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Тавсияҳои методӣ ва маводҳои имтиҳоноти зинвию ҷамъбастӣ дар 

шӯрои илмӣ-методии назди Маркази таълими Республика 30–юми марти 

соли 2021-ум муҳокима карда шуда, барои нашр тавсия шудааст.  

Нусхабардорӣ ва ё зиёд карда фурӯхтани тавсияҳои методии зерин манъ 

аст.  

Иттиҳодияи методии мактаб метавонанд ба маводи имтиҳонот 15% 

тағйирот ворид кунанд. 

 

 

Тартибдиҳанда: 

 

Ҷумъаназар Эшонқулов – сарметодисти маркази таълими назди 

Вазорати таълими халқи Ҷумҳурии Ӯзбекистон. 

 

Муқарризон: 

 

Н.Нарзуллоева– омўзгори фанни забон ва адабиёти тоҷики мактаби 

таълими миёнаи умумии рақами 37-уми ноҳияи Самарқанди вилояти 

Самарқанд; 

М.Ходжаева– омўзгори фанни забон ва адабиёти тоҷики мактаби 

таълими миёнаи умумии рақами 19-уми ноҳияи Пастарғами вилояти 

Самарқанд; 

Ҳ.Ҳикматов– омўзгори фанни забон ва адабиёти тоҷики мактаби 

таълими миёнаи умумии рақами 47-уми ноҳияи Чинози вилояти Тошканд. 
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ЗАБОН ВА АДАБИЁТИ ТОҶИКИ 

САРСУХАН 

 

Мақсад аз таълими забон ва адабиёти тоҷикӣ дар он аст, ки шахси 

мустақилфикр, ҷаҳонбиниаш васеъ ва босаводро ба камол расонад . Дар 

натиҷаи таълими забони тоҷикӣ ва адабиёт дониш, маҳорат ва малакаи 

донишомӯзон дар асоси нишондодҳои стандартӣ бояд санҷида ва муайян 

карда шавад. Малакаи фикрро ба таври хаттӣ ва шифоҳӣ баён кардан яке аз 

ҷараёнҳои асосӣ буда, мақсади таълими забон ва адабиёти тоҷикӣ низ ба 

ҳамин параметрҳои стандартӣ таҷассум меёбад. Дар синфҳои 11 нишондоди 

асосӣ чунин аст, ки аз имкониятҳои васеи забон истифода бурда, фикри 

худро мантиқан пай дар пай байён намудан, малакаи равон ва дуруст 

баёнкунӣ, васеъгии дониш ва тарзи баёни фикрии онҳо оиди мавзӯъ, дараҷаи 

саводнокии имлоӣ, талаффуз ва услубии матни хатти, ё ин ки маҳорати 

мустақилфикрии онҳо муайян карда мешавад.  

Донишомӯзони синфҳои 11-ум бошад, аз фанни адабиёт иншо 

менависанд. Иншо дар мавзӯъҳои адабию эҷодӣ ва озод навишта шуданаш 

лозим. Дар вақти баҳогузорӣ бояд фикрҳои пай дар пай ва бо мантиқ доштаи 

донишомӯзон, малакаи мустаъқилфикрӣ, равон ва дуруст баён карда 

тавонистан, васеъгии ҷаҳонбинӣ, инчунин дараҷаи саводхонии хаттии онҳо 

низ ба эътибор гирифта шуданаш лозим. 

Дар ин синфҳо маводҳои интихобшуда бояд бо қарорҳои шӯрои 

педагогӣ ва иттиҳодияи методӣ тасдиқ карда шавад.  
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ТАВСИЯ БАРОИ АТЕСТАТСИЯИ ҶАМЪБАСТИИ 

ХАТМКУНАНДАГОНИ СИНФИ 11-УМ (ИНШО) 

 

Роҳи рушди мустақили Ӯзбекистон, дастовардҳо дар соҳаҳои гуногуни 

иқтисодиёт, ташаккул додани муҳаббат ва садоқати донишҷӯён ба Ватан, 

барқарор кардани анъанаҳо ва арзишҳои миллӣ аз ҷониби сарвари давлат, 

беҳбудии ҳаёти иҷтимоии аҳолӣ барои фаҳмидани моҳияти ислоҳоти ҷорӣ, 

бо ин роҳ донишҷӯёнро барои пухта азхудкардани ҳамаҷонибаи донишҳои 

иҷтимоӣ, сиёсӣ, маънавӣ, ҳуқуқӣ раҳнамун сохтан, ташаккул додани 

ифтихори миллӣ дар онҳо, тарбияи ҳамаҷонибаи шахси солим ва баркамол 

дар мамлакатамон, тарбия намудани ҷавонон ба руҳияи арзишҳои миллӣ ва 

умумибашарӣ яке аз масъалаҳои афзалиятноки сиёсати давлатӣ мебошад. 

Дар мактабҳои таълими миёнаи умумии Ҷумҳурӣ ба муносибати 

гузаронидани имтиҳонҳои давлатии ҷамъбастӣ (ниҳоӣ) аз соли равон сар 

карда дар байни донишомӯзони синфи 11-ум барои имтиҳонот мавзӯъҳои 

иншо тавсия дода мешаванд. Ҳадафи интихоби иншо аз ташаккул додани 

малакаҳои тафаккури мантиқӣ ва креативии донишомӯзон, омӯзонидани 

мустақилона ва эҷодкорона фикр кардани онҳо, ташаккули саводхонии 

имлоию методӣ ва инкишофи малакаҳои нутқи шифоҳӣ ва хаттии онҳо 

иборат мебошад. 

Ҷиҳати дигари муҳими ҷорӣ кардани мавзӯъҳои иншо аз он иборат аст, 

ки дониш ва саводнокии аз фанҳои забон ва адабиёти тоҷик азбаркардаи онҳо 

мустаҳкам карда шуда, эҷодкорӣ ва малакаи истифодаи бойгонии сухан 

меафзояд, ба таҷрибаи ҷаҳонбинии мантиқии пайдарпай доро мегардад ва 

дар ҳамин самт фикри худро озодона баён намуданро меомӯзад. 

Барои хатмкунандагони синфҳои 11-ум мавзӯъҳои иншо бо 3 вариант 

тайёр карда мешавад. Дар ҳар як вариант 3-тогӣ мавзӯъҳои иншо, яъне 2-то 

аз фанни адабиёт дар асоси барномаи таълимӣ ва СДТ ва 1-то мавзӯи озод 

дода мешавад.  

Барои навиштани иншо 3 соат (180 дақиқа) вақт дода мешавад. 
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Иншо дар асоси меъёрҳои зерин баҳогузорӣ карда мешавад: 

 

 

Р/т Дониш, маҳорат ва малакаҳо Хол 

1. 

Ба мавзӯи иншо эпиграфи мувофиқ интихоб карда, нақша тартиб дода 

бошад; мавзӯи иншо мувофиқи нақша пурра инъикос ёфта бошад; 

тарзи баёни фикр аз суханҳои рангоранг бой бошад; калимаҳо дуруст 

интихоб ва истифода шуда бошад; ҷумлаҳо дуруст тартиб дода шуда 

бошад; аз воситаҳои забонӣ бомаврид истифода шуда бошад; ба 

мазмуни иншо ҷиҳатҳои таърихӣ, адабӣ, публисистӣ ва ғайра дохил 

карда бошад; иншо дар асоси далелҳо мустақилона, эҷодкорона, равон 

ва босаводона навишта бошад; ба иншо бо услуби ба худ хос фикри 

хулосавӣ навишта ба 1-2-то хатоҳои имлоӣ ё аломатҳои китобатӣ роҳ 

дода бошад.  

5 

2. 

Ба мавзӯи иншо эпиграфи мувофиқ интихоб карда, нақша тартиб дода 

бошад; мавзӯи иншо мувофиқи нақша пурра инъикос ёфта бошад; 

тарзи баёни фикр аз суханҳои рангоранг бой бошад; калимаҳо дуруст 

интихоб ва истифода шуда бошад; ҷумлаҳо дуруст тартиб дода шуда 

бошад; аз воситаҳои забонӣ бомаврид истифода шуда бошад; ба 

мазмуни иншо ҷиҳатҳои таърихӣ, адабӣ, публисистӣ ва ғайра дохил 

карда бошад; иншо дар асоси далелҳо мустақилона, эҷодкорона, равон 

ва бомаҳоратона навишта шуда, аммо бо услуби ба худ хос фикри 

хулосавӣ надошта 1-2-то хатоҳои услубӣ, 2-то хатои имлоӣ, 2-то хатои 

аломатҳои китобатӣ дошта бошад. 
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3. 

Ба мавзӯи иншо барои тартиб додани нақшаи мувофиқ пайдарҳамӣ 

набошад; мавзӯи иншо мувофиқи нақша пурра ва пайдарпай инъикос 

наёфта бошад; ба тарзи баёни фикр ва истифодаи калимаҳо 

пайдарҳамӣ набошад, ба мазмуни иншо ҷиҳатҳои таърихӣ, адабӣ, 

публисистӣ ба таври кофӣ дода нашуда бошад, иншо дар асоси 

далелҳо мустақилона, эҷодкорона, равон ва босаводона навишта 

нашуда, 3-то хатоҳои услубӣ, 4-то хатои имлоӣ ва 5-то хатои 

аломатҳои китобатӣ дошта бошад. 
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4. 

Ба мавзӯи иншо нақшаи мувофиқ тартиб дода нашуда бошад; иншо аз 

мавзӯъ берун навишта шуда бошад, иншо дар асоси далелҳо 

мустақилона, эҷодкорона, равон ва босаводона навишта нашуда, ба 4-

то хатоҳои услубӣ, 5-то хатои имлоӣ ва 6-то хатои аломатҳои 

китобатӣ роҳ дода бошад. 

2 

5. 

Ба мавзӯи иншо нақшаи мувофиқ тартиб дода нашуда бошад; барои 

навиштани иншо мавзӯъро дуруст дарк накарда бошад, барои баёни 

фикр ба хатоҳои ҷиддӣ роҳ дода, босаводона навиша набошад, 

инчунин ба 5-то хатоҳои услубӣ, 5-то хатои имлоӣ ва 7-то хатои 

аломатҳои китобатӣ роҳ дода бошад. 

1 

 

 



6 

 

Забон ва адабиёти тоҷики 

синфи 11  

 

ВАРИАНТИ № 1 

 

1. Панду ахлоқ дар ашъори Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ 

2. Аҳмади Дониш – адиби маорифпарвар 

3. Ватани ман…  

 

ВАРИАНТИ № 2 

 

1. Аҳамияти тарбиявӣ ва ахлоқии “Баҳористон”-и Абдураҳмони Ҷомӣ 

2. Мавзӯъ ва масъалаҳои мактабу маориф дар эҷодиёти Садриддин Айнӣ 

3. Сулҳ – пойдор аст…  

 

ВАРИАНТИ № 3 

 

1. Таҳлили образҳои асосии достони “Комде ва Мадан”-и Мирзо 

Абдулқодири Бедил 

2. Мавзӯи модар ва Ватан дар эҷодиёти Лоиқ Шералӣ 

3. Касби ман - ифтихори ман…  

 


