
Бо қарори мушовараи Вазорати маориф 

ва илми Ҷумцурии Тоҷикистон 

аз 30.12.2015, № 31/30  

тасдиқ шудааст. 
 

БАРНОМАИ ИМТИЦОН  

аз фанни забони англиск 

 

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 забони англиск цуҷҷати меъжрк буда, мундариҷаи 

он чунин аст: 

- мақсади имтицон аз фанни забони англиск ва тавзеци он; 

- талабот ба дониш ва малакаю мацорати довталабон аз фанни забони 

англиск;  
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- шарци саволу масъалацои тест;  

- мушаххасот (матритса)-и тести забони англиск; 

- коркарди варақаи ҷавобцои тест;  

- намунаи варақаи ҷавобцои тест.   
 

МАҚСАДИ ИМТИЦОН АЗ ФАННИ ЗАБОНИ АНГЛИСӢ ВА ТАВЗЕЦИ ОН 

Сижсати давлатии забон қисми асосии сижсати миллии байналхалқк, таълимк, 

илмк мебошад, зеро забон ин на танцо мацсули муносибатцои иҷтимок ва объекти 

муносибатцои цуқуқк, балки цамзамон цамчун воситаи бисжр функсионалк дар цажти 

ҷомеа васеъ истифода мешавад.  

Нақши забони англиск цамчун воситаи муносибатцои байни миллатцо ва 

байни давлатцо дар давраи цозира дар Ҷумцурии Тоҷикистон бараъло эцсос 

мешавад. Зарурати ҷиддан муносибат кардан ба омӯзиши забони англиск дар цамаи 

сатццои низоми тацсилоти кишвар борцо аз ҷониби Президенти Ҷумцурии 

Тоҷикистон Эмомалк Рацмон таъкид гардида буд. 

Омӯзиши забонцои хориҷк дар ҷумцурк тибқи қонунгузорицои Ҷумцурии 

Тоҷикистон, аз ҷумла Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон “Дар бораи маориф” (аз             

4-уми июли соли 2013, № 537),  Фармони Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон дар 

бораи “Барномаи давлатк оид ба такмили омӯзиши забонцои руск ва англиск барои 

солцои 2004 – 2014” (аз 2-юми декабри соли 2003, № 508)  дар қатори санадцои 

цуқуқии давлатии Ҷумцурии Тоҷикистон мавқеи муцимро ишғол менамояд. Дар 

санадцои цуқуқии зикршуда цадаф ва вазифацои таълим ва омӯзиши забони англиск 

ба таври возец муайян гардидааст. 

Забони англиск қариб дар тамоми муассисацои тацсилоти мижнаи умумии 

Ҷумцурии Тоҷикистон таълим дода мешавад. Таълими забони англиск дар ин 

муассисацо мутобиқи Стандарти давлатии тацсилот ва Барномаи таълими забони 

англиск барои муассисацои тацсилоти мижнаи умумк, ки Вазорати маориф ва илми 

Ҷумцурии Тоҷикистон тасдиқ намудааст, ба роц монда шудааст. 

Мақсади асосии таълими забони англиск цамчун забони хориҷк  истифодаи 

амалии он мебошад, ки забон чун воситаи муошират азхуд гардад ва мацорати 

зарурк барои бомуваффақият жд гирифтани забон ба даст ояд. Мундариҷаи 

имтицони забони англиск ба Стандарти давлатии тацсилот ва Барномаи таълими 

забони англиск дар синфцои 2 – 11-и муассисацои тацсилоти мижнаи  умумк (2003) 

мутобиқ мебошад. 

Ташаккули малакаю мацорати муошират чунин масъалацоро дар назар дорад: 

1) аз худ кардани маданияти муошират, услуби расмии коргузорк ва истифодаи 

забон дар цажти иҷтимоию фарцангк; 

2)  инкишофи мацорати ифодаи фикри худ, омодагк ба муколама ва тафаццум, 

талабот ба такмили нутқи худ; 

3) ба даст овардани дониш дар бораи маданият, таърих ва анъанацои халқцои 

англисзабон; 

4) ташаккули мацорат ва малакаи кор бо китобу фарцангцо ва сарчашмацои 

иттилоотии дигар. 

Тавассути тест дараҷаи дониш ва малакаю мацорати довталаб аз қисматцои 

асосии забони англиск – “Хониш” ва “Грамматика ва лексика” арзжбк мегардад. 
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ТАЛАБОТ БА ДОНИШ ВА МАЛАКАЮ МАЦОРАТИ ДОВТАЛАБОН АЗ ФАННИ 

ЗАБОНИ АНГЛИСӢ 
  

Имтицони дохилшавк аз забони англиск бо мақсади санҷиши дониши 

довталабон цангоми дохилшавк ба МТМК ва МТОК гузаронида мешавад. Аз ин 

ҷицат ба субтести забони англиск саволу масъалацое ворид карда шудаанд, ки дорои 

дараҷаи душвории гуногунанд ва имкон медицанд, ки дараҷаи омодагии довталабон 

барои идомаи тацсил  дар МТМК ва МТОК муайян карда шавад.  

Талабот ба дониш ва малакаю мацорати довталабон дар асоси талаботи 

Стандарти давлатии тацсилот ва Барномаи таълими забони англиск дар 

муассисацои тацсилоти мижнаи умумии Ҷумцурии Тоҷикистон тартиб дода шудааст. 

Тестцо бо назардошти дараҷаи азхуд кардани барномаи таълим тация 

гардидаанд ва имкон медицанд, ки сифати азхудкунии барномаи таълим – 

азхудкунии дониши муназзами  фанни таълимк арзжбк гардад ва маълумоти воқек 

оид ба дастовардцои таълимии довталаб – салоцияти одии забоншиноск, забонк ва 

муошират дастрас шавад. 

Тест аз фанни забони англиск барои санҷиши омодагии довталабон баъд аз 

хатми муассисацои тацсилоти мижнаи умумк бо мақсади интихоби онцо тавассути 

озмун ба МТМК ва МТОК пешбинк гардидааст. 

Дониш ва малакаю мацорати довталабон аз рӯйи бобцо ва мавзӯъцои зерини 

забони англиск санҷида мешавад: 

Фонетика (овозшиноск). Имло ва талаффузи солим 

 Овоз ва царф. Овозцои садонок ва цамсадо, таснифоти онцо вобаста ба царакати 

дастгоци нутқ. Имло (орфография) ва талаффузи солим (орфоэпия). Цодисацои 

фонетикк: шиддатнокии овозцо, монандшавк, афтидан ва ҷойивазкунию 

бадалшавии онцо. 

Лексикология. Лексика. Таркиби луғавк. Маънои луғавию грамматикии 

калима. Якмаънок ва сермаъноии калима. Синонимцо ва антонимцо. Иборацои 

фразеологк. 

Грамматика.  

Морфология (сарф)  

Исм цамчун циссаи нутқ. Шакли ҷамъи исмцо, падежи социбии исмцо, исмцои 

шуморидашаванда ва шумориданашаванда. 

Артикл. Артикли муайянк ва номуайянк. Истифодаи артикли муайянк, 

истифодаи артикли номуайянк, артикли сифрк.  

Сифат. Дараҷаи муқоисавии сифатцо. Тартиби гузоштани сифатцо пеш аз исм.  

Ҷонишин. Ҷонишинцои шахск. Ҷонишинцои социбк. Ҷонишинцои нафск. 

Ҷонишинцои ишоратк. Ҷонишинцои саволк. Ҷонишинцои номуайянк. 

Шумора. Шуморацои миқдорк ва тартибк. Сана/Таърихи рӯз. 

Феъл. Шаклцои асосии феъл. Феълцои нодуруст. Тасрифи феъли to be. 

Замонцои тарзи фоил. Замони сода (Indefinite).  Замони давомдор. (Continuous). 

Замони гузашта (Perfect). Замони гузаштаи давомдор (Perfect Continuous). Замони оянда дар 

гузашта (Future-in-the Past). Воситацои гуногуни ифодаи замони оянда.  

Тарзи мафъул. Замони содаи тарзи мафъул. Замони давомдори тарзи мафъул. 

Феълцои модалк. Феълцои can, may, must, have to, should<. Феъли to be.  

Нутқи нақлк. Мутобиқшавии замонцо. 
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Сиға. Сиғаи амрк. Сохтори I wish. Ҷумлацои шартк. 

Масдар. Герундий. Сифати феълк. Шаклцои масдар. Шаклцои герундий. 

Истифодаи масдар ва герундий. Феъл бо масдар ва герундий. Шаклцои феъли цол. 

Зарф. Сохти зарф. Дараҷаи муқоисавии зарф. 

Пешояндцо. Пешояндцои макон. Пешояндцои замон. Пешояндцои 

нишондицандаи самт ва царакат. Пешояндцои таркибк. Феълцои серистеъмоли бо 

пешояндцо истифодашаванда. 

Синтаксис (нацв)  

Ибора. Алоқаи калимацо дар ибора. Маънои луғавк ва грамматикии ибора.  

Ҷумла. Таснифоти ҷумлацо.  Тартиби калима дар ҷумлацои цикоягк. Ҷумлацои 

саволк ва намудцои он. Ҷумлацои инкорк. 

Матн - сохтори маънок ва грамматикии он. Навъцои матн аз лицози цаҷм. 

Навъцои матн аз ҷицати тарзи бажни матлаб. Навъцои матн аз лицози услубцои бажн.  

Хондан ва дарк кардани мазмуни матнцо, порчацои насри бадек ва матнцои на он 

қадар душвор. Хониш бо мақсади дарк кардани ҷойцои зарурк дар матнцои 

ахборотк (маълумотк), прагматикк, илмк – маърифатк. Хониши матнцои ахборотк, 

публисистк ва бадек бо дарки пурраашон. Хондан ва дарк кардани алоқаи сохторк 

ва маъноии матн. 

Услуб: намуди расмк, илмк, публисистк, бадек. 

Жанр: повест, цикоя, қисса, новелла, мактуб, табрикнома, тавсиянома, 

муроҷиатнома. 

Талабот ба дониш ва малакаю мацорати довталабон аз фанни забони англиск, 

ки ба дараҷаи тахассуск нигаронида шудааст ва дониш, малакаю мацорати 

цаматарафаро аз ин фан дар назар дорад, чунин аст:  

Донанд/фацманд: 

- мазмуни асосии матн; 

- хусусиятцои матни хондашуда бо интихоби маълумоти зарурк; 

- мазмуни пурраи матн; 

- шаклцои асосии морфологии забони англиск; 

- калимасозк; 

- артиклцои забони англиск; 

- сифат ва намудцои он; 

- ҷонишин ва намудцои он; 

- шуморацо; 

- шаклцои асосии феъл; 

- роццои махсуси истифодаи зарфцо; 

- пешояндцо; 

- ҷумлацои тасдиқк, саволк ва инкорк; 

-  ҷумлацои номии бешахс; 

-  ҷумлацои феълии бешахс; 

- феълцои модалк; 

- сиғацо; 

 

Тавонанд: 

- муайян намудани намудцои функсионалию маъноии матн;  

- муайян намудани шалкцои асосии морфологии забони англиск; 
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- истифодаи артиклцои забони англиск,  

- сифат ва намудцои он, 

- ҷонишин ва намудцои он, 

- шуморацо, 

- шаклцои асосии феъл, 

- зарфцо бо роццои махсус, 

- пешояндцо, 

- феълцои модалк, 

-     сиғацои феъл; 

-  фарқ кардани ҷумлацои тасдиқк, саволк ва инкорк,  

- ҷумлацои номии бешахс; 

- ҷумлацои феълии бешахс. 

 
ШАРЦИ САВОЛУ МАСЪАЛАЦОИ ТЕСТ  

 

Субтести забони англиск  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 

Навъи саволу масъалаи тест Холи 

имконпазири 

цадди аксар 

1.  Савол бо интихоби як ҷавоби дуруст  1 

2.  Муайян кардани мувофиқат 4 
 

Ба цар ҷавоби дурусти саволи навъи якум (саволцои 1 – 16) 1 хол дода мешавад. 

Холи имконпазири цадди аксар барои пурра муайян намудани мувофиқати саволу 

масъалацои навъи дуюм (саволцои 17 – 20) 4 аст.  

Вобаста ба навъи саволу масъалацо ва меъжри бацо миқдори саволу масъалацо, 

вақти иҷрои тест ва миқдори холи имконпазири цадди аксари субтести забони 

англиск 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 

Холи 

имконпазири 

цадди аксар 

1.  Забони англиск 20 (16+4) 55 32 
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Барои иҷрои субтести забони англиск бо назардошти шумораи саволцо ва 

дараҷаи мушкилии онцо 55 дақиқа ҷудо карда мешавад. Натиҷаи цадди аксар 32 хол 

аст. 

Ҷадвали 3. Тақсимбандии саволу масъалацо аз рӯйи фоиз 

№ 

т/р 

Навъи саволу масъала Миқдори саволу 

масъала аз рӯйи фоиз 

Субтести забонцои хориҷк 

1. Савол бо интихоби як ҷавоби дуруст  80 %2  

2. Муайян кардани мувофиқат 20 %2  
 

МУШАХХАСОТ (МАТРИТСА)-И ТЕСТИ ЗАБОНИ АНГЛИСӢ  

 

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 саволу 

масъалацои тест, инчунин миқдори хол ба цар саволу масъала дар таносуби фоиз ба 

нақша гирифта мешавад. 

Бо назардошти мундариҷаи фанни таълимк ва ҷадвалцои 1, 2 ва 3 матритсаи 

тести фанни забони англиск  тартиб дода шуд. 

 

№ Бахши фан Дониш ва 

фацмиш 

Малакаю 

мацорат 

% (а) 

1. Хониш   25± 2 

2. Грамматика 

Лексиколгия 

  75± 2 

% (b) Цамагк   38 ± 2 62 ± 2 100 
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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 забони англиск цадди аксар 32 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 забони хориҷк (забони англиск) ба 

таври алоцида аз рӯйи миқдор ва навъи саволу масъалацо чунин ба назар мерасад: 

 
 

  



Бо қарори мушовараи Вазорати маориф 

ва илми Ҷумцурии Тоҷикистон 

аз 30.12.2015, № 31/30   

тасдиқ шудааст. 
 

БАРНОМАИ ИМТИЦОН  

аз фанни забони немиск 
 

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 забони немиск цуҷҷати меъжрк буда, мундариҷаи 

он чунин аст: 

 мақсади имтицон аз фанни забони немиск ва тавзеци он; 

- талабот ба дониш ва малакаю мацорати довталабон аз фанни забони немиск;  

- шарци саволу масъалацои тест;  

- мушаххасоти (матритсаи) тести забони немиск; 
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- коркарди варақаи ҷавобцои тест;  

- намунаи варақаи ҷавобцои тест.   
 

МАҚСАДИ ИМТИЦОН АЗ ФАННИ ЗАБОНИ НЕМИСӢ ВА ТАВЗЕЦИ ОН 

Дар цоли цозир забони немиск дар бисжре аз муассисацои тацсилоти мижнаи 

умумии Ҷумцурии Тоҷикистон таълим дода мешавад. 

Таълими забони немиск дар ин муассисацо мувофиқи Стандарти давлатии 

тацсилоти мижнаи умумк ва Барномаи таълими забони немиск дар синфцои 1 – 11-и 

муассисацои тацсилоти мижнаи умумк, ки Вазорати маориф ва илми Ҷумцурии 

Тоҷикистон тасдиқ намудааст (соли 2003), ба роц монда шудааст. 

Мақсади асосии таълими забони немиск цамчун забони хориҷк истифодаи 

амалии он мебошад, ки забон чун воситаи муошират азхуд гардад ва мацорати 

зарурк барои бомуваффақият жд гирифтани забон ба даст ояд. Мундариҷаи 

имтицони забони немиск ба Стандарти давлатии тацсилот ва Барномаи таълими 

забони немиск дар синфцои 1 – 11-и муассисацои тацсилоти мижнаи  умумк (2003) 

мутобиқ мебошад. 

Ташаккули малакаю мацорати муошират чунин масъалацоро дар назар дорад: 

 аз худ кардани маданияти муносибату муомила дар ҷаражни таълим, 

фаъолияти расмии коргузорк ва истифодаи забон дар цажти маишк, 

иҷтимоию фарцангк; 

 инкишоф додани қобилият барои ифода намудани афкори худ, тайжр будан 

ба муколама ва цусни тафоцум, цоҷат ба худтакмилдиции нутқ; 

 донистани фарцанг, таърих ва анъанацои халқцои олмонизабон; 

 ташаккули малака ва мацорати кор бо китобцо, луғатномацо, маълумоту 

ахбор. 

Тавассути тест дараҷаи дониш ва малакаю мацорати довталаб аз қисматцои 

асосии забони немиск – “Хониш” ва “Грамматика ва лексика” арзжбк мегардад. 

 

ТАЛАБОТ БА ДОНИШ ВА МАЛАКАЮ МАЦОРАТИ ДОВТАЛАБОН АЗ ФАННИ 

ЗАБОНИ НЕМИСӢ 
  

Имтицони дохилшавк аз забони немиск бо мақсади санҷиши дониши 

довталабон цангоми дохилшавк ба МТМК ва МТОК гузаронида мешавад. Аз ин 

ҷицат ба субтести забони немиск саволу масъалацое ворид карда шудаанд, ки дорои 

дараҷаи душвории гуногунанд ва имкон медицанд, ки дараҷаи омодагии довталабон 

барои идомаи тацсил дар МТМК ва МТОК муайян карда шавад.  

Талабот ба дониш ва малакаю мацорати довталабон дар асоси талаботи 

Стандарти давлатии тацсилоти мижнаи умумк ва Барномаи таълими забони немиск 

дар синфцои 1 – 11-и муассисацои тацсилоти мижнаи умумк, ки Вазорати маориф ва 

илми Ҷумцурии Тоҷикистон тасдиқ намудааст (соли 2003) тартиб дода шудааст. 

Саволу масъалацои тест бо назардошти дараҷаи азхуд кардани барномаи 

таълим тация гардидаанд ва имкон медицанд, ки сифати азхудкунии барномаи 

таълим – азхудкунии дониши муназзами фанни таълимк арзжбк гардад ва 

маълумоти воқек оид ба дастовардцои таълимии довталаб – салоцияти одии 

забоншиноск, забонк ва муошират дастрас шавад. 
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Тест аз фанни забони немиск барои санҷиши омодагии довталабон баъд аз 

хатми муассисацои тацсилоти мижнаи умумк бо мақсади интихоби онцо тавассути 

озмун ба МТМК ва МТОК пешбинк гардидааст. 

Дониш ва малакаю мацорати довталабон аз рӯйи бобцо ва мавзӯъцои зерини 

забони немиск санҷида мешаванд:  

Фонетика (овозшиноск). Имло ва талаффузи солим 

 Овоз ва царф. Овозцои садонок ва цамсадо,  таснифоти онцо вобаста ба царакати 

дастгоци нутқ. Дифтонгцо. Имло (орфография) ва талаффузи солим (орфоэпия). 

Цодисацои фонетикк: шиддатнокии овозцо, монандшавк, афтидан ва ҷойивазкунию 

бадалшавии онцо. 

Лексикология 

Лексика. Таркиби луғавк. Маънои луғавию грамматикии калима. Якмаънок ва 

сермаъноии калима. Омоним, синоним ва антоним. Иборацои фразеологк.  

Калимасозк. 

Грамматика  

Морфология (сарф)  

Исм цамчун циссаи нутқ.  Шакли ҷамъи исмцо.  Падежцо. Тасрифи исм. 

Артикл. Артикли муайянк ва номуайянк. Артикли сифрк. Тасрифи артикл. 

Сифат. Дараҷаи муқоисавии сифат. Тасрифи сифат.  

Ҷонишинцо. Ҷонишинцои шахск. Ҷонишинцои социбк. Ҷонишинцои 

ишоратк. Ҷонишинцои саволк. Ҷонишинцои номуайянк. Ҷонишини 

номуайяншахси «man». Ҷонишини номуайяншахси «man» бо феълцои модалк. 

Ҷонишини (бешахси) «es». Ҷонишинцои нисбк.  Ҷонишинцои манфк.  Ҷонишини 

таъқидии «sich». 

Шумора. Шуморацои миқдорк ва тартибк. Сана/Таърихи рӯз. 

Феъл. Шаклцои асосии феъл. Тасрифи феълцо. Феълцои «sein» ва «haben». 

Феълцо бо префиксцои ҷудошавада. Феълцо бо преффиксцои ҷудонашаванда. 

Феълцои нафск-таъкидк. Масдар. Infinitiv бо «zu» ва бе «zu». Гурӯццои масдарии 

«um + zu + Infinitiv», «(an)statt + zu + Infinitiv» ва «ohne + zu + Infinitiv». Феълцои 

суст. Феълцои сахт. Феълцои жридицанда. Феълцои нодуруст. Феълцои монда ва 

гузаранда. Замонцои феъл. 1. Präsens. Замони цозира. 2. Шаклцои замони гузашта: 

2a. Imperfekt (Präteritum). Замони гузаштаи нақлк (цикоягк). 2b. Perfekt. Замони 

гузаштаи наздик. 2b. Plusquamperfekt. Замони гузаштаи дур. 3. Futurum. Замони 

оянда. Das Passiv. Тарзи мафъул. Das Präsens Passiv. Замони цозираи тарзи 

мафъул. Das Imperfekt Passiv. Имперфекти тарзи мафъул. Исми феълк. Сифати 

феълк. Partizip I. Сифати феълии I. Partizip II. Сифати феълии II.  

Феълцои модалк: können, müssen, dürfen, sollen, mögen, wollen. 

Сиғацои феъл. 

Зарф. 

Зарфҷонишинцо.  

Пешояндцо. Пешояндцои падежи аккузатив. Пешояндцои падежи датив. 

Пешояндцои муштараки падежцои датив ва аккузатив. Пешояндцои падежи 

генитив. 

Пайвандакцо.  

Цисача. 
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Синтаксис (нацв).  

Ибора. Алоқаи калимацо дар ибора. Маънои луғавк ва грамматикии ибора. 

Хелцои асосии ибора. 

Ҷумла. Таснифоти ҷумлацо. Тартиби калима дар ҷумлацои цикоягк, саволк ва 

амрию хитобк. Ҷумлацои саволк ва намудцои он. Ҷумлацои тасдиқк. Ҷумлацои 

инкорк бо «nicht»  ва  «kein». Ҷумлацои содда ва мураккаб. Хелцои ҷумлацои пайрав. 

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

Навъцои матн аз ҷицати тарзи бажни матлаб. Навъцои матн аз лицози услубцои бажн.  

Хондан ва дарк кардани мазмуни матнцо, порчацои насри бадек ва матнцои на он 

қадар душвор. Хониш бо мақсади дарк кардани ҷойцои зарурк дар матнцои 

ахборотк (маълумотк), прагматк, илмк – маърифатк. Хониши матнцои ахборотк, 

публисистк ва бадек бо дарки пурраашон. Хондан ва дарк кардани алоқаи сохторк 

ва маъноии матн. 

Услуб: намуди расмк, илмк, публитсистк, бадек. 

Жанр: повест, цикоя, қисса, новелла, мактуб, табрикнома, тавсиянома, 

муроҷиатнома.  

Талабот ба дониш ва малакаю мацорати довталабон аз фанни забони немиск, 

ки ба дараҷаи тахассуск нигаронида шудааст ва дониш, малакаю мацорати 

цаматарафаро аз ин фан дар назар дорад, чунин аст:  

Донанд/фацманд: 

- мазмуни асосии матн; 

- хусусиятцои матни хондашуда бо интихоби маълумоти зарурк; 

- мазмуни пурраи матн; 

- шаклцои асосии морфологии забони немиск; 

- калимасозк; 

- исм; 

- артиклцои забони немиск; 

- сифат; 

- ҷонишин ва намудцои он; 

- шуморацо; 

- шаклцои асосии феъл; 

- зарфцо; 

- пешояндхо; 

- пайвандакцо; 

- ҷумлацои тасдиқк, саволк ва инкорк; 

- ҷумлацои содда ва мураккаб; 

- хелцои ҷумлацои пайрав; 

- феълцои модалк; 

- сиғацо; 

- зарфҷонишинцо; 

- циссачацо. 

Тавонанд: 

 муайян намудани хусусиятцои матн ва намудцои функсионалию маъноии 

он;  

 муайян намудани шаклцои асосии морфологии забони немиск; 

 истифодаи артиклцои забони немиск; 
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 истифодаи сифат;  

- истифодаи ҷонишин ва намудцои он; 

- истифодаи шуморацо; 

- истифодаи шаклцои асосии феъл; 

- истифодаи зарфцо, роццои сохта шудани онцо; 

- истифодаи пешояндцо; 

- истифодаи феълцои модалк; 

- истифодаи сиғацои феъл; 

- фарқ кардани ҷумлацои тасдиқк, саволк ва инкорк; 

 ҷумлацои содда ва мураккаб; 

  хелцои ҷумлацои пайрав. 

 

ШАРЦИ САВОЛУ МАСЪАЛАЦОИ ТЕСТ  

Субтести забони немиск  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 

Навъи саволу масъалаи тест Холи 

имконпазири 

цадди аксар 

1.  Савол бо интихоби як ҷавоби дуруст  1 

2.  Муайян кардани мувофиқат 4 
 

Ба цар ҷавоби дурусти саволи навъи якум (саволцои 1 – 16) 1 хол дода мешавад. 

Холи имконпазири цадди аксар барои пурра муайян намудани мувофиқати саволу 

масъалацои навъи дуюм (саволцои 17 – 20) 4 аст.  

Вобаста ба навъи саволу масъалацо ва меъжри бацо миқдори саволу масъалацо, 

вақти иҷрои тест ва миқдори холи имконпазири цадди аксари субтести забони 

немиск 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 

Холи 

имконпазири 

цадди аксар 

1.  Забони немиск 20 (16+4) 55 32 

 

Барои иҷрои субтести забони немиск бо назардошти шумораи саволцо ва 

дараҷаи мушкилии онцо 55 дақиқа ҷудо карда мешавад. Натиҷаи цадди аксар 32 хол 

аст. 
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Ҷадвали 3. Тақсимбандии саволу масъалацо аз рӯйи фоиз 

№ 

т/р 

Навъи саволу масъала Миқдори саволу 

масъала аз рӯйи фоиз 

Субтести забонцои хориҷк 

1. Савол бо интихоби як ҷавоби дуруст  80 %2  

2. Муайян кардани мувофиқат 20 %2  
 

МУШАХХАСОТИ (МАТРИТСАИ) ТЕСТИ ЗАБОНИ НЕМИСӢ  

 

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 саволу 

масъалацои тест, инчунин миқдори хол ба цар саволу масъала дар таносуби фоиз ба 

нақша гирифта мешавад. 

Бо назардошти мундариҷаи фанни таълимк ва ҷадвалцои 1, 2 ва 3 матритсаи 

тести фанни забони немиск  чунин аст: 

 

 

 

 

 

 
 

№ Бахши фан Дониш ва 

фацмиш 

Малакаю 

мацорат 

% (а) 

1. Хониш   25± 2 

2. Грамматика 

Лексиколгия 

  75± 2 

% (b) Цамагк   38 ± 2 62 ± 2 100 
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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 забони немиск цадди аксар 32 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 забони хориҷк (забони немиск) ба 

таври алоцида аз рӯйи миқдор ва навъи саволу масъалацо чунин ба назар мерасад: 

 
 

  

 

 



Бо қарори мушовараи Вазорати маориф 

ва илми Ҷумцурии Тоҷикистон 

аз 30.12.2015, № 31/30   

тасдиқ шудааст. 

 

БАРНОМАИ ИМТИЦОН  

аз фанни забони франсавк 

 

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 забони франсавк цуҷҷати меъжрк буда, 

мундариҷаи он чунин аст: 

- мақсади имтицон аз фанни забони франсавк ва тавзеци он; 

- талабот ба дониш ва малакаю мацорати довталабон аз фанни забони 

франсавк;  
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- шарци саволу масъалацои тест;  

- мушаххасот (матритса)-и тести забони франсавк; 

- коркарди варақаи ҷавобцои тест;  

- намунаи варақаи ҷавобцои тест.   

 

МАҚСАДИ ИМТИЦОН АЗ ФАННИ ЗАБОНИ ФРАНСАВӢ ВА ТАВЗЕЦИ ОН 

Дар цоли цозир забони франсавк дар якчанд муассисаи тацсилоти мижнаи 

умумии Ҷумцурии Тоҷикистон таълим дода мешавад. 

Таълими забони франсавк дар ин муассисацо мувофиқи Стандарти давлатии 

тацсилоти мижнаи умумк ва дар асоси меъжрцо ва талаботи таълими забонцои 

хориҷк, ки дар Барномаи таълими забони англиск барои муассисацои тацсилоти 

мижнаи  умумк (2003) ва Барномаи таълими забони немиск дар синфцои 1 – 11-и 

муассисацои тацсилоти мижнаи умумк (соли 2003) дарҷ гардидаанд, ба роц монда 

шудааст. 

Мақсади асосии таълими забони франсавк цамчун забони хориҷк истифодаи 

амалии он мебошад, ки забон чун воситаи муошират азхуд гардад ва мацорати 

зарурк барои бомуваффақият жд гирифтани забон ба даст ояд. Мундариҷаи 

имтицони забони франсавк ба Стандарти давлатии тацсилот ва Барномаи таълими 

забони англиск барои муассисацои тацсилоти мижнаи  умумк (2003) ва Барномаи 

таълими забони немиск дар синфцои 1 – 11-и муассисацои тацсилоти мижнаи умумк 

(соли 2003)  мувофиқат мекунад. 

Ташаккули малака ва мацорат дар цамаи навъцои фаъолияти нутқ дар назар 

дошта мешавад: 

 аз худ кардани маданияти муносибату муомила дар ҷаражни таълим, 

фаъолияти расмии коргузорк ва истифодаи забон дар цажти маишк, 

иҷтимоию фарцангк; 

 инкишоф додани қобилият барои ифода намудани афкори худ, тайжр будан 

ба муколама ва цусни тафоцум, цоҷат ба худтакмилдиции нутқ; 

 донистани фарцанг, таърих ва анъанацои халқцои арабизабон; 

 ташаккули малака ва мацорати кор бо китобцо, луғатномацо, маълумоту 

ахбор. 

Тавассути тест дараҷаи дониш ва малакаю мацорати довталаб аз қисматцои 

асосии забони франсавк – “Хониш” ва “Грамматика ва лексика” арзжбк мегардад. 

 

ТАЛАБОТ БА ДОНИШ ВА МАЛАКАЮ МАЦОРАТИ ДОВТАЛАБОН АЗ ФАННИ 

ЗАБОНИ ФРАНСАВӢ 

Имтицони дохилшавк аз забони франсавк бо мақсади санҷиши дониши 

довталабон цангоми дохилшавк ба МТМК ва МТОК гузаронида мешавад. Аз ин 

ҷицат ба субтести забони франсавк саволу масъалацое ворид карда шудаанд, ки 

дорои дараҷаи душвории гуногунанд ва имкон медицанд, ки дараҷаи омодагии 

довталабон барои идомаи тацсил дар МТМК ва МТОК муайян карда шавад.  

Талабот ба дониш ва малакаю мацорати довталабон дар асоси талаботи 

Стандарти давлатии тацсилот ва меъжрцо ва талаботи таълими забонцои хориҷк, ки 

дар Барномаи таълими забони англиск барои муассисацои тацсилоти мижнаи  
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умумк (2003) ва Барномаи таълими забони немиск дар синфцои 1 – 11-и муассисацои 

тацсилоти мижнаи умумк (соли 2003) дарҷ гардидаанд, тартиб дода шудааст. 

Саволу масъалацои тест бо назардошти дараҷаи азхудкунии барномаи таълим 

тация гардидаанд ва имкон медицанд, ки сифати азхудкунии барномаи таълим – 

азхудкунии дониши муназзами  фанни таълимк арзжбк гардад ва оид ба 

дастовардцои таълимии довталаб – салоцияти одии забоншиноск, забонк ва 

муошират маълумоти дурусту воқек ба даст ояд. 

Тест аз фанни забони франсавк барои санҷиши омодагии довталабон баъд аз 

хатми муассисацои тацсилоти мижнаи умумк бо мақсади интихоби онцо тавассути 

озмун ба МТМК ва МТОК пешбинк гардидааст. 

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

мавзӯъцои зерини забони франсавк санҷида мешаванд:  

Фонетика (овозшиноск). Имло ва талаффузи солим 

Овоз ва царф. Овозцои садонок ва цамсадо, таснифоти онцо вобаста ба царакати 

дастгоци нутқ. Имло (орфография) ва талаффузи солим (орфоэпия). Цодисацои 

фонетикк: шиддатнокии овозцо, монандшавк, афтидан ва ҷойивазкунию 

бадалшавии онцо. 

Лексикология 

Лексика.Таркиби луғавк. Маънои луғавию грамматикии калима. Якмаънок ва 

сермаъноии калима. Синонимцо ва антонимцо.  Иборацои фразеологк. 

Грамматика.  

Морфология (сарф)  

Исм цамчун циссаи нутқ. Шакли ҷамъи исмцо, ҷинсияти исмцо, исмцои 

шуморидашаванда ва шумориданашаванда. 

Артикл 

Артикли муайянк. Артикли номуайянк. Артикли ҷузък.  

Сифат 

Дараҷаи муқоисавии сифатцо. Тартиби гузоштани сифатцо пеш аз исм.  

Ҷонишинцо 

Ҷонишинцои шахск. Ҷонишинцои социбк. Ҷонишинцои нафск. Ҷонишинцои 

ишоратк. Ҷонишинцои саволк. Ҷонишинцои номуайянк. 

Шумора 

Шуморацои миқдорк ва тартибк. Сана/Таърихи рӯз. 

Феъл 

Тарзи фоил. Замонцои сиғаи хабарк (présent, passé composé, passé simple, 

imparfait, plus-que-parfait, passé immédiat (proche), futur immédiat (proche), futur 

simple). Замонцои сиғаи шартк-хоцишмандк (subjonctif présent, sujonctif passé). Тарзи 

мафъул. Феълцои нафск (ҷонишиндор). Cиғаи амрк. 

Масдар 

 Сифати феълк. Шаклцои масдар. Шаклцои феъли цол. 

Зарф 

Сохти зарф. Дараҷаи муқоисавии зарф. 

Пешояндцо 

Пешояндцои макон. Пешояндцои замон. Пешояндцои нишондицандаи самт ва 

царакат. Пешояндцои таркибк. Феълцои серистеъмоли бо пешояндцо 

истифодашаванда.  
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Синтаксис (нацв).  

Ибора. Алоқаи калимацо дар ибора. Маънои луғавк ва грамматикии ибора.  

Ҷумла. Таснифоти ҷумлацо.  Тартиби калима дар ҷумлацои цикоягк. Ҷумлацои 

саволк ва намудцои он. Ҷумлацои инкорк. 

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

Навъцои матн аз ҷицати тарзи бажни матлаб. Навъцои матн аз лицози услубцои бажн.  

Хондан ва дарк кардани мазмуни матнцо, порчацои насри бадек ва матнцои на он 

қадар душвор. Хониш бо мақсади дарк кардани ҷойцои зарурк дар матнцои 

ахборотк (маълумотк), прагматк, илмк – маърифатк. Хониши матнцои ахборотк, 

публитсистк ва бадек бо дарки пурраашон. Хондан ва дарк кардани алоқаи сохторк 

ва маъноии матн. 

Услуб: намуди расмк, илмк, публитсистк, бадек. 

Жанр: повест, цикоя, қисса, новелла, мактуб, табрикнома, тавсиянома, 

муроҷиатнома. 

Талабот ба дониш ва малакаю мацорати довталабон аз фанни забони франсавк 

чунин аст:  

Донанд/фацманд: 

- мазмуни асосии матн; 

- хусусиятцои матни хондашуда бо интихоби маълумоти зарурк; 

- мазмуни пурраи матн; 

- шаклцои асосии морфологии забони франсавк; 

- калимасозк 

- артиклцои забони франсавк; 

- сифат ва хелцои он; 

- ҷонишин ва намудцои он; 

- шуморацо; 

- шаклцои асосии феъл; 

- роцхои махсуси истифодаи зарфцо; 

- пешояндхо; 

- ҷумлацои тасдиқк, саволк ва инкорк; 

- сиғацо; 

- ҷумлацои феълии бешахс. 

Тавонанд: 

- муайян намудани хусусиятцои матн ва намудцои функсионалию маъноии 

он;  

- истифодаи шаклцои асосии морфологии забони франсавк; 

- истифодаи артиклцои забони франсавк; 

- истифодаи дурусти сифат ва хелцои он;  

- истифодаи ҷонишин ва намудцои он; 

- истифодаи шуморацо; 

- истифодаи шаклцои асосии феъл; 

- истифодаи зарфцо; 

- истифодаи пешояндцо; 

- фарқ кардани ҷумлацои тасдиқк, саволк ва инкорк; 

- истифодаи сиғацо; 

- истифодаи ҷумлацои феълии бешахс. 
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ШАРЦИ САВОЛУ МАСЪАЛАЦОИ ТЕСТ  

Субтести забони франсавк  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 

Навъи саволу масъалаи тест Холи 

имконпазири 

цадди аксар 

1.  Савол бо интихоби як ҷавоби дуруст  1 

2.  Муайян кардани мувофиқат 4 
 

Ба цар ҷавоби дурусти саволи навъи якум (саволцои 1 – 16) 1 хол дода мешавад. 

Холи имконпазири цадди аксар барои пурра муайян намудани мувофиқати саволу 

масъалацои навъи дуюм (саволцои 17 – 20) 4 аст.  

Вобаста ба навъи саволу масъалацо ва меъжри бацо миқдори саволу масъалацо, 

вақти иҷрои тест ва миқдори холи имконпазири цадди аксари субтести забони 

франсавк 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 

Холи 

имконпазири 

цадди аксар 

1.  Забони франсавк 20 (16+4) 55 32 

 

Барои иҷрои субтести забони франсавк бо назардошти шумораи саволцо ва 

дараҷаи мушкилии онцо 55 дақиқа ҷудо карда мешавад. Натиҷаи цадди аксар 32 хол 

аст. 

Ҷадвали 3. Тақсимбандии саволу масъалацо аз рӯйи фоиз 

№ 

т/р 

Навъи саволу масъала Миқдори саволу 

масъала аз рӯйи фоиз 

Субтести забонцои хориҷк 

1. Савол бо интихоби як ҷавоби дуруст  80 %2  

2. Муайян кардани мувофиқат 20 %2  
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МУШАХХАСОТ (МАТРИТСА)-И ТЕСТИ ЗАБОНИ ФРАНСАВӢ  

 

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 саволу 

масъалацои тест, инчунин миқдори хол ба цар саволу масъала дар таносуби фоиз ба 

нақша гирифта мешавад. 

 Бо назардошти мундариҷаи фанни таълимк ва ҷадвалцои 1, 2 ва 3 матритсаи 

тести фанни забони франсавк  чунин аст: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

№ Бахши фан Дониш ва 

фацмиш 

Малакаю 

мацорат 

% (а) 

1. Хониш   25± 2 

2. Грамматика 

Лексиколгия 

  75± 2 

% (b) Цамагк   38 ± 2 62 ± 2 100 
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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 забони франсавк цадди аксар 32 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 забони хориҷк (забони франсавк) ба 

таври алоцида аз рӯйи миқдор ва навъи саволу масъалацо чунин ба назар мерасад: 

 
 

  

  



Бо қарори мушовараи Вазорати маориф 

ва илми Ҷумцурии Тоҷикистон 

аз 30.12.2015, № 31/30   

тасдиқ шудааст. 

 

БАРНОМАИ ИМТИЦОН  

аз фанни забони арабк 

 

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 забони арабк цуҷҷати меъжрк буда, мундариҷаи он 

чунин аст: 

- мақсади имтицон аз фанни забони арабк ва тавзеци он; 

- талабот ба дониш ва малакаю мацорати довталабон аз фанни забони арабк;  

- шарци саволу масъалацои тест;  
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- мушаххасот (матритса)-и тести забони арабк; 

- коркарди варақаи ҷавобцои тест;  

- намунаи варақаи ҷавобцои тест.   
 

МАҚСАД ИМТИЦОН АЗ ФАННИ ЗАБОНИ АРАБӢ ВА ТАВЗЕЦИ ОН 

Дар цоли цозир забони арабк дар бисжре аз муассисацои тацсилоти мижнаи 

умумии Ҷумцурии Тоҷикистон таълим дода мешавад. 

Таълими забони арабк дар муассисацои тацсилоти мижнаи умумк мувофиқи 

Стандарти давлатии тацсилоти мижнаи умумк ва барномаи таълими забони арабк, 

ки Вазорати маориф ва илми Ҷумцурии Тоҷикистон тасдиқ намудааст (соли 2007), 

ба роц монда шудааст. 

Ташаккули малака ва мацорат дар цамаи навъцои фаъолияти нутқ дар назар 

дошта мешавад: 

 аз худ кардани маданияти муносибату муомила дар ҷаражни таълим, 

фаъолияти расмии коргузорк ва истифодаи забон дар цажти маишк, 

иҷтимоию фарцангк; 

 инкишоф додани қобилият барои ифода намудани афкори худ, тайжр будан 

ба муколама ва цусни тафоцум, цоҷат ба худтакмилдиции нутқ; 

 донистани фарцанг, таърих ва анъанацои халқцои арабизабон; 

 ташаккули малака ва мацорати кор бо китобцо, луғатномацо, маълумоту 

ахбор. 

Тавассути тест дараҷаи дониш ва малакаю мацорати довталаб аз қисматцои 

асосии забони арабк – “Хониш” ва “Грамматика ва лексика” арзжбк мегардад. 

 

ТАЛАБОТ БА ДОНИШ ВА МАЛАКАЮ МАЦОРАТИ ДОВТАЛАБОН АЗ ФАННИ 

ЗАБОНИ АРАБӢ 

Имтицони дохилшавк аз фанни забони арабк бо мақсади санҷиши дониши 

довталабон цангоми дохилшавк ба МТМК ва МТОК гузаронида мешавад. Аз ин 

ҷицат ба субтести забони арабк саволу масъалацое ворид карда шудаанд, ки дорои 

дараҷаи душвории гуногунанд ва имкон медицанд, ки сатци омодагии довталабон 

барои идомаи тацсил  дар МТМК ва МТОК муайян карда шавад.  

Талабот ба дониш ва малакаю мацорати довталабон дар асоси талаботи 

Стандарти давлатии тацсилот ва Барномаи таълими забони арабк дар муассисацои 

тацсилоти мижнаи умумии Ҷумцурии Тоҷикистон тартиб дода шудааст. 

Саволу масъалацои тест бо назардошти дараҷаи азхудкунии барномаи таълим 

тация гардидаанд ва имкон медицанд, ки сифати азхудкунии барномаи таълим – 

азхудкунии дониши муназзами  фанни таълимк арзжбк гардад ва оид ба 

дастовардцои таълимии довталаб – салоцияти одии забоншиноск, забонк ва 

муошират маълумоти дурусту воқек ба даст ояд. 

Тест аз фанни забони арабк барои санҷиши омодагии довталабон баъд аз хатми 

муассисацои тацсилоти мижнаи умумк бо мақсади интихоби онцо тавассути озмун ба 

МТМК ва МТОК пешбинк гардидааст. 

Дониш ва малакаю мацорати довталабон аз рӯйи бобцо ва мавзӯъцои зерини 

забони арабк санҷида мешавад: 
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Фонетика (овошиноск), орфография (имло) ва орфоэпия (қоидацои дурусти 

талаффузи царфцо). 

Воситацои жридицандаи китобат ва қироат: 

Царакот: замма (у), фатца (а) ва касра (и) цамчун садонокцои кӯтоц, аломатцои 

сокин, ташдид, мадда, танвинот  (ун), (ан), (ин), цамзаи қатъ ва цамзаи васл.      

Имло ва талаффузи солим. 

Овоз ва царф. Овозцои садонок ва цамсадо, таснифоти онцо вобаста ба царакати 

дастгоци нутқ. Имло (орфография) ва талаффузи солим (орфоэпия). Цодисацои 

фонетикк: ташдиди (шиддатнокии) овозцо, монандшавк, афтидан ва ҷойивазкунию 

бадалшавии онцо. 

Лексикология. 

Лексика - таркиби луғавк. Маънои луғавию грамматикии калима. Якмаънок ва 

сермаъноии калима. Омоним ва антоним. Муродифоти луғавк (лексикк ва услубк) 

ва мавқеъи истифодаи онцо. 

Грамматика.  

Морфология. 

Циссацои нутқ. Исм. Аломатцои исм, категорияи ҷинсият дар исм (музаккар ва 

муаннас), категорияи муайянк ва номуайянк дар исмцо, (цолати накира ва 

маърифа), мавқеи истифодаи артикли муайянии “ал” ва анҷомаи танвинии “ун, ан, 

ин” дар исмцо ва усули фарқ карда тавонистани исм аз феъл. Исмцои ҷинси занона 

бо аломатцои ат(ун), ят(ун), ят(у) ва ат(у). Тасрифи исм. Аломатцои эъробии 

(падежии) исмцо дар цолатцои номуайянк ва муайянк.  Шакли ҷамъи исмцо. Ҷамъи 

музаккари солим, ҷамъи муаннаси солим, ҷамъи шикаста, исмцои хос ва ҷинс. 

Исмцои панҷгона дар забони арабк. Исмцои муъраб (тасрифшаванда) ва мабнк 

(тасрифнашаванда).  

Сифат. Сифатцои аслк, сифатцои нисбк, дараҷацои қижсии сифатцои аслк, 

дараҷаи муқоисавии сифат, дараҷаи олии сифат, роццои сохтани сифатцои 

мураккаб. Роццои сохтани сифатцои нисбк бо жрии ж-и нисбк (ийюн ва ийятун).  

Ҷонишин ва хелцои он. Ҷонишинцои шахск, ҷонишинцои социбк, 

бандакҷонишинцо, ҷонишинцои нафск-таъкидк, ҷонишцои таъинк, ҷонишинцои 

ишоратк, ҷонишинцои саволк, ҷонишинцои номуайянк. 

Шумора. Шуморацои миқдорк ва тартибк. Ҷинсият дар шумора. 

Сана/Таърихи рӯз. 

Феъл. Шаклцои асосии феъл. Категорияи замон дар феъл. Хелцои феълцои 

сацец (солим, музоаф ва мацмуз). Хелцои феълцои муътал (мисол, аҷваф ва ноқис). 

Аломатцои феъл. Сиға ва тарз дар феъл. Тасрифи феъли сацец дар замонцои 

гузашта, цозира-оянда, амр. Тасрифи феъли муътали “кона” дар замонцои феълк. 

Феъли амр. Сиғаи амрии феълцои аҷваф. Намуди инкории феъли амр. Циссачацои 

насбкунанда ва ҷазмкунандаи феъл. Замони ояндаи феъл бо жрии “син” ва “савфа”. 

Феълцои таркибк-замони гузаштаи давомдор бо феъли “кона яфъалу, кона фоилан”. 

Феълцои модалии “юмкину”, “яҷибу ала” ва “ло яҷузу ан”. Феълцои шурӯъ. Феълцои 

монда ва гузаранда (лозим ва мутааддк). 10 навъи феъли арабк (породацо). Феълцои 

ҷомид ва феълцои мутасарриф. Феълцои муъраб (цолати марфук, мансубк ва 

маҷзумк дар феълцои замони цозира-оянда)  ва мабнк (тасрифнашаванда, аз ҷумлаи 

феълцо дар замони гузашта, амр ва цозира-оянда).   

Масдар. Масдар дар навъцои феъли забони арабк. 
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Зарф. Зарф ва хелцои он.  

Пешояндцо. Пешояндцо ва хелцои он.  

Пайвандакцо. 

Синтаксис (нацв).  

Ибора.  Хелцои ибора. Иборацои исмк ва сифатк ва роццои сохтани онцо.  

Ҷумла. Хелцои ҷумла: ҷумлаи исмк, ҷумлаи феълк, ҷумлаи саволк, ҷумлаи 

цикоягк, ҷумлаи хитобк, мутобиқати мубтадо ва хабар, ҷумлаи пайрави 

муайянкунанда. 

Пуркунанда  

Пуркунандаи бевосита (ал-мафъулу бици). 

Пуркунандаи бавосита 

Цол.  

Нидо. 

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

Навъцои матн аз ҷицати тарзи бажни матлаб. Навъцои матн аз лицози услубцои бажн.  

Хондан ва дарк кардани мазмуни матнцо, порчацои насри бадек ва матнцои на он 

қадар душвор. Хониш бо мақсади дарк кардани ҷойцои зарурк дар матнцои 

ахборотк (маълумотк), прагматк, илмк – маърифатк. Хониши матнцои ахборотк, 

публисистк ва бадек бо дарки пурраи онцо. Хондан ва дарк кардани алоқаи сохторк 

ва маъноии матн. 

Услуб: расмк, илмк, публисистк ва бадек. 

Жанр: Интихоби порчацои матнк ба жанрцои намуди повест, цикоя, қисса, 

новелла, мактуб, табрикнома, тавсиянома ва  муроҷиатнома алоқамандк дорад. 

Талабот ба дониш ва малакаю мацорати довталабон аз фанни забони арабк 

чунин аст:  

Донанд: 

- мазмуни асосии матн; 

- аломатцои матн ва навъи вазифацои маъноии он (цикоягк, тавсифк, 

муцокимаронк); 

- мазмуни асосии матн; 

- шаклцои асосии морфологии забони арабк; 

- воситацои асосии калимасозк; 

- артикли муайянии «ал»  дар забони арабк; 

- сифат ва хелцои он; 

- ҷонишин ва хелцои он; 

- шумора ва хелцои он; 

- шаклцои асосии феъл; 

- зарф ва роццои сохтани он; 

- пешояндцо; 

- ҷумлацои тасдиқк, саволк ва инкорк; 

- феълцои модалк; 

- сиғацо; 

- шаклцои бешахс.  
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Тавонанд: 

- муайян намудани аломати матн ва вазифацои маъноии намуди он; 

- шинохта тавонистани ҷумлацои тасдиқк, инкорк ва саволк; 

- муайян намудани шаклцои асосии морфологии забони арабк; 

- истифодаи артикли муайянии “ал” дар забони арабк; 

 сифат ва хелцои он; 

 ҷонишин ва хелцои он; 

 шуморацо; 

 шаклцои феълк; 

 зарф ва бо роццои муайян сохтани он; 

 пешояндцо; 

 феълцои модалк; 

 сиғацо; 

 шаклцои бешахси феъл. 
 

ШАРЦИ САВОЛУ МАСЪАЛАЦОИ ТЕСТ 

Субтести забони арабк  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 

Навъи саволу масъалаи тест Холи имконпазири 

цадди аксар 

1.  Савол бо интихоби як ҷавоби дуруст  1 

2.  Муайян кардани мувофиқат 4 
 

Ба цар ҷавоби дурусти саволцои навъи якум (саволцои 1 – 16) 1 хол дода 

мешавад. Холи имконпазири цадди аксар барои пурра муайян намудани 

мувофиқати саволу масъалацои навъи дуюм (саволцои 17 – 20) 4 аст.  

Вобаста ба навъи саволу масъалацо ва меъжри бацо миқдори саволу масъалацо, 

вақти иҷрои тест ва миқдори холи имконпазири цадди аксари субтести забони 

арабк 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 

Холи имконпазири 

цадди аксар 

1.  Забони арабк 20 (16+4) 55 32 
 

Барои иҷрои субтести забони арабк бо назардошти шумораи саволцо ва 

дараҷаи мушкилии онцо 55 дақиқа ҷудо карда мешавад. Холи имконпазири цадди 

аксар 32 аст. 
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Ҷадвали 3. Тақсимбандии саволу масъалацо аз рӯйи фоиз 

№ 

т/р 

Навъи саволу масъала Миқдори саволу 

масъала аз рӯйи фоиз 

1. Савол бо интихоби як ҷавоби дуруст  80 %2  

2. Муайян кардани мувофиқат 20 %2  

 

МУШАХХАССОТ (МАТРИТСА)-И ТЕСТИ ЗАБОНИ АРАБӢ  

 

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 саволу 

масъалацои тест, инчунин миқдори хол ба цар саволу масъала дар таносуби фоиз ба 

нақша гирифта мешавад. 

Бо назардошти мундариҷаи фанни таълимк ва ҷадвалцои 1, 2 ва 3 матритсаи 

тести фанни забони арабк  тартиб дода шуд. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

№ Бахши фан Дониш ва 

фацмиш 

Малакаю 

мацорат 

% (а) 

1. Хониш   25± 2 

2. Грамматика 

Лексиколгия 

  75± 2 

% (b) Цамагк   38 ± 2 62 ± 2 100 
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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 забони арабк цадди аксар 32 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 забони хориҷк (забони арабк) ба 

таври алоцида аз рӯйи миқдор ва навъи саволу масъалацо чунин ба назар мерасад: 

 
 

  
 



Тожикистон Жумцурияти маориф 

ва илм вазирлиги коллегиясида 

30.12.2015 тасдиқ этилган                                       

                                                                                                         

ӮЗБЕК ТИЛИ ВА АДАБИЖТИ ФАНЛАРИДАН 

 ИМТИЦОН ДАСТУРИ 
 

СӮЗБОШИ 

            Марказлаштирилган қабул имтицонлари низоми асосида Тожикистон 

Жумцурияти Президенти цузуридаги Тест миллий маркази (ТЖПЦТММ) ташкил 

этилди ва у жумцурият ӯрта ва олий касбий таълим муассасаларига (ӮКТМ ва ОКТМ) 

қабул имтицони низомини янгилаш орқали одилона йӯл билан абитуриентларни 

билимини синаш, “шаффофият”ни таъминлаш ва қабул имтицонларида иштирок 

этиш тенглигини амалга оширишни назарда тутади. 

 Шунга биноан, 2015 йил 1 августда, № 495 Тожикистон Жумцуриятининг 

Цукумати Қарори – “Тожикистон Жумцурияти ӯрта ва олий таълим муассасаларига 

қабул имтицонлари тартиби ва ӯтказиш йӯриғи” тасдиқ этилди. 

 Ихтисослар хусусиятлари цисобга олиниб, талаботга мувофиқ Тожикистон 

Жумцурияти ӮКТМ ва ОКТМда мутахассислар тайжрланади, ТЖПЦТММ қуйидаги 

фанлар юзасидан тест савол ва масалаларини тайжрлайди:   

- тожик тили, 

- тожик тили ва адабижти,  

- математика,  

- физика, 

- химия,  

- биология,  

- география,  

- тарих, 

- давлат асослари ва цуқуқ ва инсон цуқуқи, 

- рус тили ва адабижти, 

- ӯзбек тили ва адабижти, 

- чет тиллари (инглиз тили, немис тили, франсуз тили, араб тили). 

Цар таълимий фан бӯйича имтицон дастури Тожикистон Жумцурияти ӯрта ва 

олий таълим муассасаларига қабул имтицонлари тартиби ва ӯтказиш йӯриғи 

Тожикистон Жумцурияти умумий ӯрта таълим давлат Стандарти ва амалдаги таълим 

дастурлари  бӯйича тация этилади. 

Ӯзбек тили ва адабижти фанлари «Имтицон дастури»  меъжрий цужжат бӯлиб, 

қуйидагича масалаларни  қамраб олади:  

          -  ӯзбек тили ва адабижти имтицонининг мақсади ва унинг шарци; 

 - ӯзбек тили ва адабижти фанларидан абитуриентлар билими, малака ва 

мацоратига қӯйилган талабот; 

 - тест савол ва масалалар шарци; 

 - ӯзбек тили ва адабижти фанларидан тест матритсаси (мушаххасоти); 

 - тест жавоблари варақасининг намунаси; 

            - тест жавоблари варақасининг намунаси. 
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ӮЗБЕК ТИЛИ ВА АДАБИЖТИ ФАНЛАРИ ИМТИЦОНИНИНГ МАҚСАДИ ВА УНИНГ 

ТАВСИФИ 

  

Ӯзбек тилида сӯзлашувчи миллатнинг миллий она тили ӯзбек тили цисобланади. 

Тожикистон Жумцуриятида яшовчи ӯзбеклар цам она тиллари цисобланган ӯзбек 

тилини адабий тил даражасида ӯқиб ӯрганишлари зарур. 

Цозирги даврда мустақил, цуқуқбунжд жумцуриятимиз маориф соцасидаги 

сижсатини белгилаб олди. Давлат миллий Консепсияси, таълим Стандарти ва барча 

мактаблар учун ягона бӯлган таълим режалари ишлаб чиқилди, улар 

мамлакатимиздаги мактабларнинг, жумладан, таълими ӯзбек тилида олиб 

борилажтган умумтаълим мактабларининг цам фаолият доираси белгилаб берилди. 

Бугунги кунда таълими ӯзбек тилида олиб борилажтган мактаблар учун ӯзбек тилида 

дарслик китоблари, дастурлар ва қӯлланмалар яратилмоқдаки, бу Тожикистон 

Жумцурияти Президенти Э. Рацмоннинг тожикистонлик ӯзбек халқи тили ва 

маданиятига бевосита эцтироми ва ғамхӯрлиги саналади.  

Цар бир халқу миллатларнинг маданияти, уларнинг тилида, адабижтида инъикос 

топади. Чунончи, тожикистонлик ӯзбек ӯқувчилари улуғ ӯзбек адиблари билан бир 

қаторда йирик тожик-форс адабижти вакиллари асарларини цам ӯрганадилар.  

Алишер Навоий,  Абуабдуллоц Рӯдакий, Зацириддин Муцаммад Бобур, Абдурацмон 

Жомик, Абулқосими Фирдавсик, Низомий Ганжавик, Абӯали ибни Сино, Саъди Шерозик, 

Муцаммад Ризо Огаций, Боборацим Машраб, Атоий, Лутфий, Зебуннисо, Шермуцаммад 

Мунис, Жацон Отин Увайсий, Умар Хайжм, Сайфи Саройи, Саккокий, Цофиз Хоразмий, 

Комил Хоразмий, Муцаммад Аминхожа  Муқимий, Завқий, Зокиржон Фурқат, 

Гулханик, Абдулла Қодирий, Цамза Цакимзода Нижзий, Абдулла Қаццор, Садриддин 

Айник, Мацмудхӯжа Бецбудий, Абдулла Авлоний,  Усмон Носир, Абдурауф Фитрат, 

Мусо Тошмуцаммад ӯғли Ойбек, Цамид Олимжон, Ғафур Ғулом, Мирзо Турсунзода, 

Саид Ацмад, Мақсуд Шайхзода, Абулқосим Лоцутик, Эркин Воцидов, Сотим Улуғзода, 

Абдулла Орипов,  Лоиқ Шерали, Одил Жқубов, Пиримқул Қодиров каби қатор 

ижодкорлар нафақат ӯзбек ва тожик адабижтига, балки жацон ва қардош халқлар 

адабижтига ӯз циссаларини қӯшганлар. Ӯрта умумтаълим мактаб ӯқувчилари 

ижодкорлар яратган тарихий ва цозирги давр адабий мероси билан таниш бӯлмоғи 

лозим. 

Умумий ӯрта таълим муассасаларида ӯзбек тили ва адабижти фани таълими 

Тожикистон Жумцурияти Маориф вазирлиги томонидан тасдиқланган умумий ӯрта 

таълим муассасалари давлат Стандарти ва таълим дастурлари асосида йӯлга қӯйилган. 

Ӯзбек тили ва адабижтини ӯрганишдан мақсад, Тожикистон Жумцурияти 

сижсатида кӯзга тутилган кишиларнинг ижтимоий цажтини яхшилаш, уларнинг 

ватанпарварлик ва эстетик тарбиясини шакллантириш, Тожикистон Жумцурияти  

«Маориф тӯғрисида»ги Қонунини амалда татбиқ этиш билан алоқадор бӯлиб, 

қуйидаги вазифаларда аниқ наможн бӯлади: 

        - таълим жаражнида муомала маданияти ва муносабатни, расмий иш юритиш   

фаолиятини, маиший, ижтимоий-маданий цажтни ӯзлаштириш;                             

        - ӯқувчилар маърифий маданиятини ӯстириш, уларнинг тил ва фикр қобилияти;       

        - ӯзбек ва тожик халқлари тарихи ва анъаналари; 
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       - тил ва адабижт (луғатлар ва китоблар билан ишлаш, фикрлаш малакаларини 

ривожлантириш: маъно англаш, шарц бериш ва бошқа) ӯрганиш жаражнида 

умумтаълим  мацорати ва малакаларини ӯстириш. 

Шунингдек, ӯзбек тили ва адабижти фанларидан имтицон олиш мақсади ӯрта 

умумтаълим муассасалари битирувчиларининг билим ва тушунчаларини, малака ва 

мацоратларини аниқлаш ва Тожикистон Жумцурияти касб-цунар олий таълим 

гуманитар йӯналишидаги муассасаларига ӯқишни давом эттиришни йӯлга қӯйиш. 

Ихтисосларни 3 (гуманитар) кластери доирасида ӯзбек тили ва адабижтидан тест 

танлаган абитуриентлар имтицони асосий (зарурий) бӯлиб, бу билан саводхонлик, тил 

малакалари (оғзаки ва жзма нутқининг ӯсганлиги) ва уларнинг адабижт бӯйича билими 

ва малакалари текширилади. 

 
ӮЗБЕК ТИЛИ ВА АДАБИЖТИ ФАНЛАРИ БӮЙИЧА АБИТУРИЕНТЛАРНИНГ БИЛИМ, 

МАЛАКА ВА МАЦОРАТИГА ҚӮЙИЛГАН ТАЛАБОТ 

Ӯзбек тили ва адабижти фанининг мазмуни Тожикистон Жумцурияти ӯрта 

умумтаълим муассасалари давлат таълим Стандарти ва дастурлари талаботлари 

асосида тузилган. 

Имтицон дастурида назарий материаллар қаторида тил ва адабижтдан энг 

камидаги малака ва мацорат, ӯзбек тили ва адабижти фанлари таълим дастурида 

аниқланган назарда тутилган. Бундай малака ва мацоратларни ӯқувчилар таълим 

дастуридан у жки бу мавзуни ӯзлаштирганлиги натижасида кӯрсатади. Яъни алоцида 

мавзуларни ӯзлаштириши (билиши ва тушуниши) билан бирга, улар зарурий (бажара 

олиш) малака ва мацоратга эга бфлмоғи лозим. 

Абитуриентларга ӯзбек тили ва адабижти фанлари бӯйича билими, малакаси ва 

мацоратига  МҚИ томонидан қӯйилган талабот: 
 

Тилга оид малака ва мацорат                                                                                                                                      

- сфздаги товушлар ва царфлар миқдорини белгилаш, сфзни бфғинларга 

ажратиш ва уларнинг миқдорини аниқлаш; 

- атамалар ва уларнинг тузилишига шарц бериш ; 

- сфзда урғунинг фрнини аниқлаш; 

- сфзнинг эшитилиши ва фзбек адабий тили имлоси қоидаларига мувофиқ 

жзилиши; 

- сфзларни умумистеъмол, шева, соцавий ва фзлашмаларга ажратиш; 

- мақолдаги сфзларнинг лексик маъноларини аниқлаш; 

- умумистеъмолдаги сфзларнинг луғавий маъноларини шарцлаш; 

- берилган сфзларга мувофиқ синоним ва антонимларни танлаш; 

- мақоллардаги оғзаки ва жзма нутққа хос сфзларнинг луғавий маъноларни 

аниқлаш; 

- кфп маъноли сфзлардан омонимларни фарқлаш ва сфзларнинг кфчма 

маънолари; 

- мустақил сфз туркумларидан префикс ва аффикслар орқали янги сфз ясаш; 

- изоцли ва этимологик луғатлардан тфғри фойдалана олиш; 

- берилган сфзлардан сфз бирикмаси цосил қилиш; 

- гап тузиш қоидалари асосида содда гап цосил қилиш; 

- гапнинг грамматик асосини аниқлаш; 
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- гапнинг бош бфлаклари ва иккинчи даражали бфлакларини фз фрнида 

қфллаш; 

- содда ва қфшма гапларни бир-биридан фарқлаш, қфшма гап турларига шарц 

бериш; 

- гапларда ундалманинг қфлланишини мисоллар асосида изоцлаш; 

- уюшиқ бфлакларининг мустақил сфз туркуларидан ифодаланиши; 

- кфчма гапни фзлаштирма гапга айлантириш; 

- расмий цужжатларни жзиш: ариза, бажнот, мажлис бажни, ишочнома; 

- гапдаги услубий хатоларни аниқлаш. 
 

Адабижтга оид малака ва мацорат 

- халқ оғзаки ижоди намуналари ва унинг бадиий адабижтда тутган фрни; 

- эпик, лирик ва драматик асарларнинг мавзу ва ғоясини аниқлаш; 

- бадиий асарнинг тури, жанри, сюжети ва композитсиясини аниқлаш; 

- бадиий асар матнининг тил хусусиятларини белгилаш; 

- бадиий асарнинг қацрамонлари: ижобий ва салбий қацрамонларини бацолаш 

ва таққослаш;  

- адабий ва илмий асарларнинг бадиий ахлоқий, илмий ва тарихий 

ацамиятини аниқлаш; 

- адибларнинг ижодий янгилиги ва жацон адабижтига муносабати; 

- шеърнинг вазни ва қофиясини аниқлаш; 

- шеърий санъат турлари ва уларга хос хусусиятлар. 

 

Тожикистон Жумцурияти ӯрта умумтаълим муассасалари битирувчилари 

ютуқлари (билим, малака ва мацорати) ӯзбек тили ва адабижтининг қуйидаги бӯлим 

(боб) ва мавзулари бӯйича синалади. 

           

ӮЗБЕК ТИЛИ ДАСТУРИ 

  

                           Ӯзбек тили соцалари ва мавзулари. 

Ӯзбек тили тарихи. 

Цозирги ӯзбек адабий тили, унинг тарихий тараққижти ва ривожланиши. 

Ӯзбек тилининг луғавий таркиби ва асосий луғавий фонди.Луғавий 

бойликнинг ӯсиш йӯллари. Тожикистонда яшовчи ӯзбек шевалари.Ӯзбек ва 

тожик тиллари алоқалари. 

Жзувнинг пайдо бӯлиши. Ӯзбек халқи цажтида жзув тарихи ва  кӯринишлари. 

Тожикистон Жумцуриятида ӯзбек жзуви. 

Фонетика. Имло ва тӯғри талаффуз. Нутқ аппарати. 

Товуш ва царф. Ӯзбек алифбоси. Унли ва ундош товушлар, уларнинг 

таснифи.  

Имло (орфография) ва тӯғри талаффуз (орфоэпия). Тожикистон 

Жумцуриятида ӯзбек тили имлоси. 

Бӯғин кӯчириш ва унинг қоидалари. Урғу ва унинг ацамияти.  

Жлланма царфлар (е, ж, ю, я); х ва ц, у ва ӯ, ъ (айириш белгиси)  имлоси. 

Фонетик цодисалар:  товуш орттирилиши, тушиши, ӯзгариши, 

алмашиниши. 
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Лексика ва лексикология. Фразеология. 

Луғат таркиби.Сӯзнинг луғавий ва грамматик маъноси. Сӯзнинг бир 

маънолилиги ва кӯп маънолилиги. Синоним, омоним ва антоним. Пароним. 

Атама ва шева сӯзлари. Ӯз ва ӯзлашма сӯзлар. Изоцли, икки тили ва кӯп тилли 

луғатлар. Сӯзларнинг келиб чиқиш тарихи. 

Фразеологик бирликлар. Уларнинг сӯз бирикмаси ва таркибли сӯзлардан 

фарқи. Фразеологик бирликларнинг ацамияти. Фразеологик бирликларнинг 

маъно ва услубий хусусиятлари. 

Грамматика. Морфология. 

Сӯз ясалиши. Сӯз таркиби: ӯзак, негиз, қӯшимча, олдқӯшимча. Ӯзакдош 

сӯзлар. Асос, сӯз ясовчи ва сӯз ӯзгартирувчи қӯшимча. Сӯзнинг тузилиши. Содда 

ва ясама сӯзларнинг фарқи.  

Мустақил сӯз туркумлари. 

От. Отнинг морфологик белгилари. Атоқли ва турдош отлар. Отларда 

эгалик, келишик, сон категорияси. Отларнинг тузилиши. Қисқартма отлар. 

Отнинг гапдаги вазифаси. 

Феъл. Феълнинг морфологик белгилари. Феълнинг грамматик шакллари: 

бӯлишли, бӯлишсизлик, нисбат, майл, замон. Цозирги замон, ӯтган замон ва 

келаси замон. Вазифага хосланган шакллари: царакат  номи, равишдош ва 

сифатдош. Феълнинг гапдаги  азифаси. 

Сифат. Сифатнинг морфологик белгилари. Аслий ва нисбий сифатлар. 

Сифат даражалари. Сифатларнинг гапдаги вазифаси. 

Сон. Сонинг морфологик белгилари. Маъно турлари: миқдор 

(саноқ, дона, чама, жамловчи, тақсим) ва тартиб. Нумеративлар ва уларнинг 

қӯлланиши. Соннинг гапдаги вазифаси.   

Олмош. Олмошнинг морфологик белгилари. Олмошларнинг маъно 

турлари: кишилик, сӯроқ, кӯрсатиш, белгилаш, гумон, ӯзлик, бӯлишсизлик. 

Олмошнинг гапдаги вазифаси.   

Равиш. Равишнинг морфологик белгилари. Маъно турлари: пайт, ӯрин, 

цолат, даража-миқдор. Равишларнинг тузилиши. Равишларнинг гапдаги 

вазифаси. 

Жрдамчи сӯз туркумлари. 

Кӯмакчи. Маъно турлари: соф кӯмакчилар ва кӯмакчи вазифасида 

қӯлланувчи сӯзлар. Кӯмакчиларнинг қӯлланиши ва маъноси. Кӯмакчилар ва 

келишиклар. 

Боғловчи. Вазифасига кӯра турлари: тенг ва эргаштирувчи боғловчилар. Тенг 

боғловчиси ва унинг турлари.  

Юклама. Маъно турлари: сӯроқ ва таажжуб, таъкид, айирув, кучайтирув, 

инкор. Юкламаларнинг жзилиш имлоси. 

Алоцида сӯзлар туркуми. Ундов. Маъно турлари: цис-цаяжон ва цайдаш-

чақириш ундовлари. Ундовларнинг жзилиш имлоси. 

Тақлид. Маъно турлари: товушга тақлид ва цолатга тақлид. Тақлид 

сӯзларнинг имлоси. Тақлид сӯзларнинг гапдаги вазифаси.      

Модал. Маъно турлари: ишонч, гумон, ачиниш, қувонч модал сӯзлари. 

Модал сӯзлар имлоси.  
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Синтаксис ва тиниш белгилари қоидалари. 

Сӯз бирикмаси. Сӯз бирикмасининг турлари: феълли бирикма ва отли 

бирикма. Сӯз бирикмасининг луғавий ва грамматик маъноси. Эргаш сӯзнинг 

бош сӯзга боғланиш йӯллари: бошқарув, мослашув, битишув. 

Гап. Гапнинг ифода мақсадига кӯра турлари: дарак, сӯроқ ва буйруқ гаплар. 

Цис-цаяжон гаплар ва уларда тиниш белгиларнинг қӯлланиши. 

Гапнинг бош ва иккинчи даражали бӯлаклари. 

Эга, унинг ифодаланиши ва тузилиши. Гапда эганинг ӯрни. 

Кесим, унинг ифодаланиши ва тузилиши. Кесим турлари: феъл кесим ва от 

кесим. Кесимнинг тузилишига кӯра турлари:  

Аниқловчи, унинг ифодаланиши ва тузилиши. Аниқловчи турлари: 

сифатловчи аниқловчи, қаратқич аниқловчи, изоцловчи аниқловчи. 

Тӯлдирувчи ва унинг ифодаланиши. Тӯлдирувчининг турлари: бевосита ва 

билвосита. 

Цол, унинг ифодаланиши ва тузилиши. Цолнинг маъно турлари: равиш цоли, 

ӯрин цоли, пайт цоли, сабаб цоли, мақсад цоли. 

Бир бош бӯлакли содда гаплар. Унинг турлари: шахси маълум, шахси 

номаълум, шахссиз, шахси умумлашган гаплар. Атов гап. Сӯз-гап. Йиғиқ ва жйиқ 

гаплар. 

Тӯлиқ ва тӯлиқсиз гаплар. Уюшиқ бӯлакли гаплар. Ундалма. Кириш сӯзли гаплар.  

Ажратилган бӯлакли гаплар. Кӯчирма ва ӯзлаштирма гаплар ва уларда 

тиниш белгиларнинг қӯлланиши. 

Қӯшма гаплар ва уларнинг турлари. Боғловчили ва боғловчисиз қӯшма 

гаплар, боғланган ва эргаш гапли қӯшма гаплар. Боғланган қӯшма гап турлари. 

Эргаш гапли қӯшма гап турлари. Мураккаб қӯшма гаплар. Бир неча эргаш гапли 

қӯшма гаплар. Аралаш турдаги қӯшма гаплар. 

Синтактик синонимия. Гап бӯлаклари синонимияси. Боғланган ва эргаш 

гапли қӯшма гаплар синонимияси. 

Услубшунослик. Матннинг мавзуси ва ундаги асосий фикрлар. 

Услубшунослик ва нутқ маданияти. Оғзаки ва жзма нутқда адабий тил 

меъжрларига асосланиш. 

Бадиий услуб. Бадиий услубда луғавий, фразеологик ва сӯз ясалиши 

хусусиятлари. 

Сӯзлашув услуби. Оғзаки нутқда қӯлланувчи фразеологик бирликларнинг 

ӯрни. Касб-цунарга оид атамаларнинг қӯлланиши. 

Расмий услуб. Давлат идоралари томонидан чиқарилган қарорлар, қонунлар, 

низомлар, халқаро цужжатлар. 

Илмий услуб. Фан ва техниканинг турли тармоқларига оид илмий асарлар, 

дарсликлар. 

Рӯзноманигорлик (публитсистик) услуби. Ижтимоий, сижсий, иқтисодий,  

маданий цажтни акс эттирувчи нашриялар матнида ва радио, телевизион 

дастурларида фойдаланилади. Мақола, бош мақола, очеркнинг тил 

хусусиятлари.  

Лексик услубият. Услубий бетараф сӯзлар. Метафоралар, метонимия, 

снекдоха ва киноя. Эскирган ва тарихий сӯзлар. 
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Фонетик услубият. Нутқнинг товуш томони, унинг мазмунига мос бӯлиши. 

Фонетик цодисаларнинг услубий вазифаси. 

Морфологик услубият. Отнинг нутқ услубидаги ӯрни. Нутқда сифатнинг 

услубий қӯлланиши. Феълнинг турли нутқ услубларидаги ӯрни. 

Синтактик услубият. Риторик сӯроқ гаплар услубияти. Изоцловчи ва унинг 

услубий вазифалари. Ундалмаларнинг услубий вазифалари. Кириш сӯз ва 

фразеологизмлар услубияти. Қӯшма гаплар, кӯчирма ва ӯзлаштирма гапларнинг 

услубий кӯринишлари. 
 

ӮЗБЕК АДАБИЖТИ ДАСТУРИ 
 

         Ӯзбек адабижти бӯлимлари ва мавзулари. 

Халқ оғзаки ижоди (фолклор). 

Халқ оғзаки ижоди намуналари ва унинг бадиий адабижтнинг бир тури 

эканлиги, халқ фтмиш цажти билан боғлиқлиги. 

Халқ оғзаки ижоди турлари. Эртаклар ва уларнинг қадимийлиги. 

Топишмоқлар, мақоллар ва уларда халқ донишмандлиги белгилари. Халқ 

латифалари ва замонавийлик. 

Ӯзбек ва тожик халқ оғзаки ижоди «Суст хотин», «Чой момо», «Гули 

сижгфш», «Шфриши Восеъ» қфшиқлари. «Алпомиш» достони. «Алибобо ва қирқ 

қароқчи цамда канизак  Маржона» цақида цикоят. 

IX –XXI асрлар ӯзбек ва тожик адабижти тарихи.  

IX – X асрлар фзбек ва тожик адабижти. Ижтимоий цажт. Сомонийлар 

давлатининг юзага келиши. Маданият ва санъат. Илоций адабижтнинг 

ривожланишида Имом Исмоил ал-Бухорийнинг фрни. Бу даврда форс-тожик 

адабижтининг юксалиши. Абуабдуллоц Рфдакий, Абуали ибн Сино, Абу Шукури 

Балхий, Шоциди Балхий, Робия Балхий, Дақиқий, Фирдавсийларнинг форс-

тожик назмини юксалтиришдаги циссаси. 

XI – XIII асрлар фзбек ва тожик адабижти.Бу даврдаги илмий ва маданий цажт. 

Сомонийлар даври адабижтининг тушкунликка учраши. Янги адабий 

доираларнинг ташкил бфлиши, ривожланиши. У.Хайжм, Саъдий Шерозий, 

Носир Хисрав ижоди. «Сафарнома», Унсурулмаолий Кайковуснинг 

«Қобуснома», Абулмаолий Насруллоцнинг «Калила ва Димна», Низомий 

Арузий Самарқандийнинг «Чацор мақола» асарларининг яратилиши. Мазкур 

асарларнинг жацон тилларига таржима қилиниши. Низомий Ганжавий ва 

Хусрав Децлавийнинг жацон адабижтида «Хамса» яратишдаги хизматлари. Ўзбек 

адабижтининг ривожланишида Юсуф Хос Цожиб, Ацмад Яссавий, Ацмад 

Югнакий ва Пацлавон Мацмудларнинг қфшган циссалари. 

XIV аср ва XV асрнинг биринчи ярмида фзбек-тожик адабижти.Ижтимоий-

сижсий цажт. Маданият ва санъат Бу даврда фзбек ва тожик адабижтининг 

юксалиши.Рабғузий, С.Саройи, Дурбек, Саккокий, Хоразмий, Цофиз Шерозий, 

Цофиз Хоразмий, К.Хужандий, Атоий, Лутфийлар адабижтнинг типик 

вакиллари. Ўзбек халқи билан бошқа халқлар фртасидаги маданий ва адабий 

алоқалар. Ц.Шерозий ва Лутфийнинг адабижтда тутган фрни. 

XV асрнинг II  ярми ва XVI асрда фзбек-тожик адабижти. Ўзбек ва тожик 

халқлари ижтимоий-сижсий ва маданий цажти цамда адабий алоқалари.  
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XVII—XVIII асрлар ва XIX асрнинг I ярми фзбек-тожик адабижти. Бу даврдаги 

ижтимоий-сижсий цажт, маданий муцит ва бадиий адабижт. Сайидо Насафий, 

Абдулқодир Бедил ва Гулханийлар ижоди. 

XIX аср II ярми фзбек ва тожик адабижти.Ижтимоий-сижсий цажт. Чор 

Россияси томонидан Марказий Осижнинг босиб олиниши. Чоризм истилоси ва 

унинг оқибатлари, «Солицбек Охуннинг генерал Черняевга хати».  

XX аср фзбек ва тожик адабижти. XX асрнинг фзбек ва тожик адабижтида 

тутган мавқеи. XX аср бошларида мустамлакачиликка қарши Марказий Осижда 

инқилобий онгнинг шаклланиши.Реалистик адабижтнинг шаклланиши.  

Йигирманчи йиллар фзбек ва тожик адабижти. 20-йилларнинг Марказий Осиж халқлари 

тақдиридаги тарихий фрни. Шу йилларда Фарғона водийсидаги ижтимоий сижсий цажт.  

30 – 40 - йилларда фзбек ва тожик адабижти. 30-йиллардаги совет давлати 

сижсатидаги чекланишлар. Шу даврдаги сижсий сургунлар ва бу сургунларнинг 

фзбек ва тожик халқлари цажтига салбий таъсири. 1934-йил Москвада бфлиб 

фтган Бутуниттифоқ Жзувчилар қурултойи. СССР Жзувчилар уюшмаси ва 

Ўзбекистон цамда Тожикистон Жзувчилар уюшмасининг вужудга келиши.  

50–80 - йиллар фзбек ва тожик адабижти. 50-80 - йиллардаги ижтимоий-

сижсий цажт. Шахсга сиғинишнинг оқибатини тугатиш, демократияни 

кенгайтириш, қонунчиликни тиклаш борасидаги ишлар. машцур насрий 

асарлар, романлар, қиссалар, цикоялар. 50—80-йилларда Тожикистонда яшаб 

фзбек тилида ижод этган адиблар.  

Мустақиллик даври адабижти. 1990–2010-йиллар фзбек ва тожик 

адабижти.Цозирги адабий жаражн тацлили. Шу кунлардаги фзбек ва тожик 

шеърияти ва насри.Ўлмас Жамол,Р.Парфи, Ш. Ц.Худойбердиева,Асқар Мацкам, 

К.Насрулло, Н.Қосим, Жамшид Пиримов,Зулфия Бобоева, Р.Назри,Абдували 

Бекмуцаммад, Авлижхон Эшон, Одил Икром ва бошқалар шеърияти цақида 

қисқача маълумот. Ш.Холмирзаев, Х., Э.Аъзамов, Ш.Бфтаев ва бошқалар.   

Энг қадимги адабий ждгорликлар.Ӯзбек ва тожик халқлари оғзаки ижоди ва 

жзма адабижти. 

«Тӯмарис» афсонаси. 

«Широқ» афсонаси. 

«Зариадр ва Одатида» афсонаси. 

«Зарина ва Стриангия»  афсонаси. 

«Авесто» зардуштийлик-оташпарастлик динининг муқаддас китоби. 

Урхун-Энасой ждгорликлари. 

Ӯзбек ва тожик адабижти тарихи. 

Юсуф Хос Цожиб. Туркий халқларнинг йирик адабий-маърифий шоири. 

«Қутадғу билиг» туркий адабижт ва адабий тилининг ножб ждгорлиги. Достонда 

давлат ва цокимият, цукмдор ва сарой ацллари, уларнинг цажтда тутган фрни ва 

вазифалари. Ўгдулмиш ва Ўзғурмиш тимсоллари. Юсуф Хос Цожибнинг 

ахлоқий-таълимий қарашлари. «Қутадғу билиг»нинг бадиий қиммати, тили.  

Имом Мацмуд Кошғарий. «Девону луғотит-турк» асари. Девонда қадимий 

туркий халқлар тил бойлигини изоцлаш. Халқ қфшиқлари ва уларда Марказий 

Осиж халқлари орзу-умидларининг ифодаланиши. 

Абуабдулло Рфдакий. Цажти ва ижоди цақида қисқача маълумот. 

«Мфлижннинг циди» ғазали. «Қариликдан шикоят» қасидаси.  
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Исмоил ал-Бухорий. «Ал-адаб ал-муфрад» (Адаб дурдоналари) асари. 

Абулқосим Фирдавсий. Цажти ва фаолияти цақида қисқача маълумот. 

«Шоцнома» асари. «Рустам ва Суцроб» достони. 

Хожа Ацмад Яссавий – атоқли тасаввуф шоири. «Девони цикмат» асари 

матни устида ишлаш. «Девони цикмат»да поклик, илоций ишқ-муцаббат, 

саховат ва эзгуликнинг куйланиши. «Девони цикмат»нинг тили ва бадиий 

хусусиятлари, оят ва цадисларнинг туркий шеъриятда ифодаланиши. 

Ацмад Югнакий - истеъдодли шоир. «Цибат-ул-цақойиқ» – (Цақиқатлар 

армуғони) таълимий-маърифий достон. Достонда илм манфаати, жацолат 

зарари, дунжнинг фзгариб туриши, кибр ва цирснинг зарари цақида панд-

насицатлар. 

Низомий Ганжавий. Цажти ва адабий фаолияти. Хамсачиликка асос солиш. 

«Хусрав ва Ширин» достони.Достонда Хусрав, Ширин, Фарцод тимсоллари. 

Достоннинг бадиий хусусиятлари. Тожик мумтоз адабижтида лиро-эпик достон 

яратишда Низомий Ганжавий хизматлари. 

Жалолиддин Румий. Цажти цақида қисқача маълумот. «Най не цикоят 

айлагай» маснавийси. Маснавийнинг тасаввуф адабижтида тутган фрни ва 

тацлили. Ж. Румийнинг «Маснавийи маънавий» асари фзбек тилида.  

Саъдий Шерозий. «Гулистон» ва «Бфстон» асари цақида. «Гулистон» 

асаридан олинган цикоятларда Саъдий Шерозийнинг ахлоқий қарашлари. 

Умар Хайжм цажти цақида қисқача маълумот. Умар Хайжм рубоийларида 

чуқур фалсафий қарашларнинг акс этиши.«Наврфзнома» рисоласи–тарихий, 

этнографик асар. 

Пацлавон Мацмуд — истеъдодли файласуф, шоир. Шоир рубоийларида 

ахлоқ-одоб, ватан иштижқи, севги завқ-шавқининг улуғланиши. П.Мацмуд 

сиймоси бадиий адабижтда. 

      Носириддин Бурцониддин ӯғли Рабғузий. «Қисаси Рабғузий» дан 

цикоятлар. «Қисаси Рабғузий» - фзбек насрий адабижтнинг йирик намунаси. 

«Узум цикояти», «Илон ва қалдирғоч» цикоятлари мазмуни ва ғоясини фрганиш. 

Хоразмий – зуллисонайн шоир. «Муцаббатнома» – лирик достон. 

Достоннинг хилма-хил жанрлар (нома, маснавий, ғазал, қитъа, мадциялар)дан 

ташкил топганлиги, тили, бадиий хусусиятлари. 

Сайфи Саройи -  истеъдодли шоир, таржимон. «Топилмас цусн 

мулкинда...», «Кфринур» ғазалларида соф муцаббат ва вафони улуғлаш. «Васфул 

шуаро» ғазалида шоирлар васфи.. «Суцайл ва Гулдурсун» достони, унинг ғояси.  

Атоий- нафис шеърлар ижодкори. «Кел, эй дилбар, ки бфстон вақти бфлди» 

ғазали. Ғазалда бацор фаслининг гфзал тасвири, шоирнинг мацорати. «Кфнгулни 

олдинг, бегим», «Цосили умрим...», «Ул санамким...» ғазаллари.  

Мавлоно Лутфий—дунжвий севгини куйлаган зуллисонайн шоир. Лутфий 

лирикаси. «Суратингни ким кфрди...», «Сенсан севарим...», «Вафо керак бфлса...» 

ғазаллари. Ғазалларда жр жамоли, ошиқнинг цис-туйғулари, севгига садоқат, 

цижрон азобларининг куйланиши. Лутфий қитъа ва туюқларида шоир 

қарашлари, цис-туйғуларининг ифодаланиши. Лутфий лирикасининг тили ва 

бадиий хусусиятлари. 

Абдурацмон Жомий цажти, фаолияти ва адабий мероси. Циротдаги адабий 

муцит. А. Жомий ғазалижтининг мазмун ва мундарижаси. «Цафт авранг» 
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асарининг 7 таркибий қисмлари. «Хирадномаи Искандарий» асари цақида 

маълумот. «Бацористон» асари ва унинг жзилиш сабаблари 

Амир Алишер Навоий. Цажти ва унинг ижодига берилган бацолар. 

«Муцокамат-ул-луғатайн» асари цақида. Шоирнинг «Хазойин-ул-маоний» асари 

ва унда инсон умрининг тфрт фасли. А. Навоий—ғазал мулкининг султони. «Ўн 

сакиз минг олам» ғазалида олам ва одам ғоялари. «Қаро кфзим» ғазалида илоций 

ва мажозий ишқ. «Оразин жпқоч» ғазалининг Лутфий лутфига сазовор 

бфлганлиги. «Дфстлар, марцам деб» ғазалида тилни тия олиш ғоялари. А. 

Навоий «Хамса»си. «Цайрат-ул-аброр» достони.”Фарцод ва Ширин” достони. 

«Лайли ва Мажнун» достони. Илоций ишқ ғоялари. «Сабъаи сайжр» достонида 

подшоларни адолатга чақириш. «Садди Искандарий»да адолатли шоц ғоялари. 

«Лисон-ут-тайр» асарида Цудцуд, Симурғ қуш ва бошқа мажозий тимсоллар. 

Навоий умрининг якуни. А.Навоий ва тожик адабижти. А.Навоий ва жацон 

адабижти.  

Амир Муцаммад Солиц. Шоирнинг цажти ва адабий фаолияти. 

«Шайбонийнома» асарида темурийлар танқиди. Асарда Шайбонийхоннинг 

илоций сиймо сифатида улуғланиши. Достонда етакчи тимсоллар ва халқ ацволи 

тасвири. 

Зацириддин Муцаммад Бобур. Бобурнинг болалик йиллари. Тожу-тахт 

учун кураш ва сарсон-саргардонлик йиллари. Бобур-Навоийдан кейинги буюк 

ғазалнавис. «Қолдиму?» ва «Яхшилик» ғазаллари, уларнинг жзилиш тарихи. 

«Сарғар (сарғай)дим» ва «Топмадим» ғазаллари цақида. «Хазон япроғи янглиғ» 

ва «Ғурбатда ул» ғазаллари.  

Зайниддин Восифийнинг цажти ва адабий мероси. «Бадоеъ-ул-вақоеъ»-

хотира асар эканлиги. Асарнинг асосий мавзуси ва ғояси. Асарда шоцлар, 

цокимлар, олим ва адиблар цақида хотиралар.Восифий шоир. Ғазаллари 

мундарижаси. 

Турди Фароғий  цажти ва ижоди цақида маълумот. Турди лирикаси. 

«Кенглик қилинг» ва «Бу мулк» ғазаллари тацлили. «Субцонқулихон» цажвияси. 

Унда давр адолатсизликлари ва цукмронлар танқиди. Турди шеърлари  вазни ва 

бадиияти. 

Боборацим Машраб. Унинг гфдаклигидажқ авлижлик хусусиятлари. Машраб 

ижодида тасаввуф таълимотининг шаклланиши. «Сиғмам (сиғмайман) дур» 

ғазалида илоций ишқ фаржди. «Ўртар» ва «Машрабман» ғазалларида ишқ олови, 

дарди. 

Зебуннисо. Шоира Зебуннисонинг цажти ва ижоди цақида маълумот. 

«Инжост» (Бундадур) ғазалида илоций гфзаллик ғояси. Шоиранинг бошқа ғазал 

ва рубоийлари тацлили. 

Шермуцаммад  Мунис цажти ва шоирлик истеъдоди. «Мунис-ул-ушшоқ» 

девони ва унда шоир шахсияти. «Дфст улдирким» ғазалида шоир изтироблари. 

Жацон Отин  Увайсий цажти, ижоди ва аянчли қисмати. «Ки булбул нола» 

ғазалида ажл дарди, оцу фиғони. Шоиранинг чистон-топишмоқлари. Чистон 

цақида маълумот.  

Нодира Бегим. Шоиранинг цажти ва ижоди. Фожиали қисмати. 

«Муцаббатсиз киши» ғазалида ишқ ғояси. «Нодира ацволидин» ғазалида шахсий 

фожиа тасвири. Шоира ғазалларининг бадиийлиги, оцангдорлиги. 
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Муцаммад Ризо Огаций цажти ва адабий мероси. «Таъвиз-ул-ошиқин» 

девони. Устоз ва шогирд талқини. Шоир ғазалларида илоций ишқдан огоцлик. 

«Бацор» ва «Наврфз бфлсин» ғазалларида инсон ва табиат. «Огацийнома» асари.  

Комил Хоразмий. Цажт йфли ва ижоди цақида. «Ацбоб», «Дфстлар» радифли 

ғазали цақида. Шоир ғазалларининг мавзу ва тимсоллари. «Ацбоб» ғазали 

тацлили. «Латойиф-ул-зароиф» насрий асари. Унда Комил таржимонлик 

мацоратининг акс этиши.  

Муцаммадшариф Гулханий. Цажти ва ижодий фаолияти. «Маймун билан 

Нажжор» масали. Масалда уқувсизлик, шошмашошарлик, фйламай босилган 

қадамнинг оқибатлари цақида. 

Муцаммад Аминхожа Муқимий. Цажти ва ижоди. Шоирнинг адабий 

мероси. «Навбацор» ғазалида табиат ва инсон муносабатлари. «Сажцатнома» 

асарида тарихий жойлар тасвири.«Танобчилар» асарида подшо амалдорлари 

порахфрлигининг танқид қилиниши. 

Зокиржон Фурқат. Цажти ва ижоди. Ватандан айрилиқ — «Адашганман» 

ғазалининг ғояси эканлиги. «Сайдинг қфя бер, сайжд» мусаддасида эрк ғояси. 

Фазлуллоц Алмаий цажти ва ижоди. «Майлигаму?» радифли ғазали цақида 

маълумот. Алмаий – моцир таржимон. «Калила ва Димна»дан парчалар. 

Цозирги ӯзбек ва тожик адабижти  

Садриддин Айний. Цажти ва ижод йфли. Унинг ХХ аср фзбек ва тожик 

адабижтида тутган фрни. Айний – насрнавис. «Бухоро жаллодлари», «Етим», 

«Судхфрнинг флими», «Дохунда» цамда бошқа қисса ва романларининг қисқача 

тацлили. «Судхфрнинг флими» қиссасининг жзилиш тарихи, асарнинг асосий 

ғояси ва мавзуси.  

Мацмудхфжа Бецбудий. ХХ аср фзбек ва тожик адабижти ва маданиятида М. 

Бецбудийнинг тутган фрни. Бецбудийнинг цажти ва ижод йфли. «Падаркуш» 

драмаси. Драманинг жзилиши ва сацнага қфйилиши тарихи. «Падаркуш» 

драмаси маърифатпарварлик ғоясини акс эттирувчи асар эканлиги.  

Абдулла Авлоний. Унинг ХХ аср бошларидаги фзбек адабижти ва сижсатида 

тутган фрни. А.Авлонийнинг цажти ва ижод йфли. Авлоний шеърияти. «Туркий 

Гулистон жхуд ахлоқ» асарининг фзбек педагогикаси тарихида фзига хос асар 

эканлиги.  

Абдурауф Фитрат. Унинг адабий мероси. Фитратнинг ХХ аср бошларидаги 

фзбек ва тожик адабижтларида тутган фрни. Фитрат – драматург. «Абулфайзхон» 

фожиаси. Фожиада ХVIII аср Бухоро цажти-аштархонийлар сулоласининг охирги 

намояндаларидан бири Абулфайзхон цокимиятининг таназзули ва манғитлар 

сулоласинииг дастлабки босқичи, тарихий цақиқат асосида бадиий юксак, теран 

акс эттирилиши.  

Абдулла Қодирий. Шахсияти ва ижодининг ХХ аср фзбек адабижтида тутган 

мавқеи. «Ўтган кунлар» романи. «Ўтган кунлар» — тарихий роман эканлиги. 

Романда ХIХ аср фрталаридаги Туркистон тарихи ва фзбек халқи цажти цаққоний 

манзарасининг бадиий акс эттирилиши. «Ўтган кунлар» романининг фзбек 

адабижтида реализм тантанаси ва улкан ютуғи эканлиги.  

 Цамза Цакимзода Нижзий. ХХ аср бошларидаги маърифатпарварлик 

царакатида Ц.Ц.Нижзийнинг тутган фрни. Цамзанинг цажти ва ижоди. «Миллий 

ашулалар учун миллий шеърлар» мажмуаларининг вужудга келиши. «Зацарли 
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цажт» драмаси. Драманинг яратилишида «Янги саодат» асарининг пойдевор 

ролини бажариши. «Зацарли цажт» драмасининг бадиий хусусиятлари.  

Абдулцамид Сулаймон ӯғли Чфлпон ижоди ХХ аср фзбек адабижтида буюк 

цодиса эканлиги. Чфлпоннинг цажти ва ижоди. Чфлпон лирикаси. Чфлпон лирикасининг 

асосий мавзулари. «Халқ», «Кфнгил», «Кишан», «Севги» шеърларида халқнинг катта куч 

эканлиги, эрксеварлик ғоялари. «Кеча ва кундуз» романи. Романда тарихий фтмиш тасвири.  

Ғафур Ғулом. Цажти ва ижоди. «Турксиб йфлларида», «Кфкан» каби шеърий 

асарларида Туркистон - Сибир темир йфлининг халқлар манфаатига хизмат 

қилиши, улар дфстлигини мустацкамлашдаги роли, қишлоқларда олиб 

борилган синфий курашнинг ифодаланиши. «Сен етим эмассан» шеърида 

байналмилалчилик ғояларининг ифодаланиши.  

Мусо Тошмуцаммад ӯғли Ойбек - насрнавис. Жзувчининг «Навоий», «Қужш 

қораймас», «Олтин водийдан шабадалар», «Улуғ йфл» асарлари. «Қутлуғ қон» романи. 

Романда фзбек халқининг 1916-йил қфзғолонига қадар бфлган кураш йфлининг акс этиши. 

Романнинг тарихий асоси. Романда мецнаткаш омма билан мацаллий бойлар фртасидаги 

қарама-қаршиликнинг кенг планда жритилиши. «Ўч», «Бахтигул ва Соғиндиқ» сингари 

поэмалари, «Ўзбекистон» шеъри, «Машраб», «Тоғ сайли» асарларининг тематикаси.  

Мақсуд Шайхзода. Цажти ва ижоди цақида. «Йиллар саломини йилларга 

элтиб» шеъри. Рубоийлар. «Йиллар саломини йилларга элтиб» шеърида вақт, 

инсон умри, уни мазмунли фтказиш, илм, мецнат билан безаш мавзуси. 

Абдулла Қаццор. Цажти ва ижодий фаолияти. «Анор», «Минг бир жон», 

«Дацшат», «Асрор бобо» цикоялари. А. Қаццор цикояларида оддий кишилар 

тимсолининг акс этиши. «Анор» ва «Дацшат» цикояларида фзбек ажлларининг 

қора фтмиши ва аянчли цажтининг ифодаси. «Шоци сфзана» («Янги ер»),  - 

«Оғриқ тишлар», «Тобутдан товуш», «Аяжонларим» комедияларида салбий 

иллатларнинг фош этилиши, баркамол инсонларнинг улуғланиши. А. Қаццор - 

йирик насрнавис. Жзувчининг «Сароб», «Қфшчинор чироқлари», «Ўтмишдан 

эртаклар», «Синчалак» роман ва қиссалари цақида умумий маълумот. 

Цамид Олимжон. Цажти ва ижоди. Шоирнииг 30-йилларда яратган 

шеърларининг мавзулари, бадиий хусусиятлари. «Зайнаб ва Омон» поэмаси ва 

унинг яратилиш тарихи. Поэмада 30-йиллар жшларига хос олижаноб 

фазилатларнинг акс этиши. Зайнаб, Омон, Собир тимсоллари. Уларнинг диний 

урф-одатлар устидан ғалаба қозониши. Поэмада халқ оғзаки ижоди, классик 

адабижтдаги анъаналарнинг давом эттирилиши. 

 Мирзо Турсунзода. Цажти ва фаолияти.  Унинг тожик ва жацон адабижтида 

тутган фрни. Турсунзода ижодида халқлар дфстлиги, Ватан мадци мавзуси. 

Шоирнииг «Ватан фғлони», «Цасан аравакаш», «Осиж овози» сингари асарларида 

30-йиллардаги давр, жамиятдаги фзгаришлар.  

Зулфия. Шоиранинг цажти ва ижоди. Зулфиянинг лирик асарларида фз 

ватанини улуғлаган, фидойи, мецнаткаш ва дфстликни улуғловчи фзбек ажли 

тимсолининг кфрсатилиши. «Ўғлим, сира бфлмайди уруш» шеърида урушнинг 

лаънатланиши, мецрибон ватанпарвар она тимсоли. 

Сотим Улуғзода. Жзувчи цақида маълумот. «Жшлигимиз тонги» қиссасидан 

парча. Қиссада озодликка, эркка маърифатга ташна тожик халқи цажтининг акс 

эттирилиши. 
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Уйғун. Шоир цақида маълумот. «Тонг» шеърида табиат гфзал лавцаларининг 

тасвири. Шеърнинг бадиий хусусиятлари. 

Одил Жқубов. Цажти ва ижодий фаолияти. Адибнинг 50—80 йиллар 

адабижтида тутган фрни. О.Жқубовнинг «Муқаддас», «Бир фелетон қиссаси» 

сингари асарлари. «Дижнат», «Кфцна дунж», «Оқ қушлар, оппоқ қушлар» каби 

романларида бугун ва фтмишимизнинг реалистик акси. Жзувчи ижодида 

замондошларимиз тимсоли. «Улуғбек хазинаси» романи.  

Аширмат Назаров. Шоир цақида маълумот. «Жангчининг хажли» шеъри. 

Шеърда Ватан ишқи, халқпарварлик, мардлик ғояларининг куйланиши.  

Жангчи тимсоли тасвирида шоир бадиий мацорати. 

Саид Ацмад. Цажти ва ижоди цақида.«Қоплон» цикоясида мунофиқ, 

хушомадгфй кишиларнинг танқид этилиши. «Собиқ» цикоясида собиқ Шфролар 

жамиятининг нофрин дабдабабозлиги, нофрин мақтовлари оқибатлари устидан 

кулиш. 

Пиримқул Қодиров. Жзувчининг цажти ва ижод йфли. «Юлдузли тунлар» 

романи. Пиримқул Қодиров - 50—80 йиллар адабижтининг истеъдодли вакили. 

Жзувчининг 50-йиллар жшларининг цажти, муцаббати ва курашига бағишланган 

повест ва романлари. П. Қодировнинг «Уч илдиз», «Қора кфзлар», «Қадрим», 

«Эрк» сингари асарларида 60-йиллар фзбек қишлоқларидаги цақиқий цажт 

тасвири. «Олмос камар» романида шацар муаммоларининг акс этиши. 

«Юлдузли тунлар» романининг жзилиш тарихи.  

Усмон Носир. Шоирнинг цажти ва ижоди. «Юрак» шеърида самимий 

инсоний туйғуларнинг ифодаланиши. «Яна шеъримга» шеърида шоирнинг 

ижодий қижфаси. Унинг шеъриятга садоқатинииг ифодаланиши. 

Эркин Воцидов. Шоирнинг цажти ва ижод йфли. Сфнгги йиллар фзбек 

шеъриятининг истеъдодли вакилларидан бири эканлиги. Э. Воцидов лирикаси. 

«Жшлигим», «Афғон шоирларига», «Рашким» сингари шеърларининг ғоявий 

тематикаси. Э. Воцидов - ғазалнавис шоир. «Руцлар исжни» достони—исжнкор 

шоирлар цажтига бағишланган асар эканлиги. Достоннинг асосий пафоси. 

Назрул Ислом тимсоли. Бу тимсол воситасида цинд халқи тарихи ғалажни 

кунларининг тасвирланиши. 

Лоиқ Шерали.Шоир шеъриятида шарқ ва форс шоирлари анъаналарининг 

янгича услубда давом эттирилиши. Лоиқ лирикаси. Шоирнинг Тожикистон, она 

тили ва гфзал дижрига бағишланган шеърлари. 

Абдулла Орипов – истеъдодли фзбек шоири ва жамоат арбоби. Шоирнинг 

цажти, ижодий йфли. «Биринчи муцаббатим», «Оломонга», «Қфриқхона», 

«Ранжком» асарларида муцаббат, инсон ва халқ, маънавият ва қадриятлар 

тасвири. Мавжуд тузумнинг танқид этилиши. «Жаннатга йфл» драматик 

достони.  

Ӯткир Цошимов. Жзувчининг цажти ва ижоди цақида қисқача маълумот. 

«Урушнинг сфнгги қурбони» цикояси. Цикояда уруш туфайли халқ бошига 

тушган моддий қийинчиликлар, маънавий зарар ва унинг дацшатли оқибатлари 

цақида. Цикоядаги она, Шокиржон, Хадича тимсоллари. 

Миртемир. «Қишлоғим» шеъри. Шеърда халқимиз қадриятлари, урф-

одатларининг ифодаланиши. Халқимизга хос бфлган тантилик, сахийлик, 

мецмондфстлик фазилатларининг улуғланиши. Шеърнинг тарбиявий ацамияти. 
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Асқад Мухтор. Жзувчининг цажти ва ижоди цақида қисқача маълумот. 

«Цафта» шеъри. Шеър матнини фрганиш. Шеърда фқувчиларни мецнатсеварлик, 

фидойилик каби фазилатлар руцида тарбиялаш ғояси.  

Худойберди Тфхтабоев. Жзувчининг цажти ва ижоди цақида қисқача 

маълумот. «Сариқ девни миниб» асари. Асарда илмсизлик ва тажрибасизлик 

орқали цажт зиддиятларига дуч келган Цошимжон цажтининг акс эттирилиши. 

Жзувчининг мацорати.  

Кароматулло Мирзоев. Адиб цақида маълумот. «Исирға» цикояси. Цикояда 

халқимизнинг Улуғ Ватан уруши давридаги оғир цажтининг акс эттирилиши. 

Асар қацрамонларининг фожиали цажти. 

Шукур Холмирзаев. Адиб цақида маълумот. «Зов остида адашув» цикояси. 

Цикояда табиатни асраш муаммоси. Цикоядаги тимсоллар. Жзувчи бадиий 

мацорати. 

Ўлмас Жамол. Адиб цақида маълумот. «Икки тилли бир халқ васфига» 

шеърида фзбек ва тожик халқлари мустацкам дфстлигининг мадц этилиши. 

Шеърнинг тили ва бадиий хусусиятлари. Шеърда зуллисонайнлик (икки 

тиллилик) анъаналари. «Онажон» ғазалида фарзандлик мецрининг 

ифодаланиши.  

Рауф Парфи. Шоирнииг таржимаи цоли. «Чфлпон» шеъри. Шеърда 

юртимизнинг дардли фтмиши ва буюк шоир Чфлпоннинг аччиқ қисмати 

тасвири. «Абдуллажон марсияси» шеърида бацодир йигит Абдулланинг 

флимига қайғуриш. 

Гулназар Келди. Адиб цақида маълумот. «Давлат» шеъри, унда юртимиз - 

Тожикистон билан фахрланиш туйғуси. Шеърда рамзий давлат тимсолининг 

бадиий талқини. 

Жамшид Пиримов. Шоир цақида маълумот. «Шоир кимлиги цақида 

шоцнинг вазирга берган сабоғи» шеър-эртагини фқиш. Шеър-эртакда цақиқатни 

куйлаш, хушомадгфй, мадциябоз шоирларнинг масхара қилиниши. Цақиқий 

шоирларнинг улуғланиши. Шеър-эртакда шоц ва шоирлар тимсоллари.  

Султонмурод Цожибоев. Шоир цажти ва ижоди цақида маълумот. «Қарз», 

«Тфп терак» шеърлари. «Қарз» шеърида юртни обод қилиш, боғ яратиш билан 

оталар ишини давом эттириш ва жшларга фгит бериш ғояси тарғиби.  

Асқар Мацкам. Шоир цақида маълумот. «Бувим билан хайрлашувим» 

шеъри. Шеърда она юрт соғинчининг моцирона тасвирланиши. Шеърнинг 

бадиий хусусиятлари. «Биби эна билан Ватан цақида сфйлашганларим» шеърида 

она-дижр мецри, Ватаннинг улуғлиги, она-Ватан  тушунчаси. 

Шароф Бошбеков. Цажти ва ижоди цақида. «Темир хотин» комедиясида 

бугунги қишлоқларимиз кишилари цажтидаги муаммоларнинг акс эттирилиши. 

Инсон қадр-қиммати цақида куйиниш. Комедиядаги Қфчқор, Аломат, Бозорбой, 

Олимжон, Қумри ва бошқа тимсоллар. Асарнинг тили. Адиб асарлари фзбек ва 

тожик сацнасида. 

Авлижхон Эшон. Шоир цақида маълумот. «Бир куни» шеърида порлоқ 

келажакка ва инсон маънавий камолотига ишонч ифодаси. «Вазифа» шеърида 

инсоний фзликни енгиб, руций юксакликка эришишга даъват талқини. 

Шеърлардаги сффижна ишоравий тасвирлар. Шоир бадиий 

мацорати.Тасаввуфий талқин цақида маълумот. 
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Зулфия Бобоева. Шоира цақида маълумот. «Ватан шу» шеърида она-Ватан 

моциятининг бадиий талқини. «Она бургут»  шеърида дунж, Ватан ва халққа 

муцаббат тасвири. Она бургут тимсоли орқали шижоат, мецр ва мардликка 

даъват этилганлиги. 

Омон Ражаб. Шоир цақида маълумот. «Дарж умри» достони. Достонда 

тожик адабижтининг жрқин юлдузи, Тожикистон Қацрамони – Мирзо 

Турсунзода, унинг маданиятимиз хазинасига қфшган улкан циссаси, буюк 

хизматлари цақида. Достоннинг бадиий тацлили.  

Неъмат Иброцим. Шоир цақида маълумот. «Она» шеърида буюк яратувчи, 

мецрибон зот-ажлга муцаббат, фарзандлик мецрининг куйланиши. «Темур 

Малик» шеърида тожик халқининг буюк қацрамони Темур Малик тимсоли. 

Сулаймон Эрматов. Шоир цақида маълумот. «Менга тан фзбек тилидир, 

менга жон – тожик тили» ғазалида икки тил мадци. «Китоб» ғазалида китобнинг 

инсонга дфстлиги, унинг камолотида тутган фрни тасвири. Ғазаллар тили, вазни 

ва бадиияти. 

Жфрақул Ажиб. Адиб цақида маълумот. «Армон» цикояси. Цикояда она 

фожиаси тасвири. Фарзанднинг она олдидаги бурчи. Цикоянинг тарбиявий 

ацамияти. 

Абдували Бекмуцаммад. Шоир цақида маълумот. «Қайтар дунж», «Ўринсиз 

сфзлама» шеърлари. «Қайтар дунж» шеърида инсоннинг цар бир  фаолияти 

жавобсиз қолмаслиги тасвири. Яшаш жаражнида яхши ишлар қилишга даъват. 

«Ўринсиз сфзлама» ғазалида тилга эцтижт бфлиш, сфзлашда андиша ва фйлаб 

фикр юритишнинг ацамияти ифодаланганлиги. 

Жацон адабижтидан намуналар 

Унсурулмаолий Кайковус.  Унинг «Қобуснома» асари цақида маълумот. 

«Қобуснома» – панднома асар. Асарда фарзанднинг ота-она олдидаги бурчи, 

цунар эгаллашнинг афзалликлари цақида. Асарнинг тарбиявий ацамияти. 

В. Шукшин. Адиб цақида маълумот. «Оддий рус халқи цақида» асари. 

(«Любавинлар» романидан парча). Асарда рус характери ва табиатининг акс 

эттирилиши. 

Расул Ғамзатов. «Она тилим» шеъри. Шеърда она тилига цурмат-

эцтиромнинг ифодаланиши. Шеърда шоир тимсоли ва бадиий мацорати. 

Чингиз Айтматов — ХХ аср жацон адабижтининг йирик вакили. Жзувчи 

цажти ва ижоди. «Тоғ ва дашт қиссалари» туркумига кирувчи «Юзма-юз», 

«Жамила», «Қизил дуррачали сарвқомат дилбарим», «Оқ кема», «Сомон йфли» 

қиссаларида Улуғ Ватан уруши фожиалари, беғубор, покиза муцаббат, инсон 

маънавижтининг чуқур психологик тацлили. «Асрга татигулик кун», «Қижмат» 

романлари. «Асрга татигулик кун» романининг мавзуси ва ғояси. Чингиз 

Айтматов асарлари фзбек ва тожик тилларида. 

Ганс Андерсен. Жзувчи цақида умумий маълумот. «Зиғир» цикояси. Цикоя 

матнини фрганиш. Цикоядаги рамзий тимсоллар тацлили. Инсонларга керак 

бфлиб яшашнинг моцияти. 

Сергей Есенин. Шоир цақида қисқача маълумот. «Гфдакликдан маълум цар 

одам» шеъри. Шеърнинг асосий мавзуси. Шеърда болаликнинг маъсум 

дамларининг акс этиши.  
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Адабий-назарий тушунчалар 

Халқ оғзаки ижоди жанрлари: эртакларнинг мавзулари ва бадиий 

хусусиятлари. Топишмоқларга хос белгиларнинг ишора билан айтилиши. 

Мақоллар ва  уларнинг кӯринишлари. Халқ қфшиқларининг тимсол, вазн ва 

бадиияти. 

Бадиий адабижт турлари. 

 Эпик тур: роман, қисса, цикоя, бадиий очерк ва б. Роман ва унинг шакллари 

(дилогия, трилогия, тетралогия, пенталогия, эпопея). 

Лирик тур: ғазал, рубоий, туюқ, қитъа, фард, маснавий, мурабба, мусаддас, 

мусамман, мустазод, мухаммас, қасида ва б. Шеърнинг бадиий хусусиятлари. 

Ғазаллар тили, вазни ва бадиияти. 

Лирик-эпик тур: поэма (достон), баллада, масал, шеърий роман ва б. 

Драматик тур: трагедия (фожиа), комедия.Ӯзбек драматургияси. Бадиий 

асарда кулги. 

Бадиий адабижтда образлилик. Бадиий асар мазмунини очишда 

қацрамонларнинг характерли хусусиятлари. 

Бадиий тасвирда тӯқима. 

Шеър тузилиши: ритм, циҷо, туроқ, вазн, бармоқ ва аруз вазни ва б. Эркин 

шеър. Қофия. Радиф. 

Адабий йӯналиш. Романтизм. Реализм.Танқидий реализм. Романтизм ва 

романтик тимсоллар. Реализм ва бадиий тимсоллардаги цаққонийлик. 

Танқидий реализм ва салбий цодисаларга цаққоний бацо. 

Бадиий адабижт тили: автор нутқи, персонажлар нутқи. Жзувчининг сӯз 

манбалари. 

Бадиий тасвири воситалар: жонлантириш, сифатлаш, ӯхшатиш, муболаға.  

Муболаға ва унинг берилган матндаги роли. 
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ТЕСТ САВОЛ ВА МАСАЛАЛАРИ  ШАРЦИ  

 

Тест савол ва масалалари икки турдан иборат: 

- бир тфғри жавобли. Ҳар бир савол ва топшириқларга тфрт вариантли жавоб 

берилади, улардан фақат биттаси тфғридир. Тфғри жавоб танланиб жавоблар 

варақасига белги қфйилади; 

- мувофиқликни аниқлаш. Қуйидаги топшиириқ турида биринчи сутунда берилган 

сфзга ва гапларга иккинчи сутундан мувофиғи танланади. 

 

1-жадвал.Тестнинг цар бир саволу масалаларга бацо меъжри 

т/р Тестнинг савол ва масалалари тури Имконият 

     холи 

1. Бир тфғри жавобли саволлар  1 

2. Мувофиқликни аниқлаш. 4 
   

2-жадвал. Савол ва масалалар миқдори, тест бажариш муддати ва хол 

миқдори. 

т/р              Имтицон фани Савол ва 

масала 

миқдори  

Тест 

бажариш  

муддати 

 

     Хол 

миқдори 

1. Ӯзбек тили ва адабижти   20 (15+5)        55 35 
 

 Бу жадвалдан аниқланадики, ӯзбек тили ва адабижти тестидаги (15 та бир тфғри 

жавобли, мувофиқликни аниқлаш учун 5 та саволу масала)  20 савол ва масалани 

бажариш учун вақт ажратилган. Тестнинг 20 савол ва масалаларини тӯлиқ  бажариш 

учун энг кӯпи билан (максимум) 35 хол берилади. 
 

3-жадвал. Савол ва масалалар турлари бӯйича тақсимот 

т/р Савол ва масалалар тури Савол ва масалалар миқдори                                     

                фоиз цисобида 

1. Бир тфғри жавобли саволлар 

интихоби 

75± 2% 

2. Мувофиқликни аниқлаш  25 ± 2% 
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ӮЗБЕК ТИЛИ ВА АДАБИЖТИ ТЕСТЛАРИ МАТРИТСАСИ 

Цар бир тест муайян мақсадда тузилади. Мақсадлар муайян этилгандан сӯнг, 

тест қолаби тузилади Бу қолаб жадвал асосида тузилиб ва у тест матритсаси 

номланади. 

Тест матритсаси таълимий фан мазмунининг муцим соцаларини ӯз ичига олади, 

чунки у билимли, малакали ва мацоратли  абитуриентлар танловига жрдам беради. 

Яъни мақсадга мувофиқ тест матритсасида цамма асосий боб ва мавзулар кӯрсатилади. 

Тест савол ва масалалари фақатгина матритсада берилган мавзулар доирасида 

тузилади. Бу савол ва масалалар биргаликда ютуқларни (билим, малака ва мацорат)ни 

синаш воситаси  цисобланади. Бу тест матритсаси  мавзуларни таълим дастурига 

мувофиқлигини ва синаладиган ютуқларга нисабатан тӯғрилигини таъминлайди.  

Матритсада тест савол ва масалаларининг  умумий миқдори мавзуларга 

мувофиқ тақсимланади. Матритсанинг ӯзига хос хусусияти шуки, унда нафақат тест 

савол ва масалалари, шунингдек цар бир савол ва масалаларга хол миқдори фоизга 

нисбатан режалаштирилади. 

Шундай қилиб, таълим мақсадлари (ютуқлар: билим, малака ва мацорат)    ва 1, 2 

ва 3-жадваллар цисобга олиниб ӯзбек тили ва адабижтидан тест матритсаси тузилади: 

 

                             

  

т/р              Мавзулар Билим Малака ва 

мацорат 

 % (а) 

1.  Фонетика. Орфография. 

Лексикология ва фразеология. 

Услубшунослик. 

  23 2  

2.  Грамматика. 

Морфология. Синтаксис. 

  26 2  

3.  Фолклор. Адабий                   

алоқалар. Адабий тушунчалар. 

  17 2  

4. Мумтоз (классик) ва цозирги 

адабижт 

  34 ±2 

% (b) Жами 34 2  66 2  100 
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ТЕСТ ЖАВОБЛАРИ ВАРАҚАСИ УСТИДА ИШЛАШ 

 

Абитуриент тест савол ва масалалар жавобини савол ва топшириқлар турига кӯра 

жавоблар варақасига чорчилик (х) билан белгилайди.  

Тест жавоблари варақасидаки, унда абитуриентнинг штрих-кодлар воситасида 

рамзи жзилади, замонавий ахборот технологиялари воситасида (компютер дастури ва 

махсус тажцизот ) жрдамида ишлаб чиқилади.  

Цар бир субтести учун савол ва масалалар миқдори турига қараб максимал хол 

миқдори аниқланган. Қайд этилиши бӯйича, ӯзбек тили ва адабижти тестини тӯлиқ 

бажарган абитуриентга энг кӯпи билан (максимум) 35 хол берилади.  

Абитуриентнинг тест жавоблари варақаси ишловидан сӯнг, алгоритм жрдамида ва 

мувофиқ компютер дастури орқали, унинг аввалия ”хом” холлари цар субтести 

юзасидан алоцида цисобланади.  

Марказлаштирилган қабул имтицонларида холларни шкалалаш йӯлга қӯйилгани 

учун, абитуриентлар холлари цар субтести юзасидан балга айлантирилади. 

Протсентиллар усулидан фойдаланган цолда шкалалаш (абитуриентларнинг 

жойлашиши жки уларнинг бир-бирига нисбатан тақсимоти цисоби) амалга 

оширилади. Шкалалаш тартиби  асосида цар бир субтестининг максимал балли 

муайян этилган.           

Абитуриентнинг умумий балли цар бир субтестининг жами баллари билан 

цисобланади.   

                                                                                                                         

Абитуриент талабаларнинг олий касб-цунар таълими муассасалари тақсимоти 

беллашувига иштирок этиши учун, у цар бир фан субтестидан ӯтиш  холига социб 

бӯлиши лозим. Ӯтиш холи цар йили Тожикистон Жумцурияти Маориф ва илм 

вазирлиги томонидан муайян ва тасдиқ этилади. 
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                                                 ЖАВОБЛАР ВАРАҚАСИ НАМУНАСИ 

3-гуруцга киритилган ихтисослар: тожик/ӯзбек/рус  тиллари ва адабижти, тарих 

(тожик халқи тарихи ва умумий тарих) ва чет тиллари (инглиз/немис/франсуз/араб)   

субтестларининг Б қисмига тегишли бӯлган тест жавоблари варақаси шундай:  
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Ӯзбек тили ва адабижти бӯлими тест жавоблари варақаси намунаси саволлар 

миқдори, савол ва масалалар тури жицатидан шундай кӯринишга эга:  
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