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НАМУНАИ

РО

саволу масъалаҳои тест
аз фанни забони тоҷикӣ
(барои ИМД-2022)

Д

ар

со

Қисми А (имтиҳон дар заминаи таҳсилоти
умумӣ – синфи 11-ум) ва қисми Б (имтиҳон дар
заминаи таҳсилоти умумии асосӣ – синфи 9-ум)

САВОЛУ МАСЪАЛАҲО БО ИНТИХОБИ ЯК ҶАВОБИ ДУРУСТ
ФОНЕТИКА, ҲОДИСАҲОИ ФОНЕТИКӢ ва ИМЛО
Дар кадом калимаҳо садоноки ӣ овози таркиби калима аст?
А) обӣ, хокӣ

5

6

В) бибӣ, ҷорӣ

С) бадӣ, нағзӣ

D) хабарӣ, хайрӣ

Дар кадоме аз ин калимаҳо садоноки ӣ овози таркиби калима аст?
А) биёбонӣ, саҳроӣ

С) нимишабӣ, чоштгоҳӣ

В) хӯрдӣ, шумурдӣ

D) қозӣ, муфтӣ
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4

D) хондаӣ, рафтӣ

Дар қатори кадоме аз ин калимаҳо садоноки ӣ овози таркиби
калима аст?
А) будӣ, дидӣ

3

С) розӣ, сонӣ

.tj

2

В) зардӣ, кабудӣ

tc

1

Дар кадоме аз ин калимаҳо садоноки ӣ овози таркиби калима аст?
А) биҳӣ, киштӣ

С) амалӣ, деҳқонӣ

В) бинӣ, гуфтӣ

D) ангурпарварӣ, боғдорӣ

Дар кадоме аз ин калимаҳо садоноки ӣ овози таркиби калима аст?
А) бофтӣ, дӯхтӣ

С) дастӣ, ресмонӣ

В) валӣ, оштӣ

D) осудаӣ, хушбахтӣ

Дар кадоме аз ин калимаҳо садоноки ӣ овози таркиби калима аст?
А) ҷонӣ, даштӣ В) дӯстӣ, пастӣ С) саробонӣ, сафедӣ D) аҳолӣ, қорӣ
Дар кадоме аз ин калимаҳо садоноки ӣ овози таркиби калима аст?

ар

7

Д

А) чоштгоҳонӣ, яктоӣ
В) ёдгорӣ, ногаҳонӣ
8

9

С) сонӣ, фаврӣ
D) қаймоқӣ, ширӣ

Дар кадоме аз ин калимаҳо садоноки ӣ овози таркиби калима аст?
А) гулгардонӣ, суманакпазӣ

С) намӣ, обӣ

В) набӣ, ширмоҳӣ

D) тирамоҳӣ, чӯянӣ

Дар кадоме аз ин калимаҳо садоноки ӣ овози таркиби калима аст?
А) водӣ, ровӣ

С) омӯзгорӣ, ҳунармандӣ

В) бародарӣ, баробарӣ

D) боғӣ, бодӣ

Забони тоҷикӣ (имтиҳони қисмҳои А ва Б барои ИМД-2022)

Саҳифаи 2

10

Дар кадоме аз ин калимаҳо садоноки ӣ овози таркиби калима аст?
А) гурӯҳӣ, танҳоӣ В) даҳӣ, чорӣ

11

12

D) саволӣ, хитобӣ

Дар кадоме аз ин калимаҳо садоноки ӣ овози таркиби калима аст?
А) бароӣ, шунавӣ

С) кофӣ, курсӣ

В) деҳотӣ, шаҳрӣ

D) навозандаӣ, нависандаӣ

Дар кадоме аз ин калимаҳо садоноки ӣ овози таркиби калима аст?
А) ёрӣ, ҳамкорӣ

В) русӣ, тозӣ

С) аспакӣ, яктоӣ

D) кӣ, чӣ

Дар мақоли зерин дар калимаи хомӯшӣ садоноки ӣ чӣ вазифа
дорад?
Агар гуфтан сим аст, хомӯшӣ зар аст.
В) бандаки хабарӣ

14

А) бандаки феълӣ

С) пасванди исмсоз

В) бандаки хабарӣ

D) пасванди сифатсоз

Дар мақоли зерин дар калимаҳои некӣ ва бадкирдорӣ садоноки ӣ
чӣ вазифа дорад?
Бад мекунию нек тамаъ медорӣ,
Некӣ набувад сазои бадкирдорӣ.
А) пасванди исмсоз

С) пасванди сифатсоз

В) бандаки феълӣ

D) бандаки хабарӣ

Д

16

17

D) пасванди исмсоз

Дар мақоли зерин дар калимаи хомӯшӣ садоноки ӣ чӣ вазифа
дорад?
Хомӯшӣ забони донишмандон аст.

ар

15

С) бандаки феълӣ
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А) пасванди сифатсоз

tc
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С) қатӣ, қумрӣ

Дар кадом калимаҳо садоноки ӣ пасванди сифатсоз аст?
А) тоҷикӣ, форсӣ

С) айёрӣ, амонӣ

В) соқӣ, боқӣ

D) омадӣ, напурсидӣ

Дар кадом калимаҳо садоноки ӣ пасванди сифатсоз аст?
А) гулобӣ, нилобӣ

С) бомдодӣ, пешинӣ

В) кабудӣ, сафедӣ

D) сардӣ, хунукӣ

Забони тоҷикӣ (имтиҳони қисмҳои А ва Б барои ИМД-2022)

Саҳифаи 3

19

20

А) бегоҳӣ, саҳарӣ

С) ғарбӣ, даштӣ

В) озодӣ, хурсандӣ

D) омадӣ, рафтӣ

Дар кадоме аз ин калимаҳо садоноки ӣ бандаки феълист?
А) хӯрдӣ, шумурдӣ

С) биёбонӣ, саҳроӣ

В) кӯдакӣ, тифлӣ

D) нимишабӣ, чоштгоҳӣ

Дар кадоме аз ин калимаҳо садоноки ӣ бандаки феълист?
А) омаданӣ, рафтанӣ

С) гирӣ, равӣ

В) дастӣ, ресмонӣ

D) огоҳӣ, раҳӣ

Дар байти зерин дар калимаи корӣ садоноки ӣ чӣ вазифа дорад?
Агар бад кунӣ, чашми некӣ мадор,
Ки гар хор корӣ, суман надравӣ ! (Саъдии Шерозӣ)

22

А) бандаки хабарӣ

С) бандаки феълӣ

В) пасванди сифатсоз

D) пасванди исмсоз

Дар мақоли зерин дар калимаҳои хоҳӣ ва нашавӣ садоноки ӣ чӣ
вазифа дорад?
Хоҳӣ нашавӣ расво, ҳамранги ҷамоат бош!
А) бандаки феълӣ

С) пасванди сифатсоз

В) пасванди исмсоз

D) бандаки хабарӣ

Дар байти зерин дар калимаи нестӣ садоноки ӣ чӣ вазифа дорад?
Гар онӣ, ки душман-т гӯяд, маранҷ
В-агар нестӣ, гӯ, бирав, боз санҷ! (Саъдии Шерозӣ)

ар

23
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Дар кадом калимаҳо садоноки ӣ пасванди зарфсоз аст?

.tj
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С) бандаки хабарӣ

В) бандаки феълӣ

D) пасванди сифатсоз

Д

А) пасванди исмсоз

24

Дар мақоли зерин дар калимаҳои бинӣ ва биншинӣ садоноки ӣ чӣ
вазифа дорад?
Агар бинӣ, ки нобиною чоҳ аст
В-агар хомӯш биншинӣ, гуноҳ аст!
А) бандаки хабарӣ

С) пасванди сифатсоз

В) бандаки феълӣ

D) пасванди исмсоз

Забони тоҷикӣ (имтиҳони қисмҳои А ва Б барои ИМД-2022)
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25 Дар байти зерин дар калимаи бишмарӣ садоноки ӣ чӣ вазифа дорад?
Шеъри ӯро баршумурдам сездаҳ раҳ сад ҳазор,
Ҳам фузун ояд, агар чунон-к бояд бишмарӣ.
А) бандаки хабарӣ
С) бандаки феълӣ
В) пасванди исмсоз
D) пасванди сифатсоз
26 Дар мақоли зерин дар калимаи нахӯрӣ садоноки ӣ чӣ вазифа дорад?
Абр агар оби зиндагӣ борад,
Ҳаргиз аз шохи бед бар нахӯрӣ!
А) пасванди исмсоз
С) бандаки хабарӣ
В) пасванди сифатсоз
D) бандаки феълӣ
Дар байти зерин дар калимаҳои амирӣ, мардӣ садоноки ӣ чӣ
вазифа дорад?
Гар бар сари нафси худ амирӣ, мардӣ,
Бар кӯру кар ар нукта нагирӣ, мардӣ. (Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ)
А) бандаки хабарӣ
С) бандаки феълӣ
В) пасванди исмсоз
D) пасванди сифатсоз

28

Дар кадоме аз ин калимаҳо садоноки ӣ бандаки хабарист?
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А) бурдӣ, овардӣ
В) обӣ, бодӣ

С) бегоҳӣ, саҳарӣ
D) хонандаӣ, сарояндаӣ

Дар кадом калимаҳо ба ҷойи ҳарфи ӣ ҳарфи и навиштан дуруст
аст?
А) зангӣ, фарҳангӣ
С) дарӣ, парӣ
В) ҳарчӣ, чунончӣ
D) раҳоӣ, танҳоӣ

30

Имлои кадом калимаҳо дуруст нест?

ар

29

Д

А) кабудӣ, расмӣ
В) Наби, табии

С) биҳӣ, ҳавлӣ
D) Сочи, Тбилиси

31

Дар байти зерин имлои кадом калима дуруст нест?
Шод зи бо сияҳчашмон, шод,
Ки ҷаҳон нест ҷуз фасонаву бод! (Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ)
А) зи
В) ҷуз
С) фасона
D) сияҳчашмон

32

Дар кадом калимаҳо ба ҷойи ӯ ҳарфи у нависем, маъно дигар
мешавад?
А) бӯр, кӯш
В) занбӯр, танӯр
С) зӯр, кӯр
D) бӯй, сӯй

Забони тоҷикӣ (имтиҳони қисмҳои А ва Б барои ИМД-2022)
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Кадом калимаҳо бо ҳарфи ӯ навишта мешаванд?
А) бозу, гесу

34

В) нуҳ, дузд

С) буҳрон, буҳтон

Кадом калимаҳо бо ҳарфи ӯ навишта мешаванд?
А) бухор, муғҷа
В) гулу, ҳинду

35

С) муътабар, шуъла
D) афсус, андуз,

Кадом калимаҳо бо ҳарфи ӯ навишта мешаванд?
А) олу, оҳу

36

В) дулона, чуҷа

tc
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В) зӯд, сӯд

В) абрӯ, бозӯ

В) лӯлӣ, лӯхтак

С) лӯбиё, лӯлакабоб D) зӯҳра, кӯҳна

С) мӯҳра, мӯҳтарам

D) гесӯ, гулӯ

ар

Д

С) муҳра, муҳсин
D) буҳрон, буҳтон

Навишти кадоме аз ин калимаҳо аз рӯйи қоидаи имло нест?
А) сӯз, сӯзан
В) мӯҳтарам, сӯҳбат

43

D) дурӯд, сурӯд

Дар кадом калимаҳо ба ҷойи ӯ ҳарфи у навишта шудааст?
А) куҳ, обру (й)
В) муъмин, муътабар

42

С) рӯз, гӯш

Садоноки ӯ дар калимаҳои кадом қатор дуруст навишта шудааст?
А) олӯ, оҳӯ

41

С) муҳра, суҳбат
D) вохурӣ, гуё

Садоноки ӯ дар калимаҳои кадом қатор дуруст навишта шудааст?
А) дорӯ, орзӯ

40

С) курсӣ, курта
D) дуруғ, фуруғ

Садоноки ӯ дар калимаҳои кадом қатор дуруст навишта шудааст?
А) дӯр, нӯр

39

D) анбур, бурро

Калимаҳои кадом қатор бо ҳарфи ӯ навишта мешаванд?
А) муъҷиза, шуъба
В) духтур, костум

38

С) дору, ору

Кадом калимаҳо бо ҳарфи ӯ навишта мешаванд?
А) муҳлат, туҳмат
В) хунук, тунук

37

D) булур, бузина

.tj
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С) туҳмат, шуҳрат
D) рӯфтан, хӯр

Навишти кадоме аз ин калимаҳо аз рӯйи қоидаи имло нест?
А) донишҷӯ, дурӯғгӯ
В) бону, дору

С) тулӯъ, шурӯъ
D) каду, куку

Забони тоҷикӣ (имтиҳони қисмҳои А ва Б барои ИМД-2022)
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44

Дар ин байти Устод Рӯдакӣ навишти кадом калима аз рӯйи
қоидаи имло нест?
Дар беҳ зи худе назар макун, ғусса махур,
Дар кам зи худе назар куну шод бизӣ !
А) махур
В) бизӣ
С) ғусса
D) беҳ

45

Навишти кадоме аз ин калимаҳо аз рӯйи қоидаи имло нест?
А) неку, сабу

D) нуму, лиму

Навишти кадоме аз ин калимаҳо аз рӯйи қоидаи имло нест?
А) кӯр, шӯр

47

С) гурӯҳ, фурӯ

В) дур, нур

С) мӯй, шӯй

D) ғура, шура

Навишти кадоме аз ин калимаҳо аз рӯйи қоидаи имло нест?
В) қу, қоқу

С) суманбӯ, унвонҷӯ

D) кулчару, пару

tc

А) аду, орзу
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В) бозу, гесу

со Р
м ОЙ
он Г
аи ОН
w !
w
w
.n

48 Ба ҷойи сенуқтаҳо калимаҳои мувофиқ гузоред, ки ҳарф (садонок)-и
ӯ доранд:
Рӯдакӣ рафту монд ҳикмати ...,
Гул бирезад, нарезад аз вай ....
А) рӯй, мӯй
В) кӯй, ҷӯй
С) бӯй, ӯй
D) ӯй, бӯй
Дар кадом гурӯҳи калимаҳо бо иваз намудани ҳарфи аввал
(ба ҳамсадоҳои ҷуфт) маънои калима тағйир меёбад?
А) сафед, калон
В) банд, фасл
С) деҳа, соз
D) лаб, бисёр

50

Дар кадом гурӯҳи калимаҳо бо иваз намудани ҳамсадоҳо ба
ҷуфташ маънои калима тағйир меёбад?
А) бозӣ, вақт В) баст, ваҳм С) бодбон, вазанда
D) барг, зарф

51

Дар овозҳои аввали кадоме аз ин ҷуфти калимаҳо ҳамсадоҳои
ҷуфт кор фармуда шудаанд?
А) бахт – саодат, дав – тоз
С) бар – пар, зар – сар
В) дон – нон, дор – нор
D) қалам – карам, девор – девол

52

Ҷуфтҳои беҷаранги ҳамсадоҳои б, в кадомҳоянд?

Д

ар

49

А) в, у
53

В) п, ф

С) б, в

D) ф, п

Дар кадом калима агар ҳарфи ъ (аломати сакта) афтад, маънои
калима дигар мешавад?
А) маълум
В) анъана
С) табъ
D) нафъ

Забони тоҷикӣ (имтиҳони қисмҳои А ва Б барои ИМД-2022)
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Дар кадом калима агар ҳарфи ъ (аломати сакта) афтад, маънои
калима дигар мешавад?
А) баръакс

56

57

С) анъана

Дар кадоме аз ин калимаҳо сакта (ъ) афтад, маънои нав ҳосил
мешавад?
А) навъ, табъ

С) каъба, маъбад

В) таълим, маълум

D) тамаъ, туъма

Дар кадом калимаҳо ҳарфи ъ – сакта афтад, маъно дигар мешавад?
А) таърих, таътил

С) маъбад, санъат

В) наъл, раъно

D) таъна, шеър

Дар кадоме аз ин калимаҳо ҳарфи ъ – сакта афтидааст?
С) беманӣ, малумот
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А) мушоира, шиор
В) масалан, муомила
58

D) итоат, муошират

Дар қатори кадоме аз ин калимаҳо ҳарфи ъ – сакта афтидааст?
А) қатӣ, ман

59

В) мисра, шам

С) соат, беор

С) баъд, саъд

D) мавзӯъ, масъала

Дар қатори кадоме аз ин калима ва ибораҳо ҳарфи ъ – сакта
афтидааст (калима нодуруст навишта шудааст)?
С) мунис, муҷиб

В) таом, маориф

D) мавзӯи суҳбат, тулуи офтоб

ар

А) тайин, фаол

Дар калимаи кадом ибораҳои зерин ҳарфи ъ – сакта афтодааст?

Д

61

D) шоир, маориф

Дар кадом калима агар ҳарфи ъ – сакта афтад, маънои калима
дигар мешавад?
А) ҷамъ, маъно В) таъзия, баъзе

60

D) тобеъ

.tj
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В) суръат

tc

54

А) тамаи чиз, тоату ибодат
В) матои пахтагин, зироати тирамоҳӣ
С) нави башар, бади дарс
D) тулуи офтоб, мубади мубадон
62

Дар калимаи кадом ибора ҳарфи ъ – сакта афтодааст?
А) шери жаён

С) монеаи сунъӣ

В) маорифи Тоҷикистон

D) мавои дил

Забони тоҷикӣ (имтиҳони қисмҳои А ва Б барои ИМД-2022)
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64

Имлои кадом ибораҳо дуруст нест?
А) матоъи нав, мавзӯъи дарс

С) маънои зиндагӣ, ваъдаи фардо

В) даъвои беасос, маъвои дил

D) шамъи фурӯзон, табъи хуш

Мувофиқи қоидаи имло дар кадом калимаи байти зерини Устод
Рӯдакӣ ғалат роҳ ёфтааст?
Бо дода қаноъат куну бо дод бизӣ!
Дар банди такаллуф машав, озод бизӣ!
А) бизӣ

67

Кадом калимаҳо ҳарфи йотбарсар доранд?
А) сеюм, юнучқа

С) Ҷайҳун, кайҳон

В) Сайҳун, Сайрам

D) рӯй, сӯй

Кадом калимаҳо ҳарфҳои йотбарсар доранд?
А) маишат, сайдгоҳ

С) маиб, саид

В) сайёд, сияҳмӯй

D) пайт, сайд

Кадоме аз ин калимаҳо ду ҳарфи йотбарсар доранд?
А) кайҳон, яманӣ

68

В) бурё, ҳаё

71

С) гирён-гирён, ялт-ялт

В) шӯянда, сияҳмӯй

D) бирён, баён

Кадоме аз ин калимаҳо ду ҳарфи йотбарсар доранд?
С) моён, намоён

D) аёният, баёния

Д

В) айём, айёр

Кадоме аз ин калимаҳо ду ҳарфи йотбарсар доранд?
А) муайян, Хайём

С) юнониён, яғнобиён

В) Марям, сармоядорон

D) роҳпаймоӣ, соябон

Кадом калима ду ҳарфи йотбарсар дорад?
А) гиёҳ

72

D) ғаюр, миён

А) ҷӯянда, ёбанда

А) рӯякӣ, ҷӯяк
70

С) якрӯя, Яҳё

Кадоме аз ин калимаҳо ду ҳарфи йотбарсар доранд?

ар

69

D) такаллуф

tc
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С) дод

со Р
м ОЙ
он Г
аи ОН
w !
w
w
.n

65

В) қаноъат

.tj

63

В) якрӯй

С) ёлсиёҳ

D) яктабақа

Кадом калима ду ҳарфи йотбарсар дорад?
А) ниём

В) ёр-ёр

С) бисёр

Забони тоҷикӣ (имтиҳони қисмҳои А ва Б барои ИМД-2022)

D) ноҳия
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Кадом калима ду ҳарфи йотбарсар дорад?
А) ҷӯяк

В) ҳаётӣ

В) биёяд

В) сайёр

С) ноҳия

D) фуроед

D) аҳён-аҳён
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В) фарёд

С) ёрмандӣ

D) якпиёлагӣ

В) якрӯя

С) яктоӣ

D) яктагӣ

В) хаёлӣ

С) сурайё

D) миёнаравӣ

Кадом калима ду ҳарфи йотбарсар дорад?
А) ёрӣ

В) якояк

С) ёвагӯй

D) яксомонӣ

Кадом калима ду ҳарфи йотбарсар дорад?

ар

82

С) бароед

Кадом калима ду ҳарфи йотбарсар дорад?
А) яксӯя

81

D) наояд

Кадом калима ду ҳарфи йотбарсар дорад?
А) яксӯй

80

В) биёед

Кадом калима ду ҳарфи йотбарсар дорад?
А) айёр

79

С) дарояд

Кадом калима ду ҳарфи йотбарсар дорад?
А) ёроӣ

78

D) ялақ-ялақ

Кадом калима ду ҳарфи йотбарсар дорад?
А) давед

77

С) баёнот

Кадом калима ду ҳарфи йотбарсар дорад?
А) ояд

76

D) якта-якта

Кадом калима ду ҳарфи йотбарсар дорад?
А) сиёҳ

75

С) таъйин

.tj

74

В) паём

tc

73

В) якҷоя

С) биёбонӣ

D) якраъйӣ

Д

А) биёрӣ
83

Дар ҷумлаи зерин ба ҷойи сенуқта калимае, ки ду ҳарфи
йотбарсар дорад, гузоред:
“Босмачиён бо ӯ ... маро ҳам хоҳанд зад.” (С. Улуғзода)
А) шояд
В) якҷоя
С) ноаён
D) бегумон

84

Ба ҷойи сенуқта калимае, ки ду ҳарфи йотбарсар дорад, гузоред:
“Гарчанде мо намоиши сирк ва дорбозиро ... тамошо карда бошем
ҳам, вай ҳунарҳои ҷудогонаи дорбозҳо ва артистҳоро бо шавқу завқ
ба ман ҳикоя менамуд.” (С. Улуғзода)
А) якҷоя
В) якҷо
С) якборӣ
D) дуямон

Забони тоҷикӣ (имтиҳони қисмҳои А ва Б барои ИМД-2022)
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Кадом калима ду ҳарфи йотбарсар дорад?
А) як-як

В) як-як

В) ҳай-ҳай

93

D) сета-чорта

В) партоям

С) мехостам

D) якка-якка

Дар кадом банд имлои калимаҳои бо ҳарфҳои йотбарсар дуруст
аст?
А) сайёҳат, саййоҳ

С) саёоҳат, саёоҳ

В) сайоҳат, сайоҳ

D) саёҳат, сайёҳ

Калимаи «Сайёра» аз чанд ҳарфу чанд овоз иборат аст?
А) аз 6 ҳарфу 5 овоз

С) аз 6 ҳарфу 7 овоз

В) аз 6 ҳарфу 6 овоз

D) аз 6 ҳарфу 8 овоз

Муайян намоед, ки калимаи муҳайё аз чанд ҳарфу чанд овоз
иборат аст.
А) аз 6 ҳарфу 5 овоз

С) аз 6 ҳарфу 7 овоз

В) аз 6 ҳарфу 6 овоз

D) аз 6 ҳарфу 8 овоз

Кадом калимаҳо ду хел навишта мешаванд?
А) лимӯ, лӯхтак

94

С) ягон-ягон

Калимае, ки ду ҳарфи йотбарсар дорад, нишон диҳед:

Д

92

D) ягон-ягон

ар
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С) камубеш
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В) якта-дута

А) босмачиён
90

D) майда-майда

Кадом калима ду ҳарфи йотбарсар дорад?
А) дута-сета

89

С) якбора

Ба ҷойи сенуқта калимае, ки ду ҳарфи йотбарсар дорад, гузоред:
“... коҳишаш медодам, дум меҷунбонду пеши поям меафтод.”
(А. Самад)
А) зуд-зуд

88

D) ёвагӯйӣ

Ба ҷойи сенуқтаи аввал калимае, ки ду ҳарфи йотбарсар дорад,
гузоред: “Қитъаҳои замини худро ... шумурд...” (С. Улуғзода)
А) зиёд

87

С) юрмон

.tj

86

В) ҳикоя

tc

85

В) каду, нуҳ

С) бозу, гесу

D) бӯ, рӯ

Дар имлои кадом ибора ғалат роҳ ёфтааст?
А) рӯйи олам

В) хонайи мо

С) ҷойи кор

Забони тоҷикӣ (имтиҳони қисмҳои А ва Б барои ИМД-2022)

D) мавзӯи дарс
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Кадоме аз ин калимаҳои ҷумлаи зерин ҳамсадои талаффузнашаванда дорад?
«Лаклаки сиёҳ нисбат ба лаклаки сафед хурдтар аст.»
(И. Абдусаломов)
А) нисбат
В) сафед
С) хурдтар
D) лаклак

96

Дар калимаҳое монанди «ангиштсанг», «баландқомат», «бистнафарӣ» ҳодисаи фонетикии талаффуз нашудани овозҳо дар
кадом ҳолат мушоҳида мешавад?
А) ҷойивазкардани овозҳо
С) тағйир ёфтани талаффуз
В) пайиҳам омадани ду-се ҳамсадо
D) монандшудани овозҳо

97

Дар талаффузи калимаҳои қаст ва тастиқ кадом ҳодисаи
фонетикӣ мушоҳида мешавад?
А) табдил ёфтани овозҳо
С) монанд шудани овозҳо
В) талаффуз нашудани овозҳо
D) ҷой иваз кардани овозҳо

98

Дар калимаҳои навъи гавҳар – гуҳар, савол – суол чӣ ҳодисаи фонетикӣ рух додааст?
А) табдил ёфтани овозҳо
С) ҷой иваз кардани овозҳо
В) монанд шудани овозҳо
D) талаффуз нашудани овозҳо

99

Дар ҷумлаи зерин ба ҷойи сенуқта калимаеро гузоред, ки ҳангоми
талаффуз як овози ҳамсадояш равшан талаффуз намешавад:
Модаре як писару ... духтар дошт.
А) чор
В) ду
С) ҳафт
D) шаш
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Д
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100 Ҳангоми талаффузи калимаҳои аҷдод – аждод, иҷтимоӣ – иштимоӣ
кадом ҳодисаи фонетикӣ мушоҳида мешавад?
А) афтидани овозҳо
С) монанд шудани овозҳо
В) табдил ёфтани овозҳо
D) ҷой иваз кардани овозҳо
101 Дар талаффузи калимаҳои анбор, ҷунбидан ва танбал кадом
ҳодисаи фонетикӣ мушоҳида мешавад?
А) такрор шудани овозҳо
С) ҷой иваз кардани овозҳо
В) талаффуз нашудани овозҳо
D) монанд шудани овозҳо
102 Дар калимаҳои навистан – навиштан, шистан – шиштан кадом
ҳодисаи фонетикӣ мушоҳида мешавад?
А) ихтисор шудани овозҳо
С) монанд шудани овозҳо
В) афтидани овозҳо
D) ҷой иваз кардани овозҳо
Забони тоҷикӣ (имтиҳони қисмҳои А ва Б барои ИМД-2022)
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103 Дар талаффузи калимаҳои муҳайё ва тайёр кадом ҳодисаи
фонетикӣ мушоҳида мешавад?
А) такрори овозҳо
С) талаффуз нашудани овозҳо
В) ҷой иваз кардани овозҳо
D) монанд шудани овозҳо
104 Ҳангоми талаффузи калимаҳои айёр ва сайёр кадом ҳодисаи
фонетикӣ мушоҳида мешавад?
А) монанд шудани овозҳо
С) ҷой иваз кардани овозҳо
В) такрори овозҳо
D) талаффуз нашудани овозҳо

tc
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105 Дар талаффузи калимаҳои хаттӣ ва маҳалла кадом ҳодисаи
фонетикӣ мушоҳида мешавад?
А) такрор шудани овозҳо
С) талаффуз нашудани овозҳо
В) ҷой иваз кардани овозҳо
D) монанд шудани овозҳо
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106 Имлои кадом калимаҳои бо ҳамсадоҳои такрор дуруст аст?
А) пурра, тилло
В) пилла, аққалан

С) қиммат, мазза
D) силла, парранда

107 Имлои кадоме аз ин калимаҳо дуруст нест?
А) хуррам, шаффоф
В) зиннат, қиммат

С) ғусса, қувват
D) бутта, ҳаммом

108 Дар кадом калимаҳо ҳангоми калима ва иборасозӣ ташдид
барқарор мешавад?
А) бур, пар
В) авом, ақалан
С) дур, зид
D) қимат, маза

ар

109 Имлои кадоме аз ин калимаҳо дуруст нест?

Д

А) ғусса, қувват
В) хуррам, шаффоф

С) кисса, мазза
D) бутта, ҳаммом

110 Имлои кадом калимаҳои бо ҳамсадоҳои такрор дуруст аст?
А) кисса, зиннат

В) арра, барра

С) гилла, силла

D) бачча, галла

111 Кадоме аз ин ибораҳо беғалат навишта шудаанд?
А)
В)
С)
D)

фани адабиёт, сади Искандар
дурри маънӣ, садди Искандар
фаннӣ адабиёт, саддӣ Искандар
фанӣ адабиёт, садӣ Искандар

Забони тоҷикӣ (имтиҳони қисмҳои А ва Б барои ИМД-2022)
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112 Дар талаффузи калимаҳои диданд ва рафтанд кадом ҳодисаи
фонетикӣ мушоҳида мешавад?
А) ташдиди овозҳо
С) ҷой иваз кардани овозҳо
В) талаффуз нашудани овозҳо
D) монанд шудани овозҳо
113 Ҳангоми талаффузи калимаҳои дастгирӣ ва ростгӯ кадом ҳодисаи
фонетикӣ рӯй медиҳад?
А) монанд шудани овозҳо
С) табдил ёфтани овозҳо
В) ҷой иваз кардани овозҳо
D) талаффуз нашудани овозҳо

tc
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114 Ҳангоми талаффузи калимаҳои паҳн ва саҳро кадом ҳодисаи
фонетикӣ мушоҳида мешавад?
А) монанд шудани овозҳо
С) талаффуз нашудани овозҳо
В) ҷой иваз кардани овозҳо
D) ташдиди овозҳо
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115 Дар кадом калимаи байти зерин, яке аз овозҳо равшан талаффуз
намешавад?
Дорам он сар, ки сар андар сари кори ту кунам,
Бо мани дилшуда ҳарчанд саре нест туро. (Камоли Хуҷандӣ)
А) дорам
В) дилшуда
С) сар
D) ҳарчанд
116 Кадом калима ҳамсадои талаффузнашаванда дорад?
Агар хоҳӣ накухоҳӣ, наку бош,
Ҳамеша росткору ростгӯ бош. (Хусрави Деҳлавӣ)
А) хоҳӣ
В) накухоҳӣ
С) росткор
D) ҳамеша

Д

ар

117 Дар байти зерин кадом калима ҳамсадои талаффузнашаванда
дорад?
Касе, к-ӯ боварии халқро арзанда мегардад,
Ба ҳар кас дӯстрӯ, ҳар хонаро зебанда мегардад. (М. Турсунзода)
А) зебанда
В) бовар
С) арзанда
D) дӯстрӯ
118 Дар байти зерин калимае, ки ҳангоми гуфтугӯ яке аз овозҳояш
ихтисор мешавад (талаффуз намешавад) нишон диҳед:
Карда имзо, душманони сулҳро
Рӯсияҳ, шарманда, расво мекунад. (М. Аминзода)
А) шарманда
В) расво
С) душманон
D) рӯсияҳ
119 Дар калимаҳои дарё – дайро, китф – кифт кадом ҳодисаи фонетикӣ
мушоҳида мешавад?
А) афтидани овозҳо
С) ихтисор шудани овозҳо
В) монанд шудани овозҳо
D) ҷой иваз кардани овозҳо
Забони тоҷикӣ (имтиҳони қисмҳои А ва Б барои ИМД-2022)
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120 Ҳангоми талаффузи калимаҳои қулф ва суфра кадом ҳодисаи
фонетикӣ мушоҳида мешавад?
А) афтидани овозҳо
С) монанд шудани овозҳо
В) табдил ёфтани овозҳо
D) ҷой иваз кардани овозҳо
121 Мувофиқи қоидаи имло қатори кадоме аз ин калимаҳо дуруст
навишта шудаанд?
А) роҳ//ра, коҳ//ка
С) тухм//тухум, фикр//фикир
В) вақт//вахт, нақд//нахт
D) китф//кифт, масҳӣ //маҳсӣ
122 Навишти кадоме аз ин калимаҳо аз талаффуз фарқ мекунад?
В) майда, кайҳон

С) дӯғ, фурӯғ

D) қоида, оила

.tj

А) сайёр, тайёр

123 Навишти кадоме аз ин калимаҳо аз талаффузашон фарқ мекунад?
С) оина, фоида

D) Лайло, шайдо

tc

В) бозӣ, рӯз
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А) суд, ҷило

124 Имлои кадом калима дуруст аст?
А) маҷмуа

В) маҷмӯа

С) маҷмуъа

D) маҷмӯъа

125 Кадом калима дуруст навишта шудааст?
А) мавзу

В) мавзӯ

С) мавзуъ

D) мавзӯъ

126 Кадом калима дуруст навишта шудааст?
А) шуру

В) шурӯ

С) шуруъ

D) шурӯъ

127 Кадом калима дуруст навишта шудааст?
В) лубиё

ар

А) лӯбиё

С) лӯбё

D) лубё

128 Кадом калима дуруст навишта шудааст?

Д

А) шуълла

В) шуъла

С) шӯъла

D) шӯълла

129 Кадом калимаи ҳаммаънои нур, партав дуруст навишта шудааст?
А) шулла

В) шуъла

С) шӯъла

D) шӯлла

130 Кадом калима дуруст навишта шудааст?
А) шуба

В) шӯба

С) шуъба

D) шӯъба

131 Кадом калима дуруст навишта шудааст?
А) бу

В) бу(й)

С) буй

Забони тоҷикӣ (имтиҳони қисмҳои А ва Б барои ИМД-2022)

D) бӯ(й)
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132 Кадом калима дуруст навишта шудааст?
А) гу

В) гу(й)

С) гуй

D) гӯй

133 Кадом калима дуруст навишта шудааст?
А) ку(й)

В) кӯ

С) куй

D) кӯй

134 Кадом калима дуруст навишта шудааст?
А) му

В) му(й)

С) муй

D) мӯ(й)

135 Кадом калима дуруст навишта шудааст?
А) ру

В) рӯ(й)

С) ру(й)

D) руй

136 Кадом калима дуруст навишта шудааст?
С) ҷӯ(й)

А) шу

со Р
м ОЙ
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137 Кадом калима дуруст навишта шудааст?

D) ҷуй

.tj

В) ҷу(й)

tc

А) ҷу

В) шу(й)

С) шуй

D) шӯ(й)

138 Кадом калима дуруст навишта шудааст?
А) обру

В) обруй

С) обурӯ

D) обрӯ(й)

139 Кадом калима дуруст навишта шудааст?
А) булур

В) бӯлур

С) булӯр

D) бӯлӯр

140 Кадом калима дуруст навишта шудааст?
А) фуруш

В) фӯруш

С) фурӯш

D) фӯрӯш

141 Кадом калима дуруст навишта шудааст?
В) фурӯхтан

ар

А) фурухтан

С) фӯрухтан

D) фӯрӯхтан

Д

142 Кадом калима дуруст навишта шудааст?
А) муруд

В) мурӯд

С) мӯруд

D) мӯрӯд

143 Кадом калима дуруст навишта шудааст?
А) нуму

В) нумӯ

С) нӯмӯ

D) нумӯй

144 Кадом калима дуруст навишта шудааст?
А) дуруғ

В) дурӯғ

С) дӯруғ

D) дӯрӯғ

145 Кадом калима дуруст навишта шудааст?
А) гуруҳ

В) гурӯҳ

С) гӯруҳ

Забони тоҷикӣ (имтиҳони қисмҳои А ва Б барои ИМД-2022)
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ЛЕКСИКА. ФРАЗЕОЛОГИЯ
146 Дар байти зерин калимаи «корзор» чӣ маъно дорад?
Нигаҳ кун, бад-ин лашкари номдор,
Ҷавонони шоистаи корзор.
А) Майдони ҷанг аст.

С) Он ҷое, ки одамон ба кор зоранд.

В) Ҷое, ки кор бисёр аст.

D) Он ҷое, ки одамон кор мекунанд.

147 Дар ин байт вожаи “чу” ба кадом маънист:
Боди сабо, чу бигзарӣ бар сари кӯйи он парӣ,
Қиссаи Ҳофизаш бигӯ тоза ба тоза нав ба нав.?
В) чунон

С) то даме ки

D) ҳамин ки

.tj

А) мисли

tc

148 Ин калимаҳо бо ҳам чӣ муносибат доранд: пеша, касб, ҳунар?

со Р
м ОЙ
он Г
аи ОН
w !
w
w
.n

А) ҳамгунаҳо (омонимҳо)
В) ҳаммаъноҳо (cинонимҳо)

С) калимаҳои зидмаъно (антонимҳо)

D) калимаҳои наздикталаффуз (паронимҳо)

149 Ҷуфти калимаҳои «хоксор» ва «фурӯтан», «ситампеша» ва «золим»
байни ҳам аз ҷиҳати маъно чӣ гунаанд?
А) ҳамреша

В) сермаъно

С) ҳаммаъно

D) зидмаъно

150 Ҳаммаънои калимаи кишоварз кадом аст?
А) боғбон

В) меҳнаткаш

С) деҳқон

D) хокпош

ар

151 Ҳаммаънои калимаи шубҳа кадом аст?
В) хаёл

С) нобоварӣ

D) шак

Д

А) бовар

152 Ҳаммаънои калимаи армуғон кадом аст?
А) арғунун

В) сурх

С) туҳфа

D) гул

153 Ҳаммаънои калимаи гӯшвор кадом аст?
А) доира

В) ангуштарин

С) дастпона

D) ҳалқа

154 Ҳаммаънои истилоҳи тавсифнома кадом аст?
А) боварнома

В) даъватнома

С) хислатнома

Забони тоҷикӣ (имтиҳони қисмҳои А ва Б барои ИМД-2022)

D) тасдиқнома
Саҳифаи 17

155 Ҳаммаъноҳои калимаи ҳунар кадоманд?
А) касб, пеша
В) устогӣ, деҳқонӣ

С) кор, фаъолият
D) бофанда, кулол

156 Ҳаммаъноҳои калимаи кор кадоманд?
А) ҳаракат, фаъолият
В) амал, шуғл

С) ихтисос, касб
D) роҳ, равиш

157 Ҳаммаъноҳои калимаи раҳм кадоманд?
А) виҷдон, инсоф
В) бахшидан, гузаштан

С) дилбардорӣ, дӯстдорӣ
D) ғамхорӣ, дилсӯзӣ

tc

С) сайр, тамошо
D) гаштан, ҷаҳонбинӣ

со Р
м ОЙ
он Г
аи ОН
w !
w
w
.n

А) дидан, шунидан
В) сайд, шикор

.tj

158 Ҳаммаъноҳои калимаи саёҳат кадоманд?

159 Ҳаммаъноҳои калимаи паҳлавон кадоманд?
А) қаҳрамон, обрӯманд
В) қадбаланд, шонапаҳн

С) зӯрманд, тавоно
D) бадқаҳр, муштзӯр

160 Ҳаммаъноҳои калимаи фоида кадоманд?
А) бор, пул

В) нафъ, суд

С) баракат, мукофот

D) бар, даромад

161 Ҳаммаъноҳои калимаи дур(р) кадоманд?
А) масофа, нонамоён
В) дурра, миёнбанд

С) гавҳар, марворид
D) ширин, асал

ар

162 Ҳаммаъноҳои калимаи ирода кадоманд?

Д

А) саркаш, якрав
В) азм, ният

С) оҳанин, устувор
D) пурқувват, якрӯй

163 Ҳаммаъноҳои калимаи ҳурмат кадоманд?
А) ғамхорӣ, меҳрубонӣ
В) ёрӣ, вафодорӣ

С) ситоиш, хушомад
D) иззат, эҳтиром

164 Ҳаммаъноҳои калимаи амр кадоманд?
А) қарор, зӯрӣ
В) фармоиш, супориш

С) ёдрасӣ, таъкид
D) сарзаниш, ҷазо

Забони тоҷикӣ (имтиҳони қисмҳои А ва Б барои ИМД-2022)
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165 Ҳаммаъноҳои калимаи пиндор кадоманд?
А) одат, хислат
В) кирдор, рафтор

С) ахлоқ, одоб
D) андеша, фикр

166 Кадом калимаҳо бо калимаи «ақл» ҳаммаъноянд?
А) хирад, фаҳм

В) ҳуш, ҷон

С) савод, дониш

D) равон, рӯҳ

167 Ҳаммаъноҳои калимаи айб кадоманд?
А) дуздӣ, фиребгарӣ
В) қаллобӣ, бекорӣ

С) найранг, ҳила
D) норасоӣ, нуқсон

168 Ҳаммаъноҳои калимаи саҳоб кадоманд?
С) бӯрон, туман

D) абр, меғ

.tj

В) ошно, рафиқ

со Р
м ОЙ
он Г
аи ОН
w !
w
w
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169 Ҳаммаъноҳои калимаи мақсад кадоманд?

tc

А) хок, чанг

А) мурод, матлуб
В) қасд, орзу

С) нақша, умед
D) даромад, фоида

170 Ҳаммаъноҳои калимаи шарм кадоманд?
А) дашном, ҳақорат
В) ҳаё, изо

С) найранг, фиреб
D) сархамӣ, хиҷолат

171 Дар ҷумлаи “Аниси кунҷи танҳоӣ китоб аст.” ҳаммаъноҳои
калимаи «анис» кадоманд?
А) омӯзгор, устод
С) дӯст, ҳамдам
В) машваратчӣ, мушовир
D) ҳамроҳ, шарик

ар

172 Ҳаммаъно (синоним)-ҳои калимаи истиқлолиятро нишон диҳед:

Д

А) мустақилӣ, соҳибихтиёрӣ
В) ихтиёрӣ, новобастагӣ

С) озодӣ, баробарӣ
D) якпорчагӣ, муттаҳидӣ

173 Кадом калимаҳо бо вожаи маданият ҳаммаъноянд?
А) тамаддун, фарҳанг
В) пешқадам, пешрафта

С) доро, ғанӣ
D) ахлоқ, одоб

174 Кадом калимаҳо ҳаммаънои калимаи «одат»-анд?
А) камхӯрӣ, меҳнатдӯстӣ
В) дил, хотир

С) расм, оин
D) дермонӣ, дурӯғгӯйӣ

Забони тоҷикӣ (имтиҳони қисмҳои А ва Б барои ИМД-2022)
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175 Кадом калимаҳо ҳаммаъноянд?
А) қалам, рангдон

В) меҳр, хуршед

С) шона, ток

D) хубӣ, шодӣ

176 Кадом калимаҳо ҳаммаъноянд?
А) барф, борон

В) зардолу, олу

С) даҳр, дунё

D) занҷир, зулфӣ

177 Кадом калимаҳо ҳаммаъноянд?
А) олуболу, шафтолу

С) гетӣ, ҷаҳон

В) жола, шабнам

D) калид, қулф

178 Ҳаммаъноҳои калимаи боғро нишон диҳед:
С) марғзор, гулзор

В) бӯстон, чаман

D) ҳавлӣ, замин

со Р
м ОЙ
он Г
аи ОН
w !
w
w
.n

179 Ҳаммаъноҳои калимаи ҳосил кадоманд?

tc

.tj

А) даман, дашт

А) натиҷа, фоида

В) анбор, хирман

С) бар, самар

D) саҳм, ҳисса

180 Ҳаммаъноҳои калимаи рӯйро нишон диҳед:
А) тан, ҷисм

В) рух, чеҳра

С) шакл, шамоил

D) офтоб, ситора

181 Ҳаммаъноҳои калимаи рӯйро нишон диҳед:
А) бадан, пайкар

В) намуд, суроб

С) ораз, симо

D) гул, моҳ

182 Ҳаммаъноҳои калимаи ҷило кадомҳоянд?
А) оина, шуъла В) акс, ҷилва

С) сайқал, равшанӣ

D) суфта, ҳамвор

ар

183 Ҳаммаъноҳои калимаи хашм кадоманд?
В) ғазаб, қаҳр

С) ноз, карашма

D) гиря, нола

Д

А) кина, ситеза

184 Ҳаммаъноҳои калимаи басар кадоманд?
А) айнак, назар

В) чашм, дида С) биноӣ, нур

D) нигоҳ, мушоҳида

185 Ҳаммаъноҳои калимаи подош кадоманд?
А) кор, амал

В) туҳфа, ҳадя

С) ҷавоб, посух

D) музд, ҳақ

186 Ҳаммаъноҳои калимаи ёрӣ кадоманд?
А) накукорӣ, хайрхоҳӣ

С) имдод, мадад

В) ҳамкорӣ, ҳашар

D) дастёрӣ, ҳамроҳӣ

Забони тоҷикӣ (имтиҳони қисмҳои А ва Б барои ИМД-2022)
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187 Ҳаммаъноҳои луғавиро муайян кунед:
А) бодиринг, харбуза
В) кулӯх, хишт

С) давлат, кишвар
D) иззат, эҳтиром

188 Аз рӯйи мазмуни байт ҳаммаъноҳои калимаи мутрибро муайян
намоед:
Мутриби хушнаво бигӯ, тоза ба тоза, нав ба нав,
Бодаи дилкушо биҷӯ, тоза ба тоза, нав ба нав. (Ҳофизи Шерозӣ)
А) гӯянда ва ҷӯянда
С) хонанда ва бинанда
В) гӯянда ва шунаванда
D) навозанда ва сароянда
189 Ҳаммаъноҳои калимаи осмонро муайян кунед:
С) сипеҳр, гардун

190 Ҳаммаъноҳои калимаи биёбон кадоманд?

С) гулзор, гулистон
D) сабзазор, чаманзор

со Р
м ОЙ
он Г
аи ОН
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w
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А) дашт, саҳро
В) гулгашт, хиёбон

D) давр, давра

.tj

В) қамар, ситора

tc

А) гетӣ, даҳр

191 Ҳаммаъноҳои калимаҳои худ ва гарморо нишон диҳед:
А) хеш, ҳавои гарм
В) эшон, тамуз

С) ман, тобистон
D) танҳо, саратон

192 Ҳаммаънои калимаи хасисро нишон диҳед:
А) мурда

В) бахил

С) мумсик

D) нодон

193 Ҳаммаъноҳои калимаи далерро нишон диҳед:

ар

А) пирӯз, ғолиб
В) бузург, калон

С) нотарс, диловар
D) инсон, шахс

Д

194 Ҳаммаъноҳои калимаи адрес кадоманд?
А) конверт, лифофа
В) нишонӣ, унвон

С) деҳа, маҳалла
D) насаб, ном

195 Ҳаммаъноҳои калимаҳои сард ва сарморо нишон диҳед:
А) гарм, гармо
В) гарм, гармӣ

С) хунук, хунукӣ
D) гарм, тобистон

196 Ҳаммаъноҳои калимаҳои хуб ва чизро нишон диҳед:
А) нағз, ашё

В) ганда, ҳеҷ чиз

С) бад, ҳеҷ
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197 Ҳаммаъноҳои калимаи форам кадоманд?
А) дилангез, дилҷӯй
В) дилрабо, дилбар

С) гуворо, дилнишин
D) дилнавоз, дилафрӯз

198 Ҳаммаъноҳои калимаи дилкаш кадоманд?
А) дилангез, дилҷӯй
В) дилписанд, хушоянд

С) дилнавоз, дилафрӯз
D) дилрабо, дилбар

199 Ҳаммаъноҳои калимаи нарм кадоманд?
А) маҳин, тунук
В) мулоим; ҳалим

С) гарм, форам
D) лаҳм, обакӣ

tc

С) кабуд, кабудтоб
D) зард, зардина

со Р
м ОЙ
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аи ОН
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А) гандумранг, гандумгун
В) сурхмӯй, малларанг

.tj

200 Ҳаммаъноҳои калимаи сабзина кадоманд?

201 Ҳаммаъноҳои калимаи кабир кадоманд?
А) бепоён, васеъ
В) бузург, калон

С) бадҳайбат, воҳиманок
D) батамкин, вазнин

202 Дар кадом банд калимаҳо ҳаммаънои якдигаранд?
А) арҷманд, киромӣ
В) хирадманд, муътабар

С) комронӣ, лаззатбахш
D) меҳрубон, дилписанд

203 Ҳаммаъноҳои калимаи пирӯз кадоманд?

С) фирӯз, фирӯза
D) хушбахт, хушрӯз

ар

А) ғолиб, музаффар
В) дирӯз, парерӯз

Д

204 Ҳаммаъноҳои калимаи фаровон кадоманд?
А) арзон, камарзиш
В) бепоён, беҳад

С) бисёр, афзун
D) боло, баланд

205 Ҳаммаъноҳои калимаи чаққон кадоманд?
А) тез, фаврӣ

В) сабук, тездав

С) чобук, чолок

D) даррав, зуд

206 Ҳаммаъноҳои калимаи парешон кадоманд?
А) бетартиб, пароканда
В) дайду, ҳарҷоӣ

С) нигарон, хавотир
D) ҷингила, жӯлида
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207 Дар ҷумлаи зерин ба ҷойи сенуқта ҳаммаънои калимаи чангро
гузоред:
«Парвардигорхоҷа ...-и ангишти ба ҷомааш нишастаро оҳистаоҳиста тоза кард.» (С. Айнӣ)
А) пора

В) хока

С) реза

D) гард

208 Дар ҷумлаи зерин ба ҷойи сенуқта ҳаммаънои калимаи рӯйро
гузоред:
«Аммо дар ...и шайх ҳеҷ дигаргунӣ пайдо нашуд.» (С. Айнӣ)
А) тан

В) чеҳра

С) шакл

D) боло

С) интизорӣ

D) умедбахшӣ

tc

В) нишастан

со Р
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А) дидан

.tj

209 Дар ҷумлаи зерин ба ҷойи сенуқта ҳаммаънои мувофиқи
калимаи нигарониро гузоред:
«Аммо баъди ...и бисёр боз Саидакбархоҷа наомадааст.» (С. Айнӣ)

210 Дар байти зерин ҳаммаънои калимаи ҳазордастонро нишон
диҳед:
Бӯйи гули бомдоди Наврӯз
В-овози хуши ҳазордастон. (Саъдии Шерозӣ)
А) бедона, кабк

С) дурроҷ, қумрӣ

В) мусича, фохта

D) андалеб, булбул

211 Дар ҷумлаи зерин ба ҷойи сенуқта ҳаммаънои калимаи озодон (ё
озотон)-ро гузоред:
“Онҳо аз ҷумлаи озодон (ё озотон) – ... ва мулкдорони калон
будаанд.” (С. Улуғзода)
В) диндорон

ар

А) деҳқонон

С) заминдорон

D) асилзодагон

Д

212 Дар ҷумлаи зерин ба ҷойи сенуқта ҳаммаънои ибораи эҷод
мегардадро гузоред:
“Дар хилвати ҳуҷраи даруни боғ сухан ... .” (С. Улуғзода)
А) сохта мешавад

С) гуфта мешавад

В) офарида мешавад

D) навишта мешавад

213 Дар ҷумлаи зерин ба ҷойи сенуқта ҳаммаънои калимаи танҳоиро
гузоред:
“Дар ...и ҳуҷраи даруни боғ сухан офарида мешавад.” (С. Улуғзода)
А) Оромӣ

В) ҷудоӣ

С) паноҳгоҳ
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214 Дар ҷумлаи зерин ба ҷойи сенуқта ҳаммаънои калимаи ситоишро
гузоред:
“Гӯё мадҳу ...е шунида бошанд.” (Ӯ. Кӯҳзод)
А) дуо

В) сано

С) дуруд

D) пайғом

215 Дар ҷумлаи зерин ба ҷойи сенуқта ҳаммаънои калимаи русторо
гузоред:
“Яке аз дарвозаҳои шаҳр аз Тобирон ба сӯйи ...е Расон ном боз
мегардид.” (С. Улуғзода)
А) қария

В) деҳкада

С) мавзеъ

D) шаҳрак

tc
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216 Дар ҷумлаи зерин ба ҷойи сенуқта ҳаммаънои хабари таркибии
кушода мешудро гузоред: “Яке аз дарвозаҳои шаҳр аз Тобирон ба
сӯйи деҳкадае Расон ном ....” (С. Улуғзода)
С) пӯшида мешуд
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А) сар мешуд
В) боз мегардид

D) оғоз мегардид

217 Дар ҷумлаи зерин ба ҷойи сенуқта ҷуфти ҳаммаънои афту
андомро гузоред:
“Аммо дар деҳа бо ин ... гаштани вай хатар дошт.” (С. Улуғзода)
А) сару рӯ

В) сару либос

С) хулқу атвор

D) шаклу шамоил

218 Дар ҷумлаи зерин ба ҷойи сенуқта ҳаммаънои калимаи
шодиоварро гузоред:
“Манзараҳои табиат ...и дилҳоянд.” (С. Улуғзода)
А) дилпазир

В) оромбахш

С) таскиндиҳанда

D) фараҳбахш

Д

ар

219 Дар ҷумлаи зерин ба ҷойи сенуқта ҳаммаънои калимаи занҷирро
гузоред:
“Шоир аз он ... шаддаҳои дурру гавҳари сухан ҳамоил месозад.”
(С. Улуғзода)
А) банд

В) ҳалқа

С) силсила

D) пайваста

220 Дар ҷумлаи зерин ба ҷойи сенуқта ҳаммаънои калимаи садоро
гузоред:
“Фотима бо шунидани ...и пойи шавҳараш Ҳушангро хезонд.”
(С. Улуғзода)
А) шарфа

В) тобиш

С) тап-тап

Забони тоҷикӣ (имтиҳони қисмҳои А ва Б барои ИМД-2022)

D) шиддат
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221 Дар ҷумлаи зерин ба ҷойи сенуқта ҳаммаънои калимаи аспбонро
гузоред:
“... дар ҳавлии берун назди тавила ду аспро қашав мекард.”
(С. Улуғзода)
А) саис

В) сайёд

С) посбон

D) галабон

222 Дар ҷумлаи зерин ба ҷойи сенуқта ҳаммаънои калимаи барзгарро
гузоред:
“Исми ... ба ҳамин қабил мардумон мансуб будааст.” (С. Улуғзода)
А) боғбон

В) деҳқон

С) чорводор

D) соҳибмулк

В) тунук

С) кушода

D) парешон
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А) паҳн
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223 Дар ҷумлаи зерин ба ҷойи сенуқта ҳаммаънои калимаи парокандаро
гузоред:
“Рӯз сафед мешуд, аз байни абрҳои ... ситораҳои хира метофтанд.”
(С. Турсун)

224 Дар ҷумлаи зерин ба ҷойи сенуқта ҳаммаънои калимаи
сарнавиштро гузоред:
“- ..., замин сахт, осмон баланд.” (А. Самад)
А) Тадбир

В) Таъбир

С) Тақдир

D) Тақсир

225 Дар ҷумлаи зерин ба ҷойи сенуқта ҳаммаънои калимаи аҷоибро
гузоред:
“Серёжа ба ман номи он ҳайвонҳои ... ва мурғони аҷоибро як-як
гуфта, дар куҷоҳо зистанашро ҳикоя мекард.” (С. Улуғзода)
В) ваҳшӣ

С) ғалатӣ

D) гуногун

ар

А) зебо

Д

226 Дар ҷумлаи зерин ба ҷойи сенуқта ҳаммаънои мувофиқи
калимаи навозандагонро гузоред:
«Монанди ...и он замон ҳазлу шӯхӣ, ширинкорӣ ва хушомадгӯйиро
намедонист.» (С. Айнӣ)
А) карнайчиён

В) хушомадгӯён

С) мусиқачиён

D) доиранавозон

227 Дар ҷумлаи зерин ба ҷойи сенуқта ҳаммаънои калимаи
модаршӯйро гузоред:
«Дар таги чинори азамат хонаи ... ва падаршӯйи Зебӣ паст ва
ҳақир менамуд.» (С. Улуғзода)
А) хушдоман

В) хола

С) модар

Забони тоҷикӣ (имтиҳони қисмҳои А ва Б барои ИМД-2022)
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228 Дар ҷумлаи зерин ба ҷойи сенуқта ҳаммаънои калимаи муздро
гузоред:
«Пахтакашон дар ин кор ...и ночизе мегирифтанд.» (С. Айнӣ)
А) туҳфа
В) ҳуқуқ
С) ҳақ (қ)
D) мукофот
229 Дар байти зерин ба ҷойи сенуқта ҳаммаънои калимаҳои мужда
ва пайғомро гузоред:
Ин ...-ам аён шуд аз фасли баҳор,
«Соле, ки накӯст, аз баҳораш пайдост.» (А. Деҳотӣ)
А) хушсухан
В) хушоҳанг
С) хушхабар
D) хушандом

.tj

230 Дар мақоли зерин ба ҷойи калимаи қамчин ҳаммаънои мувофиқашро гузоред: Ба аспи даванд ҳоҷати қамчин задан нест.
А) химча
В) маҳмез
С) лагад
D) тозиёна
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231 Дар байти Эраҷ Мирзо ба ҷойи сенуқта ҳаммаънои мувофиқи
калимаи эътиборро гузоред:
Писар, рав, ...и модар дон, ки доим
Кашад ранҷи писар, бечора модар.
А) фоида
В) андоза
С) боварӣ
D) қадр
232 Дар ҷумлаи зерин ба ҷойи сенуқта ҳаммаънои мувофиқи калимаи
ҷовидро гузоред:
«Шоҳнома»-и ... Фирдавсӣ шаст ҳазор байтро дар бар мегирад.
А) ҳамешагӣ
В) мудом
С) пойдор
D) безавол

Д

ар

233 Дар ҷумлаи зерин ба ҷойи сенуқта ҳаммаънои мувофиқи
калимаи нармро гузоред:
«Чӣ одами кордон ва ...е будааст ин сардори ботаҷриба.»
(«Комсомол»)
А) хоксор
В) зудбовар
С) гапдаро
D) ҳалим
234 Дар ҷумлаи зерин ба ҷойи сенуқта ҳаммаънои калимаи қашшоқро
гузоред:
«Ӯ бисёр ... буд.» (С. Айнӣ)
А) талабанда
В) дарвеш
С) чоряккор
D) камбағал
235 Дар ҷумлаи зерин ба ҷойи сенуқта ҳаммаънои калимаи ҳаргизро
гузоред:
“..., эй писар, падару модарро хор мадор.” (Унсуралмаолии Кайковус)
А) илтиҷо мекунам
С) зинҳор
В) илтимос
D) маслиҳат медиҳам
Забони тоҷикӣ (имтиҳони қисмҳои А ва Б барои ИМД-2022)
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236 Аз ҳаммаъноҳои луғавӣ истифода намуда, ҷумларо пурра кунед:
Абуалӣ ибни Сино соли 1037 аз бемории шадид бо ин ҷаҳон …
А) вафот кард

В) даргузашт

С) тарк кард

D) падруд гуфт

237 Бо ҳаммаънои луғавии мувофиқ ҷумларо пурра кунед:
Абулқосими Фирдавсӣ соли 1020 дар зодгоҳи хеш бо олами бевафо ...
А) тарк кард

В) падруд гуфт

С) вафот кард

D) чашм пӯшид

238 Аз ҳаммаънои луғавии мувофиқ истифода намуда, ҷумларо пурра
кунед:
..., ки Ҷомӣ зимистону тобистон ҷомаи одии пахтагин мепӯшиданд.
С) Нақл мекунанд

В) Иброз медоранд

D) Баён мекунанд

.tj

А) Арз мекунанд
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239 Ба ҷойи сенуқта ҳаммаънои ибораи тоҷ бар сар ниҳоданро гузоред:
«Фаридун дар сари моҳи Меҳр тоҷ бар сар ниҳод, ....» (С. Улуғзода)
А) вазир шуд

С) сарлашкар шуд

В) подшоҳ шуд

D) сардор шуд

240 Ҳаммаънои зарбулмасали «Дарро задам, девор кафид»-ро ишора
кунед.
А) Аввал андеша в-он гаҳе гуфтор.
В) Ман тут гӯям, ту мегӯйӣ – бед.

С) Даре, ки медароӣ, сахт мапӯш.

D) Дар ки надорӣ, дарбон чӣ мекунӣ ?

ар

241 Дар зарбулмасали зерин ибораҳои ҷойи худ ва пойи худро боз чӣ
гуна ифода кардан мумкин аст:
Аввал бубин ҷойи худ, баъд бимон пойи худ.?
С) ҷоятонро, поятонро

В) ҷойи ту, пойи ту

D) ҷоятро, поятро

Д

А) ҷоямро, поямро

242 Аз ҷумлаи зерин муайян кунед, ки пасоянди қатӣ бо кадом
пешоянд ҳаммаъност:
«Ин роҳ қатӣ рафтан хавфнок аст.» (С. Айнӣ)
А) аз

В) ба

С) дар

D) бо

243 Калимаҳои зидмаънои калон ва нек кадомҳоянд?
А) азим, хуб

В) бузург, хайр

С) хурд, бад

Забони тоҷикӣ (имтиҳони қисмҳои А ва Б барои ИМД-2022)

D) кабир, нағз
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244 Ба ҷойи нуқтаҳо калимаҳои зидмаънои мувофиқро гузошта,
зарбулмасалро пурра кунед: «Ақл агар ... бувад, дидаи ... чӣ суд?»
А) кӯр, бино
С) торик, равшан
В) носолим, солим
D) рӯшан, хира
245 Дар ҷумлаи “Ҳанӯз Асад кӯчак аст.” калимаи зидмаънои кӯчакро
нишон диҳед:
А) лоиқ
В) калон
С) хурд
D) бемор

.tj

246 Аз ин байти рубоии Умари Хайём калимаи ҳамгунаро нишон
диҳед:
Баҳром, ки гӯр мегирифтӣ ҳама умр,
Дидӣ, ки чӣ гуна гӯр Баҳром гирифт?
А) умр
В) гӯр
С) гуна
D) ҳама

В) лаб, сар

С) дафтар, қалам

D) некӣ, покӣ
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А) нок, қадрас
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247 Калимаҳои сермаъно дар кадом банд ҷойгир шудаанд?

248 Дар мисраи «Май хуни разон аст, дигар хун нахӯрам» ибораи «хуни
разон» чӣ маъно дорад?
А) оби анор
В) афшураи себ С) шарбати тут
D) оби ангур
249 Кадом ибора ба маънои маҷозӣ омадааст?
А) дашном додан
В) савганд хӯрдан

С) паймон кардан
D) қарз гирифтан

Д
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250 Дар байти зерини Бадриддини Ҳилолӣ ба ҷойи сенуқта ибораи
мувофиқ гузоред, ки ба маънои маҷозӣ омадааст:
Зи дил файзе, ки ҷӯйӣ, ҷуз баён нест,
Забони теғ чун ... нест.
А) теғи забон
В) теғи алмос
С) теғи буррон D) теғи ханҷар
251 Ибораи рехтаи дили сангин чӣ маъно дорад?
А)
В)
С)
D)

дили ғамгин, дили пурдарду алам
дили одами бадкор, бадният
дили озурда; рӯҳафтода
дили бераҳму шафқат, дили сахт

252 Маънои ибораи дили сиёҳро муайян кунед:
А) дили заиф, бемор
В) дили нохоҳам, ошуфта

С) дили беқарор, ноором
D) дили бадхоҳ, бадният

Забони тоҷикӣ (имтиҳони қисмҳои А ва Б барои ИМД-2022)
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253 Кадоме аз ин воҳидҳои фразеологӣ (таъбирҳо) маънои шахси
бадгуҳар ва беманфиатро ифода мекунад?
А) хори сари девор
С) нахӯди пеши қошуқ
В) гули сари сабад
D) ба оши тайёр баковул
254 Таъбири замин сахт – осмон баланд чӣ маъно дорад?
А) роҳи ҳалли кореро ҷустан
В) замин сахт асту осмон баланд

С) ноилоҷ мондан, чора надоштан
D) ба осмон баромада натавонистан

255 Ибораи рехтаи номаша гиру гӯшаша каш чӣ маъно дорад?

.tj

баробари ба забон гирифтани номи касе ҳозир шудани ӯ
гӯши касеро кашида танбеҳ додан
номи касеро гирифта гӯшашро кашидан
касеро ҷеғ задан

tc

А)
В)
С)
D)
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256 Кадом воҳиди фразеологӣ (таъбир) маънои зиқ шуданро дорад?
А) дилтанг шудан
В) дилафгор шудан

С) дилсард шудан
D) дилбазан шудан

257 Таъбир (ибораи фразеологӣ)-и дандон тез кардан чӣ маъно дорад?
А)
В)
С)
D)

кина варзидан; тамаъ ҷустан
ба сахтӣ тоб овардан, сабр кардан
маломат кардан, сухани сахт гуфтан
ба хӯрдан омода шудан, иштиҳо кушода шудан

258 Маънои ибораи рехтаи ақлро хӯрдан кадом аст?

ар

хотир парешон шудан
чизе ё касеро фаромӯш кардан
дар иҷрои коре бепарвоӣ кардан
бехирадона кор кардан

Д

А)
В)
С)
D)

259 Маънои кадом ибораи фразеологӣ хурсанд шудан, фахр кардан аст?
А) аз худ рафтан
В) худро гум кардан

С) сар ба осмон расидан
D) ба сар бардоштан

260 Ибораи фразеологии димоғ сӯхтан чӣ маъно дорад?
А) бемор шудан
В) табъ хира шудан

С) ба касе душманӣ кардан
D) бинии касе сӯхтан

Забони тоҷикӣ (имтиҳони қисмҳои А ва Б барои ИМД-2022)
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261 Маънои кадом ибораи фразеологӣ сухани касеро нагардонидан аст?
А) якро сад накардан
С) якдилу якҷон шудан
В) ба як пул нагирифтан
D) як гапро ду накардан
262 Ибораи рехтаи саркашӣ кардан чӣ маъно дорад?
А) нофармонӣ кардан; аз итоат сар тофтан
В) одами якравро ба гап даровардан
С) пеши роҳи касеро гирифтан, садди роҳ шудан
D) манманӣ, худситоӣ кардан

.tj

263 Ибораи рехтаи сарзаниш кардан чӣ маъно дорад?
А) бар сари худ задан
С) бар сари касе задан
В) дашном додан
D) маломат намудан
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264 Дар кадом банд ибораи фразеологӣ дода шудааст?
А) офтоби зимистон
С) офтоби сӯзон
В) офтоби сари кӯҳ
D) офтоби саҳар

265 Ибораи сояи касеро аз девор тарошидан чӣ маъно дорад?
А) касеро написандидан
С) ба касе нигоҳ накардан
В) касеро аз ҳад зиёд бад дидан
D) бо касе қаҳрӣ шудан
266 Маънои ибораи фразеологии сархам карданро муайян кунед:
А) бар сари касе зӯрӣ кардан
В) бо касе ҷанҷол кардан
С) касеро таънаю маломат кардан
D) касеро шармандаю забонкӯтоҳ кардан

Д
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267 Маънои кадом ибораи фразеологӣ тоқат кардан аст?
А) дандон хойидан
С) дандон тез кардан
В) дандони касе газ-газ шудан
D) дандон ба дандон мондан
268 Ибораи рехтаи (фразеологии) гул-гул шукуфтан чӣ маъно дорад?
А) хеле хурсанд шудан
С) шукуфтани гулҳои рангоранг
В) аз худ рафтан
D) сиҳат шудан
269 Дар ҷумлаи “Барои боодоб шудан ту бояд бо дӯстат сухан дониста
гӯйӣ.” ибора (таъбир)-и «сухан дониста гуфтан» ба кадом маънӣ
омадааст?
А) бисёр гап назадан
С) кам гап задан
В) оҳиста гап задан
D) фикр карда гап задан
Забони тоҷикӣ (имтиҳони қисмҳои А ва Б барои ИМД-2022)
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270 Дар ҷумлаи “Бо меҳмон кушодарӯй ва хандон бош, ҳарчанд меҳмон
нагуфта ояд, рӯй турш накун.” ибораи (таъбири) «кушодарӯй
будан» ба кадом маънӣ омадааст?
А) меҳрубон ва чеҳрахандон будан
В) хандон ва андаке хиҷил будан
С) бо рӯйи кушода ва шармгин будан
D) ба тарафи меҳмон нигоҳ карда гап задан
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271 Дар ҷумлаи “Бо меҳмон кушодарӯй ва хандон бош, ҳарчанд меҳмон
нагуфта ояд, рӯй турш накун.” ибора (таъбир)-и «рӯй турш кардан»
ба кадом маънӣ омадааст?
А) гапи сахт гуфтан
С) чин бар ҷабин афкандан
В) хомӯш истодан
D) зиқ шуда гап назадан

касеро чашм кардан
ба касе чашм расидан
касе ё чизеро бо зери чашм нигаристан
касе ё чизеро бо мақсаде мадди назар гирифтан
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В)
С)
D)
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272 Ибораи фразеологии таги чашм кардан чӣ маъно дорад?

273 Ибораи рехтаи чашм дӯхтан чӣ маъно дорад?
А) дуздида нигоҳ кардан
В) фиреб кардан

С) чашм пӯшидан
D) нигоҳ кардан

274 Ибораи фразеологии чашм дар роҳ будан чӣ маъно дорад?

ар

А) ба касе назар кардан
В) касеро бад дидан

С) ба касе ҳасад бурдан
D) интизори касе будан

275 Дар кадом банд ибораи рехта (фразеологӣ) оварда шудааст?

Д

А) ба оши касе ҷурғот рехтан
В) ба оши касе пашша нишастан

С) ба оши касе пашша шудан
D) ба оши касе пашша афтодан

276 Дар кадом банд ибораи рехта (фразеологӣ) оварда шудааст?
А) алов дар гирифтан
В) алов баланд шудан

С) алов кардан
D) ба аловгирӣ омадан

277 Дар кадом банд ибораи рехта (фразеологӣ) оварда шудааст?
А) ангуштро қат кардан
В) ангушт лесидан

С) бо ангушт шумуран
D) ангушти ҳайрат газидан

Забони тоҷикӣ (имтиҳони қисмҳои А ва Б барои ИМД-2022)

Саҳифаи 31

278 Дар кадом банд ибораи рехта (фразеологӣ) оварда шудааст?
А) асои касе шудан В) асо харидан

С) асо сохтан D) асо доштан

279 Дар кадом банд ибораи рехта (фразеологӣ) оварда шудааст?
А) аз ақиб омадан
В) ақиб партофтан

С) дар ақиб будан
D) ақиб рафтан

280 Дар кадом банд ибораи рехта (фразеологӣ) оварда шудааст?
А) арақи ҷабин рехтан
В) арақро тоза кардан

С) арақ хӯрдан
D) арақ кардан

281 Дар кадом банд ибораи рехта (фразеологӣ) оварда шудааст?

tc

.tj

С) ба арвоҳи падараш дуо кардан
D) арвоҳи касеро шод кардан
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А) арвоҳ барин истодан
В) дар хоб арвоҳи касеро дидан

282 Дар кадом банд ибораи рехта (фразеологӣ) оварда шудааст?
А) аспро дӯст доштан
В) ба аспи ҷаҳл савор шудан

С) асп харидан
D) асп доштан

283 Дар кадом банд ибораи рехта (фразеологӣ) оварда шудааст?
А) даҳонро обгардон кардан
В) ба даҳон об гирифтан

С) даҳонро бо оби гарм шустан
D) даҳонро калон кушодан

284 Дар кадом банд ибораи рехта (фразеологӣ) оварда шудааст?
А) дандон дард кардан
В) дандон ба дандон мондан

С) дандон шикастан
D) дандон кофтан

ар

285 Дар кадом банд ибораи рехта (фразеологӣ) оварда шудааст?

Д

А) андеша кардан
В) бисёр андеша намудан

С) бе андеша сухан кардан
D) дар андеша афтодан

286 Дар кадом қатор ибораи рехта (фразеологӣ) оварда шудааст?
А) забон хоидан
В) забон дард кардан

С) забонро донистан
D) забон варам кардан

287 Дар кадом банд ибораи рехта (фразеологӣ) оварда шудааст?
А) мурод ҳосил шудан
В) кор кардан

С) сухан гуфтан
D) нақша кашидан

Забони тоҷикӣ (имтиҳони қисмҳои А ва Б барои ИМД-2022)
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288 Дар кадом банд ибораи рехта (фразеологӣ) оварда шудааст?
А) форамтарин мусиқӣ

С) лолаи зард

В) чашми чор

D) мӯйи сафед

289 Дар кадом банд ибораи рехта (фразеологӣ) оварда шудааст?
А) ду рафиқ

С) дида дӯхтан

В) осмони нилгун

D) ҷавони болобаланд

290 Дар кадом банд ибораи рехта (фразеологӣ) оварда шудааст?
С) чашмони кабуд

В) оҳиста-оҳиста рафтан

D) духтари нозанин

.tj

А) чашми рӯз кафидан
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291 Ба ҷойи нуқтаҳо ибораи фразеологии мувофиқ гузошта, ҷумларо
пурра намоед:
«Мо аз ҳамин қадар роҳ хороҷот ва ташвиш кашида омада, магар
..., холӣ бармегардем?» (С. Айнӣ)
А) бо дасти кӯтоҳ

С) бо ду дасти адаб

В) ду даст дар бинӣ

D) бо дасту дили шуста

292 Ба ҷойи сенуқта ибораи фразеологии мувофиқро гузоред:
Ашраф табелчии Тӯбсада, ҷавони ба назари ӯ мулоимхунуки
шубҳанокро ... .
А) чашмаш беҷо буд

С) аз чашми бад нигаҳ дорад

В) чашм дар роҳ буд

D) чашми дидан надошт

ар

293 Ба ҷойи сенуқта ибораи фразеологии мувофиқ гузоред:
«Раҳматҷон аз ҳарсола дида серкору серғайрат буд. Вай ... ба саҳро
мерафт.» (С. Айнӣ)
С) чашмаш ба роҳ чор шуда

В) чашмаш кушода нашуда

D) чашмаш мисли мош кушода шуда

Д

А) чашми рӯз накафида

294 Дар ҷумлаи зерин ибораи фразеологии чашм пӯшидан чӣ маънӣ
дорад?
«Агар аз баъзе таъсирҳои ҷузъии забони ӯзбекӣ чашм пӯшем,
содатарин ва софтарини лаҳҷаҳои форсӣ забони тоҷикист.» (С. Айнӣ)
А) истифода набурдан

С) инкор кардан

В) сарфи назар кардан

D) аз назар дур кардан
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295 Дар ҷумлаи зерин ба ҷойи сенуқта ибораи фразеологии
мувофиқро гузоред:
«Хонаводаи Ҳодибой бесаброна омадани ӯро ... » (Ҷ. Икромӣ)
А) чашм канданд

С) чашм доштанд

В) чашм дӯхтанд

D) чашм дуздиданд

296 Дар ҷумлаи зерин ба ҷойи сенуқта ибораи фразеологии
мувофиқро гузоред:
«Ҳамин ки Тоштилло, ба гуфти падараш, дар меҳнат пухта шуда,
дар мобайни се-чор сол ... .» (Ф. Ниёзӣ)
С) бо чашми ибрат нигоҳ кард

В) чашмаш канда шуд

D) чашми корро омӯхт

.tj

А) чашмаш дар роҳи ӯ чор буд
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297 Дар ҷумлаи зерин ба ҷойи сенуқта ибораи рехтаи мувофиқро
гузоред:
«Саҳл суст кор кунад, ту барин сесаду панҷоҳ кас якбора ба вай ... .»
(Ф. Ниёзӣ)
А) чашм ало мекунад

С) чашм мерасад

В) чашм ба роҳ дошт

D) чашм меафтад

298 Ба ҷойи сенуқта ибораи рехтаи мувофиқро гузоред:
«Модар косаро ба рӯи пештахта гузошта худ боз ба берун ... .»
(«Тоҷикистони советӣ»)
А) чашм песонд

С) чашм партофт

В) чашм пӯшид

D) чашм расид

Д

ар

299 Дар ҷумлаи зерин ба ҷойи сенуқта ибораи рехтаи мувофиқро
гузоред:
«Магар ин гуна рафтор як тарзи ... нест?» («Тоҷикистони советӣ»)
А) ба чашми давлат хок пошидан

С) чашм ба роҳ доштан

В) ба чашми касе хор гаштан

D) аз чашми касе афтидан

300 Дар ҷумлаи зерин ба ҷойи сенуқта ибораи рехта (фразеологӣ)-и
мувофиқро гузоред:
«Бенавоён ... хонаи бойҳоро тороҷ хоҳанд кард.» (С. Айнӣ)
А) сар бардошта

С) рӯйи даст бардошта

В) даст бардошта

D) ба сар бардошта

Забони тоҷикӣ (имтиҳони қисмҳои А ва Б барои ИМД-2022)
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301 Ба ҷойи сенуқта ибораи рехта (фразеологӣ)-и мувофиқро гузоред:
«Барои ...и ман монанди шумо ҳамтабақ даркор аст.» (С. Айнӣ)
А) кушода шудани фикр
С) кушоиши кор
В) кушода шудани иштиҳо
D) кушода шудани бахт
302 Дар ҷумлаи зерин ба ҷойи сенуқта ибораи рехтаро гузоред:
«Дар вақти мастӣ ... .» (С. Айнӣ)
А) ҷоғаш баромада рафт
С) ҷоғаш тафсида рафт
В) ҷоғаш афтода рафт
D) ҷоғаш шикаста рафт

tc
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303 Дар ҷумлаи зерин ба ҷойи сенуқта ибораи рехтаи мувофиқро
гузоред:
«- Худат ҳам ба дом афтидӣ, -гӯён боз ӯро ... .» (С. Айнӣ)
А) сухан кушод
С) ба сухан даромад
В) ба сухан даровард
D) сухан ронд
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304 Дар ҷумлаи зерин ба ҷойи сенуқта ибораи рехтаи мувофиқро
гузоред:
«Гӯсфандони бародар бо шири худ бачагони худашонро ҳам расонда
натавониста ... .» (С. Айнӣ)
А) шири хомхӯрда буданд
С) аз шир монданд
В) шири модар ба ҳалқашон омад D) шири худро хушк карданд
305 Дар ҷумлаи зерин ба ҷойи сенуқта ибораи рехтаи мувофиқро
гузоред:
«Оқибат ҷудоӣ ..., дар пайи ҷустуҷӯйи ту афтодам.» (С. Айнӣ)
А) ба ҷонам расид
С) ҷонам сахтӣ кард
В) ҷонро халос кард
D) аз ҷон гузашт

Д

ар

306 Дар ҷумлаи зерин ба ҷойи сенуқта ибораи рехтаи мувофиқро
гузоред:
«Мо ҳар ду бародарони калонсол, ҳарчанд бо ҳам машварат
кардем, ... .» (С. Айнӣ)
А) сари калобаи кор гум нашуд С) сари калобаи корро наёфтем
В) сари калобаи корро ёфтем
D) сари калобаи кор пайдо гардид
307 Дар ҷумлаи зерин ба ҷойи сенуқта ибораи рехтаи мувофиқро
гузоред:
«Ман ду моҳи дигар ... дар ҳавлии Шарифҷонмахдум истодам.»
(С. Айнӣ)
А) дандон шикаста
С) дандон ба дандон монда
В) дандон хоида
D) дандон кофта
Забони тоҷикӣ (имтиҳони қисмҳои А ва Б барои ИМД-2022)
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308 Дар ҷумлаи зерин ба ҷойи сенуқта ибораи рехтаи мувофиқро
гузоред:
«Одина як соли дигар дар ин зиндони бало, яъне хизмати Арбоб
Камол, ... истодагӣ кард.» (С. Айнӣ)
А) дандон ба дандон монда
С) дандон дошта
В) дандон сахт карда
D) дандон тез карда
309 Ба ҷойи сенуқта ибораи рехтаи мувофиқро гузоред:
«Дилата сиёҳ накун, тӯяш ...» (С. Улуғзода)
А) аз сараш гардам
С) сарашу савдояш
В) сарашро хӯрад
D) сарашу равғанаш
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310 Ба ҷойи сенуқта ибораи фразеологии мувофиқро гузоред:
..., маҷбур шуд, ки ариза дода равад. (Ф. Ниёзӣ)
А) Ба ҷон заданд
С) Ҷонашро халос карданд
В) Ба ҷон омаданд
D) Ба ҷонаш расонданд
311 Ба ҷойи сенуқта ибораи рехтаи мувофиқро гузоред:
«Вахши саркаш ба иқтидори одамони онвақта ...» (А. Деҳотӣ)
А) сар намехалонд
С) сар боло намекард
В) сар наметофт
D) сар намефуровард
312 Ба ҷойи сенуқта ибораи рехтаи мувофиқро гузоред:
«Ва муқовиматгарон дар оғози кор ...» (Ӯ. Кӯҳзод)
А) забон як карда натавонистанд
С) забонашонро гум карданд
В) забон газиданд
D) забон хоиданд

ар

313 Ба ҷойи сенуқта ибораи фразеологии мувофиқ гузоред:
Фақат гоҳе ..., он ҳам шояд хислати ҷавонӣ бошад. (Қ. Наимӣ)
А) сабук мегардид В) сабук шуд С) сабукӣ мекард D) сабук буд

Д

314 Дар ҷумлаи зерин ба ҷойи сенуқта ибораи фразеологии мувофиқ
гузоред:
«Агар ту гӯӣ, аз ҳеҷ коре ... .» (Ҷ. Икромӣ)
А) сару коре надорад
С) сар намекашад
В) ба сари кор намеояд
D) сар намепечад
315 Ба ҷойи сенуқта ибораи рехтаи заруриро гузоред:
«Бинобар ин ба тадбири давлат муқобилат ва аз фармони ӯ ...
маҳзи хатост.» (Р. Ҷалил)
А) саргурез кардан
С) саргардон кардан
В) саркашӣ кардан
D) сарзаниш кардан
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316 Ба ҷойи сенуқта ибораи фразеологии мувофиқро гузоред:
«Гушнаю ташна гаштан ҳар касро ҳам ... .» (Ф. Ниёзӣ)
А) аз кор мебарорад
С) кор баробар нашуд
В) кор ба ҷое расид
D) аз кор баровард
317 Дар ҷумлаи зерин ба ҷойи сенуқтаи аввал ибораи рехтаи
мувофиқро гузоред:
«Вай дигар ..., ба садои хеле баланди ларзон ва дар айни ҳол
таҳдидомез гуфт...» (Ҳ. Карим)
А) сабр кунӣ, аз ғӯра ҳалво мепазад
С) сабру тоқат аз даст рафта
В) сабру қарорро аз даст дода
D) дандон ба дандон монда
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318 Ба ҷойи сенуқта ибораи рехтаи мувофиқро гузоред:
«Ба ҳунаратон, ба меҳнат ва маҳорати аҳли бригадаи шумо қоил
шуда ...» (Ф. Муҳаммадиев)
А) сари худро ба чор тараф мезанад
С) сари роҳи ӯро мегирад
В) сари таслим хам мекунад
D) сари моро хам мекунад
319 Дар ҷумлаи зерин ба ҷойи сенуқта ибораи рехта (фразеологӣ)-и
мувофиқро гузоред:
«Наход барои ҳамин ҳам беҳуда ... гардед.» (С. Ғанӣ)
А) дилатонро холӣ карда
С) дилатонро хун карда
В) дилатонро маҳкам дошта
D) дилатонро нарм карда

ар

320 Дар ҷумлаи зерин ба ҷойи сенуқта таркиби мувофиқро гузоред,
ки ибораи рехта ҳосил шавад:
«Кор ... пеш меравад» («Тоҷикистони советӣ»)
А) бо даву тоз В) бо ҷӯшу хурӯш С) бо гиру дор D) бо ҷону ҷигар

Д

321 Дар ҷумлаи зерин ба ҷойи ифодаи «чӣ гуфтани худро надониста
монд» ибораи (таъбири) мувофиқро гузоред:
Ӯ саросема шуд ва чӣ гуфтани худро надониста монд.
А) гапашро гум кард
С) гапро пазонд
В) гапашро ду накард
D) гапро кашол дод
322 Дар ҷумлаи зерин ба ҷойи феъли «саросема шуд» ибораи
фразеологии (таъбири) мувофиқро гузоред:
Аз нохост даромада омадани ҳамсоя ӯ андаке саросема шуд.
А) лабу лунҷаш овезон шуд
С) даст ба гиребон шуд
В) гул-гул шукуфт
D) дасту по гум кард
Забони тоҷикӣ (имтиҳони қисмҳои А ва Б барои ИМД-2022)
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323 Дар ҷумлаи зерин ба ҷойи ибораи «зинатбахши маҳфил» ибора
(таъбир)-и мувофиқро гузоред:
Зинатбахши маҳфил устод Карим Саидӣ буданд.
А) булбули гӯёи маҳфил
С) нури дидаи маҳфил
В) сари баланди маҳфил
D) гули сари сабади маҳфил
324 Дар ҷумлаи зерин ба ҷойи сенуқта ибораи рехтаи мувофиқро
гузоред:
“– Ҳа, ҳамааш ҳамин, ҷавоб дод Ҳалима ҳоло ҳам ...” (Ҷ. Икромӣ)
А) дар қаҳр шуда
С) қаҳри худро фурӯ бурда
В) аз қаҳр нафуромада
D) қаҳраш дар нӯги биниаш буда
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325 Дар ҷумлаи зерин ба ҷойи сенуқта ибораи рехтаи мувофиқро
гузоред:
“Холаи парешонхотир ... ва ба духтараш назар андохт.” (Р. Ҷалил)
А) аз худ рафта В) ба худ овард С) ба худ омада D) ба худ наомада
326 Дар ҷумлаи зерин ба ҷойи сенуқта ибораи рехтаи мувофиқро
гузоред:
“– Ман хато кардам, Нодира, ...” (С. Улуғзода)
А) ақлат нарасидааст
С) ақлашро рабудааст
В) ақлам кӯтоҳӣ кард
D) ба ақл рост намеояд

ар

327 Дар ҷумлаи зерин ба ҷойи сенуқта ибораи рехтаи мувофиқро
гузоред:
“То ..., чӣ гуна одам будани ӯро фаҳмидан мушкил аст.”
(Ф. Муҳаммадиев)
А) ба сари кор меравам
С) дар сари кор худам бошам
В) сару коратро дуруст кун
D) ба касе сару кор надошта бошед

Д

328 Дар ҷумлаи зерин ба ҷойи сенуқта ибораи рехтаи мувофиқро
гузоред:
“Хонуми бечора қариб ...” (Ф. Муҳаммадиев)
А) ақлаш даромад
С) аз ақл бегона буд
В) аз ақл бегона шуда буд
D) аз ақл берун буд
329 Дар ҷумлаи зерин ба ҷойи сенуқта ибораи рехтаи мувофиқро
гузоред:
“Вале баъди ба ҳуҷра даромадан боз ...” (Ӯ. Кӯҳзод)
А) ба дилаш роҳ ёфт
С) ба дилаш сахт расид
В) ба дилаш алов афтод
D) ба дилаш зад
Забони тоҷикӣ (имтиҳони қисмҳои А ва Б барои ИМД-2022)
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330 Дар ҷумлаи зерин ба ҷойи сенуқта ибораи рехтаи мувофиқро
гузоред:
“Шояд дар дақиқаҳои охир аз баромадан ба намоиш ...?” (Ӯ. Кӯҳзод)
А) даст кашида бошанд

С) даст афшонда бошанд

В) даст дода бошанд

D) даст ба гиребон шуда бошанд

331 Дар ҷумлаи зерин ба ҷойи сенуқта ибораи рехтаи мувофиқро
гузоред:
“Албатта, хурдсолон аз ин пазироиву бахшиш шоду мамнун ...”
(С. Улуғзода)
С) курта-курта гӯшт мегирифт

В) ба куртаи худ нағунҷид

D) ба куртаашон кайк даромадааст

.tj

А) дар курта намеғунҷанд
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332 Дар ҷумлаи зерин ба ҷойи сенуқтаи дуюм ибораи рехтаи
мувофиқро гузоред:
“... ситоишу дилбардорӣ ба инсон қувват, ...” (А. Самад)
А) болу пар мебахшад

С) болу пар мебарорад

В) болу пар мекушояд

D) болу пар мезанад

333 Дар ҷумлаи зерин ба ҷойи сенуқта ибораи рехтаи мувофиқро
гузоред:
“Одамони Гулмурод дар бозорҳо мегарданд ва шахсони серпулро ....”
(Ӯ. Кӯҳзод)
А) аз даст медиҳанд

С) таги гапро мефаҳманд

В) таги чашм мекунанд

D) ба даҳон об гирифта мегарданд

Д

ар

334 Дар ҷумлаи зерин ба ҷойи сенуқта ибораи рехтаи мувофиқро
гузоред:
“Мардум аз босмачиён ...” (С. Улуғзода)
А) ба миён омададанд

С) ба дод омада буданд

В) ба сари мақсад омаданд

D) ба забон омада буданд

335 Дар ҷумлаи зерин ба ҷойи сенуқта ибораи рехтаи мувофиқро
гузоред:
“Муҳиддинмахдум он шаб наздикони худро даъват карда, ...”
(Ҷ. Икромӣ)
А) суҳбат пир шуд

С) суҳбат тафсида рафт

В) суҳбат ороста буд

D) суҳбатро пир карда буд

Забони тоҷикӣ (имтиҳони қисмҳои А ва Б барои ИМД-2022)
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336 Дар ҷумлаи зерин ба ҷойи сенуқта ибораи рехтаи мувофиқро
гузоред:
“Тамоми умр ... ба умед зистем.” (А. Самад)
А) дандон зада
С) дандон тез карда
В) дандон ба дандон монда
D) дандон хоида
337 Дар ҷумлаи зерин ба ҷойи сенуқта ибораи рехтаи мувофиқро
гузоред:
“Бодиянишинон ..., ба мулки Бухоро тохтутоз овардаанд.”
(С. Улуғзода, В. Виткович)
А) сар задаанд
С) сар ба бод додаанд
В) сар бардоштаанд
D) сар ба зер афкандаанд
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338 Дар ҷумлаи зерин ба ҷойи сенуқта ибораи рехтаи мувофиқро
гузоред:
“Бенавоён ... хонаи бойҳоро тороҷ хоҳанд кард.” (С. Айнӣ)
А) сар бардошта В) сар зада С) сар ба бод дода D) сар хам карда
339 Дар ҷумлаи зерин ба ҷойи сенуқта ибораи рехтаи мувофиқро
гузоред:
“Ва дар ҳалқаи дӯстон аз ҳамин мавзӯъ ...” (Ӯ. Кӯҳзод)
А) гап кушод
С) гап парронд
В) гап партофт
D) гап маъқул кунонд

Д

ар

340 Дар ҷумлаи зерин ба ҷойи сенуқта ибораи рехтаи мувофиқро
гузоред:
“Дар ин ҷо зулм ва фасод ...” (Ҷ. Икромӣ)
А) хона монда буд
С) хонаашро рӯфта буд
В) хона равшан карда буд
D) хонааш дар пушташ буд
УСЛУБ

341 Ариза бо кадом услуб навишта мешавад?
А) расмию коргузорӣ

В) рӯзноманигорӣ

С) бадеӣ

D) илмӣ

342 Ҳолнома (тарҷумаи ҳол) бо кадом услуб навишта мешавад?
А) илмӣ

В) бадеӣ

С) расмию коргузорӣ

D) рӯзноманигорӣ

343 Тавсифнома ва тавсиянома дар кадом услуб навишта мешаванд?
А) бадеӣ

В) расмию коргузорӣ

С) илмӣ

Забони тоҷикӣ (имтиҳони қисмҳои А ва Б барои ИМД-2022)

D) рӯзноманигорӣ
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344 Гувоҳнома бо кадом услуб навишта мешавад?
А) илмӣ

В) рӯзноманигорӣ

С) бадеӣ

D) расмию коргузорӣ

345 Ваколатнома бо кадом услуб навишта мешавад?
А) рӯзноманигорӣ

В) бадеӣ

С) илмӣ

D) расмию коргузорӣ

346 Забонхат бо кадом услуб навишта мешавад?
А) расмию коргузорӣ

В) бадеӣ

С) илмӣ

D) рӯзноманигорӣ

347 Қарордод ё шартнома бо кадом услуб навишта мешавад?
А) бадеӣ

В) расмию коргузорӣ

С) илмӣ

D) рӯзноманигорӣ

расмию коргузорӣ

С) рӯзноманигорӣ

tc
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348 Мактуб (нома) бо кадом услуб навишта мешавад?

D) илмӣ

349 Телеграмма бо кадом услуб навишта мешавад?
А) рӯзноманигорӣ

В) расмию коргузорӣ

С) бадеӣ

D) илмӣ

350 Эълон дар бораи баргузор гардидани маҳфили «Физикони
ҷавон» дар кадом услуби баён навишта мешавад?
А) рӯзноманигорӣ

В) бадеӣ

С) илмӣ

D) расмию коргузорӣ

351 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар кадом услуби баён
навишта шудааст?
А) илмӣ

В) расмию коргузорӣ

С) рӯзноманигорӣ

D) бадеӣ

Д

ар

352 Матни зерин дар кадом услуб навишта шудааст?
«Дӯсти мушфиқу меҳрубонам! Номаат ҳангоме расид, ки пас аз як
ҳафта беморӣ ва истироҳат аз хона барои ҳавохӯрӣ ба берун
мерафтам.»
А) илмӣ

В) бадеӣ

С) публисистӣ

D) расмӣ

353 Услуби баёни матни зеринро муайян намоед:
«Рӯзи 22-юми июн дар Театри давлатии ҷавонон ба номи М. Воҳидов
намоишномаи «Гирдбод» баргузор мегардад. Дархостҳои гурӯҳӣ то рӯзи
баргузории намоишнома қабул карда мешавад.» (Маъмурият)
А) илмӣ

В) бадеӣ

С) расмию коргузорӣ

Забони тоҷикӣ (имтиҳони қисмҳои А ва Б барои ИМД-2022)

D) рӯзноманигорӣ
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354 Услуби баёни матни зеринро муайян намоед:
«Хоҳиш мекунам, барои гузаштан аз муоинаи духтури ноҳия маро
ба муҳлати як рӯз аз дарс озод намоед. Рустами Дастон.»
(Имзо)
15.05.2017.
А) рӯзноманигорӣ

В) расмию коргузорӣ С) гуфтугӯӣ

D) бадеӣ

355 Услуби матни зеринро муайян намоед:
«Ба хонандаи синфи 11»А»-и мактаби таҳсилоти миёнаи умумии
№1-уми ш. Душанбе Шоҳрухи Даврон, соли таваллудаш 2001,
миллаташ тоҷик.
Шоҳрухи Даврон дар мактаби номбурда аз синфи якум таҳсил
мекунад...»
В) расмию коргузорӣ

С) илмӣ

D) рӯзноманигорӣ

.tj

А) бадеӣ
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356 Муайян кунед, ки матни зерин ба кадом услуби забон дахл дорад:
«Хусрави Парвизи Анушервон аз соли 2010 дар мактаби таҳсилоти
миёнаи умумии №4 таҳсил мекунад. Дар ин муддат худро ҳамчун
хонандаи фаъол ва пешқадам нишон дод...»
А) расмию коргузорӣ

В) рӯзноманигорӣ

С) илмӣ

D) бадеӣ

357 Услуби баёни матни зеринро муайян намоед:
Моддаи 6. Кафолати давлатии ҳуқуқи шаҳрвандони Ҷумҳурии
Тоҷикистон дар соҳаи маориф
Ба шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, сарфи назар аз миллат,
нажод, ҷинс, забон, эътиқоди динӣ, мавқеи сиёсӣ, вазъи иҷтимоӣ ва
молу мулк, ҳуқуқи таҳсил кафолат дода мешавад...
А) бадеӣ

В) илмӣ

С) рӯзноманигорӣ

D) расмию коргузорӣ

ар

358 Услуби кадоме аз навиштаҳои зерин рӯзноманигорист?

Д

А) ҳикоя, повест
В) шарҳи ҳол

С) номаи падар ба писар
D) мақола, очерк

359 Услуби баёни кадоме аз ин навиштаҳо рӯзноманигорист?
А) повест, роман

С) хабар, лавҳа

В) ариза, дархост

D) кашфиёт, формулаҳои илмӣ

360 Мақолаи Садриддин Айнӣ «Дар бораи мактаб ва маорифи
тоҷикон» дар кадом услуб навишта шудааст?
А) бадеӣ

В) рӯзноманигорӣ

С) илмӣ

Забони тоҷикӣ (имтиҳони қисмҳои А ва Б барои ИМД-2022)

D) расмию коргузорӣ
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361 Услуби баёни матни зеринро муайян намоед:
Дар ин ҷо неругоҳи азиме бунёд мегардад, ки 3600 киловатт-соат
ҷараёни барқ истеҳсол хоҳад кард. Сарбанди неругоҳ 70 метрро
ташкил медиҳад, ки имсол агрегати аввали он ба кор шурӯъ кард.
А) рӯзноманигорӣ

В) илмӣ

С) расмию коргузорӣ

D) бадеӣ

362 Услуби матни зеринро муайян намоед:
«Роҳбарияти Телевизиони «Сафина» дар нишасти матбуотӣ бо
хабарнигорон аз пешравӣ ва камбудиҳои ҷойдоштаи ин муассиса
хабар дод.» («Минбари халқ»)
А) бадеӣ

В) илмӣ

С) расмию коргузорӣ

D) рӯзноманигорӣ
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363 Услуби матни зеринро муайян намоед:
«Аз 20 то 23 сентябр дар шаҳри Конибодоми вилояти Суғд бори
нахуст фестивали байналмилалии «Шашмақом» баргузор гардид. ...
Барои иштирок дар фестивал гурӯҳҳои шашмақомсарои
Тоҷикистон ва Ӯзбекистон даъват шуда буданд.»
(«Адабиёт ва санъат»)
А) рӯзноманигорӣ

В) илмӣ

С) бадеӣ

D) расмию коргузорӣ

364 Услуби матни зеринро муайян намоед:
«Дар меҳмонхонаи «Шератон»-и пойтахт силсилаи расмҳои адиб
ва аксбардори ҷавони тоҷик Аниса Собирӣ зери унвони «Нишонаҳои
Суғдиён» ба намоиш гузошта шуд.» («Адабиёт ва санъат»)
А) расмию коргузорӣ

В) илмӣ

С) рӯзноманигорӣ

D) бадеӣ

Д

ар

365 Услуби баёни матни зеринро муайян намоед:
Дар шаҳри Кӯлоб бахшида ба Рӯзи Ваҳдати миллӣ дар мавзӯи
«Нақши ҷавонон дар тарғиби фарҳанги миллӣ ва маҳкум намудани
зуҳуроти бегонапарастӣ дар ҷомеа» машварат баргузор гардид.
Дар он шахсони масъули кумита ва вазоратҳои дахлдор иштирок
намуданд.
А) бадеӣ

В) илмӣ

С) расмӣ

D) рӯзноманигорӣ

366 Услуби матни зеринро муайян намоед:
«Дар муқаддимаи мунтахаби асарҳои ӯ «Мунтахаби латоиф»
баъд аз таҳсили илм ба вазифаи қозигӣ таъйин шуданаш ишора
меравад. Аммо дар мансаби қозигӣ будани ӯро ҳеҷ далел собит
наменамояд.» (Х. Мирзозода).
А) бадеӣ

В) расмию коргузорӣ

С) рӯзноманигорӣ

Забони тоҷикӣ (имтиҳони қисмҳои А ва Б барои ИМД-2022)

D) илмӣ
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367 Услуби матни зеринро муайян намоед:
«Давлатшоҳ, ки шахси хуштабъу илмдӯст буд, ба муҳити адабии
Ҷомӣ ва Навоӣ роҳ ёфта, аз суҳбату анҷуманҳои онҳо баҳраҳо
мебардорад. Ғайр аз ин ӯ ба аҳли фазли Ҳирот унс мегирад ва дар
мусобиқаҳои адабии удабои ин шаҳр фаъолона иштирок
менамояд.» (Аз «Дурдонаҳои наср»)
А) рӯзноманигорӣ

В) бадеӣ

С) илмӣ

D) расмию коргузорӣ

368 Услуби матни зеринро муайян намоед:
«Ин омӯзиши дақиқкорона дар маънавияту фарҳанги тоҷикон,
дар урфу одат, илму адабиёт, мусиқиву рақси онҳо, дар забони
форсии тоҷикӣ нақши намоён гузоштааст.» (М. Шакурӣ)
В) илмӣ

С) расмию коргузорӣ

D) рӯзноманигорӣ
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А) бадеӣ
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369 Услуби матни зеринро муайян намоед:
«Таъсири забонҳои ҳиндӣ, туркӣ ва ғайраро ба форсии тоҷикӣ низ ба
осонӣ дидан мумкин аст. Бо қадршиносӣ нигаристан ба дастовардҳои
фарҳангии дигарон ва эҷодкорона баҳра бурдан аз дастовардҳои онҳо
дар таърихи мардуми тоҷик падидаҳои аҷибе дорад.» (М. Шакурӣ)
А) расмию коргузорӣ

В) илмӣ

С) рӯзноманигорӣ

D) бадеӣ

370 Услуби матни зерин кадом аст:
«Истилоҳ аз калимаи одӣ бакуллӣ фарқ мекунад. Ба ибораи сода
гӯем, калимаи одӣ вобаста ба ҷойи истеъмол бори маънии гуногун
дошта метавонад, ...»? («Китоби масъалаҳои физика»)
А) рӯзноманигорӣ

В) илмӣ

С) расмию коргузорӣ

D) бадеӣ

ар

371 Қисса ва роман бо кадом услуб навишта мешаванд?
В) илмӣ

С) рӯзноманигорӣ

D) бадеӣ

Д

А) расмию коргузорӣ

372 Асари драмавӣ бо кадом услуб навишта мешавад?
А) бадеӣ

В) рӯзноманигорӣ

С) илмӣ

D) расмию коргузорӣ

373 Услуби матни зеринро муайян намоед:
«Туфайлиро пурсиданд, ки:
- Иштиҳо дорӣ ?
Гуфт:
Мани бечора дар ҷаҳон ҳамин матоъ дорам.» (Убайди Зоконӣ)
А) расмию коргузорӣ

В) рӯзноманигорӣ

Забони тоҷикӣ (имтиҳони қисмҳои А ва Б барои ИМД-2022)

С) бадеӣ

D) илмӣ
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374 Муайян намоед, ки матни зерин дар кадом услуби баён навишта
шудааст:
«Миқдори панҷ соат дар болои ароба нишаста мондам ва дар ин
шаб чандон барф меомад, ки ман чун қуллае аз барф шуда, саропо бо
барф пӯшида шуда будам.» (Аҳмадмахдуми Дониш)
А) илмӣ

В) расмӣ

С) бадеӣ

D) рӯзноманигорӣ

375 Услуби матнро муайян намоед:
«Дар ҳақиқат ҳам ҳусну ҷамоли Гулнор таъсирбахшо буд: чашми
сиёҳи оташбор, мижгони дарози ҷоншикор ва абруи каҷи дунболадори
ӯ дили ҳар бинандаро аз ҷо мебурд;...» (С. Айнӣ)
В) илмӣ

С) рӯзноманигорӣ

D) расмӣ
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А) бадеӣ
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376 Услуби матни зеринро муайян намоед:
«Аммо чунон лаб фурӯ бастане, ки дарунаш аз оташи ҷудоӣ ва
фироқ чун кӯраи ангиштгарон аланга мезад. Оре, аз ду чашми
хунбораш сиришк равон шуда, кӯшиш мекард, ки ин оташро ба
қадре фурӯ нишонад.» (С. Айнӣ)
А) бадеӣ

В) илмӣ

С) рӯзноманигорӣ

D) расмӣ

377 Услуби ҷумлаи зеринро муайян намоед:
«Акнун пушаймонӣ суд надошт ва афсӯсу дареғ фоида намебахшид,
чунки тир аз камон бар хато ҷаста ва мурғи матлаб аз дом раста
буд.» (С. Айнӣ)
А) рӯзноманигорӣ

В) расмӣ

С) илмӣ

D) бадеӣ

Д

ар

378 Услуби матни зеринро муайян намоед:
«Чунки ман медонистам, ӯ дар паси дар истода ҷавоби падарашро
тамоман мешунавад ва дар он ҳол, баъд аз он ҳама умедвориҳои
ширини ҳаёт дар навмедии марговар афтоданаш муқаррар буд.»
(С. Айнӣ)
А) илмӣ

В) бадеӣ

С) расмию коргузорӣ

D) рӯзноманигорӣ

379 Услуби баёни матни зеринро муайян намоед:
«Тобистон. Аҷаб фасли хуш. Офтоби ҷаҳонтоб дар болои сар рост
баромада, кӯҳу биёбонро баробар равшан ва гарм карда буд. Лекин,
ҳарчанд нимрӯзии тобистон бошад ҳам, ҳавои кӯҳсор монанди
айёми баҳор миёна ва форам буд.» (С. Айнӣ)
А) публисистӣ

В) расмӣ (коргузорӣ)

Забони тоҷикӣ (имтиҳони қисмҳои А ва Б барои ИМД-2022)

С) бадеӣ

D) илмӣ
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380 Матни зерин бо кадом услуб навишта шудааст?
«Алангаи оташи даргирифтаистодаи бадани ман якбора паст шуд.
Сар то поям ҳанӯз ҳам месӯхт, аммо монанди ҳезуми тари нимсӯхта,
ки аз ҳезуми хушки шуълавар дур афтода бошад, кӯрдудкунон месӯхт
ва дуди ин сӯзиш дар димоғам зада мағзи сарамро метарконид!»
(С. Айнӣ)
А) илмӣ В) бадеӣ С) расмӣ D) рӯзноманигорӣ (публисистӣ)

.tj

381 Матни зерин бо кадом услуб навишта шудааст?
«... ҳатто порчаҳои барфҳое, ки бо гирдбод аз тарқиши дар ва
сӯрохи равзан пайдарпай даромада меистанд, рӯйи хонаро монанди
палоси сафед пӯшонда буданд.» (С. Айнӣ)
А) илмӣ
В) бадеӣ
С) расмӣ
D) рӯзноманигорӣ
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382 Услуби матни зеринро муайян намоед:
«Шаб шуд, ҳаво софи ороми пурмаҳтоб буд. Шабнам бисёр рехт.
Сурфаи бемор зиёд шуд. Ман ӯро ба даруни меҳмонхона дароварда
хобондам ва худ ба рӯйи суфа баромада, ба моҳи 12-13-шаба, ки
тамоми партавашро бар рӯйи суфа ва гулзор монанди шир рехта
буд, чашм дӯхта нишастам.» (С. Айнӣ)
А) бадеӣ В) рӯзноманигорӣ
С) расмию коргузорӣ
D) илмӣ
383 Услуби матни зеринро муайян намоед:
«Вақт мегузашт. Аммо дар кори ман кушоише наменамуд.
Ситора зуд-зуд пеши ман омада аз офтобам салом мерасонд ва аз
чигунагии аҳволи ман мепурсид.» (С. Айнӣ)
А) бадеӣ В) расмию коргузорӣ С) рӯзноманигорӣ D) илмӣ

Д
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384 Услуби матни зеринро муайян намоед:
«Камбудии асосии ин духтар пастии қоматаш буд. Аммо Мулло
Вафо фикр мекард, ки «шояд пастии қадаш аз хурдии солаш бошад,
агар ӯ ҳоло чордаҳсола бошад, то ба ҳаждаҳ даромаданаш сарв барин
баландболо, шамшод барин зебо ва санавбар барин раъно хоҳад шуд.»
(С. Айнӣ)
А) рӯзноманигорӣ
В) бадеӣ
С) расмию коргузорӣ D) илмӣ
385 Услуби матни зеринро муайян намоед:
«Чун хуршед сипари заррин барафрошт ва ҷаҳон равшан гашт,
Суҳроб зиреҳ бар тан пӯшида, аспи кӯҳпайкарашро савор шуд, ...
теғи ҳиндӣ бар миён баст ва бар фарози тале баромада, ба
лашкаргоҳи Ковус назар андохт.» (С. Улуғзода)
А) бадеӣ
В) рӯзноманигорӣ
С) расмӣ
D) илмӣ
Забони тоҷикӣ (имтиҳони қисмҳои А ва Б барои ИМД-2022)
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386 Услуби баёни матни зеринро муайян намоед:
«Шаб. Ҷӯйи Мӯлиён. Моҳи тобон дар зери дарахтони қади роҳ ва
рӯйи деворҳои баланди чорбоғҳо аз нури худ пора-пора нақшҳои
заррин андохтааст.» (С. Улуғзода)
А) бадеӣ В) илмӣ С) рӯзноманигорӣ D) расмию коргузорӣ
387 Услуби баёни матни зеринро муайян намоед:
«Ба хотирам афсонаи Чилдухтарон расид. Гӯё чил духтар дар паси
ҳамин санг бошанду қатраҳои об сиришки дидаи онҳо бошад…»
(Пӯлод Толис)
А) бадеӣ В) илмӣ С) расмию коргузорӣ D) рӯзноманигорӣ
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388 Услуби баёни матни зеринро муайян намоед:
«Гулҳои хушрӯй. Гулҳои хушбӯй. Аз ҷое ба ҷое гули бадрӯй
намеоранд. Гули бадбӯй намеоранд.» (Ф. Муҳаммадиев)
А) бадеӣ
В) расмӣ
С) илмӣ
D) рӯзноманигорӣ
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389 Услуби матни зеринро муайян намоед:
«Ба оби софи ҷӯйча дастурӯй шуста, аз канори роҳ ба қадамзанӣ
даромад. Ӯ фикр мекард, ки кай он рӯз мерасад, ки Хиромон ба
пайвастани тақдири худ бо ӯ розӣ мешавад?» (Ф. Муҳаммадиев)
А) илмӣ
В) расмию коргузорӣ С) рӯзноманигорӣ D) бадеӣ
390 Услуби баёни матни зеринро муайян намоед:
“Мо омӯзиш ва аз худ кардани забонҳоро на барои худнамоӣ,
балки бо мақсади маърифатнок гардонидани ҷомеа густариш
медиҳем.” (“Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи
самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии Ҷумҳурӣ”
А) бадеӣ
В) илмӣ
С) рӯзноманигорӣ
D) расмӣ

Д
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391 Услуби баёни матни зеринро муайян намоед:
“Мо бояд забони шево ва шоиронаи тоҷикиро мисли модар ва
Ватани худ дӯст дорем ва онро ҳамчун гавҳари бебаҳои ҳастиамон
ҳифз кунем.” (“Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи
самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии Ҷумҳурӣ”)
А) бадеӣ
В) расмӣ
С) рӯзноманигорӣ
D) илмӣ
392 Услуби баёни матни зеринро муайян намоед:
“Забон оинаест, ки дар он симои пурҷилои миллат равшан инъикос
мешавад ва мо бояд ба қадри ин нишонаи ҳастии миллатамон расем
ва дар баробари ин ба омӯзиши забонҳои русиву англисӣ ҳамчун
забонҳои муоширати байналмилалӣ эътибори аввалиндараҷа диҳем.”
(“Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи самтҳои асосии
сиёсати дохилӣ ва хориҷии Ҷумҳурӣ”
А) бадеӣ
В) илмӣ
С) рӯзноманигорӣ
D) расмӣ
Забони тоҷикӣ (имтиҳони қисмҳои А ва Б барои ИМД-2022)
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393 Услуби баёни матни зеринро муайян намоед:
“Мо баробари об ба деҳа даромадем. Бачагони кӯча шодикунон ва
чапакзанон “об омаду об омад – аз рӯйи китоб омад” гӯён фарёд
мекашиданд ва лаб-лаби ҷӯ боло-поин медавиданд.” (С. Айнӣ)
А) илмӣ

В) бадеӣ

С) расмӣ

D) рӯзноманигорӣ

394 Услуби баёни матни зеринро муайян намоед:
“Боре воқеае рӯй дод, ки ман овози Аҳмадмахдумро шунидам ва ба
донишманди бузург будани ӯ ақида пайдо кардам: намедонам, дар
ҳамон сол буд ё соли дигар, ки Дониш бо одати муқаррарияш дар
байни асру шом ба мадраса омад. ” (С. Айнӣ)
В) расмӣ

С) рӯзноманигорӣ

D) бадеӣ
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А) илмӣ
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395 Услуби баёни матни зеринро муайян намоед:
“Як кӯчаи калон теппаро монанди ҳалқа печонда гирифтааст. Агар
ба болои қалъа баромада нигоҳ кунед, мебинед, ки аз як кӯча якчанд
кӯчаю тангкӯчаҳои дигар сар мезананд, тангкӯчаҳо дар байни бомҳои
бешумори деҳа печутоб хӯрда гум шуда мераванд.” (С. Улуғзода)
В) расмӣ

С) бадеӣ

D) рӯзноманигорӣ

396 Услуби баёни матни зеринро муайян намоед:
“Низомиддин ба дилаш хандид. Домоди амир шуда истода
намедонад, ки Анварпошшо кист?! Ба ростӣ, пештар ин мардум ба
ғайр аз айшу ишрату танпарварӣ дигар чизеро намедонистанд.”
(Ҷ. Икромӣ)
А) илмӣ

В) расмӣ

С) бадеӣ

D) рӯзноманигорӣ

Д
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397 Услуби баёни матни зеринро муайян намоед:
“Низомиддин хеле асабӣ шуда буд. Ҳар чиз, ҳар сухан ӯро ба шубҳа
меафтонд. Аз ҳар кас шубҳа мекард, аз ҳар кас метарсид. Зиндагии ӯ
хеле талх ва ногувор буд.” (Ҷ. Икромӣ)
А) илмӣ

В) бадеӣ

С) расмӣ

D) рӯзноманигорӣ

398 Услуби баёни матни зеринро муайян намоед:
“Дар фуроварди суҳбат Муродалӣ рубобашро ба даст гирифт ва
ҳамин ки ба торҳои он нохун зад, мавҷи садои рубоб шавшуви рӯди
Сафедобро пахш карда, тамоми атрофро ба ҳукми худ мегирифт.”
(Ф. Ниёзӣ)
А) илмӣ

В) расмӣ

С) рӯзноманигорӣ

Забони тоҷикӣ (имтиҳони қисмҳои А ва Б барои ИМД-2022)

D) бадеӣ
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399 Услуби баёни матни зеринро муайян намоед:
“Нозир Маҳмудов, ки бо умеди аз Раиси ҳукумат ҳимоя ҷустан
омада буд, тарбузаш аз бағалаш афтод. Вай сарфаҳм намерафт, ки
чаро Раис ғайричашмдошти ӯ гапро аз сарзанишу таъна сар кард. ”
(Ф. Ниёзӣ)
А) илмӣ

В) расмӣ

С) бадеӣ

D) рӯзноманигорӣ

400 Услуби баёни матни зеринро муайян намоед:
“Мастураро ҳамон замон ин таклифи айни муддао гӯё пару бол дода
бошад, ӯ ба таври худ хаёлан ба болои дараи зебоманзару хушобу ҳаво
ба парвоз даромад. Вале ҳайҳот, ки ин парвози яктарафа буд. ”
(Ф. Ниёзӣ)
С) бадеӣ

D) рӯзноманигорӣ
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В) расмӣ
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401 Услуби баёни матни зеринро муайян намоед:
“Дар остонаи чойхона як марди чил-чилупанҷсолаи қадпаст, аммо
бакитфу бозуе меистод. Дар зери манаҳаш монанди Чингизхон ҳашт
тор риш дошт.” (П. Толис)
В) расмӣ

С) бадеӣ

D) рӯзноманигорӣ

402 Услуби баёни матни зеринро муайян намоед:
“Модарам чунон шод, чунон бехуд шуда буд, ки гоҳ сару рӯйи маро
сила мекард, гоҳ сару рӯйи гӯсфандро.
Он рӯз дар ҳавлии мо гӯё тӯй шуд. ” (П. Толис)
А) илмӣ

В) расмӣ

С) бадеӣ

D) рӯзноманигорӣ

Д
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403 Услуби баёни матни зеринро муайян намоед:
“Ман аз чашмони сурхшуда ва бӯйи даҳонаш пай бурдам, ки боз
арақ хӯрдааст. Вале дар ин шаби хурсандӣ Султоналихон барин як
одами беҳуда ҳам ба назарам нағз менамуд.” (П. Толис)
А) илмӣ

В) расмӣ

С) бадеӣ

D) рӯзноманигорӣ

404 Услуби баёни матни зеринро муайян намоед:
“Дар ин асно аз гӯшаи дури долон садои ханда шунида шуд. Ханда
тадриҷан ба қаҳ-қаҳи баланд табдил меёфт. Ин чӣ ҳодиса? Одами
батамиз дар бемористон ба ин тариқа намехандад ҳаргиз.”
(Ф. Муҳаммадиев)
А) бадеӣ

В) расмӣ

С) илмӣ

Забони тоҷикӣ (имтиҳони қисмҳои А ва Б барои ИМД-2022)

D) рӯзноманигорӣ
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405 Услуби баёни матни зеринро муайян намоед:
“Яке аз рӯзҳои охири март буд. Дар кӯҳсор борони сел борид.
Чоштгоҳӣ абрҳо пароканда шуданд. Оби наҳр оҳиста-оҳиста тира
гардид. Пешинӣ тамом қаҳваранг шуд.” (Ф. Муҳаммадиев)
А) илмӣ
В) бадеӣ
С) расмӣ
D) рӯзноманигорӣ
406 Услуби баёни матни зеринро муайян намоед:
“Дар дили Насруллоқӯшбегӣ ғамҳои дигаре хона монда буданд. Вай
таълими мулкдории Аврупоро дида буд ва ғам мехӯрд, ки
ҳукуматдорони мо дар ҳақиқат ҳам саводи давлатдорӣ надоранд.
Бинои мулк дар ягонагӣ, дар қувва, дар зарру сипоҳ аст. ” (Ӯ. Кӯҳзод)
А) илмӣ
В) расмӣ
С) бадеӣ
D) рӯзноманигорӣ
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407 Услуби баёни матни зеринро муайян намоед:
“Намедонанд, ки тартиби давлатдорӣ дуруст бошад, чор ҳоким
дурбин ва иқтисоду сиёсаташ муқтадир бошад, ба фоидаи худи
давлат ва соҳибдавлатон аст. Мулк иқтидор меёбад, ҳукумат обрӯ
пайдо мекунад.” (Ӯ. Кӯҳзод)
А) илмӣ
В) расмӣ
С) бадеӣ
D) рӯзноманигорӣ
408 Услуби баёни матни зеринро муайян намоед:
“Ҳокимияти виҷдон бузургтарин ҳокимият аст дар ҳаёти банӣ
башар. Аз ин рӯ миллионҳо нафар одамон, қатъи назар аз қавму
нажод, бе ягон таҳдиду тааддӣ, яъне ихтиёран дар пеши он сар
фуруд меоранд.” (А. Самад)
А) илмӣ
В) расмӣ
С) бадеӣ
D) рӯзноманигорӣ
409 Услуби баёни кадоме аз навиштаҳои пешниҳодгардида бадеист?

Д

ар

А) Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи забони давлатии
Ҷумҳурии Тоҷикистон»
В) Китоби дарсии «Забони тоҷикӣ»
С) Қиссаи «Одина»-и Садриддин Айнӣ
D) Мақолаи «Эссе чист ва чӣ тавр навишта мешавад?»
ГРАММАТИКА ва ИМЛО
МОРФОЛОГИЯ
410 Артикли номуайянӣ ба кадом ҳиссаи нутқ мансуб аст?
А) исм

В) сифат

С) шумора
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411 Категорияи шахс ва ғайришахс ба кадом ҳиссаи нутқ мансуб аст?
А) исм

В) шумора

С) ҷонишин

D) сифат

412 Сухан дар бораи кадом ҳиссаи нутқ меравад: «Шакли танҳо ва
ҷамъ дорад. Бо пасвандҳои ҷамъбандӣ шакли ҷамъ мегирад.»?
А) шумора
В) сифат
С) исм
D) феъл
413 Дар кадом гурӯҳ исмҳо дар шумораи ҷамъ омадаанд?
А) шубон, меҳмон
В) гулистон, оташдон

С) оҳувон, қувон
D) зимистон, Меҳргон
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414 Қатори исмҳоро нишон диҳед, ки ҳамагӣ дар шумораи ҷамъ
омадаанд:
А) говон, Ёвон
С) дандон, корвон
В) давон, қувон
D) бачагон, меҳон
415 Дар кадом сатр исмҳо дар шакли ҷамъ нодуруст дода шудаанд?
А) ҳофизон, навозандагон
В) мардумон, кормандон

С) ҳайвонот, наботот
D) боғон, макотибҳо

416 Исм дар кадом банд дар шакли ҷамъ омадааст?
А) посбон

В) биёбон

С) чӯпон

D) ҳиндувон

417 Исмҳои ҷинс дар кадом қатор ҷойгир шудаанд?
А) шаҳр, дарё
В) Бӯстон, Гулистон

С) гиранда, даванда
D) пароканда, сарафканда

Д

ар

418 Дар қатори кадоме аз ин калимаҳо пасванди калимасози -истон
истифода шудааст?
А) чистон, додситон
С) зимистон, тобистон
В) користон, регистон
D) дилситон, фиристон
419 Исмҳое, ки бо пасванди -ӣ сохта шудаанд, дар кадом банд оварда
шудааст?
А) кабудӣ, сабзӣ
С) яктоӣ, дутоӣ
В) бегоҳӣ, пагоҳӣ
D) даштӣ, кӯҳӣ
420 Кадом калимаҳо исманд?
А) намиранда, боранда
В) сурхрӯй, баландмӯй

С) гӯша, ҳуҷра
D) холӣ, чӯбин
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421 Кадом калимаҳо исманд?
А) камоб, пуртаъсир
В) дуродур, ҷоноҷон

С) таҳсил, таътил
D) дарвоқеъ, ногоҳ

422 Кадом калимаҳо исманд?
А) беҷон, ҷондор
В) бурда, бурида

С) имрӯз, пагоҳӣ
D) шахс, ҷонишин

423 Кадом калимаҳо исманд?
А) дастӣ, обӣ
В) ёдбуд, хотир

С) кӯдаквор, пуштнокӣ
D) диданӣ, рафтанӣ

tc

С) нимрӯзӣ, нимишабӣ
D) раъно, ёсуман
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А) сарсабз, хуррам
В) гиранда, даванда

.tj

424 Кадом калимаҳо исманд?

425 Кадом калимаҳо исманд?

А) пешқадам, пошнабаланд
В) мағлубшуда, шӯрапушт

С) паҳлавонҷусса, зӯрозмо
D) каҷравӣ, кӯрнамакӣ

426 Кадом калимаҳо исманд?

А) думаънидор, олиҷаноб
В) базмгардӣ, бемаънигӯйӣ

С) бофташуда, туҳматзада
D) ҳолдон, ҳозирҷавоб

427 Кадом калимаҳо исманд?

ар

А) майдондорӣ, таърихнома
В) авфнопазир, нобахшиданӣ

С) дурдаст, камназир
D) камшунав, саркаш

428 Кадом калимаҳо исманд?

Д

А) чоряккор, шашяк
В) таҳсилнокарда, эҳтиёткорона

С) балогардон, рӯҳбахш
D) куҳансолӣ, куҳнагароӣ

429 Кадом калимаҳо исманд?
А) побарҷо, пурваҳшат
В) байналхалқӣ, тирамоҳӣ

С) таҳлилшуда, нестшуда
D) сарзамин, тохтутоз

430 Кадом калимаҳо исманд?
А) ғунчадаҳон, пистадаҳон
В) кӣ, ҳеҷ кӣ

С) саргузашт, шикастабанд
D) бароянда, пӯшанда
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431 Кадом калимаҳо исманд?
А) дидан, хондан
В) донанда, коркунанда

С) зӯроварӣ, меҳрубонӣ
D) дина, имрӯз

432 Кадом калимаҳо исманд?
А) анҷомёфта, иҷрокарда
В) сарнавишт, якдилӣ

С) парерӯз, пасфардо
D) пешқадам, хабаркаш

433 Кадом калимаҳо исманд?
С) Зарафшон, Мовароуннаҳр
D) қавибозу, турктоз

434 Исмҳо дар кадом қатор ҷойгир шудаанд?

tc

С) гулобӣ, қаҳваранг
D) паёпай, лаболаб
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А) тоҷикдухтар, модарарӯс
В) дилрабо, хушхиром

.tj

А) комилҳуқуқ, мушкилкушо
В) оринажод, эронитабор

435 Калимаҳои неругоҳ ва сарнавишт кадом ҳиссаи нутқанд?
А) феъл

В) исм

С) сифат

D) зарф

436 Имлои кадом гурӯҳи исмҳо дуруст аст?
А) норак, роғун
В) худо, нодир

С) сапеда, шабнам
D) ҷумҳӯрӣ, кишвар

437 Исмҳои мураккаби аз шумора ва исм сохташударо муайян намоед:

ар

А) чорӣ, сада
В) чоряк, Ҳафтияк

С) сесомонӣ, шашсола
D) чормағз, Шашмақом

438 Исмҳои мураккаби аз шумора ва исм сохташударо муайян намоед:

Д

А) даҳӣ, чилла
В) сеюним, дусад

С) Сезарб, Чордарвеш
D) дубаҳра, дучанд

439 Кадоме аз ин исмҳои мураккаб аз исм ва асоси замони гузаштаи
феъл сохта шудааст?
А) гуфтугузор
В) ошпаз
С) сарнавишт
D) пурсупос
440 Кадоме аз ин исмҳои мураккаб аз асоси замони ҳозира ва
гузаштаи феъл сохта шудааст?
А) корбаст
В) бастабанд
С) бандубаст
D) шикастабанд
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441 Исмҳои мураккаберо, ки аз асоси замони гузашта ва ҳозираи
феъл сохта шудаанд, нишон диҳед:
А) кофтуков, пухтупаз

С) дидадаро, қаламтарош

В) гирудор, давутоз

D) додугирифт, гуфтушунид

442 Исмҳои мураккаберо, ки аз асоси замони гузашта ва ҳозираи
феъл сохта шудаанд, нишон диҳед:
А) тохтутоз, ҷастухез

С) сартарош, хандоханд

В) пурсуков, равуо

D) рафтуомад, шикастурехт

443 Кадоме аз ин исмҳои мураккаб аз сифат ва исм сохта шудаанд?
С) зебосанам, ҷавонзан

В) даводав, пурсупос

D) модаркалон, хушдоман

tc

.tj

А) ошпаз, сартарош
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444 Исмҳои шахс дар кадом банд ҷойгир шудаанд?
А) моҳигир, чӯпон

В) гул, хор

С) асп, гов

D) борон, тӯфон

445 Ҷузъҳои кадом исмҳои мураккаб аз исм ва сифат иборатанд?
А) гуфтугузор, рафтуомад

С) давутоз, равуой

В) латтакуҳна, модаркалон

D) ғаллакор, ошпаз

446 Кадом исмҳои мураккаб аз асоси замони гузашта ва ҳозираи
феъл сохта шудаанд?
А) рӯбардор, сиёҳнавис

С) гирумон, давутоз

В) гуфтушунид, додугирифт

D) гуфтугӯ, шиштухез

ар

447 Дар кадом қатор исмҳои мураккаб аз ду асоси замони ҳозираи
феъл бо садоноки пайвасткунанда сохта шудаанд?

Д

А) гуфтушунид, рафтуомад
В) гирдогирд, давродавр

С) ҳаёҳуй, додувой
D) даводав, кашокаш

448 Кадом калимаҳо исманд?
А) қавиҳайкал, гӯшрас

С) зеҳдор, сурудхонон

В) нимтайёр, пешбаста

D) офаринандагӣ, посдорӣ

449 Кадом калимаҳо исманд?
А) гуфтан, рафтан

С) гуфтугузор, рафтуо

В) гуфт, рафт

D) гуфта, рафта
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450 Имлои исмҳо бо шумораи миқдорӣ дар кадом банд дуруст аст?
А) панҷ китоб, ҳазор хонанда

С) панҷ китобон, ҳазор хонандагон

В) панҷ китобҳо, ҳазор хонанда

D) панҷ китобҳо, ҳазор хонандагон

451 Калимаҳои бодбезак, барқгардон ва пахтакор кадом ҳиссаи нутқанд?
А) феъл

В) исм

С) сифат

D) зарф

452 Ба ҷойи сенуқта исми мураккаби аз асоси замони ҳозираи феъл
ва исм сохташударо гузоред:
«Дар вақти мулоқоту ... ба чеҳра ва чашмони ӯ диққат кардам.»
(С. Айнӣ)
В) миш-миш

С) пурсупос

D) ғурунг-ғурунг

.tj

А) ҳаёҳуй

А) кофтуков
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453 Ба ҷойи сенуқта исми мураккаби аз ду асоси замони ҳозираи
феъл ба вуҷуд омадаро гузоред:
«Номи ӯро аз сарбоз шунида ба ... даромадам.» (С. Айнӣ)
В) пурсуков

С) гуфтушунид

D) ҷустуҷӯ

454 Исми мураккабе, ки аз асоси замони гузашта ва ҳозираи феъл ба
вуҷуд омадааст, кадом аст?
А) равуо

В) задухӯрд

С) бандубаст

D) шустушӯй

455 Дар ҷумлаи зерин ба ҷойи сенуқтаи калимаи ишорашуда
пасванди ҷамъбандии мувофиқро гузоред:
«Бо вуҷуди хастагӣ ба чашм...аш хоб намеомад.» (Ф. Муҳаммадиев)
В) -ҳо

ар

А) -он

С) -вон

D) -гон

456 Кадом ҳиссаи нутқ аломати ашёро мефаҳмонад?

Д

А) сифат

В) шумора

С) ҷонишин

D) исм

457 Кадом ҳиссаи нутқ дараҷа дорад?
А) сифат

В) феъл

С) исм

D) ҷонишин

458 Ба воситаи пасванди -тарин кадом шакли сифатҳо сохта
мешаванд?
А) дараҷаи муқоисавӣ

С) дараҷаи олӣ

В) дараҷаи муқоисавӣ ва олӣ

D) дараҷаи одӣ
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459 Дар кадом қатор сифатҳои дараҷаи муқоисавӣ дода шудаанд?
А) олитарин, қадимтарин

С) бадтар, кеҳтар

В) нештар, хатар

D) хеле зебо, беҳад васеъ

460 Дар кадом қатор сифатҳои дараҷаи муқоисавӣ дода шудаанд?
А) бартар, меҳтар

С) дафтар, кафтар

В) аз ҳама баланд, ниҳоят калон

D) беҳтарин, камтарин

461 Дар кадом гурӯҳи ибораҳо сифатҳо дар дараҷаи олӣ ифода
ёфтаанд?
А) марди чеҳракушод, пири солхӯрда

.tj

В) духтари абрукамон, зани қоматбаланд
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D) кори дусоата, танаффуси нисфирӯзӣ

tc

С) шаҳри хеле калон, дӯсти аз ҳама наздик

462 Кадом пасвандҳо калимаҳое месозанд, ки хурдию навозишро
ифода мекунанд?
А) -она (-гона, -вона, -ёна)

С) -ӣ (-гӣ, -вӣ)

В) -ча, -ак (-як)

D) -чӣ, -гар, -бон

463 Дар қатори кадоме аз ин калимаҳо сифатҳо камӣ ва хурдию
навозишро ифода кардаанд?
А) аз ҳама хурд, ниҳоят майда

С) гулобиранг, дӯстрӯяк

В) беҳтарин, камтарин

D) болобаланд, камхун

ар

464 Сифатҳое, ки маънои камию зиёдиро нишон медиҳанд, дар
кадом сатр ҷой доранд?
С) гармтар, сахттар

В) бештар, зиёд

D) чобук, тунук

Д

А) зардча, суп-сурх

465 Сифатҳое, ки маънои навозишро нишон медиҳанд, дар кадом
сатр ҷой доранд?
А) нағзакак, ширинак

С) лоғартар, нармтар

В) бисёр, азиз

D) сабук, нозук

466 Кадом калимаҳо сифатҳои содаанд?
А) нотарс, хирадманд

С) тунук, чобук

В) тозакор, хушбӯй

D) баодоб, барҳаво
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467 Кадом калимаҳо сифатҳои cохтаанд?
А) бузург, мустаҳкам

С) камгап, зарнисор

В) тунук, хунук

D) бомаза, нодон

468 Кадом калимаҳо сифатҳои сохтаанд?
А) тунук, чобук

С) борик, матин

В) тозакор, хушбӯй

D) нотарс, хирадманд

В) бенаво

С) ширин

D) хубрӯён
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А) порсо
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469 Дар ин байт сифате, ки аз пешванд ва исм сохта шудааст, кадом
аст?
Боз ову ҷони ширин аз ман ситон ба хидмат,
Дигар чӣ барг бошад дарвеши бенаворо...
На мулки подшоро дар чашми хубрӯён
Вақъест, эй бародар, на зуҳди порсоро. (Саъдии Шерозӣ)

470 Пасвандҳои -она, -гона чӣ гуна калимаҳо месозанд?
А) шумора

В) сифат

С) исм

D) зарф

471 Пасвандҳои -гун, -о чӣ гуна калимаҳо месозанд?
А) шумора

В) зарф

С) исм

D) сифат

472 Калимаҳои додашуда кадом ҳиссаи нутқанд: бардурӯғ, ношинос,
даргузар?
А) феъл

В) зарф

С) исм

D) сифат

ар

473 Дар ибораҳои меҳри падарӣ ва дӯстии бародарона калимаҳои
ишорагардида кадом ҳиссаи нутқанд?

Д

А) сифат

В) исм

С) зарф

D) феъл

474 Дар ҷумлаи зерин ба ҷойи сенуқта сифати сохтаро гузоред:
«Унсурӣ ба он қадар гуноҳони ... гунаҳгор карда шудани Фирдавсиро
чашм надошт.» (С. Улуғзода)
А) даҳшатнок

В) даҳшатангез

С) даҳшатзадагӣ

D) пурдаҳшат

475 Калимаҳои додашуда кадом ҳиссаи нутқанд: зангор, зардча, лолагун?
А) исм

В) феъл

С) сифат
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476 Сифатҳо дар кадом қатор оварда шудаанд?
А) тамоман, шоирона

С) омада, рафтагӣ

В) зарурӣ, нуқрагин

D) оворагӣ, саргардонӣ

477 Кадоме аз ин калимаҳо сифатанд?
А) якумӣ, сеюмӣ

С) деҳқонӣ, зардӯзӣ

В) яктоӣ, пагоҳонӣ

D) дастӣ, деворӣ

478 Кадоме аз ин калимаҳо сифатанд?
С) тарбия, маърифат

В) бомаърифат, баркамол

D) раванда, гӯянда

.tj

А) сабзиш, дониш

С) ноаҳлӣ, ноинсофӣ
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А) ночор, ноилоҷ
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479 Кадом калимаҳо сифатанд?
В) баногоҳ, барвақт

D) ношинос, номаълум

480 Кадом калимаҳо сифатанд?
А) себарга, чоркунҷа

С) дузону, седонагӣ

В) вафодор, дилчасп

D) инҷониб, ҳамон

481 Кадом калимаҳо сифатҳои мураккабанд?
А) ғалладона, хазонрез

С) гулчеҳра, моҳпайкар

В) донишҷӯ, китобдор

D) додситон, посбон

482 Кадом калимаҳо сифатҳои мураккабанд?

С) нотарс, хирадманд

В) баодоб, барҳаво

D) тунук, чобук

Д

ар

А) мӯйдароз, ҳосилхез

483 Кадом калимаҳо сифатҳои мураккабанд?
А) тунук, чобук

С) борик, матин

В) тозакор, хушбӯй

D) нотарс, хирадманд

484 Кадоме аз ин сифатҳо аз ду исм сохта шудаанд?
А) пурзӯр, хушгувор

С) қадбаланд, хушбӯй

В) тобдор, ширмол

D) раҳмдил, соҳибҷамол
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485 Сифати мураккаби ширинсухан аз кадом ҳиссаҳои нутқ сохта
шудааст?
А) аз сифат ва сифат

С) аз зарф ва исм

В) аз сифат ва исм

D) аз исм ва исм

486 Кадом калимаҳо сифатанд?
А) пурпечутоб, дуродур

С) давутоз, рафтуомад

В) меҳмонхона, тирукамон

D) дудаста, чорзону

487 Кадом калимаҳо сифатанд?
С) хушгуфтор, дилнавоз

В) якдилона, самимона

D) тезгӯяк, гӯштингир
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488 Қатори кадоме аз ин калимаҳо сифатанд?

tc
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А) соҳибкорӣ, ҷавонмардӣ

А) гармхона, тангкӯча

С) рангоранг, ҷоноҷон

В) яккабоғ, чилчароғ

D) пирамард, ҷавонзан

489 Дар ин байтҳо сифат кадом аст?
Луъбати ширин агар туруш наншинад,
Муддаиёнаш тамаъ кунанд ба ҳалво.
Марди тамошои боғи ҳусни ту Саъдист,
Даст фурӯмоягон баранд ба яғмо.
А) ҳусн

В) яғмо

С) ширин

D) фурӯмоягон

490 Калимаҳои дилафрӯз ва дилангез кадом ҳиссаи нутқанд?
В) сифат

ар

А) зарф

С) феъл

D) исм

Д

491 Сифатҳои ҷумлаи зеринро нишон диҳед:
«Дар пешгоҳи меҳмонхона як ҷавони сафедрӯи хурмоимӯи тахминан
25-сола менишаст.» (С. Айнӣ)
А) меҳмонхона, ҷавон

С) пешгоҳ, тахминан

В) як, 25

D) сафедрӯй, хурмоимӯй

492 Сифати мураккабро нишон диҳед, ки аз сифат ва исм сохта
шудааст:
А) раҳмдил

В) қадбаланд

С) пурғулғула
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493 Ба ҷойи нуқтаҳо сифати мувофиқ гузошта, байтро пурра кунед:
Шохи ... кашад сар ба қиём,
Шохи ... шавад хам ба салом. (Абдураҳмони Ҷомӣ)
А) сабз, пургул

В) хушк, тар

С) бемева, пурмева

D) дароз, кӯтоҳ

494 Ба ҷойи сенуқта сифати мувофиқро гузоред:
Олим, файласуф, табиб ва шоири ... Абуалӣ ибни Сино 23 асарашро
ба забони форсии тоҷикӣ навиштааст.
А) калон

В) азим

С) бузург

D) кабир

495 Дар ҷумлаи зерин ба ҷойи сенуқта сифати дараҷаи одиро гузоред:
«Ба рӯйи суфа як қолини дарози ... паҳн буд.» (С. Айнӣ)
В) сербар

С) сербартарин

D) хеле сербар

.tj

А) сербартар

А) дилнавоз
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496 Аз рӯйи мазмуни ҷумла ба ҷойи сенуқта сифати мувофиқро
гузоред:
Сиёҳак ҳар субҳ рӯйи санги соҳил нишаста, дергоҳ нағмасароӣ
мекунад. Овози ...-аш дилу рӯҳи одамро менавозад.
В) форам

С) зебо

D) баланд

497 Ба ҷойи сенуқта сифати мувофиқро гузоред:
Ҷомаи ... кӯтоҳ намеояд.
А) бомаслиҳат

В) пахтагин

С) барқад

D) дароз

498 Дар ҷумлаи зерин ба ҷойи нуқтаҳо сифатҳои мувофиқро
гузоред:
Рост гуфтӣ, дар Ҷумҳурии мо ҷойҳои ... ва ... зиёданд.
С) корӣ, биологӣ

В) баланд, географӣ

D) хушманзара, таърихӣ

ар

А) зарурӣ, тасвирӣ

Д

499 Дар ҷумлаи зерин ба ҷойи сенуқта сифати мураккабро гузоред,
ки аз сифат ва исм сохта шудааст:
«Cахтиҳои рӯзгор Одинаи ...ро хеле соҳибтадбир ва таҷрибакор
карда буд; ...» (С. Айнӣ)
А) бечора

В) пурзӯр

С) бекас

D) хурдсол

500 Дар ҷумлаи зерин ба ҷойи сенуқта сифати мувофиқро гузоред:
Тобистон ва тирамоҳи соли бисту сеюм дар деҳаи мо воқеаҳои ...
рӯй доданд. (С. Улуғзода)
А) назарфиреб

В) ғалат

С) ғалатӣ
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501 Ба ҷойи нуқтаҳо сифатҳои мувофиқро гузошта, зарбулмасалро
пурра кунед:
«Забони ... сари ... медиҳад барбод.»
А) бурро, холӣ

В) тез, солим

С) дароз, ҷавон

D) сурх, сабз

502 Ба ҷойи сенуқта сифати мураккабро гузоред:
Марди ... ҳар куҷо бувад, сарфароз аст.
А) боҳунар

В) соҳибҳунар

С) ҳунарманд

D) ҳунарвар

.tj

503 Дар ҷумлаи зерин ба ҷойи сенуқтаҳо сифатҳои мураккабро
гузоред:
«Cахтиҳои рӯзгор Одинаи хурдсолро хеле ... ва ... карда буд.»
(С. Айнӣ)
С) таҷрибакор, соҳибтадбир

В) тарсу, бепарво

D) зирак, боэҳтиёт
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А) бечора, номурод

504 Дар байти зерин ба ҷойи сенуқта сифати мураккаби мувофиқро
гузоред:
Чунки инсонро фазои ... гардидаӣ,
Халқ чун оҳан, ту чун оҳанрабо гардидаӣ. (М. Турсунзода)
А) дилкушо

В) дилфиреб

С) дилангез

D) оҳанрабо

505 Шумораҳоро нишон диҳед:
А) даҳа, сада

В) даҳто, садто

С) даҳӣ, садӣ

D) чорӣ, чиллагӣ

506 Шумораҳоро нишон диҳед:

С) ҳазорӣ, даҳҳазорӣ

В) ҳафтто, чилто

D) панҷӣ, як ба як

ар

А) ҳафта, чилла

Д

507 Кадом калимаҳо шумораанд?
А) себарга, чоркунҷа

С) панҷоҳсола, ҳафтрӯза

В) дузону, якбора

D) ду-се, чоряк

508 Кадоме аз ин калимаҳо шумора аст?
А) дубора

В) Дугоҳ

С) дуто

D) дуроҳа

509 Калимаҳои зерин ба кадом гурӯҳи шумораҳо дохил мешаванд:
як-ду, даҳ-бист?
А) тахминӣ

В) тартибӣ

С) касрӣ
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D) миқдорӣ
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510 Шумораҳои тахминиро нишон диҳед:
А) 9-ум, 33-юм

С) ду-се, сӣ -чил

В) бистто, сесадто

D) даҳяк, аз панҷ ду

511 Кадом калимаҳо шумораҳои тахминиянд?
А) дуюм, чорум

С) чоряк, шашяк

В) нуздаҳ, сездаҳ

D) як-ду, панҷ-шаш

512 Шумораҳои касрӣ чиро ифода мекунанд?
С) ҳиссае аз адади бутунро

В) тартиб ва шумораи ашёро

D) миқдори тахминии ашёро

513 Шумораҳои касриро нишон диҳед:
С) як-ду, се-чор

D) чоряк, шашяк

tc

В) дуто, садто
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А) 5-ум, 20-ум
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А) тартиби ҷойгиршавии ашёро

514 Шумораҳои касриро нишон диҳед:
А) сето, ҳазорто

С) аз чаҳор як, ҳафтяк

В) 10-ум, 30-юм

D) ду-се, сӣ -чил

515 Дар кадом банд имлои шумораи тартибӣ дуруст аст?
А) дусаду бисту сеюм

С) ду саду бистусеюм

В) ду саду бисту сеюм

D) дусаду бистусеюм

516 Имлои шумораи тартибӣ дар кадом банд дуруст аст?
А) 2002-ум

В) 2002ум

С) 2002-юм

D) 2002юм

ар

517 Кадом шумораҳои тартибӣ ду шакли навишт доранд?

Д

А) дуюм, чорум

В) дусадум, шашум

С) нӯҳум, ҳабдаҳум
D) нуздаҳум, сездаҳум

518 Номи кадом асар аз шумораи таркибӣ иборат аст?
А) «Ҳазору як шаб»

С) «Ҳафт пайкар»

В) «Чор унсур»

D) «Панҷсад ҳадис»

519 Имлои шумора бо нумератив дар кадом сатр дуруст аст?
А) панҷ нафар коргарон

С) ду даста гул

В) чор нафар фаррошон

D) ду бех ниҳолҳо
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520 Имлои исмҳо бо шумораи миқдорӣ дар кадом банд дуруст аст?
А) ду савор, ду-се мард
В) ду саворон, ду-се мардон

С) ду саворҳо, ду-се мардҳо
D) ду саворагон, ду-се мардон

521 Шуморае, ки дар ҷумлаи зерин истифода шудааст, аз рӯйи сохт
ба кадом хели он дохил мешавад?
Чаҳор чиз мар озодаро зи ғам бихарад, ... (Абуабдулоҳи Рӯдакӣ)
А) сода
В) сохта
С) таркибӣ
D) мураккаб
522 Шумораҳои сохта кадомҳоянд?
С) шаш, сад
D) шасту як, наваду панҷ

С) шасту як, наваду панҷ
D) шашум, садто
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А) шаш, сад
В) шашяк, нуҳсад
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523 Шумораҳои мураккаб кадомҳоянд?

.tj

А) шашяк, нуҳсад
В) шашум, садто

524 Шумораҳои мураккабро нишон диҳед:
А) бист, чиҳил,
В) дусад, чордаҳ

С) аз се як, бисту ду
D) ду-ду, се-се

525 Шумораҳои мураккабро нишон диҳед:
А) ҳафтод, навад
В) сию се, яку ним

С) чоряк, шашяк
D) сетоӣ -сетоӣ, ягон-ягон

Д

ар

526 Аз рӯйи мазмуни ҷумла ба ҷойи нуқтаҳо шумораҳои мувофиқро
гузоред.
Ба ... ҷавонмард ... ҳунар кам аст.
А) як-ду, чор-панҷ
В) як, сад
С) як, чил
D) як, ҳазор
527 Ба ҷойи сенуқта шумораи мувофиқро гузоред:
«Дар поёни сандалӣ ... мӯйсафед менишаст.» (С. Айнӣ)
А) аз се ду
В) ду
С) ду-ду
D) ду гурӯҳ
528 Дар чистони зерин ба ҷойи сенуқта шумораи миқдории
мувофиқро гузоред:
Бубин ... бародар
Тоқиҳо дар пушти сар.
А) панҷто
В) се-чор
С) панҷум
D) шашяк
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529 Ба ҷойи сенуқта шумораи миқдориро гузоред:
“Боре вай ба фикри парвоз кардан афтода, ... ҳаллоҷии болдор
сохтааст.” (С. Улуғзода)
А) як

В) як-ду

С) якумин

D) якто-нимто

530 Ба ҷойи сенуқта шумораи миқдории мувофиқро гузоред:
“Назар ба гуфтаи падарам, “дар ... иқлим” аз Сир калонтар дарё
набудааст.” (С. Улуғзода)
А) нуҳ

В) шаш

С) ҳафт

D) ҳашт

С) як-ду

D) якуним

tc

В) ду
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А) дуюм
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531 Ба ҷойи сенуқта шумораи миқдориро гузоред:
“Дар ... бари масҷид якчанд ҳуҷраи қатор ва пастак мавҷуд аст.”
(С. Улуғзода)

532 Ба ҷойи сенуқта шумораи миқдории таркибиро гузоред:
“... аҳолии деҳаи мо ҳама оби чашма менӯшанд.” (С. Улуғзода)
А) Чоряк

В) Се ҳазор

С) Ду-се ҳазор

D) Шастусеюмин

533 Дар ҷумлаи зерин ба ҷойи сенуқта шумораи миқдории таркибиро гузоред:
«Ман мехоҳам, ки ба шумо ... танга ёфта дода, шуморо аз қарз
халос кунам.» (С. Айнӣ)
А) панҷсад

В) шашяк

С) ҳазор

D) се ҳазор

В) якумин

С) ду-се

D) дуним

Д

А) чор

ар

534 Дар ҷумлаи зерин ба ҷойи сенуқта шумораи тахминиро гузоред:
«Бо ӯ дили бедилон ... дақиқа суҳбат мекард.» (С. Айнӣ)

535 Дар ҷумлаи зерин ба ҷойи сенуқта шумораи миқдории
мувофиқро гузоред:
«Аловуддин бо Қорӣ Абдулқайюм шарикдавлат шуда, ҳар ... дӯсти
бисёр наздик гардиданд.» (С. Айнӣ)
А) як

В) ду

С) якум

D) се

536 Дар ҷумлаи зерин ба ҷойи сенуқта шумораи миқдориро гузоред:
«Фазилати ин шоир аз ... шоири аввалӣ ҳам пасттар буд.» (С. Айнӣ)
А) чоряк

В) сеюм

С) ду-се
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537 Дар ҷумлаи зерин ба ҷойи сенуқта шумораи миқдориро гузоред:
«... аспакӣ асп давонда баромад.» (Р.Ҷалил)
А) аз чор як

В) шашум

С) шаш

D) даҳ-дувоздаҳ

538 Дар ҷумлаи зерин ба ҷойи сенуқта шумораи содаи миқдориро
гузоред:
«Домулло Икромча он вақтҳо яке аз ... нафар мударрисони мадрасаи
Ҷаъфархоҷа буд.» (С. Айнӣ)
А) бисту чор

В) чил

С) чилум

D) дувоздаҳ

В) якум

С) як

D) як-ду
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А) ду-се
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539 Дар ҷумлаи зерин ба ҷойи сенуқтаи аввал шумораи миқдориро
гузоред:
«Агар арзиши миёнаи хизмати яксолаи ... ятим панҷсад танга
бошад, ӯ ба сесад танга мемонд...» (С. Айнӣ)

540 Дар ҷумлаи зерин ба ҷойи сенуқта шумораи миқдории содаро
гузоред:
«Ман ҳосили ҳарсолаи онҳоро ба худи шумо ҳар соле ба ... танга
мефурӯшам.» (С. Айнӣ)
А) се-чор

В) ҳаждаҳ

С) бисту як

D) ҳазор

541 Дар ҷумлаи зерин ба ҷойи сенуқта шумораи миқдории мураккабро гузоред:
“... танга ба фоидаи шумо мемонад.” (С. Айнӣ)
В) дусад

С) чоряк

D) бист

ар

А) ҳазору дусад

Д

542 Дар ҷумлаи зерин ба ҷойи сенуқтаҳо пеш аз нумеративҳои бор
шумораҳои мувофиқро гузоред:
«Аловуддин ҳам ҳафтае ... бор-... бор қориро бо ошноҳояш ба саҳро
бурда зиёфат мекард...» (С. Айнӣ)
А) як

В) шаш-ҳафт

С) ду

D) як, ду

543 Дар ҷумлаи зерин ба ҷойи сенуқта шумораи тартибиро гузоред:
“Ман газетаро ... бор дар ҳамин мадрасаи Олимҷон дидам.” (С. Айнӣ)
А) якумин

В) ду

С) ду-дуним

Забони тоҷикӣ (имтиҳони қисмҳои А ва Б барои ИМД-2022)

D) се-чор

Саҳифаи 65

544 Ба ҷойи сенуқта шумораи тартибиро гузоред:
“Мартабаи ... ба бардошта тавонистанам чашмам нарасида монд.”
(С. Улуғзода)
А) ду

В) як-ду

С) сеюм

D) яку ду

545 Дар ҷумлаи зерин ба ҷойи сенуқтаҳо шумораи тартибии мураккаби мувофиқро гузоред:
«Соли ... ба Вахш кӯчида омадем.» (С. Улуғзода)
А) аввал

В) сиюякум

С) понздаҳ-бист

D) сиюм

.tj

546 Дар ҷумлаи зерин ба ҷойи сенуқтаҳо шумораҳои тахминии
мувофиқро гузоред:
«Аз ... нафар иштироккунандагони маҷлис ... кас ба муқобили вай
даст бардоштанд.»? (С. Улуғзода)
С) сесаду чанд, як понздаҳ

В) сесад, понздаҳ

D) сесадум, понздаҳум
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А) сесадто, понздаҳто

547 Ба ҷойи сенуқта шумораи тахминиро гузоред:
“Намедонам, ... литри боқимондаро чӣ тавр карда фурӯхтам?”
(Пӯлод Толис)
А) даҳ

В) шашяк

С) дуним

D) ду-се

548 Ба ҷойи сенуқта шумораи тахминиро гузоред:
Дар остонаи чойхона як марди ...солаи қадпаст, аммо бакитфу
бозуе меистод. (Пӯлод Толис)
А) сию cе

В) панҷоҳу панҷ

С) чил-чилупанҷ

D) чилупанҷуним

ар

549 Ба ҷойи сенуқта шумораи тахминиро гузоред:
“– Ҳамин тавр карда, мо ... соат гӯштин гирифтем.” (С. Улуғзода)
В) ним

С) як

D) якуним

Д

А) як ним

550 Ба ҷойи сенуқта шумораи тахминиро гузоред:
“Дар тоқчаи байни ду таҳмон ... ҷилд китобҳои куҳнаи модарам
ва як қуттии ӯ ҷой гирифта буданд” (С. Улуғзода)
А) панҷ

В) даҳум

С) ҳафтяк

D) даҳ-дувоздаҳ

551 Ба ҷойи сенуқта шумораи тахминиро гузоред:
“Дар ин теппаи паҳни пастак ҳар пагоҳ подаи ... маҳалла ҷамъ
меояд.” (С. Улуғзода)
А) ду

В) сеяк

С) ду-се

Забони тоҷикӣ (имтиҳони қисмҳои А ва Б барои ИМД-2022)

D) сеюмин
Саҳифаи 66

552 Ба ҷойи сенуқта шумораи тахминиро гузоред:
“Ман ... бор ҳаракат кардам, ки ӯро бардорам, аммо натавонистам;” (С. Улуғзода)
А) як

В) як-ду

С) ду

D) дуюм

553 Ба ҷойи сенуқта шумораи тахминиро гузоред:
“Падарам ... рӯз аламзада ва хашмгин шуда гашт.” (С. Улуғзода)
А) як

В) ним

С) якуним

D) як-ду

554 Ба ҷойи сенуқта шумораи тахминиро гузоред:
“Вай маро гаштаю баргашта ... бор дам ба ронаш, дам ба сандуқи
дилаш бардошта, чаппа карда ба замин заданӣ мешуд.” (С. Улуғзода)
В) дуюм

С) якумин

D) се-чор

.tj

А) се

А) панҷ
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555 Ба ҷойи сенуқта шумораи тахминиро гузоред:
“Солеҳ бошад, аз думи ким-кадом аспи роҳгузар ... тор қили дароз
канда оварда буд.” (С. Улуғзода)
В) шаш

С) панҷто

D) панҷ-шаш

556 Ба ҷойи сенуқта шумораи тахминиро гузоред:
“Падарам як оҳи қаҳролуд кашида, ... қадам онсӯтар рафт.”
(С. Улуғзода)
А) ду

В) ду-се

С) сеяк

D) дую ним

557 Ба ҷойи сенуқта шумораи тахминиро гузоред:
“Ман ҳам Амонро ... бор бардоштанӣ шудам.” (С. Улуғзода)
А) як

В) дуюм

С) як-ду

D) якумин

Д

ар

558 Ба ҷойи сенуқта шумораи касриро гузоред:
“...и ҳавлӣ дар тарафи боло, қисми боқимондааш аз он поёнтар
воқеъ шудааст.” (С. Улуғзода)
А) Ду

В) Дуто

С) Сеяк

D) Дуюмин

559 Ҷонишинҳои ишоратӣ дар кадом банд ҷойгир шудаанд?
А) кӣ, кадом

С) ин, ҳамин

В) ким-кадом, ким-кӣ

D) ҳеҷ кадом, ҳеҷ кӣ

560 Ин ва он кадом хели ҷонишинҳоянд?
А) саволӣ

В) манфӣ

С) ишоратӣ

Забони тоҷикӣ (имтиҳони қисмҳои А ва Б барои ИМД-2022)

D) шахсӣ
Саҳифаи 67

561 Ин хел, он хел, он гуна кадом хели ҷонишинҳоянд?
А) шахсӣ

В) ишоратӣ

С) саволӣ

D) манфӣ

562 Ҳамин, ҳамон кадом хели ҷонишинҳоянд?
А) саволӣ

В) манфӣ

С) шахсӣ

D) ишоратӣ

563 Дар ҷумлаи зерин ҷонишини ишоратӣ кадом аст?
«Падари ин махдуми шумо ҳам ҳамон вақтҳо бо ман ҷӯра шуда
буданд.» (С. Айнӣ)
А) ҳам

В) ҳамон

С) шумо

D) ман

А) ин
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564 Дар ҷумлаи зерин ҷонишини таъйинӣ кадом аст:
«... корашро ба ин ҷо кӯчонид, ҳамаи чизи пурбаҳо ва пули нақдашро
дар ҳамон ҳуҷра гузошт ва дар он ҳуҷра касеро посбон кард...»?
(С. Айнӣ)
В) ҳамон

С) он

D) ҳама

565 Дар ҷумлаи зерин ҷонишини таъйинӣ кадом аст?
«Ба зӯроварӣ ӯ аз дигар тайёрон боло буда, ҳама ба ӯ гардан дода
буданд.» (С. Айнӣ)
А) ҳама

В) дигар

С) ӯ

D) ба

566 Дар ҷумлаи зерин ҷонишини таъйинӣ кадом аст?
«Ана ҳамаи ин корҳо хасис набудани Нурмуҳаммад ва аъзои оилаи
ӯро, ҳам ба бачагони хурдсол меҳрубон будани онҳоро нишон медод.»
(С. Айнӣ)
В) ин

ар

А) онҳо

С) ӯ

D) ҳама

Д

567 Дар ҷумлаи зерин ҷонишини манфӣ кадом аст?
«Як пагоҳонӣ Нурмуҳаммад бо ҳамон ҷомаи кориаш аз ҳавлӣ
баромада рафт ва рӯзона на дар боғ ва на дар киштзор ҳеҷ
нанамуд.» (С. Айнӣ)
А) ҳамон

В) на

С) ҳеҷ

D) бо

568 Дар ҷумлаи «Дар пушти ҳар кадоми ин васиқаҳо ишораҳои махсус
буд.» ҷонишини таъйинӣ кадом аст?
А) ҳар кадом

В) ин

С) ин васиқаҳо

Забони тоҷикӣ (имтиҳони қисмҳои А ва Б барои ИМД-2022)

D) дар пушти...
Саҳифаи 68

569 Дар ҷумлаи зерин ҷонишини номуайянӣ кадом аст?
«Вақте ки золим зулм кардан мехоҳад, ҳеҷ гоҳ аз ягон муфтӣ
намепурсад, ки зулм дар шариат равост ё не?» (С. Айнӣ)
А) вақте ки

В) ягон

С) ҳеҷ

D) ё

570 Дар ҷумлаи «Бо ҳамаи ин бо ягон бурда нон ва ягон пиёла чой
ёрмандӣ намекарданд.» ҷонишини номуайянӣ кадом аст?
А) -анд

В) ҳама

С) ин

D) ягон

571 Ҷонишинҳои «кадом», «ким-кӣ» ба кадом гурӯҳ дохиланд?
А) таъйинӣ

В) манфӣ

С) нафсӣ -таъкидӣ

D) номуайянӣ

С) манфӣ

D) нафсӣ -таъкидӣ

tc

В) таъйинӣ
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А) номуайянӣ
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572 Ҷонишинҳои «ким-кадом», «ягон» ба кадом гурӯҳ дохиланд?

573 Дар ҷумлаи зерин ҷонишини нафсӣ-таъкидӣ кадом аст?
«Он мазлум аҳмақ аст, ки интиқомгирии худро ба шариат мувофиқ
кардан хоҳад?!» (С. Айнӣ)
А) он

В) ба

С) ки

D) худ

574 Дар ҷумлаи зерин ҷонишини шахсӣ кадом аст?
«- Худи ҳамон кас, ки дар пеши мадраси махдумони шумо дукончае
дорад.» (С. Айнӣ)
А) ҳамон

В) ки

С) худ

D) шумо

Д

ар

575 Дар байти зерин калимаи эшонро ба кадом ҷонишин иваз
кардан мумкин аст?
Сиёвуш чу рухсори эшон бидид,
Зи дил боз оҳи дигар баркашид. (Абулқосими Фирдавсӣ)
А) шумо

В) ман

С) мо

D) онҳо

576 Кадом калимаҳо ҷонишинҳои таъйиниянд?
А) кӣ, чӣ, чанд, чандум

С) баъзе, ким-кӣ, ким-чӣ, ягон

В) ҳар ки, ҳар чӣ, ҳар як

D) он, ҳамин, чунин, чунон

577 Калимаҳои якдигар ва ҳамдигар ба кадом гурӯҳи ҷонишинҳо
дохил мешаванд?
А) ишоратӣ

В) таъйинӣ

С) манфӣ

Забони тоҷикӣ (имтиҳони қисмҳои А ва Б барои ИМД-2022)

D) муштарак
Саҳифаи 69

578 Дар ин байт ҳар ки кадом ҳиссаи нутқ аст?
Тавоно бувад, ҳар ки доно бувад,
Ба дониш дили пир барно бувад. (Абулқосими Фирдавсӣ)
А) ҷонишин
В) пайвандак
С) пасоянд
D) пешоянд
579 Дар ҷумлаи зерин ба ҷойи нуқтаҳо ҷонишинҳои мувофиқ
гузоред:
“Ман падари ...ро надидаам, кӣ будани ...ро ҳам намедонам.”
(С. Айнӣ)
А) хештан, он
В) худ, ӯ
С) вай, хеш
D) онҳо, худ

tc
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580 Дар ҷумлаи зерин ба ҷойи сенуқта ҷонишини нафсӣ-таъкидиро
гузоред:
“... медонам, ки ба кӣ гуфтан даркор ва ба кӣ нагуфтан.” (С. Айнӣ)
А) Ман
В) Худам
С) Ин хел
D) Чунон
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581 Дар ҷумлаи зерин ба ҷойи сенуқта ҷонишни номуайянии
мувофиқро гузоред:
«Собир бо сиёҳӣ ... навиштааст.» (С. Улуғзода)
А) ким-чӣ
В) ким-кӣ
С) ким-кадом
D) ягон
582 Дар ҷумлаи зерин ба ҷойи ҷонишини нафсӣ-таъкидии худ
кадом ҷонишини дигарро гузоштан мумкин аст?
«Бачагон подаҳои худро ба тарафи деҳа меронданд.» (С. Айнӣ)
А) хеш
В) ҳама
С) мо
D) шумо

ар

583 Дар ҷумлаи зерин ба ҷойи сенуқта ҷонишини манфиро гузоред:
«Писари ман чолок ва зӯр аст, ки ... ба вай баробар шуда
наметавонад.» (Аз китоби дарсӣ)
А) ҳеҷ кас
В) ҳеҷ чиз
С) ҳеҷ кадом
D) ҳеҷ як

Д

584 Дар ҷумлаи зерин ба ҷойи ҷонишини таъйинии ҳама кадом
ҷонишинро гузоштан мумкин аст?
«Ҳама бе он ки чизу чораҳошонро ғундошта гиранд, аз даричаи
ҳабсхона баромадан гирифтанд.» (С. Айнӣ)
А) банда
В) онҳо
С) вай
D) ӯ
585 Дар ҷумлаи зерин ба ҷойи ҷонишини шахсии ман дар ибораи
зиндагонии ман кадом бандакҷонишинро гузоштан мумкин аст?
«Он вақтҳо дар Самарқанд зиндагонии ман бисёр сахт буд.»
(С. Айнӣ)
А) -амон
В) -атон
С) -ам
D) -аш
Забони тоҷикӣ (имтиҳони қисмҳои А ва Б барои ИМД-2022)
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586 Дар ҷумлаи зерин бандакҷонишини -аш дар калимаи (мубтадои)
акааш кадом ҷонишинро иваз намудааст?
«Баъд аз дафни ӯ акааш хонадор шуда, аз мадраса ба ҳавлӣ кӯчид.»
(С. Айнӣ)
А) мо

В) худ

С) ӯ

D) он

587 Дар ҷумлаи зерин ба ҷойи бандакҷонишини -аш дар калимаи
хонаводааш кадом ҷонишини мувофиқро гузошта, ибора сохтан
мумкин аст?
«Миризом бо хонаводааш ба Бухоро кӯчидааст.» (С. Айнӣ)
С) хонаводаи худ

В) хонаводаи он

D) хонаводаи онҳо

.tj

А) хонаводаи вай
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588 Дар ҷумлаи зерин ба ҷойи ҷонишини худ дар таркиби ба ҳуҷраи
худ бандакҷонишини мувофиқро гузоред:
«Аммо ман қабул накардам, ба ҳуҷраи худ омадам...» (С. Айнӣ)
А) ҳуҷраашон

В) ҳуҷраам

С) ҳуҷраамон

D) ҳуҷраат

589 Дар ҷумлаи зерин ба ҷойи ҷонишини нафсӣ-таъкидии худ
бандакҷонишини мувофиқ гузоред:
«Ӯ ба ин мақсад дар дохили мамлакати худ сахтгирӣ мекард.»
(С. Айнӣ)
А) -ашон

В) -амон

С) -аш

D) -ам

590 Дар ҷумлаи зерин ибораи «китобҳои худро»-ро боз чӣ гуна ифода
кардан мумкин аст?
Онҳо низ китобҳои худро ба китобхона месупоридагистанд.

ар

А) китобҳояшро

D) китобҳояшонро

Д

В) китобҳоро

С) китобҳои онҳоро

591 Ба ҷойи бандакҷонишини -яшон дар калимаи сатилҳояшон
кадом ҷонишинро гузошта ибораи изофӣ сохтан мумкин аст?
Занҳо сатилҳояшонро гирифта равон шуданд.
А) сатилҳои худ

С) сатилҳои ҳама

В) сатилҳои якдигар

D) сатилҳои онҳо

592 Асоси замони ҳозираи феълҳо дар кадом қатор оварда шудаанд?
А) дав, паз

С) медавад, мепазад

В) давид, пухт

D) давида истодааст, пухта истодааст

Забони тоҷикӣ (имтиҳони қисмҳои А ва Б барои ИМД-2022)
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593 Асоси замони ҳозираи феълҳои бурдан ва диданро нишон диҳед:
А) бар, бин

В) бурд, дид

С) биёвард, бибурд

D) биёр, бубин

594 Асоси замони ҳозираи феълҳои дӯхтан ва навиштанро нишон
диҳед:
А) дӯхт, навишт

С) дӯз, навис

В) медӯзад, менависад

D) бидӯхт, бинвишт

595 Асоси замони ҳозираи феълҳо дар кадом қатор оварда шудаанд?
А) бурда, оварда

В) бурдан, овардан

С) бурд, овард

D) бар, ор

В) буд, бурид

С) бош, бур

D) буда, бурида

tc

А) будан, буридан
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596 Асоси замони ҳозираи феълҳо дар кадом қатор оварда шудаанд?
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597 Асоси замони ҳозираи феълҳо дар кадом қатор оварда шудаанд?
А) фуромада, нишаста

С) фуромад, нишаст

В) фуро, шин

D) фуромадан, нишастан

598 Асоси замони ҳозираи феълҳо дар кадом қатор оварда шудаанд?
А) бохтан, коштан

В) бохта, кошта

С) бохт, кошт

D) боз, кор

599 Асоси замони ҳозираи феълҳо дар кадом қатор оварда шудаанд?
А) бехтан, рехтан

В) бехт, рехт

С) бехта, рехта

D) без, рез

600 Асоси замони ҳозираи феълҳо дар кадом қатор оварда шудаанд?
В) намуда, тохта

ар

А) намо, тоз

С) намуд, тохт

D) намудан, тохтан

Д

601 Асоси замони ҳозираи феълҳо дар кадом қатор оварда шудаанд?
А) дида, шунида

В) дидан, шунидан

С) дид, шунид

D) бин, шунав

602 Асоси замони ҳозираи феълҳо дар кадом қатор оварда шудаанд?
А) хондан, шинохтан

С) хонд, шинохт

В) хонда, шинохта

D) хон, шинос

603 Асоси замони ҳозираи феълҳо дар кадом қатор оварда шудаанд?
А) дӯхта, сӯхта

В) дӯз, сӯз

С) дӯхтан, сӯхтан

Забони тоҷикӣ (имтиҳони қисмҳои А ва Б барои ИМД-2022)
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604 Асоси замони ҳозираи феълҳо дар кадом қатор оварда шудаанд?
А) афтидан, ғалтидан

С) афтида, ғалтида

В) афтид, ғалтид

D) афт, ғалт

605 Асоси замони ҳозираи феълҳо дар кадом қатор оварда шудаанд?
А) каш, қап

С) кашидан, қапидан

В) кашид, қапид

D) кашида, қапида

606 Асоси замони ҳозираи феълҳо дар кадом қатор оварда шудаанд?
С) бӯйида, шамида

В) бӯйид, шамид

D) бӯй, шам

.tj

А) бӯйидан, шамидан

607 Асоси замони ҳозираи феълҳо дар кадом қатор оварда шудаанд?
С) рафтан, рӯфтан

D) рафт, рӯфт

tc

В) рав, рӯб
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А) рафта, рӯфта

608 Асоси замони ҳозираи феълҳо дар кадом қатор оварда шудаанд?
А) кӯшидан, нӯшидан

С) кӯшид, нӯшид

В) кӯшида, нӯшида

D) кӯш, нӯш

609 Асоси замони ҳозираи феълҳо дар кадом қатор оварда шудаанд?
А) хӯрда, нӯшида

С) хӯрд, нӯшид

В) хӯрдан, нӯшидан

D) хӯр, нӯш

610 Асоси замони ҳозираи феълҳо дар кадом қатор оварда шудаанд?
А) биё, гир

D) омад, гирифт

ар

В) омада, гирифта

С) омадан, гирифтан

Д

611 Дар байти зерин кадом феълҳои фармоиш (асоси замони ҳозираи
феъл) истифода шудаанд?
Рав, некӣ кун, ки даҳр некӣ донад,
Ӯ некиро зи некувон настонад. (Ҷалолиддини Балхӣ)
А) монад, хоҳад монд

С) донад, настонад

В) монд, беҳ

D) рав, некӣ кун

612 Феълҳои замони ҳозираи давомдор кадомҳоянд?
А) медавад, мепазад

С) дав, паз

В) давида истодааст, пухта истодааст

D) медавид, мепухт

Забони тоҷикӣ (имтиҳони қисмҳои А ва Б барои ИМД-2022)
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613 Дида истодаам, рафта истодаам кадом замони феълро нишон
медиҳанд?
А) ҳозира

В) оянда

С) ҳозира-оянда

D) гузашта

614 Асоси замони гузаштаи феълҳои «бин» ва «афрӯз» кадомҳоянд?
А) дида, афӯхта

С) дид, афрӯхт

В) дид, афрӯзид

D) мебинад, меафрӯзад

615 Асоси замони гузаштаи феълҳои «шӯй» ва «о (й)/биё» кадомҳоянд?
А) шуст, омад

В) шушт, биёмад

С) шӯй, биё

D) мешӯяд, меояд

.tj

616 Асоси замони гузаштаи феълҳо дар кадом қатор оварда шудаанд?
С) дӯхта, фармуда

В) дӯхтан, фармудан

D) дӯхт, фармуд
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А) дӯз, фармо

617 Асоси замони гузаштаи феълҳо дар кадом қатор оварда шудааст?
А) фуромада, нишаста

С) фуромадан, нишастан

В) фуромад, нишаст

D) фуро, шин

618 Асоси замони гузаштаи феълҳои зеринро нишон диҳед: банд, деҳ.
А) баст, дод

В) бандад, диҳад

С) банд кард, дод

D) мебаст, медиҳад

ар

619 Дар байти зерин феълҳо дар кадом замон ифода ёфтаанд?
Нишастам дар канораш, шеър гуфтам,
Ҳамеша аз насимаш табъ суфтам. (М.Турсунзода)
С) замони гузаштаи ҳикоягӣ

В) замони гузаштаи нақлӣ

D) замони гузаштаи наздик

Д

А) замони гузаштаи дур

620 Кадоме аз ин феълҳо асоси замони гузаштаанд?
А) давид, пухт

С) медавад, мепазад

В) дав, паз

D) давида истодааст, пухта истодааст

621 Феълҳои замони гузашта кадомҳоянд?
А) давидам, пухтӣ

С) медавад, мепазад

В) дав, паз

D) давида истодааст, пухта истодааст

Забони тоҷикӣ (имтиҳони қисмҳои А ва Б барои ИМД-2022)
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622 Феълҳои замони гузаштаи дур кадомҳоянд?
А) давида истодааст, пухта истодааст

С) медавад, мепазад

В) дав, паз

D) давида буд, дида буд

623 Феълҳои медавид, дида буд кадом шахсу шумора ва замонро ифода
мекунанд?
А) шахси якум, шумораи танҳо, замони оянда
В) шахси дуюм, шумораи танҳо, замони гузашта
С) шахси сеюм, шумораи танҳо, замони гузашта
D) шахси сеюм, шумораи танҳо, замони ҳозира

.tj

624 Феълҳои замони ҳозира-оянда дар кадом қатор ҷойгиранд?
С) биё, таҳсил кун

В) омад, таҳсил кард

D) меравам, мебинем
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А) омадагӣ, хондагӣ

625 Феълҳои замони оянда кадомҳоянд?
А) медавад, мепазад

С) давида истодааст, пухта истодааст

В) давидам, пухтӣ

D) дав, паз

626 Кадоме аз ин калимаҳо феълҳои бавоситаанд?
А) мондан, рондан

С) давидан, гардидан

В) навиштан, тарсидан

D) гардондан, нависондан

627 Замонҳои феълҳои забони тоҷикӣ кадомҳоянд?

С) гузашта, оянда

В) ҳозира, гузашта, оянда

D) ҳозира, гузашта

ар

А) ҳозира, оянда

Д

628 Хоҳам дид, хоҳем кард кадом замони феъланд?
А) оянда

В) ҳозира

С) ҳозира-оянда

D) гузашта

629 Феълҳои зерин кадом шахсу шумора ва замонро ифода мекунанд:
менишастам, хонда будам?
А) шахси якум, шумораи танҳо, замони оянда
В) шахси якум, шумораи танҳо, замони ҳозира
С) шахси якум, шумораи танҳо, замони гузашта
D) шахси якум, шумораи ҷамъ, замони гузашта
Забони тоҷикӣ (имтиҳони қисмҳои А ва Б барои ИМД-2022)
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630 Дар ҷумлаи зерин феълҳои «рафт» ва «пазируфт» кадом шахс ва
шумораро нишон медиҳанд?
Сумбоди Муғ ба назди халифа рафт, халифа ӯро хуш пазируфт.
А) шахси сеюм, шумораи танҳо С) шахси дуюм, шумораи танҳо
В) шахси сеюм, шумораи ҷамъ
D) шахси дуюм, шумораи ҷамъ
631 Дар байти зерин феълҳои «меҳмон шав» ва «гулистон кун» кадом
шахс ва шумораро нишон медиҳанд?
Биё, меҳмони ман шав, эй бародар,
Гулистон кун даме кошонаи ман. (Лоиқ Шералӣ)
А) шахси дуюм, шумораи танҳо С) шахси якум, шумораи танҳо
В) шахси дуюм, шумораи ҷамъ D) шахси сеюм, шумораи танҳо
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632 Дар ҷумлаи зерин феъл дар кадом шахс ва шумора омадааст?
Як даста аз муғулон аз дунболи темурмаликиён расиданд. (С. Айнӣ)
А) шахси сеюм, шумораи ҷамъ
С) шахси дуюм, шумораи ҷамъ
В) шахси якум, шумораи танҳо
D) шахси сеюм, шумораи танҳо
633 Дар ҷумлаи зерин ба ҷойи сенуқта феъли мувофиқро гузоред,
ки хабар ба мубтадо мутобиқат кунад:
Соли 1980 дар шаҳри Душанбе 1000-солагии Абуалӣ ибни Сино ...
А) ҷашн мегиранд
С) ҷашн гирифта мешавад
В) ҷашн гирифтанд
D) ҷашн гирифта шуд

ар

634 Аз рӯйи мазмуни ҷумла ба ҷойи сенуқта феъли мувофиқро
гузоред:
Саъдӣ дар асарҳои худ аз мақолҳои пурҳикмати халқ эҷодкорона ...
А) истифода бурдааст
С) истифода гардидааст
В) ба кор бурдааст
D) ба кор рафтааст

Д

635 Дар ҷумлаи зерин ба ҷойи сенуқта шакли феъли замони гузаштаи
мувофиқро гузоред:
“Вай Бухороро як шаҳри қадимаи пур аз ёдгориҳо ... .” (А. Абдуллоев)
А) будааст
В) ёфт
С) мебинад
D) донист
636 Ба ҷойи сенуқта феъли замони гузаштаи дурро гузоред:
Бар асари тохтутозҳои муғулҳо сарзаминҳои ҳосилхезу шаҳрҳои
обод ... .
А) ҳоли табоҳ доштанд
С) гирифтор шуданд
В) хароб гардида буданд
D) вайрону валангор шудаанд
Забони тоҷикӣ (имтиҳони қисмҳои А ва Б барои ИМД-2022)
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637 Ба ҷойи сенуқта феълро дар замони гузаштаи наздик гузоред:
Назарҷон моро ба ин ҷо ... .
А) кӯчонида овард

С) кӯчонида меовард

В) кӯчонида оварда буд

D) кӯчонида меорад

638 Ба ҷойи сенуқта сифати феълии замони ҳозира-ояндаро гузоред:
Чизҳои ... аз гандум, ҷав, арзан ҳосил мешавад.
А) хӯрдашуда

В) хӯрдан

С) мехӯрдагӣ

D) хӯрдагӣ

639 Ба ҷойи сенуқта сиғаи феълии мувофиқро гузоред:
Аз роҳи дур омадам, ки шумоёнро хабар гирам ва алалхусус
модарамро ...
С) хоҳиш карданӣ будам

В) диданӣ будам

D) суҳбат карданӣ будам
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А) гуфтанӣ будам

640 Ба ҷойи сенуқта сиғаи хабарии феълро гузоред:
Шағоли гуруснае аз роҳ...
А) гузаштанист

В) хоҳад гузашт

С) мегузашт

D) гузаштагист

641 Дар ҷумлаи зерин ба ҷойи сенуқта феъли ба вазифаи хабари
ҷумла омадаро дар сиғаи эҳтимолӣ гузоред:
Акнун дигар одам ... (Ф. Муҳаммадиев)
А) наояд

В) намеояд

С) наомад

D) намеомадагист

ар

642 Дар ҷумлаи зерин ба ҷойи сенуқта феълҳои сиғаи эҳтимолӣ
гузоред:
«Бечора, балки ин модар ..., ки вай ҳам ман барин муштипар ва
барҷомонда ... .» (Ҳаким Карим)
С) дорад, бошад

В) будагист, доштагист

D) бошад, бошад

Д

А) доштагист, будагист

643 Ба ҷойи сенуқта феъли таркибии мувофиқи замони гузаштаро
гузоред:
«Таърихшиносони қадим Хуҷандро «Тирози ҷаҳон» ё «Арӯси даҳр»... .»
(Аз китоби дарсӣ)
А) ном хоҳанд бурд

С) ном мебурданд

В) ном бурда истодаанд

D) ном мебаранд

Забони тоҷикӣ (имтиҳони қисмҳои А ва Б барои ИМД-2022)
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644 Дар ҷумлаи зерин ба ҷойи сенуқта ҷузъи феъли хабари таркибиро гузоред:
«Имрӯз набошад, як рӯзи дигар охир ба даст ...» (С. Айнӣ)
А) афтода будам

В) мехӯрам

С) меафтам

D) афтодам

645 Дар ҷумлаи зерин ба ҷойи сенуқта феъли таркибии мувофиқро
гузоред:
«Ростӣ, ҳамон вақтҳо ман ҳам дар андеша ... .» (С. Айнӣ)
А) меафтода будам

С) афтода будам

В) афтода менамудам

D) гузошта будам

В) аҳд кардам

С) шинос шудам

D) паймон бастам
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А) гап задам
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646 Дар ҷумлаи зерин ба ҷойи сенуқта феъли таркибии мувофиқро
гузоред:
“Кам-кам ман бо аҳолии мадрасаи Мири Араб ... .” (С. Айнӣ)

647 Дар ҷумлаи зерин ба ҷойи сенуқта феъли таркибии мувофиқро
гузоред:
“Ин муддат фақат дар хондани дарсҳои мазкур ... .” (С. Айнӣ)
А) сарф мешуд

С) оғоз мегардид

В) боқӣ мемонад

D) баргузор мешуд

648 Дар ҷумлаи зерин ба ҷойи сенуқта феъли таркибии мувофиқро
гузоред:
“Даромади мударрисони дарсхонагӣ аз ифтитоҳона хеле ... .” (С. Айнӣ)
А) калон буд

В) афзун буд

С) даромаднок буд

D) сердаромад буд

Д

ар

649 Дар ҷумлаи зерин ба ҷойи сенуқта феъли таркибии мувофиқро
гузоред:
“Инҳо дар он мадраса бообрӯ ва соҳибҳуқуҳ шуда ... .” (С. Айнӣ)
А) хатм менамуданд

С) баромада мерафтанд

В) зиндагонӣ мекарданд

D) пасандоз менамуданд

650 Дар ҷумлаи зерин ба ҷойи сенуқта феъли таркибии мувофиқро
гузоред:
“Аммо аз рӯйи дарсаш бошад, ӯро 13-14-сола ... .” (С. Айнӣ)
А) тахмин мекардед

С) бояд бошад

В) ба ҳисоб мерафт

D) гуфтан мумкин бошад

Забони тоҷикӣ (имтиҳони қисмҳои А ва Б барои ИМД-2022)
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651 Дар ҷумлаи зерин ба ҷойи сенуқта феъли таркибии мувофиқро
гузоред:
“Ман дар дили худ сухани ӯро бовар накарда худ ба худ ... .” (С. Айнӣ)
А) сухан кардам

С) ханда мекунам

В) гуфтугӯй кардам

D) фикр мекардам

652 Дар ҷумлаи зерин ба ҷойи сенуқта феъли таркибии мувофиқро
гузоред:
“Ош ҳар рӯз дар ҳуҷраи яке аз ин се нафар бо навбат ... .” (С. Айнӣ)
А) пухта шуд

С) тайёр мекарданд

В) омода гардида буд

D) пухта мешуд
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653 Дар ҷумлаи зерин ба ҷойи сенуқта феъли таркибии мувофиқро
гузоред:
“Асоси маишати инҳоро вақфи ҳуҷра ва моҳонаи подшоҳӣ ... .”
(С. Айнӣ)
А) иборат буд

С) ташкил мекард

В) ташкил мешуд

D) гирифта мешуд

654 Дар ҷумлаи зерин ба ҷойи сенуқта феъли таркибии мувофиқро
гузоред:
“Аммо он ҳарфҳоро калима карда хондан ... .” (С. Айнӣ)
А) шарт бошад

С) мумкин мебуд

В) мумкин набуд

D) ҳоҷат намемонад

Д

ар

655 Дар ҷумлаи зерин ба ҷойи сенуқта феъли таркибии мувофиқро
гузоред:
“Падарам дар вақти хурдиҳоям якчанд байташро ба ман ... .”
(С. Айнӣ)
А) дода буданд

С) оварда буданд

В) ёд дода буданд

D) супорида буданд

656 Дар ҷумлаи зерин ба ҷойи сенуқта феъли таркибии мувофиқро
гузоред:
“Дар ин миён Муллотуроб боз як бори дигар ба Самарқанд ... .”
(С. Айнӣ)
А) рафта омад

С) рафтан гирифт

В) нарафта буд

D) рафта бошад
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657 Дар ҷумлаи зерин ба ҷойи сенуқта феъли таркибии мувофиқро
гузоред:
“Пирак як сукути андешамандона карда боз ... .” (С. Айнӣ)
А) сухан дод
В) гап шунид
С) гап гирифт
D) ба гап даромад
658 Дар ҷумлаи зерин ба ҷойи сенуқта феъли таркибии мувофиқро
гузоред:
“Мо барои ҳалвохарӣ ба деҳаи Болои Рӯд ... .” (С. Айнӣ)
А) рафтан мегирифтем
С) рафтуомад намудем
В) равон намудем
D) равон шудем
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659 Дар ҷумлаи зерин ба ҷойи сенуқта феъли таркибии мувофиқро
гузоред:
“Аз китоб чӣ навъ баромадани он ибораҳоро ягон-ягон ... .” (С. Айнӣ)
А) нишона кардам
С) нишон гирифтам
В) нишон додам
D) ба нишон гирифтам
660 Дар ҷумлаи зерин ба ҷойи сенуқта феъли таркибии мувофиқро
гузоред:
“Аз ғайри ин ҳар рӯз ба онҳо як дона нон ва як каф мавизи сиёҳ ҳам ... .”
(С. Айнӣ)
А) дода шуд
С) дода мегирифт
В) дода мешуд
D) гирифта мешуд

ар

661 Дар ҷумлаи зерин ба ҷойи сенуқта феъли таркибии мувофиқро
гузоред:
“Онҳо бо сарфакорӣ қисми бисёри даромадашонро ... .” (С. Айнӣ)
А) сарф мекарданд
С) сарфа менамуданд
В) пинҳон мекарданд
D) пасандоз мекарданд

Д

662 Дар ҷумлаи зерин ба ҷойи сенуқта феъли таркибии мувофиқро
гузоред:
“Як фасли аср дар рӯйи саҳн ҷойи нишасти ман дар паҳлуи Пирак ... .”
(С. Айнӣ)
А) рост шуд В) рост омад С) истода буд
D) рост истода буд
663 Дар ҷумлаи зерин ба ҷойи сенуқта феъли таркибии мувофиқро
гузоред:
«Аммо ҳоло ин манзараи аҷибро чизе ... .» (Ф. Муҳаммадиев)
А) халадор намекард
С) парешон намуда буд
В) ҷалб менамояд
D) озурда намесохт
Забони тоҷикӣ (имтиҳони қисмҳои А ва Б барои ИМД-2022)
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664 Дар ҷумлаи зерин ба ҷойи сенуқта феъли таркибии мувофиқро
гузоред:
«Иброҳимҷон боре китоби як донишҷӯи институти тибро ... .»
(Ф. Муҳаммадиев)
А) варақ зада шуд

С) варақ зада буд

В) варақ зада истода бошад

D) варақ зада истодааст

665 Дар ҷумлаи зерин ба ҷойи сенуқта феъли таркибии мувофиқро
гузоред:
«Носир Аббос аз ин хабар заррае ... .» (Ф. Муҳаммадиев)
А) малул мешуд

В) малул нашуд

С) малул шуд

D) малул афтод
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666 Дар ҷумлаи зерин ба ҷойи сенуқта феъли таркибии мувофиқро
гузоред:
«Ман ин корро ҳар шаб ... .» (С. Айнӣ)
А) фаҳмида гирифтагистам

С) шунида истода будам

В) кардан гирифтам

D) қапидан мегирифтам

667 Дар ҷумлаи зерин ба ҷойи сенуқта феъли таркибии мувофиқро
гузоред:
«Ӯ некиҳои табибонро ба ҷон ... .» (Ф. Муҳаммадиев)
А) эътироф мекунад

С) дониста буд

В) шунида буд

D) хоҳад парварид

ар

668 Дар ҷумлаи зерин ба ҷойи сенуқта шакли инкории феъли
таркибиро гузоред:
«Қиссаи бемориашро ... .» (Ф. Муҳаммадиев)
С) гуфта буд

В) гуфта метавонад

D) гуфта истода будам

Д

А) гуфта наметавонад

669 Масдар, сифати феълӣ, феъли ҳол ба кадом гурӯҳи калимаҳо дохил
мешаванд?
А) исм

В) зарф

С) ҷонишин

D) феъл

670 Шакли феълие, ки амалеро ифода карда иҷрокунандааш маълум
нест, шахсу шумора надорад, кадом аст?
А) аорист

В) сифати феълӣ

С) феъли ҳол

Забони тоҷикӣ (имтиҳони қисмҳои А ва Б барои ИМД-2022)
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671 Масдар чӣ гуна сохта мешавад?
А) аз феъли замони оянда ва пешванди меВ) аз асоси замони гузашта ва пасванди -ан
С) аз асоси замони ҳозира ва пешванди биD) аз асоси замони гузашта ва пасванди -гӣ
672 Шакли номуайяни феълҳоро нишон диҳед:
А) шунав, табассум кун

С) шунидагӣ, табассумкунон

В) шунида, табассум карда

D) шунидан, табассум кардан

.tj

673 Шакли таърихии феълҳои таркибии зеринро муайян намоед:
суруд хондан, нигоҳ кардан.
С) суруд хондан, нигоҳ кардан

В) сароидан, нигаштан

D) суруд хондан, назар кардан
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А) сурудан, нигаристан

674 Хандида-хандида, рақскунон ба кадом гурӯҳи калимаҳо дохил
мешаванд?
А) зарф

В) сифати феълӣ

С) феъли ҳол

D) масдар

675 Ба ҷойи сенуқтаҳо масдарҳои мувофиқро гузошта, ҷумларо пурра
кунед:
Ба некномӣ ... беҳ аз ба бадномӣ ...
С) гуфтан, нагуфтан

В) хӯрдан, бурдан

D) нарафтан, рафтан

ар

А) мурдан, зистан

Д

676 Ба ҷойи сенуқтаҳо кадом масдарҳоро гузоштан дуруст аст?
Андаке ... аз бисёр ... хуштар аст.
А) фаҳмидан, гуфтан

С) хондан, донистан

В) шунидан, дидан

D) навиштан, хондан

677 Ба ҷойи нуқтаҳо сифати феълии замони гузаштаро гузошта,
ҷумларо пурра кунед:
Асарҳои ... -ро ба тарзи худ шарҳ медиҳад.
А) хондагиаш

С) хонданиаш

В) мехондагиаш

D) хонда истодагиаш

Забони тоҷикӣ (имтиҳони қисмҳои А ва Б барои ИМД-2022)
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678 Ба ҷойи сенуқта хабари ҷумларо дар шакли феъли замони
гузаштаи нақлӣ гузоред:
«Маълум шуд, ки роҳи оҳанро одамони амир ... .» (Ҷ. Икромӣ)
А) вайрон карда буданд

С) вайрон кардаанд

В) вайрон карданд

D) вайрон мекарданд

679 Ба ҷойи сенуқта феъли мувофиқро гузоред:
Абрҳо пароканда шуда, дар паси кӯҳҳо ...
А) пинҳон гардиданд

С) ниҳон буданд

В) руст шуданд

D) падидор шуданд

В) месупурд

С) менамуд
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А) мекард
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680 Ба ҷойи сенуқта феъли мувофиқро гузоред:
«Гоҳо дида тарафи шифт ...у даме сар ҷониби фарши дарсхона
мекард.» (В. Воскобойников)
D) медӯхт

681 Кадом шакли ғайритасрифии феъл аст, ки ҳам хусусияти феъл
ва ҳам хусусияти сифатро дорад?
А) аорист

В) феъли ҳол

С) сифати феълӣ

D) масдар

682 Дида ва рафтагӣ чӣ гуна калимаҳоянд?
А) зарф

В) сифат

С) сифати феълӣ

D) исм

683 Ба ҷойи сенуқта сифати феълии мувофиқ гузоред:
Ҷӯянда ... аст.
В) ёбанда

С) бӯянда

D) гӯянда

ар

А) кованда

Д

684 Ба ҷойи сенуқта сифати феълии мувофиқро гузоред:
Каси аз дар ... як каси қадпаст буд. (С. Айнӣ)
А) раванда

В) фуроянда

С) бароянда

D) гузаранда

685 Ба ҷойи сенуқта сифати феълии замони ҳозираро гузоред:
“... ӯро гадо ё дарвеш гумон мекард.” (С. Улуғзода)
А) Медидагӣ

В) Бинанда

С) Дидаистодагӣ

D) Дидагӣ

686 Ба ҷойи сенуқта сифати феълии мувофиқ гузоред:
Гулбибии ба замин ...-ро лагадкорӣ кардан гирифт. (С. Айнӣ)
А) афтанда

В) меафтидагӣ

С) афтоданӣ
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687 Дар ҷумлаи зерин ба ҷойи сенуқта сифати феълиро гузоред, ки
ба исм гузаштааст:
«Ман дишаб гузорам ба дари ин ... афтод.» («Ҷомеъ-ут-тамсил»)
А) заргар

В) бофанда

С) аттор

D) наққош

688 Ба ҷойи нуқтаҳо сифати феълии замони гузаштаро гузоред:
Байти як бор ...-ро дубора хондан дуруст нест. (С. Айнӣ)
А) мехондагӣ

С) хондашуда

В) хонда мешудагӣ

D) хондашаванда

.tj

689 Дар ҷумлаи зерин ба ҷойи сенуқта феъли ҳоли мувофиқро
гузоред:
«Мӯзаҳои ялтосиашро ... пасу пеш рафта меомад.» (Р. Ҷалил)
С) хорон-хорон

В) ғурросзанон

D) ғарч-ғарчкунон
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А) пичирросзанон

690 Калимаҳои оромона ва базӯр-базӯр ба кадом ҳиссаи нутқ
мансубанд?
А) феъл

В) зарф

С) сифат

D) исм

691 Дирӯз ва пагоҳ ба кадом гурӯҳи калимаҳои мансубанд?
А) зарф

В) сифат

С) сифати феълӣ

D) исм

692 Дудаста, баногоҳ ва торафт ба кадом гурӯҳи калимаҳо мансубанд?
А) феъли ҳол

В) сифати феълӣ

С) зарф

D) сифат

ар

693 Кадоме аз гурӯҳи ин калимаҳо зарфанд?

С) болаззат, заррин

В) базӯр, оромона

D) хандида, мехондагӣ

Д

А) гапзанон, нафаскашон

694 Кадом калимаҳо зарфанд?
А) вафодор, дилчасп

С) инҷониб, ҳамон

В) себарга, чоркунҷа

D) дузону, порсол

695 Зарфҳоро нишон диҳед:
А) дида, шунида

С) ногаҳон, якбора

В) баранда, ҷӯянда

D) нодон, беодоб
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696 Зарфҳоро нишон диҳед:
А) сароянда, шӯянда

С) дартоз, рӯякӣ

В) арзанда, намоянда

D) фарёдрас, фаррухрӯз

697 Зарфҳоро нишон диҳед:
А) суман, чаман

С) бурдан, хондан

В) тамоман, тахминан

D) хонондан, шунавондан

698 Зарфҳоро нишон диҳед:
С) дур, гулобӣ

В) дида, шунида

D) умуман, фардо

.tj

А) нишаста, оянда

tc

699 Зарфҳоро нишон диҳед:

С) заррин, чармин

В) нимрӯзӣ, ҳатман

D) гӯянда, шарманда
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А) аъло, саргардон

700 Зарфҳоро нишон диҳед:
А) оҳанин, васеъ

С) бехабар, дузону

В) парванда, шарманда

D) аробакаш, пахтачин

701 Зарфҳоро нишон диҳед:
А) суханчин, хабаркаш

С) кӯдаквор, поёнтар

В) рангин, фараҳманд

D) банда, ганда

ар

702 Зарфҳоро нишон диҳед:

С) сангин, дардманд

В) хазанда, хоянда

D) зуд, имрӯз

Д

А) зардӯз, мушкбӯй

703 Кадоме аз ин калимаҳо зарфанд?
А) зардӯзӣ, нагунсор

С) зудтар, ночор

В) мушкин, хоҳишманд

D) хазанда, даванда

704 Зарфҳоро нишон диҳед:
А) гулбадан, ширинсухан

С) ёбанда, ҷӯянда

В) шармгин, нуқрагин

D) саҳаргоҳон, тамоман
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705 Зарфҳоро нишон диҳед:
А) пазанда, хӯранда

С) гулдӯзӣ, шармсор

В) барқвор, фардо

D) заррин, чармин

706 Зарфҳоро нишон диҳед:
А) гиранда, гирянда

С) парванда, ранда

В) базӯр, дартоз

D) баранда, буранда

707 Кадоме аз ин калимаҳо зарфанд?
С) тахминан, шартан

В) куҳан, кӯҳкан

D) нишастан, рӯфтан

.tj

А) даҳан, меҳан

tc

708 Кадоме аз ин калимаҳо зарфанд?

С) зотан, тасодуфан

В) равған, равшан

D) навиштан, пазируфтан
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А) бадан, ватан

709 Кадоме аз ин калимаҳо зарфанд?
А) ҳасан, аҳсан

С) зарбазан, шӯртан

В) гулхан, пираҳан

D) бадоҳатан, фавран

710 Кадоме аз ин калимаҳо зарфанд?
А) суман, чаман

С) чоҳкан, ширбадан

В) гузоштан, кӯфтан

D) ҳақиқатан, ҳатман

ар

711 Кадоме аз ин калимаҳо зарфанд?

С) гиристан, нигаристан

В) тасодуфан, расман

D) паймоншикан, ҷиран

Д

А) даман, гулшан

712 Кадоме аз ин калимаҳо зарфанд?
А) афкан, шикан

С) зимнан, миқдоран

В) гардан, савсан

D) гардидан, фармудан

713 Кадоме аз ин калимаҳо зарфанд?
А) кӯҳкан, маъдан

С) рамидан, чамидан

В) бедаҳан, кавдан

D) биноан, моҳиятан
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714 Кадоме аз ин калимаҳо зарфанд?
А) ватан, меҳан

С) гулбадан, шерафкан

В) аслан, ҷабран

D) даравидан, шармидан

715 Кадоме аз ин калимаҳо зарфанд?
А) оҳан, ҳован

С) асосан, илман

В) чоҳкан, ҷонкан

D) гаравидан, хуспидан

716 Кадоме аз ин калимаҳо зарфанд?
С) кӯфтан, ҷабидан

В) арзан, пираҳан

D) андӯхтан, нигоштан

.tj

А) зӯран, қисман

tc

717 Кадоме аз ин калимаҳо зарфанд?

С) хирман, чоҳкан

В) анҷуман, сухан

D) зистан, рустан
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А) комилан, нисбатан

718 Кадоме аз ин калимаҳо зарфанд?
А) қасдан, шахсан

С) барзан, настаран

В) чархидан, чошидан

D) кӯҳкан, мардафкан

719 Кадоме аз ин калимаҳо зарфанд?
А) чаман, гардан

С) хаёлан, ҳақиқатан

В) хирман, суман

D) пошидан, харошидан

ар

720 Кадоме аз ин калимаҳо зарфанд?

С) шикофтан, шунуфтан

В) ёсуман, гулсуман

D) таҳамтан, ширинсухан

Д

А) ақалан, баъзан

721 Кадоме аз ин калимаҳо зарфанд?
А) амалан, ҳақиқатан

С) заминкан, настаран

В) чархидан, чошидан

D) гулпираҳан, мардафкан

722 Кадоме аз ин калимаҳо зарфанд?
А) рӯҳан, ҷисман

С) Баҳман, Ширбадан

В) тангдаҳан, хушсухан

D) пиростан, писандидан
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723 Кадоме аз ин калимаҳо зарфанд?
А) ғолибан, зӯран
В) чархидан, чошидан

С) заминкан, настаран
D) гулпираҳан, мардафкан

724 Кадоме аз ин калимаҳо зарфанд?
А) саҳван, сифатан
В) ниюшидан, харидан

С) гулхан, сӯзан
D) гулбадан, ширинсухан

725 Кадоме аз ин калимаҳо зарфанд?
А) маскан, норван
В) ғунудан, хуфтан

С) зоҳиран, қасдан
D) баддаҳан, нозукбадан

tc

С) абадан, иттифоқан
D) часпидан, шамидан
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А) барзан, мерган
В) чоҳкан, заминкан

.tj

726 Кадоме аз ин калимаҳо зарфанд?

727 Кадом калимаҳо зарфи тарзи амаланд?
А) тӯтивор, шоирона
В) ҳозир, шабона

С) андак, барзиёд
D) зудтар, якбора

728 Зарфи мувофиқро истифода намуда, ҷумларо пурра кунед:
Мӯрчае, ки аз ташнагӣ ба ҷон омада буд, назди ҳавзе рафт ва об
нӯшид, ... пойи мӯрча лағжид ва дар об афтод.
А) ногаҳон
В) ноилоҷ
С) бепарво
D) бесадо

Д

ар

729 Дар ҷумлаи зерин ба ҷойи сенуқта зарфи миқдору дараҷаи
мувофиқро гузоред:
Хонанда аз ҷавоби худ … хурсанд буд.
А) зиёд
В) кам-кам
С) бағоят
D) як миқдор
730 Дар ҷумлаи зерин зарфи сабаб кадом аст?
Оҳуи захмие аз дунболагирии сайёди ҷавон ноилоҷ монда, худро ба
варта афканд.
А) варта
В) захмӣ
С) дунболагирӣ
D) ноилоҷ
731 Дар ҷумлаи зерин ба ҷойи cенуқта зарфи тарзи амали мувофиқро
гузоред:
«... боридани жола тезтар ва донааш ҳам калонтар шуд.» (Ҷ. Икромӣ)
А) Тез-тез
В) Зуд-зуд
С) Оҳиста-оҳиста
D) Ягон-ягон
Забони тоҷикӣ (имтиҳони қисмҳои А ва Б барои ИМД-2022)
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732 Ба ҷойи сенуқта зарфи мувофиқро гузоред:
Баҳмут ҳангоми ба об даромадан ... чобук мешавад.
А) якбора
В) оҳиста
С) кам-кам
D) зуд
733 Дар ҷумлаи зерин ба ҷойи сенуқта зарфи мувофиқ гузоред:
«... худро ду қадам ба ақиб партофт.» (С. Айнӣ)
А) беист
В) кам-кам
С) пуштнокӣ
D) якбора
734 Дар ҷумлаи зерин ба ҷойи сенуқта зарфи мувофиқро гузоред:
«Ин ростойӣ ... дер накашид.» (С. Айнӣ)
А) якбора
В) зуд
С) бисёр
D) нохост
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735 Дар ҷумлаи зерин ба ҷойи сенуқта зарфи мувофиқро гузоред:
«Ғуломи зархариди дирӯза ... амири Ғазнӣ ?» (С. Улуғзода)
А) дина
В) дишаб
С) ҳар рӯз
D) имрӯз
736 Ба ҷойи сенуқтаи ишорашуда зарфи мувофиқро гузоред:
«Ӯ дар ... и гӯшаи ғарби ҷанубии мадрасаи Бадалбек, пайваста ба
девори масҷиди калон дукончае дошт...» (С. Айнӣ)
А) паҳлу ба паҳлу В) даст ба даст С) даҳон ба даҳон D) рӯ ба рӯ
737 Дар ҷумлаи зерин ба ҷойи сенуқтаи аввал зарфи замонро гузоред:
«Зуфунун ба хонаи Шарифҷонмахдум кам меомад ва танҳо ...
меомад...» (С. Айнӣ)
А) нохост
В) баногоҳ
С) якбора
D) рӯзона

ар

738 Ба ҷойи сенуқта зарфи замони мувофиқро гузоред:
«... дард шиддат кард.» (Ф. Муҳаммадиев)
А) Шабона
В) Порсол
С) Пагоҳ
D) Фардо

Д

739 Дар ҷумлаи зерин ба ҷойи нуқтаҳо зарфи тарзи амали мувофиқро
гузоред:
«Зайнаб ... ва ... гуфт.» (С. Улуғзода)
А) ногаҳон, камтар
С) оромона, бепарвоёна
В) доимо, барвақттар
D) ин ҷо, ҳарҷо
740 Дар ҷумлаи зерин ба ҷойи сенуқта зарфи тарзи амали мувофиқро
гузоред:
Мардум ба ӯ ... менигаристанд.
А) оҳиста-оҳиста В) ҳайрон-ҳайрон С) базӯр-базӯр D) пеш-пеш
Забони тоҷикӣ (имтиҳони қисмҳои А ва Б барои ИМД-2022)
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741 Дар ҷумлаи зерин ба ҷойи сенуқта зарфи тарзи амали мувофиқро
гузоред:
«Ман ... шод шудам, ки Шуморо дидам.» (С. Улуғзода)
А) хоҳ-нохоҳ

В) беҳад

С) камтар

D) ноилоҷ

742 Ба ҷойи сенуқта зарфи тарзи амали мувофиқро гузоред:
«Ин одам бо ҳамин шаклу шамоил калонворона ... қадам монда ба
рӯйи суфа баромада, ба Миризом салом дод.» (С. Айнӣ)
А) оҳиста-оҳиста

В) мардвор

С) даст ба даст

D) пиёда

В) нав ба нав

С) бераҳмона

D) мардвор

tc

А) оҳиста

.tj

743 Ба ҷойи сенуқта зарфи тарзи амали мувофиқро гузоред:
«Аммо инҳо ба тозагӣ мансаб мебинанд, ... тороҷгарӣ карданашон
муқаррар аст.» (С. Айнӣ)

А) мардвор
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744 Ба ҷойи сенуқта зарфи тарзи амали мувофиқро гузоред:
«Он шахс пас аз ба ӯ сухан додани полковник ба пештари минбар
омада, ... ба гап сар кард.» (Ф. Ниёзӣ)
В) нав ба нав

С) ғамхорона

D) оҳиста

745 Ба ҷойи сенуқтаи дуюм зарфи тарзи амали мувофиқро гузоред:
«...қашшоқона, аммо ... ва озодона зиндагонӣ мекард.» (С. Айнӣ)
А) ҳимматбаландона

С) назарногирона

В) самимона

D) оҳиста

ар

746 Ба ҷойи сенуқтаи ишорашуда зарфи тарзи амали мувофиқро
гузоред:
«... ва ду сол ба худ сахтиро раво диду ба деҳқонон ... хизмат кард.»
(Ф. Ниёзӣ)

Д

А) ҳушёрона

В) хоксорона

С) холисона

D) хурсандона

747 Ба ҷойи сенуқта зарфи тарзи амали мувофиқро гузоред:
«Бо музди хизмати ин гуна корҳо ... зиндагӣ мекард.» (С. Айнӣ)
А) бедилона

В) одилона

С) саросемавор

D) фақирона

748 Ба ҷойи сенуқтаи ишорашуда зарфи тарзи амали мувофиқро
гузоред:
«..., аммо дар вақти гап задан забонашро ... гап мезад.» (С. Айнӣ)
А) макида-макида

В) тез-тез

С) оҳиста

Забони тоҷикӣ (имтиҳони қисмҳои А ва Б барои ИМД-2022)

D) нав ба нав
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749 Дар ҷумлаи зерин ба ҷойи сенуқта зарфи макони мувофиқро
гузоред:
«Писарам, ман дар ... .» (С. Улуғзода)
А) ҳар ҷо

В) ҳамон ҷо

С) ҳамин ҷо

D) он сӯ

750 Ба ҷойи сенуқта зарфи миқдору дараҷаи мувофиқро гузоред:
«Бемазагиҳои амир ва аҳли дарбор боз ҳам ... ва аҳолӣ боз ҳам
хонавайронтар гардиданд.» (С. Айнӣ)
А) вазнинтар

В) чуқуртар

С) зиёдтар

D) камтар

751 Ба ҷойи сенуқта зарфи миқдору дараҷаи мувофиқро гузоред:
Тӯтапошшо дар ҳикоянақлкунӣ умуман ... ҳунарманд буд. (С. Айнӣ)
С) бисёр

D) як миқдор

.tj

В) зиёд

tc

А) андаке

А) бағоят
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752 Ба ҷойи сенуқтаи ишорашуда зарфи миқдору дараҷаи мувофиқро гузоред:
«Ӯ ... суханвар буд, ... .» (С. Айнӣ)
В) тамоман

С) бештар

D) камтар

753 Ба ҷойи сенуқта зарфи миқдору дараҷаи мувофиқро гузоред:
«Баъди андак фурсат дар осмон як парандаи ... калон пайдо шуд.»
(С. Айнӣ)
А) андак

В) хеле

С) каме

D) зиёд

ар

754 Дар ҷумлаи зерин ба ҷойи сенуқта зарфи монандии мувофиқро
гузоред:
«Фароштурук ... поён мефуромад.» (П. Толис)
В) алмосвор

С) тирвор

D) тӯтивор

Д

А) ҳалқавор

755 Кадоме аз инҳо пешояндҳои таркибии беизофа ном доранд?
А) аз болои ..., дар хусуси ...

С) оид ба, нисбат ба

В) пеши, назди

D) то, ҷуз

756 Дар ҷумлаи зерин ба ҷойи сенуқта пешоянди мувофиқро гузоред:
«Аз зери шоҳтути калони сершохубарг се ҷӯй ... се тараф мерафт.»
(А. Шукӯҳӣ)
А) бо

В) ба

С) дар

Забони тоҷикӣ (имтиҳони қисмҳои А ва Б барои ИМД-2022)

D) аз
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757 Дар ҷумлаи зерин ба ҷойи сенуқта пешоянди заруриро гузоред:
Дар вақтҳои барфборӣ бомҳои ин ҳавлии калонро ... саис ман
мерӯфтам. (С. Айнӣ)
А) бо

В) то

С) бе

D) ба

758 Ба ҷойи сенуқтаҳо пешояндҳои мувофиқро гузоред:
То ҷаҳон буд ... сари одам фароз,
Кас набуд ... роҳи дониш бениёз. (Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ)
А) бар, аз

В) аз, аз

С) дар, то

D) аз, бо

759 Ба ҷойи сенуқта пешоянди мувофиқ гузоред:
«... шумо барои оянда як шартномаи даҳонакӣ бандем.» (С. Айнӣ)
С) Ба

D) Бо

.tj

В) Барои

tc

А) Аз

А) аз барои
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760 Ба ҷойи сенуқта пешоянди мувофиқро гузоред:
«Падарам ... деҳаамон ривоятҳои қадимаро нақл мекард.»
(С. Улуғзода)
В) бахшида ба

С) дар бораи

D) нисбат ба

761 Ба ҷойи сенуқта пешоянди мувофиқро гузоред:
«Ҳукмҳои сахт ва ҷазоҳои ваҳшиёна ... иштироккунандагони
шӯриш меҳнаткашонро аз азми худ боздошта наметавонистанд.»
(С. Ҳалимов)
А) пеш аз

В) ғайр аз

С) бахшида ба

D) нисбат ба

762 Ба ҷойи сенуқта кадом пешояндро гузоштан дуруст аст?
Овозаи ин шоири забардаст ... Бухоро расидааст.
В) то

ар

А) бар

С) дар

D) аз

Д

763 Дар ҷумлаи зерин ба ҷойи сенуқта пешоянди таркибии мувофиқро гузоред:
«Мо шоиронем ва ... шоир касеро дар маҷлиси худ роҳ надиҳем.»
(С. Айнӣ)
А) ба ғайр аз

В) бахшида ба

С) нисбат ба

D) оид ба

764 Ба ҷойи сенуқта пешояндҳои таркибии номии мувофиқро
интихоб намоед:
Дар маҷлис ... омӯзгорон падару модарон низ иштирок доштанд.
А) ба ғайр аз

В) бахшида ба

С) нисбат ба

Забони тоҷикӣ (имтиҳони қисмҳои А ва Б барои ИМД-2022)

D) пеш аз
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765 Дар ҷумлаи зерин ба ҷойи сенуқта пешоянди таркибии номии
мувофиқро гузоред:
«Ман бо мухбир ... муваффақиятҳои синфамон суҳбат кардам.»
(Аз китоби дарсӣ)
А) ғайр аз

В) нисбат ба

С) бахшида ба

D) доир ба

766 Ба ҷойи сенуқта пешоянди таркибии номии мувофиқро гузоред:
Нафрати ҷавонон ... душман зиёдтар шуд.
А) оид ба

В) доир ба

С) нисбат ба

D) роҷеъ ба

С) то

D) дар

tc

В) бо
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767 Дар ҷумлаи зерин ба ҷойи пешоянди ба кадом пешоянди
дигарро истифода кардан мумкин аст?
«Одина ба синни дувоздаҳсолагӣ аз падару модари худ ҷудо шуда,
ятиму бекас монда буд.» (С. Айнӣ)

768 Дар ҷумлаи зерин ба ҷойи пасоянди қатӣ кадом пешояндро
гузоштан мумкин аст?
«Духтар бахти худашро оби чашмаш қатӣ мешӯяд.» (Ҷ. Икромӣ)
А) дар

В) бе

С) бо

D) ба

769 Пасояндҳоро нишон диҳед:
А) барои..., бе, бо

С) ва, -у (-ю)

В) барин, катӣ /қатӣ, -ро

D) -ӣ, (-гӣ, -вӣ)

770 Дар ҷумлаи зерин ба ҷойи сенуқта пасоянди мувофиқро гузоред:
«Ӯ аз ман шеъри худам... пурсид.» (С. Айнӣ).
В) -а

С) -ро

D) қати

ар

А) барин

Д

771 Дар ҷумлаи зерин ба ҷойи сенуқта пасоянд ё калимаи ба вазифаи
пасоянд омадаи мувофиқро гузоред:
«Гоҳо як дасташ ... чашмони хок пуршудаашро молида пок мекард.»
(А. Деҳотӣ)
А) замон

В) қатӣ

С) барин

D) -ро

772 Дар ҷумлаи зерин ба ҷойи сенуқта калимаи ба вазифаи пасоянд
омадаи мувофиқро гузоред:
Ба ҳавлӣ расидан ... ба таги себ тохтем.
А) барин

В) замон

С) интараф

Забони тоҷикӣ (имтиҳони қисмҳои А ва Б барои ИМД-2022)

D) инҷониб
Саҳифаи 93

773 Кадом ҳиссаи ёридиҳандаи нутқ аъзои чидаи ҷумларо бо
ҳамдигар алоқаманд месозад?
А) пайвандак

В) пасоянд

С) ҳиссача

D) пешоянд

774 Кадоме аз ин пайвандакҳоро пайвасти пайиҳам мегӯянд?
А) агар, азбаски, чун, чунки

С) ё, ё ин ки, ва ё

В) ва, -у (-ю, -ву)

D) аммо, вале, лекин, балки

775 Кадом пайвандакҳо тобеъкунандаанд?
А) аммо, вале

В) ё, ё ин ки

С) зеро, вақте ки

D) ва, ҳам

.tj

776 Чунки, барои ин ки, дар ҳолате ки чӣ гуна пайвандакҳоянд?
С) пайвасткунанда

В) тобеъшаванда

D) тобеъкунанда ва пайвасткунанда
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А) тобеъкунанда

777 Зеро, монанди он ки, ба андозае ки чӣ гуна пайвандакҳоянд?
А) тобеъкунанда

С) пайвасткунанда

В) тобеъшаванда

D) тобеъкунанда ва пайвасткунанда

778 Пайвандакҳои агарчи, балки, чунки аз рӯйи сохташон чӣ гунаанд?
А) сохта

В) сода

С) мураккаб

D) таркибӣ

779 Пайвандакҳои азбаски, вагарна, гарчи аз рӯйи сохташон чӣ гунаанд?
А) сохта

В) сода

С) мураккаб

D) таркибӣ

ар

780 Пайвандакҳои таркибиро нишон диҳед:

Д

А) ва, -у (-ю, -ву)

В) барои он ки, зеро ки

С) азбаски, гарчи
D) агар, аммо

781 Пайвандакҳои таркибиро нишон диҳед:
А) ё, ки, чун

С) ҳарчанд, чунки

В) то даме ки, то ки

D) вале, лекин

782 Пайвандакҳои зеро ки, бе ин ки, ба шарти он ки аз рӯйи сохташон
чӣ гунаанд?
А) сохта

В) сода

С) таркибӣ

Забони тоҷикӣ (имтиҳони қисмҳои А ва Б барои ИМД-2022)

D) мураккаб
Саҳифаи 94

783 Пайвандакҳои вақте ки, сарфи назар аз он ки аз рӯйи сохташон чӣ
гунаанд?
А) сохта

В) сода

С) таркибӣ

D) мураккаб

784 Пайвандакҳои даме ки, ҳар гоҳ ки чӣ гуна ҷумлаҳои пайравро бо
сарҷумла алоқаманд мекунанд?
А) пайрави сабабро

С) пайрави мақсадро

В) пайрави замонро

D) пайрави монандиро

785 Пайвандакҳои ҳамин ки, ҳангоме ки чӣ гуна ҷумлаҳои пайравро
бо сарҷумла алоқаманд мекунанд?
С) пайрави мақсадро

В) пайрави замонро

D) пайрави монандиро

tc
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А) пайрави сабабро
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786 Пайвандакҳои ки, агар (гар, ар) чӣ гуна ҷумлаи пайравро ба
сарҷумла тобеъ менамоянд?
А) ҷумлаҳои пайрави хабарро

С) ҷумлаҳои пайрави шартро

В) ҷумлаҳои пайрави ҳолро

D) ҷумлаҳои пайрави хилофро

787 Ба ҷойи сенуқта пайвандаки мувофиқро гузоред:
«Ӯ дар таомхӯрӣ ... нигоҳ доштани чизҳои хӯрданӣ озода буд.»
(С. Айнӣ)
А) балки

В) ҳол он ки

С) ва

D) то

В) ё

С) то

D) ки

Д

А) ва

ар

788 Ба ҷойи сенуқта пайвандаки мувофиқро гузоред:
«Каюмарс оини подшоҳиро ба ҷаҳон овард ... нахустин подшоҳ ӯ
шуд.» (С. Улуғзода)

789 Ба ҷойи сенуқта пайвандаки мувофиқро гузоред:
«Дар ёд надорам, ин воқеа дар Одесса рӯй дода буд ... дар
Севастопол?» (С. Айнӣ)
А) ё

В) ки

С) ва

D) то

790 Ба ҷойи сенуқта пайвандаки мувофиқро гузоред:
«... ба назар ҳамин тавр менамуда бошад?» (С. Айнӣ)
А) Аммо

В) Ё

С) Ки

Забони тоҷикӣ (имтиҳони қисмҳои А ва Б барои ИМД-2022)

D) Ва
Саҳифаи 95

791 Ба ҷойи сенуқтаи аввал пайвандаки мувофиқро гузоред:
«Аввал, ҷони бародар, қоидаи қуръапартоӣ ... фолбиниро бояд
азхуд кард ...» (Ф. Муҳаммадиев)
А) балки

В) ҳам

С) ё

D) -у

792 Ба ҷойи сенуқта пайвандаки мувофиқро гузоред:
«Хуб кард Қамар, ... дурбин овард.» (Ф. Муҳаммадиев)
А) ки

В) азбаски

С) аммо

D) агар

793 Ба ҷойи сенуқта пайвандаки мувофиқро гузоред:
«Он замини шудгор набуда, ... дарёи Зарафшон ях баста будааст.»
(С. Айнӣ)
С) зеро

D) чунки

.tj

В) балки
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А) аммо

А) Агар
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794 Дар ҷумлаи зерин ба ҷойи нуқтаҳо пайвандаки мувофиқро
гузоред:
... ба миёни ҷӯй расид, об то шиками вай баромад.
В) Чун

С) Чунки

D) Балки

795 Дар ҷумлаи зерин ба ҷойи нуқтаҳо 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

ар

796 Ба ҷойи сенуқтаи аввал пайвандаки мувофиқро гузоред:
« ... Иброҳим ба ӯ ёрмандии моддӣ мекард, пояшро аз хонаи ӯ
намеканд, ...» (С. Айнӣ)
В) Азбаски

С) Аммо

D) Чунки

Д

А) Агар

797 Ба ҷойи сенуқта пайвандаки мувофиқро гузоред:
«... мо ба қуллаи кӯҳ баромадем, босмачиён моро нигоҳ доштанд.»
(С. Улуғзода)
А) Барои он ки

В) Азбаски

С) Ҳамин ки

D) Чунки

798 Ба ҷойи сенуқта пайвандаки мувофиқро гузоред:
Дар сухан бо дӯстон оҳиста бош,
... надорад душмани хунхор гӯш. (Саъдии Шерозӣ)
А) ки

В) то

С) гар

Забони тоҷикӣ (имтиҳони қисмҳои А ва Б барои ИМД-2022)

D) чун
Саҳифаи 96

799 Ба ҷойи сенуқта пайвандаки заруриро гузоред:
«Нахуст некӣ ва он гаҳ андеша бикун, ... сазовори таъриф бошӣ.»
(Муҳаммади Ғазолӣ)
А) то

В) чунки

С) аммо

D) ё ин ки

800 Ба ҷойи сенуқта пайвандаки мувофиқро гузоред:
«Лаби кӯрпаро болои писарак гардонд, ... хунук нахӯрад.»
(С. Ҳасанзод)
А) ва

В) то

С) чун

D) ё

801 Ба ҷойи сенуқта пайвандаки мувофиқро гузоред:
«... додараш аз ин кор ҳеҷ шарм намекард.» (С. Айнӣ)
С) Даме ки

D) Аммо

.tj

В) Агар
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А) Азбаски

А) ҳол он ки
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802 Ба ҷойи сенуқта пайвандаки мувофиқро гузоред:
«Косаҳои чой мунтазири хӯрандагон буданд, ... касе ба таом даст
дароз намекард.» (С. Айнӣ)
В) агар

С) аммо

D) азбаски

803 Ба ҷойи сенуқта пайвандаки заруриро гузоред:
«Дар роҳ шитоб кардан даркор буд, ... аспи ман ҳеҷ шитоб намекард.»
(С. Айнӣ)
А) чунки

В) балки

С) аммо

D) азбаски

ар

804 Дар ҷумлаи зерин ба ҷойи сенуқта пайвандаки мувофиқро
гузоред:
… меваҳо тез пазанд, зимистон барвақт меояд.
В) Зеро ки

С) Агар

D) Азбаски

Д

А) Ҳамин ки

805 Ба ҷойи сенуқтаҳо пайвандаки мувофиқро гузоред:
Ман наметавонам, ки ҳама гапҳоямро барои ту нависам, ... як
марди нодон дар паҳлуи ман нишастааст ва ба мактуби ман нигоҳ
мекунад.
А) агар

В) модом ки

С) чунки

D) азбаски

806 Ба ҷойи сенуқта пайвандаки мувофиқро гузоред:
“– Аз афту андомат маълум, ... безорӣ нестӣ?“ (П. Толис)
А) ё

В) ва

С) лекин

Забони тоҷикӣ (имтиҳони қисмҳои А ва Б барои ИМД-2022)

D) ки
Саҳифаи 97

807 Ба ҷойи сенуқта пайвандаки мувофиқро гузоред:
“Аз куҷо донистед, ... ман чорчинорӣ ҳастам?“ (П. Толис)
А) ё

В) ва

С) ки

D) зеро

808 Ба ҷойи сенуқта пайвандаки мувофиқро гузоред:
“Аммо баъд аз салом чӣ кор карданамро ҳанӯз фикр накарда будам,
... зина ба ларза омад.“ (П. Толис)
А) ё

В) ё ки

С) ки

D) то

809 Ба ҷойи сенуқта пайвандаки мувофиқро гузоред:
“Баъд ӯ аз ман оҳиста ... бо эҳтиёт пурсид.“ (П. Толис)
В) ва

С) балки

D) лекин

.tj

А) ё

В) ё

С) зеро

D) лекин
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А) -у
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810 Ба ҷойи сенуқта пайвандаки мувофиқро гузоред:
“Баъд хамёзаи дарозе кашид... чашмонашро молида гуфт.“ (П. Толис)

811 Ба ҷойи сенуқта пайвандаки мувофиқро гузоред:
“Воқеа аз ҳамин сар шуд, ... ман бо модарам ҷанг карда аз хона
гурехтам.“ (П. Толис)
А) ва

В) ки

С) аммо

D) балки

812 Ба ҷойи сенуқта пайвандаки мувофиқро гузоред:
“Гоҳо тааҷҷуб мекардам, ... чаро дигарон ҳам ин роҳи осони пулёбиро
намебинанд?” (Пӯлод Толис)
А) ё

В) ва

С) то

D) ки

Д

А) ё

ар

813 Ба ҷойи сенуқта пайвандаки мувофиқро гузоред:
“Дар миёнаҷойи хона як ҷомадони назарногири фанерин мехобид,
... даҳонаш боз буд.“ (П. Толис)
В) ва

С) ки

D) то

814 Ба ҷойи сенуқта пайвандаки мувофиқро гузоред:
“Даромадан ... надаромаданамро намедонистам.“ (П. Толис)
А) ё

В) -у

С) ва

D) балки

815 Ба ҷойи сенуқта пайвандаки мувофиқро гузоред:
“Дар пешгаҳи хона, дар паси стол як марди қоқинае менишаст, ...
қавоқҳояш варам карда, суп-сурх шуда буданд.“ (П. Толис)
А) ё

В) ва

С) ки

Забони тоҷикӣ (имтиҳони қисмҳои А ва Б барои ИМД-2022)

D) то
Саҳифаи 98

816 Ба ҷойи сенуқта пайвандаки мувофиқро гузоред:
“Дигар ин хел беақлӣ накун, ... ба ҷонат ҷабр мекунӣ.“ (П. Толис)
А) ки
В) то
С) ва
D) ё ки
817 Ба ҷойи сенуқта пайвандаки мувофиқро гузоред:
“Ман бо сари хам менишастам ... чӣ гуфтанамро намедонистам.“
(П. Толис)
А) ё
В) ки
С) ва
D) то

.tj

818 Ба ҷойи сенуқта пайвандаки мувофиқро гузоред:
“Ман бо як азобе гоҳ-гоҳ ба ақиб нигоҳ карда, зорию тавалло
мекардам, ... маро сар диҳад.“ (П. Толис)
А) ё
В) ки
С) ва
D) зеро
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819 Ба ҷойи сенуқта пайвандаки мувофиқро гузоред:
“Мани нодон тарсида будам, ... маро мезанад, коҳиш мекунад.“
(П. Толис)
А) ё
В) ва
С) ки
D) лекин
820 Ба ҷойи сенуқта пайвандаки мувофиқро гузоред:
“Ман намедонистам, ... дар ҷоям нишастан гирам ё бархезам?“
(П. Толис)
А) ё
В) ки
С) то
D) балки
821 Ба ҷойи сенуқта пайвандаки мувофиқро гузоред:
“Ман пай бурдам, ... ин ҷо милисахона аст.“ (П. Толис)
А) ки
В) ва
С) ё
D) то

Д

ар

822 Ба ҷойи сенуқта пайвандаки мувофиқро гузоред:
“Ман ҳеҷ гумон намекардам, ... аз забони ӯ дашному ҳақорат
мешунавам.“ (П. Толис)
А) ки
В) зеро
С) балки
D) лекин
823 Ба ҷойи сенуқта пайвандаки мувофиқро гузоред:
Рӯзе Ҷунайд бо аёл... ҳар ду писараш нишаста буданд.
А) -у
В) ё
С) ҳам
D) ки
824 Ба ҷойи сенуқта пайвандаки мувофиқро гузоред:
- Хайр, пагоҳ ба обкушоӣ меравем ... бо ҳамин тамом? – пурсид Асад.
(А. Шукӯҳӣ)
А) -у
В) ё
С) ки
D) вале
Забони тоҷикӣ (имтиҳони қисмҳои А ва Б барои ИМД-2022)

Саҳифаи 99

825 Ба ҷойи сенуқта пайвандаки мувофиқро гузоред:
“Ҳатто фикр кардан мумкин буд, ... ӯ бо ягон шиносаш гап зада
истодааст.“ (П. Толис)
А) ё

В) ки

С) ва

D) то

826 Ба ҷойи сенуқта пайвандаки мувофиқро гузоред:
“Ҳис кардам, ... чашмони ман ҳам тар шудаанд.“ (П. Толис)
А) ва

В) ки

С) лекин

D) балки

827 Албатта, не, хуб чӣ гуна калимаҳоянд?
А) нидо

В) пайвандак

С) зарф

D) ҳиссача

С) зарф

D) ҳиссача
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В) пайвандак
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А) нидо
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828 Мабодо ва танҳо чӣ гуна калимаҳоянд?

829 Бале, -ку, эҳтимол чӣ гуна калимаҳоянд?
А) нидо

В) зарф

С) пайвандак

D) ҳиссача

830 Ҳиссачаи «кошкӣ» аз рӯйи маъно чӣ гуна аст?
А) орзумандӣ

В) қувватдиҳанда

С) таъкидӣ

D) тасдиқӣ

831 Дар кадом банд ҳиссачаҳо дода шудаанд?
А) афсӯс, оҳ

В) оё, наход

С) азбаски, зеро

D) каме, қасдан

832 Дар кадом банд ҳиссачаҳо дода шудаанд?
В) ҳам, ҳатто

ар

А) тавба, эҳ

С) ҳарчанд, чунки

D) фардо, ҳамин

Д

833 Дар кадом банд ҳиссачаҳо оварда шудаанд?
А) ҳой, хайрият

В) ҳеҷ, ҳамин

С) -дия, -ку

D) қафо, поён

834 Дар кадом банд ҳиссачаҳо оварда шудаанд?
А) ваҳ, афсӯс

В) кӣ, чӣ

С) мана, не

D) зиёд, зуд

835 Ҳиссачаҳои ҳа, ҳо, оре аз рӯйи маъною вазифаашон ба кадом
гурӯҳ дохил мешаванд?
А) қувватдиҳанда

В) тасдиқӣ

С) орзумандӣ

Забони тоҷикӣ (имтиҳони қисмҳои А ва Б барои ИМД-2022)

D) таъкидӣ
Саҳифаи 100

836 Ҳиссачаҳои магар, оё, наход, -чӣ ба кадом хели онҳо дохил
мешаванд?
А) инкорӣ

В) таъкидӣ

С) саволӣ

D) тасдиқӣ

837 Аз ин ҷумла ҳиссачаро нишон диҳед:
Ана, ҳафт-ҳашт рӯз аст, ки мо дар хонаи Шарофатхола ҳастем.
А) аст

В) ки

С) ана

D) дар

838 Аз ҷумлаи зерин ҳиссачаро нишон диҳед:
Ана, ҳоло ҳафт-ҳашт рӯз аст, ки мо дар хонаи Шарофатхола
ҳастем.
В) -ем

С) аст

D) ки

А) Кошки
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839 Ба ҷойи сенуқта ҳиссачаи мувофиқро гузоред:
«... ҳанӯз дилатон хунук нашудааст?» (С. Айнӣ)

.tj

А) ана

В) Албатта

С) Магар

D) Бале

840 Ба ҷойи сенуқта ҳиссачаи мувофиқ гузоред:
«Саллаи шумо ... дер боз рӯйи тағораи ҷомашӯиро надидааст?»
(С. Айнӣ)
А) -ку

В) наход

С) магар

D) на ин ки

841 Ба ҷойи сенуқта ҳиссачаи мувофиқ гузоред:
«Канӣ, Шумо гӯед..., киҳо ба деҳқонон ёрӣ расонданд?» (Р. Ҷалил)
А) -а

В) -чи

С) -ку

D) -дия

В) Магар

С) Оре

D) Оё

Д

А) Ана

ар

842 Ба ҷойи сенуқта ҳиссачаи мувофиқро гузоред:
«..., Бибиоиша имрӯз фарзанди худро гум кардааст.» (С. Айнӣ)

843 Ба ҷойи сенуқта ҳиссачаи саволии мувофиқро гузоред:
«... ин кор мухолифи шариат аст?» (С. Айнӣ)
А) На ин ки

В) Наход ки

С) Магар

D) Наход

844 Ба ҷойи сенуқта ҳиссачаи саволии мувофиқро гузоред:
«... Хоҷӣ Абдулазизи дутории самарқандӣ ҳамин аст?-гуфта аз ӯ
пурсидам.» (С. Айнӣ)
А) Чӣ

В) Наход

С) Наход ки

Забони тоҷикӣ (имтиҳони қисмҳои А ва Б барои ИМД-2022)

D) Магар
Саҳифаи 101

845 Ба ҷойи сенуқта ҳиссачаи саволии мувофиқро гузоред:
Аз иттифоқи мӯрчагон ғофилӣ ...? (Сайидои Насафӣ)
А) -ку

В) магар

С) -чӣ

D) наход

846 Ба ҷойи сенуқта ҳиссачаи саволии мувофиқро гузоред:
«... тӯй ва келинфурорӣ ҳамин тавр мешавад?» (С. Айнӣ)
А) Оё

В) На ин ки

С) Наход

D) Находки

847 Ба ҷойи сенуқта ҳиссачаи саволии мувофиқро гузоред:
«... ба ҳамин умед фарзанд калон карда будем?!» (С. Айнӣ)
А) Наход ки

В) Наход

С) На ин ки

D) Оё

В) Чӣ

С) Охир
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848 Ба ҷойи сенуқта ҳиссачаи мувофиқро гузоред:
«... шуморо боре аз минбар фуровардаанд?» (Ф. Муҳаммадиев)
D) Оё

849 Ба ҷойи сенуқта ҳиссачаи мувофиқро гузоред:
«... дидаед, ки ба сари охирин донаи гӯгирд гоҳо чӣ ҳодисае меояд?»
(Ф. Муҳаммадиев)
А) Оё

В) Ана

С) Мана

D) Оре

850 Ба ҷойи сенуқта ҳиссачаи саволии мувофиқро гузоред:
«... дар тирамоҳ кас сабзаи баҳористонро намебинад?»
(Ф. Муҳаммадиев)
А) Наход

В) Чӣ

С) Наход ки

D) Оё

Д

А) Оре

ар

851 Ба ҷойи сенуқта ҳиссачаи мувофиқро гузоред:
... шумо дар бораи чуғз ягон ривояте медонед?
В) Бале

С) Оё

D) Наход

852 Ба ҷойи сенуқта ҳиссачаи саволӣ гузоред:
... рафтори Аббос дуруст аст?
А) Оё

В) Наход

С) Чӣ

D) Ку

853 «Ҳиссаи ёридиҳандаи нутқ, ки барои ифодаи ҳиссиёту ҳаяҷони
гуногун истифода мешавад ...» кадом ҳиссаи нутқ аст?
А) нидо

В) пешоядҳо

С) ҳиссачаҳо

Забони тоҷикӣ (имтиҳони қисмҳои А ва Б барои ИМД-2022)

D) пайвандакҳо
Саҳифаи 102

854 Ба ҷойи сенуқта нидои мувофиқро гузоред:
Забон дар даҳон, ... хирадманд, чист?
Калиди дари ганҷи соҳибҳунар. (Саъдии Шерозӣ)
А) оҳ

В) ваҳ

С) эй

D) ҳой

855 Ба ҷойи сенуқта нидои мувофиқро гузоред:
«... бародар, ин гуна масъалаҳоро аз ягон каси дигар пурс!» (С. Айнӣ)
А) Воҳ

В) Эй

С) Оҳ

D) Хайрият

856 Ба ҷойи сенуқта нидои мувофиқро гузоред:
«..., то дидан дар паноҳи Худо бошед!» (С. Айнӣ)
В) Оҳ

С) Хайрият

D) Хайр

.tj

А) Воҳ

А) Воҳ
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857 Дар ҷумлаи зерин ба ҷойи сенуқта нидои заруриро гузоред:
«..., номи хуб доштаӣ.» (С. Айнӣ)
В) Ҳай-ҳай

С) Хайрият

D) Ҳой

858 Дар ҷумла ба ҷойи сенуқта нидои мувофиқро гузоред:
«...! Овозата набарор!» (С. Улуғзода)
А) Афсӯс

В) Ё тавба

С) Диққат

D) Ҷим

859 Дар ҷумлаи зерин ба ҷойи сенуқта нидои мувофиқро гузоред:
«..., писараме, гӯр пирӣ шавад, қариб ки нашиносам-а!» (Ф. Ниёзӣ).
А) Тавба

В) Хайр

С) Бай-бай

D) Оббо

В) Аҳа

С) Охир

D) Эй

Д

А) Ваҳ

ар

860 Ба ҷойи сенуқта нидои мувофиқро гузоред:
..., чӣ хуш медамад насими баҳор.

861 Ба ҷойи сенуқта нидои мувофиқро гузоред:
... ки омадед, вагарна мо хеле хавотир мешудем.
А) Хайрият

В) Бай-бай

С) Охир

D) Аҷабо

СИНТАКСИС
862 «Садбарги сафеди саҳарӣ» кадом воҳиди забон аст?
А) ибора

В) ҷумла

С) калима

Забони тоҷикӣ (имтиҳони қисмҳои А ва Б барои ИМД-2022)

D) таркиб
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863 Дар ибораҳои «орзуи наҷиб» ва «одами хондагӣ» ҷузъи асосиашон
кадом ҳиссаи нутқ аcт?
А) исм
864

В) сифат

С) феъл

D) зарф

Дар ибораҳои «аспи саманд» ва «себи хубонӣ» ҷузъи асосиашон
кадом ҳиссаи нутқ аст?
А) исм

В) сифат

С) феъл

D) зарф

865 Дар байти зерин ибораи «модари хеш» аз рӯйи алоқаи синтаксисӣ
чӣ гуна аст?
Гар модари хеш дӯст дорӣ,
Дашном мадеҳ ба модари ман!
С) ҳамроҳӣ

В) изофӣ

D) вобастагии пасояндӣ

tc
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А) вобастагии пешояндӣ
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866 Кадоме аз ин ибораҳо бо роҳи алоқаи изофӣ таркиб ёфтааст?
А) кохи бегазанд

С) хиҷолат кашидан

В) гапро ду накардан

D) ба сар бардоштан

867 Ибораҳои изофиро нишон диҳед:
А) тоҷи заррин, нури офтоб

С) аз ҳама зебо, гул барин нозук

В) ниҳоят барвақт, се соат пеш

D) баландтарин қулла, осмони соф

868 Ибораҳои кадом банд бо алоқаи ҳамроҳӣ таркиб ёфтаанд?
А) аз ҳама беҳтар, санг барин сахт

С) гули баҳорӣ, фасли баҳор

В) ҷумлаи мураккаб, ибораи изофӣ

D) се соат, як сол баъд

ар

869 Кадоме аз ин ибораҳо бо роҳи алоқаи ҳамроҳӣ таркиб ёфтааст?

Д

А) сиёҳро аз сафед фарқ кардан
В) соли сулҳу дӯстӣ

С) барои сулҳ мубориза бурдан
D) шоду хуррам зистан

870 Кадоме аз ин ибораҳо бо роҳи алоқаи ҳамроҳӣ таркиб ёфтааст?
А) роҳро кӯтоҳ кардан

С) роҳи кӯтоҳтарин

В) бо роҳи кӯтоҳтарин рафтан

D) кӯтоҳтарин роҳ

871 Кадом ибора бо роҳи алоқаи ҳамроҳӣ таркиб ёфтааст?
А) «Гузашти айём»

С) «Чор дарвеш»

В) «Шикоят аз пирӣ»

D) «Дар он дунё»
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872 Кадоме аз ин ибораҳо бо роҳи алоқаи ҳамроҳӣ таркиб ёфтааст?
А) «Хонаи дил»

С) «Беғараз панд»

В) «Гуфтугӯ бо худ»

D) «Пири ҳакимони Машриқзамин»

873 Кадоме аз ин ибораҳо бо роҳи алоқаи ҳамроҳӣ таркиб ёфтааст?
А) касеро ба сар бардоштан

С) ёди ёри меҳрубон

В) меҳрубон модар

D) ба нохун рӯйро кандан

874 Кадом ибора бо роҳи алоқаи ҳамроҳӣ таркиб ёфтааст?
С) сиёҳро аз сафед фарқ накардан

В) ба доди касе расидан

D) фарёди бефарёдрас

.tj

А) ҷонон ватан

С) зеботарин шаҳр
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А) аз кор мондан

tc

875 Кадом ибора бо роҳи алоқаи ҳамроҳӣ таркиб ёфтааст?
В) фарзанди азиз

D) корро донистан

876 Кадоме аз ин ибораҳо бо роҳи алоқаи ҳамроҳӣ таркиб ёфтааст?
А) беҳтарин хонанда

С) вохӯрӣ дар мактаб

В) хонандагони беҳтарин

D) падарро ҳурмат кардан

877 Кадоме аз ин ибораҳо бо роҳи алоқаи ҳамроҳӣ таркиб ёфтааст?
А) бузургтарин ҳамосасаро

С) бӯйи гулоб

В) ба Бухоро рафтан

D) мулоқот бо устод Айнӣ

878 Кадом ибораҳо бо тарзи алоқаи ҳамроҳӣ таркиб ёфтаанд?

ар

А) китобро хондан, қанд барин ширин

Д

В) дар байни мардум, берун аз дарс
С) шаҳри навбунёд, синфи ёздаҳум
D) садҳо коргар, аввалин зан
879 Кадом ибораҳо бо роҳи алоқаи ҳамроҳӣ таркиб ёфтаанд?
А) баланд хандидан, роз гуфтан
В) фарзанди дилбанд, модари зор
С) бо касе нишастан, ба хоб дидан
D) касеро дидан, кореро иҷро кардан
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880 Кадоме аз ин ибораҳо бо роҳи алоқаи ҳамроҳӣ таркиб ёфтааст?
А) ҳайкали ёдгор
В) ба сар давидан

С) гапро ду накардан
D) сахт хиҷолат кашидан

881 Кадоме аз ин ибораҳо бо роҳи алоқаи вобастагӣ таркиб ёфтааст?
А) «Шабе дар Петербург»
В) «Дувоздаҳ дарвозаи Бухоро»

С) «Ҳазору як шаб»
D) «Тахти вожгун»

882 Кадоме аз ин ибораҳо бо роҳи алоқаи вобастагӣ таркиб ёфтааст?
А) бузургтарин ҳамоса
В) мулоқот бо устод Айнӣ

С) сардафтари адабиёти тоҷик
D) гулбонги нимашаб

tc

С) бенаво дарахт
D) гулгашти Мусалло
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А) арзи дил кардан
В) ба доди касе расидан
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883 Кадом ибора бо роҳи вобастагӣ таркиб ёфтааст?

884 Кадоме аз ин ибораҳо бо роҳи алоқаи вобастагии пешояндӣ
таркиб ёфтааст?
А) ҳайкали ёдгор
С) гапро ду накардан
В) ба сар бардоштан
D) хиҷолат кашидан
885 Дар кадом банд ибораҳо бо алоқаи вобастагӣ таркиб ёфтаанд?
А) бас кардан, иҷро кардан
В) вақтҳои охир, рӯзи аввал

С) дасти ёрӣ, дастони тиллоӣ
D) дар омади гап, аз рӯйи виҷдон

Д

ар

886 Кадоме аз ин ибораҳо бо роҳи алоқаи вобастагии пасояндӣ
таркиб ёфтааст?
А) гапро ду накардан
С) ҳайкали ёдгор
В) хиҷолат кашидан
D) ба сар давидан
887 Кадоме аз ин ибораҳо бо роҳи алоқаи вобастагии пасояндӣ
таркиб ёфтааст?
А) падарро ҳурмат кардан
С) вохӯрӣ дар мактаб
В) беҳтарин хонандагон
D) хонандагони беҳтарин
888 Ибораи «китобро хондан» бо кадом восита таркиб ёфтааст?
А) бо бандаки изофӣ
В) бо пешоянд

С) бо пасоянд
D) бо пешванд
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889 Кадоме аз ин ибораҳо бо роҳи алоқаи вобастагӣ таркиб ёфтааст?
А) шаҳрро давр задан

С) писандидатар кас

В) сайругашт кардан

D) ёди ёри меҳрубон

890 Кадоме аз ин ибораҳо бо роҳи алоқаи вобастагӣ таркиб ёфтааст?
А) муштро ба торикӣ задан

С) мушт задан

В) мушти обдор

D) мушт бардоштан

891 Ибораи «гул барин нозук» бо кадом роҳ сохта шудааст?
А) бо алоқаи изофӣ

С) бо алоқаи вобастагии пешояндӣ

В) бо алоқаи ҳамроҳӣ

D) бо алоқаи вобастагии пасояндӣ
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892 Ба ҷойи сенуқта ибораи мувофиқро гузоред:
«Саъдӣ, бешубҳа яке аз ...и адабиёти классикии форс-тоҷик аст.»
(С. Айнӣ)
А) шахсони ниҳоят барҷаста

С) одамони хеле доно

В) симоҳои бисёр бузург

D) нафарони беҳад ҷасур

893 Дар ҷумлаи зерин ба ҷойи сенуқта ибораи мувофиқро гузоред:
«Сабр кун, шояд ту ... бошӣ ?» (С. Улуғзода)
А) хоҳиши кор кардан

С) муҳтоҷи ёрмандӣ

В) ба мактаб рафтан

D) беҳтарин хонандагон

894 Ба ҷойи сенуқта ибораи ҳамроҳии мувофиқро гузоред:
... ...е, ки андар зиндагонист,
Накӯхоҳӣ, ба кас роҳатрасонист. (Носири Хусрав)
В) беҳин кор

С) чунон кор

D) беҳтарин кор

ар

А) ҳамон кор

Д

895 Ба ҷойи сенуқта ибораи ҳамроҳиро гузоред:
«Аз ҳама ... кадом аст?» (А. Шукӯҳӣ)
А) бозии беҳтар

С) дардро даво

В) ба таъриф лоиқ

D) гармтарин моҳ

896 Кадоме аз ин мақолҳо ҷумлаи сода аст?
А) Аз дӯсти нодон душмани доно беҳ.
В) Аз девона мепурсӣ, ки моҳ чанд?
С) Аз гунҷишк тарсӣ, арзан накор!
D) Бечора агар кишт кунад, об намеёбад.
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897 Кадоме аз ин зарбулмасалу мақолҳо ҷумлаи сода аст?
А) Вақт равад, нақд равад.
В) Вақтро ғанимат дон, то тавонӣ.
С) Вақти мева гӯши боғбон кар мешавад.
D) Вақте бад меояд, аз дару бом меояд.
898 Кадоме аз ин ҷумлаҳо содаи яктаркиба аст?
А) Субҳи ин ҷо сокит аст.
В) Барф бошиддат меборид.
С) Бибиҷонам аз шаҳр омаданд.

.tj

D) Субҳи имрӯз меҳмононро пешвоз мегирем.

А) амрӣ
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899 Ҷумлаи зерин аз рӯйи ифодаи мақсад ба кадом хели он дохил
мешавад?
Ғизои хирад ҳикмат аст.
В) ҳикоягӣ

С) хитобӣ

D) саволӣ

900 Ҷумлаи зерин аз рӯйи ифодаи мақсад ба кадом хели он дохил
мешавад?
«Биё, очаат гардад, даррав биё, маро оғӯш кун.» (С. Улуғзода)
А) хитобӣ

В) амрӣ

С) саволӣ

D) ҳикоягӣ

901 Ин ҷумла аз рӯйи ифодаи мақсад (оҳанг, тобиш) ба кадом гурӯҳ
дохил мешавад?
«Айёми ҷавонии ман дар ин шаҳр гузаштааст.» (Ҷ. Икромӣ)
С) ҷумлаи амрӣ

В) ҷумлаи ҳикоягӣ

D) ҷумлаи хитобӣ

Д

ар

А) ҷумлаи саволӣ

902 Ҷумлаи содаи зерин аз рӯйи оҳанги талаффуз ба кадом хели он
дохил мешавад?
«Қулф задани дарвозаро аз хотир набароред.» (С. Айнӣ)
А) ҳикоягӣ

В) амрӣ

С) хитобӣ

D) хабарӣ

903 Ҷумлаи зерин аз рӯйи ифодаи мақсад ба кадом хели он дохил
мешавад?
«Рафта ба онҳо гӯй, дароянд.» (С. Айнӣ)
А) амрӣ

В) саволӣ

С) хитобӣ

Забони тоҷикӣ (имтиҳони қисмҳои А ва Б барои ИМД-2022)
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904 Ҷумлаи зерин аз рӯйи ифодаи мақсад ба кадом хели он дохил
мешавад?
«Ҳозир ба он ҷо баргард.» (С. Улуғзода)
А) амрӣ

В) хитобӣ

С) ҳикоягӣ

D) саволӣ

905 Ҷумларо аз рӯйи ифодаи мақсад (оҳанги баён) муайян кунед:
«Шумо ин қадар ҳунарро ба кӣ шогирд шуда омӯхтед ...» (С. Айнӣ)
А) ҷумлаи амрӣ

С) ҷумлаи хитобӣ

В) ҷумлаи саволӣ

D) ҷумлаи ҳикоягӣ

906 Мисраи зерини Фирдавсӣ кадом хели ҷумлаи сода аст?
Нигаҳ кун бад-ин лашкари номдор …
В) саволӣ

С) амрӣ

D) хитобӣ

.tj

А) ҳикоягӣ

А) хитобӣ
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907 Ҷумлаи зерин аз рӯйи ифодаи мақсад ба кадом хели он дохил
мешавад?
«Ёдгори Айниву ин кӯҳсорон зинда бод!» (Лоиқ Шералӣ)
В) саволӣ

С) ҳикоягӣ

D) амрӣ

908 Ҷумлаи зерин аз рӯйи ифодаи мақсад ба кадом хели он дохил
мешавад?
Муждагонӣ диҳед, эй фақирон,
Дар ҷаҳон субҳи шодӣ дамид! (С. Айнӣ)
А) саволӣ

В) ҳикоягӣ

С) хитобӣ

D) амрӣ

909 Ҷумлаи зерин аз рӯйи мақсад ва оҳанг (интонатсия) чӣ гуна аст?
«Ҳатман ба дасти муаллима Аҳмадова супоред.» (Ф. Муҳаммадиев)
В) ҳикоягӣ

С) саволӣ

D) хитобӣ

ар

А) амрӣ

Д

910 Ҷумлаи зерин аз рӯйи ифодаи мақсад ба кадом хели он дохил
мешавад?
«Соро бо писарчаи худ нонро ба об тар карда хӯрданд.» (С. Айнӣ)
А) хитобӣ

В) амрӣ

С) ҳикоягӣ

D) саволӣ

911 Ҷумлаи «Модари ҷисмониям маро зоида бошад, ту маро парвариш
карда расондаӣ ...» аз рӯйи оҳанг чӣ гуна аст?
А) амрӣ

В) хитобӣ

С) саволӣ

D) ҳикоягӣ

912 «Наврӯз муборак бод!» аз рӯйи ифодаи мақсад чӣ гуна ҷумла аст?
А) саволӣ

В) хитобӣ

С) амрӣ
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913 Ҷумлаи зерин аз рӯйи ифодаи мақсад ба кадом хели он дохил
мешавад?
Зи мардони ҷаҳон мардӣ биёмӯз (Абдураҳмони Ҷомӣ)
А) хитобӣ

В) ҳикоягӣ

С) амрӣ

D) саволӣ

914 Ҷумларо аз рӯйи ифодаи мақсад (оҳанг, тобиш) муайян кунед:
«Ҳамду сано бод ба зан, ба модар ...»
А) ҷумлаи амрӣ

С) ҷумлаи хитобӣ

В) ҷумлаи саволӣ

D) ҷумлаи ҳикоягӣ

В) хитобӣ

С) саволӣ

D) ҳикоягӣ
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А) амрӣ
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915 Ҷумлаи зерин аз рӯйи ифодаи мақсад ба кадом хели он дохил
мешавад?
«Магар худи ҳамин як ҷаҳон лаззат намедиҳад...» (С. Айнӣ)

916 Хабари мувофиқро гузоред, ки ҷумлаи cаволӣ ҳосил шавад:
Наход ҳамаи онҳоро як ба як ...?
А) шинохтан даркор

С) бояд шиносӣ

В) шинохта тавонӣ

D) мешиносам

917 Ба ҷойи сенуқта хабари мувофиқи ҷумларо гузоред, ки ҷумлаи
муайяншахс ҳосил шавад:
Гоҳ-гоҳ қадамашро суст накарда ба ман ... (П. Толис)
С) нигоҳ кардан лозим

В) бояд нигоҳ кард

D) нигоҳ карда мемонд

ар

А) нигоҳ кунанд

Д

918 Ба ҷойи сенуқта хабари мувофиқи ҷумларо гузоред, ки ҷумлаи
номуайяншахс ҳосил шавад:
Ҳар хареро ба як чӯб ...
А) меронем

В) бояд ронд

С) намеронанд

D) рондан даркор

919 Ба ҷойи сенуқта хабари мувофиқи ҷумларо гузоред, ки ҷумлаи
номуайяншахс ҳосил шавад:
Чӯҷаро дар тирамоҳ ...
А) мешуморем

С) бояд шумурд

В) мешуморанд

D) шумурдан даркор
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920 Ба ҷойи сенуқта хабари мувофиқи ҷумларо гузоред, ки ҷумлаи
номуайяншахс ҳосил шавад:
Пеш аз тӯй нақора ...
А) назан

В) набояд зад

С) намезананд

D) задан даркор нест

921 Ба ҷойи сенуқта хабари мувофиқи ҷумларо гузоред, ки ҷумлаи
номуайяншахс ҳосил шавад:
Мардумро ба гуфтор ...
А) шинос

В) мешиносанд

С) мешиносем

D) бояд шинохт

922 Ба ҷойи сенуқта хабари мувофиқи ҷумларо гузоред, ки ҷумлаи
номуайяншахс ҳосил шавад:
Оҳанро дар гармияш ...
С) кӯфтан даркор

D) мекӯбанд

.tj

В) кӯфта мешавад

tc

А) мекӯбам
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923 Ҷумлаи умумишахс ба кадом гурӯҳи ҷумлаҳо дохил мешавад?
А) мураккаби тобеъ

С) содаи яктаркиба

В) мураккаби пайваст

D) содаи дутаркиба

924 «Кори имрӯзаро ба фардо нагузор.» ба кадом хели ҷумлаҳо мансуб
аст?
А) ҷумлаи номуайяншахс

С) ҷумлаи умумишахс

В) ҷумлаи бешахс

D) ҷумлаи муайяншахс

925 Ба пирӣ хидмати модар, падар кун, ... ба кадом хели ҷумлаҳо мансуб
аст?
С) ҷумлаи муайяншахс

В) ҷумлаи умумишахс

D) ҷумлаи бешахс

ар

А) ҷумлаи номуайяншахс

Д

926 «Аввал бубин ҷойи худ, баъд бимон пойи худ!» ба кадоме аз ин хели
ҷумлаҳо мансуб аст?
А) ҷумлаи бешахс

С) ҷумлаи умумишахс

В) ҷумлаи муайяншахс

D) ҷумлаи номуайяншахс

927 Ҷумлаи умумишахсро муайян намоед:
А) Ба ман ҳалвои равғанин гирифта диҳед.
В) Ин аҳволро хабар додан лозим аст.
С) Оҳиста салом дода гузашт.
D) Сухан бисёр дону андаке гӯй...
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928 Ҷумлаи умумишахс кадом аст?
А) Таҳқир кардани мардум аз ҷаҳолату нодонист.
В) Бузургон мардумро ба накукорӣ даъват мекарданд.
С) Оқилон ба бузургон эҳтиром мегузоранд.
D) Дар муомила бо мардум ҳамеша эҳтиёткор бош.
929 Вобаста ба иштироки мубтадо ё хабар ин чӣ гуна ҷумла аст?
Ин тавр набояд рафтор кард.
С) ҷумлаи номуайяншахс

В) ҷумлаи муайяншахс

D) ҷумлаи бешахс

.tj

А) ҷумлаи умумишахс
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А) Мо ин ҳунарро бояд аз худ кунем.

tc

930 Ҷумлаи бешахсро муайян намоед.

В) Ту вазифаро дар вақташ иҷро кун.
С) Ман бояд дарс тайёр кунам.
D) Вазифаро бояд иҷро кард.

931 Ҷумлаи содаи бешахсро нишон диҳед:
А) Шутурро бо кафлез об намедиҳанд.

В) Дар кӯҳу дашту бешазор сарсон мегашт.

С) Имтиҳонҳоро дар вақташ супоридан даркор.

ар

D) Ман як галаи бузурги аспҳоро бонӣ мекунам.

Д

932 Ба ҷойи сенуқта хабари мувофиқи ҷумларо гузоред, ки ҷумлаи
бешахс ҳосил шавад:
Ҳарфи ростро аз бача ...
А) шунав

В) мешунавем

С) бояд шунид

D) мешунаванд

933 Ба ҷойи сенуқта хабари мувофиқи ҷумларо гузоред, ки ҷумлаи
бешахс ҳосил шавад:
Ин аҳволро ... (С. Айнӣ)
А) ислоҳ кун

С) ислоҳ мекунанд

В) ислоҳ кардан лозим

D) ислоҳ мекунам
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934 Дар кадоме аз ҷумлаҳои додашуда иҷрокунандаи амал муайян аст?
А)
В)
С)
D)

Илоҷи воқеа пеш аз вуқӯъ бояд кард.
Дидадаро шав, ба дида ҷо шав.
Аввал бубин ҷойи худ, баъд бимон пойи худ.
Рӯзе ҳамроҳи падарам ба саҳро баромада будам.

935 Дар кадом ҷумла иҷрокунандаи амал муайян аст?
А)
В)
С)
D)

Ватандӯстӣ ва хизмат ба Ватан шарафи бузург аст.
Мо бояд ба Ватан – Тоҷикистони азиз хизмат намоем.
Калимаҳои Ватан ва Модарро дар паҳлуи якдигар менависанд.
Ватан-Модарро бояд дӯст дошт.
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936 Ин чӣ гуна ҷумла аст?
«Дар он замон ин шаҳрро Бухорои Шариф меномиданд.» (Ҷ. Икромӣ)
А) бешахс В) номуайяншахс С) умумишахс D) муайяншахс
937 Ҷумлае, ки танҳо аз сараъзоҳо иборат аст, чӣ гуна ҷумла аст?
А) Ҷумлаи содаи дутаркиба
В) Ҷумлаи мураккаби пайваст

С) Ҷумлаи мураккаби тобеъ
D) Ҷумлаи содаи яктаркиба

938 Ҷумлаи содаи хулласро нишон диҳед.
А)
В)
С)
D)

Ҳама ба таомхӯрӣ машғул шуданд. (С. Улуғзода)
Падарам хурсанд шуданд. («Садои Шарқ»)
Ман худи падарамро надидаам. (Б. Ортиқ)
Рӯзҳо паиҳам мегузаштанд. (Ҳ. Карим)

939 Кадом ҷумла содаи яктаркибаи тафсилӣ аст?

Д

ар

А) Лоҷварди Бадахшонро аз рӯйи рангаш ба кабуди баланд, осмонӣ
ва кабудчаранг ҷудо мекунанд.
В) Захираҳои конҳои лоҷварди Шохдара хеле калон аст.
С) Овозаи лоҷварди Шохдара ҳам аз қадим маълум буд.
D) Шохдараи Помир макони сангҳои гаронбаҳост.
940 Кадом ҷумла содаи яктаркибаи тафсилӣ аст?
А)
В)
С)
D)

Китобдори китобхон Насибахола зани меҳрубон аст.
Ман дирӯз китоби «Афсонаҳои халқи тоҷик»-ро гирифтам.
Ин китобро ману Лола ҳамроҳ хондем.
Моро ҳамеша хуш қабул мекунад.
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941 Ҷумлаи содаи дутаркибаи хуллас кадом аст?
А) Мард фарёд зад.
В) Сохтмони бино ним сол давом кард.
С) Чӯҷаро дар тирамоҳ мешуморанд.
D) Имрӯз ман як китоби нағз хондам.
942 Кадом ҷумла дутаркибаи хуллас аст?
А) Баҳор омад.
В) Модар писарро гуселонд.
С) Дар кӯҳу дашту бешазор сарсон мегашт.

.tj

D) Баъди дарс ба тамошои боғ меравам.
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А) Як сараъзо ва аъзои пайрав дорад.

tc

943 Чӣ гуна ҷумлаҳоро содаи дутаркибаи тафсилӣ меноманд?
В) Ҳам сараъзо ва ҳам аъзои пайрав дорад.
С) Танҳо аз як сараъзо иборат аст.
D) Танҳо аз сараъзоҳо иборат аст.

944 Навъи ҷумлаи зеринро муайян кунед:
Рӯзе шутур ва хар ба саёҳат баромаданд.
А) содаи дутаркибаи тафсилӣ

С) содаи яктаркибаи хуллас

В) содаи яктаркибаи тафсилӣ

D) содаи дутаркибаи хуллас

945 Ҷумлаи “Шамоли сахт вазид.” кадом навъи ҷумла аст?
С) содаи яктаркибаи тафсилӣ

В) содаи тафсилӣ

D) содаи дутаркибаи тафсилӣ

ар

А) содаи хуллас

Д

946 Сохти ҷумларо муайян кунед: Ба як мард чил ҳунар кам аст.
А) содаи яктаркиба

С) содаи дутаркибаи хуллас

В) содаи дутаркиба

D) содаи дутаркибаи тафсилӣ

947 Кадом ҷумла дутаркибаи тафсилист?
А) Дилбар омад.
В) Оҳанро дар гармиаш мекӯбанд.
С) Ҳамеша бо ҳам баҳс мекарданд.
D) Шамоли сахт вазид.
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948 Кадом ҷумла дутаркибаи тафсилист?
А)
В)
С)
D)

Дар кӯҳу дашту бешазор сарсон мегашт.
Баҳор омад.
Баъди дарс ба тамошои боғ меравам.
Фасли зимистон ба охир расид.

949 Кадом ҷумла сода аст?
А)
В)
С)
D)

Ба номи наку мурдан беҳ, ки ба номи бад зистан.
Бе ранҷ ганҷ нахоҳӣ бурд.
Ба доно ишорат, ба нодон калтак.
Ба пеши табиб нарав, пеши корафтода рав.

.tj

950 Кадом ҷумла сода аст?
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А) Аввал пурсиш, баъд кушиш.
С) Аз асп дав, аз соҳибаш ҷав.
В) Аз гови шохзан оғили холӣ беҳ! D) Агар ганҷ хоҳӣ, ранҷ бар!
951 Кадом ҷумла сода аст?

А) Дасташ даст набуд, оҳан буд.
В) Агар пул бошад, дар ҷангал шӯрбо.

С) Гап бисёру таҷриба кам.
D) Вазифаи шумо хондан аст.

952 Ҷумлаи содаро нишон диҳед:
А)
В)
С)
D)

Вақт рафт, нақд рафт.
Аввал андеша в-он гаҳе гуфтор.
Аз хурдон хато, аз бузургон ато.
Офтобро бо доман пӯшида намешавад.

Пеши пойи чароғ шамъ торик аст.
Пеши табиб марав, пеши корафтода рав.
Кор ор нест, балки фазилат аст.
Пеши касе рав, ки талабгори туст.

Д

А)
В)
С)
D)

ар

953 Кадоме аз ин мақолҳо ҷумлаи сода аст?

954 Кадоме аз мақолҳои додашуда ҷумлаи сода аст?
А)
В)
С)
D)

Дар ҳавзе, ки моҳӣ нест, қурбоққа сипаҳсолор аст.
Агар пул бошад, дар ҷангал шӯрбо.
Гоҳ нағмаю усул, гоҳ Худою расул.
Рӯзи нек аз даст додан нест кори оқилон.
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955 Зарбулмасали зерин чӣ гуна ҷумла аст?
«Гурусна имон надорад.»
А) ҷумлаи содаи дутаркиба

С) ҷумлаи содаи яктаркиба

В) ҷумлаи мураккаби пайваст

D) ҷумлаи мураккаби тобеъ

956 Дар кадом ҷумла мухотаб истифода шудааст?
А) Майлаш, розӣ шуд Малик. (П. Толис)
В) Шукр, ҳарчи аз латтаи баста нишонае нест. (С. Айнӣ)
С) Биёед, эй рафиқон, дарс хонем, ... (С. Айнӣ)
D) Гуфтагӣ барин, духтарча муборак! (П. Толис)

В) мутаассифона

С) зинҳор
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А) аҷаб
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957 Дар ҷумлаи зерин ба ҷойи сенуқта калимаи туфайлии мувофиқро
гузоред:
Лекин, ..., Зариф гоҳе насиҳати падарро фаромӯш мекард. (А. Шукӯҳӣ)
D) хайрият

958 Дар ҷумлаи зерин ба ҷойи сенуқта аъзои туфайлии мувофиқро
гузоред:
«Дар баста нест, ..., ... – садо доданд устод.» (У. Раҷаб)
А) канӣ-канӣ, бинем

С) марҳамат, бифармоед

В) ба чашм, албатта

D) медаромадед, хуш омадед

959 Дар ҷумлаи зерин мубтадо кадом аст?
«Соли якум муомилаи ман бо хӯҷаини нав ба хубӣ гузашт.»
(С. Айнӣ)
А) соли якум

В) хӯҷаин

С) сол

D) муомила

ар

960 Дар ҷумлаи зерин мубтадо кадом аст?
«Ҳавлӣ се хонаю як ошхона ва саҳни хурде дошт.» (Ҷ. Икромӣ)

Д

А) ҳавлӣ

В) ошхона

С) саҳн

D) хона

961 Дар ҷумлаи зерин мубтадо кадом аст?
«Замона ҳам сахт шуда буд.» (С. Айнӣ)
А) замона ҳам

В) замона

С) сахт

D) ҳам

962 Мубтадои ҷумлаи зерин кадом аст?
Ман дар хиёбони ба номи Рӯдакии шаҳри Душанбе зиндагонӣ
мекунам.
А) Рӯдакӣ

В) Ман

С) хиёбон

Забони тоҷикӣ (имтиҳони қисмҳои А ва Б барои ИМД-2022)

D) Душанбе
Саҳифаи 116

963 Ба ҷойи сенуқта мубтадои мувофиқро гузоред:
«...у боғ ҳар сол камаш даҳ ҳазор танга даромад дорад.» (С. Айнӣ)
А) Деҳқонӣ

В) Замин

С) Роғ

D) Хирман

964 Дар ҷумлаи зерин ба ҷойи сенуқта мубтадои мувофиқро гузоред:
«... қоҳ-қоҳ хандиданд.» (С. Улуғзода)
А) Ҳама

В) Мо

С) Баъзе

D) Шумоён

965 Дар ҷумлаи зерин ба ҷойи сенуқта мубтадои мувофиқи бо
ҷонишини саволӣ ифодаёфтаро гузоред:
«... аз дастамон инро гирифта мебарад?» (С. Айнӣ)
В) Кӣ

С) Киҳо

D) Чӣ

.tj

А) Кадом

А) ҳол
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966 Кадом аъзои ҷумла чида шудааст?
«Саркардагон, шоҳбачагон, амалдорон ва элнавкарон дар Қӯрғони
Бойсун ба сари дастархон ҷамъ шуда, ба ошхӯрӣ машғуланд.»
(С. Айнӣ)
В) хабар

С) мубтадо

D) пуркунанда

967 Дар ҷумлаи зерин кадом аъзои он чида шудааст?
«Рӯ ва чашмони Ҳоҷиумар сурх гашта буданд.» (С. Улуғзода)
А) хабар

В) мубтадо

С) муайянкунанда

D) пуркунанда

968 Дар ҷумлаи «Корнамоии ӯро Сосамер ва Ҳуриён давом доданд.»
кадом аъзои он чида шудааст?
А) муайянкунанда

В) мубтадо

С) хабар

D) пуркунанда

ар

969 Кадом аъзоҳои ҷумларо ҷузъҳои асосии ҷумла меноманд?
С) мубтадо ва муайянкунандаро

В) мубтадо ва хабарро

D) муайянкунанда ва пуркунандаро

Д

А) хабар ва ҳолро

970 Хабар ба мубтадо аз рӯйи чӣ тобеъ мешавад?
А) аз рӯйи шахс ва шумора

С) танҳо аз рӯйи шумора

В) танҳо аз рӯйи шахс

D) аз рӯйи замон

971 Ба ҷойи сенуқта хабари таркибии мувофиқи ҷумларо гузоред:
«Вай дарҳол модари худро... .» (Ф. Ниёзӣ)
А) фаромӯш карда буд

С) ба хотир овард

В) нағз дид

D) мушоҳида кард

Забони тоҷикӣ (имтиҳони қисмҳои А ва Б барои ИМД-2022)
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972 Ба ҷойи сенуқта хабари мувофиқи ҷумларо гузоред:
«Ситораҳо ҳам кам-кам ба чашмакзанӣ … .» (Р. Ҷалил)
А) сар карданд В) сар кардаст С) сар кард D) сар мекарданд
973 Вобаста ба замони воқеъ шудани амал ба ҷойи сенуқта хабари
ҷумларо гузоред:
Шуҳрати Рӯдакӣ на танҳо Самарқанду Бухоро – ду пойтахти
Сомониён, балки тамоми Хуросони бузургро ... .
А) фаро гирифтанист
С) фаро хоҳад гирифт
В) фаро гирифта буд
D) фаро мегирифтааст
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974 Ба ҷойи сенуқта феъли мувофиқро гузоред, ки замонаш (хабар)
ба мубтадо мувофиқат намояд:
Пас аз вафоти Хоҷа Умар Илёси ҷавон илмҳои замонаро ... ва ба
зиндагии мустақилона қадамҳои устувор ...
А) омӯхт, гузошт
С) меомӯхт, мегузошт
В) меомӯзад, хоҳад гузошт
D) омӯхта, гузошта истодааст
975 Ҷумларо пурра кунед, ки хабар ба мубтадо мувофиқат намояд:
Бобак фикр карда аз «Шоҳнома» байтҳои дахлдорро ба ёд овард ва …
А) дармонда-дармонда хонд
В) дармонда-дармонда хонда истода буд
С) дармонда-дармонда хонда истодааст
D) дармонда-дармонда мехонад

ар

976 Ҷумларо пурра кунед, ки хабар ба мубтадо мувофиқат намояд:
Ҷавонон дар сохтмони Неругоҳи барқи обии Роғун … .
А) иштирок кардааст
С) иштирок мекунад
В) иштирок карда буд
D) иштирок мекунанд

Д

977 Ҷумларо пурра кунед, ки хабар ба мубтадо мувофиқат намояд:
Мурғ қанотҳояшро кушода, гарданашро каме ёзонд ва ба тарафи
боло … .
А) нигоҳ карда истодааст
С) нигоҳ кард
В) нигоҳ мекардагист
D) нигоҳ карда буд
978 Ба ҷойи сенуқта хабари таркибии номии заруриро гузоред, ки
ба мубтадо мувофиқат намояд:
«Буз ва гӯсфандони сершуда ба «кавша» кардан… .» (С. Айнӣ)
А) машғул шавад
С) машғул буд
В) машғул буданд
D) машғул шаванд
Забони тоҷикӣ (имтиҳони қисмҳои А ва Б барои ИМД-2022)
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979 Дар кадом ҷумла хабар аз рӯйи шахсу шумора ба мубтадо
мувофиқат намекунад?
А) Субҳи Роғун аҷаб дилрабост.
В) Ҳавояш фораму мафтункунанда аст.
С) Бӯйи хуши гиёҳу растаниҳо ба машом мерасанд.
D) Оби дарёи шӯхи Вахш сар ба сангҳо зада пеш меравад.
980 Дар кадом ҷумла хабар аз рӯйи шахсу шумора ба мубтадо
мувофиқат намекунад?
А) 93 фоизи Тоҷикистон кӯҳсор аст.
В) Кӯҳсорони Тоҷикистон пур аз ганҷанд.

.tj

С) Халқи тоҷик қаҳрамонони худро фаромӯш намекунанд.

tc

D) Муҳофизати Ватан вазифаи муқаддас аст.
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981 Ба ҷойи сенуқта хабари таркибии мувофиқро гузоред:
«Муҳаммадҷон чизе нагуфта ... ва суханашро фурӯ бурд.»
(Ҷ. Икромӣ)
А) фиғон кард

В) нафас кашид

С) худдорӣ кард

D) дод зад

982 Хабари ҷумларо аз рӯйи талаботи грамматикӣ пурра кунед:
«Модари ҷисмонии ман маро зоида бошад, ту маро парвариш
карда …!» (С. Айнӣ)
А) бурдаӣ

В) расондаӣ

С) рафтаӣ

D) будаӣ

ар

983 Хабари ин ҷумларо нишон диҳед:
«Падарам дар вақти хурдиҳоям якчанд байташро ба ман ёд дода
буданд.» (С. Айнӣ)
С) ёд дода буданд

В) дода буданд

D) буданд

Д

А) ба ман ёд дода буданд

984 Кадом аъзои ҷумла чида шудааст?
Дар теппаҳои бекас танҳо мерафт ва менолид. (Ҷ. Икромӣ)
А) ҳол

В) пуркунанда

С) хабар

D) мубтадо

985 Дар ҷумлаи зерин кадом аъзои он чида шудааст?
«Мавлон аз ҷояш давида хест ва ба пойгаҳ фуромад.» (Р.Ҷалил)
А) мубтадо

В) хабар

С) муайянкунанда

Забони тоҷикӣ (имтиҳони қисмҳои А ва Б барои ИМД-2022)

D) пуркунанда
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986 Дар ҷумлаи зерин хабари «машҳур аст» кадом шахс ва шумораро
нишон медиҳад?
Низомиддин Убайди Зоконӣ бо тахаллусҳои Убайд ва Зоконӣ
машҳур аст.
А) шахси якум, шумораи танҳо

С) шахси сеюм, шумораи танҳо

В) шахси дуюм, шумораи ҷамъ

D) шахси сеюм, шумораи ҷамъ

987 Дар байти зерин хабар дар кадом шакли замони гузаштаи феъл
ифода ёфтааст?
Сараш бар санг мезад рӯди кӯҳӣ,
Ба доман чанг мезад рӯди кӯҳӣ. (М. Турсунзода)
С) замони гузаштаи наздик

В) замони гузаштаи ҳикоягӣ

D) замони гузаштаи нақлӣ

.tj

А) замони гузаштаи дур
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988 Дар ҷумлаи зерин хабар (зинда кардааст) дар кадом шакли
замони гузаштаи феъл ифода ёфтааст?
«Шоҳнома» асарест, ки Фирдавсӣ ба воситаи он таърихи чандинасраи гузаштаи халқи моро зинда кардааст.
А) замони гузаштаи нақлӣ

С) замони гузаштаи наздик

В) замони гузаштаи ҳикоягӣ

D) замони гузаштаи дур

989 Дар мисраи аввали байти зерин кадом аъзои ҷумла чида шудааст?
Ялонро сару синаву пову даст
Буриду дариду шикасту бубаст. (Абулқосими Фирдавсӣ)
А) мубтадо

В) хабар

С) ҳол

D) пуркунанда

ар

990 Дар мисраи дуюми байти зерин кадом аъзои ҷумла чида шудааст?
Ялонро сару синаву пову даст
Буриду дариду шикасту бубаст. (Абулқосими Фирдавсӣ)
В) пуркунанда

С) ҳол

D) хабар

Д

А) мубтадо

991 Дар ҷумлаи зерин кадом аъзои он чида шудааст?
«Монанди мусиқачиёни он замон ҳазлу шӯхӣ, ширинкорӣ ва
хушомадгӯйиро намедонист.» (С. Айнӣ)
А) хабар

В) ҳол

С) муайянкунанда

D) пуркунанда

992 Дар ҷумлаи зерин кадом аъзои он чида шудааст?
«Дар деҳа ҳеҷ кас вай барин арӯси зебо, ҳалиму доно надорад.»
(Ҷ. Икромӣ)
А) хабар

В) муайянкунанда

С) ҳол

Забони тоҷикӣ (имтиҳони қисмҳои А ва Б барои ИМД-2022)

D) пуркунанда
Саҳифаи 120

993 Дар ҷумлаи зерин кадом аъзои он чида шудааст?
«Дар ду бари масҷид якчанд ҳуҷраи қатор ва пастак мавҷуд аст... .»
(С. Улуғзода)
А) ҳол

В) мубтадо

С) муайянкунанда

D) пуркунанда

994 Дар ҷумлаи зерин кадом аъзои он чида шудааст?
«Онро ҳалқаи сабзи боғу бӯстонҳо иҳота кардааст.» (С. Улуғзода)
А) пуркунанда

В) муайянкунанда

С) хабар

D) мубтадо

995 Дар ҷумлаи зерин кадом аъзои он чида шудааст?
«Ниҳоят хеста либос пӯшид, ба кӯча баромад.» (Ф. Муҳаммадиев)
В) муайянкунанда

С) пуркунанда

D) ҳол

.tj

А) хабар
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996 Дар ҷумлаи зерин ба ҷойи сенуқтаҳо хабари чидаро гузоред:
«Ӯ низ ... ва ..., ки табиат ҳам ҷон дорад ва озораш аз рӯйи мурувват
нест.» (С. Айнӣ)
А) гирист, пайхас кард

С) хандид, пай бурд

В) донист, ҳис кард

D) давид, дарёфт

997 Дар ҷумлаи зерин кадом аъзои он чида шудааст?
«Вале то ба ҳол ба мактаб, табобатхона, беморхона, боғчаи бачагон,
китобхона ва мактаб-интернати колхоз нарафтаам.» (А. Сидқӣ)
А) муайянкунанда

В) хабар

С) ҳол

D) пуркунанда

998 Дар ҷумлаи зерин ба ҷойи сенуқта хабари мувофиқро гузоред:
«Онҳо ба ҳавличаи даруни манзили Абуалӣ ...» (С. Айнӣ)

ар

А) медаровард

В) медаромад

С) медароянд

D) медарояд

Д

999 Хабари ҷумларо пурра кунед:
«Бубин, шуълаҳои алав дар сангҳо бозӣ ... .» (П. Толис)
А) мекунад

В) хоҳанд кард

С) мекунанд

D) мекарда бошад

1000 Ба ҷойи сенуқта хабари ҷумларо чунон гузоред, ки замони
иҷрои амал мувофиқ бошад:
Абулқосими Фирдавсӣ «Шоҳнома»-ро дар давоми сӣ сол ...
А) эҷод мекардааст

С) эҷод кардааст

В) эҷод хоҳад кард

D) эҷод карда истодааст
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1001 Ба ҷойи сенуқта хабари ҷумларо дар сиғаи хабарии феъл гузоред:
«Онҳо ҳамчунин бо кормандони рӯзномаҳо ва ширкатҳои радиои
шаҳр мулоқот ... .» («Минбари халқ»)
А) анҷом медоданд

С) анҷом диҳанд

В) анҷом доданӣ ҳастанд

D) анҷом медодагистанд

1002 Ба ҷойи сенуқта хабари ҷумларо дар замони ҳозира-ояндаи
сиғаи эҳтимолӣ гузоред:
Онҳо низ китобҳои худро ба китобхона ... .
А) супоридагистанд

С) месупоранд

В) супоранд

D) месупоридагистанд

.tj

1003 Хабари кадом ҷумла дар сиғаи эҳтимолии феъл ифода шудааст?

tc

А) Бо шунидани он байтҳо завқкунон хандидам. (С. Айнӣ)
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В) Корашон тамом шудагист ё ягон кори дигар баромадагист.
(С. Айнӣ)
С) Ана, ин маблағро ҳам гиред, вексели тайёркардаатонро ба ман
диҳед. (С. Айнӣ)
D) Корвон ба сарҳади хоки Қаротегин расида манзил гирифтанӣ
шуд. (С. Айнӣ)
1004 Дар ҷумлаи зерин хабари он дар кадом сиғаи феълӣ омадааст?
Меҳнат кунӣ, роҳат мебинӣ.
А) хабарӣ

В) шартию хоҳишмандӣ

С) амрӣ

D) эҳтимолӣ

В) бояд расид

С) давидам

D) омадаӣ -ку

Д

А) рав

ар

1005 Хабари мувофиқро гузоред, ки ҷумлаи содаи хабарӣ ҳосил шавад:
«Саросема ба сари чашма ... .» (С. Улуғзода)

1006 Ба ҷумлаи зерин хабареро гузоред, ки ҷумлаи амрӣ ҳосил шавад:
«Хостгорро зудтар ... !» (С. Айнӣ)
А) мефиристем

С) хоҳем фиристонд

В) фиристем

D) фиристонед

1007 Дар кадом банд фақат аъзои пайрави ҷумла дода шудаанд?
А) муайянкунанда, пуркунанда, ҳол

С) мубтадо, хабар, ҳол

В) муайянкунанда, пуркунанда, хабар

D) мубтадо, хабар
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1008 Сухан дар бораи кадом аъзои ҷумла меравад?
«аломат, хусусият, миқдор, мансубият ва соҳибияти ашёро ифода
мекунад.»
А) пуркунанда

В) ҳол

С) хабар

D) муайянкунанда

1009 Ба ҷойи сенуқта калимаи тақлидии ба вазифаи муайянкунанда
омадаи мувофиқро гузоред: «Аз садои ...аш маълум мешуд, ки дар
ин наздикӣ касе кор карда истодааст.» (С. Айнӣ)
А) шав-шув

В) хишир-хишир

С) чак-чак

D) гумбур-гумбур

1010 Дар кадоме аз ин ҷумлаҳо муайянкунанда чида шудааст?

tc
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А) Субҳ ва шом дар хонаҳои худ нону чой мехӯрданд.
(Ф. Муҳаммадиев)
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В) Дар ошхона барои ошпазӣ ва обгармкунӣ дегҳои ҷудогона
шинонданд. (С. Айнӣ)
С) Бо ман далерона, бетаъзиму тавозуъ гап зада буд. (С. Улуғзода)
D) Ҳирот дар сари роҳҳои тиҷоратӣ ва маданӣ меистод. (Р. Ҳошим)
1011 Дар ҷумлаи «Пас аз омӯхтани илмҳои мантиқ, табииёт, фалсафа
ва нуҷум ба ёд гирифтани илми тиб рағбат намудам» кадом аъзои
он чида шуда омадааст?
А) мубтадо

В) хабар

С) муайянкунанда

D) пуркунанда

ар

1012 Дар ҷумлаи зерин кадом аъзои он чида шудааст?
«Як марди қадбаланд, камгӯшт, пешонавасеъ, хушфеъл моро бо
хурсандӣ пешвоз гирифт.» (Ҳаким Карим)
В) мубтадо

С) пуркунанда

D) муайянкунанда

Д

А) хабар

1013 Дар ҷумлаи зерин кадом аъзои он чида шудааст?
«Аммо дар ҳақиқат ӯро одами матин, солимақл, пурдон ва
одамшинос гуфтан мумкин буд.» (С. Айнӣ)
А) пуркунанда

В) ҳол

С) хабар

D) муайянкунанда

1014 Дар ҷумлаи зерин кадом аъзои он чида шудааст: «Аз ояндаи халқ,
мамлакат бисёр фикр кардааст.»? (Ф. Муҳаммадиев)
А) пуркунанда

В) муайянкунанда

С) хабар
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1015 Дар ҷумлаи зерин кадом аъзои он чида шудааст?
«... чӣ гуна шароити моддӣ, маънавӣ ва ғайра ва ҳоказо боиси пайдо
шудани нахустин аломатҳои он беморӣ гардид.»? (Ф. Муҳаммадиев)
А) мубтадо
В) ҳол
С) муайянкунанда
D) пуркунанда
1016 Ба ҷойи сенуқта муайянкунандаҳои чидаи мувофиқро гузоред:
«Шоир аз он силсила шаддаҳои ... ...и сухан ҳамоил месозад.»
(С. Улуғзода)
А) жолаю борон
С) донаи марҷон
В) дурри гаронбаҳо
D) дурру гавҳар

tc
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1017 Ба ҷойи сенуқта муайянкунандаи мувофиқро гузоред:
«Бачагон дар майдони ... бозӣ мекарданд.» («Газетаи муаллимон»)
А) пахтазор
В) мактаб
С) бозор
D) ҳавоӣ

со Р
м ОЙ
он Г
аи ОН
w !
w
w
.n

1018 Дар ҷумлаи зерин ба ҷойи сенуқтаҳо муайянкунандаҳои чидаро
гузоред:
«Исмоили Сомонӣ марди ... ва ... буд.» (Аз китоби дарсӣ)
А) шуҷоъ, мард
В) доно, далер С) шӯх, ором D) зебо, дилпур
1019 Ба ҷойи сенуқтаҳо муайянкунандаҳои мувофиқи ҷумларо гузоред:
«Қалби ...у ...е доштааст.» (Ф. Муҳаммадиев)
А) беғаш, наҷиб В) васеъ, аҷиб С) азим, беғубор D) калон, беғам
1020 Ба ҷойи сенуқта муайянкунандаи мувофиқи ҷумларо гузоред:
Шоирони ...аш ӯро устод ва султони шоирон номидаанд.
А) оянда
В) ҳамсафар
С) ҳамаср
D) гузашта

Д

ар

1021 Ба ҷойи сенуқта муайянкунандаи мувофиқи ҷумларо гузоред:
«Иди якуми ...ро дӯст медорам.» (Ф. Муҳаммадиев)
А) феврал
В) май
С) март
D) ноябр
1022 Ба ҷойи сенуқта муайянкунандаи мувофиқи ҷумларо гузоред:
Сари Хосор, Шаҳринав, Конибодом аз мавзеъҳои ...и Тоҷикистон
ба шумор мераванд.
А) гӯшнавоз
В) зебоманзар
С) гуворо
D) форам
1023 Ба ҷойи сенуқта муайянкунандаи мувофиқи ҷумларо гузоред:
«Муҳаммадмурод паҳлавон аст, паҳлавони ... аст.» (Ф. Муҳаммадиев)
А) хуб
В) аълосифат
С) тоза
D) мувофиқ
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1024 Ба ҷойи сенуқта муайянкунандаи мувофиқи ҷумларо гузоред:
Зебоии ... дар дасти одам аст.
А) ситорагон

В) фазо

С) олам

D) одам

1025 Ба ҷойи сенуқта муайянкунандаи мувофиқи ҷумларо гузоред:
“Дар ҳар деҳа ду-се боғи ... ба назар менамуд.” (С. Айнӣ)
А) назаррабо

В) хуб

С) ба назар намоён

D) аз назар пинҳон

1026 Ба ҷойи сенуқта муайянкунандаи мувофиқи ҷумларо гузоред:
«Умуман ... ҷоҳо обшор ва заминҳошон ҳосилхез буд.» (С. Айнӣ)
А) он

В) вай

С) ҳар

D) ҳама

В) машҳур

С) муҳтарам
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1027 Ба ҷойи сенуқта муайянкунандаи мувофиқи ҷумларо гузоред:
Маликушшуаро Баҳор яке аз шоирони ...и кишвари Эрон аст.
D) азиз

1028 Ба ҷойи сенуқта муайянкунандаи мувофиқи ҷумларо гузоред:
«Шохаҳои ғарқи гули бодом аз насими боди ... алвонҷ мерафт.»
(Б. Абдураҳмон)
А) форам

В) гуворо

С) дилнишин

D) ширин

1029 Ба ҷойи сенуқта муайянкунандае, ки бо исм ифода ёфтааст,
гузоред:
“Роҳи ...ро баста мешудааст?” (Ф. Муҳаммадиев)
А) мардум

В) калон

С) васеъ

D) сангфарш

ар

1030 Кадом аъзои ҷумла ба саволҳои киро, чиро ҷавоб мешавад?
В) муайянкунанда

С) хабар

D) пуркунанда

Д

А) мубтадо

1031 Кадом аъзои ҷумла ба саволҳои ба кӣ, ба чӣ ҷавоб мешавад?
А) муайянкунанда

В) пуркунанда

С) хабар

D) мубтадо

1032 Кадом аъзои ҷумла ба саволҳои бо кӣ, бо чӣ ҷавоб мешавад?
А) мубтадо

В) муайянкунанда

С) пуркунанда

D) хабар

1033 Кадом аъзои ҷумла ба саволҳои аз кӣ, аз чӣ ҷавоб мешавад?
А) пуркунанда

В) мубтадо

С) муайянкунанда
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D) хабар
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1034 Кадом аъзои ҷумла ба саволҳои дар бораи кӣ, дар бораи чӣ ҷавоб
мешавад?
А) муайянкунанда

В) мубтадо

С) хабар

D) пуркунанда

1035 Дар ҷумлаи зерин пуркунанда кадом аст:
«Бо духтур гарму ҷӯшон мулоқот карданд.»? (Ф. Муҳаммадиев)
А) карданд

В) бо духтур

С) мулоқот

D) гармуҷӯшон

1036 Дар ҷумлаи зерин пуркунанда кадом аст:
«Ман таҳсили соли 1894-1895-ро сар кардам.»? (С. Айнӣ)
В) сол

С) сар

D) таҳсил

.tj

А) 1894-1895

А) дода шуд
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1037 Пуркунандаи ҷумла кадом аст:
«Ба ин ҳавопаймо номи Исмоили Сомонӣ дода шуд.»? («Омӯзгор»)
С) Исмоили Сомонӣ

В) ном дода шуд

D) ба ҳавопаймо

1038 Дар ҷумлаи зерин пуркунанда кадом аст:
«Наздаш баромада, корашро тамошо мекардам.»? (Ф. Муҳаммадиев)
А) наздаш

В) баромада

С) тамошо

D) корашро

1039 Дар ҷумлаи зерин пуркунанда кадом аст:
«Соли якум муомилаи ман бо хӯҷаини нав бахубӣ гузашт.»?
(С. Айнӣ)
В) муомила

С) бо хӯҷаин

D) бахубӣ

ар

А) сол

Д

1040 Дар ҷумлаи зерин пуркунанда кадом аст:
«Қодиров Назаровро сахт ба оғӯш гирифта бӯсид.»? (Р. Ҷалил)
А) сахт

В) Назаровро

С) Қодиров

D) оғӯш

1041 Кадом ҷумла пуркунандаи бавосита дорад?
А) Ман трактор мерондам.
В) Барои дӯстон ҷонро фидо кун, ...
С) Мо ин хабарро аз одамон фаҳмидаем.
D) Пойи мору шири мурғу нони мулло кас надид.
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1042 Дар ҷумлаи зерин пуркунандаи бевосита кадом аст:
«Гулрӯро аз ҳафтсолагӣ ба мактаб доданд.»? (Р. Ҷалил)
А) аз ҳафтсолагӣ

В) доданд

С) Гулрӯро

D) ба мактаб

1043 Дар ҷумлаи зерин пуркунанда кадом аст?
«Нурмуҳаммад боз суханашро давом дод.» (С. Айнӣ)
А) Нурмуҳаммад

В) суханашро

С) давом

D) боз

1044 Дар ҷумлаи зерин ба ҷойи сенуқта пуркунандаи мувофиқро
гузоред:
Офтоби тобистон ... оташвор метафсонд. (Ф. Ниёзӣ)
В) деҳқонро

С) обро

D) дарахтро

.tj

А) заминро

А) аз ӯ
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1045 Ба ҷойи сенуқта пуркунандаи мувофиқро гузоред:
«Ман сабаби тағйири либосашро ... пурсидам.» (С. Айнӣ)
В) барои вай

С) ба ӯ

D) дар вай

1046 Ба ҷойи сенуқта пуркунандаи мувофиқро гузоред:
«Аз ин ҷумла ...и кӯҳистонро ҳам ба ёрӣ талаб карда буд.» (С. Айнӣ)
А) ёрон

В) ҳамроҳ

С) одам

D) мардум

1047 Ба ҷойи сенуқта пуркунандаи мувофиқро гузоред:
« – Дӯстонро дар бадбахтиашон хабар нагирифтан ноодамӣ ва ...
фаромӯш кардан кӯрнамакист.» (С. Улуғзода)
А) бо некиҳояшон

С) дар некияшон

В) некиҳояшонро

D) барои некиҳояшон

Д

ар

1048 Ба ҷойи сенуқта пуркунандаи мувофиқро гузоред:
“Забон дар ҷомеа ... муттаҳид мегардонад.” (Аз китоби дарсӣ)
А) барои одамон

В) ба одамон

С) аз одамон

D) одамонро

1049 Ба ҷойи сенуқта пуркунандаи мувофиқ гузоред:
«Ман ҳанӯз ин ... машқи сарбозӣ мепиндоштам.» (С. Айнӣ)
А) пиндорро

В) ҳаворо

С) моҷароро

D) асбобро

1050 Ба ҷойи сенуқта пуркунандаи мувофиқ гузоред:
«Аммо онҳо ин ...ро чоп накарданд.» (С. Айнӣ)
А) андеша

В) гуфтор

С) асар
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D) сухан
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1051 Ба ҷойи сенуқта пуркунандаи мувофиқ гузоред:
«Шоҳмирзо ...и пуробро ба дасти Иван дода гуфт:
- ... Бисёр лоф мазан, тез бош, обатро нӯш ва воқеаро гӯй...» (С. Айнӣ)
А) табақ

В) коса

С) лаган

D) қадаҳ

1052 Ба ҷойи сенуқта пуркунандаи мувофиқ гузоред:
«Дар вақтҳое, ки ман ... шиносо шудам, чилупанҷсола буд.»
(С. Айнӣ)
А) ба ӯ

В) барои ӯ

С) аз ӯ

D) бо ӯ

1053 Ба ҷойи сенуқтаи аввал пуркунандаи мувофиқ гузоред:
«Навбат ба тафтиш ва ...и борҳо омад...» (С. Айнӣ)
С) кофтуков

D) ҷустуҷӯ

.tj

В) гирудор
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А) пурсуков
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1054 Ба ҷойи сенуқта пуркунандаи мувофиқро гузоред:
«Шодӣ он шаб ...-ро дар хонаи худ ҷо дод.» (Ҷ. Икромӣ)
А) кас

В) мардум

С) Шариф

D) одам

1055 Ба ҷойи сенуқта пуркунандаи дигари мувофиқро гузоред:
«Гиряву ...и Одинаро масхара медошт.» (С. Айнӣ)
А) зорӣ

В) шӯр

С) исён

D) озор

1056 Дар ҷумлаи зерин кадом аъзои он чида шудааст?
«Мол, ҷон, номус ва обрӯйи халқро ба дасти худ гирифт.» (С. Айнӣ)
А) пуркунанда

В) муайянкунанда

С) хабар

D) мубтадо

Д

ар

1057 Дар ҷумлаи зерин кадом аъзои он чида шудааст?
«Монанди мусиқачиёни он замон ҳазлу шӯхӣ, ширинкорӣ ва
хушомадгӯйиро намедонист.» (С. Айнӣ)
А) хабар

В) ҳол

С) муайянкунанда

D) пуркунанда

1058 Кадом аъзои ҷумла барои ифодаи макону замон ва сабабу
мақсади амали хабари ҷумла меояд?
А) ҳол

В) пуркунанда

С) мубтадо

D) муайянкунанда

1059 Ҳол кадом аъзои ҷумларо эзоҳ медиҳад?
А) пуркунандаро

В) хабарро С) мубтадоро
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D) муайянкунандаро
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1060 Кадом аъзои ҷумла ба саволҳои аз кай, куҷо ҷавоб мешавад?
А) муайянкунанда

В) ҳол

С) хабар

D) пуркунанда

1061 Кадом аъзои ҷумла ба саволҳои аз куҷо, ба куҷо ҷавоб мешавад?
А) пуркунанда

В) ҳол

С) хабар

D) муайянкунанда

1062 Кадом аъзои ҷумла ба саволҳои чӣ тарз, чӣ қадар ҷавоб мешавад?
А) муайянкунанда

В) ҳол

С) хабар

D) пуркунанда

1063 Кадом аъзои ҷумла ба саволҳои чӣ сон, кай ҷавоб мешавад?
В) муайянкунанда

С) пуркунанда

D) хабар

.tj

А) ҳол

В) муайянкунанда

С) ҳол

D) пуркунанда
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А) хабар
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1064 Кадом аъзои ҷумла ба саволҳои чанд, ба чӣ андоза ҷавоб мешавад?

1065 Дар ҷумлаи зерин ҳол кадом аст?
«Бо духтур гармуҷӯшон мулоқот карданд.» (Ф. Муҳаммадиев)
А) мулоқот

В) карданд

С) гармуҷӯшон

D) бо духтур

1066 Дар ҷумлаи зерин ҳоли тарзи амал кадом аст?
«Соли якум муомилаи ман бо хӯҷаини нав ба хубӣ гузашт.» (С. Айнӣ)
А) ба хубӣ

В) якум

С) бо хӯҷаин

D) сол

ар

1067 Дар ҷумлаи зерин ҳоли тарзи амал кадом аст?
Меҳмонони навомада бо тааҷҷуб ба якдигар менигаристанд.
В) навомада

С) менигаристанд

D) ба якдигар

Д

А) бо тааҷҷуб

1068 Дар ҷумлаи зерин ҳоли тарзи амал кадом аст?
«Ӯ ҳар пагоҳ аз он ҷо аспсавор ба шаҳр омада, бегоҳӣ ба деҳааш
бармегашт.» (С. Айнӣ)
А) ҳар пагоҳ

В) аз он ҷо

С) бегоҳӣ

D) аспсавор

1069 Дар ҷумлаи зерин ҳоли замон кадом аст?
Хӯрок ҳанӯз тайёр нашудааст.
А) тайёр

В) нашудааст

С) хӯрок
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D) ҳанӯз
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1070 Дар ҷумлаи зерин кадом аъзои он чида шудааст?
«Яке бе бор тезу сабук медавад.» (Ф. Муҳаммадиев)
А) хабар

В) ҳол

С) муайянкунанда

D) пуркунанда

1071 Ба ҷойи сенуқта ҳоли тарзи амали мувофиқро гузоред:
“Вақте ки қозӣ ба ӯ наздик расид, ӯ салом дода ... истод.” (С. Айнӣ)
А) ҳунгосзанон

В) таъзимкунон

С) хамёзакашон

D) гуфтугӯкунон

1072 Ба ҷойи сенуқта ҳоли тарзи амали мувофиқро гузоред:
“Абдшукурхоҷа истеҳзокорона ва ... пурсид.” (С. Айнӣ)
А) бехаёлона

В) хоболудона

С) ҷонсипорона

D) хандаомезона

В) қад-қад

С) оҳиста-оҳиста

D) баланд-баланд
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1073 Ба ҷойи сенуқта ҳоли тарзи амали мувофиқро гузоред:
“Падарам бо шунидани ин сухани тағоиям аз шодӣ гӯё ... мепарид.”
(С. Айнӣ)

1074 Ба ҷойи сенуқта ҳоли тарзи амали мувофиқро гузоред:
“Ҳар ду ... дар ҳаққи вай дуо карда дастҳоро бар рӯ кашиданд.”
(С. Айнӣ)
А) бехаёлона

В) назарногирона

С) хушҳолона

D) ҳавобаландона

1075 Ба ҷойи сенуқтаи дуюм ҳоли тарзи амали мувофиқро гузоред:
“... ҳашарчиён ... хандиданд.” (С. Айнӣ)
А) қаҳ-қосзанон В) ҳаллосзанон С) шувваскунон D) гулдурросзанон

ар

1076 Ба ҷойи сенуқта ҳоли тарзи амали мувофиқро гузоред:
“Гадой ... омада хабар дод.” (С. Улуғзода)
В) дам ба дам

С) давон-давон

D) нав ба нав

Д

А) тез-тез

1077 Ба ҷойи сенуқта ҳоли тарзи амали мувофиқро гузоред:
“Ӯ то охири умраш дар ин роҳ босадоқат ва ... хизмат кард.”
(Р. Ҳошим)
А) оромона

В) содиқона

С) хушҳолона

D) ҷонсипорона

1078 Ба ҷойи сенуқта ҳоли тарзи амали мувофиқро гузоред:
“Бибианзурат аз ду рафиқаш намонда, ... кор кардан гирифт.”
(Ҳ. Карим)
А) бесаброна

В) дилпурона

С) бетоқатона
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D) назарногирона
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1079 Ба ҷойи сенуқта ҳоли тарзи амали мувофиқро гузоред:
“Дар хомӯшии сахти хона занги соати деворӣ ... садо дод.” (П. Толис)
А) гоҳ-гоҳ

В) баланд-баланд

С) тез-тез

D) кам-кам

1080 Ба ҷойи сенуқта ҳоли тарзи амали мувофиқро гузоред:
“Нигоҳи чашмони майда-майдаи тезаш ба ман хеле ... намуд.”
(П. Толис)
А) хомӯшона В) осудаҳолона

С) назарногирона

D) ҳавобаландона

1081 Ба ҷойи сенуқта ҳоли тарзи амали мувофиқро гузоред:
“Онҳо ба ҳамин тарз ... ба истгоҳи автобус расиданд.” (П. Толис)
С) ғиҷирросзанон

В) гуфтугӯкунон

D) муроҷиаткунон

.tj

А) тасдиқкунон

А) орзуманд
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1082 Ба ҷойи сенуқта ҳоли тарзи амали мувофиқро гузоред:
“Дилёб ... боз ба ҷояш мешинад. (А. Самад)
В) мустаманд

С) хиҷолатманд

D) хирадманд

1083 Ба ҷойи сенуқта ҳоли тарзи амали мувофиқро гузоред:
“– Лекин омад, чун балои осмонӣ ... омад.” (А. Самад)
А) ногаҳон

В) ҷиддӣ

С) ошкоро

D) оромона

1084 Ба ҷойи сенуқта ҳоли тарзи амали мувофиқро гузоред:
“Ман ... бача калон кардам, ки ту манфиаташа бубинӣ?” (А. Самад)
А) тез-тез

В) зуд-зуд

С) мурда-мурда

D) зиста-зиста

ар

1085 Ба ҷойи сенуқтаи аввал ҳоли тарзи амали мувофиқро гузоред:
“Мардум аз ғаму дард ... сӯхта мегуфтанд: ...” (А. Самад)
В) пеш-пеш

С) дарун-дарун

D) замон-замон

Д

А) тез-тез

1086 Ба ҷойи сенуқтаи ишорашуда ҳоли мувофиқро гузоред:
«..., пеш-пеши ман Хайбар ... ва шодикунон медавид.» (С. Айнӣ)
А) ягон-ягон

В) давон-давон

С) бозикунон

D) шитобон

1087 Дар ҷумлаи зерин ба ҷойи сенуқта ҳоли мақсади мувофиқро
гузоред:
«Аҳли маҷлис барои ...-и меҳмонон дар канори роҳ истоданд.»
(С. Айнӣ)
А) нишон додан

В) гусел кардан

С) хабаргирӣ
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1088 Ба ҷойи сенуқта ҳоли мувофиқро гузоред:
«Зуҳурмахдум ба ӯ ... муроҷиат кард.» (С. Айнӣ)
А) одилона

В) мулоимона

С) олимона

D) бачагона

1089 Ба ҷойи сенуқта ҳоли мувофиқро гузоред:
«Ман воқеаи мактабхонии худро дар «Мактаби куҳна» ном асари
худ ... зикр кардаам.» (С. Айнӣ)
А) бешитоб

В) якбора

С) батафсил

D) зуд-зуд

1090 Ба ҷойи сенуқта ҳоли мувофиқро гузоред:
«Бибиоиша вақте ки қадре ором гирифт, саргузашти сесолаи худро
ва ҳуҷуми Арбобкамолро ... ба Одина ҳикоят кард.» (С. Айнӣ)
С) гоҳ-гоҳ

D) худ ба худ

.tj

В) ягон-ягон

tc

А) хоҳу нохоҳ

А) дудаста
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1091 Дар ҷумлаи зерин ба ҷойи сенуқта ҳоли мувофиқро гузоред:
Осиёббон ... баромада равон шуд. (С. Улуғзода)
В) якзайл

С) паси ҳамдигар

D) ночор

1092 Ба ҷойи сенуқта ҳоли мувофиқро гузоред:
«Рӯзе ... мардеро дид.» (Аз китоби дарсӣ)
А) қариб

В) андаке

С) як замон

D) аз дур

1093 Дар ҷумлаи зерин ҳоли сабаб кадом аст?
Ночор ба назди сардухтур рафтам.
А) ба назди

В) сардухтур

С) ба назди сардухтур

D) ночор

ар

1094 Ба ҷойи сенуқта ҳоли мувофиқро гузоред:
«Ин байтро худи Қамар ... такрор менамуд.» (Ф. Муҳаммадиев)

Д

А) бо завқ

В) зудтар

С) хеле

D) рӯ ба рӯ

1095 Дар ҷумлаи «Баҳсу ҷавоби онҳо ҳанӯз тамом нашуда буд.» ҳол
кадом аст?
А) тамом

В) ҷавоб

С) ҳанӯз

D) баҳс

1096 Дар ҷумлаи зерин ба ҷойи сенуқта ҳоли мувофиқро гузоред:
«Қориака ҳар яки моро ба мизбонон ... шинос карданд.»
(Ф. Муҳаммадиев)
А) дукаса

В) бекамукост

С) алоҳида-алоҳида
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1097 Ба ҷойи сенуқтаи дуюм ҳоли мувофиқро гузоред:
«Асаду Самад ҳар ду... ба қафо нигоҳ карданд.» (А. Шукӯҳӣ)
А) камтар

В) оҳиста-оҳиста

С) тамоман

D) беихтиёр

1098 Ба ҷойи сенуқта ҳоли мувофиқро гузоред:
«Атрофро ... пардаи тунуки торикӣ фаро мегирифт.» (С. Турсун)
А) оҳиста-оҳиста

В) хеле

С) зудтар

D) рӯ ба рӯ

1099 Ба ҷойи сенуқта ҳоли тарзи амалро гузоред:
«Аспи саманд ... оро дода шуда буд.» (Ф. Ниёзӣ)
В) то дараҷае

С) хеле барвақт

D) арӯс барин

.tj

А) аз пагоҳ

А) пурра
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1100 Ба ҷойи сенуқта ҳоли мувофиқро гузоред:
«Аз назариёт ва амалиёти тибби қадим ... воқиф буд.» (С. Айнӣ)
В) хеле

С) гоҳе

D) чандон

1101 Ба ҷойи сенуқта ҳоли мувофиқро гузоред:
Дар аҳди давлатдории Сомониён забони порсии дарӣ мақоми
давлатӣ пайдо карда, ... забони суғдиро аз байн мебарад.
А) ниҳоят

В) ногаҳон

С) якбора

D) нохост

1102 Ба ҷойи сенуқта ҳоли миқдору дараҷаи мувофиқро гузоред:
«... Ятим аз вай дуртар мерафт, пеши чашми ӯ ториктар мешуд.»
(С. Айнӣ)
С) Ҳар қадар ки

В) То ба дараҷае ки

D) Ба дараҷае ки

Д

ар

А) Ба андозае ки

1103 Ба ҷойи сенуқта ҳоли мувофиқро гузоред:
«Маҳмадмурод ... оташин шуда фарёд кард.» (Ф. Муҳаммадиев)
А) якбора

В) шитобон

С) зуд-зуд

D) ягон-ягон

1104 Сохти ҷумларо муайян кунед:
«Замин сахту осмон баланд.»
А) мураккаби тобеъ

С) содаи яктаркиба

В) мураккаби пайваст

D) содаи дутаркиба
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1105 Ин чӣ гуна ҷумла аст?
«Об дар кӯзаю мо ташналабон мегардем, ...»
А) содаи яктаркиба

С) содаи чидааъзо

В) содаи дутаркиба

D) мураккаби пайваст

1106 Зарбулмасали «Девор муш дорад, муш гӯш дорад.» чӣ гуна ҷумла аст?
А) мураккаби тобеъ

С) содаи дутаркиба

В) содаи яктаркиба

D) мураккаби пайваст

.tj

1107 Ин чӣ гуна ҷумла аст?
«Ангура хӯру боғаша напурс!»

С) содаи чидааъзо

В) содаи дутаркиба

D) мураккаби пайваст
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А) содаи яктаркиба

1108 Ба ҷойи сенуқта ҷумлаи содаи мувофиқро гузоред:
Хонаи дӯстон бирӯбу ... .
А) ба ҳеҷ кас бовар макун

С) дари душманон макӯб

В) ба бегонагон битоз

D) даҳанаш ширин кун

1109 Ба ҷойи сенуқта ҷумлаи содаи мувофиқро гузоред:
Лоиҳаи стансия ҳам кашида шуд, аммо... . (С. Улуғзода)
А) чодар аз тути шаҳдбор пур мешуд

ар

В) аз боиси ҷанг ин корро хобонда монда буданд
С) як пешаи иловагӣ ба шумор мерафт

Д

D) дар худ нашъаи ширине ҳис кард
1110 Ба ҷойи сенуқта ҷумлаи содаи мувофиқро гузоред:
Ҳамсинфон аз кӯчаи масҷид баромаданд ва ... . (Ф. Муҳаммадиев)
А) аз он ҷо роҳи бади «асфалтӣ» сар мешавад
В) ман аз дунболи онҳо равон шудам
С) кӯчаҳо ором буд
D) дар он аробаҳо, фойтунҳои бисёре рафтуомад карданд
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1111 Ба ҷойи сенуқта ҷумлаи содаи мувофиқро гузоред:
Вай сар набардошта мехонд, .... (Ӯ. Кӯҳзод)
А) чақ-чақи гарми занҳои хонашин барпо мешуд
В) намояндаҳо дам набароварда гӯш мекарданд
С) ман роҳи Карминаро пеш гирифтам
D) ман ба кораш зеҳн мемондам
1112 Давоми ҷумлаи мураккаби пайвастро муайян намоед:
Аввал гиребони худ бибӯй, ...
С) баъд гиребони дигарон бибӯй.

В) баъд айби дигарон биҷӯй.

D) баъд дар бораи дигарон бигӯй.

tc

.tj

А) аммо айби дигарон маҷӯй.
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1113 Давоми ҷумлаи мураккаби бепайвандаки зеринро муайян кунед:
Дарёро об машҳур мекунад, ... . (С. Айнӣ)
А) осмонро замин

С) одамро меҳнат

В) кӯҳро дашт

D) дарахтро мева

1114 Кадоме аз ин зарбулмасалу мақолҳо ҷумлаи мураккаб аст?
А) Дар хонаи мӯр шабнаме тӯфон аст.

В) Дар танӯри чӯбин касе нон напазад.

С) Даруни хонаи худ ҳар гадо шаҳаншаҳест.

ар

D) Дар хона агар кас аст, як ҳарф бас аст.

Д

1115 Ин чӣ гуна ҷумла аст?
Чашмонаш калон кушода шуданд, аммо бенур буданд. (С. Айнӣ)
А) мураккаби тобеъ

С) мураккаби пайваст

В) содаи дутаркиба

D) содаи яктаркиба

1116 Ин чӣ гуна ҷумла аст?
Абр агар аз қибла хезад, сахт борон мешавад. (Зарбулмасал)
А) содаи яктаркиба

С) мураккаби тобеъ

В) мураккаби пайваст

D) содаи дутаркиба
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1117 Кадоме аз ин зарбулмасалу мақолҳо ҷумлаи мураккаб аст?
А) Дар паси ҳар гиря охир хандаест.
В) Дар ноомади кор атола дандон шиканад.
С) Меҳр меҳр зояд, вафо вафо физояд.
D) Дарахти мевадор ба сабаби самар сару шохшикаста шавад.
1118 Кадоме аз ин зарбулмасалу мақолҳо ҷумлаи мураккаб аст?
А) Аз марг батар суҳбати ноаҳл бувад.
В) Аз мушк бӯй ояд, аз коҳ дуд.
С) Аз мардӣ то номардӣ як қадам аст.

.tj

D) Аз карнайчӣ як пуф.
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А) Вақтро ғанимат дон.

tc

1119 Кадоме аз ин зарбулмасалу мақолҳо ҷумлаи мураккаб аст?
В) Дахл оби равон асту харҷ осиёи гардон.
С) Вақт – ғанимат.

D) Вақти мева гӯши боғбон кар мешавад.
1120 Ҷумлаи мураккабро нишон диҳед:

А) Аз пушти шолӣ курмак об мехӯрад.
В) Бо моҳ шинӣ, моҳ шавӣ, ...

С) Офтобро бо доман пӯшида намешавад.
D) Дарди бадро давои бад.

ар

1121 Кадоме аз ин зарбулмасалу мақолҳо ҷумлаи мураккаб аст?
А) Дар танӯри чӯбин касе нон напазад.

Д

В) Дар хонаи мӯр шабнаме тӯфон аст.
С) Дар шаҳри кӯрон одами якчашма подшоҳ аст.
D) Дар хона ҳафт бону, хокаш то зону.
1122 Кадоме аз ин зарбулмасалу мақолҳо ҷумлаи мураккаб аст?
А) Дили модар ба фарзанд, дили фарзанд ба фарсанг.
В) Дил аз дерии кор ғамгин мадор.
С) Дили одаткарда - балои ҷон.
D) Дидани айби хештан ҳунар аст.
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1123 Кадоме аз зарбулмасалу мақолҳо ҷумлаи мураккаб аст?
А) Дарро задам, девор кафид.
В) Дар равшании Офтоб нури чароғ хоҷат наояд.
С) Дар ҳама ҷо хурӯс як хел ҷеғ мезанад.
D) Дасти зери сангро оҳиста мебояд кашид.
1124 Кадоме аз ин зарбулмасалу мақолҳо ҷумлаи мураккаб аст?
А) Нодон сухан гӯяд, доно қиёс кунад.
В) Нолаи булбулро зоғ чӣ донад?
С) Ниҳол дар як ҷо месабзад.

tc

.tj

D) Ногуфта басе беҳ бувад аз гуфтаи расво.
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1125 Кадоме аз ин зарбулмасалу мақолҳо ҷумлаи мураккаби омехта аст?
А) Накуӣ куну ба об андоз!

В) Наку гӯ, агар дер гӯйӣ, чӣ ғам?

С) Некӣ набувад сазои бадкирдорӣ.
D) Накуиро накуӣ дон мукофот.

1126 Сухан дар бораи кадом ҷузъи ҷумла меравад?
«Ҷумлаи содаи мустақилест, ки бояд аз ягон ҷиҳат эзоҳ дода
шавад.»
А) ҷумлаи пайрав

С) сарҷумла

В) ҷумлаи чидааъзо

D) ҷумлаи сода

Д

ар

1127 Сарҷумларо нишон диҳед:
Ҳайдар рафиқашро, ки ғолиби мусобиқа гардида буд, табрик кард.
А) табрик кард.

С) ки ғолиби мусобиқа гардида буд, ...

В) Ҳайдар рафиқашро, ...

D) Ҳайдар рафиқашро табрик кард.

1128 Сухан дар бораи кадом ҷузъи ҷумла меравад?
«... тобеи сарҷумла буда, барои эзоҳи ягон аъзо ё мазмуни умумии
он меояд.»
А) ҷумлаи пайрав

С) сарҷумла

В) ҷумлаи чидааъзо

D) ҷумлаи сода
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1129 Ба ҷумлаи пайрави зерин сарҷумлаи мувофиқро интихоб намоед:
..., ки ин хабарро зудтар ба мо расонад.
А) Вай рафтааст

С) Ӯ омадааст

В) Вай рафтанӣ буд

D) Ӯ шунидааст

1130 Ба ҷумлаи пайрави зерин сарҷумлаи мувофиқ интихоб намоед:
... ки ба тарафи вай меомад. (Р. Ҷалил)
А) Дар пешонааш як нишонаи сафед дошт, ...
В) Чашмаш ба расми шавҳараш афтод, ...
С) Аз паси ӯ ҷавони хандони миёнақад меомад, ...

tc

.tj

D) Дар ҳамин вақт чашми ӯ ба пирамарде афтод, ...
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1131 Ба ҷойи сенуқта ҷумлаи пайрави мувофиқро гузоред:
Осоишгоҳи «Баҳористон» дар соҳили обанбори Гулистон аст, ки ....
А) табиати зебою нотакрор дорад
В) таъриху фарҳанги куҳан дорад

С) сарчашмааш дар ҳудуди осоишгоҳ қарор дорад
D) ин маконро обод кардааст

1132 Ба ҷойи сенуқта сарҷумлаи ба мақоли зерин мувофиқро гузоред:
Бо илм агар амал накунӣ, ... .
В) чашми некӣ мадор

С) гуноҳ аст

D) шохи бебарӣ

ар

А) сиёҳ шавӣ

Д

1133 Ба ҷойи сенуқта ҷумлаи содаи мувофиқро гузоред:
Аз дил биравад, ... .
А) ҳар он чӣ аз дида бирафт

С) аз ҳамон даст хоҳӣ гирифт

В) акнун ки кор аз даст рафт

D) аз мо ба сар давидан

1134 Ба ҷойи сенуқта ҷумлаи содаи мувофиқро гузоред:
Cахӣ хайр кунад, ... .
А) бахилро дарди сар мегирад

С) ҳазор чарх мезанад

В) то комрон бошад

D) то дер пояд
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1135 Ба ҷойи сенуқта давоми он - ҷумлаи содаи мувофиқро гузоред:
Сабр талх аст, ... .
А) то ки ба ҷое расӣ

С) аз ғӯра ҳалво мепазанд

В) ними нафас бисёр аст

D) валекин бари ширин дорад

1136 Ба ҷойи сенуқта ҷумлаи содаи мувофиқро гузоред:
Аввал чашм бинад, ... .
А) в-он гаҳе гуфтор

С) дил мехоҳад

В) баъд бимон пойи худ

D) он гаҳ дил писандад

1137 Ҷумлае, ки дар таркиби ҷумлаи мураккаби тобеъ омада, акси
мазмуни сарҷумларо ифода мекунад, чӣ гуна ҷумлаи пайрав аст?
С) шарт

D) хилоф

.tj

В) натиҷа

tc

А) сабаб
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1138 Кадом ҷумлаи пайрав шарти иҷро шудани амали сарҷумларо
мефаҳмонад?
А) ҷумлаи пайрави мақсад

С) ҷумлаи пайрави шарт

В) ҷумлаи пайрави сабаб

D) ҷумлаи пайрави хилоф

1139 Ба ҷойи сенуқта ҷумлаи пайрави мувофиқро гузоред:
«Баъд аз пурсуков ман фаҳмидам, ки ... .» (С. Айнӣ)
А) дар он ҷо зиндагонӣ мекард

В) як шабро дар ин ҷо гузаронда боз ба хонаи доимияш мерафт
С) дар вай домодаш истиқомат менамуд

ар

D) ин одами аҷиб Аҳмадмахдуми муҳандиси (ҳандасадони) Дониш
будааст

Д

1140 Хели ҷумлаи пайрави зеринро муайян намоед:
Аз ту хоҳиш мекунам, ки на худатро дар азоб монон ва на маро.
(Ҳаким Карим)
А) ҷумлаи пайрави хабар

С) ҷумлаи пайрави пуркунанда

В) ҷумлаи пайрави мубтадо

D) ҷумлаи пайрави муайянкунанда

1141 Хели ҷумлаи пайравро муайян кунед:
Ночор сабр кардам, то фурсати интиқомгирӣ расад. (С. Айнӣ)
А) ҷумлаи пайрави замон

С) ҷумлаи пайрави сабаб

В) ҷумлаи пайрави макон

D) ҷумлаи пайрави мақсад
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1142 Хели ҷумлаи пайравро муайян кунед:
Агар сесад забон донӣ, фузун нест, ... (С. Аҷзӣ)
А) ҷумлаи пайрави шарт

С) ҷумлаи пайрави монандӣ

В) ҷумлаи пайрави хилоф

D) ҷумлаи пайрави тарзи амал

1143 Хели ҷумлаи пайравро муайян кунед:
Бародари ман бошӣ, баробари ман бош! (Мақол)
А) ҷумлаи пайрави шарт

С) ҷумлаи пайрави тарзи амал

В) ҷумлаи пайрави миқдору дараҷа

D) ҷумлаи пайрави хилоф

tc

.tj

1144 Ба ҷумлаи пайрави зерин сарҷумлаи мувофиқро интихоб кунед:
..., чунки ман ба вай зиёда омӯхта шуда будам. (С. Айнӣ)
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А) Рамзи ин афсона ба Қоринурулло оид аст, ...
В) Ин хабар маро бисёр парешон кард, ...

С) Хадича барои он аз хона баромада наметавонист, ...
D) Бошишгоҳи ман дар шароити онвақтаи Бухоро манзараи хубе
дошт…
1145 Ба ҷумлаи пайрави зерин сарҷумлаи мувофиқро интихоб кунед:
... ки ин мавзеи Тоҷикистон аз Арктика чӣ камӣ дорад?
А) Бояд гуфт, ...

В) Яке исбот карданӣ шудааст, ...

ар

С) Сардӣ дар Тоҷикистон чунон аст, ...

Д

D) Саволе ба миён меояд, ...
1146 Ба сарҷумлаи зерин ҷумлаи пайрави мувофиқро гузоред:
Шаб чунон торик буд, ... (Ҷ. Икромӣ)
А) ... ки ба ягон ҳуҷраи ин мадраса аз ҳеҷ ҷо шамол намевазид,
офтоб намерасид.
В) ... ки халқи меҳнаткаш зудтар аз торикию нодонӣ халос шавад.
С) ... ки мисли ситораи рӯз медурахшид.
D) ... ки каси рӯ ба ҳам омада ҳамдигарро шинохта наметавонист.
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1147 Ҷумларо аз рӯйи маъно ва талаботи грамматикӣ пурра кунед:
Дар дунё бахтиёр он касе аст, ки ... . (С. Айнӣ)
А) соҳиби илм ва дониш бошад
В) бояд ба мардум некӣ кунад
С) хонда ва навишта метавониста бошад
D) ба варзиш машғул мешудааст
1148 Ҷумларо аз рӯйи мазмун пурра кунед:
Агар дар фаҳмидани маънои калимаҳо душворӣ кашед, ...
А) асарҳои адибони машҳурро мутолиа кунед.

.tj

В) барои боз ҳам беҳтар аз худ намудани мавзӯъ кӯшиш намоед.
С) китобро варақ зада ба мазмуну мундариҷаи он шинос шавед.
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D) ба китобҳои луғат нигаред ё ба устодон муроҷиат намоед.

1149 Хели ҷумлаи пайравро муайян намоед:
Падарам, дар ҳолате ки аз дидори дӯсташ шод буд, ба модарам
гуфт. (С. Улуғзода)
А) ҷумлаи пайрави тарз

С) ҷумлаи пайрави мақсад

В) ҷумлаи пайрави замон

D) ҷумлаи пайрави монандӣ

1150 Пайвандакҳои мисли он ки, чи тавре ки, чунонки чӣ гуна ҷумлаҳои
пайравро ба сарҷумла тобеъ менамояд?
С) ҷумлаи пайрави замонро

В) ҷумлаи пайрави сабабро

D) ҷумлаи пайрави монандиро

ар

А) ҷумлаи пайрави тарзро

Д

1151 Пайвандакҳои зерин чӣ гуна ҷумлаҳои пайравро ба сарҷумла
тобеъ месозанд: то, то ин ки, барои он ки?
А) ҷумлаҳои пайрави сабабро

С) ҷумлаҳои пайрави натиҷаро

В) ҷумлаҳои пайрави мақсадро

D) ҷумлаҳои пайрави монандиро

1152 Пайвандакҳои ба тавре ки ва гӯё ки чӣ гуна ҷумлаҳоро ба сарҷумла
тобеъ месозанд?
А) ҷумлаи пайрави натиҷа

С) ҷумлаи пайрави монандӣ

В) ҷумлаи пайрави тарзи амал

D) ҷумлаи пайрави миқдору дараҷа
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1153 Ин чӣ гуна ҷумла аст?
Пеш аз он ки Олия ба кӯча барояд, чанд бор назди оина омад.
А) ҷумлаи мураккаби тобеъ

С) ҷумлаи мураккаби пайваст

В) ҷумлаи мураккаби омехта

D) ҷумлаи мураккаби сертаркиб

1154 Ин чӣ гуна ҷумла аст?
Чун теғ ба даст орӣ, мардум натавон кушт, ...
(Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ)
А) ҷумлаи мураккаби омехта

С) ҷумлаи мураккаби сертаркиб

В) ҷумлаи мураккаби тобеъ

D) ҷумлаи мураккаби пайваст

со Р
м ОЙ
он Г
аи ОН
w !
w
w
.n

tc

.tj

1155 Хели ҷумлаи пайравро муайян кунед:
Акнун фаҳмидам, ки осиёби инҳо аз кадом ҷӯй об гирифтааст.
(Ҳ. Ирфон)
А) ҷумлаи пайрави хабар

С) ҷумлаи пайрави пуркунанда

В) ҷумлаи пайрави мубтадо

D) ҷумлаи пайрави муайянкунанда

1156 Навъи ҷумлаи мураккабро муайян намоед:
Агарчи сухан зар аст, сукут гавҳар аст.
А) Ҷумлаи мураккаби тобеъ.

С) Ҷумлаи мураккаби омехта.

В) Ҷумлаи мураккаби пайваст.

D) Ҷумлаи мураккаби сертаркиб.

1157 Ҷумларо аз рӯйи мазмун пурра кунед:
Сотим Улуғзода соли 1971 драмаи «Восеъ»-ро навишт, ки ...
А) корнамоиҳои қаҳрамони халқи тоҷик Восеъро пурра омӯхтааст.

ар

В) кинофилми «Восеъ» ба навор гирифта шудааст.

Д

С) аз беҳтарин сурудаҳо дар бораи корнамоиҳои Восеъ аст.
D) ба корнамоиҳои қаҳрамони халқи тоҷик Восеъ бахшида шудааст.
1158 Кадоме аз ин зарбулмасалу мақолҳо ҷумлаи мураккаб аст?
А) Аз кафши танг побараҳна рафтан беҳтар аст.
В) Аз карнайчӣ – як пуф.
С) Аз мост, ки бар мост.
D) Дар хонаи мӯр шабнаме тӯфон аст.
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1159 Кадоме аз ин зарбулмасалу мақолҳо ҷумлаи мураккаб аст?
А) Кори имрӯзаро ба фардо магузор!
В) Ба сабр аз ғӯра ҳалво метавон сохт.
С) Ба умеди оши ҳамсоя турб натарош!
D) Бар сари фарзанди Одам ҳар чӣ ояд, бигзарад.
1160 Кадоме аз ин зарбулмасалу мақолҳо ҷумлаи мураккаб аст?
А) Дар тани солим – ақли солим.
В) Дар сӯхта беҳ, ки хона вайрон.
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1161 Кадом ҷумла нутқи айнан нақлшуда аст?

tc

D) Дар сухани рост зиён кас накард.

.tj

С) Вақтро ғанимат дон.

А) Нуралӣ гуфт, ки андак истед, ҳозир масъаларо маълум мекунам.
В) Норзода исроркунон гуфт, ки ҷомаи бомаслиҳат кӯтоҳ намеояд.
С) Абулқосими Фирдавсӣ гуфтааст, ки марди доно ҳамеша тавоност.
D) Акаам «говзӯр» аст, − гуфт ӯ, − ба ҳамин сабаб ба ӯ Махдуми Гав
лақаб додаанд.
1162 Нутқи айнан нақлшударо муайян кунед:

А) Гуфт, ки донистӣ, писар, Аббос чаро касал шудааст?
В) Модарам ҳар замон мегуфт, ки одам ба одам зинда аст.
С) «Салом, рафиқ Аббосзода!» - гӯён ба ӯ наздик шуд.

Д

ар

D) Мегуфт, ки чаро ҳатто сабзавот харидани ин зан ба дигарон монанд
нест?
1163 Дар кадом ҷумла нутқи айнан нақлшуда дуруст навишта шудааст?
А) Дӯст гуфтааст: «Ин сабадро ба ягон ҷой мону дигар даст нарасон.»
В) Дӯст гуфтааст, ки «Ин сабадро ба ягон ҷой мону дигар даст
нарасон.»
С) Дӯст гуфтааст, ки ин сабадро ба ягон ҷой мемонаду дигар даст
намерасонад.
D) Дӯст гуфтааст, ки ин сабадро ба ягон ҷой монаду дигар даст
нарасонад.
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1164 Дар кадом ҷумла нутқи айнан нақлшуда дуруст навишта шудааст?
А) Бобо бо қаҳр гуфт, ки ин қадар бо овози баланд гап назанам.
В) «Ин қадар бо овози баланд гап назан!» – бо қаҳр гуфт бобо.
С) Бобо бо қаҳр гуфт, ки ин қадар бо овози баланд гап назан!
D) Бобо бо қаҳр гуфт, ки «Ин қадар бо овози баланд гап назан!»
1165 Дар кадом сатр нутқи мазмунан нақлшуда дуруст навишта
шудааст?
А) Бузургон гуфтаанд: «− Дарахт дар як ҷой месабзад.»
В) Бузургон гуфтаанд, ки дарахт дар як ҷой месабзад.

.tj

С) Бузургон гуфтаанд: − дарахт дар як ҷой месабзад.
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D) Бузургон гуфтаанд, ки «Дарахт дар як ҷой месабзад.»

1166 Муайян намоед, ки дар кадом сатр ҷумлаи зерин ба нутқи
мазмунан нақлшуда дуруст баргардонида шудааст:
Пурсидам: «Ин ҷавони ситорагарм кӣ буд?»
А) Пурсидам: - «Ин ҷавони ситорагарм кӣ буд?»
В) Пурсидам: «Ин ҷавони ситорагарм кӣ буд?»
С) Ин ҷавони ситорагарм кӣ буд, пурсидам?

D) Пурсидам, ки ин ҷавони ситорагарм кӣ буд?
АДАБИЁТ

ар

1167 «Ясно» ва «Яштҳо» бахшҳои кадом китобанд?
С) «Авасто»

В) «Дарахти Асуриг»

D) «Ёдгори Зарирон»

Д

А) «Корномаи Ардашери Бобакон»

1168 Рашидии Самарқандӣ байти зеринро дар бораи осори кадом
адиби бузург гуфтааст?
Шеъри ӯро ман шумурдам сездаҳ раҳ сад ҳазор,
Ҳам фузун ояд, агар чунонки бояд, бишмарӣ.
А) Абулқосими Фирдавсӣ

С) Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ

В) Абуалӣ ибни Сино

D) Абумансури Дақиқӣ
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1169 Дар бораи кадоме аз ин адибон навиштаанд, ки натанҳо шеъраш,
инчунин овозаш ва садои чангаш низ таъсири фавқулода дошт?
А) Абулқосими Фирдавсӣ

С) Абуалӣ ибни Сино

В) Абумансури Дақиқӣ

D) Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ

1170 Байти зерини Устод Рӯдакӣ кадом маъниро бозгӯйӣ мекунад?
Ҳар ки н-омӯхт аз гузашти рӯзгор,
Низ н-омӯзад зи ҳеч омӯзгор.
А) Танҳо аз омӯзгор меомӯзанд.
В) Омӯзгорро эҳтиром бояд кард.

.tj

С) Дониш чароғи роҳи зиндагист.

tc

D) Таҷрибаи зиндагӣ беҳтарин омӯзгор аст.
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1171 Кадоме аз ин панд (насиҳат)-ро Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ гуфтааст?
А) Ин ҷаҳонро нигар ба чашми хирад,
Не бад-он чашм, к-андар ӯ нигарӣ.
В) Дониш талабу бузургӣ омӯз,
То беҳ нигарад рӯзат аз рӯз.

С) Ба корафтода коромӯз мебош,
Ба ҳар дилсӯхта дилсӯз мебош.

D) Ростиро пешаи худ кун мудом,
То шавӣ дар ҳар ду олам некном.

ар

1172 Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ бузургию неъматашро аз кадом сулола
донистааст?

Д

А) Сосониён

В) Саффориён

С) Тоҳириён

D) Сомониён

1173 Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ қасидаи “Бӯйи Ҷӯйи Мӯлиён”-ро бо кадом
мақсад навиштааст?
А) ситоиш намудани амири сомонӣ
В) ба Бухоро баргардонидани амири сомонӣ аз як сафари тӯлонӣ
С) нишон додани бартарии Бухоро аз Ҳирот
D) ситоиши оби ширини Ҷӯйи Мӯлиён
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1174 Кадом панду ҳикмат аз Абуабдуллоҳи Рӯдакист?
А) Бирав, зи таҷрибаи рӯзгор баҳра бигир,
Ки баҳри дафъи ҳаводис туро ба кор ояд.
В) Тавоно бувад, ҳар ки доно бувад,
Ба дониш дили пир барно бувад.
С) Беҳин коре, ки андар зиндагонист,
Накухоҳӣ ба кас роҳатрасонист.
D) Ба корафтода коромӯз мебош,
Ба ҳар дилсӯхта дилсӯз мебош.
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1175 Абулқосими Фирдавсӣ дар байти зерин чӣ гуфтан мехоҳад?
Набошад ҳаме неку бад пойдор,
Ҳамон беҳ, ки некӣ бувад ёдгор.
А) Некию бадӣ на ҳамеша ҷовидон мемонанд.

В) Неку бад пойдор нест, вале ба ёдгор мемонад.

С) Беҳтар он аст, ки некиву бадӣ ҳар ду ба ёдгор монад.
D) Неку бад ҷовидон нест, аммо беҳтар ки некӣ ба ёдгор монад.
1176 Кадом асар дар бораи таърихи гузашта, қаҳрамонии паҳлавонони
ватандӯст, адолату хирадмандии вазирону роҳбарони пешинаи
халқи тоҷик нақл мекунад?
А) «Донишнома»-и Абуалӣ ибни Сино

ар

В) «Саодатнома»-и Носири Хусрав

С) «Синдбоднома»-и Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ

Д

D) «Шоҳнома»-и Абулқосими Фирдавсӣ
1177 Дар бораи шӯриши Коваи оҳангар бар зидди Заҳҳоки морон дар
кадом асар маълумот дода шудааст?
А) «Наврӯзнома»-и Умари Хайём
В) «Донишнома»-и Абуалӣ ибни Сино
С) «Шоҳнома»-и Абулқосими Фирдавсӣ
D) «Синдбоднома»-и Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ
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1178 Кадоме аз шарҳҳои додашуда ба мисраи якуми байти зерини
Абулқосими Фирдавсӣ мувофиқ аст?
Тавоно бувад, ҳар ки доно бувад,
Ба дониш дили пир барно бувад.
А) Қудрату тавоноии инсон маҳз дар дониш аст.
В) Аз тавоноӣ инсон ба доноӣ мерасад.
С) Донишмандии инсон маҳз дар тавоноии ӯст.
D) Ҳар кас ки тавоно аст, доно аст.

А) «Шоҳнома»-и Абулқосими Фирдавсӣ
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В) «Саодатнома»-и Носири Хусрав

tc

нигоҳдошти арзишҳои миллӣ тарғиб шудааст?

.tj

1179 Дар кадоме аз ин асарҳо андешаи ваҳдати миллӣ, ҳифзи ватан ва

С) «Донишнома»-и Абуалӣ ибни Сино

D) «Қобуснома»-и Унсурулмаолии Кайковус
1180 Кадом сухан аз Абулқосими Фирдавсист?
А) Ҳар ки н-омӯхт аз гузашти рӯзгор,
Низ н-омӯзад зи ҳеҷ омӯзгор.

В) Касе, к-ӯ ба дониш тавонгар бувад,
Зи гуфтору кирдор беҳтар бувад.

ар

С) Беҳин коре, ки андар зиндагонист,
Накухоҳӣ ба кас роҳатрасонист.

Д

D) Бирав, зи таҷрибаи рӯзгор баҳра бигир,
Ки баҳри дафъи ҳаводис туро ба кор ояд.
1181 Кадоме аз ин адибон гуфтааст:
Намирам аз ин пас, ки ман зиндаам,
Ки тухми суханро парокандаам.?
А) Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ

С) Абулқосими Фирдавсӣ

В) Абуалӣ ибни Сино

D) Носири Хусрав
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1182 Кадоме аз ин адибон гуфтааст:
Басе ранҷ бурдам дар ин сол сӣ,
Аҷам зинда кардам бад-ин порсӣ.?
А) Абулқосими Фирдавсӣ

С) Абуалӣ ибни Сино

В) Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ

D) Носири Хусрав

1183 Кадом сухан дар бораи Абуалӣ ибни Сино дуруст аст?
А) шоир, нависанда ва мутафаккир, муаллифи асари “Баҳористон”
В) шоир, олим ва мутафаккир, муаллифи асари “Саодатнома”
С) шоир, нависанда ва мутафаккир, муаллифи асари “Гулистон”

tc
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1184 Кадоме аз ин адибон гуфтааст:
Аз қаъри гили сияҳ то авҷи Зуҳал,
Кардам ҳама мушкилоти гетиро ҳал.?

.tj

D) шоир, олим ва мутафаккир, муаллифи асари “Донишнома”

А) Абуалӣ ибни Сино

С) Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ

В) Абулқосими Фирдавсӣ

D) Носири Хусрав

1185 Кадоме аз ин адибон энсиклопедист аст?
А) Абулқосими Фирдавсӣ

С) Абуалӣ ибни Сино

В) Абумансури Дақиқӣ

D) Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ

1186 «Қобуснома»-и Унсурулмаолии Кайковус аз рӯи мавзӯъ ва
муҳтаво чӣ гуна асар аст?
В) тасаввуфӣ

С) ахлоқӣ

D) сиёсӣ

Д

ар

А) фалсафӣ

1187 Мазмуни байти зерини Носири Хусрав ба кадом сухан мувофиқ
аст?
Зи некон бош, андар некуӣ кӯш,
Макун некии кас аз дил фаромӯш.
А) Бо некукорон бош ва некии онҳоро фаромӯш накун.
В) Накукор бош ва некии дигаронро низ фаромӯш накун.
С) Некукор бош ва некии кардаатро фаромӯш накун.
D) Ба дигарон некӣ кун ва он некиро фаромӯш накун.
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1188 Байти зерини Носири Хусрав чӣ маънӣ дорад?
Бародар он бувад, ки рӯзи сахтӣ
Туро ёрӣ кунад дар тангдастӣ.
А) Бародарат ба ту дар рӯзи сахтӣ ёрӣ мерасонад.
В) Дар рӯзи сахтӣ танҳо бародарат ба ту ёрӣ мерасонад.
С) Дар рӯзи сахтӣ бародарат бояд ба ту ёрӣ расонад.
D) Бародарат ҳамон аст, ки ба ту дар рӯзи сахтӣ ёрӣ мерасонад.
1189 Кадом сухан дар бораи Носири Хусрав дуруст аст?

.tj

А) шоир, олим ва мутафаккир, муаллифи асари “Донишнома”

tc

В) шоир, нависанда ва мутафаккир, муаллифи асари “Гулистон”
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С) шоир, олим ва мутафаккир, муаллифи асари “Саодатнома”
D) шоир, нависанда ва мутафаккир, муаллифи асари “Баҳористон”
1190 Ба навиштаи Низомии Арӯзии Самарқандӣ кадоме аз ин
бузургони илм ва адабиёти тоҷик ситорашинос (мунаҷҷим) аст?
А) Умари Хайём

С) Абуалӣ ибни Сино

В) Носири Хусрав

D) Абдураҳмони Ҷомӣ

1191 “Тақвими Ҷалолӣ”, яке аз дақиқтарин тақвимҳо, бо сарварии
кадом олим ва шоири тоҷик тартиб дода шудааст?
С) Абуалӣ ибни Сино

В) Носири Хусрав

D) Умари Хайём

Д

ар

А) Абдураҳмони Ҷомӣ

1192 Мавзӯи асосии «Маснавии маънавӣ»-и Ҷалолиддини Балхӣ кадом
аст?
А) гиромидошти забони модарӣ ва арзишҳои миллӣ
В) нахӯрдани ғами ин ҷаҳон ва хуш гузаронидани умр
С) ишқу муҳаббат, худшиносӣ ва ваҳдату ягонагии инсонҳо
D) ишқи Ватан, қаҳрамонӣ ва ҷоннисорӣ дар роҳи Ватан
Забони тоҷикӣ (имтиҳони қисмҳои А ва Б барои ИМД-2022)
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1193 Дар байти зерин Убайди Зоконӣ ба кадом асараш ишора
намудааст?
Бихонам аз бароят достоне,
Ки дар маънои он ҳайрон бимонӣ!
А) «Ахлоқ-ул-ашроф»

С) «Рисолаи дилкушо»

В) «Даҳ фасл»

D) «Муш ва гурба»

1194 Кадоме аз ин адибон ғазалсарои бузург аст?
С) Низомии Ганҷавӣ

В) Носири Хусрав

D) Ҳофизи Шерозӣ
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А) Айби дигаронро ба дӯстонат нагӯй.

tc

1195 Байти зерини Саъдии Шерозӣ чӣ маънӣ дорад?
Ҳар ки айби дигарон пеши ту оварду шумурд,
Бегумон айби ту пеши дигарон хоҳад бурд.

.tj

А) Убайди Зоконӣ

В) Айби дӯстатро пеши дигарон нагӯй.

С) Касе, ки айби туро ба ту мегӯяд, ба дигарон низ мегӯяд.
D) Касе, ки айби дигаронро ба ту гӯяд, айби туро низ ба дигарон
мегӯяд.
1196 Мазмуни кадом панд дар сухани «Агар мехоҳӣ, ки ба ту бадӣ
накунанд, ба дигарон бадӣ накун» хулоса шудааст?
А) Ҳар бад, ки ба худ намеписандӣ,
Бо кас макун, эй бародари ман.
Гар модари хеш дӯст дорӣ,
Дашном мадеҳ ба модари ман. (Саъдии Шерозӣ)

Д

ар

В) Дар сухан бо дӯстон оҳиста бош,
То надорад душмани хунхор гӯш.
Пеши девор он чӣ гӯйӣ, ҳуш дор,
То набошад дар паси девор гӯш. (Саъдии Шерозӣ)
С) Илоҷи дардмандон кун ба ҳар дард,
Ки ҳар кас, к-ӯ ҷароҳат кард, бад кард.
Чу марҳам хастаро роҳатрасон бош,
Ба сахтӣ чораи бечорагон бош! (Носири Хусрав)
D) Ҷавонмардо, ҷавонмардӣ биомӯз,
Зи мардони ҷаҳон мардӣ биомӯз!
Забон аз таъни бадгӯён нигаҳ дор,
Дарун аз кини кинҷӯён нигаҳ дор! (Абдураҳмони Ҷомӣ)
Забони тоҷикӣ (имтиҳони қисмҳои А ва Б барои ИМД-2022)
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1197 Байти зерин аз кадом шоир аст?
Орзуманди диёри хешаму ёрони хеш,
Дар ҷаҳон то чанд гардам бесару бепо ғариб?
А) Саъдии Шерозӣ

С) Ҳофизи Шерозӣ

В) Камоли Хуҷандӣ

D) Бадриддини Ҳилолӣ

1198 Байти зерини Абдураҳмони Ҷомӣ дар кадом сухан хулоса шудааст?
Агар дар ҷаҳон набвад омӯзгор,
Шавад тира аз бехирад рӯзгор.
А) Омӯзгор ба шогирдаш илму дониш ва касбу ҳунар меомӯзад.
В) Дар ҷаҳон аз қадри падар қадри омӯзгор баландтар аст.

tc

D) Қадри омӯзгорро дар зиндагӣ мебояд шинохт.
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С) Омӯзгор равшанкунандаи роҳи ҳаёт ва сабаби ободии зиндагист.

со Р
м ОЙ
он Г
аи ОН
w !
w
w
.n

1199 Кадом сухан дар бораи Абдураҳмони Ҷомист?

А) нависанда ва адабиётшиноси маъруф, муаллифи «Лубоб-ул-албоб»
В) шоир, нависанда ва олими барҷаста, муаллифи «Ҳафт авранг»
С) шоир, ҳаким ва сӯфии бузург, муаллифи «Ҳадиқа»
D) абулахлоқ, паёмбари ғазал, муаллифи «Гулистон»

1200 Кадом сухан дар бораи Абдураҳмони Ҷомӣ дуруст аст?
А) шоир, олим ва мутафаккир, муаллифи асари “Донишнома”
В) шоир, олим ва мутафаккир, муаллифи асари “Саодатнома”
С) шоир, нависанда ва мутафаккир, муаллифи асари “Баҳористон”

ар

D) шоир, нависанда ва мутафаккир, муаллифи асари “Гулистон”

Д

1201 Кадоме аз ин адибон ситораи дурахшони осмони илму адаби
асри XV ба шумор меравад?
А) Носири Хусрав

С) Абуалӣ ибни Сино

В) Умари Хайём

D) Абдураҳмони Ҷомӣ

1202 Кадом асари Абдулқодири Бедил доир ба пайдоиши набототу
ҳайвонот ва инсон баҳс мекунад?
А) «Тилисми ҳайрат»

С) «Тӯри маърифат»

В) «Муҳити аъзам»

D) «Чор унсур»
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1203 Кадом адиб бунёдгузори равияи маорифпарварии адабиёти
тоҷик аст?
А) Абдулвоҳиди Мунзим

С) Аҳмади Дониш

В) Тошхӯҷаи Асирӣ

D) Садри Зиё

1204 Аҳмади Дониш дар ҳикояи «Шабе дар Петербург» диққати
хонандаро ба кадом масъалаи муҳим ҷалб кардааст?
А) пешрафти масъалаҳои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ
В) омӯхтани илмҳои табиатшиносӣ
С) масъалаҳои идораи давлат

.tj

D) омӯхтан ва донистани забони русӣ
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1205 Кадом асари Садриддин Айнӣ дар худшиносии миллӣ ва ҳимояи
манфиатҳои тоҷикон саҳми бузург дорад?
А) «Марши ҳуррият»

С) «Намунаи адабиёти тоҷик»

В) «Ахгари инқилоб»

D) «Таърихи амирони манғитияи Бухоро»

1206 Садриддин Айнӣ дар «Ёддоштҳо» дар боби «Одами аҷиб» симои
кадом адибро муфассал тасвир намудааст?
А) Аҳмади Дониш

С) Муҳаммадсиддиқи Ҳайрат

В) Абдулвоҳиди Мунзим

D) Шарифҷонмахдуми Садри Зиё

1207 Кадом асари Садриддин Айнӣ ба мавзӯи муборизаи халқи тоҷик
бар зидди истилогарони араб бахшида шудааст?

ар

А) «Деви ҳафтсар»

D) «Хари бедум»

Д

В) «Аҳмади девбанд»

С) «Исёни Муқаннаъ»

1208 Кадом сухан ба мазмуни панди зерини Садриддин Айнӣ мувофиқ
аст?
Биёед, эй рафиқон, дарс хонем,
Ба бекорию нодонӣ намонем.
Ба олам ҳар касе бекор гардад,
Ба чашми аҳли олам хор гардад.
А) Танбал аз дарс гурезон аст.

С) Кор кунӣ, нон мехӯрӣ.

В) Аз бекор ҳама безор аст.

D) Нодонӣ аз бекорист.
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1209 Порчаи зерин аз кадом шеъри Садриддин Айнӣ аст?
Эй ситамдидагон, эй асирон!
Вақти озодии мо расид.
Муждагонӣ диҳед, эй фақирон!
Дар ҷаҳон субҳи шодӣ дамид.
А) «Гули сурх»

С) «Марши ҳуррият»

В) «Бомдоди баҳорон»

D) «Заминро бояд нафурӯшед»

1210 Кадом асари Садриддин Айнӣ аввал бо номи «Саргузашти як
тоҷики камбағал» ба табъ расидааст?
А) «Ғуломон»

В) «Одина»

С) «Дохунда»

D) «Ятим»

.tj

1211 Охирин ва бузургтарин асари Садриддин Айнӣ кадом аст?
С) “Ҷаллодони Бухоро”

В) “Дохунда”

D) “Намунаи ададбиёти тоҷик”
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А) “Ёддоштҳо”

1212 Кадом асари Садриддин Айнӣ тадқиқотист?
А) “Марги судхӯр”

С) “Намунаи ададбиёти тоҷик”

В) “Ҷаллодони Бухоро”

D) “Қаҳрамони халқи тоҷик Темурмалик”

1213 Сухани зерин дар бораи кадом адиби тоҷик аст?
«Номи ... дар Шарқ байрақи мубориза аст.»
(Рӯзномаи «Правда», соли 1933)
С) Ҳабиб Юсуфӣ

В) Абулқосим Лоҳутӣ

D) Пайрав Сулаймонӣ

ар

А) Садриддин Айнӣ

Д

1214 Аз байти зерини Мирзо Турсунзода ба чӣ хулоса омадан мумкин
аст?
Пурҳарорат нест бе сулҳ Офтоб,
Дар Замин ҳам нест файзи беҳисоб.
А) Суруди сулҳ нақшаи ҷангҷӯёнро дар Замин хароб мекунад.
В) Бе сулҳ Офтоб намедурахшад, Замин дар гирди он намегардад.
С) Файзу баракат дар Замин, ободии кишварҳо аз сулҳу амонӣ ва
дӯстӣ аст.
D) Бе сулҳ ҳам файзи Замин беҳисоб мешавад, кишварҳо ободу зебо
мешаванд.
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1215 Мисраи дуюми байти зерини Мирзо Турсунзода кадом аст?
Гар каломи аввалин аз зан намеомӯхтем,
.............................................................................
А) Норасида бодае дар ҷом мемондем мо.
В) Бетахаллус, бенасаб, беном мемондем мо.
С) Бе чароғи равшане дар шом мемондем мо.
D) Лаб фурӯ баста ҳама чун лом мемондем мо.
1216 Вобаста ба ҷумлаи зерин кадом хулоса дуруст аст?
Мавзӯи сулҳ, дӯстии халқҳо, бародарӣ, ватандӯстӣ, меҳру муҳаббат
ва аҳду паймон дар осори Мирзо Турсунзода мавқеи хоса дорад.

tc

В) Мирзо Турсунзода вассофи сулҳу дӯстӣ аст.

.tj

А) Мирзо Турсунзода адиби забардаст аст.
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С) Мирзо Турсунзода дар адабиёти тоҷик мавқеи баланд дорад.
D) Мирзо Турсунзода бо андешаҳои ватандӯстона дар ҷаҳон шуҳрат
дорад.
1217 Бозор Собир дар байти зерин ба чӣ ишора кардааст?
Ҳар куҷое буд Турсунзода Мирзо, халқ буд,
Ҳар куҷое халқ буд, Мирзои Турсунзода буд.
А) Мирзо Турсунзода ҳамеша бо халқ буд, ҳама ӯро дӯст медоштанд.
В) Мирзо Турсунзода дар орзуи суҳбати халқ буд.

С) Мирзо Турсунзода ба ҳама ҷо ҳамроҳи халқ мерафт.

ар

D) Мирзо Турсунзода дар ҳама ҷо халқро ба наздаш даъват менамуд.

Д

1218 Дар кадом байти Мирзо Турсунзода муҳаббати шоир ба кишвараш
таҷассум ёфтааст?
А) Бори аввал дар замин сар шуд тапиданҳои дил,
Бо умеди зиндагӣ заҳматкашиданҳои дил.
В) Чун ниҳодам пойи худро бар сари хоки Ватан,
Борҳо бӯсидам аз рухсораи поки Ватан.
С) То тавонӣ дӯстонро гум макун,
Дӯстони меҳрубонро гум макун.
D) Менависам ман суруди сулҳро бо хуни дил,
Бо тапиданҳои беороми рӯзафзуни дил.
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1219 Мавзӯи силсилаи шеърҳои «Қиссаи Ҳиндустон»-и Мирзо Турсунзода
кадом аст?
А) робитаи дӯстонаи халқҳои Иттиҳоди Шӯравӣ ва Ҳиндустон
В) ишқу муҳаббати занони ҳинду
С) сулҳу дӯстӣ ва озодию истиқлоли халқи ҳинду
D) ҳуқуқи занон ва хислати модари ҳинду
1220 Вобаста ба ин байти Мирзо Турсунзода кадом хулоса дуруст аст?
Дӯстиро ҷустуҷӯ дорем мо,
Аз амонӣ гуфтугӯ дорем мо.

С) Мирзо Турсунзода шоири ватандӯст аст.
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D) Мирзо Турсунзодаро халқ дӯст медорад.

tc

В) Мирзо Турсунзода дӯсти ҷавонон аст.

.tj

А) Мирзо Турсунзода вассофи сулҳу дӯстист.

1221 Байти зерин аз кадом асари машҳури Мирзо Турсунзода аст?
Одамон аз дӯстӣ ёбанд бахт,
Душманӣ орад ба мардум рӯзи сахт...
А) «Арӯс аз Москва»

С) «Духтари муқаддас»

В) «Садои Осиё»

D) «Ҷони ширин»

1222 Кадом асари Сотим Улуғзода доир ба ҳаёт ва эҷодиёти Абуалӣ
ибни Сино навишта шудааст?
С) «Ривояти суғдӣ»

В) «Пири ҳакимони машриқзамин»

D) «Ёрони боҳиммат»

ар

А) «Қисмати шоир»

Д

1223 Кадом нависандаи шинохта «Шоҳнома»-и Абулқосими Фирдавсиро
ба наср баргардонидааст?
А) Сотим Улуғзода

С) Ҷалол Икромӣ

В) Раҳим Ҷалил

D) Фазлиддин Муҳаммадиев

1224 Драмаи «Қисмати шоир»-и Сотим Улуғзода ба ҳаёт ва фаъолияти
кадом адиб бахшида шудааст?
А) Аҳмади Дониш

С) Абулқосими Фирдавсӣ

В) Абуалӣ ибни Сино

D) Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ
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1225 Асари тарҷумаиҳолии Ҷалол Икромӣ “Устоди ман, мактаби
ман, худи ман” ба кадом адиб бахшида шудааст?
А) Аҳмади Дониш

С) Садриддин Айнӣ

В) Мирзо Турсунзода

D) Абулқосим Лоҳутӣ

1226 Вобаста ба ин рубоии Лоиқ Шералӣ кадом хулоса дуруст аст?
Ёрон ҳама ҷо, вале Ватан дар як ҷост,
Ҳар санги Ватан мисоли ҳайкал зебост.
Одам ҳама ҷо азиз, лекин бар ман
Модар яктост, Тоҷикистон яктост!
А) Дар эҷодиёти Лоиқ мавзӯи Ватан-Модар мақоми хосса дорад.

tc

.tj

В) Дар шеърҳои Лоиқ симои миллии модари тоҷик хеле хуб тасвир
шудааст.
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С) Дар шеърҳои Лоиқ таърихи гузаштаи Ватан мавриди баррасӣ
қарор гирифтааст.
D) Лоиқ дар шеъри «Хоки Ватан» тақдири худро бо тақдири Ватан
пайваст медонад.
1227 Бозор Собир дар байти зерин киро дар назар дорад?
Халқ бар шеъри тару бар гармии дидори ӯ
Чун ба иқлими Ватан бисёр одат карда буд.
А) Боқӣ Раҳимзода

С) Абулқосим Лоҳутӣ

В) Мирзо Турсунзода

D) Садриддин Айнӣ

Д

ар

1228 Кадом асари Мирсаид Миршакар дар бораи корнамоии ҷанговарон дар солҳои Ҷанги Бузурги Ватанӣ навишта шудааст?
А) «Панҷи ноором»

С) «Қишлоқи тиллоӣ»

В) «Таронаи уқоби озод»

D) «Исёни хирад»
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САВОЛУ МАСЪАЛАҲО БАРОИ МУАЙЯН КАРДАНИ МУВОФИҚАТ
ФОНЕТИКА ва ҲОДИСАҲОИ ФОНЕТИКӢ.
ИМЛО. ЛЕКСИКА. ФРАЗЕОЛОГИЯ
1

Ба калимаҳои додашуда шарҳи мувофиқро интихоб намоед:
А) бур

5 1) исми ҷинс: порчаи оҳаксанг

B) бӯр

1 2) сифат: нодон, бефаҳм

C) гул

4 3) сифати феълӣ: сифати амал

D) гӯл

2 4) исми кул(л): номи умумии ашё

tc

Калимаҳои додашуда чӣ маъно доранд?
А) куб

5 1) паҳлавон, далер

B) кӯб

4 2) бофтае аз ресмон ё сим

C) тур

1 3) бисёр, бисёрӣ; ҳамакаса

D) тӯр

2 4) асоси замони ҳозираи феъл: зарбу лат

со Р
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2

.tj

5) асоси феъл: пора кардан

5) шакли ҳандасии шашрӯяи ҳар як
тарафаш бо ҳам баробар

Мувофиқати шарҳ ва калимаро муайян намоед:
А) чизе бофташуда аз ресмон
ё сим барои моҳигирӣ

4 1) тӯп

B) бастаи чизе, даста; ҳаппак, гӯй

5 2) тӯл

C) дарозӣ; давомнокӣ

2 3) тӯс

D) силоҳи ҷангии дарозмили чархдор

1 4) тӯр

Д

ар

3

4

5) тӯб

Вазифаи ҳарфи ӣ-ро муайян намоед:
А) маънӣ

5 1) пасванди исмсоз

B) дӯстӣ

1 2) бандаки хабарӣ

C) даштӣ

4 3) бандаки феълӣ

D) нишастӣ

3 4) пасванди сифатсоз
5) овози таркиби калима
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Вазифаи ҳарфи (овози) ӣ-ро муайян намоед:
А)
B)
C)
D)

пасванди зарфсоз
пасванди сифатсоз
пасванди исмсоз
бандаки феълӣ
овози таркиби калима

1)
2)
3)
4)
5)

зарфи замон: сипас, сонӣ
сифати ашё: нохуб, ганда
исми маънӣ: додхоҳӣ, иддао кардан
сифати ашё: давомдор, дароз
исми маънӣ: дармон, илоҷ

.tj

3
1
5
2

Маънои калимаҳоро нишон диҳед:
А)
B)
C)
D)

8

1)
2)
3)
4)
5)

Ба калимаҳои додашуда шарҳи мувофиқро интихоб намоед:
А) даъво
B) баъд
C) даво
D) бад

7

2
4
3
5

tc

6

тиббӣ
омадӣ
одамӣ
одӣ
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5

қатӣ
сурат
қатъӣ
суръат

4
1
3
2

1)
2)
3)
4)
5)

акс
тезӣ
ҳатмӣ
ҳамроҳ
ҳаққонӣ

Маънои калимаҳоро нишон диҳед:
А) ман

Д

ар

B) шер
C) манъ
D) шеър

4 1) боздоштан аз коре ё чизе, пеши
роҳи чизеро гирифтан
3 2) нигаҳ доштан; бозпурсӣ кардан
1 3) ҳайвони дарранда
5 4) ҷонишини шахси якуми танҳо
5) шакли махсуси ифодаи фикр
ва ҳиссиёт

9

Маънои калимаҳоро нишон диҳед:
А)
B)
C)
D)

шуъла
садӣ
шӯла
саъдӣ

2
1
5
3

1)
2)
3)
4)
5)

яке аз разрядҳои ҳисоби математикӣ
забонаи оташ; фурӯғ, равшанӣ
хушбахтӣ, муборакӣ; хуҷаста
марди пир ва хушбахт
хӯроки мулоим бо биринҷу гӯшту
равған
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10 Маънои калимаҳоро муайян кунед:
А) дафъ

2 1) ҳатмӣ, ҳатман

B) қат

5 2) дур кардан, рад кардан, нест кардан

C) даф

4 3) буридан, кандан; ҷудо кардан

D) қатъ

3 4) асбоби мусиқии зарбӣ, ки
ба дойраи хурд монанд аст
5) таҳ; каҷ ё хамшуда

11 Маънои калимаҳоро муайян намоед:
3 1) тозиёна, тасмаи чармин

B) дарра

1 2) тез, зуд, фавран

C) дарав

5 3) ҳамвории байни ду кӯҳ

D) даррав

2 4) кишти ҷаву гандум ва юнучқа
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tc

.tj

А) дара

5) бо дос ё мошин буридани
(ҷамъ овардани) алаф ё ғалла

12 Ба ҷойи сенуқта калимаҳоро аз рӯйи мазмун гузоред:
2 1) Ӯ ин суханро гаштаю баргашта
ба бародараш ... менамуд.

B) таъбир

4 2) Суханҳои Акамирзо ба ман сахт
... карданд.

C) таъриф

5 3) Як моҳ он муассисаро ... карданду
сардорашро аз кор гирифтанд.

D) таъкид

1 4) Ин ...-и бачагона дар ҳаққи он ду
харбуза хеле мувофиқ меомад.

Д

ар

А) таъсир

5) ...-и зиёда бадтар аз дашном аст.

13 Ҷузъи дуюми таркибҳои ҷуфтро ёбед:
А) азобу

5 1) саломат

B) шоду

3 2) ғусса

C) сиҳату

1 3) хуррам

D) ғаму

2 4) қувват
5) машаққат
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14 Ҷуфтҳои калимаҳоро муайян намоед:
А) радду

5 1) ҷавр

B) хатту

4 2) ҷаҳд

C) шакку

3 3) шубҳа

D) ҷидду

2 4) савод
5) бадал

4 1) гудоз

B) ҷӯшу

2 2) хурӯш

C) сӯзу

1 3) пӯписа

D) дӯғу

3 4) малах
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5) ҷурғот

tc

А) мӯру

.tj

15 Ҷуфтҳои мувофиқи калимаҳоро муайян кунед:

16 Ҷуфти муносиби калимаҳоро муайян намоед:
А) панду
B) сиҳату
C) меҳру
D) шукӯҳу

4 1) ғанимат

5 2) шаҳомат

3 3) муҳаббат
2 4) насиҳат

5) саломат

17 Ҷуфти муносиби калимаҳоро нишон диҳед:
А) ҳурмату
B) шарму

Д

D) ору

ар

C) ҳавою

1 1) эҳтиром
4 2) номус

5 3) эътибор
2 4) ҳаё
5) ҳавас

18 Ҷуфти муносиби калимаҳоро муайян кунед:
А) қанду

2 1) бародар

B) шаҳду

3 2) асал

C) ёру

1 3) шакар

D) ҷону

5 4) мураббо
5) ҷигар
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19 Ҷуфтҳои ҳаммаънои мувофиқро нишон диҳед:
А) бахт

3 1) хурсандӣ

B) барор

4 2) сарбаландӣ

C) оромӣ

5 3) саодат

D) шодӣ

1 4) кушоиш
5) осудагӣ

1 1) фарёд

B) даву

3 2) нола

C) гиряву

2 3) тоз

D) дарду

5 4) ғазаб
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5) алам

tc

А) доду

.tj

20 Ҷуфтҳои ҳаммаънои калимаҳоро муайян намоед:

21 Ҳаммаънои тоҷикии калимаҳои баромадашон арабиро нишон
диҳед:
А) наҷм
B) шамс
C) олам
D) фалак

2 1) моҳ

3 2) ситора
4 3) офтоб
5 4) гетӣ

5) осмон

22 Ҷуфтҳои ҳаммаънои калимаҳоро муайян намоед:
А) муроду
C) зӯру

ар

B) бахту

Д

D) умеду

1 1) мақсад
5 2) тавон
2 3) ният
4 4) орзу
5) иқбол

23 Ҳаммаънои калимаҳоро муайян намоед:
А) форам

3 1) зӯр

B) хуррам

2 2) шод

C) тавоно

1 3) гуворо

D) хирадманд

5 4) хушрӯз

м

5) бозаковат
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24 Ҷуфтҳои ҳаммаъноро муайян намоед:
А) аҳду

3 1) хаёл

B) кайфу

4 2) ҳавас

C) фикру

1 3) паймон

D) шавқу

2 4) сафо
5) ҷафо

1 1) даво

B) шавқу

5 2) гуфтор

C) нозу

4 3) хоҳиш

D) майлу

3 4) адо
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5) ҳавас

tc

А) дорую

.tj

25 Ҷуфтҳои ҳаммаъноро муайян намоед:

26 Ҷуфтҳои ҳаммаъноро муайян намоед:
А) хайру
B) қаҳру
C) шарму
D) орзую

5 1) ҳаё

4 2) умед

1 3) хиҷолат
2 4) ғазаб

5) саховат

27 Ҷуфтҳои ҳаммаъноро муайян намоед:
А) ишқу
B) аҳду

3 1) ҷӯшон
5 2) ҳунар

ар

C) гарму

Д

D) касбу

1 3) муҳаббат
2 4) хунук
5) паймон

28 Ҷуфтҳои ҳаммаъноро муайян намоед:
А) ризқу

2 1) гулоб

B) дорую

3 2) рӯзӣ

C) шираю

5 3) дармон

D) кору

4 4) бор
5) шарбат
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29 Ҳаммаънои калимаҳоро муайян намоед:
А) рост

5 1) беғалат

B) форам

3 2) парешон

C) зӯр

4 3) дилкаш

D) жӯлида

2 4) тавоно
5) дуруст

1 1) фаросат

B) ақл

3 2) хаёл

C) бол

5 3) тамиз

D) гард

4 4) чанг
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5) пар

tc

А) фаҳм

.tj

30 Ҷуфтҳои ҳаммаънои калимаҳоро нишон диҳед:

31 Ҷуфтҳои ҳаммаънои калимаҳоро нишон диҳед:
А) афт

5 1) ахлоқ

B) шарм
C) одоб
D) дод

2 2) ҳаё

1 3) ханда

4 4) фарёд

5) башара

32 Ҷуфти ҳаммаънои калимаҳоро нишон диҳед:
А) меҳр
B) шодӣ

ар

C) дӯстӣ

Д

D) сулҳ

3 1) хурсандӣ
1 2) рафоқат

2 3) муҳаббат
5 4) дилбарӣ
5) амонӣ

33 Ҷуфти ҳаммаънои калимаҳоро нишон диҳед:
А) адл

2 1) зинат

B) тез

3 2) инсоф

C) мурч

5 3) тунд

D) зеб

1 4) шафқат
5) қаламфур
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34 Ҷуфти ҳаммаънои калимаҳоро муайян кунед:
А) хуш

5 1) бақувват

B) шодон

2 2) хандон

C) сиҳат

4 3) тануманд

D) бардам

1 4) саломат
5) хурсанд

2 1) ситора

B) моҳ

1 2) борон

C) чанг

5 3) тундар

D) раъд

4 4) барқ
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5) ғубор

tc

А) бод

.tj

35 Ҷуфти калимаҳоро нишон диҳед:

36 Ҷуфтҳои зидмаъноро муайян кунед:
А) ханда
B) дод

2 1) хок

4 2) гиря

C) об

3 3) оташ

D) торикӣ

5 4) бедод

5) рӯшанӣ

37 Ҷуфтҳои зидмаъноро муайян намоед:
А) гарму
B) шодию

ар

C) хайру

Д

D) шебу

1 1) сард
2 2) ғам

4 3) фароз

3 4) шар (р)
5) хурсандӣ

38 Ҷуфти зидмаънои калимаҳоро нишон диҳед:
А) аввал

3 1) машаққат

B) азоб

2 2) роҳат

C) адл

5 3) охир

D) андак

4 4) бисёр
5) зулм
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39 Ҷуфтҳои зидмаъноро муайян кунед:
А) ошкор

3 1) наздик

B) тира

2 2) равшан

C) дур

1 3) ниҳон

D) кам

4 4) зиёд
5) хира

40 Ҷуфтҳои зидмаъноро муайян кунед:
B) даро

5 2) хез

C) дод

4 3) хезон

D) хуфт

2 4) ситад

со Р
м ОЙ
он Г
аи ОН
w !
w
w
.n

5) баро

м

.tj

3 1) саро

tc

А) афтон

41 Ҷуфтҳои зидмаъноро муайян кунед:
А) неш
B) дур

4 1) султон

3 2) дарвеш

C) шоҳ
D) хеш

2 3) наздик
5 4) нӯш

5) бегона

42 Ҷуфтҳои зидмаъноро муайян кунед:
А) сода
B) пур

2 2) тиҳӣ

Д

ар

C) сиҳат
D) пок

3 1) олуда

4 3) мураккаб

1 4) дардманд
5) саломат

43 Ҷуфтҳои зидмаъноро муайян кунед:
А) қимат

3 1) хашмгин

B) кунд

4 2) фарбеҳ

C) меҳрубон

5 3) арзон

D) лоғар

2 4) тез
5) сангдил
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44 Ҷуфтҳои зидмаъноро муайян кунед:
А) хирадманд

4 1) пӯшида

B) ҳастӣ

2 2) нестӣ

C) кушода

1 3) оқил

D) гуворо

5 4) нодон
5) нофорам

5 1) дӯз

B) бур

1 2) сӯз

C) соз

2 3) омад

D) бурд

4 4) овард

со Р
м ОЙ
он Г
аи ОН
w !
w
w
.n

5) баро

tc

А) даро

.tj

45 Ҷуфтҳои зидмаъноро муайян кунед:

46 Ҷуфтҳои зидмаъноро муайян кунед:
А) ором
B) ошно
C) осон
D) ошкоро

3 1) бегона

1 2) душвор
2 3) шӯх

4 4) махфӣ
5) сабук

47 Ҷуфтҳои зидмаъноро муайян кунед:
А) хасис
B) қаҳр

ар

C) маст

Д

D) золим

48

5 1) мазлум

3 2) мумсик
4 3) лутф

1 4) ҳушёр
5) сахӣ

Ҷуфтҳои калимаҳои зидмаъноро муайян кунед:
А) сурх

3 1) андак

B) кам

4 2) хунук

C) паст

5 3) сафед

D) гарм

2 4) беш

м

5) баланд
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49

Калимаҳои зидмаъноро муайян кунед:
А) осуда

2 1) ниҳон

B) огоҳ

3 2) парешон

C) нӯш

4 3) бехабар

D) ошкор

1 4) неш
5) намоён

А) роҳат

4 1) баъд

B) лоғар

3 2) ошкор

C) нуҳуфта

2 3) фарбеҳ

D) кунун

1 4) ранҷ

51

со Р
м ОЙ
он Г
аи ОН
w !
w
w
.n

5) ниҳон

.tj

Калимаҳои зидмаъноро муайян кунед:

tc

50

Калимаҳои зидмаъноро муайян кунед:
А) намоён
B) сергап
C) нозанин
D) шӯх

1 1) пинҳон

3 2) паричеҳра
4 3) хаппак

5 4) зиштрӯ
5) ором

52

Калимаҳои зидмаъноро муайян кунед:
А) мусбат
B) андак

ар

C) оғоз

Д

D) роҳат

53

4 1) анҷом
3 2) аввал

1 3) бисёр

5 4) манфӣ
5) озор

Калимаҳои зидмаъноро муайян кунед:
А) хира

3 1) тира

B) саҳар

4 2) ҷафо

C) соф

1 3) равшан

D) вафо

2 4) шом
5) сафо
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54

Калимаҳои зидмаъноро муайян кунед:
А) зӯр

2 1) тавоно

B) шӯх

3 2) суст

C) нотарс

4 3) ором

D) муросокор

5 4) буздил
5) гапнодаро

А) хомӯш

3 1) гирён

B) фурӯтан

5 2) пажмурда

C) шукуфон

2 3) сергап

D) хандон

1 4) шодон

56

со Р
м ОЙ
он Г
аи ОН
w !
w
w
.n

5) мағрур

.tj

Калимаҳои зидмаъноро муайян кунед:

tc

55

Калимаҳои зидмаъноро муайян кунед:
А) фароз
B) маҳин
C) дароз
D) дур

3 1) наздик
4 2) кӯтоҳ

2 3) нишеб

1 4) дурушт
5) баланд

57

Калимаҳои зидмаъноро муайян кунед:
А) садоқат

1 2) ишқ

C) хурсандӣ

5 3) хиёнат

D) сер

4 4) гурусна

ар

B) муҳаббат

Д
58

3 1) нафрат

м

5) ғамгинӣ

Калимаҳои зидмаъноро муайян кунед:
А) ҳақшинос

1 1) носипос

B) сарватманд

4 2) заиф

C) неруманд

2 3) бепарво

D) зирак

5 4) нодор
5) кундфаҳм
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59

Калимаҳои зидмаъноро муайян кунед:
А) шодмон

2 1) беҳавсала

B) ошно

3 2) ғамгин

C) хайрхоҳ

4 3) бегона

D) ҳавасманд

1 4) бахил
5) шуҳратпараст

А) мулоим

3 1) ногувор

B) гарм

5 2) ширин

C) форам

1 3) сахт

D) паст

4 4) баланд

61

со Р
м ОЙ
он Г
аи ОН
w !
w
w
.n

5) сард

.tj

Калимаҳои зидмаъноро муайян кунед:

tc

60

Калимаҳои зидмаъноро муайян кунед:
А) ҳавас
B) чаққон
C) хос

4 1) ом

5 2) андак

1 3) зирак

D) беш

2 4) ҳасад

5) танбал

62

Калимаҳои зидмаъноро муайян кунед:
А) дилтанг
B) хоксор

ар

C) шармгин

Д

D) ором

63

5 1) беҳаё

2 2) ҳавобаланд
1 3) бадқаҳр
4 4) шӯх
5) бепарво

Калимаҳои зидмаъноро муайян кунед:
А) бепарво

2 1) беғубор

B) ошкор

3 2) дилтанг

C) абрнок

1 3) ниҳон

D) гуворо

5 4) тира
5) нохуш
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64

Калимаҳои зидмаъноро муайян кунед:
А) банда

2 1) ошкор

B) ҳилагар

5 2) озод

C) нодон

4 3) ҳариф

D) махфӣ

1 4) оқил
5) росткор

А) арзон

4 1) бадрӯй

B) раҳмдил

2 2) золим

C) фаровон

5 3) латиф

D) нозанин

1 4) гарон

66

со Р
м ОЙ
он Г
аи ОН
w !
w
w
.n

5) камчин

.tj

Калимаҳои зидмаъноро муайян кунед:

tc

65

Калимаҳои зидмаъноро нишон диҳед:
А) нишеб
B) фузун
C) огоҳ
D) нағз

3 1) ганда
4 2) хуб

5 3) фароз
1 4) кам

5) ғофил

67

Калимаҳои зидмаъноро муайян кунед:
А) покиза
B) пинҳон

ар

C) ҳушёр

Д

D) озод

68

4 1) маст

5 2) банда

1 3) бехабар
2 4) нопок
5) ошкор

Калимаҳои зидмаъноро муайян кунед:
А) тоза

4 1) ноогоҳ

B) кушода

5 2) бад

C) хуш

2 3) тиҳӣ

D) пур

3 4) чиркин
5) пӯшида
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69

Калимаҳои зидмаъноро муайян кунед:
А) хоно

4 1) кавдан

B) бурро

5 2) нодор

C) доно

1 3) пулдор

D) доро

2 4) бадхон
5) кунд

А) нишот

5 1) ситам

B) меҳр

3 2) нафрат

C) муҳаббат

2 3) кина

D) адл

1 4) инсоф

71

со Р
м ОЙ
он Г
аи ОН
w !
w
w
.n

5) андуҳ

.tj

Калимаҳои зидмаъноро муайян кунед:

tc

70

Калимаҳои зидмаъноро муайян кунед:
А) ягонагӣ
B) ҷудо
C) ҷамъ
D) пур

3 1) парешон
4 2) тиҳӣ

1 3) парокандагӣ
2 4) муттаҳид
5) холигӣ

72

Калимаҳои зидмаъноро муайян кунед:
А) бошитоб
B) нарм

Д

D) обӣ

ар

C) обод

73

3 1) лалмӣ

4 2) намнок
5 3) оҳиста

1 4) дурушт
5) вайрон

Калимаҳои зидмаъноро муайян кунед:
А) ҳозир

3 1) нав

B) суд

2 2) зиён

C) бенаво

4 3) пеш

D) бегона

5 4) доро
5) ошно
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74

Калимаҳои зидмаъноро муайян кунед:
А) андак

3 1) астар

B) доро

4 2) саҳл

C) сабук

5 3) беш

D) абра

1 4) нодор
5) гарон

А) нахуст

2 1) расида

B) хом

1 2) пасин

C) арзон

4 3) аввал

D) нек

5 4) гарон

76

со Р
м ОЙ
он Г
аи ОН
w !
w
w
.n

5) зишт

.tj

Калимаҳои зидмаъноро муайян кунед:

tc

75

Калимаҳои зидмаъноро муайян кунед:
А) ҷамъ
B) осуда
C) фаровон
D) бедор

3 1) андак

4 2) хуфта

1 3) парешон
2 4) ноором
5) бисёр

77

Калимаҳои зидмаъноро муайян кунед:
А) дӣ

3 1) бегона

B) маҳин

ар

C) хуфт

Д

D) худӣ

78

4 2) дирӯз

5 3) имрӯз

1 4) дурушт
5) хест

Калимаҳои зидмаъноро муайян кунед:
А) васл

3 1) зулм

B) роҳат

4 2) инсоф

C) фараҳ

5 3) ҷудоӣ

D) адл

1 4) озор
5) андуҳ
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79

Калимаҳои зидмаъноро муайян кунед:
А) ғанӣ

3 1) нолоиқ

B) азоб

4 2) доро

C) шоиста

1 3) нодор

D) мурувват

5 4) роҳат
5) бераҳмӣ

А) осуда

4 1) зиён

B) роҳат

5 2) тира

C) суд

1 3) нафъ

D) равшан

2 4) парешон

81

со Р
м ОЙ
он Г
аи ОН
w !
w
w
.n

5) озор

.tj

Калимаҳои зидмаъноро муайян кунед:

tc

80

Калимаҳои зидмаъноро муайян кунед:
А) ҳақшинос
B) шуҷоъ
C) меҳнатӣ
D) фозил

2 1) тарсу

1 2) носипос
5 3) бехирад
3 4) бепарво
5) коҳил

82

Калимаҳои зидмаъноро муайян кунед:
А) ҳушёр
B) сахӣ

ар

C) огоҳ

Д

D) бурдбор

83

4 1) носабур
3 2) ғофил

2 3) мумсик
1 4) гаранг
5) нодида

Калимаҳои зидмаъноро муайян кунед:
А) дилхуш

4 1) сангдил

B) дилогоҳ

5 2) дилсиёҳ

C) нармдил

1 3) дилсард

D) покдил

2 4) хастадил
5) кӯрдил
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Калимаҳои зидмаъноро муайян кунед:
А)
B)
C)
D)

3
4
1
5

1)
2)
3)
4)
5)

ҷузъ
хусусӣ
маҷозӣ
зоҳир
гӯл

Калимаҳои зидмаъноро муайян кунед:
А)
B)
C)
D)

пеш
маҳин
ором
пӯшида

5
3
4
2

1)
2)
3)
4)
5)

пинҳон
урён
дағал
пурмавҷ
пас

А)
B)
C)
D)

даву
гиру
бардору
рӯбу

со Р
м ОЙ
он Г
аи ОН
w !
w
w
.n

86 Ҷузъи дуюми калимаҳои мураккабро ёбед:

.tj

85

аслӣ
ботин
кул(л)
зирак

tc

84

4
1
5
3

1)
2)
3)
4)
5)

дор
хез
чин
тоз
зан

Д

ар

87 Ба кадом маънои маҷозӣ истифода шудани ибораҳоро нишон
диҳед:
А) дасти кушод 1 1) саховатмандӣ, ҳимматбаландӣ
B) дасти холӣ
3 2) ба хайр анҷомидани кори касе,
дар касби худ маҳорат доштан
C) дасти сабук 2 3) бе ягон чиз, бе дастовез
D) дасти кӯтоҳ 5 4) фармонбардорӣ, мутеъ будан
5) оҷизӣ, нотавонӣ, надоштани
имкон
88 Маънои ибораҳои маҷозиро муайян намоед:
А)
B)
C)
D)

сари сахт
одами сахт
кори сахт
гапи сахт

5
3
2
1

1)
2)
3)
4)
5)

сухани дурушт, дағал
меҳнати вазнин, душвор
хасис, мумсик
сухани беҳуда, беасос
бахти бад, бебахтӣ
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89 Маънои ибораҳои маҷозиро нишон диҳед:
А) дили кашол

4 1) дили бераҳм, бешафқат

B) дили пурхун

5 2) дили осуда, хотирҷамъ

C) дили сангин

1 3) дили бесабру қарор

D) дили танг

3 4) дили боумед, моил ба чизе
5) дили ғамгин, пурдарду алам

90 Ба кадом маънои маҷозӣ истифода шудани ибораҳоро нишон
диҳед:
2 1) рӯйи зебо, чеҳраи гулгун

B) гули рангин

1 2) чизи беайб, бенуқсон

3 4) гули тозарӯида, навшукуфта

со Р
м ОЙ
он Г
аи ОН
w !
w
w
.n

D) гули коғазин

tc

C) гули пажмурда 5 3) чизи қалбакӣ, сохта

.tj

А) гули бехор

5) рӯйи зард; афсурда, ғамгин

91 Маънои маҷозии ибораҳоро муайян намоед:
А) забони дароз

5 1) гули аввали баҳор

B) сари сабз

2 2) солимӣ, шодию хушбахтӣ

C) барги сабз
D) ранги зард

4 3) беморӣ, бетобӣ
3 4) туҳфа, армуғон

5) густохӣ, шаттоҳӣ

ар

92 Маънои маҷозии ибораҳоро муайян намоед:

Д

А) чашм давондан

B) чашм парондан

2 1) имову ишора кардан
1 2) чизеро аз назар
гузаронидан

C) чашм канда шудан 4 3) ба касе бо диққат ва бо
муҳаббат нигаристан
D) чашм пӯшида
гузаштан

5 4) роҳи касеро поидан, касеро
сахт интизорӣ кашидан
5) чизеро сарфи назар
кардан, нодида гирифтан
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93 Шарҳи дурусти ибораҳои рехтаро ёбед:
А) ақли худро
хӯрдан

3 1) беқадр шудан, аҳамиятро
гум кардан

B) аз худ рафтан

4 2) сухан ва муроҷиати беҳуда
кардан

C) аз забон афтодан 1 3) кореро фикр накарда
иҷро кардан
D) ба девор гуфтан

2 4) мағрур шудан, ҳадди
худро надонистан

94 Маънои ибораҳои рехтаро муайян намоед:

tc

3 1) саросема шудан, худро
гум кардан

со Р
м ОЙ
он Г
аи ОН
w !
w
w
.n

А) майна об кардан

.tj

5) бо касе аҳду паймон кардан

B) об карда хӯрдан

5 2) фирефтан, фиреб додан

C) дасту по хӯрдан

1 3) дар бораи чизе хуб
фикр кардан

D) гӯл задан

2 4) чизеро гум кардан,
аз даст додан

5) чизеро хуб ва ҳаматарафа
донистан

95 Маънои ибораҳои рехтаро муайян намоед:

ар

А) нони ҳалол

2 1) ба касе ғамхорӣ кардан
ва ёрӣ расонидан
4 2) ризқу рӯзии бо меҳнат
бадастомада

C) нонро аз даҳон
зада гирифтан

3 3) ризқу рӯзӣ ё даромади
касеро аз худ кардан,
кашида гирифтан

D) нони муфт

5 4) ношукрӣ кардан, ба
қадри чизе нарасидан

Д

B) нонро пешпо
задан

5) ризқу рӯзии бе меҳнат
бадастомада
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96 Маънои ибораҳои рехтаро муайян намоед:
А) дил додан
2 1) бемор шудан
B) дил рафтан
5 2) ошиқ шудан
C) дил таҳ кашидан 4 3) нисбат ба касе ё чизе
берағбат шудан
D) дил хунук шудан 3 4) ба воҳима афтодан,
сахт тарсидан
5) ба чизе майл пайдо кардан
97 Маънои ибораҳои рехтаро муайян кунед:

со Р
м ОЙ
он Г
аи ОН
w !
w
w
.n

tc

.tj

А) пой канда шудан 5 1) беҳол шудан, монда шудан
B) пой каҷ ниҳодан 4 2) сарфи назар намудан;
беқадру эътибор кардан
C) аз по афтодан
1 3) фикр карда кор кардан
D) пушти по задан 2 4) нодуруст кор кардан,
хилофи қоида амал кардан
5) қатъ гардидани
рафтуомад аз ҷое
98 Маънои ибораҳои рехтаро муайян намоед:
А) ба худ омадан

4 1) танбеҳ гирифтан,
сарзаниш дидан
2 2) худдорӣ кардан

Д

ар

B) худро ба даст
гирифтан
C) аз худ рафтан
3 3) мағруру худписанд шудан
D) худро шинохтан 5 4) ҳушёр шудан
5) неку бадро фарқ карда
метавонистагӣ шудан
99 Маънои ибораҳои рехтаро муайян намоед:
А) умр ба бод
додан

5 1) ба касе одат кардан,
хӯ гирифтан

B) умеди худро
кандан

3 2) чашм доштан, орзу
кардан; бовар кардан

C) умед бастан

2 3) аз касе ё чизе ноумед шудан

D) унс гирифтан

1 4) ба ранҷу сахтӣ афтодан
5) зиндагиро беҳуда
гузаронидан
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100 Маънои ибораҳои рехтаро муайян намоед:
А) сахтӣ дидан

2 1) беайб шуморидан, касеро
бегуноҳ эълон кардан

B) сахт истодан

4 2) азобу ранҷ кашидан, дар
нодорӣ зиндагӣ кардан

C) сафедро аз сиёҳ 3 3) дӯстро аз душман, хубро аз
фарқ кардан
D) сафед кардан

бад ҷудо карда тавонистан
1 4) устуворӣ нишон додан

барзадан

B) даст ба бинӣ
омадан

C) даст ба гиребон
шудан

1 1) барои иҷрои коре омода

со Р
м ОЙ
он Г
аи ОН
w !
w
w
.n

А) дасту остин

tc

101 Маънои ибораҳои рехтаро муайян намоед:

.tj

5) хасисӣ, мумсикӣ кардан

D) ба даст афтодан

шудан

5 2) дар аснои иҷрои коре ё
ҷинояте дастгир шудан

4 3) ҷанҷол ва занозанӣ кардан

2 4) талошу мубориза кардан
5) бо дасти хушку холӣ

ар

бозгаштан

102 Маънои ибораҳои рехтаро муайян намоед:
2 1) корро ба анҷом расондан

B) ақл расидан

4 2) корро боздоштан

C) кор омад кардан

5 3) ниҳоят серкор будан

D) ба сархорӣ даст

3 4) чизеро фаҳмидан

Д

А) корро хобондан

нарасидан
5) коре барор кардан,
пеш рафтан
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103 Маънои ибораҳои рехтаро муайян намоед:
А) аз сӯрохии сӯзан 2 1) айбҷӯӣ кардан, дар
гузаронидан
ҷустуҷӯи айби касе шудан
3 2) бодиққат санҷидану
аз назар гузаронидан

C) аз пашша фил
сохтан

4 3) танбеҳу сарзаниш кардан,
ҷазои касеро додан

D) аз таги нохун
чирк кофтан

1 4) чизеро аз будаш зиёд
карда нишон додан

tc

5) бехату савод будан,
аз дониш бебаҳра, нодон

.tj

B) адаби касеро
додан

со Р
м ОЙ
он Г
аи ОН
w !
w
w
.n

104 Аз калимаю ибораҳо бо феъли зарурӣ ибораи рехта созед:
А) арақи ҷабин

1 1) рехтан

B) баҳри дил

2 2) кушода шудан

C) ба ҷон
D) ақл

5 3) доштан

3 4) гирифтан
5) омадан

105 Маънои ибораҳои рехтаро муайян намоед:
А) чашм ало
кардан

2 1) ба касе ё чизе дигар нигоҳ
накардан

Д

ар

B) чашм афтодан 4 2) бо қаҳру ғазаб нигоҳ
кардан; ба молу чизи
касе тамаъ кардан
C) чашм кандан

1 3) аз сабаби нигоҳи ҳасад
ба чизе ё касе балою офат
расидан

D) чашм расидан 3 4) касе ё чизеро нохост дида
мондан
5) ба назари касе нанамудан;
беэътибор шудан
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106 Маънои ибораҳои рехтаро муайян намоед:
А) думро хода
кардан

3 1) безобита будан, бисёр
беқарор будан

B) чашм кушода
шудан

5 2) куҳна шудан, аз
истеъмол баромадан

C) аз даҳон мондан

2 3) шармандавор фирор
кардан

D) ҷойи нишастан
наёфтан

1 4) ба тақлиди касе кори
нодуруст кардан

со Р
м ОЙ
он Г
аи ОН
w !
w
w
.n

МОРФОЛОГИЯ

tc

ГРАММАТИКА ва ИМЛО

.tj

5) ҳушёр шудан, некро аз
бад фарқ кардан

107 Шумораи ҷамъи калимаҳои зерин бо кадом пасванд дуруст аст?
А) шунаванда
B) тоҷик
C) гиёҳ

5 1) -ён

3 2) -вон
4 3) -он

D) ҳинду

2 4) -ҳо

5) -гон

108 Шумораи ҷамъи калимаҳои зерин бо кадом пасванд дуруст аст?
А) роҳ

5 1) -ён

ар

B) лӯлӣ

1 2) -он

C) модар

2 3) -гон

D) банда

3 4) -вон

Д

мм

5) -ҳо

109 Шумораи ҷамъи исмҳои зерин бо кадом пасванд дуруст аст?
А) қу

5 1) -ҳо

B) бибӣ

3 2) -он

C) падар

2 3) -ён

D) нависанда

4 4) -гон
5) -вон
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110 Шумораи ҷамъи исмҳои зерин бо кадом пасванд дуруст аст?
А) бобо

5 1) -гон

B) сароянда

1 2) -ҳо

C) модар

4 3) -вон

D) оҳу

3 4) -он
5) -ён

4 1) -гон

B) бозу

2 2) -вон

C) бародар

5 3) -ҳо

D) сароянда

1 4) -ён

со Р
м ОЙ
он Г
аи ОН
w !
w
w
.n

5) -он

tc

А) доро

.tj

111 Шумораи ҷамъи исмҳои зерин бо кадом пасванд дуруст аст?

112 Шумораи ҷамъи исмҳои зерин бо кадом пасванд дуруст аст?
А) навозанда
B) сипоҳӣ
C) бародар
D) неку

4 1) -ҳо

2 2) -ён

5 3) -вон
3 4) -гон
5) -он

113 Шумораи ҷамъи исмҳои зерин бо кадом пасванд дуруст аст?
А) роҳ

1 1) -ҳо

C) гесу

ар

B) хазанда

Д

D) доҳӣ

3 2) -он

5 3) -гон
4 4) -ён

5) -вон

114 Шумораи ҷамъи исмҳои зерин бо кадом пасванд дуруст аст?
А) коҳ

3 1) -вон

B) ровӣ

4 2) -гон

C) чашмасор

5 3) -ҳо

D) бинанда

2 4) -ён
5) -он
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115 Шумораи ҷамъи исмҳои зерин бо кадом пасванд дуруст аст?
А) ҳинду

1 1) -вон

B) чарогоҳ

2 2) -ҳо

C) паранда

4 3) -он

D) Ғурӣ

5 4) -гон
5) -ён

116 Шумораи ҷамъи исмҳои зерин бо кадом пасванд дуруст аст?
B) одамӣ

3 2) -он

C) шабонгоҳ

1 3) -ён

D) неку

5 4) -гон

со Р
м ОЙ
он Г
аи ОН
w !
w
w
.n

5) -вон

мм

.tj

4 1) -ҳо

tc

А) набера

117 Шумораи ҷамъи ин исмҳо бо кадом пасванд дуруст аст?
А) дилдода
B) парирӯ
C) об

3 1) -ён
1 2) -ҳо

2 3) -гон

D) гунаҳгор

5 4) -вон
5) -он

118 Шумораи ҷамъи ин исмҳо бо кадом пасванд дуруст аст?
А) ноҳия

ар

B) мусиқачӣ

5 1) -гон

4 2) -вон
1 3) -он

D) гаравгон

3 4) -ён

Д

C) нависанда

5) -ҳо

119 Шумораи ҷамъи исмҳои зерин бо кадом пасванд дуруст аст:
А) дида

2 1) -вон

B) воиз

5 2) -гон

C) чоҳ

3 3) -ҳо

D) зангӣ

4 4) -ён
5) -он
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120 Шумораи ҷамъи исмҳои зерин бо кадом пасванд дуруст аст?
А) ҷон

5 1) -ён

B) хоксор

2 2) -он

C) шунаванда

4 3) -вон

D) моҳӣ

1 4) -гон
5) -ҳо

1 1) -ҳо

B) гӯянда

5 2) -вон

C) ҳашарчӣ

4 3) -он

D) омӯзгор

3 4) -ён

со Р
м ОЙ
он Г
аи ОН
w !
w
w
.n

5) -гон

tc

А) дугона

.tj

121 Шумораи ҷамъи исмҳои зерин бо кадом пасванд дуруст аст?

122 Шумораи ҷамъи исмҳои зерин бо кадом пасванд дуруст аст:
А) бақайдгиранда

3 1) -ҳо

B) хуҷандӣ

5 2) -он

C) гесу

4 3) -гон

D) маҷлисгоҳ

1 4) -вон
5) -ён

123 Шумораи ҷамъи исмҳои зерин бо кадом пасванд дуруст аст?
А) зиёратгоҳ
B) бозу

ар

C) дарранда

Д

D) хоразмӣ

4 1) -ён

2 2) -вон
5 3) -он
1 4) -ҳо
5) -гон

124 Шумораи ҷамъи исмҳои зерин бо кадом пасванд дуруст аст?
А) тарбиягиранда

4 1) -ён

B) мураббӣ

1 2) -ҳо

C) дабистон

2 3) -вон

D) наврас

5 4) -гон
5) -он
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125 Шумораи ҷамъи исмҳои зерин бо кадом пасванд дуруст аст?
А) субҳгоҳ

3 1) -вон

B) фарғонӣ

4 2) -ҳо

C) истироҳаткунанда

5 3) -он

D) бону

1 4) -ён
5) -гон

3 1) -ҳо

B) Пешдодӣ

4 2) -он

C) коҳ

1 3) -гон

D) хоксор

2 4) -ён

со Р
м ОЙ
он Г
аи ОН
w !
w
w
.n

5) -вон

tc

А) бинанда

.tj

126 Шумораи ҷамъи исмҳои зерин бо кадом пасванд дуруст аст:

127 Шумораи ҷамъи ин исмҳо бо кадом пасванд дуруст аст:
А) ёр

1 1) -он

B) пазанда
C) борон
D) Чағонӣ

5 2) -ён
3 3) -ҳо

2 4) -вон
5) -гон

128 Шумораи ҷамъи ин исмҳо бо кадом пасванд дуруст аст:
А) хубрӯ
B) навозанда

ар

C) замона

Д

D) дӯстдор

2 1) -гон
1 2) -ён

4 3) -он
3 4) -ҳо

5) -вон

129 Шумораи ҷамъи ин исмҳо бо кадом пасванд дуруст аст?
А) чарогоҳ

3 1) -ён

B) чашм

4 2) -гон

C) тракторчӣ

1 3) -ҳо

D) оянда

2 4) -он
5) -вон
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130 Шумораи ҷамъи ин исмҳо бо кадом пасванд дуруст аст:
А) майдон

2 1) -ён

B) шириндаҳан

5 2) -ҳо

C) Хуросонӣ

1 3) -гон

D) созанда

3 4) -вон
5) -он

1 1) -гон

B) гузаргоҳ

5 2) -вон

C) чорпо

3 3) -ён

D) сухандон

4 4) -он

со Р
м ОЙ
он Г
аи ОН
w !
w
w
.n

5) -ҳо

tc

А) бача

.tj

131 Шумораи ҷамъи ин исмҳо бо кадом пасванд дуруст аст?

132 Шумораи ҷамъи ин исмҳо бо кадом пасванд дуруст аст?
А) каду

5 1) -гон

B) сафедҷома

1 2) -он

C) гулфурӯш

2 3) -ён

D) парӣ

3 4) -вон
5) -ҳо

133 Шумораи ҷамъи ин исмҳо бо кадом пасванд дуруст аст?
А) Сомонӣ
B) биёбон

ар

C) ронанда

Д

D) меҳрубон

4 1) -вон
3 2) -он
5 3) -ҳо

2 4) -ён
5) -гон

134 Шумораи ҷамъи ин исмҳо бо кадом пасванд дуруст аст:
А) корманд

1 1) -он

B) гузашта

4 2) -ҳо

C) Чағонӣ

5 3) -вон

D) дарё

2 4) -гон
5) -ён
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135 Шумораи ҷамъи ин исмҳо бо кадом пасванд дуруст аст:
А) моҳ

1 1) -ҳо

B) кайҳоннавард

3 2) -ён

C) сипоҳӣ

2 3) -он

D) ниё

5 4) -вон
5) -гон

1 1) -ҳо

B) раванда

3 2) -он

C) тӯтӣ

4 3) -гон

D) саҳаргоҳ

2 4) -ён

со Р
м ОЙ
он Г
аи ОН
w !
w
w
.n

5) -вон

tc

А) коҳ

.tj

136 Шумораи ҷамъи ин исмҳо бо кадом пасванд дуруст аст?

137 Кадом ҳиссаи нутқ будани калимаҳои зерини ҷумлаи додашударо
муайян кунед: «Гапи ростро аз бача бипурс!» (Мақол)
А) гап

1 1) исм

B) рост
C) бипурс
D) аз

ммм

3 2) феъл

2 3) сифат
5 4) зарф

5) пешоянд

138 Пасванди мувофиқи калимаҳоро нишон диҳед:
А) фиреб

ар

B) ноҳия

5 1) -ӣ

4 2) -гӣ

2 3) -чӣ

D) бобо

1 4) -вӣ

Д

C) хона

5) -гарӣ

139 Бо пасвандҳои мувофиқ калимаи нав созед:
А) барқ

3 1) -нокӣ

B) шоир

4 2) -ан

C) пеш

5 3) -вор

D) пушт

1 4) -она
5) -акӣ

Забони тоҷикӣ (имтиҳони қисмҳои А ва Б барои ИМД-2022)

Саҳифаи 186

140 Бо пасвандҳои мувофиқ калимаи нав созед:
А) намак

3 1) -гоҳ

B) хоб

1 2) -истон

C) шох

5 3) -дон

D) сабза

4 4) -зор
5) -сор

1 1) -гоҳ

B) боғ

2 2) -истон

C) бед

4 3) -дон

D) чашма

5 4) -зор

со Р
м ОЙ
он Г
аи ОН
w !
w
w
.n

5) -сор

tc

А) сайр

.tj

141 Ба калимаҳо пасвандҳои мувофиқ гузоред:

142 Ба калимаҳо пасвандҳои мувофиқ гузоред:
А) торик
B) сӯзан
C) майса
D) дармон

3 1) -гар

1 2) -зор

2 3) -истон
5 4) -бон
5) -гоҳ

143 Ба калимаҳо пасвандҳои мувофиқ гузоред:
А) шамъ
B) мадад

ар

C) шох

Д

D) кимиё

5 1) -гар

4 2) -сор

2 3) -истон
1 4) -гор
5) -дон

144 Бо пасвандҳои мувофиқ калимаи нав созед:
А) хирс

5 1) -акӣ

B) асп

1 2) -вор

C) мурғ

4 3) -нокӣ

D) тӯтӣ

2 4) -ӣ
5) -она

Забони тоҷикӣ (имтиҳони қисмҳои А ва Б барои ИМД-2022)

Саҳифаи 187

145 Пасванди мувофиқи калимаҳои зеринро нишон диҳед:
А) намак

5 1) -гин

B) зебо

3 2) -гӣ

C) афсона

4 3) -ӣ

D) хона

2 4) -вӣ
5) -ин

4 1) -вар

B) Маҳ

2 2) -ваш

C) афсун

3 3) -гар

D) Ном

1 4) -гун

со Р
м ОЙ
он Г
аи ОН
w !
w
w
.n

5) -фом

tc

А) гандум

.tj

146 Ба калимаҳо пасвандҳои мувофиқ гузоред:

147 Ба калимаҳо пасванди мувофиқ гузоред:
А) сухан
B) Моҳ
C) Нил
D) Хок

5 1) -сор

мммм

3 2) -гун

2 3) -ваш

1 4) -фом
5) -вар

148 Ба калимаҳо пасвандҳои мувофиқ гузоред:
А) шарм
B) сафед

ар

C) парӣ

Д

D) пила

4 1) -гун

1 2) -вар

5 3) -вор
2 4) -сор

5) -ваш

149 Калимаҳои бо бандак ва пасвандҳои зерин ба кадом ҳиссаи нутқ
мансубанд?
А) биҳиштосо

5 1) зарф

B) шамид

3 2) исм

C) сабзазор

2 3) феъл

D) огоҳона

1 4) нидо
5) сифат
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150 Ба калимаҳои додашуда пасванди мувофиқро интихоб кунед:
А)
B)
C)
D)

дарав
наврас
бача
химия

2
5
4
3

1)
2)
3)
4)
5)

-акӣ
-гарӣ
-вӣ
-гӣ
-ӣ

со Р
м ОЙ
он Г
аи ОН
w !
w
w
.n

tc

.tj

151 Аз калимаҳои додашуда бо пасвандҳои мувофиқ калимаи нав
созед:
А) шох
1 1) -сор
B) биёбон
5 2) -дон
C) шӯра
3 3) -зор
D) чӯл
4 4) -истон
5) -ӣ
152 Ба калимаҳо пасванди мувофиқро интихоб кунед:
А)
B)
C)
D)

дуто
ноҳия
рӯй
хона

2
3
1
2

1)
2)
3)
4)
5)

-нокӣ
-гӣ
-вӣ
-гарӣ
-ӣ

Д

ар

153 Аз решаи калимаҳои додашуда бо пасвандҳои мувофиқ калимаи
нав созед:
А) ист
3 1) -истон
B) нон
4 2) -сор
C) бемор
1 3) -гоҳ
D) шарм
2 4) -дон
5) -зор
154 Аз решаи калимаҳои додашуда бо пасвандҳои мувофиқ калимаи
нав созед:
А) деҳқон
5 1) -гӣ
B) зан
2 2) -она
C) хона
1 3) -гона
D) ғам
4 4) -гин
5) -ӣ
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155 Ба калимаҳо пасванди мувофиқро интихоб кунед:
А) оила
5 1) -гӣ
B) хоксор
4 2) -акӣ
C) ҷӯянда
1 3) -нокӣ
D) самара
3 4) -ӣ
5) -вӣ

бар
оро
адо
гӯй
баланд

158 Калимаҳои мураккаб созед:
А) тӯтӣ
2 1)
B) уқоб
3 2)
C) булбул
4 3)
D) кабк
1 4)
5)

хиром
сифат
бинӣ
овоз
садо

со Р
м ОЙ
он Г
аи ОН
w !
w
w
.n

157 Калимаҳои мураккаб созед:
А) ширин
3 1)
B) порсӣ
4 2)
C) чаман
2 3)
D) боло
5 4)
5)

tc

.tj

156 Аз решаи калимаҳои додашуда бо пасвандҳои мувофиқ калимаи
нав созед:
А) гузар
5 1) -зор
B) баҳор
4 2) -сор
C) майса
1 3) -дон
D) хона
3 4) -истон
5) -гоҳ

Д

ар

159 Ба ҷойи нуқтаҳо зарфҳои мувофиқро гузоред:
А) Аммо сӯфӣ ... ба саволҳо
4 1) бекамукост
ҷавобҳои сареҳ намедод.
(Р. Ҷалил)
B) Ба таклифи маъмурон зуд
5 2) дақиқкорона
амал карда, ... аз беморхона
баромада рафтанд. (С. Айнӣ)
C) Дар бораи бахту иқболи
3 3) фикркунон
духтараш ... шабҳоро рӯз
карда буд. (Ф. Ниёзӣ)
D) Соро ... ба Шодӣ нигоҳ кард. 2 4) маккорона
(С. Айнӣ)
5) бечунучаро
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160 Ба ҷойи сенуқта зарфҳои мувофиқро гузоред:
А) Ман ... шод будам. (С. Улуғзода)

4 1) ноилоҷ

B) ... дар ин ҷо кӣ ҷомашӯйӣ карда
буд? – гӯён фарёд кард. (С. Айнӣ)

2 2) имрӯз

C) Медонӣ, лекин ... худро ба нодонӣ 5 3) оҳиста
мезанӣ! (С. Айнӣ)
D) Эй сорбон, ... рон, к-ороми ҷонам
меравад. (Саъдии Шерозӣ)

3 4) беҳад
5) қасдан

со Р
м ОЙ
он Г
аи ОН
w !
w
w
.n

tc

А) Ҷурҷонӣ аз камоли мондагӣ 1 1) базӯр-базӯр
... нафас мегирад.

.tj

161 Ба ҷойи сенуқта (ғайр аз дохили қавс) аз сутуни дуюм зарфҳои
мувофиқро гузоред:

B) Вера ва Шодигул … қадам
монда рафтанд.

5 2) рӯз то рӯз

C) Ёдгор шунидаҳояшро ...
ба Гулнор нақл кард.

3 3) ягон-ягон

D) Аз рӯйи гуфтаҳои онҳо
муҳаббатам дар ҳаққи
Аҳмадмахдум ... зиёдтар
(...) мегардид.

2 4) шунидан
замон

5) оҳиста-оҳиста

Д

ар

162 Ба ҷойи нуқтаҳо аз сутуни дуюм зарфҳои миқдору дараҷаи
мувофиқро гузоред:
А) Ман бибиамро ... ёд кардам.

2 1) дучанд

B) Одамон ... ба ҳар тараф
пароканда шуданд.

3 2) бисёр

C) Хонанда аз ҷавоби худ ...
хурсанд буд.

5 3) ду-ду

D) Ҳавопаймо роҳи моро ... наздик 1 4) як дараҷа
гардонд.
5) бағоят
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163 Ба ҷойи нуқтаҳо аз сутуни дуюм зарфҳои миқдору дараҷаи
мувофиқро гузоред:
А) Имрӯз баъд аз нисфирӯзӣ ...
борон ба боридан сар кард.

5 1) дучанд

B) Баъд аз маҷлис одамон ... ба ҳар 3 2) каме
тараф пароканда шуданд.
C) ... монда буд, ки бо ӯ
дастбагиребон шавам.

2 3) ду-ду

D) Мартабааш дар байни мардум ... 4 4) як дараҷа
баланд буд.

.tj

5) кам-кам

1 1) лавандона

со Р
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он Г
аи ОН
w !
w
w
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А) Баҳмут бо пойҳои кӯтоҳаш ...
роҳ меравад.

tc

164 Ба ҷойи нуқтаҳо зарфҳои мувофиқро гузошта, ҷумлаҳоро пурра
кунед:

B) Дар алафзори васеъ сар диҳед, 3 2) моҳирона
алафзорро ... мелесад.
C) Он ҳангоми ба об даромадан ... 5 3) сар то сар
чобук мешавад.

м

D) Баҳмут ... шино карда, ҳатто
2 4) хурсандона
чанд дақиқа дар қаъри об ғӯта
мезанад.
5) якбора

ар

165 Ба ҷойи сенуқта зарфи мувофиқро гузоред:
5 1) хеле

Д

А) ... баъди борон тирукамон
баромад. (М. Турсунзода)

B) Банда ... шодӣ мекардам.
2 2) кӯдаквор
(Ф. Муҳаммадиев)
C) Ҳамон рӯз Қорӣ аз дарс
4 3) наздиктар
омада, ... аз Махдум пурсид.
(С. Айнӣ)
D) Савор ... рафта қарор гирифт. 3 4) хашмгинона
(С. Улуғзода)
5) дирӯз
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166 Ба ҷойи сенуқта ҷонишинҳои мувофиқро гузоред:
А) ...и он бандиён лаб намекушоданд. 3 1) шумо
(С. Айнӣ)
B) Суҳбат бо шумо ва шогирдонатон 5 2) киҳо
аз ... гуна зиёфат беҳтар аст.
(Р. Ҳошим)
C) ... ҳамроҳат буданд?
2 3) ҳеҷ кадом
(Ф. Муҳаммадиев)
D) Аз дур ман шуморо ба Боқии
4 4) худ
...-амон монанд кардам. (Р. Ҳошим)

.tj

5) ҳама

tc

167 Ба ҷойи сенуқта ҳиссачаҳои мувофиқро гузоред:
4 1) Кошки

B) ..., ин бе муболиға гапи рост аст,
рафиқ Рустамов. (Ф. Ниёзӣ)

5 2) Оё

C) ... ин гул, бачаам, «Анбаргул»
ном дорад. (Р. Ҷалил)

3 3) Ана

D) ... аз пагоҳ сар карда ба кор
даромада метавонем? (Р. Ҷалил)

2 4) Танҳо

со Р
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он Г
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w
w
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А) ... ба модарат гӯй, аммо ба дигар
кас нафаҳмон. (П. Толис)

5) Оре

ар

168 Ба ҷойи сенуқта нидои мувофиқро интихоб намоед:

Д

А) ..., шакар ба даҳонатон, ёфтед. 3 1) Э
(Ф. Ниёзӣ)
B) «..., мулло Азимшоҳ-ку» –
1 2) Ҳой-ҳой
гуфта аз ҷояш ҷаста хест.
(С. Айнӣ)
C) ..., ки гӯш накард, ана оқибат 5 3) Ҳа, баракалло
ба худаш ҷабр шуд. (Ф. Ниёзӣ)
D) ..., имрӯз ҳам дар хонаи мо об
нест. («Хорпуштак»)

4 4) Сабил монад
5) Афсӯс
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169 Ба ҷойи сенуқта нидои мувофиқро гузоред:
А) ..., мани сиёҳбахт акнун чӣ кор
мекунам? (С. Айнӣ)

2 1) Ма

B) ..., инро гир, имшаб ба болои
ҳамин бихоб! (С. Айнӣ)

1 2) Вой

C) ..., соат ҳам қариб даҳ шудааст-ку? 3 3) Эҳе
(Ф. Ниёзӣ)
D) ..., ман дар чӣ хаёлу фалак дар чӣ
хаёл! («Пиесаҳо...»)

4 4) Тавба
5) Афсӯс

со Р
м ОЙ
он Г
аи ОН
w !
w
w
.n

А) ..., галабон беадабӣ карда бошад 2 1) Ҳой
ҳам, шумо гузашт кунед, Мирзо.
(С. Улуғзода)

tc

.tj

170 Дар ҷумлаҳои зерин ба ҷойи нуқтаҳо нидоҳои мувофиқро
гузоред:

B) ..., хайрият, ки ҳақиқат ошкор шуд. 5 2) Хайр
(С. Улуғзода)

C) ..., Восеъ! Ин чӣ масхарагӣ аст, ки 1 3) Аҳсант
ин мардум мекунанд?! – бонг зад
Ҳоҷӣ Яъқуб. (С. Улуғзода)
D) ...! Шакар ба даҳонат! Доди
суханварӣ додӣ ! (С. Улуғзода)

3 4) Вой-вой
5) Бай-бай

ар

171 Ба ҷойи нуқтаҳо калимаҳои тақлидии мувофиқро гузоред:

Д

А) Аз дур ... садои пой шунида 3 1) шитир-шитир
мешуд.
B) Аз тарафи бозори хиёбон
... овози доира меомад.

2 2) даранг-даранг

C) Зарраҳои вай ... ҷило
медоданд.

4 3) шалап-шалап

D) Дар берун ҳанӯз ... борон
меборид.

1 4) ялт-ялт
5) ғув-ғув
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172 Ба ҷойи нуқтаҳо калимаҳои тақлидии мувофиқ гузоред:
4 1) тақ-тақ

3 2) ҷарангос

2 3) гумбургумбур
1 4) пичирпичир
5) шибиршибир

.tj

А) Овозҳои аз он ҷо баромада суст,
паст ва як ...-и номаълум буд.
(С. Айнӣ)
B) Як садои ...-и бисёр бадҳайбате
Ёдгорро аз хобаш бедор кард.
(С. Айнӣ)
C) Ин гапро шунида, ҳарду гӯши
Сафар ... зад. (Ф. Ниёзӣ)
D) Вақте ки ман дарро накушодам, ...
боз такрор шуд. (Ҷ. Икромӣ)

4 1) ҳиқ-ҳиқ

ар
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он Г
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А) Ҳоло ин «дев»-и сиёҳи пурҳайбат
ҳам ... карда ва ғалоғула андохта
ба болои мо меомад. (С. Улуғзода)
B) Ман аз тарси он ки акнун китобам
аз дастам меравад, ... гиря сар
кардам. (С. Улуғзода)
C) Аз дунбол садои ...и пойи асп
баромад. (С. Айнӣ)
D) Оромии шаби торикро ғайр аз ...-и
бедахоӣ ва гоҳе гуп-гупи пойкӯбии
аспон чизе халалдор намекард.
(С. Улуғзода)

tc

173 Ба ҷойи нуқтаҳо калимаҳои тақлидии мувофиқро гузоред:

1 2) тақартақар

2 3) хиширхишир
3 4) фашшфашш

5) ғир-ғир

Д

174 Ба ҷойи сенуқта калимаҳои тақлидии мувофиқро интихоб намоед:
А) Ҳама ... механдиданд.
(Р. Ҷалил)
B) Ҳар ду зонуи Латиф ...
меларзид. (Ф. Ниёзӣ)
C) ...и чархи ароба аз кӯча ҳам
шунида мешуд. (С. Улуғзода)
D) Додарам, ...ро бас кунед.
(Р. Ҷалил)

5 1) ҷиринг-ҷиринг
2 2) дарағ-дарағ
4 3) ғарч-ғарч
1 4) ғир-ғир
5) қоҳ-қоҳ
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175 Ба ҷойи нуқтаҳо калимаҳои тақлидии мувофиқро гузоред:
А) Оҳиста дарро кӯфт, аз поён
... садо баромад. (Ф. Ниёзӣ)
B) Аз дунбол садои ...и пои асп
баромад. (С. Айнӣ)
C) Аз дур садои ...е баланд шуд.
(Р. Ҷалил)
D) Ҳама ... хандиданд. (Р. Ҷалил)

1 1) ғурунг-ғурунг
2 2) тақар-тақар
4 3) ғир-ғир
5 4) гулдуррос
5) қоҳ-қоҳ

176 Ба ҷойи сенуқта калимаҳои тақлидии мувофиқро интихоб намоед:

tc

2 2) қоҳ-қоҳ

.tj

1 1) ғур-ғур
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А) Овози ...-и мошин шунида
шуд, ҳама баргашта нигоҳ
карданд. (Ҷ. Икромӣ)
B) Вай ...-занон механдад.
(«Адабиёт ва санъат»)
C) Аз тарафи сари бозори
Хиёбон ... овози доира
омадан гирифт. (С. Айнӣ)
D) Баҳузур, бехавотир ... карда
мешинед. (Ф. Муҳаммадиев)

3 3) даранг-даранг

4 4) чақ-чақ

5) ҷиринг-ҷиринг

177 Ба ҷойи сенуқта калимаи тақлидии мувофиқро гузоред:

Д

ар

А) Ман то ба кай зи пушти ту
тозам ... (П. Сулаймонӣ)
B) Ароба ... карда роҳ мерафт.
(«Садои Шарқ»)
C) Ин об акнун ... зада садо
мебарорад. (С. Айнӣ)
D) Ҳезуми явшон ... зада месӯхт.
(С. Айнӣ)

5 1) ғур-ғур
4 2) ғуррос

3 3) шилдиррос
2 4) тақатақ

5) тапар-тапар
178 Калимаҳоро хонда муайян кунед, ки пешвандҳо кадом ҳиссаи
нутқ сохтаанд?
А) нодон
4 1) исм
B) дартоз
3 2) феъл
C) ҳамроҳ
1 3) зарф
D) фуромад
2 4) сифат
5) ҷонишин
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179 Калимаҳои додашуда кадом ҳиссаи нутқанд?
А)
B)
C)
D)

эй, ҳмм, оҳ
барин, катӣ
ана, оре, бале
барқвор, ночор

1
3
4
2

1)
2)
3)
4)
5)

нидо
зарф
пасоянд
ҳиссача
пешоянд

қатӣ, -ро
оҳ, ваҳ, ҳой
бале, мабодо, оё
рӯякӣ, якбора

3
1
4
2

1)
2)
3)
4)
5)

нидо
зарф
пасоянд
ҳиссача
пешоянд

tc

А)
B)
C)
D)

.tj

180 Калимаҳои додашуда кадом ҳиссаи нутқанд?
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181 Калимаҳои нишондодаи ҷумлаи зерин кадом ҳиссаи нутқанд?
«Магар ба ин шаҳр тоза омадаӣ?» (С. Айнӣ)
А) шаҳр
4 1) феъл
B) омадаӣ
1 2) ҳиссача
C) ба
5 3) пайвандак
D) магар
2 4) исм
5) пешоянд

Д

ар

182 Дар ҷумлаи зерин калимаҳои нишондода кадом ҳиссаи нутқанд?
«Падарам инро порсол харида буд.» (С. Айнӣ)
А) -ро
4 1) ҷонишин
B) харида буд
5 2) пайвандак
C) порсол
3 3) зарф
D) ин
1 4) пасоянд
5) феъл
183 Калимаҳои нишондодаи ҷумлаи зерин кадом ҳиссаи нутқанд?
«Афсӯс, ки ҳақиқати ин воқеаро нафаҳмидам.» (С. Айнӣ)
А) ин
1 1) ҷонишин
B) ҳақиқат
5 2) нидо
C) ки
4 3) пешоянд
D) афсӯс
2 4) пайвандак
5) исм
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184 Калимаҳои ҷумлаи зерин кадом ҳиссаи нутқанд?
«Охир, «панҷ панҷа баробар нест»-ку мегуфт ӯ ба худ.»
(Ф. Муҳаммадиев)
А) -ку

2 1) шумора

B) панҷа

3 2) ҳиссача

C) худ

5 3) исм

D) панҷ

1 4) зарф
5) ҷонишин

B) боғ

5 2) феъл

C) то ин ки

4 3) пешоянд

D) гурусна

tc

2 1) сифат

со Р
м ОЙ
он Г
аи ОН
w !
w
w
.n

А) даромад

.tj

185 Калимаҳои нишондодаи ҷумлаи зерин кадом ҳиссаи нутқанд?
Рӯбоҳи гуруснае ба боғ даромад, то ин ки ангур хӯрад.

1 4) пайвандак
5) исм

186 Калимаҳои нишондодаи ҷумлаи зерин кадом ҳиссаи нутқанд?
Баъзе арчаҳо то ҳазор сол умр мебинанд.
А) ҳазор
B) то

5 1) исм

2 2) пешоянд

C) сол

1 3) ҷонишин

D) баъзе

3 4) ҳиссача

СИНТАКСИС

Д

ар

5) шумора

187 Ибораҳои зерин бо кадом навъи алоқаи синтаксисӣ таркиб
ёфтаанд?
А) ҷонон ватан

3 1) вобастагии пешояндӣ

B) ба мақсад расидан

1 2) вобастагии пасояндӣ

C) диёри арҷманд

4 3) ҳамроҳӣ

D) шир барин сафед

2 4) изофӣ
5) фразеологӣ
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188 Ибораҳои зерин ба кадом навъи алоқаи синтаксисӣ таркиб
ёфтаанд?
А) зеби дасторхон

2 1) вобастагии пешояндӣ

B) меҳрубон модар

3 2) изофӣ

C) пахта барин сафед

5 3) ҳамроҳӣ

D) ба писар фармудан

1 4) фразеологӣ
5) вобастагии пасояндӣ

3 1) мушкил

B) суръат

5 2) бисёр

C) нафъ

2 3) маҳфил

D) рафъ

1 4) маҷалла

со Р
м ОЙ
он Г
аи ОН
w !
w
w
.n

5) баланд

tc

А) аъзо

.tj

189 Аз калимаҳои додашуда ибораи изофӣ созед:

190 Аз калимаҳои додашуда ибораи изофӣ созед:
А) маъно
B) анъана
C) масъулият
D) аъзо

1 1) гап

3 2) оила
4 3) нек

2 4) шахсӣ

5) дирӯза

191 Аз калимаҳо ибораи мувофиқ созед:
А) садди

ар

B) синни

3 1) томактабӣ
1 2) расо
4 3) роҳ

D) қадди

2 4) мардум

Д

C) кулли

5) калонсол

192 Аз калимаҳо ибораи изофии мувофиқ созед:
А) умр

4 1) нохонда

B) дӯст

2 2) забонӣ

C) меҳмон

1 3) даҳонӣ

D) чеҳра

5 4) бардавом
5) кушода
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193 Ибора созед:
А) ба осорхона

4 1) гирифтан

B) ба орзу

5 2) баромадан

C) ба дил

1 3) гузоштан

D) ба бом

2 4) рафтан
5) расидан

4 1) хушбӯй

B) анор

5 2) шакарин

C) ангур

3 3) ҳусайнӣ

D) гул

1 4) навбар

со Р
м ОЙ
он Г
аи ОН
w !
w
w
.n

5) шириндона

tc

А) ниҳол

.tj

194 Аз калимаҳои зерин ибораҳои мувофиқ созед:

195 Аз калимаҳои зерин ибораҳои мувофиқ созед:
А) себ

4 1) бодом

B) гул

1 2) нилгун

C) писта
D) ангур

3 3) бемағз

5 4) хубонӣ
5) тоифӣ

196 Аз калимаҳои зерин ибораи мувофиқ созед:
А) нигоҳ
C) зер

ар

B) ҳавас

Д

D) доман

1 1) маънидор

ммм

2 2) дидан

5 3) табассум
4 4) саҳро
5) лаб

197 Аз калимаҳои зерин ибораҳои мувофиқ созед:
А) насим

1 1) форам

B) бӯй

2 2) гулоб

C) моҳ

5 3) чеҳра

D) лаб

4 4) кишт
5) тобон
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198 Аз калимаҳои зерин ибораҳои мувофиқ созед:
А) тобанда

4 1) гуноҳ

B) бечора

3 2) дарё

C) нилгун

2 3) ошиқ

D) нокарда

1 4) моҳ

м

5) бенаво

4 1) дилбанд

B) фарзанд

1 2) ҳунар

C) зан

3 3) покдоман

D) мард

2 4) қиссагӯй

со Р
м ОЙ
он Г
аи ОН
w !
w
w
.n

5) қадрдон

tc

А) бибӣ

.tj

199 Аз калимаҳои зерин ибораҳои мувофиқ созед:

200 Аз калимаҳои зерин ибораҳои мувофиқ созед:
А) хӯрок
B) торикӣ
C) бӯй

4 1) хуш

5 2) баланд

1 3) дилнишин

D) равшанӣ

2 4) лазиз

5) ваҳмангез

201 Аз калимаҳои зерин ибораҳои мувофиқ созед:
А) шавҳар
B) усто

ар

C) омӯзгор

Д

D) ҳофиз

5 1) гулдаст

1 2) серталаб
2 3) хушхон

3 4) бағайрат
5) ғамхор

202 Аз калимаҳои зерин ибораҳои мувофиқ созед:
А) шаҳр

2 1) анбӯҳ

B) ҷангал

1 2) дилоро

C) биёбон

5 3) лойолуд

D) кӯҳ

4 4) баланд
5) беоб
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203 Аз калимаҳои зерин ибораҳои мувофиқ созед:
А) хӯрок

5 1) гулранг

B) ҷурғот

3 2) бирён

C) мурғ

2 3) туруш

D) равған

4 4) зард
5) бомаза

2 1) сиёҳ

B) уқоб

5 2) зебо

C) акка

3 3) думдароз

D) зоғ

1 4) саҳархез

со Р
м ОЙ
он Г
аи ОН
w !
w
w
.n

5) тезбин

tc

А) қу

.tj

204 Аз калимаҳои зерин ибораҳои мувофиқ созед:

205 Аз таркибҳои зерин ибораҳои мувофиқ созед:
А) барои кор

3 1) ба охир расонидан

B) ба кор

2 2) ҷалб кардан

C) корро

D) дар бораи кор

1 3) мубориза бурдан
5 4) эҳтиёт кардан
5) суҳбат кардан

206 Аз калимаҳои зерин ибораҳои мувофиқ созед:
А) наргис
B) лола

ар

C) садбарг

Д

D) себарга

4 1) лаби ҷӯ
5 2) сафед

2 3) раъно

1 4) шаҳло
5) саҳро

207 Аз калимаҳои зерин ибораҳои мувофиқ созед:
А) бародар

4 1) шафқат

B) ҳамшира

1 2) пуртоқат

C) модар

3 3) меҳрубон

D) ҳамсоя

5 4) калонӣ
5) нағз
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208 Аз калимаҳои зерин ибораҳои мувофиқ созед:
А) мушк

1) анбар

B) даво

2) саҳарӣ

C) насим

3) мусоид

D) об

4) дард
5) шифо

3 1) дароз

B) мижгон

1 2) наргис

C) зулф

5 3) зебо

D) барг

4 4) ёсамин

со Р
м ОЙ
он Г
аи ОН
w !
w
w
.n

5) парешон

tc

А) ҷамол

.tj

209 Аз калимаҳои зерин ибораҳои мувофиқ созед:

210 Аз калимаҳои зерин ибораҳои мувофиқ созед:
А) тӯтӣ
B) зоғ

4 1) думдароз
3 2) хушхон

C) мусича
D) мурғ

5 3) ало

2 4) ширинсухан
5) бегуноҳ

211 Аз калимаҳо бо тарзи алоқаи изофӣ ибораи мувофиқ созед:
А) бозу

2 1) парешон

C) дил

3 2) пурзӯр

ар

B) абру

Д

D) зулф

4 3) пайваста
1 4) реш
5) навраста

212 Аз калимаҳо ибораи изофӣ созед:
А) китоб

2 1) мардона

B) ҷумла

4 2) бадеӣ

C) либос

1 3) шинохта

D) бача

5 4) мураккаб
5) доно
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213 Аз калимаҳоибораи изофӣ созед:
А) забон

5 1) гулгун

B) чашм

4 2) тобдор

C) дил

3 3) нозук

D) рух

1 4) шаҳло
5) ширин

3 1) солеҳон

B) рӯз

4 2) говгум

C) саҳар

1 3) ялдо

D) вақт

2 4) сахт

со Р
м ОЙ
он Г
аи ОН
w !
w
w
.n

5) дилангез

tc

А) шаб

.tj

214 Аз калимаҳои додашуда ибораи изофӣ созед:

215 Аз калимаҳои додашуда ибораҳои мувофиқ созед:
А) об

4 1) куҳна

B) оташ
C) хок

3 2) сабо

1 3) ишқ

D) бод

2 4) зулол

5) хуррам

216 Аз калимаҳои зерин ибораҳои мувофиқ созед:
А) даст
C) ҷон

2 2) одаткарда

ар

B) дил

5 1) баланд

Д

D) ҷигар

4 3) бирён

3 4) ширин
5) боло

217 Аз калимаҳои зерин ибораҳои мувофиқ созед:
А) азиз

4 1) зард

B) сабза

5 2) дида

C) лола

1 3) ширин

D) лафз

3 4) дил
5) тар
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218 Аз калимаҳои зерин ибораҳои мувофиқ созед:
А) бевафо

4 1) рафиқ

B) вопасин

5 2) сол

C) гармтарин

2 3) Ватан

D) ҷонон

3 4) ёр
5) лаҳза

2 1) баланд

B) хишт

5 2) сиёҳ

C) девор

1 3) обӣ

D) рег

4 4) равон

со Р
м ОЙ
он Г
аи ОН
w !
w
w
.n

5) пухта

tc

А) хок

.tj

219 Аз калимаҳои додашуда ибораи изофӣ созед:

220 Ибораи изофӣ созед:
А) офтоб
B) мақол
C) замин
D) меҳр

1 1) оламоро

5 2) беандоза

4 3) мураккаб
2 4) зархез
5) халқӣ

221 Аз калимаҳои зерин ибораҳои мувофиқ созед:
А) моҳ

4 1) Ховар

B) ситора

ар

C) Хуршед

Д

D) мушк

5 2) ҷилвагар
1 3) Хутан

3 4) пурра
5) паррон

222 Ибораи изофии мувофиқ созед:
А) абр

1 1) гузар

B) тундар

4 2) Ҳамал

C) борон

2 3) рахшон

D) барқ

3 4) ғуррон
5) лолагун
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223 Аз калимаҳои додашуда ибораи изофӣ созед:
А) абр

2 1) тар

B) гул

5 2) сиёҳ

C) борон

3 3) найсон

D) сабза

1 4) нилгун
5) ҳамешабаҳор

3 1) пароканда

B) қалам

4 2) шоиста

C) ҳангом

5 3) ҳурмат

D) абр

1 4) бурро

со Р
м ОЙ
он Г
аи ОН
w !
w
w
.n

5) хурсандӣ

tc

А) сазовор

.tj

224 Аз калимаҳои зерин ибораҳои мувофиқ созед:

225 Аз калимаҳои додашуда ибораи изофӣ созед:
А) баҳор
B) тирамоҳ
C) тобистон
D) зимистон

2 1) заррин

1 2) хуррам

5 3) қаҳратун
3 4) наку

5) тафсон

226 Аз калимаҳои зерин ибораҳои мувофиқ созед:
А) маҷлис
B) суҳбат

ар

C) чароғ

Д

D) тадбир

3 1) гарм

1 2) маҳфил
2 3) унс

5 4) диловез
5) зарурӣ

227 Аз калимаҳои зерин ибораҳои мувофиқ созед:
А) шуҳрат

4 1) бомаслиҳат

B) гуфтугӯй

5 2) покдоман

C) шайх

2 3) сазовор

D) ҷома

1 4) беандоза
5) ошкоро
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228 Аз калимаҳои зерин ибораҳои мувофиқ созед:
А) ҳиссиёт

3 1) нозук

B) иштиҳо

4 2) нарм

C) завқ

5 3) гуворо

D) табъ

1 4) қозгир
5) бадеӣ

3 1) рост

B) роҳ

1 2) азим

C) шаҳр

2 3) роҳ

D) шахс

5 4) гуворо

со Р
м ОЙ
он Г
аи ОН
w !
w
w
.n

5) масъул

tc

А) бунёд

.tj

229 Аз калимаҳои зерин ибораҳои мувофиқ созед:

230 Аз калимаҳои зерин ибораҳои мувофиқ созед:
А) мушк
B) гавҳар
C) тараддуд
D) эътибор

2 1) ноёб
1 2) ноб

4 3) васеъ
5 4) базм

5) баланд

231 Аз калимаҳои зерин ибораҳои мувофиқ созед:
А) муҳтарам

2 1) манзара
1 2) раис

C) аҷаб

5 3) ошиқ

ар

B) зеботарин

Д

D) бечора

3 4) ҳаво
5) коре

232 Аз калимаҳои зерин ибораҳои мувофиқ созед:
А) бекарон

3 1) хурсанд

B) бевафо

4 2) ҷавонӣ

C) беҳтарин

5 3) баҳр

D) беандоза

1 4) ёр
5) кор

Забони тоҷикӣ (имтиҳони қисмҳои А ва Б барои ИМД-2022)

Саҳифаи 207

233 Аз калимаҳои зерин ибораҳои мувофиқ созед:
А) булбул

2 1) дилафрӯз

B) шамъ

1 2) гӯё

C) чеҳра

4 3) бекас

D) парвона

5 4) кушод
5) парсӯхта

2 1) нуронӣ

B) симо

1 2) наку

C) андом

4 3) дилчасп

D) рух

5 4) мавзун

со Р
м ОЙ
он Г
аи ОН
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w
.n

5) гулгун

tc

А) рӯй

.tj

234 Аз калимаҳои зерин ибораҳои мувофиқ созед:

235 Аз калимаҳои зерин ибораҳои мувофиқ созед:
А) даъво
B) асал
C) ору

3 1) беҳад

4 2) занбӯр
5 3) беасос

D) шукр

1 4) тоза

5) асал

236 Аз калимаҳои зерин ибораҳои мувофиқ созед:
А) ҳазор
B) сад

3 1) асар

4 2) меҳрубонӣ

ар

C) дилоро

Д

D) беҳтарин

5 3) раҳмат

1 4) ташаккур
5) ватан

237 Аз калимаҳои зерин ибораҳои мувофиқ созед:
А) нон

3 1) бенуқсон

B) қанд

5 2) навбар

C) мева

1 3) меҳнатӣ

D) ниҳол

2 4) самаранок
5) коғазпеч
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238 Аз калимаҳои зерин ибораҳои мувофиқ созед:
А) нон

3 1) нарм

B) акка

4 2) муътабар

C) ном

5 3) ширмол

D) табиат

1 4) думдароз
5) табаррук

2 1) пуртуғён

B) дарё

1 2) шифобахш

C) баҳр

4 3) хушҳаво

D) ҳавз

5 4) беканор

со Р
м ОЙ
он Г
аи ОН
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w
w
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5) шиноварӣ

tc

А) чашма

.tj

239 Аз калимаҳои зерин ибораҳои мувофиқ созед:

240 Аз калимаҳои зерин ибораҳои мувофиқ созед:
А) ором
B) сарв
C) қарор
D) зӯр

3 1) қатъӣ

5 2) беҳуда
1 3) ҷон

2 4) бақувват
5) равон

241 Аз калимаҳои зерин ибораҳои мувофиқ созед:
А) шер
B) гург

ар

C) хирс

Д

D) рӯбоҳ

5 1) ваҳшӣ
4 2) малла
2 3) зирак

3 4) гурусна
5) жаён

242 Ибораи мувофиқи масдарӣ созед:
А) суръат

5 1) кардан

B) даф

4 2) давидан

C) дафъ

1 3) кашидан

D) сурат

3 4) задан
5) бахшидан
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243 Аз таркибҳо ва калимаҳо ибораи масдарӣ созед:
А) ба мурод

5 1) гузаштан

B) ба дунё

3 2) нишастан

C) бо як чашм

4 3) омадан

D) аз сар

1 4) дидан
5) расидан

B) ду даста

4 2) алаф

C) ду бех

5 3) об

D) ду сар

1 4) гул

tc

2 1) гӯсфанд

со Р
м ОЙ
он Г
аи ОН
w !
w
w
.n

А) ду банд

.tj

244 Аз таркиб ва калимаҳои додашуда ибора созед:

5) ниҳол

245 Мувофиқати воҳидҳои синтаксисӣ ва ҷумлаҳоро муайян кунед:
А) мухотаб

B) нутқи айнан
нақлшуда

3 1) Саркор бо дасташ ишора
кард, ки камтар сабр
кунанд. (Ф. Ниёзӣ)

4 2) Мо – падару писар, аз
хона баромада, ба ҳавлии
бобоям рафтем. (С. Айнӣ)

Д

ар

C) нутқи мазмунан 1 3) Шодигул, ба модаратон
нақлшуда
гӯед, ки заҳмат накашанд.
(С. Улуғзода)

D) аъзои истисноии 2 4) «Аз лой гурехта ба лойдон
ҷумла
афтодам», - оҳ кашид Ҳоҷӣ.
(Р. Ҷалил)
5) Бе шумо ҳам ҳамин
хокро мекашонем, ҳамин
ниҳолҳоро мешинонем.
(Р. Ҷалил)
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246 Ба ҷойи нуқтаҳо муайянкунандаҳои мувофиқро гузоред:
А) Абрҳои ... ба рӯйи моҳи ...
ва ситораҳо пардаи сиёҳ
кашиданд. (С. Айнӣ)

2 1) хом, зард

B) Кӯшкҳо дар моҳтобшаб
монанди нуқраи ... ҷилои ...
медиҳанд. (С. Улуғзода)

1 2) тира, мунир

со Р
м ОЙ
он Г
аи ОН
w !
w
w
.n

tc

D) Чунин булбулон танҳо дар
4 4) зебо, дилрабо
чаманистони ... ва гулистони
... пайдо мешаванд. (А. Истад)

.tj

C) Мо ба суханони ...-и устоди 5 3) пухта, заррин
хирадманди худ, бо диққати
... гӯш медодем. (П. Толис)

5) пурқимат,
беинтиҳо

247 Аъзои ҷумлаи зарбулмасали «Гурба дар хобаш дунба мебинад.»-ро
нишон диҳед:
А) гурба
B) дунба
C) мебинад
D) дар хобаш

3 1) ҳол

5 2) хабар

2 3) мубтадо

4 4) пуркунандаи бавосита

ар

5) пуркунандаи бевосита

Д

248 Калимаю ибораҳои овардашуда вазифаи кадом аъзои ҷумларо
иҷро кардаанд?
«Чапакзании колхозчиён ба ҳавои мусиқӣ ҳамроҳ шуд.» (С. Айнӣ)
А) Чапакзанӣ

3 1) ҳол

B) колхозчиён

5 2) хабар

C) ба ҳавои мусиқӣ

4 3) мубтадо

D) ҳамроҳ шуд

2 4) пуркунанда
5) муайянкунанда
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249 Калимаҳои додашуда ба вазифаи кадом аъзои ҷумла омадаанд?
«Дар майдони бозори гӯсфанди Ғиждувон каси бисёр ҷамъ шуда буд.»
(С. Айнӣ)
А) кас

3 1) ҳол

B) бисёр

5 2) хабар

C) дар майдон

1 3) мубтадо

D) ҷамъ шуда буд

2 4) пуркунанда
5) муайянкунанда

B) ман

2 2) мубтадо

C) бисёр

tc

5 1) хабар

со Р
м ОЙ
он Г
аи ОН
w !
w
w
.n

А) мусиқиро

.tj

250 Калимаю ибораҳои овардашуда вазифаи кадом аъзои ҷумларо
иҷро кардаанд?
«Ман мусиқиро бисёр дӯст медорам ... .» (С. Айнӣ)

D) дӯст медорам

4 3) муайянкунанда
1 4) ҳол

5) пуркунанда

251 Ба вазифаи кадом аъзои ҷумла омадани калимаҳои овардашударо
нишон диҳед:
«Гӯяндаи нобино чойникро даст-даст карда дид, ...» (С. Айнӣ)
А) чойникро
B) дид

2 1) муайянкунанда
4 2) пуркунанда

C) гӯянда

1 4) хабар

5) мубтадо

Д

ар

D) нобино

5 3) ҳол

252 Аъзои ҷумлаи зеринро муайян намоед:
«Ӯ дар миёнаи дарахтони кӯҳӣ озодона сайругашт менамуд.»
(С. Айнӣ)
А) озодона

3 1) пуркунанда

B) Ӯ

4 2) хабар

C) сайругашт менамуд

2 3) ҳол

D) кӯҳӣ

5 4) мубтадо
5) муайянкунанда
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253 Калимаю ибораҳои овардашуда вазифаи кадом аъзои ҷумларо
иҷро кардаанд?
«Падари Аҳмадмахдум ба ин таклиф ночор розӣ шудааст.»
(С. Айнӣ)
А) ночор

2 1) пуркунанда

B) розӣ шудааст

4 2) ҳол

C) падар

5 3) муайянкунана

D) Аҳмадмахдум

3 4) хабар
5) мубтадо

B) Ҳайдар

2 2) мубтадо

C) ба ҳикоят
D) худ

tc

5 1) ҳол
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аи ОН
w !
w
w
.n

А) давом намуд

.tj

254 Калимаю ибораҳои дар сутуни аввал овардашуда вазифаи кадом
аъзои ҷумларо иҷро кардаанд?
«Ҳайдар ба ҳикояти худ давом намуд.» (С. Айнӣ)

3 3) пуркунанда

4 4) муайянкунана
5) хабар

255 Калимаю таркибҳои овардашуда вазифаи кадом аъзои ҷумларо
иҷро кардаанд?
«Раис барои кисабурии ӯ аз одамони холис гувоҳӣ пурсид.»
(С. Айнӣ)
А) пурсид
B) холис
C) аз одамон

1 2) мубтадо
5 3) ҳол

2 4) хабар

5) пуркунанда

Д

ар

D) Раис

4 1) муайянкунанда

256 Калимаю ибораҳои овардашуда вазифаи кадом аъзои ҷумларо
иҷро кардаанд?
«Ман ин таклифи ӯро ба тарзи қатъӣ рад кардам.» (С. Айнӣ)
А) ин

3 1) хабар

B) рад кардам

1 2) ҳол

C) таклифро

4 3) муайянкунанда

D) ман

5 4) пуркунанда
5) мубтадо
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257 Калимаю ибораҳои дар сутуни аввал овардашуда вазифаи
кадом аъзои ҷумларо иҷро кардаанд?
«Иброҳим саводи тоҷикии хуб ва хати хоно дошт.» (С. Айнӣ)
А) Иброҳим

4 1) пуркунанда

B) савод

1 2) ҳол

C) хуб

3 3) муайянкунана

D) дошт

5 4) мубтадо
5) хабар

B) Яҳёхоҷа

2 2) мубтадо

C) худ

1 3) хабар

D) гуфт

tc

4 1) муайянкунанда
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А) суханро

.tj

258 Калимаю ибораҳои дар сутуни аввал овардашуда вазифаи кадом
аъзои ҷумларо иҷро кардаанд?
«Яҳёхоҷа сухани худро давом дода гуфт: ...» (С. Айнӣ)

3 4) пуркунанда
5) ҳол

259 Калимаю ибораҳои дар сутуни аввал овардашуда вазифаи кадом
аъзои ҷумларо иҷро кардаанд?
«Ҳасуҳбатони Шарифҷонмахдум ҳамагӣ ӯро ба некӣ ёд мекарданд...»
(С. Айнӣ)
А) ҳасуҳбатон

4 1) ҳол

B) ӯро

3 2) хабар

2 3) пуркунанда

D) Шарифҷонмахдум

5 4) мубтадо

5) муайянкунана

Д

ар

C) ёд мекарданд

260 Калимаю ибораҳо вазифаи кадом аъзои ҷумларо иҷро кардаанд?
«Аҳмадмахдум дар он дафтар дар охири ёддошти худ мегӯяд: ...»
(С. Айнӣ)
А) дар дафтар

3 1) хабар

B) Аҳмадмахдум

5 2) пуркунанда

C) худ

4 3) ҳол

D) мегӯяд

1 4) муайянкунана
5) мубтадо
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261 Калимаю ибораҳо вазифаи кадом аъзои ҷумларо иҷро кардаанд?
«Ӯ либосҳои на қиматбаҳо, валекин бисёр озода мепӯшид.»
(С. Айнӣ)
А) мепӯшид

5 1) ҳол

B) қиматбаҳо

3 2) мубтадо

C) бисёр

1 3) муайянкунана

D) либосҳо

4 4) пуркунанда
5) хабар

B) мардум

2 2) муайянкунанда

tc

5 1) пуркунанда
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А) хобида буд

.tj

262 Ба вазифаи кадом аъзои ҷумла омадани калимаю ибораҳоро
нишон диҳед:
«Зимистон бинокориҳои мардум хобида буд, ...» (С. Айнӣ)

C) бинокориҳо

4 3) ҳол

D) зимистон

3 4) мубтадо
5) хабар

263 Калимаю ибораҳо вазифаи кадом аъзои ҷумларо иҷро кардаанд?
«Ин ҳодиса ба ман бисёр таъсир кард...» (С. Айнӣ)
А) ҳодиса
B) бисёр
C) Ин

4 1) хабар

3 2) пуркунанда
5 3) ҳол

1 4) мубтадо

5) муайянкунана

Д

ар

D) таъсир кард

264 Аъзои ҷумлаи зеринро муайян намоед:
«Ман ба воситаи тарҷумон дарди худро ба ӯ фаҳмондам.» (С. Айнӣ)
А) фаҳмондам

1 1) хабар

B) Ман

2 2) мубтадо

C) ба воситаи тарҷумон

4 3) муайянкунанда

D) ба ӯ

5 4) ҳол
5) пуркунанда
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265 Муайян кунед, ки калимаҳои додашуда ба вазифаи кадом аъзои
ҷумла омадаанд:
Заҳҳоки ҷодупараст ба ҷони ту даст ёзид.
А) ба ҷон

5 1) хабар

B) даст ёзид

1 2) ҳол

C) ҷодупараст

3 3) муайянкунанда

D) Заҳҳок

4 4) мубтадо
5) пуркунанда

B) шӯх

2 2) муайянкунана

C) бо танбӯр

tc

4 1) пуркунанда
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А) Абуалӣ

.tj

266 Калимаю таркибҳои овардашуда вазифаи кадом аъзои ҷумларо
иҷро кардаанд?
«Абуалӣ бо танбӯр нағмаи шӯхеро менавозад.» (С. Улуғзода)

D) менавозад

3 3) хабар

3 4) мубтадо
5) ҳол

267 Калимаю ибораҳои овардашуда ба вазифаи кадом аъзои ҷумла
омадаанд?
«Ману шумо ин рӯзи фирӯзро мебинем.» (Р. Ҷалил)
А) Ману шумо

3 1) ҳол

B) рӯзро

4 2) хабар

C) фирӯз

2 4) пуркунанда
5) муайянкунанда

Д

ар

D) мебинем

5 3) мубтадо

268 Аъзои ҷумлаи зеринро муайян намоед:
«Омадагонро дида мардум хомӯш монданд.» (Ҷ. Икромӣ)
А) хомӯш монданд

2 1) пуркунанда

B) дида

5 2) хабар

C) мардум

4 3) муайянкунанда

D) омадагонро

1 4) мубтадо
5) ҳол
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269 Аъзои ҷумлаи зеринро муайян намоед:
«Раис аз ин кор хеле хурсанд шуд.» (Ф. Муҳаммадиев)
А) хеле

3 1) хабар

B) хурсанд шуд

1 2) пуркунанда

C) аз кор

2 3) ҳол

D) Раис

4 4) мубтадо
5) муайянкунанда

B) сурудхонӣ

4 2) хабар

C) ин

tc

5 1) муайянкунанда
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А) то бегоҳ
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270 Калимаю ибораҳои овардашуда вазифаи кадом аъзои ҷумларо
иҷро кардаанд?
Ин сурудхонӣ то бегоҳ давом мекард.

1 3) пуркунанда

D) давом мекард

2 4) мубтадо
5) ҳол

271 Калимаҳои овардашуда ба вазифаи кадом аъзои ҷумла омадаанд?
«Баҳром бо саманди зебояш гӯё парвозкунон мерафт.»
А) мерафт
B) зебо

2 1) ҳол

5 2) хабар

C) Баҳром

ар

D) парвозкунон

3 3) мубтадо

1 4) пуркунанда

5) муайянкунанда

Д

272 Ба вазифаи кадом аъзои ҷумла омадани калимаю ибораҳои
овардашударо нишон диҳед:
«Ӯ он китобчаро дар ду моҳ хонда метавонистагӣ шуд...» (С. Айнӣ)
А) Ӯ

3 1) ҳол

B) китобчаро

4 2) хабар

C) дар ду моҳ

1 3) мубтадо

D) хонда метавонистагӣ шуд 2 4) пуркунанда
5) муайянкунанда
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273 Ба вазифаи кадом аъзои ҷумла омадани таркиб ва калимаҳои
овардашударо нишон диҳед:
«Ман ба ӯ эҳтиёткорона муомила карда нагуфтам, ...» (С. Айнӣ)
А) Ман

3 1) ҳол

B) ба ӯ

4 2) хабар

C) нагуфтам

2 3) мубтадо

D) эҳтиёткорона

1 4) пуркунанда
5) муайянкунанда

B) хатро

4 2) хабар

C) ман

tc

3 1) ҳол
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А) Пирак
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274 Нишон диҳед, ки таркиб ва калимаҳои овардашуда ба вазифаи
кадом аъзои ҷумла омадаанд:
«Ин дафъа хати Пиракро ман ҳам хонда тавонистам...» (С. Айнӣ)

3 3) мубтадо

D) хонда тавонистам

2 4) пуркунанда

5) муайянкунанда

275 Нишон диҳед, ки таркибу калимаҳои овардашуда ба вазифаи
кадом аъзои ҷумла омадаанд:
«Ман ҳамон рӯз баъд аз шом ба ҳуҷраи ӯ даромадам.»? (С. Айнӣ)
А) ӯ

5 1) ҳол

B) Ман
C) ба ҳуҷра

1 3) мубтадо

2 4) пуркунанда

5) муайянкунанда

Д

ар

D) даромадам

3 2) хабар

276 Ба вазифаи кадом аъзои ҷумла омадани таркибу калимаҳои
овардашударо нишон диҳед:
«Баъд ман аз вай навишта мегирам ...» (С. Айнӣ)
А) аз вай

4 1) ҳол

B) баъд

1 2) хабар

C) ман

3 3) мубтадо

D) навишта мегирам

2 4) пуркунанда
5) муайянкунанда
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277 Нишон диҳед, ки калимаҳои овардашуда ба вазифаи кадом
аъзои ҷумла омадаанд:
«Ту якта “Нисоб-ус-сибён”-и русӣ соз.» (С. Айнӣ)
А) Ту

3 1) ҳол

B) соз

2 2) хабар

C) русӣ

5 3) мубтадо

D) якта

1 4) пуркунанда
5) муайянкунанда

B) забон(ро)

4 2) хабар

C) урусӣ
D) медонам

tc

3 1) ҳол
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А) Ман
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278 Нишон диҳед, ки калимаҳои овардашуда ба вазифаи кадом
аъзои ҷумла омадаанд:
« – Ман забони урусиро медонам.» (С. Айнӣ)

5 3) мубтадо

2 4) пуркунанда

5) муайянкунанда

279 Ба вазифаи кадом аъзои ҷумла омадани таркибу калимаҳои
овардашударо нишон диҳед:
«Ман як шаби дигар – баъд аз шом китобчаи “Маҳмуд ва Аёз”-ро
ба ҳуҷраи Пирак бурдам.» (С. Айнӣ)
А) Ман
B) бурдам
C) ба ҳуҷра

2 2) хабар

1 3) мубтадо

4 4) пуркунанда

5) муайянкунанда

Д

ар

D) китобчаро

3 1) ҳол

280 Нишон диҳед, ки таркибу калимаҳои овардашуда ба вазифаи
кадом аъзои ҷумла омадаанд:
«Ту ягон вақт ба ҳуҷраи ман даро ...» (С. Айнӣ)
А) ман

5 1) ҳол

B) Ту

3 2) хабар

C) даро

2 3) мубтадо

D) ба ҳуҷра

1 4) пуркунанда
5) муайянкунанда
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281 Нишон диҳед, ки калимаҳои овардашуда ба вазифаи кадом
аъзои ҷумла омадаанд:
«Ӯ байтҳои хуби ба одам таъсиркунанда мехонд.» (С. Айнӣ)
А) Ӯ

3 1) ҳол

B) хуб

5 2) хабар

C) мехонд

2 3) мубтадо

D) байт

4 4) пуркунанда
5) муайянкунанда

B) равғанин

5 2) хабар

tc

3 1) ҳол
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282 Нишон диҳед, ки таркибу калимаҳои овардашуда ба вазифаи
кадом аъзои ҷумла омадаанд:
“Коғази равғанин чангу хоки кӯчаро ба худ гирифта буд...”
(С. Айнӣ)

C) чангу хокро

4 3) мубтадо

D) гирифта буд

2 4) пуркунанда

5) муайянкунанда

283 Нишон диҳед, ки калима, таркиб ва ибораҳои овардашуда
ба вазифаи кадом аъзои ҷумла омадаанд:
«Ман ҳамон рӯз баъд аз шом ба ҳуҷраи ӯ даромадам.» (С. Айнӣ)
А) ӯ

3 1) мубтадо

B) Ман
C) ҳамон рӯз

ар

D) даромадам

1 2) пуркунанда

4 3) муайянкунанда
5 4) ҳол

5) хабар

Д

284 Нишон диҳед, ки калима, таркиб ва ибораҳои овардашуда ба
вазифаи кадом аъзои ҷумла омадаанд:
«Падарам дар вақти хурдиҳоям якчанд байташро ба ман ёд дода
буданд.» (С. Айнӣ)
А) Падарам

5 1) пуркунанда

B) байташро

1 2) муайянкунанда

C) ёд дода буданд

4 3) ҳол

D) дар вақти хурдиҳоям

3 4) хабар
5) мубтадо
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285 Нишон диҳед, ки таркиб ва калимаҳои овардашуда ба вазифаи
кадом аъзои ҷумла омадаанд:
«Киштирониро ҳам аввал ӯ сар кард.» (С. Улуғзода)
А) ӯ

3 1) ҳол

B) аввал

1 2) хабар

C) сар кард

2 3) мубтадо

D) Киштирониро

4 4) пуркунанда
5) муайянкунанда

B) бо бачагон

4 2) хабар

C) калонсолтар

5 3) мубтадо

D) Мо

3 4) пуркунанда

tc

2 1) ҳол
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А) гӯштин мегирифтем
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286 Нишон диҳед, ки таркибу калимаҳои овардашуда ба вазифаи
кадом аъзои ҷумла омадаанд:
“Мо ҳам бо бачагони калонсолтар тақлид карда гӯштин
мегирифтем.” (С. Улуғзода)

5) муайянкунанда

287 Нишон диҳед, ки таркиб ва калимаҳои овардашуда ба вазифаи
кадом аъзои ҷумла омадаанд:
Аз осмон парандае бузург бо болҳои рангоранг ва зебо ба рӯйи кӯҳ
нишаст.
А) паранда
B) нишаст
C) аз осмон

2 2) хабар

1 3) мубтадо

5 4) пуркунанда

5) муайянкунанда

Д

ар

D) рангоранг

3 1) ҳол

288 Таркибу калимаҳои овардашуда ба вазифаи кадом аъзои ҷумла
омадаанд?
«Ман бо ҳайрати беандоза гашта пурсидам.» (П. Толис)
А) Ман

3 1) ҳол

B) беандоза

5 2) хабар

C) бо ҳайрат

1 3) мубтадо

D) пурсидам

2 4) пуркунанда
5) муайянкунанда
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289 Калимаю ибораҳои овардашуда ба вазифаи кадом аъзои ҷумла
омадаанд?
«Дар пеши назари ман гӯё ки як олами дигар пайдо шуд.» (П. Толис)
А) олам

3 1) ҳол

B) дигар

5 2) хабар

C) пайдо шуд

2 3) мубтадо

D) Дар пеши назар

1 4) пуркунанда
5) муайянкунанда

B) модарам

5 2) хабар

C) мебаромад

2 3) мубтадо

D) хаставу хафа

1 4) пуркунанда

tc

3 1) ҳол
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А) Овоз
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290 Калимаю ибораҳои овардашуда ба вазифаи кадом аъзои ҷумла
омадаанд?
«Овози модарам хаставу хафа мебаромад.» (П. Толис)

5) муайянкунанда

291 Нишон диҳед, ки таркибу калимаҳои овардашуда ба вазифаи
кадом аъзои ҷумла омадаанд:
“Ҳофизи навҷӯю навгӯ низ дар замони худ ба ҳамин ҳол гирифтор
буд.” (Ӯрун Кӯҳзод)
А) Ҳофиз

5 1) пуркунанда
3 2) ҳол

C) дар замони худ

2 3) муайянкунанда

D) гирифтор буд

4 4) хабар

5) мубтадо

Д

ар

B) навҷӯю навгӯ

292 Нишон диҳед, ки таркибу калимаҳои овардашуда ба вазифаи
кадом аъзои ҷумла омадаанд:
«Ва аз ин суҳбат ба дили Савлат алов рехт.» (А. Самад)
А) алов

3 1) ҳол

B) рехт

2 2) хабар

C) Савлат

5 3) мубтадо

D) аз суҳбат

4 4) пуркунанда
5) муайянкунанда
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293 Мувофиқати байтҳоро бо суханҳои дар сутуни рост додашуда
муайян намоед:
А) Дониш андар дил
3 1) Шахси хирадманд
чароғи равшан аст
ҳамеша беозор ва
В-аз ҳама бад бар тани
нармгуфтор аст.
ту ҷавшан аст.
(Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ)
B) Сухан бифканад
5 2) Он беҳ, ки шахси
минбару дорро,
бедониш дар сухан
Зи сӯрох берун
накӯшад.
кашад морро.
(Абушакури Балхӣ)
C) Ҳар он кас ки дониш
2 3) Илм раҳнамою
фаромӯш кунад,
раҳкушо ва нигаҳЗабонро зи гуфтор
бон аз ҳар балост.
хомӯш кунад.
(Абулқосими Фирдавсӣ)
D) Касе, к-ӯ ба дониш
1 4) То мард сухан
тавонгар бувад,
нагӯяд, айбу
Ба гуфтору кирдор
ҳунараш пӯшида
беҳтар бувад.
бимонад.
(Абулқосими Фирдавсӣ)
5) Гапи ногувор
одамро мекушад,
аммо гуфтори
ширин дилҳоро
нарм мекунад.

Д

294 Мазмуни байтҳои зеринро аз сутуни рост муайян намоед:
А) Эй забон, ҳам ганҷи 4 1) Кӣ будани одам аз
бепоён туӣ,
тарзи сухан гуфтанаш
Эй забон, ҳам ранҷи
маълум мешавад.
бедармон туӣ.
(Ҷалолиддини Балхӣ)
B) Сухан бифканад
3 2) Аз маломату бадгӯӣ
минбару дорро,
ва душманӣ бо
Зи сӯрох берун
мардуми бадзабону
кашад морро.
адоватпеша бипарҳез.
(Абушакури Балхӣ)
Забони тоҷикӣ (имтиҳони қисмҳои А ва Б барои ИМД-2022)
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C) Забон аз таъни
2 3) Неруи сухан бузург
бадгӯён нигаҳ дор,
аст, ҳам вайрон
Дарун аз кини
мекунад, ҳам дилҳоро
кинҷӯён нигаҳ дор.
нарм месозад.
(Абдураҳмони Ҷомӣ)
D) Хоҳӣ, ки наёрӣ
5 4) Сухани хуб – сарвати
ба сӯи хеш зиёнро,
бебаҳо, сухани бад –
Аз гуфтани нохуб
дарди бедаво.
нигаҳ дор забонро.
(Носири Хусрав)

tc

295 Маънои байтҳои зеринро муайян кунед:
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5) Ба худ зарар расондан
нахоҳӣ, аз бадгуфторӣ
бипарҳез.

со Р
м ОЙ
он Г
аи ОН
w !
w
w
.n

А) Ҳар ки з-омӯхтан
3 1) Машаққати илмонадорад нанг,
мӯзиро таҳаммул бояд
Гул барорад зи хору
кард, зеро илм тамоми
лаъл аз санг.
сахтиҳоро осон
(Низомии Ганҷавӣ)
мегардонад.
B) Боядат аввал адаб
4 2) Аввал бояд ба дигарон
андӯхтан,
илм омӯзонӣ, баъдан
Дигаронро пас адаб
худат олим шавӣ.
омӯхтан.
(Абдураҳмони Ҷомӣ)

Д

ар

C) Биёмӯз, агарчанд
1 3) Касе, ки аз омӯхтан
душворат ояд,
шарм накунад, корҳои
Ки душвор аз
мушкилро ба осонӣ
омӯхтан гашт осон.
иҷро карда метавонад.
(Носири Хусрав)
D) Ту ба омӯхтан баланд 5 4) Пеш аз он ки ба
шавӣ,
дигарон дарси адаб
То бидонию арҷманд
диҳӣ, бояд худат адаб
шавӣ.
омӯзӣ.
(Рукниддини Авҳадӣ)

5) Барои омӯхтан кӯшиш
намо, то дар натиҷа
обрӯву эътибор пайдо
кунӣ.
Забони тоҷикӣ (имтиҳони қисмҳои А ва Б барои ИМД-2022)
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296 Маънои байтҳои зеринро муайян кунед:
А) Бикун з-ин корхона
5 1) Китоб танҳо анису
дар кутуб рӯй,
рафиқи мардуми
Хаёли хешро деҳ
доност.
бо кутуб хӯй.
(Абдураҳмони Ҷомӣ)
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C) Баргу сози мо китобу 4 3) Китоб дар танҳоӣ
ҳикмат аст,
рафиқи инсон ва
Ин ду қувват эътибори
нурбахши ҷаҳони
миллат аст.
илму маърифати
(Муҳаммад Иқбол)
ӯст.

.tj

B) Хуштар зи китоб
2 2) Беҳтар аз китоб
дар ҷаҳон ёре нест,
рафиқу ғамбароре
Дар ғамкадаи замона
барои инсон нест.
ғамхоре нест.
(Абдураҳмони Ҷомӣ)

D) Аниси кунҷи танҳоӣ 3 4) Китоб хондан ва
китоб аст,
ҳикмат омӯхтан
Фурӯғи субҳи доноӣ
нуфузу эътибори
китоб аст.
миллатро боло
(Абдураҳмони Ҷомӣ)
мебарад.

5) Худро ба хондани
китоб одат кунон
ва ҳамеша дар
фикри китоб бош.

ар

297 Маънои байтҳои зеринро муайян кунед:

Д

А) Андеша кун аз каҷравии 2 1) Ростию некӣ
дил, ки басе
дороии инсон аст.
Дидем, ки «бори каҷ
ба манзил нарасад».
(Собири Ҳамадонӣ)
B) Ганҷ бе ранҷ
3 2) Каҷдилон ҳеҷ гоҳ
надидаст касе,
ба мақсад
Гули бехор
намерасанд.
начидаст касе.
(Абдураҳмони Ҷомӣ)
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C) Ҳар ки гирди кӯраи
4 3) Бе меҳнат роҳат
ангишт гашт,
нест
Ҷумла аз дудаш сиёҳу
зишт гашт.
(Камолиддини Биноӣ)
D) Агар хоҳӣ накухоҳӣ,
5 4) Ҳар ки бо бадон
наку бош,
нишинад, оқибат
Ҳамеша росткору
бадкор шавад.
ростгӯ бош.
(Хусрави Деҳлавӣ)
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5) Агар мехоҳӣ ба ту
некӣ кунанд, нек
ва дурусткор бош.

А) Ростиро пешаи худ
3 1) Ба некӣ бо некӣ
кун мудом,
ҷавоб деҳ ва
То шавӣ дар ҳар ду
бо бадкорон
олам некном.
мубориза бар.
(Ҷалолиддини Балхӣ)

B) Чу некӣ кунад кас, ту
1 2) Некхоҳ бошу
подош кун
ба некӣ бикӯш,
В-агар бад кунад, низ
то аз бадӣ эмин
пархош кун.
бимонӣ.
(Абулқосими Фирдавсӣ)

Д

ар

C) Биё, то ҷаҳонро ба бад
5 3) Ростгӯву росткор
наспарем,
бош, то туро ба
Ба кӯшиш ҳама дасти
некӣ ёд кунанд.
некӣ барем.
(Абулқосими Фирдавсӣ)
D) Ҳамеша некхоҳи
2 4) Бо бадкорон
мардумон бош,
манишин, то
Ба некӣ кӯш в-он гаҳ
некном бошӣ.
дар амон бош.
(Носири Хусрав)
5) Некӣ бикунем,
то ҷаҳон аз бадӣ
эмин бошад.
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299 Маънои байтҳои зеринро муайян кунед:
А) Қимати мард на аз
2 1) Ғун кардани сарват
симу зар аст,
коре нест, то тавонӣ
Қимати мард
ба дили мардумон
ба қадри ҳунар аст.
роҳ биҷӯй.
(Абдураҳмони Ҷомӣ)
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C) Ҳунар омӯз, к-аз
4 3) Бикӯш, то ҳунар
ҳунармандӣ
омӯзӣ, на сарват
Даркушоӣ кунӣ,
андӯзӣ, ки сарват
на дарбандӣ.
пеши ҳунар арзише
(Низомии Ганҷавӣ)
надорад.

.tj

B) Ба даст овардани дунё 1 2) Обрӯву эътбори
ҳунар нест,
инсон аз ҳунари ӯст,
Якеро, гар тавонӣ,
на аз сарвату дороӣ.
дил ба даст ор.
(Саъдии Шерозӣ)

D) Дар ҳунар кӯш, ки
3 4) Дар омӯзиши ҳунар
зар чизе нест,
кӯш, то мушкилро
Гунҷу зар пеши
осон гардонӣ.
ҳунар чизе нест.
(Абдураҳмони Ҷомӣ)
5) Ҳунармандӣ
аз сарватмандӣ
сарчашма мегирад.

ар

300 Маънои байтҳои зеринро муайян кунед:

Д

А) Дониш андар дил
3 1) Илмро бештар
чароғи равшан аст
бояд омӯхт.
В-аз ҳама бад бар
тани ту ҷавшан аст.
(Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ)
B) Чароғи ақли инсон аст 2 2) Илму дониш
дониш,
инсонро хушбахт
Калиди бахти инсон аст
ва ақлашро равшан
дониш.
мегардонад.
(Абдусалом Деҳотӣ)
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Саҳифаи 227

C) Илм чандон ки бештар 5 3) Дониш ба дил нур
хонӣ,
ва ба ҷисм қуввату
Чун амал дар ту нест,
тавон бахшида,
нодонӣ.
инсонро аз офатҳо
(Саъдии Шерозӣ)
нигоҳ медорад.
D) Тавоно бувад, ҳар ки
4 4) Дониш инсонро
доно бувад,
тавонманд ва ҷавон
Зи дониш дили пир
мегардонад.
барно бувад.
(Абулқосими Фирдавсӣ)

tc
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5) Илми бе амал ба
нодонӣ баробар аст.

1) Суҳбати доноёнро
зарар мапиндор,
зеро сармояи умр
танҳо дониш аст.

B) Моле, ки зи ту кас
наситонад, илм аст,
Он чиз, ки туро зи ғам
раҳонад, илм аст.
(Абдураҳмони Ҷомӣ)

2) Илм сармояи умри
инсон аст.

C) Хуш бувад илм
бо амал пайваст,
Ки садо барнахезад
аз як даст.
(Камолиддини Биноӣ)

3) Илму дониш
сарватест, ки туро аз
дарду ранҷ раҳонад
ва онро аз ту ба зӯр
нагиранд.

D) Магӯ, аз суҳбати доно
зиён аст,
Агар донӣ, зи умрат
ҳосил он аст.
(Носири Хусрав)

4) Вақте ба донистаат
амал мекунӣ,
мақому мартабаат
дучанд мегардад.

Д

ар
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А) Илмат ба амал чу ёр
гардад,
Қадри ту яке ҳазор
гардад.
(Абдураҳмони Ҷомӣ)

5) Беҳтарин илм ҳамон
аст, ки бо он амал
кунанд.
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302 Маънои байтҳои зеринро муайян кунед:
1) Сухану амалат
чӣ гуна бошад,
ҷавобаш низ ҳамон
гуна хоҳад буд.

B) Сухан бисёр дону
андаке гӯй,
Якеро сад магӯ,
садро яке гӯй.
(Саъдии Шерозӣ)

2) Сухандониву
сухангӯйӣ хислати
беҳтарини инсон
аст.

C) Нигар, то чӣ корӣ,
ҳамон бидравӣ,
Сухан ҳар чӣ гӯӣ,
ҳамон бишнавӣ.
(Абулқосими Фирдавсӣ)

3) Инсон чун шамъ
асту сухан мисли
ҳаво, пас дар сухан
гуфтан эҳтиёт бояд
буд.

D) Зи каҷгӯйӣ суханро
қадр кам гашт,
Касе, к-ӯ ростгӯ шуд,
муҳтарам гашт.
(Низомии Ганҷавӣ)

4) Сухандон бояд буд,
вале ба камгӯйӣ
одат бояд кард.
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он Г
аи ОН
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w
w
.n
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А) Эй хоҷа, ту шамъию
сухан боду ҳавост,
Хоҳӣ, наравад сарат,
нигаҳдор забон.
(Саъдии Шерозӣ)

5) Дурӯғгӯ беэътибор,
шахси ростгӯ
соҳибэҳтиром аст.

ар

303 Маънои байтҳои зеринро муайян кунед:

1) Сахтӣ кашидан
беҳтар аз расвоиву
зиштист.

B) Саховат муҷиби қадри
баланд аст,
Саховатпеша доим
арҷманд аст.
(Абдураҳмони Ҷомӣ)

2) Шахси баландҳиммат ҳамеша
соҳибобрӯст.

Д

А) Мағрур машав ба мол
чун бехабарон,
Зеро ки бувад мол
чу абри гузарон.
(Абдураҳмони Ҷомӣ)
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3) Танҳо инсони
баобрӯ саховатманд
буда метавонад.

4) Агар инсони хубӣ,
ҳамеша дар фикри
хубӣ кардан ба
дигарон бош.

304 Маънои байтҳои зеринро муайян кунед:

1) Илм омӯхтан дар
хурдсолӣ инсонро
бештар инкишоф
медиҳад.

Д

ар
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он Г
аи ОН
w !
w
w
.n

А) Ҷаҳонро хуррамӣ
аз деҳқон аст,
Аз ӯ гаҳ заръ, гоҳе
бӯстон аст.
(Носири Хусрав)
B) Ба ҳангоми барноию
кӯдакӣ,
Ба дониш тавон ёфтан
зиракӣ.
(Абушакури Балхӣ)
C) Мапиндор, эй дар
хазон кишта ҷав,
Ки гандум ситонӣ ба
вақти дарав.
(Саъдии Шерозӣ)
D) Дар ҷавонӣ саъй кун,
гар бехалал хоҳӣ амал,
Мева бенуқсон бувад,
чун аз дарахти навбар аст.
(Абдураҳмони Ҷомӣ)

tc

5) Набояд ба сарвату
дороӣ фирефта
шуд, зеро он
ҳамешагӣ нест.

.tj

C) Агар сад бор зери
санг бошӣ,
Аз он беҳтар, ки зери
нанг бошӣ.
(Бадриддини Ҳилолӣ)
D) Ту гар тавфиқ дорӣ,
ҳам бар он бош,
Накухоҳу ба кас
роҳатрасон бош.
(Носири Хусрав)

2) Бо дигарон чӣ гуна
ки муносибат кунӣ,
бо ту низ ҳамон гуна
рафтор кунанд.
3) Ободии дунё аз
кишоварз аст, зеро
кишту кор ва боғу
гулзор маҳсули
дасти ӯст.
4) Инсон дар ҷавонӣ
ба воситаи донишомӯзӣ кори хуб
карда метавонад.
5) Ҳар коре, ки
дар ҷавонӣ иҷро
мешавад, самараи
бештар ва сифати
беҳтар дорад.

305 Маънои байтҳои зеринро муайян кунед:
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1) Дар зиндагӣ чунон
бош, ки пас аз марг
номи некат боқӣ
монад.

B) Одамон аз дӯстӣ
ёбанд бахт,
Душманӣ орад
ба мардум рӯзи сахт
(Мирзо Турсунзода)

2) Хушии ҳаёт аз
дӯстию рафоқат ва
сахтию бадбахтиҳо
аз душманию адоват
аст.

C) Зи ҷӯе, ки хӯрдӣ аз он
оби пок,
Нашояд фикандан
дар он сангу хок.
(Асадии Тӯсӣ)

3) Одамони некукор
дӯстони зиёд доранд.

D) Чунон кун зиндагонӣ
дар замона,
Ки аз вай зинда монӣ
ҷовидона.
(Хусрави Деҳлавӣ)

4) Дар ивази некӣ бадӣ
кардан нашояд.
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аи ОН
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А) Дӯстӣ бо мардуми
доно накуст,
Душмани доно беҳ
аз нодони дӯст.
(Ҷалолиддини Балхӣ)

5) Душмани хирадманд
аз дӯсти бехирад
беҳтар аст.

306 Маънои байтҳои зеринро муайян кунед:

1) Ба дигарон айб магир,
зеро худат низ беайб
нестӣ.

B) Ҳар ки айби дигарон
пеши ту оварду
шумурд,
Бегумон, айби ту пеши
дигарон хоҳад бурд.
(Саъдии Шерозӣ)

2) Касе, ки дигаронро
назди ту бад мекунад,
аз ту низ ба дигарон
бадгӯӣ хоҳад кард.

Д

ар

А) Косаи чинӣ, ки садо
мекунад,
Худ сифати хеш адо
мекунад.
(Саъдии Шерозӣ)
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C) Макун айби касон,

3) Сухани ҳар кас гувоҳи

гар метавонӣ,

ботинаш аст, мисли

Ки ту, эй дӯст,

он ки садои зарф

айби худ надонӣ.

сифаташро ошкор

(Носири Хусрав)

мекунад.

D) Аз пушти баландҳо

4) Ҳар ки аз амали хеш

манозед,

нон мехӯрад, мисли

Худ зинаи боми хеш

Ҳотам хайрхоҳ аст.

созед.
5) Аз гузаштаи бузурги

со Р
м ОЙ
он Г
аи ОН
w !
w
w
.n

бикӯш, то худ

tc

худ зиёд фахр накун,

.tj

(Низом Қосим)

шуҳратёр гардӣ.

307 Маънои байтҳои зеринро муайян намоед:
А) Хуш бувад илм бо амал

пайваст,

1) Бузургӣ ба хирад
аст, на ба сол.

Ки садо барнахезад аз як даст.

(Камолиддини Биноӣ)
B) Дониш талабу бузургӣ омӯз,
То беҳ нигарад рӯзат аз рӯз.

2) Беҳбудии рӯзгор
аз омӯхтан аст.

ар

(Низомии Ганҷавӣ)
C) Соҳибҳунаре, ки ботамиз аст,

3) Ҳунарманд
қадру қимати

(Бадриддини Ҳилолӣ)

баланд дорад.

Д

Дар дидаи мардумон азиз аст.
D) Машварат идроку
ҳушёрӣ диҳад,
Ақлҳо мар ақлро ёрӣ диҳад.

4) Илм, ки татбиқ
шавад, судманд
аст.

(Ҷалолиддини Балхӣ)
5) Ҷомаи бомаслиҳат кӯтоҳ намеояд.
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308 Маънои байтҳои зеринро муайян кунед:
1) Дӯсти ҳақиқӣ
камбудиҳои
дӯсташро дар
рӯяш мегӯяд.

B) Дӯст он аст, к-айби ёрашро
Ҳамчу оина рӯ ба рӯ гӯяд.
(Саъдии Шерозӣ)

2) Дӯстро дар сахтӣ
мешиносанд.

C) Ҳамон дӯстӣ бо касе кун
баланд,
Ки бошад ба сахтӣ туро
ёрманд.
(Абулқосими Фирдавсӣ)

3) Дӯстӣ бо касе
бояд кард, ки дар
сахтиҳои рӯзгор
дар паҳлуи ту
бошад.

D) Аз ҷон тамъ буридан осон
бувад, валекин
Аз дӯстони ҷонӣ мушкил
тавон буридан.
(Ҳофизи Шерозӣ)

4) Ҳеҷ хурсандӣ
беҳтар аз дидори
дӯст нест.

со Р
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он Г
аи ОН
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w
w
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А) Ҳеҷ шодӣ нест андар ин
ҷаҳон,
Бартар аз дидори рӯйи
дӯстон.
(Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ)

5) Ҷудоӣ аз дӯстони
вофодор бисёр
душвор аст.

309 Маънои байтҳои зеринро муайян кунед:

1) Ба умеди сарвати
падар нашаву
ҳунар омӯз.

B) Агар хоҳӣ, ки ҳаргиз
дарнамонӣ,
Ба даст овар ҳунар,
то метавонӣ.
(Бадриддини Ҳилолӣ)

2) Вақтро ғанимат
дон ва ҳунар омӯз.

Д

ар

А) Ғофил манишин, на вақти
бозист,
Вақти ҳунар асту
сарфарозист.
(Низомии Ганҷавӣ)
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C) Куҷо беҳунар шуд
асири ниёз,
Ҳунарманд ҳар ҷо бувад
бениёз.
(Абулқосими Фирдавсӣ)

3) Беҳунар ҳамеша
эҳтиёҷманд аст,
вале ҳунарманд
дастнигари касе
нест.

D) Чу нодонон на дар банди
падар бош,
Падар бигзору фарзанди
ҳунар бош.
(Абдураҳмони Ҷомӣ)

4) Аз донишу ҳунар
ифтихор бояд
кард.

со Р
м ОЙ
он Г
аи ОН
w !
w
w
.n

310 Маънои байтҳои зеринро муайян кунед:

tc

.tj

5) Ҳунар омӯз, то
гирифтори мушкилот нашавӣ.

1) Ба ваъда вафо
намекунӣ, беҳтар,
ки аҳд набандӣ.

B) Дасти вафо дар камари
аҳд кун,
То нашавӣ аҳдшикан,
ҷаҳд кун.
(Низомии Ганҷавӣ)

2) Дӯсте, ки вафодор
нест, ба як пули
сиёҳ ҳам намеарзад.

C) Набояд рӯзи аввал аҳд
бастан,
Пас аз бастан намебояд
шикастан.
(Бадриддини Ҳилолӣ)

3) Аз касе, ки амалаш
ба гуфтор як нест,
умеди вафо накун.

D) Он кас, ки чу гул дурӯй
бошад,
Дар вай зи вафо чӣ бӯй
бошад?!
(Абдураҳмони Ҷомӣ)

4) Бар ваъда вафо кун
ва бикӯш, то
аҳдшикан набошӣ.

Д

ар

А) Ёре, ки раҳи вафо
наварзад,
Сад хирман аз ӯ ҷаве
наарзад.
(Абдураҳмони Ҷомӣ)

5) Бикӯш, то хайрхоҳи
мардумон бошӣ.
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311 Маънои байтҳои зеринро муайян кунед:
1) Бикӯш, то донишат
зиёд шавад.

B) Имрӯз бикун,
чу метавонӣ, коре,
Фардо чӣ кунӣ, ки ҳеҷ
натвонӣ кард.
(Абуалӣ ибни Сино)

2) Зи дониш хуш
бошу дар амал
бикӯш.

C) Ҳаёти хешро бекора
магзор,
Зи бекорӣ шавад кас
оҷизу хор.
(Тилло Пӯлодӣ)

3) Кори имрӯзаро
ба фардо магузор.

D) Ба олам ҳар касе бекор
гардад,
Ба чашми аҳли олам хор
гардад.
(Садриддин Айнӣ)

4) Одами бекор назди
ҷаҳониён хор аст.
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А) Дилатро ба донишварӣ
дор хуш,
Чу донистӣ, он гоҳ дар
кор кӯш.
(Абдураҳмони Ҷомӣ)

5) Аз бекорӣ зору
нотавон гардӣ.

ар

312 Маънои байтҳои зеринро муайян кунед:

1) Дар дунё танҳо
некиро пеша кун,
ки ин шеваи
ҷавонмардон аст.

B) Деҳқони солхӯрда чӣ
хуш гуфт бо писар,
К-эй нури чашми ман,
ба ҷуз аз кишта надравӣ.
(Ҳофизи Шерозӣ)

2) Давлату сарват
пойдор нест, пас
аз муддате завол
меёбад.

Д

А) Зи нокарданӣ корҳо
дур бош,
Хирад подшо кун,
ту дастур бош.
(Бадеъи Балхӣ)
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3) Ба корҳои нохуб
машғул машав,
корҳоятро аз рӯйи
хирад пеш бар.
4) Ҳар ки молу
сарват дошта
бошад, ҳаргиз хор
намегардад.

313 Маънои байтҳои зеринро муайян кунед:

1) Аҳли хирад сухан
дониста гӯянд, бо
забон касеро озор
надиҳанд.

Д

ар
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А) Хирадманд бошу
беозор бош,
Ҳамеша забонро
нигаҳдор бош.
(Абулқосими Фирдавсӣ)
B) Балои одамӣ бошад
забонаш,
Ки дар вай баста шуд
суду зиёнаш.
(Ҷалолиддини Балхӣ)
C) Ҳарчанд бувад калиди
ҳар кор забон,
Макшой ба қавли ҳарза
бисёр забон.
(Саъдии Шерозӣ)
D) Суханро бибояд
шунидан нахуст,
Чу доно шавӣ,
посух ояд дуруст.
(Абулқосими Фирдавсӣ)

tc

5) Дар дунё ба касе
некӣ кардӣ, некӣ
мебинӣ, бадӣ
кардӣ, бадӣ.

.tj

C) Киро симу зар монаду
ганҷу мол,
Пас аз вай ба чанде
шавад поймол.
(Саъдии Шерозӣ)
D) Ба гетӣ мазан ҷуз
ба некӣ нафас,
Ки ин аст оини
некону бас.
(Абдураҳмони Ҷомӣ)

2) Бо сухан бисёр
корҳоро метавон
анҷом дод, аммо
беҳудагӯӣ хислати
бад аст.
3) Ҳар фоидаю зарар
ба инсон бештар аз
забонаш мерасад.

4) Хирадмандонро
бо забон озор
мадеҳ.

5) Барои ҷавоби
мувофиқ додан ба
сухани дигарон
аввал онро дуруст
дарк бояд кард.
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314 Маънои байтҳои зеринро муайян кунед:
1) Дар дунё ҳеҷ чиз
боқӣ намемонад,
беҳтар аст, ки некӣ
ба ёдгор монӣ.

B) Накуӣ бо бадон
кардан чунин аст,
Ки бад кардан
ба ҷони некмардон.
(Саъдии Шерозӣ)

2) Нек бошу некӣ
кун, то аз пасат ба
бадӣ ёд накунанд.

C) Набошад ҳаме неку
бад пойдор,
Ҳамон беҳ, ки некӣ
бувад ёдгор.
(Абулқосими Фирдавсӣ)

3) Агар хубие карда
наметавонӣ, ба
касе бадӣ накун.

D) Қуввати некӣ надорӣ,
бад макун,
Бар вуҷуди худ ситам
беҳад макун.
(Аттори Нишопурӣ)

4) Ба шахсони
бадкирдор некӣ
кардан чун бадӣ
кардан ба инсонҳои хуб аст.
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А) Нахоҳӣ, ки нафрин
кунанд аз пасат,
Наку бош, то бад
нагӯяд касат.
(Саъдии Шерозӣ)

5) Некӣ кардан
бо бадон аз
хубии инсон
дарак медиҳад.

ар

315 Маънои байтҳои зеринро муайян кунед:
1) Накукор бош ва
сурату сирататро
якранг намо.

B) Рӯй дар қоидаи
эҳсон кун,
Зоҳиру ботини худ
яксон кун.
(Абдураҳмони Ҷомӣ)

2) Сухан андак
бояд гуфт, суол
накунанд, посух
набояд дод.

Д

А) Ту, к-аз меҳнати
дигарон беғамӣ,
Нашояд, ки номат
ниҳанд одамӣ.
(Саъдии Шерозӣ)
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C) Заҳмати худро
зи мардум дур дор,
Бори худ бар кас
маяфкан, зинҳор.
(Аттори Нишопурӣ)

3) Баҳри мардум
заҳмат бикаш,
то дӯстат доранд.

D) Кам гӯю ба ҷуз
маслиҳати хеш магӯ,
Чизе, ки напурсанд,
ту худ беш магӯ.
(Афзалуддини Кошонӣ)

4) Бепарвоӣ зи
дарду ранҷи
дигарон нишони
одамӣ нест.
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316 Маънои байтҳои зеринро муайян кунед:
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5) Ба мардум ранҷу
заҳмат марасон
ва корҳоятро ба
дигарон вомагузор.

1) Шоистатарин
сифати инсон
хулқи нек аст.

B) Гар ҳамехоҳӣ, ки
бошӣ дар амон,
Рав, накуӣ кун ту бар
халқи ҷаҳон.
(Аттори Нишопурӣ)

2) Беҳтарини корҳо
некӣ кардан ва ёрӣ
расонидан ба
дигарон аст.

C) Беҳин коре, ки андар
зиндагонист,
Накухоҳӣ, ба кас
роҳатрасонист.
(Носири Хусрав)

3) Ба касе некӣ кун,
ки боре ҳам ба ту
некӣ кардааст.

D) Касе, к-ӯ бо ту некӣ
кард як бор,
Ҳамеша он накуӣ
ёд медор.
(Носири Хусрав)

4) Агар осоиш хоҳӣ,
ба мардум хубӣ кун.

Д

ар

А) Ман надидам дар
ҷаҳони ҷустуҷӯ,
Ҳеҷ аҳлият беҳ
аз хӯйи наку.
(Ҷалолиддини Балхӣ)

5) Некии касро ҳаргиз
фаромӯш накун.
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317 Маънои байтҳои зеринро муайн намоед:
1) Аввал андеша
в-он гаҳе гуфтор.

B) Сухан бифканад
минбару дорро,
Зи сӯрох берун
кашад морро.
(Абушакури Балхӣ)

2) Пур дону кам
гап зан.

C) Сухан бисёр дону
андаке гӯй,
Якеро сад магӯй,
садро яке гӯй.
(Халқ)

3) Он беҳ, ки шахси
бедониш дар
сухан накӯшад.

D) Ҳар он кас ки дониш
фаромӯш кунад,
Забонро зи гуфтор
хомӯш кунад.
(Абулқосими Фирдавсӣ)

4) Гапи ногувор
одамро
мекушад, аммо
гуфтори ширин
дилҳоро нарм
мекунад.
5) Бисёр гап задан
нишони хирадмандӣ нест.

Д

ар
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А) Суханеро, ки дар
мақол орӣ,
Аввал он беҳ, ки дар
хаёл орӣ.
(Камолиддини Биноӣ)

318 Маънои байтҳои зеринро муайян намоед:
А) Хоҳӣ, ки шавӣ азиз,
эй ҷон,
Бахшою бидеҳ,
магиру мастон.

1) Хайрро барои некӣ
кун, на барои
худситоӣ ва харҷи
аз ҳад зиёду беҳуда.

B) Бахшой на бар
тариқи исроф,
Мақсуд савоб дор, не лоф.

2) Ҳамеша дар кори
хайр бикӯш.
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C) Ба олам ҳар касе
бекор гардад,
Ба чашми аҳли олам
хор гардад.

3) Марди сахию
бовиқор хушбахт ва
азизу мукаррам аст.

D) Ҳар кас, ки назарбаланд
бошад,
Фархундаву арҷманд
бошад.

4) Соҳибэҳтиром
будан хоҳӣ, хайру
эҳсон кун, на тамаъ.

.tj

5) Касе, ки меҳнат
намекунад, беқадру
беэътибор мешавад.
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319 Муайн намоед, ки Абулқосим Лоҳутӣ дар байтҳои зерин чӣ
гуфтан мехоҳад:
1) Ҷоннисорӣ дар
роҳи Меҳан
вазифаи муқаддаси
ҳар шаҳрванд аст.

B) Гардад куҳан замонаву
хомӯш намешавад
Он шуълаҳо, ки ҷаста
бурун аз даҳони ман.

2) Солҳо мегузаранд,
аммо суханони
оташини ман куҳна
намешаванд.

C) Бе коргарон ҷаҳон
ободон нест,
Деҳқон ба ҷаҳон
агар набошад, нон нест.

3) Серию пурӣ ва
ободии олам аз
заҳматкашону
кишоварзон аст.

Д

ар

А) Эй дил, аз торикии
айёми ҳиҷрон ғам махӯр,
Ҳар шабе охир саҳар
дорад, намедонӣ магар?!

D) Хизмат бикунем аз дилу
ҷонаш, ки баробар
Бо нархи дилу қимати
ҷон шуд Ватани мо.

4) Касе, ки ватанашро
дӯст намедорад, барои
ободии он кӯшиш ҳам
намекунад.
5) Аз душвории
зиндагӣ ноумед
набояд шуд.
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320 Садридин Айнӣ ва Мирзо Турсунзода дар байтҳои зерин чиро
талқин кардаанд?
1) Мо забони модариро аз падару
модарамон
омӯхтем.

B) Биёед, эй рафиқон,
дарс хонем,
Ба бекорию нодонӣ
намонем.
(С. Айнӣ)

2) Аз одаме, ки
меҳнат намекунад,
ҳама безоранд.

C) Ба олам ҳар касе
бекор гардад,
Ба чашми аҳли олам
хор гардад.
(С. Айнӣ)

3) Агар модар ба мо
сухан гуфтанро
намеомӯхт, мисли
гунг будем.

D) Гар каломи аввалин
аз зан намеомӯхтем,
Лаб фурӯ баста ҳама чун
лом мемондем мо.
(М. Турсунзода)

4) Падар ҳамеша
заҳмат мекашад,
то ки мо хонему
донишманд
шавем.

Д

ар
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А) Кист он кас рӯз то
бегаҳ давид,
Ошу нон баҳри шумо
тайёр кард,
То шумо дар мактаб
омӯзед илм,
Ҷумла кори хонаву
бозор кард?
(С. Айнӣ)

5) Касе, ки ба мактаб
наравад, дониш
наомӯзад, бесавод
ва бекор мемонад.
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НАМУНАИ ТЕСТИ ЗАБОНИ ТОҶИКӢ
1

Дар мақоли зерин дар калимаи хомӯшӣ садоноки ӣ чӣ вазифа
дорад?
“Хомӯшӣ забони донишмандон аст.”
С) пасванди исмсоз

В) бандаки хабарӣ

D) пасванди сифатсоз

Кадом калима ду ҳарфи йотбарсар дорад?

Имлои кадом калима дуруст аст?
А) вохӯрӣ

4

D) яксомонӣ

В) мӯҳлат

С) тӯҳмат

D) тулӯъ

Кадом калимаҳо ҳаммаъноянд?
А) барф, борон

5

С) ёвагӯй
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3

В) якояк

.tj

А) ёрӣ

tc

2

А) бандаки феълӣ

В) зардолу, олу С) даҳр, дунё

D) занҷир, зулфӣ

Дар байти зерин ҳаммаънои калимаи ҳазордастонро нишон
диҳед:

Бӯйи гули бомдоди Наврӯз

В-овози хуши ҳазордастон. (Саъдии Шерозӣ)

С) дурроҷ, қумрӣ

В) мусича, фохта

D) андалеб, булбул

Д

ар

А) бедона, кабк

6

Таъбири замин сахт – осмон баланд чӣ маъно дорад?
А) роҳи ҳалли кореро ҷустан
В) замин сахт асту осмон баланд
С) ноилоҷ мондан, чора надоштан
D) ба осмон баромада натавонистан
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А) дар қаҳр шуда

С) қаҳри худро фурӯ бурда

В) аз қаҳр нафуромада

D) қаҳраш дар нӯги биниаш буда

Услуби баёни матни зеринро муайян намоед:
“Мо омӯзиш ва аз худ кардани забонҳоро на барои худнамоӣ,
балки бо мақсади маърифатнок гардонидани ҷомеа густариш
медиҳем.” (“Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи
самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии Ҷумҳурӣ”
А) бадеӣ

10

Кадоме аз ин калимаҳо зарфанд?

С) тахминан, шартан

В) куҳан, кӯҳкан

D) нишастан, рӯфтан

Асоси замони ҳозираи феълҳо дар кадом қатор оварда шудаанд?
С) медавад, мепазад

В) давид, пухт

14

ар

В) яғмо

С) ширин

D) фурӯмоягон

Д

Ба ҷойи сенуқта пайвандаки мувофиқро гузоред:
Рӯзе Ҷунайд бо аёл... ҳар ду писараш нишаста буданд.
А) -у

13

D) давида истодааст, пухта истодааст

Дар ин байтҳо сифат кадом аст?
Луъбати ширин агар туруш наншинад,
Муддаиёнаш тамаъ кунанд ба ҳалво.
Марди тамошои боғи ҳусни ту Саъдист,
Даст фурӯмоягон баранд ба яғмо.
А) ҳусн

12

D) расмӣ

А) даҳан, меҳан

А) дав, паз

11

С) рӯзноманигорӣ
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В) илмӣ
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8

Дар ҷумлаи зерин ба ҷойи сенуқта ибораи рехтаи мувофиқро
гузоред:
“– Ҳа, ҳамааш ҳамин, ҷавоб дод Ҳалима ҳоло ҳам ...” (Ҷ. Икромӣ)

tc

7

В) ё

С) ҳам

D) ки

Дар ҷумлаи зерин ба ҷойи сенуқта феъли таркибии мувофиқро
гузоред:
«Носир Аббос аз ин хабар заррае ... .» (Ф. Муҳаммадиев)
А) малул мешуд

С) малул шуд

В) малул нашуд

D) малул афтод

Ба ҷойи сенуқта шумораи тахминиро гузоред:
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“Намедонам, ... литри боқимондаро чӣ тавр карда фурӯхтам?”
(Пӯлод Толис)
А) даҳ
15

16

В) шашяк

А) тоҷи заррин, нури офтоб

С) аз ҳама зебо, гул барин нозук

В) ниҳоят барвақт, се соат пеш

D) баландтарин қулла, осмони соф

Ба ҷойи сенуқта ҳоли миқдору дараҷаи мувофиқро гузоред:
“Аввал дар ду канори ҷӯй ... хок ғундошт.” (С. Айнӣ)
D) ду банд
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Ба ҷойи сенуқта хабари мувофиқи ҷумларо гузоред, ки ҷумлаи
бешахс ҳосил шавад:
Ҳарфи ростро аз бача ...
В) шунав

С) мешунаванд

D) мешунавем

Дар ҷумлаи зерин ба ҷойи сенуқтаҳо муайянкунандаи чидаро
гузоред:
«Исмоили Сомонӣ марди ... ва ... буд.» (Аз китоби дарсӣ)
А) шуҷоъ, мард

19

С) як гала

.tj

В) ду тӯда

А) бояд шунид
18

D) ду-се

Ибораҳои изофиро нишон диҳед:

А) як баста
17

С) дуним

В) доно, далер

С) шӯх, ором

D) зебо, дилпур

Ба сарҷумлаи зерин ҷумлаи пайрави мувофиқ интихоб намоед:
Вақте мерасад, ки ... .

ар

А) ин ишқ пойдор нахоҳад буд

Д

В) инсон зебоиро аз даст медиҳад
С) ишқи шумо ҳеҷ гоҳ намемирад
D) зеро рӯҳи инсон намиранда аст
20

21

Унвони Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ кадом аст?
А) “Ҳуҷҷат-ул-Ҳаққ”

С) “Падари маъниҳо”

В) “Ҳакими Тӯс”

D) “Султони шоирон”

Калимаҳои зидмаъноро нишон диҳед:
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А) фароз

1) ганда

B) фузун

2) хуб

C) огоҳ

3) нишеб

D) нағз

4) кам
5) ғофил

А) барқ

1) -нокӣ

B) шоир

2) -ан

C) пеш

3) -вор

D) пушт

4) -она

23
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5) -акӣ
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Бо пасвандҳои мувофиқ калимаи нав созед:

tc

22

Аз калимаҳои зерин ибораҳои мувофиқ созед:
А) даст
B) дил

1) бирён

2) ширин

C) ҷон

3) баланд

D) ҷигар

4) боло

5) одаткарда

ар

24 Таркибу калимаҳои овардашуда ба вазифаи кадом аъзои ҷумла
омадаанд?

Д

«Ман бо ҳайрати беандоза гашта пурсидам.» (П. Толис)
А) Ман

1) ҳол

B) беандоза

2) хабар

C) бо ҳайрат

3) мубтадо

D) пурсидам

4) пуркунанда
5) муайянкунанда

25

Маънои байтҳои зеринро муайян кунед:
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А) Зи нокарданӣ корҳо
дур бош,
Хирад подшо кун,
ту дастур бош.

1) Дар дунё танҳо
некиро пеша кун,
ки ин шеваи
ҷавонмардон аст.

(Бадеъи Балхӣ)
B) Деҳқони солхӯрда чӣ
хуш гуфт бо писар,

2) Давлату сарват
пойдор нест, пас

К-эй нури чашми ман,

аз муддате завол

ба ҷуз аз кишта надравӣ.

меёбад.

ганҷу мол,

машғул машав,

корҳоятро аз рӯйи
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Пас аз вай ба чанде

3) Ба корҳои нохуб

tc

C) Киро симу зар монаду

.tj

(Ҳофизи Шерозӣ)

шавад поймол.

хирад пеш бар.

(Саъдии Шерозӣ)
D) Ба гетӣ мазан ҷуз

ба некӣ нафас,
Ки ин аст оини

некону бас.

4) Ҳар ки молу

сарват дошта

бошад, ҳаргиз хор
намегардад.

(Абдураҳмони Ҷомӣ)

5) Дар дунё ба касе

некӣ кардӣ, некӣ
кардӣ, бадӣ.

Д

ар

мебинӣ, бадӣ
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