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ТЕСТҲО АЗ ФАННИ ЗАБОНИ ТОҶИКӢ БАРОИ СИНФҲОИ 9-УМ 

 

№1. Наҳв чиро меомӯзад? 

а) сохтори вожаҳоро;  

б) ҳиҷои калимаҳоро;   

в) ибораро;   

г) ибораю ҷумларо; 
 

№2. Дар ҷумлаи зерин калимаи “вай” чӣ нақши наҳвӣ дорад? 

Вай дирӯз ба назди ман омад. 

а) пуркунанда;   

б) ҳол;   

в) мубтадо;   

г) хабар;   
 

№3. Пайвандаки “ки”чӣ хел пайвандак аст? 

а) пайвасткунанда;   

б) хилофӣ;   

в) тобеъкунанда;   

г) ҷудоӣ;   
 

№4. Пайвандаки тобеъкунандаи “бе он ки”  кадом ҷумлаи пайравро  ба сарҷумла  тобеъ мекунад? 

а) шартро;  

б) натиҷаро;   

в) пуркунандаро;   

г) тарзи амалро;    
 

№5. Ба андозае, ба қадре, ба ҳадде  калимаҳои ҳамнисбати кадом хели  ҷумлаи пайраванд? 

а) пуркунанда;   

б) мубтадо;   

в) миқдору дараҷа;   

г) муайянкунанда;   

д) монандиро; 
 

№6. Ҷумлаи пайрави хабар кадом хели аъзои сарҷумларо эзоҳ медиҳад? 

а) ҳоли замон;  

б) ҳоли макон;  

в) пуркунанда;  

г) хабари номӣ; 
 

№7. Ҷумлаи пайрави муайянкунанда  бо сарҷумла  бо вооситаи кадом пайвандак  тобеъ мешавад? 

а) агар;  

б) то;    

в) зеро;   

г) ки;   
 

№8. “ Вақте ки”пайвандаки кадом хели ҷумлаи пайрав аст? 

а) сабаб;  

б) шарт;   

в) замон;   

г)тарзи амал;  
 

№9. Ба ин сарҷумла ҷумлаи пайрави мувофиқ гузоред: 

Ман омадам,ки... 
а) шуморо бинам;   

б) аз шумо бинам;   
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в) мо бинем;   

г) аз ту набинам;   

№10. Навъи ҷумлаи пайрави ин мисоро ёбед:Вақте ки навкари вакили молиёт  ба Бож омада 

Фирдавсиро ба назди ҳоким бурданӣ шуд,шоир  ҳайрон нашуд.(С.У)  
а) тарзи амал;   

б) сабаб;   

в) замон;   

г) монандӣ;   

 

№11. Ҷумлаи пайрави ин мисол кадом хели ҷумлаи пайрав аст? 

Инҳо суханҳое буданд,ки  пӯлодро сӯрох ва сангро об мекарданд.(А.Ш) 

а)мубтадо;   

б) пуркунанда;   

в) сабаб;  

г) замон;   

 

№12. Кадом ҷумла пайрави ҳол бо сарҷумла ба воситаи  пайвандакҳои “ки”,”ба тарзе ки,”ба тавре 

ки”,”дар ҳолате ки” вобаста мешавад? 

а) ҳоли макон;   

б) ҳоли замон;   

в) ҳоли тарзи амал;   

г) ҳоли миқдору дараҷа; 

 

№13. Ҳиссаи пайрави ҷумлаи зерин кадом хели ҷумлаи пайрав аст? То ранҷ  накашӣ,ганҷ ба 

каф наёрӣ. 

а) сабаб;   

б) шарт;   

в) замон;   

г) пуркунанда;  

 

№14. Пешояндҳо кадом  навъи алоқаи наҳвиро ба миён  меоранд? 

а) мувофиқат;   

б) изофӣ;   

в) вобастагӣ;   

г) ҳамроҳӣ;   

 

№15. Ин  ҷумла  аз  рӯи  сохтор   чӣ  хел  ҷумла  аст? 

Дар кушода шуд  ва мо даромадем. 

а) мураккаби тобеъ;  

б) содаи хуллас;   

в) содаи  тафсилӣ;   

г) мураккаби пайваст; 

 

№16. Навъи  ҷумлаи пайрави ин мисолро муайян кунед:Исмат  метарсид,ки мабодо 

Ҳошимкорвон ӯро хафа накунад.(С.А.) 
а) пуркунанда;    

б) хабар;   

в) муайянкунанда;   

г) сабаб;  

 

№17. Дар ҷумлаи “Вай ҳам чандкарат хост,ки  бо муйсафедони деҳа шарики сӯҳбат 

шавад”,(А.С.)пайвандаки “ ки”  кадом навъи ҷумлаи пайравро ба сарҷумла  алоқаманд кардааст? 
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а) муайянкунандаро;    

б) мубтадоро;   

в) мақсадро;   

г) сабабро;   

 

№18. Аз ин панди Саъдии Шерозӣ навъи ҷумлаи пайравро ёбед? 

Касе,ки ҷафову ситам мекунад,ӯ бехи худро меканад. 

а) хабар;   

б) муайянкунанда; 

в) мубтадо;  

г) пуркунанда;  

 

№19. “ Аз бозе ки”  пайвандаки кадом ҷумлаи пайрав аст? 

а) пуркунанда;   

б) хабар;  

в) муайянкунанда ;  

г) замон; 

 

№20. Пайвандаки “ҳамин ки”  кадом навъи ҷумлаи пайравро ба сарҷумла тобеъ мекунад? 

а) замонро;  

б) сабабро;  

в) хабарро;   

г) мубтадоро;   

 

№21. Ин мисол кадом  навъи ҷумла аст ? 

Фирдавсӣ шод ,аммо бинандаи зирак метавонист пай барад,ки шодии ӯ андешаолуд ва 

андуҳомез.(С.У.) 

а) мураккаби пайваст;  

б) мураккаби тобеъ;   

в) содаи чидааъзо;   

г) мураккаби омехта;  

 

№22. Навъи ин ҷумларо муайян кунед:Ҳаво торик мешуд,борон торафт шиддат мекард.(С.Т.) 

а) мураккаби тобеъ;   

б) мураккаби омехта;   

в) мураккаби пайваст;   

г) содаи чидааъзо;   

 

№23. “Зеро ки” пайвандаки тобеъкунандаи кадом навъи ҷумлаи пайрав аст? 

а) замон;   

б) шарт;   

в) натиҷа;   

г) сабаб;  

 

№24. Дар ин мисраи устод Рӯдакӣ: Гар  дасти фитодаеро бигирӣ,мардӣ,”гар” кадом навъи ҷумлаи 

пайравро ба сарҷумла  тобеъ кардааст? 

а) сабабро;  

б) замонро;   

в) хабарро;   

г) шартро; 

 

№25. Ин ҷумла аз ҷиҳати сохт чӣ хел ҷумла аст? 
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Падарам барои ин кор ба ман як каландча харида дод ва ман ба кор сар кардам.(С.А.) 

а) мураккаби пайваст;   

б) мураккаби тобеъ;   

в) мураккаби омехта;   

г) содаи тафсилӣ;   

 

№26. Дар ин мисраъ: Файзи худро ба сари мо ,эй баҳорон ,рез-рез (М.Т.)...кадом аъзои ҷумла 

такрор шудааст? 

а) ҳол;  

б) пуркунанда;   

в) хабар;  

г) мубтадо;   

 

№27. “Агар” кадом навъи ҷумлаи пайравро ба сарҷумла  тобеъ мекунад? 

а) замонро;   

б) сабабро;   

в) пуркунандаро;   

г) шартро; 

 

№28. “Азбаски”  пайвандаки кадом ҷумлаи пайрав аст? 

а) замон;   

б) сабаб;   

в) хабар;   

г) пуркунанда;   

 

№29. Пайвандаки  тобеъкунандаи  мувофиқро дар ин ҷумла гузоред;Дар кушода нашуд ,аз берун 

бастагӣ буд (С.А.) 

а) агар;  

б) вақте ки;   

в) зеро ки ;  

г) ба шарте ки;  

 

№30. Ҷумлаи пайрави ҳол чанд хел мешавад? 

а) 2;   

б) 3;   

в) 9;   

г) 10;   

 

№31. Аз ин байти Абдураҳмони Ҷомӣ навъи ҷумлаи пайравро ёбед:  

Мағрур машав ба мол чун бехабарон, 

Зеро ки бувад мол чу абри гузарон. 

а) замон;   

б) шарт;   

в) хилоф;   

г) сабаб;   

 

№32. Аз ин байти  устод Турсунзода навъи ҷумлаи пайравро ёбед: 

Дуртар парвоз кун аз хона-аз ҷойи баланд, 

То ки парвози ту ояд дӯстонатро писанд. 

а) мубтадо;   

б) хабар;   

в) замон;  
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г) мақсад; 

 

№33. Навъи ҷумлаи пайравро аз ин мисол  ёбед:Ба якдигар тарзе нигоҳ мекарданд,ки  маънии он 

ба ҳар ду фаҳмо буд.(Р.Ҷ.) 

а) сабаб;  

б) замон;   

в) тарзи амал;   

г) монандӣ;  

 

№34. Навъи ҷумлаи пайравро аз ин мисол ёбед: Мисли он ки тилои асил ҳеҷ гоҳ занг 

намезанад,одами асил низ дар ҳеҷ ҳолат худро “гум” намекунад.(Ю.А.) 

а) шарт;  

б) замон;   

в) мақсад;   

г) монандӣ;   

 

№35. Аз ин мисол навъи ҷумлаи пайравро ёбед:Ӯ  ҷаву бедаро ба ҳаде талаб кард,ки дар як сол ба 

асп расад.(С.А.) 

а) пуркунанда;  

б)хабар;  

в) замон;  

г) миқдору дараҷа; 

 

№36. Аз ин мисол навъи ҷумлаи пайравро ёбед:То ранҷ набарӣ,роҳат намебинӣ. 

а) замон ;   

б) хабар;   

в) шарт;   

г) хилоф;   

 

№37. Ду ва зиёда ҷумлаи сода бо ҳам  алоқаманд шаванд,чиро ташкил медиҳанд? 

а) ибора;   

б) матн;   

в) ҷумлаи пайрав;   

г) ҷумлаи мураккаб; 

 

№38. Кадом ҷумлаи пайрави ба саволи “куҷо?” ва “дар куҷо?” ҷавоб мешавад? 

а) ҳорли замон;   

б) ҳоли макон;   

в) ҳоли  хилоф;   

г) ҳоли монандӣ;   

 

№39.  “Агар” пайвандаки кадом ҷумлаи пайрав аст? 

а) мақсад;   

б) сабаб;   

в) пуркунанда;   

г) шарт;  

 

№40. Дар ҷумлаи “ Ҳамин китобро хондан мехостам” калимаи “ҳамин” кадом аъзои ҷумла аст? 

а) мубтадо;   

б) муайянкунанда;  

в) ҳол;   

г) пуркунанда;   



Билим берүү сапатын баалоо жана маалымат технологияларынын улуттук борбору 
КР ББИМ  

 

 

 

 

№41. Ҷумлаи пайрави мисоли “Имтиҳоноти дохилшавиро бомувуаффақият супурдам,...”-ро ёбед! 

а) ...агар тайёрии хуб медидам;   

б) ...ҳамин ки тайёрии хуб  медидам;   

в) ...зеро ки тайёрии ҷиддӣ дидам;   

г) ...ки бо тайёрии ҷиддӣ омадам;  

 

№42. Дар ин ҷумлаи  мураккаби тобеъ ҷумлаи пайрав  ба кадом  савол ҷавоб мешавад? Рафиқам 

пурсид,ки имтиҳонро чӣ хел супоридам? 

а) аз кӣ пурсид;   

б) киро пурсид;   

в) чиро пурсид;   

г) кӣ пурсид;   
 

№43. Ҷумлаи мураккаб аз рӯи тарзи алоқа чанд хел мешавад? 

а) 2;  

б) 3;   

в) 4;   

г) 5;   

 

№44. “Вақте ки”,”ҳангоме ки”,”ҳамин ки”,”то вақте ки” пайвандакҳои кадом ҷумлаи пайраванд? 

а)сабаб;   

б) мақсад;   

в) натиҷа;   

г) замон;  
 

№45. Пайвандакҳои ҷумлаи пайрави сабабро ёбед! 

а) агар;  

б)  то ки;   

в) ҳамин ки;   

г) зеро,чунки;  

 

№46. Дар ин ҷумла ҳоли сабабро ёбед: “Сафо ноилоҷ ба шартҳои Комил розӣ шуд”. 

а) сафо;   

б) ноилоҷ;   

в) ба шартҳо   

г) шартҳои Комил;  
 

№47. Дар ҷумлаи “Вақте ки ман  машқи аввалини худро  ба падарам  нишон додам,ӯ таҳсин кард” 

кадом навъи ҷумлаи пайрав  истифода шудааст?  

а) мубтадо;  

б) хабар;   

в) ҳоли сабаб;   

г) ҳоли замон; 
 

№48. Ҷумлаи пайрав асосан  бо кадом  аломати китобатӣ аз сарҷумла  ҷудо карда мешавад? 

а) тире;   

б) нуқтавергул;  

в) баён;   

г) вергул;  
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№49. Ҷумлаи пайраве,ки амалу ҳолатим сарҷумларо ба таври  муқоиса ва монандкунӣ эзоҳ 

медиҳад,чӣ ном дорад? 

а) муайянкунанда;   

б) замон;   

в) миқдору дараҷа;   

г) монандӣ; 
 

№50. Аз  намунаҳои овардашуда пайвандакҳои ҷумлаи мураккаби пайвасти ҷудоиро ёбед. 

а) аммо,вале,лекин;   

б) ё,ё...ё,ё ки,ё ин ки;   

в) ва,-у;   

г) ва, азбаски;  


