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саволу масъалаҳои тест
аз фанни адабиёти тоҷик
(имтиҳони қисми А
барои ИМД-2022)

САВОЛУ МАСЪАЛАҲО БО ИНТИХОБИ ЯК ҶАВОБИ ДУРУСТ
МАФҲУМҲОИ АДАБӢ. ФОЛКЛОР. ҲАЁТИ АДАБӢ
1

Кадом хели адабиёт пештар пайдо шудааст?
А) адабиёти илмӣ
В) адабиёти хаттӣ

С) адабиёти шифоҳӣ
D) адабиёти илмию оммавӣ

“Алла”-и модарон кадом навъи эҷодиёти шифоҳӣ (даҳонӣ)-и
халқ аст?
А) байт
В) тарона
С) рубоӣ
D) дубайтӣ

3

Вобаста ба матни зерин (аз афсонаи “Эраҷи тилисмшикан”)
кадом хулоса дуруст аст?
“Эраҷ тоқат карда натавониста, аспро чунон зад, ки дар як тохт
аз болои сари дев парида гузашт... Ӯ аспро пеш ронда, бо рикоб
чунон зад, ки ду пои аспи Эраҷ ба китфи фили дев баробар шуд, пас
бо шамшери “Ҷонситон” бо зарб ба даҳони Ҳенгил зад, ки сараш
ҳазор газ парида рафт.”
А) Ба воситаи чунин муболиғаҳо шакли зоҳирии дев баднамо ва
худаш нотавон тасвир карда мешавад.
В) Ба воситаи чунин муболиғаҳо ҷасорат ва қаҳрамониҳои симои
мусбат равшантар нишон дода мешаванд.
С) Ба воситаи чунин тасвирҳо қаҳрамониҳои симои мусбат ва
ҳодисаҳо воқеӣ ба қалам дода мешаванд.
D) Ба воситаи чунин муболиғаҳо симои дев дар назари хонанда
бадҳайбат нишон дода мешавад.

4

Кадом сухан хулосаи матни зерин (аз афсонаи “Эраҷи тилисмшикан”) аст?
“Падараш дар ҷавоб гуфт:
- Рав, рав писари далеру қаҳрамонам, роҳат сафеду ёрат зафар
бошад! Аз девҳои малъун ва золим, аз душманони инсонияти
озодихоҳ барои ватанат, барои ҳамватанони қурбоншудаат ва
барои падарат интиқом бигир!”
А) Дар образи Эраҷ зиндагӣ ва маишати халқ воқеӣ тасвир ёфтааст.
В) Дар образи падари Эраҷ шахси ҷангҷӯй ва шӯрангез тасвир
ёфтааст.
С) Халқ орзую омолашро баҳри озодӣ дар образи Эраҷ инъикос
намудааст.
D) Дар ин гуна афсонаҳо зулму истисмор ва нодонии ҳокимон
танқид шудааст.
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Аз рӯйи матн (аз афсонаи “Эраҷи тилисмшикан”) хулосаи
дурустро муайян кунед: “Ӯ аспро пеш ронда, бо рикоб чунон зад,
ки ду пои пеши аспи Эраҷ ба китфи фили дев баробар шуд, пас бо
шамшери “Ҷонситон” бо зарб ба даҳони Ҳенгил зад, ки сараш ҳазор
газ парида рафт... Се бародари Ҳенгил якбора ба Эраҷ ҳуҷум
оварданд... Эраҷ бо чобукӣ ба яке аз онҳо ҳамла бурда, найзаро аз
дасти вай гирифт ва ба синаи дев зад.”
А) Ба воситаи чунин муболиғаҳо қиёфаи дев баднамо ва худаш
бениҳоят зӯр тасвир карда мешавад.
В) Ба воситаи чунин муболиғаҳо ҷасорат ва қаҳрамониҳои симои
мусбат равшантар нишон дода мешавад.
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С) Ба воситаи тасвири муболиғанок симои дев дар назари хонанда
бадҳайбат нишон дода мешавад.
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7

Ақлу заковат, донишу маърифати шахсиятҳои бузург БЕШТАР
дар кадом жанрҳои халқӣ васф мешаванд?
А) нақлу ривоятҳо

С) масал ва латифаҳо

В) суруду таронаҳо

D) зарбулмасалу мақолҳо

“Шунидаам, ки ду гунҷишк бар шохи дарахте ошёна ниҳода ва аз
матои дунё ба обу дона қаноат карда буданд.” Чунин тарзи баён
хоси кадом асари халқист?
В) насри ривоятӣ

С) афсона

D) зарбулмасалу мақол

ар

А) латифа

Кадом навъи асарҳои халқӣ бо калимаю ибораҳои “Овардаанд
...”, “Нақл мекунанд, ки ...”, “Муаллифи ахбору гузорандаи асрор
чунин мегӯяд ...” ва монанди инҳо оғоз мешавад?
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D) Ба воситаи тасвири муболиғанок дев дар баробари симои мусбат
ҷасур ва тавоно нишон дода мешавад.

А) афсона
9

В) суруду тарона

С) насри ривоятӣ

D) латифа

Кадом асар намунаи барҷастаи насри ривоятист?
А) Достони “Бӯрондухт ва Искандар”
В) Ҳикояти “Бозаргон ва тӯтӣ”
С) Ҳикояти “Марди аблаҳ ва хирс”
D) Афсонаи “Эраҷи тилисмшикан”

Адабиёти тоҷик (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)
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10

Кадом ҷумла хоси асарҳои насрие чун “Доробнома” аст?
А) Муаллифи ахбору гузорандаи асрор аз ин қисса чунин ривоят
мекунад ...
В) Дар як мамлакат Хирадманд ном марди ҳунарманде зиндагӣ
мекардааст...
С) Буд набуд дар замонҳои қадим як марди бечорае буд ...
D) Будаст набудаст Хирадманд ном як марди ҳунарманде будааст ...
Аз рӯйи матн муайян намоед, ки он аз кадом асари ривоятист?
“Аммо муаллифи ахбору гузорандаи асрор – Абутоҳири Тарсусӣ аз ин
достони аҷоибнигор чунин ривоят мекунад, ки чун он ғулом бирафт
ва субҳи содиқ бидамид, Бӯрондухт он лашкари Мозандаронро ба он
сарчашма фурӯ оварда буд, ...”
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С) “Калила ва Димна”

В) “Тӯтинома”

D) “Синдбоднома”
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А) “Доробнома”

12 Кадоме аз суруду таронаҳои халқӣ як навъ шикоятнома аз рӯзгори
талху сангин ва гарони косибон аст?
А) Ай ҷавру зулми мирон,
Гардида мулк вайрон ...

В) Ғарибӣ кӯи сахт аст, эй бародар,
Ғарибонро накӯ дору маёзор ...

С) Нигори нозанин, ман аҳли дардам,
Сарамро гар буранд, аз ту нагардам ...

Д
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D) Дилакам зардоб шуд аз чақ-чақи бофандагӣ,
Чашмакам пуроб шуд аз риштаҳои кандагӣ ...
13 Суруди халқии “Таронаи бофандагон” дар кадом мавзӯъ суруда
шудааст?
А) кору зиндагӣ ва орзуҳои ширини бофандагон
В) самимият дар кор ва орзуву омоли бофандагон
С) азоби рӯзгор, вазнинии кор ва беқадрии касби бофандагӣ
D) дур аз ёру диёр, дар бенавоию нодорӣ зиндагӣ кардани
бофандагон
Адабиёти тоҷик (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)

Саҳифаи 4

14

Вобаста ба байтҳои зерин (аз “Таронаи бофандагон”) кадом
хулоса дуруст аст?
Ҳафтаи аввал дучарха нимча ресмон тофтам,
Ҳафтаи дуюм ба зӯр як ҷӯра карбос бофтам,
Аз фурӯши устокор як эни арзон ёфтам,
Туф кунед, эй дӯстон, бар рӯйи ин ёбандагӣ.
А) Дар ин тарона гаронии кор ва беқадрии касби бофандагӣ акс
ёфтааст.
В) Дар чунин таронаҳо орзуҳои ширини бофандагон ва косибон
баён шудааст.

.tj

С) Чунин таронахонӣ ғаму андуҳро аз дили бофандагону косибон
берун мекунад.
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D) Ин тарона як навъ шикоятномаи бофандагон аст аз зулму ситами
ҳокимон.
15 Доир ба Шӯриши Восеъ аввалин бор дар кадом навъи адабиёт
сухан гуфта шуд?
А) адабиёти хаттӣ

С) адабиёти илмӣ

В) адабиёти таърихӣ

D) адабиёти шифоҳӣ

16 Сурудҳои “Шӯриши Восеъ”, “Шӯриши Қаландаршоҳ” ва “Шӯриши
Усмонҷон”-ро аз рӯйи кадом хусусияташон сурудҳои таърихӣ
номидаанд?
А) Дар ин сурудҳо дар бораи воқеаю корномаҳои шахсони таърихӣ
ҳикоя шудааст.

ар

В) Таърихи ташаккулёбии халқи тоҷик дар ин сурудҳо дар
шаклҳои гуногуни шеърӣ баён гардидааст.

Д

С) Таърихи ташаккулёбии халқи тоҷик дар ин сурудҳо дар шакли
достон баён гардидааст.
D) Дар ин сурудҳо дар бораи ташаккулёбии халқи тоҷик ҳикоя
мешавад.
17 Ин суханҳо аз кадом суруди таърихист?
Чӣ тӯфон аст имрӯзо,
Даргирифт кӯҳу санго,
Офтоб наздики моҳо ...
А) “Кини Сиёвуш”

С) “Шӯриши Усмонҷон”

В) “Шӯриши Восеъ”

D) “Шӯриши Қаландаршоҳ”

Адабиёти тоҷик (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)
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Вобаста ба порчаи зерин (аз суруди “Шӯриши Восеъ”) хулосаи
дурустро муайян кунед:
Восеъ марди майдонай,
Замину замон ларзонай,
Бегу қозӣ ҳайронай...
А) Пас аз пахш кардани шӯриш ҳокимон Восеъ ва ёронашро ба қатл
расониданд.
В) Дар натиҷаи зулму ситами мирон дар Қаротегину Кӯлоб шӯриши
халқӣ сар зад.
С) Ҷабру ситами амир ва гумоштагонаш сабаби шӯриши Восеъ
гардид.
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D) Мардум бо сурудҳои дилнишин қаҳрамони маҳбубашонро ситоиш
мекунанд.

20

А) чистон ва муаммо

С) нақлу ривоят

В) зарбулмасалу мақол

D) афсона ва латифа

Дар кадом жанри адабиёти шифоҳӣ сухан, маънӣ, мақсад
пӯшидаю ниҳон аст?
А) афсона

21

В) тарона

С) дубайтӣ

D) зарбулмасал

Дар кадом жанри адабиёти шифоҳӣ мақсад ва моҳияти сухан
на дар зоҳир, балки дар ботини он нуҳуфта аст?
В) зарбулмасал

С) дубайтӣ

D) тарона

ар

А) суруд

Адибон барои образнок ва дилкашу ҷаззоб шудани калом
бештар аз кадом жанри адабиёти шифоҳӣ истифода мебаранд?
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19 Кадом жанри адабиёти шифоҳиро мисли “намаке дар таом”
гуфтаанд, ки каломро дилкаш ва ҷаззоб мегардонанд?

А) чистон

В) нақлу ривоят С) муаммо

D) зарбулмасалу мақол

23 Кадом зарбулмасал ё мақол бар шарҳи сухани Айнулҳаёт меояд?
Айнулҳаёт чун сухани доя бишунид, бихандиду гуфт: “Эй доя,
рози ман бармало афтодааст (ошкор шудааст).”
А) Моргазида аз ресмони ало метарсад.
В) Он чӣ дар дег аст, дар кафлез меояд.
С) Офтобро бо доман пӯшида намешавад.
D) Аз дӯст ҳар чӣ мерасад, хуш аст.
Адабиёти тоҷик (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)
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24 Ҷумлаи “Ҳамаи қишлоқ медонад, ки шумо ошиқи шайдои раис
шудаед.” ба маънои кадом зарбулмасал мувофиқ аст?
А) Дил – дили Зайнаб.
В) Дили нохоҳам – узри бисёр.
С) Офтобро бо доман пӯшида намешавад.
D) Он чӣ дар дег аст, дар кафлез меояд.
Дар кадом шакли гуфтор аз жанрҳои адабиёти шифоҳӣ фикр
ва матлаби муайян пинҳон аст?
А) чистон
В) афсона
С) мақол
D) рубоӣ

26

Зуҳури адабиёти тоҷик дар қолаби забони арабӣ хоси кадом
давраи адабиёт аст?
А) асрҳои X ва XI
С) асрҳои VIII ва IX
В) асрҳои XV ва XVI
D) асрҳои XII ва XIII

27

Муҳтавои асосии адабиёти арабизабони тоҷик:
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А) эҳёи осори фарҳангии куҳани Эронзамин ва ҳифз намудани он
В) барқарор кардани истиқлоли сиёсӣ ва адабиву фарҳангӣ дар
Эронзамин
С) тарғиби ғояҳои миллию озодихоҳӣ, ифтихор аз аслу насаб ва
гузаштаи ватан
D) вокуниши эрониён дар баробари арабҳо, ба вуҷуд омадани
ҷунбиши шуубия
Барҷастатарин намояндагони адабиёти форсии тоҷикӣ дар
нимаи аввали асри XI (дар дарбори Ғазнавиён) киҳо буданд?
А) Анварӣ, Аттор, Саноии Ғазнавӣ
В) Фароловӣ, Кисоӣ, Шаҳиди Балхӣ
С) Муродӣ, Дақиқӣ, Абулфазли Балъамӣ
D) Унсурӣ, Манучеҳрӣ, Фаррухии Систонӣ

29

Намунаи барҷастаи насри адабиёти давраи қадим, ки дар
шакли пурсишу посух танзим гардидааст:
А) “Сафарнома”-и Носири Хусрав
В) “Андарзнома”-и Бузургмеҳри Бухтагон
С) “Корномаи Балх”-и Саноии Ғазнавӣ
D) “Корномаи Ардашери Бобакон”
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Кадом асар намунаи барҷастаи насри асри X аст?
А)
В)
С)
D)

Кадом асар намунаи барҷастаи насри асри XI аст?
А)
В)
С)
D)

33

Намунаи барҷастаи ёддоштнависӣ дар адабиёти тоҷик:
А)
В)
С)
D)

34

“Махзан-ул-асрор”-и Низомии Ганҷавӣ
“Мантиқ-ут-тайр”-и Аттори Нишопурӣ
“Зод-ул-мусофирин”-и Носири Хусрав
“Бадоеъ-ул-вақоеъ”-и Зайниддин Маҳмуди Восифӣ

Намунаи барҷастаи ёддоштнависӣ дар адабиёти тоҷик:
А)
В)
С)
D)

35

“Гаршоспнома”-и Асадии Тӯсӣ
“Рисолаи саргузашт”-и Абуалӣ ибни Сино
“Модари май”-и Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ
“Саодатнома”-и Носири Хусрав

tc

А)
В)
С)
D)
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Намунаи барҷастаи ёддоштнависӣ дар адабиёти тоҷик:
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32

“Қобуснома”-и Унсурулмаолии Кайковус
“Марзбоннома”-и Марзбон писари Рустам
“Андарзнома”-и Бузургмеҳри Бухтагон
“Синдбоднома”-и Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ

“Пирӯзинома”-и Абуалӣ ибни Сино
“Сафарнома”-и Носири Хусрав
“Гаршоспнома”-и Асадии Тӯсӣ
“Наврӯзнома”-и Умари Хайём

ар

31

“Синдбоднома”-и Заҳирии Самарқандӣ
“Шоҳнома”-и Абулмуайяди Балхӣ
“Сафарнома”-и Носири Хусрав
“Андарзнома”-и Бузургмеҳри Бухтагон

Д
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Натиҷаи ҳамлаи Исмоили Сафавӣ ба Хуросон дар соли 1512:
А) парокандагии қувваҳои илмию адабӣ, рӯ ба Мовароуннаҳр
овардани онҳо
В) рушди ҳавзаҳои илмию ададбӣ дар Хурсон, зиёд гардидани
қувваҳои эҷодӣ
С) нуфуз пайдо кардани ҳавзаи илмию адабии Ҳирот, рушди
тазкиранависӣ
D) хотима ёфтани низоъҳои мазҳабӣ дар қаламрави Хуросону
Мовароуннаҳр

Адабиёти тоҷик (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)

Саҳифаи 8

36

Пайомади сар задани низоъҳои мазҳабӣ дар Хуросону Мовароуннаҳр пас аз ҳамлаи Исмоили Сафавӣ ба Хуросон дар соли 1512:
А) парокандагии қувваҳои илмию адабии Хуросону Мовароуннаҳр
В) зиёд гардидани қувваҳои эҷодӣ, рушди тазкиранависӣ
С) кушта шудани шоирон Бадриддини Ҳилолӣ ва Камолиддини
Биноӣ
D) рушди таърихнигорӣ, ба майдон омадани таърихнависон

37

Кадоме аз ин хулосаҳо таъсири эҷодиёти Аҳмади Донишро дар
ташаккули ҷараёни маорифпарварӣ нишон медиҳад?
А) Бедории фикрӣ пеш аз замони зиндагии ӯ зуҳур карда буд.

.tj

В) Ӯ адиби тавоно ва донишманди забардасти онрӯзаи Бухоро буд.

tc

С) Ӯ бо асарҳояш бедории фикрӣ ва худшиносии миллиро ташаккул дод.
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D) Сафарҳояш ба Русия назари ӯро ба сохти давлатдорӣ дигар кард.
САНЪАТҲОИ БАДЕӢ

38 Дар байти зерин кадом санъати бадеӣ истифода шудааст?
Мир моҳ асту Бухоро осмон,
Моҳ сӯйи осмон ояд ҳаме. Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ
А) талмеҳ

В) ташбеҳ

С) киноя

D) тавсиф

39 Дар байти зерин кадом санъати бадеӣ истифода шудааст?
Сарвро монӣ, валекин сарвро рафтор нест,
Моҳро монӣ, валекин моҳро гуфтор нест. Саъдии Шерозӣ
В) истиора

С) ташхис

D) таҷнис

ар

А) ташбеҳ

Д

40 Шамсиддини Шоҳин дар байти зерин кадом санъати бадеиро
истифода намудааст?
Ай, лабат мул, оразат гул, турраат сунбул барин,
Ғабғабат дар чарбу нармӣ тухми нимдунбул барин.
А) ташбеҳ

В) маҷоз

С) истиора

D) киноя

41 Дар байти зерин кадом санъати бадеӣ истифода шудааст?
Лайлӣ гули аз гулоб шуста,
Маҷнун хаси аз шароб руста. Низомии Ганҷавӣ
А) ташбеҳ

В) таҷнис

С) тарсеъ

Адабиёти тоҷик (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)
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42 Дар байти зерин кадом санъати бадеӣ истифода шудааст?
Фурсати он аст, ки ин “меҳмон”,
Тарк кунад кишвари Ҳиндустон. Мирзо Турсунзода
А) ташбеҳ
43

В) саҷъ

С) талмеҳ

D) киноя

Санъати бадеӣ, ки калимаҳо дар наср дар фосилаҳои муайян бо
ҳам ҳамрадиф, ҳамқофия ва ҳамвазн гардидаанд:
А) талмеҳ

В) маҷоз

С) муболиға

D) саҷъ

С) тазмин

D) таҷнис

tc

В) талмеҳ
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А) саҷъ

.tj

44 Дар ин ҳикмати Абдуллоҳи Ансорӣ кадом санъати сухан
истифода шудааст?
Бомдоди ситам сим аст ва шабонгоҳи ӯ бим аст... Ибтидои ҷавр
сароб аст ва интиҳои ӯ азоб аст.

45 Дар матни зерин аз “Гулистон”-и Саъдии Шерозӣ кадом санъати
бадеӣ истифода шудааст?
Аъробиеро дидам, ки писарро ҳамегуфт:
- Туро хоҳанд пурсид, ки амалат чист, нагӯянд падарат кист!
А) истиора

В) саҷъ

С) таҷнис

D) ташхис

46 Дар матни зерин аз “Гулистон”-и Саъдии Шерозӣ кадом санъати
бадеӣ истифода шудааст?
Ҷамоате оҳанги гурез карданд. Писар наърае бизаду гуфт:
- Эй мардон, бикӯшед, то ҷомаи занон напӯшед!
А) тазод ва муқобала

С) саҷъ

D) муаммо

ар

Сухан дар бораи кадом санъати маънавӣ меравад?
“Шоир ё нависанда, барои он ки мақсади хешро тому равшан баён
кунад, хусусияти як чизро бо хусусияти чизи дигар монанд
мекунад.”

Д

47

В) саволу ҷавоб

А) киноя

В) ташбеҳ

С) истиора

D) таҷнис

48 Хусусияти асосии санъати маҷоз чист?
А) истифода шудани калима ё таркибе ба маънои ғайриаслӣ
В) монанд кардани хусусияти як чиз ба хусусияти чизи дигар
С) аз ҳадди табиӣ баромадани тасвири шахс, чиз ва ё ҳодиса
D) ишора намудан ба ягон қисса, воқеа ва ё шахсияти таърихӣ
Адабиёти тоҷик (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)
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49 Хусусияти асосии санъати талмеҳ чист?
А) аз ҳадди табиӣ баромадани тасвири шахс, чиз ва ё ҳодиса
В) истифода шудани калима ё таркибе ба маънои ғайриаслӣ
С) ишора намудан ба ягон қисса, воқеа ва ё шахсияти таърихӣ
D) монанд кардани хусусияти як чиз ба хусусияти чизи дигар
50 Кадом сухан ба санъати муболиға дахл дорад?
А) Дар шеър калима ё таркибе ба маънои ғайриаслӣ истифода
шудааст.
В) Дар шеър ба ягон қисса, воқеа ва ё шахсияти таърихӣ ишора
шудааст.

tc

.tj

С) Дар шеър тасвири шахс, чиз ва ё ҳодиса аз ҳадди табиӣ
баромадааст.
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D) Дар шеър хусусияти чизе ба хусусияти чизи дигар монанд карда
шудааст.
51 Дар кадом ҷумлаи афсонаи “Эраҷи тилисмшикан” санъати
муболиға истифода шудааст?
А) Эраҷ барои фатҳи тилисм боз ба кор шурӯъ намуд.
В) Эраҷ гурӯҳе аз сипоҳиёни далерро ба таъқиби девҳо фиристод.
С) Эраҷ аспро чунон зад, ки дар як тохт аз болои сари дев парида
гузашт.
D) Дар байни ҷавонони тануманд ситораи Эраҷ ба чашми ӯ гарм
метофт.

ар

52 Дар мисоли зерин кадом санъати бадеӣ истифода шудааст?
Бародар, ки дар банди хеш аст, на бародар ва на хеш аст.
В) истиора

С) ташбеҳ

D) таҷнис

Д

А) талмеҳ

53 Дар байти зерин кадом санъати бадеӣ истифода шудааст?
Ҳар саҳар аз хандаи хуршеди ховар
Ман таваллуд мешавам як бори дигар. Бозор Собир
А) истиора

В) талмеҳ

С) таҷнис

D) ташхис

54 Дар байти зерин кадом санъати бадеӣ истифода шудааст?
Болобаланди ишвагари нақшбози ман,
Кӯтоҳ кард қиссаи зуҳди дарози ман. Ҳофизи Шерозӣ
А) сифатчинӣ

В) зуқофиятайн

С) киноя

Адабиёти тоҷик (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)

D) моддаи таърих
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55 Дар байти зерин кадом санъати бадеӣ истифода шудааст?
Мекашад турки камондори мусалмонкуши ҷодуи ту чун кофари
маст аз мижа бар ҳар ҷигаре тири балоро,
То кушад зору ба ҳам барзадаву масту синонхӯрдаву маҷрӯҳу
дилозурдаву афгору ҷигарсӯхтаи моро. Исмати Бухороӣ
А) сифатчинӣ
В) киноя
С) тавҷеҳ
D) талмеҳ
56

Дар ҷумлаи зерин кадом санъати бадеӣ истифода шудааст?
“Маликзодаеро шунидам, ки кӯтоҳ буду ҳақир ва дигар бародаронаш
баланду хубрӯй” Саъдии Шерозӣ
А) ҳашв
В) тавсиф
С) истиора
D) илтифот
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57 Дар байти зерин кадом санъати бадеӣ истифода шудааст?
Ҳунар хор шуд, ҷодуӣ арҷманд,
Ниҳон ростӣ, ошкоро газанд. Абулқосими Фирдавсӣ
А) саволу ҷавоб
С) тазод ва муқобала
В) муболиға
D) таҷоҳули ориф
АДАБИЁТИ КЛАССИКӢ

58 Мувофиқи таълимоти Зардушт Аҳурамаздо кист?
А)
В)
С)
D)

Муҳтавои асосии кадом асарро бовар ба Худовандии Маздо Аҳуро
ва вуҷуди ду “мену”-и ҳамзод ва оғозини офариниш – Менуи
варҷованди офариниш ва Менуи ситеҳандаву душман ташкил
медиҳад?
А) “Гоҳон”
С) “Андарзи Озарбоди Меҳроспандон”
В) “Ёдгори Зарирон”
D) “Корномаи Ардашери Бобакон”

Д

ар

59

Нахустин шоҳи силсилаи Пешдодиён, ки додгар буд.
Фариштаи обҳои равон ва заминҳои корам, ёвари кишоварзон.
Ду менуи ҳамзод ва оғозини офариниш, ки бо ҳам созиш надоранд.
Офаридгори ягона ва роҳнамои офаридагон ба растагорӣ ва беҳрӯзӣ.

60 Дар робита бо се ибора (маромнома)-и Зардушт «Пиндори нек,
гуфтори нек ва рафтори нек» кадоме аз шарҳҳои зерин дуруст аст?
А) Забон бо ҷомеа алоқаи ногусастанӣ дорад.
В) Забон ба ҳамаи табақаҳои ҷомеа баробар хизмат мекунад.
С) Забон ҷудо аз тафаккур ва амал қарор дорад.
D) Забон бо тафаккур ва амал робитаи зич дорад.
Адабиёти тоҷик (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)
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61

Дар кадом асар сухан аз ҷанги Виштосп (Гуштосп) – шоҳи Эрон
ва Арҷосп – шаҳриёри хиюнон барои пазириши оини маздоясно
меравад?
А) “Ёдгори Зарирон”
С) “Корномаи Ардашери Бобакон”
В) “Дарахти асурик”
D) “Андарзи Озарбоди Меҳроспандон”

62

Яке аз сарчашмаҳои “Шоҳнома”-и Фирдавсӣ, ки Устоди Тӯсӣ онро
аз тариқи матни “Худойнома” истифода бурдааст:
А) “Корномаи Ардашери Бобакон”
С) “Гоҳон”
В) “Андарзи Озарбоди Меҳроспандон”
D) “Дарахти Асуриг”

со Р
м ОЙ
он Г
аи ОН
w !
w
w
.n

tc

.tj

63 Дар “Андарзи Озарбоди Меҳроспандон” гуфта шудааст, ки “То
чанд тавонӣ, мардумон ба сухан маёзор!”. Кадом байти зерини
Абулқосими Фирдавсӣ ин маъниро дорад?
А) Ту чандон, ки бошӣ, сухангӯй бош,
Хирадманд бошу ҷаҳонҷӯй бош.
В) Сухан гуфтани нағзу кирдори нек,
Бимонад чунон, то ҷаҳон аст рек.
С) Хирадманд бошу беозор бош,
Ҳамеша забонро нигаҳдор бош.
D) Маёзор мӯре, ки донакаш аст,
Ки ҷон дораду ҷони ширин х(в)аш аст.
Аз рӯйи байти зерини Мутаваккилӣ муҳтавои
арабизабони тоҷикро муайян намоед:
Ман зодаи родмардонам аз дудмони Ҷам,
Вориси тахту тоҷи шаҳриёрони Аҷам ҳастам.
А) мадҳи аҷдоди эронӣ ва ифтихор аз гузаштаи ватан
В) барқарор кардани истиқлоли маънавию сиёсӣ
С) таъмини растгории маънавии қавмҳои эронинажод
D) ҳифзу эҳёи дороиҳои фарҳангу адаби тоисломӣ

адабиёти

65

Аз рӯйи байти зерини Башшор ибни Бурд муҳтавои эҷодиёташро
муайян намоед:
Ман аз он қавми родмардонам, ки Хуросон маскани онҳост,
Гӯйӣ онҳо дарахтанду ман шохае сарсабз аз он дарахт.
А) ҳифзи ёдгориҳои фарҳангӣ ва адабии қадим
В) барқарор кардани истиқлоли маънавию сиёсӣ
С) мадҳи аҷдоди эронӣ ва ифтихор аз гузаштаи ватан
D) омода намудани замина барои истиқлоли фарҳангӣ

Д

ар

64

Адабиёти тоҷик (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)
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66

Аз рӯйи байти зерини Абуяъқуби Хурраймӣ муҳтавои эҷодиёташро
муайян намоед:
Ман марде аз озодагони Суғдам,
Рангу пӯстам аз нажоди поки эронист.
А) омода намудани замина барои истиқлоли фарҳангӣ
В) барқарор кардани истиқлоли маънавию сиёсӣ
С) ифтихор аз аслу насаб ва гузаштаи ватан
D) ҳифзу эҳёи дороиҳои фарҳангу адаби тоисломӣ

.tj

67 Байти зерин дар мадҳи кадом амир суруда шудааст?
Эй амире, ки амирони ҷаҳон хосаву ом,
Бандаву чокару мавлову сагбанду ғулом ... Муҳаммад ибни Васиф
С) Наср ибни Аҳмади Сомонӣ

В) Тоҳири Чағонӣ

D) Абдуллоҳи Систонӣ
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А) Яъқуби Лайси Саффорӣ

68 Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ дар порчаи зерин аз марсия бар марги
Муродӣ ба кадом масъала ишора намудааст?
Коҳ набуд ӯ, ки ба боде парид,
Об набуд ӯ, ки ба сармо фисурд...
Ганҷи заре буд дар ин хокдон,
К-ӯ ду ҷаҳонро ба ҷаве мешумурд.
А) бузургворӣ ва хоксории шоир Муродӣ

В) фоҷиаи бузург будани марги Муродӣ барои атрофиёнаш
С) вафоти Муродӣ чун паридани коҳ ба бод буд
D) бевафоӣ ва нопойдории ҷаҳон

ар

69 Шоире, ки аввалин маротиба дар таърихи адабиёти тоҷик
рубоӣ гуфтааст:
С) Абуалӣ ибни Сино

В) Робиаи Балхӣ

D) Умари Хайём

Д

А) Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ

70 “Имрӯз ба ҳар ҳоле Бағдод Бухорост” гуфтани Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ
бо кадом хулоса мувофиқат мекунад?
А) Ифтихор намудааст, ки Бағдод пойтахти давлати Сомониён аст.
В) Аз шукӯҳи Бухоро ва маркази илму фарҳанг будани он ифтихор
намудааст.
С) Бухороро дар баробари Бағдод пойтахти холофати араб донистааст.
D) Ифтихор намудааст, ки Бағдод чун Бухоро маркази илму фарҳанг аст.
Адабиёти тоҷик (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)
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71

Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ дар қасидаи “Модари май” киро “моҳи
озодагону мафхари Эрон”, “малики адлу офтоби замона”-гӯён мадҳ
намудааст?
А) амир Наср ибни Аҳмади Сомониро
В) ҳокими вилояти Рай Мокон ибни Кокуро
С) волии Хуросон Абуҷаъфар Аҳмад ибни Муҳаммадро
D) вазири давлати Сомониён Абулфазли Балъамиро

С) маснавии “Даврони офтоб”

В) қасидаи “Шикоят аз пирӣ”

D) маснавии “Калила ва Димна”

.tj

А) қасидаи “Модари май”

Дар кадом асари Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ амир Насри II Сомонӣ
ба моҳ ва сарв ташбеҳ дода шудааст?

tc

73

Асари Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ, ки дар он волии Хуросон Абуҷаъфар
Аҳмад ибни Муҳаммад мадҳ шудааст:
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72

А) маснавии “Синдбоднома”

С) қасидаи “Бӯйи Ҷӯйи Мӯлиён”

В) қасидаи “Модари май”

D) қасидаи “Шикоят аз пирӣ”

74 Унсурӣ бо сухани “Ғазал рӯдакивор неку бувад” ба кадом хусусияти
барҷастаи шеъри Рӯдакӣ ишора намудааст?
А) маъниҳои печида ва воситаҳои тасвири ғайритабиӣ
В) забони сода, маъниҳо ва воситаҳои тасвири тару тоза
С) мазмуну мундариҷаи ирфонӣ ва забони содаи қисме аз шеърҳо
D) забон ва воситаҳои тасвири сода, вале мазмуни андаке нофаҳмо
Кадом байти Кисоии Марвазӣ сухани Абуабдуллоҳи Рӯдакиро
аз дигар гаштани аҳволаш дар овони пирӣ ба хотир меорад:
сафед шудани мӯяш, ки ба сони қатрон буд, ба монанди сангу
сандон шудани дилаш, ки ба сони ҳарир буд ва тира шудани рӯяш,
ки ба сони дебо буд?

Д

ар

75

А) Сутурвор парешон гузаштам ҳама умр,
Ки бардагаштаи фарзандаму асири аёл.
В) Дареғи фарри ҷавонӣ, дареғи умри латиф,
Дареғи сурати неку, дареғи ҳусну ҷамол!
С) Куҷо шуд он ҳама хубӣ, куҷо шуд он ҳама ишқ,
Куҷо шуд он ҳама неру, куҷо шуд он ҳама ҳол?!
D) Сарам ба гунаи шир асту дил ба гунаи қир,
Рухам ба гунаи нил асту тан ба гунаи нол.
Адабиёти тоҷик (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)
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76

Сухани зерини Мантиқии Розӣ ба кадом байти Абуабдуллоҳи
Рӯдакӣ ҳаммаъност?
Маро зи ҷуди салотину меҳтарони замон,
Сарой зарриндевор буду симинбом.
А) Куҷо ба гетӣ будаст номвар деҳқон,
Маро ба хонаи ӯ сим буду ҳумлон буд.
В) Ҳамеша шеъри варо зӣ мулук девон аст,
Ҳамеша шеъри варо зӣ мулук девон буд.
С) Киро бузургию неъмат зи ину он будӣ,
Маро бузургию неъмат зи Оли Сомон буд.

tc

Кадом байти Мантиқии Розӣ ба мисраи аввали байти зерини
Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ ҳаммаъност?
Басо канизаки неку, ки майл дошт бад-ӯ,
Ба шаб зи ёрии ӯ назди ҷумла пинҳон буд.
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D) Дилам хизонаи пурганҷ буду ганҷ сухан,
Нишони номаи мо муҳру шеър унвон буд.

А) Басо ду ҳалқаи зулфе, ки дасти ман бикашид,
Ки хок шуд зи насимаш ба мушки ноб аҷин.
В) Аз ин парӣ ба сӯйи ман навид буду расул
В-аз он нигор бари ман дуруд буду салом.
С) Шуд он маваддату он дӯстию он айём,
Ки бар муроди дили хеш мениҳодам гом.

Кадом байти Абуиброҳими Мунтасир сухани Абуабдуллоҳи
Рӯдакӣ “Кунун замона дигар гашту ман дигар гаштам”-ро ба хотир
меорад?

Д

78
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D) Ду даст одат карда фурӯ кашидани зулф ,
Ду лаб ба бӯсаи хубон гирифта хӯй мудом.

А) Гаҳе ба иззу ба давлат ҳаменишастам шод,
Гаҳе зи ҳирс ҳамерафтам зи ҷой ба ҷой.
В) Басе тафохур кардам, ки ман касе ҳастам,
Кунун баробар бинам ҳаме амиру гадой.
С) Чу марг тохтан овард, ҳеҷ суд накард,
Бақо бақои Худоясту мулк мулки Худой.
D) Ҳазор қалъа кушодам ба як ишорати даст,
Басе масоф шикастам ба як фишурдани пой.
Адабиёти тоҷик (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)
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79 Байти зерин аз кадом достони “Шоҳнома”-и Абулқосими
Фирдавсӣ аст?
Яке достонест пуробичашм,
Дили нозук аз Рустам ояд ба хашм.
А) “Ҷанги Рустам бо деви сафед” С) “Достони Рустам ва Суҳроб”
В) “Ҳафт хони Рустам”

D) “Ҷанги Рустам бо Ашкбӯс”

80 Ғояи асосии достонҳои “Шоҳнома”-и Фирдавсӣ кадом аст?
А) ҷанги ҳамешагӣ миёни Эрон ва Турон
В) муборизаи ҳамешагии шоҳзодагон барои тоҷу тахт

.tj

С) муборизаи аҳли заҳмат баҳри озодӣ ва барқарории адолат
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D) ваҳдату ягонагӣ, якпорчагии кишвар ва худшиносии миллӣ
81 Абулқосими Фирдавсӣ ба хонандаи “Шоҳнома”-аш таъкид намуда,
дар байти зерин чӣ гуфтан мехоҳад?
Ту инро дурӯғу фасона мадон,
Ба яксон равиш дар замона мадон.
А) Ҳодисаю воқеаҳои дар “Шоҳнома” тасвиргардида услуби ягона
доранд.
В) Ҳодисаю воқеаҳо дар “Шоҳнома” бар асоси афсонаҳо тасвир
гардидаанд.
С) Ҳодисаю воқеаҳои дар “Шоҳнома” тасвиргардида воқеияти
таърихӣ доранд.

Д

ар

D) Ҳодисаю воқеаҳои дар “Шоҳнома” баёнгардида афсонаҳои ба як
равиш нестанд.
82 Абулқосими Фирдавсӣ бо гуфтани байти зерин ба кадом масъала
ишора намудааст?
Бирафт ӯву ин нома ногуфта монд,
Чунин бахти бедори ӯ хуфта монд.
А) марги шоир Муродӣ ва ногуфта мондани шеърҳои ӯ
В) аз ҷаҳон рафтани устод Рӯдакӣ ва мондани ҳикмати ӯ
С) вафоти Марзбони Рустам ва боқӣ мондани “Марзбоннома”
D) ҷавонмаргии Дақиқӣ ва нотамом мондани “Шоҳнома”-и ӯ
Адабиёти тоҷик (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)
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83 Аз ду байти зерини “Шоҳнома”-и Абулқосими Фирдавсӣ муайян
намоед, ки Гуштосп барои додани тоҷу тахт ба Исфандиёр назди
ӯ чӣ шарт гузоштааст:
Супорам туро ганҷу тахту кулоҳ,
Нишонам-т бо оҷ дар пешгоҳ...
Агар тахт хоҳӣ ҳаме бо кулоҳ,
Раҳи Систон гиру баркаш сипоҳ.
А) гирифтани кини бобояш Луҳросп аз Арҷосп
В) рафтан ба ҷанги Рустам ва ба банд овардани ӯ
С) раҳонидани хоҳарони Гуштосп аз банди Арҷосп
D) фиристодани Башутан ва Баҳман ба ҷанги Рустам
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84 Абулқосими Фирдавсӣ дар байти зерин ба кадом адиб ишора
намудааст?
Ҷавоне биомад гушодазабон,
Сухан гуфтани хубу табъи равон.
А) Шаҳиди Балхӣ
С) Абушакури Балхӣ
В) Кисоии Марвазӣ
D) Абумансури Дақиқӣ
85 Кадом байти Абушакури Балхӣ бо сухани Абулқосими Фирдавсӣ
“Тавоно бувад, ҳар кӣ доно бувад” ҳаммаъност?
А) Касе, к-ӯ ба дониш барад рӯзгор,
На ӯ ёфа монад, на омӯзгор.
В) Чу пухта шавад талх, ширин шавад,

ар

Ба дониш сухан гавҳарогин шавад.
С) Хирад чун надонӣ, биёмӯзадат,
Чу пажмурда гардӣ, барафрӯзадат.
D) На донотар он кас, ки волотар аст,
Ки волотар он кас, ки донотар аст.

Д

86 Навиштаанд, ки “Фирдавсӣ аз деҳқонзодагони замонаш буд”. Муайян
намоед, ки кадом шарҳ ба маънои “деҳқон” дар замони Фирдавсӣ
мувофиқ аст:
А) Деҳқонон табақаи наҷибзодагон ва нигоҳбони суннатҳои бостонӣ
буданд.
В) Деҳқонон як табақаи ҷомеа буданд, ки танҳо ба кишту кор машғул
мешуданд.
С) Деҳқонон як табақаи ҷомеа буданд, ки онҳоро кишоварзон
меномиданд.
D) Деҳқонон табақаи болои ҷамъият, ҳокимони шаҳрҳо буданд.
Адабиёти тоҷик (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)
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87

Байти зерини Абулқосими Фирдавсӣ кадом маъниро бозгӯйӣ
мекунад:
Зи абёти ғарро ду раҳ сӣ ҳазор,
Мар он ҷумла дар шеваи корзор.?
А) “Шоҳнома” беҳтарин достони қаҳрамонӣ буда, аз шаст ҳазор
байти хуб иборат аст.
В) “Шоҳнома” асари назмист, ки дар бораи тарзи лашкаророии шоҳон
нақл мекунад.
С) “Шоҳнома” ба назм навишта шудааст ва дар он набарди шоҳон
тасвир гардидааст.

tc

Аз рӯйи байтҳои зерин муайян намоед, ки Зардушт ба Гуштосп
(аз “Шоҳнома”-и Абумансури Дақиқӣ) чӣ гуфтааст?
Ба шоҳи ҷаҳон гуфт Зардушти пир,
Ки: “Дар дини мо ин набошад ҳажир,
Ки ту бож бидҳӣ ба солори Чин,
На андархӯр ояд ба оину дин ...”
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D) “Шоҳнома” чанд ҳазор байти хуб дорад доир ба тарзи ҷангидани
паҳлавонон .

А) Ба солори Чин бож додани ту мувофиқи дину оини мост.
В) Мувофиқи оини мо бож додан умуман дуруст нест.
С) Аз рӯйи оину дини мо ба солори Чин бож додани ту хуб нест.
D) Дар дину оини мо бож надодан ба солори Чин дуруст нест.
Вобаста ба байтҳои зерини Абумансури Дақиқӣ кадом хулоса
дуруст аст?
Дақиқӣ чор хислат баргузидаст
Ба гетӣ аз ҳама хубию зиштӣ:
Лаби ёқутрангу нолаи чанг,
Майи хушрангу дини зардуҳиштӣ.

Д

ар

89

А) Дақиқӣ аз маю мусиқиву маҷлиси ёр ва дини зардуштӣ дурӣ
меҷустааст.
В) Дақиқӣ пайрави дини зардуштӣ ва дӯстдори маю мусиқиву
маҷлиси ёр буд.
С) Дақиқӣ маю мусиқиро хуб ва дини зардуштиро зишт шуморидааст.
D) Дақиқӣ пайрави дини зардуштӣ буд, вале маю мусиқиро зишт
медонист.
Адабиёти тоҷик (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)
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90 Асадии Тӯсӣ ғайр аз навиштани достони паҳлавонӣ ва қасидаҳои
мунозира боз чӣ хидмати арзандае ба адабиёту фарҳанг кардааст?
А) таълифи куҳантарин луғати тафсирии забони форсии тоҷикӣ –
“Луғати фурс”
В) навиштани аввалин “Шоҳнома”-и манзум ба забони порсии дарӣ
С) навиштани “Шоҳнома” бо хоҳиши Нӯҳ ибни Мансури Сомонӣ
D) ба назм баргардонидани “Гаршоспнома”-и мансури Абулмуайяди
Балхӣ
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91 Ибни Сино дар кадом рубоияш, ки мисраи аввалаш оварда шудааст,
ба бемағзию нотавонбинии ҳарифонаш ишорат намудааст?
А) «Аз қаъри гили сиёҳ то авҷи Зуҳал ...»
В) «Бо душмани ман чу дӯст бисёр нишаст ...»
С) «Май душмани масту дӯст бо ҳушёр аст ...»
D) «Бо ин ду-се нодон, ки чунин медонанд ...»
92

Абуалӣ ибни Сино доир ба кадом асараш навиштааст: “... масалест,
ки аз баҳри ту задаанд дар маърифат. Агар ту аз аҳли ҳикматӣ, бояд
ин рамз кушоӣ”?
А) “Қонуни тибб”
С) “Ҳай ибни Яқзон”
В) “Зафарнома” (“Пирӯзинома”)
D) “Саломон ва Абсол”

93

Кадом асари Абуалӣ ибни Сино фарогири мафҳуму истилоҳҳои
илмии тоза ба забони форсии тоҷикист?
А) “Ҳай ибни Яқзон”
С) “Донишнома”
В) “Ан-Наҷот”
D) “Китоб-уш-шифо”

Д

ар

94 Абуалӣ ибни Сино таъкид намудааст, ки рисолаи “Саломон ва
Абсол” дар маърифат аст ва ба “аҳли ҳикмат” нигаронида
шудааст. Он чӣ гуна асар аст?
А) ишқӣ
В) тиббӣ
С) бадеӣ
D) фалсафӣ
95 Кадом ҷавоб дар бораи Абуалӣ ибни Сино дуруст аст?
А) Ӯ донишманди динӣ буд, ба ҳама чиз мувофиқи шариат муносибат
мекард.
В) Ӯ донишманди моддигаро буд, ба Худо ва пайғомбар бовар
надошт.
С) Ӯ шоири озодандеш ва ғазалсаро буд, мавзӯи ғазалҳояш ишқи
поки инсонист.
D) Ӯ мутафаккири ақлгаро буд, ба ҳама чиз аз рӯйи ақлу дониш
муносибат мекард.
Адабиёти тоҷик (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)
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96 Кадом асари Абуалӣ ибни Синоро пас аз марги ӯ шогирдаш
Абуубайди Ҷузҷонӣ давом додааст?
А) “Донишнома”

С) “Рисолаи саргузашт”

В) “Китоби инсоф”

D) “Рисолаи тамсилоти форсӣ”
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97 Матни зерин аз кадом асари Абуалӣ ибни Синост?
“Дар рӯзгори Анӯшервони одил ҳеҷ чиз аз ҳикмат азизтар набуда
ва ҳукамои он аср ҳама парҳезгор будаанд.
Як рӯз Анӯшервон Бузургмеҳрро талаб кард ва гуфт:
− Мехоҳам сухане чанд муфид, дар лафз андак, маонӣ бисёр ҷамъ
созӣ, чунонки дар дунё ва уқбо судманд бошад.
Бузургмеҳр як сол муҳлат хост ва ин чанд калимотро ҷамъ кард.
Ва ба назди Анӯшервон бурд ва ӯро хуш омад ва фармуд, ки
калимотро ба оби зар нависанд ...”
А) “Зафарнома”

С) “Донишнома”

В) “Наврӯзнома”

D) “Рисолаи саргузашт”

98 Аз ҷумлаи зерин муайян намоед, ки сухан дар бораи кадом асар
аст:
“Бидон, эй писар, ки ман дар чиҳилу чаҳор боби ин китоб дар ҳар
фанне, ки донистам, чунонки тавонистам, бо ту сухан гуфтам ва
дар ҳар бобе сухане чанд туро насиҳат кардаму панде бидодам”.
А) “Андарзнома”-и Бузургмеҳри Ҳаким

В) “Қобуснома”-и Унсурулмаолии Кайковус
С) “Ганҷнома”-и Абдуллоҳи Ансорӣ

99

Д

ар

D) “Сиёсатнома”-и Низомулмулк
“Қобуснома”-и Унсурулмаолии Кайковус аз рӯйи мавзӯъ ва
муҳтаво чӣ гуна асар аст?
А) сиёсӣ

В) ахлоқӣ

С) фалсафӣ

D) ирфонӣ

100 Кӣ гуфтааст, ки:
Аттор рӯҳ буду Саноӣ ду чашми ӯ,
Мо аз пайи Саноиву Аттор омадем.?
А) Низомии Ганҷавӣ

С) Саъдии Шерозӣ

В) Ҷалолиддини Балхӣ

D) Абдураҳмони Ҷомӣ

Адабиёти тоҷик (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)
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101 Кадом асар бо байти зерин оғоз мешавад?
Бишнав аз най чун ҳикоят мекунад
В-аз ҷудоиҳо шикоят мекунад.
А) “Ҳашт биҳишт”-и Амир Хусрави Деҳлавӣ
В) “Мантиқ-ут-тайр”-и Аттори Нишопурӣ
С) “Ҳадиқат-ул-ҳақиқа”-и Саноии Ғазнавӣ
D) “Маснавии маънавӣ”-и Ҷалолиддини Балхӣ
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В) Сари панҷаи нотавон бармапеч,
Ки гар даст ёбад, бароӣ ба ҳеч.
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А) Оташи сӯзон накунад бо сипанд,
Он чӣ кунад дуди дили дардманд.

.tj

102 Мавлоно Ҷалолиддини Румӣ гуфтааст: “Пирӯзӣ аз иттифоқ
хезад”. Муайян намоед, ки ин сухан дар кадом байти Саъдии
Шерозӣ ифода шудааст:

С) Пашша чу пур шуд, бизанад пилро,
Бо ҳама сахтию салобат, ки ӯст.

D) Раият чу беханду султон дарахт,
Дарахт, эй писар, бошад аз бех сахт.

103 Дар бораи кадом ғазали Ҷалолиддини Балхӣ, ки байти аввалаш
дода шудааст, Саъдии Шерозӣ навиштааст: “Аз ӯ беҳтар ғазале
нагуфтаанд ва низ нахоҳанд гуфтан”?
А) Ҳар нафас овози ишқ мерасад аз чапу рост,
Мо ба фалак меравем, азми тамошо кирост?

ар

В) Биё, то қадри якдигар бидонем,
Ки то ногаҳ зи якдигар намонем.

Д

С) Гар дам аз шодию гар аз ғам занем,
Ҷамъ биншинему дам бо ҳам занем.
D) Тавофи каъбаи дил кун, агар диле дорӣ,
Дил аст каъбаи маънӣ, ту гил чӣ пиндорӣ!
104 Кадом асари Саъдии Шерозӣ бо байти зерин оғоз мешавад?
Дар ақсои олам бигаштам басе,
Ба сар бурдам айём бо ҳар касе ...
А) “Гулистон”

С) девони “Тайибот”

В) “Бӯстон”

D) девони “Бадоеъ”

Адабиёти тоҷик (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)
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105 Асари Саъдии Шерозӣ, ки дар он масъалаи меҳру садоқати
бепоён нисбат ба ватан, марзу бум ва ёру диёр бо эҳсосоти
баланд баён шудааст:
А) “Бӯстон”
С) “Гулистон”
В) қасидаи “Бозгашт”
D) ғазали “Бигзор то бигирям ...”

.tj

106 Кадом мавзӯъҳо ҷавҳари асосии “Куллиёт”-и Саъдии Шерозиро
ташкил медиҳанд?
А) тавба, шукр бар офият
В) тавозуъ, эҳсону саховат
С) инсонпарварӣ, башардӯстӣ
D) адолатгустарӣ, тадбиру рой
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107 Кадом асар хазинаи панд ва намунаи барҷастаи насри мусаҷҷаъ
аст?
А) “Гулистон”-и Саъдии Шерозӣ
В) “Ҷомеъ-ул-ҳикоёт”-и Авфии Бухороӣ
С) “Даҳ фасл”-и Убайди Зоконӣ
D) “Тӯтинома”-и Зиёуддини Нахшабӣ

Д

ар

108 Кадоме аз ин байтҳо (аз “Бӯстон”-и Саъдӣ) ба масъалаи адолат
дар давлатдорӣ дахл дорад?
А) Раият чу беханду султон дарахт,
Дарахт, эй писар, бошад аз бех сахт.
В) Гар андеша дорӣ зи душман газанд,
Ба таъвизу эҳсон забонаш бубанд!
С) Агар пилзӯрию гар шерчанг,
Ба наздики ман сулҳ беҳтар, ки ҷанг.
D) Карам кун, на пархошу киноварӣ,
Ки олам ба зери нигин оварӣ!
109 Кадоме аз ин байтҳо (аз“Бӯстон”-и Саъдӣ) ба масъалаи адолати
подшоҳон дахл дорад?
А) Карам кун, на пархошу киноварӣ,
Ки олам ба зери нигин оварӣ!
В) Гар андеша дорӣ зи душман газанд,
Ба таъвизу эҳсон забонаш бубанд!
С) Чу натвон адуро ба қувват шикаст,
Ба неъмат бибояд дари фитна баст.
D) Макун, то тавонӣ, дили халқ реш!
Агар мекунӣ, меканӣ бехи хеш.
Адабиёти тоҷик (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)
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110 Аз байтҳои зерин муайян намоед, ки онҳо ба кадом масъала
дахл доранд:
Шунидам, ки дар вақти назъи равон
Ба Ҳурмуз чунин гуфт Нӯшервон,
Ки хотирнигаҳдори дарвеш бош!
На дар банди осоиши хеш бош! Саъдии Шерозӣ
А) тарбияти инсон
С) адли подшоҳон
В) сабру қаноат
D) шукр бар офият
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111 Дар байти зерин Амир Хусрави Деҳлавӣ ба кадом воқеа ишора
намудааст?
Сайф аз сарам бирафту дили ман дуним монд,
Дарёи ман равон шуду дурри ятим монд.
А) Дар ҷанги ба муқобили Чингизиён кушта шудани падари шоир.
В) Асири лашкари муғул гардидани Амир Хусрав ва Ҳасани Деҳлавӣ.
С) Ба хидмати султонҳои Деҳлӣ рафтани падари Амир Хусрав.
D) Хусравро ба дарбори хеш – ба Мултон даъват намудани Буғрохон.

ар

112 Зиёуддини Нахшабӣ дар қитъаи зерин ба кадом хусусияти
осори насрии худ ишора намудааст?
Ба насри хеш соҳибнасри лоиқ
Раво бошад, ки орад назми ҳар кас.
Валекин ман наовардам дар ин наср
Зи саъйи килки худ назми дигар кас.
А) Нахшабӣ дар эҷоди наср анъанаи нависандагони пешинро тағйир
надодааст.
В) Нахшабӣ дар осори насриаш аз шеърҳои шоирони дигар истифода
накардааст.
С) Нахшабӣ насри худро аз насри дигарон беҳтар медонад.
D) Нахшабӣ дар осори насриаш аз назм истифода накардааст.

Д

113 Кадом байти Камоли Хуҷандӣ ба сухани зерини Хайём
ҳаммаъност?
Хуш бошу махӯр ғами ҷаҳони гузарон,
Биншину даме ба шодмонӣ гузарон.
А) Биё, соқӣ, ки бехи ғам ба даври гул барандозем,
Майи гулгун талаб дорему гул дар соғар андозем.
В) Навбаҳорон зи гулам бӯйи ту хуш меояд,
Ҳамаро боғу маро рӯйи ту хуш меояд.
С) Аз ту як соат ҷудоӣ хуш намеояд маро,
Бо дигар кас ошноӣ хуш намеояд маро.
D) Гуфт: “Агар сар дар биёбони ғамам хоҳӣ ниҳод,
Ташнагонро муждае аз мо бибар!” Гуфтам: “Ба чашм”.
Адабиёти тоҷик (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)
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114 Кадом байти Камолиддини Биноӣ бо байти зерини Абдураҳмони
Ҷомӣ ҳаммаъност?
Сухан гарчи бошад чу оби зулол,
Зи такрор хезад ғубори малол.
А) Эй писар, дар сухан тааммул кун,
Баду неки сухан тахайюл кун.
В) Ҳар кӣ гӯяд сухан зи ҳад берун,
Шак маёвар, ки ҳаст аҳли ҷунун.
С) Ҳарфи неку агарчи дур(р) гӯйӣ,
Некӣ аз вай равад, чу пур гӯйӣ.
Баъд аз он бар забон гузор диҳад.

.tj

D) Дилат аввал сухан қарор диҳад,

со Р
м ОЙ
он Г
аи ОН
w !
w
w
.n

tc

115 Кадом байти Камолиддини Биноӣ бо байти зерин ҳаммаъност?
Сухан бисёр дону андаке гӯй,
Якеро сад магӯ, садро яке гӯй.
А) Бо бузурге, ки илм ёр шавад,
Дар бузургӣ яке ҳазор шавад.

В) Мухтасар гӯ, каломи тӯл гузор,
Арз манзур кун, фузул гузор.

С) Эй писар, дар сухан тааммул кун,
Баду неки сухан тахайюл кун.
D) Ҳар кӣ гӯяд сухан зи ҳад берун,
Шак маёвар, ки ҳаст аҳли ҷунун.

Д
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116 Кадом байти Камолиддини Биноӣ бо байти зерини Низомии
Ганҷавӣ ҳаммаъност?
Об арчи ҳаме зулол хезад,
Аз хӯрдани пур малол хезад.
А) Эй писар, дар сухан тааммул кун,
Баду неки сухан тахайюл кун.
В) Мухтасар гӯ, каломи тӯл гузор,
Арз манзур кун, фузул гузор.
С) Шаҳд агар нафъи бекарон дорад,
Чун аз он пур хӯрӣ, зиён дорад.
D) Ҳар кӣ гӯяд сухан зи ҳад берун,
Шак маёвар, ки ҳаст аҳли ҷунун.
Адабиёти тоҷик (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)
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117 Мавзӯи ҳикояти “Писари пирамард” (аз достони “Беҳрӯзу Баҳром”-и
Камолиддини Биноӣ) кадом аст?
А) фоидаи хомӯшӣ ва одоби сухангӯӣ
В) фоидаи илм ва мақоми шахси донишманд
С) накукорӣ ва зарар нарасонидан ба дигарон
D) надонистани қадри вақт ва парҳез аз ҳамнишини бад
118 Бадриддини Ҳилолӣ дар як ғазалаш мегӯяд: “Кори ман аз ҷумлаи олам
ҳамин ишқ асту бас...”. Кадом шарҳ ба ин сухани шоир мувофиқ аст?
А) Шоир достоне дар ишқ гуфтааст, ки то ҳол касе нагуфтааст.
В) Шоир ғазале дар ишқ гуфтааст, “ки Хусрав офарин карду Низомӣ”.

.tj

С) Шоир ҳамеша аз ишқу муҳаббат сухан мегӯяд, мавзӯи эҷодиёташ
ишқ аст.
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D) Кори ҳаррӯзаи шоир ситоиши майи ноб ва хушгузаронии умр аст.
119 Дар ҳикояти “Зиёрати Ҷомӣ” (аз “Бадоеъ-ул-вақоеъ”-и Зайниддин
Маҳмуди Восифӣ) бештар кадом сифатҳои Мавлоно Ҷомӣ
инъикос ёфтаанд?
А) бузургманишӣ, бовиҷдонӣ, худшиносӣ

В) кордонӣ, меҳнатдӯстӣ, масъулиятшиносӣ

С) хоксорию фурӯтанӣ, шикебоӣ, меҳрубонӣ

D) ҳушёрию зиракӣ, донишмандӣ, ҳикматдӯстӣ

120 Кадом байти Абдураҳмони Ҷомӣ ҷавоби Искандар аст ба саволи
касе, ки аз ӯ пурсид, чаро муаллимаш Арастуро аз падар беш
ҳурмату эҳтиром мекунад?

ар

А) Фарзанд нахоҳад зи пайи мол падарро,
Хоҳад, ки намонад падару мол бимонад.

Д

В) Ҳар писар, к-ӯ аз падар лофад, на аз фазлу ҳунар,
Филмасал гар дидаро мардум бувад, номардум аст.
С) Ҳеч неъмат беҳтар аз фарзанд нест,
Ҷуз ба ҷон фарзандро пайванд нест.
D) Аз ин шуд тани ман пазирои ҷон
В-аз он омадам зиндаи ҷовидон.
121 Масъалае, ки дар ғазали “Тақсими мерос”-и Абдураҳмони
Мушфиқӣ ҳаҷв шудааст:
А) нобасомонии рӯзгор

С) харҷи беҳуда дар зиндагӣ

В) бераҳмию бемеҳрии хоҳар

D) нобаробари марду зан

Адабиёти тоҷик (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)
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122 Дар осори кадом адиб ситоиши табақаҳои ҳунарманди ҷамъият
ҷойгоҳи махсусро дорост?
А) Бедили Деҳлавӣ

С) Шавкати Бухороӣ

В) Соиби Табрезӣ

D) Сайидои Насафӣ

123 Сайидои Насафӣ дар байтҳои зерин намояндаи кадом табақаи
ҳунармандонро васф кардааст?
Асоси хонаҳоро ӯст устод,
Ба аҳди ӯст ошиқ хонаобод...
Ба ҳар манзил гузорад по, ҳамон дам
Кунад чун теша синҷи хона муҳкам.
С) баққол

D) шустагар

.tj

В) наҷҷор

tc

А) таштгар
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124 Кадом сухан дар бораи “Баҳориёт”-и Сайидои Насафӣ дуруст аст?
А) Асарест дар танқиди аҳли ҳасад ва риёкорон.

В) Намунаи асари бадеист дар васфи аҳли ҳунар.

С) Намунаи комили асари тамсилӣ-мунозиравӣ аст.

D) Маснавист, ки ҷанбаи шарҳиҳолӣ-хонаводагӣ дорад.
125 Соиби Табрезӣ дар байти зерин ба кадом масъала ишора
намудааст?
Маҳв кай аз сафҳаи дилҳо шавад осори ман,
Ман ҳамон завқам, ки меёбанд аз гуфтори ман.
А) воқеӣ будани тасвирҳо ва содагии маънои ашъораш

ар

В) аз байн рафтан ва баъдан пайдо гардидани ашъораш
С) заминаи панду ахлоқӣ доштани ашъораш

Д

D) бардоштҳои фикрӣ ва таъсирпазирии ояндагон аз ашъораш
126 Абдулқодири Бедил дар байти зерин чӣ гуфтан мехоҳад?
Фӯлод ба оҳан шараф аз ҷавҳар ёфт,
Бе илм зи ҷинси хеш мумтоз нашуд.
А) Ҳар кас мувофиқи тавонаш бояд илм омӯзад.
В) Одами оқил аз касби илм хурсанд аст.
С) Илм одамро соҳиби бахту иқбол месозад.
D) Илм доруи ҷаҳолату ғафлат аст.
Адабиёти тоҷик (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)
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127 Дар кадом байти Шамсиддини Шоҳин ситамгории амири
Бухорову атрофиёнаш ва ба шахсони зулмпеша мансаб додани
онҳо таъкид шудааст?
А) Ду-се рӯз ҷӯёи эҳсон шудам,
Сарояндаи мадҳи дунон шудам.
В) Аз ин қавм уммеди ёрӣ хатост,
Ки аз душман уммедворӣ хатост.
С) Маро шиква поён надорад гузор,
Ки худ шиква баҳре бувад беканор.
D) Зи моли ятимон ситонанд боҷ,
Ба қуттоъи тамғо бибахшанд тоҷ.
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128 Дар кадом байти Шамсиддини Шоҳин бехирадию нолоиқии
амири Бухоро ва атрофиёнаш таъкид шудааст?
А) Дареғо, ки ин аблаҳон беҳисанд,
Тавонгар ба зар, дар ҳунар муфлисанд.
В) Зи моли ятимон ситонанд боҷ,
Ба қуттоъи тамғо бибахшанд тоҷ.
С) Аз ин фирқа доманкашон даргузар,
Чу биншастӣ, аз хирқа афтӣ бадар.
D) Аз ин қавм уммеди ёрӣ хатост,
Ки аз душман уммедворӣ хатост.
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129 Дар кадом байти Шамсиддини Шоҳин ба шахсони зулмпеша
мансаб додани амири Бухоро ва ситампешагии ӯву атрофиёнаш
таъкид шудааст?
А) Аз ин қавм уммеди ёрӣ хатост,
Ки аз душман уммедворӣ хатост.
В) Дареғо, ки ин аблаҳон беҳисанд,
Тавонгар ба зар, дар ҳунар муфлисанд.
С) Ҳамин аст расми ҷаҳонхусравон,
Ки доноситоянду душманситон.
D) Ба золим бароти аморат диҳанд,
Ки номуси мардум ба ғорат диҳанд.
130 Қорӣ Раҳматуллоҳи Возеҳ андешаҳои маорифпарварии худро
дар асари «Савонеҳ-ул-масолик» бо кадом роҳ баён кардааст?
А) нишон додани сохтори сиёсии кишварҳо
В) тарғиби санъат, илм ва фарҳанги пешқадам
С) тарғиби муқаддасоти ислом, ба ҷо овардани ҳаҷ
D) нишон додани дараҷаи инкишофи иқтисодии кишварҳо
Адабиёти тоҷик (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)
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131 Давоми мантиқии мисраи зеринро муайян кунед:
Заҳмати худ бо табиби муддаӣ хоҳам намуд,
………………………………………………………. Камоли Хуҷандӣ
А) Зудтар дарёб, ҷони ман, ризои дӯстро.
В) Пок бояд доштан хилватсарои дӯстро.
С) То бисозад чораи дарду давои дӯстро.
D) Дастолуда нашояд марҳабои дӯстро.
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132 Давоми мантиқии мисраи зеринро муайян кунед:
Гуфт: Агар сар дар биёбони ғамам хоҳӣ ниҳод,
………………………………………………………. Камоли Хуҷандӣ
А) Ҳам ба мижгонат бирӯб он хоки дар. Гуфтам: Ба чашм!
В) В-он гаҳе дуздида дар мо менигар. Гуфтам: Ба чашм!
С) Боз месозаш чу шамъ аз гиря тар. Гуфтам: Ба чашм!
D) Ташнагонро муждае аз мо бубар. Гуфтам: Ба чашм!
133 Давоми мантиқии мисраи зеринро муайян кунед:
Чун саломат монад аз тороҷ нақди ин ҳисор?
……………………………………………………… Абдураҳмони Ҷомӣ
А) Посбон дар хобу бар ҳар рахна дузде дигар аст.
В) Ҳар кӣ кард афсар зи зарри ноб, хокаш бар сар аст.
С) Дар бараш дил баҳри дониш в-ӯ шаҳи баҳру бар аст.
D) Рахнаҳо, дон, к-аш ба девори ҳисори дин дар аст.
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134 Давоми мантиқии мисраи зеринро муайян кунед:
Юсуфи ман аз харидорон касодӣ мекашад,
…………………………………………………. Сайидои Насафӣ
А) Чун намебинам касеро зери гардун ёри хеш.
В) Шохи гул аз пой натвонад кашидан хори хеш.
С) Бар дукон оташ занам аз сардии бозори хеш.
D) То ба кай чун шамъ сӯзам бар сари бемори хеш?
135 Давоми мантиқии мисраи зеринро муайян кунед:
Дӯстон, имшаб давои ҷони маҳзунам кунед,
…………………………………………………. Бадриддини Ҳилолӣ
А) Бар сарам афсонае хонеду афсунам кунед.
В) Шояд аз имрӯз ҷо бар авҷи гардунам кунед.
С) З-ин гунаҳ аз шаҳр мехоҳам, ки берунам кунед.
D) Мешавам девона гар нисбат ба Маҷнунам кунед.
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136 Давоми мантиқии мисраи зеринро муайян кунед:
Бо қомати хамида равам сӯй бӯстон,
……………………………………………. Сайидои Насафӣ
А) Якчанд рӯз чоки гиребон ғанимат аст.
В) Будан ба пойи сарви хиромон ғанимат аст.
С) Бар гирди хеш гард, ки даврон ғанимат аст.
D) Наззораи бунафшаву райҳон ғанимат аст.
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137 Давоми мантиқии мисраи зеринро муайян кунед:
Мушфиқӣ, дар дафтари айём мазмуни фаност,
………………………………………………… Абдураҳмони Мушфиқӣ
А) Хирмане сӯзад, агар як донаро оташ занам.
В) Оқибат авроқи ин афсонаро оташ занам.
С) Ҷойи он дорад, ки ин вайронаро оташ занам.
D) Гар ба даст афтад, дили девонаро оташ занам.
138 Давоми мантиқии мисраи зеринро муайян намоед:
Баромад боди субҳу бӯйи Наврӯз,
................................................................ Саъдии Шерозӣ
А) Бародар, ҷуз накуномӣ маяндӯз.
В) Дигар манқал манеҳ, оташ маяфрӯз.
С) Ба коми дӯстону бахти пирӯз.
D) Мабар фармони бадгӯйи бадомӯз.

Д

ар

139 Давоми мантиқии мисраи зеринро муайян намоед:
Тавофи каъбаи дил кун, агар диле дорӣ,
................................................................. Ҷалолиддини Балхӣ
А) Шавӣ ту толиби дилҳову кибр бигзорӣ.
В) Дили хароб, ки онро каҳе бинашморӣ.
С) Агар ба ҳар сари мӯе дусад забон дорӣ.
D) Дил аст каъбаи маънӣ, ту гил чӣ пиндорӣ!
140 Давоми мантиқии мисраи зеринро муайян намоед:
Дӣ шайх бо чароғ ҳамегашт гирди шаҳр,
................................................................. Ҷалолиддини Балхӣ
А) К-аз деву дад малуламу инсонам орзуст.
В) Гуфт: он ки ёфт менашавад, онам орзуст.
С) Бикшой лаб, ки қанди фаровонам орзуст.
D) Оҳою ҳуйу наъраи мастонам орзуст.
Адабиёти тоҷик (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)
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АДАБИЁТИ ДАВРАИ НАВ
141 Садриддин Айнӣ бо сухани зерин ба кадом масъала ишора
намудааст: “Истеъдоди Туғрал бисёр комил ва хаёлаш мустаъиди
(омодаи) болоравӣ буд.”?
А) пайравии Туғрал ба услуби нигориши Бедил
В) рангорангии мавзӯи ашъори Туғрал
С) содаву равониии забони ашъори Туғрал
D) ҳунари волои шоирӣ ва услуби хоси эҷодии Туғрал
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142 Нақибхони Туғрал дар байтҳои зерин кадом маъниро таъкид
менамояд?
Маро гӯянд халлоқулмаонӣ,
Набудам қабл аз ин, аммо кунунам...
Агар бо фазл гаштӣ рутба ҳосил,
Дар оғӯши қамар будӣ сукунам.
А) Таъкид мекунад, ки фазлу рутба мақоми инсонро баланд мегардонад.
В) Бо таассуф иқрор мешавад, ки халлоқулмаонӣ нест ва рутба ҳам
надорад.
С) Бо тафохури шоирона ба мавқеъ ва мартабаи худ ишора мекунад.
D) Ба андешаи шоир фазлу мартаба аз рутба ҳосил мешавад.

ар

143 Нақибхони Туғрал дар байти зерин чӣ гуфтан мехоҳад?
Ҳеҷ мумкин нест дар гирдоби ин амвоҷи ғам,
Киштии мақсудро бе нохудо рафтан дар об.

Д

А) Инсон бояд ба ҳама душвориҳои зиндагӣ омода бошад ва
“киштии мақсуд”-ро бо фаросат ба соҳил расонад.
В) Исон бояд ҳарчи зудтар “киштии мақсуд”-ашро аз гирдоби ғаму
андуҳи зиндагӣ наҷот диҳад.
С) Барои наҷот додани киштӣ аз тӯфону гирдоби баҳр нохудои
далеру ботаҷриба мебояд.
D) Мушкилоти зиндагӣ мисли гирдоби баҳр аст, ки киштии умри
инсонро ба боди фано медиҳад.
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144 Шарҳи дурустро вобаста ба ду байти Тошхӯҷаи Асирӣ муайян
намоед:
Шумо дар асл одамзодагонед,
Шумо устоди олимзодагонед.
Шумо оварда қонуни тамаддун,
Шумо парварда гулзори тафаннун.
А) Шоир ҳамватанони худро ба илмомӯзӣ ва забондонӣ ва маърифатпарварӣ даъват менамояд.
В) Шоир ба ҳамватанони худ таъкид менамояд, ки бо илмомӯзӣ дар
байни халқҳои дигар мавқеъ пайдо намоянд.

.tj

С) Шоир таълим додан ба касонеро зарур мешуморад, ки соҳиби
маданият ва одами хуб бошанд.
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D) Шоир ба таърихи миллати худ назар карда, халқи фарҳангӣ ва
дорои тамаддуни қадима будани онро таъкид менамояд.
145 Вобаста ба ду байти зерини Тошхӯҷаи Асирӣ кадом хулоса дуруст
аст?
Макотибҳои нав эҷод кардан,
Раҳи дарси ҷадид иршод кардан...
Сару кори дигар бояд гирифтан,
Ба роҳи тоза бояд пеш рафтан.
А) Барои аз нодорӣ ва қашшоқӣ раҳонидани мардум кушодани роҳҳои
навро зарур медонад.
В) Ӯ пешниҳод намуд, ки барои саводнок шудани мардум ба барномаҳои таълими мадрасаҳои Бухоро дигаргунӣ ворид карда шавад.

ар

С) Ӯ ягона роҳи пешрафти ҷомеа ва аз бадбахтию муҳтоҷӣ раҳо ёфтани
мардумро дар рӯ овардан ба мактабу маорифи усули нав медонад.

Д

D) Барои саводнок шудани мардум ва пешрафти ҷомеа таъмири
мактабҳо ва ташкили дарсҳои иловагиро зарур медонад.
146 Аз байти зерин муайян намоед, ки Тошхӯҷа Асирӣ кадом
масъаларо ба миён гузоштааст:
Гар аз Ҷайҳун ду-се ҷӯ ҳафр оранд,
Бухору Хеваро Фирдавс созанд.
А) об овардан ба шаҳру деҳаҳои Осиёи Миёнаро
В) обод кардани боғу токзорҳои Осиёи Миёнаро
С) ба кишт омода намудани заминҳои Осиёи Миёнаро
D) обёрӣ кардани заминҳои ташналаби Осиёи Миёнаро
Адабиёти тоҷик (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)
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147 Тошхӯҷа Асирӣ дар байтҳои зерин диққати хонандаро ба кадом
масъала ҷалб кардааст?
Ба ҷуз шаллоқу адабчӯбу силии устод
Аз ин ҷафокада дигар чӣ ҳосил аст падид?
Ҳазор сол бад-ин наҳҷ агар ҳиҷо хонӣ,
Ба ғайри ҳаҷв аз он ҷо махоҳ гуфтушунид.
А) сарчашмаи зулму ситам будани дарбори амири Бухоро
В) зиндагии худро сарфи маддоҳии амир кардани шоирон
С) фақирию бенавоии толибилмони мадрасаҳои Бухоро
D) тарзи нодурусти таълиму тарбия дар мактабҳои куҳна
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148 Вобаста ба байти зерини Тошхӯҷа Асирӣ кадом хулоса дуруст аст?
Ман амиратро ба як мирӣ намегирам, бирав,
Илтифоти ӯ надорад қимати як дона ҷав.
А) Шоир амиру вазиронро мадҳу ситоиш кардааст.
В) Шоир шахсият ва лутфи амирро беарзиш донистааст.
С) Шоир аз бетаваҷҷуҳии амир ба эҷодиёташ ранҷидааст.
D) Шоир ба шахсият ва эҷодиёти худ баҳои баланд додааст.

ар

149 Кадоме аз ин рӯйдодҳо ба ташаккули шахсияти Садриддин
Айнӣ таъсири ҷиддӣ ва бештаре расонидааст?
А) ба хизмати Садри Зиё даромадан ва шиносоӣ бо аҳли илму
фарҳанги Бухоро
В) инқилоби феврали соли 1917 дар Русия ва вусъати фаъолияти
ислоҳталабии ҷавонбухориён
С) таъқиби маорифпарварону озодихоҳон аз тарафи амири Бухоро
ва 75 чӯб зада, ба зиндон партофтани Айнӣ
D) ҳодисаи Колесов дар соли 1918 ва ба қатл расидани бародараш
Сироҷиддин

Д

150 Байти зерин эпиграфи кадом асари Садриддин Айнист?
Зи сар бигзашт бе ту оби чашмам,
Яке аз саргузаштам бе ту ин аст.
А) “Ғуломон” В) “Дохунда” С) “Одина”
D) “Марги судхӯр”
151 Дар ҷумлаи “Дар ҳавлии Қориишкамба дар як шабонарӯз танҳо як
дона гӯгирд истифода мешуд.” кадом хислатҳои Қориишкамба
нишон дода шудаанд?
А) баднафсӣ, чашмгуруснагӣ
С) хасисӣ, мумсикӣ
В) боэҳтиётӣ, сарфакорӣ
D) судхӯрӣ, манфиатҷӯӣ
Адабиёти тоҷик (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)
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152 Садриддин Айнӣ дар қиссаи “Марги судхӯр” бо ибораҳои
“рӯбоҳи шаҳрӣ” ва “гургони саҳроӣ” киҳоро тасвир намудааст?
А) майдасавдогарон ва дӯкондорони шаҳру деҳотро
В) Мирзохӯҷаи ноиб ва амалдорони деҳотро
С) навозандагон ва сарояндагони чоплусу тамаъкорро
D) Қориишкамба ва судхӯрони деҳотро

В) илмӣ

С) нависандагӣ

D) рӯзноманигорӣ
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153 Аз матни зерини “Намунаи адабиёти тоҷик” самти фаъолияти
Садриддин Айниро муайян намоед:
“Абдулқодирхоҷаи Савдо аз ҷумлаи наводири рӯзгори худ буд.
Илова бар фазлу камолоти расмӣ, мисли наққошӣ, лаввоҳӣ, заргарӣ
ҳунарҳоро монанди як мутахассис медонист... Дар назм соҳибэҷоди
хориқанамо ва дар наср низ соданависи беҳамтост.”

154 Кадоме аз ин мақолаҳои Садриддин Айнӣ дар давраи Ҷанги
Бузурги Ватанӣ ва дар мавзӯи ватанпарварию ҷоннисорӣ навишта
шудаанд?
А) “Деви ҳафтсар”, “Хари бедум”

В) “Қавми тоҷик ва рӯзнома”, “Матбуоти тоҷик”

С) “Тоҷикони кӯҳистон”, “Қобилияти ташкилотӣ дар тоҷикон”
D) “Дар бораи мактаб ва маорифи тоҷик”, “Дар бораи китобҳои
мактабии тоҷикон”

ар

155 Кадом асарҳои Садриддин Айнӣ бевосита ба мавзӯи мардонагӣ
ва ҷоннисорӣ дар ҳимояи Ватан муносибати қавӣ доранд?

Д

А) “Таърихи инқилоби фикрӣ дар Бухоро”, “Таърихи амирони
манғитияи Бухоро”
В) “Исёни Муқаннаъ”, “Қаҳрамони халқи тоҷик - Темурмалик”
С) “Ба шарафи инқилоби Октябр”, “Ахгари инқилоб”
D) “Аҳмади девбанд”, “Марги судхӯр”
156 Кадом асари Садриддин Айнӣ бо тасвири романтикии зебое
оғоз мешавад?
А) “Одина”

В) “Ғуломон”

С) “Дохунда”
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157 Сухан дар бораи кадом асари Садриддин Айнӣ меравад?
“Ҷафою зулме, ки Бозор медид, дар роҳи худогоҳӣ ва бедории шуури
иҷтимоии Ёдгор сабақ гардиданд. Шиносоӣ ва суҳбатҳои Абдуллохӯҷа
бо Ёдгор дар зиндони Бухоро ба болоравии шуури иҷтимоии ӯ
мусоидат мекунад.”
А) “Дохунда”

В) “Одина”

С) “Ятим”

D) “Ғуломон”

158 Омӯзиш ва таҳқиқи осори кадом адиб барои навиштани
“Ёддоштҳо” ба Садриддин Айнӣ илҳом бахшидааст?
С) Алишери Навоӣ

В) Зайниддин Маҳмуди Восифӣ

D) Камоли Хуҷандӣ

.tj

А) Мирзо Абдулқодири Бедил
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А) “Бадоеъ-ус-саноеъ”-и Шамсиддини Шоҳин
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159 Омӯзиши ин асар дар Садриддин Айнӣ инқилоби фикриро
бедор кард ва ба сари ӯ “савдои насрнависшавиро ҳам андохт”:
В) “Наводир-ул-вақоеъ”-и Аҳмади Дониш

С) “Тазкират-уш-шуаро”-и Абдуллоҳхоҷаи Абдӣ

D) “Савонеҳ-ул-масолик”-и Қорӣ Раҳматуллоҳи Возеҳ
160 Омӯзиши эҷодиёти кадом адиби рус ба Садриддин Айнӣ
имконият додааст, ки моҳияти иҷтимоии воқеаҳои “Ёддоштҳо”-ро
тақвият бахшад?
А) А.С. Пушкин

В) С. Есенин

С) А. Фадеев

D) М. Горкий

Д

ар

161 Кадом байти Бедил ба аҳволи оншабаи Садриддини наврас:
шунидани хабари вафоти модар, эҳсоси танҳоӣ ва ҷудоӣ аз падару
модар, ки Устод Айнӣ дар “Ёддоштҳо” тасвир кардааст, мувофиқ
буд?
А) Саҳар оина ҳампардози дил буд,
Сафое имтиёзи обу гил буд.
В) Рафиқи ваҳшати ман ғайри доғи дил намебошад,
Дар ин ғурбатсаро Хуршеди танҳогардро монам.
С) Эй фаромӯшӣ, куҷоӣ, то ба фарёдам расӣ,
Боз андуҳи дили ғампарварам омад ба ёд.
D) Зи баъди мо на ғазал, не қасида мемонад,
Зи хомаҳо ду-се ҳарфи чакида мемонад.
Адабиёти тоҷик (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)
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162 Кадом сухан дар бораи “Таҳзиб-ус-сибён”-и Садриддин Айнӣ
дуруст аст?
А) Асари илмист, доир ба фарҳанги куҳан доштани тоҷикон.
В) Асари публисистист, дар бораи мактабу маорифи тоҷикон.
С) Китоби бадеист, дар бораи ҳаёти вазнини тоҷикони кӯҳистон.
D) Китоби дарсист, фарогири маводи таълимию тарбиявии ҷолиб.

.tj

163 Аз навиштаи донишманди эронӣ Саид Нафисӣ муайян намоед,
ки сухан дар бораи кадом асари Садриддин Айнӣ меравад:
“Барои ҳар касе, ки дар адабиёти порсӣ кор мекунад, лозим аст, ки
як нусха аз ин китоб ба худ дошта бошад ва барои ҳар эронӣ низ
фарз аст, ки лоақал як бор ин китоби нафисро (...) бихонад.”

tc

А) “Намунаи адабиёти тоҷик”
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В) “Шайхурраис Абуалӣ Сино”

С) “Шайх Муслиҳиддин Саъдии Шерозӣ”

D) “Дар бораи Фирдавсӣ ва “Шоҳнома”-и ӯ”

164 Мақола ва мактубҳои оид ба забон таълифнамудаи устод Айнӣ
дар кадом қатор оварда шудаанд?
А) “Дар бораи мактаб ва маорифи тоҷик”, “Дар бораи китобҳои
мактабии тоҷикон”
В) “Ҷавоби ман”, “Мактуби кушода ба рафиқ Толис”
С) “Қавми тоҷик ва рӯзнома”, “Тоҷикони кӯҳистон”

ар

D) “Матбуоти тоҷик”, “Талвосаи ҷонкании даррандаи захмдор”

Д

165 “Фитрат аз талабагони истеъдодноку аз ҳама фозили Бухоро ба
шумор мерафт”. Ин суханро кадоме аз ин бузургон гуфтааст?
А) Садриддин Айнӣ

С) Тошхӯҷа Асирӣ

В) Абдулвоҳиди Мунзим

D) Маҳмудхӯҷаи Беҳбудӣ

166 Садриддин Айнӣ дар “Ёддоштҳо” навиштааст, ки “Ман як китоби
“Юсуф ва Зулайхо”-ро бо хат, ҷадвал ва расми Аҳмадмахдум дидаам,
ки дар ҳамон вақт ба қимати сесад пуд гандум фурӯш шуда буд.” Ин
сухан кадом ҳунари Аҳмади Донишро нишон медиҳад?
А) олимӣ

В) шоирӣ

С) нависандагӣ

Адабиёти тоҷик (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)
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167 Садриддин Айнӣ дар “Ёддоштҳо” дар бораи суханварону
донишмандон, мадрасаю масҷидҳои Бухоро, урфу одат ва
маросимҳои мардумӣ маълумоти ҷолиб ва далелҳои асоснок
овардааст. Вобаста ба ин суханҳо кадом хулоса дуруст аст?
А) “Ёддоштҳо”-и Айнӣ танҳо асари этнографист.
В) “Ёддоштҳо” сарчашмаи боэътимоди адабӣ ва илмист.
С) Айнӣ дар “Ёддоштҳо” дар бораи Аҳмади Дониш маълумот
додааст.
D) Аз “Ёддоштҳо” доир ба таърихи меъмории тоҷикон маълумот
мегирем.

.tj

168 Асарҳои бачагонаи “Сангари хунин”-и В. Гюго ва “Бузургии безавол”-и
Р. Патканянро кадом адиб ба тоҷикӣ тарҷума кардааст?
С) Абулқосим Лоҳутӣ

В) Пайрав Сулаймонӣ

D) Садриддин Айнӣ
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А) Ҳабиб Юсуфӣ

169 Абулқосим Лоҳутӣ кадом асарро ҳамроҳи ҳамсараш С. Бону аз
забони англисӣ ба тоҷикӣ тарҷума кардааст?
А) “Сангари хунин”-и В. Гюго

С) “Отелло”-и В. Шекспир

В) “Бузургии безавол”-и Р. Патканян

D) “Почта”-и С. Маршак

170 Муайян кунед, ки сухан дар бораи кадом асари тарҷуманамудаи
Абулқосим Лоҳутӣ меравад: “... фоҷиаи барҷастаи ҷаҳонӣ
мебошад ва аз панҷ пардаву даҳ намоиш иборат аст. Воқеаҳои
пардаи аввал дар шаҳри Венетсия ва пардаҳои минбаъда дар
ҷазираи Кипр мегузаранд.”
С) “Шоҳ Лир”

В) “Чашмаи гӯсфандон”

D) “Дод аз дасти ақл”

Д

ар

А) “Отелло”

171 Кадом асари Абулқосим Лоҳутӣ дар асоси воқеаи мушаххас эҷод
гардидааст?
А) “Парии Бахт” В) “Кремл”

С) “Ғалабаи Таня” D) “Тоҷу байрақ”

172 Кадом асари Абулқосим Лоҳутӣ назираи ҷавобия ба “Шоҳнома”-и
Абулқосими Фирдавсист?
А) “Духтари инқилоб”

С) “Саройи тамаддун”

В) “Одами оҳанпо”

D) “Тоҷу байрақ”
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173 Аз байтҳои зерини достони “Тахти хунин” муайян кунед, ки
Пайрав Сулаймонӣ чиро таъкид намудааст:
Эй, ки бо як ишора, дар як он
Мамлакатро намуда гӯристон...
Эй ту бо амну сулҳ дорӣ ситез,
Эй, ки паймонаат зи хун лабрез!
А) Дар ҷомеаи сармоядорӣ касе дар фикри ободию осудагии
кишвар нест.
В) Дар аҳди ҳукумати манғития занону духтарони тоҷик вазъи
фоҷиабор доштанд.

.tj

С) Дар аҳди ҳукумати манғития зулму истибдод ба дараҷаи ниҳоӣ
расида буд.
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D) Дар ҷомеаи сармоядорӣ инсони меҳнатӣ беқадру беҳуқуқ аст.
174 Аз байтҳои зерини шеъри “Як қурбонии кӯчаи буржуазии
Аврупо” муайян кунед, ки Пайрав Сулаймонӣ чиро таъкид
намудааст:
Бо сару пойи бараҳна фасли зимистон
Пироҳани пора-пора пӯшида бар тан,
Хаставу бемору бемадор яке зан
Дар бағал андар гирифта кӯдаки гирён.
А) Дар ҷомеаи сармоядорӣ инсон беқадру беҳуқуқ аст.
В) Дар ҷомеаи сармоядорӣ касе дар фикри осудагии инсон нест.
С) Дар ҷомеаи феодалӣ занону духтарони тоҷик беҳуқуқ буданд.

ар

D) Дар ҷомеаи феодалӣ занон ҳамеша дар зери зулму ситам буданд.

Д

175 Мақолаҳои “Шеърҳои зиддифашистии Лоҳутӣ” ва “Боз якчанд
калима дар бораи поэзияи имрӯзаи мо” ба кадом самти фаъолияти
Ҳабиб Юсуфӣ дахл доранд?
А) нависандагӣ

С) тарҷумонӣ

В) рӯзноманигорӣ

D) адабиётшиносӣ

176 Шеъри “Аллаи зани казак”-и М.Ю. Лермонтовро кадом адиб ба
тоҷикӣ тарҷума кардааст?
А) Бозор Собир

С) Ҳабиб Юсуфӣ

В) Лоиқ Шералӣ

D) Пайрав Сулаймонӣ
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177 Чунин услуби баёни эҳсоси меҳанпарастӣ ба кадом шоир хос аст?
Зи ишқи Ватан ҷӯш дорад дилам,
Ба ҳарфи Ватан гӯш дорад дилам...
А) Абулқосим Лоҳутӣ

С) Мирсаид Миршакар

В) Ҳабиб Юсуфӣ

D) Муъмин Қаноат

178 Кадоме аз ин навиштаҳои Ҳабиб Юсуфӣ, мақола аст, ки ба
масъалаҳои адабиётшиносӣ ва нақди адабӣ бахшида шудааст?
А) “Ватани дил”

С) “Баҳр дар пиёла”

В) “Ҳусни ту”

D) “Ба духтари меҳнат”
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А) Ман аҷаб, бас аҷаб Ватан дорам,
Як сӯяш офтобу як сӯ барф.
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179 Дар кадом байт Ҳабиб Юсуфӣ Меҳанро хазинаи илҳом ва мояи
ифтихор донистааст?

В) Қалам ба даст бигирам, ки шеър бинвисам,
Забони ман зи ҳама пештар Ватан гӯяд.

С) Чун Ватан мардона дар ҷанг омадаст, имрӯз ман
Ин Ватанро беш аз ҳарвақта дорам дӯсттар.

D) Ман на танҳо дил, тану ҷон ҳам фидоят мекунам,
То шавам чун қаҳрамонҳои ту ман ҳам қаҳрамон.

ар

180 Байти зерин кадом мавзӯи ашъори Мирзо Турсунзодаро инъикос
мекунад?
Чунки ман ёри меҳрубон дорам,
Ёр не, ҷон ба ҷойи ҷон дорам.
С) ишқу муҳаббат

В) васфи зан-модар

D) дӯстиву рафоқат

Д

А) ҳамдилию ҳамраъйӣ

181 Байти зерин кадом мавзӯи ашъори Мирзо Турсунзодаро инъикос
мекунад?
Бо ҳамон дасте, ки чодар сӯхтӣ,
Гулхани шаъну шараф афрӯхтӣ.
А) дӯстиву рафоқат

С) ишқу муҳаббат

В) васфи зан-модар

D) сулҳу инсондӯстӣ

Адабиёти тоҷик (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)
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182 Байти зерин кадом мавзӯи ашъори Мирзо Турсунзодаро инъикос
мекунад?
Шодам, аммо мехӯрам ғамҳои халқи дигаре,
Дар назар меоварам тороҷгашта кишваре.
А) ишқу муҳаббат
С) ҳамдилӣ ва инсондӯстӣ
В) дӯстиву рафоқат
D) худшиносӣ ва ифтихори миллӣ
183 Сухани “Дастони пурзӯри кормуштоқашро ба ҳар коре, ки рост
ояд, мезанад.” дар тавсифи кадом образи қиссаи “Субҳи ҷавонии
мо”-и Сотим Улуғзода гуфта шудааст?
А) Азиз – бародари Собир
С) Серёжа – рафиқи Собир
В) Умархон – падари Собир D) Андреев М.С. – муаллими Собир
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184 Дар ҷумлаи зерин аз “Субҳи ҷавонии мо”-и Сотим Улуғзода
кадом хислати падари Собир нишон дода шудааст?
“Дастони пурзӯри кормуштоқашро ба ҳар коре, ки рост ояд, мезад.”
А) меҳнатдӯстӣ
В) нотарсӣ
С) ободкорӣ
D) пуртоқатӣ
185 Кадом асар натиҷаи фаъолияти драматургии Сотим Улуғзода аст?
А) “Марги ҳофиз”
В) “Аҳмади Дониш”

С) “Ҷавонии Ибни Сино”
D) “Ёрони боҳиммат”

186 Дар драмаи “Алломаи Адҳам ва дигарон”-и Сотим Улуғзода
симои кадом шахсияти таърихӣ офарида шудааст?
А) Умари Хайём
С) Абуалӣ ибни Сино
В) Аҳмади Дониш
D) Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ

Д
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187 Сотим Улуғзода дар симои Абулфайзи Чағонӣ (драмаи “Ҷавонии
Ибни Сино”) кадом анъанаҳои хуби тоҷикони замони
Сомониёнро тасвир намудааст?
А) шеъргӯӣ, достонсароӣ ва қиссаву афсонагӯӣ
В) дасторхондорӣ, меҳмоннавозӣ ва нармгуфторӣ
С) давлатдории миллӣ, эҳтиром ба муқаддасоти миллат
D) китобдорӣ, мактабдорӣ ва таълиму тарбияи ҷавонон
188 Аз рӯйи матни зерин муайян намоед, ки сухан дар бораи кадом
симои асари “Ривояти суғдӣ”-и Сотим Улуғзода меравад:
“Падараш дар пирсолагӣ ба Самарқанд баргашт, дар деҳаи Ревдод,
ки зодгоҳаш буд, сукунат ихтиёр кард.
Фарзанди даштҳои беканор ва кӯҳҳои баланд – ... ба деҳқонию
боғдорӣ одат накард, ҳавасаш ба асп ва камон буду бас.”
А) Виркан
В) Ревахшиён
С) Нуфарн
D) Ёдхишетак
Адабиёти тоҷик (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)
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189 Муайян намоед, ки кадом ҷумла бар шарҳи сухани зерини Восеъ
(аз романи “Восеъ”-и Сотим Улуғзода) омадааст:
“Худо туро одам офаридааст, агар туро хар карда, савор шаванду
ту ба ин тан диҳӣ, тоқат кунӣ, одам нестӣ”.
А) Восеъ дар мусофират ба беадолатӣ ва ноинсофиҳои мансабдорон
дучор мешавад.
В) Восеъ рӯҳан ва ҷисман обутоб ёфтааст, ба зарбаҳои зиндагӣ
мардонавор тоб меорад.
С) Восеъ нангу номусро дар ҷойи аввал мегузорад, меъёри асосии ӯ
дар зиндагӣ ҳақиқату адолат аст.

tc
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D) Вақте ки амир аз дари қалъа намудор мегардад, ... ҳама якбора ба
таъзим хам мешаванд, танҳо Восеъ қад барафрохта рост меистод.
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190 Ҳоло ҳам побарҷо будани ҷувозкундаи Восеъ ва чун зиёратгоҳи
мардум эътибор доштани он, аз романи “Восеъ”-и Сотим
Улуғзода, аз чӣ дарак медиҳад?
А) Баъд аз марги Восеъ мардуми Дараи Мухтор ва деҳаҳои атроф дар
назди ҷувозхонаи ӯ як ҳафта мотам гирифтанд.
В) Азбаски Восеи паҳлавон ҷувозкундаи вазнинро ба пушт бардошта,
ба хонааш бурда буд, мардум ӯро эҳтиром мекарданд.
С) Халқи тоҷик аз замонҳои пеш ба ҷувозхонаҳо, ки дар он ҷойҳо
мардоне чун Восеъ заҳмат мекашиданд, эҳтиром дошт.
D) Халқи тоҷик мисли Восеъ фарзандони паҳлавону далер ва
сарбаланди худро ҳеҷ гоҳ фаромӯш намекунад.
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191 Дар порчаи зерин аз романи “Восеъ”-и Сотим Улуғзода кадом
хислатҳои Абдулаҳадхон (лаҳзаи вафоти падарро интизорӣ
кашиданаш) нишон дода шудааст?
“Ӯ хавотир кашида фикр мекунад, ки мабодо мисли ду моҳ пеш
падараш боз сиҳат ёбад! Инро фикр мекунаду ба худ ларзида дар
дилаш мегӯяд: Не, не, ҳеҷ мумкин нест, ки вай намирад! Бояд бимирад!”
А) нодонӣ, бемаъулиятӣ ва ноуҳдабароӣ
В) мансабхоҳӣ, ҳирси сарвату ҷоҳу ҷалол
С) шаҳватпарастӣ ва майл ба айшу нӯш
D) судҷӯйӣ, ҳилла ва рашку ҳасад
Адабиёти тоҷик (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)
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192 Дар порчаи зерин кадом хислатҳои Восеъ нишон дода шудааст?
Вақте ки амир аз дари қалъа намудор мегардад, мансабдорон,
сипоҳиён, нӯкарон – ҳама якбора ба таъзим хам мешаванд. “Дар байни
саллаҳои сафеду сабзу кабуд ва телпакҳои сиёҳу сурхтобу
хокистарранги қафқозии қариб то ба замин хамшуда танҳо Восеъ қад
барафрохта рост меистод.” Сотим Улуғзода
А) хоксорию пуртоқатӣ

С) инсондӯстӣ, худошиносӣ

В) баномусӣ ва меҳнатдӯстӣ

D) худшиносӣ ва мардонагӣ
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193 Муайян кунед, ки сухан дар бораи кадом асари Сотим Улуғзода
меравад: “Нахустин асари калонҳаҷми Сотим Улуғзода буда, ба
воқеаҳои солҳои ҷанг иртибот дорад. Дар асар образҳои Зайнаб,
Ҷӯрабек ва Ориф мавқеи намоён доранд. Лаҳзаи ҳассоси асар он аст,
ки пас аз гирифтани “хатти сиёҳ”-и Ҷӯрабек Зайнаб дубора шавҳар
мекунад, аммо Ҷӯрабек пас аз чанд муддат бармегардад ва интихоб
дар ихтиёри ин зани дар ҳолати парешонӣ қарордошта мемонад.”
А) “Марги ҳофиз”

С) “Навобод”

В) “Ёрони боҳиммат”

D) “Атака”

194 Романи “Ман гунаҳгорам”-и Ҷалол Икромӣ ба кадом мавзӯъ
бахшида шудааст?
А) рӯзгори душвори зани тоҷик дар ибтидои асри ХХ

ар

В) шиносоӣ ва ҳамкории нависанда бо Садриддин Айнӣ

Д

С) ҳаёт ва фаъолияти ҳунарманди номдори Тоҷикистон Туҳфа
Фозилова
D) зиндагии зиёиёни тоҷик дар деҳот ва муносибати иҷтимоию
ахлоқии онҳо
195 Дар кадом асари Ҷалол Икромӣ образҳои Анвар Салимов ва
ҳамсараш Сурайё, Мухтор Махсумов, Зайнаб Кабирова тасвир
шудаанд?
А) “Ман гунаҳгорам”

С) “Тахти вожгун”

В) “Тори анкабут”

D) “Дувоздаҳ дарвозаи Бухоро”

Адабиёти тоҷик (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)
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196 Вобаста ба матни зерин – суханони Фирӯза (аз романи “Духтари
оташ”-и Ҷалол Икромӣ) кадом хулоса дуруст аст?
“Рафта ба амир ва Пошшобибӣ гӯед, ки ... мо аз оташ, аз аҷал ва аз
тиру туфанг наметарсем. Оташ ҳам, аҷал ҳам, тиру туфанг ҳам
аз азобу уқубати бандагӣ, канизӣ ва дарбори шумо беҳтар аст!
Сӯзаду хокистар шавад хонумонатон, ки хонумони моро сӯхтед.”
А) Фирӯза зани ҳақталош ва ҷасур аст, маргро аз бандагӣ бартар
медонад.
В) Беадолатиҳои ҳокимони давр Фирӯзаро аз зиндагӣ дилсард
кардааст.
С) Модаркалонаш Фирӯзаро ба пастию баландиҳои зиндагӣ тайёр
намудааст.
D) Шахсони мағруру худписанд дар назди иродаи Фирӯза оҷиз
мемонанд.
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197 Раҳим Ҷалил дар кадом ҳикояи ҳаҷвиаш хислати бади
тамаллуқкориву чоплусиро мазаммат намудааст?
А) “Хоҷаи борон”
С) “Хар ва сабукрав”
В) “Васвасабону”
D) “Марги Хушомадхӯҷа”
198 “Ягона романи Фазлиддин Муҳаммадиев, ки бо эпиграфи “Чароғи
падаронро фурӯзон дор” оғоз меёбад ва аз 33 боб иборат аст.” Сухан
дар бораи кадом асари нависанда меравад?
А) “Одамони кӯҳна”
С) “Дар он дунё”
В) “Палатаи кунҷакӣ”
D) “Шоҳии Япон”

Д
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199 Зиёбобои 80-сола (аз қиссаи “Одамони куҳна”-и Фазлиддин
Муҳаммадиев) бо сухани зерин кадом масъаларо ба мақомоти
салоҳиятноки давлатӣ пешниҳод кардааст?
“Одамҳои боз нағзтар тарбия карданӣ бошед, корам боз пешрав
шавад гӯед, ҳама додар, бародар барин аз як гиребон сар бардоранд
гӯед, арақа манъ кунетон.”
А) дар ҷойҳои махсус ба роҳ мондани фурӯши машрубот
В) зуҳуроти зараровар будани истеъмоли май
С) тадбирҳои муборизаи зидди майнӯшӣ
D) зарар ва оқибатҳои бади машрубот ба ҷавонон
200 Нашинохтани қадри вақт ва беҳуда гузаронидани умр, ки
натиҷаи номатлуб ба бор меорад, дар кадом шеъри Лоиқ
Шералӣ мавриди баҳс қарор гирифтааст?
А) “Ман намемирам”
С) “Хоки Ватан”
В) “Ало, шодоб соҳилҳо”
D) “Ману ту”
Адабиёти тоҷик (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)
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201 Аз рӯйи мазмуни байтҳои Лоиқ Шералӣ муайян намоед, ки дар
васфи кадом адиб гуфта шудааст:
Бас аз хокистари хомӯш оташҳо фурӯзондӣ,
Шарарҳое басо аз сангҳои сард рӯёндӣ,
Сари гӯри ниёгон машъала афрӯхтӣ аз меҳр,
Аз ин рӯ ҳамчу машъал дар сари дасти замон мондӣ.
А) Садриддин Айнӣ
С) Сотим Улуғзода
В) Мирзо Турсунзода
D) Абулқосим Лоҳутӣ
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202 Дар таркиббанди “Ману ту”-и Лоиқ Шералӣ кадом масъала
баррасӣ шудааст?
А) барқарор гардидани сулҳу оштии миллӣ ва аҳамияти он
В) моҳияти харобиовари маҳалгароӣ ва табиати зиддихалқии он
С) оқибати нохуши амалҳои силоҳбадастон ки хуни ноҳақ мерехтанд
D) марги фоҷиавии рӯзноманигор ва вакили мардумӣ Муродуллоҳ
Шералӣ
203 Кадом сухан мазмуни байти зерини Лоиқ Шералист?
Сухане ҳеҷ на аз фарри каёнӣ гуфтем,
Ту бадахшонӣ, хуҷандӣ, хуталонӣ гуфтем.
А) Ҷанг чун натиҷаи ниҳоии маҳалгароӣ зиддиятҳои моро ба авҷи
аъло расонид.
В) Маҳалгароӣ роҳи оштӣ ва гузаштро барои кӯрдилон душвор
намудааст.
С) Маҳалгароӣ натиҷаи тафаккури маҳдуд ва дараҷаи пасти
ҷаҳонбинии мост.
D) Мо таърихи пурифтихори миллатро сарфи назар намуда,
маҳалгароӣ кардем.
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204 Лоиқ Шералӣ дар ин байтҳои ҷамъбастии таркиббанди “Ману
ту” кадом масъаларо таъкид намудааст?
Пас, биё, даст ба ҳам додаву паймон созем,
Дар баду нек ба ҳам будаву даврон созем.
Дар ҳарими диламон маъбади имон созем,
На шимолӣ, на ҷанубӣ, яке инсон созем!...
А) Маҳалгароӣ зиддияти тарафҳоро ба авҷи аъло расонида, халқро
пароканда ва кишварро хароб месозад.
В) Ягона роҳи аз вартаи ҳалокат раҳонидани халқу кишвар тарки
маҳалгароӣ, оштӣ ва аҳду паймони ҳамватанист.
С) Маҳалгароӣ натиҷаи тафаккури маҳдуд ва дараҷаи пасти
ҷаҳонбинии як гурӯҳи одамон аст.
D) Бадхоҳии ҳамдигарии гурӯҳҳои маҳалгаро сабаби парокандагии
халқ ва харобии кишвар гардидааст.
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205 Бозор Собир дар порчаи зерин ба чӣ ишора намудааст?
Қиссаи мурғи самандар пеши ман афсона нест,
Саргузашти мардуми печидафарёди ман аст.
Он ки месӯзад, вале аз тӯдаи хокистараш
Мекунад парвоз чун парррандаи оташпараст.
А) муборизаҳои озодихоҳонаи тоҷикон бар зидди истилогарони аҷнабӣ
В) тоҷу тахту бахтро аз даст дода, забони модариро гум накардани тоҷикон
С) шикастнопазир будани ғурур ва ифтихори миллии тоҷикон
D) таърихи фоҷиабор ва эҳёи тоҷикон пас аз қатлу куштори бешумор

tc
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206 Қодир, Сайрам, Робия, Бегмурод образҳои кадом асари Сайф
Раҳимзоди Афардианд?
А) “Падруду пайғом”
С) “Ситораҳои сари танӯр”
В) “Зеру рӯйи бомҳо”
D) “Аз ёдҳо, аз ёдҳо”
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207 Вобаста ба матни зерин – андешаронии Робия (аз қиссаи “Ситораҳои
сари танӯр”-и Сайф Раҳимзоди Афардӣ) кадом сухан дуруст аст?
“Шодӣ мекунам, ки офтобаки болои танӯри мо фурӯзон мемонад, дигар
нисфи шаб касе ба тирезаи мо нохун намезанад... Ман акнун ҳам модар
дорам, ҳам ... Қодир.”
А) Робия хурсанд аст, ки Қодир ба хонаи онҳо чароғи барқӣ овардааст.
В) Робия Қодирро оварандаи бахту саодат ва пушту паноҳашон
медонад.
С) Робия Қодирро барои овардани чароғи барқӣ ба хонаашон дӯст
медорад.
D) Робия хандаи Қодирро ба чароғ монанд кардааст, ки дилро равшан
мекунад.
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208 Вобаста ба дубайтии зерини Гулназар кадом сухан дуруст аст?
Дубайтӣ, меҳри ту дар мағзи дилҳост,
Ба ҳар давру замон қадри ту волост.
Чу ширин аст умри кӯтаҳи мо,
Ду байти кӯтаҳи ту ҳам гуворост.
А) Шоир кӯтоҳӣ ва дилнишинии дубайтиро бо зиндагии хуш
муқоиса кардааст.
В) Шоир дубайтиро бинобар гувороӣ ва хурд будани ҳаҷмаш
писандидааст.
С) Шоир ҳаҷми хурди дубайтиро нозукбинона ба умри кӯтоҳи одамӣ
монанд кардааст.
D) Шоир жанри дӯсттоштаи мардум будани дубайтиро таъкид намудааст.
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САВОЛУ МАСЪАЛАҲО БАРОИ МУАЙЯН КАРДАНИ МУВОФИҚАТ
1

Жанри асарҳои халқиро муайян намоед:
А) “Эраҷи тилисмшикан”

3 1) ривоят

B) “Луқмони Ҳаким”

1 2) латифа

C) “Абдуллохон чӣ мегирад?”

2 3) афсона

D) “Шӯриши Восеъ”

4 4) суруд
5) дубайтӣ

4 1) латифа
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А) “Синдбоднома”

.tj

Жанри асарҳои халқиро муайян намоед:

tc

2

B) “Деҳқон ва кӯзаи зар”

3 2) суруд

C) “Ғарибнома”

2 3) афсона

D) “Хоҷа Ҳофиз ва хиштрез” 1 4) насри ривоятӣ
5) рубоӣ

3

Дар кадом жанри адабӣ навишта шудани асарҳоро муайян
намоед:

А) “Разми Исфандиёр бо Рустам”-и
Абулқосими Фирдавсӣ

ар

B) “Модари май”-и

5

Д

Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ

1

C) “Арабу Аҷам”-и Асадии Тӯсӣ

D) “Шикоят аз пирӣ”-и
Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ

2

4

1) достони

паҳлавонӣ

2) қасидаи
мунозира
3) достони
таърихӣ
4) қасидаи
ҳолия
5) қасидаи
мадҳия
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4

Ба кадом навъи қасида мансуб будани байтҳои устод Рӯдакиро
муайян намоед:
А) Модари майро бикард бояд қурбон,
1) қасидаи
4
Бачаи ӯро гирифту кард ба зиндон...
баҳория
B) Чархи бузургвор яке лашкаре
2) қасидаи
бикард,
ҳолия
1
Лашкар-ш абри тираву боди сабо
нақиб...

tc

.tj

C) Шуд он замона, ки ӯ унси
3) қасидаи
родмардон буд,
марсия
2
Шуд он замона, ки ӯ пешкори
мирон буд...
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D) Мурд Муродӣ, на ҳамоно, ки мурд,
4) қасидаи
5
Марги чунин хоҷа на корест хурд...
хамрия
5) қасидаи
мадҳия

5

Ба кадом навъи қасида мансуб будани байтҳои устод Рӯдакиро
муайян намоед:
А) Шодии Буҷаъфар Аҳмад ибни
1) қасидаи
Муҳаммад, 4
ҳолия
Моҳи озодагону мафхари Эрон.

Д

ар

B) Ҳамеша чашмам зӣ зулфакони
2) қасидаи
чобук буд,
хамрия
1
Ҳамеша гӯшам зӣ мардуми
сухандон буд.
C) Чун бинишинад тамому софӣ
3) қасидаи
гардад, 2
марсия
Гунаи ёқути сурх гардаду марҷон.
D) Коҳ набуд ӯ, ки ба боде парид,
Об набуд ӯ, ки ба сармо фисурд.

3

4) қасидаи
мадҳия
5) қасидаи
баҳория
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6

Ба кадом навъи қасида мансуб будани байтҳои устод Рӯдакиро
муайян намоед:
А) Ҳам ба хум-андар ҳамегузорад
1) қасидаи
чунин, 1
хамрия
То ба гаҳи навбаҳору нимаи найсон.
B) Шуд он замона, ки рӯяш ба сони
2) қасидаи
дебо буд,
баҳория
5
Шуд он замона, ки мӯяш ба сони
қатрон буд.
C) Ганҷи заре буд дар ин хокдон,
3) қасидаи
3
К-ӯ ду ҷаҳонро ба ҷаве мешумурд.
марсия
4) қасидаи
мадҳия

.tj

D) Мир моҳ асту Бухоро осмон,
Моҳ сӯйи осмон ояд ҳаме.

tc

4

Жанри асарҳоро муайян намоед:
А) “Нафаҳот-ул-унс”-и
Абдураҳмони Ҷомӣ

3

B) “Луҷҷат-ул-асрор”-и
Абдураҳмони Ҷомӣ

4

C) “Дувалронӣ ва Хизрхон”-и
Амир Хусрави Деҳлавӣ

1

D) “Бадоеъ-ул-вақоеъ”-и
Зайниддин Маҳмуди Восифӣ

5

8

1) достон
2) ҳикоя

3) тазкира
4) қасида

5) ёддошт
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5) қасидаи
ҳолия

Жанри асарҳоро муайян намоед:
А) “Баҳория”-и Фаррухии Систонӣ

1 1) қасида

B) “Гаршоспнома”-и Асадии Тӯсӣ

4 2) ҳикоя

C) “Рисолаи саргузашт”-и Абуалӣ
ибни Сино

5 3) тазкира

D) “Лубоб-ул-албоб”-и Муҳаммад
Авфӣ

3 4) достон
5) ёддошт
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Дар кадом жанри адабӣ навишта шудани асарҳои Садриддин
Айниро муайян намоед:
А) “Матбуоти тоҷик”
1 1) мақола
B) “Одина”
5 2) китоби дарсӣ
C) “Таҳзиб-ус-сибён”
2 3) роман
D) “Ғуломон”
3 4) ҳикоя
5) қисса

10

Дар кадом жанри адабӣ навишта шудани асарҳоро муайян
намоед:
А) “Чароғи абадӣ”-и
5 1) ҳикоя
Мирзо Турсунзода
B) “Ҳукм”-и Мирзо Турсунзода 4 2) роман
C) “Ситораҳои сари танӯр”-и
3 3) қисса
Сайф Раҳимзоди Афардӣ
D) “Восеъ”-и Сотим Улуғзода
2 4) намоишнома
5) достон

11

Дар кадом жанри адабӣ навишта
намоед:
А) “Тори анкабут”-и
2 1)
Ҷалол Икромӣ
B) “Дохунда”-и Садриддин
1 2)
Айнӣ
C) “Рӯдакӣ”-и Сотим Улуғзода
4 3)
D) “Аҳмади девбанд”-и
3 4)
Садриддин Айнӣ
5)

ар
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9

шудани асарҳоро муайян

роман
қисса

ҳикоя
намоишнома
очерк

Д

12 Дар кадом жанри адабӣ навишта шудани асарҳоро муайян
намоед:
А) “Палатаи кунҷакӣ”-и
3 1) ҳикоя
Фазлиддин Муҳаммадиев
B) “Тахти хунин”-и
2 2) достон
Пайрав Сулаймонӣ
C) “Марги ҳофиз”-и
1 3) роман
Сотим Улуғзода
D) “Санг дар бағал ба тӯфон”-и 4 4) қисса
Саттор Турсун
5) намоишнома
Адабиёти тоҷик (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)
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қасида

достон
ҳикоя
намоишнома
ёддошт

5 1) ҳикоя
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14 Жанри асарҳоро муайян намоед:
А) “Гавҳари шабчароғ”-и
Сотим Улуғзода
B) “Ёди ёри меҳрубон”-и
Мирсаид Миршакар
C) “Зайнаббибӣ”-и
Фазлиддин Муҳаммадиев
D) “Одамони ҷовид”-и Раҳим Ҷалил

шудани асарҳоро муайян

.tj

Дар кадом жанри адабӣ навишта
намоед:
А) “Ҷанги тан ба тан” (аз
3 1)
“Наводир-ул-вақоеъ”)-и
Аҳмади Дониш
B) “Мавҷҳои Днепр”-и
2 2)
Муъмин Қаноат
C) “Амир Исмоил”-и
4 3)
Сафармуҳаммад Айюбӣ
D) “Бадоеъ-ул-вақоеъ”-и
5 4)
Зайниддин Маҳмуди Восифӣ
5)

tc
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4 2) қисса

2 3) роман

3 4) ёддошт
5) драма

Навъи асарҳои ҳамосиро муайян намоед:
А) “Се рӯзи як баҳор”-и Саттор Турсун 2 1) ҳикоя
B) “Падар”-и Муъмин Қаноат
3 2) роман
C) “Субҳи ҷавонии мо”-и Сотим
3) достон
5
Улуғзода
D) “Додараки фариштаҳо”-и
4) афсона
1
Сайф Раҳимзоди Афардӣ
5) қисса

16

Навъи асарҳои ҳамосиро муайян намоед:
А) “Дар орзу падар”-и
1) достон
4
Кароматулоҳи Мирзо
B) “Китобҳои захмин”-и Муъмин
2) ҳикоя
1
Қаноат
C) “Марги Хушомадхӯҷа”-и
3) афсона
2
Раҳим Ҷалил
D) “Одина”-и Садриддин Айнӣ
5 4) роман
5) қисса
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17

Навъи асарҳои ҳамосиро муайян намоед:
А) “Фирдавсӣ”-и Сотим Улуғзода

4 1) қисса

B) “Тахти хунин”-и
Пайрав Сулаймонӣ

3

C) “Дар он дунё”-и
Фазлиддин Муҳаммадиев

1

D) “Ситораи корвонкуш”-и
Саттор Турсун

2

2) ҳикоя
3) достон
4) роман
5) афсона

5 1) роман

tc

А) “Лоҳутии мо”
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18 Жанри асарҳои Сотим Улуғзодаро муайян намоед:
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B) “Саёҳати Бухоро бо ҳамроҳии Айнӣ” 4 2) қисса
C) “Алломаи Адҳам ва дигарон”

3 3) драма

D) “Ёрони боҳиммат”

2 4) очерк

5) мақола

19

Аз рӯйи байтҳои зерин навъ ва мавзӯи ашъори Абуабдуллоҳи
Рӯдакиро муайян кунед:
А) Мурд Муродӣ, на ҳамоно ки мурд,
Марги чунин хоҷа на корест хурд.

1 1) марсия

ар

B) Маро бисуду фурӯ рехт ҳар чӣ
3 2) васф
дандон буд,
Набуд дандон, ло бал чароғи
тобон буд.

Д

C) Ман он-ч мадҳи ту гӯям, дуруст
2 3) шарҳи
бошаду рост,
ҳол
Маро ба кор наояд сирешиму
кайло.
D) Зиҳӣ фузуда ҷамоли ту зебу ороро, 5 4) панду
Шикаста сунбули зулфи ту мушки
андарз
сороро.
5) ишқу
муҳаббат
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20 Робитаи байни падидаҳо ва мафҳумҳоро (асрҳои VIII ва IX) муайян
намоед:
А) зуҳури адабиёти

1) тарғиби ғояҳои

тоҷик дар қолаби
забони арабӣ

миллию озодихоҳӣ,
5

ифтихор аз аслу насаб
ва гузаштаи
пурифтихори ватан

B) нажодпарастии араб-

2) тарҷумаи асарҳои

бораи бартариашон

4

Синдбоднома”,
“Худойнома” ва ғ. аз

tc

бар халқҳои дигари

“Калила ва Димна”,

.tj

ҳо, даъвои онҳо дар

забони форсии миёна
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w
w
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хилофат

ба арабӣ

C) ҳифзу эҳёи дороиҳои

3) барқарор кардани

фарҳангу адаби

тоисломӣ ва ворид

истиқлоли сиёсӣ ва

2

намудани он ба

адабиву фарҳангӣ дар
Эронзамин

тамаддуни исломӣ
D) муҳтавои асосии
адабиёти араби-

Д

ар

забони тоҷик

4) вокуниши эрониён,

1

ба вуҷуд омадани

ҷунбиши шуубия

5) ба майдон омадани

адибони эронитабор
Ибни Муқаффаъ,
Башшор ибни Бурд,
Исмоил ибни Ясор ва
Абдулҳамид ибни
Яҳёи Котиб
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21 Муайян намоед, ки падидаҳо (ҳодисаҳо)-и дар асрҳои XV-XVI
бавуқуъомада боиси кадом пайомадҳо гардиданд:
А) ҳамлаи Исмоили
Сафавӣ ба Хуросон
(соли 1512)

1) кушта шудани шоирон
3
Бадриддини Ҳилолӣ ва
Камолиддини Биноӣ

B) сар задани низоъҳои
2) навишта шудани
мазҳабӣ дар Хуросону 1
достонҳои ирфонӣ
Мовароуннаҳр

4) навишта шудани
“Равзат-ус-сафо”-и
4
Мирхонд ва “Ҳабибус-сияр”-и Хондамир

со Р
м ОЙ
он Г
аи ОН
w !
w
w
.n

D) рушди
таърихнигорӣ,
ба майдон омадани
таърихнависон

tc

.tj

C) зиёд гардидани қув3) парокандагии
ваҳои эҷодӣ, рушди
қувваҳои илмию
5
тазкиранависӣ
адабӣ, рӯ овардани
онҳо ба Мовароуннаҳр

5) навишта шудани “Нусхаи
зебои Ҷаҳонгир”-и
Мутрибии Самарқандӣ
ва “Туҳфаи Сомӣ”-и
Соммирзои Сафавӣ

А) Шод зӣ бо сиёҳчашмон,
шод...

1

1) дар ғазалҳои
содаву равон

B) Коҳ набуд ӯ, ки ба боде
парид...

5

2) дар қасидаи
“Шикоят аз пирӣ”

Д

ар

22 Муайян кунед, ки ин таъкидҳо ва тасвирҳо дар кадом бахши
эҷодиёти устод Рӯдакӣ омадаанд:

C) Меҳи озодагону мафхари
3) дар қасидаи
3
Эрон...
“Модари май”
D) Шуд он замона, ки... мӯяш
4) дар маснавии
2
ба сони қатрон буд...
“Даврони офтоб”
5) дар марсия ба
марги Муродӣ
Адабиёти тоҷик (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)
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23 Муайян намоед, ки шахсони зерин дар “Гуштоспнома”-и Дақиқӣ
ба сифати кӣ муаррифӣ шудаанд:
А) Гуштосп 4 1) сари мубадон, ситорашиноси гаронмоя
B) Зардушт 2 2) оварандаи оини дини беҳӣ
C) Арҷосп 5 3) сардори сипоҳиёни Эрон
D) Ҷомосп 1 4) соҳиби тахти Эронзамин
5) турконхидев, солори туркони Чин
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он Г
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24 Муайян намоед, ки суханҳои зерин дар бораи кадом адиб гуфта
шудааст:
А) Ҳар киро бузургию неъмат
1) Абуабдуллоҳи
аз ину аз он бошад, ӯро
Рӯдакӣ
1
бузургию неъмат аз Оли
Сомон буд.
B) Дар ҷавонӣ ба дасти яке банда 2) Абулқосими
кушта шуд ва “Шоҳнома”-аш 5
Фирдавсӣ
нотамом монд.
C) Басе ранҷ бурд ба бисёр сол ва 3) Умари Хайём
2
Аҷамро ба порсӣ зинда кард.
D) Дар бораи асараш яке аз
4) Абуалӣ ибни
мухолифонаш гуфтааст:
Сино
“... агар Буқрот ва Ҷолинус
4
зинда шаванд, раво бувад, ки
пеши ин китоб саҷда кунанд”.
5) Абумансури
Дақиқӣ

Д

ар

25 Муайян намоед, ки Фирдавсӣ паёмҳои зеринро дар кадом бахши
«Шоҳнома» овардааст:
А) Некию бадӣ пойдор
1) “Таърихи анҷоми
нест, вале беҳтар он аст, 2
“Шоҳнома””
ки некӣ ёдгор бошад.
B) Поёни ҳама гуна хусу2) “Достони Заҳҳок
мату душманӣ ҷанг,
4
ва Коваи оҳангар”
нохушӣ ва фоҷиа аст.
C) Ҷоҳталабӣ ва ҷангхоҳӣ
3) “Достони Рустам”
оқибат марг ба бор
5
меоварад.
D) Намирам аз ин пас, ки
4) “Достони Суҳроб”
ман зиндаам,
1
Ки тухми суханро
парокандаам.
5) “Достони разми
Исфандиёр бо
Рустам”
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26 Сифатҳо ва амалҳои додашуда ба кадом симоҳои достони «Кова
ва Заҳҳок» хосанд?
А) Мардос
B) Иблис
C) Заҳҳок

3
4
1

ӯ “ҳунар хор шуд, ҷодуӣ – арҷманд”
2) меҳтари ростоне, ки “дар он мазҳари
аждаҳо ногузир гувоҳӣ навиштанд ...”
3) гаронмоя ҳам шоҳу ҳам некмард, ки
«ба доду деҳиш бартарин поя буд»
4) деви бадкирдор, чораҳои ниҳонӣ

5

месохт ва “дили меҳтар аз роҳи некӣ

.tj

D) Кова

1) шаҳриёри бадкуниш, ки дар замони

tc

бибурд”
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5) марди ситамдида, ки чарм бар сари
найза кард ва мардумро ба додхоҳӣ
даъват намуд

27 Кӣ будани паҳлавонон – симоҳои “Достони Суҳроб”-ро муайян
намоед:

А) Паҳлавони размдида, нигаҳбони
Дижи сапед, ки барои кушта

нашудани Рустам нишони ӯро

1) Тӯс

4

аз Суҳроб ниҳон дошт

ар

B) Сипаҳбади туронӣ, ки бо

супориши Афросиёб нишони

2) Гударз

3

Д

Рустамро аз Суҳроб ниҳон дошт
C) Сипаҳбади эронӣ, ки бо номае аз

3) Ҳумон

Рустам ба назди Ковус рафт ва аз 2
ӯ барои Суҳроб нӯшдору хост
D) Сипаҳбади эронӣ, ки хост бо
фармони Ковус дасти Рустамро

4) Ҳаҷир
1

баста ба назди ӯ барад.
5) Гаждаҳам
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28 Муайян намоед, ки Аттори Нишопурӣ дар байтҳои зерин чӣ
гуфтан мехоҳад:
А) Эй писар, кам гӯй бо
1) Бо одамон муросо
мардум дурушт
накунӣ, рӯзгорат
4
В-ар бигӯӣ, бар ту
ҳамеша нохуш хоҳад
гардонанд пушт.
шуд.
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C) Ҳар кӣ бо мардум
3) Агар хоҳӣ, ки аз
насозад дар ҷаҳон,
балоҳо дур бошӣ,
1
Зиндагонӣ талх дорад
ҳамсуҳбати донишҷовидон.
мандон шав.

.tj

B) Чун ҳадиси хуб гӯӣ
2) Хоҳӣ, ки номат ба
бо фақир,
накуӣ бубаранд,
5
Беҳ бувад з-онаш, ки
номи дигарон низ
пӯшонӣ ҳарир.
ба накуӣ бубар.

D) Аз маломат то бимонӣ
4) Бо одамон сухани
дар амон,
бад магӯй, ки аз ту
3
Бош доим ҳамнишини
рӯй мегардонанд.
олимон.

5) Бо бечорагон сухани
нағз гуфтан беҳтар
аз он аст, ки ба онҳо
либоси зебое диҳӣ.

29 Муайян намоед, ки Носири Хусрав дар байтҳои зерин ба кадом
масъалаҳои вобаста ба зиндагӣ ва андешааш ишорат кардааст:

Д

ар

А) Надонад ҳолу кори ман
1) Шоири ҳаким дар
ҷуз он кас,
ситоиш ва мадҳи
Ки дунонаш кунанд аз
ҳеҷ кадом аз ами4
хона берун.
рони ҷоҳили вақт
(ба забони тоҷикӣ)
шеър нагуфтааст.
B) Зи Ҳуҷҷат ин суханҳо
2) Шоир дар миёни
ёд медор,
мардуми Бадахшон
Ки дар Юмгон нишаста 2
иззату эҳтиром ва
подшаҳвор.
қадру манзалати
фавқулодае дошт.
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C) Ашъори зуҳду панд
3) Шоири ҳаким ситобасе гуфтааст,
иш ва мадҳи касеро
Он тирачашм шоири
5
ҷоиз медонад, ки
равшанбин.
соҳиби ақлу ҳикмат,
ҳиммату адл бошад.
D) Ман онам, ки дар пойи
4) Ҳолати ногувори
хукон нарезам,
адиб, ки амирон ва
Мар ин қиматӣ дурри
муллоҳои ҷоҳил
1
лафзи дариро.
ӯро кофир эълон
карда, аз Хуросон
ронданд.
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5) Арҷгузории шоир
ба шеъри Рӯдакӣ, ки
шеъри ҳикмат аст.

30 Муайян намоед, ки Саъдии Шерозӣ дар байтҳои зерин чӣ гуфтан
мехоҳад:
А) Ногуфта надорад касе
1) Бикӯш, то касеро
бо ту кор,
озор надиҳӣ, ки рӯзе
3
Валекин чу гуфтӣ,
ба сазои он бирасӣ.
далелаш биёр!

B) Ду оқилро набошад
2) Ғаму дарди худро ба
кину пайкор,
бадхоҳонат магӯй, ки
5
На доное ситезад бо
хурсанд мешаванд.
сабукбор.

Д

ар

C) То тавонӣ даруни кас
3) Сухан нагуфтан
махрош,
беҳтар аст, агар
1
К-андар он роҳ хорҳо
гӯйӣ, асос пеш ор.
бошад.

D) Магӯ андуҳи хеш бо
4) Бо мардум сухани
душманон,
нек гӯй, ки нек
2
Ки “лоҳавл” гӯянд
гуфтан муҳаббатро
шодикунон.
зиёда кунад.
5) Хирадмандон гиребони ҳамдигар нагиранд, бо нодонон
низ тундӣ накунанд.
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Байтҳои зерини Амир Хусрави Деҳлавӣ кадом маъниҳоро бозгӯӣ
мекунанд?
А) Аз ҳусн нафис нест
1) Бахшишу ато агар
мардум,
барои он бошад, ки
Аз ҷавҳари мардумӣ
туро таъриф кунанд,
4
нафис аст.
харҷи беҳуда аст ва
агар одатат ин аст,
караму ҷавонмардист.
B) Агар ба табъ карам
2) Агар нахоҳӣ, ки ба
мекунӣ, бидон, ки сахост
ту бад расад, ба
1
В-агар зи баҳри накугуфти
зердастон некӣ кун.
мардумон, исроф.
C) Раҳ ба сӯи хеш надҳад
3) Инсони бомаърифат
мидҳату дашномро,
фирефтаи таърифу
3
Ҳар кӣ хоҳад дар ҷаҳон
нороҳат аз мазаммати
бо роҳати афзун бувад.
дигарон намешавад.
D) Нек дорӣ чу
4) Зебоиву хубии
фурӯдастонро,
инсон дар сират
2
Бад надоранд
аст, на дар сурат.
забардастонат.
5) Шахсоне, ки зиндагии роҳату осуда
доранд, таърифро
дӯст медоранд.

Д

ар

32
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31 Маънои байтҳои зерини Ҷалолиддини Балхиро муайян намоед:
А) Рӯҳ бо илм асту бо
1) Ҷаҳон тан, илм рӯҳи
ақл аст ёр,
он аст, мисли ниги5
Рӯҳро бо тозию
нест дар ангуштарӣ.
туркӣ чӣ кор?
B) Машварат идроку
2) Донишманд ҳамеша
ҳушёрӣ диҳад,
огоҳу ҳушёр аст, аммо
4
Ақлҳо мар ақлро
ҳамнишинӣ бо нодон
ёрӣ диҳад.
заволи ақли ӯст.
C) Хоб бедорист, чун бо
3) Доно бар иморати
дониш аст,
сухан, нодон бар
2
Войи бедоре, ки бо
иморати бадан
нодон нишаст.
машғул аст.
D) Хотами мулки
4) Маслиҳат бо дигарон
Сулаймон аст илм,
бар хирад ва огоҳии
1
Ҷумла олам сурату
кас афзояд ва мушкиҷон аст илм.
лӣ бар ӯ саҳл гардад.
5) Равони инсон бо
илму хирад пайваст
аст ва онро бо нажоду
миллат коре нест.
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33 Аз рӯйи ҷумлаҳо муайян намоед, ки сухан дар бораи кадом
симои достони “Дувалронӣ ва Хизрхон”-и Амир Хусрави Деҳлавӣ
меравад:
А) Ғосиб, зулмпарвар ва бераҳм

1) Дувалронӣ

аст. Барои ӯ давлату сарват
муҳим аст. Инсон, ҳатто зану
фарзанд ҳам барояш арзише 3
надоранд. Ба муқобили падар
ва писар ҷангид ва чашмони

2) Хизрхон
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мақсад расидан дар ин роҳ

tc

B) Ишқи пок дорад ва барои ба

.tj

писарро кӯр кард.

устувор аст, саъю талош

дорад, вале мубориз нест.

2

Бештар ба гапи падару модар
гӯш медиҳад.

C) Ӯ ба расму русум ва дину

3) Алоуддин

оини худ эътиқодманд аст ва
намехоҳад, ки ду дилдода ба

висоли ҳам расанд, аммо дар 5

ар

охир хатои худро дарк карда,
ислоҳ мешавад ва дилдода-

Д

гонро ба мурод мерасонад.
D) Ӯ зоҳиран ва ботинан зебост

4) Муборакшоҳ

ва дар роҳи ишқ устувор.
Ақли расо ва ишқи поки

1

ҳиндудухтар дар симои ӯ
таҷассум ёфтааст.
5) Офоқбону
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34

Муайян намоед, ки сухан дар бораи кӣ меравад:
А) Чилу панҷ сол дабири

1) Заҳирии

Ғуриён буд ва дар ҳамин ҷо
дар даҳ соли охири ҳаёташ
китобчаи ёддоштмонанде

Самарқандӣ
2

бо унвони “Чаҳор мақола”
навишт.
2) Низомии

нависанда, ки ӯро дар

Арӯзии

таърихи адабиёти форсу

Самарқандӣ
1

tc

тоҷик машҳур кардааст,

.tj

B) Муҳимтарин асари
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“Синдбоднома” аст. Ин
асар бо усули ҳикоя андар
ҳикоя таълиф шудааст.
C) Беҳтарин рӯзҳои ҳаёти

3) Саноии

шоир, яъне ҷавониаш, дар

Ғазнавӣ

зиндонҳо сипарӣ шудааст.
Эҷодиёти зиндонии ӯ дар
анвои қасидаву ғазал ва

5

рубоиву маснавию мустазод
ба унвони “Ҳабсиёт”

ар

машҳур аст.

4) Ҷалолиддини

Д

D) “Ҳадиқат-ул-ҳақиқа” аз
муҳимтарин асарҳои
муаллиф ва қадимтарин
шоҳкори азими ирфонист.

Балхӣ
3

Ин маснавиро донишномаи
тасаввуф низ гуфтаанд.
5) Масъуди
Саъди Салмон
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Байтҳои зерин бо кадом зарбулмасалу мақолҳо ҳаммаъноянд?
1) Бузургӣ ба
ақл аст...
1

2) Душмани
доно беҳ аз
4
дӯсти нодон.

.tj

3) Ақлҳо мар
ақлро ёрӣ
2
диҳад.

3

4) Ҷони нодон
дар азоб.
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А) Ақл аст, ки бунёди шараф
маҳкам аз ӯст,
Афзунии ҳурмати банӣ
одам аз ӯст.
(Аз “Дастур-ул-мулук”)
B) Ин масал андар замона
ҷонӣ аст,
Ҷони нодонон ба ранҷ
арзонӣ аст.
(Ҷалолиддини Балхӣ)
C) Агар оқил бувад хасми ту,
беҳтар,
Ки бо нодон шавӣ ёру бародар.
(Аз “Анвори Суҳайлӣ”)
D) Ақл қувват гирад аз ақли дигар,
Найшакар комил шавад
аз найшакар.
(Ҷалолиддини Балхӣ)

tc

35

5) Ба оқил як
ишора бас.

36

Байтҳои зерин бо кадом зарбулмасалу мақолҳо ҳаммаъноянд?
1) Сухан дониста гӯ,
то дӯстро душман
1
нагардонӣ.

2) Гап зану муомила
шунав.

5

ар

А) То надонӣ, ки сухан
айни савоб аст, магӯй
В-он чӣ донӣ, ки на
неку-ш ҷавоб аст, магӯй.
(Саъдии Шерозӣ)
B) Туро гуфтори ман
имрӯз панд аст,
Чу май талх аст, лекин
судманд аст...
(Саноии Ғазнавӣ)
C) Ҳар кӣ по аз ҳадди худ
берун ниҳад,
Сар диҳад барбоду тан
бар сар ниҳад.
(Аттори Нишопурӣ)
D) З-ин чунин турраҳот
даст бидор,
Кор кун, бигзар аз раҳи
гуфтор!
(Саноии Ғазнавӣ)

Д

3) Андоза нигаҳ дор,
ки андоза накуст!
3

4) Ба гап кор карда
намешавад.
4

5) Гапи рост талх,
вале судманд аст.
Адабиёти тоҷик (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)
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37

Мансубияти байтҳоро ба шоирон муайян намоед:
А) Ҳафт солам бикӯфт
1) Абулқосими
Суву Даҳак,
Фирдавсӣ
5
Пас аз онам се сол
қалъаи Ной.
B) Яке бандагӣ кардам,
2) Убайди Зоконӣ
эй шаҳриёр,
1
Ки монад зи ман
дар ҷаҳон ёдгор.

.tj

C) Ба мазоҳат нагуфтам ин
3) Сайидои
гуфтор,
Насафӣ
2
Ҳазл бигзору ҷид(д)
аз ӯ бардор.
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D) Ҳар кӣ бо душмании халқ
4) Самандархоҷаи
равон аст чу баҳр,
Тирмизӣ
3
Зуд бошад, ки сари хеш
чу гирдоб хӯрад.
5) Масъуди
Саъди Салмон

38 Маънои байтҳои зерини Саъдии Шерозиро майян кунед:
А) Мазан бе тааммул
1) Сари чашмаро бо
ба гуфтор дам,
бел бояд дуруст кард.
4
Наку гӯй, гар дер гӯйӣ,
чӣ ғам?

ар

B) Сари чашма шояд
2) Ҳар кӣ бад кард,
гирифтан ба бел,
ба худ кард, на
5
Чу пур шуд, нашояд
ба дигарон.
гузаштан ба пил.

Д

C) Пиндошт ситамгар, ки
3) Ҳар кӣ даст аз ҷон
ҷафо бар мо кард,
бишӯяд, ҳар чӣ дар
2
Дар гардани ӯ бимонду
дил дорад, бигӯяд.
бар мо бигузашт.
D) Вақти зарурат
4) Андеша кардан,
чу намонад гурез,
ки чӣ гӯям, беҳ аз
3
Даст бигирад сари
пушаймонӣ хӯрдан,
шамшери тез.
ки чаро гуфтам.
5) Ҳар корро дар вақташ бояд анҷом дод.
Адабиёти тоҷик (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)
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39 Муайян намоед, ки сухан дар бораи кадом асари Убайди Зоконӣ
меравад:
А) Аз даҳ боб иборат аст ва он

1) “Ахлоқ-ул-

бо номи “Таъкидот” ҳам ёд

ашроф”

мешавад. Ҳар боб аз масъалае
баҳс мекунад. Нависанда исти- 5
лоҳотро мувофиқи унвони боб
ва тибқи ҷаҳонбинӣ ва мақсади

2) “Мушу
гурба”
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иншо гардидааст. Дар оғози

tc

B) Ин асар бачагона буда, ба назм

.tj

худ шарҳу тавзеҳ додааст.

достон адиб гуфтааст:

2

Ҷони ман, панд гир аз ин қисса,
Ки шавӣ дар замона шодоно...
C) Ин асар маҷмӯи ҳикоёту

3) “Сад панд”

латифаҳои Убайди Зоконист.
Мавзӯи ҳикоёту латоиф

гуногун аст. Дар он лаҳзаҳои

4

мухталифи ҳаёти нависанда

ар

низ инъикос ёфтааст.

D) Асари мазкур соли 1340 иншо

4) “Дилкушо”

Д

гардида, мавзӯи он нишон
додани рафтору кирдори асилзодагон аст. Он дар 7 боб аст.

1

Ҳар боб як бахше аз ахлоқро
фаро мегирад.
5) “Даҳ фасл”
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40 Маънои байтҳои зерини Абдураҳмони Ҷомиро муайян кунед:
1) Аз рӯйи чизи
донистаат амал кун ва
4
чизе, ки намедонӣ, аз
дигарон пурс.
2) Бо талаби илм худро
аз банди нодонӣ раҳо
2
кун.

.tj

3) Дар умри кӯтоҳ аз
пайи омӯзиши илм3
ҳои зарурӣ бояд буд.

tc

4) Ба корҳои беҳуда
вақти худро сарф
1
накарда аз пайи
омӯзиши илм бош.
5) Донишманд ҳамеша
огоҳу ҳушёр аст, аммо
ҳамнишинӣ бо нодон
боиси заволи ақли ӯст.
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А) Дар талаби илм
камар чуст кун,
Даст зи ишғоли
дигар суст кун.
B) Нахуст аз илму
дониш баҳравар шав,
Зи ҷаҳлободи
нодонӣ бадар шав.
C) Илм касир омаду
умрат қасир,
Он чӣ зарурист,
ба он шуғл гир.
D) Он чӣ худ донӣ,
равиш мекун бар он
В-он ки не, мепурс
аз донишварон.

Д

ар

41 Аз рӯйи гуфтаҳо муайян намоед, ки сухан дар бораи кадом
асари Ҳусайн Воизи Кошифӣ меравад:
А) Ин асар ҷанбаи назарӣ ва амалӣ
1) “Анвори
дорад ва ба илми адабиётшиносӣ
Суҳайлӣ”
бахшида шудааст. Кошифӣ дар 2
бораи 300 навъи санъати бадеӣ
маълумот додааст.
B) Асари мазкур дар мавзӯи панду
2) “Бадоеъахлоқ аст. Он соли 1500 иншо
4
ул-афкор”
гардидааст.
C) Асари мазкурро дар бораи
3) “Сабъаи
хусусиятҳои илмӣ ва назарии
5
Кошифӣ”
фанни номанигорӣ офаридааст.
D) Ин асар солҳои 1473-1504
4) “Ахлоқи
навишта шуда, дар бораи илми 3
Муҳсинӣ”
нуҷум баҳс мекунад.
5) “Махзанул-иншо”
Адабиёти тоҷик (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)
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42 Муайян намоед, ки Камолиддини Биноӣ дар байтҳои зерин чӣ
гуфтан мехоҳад:
А) Мухтасар гӯ, каломи
1) Сухан бисёр дону
тӯл гузор,
андаке гӯй!
1
Арз манзур кун, фузул
гузор.
B) Ҳар кӣ моил ба май чу
2) Иззату бузургӣ аз
ҷом шавад,
мансабу сарват
4
Шак маёвар, ки
вобаста нест.
талхком шавад.
C) Гар шудӣ тоҷ муҷиби
3) Ҳаёти инсон ганҷро
эъзоз,
мемонад ва қадри
2
Ном будӣ хурӯсро
онро надонистан аз
шаҳбоз.
рӯйи хирад нест.
D) Умр аз каф ба ройгон
4) Шаробнӯшӣ
надиҳӣ,
инсонро ба пастӣ
3
Ройгон ганҷи шойгон
мебарад.
надиҳӣ.
5) Тоҷу тахт муҷиби
иззату икроми
инсон мегардад.

Д
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43 Хулосаҳои зерин ба кадом ҳикояти “Анвори Суҳайлӣ” (“Калила
ва Димна”)-и Ҳусайн Воизи Кошифӣ дахл доранд?
А) Ситамгар зи зулм оташе
1) Ҳикояти
барфурӯхт,
“Подшоҳи Чин”
2
Чу зад шуъла, аввал ҳам
ӯро бисӯхт.
B) Чу хасм қасди ту кард, аз
2) Ҳикояти
барои дафъи зарар
“Гунҷишк ва
5
Ба ҷидду ҷаҳд бикӯш,
сусмор”
ар ба ақл машҳурӣ.
C) Ҳар кӣ дар асл бадниҳод
3) Ҳикояти
афтод, 4
“Кабки дарӣ”
Ҳеҷ некӣ аз ӯ мадор умед.
D) Ҳар кӣ бо ғайри ҷинси худ
4) Ҳикояти
пайвандад, киштии
“Тадбири
3
умраш ба гирдоби
маймунҳо”
фалокат афтад.
5) Ҳикояти
“Моҳихор”
Адабиёти тоҷик (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)
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44 Муайян намоед, ки суханони зерин ба кадом образи “Баҳориёт”-и
Сайидои Насафӣ мансуб аст:
А) Азбаски дар миёнаи мардум
1) саг
мукаррамам,
3
Ҷоям ҳамеша ҳаст ба паҳлуи
меҳмон.
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C) Тифлони ширмасти ман имрӯз
3) гурба
шергир,
4
Хешони нотавони мананд аз ту
комрон.

.tj

B) Бо ҳар кӣ бингарам, ҷигараш об
2) шер
мешавад,
2
Аз мӯр камтаранд ба чашмам
баҳодурон.

D) Рӯзе, ки офтоб ба гармӣ шавад алам, 4) мӯрча
5
Он рӯз эҳтиёҷ надорам ба соябон.

5) сангпушт

45 Муайян намоед, ки асарҳои дар сутуни чап додашуда аз рӯйи
мавзӯъ ва мазмун бо кадом асарҳои сутуни рост монанд аст?

ар

А) “Савонеҳ-ул-масолик”-и 1) “Шаҳрошӯб”-и
Қорӣ Раҳматуллоҳи
3
Сайидои Насафӣ
Возеҳ

Д

B) “Кони неъмат ва хони
лаззат”-и Қорӣ
Раҳматуллоҳи Возеҳ

2) “Ахлоқ-ул-ашроф”-и
4
Убайди Зоконӣ

C) “Бадоеъ-ус-саноеъ”-и
Шамсиддини Шоҳин

5

3) “Сафарнома”-и
Носири Хусрав

D) “Музҳикот”-и Абдулқодирхоҷаи Савдо

2

4) “Канз-ул-иштиҳо”-и
Абуисҳоқи Атъима
5) “Наводир-ул-вақоеъ”-и
Аҳмади Дониш
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46 Мувофиқати асар ва мавзӯи асосии онро муайян намоед:

Муайян намоед, ки масъалаҳои зерин дар кадом асар таҳлилу
баррасӣ шудаанд:
А) тасвири симои ҳақиқии
1) “Қасидаи бузургон”-и
мутафаккирон ва сухан- 1
Нақибхони Туғрал
варони гузаштаи тоҷик
B) вазифа ва уҳдадроиҳои
2) “Ҷӯйи Бекобод”-и
муқаддаси инсон, ситоТошхӯҷаи Асирӣ
иши хислатҳои ҳамида 5
ва мазаммати манфиатталабию судхӯрӣ
C) ободии кишвар,
3) “Миръоти ибрат”-и
бомаърифат гардонидани
Аҷзии Самарқандӣ
мардум, омӯхтани илмҳои 3
гуногун ба туфайли
омӯхтани забони русӣ
D) кӯшишу ғайрат, обёрии
4) “Дабистони
заминҳо ва ободкорӣ,
ибрат”-и Ҳоҷӣ
2
таълиму тарбия,
Ҳусайни Кангуртӣ
омӯхтани илму дониш
5) “Бурҳони Асирӣ”-и
Тошхӯҷаи Асирӣ

Д
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А) “Савонеҳ-ул-масолик”-и
1) танқиди норасоиҳои
Қорӣ Раҳматуллоҳи
2
ҷомеа (бо ҳаҷву
Возеҳ
мутоиба)
B) “Меъёр-ул-тадайюн”-и
2) тарғиби санъат, илм ва
Аҳмади Дониш
4
фарҳанги кишварҳои
пешрафтаи Шарқу Ғарб
C) “Бадоеъ-ус-саноеъ”-и
3) тарғиби ҳунар ва ҳунарШамсиддини Шоҳин
5
мандӣ, тарзи омода
намудани анвои хӯрок
D) “Музҳикот”-и Абдул4) шарҳи масъалаҳои
қодирхоҷаи Савдо
тарбиявӣ, ҳуқуқӣ ва
1
сиёсию иҷтимоӣ аз
нигоҳи шариат
5) танқиди муҳит ва
ҷамъияти он давра,
арбоби давлат ва соҳибмансабон (дар пардаи
киноя ва маҷоз)
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48 Муайян намоед, ки Садриддин Айнӣ бо тасвирҳои образнок
киҳо ва чиҳоро дар назар дорад:
А) рӯбоҳи шаҳрӣ
1) намуди зоҳирии
5
Мирзохӯҷаи ноиб
B) гургони саҳроӣ
3 2) риши ғулии Қориисмат
C) ҷуволи пури гандум,
3) судхӯрони деҳот
ки даҳонашро як
1
қабза карда бастаанд
D) магасони гӯштхӯр,
4) маблағҳои рӯз ба
ки бачагони бешумор 4
рӯз дар афзоиши
мезоянд
Қориишкамба
5) Қориишкамба

Муайян намоед, ки масъалаҳои зерин дар кадом асари Садриддин
Айнӣ таҳлилу баррасӣ шудаанд:
А) Ҳаёти сиёсию иҷтимоӣ дар
1) “Ғуломон”
асри VIII, муборизаи халқи
3
тоҷик ба муқобили
истилогарони араб
B) Ҳаёти душвору сангин ва
2) “Қасидаи
камбағалонаи тоҷикони
4
ҷанг ва
кӯҳистон дар ибтидои асри XX
зафар”
C) Ҳаёти як табақаи
3) “Исёни
манфиатпарасти ҷомеаи
Муқаннаъ”
5
Бухоро дар охирҳои асри XIX
ва ибтидои асри XX
D) Ҳаёти сиёсию иҷтимоии
4) “Одина”
халқи тоҷик дар асри XIX ва
1
ибтидои асри XX дар асоси
амалиёти як авлоду се насл
5) “Марги
судхӯр”
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49 Муайян кунед, ки навиштаҳои зерини Садриддин Айнӣ ба кадом
самти фаъолияти ӯ мансуб аст:
А) “Қобилияти ташкилотчигӣ
1) забоншиносӣ
5
дар тоҷикон”
B) “Заруриёти диния”
2 2) омӯзгорӣ
C) “Дар бораи Фирдавсӣ
3) адабӣ
4
ва “Шоҳнома”-и ӯ”
D) “Мактуби кушода ба рафиқ
4) илмӣ
1
Толис”
5) рӯзноманигорӣ
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51 Мавзӯи ашъори Пайрав Сулаймониро муайян намоед:
А) “Фироқнома”

1) ҳаёти фоҷиавии занону
2

духтарони тоҷик дар
даврони амирӣ

B) “Асира ё худ исён”

2) моҷарои ишқи инсонӣ,
1

ҳолати ногувори ошиқи
хастадил

Олимхон ва аз байн
рафтани ҳукумати

со Р
м ОЙ
он Г
аи ОН
w !
w
w
.n

Аврупо”

5

.tj

кӯчаи буржуазии

3) худсариҳои амир

tc

C) “Як қурбонии

манғития

D) “Тахти хунин”

3

4) дастони муъҷизакори

духтури чех Йозеф Аул

5) беқадрӣ ва беҳуқуқии
инсони меҳнатӣ дар
ҷомеаи сармоядорӣ

52 Пайрав Сулаймонӣ дар достони “Тахти хунин” барои нишон

ар

додани хислатҳои ғайриинсонии амир симои ӯро чӣ гуна тасвир

Д

намудааст?

А) З-он ҳувайдост қаҳру хашму ҷунун 4 1) риш
B) Чини ӯ сар кашида то ба ҷабин

5 2) нохун

C) Бар занах печ хӯрда ҳамчу таноб

1 3) панҷа

D) Бабрсон ... даррандаву тез

2 4) чашмон
5) абрувон

Адабиёти тоҷик (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)
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53

Муайян намоед, ки маълумоти додашуда дар бораи кадом
достони Мирзо Турсунзода аст:
А) Дар достон дӯстӣ ва ягонагии

1) “Чароғи

мардуми Иттиҳоди Шӯравӣ дар
давраи Ҷанги Бузурги Ватанӣ

абадӣ”
2

дар симои фарзандони халқи
тоҷик ва украин тасвир ёфтааст.
2) “Писари

дар ҳаёти шоир ду воқеаи муҳим

Ватан”

со Р
м ОЙ
он Г
аи ОН
w !
w
w
.n

tc

рӯй медиҳад: зода шудани

.tj

B) Дар як рӯзи апрели соли 1953

писараш ва ба Душанбе омадани 1
устод Айнӣ, ки шоир ӯро

пешвоз мегирад. Ин ду воқеа
асоси мавзӯи достон аст.

C) Дар достон ба ғайр аз мавзӯи

оила ва муносибатҳои оилавӣ

мавзӯи сулҳ, дӯстӣ ва ватанхоҳӣ

3) “Ҳасани

аробакаш”

4

низ мавқеи асосӣ дорад.

ар

D) Дар достон тақдири таърихии

4) “Ҷони
ширин”

Д

табақаи меҳнатии тоҷик,
тағйироти иҷтимоию фарҳангии 3
Тоҷикистон дар солҳои 20-30юми асри XX ба тасвир омадааст.

5) “Духтари
муқаддас”

Адабиёти тоҷик (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)
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54

Муайян намоед, ки сухан дар бораи кадом достони Мирзо
Турсунзода меравад:
А) Калонтарин асари дар мавзӯи
4 1) “Чароғи
Ҷанги Бузурги Ватанӣ навиштаи
абадӣ”
Мирзо Турсунзода аст. Дар
ёздаҳ боби достон Қодир,
падари ӯ, Саодат, Микола ва
Марина амал мекунанд.

со Р
м ОЙ
он Г
аи ОН
w !
w
w
.n

tc

.tj

B) Дар чор боби ин достон тақдири 3 2) “Аз Ганг
таърихии табақаи меҳнатии
то Кремл”
аҳолӣ дар солҳои 20-30-юми
садаи XX ба тасвир омадааст.
Дар баробари образи асосӣ
образҳои дигар чун Садаф, Иван
Кузмич, раиси колхоз ва
Турсунзодаи донишҷӯ дар ҳалли
мавзӯъ ва мундариҷаи асар
саҳми муносиб доранд.

5 3) “Ҳасани
аробакаш”

D) Достон соли 1957 ба хотираи
абадии устод Айнӣ бахшида
шудааст. Дар он ду воқеа: ба
дунё омадани тифл дар оилаи
шоир ва мулоқоти ӯ бо устод
Айнӣ дар чор боби достон –
“Интизорӣ”, “Мулоқоти якум”,
“Мулоқоти дуюм”, “Дар боғ”
тасвир гардидааст.

1 4) “Писари
Ватан”

Д

ар

C) Ин достон дар эҷодиёти Мирзо
Турсунзода мавқеи муҳим
дорад. Барои достони мазкур
адиб соли 1963 Ҷоизаи адабии
ба номи Рӯдакиро сазовор
шудааст. Достони лирикӣ буда,
қаҳрамони лирикӣ дар шахси
шоир амал мекунад.

5) “Ҷони
ширин”
Адабиёти тоҷик (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)
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55

Муайян намоед, ки маълумоти додашуда дар бораи кадом
шеъри Мирзо Турсунзода аст:
А) Дар ин шеър хислати

1) “Дили модар”

модари тоҷик, ки ба
серфарзандӣ майл дораду
ҳангоми тӯйи арӯсии

1

фарзанд беихтиёр ашки
шодӣ мерезад, табиӣ ва
самимӣ ба қалам омадааст.
B) Ин шеър баёнгари ишқи

2) “Хайр,
модари азиз”

.tj

озод аст. Шоир бо васфи
3
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савол мегузорад, ки оё чунин

tc

хислатҳои наҷиби пирмард
падар ба ишқи озоди

духтари ягонааш муқобил
баромада метавонад?
C) Дар ин шеър қувваи

3) “Дил дили

беҳамтои зан, ки ҳам тифлро

Зайнаб”

ба воя мерасонаду ҳам

дунёро обод мекунад, бо

рамз тасвир шудааст. Шеър

4

дар маҷмӯъ як ҳикмати

ар

машҳури Наполеонро ба
хотир меорад.

4) “Дасти модар”

Д

D) Дар ин шеър тамоми
хислатҳои офарандагӣ ва
созандагии Зан-Модар

5

ҳунармандона ва ҷолиб ба
тасвир омадааст.
5) “Зан агар
оташ
намешуд”
Адабиёти тоҷик (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)
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56 Муайян намоед, ки байтҳои зерин (аз достони “Писари Ватан”-и
Мирзо Турсунзода) аз забони кадом симоҳои достон ва ба кӣ
гуфта шудаанд:
А) Бирав, нобуд кун яғмогаронро – 1) Шоир
Фашистон, душманони молу
4
ба падари
ҷонро.
Қодир
B) Ту бингар Украини меҳрубонро,
2) Падари
Рухи зарду дили пурхуни онро.
Қодир ба
5
Ба роҳаш не ҳарос аз тир дорам,
фарзандаш
На тарсе аз дами шамшер дорам.
C) Ту ҳам бо дӯстонат рав ба
3) Саодат
майдон,
ба Қодир
2
Нишон деҳ қудрати худро,
писарҷон!
D) Машав навмед аз бедида гаштан, 4) Марина
3
Ки ҷояшро бигирад дидаи ман.
ба Микола
5) Микола
ба Қодир

Д

ар

57 Аз рӯйи мазмуни порчаҳои шеърӣ муайян намоед, ки онҳо аз
кадом достони Мирзо Турсунзодаанд?
А) Ёд дорӣ, аз мубориз шоирон,
1) “Писари
Файз буд дар хонаи мо меҳмон.
Ватан”
Аз Ватан гап сар кунӣ,
5
дармегирифт,
Дар ба мисли ҳезуми тар
мегирифт.
B) Ору номусдор як мардест,
2) “Чароғи
Тамае аз касе надорад он.
абадӣ”
3
Ба умеди Садаф – умеди висол
Ҳеҷ гоҳе нагашт аз паймон.
C) Ба устоди қаламкаш дод пайғом,
3) “Ҳасани
Тамоми шаҳр аз ҳар як дару бом.
аробакаш”
2
Салом омад, дуруд омад ба Айнӣ,
Саломи чун суруд омад ба Айнӣ.
D) Ту даъвои маро исбот кардӣ,
4) “Аз Ганг
Ба аспат шоҳи душман мот кардӣ.
то Кремл”
1
Машав навмед аз бедида гаштан,
Ки ҷояшро бигирад дидаи ман.
5) “Ҷони
ширин”
Адабиёти тоҷик (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)
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58 Аз рӯйи ҷумлаҳои додашуда муайян намоед, ки сухан дар бораи
кадом симои мусбати романи “Восеъ”-и Сотим Улуғзода меравад:
А) Мудом меҳнат мекунад, нангу
1) Муллосафар
номусро дар ҷойи аввал мегу2
зорад ва меъёри асосии ӯ дар
зиндагӣ ҳақиқату адолат аст.
B) “Ман мегӯям, ӯ бачаи хуб аст.
2) Восеъ
Писархондаш кунем, савоб мешавад. Фоидааш ба ӯ, савобаш ба
3
мо... Ман донистам, ҷавҳари бача
пок аст, тарбияташ кунем, одам
мешавад...”
C) Ин марди фиребхӯрда дар
3) Ризо
коҳдони Ҳоҷияъқуб ҷон дод.
Фоҷиаи ӯ фоҷиаи зиёиёне буд, ки
1
ба ҷараёни пурталотуми зиндагӣ
назари воқеъбинона дӯхта
натавонистанд.
D) Пас аз марги занаш ин шикор4) Нозим
чии фақир ба Марзия хонадор
шуда, “ба шарофати ӯ” дар андак 5
муддат хонахароб ва сарсону
саргардон мегардад.
5) Назир
59 Мавзӯи асарҳои Сотим Улуғзодаро муайян намоед:

Д

ар

А) “Ёрони
1) муборизаи гузаштагони халқи
боҳиммат” 3
тоҷик бар зидди истилогарони
араб
B) “Ривояти
2) муборизаи адолатхоҳонаи
суғдӣ”
мардуми кӯҳистони тоҷик бар
1
зидди зулму ситами Манғитиён
ва гумоштагони онҳо
C) “Фирдавсӣ” 3) воқеаҳои Ҷанги Бузурги
4
Ватанӣ, ҳаёт дар ақибгоҳ
D) “Восеъ”
4) ҳаёту фаъолият, ватанпарастиву
2
хештаншиносии як ҳакими
ҳақҷӯву ростгӯ
5) моҷарои падару писар
(дар Ҳиндустон) ва ҳифзи ватан
Адабиёти тоҷик (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)
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60 Аз рӯйи ҷумлаҳо муайян намоед, ки сухан дар бораи кадом
симои манфии романи “Восеъ”-и Сотим Улуғзода меравад?
А) Ӯ зоҳиран бадрӯй ва ботинан

1) Марзия

нопок аст ва ба ҳар ҷое, ки
қадам гузорад, он ҷо ба вайрона
табдил меёбад. Набераи

1

дусолаи Назирро ба ҷарӣ тела
дода мекушад ва сабаби

B) Ҳирси бемайлони ба мансаби

2) Мирзоакрамбой

tc

олӣ ва сарвату ҷоҳу ҷалол соҳиб

.tj

бадбахтии оилаи ӯ мегардад.
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шудан ӯро аз камтарин

ҳиссиёти инсонӣ ва одамгарӣ
маҳрум гардонидааст, ба

3

дараҷае ки ҳарчи тезтар вафот
кардани падарашро бо ҷону
дил хоҳон аст.

C) Барои Восеъро ба сарбозони

3) Абдулаҳад-

амир фурӯхтанаш Муллосафар

хон

ба ӯ дарафтода гуфта буд: “Эй
беимон! Каззоби қасамзада!

5

ар

Фиребгари дӯзахӣ!... Ту –

дағопешаи кофиркеш динат,

Д

имонатро ба манғит фурӯхтӣ!”
D) Чеҳраи манфур, беномус ва

4) Лутфия

мансабталош аст, барои мансаб
духтари ноболиғи Зебиро ба

2

амири Бухоро пешкаш
мекунад.
5) Ҳоҷияъқуб
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61

Муайян намоед, ки сухан дар бораи кадом симои пиесаи
“Ҷавонии Ибни Сино”-и Сотим Улуғзода меравад:
А) Дар оғози қисмҳо ва анҷоми пиеса

1) Чағонӣ

симои ӯ тасвир ёфтааст. Симои ӯ
бандубаст, хатти сужет, забону
услуби нигориш ва мундариҷаи

5

ғоявии пиесаро такмил дода, ба

.tj

асар тамомият бахшидааст.
2) Абутоҳир

tc

B) Хурсандии Сино аз дарки
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фалсафаи Аристотолис ба чашми

ӯ чун хор мехалад. Ӯро бидъаткор 2
ва кофир номида, аз пайи таъқиби
ӯ мешавад.

C) Дар симои ӯ анъанаи бойи китобу

3) Ноҳид

мактабдорӣ ва таълиму тарбияи
ҷавонон дар замони Сомониён
таъкид ёфтааст. Донишманди

1

ар

бузург аст, аз илмҳои диниву

Д

табиӣ огоҳии комил дорад.
D) Ҷавони зирак, соҳибистеъдод ва
ташнаи илму дониш аст. Ӯ гуфтааст: “Дониши ҳақиқӣ дар оташ

4) Ҳусайн
4

намесӯзад, балки обутоб меёбад”.
5) Хайём
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Муайян намоед, ки сухан дар бораи кадом симои повести
“Ривояти суғдӣ”-и Сотим Улуғзода меравад:

1

2) Нуфарн
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B) Паҳлавон аст ва мехоҳад дар
ҷашни Наврӯз қувва озмуда,
паҳлавони Суғд шавад. Барои
гирифтани либос ва асбоби
ҷангӣ шутурашро мефурӯшад,
аммо ба муродаш намерасад.
Дар набард шикаст мехӯрад.

1) Ёдхишетак

.tj

А) Дар ҷашни Наврӯз дар гӯштӣ
пирӯз мешавад, вале
рақибашро, ки аз рӯйи одат
бояд кушта мешуд, ба тоҷире
ба ивази чаҳорсад дирам
мефурӯшад. Пулҳоро ба
падари паҳлавони акнун
ғуломгардида бармегардонад.

tc

62

3

C) Ӯро паланги биёбонӣ
3) Виркан
мегуфтанд. Ба корвони тоҷирон
ҳуҷум меорад, вале паҳлавони
5
суғдӣ дар набарди тан ба тан
ӯро шикаст медиҳад ва корвон
аз дасти роҳзанҳо наҷот меёбад.

4) Ревахшиён

Д

ар

D) Пас аз наҷоти корвонаш аз
дасти роҳзанҳо аз хурсандӣ
ваъдаи озодии паҳлавонро
медиҳад, аммо баъд аз
баргаштан ба ватан ваъдаашро
фаромӯш мекунад. Падари
паҳлавон заминашро фурӯхта,
пулашро ба ӯ медиҳад ва
писарашро наҷот медиҳад.

2

5) Молик
ибни Райб
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63 Образи занонро аз романи “Духтари оташ”-и Ҷалол Икромӣ
муайян намоед:
А) Дилором1) Канизи Ғаниҷонбой, меҳнати
каниз
вазнин ва муносибатҳои дағал
2
дар ин даргоҳ дар ӯ хислатҳои
сарбаландӣ, кордонӣ ва
ҳақталоширо бедор кард.
B) Фирӯза
2) Хизматгори боёну мансабдорон,
вале такягоҳу ёрирасони
1
бечорагон, боирода, дар гуфтани
сухани ҳақ ҷасур.
C) Оймуллои 3) Бойдухтари даҳанкалону
Танбӯр
ҳавобаланд, бо ҳар баҳона занону
4
духтарони даргоҳи падарашро
таҳқир менамуд.
D) Шамсия
4) Зани ҳалиму меҳрубон, мураббӣ
5
ва тарбиятгар, шогирдонашро
чун фарзанд азиз медорад.
5) Духтари зираку шоиртабъ, вале
ноком.
64 Сухан дар бораи кадом асари Ҷалол Икромӣ меравад?

Д

ар

А) Ба зиндагии зиёиёни тоҷик
дар деҳот ва муносибати
иҷтимоию ахлоқии онҳо
бахшида шудааст.
B) Мавзӯъҳои гуногун - воқеаҳои
таърихии Бухорои ибтидои
асри ХХ ва тақдири таърихии
занони тоҷикро дар бар
гирифтааст.
C) Анъанаи ҳаҷвнигории адабиёти
тоҷикро идома додааст,
қаҳрамони он мардумро ба
зиндадилӣ ва хуш гузаронидани
умр даъват менамояд.
D) Аз ҳаёт ва фаъолияти ҳунарманди маъруфи тоҷик Туҳфа
Фозилова ҳикоя мекунад.

1) Романи
“Духтари
2
оташ”

2) Романи “Ман
гунаҳгорам”

1

3) Асари дуҷилдаи
“Саргузашти
3
Сафармахсум”
ва “Сафармахсум
дар Бухоро”
4) Романи “Гули
4
бодом”
5) Романи “Хатлон”
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65

Муайян намоед, ки маълумоти додашуда дар бораи кадом асари
Мирсаид Миршакар аст:
А) Асар дар асоси афсонаи халқӣ,

1) “Исёни

дар шакли монолог аз забони
пири суханваре, ки баъди азобу
машаққат ҳаёти хушбахтона

хирад”
2

насибаш шудааст, эҷод

.tj

гардидааст.

тиллоӣ”

со Р
м ОЙ
он Г
аи ОН
w !
w
w
.n

дорад, ки дар он саёҳати

2) “Қишлоқи

tc

B) Асар хусусияти тарҷумаиҳолӣ

якрӯзаи шоир ба сохтмони

3

Вахш тасвир ёфтааст.

C) Мундариҷаи асар дар асоси

3) “Ливои

сафари гурӯҳи бачагони

Бадахшон ба Маскав, ки шоир

зафар”

5

роҳбари онҳо буд, фароҳам
омадааст.

4) “Ленин дар

ар

D) Асар ба давраи охири ҳаёту

Д

фаъолияти шоир ва ҳакими
асри XI-и тоҷик Носири Хусрав

1

Помир”

бахшида шудааст.
5) “Мо аз
Помир
омадем”

Адабиёти тоҷик (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)

Саҳифаи 79

66 Муайян намоед, ки сухан дар бораи кадом асар меравад:
А) Муаллиф дар ин роман аз
корнамоиву ҷоннисории
фарзандони содиқи Ватан –
тоҷикон ва намояндагони
дигар халқҳои шӯравӣ дар
майдони ҷанг ва фидокории
мардум дар ақибгоҳ ҳикоят
мекунад.

1) “Ғуломон”-и
Садриддин
Айнӣ
2
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B) Ин асар зиндагии мардуми
2) “Вафо”-и
тоҷикро дар давоми беш аз як
Фотеҳ Ниёзӣ
аср (1824-1933) фаро мегирад.
Симоҳо дар роман ба мақсади
1
муътамадии таҳқиқи реалистӣ
дар асоси прототипҳо ва
неруи тахайюли бадеӣ
офарида шудаанд.

3) “Тобистон”-и
Пӯлод Толис

5

ар

C) Нахустромани нависанда дар
бораи кишоварзон ва пешрафти ҷамъият аст. Ҳаёти
шахсӣ ва масъалаҳои оилавӣ,
роҳҳои ҳаллу фасли онҳо низ
мавриди назари нависанда
қарор гирифтааст.

Д

D) Нависанда ба муҳит, рафтору
амалиёти одамон аз назари
Ҳасани 13-сола менигарад ва
баҳо медиҳад. Ҳасан кӯдаки
мушоҳидакор ва орзупарвар
тасвир ёфтааст.

3

4) “Зоғҳои
бадмур”-и
Ҷалол Икромӣ

5) "Навобод"-и
Сотим
Улуғзода
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67 Муайян намоед, ки сухан дар бораи кадом симои романи
“Шӯроб”-и Раҳим Ҷалил меравад:
А) Марди тақрибан шастсола,

1) Хол

миёнақад, ҷисман ғафсу
ботинан пуч аст. Ӯ типи

2

роҳбарони муфтхӯру бадахлоқ,
бевиҷдону фиребгар аст.
B) Симои аз ҳама намоён ва

2) Александров

хотирмон аст. Ӯ аввал чун

1
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оҳиста-оҳиста хислати ӯ

tc

сомон тасвир ёфтааст, вале

.tj

шахси майзада ва бесару

тағйир меёбад ва ҳамчун

муаллими коргарони ҷавон
шуҳрат меёбад.

C) Муносибату муомилаи ӯ ба

3) Идрисенко

оилаи осиёбони помирӣ ва

кормандони кон, оҳу афсӯсаш
аз вафоти бемаҳали яке аз

5

беҳтарин ҳамкоронаш ӯро

ар

ҳамчун инсони комил ва

хайрхоҳ нишон медиҳад.
4) Давлат

Д

D) Дар образи ӯ беҳтарин хислатҳои мардони заҳматкаши
тоҷик тасвир шудааст.
Меҳнатдӯстӣ ва хушзеҳниаш

4

ҳанӯз аз давраи кӯдакияш аён
мегардад.
5) Пётр
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Муайян намоед, ки масъалаҳои зерин дар кадом асар таҳлилу
баррасӣ шудаанд:
А) Маънавиёти баланди
1) “Одамони куҳна”-и
падарон, пайванди наслҳо
Фазлиддин
1
ва талош ба муқобили
Муҳаммадиев
муфтхӯрию ҳаромкорӣ
B) Ҳаёт ва фаъолияти
2) “Духтари оташ”-и
Ҳунарманди халқии ҶШС 4
Ҷалол Икромӣ
Тоҷикистон Туҳфа Фозилова
C) Воқеаҳои таърихии
3) “Ситораҳои сари
Бухорои ибтидои асри XX
танӯр”-и Сайф
2
ва рӯзгори душвори
Раҳимзоди Афардӣ
занони тоҷик дар ин давра
D) Мухолифати табақавии
4) “Гули бодом” -и
мардуми тоҷик дар солҳои
Ҷалол Икромӣ
бистуму сиюми асри XX,
5
зиндагии фоҷиабори онҳое,
ки бо Ҳукумати Шӯравӣ
муросо карда натавонистанд
5) “Се рӯзи як баҳор”-и
Саттор Турсун

Д

ар
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68 Муайян намоед, ки сухан дар бораи кадом симои қиссаи
“Паррончакҳо”-и Абдулҳамид Самад меравад:
А) Рӯзгордида аст ва зану фарзанд
1) Насим
дорад, миёни донишҷӯёни
4
дигар чун дӯсти калонсолу
таҷрибадида эътироф шудааст.
B) Вайро ҳамкурсон “писари раис”
2) Наим
меноманд. Хоксору меҳнатдӯст,
1
ҳақиқатҷӯ аст, муомилаи хубу
рафтори нек дорад.
C) Бадрафтор, беандеша, авбош ва
3) Шоҳназар
майзада аст. Ҳамеша
5
ҳавобаландӣ мекунад.
D) Донишҷӯи фаъол, меҳрубон,
4) Раҳматшоҳ
бомаърифат ва ҳақталош аст.
Ҳама задухӯрдҳо ва низоъҳои
2
қисса аз рӯйи мушоҳида ва
дарку фаҳми ӯ ҳал мегарданд.
5) Раҳимбек
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Муайян намоед, ки сухан дар бораи кадом асар меравад:
1) Романи
“Палатаи
кунҷакӣ”-и
Фазлиддин
4
Муҳаммадиев

.tj

2) Романи “Об
– рӯшноӣ”-и
Муҳиддин
Хоҷаев
2
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w
w
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А) Ин асар аз ду қисм ва 30 боб
иборат буда, ба мавзӯи
ҷангҳои дохилӣ баҳри
барқарор намудани сохти
шӯравӣ дар минтақаи
шимоли Тоҷикистон ва
шаҳри Хуҷанд (солҳои 19161927) бахшида шудааст.
B) Нависанда дар бунёди ГЭС-и
Норак соле ба сифати бетонкори сохтмон дар чанд
бригада кор карда, маводи
фаровон гирд меорад. Ин
китоб ҳосили шиносоии
наздик бо мардуми коргар
аст. Сухан натанҳо дар бораи
сохтмони оламшумул, балки
дар бораи ташаккули одами
нав меравад.
C) Нависанда ба воситаи тасвирҳои ҳаҷвӣ ҷиҳатҳои манфии
ҳодисоти рӯзгор, кирдорҳои
қабеҳи шахсони ҷудогонаро
фош менамояд ва зиндагии
Бухорои амириро аз солҳои
90-уми асри XIX то рӯзҳои
аввали Инқилоб тасвир менамояд. Қаҳрамони асосии асар
шахси мумсик, риёкор ва
фиребгар тасвир гардидааст.
D) Дар ин асар робитаи ирсии
наслҳо масъалаи марказист.
Асар дар ду хатти сужет буда,
масъали инъикоси бадеии
намояндагони насли мардуми
шӯравӣ масъалаи асосист. Як
қисми воқеаҳо дар беморхона
мегузарад.

tc

70

3) Повести
“Марги
судхӯр”-и
Садриддин
Айнӣ

Д

ар

3

1

4) Романи
“Одамони
ҷовид”-и
Раҳим Ҷалил

5) Повести
“Тирмор”-и
Ҷалол Икромӣ
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НАМУНАИ СУБТЕСТИ АДАБИЁТИ ТОҶИК
1

Дар кадом шакли гуфтор аз жанрҳои адабиёти шифоҳӣ фикр
ва матлаби муайян пинҳон аст?
А) чистон

С) мақол

D) рубоӣ

Аз рӯйи матн (аз афсонаи “Эраҷи тилисмшикан”) хулосаи
дурустро муайян кунед: “Ӯ аспро пеш ронда, бо рикоб чунон зад,
ки ду пои пеши аспи Эраҷ ба китфи фили дев баробар шуд, пас бо
шамшери “Ҷонситон” бо зарб ба даҳони Ҳенгил зад, ки сараш ҳазор
газ парида рафт... Се бародари Ҳенгил якбора ба Эраҷ ҳуҷум
оварданд... Эраҷ бо чобукӣ ба яке аз онҳо ҳамла бурда, найзаро аз
дасти вай гирифт ва ба синаи дев зад.”

.tj

2

В) афсона
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А) Ба воситаи чунин муболиғаҳо қиёфаи дев баднамо ва худаш
бениҳоят зӯр тасвир карда мешавад.
В) Ба воситаи чунин муболиғаҳо ҷасорат ва қаҳрамониҳои симои
мусбат равшантар нишон дода мешавад.
С) Ба воситаи тасвири муболиғанок симои дев дар назари хонанда
бадҳайбат нишон дода мешавад.
D) Ба воситаи тасвири муболиғанок дев дар баробари симои
мусбат ҷасур ва тавоно нишон дода мешавад.
3

Натиҷаи ҳамлаи Исмоили Сафавӣ ба Хуросон дар соли 1512:
А) парокандагии қувваҳои илмию адабӣ, рӯ ба Мовароуннаҳр
овардани онҳо

ар

В) рушди ҳавзаҳои илмию ададбӣ дар Хурсон, зиёд гардидани
қувваҳои эҷодӣ

Д

С) нуфуз пайдо кардани ҳавзаи илмию адабии Ҳирот, рушди
тазкиранависӣ
D) хотима ёфтани низоъҳои мазҳабӣ дар қаламрави Хуросону
Мовароуннаҳр
4

Намунаи барҷастаи насри адабиёти давраи қадим, ки дар
шакли пурсишу посух танзим гардидааст:
А) “Сафарнома”-и Носири Хусрав
В) “Андарзнома”-и Бузургмеҳри Бухтагон
С) “Корномаи Балх”-и Саноии Ғазнавӣ
D) “Корномаи Ардашери Бобакон”
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5

Санъати бадеӣ, ки калимаҳо дар наср дар фосилаҳои муайян
бо ҳам ҳамрадиф, ҳамқофия ва ҳамвазн гардидаанд:
А) талмеҳ

6

В) маҷоз

С) муболиға

D) саҷъ

Дар ҷумлаи зерин кадом санъати бадеӣ истифода шудааст?
“Маликзодаеро шунидам, ки кӯтоҳ буду ҳақир ва дигар
бародаронаш баланду хубрӯй” Саъдии Шерозӣ
А) тавсиф

С) ҳашв

.tj

Дар кадом асари Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ амир Насри II Сомонӣ
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ба моҳ ва сарв ташбеҳ дода шудааст?

8

D) илтифот

tc

7

В) истиора

А) маснавии “Синдбоднома”

С) қасидаи “Бӯйи Ҷӯйи Мӯлиён”

В) қасидаи “Модари май”

D) қасидаи “Шикоят аз пирӣ”

Кадом асар хазинаи панд ва намунаи барҷастаи насри мусаҷҷаъ
аст?

А) “Гулистон”-и Саъдии Шерозӣ

В) “Ҷомеъ-ул-ҳикоёт”-и Авфии Бухороӣ
С) “Даҳ фасл”-и Убайди Зоконӣ

9

Д

ар

D) “Тӯтинома”-и Зиёуддини Нахшабӣ
Кадом сухан дар бораи “Баҳориёт”-и Сайидои Насафӣ дуруст аст?
А) Асарест дар танқиди аҳли ҳасад ва риёкорон.
В) Намунаи асари бадеист дар васфи аҳли ҳунар.
С) Намунаи комили асари тамсилӣ-мунозиравӣ аст.
D) Маснавист, ки ҷанбаи шарҳиҳолӣ-хонаводагӣ дорад.
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10

Кадом байти Камолиддини Биноӣ бо байти зерини Абдураҳмони
Ҷомӣ ҳаммаъност?
Сухан гарчи бошад чу оби зулол,
Зи такрор хезад ғубори малол.
А) Ҳарфи неку агарчи дур(р) гӯйӣ,
Некӣ аз вай равад, чу пур гӯйӣ.
В) Ҳар кӣ гӯяд сухан зи ҳад берун,
Шак маёвар, ки ҳаст аҳли ҷунун.
С) Дилат аввал сухан қарор диҳад,
Баъд аз он бар забон гузор диҳад.

tc

Аз рӯйи байти зерини Абуяъқуби
эҷодиёташро муайян намоед:
Ман марде аз озодагони Суғдам,
Рангу пӯстам аз нажоди поки эронист.

Хурраймӣ
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D) Эй писар, дар сухан тааммул кун,
Баду неки сухан тахайюл кун.

муҳтавои

А) омода намудани замина барои истиқлоли фарҳангӣ
В) барқарор кардани истиқлоли маънавию сиёсӣ
С) ифтихор аз аслу насаб ва гузаштаи ватан

D) ҳифзу эҳёи дороиҳои фарҳангу адаби тоисломӣ

Кадом байти Кисоии Марвазӣ сухани Абуабдуллоҳи Рӯдакиро
аз дигар гаштани аҳволаш дар овони пирӣ: тира шудани рӯйи
ба сони дебо, сафед шудани мӯйи ба сони қир ва хам задани
қомат (вақти асову анбон буд) ба хотир меорад?

Д

ар

12

А) Сутурвор парешон гузаштам ҳама умр,
Ки бардагаштаи фарзандаму асири аёл.
В) Дареғи фарри ҷавонӣ, дареғи умри латиф,
Дареғи сурати неку, дареғи ҳусну ҷамол!
С) Куҷо шуд он ҳама хубӣ, куҷо шуд он ҳама ишқ,
Куҷо шуд он ҳама неру, куҷо шуд он ҳама ҳол?!
D) Сарам ба гунаи шир асту дил ба гунаи қир,
Рухам ба гунаи нил асту тан ба гунаи нол.
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13

Дар кадом байти Шамсиддини Шоҳин ситамгории амири
Бухорову атрофиёнаш ва ба шахсони зулмпеша мансаб додани
онҳо таъкид шудааст?
А) Ду-се рӯз ҷӯёи эҳсон шудам,
Сарояндаи мадҳи дунон шудам.
В) Зи моли ятимон ситонанд боҷ,
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D) Аз ин қавм уммеди ёрӣ хатост,

tc

С) Маро шиква поён надорад гузор,
Ки худ шиква баҳре бувад беканор.

.tj

Ба қуттоъи тамғо бибахшанд тоҷ.

Ки аз душман уммедворӣ хатост.

14

Зиёуддини Нахшабӣ дар қитъаи зерин ба кадом хусусияти
осори насрии худ ишора намудааст?
Ба насри хеш соҳибнасри лоиқ

Раво бошад, ки орад назми ҳар кас.

Валекин ман наовардам дар ин наср

ар

Зи саъйи килки худ назми дигар кас.

Д

А) Нахшабӣ насри худро аз насри дигарон беҳтар медонад.
В) Нахшабӣ дар эҷоди наср анъанаи нависандагони пешинро
тағйир надодааст.
С) Нахшабӣ дар осори насриаш аз назм истифода накардааст.
D) Нахшабӣ дар осори насриаш аз шеърҳои шоирони дигар
истифода накардааст.
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Давоми мантиқии мисраи зеринро муайян намоед:
Дӣ шайх бо чароғ ҳамегашт гирди шаҳр,
................................................................. Ҷалолиддини Балхӣ
А) Бикшой лаб, ки қанди фаровонам орзуст.
В) К-аз деву дад малуламу инсонам орзуст.
С) Гуфт: он ки ёфт менашавад, онам орзуст.
D) Оҳою ҳуйу наъраи мастонам орзуст.
Омӯзиши ин асар дар Садриддин Айнӣ инқилоби фикриро

.tj
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А) “Наводир-ул-вақоеъ”-и Аҳмади Дониш

tc

бедор кард ва ба сари ӯ “савдои насрнависшавиро ҳам андохт”:

В) “Бадоеъ-ус-саноеъ”-и Шамсиддини Шоҳин

С) “Тазкират-уш-шуаро”-и Абдуллоҳхоҷаи Абдӣ

D) “Савонеҳ-ул-масолик”-и Қорӣ Раҳматуллоҳи Возеҳ
17

Кадоме аз ин навиштаҳои Ҳабиб Юсуфӣ, мақола аст, ки ба
масъалаҳои адабиётшиносӣ ва нақди адабӣ бахшида шудааст?

В) “Ҳусни ту”

D) “Ба духтари меҳнат”

ар

С) “Баҳр дар пиёла”

Вобаста ба байти зерини Тошхӯҷа Асирӣ кадом хулоса дуруст аст?

Д

18

А) “Ватани дил”

Ман амиратро ба як мирӣ намегирам, бирав,
Илтифоти ӯ надорад қимати як дона ҷав.
А) Шоир амиру вазиронро мадҳу ситоиш кардааст.
В) Шоир шахсият ва лутфи амирро беарзиш донистааст.
С) Шоир аз бетаваҷҷуҳии амир ба эҷодиёташ ранҷидааст.
D) Шоир ба шахсият ва эҷодиёти худ баҳои баланд додааст.
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Лоиқ Шералӣ дар ин байтҳои ҷамъбастии таркиббанди “Ману
ту” кадом масъаларо таъкид намудааст?
Пас, биё, даст ба ҳам додаву паймон созем,
Дар баду нек ба ҳам будаву даврон созем.
Дар ҳарими диламон маъбади имон созем,
На шимолӣ, на ҷанубӣ, яке инсон созем!...
А) Маҳалгароӣ зиддияти тарафҳоро ба авҷи аъло расонида, халқро
пароканда ва кишварро хароб месозад.
В) Бадхоҳии ҳамдигарии гурӯҳҳои маҳалгаро сабаби парокандагии
халқ ва харобии кишвар гардидааст.
маҳдуд

ва

сатҳи

пасти

.tj

С) Маҳалгароӣ натиҷаи тафаккури
ҷаҳонбинии як гурӯҳи одамон аст.

20
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D) Ягона роҳи аз парокандагӣ раҳонидани халқу кишвар оштӣ ва
аҳду паймони ҳамватанист.
Вобаста ба дубайтии зерини Гулназар кадом сухан дуруст аст?
Дубайтӣ, меҳри ту дар мағзи дилҳост,
Ба ҳар давру замон қадри ту волост.
Чу ширин аст умри кӯтаҳи мо,
Ду байти кӯтаҳи ту ҳам гуворост.
А) Шоир кӯтоҳӣ ва дилнишинии дубайтиро бо зиндагии хуш
муқоиса кардааст.
В) Шоир дубайтиро бинобар гувороӣ ва хурд будани ҳаҷмаш
писандидааст.
С) Шоир ҳаҷми хурди дубайтиро нозукбинона ба умри кӯтоҳи
одамӣ монанд кардааст.

21

Д

ар

D) Шоир жанри дӯсттоштаи мардум будани дубайтиро таъкид
намудааст.
Навъи асарҳои ҳамосиро муайян намоед:
А) “Фирдавсӣ”-и Сотим Улуғзода

4 1) қисса

B) “Тахти хунин”-и Пайрав
Сулаймонӣ

3

C) “Дар он дунё”-и Фазлиддин
Муҳаммадиев

1

D) “Ситораи корвонкуш”-и Саттор
Турсун

2

2) ҳикоя
3) достон
4) роман
5) афсона
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Муайян намоед, ки шахсони зерин дар “Гуштоспнома”-и
Дақиқӣ ба сифати кӣ муаррифӣ шудаанд:
А) Гуштосп
B) Арҷосп

1 1) соҳиби тахти Эронзамин
5

2) сари мубадон, ситорашиноси
гаронмоя

C) Зардушт

3 3) оварандаи оини дини беҳӣ

D) Ҷомосп

2 4) сардори сипоҳиёни Эрон

Байтҳои зерин бо кадом зарбулмасалу мақолҳо ҳаммаъноянд?

tc
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.tj

5) турконхидев, солори туркони
Чин
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А) Ин масал андар замона
1) Ба оқил як
ҷонӣ аст,
ишора бас.
Ҷони нодонон ба ранҷ
5
арзонӣ аст.
Ҷалолиддини Балхӣ
B) Ақл аст, ки бунёди шараф
2) Ақлҳо мар
маҳкам аз ӯст,
ақлро ёрӣ
Афзунии ҳурмати банӣ
4
диҳад.
одам аз ӯст.
Аз “Дастур-ул-мулук”

Д

ар

C) Ақл қувват гирад аз ақли
3) Душмани
дигар,
доно беҳ аз
Найшакар комил шавад
2
дӯсти нодон.
аз найшакар.
Ҷалолиддини Балхӣ
D) Агар оқил бувад хасми ту,
4) Бузургӣ ба
беҳтар,
ақл аст,
Ки бо нодон шавӣ ёру
3
на ба сол.
бародар.
Аз “Анвори Суҳайлӣ”
5) Ҷони нодон
дар азоб.
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Муайян намоед, ки маълумоти додашуда дар бораи кадом
асари Мирсаид Миршакар аст:
А) Асар дар асоси афсонаи

1) “Исёни

халқӣ, дар шакли монолог аз
забони пири суханваре, ки
баъди азобу машаққат ҳаёти

хирад”
2

хушбахтона насибаш

2) “Қишлоқи
тиллоӣ”
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тарҷумаиҳолӣ дорад, ки дар

tc

B) Асар хусусияти

.tj

шудааст, эҷод гардидааст.

он саёҳати якрӯзаи шоир ба

3

сохтмони Вахш тасвир
ёфтааст.

C) Мундариҷаи асар дар асоси

3) “Ливои

сафари гурӯҳи бачагони
Бадахшон ба Маскав, ки

зафар”

5

шоир роҳбари онҳо буд,

ар

фароҳам омадааст.

Д

D) Асар ба давраи охири ҳаёту
фаъолияти шоир ва ҳакими
асри XI-и тоҷик Носири

4) “Ленин дар
1

Помир”

Хусрав бахшида шудааст.
5) “Мо аз
Помир
омадем”
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Аз рӯйи мазмуни порчаҳои шеърӣ муайян намоед, ки онҳо аз
кадом достони Мирзо Турсунзодаанд:
А) Ору номусдор як мардест,
Тамае аз касе надорад он.
Ба умеди Садаф – умеди висол
Ҳеҷ гоҳе нагашт аз паймон.

2

1) “Аз Ганг
то Кремл”
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C) Ту даъвои маро исбот кардӣ,
3) “Чароғи
Ба аспат шоҳи душман мот
абадӣ”
кардӣ.
4
Машав навмед аз бедида
гаштан,
Ки ҷояшро бигирад дидаи ман.

.tj

B) Ёд дорӣ, аз мубориз шоирон,
2) “Ҳасани
Файз буд дар хонаи мо меҳмон.
аробакаш”
Аз Ватан гап сар кунӣ,
5
дармегирифт,
Дар ба мисли ҳезуми тар
мегирифт.

Д

ар

D) Ба устоди қаламкаш дод
4) “Писари
пайғом,
Ватан”
Тамоми шаҳр аз ҳар як дару
бом.
3
Салом омад, дуруд омад ба
Айнӣ,
Саломи чун суруд омад ба
Айнӣ.
5) “Ҷони
ширин”
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