
 

 

TEXNOLOGIYA (TEXNOLOGIYA VA DIZAYN YOʻNALISHI) 

FANIDAN UMUMIY OʻRTA TAʼLIM MUASSASALARI PEDAGOG 

KADRLARINING MALAKA TOIFALARI TEST TIZIMI UCHUN TEST 

SPETSIFIKATSIYASI 

Mazkur test spetsifikatsiyasining maqsadi pedagog kadrlarning Texnologiya 

(Texnologiya va dizayn yoʻnalishi) fanidan bilim darajasini aniqlash uchun 

qoʻllaniladigan test savollari strukturasi va unga qoʻyiladigan talablarni belgilashdan 

iborat. 

Mazkur hujjatga aprobatsiyalar natijasida qoʻshimchalar, oʻzgartirishlar va 

tuzatishlar kiritilishi mumkin. 

I. Texnologiya (texnologiya va dizayn yoʻnalishi) fanidan bilimlarni 

baholashning test sinovi tartibi 

Pedagog kadrlarning texnologiya fanidan bilimlarini baholashning test sinovi 

tartibi kompyuter orqali onlayn tarzida test savollariga javob berishdan iborat. 

II. Texnologiya (texnologiya va dizayn yoʻnalishi) fanidan bilimlarni 

baholashda test sinovi qamrab olgan texnologiya fanining mazmun sohalari 

Texnologiya (Texnologiya va dizayn yoʻnalishi) fanidan pedagog kadrlar 

bilimlarni baholashda test sinovi topshiriqlari umumiy oʻrta taʼlim maktablarida 

oʻqitiladigan texnologiya fanining 5-9- sinflari materiallari hamda malaka 

talablariga mos va turdosh boʻlgan kitoblar asosida Texnologiya (Texnologiya va 

dizayn yoʻnalishi) fanining quyidagi mazmun sohalarini qamrab oladi: 

1. Zamonaviy texnika va texnologiyalar; 

2. Materiallarga ishlov berish texnologiyasi; 

3. Energiyani ishlab chiqarish va undan foydalanish; 

4. Mexatronika – lego education; 

5. Ijtimoiy-iqtisodiy texnologiya asoslari; 

6. Yogʻochga ishlov berish texnologiyasi; 

7. Polimer materiallarga ishlov berish texnologiyasi; 

8. Metallga ishlov berish texnologiyasi; 

9. Elektrotexnika ishlari; 

10. Roʻzgʻorshunoslik asoslari; 

11. Xalq hunarmandchiligi texnologiyasi; 

12. Ishlab chiqarish va roʻzgʻorshunoslik asoslari; 

13. Elektronika asoslari; 

14. Kasb tanlashga yoʻllash; 

Eslatma 1: Texnologiya (texnologiya va dizayn yoʻnalishi) fanining bu 

mazmun sohalari umumiy holda berilgan boʻlib, ular texnologiya (texnologiya va 

dizayn yoʻnalishi) fanining amaldagi oʻquv dasturi hamda malaka talablaridan 



 

 

kelib chiqib, yanada aniqlashtiriladi va bir nechta mayda mavzularga boʻlinadi 

hamda kodifikatorda keltiriladi. 

III. Pedagogning umumiy texnologiya faniga oid kompetensiyalarini 

baholash. 

Texnologiya (texnologiya va dizayn yoʻnalishi) fanidan bilimlarni baholashda 

pedagoglar test sinovi topshiriqlari yordamida quyidagi aqliy faoliyat turlari 

baholanadi: 

1. Bilish; 

2. Tahlil qilish. 

Texnologiya (texnologiya va dizayn yoʻnalishi) fanidan bilimlarni 

baholashning pedagog kadrlar attestatsiyasi test sinovida beriladigan test 

turlari. 

Texnologiya (texnologiya va dizayn yoʻnalishi) bilimlarni baholashning 

pedagog kadrlar attestatsiyasi test sinovi topshiriqlari quyidagi test turlaridan 

iborat boʻlishi mumkin: 

Y1 – bitta toʻgʻri javobga ega muqobil javobli test topshirigʻi  

Y2 – moslashtirishni talab qiladigan test topshirigʻi 

Y3 – dixotom (“toʻgʻri – notoʻgʻri” shaklidagi) test topshirigʻi 

Eslatma 2: Baʼzi test turlari texnik sharoitlar sababli vaqtincha boshqa test 

bilan almashtirilishi mumkin. 

IV. Texnologiya (texnologiya va dizayn yoʻnalishi) fanidan bilimlarni 

baholashning pedagog kadrlar attestatsiyasi test sinovi spetsifikatsiyasi 

(formati) 

№ 

Baholanad

igan 

talablar 

mazmuni 

Maz

mun 

soha

si 

Topshi

riqlar 

soni 

Testlar 

turi 

Baholan

adigan 

aqliy 

faoliyat 

turi 

Ajratil

gan 

vaqt 

(daq) 

Murak

kablik 

darajas

i 

Ball 

1 

Zamonavi

y texnika 

va 

texnologiy

alar 

I 3 

1 Y1 Bilish 1,5 II 2 

1 Y1 Bilish 1,5 I 2 

1 Y3 
Tahlil 

qilish 
1,5 III 

2 

2 
Materialla

rga ishlov 
II 5 

1 Y1 Bilish 1,5 III 2 

1 Y1 Bilish 1,5 II 2 



 

 

berish 

texnologiy

asi 

1 Y2 
Tahlil 

qilish 
1,5 III 

2 

1 Y2 
Tahlil 

qilish 
1,5 III 

2 

1 Y3 
Tahlil 

qilish 
1,5 I 2 

3 

Energiyani 

ishlab 

chiqarish 

va undan 

foydalanis

h 

III 3 

1 Y1 Bilish 1,5 I 2 

1 Y1 Bilish 1,5 II 2 

1 Y3 
Tahlil 

qilish 
1,5 II 

2 

4 

Mexatroni

ka – lego 

education 

IV 3 

1 Y1 Bilish 1,5 II 2 

1 Y1 Bilish 1,5 II 2 

1 Y3 
Tahlil 

qilish 
1,5 III 

2 

5 

Ijtimoiy-

iqtisodiy 

texnologiy

a asoslari 

V 2 

1 Y1 Bilish 1,5 III 2 

1 Y2 
Tahlil 

qilish 
1,5 III 

2 

6 

Yogʻochga 

ishlov 

berish 

texnologiy

asi 

VI 5 

1 Y1 Bilish 1,5 I 2 

1 Y1 Bilish 1,5 III 2 

1 Y2 
Tahlil 

qilish 
1,5 III 

2 

1 Y2 
Tahlil 

qilish 
1,5 III 

2 

1 Y3 
Tahlil 

qilish 
1,5 I 

2 

7 VII 3 1 Y1 Bilish 1,5 II 2 



 

 

Polimer 

materialla

rga ishlov 

berish 

texnologiy

asi 

 

1 Y1 Bilish 1,5 II 2 

1 Y3 
Tahlil 

qilish 
1,5 I 

2 

8 

Metallga 

ishlov 

berish 

texnologiy

asi 

VIII 

 
3 

1 Y1 Bilish 1,5 III 2 

1 Y1 Bilish 1,5 III 2 

1 Y3 
Tahlil 

qilish 
1,5 II 

2 

9 

Elektrotex

nika 

ishlari 

XIX 3 

1 Y1 
Tahlil 

qilish 
1,5 III 

2 

1 Y1 Bilish 1,5 I 2 

1 Y3 
Tahlil 

qilish 
1,5 II 

2 

1

0 

Roʻzgʻorsh

unoslik 

asoslari 

X 2 

1 Y1 Bilish 1,5 II 2 

1 Y1 Bilish 1,5 II 
2 

1

1 

Xalq 

hunarman

dchiligi 

texnologiy

asi 

XI 2 

1 Y1 Bilish 1,5 III 2 

1 Y1 Bilish 1,5 I 

2 

1

2 

Ishlab 

chiqarish 

va 

roʻzgʻorsh

XII 2 

1 Y1 Bilish 1,5 III 2 

1 Y2 
Tahlil 

qilish 
1,5 III 

2 



 

 

unoslik 

asoslari 

1

3 

Elektronik

a asoslari 
XIII 2 

1 Y1 Bilish 1,5 I 2 

1 Y2 
Tahlil 

qilish 
1,5 II 

2 

1

4 

Kasb 

tanlashga 

yoʻllash 

XIV 2 

1 Y1 Bilish 1,5 II 2 

1 Y1 Bilish 1,5 I 
2 

 Jami:  40    
60 

minut 
 80 

     Y1-

25 

Y2-

7 

Y3-

8 

Bilish-22 

Tahlil 

qilish-18 

   

Eslatma 3: test sinovining yuqorida keltirilgan (testlar soni, turi, ajratilgan 

vaqti, bali, murakkablik darajasi, sertifikat berish bali kabi) koʻrsatkichlariga 

tajriba-sinov natijalari va ilmiy asosli tahlilidan kelib chiqib, tegishli oʻzgartirishlar 

kiritilishi mumkin.  

V. Texnologiya (texnologiya va dizayn yoʻnalishi) fani boʻyicha bilimlarni 

baholashning qismlari boʻyicha qiyosiy koʻrsatkichlar 

№ Test sinovi 

qismlari 

Qamra

b 

olingan 

mazmu

n 

sohalar

i  

Topsh

iriqlar 

soni 

Ajratil

gan 

vaqt 

Ajratil

gan 

ball  

Murakkabli

k darajasi 

Aqliy 

faoliyat 

turi 



 

 

II Pedagogning 

texnologiya 

fanidan 

tayyorgarligi

ni baholash 

I – XIV  40 60 80 I daraja-10 

II daraja-14 

III daraja-

16 

Bilish 

— 22 

Tahlil 

qilish 

— 18 

Texnologiya (texnologiya va dizayn yoʻnalishi) fani boʻyicha bilimlarni 

baholashda test sinovida umumtaʼlim oʻqituvchilarining bilim darajasiga 

qoʻyiladigan talablar (koʻnikmalar) ning kodifikatori 

Texnologiya (texnologiya va dizayn yoʻnalishi) fani boʻyicha bilimlarni 

baholashda test sinovida texnologiya oʻqituvchilarining tayyorgarlik darajasiga 

qoʻyiladigan talablar (koʻnikmalar) ning kodifikatori Umumiy oʻrta taʼlimning 

malaka talablari va texnologiya fani boʻyicha nashr etilgan oʻquv darsliklari 

mazmuni asosida tuzilgan. 

Jadvalning birinchi ustunida Texnologiya fanining mazmun sohasi kodi, 

ikkinchi ustunida baholanadigan koʻnikmalar kodi va uchinchi ustunida test sinovida 

baholanadigan koʻnikmalarga qoʻyilgan talablar keltirilgan.  

Soha 

kodi 

Baholanadiga

n mazmun 

elementi kodi 

Test sinovida baholanadigan mazmun elementi 

I  
ZAMONAVIY TEXNIKA VA 

TEXNOLOGIYALAR 

1.1 

1.1.1 
Mehnat jarayonlarini tashkil etishda texnika va 

texnologiyalarning oʻrni va roli 

1.1.2 
Texnikaning turlari. Texnikaning klassifikatsiyasi va 

tavsiflari 

 

1.1.3 
Texnik tizimlar haqida tushuncha. Texnologik 

mashinalar. 

1.1.4 
Texnikaning asosiy konstruktiv elementlari. 

Texnikaning ishchi organlari.  

1.1.5 
Transport vositalarini konstruktsiyalash va 

modellashtirish. 



 

 

II  
MATERIALLARGA ISHLOV BERISH 

TEXNOLOGIYASI. 

2.1 

2.1.1 Yogʻochga ishlov berish texnologiyasi 

2.1.2 Yogʻochga ishlov berish ustaxonasining tuzilishi. 

2.1.3 
Yogʻochga ishlov berishda ish oʻrnini tashkil etish va 

xavfsizlik texnikasi qoidalari. 

2.1.4 Yogʻoch tabiiy konstruktsion material sifatida. 

2.1.5 Asbob-uskuna va moslama turlari. 

2.1.6 Yogʻochga ishlov berish stanoklari va ularning turlari 

2.1.7 Yogʻoch materiallaridan buyum yasash bosqichlari 

 
2.1.8 Duradgorlik buyumlaridan detallarni tayyorlash  

2.1.9 Pardozlash ishlari 

2.2 

 Metallarga ishlov berish texnologiyasi 

2.2.1 Metallarga ishlov berish ustaxonasining tuzilishi 

2.2.2 
Metallarga ishlov berishda xavfsizlik texnikasi 

qoidalari  

2.2.3 
Metallning turmushda va iqtisodiyot tarmoqlaridagi 

ahamiyati, ishlab chiqarish sohalari 

2.2.4 Metall va uning qotishmalari. Qora va rangli metallar. 

2.2.5 Metallarning tashqi koʻrinishi va oʻziga xos belgilari 

2.2.6 Asbob-uskuna, moslama va stanok turlari 

2.2.7 
Metallga ishlov berish turlari (rejalash, kesish, 

toʻgʻrilash, bukish). 

 
2.2.8 Yumshoq simlarga ishlov berish 

2.2.9 Metall va yupqa simlardan har xil buyumlar yasash  

2.3 

 Kompozit materiallar 

2.3.1 
Kompozit materiallar va ularning turlari. Kompozit 

materiallardan foydalanish. 



 

 

2.3.2 
Asbob-uskuna va moslamalar. Xavfsizlik texnikasi 

qoidalari. 

2.3.3 Polimer loyidan suvenir yasash 

2.3.4 3D ruchkada har xil oʻlchamli obyektlar yasash. 

III  
ENERGIYANI ISHLAB CHIQARISH VA 

UNDAN FOYDALANISH 

3.1 

3.1.1 
Energiya turlari (mexanik, elektr, quyosh va atom 

energiyasi). 

3.1.2 
Elektr dvigatellar (motorlar). Batareyalar va ularning 

turlari. 

3.1.3 Gidravlik uzatmalar 

3.1.4 
Loyihalash ishi bosqichlari. Harakatlanuvchi sodda 

mexanizmlarni loyihalash va yasash. 

IV  MEXATRONIKA – LEGO EDUCATION  

4.1 

4.1.1 Mexatronika haqida tushuncha. Oddiy mexanizmlar. 

4.1.2 
Aylanma harakatlanuvchi sodda mexanizm yasash. 

Karusel. Karusel tezligini oshirish. 

4.1.3 Robotlarning atrof-muhit bilan oʻzaro aloqasi. 

4.1.4 Asosiy algoritmik konstruksiyalar 

4.1.5 
Robototexnik tizimlarni loyihalash. Robotlar 

musobaqasi. 

V  

IJTIMOIY-IQTISODIY TEXNOLOGIYA 

ASOSLARI. IJODIY LOYIHA TAYYORLASH 

TEXNOLOGIYASI 

5.1 

5.1.1 Oila iqtisodiyotining inson hayotidagi oʻrni 

5.1.2 Ekoparkni tashkil qilish. 

5.1.3 Ijodiy loyiha tayyorlash texnologiyasi 

VI  
YOGʻOCHGA ISHLOV BERISH 

TEXNOLOGIYASI 



 

 

6.1 

 Umumiy tushunchalar 

6.1.1 Yogʻochning fizikaviy xossalari 

6.1.2 
Duradgorlikda ishlatiladigan yelimlar va boʻyoqlar 

turlari, xususiyatlari hamda ishlatilish sohalari 

6.1.3 Yogʻochning kimyoviy va texnologik xossalari 

6.1.4 

Yogʻochning haroratga, namlikka, 

mikroorganizmlarga va boshqa taʼsirlarga 

chidamliligini taʼminlashga xizmat qiluvchi 

materiallar 

6.1.5 Yogʻochni quritish va saqlash qoidalari 

6.1.6 
Yogʻochlar va ularga ishlov berish, turlarga ajratish va 

xususiyatlarini aniqlash 

6.2 

 
Asbob-uskunalar, moslamalar va ulardan 

foydalanish. 

6.2.1 
Yogʻochlarni rejalash asboblarining turlari, ularni 

ishlatish va saqlash qoidalari 

6.2.2 
Qoʻl randa va parmalash qurilmalarining tuzilishi va 

ulardan foydalanish qoidalari 

6.2.3 
Yogʻochga ishlov berish asboblaridan toʻgʻri 

foydalanish. Qalamdon yasash 

6.2.4 
Yogʻochdan yasalgan buyumlarga ishlov berish 

usullari 

6.2.5 
Yogʻochlardan rejalash asboblaridan foydalanib 

buyumlar yasash 

6.2.6 
Yogʻochga ishlov berishda qoʻl asboblaridan 

foydalanish texnologiyasi 

6.2.7 
Yogʻochga qoʻlda ishlov berish asboblarini ishga 

tayyorlash hamda ish joyini tashkil qilish 

6.2.8 Yogʻochdan uy-roʻzgʻor buyumlarini yasash 



 

 

6.3 

 
Mashina, mexanizm, stanoklar va ulardan 

foydalanish 

6.3.1 
Stanoklarning asosiy qismlari va vazifalari. Stanoklar 

tuzilishidagi umumiylik 

6.3.2 

Yogʻochga ishlov beruvchi tokarlik stanogining 

tuzilishi, ularni ishga tayyorlash hamda xavfsiz 

ishlatish qoidalari 

6.3.3 
Parmalash stanoklarining vazifasi, tuzilishi va ishlash 

qoidalar 

6.3.4 Parmalash stanogi bilan yogʻochga ishlov berish 

6.4 

 Mahsulotlar ishlab chiqarish texnologiyasi 

6.4.1 
Yogʻochga ishlov berish texnologiyasi asosida uy-

roʻzgʻor buyumlarini tayyorlash 

6.4.2 

Yogʻochga ishlov berishga oid xalq hunarmandchiligi 

turlari boʻyicha ish usullari. Yogʻoch oʻymakorlik 

sanʼati tarixi va rivojlanishi 

6.4.3 
Yogʻochga ishlov beruvchi tokarlik stanoklarida 

tayyorlanadigan buyumlar 

6.4.4 

Yogʻoch va boshqa materiallardan xalq 

hunarmandchiligi ish usullari asosida buyum yasash. 

Salfetka uchun taglik yasash 

6.4.5 
Uy-roʻzgʻor, turmushda va maktabda qoʻllanilayotgan 

texnika va konstruksiyalash elementlari 

6.4.6 
Shakli silindrsimon, konussimon va fasonli, burchakli 

sathlar birikuvidan hosil boʻlgan detallar 

6.4.7 
Konussimon va shakldor yuzalarni yoʻnish, ichki 

silindrsimon sirtlarni yoʻnib kengaytirish 



 

 

6.4.8 

Yogʻoch va metallga ishlov berishni 

uygʻunlashtiruvchi xalq hunarmandchiligi turlari 

boʻyicha ish usullari 

6.4.9 
Duradgorlik ishlarida islimiy va girih usulidagi 

naqshlardan foydalanish 

VII  
POLIMER MATERIALLARGA ISHLOV 

BERISH TEXNOLOGIYASI 

7.1 

7.1.1 
Plastmassa va ularning turlari. Rezinalar. 

Toʻldirgichlar va plastifikatorlar 

7.1.2 
Polimer materiallardan buyumlar yasash 

texnologiyalari 

7.1.3 

Polimerlardan roʻzgʻorda, turmushda, maktabda 

foydalaniladigan buyumlar tayyorlash. Mevalar 

uchun taxtakach tayyorlash 

7.1.4 

Kauchuk toʻgʻrisida umumiy maʼlumotlar. Polimerlar 

va metallarning birikmalaridan hosil boʻlgan 

konstruksiyalar 

7.1.5 
Polimerlar va metall birikmalardan buyumlar 

tayyorlash 

VIII  
METALLGA ISHLOV BERISH 

TEXNOLOGIYASI 

8.1 

 Umumiy tushunchalar 

8.1.1 

Qora metallar qotishmalari – choʻyan va poʻlatning 

asosiy mexanik xossalari: qattiqlik, elastiklik, 

plastiklik va moʻrtlik 

8.1.2 
Rangli metallar va ular qotishmalarining mexanik 

xossalari 

8.1.3 Simlardan yasaladigan detallar 



 

 

8.2 

 

Asbob-uskunalar, moslamalar va ulardan 

foydalanish 

8.2.1 
Oʻlchash, rejalash va dastlabki ishlov berish 

asboblarini ishga tayyorlash va ishlash usullari 

8.2.2 
Amaliy mashgʻulot. Metallga ishlov beruvchi 

asboblarning ishchi qismlarini sozlash va taʼmirlash. 

8.2.3 
Tunuka va simlarni qirqish, bukish va toʻgʻrilash 

asboblaridan foydalanish 

8.2.4 Shtangensirkul tuzilishi va u bilan oʻlchash usullari 

8.3 

 
Mashina, mexanizm, stanoklar va ulardan 

foydalanish 

8.3.1 

Tokarlik vint qirqish stanogining vazifasi, qoʻllanishi, 

tuzilishi, asosiy qismlari va ularning vazifasi. 

Chilangarning ish oʻrnini tashkil qilish 

8.3.2 
Amaliy mashgʻulot. Tokarlik vint qirqish stanogini 

boshqarish. 

8.3.3 
Frezarlash, tokarlik va parmalash stanoklarining 

vazifasi, tuzilishi va ishlov berish texnologiyasi 

8.4. 

 Mahsulot ishlab chiqarish texnologiyasi 

8.4.1 

Texnika va konstruksiyalash elementlari. Buyumlarni 

tayyorlash: loyihalash, oʻlchash, rejalash, biriktirish, 

pardozlash 

8.4.2 
Rejalash, arralash, kesish, egovlash, zubilo bilan 

ishlash usullari 

8.4.3 
Metallarga ishlov berishga oid xalq hunarmandchiligi 

turlari boʻyicha ish usullari 

8.4.4 
Tayyorlanadigan detal eskizi chizmalarini, texnologik 

xaritalarni tuzish va oʻqish 



 

 

8.4.5 
Metallarga ishlov berishga oid xalq hunarmandchiligi 

turlari boʻyicha ish usullarini oʻrgatish 

8.4.6 
Metallardan tayyorlanadigan buyumlarga, detallarga 

ishlov berish, konstruksiyalash elementlar 

8.4.7 
Rangli metallarga ishlov berishga oid xalq 

hunarmandchiligi turlari boʻyicha ish usullari 

8.4.8 
Uy-roʻzgʻor, turmush va maktab uchun metall 

materiallardan buyumlar tayyorlash. 

IX  ELEKTROTEXNIKA ISHLARI 

9.1 

9.1.1 
Bir va koʻp lampali yoritqichlar hamda elektr 

armaturalar 

9.1.2 
Amaliy mashgʻulot. Maishiy yoritish asboblaridan 

nuqsonlarni topish va bartaraf etish. 

9.1.3 
Kavsharlash va elektromontaj asoslari. Montajning 

asosiy turlari: osma va pechatli 

9.1.4 
Amaliy mashgʻulot. Oʻtkazgich simlarning uchini 

chiqarish va kichik halqa hosil qilish. 

9.1.5 
Amaliy mashgʻulot. Elektrotexnik doskaga bir 

lampali yoritqichni montaj qilish. 

9.1.6 

Elektr energiyasini hosil qilish, uzatish va taqsimlash. 

Elektr energiyasidan tejamli foydalanish qoidalari. 

Sarflangan elektr energiyasini hisoblash usullari va 

asboblari 

9.1.7 

Uy-roʻzgʻor isitish asboblarining tuzilishi. Elektr 

isitish asboblaridan xavfsiz foydalanish qoidalari. 

Issiqlik relesining tuzilishi va ishlash prinsipi. 

9.1.8 
Xonadon (oshxona, zal) elektr tarmogʻini montaj 

qilish 



 

 

9.1.9 
Elektromagnitlar va ularning qoʻllanilishi. 

Elektromagnitning tuzilishi va ishlashi bilan tanishish 

9.1.10 Elektromagnit rele 

9.1.11 Elektr qoʻngʻiroqning tuzilishi va ishlash prinsipi 

X  ROʻZGʻORSHUNOSLIK ASOSLARI 

10.1 

10.1.1 
Uy-roʻzgʻor texnikasi va binolarga xizmat koʻrsatish 

hamda ularni eng oddiy tuzatish 

10.1.2 Oʻyma qulflarni tuzatish va oʻrnatish 

10.1.3 

Shahar va qishloq uylarida suv, gaz, elektr energiyasi 

va issiqlik taʼminoti tizimi va undan foydalanish 

qoidalari 

10.1.4 

Uy va xonadonlarni taʼmirlash ishlarining asosiy 

turlari. Taʼmirlashda qoʻllaniladigan qurilish 

materiallari va asosiy ish asboblari. Taʼmirlashda 

qoʻllaniladigan zamonaviy qurilish materiallari. 

XI  
XALQ HUNARMANDCHILIGI 

TEXNOLOGIYASI 

11.1 

11.1.1 
Oʻzbekistonda xalq hunarmandchiligining turlari, 

rivojlanish tarixi va istiqbollari 

11.1.2 

Xalq hunarmandchiligi boʻyicha koʻrgazma va 

tanlovlarni tashkil qilish va ishtirokchilarni tanlash 

qoidalari. 

11.1.3 

“Sovgʻa uchun quticha”, “Yigʻiladigan stulcha”, 

“Shashka doskasi va donalarini yasash”, “Yogʻochdan 

dekorativ soat yasash” ga oid amaliy mashgʻulotlar. 

11.1.4 

Xalq hunarmandlari tomonidan eksport va ichki bozor 

uchun ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar. 

Hunarmandchilikda foydalaniladigan nodir metallar 

va asbob-uskunalar. 



 

 

11.1.5 

Hunarmandchilik mahsulotlarining tashqi koʻrinishi, 

shakli uzviyligi va yaxlitligining taʼminlanishiga 

koʻra baholash. 

11.1.6 

“Oshxona javonini yasash”, “Kichik hajmli belanchak 

yasash”, “Shaxmat doskasini va donalarini yasash”, 

“Kichik hajmli sandiqcha yasash” ga oid amaliy 

mashgʻulotlar. 

XII  
ISHLAB CHIQARISH VA 

ROʻZGʻORSHUNOSLIK ASOSLARI 

12.1 

12.1.1 Oʻzbekistondagi ishlab chiqarish turlari 

12.1.2 Texnologik jarayon haqida tushuncha 

12.1.3 Suv quvurlari va kanalizatsiya 

12.1.4 
Oddiy smesitel qurilmalarini tuzatish va taʼmirlash 

ishlari 

12.1.5 Zamonaviy qoʻl elektr asboblari 

12.1.6 Qoʻl elektr asboblarini tuzatish ishlari. 

12.1.7 Texnika va uning zamonaviy ishlab chiqarishdagi roli 

12.1.8 

Ishlab chiqarishda fan-texnika taraqqiyotini 

jadallashtirish omillari va istiqbollari. Zamonaviy 

texnologiyalar va yangi materiallar 

12.1.9 
Uy-roʻzgʻorda ishlatiladigan mebellarning taʼmirtalab 

qismlarini tuzatish texnologiyasi. 

12.1.10 

Jihozlar sozligini nazorat qilish va taʼmirlash ishlari. 

Kir yuvish mashinasining sozligini nazorat qilish va 

kichik taʼmirlash. Gaz plitasining sozligini nazorat 

qilish va kichik taʼmirlash. 

XIII  ELEKTRONIKA ASOSLARI 

13.1 
13.1.1 Elektronikaning iqtisodiyot tarmoqlaridagi oʻrni 

13.1.2 Elektr yoritish asboblari 



 

 

13.1.3 Amaliy mashgʻulot: Vijigatel yasash. 

13.1.4 Sanoat robotlari haqida tushuncha. 

13.1.5 
Amaliy mashgʻulot: Harakatlanuvchi sodda robot 

yasash. 

13.1.6 
Amaliy mashgʻulot: Sodda koʻrinishdagi 

harakatlanuvchi avtomobil yasash 

13.1.7 
Avtomatika va avtomatik qurilmalar haqida umumiy 

tushuncha. 

13.1.8 Sodda avtomatik qurilmalarni yigʻish va sinash. 

13.1.9 Xabar beruvchi qurilmalar maketini tayyorlash.  

13.1.10 

Raqamli hisoblash qurilmalari va ularning vazifasi. 

Raqamli hisoblash qurilmalarida qoʻllaniladigan 

sxemalar. 

13.1.11 Robotlar haqida umumiy tushuncha 

13.1.12 
Amaliy mashgʻulot: “LEGO” konstruktori yordamida 

sodda robot yasash 

XIV  KASB TANLASHGA YOʻLLASH 

14.1 

14.1.1 
Inson hayotida kasbning oʻrni. Kasb-hunar egallashda 

inson salomatligiga qoʻyilgan talablar. 

14.1.2 

Kasblar tasnifi, kasblarda mehnat turlarining taʼrifi. 

Kasblar tasnifi, kasblarda mehnat turlarining (odam-

tabiat, odam-texnika, odam-odam, odam-belgili tizim, 

odam-badiiy obraz) taʼrifi. 

14.1.3 
Kasbni toʻgʻri tanlashning mohiyati va istiqboli. Kasb 

tanlashda shaxs, shaxsiy qiziqish, mayl va qobiliyat. 

14.1.4 
Kasbga tanlashdagi onglilik va mustaqillik. Kasbning 

murakkablik omillari. 



 

 

14.1.5 

Kasbga yaroqlilikni belgilash va moyillikni 

tarbiyalash usullari. Kasbga yaroqlilik, yaroqsizlik, 

mos kelish, havas. 

14.1.6 
Amaliy mashgʻulot: Kasbiy oʻz-oʻzini anglash va 

kasbiy qiziqishni aniqlash usullari. 

14.1.7 
Kasb tanlashga yoʻllash texnologiyasi. Kasb 

professiogrammasi.  

14.1.8 
Amaliy mashgʻulot: “Professiogramma” va “Kasb 

tanlash varaqasi”ni toʻldirish ishlari. 

14.1.9 

Kasbga doir shaxsiy reja tuzish.  

Kasbiy qiziqish va moyilliklarni aniqlash boʻyicha 

amaliy mashqlar bajarish 

14.1.10 
Tanlangan kasb-hunarga doir maʼlumotlar toʻplash va 

tahlil qilish. 

14.1.11 
Amaliy mashgʻulot: “Men tanlagan kasb” ijodiy 

loyihasini tayyorlash va taqdimoti. 

Namuna 

Y1 

№36 Manba – Oʻ.Tohirov, I.Karimov, M.M.Maxsumova. “Texnologiya” umumiy 

oʻrta taʼlim maktablarining 8-sinfi uchun darslik. T.: “ILM ZIYo”. 2019 y. 44-bet. 

Qiyinlik darajasi -3; 

Manba: Soha kodi: 12.6; baholanadigan mazmun element kodi: 12.6.1 



 

 

 

Raqamlarga mos keladigan multimetrning qismlari toʻgʻri koʻrsatilgan 

qatorni belgilang. 

a-tranzistorlarni tekshirish uyasi; b-qarshiliklarni oʻlchash boʻlimi; c-

oʻzgaruvchan kuchlanishni oʻlchash boʻlimi; d-oʻzgarmas kuchlanishni oʻlchash 

boʻlimi; f-oʻzgarmas tokni oʻlchash boʻlimi; g-turli rejimlarga oʻtkazish dastagi; 

h-displey. 

1-h; 2-c; 3-f; 4-d; 5-b; 6-a; 7-g;  

1-h; 2-f; 3-c; 4-g; 5-b; 6-a; 7-d; 

1-h; 2-a; 3-g; 4-d; 5-b; 6-f; 7-c; 

1-h; 2-a; 3-f; 4-d; 5-c; 6-b; 7-g; 

Y2 

№35 Manba – Oʻ.Tohirov, I.Karimov, M.M.Maxsumova. “Texnologiya” umumiy 

oʻrta taʼlim maktablarining 8-sinfi uchun darslik. T.: “ILM ZIYo”. 2019 y. 25-bet. 

Qiyinlik darajasi -3; 

Manba: Soha kodi: 12.1; baholanadigan mazmun element kodi: 12.1.1 



 

 

Moddiy va nomoddiy ishlab chiqarish sohalariga mos keluvchi javobni 

belgilang. 

 

1-a, d, g, h; 2-b, c, e, f 

1-b, c, e, f ; 2-a, d, g, h 

1-a, d, e, f; 2-b, c, g, h 

1-b, c, g, h; 2-a, d, e, f 

Y3 

№30 Manba – Sh.S.Sharipov, O.A.Qoʻysinov, Q.M.Abdullaeva. “Texnologiya” 

umumiy oʻrta taʼlim maktablarining 6-sinfi uchun darslik. T.: “Sharq”. 2017 y. 102-

bet. Qiyinlik darajasi -2; 

Manba: Soha kodi: 9.6; baholanadigan mazmun element kodi: 9.6.1 

Elektr energiyasini uzoq masofalarga uzatishda transformator qurilmasidan 

foydalaniladi. 

Ushbu fikr toʻgʻrimi? 

Toʻgʻri  

Notoʻgʻri 

 


