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@1.Аз калимаҳои зерин муродифи калимаи “Ватан”-ро ёбед: 

$A) меҳан; 

$B) гулшан; 

$C) гулхан; 

$D) чаман; 

$E) куҳан; 

 

@2.Кадоме аз калимаҳои зерин тарзи (варианти) дигари навишт (чун 

чор- чаҳор) доранд? 

$A) сарой; 

$B) падар; 

$C) ватан; 

$D) бой; 

$E) хоҳ; 

 

@3.Дар кадоме аз ин гурўҳҳо исмҳои хос нодуруст навишта шудаанд? 

$A) ибни Ямин, Китобхонаи Миллии Тоҷикистон; 

$B) Раиси Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$C) Раиси Маҷлиси намояндагони Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$D) Баҳроми Гўр, Лоиқ Шералӣ, Бозор Собир; 

$E) Дарвоз, Зарафшон, Сир, Исёни Муқаннаъ; 

 

@4.Ҷонишинҳои навишташон нодурустро ёбед:  

$A) чи навъ, ҳам чунин; 

$B) ҳамин, ҳар кадом; 

$C) ҳар гуна, чӣ гуна; 

$D) ҳамин, ҳамон тавр; 

$E) якдигар, ҳамдигар; 

 

@5.Шумораҳои навишташон дурустро ёбед:  

$A) севум, садяк; 

$B) сеум, чаҳорум; 

$C) сиум, саввум; 

$D) ҳашсад, синўҳ; 

$E) 2 то, 3 нафар; 

 

@6.Дар кадом банд калимаҳо шакли ҷамъи арабӣ доранд? 

$A) асрор, атфол, ашхос; 
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$B) мардумон, ҷамъият; 

$C) китобҳо, аҷнабиён; 

$D) марғзорон, оҳувон; 

$E) гурўҳ, ҷамоат, раёсат; 

 

@7.Сифатҳои навишташон дурустро ёбед:  

$A) хушсимо, қоматхамида; 

$B) рўймолбасар, солхурда; 

$C) тан ба тан, хўшрафтор; 

$D) бофаросад, батсират; 

$E) каб-кабуд, хушгўфтор; 

 

@8.Дар кадом гурўҳи вожаҳо имлои садоноки “ў” дар ҳамаи калимаҳо 

дуруст аст? 

$A) кўй, кўдак, рў, шурўъ, фурўзон; 

$B) тулўъ, рўймол, рўшноӣ, дўруд; 

$C) кўҳӣ, ҷосўс, мўътабар, Хўсрав; 

$D) рўзгор, омўз, лойолўд, мўмтоз; 

$E) дўст, шўъла, мўр, дурўғгу, нўҳ; 

 

@9.Дар ҷумлаи Шаббода сару рўйи гулҳоро ба меҳр сила менамуд ва насими 

муатарро ба димоғ мерасонд кадом калима бо ташдид навишта мешавад? 

$A) муатарро; 

$B) Шаббода; 

$C) насими; 

$D) гулҳоро; 

$E) менамуд; 

 

@10.Кадом аз ин калимаҳо аз нигоҳи навишт дурустанд? 

$A) тадқиқ; 

$B) таъғир; 

$C) ташабус; 

$D) маъош; 

$E) расомӣ; 

 

@11.Қонуни забони тоҷикӣ бори якум кадом сол қабул шуд? 

$A) 1989; 

$B) 1991; 
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$C) 1998; 

$D) 2009; 

$E) 2000; 

 

@12.Кадоме аз ин калимаҳо ташдид мегирад? 

$A) ташаккул; 

$B) содалавҳ; 

$C) фарохно; 

$D) назаррас; 

$E) баррасӣ; 

 

@13.Дар кадоме аз ин калимаҳо ҳиҷо дуруст тақсим шудааст ва имлояш 

дуруст аст? 

$A) та-ас-су-рот; 

$B) та-асу-рот; 

$C) таа-су-рот; 

$D) таас-сурот; 

$E) та-ассу-рот; 

 

@14.Кадоме аз ин сифатҳо дуруст навишта шудааст? 

$A) якунимсола; 

$B) тилло ранг; 

$C) қатбаланд; 

$D) бад хашм; 

$E) каб-кабут; 

 

@15.Кадоме аз ин навишти феъли ҳол дуруст аст? 

$A) тамасхуркунон; 

$B) сўҳбаткунон; 

$C) суруд хонон; 

$D) қоҳқоҳзанон; 

$E) чақ-чақ кунон; 

 

@16.Навишти кадоме аз ин ибораҳо дуруст аст? 

$A) чаҳорум рўзи азодорӣ; 

$B) тулўъи офтоби саҳарӣ; 

$C) рўзи навбаддории ман; 

$D) мавзуъи дарси навбатӣ; 
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$E) иншо дар мавзуъи сулҳ; 

 

@17.Кадоме аз ин калимаҳо ташдид мегирад? 

$A) Сафориён; 

$B) Сомониён; 

$C) Сосониён; 

$D) Салҷуқиён; 

$E) Ғазнавиён; 

 

@18.Навишти кадом калима дуруст аст? 

$A) рўзӣ; 

$B) зурӣ; 

$C) орзў; 

$D) ҳато; 

$E) пируз; 

 

@19.Дар ҷумлаи «Дар асри ҳафт арабҳо Осиёи Миёна ва аз он ҷумла 

Мовароунаҳр(байни дарёҳои Аму ва Сир)- ро ишғол карданд» навишти кадом 

калима нодуруст мебошад? 

$A) Мовароунаҳр; 

$B) Осиёи Миёна; 

$C) Аму ва Сир; 

$D) байни дарё; 

$E) асри ҳафт; 

 

@20.Тарзи дуруст навиштани нумеративи -то -ро бо шумораи миқдорӣ 

муайян намоед:  

$A) дуто; 

$B) ду то; 

$C) 7 то; 

$D) ду-то; 

$E) 100 то; 

 

@21.Кадоме аз ин шаклҳо бояд бо нимтире навишта шавад? 

$A) 2 соата; 

$B) 2 нафар; 

$C) 3 шаб; 

$D) 4 дона; 
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$E) 2 соат; 

 

@22.Навишти кадом феъл дуруст аст? 

$A) хондаистода; 

$B) бар нагаштан; 

$C) бархурд кард; 

$D) рафтани шуд; 

$E) гуфтугўкардан; 

 

@23.Навишти кадоме аз ин пайвандакҳо дуруст аст? 

$A) ҳол он ки; 

$B) ё ин кӣ; 

$C) вагар на; 

$D) аз баски; 

$E) тоинки; 

 

@24.Дар навишти кадоме аз ин зарфҳо нимтире истифода мешавад? 

$A) 10 тоннагӣ; 

$B) сол то сол; 

$C) пасопеш; 

$D) ҳар лаҳза; 

$E) малахвор; 

 

@25.Навишти кадом калима дуруст аст? 

$A) фаъол; 

$B) таъом; 

$C) маъош; 

$D) раъият; 

$E) суъол; 

 

@26.Навишти кадом калима дуруст аст? 

$A) гуфтушунид; 

$B) алқиса; 

$C) гарчӣ; 

$D) таалуқ; 

$E) сару по; 
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@27.Кадоме аз ибораҳои зерин дуруст навишта шудааст? 

$A) Эъломияи ҳуқуқи башар; 

$B) Бонки Мили Тоҷикистон; 

$C) «Шоҳномаи» Фирдавсӣ; 

$D) достони «Писари ватан»; 

$E) Маҷлиси олии ҷумҳури; 

 

@28.Дар кадоме аз гурўҳи калимаҳо ҳангоми иборасозӣ ташдиди охири 

калима барқарор мешавад? 

$A) маҳал, қад; 

$B) муваффақ; 

$C) тараддуд; 

$D) муштарак; 

$E) шир, сабад; 

 

@29.Бандаки хабарии «аст» бо кадоме аз ин калимаҳо якҷоя навишта 

мешавад? 

$A) омада; 

$B) хондагӣ; 

$C) хушбахт; 

$D) омаданӣ; 

$E) баранда; 

 

@30.Садоноки «ў» дар кадом калима дуруст гузошта шудааст? 

$A) фурўхтан; 

$B) шўъла; 

$C) мўҳтарам; 

$D) мўҳлат; 

$E) мўзадуз; 

 

@31.Калимаи ташдиддорро ёбед:  

$A) зиддиятнок; 

$B) шаббодаҳо; 

$C) ташдиддор; 

$D) ҳаммазмун; 

$E) меҳмоннавоз; 

 

 



8 

 

@32.Кадоме аз ин гурўҳҳо аз нигоҳи навишт дурустанд? 

$A) дурри ноёб; 

$B) ҳақи хизмат; 

$C) кули мардум; 

$D) қади баланд; 

$E) сири давлатӣ; 

 

@33.Кадоме аз ин калимаҳо дуруст навишта шудаанд? 

$A) таассуб; 

$B) ташакур; 

$C) рўзторўз; 

$D) обуҳаво; 

$E) нақошӣ; 

 

@34.Кадом аз ин шумораҳо ду тарзи навишт дорад? 

$A) севум; 

$B) панҷум; 

$C) сездаҳ; 

$D) даҳум; 

$E) ҳазор; 

 

@35.Кадоме аз ин феълҳои ҳол аз нигоҳи навишт дуруст аст? 

$A) чаҳ- чаҳзанон; 

$B) сўҳбаткунон; 

$C) суруд хонон; 

$D) давидадавида; 

$E) тақ-тақ кунон; 

 

@36.Дар мавриди бо адад навиштани шумораи тартибӣ пасванд аз адад 

бо кадом аломат ҷудо карда мешавад? 

$A) дефис; 

$B) нуқта; 

$C) савол; 

$D) вергул; 

$E) хитоб; 

 

@37.Кадоме аз ин калимаҳо бояд ташдид гирад:  

$A) ғафор; 
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$B) қарор; 

$C) фарох; 

$D) сода; 

$E) доро; 

 

@38.Дар кадом гурўҳ имлои калима дуруст аст? 

$A)Абўалӣ ибни Сино; 

$B) Амр Бинни Ҷаъфар; 

$C) Абдурраҳмон ҷомӣ; 

$D) А. Ҷомӣ, А, Сино; 

$E) Дотс. Раҳимқуов; 

 

@39.Дар кадоме аз ин гурўҳҳо сифатҳо дуруст навишта шудаанд? 

$A) суп- сурх, кап-кабуд; 

$B) бо фаросат, бо тамиз; 

$C) некандеш, пур –моя; 

$D) бо маслиҳат, бо ақл; 

$E) ҳамсояи дар ба дар; 

 

@40.Дар кадом гурўҳи калимаҳо имло нодуруст аст? 

$A) мўъҷиза, азбар кардан, қаст; 

$B) талаба, муаллим, комрон, ин; 

$C) котиб, мукотиба, девор, лой; 

$D) гов, мошин, сарозер, саросар; 

$E) таълимгоҳ, дар, мор, ғор, нур; 

 

@41.Навишти кадом калима дуруст аст? 

$A) рўшноӣ; 

$B) шўҳрат; 

$C) шўъба; 

$D) дўруғ; 

$E) мавзуъ;  

 

@42.Кадоме аз ин калимаҳо ташдид мегирад? 

$A) тароҳ; 

$B) салом; 

$C) савол; 

$D) ҳалол; 
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$E) савод ; 

 

@43.Дар кадоме аз ин гурўҳҳо ҳарфи калон дар исмҳо нодуруст гузошта 

шудааст? 

$A) Китобхонаи марказии Ноҳия, Дастаи Футболи Милӣ; 

$B) Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, Абўалӣ ибни Сино; 

$C) Ҳукумати ҶТ, Маҷлиси Олии ҶТ, Президенти ҶТ; 

$D) Ашкониён, имом Албухорӣ, Абўрайҳони Берунӣ; 

-$E) Мирзо Турсунзода, Муъмин Қаноат, Лоиқ Шералӣ; 

 

@44.Дар кадоме аз ин гурўҳҳо ҳиҷо дуруст тақсимбандӣ шудааст? 

$A) фаъ-о-ли- ят; 

$B) фаъо-лият; 

$C) фа-ъ-о-ли-ят; 

$D) фаъо-ли-ят; 

$E) фа-ъо-лият; 

 

@45.Тарзи дурусти навишти бандаки хабарии «аст»- ро нишон диҳед:  

$A) рафтааст; 

$B) коргараст; 

$C) бурда аст; 

$D) баландаст; 

$E) дураст; 

 

@46.Дар кадом вариант ибора дуруст навишта шудааст? 

$A) муассисаи давлатӣ; 

$B) муннақиди ҷавон; 

$C) муҷизаи дируза; 

$D) андуҳгин будан; 

$E) мавзуъи синфи; 

 

@47.Ибораи навишташ дурустро нишон диҳед:  

$A) фарҳанги дуҷилда; 

$B) қассам нахурдан; 

$C) муъаллифи китоб; 

$D) мурабои олучаги; 

$E) мадрассаи дуошёна; 

 



11 

 

@48.Кадоме аз ин калимаҳо бояд ташдид гирад? 

$A) мунақид; 

$B) ҳамал; 

$C) қамар; 

$D) сафед; 

$E) сироҷ; 

 

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

$A) син; 

$B) ҳамал; 

$C) хок; 

$D) сарф; 

$E) ҷон; 

 

@50.Калимаи ташдиддорро муайян намоед:  

$A) ташаккур; 

$B) каммаҳсул; 

$C) сарришта; 

$D) қаддароз; 

$E) назаррас; 

 

@51.Навишти кадом калима дуруст аст? 

$A) тағйирот; 

$B) вохурдан; 

$C) ҳам маслак; 

$D) кабутизор; 

$E) интизори; 

 

@52.Имлои дурусти ҳарфи й - ро нишон диҳед: 

$A) тайёр; 

$B) пайём; 

$C) пойа; 

$D) муҳаё; 

$E) райис; 

 

@53.Имлои ғалати ҳарфи й - ро нишон диҳед: 

$A) таҳаюр; 

$B) пойандоз; 
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$C) поянда; 

$D) муайян; 

$E) Хайём; 

 

@54.Имлои дурусти ҳарфи ъ-ро нишон диҳед: 

$A) вуқўъ; 

$B) ҷумаъ; 

$C) ҷомеъа; 

$D) таъом; 

$E) маън; 

 

@55.Имлои дурусти ҳарфи ӣ-ро нишон диҳед: 

$A) намунавӣ; 

$B) кошкӣ; 

$C) Ибарурӣ; 

$D) таксӣ; 

$E) агарчӣ; 

 

@56.Имлои ғалати ҳарфи ӣ-ро нишон диҳед: 

$A) гарчӣ; 

$B) ҳастӣ; 

$C) рафтӣ; 

$D) рўзӣ; 

$E) тўтӣ; 

 

@57.Имлои дурусти исмҳои зеринро нишон диҳед: 

$A) шаршара, фирфирак, Коста-Рика, Баҳроми Чўбина, обу ҳаво; 

$B) шар шара, фир фирак, коста-Рика, баҳроми Чўбина, обуҳаво; 

$C) шар-шара, фир-фирак, Коста-рика, Баҳром-чўбина,об-ҳаво; 

$D) Шаршара, Фирфирак, Костарика, Баҳромчўбина, обуҳаво; 

$E) шаршара, фирфирак, Коста-Рика, Баҳроми - Чўбина, обуҳаво; 

 

@58.Имлои дурусти исмҳои зеринро нишон диҳед: 

$A) «ал-Қонун», Алҷазоир, алқисса; 

$B) Ал-Форобӣ, Ал-Ҷазоир, Ал-Қисса; 

$C) Ал-Форобӣ, Алҷазоир,алқисса; 

$D) алфоробӣ, ал-Ҷазоир, ал-қисса; 

$E) Ал-форобӣ, Ал-ҷазоир, Ал-қисса; 
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@59.Ҷонишинҳои ғалатро муайян кунед: 

$A) ҳаркӣ, ким кӣ; 

$B) ҳамчунон, чӣ; 

$C) якдигар, ҳама; 

$D) ҳеҷ кӣ, ҳеҷ як; 

$E) чӣ тавр?, он хел ; 

 

@60.Шумораҳои ғалатро муайян кунед:  

$A) 2 то қафас, панҷ шаш ҳазор сомонӣ; 

$B) яку ним сантиметр, 3-то расм, садум; 

$C) 45-ҳазора, севу ним ваҷаб, садумин; 

$D) се ҳазору яксаду сию се, 2 даста гул; 

$E) аз ҳафт панҷ ҳисса, шашяк, шашсад; 

 

@61.Имлои дурусти шумораҳоро муайян кунед: 

$A) се-чор ваҷаб, 1-то китоб, дувум; 

$B) чор панҷ кас, як то нон, 3-ум; 

$C) аз чор як ҳиса, чор як ҳисса; 

$D) 25 ҳазора, бисту панҷ ҳазора; 

$E) ду ҳазору се саду сию панҷ,; 

 

@62.Имлои дурусти бандаки «аст»-ро нишон диҳед: 

$A) воло аст, беҳамтост, орзўст; 

$B) сарбастааст, дода шуда аст; 

$C) мерафтаги ст, навишта аст; 

$D) кӣ-ст, чи аст, хонандааст; 

$E) навъе-ст, коргараст, орзу-ст; 

 

@63.Имлои дурусти феъли ҳолро нишон диҳед: 

$A) хазида-хазида; 

$B) чаҳ-чаҳ занон; 

$C) дастак занон; 

$D) давон давон; 

$E) тохта тохта; 

 

@64.Имлои дурусти зарфҳоро нишон диҳед: 

$A) рўз то рўз беҳтар шудан, дукаса иҷро кардан; 

$B) бе андоза зиёд, як даста корроиҷро кардан; 
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$C) бо диққат гўш кардан, то рафт авҷ гирифтан; 

$D) барги бедвор ларзидан, аҳён аҳён боридан; 

$E) дамбадам об нўшидан, 2 каса ворид гардидан; 

 

@65.Имлои дурусти зарфҳоро нишон диҳед: 

$A) бомуваффақият анҷом ёфтан, пай дар пай омадан; 

$B) 5 донаги чидан, бе чуну чаро корро иҷро кардан; 

$C) сию ҳашт килоӣ баркашидан, пас фардо вохўрдан; 

$D) ғурғуркунон норизоӣ баён кардан, саро зер афтодан; 

$E) бо карру фар қадам задан, барқастона амал кардан; 

 

@66.Имлои дурусти пайвандакҳоро нишон диҳед: 

$A) барои он ки, зеро ки; 

$B) комад, ҳангомеки; 

$C) кӣ, азбаскӣ, гарчӣ; 

$D) аз бас ки, бал –ки; 

$E) гарчӣ, дар ҳолатеки; 

 

@67.Имлои дурусти пешоянду пасояндро нишон диҳед: 

$A) рў-рўйи об, ду рўз қабл; 

$B) тодавраи донишҷўйӣ; 

$C) Шоҳномаро хондан; 

$D) бомурури вақт, тагтаги; 

$E) донишгоҳ-ро хатм кардан, ; 

 

@68.Ихтисораи ғалатро ёбед. 

$A) В.К.Д; 

$B) САҲА; 

$C) АИ; 

$D) ДМТ; 

$E) ҶБВ; 

 

@69.Имлои ғалати исмҳоро ёбед: 

$A) Варзоби боло; 

$B) Шаҳритус; 

$C) Оби Гарм; 

$D) Шарқи Дур; 

$E) Насибахола; 



15 

 

 

@70.Имлои дурусти ибораҳоро дарёбед? 

$A) нони 2-сомона; 

$B) барфи сапсафед; 

$C) осмони нил гун; 

$D) пири сад сола; 

$E) кори 2 соатина; 

 

@71.Ҷонишини ғалатро ёбед: 

$A) ҳеҷчиз; 

$B) ким-чӣ; 

$C) ҳар кас; 

$D) он қадар; 

$E) чӣ гуна; 

 

@72.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) дўс-тӣ, таъ-би-рот; 

 

@73.Имлои кадом калима дуруст аст? 

$A) таассуф; 

$B) барқаст; 

$C) татқиқ; 

$D) тафсиф; 

$E) Нюёрк; 

  

@74.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; 

 

@75.Имлои дурусти феълро дарёбед: 

$A) барафрўхт; 



16 

 

$B) бозгуфти; 

$C) нокўшода; 

$D) во хўрдан; 

$E) наомухтан; 

 

@76.Кадом нумератив бо исм дуруст истифода шудааст? 

$A) се даста гул; 

$B) се дона коргар; 

$C) 3 сар китоб; 

$D) се бандча қанд; 

$E) 3 нафар асп; 

 

@77.Зарфҳои навишташон дуруст кадомҳоянд? 

$A) баногоҳ, бениҳоят, порсол; 

$B) барқаст, бо тафсил, дарав; 

$C) бакули, бодиққат, бемаҳал; 

$D) як паҳлу, ду зону, ба шаст; 

$E) ба куллӣ, бо муваффақият; 

 

@78.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; 

 

@79.Имлои шумораҳо дар кадом банд дуруст навишта шудаанд? 

$A) ҳафт-ҳашт, чордаҳ-понздаҳ, дусад-сесад; 

$B) ҳафт-ҳашт, чор даҳ-понздаҳ, дусад-сесад; 

$C) ҳафт-ҳашт, чордаҳ-понздаҳ, ду сад-се сад; 

$D) ҳафт ҳашт, чор даҳ понздаҳ, ду сад се сад; 

$E) ҳафт ҳашт, чордаҳ понздаҳ, дусад сесад; 

 

@80.Дар кадом банд имлои ҷонишинҳо нодуруст оварда шудаанд? 

$A) як дигар, ҳам дигар; 

$B) ҳар ки, инчунин; 

$C) ин гуна, он гуна; 

$D) ким-кӣ, ким-чӣ; 
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$E) кадомин, ин хел; 

 

@81.Дар кадом банд имлои зарф нодуруст оварда шудааст? 

$A) лаҳзабалаҳза; 

$B) баргибедвор; 

$C) аҳён-аҳён; 

$D) даҳкилоӣ; 

$E) 100-сўмӣ; 

 

@82.Дар ибораи боғи Ирам кадом аломати китобатӣ гузошта мешавад? 

$A) нохунак; 

$B) дунуқта; 

$C) мулнуқта; 

$D) вергул; 

$E) қавсайн; 

 

@83.Муродифи калимаи ватанро ёбед: 

$A) зодгоҳ; 

$B) саросар; 

$C) дилгарм; 

$D) ҷонисор; 

$E) аҷдодӣ; 

 

@84.Санаде, ки тавассути он эҳтиёҷ зикр мешавад, чӣ ном дорад? 

$A) ариза; 

$B) баёнот; 

$C) амина; 

$D) хоҳиш; 

$E) ваколат; 

 

@85.Санаде, ки муассиса ё созмон ба корманд медиҳад, чӣ ном дорад? 

$A) хислатнома; 

$B) ҳолномаи он; 

$C) пратаколҳо; 

$D) забонхатҳо; 

$E) дархост; 
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@86.Санаде, ки дар он ҷараёни баррасии масъала ва қарори маҷлис зикр 

мегардад, чӣ ном дорад?  

$A) суратмаҷлис; 

$B) баёнот; 

$C) ариза; 

$D) забонхат; 

$E) хислатнома; 

 

@87.Санаднигорӣ ва навъҳои ҳуҷҷат мутааллиқ ба кадом навъи 

услубанд? 

$A) идорӣ- коргузорӣ; 

$B) услубҳои бадеӣ; 

$C) услуби гуфтугўӣ; 

$D) усл. публисистӣ; 

$E) услубҳои илмӣ; 

 

@88.Навишти кадом калима дуруст аст? 

$A) айём; 

$B) сайёат; 

$C) сабд; 

$D) муталиқ; 

$E) тийра; 

 

@89.Ариза, гувоҳнома, баёнот, ба кадом навъи услуб тааллуқ доранд? 

$A) расмӣ-коргузорӣ; 

$B) усл. публисистӣ; 

$C) услуби бадеӣ; 

$D) услуби илмӣ; 

$E) усл. гуфтугўйӣ; 

 

@90.Санаде, ки тавассути он муассиса ба касе ҳуқуқ медиҳад, ки кореро 

иҷро намояд, чӣ ном дорад? 

$A) ваколатнома; 

$B) баёнот; 

$C) ариза; 

$D) забонхат; 

$E) дархост; 
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@91.Ҳангоми сохтани ибораи изофӣ ҳарфи –ъ дар кадом калима 

намеафтад (дар ҷояш мемонад)? 

$A) манъ; 

$B) нумўъ; 

$C) мавзўъ; 

$D) тулўъ; 

$E) руҷўъ; 

 

@92.Кадоме аз ин гурўҳи пешояндҳо дар шакли такрор омада, бо дефис 

навишта мешаванд? 

$A) пеши, лаби, таги, паси; 

$B) дар, сўи, тарафи, андар; 

$C) мувофиқи, тибқи, зидди; 

$D) барои, ҷуз, ғайри, ба, бо; 

$E) ҷиҳати, ба ҷуз, ғайр аз ; 

 

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

$A) манъ; 

$B) шурўъ; 

$C) тобеъ; 

$D) нофеъ; 

$E) мавзўъ; 

 

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

$A) семент; 

$B) дотсент; 

$C) дискет; 

$D) сангзор; 

$E) профессор; 

 

@95.Тарзи навишти дурусти ҷузъи номии феъли ҳоли такрорро нишон 

диҳед: 

$A) ҳай-ҳайкунон; 

$B) ҳайҳайкунон; 

$C) ҳай ҳай кунон; 

$D) ҳай-ҳай- кунон; 

$E) ҳай-ҳай кунон; 
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@96.Кадоме аз ин ибораҳо аз нигоҳи навишт дурустанд? 

$A) ҳадди ақал; 

$B) хати хоно; 

$C) дури ноёб; 

$D) зиди душман; 

$E) қади рассо; 

 

@97.Шумораҳои навишташон дурустро ёбед:  

$A) дувум, сеяк, чоряк; 

$B) сеум, чаҳор, нўҳум; 

$C) си, савум, шашсад; 

$D) ҳашсад, сиву панҷ; 

$E) нӯҳсад, ҳаззор, ҳаш; 

 

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

$A) аҷсом, атфол; 

$B) мардум, рама; 

$C) омма, мактаб; 

$D) марғзор,даст; 

$E) гурўҳ, кӯҳсор; 

 

@99.Дар кадом гурўҳи вожаҳо садоноки ‘ў’ дар ҳамаи калимаҳо дуруст 

гузошта шудааст? 

$A) рўй, кўдак, мўй, гурўҳ; 

$B) кўҳсор, мўъҷаз, нуҳум; 

$C) гулў, омўзиш, бўҳрон; 

$D) ғўза, рўшноӣ, мўъриз; 

$E) маҷрўҳ, куҳсор, мўҳра; 

 

@100.Кадоме аз ин калимаҳо ташдид дорад? 

$A) таманно; 

$B) талабшо; 

$C) кўррўда; 

$D) баррасӣ; 

$E) ҳаррўза; 

 

 


