни он (цикоятцои «Бозаргон ва
тӯтк», «Марди аблац ва хирс», «Табиб ва бемор», «Луқмон ва ғуломон», «Марди
баққол ва тӯтк», «Ҷӯцк»). Панду андарзцо.
Амир Хусрави Децлавк. Цажт ва эҷодижт, мероси адабк. «Хамса», сохт ва
таркиби он. Ғазалцо. Қасидаи «Даржи аброр». Достони «Дувалронк ва Хизрхон».
Сайфи Фарғонк. Цажт ва эҷодижт, мероси адабк. «Девон». Қасидацои «Андар
ин даврон маҷӯ роцат, ки кас осуда нест» ва «Ай сабо, бо дами ман кун нафасе
цамроцк», «Манам, жро, бад-ин сон уфтода». Қитъаи «Оташ аст оби дидаи мазлум».
Цофизи Шерозк. Цажт ва эҷодижт, мероси адабк. Мавзӯъцои иҷтимок, шикоят
аз замон, ишқк ва риндию озодандешк дар ғазалцои Цофиз.
Камоли Хуҷандк. Цажт ва эҷодижт, мероси адабк. Мавзӯи ишқу муцаббат ва
масъалацои иҷтимок дар ғазалцои Камол.
Фахриддини Розк. Матнцо доир ба сангцои қиматбацо (лаъл, зумуррад,
фирӯза, марворид) ва истифодаи онцо.
Убайди Зоконк. Цажт ва эҷодижт, мероси адабк. Шеърцо. Маснавии
«Ушшоқнома», манзумаи «Мушу гурба». «Рисолаи дилкушо», мазмуни иҷтимок ва
цаҷвк дар цикоя ва латифацои он. Рисолацои «Дац фасл» («Таърифот»), “Сад панд”.
Ибни Ямини Фарюмадк. Цажт ва эҷодижт, мероси адабк. «Панднома»
(қитъацои «Бузургк дар чист?», «Дӯсте ба даст ор», «Цар кк бандад камар ба хидмати
халқ», «Фарзанди цунарманди ман<», «То чанд бошад<», «Дар қисса шунидем<»).
Муцаммад Авфии Бухорок. Цажт ва эҷодижт, мероси адабк. Цикоятцо аз
«Ҷавомеъ-ул-цикожт», мавзӯи шеърцо. Тазкираи «Лубоб-ул-албоб» ва ацамияти
адабию таърихии он.
Зижуддини Нахшабк. Цажт ва эҷодижт, мероси адабк. Цикоятцо аз «Тӯтинома».
Носири Бухорок. Ғазалцои «Рафтем аз дижри ту<», «Бигзар, ай оқилу<»,
«Омад бацору мавкаби гулцо расидааст».
Абдурацмони Ҷомк. Цажт ва эҷодижт, мероси адабк. «Цафт авранг» ва таркиби
он. Мундариҷаи «Бацористон». Цикоятцо аз «Бацористон», «Силсилат-уз-зацаб»,
«Нафацот-ул-унс». Ғазалижт. Қасидаи «Луҷҷат-ул-асрор». Достонцои «Юсуф ва
Зулайхо» ва «Хирадномаи Искандарк».
Алишери Навок. Цажт ва эҷодижт, мероси адабк. «Хамса». Шеърцо ба забони
форск (тоҷикк). Мазмуни «Хамсат-ул-мутацайирин». Қасидаи «Туцфат-ул-афкор».
Камолуддини Бинок. Цажт ва эҷодижт, мероси адабк. Достони «Бецрӯзу
Бацром». Ғазалцо.
Бадриддини Цилолк. Цажт ва эҷодижт, мероси адабк. Маснавицои «Лайлк ва
Маҷнун», «Сифот-ул-ошиқин» ва «Шоцу Дарвеш». Қитъа, рубок ва ғазалцо.
Абулфазли Майбадк. Цикоятцо аз «Кашф-ул-асрор».
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Цусайн Воизи Кошифк. Цажт ва эҷодижт, мероси адабк. Цикоятцо аз «Анвори
Суцайлк» ва «Ахлоқи Муцсинк» («Гунҷишк ва сусмор», «Цикояи моцигир», «Тадбири
маймунцо», «Кабки дарк»). «Анвори Суцайлк» – нусхаи «Калила ва Димна».
«Футуватнома» – китоби дастури одоб ва рафтор.
Самандахоҷаи Тирмизк. Цикоятцо аз «Дастур-ул-мулук».
Зайнуддин Мацмудк Восифк. Цажт ва эҷодижт, мероси адабк. «Бадоеъ-улвақоеъ» (цикояцои «Зижрати Ҷомк», «Бецзод ва сурати Навок», «Пацлавон
Абӯсаид<». Ацамияти илмию таърихк ва адабии «Бадоеъ-ул-вақоеъ». Шеърцо.
Абдурацмони Мушфиқк. Цажт ва эҷодижт, мероси адабк.
Ашъори лирикк. Маснавии «Гулзори Ирам».
Шавкати Бухорок. Цажт ва эҷодижт, мероси адабк. Ғазалцо.
Нозими Циротк. Ғазалцои «Цама касро цунар намебошад», «Сарам аз бори
ғам<», «Хами мӯйи ту<», «Боз ид омад<».
Сайидои Насафк. Цажт ва эҷодижт, мероси адабк. Ғазалцо. Достони «Бацорижт».
Ацамияти завқк ва тарбиявии «Бацорижт». Тасвири ацли цунар дар маснавии
«Шацрошӯб». Мусаммати мухаммас.
Соиби Табрезк. Цажт ва эҷодижт, мероси адабк. Мусамматцо ва ғазалижт.
Таъсири Соиб ба адибони асрцои минбаъда.
Абдулқодири Бедил. Цажт ва эҷодижт, мероси адабк. Асарцои назмк ва насрк.
Ақидацои иҷтимок, фалсафк ва ахлоқию ишқк дар ашъори Бедил. Достони «Комде
ва Мадан». Таъсири Бедил ба адибони тоҷик дар асрцои минбаъда.
Мирзосодиқи Муншк. Цажт ва эҷодижт, мероси адабк. Ғазалижт ва қитъацо.
Маснавии «Дахмаи шоцон».
Ҷунайдуллоци Цозиқ. Цажт ва эҷодижт, мероси адабк. «Девони ғазалижт».
Достони «Юсуф ва Зулайхо».
Муцаммадшарифи Гулханк. Цажт ва эҷодижт, мероси адабк. Ғазалижти форск.
Асари насрию тамсилии «Зарбулмасал».
Қоонии Шерозк. Цажт ва эҷодижт, мероси адабк. Қасидацо ва асари насрии
«Парешон».
Ацмади Дониш. Цажт ва фаъолияти эҷодк, мероси адабк. Сафарцои Ацмади
Дониш ба Русия. Муцтавои «Наводир-ул-вақоеъ», андешацои равшангарк ва
ислоцотхоцк дар асар (цикоятцои «Ҷанги танбатан», «Шукурбек», «Забон донк –
ҷацон донк», «Адолати шер»). «Рисола ж мухтасаре аз таърихи салтанати хонадони
Манғития». Дониш ва дигар маорифпарварони тоҷик.
Абдулқодирхоҷаи Савдо. Цажт ва эҷодижт, мероси адабк. Ашъори ғинок.
Асари насрии «Музцикот».
Шамсуддини Шоцин. Цажт ва эҷодижт, мероси адабк. Ғазалижт. Манзумацои
«Бадоеъ-ус-саноеъ» ва «Туцфаи дӯстон». Достони «Лайлк ва Маҷнун».
Муцамммад Сиддиқи Цайрат. Цажт ва эҷодижт, мероси адабк. Ғазалижт.
Қорк Рацматуллоци Возец. Цажт ва эҷодижт, мероси адабк. Ғазалижт. Арзиши
таърихк ва ҷуғрофии «Савонец-ул-масолик ва фаросих-ул-мамолик». Манзумаи
«Кони лаззат ва хони неъмат». Асари цаҷвии «Ақоид-ун-нисо».
Нақибхони Туғрал. Цажт ва эҷодижт, мероси адабк. Навъцои асосии шеъри
Туғрал. Пайравк ба адибони пешин ва Абдулқодири Бедил.
Тошхоҷаи Асирк. Цажт ва эҷодижт, мероси адабк. Навъцои шеъри Асирк.
Қасидацои «Одамият» ва «Мактаби қадим ва ҷадид» Маснавии «Ҷӯйи Бекобод».
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Цоҷк Цусайни Хатлонк. Цажт ва эҷодижт, мероси адабк. Ғазалижт. Маснавии
«Комде ва Мадан».
Абдурауфи Фитрат. Цажт ва эҷодижт, мероси илмк ва адабк. Маҷмӯаи ашъор:
«Сайца». Асарцои насрии «Мунозара», «Роцбари наҷот», «Оила ж худ вазоифи
хонадорк». Қиссаи «Бажноти сайжци циндк».
Садриддин Айнк. Цажт ва фаъолияти эҷодк, мероси илмк ва адабк. Шеърцои
инқилобк ва иҷтимоии Айнк. Қиссацои «Ҷаллодони Бухоро», «Одина» ва «Марги
судхӯр». Очеркцои таърихии «Қацрамони халқи тоҷик – Темурмалик» ва «Исжни
Муқаннаъ». Романи «Ғуломон». Мавзӯъ ва мазмуни «Ёддоштцо». Образи донишмандон
ва равшанфикрон дар «Ёддоштцо». Ацамияти илмию адабии «Ёддоштцо». Фаъолияти
илмии Айнк. Ҷавцари «Намунаи адабижти тоҷик». Айнк – равшангари бузурги таърих.
Абулқосим Лоцутк. Цажт ва фаъолияти эҷодк, мероси адабк. Ашъори Лоцутк
дар солцои 1907-1922. Ашъори Лоцутк дар Иттицоди Шӯравк. Фаъолияти
тарҷумонии Лоцутк. Қасидаи «Кремл». Достонцои «Ғалабаи Таня» ва «Мардистон».
Шеърцои тоҷикистонии Лоцутк.
Пайрав Сулаймонк. Цажт ва эҷодижт, мероси адабк. Мавзӯъ ва мазмуни
шеърцои Пайрав. Шеърцои “Фироқнома”, «Асира ж худ исжн» ва «Як қурбонии кӯчаи
буржуазии Аврупо». Манзумаи «Тахти хунин».
Цабиб Юсуфк. Цажт ва фаъолияти эҷодк, мероси адабк. Шеърцои «Ишқи
Ватан», «Ба Ватан», «Ватани дил», «Ба цар куҷот равам<», «Ман Ватанро беш аз цар
вақта дорам дӯсттар».
Мирзо Турсунзода. Цажт ва фаъолияти эҷодк, мероси адабк. Шеърцои лирикк:
мавзӯи ишқ, ахлоқ ва васфи занону модарон. Мавзӯъцои байналхалқк ва сулцу дӯстк
– силсилаи шеърцои «Қиссаи Циндустон», «Рӯди Ганг», «Дар орзуи ошжн», «Сайжци
Цинд», «Мецмони мағрибк», «Духтари муқаддас», «Суруди сулц», «Дӯстонро гум
макун». Достонцои «Чароғи абадк», «Ҷони ширин», «Писари Ватан» ва «Цасани
аробакаш». Асарцои драмавк. Либреттои «Тоцир ва Зӯцро». Турсунзода – шахсияти
барҷастаи фарцангию иҷтимок.
Боқк Рацимзода. Шеърцои «Муаллим», «Халқи бузургворам».
Эраҷ Мирзо. Шеърцои «Қадри модар», «Иди Наврӯз», «Қадри устод».
Халилуллоци Халилк. Шеърцои «Цадя ба модарам», «Наврӯзи оворагон»,
«Шикаста боле».
Абдулцақи Бетоб. Шеърцои «Сахту мушкил», «Неъмати истиқлол», «Ғурури
хоҷа» ва «Мабод».
Маликушшуаро Бацор. Шеърцои «Чашма ва санг», «Варзиш», «Цама рафтанд»,
«Аз қафас озод кунед».
Фотец Нижзк. Порчацо аз романи «Вафо».
Сотим Улуғзода. Цажт ва фаъолияти эҷодк, мероси адабк. Повести «Ривояти
суғдк». Қиссацои «Ёрони боциммат» ва «Субци ҷавонии мо». Романцои «Навобод»,
«Восеъ» ва «Фирдавск». Фаъолияти драматургии Улуғзода. Асарцои драмавк дар
бораи Рӯдакк, Фирдавск, Ибни Сино, Темурмалик, Ацмади Дониш, Восеъ. Драмаи
«Ҷавонии Ибни Сино».
Ҷалол Икромк. Цажт ва эҷодижт, мероси адабк. Романи «Ман гунацгорам».
Романи сегонаи «Духтари оташ».
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Рацим Ҷалил. Цажт ва эҷодижт, мероси адабк. Цикояцои цаҷвии «Марги
хушомадхӯҷа» ва «Васвасабону». Романцои «Одамони ҷовид» ва «Шӯроб».
Мирсаид Миршакар. Цажт ва фаъолияти эҷодк, мероси адабк. Достонцои
«Панҷи ноором», «Ленин дар Помир», «Ливои зафар», «Исжни хирад». Шеърцои
лирикк. Ашъори бачагона.
Муциддин Аминзода. Шеърцои «Таълими умумии маҷбурк», «Хӯша ва
децқон», «Бесаводк балои ҷон бошад», «Тешабой», «Рапорти бацорк», «Бацори нав»,
«Мо ҷанг намехоцем», «Имзо мекунем», «Ба фарзандам».
Фазлиддин Муцаммадиев. Цажт ва фаъолияти эҷодк, мероси адабк. Цикояцои
«Даъво», «Рӯзи дафнии Усто Оқил», «Сози Мунаввар». Қиссаи «Одамони куцна».
Романи «Палатаи кунҷакк».
Аминҷон Шукӯцк. Шеърцои «Мо толиби сулцем», «Шацри азизам» ва
«Цурмати мӯйи сафедаш».
Абдумалик Бацорк. Қиссаи «Ду моци пурмағал».
Ғаффор Мирзо. Шеърцои «Дӯст», «Дар сари гацвора», «Шараф». Достони «Тоҷи давлат».
Мӯъмин Қаноат. Цажт ва фаъолияти эҷодк. Ашъори ғинок. Шеърцои «Ба
цаводори забони тоҷикк», «Обшор», «Дар паноци шохсорон», «Нарав, қуи сафеди
ман», «Давоми нек роцатро», «Гули бодом» ва «Тахти Ҷамшед». Достонцои «Мавҷцои
Днепр», «Сурӯши Сталинград» ва «Китобцои захмин».
Ҷумъа Одина. Қиссаи «Иншо дар мавзӯи озод».
Лоиқ Шералк. Цажт ва фаъолияти эҷодк, мероси адабк. Мавзӯи ашъори Лоиқ.
Модарнома. «Фаржди бефарждрас» - дардномаи миллат.
Бозор Собир. Цажт ва эҷодижт. Худшиноск ва ифтихори миллк дар ашъори
Бозор. Шеърцои «Дар оғӯши кӯцистон», «Забони модарк», «Теғи Сино», «Ман
худамро кушта-кушта», «Асп».
Сайф Рацимзоди Афардк. Цажт ва эҷодижт, мероси адабк. Қиссаи «Ситорацои
сари танӯр».
Саттор Турсун. Цажт ва эҷодижт. Қиссаи «Санг дар бағал ба тӯфон».
Мецмон Бахтк. Цажт ва эҷодижт. Шеърцо ва сурудцо. Асарцои драмавии
«Фирдавск» ва «Шоц Исмоили Сомонк».
Гулназар Келдк. Цажт ва эҷодижт. Шеърцои «Модарамро ба хоб дидам», «Замин
чун модари ман масти хоб аст», «Модари ҷацонгирам». Суруди милли Ҷумцурии
Тоҷикистон.
Абдулцамид Самадов. Цажт ва эҷодижт. Қиссаи «Парончакцо».
Сафармуцаммад Айюбк. Шеърцо. Драмацои «Амир Исмоил» ва «Дақиқк».
Мафцумцои адабк
Қолаби сухан. Вазнцои шеъри тоҷикк. Циҷо, рукн ва вазни шеър. Навъцои
солим ва фаръии бацрцои арӯз. Қофия ва царфцои он. Навъцои қофия. Садонокцои
кӯтоц (царакатцо) дар қофия. Радиф.
Навъцои калом: наср ва назм. Ҷинсцои асосии адабк: лирика, цамоса ва дарама.
Жанрцои адабк. Жанрцои хоси адабижти шифоцк: суруду тарона, рубок ва дубайтк,
чистон, латифа, нақлу ривоят, зарбулмасал ва мақол. Жанрцои цамоск (тамсил, цикоя,
новелла, баллада, повест (қисса), қиссаи мустанад (очерк), достон, роман, сафарнома, жддошт);
драмавк (фоҷиа, мазцака, мелодрама, водевил); лирикк (шеъри ғинок – рубок, қитъа,
маснавк, ғазал, қасида, мусаммат, тарҷеъбанду таркиббанд, мустазод, фард).
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Равиши эҷоди бадек ва навъцои тасвир. Образи бадек. Анъана ва навоварк.
Романтизм ва реализм. Сужет ва устухонбандии асари бадек.
Санъатцои лафзк ва маънавк: ташбец, маҷоз, муболиға, истиора, киноя, таҷнис,
таҷоцули ориф, тазод ва муқобала, талмец, санъати лутф, ташхис, тазмин ва назира,
суолу ҷавоб, муаммо, чистон (луғз), таҷнис, тарсеъ, таносуби сухан, бароати истецлол,
муроти назир, мудаввар ва мусаммат. Саҷъ ва навъцои он.
ШАРЦИ САВОЛУ МАСЪАЛАЦОИ ТЕСТ
Субтести забон ва адабижти тоҷик аз 20 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 – 15) 1 хол дода
мешавад. Холи имконпазири цадди аксар барои пурра муайян намудани
мувофиқати саволу масъалацои навъи дуюм (саволцои 16 – 20) 4 аст.
Вобаста ба навъи саволу масъалацо ва меъжри бацо миқдори саволу масъалацо,
вақти иҷрои тест ва миқдори холи имконпазири цадди аксари субтести забон ва
адабижти тоҷик 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

Вақти иҷрои
тест/дақиқа

1.

Забон ва адабижти тоҷик

20 (15+5)

55

Холи
имконпазири
цадди аксар
35

Вақти иҷрои тест ба дараҷаи душвории саволу масъалацо вобаста аст. Барои
пурра ҷавоб гуфтан ба 20 саволу масъалаи тести забон ва адабижти тоҷик 55 дақиқа
муайян гардидааст. Холи имконпазири цадди аксар 35 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
75  2%
25  2%

МУШАХХАСОТ (МАТРИТСА)-И ТЕСТИ ФАНЦОИ ЗАБОН ВА АДАБИЖТИ
ТОҶИК
Цар тест бо мақсадцои муайян тация мегардад. Цамзамон бо муайян намудани
мақсадцо модел (қолаб)-и тест тартиб дода мешавад. Ин қолабро, ки дар намуди
ҷадвал дода мешавад, матритсаи тест меноманд.
Матритсаи тест бахшцои муцимми мундариҷаи фанни таълимиро, ки барои
арзжбии дониш ва малакаю мацорати довталаб интихоб мегарданд, дар бар мегирад.
Яъне вобаста ба мақсадцо дар матритсаи тест цамаи бобцо ва мавзӯъцои муцим
нишон дода мешаванд. Саволу масъалацои тест низ танцо дар доираи мавзӯъцое
тация мегарданд, ки дар матритса дода шудаанд. Ин саволу масъалацо дар маҷмӯъ
воситаи санҷиш (арзжбк)-и дастовардцо (дониш ва малакаю мацорат) ба цисоб
мераванд. Вобаста ба ин, матритсаи тест мувофиқати мавзӯъцоро бо барномаи
таълим ва таносуби дурусти дастовардцои санҷидашавандаро таъмин менамояд.
Миқдори умумии саволу масъалацои тест вобаста ба мавзӯъцо дар матритса
тақсимбандк мешавад. Хусусияти хоси матритса ин аст, ки дар он на танцо миқдори
саволу масъалацои тест, инчунин миқдори хол ба цар саволу масъала, ки барои
санҷиши дониш ва малакаю мацорат пешинк гардидааст, дар таносуби фоиз ба
нақша гирифта мешавад.
Цамин тариқ, бо назардошти мақсадцои таълим (дастовардцо: дониш ва малакаю
мацорат) ва ҷадвалцои 1, 2 ва 3 матритсаи тести фанцои забон ва адабижти тоҷик
тартиб дода шуд.

№
т/р

Мавзӯъцо

Дониш ва
фацмиш

Малакаю
мацорат

% (а)

1.

Фонетика ва орфография
Лексикология ва фразеология
Услубшиноск ва матн

23  2

2.

Грамматика:
морфология
синтаксис

26  2

3.

Фолклор. Цажти адабк
Мафцумцои адабк

17  2

4.

Адабижти классикк
ва муосир

34  2

% (b)

34  2

Цамагк

15

66  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 забон ва адабижти тоҷик цадди аксар 35 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 3-юм),
ки субтестцои забон ва адабижти тоҷик/узбек/рус/; таърих (таърихи халқи тоҷик ва
таърихи умумк) ва забони хориҷк (англиск/немиск/франсавк/арабк)-ро дар бар
мегирад, чунин аст:
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Аз ин намунаи варақаи ҷавобцо субтести забон ва адабижти тоҷик 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 таърих
(таърихи халқи тоҷик ва таърихи умумк)
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 таърих цуҷҷати меъжрк буда, масъалацои
зеринро дар бар мегирад:
- мақсади имтицон аз фанни таърих ва тавзеци он;

-

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

Таърих яке аз фанцои асосии таълим дар муассисацои тацсилоти мижнаи умумк
(новобаста аз забони тацсил) ба цисоб меравад. Цар як шацрванди ҷумцурк, сарфи
назар аз миллаташ, таърихро бояд омӯзад ва даврацои асоск ва воқеацои муцими
онро донад.
Таълими таърих аз худ кардани даврацои асосии таърихро барои вусъати
ҷацонбинии шацрвандон, ошно сохтани онцо бо таъриху тамаддуни халқи тоҷик ва
ҷацон дар назар дорад. Таърихи умумк низ тарҷумаи цоли башарият аст. Он далелу
воқеа ва равандцои таърихии муцимтарин ва нисбатан вижаи халқу давлатцоро
дарбар мегирад.
Мақсади омӯзиши таърих дар чунин вазифацои мушаххас таҷассум межбад:
- аз худ кардани марцалацои гуногуни таърихи халқи тоҷик ва таърихи
умумк, манбаъцои асосии таърих, таърих ва тамаддунцои ҷацонк, рушди
таърихии маданият ва санъат, даврацои пайдоиш ва инкишофи қавмцо;
- аз худ кардани асосцои илми таъриху ҷомеашиноск бо мақсади дарки
равандцои иҷтимоию сижсии тацаввулоти ҷацони муосир ва тацлилу пешгӯк
кардани воқеацои минбаъдаи ҷомеа;
- инкишофи маърифати таърихии хонандагон, қобилияти фикрии онцо,
амалан донистани таърих ва фаро гирифтани маълумот доир ба он;
- ба даст овардани дониш дар бораи таърих ва анъанацои халқи тоҷик;
- ташаккули мацорат ва малакацои умумитаълим дар ҷаражни омӯзиши
таърих (кор бо сарчашмацои таърихк, дарки маъно ва мухтасар шарц додан
ва ғайра).
Вобаста ба ин, имтицон аз фанни таърих бо мақсади муайян намудани дараҷаи
донишу фацмиш ва малакаю мацорати довталабон ва интихоби онцо барои идома
додани тацсил дар муассисацои тацсилоти мижна ва олии касбии Ҷумцурии
Тоҷикистон ба роц монда шудааст. Тест аз фанни таърих (таърихи халқи тоҷик ва
таърихи умумк) барои довталабоне, ки ихтисосцоро дар равияцои гуманитарк
(гурӯци ихтисосцои 3-юм: филология, педагогика ва санъат) ва ҷомеашиноск (гурӯци
ихтисосцои 4-ум: ҷамъиятшиноск ва цуқуқ) интихоб намудаанд, имтицони цатмк
буда, тавассути он дараҷаи дониш ва малакаю мацорати онцо санҷида мешавад.
ТАЛАБОТ БА ДОНИШ ВА МАЛАКАЮ МАЦОРАТИ ДОВТАЛАБОН АЗ ФАННИ
ТАЪРИХ
Дар барномаи имтицон цадди ақали малакаю мацорати довталабон, ки
барномацои таълими фанцои таърихи халқи тоҷик ва таърихи умумк муайян
намудааст, дар назар гирифта шудааст. Чунин малакаю мацоратцоро довталабон
бояд дар натиҷаи аз худ кардани ин ж он мавзӯи барномаи таълим нишон дицанд.
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Яъне, дар баробари аз худ кардани мавзӯъцои ҷудогона (донистан ва фацмидан)
онцо бояд дорои чунин малакаю мацоратцо (тавонистан) низ бошанд:
- дарки мақсаду вазифа ва моцияти таърихи халқи тоҷик ва таърихи
умумк;
- донистани унсурцои таърих, илмцои жрирасон ва сарчашмацои таърихи
халқи тоҷик;
- истифода аз солшуморк ва тақвимцо;
- мустақилона тайжр кардани савол;
- истифодаи самаранок аз апарати методии китоби дарск;
- дарки солшуморицо, таносуби қарн ва цазорсолацо, пайдарцамии
солшуморк ва воқеацои таърихк;
- дар муқоиса шарц додани далелу воқеа ва равандцои таърихк;
- дуруст талафуз карада тавонистани номцо, мафцумцои таърихк, далелу
воқеацо ва равандцои таърихк ва фацмидани моцияти онцо;
- фарқ кардани даврацои таърихк аз цамдигар;
- шарцу эзоц додани сабабцои гузариш аз як давра ба давраи дигар;
- муайян кардани сабабцои ба вуқӯъ пайвастани воқеацои таърихк аз
сарчашмацо, китоби дарск, дастурцои методк, цуҷҷатцо ва ғайрацо;
- истифодаи харитацои таърих, сарчашмацо ва дигар маводи таълимк;
- царф задан бо забони таърих цангоми саволу ҷавоб бо цамдарсон ва
омӯзгор;
- фацмидан ва алоқаманд кардани воқеаю равандцои ҷацони имрӯз ба
мавзӯъцои фанни таълимк;
- истифодаи донишцо аз дигар фанцои таълимк дар тацлили цодисацои
таърихк (таърихи муосири халқи тоҷик);
- шарцу эзоц додани далелу воқеа ва равандцои таърих бо назардошти
қонуниятцои таърихк;
- шарц дода тавонистани сабабу оқибатцои ду ҷанги ҷацонк;
- шарц додани цажти имрӯзаи мамлакат дар робита бо далелу воқеа ва
равандцои рӯйдодаи таърихи муосир ва хулоса бароварда тавонистан.
Дониш ва малакаю мацорати довталабон аз рӯйи мавзӯъцои зерини таърихи
халқи тоҷик ва таърихи умумк санҷида мешавад.
Таърихи халқи тоҷик
Ҷамъияти ибтидок. Асри санги қадимтарин – Палеолит. Асри санги мижна Мезолит. Пайдоиши одам аз диди нав. Аввалин одамон. Ба даст овардани оташ.
Достонцои “Шоцнома” дар бораи нахустин одамон. Пайдоиши авлод ва қабила.
Пайдоиши дин ва санъати расмкашк. Асри санги охирин – Неолит. Маданиятцои
Сижлк, Ҷайтун, Калтаманор ва Цисор. Аз байн рафтани ҷомеаи ибтидок. Асри мису
санг – Энеолит. Маданияти Намозгоц.
Асри биринҷ. Гузариш аз модаршоцк ба падаршоцк. Ихтирои маъдани
биринҷ ва ацамияти он барои инсоният. Ихтирои чархи кулолк. Хусусияти асри
биринҷ. Орижно ва нақши он дар таърих. Даврацои асри биринҷ. Осори асри
биринҷ. Саразм ва пешаи мардуми он. Орижицои сацронавард (Тӯрцо – Тӯронижн).
Маданияти андроновк. Маросими дафни асри биринҷ. Асотир ва воқеият. Орижицо
ва Орижвайҷ. Пайдоиши шацрцо.
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Кайқубод, Кайковус ва Кайхусрав. Кайхусрав ва Афросижб. Зардушт ва
Гуштосп. Дини зардуштк ва пазируфтани ин дин аз тарафи Гуштосп. “Авесто”
цамчун китоби динк ва сарчашмаи таърихк. Бахшцои “Авесто”: “Готцо”, “Ясна”,
“Яштцо”, “Виспарад”, “Хурда -Авесто” ва “Вандидод”. Некк ва бадк. Ибодатгоццо ва
идцо.
Қабилацои Орижи Ҷанубу Шарқии Аврупо, Урал ва Сибир. Кимерицо.
Скифцо (сакоицо). Сайрамицо (сарматцо).
Давлатцои ғуломдорк. Давлати Элом. Давлати Митан. Мод. Суғд ва Бохтар.
Цахоманишцо. Куруш ва Томирис. Ислоцоти Дориюш. Ҷангцои Юнону Форс.
Фарцанги орижицо дар замони Цахоманишцо
Давлатцои эллинк дар Орижно. Цуҷуми Искандар ба Орижнои Ғарбк.
Муборизацои Бес ва Спитамен ба муқобили мақдуницо. Муцорибаи Куркат.
Давлатцои Селевкижн ва Юнону Бохтар. Санъати эллинк.
Ашконижн ва Кушонижн. Ташкили давлати Портњо. Муборизи бо селевкицо.
Ҷанг бо римицо. Империяи Кушонижн. Канишкаи Кабир ва равнақи давлати
Кушон. Фарцанги замони Порт ва Кушон. Этногенези (пайдоиш) орижицо.
Сосонижн. Ардашер ва Шопури 1. Царакати Маздакижн. Ислоцоти Хусрави
Анӯшервон. Сохтори давлати ва табақоти иҷтимок. Ҷангцои Сосонижну Цайтолижн.
Шацрцо ва меъморк. Ойини Маздаясно. Мазцабцо. Монк ва дини ӯ. Фарцанг ва
шацрдорк.
Тоҷикон – эронижни шарқк дар асрцои III – VIII милодк. Кушонижни кӯчак
дар асрцои III – IV. Парокандагии Осижи Мижна дар асрцои V – VIII. Суғд.
Тахористон. Марв, Хоразм, Истаравшан, Фарғона, Чоч. Пайдоиши Хижницо –
Цайтолицо. Шацрцо. Кӯшкцо. Шаклцои заминдорк. Цунармандк, ва меъморк.
Мусиқк. Мактаб ва маориф. Дину ақидацои мардумк. Варзиш.
Осижи Мижна дар цайати хилофати араб. Густариши ислом. Ақоид ва ахлоқи
арабцо пеш аз дини ислом. Ғазавот. Ҷангцои ғоратгаронаи арабцо дар Тоҷикзамини
Ғарбк. Хилофати араб. Истилои Тоҷикзамини Шарқк аз ҷониби туркон.
Барцамхӯрии давлати Сосонижн. Аввалин цамлацои арабцо ба Вароруд
(Мовароуннацр). Забти Балх. Забти Бухоро, Самарқанд, Фарғона ва Чоч. Шӯриши
шоцзодагони Суғд бо сарварии Ғӯрак. Муборизаи озодихоцонаи суғдицо бо
роцбарии Деваштич. Бойгонии Деваштич. Шикасти арабцо дар Хатлон. Қижми
Абӯмуслим. Хилофати Аббосижн. Шӯришцои Шарик ва Муқаннаъ. Шуубия.
Бармакижн.
Давлатцои миллк. Тоцирижн. Саффорижн. Марцилацои асосии ба қудрат
расидани Оли Сомон. Исмоили Сомонк – асосгузори давлат. Ташкили дастгоци
идора ва лашкар. Тараққии шацрцо. Меъморк. Илму фарцанг дар замони Сомонижн.
Тиҷорат, кишоварзк ва заминдорк. Бухоро – пойтахти Сомонижн. Шӯришцои халқк.
Царакати қарматижн. Ташаккулжбии халқи тоҷик. Сабабцои таназзули давлати
Сомонижн.
Давлатцои Қарохонижн ва Ғазнавижн. Ба вуҷуд омадани давлати Қарахонижн.
Қарахонижн ва қарахитоицо. Муборизаи Ғурижн ва Ғазнавижн. Салҷуқижн ва
Низомулмулк. Султон Санҷар ва барцамхӯрии давлати салҷуқицо. Царакати
исмоилия. Давлати Хоразмшоцижн. Меъморк, цунармандк ва илму фарцанг дар
асрцои XI – XIII.
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Забткории муғулцо ва оқибатцои он. Фоҷиаи Утрор. Муборизаи халқи тоҷик
бар зидди иcтилогарони муғул. Ҷалолуддин Мангубердк. Темурмалик ва Мацмуди
Торобк. Улулси Чағатой ва цажти мардуми тоҷик. Фарцанг дар асрцои XIII – XIV.
Давлатцои тоҷикии Ғурижн, Куртцои Цирот ва Сарбадорони Хуросон.
Темурижн. Ҷунбиши “Сарбадорон”. Ба сари қудрат омадани Темур.
Забткорицои Темур ва империяи ӯ. Халқи тоҷик дар цайати давлати Темур ва
Темурижн. Тиҷорат, кишоварзк ва цунармандк. Илму фарцанги тоҷик дар асрцои
XIV – XV.
Халқи тоҷик дар асрцои XVI – нимаи аввали асри XIX. Ишғоли Осижи Мижна
аз тарафи Шайбонижн. Бобур ва Шайбонижн. Аштархонижн (Ҷонижн). Цамлаи
Нодиршоц ба Осижи Мижна. Аморати Бухоро. Сохти маъмурк. Хонигарицои Хева ва
Қӯқанд. Ҷангцо байни давлатцои феодалк ва харобии хоҷагк. Ташкил жфтани
давлати Афғонистон. Кишоварзк ва цунармандк. Тиҷорат. Шацрцо ва меъморк.
Илму фарцанги тоҷик дар асрцои XVI – XIX.
Истилои Осижи Мижна аз тарафи Русия. Цуҷуми артиши рус ба Осижи
Мижна. Рафти амалижти ҷангк. Ташкил жфтани генерал-губернатори Туркистон.
Цамлаи амири Бухоро ба Бухорои Шарқк. Барцам додани хонигарии Қӯқанд.
“Масъалаи Помир”.
Халқи тоҷик дар нимаи дуюми асри XIX – аввали асри XX. “Низомнома оид
ба идораи кишвари Туркистон”. Сохтмони роци оцан. Кишоварзк ва парвариши
пахта. Корхонацои саноатк. Ширкатцо ва бонкцои Русия дар Осижи Мижна. Ацволи
халқи мецнаткаш. Шӯриши Восеъ. Ацмади Дониш ва царакати маорифпарварк.
Таъсири царакатцои инқилобии Русия ба Осижи Мижна. Вазъи аморати Бухоро дар
ибтидои асри XX. Царакати ҷадидия. Шӯриши соли 1916.
Барцам хӯрдани тартиботи подшоцк дар Русия. Инқилоб ва пажмадцои он.
Ба дасти Шӯроцо гузаштани цокимият. Дигаргуницо дар цажти иқтисодк ва иҷтимок.
Сарнагун шудани аморати Бухоро. “Эъзомияи царбии Цисор”. Барқарор кардани
Цокимияти Шӯравк. Царакати зиддишӯравк ва рафти он.
Ташкилжбии ҶМШС Тоҷикистон. Тақсимоти марзию миллк. Цажти фарцангк
дар солцои 1920 – 1924. Анҷуманцои Якум ва Дуюми Шӯроцои Тоҷикистон.
Ташкилжбии ҶШС Тоҷикистон. Ба цайати ҶШС Тољикистон цамроц карда
шудани Округи Хуҷанд. Индустрикунонк ва коллективонк дар Тоҷикистон.
Таъқиботи сталинк ва оқибатцои он. Сохтмони ҷамъияти сотсиалистк дар ҶШС
Тољикистон. Инқилоби маданк дар ҶШС Тоҷикистон.
Тоҷикистон дар солцои ҶБВ. Сацми фиристодагони Тоҷикистон. Жрк ба
фронт. Нақши ақибгоц. Цажти фарцангк дар солцои ҷанг.
Тоҷикистон дар солцои азнавбарқароркунии хоҷагии халқ. Тоҷикистон дар
солцои 1951 – 1958. Фаъолияти Садриддин Айнк ва Бобоҷон Ғафуров.
Тоҷикистон дар солцои 1961 – 1985. Цажти сижск. Сохтмони корхонацои саноатк.
Кишоварзк. Цажти фарцангк.
Тоҷикистон дар замони бозсозк. Дигаргуницо дар цажти сижск. Демократикунонии ҷомеа.
Тоҷикистон дар солцои социбистиқлолият. Пошхӯрии ИҶШС. Сабабцо ва
натиҷацои ҷанги шацрвандк. Қабул шудани Конститутсияи Ҷумцурии Тоҷикистон.
Ба имзо расидани созишномаи сулц ва оғози фаъолияти Комиссияи оштии миллк.
Нақши Эмомалк Рацмон дар субот ва тараққии Тоҷикистон. Сохтмонцои бузург.
Роццо. Цажти фарцангии Тоҷикистон дар солцои истиқлолият.
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Таърихи умумк
Ҷацон дар солцои 1919 – 1939. Муносибатцои байналхалқк дар солцои 1919 –
1923. Кишварцои Аврупо ва Америка дар солцои 1919 – 1939.
Германия дар солцои 1919 – 1939. Англия ва Фаронса дар солцои 1919 – 1939.
ИМА дар солцои 1919 – 1929. «Роци нав»-и Ф. Рузвелт. Иттицоди Шӯравк дар солцои
1922 – 1939. Италаия ва Испания дар солцои 1919 – 1939. Кишварцои Америкаи
Лотинк дар байни ду ҷанги ҷацонк. Кишварцои Осиж ва Африқо дар солцои 1919 –
1939. Чин дар солцои 1919 – 1939. Ҷопон дар фосилаи байни ду ҷанги ҷацонк.
Индонезия дар солцои 1919 – 1939. Циндустон дар роци ба даст овардани
истиқлолият. Фаъолияти М. К. Гандк. Афғонистон ва Эрон. Туркия пас аз Ҷанги
Якуми Ҷацон. Ҷумцурии Туркия дар солцои 1923 – 1939. Камол Отатурк. Кишварцои
арабк дар байни ду ҷанги ҷацонк: Арабистони Саудк, Сурия, Ироқ, Миср. Харитаи
сижсии Африқо баъди Ҷанги Якуми Ҷацон. Мамлакатцои Африқои тропикк.
Африқои Ҷанубк.
Муносибатцои байналхалқк дар солцои 1924 – 1939. Буцрони иқтисодии
умумиҷацонк. Германия дар байни ду ҷанги ҷацонк. Фашизм дар Аврупо. Испания.
Цолати сижсии Олмон ва Чехословакия дар солцои 1924 – 1939. Гуфтушуниди
Мюнхен. Муносибатцои сижсии Англия, Фаронса ва ИҶШС баъди Ҷанги Якуми
Ҷацон.
Ҷанги Дуюми Ҷацон. Оғози Ҷанги Дуюми Ҷацон. Цамлаи Олмон ба Лацистон.
Аврупои Марказк ва Шарқк дар солцои 1939 – 1940. Забткории ИҶШС дар Аврупои
Шарқк. Ишғоли кишварцои назди Балтика аз тарафи ИҶШС. Цуҷуми Олмон ба
ИҶШС. Муцорибаи назди Москва. Ҷанг дар Уқжнуси Ором. Амалижти ҷанг дар
солцои 1942 – 1943. Муцорибаи Сталинград ва Курск. Таслимшавии Италия.
Конференсияи Тецрон. Амалижти ҷанг дар соли 1944. Кушодашавии ҷабцаи дуюм.
Конференсияи Ялта. Торумор шудани Олмон. Шикасти Ҷопон ва ба анҷом расидани
ҷанг. Конференсияцои Сан-Франсиско ва Потсдам. Оқибатцои Ҷанги Дуюми Ҷацон.
Ҷацон пас аз анҷоми Ҷанги Дуюми Ҷацон. Ташкилжбии СММ. «Ҷанги
Сард». «Нақшаи Маршалл». Паймонцои царбк: НАТО ва Шартномаи Варшава.
Болоравии царакатцои миллию озодихоцк дар Осиж ва Африқо. Шикасти сохти
мустамликадорк.
Давлатцои ҷацон дар солцои 1945 – 1970. Кишварцои Ғарб. ИМА баъди Ҷанги
Дуюми Ҷацон. Ҷанг бо Ветнам. Англия. Фаронса. Олмони Ғарбк. Бунжди «Девори
Берлин». Италия дар солцои 1945 – 1970.
Давлатцои сотсиалистк дар солцои 1945 – 1970. Азнавбарқароркунии
оқибатцои ҷанг. Вазъи иқтисодк ва иҷтимок ва сижсии ИҶШС дар солцои 1945 –
1970. Сижсати хориҷии ИҶШС.
Лацистон, Олмони Шарқк, Чехословакия, Руминия, Югославия, Булғория ва
Венгрия дар солцои 1945 – 1970.
Ташкили Ҷумцурии халқии Чин. ҶХЧ дар солцои 1949 – 1970. Инқилоби
маданк. Маотсизм.
Кореяи Шимолк. Кореяи Ҷанубк ва Ветнам дар солцои 1945 – 1970.
Мамлакатцои Осиж дар солцои 1945 – 1970. Вазъи сижск ва иҷтимоию
иқтисодии давлатцои Осиж дар солцои 1945 – 1970. Ҷопон дар солцои 1945 – 1970.
Истиқлолияти Индонезия. Индонезия дар солцои 1945 – 1970.
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Циндустон дар солцои 1945 – 1970. Истиқлолияти Циндустон. Интихобот ба
маҷлиси қонунгузор. Эълони истиқлолияти Циндустон. Вазъи сижск ва иқтисодии
Циндустон дар солцои 50-ум. Ҷавоцирлаъл Нецру. Таъсиси давлати Покистон.
Покистон дар солцои 1947 – 1970.
Афғонистон. Цукумати Муцаммад Зоциршоц. Вазъияти сижск ва иҷтимою
иқтисодии Афғонистон дар солцои 50-ум. Эрон дар солцои 1947 – 1970. Вазъияти
сижск ва иҷтимою иқтисодии Эрон. Табадулоти давлатии генерал Зоцидк.
Ҷумцурии Туркия пас аз ҷанг. Муносибати Туркия бо ИМА. Вазъияти сижск ва
иҷтимою иқтисодии Туркия дар солцои 60 – 70-ум.
Мамлакатцои Араб. Вазъияти сижск ва иҷтимою иқтисодии мамлакатцои
арабк дар солцои 1945 – 1958. Проблемаи Шарқи Наздик. Арабистони Саудк дар
солцои 1945 – 1958. Ҷумцурии Ямани Араб дар солцои 60 – 70-ум. Сурия дар солцои
1946 – 1958. Сурия дар цайати ҷумцурии Муттацидаи Араб. Ироқ баъди ба итмом
расидани Ҷанги Дуюми Ҷацон. Ироқ дар солцои 1954 – 1958. Ироқ дар солцои 60 –
70-ум.
Мамлакатцои Африқо. Вазъи сижсии Миср пас аз Ҷанги Дуюми Ҷацон. Миср
дар цайати Ҷумцурии Муттацидаи Араб. Ҷанги Арабу Исроил. Муноқишаи Шарқи
Наздик. Сионизм. Милликунонии канали Суэтс.
Алҷазоир баъди Ҷанги Дуюми Ҷацон. Алҷазоир дар солцои 60 – 70-ум. Тунис ва
Марокаш дар солцои 1945 – 1970. Рушди илм ва фарцанг.
Мамлакатцои Африқо дар солцои 1945 – 1970. Гана. Нигерия. Нигер.
Ҷумцурии Гвинея. Сенегал, Цабашистон, Судон, Кения, Танзания ва Уганда. Заир,
Ангола ва Мозамбик. Ҷумцурии Африқои Ҷанубк. Цолати сижсии ҶАҶ.
Ҷацон дар солцои 1970 – 2010. Ҷацон баъди машварати Хелсинки. Тамоилцои
фаъолияти созмонцои байналхалқк – СММ, ОБСЕ. Шӯрои Аврупо. Созмони
Мамлакатцои Африқо, Созмони Мамлакатцои Америка. Ташкилоти Шанхай.
Иттицоди Авру-Осиж. Муносибатцои иқтисодии мамлакатцои ҷацони имрӯза.
Барцам хӯрдани низоми ҷацони сотсиализм.
Мамлакатцои Ғарб. Цамкории сижск дар байни давлатцои Ғарб. Муносибатцои
Ғарб бо Шарқ. Мубориза бар зидди терроризм, экстримизм ва СПИД. Вазъи сижск,
иқтисодк ва иҷтимоии ИМА дар солцои 70 – 80-ум. Рейган ва сижсати ӯ. ИМА дар
солцои президентии Б. Клинтон, Ҷ. Буш ва Ҷ. Буши хурдк. Сижсати хориҷии ИМА.
Цукумати Б. Обама. Муносибати Англия бо Аргентина. Сижсати хориҷии Англия дар
охири асри XX ва ибтидои асри XXI. Вазъи иқтисодии Фаронса дар солцои 70-ум.
Фаронса баъд аз цукмронии Шарл де Голл. Фаронса дар солцои президентии Жак
Ширак. Цажти сижск, иқтисодк ва иҷтимоии Италия дар солцои охири асри ХХ ва
ибтидои асри ХХI. Ҷумцурии Федералии Олмон баъд аз муттацидшавк. Сижсати
хориҷии ҶФО. Цолати сижсии мамлакатцои нимҷазираи Скандинавия – Дания,
Норвегия, Шветсия ва Финландия. Сижсати хориҷии давлатцои Скандинавия. Вазъи
сижск ва иқтисодии Испания ва Португалия дар охири асри XX ва ибтидои асри XXI.
Мамлакатцои Америкаи Лотинк. Бразилия, Аргентина, Мексика ва Чилк дар
охири асри XX ва ибтидои асри XXI. Рушди иқтисодии Канада ва Австралия дар
охири асри ХХ ва ибтидои асри ХХI.
Мамлакатцои Осиж ва Африқо. Рушди иқтисодии Ҷопон дар охири асри XX.
Ҷопон пешсафи саноат дар минтақа. Вазъи сижск, иқтисодк ва иҷтимоии Чин дар
солцои 80 – 90-уми асри XX. Нимҷазираи Корея: Шимол ва Ҷануб. Цажти сижск,
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иқтисодк ва иҷтимоии Индонезия, Циндустон ва Покистон дар охири асри XX ва
ибтидои асри XXI. Афғонистон дар охири асри XX ва ибтидои асри XXI. Эрон дар
давраи инқилоби исломк. Сижсати хориҷии Эрон. Туркия дар солцои 70 – 80-ум.
Сижсати хориҷии Туркия. Вазъи сижсии мамлакатцои Араб дар охири асри XX ва
ибтидои асри XXI. Кишварцои Африқо дар охири асри XX ва ибтидои асри XXI.
Иттицоди давлатцои мустақил (ИДМ). Пош хӯрдани Иттицоди Шӯравк.
Муносибатцои сижсию иқтисодии кишварцои ИДМ. Ҷумцурии Тоҷикистон узви
ИДМ. Тавлиди Русияи социбистиқлол. Сижсати дохилк ва хориҷии Русия.
Муносиботи сижсии Русия бо Тоҷикистон.
Маданияти муосири ҷацон ва масъалацои глобалии ҷацони муосир.
Бинокорк. Шацрсозк. Рушди техника ва технологияи индустриалк, ахбори табъу
нашр, компютерк, нақлижт ва ғ. Рушди фарцанг ва илм. Ҷацони муосир ва раванди
ҷацонишавк. Масъалаи терроризм.
ШАРЦИ САВОЛУ МАСЪАЛАЦОИ ТЕСТ
Субтести таърих 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
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 – 25) 4 аст.
Вобаста ба навъи саволу масъалацо ва меъжри бацо миқдори саволу масъалацо,
вақти иҷрои тест ва миқдори холи имконпазири цадди аксари субтести таърих дар
ҷадвали 2 дода шудааст.
Ҷадвали 2. Миқдори саволу масъалацо, вақти иҷрои тест ва холи имконпазири
цадди аксар
№
т/р
1.

Фанни
имтицон
Таърих

Миқдори
саволу масъала
25 (20+5)

Вақти иҷрои
тест/дақиқа
55

Холи имконпазири
цадди аксар
40

Вақти иҷрои тест ба дараҷаи душвории саволу масъалацо вобаста аст. Барои
пурра ҷавоб гуфтан ба 25 саволу масъалаи субтести таърих 55 дақиқа муайян
шудааст. Холи имконпазири цадди аксар 40 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.
2.

Навъи саволу масъала
Савол бо интихоби як ҷавоби дуруст
Муайян кардани мувофиқат

Миқдори саволу
масъала аз рӯйи фоиз
80  2%
20  2%

МУШАХХАСОТ (МАТРИТСА)-И ТЕСТИ ФАННИ ТАЪРИХ
Цар тест бо мақсадцои муайян тация мегардад. Цамзамон бо муайян намудани
мақсадцо модел (қолаб)-и тест тартиб дода мешавад. Ин қолабро, ки дар намуди
ҷадвал дода мешавад, матритсаи тест меноманд.
Матритсаи тест бахшцои муцимми мундариҷаи фанни таълимиро, ки барои
арзжбии дониш ва малакаю мацорати довталаб интихоб мегарданд, дар бар мегирад.
Яъне вобаста ба мақсадцо дар матритсаи тест цамаи бобцо ва мавзӯъцои муцим
нишон дода мешаванд. Саволу масъалацои тест низ танцо дар доираи мавзӯъцое
тация мегарданд, ки дар матритса дода шудаанд. Ин саволу масъалацо дар маҷмӯъ
воситаи санҷиш (арзжбк)-и дастовардцо (дониш ва малакаю мацорат) ба цисоб
мераванд. Вобаста ба ин матритсаи тест мувофиқати мавзӯъцоро бо барномаи
таълим ва таносуби дурусти дастовардцои санҷидашавандаро таъмин менамояд.
Миқдори умумии саволу масъалацои тест вобаста ба мавзӯъцо дар матритса
тақсимбандк мешавад. Хусусияти хоси матритса ин аст, ки дар он на танцо миқдори
саволу масъалацои тест, инчунин миқдори хол ба цар саволу масъала, ки барои
санҷиши дониш ва малакаю мацорат пешинк гардидааст, дар таносуби фоиз ба
нақша гирифта мешавад.
Цамин тариқ, бо назардошти мақсадцои таълим (дастовардцо: дониш ва малакаю
мацорат) ва ҷадвалцои 1, 2 ва 3 матритсаи тести фанни таърих тартиб дода шуд.

№

Дониш ва
фацмиш

Бобцо/мавзӯъцо

Малакаю
мацорат

% (а)

1.

Таърихи халқи тоҷик (то
охири асри XV)

27 2

2.

Таърихи халқи тоҷик (аз
охири асри XV)

21 2

3.

Таърихи халқи тоҷик (аз
соли 1920)

27 2

4.

Таърихи умумк: аз соли
1918 то оғози асри XXI

25 2

% (b)

Цамагк

58 2
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42 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 таърих 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 3-юм),
ки субтестцои забон ва адабижти тоҷик/узбек/рус/, таърих (таърихи халқи тоҷик ва
таърихи умумк) ва забони хориҷк (англиск/немиск/франсавк/арабк)-ро дар бар
мегирад, чунин аст:
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Аз ин намунаи варақаи ҷавобцо субтести таърих 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 Тощикистон
аз 30.12.2015, № 31/30
тасдиқ шудааст.

БАРНОМАИ ИМТИЦОН
аз фанни цуқуқи инсон
ПЕШГУФТОР
Татбиқи низоми имтицонцои марказонидаи дохилшавк, ки бо ин мақсад Маркази
миллии тестии назди Президенти Ҷумцурии Тощикистон (ММТНПҶТ) таъсис дода
шудааст, навсозии низоми қабули донишщӯжн ба муассисацои тацсилоти мижна ва олии
касбк (МТМК ва МТОК)-и щумцурк, арзжбии одилонаи дониши довталабон, таъмини
шаффофк ва дастрасии баробар ба имтицонцои дохилшавиро дар назар дорад.
Вобаста ба ин, бо қарори Цукумати Ҷумцурии Тощикистон аз 1-уми августи
соли 2015, № 495 “Тартиби гузаронидани имтицонцои марказонидаи дохилшавк ба
муассисацои таълимии тацсилоти мижна ва олии касбии Ҷумцурии Тощикистон” тасдиқ
гардид.
Мувофиқи талаботи қабули донишщӯжн ва бо назардошти хусусияти
ихтисосцое, ки аз рӯйи онцо дар МТМК ва МТОК-и Ҷумцурии Тощикистон
мутахассисон тайжр карда мешаванд, ММТНПҶТ аз фанцои зерин саволу масъалацои
тестро тация менамояд:
- забони тощикк,
- забон ва адабижти тощик,
- математика,
- физика,
- химия,
- биология,
- география,
- таърих,
- асосцои давлат ва цуқуқ ва цуқуқи инсон,
- забон ва адабижти рус,
- забон ва адабижти ӯзбек,
- забонцои хорищк (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 Тощикистон” ва бо назардошти талаботи Стандарти давлатии
тацсилоти мижнаи умумии Ҷумцурии Тощикистон, барномацои таълим ва китобцои
дарсии амалкунанда тация мегардад.
“Барномаи имтицон” аз фанни цуқуқи инсон цущщати меъжрк буда, масъалацои
зеринро дар бар мегирад:
- мақсади имтицон аз фанни цуқуқи инсон ва тавзеци он;
- талаботи фаннк ба дониш ва малакаю мацорати довталабон аз фанни цуқуқи
инсон;

-

шарци саволу масъалацои тест;
мушаххасот (матритса)-и тести фанни цуқуқи инсон;
коркарди варақаи щавобцо;
намунаи варақаи щавобцои тест.

МАҚСАДИ ИМТИЦОН АЗ ФАННИ ЦУҚУҚИ ИНСОН ВА ТАВЗЕЦИ ОН
Асосцои давлат ва цуқуқ ва цуқуқи инсон яке аз фанцои асосии таълимк дар
муассисацои тацсилоти мижнаи умумк ба цисоб рафта, дар инкишоф ва тарбияи
насли наврас, ташаккули фарцанги умумк, тарбияи дарки масъулият дар назди
щомеа ва баланд бардоштани маърифати цуқуқии насли наврас нақши муцим дорад.
Омӯзиши фанцои асосцои давлат ва цуқуқ ва цуқуқи инсон барои аз худ
намудани низоми донишцои цуқуқк цамшун илм, дар бораи принсипцо, меъжрцо ва
институтцои цуқуқ, инкишофи шахсият, ташаккули шуури цуқуқк ва фарцанги
цуқуқк, худро цамшун аъзои комилцуқуқи щомеа дарк намудан, истифодаи цуқуқу
озодицои аз тарафи қонун кафолатдодашуда, тарбияи цисси масъулияти гражданк,
дарки эътибор ва шаъну шарафи худ, интизомнокк, эцтироми цуқуқу озодицои
дигарон, арзишцои цуқуқк ва демократк равона карда шудааст.
Вазифаи фанцои асосцои давлат ва цуқуқ ва цуқуқи инсон дар омӯзиши назарияи
давлат ва цуқуқ, цуқуқи конститутсионк, цуқуқк, маъмурк, цуқуқи гражданк, цуқуқи
щиноятк, цуқуқи экологк, цуқуқи оилавк, низоми цуқуқу озодицои инсон ва
шацрванд, цуқуқу озодицои шахск, сижск, иқтисодк, ищтимок ва фарцангии инсон,
мафцум ва принсипцои адолати судк, цифзи цуқуқу озодицои инсон ва шацрванд дар
Ҷумцурии Тощикистон, мақомотцо ва роццои цифзи байналхалқии цуқуқи инсон
тащассум межбад.
Фанцои асосцои давлат ва цуқуқ ва цуқуқи инсон дар муассисацои тацсилоти
мижнаи умумк вобаста ба талаботи Қонуни Ҷумцурии Тощикистон «Дар бораи
маориф», Стандарти давлатии тацсилоти мижнаи умумии Ҷумцурии Тощикистон ва
Барномаи таълими фанцои асосцои давлат ва цуқуқ (2004) ва цуқуқи инсон (2006)
таълим дода мешаванд.
Вобаста ба ин, имтицон аз фанни цуқуқи инсон бо мақсади муайян намудани
сатци дониши цуқуқк, аз худ намудани донишцои назариявк, малакаю мацорати
довталабон ва интихоби онцо барои идома додани тацсил дар самтцои щомеашиноск
ва цуқуқшиносии муассисацои тацсилоти олии касбии Ҷумцурии Тощикистон ба роц
монда шудааст.
ТАЛАБОТ БА ДОНИШ ВА МАЛАКАЮ МАЦОРАТИ ДОВТАЛАБОН АЗ ФАННИ
ЦУҚУҚИ ИНСОН
Имтицони дохилшавк аз фанни цуқуқи инсон барои дифференсатсияи
довталабон цангоми дохилшавк ба МТМК ва МТОК пешбинк гардидааст. Бо ин
мақсад субтест оид ба цуқуқи инсон саволцои вазнашон гуногуро дар бар мегирад, ки
он имкон медицад, ки даррашаи омодагии довталабро щицати идома додани
тацсилоташ дар МТМК ва МТОК муайян намояд.
Талабот ба дониш ва малакаю мацорати довталабон аз фанцои асосцои давлат ва
цуқуқ ва цуқуқи инсон вобаста ба талаботи Стандарти давлатии тацсилот ва
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барномаи таълими фанцои асосцои давлат ва цуқуқ ( 2004 ) ва цуқуқи инсон ( 2006)
дар муассисацои тацсилоти мижнаи умумии Ҷумцурии Тощикистон пешницод
шудааст.
Саволу масъалацои тест бо назардошти талаботи барномацои таълим тация
гардида, имкон медицанд, ки даращаи азхуд кардани барномацо муайян карда шавад
ва оид ба дастовардцои таълимии довталаб маълумоти дурусту воқек ба даст ояд.
Вобаста ба ин, тест барои арзжбии дониш ва малакаю мацорати довталабон аз
фанни математика ва интихоби онцо бо мақсади идома додани тацсил дар МТМК ва
МТОК пешбинк гардидааст.
Тест саволу масъалацоро аз цамаи қисматцои фанцои асосцои давлат ва цуқуқ ва
цуқуқи инсон, ки дар муассисацои тацсилоти мижнаи умумк таълим дода мешаванд,
дар бар мегирад. Дониш ва малакаю мацорати довталабон аз рӯйи мавзӯъцои
зерини фанцои асосцои давлат ва цуқуқ ва цуқуқи инсон санщида мешавад:
Давлат ва цуқуқ.
Давлат ва моцияти он. Мафцуми давлат. Замина ва сабабцои пайдоиши он.
Навъцои таърихии давлат. Шаклцои идоракунии давлат. Самтцои асосии фаъолияти
давлат. Сохти таркибк. Давлати цуқуқбунжд. Моцият, нишонацо ва ацамияти давлати
цуқуқбунжд. Ҷамъияти шацрвандк ва давлати цуқуқбунжд.
Таърихи пайдоиши цуқуқ. Моцият ва мафцуми цуқуқ ва қонун. Нишона ва
навъцои таърихии цуқуқ. Саршашмацои цуқуқ ва моцияти онцо. Мафцуми
муносибатцои цуқуқк ва таркиби он. Цуқуқвайронкунк ва щавобгарии цуқуқк.
Шуури цуқуқк ва маданияти цуқуқк. Мафцум, таркиб ва намудцои шуури
цуқуқк. Маданияти цуқуқк.
Цуқуқ ва ахлоқ. Пайдоиши меъжрцои ахлоқк ва меъжрцои цуқуқк, ацамияти
онцо. Робитаи ахлоқ бо цуқуқ.
Ҷумцурии Тоҷикистон. Сохт ва рукнцои давлатдории он.
Давлатдории халқи тощик дар замони қадим, асрцои мижна ва давраи нав.
Ташкилжбии ҶШС Тощикистон. Эъломияи истиқлолияти Ҷумцурии Тощикистон.
Ташкилжбии Ҷумцурии Социбистиқлоли Тощикистон ва рушди он. Ҷумцурии
Тощикистон, асосцои сохтори конститутсионк ва рукнцои давлатдории он. Рамзцои
давлатии Ҷумцурии Тощикистон (Суруди миллк, Паршам, Нишон) ва дигар
муқаддасоти миллк (забони давлатк, пули миллк).
Сохти сижск, иқтисодк ва иҷтимоии Ҷумцурии Тоҷикистон.
Сохти сижск. Тақсимоти цокимият ва сохти щумцуриявк. Сохти иқтисодию
ищтимок.
Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон. Президенти Ҷумцурии Тощикистон
цамшун сарвари давлат ва цокимияти ищроия. Салоцияти Президент. Нақши
Президент дар қонунгузории Ҷумцурии Тощикистон.
Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон. Цукумати Ҷумцурии Тощикистон. Таъсис ва
сохтори он. Вазоратцо ва кумитаю мақомотцои назди Цукумат. Салоцияти Цукумат
ва шаклцои фаъолияти он. Нақши Цукумат дар ташаббуси қонунгузорк.
Маҷлиси Олии Ҷумцурии Тоҷикистон. Цокимияти қонунгузор ва мавқеи он
дар тащзияи цокимияти давлатк. Мащлиси Олк. Меъжрцои Конститутсионк. Мащлиси
миллк. Сохтори Мащлиси миллк ва Мащлиси намояндагон.
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Цокимияти судк. Мафцум ва принсипцои цокимияти судк ва адолати судк.
Мустақилияти цокимияти судк. Низоми судии Ҷумцурии Тощикистон. Судцои
конститутсиок ва царбк.
Цокимияти мацаллк. Мақомоти цокимияти намояндагк дар вилоятцо, шацри
Душанбе, ноцияцо ва шацру шацракцо. Тарзи ташкил, ваколат ва фаъолияти
цокимияти мацаллк. Салоциятцои Мащлиси вакилони халқ. Мақомоти ищроияи
цокимияти давлатк. Ваколатцои Раиси вилоят, шацр, ноция. Функсияцои асосии
Мақомоти цокимияти мацаллк.
Соцацои цуқуқ.
Цуқуқи конститутсионк. Моцияти цуқуқи конститутсионк. Мафцуми
Конститутсия, фарқи асосии он аз дигар меъжрцои цуқуқк. Конститутсияи Ҷумцурии
Тощикистон. Тацлили бобцои Конститутсия. Санадцои цуқуқк.
Цуқуқи интихоботк. Низоми интихоботк дар Ҷумцурии Тощикистон. Цуқуқи
шацрвандон барои интихоб кардан ва интихоб шудан. Раъйпурсии умумихалқк.
Фаъолияти комиссияцои марказии интихоботк.
Цуқуқи шацрвандк (гражданк). Мафцуми цуқуқи шацрвандк. Саршашма ва
принсипцо. Мафцуми шахси воқек ва намудцои он. Мафцуми шахси юридикк ва
намудцои он. Цуқуқи моликият ва уцдадорицо. Мафцум ва намудцои ацд. Шартнома
ва намудцои он.
Цуқуқи маъмурк. Мафцум, саршашма ва субъектцои цуқуқи маъмурк.
Цуқуқвайронкунии маъмурк ва роццои пешгирии он. Ҷазои маъмурк ва намудцои
он.
Цуқуқи оилавк. Цуқуқи оилавк ва вазифацои он. Цуқуқи модар ва кӯдак ба
цимоя. Ақди никоц. Шарт ва тартиби бастани он. Цуқуқ ва уцдадорицои шахсии
цамсарон. Цуқуқцои молумулкии цамсарон ва фарзандон. Фарзандхонк. Васоят ва
парасторк.
Цуқуқи ҷиноятк. Мафцум, вазифацо ва принсипцои цуқуқи щиноятк. Мафцум
ва нишонацои щиноят. Ҷавобгарк барои шарикк дар щиноят. Ҷазо ва намудцои он.
Ҷавобгарии щиноятии ноболиғон.
Баъзе намудцои щиноят ва щавобгарк барои онцо. Цолатцое, ки щиноят будани
кирдорро истисно мекунанд. Ищрои щазо (Цукм)
Цуқуқи социбкорк. Мафцум ва принсипцои цуқуқи социбкорк. Субъектцои
цуқуқи социбкорк. Мафцум ва намудцои биржа. Танзими давлатии фаъолияти
социбкорк. Социбкории инфиродк. Қатъ гардидани фаъолияти социбкорк. Цифзи
цуқуқи социбкорон.
Цуқуқи мецнатк. Мафцум, принсипцо ва саршашмацои цуқуқи мецнатк.
Шартномацои мецнатк, тартиби бастан ва қатъ гардидани он. Вақти корк ва
намудцои он. Вақти дамгирк ва намудцои он. Музди кор. Муцофизати мецнат.
Цуқуқи молиявк. Мафцум ва саршашмацои цуқуқи молиявк. Бущети давлатк.
Цуқуқи андоз. Мафцум, принсип ва саршашмацои цуқуқи андоз. Намудцои
андозбандк дар Ҷумцурии Тощикистон. Ҷавобгарк барои вайрон кардани
қонунгузорк дар соцаи андоз.
Цуқуқи кишоварзк. Мафцуми цуқуқи кишоварзк. Принсип ва саршашмацои
он. Танзими цуқуқии муносибатцои ищоравк. Хощагицои децқонк ва хощагицои
жрирасони шахск.
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Цуқуқи гумрукк. Мафцуми цуқуқи гумрукк ва гумрук. Саршашмацои цуқуқи
гумрукк. Усулцои кори мақомоти гумрук.
Цуқуқи фарцангк. Мафцум ва соцацои цуқуқи фарцангк. Қонунгузории
Ҷумцурии Тощикистон оид ба цуқуқи фарцангк.
Таъмини қонуният ва тартиботи цуқуқк дар Ҷумцурии Тоҷикистон.
Мафцуми қонуният ва тартиботи цуқуқк. Иштироки ацли щомеа дар таъмини
қонуният ва тартиботи цуқуқк.
Мақомоти цифзи цуқуқ дар Ҷумцурии Тоҷикистон.
Низоми судк ва Вазорати адлия. САЦШ ва идорацои нотариалк.
Прокуратура. Милитсия ва Адвокатура.
Цифзи цуқуқ ва озодицои инсон ва шацрванд дар Ҷумцурии Тоҷикистон.
Мафцум ва моцияти цуқуқи инсон. Мафцум ва моцияти цуқуқ ва озодицои
инсон. Нақш ва вазифацои цуқуқи инсон дар щомеаи цозира.
Пайдоиш, ташаккули ғоя (идеология)-и цуқуқи инсон.
Аз таърихи пайдоиш ва ташаккули ғояи цуқуқи инсон. Роццои мухталифи
рушди цуқуқи инсон дар таърихи тамаддунцо.
Ғояцои цуқуқи инсон дар афкори мутафаккирони форсу тощик. Саршашмацои
цуқуқии Тощикистони таърихк оид ба цуқуқи инсон.
Принсипцои цуқуқи инсон. Таснифи цуқуқцои инсон.
Мафцуми мацдудсозии цуқуқ ва озодицои инсон ва шацрванд. Асосцои
мацдудсозии цуқуқ ва озодицои асосии инсон. Вазъияти фавқулода ва мацдудсозии
цуқуқи инсон . Мафцуми мацдудсозии цуқуқ ва озодицои инсон ва шацрванд.
Цуқуқцои инсон. Сижсат ва ахлоқ. Афзалияти цуқуқцои инсон нисбат ба
сижсат. Арзишцои ахлоқк ва цуқуқцои инсон.
Цуқуқцои инсон ва давлати цуқуқбунжд. Цуқуқцои инсон ва давлати
цуқуқбунжд. Мафцум ва аломатцои давлати цуқуқбунжд.
Давлати ищтимок, мафцум ва моцияти он. Нақши цуқуқи инсон дар ташаккули
щомеаи шацрвандк.
Санадцои меъжрию цуқуқк оид ба цуқуқи инсон. Санадцои меъжрию
цуқуқии Ҷумцурии Тощикистон оид ба цуқуқи инсон. Санадцои байналхалқк.
Цуқуқ, озодк ва вазифаи асосии инсон ва шацрванд. Мақоми цуқуқи инсон.
Мақоми цуқуқи шацрвандон дар Ҷумцурии Тощикистон. Душацрвандк. Мақоми
цуқуқии хорищижн ва шахсони бетабаа дар Ҷумцурии Тощикистон.
Цуқуқ ва озодицои шахск. Тавсифи умумии цуқуқ ва озодицои шахск. Цуқуқ
ба цажт. Цуқуқ ба озодк ва дахлнопазирии шахсият. Цуқуқ ба цажти хусуск. Озодии
вищдон ва эътиқод. Цуқуқ ба цимояи судк ва жрии цуқуқк. Озодии царакат ва
интихоби щои зист.
Цуқуқ ва озодицои сижск. Тавсифи умумии цуқуқ ва озодицои сижск. Цуқуқи
иштирок дар цажти сижск ва идоракунии давлат.
Цуқуқи муттацидшавк. Цуқуқи иштирок дар мащлисцо, гирдицамоицо,
намоишцо ва роцпаймоицои осоишта. Цуқуқи озодии сухан, матбуот ва истифодаи
воситацои ахбор. Цуқуқи мурощиат кардан ба мақомотцои давлатк.
Цуқуқ ва озодицои иқтисодк. Тавсифи цуқуқ ва озодицои иқтисодк. Цуқуқ ба
моликият. Цуқуқ ба мецнат ва интихоби касб. Цуқуқ ба истироцат.
Цуқуқ ва озодицои иҷтимок. Цуқуқцои ищтимоии инсон. Ташкили оила.
Цуқуқ ба манзил. Цуқуқ ба цифзи саломатк ва таъминоти ищтимок.
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Цуқуқ ва озодицои фарцангк. Тавсифи умумии цуқуқи фарцангк. Цуқуқи
иштирок дар цажти фарцангии щомеа. Цуқуқ ба тацсил.
Вазифацои асосии инсон ва шацрванд. Тавсифи умумии вазифацои асосии
инсон ва шацрванд. Риояи қонунцо ва эцтироми цуқуқцои инсон. Цифзи Ватан,
давлат ва щомеа.
Вазифаи цифзи табиат, ждгорицои таърихк ва фарцангк. Пардохтани андоз ва
бощцои муқарраркардаи қонун.
Цуқуқи инсон ва масъалацои коррупсионк. Тавсифи коррупсия. Оқибатцои
коррупсия ва таъсири он ба амалишавии цуқуқцои инсон. Чорацои зиддиамалии
коррупсия. Пешгирии амалцои коррупсионк дар Ҷумцурии Тощикистон.
Механизмцои цифзи цуқуқи инсон. Мафцуми механизмцои цифзи цуқуқи
инсон. Цифзи судии цуқуқцои инсон. Механизмцои маъмурии цифзи цуқуқцои
инсон. Механизмцои ғайрицукуматии цифзи цуқуқцои инсон.
Механизмцои байналмиллалии цифзи цуқуқи инсон. Махсусият ва навъцо.
Мақомоти СММ оид ба цифзи цуқуқи инсон.
Ҷацонишавк ва цуқуқцои инсон. Мафцуми щацонишавк. Масъалацои
глобалии щацони имрӯза. Ҷацонишавк ва Ҷумцурии Тощикистон. Ифротгарок ва
масъалаи цуқуқи инсон. Масъалацои экологк ва цуқуқи инсон. Цолати экологк дар
Тощикистон. Қонунгузории Тощикистон оид ба цуқуқи экологк. Демография ва
цуқуқи инсон. Масъалацои нигоцдории тандурустк ва цуқуқи инсон. ВИЧ СПИД.
Масъалацои риояи цуқуқцои дастщамък дар щацон ва Тощикистон.
Фаъолияти созмонцои байналмилалк оид ба цуқуқи инсон.
Фаъолияти созмонцои байналмилалии соцаи цуқуқи инсон дар Ҷумцурии
Тощикистон. Хазинаи кӯдакони СММ (ЮНИСЕФ). Хазинаи СММ оид ба рушд ва
манфиати занон (ЮНИФЕМ).
Ташкилоти байналмилалии мецнат (ТБМ) ва Созмони байналмилалии
муцощират (СБМ). Идораи Коммисари Олии СММ оид ба гурезацо. Созмони
Амният ва Цамкорк дар Аврупо (САЦА). Фаъолияти САЦА дар Ҷумцурии
Тощикистон. Кумитаи Байналмилалии Салиби Сурх.
Цуқуқ ба цажт. Мафцум ва моцияти цуқуқи инсон ба цажт. Цукми қатл.
Ҷонибдорон ва муқобилон.
Озодк аз шиканҷа. Муносибат ва ҷазои золимона. Мафцуми шиканща.
Муносибатцои золимона ва щазо. Конвенсияи СММ ба муқобили шиканща ва щазои
золимона.
Цуқуқцои кӯдакон. Кӯдакон гурӯци ба цимоя эцтижщманди ацолк. Конвенсияи
СММ оид ба цуқуқи кӯдак. Масъалацои риояи цуқуқцои иқтисодк, ищтимок ва
фарцангии кӯдак. Цифзи кӯдак аз зӯроварк ва истисмор. Адолати судк нисбат ба
ноболиғон. Мақомоти цифзи цуқуқцои кӯдакон аз зӯроварк. Қонунгузории
Ҷумцурии Тощикистон нисбат ба ноболиғон.
Цуқуқцои занон. Баробарк ва эцтироми байницамдигарии зан ва мард.
Мақоми зан дар оила ва щомеа. Имтижзцо ва мушкилоти ищтимоии модарон. Занон
ва щомеаи Тощикистони муосир. Конвенсияи СММ ва қонунгузории Тощикистон оид
ба барцам додани тамоми шаклцои табъиз нисбат ба занон.
Цуқуқи ашхоси имконияташон мацдуд ва пирон. Ашхоси имконияташон
мацдуд ва пирон – гурӯци ищтимоии ба цимоя эцтижщманд. Муқаррароти
байналмилалк. Тавсияцои Созмони байналмилалии мецнат. Масъалаи риояи цуқуқи
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ашхоси имконияташон мацдуд ва пирон дар Тощикистон. Мақсад ва вазифацои
созмонцои ашхоси имконияташон мацдуд. Цимояи цуқуқцои онцо, имтижзцо ва
афзалиятцо. Эцтироми пиронсолон – қарз ва шаъну шарафи цар як инсон.
Цуқуқцои ақаллиятцои миллк. Мафцум ва моцияти ақаллиятцои миллк.
Конвенсияи СММ оиди барцам додани табъизи нажодк. Риояи цуқуқцои
ақаллиятцои миллк.
Цуқуқцои муцоҷирони мецнатк. Конвенсияи байналхалқк оид ба цифзи
цуқуқцои муцощирони мецнатк ва аъзои оилацои онцо.
Цуқуқцои гурезацо ва муцоҷирони иҷборк. Моцият ва мафцуми «Гуреза»,
«Муцощирони ищборк». Стандартцои байналмилалк. Конвенсияи СММ оид ба
мақоми гурезацо. Мазмуни Конвенсияи СММ соли 1951. Масъалацои риояи цуқуқи
муцощирони ищборк.
Цуқуқцои инсон ва цуқуқи гуманитарк. Цуқуқи инсон ва қоидаи щанг. Цуқуқи
башардӯстк. Цимояи ацолк. Конвенсияцои Женева. Протоколцои иловагк.
Масъалацои иштироки кӯдакон дар низоъцои мусаллацона.
Фарцанги цуқуқцои инсон ва цуқуқи маданият. Мафцуми фарцанги цуқуқи
инсон. Маданияти цуқуқии инсон. Тоқатпазирк – бидуни муколама ва зӯроварк.
Тоқатпазирк аз назари цуқуқи байналмилалк. Фарцанги пешбурди музокирот. СММ
ва музокироти байни тощикон.
Ташаккули фарцанги цуқуқи инсон дар ҷацон ва Ҷумцурии Тоҷикистон.
Ташаккули фарцанги цуқуқи инсон дар щомеаи башарк. Ташаккули фарцанги
цуқуқи инсон дар Ҷумцурии Тощикистон.
Предметные
результаты,
ориентированные
на
профильный
уровень,
предусматривают более глубокое освоение систематишеских знаний, присущих
данным ушебным дисчиплинам и предполагают:
Натищаи дастовардцои таълимии довталабон ба дониши цаматарафа ва амиқи
тахассусии онцо, ки ин фанцои таълимк талаб менамоянд, вобаста аст. Аз ин рӯ,
довталаб бояд:
донад:
- меъжрцои Конститутсияи Чумцурии Тощикистон;
- меъжрцои байналмилалк ва тарзу воситацои цифзи цуқуқцои инсон ва
шацрванд;
- қонунгузорк ва дигар санадцои меъжрию цуқуқиро, ки ба цуқуқ ва
озодицои инсон вобаста аст;
тавонад:
- цуқуқ ва озодицои шахск, сижск, иқтисодк, ищтимок ва фарцангии инсон
ва шацрвандро муайян намояд.
- мафцум ва истилоцоти юридикиро дуруст истифода барад ва татбиқ
намояд.
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ШАРЦИ САВОЛУ МАСЪАЛАЦОИ ТЕСТ
Субтести цуқуқи инсон 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 щадвали 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 щавоби дуруст
Муайян кардани мувофиқат

Ба цар щавоби 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 ищрои тест ва миқдори холи имконпазири цадди аксари субтести цуқуқи
инсон дар щадвали 2 дода шудааст.
Ҷадвали 2. Миқдори саволу масъалацо, вақти иҷрои тест ва холи имконпазири
цадди аксар
№
т/р
1.

Фанни
имтицон
Цуқуқи инсон

Миқдори
саволу масъала

Вақти иҷрои
тест/дақиқа

Холи имконпазири

25 (20+5)

55

40

цадди аксар

Вақти ищрои тест ба даращаи душвории саволу масъалацо вобаста аст. Барои
пурра щавоб гуфтан ба 25 саволу масъалаи субтести цуқуқи инсон 55 дақиқа муайян
шудааст. Холи имконпазири цадди аксар 40 аст.
Дар щадвали 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 щавоби дуруст
Муайян кардани мувофиқат
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Миқдори саволу
масъала аз рӯйи фоиз
80  2%
20  2%

МУШАХХАСОТ (МАТРИТСА)-И ТЕСТИ ФАННИ ЦУҚУҚИ ИНСОН
Цар тест бо мақсадцои муайян тация мегардад. Цамзамон бо муайян намудани
мақсадцо модел (қолаб)-и тест тартиб дода мешавад. Ин қолабро, ки дар намуди
щадвал дода мешавад, матритсаи тест меноманд.
Матритсаи тест бахшцои муцимми мундарищаи 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 мащмӯъ
воситаи санщиш (арзжбк)-и дастовардцо (дониш ва малакаю мацорат) ба цисоб
мераванд. Вобаста ба ин матритсаи тест мувофиқати мавзӯъцоро бо барномаи
таълим ва таносуби дурусти дастовардцои санщидашавандаро 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, иншунин миқдори хол ба цар саволу масъала, ки барои
санщиши 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 щадвалцои 1, 2 ва 3 матритсаи тести фанни цуқуқи инсон тартиб дода
шуд.
№
1.

2.

3.
% (b)

Дониш ва
фацмиш

Мавзӯъцо

Малакаю
мацорат

% (а)

Давлат ва цуқуқ
Соцацои цуқуқи Ҷумцурии
Тощикистон

22  2

Цифзи цуқуқ ва озодицои инсон ва
шацрванд дар Ҷумцурии Тощикистон
Вазифацои шацрвандони Тощикистон

40  2

Меъжрцо ва воситацои байналхалқии
цифзи цуқуқ ва озодицои инсон

38  2
50  2

Цамагк
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50  2

100

КОРКАРДИ ВАРАҚАИ ҶАВОБЦОИ ТЕСТ
Ҷавоби саволу масъалаи тест дар варақаи щавобцо бо аломати шоршиллик ()
нишонагузорк мешавад.
Варақацои щавобцои тести довталаб, ки бо штрих-кодцо рамзгузорк шудааст, бо
истифодаи воситацои муосири технологияи иттилоотк (таъминоти барномавк ва
тащцизоти 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
ищро намудани субтести цуқуқи инсон цадди аксар 40 хол дода мешавад.
Пас аз коркарди варақацои щавобцои 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 (шенаки щойгиршавии
довталабон ж тақсимоти онцо нисбат ба якдигар) ищро мешавад. Тибқи тартиби
шкалабандк барои цар субтест балли максималк муайян шудааст.
Балли умумии довталаб бо щамъи 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 Тощикистон муайян ва тасдиқ менамояд.
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НАМУНАИ ВАРАҚАИ ҶАВОБЦОИ ТЕСТ
Намунаи варақаи щавобцои тести имтицони қисми Б (ихтисосцои гурӯци 4-ум),
ки субтестцои таърих (таърихи халқи тощик ва таърихи умумк), цуқуқи инсон ва
забони хорищк (англиск/немиск/франсавк/арабк)-ро дар бар мегирад, шунин аст:
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Аз ин намунаи варақаи щавобцо субтести цуқуқи инсон ба таври алоцида аз
рӯйи миқдор ва навъи саволу масъалацо шунин ба назар мерасад:
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