“ДОВТАЛАБ – 2018”
Намунаи саволномаҳои имтиҳонӣ аз фанни
асосҳои давлат ва ҳуқуқ
(барои ихтисоси “Кори ҳамширагӣ пас аз хатми синфи 9”

1. Аз синни чандсолагӣ духтар ва писар оиладор шуда метавонанд?
2. Аз чандсолаги ба чавобгарии маъмури кашида мешавад?
3. Аломатҳои асосии ҷиноят кадомҳоянд?
4. Артиши миллии Тоҷикистон кай ташкил шудааст?
5. Асосҳои қатъшавии шаҳрвандӣ дар ҶТ:
6. Ба Конститутсияи амаликунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон кадом солҳо тағйироту
иловаҳо ворид карда шудааст?
7. Ба мафҳуми ахлоқ равшанӣ андозед
8. Вақти кории ноболиғони аз 15 то 16 соларо дар як ҳафта муқарар намоед;
9. Вобаста ба сохти давлатиашон давлатҳо ба кадом намудҳо ҷудо мешаванд?
10. Дар давлатҳои шакли идоракуниашон монархияви ки давлатро идора мекунад?
11. Дуздӣ, ғоратгарӣ, роҳзанӣ, қаллобӣ, бо тахдиду зӯрӣ ба дастоварӣ (рекет), нест ё хароб
кардани амволи шасии шаҳрвандон ва ғайра, ба кадом намуди ҷиноятҳо мансуб
мебошад?
12. Ибораи «конститутсия» чӣ маъно дорад?
13. Кадом мақомот ақди никоҳро бекор мекунад?
14. Кадом намудҳои ҷавобгарии интизоми меҳнатӣ мавҷуд аст?
15. Кадоме аз шаҳрвандон ҳуқуқи дар интихобот иштирок карданро надоранд?
16. Кадоме аз шаҳрвандон ҳуқуқи дар интихобот иштирок карданро надоранд?
17. Кай Эъломияи умумии ҳуқуқи башар қабул гардидааст?
18. Қисмҳои Кодекси Ҷиноятии ҶТ-ро номбар кунед?
19. Кодекси Ҷиноятии ҶТ аз чанд қисм иборат аст?
20. Конститутсияи амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон кай қабул шудааст?
21. Қонун дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аз тарафи кадом мақомот қабул карда мешавад?
22. Мафҳуми шартномаи меҳнатӣ ин:
23. Маҷлиси Олӣ аз кадом палатаҳо иборат аст?
24. Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон чӣ гуна мақомот мебошад?
25. Меъёрҳои ҳуқуқӣ ба кадом меъёрҳо тақсим мешаванд?
26. Мурофиаи судӣ дар Тоҷикистон ба кадом забон ба амал бароварда мешавад?
27. Муҳлати ҳабси маъмурӣ?
28. Намуди ҳамиштирокӣ (шарикӣ) дар ҷиноят?
29. Нишонаҳои давлати ҳуқуқбунёдро муайян намоед.
30. Президенти Ҷумхурии Тоҷикистон ба мӯҳлати чанд сол итнтихоб мегардад?
31. Рамзҳои давлатии Тоҷикистонро номбар намоед.

“ДОВТАЛАБ – 2018”
Намунаи саволномаҳои имтиҳонӣ аз фанни биология
(барои ихтисоси “Кори ҳамширагӣ пас аз хатми синфи 9”

1. Ба таркиби ҷанини тухми ҷуворимакка чӣ дохил намешавад, вай ба кадом оила ва
синф таалуқ дорад?
2. Пояи муғҷаву баргдор чист ва ҷойи пайвастшавии барг ба пояро нишон диҳед?
3. Кадом намуди ғизогирӣ дар бактерияҳо мушоҳида намешавад?
4. Намунаи кадом протсесси растани ба идиоадаптатсия мансуб аст?
5. Дар ушнаҳо об бо ёрии чӣ ҷаббида мешавад?
6. Ғӯзачаи ушнаи фохтазағирак аз чӣ ҳосил мешавад ва дар дохили он чӣ пухта мерасад?
7. Дар тухммуғҷаи болиғ чӣ мавҷуд аст?
8. Тухми кадом растаниро аввали баҳор коридан мумкин аст?
9. Ба бунёди хелҳои нави растаниҳо ва зотҳои ҳайвонот кадом соҳаи илм машғул аст?
10. Кадоме аз системаҳои зерин дар аскарида вуҷуд надорад?
11. Ангезандаи хоришак чист?
12. Нақши мусбати содатаринҳо дар табиат аз чӣ иборат аст?
13. Асосгузори назарияи эволютсияи олами органикӣ кист?
14. Биология зиёда аз шоха дорад?
15. Одам аз чанд унсури табиат пайдо шудааст?
16. Ба ақидаи Арасту чанд хел ҷон мавҷуд аст?
17. Арасту ҳайвонҳоро ба чанд гурӯҳ ҷудо кард?
18. Асари калонтарини Ч.Дарвин
19. Чанд равия мавҷуд буд?
20. Маънои дарвинизм чист?
21. Популятсия ба чанд гурӯҳ ҷудо мешавад?
22. Тағирпазирии мутатсионӣ
23. Маънои адаптатсия чист?
24. Биосфера аз чанд қабат иборат?
25. Биология дар асри чанд тараққӣ кард?
26. Маънои биология чист?
27. Маънои флора чист?
28. Солҳои чанд Дарвин ба сайру гашт мебарояд?
29. Ирсият чист?
30. Маънои арогенез чист?
31. Чанд намуди растанӣ мавҷуд аст?
32. Маънои паразит чист?
33. Маънои репродуктсия чист?
34. Маймуни одамшакл чӣ ном дорад?
35. Дар рибосома синтезӣ кадом мода ба амал меояд?

“ДОВТАЛАБ – 2018”
Намунаи саволномаҳои имтиҳонӣ аз фанни риёзӣ
(барои ихтисоси “Кори ҳамширагӣ пас аз хатми синфи 9”

1. Дар прогрессияи арифметики (уn) 1) у1=10; у3=22, фарќи прогрессияро
ёбед.
2. Решаи дурусти муодилаи (х+13)х8=120- ро нишон дињед.
4

3.Ќимати ифодаро ёбед. √625 ∙ 16
4. Секунља ба чанд градус баробар аст.
5. Ќимати касрро ёбед.
152-52
52-5
6. Ифодаро содда кунед.
Sin22-1
7. Њисоб кунед.
10000+202+32+1
8. Формулаи масоњати квадрати .
9. Ќимати ифодаро ёбед.

(56 )2 ∙59
520

10. Содда кунед.

22∙42∙52∙

1
2

11Ин муодиларо њал кунед. х- 5х – 6 = 0
12. Асосгузори илми пайдоиши хандаса кист.
13. Радиуси давра аз кадом формулла ёфта мешавад.
14. Решаи дурусти муодилаи х:8+15=24- ро нишон дињед.
15. Амалро иљро кунед.
16. Муодила њал карда шавад.
4х2-х-33=0
17. Ифодаро содда кунед.
1802-1442
18. Амали дуруст иљро карда шударо нишон дињед.
19. (х+15)-17=23- ро нишон дињед.
20. Суммаи понздањ аъзои аввалаи прогрессияи арифметики (аn)- ро ёбед, агар а1=7 ва d=3 бошад.

