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@1.Калимаи «коргузор» аз ҷиҳати сохт чӣ хел аст? 

$A) мураккаб; 

$B) муаррабӣ; 

$C) муқаррабӣ; 

$D) таркибҳо; 

$E) омехтаҳо; 

 

@2.Кадоме аз ин калимаҳо бояд ташдид гирад? 
$A) мудавар; 

$B) даррасидан; 

$C) ҳаррӯза; 

$D) оббозӣ; 

$E) барориш; 

 

@3.Номуайянӣ дар исм бо кадом восита сурат мегирад? 

$A) бо артикли –е; 

$B) бо артикли –ал; 

$C) бо пасванди он; 

$D) бо пешвандҳо; 

$E) бо пасояндҳо; 

 

@4.Дар ин байт кадом ҳодисаи савтӣ дида мешавад? 

   Хирад гар сухан баргузинад ҳаме, 

   Ҳамон баргузинад, ки бинад ҳаме. 

$A) ихтисоршавӣ; 

$B) афзоишёбӣ; 

$C) ҷойивазкунӣ; 

$D) монандшавӣ; 

$E) дуршавии овоз; 



 

@5.Баёнияҳои хешу таборӣ ва эҳтиром бидуни алоқаи изофӣ бо исми 

хос чӣ гуна навишта мешаванд? 

$A) якҷоя навишта мешаванд; 

$B) ҷудо навишта мешаванд; 

$C) бо нохунак навишта мешад; 

$D) бо нимтире навишта мешад; 

$E) дар қавс навишта мешаванд; 

 

@6.Садоноки ‘ӯ’ дар кадом калима дуруст гузошта шудааст? 

$A) маҷмӯъ; 

$B) мавзуъ; 

$C) мӯҳтаво; 

$D) мӯбрам; 

$E) бӯҳрон; 

 

@7.Кадоме аз ин гурӯҳҳо аз нигоҳи навишт дурустанд? 

$A) хатти хоно; 

$B) қади рассо; 

$C) ҳади ақал; 

$D) дури ноёб; 

$E) зиди дустӣ; 

 

@8.Сакта дар кадом калимаҳо дар байни ду садонок навишта мешавад? 

$A) таъинот, фаъолият; 

$B) саъодат, саноъатӣ; 

$C) муъассиса, ҷамоъат; 

$D) раъис, суъол, ҷомеъа; 

$E) муъомилот, мардум; 

 

@9.Имлои кадоме аз ин калимаҳо нодуруст аст? 

$A) мӯҳр; 

$B) шолӣ; 

$C) моҳӣ; 

$D) ҳавлӣ; 

$E) холӣ; 

 

@10.Кадоме аз ин калимаҳо ташдид надорад? 



$A) беруннавис; 

$B) бемурувват; 

$C) муассисаҳо; 

$D) иттиҳодия; 

$E) бемуҳаббат; 

 

@11.Имлои кадоме аз ибораҳои зерин нодуруст аст? 

$A) таби болида; 

$B) мавзӯи дарс; 

$C) тулӯи офтоб; 

$D) шурӯи корҳо; 

$E) ҷустуҷӯйи кор; 

 

@12.Калимаи дастгоҳ ба кадом ҳодисаи савтӣ дучор мешавад? 

$A) коҳишёбии овозҳо; 

$B) ихтисорёбии овоз; 

$C) монандшавии ово; 

$D) афзоиши овозҳо; 

$E) бадалшавии овоз; 

 

@13.Пешванди ҳам- дар калимасозии кадом ҳиссаи нутқ ба кор гирифта 

мешавад? 

$A) исм; 

$B) нидо; 

$C) хона; 

$D) феъл; 

$E) зарф; 

 

@14.Калимаҳои навъи ӯмоч, ӯрда, қӯшун ба забони тоҷикӣ аз кадом 

забон ворид гардидаанд? 

$A) туркӣ; 

$B) арабӣ; 

$C) балтӣ; 

$D) ҳиндӣ; 

$E) форсӣ; 

 

@15.Имлои кадом калимағалат аст? 

$A) гарчӣ; 



$B) моҳӣ; 

$C) шолӣ; 

$D) сонӣ; 

$E) холӣ; 

 

@16.Ҷамъбандии исмҳо дар кадом банд нодуруст аст? 

$A) ахборот; 

$B) хонаҳо; 

$C) китобҳо; 

$D) қаламҳо; 

$E) ситораҳо; 

 

@17.Имлои нодурусти артикли арабии «ал»-ро нишон диҳед: 

$A) Ал-қисса; 

$B) Алвидоъ; 

$C) Ал-Қонун; 

$D) Алфоробӣ; 

$E) Алҷазоир; 

 

@18.Имлои дурусти калимаҳоро нишон диҳед: 

$A) Раис, раёсат, раъйпурсӣ; 

$B) Раъис, райосат, ҳукумат; 

$C) Райис, раййосат, раъйӣ; 

$D) Раййис, райъосат, райъ; 

$E) Раъъис, райёсати мудир; 

 

@19.Имлои исми зерин дар кадом банд дуруст аст? 

$A) бисту панҷсолагӣ; 

$B) бисту панҷ солагӣ; 

$C) биступанҷ солагӣ; 

$D) бису панҷ-солагӣ; 

$E) биступанҷсолагӣ; 

 

@20.Навиштаҷоти кадоме аз ин ёдгориҳои таърихӣ бо хатти мехӣ дарҷ 

шудаанд? 

$A) Ёдгориҳои кӯҳи Бесутун; 

$B) Аҳромҳои Миср. Египт; 

$C) Тоҷмаҳали Ҳиндустон; 



$D) Ховалингу Бохтар; 

$E) Саразми Тоҷикистон; 

 

@21. «Ў» дар аввали кадом гурўњи калимањо меояд? 

$A) дар калимаҳои иқтибосии туркӣ; 

$B) дар ду калимаҳои аслии тоҷикӣ; 

$C) дар панҷ калимаҳои куҳнашуда; 

$D) дар иқтибоси калимаҳои арабӣ; 

$E) дар се калимаҳои қабеҳу малеҳ; 

 

@22.Осори забони форсии қадим бо кадом хат сабт шудаанд? 

$A) мехӣ; 

$B) чехӣ; 

$C) дарӣ; 

$D) тотӣ; 

$E) ҳиндӣ; 

 

@23.Осори забони форсии миёна бо кадом хат сабт шудаанд? 

$A) паҳлавӣ; 

$B) рушонӣ; 

$C) шуғнонӣ; 

$D) помирӣ; 

$E) кириллӣ; 

 

@24.Осори забони форсии нав бо кадом хатҳо сабт шудаанд? 

$A) форсӣ, лотинӣ, килиллӣ; 

$B) бобулӣ, мисрӣ, ҳиндугӣ; 

$C) мехӣ, оромӣ, финиқикӣ; 

$D) паҳлавӣ, монавӣ, суғдӣ; 

$E) диндабирӣ, партулиягӣ; 

 

@25.Имлои ҳарфи «ъ» дар кадом калимаҳо дуруст аст? 

$A) фаъол, таъин; 

$B) саъодат, аъло; 

$C) ҷамоъат,ҷамъ; 

$D) камбизоъат; 

$E) луъоб, таъом; 

 



@26.Навишти кадом баёнияҳо дуруст аст?  

$A) Баҳроми Гӯр; 

$B) Акбари Мироб; 

$C) Қори-ишкамба; 

$D) Салим паҳлавон; 

$E) Ҳоҷӣ ҳусайнӣ; 

 

@27.Дар кадом гурӯҳи калимаҳо «ӯ» дар аввал меояд? 

$A) дар калимаҳои иқтибосии туркӣ; 

$B) дар ду калимаҳои аслии тоҷикӣ; 

$C) дар панҷ калимаҳои куҳнашуда; 

$D) дар иқтибоси калимаҳои арабӣ; 

$E) дар се калимаҳои қабеҳу малеҳ; 

 

@28.Ҳарфи «ъ» дар кадом ҳолат меафтад? 

$A) дар байни ду садонок; 

$B) дар охири калима; 

$C) баъди овози ҳамсадо; 

$D) дар байни ду ҳамсадоҳо; 

$E) пеш аз ҳамсадо; 

 

@29.К? 

$A) фаъол, таъин; 

$B) саъодат, аъло; 

$C) ҷамоъат,ҷамъ; 

$D) камбизоъат; 

$E) луъоб, таъом; 

 

@30.Ҳиссаҳои нутқ чандтоанд? 

$A) 10; 

$B) 11; 

$C) 17; 

$D) 18; 

$E) 19; 

 

@31.Ба ҷойи нуқтаҳо калимаи мувофиқро нависед: Забон рукни ...  аст. 

$A) миллат; 

$B) сарват; 



$C) мактаб; 

$D) танбур; 

$E) кишвар; 

 

@32.Хатти мехӣ ба кадом давраи инкишофи забони тоҷикӣ тааллуқ 

дорад? 

$A) давраи қадим; 

$B) давраи бостон; 

$C) давраи миёна; 

$D) давраи навин; 

$E) давраи ҳозира; 

 

@33.Имлоиғалати ҳарфи ӣ-ро нишон диҳед. 

$A) Сочӣ; 

$B) Моҳӣ; 

$C) Рафтӣ; 

$D) Шолӣ; 

$E) Тӯтӣ; 

 

@34.Дар кадоме аз ин гурӯҳҳо ҳодисаи ҷойивазкунии овоз мушоҳида 

мешавад? 

$A) Сикандар; 

$B) Тадбир; 

$C) Ташаббус; 

$D) Гулчанбар; 

$E) Дастгоҳ; 

 

@35.Дар кадоме аз ин калимаҳо ҳодисаи монандшавии овоз мушоҳида 

мешавад? 

$A) тамбал; 

$B) ҷамбул; 

$C) камбар; 

$D) масдар; 

$E) мактаб; 

 

@36.Кадоме аз ин гурӯҳ исмҳои хос нодуруст навишта шудаанд?  

$A) Абӯалӣ Ибни Сино, Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон; 

$B) Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Тоҷикистон, Бӯстон; 



$C) Раиси Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Хуҷанд; 

$D) Баҳроми Гӯр, Лоиқ Шералӣ, Бозор Собир, Гулистон; 

$E) Дарвоз, Зарафшон, Исёни Муқаннаъ, Тоҷик, Хуҷанд; 

 

@37.Қарори Хукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи қоидаҳои 

имлои забони тоҷикӣ” охирин бор кай қабул карда шуд? 

$A) 4 октябри соли 2011; 

$B) 5 марти соли 2000; 

$C) 22 июли соли 1989; 

$D) 5 октябри соли 2009; 

$E) 6 ноябри соли 1994; 

 

@38.Калимаи «омӯзгор» аз ҷиҳати сохт чӣ гуна аст? 

$A) сохта; 

$B) сода; 

$C) мураккаб; 

$D) таркибӣ; 

$E) омехта; 

 

@39.Кадом калимаҳо бо ҳарфи ӯ навишта мешаванд? 

$A) нул, гуш, муй, ҷуй; 

$B) нур, гул, гулгашт; 

$C) шуш, муш, хушёр; 

$D) хун, пур, дуд, дурр; 

$E) бону,зону, бур,умр; 

 

@40.Алифбои забони тоҷикӣ аз чанд ҳарф иборат аст? 

$A) 35; 

$B) 36; 

$C) 39; 

$D) 33; 

$E) 32; 

 

@41.Давраҳои ташаккул ва инкишофи забони тоҷикиро нишон диҳед. 

$A) қадим, миёна, нав; 

$B) қадим, нав, навтарин; 

$C) қадим, миёна, муосир; 

$D) бостон, Сомониён; 



$E) қадим, миёна, ҳозира; 

 

@42.Кадом исмҳо бо ҳарфи калон навишта мешаванд? 

$A) исмҳои хос; 

$B) исмҳои ҷинс; 

$C) исмҳои кулл; 

$D) исмҳои ҷамъ; 

$E) исмҳои маънӣ; 

 

@43.Сахттару равшантар талаффуз шудани яке аз ҳиҷоҳоро дар калима 

чӣ меноманд? 

$A) зада; 

$B) ҳарф; 

$C) реша; 

$D) овоз; 

$E) ибора; 

 

@44.Кадом ҳарфҳо ду овозро ифода мекунанд? 

$A) йотбарсарҳо; 

$B) ҳамсадоҳо; 

$C) ҷарангдорҳо; 

$D) беҷарангҳо; 

$E) садонокҳо; 

 

@45.Алифбои кириллиасоси забони точикӣ аз кадом сол амал менамояд 

ва то имрӯз он чанд маротиба таҷдид гардидааст? 

$A) аз с.1940, 3 маротиба; 

$B) аз с.1929, 2 маротиба; 

$C) аз с. 1920, 3 маротиба; 

$D) аз с. 1972, 2 маротиба; 

$E) аз с. 2011, 4 маротиба; 

 

@46.Исмеро нишон диҳед, ки дар шумораи ҷамъ омадааст? 

$A) аъзо; 

$B) адиб; 

$C) даст; 

$D) қалб; 

$E) шом; 



 

@47.Кадоме аз ин калимаҳо артикли арабии –ал доранд?  

$A) алқисса; 

$B) алфоз; 

$C) аллакай; 

$D) алмосгун; 

$E) муаллим; 

 

@48.Дар ин байт кадом ҳиссаи нутқ ба ҳодисаи савтӣ дучор шудааст? 

   Асрори азалро на ту дониву на ман, 

   В-ин ҳарфи муаммо на ту хониву на ман. 

$A) пайвандак; 

$B) пешванд; 

$C) пешоянд; 

$D) пасванд; 

$E) ҷонишин; 

 

@49.Имлои дурусти ҳарфи ъ-ро нишон диҳед. 

$A) ҷумъа; 

$B) ҷомеъа; 

$C) таъом; 

$D) таъб; 

$E) сайъ; 

 

@50.Дар мисраъҳои зерин навишти кадом калима нодуруст аст? 

Сикандар бад-ӯ гуфт: «Аз ин сабз ҷон, 

Чӣ гири ба даст ин ду-се устухон?»  

$A) гири; 

$B) бад-ӯ; 

$C) гуфт; 

$D) сабз; 

$E) ду-се; 

 

@51.Кадоме аз ин хатҳо таърихӣ куҳантар доранд? 

$A) мехӣ; 

$B) паҳлавӣ; 

$C) лотинӣ; 

$D) кириллӣ; 



$E) форсӣ; 

 

@52.Ташдид дар кадом калима гузошта мешавад? 

$A) мудавар; 

$B) паранда; 

$C) қимат; 

$D) сода; 

$E) одӣ; 

 

@53.Дар кадом банд исмҳо дар шакли ҷамъи арабӣ омадаанд? 

$A) аҷсом, атфол; 

$B) мардум, рама; 

$C) омма, мактаб; 

$D) марғзор, даст; 

$E) гурӯҳ, кӯҳсор; 

 

@54.Дар кадом гурӯҳи вожаҳо садоноки ‘ӯ’ дар ҳамаи калимаҳо дуруст 

гузошта шудааст? 

$A) рӯй, кӯдак, мӯй, гурӯҳ; 

$B) кӯҳсор, мӯъҷаз, нуҳум; 

$C) гулӯ, омӯзиш, бӯҳрон; 

$D)ғӯза, рӯшноӣ, мӯъриз; 

$E) маҷрӯҳ, куҳсор, мӯҳра; 

 

@55.Кадоме аз ин калимаҳо ташдид дорад? 

$A) таманно; 

$B) ҳаммаъно; 

$C) назаррас; 

$D) баррасӣ; 

$E) ҳаррӯза; 

 

@56.Кадоме аз ин ибораҳо аз нигоҳи навишт дурустанд? 

$A) ҳадди ақал; 

$B) хати хоно; 

$C) дури ноёб; 

$D) зиди душман; 

$E) қади рассо; 

 



@57.Дар кадоме аз ин гурӯҳҳо ҳодисаи савтии ҷойивазкунӣ дида 

мешавад?  

$A) ибни-бини, китф-кифт; 

$B) гавҳар-ҷавҳар, гӯсфанд-гӯспанд; 

$C) кард-нард, сӯхт- пӯхт; 

$D) к-аз, в-ин, гар, кард-нард; 

$E) татқиқ-тадбиқ, замбӯр-занбӯр; 

 

@58.Кадом солҳо алифбои кириллиасоси забони тоҷикӣ такмилу таҷдид 

гардидааст? 

$A) 1972, 1998, 2011; 

$B) 1980,2001, 2009; 

$C) 1957, 1967, 2005; 

$D) 1941,1952, 1991; 

$E) 1962, 1967, 1989; 

 

@59.Ба алифбои забони тоҷикӣ кадоме аз ин тағйирот соли 1998 ворид 

гардидааст? 

$A) миқдори ҳарф ба 35-то расид; 

$B) номи овози ӯ у-и дароз шуд; 

$C) номи овози ӣ и-и заданок шуд; 

$D) номи овози й йот шуд; 

$E) номи овози ъ сакта шуд; 

 

@60.Дар кадоме аз ин вожаҳо ҳарфи ц ба с табдил ёфтааст: 

$A) семент; 

$B) дотсент; 

$C) дискет; 

$D) сангзор; 

$E) профессор; 

 

@61.Бо афтидани ҳарфи сакта маънои кадом калима тағйир меёбад? 

$A) манъ; 

$B) саъй; 

$C) саъб; 

$D) шамъ; 

$E) рубъ; 

 



@62.Ҳангоми сохтани ибораи изофӣ ҳарфи ъ дар кадом калима 

намеафтад (дар ҷояш мемонад)? 

$A) манъ; 

$B) нумӯъ; 

$C) мавзӯъ; 

$D) тулӯъ; 

$E) руҷӯъ; 

 

@63.Дар кадом банд калимаи мураккаб оварда шудааст? 

$A) сурхранг; 

$B) матакабир; 

$C) таккабурӣ; 

$D) эҷодкор; 

$E) муъҷиза; 

 

@64.Кадом калима дуруст навишта шудааст? 

$A) айём; 

$B) сайёҳат; 

$C) муталиқ; 

$D) сабд; 

$E) тийра; 

 

@65.Дар кадом банд имлои исмҳо дуруст оварда шудааст? 

$A) Худо, Офаридгор, Оллоҳ, Яздон, Парвардигор; 

$B) Худо, яздон, парвардигор, офаридгор, Оллоҳ; 

$C) Худо, Оллоҳ, Парвардигор, яздон, офаридгор; 

$D) Худо, Офаридгор, Оллоҳ, яздон, парвардигор; 

$E) Худо, офаридгор, Оллоҳ, Яздон, офарвардигор; 

 

@66.Дар кадом банд имлои сифатҳо дуруст оварда шудаанд? 

$A) водии хушбоду ҳаво, одами хешу табордор; 

$B) водии хушбоду ҳаво, одами хешутабордор; 

$C) водии хушбодуҳаво, одами хешутабодор; 

$D) водии хуш боду ҳаво, одами хешу табор дор; 

$E) водии хушбоду ҳаво, одами хешу табор дор; 

 

@67.Кадом калима дар вазни фаъъол навишта шудааст: 

$A) тарроҳ; 



$B) оббозӣ; 

$C) ҳамроз; 

$D) чорроҳа; 

$E) бадтар; 

 

@68.Кадом калимаҳо аз сатр ба сатр нодуруст гузаронида шудаанд? 

$A) о-ила, синф-ӣ, нек-ӣ; 

$B) боғ-бон, паҳно-вар; 

$C) барз-гар, дур-до-на; 

$D) оро-мӣ, табас-сум; 

$E) дӯс-тӣ, таъ-би-рот; 

 

@69.Имлои кадом калима дуруст аст? 

$A) таассуф; 

$B) барқаст; 

$C) татқиқ; 

$D) тафсиф; 

$E) Нюёрк; 

 

@70.Дар кадом сутун имлои калимаҳо дуруст аст? 

$A) беэҳсос, тозаэҷод, дер; 

$B) эзоҳ, мэҳр, шэр, эҷод; 

$C) мэҳргон, еҳсон, еъҷоз; 

$D) эй, симэлак, еътибор; 

$E) бэеҳтиёт, эҷоз, эҳром; 

 

@71.Ба кадом давраи инкишофи забони тоҷикӣ тааллуқ доштани хатти 

мехиро муайян кунед. 

$A) давраи қадим; 

$B) давраи муосир; 

$C) давраи миёна; 

$D) давраи навин; 

$E) давраи навтар; 

 

@72.Кадоме аз ин калимаҳои зер бо миёнванд сохта шудаанд? 

$A) доругир; 

$B) худогоҳӣ; 

$C) рӯзафзун; 



$D) қарордод; 

$E) азнавсозӣ; 

 

@73.Ихтисораиғалатро ёбед. 

$A) В.К.Д; 

$B) САҲА; 

$C) АИ; 

$D) ДМТ; 

$E) ҶБВ; 

 

@74.Имлоиғалати исмҳоро ёбед: 

$A) Варзоби боло; 

$B) Шаҳритус; 

$C) Обигарм; 

$D) Шарқи Дур; 

$E) Насибахола; 

 

@75.Имлои дурусти баёнияњоро нишон диҳед: 

$A) шоҳ Шуҷоъ, Насибахола, Саидпаҳлавон; 

$B) шоҳ Шуҷоъ, Насиба холла, Саид паҳлавон; 

$C) шоҳ-Шуҷоъ, Насиба-хола,Саид-паҳлавон; 

$D) Шоҳ Шӯҷоъ, Насиба Хола, Саид Паҳлавон; 

$E) Шоҳшӯҷоъ, Насибахола, Саид паҳлавон; 

 

@76.Кадом исмҳо дар қолаби муфаъъил омадаанд? 

$A) мунаҷҷим, муфаттиш; 

$B) аҳком, ахбор, аброр; 

$C) муҳаббат, муҷозот; 

$D) омӯзгор, китобдор; 

$E) инкишоф, пешрафт; 

 

@77.Имлои дурусти ибораҳоро дарёбед? 

$A) нони 2-сомона; 

$B) барфи сапсафед; 

$C) осмони нил гун; 

$D) пири сад сола; 

$E) кори 2 соатина; 

 



@78.Калимаи мураккабро нишон дињед: 

$A) корафтода; 

$B) огоҳонидан; 

$C) мутафаккир; 

$D) таккабурӣ; 

$E) баҳористон; 

 

@79.Имлои дурусти сифатҳоро нишон диҳед. 

$A) суп-сурх, қоматбаланд; 

$B) рах-рах, серавған, савз; 

$C) тиб-торик, пусти баррагӣ; 

$D) девордармиён, бе мавқеъ; 

$E) бистудусола, соҳибнеъмат; 

 

@80.Имлои сифат дар кадом банд дуруст аст? 

$A) вохӯриҳои рӯздармиён; 

$B) дарахтони бор овар; 

$C) ҳавлии пур гулу райҳон; 

$D) замини бедолударахт; 

$E) озмуни байни ноҳиявӣ; 

 

@81.Имлои кадоме аз гурӯҳи исмҳои зерин дуруст аст? 

$A) раводид, давутоз, шаъну шараф, паёпай; 

$B) раво дид, даву тоз, шаъну шараф, паё пай; 

$C) раводид, давутоз, шаънушараф, паёпай; 

$D) раво дид, даву тоз, шаънушараф, паёпай; 

$E) раво-дид, даву- тоз, шаъну-шараф; 

 

@82.Имлои дурусти исмҳои зеринро нишон диҳед: 

$A) достони «Писари Ватан», рӯзномаи «Садои мардум»; 

$B) достони Писари ватан, рӯзномаи Садои мардум; 

$C) достони «Писари Ватан», рӯзномаи «Садоимардум; 

$D) достони «Писари ватан», рӯзномаи «Садои Мардум»; 

$E) достони Писари Ватан, рӯзномаи Садои Мардум; 

 

@83.Дар кадом вариант ибора дуруст навишта шудааст? 

$A) муассисаи давлатӣ; 

$B) муннақиди ҷавон; 



$C) муҷизаи дируза; 

$D) андӯгин будан; 

$E) мавзуъи синфи; 

 

@84.Ибораи навишташ дурустро нишон диҳед: 

$A) фарҳанги дуҷилда; 

$B) қассам нахурдан; 

$C) муъаллифи китоб; 

$D) мурабои олучаги; 

$E) мадрассаи дуошёна; 

 

@85.Кадоме аз калимањои зерин њарфи мушаддад дорад? 

$A) мунақид; 

$B) ҳамал; 

$C) қамар; 

$D) сафед; 

$E) сироҷ; 

 

@86.Мардуми тоҷик аз кадом хатҳо истифода бурдаанд? 

$A) лотинӣ, мехӣ; 

$B) суғдӣ, арманӣ; 

$C) кириллӣ, чинӣ; 

$D) қирғизӣ, форсӣ; 

$E) ҳиндӣ, санскрит; 

 

@87.Кадоме аз ин хатҳо таърихи куҳантар дорад? 

$A) финиқӣ; 

$B) форсӣ; 

$C) кириллӣ; 

$D) арабӣ; 

$E) паҳлавӣ; 

 

@88.Шумораи мураккабро муайян намоед: 

$A) чордаҳ; 

$B) даҳум; 

$C) сесаду сӣ; 

$D) миллион; 

$E) чаҳор; 



 

@89.Кадоме аз ин калимаҳо ҳангоми ибораороӣ ташдид мегирад?  

$A) син; 

$B) ҳамал; 

$C) хок; 

$D) сарф; 

$E) ҷон; 

 

@90.Кадоме аз ин калимаҳо бар вазни фаъъол мебошад? 

$A) вассоф; 

$B) савол; 

$C) қарор; 

$D) маҳол; 

$E) камол; 

 

@91.Калимаи ташдиддорро муайян намоед: 

$A) ташаккур; 

$B) каммаҳсул; 

$C) сарришта; 

$D) қаддароз; 

$E) назаррас; 

 

@92.Ҷонишини мураккабро ёбед: 

$A) якдигар; 

$B) дар куҷо?; 

$C) чӣ хел?; 

$D) ҳамин хел; 

$E) ин гуна; 

 

@93.Қонуни нав дар бораи забони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон кай 

қабул шудааст? 

$A) 5 октябри соли 2009; 

$B) 22 июни соли 1989; 

$C) 22 июли соли 1989; 

$D) сентябри соли 2001; 

$E) 25 ноябри соли 2010; 

 

@94.Навишти кадом калима дуруст аст? 



$A) тағйирот; 

$B) вохурдан; 

$C) ҳам маслак; 

$D) кабутизор; 

$E) интизори; 

 

@95.Давраи сеюми инкишофи забони тоҷикӣ чӣ ном дорад ва кадом 

асрҳоро дар бар гирифтааст? 

$A) нав, асрҳоиVII-XXI мелодӣ; 

$B) қадим, то асри III пеш аз мелод; 

$C) миёна, аз III п.а.м. то а.VII м; 

$D) навтарин, асрҳои XX-XXI м.; 

$E) бостон, асрҳои IV-III то мелод; 

 

@96.Забонҳои дунё байни худ чӣ умумият доранд? 

$A) барои ифодаи фикр хизмат мекунанд; 

$B) 3 давраи инкишофро гузаронидаанд; 

$C) мансуб ба забони гурӯҳи эронианд; 

$D) савтиёту грамматикаи ягона доранд; 

$E) хат, алифбо, адабиёти ягона доранд; 

 

@97.Дар ҷумлаи «Ду дарвеши Хуросонӣ бо якдигар суҳбаткунон сафар 

мекарданд ва яке ҳар ду шаб ифтор мекард ва дигаре ҳар рӯз се бор 

мехӯрд» кадом калима нодуруст навишта шудааст? 

$A) Хуросонӣ; 

$B) якдигар; 

$C) ҳар ду; 

$D) ҳар рӯз; 

$E) се бор; 

 

@98.Забони тоҷикӣ аз кадом шохаҳои забони ориёӣ ташаккул ёфтааст? 

$A) паҳлавӣ, суғдӣ, хоразмӣ, бохтарӣ; 

$B) тотӣ, толишӣ, балуҷӣ; 

$C) курдӣ, паҳлавӣ, тахорӣ; 

$D) суғдӣ, курдӣ, олмонӣ; 

$E) бохтарӣ, балуҷӣ, тотӣ; 

 

@99.Забони тоҷикӣ бо кадоме аз ин забонҳо таърихан хеш мебошад? 



$A) немисӣ; 

$B) арабӣ; 

$C) японӣ; 

$D) туркӣ; 

$E) узбекӣ; 

 

@100.Кадоме аз ин тағйирот ба алифбои забони тоҷикӣ соли 2011 ворид 

гардидааст? 

$A) номи овози ӯ у-и дароз шуд; 

$B) миқдори ҳуруф ба 35 расид; 

$C) номи ӣ и-и заданок шуд; 

$D) номи овози й «йи» шуд; 

$E) номи овози «ъ» ъе шуд; 


