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НАВЪ ВА ШАКЛҲОИ САВОЛУ МАСЪАЛАҲО ДАР ТЕСТ 

Саволу масъалаҳои тест дар ду навъ таҳия шудаанд: саволу масъалаҳои пӯшида 
ва кушода. Дар ИМД ду шакли саволу масъалаҳои пӯшида – (1) бо интихоби як ҷавоби 
дуруст ва (2) муайян кардани мувофиқат) ва як шакли саволу масъалаҳои кушода – бо 
ҷавоби кӯтоҳ истифода мешавад.  

Саволу масъалаи тест бо интихоби як ҷавоби дуруст. Дар ин шакл барои ҳар савол 
ё масъала чор гуна (вариант)-и ҷавоб дода мешавад. Аз ин ҷавобҳо танҳо яктояш дуруст аст, 
ки онро бояд интихоб кард. Бо интихоби ҷавоби дуруст довталаб доирачаи гунаи дахлдорро 
бояд ишора намояд, яъне пурра ранг кунад (). Масалан, агар ҷавоби дурусти савол ё масъала 
гунаи В бошад, довталаб онро дар варақаи ҷавобҳои тест бояд чунин ишора кунад:  

 

 
Намуна аз субтести забони тоҷикӣ:  
 

Дар ҷумлаи зерин ба ҷойи сенуқта пайвандаки мувофиқро гузоред:  
“Ман аз ӯ шарм медоштам, ... аз хонаи ӯ бе рухсат гурехта будам.” (С. Айнӣ) 

        

А) азбаски В) чунонки С) чунки D) вақте ки 
 

Тарзи ишораи ҷавоб: 

 
Намуна аз субтести адабиёти тоҷик:  
 

Аз рӯйи матни зерин муайян намоед, ки сухан дар бораи кадом симои асари 
“Ривояти суғдӣ”-и Сотим Улуғзода меравад: 

“Падараш дар пирсолагӣ ба Самарқанд баргашт, дар деҳаи Ревдод, ки зодгоҳаш 
буд, сукунат ихтиёр кард.  

Фарзанди даштҳои беканор ва кӯҳҳои баланд – ... ба деҳқонию боғдорӣ одат 
накард, ҳавасаш ба асп ва камон буду бас.” 
        

А) Нуфарн В) Виркан С) Ревахшиён D) Ёдхишетак 
 

Тарзи ишораи ҷавоб: 

 
Намуна аз субтести биология:  
 

Кадом қисми системаи ҳозима дар расм бо рақами 4 
ишора шудааст? 

 

    

А) ҷигар С) рӯдаи дувоздаҳангушта 
    

В) талхадон D) ғадуди зери меъда 

 

Тарзи ишораи ҷавоб: 

  



Намуна аз субтести таърих:  
 

Сухан дар бораи кӣ меравад: “... волии Хуросону Мовароуннаҳр таъйин 
мешавад ва дигар ба хилофати араб итоат намекунад. Мувофиқи фармони ӯ 
ҳангоми хутбаи намози ҷумъа дигар номи халифаро ба забон намегирифтанд. 
Ин маънои канда шудани робита бо Бағдодро дошт”? 

    

А) Тоҳир ибни Ҳусайн С) Ҳорунаррашид  
    

В) Абдуллоҳ ибни Тоҳир D) Ардашери Бобакон 
 

 Тарзи ишораи ҷавоб: 

 
 

Саволу масъалаи тест барои муайян кардани мувофиқат. Дар чунин шакл ба 
ҳар унсур (калима, ибора, ҷумла, формула, функсия ва ғайра), ки дар сутуни чап дода шудааст, 
аз сутуни рост унсури мувофиқ бояд интихоб карда шавад. 

Намуна аз субтести география: 
 

Мувофиқати номи чашмаи маъданӣ ва макони ҷойгиршавии онро муайян 
намоед: 
  

А)  Явроз  1)  шаҳри Ваҳдат  

Ҷавоб: 

 

      

B)  Гумбулоқ  2)  ноҳияи Варзоб  
      

C)  Шоҳамбарӣ  3)  шаҳри Ҳисор  
      

D)  Андароб  4)  ноҳияи Файзобод  
      

   5)  ноҳияи Ишкошим  
Агар довталаб, масалан, дар ҷавоб ба унсури А рақами 1, ба унсури В 
рақами 4, ба унсури С рақами 3 ва ба унсури D рақами 5-ро мувофиқ 
ҳисобад, бояд онро дар варақаи ҷавобҳо чунин ишора намояд: 

 

Намуна аз субтести ҳуқуқ: 
 

Мувофиқатро муайян намоед: 
  

А)  ҳуқуқи интихоботии фаъол 
ва ғайрифаъол 

 1)  ҳуқуқҳои мутлақ  

Ҷавоб: 

 

      

B)  ҳуқуқ ба дастовардҳои 
илмӣ-техникӣ 

 2)  ҳуқуқҳои иқтисодӣ   

      

C)  ҳуқуқ ба моликият  3)  ҳуқуқҳои иҷтимоӣ  
      

D)  ҳуқуқ ба шароити арзандаи 
зиндагӣ 

 4)  ҳуқуқҳои фарҳангӣ  

      

   5)  ҳуқуқҳои сиёсӣ  

 
Саволу масъалаҳои кушода бо ҷавоби кӯтоҳ. Ин шакли саволу масъалаҳо танҳо 

дар субтестҳои математика, физика ва химия мавҷуданд, ки дар онҳо ҷавоби саволу масъала 
дода намешавад. Ҳар як саволу масъалаи ин шаклро худи довталаб ҳал мекунад ва ҷавоби 
ҳосилшударо, ки адади бутуни мусбат аст, дар ҷойи махсуси дар варақаи ҷавобҳо ҷудошуда 
менависад. Ҷавоб – ҳар рақами адади ҳосилшуда бояд дар катаки алоҳида навишта шавад. 
Воҳидҳои ченак, ба мисли кг, л, м, км2, , С ва ғайра дар варақаи ҷавобҳо навишта намешавад.  
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Намуна аз субтести математика: 
 

Қимати калонтарини функсияи 𝒚 = −𝟑𝒙𝟐 + 𝟔𝒙 + 𝟐 -ро ёбед.  
 

Тарзи навишти ҷавоби ҳосилшуда: 
 

 

 

Намуна аз субтести физика: 
 

Коэффитсиенти трансформатсияи трансформатор k = 2 аст. Адади печакҳои 

симпечи якуми трансформатор N1 = 1 600 аст. Симпечи дуюми трансформатор 

чанд печак (N2) дорад? 
 

Тарзи навишти ҷавоби ҳосилшуда: 
 

 

 

Намуна аз субтести химия: 
 

Ҳангоми сӯхтани 5 мол этан чанд литр оксиди карбон (IV) (ш. м.) ҳосил 

мешавад? 
 

Тарзи навишти ҷавоби ҳосилшуда: 
 

 

 

 

! 

Ҳангоми ишора кардан ё навиштани ҷавоби саволу масъалаҳо 

қоидаи пур кардани варақаи ҷавобҳоро риоя намоед. Риоя накардани 

ин қоида сабаби холи камтар гирифтани Шумо мегардад, зеро 

коркарди варақаи ҷавобҳо ба воситаи таҷҳизот ва барномаи махсуси 

компютерӣ бе таъсири омили инсонӣ ба роҳ монда мешавад ва агар 

Шумо дуруст ҷавоб диҳеду вале онро ғалат ишора кунед, компютер 

посухи Шуморо ҳамчун ҷавоби нодуруст қабул карданаш мумкин аст.  

Масъулият барои дуруст пур кардани варақаи ҷавобҳо шахсан ба зиммаи 

довталаб гузошта мешавад. Даъвои довталабоне, ки варақаҳои ҷавобҳоро пур 

накардаанд ё онро нодуруст пур кардаанд ва (ё) дар онҳо ҷавобҳоро нодуруст 

қайд кардаанд, ё ислоҳ намудаанд, баррасӣ карда намешавад. 

Натиҷаи имтиҳони довталаб танҳо дар асоси варақаи ҷавобҳои пуркардааш 

ҳисоб карда мешавад. Ҷавобҳои дар китобчаи тест қайдкардаи довталаб ба 

эътибор гирифта намешавад. 

 



 
 

Расми 32. Намунаи пуркардашудаи варақаи ҷавобҳои имтиҳони қисми А 
(барои гурӯҳи ихтисосҳои 2-юм) 
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Расми 33. Паси варақаи ҷавобҳои имтиҳони қисми А  

(барои гурӯҳи ихтисосҳои 2-юм) 



 
 

Расми 34. Намунаи пуркардашудаи варақаи ҷавобҳои имтиҳони қисми Б 
(барои гурӯҳи ихтисосҳои 1-ум) 
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Расми 35. Паси варақаи ҷавобҳои имтиҳони қисми Б 
 


