
Билим берүү сапатын баалоо жана маалымат технологияларынын улуттук борбору 
КР ББИМ  

 

ТЕСТҲО АЗ ФАННИ ЗАБОНИ ТОӋИКӢ БАРОИ СИНФҲОИ 11-УМ 

 

№1. Дар кадом калимаҳо садоноки ӣ овози  таркиби калима аст? 

а) обӣ,хокӣ 

б) зардӣ,кабудӣ 

в) розӣ,сонӣ 

г) хондагӣ,рафтагӣ; 

 

№2. Дар кадом калимаҳо ба ӌои ҳарфи ӣ бояд ҳарфи и навишта шавад? 

а) зангӣ,фарзангӣ 

б) ҳарчӣ, чунончӣ 

в) дарӣ,парӣ 

г) раҳоӣ,танҳоӣ; 

 

№3. Имлои кадом калимаҳо ғалат аст? 

а) кабудӣ,расмӣ; 

б) Наби,табии; 

в) биҳӣ,ҳавлӣ; 

г) Сочи, Тибилиси; 

 

№4. Дар кадом калимаҳо ба ҷои ӯ  ҳарфи у нависем ,маъно дигар мешавад? 

а) бӯр,мӯр,кӯш; 

б) булӯр,занбӯр,танӯр; 

в) зӯр,мӯр,хӯр; 

г) бӯй,мӯй,сӯй; 

 

№5. Ҷуфтҳои беҷаранги ҳамсадоҳои зерин б,в,г,ҷ  кадомҳоанд? 

а) в,у,к,н;                                                  

б) п,ф,к,ч;                                                  

в) б,в,г,ҷ; 

г) ф,п,к,ҷ; 

 

№6. Кадом калимаҳо ҳарфи йотбарсар дорад? 

а) сеюм,юнучқа,юғ;                                    

б) Сайхун,Сайрам,сайр;                              

в) Ҷайҳун,кайҳон,райҳон; 

г) мӯй,рӯй,сӯй; 

 

№7. Калимаи  “Сайёра”аз чанд ҳарфу аз чанд овоз иборат аст? 

а) аз 6 ҳарфу 5 овоз;                                     

б) аз 6 ҳарффу 6 овоз;                                  

в) аз 6 ҳарфу 7 овоз; 

г) аз 6 ҳарфу 8 овоз; 

 

№8. Навишти кадоме аз ин калимаҳо аз талаффуз  фарқ мекунад? 

а) сайёр,тайёр;                                              

б) майда,кайҳон;                                            

в) дӯғ,фурӯғ; 

г) қоида,оила; 
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№9. Дар байти зерин калимае,ки ҳангоми гуфтугӯ яке аз овозҳояш  ихтисор мешавад(талаффуз 

намешавад) нишон диҳед: 

       Карда имзо, душманони сулҳро, 

       Рӯсияҳ шарманда ,расво мекунад.(М.Аминзода). 

а) шарманда;                                                 

б) расво;                                                           

в) душманон; 

г) рӯсияҳ; 

 

№10. Имлои кадоме аз ин навиштаҳо дуруст аст? 

а) бечунучаро;                                               

б) бе чунучаро;                                                

в) бе “Чун”-у “Чаро?” 

г) бе чуну чаро; 

 

№11. Ҳаммаъноҳои калимаи  ҳунар  кадомҳоянд? 

а) касб,пеша;                                                 

б) утогӣ,деҳқонӣ;                                          

в) кор,фаъолият; 

г) бофанда;кулол; 

 

№12. Ҳаммаъноҳои калимаи ҳурмат  кадомҳоянд? 

а) ғамхорӣ,меҳрубонӣ;                               

б) ёрӣ,вафодорӣ;                                           

в) ситоиш,хушомад; 

г) иззат, эҳтиром; 

 

№13. Кадом калимаҳо бо вожаи  маданият ҳаммаъноянд? 

а) тамаддун,фарҳанг;                                     

б) пешкадам,пешрафт;                                    

в) доро,ғанӣ; 

г) ахлоқ,одоб; 

 

№14. Кадом калимаҳо ҳаммаъноянд? 

а) олуболу,шафтолу;                                        

б) жола,шабнам;                                                

в) гетӣ,ҷаҳон; 

г) калид,қулф; 

 

№15. Ҳаммаъноҳои калимаи “рӯй”-ро нишон диҳед. 

а) тан,ҷисм;                                                         

б) рух,чеҳра;                                                         

в) шакл, шамоил; 

г) офтоб ,ситора; 

 

№16. Дар ҷумлаи зерин ба ҷои сенуқта ҳаммаънои мувофиқи калимаи  нигарониро гузоред: 

“Аммо баъди ... и бисёр боз Саидакбархоҷа наомадааст”.(С.Айнӣ). 

а) дидан;                                                                

б) нишастан;                                                          

в) интизорӣ; 

г) умедбахшӣ; 
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№17. Дар мақоли зерин ҳаммаънои калимаи ганҷкадом аст? 

“Бе ранҷ ганҷ нахоҳӣ бурд”. 

а) гавҳар;                                                        

б) тилло;                                                         

в) хазина; 

г) нуқра; 

 

№18. Калимаи зидмаънои калон,нек ва ширин кадомҳоянд? 

а) азим,хуб,бомазза;                                 

б) бузург,хайр,лазиз;                                

в) хурд,бад,талх; 

г) кабир,нағз,турш; 

 

№19. Кадом воҳиди фразеологӣ (таъбир) маънои зиқ шуданро дорад? 

а) дилтанг шудан;                                     

б) дилафгор шудан;                                  

в) дилсард шудан; 

г) дилбазан шудан; 

 

№20. Маънои ибораи” дили сиёҳ” –ро муайян кунед? 

а) дили заиф,бемор;                             

б) дили нохоҳам, ошуфта;                    

в) дили беқарор,ноором; 

г) дили бадхор,бадният; 

 

№21. Ариза бо кадом услуб навишта  мешавад? 

а) расмӣ коргузорӣ;                            

б) рӯзноманигорӣ;                              

в) бадеӣ; 

г) илмӣ; 

 

№22. Ҳолнома(тарҷумаи ҳол)бо кадом услуб навишта мешавад? 

а) илмӣ;                                               

б) бадеӣ;                                             

в) рӯзноманигорӣ; 

г) расмӣ коргузорӣ 

 

№23. Тавсифнома ва тавсиянома дар кадом услуб навишта шудааст? 

а) бадеӣ;                                             

б) расмӣ коргузорӣ;                        

в) илмӣ; 

г) рУзноманигорӣ; 

 

№24. Гувоҳнома бо кадом услуб навишта мешавад? 

а) илмӣ;                                              

б) рӯзноманигорӣ;                           

в) бадеӣ; 

г) расмӣ коргузорӣ;  
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№25. Ваколатнома бо кадом услуб навишта мешавад? 

а) рӯзноманигорӣ;                          

б) бадеӣ;                                           

в) илмӣ; 

г) расмӣ коргузорӣ; 

 

№26. Забонхат бо кадом услуб навишта мешавад? 

а) расмӣ коргузорӣ;                      

б) бадеӣ;                                          

в) илмӣ; 

г) рӯзноманигорӣ; 

 

№27. Услуби кадоме аз навиштаҳои зерин рӯзноманигорист? 

а) ҳикоя ,повест;                          

б) шарҳи ҳол;                                 

в) номаи падар ба писар; 

г) мақола,очерк; 

 

№28. Қисса ва роман бо кадом услуб навишта мешавад? 

а) расмӣ коргузорӣ;                 

б) илмӣ;                                        

в) рӯзноманигорӣ; 

г) бадеӣ; 

 

№29. Услуби баёни матни зеринро муайян намоед. 

“Гулҳои хушрӯй.Гулҳои хушбӯй.Аз ҷое ба ҷое гули бадрӯй намеоранд. Гули бадбӯй 

намеоранд”(Ф.Муҳаммадиев). 

а) бадеӣ;                                    

б) расмӣ коргузорӣ;                

в) илмӣ; 

г) рӯзноманигорӣ; 

 

№30. Услуби баёни матни зеринромуайян намоед. 

“ Ба хотирам Чилдухтарон расид .Гӯё чилдухтарон дар паси ҳамин санг бошанду қатраҳои 

об сиришки дидаи онҳо бошад...”(П. Толис) 

а) бадеӣ;                                    

б) илмӣ;                                     

в) расмӣ корпгузорӣ; 

г) рӯзноманигорӣ; 

 

№31. Дар кадом гурӯҳ исмҳо дар шумораи ҷамъ омадаанд? 

а) шубон,меҳмон,корвон;     

б) гулистон,оташдон,намакдон; 

в) оҳувон,қувон,булбулон; 

г) тобистон,зимистон,меҳргон 

 

№32. Исм дар кадом банд дар шакли ҷамъ омадааст? 

а) посбон;                                    

б) биёбон;                                   

в) чӯпон; 

г) ҳиндувон; 
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№33. Кадом калимаҳо исманд? 

а) намиранда;                          

б) сурхрӯй,баландмӯй;          

в) гӯша,ҳуҷра; 

г) холӣ,чӯбин; 

 

 

№34. Кадоме аз ин калимаҳои мураккаб аз сифат ва исм сохта шудаанд? 

а) ошпаз,сартарош;                

б) даводав,пурсупос;             

в) зебосанам,ҷавонзан; 

г) модаркалон,хушдоман; 

 

№35. Дар кадом банд сифатҳои дараҷаи муқоисавӣ дода шудааст? 

а) бартар,меҳтар;                   

б) аз ҳама баланд,ниҳоят калон;   

в) дафтар,кафтар; 

г) беҳтарин, камтарин; 

 

№36. Ба ҷойи нуқтаҳо сифатҳои мувофиқ гузошта,байтро пурра кунед: 

Шохи... кашад сар ба қиём, 

Шохи ...шавад хам ба салом.(А.Ҷомӣ) 

а) сабз,пургул;                      

б) хушк,тар;                            

в) бемева,пурмева; 

г) дароз,кӯтоҳ; 

 

№37. Ба ҷои  сенуқта сифатҳои мувофиқро гузоред: 

Олим,файласуф,табиб ва шоири...Абӯалӣ ибни Сино  23 асарашро ба забони форсии тоҷикӣ 

навиштааст? 

а) калон;                                   

б) бузург;                                  

в) азим; 

г) кабир; 

 

№38. Шумораҳоро нишон диҳед: 

а) ҳафта ,чилла;                      

б) ҳафтто,чидто;                     

в) ҳазорӣ,даҳҳазорӣ; 

г) панҷӣ,як ба як;   

 

№39. Ҳамин,ҳамон кадом хели ҷонишинҳоанд? 

а) саволӣ;                                

б) манфӣ;                                 

в) номуайянӣ; 

г) ишоратӣ; 

 

№40. Ҷонишинҳои “ким-кадом”,”ким-кӣ” ба кадом гурӯҳ дохиланд? 

а) номуайянӣ;                       

б) таъинӣ;                              

в) манфӣ; 

г) нафси-таъкидӣ; 
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Тестҳо  аз фанни адабиёт  барои синфҳои 11-ум 

 

№41. Таърихи таваллуди Нақибхон Туғрал кадом сол аст? 

а) 1860; 

б) 1865;    

в) 1873;   

г) 1870;  

 

№42. Сардафтари адабиёти муосири тоҷик кист 

а) М. Турсунзода;   

б) А.Деҳотӣ;    

в) Ҳ.Юсуфӣ;    

г) С.Айнӣ; 

 

№43. Зодгоҳи Тошхӯҷа Асирӣ  куҷост? 

а) Бухоро;   

б) Қӯқанд;   

в) Хуҷанд;   

г) Тошка 

 

№44. Маснавии “Ҷуйи Бекобод” ба калами кӣ мансуб аст? 

а) С.Айнӣ;   

б) Т.Асирӣ;   

в) Л.Шералӣ;   

г) А.Лоҳутӣ; 

 

№45. Дар маснавӣ “Ҷӯйи Бекобод” кадом мавзӯъҳо мавриди тасвир қарор гирифтааст? 

а) масъалаи обу объёри,омӯхтани илму адаб; 

б) масъалаи  давлатдорӣ; 

в) ҳукумати подшоҳӣ; 

г) масъалаи замину заминфурӯшӣ; 

 

№46. Анвар, Мухтор ва Зайнаб образҳои кадом асари Ҷ.Икромӣ мебошад? 

а) ”Духтари оташ”;       

б) ”Ман гунаҳкорам”;   

в) ”Ситора”; 

г) ”Тори анкабуд”; 

 

№47. Бачагии устод С.Айнӣ дар кадоме аз ин деҳаҳо гузаштааст? 

а) Афшана;                

б) Насаф;                    

в) Боғи  Майдон; 

г)Соктаре; 
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№48. Дар достони “Қишлоқи тиллоӣ”-и М.Миршакар чанд образ мушоҳида мешавад? 

а) панҷ  образ;       

б) се образ;              

в) ду  образ; 

г) якчанд образ; 

 

 

 

 

 

№49. Қориисмат  образи кадомин қиссаи С.Айнӣ мебошад? 

а) ”Ятим”;               

б) ”Одина”;              

в) ”Марги судхур”; 

г) Мактаби кӯҳна”; 

 

№50. Боби дуюми “Чароғӣ абадӣ” чӣном дорад? 

а) ”Интизорӣ”;              

б) ”Мулоқоти якум”;   

в) ”Мулоқоти дуюм”; 

г) ”Вохӯрӣ”; 

 

№51. Боғи Майдон  зодгоҳи кадоме аз ин адибҳо мебошад? 

а) Ҳ.Юсуфӣ;                   

б) Б.Раҳимзода;             

в) С. Айнӣ; 

г) А.Лоҳутӣ; 

 

№52. Мирзо Турсунзода  кадоме аз ин асарҳоро навиштааст? 

а) ”Мактаби кӯҳна”;            

б) ”Исёни хирад”;                 

в) ”Тахти хунин”; 

г) ”Чароғи абадӣ”; 

 

№53. Кадом сол   Ҳабиб Юсуфӣ  ба хидмати аскарӣ рафтааст? 

а) соли 1940;      

б) соли 1942;        

в) соли 1944;   

г) 1945; 

 

№54. Кадоме аз ин шоирон дар Ҷанги Бузурги Ватанӣ дар роҳи ҳимояи Ватан ҳалок гардидааст? 

а) Пайрав Сулаймонӣ;       

б) Абулқосим  Лоҳутӣ;         

в) Абдусалом Деҳотӣ; 

г) Ҳабиб Юусуфӣ; 

 

№55. Байти зерин ба қалами кӣ мансуб аст? 

Зи ишқи Ватан ҷӯш дорад дилам, 

Ба ҳарфи Ватан гӯш дорад дилам... 

а) Садриддин Айнӣ;                     

б) Ҳабиб Юсуфӣ;                            



Билим берүү сапатын баалоо жана маалымат технологияларынын улуттук борбору 
КР ББИМ  

 

в) Мирсаид Миршакар; 

г) Абулқосим Лоҳутӣ; 

 

№56. Микола ва Марина персонажҳои кадом достони Мирзо Турсунзода мебошанд? 

а) ”Писари Ватан”;                           

б) ”Офтоби мамлакат”;                    

в) ”Хазон ва баҳор”; 

г) ”Ҷони ширин”; 

 

 

 

 

№57. Намоишномаҳои “Отелло”,”Ромео ва Ҷулетта” ва Шоҳ  Лир”-и Шекспир аз тарафи кадом 

адиб тарҷума шудааст? 

а) Пайрав Сулаймонӣ;              

б) Мирзо Турсунзода;                

в) Ҳабиб Юсуфӣ; 

г) Абулқосим Лоҳутӣ; 

 

№58. Шеъри “Марши ҳуррият”ё”Суруди озодӣ” ба қалами кӣ мансуб аст? 

а) Садриддин Айнӣ;     

б) Тошхӯҷа Асирӣ;          

в) Мирзо Турсунзода; 

г) Пайрав Сулаймонӣ; 

 

№59. Достони “Мардистон”-и Абулқосим Лоҳутӣ кадом мавзӯъро дар бар мегирад? 

а) ҳаҷв;                                      

б) қаҳрамонӣ;                         

в) бозоргонӣ; 

г) ишқ; 

 

№60. Роман “Шӯроб”-и Раҳим Ҷалил аз чанд китоб иборат аст? 

а) аз 3 китоб;    

б) аз 5 китоб;    

в) аз 10 китоб;    

г) аз 7 китоб 
 


