Фармоиши
вазири маориф ва илми Ҷумцурии Тоҷикистон
Оид ба анҷоми соли тацсили 2017-2018, аттестатсияи аз синф ба синф гузаронидан ва хатм
дар муассисацои тацсилоти умумии Ҷумцурии Тоҷикистон аз 19 январи соли 2018, №170,
шацри Душанбе
Бо мақсади ташкил ва баргузор намудани аттестатсияи аз синф ба синф гузаронидан ва
хатм дар анҷоми соли тацсили 2017-2018, дар муассисацои тацсилоти умумк дар асоси
Дастурамали аз аттестатсия гузаронидани хонандагон дар муассисацои тацсилоти
умумии Ҷумцурии Тоҷикистон (қарори мушовараи Вазорати маориф ва илми Ҷумцурии
Тоҷикистон аз 28.01.2017, №1/26) мутобиқи моддаи 33-и Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон
“Дар бораи маориф” ва банди 11 Низомномаи Вазорати маориф ва илми Ҷумцурии
Тоҷикистон (қарори Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон аз 3.03.2014, №145) ФАРМОИШ
МЕДИЦАМ:
1. Машғулиятцои таълимк дар синфцои 1-11 (12) муассисацои тацсилоти умумк, сарфи
назар аз шакли ташкилию цуқуқк 7 июни соли 2018 ба анҷом расонида шавад.
2. Аттестатсияи аз синф ба синф гузаронидани хонандагони синфцои 4-8 муассисацои
тацсилоти умумк аз 9 июн то 16 июни соли 2018 гузаронида шавад (Замимаи 1).
2.1. Аттестатсияи аз синф ба синф гузаронидани хонандагони синфцои 5-8 ва 10-11
муассисацои тацсилоти умумк (ғоибона) аз 8 июн то 14 июни соли 2018 гузаронида шавад
(Замимаи 2).
3. Аттестатсияи хатм дар синфцои 9-и муассисацои тацсилоти умумк (рӯзона ва ғоибона)
аз 9 то 21 июни соли 2018 аз рӯи фанцои зерин гузаронида шавад :
3.1. Барои синфи 9 (тацсили рӯзона): «География» (шифоцк)-9 июн, “Алгеб-ра” (хаттк)-12
июн, Забони модарк” (нақли хаттк) -15 июн, “Забони руск” (диктант) дар синфцои
таълимашон бо забони тоҷикк, “Забони давлатк” (диктант) дар синфцои таълимашон бо
забони ғайритоҷикк-18 июн ва “Таърихи халқи тоҷик” (шифоцк)-21 июн.
3.2.Барои синфи 9 (тацсили ғоибона) «География» (шифоцк)-9 июн, “Алгеб-ра” (хаттк)-13
июн, Забони модарк” (нақли хаттк) -16 июн, “Забони руск” (диктант)-18 июн ва “Таърихи
халқи тоҷик” (шифоцк)-21 июн (Замимаи 3).
4. Аттестатсияи аз синф ба синф гузаронидани хонандагони синфцои 10 муассисацои
тацсилоти мижнаи умумк аз 8 июн то 15 июни соли 2018 аз рӯи фанцои зерин гузаронида
шавад (Замимаи 4).
4.1. Барои равияи умумк-“Забони руск” (диктант) барои синфцои таълимашон бо забони
тоҷикк, “Забони давлатк” (диктант) дар синфцои таълимашон бо забони ғайритоҷикк- 8
июн, “Забони модарк” (шифоцк)-11 июн, “Биология” (тест)-14 июн.
4.2. Барои равияи ҷамъиятк-гуманитарк ва зерравияцои он: “Таърихи халқи тоҷик” (тест)9 июн, “Адабижт” (иншо)-12 июн, “Забони руск” (шифоцк) барои синфцои таълимашон
бо забони тоҷикк, “Забони давлатк” (диктант) дар синфцои таълимашон бо забони
ғайритоҷикк-14 июн.
4.3. Барои равияи табик-математикк ва зерравияцои он: “Химия” (тест)-8 июн, “Алгебра”
(хаттк)-11 июн, “Адабижт” (шифоцк)-14 июн.
4.4. Барои равияи технологк ва зерравияцои он: “Химия” (тест)-8 июн, “Алгебра” (хаттк)11 июн, “Физика” (шифоцк)-14 июн.
5. Аттестатсияи аз синф ба синф гузаронидани хонандагони синфцои 10 ва 11 муассисацои
тацсилоти мижнаи умумк (ғоибона) аз рӯи фанцои зерин гузаронида шавад
Барои синфи 10: “Алгебра” (хаттк)-9 июн, “Биология” (тест)-11 июн, “Забони модарк”
(шифоцк)-13 июн.

Барои синфи 11: “Алгебра” (хаттк)-8 июн, “Химия” (тест)-11 июн, “Адабижт” (шифоцк)-14
июн.
6. Аттестатсияи хатми синфцои 11 (12) муассисацои тацсилоти умумк аз 9 июн то 23 июни
соли 2018 аз рӯи фанцои зерин гузаронида шавад (Замимаи 5).
6.1. Барои равияи умумк “Адабижт” (иншо) - 9 июн, “Таърихи халқи тоҷик” (тест)-12 июн,
“Алгебра”(хаттк)-15 июн, “Химия” (тест)- 18 июн, Физика (шифоцк)- 20 июн, “Забони
руск” (диктант) дар синфцои таълимашон бо забони тоҷикк, “Забони давлатк” (диктант)
дар синфцои таълимашон бо забони ғайритоҷикк-23 июн.
6.2. Барои равияи ҷамъиятк-гуманитарк ва зерравияцои он: “Адабижт” (иншо)-9 июн,
“Забони хориҷк” (шифоцк)-12 июн, “Алгебра” (хаттк)-15 июн, “Таърихи халқи тоҷик”
(тест)-18 июн, “Забони руск” (нақли хаттк) дар синфцои таълимашон бо забони тоҷикк,
“Забони давлатк” (диктант) дар синфцои таълимашон бо забони ғайритоҷикк -20 июн,
“Цуқуқи инсон” (тест)-23 июн.
6.3. Барои равияи табик-математикк ва зерравияцои он: “Адабижт” (иншо)-9 июн,
“Биология” (шифоцк)-12 июн, “Алгебра” (хаттк)-15 июн, Геометрия (шифоцк)-18 июн,
“Химия” (тест)-20 июн, “Физика” (шифоцк)-23 июн.
6.4. Барои равияи технологк ва зерравияцои он: “Адабижт” (иншо)-9 июн, “Биология”
(шифоцк)-12 июн, “Алгебра” (хаттк)-15 июн, “Технологияи иттилоотк” (шифоцк)-18 июн,
“Химия” (тест)-20 июн, “Физика” (шифоцк)-23 июн.
7. Ба директорони муассисацои таълимие, ки зижда аз 3 синфи мувозк (параллелк)
доранд, иҷозат дода мешавад, ки муцлати аттестатсияи аз синф ба синф гузарониданро
дар асоси қарори Шӯрои педагогк 1 рӯз тамдид намоянд.
8. Аттестатсияи аз синф ба синф гузаронидан ва хатм дар Мактаби байналмилалии
Президентк дар шацри Душанбе, литсейи филиали Донишгоци давлатии Москва ба номи
М. В. Ломоносов дар шацри Душанбе ва синфцои таълимашон бо забони хориҷии
литсейцо барои хонандагони болажқати мақоми ҷумцуриявидошта тибқи муцлатцои
муқаррарнамудаи фармоиши мазкур аз рӯи маводи пешницоднамудаи ин муассисацо
баъди мувофиқа бо Маркази ҷумцуриявии таълимию методии назди Вазорати маориф ва
илми Ҷумцурии Тоҷикистон гузаронида шавад.
9. Барои литсейи царбии Вазорати мудофиаи Ҷумцурии Тоҷикистон ба номи генералмайор М. Д. Тошмуцаммадов бо назардошти хусусияти таълими царбк доштан муцлати
аттестатсияи аз синф ба синф гузаронидан ва хатм аз 8 июн то 23 июн муқаррар гардида,
иҷозат дода мешавад, ки бо қарори Шӯрои педагогк иловатан аттестатсияи тахассуск
ворид намояд: адабижт (иншо)-8-июн, омодагии царбк (шифоцк)-11 июн, химия (тест)- 13
июн, алгебра (хаттк)-15 июн, забони руск (шифоцк)-18 июн, таърихи халқи тоҷик (тест)-20
июн, физика (шифоцк)-23 июн.
10. Аттестатсияи аз синф ба синф гузаронидани хонандагони синфцои 4-8 ва 10 (11) (ба
истиснои саволномацои тестии синфи 10) дар асоси маводи пешницоднамудаи ражсатцои
маорифи Вилояти Мухтори Кӯцистони Бадахшон, вилоятцои Суғду Хатлон, Сарражсати
шацри Душанбе ва ражсату шуъбацои маорифи шацру ноцияцои тобеи ҷумцурк,
аттестатсияи хатми синфцои 9, 11 (12) дар цамаи муассисацои тацсилоти умумк, новобаста
аз шакли ташкилию цуқуқк дар асоси маводи пешницодкардаи Маркази ҷумцуриявии
таълимию методии назди Вазорати маориф ва илми Ҷумцурии Тоҷикистон гузаронида
шавад.
11. Аттестатсияи хатми синфцои 11 (12) муассисацои тацсилоти умумк, новобаста аз
шакли ташкилию цуқуқк барои довталабони аттестати аълои универсалк бо медали
тилло ва нуқра, аттестати аълои равиявк бо медали тилло ва нуқра дар цудуди муассисаи
таълимие, ки довталаб дар он тацсил мекунад, гузаронида шуда, натиҷаи он барои
ташхис ба ражсатцои маорифи Вилояти Мухтори Кӯцистони Бадахшон, вилоятцои Суғду

Хатлон, Сарражсати маорифи шацри Душанбе, ражсат ва шуъбацои маорифи шацру
ноцияцои тобеи ҷумцурк дар муцлатцои муайяннамудаи санадцои меъжрии цуқуқк
пешницод карда шавад.
Муассисацои таълимии дорои мақоми ҷумцуриявк натиҷаи аттестатсияи довталабони
аттестати аълои универсалк бо медали тилло ва нуқра, аттестати аълои равиявк бо
медали тилло ва нуқраро дар цудуди муассисаи таълимие, ки довталаб дар он тацсил
мекунад, гузаронида, барои ташхис бевосита ба Вазорати маориф ва илми Ҷумцурии
Тоҷикистон пешницод намоянд.
12. Ба сардорони ражсатцои маорифи Вилояти Мухтори Кӯцистони Бадахшон, вилоятцои
Суғду Хатлон, Сарражсати маорифи шацри Душанбе, сардорони ражсат ва мудирони
шуъбацои маорифи шацру ноцияцои тобеи ҷумцурк супорида шаванд, ки цуҷҷатцои
довталабони аттестати аълои унверсалк бо медали тилло ва нуқра, аттестати аълои
равиявк бо медали тилло ва нуқраро тибқи талаботи муқаррарнамудаи Низомномаи
аттестати аълои универсалк бо медали тилло ва нуқра, аттестати аълои равиявк бо
медали тилло ва нуқра ва тасдиқи цуҷҷатцои намунаи давлатии махсус (қарори Цукумати
Ҷумцурии Тоҷикистон аз 31.03.2014, №215) ва Тартиби бо аттестати аълои универсалк бо
медали тилло ва нуқра, аттестати аълои равиявк бо медали тилло ва нуқра
мукофотонидани хатмкардагони муассисацои тацсилоти умумии Ҷумцурии Тоҷикистон
(қарори мушовараи Вазорати маориф ва илми Ҷумцурии Тоҷикистон аз 15.05.2014, 11/2)
ба Вазорати маориф ва илми Ҷумцурии Тоҷикистон пешницод намоянд.
13. Сардорони ражсатцои маорифи Вилояти Мухтори Кӯцистони Бадахшон, вилоятцои
Суғду Хатлон, Сарражсати маорифи шацри Душанбе, сардорони ражсат ва мудирони
шуъбацои маорифи шацру ноцияцои тобеи ҷумцурк ва директорони муассисацои
тацсилоти умумии дорои мақоми ҷумцуриявк вазифадор карда шаванд, ки ҷадвали
аттестатсияцои аз синф ба синф гузаронидан ва хатми муассисацои тацсилоти умумиро
дар асоси фармоиши вазири маориф ва илми Ҷумцурии Тоҷикистон як моц пеш аз
саршавии аттестатсия тасдиқ карда, муцлати гузаронидани аттестатсияи такрорк
(тобистона)-ро дар моци август муайян намоянд.
14. Ба Маркази ҷумцуриявии таълимию методии назди Вазорати маориф ва илми
Ҷумцурии Тоҷикистон (Ш. Жрмуцаммадзода) супорида шавад:
14.1. Намунаи маводи аттестатсия (корцои хаттк, саволномацои шифоцк ва тест)-ро барои
хатмкунандагони синфцои 9 ва 11 (12) муассисацои тацсилоти умумк, сарфи назар аз
шакли ташкилию цуқуқк ҷицати омодагк ба аттестатсия то 15 феврали соли 2018 тация ва
барои мувофиқа ба Вазорати маориф ва илми Ҷумцурии Тоҷикистон пешницод намояд.
14.2. Маҷмӯи маводи аттестатсия барои хатмкунандагони синфцои 9 ва 11 (12) (корцои
хаттк, саволномацои шифоцк ва тест) муассисацои тацсилоти умумк, сарфи назар аз
шакли ташкилию цуқуқк, дар асоси фармоиши вазири маориф ва илми Ҷумцурии
Тоҷикистон ҷицати омодагк ба аттестатсия тибқи дархост то 5 апрели соли 2018 ба
ражсатцои маорифи Вилояти Мухтори Кӯцистони Бадахшон, вилоятцои Суғду Хатлон,
Сарражсати маорифи шацри Душанбе, ражсат ва шуъбацои маорифи шацру ноцияцои
тобеи ҷумцурк, литсей-интернат ва мактабцои Президентк, литсей-интернатцои давлатк
барои хонандагони болажқат, мактаб-интернатцои ҷумцуриявк ва муассисацои таълимии
махсус дастрас намояд.
14.3.Нусхацои (вариантцои) асоск ва захиравии корцои хаттк, саволномацои шифоцк ва
тестиро барои хатмкунандагони синфцои 9 ва 11 (12) муассисацои тацсилоти умумк (аз
ҷумла, ба равияцои таълимк, сарфи назар аз шакли ташкилию цуқуқк то 7 май (як моц
пеш аз аттестатсия) ба ражсатцои маорифи Вилояти Мухтори Кӯцистони Бадахшон,
вилоятцои Суғду Хатлон, Сарражсати маорифи шацри Душанбе, ражсат ва шуъбацои
маорифи шацру ноцияцои тобеи ҷумцурк, литсей-интернат ва мактабцои Президентк,

литсей-интернатцои давлатк барои хонандагони болажқат, мактаб-интернатцои
ҷумцуриявк ва муассисацои таълимии махсус мацфуз доранд.
15.Директорони муассисацои тац-силоти умумк вазифадор карда шаванд, ки маводи
иловагии аттестатсияи шифоции аз синф ба синф гузаронидан ва хатмро, ки омӯзгорони
фаннк дар асоси барномацои таълимк тартиб додаанд, як моц пеш аз саршавии
аттестатсия бо тавсияи иттицодияцои методк ва Шӯрои методк тасдиқ ва дар ҷойи махсус
мацфуз доранд.
16.Сардорони ражсатцои маорифи Вилояти Мухтори Кӯцистони Бадахшон, вилоятцои
Суғду Хатлон, Сарражсати маорифи шацри Душанбе, сардорони ражсат ва мудирони
шуъбацои маорифи шацру ноцияцои тобеи ҷумцурк вазифадор карда шаванд, ки аз
натиҷаи ҷамъбасти аттестатсия ба Вазорати маориф ва илми Ҷумцурии Тоҷикистон то 10
июли соли 2018 маълумотномаи муфассал ирсол намоянд.
17. Ражсати тацсилоти томактабк ва мижнаи умумк (А.Алиев) вазифадор карда шавад:
17.1.Фармоиши мазкурро дастраси ражсатцои маорифи Вилояти Мухтори Кӯцистони
Бадахшон, вилоятцои Суғду Хатлон, Сарражсати маорифи шацри Душанбе, ражсат ва
шуъбацои маорифи шацру ноцияцои тобеи ҷумцурк, литсей-интернат ва мактабцои
Президентк, литсей-интернатцои давлатк барои хонандагони болажқат, мактабинтернатцои ҷумцуриявк, муассисацои таълимии махсус ва ғайридавлатк гардонад.
17.2.Дар цамкорк бо Маркази ҷумцуриявии таълимию методии назди Вазорати маориф
ва илми Ҷумцурии Тоҷикистон рафти омодагк ва баргузории аттестатсияцои аз синф ба
синф гузаронидан ва хатмро дар муассисацои тацсилоти умумии ҷумцурк мавриди
санҷиш қарор дода, аз натиҷааш ба маҷлиси назоратии назди вазири маориф ва илми
Ҷумцурии Тоҷикистон дар моци июли соли 2018 маълумотнома манзур намояд.
18.Сармуцаррири цафтаномаи “Омӯзгор” (Н.Нурализода) вазифадор карда шавад, ки
фармоиши мазкурро дар цафтанома ба табъ расонад.
19.Назорати иҷрои фармоиши мазкур ба зиммаи муовини вазири маориф ва илми
Ҷумцурии Тоҷикистон Л. Назирк гузошта шавад.
Вазир

Нуриддин Саид

Замимаи 1
Аттестатсияи аз синф ба синф гузаронидан дар синфцои 4-8 муассисацои тацсилоти
умумӣ
Синфи 4: Забони модарк (диктант)
Математика (хаттк)
Синфи 5: Забони модарк (диктант)
Математика (хаттк)
Синфи 6: Забони модарк (шифоцк)
Математика (хаттк)
Синфи 7: Забони руск (диктант)
Таърихи халқи тоҷик (шифоцк)
Синфи 8: Забони модарк ( нақли хаттк)
Биология (шифоцк )
Замимаи 2
Аттестатсияи аз синф ба синф гузаронидан дар синфцои 5-8 муассисацои тацсилоти
умумии асосӣ ва мижнаи умумӣ (ғоибона)
Синфи 5: Забони модарк (диктант)
Математика (хаттк)

Синфи 6: Забони модарк (шифоцк)
Математика (хаттк)
Синфи 7:Забони руск (диктант)
Таърихи халқи тоҷик (шифоцк)
Синфи 8:Забони модарк ( нақли хаттк)
Биология (шифоцк )
Замимаи 3
Аттестатсияи хатм дар синфцои 9 муассисацои тацсилоти умумӣ
1. Забони модарк (нақли хаттк)
2. Алгебра (хаттк)
3. География (шифоцк)
4.Забони руск (диктант) барои синфцои таълимашон бо забони тоҷикк, забони давлатк
(диктант) барои синфцои таълимашон бо забони ғайритоҷикк
5.Таърихи халқи тоҷик(шифоцк)
Замимаи 4
Аттестатсияи аз синф ба синф гузаронидан дар синфцои 10 муассисацои тацсилоти
умумӣ
Равияи умумк
1. Биология (тест)
2.Забони модарк (шифоцк)
3.Забони руск (диктант) барои синфцои таълимаш ба забони тоҷикк, забони давлатк
(диктант) барои синфцои таълимашон ғайритоҷикк
Равияи ҷамъиятк - гуманитарк ва зерравияцои он
1.Таърихи халқи тоҷик (тест)
2. Адабижт (иншо)
3.Забони руск (шифоцк) барои синфцои таълимаш ба забони тоҷикк, забони давлатк
(диктант) барои синфцои таълимашон ғайритоҷикк
Равияи табик-математикк ва зерравияцои он
1.Алгебра (хаттк)
2.Адабижт (шифоцк)
3.Химия (тест)
Равияи технологк ва зерравияцои он
1. Алгебра (хаттк)
2.Физика(шифоцк)
3.Химия (тест)
Муассисацои тацсилоти умумии асосӣ ва мижнаи умумӣ (ғоибона)
синфи 10
1.Биология (тест)
2.Алгебра (хаттк)
3.Забони модарк (шифоцк)
синфи 11
1.Адабижт(шифоцк)
2. Химия (тест)
3.Алгебра(хаттк)
Замимаи 5
Аттестатсияи хатм дар синфцои 11 (12) муассисацои тацсилоти умумӣ
Равияи умумк

1. Таърихи халқи тоҷик (тест)
2. Адабижт (иншо)
3.Физика (шифоцк)
4.Алгебра (хаттк)
5.Забони руск (диктант) барои синфцои таълимашон бо забони тоҷикк, забони давлатк
(диктант) барои синфцои таълимашон бо забони ғайритоҷикк
6.Химия (тест)
Равияи ҷамъиятк- гуманитарк ва зерравияцои он
1. Таърихи халқи тоҷик (тест)
2.Адабижт (иншо)
3. Забони хориҷк (шифоцк)
4.Алгебра (хаттк)
5.Забони руск (нақли хаттк) барои синфцои таълимашон бо забони тоҷикк, забони
давлатк (диктант) барои синфцои таълимашон бо забони ғайритоҷикк
6.Цуқуқи инсон (тест)
Равияи табик - математикк ва зерравияцои он
1. Биология (шифоцк)
2.Адабижт (иншо)
3 Геометрия (шифоцк)
4.Алгебра (хаттк)
5. Физика (шифоцк)
6.Химия (тест)
Равияи технологк ва зерравияцои он
1. Биология (шифоцк)
2.Адабижт (иншо)
3 Технологияи иттилоотк (шифоцк)
4.Алгебра (хаттк)
5. Физика (шифоцк)
6.Химия (тест)

