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МУҚАДДИМА 

Муҳиммияти мавзӯи таҳқиқот. Дар ҷаҳони муосир, бино бар сабаби 

ҷустуҷӯ ва дарёфт кардани механизмҳои самараноки рушди устувори 

низоми маориф масъалаи сифати таҳсилот муҳиммияти махсусеро ба худ 

касб кардааст. Дар муҳим гардидани масъалаи сифати таҳсилот ҳамчун 

масъалаи муосири иҷтимоию педагогӣ як қатор омилҳо, аз қабили афзоиши 

зеҳнгароии истеҳсолот, пайдоиш ва вусъатёбии бозори хизматрасониҳои 

омӯзишӣ, рушди технологияҳои иттилоотию коммуникатсионӣ ва монанди 

инҳо таъсири ҷиддии худро мерасонанд. Барои таъмин кардани рушди 

устувори иқтисодию иҷтимоӣ ва сиёсию мадании дилхоҳ кишвар баланд 

бардоштани сифати таҳсилот ҳамчун шарти зарурӣ ба ҳисоб меравад. Зеро, 

маҳз сифати маълумотнокии ҳар узви ҷомеа иқтидори иқтисодӣ, зеҳнӣ ва 

ахлоқии ҷамъиятро муаяйн месозад. Аз ин рӯ, масъалаи такмил ва таҷдиди 

мудоми низоми маориф ҳамчун масъалаи калидӣ ва аввалиндараҷа дар 

рушди ҷомеа шуморида мешавад. 

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қариб дар ҳар як 

баромади худ ба масъалаи мазкур диққати ҷиддӣ дода, фаъолияти Ҳукумати 

ҷумҳуриро барои мусоидати ҳамаҷониба кардан дар рушди соҳаи маорифи 

кишвар равона сохта, дастуру ҳидоятҳои зарурӣ ироа менамоянд. Аз ҷумла, 

бо мақсади рушди босуботи тамоми соҳаҳои ҳаёти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 

ислоҳоти ботадриҷ дар ҳамаи зинаҳои таҳсилот, ташаккули 

низоми  таҳсилоти  муосир  ва ҷавобгӯйи талаботи замон, таҳкими 

заминаҳои моддиву техникии муассисаҳои таълимӣ аз ҷониби Президенти 

кишвар маориф ҳамчун соҳаи афзалиятнок эълон гардидааст.  

Дар ҷаҳони муосир, санҷиш ва арзёбии воқеибинона (объективона)-и 

сифати таҳсилот ҳамчун яке аз масъалаҳои мубрам дар  низоми маорифи ҳар 

як кишвар ба ҳисоб меравад. Арзёбии сифати таҳсилотро, пеш аз ҳама, бояд 

тавассути усулҳои объективонаю боэътимод роҳандозӣ намуд, ки он аз 

падидаҳои субъективӣ орӣ бошад. Имрӯзҳо, низоми санҷиш ва арзёбии 
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дастовардҳои таълимии омӯзандагон, ки бар истифодаи васеи усули 

тестгузаронии педагогӣ ба таври мутамарказ ва оммавӣ нигаронида 

шудааст, бо шиддат инкишоф меёбад. Натиҷаҳои аз тестгузаронии 

мутамарказ ва фарогир бадастмеомадаро метавон ҳамчун заминаи 

маълумотӣ ҳангоми қабули қарорҳои марбут ба раванди таълим дар зинаҳои 

гуногуни идоракунии низоми таҳсилот истифода бурд.  

Аз даҳсолаи охири асри XX дар фазои таҳсилоти давлатҳои 

пасошӯравӣ роҳандозии равандҳои марбут ба низомҳои миллии арзёбии 

дастовардҳои таълимӣ ва мутамарказсозии имтиҳонҳои дохилшавӣ бо ёрии 

тестгузаронӣ оғоз гардид ва дар онҳо ниҳоду муассисаҳои нав, ки ҳадафи 

асосиашон арзёбии дониш ва ё марказонидани имтиҳонҳо аст, таъсис дода 

шуд. Чунин тамоюл ва масъалаҳои ҳалталаби марбут ба имтиҳонҳои 

дохилшавӣ ба муассисаҳои таълимии таҳсилоти олии касбии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон мавзӯи азнавсозию ислоҳоти ин шохаи муҳими низоми 

маорифро ба миён гузошт. Зарур дониста шуд, ки механизми қабули 

донишҷӯён такмил дода шавад. Таваҷҷуҳи хос ва саъю талошҳои Ҳукумати 

кишвар дар ҳалли ин масъала боис гардид, ки соли 2008 дар кишвар 

муассисаи давлатии «Маркази миллии тестӣ» таъсис дода шуда, сипас ба 

инобати аҳамияти баланд доштани имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ 

соли 2014 дар заминаи муассисаи мазкур Маркази миллии тестии назди 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис дода шуд.  

Ворид шудани низоми имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ дар 

шакли тестгузаронии мутамарказ ва фарогир ба фазои таҳсилоти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон таккони ҷиддиеро ба низоми маорифи кишвар бахшид. Низоми 

имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ дар баробари умумияти асосӣ 

доштан бо низомҳои ҳамсони кишварҳои дигар, хусусиятҳои вижаи худро 

соҳиб аст, ки онҳо баёнгари махсусияти миллӣ доштани низоми имтиҳонҳои 

марказонидаи дохилшавӣ ҳастанд. 

Аз соли нахустини роҳандозӣ гардидани низоми имтиҳонҳои 

марказонидаи дохилшавӣ дар  низоми маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон то ба  
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имрӯз он ҳамчун яке аз тарҳ (модел)-ҳои самараноктарини ташкил ва 

баргузории имтиҳонҳои дохилшавӣ бо истифода аз усули тестгузаронии 

мутамарказ ва фарогир мавриди истифода қарор дорад. Ба таърихи на он 

қадар тӯлонии худ нигоҳ накарда, низоми мазкур имконият фароҳам овард, 

ки бори аввал дар таърихи низоми маорифи кишвар арзёбии мустақили 

дараҷаи дониши хатмкардагони муассисаҳои таълимии таҳсилоти миёнаи 

умумӣ дар сатҳи ҷумҳурӣ ба роҳ монда шавад. Натиҷаҳои имтиҳонҳои 

марказонидаи дохилшавӣ пойгоҳи маълумотиеро асос мегузоранд, ки аз он 

метавон ҳангоми арзёбии қиёсии сифати таҳсилот дар сатҳҳои гуногун ва 

пешгӯйии тамоюлоти ҳолатҳои имконпазир барои тақвияти асосноксозии 

қабули қарорҳои дахлдори оҷилию стратегӣ ба таври васеъ истифода бурд. 

Сатҳи омӯзиш ва коркарди мавзӯи таҳқиқот. Санҷиш ва арзёбии 

дараҷаи дониш ва малакаю маҳорати омӯзандагон яке аз марҳалаҳои 

муҳими раванди таълим дар ҳамаи зинаҳои таҳсилот ба ҳисоб меравад. Дар 

шароитҳои муосири рушди босуръати соҳаҳои иҷтимоию сиёсӣ ва 

иқтисодии мадании кишварҳои дунё, аз ҷумла Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

масъалаи сифати таҳсилот ҳарчи бештар мавқеи аввалиндараҷаро ба худ 

касб мекунад. Аз ин ҷост, ки дар педагогикаи муосир ташаккули низоми 

арзёбии мустақил ва объективонаи арзёбии дастовардҳои таълимӣ ҳамчун 

яке аз масъалаҳои калидӣ дониста мешавад. Зеро, бе мавҷудияти ин гуна 

низом ҳалли масъалаи таъмин намудани сифати таҳсилотро тасаввур кардан 

мушкил аст. Имрӯзҳо, дар байни усулҳои самараноки арзёбии дастовардҳои 

таълимии таълимгирандагон усули тестгузаронии педагогӣ мавқеи хосро 

ишғол менамояд. Тестгузаронӣ, пеш аз ҳама, усули объективона ва 

одилонаи арзёбӣ ба ҳисоб рафта, бо роҳи стандартикунонии раванди ташкил 

ва баргузорӣ, санҷиши нишондиҳандаҳои сифати саволу масъалаҳои 

алоҳида ва умуман саволномаи тест гузаронида мешавад ва дар он чи дар 

рафти санҷиш ва чи дар рафти арзёбии натиҷаҳо нисбат ба ҳамаи 

озмудашавандагон шарту шароит ва талаботу меъёрҳои ягона татбиқ карда 

мешавад. 
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Роҳандозии низоми муосири қабули донишҷӯён ба муассисаҳои 

таълимии таҳсилоти миёна ва олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шакли 

имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ дар низоми маорифи кишвар 

ислоҳоти ҷиддӣ ва назаррасеро ба миён овард, ки муҳиммияти масъалаи 

арзёбии дастовардҳои таълимии хонандагонро бо истифода аз тестҳо боз 

ҳам бештар намуд. Ба омӯзиш ва таҳқиқи масъалаҳои марбут ба тест ҳамчун 

воситаи андозагирии педагогӣ ва тестгузаронӣ ҳамчун усули объективонаю 

боэътимоди арзёбии дараҷаи дониш ва малакаю маҳорати омӯзандагон, бо 

шумули асосҳои илмӣ-назариявии технологияи тестгузаронӣ ва ташаккули 

он, моҳият ва хусусиятҳои тест ва тестгузаронӣ, ташхиси педагогӣ ва 

иқтидори дидактикии тестгузаронӣ, назарияи тестология, квалиметрияи 

педагогӣ ва монанди инҳо, як қатор олимону муҳаққиқон машғул шудаанд. 

Дар таҳқиқотҳои классикии Айзенк Г. Ю. [10], Анастази А. [12], 

Геллерштейн С. Г. [45], Крокер Л. [105], Нейман Ю. М. [144], Хлебников В. А. [197] 

ва дигарон равишҳои умумии назариявӣ дар бораи тестҳо ҳамчун абзори 

андозагирии психологию педагогӣ муайян гардида, тестҳои тайёр аз рӯйи 

самтҳои гуногуни арзёбии шахсият пешниҳод карда шудаанд. Корҳои 

илмии Аванесов В. С. [2, 3], Климова Т. Е. [96], Майоров А. Н. [121, 122], 

Михайлычев Е. А. [135, 136] ва дигарон ба принсипҳои дидактикии таҳияи 

тестҳо бахшида шуда, дар ташаккули равияи нави педагогикаи муосир – 

тестшиносӣ (тестология)-и дидактикӣ замина гузоштанд. 

Фарзияи таҳқиқотҳои ба соҳаи арзёбии сифати таҳсилот алоқаманди 

як қатор олимону таҳқиқгарон, ба монанди  Амонашвили Ш. А. [11], 

Аванесов B. C. [3], Беспалько В. П. [31 – 33], Болотов В. А. [36 – 40], 

Ефремова Н. Ф. [60 – 62], Зайчикова Т. Н. [65], Ингенкамп К. [80], Ким В. С. [95], 

Майоров А. Н. [121, 122], Панасюк В. П. [152], Поташник М. М. [154], 

Шишов С. Е. [217], Челышкова М. Б. [202, 203] ва дигарон истифодаи санҷиши 

тестии дастовардҳои таълимиро мувофиқ ба мақсад ва вазифаҳои таълим  

дар марҳалаҳои гуногуни таҳсилот шуморида, дар онҳо аҳамият, мақом ва 

функсияҳои чунин санҷишҳо мавриди таҳқиқ қарор дода шудаанд. 
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Таҳлилҳои амиқи марбут ба тамоюлоти мусбӣ ва манфии рушди 

низомҳои тестгузаронӣ дар байни хонандагони муассисаҳои таълимии 

таҳсилоти миёнаи умумӣ ва довталабони муассисаҳои таълимии таҳсилоти 

миёна ва олии касбӣ дар таҳқиқотҳои Аванесов B. C. [5], Андреев С. С. [14, 15], 

Беспалько В. П. [31, 33], Болотов В. А. [39, 40], Ефремова Н. Ф. [62], 

Майорова Н. Л. [123], Маркова А. К. [124], Нейман Ю. М. [142], Равен Дж. [156], 

Сучкова Л. А. [184], Хлебников В. А. [196, 197] ва дигарон баррасӣ 

гардидаанд. 

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар робита ба масъалаҳои рушди низоми 

маорифи кишвар, баланд бардоштани сифати таҳсилот, омӯзиш ва татбиқи 

технологияҳои муосири педагогӣ дар фазои таҳсилоти кишвар, истифодаи 

воситаҳои технологияҳои иттилоотию коммуникатсионӣ дар раванди дарс 

ва идораи ҷараёни таълим саҳми чунин олимон ва мутахассиони ватании 

соҳаи педагогика низ хеле назаррасанд: Лутфуллозода М. [111 – 119], 

Шарифзода Ф. [209 – 213], Каримова И. Х. [88 – 90], Қодиров Қ. Б. [100], 

Шаропов Ш. А. [214, 215], Сабурӣ Х. М. [161, 162], Шоҳиён Н. Н. [220 – 222], 

Азизов А. А. [7, 8],  Абдуллоева М. [1], Мирзоев А. Р. [132, 133], Зиёев Т. Н. [70], 

Абдураҳимов Қ. С. [6], Иматова Л. М. [77 – 79], Шарипов Ф. Ф. [208], 

Гулмадов Ф. [49 – 51], Тақдиров Т. Қ. [186], Туронов С. Ш. [192], Холназаров С. [198], 

Юлдашева М. Р. [223], Юнусова М. Н. [224] ва дигарон.  

Дар корҳои диссертатсионӣ ва мақолаҳои илмии як зумра таҳқиқгарон 

ва мутахассисони ватанӣ нақши тестгузаронӣ ҳамчун технологияи 

инноватсионии таълимӣ дар баланд бардоштани сифати таҳсилот ва истифода 

бурдани усули тестгузаронӣ дар арзёбии дастовардҳои таълимии омӯзандагон 

мавриди баррасӣ ва таҳқиқ қарор гирифтааст: Каримова И. Х. [90], 

Зиёев Т. Н. [70], Шоҳиён Н. Н. [222], Икромӣ Х. И. [75, 76], Ҷаъфарзода С. Ф. [206], 

Ҷонмаҳмадова Г. Ш. [55, 56], Камолова Б. Б. [82 – 84], Ҳакимова Ш. И. [200, 201], 

Мухаметов Г. Б. [140], Ибрагимова И. А. [74], Қурбонова Р. Т. [106], Зиёзода Г. [72], 

Азимов Ҷ. А. [9],  Мирзоминзода Х. М. [131], Хусравбеков Л. Д. [199], 

Мирзоматов Н. [134],  Ҳафизова З. Ш. [194, 195], Бобозода А. А. [35] ва дигарон.  
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Ихтилофи таҳқиқот аз он бармеояд, ки агарчи аз як тараф то ба имрӯз 

ҷанбаҳои зиёди марбут ба арзёбии дастовардҳои таълимӣ ва сифати таҳсилот дар 

илми педагогика аллакай баёни худро ёфтаанд, аммо аз тарафи дигар то кунун 

масъалаи арзёбии дастовардҳои таълимии хатмкардагони муассисаҳои таълимии 

таҳсилоти миёнаи умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шакли имтиҳонҳои 

марказонидаи дохилшавӣ бо истифода аз усули тестгузаронии педагогии 

мутамарказ ва фарогир ба сифати мавзӯи мустақил мавриди таҳқиқ қарор 

наёфтааст. Аз ин рӯ, таҳқиқоти мазкур дар назди худ омӯзиш ва таҳқиқи ин 

масъаларо ба миён гузошт, ки боиси муайян карда шудани мавзӯи таҳқиқотӣ дар 

шакли «Имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ ҳамчун воситаи арзёбии сифати 

таҳсилот (дар мисоли низоми таҳсилоти умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон)» гардид. 

Ҳадафи таҳқиқот аз асоснок кардани имтиҳонҳои марказонидаи 

дохилшавӣ ҳамчун воситаи муосири арзёбии дастовардҳои таълимии 

хатмкунандагони муассисаҳои таълимии таҳсилоти миёнаи умумии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар асоси таҳлилу ташхис, ҷамъбасту хулосабарорӣ 

ва таснифу мураттабсозии додаҳои таҷрибавӣ – натиҷаҳои имтиҳонҳои 

марказонидаи дохилшавӣ  иборат аст.  

Объекти таҳқиқотро раванди имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ 

ҳамчун воситаи арзёбии сифати таҳсилоти миёнаи умумӣ дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ташкил медиҳад. 

Предмети таҳқиқот – шароит ва раванди имтиҳонҳои марказонидаи 

дохилшавӣ ҳамчун воситаи арзёбии сифати таҳсилоти миёнаи умумӣ дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. 

Фарзияи таҳқиқот ба он нигаронида шудааст, ки имтиҳонҳои 

марказонидаи дохилшавӣ арзёбии дастовардҳои таълимии хатмкунандагони 

муассисаҳои таълимии таҳсилоти миёнаи умумии ҷумҳуриро бо эътимод ва 

эътиборнокии баланд таъмин менамоянд, агар: 

 саволу масъалаҳои тест ба мазмуни таҳсилоти миёнаи умумии 

фанҳои таълимӣ (субтестҳо) мувофиқ кунонида шавад;  
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 зимни гузаронидани имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ дар 

шакли тестгузаронии педагогии мутамарказ ва фарогир 

принсипҳои воқеият (объективӣ), шаффофият, адолат ва 

мустақилият таъмин карда шавад; 

 ҳангоми андозагириҳои натиҷаҳои имтиҳонҳои марказонидаи 

дохилшавӣ аз маълумот ва усулу воситаҳои илман асоснокшуда ва 

самаранок истифода бурда шавад; 

 коркард, таҳлилу ташхис ва шарҳу тафсири натиҷаҳои имтиҳонҳои 

марказонидаи дохилшавӣ ба методологияи муосири андозагириҳои 

педагогӣ такя намуда, маълумоти бадастмеомада барои гузаронидани 

таҳқиқотҳои минбаъдаи дарозмуддат низ имкон фароҳам оварад.  

Вазифаҳои таҳқиқот. Дар робита бо мақсад ва фарзияҳо вазифаҳои 

зерин гузошта мешаванд: 

 омӯзиш ва таҳлили адабиёти илмию методии марбут ба масъалаҳои 

дар таҳқиқот баррасишаванда ва хулосабарорӣ аз онҳо; 

 ошкор сохтани тамоюлоти асосии мукаммалгардонии усулҳои 

арзёбии дастовардҳои таълимӣ ва муайян кардани мавқеи 

имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ дар низоми усул ва 

воситаҳои муосири арзёбии дастовардҳои таълимии омӯзандагон; 

 ҷамъбастсозии додаҳои таҷрибавии аз рафти ташкилу баргузории 

имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ бадастомада ва дар асоси 

коркарду таҳлили онҳо тавсифи дидактикӣ намудани имтиҳонҳои 

марказонидаи дохилшавӣ ҳамчун воситаи муосири арзёбии 

дастовардҳои таълимӣ; 

 таснифу мураттабсозии талаботи дидактикӣ ба абзорҳо, равандҳои 

шкалабандӣ ва шарҳу тафсири натиҷаҳои имтиҳонҳои 

марказонидаи дохилшавӣ. 

Асосҳои назариявию методологии таҳқиқотро қонунҳои 

диалектикии табиату ҷамъият, мувофиқати шаклу мазмун, инчунин қонуну 

қарорҳо, консепсияҳо, ки вобаста ба низоми маорифи кишвар қабул шудаанд, 
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ташкил медиҳад. Таҳқиқоти мазкур ба якчанд корҳои бунёдӣ, ки ба 

масъалаҳои сифат ва моҳияти таҳсилот, арзёбӣ ва мониторинги сифати 

таҳсилот, меъёрҳои сифати дониши хонандагон, ташхиси педагогӣ,  

андозагириҳои педагогӣ ва квалиметрия, тестшиносӣ ва технологияи 

истифодаи онҳо, тестгузаронии педагогӣ ва ғайра бахшида шудаанд, такя 

менамояд. 

Усулҳои таҳқиқот. Ҷиҳати ҳал кардани вазифаҳои гузошташуда, 

санҷидани фарзия ва расидан ба мақсади таҳқиқот тибқи мантиқи иҷрои 

корҳои таҳқиқотӣ маҷмӯи усул ва равишҳои зерин интихоб ва мавриди 

истифода қарор дода шудаанд: 

 назариявӣ: (1) ҷамъоварӣ, омӯзиш ва таҳлили сарчашмаҳои илмӣ, 

таҳқиқотӣ, методӣ ва иттилоотии бевосита ба мавзӯи таҳқиқот ва 

бахшҳои алоҳида он алоқаманд; (2) омӯзиш ва баррасии таҷрибаи 

олимону таҳқиқгарони ватанӣ ва хориҷӣ оид ба масъалаҳои ба 

таҳқиқот дахлдор; 

 таҷрибавӣ: (1) ҷамъоварӣ, мураттабсозӣ ва ба танзим 

даровардани додаҳо (маълумот)-и таҷрибавӣ; (2) коркарди риёзию 

омории додаҳои таҷрибавӣ бо истифода аз усулҳои маъмул ва 

самаранок; (3) ташхису таҳлилҳои муқоисавии натиҷаҳои 

бадастомада ва дар асоси онҳо баровардани хулосаҳои зарурӣ. 

Навгониҳои илмии таҳқиқот дар мулоҳизаҳои зерин таҷассум ёфтаанд: 

1) бори нахуст дар таърихи низоми маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон 

мавриди таҳқиқ қарор дода шудани масъалаҳои марбут ба роҳандозии 

низоми имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ; 

2) муайян кардани мураккабию бисёрҷабҳагии мафҳуми «сифати 

таҳсилот» ва пешниҳоди гунаи мукаммалтари он ҳамчун мафҳуми 

интегралию комплексӣ; 

3) асоснок карда шудани усули тестгузаронии педагогӣ дар шакли 

мутамарказ ва фарогир ҳамчун яке аз воситаҳои самаранок ва муосиру 

ояндадори санҷиш ва арзёбии дастовардҳои таълимии омӯзандагон; 
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4) асоснок карда шудани имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ 

ҳамчун татбиқгари усули тестгузаронии мутамарказ ва фарогир дар асоси 

вижагиҳои хоси ин низоми имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ дар 

санҷишу арзёбиҳои дастовардҳои таълимии омӯзандагон; 

5) таҳия ва пешниҳод гардидани ду усули муаллифӣ барои коркард ва 

таҳлили натиҷаҳои имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ: усули 

баргардонидани холҳои тест ба баҳоҳои анъанавӣ ва усули муқоиса кардани 

бузургиҳои ҳамгун. 

Аҳамияти назариявии таҳқиқот: 

1. Рисола метавонад ҳамчун сарчашмаи маълумоти назариявӣ оид ба 

мафҳум ва моҳияти «сифати таҳсилот», тест ва тестшиносӣ, навъ ва 

шаклҳои маъмули  саволу масъалаҳои тест, тестгузаронии педагогӣ, бартарӣ 

ва камбудиҳои санҷиши тестӣ, усули тестгузаронии мутамарказ ва фарогир, 

имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ ва сохтори он, низоми имтиҳонҳои 

марказонидаи дохилшавӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ғайра ҳангоми 

иҷрои корҳои илмӣ ва гузаронидани таҳқиқотҳо аз ҷониби нафарони 

дахлдор истифода бурда шавад. 

2. Хулоса ва пешниҳодҳое, ки дар асоси таҳлилу баррасии натиҷаҳои 

имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ ба даст омаданд, дар ҳалли 

масъалаҳои марбут ба баланд бардоштани сифати таҳсилоти миёнаи умумӣ 

дар ҷумҳурӣ дорои аҳамияти хоса мебошанд. 

3. Тавсияю пешниҳодҳо оид ба ҳолати кунунии равияҳои марбут ба 

тестшиносӣ ва андозагириҳои педагогӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дар 

рисола баёни худро ёфтаанд, дар сурати таъсис додани ихтисосҳо ва ё 

мактабҳои илмии дахлдор дар заминаи муассисаҳои таълимӣ ва ё илмӣ, 

метавонанд ҳамчун замина ба назар гирифта шаванд. 

Аҳамияти амалии таҳқиқот аз он иборат аст, ки: 

1) усулҳои риёзию омории интихобгардида ва методикаи истифодаи 

онҳо, бо шумули ду усули пешниҳоднамудаи муаллиф, метавонанд ҳангоми 

таҳлили натиҷаҳои тестгузарониҳои педагогӣ дар сатҳҳои гуногун мавриди 

истифода қарор дода шаванд; 
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2) равишҳои таҳлилию ташхисии истифодашуда метавонанд ҳамчун 

маводи методӣ ҳангоми тадриси машғулиятҳои амалии мувофиқ ба эътибор 

гирифта шаванд; 

3) шарҳу тафсири натиҷаҳои таҳлили додаҳои таҷрибавӣ имкон 

медиҳад, ки робитаи мутақобилаи омӯзгорону омӯзандагон дар самти 

омодашавии хатмкунандагони муассисаҳои таълимии таҳсилоти миёнаи 

умумӣ ҳамчун довталабони имконпазир барои бомуваффақият супоридани 

имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ ба таври бештар муносиб ба роҳ 

монда шавад; 

4) натиҷаҳои бадастомада метавонад ҳамчун заминаи мувофиқи 

иттилоотӣ барои таълифи монография ва дастурҳои таълимию методии ба 

мавзӯъҳои тестшиносӣ, андозагириҳои педагогӣ, истифодаи усулҳои 

риёзию оморӣ дар таҳқиқотҳои педагогӣ ва монанди инҳо хизмат намояд. 

Пойгоҳи таҳқиқот. Қисми назариявии таҳқиқот дар заминаи 

Пажӯҳишгоҳи рушди маориф ба номи Абдураҳмони Ҷомии Академияи 

таҳсилоти Тоҷикистон ва қисми амалию таҷрибавии он дар заминаи раёсати 

технологияҳои иттилоотию коммуникатсионии Маркази миллии тестии назди 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон гузаронида шудааст. Заминаи додаҳои 

таҷрибавӣ ва иттилооти омории таҳқиқотро натиҷаҳои имтиҳонҳои 

марказонидаи дохилшавӣ дар солҳои 2014 – 2019 (дар умум, натиҷаҳои 

460 415 довталаб аз имтиҳони умумӣ – қисми А) ташкил медиҳад. 

Марҳалаҳои асосии таҳқиқот. Таҳқиқот дар се марҳалаи ба ҳам 

алоқаманд тайи солҳои 2014 – 2019 гузаронида шудааст, ки ҳар яки он 

мақсаду вазифаҳои мушаххасро дар бар мегирифт. 

Марҳалаи якум (солҳои 2014 – 2015) марҳалаи ҷустуҷӯӣ-омӯзишӣ 

буда, ба ҷамъоварӣ, омӯзиш ва таҳлили сарчашмаҳои илмию методӣ ва 

санадҳои меъёрию ҳуқуқии марбут ба мавзӯи таҳқиқот нигаронида шуда, 

дар асоси ба танзим даровардан ва мураттаб сохтани онҳо мақсаду вазифаҳо, 

объекту предмет, фарзия ва самтҳои таҳқиқот муайян карда шуданд. Дар ин 

марҳала заминаҳои назариявӣ, методология ва воситаҳои арзёбии натиҷаҳои 

таълим мавриди омӯзиш қарор дода шуданд. 
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Марҳалаи дуюм (2016 – 2017), аслан, марҳалаи назариявӣ буда, 

омӯзиши масъалаҳои назариявии таҳқиқотро дар бар гирифта, дар он, пеш 

аз ҳама, бахши назариявию методии рисолаи диссертатсионӣ тарҳрезӣ 

гардидааст. Омӯзиши амиқи як қатор масъалаҳо низ, аз қабили гуногунии 

назарияҳои илмӣ ва консепсияҳои таҳқиқотӣ оид ба таърифи мафҳуми 

«сифати таҳсилот», татбиқи усули тестгузаронӣ дар арзёбии дастовардҳои 

таълимии омӯзандагон, шаклҳои мутамарказ ва фарогир (оммавӣ)-и 

тестгузаронӣ, роҳандозии имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ дар 

низоми маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар ин марҳала ба роҳ монда 

шудааст. Омода ва нашр кардани мақолаҳои илмӣ роҷеъ ба мавзӯи таҳқиқот 

низ дар ин марҳала оғоз гардида, дар марҳалаи минбаъда ва то кунун идома 

ёфтааст. 

Марҳилаи сеюм (2018 – 2019) марҳалаи амалӣ ва хотимавию 

ҷамъбастӣ буда, ҳамчун қисми амалии таҳқиқот дар он усулҳои риёзию 

оморӣ барои арзёбии натиҷаҳои имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ 

интихоб ва асоснок карда шуда, ҳамзамон, ду усули муаллифии дар 

коркарди натиҷаҳои ингуна имтиҳонҳо истифодашаванда таҳия гардидааст: 

(1) баргардонидани холҳои тест ба баҳоҳои анъанавӣ ва (2) муқоиса кардани 

бузургиҳои ҳамгун. Бо истифода аз усулҳои интихоб ва пешниҳодгардида 

натиҷаҳои аз солҳои баргузории имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ аз 

рӯйи якчанд нишондиҳандаҳои оморӣ мавриди таҳлил ва ташхис қарор дода 

шудаанд. Дар робита ба қисми амалии таҳқиқот – коркарди натиҷаҳои 

имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ як қатор мақолаҳои илмӣ омода ва 

нашр карда шуда, инчунин, вобаста ба натиҷаҳои аз ингуна таҳлилу 

ташхисҳо бадастомада дар якчанд конференсияҳои сатҳҳои ҷумҳуриявӣ ва 

байналмилалӣ маърӯзаҳо карда шудааст. Дар ин марҳала такмили қисмҳои 

назариявӣ ва амалии таҳқиқот, ба танзим даровардану мураттаб сохтани 

натиҷаҳои бадастомада ҳамчун тавсияю пешниҳод ва хулосаҳои умумӣ, 

ҷамъбасти кори таҳқиқотӣ ва таълифи рисолаи илмӣ – диссертатсияю 

автореферати он ба анҷом расонида шудааст. 
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Муътамадӣ ва асоснокии натиҷаҳои таҳқиқот дар такя ба: 

 омӯзиш ва таҳлили сарчашмаҳои зиёди илмӣ, таълимӣ, методӣ ва 

иттиллотӣ (беш аз 200 номгӯ), ки бевосита ба мавзӯи таҳқиқот ва 

бахшҳои алоҳидаи он алоқаманданд; 

 дастовардҳои педагогикаи муосир, махсусан, дар самтҳои 

тестшиносӣ ва андозагириҳои педагогӣ, ки дар коркард ва таҳлилу 

ташхиси додаҳои таҷрибавӣ аз усулҳои риёзию оморӣ ба таври 

васеъ истифода мебаранд; 

 тавъамкунии методология ва услуби таҳқиқотҳои назариявӣ, 

амалӣ, татбиқӣ ва таҷрибавӣ (эмпирикӣ) ҳангоми иҷрои корҳои 

илмии ҳамсон; 

 истифодаи маводи санҷишию андозагирӣ дар шакли саволу 

масъалаҳои тест ҳамчун воситаи муосиру самаранок дар арзёбиҳои 

воқеъбинона ва мустақили дастовардҳои таълимӣ, ки дар асоси 

барномаҳои таълимӣ аз фанҳои марбут ба таҳсилоти миёнаи умумӣ 

таҳия карда шудаанд; 

 давомнокии кофии фосилаи вақт (тайи солҳои 2014 – 2019) ташкил 

ва баргузор намудани имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ дар 

шакли тестгузаронии мутамарказ ва фарогир дар саросари 

ҷумҳурӣ бо иштироки шумораи зиёди 

довталабон – хатмкунандагони муассисаҳои таълимии таҳсилоти 

миёнаи умумӣ (дар умум, беш аз 460 000 нафар); 

 омӯзиш ва истифодаи таҷрибаи кишварҳои дигар дар самти 

гузаронидаи таҳлилҳои оморӣ нисбат ба натиҷаҳои 

тестгузарониҳои мутамарказ ва оммавӣ; 

 ҷамъбаст ва умумигардонии маълумоти аз натиҷаи коркарди 

додаҳои таҷрибавӣ бадастомада дар шакли хулосаҳои умумӣ бо 

ёрии воситаҳои самараноки риёзию омории дар таҳлилҳои ҳамсон 

истифодашаванда; 

 мувофиқати усулҳои таҳқиқот ба предмет, мақсад, вазифаҳо ва 

мантиқи он;  
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 иштироки бевоситаи муаллиф дар ҳамаи марҳалаҳои низоми 

имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ, бахусус дар марҳалаҳои 

марбут ба коркарди натиҷаи имтиҳонҳо; 

 таҷрибаи педагогии муаллиф дар муассисаҳои таълимии 

таҳсилоти олии касбӣ ҳангоми тадриси фанҳои ба раванди 

коркарди додаҳо нигаронидашуда; 

 иштироки муаллиф дар чорабиниҳои гуногун оид ба такмили 

ихтисос ва бозомӯзии касбӣ дар дохил ва хориҷи кишвар аз рӯйи 

самтҳои ба таҳқиқот алоқаманд 

таъмин карда шудаанд. 

Саҳми шахсии муаллиф дар иштироки бевоситаи ӯ дар ҳамаи 

марҳалаҳои таҳқиқот: банақшагирӣ, интихоб ва асосноккунии мавзӯъ, 

тартиб додани сохтори рисола, муайян кардани мақсаду вазифа ва объекту 

предмет, ҷустуҷӯ ва дарёфти адабиёти зарурӣ доир ба мавзӯи таҳқиқот, 

ҷамъоварӣ ва мураттабсозии натиҷаҳои имтиҳонҳои марказонидаи 

дохилшавӣ ҳамчун додаҳои таҷрибавӣ ва коркарди онҳо, таҳлили натиҷаҳои 

коркарди додаҳои таҷрибавӣ, таҳия ва нашри мақолаҳои илмӣ, иштирок дар 

чорабиниҳои илмӣ, ҷаъбасти натиҷаҳои бадастомада ва таҳияи 

диссертатсия, таҷассум меёбад.  

Муҳтавои асосии таҳқиқот барои ҳимоя муқаррароти зеринро фаро 

мегирад: 

1. Мураккабӣ ва бисёрҷабҳагии мафҳуми «сифати таҳсилот», ки 

муайян кардани таърифи мукаммали он ба назар гирифтани маҷмӯи 

тавсифҳои ба ҳам алоқаманду ҷудонопазири раванди таҳсилотро тақозо 

менамояд. 

2. Яке аз усулҳои самаранок дар андозагириҳои педагогӣ ба ҳисоб 

рафтани тестгузаронии педагогӣ ва ҳамчун усули мустақили арзёбии 

дастовардҳои таълимӣ мавқеи хосро ишғол намудани он дар самти баланд 

бардоштани сифати таҳсилот. 
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3. Ҳамчун татбиқгари усули тестгузаронии мутамарказ ва фарогир ҳисоб 

шудани имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ, ки таҳлили натиҷаҳои он бо 

ёрии усулҳои риёзию омории мувофиқ имкони арзёбии саҳеҳ ва объективонаи 

ҳолати воқеии сифати таҳсилотро дар муассисаҳои таълимии таҳсилоти миёнаи 

умумии кишвар аз рӯйи фанҳои алоҳидаи таълимӣ фароҳам меорад. 

4. Нақши муҳим доштани усулҳои риёзию оморӣ дар таҳқиқотҳои 

марбут ба арзёбӣ ва андозагириҳои педагогӣ, ки ба коркарди маҷмӯи калони 

додаҳои таҷрибавӣ нигаронида шудаанд. 

5. Ду усули муаллифии пешниҳодгардида: баргардонидани холҳои тест 

ба баҳоҳои анъанавӣ ва муқоиса кардани бузургиҳои ҳамгун, ки метавонанд 

ҳангоми коркарди натиҷаҳои тестгузарониҳои ҳамсон мавриди истифода 

қарор дода шаванд. 

6. Ҳамчун пойгоҳи додаҳои таҷрибавӣ ба ҳисоб рафтани натиҷаҳои 

имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ, ки заминаи мусоидро барои 

таҳқиқотҳои минбаъда ҷиҳати омӯзиши боз ҳам амиқтари низоми 

имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ ва нақши он дар арзёбии 

дастовардҳои таълимӣ фароҳам меорад. 

7. Имкони истифодашавии маводи назариявӣ ва амалиявию таҷрибавии 

дар рафти таҳқиқот бадастомада дар корҳои минбаъдаи таълимию методӣ ва 

илмию таҳқиқотии марбут ба мавзӯъҳои тестшиносӣ, андозагириҳои педагогӣ, 

истифодаи усулҳои риёзию оморӣ дар таҳқиқотҳои педагогӣ ва ғайра. 

Тасвиб ва татбиқи натиҷаҳои таҳқиқот. Мазмун ва мундариҷаи 

асосии рисола, инчунин натиҷаҳои аз таҳқиқот бадастомада дар шакли 

маърӯза ва муаррифиҳо дар чорабиниҳои сатҳҳои ҷумҳуриявӣ ва 

байналмилалӣ, конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ-амалӣ ва назариявӣ 

пешниҳод ва баррасӣ гардидаанд. 

Оид ба қисмҳои назарияӣ ва амалии таҳқиқот як қатор мақолаҳои 

илмӣ, илмию методӣ, иттилоотӣ ва оммавӣ дар маҷаллаҳои гуногун, аз он 

ҷумла 12 мақола дар маҷаллаҳои тақризшавандаи аз ҷониби Комиссияи 

олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон тавсияшуда 

ва 11 мақола дар нашрияҳои дигар ба табъ расидаанд.  
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Инчунин, натиҷаҳои фосилавии таҳқиқот дар чаласаҳои Шӯрои илмӣ 

ва методии Маркази миллии тестии назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, ҷаласаи шуъбаҳои Пажӯҳишгоҳи рушди маориф ба номи 

Абдураҳмони Ҷомии Академияи таҳсилоти Тоҷикистон мавриди баррасӣ ва 

муҳокима қарор дода шудаанд. 

Соҳаи таҳқиқот. Диссертатсия ба бандҳои зерини шиносномаи 

ихтисоси илмии 13.00.01 – «Педагогикаи умумӣ, таърихи педагогика ва 

таҳсилот» (илмҳои педагогӣ) мувофиқат мекунад: банди 1 – «Методологияи 

таҳқиқотҳои педагогӣ» (равишҳои таҳқиқотӣ дар рушди илми педагогика, 

ҳамбастагӣ ва ҳудудҳои татбиқпазирии онҳо; усулҳои таҳқиқотҳои 

педагогӣ), банди 6 – «Консепсияи таҳсилот» (сифати таҳсилот ва 

технологияҳои арзёбии он; равандҳои инноватсионӣ дар таҳсилот), 

банди 7 – «Педагогикаи амалӣ» (ҷамъбасткунии таҷрибаи педагогии 

пешқадам; ҳаракати инноватсионӣ дар таҳсилот; фаъолияти озмоишию 

таҷрибавии муассисаҳои таълимӣ). 

Сохтори диссертатсия. Диссертатсия аз муқаддима, ду боб, 

хулосаҳои умумию пешниҳодҳо ва рӯйхати адабиёти истифодашуда иборат 

аст. Дар рӯйхати адабиёт номгӯйи 225 сарчашмаи истифодашуда дар забони 

асли таълифашон ба забонҳои тоҷикӣ ва русӣ оварда шудааст. Мазмун ва 

мундариҷаи диссертатсия дар ҳаҷми 177 саҳифаи чопи компютерӣ таълиф 

шудааст. 
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БОБИ 1. ЗАМИНАҲОИ НАЗАРИЯВӢ, МЕТОДОЛОГИЯ ВА 

ВОСИТАҲОИ АРЗЁБИИ НАТИҶАҲОИ ТАЪЛИМ 

1.1. НАЗАРИЯҲОИ ИЛМӢ ВА КОНСЕПСИЯҲОИ ТАҲҚИҚОТИИ ТАЪРИФИ 

МАФҲУМИ «СИФАТИ ТАҲСИЛОТ» 

Имрӯзҳо, категорияи сифат ҳамчун категорияи марказӣ дар сиёсати 

маорифи анқариб тамоми кишварҳои дунё мавқеи калидиро ишғол мекунад, 

ки дар ин самт як қатор омилҳо, аз қабили афзоиши зеҳнгароии истеҳсолот, 

пайдоиш ва вусъатёбии бозори хизматрасониҳои омӯзишӣ, рушди 

технологияҳои иттилоотию коммуникатсионӣ ва ғайра муассир ҳастанд. 

Мафҳуми «сифати таҳсилот» ҳанӯз соли 1998 дар Конференсияи 

умумиҷаҳонии UNESCO оид ба таҳсилоти олӣ (Ҷумҳурии Фаронса, шаҳри 

Париж) эҷод ва баррасӣ гардида, дар сатҳи байналмилалӣ мавриди 

истифодаи васеъ қарор гирифт. Конференсия изҳор намуд, ки дар низоми 

рушди иқтисодӣ ва ҷамъиятию сиёсии кишварҳо масъалаҳои марбут ба 

сифати таҳсилот яке аз мақомҳои муҳимтаринеро касб менамояд. 

Ҳоло, маҳз сифати таҳсилот ҳамчун нишондиҳандаи мукаммал 

мавриди омӯзиш ва баррасӣ қарор гирифтааст, зеро он таҳлил ва таҷзиягари 

ҳамаи марҳалаҳои ташаккули шахсият, шарту шароит ва натиҷаҳои раванди 

таълиму тарбия, аз ҷумла, меъёрҳои самаранокии фаъолияти муассисаи 

таълимӣ, ки маҳсули асосии он хатмкунандагони сифатан омодагардида 

мебошад, аст. «Сифати таҳсилот – тавсифи низоми маориф буда, 

дараҷаи мувофиқати натиҷаҳои таълимии воқеан бадастомада ва шарту 

шароитҳои раванди таълимро ба талаботи меъёрӣ ва чашмдоштҳои 

иҷтимоию шахсиятӣ инъикос менамояд» [37]. 

Дар ҷаҳони муосир таҳсилот ҳамчун раванди боз, яъне ошкоро, 

фаҳмида мешавад, ки он дар ҳамаҷо ва зери таъсири ҳар нафари 

таҷрибадору хоҳиши омӯзониданро дошта, ҷорӣ мебошад. Сифати таҳсилот 

бошад, ҳамчун омили қатъии рушди иқтидори эҷодии инсон, пешрафти 

иҷтимоӣ ва иқтисодии ҷамъият ва афзоиши обрӯю эътибори худи давлат ба 

ҳисоб меравад.  
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Дар шароити ҷаҳонишавӣ, таҳсилот аз низомҳои анъанавии таълим, 

пеш аз ҳама, бо он фарқ мекунад, ки бояд дар шакли мукаммал инкишоф 

ёфта, доираи васеи донишҳоро дар бораи таҳаввулоти ҳаёти заминӣ дар бар 

гирад ва аз рӯйи моҳияти худ ба таври амиқ инсондӯстона бошад [139]. 

Дар педагогикаи муосир таҳсилот ҳамчун низоме баррасӣ мегардад, 

ки дар он раванди таълим ҷорист. Он ҳамчун низом аз рӯйи яклухтӣ, 

робитанокӣ (-и дохилӣ), мураттабӣ, динамикӣ ва ошкоро будан тавсиф 

мегардад. Таҳсилот – низоми мустақил буда, вазифаи он аз таълим ва 

тарбияи аъзои ҷамъият, ки ба аз худ кардани донишҳои муайян, арзишҳои 

ғоявию маънавӣ, маҳорату малака ва меъёрҳои ахлоқӣ нигаронда шудаанд, 

иборат аст [170].     

Мафҳуми «сифат» дар соҳаи маориф бисёрҷабҳа ва динамикӣ буда, 

бо омӯзиши он олимону мутахассисони зиёде машғул шудаанд ва барои 

муайян кардани таърифи он кӯшиш ба харҷ додаанд. Аз ҷумла, 

Аванесов B. C. [3], Байденко В. И. [16], Бахмутский А. Е. [29], Болотов В. А. [36], 

Лутфуллозода М. [112, 114], Шарифзода Ф. [209 – 212], Каримова И. Х. [88], 

Шоҳиён Н. Н. [222], Иматова Л. М. [79], Субетто А. И. [178], Лернер И. Я. [109], 

Звонников В. И.  [67], Севрук  А. И. [166], Поташник  М. М. [154], 

Моисеев А. М. [137], Ибрагимов  Г. И. [73], Коротков  Э. М. [104], 

Селезнёва Н. А. [168] ва дигарон аз рӯйи масъалаҳои марбут ба назария ва 

методологияи сифати таҳсилот таҳқиқотҳо гузаронидаанд.  

Лернер И. Я. [109] «сифат»-ро ҳамчун хосияти объект муайян 

кардааст, ки он устуворӣ ва доимии объектро ташкил дода, тавсифҳои 

аслии онро ошкор месозад. Шишов С. Е., Кальней В. А. ва Гирба Е. Ю. [218] 

ду навъи сифатро баррасӣ намудаанд: мутлақ ва нисбӣ. Сифати мутлақ – 

стандарт (дараҷаи)-и олитарин, ки онро предмет соҳиб буда, боз ҳам 

беҳтар кардани он ғайриимкон аст. Сифати нисбӣ бошад, аввалан, 

мувофиқат кардан ба меъёрҳое, ки аз ҷониби истеҳсолкунанда метавонанд 

муайян гарданд ё мувофиқ будан ба талабот нисбати объекти мушаххас 

буда, сониян, мувофиқат кардан ба талаботи истеъмолкунанда, яъне қонеъ 
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гардонидани ниёзҳои воқеӣ мебошад. Давыдова Л. Н. [53, 54] мафҳуми 

«сифат»-ро ҳамчун маҷмӯи хосиятҳои муқаррашуда муайян мекунад, ки он 

моҳияти объект ва тафовути онро аз дигарон баён месозад. 

Тибқи стандарти Ташкилоти байналмилалӣ оид ба стандартизатсия 

ISO 9000-2008 [47]: «сифат – маҷмӯи тавсифҳои объект аст, ки ба 

қобилияти он ҷиҳати қонеъ гардонидани эҳтиёҷоти муқаррар ва 

пешниҳодгардида марбут аст». Омилҳои техникӣ, маъмурӣ ва инсонӣ 

ҳамчун омилҳои асосӣ дар самти таъмини сифати маҳсулот (хизматрасонӣ)  

ба шумор мераванд: барои таъмин кардани сифат базаи моддию техникӣ ва  

ҳайати соҳибкасб зарур аст. 

Таҳсилот низ ҳамчун раванди дилхоҳ ё худ натиҷаи фаъолияти инсон 

соҳиби сифати муайян мебошад. Сифати таҳсилот мафҳуми хеле мураккаб 

ва гуногунмаъно буда, дар ҷаҳони муосир ҳамчун мавзӯи васеъ дар баҳсҳои 

илмию оммавӣ ба ҳисоб меравад. Дар шароити ҷаҳонишавии босуръат 

масъалаи сифати таҳсилот аллакай аз сарҳадҳои миллӣ берун ҷаста, дар ин 

замина соҳаҳои илму маориф ва санъат дар миёни кишварҳои олам ҳамчун 

воситаи баҳамоӣ гардидаанд. Гарчанде дар робита бо масъалаи сифати 

таҳсилот корҳои илмию тадқиқотии зиёде анҷом дода шуда бошанд ҳам, 

аммо то ба ҳол назарияи умумӣ дар фаҳмиши мувофиқагардидаи ягона оид 

ба моҳият ва мазмуни мафҳуми баррасишаванда вуҷуд надорад. 

Дар тафсирҳои педагогӣ оид ба сифати таҳсилот ду назария бештар 

маъмул аст: фалсафӣ ва истеҳсолӣ [177]. Аз рӯйи назарияи якум, сифати 

таҳсилот ҳамчун тавсифи интегралӣ (системавӣ, комплексӣ)-и 

таҳсилот «маҷмӯи сифатҳои таҳсилот аст, ки ба он имкони ҳал кардани 

вазифаҳои таълиму тарбия ва рушди шахсиятро медиҳад»; «маҷмӯаи 

тавсифҳои раванди таълим, ки ташаккули мунтазам ва амалан самараноки 

салоҳият ва шуури касбиро муайян месозад» мебошад. Мувофиқи назарияи 

дуюм бошад, сифати таҳсилот ҳамчун мувофиқати натиҷаҳои таҳсилот 

ба маҳак, стандартҳо, дараҷаи қонеъ сохтани чашмдошт ва 

дархостҳои муштариёни хизматрасониҳои омӯзишӣ «таносуби мақсад 
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ва натиҷа»; «ченаки ба мақсад расидан»; «сатҳи меъёрӣ, ки маҳсули 

таҳсилот бояд ҷавобгӯйи он бошад» аст.  

Дар луғати истилоҳоти педагогӣ [99] мафҳуми «сифати таҳсилот» 

ҳамчун «тавсифи мукаммали доира ва дараҷаи хизматрасониҳои 

омӯзиширо инъикоскунанда, ки ба аҳолӣ тавассути низоми таҳсилоти 

ибтидоӣ, умумӣ, касбӣ ва иловагӣ мувофиқ ба манфиатҳои шахсият, 

ҷамъият ва давлат пешниҳод мегардад» шарҳ дода шудааст. 

Сифати таҳсилот аз ҷониби намояндагони илми педагогика, пеш аз 

ҳама, дар робита бо нуқтаи назари такмилдиҳии раванди таълиму тарбия 

баррасӣ ва аз рӯйи ҷиҳатҳои асосии зерин муайян мегардад [225]: 

 дараҷаи мувофиқати мақсад ва натиҷаҳои таҳсилот дар зинаи 

мушаххаси низоми таҳсилот дар умум ва дар сатҳи муассисаи 

таълимӣ дар  алоҳидагӣ; 

 мувофиқат дар байни бузургиҳои гуногун ҳангоми арзёбии 

натиҷаҳои таҳсилоти фарди мушаххас (аз рӯйи сифати дониш, 

дараҷаи ташаккули малакаю маҳорати мувофиқ ва ғайра); 

 дараҷаи мувофиқати донишҳои назариявӣ ва маҳорати 

истифодабарии воқеии онҳо дар ҳаёт ва фаъолияти амалӣ; 

 сифати фаъолияти педагогии муассисаи таълимӣ, заминаи моддию 

таълимӣ ва таъминоти илмию методии он; 

 дараҷаи аз худ кардани стандарти таҳсилот. 

Аз ҷониби Звонников В. И., Челышкова М. Б., Нефедов В. А. [69] 

бошад, мафҳуми «сифати таҳсилот» ҳамчун «талабот ба донишҳои 

бадастомада дар шароитҳои хос ва ҷойҳои корбурди онҳо ҷиҳати расидан 

ба мақсадҳои мушаххас ва беҳбуди сифати зиндагӣ» тафсир гардидааст. 

Мафҳуми сифати таҳсилот натанҳо мавҷудияти донишҳои касбӣ, 

балки тавсифу сатҳи таҳсилотро дар умум, фарҳанги ташкилотчигӣ, 

омодагии функсионалӣ дар иҷрои уҳдадориҳои вазифавӣ ҳангоми 

фаъолияти идоракунӣ,  қобилияти дарк кардан ва фаҳмидани масъалаҳои 
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ҳалталаб ва ҷустуҷӯйи эҷодкорона дар ҳалли оқилонаи онҳо, малакаю 

маҳорати худомӯзиро низ дар бар мегирад.  

Дар сарчашмаи интернетии ба мафҳуми сифати таҳсилот ва 

вижагиҳон он алоқаманд [94] мафҳуми баррасишаванда ба таври зерин баён 

гардидааст: «сифати таҳсилот – натанҳо мувофиқати донишҳои 

омӯзандагон ба стандартҳои давлатӣ, балки фаъолияти бомуваффақияти 

худи муассисаи таълимӣ, инчунин фаъолияти ҳар як омӯзгор ва маъмур дар 

самти таъмини сифати хизматрасониҳои омӯзишӣ мебошад». 

Ҳангоми тавсифи сифати таҳсилоти бадастовардаи омӯзанда, пеш аз 

ҳама, чунин нишондиҳандаҳое ба ҷойи аввал мебароянд, ки онҳо 

метавонанд арзёбии муҷтамеи натиҷаҳои таҳсилотро таъмин намоянд  [120]: 

амалиётнокӣ (англ. operationality; рус. операциональность) – қобилияти 

интихоби усулу восита ва муттаҳидсозии онҳо ҷиҳати ҳалли масъалаҳои 

муайян;  сайёрият (англ. mobility; рус. мобильность) – қобилияти 

истифодаи донишҳои бадастоварда дар вазъиятҳои гуногун, на ин ки 

доштани танҳо ҳаҷми муайяни дониш. Бо назардошти фаҳмиши муосир дар 

бораи моҳият ва мазмуни сифати таҳсилот, меъёри он на ҳаҷми дониш ва 

малакаҳои азхудкарда, балки омодагӣ дар касб намудани усулҳои ба даст 

овардани донишу малака ва истифодаи онҳо дар вазъиятҳои гуногуни 

касбию ҳаётӣ, инчунин муносибати эҷодкорона дар ҳалли масъалаҳои 

пайдошаванда мегардад. Чунин назария дар ташаккули таҳсилот ва арзёбии 

сифати он ҳамчун салоҳиятнок (англ. competence; рус. компетентностный) 

ном бурда мешавад. Натиҷаи ниҳоии таҳсилот – шахсияти сайёр ва 

ҳамаҷониба такомулёфтаи қобили мутобиқ шудан ба тағйиротҳои 

иҷтимоию иқтисодӣ ва пайдо кардани мавқеи худ дар ҷомеаи муосир 

мебошад. 

Дар робита ба сифати таҳсилот эъломияи Болония ва баёнияи Прага 

се ҳадафи муҳимтаринро ҷудо мекунанд, ки омӯзанда бояд онҳоро ба даст 

оварад [101]:  
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1) сифати академӣ, ки натанҳо маҳорати ҳайати профессорону 

омӯзгоронро дар самти таҳқиқоту тадрис ва вусъатдиҳии дониш 

мефаҳмонад, балки саҳми онҳоро дар рушди шахсият низ дар бар 

мегирад; 

2) қобилияти хатмкунандагони муассисаҳои таълимӣ дар пайдо 

кардани ҷойҳои корӣ дар бозори ҷаҳонии меҳнат дар тӯли ҳаёт; 

3) сайёрият – ӯҳдабароии маконию замонӣ (таҳсилоти бефосила ва 

такмили ихтисос), барномавӣ (масалан, эътирофи таҳсилоти 

ғайриакадемӣ, дастрасии бисёркарата ба таҳсилот) ва шахсӣ. 

Таҳлили назарияҳои илмии дар адабиёти дахлдор бештар вохӯранда оид 

ба масъалаи муқаррар кардани мафҳуми «сифати таҳсилот» нишон медиҳад, ки 

моҳият ва мазмуни ин мафҳум аз ҷониби олимону педагогон ба таври гуногун 

шарҳ дода шудаанд. Қисми якуми муаллифон дар тафсири сифати таҳсилот ба 

ниёзҳои шахсият ва ҷамъият; қисми дуюм – ба дараҷаи ташаккулёфтаи дониш, 

маҳорат, малака ва сифатҳои дигари иҷтимоӣ; қисми сеюм – ба маҷмӯи хосият 

ва натиҷаҳои раванди таълим; қисми чорум – ба мувофиқати мақсад ва 

натиҷаҳо; қисми панчум – ба қобилияти муассисаҳои таълимӣ дар қонеъ 

гардонидани ниёзҳои муқаррар ва пешгӯишуда, нигаронда шудаанд. 

Мувофиқи натиҷаҳои таҳлили пешниҳодшаванда назарияҳои 

сершуморе дар баёни шарҳу тафсири мафҳуми таҳқиқшаванда мавҷуданд, 

ки бархе аз онҳоро дар ҷадвали 1.1 ҷой медиҳем. 

Ҷадвали 1.1.  

Гуногунии назарияҳои илмӣ ва консепсияҳои таҳқиқотӣ 

дар робита ба таърифи мафҳуми «сифати таҳсилот» 

Муаллиф(он) Таърифи мафҳуми «сифати таҳсилот» 

Андреев В. И. Тавсифи системавии таҳсилоти дар нишондиҳанда ва 

меъёрҳои арзёбии раванди таълим (ё натиҷаи 

фаъолияти таълимӣ) инъикосёбанда, ки дар асоси 

онҳо арзёбии дараҷаи мувофиқати раванди воқеии 

таҳсилот (ё натиҷаҳои воқеии фаъолияти таълимӣ) бо 

тарҳи воқеӣ, стандарти таълимӣ ё натиҷаҳои 

интизорбуда ба роҳ монда мешавад [13]. 
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Идомаи ҷадвали 1.1. 

Муаллиф(он) Таърифи мафҳуми «сифати таҳсилот» 

Бахмутский А. Е. Дар робитаи мутақобила бо тағйирёбиҳои иҷтимоӣ ба 

таври пайваста таҷдид ёфта, чунин омилҳоро дар бар 

мегирад [29]: 

 дараҷаи дастовардҳои таълимии омӯзандагон; 

 дараҷаи рушди фикрронии омӯзандагон; 

 водорсозӣ ба омӯзиш; 

 бароҳатии равонии раванди таълим; 

 сифати мундариҷаи барномаҳои таълимии 

истифодашаванда; 

 сифати роҳандозии барномаҳои таълимӣ.  

Беликов В. А. Тавсифи интегралии раванди таълим ва натиҷаҳои он, 

ки дараҷаи мувофиқати тасаввуроти дар ҷомеа 

паҳнгардидаро дар робита бо чигуна будани раванди 

мазкур ва барои кадом мақсадҳо хизмат кардани он 

ифода мекунад [30]. 

Беспалько В. П. Тавсифи комплексӣ, ки дар он нишондиҳандаи 

асосӣ – сифати дониши аз рӯйи маҷмӯи бузургиҳои 

алоҳидаю мустақил муайяншаванда мебошад [32]. 

Болотов В. А. Нишондиҳандаи комплексӣ – таҷзиягар 

(синтезкунанда)-и ҳамаи марҳалаҳои таҳсилот, рушд 

ва ташаккули шахсият, шарту шароит ва натиҷаҳои 

раванди таълим, инчунин меъёрҳои самаранокии 

фаъолияти муассисаи таълимӣ, мувофиқати 

натиҷаҳои воқеии бадастмеомада ва талаботи 

меъёрию чашмдоштҳои иҷтимоӣ ва шахсиятӣ [37]. 

Болотов В. А., 

Ковалева Г. С. 

Тавсифи интегралии низоми таҳсилот, ки дараҷаи 

мувофиқати натиҷаҳои таҳсилоти воқеан ба даст 

меомадаро ба талаботи меъёрию чашмдоштҳои 

иҷтимоӣ ва шахсиятӣ инъикос мекунад [39]. 
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Идомаи ҷадвали 1.1. 

Муаллиф(он) Таърифи мафҳуми «сифати таҳсилот» 

Бордовский Г. А., 

Нестеров А. А., 

Трапицын С. Ю. 

Хосияти интегралӣ, ки қобилияти низоми педагогиро 

дар қонеъ гардонидани ниёзҳои мавҷуда ва 

имконпазири шахсияту ҷомеа ва талаботи давлатӣ дар 

самти тайёр кардани мутахассисони соҳибкасб  

таъйин месозад [41]. 

Вишнякова С. М. Тавсифи интегралии раванди таълим ва натиҷаҳои он, 

ки андозаи мувофиқати онҳоро ба тасаввуроти дар 

ҷомеа маъмул оид ба чигуна ва ҷавобгӯйи кадом 

мақсадҳо будани раванди таълим ифода мекунад [43]. 

Давыдова Л. Н.  Маҷмӯи тавсифҳои раванди таълим, ки дар таркиби 

худ роҳандозии мақсадҳои ин раванд, технологияҳои 

муосир, шартҳои барои расидан ба натиҷаҳои мусбӣ 

заруриро дар бар мегирад [54]. 

Запесоцкий А. С. Ҳамчун [66]: 

 натиҷа, низоми донишу маҳорат ва малакаҳои дар 

муҳити касбӣ ва умуман дар ҷамъият талаб 

мекардашудаи мутахассисро мефаҳмонад; 

 раванд, маҷмӯи хосият ва тавсифҳои раванди 

таълим, ки ба он қобилияти қонеъ кардани талаботи 

натанҳо шаҳрвандон, балки муассисаҳо, ҷамъият ва 

давлатро медиҳад, мефаҳмонад. 

Ибрагимов Г. И. Маҷмӯи хосият ва тавсифҳое, ки имкониятҳои қонеъ 

гардонидани талаботи ҳозира ва ояндаи истеҳсолот, 

ҷомеа ва давлатро дар самти тайёр кардани 

мутахассисони соҳибкасб, инчунин ниёзҳои фардҳоро 

дар таҳсилот ва худшукуфоӣ таъйин месозад [73]. 
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Идомаи ҷадвали 1.1. 

Муаллиф(он) Таърифи мафҳуми «сифати таҳсилот» 

Кац А. М. Андозаи мувофиқати таҳсилот ба талаботи қаблан 

муқарраргардида; маҷмӯъи хосиятҳои таҳсилот, ки 

ниёзҳои муайяни шаҳрванд, ҷомеа ва давлатро 

мувофиқи таъиноти ҳамин таҳсилот қонеъ 

мегардонад [92]. 

Качалов В. А.  Натанҳо натиҷаҳои таълим, балки ҳам низому тарҳ ва 

ҳам усулу тартибҳо мебошад, ки ба омӯзандагон 

кафолати ба даст овардани такомули комплексии 

шахсӣ ва ҷамъиятии ба онҳо имкони қонеъ 

гардонидани талаботи хеш ва умуман саҳм гузоштан 

дар пешрафт ва тараққии ҷомеаро медиҳад [93]. 

Коротков Э. М. Маҷмӯи тавсифҳои раванди таълим, ки ташаккули 

мунтазам ва дар амал самараноки салоҳият ва идроки 

касбиро муайян месозад [104]. 

Моисеев А. М., 

Хван А. А. 

Маҷмӯи хосият ва тавсифҳои муҳими натиҷаҳои 

таҳсилот, ки қобилияти қонеъ гардонидани ниёзҳои 

худи омӯзандагон, ҷомеа ва фармоишгаронро ба 

таҳсилот дорад [138].  

Озерникова Т. Г.,  

Братищенко Д. В. 

Маҷмӯи динамикии хосият ва тавсифҳои раванду 

натиҷаҳои омӯзиш, ки вобаста ба чашмдоштҳои 

ҷонибҳои манфиатдор (муштариён) ва сатҳи рушди 

институтҳои иҷтимоӣ ташаккул меёбанд [148]. 

Панасюк В. П. Маҷмӯи хосиятҳои таҳсилот, ки мутобиқати 

таҳсилотро ба амалишавии ҳадафҳои иҷтимоӣ дар 

ташаккул ва рушди шахсият аз рӯйи ҷанбаҳои 

саводнокӣ, маърифатнокӣ ва ифодакунандаи 

хосиятҳои иҷтимоию равонӣ ва ҷисмонии ӯ таъйин 

месозад [152]. 
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Идомаи ҷадвали 1.1. 

Муаллиф(он) Таърифи мафҳуми «сифати таҳсилот» 

Поташник М. М. Муносибати мақсад ва натиҷа ҳамчун тадбири 

расидан ба мақсадҳо, ҳангоме ки мақсаду натиҷаҳо 

танҳо амалиётнокона баён гардида, дар мавзеи рушди 

потенсиалии омӯзанда пешгӯйӣ карда шудаанд. 

Ҳамчун сифати натиҷаҳо ҷузъҳои зеринро дар бар 

мегирад  [193]:  

 донишу маҳорат ва малакаҳо; 

 нишондиҳандаҳои рушди шахсиятӣ; 

 пайомадҳои манфии таҳсилот; 

 тағйири салоҳияти касбии омӯзгор ва муносибати ӯ 

ба кор. 

Реан А. А., 

Бордовская Н. В., 

Розум С. И. 

Аз рӯйи: 

 дараҷаи мувофиқати мақсад ва натиҷаҳои таҳсилот 

дар сатҳи низоми мушаххаси таҳсилот ва дар сатҳи 

муассисаи таълимии мушаххас; 

 мувофиқати байни бузургиҳои гуногун дар арзёбии 

натиҷаҳои таҳсилоти шахси мушаххас (сифати 

дониш, дараҷаи малака ва маҳоратҳои муносиби 

ташаккулёфта, қобилияти эҷодию инфиродӣ, 

сифатҳои шахсият ва тамоюлҳои арзишии  

муносиби рушдёфта); 

 дараҷаи мувофиқати донишу маҳоратҳои назариявӣ 

ба истифодаи амалии онҳо дар ҳаёт ва фаъолияти 

касбӣ ҳангоми рушди ниёзҳои инсон ба таҷдиди 

доимии дониш ва маҳоратҳои худ 

муайян карда мешавад [157]. 

Рубин Ю. Б. Мувофиқати мувозии таҳсилот (ҳамчун натиҷа, 

ҳамчун раванд, ҳамчун низоми таҳсилот) ба ниёзу 

мақсад ва талаботу меъёр (стандарт)-ҳои 

муқарраргардида, ки аз ҷониби шаҳрвандони алоҳида, 

ташкилоту муассисаҳо, ҷомеа ва давлат дар умум 

муайян карда мешаванд [160]. 
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Идомаи ҷадвали 1.1. 

Муаллиф(он) Таърифи мафҳуми «сифати таҳсилот» 

Селезнёва Н. А. Мувофиқати мувозии таҳсилоти олӣ (ҳамчун натиҷа, 

ҳамчун раванд, ҳамчун низоми таҳсилот) ба ниёзу 

мақсад ва талаботу меъёр (стандарт)-ҳои 

гуногун [168]. 

Соколов В. М. Категорияи иҷтимоӣ, ки ҳолат ва самарабахшии 

раванди таълимро дар ҷомеа, мувофиқати онро ба 

ниёзу чашмдоштҳои ҷомеа (гурӯҳҳои иҷтимоии 

гуногун) дар рушд ва ташаккули салоҳияти 

шаҳрвандӣ, маишӣ ва касбии шахсият муайян 

месозад [171]. 

Сорвина Т. А. Тадбири расидан ба мақсади муассисаи таълимӣ, ки 

он аз омода кардани мутахассиси салоҳиятдори касбӣ, 

рақобатпазир ва ташаббускори соҳиби фарҳанги 

умумӣ ва касбӣ, қобил ба худинкишофӣ ва 

худшукуфоӣ мебошад [172]. 

Субетто А. И. Категорияи мураккаби дорои ченакҳои мутараққӣ, 

иҷтимоӣ-системавӣ, маданӣ, миллӣ-эстетикӣ, 

таълимӣ-педагогӣ ва шахсиятӣ мебошад. Мафҳумҳои 

калидиро  дар чунин «ченакҳо» муносибатҳои 

мувофиқойӣ (адекватнокӣ), мувофиқати таҳсилот ба 

талаботи рушди институт ва системаҳои мутараққӣ, 

иҷтимоӣ ва мадании дахлдор бо назардошти талабот 

ба рушди инсон ва омодасозии мутахассиси 

соҳибкасб ташкил медиҳанд [178]. 
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Хотимаи ҷадвали 1.1. 

Муаллиф(он) Таърифи мафҳуми «сифати таҳсилот» 

Сучкова Л. А. Мафҳуми якмаъно набуда, он бояд аз нуқтаи назари 

субъектҳо ва муштариёни гуногуни натиҷаҳои 

таҳсилот баррасӣ карда шавад. Аз ҷумла [183]: 

 ҷамъият, ки тасвиятгари фармоиш ба таҳсилоти муайян 

аст; 

 идораҳои маорифи сатҳҳои гуногун, ки ҳамчун 

таъмингарони иҷрои фармоиши давлатӣ таъйин 

гардидаанд; 

 муассисаи таълимии мушаххас, ки раванди 

таълимро дар ин ё он зинаи тащсилот амалӣ 

месозад; 

 омӯзанда, ки дараҷаи мувофиқи таълиму тарбия ва 

рушдро соҳиб мешавад. 

Шишов С. Е. Натиҷаи саъю кӯшишҳои шахсият дар худомӯзишӣ ва 

натиҷаи ҷидду ҷаҳди муассисаҳои таълимӣ ҷиҳати  

муҳайё кардани шарту шароити мувофиқ дар ин 

самт [217]. 

Шишов С. Е., 

Кальней В. А., 

Гирба Е. Ю. 

1) Маҷмӯи нишондиҳандаҳои муассисаи таълимӣ 

(мундариҷаи таҳсилот, шакл ва усулҳои таълим, 

заминаи моддию техникӣ ва ғайра), ки рушди 

салоҳияти омӯзандагонро таъмин менамояд. 

2) Категорияи ҷамъиятӣ, ки ҳолат ва самарабахшии 

таҳсилотро дар ҷамъият, мувофиқати онро ба ниёзу 

чашмдоштҳои ҷомеа (гурӯҳҳои иҷтимоии гуногун) 

дар рушд ва ташаккули салоҳияти шаҳрвандӣ, маишӣ 

ва касбии шахсият муайян месозад. 

3) Дараҷаи қонеъсозии чашмдоштҳои иштирокчиёни 

гуногуни раванди таълим аз хизматрасониҳои 

омӯзишии аз ҷониби муассисаҳои таълимӣ 

пешниҳодшаванда ё дараҷаи ба даст овардани мақсад 

ва вазифаҳои дар таҳсилот гузошташуда аст [218]. 
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Тавре аз ҷадвали мураттаб ва пешниҳодгардида бармеояд, то ба имрӯз, 

таърифи якмаъно ва ягонаи мафҳуми «сифати таҳсилот» вуҷуд надорад, ки 

ин ба тавсифи мураккаби системавӣ ва байнифаннӣ доштани категорияи 

мазкур вобастагӣ дорад. Чунин мураккабиҳо қисман аз ҷониби 

Никокошева Н. Г. [145]  дарҷ карда шудаанд: муштариён ва мақсадгузорони 

гуногунҷабҳаи таҳсилот рушд ёфтанд, ки ҳар кадоме тасаввуроти худро оид 

ба таҳсилоти босифат дорад. Чунончи: 

 барои омӯзанда таҳсилот босифат арзёбӣ мегардад, агар он ба 

рушди шахсият ва мартабаи касбии ӯ кӯмак намояд; 

 барои ҷамъияти академӣ – омӯзгорон нишондиҳандаи 

афзалиятноки сифати таҳсилот мувофиқати он ба маърифатнокӣ 

мебошад; 

 барои корфармо таҳсилот босифат ба ҳисоб меравад, агар дар 

натиҷаи он коргари босалоҳият омода гардад; 

 барои ҷамъият сифати таҳсилот дар шахсияти қобил ба 

эҷодкориҳои иҷтимоии дар ҳаёт ба таври самаранок 

татбиқшаванда инъикос меёбад. 

Дар асоси омӯзиш ва таҳлилу баррасии як қатор назарияҳои илмӣ ва 

консепсияҳои таҳқиқотӣ оид ба таърифи мафҳуми «сифати таҳсилот», ки 

баёнашон пешниҳод гардид, метавон нуктаҳои зеринро ба таври хулоса қайд 

сохт: 

1) Мафҳуми «сифати таҳсилот», дар ҳақиқат, мафҳуми мураккаб ва 

бисёрҷабҳа буда, муайян кардани таърифи он ба назар гирифтани ҳамаи 

тавсифҳои объективӣ ва субъективии ба он алоқамандро тақозо мекунад. 

Мавҷудияти назарияҳои илмӣ ва консепсияҳои таҳқиқотии гуногун дар 

робита ба таърифи мафҳуми баррасишаванда низ маҳз аз он вобаста аст, ки 

он вобаста ба кадом ҷабҳаи дахлдор баррасӣ мегардад. 

2) Аз ҷиҳати методологӣ, таърифи мафҳуми «сифати таҳсилот» 

метавонад ба чунин тарз баён гардад: «сифати таҳсилот – маҷмӯи 

мукаммали хосият ва тавсифҳои раванди таҳсилот буда, якум, дараҷаи 



31 

ташаккули донишҳои назариявӣ, малакаю маҳорат, салоҳият ва вижагиҳои 

инфиродии омӯзанда, дуюм, қобилияти омӯзанда дар истифодаи воқеии 

донишҳо ва малакаю маҳорати бадастовардааш ҳангоми ҳалли масъалаҳои 

дар вазъиятҳои гуногуни ҳаётӣ бамиёнмеомада ва саҳми ӯ дар рушди ҷомеа, 

сеюм, таъминнокии муассисаи таълимӣ бо заминаи моддию техникии 

муосир ва кадрҳои соҳибкасби илмию педагогӣ дар самти истифодаи 

самараноки технологияҳои инноватсионии таълимӣ, чорум, мувофиқати 

натиҷаҳои аз раванди таҳсилот бадастовардаи омӯзандаро бо 

чашмдоштҳои иштирокчиёни дигари ин раванд (аз ҷумла, худи омӯзанда, 

шаҳрвандони алоҳида, муассисаҳои гуногун ва давлату ҷомеа) дар қонеъ 

гардонидани эҳтиёҷоташон, ифода мекунад». 

 

1.2. ТЕСТГУЗАРОНИИ ПЕДАГОГӢ ҲАМЧУН УСУЛИ АРЗЁБИИ НАТИҶАҲОИ 

РАВАНДИ ТАЪЛИМ 

Барои таъмин кардани рушди устувори иқтисодию иҷтимоӣ ва сиёсию 

мадании дилхоҳ кишвар баланд бардоштани сифати таҳсилот шарти муҳим 

ва зарурӣ ба ҳисоб меравад. Ҳамгироии низоми таҳсилоти кишварҳои 

мухталиф бо фазои ягонаи таҳсилоти ҷаҳонӣ, аз ҷумлаи вазифаҳои 

аввалиндараҷаи ҷомеаи ҷаҳонӣ мебошад. Зеро, таҳсилот яке аз самтҳои 

муҳимтарини ҳаёти ҷомеа буд, ҳаст ва боқӣ хоҳад монд. Маҳз дараҷаи 

сифати маълумотнокии ҳар узви ҷомеа, иқтидори иқтисодию иҷтимоӣ, 

сиёсию маданӣ ва зеҳнию ахлоқии ҷамъиятро муайян месозад. Бино бар ин, 

барои таъмини рушди усувори ҷомеа, масъалаи такмил ва таҷдиди доимии 

низоми маориф масъалаи калидӣ ва аввалиндараҷа ба шумор меравад. 

Чунончи, дар ин бобат олимони ватании соҳаи педагогика Шарифзода Ф. ва 

Каримова И. Х. низ таъкид кардаанд [212]: «Маҳз шахси босавод метавонад 

дар соҳаи дилхоҳ мутахассиси сатҳи баланд шавад. Бино бар ин, таҳсилоти 

таҷдидёфта дар нақшаҳои стратегии чи шахсияти алоҳида ва чи кишвари 

дилхоҳ бояд аз ҳама бештар ҳамчун соҳаи инвеститсионии самаранок 

ҳисобида шавад».  
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Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қариб дар ҳар як 

баромади худ ба масъалаи баланд бардоштани сифати таҳсилот диққати 

ҷиддӣ дода, фаъолияти Ҳукумати ҷумҳуриро барои ҳамаҷониба мусоидат 

кардан дар рушди соҳаи маорифи кишвар равона месозад ва дар ин самт 

дастуру ҳидоятҳои заруриро мефармояд. Бо мақсади таъмин кардани рушди 

босуботи тамоми соҳаҳои ҳаёти Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз ҷумла, ислоҳоти 

ботадриҷ дар ҳамаи зинаҳои таҳсилот, ташаккули низоми таҳсилоти муосир 

ва ҷавобгӯйи талаботи замон, таҳкими заминаи моддиву техникии 

муассисаҳои таълимӣ, аз соҳаи маориф ҷониби Президенти кишвар ҳамчун 

самти афзалиятнок эълон гардидааст. 

Такмил ва таҷдиди пайвастаи соҳаи маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон 

шарт ва зарур будани омӯзиш, натиҷагирию хулосабарорӣ ва татбиқи 

эҷодкоронаи таҷрибаи пешқадами ҷаҳониро дар самти ташкили раванди 

устувори таълиму тарбия тақозо мекунад. 

Масъалаҳои марбут ба баланд бардоштани сифати таҳсилот, пеш аз 

ҳама, бо самти такмили мудоми усулҳои таълим ва санҷиши донишу малака 

ва маҳорати омӯзандагон зич алоқаманданд. Асоси арзёбии сифати 

таҳсилотро, дар навбати аввал, арзёбии дараҷаи омодагии 

таълимгирандагони муассисаҳои таълимӣ ташкил медиҳад. Чунин арзёбӣ 

бояд бо истифода аз усулҳои объективона ва эътимоднок роҳандозӣ гардад, 

то ки дар онҳо ҳолатҳои ғаразнокӣ ва ё рӯйихотирбинӣ ҷой надошта бошад. 

Натиҷаҳои санҷишҳои мустақил ва объективонаи муваффақиятҳои 

омӯзандагонро, минбаъд дар вақти арзёбии фаъолияти муассисаҳои 

таълимӣ, аттестатсияи хатм, озмунҳои дохилшавӣ ба зинаҳои минбаъдаи 

таҳсилот дар муассисаҳои таълимӣ ва ғайра истифода бурдан мумкин аст. 

Ҳангоми ташкил ва баргузор кардани чунин санҷишҳо, нисбат ба маводи 

санҷишию андозагирӣ (тестҳо), тартиби гузаронидани санҷишҳо ва раванди 

коркарди натиҷаи онҳо бояд талабот ва меъёрҳои ягона (стандартишуда) 

татбиқ гарданд. Ҳамин гуна раванди стандартишудаи арзёбии дастовардҳои 

таълимии омӯзандагон тестгузаронии педагогӣ номида мешавад. 
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Тестгузаронӣ, пеш аз ҳама, усули объективонаи арзёбӣ ба ҳисоб 

меравад, ки он бо роҳи стандартикунонии раванди ташкил ва баргузорӣ, 

санҷиши нишондиҳандаҳои сифати саволу масъалаҳои алоҳида ва умуман 

саволномаи тест ба даст меояд. Тестгузаронӣ бештар усули одилона аст, 

зеро он чи дар раванди санҷиш ва чи дар раванди арзёбии натиҷаҳо нисбат 

ба ҳамаи озмудашавандагон (иштирокчиёни санҷиш) шарту шароит ва 

талаботу меъёрҳои ягонаро татбиқ менамояд. 

Дар адабиёт ва сарчашмаҳои илмию методии ба соҳаи тестгузаронӣ 

алоқаманд, таърифи мафҳуми «тестгузаронии педагогӣ» дар шаклҳои 

гуногун баён гардидааст. Аз ҷумла, дар стандарти соҳавии ба таъриф ва 

тафсири истилоҳҳои мухталифи ба тестҳои педагогӣ ва тестгузаронӣ 

алоқаманд [149] таърифи мафҳуми «тестгузаронии педагогӣ» ҳамчун «яке 

аз усулҳои аз ҳама бештар стандартишудаю объективонаи санҷиш ва 

арзёбии донишу малака ва маҳорати озмудашавандагон, ки дар он чунин 

нуқсонҳои дигари усулҳои анъанавии санҷиши донишҳои назариявӣ ва 

малакаю маҳорати амалӣ, ба мисли гуногунии талабот, ғаразнокӣ 

(субъективнокӣ)-и санҷишгирандагон, номуайянии тартиби баҳогузорӣ ва 

ғайра, дида намешавад» баён гардидааст. Дар ҳамон ҷо, тестгузаронии 

педагогӣ ба тарзи дигар низ муайян карда шудааст: «маҷмӯи чорабиниҳои 

методӣ ва ташкилӣ, ки роҳандозии равандҳои таҳияи тестҳои педагогӣ, 

омодасозии тартиби стандартишуда ва гузаронидани санҷиши дараҷаи 

омодагии озмудашавандагон, инчунин коркард ва таҳлили натиҷаҳоро дар 

бар мегирад». 

Дар педагогикаи муосир, аслан се функсияи асосӣ ва ба ҳам 

алоқаманди тестгузаронии педагогиро ҷудо мекунанд: ташхисӣ, омӯзишӣ 

ва тарбиявӣ. Шарҳи функсияҳои мазкурро Аванесов В. С. [2] ба таври 

зерин баён мекунад: 

Функсияи ташхисӣ аз арзёбии донишҳои назариявӣ ва малакаю 

маҳорати амалии омӯзандагон иборат аст. Барои тестгузаронӣ маҳз ҳамин 

функсия аз ҳама бештар муҳим ва асосӣ ба ҳисоб меравад. Зеро, бо 
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дарназардошти объективонаю фарогир будан, инчунин доштани суръати 

баланди ташхискунӣ, тестгузаронии педагогӣ дар муқоиса бо шакл ва 

усулҳои дигари санҷишҳои фаврии педагогӣ афзалиятҳои зиёде дорад. 

Функсияи омӯзишӣ аз ҳавасманд гардонидан ва равона сохтани 

омӯзандагон барои  ҳарчи бештар фаъол шудани онҳо дар самти иҷро 

кардани амалҳои ба азхудкунии маводи таълимӣ алоқаманд, иборат аст. 

Омода шудан ба санҷиши тестӣ (аз ин ё он фанни таълимӣ) дар қатори 

такрор кардани мавзӯъҳои гузашта, инчунин рӯй овардан ба адабиёти 

иловагиро тақозо мекунад. Маҳз чунин муомилаи омӯзандагон ба онҳо 

имкон медиҳад, ки дараҷаи азхудкунии фанҳои таълимияшонро баланд 

бардошта, малакаю маҳорати иҷрокунии  корҳои мустақилонаашонро 

сайқал диҳанд. 

Функсияи тарбиявӣ ҳангоми ба таври даврӣ ташкил ва гузаронидани 

санҷишҳо дар шакли тестгузаронӣ зоҳир мегардад. Зеро, чунин амал боиси 

интизомнок кардани омӯзандагон ва ба тартиб даровардани фаъолияти 

таълимии онҳо гардида, дар ошкор ва бартараф сохтани норасоиҳо дар 

дониш ва малакаю маҳораташон  кӯмак мерасонад; ҳамзамон, шавқу 

рағбати онҳоро дар такмил додани қобилиятҳои таълимияшон ташаккул 

медиҳад. 

Тести педагогӣ имкон медиҳад, ки дараҷаи донишҳои назариявӣ, 

малакаю маҳорати амалии омӯзандагон дар муқоиса бо талаботи 

стандартҳои таълимӣ саривақт муайян гардида, дар асоси натиҷаҳои 

бадастомада ба мазмуну мундариҷа, роҳҳои ташкилу баргузорӣ ва 

методикаи тадриси фанҳои таълимӣ тағйироту иловаҳои зарурӣ ворид карда 

шаванд. Дар стандарти соҳавии ба тестҳои педагогӣ алоқаманд [149], 

таърифи мафҳуми «тести педагогӣ» ҳамчун «маҷмӯи супоришҳои тестӣ, 

ки дар натиҷаи иҷрои онҳо имкони ба таври объективона санҷидан ва 

арзёбӣ кардани дараҷаи омодагии озмудашавандагон аз рӯйи бахшҳои хоси 

доираи муайяни донишҳо, ба даст меояд» оварда шудааст.  
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Тестология (англ. test – санҷиш, юнон. logos — илм, дониш) ё худ 

тестшиносӣ – илми байнифаннӣ буда, усулҳои андозагирию ташхисии аз 

ҷиҳати илмӣ асоснокро меомӯзад. Тарз ва усулҳои тестология натанҳо дар 

риштаи равоншиносӣ (психология), балки дар дигар шохаҳои илм низ 

амалан истифода мешаванд, аз ҷумла, дар педагогика, тиб, техника, 

менеҷмент ва ғайра. Дар ҳар яке аз ин шохаҳои илм, усулҳои тестологияи 

истифодашаванда ҷанбаҳои умумиро доранд, ки онҳо ба таъмин кардани 

чунин хосиятҳои тестгузаронӣ, аз қабили асоснокӣ/эътиборнокӣ 

(англ. validity), эътимоднокӣ (англ. reliability), самаранокӣ (англ. efficiency) 

алоқаманданд. Ҳамзамон, дар онҳо хусусиятҳое низ вомехӯранд, ки онҳо 

бевосита ба хусусиятҳои хоси ҳамон шохаи илм (масалан, донишҳои ҳатмӣ 

ва касбӣ, маҷмӯи зуҳуроти тиббӣ ва ғайра) ва шартҳои ҷамъоварии додаҳои 

таҷрибавӣ алоқаманданд [155]. 

Қайд кардан бамаврид аст, омӯзиш ва таҳлили корҳои илмӣ-методӣ ва 

таҳқиқотии олимони кишвар, ки ба мавзӯи тестгузаронии педагогӣ 

алоқаманданд, нишон медиҳад, ки то кунун дар илми педагогикаи ватанӣ 

назарияи ягона ва такомулёфта оид ба мафҳуми тест матраҳ нагардида, 

равишҳои ягонаи методологӣ низ дар самти ҳалли масъалаҳои назариявӣ ва 

амалии тестгузаронӣ ташаккул наёфтаанд. Аслан, дар адабиёти педагогикаи 

ватанӣ оид ба мавзӯъҳои ба асосҳои илмии тестгузаронӣ алоқаманд, ё 

маълумоти хеле кам ҷой дода шудааст, ё умуман дар бораи онҳо чизе дарҷ 

нагардидааст.  

Дар соҳаи тестология бори нахуст Аванесов В. С. консепсияи 

сезинагии тестро матраҳ намуд, ки мувофиқи он, ӯ се мафҳуми асосии 

назарияи тестро таъкид менамояд: «супориш дар шакли тест», «супориши 

тестӣ» ва «тести педагогӣ» [2]. Тибқи ин консепсия, супоришҳо дар 

шакли тест бояд ҷавобгӯйи чунин талабот бошад: услуби мантиқии баён, 

саҳеҳии шакл, мухтасарӣ, мавҷудияти ҷойи муайян барои ҷавобҳо, 

ҷойгиршавии дурусти қисмҳои супориш, ягонагии қоидаҳои баҳогузории 

ҷавобҳо, яксонии дастурамалдиҳӣ ба озмудашавандагон, мувофиқати комил 
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(адекватнокӣ)-и дастурамал ба шакл ва мундариҷаи супориш. Супориши 

тестӣ ҳамчун воҳиди таркибии саволномаи тест баён гардидааст, ки он 

бояд ба талаботи технологиябобӣ (рус. технологичность), шакл, мундариҷа, 

ва иловатан, боз ба талаботи зерини оморӣ ҷавобгӯй бошад: душворнокии 

муайян, тағйирпазирии ҷузъӣ (вариатсия, англ. variation)-и кофии холҳои 

тест, ҷой доштани робитаи мутақобила (коррелятсия, лот. correlatio) дар 

байни холҳои ҳар супориши алоҳида ва холҳои саволномаи тест дар умум. 

Тести педагогӣ бошад, ҳамчун «низоми супоришҳои душворшаванда ва 

шакли махсус, ки имкони ба таври босифат ва самаранок санҷидани дараҷа 

ва арзёбии омодагии озмудашавандагонро фароҳам меоварад» шарҳ дода 

шудааст. 

Раванди тестгузаронии педагогӣ аз дигар равандҳои ҳамсони арзёбии 

дараҷаи донишҳои назариявӣ ва малакаю маҳорати амалии омӯзандагон, ки 

дар амалияи педагогика истифода бурда мешаванд, ба таври хеле назаррас 

фарқ мекунад. Зеро он, пеш аз ҳама, дар вобастагӣ ба худи раванд, маводи 

санҷишию усулҳои коркард ва тафсири натиҷаҳои бадастомада, татбиқи 

талаботи ягонаю яқинан матраҳшударо тақозо менамояд.  

Дар муқоиса бо воситаҳои анъанавии таълимию санҷишӣ, татбиқи 

тест дар раванди таълим ҳамчун воситаи муосири санҷишӣ дорои 

афзалиятҳои зиёде мебошад. Албатта, он аз баъзе норасоиву камбудӣ ва 

маҳдудияти истифодабарӣ низ орӣ нест. Дар як қатор сарчашмаҳои илмию 

методӣ [59, 204] чанде аз бартарӣ ва камбудиҳои асосию муҳими 

тестгузаронии педагогӣ дар муқоиса бо усулҳои анъанавии санҷиши дониш 

ва малакаю маҳорати омӯзандагон  дарҷ карда шудаанд.  

Бартариҳои муҳим ва асосии тестгузаронии педагогӣ инҳоянд: 

(1) таъмини санҷиши объективонаи дараҷаи дониш ва малакаю маҳорати 

омӯзандагон ва истиснои омилҳои субъективона, ки аслан дар натиҷаи 

ба таври кофӣ аз ҷониби омӯзгор омӯхта нашудани дараҷаи омодагии 

омӯзандагон, муносибатҳои ғаразнок ва ё баръакс (рӯйихотирбиниҳо)-и 

омӯзгор нисбати баъзе аз омӯзандагон ба миён меоянд; 
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(2) аз рӯйи назария ва методикаи муосири таҳияи супоришҳои тестии 

навъҳои гуногун ба назар гирифтани хусусиятҳои хоси ҳар як фанни 

таълимӣ ва бахшҳои алоҳидаи он ва бо чунин роҳ фаъолгардонӣ ва 

ташаккули фикррониҳои зеҳнию мантиқии омӯзандагон; 

(3) фарогирии ҳарчи бештари доираи мазмун ва мундариҷаи фанни 

таълимӣ барои муайян кардани дараҷаи омодагии омӯзанда аз фанни 

таълимӣ (дар умум) ва бахшҳои алоҳидаи он; 

(4) имкони ташкил кардани тестгузаронӣ чи дар шакли анъанавӣ (бо 

истифода аз варақаҳои ҷавобҳо – усули «коғазӣ») ва чи дар шакли 

компютерӣ (бо истифода аз воситаҳои муосири технологияҳои 

иттилоотию коммуникатсионӣ – усули «компютерӣ»), инчунин имкони 

татбиқ кардани технологияи муосири муаввад (адаптатсияшаванда) 

тавассути тестгузаронии компютерӣ; 

(5) имкони тестгузаронии оммавӣ ва фарогир бо роҳи таҳияи вариантҳои 

мухталифи ҳамон як тест (псевдовариантҳо) ва нашри серадади онҳо 

барои истифодабарӣ дар муассисаҳои таълимии гуногун;   

(6) ягонагии талабот нисбати ҳамаи озмудашавандагон новобаста аз 

дастовардҳои таълимии қаблан бадастовардаи онҳо; 

(7) имкони ба таври нисбатан осон ва зуд коркард кардани натиҷаҳо ва 

муайян кардани ҳолати воқеии дараҷаи азхудкунии фаннҳои таълимӣ аз 

ҷониби омӯзандагон; 

(8)  дар асоси натиҷаҳои бадастовардаи шогирдони омӯзгор, ки натиҷаҳои 

фаъолияти педагогии ӯро инъикос мекунанд, роҳандозии назорати 

пайвастаи раванди таълим дар самти баланд бардоштани масъулияти 

омӯзгор дар робита ба иҷрои самараноки уҳдадориҳои вазифавӣ; 

(9)  таъмини иҷрои ҳама амалҳои ба раванди тестгузаронӣ алоқаманд аз 

рӯйи қоида ва талаботи барои ҳама ягона (стандартишуда), аз ҷумла, 

таҳияи тести мувофиқи ба талаботи стандартҳои давлатии таҳсилот 

ҷавобгӯй барои муассисаҳои таълимии гуногун, иҷрои супоришҳои 

тест, санҷишу арзёбӣ, тафсири натиҷаҳо ва ғайра; 
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(10) тафриқапазирӣ (дифференсиатсияшавандагӣ)-и шкалаҳои балҳо: дар 

асоси натиҷаҳои тестгузаронӣ (балҳои бадастовардаи омӯзандагон) 

рутбабандӣ кардани дараҷаи дастовардҳои таълимии онҳо дар 

фосилаҳои васеи ададӣ; 

(11) имкони ба таври инфиродӣ гузаронидани санҷиши ҳар як омӯзанда ва 

назорат кардани фаъолияти таълимии ӯ дар алоҳидагӣ; 

(12) ба таври инфиродӣ  арзёбӣ  кардани натиҷаҳои  бадастоварда  ва 

имкониятҳои ҳар як омӯзанда, гузаронидани таҳлилҳои муқоисавии 

натиҷаҳои ҳар як омӯзанда бо натиҷаҳои омӯзандагони дигар; 

(13) аз рӯйи  меъёрҳои  муқарраргардида  ва  параметрҳои  пешбинишуда 

гузаронидани таҳлилҳои муқоисавии натиҷаҳои бадастоварада дар 

байни омӯзандагон ва ё гурӯҳҳои омӯзандагон; 

(14) ошкор  кардани  норасоиҳо  дар  донишҳои назариявӣ  ва малакаю 

маҳорати амалии омӯзандагон; 

(15) имкони гузаронидани санҷишҳои пайваста ва мунтазам дар ҳамаи 

марҳалаҳои раванди таълим ва бо ин роҳ назорат кардани динамикаи 

натиҷаҳои раванди таълим; 

(16) имкони тавъамкунии усули тестгузаронӣ бо дигар шаклҳои анъанавии 

санҷиши педагогӣ; 

(17) фарогирии ҳамаи бахшҳои барномаи таълимӣ барои гузаронидани 

санҷиши мукаммали донишҳои назариявӣ, малака ва маҳорати зеҳнию 

амалии омӯзандагон; 

(18) имкони дар фосилаҳои вақти кӯтоҳтарин ва бо хароҷоти камтарин 

ташкил ва гузаронидани санҷишҳои оммавӣ ва фарогир барои доираҳои 

гуногуни озмудашавандагон; 

(19) бо дарназардошти ташкил кардани тестгузаронӣ аз рӯйи тартибу 

меъёрҳои муқарраргардида ва риояи талаботи амнияти иттилоотӣ, аз 

байн бурдани ҳамагуна муомилаҳои бевиҷдононаи омӯзандагон 

нисбати санҷиш (масалан, ба таври пинҳонӣ ворид кардан ва истифода 

бурдани ҳамагуна маводи ёрирасон); 
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 (20) дар асоси татбиқи пайвастаи тестгузаронии педагогӣ дар раванди 

таълим, махсусан, ташкил ва гузаронидани чунин санҷишҳои фарогир 

ба таври ногаҳонӣ, таъмини ҳавасмандии омӯзандагон ва омодагии 

ҳамешагии онҳо барои супоридани санҷишҳои гуногун бо усули 

тестгузаронӣ. 

Камбудиҳои тестгузаронии педагогӣ инҳоянд:  

(1) гарчанде натиҷаҳои дар раванди тестгузаронӣ бадастомада имкони 

муайян кардани норасоиҳоро дар доираи донишҳои назариявӣ ва 

малакаю маҳорати амалии омӯзандагон дошта бошад ҳам, аммо имкони 

муайян кардани омил ва сабабҳои бевоситаи чунин норасоиҳоро 

надоранд; 

(2) чунин усули санҷиши педагогӣ имкони санҷидану баҳо додани дараҷаи 

дастовардҳои озмудашавандагонро вобаста ба малакаҳои эҷодию 

маҳорати махсус надорад; 

(3) ҷой доштани ҳолатҳои тасодуфӣ дар тестгузаронии педагогӣ. Масалан, 

омӯзандае, ки ба супоришҳои тестии нисбатан осон ҷавоби дуруст 

пешниҳод накардааст,  метавонад ҷавобҳои дурустро ба супоришҳои 

тестии нисбатан душвор пешниҳод намояд; 

(4) мавҷуд набудани имкони пешниҳод кардани ҷавобҳо дар шакли пурра аз 

ҷониби озмудашавандагон; 

(5) дар баъзе ҳолатҳо эҳтимоли ҷой доштани ноаниқӣ ва духӯрагӣ дар матни 

супоришҳои тестӣ ва ё вариантҳои ҷавобҳои пешниҳодшаванда. 

Имрӯзҳо, дар Ҷумҳурии Тоҷикистон равандҳои марбут ба 

тестгузаронии педагогӣ ба таври фаъолона татбиқи худро ёфта истодааст. 

Оғози давраи татбиқи васеи тестҳои педагогӣ дар ҷумҳурӣ ба соли 2014, 

соли ҷорӣ кардани низоми имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ ба 

муассисаҳои таълимии таҳсилоти миёна ва олии касбӣ дар шакли 

тестгузаронии мутамарказ ва фарогир, рост меояд. Низоми мазкур дар сатҳи 

ҷумҳурӣ аз ҷониби Маркази миллии тестии назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон роҳандозӣ гардида истодааст.  
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Ворид шудани низоми имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ ба фазои 

таҳсилоти Ҷумҳурии Тоҷикистон таккони ҷиддиеро дар самти татбиқи васеи 

усули тестгузаронӣ дар раванди таълими муассисаҳои таълимии зинаҳои 

таҳсилоти гуногун бахшид.  

Натиҷаҳои назарраси Маркази миллии тестии назди Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти ташкил ва баргузор кардани имтиҳонҳои 

марказонидаи дохилшавӣ дар шакли тестгузаронии фарогир ба таври 

шаффоф, одилона ва баҳогузории объективона, аз ҷониби роҳбарияти 

кишвар низ баланд арзёбӣ гардидаанд. Аз ҷумла, дар яке аз суханрониҳои 

Президенти кишвар [181] таъкид гардид, ки «Натиҷаи имтиҳонот 

тавассути Маркази миллии тестӣ бори дигар ошкор сохт, ки сатҳу 

сифати таълим дар кишвар беҳбудии ҷиддӣ мехоҳад  ва масъулони соҳаи 

маориф, роҳбарони мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва 

дигар сохтору мақомотро зарур аст, ки ба сифати таълим диққати 

махсус диҳанд ва назоратро дар ҳамаи муассисаҳои таълимии кишвар 

пурзӯр намоянд ...  

Падару модарон ва даҳҳо ҳазор нафар хатмкунандагони мо бори 

дигар бовар ҳосил карданд, ки Маркази миллии тестӣ сатҳи ҳақиқии 

дониш ва маҳорату малакаи шахсии ҳар як довталабро дуруст муайян 

мекунад ва дар кишвар барои рақобати солим шароит фароҳам меорад». 

 

1.3. ИМТИҲОНҲОИ МАРКАЗОНИДАИ ДОХИЛШАВӢ – ТАТБИҚГАРИ 

УСУЛИ ТЕСТГУЗАРОНИИ МУТАМАРКАЗ ВА ФАРОГИР 

Бо мақсади таъмин кардани рушди босуботи тамоми соҳаҳои ҳаёту 

фаъолият дар кишвар, аз ҷумла, ислоҳоти ботадриҷ дар ҳамаи зинаҳои 

таҳсилот, ташаккули низоми  таҳсилоти  муосир  ва ҷавобгӯйи талаботи 

замон, таҳкими заминаҳои моддиву техникии муассисаҳои таълимӣ ва 

ғайра, соҳаи маориф ҳамчун самти афзалиятнок дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

эълон гардидааст. Чунин иқдом дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар 

бораи маориф» [108] низ баръало дарҷ гардидааст: «Сиёсати давлатӣ дар 
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соҳаи маориф яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати иҷтимоии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон маҳсуб меёбад». 

Тамоюли рушди бемайлони ҷомеаи муосир, пеш аз ҳама, самтҳои 

афзалиятноки таҷдиди таҳсилот ва санҷиши сифати онро муайян месозад. 

Зеро, омили муҳиме, ки рақобатпазирии низоми маорифро инъикос 

менамояд, сифати таҳсилот мебошад. Бино бар ин, имрӯзҳо, дар низоми 

маорифи кишвар масъалаи сифати таҳсилот ва баланд бардоштани дараҷаи 

он чи дар миёни олимону мутахассисони соҳаи педагогика ва чи дар байни 

аҳли ҷомеа ҳамчун яке аз масъалаҳои калидӣ ва оммавӣ ба ҳисоб меравад. 

Масъалаҳои марбут ба сифати таҳсилот, ҷустуҷӯи восита, усул ва 

технологияҳои боэътимоди арзёбии натиҷаҳои омӯзиш, ки бо стандартҳои 

байналмилалӣ ҳамбастагӣ доранд, ҳамчун самтҳои муҳими ташаккули 

сиёсати маориф боқӣ мемонанд.  Дар ин самт, пеш аз ҳама, таҷдиди назар 

кардани мазмуну мундариҷа ва усулҳои санҷиш, ворид кардани қисмҳои 

санҷишӣ ба технологияи муосири таълиму тадрис ва истифода бурдани 

натиҷаҳои аз онҳо ҳосилшаванда ҳангоми тафриқабандӣ 

(дифференсиатсия)-и маводҳои таълимӣ ва ғайра талаб карда мешавад.  

Дар низоми маориф методика ва равишҳои гуногуни муайян кардани 

дараҷа ва сатҳи омӯзиши омӯзандагон вуҷуд дорад. Технология, шакл ва 

усулҳои объективонаи арзёбии дастовардҳои таълимии омӯзандагон ба 

раванди таҳсилот бешубҳа таъсири ҷиддӣ мерасонад. Таҷрибаи ҷаҳонӣ дар 

ин самт собит месозад, ки арзёбии мустақил ва объективона танҳо ҳангоми 

ба назар гирифтани талаботи ягонаю стандартӣ нисбат ба равандҳои ташкил 

ва баргузории санҷишҳо, маводҳои санҷишию андозагирӣ ва технологияҳои 

коркарди натиҷаҳои чунин санҷишҳо таъмин карда мешавад. Имрӯзҳо, дар 

миёни усулҳои самараноки арзёбии дастовардҳои таълимии омӯзандагон 

усули тестгузаронии педагогӣ мавқеи хосро ишғол менамояд. Аслан, зери 

мафҳуми тестгузаронӣ раванди стандартишудаи андозагирии 

объективонаи дастовардҳои таълимии озмудашаванда ва ё сифатҳои 

алоҳидаи шахсияти ӯ фаҳмида мешавад.  
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Дар ҷаҳони муосир, санҷиш ва арзёбии воқеибинона (объективона)-и 

сифати таҳсилот ҳамчун яке аз масъалаҳои мубрам дар  низоми маорифи ҳар 

як кишвар ба ҳисоб меравад. Арзёбии сифати таҳсилотро, пеш аз ҳама, бояд 

тавассути усулҳои объективонаю боэътимод роҳандозӣ намуд, ки он аз 

падидаҳои субъективӣ орӣ бошад. Натиҷаҳои арзёбиҳои мустақил ва 

объективонаро бошад, метавон дар баррасии ҳолатҳои гуногун, аз ҷумла, 

ҳангоми арзёбии фаъолияти муассисаҳои таълимӣ, истифода бурд. 

Имрӯзҳо, низоми санҷиш ва арзёбии дастовардҳои таълимии 

омӯзандагон, ки бар истифодаи васеи усули тестгузаронии педагогӣ ба 

таври мутамарказ ва оммавӣ нигаронида шудааст, бо шиддат инкишоф 

меёбад. Рушди чунин усулҳои тестгузаронӣ аз имкониятҳои технологии 

онҳо ҳангоми ба даст овардани иттилооти воқеъбинона дар бораи 

омӯзандагон ва дастовардҳои таълимии онҳо, сифати таҳсилот дар 

муассисаҳои таълимӣ, тадриси омӯзгорон ва умуман низоми маориф 

вобаста аст, ки метавонанд дар роҳандозии сиёсати давлатӣ ҷиҳати баланд 

бардоштани сатҳи сифати таҳсилот мусоидат намоянд. Натиҷаҳои аз 

тестгузаронии мутамарказ ва фарогир бадастмеомадаро метавон ҳамчун 

заминаи маълумотӣ ҳангоми қабули қарорҳои марбут ба раванди таълим дар 

зинаҳои гуногуни идоракунии низоми таҳсилот истифода бурд. Ин аст, ки 

аз ҷониби олимону муҳаққиқон имкониятҳои тестгузаронии мутамарказ ва 

фарогир ҳамчун воситаи мушоҳидаи ҳолати сифати таҳсилот зикр 

гардидааст. Чунончи, А. А. Севрук [167] тестгузаронии мутамарказро 

«канали мушоҳида аз болои сифати таҳсилоти хатмкунандаҳои 

мактабҳои ибтидоӣ ва миёна» номида, Хлебников В. А. [197] онро ҳамчун 

«ҷадвали ченкунандаи дараҷаи таҳсилот» ва ё «воситаи инъикоскунандаи 

ҳолати воқеии сифати таҳсилот» номидааст. 

Пас аз заволи Иттиҳоди Шӯравӣ, шурӯъ аз солҳои 90-уми асри XX, 

дар фазои таҳсилоти давлатҳои пасошӯравӣ ба таври фаъолона роҳандозии 

равандҳои марбут ба низомҳои миллии арзёбии дастовардҳои таълимӣ ва 

мутамарказсозии имтиҳонҳои дохилшавӣ ба муассисаҳои таълимии 
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таҳсилоти олии касбӣ бо татбиқ намудани усули тестгузаронӣ оғоз гардид. 

Усули мутамаркази тестӣ, пеш аз ҳама, ҳамчун абзори арзёбии 

объективонаву одилонаи дониши довталабон ва паст кардани сатҳи 

коррупсия дар соҳаи маориф буда, воситаи асосии мониторинги таҳсилот ва 

баланд бардоштани сифати он ба ҳисоб меравад.  Вобаста ба ин, дар 

кишварҳои мазкур ниҳоду муассисаҳои нав, ки ҳадафи асосиашон арзёбии 

дониш ва ё марказонидани имтиҳонҳо аст, таъсис дода шуд.  

Чунин тамоюл ва масъалаҳои ҳалталаби марбут ба имтиҳонҳои 

дохилшавӣ ба муассисаҳои таълимии таҳсилоти олии касбии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон мавзӯи азнавсозию ислоҳоти ин шохаи муҳими низоми 

маорифро ба миён гузошт. Бино бар ҷой доштани як қатор мушкилот дар 

соҳаи имтиҳонҳои қабули донишҷӯён ба муассисаҳои таълимии таҳсилоти 

олии касбии кишвар зарур дониста шуд, ки механизми қабули донишҷӯён 

бо мақсади интихоби одилонаю арзандатари ҷавонон – хоҳишмандони 

таҳсилоти олии (ва минбаъд миёнаи) касбӣ такмил дода шавад. Зарурати 

назорати давлатии дастовардҳои таълимии хонандагон ва донишҷӯёнро дар 

шакли имтиҳонҳои марказонидашуда ҳангоми дохил шудан ба муассисаҳои 

таҳсилоти касбӣ ва дар вақти хатми ҳар як зинаи таҳсилоти касбӣ 

Консепсияи рушди таҳсилоти касбӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон [103] ва 

Барномаи давлатии рушди таҳсилоти касбӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

барои солҳои 2008-2015 [20] низ тақозо менамуд. Инчунин, яке аз 

вазифаҳое, ки Стратегияи миллии рушди маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон то 

соли 2020 [174] татбиқи онро тақозо мекард, таъмини баробарӣ барои 

дастрасӣ ба таҳсилоти босифат бо ҷорӣ намудани низоми қабул ба 

муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии касбӣ аз рӯйи натиҷаҳои санҷиш 

(тест)-и миллӣ буд. Ҳолати дигаре, ки ҷомеаро ба ташвиш оварда буд, 

сӯиистифода аз мансабу вазифа ва ришваситонӣ ҳангоми санҷишу 

имтиҳонҳо ва суҳбатҳо зимни қабули довталаб ба муассисаҳои таълимии 

таҳсилоти олии касбӣ буд, ки ба ҳукми анъана ва зуҳуроти номатлуби 

такроршаванда даромада, ба низоми таҳсилот ва обрӯю нуфузи он ва, 
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умуман, соҳаи маорифи кишвар таъсири манфӣ мерасонд. Низоми 

имтиҳонҳои хатм дар муассисаҳои таълимии таҳсилоти умумӣ ва 

имтиҳонҳои қабул ба муассисаҳои таълимии таҳсилоти олии касбии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон на ҷомеаро, на довталабону волидайни онҳоро ва на 

худи мактабҳои олиро комилан қонеъ гардонида метавонист. Зеро дар 

давраи имтиҳонҳои қабул рӯйдодҳои номатлуби ришвахорӣ, воситагарию 

хешутаборгароӣ, фишороварии маъмурӣ, рӯҳӣ, ҷисмонӣ ва ҳоказо ҳамчунон 

идома доштанд. Низоми мазкур дорои ин ва норасоиҳои дигар буд ва, дар 

маҷмӯъ, боиси нобаробарии дастёбӣ ба таҳсилот (таълим) дар минтақаҳои 

гуногуни кишвар ва мушкилоти зиёд дар назорати сифати ҷараёни қабули 

довталабон ба муассисаҳои таълимии таҳсилоти олии касбӣ ва ғайра 

мегардид [76, 102, 176]. 

Маҳз, таваҷҷуҳи хос ва саъю талошҳои Ҳукумати кишвар дар ҳалли 

ин масъала боис гардид, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 

5-уми марти соли 2008, № 114 дар назди Вазорати маориф ва илми 

Ҷумҳурии Тоҷикистон муассисаи давлатии «Маркази миллии тестӣ» таъсис 

дода шуд. Бо дарназардошти аҳамияти баланд доштани имтиҳонҳои 

марказонидаи дохилшавӣ бо фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 

10-уми феврали соли 2014, № 138 муассиса тобеияти идоравиашро дигар 

карда, дар заминаи он Маркази миллии тестии назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон таъсис дода шуд.  

Ворид шудани низоми имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ дар 

шакли тестгузаронии мутамарказ ва фарогир ба фазои таҳсилоти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон таккони ҷиддиеро ба низоми маорифи кишвар дар самти 

татбиқи васеи усули тестгузаронӣ дар раванди таълими муассисаҳои 

таълимии зинаҳои гуногуни таҳсилот, аз ҷумла, миёнаи умумӣ, ибтидоии 

касбӣ, миёнаи касбӣ ва олии касбӣ, ҳангоми андозагириҳои педагогӣ – 

арзёбии натиҷаҳои аз таълим бадастовардаи омӯзандагон, бахшид. 

Натиҷаҳои назарраси дар ин самт бадастовардаи Маркази миллии тестии 

назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби роҳбарияти кишвар низ 

баланд арзёбӣ гардидаанд. 
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Низоми имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ ба муассисаҳои 

таълимии таҳсилоти миёна ва олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 

баробари умумияти асосӣ доштан бо низомҳои ҳамсони кишварҳои дигар, 

хусусиятҳои вижаи худро соҳиб аст ва аз ҷиҳати қолаб ва мундариҷаи 

маводи имтиҳон, усули ташкил ва баргузории имтиҳонҳо, макон ва замони 

баргузории имтиҳонҳо, таъмини амнияти иттилоотӣ, низоми арзёбии 

натиҷаҳо, коркарди натиҷаҳои имтиҳонҳо, тақсимоти довталабон, 

дастрасии иттилоот ва ғайра аз низоми анъанавии имтиҳонҳои дохилшавӣ 

дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва низомҳои дар мамлакатҳои дигари дунё 

амалкунанда фарқ дорад. Ин ҳама баёнгари махсусияти миллӣ доштани 

низоми имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ аст [75].  

Низоми миллии имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ маҷмӯи 

зернизомҳоро фаро мегирад, ки дастрасии баробар ба таҳсилоти миёна ва 

олии касбиро дар асоси озмун, новобаста аз мансубият ба ин ё он гурӯҳи 

иҷтимоӣ ва ҷойи истиқомати довталабон таъмин мекунад. Бо ин мақсад дар 

доираи низоми мазкур ба довталабон ҳуқуқи интихоби забон ва макони 

имтиҳонсупорӣ, ихтисосу муассисаҳои таълимии таҳсилоти миёна ва олии 

касбӣ, шакл ва намуди таҳсил дода шуда, барои огоҳ сохтани онҳо дар бораи 

вижагиҳон низоми мазкур дар заминаи муассисаҳои таълимии таҳсилоти 

миёнаи умумӣ курсҳои омӯзишӣ ва корҳои иттилоърасонию таблиғотӣ ба 

роҳ монда мешавад. 

Таҳия ва ҷорӣ кардани талабот ва қоидаҳои ягона дар марҳалаҳои 

бақайдгирию имтиҳонсупорӣ, истифодаи тестҳо ҳамчун абзори муътамади 

арзёбии дастовардҳои таълимӣ, татбиқи воситаҳои муосири технологияҳои 

иттилоотию коммуникатсионӣ дар равандҳои ташкилу баргузорӣ ва 

коркарду арзёбии натиҷаҳои имтиҳонҳо, аз байн бурдани таъсири омили 

инсонӣ ба натиҷаи имтиҳонҳо ва монанди инҳо боис шуд, ки шаффофияти 

низоми имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ комилан таъмин гардад. 

Дастрасии ҳамаи маълумоти зарурӣ дар бораи имтиҳонсупории довталаб 

барояш таъмин карда мешавад, аз ҷумла пас аз имтиҳон бо худ гирифтани 
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китобчаи тест, нашри варақаҳои ҷавобҳо дар кабинети инфиродӣ, ҷойгир 

кардани ҷавобҳои дуруст (калидҳо)-и саволу масъалаҳои тест ва ҷадвалҳои 

мувофиқати холҳо ба балҳо дар сомонаи Маркази миллии тестӣ, ҳолати 

тақсимот шудани ӯ аз рӯйи ихтисосҳои интихобкардааш ва ғайра. Чунин 

шароиту имконият на танҳо барои таъмин кардани шаффофияти низоми 

имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ нигаронида шудааст, балки барои 

пешгирӣ аз ҳар гуна амалҳои номатлуб ва фирефтаи шахсони қаллоб 

нашудани довталаб ва наздикони ӯ низ мусоидат мекунад. 

Мусаллам аст, то роҳандозӣ гардидани низоми имтиҳонҳои 

марказонидаи дохилшавӣ довталабон ва наздиконашон аз гӯшаҳои 

гуногуни кишвар бо мушкилиҳо ва сарфи вақту хароҷоти зиёд ба 

муассисаҳои таълимии интихобкардаашон чанд ҳафта (ҳатто чанд моҳ) пеш  

аз давраи бақайдгирӣ ва имтиҳонсупорӣ ҳозир шуда, барои кофтану ёфтани 

сарпаноҳи муваққатӣ ва маскан гирифтан дар он заҳмат мекашиданд. Бо 

ҷорӣ шудани низоми мазкур дигар касе бо чунин мушкилогт рӯбарӯ нагашт, 

зеро акнун ба довталаб барои аз қайд гузаштану супоридани имтиҳонҳо 

зарурати бевосита ба худи донишгоҳ ё донишкадаи интихобкардааш ҳозир 

шудан ва дар назди он навбат поидан ҷой надорад. Низоми нави қабули 

донишҷӯён тавассути имтиҳонҳои марказонидашуда имкон медиҳад, ки ҳар 

довталаб дар маҳалли зисти худ (ё ба он наздик) бо пардохти танҳо маблағи 

бақайдгирӣ дар муҳлати муайян аз қайд гузашта, яке аз марказҳои 

имтиҳонии барояш наздикро барои имтиҳонсупорӣ интихоб намояд. Бо 

мақсади таъмин кардани дастрасии баробари довталабон ба таҳсилот дар 

доираи низоми мазкур қариб дар ҳамаи шаҳру ноҳияҳои кишвар нуқтаҳои 

бақайдгирӣ ва марказҳои имтиҳонӣ ташкил карда мешавад [146].  

Дар низоми пештараи дохилшавӣ довталабон танҳо дар ҳамон як 

вақти муқарраршуда – дар фасли тобистон худро сабти ном мекарданд ва 

имтиҳонҳои қабулро месупориданд. Низоми нави дохилшавӣ имкон 

фароҳам овард, ки марҳалаи бақайдгирӣ дар фасли баҳор – чанд моҳ пештар 

аз имтиҳонҳо, ки дар фасли тобистон баргузор мешаванд, сурат гирад, то ки 
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дар натиҷа робитаи хуби байни Маркази миллии тестӣ – хатмкунанда – 

муассисаи таълимӣ – (омӯзгор) падару модар – Маркази миллии тестӣ 

ҷиҳати интихоби дурусти ихтисос ва касб барпо гардад. Инчунин, дар қиёс 

бо низоми пешинаи қабул, ки дар он имкони довталаб хеле маҳдуд буд: 

бештар аз як муассисаи таълимӣ ва як ихтисосро интихоб карда 

наметавонист, низоми нав ба довталабон ҳуқуқи интихоб кардани беш аз як 

(то дувоздаҳ) ихтисосро дар доираи як гурӯҳи ихтисосҳо (бо дарназардошти 

ихтисосҳо, муассисаҳои таълимии таҳсилоти миёнаю олии касбӣ, макони 

ҷойгиршавии онҳо, шаклу намуд ва забони таҳсил) медиҳад, ки бо ин тарз 

имкони дохил шудани ӯ бештар мегардад. 

Хусусияти дигари фарқкунандаи низоми имтиҳонҳои марказонидаи 

дохилшавӣ аз низоми қаблӣ дар он аст, ки кунун довталаб танҳо як намуди 

имтиҳон – тест месупорад. Ҳол он ки тибқи низоми пештараи дохилшавӣ ду 

намуд (хаттӣ ва шифоҳӣ), баъзан се намуд имтиҳон (тест, хаттӣ ва шифоҳӣ) 

месупорид. 

Дар ҳамаи раванд ва марҳалаҳои низоми имтиҳонҳои марказонидаи 

дохилшавӣ аз усул ва равишҳои самарабахшу замонавӣ ва технологияи 

навин ҷиҳати аз байн бурдани таъсири омилҳои инсонӣ истифода бурда 

мешавад, ки мусоидатгари таъмини принсипҳои шаффофияту адолати ин 

низом мебошанд. Ин гуна усули корбарӣ дар таъмини принсипҳои асосии 

низоми имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ бартариҳои зиёди низоми 

мазкурро нисбат ба низоми қаблии имтиҳонсупорӣ ва комёбиҳои назарраси 

Маркази миллии тестӣ дар ин самт боварии ҷомеаро нисбат ба низоми нав 

хеле афзуд.  

Ба низоми имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ 18 фанни таълимӣ 

ворид гардидаанд, ки барои дохил шудан ба ягон муассисаи таълимии 

таҳсилоти миёна ё олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон довталаб вобаста аз 

гурӯҳи ихтисосҳои интихобкардааш бояд аз рӯйи баъзеи онҳо имтиҳон 

супорад [159]: (1) забони тоҷикӣ; (2) забон ва адабиёти тоҷик; (3) забони русӣ; 

(4) забон ва адабиёти рус; (5) забон ва адабиёти ӯзбек; (6) забони англисӣ; 
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(7) забони немисӣ; (8) забони франсавӣ; (9) забони арабӣ; (10) таърих (умумӣ); 

(11) таърихи халқи тоҷик; (12) асосҳои давлат ва ҳуқуқ; (13) ҳуқуқи инсон; 

(14) математика; (15) физика; (16) химия; (17) биология; (18) география.          

Инак, аз соли 2014 – соли нахустини дар  низоми маорифи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон роҳандозӣ гардидани низоми имтиҳонҳои марказонидаи 

дохилшавӣ, то ба  имрӯз он ҳамчун яке аз тарҳ (модел)-ҳои самараноктарини 

ташкил ва баргузории имтиҳонҳои дохилшавӣ бо истифода аз усули 

тестгузаронии мутамарказ ва фарогир мавриди истифода, инчунин такмил 

ва таҷдиди пайваста қарор дорад.    

Ба таърихи на он қадар тӯлонии роҳандозии худ нигоҳ накарда, 

низоми имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ имконият фароҳам овард, ки 

бори аввал дар таърихи низоми маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон арзёбии 

мустақили дараҷаи дониши хатмкардагони муассисаҳои таълимии 

таҳсилоти миёнаи умумӣ дар сатҳи ҷумҳурӣ ба роҳ монда шавад. Ва, дар 

умум, маълумоти муфассал оид ба сатҳу сифати омодагии умумитаълимии 

хонандагон ба даст оварда шуда, дараҷаи азхудкунии мундариҷаи фанҳои 

таълимӣ аз ҷониби онҳо муайян карда шавад. 

Таҳлил ва баррасии натиҷаҳои имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ, 

ки дар байни муассисаҳои таълимии таҳсилоти миёнаи умумӣ ва 

муассисаҳои таълимии таҳсилоти миёна ва олии касбӣ ҳамчун воситаи 

пайванд ва танзимгари робитаи мутақобила нақш мебозад, бо пешниҳод ва 

таъмин кардани талаботи ягона ба сатҳ ва сифати омода кардани 

хатмкунандагони зинаи таҳсилоти миёнаи умумӣ метавонад дар низоми 

маорифи кишвар таъсири басо муҳим расонад.  

Натиҷаҳои имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ пойгоҳи 

маълумотиеро асос мегузоранд, ки аз он метавон ҳангоми арзёбии қиёсии 

сифати таҳсилот дар сатҳҳои гуногун (умумиҷумҳуриявӣ, вилоятӣ 

(минтақавӣ), шаҳрӣ (ноҳиявӣ), муассисаи таълимии алоҳида ва ғайра) ва 

пешгӯйии тамоюлоти ҳолатҳои имконпазир барои тақвияти асосноксозии 

қабули қарорҳои дахлдори оҷилию стратегӣ ба таври васеъ истифода бурд. 
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Дар равандҳои арзёбии дастовардҳои таълимии омӯзандагон, пеш аз 

ҳама, ба андозагириҳои педагогии ба истифодаи тестҳои педагогӣ 

нигаронидашуда рӯй меоранд. Аз ҷумла, дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ ба муассисаҳои таълимии таҳсилоти 

миёна ва олии касбӣ аз рӯйи усули тестгузаронии педагогӣ гузаронида 

мешаванд. 

Бо роҳандозӣ гардидани низоми ягонаи имтиҳонҳои марказонидаи 

дохилшавӣ дар ҳудуди кишвар, метавон гуфт, ки аллакай аз соли 2014 

инҷониб ба раванди ташаккули низоми миллии санҷишу арзёбӣ ва назорати 

сифати таҳсилот дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳусни оғоз бахшида шудааст. 

Зеро, ҷорӣ кардани имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ яке аз самтҳои 

муҳимтарини азнавсозӣ ва мукаммалгардонии низоми маорифи кишвар ба 

ҳисоб рафта, заминаеро дар ташкили чунин низоми миллӣ мегузорад. 

Таҳияи низоми миллӣ имкон фароҳам меоварад, ки давлат ва ҷомеа 

маълумоти дақиқ ва саривақтиро оид ба ҳолати воқеии низоми таҳсилоти  

кишвар ба даст орад. Дар навбати худ, ингуна низом метавонад дар ҳалли 

ҷиддии масъалаҳои марбут ба мувофиқати сифати хизматрасониҳои 

таълимотии пешниҳодшаванда ба стандартҳои таълимии муқарраргардида 

ва тақвияти рушди устувори фаъолияти таълимӣ мусоидат намояд. 

Сабабҳои асосии ба миён омадани зарурати воқеӣ нисбат ба рушд ва 

татбиқи тестгузаронии мутамарказ ва фарогир, пеш аз ҳама, аз манфиатҳои 

ҳамаи субъектҳои низоми таҳсилот вобаста ба арзёбии мустақилу 

объективонаи натиҷаҳои таҳсилот – дастовардҳои таълимии омӯзандагон 

сарчашма мегирад. Зеро, дар тафовут бо дигар шаклҳои тестгузаронӣ, 

хусусиятҳои хоси тестгузаронии мутамарказ аз он иборат аст, ки дар он 

санҷиш ба таври фарогир дар як вақт ва бо дарназардошти шарту шароитҳои 

барои ҳамаи озмудашавандагон якхела ва баробар роҳандозӣ гардида, 

маводи якхелаи имтиҳонӣ (санҷишӣ), усул ва воситаҳои яксони коркард, 

меъёрҳои ягонаи арзёбии натиҷаҳо мавриди истифода қарор дода мешаванд. 
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Бозсозии сохтори низоми маориф ва механизмҳои ташкилию 

иқтисодӣ тавассути бунёди низоми миллии баҳодиҳии сифати ҳамаи 

зинаҳои таҳсилот ва таъмини баробарӣ дар дастрасӣ ба таҳсилоти босифат 

тавассути ҷорӣ намудани низоми қабул ба муассисаҳои таҳсилоти миёна ва 

олии касбӣ аз рӯйи натиҷаҳои тестгузаронии миллӣ ҳамчун самтҳои асосӣ 

дар татбиқи Стратегияи миллии рушди маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон то 

соли 2020 [174] муайян шудааст. Зарурати таҷдид ва такомули низоми 

имтиҳонҳои дохилшавӣ ба муассисаҳои таълимии таҳсилоти миёна ва олии 

касбӣ, дар суханронии Президенти кишвар, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар 

маросими ифтитоҳи бинои Маркази миллии тестӣ ба чунин тарз баён 

гардида буд [182]: «... бояд гуфт, ки низоми анъанавии имтиҳоноти 

дохилшавӣ ба муассисаҳои таҳсилоти олӣ дар муқоиса бо таҷрибаи 

муосири ҷаҳонӣ кӯҳна гардида, ба талаботи замон ҷавобгӯй намебошад. 

Зеро рушди босуръати илму техникаи муосир тақозо менамояд, ки 

дар самти қабули имтиҳонҳои дохилшавӣ принсипҳои шаффофият ва 

адолату дастрасӣ барои ҳамаи хатмкардагони мактабҳои таҳсилоти 

миёнаи умумӣ амалӣ карда шаванд. 

Ҳоло дар аксари кишварҳои пешрафта қабули донишҷӯён ба 

муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ, тавассути мутамарказонии 

имтиҳонҳои дохилшавӣ пеш аз ҳама, ҳамчун василаи асосии баланд 

бардоштани сифати таҳсилот ва мониторинги он, арзёбии 

объективонаву одилонаи дониши довталабон ва паст кардани сатҳи 

коррупсия дар соҳаи маориф дониста мешавад». 

Татбиқи имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ ҳамеша дар мадди 

назари давлату Ҳукумати кишвар, хосатан Президенти ҷумҳурӣ қарор 

дорад. Аз ҷумла, дар ин маврид, ҳанӯз дар соли нахустини ҷорӣ гардидани 

низом, дар яке аз суханрониҳои Президенти кишвар, муҳтарам Эмомалӣ 

Раҳмон дарҷ гардида  буд [180]: «Ҳукумати Тоҷикистон раванди 

босуръати низоми маорифи ҷаҳониро ба инобат гирифта, оид ба 

мутобиқгардонии низоми маорифи мамлакат ба ин раванд то имрӯз як 

силсила тадбирҳои мушаххасро амалӣ гардонид. 
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... таъсиси низоми ягонаи қабул ба мактабҳои олӣ тавассути 

Маркази миллии тестӣ ва монанди инҳо аз ҷумлаи иқдомоте мебошанд, 

ки имрӯз барои баланд бардоштани сифати таълиму тарбия ва 

дарёфти хонандагону донишҷӯёни болаёқат мусоидат карда 

истодаанд... 

 Ташкили Маркази миллии тестӣ ва танзими имтиҳоноти 

марказонидаи дохилшавӣ дар замони муосир барои соҳаи маорифи 

кишвар ҷаҳиши куллии сифатӣ ба шумор меравад».  

Имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ низоми ба таври мутамарказ ва 

бар асоси принсипҳои воқеӣ (объективӣ) будан, шаффофият, 

мустақилияти равандҳои баргузории имтиҳонҳо ва таъмини дастёбии 

баробарҳуқуқ ба имтиҳонсупорӣ, ташкил ва баргузор намудани 

имтиҳонҳои дохилшавӣ ва тақсимоти довталабон ба муассисаҳои таълимии 

таҳсилоти миёна ва олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон аст, ки бар 

истифодаи шаклу усули муосири арзёбии дониши довталабон ва техникаю 

технологияҳои пешрафта, равандҳои стандартишудаи баргузории 

имтиҳонҳо, коркард, таҳлил ва пешниҳоди натиҷаҳо асос ёфтааст.  

Тайи шаш соли роҳандозии низоми имтиҳонҳои марказонидаи 

дохилшавӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз соли 2014 то соли 2019, дар умум, 

497 870 довталаб – хатмкардагони муассисаҳои таълимии таҳсилоти миёнаи 

умумӣ (дар заминаи синфи 11-ум) аз қайд гузаштаанд, аз ҷумла, соли 2014 – 

52 408 нафар, соли 2015 – 73 700 нафар, соли 2016 – 84 628 нафар, соли 2017 – 

96 541 нафар, соли 2018 – 95 817 нафар ва соли 2019 – 94 774 нафар. 

Таъкид месозем, ки дар таҳқиқот шаш соли роҳандозии низоми 

имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ (солҳои 2014 – 2019)-ро дарбар 

мегирад. Тайи ин солҳо сохтор ва хусусиятҳои имтиҳонҳои марказонидаи 

дохилшавӣ аз рӯйи тарҳи ягона бетағйир монда буд. Аз соли 2020 бошад, 

имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ тибқи тарҳи нави маҷмӯи фанҳои 

имтиҳон (субтестҳо) ба роҳ монда мешавад, ки он аз доираи таҳқиқоти 

мазкур берун аст.  
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Дар низоми имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ ихтисосҳое, ки аз 

рӯйи онҳо дар муассисаҳои таълимии таҳсилоти миёна ва олии касбии 

ҷумҳурӣ раванди таълим ба роҳ монда мешавад, мувофиқи равияҳои таълим 

ва аз рӯйи талабот барои қабули донишҷӯён дар онҳо (сатҳи азхудкунии 

барномаи таълимии фанни мушаххас, ба ҳам монанд ва наздик будани 

фанҳои имтиҳон ва ғайра) дар доираи 5 гурӯҳи ихтисосҳо муттаҳид 

гардидаанд: 1-ум – табиӣ ва техникӣ, 2-юм – иқтисод ва география, 3-юм – 

филология, педагогика ва санъат, 4-ум – ҷомеашиносӣ ва ҳуқуқ, 5-ум – тиб, 

биология ва варзиш. 

Тибқи «Тартиби гузаронидани имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ 

ба муассисаҳои таълимии таҳсилоти миёна ва олии касбии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон» [188], сохтори имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ аз 

якчанд қисми имтиҳон иборат аст, ки аз байни онҳо танҳо дар ду қисм аз 

усули тестгузаронии педагогӣ дар шакли мутамарказ ва фарогир истифода 

бурда мешавад: қисми А (имтиҳони умумӣ) ва қисми Б (имтиҳони ихтисос). 

Қисми А барои муайян кардани сатҳи дониши функсионалӣ ва иҷтимоии 

довталаб пешбинӣ шуда, сарфи назар аз гурӯҳ ва комбинатсияҳои 

ихтисосҳои интихобкарда супоридани он барои ҳамаи довталабон ҳатмӣ 

мебошад. Он аз се субтест иборат аст: субтести А.1 – «Забони тоҷикӣ», 

субтести А.2 – «Математика» ва субтести А.3 – «Таърихи халқи тоҷик ва 

асосҳои давлат ва ҳуқуқ». Қисми Б бошад, барои муайян намудани сатҳи 

донишу маҳорати довталаб аз рӯйи самтҳо дар доираи гурӯҳи ихтисосҳои 

интихобкардааш пешбинӣ гардидааст. Ин қисми имтиҳон низ аз се субтест 

(субтестҳои Б.1, Б.2 ва Б.3) иборат буда, вобаста аз талаботи гурӯҳи 

ихтисосҳо фанҳои таълимии гуногунро дарбар мегирад. Маълумот дар 

бораи сохтори қисмҳои А ва Б вобаста ба гурӯҳҳои ихтисосҳо дар 

ҷадвали 1.2 оварда шудааст. 

Таъкид месозем, ки дар доираи таҳқиқоти мазкур, аз ҷониби мо танҳо 

яке аз ҷузъҳои таркибии сифати таҳсилот – дараҷаи азхудкунии маводи 

таълимӣ мавриди таҳлил ва баррасӣ қарор дода шудааст. Бо 
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дарназардошти ҳатмӣ будани имтиҳони қисми А барои ҳамаи довталабон – 

хатмкунандагони муассисаҳои таълимии таҳсилоти миёнаи умумӣ ва 

супоридани он аз ҷониби шумораи зиёди довталабон, таҳлилҳои дар доираи 

таҳқиқот банақшагирифта ба натиҷаҳои имтиҳонҳои марказонидаи 

дохилшавӣ аз се субтести имтиҳони қисми А (А.1 – «Забони тоҷикӣ», 

А.2 – «Математика» ва А.3 – «Таърихи халқи тоҷик ва асосҳои давлат ва 

ҳуқуқ») нигаронида шудаанд.  

Ҷадвали 1.2.  

Сохтори қисмҳои А ва Б вобаста ба гурӯҳҳои ихтисосҳо 
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 Математика Физика Химия 

2-юм Математика География 
Забони 

хориҷӣ* 

3-юм 
Забон ва 

адабиёт** 
Таърих 

Забони 

хориҷӣ* 

4-ум Таърих 
Ҳуқуқи 

инсон 

Забони 

хориҷӣ* 

5-ум Химия Биология Физика 

 
  * Забони хориҷӣ (англисӣ, немисӣ, франсавӣ, арабӣ); 

** Забон ва адабиёт (тоҷик, рус, ӯзбек). 

Низоми имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавиро метавон ҳамчун 

татбиқгари усули муосири тестгузаронии педагогӣ дар шакли мутамарказ ва 

фарогир муаррифӣ кард, зеро он якбора шумораи зиёди довталабонро 

новобаста аз маконҳои ҷойгиршавии марказҳои имтиҳонӣ дар бар гирифта, 

дар як вақт супоридани имтиҳонҳо, истифода шудани маводи имтиҳонии 

якхела, дар як вақт ва ба таври мутамарказ коркард гардидани маводи 

имтиҳонӣ ва аз рӯйи меъёрҳои ягона арзёбӣ гардидани натиҷаҳои 

имтиҳонҳоро таъмин месозад. 
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ХУЛОСАҲОИ БОБИ 1 

Омӯзиш ва таҳлили сарчашмаҳои илмию таҳқиқотӣ ва методию 

иттилоотии марбут ба масъалаҳои боби якуми рисола моро ба чунин 

хулосабарорӣ водор месозад: 

1. Мафҳуми «сифати таҳсилот», дар ҳақиқат, мафҳуми мураккаб ва 

бисёрҷабҳа буда, муайян кардани таърифи мукаммали он ба назар 

гирифтани маҷмӯи тавсифҳои ба ҳам алоқаманду ҷудонопазири раванди 

таҳсилотро тақозо менамоянд [20-М]. 

2. Тестгузаронӣ ҳамчун усули муосири арзёбии педагогӣ, ки 

технологияи дар сарҳади илмҳои педагогика, назарияи андозагириҳо, 

амсиласозии риёзӣ, омори риёзӣ ва информатика қарордоштаро муаррифӣ 

мекунад, яке аз усулҳои самаранок ва ояндадори санҷиш ва арзёбии 

дастовардаҳои таълимии омӯзандагон дар низоми таҳсилот ба ҳисоб 

меравад [21-М]. 

3. Тестгузаронии педагогӣ ба шарти истифода бурдан аз маводи 

санҷишию андозагирии босифат ва ҷавобгӯйи талаботу меъёрҳои 

муқарраргардида нисбат ба усулҳои анъанавӣ ва субъективонаи санҷишу 

арзёбии дастовардҳои таълимии омӯзандагон бешубҳа соҳиби афзалиятҳои 

зиёд ва муҳим аст [21-М]. 

4. Дар низоми таҳсилот (сарфи назар аз зинаҳои он) тестгузаронии 

педагогӣ ҳамчун усули мустақили арзёбии дастовардҳои таълимии 

омӯзандагон дар баланд бардоштани сифати таҳсилот дар муассисаҳои 

таълимӣ метавонад яке аз мавқеъҳои асосиро ишғол намояд [21-М]. 

5. Андозагириҳои педагогие, ки аслан дар шакли тестгузаронӣ 

роҳандозӣ мегарданд, ҳамчун технологияи инноватсионии таълимӣ ба 

ҳисоб рафта, аз ҷумлаи омилҳои муҳими ба рафти таълиму тарбия ва рушди 

шахсият таъсиррасон, ба ҳисоб мераванд [21-М]. 

6. Бо дарназардошти якбора фаро гирифта шудани шумораи зиёди 

довталабон дар марказҳои имтиҳон, дар як вақт баргузор гардидани 

имтиҳонҳо, истифода шудани маводи санҷишию андозагирии комилан 
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яксон дар имтиҳонҳо, ба таври мутамарказ ба роҳ мондани коркарди маводи 

имтиҳон ва аз рӯйи меъёрҳои ягона арзёбӣ кардани натиҷаҳо, имтиҳонҳои 

марказонидаи дохилшавӣ ҳамчун татбиқгари усули тестгузаронии 

педагогии мутамарказ ва фарогир ба ҳисоб меравад [12-М]. 

7. Натиҷаҳои аз тестгузарониҳои педагогии мутамарказ ва фарогир 

ҳосилшаванда, ки дар такя ба принсипҳои воқеият, шаффофият, адолат ва 

мустақилият ба таври одилона ва шаффоф баргузор мегарданд, ҳолати 

воқеии дастовардҳои таълимии омӯзандагонро аз рӯйи фанҳои гуногуни 

таълимӣ ба таври саҳеҳ инъикос менамоянд [21-М].  

8. Татбиқи бемайлони технологияи тестгузаронӣ дар низоми 

таҳсилоти муассисаҳои таълимии таҳсилоти миёнаи умумӣ, миёнаи касбӣ 

ва олии касбии ҷумҳурӣ, бешубҳа, метавонад саҳми назаррасеро дар 

ислоҳоти ботадриҷи низоми маорифи кишвар расонад ва таъмини 

ҳамгироии низоми таҳсилоти кишварро бо фазои ягонаи таҳсилоти ҷаҳонӣ 

таъмин созад [21-М]. 

9. Дар робита ба соҳаи тестшиносӣ, вазъи имрӯзаи илмию таҳқиқотии 

кишвар, аз ҷумла, ҷалб кардани кадрҳои илмию педагогӣ ба корҳои 

таҳқиқотӣ, таҳия ва нашри маводи таълимию методӣ, таълифи асару 

мақолаҳои илмӣ, омодасозии кадрҳои илмии ҷавон ва монанди инҳо, дар 

қиёс бо стандартҳои ҷаҳонии ба соҳаи мазкур алоқаманд, мутаассифона, дар 

сатҳи нисбатан паст қарор дорад. Бино бар ин, имрӯзҳо, масъалаи ҳарчи 

бештар ва пештар ташаккул ва рушд додани тестшиносии ватанӣ ба худ 

зарурат ва муҳимияти хосеро касб кардааст [12-М]. 
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БОБИ 2. НАТИҶАҲОИ ИМТИҲОНҲОИ МАРКАЗОНИДАИ 

ДОХИЛШАВӢ ҲАМЧУН ПОЙГОҲИ МАЪЛУМОТ 

ДАР АРЗЁБИИ СИФАТИ ТАҲСИЛОТИ УМУМӢ 

2.1. СОХТОР ВА ХУСУСИЯТҲОИ СУБТЕСТҲОИ ИМТИҲОНИ УМУМӢ 

Тибқи тарҳи қаблии низоми имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ, ки 

тайи солҳои 2014 – 2019 амалӣ гардид, қисми А (имтиҳони умумӣ) – 

имтиҳон барои муайян намудани сатҳи дониши функсионалӣ ва иҷтимоии 

довталаб, ки барои дохилшавӣ ба муассисаҳои таълимии таҳсилоти миёна 

ва олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон зарур аст, мебошад [188].  

Қисми имтиҳон – бахши таркибии имтиҳонҳои марказонидаи 

дохилшавӣ, ки маҷмӯи муттаҳидгардидаи фанҳои имтиҳон ё санҷишҳоро аз 

рӯйи хусусиятҳояшон (А – умумӣ, Б – ихтисос, В – эҷодӣ ва ё маҳорати 

махсус, Г – иловагии тахассусӣ) дар бар мегирад [159]. 

Субтест – қисми таркибии тест, масалан, имтиҳони умумӣ (қисми А), 

буда,  барои муайян кардани дараҷаи дониш ва малакаю маҳорати 

довталабон аз як ё якчанд фанни таълимии мушаххас нигаронида 

шудааст [188]. 

Имтиҳони умумӣ (қисми А) барои ҳамаи довталабон, сарфи назар аз 

гурӯҳи ихтисосҳо1 ва комбинатсияҳои ихтисосҳои2 интихобнамудаашон 

ҳатмӣ буда, се субтестро дар бар мегирад:  

                                                           
1 Гурӯҳи ихтисосҳо [188] – маҷмӯи ихтисосҳое, ки дар муассисаҳои таълимии 

таҳсилоти миёна ва олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯйи онҳо таълим дода 

мешавад, мувофиқи равияҳои таълим ва талабот барои қабул (сатҳи азхудкунии 

барномаи таълимии фанни мушаххас) ба гурӯҳҳо муттаҳид карда шудаанд. Дар низоми 

имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ ихтисосҳо дар доираи 5 гурӯҳи ихтисосҳо 

муттаҳид гардидаанд: 1-ум – табиӣ ва техникӣ, 2-юм – иқтисод ва география, 3-юм – 

филология, педагогика ва санъат, 4-ум – ҷомеашиносӣ ва ҳуқуқ, 5-ум – тиб, биология ва 

варзиш. 
2 Комбинатсияи ихтисос [159] – ихтисоси интихобшуда бо дарназардошти 

муассисаҳои таълимие, ки ихтисоси мазкур дар он таълим дода мешавад, шаклҳои 

таҳсил (рӯзона, ғоибона, шабона, фосилавӣ) ва намудҳои таҳсил (ройгон, пулакӣ), ки 

тибқи нақшаи қабули донишҷӯён пешбинӣ гардидааст. 
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 субтести А.1 – «Забони тоҷикӣ» барои санҷиши дараҷаи дониш, 

малакаю маҳорати муошират ва салоҳиятҳои забонии довталаб 

пешбинӣ шудааст; 

 субтести А.2 – «Математика» дараҷаи дониш ва малакаю 

маҳорати математикии довталабро, ки дар зиндагӣ барои 

фаъолияти ҳамарӯза заруранд, муайян мекунад; 

 субтести А.3 – «Таърихи халқи тоҷик ва асосҳои давлат ва 

ҳуқуқ» барои санҷиши дараҷаи дониши довталаб аз таърихи 

давлатдории халқи тоҷик ва маърифати ҳуқуқию уҳдадориҳои ӯ 

ҳамчун шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон равона шудааст. 

Дар имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ саволу масъалаҳои тест 

дар се навъ таҳия мешаванд, ки вобаста аз хусусияти субтестҳои алоҳидаи 

имтиҳони қисми А бад-ин тарз истифода мешаванд: 

1) навъи ПӮШИДА – саволу масъалаҳои тест бо интихоби як ҷавоби 

дуруст. Дар ин навъ барои ҳар савол ё масъала чор варианти ҷавоб 

пешниҳод мегардад, ки аз миёни онҳо танҳо яктояш дуруст аст. Саволу 

масъалаҳои навъи пӯшида дар ҳар се субтести қисми А истифода мешаванд. 

2) навъи МУВОФИҚАТ – саволу масъалаҳои тест барои муайян 

кардани мувофиқат. Дар ин навъ барои ҳар савол ё масъала ба ҳар унсур 

(калима, ибора, ҷумла, формула, функсия ва ғайра), ки дар сутуни чап дода 

шудааст, аз миёни панҷ варианти ҷавобҳои дар сутуни рост пешниҳодшуда 

унсури мувофиқ муайян карда мешавад. Саволу масъалаҳои навъи 

мувофиқат низ дар ҳар се субтести қисми А истифода мешаванд. 

3) навъи КУШОДА – саволу масъалаҳои тест бо ҷавоби кӯтоҳ. Дар ин 

навъ ҷавоби саволу масъала дода намешавад. Ҳар як саволу масъалаи ин 

навъро худи довталаб ҳал мекунад ва ҷавоби онро ҳосил менамояд. Саволу 

масъалаҳои навъи кушода дар имтиҳони қисми А танҳо дар субтести 

«Математика» истифода мешаванд. 
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Ҷавоби дурусти ҳар саволу масъалаи тест арзиш дорад, ки онро 

маъмулан бо хол ҳисоб мекунанд. Дар имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ 

вобаста аз навъи саволу масъалаҳои тест меъёри холгузорӣ муайян карда 

шудааст, ки он дар ҷадвали 2.1 оварда шудааст. Барои ҷавоби дурусти саволу 

масъалаҳои тести навъи пӯшида як хол муқаррар гардидааст. Барои ҷавоби 

пурра ва дуруст ба саволу масъалаҳои тести навъи мувофиқат чор хол 

муқаррар гардидааст, зеро дар ин навъи саволу масъалаҳои тест, ки муайян 

кардани мувофиқати чор унсур ба панҷ варианти ҷавобҳои пешниҳодшуда 

талаб карда мешавад, ба ҳар ҷавоби дуруст якхолӣ муайян гардидааст. Барои 

ҷавоби дуруст ба саволу масъалаҳои тести навъи кушода ду хол муқаррар 

гардидааст, зеро дар чунин навъи саволу масъалаҳои тест ягон варианти 

ҷавоб барои интихоб пешниҳод намегардад – саволу масъаларо бояд ҳал 

карда, ҷавоби дурустро муайян намуд. 

Ҷадвали 2.1. 

Меъёри холгузорӣ вобаста аз навъи саволу масъалаҳои тест 

Р/т Навъи савол ё масъалаи тест Хол 

1. Навъи 1-ум – интихоби як ҷавоби дуруст 1 

2. Навъи 2-юм – муайян кардани мувофиқат 4 

3. Навъи 3-юм – кушода бо ҷавоби кӯтоҳ 2 

Маълумот дар бораи сохтори имтиҳони қисми А, аз ҷумла, номгӯйи 

субтестҳо (фанҳои таълимӣ), миқдори саволу масъалаҳои тест дар ҳар 

субтест вобаста аз навъашон ва рақами тартибии онҳо, шумораи 

имконпазири ҳадди аксар (максималӣ)-и холҳо аз ҳар субтест ва вақти барои 

иҷрои субтестҳо муайянгардида дар ҷадвали 2.2 оварда шудааст. 

Дар низоми имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ имтиҳони қисми А 

дар шакли тестгузаронӣ бо истифода аз технологияи «варақавӣ» 

(рус. бланковая технология) баргузор мегардад. Дар раванди имтиҳон ба ҳар 

довталаб варақаи ҷавобҳо пешниҳод мегардад. Варақаи ҷавобҳо – варақаи 

махсус, ки довталаб дар он ҷавоби саволу масъалаҳои тестро тибқи 

қоидаҳои муқарраргардида ишора мекунад ё менависад [159]. Варақаи 

ҷавобҳо ҳуҷҷати ягонаи тасдиқкунандаи натиҷаи аз имтиҳон бадастовардаи 
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довталаб ба ҳисоб меравад. Варақаи ҷавобҳо барои имтиҳони қисми А 

вобаста ба сохтори он (тибқи тарҳи қаблии низоми имтиҳонҳои 

марказонидаи дохилшавӣ) дар расми 2.1 оварда шудааст. 

Ҷадвали 2.2. 

Сохтори имтиҳони қисми А 

Субтест 

(фанни таълимӣ) 

Миқдор ва рақами тартибии 

саволу масъалаҳо 
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аз ҷумла, навъи 

пӯшида мувофиқат кушода 

Забони тоҷикӣ 30 
24 6 

– 48 
60 

дақиқа 1 ... 24 25 ... 30 

Математика 27 
20 2 5 

38 
45 

дақиқа 1 ... 20 21 ... 22 23 ... 27 

Таърихи халқи 

тоҷик 
30 

16 4 
– 

48 
60 

дақиқа 

1 ... 16 25 ... 28 

Асосҳои давлат 

ва ҳуқуқ 

8 2 
– 

17 ... 24 29 ... 30 

Бо мақсади таъмин кардани принсипҳои калидии низоми имтиҳонҳои 

марказонидаи дохилшавӣ – адолат ва дастрасиии баробар ба таҳсилот дар 

миёни довталабон саволу масъалаҳои тест аз ҳар субтест, ки дар 

саволномаҳои тест ҳангоми ташкил ва баргузории имтиҳонҳои 

марказонидаи дохилшавӣ ҷой дода мешаванд, дар чаҳорчӯбаи барномаҳои 

имтиҳон аз ҳар фанни таълимии ҷавобгӯй ба талаботи Стандарти давлатии 

таҳсилоти миёнаи умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон [173], барномаҳои таълим 

[17, 18, 21 22, 23, 25, 27, 28] ва китобҳои дарсии амалкунанда таҳия гардида, 

имкон медиҳанд, ки дараҷаи аз худ кардани барномаҳо муайян карда шавад 

ва оид ба дастовардҳои таълимии довталаб маълумоти дурусту воқеӣ ба даст 

ояд. Шарҳи саволу масъалаҳои тест ва мушаххасоту сохтори ҳар субтести 

имтиҳони қисми А дар «Барномаи имтиҳон (қисми А) аз фанҳои забони 

тоҷикӣ, математика, таърихи халқи тоҷик ва асосҳои давлат ва ҳуқуқ» [24] 

ба таври муфассал оварда шудааст. 
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Расми 2.1. Варақаи ҷавобҳои имтиҳони қисми А 

(тибқи тарҳи қаблии низоми имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ) 



61 

2.1.1. Матритсаи тест 

Ҳар тест бо мақсадҳои муайян таҳия мегардад. Ҳамзамон, бо муайян 

кардани мақсадҳо қолаб (модел)-и тест дар намуди ҷадвал тартиб дода 

мешавад, ки онро матритсаи тест меноманд. Матритсаи тест бахшҳои 

муҳими мундариҷаи фанни таълимӣ (субтест)-ро, ки барои арзёбии дониш 

ва малакаю маҳорати довталабон интихоб мегарданд, дар бар мегирад: 

вобаста ба мақсад ва вазифаҳои дар назди тест гузошташуда дар 

матритсаи тест ҳамаи бобҳо ва мавзӯъҳои муҳим нишон дода мешавад [24]. 

Яъне, матритсаи тест мувофиқати мавзӯъҳоро бо барномаи таълим ва 

таносуби дурусти дастовардҳои озмудашавандагонро таъмин менамояд. 

Саволу масъалаҳои тест бошад, танҳо дар доираи мавзӯъҳои дар 

матритсаи тест интихобгардида таҳия мешаванд. Маҳз чунин саволу 

масъалаҳо дар маҷмӯъ воситаи санҷиш (арзёбӣ)-и дастовардҳо (дониш ва 

малакаю маҳорат)-и довталабон ба ҳисоб мераванд. Шумораи умумии 

саволу масъалаҳои тест вобаста ба мавзӯъҳо дар матритсаи тест 

тақсимбандӣ мешаванд. Хусусияти хоси матритсаи тест ин аст, ки дар он 

натанҳо шумораи саволу масъалаҳои тест, балки шумораи холҳои 

имконпазир ба ҳар саволу масъалаи тест, ки барои санҷиши дониш ва 

малакаю маҳорати довталабон пешбинӣ гардидааст, дар таносуби 

дарсад (%) ба нақша гирифта мешавад. 

2.1.2. Субтести А.1 – «Забони тоҷикӣ» 

Забони тоҷикӣ ҳамчун забони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 

ҳамаи муассисаҳои таълимии таҳсилоти миёнаи умумӣ таълим дода шуда, 

новобаста аз забони таҳсил барои омӯзиш ҳатмӣ мебошад. Омӯзиши забони 

тоҷикӣ (давлатӣ) тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз ҷумла, 

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф» ва Қонуни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон «Дар бораи забони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» ба танзим 

дароварда мешавад. Чунончи дар банди 4-уми моддаи 7-уми Қонуни 

Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф» [108] омадааст: «Дар ҳамаи 

муассисаҳои таълимӣ омӯзиши забони давлатӣ тибқи қонунгузории 
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Ҷумҳурии Тоҷикистон ва стандартҳои давлатии таҳсилот ҳатмист». 

Инчунин, дар банди 2-юми моддаи 3-юми Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 

«Дар бораи забони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» [107] дарҷ гардидааст, 

ки «Ҳар як шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон вазифадор аст забони 

давлатиро донад». 

Тибқи «Тартиби гузаронидани имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ ба 

муассисаҳои таълимии таҳсилоти миёна ва олии касбии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон» дар низоми имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ имтиҳон аз 

забони тоҷикӣ (ҳамчун субтести алоҳидаи имтиҳони қисми А) барои тамоми 

дохилшавандагони муассисаҳои таълимии таҳсилоти миёна ва олии касбии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳатмӣ буда, мақсади он аз муайян кардани дараҷаи 

дониши довталаб аз фанни забони тоҷикӣ ва малакаю маҳорати забонии ӯ 

иборат аст. Талабот ба дониш, малакаю маҳорат ва салоҳиятҳои забонии 

довталабон аз забони тоҷикӣ ба Стандарти давлатии таҳсилоти миёнаи 

умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон [173], «Барномаи забони тоҷикӣ (барои 

синфҳои V - XI)» [23], «Барномаи забони давлатӣ (барои синфҳои II - IX 

мактабҳои таълимашон ғайритоҷикӣ)» [21] ва «Барномаи забони давлатӣ 

(тоҷикӣ) барои синфҳои X - XI мактабҳои таълимашон ғайритоҷикӣ» [22] 

мувофиқат мекунад.  

Дар доираи субтести A.1 – «Забони тоҷикӣ» дониш ва малакаю 

маҳорати довталабон аз рӯйи бобҳо ва қисмҳои зерин санҷида мешавад: 

фонетика (овозшиносӣ); имло ва талаффузи дуруст; лексика ва 

лексикология; воҳидҳои фразеологӣ; грамматика; морфология; шаклсозӣ ва 

калимасозӣ; ҳиссаҳои нутқ; исм; сифат; шумора; ҷонишин; феъл; зарф; 

пешоянд ва пасояндҳо; пайвандакҳо; ҳиссача; нидо; синтаксис ва аломатҳои 

китобат; ибора; ҷумла; сараъзо ва аъзои пайрави ҷумла; мухотаб; ҷумлаҳои 

мураккаб ва хелҳои он; муродифоти наҳвӣ; услубшиносӣ; матн, моҳият ва 

сохтори маъноиву грамматикии он; услуби бадеӣ; услуби рӯзноманигорӣ 

(публисистӣ); услуби коргузории расмӣ; услуби илмӣ; услуби муошират; 

саволи риторикӣ; адабиёт (тарҷумаи ҳол ва намунаҳо аз эҷодиёти адибони 
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машҳур Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ, Абулқосими Фирдавсӣ, Абӯалӣ ибни Сино, 

Умари Хайём, Носири Хусрав, Анварии Абевардӣ, Низомии Ганҷавӣ, 

Саъдии Шерозӣ, Мавлоно Ҷалолиддини Румӣ, Ҳофизи Шерозӣ, Камоли 

Хуҷандӣ, Абдураҳмони Ҷомӣ, Мирзо Абдулқодири Бедил, Аҳмади Дониш, 

Садриддин Айнӣ, Мирзо Турсунзода, Сотим Улуғзода, Муъмин Қаноат, 

Лоиқ Шералӣ ва ғайра).  

Барномаи имтиҳон аз забони тоҷикӣ дар баробари донистани маводи 

назариявӣ, доро будан ба малакаю маҳоратҳои одиро низ дар назар дорад. 

Аз ҷумла, тавонистани:  

 муайян кардани миқдори овозҳо ва ҳарфҳои калима, ҷудо кардани 

калимаҳо ба ҳиҷоҳо ва муайян кардани миқдори онҳо;  

 шарҳ додани истилоҳҳо ва ҳодисаҳои фонетикӣ;  

 муқаррар кардани ҷойи зада дар калимаҳо;  

 дуруст навиштани калимаҳо мувофиқи қоидаҳои овозӣ ва имлои забони 

адабии тоҷикӣ;  

 ҷудо кардани калимаҳо ба умумиистеъмолӣ, шевагӣ, соҳавӣ ва иқтибосӣ;  

 истифода бурдани таъбирҳо мувофиқи маънои лексикияшон;  

 шарҳ додани маънои луғавии калимаҳои умумиистеъмолӣ ва таъбирҳо;  

 интихоб кардани синониму антоними муносиб ба калимаҳои додашуда;  

 истифода кардани таъбирҳо дар нутқи шифоҳӣ ва таҳрирӣ (хаттӣ);  

 фарқ кардани калимаҳои сермаъно ва омонимҳо, маънои маҷозии 

калимаҳо;  

 сохтани калимаҳо бо роҳҳои гуногун, истифодаи дурусти пешванд 

(префикс)-у пасванд (постфикс, суффикс)-ҳо дар калимасозӣ;  

 дуруст истифода бурдан аз луғатҳои тафсирӣ ва этимологӣ;  

 бамаврид истифода бурдани пешоянду пасояндҳо, пайвандакҳо, 

ҳиссачаҳо, нидо, калимаҳои тақлидӣ дар ҷумла;  

 сохтани ибораҳо аз калимаҳои додашуда бо тарзҳои гуногун;  

 сохтани ҷумлаи дуруст бо риояи қоида ва тартиб;  
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 дарёфтани ҳадафи баён аз рӯйи ҷумла ва муқаррар кардани воситаҳои 

ташкили ҷумла дар нутқи шифоҳӣ (оҳанги талаффуз, задаи мантиқӣ, 

таркиби калима) ва хаттӣ (аломатҳои китобат, таркиби калима);  

 муайян кардани асосҳои грамматикии ҷумла;  

 истифода кардани сараъзо ва аъзои пайрави ҷумла дар ҷойи худ;  

 фарқ кардани ҷумлаҳои сода ва мураккаб, шарҳ додани навъҳои ҷумлаи 

мураккаб;  

 муайян намудани мухотабу калимаҳои хулосакунанда дар ҷумла;  

 дуруст истифода намудани нутқи айнан ва мазмунан нақлшуда;  

 муайян кардани услуби нигориши матн;  

 муайян кардани ғалатҳои услубӣ дар ҷумла. 

Матритсаи субтести A.1 – «Забони тоҷикӣ» вобаста ба талабот нисбати 

донишу малака ва маҳорати довталабон, доираи боб ва мавзуъҳои фанни 

забони тоҷикӣ [24] дар ҷадвали 2.3 оварда шудааст. 

Ҷадвали 2.3. 

Матритсаи субтести A.1 – «Забони тоҷикӣ» 

№ Боб / мавзуъ Рақами тартибии 

саволу масъалаҳои тест 

барои санҷиши: 

a, % Хол 

дониш ва 

фаҳмиш 

малакаю 

маҳорат 

1. Фонетика ва орфография. 

Лексикология ва 

фразеология.  

Услубшиносӣ ва матн 

1, 2, 3,  

4, 5, 6 

7, 8, 9,  

25, 26, 27 
44  2 21 

2. Грамматика: 

- морфология; 

- синтаксис. 

10, 11, 12, 

13, 17, 18,  

19 

14, 15, 16, 

20, 21, 22, 

28, 29 

44  2 21 

3. Адабиёт 23, 24 30 12  2 6 

Ҳамагӣ 
b, % 31  2 69  2 100  

Хол 15 33  48 
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Намунаи саволу масъалаҳои тест аз субтести «Забони тоҷикӣ», ки дар 

ду навъ (навъҳои пӯшида ва мувофиқат) таҳия мегарданд [128], дар 

расмҳои 2.2 – 2.5 оварда шудаанд: 

 Имлои кадом калимаҳо ғалат аст? 
 

А) бибӣ, кабудӣ, расмӣ С) биҳӣ, моҳӣ, ҳавлӣ 
 

В) агарчӣ, Наби, табии D) Сочи, такси, Тбилиси 
 

  
Ҷавоб: 

 

Расми 2.2. Саволу масъалаи навъи пӯшида  

аз субтести А.1 – «Забони тоҷикӣ» (намунаи № П.1) 

 Кадоме аз шарҳҳои додашуда ба мисраи якуми байти зерини 

Абулқосими Фирдавсӣ мувофиқ аст? 

Тавоно бувад, ҳарки доно бувад, 

Ба дониш дили пир барно бувад. 

 

 

А) Қудрату тавоноии инсон маҳз дар дониш аст. 
 

В) Аз тавоноӣ инсон ба доноӣ мерасад. 
 

С) Донишмандии инсон маҳз дар тавоноии ӯст. 
 

D) Ҳар кас ки тавоно аст, доно аст. 
 

  Ҷавоб: 
 

Расми 2.3. Саволу масъалаи навъи пӯшида  

аз субтести А.1 – «Забони тоҷикӣ» (намунаи № П.2) 

 Ҷуфти муносиби калимаҳои додашударо муайян кунед: 
 

А)  қанду   1)  бародар   

Ҷавоб:  

 

 

B)  шаҳду   2)  асал   
 

C)  ёру   3)  шакар   
 

D)  ҷону   4)  мураббо   
 

   5)  ҷигар   

Расми 2.4. Саволу масъалаи навъи мувофиқат  

аз субтести А.1 – «Забони тоҷикӣ» (намунаи № М.1) 



66 

 Маълумоти додашударо чунон ба ҳам пайваст намоед, ки дар 

бораи ҳаёти Аҳмади Дониш матни мухтасаре ҳосил шавад:  
 

А)  Аҳмади Дониш 

шоир, нависанда, 

олим, наққош ва 

 1)  ӯ манзараҳои Москва ва 

Петербургро хеле хуб 

тасвир кардааст. 

 

Ҷавоб: 

 

 

B)  Илми астрономияро 

нағз медонист ва 

 2)  ӯ дар асари калонҳаҷми 

«Наводир-ул-вақоеъ» 

навиштааст.  

 

 

C)  Дониш солҳои 1857, 

1869 ва 1873 дар ҳайати 

сафорати амири Бухоро  

 3)  ба кишвари Русия 

фиристода мешавад.  

 

 

D)  Ҳамаи дидаву шунидаи 

ин сафарҳоро  

 4)  ба наққошӣ – рассомӣ 

низ майлу рағбат дошт.  

 

 

   5)  асосгузори равияи 

маорифпарварии 

адабиёти тоҷик буд.  

 

Расми 2.5. Саволу масъалаи навъи мувофиқат  

аз субтести А.1 – «Забони тоҷикӣ» (намунаи № М.2) 

2.1.3. Субтести А.2 – «Математика» 

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон фанни математика дар ҳамаи муассисаҳои 

таълимии таҳсилоти миёнаи умумӣ омӯзонида мешавад ва фарогирии он ба 

ҳамагон ҳатмӣ аст. Математикаи мактабӣ ҳамчун қисми ҷудонашавандаи 

математикаи умумӣ як бахши фарҳанги умумибашарист, ки аз маҷмӯаи 

мафҳумҳо, қонуну қоидаҳо ва назарияҳои ҷудогона иборат мебошад. 

Фарогирӣ ва истифодаи ҳаррӯзаи донишу маҳорати математикӣ яке аз 

хусусиятҳои инсони бомаълумоти муосир аст. 

Дар низоми имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ имтиҳон аз 

математика (ҳамчун субтести алоҳидаи имтиҳони қисми А) барои тамоми 

дохилшавандагони муассисаҳои таълимии таҳсилоти миёна ва олии касбии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳатмӣ буда, мақсади он баҳодиҳӣ ба дараҷаи дониш 

ва малакаю маҳорати математикии довталаб аст, ки он дар зиндагии 

ҳаррӯзаи ӯ ба кор меравад. Талабот ба дониш, малакаю маҳорат ва 
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салоҳиятҳои математикии довталабон аз фанни математика ба Стандарти 

давлатии таҳсилоти миёнаи умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон [173], 

«Барномаи математика. Барои синфҳои 5 - 6» [25] ва «Барномаи алгебра. 

Барои синфҳои 7 - 11» [17] мувофиқат мекунад.  

Дар доираи субтести A.2 – «Математика» дониш ва малакаю маҳорати 

довталабон аз рӯйи бобҳо ва қисмҳои зерин санҷида мешавад:  

1. Мафҳумҳои асосӣ ва далелҳои математикӣ (бахшҳои 

назариявии алгебра ва ибтидои анализ, геометрия): ададҳои натуралӣ; 

ададҳои сода ва таркибӣ; тақсимкунандаи умумии калонтарин ва каратии 

умумии хурдтарин; нишонаҳои тақсимшавии ададҳо; ададҳои бутун; 

ададҳои ратсионалӣ ва амалҳои арифметикӣ бо онҳо; муқоисаи ададҳои 

ратсионалӣ; ададҳои ҳақиқӣ ва ба намуди касрҳои даҳӣ овардани онҳо; 

тасвири ададҳо дар типи координатӣ; модул (қимати мутлақ)-и адади ҳақиқӣ 

ва маънои геометрии он; ифодаҳои ададӣ; ифодаҳои тағйирёбандадор; 

формулаҳои зарби мухтасар; дараҷаи нишондидҳандааш натуралӣ ва 

ратсионалӣ; решаи арифметикӣ; логарифмҳо ва хосияти онҳо; якузва ва 

бисёрузва (бисёрузваи яктағйирёбандадор, решаи бисёрузва дар мисоли 

сеаъзогии квадратӣ); прогрессияи арифметикӣ; прогрессияи геометрӣ; 

муодилаҳо (решаи муодила, мафҳуми муодилаҳои баробарқувва, ҳалли 

масъалаҳои матнӣ бо усули муодиласозӣ); нобаробарӣ (ҳалли 

нобаробариҳо, мафҳуми нобаробариҳои баробарқувва); системаи 

муодилаҳо (ҳалли системаҳои ду муодилаи хаттидоштаи дуномаълумдор); 

нобаробариҳои дутағйирёбандадор ва системаҳои онҳо; ҳалли масъалаҳои 

матнӣ бо усули системаи муодиласозӣ; муодилаҳо ва нобаробариҳои 

тригонометрӣ, нишондиҳандагӣ ва логарифмӣ (формулаҳои ҳалли 

муодилаҳои содатарини тригонометрӣ, муодилаҳо ва нобаробариҳои 

содатарини нишондиҳандагӣ, муодилаҳо ва нобаробариҳои содатарини 

логарифмӣ); функсияҳо (мафҳуми функсия, тарзҳои додашавии функсия, 

соҳаи муайянӣ ва маҷмӯи қиматҳои функсия, графики функсияҳо ва 

хосиятҳои онҳо; афзуншавӣ ва камшавии функсияҳо, функсияҳои даврӣ ва 

ҷуфту тоқ); системаи координатаи росткунҷаи декартӣ; график ва 
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диаграммасозӣ; касрҳо (касрҳои ратсионалӣ ва хосиятҳои онҳо, ихтисори 

касрҳо, амалҳои арифметикӣ бо касрҳо); дигаргунсозии ифодаҳои 

ратсионалӣ ва решаи квадратидор; муодилаҳои хаттӣ, квадратӣ, ратсионалӣ 

ва системаҳои онҳо (ҳалли муодилаҳои хаттию квадратӣ ва ратсионалӣ, 

ҳалли системаҳои муодилаҳои хаттӣ бо методи гузориш ва ҷамъи 

алгебравӣ); нобаробариҳои ададӣ (хосиятҳои нобаробариҳои ададӣ, ҷамъ ва 

зарби узв ба узви нобаробариҳои ададӣ, нобаробариҳои яктағйирёбандадори 

хаттӣ ва системаҳои онҳо); ҳалли нобаробариҳои квадратӣ бо усули 

фосилаҳо (методи интервалҳо); дараҷаи нишондиҳандааш бутун ва 

хосиятҳои он; ҳосила (татбиқи ҳосила, расандаи графики функсия, 

нишонаҳои афзуншавӣ ва камшавии функсия, нуқтаҳои критикӣ – 

максимум ва минимум, қиматҳои калонтарин ва хурдтарини функсия); 

муодилаҳои ирратсионалӣ; дараҷаи нишондиҳандааш ратсионалӣ; хатти 

рост дар ҳамворӣ, нур, порча, хатти шикаста, кунҷҳо ва намудҳои он; 

секунҷа (медиана, баландӣ, биссектриса); чоркунҷа (квадрат, росткунҷа, 

параллелограмм, ромб, трапетсия); бисёркунҷаҳои мунтазам; диагонал ва 

хосиятҳои он; давра ва доира (радиус, хорда, диаметр, расанда, хатти 

буранда, дарозии давра, сектори доиравӣ); хатти рост ва ҳамворӣ дар фазо; 

қуллаҳо, рӯяҳо ва диагоналҳои бисёррӯяҳо; призма (рост, моил ва 

мунтазам); пирамида (мунтазам); параллелепипед ва намудҳои он; 

фигураҳои чархзанӣ (силиндр, конус, сфера ва кура); сфера ва кура (марказ, 

диаметр, радиус); хатти рост ва ҳамворӣ (параллелӣ ва перпендикулярӣ, 

хатҳои рости буранда, кунҷи байни хатҳои рост); масоҳати сатҳ ва ҳаҷм 

(куб, параллелепипед, призма, пирамида, силиндр, конус ва кура).  

2. Математикаи ҳаётӣ: дарсад – фоиз (масъалаҳо оид ба ёфтани 

дарсадҳо, ҳисобкунии дарсади адади додашуда, ёфтани адади номаълум, 

таносуби дарсадии ду адад); таносуб (масъалаҳо оид ба таносуб ва тақсими 

мутаносиб); масъалаҳои ҳисобашон одӣ ва бо каср алоқаманд; воҳидҳои 

асосии ченаки дарозӣ, масса, вақт, суръат, масоҳат ва ҳаҷм; ҳисоббарориҳои 

амалӣ аз рӯйи формулаҳо; тартиб додани формулаҳои содаи вобастагии 

байни бузургиҳоро ифодакунанда; ҳаракат (масъалаҳо оид ба ҳисобкунии 

ҷузъҳои ҳаракат дар масъалаҳои содатарин, ҳаракати якҷояи ду ҷисм, 
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ҳаракат дар об, ҳаракати ҷисм гирдогирди давра); масъалаҳои бо ёрии 

нобаробариҳо ҳалшаванда; масъалаҳо оид ба ҷустуҷӯйи қиматҳои 

калонтарин ва хурдтарин; графикҳои вобастагиҳои воқеӣ; таҳқиқи ададҳои 

додашудаи воқеии дар ҷадвалу диаграмма ва графикҳо овардашуда; 

диаграммаҳои росткунҷа ва доирашакл; ченаки кунҷӣ; ҳароратсанҷи 

горизонталӣ ва вертикалӣ; ченаки суръатсанҷ. 

Тибқи барномаи имтиҳон аз фанни математика вобаста ба донишҳои 

бунёдӣ, ки довталаб аз мавзӯю бахшҳои овардашуда ва мафҳумҳои асосӣ, 

бузургиҳо ва қонунҳои гуногуни математика ба даст овардааст, ӯ бояд дорои 

чунин малакаю маҳорат низ бошад:  

 ба кор бурдани амалҳои арифметикӣ бо ҳар гуна ададҳо;  

 яклухт кардани ададҳо бо саҳеҳии зарурӣ аз рӯйи ҳисоббарории тақрибӣ;  

 ҳалли масъалаҳои содатарин вобаста ба каср, таносуб ва дарсадҳо;  

 ба зарбкунандаҳои сода овардани бисёрузваҳо;  

 дигаргун сохтани ифодаҳои ратсионалӣ;  

 ёфтани решаҳои муодила ва системаҳои муодилаҳо;  

 ҳалли масъалаҳои матнӣ бо тартиб додани муодила ва системаҳои 

муодилаҳо;  

 ҳалли муодилаҳои алгебравӣ, нобаробариҳои хаттию квадратӣ ва 

системаҳои онҳо;  

 ҳалли муодила ва нобаробариҳои содаи нишондиҳандагӣ, логарифмӣ, 

тригонометрӣ ва ирратсионалӣ;  

 муаррифии графики функсияҳо ва инъикоси хосиятҳои онҳо;  

 ёфтани қимати функсия аз рӯйи қимати аргумент;  

 ҳалли масъалаҳои бунёдии геометрӣ;  

 татбиқи ҳосила ҳангоми баррасии функсияҳо ва ҳалли масъалаҳои 

содатарин (муайян кардани фосилаҳои афзуншавӣ ва камшавии 

функсия, ёфтани экстремумҳои функсия аз рӯйи графики он). 

Матритсаи субтести A.2 – «Математика» вобаста ба талабот нисбати 

донишу малака ва маҳорати довталабон, доираи бахш ва мавзуъҳои фанни 

математика [24] дар ҷадвали 2.4 оварда шудааст. 
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Ҷадвали 2.4. 

Матритсаи субтести A.2 – «Математика» 

№ Бахш / 

мавзуъ 

Рақами тартибии саволу масъалаҳои 

тест барои санҷиши: 

a, % Хол 

дониш 

ва 

фаҳмиш 

малакаю маҳорати ба кор 

бурдан дар шароити 

стандартӣ ғайристандартӣ 

1. Арифметика 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 

12, 13 

 

34  2 13 

2. Алгебра 14, 15, 16 21 25, 26, 27 34  2 13 

3. Геометрия 17 22 23, 24 24  2 9 

4. Функсия 18, 19 20  8  2 3 

Ҳамагӣ 
b, % 26  2 48  2 26  2 100  

Хол 10 18 10  38 

Намунаи саволу масъалаҳои тест аз субтести «Математика», ки дар се 

навъ (навъҳои пӯшида, мувофиқат ва кушода) таҳия мегарданд [129], дар 

расмҳои 2.6 – 2.8 оварда шудаанд: 

 Нархи дафтар 75 дирам ва нархи хома аз он 25 дирам қиматтар аст. 

Барои харидани 6 дафтару 5 хона чанд сомонӣ лозим аст?  
 

А) 11 В) 8,5 С) 9,5 D) 10 
 

  Ҷавоб: 
 

Расми 2.6. Саволу масъалаи навъи пӯшида  

аз субтести А.2 – «Математика» (намунаи № П.3) 

 Мувофиқати ифодаҳои сутунҳои чап ва ростро муайян кунед: 
 

А)  (x – 3)(x – 4)  1)  x2 – x – 12  

Ҷавоб: 

 

 

B)  (x + 3)(x – 4)  2)  x2 + x – 12  
 

C)  (x – 3)(x + 4)  3)  x2 + 7x + 12  
 

D)  (x + 3)(x + 4)  4)  x2 – 8x + 12  
 

   5)  x2 – 7x + 12  

Расми 2.7. Саволу масъалаи навъи мувофиқат  

аз субтести А.2 – «Математика» (намунаи № М.3) 
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 Яке аз ададҳои натуралӣ аз адади натуралии дигар 7 воҳид 

калонтар буда, ҳосили зарби онҳо ба 540 баробар аст. Ҳосили ҷамъи 

ин ададҳоро ёбед. 

 

 

Ҷавоб:   

Расми 2.8. Саволу масъалаи навъи кушода  

аз субтести А.2 – «Математика» (намунаи № К.1) 

2.1.4. Субтести А.3 – «Таърихи халқи тоҷик ва асосҳои давлат ва ҳуқуқ» 

Омӯзиши фанҳои «Таърихи халқи тоҷик» ва «Асосҳои давлат ва 

ҳуқуқ» дар ҳамаи муассисаҳои таълимии таҳсилоти миёнаи умумии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳатмӣ мебошад. 

Дар низоми имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ имтиҳон аз фанҳои 

«Таърихи халқи тоҷик» ва «Асосҳои давлат ва ҳуқуқ», ки дар доираи як 

субтести имтиҳони қисми А якҷоя гардидаанд, барои тамоми 

дохилшавандагони муассисаҳои таълимии таҳсилоти миёна ва олии касбии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳатмӣ буда, мақсади он аз муайян кардани дараҷаи 

дониши довталаб аз таърихи давлатдории халқи тоҷик ва маърифати ҳуқуқию 

уҳдадориҳои ӯ ҳамчун шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон иборат аст. Талабот 

ба дониш, малакаю маҳорат ва салоҳиятҳои довталабон аз фанҳои «Таърихи 

халқи тоҷик» ва «Асосҳои давлат ва ҳуқуқ» ба Стандарти давлатии таҳсилоти 

миёнаи умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон [173], «Барномаи таърихи халқи 

тоҷик. Барои синфҳои 5 - 11» [28], «Барномаи таълими таърихи халқи тоҷик 

дар синфҳои 10 - 11» [27] ва «Барномаи асосҳои давлат ва ҳуқуқ барои 

синфҳои 8, 9, 10 ва 11 мактабҳои таҳсилоти умумӣ» [18] мувофиқат мекунад.  

Доираи мавзӯъҳои субтести A.3 – «Таърихи халқи тоҷик ва асосҳои 

давлат ва ҳуқуқ» бобҳо ва қисмҳои зеринро дар бар мегирад: 

а) таърихи халқи тоҷик (марҳала ва манбаъҳои асосии таърихи 

халқи тоҷик; таърихи тамаддунҳои ҷаҳонӣ; рушди маданияти ҷаҳонӣ ва 

санъат; давраҳои пайдоиш, ташаккули қавмҳою халқият ва миллати тоҷик; 

асосҳои илми таъриху ҷомеашиносӣ;  равандҳои иҷтимоию сиёсии 

таҳаввулоти ҷаҳони муосир; таърихи анъанаҳои халқи тоҷик; сабабҳои иваз 

гардидани марҳалаҳои таърихӣ; номҳои таърихӣ, мафҳумҳо, далелҳою 

ҳодисаҳо ва моҳияти онҳо);  
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б) асосҳои давлат ва ҳуқуқ (мафҳумҳои асосии давлат ва ҳуқуқ ва 

алоқамандии онҳо; механизмҳои танзими ҳуқуқӣ; заминаҳои меъёрии 

соҳаҳои ҳуқуқ; мазмуни ҳуқуқ, уҳдадорӣ ва ҷавобгарии шаҳрванд ҳамчун 

иштирокчии муносибатҳои ҳуқуқӣ; Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон 

ва фарқияти он аз дигар меъёрҳои ҳуқуқӣ; равандҳои интихоботӣ ва 

қонунгузорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон; мақоми давлат ва ҳуқуқ дар ҷомеаи 

муосир).  

Тибқи барномаи имтиҳон аз субтести «Таърихи халқи тоҷик ва асосҳои 

давлат ва ҳуқуқ» дастовардҳо (дониш ва малакаю маҳорат)-и довталабон 

аз рӯйи чунин мавзӯъҳо санҷида мешавад:  

а) таърихи халқи тоҷик:  

 ҷамъияти ибтидоӣ;  

 асри биринҷ;  

 қабилаҳои Ориёи Ҷанубу Шарқии Аврупо, Урал ва Сибир;  

 давлатҳои ғуломдорӣ;  

 давлатҳои эллинӣ дар Ориёно;  

 Порт (Ашкониён) ва давлати Кушониён;  

 Сосониён ва Эфталитҳо;  

 Тоҷикон – эрониёни шарқӣ дар асрҳои III – VIII милодӣ;  

 халқҳои Осиёи Миёна дар ҳайати Хилофати араб;  

 раҳоӣ аз хилофати араб;  

 давлатҳои Қарохониён, Ғазнавиён, Ғуриён ва Хоразмшоҳиён;  

 забткории муғулҳо;  

 Темуриён;  

 халқи тоҷик дар асрҳои XVI – нимаи аввали асри XIX;  

 истилои Осиёи Миёна аз тарафи Русия;  

 халқи тоҷик дар нимаи дуюми асри XIX – аввали асри XX;  

 барҳам хӯрдани тартиботи подшоҳӣ дар Русия;  

 ташкилёбии Ҷумҳурии Мухтори Шӯравӣ - Сотсиалистии Тоҷикистон;  

 ташкилёбии Ҷумҳурии Шӯравӣ - Сотсиалистии Тоҷикистон;  
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 Тоҷикистон дар солҳои Ҷанги Бузурги Ватанӣ;  

 Тоҷикистон дар солҳои азнавбарқароркунии хоҷагии халқ;  

 Тоҷикистон дар солҳои 1961 – 1985;  

 Тоҷикистон дар солҳои соҳибистиқлолият; 

 б) асосҳои давлат ва ҳуқуқ:  

 пайдоиши давлат ва моҳияти он;  

 давлати ҳуқуқбунёд;  

 ҳуқуқ ва моҳияти он;  

 сохт ва рукнҳои давлатдории Ҷумҳурии Тоҷикистон;  

 сохти сиёсӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоии Ҷумҳурии Тоҷикистон;  

 Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон;  

 Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон;  

 Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон;  

 ҳокимияти судӣ;  

 ҳокимияти маҳаллӣ;  

 ҳуқуқи конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон;  

 ҳуқуқи интихоботӣ;  

 ҳуқуқи маъмурӣ;  

 ҳуқуқи гражданӣ;  

 ҳуқуқи оилавӣ;  

 ҳуқуқи меҳнатӣ;  

 ҳуқуқи кишоварзӣ;  

 ҳуқуқи соҳибкорӣ;  

 ҳуқуқи андоз;  

 ҳуқуқи экологӣ;  

 ҳуқуқи молиявӣ;  

 ҳуқуқи гумрукӣ;  

 ҳуқуқи фарҳангӣ;  

 ҳуқуқи ҷиноятӣ;  

 мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. 
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Матритсаи субтести A.3 – «Таърихи халқи тоҷик ва асосҳои давлат ва 

ҳуқуқ» вобаста ба талабот нисбати донишу малака ва маҳорати довталабон, 

доираи боб ва мавзуъҳои фанҳои «Таърихи халқи тоҷик» ва «Асосҳои 

давлат ва ҳуқуқ» [24] дар ҷадвали 2.5 оварда шудааст. 

Ҷадвали 2.5. 

Матритсаи субтести A.3 – «Таърихи халқи тоҷик ва асосҳои давлат ва ҳуқуқ» 

№ Боб / мавзӯъ Рақами тартибии 

саволу масъалаҳои 

тест барои санҷиши: 

a, % Хол 

дониш ва 

фаҳмиш 

малакаю 

маҳорат 

1. Таърихи халқи тоҷик то 

охирҳои асри XV 

1, 2, 3,  

4, 5 

6, 25, 26 
29  2 14 

2. Таърихи халқи тоҷик аз оғози асри 

XVI то солҳои 20-уми асри XX 

7, 8, 9,  

10 

11, 27 
19  2 9 

3. Таърихи халқи тоҷик аз солҳои    

20-уми асри XX то имрӯз 

12, 13, 14,  

15 

16, 28 
19  2 9 

4. Давлат ва ҳуқуқ 17, 18, 29 23 15  2 7 

5. Соҳаҳои ҳуқуқи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон 

19, 20, 21,  

22, 24 

30 
18  2 9 

Ҳамагӣ 
b, % 50  2 50  2 100  

Хол 24 24  48 

Намунаи саволу масъалаҳои тест аз субтести «Таърихи халқи тоҷик ва 

асосҳои давлат ва ҳуқуқ», ки дар ду навъ (навъҳои пӯшида ва мувофиқат) 

таҳия мегарданд [130], дар расмҳои 2.9 – 2.12 оварда шудаанд: 

 Ин сухан моҳияти кадом давраи таърихиро ифода менамояд? 

«Ба аҳли Бухоро фармуд, то як ними хонаҳо ва молу замини 

худро ба онҳо бидиҳанд, то ки ба онҳо рӯзаю намоз ёд 

бидиҳанд». 

 

 

 

А) тороҷгариҳои ҳайтолиён С) истилои арабҳо 
 

В) забткориҳои юнонию макдуниҳо D) лашкаркашии муғулҳо 
 

  Ҷавоб: 
 

Расми 2.9. Саволу масъалаи навъи пӯшида  

аз субтести А.3 – «Таърихи халқи тоҷик ва асосҳои давлат ва ҳуқуқ» 

(намунаи № П.4 аз фанни «Таърихи халқи тоҷик») 
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 Ҷумларо пурра кунед: 

«Ба ... мафҳум ва тасаввурот оид ба ҳуқуқ ва зуҳуроти ҳуқуқӣ 

дар ҷамъият дохил мешавад». 

 

 

 

А) маданияти ҳуқуқӣ С) мафкураи ҳуқуқӣ 

 

В) муносибатҳои ҳуқуқӣ D) психологияи ҳуқуқӣ 

 

  Ҷавоб: 
 

Расми 2.10. Саволу масъалаи навъи пӯшида  

аз субтести А.3 – «Таърихи халқи тоҷик ва асосҳои давлат ва ҳуқуқ» 

(намунаи № П.5 аз фанни «Асосҳои давлат ва ҳуқуқ») 

 Мувофиқати шӯриш ва соли онро муайян кунед: 
 

А)  Шӯриши Маҳмуди Торобӣ  1)  755  

Ҷавоб: 

 

 

B)  Шӯриши Деваштич  2)  751  

 

C)  Шӯриши Шарик ибни Шайх  3)  776  

 

D)  Шӯриши Синдбоди Муғ  4)  720  

 

   5)  1238  

Расми 2.11. Саволу масъалаи навъи мувофиқат  

аз субтести А.3 – «Таърихи халқи тоҷик ва асосҳои давлат ва ҳуқуқ» 

(намунаи № М.4 аз фанни «Таърихи халқи тоҷик») 

 Мувофиқати мафҳум ва соҳаи ҳуқуқро муайян намоед: 
 

А)  шарикӣ дар ҷиноят  1)  ҳуқуқи меҳнатӣ  

Ҷавоб: 

 

 

B)  музди меҳнат  2)  ҳуқуқи ҷиноятӣ  
 

C)  қобилияти пурраи 

амалкунӣ 

 3)  ҳуқуқи 

конститутсионӣ 

 

 

D)  аҳдномаи никоҳ  4)  ҳуқуқи оилавӣ  
 

   5)  ҳуқуқи гражданӣ  

Расми 2.12. Саволу масъалаи навъи мувофиқат  

аз субтести А.3 – «Таърихи халқи тоҷик ва асосҳои давлат ва ҳуқуқ» 

(намунаи № М.5 аз фанни «Асосҳои давлат ва ҳуқуқ») 
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2.2. УСУЛ ВА ВОСИТАҲОИ ТАҲЛИЛУ АРЗЁБИИ НАТИҶАҲОИ ТЕСТГУЗАРОНӢ 

Назарияи андозагириҳои педагогӣ, ки дар сарҳади илмҳои педагогика, 

психология, фалсафа, мантиқ, назарияи бунёдии андозагириҳо, риёзиёт ва 

омор мавқеъ дорад, имрӯзҳо, ҳамчун соҳаи босуръат рушдёбанда ба ҳисоб 

меравад. Мақсади асосии андозагириҳои педагогӣ дар намуди қиматҳои 

ададӣ ба даст овардани натиҷаҳои объективона аз арзёбиҳои дастовардҳои 

таълимии омӯзандагон тавассути маводи санҷишию андозагирӣ (тестҳо)-и 

босифат мебошад. 

Рушди таҳқиқотҳои амалию таҷрибавӣ дар педагогика татбиқ ва 

истифодаи васеи усул ва абзорҳои риёзию омориро тақозо мекунад, зеро 

онҳо имкониятҳои навро дар омӯзиши дақиқтари ҳодисаю хосиятҳо 

фароҳам меоваранд. Аз ин лиҳоз, гузаронидани таҷрибаҳои таҳқиқотӣ ва 

ҷамъ овардани додаҳои таҷрибавии калонҳаҷм зарурати ифода кардани 

онҳоро дар шакли формалӣ тавассути аломат ва ифодаҳои риёзӣ ба миён 

меорад, то ки коркарди минбаъдаи онҳо бо истифода аз дастгоҳи риёзию 

оморӣ қулай ва самаранок гардад. 

Дар робита ба усулҳои оморӣ таъкид кардан бамаврид аст, ки онҳо 

ҳамчун воситаи муҳим дар ҳалли масъалаҳои таҳқиқотӣ дар педагогика ба 

ҳисоб рафта, барои зоҳир кардани хосиятҳои миқдории ҳодисаҳо истифода 

мешаванд. Усулҳои оморӣ [57] – чунин усулҳое дар кори таҳқиқотӣ 

мебошанд, ки ҳангоми банақшагирии таҳқиқот, ҷамъоварии мавод 

[додаҳои таҷрибавӣ – Р. Н.], коркарди мавод ва хулосабарорию муаррифии 

натиҷаҳои таҳқиқот истифода мешаванд. Интихоб ва татбиқи усули 

мушаххас бошад, тибқи мақсад ва вазифаҳои таҳқиқоти 

банақшагирифташуда роҳандозӣ мегардад. 

Таҳлили додаҳои таҷрибавиро метавон бо роҳи ба даст овардани 

нишондиҳандаҳои ададии маҷмӯи додаҳои баррасишаванда (маҷмӯи кул – 

генералӣ ё маҷмӯи интихобӣ) роҳандозӣ намуд, ки дар асоси онҳо вобаста 

ба мавзӯи мавриди омӯзиш қарордошта фарзияҳои мувофиқ пешниҳод 

мегарданд. Аз чунин нишондиҳандаҳои ададӣ ҳамчун оморҳои тавсифӣ ном 
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мебаранд, ки дар миёни онҳо ченакҳои тамоюли марказӣ ҳангоми 

гузаронидани андозагириҳои педагогӣ нисбат ба натиҷаҳои тестгузаронӣ 

мавқеи хосро ба худ касб кардаанд. 

2.2.1. Ченакҳои тамоюли марказӣ 

Дар таҳқиқотҳои педагогию психологӣ бештар аз ченакҳои тамоюли 

марказӣ истифода мебаранд, ки онҳо устувории бештарро соҳиб буда, 

имконияти тавсиф кардани гурӯҳи бутуни андозагириҳоро тавассути як адад 

доранд. Ченакҳои тамоюли марказӣ имкон медиҳанд, ки маркази тақсимот 

ва паҳншавии қимати додаҳои маҷмӯи баррасишаванда муқаррар карда 

шавад, ки дар гирди онҳо додаҳои боқимонда ҷамъ ва гурӯҳбандӣ мешаванд. 

Ченакҳои тамоюли марказӣ ҳамчун ҷамъбасткунандаи маҷмӯи додаҳои 

баррасишавада ба ҳисоб рафта, аввалан, имкони мулоҳизарониро оид ба 

маҷмӯи кулли додаҳо медиҳанд ва сониян, имкони дар байни ҳамдигар 

муқоиса кардани маҷмӯъҳои гуногуни интихобӣ (зермаҷмӯъҳои маҷмӯи 

кул)-ро фароҳам меоваранд. Барои муайян кардани ченакҳои тамоюли 

марказӣ аз се нишондиҳандаи асосии оморӣ истифода мебаранд: мода, 

медиана ва миёнаи арифметикӣ [57, 58, 216]. 

Мода (Mo) гуфта, қимати аз ҳама бештар вохӯрандаро дар маҷмӯи 

додаҳои баррасишаванда, ки маъмулан аз рӯйи афзуншавии қиматҳояшон 

ба тартиб оварда мешаванд,  меноманд. Масалан, дар маҷмӯи ададҳои 

{1, 2, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6} адади 5 мода (Mo = 5) ба ҳисоб меравад. Вобаста ба 

он ки чанд адад аз рӯйи чандомади худ ба таърифи мода ҷавобгӯ аст, 

маҷмӯъҳоро ба мономодалӣ ё унимодалӣ (дорои танҳо як мода), бимодалӣ 

(дорои ду мода) ва полимодалӣ (дорои беш аз ду мода) ҷудо мекунанд. Дар 

сурати вохӯрдани ҳамаи ададҳо аз рӯйи чандомади якхела, чунин маҷмӯъро 

мунтазам меноманд.  

Дар маҷмӯъҳои бимодалӣ ва полимодалӣ шарт нест, ки модаҳо 

чандомади якхела дошта бошанд: ба сифати мода ададҳое интихоб 

мегарданд, ки чандомади онҳо нисбат ба чандомади ададҳои дигар ба таври 
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назаррас зиёд аст. Дар чунин маҷмӯъҳо, маъмулан, модаи ҳадди ақал 

(хурдтарин, минималӣ) ва модаи ҳадди аксар (калонтарин, максималӣ) 

муайян ва ба назар гирифта мешаванд. Агар дар маҷмӯъҳои бимодалӣ ва 

полимодалӣ модаҳо пайдарпай (ҳамчун ададҳои ҳамсоя) ҷойгир бошанд, пас 

ба сифати мода қимати миёнаи арифметикии онҳо қабул карда мешавад. 

Дар сурати ба таври графика (ё гистограммаҳо) тасвир кардани 

чандомади ададҳои маҷмӯъ, мода ҳамчун қулла ва ё қуллаҳои графика (ё 

гистограммаҳо) муайян карда мешавад. 

Мода, одатан, ҳангоми таҳлил ва пешгӯиҳои қаблӣ истифода бурда 

мешавад. Истифодаи мода танҳо дар вақти коркарди додаҳои таҷрибавии 

калонҳаҷм муфид ва самаранок хоҳад буд, зеро дар робита ба додаҳои 

камшумор он наметавонад маълумоти кифояро ифода кунад. 

Медиана (Me) гуфта, қиматеро меноманд, ки он маҷмӯи ададҳои 

баррасишавандаи аз рӯйи афзуншавии қиматҳояшон батартибовардашударо 

ба ду қисми баробар тақсим мекунад: қимати ададҳои як қисм (тарафи чап) 

аз медиана хурд буда (гурӯҳи «сустхонҳо»), қимати адаҳои қисми дигар 

(тарафи рост) аз медиана калон мебошанд (гурӯҳи «аълохонҳо»). Агар ба 

тарзи дигар баён кунем, медиана гуфта, қимати миёнаи маҷмӯи ададҳои аз 

рӯйи афзоиши қиматҳояшон батартибовардашударо меноманд.  

Вобаста ба ҳаҷм (шумораи ададҳо)-и маҷмӯъ мавқеи медиана 

метавонад гуногун бошад. Агар шумораи ададҳои маҷмӯъ тоқ бошад, 

медиана ба адади мобайнии маҷмӯъ баробар аст, вагарна шумораи ададҳои 

маҷмӯъ ҷуфт бошад, ба қимати миёнаи арифметикии ду адади марказии 

маҷмӯъ баробар аст. Масалан, дар маҷмӯи ададҳои {3, 5, 7, 9, 11, 13, 15} 

қимати медина ба 9 (Me = 9) ва дар маҷмӯи ададҳои {3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17} 

қимати медина ба 10 (Me = 10) баробар аст. 

Миёнаи арифметикӣ (Ma) гуфта, қиматеро меноманд, ки он ба 

ҳосили тақсими суммаи ададҳои маҷмӯи баррасишавандаи ба шумораи 

ададҳои он баробар аст. Агар маҷмӯи иборат аз n адади x1, x2, …, xn дода 

шуда бошад, пас қимати миёнаи арифетикӣ аз рӯйи формулаи 
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ҳисоб карда мешавад. Маъмулан, қимати миёнаи арифметикиро то саҳеҳии 

як аломат бештар аз аломати охирони ададҳои маҷмӯи додашуда яклухт 

мекунанд (масалан, барои ададҳои 8,9; 6,7 ва 5,3 қимати миёнаи арифметикӣ 

баробар ба 6,97 қабул карда мешавад). 

Агарчи ченакҳои тамоюли марказӣ ба муқаррар кардани миёнаи 

маҷмӯи додаҳо – маркази қиматҳои интихобӣ равона гардидаанд, онҳо 

ҳатман ба ҳам мувофиқ намеоянд. Яъне, қиматҳои мода, медиана ва миёнаи 

арифметикӣ наҳамеша ба ҳам баробаранд. Баробарии онҳо танҳо дар сурати 

ҷой доштани тақсимоти муътадил (нормалӣ) дар байни қиматҳои маҷмӯи 

баррасишаванда мушоҳида мегардад. Бино бар ин, ҳангоми санҷидани 

фарзия оид ба ҷой доштани тақсимоти муътадил баробарии ченакҳои 

тамоюли марказӣ ҳамчун асос ба назар гирифта мешаванд. 

Қиматҳои се нишондиҳандаи асосии оморӣ: мода, медиана ва миёнаи 

арифметикӣ ҳамчун ченакҳои тамоюли марказӣ барои муқоиса кардани 

натиҷаҳои солонаи ҳар як субтести қисми А вобаста ба солҳои баргузории 

имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ (2014 – 2019), инчунин вобаста аз 

натиҷаҳои умумии имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ ҳамҷун ҷамъи 

натиҷаҳои солҳои баррасишаванда дар ҷадвалҳои 2.6 – 2.9 ва 

расмҳои 2.13 – 2.16 оварда шудаанд. 

Ҷадвали 2.6. 

Қимати ченакҳои тамоюли марказӣ аз субтести A.1 – «Забони тоҷикӣ»  

дар солҳои 2014 – 2019 

Сол 
Ченаки тамоюли марказӣ 

Мода (Mo) Медиана (Me) Миёнаи арифметикӣ (Ma) 

2014 34 28 26,7 

2015 26 24 23,2 

2016 18 19 19,8 

2017 29 26 25,6 

2018 25 25 24,5 

2019 28 26 25,2 

Дар УМУМ: 26 24 24,1 
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Расми 2.13. Гистограммаи ченакҳои тамоюли марказӣ аз субтести 

А.1 – «Забони тоҷикӣ» дар солҳои 2014 – 2019 

Ҷадвали 2.7. 

Қимати ченакҳои тамоюли марказӣ аз субтести A.2 – «Математика»  

дар солҳои 2014 – 2019 

Сол 
Ченаки тамоюли марказӣ 

Мода (Mo) Медиана (Me) Миёнаи арифметикӣ (Ma) 

2014 7 8 8,5 

2015 8 10 11,6 

2016 8 10 11,4 

2017 8 10 10,8 

2018 8 10 10,9 

2019 10 11 11,9 

Дар УМУМ: 8 10 11,0 

 

Расми 2.14. Гистограммаи ченакҳои тамоюли марказӣ аз субтести 

А.2 – «Математика» дар солҳои 2014 – 2019 



81 

Ҷадвали 2.8. 

Қимати ченакҳои тамоюли марказӣ аз фанни «Таърихи халқи тоҷик» дар 

доираи субтести A.3 – «Таърихи халқи тоҷик ва асосҳои давлат ва ҳуқуқ»  

дар солҳои 2014 – 2019 

Сол 
Ченаки тамоюли марказӣ 

Мода (Mo) Медиана (Me) Миёнаи арифметикӣ (Ma) 

2014 9 10 10,0 

2015 10 11 11,5 

2016 10 11 11,5 

2017 10 11 11,2 

2018 9 11 11,3 

2019 10 12 12,7 

Дар УМУМ: 10 11 11,5 

 
Расми 2.15. Гистограммаи ченакҳои тамоюли марказӣ фанни «Таърихи 

халқи тоҷик» дар доираи субтести A.3 – «Таърихи халқи тоҷик ва асосҳои 

давлат ва ҳуқуқ» дар солҳои 2014 – 2019 

Ҷадвали 2.9. 

Қимати ченакҳои тамоюли марказӣ аз фанни «Асосҳои давлат ва ҳуқуқ» дар 

доираи субтести A.3 – «Таърихи халқи тоҷик ва асосҳои давлат ва ҳуқуқ»  

дар солҳои 2014 – 2019 

Сол 
Ченаки тамоюли марказӣ 

Мода (Mo) Медиана (Me) Миёнаи арифметикӣ (Ma) 

2014 5 6 6,1 

2015 5 5 5,1 

2016 6 6 6,2 

2017 5 6 6,3 

2018 5 6 5,9 

2019 6 6 6,4 

Дар УМУМ: 5 6 6,0 
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Расми 2.16. Гистограммаи ченакҳои тамоюли марказӣ фанни «Асосҳои 

давлат ва ҳуқуқ» дар доираи субтести A.3 – «Таърихи халқи тоҷик ва асосҳои 

давлат ва ҳуқуқ» дар солҳои 2014 – 2019 

2.2.2. Натиҷаҳои имтиҳони умумӣ (қисми А) ҳамчун пойгоҳи 

додаҳои таҷрибавии таҳқиқот 

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, шуруъ аз соли 2014, низоми имтиҳонҳои 

марказонидаи дохилшавӣ ба муассисаҳои таълимии таҳсилоти олии 

(ва минбаъд миёнаи) касбӣ роҳандозӣ гардида истодааст. Тайи шаш соли 

аввал (солҳои 2014 – 2019) имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ аз рӯйи 

сохтор ва хусусиятҳои ягона ва бетағйир ташкил ва баргузор гардидаанд, ки 

шартан аз он ҳамчун тарҳи қаблӣ ном мебарем. Аз соли 2020 бошад, 

имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ тибқи тарҳи нави маҷмӯи фанҳои 

имтиҳон (субтестҳо) ба роҳ монда мешавад. Лозим ба зикр аст, ки таҳқиқоти 

мазкур тарҳи қаблии низоми имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавиро фаро 

гирифта, ба коркард ва таҳлилу ташхиси натиҷаҳои танҳо аз қисми А 

(имтиҳони умумӣ) дар давоми солҳои баррасишаванда бадастовардаи 

довталабон равона гардидааст. 

Тайи шаш соли ташкил ва баргузории имтиҳонҳои марказонидаи 

дохилшавӣ, ҳамасола шумораи зиёди довталабон – хатмкунандагони 

муассисаҳои таълимии таҳсилоти миёнаи умумӣ расман аз қайд гузашта, 

дар чунин имтиҳонҳо иштирок намудаанд. Маълумот дар бораи шумораи 

довталабони расман аз қайд гузашта ва дар имтиҳони умумӣ 

иштирокнамуда вобаста аз солҳои баргузории имтиҳонҳои марказонидаи 
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дохилшавӣ дар ҷадвали 2.10 оварда шудааст. Таъкид месозем, ки агарчи 

тибқи низоми имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ шуруъ аз соли 2019 

қабули довталабон ба муассисаҳои таълимии таҳсилоти миёнаи касбӣ низ 

дар заминаи таҳсилоти умумии асосӣ (таҳсилоти 9-сола) ба роҳ монда шуда 

бошад ҳам, аммо бино бар сабаби берун аз доираи таҳқиқоти мо қарор 

доштани ҳолати мазкур маълумоти дар ҷадвали 2.10 ҷойдошта шумораи 

чунин довталабонро дар бар намегирад. 

Ҷадвали 2.10. 

Шумораи довталабони тайи солҳои 2014 – 2019 аз қайд гузашта  

ва дар имтиҳони қисми А иштирокнамуда  

Сол 

Шумораи 

довталабони аз 

қайд гузашта 

аз ҷумла, шумораи довталабони дар 

имтиҳони қисми А иштироккарда 

нафар дарсад (%) 

2014 52 408 46 429 88,59 

2015 73 700 67 314 91,34 

2016 84 628 78 174 92,37 

2017 96 541 90 876 94,13 

2018 95 819 89 617 93,53 

2019 94 774 88 005 92,86 

Ҳамагӣ 497 870 460 415 92,48 

Тавре аз ҷадвали 2.10 аён аст, тайи солҳои 2014 – 2019 дар умум 

497 870 довталаб тариқи низоми имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ аз 

қайд гузаштаанд, ки аз миёни онҳо дар умум 460 415 нафарашон (92,48 %) 

дар қисми А иштирок карда, дар доираи он аз субтестҳои А.1 – «Забони 

тоҷикӣ», А.2 – «Математика» ва А.3 – «Таърихи халқи тоҷик ва асосҳои 

давлат ва ҳуқуқ» имтиҳон супоридаанд. Маҳз маълумот дар бораи 

натиҷаҳои имтиҳонҳои ҳамин миқдор довталабон (460 415 нафар) аз 

имтиҳони қисми А бо дарназардошти нишондиҳандаҳои зерини оморӣ 

пойгоҳи додаҳои таҷрибавии таҳқиқотро ташкил медиҳанд: (1) субтестҳои 

имтиҳони қисми А; (2) холҳои аз ҳар субтест бадастоварда; (3) ҷинс; 

(4) гурӯҳҳои ихтисосҳои интихобкарда; (5) макони ҷойгиршавии 

муассисаҳои таълимии таҳсилоти миёнаи умумӣ (дар сатҳи минтақа ва 
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вилоятҳо), ки довталабон хатмкунандагони онҳо ба ҳисоб мераванд. 

Маълумоти оморӣ оид ба пойгоҳи додаҳои таҷрибавӣ, ки дар таҳқиқот 

мавриди таҳлил ва ташхис қарор дода шудаанд, вобаста аз баъзе 

нишондиҳандаҳои зикргардида дар ҷадвали 2.11 ҷой дода шудааст. 

2.2.3. Чандомади холҳои имконпазири субтестҳо 

Натиҷаҳои аз имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ бадастовардаи 

довталабон – хатмкунандагони муассисаҳои таълимии таҳсилоти миёнаи 

умумии кишвар дар солҳои мавриди таҳқиқ қарорёфта (солҳои 2014 – 2019) 

вобаста аз субтест (фанҳои таълимӣ)-и имтиҳони умумӣ (қисми А) дар 

намуди чандомади холҳо дар ҷадвалҳои 2.12 – 2.15 (аз рӯйи чандомади 

нисбӣ бо дарсад – %) оварда шудааст.  

Дар рисолаи таҳқиқотӣ зери мафҳуми «чандомади холҳо» шумораи 

довталабоне фаҳмида мешавад, ки холи муайяни субтестро дар соли 

баргузории имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ ба даст овардаанд. Барои 

ба таври аёнӣ, дар шакли графика: хатти шикаста ва гистограмма, инъикос 

кардани додаҳои таҷрибавӣ ва гузаронидани таҳлилҳои вижа дар ҷадвалҳои 

чандомадҳо ҳиссаи чунин довталабон нисбат ба шумораи умумии 

довталабони аз субтести дахлдор имтиҳонсупорида ҳамчун чандомади 

нисбӣ бо дарсад (%) оварда мешаванд. 

Чандомад [48] – бузургиест, ки чанд маротиба ба амал омадани ҳолат, 

зоҳиршавии хосияти муайяни объект ё соҳиб шудани параметри 

таҳқиқшаванда қимати додашударо дар ягон фосилаи вақт нишон медиҳад. 

Ҷадвали чандомадҳо [110] яке аз усули асосӣ барои муаррифии 

маҷмӯи додаҳои таҷрибавӣ ба ҳисоб меравад. Дар ингуна ҷадвалҳо шумораи 

чанд маротиба вохӯрдани қимати бузургии баррасишаванда (чандомади 

мутлақ fм) ё таносуби ин шумора нисбат ба маҷмӯи кул (чандомади нисбӣ fн) 

нишон дода мешавад. Чандомади нисбии холҳои имконпазири субтестҳои 

имтиҳони қисми А барои солҳои 2014 – 2019, ки аз коркарди натиҷаҳои 

имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ ба даст оварда шудаанд, дар 

расмҳои 2.17 – 2.20 ба таври графикӣ дар шакли хатти шикастаи 

чандомадҳо оварда шудааст. 
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Ҷадвали 2.11. 

Маълумоти оморӣ оид ба пойгоҳи додаҳои таҷрибавӣ таҳқиқот 

Сол Шумораи 

довталабон* 

аз ҷумла, вобаста ба 

ҷинси: гурӯҳи ихтисосҳои: 

зан мард 1-ум 2-юм 3-юм 4-ум 5-ум 

2014 46 429 15 608 30 821    8 239 10 993    7 927 6 441 12 829 

2015 67 314 25 808 41 506 10 140 14 962 11 836 8 442 21 934 

2016 78 174 33 662 44 512 11 747 14 495 15 194 8 941 27 797 

2017 90 876 41 165 49 711 13 500 15 230 18 722 9 783 33 641 

2018 89 617 39 438 50 179 15 423 16 525 15 811 9 486 32 372 

2019 88 005 40 521 47 484 14 900 16 326 18 293 8 223 30 263 

Ҳамагӣ 460 415 196 202 264 213 73 949 88 531 87 783 51 316 15 8836 
* Шумораи довталабоне, ки дар имтиҳони қисми А иштирок кардаанд.  

 

Сол макони ҷойгиршавии муассисаҳои таълимии таҳсилоти миёнаи умумӣ (минтақа/вилоятҳо) 

шаҳри Душанбе ШНТҶ** вилояти Суғд вилояти Хатлон ВМКБ*** хориҷи кишвар**** 

2014    7 016   7 660 11 839 17 914 1 993 7 

2015 10 403 10 636 16 983 26 540 2 708 44 

2016 11 507 13 011 19 697 31 071 2 843 45 

2017 12 488 15 647 22 070 37 833 2 785 53 

2018 12 648 16 063 21 479 36 654 2 743 30 

2019 12 180 15 427 21 810 36 162 2 400 26 

Ҳамагӣ 66 242 78 444 113 878 186 174 15 472 205 

** ШНТҶ – шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ.  

*** ВМКБ – Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон.  
**** Бо дарназардошти шумораи хеле ками чунин довталабон онҳо ба назар гирифта намешаванд.  
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Ҷадвали 2.12. 

Чандомади холҳои имконпазир аз субтести A.1 – «Забони тоҷикӣ»  

дар солҳои 2014 – 2019 ҳамчун чандомади нисбӣ бо дарсад (fн, %) 

Хол 
Солҳои баргузории имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

0 0,224 0,128 0,130 0,056 0,034 0,034 

1 0,235 0,181 0,148 0,083 0,073 0,058 

2 0,327 0,278 0,249 0,134 0,091 0,086 

3 0,431 0,481 0,409 0,208 0,190 0,161 

4 0,713 0,609 0,560 0,338 0,287 0,273 

5 0,799 0,862 0,793 0,447 0,460 0,389 

6 1,066 1,062 1,264 0,610 0,603 0,536 

7 1,204 1,319 1,512 0,796 0,773 0,724 

8 1,538 1,563 2,021 1,034 1,034 0,926 

9 1,579 1,780 2,384 1,212 1,322 1,172 

10 1,775 1,951 2,698 1,349 1,499 1,282 

11 1,639 2,118 3,354 1,519 1,673 1,512 

12 1,764 2,228 3,454 1,603 1,878 1,643 

13 1,706 2,432 4,008 1,752 2,092 1,904 

14 1,794 2,456 4,061 1,849 2,185 1,976 

15 1,686 2,579 4,375 2,064 2,342 2,187 

16 1,801 2,750 4,779 2,267 2,621 2,402 

17 1,760 2,947 4,655 2,394 2,938 2,628 

18 1,951 3,178 4,881 2,640 3,175 2,867 

19 1,971 3,400 4,756 2,850 3,450 3,118 

20 2,126 3,479 4,713 3,033 3,634 3,318 

21 2,287 3,509 4,750 3,153 3,786 3,640 

22 2,414 3,745 4,559 3,508 4,022 3,792 

23 2,580 3,880 4,415 3,790 4,201 3,992 
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Идомаи ҷадвали 2.12. 

Хол 
Солҳои баргузории имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

24 2,550 3,952 4,133 3,881 4,232 4,162 

25 2,942 3,813 3,673 4,026 4,424 4,285 

26 3,179 4,100 3,451 4,139 4,388 4,342 

27 3,254 4,027 2,998 4,252 4,213 4,380 

28 3,382 3,989 2,749 4,188 4,255 4,453 

29 3,517 3,705 2,525 4,436 4,036 4,363 

30 3,506 3,662 2,012 4,103 3,705 4,297 

31 3,791 3,506 1,781 4,051 3,672 3,987 

32 3,700 3,225 1,509 4,044 3,534 3,960 

33 3,763 2,993 1,225 3,707 3,031 3,488 

34 3,890 2,805 1,041 3,537 2,833 3,174 

35 3,700 2,384 0,872 3,213 2,589 2,800 

36 3,715 2,142 0,675 2,814 2,232 2,491 

37 3,459 1,801 0,603 2,489 1,932 2,145 

38 3,304 1,422 0,439 2,221 1,663 1,827 

39 2,936 1,139 0,363 1,812 1,393 1,504 

40 2,561 0,813 0,274 1,362 1,080 1,147 

41 2,210 0,565 0,251 1,062 0,819 0,839 

42 1,837 0,420 0,185 0,794 0,657 0,670 

43 1,279 0,258 0,161 0,551 0,432 0,432 

44 0,900 0,163 0,102 0,327 0,268 0,326 

45 0,685 0,120 0,041 0,183 0,153 0,187 

46 0,338 0,062 0,005 0,079 0,066 0,078 

47 0,171 0,014 0,004 0,034 0,027 0,033 

48 0,061 0,005 0,000 0,006 0,003 0,010 
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Расми 2.17. Хатҳои шикастаи чандомадҳои нисбии холҳои имконпазири субтести А.1 – «Забони тоҷикӣ»  

дар солҳои баргузории имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ (2014 – 2019) 
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Ҷадвали 2.13. 

Чандомади холҳои имконпазир аз субтести A.2 – «Математика»  

дар солҳои 2014 – 2019 ҳамчун чандомади нисбӣ бо дарсад (fн, %) 

Хол 
Солҳои баргузории имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

0 2,702 0,716 0,748 0,384 0,326 0,248 

1 2,473 0,933 0,886 0,659 0,578 0,389 

2 3,483 1,549 1,495 1,356 1,171 0,837 

3 4,887 2,408 2,446 2,476 2,426 1,541 

4 6,806 3,619 3,827 3,957 3,897 2,506 

5 8,658 5,159 5,594 6,000 5,641 4,197 

6 9,972 6,305 7,152 7,507 7,485 5,814 

7 10,011 7,091 8,114 8,562 8,635 7,188 

8 9,498 7,997 8,589 9,141 9,098 7,954 

9 8,103 7,805 8,168 8,824 8,915 8,286 

10 6,983 7,560 7,543 8,081 8,055 8,401 

11 5,494 6,941 6,918 7,182 7,239 7,514 

12 4,333 6,363 5,895 6,167 6,096 7,154 

13 3,300 5,418 4,908 5,206 5,101 6,325 

14 2,468 4,650 4,006 4,349 4,299 5,277 

15 1,921 3,999 3,360 3,587 3,463 4,541 

16 1,557 3,247 2,853 2,931 2,799 3,761 

17 1,146 2,716 2,413 2,332 2,320 3,082 

18 1,045 2,353 1,999 1,865 1,870 2,556 

19 0,877 1,939 1,585 1,462 1,667 2,101 

20 0,635 1,631 1,401 1,227 1,356 1,685 

21 0,549 1,492 1,149 1,051 1,173 1,433 

22 0,541 1,126 1,058 0,845 0,975 1,167 

23 0,366 1,028 0,940 0,798 0,800 0,998 
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Идомаи ҷадвали 2.13. 

Хол 
Солҳои баргузории имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

24 0,340 0,884 0,793 0,616 0,728 0,917 

25 0,274 0,799 0,773 0,540 0,610 0,734 

26 0,250 0,713 0,698 0,493 0,538 0,647 

27 0,196 0,597 0,618 0,443 0,478 0,528 

28 0,190 0,505 0,628 0,330 0,414 0,493 

29 0,159 0,478 0,547 0,316 0,414 0,417 

30 0,151 0,446 0,482 0,266 0,320 0,312 

31 0,134 0,345 0,476 0,217 0,298 0,284 

32 0,127 0,309 0,409 0,231 0,227 0,186 

33 0,093 0,233 0,367 0,157 0,190 0,156 

34 0,084 0,217 0,278 0,131 0,147 0,131 

35 0,067 0,160 0,324 0,108 0,090 0,090 

36 0,071 0,153 0,216 0,096 0,070 0,064 

37 0,037 0,071 0,238 0,044 0,046 0,043 

38 0,019 0,045 0,106 0,063 0,045 0,043 

Ҷадвали 2.14. 

Чандомади холҳои имконпазир аз субтести A.3 – «Таърихи халқи тоҷик  

ва асосҳои давлат ва ҳуқуқ» барои фанни «Таърихи халқи тоҷик»  

дар солҳои 2014 – 2019 ҳамчун чандомади нисбӣ бо дарсад (fн, %) 

Хол 
Солҳои баргузории имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

0 1,286 0,638 0,477 0,301 0,243 0,156 

1 1,288 0,651 0,379 0,379 0,412 0,251 

2 1,936 1,030 0,785 0,755 0,871 0,550 

3 2,865 1,557 1,307 1,373 1,677 0,958 

4 4,284 2,430 2,085 2,271 2,874 1,759 

5 5,507 3,589 3,195 3,694 4,229 2,873 
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Идомаи ҷадвали 2.14. 

Хол 
Солҳои баргузории имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

6 6,466 4,614 4,564 5,187 6,041 4,229 

7 7,702 6,008 6,250 6,878 7,312 5,827 

8 8,434 7,192 7,624 8,159 8,501 6,948 

9 8,510 8,199 8,400 9,180 8,868 7,754 

10 8,409 8,535 9,172 9,636 8,858 8,453 

11 7,976 8,532 9,104 9,290 8,245 8,119 

12 7,433 8,226 8,764 8,442 7,513 7,689 

13 6,373 7,575 7,723 7,096 6,150 6,897 

14 5,333 6,474 6,773 5,992 5,486 6,095 

15 4,144 5,419 5,618 4,726 4,523 5,261 

16 3,308 4,381 4,481 3,762 3,707 4,372 

17 2,526 3,597 3,584 2,945 2,833 3,646 

18 1,745 2,745 2,665 2,322 2,294 3,083 

19 1,303 2,187 1,918 1,818 1,927 2,556 

20 0,913 1,688 1,500 1,395 1,576 2,216 

21 0,646 1,313 1,028 1,138 1,290 1,789 

22 0,480 1,016 0,705 0,858 1,076 1,553 

23 0,351 0,746 0,522 0,694 0,882 1,395 

24 0,243 0,545 0,362 0,504 0,667 1,172 

25 0,179 0,429 0,258 0,394 0,558 0,975 

26 0,112 0,310 0,207 0,292 0,444 0,876 

27 0,108 0,177 0,234 0,224 0,364 0,744 

28 0,050 0,120 0,182 0,172 0,243 0,637 

29 0,034 0,042 0,101 0,063 0,170 0,498 

30 0,037 0,019 0,022 0,040 0,097 0,367 

31 0,017 0,013 0,008 0,013 0,052 0,202 

32 0,002 0,003 0,003 0,007 0,017 0,100 
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Расми 2.18. Хатҳои шикастаи чандомадҳои нисбии холҳои имконпазири субтести А.2 – «Математика»  

дар солҳои баргузории имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ (2014 – 2019) 
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Расми 2.19. Хатҳои шикастаи чандомадҳои нисбии холҳои имконпазири субтести А.3 – «Таърихи халқи тоҷик ва асосҳои давлат 

ва ҳуқуқ» барои фанни «Таърихи халқи тоҷик» дар солҳои баргузории имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ (2014 – 2019) 
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Ҷадвали 2.15. 

Чандомади холҳои имконпазир аз субтести A.3 – «Таърихи халқи тоҷик  

ва асосҳои давлат ва ҳуқуқ» барои фанни «Асосҳои давлат ва ҳуқуқ»  

дар солҳои 2014 – 2019 ҳамчун чандомади нисбӣ бо дарсад (fн, %) 

Хол 
Солҳои баргузории имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

0 2,864 2,500 1,656 1,245 1,151 0,852 

1 3,627 4,384 3,113 2,716 2,958 2,337 

2 6,119 8,321 6,034 5,571 6,450 4,814 

3 9,315 12,333 9,122 8,843 10,100 8,154 

4 11,228 15,588 11,426 11,386 12,591 11,073 

5 12,296 15,726 12,571 12,603 13,849 12,963 

6 12,094 13,474 12,576 12,593 13,193 13,386 

7 11,090 10,525 11,458 11,614 11,775 12,390 

8 9,033 7,133 9,667 9,816 9,312 10,197 

9 7,226 4,694 7,604 8,036 6,970 8,188 

10 5,316 2,625 5,635 5,950 4,884 5,952 

11 3,845 1,416 3,922 4,228 3,110 4,121 

12 2,544 0,735 2,511 2,704 1,872 2,699 

13 1,676 0,333 1,465 1,537 0,995 1,708 

14 1,010 0,159 0,738 0,799 0,511 0,807 

15 0,504 0,039 0,354 0,297 0,194 0,288 

16 0,213 0,015 0,148 0,062 0,085 0,071 

Хатти шикастаи чандомадҳо ё полигони чандомадҳо [48] гуфта, 

дар намуди хатти шикаста инъикос кардани қимати чандомадҳоро мегӯянд. 

Полигони чандомадҳои холҳои имконпазири субтест дар асоси ҷадвали 

чандомадҳои чунин холҳо сохта мешаванд. Барои ин, дар тири уфуқӣ 

холҳои имконпазир (xи) ва дар тири амудӣ чандомади онҳо (fн) ҷойгир карда 

шуда, нуқтаҳои бадастомада бо координатаҳои (xи, fн) тавассути порчаҳо 

васл мегарданд. Полигони чандомадҳо тасвири графикии натиҷаҳои 

таҳқиқоти оморӣ буда, ба каҷхатаҳои аналитикии омори риёзӣ мансуб аст. 
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Расми 2.20. Хатҳои шикастаи чандомадҳои нисбии холҳои имконпазири субтести А.3 – «Таърихи халқи тоҷик ва асосҳои давлат 

ва ҳуқуқ» барои фанни «Асосҳои давлат ва ҳуқуқ» дар солҳои баргузории имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ (2014 – 2019) 
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Ҳолати умумии натиҷаҳои бадастовардаи довталабон аз субтестҳо 

(фанҳои таълимӣ)-и имтиҳони қисми А ҳамчун ҷамъи натиҷаҳои онҳо дар 

солҳои баррасишавандаи баргузории ИМД (2014 – 2019) дар намуди 

чандомади холҳои имконпазир (бо бузургиҳои мутлақ ва нисбӣ) дар 

ҷадвалҳои 2.16 – 2.19 оварда шуда, ба таври графикӣ дар намуди 

гистограммаи чандомадҳои нисбии холҳои имконпазир дар расмҳои 

2.20 – 2.23 инъикос ёфтааст. Тавре дар ҷадвали 2.10 дарҷ гардидааст, тайи 

солҳои 2014 – 2019, дар умум, 460 415 довталаб дар имтиҳони умумӣ 

(қисми А) иштирок кардаанд. 

Гистограмма [48] қатори қиматҳои баррасишавандаро аз рӯйи 

чандомадҳояшон ба таври графики зинамонанд инъикос менамояд. 

Гистограммаи чандомадҳои холҳои имконпазири субтест дар асоси ҷадвали 

чандомадҳои чунин холҳо сохта мешавад. Барои ин, дар тири уфуқӣ холҳои 

имконпазир ҷойгир карда шуда, дар тири амудӣ сутунҳои мувофиқ дар 

намуди росткунҷаҳои баландиҳояшон баробар ба қимати чандомади онҳо 

сохта мешаванд. Бар замми функсияи тасвирию шарҳдиҳандагӣ таъиноти 

асосии гистограмма аз ошкор сохтани мувофиқати чандомадҳои дар рафти 

таҳқиқот бадастомада ба қонунияти тақсимоти муътадил (нормалӣ) иборат 

мебошад. 

Тақсимоти нормалӣ (муътадил), ки аз он инчунин тақсимоти 

зангӯламонанд ва ё тақсимоти Гаусс ном мебаранд [97], ҳолатеро дар 

назар дорад, ки дар он қисми зиёди қиматҳои таҳқиқотии бадастомада дар 

гирду атрофи қимати миёна ҷойгир мешаванд. Яъне, ҳангоми ҷой доштани 

тақсимоти нормалӣ дар маҷмӯи додаҳои таҷрибавӣ аз ҳама бештар додаҳое 

вомехӯранд, ки қиматҳояшон ба қимати миёнаи маҷмӯи додаҳои 

баррасишаванда наздик буда, нисбат ба он ба таври симметрӣ ҷойгир 

шудаанд: шумораи додаҳои қиматҳояшон аз қимати миёна хурд ва шумораи 

додаҳои қиматҳояшон аз қимати миёна калон тахминан ба ҳам баробаранд. 
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Ҷадвали 2.16. 

Чандомади умумии холҳои имконпазир аз субтести A.1 – «Забони тоҷикӣ» 

барои солҳои 2014 – 2019 дар намуди чандомади нисбӣ бо дарсад (Fн, %) 

Хол Чандомади умумӣ (Fн, %) 

0 0,08 

1 0,11 

2 0,17 

3 0,28 

4 0,43 

5 0,59 

6 0,82 

7 1,02 

8 1,31 

9 1,55 

10 1,73 

11 1,96 

12 2,09 

13 2,33 

14 2,40 

15 2,57 

16 2,81 

17 2,95 

18 3,18 

19 3,33 

20 3,46 

21 3,61 

22 3,77 

23 3,91 

24 3,92 

Хол Чандомади умумӣ (Fн, %) 

25 3,95 

26 4,01 

27 3,92 

28 3,90 

29 3,82 

30 3,58 

31 3,47 

32 3,34 

33 3,01 

34 2,84 

35 2,54 

36 2,27 

37 1,99 

38 1,73 

39 1,44 

40 1,12 

41 0,88 

42 0,69 

43 0,47 

44 0,31 

45 0,20 

46 0,09 

47 0,04 

48 0,01 
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Ҷадвали 2.17. 

Чандомади умумии холҳои имконпазир аз субтести A.2 – «Математика» 

барои солҳои 2014 – 2019 дар намуди чандомади нисбӣ бо дарсад (Fн, %) 

Хол Чандомади умумӣ (Fн, %) 

0 0,68 

1 0,85 

2 1,49 

3 2,52 

4 3,88 

5 5,66 

6 7,19 

7 8,17 

8 8,68 

9 8,41 

10 7,86 

11 7,01 

12 6,14 

13 5,19 

14 4,31 

15 3,60 

16 2,96 

17 2,42 

18 2,01 

19 1,66 

Хол Чандомади умумӣ (Fн, %) 

20 1,37 

21 1,18 

22 0,98 

23 0,85 

24 0,74 

25 0,64 

26 0,57 

27 0,49 

28 0,44 

29 0,40 

30 0,34 

31 0,30 

32 0,25 

33 0,20 

34 0,17 

35 0,14 

36 0,11 

37 0,08 

38 0,06 

Ҷадвали 2.18. 

Чандомади умумии холҳои имконпазир аз фанни «Таърихи халқи тоҷик» дар 

доираи субтести A.3 – «Таърихи халқи тоҷик ва асосҳои давлат ва ҳуқуқ» 

барои солҳои 2014 – 2019 дар намуди чандомади нисбӣ бо дарсад (Fн, %) 

Хол Чандомади умумӣ (Fн, %) 

0 0,441 

1 0,492 

2 0,903 

3 1,519 

4 2,485 

Хол Чандомади умумӣ (Fн, %) 

5 3,724 

6 5,110 

7 6,611 

8 7,790 

9 8,503 
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Идомаи ҷадвали 2.14. 

Хол Чандомади умумӣ (Fн, %) 

10 8,895 

11 8,588 

12 8,039 

13 6,977 

14 6,050 

15 4,983 

16 4,035 

17 3,219 

18 2,524 

19 1,999 

20 1,599 

21 1,249 

Хол Чандомади умумӣ (Fн, %) 

22 0,992 

23 0,808 

24 0,619 

25 0,497 

26 0,403 

27 0,334 

28 0,257 

29 0,167 

30 0,107 

31 0,056 

32 0,025 

Ҷадвали 2.19. 

Чандомади умумии холҳои имконпазир аз фанни «Асосҳои давлат ва ҳуқуқ» 

дар доираи субтести A.3 – «Таърихи халқи тоҷик ва асосҳои давлат ва ҳуқуқ» 

барои солҳои 2014 – 2019 дар намуди чандомади нисбӣ бо дарсад (Fн, %) 

Хол Чандомади умумӣ (Fн, %) 

0 1,57 

1 3,09 

2 6,13 

3 9,56 

4 12,17 

5 13,33 

6 12,94 

7 11,56 

8 9,29 

Хол Чандомади умумӣ (Fн, %) 

9 7,21 

10 5,14 

11 3,49 

12 2,20 

13 1,29 

14 0,66 

15 0,27 

16 0,10 
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Расми 2.20. Гистограммаи ҳолати умумии натиҷаҳои субтести А.1 – «Забони тоҷикӣ»  

дар солҳои баргузории имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ (2014 – 2019) 
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Расми 2.21. Гистограммаи ҳолати умумии натиҷаҳои субтести А.2 – «Математика»  

дар солҳои баргузории имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ (2014 – 2019) 
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Расми 2.22. Гистограммаи ҳолати умумии натиҷаҳои фанни «Таърихи халқи тоҷик» дар доираи субтести А.3 – «Таърихи 

халқи тоҷик ва асосҳои давлат ва ҳуқуқ» дар солҳои баргузории имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ (2014 – 2019) 
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Расми 2.23. Гистограммаи ҳолати умумии натиҷаҳои фанни «Асосҳои давлат ва ҳуқуқ» дар доираи субтести А.3 – «Таърихи 

халқи тоҷик ва асосҳои давлат ва ҳуқуқ» дар солҳои баргузории имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ (2014 – 2019) 
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2.2.4. Баргардонидани холҳои тест ба баҳоҳои анъанавӣ 

Татбиқи васеи тестгузаронии педагогӣ ҳамчун усули бештар 

стандартишудаю объективонаи санҷиш ва арзёбии донишу малакаи 

омӯзандагон дар муассисаҳои таълимии зинаҳои гуногуни таҳсилот, аз 

ҷумла, таҳсилоти миёнаи умумӣ, миёна ва олии касбӣ, инчунин, мушкилоти 

дарки натиҷаҳои тестгузаронӣ дар фаъолияти таълимӣ аксари вақт 

таҳқиқгаронро водор месозад, ки натиҷаҳои тестгузаронӣ (холҳои тест)-ро 

ба баҳоҳои анъанавӣ табдил диҳанд. Агарчи чунин табдилдиҳӣ боиси паст 

шудани дараҷаи дуршавӣ аз қимати миёна (дисперсия)-и натиҷаҳои тест 

гардида, қобилияти тафриқагузорӣ (дифференсатсия)-и тестро коста 

гардонад ҳам, таҷрибаи воқеӣ тақозо мекунад, ки дар бештари ҳолатҳо 

холҳои тест дар намуди баҳоҳои анъанавӣ аз рӯйи ҷадвали панҷбалӣ барои 

муассисаҳои таълимӣ ифода ёбанд.  

Новобаста аз оне, ки ҷадвали анъанавии баҳоҳо (панҷбалӣ) аз ҷониби 

мутахассисон ва олимони риштаи арзёбии педагогӣ пайваста мавриди 

танқиди касбӣ ва сазовор қарор гирад ҳам, он як қатор бартариҳоро низ 

соҳиб аст, ки боиси устувор нигоҳ доштани мавқеи ингуна ҷадвал мегардад. 

Яке аз бартариҳои асосии ҷадвали панҷбалӣ (аз «2» то «5») сода будани он 

аст, ки аз имкониятҳои маҳдуди инсон дар баррасии ҳолат ва муайян 

кардани баҳо асос мегирад. Одатан, барои санҷишгар муайян  кардани 

ҳаҷми дониши омӯзанда дар доираи аз 4 то 7 сатҳ нисбатан осон ва 

имконпазир аст. Аммо, масалан, агар ҷадвали 20-балии баҳоҳо истифода 

шавад, барои омӯзгор муайян кардани фарқ миёни 19 бал ва 20 бал хеле 

душвор ва ҳатто ғайриимкон мегардад. 

Бино бар ин, дар раванди баргардонидани натиҷаҳои тестгузаронӣ 

(балҳои тест) ба баҳоҳо ё аз ҷадвали мувофиқати фосилаи балҳои тест ба 

баҳоҳо истифода мебаранд, ё ягон ифодаи риёзӣ (формула)-ро барои муайян 

кардани баҳоҳо мавриди истифода қарор медиҳанд. 

Дар робита ба ҷадвалҳои мувофиқати балҳои тест ба баҳоҳои 

анъанавӣ нигоҳҳои мухталиф ва ҷадвалҳои гуногун мавҷуданд. Барои 
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тақвияти чунин гуфтаҳо, дар ҷадвали 2.20 ҳамчун намуна мувофиқати 

балҳои тест ба баҳоҳои анъанавӣ, ки дар баъзе кишварҳо истифода 

мешаванд [169], оварда шудааст. 

Ҷадвали 2.20. 

Мувофиқати балҳои тест ба баҳоҳои анъанавӣ дар баъзе кишварҳо 

№ Кишвар 
Фосилаи балҳои тест* вобаста ба баҳои: 

«2» «3» «4» «5» 

1.  Австрия 0 – 50 51 – 63 64 – 89 90 – 100 

2.  Босния ва Герсеговина 0 – 50 51 – 60 61 – 80 81 – 100 

3.  Булғористон 0 – 49 50 – 58 59 – 91 92 – 100 

4.  Давлати Исроил 0 – 40 41 – 64 65 – 84 85 – 100 

5.  
Иёлоти Муттаҳидаи 

Амрико 
0 – 49 50 – 74 75 – 89 90 – 100 

6.  Македония 0 – 50 51 – 60 61 – 80 81 – 100 

7.  Маҷористон (Венгрия) 0 – 50 51 – 74 75 – 86 87 – 100 

8.  Туркия 0 – 44 45 – 69 70 – 84 85 – 100 

9.  Федератсияи Россия 0 – 44 45 – 64 65 – 84 85 – 100 

10.  Ҷумҳурии Индонезия 0 – 44 45 – 67 68 – 79 80 – 100 

* Бо дарназардошти истифодаи ҷадвали 100-балӣ, одатан, таносуби 

дарсадӣ (фисадӣ, фоизӣ)-и натиҷаҳои тест дар назар дошта 

шудааст. 

Инчунин, барои мисол, метавонем тавсия ва пешниҳодҳои Маркази 

федералии тестии Федератсияи Россияро дар мавриди ба баҳоҳо 

баргардонидани балҳои тести имтиҳони ягонаи давлатӣ (рус. ЕГЭ – единый 

государственный экзамен) дида бароем. Ҷадвали тавсиявӣ барои 

баргардонидани балҳои тести аз фанҳои таълимӣ бадастовардаи 

иштирокчиёни имтиҳони ягонаи давлатӣ ба баҳоҳои «анъанавӣ» барои 

соли 2008 [153] дар ҷадвали 2.21 оварда шудааст. Таъкид месозем, ки агарчи 

то кунун, ҳамасола аз чунин ҷадвалҳо истифода шавад ҳам, аммо бори охир, 

соли 2008 чунин ҷадвали тавсиявӣ аз ҷониби худи Маркази федералии 

тестии Федератсияи Россия расман таҳия ва нашр гардида буд. Бино бар ин, 

мо низ аз он истифода кардаем. 
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Ҷадвали 2.21. 

Ҷадвали тавсиявӣ оид ба табдили балҳои тести фанҳои таълимӣ  

дар доираи имтиҳони ягонаи давлатӣ дар соли 2008 

№ Фанни таълимӣ 
Фосилаи балҳои тест вобаста ба баҳои: 

«2» «3» «4» «5» 

1.  Адабиёт 0 – 22 23 – 41 42 – 60 61 – 100 

2.  Биология 0 – 37 38 – 52 53 – 67 68 – 100 

3.  География 0 – 34 35 – 50 51 – 66 67 – 100 

4.  Забони русӣ 0 – 39 40 – 57 58 – 71 72 – 100 

5.  Забонҳои хориҷӣ 0 – 30 31 – 58 59 – 83 84 – 100 

6.  Информатика 0 – 38 39 – 56 57 – 72 73 – 100 

7.  Математика 0 – 24 25 – 46 47 – 64 65 – 100 

8.  Таърих 0 – 32 33 – 49 50 – 67 68 – 100 

9.  Физика 0 – 34 35 – 54 55 – 71 72 – 100 

10.  Химия 0 – 35 36 – 55 56 – 72 73 – 100 

11.  Ҷомеашиносӣ 0 – 38 39 – 54 55 – 66 67 – 100 

Дар тестшиносӣ ҳангоми коркарди натиҷаҳои тестгузаронӣ аз ду 

мафҳум ба таври васеъ истифода мебаранд: бали аввалия (бали «хом»; 

рус. первичный/«сырой» балл) ва бали тест (бали ниҳоӣ; 

рус. тестовый/конечный балл). Масалан, дар робита ба имтиҳони ягонаи 

давлатии Федератсияи Россия зери мафҳуми «бали аввалия» аз фанни 

таълимӣ ҳосили ҷамъи балҳои барои ҳар як ҷавоби дуруст бадастовардаи 

иштирокчии имтиҳон фаҳмида мешавад. Сипас, бо ёрии усули шкалабандии 

мувофиқ бали аввалия ба «бали тест» (бали ниҳоӣ) баргардонида мешавад, 

ки он ҳамчун натиҷаи имтиҳони ягонаи давлатӣ аз ин фанни таълимӣ 

ҳисобида мешавад ва он ҳангоми дохил шудани омӯзанда ба муассисаи 

таълимии таҳсилоти олии касбии Федератсияи Россия ба назар гирифта 

мешавад. Ҷадвали табдили балҳои аввалия ба балҳои тест аз дараҷаи 

мушкилии саволу масъалаҳо ва таҳлили омории натиҷаҳои имтиҳони ягонаи 

давлатӣ дар сатҳи тамоми кишвар вобаста аст [219]. 
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Дар низоми имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ дар робита ба 

натиҷаҳои онҳо низ аз ду мафҳум истифода бурда мешавад: хол ва бал. 

Хол – натиҷаи пешакӣ (аввалия)-и имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ 

буда, қимати он барои ҳар субтест (фанни имтиҳон) бо ҷамъ кардани холҳо 

барои ҳар ҷавоби дурусти довталаб ба саволу масъалаҳои ин субтест ҳисоб 

карда мешавад. Бал – натиҷаи ниҳоии аз ҳар субтест бадастовардаи довталаб 

буда, бо роҳи шкалабандии холҳо муайян карда мешавад [159, 188]. 

Шумораи имконпазири ҳадди аксар (максималӣ)-и холҳои субтестҳо 

(фанҳои имтиҳон) дар низоми имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ аз 

миқдор ва навъу шакли саволу масъалаҳои тести дар онҳо пешбинишуда 

вобаста аст. Маълумот дар бораи холи имконпазири ҳадди аксари ҳар фанни 

имтиҳон (субтест), ки ба низоми имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ 

шомиланд ва аз онҳо довталабон дар доираи имтиҳонҳои қисми А 

(имтиҳони умумӣ) ва қисми Б (имтиҳони ихтисос) дар заминаи таҳсилоти 

миёнаи умумӣ (синфи 11-ум) имтиҳон месупоранд, дар ҷадвали 2.22 оварда 

шудааст. Агарчи дар ҷадвал фанҳои «Таърихи халқи тоҷик» ва «Асосҳои 

давлат ва ҳуқуқ» ҳамчун фанҳои таълимии алоҳида нишон дода шудаанд, 

дар низоми имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ онҳо дар доираи як 

субтест – субтести «Таърихи халқи тоҷик ва асосҳои давлат ва ҳуқуқ» дар 

таркиби имтиҳони қисми А муттаҳид гардидаанд. 

Таҳқиқоти мазкур тарҳи низоми имтиҳонҳои марказонидаи 

дохилшавиро, ки тайи солҳои 2014 – 2019 мавриди амал қарор дошт, фаро 

мегирад. Тайи солҳои баррасишаванда сохтор ва хусусиятҳои имтиҳонҳои 

марказонидаи дохилшавӣ тибқи тарҳи ягона бетағйир боқӣ монда буданд. 

Аз соли 2020 бошад, имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ аз рӯйи тарҳи 

нави маҷмӯи фанҳои имтиҳон (субтестҳо) ба роҳ монда мешавад, ки он аз 

доираи таҳқиқоти мо берун аст. Таъқид месозем, ки ба сифати додаҳои 

таҷрибавии таҳқиқот натиҷаҳои довталабоне ба назар гирифта шудаанд, ки 

онҳо дар заминаи таҳсилоти миёнаи умумӣ (синфи 11-ум) имтиҳонҳои 

марказонидаи дохилшавиро супоридаанд. Зеро, аз соли 2019 инҷониб, дар 
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низоми имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ инчунин имтиҳони 

қисми АБ-9 (имтиҳони умумию ихтисос – барои хатмкардагони синфи 9-ум) 

дар заминаи таҳсилоти миёнаи асосӣ ворид гардидааст, ки таҳқиқоти мо 

коркард ва таҳлилу баррасии натиҷаҳои онро дар бар намегирад. Таҳқиқот 

ба коркард ва таҳлилу баррасии натиҷаҳои танҳо аз қисми А (имтиҳони 

умумӣ) бадастовардаи довталабон нигаронида шудааст. 

Ҷадвали 2.22. 

Шумораи имконпазири ҳадди аксари холҳои субтестҳо  

(фанҳои имтиҳон)-и имтиҳонҳои қисмҳои А ва Б 

№ 
Субтест 

(фанни таълимӣ) 

Х
о
л

и
 ҳ

а
д

д
и

 

а
к

са
р

 

1.  Забони тоҷикӣ 48 

2.  Забон ва адабиёти 

тоҷик 
35 

3.  Забон ва адабиёти рус 35 

4.  Забон ва адабиёти 

ӯзбек 
35 

5.  Забони англисӣ 32 

6.  Забони немисӣ 32 

7.  Забони франсавӣ 32 

8.  Забони арабӣ 32 

№ 
Субтест 

(фанни таълимӣ) 

Х
о
л

и
 ҳ

а
д

д
и

 

а
к

са
р

 

9.  Таърих 40 

10.  Таърихи халқи тоҷик 32 

11.  Асосҳои давлат ва 

ҳуқуқ 
16 

12.  Ҳуқуқи инсон 40 

13.  Математика 38 

14.  Физика 42 

15.  Химия 37 

16.  Биология 44 

17.  География 40 

Дар низоми имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ табдили холҳо ба 

балҳо бо роҳи шкалабандӣ сурат мегирад. Шкалабандӣ – раванди 

баргардонидани холҳо ба балҳо буда, пас аз коркарди пурраи варақаҳои 

ҷавобҳои довталабон ва ҳисоби шумораи холҳои бадастовардаи ҳар яки 

онҳо ба роҳ монда мешавад. Шкалабандии холҳо ба балҳо тибқи «Тартиби 

баҳогузорӣ ва шкалабандӣ дар имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ» [187] 

аз рӯйи усули таҳиякардаи Маркази миллии тестии назди Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ба роҳ монда мешавад. Аз рӯйи натиҷаи шкалабандӣ 
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дар доираи ҳар гурӯҳи ихтисосҳо барои ҳар субтести имтиҳон ҷадвали 

мувофиқати холҳо ба балҳо тартиб дода мешавад. 

Мувофиқи «Тартиби гузаронидани имтиҳонҳои марказонидаи 

дохилшавӣ ба муассисаҳои таълимии таҳсилоти миёна ва олии касбии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон» барои ҳар субтест бали ҳадди аксар муайян шудааст. 

Барои шкалабандии холҳои ҳар субтест ҷадвал (шкала)-ҳои мувофиқ истифода 

мешаванд. Дар қисми А (имтиҳони умумӣ) барои субтестҳои «Забони тоҷикӣ» 

ва «Таърихи халқи тоҷик ва асосҳои давлат ва ҳуқуқ» ҷадвали 75-балӣ ва барои 

субтести «Математика» ҷадвали 50-балӣ истифода мешавад. Бали умумӣ 

барои ҳар се субтести имтиҳони умумӣ 200 бал аст. Барои субтести қисми Б 

(имтиҳони ихтисос) бошад, бали умумӣ аз ҳар се субтести он баробар ба 300 

бал муқаррар гардидааст. Таносуби бали имконпазири ҳадди аксар  барои 

субтестҳои қисми Б (вазни субтестҳо) вобаста аз фанни асосии имтиҳони 

ихтисос дар доираи гурӯҳи ихтисосҳо гуногун буда метавонад. Масалан, 

нисбат ба субтестҳои қисми Б метавонад чунин ҷадвалҳо истифода бурда 

шавад: барои ҳар се субтест ҷадвали 100-балӣ (100 + 100 + 100); барои 

субтестҳои 1-ум, 2-юм ва 3-юм, мувофиқан, ҷадвалҳои 150-балӣ, 100-балӣ ва 

50-балӣ (150 + 100 + 50), ё ҷадвалҳои 100-балӣ, 150-балӣ ва 50-балӣ 

(100 + 150 + 50) ва ғайра [159, 187]. 

Аз маълумоти дар ҷадвалҳои 2.20 ва 2.21 овардашуда ба осонӣ пай бурдан 

мумкин аст, натиҷаҳои тестгузаронӣ дар намуди ҷадвали 100-балӣ истифода 

шудаанд. Одатан, чунин ҳам ҳаст: натиҷаҳои тестгузаронӣ (холҳо, ё худ балҳои 

аввалия)-ро аз ин ё он фан бо истифода аз раванди шкалабандӣ ба ҷадвали 100-

балӣ бармегардонанд. Ҷадвалҳои мувофиқати балҳои тест ба баҳоҳои анъанавӣ 

бошад, вобаста аз кишвар ва фанни имтиҳон метавонанд гуногун бошад: 

ҳамасола, ингуна ҷадвалҳо ҳатто аз ҳамон як фанни имтиҳон гуногун буда 

метавонанд. Яъне, агарчи дар ҷадвали анъанавии панҷбалӣ ҳамагӣ чор баҳо 

(«2», «3», «4» ва «5») истифода шавад ҳам, аммо ҳангоми баргардонидани 

балҳои тест (аз рӯйи ҷадвали 100-балӣ) аз таносуби баробар (25 %-ӣ) истифода 

намешавад; таносуби мувофиқ дар асоси гузаронидани таҳлилҳои оморӣ нисбат 

ба натиҷаҳои тестгузаронӣ коркарду таҳия ва пешниҳоду муқаррар мегардад.  
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Дар робита ба низоми имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ, ки дар 

он таносуби гуногуни балҳо барои субтестҳо истифода мешаванд, инчунин, 

бо дарназардошти ҳолате, ки натиҷаҳои тестгузаронӣ бештар дар шакли 

холҳо мавриди истифода қарор ёфта баррасӣ мегарданд (масалан, аз ҷониби 

омӯзгорони муассисаҳои таълимии таҳсилоти миёнаи умумӣ), усулеро 

барои баргардонидани натиҷаҳои тестгузаронӣ аз рӯйи холҳо (холҳои 

аввалия) ба баҳоҳои анъанавӣ тибқи ҷадвали панҷбалӣ пешниҳод менамоем, 

ки шарҳи он чунин аст: доираи холҳои имконпазири субтестро аз рӯйи 

формулаи зерин ба чор фосилаи баробар тақсим намуда, аз рӯйи тартиби 

зерин барои ҳар фосила баҳои мувофиқ (аз «2» то «5»)-ро муайян мекунем: 

𝒊 =  [
𝒔𝒎𝒂𝒙

4
],   (2.2) 

 фосилаи якум  (smin ≤ s ≤ i – 1: аз smin то i – 1) – баҳои «2»;  

 фосилаи дуюм (i ≤ s ≤ 2i – 1: аз i то 2i – 1) – баҳои «3»;  

 фосилаи сеюм  (2i ≤ s ≤ 3i – 1: аз 2i то 3i – 1) – баҳои «4»;  

 фосилаи чорум (3i  ≤ s ≤ smax:  аз 3i то smax) – баҳои «5»,  

ки дар инҷо: i  – холи «сарҳадӣ» барои муайян кардани фосилаи холҳо; 

 s  – холи имконпазири субтест (аз smin то smax); 

 smin  – холи имконпазири ҳадди ақали субтест (smin = 0); 

 smax  – холи имконпазири ҳадди аксари субтест; 

 [x]  – қисми бутуни адади ҳақиқӣ (антье) [125]. 

Масалан, барои субтести «Математика»-и қисмҳои имтиҳони А ва Б, 

ки холи имконпазири ҳадди аксар ба 38 хол баробар аст (ниг. ба 

ҷадвали 2.22), чунин мувофиқати фосилаи холҳо ба баҳоҳоро ба даст 

меорем (ниг. ба ҷадвали 2.23): 

𝒊 =  [
𝒔𝒎𝒂𝒙

4
] = [

38

4
] = [9,5] = 9, 

 фосилаи якум  (0 ≤ s ≤ 8: аз 0 то 8)  – баҳои «2»;  

 фосилаи дуюм (9 ≤ s ≤ 17:  аз 9 то 17)  – баҳои «3»;  

 фосилаи сеюм  (18 ≤ s ≤ 26:  аз 18 то 26)  – баҳои «4»;  

 фосилаи чорум (27 ≤ s ≤ 38:  аз 27 то 38)  – баҳои «5».  
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Ҷадвали 2.23. 

Ҷадвали табдили холҳо ба баҳоҳо  

аз субтести «Математика»-и қисмҳои имтиҳони А ва Б 

Фосилаи 

холҳо 
аз 0 то 8 аз 9 то 17 аз 18 то 26 аз 27 то 38 

Баҳои 

анъанавӣ 

«2» 

(ғайриқаноатбахш) 

«3» 

(қаноатбахш) 

«4»  

(хуб) 

«5»  

(аъло) 

Ҳамин тариқ, бо истифода аз формулаи (2.2) ва тартиби баёнгардида 

ҷадвалҳои мувофиқати холҳо ба баҳоҳоро барои субтестҳои қисми А – 

имтиҳони умумӣ ва қисми Б – имтиҳони ихтисос (ниг. ба ҷадвали 2.24) ба 

даст меорем. 

 Ҷадвали 2.24. 

Ҷадвали табдили холҳо ба баҳоҳо аз рӯйи ҷадвали панҷбалӣ  

барои субтестҳои имтиҳонҳои қисми А ва қисми Б 

Р/т 

№ 

Субтест 

(фанни таълимӣ) 

Фосилаи холҳо вобаста ба баҳои: 

«2» «3» «4» «5» 

1.  Забони тоҷикӣ 0 – 11 12 – 23 24 – 35 36 – 48 

2.  Забон ва адабиёти тоҷик 0 – 07 08 – 15 16 – 23 24 – 35 

3.  Забон ва адабиёти рус 0 – 07 08 – 15 16 – 23 24 – 35 

4.  Забон ва адабиёти ӯзбек 0 – 07 08 – 15 16 – 23 24 – 35 

5.  Забони англисӣ 0 – 07 08 – 15 16 – 23 24 – 32 

6.  Забони немисӣ 0 – 07 08 – 15 16 – 23 24 – 32 

7.  Забони франсавӣ 0 – 07 08 – 15 16 – 23 24 – 32 

8.  Забони арабӣ 0 – 07 08 – 15 16 – 23 24 – 32 

9.  Таърих 0 – 09 10 – 19 20 – 29 30 – 40 

10.  Таърихи халқи тоҷик 0 – 07 08 – 15 16 – 23 24 – 32 

11.  Асосҳои давлат ва ҳуқуқ 0 – 03 04 – 07 08 – 11 12 – 16 

12.  Ҳуқуқи инсон 0 – 09 10 – 19 20 – 29 30 – 40 

13.  Математика 0 – 08 09 – 17 18 – 26 27 – 38 

14.  Физика 0 – 09 10 – 19 20 – 29 30 – 42 

15.  Химия 0 – 08 09 – 17 18 – 26 27 – 37 

16.  Биология 0 – 10 11 – 21 22 – 32 33 – 44 

17.  География 0 – 09 10 – 19 20 – 29 30 – 40 
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Дар такя ба ҷадвали 2.24 ва дар асоси пойгоҳи додаҳои таҷрибавии 

таҳқиқот – натиҷаҳои дар давоми солҳои 2014 – 2019 аз қисми А 

бадастовардаи довталабони низоми имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ 

баҳои миёнаи ҳар як субтест (фанни таълимӣ)-ро барои солҳои алоҳида ва 

дар умум муайян мекунем. Бо ин мақсад, пеш аз ҳама, ҷадвалҳои чандомади 

баҳоҳои довталабонро барои ҳар субтест тартиб медиҳем (ниг. ба 

ҷадвалҳои 2.25 – 2.28). 

Ҷадвали 2.25. 

Чандомади баҳоҳои субтести A.1 – «Забони тоҷикӣ» (солҳои 2014 – 2019) 

Баҳо 
Соли баргузории имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ 

Ҳамагӣ 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

«2» 5 353 8 301 12 136 7 076 7 205 6 295 46 366 

«3» 11 069 24 626 41 749 28 083 32 553 29 453 167 533 

«4» 19 117 28 381 21 866 43 236 40 249 41 972 194 821 

«5» 10 890 6 006 2 423 12 481 9 610 10 285 51 695 

Ҷадвали 2.26. 

Чандомади баҳоҳои субтести A.2 – «Математика» (солҳои 2014 – 2019) 

Баҳо 
Соли баргузории имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ 

Ҳамагӣ 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

«2» 27 157 24 083 30 372 36 389 35 183 26 996 180 180 

«3» 16 392 32 781 36 010 44 220 43 272 47 822 220 497 

«4» 2 264 8 054 8 126 8 084 8 708 10 769 46 005 

«5» 616 2 396 3 666 2 183 2 454 2 418 13 733 

Ҷадвали 2.27. 

Чандомади баҳоҳои фанни «Таърихи халқи тоҷик» дар доираи субтести 

A.3 – « Таърихи халқи тоҷик ва асосҳои давлат ва ҳуқуқ» (солҳои 2014 – 2019) 

Баҳо 
Соли баргузории имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ 

Ҳамагӣ 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

«2» 14 548 13 811 14 887 18 937 21 205 14 611 97 999 

«3» 26 284 40 490 49 389 56 817 52 105 50 354 275 439 

«4» 5 234 11 896 12 822 13 570 13 966 18 138 75 626 

«5» 363 1 117 1 076 1 552 2 341 4 902 11 351 
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Ҷадвали 2.28. 

Чандомади баҳоҳои фанни «Асосҳои давдат ва ҳуқуқ» дар доираи субтести 

A.3 – « Таърихи халқи тоҷик ва асосҳои давлат ва ҳуқуқ» (солҳои 2014 – 2019) 

Баҳо 
Соли баргузории имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ 

Ҳамагӣ 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

«2» 10 180 18 537 15 577 16 700 18 514 14 220 93 728 

«3» 21 686 37 234 37 547 43 798 46 070 43 837 230 172 

«4» 11 802 10 681 20 972 25 472 21 755 25 045 115 727 

«5» 2 761 862 4 078 4 906 3 278 4 903 20 788 

Бо ёрии формулаи зерин баҳои миёнаи субтестҳо (�̅�)-ро барои ҳар як 

соли баргузории имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ дар алоҳидагӣ, 

инчунин баҳои миёнаи умумии онҳоро дар асоси ба инобат гирифтани 

ҷамъи натиҷаҳои шаш соли мавриди таҳқиқ ҳисоб мекунем (ниг. ба 

ҷадвали 2.29): 

�̅� =  
2 ∙ 𝑓2 + 3 ∙ 𝑓3 + 4 ∙ 𝑓4 + 5 ∙ 𝑓5

𝑓2 + 𝑓3 + 𝑓4 + 𝑓5
,              (2.3)  

ки дар инҷо f2, f3, f4 ва f5, мувофиқан чандомади мутлақи баҳоҳои «2», «3», 

«4» ва «5»-ро ифода мекунанд. 

Масалан, баҳои миёнаи субтести A.1 – «Забони тоҷикӣ» барои 

соли 2019 дар асоси маълумоти ҷадвали 2.25 ба таври зайл ҳисоб карда 

мешавад: 

�̅� =  
2 ∙ 6295 +  3 ∙ 29453 +  4 ∙ 41972 +  5 ∙ 10285

6295 + 29453 + 41972 + 10285
= 3,6. 

Ҷадвали 2.29. 

Баҳои миёнаи субтестҳо (фанҳои таълимӣ)-и имтиҳони умумӣ  

(барои солҳои 2014 – 2019) 

Субтест 

(фанни таълимӣ) 

Соли баргузории имтиҳонҳо 
Дар 

УМУМ 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

Забони тоҷикӣ 3,6 3,4 3,1 3,6 3,5 3,6 3,5 

Математика 2,4 2,8 2,7 2,7 2,7 2,8 2,8 

Таърихи халқи тоҷик 2,7 2,9 2,9 2,9 2,9 3,1 3,0 

Асосҳои давлат ва ҳуқуқ 3,0 2,8 3,1 3,1 3,0 3,2 3,1 
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Инъикоси графикию муқоисавии ҳолати тағйирёбии баҳоҳои миёнаи 

субтестҳо (фанҳои таълимӣ)-и қисми А дар солҳои мавриди таҳқиқ дар 

расмҳои 2.24 – 2.27 оварда шудааст. 

 

Расми 2.24. Баҳои миёнаи субтести А.1 – «Забони тоҷикӣ»  

дар солҳои 2014 – 2019 

 

Расми 2.25. Баҳои миёнаи субтести А.2 – «Математика»  

дар солҳои 2014 – 2019 
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Расми 2.26. Баҳои миёнаи фанни «Таърихи халқи тоҷик» дар доираи 

субтести А.3 – «Таърихи халқи тоҷик ва асосҳои давлат ва ҳуқуқ» 

дар солҳои 2014 – 2019 

Расми 2.27. Баҳои миёнаи фанни «Асосҳои давлат ва ҳуқуқ» дар доираи 

субтести А.3 – «Таърихи халқи тоҷик ва асосҳои давлат ва ҳуқуқ» 

дар солҳои 2014 – 2019 
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2.2.5. Таҳлили муқоисавии нишондиҳандаҳои асосии оморӣ бо ёрии 

як усули «Муқоиса кардани бузургиҳои ҳамгун» 

Бо дарназардошти иштироки шумораи зиёди довталабон дар 

имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ ва коркарди маводи имтиҳон, 

ҳамасола, додаҳои таҷрибавии калонҳаҷм ба даст меояд. Дар ҷаҳони муосир, 

коркарди додаҳои калонҳаҷм яке аз масъалаҳои муҳим ба ҳисоб меравад, ки 

дар ин раванд, пеш аз ҳама, истифодаи усулҳои гуногуни риёзию оморӣ 

мавқеи хосро ишғол менамоянд.  

Бо мақсади ба таври воқеӣ инъикос намудани ҳолатҳои гуногуни 

марбут ба арзёбии сатҳи донишу малакаи довталабони низоми имтиҳонҳои 

марказонидаи дохилшавӣ – хатмкунандагони муассисаҳои таълимии 

таҳсилоти миёнаи умумӣ, вобаста аз як қатор омилҳо, ҳангоми коркарди 

натиҷаҳои ингуна имтиҳонҳо ва гузаронидани таҳлилҳои муқоисавӣ, аз баъзе 

усулҳои риёзию оморӣ ба таври васеъ истифода бурда шудааст. Агарчи 

гузаронидани таҳлилҳои муқоисавӣ нисбат ба бузургиҳои ҳамгун дар доираи 

ҳамон як сол кори наонқадар мушкил бошад, аммо гузаронидани чунин 

таҳлилҳо бо дарназардошти натиҷаҳои якчанд соли баргузории имтиҳонҳои 

марказонидаи дохилшавӣ метавонад баъзе душвориҳоро ба миён орад.  

Вобаста ба ин, усулеро барои муқоиса кардани бузургиҳои ҳамгун, ки 

ба натиҷаҳои имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ дар давоми солҳои 

баргузории онҳо алоқаманданд, пешниҳод менамоем. Тартиби дурусти 

истифода бурдан аз ин усулро дар мисоли мушаххас дида мебароем. Ба 

сифати бузургиҳои ҳамгуни қиёсшаванда холҳои миёнаи аз субтести 

«Математика» (дар доираи қисми А – имтиҳони асосӣ) бадастовардаи 

довталабонро вобаста аз макони ҷойгиршавии муассисаҳои таълимияшон 

(дар сатҳи минтақа ва вилоят) барои солҳои 2014 – 2019 интихоб мекунем. 

Қимати холҳои миёна барои ҳар соли баррасишаванда дар умум (сатҳи 

ҷумҳурӣ) ва дар алоҳидагӣ (сатҳи минтақаю вилоятҳо) вобаста аз макони 

ҷойгиршавии муассисаҳои таълимие, ки довталабон хатмкардагони онҳо 

мебошанд, дар ҷадвали 2.30 оварда шудааст. 
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Ҷадвали 2.30. 

Холи миёнаи аз субтести А.2 – «Математика» бадастовардаи довталабон  

вобаста аз макони ҷойгиршавии муассисаҳои таълимӣ 

(дар солҳои 2014 – 2019) 

Сол Дар 

ҷумҳурӣ 

Шаҳри 

Душанбе 

ШНТҶ* Вилояти 

Суғд 

Вилояти 

Хатлон 

ВМКБ** 

2014 8,5 9,4 8,1 10,0 7,2 9,0 

2015 11,5 13,0 11,1 13,5 9,9 10,8 

2016 11,4 12,7 10,9 13,2 10,0 10,8 

2017 10,8 11,9 10,4 12,4 9,6 10,4 

2018 10,9 12,0 10,5 12,7 9,8 10,0 

2019 11,9 13,2 11,5 13,4 10,8 11,0 

* 

** 

Шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ 

Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон  

Барои муайян кардани мавқеи ин ё он бузургӣ дар муқоиса бо 

бузургиҳои дигари ҳамгун, мо мафҳуми «қимати нишондиҳандаи 

қиёспазирии бузургӣ»-ро бад-ин мазмун қабул мекунем: қимати 

нишондиҳандаи қиёспазирии бузургӣ ба ҳосили ҷамъи фарқияти 

қиматҳои ин бузургӣ дар давраҳои баррасишаванда ва қимати такягоҳии 

интихобӣ баробар аст:  

𝑐 = ∑ 𝑑,    (2.4) 

ки дар инҷо: 𝑐  – нишондиҳандаи қиёспазирии бузургӣ; 

 𝑑  – фарқияти қиматҳои бузургӣ ва қимати такягоҳӣ, ки 

аз рӯйи формулаи зерин ҳисоб карда мешавад: 

𝑑 = �̅� − �̃�,   (2.5) 

ки дар инҷо:  

 �̅� – қимати бузургӣ; 

 �̃�   – қимати такягоҳӣ. 

Бо дарназардошти ҳолати баррасишаванда, ки дар он ба сифати бузургии 

қиёсшаванда холи миёна интихоб гардидааст, ба сифати қимати такягоҳӣ холи 

миёнаи умумии субтест (дар сатҳи ҷумҳурӣ) қабул карда мешавад.   



118 

 

Қадами 1. Муайян кардани қимати нишондиҳандаи қиёспазирии 

бузургии холи миёна барои ҳар як минтақаю вилоят.  

Масалан, қимати нишондиҳандаи мазкурро барои шаҳри Душанбе ба 

чунин тарз муайян мекунем: 

– бо истифода аз формулаи (2.5) фарқияти қиматҳои холи миёнаи 

бадастовардаи довталабон (�̅�) ва қимати такягоҳӣ (�̃�)-ро барои ҳар 

соли баргузории имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ ҳисоб 

мекунем: 

𝑑Душанбе_2014 = �̅�Душанбе_2014 − �̃�2014 =    9,4 − 8,5  = 0,9 

𝑑Душанбе_2015 = �̅�Душанбе_2015 − �̃�2015 = 13,0 − 11,5 = 1,5 

𝑑Душанбе_2016 = �̅�Душанбе_2016 − �̃�2016 = 12,7 − 11,4 = 1,3 

𝑑Душанбе_2017 = �̅�Душанбе_2017 − �̃�2017 = 11,9 − 10,8 = 1,1 

𝑑Душанбе_2018 = �̅�Душанбе_2018 − �̃�2018 = 12,0 − 10,9 = 1,1 

𝑑Душанбе_2019 = �̅�Душанбе_2019 − �̃�2019 = 13,2 − 11,9 = 1,3 

– бо истифода аз формулаи (2.4) қимати нишондиҳандаи 

қиёспазирии бузургии холи миёнаро барои давраи баррасишаванда 

муайян мекунем: 

.2,70192Душанбе_0182Душанбе_0172Душанбе_

0162Душанбе_0152Душанбе_0142Душанбе_

2019

2014

Душанбе_Душанбе



 


ddd

ddddc
i

i

 

Яъне, барои шаҳри Душанбе қимати нишондиҳандаи қиёспазирии 

бузургии холи миёна ба 7,2 баробар будааст. Бо ҳамин тарз, қимати ин 

нишондиҳандаро барои минтақаю вилоятҳои дигар низ муайян мекунем 

(ниг. ба ҷадвали 2.31). 

Қадами 2. Аз рӯйи камшавии қимати нишондиҳандаи қиёспазирии 

бузургии холи миёна муайян кардани мавқеи минтақаю вилоятҳо.  
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Ҷадвали 2.31. 

Қимати нишондиҳандаи қиёспазирии бузургии холи миёна аз субтести 

А.2 – «Математика» вобаста ба минтақаю вилоятҳо 

(барои солҳои 2014 – 2019) 

Минтақа /  

вилоят 

Шаҳри 

Душанбе 

ШНТҶ* Вилояти 

Суғд 

Вилояти 

Хатлон 

ВМКБ** 

Қимати 

нишондиҳандаи 

қиёспазирии 

бузургӣ 

7,2 –2,5  10,2 –7,7 –3,0 

Мавқеъ II III I V IV 

* 

** 

Шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ 

Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон 
 

Яъне, дар робита ба натиҷаҳои аз субтести А.2 – «Математика»  тайи 

солҳои 2014 – 2019 бадастовардаи довталабоне, ки муассисаҳои таълимии 

ин ё он минтақа ё вилоятро хатм намудаанд, вилояти Суғд мавқеи якум, 

шаҳри Душанбе мавқеи дуюм, шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ мавқеи сеюм, 

Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон мавқеи чорум ва вилояти Хатлон 

мавқеи панҷумро ишғол мекунанд. 

Аз рӯйи тартиби баёнгардида ва дар асоси маълумот оид ба холҳои 

миёнаи субтестҳои дигар (ниг. ба ҷадвалҳои 2.32 – 2.34) қимати 

нишондиҳандаи қиёспазирии бузургии холҳои миёнаи онҳоро ҳисоб 

мекунем (ниг. ба ҷадвалҳои 2.35 – 2.37). 

Вобаста аз натиҷаҳои субтести А.1 – «Забони тоҷикӣ» дар давоми 

солҳои 2014 – 2019 (ниг. ба ҷадвали 2.35) мавқеи минтақаю вилоятҳо нисбат 

ба якдигар чунин аст: вилояти Суғд – мавқеи якум, шаҳри Душанбе – мавқеи 

дуюм, Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон – мавқеи сеюм, шаҳру 

ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ – мавқеи чорум ва вилояти Хатлон – мавқеи 

панҷум. 

Тибқи натиҷаҳои фанни «Таърихи халқи тоҷик» дар доираи субтести 

А.3 – «Таърихи халқи тоҷик ва асосҳои давлат ва ҳуқуқ» тайи солҳои 

баррасишаванда (ниг. ба ҷадвали 2.36) вилояти Суғд мавқеи якум, Вилояти 
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Мухтори Кӯҳистони Бадахшон мавқеи дуюм, шаҳри Душанбе мавқеи сеюм, 

шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ мавқеи чорум ва вилояти Хатлон мавқеи 

панҷумро ишғол мекунанд. 

Ҷадвали 2.32. 

Холи миёнаи аз субтести А.1 – «Забони тоҷикӣ» бадастовардаи довталабон  

вобаста аз макони ҷойгиршавии муассисаҳои таълимӣ 

(дар солҳои 2014 – 2019) 

Сол Дар 

ҷумҳурӣ 

Шаҳри 

Душанбе 

ШНТҶ* Вилояти 

Суғд 

Вилояти 

Хатлон 

ВМКБ** 

2014 26,7 29,7 26,3 29,8 23,4 28,9 

2015 23,3 24,2 23,1 25,6 21,3 24,6 

2016 19,8 20,6 19,5 21,7 18,2 20,8 

2017 25,6 27,3 25,6 27,7 23,7 27,0 

2018 24,5 25,7 24,6 26,7 22,7 25,7 

2019 25,2 26,7 25,4 27,0 23,4 26,4 

* 

** 

Шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ 

Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон  

Ҷадвали 2.33. 

Холи миёнаи аз фанни «Таърихи халқи тоҷик» дар доираи субтести 

А.3 – «Таърихи халқи тоҷик ва асосҳои давлат ва ҳуқуқ» вобаста аз макони 

ҷойгиршавии муассисаҳои таълимӣ (дар солҳои 2014 – 2019) 

Сол Дар 

ҷумҳурӣ 

Шаҳри 

Душанбе 

ШНТҶ* Вилояти 

Суғд 

Вилояти 

Хатлон 

ВМКБ** 

2014 10,0 10,5 9,7 11,0 9,1 10,7 

2015 11,5 12,1 11,4 12,6 10,5 12,2 

2016 11,0 11,7 11,3 12,4 10,8 11,9 

2017 11,2 11,6 11,1 12,3 10,6 11,8 

2018 11,3 11,6 11,1 12,3 10,6 11,5 

2019 12,7 13,4 12,5 13,8 11,9 12,9 

* 

** 

Шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ 

Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон  
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Ҷадвали 2.34. 

Холи миёнаи аз фанни «Асосҳои давлат ва ҳуқуқ» дар доираи субтести 

А.3 – «Таърихи халқи тоҷик ва асосҳои давлат ва ҳуқуқ» вобаста аз макони 

ҷойгиршавии муассисаҳои таълимӣ (дар солҳои 2014 – 2019) 

Сол Дар 

ҷумҳурӣ 

Шаҳри 

Душанбе 

ШНТҶ* Вилояти 

Суғд 

Вилояти 

Хатлон 

ВМКБ** 

2014 6,1 6,6 5,9 6,8 5,5 6,8 

2015 5,1 5,4 5,0 5,6 4,7 5,4 

2016 6,2 6,7 6,1 6,9 5,6 6,4 

2017 6,3 6,7 6,2 7,0 5,8 6,5 

2018 5,9 6,3 5,9 6,5 5,5 5,9 

2019 6,4 6,9 6,3 7,0 6,0 6,3 

* 

** 

Шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ 

Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон  

Натиҷаҳои фанни «Асосҳои давлат ва ҳуқуқ» дар доираи субтести 

А.3 – «Таърихи халқи тоҷик ва асосҳои давлат ва ҳуқуқ» дар солҳои мавриди 

таҳқиқ  (ниг. ба ҷадвали 2.37)  мавқеи  минтақаю вилоятҳоро нисбат ба 

якдигар чунин муайян мекунад: мавқеи якум – вилояти Суғд, мавқеи дуюм – 

шаҳри Душанбе, мавқеи сеюм – Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, 

мавқеи чорум – шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ, мавқеи панҷум – вилояти 

Хатлон. 

Ҷадвали 2.35. 

Қимати нишондиҳандаи қиёспазирии бузургии холи миёна аз субтести 

А.1 – «Забони тоҷикӣ» вобаста ба минтақаю вилоятҳо 

(барои солҳои 2014 – 2019) 

Минтақа /  

вилоят 

Шаҳри 

Душанбе 

ШНТҶ* Вилояти 

Суғд 

Вилояти 

Хатлон 

ВМКБ** 

Қимати 

нишондиҳандаи 

қиёспазирии 

бузургӣ 

9,1 –0,6 13,4 –12,4 8,3 

Мавқеъ II IV I V III 

* 

** 

Шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ 

Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон 
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Ҷадвали 2.36. 

Қимати нишондиҳандаи қиёспазирии бузургии холи миёна аз фанни 

«Таърихи халқи тоҷик» дар доираи субтести А.3 – «Таърихи халқи тоҷик ва 

асосҳои давлат ва ҳуқуқ» вобаста ба минтақаю вилоятҳо 

(барои солҳои 2014 – 2019) 

Минтақа /  

вилоят 

Шаҳри 

Душанбе 

ШНТҶ* Вилояти 

Суғд 

Вилояти 

Хатлон 

ВМКБ** 

Қимати 

нишондиҳандаи 

қиёспазирии 

бузургӣ 

3,2 –0,6 6,7 –4,2 3,3 

Мавқеъ III IV I V II 

* 

** 

Шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ 

Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон 
 

Ҷадвали 2.37. 

Қимати нишондиҳандаи қиёспазирии бузургии холи миёна аз фанни 

«Асосҳои давлат ва ҳуқуқ» дар доираи субтести А.3 – «Таърихи халқи тоҷик 

ва асосҳои давлат ва ҳуқуқ» вобаста ба минтақаю вилоятҳо 

(барои солҳои 2014 – 2019) 

Минтақа /  

вилоят 

Шаҳри 

Душанбе 

ШНТҶ* Вилояти 

Суғд 

Вилояти 

Хатлон 

ВМКБ** 

Қимати 

нишондиҳандаи 

қиёспазирии 

бузургӣ 

2,6 –0,6 3,8 –2,9 1,3 

Мавқеъ II IV I V III 

* 

** 

Шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ 

Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон 
 

Аз таҳлили ҳамгирои ҷадвалҳои 2.31, 2.35, 2.36 ва 2.37, яъне бо 

дарназардошти натиҷаҳои ҳар чор фанни таълимӣ дар якҷоягӣ муайян карда 

мешавад, ки дар умум, мавқеи минтақаю вилоятҳо вобаста аз натиҷаҳои дар 

давоми солҳои 2014 – 2019 аз имтиҳони умумӣ бадастовардаи довталабон, 

ки хатмкардагони муассисаҳои таълимии таҳсилоти миёнаи умумии онҳо ба 

ҳисоб мераванд, чунин аст: 1-ум – вилояти Суғд, 2-юм – шаҳри Душанбе, 

3-юм – Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, 4-ум – шаҳру ноҳияҳои 

тобеи ҷумҳурӣ, 5-ум – вилояти Хатлон. 
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2.3. ДИНАМИКАИ НАТИҶАҲОИ СУБТЕСТҲОИ ИМТИҲОНИ УМУМӢ 

Бо истифода аз маълумоти оморӣ оид ба натиҷаҳои имтиҳонҳои 

марказонидаи дохилшавӣ, ки дар намуди ченакҳои тамоюли марказӣ барои 

солҳои баррасишаванда (2014 – 2019) муайян гардиданд, ҳолати тағйирёбии 

қиматҳо – динамикаи ҳар як ченаки алоҳидаро барои субтестҳои имтиҳони 

қисми А дида мебароем. 

Динамика – ҳолати ҳаракат, рафти инкишофи ягон ҳодиса ва ё 

раванд мебошад [63]. Дар робита ба таҳқиқоти мазкур, динамика гуфта, мо 

тағйирёбии ҳолати қиматгирии ин ё он нишондиҳандаро дар ягон фосилаи 

вақти интихобгардида мефаҳмем.   

2.3.1. Динамикаи ченакҳои тамоюли марказӣ вобаста ба натиҷаҳои  

субтести А.1 – «Забони тоҷикӣ» 

Дар асоси ҷадвали 2.6, ки қимати ченакҳои тамоюли марказиро аз 

субтести A.1 – «Забони тоҷикӣ» барои солҳои 2014 – 2019 дарбар мегирад, 

динамикаи мода, медиана ва миёнаи арифметикиро дар намуди ҷадвал ба 

даст меорем (ниг. ба ҷадвалҳои 2.38 – 2.40), ки онҳо аз рӯйи принсипи зерин 

таҳия карда шудаанд: 

1. Катакҳои ҳар сатр қимати муқоисавии бузургии баррасишавандаро 

барои ҳамон сол (сутуни 1-ум) ва соли қиёсшаванда (сутунҳои аз 2-юм то 

7-ум) дарбар мегиранд, ки он ҳамчун фарқи қиматҳои бузургӣ барои солҳои 

муқоисашаванда ҳисоб карда мешавад. Масалан, дар ҷадвали 2.38 катаки 

воқеъ дар буриши сатри мансуб ба соли 2014 ва сутуни 5-ум (соли 2017) аз 

қимати +5 иборат аст, ки он аз ҷой доштани динамикаи мусбӣ (афзоиш) дар 

қимати мода далолат медиҳад. Яъне, қимати мода дар соли 2014 (Mo = 34) 

нисбат ба қимати он дар соли 2017 (Mo = 29) ба 5 воҳид зиёд аст (34 – 29 = 5). 

Қимати катаки воқеъ дар буриши сатри мансуб ба соли 2017 ва сутуни 2-юм 

(соли 2014) бошад, ба –5 баробар буда, баръакси ҳолатро нишон медиҳад: 

агар натиҷаҳои соли 2017-ро нисбат ба натиҷаҳои соли 2014 муқоиса кунем, 

дар байни ин солҳо нисбат ба қимати мода (Mo = 29 дар соли 2017 ва Mo = 34 

дар соли 2014) динамикаи манфӣ (29 – 34 = –5) ҷой дорад.
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Ҷадвали 2.38. 

Динамикаи қимати мода аз субтести A.1 – «Забони тоҷикӣ» дар солҳои 2014 – 2019 

Солҳо 2014 2015 2016 2017 2018 2019     |min| |max| 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 

2014  +8 +16 +5 +9 +6 +44 5 0 0 5 16 

2015 –8  +8 –3 +1 –2 –4 2 3 0 1 8 

2016 –16 –8  –11 –7 –10 –52 0 5 0 7 16 

2017 –5 +3 +11  +4 +1 +14 4 1 0 1 11 

2018 –9 –1 +7 –4  –3 –10 1 4 0 1 9 

2019 –6 +2 +10 –1 +3  +8 3 2 0 1 10 

 

 

Ҷадвали 2.39. 

Динамикаи қимати медиана аз субтести A.1 – «Забони тоҷикӣ» дар солҳои 2014 – 2019 

Солҳо 2014 2015 2016 2017 2018 2019     |min| |max| 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 

2014  +4 +9 +2 +3 +2 +20 5 0 0 2 9 

2015 –4  +5 –2 –1 –2 –4 1 4 0 1 5 

2016 –9 –5  –7 –6 –7 –34 0 5 0 5 9 

2017 –2 +2 +7  +1 0 +8 3 1 1 0 7 

2018 –3 +1 +6 –1  –1 +2 2 3 0 1 6 

2019 –2 +2 +7 0 +1  +8 3 1 1 0 7 
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2. Дар сутуни 8-ум ҳосили ҷамъи қиматҳои муқоисавиро, ки дар 

сутанҳои аз 2-юм то 7-ум ҷойгиранд, дарбар мегирад. Масалан, дар 

ҷадвали 2.38 суммаи қиматҳои муқоисавӣ барои соли 2016 ба –52 баробар 

аст: (–16) + (–8) + (–11) + (–7) + (–10) = –52. 

3. Дар катакҳои воқеъ дар буриши ҳар сатр ва сутунҳои аз 9-ум то 

11-ум шумораи солҳое, ки дар онҳо динамикаи мусбӣ (сатри 9-ум), 

динамикаи манфӣ (сатри 10-ум) ва ҳолати бетағйир (сатри 11-ум) ҷой 

доранд, оварда шудаанд. Масалан, дар ҷадвали 2.39 катакҳои воқеъ дар 

буриши сатри мансуб ба соли 2017 ва сутунҳои 9-ум, 10-ум ва 11-ум, 

мувофиқан, аз қиматҳои 3, 1 ва 1 иборатанд. Яъне, муқоисаи натиҷаҳои соли 

2017 бо солҳои дигар нишон медиҳад, ки динамикаи мусбӣ дар 3 ҳолат 

(ҳангоми муқоиса бо солҳои 2015, 2016 ва 2018), динамикаи манфӣ дар 1 

ҳолат (ҳангоми муқоиса бо соли 2014) ва ҳолати бетағйир низ дар 1 ҳолат 

(ҳангоми муқоиса бо соли 2019) ҷой дорад. 

4. Катакҳои воқеъ дар буриши ҳар сатр ва сутунҳои 12-ум ва 13-ум, 

мувофиқан, қиматҳои мутлақи ҳадди акал (хурдтарин, минималӣ) ва ҳадди 

аксар (калонтарин, максималӣ)-и муқоисавии бузургии баррасишавандаро 

дарбар мегиранд. Масалан, дар ҷадвали 2.40 қимати катакҳои воқеъ дар 

буриши сатри мансуб ба соли 2017 ва сутунҳои 12-ум ва 13-ум, мувофиқан, 

ба 0,4 ва 5,8 баробар аст. Яъне, фарқияти хурдтарин ҳангоми муқоисаи 

натиҷаҳои солҳои 2017 ва 2019 ҷой дошта, ба 0,4 баробар аст 

(|25,6 – 25,2| = 0,4). Фарқияти калонтарин бошад, ҳангоми муқоисаи 

натиҷаҳои солҳои 2017 ва 2016 ҷой дошта, ба 5,8 баробар аст 

(|25,6 – 19,8| = 5,8). 

Дар асосии баррасии натиҷаҳои субтести A.1 – «Забони тоҷикӣ» дар 

солҳои баррасишаванда (2014 – 2019) аз рӯйи ҳарсе ченаки тамоюли 

марказӣ, пеш аз ҳама, дар такя ба қимати  ҳосили ҷамъи қиматҳои муқоисавӣ 

(ниг. ҷадвалҳои 2.38 – 2.40) маълум мегардад, ки ҳолати аз ҳама беҳтарин ба 

соли 2014 ва ҳолати аз ҳама бадтарин ба соли 2016 рост меояд. Дар умум, 

вобаста аз натиҷаҳои аз ин субтест бадастовардаи довталабон мавқеи солҳои 

баргузории имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавиро метавон чунин 
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раддабандӣ намуд: мавқеи 1-ум – соли 2014, мавқеи 2-юм – соли 2017, 

мавқеи 3-юм – соли 2019, мавқеи 4-ум – соли 2018, мавқеи 5-ум – соли 2015, 

мавқеи 6-ум – соли 2016. 

2.3.2. Динамикаи ченакҳои тамоюли марказӣ вобаста ба натиҷаҳои  

субтести А.2 – «Математика» 

Ҳолати динамикаи ченакҳои тамоюли марказӣ (мода, медиана ва 

миёнаи арифметикӣ) барои натиҷаҳои субтести A.2 – «Математика» дар 

солҳои баррасишавандаи баргузории имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ 

дар ҷадвалҳои 2.41 – 2.43 ҷой дода шудаанд, ки қиматҳои катакҳои мувофиқ 

дар онҳо аз рӯйи тартиб (алгоритм)-и дар банди 2.3.1 баёнгардида ҳисоб 

карда шудаанд. 

Таҳлил ва баррасии натиҷаҳои тайи солҳои 2014 – 2019 аз субтести 

A.2 – «Математика» бадастовардаи довталабон аз рӯйи қиматгирии 

ченакҳои  тамоюли  марказӣ  ва  суммаи  қиматҳои  муқоисавии онҳо маълум 

мекунад, ки ҳолати аз ҳама беҳтарин ба соли 2019 ва ҳолати аз ҳама 

бадтарин ба соли 2014 рост меояд. Дар умум, вобаста аз натиҷаҳои 

бадастовардаи довталабон аз субтести мазкур мавқеи солҳои баргузории 

имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ нисбат ба якдигар чунин аст: мавқеи 

1-ум – соли 2019, мавқеи 2-юм – соли 2015, мавқеи 3-юм – соли 2016, мавқеи 

4-ум – соли 2018, мавқеи 5-ум – соли 2017, мавқеи 6-ум – соли 2014. 

2.3.3. Динамикаи ченакҳои тамоюли марказӣ вобаста ба  натиҷаҳои  

субтести А.3 – «Таърихи халқи тоҷик ва асосҳои давлат ва ҳуқуқ» барои 

фанни «Таърихи халқи тоҷик» 

Динамикаи ченакҳои тамоюли марказӣ (мода, медиана ва миёнаи 

арифметикӣ) барои фанни «Таърихи халқи тоҷик» дар доираи субтести 

A.3 – «Таърихи халқи тоҷик ва асосҳои давлат ва ҳуқуқ» дар солҳои 

баргузории имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ (солҳои 2014 – 2019) дар 

ҷадвалҳои 2.44 – 2.46 оварда шудааст, ки ҳар ҷадвал тибқи тартиб 

(алгоритм)-и дар банди 2.3.1 баёнгардида таҳия гардидааст. 



127 

Ҷадвали 2.40. 

Динамикаи қимати миёнаи арифметикӣ аз субтести A.1 – «Забони тоҷикӣ» дар солҳои 2014 – 2019 

Солҳо 2014 2015 2016 2017 2018 2019     |min| |max| 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 

2014  +3,5 +6,9 +1,1 +2,2 +1,5 +15,2 5 0 0 1,1 6,9 

2015 –3,5  +3,4 –2,4 –1,3 –2,0 –5,8 1 4 0 1,3 3,5 

2016 –6,9 –3,4  –5,8 –4,7 –5,4 –26,2 0 5 0 3,4 6,9 

2017 –1,1 +2,4 +5,8  +1,1 +0,4 +8,6 4 1 0 0,4 5,8 

2018 –2,2 +1,3 +4,7 –1,1  –0,7 +2,0 2 3 0 0,7 4,7 

2019 –1,5 +2,0 +5,4 –0,4 +0,7  +6,2 3 2 0 0,4 5,4 

 

 

Ҷадвали 2.41. 

Динамикаи қимати мода аз субтести A.2 – «Математика» дар солҳои 2014 – 2019 

Солҳо 2014 2015 2016 2017 2018 2019     |min| |max| 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 

2014  –1   –1 –1 –1  –3 –7 0 5 0 1 3 

2015 +1  0 0 0 –2 –1 1 1 3 0 2 

2016 +1 0  0 0  –2 –1 1 1 3 0 2 

2017 +1 0 0  0 –2 –1 1 1 3 0 2 

2018 +1 0 0 0  –2 –1 1 1 3 0 2 

2019 +3 +2 +2 +2 +2  +11 5 0 0 2 3 
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Ҷадвали 2.42. 

Динамикаи қимати медиана аз субтести A.2 – «Математика» дар солҳои 2014 – 2019 

Солҳо 2014 2015 2016 2017 2018 2019     |min| |max| 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 

2014  –2 –2 –2 –2 –3 –11 0 5 0 2 3 

2015 +2  0 0 0 –1 +1 1 1 3 0 2 

2016 +2 0  0 0 –1 +1 1 1 3 0 2 

2017 +2 0 0  0 –1 +1 1 1 3 0 2 

2018 +2 0 0 0  –1 +1 1 1 3 0 2 

2019 +3 +1 +1 +1 +1  +7 5 0 0 1 3 

 

 

Ҷадвали 2.43. 

Динамикаи қимати миёнаи арифметикӣ аз субтести A.2 – «Математика» дар солҳои 2014 – 2019 

Солҳо 2014 2015 2016 2017 2018 2019     |min| |max| 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 

2014  –3,1 –2,9 –2,2 –2,4 –3,4 –14 0 5 0 2,2 3,4 

2015 +3,1  +0,2 +0,9 +0,7 –0,3 +4,6 4 1 0 0,2 3,1 

2016 +2,9 –0,2  +0,7 +0,5 –0,5 +3,4 3 2 0 0,2 2,9 

2017 +2,2 –0,9 –0,7  –0,2 –1,2 –0,8 1 4 0 0,2 2,2 

2018 +2,4 –0,7 –0,5 +0,2  –1,0 +0,4 2 3 0 0,2 2,4 

2019 +3,4 +0,3 +0,5 +1,2 +1,0  +6,4 5 0 0 0,3 3,4 
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Ҷадвали 2.44. 

Динамикаи қимати мода аз субтести A.3 – «Таърихи халқи тоҷик ва асосҳои давлат ва ҳуқуқ»  

барои фанни «Таърихи халқи тоҷик» дар солҳои 2014 – 2019 

Солҳо 2014 2015 2016 2017 2018 2019     |min| |max| 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 

2014  –1 –1 –1 0 –1 –4 0 4 1 0 1 

2015 +1  0 0 +1  0 +2 2 0 3 0 1 

2016 +1 0  0 +1  0 +2 2 0 3 0 1 

2017 +1 0 0  +1 0 +2 2 0 3 0 1 

2018 0 –1 –1 –1  –1 –4 0 4 1 0 1 

2019 +1 0 0 0 +1  +2 2 0 3 0 1 

 

Ҷадвали 2.45. 

Динамикаи қимати медиана аз субтести A.3 – «Таърихи халқи тоҷик ва асосҳои давлат ва ҳуқуқ»  

барои фанни «Таърихи халқи тоҷик» дар солҳои 2014 – 2019 

Солҳо 2014 2015 2016 2017 2018 2019     |min| |max| 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 

2014  –1 –1 –1 –1 –2 –6 0 5 0 1 2 

2015 +1  0 0 0 –1 0 1 1 3 0 1 

2016 +1 0  0 0 –1 0 1 1 3 0 1 

2017 +1 0 0  0 –1 0 1 1 3 0 1 

2018 +1 0 0 0  –1 0 1 1 3 0 1 

2019 +2 +1 +1 +1 +1  +6 5 0 0 1 2 
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Таҳлили маълумоти ҷадвалҳои мазкур дар умум (бо дарназардошти 

баррасии якҷояи ҳарсе ченаки тамоюли марказӣ) нишон медиҳад, ки тайи 

солҳои баррасишаванда (солҳои 2014 – 2019) дар доираи имтиҳонҳои 

марказонидаи дохилшавӣ натиҷаҳои аз ҳама баланди фанни «Таърихи халқи 

тоҷик», ки шомили субтести A.3 – «Таърихи халқи тоҷик ва асосҳои давлат 

ва ҳуқуқ» аст, ба соли 2019 ва натиҷаҳои аз ҳама паст ба соли 2014 рост 

меояд. Мавқеи солҳои баргузории имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ 

нисбат ба якдигар, дар умум, чунин аст: мавқеи 1-ум – соли 2019, мавқеи 

2-юм – солҳои 2015 ва 2016, мавқеи 3-юм – соли 2017, мавқеи 4-ум – соли 

2018, мавқеи 5-ум – соли 2014. 

Динамикаи ченакҳои тамоюли марказӣ аз фанни «Таърихи халқи 

тоҷик» гувоҳи он аст, ки нисбат ба натиҷаҳои фанни мазкур ҳамасола 

динамикаи мусбӣ (ҳолати зиёд шудан ва ё бетағйир мондани қиматҳои 

ченакҳои ба назар гирифташаванда дар муқоиса ба солҳои қаблӣ) ҷой дорад. 

2.3.4. Динамикаи ченакҳои тамоюли марказӣ вобаста ба натиҷаҳои  

субтести А.3 – «Таърихи халқи тоҷик ва асосҳои давлат ва ҳуқуқ» барои 

фанни «Асосҳои давлат ва ҳуқуқ» 

Қиматҳои ченакҳои тамоюли марказӣ (мода, медиана ва миёнаи 

арифметикӣ) барои фанни «Асосҳои давлат ва ҳуқуқ», ки ба сохтори 

субтести A.3 – «Таърихи халқи тоҷик ва асосҳои давлат ва ҳуқуқ» дохил аст, 

дар солҳои баррасишавандаи баргузории имтиҳонҳои марказонидаи 

дохилшавӣ (солҳои 2014 – 2019) ва динамикаи онҳо дар ҷадвалҳои 

2.47 – 2.49 ҷой дода шудааст, ки ҷадвалҳои мазкур мувофиқи тартиб 

(алгоритм)-и дар банди 2.3.1 баёнгардида омода гардидаанд. 

Таҳлили динамикаи ченакҳои тамоюли марказӣ дар умум (бо 

дарназардошти баррасии якҷояи онҳо) нишон медиҳад, ки тайи солҳои 

баррасишавандаи баргузории имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ  

(солҳои 2014 – 2019) натиҷаҳои аз ҳама баланди фанни «Асосҳои давлат ва 

ҳуқуқ» дар доираи субтести A.3 – «Таърихи халқи тоҷик ва асосҳои давлат 

ва ҳуқуқ» ба соли 2019 ва натиҷаҳои аз ҳама паст ба соли 2015 рост меояд. 
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Ҷадвали 2.46. 

Динамикаи қимати миёнаи арифметикӣ аз субтести A.3 – «Таърихи халқи тоҷик ва асосҳои давлат ва ҳуқуқ»  

барои фанни «Таърихи халқи тоҷик» дар солҳои 2014 – 2019 

Солҳо 2014 2015 2016 2017 2018 2019     |min| |max| 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 

2014  –1,5 –1,5 –1,2 –1,3 –2,7 –8,2 0 5 0 1,2 2,7 

2015 +1,5  0 +0,3 +0,2 –1,2 +0,8 3 1 1 0 1,5 

2016 +1,5 0  +0,3 +0,2 –1,2 +0,8 3 1 1 0 1,5 

2017 +1,2 –0,3 –0,3  –0,1 –1,5 –1,0 1 4 0 0,1 1,5 

2018 +1,3 –0,2 –0,2 +0,1  –1,4 –0,4 2 3 0 0,1 1,4 

2019 +2,7 +1,2 +1,2 +1,5 +1,4  +8 5 0 0 1,2 2,7 

 

Ҷадвали 2.47. 

Динамикаи қимати мода аз субтести A.3 – «Таърихи халқи тоҷик ва асосҳои давлат ва ҳуқуқ»  

барои фанни «Асосҳои давлат ва ҳуқуқ» дар солҳои 2014 – 2019 

Солҳо 2014 2015 2016 2017 2018 2019     |min| |max| 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 

2014  0 –1 0 0 –1 –2 0 2 3 0 1 

2015 0  –1 0 0  –1 –2 0 2 3 0 1 

2016 +1 +1  +1 +1  0 +4 4 0 1 0 1 

2017 0 0 –1  0  –1 –2 0 2 3 0 1 

2018 0 0 –1 0   –1 –2 0 2 3 0 1 

2019 +1 +1 0 +1 +1  +4 4 0 1 0 1 
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Ҷадвали 2.48. 

Динамикаи қимати медиана аз субтести A.3 – «Таърихи халқи тоҷик ва асосҳои давлат ва ҳуқуқ»  

барои фанни «Асосҳои давлат ва ҳуқуқ» дар солҳои 2014 – 2019 

Солҳо 2014 2015 2016 2017 2018 2019     |min| |max| 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 

2014  +1 0 0 0 0 +1 1 0 4 0 1 

2015 –1  –1 –1 –1 –1 –5 0 5 0 1 1 

2016 0 +1  0 0 0 +1 1 0 4 0 1 

2017 0 +1 0  0 0 +1 1 0 4 0 1 

2018 0 +1 0 0  0 +1 1 0 4 0 1 

2019 0 +1 0 0 0  +1 1 0 4 0 1 

 

Ҷадвали 2.49. 

Динамикаи қимати миёнаи арифметикӣ аз субтести A.3 – «Таърихи халқи тоҷик ва асосҳои давлат ва ҳуқуқ»  

барои фанни «Асосҳои давлат ва ҳуқуқ» дар солҳои 2014 – 2019 

Солҳо 2014 2015 2016 2017 2018 2019     |min| |max| 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 

2014  +1,0 –0,1 –0,2 +0,2 –0,3 +0,6 2 3 0 0,1 1,0 

2015 –1,0  –1,1 –1,2 –0,8 –1,3 –5,4 0 5 0 0,8 1,3 

2016 +0,1 +1,1  –0,1 +0,3 –0,2 +1,2 3 2 0 0,1 1,1 

2017 +0,2 +1,2 +0,1  +0,4 –0,1 +1,8 4 1 0 0,1 1,2 

2018 –0,2 +0,8 –0,3 –0,4  –0,5 –0,6 1 4 0 0,2 0,8 

2019 +0,3 +1,3 +0,2 +0,1 +0,5  +2,4 5 0 0 0,1 1,3 
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Мавқеи солҳои баргузории имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ 

нисбат ба якдигар бошад, дар умум, чунин аст: мавқеи 1-ум – соли 2019, 

мавқеи 2-юм – соли 2016, мавқеи 3-юм – соли 2017, мавқеи 4-ум – соли 2014, 

мавқеи 5-ум – соли 2018, мавқеи 6-ум – соли 2015. 

Тавре аён мегардад, дар робита ба натиҷаҳои фанни «Асосҳои давлат 

ва ҳуқуқ» (дар доираи субтести A.3 – «Таърихи халқи тоҷик ва асосҳои 

давлат ва ҳуқуқ») динамикаи мунтазам: мусбӣ (зиёдшавӣ ё бетағйирмонӣ) ё 

манфӣ (камшавӣ ё бетағйирмонӣ) дар қиматгирии ченакҳои тамоюли 

марказӣ ҷой надорад. Яъне, ҳар сол дар қиматгирии ченакҳои мазкур дар 

муқоиса бо қиматҳои ин ченакҳо дар солҳои қаблӣ ҳам ҳолати афзуншавӣ 

ва ҳам ҳолати камшавӣ дида мешавад.  

 

ХУЛОСАҲОИ БОБИ 2 

Натиҷаҳои ҷамъоварии додаҳои таҷрибавии калонҳаҷм, ки натиҷаҳои 

дар доираи имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ тайи 6 сол: солҳои 

2014 – 2019 аз имтиҳони қисми А (имтиҳони умумӣ) бадастовардаи 

довталабонро дарбар мегирад ва коркарду таҳлили онҳо, ки қисмати асосии 

таҳқиқот – бахши амалии рисоларо ташкил медиҳад, ба мо имкони 

баровардани якчанд хулосаи поёниро медиҳад.  

1. Маъмулан, ҳангоми коркарди омории додаҳои калонҳаҷм на аз 

маҷмӯи кул (англ. general population; рус. генеральная совокупность) – 

тамоми додаҳои таҷрибавӣ, балки танҳо аз интихоби намунавӣ (англ. 

representative sample; рус. репрезентативная выборка) – қисме аз маҷмӯи кул, 

ки аз рӯйи аломатҳои асосӣ метавонад то андозае (тахминан) маҷмӯи кулро 

инъикос намояд, истифода мебаранд. Дар доираи таҳқиқоти мазкур бошад, 

маҷмӯи кулли додаҳои таҷрибавӣ мавриди коркард ва таҳлил қарор дода 

шудааст. Аз ин рӯ, натиҷаҳои аз коркарди омории додаҳои таҷрибавии 

таҳқиқот бадастомада асоснокию эътимоднокиро ҳарчи бештар метавонанд 

таъмин намоянд. 
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2. Мушаххасоти дар таҳқиқот баёнгардидаи субтестҳои 

баррасигардида сохтор ва хусусиятҳои хоси имтиҳони умумӣ (қисми А)-ро 

барои солҳои 2014 – 2019 ба таври пурра ва возеҳ муаррифӣ мекунанд. 

Таъкид месозем, ки шурӯъ аз соли 2020 имтиҳонҳои марказонидаи 

дохилшавӣ тибқи тарҳи нави маҷмӯи фанҳои имтиҳон (субтестҳо) ба роҳ 

монда шуд, ки албатта, таҳлилу баррасии он мавзӯи таҳқиқотҳои дигар 

хоҳад буд [14-М, 23-М]. 

3. Дар низоми имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ, ки имтиҳонҳо  

аслан тариқи тестгузаронӣ гузаронида мешавад, ҳанӯз аз соли нахустини 

роҳандозии низом (соли 2014) то ба имрӯз (бо дарназардошти аз соли 2020 

ҷорӣ гардидани тарҳи нави маҷмӯи фанҳои имтиҳон (субтестҳо) дар низом) 

саволу масъалаҳои тест дар се навъ (пӯшида, мувофиқат ва кушода) таҳия 

карда мешаванд. Ҳарсе навъи саволу масъалаҳои тест танҳо дар субтестҳои 

ба фанҳои дақиқ алоқаманд: математика, физика ва химия истифода 

мешаванду дар субтестҳои дигар – танҳо ду навъи онҳо (пӯшида ва 

мувофиқат). Метавон гуфт, ки дар давоми шаш соли мавриди таҳқиқ 

қарорёфтаи баргузории имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ ин се навъи 

саволу масъалаҳои тест самаранокӣ, татбиқпазирӣ ва эътимоднокии худро 

ҳангоми ташкили тестгузарониҳои мутамарказ ва фарогир таъмин 

намуданд. Албатта, ҳангоми қарор доштан дар марҳалаи гузариш ба 

тестгузаронии мутамарказ ва фарогир дар мисоли роҳандозии низоми 

имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ истифода бурдани танҳо ҳамин 

навъҳои саволу масъалаҳои тест кифоя шуморида шавад ҳам, аммо аз 

нигоҳи мо, аллакай замоне фаро расидааст, ки сохтори ҳамаи субтестҳои 

имтиҳон новобаста аз равия ва самтнокияшон (гуманитарӣ ё дақиқ) мавриди 

таҷдиди назар қарор дода шаванд.  

Имрӯзҳо, дар раванди арзёбиҳои педагогӣ тавассути усули 

тестгузаронӣ навъҳои дигари саволу масъалаҳои тест низ хеле маъмул ва 

серистифода ҳастанд. Бо мақсади таҷдид ва такмили сохтори субтестҳои 

имтиҳон, ки бевосита ба таъмини арзёбиҳои боз ҳам саҳеҳтару амиқтари 
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сифати таҳсилот таъсиррасон хоҳад буд, навъҳои дигари саволу масъалаҳои 

тест дар низоми имтиҳонҳои марказонидаи бояд мавриди истифода қарор 

дода шавад. Пеш аз ҳама, ҷорӣ кардани чунин навъҳои саволу масъалаҳои 

тест дар ҳамаи субтестҳои имтиҳон аз манфиат холӣ нахоҳад буд: 

(а) интихоби ҳамаи ҷавобҳои дуруст; (б) пурра кардани ҷавоб; 

(в) ҷобаҷогузорӣ ё худ муайян кардани тартиби дурусти вариантҳои 

ҷавоб [14-М, 23-М]. 

4. Дар низоми имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ ҳангоми арзёбии 

натиҷаҳои бадастовардаи довталабон аз ду мафҳум васеъ истифода бурда 

мешавад: хол ва бал. Хол – натиҷаи пешакӣ (аввалия) буда, қимати он 

барои субтести алоҳидаи имтиҳон бо роҳи ҷамъ кардани холҳо барои 

ҷавоби дурусти довталаб ба саволу масъалаҳои ҳамон субтест ҳисоб карда 

мешавад. Бал – натиҷаи ниҳоии бадастовардаи довталаб аз субтести 

алоҳидаи имтиҳон буда, қимати он бо роҳи шкалабандии холҳои аз ҳамон 

субтест бадастовардааш муайян карда мешавад, ки озмуни тақсимоти 

довталабон ба муассисаҳои таълимии таҳсилоти миёна ва ё олии касбии 

интихобкардаашон аз рӯйи балҳо ба роҳ монда мешавад [159, 188]. 

Коркарди натиҷаҳои имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ тайи 

солҳои 2014 – 2019 ва таҳилҳои дар доираи таҳқиқоти мазкур анҷомёфта, 

аслан аз рӯйи холҳо ба роҳ монда шуданд. Зеро, дар таҳқиқот, пеш аз ҳама, 

натиҷаҳои се субтести имтиҳони умумӣ (қисми А) дар алоҳидагӣ аз 

ҳамдигар (на дар ҳамбастагӣ бо якдигар) мавриди омӯзиш қарор дода 

шудаанд. Дар имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ гуна (вариант)-ҳои 

саволномаҳои тести истифодашаванда аз рӯйи мушкилӣ низ ҳамсон ва ба 

ҳам барбар таҳия мегарданд. Инчунин, натиҷаҳои бадастовардаи 

довталабон дар умум вобаста аз сохтори ҳар як субтести баррасишаванда 

таҳлил гардидаанд, на натиҷаҳои инфиродии довталабон аз рӯйи мавқеи 

онҳо нисбат ба якдигар. 

Якчанд мақолаи илмии муаллиф, [1-М – 3-М, 6-М – 11-М, 13-М], бевосита 

ба таҳлили натиҷаҳои аз субтестҳои имтиҳони умумӣ – қисми А 
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бадастовардаи довлаталабони низоми имтиҳонҳои марказонидаи 

дохилшавӣ бахшида шудааст, ки дар онҳо динамикаи натиҷаҳои субтестҳои 

баррасишаванда аз рӯйи холҳо дар ҳамбастагӣ бо баъзе омилҳо, аз қабили 

мансубияти ҷинсии довталабон, гурӯҳҳои ихтисосҳои интихобкардаи 

довталабон ва макони ҷойгиршавии муассисаҳои таълимии таҳсилоти 

миёнаи умумӣ (дар сатҳи минтақаю вилоят), ки довталабон онҳоро хатм 

намудаанд, мавриди таҳқиқ қарор ёфтааст.  

Новобаста аз ин, таҳлилу баррасии додаҳои таҷрибавии дастрас ва 

додаҳои дар солҳои дигар бадастмеомада аз рӯйи балҳо – холҳои 

бамеъёровардашуда метавонад доираи мавзӯи таҳқиқотҳои минбаъдаро 

ташкил диҳад, ки дар онҳо натиҷаҳои имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ 

вобаста аз омилҳои гуногун мавриди таҳқиқҳои боз ҳам амиқтар қарор 

гирад. Аз ҷумла, ба назар гирифтани омилҳои зерин метавонад мавриди 

таваҷҷуҳи хоси таҳқиқотӣ бошад: (а) макони ҷойгиршавии муассисаҳои 

таълимие, ки довталабон хатмкунандагони онҳоянд (ҳадди ақал дар сатҳи 

шаҳру ноҳияҳо; инчунин, бо дарназардошти шаҳр, шаҳрак, деҳот); (б) типи 

муассисаҳои таълимие, ки довталабон хатмкунандагони онҳоянд 

(муқаррарӣ, нав, Президентӣ); (в) шакли таҳсили довталабон дар 

муассисаҳои таълимии хатмкарда (рӯзона, шабона); (г) забони таҳсили 

довталаб дар муассисаи хатмкарда (тоҷикӣ, русӣ, ӯзбекӣ ва ғайра); (д) соли 

хатми муассисаи таълимӣ аз ҷониби довталаб [2-М, 10-М, 11-М, 13-М]. 

5. Таҳлилҳои оморию муқоисавии натиҷаҳои субтестҳои имтиҳони 

умумӣ (қисми А) аз рӯйи се нишондиҳандаи асосии оморӣ (мода, медина ва 

миёнаи арифметикӣ) ва қиёс намудани онҳо бо бузургии холи миёнаи 

имконпазир баёнгари ҳолатҳои дар зер овардашудаанд. Дар доираи таҳқиқот 

мо аз мафҳуми «холи миёнаи имконпазир» истифода кардаем, ки қимати он 

барои субтести дахлдор ба нисфи холи имконпазири ҳадди аксари субтест 

баробар аст. Дар ҳолати мо, холи миёнаи имконпазир барои: субтести А.1 – 

«Забони тоҷикӣ» ба 24 хол (аз 48 хол); субтести А.2 – «Математика» ба 19 хол 

(аз 38 хол);  фанни «Таърихи халқи тоҷик» дар доираи субтести А.3 – «Таърихи 
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халқи тоҷик ва асосҳои давлат ва ҳуқуқ» ба 16 хол (аз 32 хол) ва фанни фанни 

«Асосҳои давлат ва ҳуқуқ» дар доираи субтести А.3 – «Таърихи халқи тоҷик 

ва асосҳои давлат ва ҳуқуқ» ба 8 хол (аз 16 хол) баробар аст. 

5.1.  Натиҷаҳои нисбатан беҳтар дар субтести А.1 – «Забони тоҷикӣ» 

дида мешавад. Масалан, аз муқоисаи қимати миёнаи арифметикӣ 

(ниг. ба ҷадвали 3.12) бо холи миёнаи имконпазири субтест 

(24 хол) баръало дида мешавад, ки агарчи дар ду сол: солҳои 2015 

ва 2016 ҳолати манфӣ (хурд будани қимати миёнаи арифметикӣ 

аз қимати холи миёнаи имконпазир) ҷой дошта бошад, дар чор 

солӣ дигар, махсусан, дар се соли охири баррасишаванда (солҳои 

2017 – 2019) ҳолати мусбӣ (калон будани қимати миёнаи 

арифметикӣ аз қимати холи миёнаи имконпазир) ҷой дорад. 

Новобаста аз ҷой доштани ҳолати мусбӣ дар се соли охири 

баррасишаванда, ҳолати ҷойдошта ҳамоно қонеъкунанда нест. 

Зеро, пеш аз ҳама, ҳолати мусбӣ бо фарқи наонқадар калон (аз 0,1 

то 1,2 хол) ҷой дорад. Баъдан, бо дарназардошти он, ки  субтести 

мазкур бевосита забони давлатии кишварро муаррифӣ намуда,  

омӯзиши он аз соли аввали хониш то хатми мактаб ба роҳ монда 

мешавад, аз нигоҳи мо, барои ҳамчун қонеъкунанда арзёбӣ 

гардидани натиҷаҳои субтести А.1 – «Забони тоҷикӣ» қимати 

миёнаи арифметикии натиҷаҳои он ҳадди ақал ба 36 хол (аз чор 

се ҳиссаи холи имконпазири ҳадди аксари субтест) баробар 

гардад [10-М, 11-М, 13-М]. 

5.2.  Агарчи дар натиҷаҳои субтести А.2 – «Математика» дар давоми се 

соли охири баррасишаванда (солҳои 2017 – 2019) афзуншавии 

қимати миёнаи арифметикӣ вобаста ба солҳо дида шавад ҳам, 

аммо ҳамасола ҳолати манфӣ – кам будани қимати он аз холи 

миёнаи имконпазири субтест (19 хол) бо фарқи нисбатан калон (аз 

7,1 то 10,5 хол) ҷой дорад. Албатта, чунин ҳолат хеле 

нигароникунанда буда, ба ҳеч ваҷҳ наметавонад қонеъкунанда 
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ҳисобида шавад. Бо дарназардошти тобеияти субтести мазкур ба 

доираи фанҳои дақиқ ва талаботу хусусиятҳои хос дар мавриди 

азхудкунии он, барои нисбатан қонеъкунанда арзёбӣ гардидани 

натиҷаҳои субтести А.2 – «Математика»,  дар аввал – тайи якчанд 

соли минбаъда, қимати миёнаи арифметикии натиҷаҳои он ҳадди 

ақал бояд ба холи миёнаи имконпазир баробар гардад. Барои 

қонеъқунанда арзёбӣ гардидани натиҷаҳои субтести мазкур 

бошад, аз нигоҳи мо, қимати миёнаи арифметикии натиҷаҳои он 

ҳадди ақал ба 25,3 хол (аз се ду ҳиссаи холи имконпазири ҳадди 

аксари субтест) баробар гардад. Эълон гардидани солҳои 

2020 – 2040 ҳамчун «Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои 

табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф» дар 

кишвар [150] заминаи мусоиди меъёрию ҳуқуқӣ дар самти баланд 

бардоштани дараҷаи донишазхудкунии хонандагони муассисаҳои 

таълимии таҳсилоти миёнаи умумӣ хоҳад буд [2-М, 7-М, 9-М]. 

5.3.  Новобаста аз оне, ки дар натиҷаҳои фанни «Таърихи халқи 

тоҷик» дар доираи субтести А.3 – «Таърихи халқи тоҷик ва 

асосҳои давлат ва ҳуқуқ» динамикаи мусбӣ – зиёдшавӣ ё 

бетағйир мондани қимати бузургии қиёсшаванда дида мешавад 

(бо дарназардошти фарқи «ночиз» дар муқоисаи натиҷаҳои 

солҳои 2017 ва 2018), аммо натиҷаҳои он ҳоло қонеъкунанда 

нест: ҳамасола, ҳолати манфӣ – кам будани қимати миёнаи 

арифметикии натиҷаҳои он аз холи миёнаи имконпазири фан 

(16 хол) бо фарқи кифоя (аз 3,3 то 6 хол) ҷой дорад. Аз нигоҳи мо, 

дар якчанд соли минбаъда барои нисбатан қонеъкунанда арзёбӣ 

гардидани натиҷаҳои фанни «Таърихи халқи тоҷик» қимати 

миёнаи арифметикии натиҷаҳои он ҳадди ақал бояд ба холи 

миёнаи имконпазири фан баробар гардад. Барои қонеъқунанда 

арзёбӣ гардидани ҳолат бошад, қимати ин бузургӣ бояд  ҳадди 

ақал ба 21,3 хол (аз се ду ҳиссаи холи имконпазири ҳадди аксари 

фан) баробар гардад [1-М, 3-М, 6-М, 8-М]. 
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5.4.  Нисбат ба натиҷаҳои фанни «Асосҳои давлат ва ҳуқуқ» дар 

доираи субтести А.3 – «Таърихи халқи тоҷик ва асосҳои давлат 

ва ҳуқуқ» бошад, динамикаи мунтазам (мусбӣ ё манфӣ) дида 

намешавад: дар давоми солҳои баррасишаванда дар қиматгирии 

ченакҳои тамоюли марказӣ дар муқоиса бо қиматҳои ин ченакҳо 

дар солҳои қаблӣ ҳам ҳолати афзуншавӣ ва ҳам ҳолати камшавӣ 

ҷой дорад. Илова бар ин, нисбат ба натиҷаҳои фанни мазкур 

ҳамасола ҳолати манфӣ ҷой дорад: қимати миёнаи арифметикии 

натиҷаҳои он аз холи миёнаи имконпазири фан (8 хол) кам аст 

(аз 1,6 то 2,9 хол), ки албатта чунин ҳолат наметавонад 

қонеъкунанда бошад. Бо дарназардошти таркиб ёфтани сохтори 

саволномаи фанни мазкур аз шумораи нисбатан ками саволу 

масъалаҳои тест (10 саволу масъала: 8-то навъи пӯшида ва 2-то 

навъи мувофиқат), ки шумораи ҳадди аксари холҳои он ҳамагӣ ба 

16 хол баробар аст, аз нигоҳи мо, барои нисбатан қонеъкунанда 

арзёбӣ гардидани натиҷаҳои фанни «Асосҳои давлат ва ҳуқуқ» 

қимати миёнаи арифметикии он бояд ҳадди ақал ба 10,7 хол (аз 

се ду ҳиссаи холи имконпазири ҳадди аксари фан) ва барои 

ҳамчун қонеъкунанда арзёбӣ гардидан ҳадди ақал бояд ба 12 хол 

(аз чор се ҳиссаи холи имконпазири ҳадди аксари фан) баробар 

бошад [1-М, 3-М, 6-М, 8-М]. 

6. Истифодаи усулҳои риёзию оморӣ ҳамчун воситаи ташхисию 

таҳлилӣ дар таҳқиқотҳои педагогӣ, ки ба коркарди додаҳои таҷрибавӣ 

нигаронида шудаанд, нақши муҳим мебозанд. Ченакҳои тамоюли марказӣ 

ҳамчун нишондиҳандаҳои омори тафсирӣ ҳангоми арзёбӣ ва андозагириҳои 

педагогӣ ба таҳқиқгарон имкон медиҳанд, ки ҳамҷоякунӣ ва ҷамъбастсозии 

додаҳои таҷрибавӣ, таҳлилу ташхиси онҳо ва шарҳу тафсири натиҷаҳои аз 

таҳқиқот бадастомадаро ба осонӣ роҳандозӣ намоянд. [12-М]. 
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7. Бо дарназардошти дар низоми маорифи кишвар то ба имрӯз мавҷуд 

набудани ягон усул ва ё тартиби муқарраргардида оид ба ифодаи натиҷаҳои 

тестгузаронӣ дар намуди баҳоҳои анъанавӣ аз рӯйи ҷадвали панҷбалӣ, усули 

пешниҳодгардида бо номи «Баргардонидани холҳои тест ба баҳоҳои 

анъанавӣ» метавонад аз ҷониби доираи васеи корбарон (омӯзгорону 

таҳқиқгарон) мавриди истифода қарор ёбад [16-М]. 

8. Усули «Муқоиса кардани бузургиҳои ҳамгун», ки ба қимати 

нишондиҳандаи қиёспазирии бузургӣ такя мекунад, воситаи муносиб барои 

коркард ва таҳлили додаҳои таҷрибавӣ, махсусан, натиҷаҳои 

тестгузарониҳои педагогӣ, аз рӯйи омилҳои гуногун дар давоми солҳои 

мавриди таҳқиқ қарорёбанда ба ҳисоб меравад [4-М, 5-М].  
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ХУЛОСАИ УМУМӢ 

Дар замони муосир, ки он бештар бо фаро гирифтани як қатор 

равандҳои ҷадид дар ҳаёту фаъолияти инсон, ба мисли афзоиши зеҳнгароии 

истеҳсолот, пайдоиш ва вусъатёбии бозори хизматрасониҳои омӯзишӣ, 

рушд ва татбиқи фарогири технологияҳои иттилоотию коммуникатсионӣ ва 

монанди инҳо тавсиф мегардад, масъалаи сифати таҳсилот ҳамчун масъалаи 

муҳим ва муосири иҷтимоию педагогӣ мавқеи калидиро ба худ касб 

мекунад. Зеро, сифати таҳсилот омили қатъии рушди иқтидори эҷодию 

зеҳнии инсон, пешрафти иҷтимоию иқтисодии ҷамъият ва афзоиши обрӯю 

эътибори давлат буда, баланд бардоштани он барои таъмини рушди 

устувори иқтисодию иҷтимоӣ ва сиёсию мадании дилхоҳ кишвар шарти 

муҳим ва зарурӣ ба ҳисоб меравад. Аз ин рӯ, такмил ва таҷдиди доимии 

низоми маориф масъалаи калидӣ ва аввалиндараҷа ба шумор меравад.  

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон низ масъалаи баланд бардоштани сифати 

таҳсилот дар ҳамаи зинаҳои он аз доираи масъалаҳоест, ки ҳамчун ҳадафи 

стратегӣ ва вазифаи муҳими сиёсати давлатии кишвар ба шумор рафта, 

ҳалли дуруст ва  бомуваффақи он натанҳо барои рушди соҳаи маориф, балки 

тамоми соҳаҳо бисёр муҳим ва ногузир арзёбӣ мегардад. Аз ин ҷост, ки 

соҳаи маориф аз ҷониби Пешвои миллат, Президенти ҷумҳурӣ муҳтарам 

Эмомалӣ Раҳмон чун соҳаи афзалиятноки кишвар эълон гардида, дар 

маърӯзаю суханронӣ ва зимни вохӯриҳояшон бо аҳли ҷомеа масъалаи 

баланд бардоштани сифати таҳсилот пайваста мавриди таъкид қарор 

мегирад. 

Даврони соҳибистиқлолии Ҷумҳурии Тоҷикистон давраи таҳаввулот 

ва азнавсозиҳои куллии маорифи кишвар ба ҳисоб рафта, дар он дар қатори 

пешрафти тамоми соҳаҳои ҳаёти ҷомеа ва давлат, рушди соҳаи маориф низ 

баръало ба назар мерасад. Аз соли 2014, ҷорӣ намудани низоми имтиҳонҳои 

марказонидаи дохилшавӣ ба муассисаҳои таълимии таҳсилоти миёна ва 

олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз самтҳои муҳимтарини азнавсозӣ 

ва мукаммалгардонии низоми маорифи кишвар ба ҳисоб меравад. Имрӯзҳо, 
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дар саросари ҷумҳурӣ қабули донишҷӯён ба муассисаҳои таълимии 

таҳсилоти миёна ва олии касбии дахлдори кишвар маҳз тавассути низоми 

имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ аз ҷониби Маркази миллии тестии 

назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шакли тестгузаронии педагогӣ 

ба таври мутамарказ ва фарогир роҳандозӣ мегардад.  

Дар низоми маорифи аксарияти кишварҳо маҳз тестгузаронии 

педагогӣ ҳамчун усули пешрафта барои ба даст овардани маълумоти воқеӣ 

(объективӣ) ва қиёспазир дар раванди арзёбии натиҷаҳои таълими 

омӯзандагони муассисаҳои таълимии зинаҳои гуногуни таҳсилот мавриди 

истифода қарор ёфтааст. Тестгузаронӣ, пеш аз ҳама, усули объективонаи 

арзёбӣ ба ҳисоб меравад, ки он бо роҳи стандартикунонии раванди ташкил 

ва баргузорӣ, санҷиши нишондиҳандаҳои сифати саволу масъалаҳои 

алоҳида ва умуман саволномаи тест ба даст меояд. Тестгузаронӣ бештар 

усули одилона аст, зеро он чи дар раванди санҷиш ва чи дар раванди арзёбии 

натиҷаҳо нисбат ба ҳамаи озмудашавандагон (иштирокчиёни санҷиш) 

шарту шароит ва талаботу меъёрҳои ягонаро татбиқ менамояд. Тести 

педагогӣ имкон медиҳад, ки дараҷаи донишҳои назариявӣ, малакаю 

маҳорати амалии омӯзандагон дар муқоиса бо талаботи стандартҳои 

таълимӣ саривақт муайян гардида, дар асоси натиҷаҳои бадастомада ба 

мазмуну мундариҷа, роҳҳои ташкилу баргузорӣ ва методикаи тадриси 

фанҳои таълимӣ тағйироту иловаҳои зарурӣ ворид карда шаванд. 

Ба таърихи наонқадар тӯлонии роҳандозии худ нигоҳ накарда, низоми 

имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ имконият фароҳам овард, ки бори 

аввал дар таърихи низоми маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон арзёбии 

мустақили дараҷаи дониши хатмкардагони муассисаҳои таълимии 

таҳсилоти миёнаи умумӣ дар сатҳи ҷумҳурӣ ба роҳ монда шавад. Ва, дар 

умум, маълумоти муфассал оид ба сатҳу сифати омодагии умумитаълимии 

хонандагон ба даст оварда шуда, дараҷаи азхудкунии мундариҷаи фанҳои 

таълимӣ аз ҷониби онҳо муайян карда шавад. 
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Таҳлил ва баррасии натиҷаҳои имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ, 

ки дар байни муассисаҳои таълимии таҳсилоти миёнаи умумӣ ва 

муассисаҳои таълимии таҳсилоти миёна ва олии касбӣ ҳамчун воситаи 

пайванд ва танзимгари робитаи мутақобила нақш мебозад, бо пешниҳод ва 

таъмин кардани талаботи ягона ба сатҳ ва сифати омода кардани 

хатмкунандагони зинаи таҳсилоти миёнаи умумӣ метавонад дар низоми 

маорифи кишвар таъсири басо муҳим расонад. Натиҷаҳои имтиҳонҳои 

марказонидаи дохилшавӣ пойгоҳи маълумотиеро асос мегузоранд, ки аз он 

метавон ҳангоми арзёбии қиёсии сифати таҳсилот дар сатҳҳои гуногун 

(умумиҷумҳуриявӣ, вилоятӣ (минтақавӣ), шаҳрӣ (ноҳиявӣ), муассисаи 

таълимии алоҳида ва ғайра) ва пешгӯйии тамоюлоти ҳолатҳои имконпазир 

барои тақвияти асосноксозии қабули қарорҳои дахлдори оҷилию стратегӣ 

ба таври васеъ истифода бурд. 

Омӯзиш ва таҳлили сарчашмаҳои марбут ба қисми назариявии 

таҳқиқот, коркарди омории додаҳои таҷрибавӣ дар доираи қисми амалии 

таҳқиқот ва натиҷаҳои аз онҳо бадастомада асоснок будани фарзияи 

пешниҳодшударо тасдиқ намуда, имкон фароҳам меоваранд, ки хулосаҳои 

умумии рисолаи таҳқиқотӣ дар мавзӯи «Имтиҳонҳои марказонидаи 

дохилшавӣ ҳамчун воситаи арзёбии сифати таҳсилот (дар мисоли низоми 

таҳсилоти миёнаи умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон)» ба таври зерин матраҳ 

гардида, баъзе таклифу пешниҳодҳо низ ироа карда шаванд: 

1. Мафҳуми «сифати таҳсилот», дар ҳақиқат, мафҳуми мураккаб ва 

бисёрҷабҳа буда, муайян кардани таърифи мукаммали он ба назар 

гирифтани маҷмӯи тавсифҳои ба ҳам алоқаманду ҷудонопазири раванди 

таҳсилотро тақозо менамояд. Аз ин нуқтаи назар, таърифи мафҳуми «сифати 

таҳсилот»-ро ҳамчун мафҳуми интегралию комплексӣ метавон ба чунин 

тарз баён намуд: «сифати таҳсилот – маҷмӯи мукаммали хосият ва 

тавсифҳои раванди таҳсилот буда, якум, дараҷаи ташаккули донишҳои 

назариявӣ, малакаю маҳорат, салоҳият ва вижагиҳои инфиродии омӯзанда, 
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дуюм, қобилияти омӯзанда дар истифодаи воқеии донишҳо ва малакаю 

маҳорати бадастовардааш ҳангоми ҳалли масъалаҳои дар вазъиятҳои 

гуногуни ҳаётӣ бамиёнмеомада ва саҳми ӯ дар рушди ҷомеа, сеюм, 

таъминнокии муассисаи таълимӣ бо заминаи моддию техникии муосир ва 

кадрҳои соҳибкасби илмию педагогӣ дар самти истифодаи самараноки 

технологияҳои инноватсионии таълимӣ, чорум, мувофиқати натиҷаҳои аз 

раванди таҳсилот бадастовардаи омӯзандаро бо чашмдоштҳои 

иштирокчиёни дигари ин раванд (аз ҷумла, худи омӯзанда, шаҳрвандони 

алоҳида, муассисаҳои гуногун ва давлату ҷомеа) дар қонеъ гардонидани 

эҳтиёҷоташон, ифода мекунад» [20-М]. 

2. Тестгузаронӣ ҳамчун усули муосири арзёбии педагогӣ, ки 

технологияи дар сарҳади илмҳои педагогика, назарияи андозагириҳо, 

амсиласозии риёзӣ, омори риёзӣ ва информатика қарордоштаро муаррифӣ 

мекунад, яке аз усулҳои самаранок ва ояндадори санҷиш ва арзёбии 

дастовардаҳои таълимии омӯзандагон дар низоми таҳсилот ба ҳисоб 

меравад [21-М]. 

3. Тестгузаронии педагогӣ ба шарти истифода бурдан аз маводи 

санҷишию андозагирии босифат ва ҷавобгӯйи талаботу меъёрҳои 

муқарраргардида нисбат ба усулҳои анъанавӣ ва субъективонаи санҷишу 

арзёбии дастовардҳои таълимии омӯзандагон бешубҳа соҳиби афзалиятҳои 

зиёд ва муҳим аст [21-М]. 

4. Дар низоми таҳсилот (сарфи назар аз зинаҳои он) тестгузаронии 

педагогӣ ҳамчун усули мустақили арзёбии дастовардҳои таълимии 

омӯзандагон дар баланд бардоштани сифати таҳсилот дар муассисаҳои 

таълимӣ яке аз мавқеъҳои асосиро ишғол менамояд. Аз ин лиҳоз, истифодаи 

технологияи тестгузаронӣ дар муассисаҳои таълимии зинаҳои гуногуни 

таҳсилот метавонад дар раванди ислоҳоти ботадриҷи низоми маорифи 

кишвар саҳми назаррас дошта, дар таъмини ҳамгироии низоми таҳсилоти 

кишвар бо фазои ягонаи таҳсилоти ҷаҳонӣ нақш бозад [21-М]. 
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5. Андозагириҳои педагогие, ки аслан дар шакли тестгузаронӣ 

роҳандозӣ мегарданд, ҳамчун технологияи инноватсионии таълимӣ ба 

ҳисоб рафта, аз ҷумлаи омилҳои муҳими ба рафти таълиму тарбия ва рушди 

шахсият таъсиррасон, ба ҳисоб мераванд. Зеро, ҳангоми мураттаб сохтани 

тавсияҳои мувофиқ оид ба такмили низоми таҳсилот ва пешниҳод кардани 

онҳо ба алоқамандони бевоситаи низом (ҳайати омӯзгории муассисаи 

таълимӣ; кормандони масъули раёсат ва шуъбаҳои маорифи шаҳру ноҳияҳо, 

вилоятҳо ва умуман кишвар; мақомоти иҷроияи ҳокисмияти давлатӣ ва 

ғайра), маҳз натиҷаҳои тестгузарониро метавон ҳамчун асос ба назар 

гирифт [21-М]. 

6. Дар доираи Стратегияи миллии рушди маорифи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон то соли 2020 ва дар такя ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар 

бораи маориф» дар низоми маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз ислоҳоти 

муҳимтарин ба вуқуъ пайваст, ки он тағйироти куллиро дар низоми 

дохилшавӣ ба муассисаҳои таълимии таҳсилоти миёна ва олии касбии 

кишвар ворид сохт: ба ҷойи низоми анъанавии имтиҳонҳои дохилшавӣ 

низоми имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ қабул ва роҳандозӣ 

гардид [12-М]. 

7. Бо дарназардошти якбора фаро гирифта шудани шумораи зиёди 

довталабон дар марказҳои имтиҳон, дар як вақт баргузор гардидани 

имтиҳонҳо, истифода шудани маводи санҷишию андозагирии комилан 

яксон дар имтиҳонҳо, ба таври мутамарказ ба роҳ мондани коркарди маводи 

имтиҳон ва аз рӯйи меъёрҳои ягона арзёбӣ кардани натиҷаҳо, имтиҳонҳои 

марказонидаи дохилшавӣ ҳамчун татбиқгари усули тестгузаронии 

педагогии мутамарказ ва фарогир ба ҳисоб меравад [12-М]. 

8. Дар шакли мутамарказ ва фарогир баргузор гардидани имтиҳонҳои 

марказонидаи дохилшавӣ имкон медиҳад, ки дар асоси ташхисҳои педагогӣ 

ва таҳлилҳои риёзию оморӣ вазъи сифати таҳсилот дар муассисаҳои 

таълимии таҳсилоти миёнаи умумии кишвар ба таври воқеӣ арзёбӣ карда 
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шавад. Чунин таҳлилҳо, пеш аз ҳама, барои муайян кардани самтҳои 

мушкилотдор ва аз мадди назар дурмондаи фанҳои таълимӣ вобаста ба ҳар 

як муассисаи таълимӣ, ҳар як омӯзанда ва омӯзгор, рафъи камбудӣ ва 

костагиҳои дар ин самт ҷойдошта барои фароҳам овардани шароитҳои 

созгор дар баланд бардоштани сифати таҳсилот метавонад замина 

гузоранд [12-М]. 

9. Натиҷаҳои аз тестгузарониҳои педагогии мутамарказ ва фарогир 

ҳосилшаванда, ки дар такя ба принсипҳои воқеият (объективӣ), шаффофият, 

адолат ва мустақилият одилона, шаффоф баргузор мегарданд, ҳолати 

воқеии дастовардҳои таълимии омӯзандагонро аз рӯйи фанҳои гуногуни 

таълимӣ ба таври саҳеҳ инъикос менамоянд. Бино бар ин, имтиҳонҳои 

марказонидаи дохилшавӣ ба муассисаҳои таълимии таҳсилоти миёна ва 

олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дар шакли тестгузаронии 

мутамарказ ва фарогир роҳандозӣ мегарданд, аз ҷониби ҷомеаи кишвар 

ҳамчун воситаи арзёбии воқеӣ, одилона ва шаффофи дараҷаи донишҳои 

назариявӣ ва малакаю маҳорати довталабон – хатмкунандагони 

муассисаҳои таълимии таҳсилоти миёнаи умумӣ эътироф 

гардидааст [21-М]. 

10. Татбиқи бемайлони технологияи тестгузаронӣ дар низоми 

таҳсилоти муассисаҳои таълимии таҳсилоти миёнаи умумӣ, миёнаи касбӣ 

ва олии касбии ҷумҳурӣ, бешубҳа, метавонад саҳми назаррасеро дар 

ислоҳоти ботадриҷи низоми маорифи кишвар расонад ва таъмини 

ҳамгироии низоми таҳсилоти кишварро бо фазои ягонаи таҳсилоти ҷаҳонӣ 

таъмин созад [21-М]. 

11. Истифодаи усулҳои риёзию оморӣ ҳамчун воситаи ташхисию 

таҳлилӣ дар таҳқиқотҳои педагогӣ, ки ба коркарди додаҳои таҷрибавӣ 

нигаронида шудаанд, нақши муҳим мебозанд, зеро маҳз тавассути онҳо 

гузаронидани таҳлилҳои дақиқ оид ба вазъи кунунии масъалаҳои таҳқиқотӣ 

ва пешгӯиҳои асосноки ҳолатҳои минбаъда имконпазир мегардад [12-М]. 



147 

 

12. Дар асоси омӯзиши як қатор усулҳои риёзию омории дар 

андозагириҳои педагогӣ истифодашаванда ду усули муаллифӣ барои 

коркарди натиҷаҳои имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ таҳия 

гардидааст: усули баргардонидани холҳои тест ба баҳоҳои анъанавӣ ва 

усули муқоиса кардани бузургиҳои ҳамгун [4-М, 5-М, 16-М]. 

13. Бо дарназардошти коркард ва таҳлили маҷмӯи кулли додаҳои 

таҷрибавӣ – натиҷаҳои имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ тайи солҳои 

2014 – 2019 аз имтиҳони қисми А (имтиҳони умумӣ) натиҷаҳои аз коркарди 

омории додаҳои таҷрибавии таҳқиқот бадастомада асоснок ва эътимоднок 

ба ҳисоб мераванд [1-М – 3-М, 6-М – 11-М, 13-М]. 

14. Мушаххасоти дар таҳқиқот баёнгардидаи субтестҳои 

баррасигардида сохтор ва хусусиятҳои хоси имтиҳони умумӣ (қисми А)-ро 

тибқи тарҳи қаблии низоми имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ ба таври 

пурра ва возеҳ муаррифӣ мекунад [14-М, 23-М]. 

Ҳамзамон, натиҷаҳои аз таҳқиқот бадастомада имкон медиҳад, ки 

таклифу пешниҳодҳои зеринро, ки бевосита ба масъалаи баланд 

бардоштани сифати таҳсилоти миёнаи умумӣ ва рушди соҳаи арзёбиҳои 

педагогӣ дар кишвар, ба вижа тестшиносии ватанӣ, алоқаманданд, ироа 

намоем:   

1. Бо дарназардошти мавҷуд будани навъҳои дигари саволу 

масъалаҳои тест (ғайр аз се навъи дар имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ 

истифодашаванда) дар раванди арзёбиҳои педагогӣ тавассути усули 

тестгузаронӣ, бо мақсади  таҷдид ва такмили сохтори субтестҳои имтиҳон, 

ки бевосита ба таъмини арзёбиҳои боз ҳам саҳеҳтару амиқтари сифати 

таҳсилот таъсиррасон хоҳад буд, ворид кардани навъҳои дигари саволу 

масъалаҳои тест дар низоми имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ мувофиқ 

ба мақсад шуморида мешавад. Пеш аз ҳама, ҷорӣ кардани чунин навъҳои 

саволу масъалаҳои тест дар ҳамаи субтестҳои имтиҳон аз манфиат холӣ 

нахоҳад буд: (а) интихоби ҳамаи ҷавобҳои дуруст; (б) пурра кардани ҷавоб; 

(в) ҷобаҷогузорӣ ё худ муайян кардани тартиби дурусти вариантҳои 

ҷавоб [14-М, 23-М]. 
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2. Коркард ва таҳлили додаҳои таҷрибавии таҳқиқот, ки натиҷаҳои 

имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавиро тайи солҳои 2014 – 2019 дар бар 

мегирад, аслан аз рӯйи холҳо ба роҳ монда шуданд. Бо мақсади омӯзиши боз 

ҳам амиқтари натиҷаҳои имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ, чӣ бо 

истифода аз додаҳои таҷрибавии то ба имрӯз дастрас ва чӣ бо истифода аз 

додаҳои таҷрибавии дар солҳои минбаъда бадастмеомада, гузаронидани 

таҳқиқотҳои вижа нисбат ба ҳар як субтест (фанни таълимӣ)-и алоҳида аз 

рӯйи балҳо – холҳои бамеъёровардашуда ва динамикаи онҳо дар ҳамбастагӣ 

бо омилҳои дигар, аз қабили (а) мансубияти ҷинсии довталабон; 

(б) гурӯҳҳои ихтисосҳои интихобкардаи довталабон; (в) макони 

ҷойгиршавии муассисаҳои таълимии таҳсилоти миёнаи умумӣ (дар сатҳи 

минтақаю вилоят ва шаҳру ноҳияҳои алоҳида), ки довталабон онҳоро хатм 

намудаанд; (г) типи муассисаҳои таълимие, ки довталабон хатмкунандагони 

онҳоянд (муқаррарӣ, нав, Президентӣ); (д) шакли таҳсили довталабон дар 

муассисаҳои таълимии хатмкарда (рӯзона, шабона); (е) забони таҳсили 

довталаб дар муассисаи хатмкарда (тоҷикӣ, русӣ, ӯзбекӣ ва ғайра); (ж) соли 

хатми муассисаи таълимӣ аз ҷониби довталаб ва ғайра мувофиқ ба мақсад 

хоҳад буд [2-М, 10-М, 11-М, 13-М]. 

3. Мусаллам аст, ки асри XXI ҳамчун асри пешрафти босуботи илму 

техника ва технологияҳои навин – асри иттилоот ва рушди ҷомеи иттилоотӣ 

ба ҳисоб меравад. Имрӯзҳо, соҳаеро наметавон пайдо кард, ки дар он 

воситаҳои муосири технологияҳои иттилоотию коммуникатсионӣ истифода 

нашавад. Рушди соҳаи маорифро низ бе татбиқи технологияи мазкур 

тасаввур кардан ғайриимкон аст. Дар низоми маорифи имрӯза фанни 

информатика (технологияи иттилоотӣ) дар қатори дигар фанҳои таълимии 

ҳатмӣ, масалан, забони тоҷикӣ, математика, таърихи халқи тоҷик, асосҳои 

давлат ва ҳуқуқ, яке аз ҷузъҳои асосӣ дар сохтори таҳсилоти умумӣ 

(мактабӣ) ба ҳисоб меравад. Бо дарназардошти нақши муҳим бозидану 

мавқеи хос доштани ин фан дар сатҳи маълумотнокию дараҷаи 

салоҳиятнокии омӯзандагон, аз ҷумла хатмкунандагони муассисаҳои 
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таълимии таҳсилоти миёнаи умумӣ, инчунин эълон гардидани солҳои 

2020 – 2040 ҳамчун «Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, 

дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф» дар кишвар, пешниҳод менамоем, 

ки дар сохтори имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ саволу масъалаҳои 

тест аз фанни информатика низ ё ба таври субтести алоҳида (масалан, 

субтести «Информатика»), ё ҳамчун зерсохтори субтести дигар (масалан, 

субтести «Математика ва информатика») ворид карда шавад [14-М, 23-М]. 

4. Имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ тайи солҳои 2014 – 2019   аз 

рӯйи сохтор ва хусусиятҳои ягонаю бетағйир ташкил ва баргузор карда шуд, 

ки аз он шартан тарҳи қаблӣ ном мебарем. Аз соли 2020 бошад, 

имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ тибқи тарҳи нави маҷмӯи фанҳои 

имтиҳон (субтестҳо) ба роҳ монда шуд.  

Тибқи тарҳи қаблӣ имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ аз ду қисм: 

имтиҳони умумӣ (қисми А) ва имтиҳони ихтисос (қисми Б) иборат буд. 

Имтиҳони умумӣ барои ҳамаи довталабон, сарфи назар аз гурӯҳи ихтисосҳо 

ва комбинатсияҳои ихтисосҳои интихобнамуда ҳатмӣ буда, се субтестро аз 

рӯйи фанҳои таълимии зерин дар бар мегирифт: А.1 – «Забони тоҷикӣ», 

А.2 – «Математика» ва А.3 – «Таърихи халқи тоҷик ва асосҳои давлат ва 

ҳуқуқ». Таҳқиқоти мазкур дар доираи тарҳи қаблии низоми имтиҳонҳои 

марказонидаи дохилшавӣ ба роҳ монда шуда, коркард ва таҳлилу ташхиси 

натиҷаҳои танҳо аз қисми А (имтиҳони умумӣ) дар давоми солҳои 

баррасишаванда (солҳои 2014 – 2019) бадастовардаи довталабонро дарбар 

мегирад [14-М, 23-М].  

Тибқи тарҳи нав бошад, имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ танҳо 

аз як қисм иборат аст, ки он дар натиҷаи якҷоя кардани танҳо як субтести 

қисми А (субтести «Забони тоҷикӣ») ва се субтести қисми Б (вобаста аз 

гурӯҳи ихтисосҳо) аз тарҳи қаблӣ ба даст омада, 4 субтестро дарбар мегирад. 

Агарчи солҳои 2020 – 2040 ҳамчун «Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои 

табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф» дар кишвар эълон 

гардид, аммо тибқи тарҳи нави низоми имтиҳонҳои марказонидаи 
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дохилшавӣ, мутаассифона супоридани имтиҳон аз субтести «Математика» 

танҳо барои довталабони ду гурӯҳи ихтисосҳо боқӣ монду халос; 

довталабони се гурӯҳҳои ихтисосҳои дигар аз ин субтест дигар имтиҳон 

намесупоранд. Ҳол он ки тибқи низоми қаблӣ супоридани имтиҳон аз ин 

субтест барои ҳамаи довталабон ҳатмӣ буда, он барои муайян кардани 

дараҷаи дониш ва малакаю маҳорати математикии довталаб, ки дар зиндагӣ 

барои фаъолияти ҳамарӯза заруранд, равона гардида буд. 

Бино бар ин, пешниҳод менамоем, ки бо мавриди таҷдид ва такмил 

қарори додани тарҳи нави низоми имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ ба 

сохтори он имтиҳон аз субтести «Математика» барои ҳамаи довталабон 

сарфи назар аз гурӯҳҳои ихтисосҳои интихобмекардаашон барқарор карда 

шавад. 

5. Дар низоми имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ, ки дар шакли 

тестгузаронии мутамарказ ва фарогир ташкил ва баргузор карда мешавад, аз 

технологияи «варақавӣ» истифода бурда мешавад. Ба ҳар довталаб дар 

раванди имтиҳон варақаи ҷавобҳо пешниҳод карда мешавад, ки дар он 

довталаб ҷавоби саволу масъалаҳои тестро тибқи қоидаҳои 

муқарраргардида ишора мекунад ё менависад. Пас аз анҷоми имтиҳонҳо 

коркарди варақаҳои ҷавобҳо бо истифода аз воситаҳои муосири техникаи 

компютерӣ ва таъминоти барномавии махсус ба роҳ монда мешавад. Агарчи 

технологияи номбурда бартариҳои зиёдеро соҳиб аст, аммо ҳангоми татбиқ 

кардани навъҳои дигари саволу масъалаҳои тест (ғайр аз се навъи дар 

имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ истифодашаванда) барои коркарди 

варақаҳои ҷавобҳо тавассути таҷҳизоти махсуси компютерӣ наонқадар 

технологиябоб аст. Бино бар ин, бо мақсади татбиқи самараноки навъҳои 

гуногуни саволу масъалаҳои тест дар тестгузарониҳои педагогӣ, аз ҷумла, 

дар имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ гузаштан ба усули тестгузаронии 

компютерӣ мувофиқи мақсад хоҳад буд. Новобаста аз он, ки гузариш ба 

тестгузаронии компютерӣ иҷрои як қатор чорабиниҳо, аз қабили ташкил 

кардани толорҳои калони компютерӣ, таҳия намудани таъминоти 
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барномавии зарурӣ, барпо кардани шабакаи ягонаи компютерӣ, омода 

кардани ҳайати кормандони техникӣ, омӯзонидани довталабон ва ғайраро 

талаб менамояд, аммо бо дарназардошти бартариҳои зиёди тестгузаронии 

компютерӣ, инчунин вижагиҳои асри XXI ҳамчун асри технологияҳои 

навини иттилоотӣ, гузариши ҳарчи бештару пештар ба чунин усули 

тестгузаронӣ шарт ва зарур аст [17-М – 19-М, 22-М, 23-М]. 

6. Гарчанде дар имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ танҳо 

довталабон иштирок кунанд ҳам, аммо таҳлилҳои объективона ва 

мустақили натиҷаҳои чунин имтиҳонҳо аз ҷониби доираи васеи 

алоқамандони низоми маорифи кишвар ҳамчун инъикосгари ҳолати воқеии 

сифати таҳсилот ва вазъи самаранокии раванди таълим дар муассисаҳои 

таълимии таҳсилоти миёнаи умумӣ пазируфта шудаанд. Бино бар ин, аз 

нигоҳи мо, таъсис додани чунин як низоми ҳамсон барои арзёбии 

объективона ва мустақили дараҷаи азхудкунии ҳамаи фанҳои таълимии 

мактабӣ аз ҷониби тамоми таълимгирандагони муассисаҳои таълимии 

таҳсилоти миёнаи умумӣ дар ҳар як зинаи таҳсилоти умумӣ (ибтидоӣ, 

умумии асосӣ ва миёнаи умумӣ) шарт ва зарур аст. Чунин низом, албатта  

барои баланд бардоштани сифати таҳсилот дар муассисаҳои таълимии 

таҳсилоти миёнаи умумии кишвар таъсиррасон хоҳад буд [12-М]. 

7. Дар таҳия ва пешниҳод кардани маълумоти дақиқ ва саривақтӣ оид 

ба ҳолати воқеии низоми маорифи кишвар дар маҷмӯъ, натанҳо натиҷаҳои 

имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ, ки дар онҳо танҳо довталабон 

иштирок мекунанд, ба назар гирифта шавад, балки бояд санҷиш ва арзёбии 

сифати донишҳои азхудкардаи ҳамаи таълимгирандагони зинаҳои гуногуни 

таҳсилот ба роҳ монда шуда, натиҷаҳои онҳо низ ба назар гирифта шавад. 

Бо ин мақсад, зарур аст, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳарчи зудтар низоми 

миллии санҷиш, арзёбӣ ва назорати сифати таҳсилот, ки  нишондиҳанда 

(индикатор)-ҳои сифати таҳсилот, абзорҳои мувофиқ ва усулҳои ягонаю 

мустақил ва самараноку объективиро дар бар мегирад, таҳия карда 

шавад [12-М]. 
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8. Дар робита ба соҳаи андозагириҳои педагогӣ, ба вижа тестшиносӣ, 

вазъи имрӯзаи илмию таҳқиқотии кишвар (ба таври васеъ ҷалб кардани 

кадрҳои илмию педагогӣ ба корҳои таҳқиқотӣ, таҳия ва нашри маводи 

таълимию методӣ ва мақолаҳои илмӣ, омодасозии кадрҳои илмии ҷавон ва 

ғайра) дар муқоиса бо вазъи ҷаҳонии ба соҳаи мазкур алоқаманд, 

мутаассифона, дар сатҳи нисбатан паст қарор дорад. Вабаста ба ҳолати 

ҷойдошта ва бо дарназардошти бартариҳои тести педагогӣ ва татбиқи усули 

тестгузаронӣ дар раванди таълим, имрӯзҳо, дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

масъалаи ташаккул ва рушди тестшиносии ватанӣ ҳарчи бештару пештар 

бояд ҳалли худро ёбад. Бо ин мақсад, дар заминаи муассисаҳои таълимии 

таҳсилоти олии касбӣ ва муассисаҳои илмию пажӯҳишгоҳҳои дахлдори 

кишвар кушодани ихтисосҳои мувофиқ аз рӯйи самтҳои «Андозагириҳои 

педагогӣ», «Тестшиносӣ» ва монанди инҳо дар зинаҳои магистратура 

(аспирантура) ва PhD (докторантура), инчунин таъсиси мактаби илмии 

дахлдор айни муддаост [12-М]. 

9. Маводи дар раванди таҳқиқот бадастомада (маълумоти назариявӣ, 

роҳ ва усулҳои амалӣ, додаҳои таҷрибавӣ, натиҷаҳои коркарди оморию 

муқоисавии додаҳои таҷрибавӣ ва таҳлилу баррасии онҳо метавонад ҳамчун 

манбаи мувофиқи иттилоотӣ барои иҷрои таҳқиқотҳои минбаъда, таълифи 

монография ва дастурҳои таълимию методии ба мавзӯъҳои тестшиносӣ, 

андозагириҳои педагогӣ, истифодаи усулҳои риёзию оморӣ дар таҳқиқотҳои 

педагогӣ ва монанди инҳо хизмат намояд. 
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