
 

 

Донишкадаи идоракунии давлатии Тоҷикистон кафедраи фалсафа ва 

илмҳои гуманитарӣ 

Саволномаи тестӣ барои гузаронидани санҷиши фосилавӣ аз фанни 

«Мантиқ» барои донишҷӯёни курси -2-и  факултети идоракунии давлатӣ 

дар соли таҳсилии 2019-2020 

Омӯзгори фан:Абдулҳадов Н.Қ.988-52-94-96 
 

ҶАВОБИ ДУРУСТ ВАРИАНТИ “А; 
 

@1.Равиши мантиқии Суфастоиён чигуна буд? 

$A) хитоба ва минбардорӣ; 

$B) бурҳон; 

$C) ҷадал; 

$D) шеър; 

$E) муғолита; 

 

@2.Суфастоиён дар кадом вазъият ба майдон омаданд? 

$A) ҳангоми зиёд шудани зулми золимону ҳокимон ва поймол шудани 

ҳуқуқи мардум; 

$B) замоне ки дарку шуури мардум боло рафта буд; 

$C) вақте ки қонуни ҳимоят аз мардум ба тасвиб расид; 

$D) замоне ки ғоратгарӣ дар байни мардум афзоиш ёфт; 

$E) ҳангоме ки Арасту илми мантиқро навишт; 

 

@3.Вазифаи асосии Суфастоиён чӣ буд? 

$A) ҳамчун вакил ҳимояткунандаи ҳуқуқи мардум; 

$B) шинохти вазифаи худ дар муқобили ҳокимон; 

$C) таълими илми мантиқ; 

$D) даъвати мардум ба илмомӯзӣ; 

$E) намояндаи мардум дар ҳукумат; 

 

@4.Чӣ чиз сабаб шуд, ки суфастоиён аз боварии мардум баромаданд? 

$A) баёну суханпардозиҳои фиребандаи суфастоиён, ки ҳақро ноҳақ нишон 

медод; 

$B) бесаводии суфастоиён; 

$C) дуздиву ғоратгарии суфастоиён; 

$D) бемасъулияти дар корҳои мардум; 

$E) муборизаи суфастоиён бо файласуфон; 

 

@5.Сабаби зуҳури Суқроту Афлотун чӣ буд? 

$A) мубориза бар зидди афкори ғалатандози суфастоиён; 

$B) ҳамкори бо суфастоиён барои беҳбуди бесаводӣ; 

$C) таълифи илми мантиқ бо ҳамкории суфастоиён; 

$D) таълим додани тафаккури фалсафӣ ба мардум; 

$E) омӯхтани равишҳои суфастоиён; 



 

 

 

@6.Асосгузори илми мантиқ чӣ касе аст? 

$A) Арасту; 

$B) Суқрот; 

$C) Афлотун; 

$D) Суфастоиён; 

$E) Илёиён; 

 

@7.Илми мантиқ дар кадом аср навишта шуд? 

$A) 4-пеш аз милод; 

$B) 6-пеш аз милод; 

$C) 3-пеш аз милод; 

$D) 7- пеш аз милод; 

$E) 2-пеш аз милод; 

 

@8.Дар дунёи Ислом китоби мантиқ дар куҷо тарҷума шуд? 

$A) Байт-ул-ҳикма; 

$B) Ал-азҳар; 

$C) Бағдод; 

$D) Байтулмуқаддас; 

$E) Бухоро; 

 

@9.Аввалин донишманди исломи, ки мантиқи Арастуро шарҳ дод, чӣ 

касе буд? 

$A) Абунасри Форобӣ; 

$B) Абуисҳоқи Киндӣ; 

$C) Абуали Сино; 

$D) Хоҷа Насриддини Тусӣ; 

$E) Абуҳомиди Ғаззолӣ; 

 

@10.Чӣ касе илми мантиқро тақрибан даҳ баробар аз мантиқи Арасту 

комилтар намудааст? 

$A) Абуали Сино; 

$B) Абунасри Форобӣ; 

$C) Абуисҳоқи Киндӣ; 

$D) Хоҷа Насриддини Тусӣ; 

$E) Абуҳомиди Ғаззолӣ; 

 

@11.Хоҷа Насриддини Тусӣ чӣ нақше доштааст? 

$A) илми мантиқро ривоҷ додааст; 

$B) асосгузори илми мантиқ аст; 

$C) бар зидди илми мантиқ китоб навиштааст; 

$D) мантиқи Арастуро ба забони арабӣ тарҷума кардааст; 

$E) илми мантиқро аз нав таълиф намудааст; 

 



 

 

@12.Фоидаҳои илми мантиқ аз чӣ иборат аст? 

$A) дуруст андешидану фикр кардан ва аз хатоҳои эҳтимоли боздоштан аст; 

$B) фаҳмидани таърихи фалсафаро нишон медиҳад; 

$C) пурраву комил навиштани ҷумларо мефаҳмонад; 

$D) хатоҳоро нишон медиҳад; 

$E) зиддият доштани илмҳо бо якдигарро мефаҳмонад; 

 

@13.Кадом аз ин мавридҳо ба таърифи «Мантиқ» созгорӣ дорад? 

$A) олату абозори қонуние аст, ки мурооташ зеҳнро аз хато бозмедорад; 

$B) олату абзоре аст барои тарозуи зеҳн; 

$C) санҷиши қонунӣ аст барои пешрафти зеҳн; 

$D) илми мантиқ ҳамчун олат барои зеҳн аст; 

$E) олату абзор будани мантиқ қонунӣ аст; 

 

@14.Олату абзор будани илми мантиқ ба чӣ маъно аст? 

$A) пешниёзу муқаддимаи фарогирии илмҳои дигар аст; 

$B) ба маънои кор аст; 

$C) асбобу воситаҳои зиндагӣ; 

$D) ба илмҳои дигар ниёзманд аст; 

$E) равишҳои омӯхтани илмро нишон медиҳад; 

 

@15.Илмҳо аз ҷиҳати олату абзор будан ба кадом қисмҳо тақсим 

мешаванд? 

$A) олӣ ва асолӣ; 

$B) ақлӣ, ҳиссӣ ва таҷрибавӣ; 

$C) метафизикӣ ва диалектикӣ; 

$D) илмӣ ва ғайриилмӣ; 

$E) динӣ ва ғайридинӣ; 

 

@16.Илмҳои олӣ ба чӣ маъно аст? 

$A) барои фарогирии илмҳои асолӣ ёрӣ мерасонанд; 

$B) ба маънои илмҳои таҷрибавӣ аст; 

$C) ҳар илме, ки барои дуруст андешидан бошад; 

$D) ба маънои болотарини илмҳо мебошад; 

$E) дар ҳақиқат синоними асолӣ аст; 

 

@17.Илмҳои асолӣ аз чӣ иборат аст? 

$A) илмҳое ҳастанд, ки фаҳмидани онҳо бе ёрии илмҳои олӣ мушкил аст; 

$B) синоними илми олӣ аст; 

$C) ба илмҳои исломӣ илми асолӣ мегӯянд; 

$D) илмҳое ҳастанд, ки пеш аз инсонҳо ҳам мавҷуд будаанд; 

$E) ба илмҳои таҷрибавӣ илмҳои асолӣ гӯянд; 

 

@18.Илми мантиқ ба чӣ мақсаде омӯхта мешавад? 



 

 

$A) бо ҳадафи дуруст фаҳмидани илмҳои асосӣ ва асолӣ; 

$B) бо мақсади наздик кардани илмҳои оливу асолӣ; 

$C) барои фаҳмидани зиддиятҳои илмӣ; 

$D) ба мақсади шинохти фалсафа; 

$E) ба мақсади дуруст сӯҳбат кардан; 

 

@19.Як навъ қонун будани илми мантиқ аз чӣ иборат аст? 

$A) қонунҳои санҷиш ва дурустии андешаи инсон; 

$B) қонунҳои ҳуқуқиро мефаҳмонад; 

$C) қонунҳои таҷрибавиро мефаҳмонад; 

$D) қонунҳои диалектикиро дар назар дорад; 

$E) қонунҳои куллиро нишон медиҳад; 

 

@20.Муроот намудани илми мантиқ ва қонун он чӣ фоида дорад? 

$A) зеҳни инсонро аз хато кардан ҳифз менамояд; 

$B) ба илмҳои дигар ниёзе пайдо намешавад; 

$C) зеҳнро аз фаъолият бозмедорад; 

$D) ба ёдгирии қонун ёрӣ мерасонад; 

$E) илми инсонро афзоиш медиҳад; 

 

@21.Илми мантиқ дуруст фикр карданро меомӯзад ё фикр карданро? 

$A) дуруст фикр карданро чун инсон қудрати фикр карданро дорад; 

$B) ҳам фикр кардану ҳам дуруст фикр карданро; 

$C) асосан дар илми мантиқ фикр кардану дуруст фикр кардан ба як маъно 

ҳастанд; 

$D) фикр карданро чун инсон бидуни илм мантиқ наметавона фикр кунад; 

$E) илми мантиқ бо фикр кардану дуруст фикр кардан зиддиятӣ дорад; 

 

@22.Ба чӣ сабаб баъзеҳо мантиқро омӯхтаанд, вале дар тафаккури худ 

боз ба хато роҳ рафтанд? 

$A) илмҳоро хуб фаро нагирифтаанд ва ё ҳангоми зарурат қоидаҳои ин 

илмҳоро риоят намекунанд; 

$B) грамматикаи забони тоҷикиро дуруст истифода набурдаанд; 

$C) чун ба илми мантиқ ҳеҷ, шавқу рағбате надоштанд; 

$D) ин афрод илми мантиқро илми зарурӣ намедонистанд; 

$E) чун ин афрод ҳануз ба дарку фаҳми мантиқӣ нарасидаанд; 

 

@23.Мавзӯи асосии илми мантиқ чист? 

$A) таъриф ва истидлол аст; 

$B) олӣ будани илми мантиқ барои дигар илмҳо; 

$C) шинохти илми фалсафа; 

$D) хитоба ва шеър аст; 

$E) сохтани калима ва ҷумла аст; 

 



 

 

@24.Ин таъриф «Ҳозир шудани сурати шай назди ақл» оид ба чист? 

$A) илм; 

$B) мантиқ; 

$C) зеҳн; 

$D) фалсафа; 

$E) ақл; 

 

@25.Кадом маврид барои  таъриф «Илм» дуруст аст? 

$A) ҳозир омадани сурати чизе дар назди ақл; 

$B) ҷудо шудани ашё аз ақл; 

$C) ҳозиршавии зеҳн назди ақл; 

$D) ҳозиршавии нафс назди ақл; 

$E) ақлҳо, ақлҳоро ёрӣ диҳад; 

 

@26.Тасаввур ба чӣ маъно аст? 

$A) як идрок ва илму огоҳии холӣ аст ва фақат сурате аз чизе ё ҳолатеро дар 

зеҳни мо ҳосил мекунад; 

$B) ҳангоми надонистани чизе аз ин калима истифода мешавад; 

$C) фикрҳои хиёлиро тасаввур мегӯянд; 

$D) тасаввур зидди тасдиқ аст; 

$E) дар як чизе амиқ фикр карданро тасаввур гӯянд; 

 

@27.Кадом таъриф барои тасдиқ дуруст аст?  

$A) як идроке аст, ки як навъ ҳукм ва қазоватро дар пай дорад; 

$B) ба ҷумлаҳое, ки рост мебошанд, тасдиқ мегӯянд; 

$C) тамоми мавҷудоти ҳастиро тасдиқ мегӯянд; 

$D) иқрори бар забон ва тасидиқи бар қалб; 

$E) иқрор ба суханеро тасдиқ мегӯянд; 

 

@28.Ҷумла «Китобхонаи миллӣ дар ш.Душанбе аст» аз кадом навъи илм 

аст? 

$A) тасдиқ; 

$B) кизб; 

$C) манфӣ; 

$D) мусбат; 

$E) тасаввур; 

 

@29.Ба шакли секунҷаи кашидашуда, ки сураташ дар зеҳн пайдо 

мешавад чӣ гуфта мешавад? 

$A) тасаввур; 

$B) тасдиқ; 

$C) хиёлот; 

$D) гумон; 

$E) ҳақиқат; 

 



 

 

@30.Илми зарурӣ аз чӣ иборат аст? 

$A) илме аст, ки барои пайдо шудани он, инсон ниёз ба фикру андеша 

надорад; 

$B) илмҳое, ки ба манфиати инсонҳо бошад; 

$C) илме аст, ки барои истифодаи дигар илмҳо ба кор меравад; 

$D) илме аст, ки хонданаш зарурӣ аст; 

$E) илмҳои фалсафа, мантиқ ва усулро дар назар дорад; 

 

@31.Калимаи «зарурӣ» дар истилоҳи мантиқ ба чӣ маъно аст? 

$A) возеҳ, равшан, бадеҳӣ; 

$B) асос, поя, рукн; 

$C) дақиқ, илмӣ, яқинӣ; 

$D) дақиқ, амиқ, ҷузъӣ; 

$E) таъкид, ҳатмӣ; 

 

@32.Кадом таъриф барои илми назарӣ дуруст мебошад? 

$A) илмест, ки барои ҳосил шудани он инсон ниёз ба фикру андеша дорад; 

$B) илме аст, ки назарияҳои дурусти донишмандонро таҳлил мекунад; 

$C) илме аст, ки инсонро ба дараҷаи соҳибназарӣ мерасонад; 

$D) илме аст, ки назарияпардозии инсонро дақиқу яқинӣ мегардонад; 

$E) илме аст, ки ба ҷамъоварии назарҳои дуруст мепардозад; 

 

@33.Тасаввури мо аз «ҳақиқати рӯҳ» ба кадом қисми илм созгорӣ дорад? 

$A) илми назарӣ; 

$B) илми таҷрибавӣ; 

$C) илми олӣ; 

$D) илми асолӣ; 

$E) илми зарурӣ; 

 

@34.Тасаввури мо аз «сафедии барф» ба кадом қисми илм дохил 

мешавад? 

$A) илми зарурӣ; 

$B) илми таҷрибавӣ; 

$C) илми олӣ; 

$D) илми асолӣ; 

$E) илми назарӣ; 

 

@35.Тасаввури мо аз резпардозандаи компютер (микропротсессор) 

нишондиҳандаи кадом навъи илм аст? 

$A) илми назарӣ; 

$B) илми таҷрибавӣ; 

$C) илми пешрафта; 

$D) илми техникӣ; 

$E) илми зарурӣ; 

 



 

 

@36.Кадом таъриф барои «фикр» дуруст аст? 

$A) ҳаракати ақл дар миёни маълумот ва маҷҳул; 

$B) ҳаракати нафс дар миёни маълумот; 

$C) ҷамъи байни маълумоту маҷҳулот; 

$D) фаъолияти зеҳнро фикр гӯянд; 

$E) интихоб дурустро фикр гӯянд; 

 

@37.Фикр бо кадом калимаҳо ҳаммаъно мебошад? 

$A) тафаккур, тааммул, андеша ва тааққул; 

$B) илм, маълум, олим; 

$C) ҷон, рӯҳ, нафс; 

$D) зеҳн, нафс, рӯҳ; 

$E) бурҳон, истидлол, ақл; 

 

@38.Кадом ҷавоб ҷузъи амалиёти ақл ҳангоми фикр кардан нест? 

$A) пешгирӣ аз фаъолияти номаҳдуди зеҳн; 

$B) рӯ ба рӯ шудан бо масъалаи ношинохта; 

$C) шиносоӣ кардани навъи масъалаи ношинохта; 

$D) ҳаракати ақл аз масъалаи ношинохта ба маълумоти захирашудаи худ; 

$E) ҳаракати ақл ба сӯи масъалаи ношинохта ва ҳал кардани он; 

 

@39.Чаро дар мантиқ аз алфоз баҳс мешавад? 

$A) чун таърифу истидлол ва ҳамчунин интиқоли фикрҳо бе истифода аз 

лафзҳо анҷом намепазирад; 

$B) чун дар зеҳни инсон алфоз ҷамъ мешаванд; 

$C) чун алфоз ҳастанд, ки илми мантиқро ба вуҷуд овардаанд; 

$D) чун алфоз бидуни илми мантиқ маъно пайдо намекунад; 

$E) чун алфоз фақат дар илми мантиқ истифодаи дуруст доранд; 

 

@40.«Дол», «мадлул» ва «далолат»-ро дар интиқол ёфтани фикр аз 

дидани дуд бар оташро муайян кунед? 

$A) дуд- дол, оташ-мадлул, интиқолёбии фикр-далолат; 

$B) оташ - дол, дуд -мадлул, интиқолёбии фикр-далолат; 

$C) интиқолёбии фикр - дол, оташ-мадлул, дуд -далолат; 

$D) дуд- дол, интиқолёбии фикр -мадлул, оташ -далолат; 

$E) оташ - дол, интиқолёбии фикр -мадлул, дуд -далолат; 

 

@41.Мунтақил шудани фикр аз як чиз ба чизи дигарро чӣ мегӯянд? 

$A) далолат; 

$B) мадлул; 

$C) дол; 

$D) ишора; 

$E) фикр; 

 



 

 

@42.Кадом калима дар ҷои холии ин таъриф «........иборат аст аз ҳолати 

шайъ ба гунае, ки ҳар вақт зеҳн ба он илм пайдо кард, ба чизи дигаре 

мунтақил мешавад» созгорӣ дорад? 

$A) далолат; 

$B) илми мантиқ; 

$C) алфоз; 

$D) зеҳн; 

$E) тасаввур; 

 

@43.Навъҳои далолат кадомҳоянд? 

$A) ақлӣ, табъӣ, вазъӣ; 

$B) илмӣ, таҷрибавӣ, ҳиссӣ; 

$C) олӣ ва асолӣ; 

$D) фикрӣ, хиёлӣ, зеҳнӣ; 

$E) тасаввурӣ ва тасдиқӣ; 

 

@44.Дар далолати вазъӣ кадом қисмҳо дохил мешаванд? 

$A) лафзӣ ва ғайрилафзӣ; 

$B) олӣ ва асолӣ; 

$C) дуд ва оташ; 

$D) диалектикӣ ва метафизикӣ; 

$E) тасаввурӣ ва тасдиқӣ; 

 

@45.Кадом тақсимоти зер барои далолати вазъии лафзӣ мебошад? 

$A) мутобиқӣ, тазаммунӣ, илтизомӣ; 

$B) илм, сарват, қудрат; 

$C) мантиқ, фалсафа, усул; 

$D) ақлӣ, табъӣ, вазъӣ; 

$E) фикр, зеҳн, хиёл; 

 

@46.Аломатҳову хаткашҳо аз кадом навъи далолат ҳастанд? 

$A) вазъӣ-ғайрилафзӣ; 

$B) ақлӣ; 

$C) табъӣ; 

$D) далолати пиёдаравҳо; 

$E) вазъӣ-лафзӣ; 

 

@47.Далолати лафзи «об», ки бар моеи хоссе далолат мекунад, чӣ навъи 

далолат аст? 

$A) вазъӣ-лафзӣ; 

$B) ақлӣ; 

$C) табъӣ; 

$D) далолати нушидани об; 

$E) вазъӣ-ғайрилафзӣ; 



 

 

 

@48.«Далолати як лафз ба тамоми маънои худ», кадом навъи далолатро 

дар назар дорад? 

$A) мутобиқӣ; 

$B) илтизомӣ; 

$C) тазаммунӣ; 

$D) тасаввурӣ; 

$E) тасдиқӣ; 

 

@49.«Ҷилди китобам пора шуд» ба кадом навъи далолат ишора дорад? 

$A) тазаммунӣ; 

$B) илтизомӣ; 

$C) мутобиқӣ; 

$D) олӣ; 

$E) асолӣ; 

 

@50.Далолати лафзи «қаламдон» бар қаламҳои он, аз кадом навъи 

далолат аст? 

$A) илтизомӣ; 

$B) тазаммунӣ; 

$C) мутобиқӣ; 

$D) ақлӣ; 

$E) табъӣ; 

 

@51.«Далолати ақрабаки соат бар замони муайян», аз кадом навъи 

далолат аст? 

$A) илтизомӣ; 

$B) тазаммунӣ; 

$C) мутобиқӣ; 

$D) ақлӣ; 

$E) табъӣ; 

 

@52.«Далолати сулфидан бар сармохӯрдагӣ», чӣ навъи далолат аст? 

$A) табъӣ; 

$B) илтизомӣ; 

$C) мутобиқӣ; 

$D) ақлӣ; 

$E) тазаммунӣ; 

 

@53.«Далолати аз ҷой хестани шогирдон ҳангоми ворид шудани 

муаллим», навъи далолаташро муайян кунед! 

$A) илтизомӣ; 

$B) ақлӣ; 

$C) мутобиқӣ; 

$D) тазаммунӣ; 



 

 

$E) табъӣ; 

 

@54.«Далолати сурх шудани рухсораҳо бар шарму ҳаёи инсон», 

баёнкунандаи чӣ навъи далолат аст? 

$A) табъӣ; 

$B) илтизомӣ; 

$C) мутобиқӣ; 

$D) тазаммунӣ; 

$E) ақлӣ; 

 

@55.«Далолати ранги сурхи чароғи роҳнамо бар таваққуфи мошин», 

нишондиҳандаи кадом навъи далолат аст? 

$A) ғайрилафзӣ; 

$B) илтизомӣ; 

$C) мутобиқӣ; 

$D) тазаммунӣ; 

$E) ақлӣ; 

 

@56.Далолати болои бом баромадани инсон бар вуҷуди нардбон,чӣ навъи 

далолат аст? 

$A) илтизомӣ; 

$B) ақлӣ; 

$C) мутобиқӣ; 

$D) тазаммунӣ; 

$E) ғайрилафзӣ; 

 

@57.«Далолати гум шудани ашёи хона бар вуҷуди дузд» навъи 

далолаташро муайян кунед! 

$A) ақлӣ; 

$B) илтизомӣ; 

$C) ғайрилафзӣ; 

$D) тазаммунӣ; 

$E) мутобиқӣ; 

 

@58.«Далолати пурҳарфӣ бар сабукақлӣ ва камҳарфӣ бар доноию 

матонат», аз кадом навъи далолат аст? 

$A) ақлӣ; 

$B) илтизомӣ; 

$C) ғайрилафзӣ; 

$D) тазаммунӣ; 

$E) мутобиқӣ; 

 

@\59.«Далолати мактуб бар нависандаи он», баёнгари чӣ навъи далолат 

аст? 



 

 

$A) ақлӣ; 

$B) илтизомӣ; 

$C) ғайрилафзӣ; 

$D) тазаммунӣ; 

$E) мутобиқӣ; 

 

@60.«Далолати садои муаззин бар расидани вақти намоз», аз кадом 

навъи далолат аст? 

$A) илтизомӣ; 

$B) табъӣ; 

$C) ақлӣ; 

$D) тазаммунӣ; 

$E) мутобиқӣ; 

 

@61.«Далолати сақф бар девор», нишондиҳандаи кадом навъи далолат 

аст? 

$A) илтизомӣ; 

$B) табъӣ; 

$C) ақлӣ; 

$D) тазаммунӣ; 

$E) мутобиқӣ; 

 

@62.«Далолати дарахти себ бар меваи он» чӣ навъи далолат аст? 

$A) илтизомӣ; 

$B) табъӣ; 

$C) ақлӣ; 

$D) тазаммунӣ; 

$E) мутобиқӣ; 

 

@63.«Далолати хона бар дару тирезаҳо ва утоқҳо», чӣ навъ далолатро 

мефаҳмонад? 

$A) илтизомӣ; 

$B) табъӣ; 

$C) ақлӣ; 

$D) тазаммунӣ; 

$E) мутобиқӣ; 

 

@64.Навъҳои лафз кадомҳоянд? 

$A) мухтас, муштарак, манқул, муртаҷал, ҳақиқату маҷоз; 

$B) олӣ ва асолӣ; 

$C) фикр, андеша, таақул, тафаккур; 

$D) феъл, исм, ҳарф; 

$E) муштарак, мухолиф, мувофиқ; 

 



 

 

@65.Мухтас чигуна лафзе аст? 

$A) лафзест, ки фақат як маъно дораду ба ҳамон маъно ихтисос дода 

шудааст; 

$B) лафзе аст, ки аз калимаи ихтисос гирифта шудааст; 

$C) мухтас бар вазни муфъал аст; 

$D) лафзе аст, ки махсуси инсон аст; 

$E) лафзе аст, ки инсон худашро ба он хос гардонидааст; 

 

@66.Лафзи муштарак ба чӣ маъно аст?  

$A) лафзест, ки ду ё чанд маъно дорад ва барои ҳамаи маъноҳо ба таври 

ҷудогона вазъ шудааст; 

$B) корҳои ҷамъиятиро дар назар дорад; 

$C) лафзҳое, ки  ба як маъно ҳастанд; 

$D) лафзҳое, ки синоними якдигар ҳастанд; 

$E) маъноҳои муштаракро лафзи муштарак гӯянд; 

 

@67.Лафзи «Шир»  дар забони форсӣ, ки барои чашм, чашма, тилло ба 

кор меравад, аз кадом навъи лафз мебошад? 

$A) муштарак; 

$B) мухтас; 

$C) манқул; 

$D) муртаҷал; 

$E) ҳақиқату маҷоз; 

 

@68.Лафзи «Ҳотиф»  ки дар аввал ба маънои «Касе, ки дигаронро хабар 

мекунад» ба кор мерафт вале акнун ба маънои «Телефон» аст,  чӣ навъи 

лафз мебошад? 
$A) манқул; 

$B) мухтас; 

$C) муштарак; 

$D) муртаҷал; 

$E) ҳақиқату маҷоз; 

 

@69.Фарқи лафзи манқул бо муртаҷал дар чист? 
$A) дар лафзи манқул муносибат миёни маъноҳо дар вазъи баъдӣ дар назар 

гирифта мешавад, вале дар лафзи муртаҷал муносибати миёни маъноҳо дар 

вазъи баъдӣ дар назар гирифта намешавад; 

$B) бо ҳам ҳеҷ, фарқе надоранд; 

$C) дар муносибати маъноҳо бо ҳамдигар ихтилоф доранд; 

$D) манқул лафзи мантиқӣ аст, вале муртаҷал лафзи ғайримантиқӣ аст; 

$E) лафзи муртаҷал аз дохили лафзи манқул ба даст меояд; 

 

@70.Дар калимаи «шер», ки нисбат ба ҳайвони даранда ва нисбат ба 

инсони шуҷоъ ба кор меравад, кадом ҳақиқат ва кадом маҷоз аст? 



 

 

$A) нисбат ба ҳайвони даранда, ҳақиқат ва нисбат ба инсони шуҷоъ, маҷоз; 

$B) нисбат ба ҳайвони даранда, маҷоз ва нисбат ба инсони шуҷоъ, ҳақиқат; 

$C) ҳам нисбат ба ҳайвони даранда ва ҳам нисбат ба инсони шуҷоъ, маҷоз 

мебошад; 

$D) ҳам нисбат ба ҳайвони даранда ва ҳам нисбат ба инсони шуҷоъ, ҳақиқат 

мебошад; 

$E) ҳеҷ, кадом на ҳақиқат ҳастанд ва на маҷоз; 

 

@71.Лафзи муфрад аз чӣ иборат аст? 

$A) Лафзе, ки ҷузъе надорад, ки он ҷузъ бар ҷузъи маънои он лафз далолат 

дошта бошад;$B) лафзи муфрад дар муқобили лафзи ҷамъ истифода 

мешавад; 

$C) лафзи муфрад ҷузъҳои зиёде дорад; 

$D) лафзи муфрад барои шахси танҳо ба кор меравад; 

$E) лафзи муфрад синоними лафзи мураккаб аст; 

 

@72.Қисмҳои лафзи муфрадро муайян кунед! 

$A) исм, калима, адот; 

$B) манқул, муртаҷал, мухтас; 

$C) идрок, тасаввур, тасдиқ; 

$D) ақлӣ, табъӣ, вазъӣ; 

$E) олӣ ва асолӣ; 

 

@73.Лафзи мураккаб ба чӣ маъно аст? 

$A) лафзест, ки ҷузъи он бар ҷузъи маъно далолат мекунад.; 

$B) лафзе аст, ки аз ҳуруфи алифбо таркиб шудааст; 

$C) лафзи мураккаб синоними лафзи муфрад аст; 

$D) лафзе, ки маъно надорад; 

$E) лафзе, ки ду ҷузъ дошта бошад; 

 

@74.Қисмҳои лафзи мураккаб кадомҳоянд? 

$A) том ва ноқис; 

$B) аслӣ ва ғайриаслӣ; 

$C) муфрад ва ҷамъ; 

$D) маънодору бемаъно; 

$E) илмӣ ва ғайриилмӣ; 

 

@75.Кадоми ин тақсимот барои лафзи мураккаб созгор мебошад! 

$A) хабар ва иншо; 

$B) аслӣ ва ғайриаслӣ; 

$C) муфрад ва ҷамъ; 

$D) маънодору бемаъно; 

$E) илмӣ ва ғайриилмӣ; 

 

@76.Лафзи мураккаби том аз чӣ иборат аст? 



 

 

$A) лафзест, ки гӯянда метавонад барои баёни мақсади худ ба он басанда 

кунад; 

$B) лафзе аст, ки тамоми ҷузъиётро дорад; 

$C) лафзе аст, ки аз ҷузҳои ноқис ташкил шудааст; 

$D) лафзи мураккаби тому ноқис ба як маъно ҳастанд; 

$E) лафзе аст, ки шунавандаро мунтазир мегузорад; 

 

@77.Лафзи ноқис ба чӣ маъно аст? 

$A) лафзест, ки гӯянда наметавонад бо гуфтани он басанда кунад; 

$B) лафзе аст, ки тамоми ҷузъиётро надорад; 

$C) лафзе аст, ки аз ҳуруфи алифбо ташкил шудааст; 

$D) лафзи мураккаби тому ноқис ба як маъно ҳастанд; 

$E) лафзе аст, ки шунавандаро мунтазир намегузорад; 

 

@78.«Сабр шуҷоат аст» чӣ навъ лафзе мебошад? 

$A) мураккаби том; 

$B) мураккаби ноқис; 

$C) лафзи бемаъно; 

$D) ҷумлаи томма; 

$E) ҷумлаи саволӣ; 

 

@79.Лафзи мураккаби томи хабарӣ ба чӣ маъно аст?  

$A) лафзе аст, ки шунаванда метавонад дар бораи дурустӣ ё нодурустии он 

қазоват намояд; 

$B) лафзе аст, ки ба он хабар дода мешавад; 

$C) лафзе аст, ки ҳам том аст ҳам хабарӣ; 

$D) лафзи илмӣ аст; 

$E) лафзи мантиқӣ ва комил аст; 

 

@80.Лафзи мураккаби томи иншоӣ чӣ чизеро мефаҳмонад? 

$A) лафзе аст, ки шунаванда наметвонад нисбати дурустӣ ё нодурустии он 

қазоват намояд; 

$B) лафзе аст, ки инсон дар бораи чизе иншо навишта бошад; 

$C) фақат ҷумлаҳои саволиро дар назар дорад; 

$D) тарзи иншонависиро таълим медиҳад; 

$E) хабару иншо тақрибан ҳаммаъно ҳастанд; 

 

@81.Ҷумлаи «Бозори Меҳргон дар ш.Душанбе қарор дорад» аз кадом 

навъи лафзи мураккаб аст? 

$A) мураккаби томи хабарӣ; 

$B) мураккаби томи иншоӣ; 

$C) муфради мураккаб; 

$D) мураккаби ноқис; 

$E) мураккаби тому ноқис; 

 



 

 

@82.Ҷумлаи «Ашан дар ш.Кулоб аст» чӣ навъи лафзи мураккаб аст? 

$A) мураккаби томи хабарӣ; 

$B) мураккаби томи иншоӣ; 

$C) мураккаби инкорӣ; 

$D) мураккаби ноқис; 

$E) мураккаби тому ноқис; 

 

@83.Ҷумлаи «Дарсатро бихон» ба кадом навъи лафзи мураккаб созгорӣ 

дорад? 

$A) мураккаби томи иншоӣ; 

$B) мураккаби томи хабарӣ; 

$C) мураккаби инкорӣ; 

$D) мураккаби амрӣ; 

$E) мураккаби тому ноқис; 

 

@84.Ҷумлаи «Илм чист?» чӣ навъ лафзи мураккаберо дар назар дорад? 

$A) мураккаби томи иншоӣ; 

$B) мураккаби томи хабарӣ; 

$C) мураккаби инкорӣ; 

$D) мураккаби амрӣ; 

$E) мураккаби тому ноқис; 

 

@85.Ибораи «Муҳаббат ба Ватан чӣ ҳукм дорад?» аз кадом навъи лафзи 

мураккаб аст? 

$A) мураккаби томи иншоӣ; 

$B) мураккаби томи хабарӣ; 

$C) мураккаби инкорӣ; 

$D) мураккаби амрӣ; 

$E) мураккаби тому ноқис; 

 

@86.Ҷумлаи «Илмро талаб намоед!» ба кадом навъи лафзи мураккаб 

созгорӣ дорад? 

$A) мураккаби томи иншоӣ; 

$B) мураккаби томи хабарӣ; 

$C) мураккаби инкорӣ; 

$D) мураккаби амрӣ; 

$E) мураккаби тому ноқис; 

 

@87.Ҷумлаи «Тозагиро риоят кунед!» чӣ навъ лафзи мураккаб аст? 

$A) мураккаби томи иншоӣ; 

$B) мураккаби томи хабарӣ; 

$C) мураккаби инкорӣ; 

$D) мураккаби амрӣ; 

$E) мураккаби тому ноқис; 

 



 

 

@88.Мафҳум ба чӣ маъно аст? 

$A) сурати зеҳнӣ аз ашёро мафҳум меноманд; 

$B) сурати зоҳири ашёро мафҳум меноманд; 

$C) мафҳум аз калимаи фаҳм гирифта шудааст; 

$D) мафҳум синоними маъно аст; 

$E) суратҳои хиёлиро мафҳум мегӯянд; 

 

@89.Мисдоқ аз чӣ иборат аст? 
$A) шайъи хориҷиро, ки мафҳум аз он ҳикоят мекунад, мисдоқ меноманд; 

$B) илмҳои ростинро мисдоқ мегӯянд; 

$C) ба илмҳои таҷрибавӣ мисдоқ мегӯянд; 

$D) мафҳумҳои хиёлиро мисдоқ гӯянд; 

$E) шайъи хориҷиро мисдоқ меноманд; 

 

@90.Кадом як аз ин калимаҳои зер мисдоқ надоранд? 
$A) адам (нестӣ); 

$B) дарахт; 

$C) хуршед; 

$D) шутур; 

$E) санг; 

 

@91.Қисмҳои мафҳумро мушаххас намоед! 

$A) куллӣ ва ҷузъӣ; 

$B) фалсафӣ ва мантиқӣ; 

$C) ҳиссӣ ва таҷрибавӣ; 

$D) илмӣ ва яқинӣ; 

$E) динӣ ва ғайридинӣ; 

 

@92.«Шаҳри Душанбе» аз кадом қисми мафҳум аст? 

$A) мафҳуми ҷузъӣ; 

$B) мафҳуми куллӣ; 

$C) мафҳуми илмӣ; 

$D) мафҳуми фарҳангӣ; 

$E) мафҳуми маданиятӣ; 

 

@93.Мафҳуми «пойтахт» дар кадом қисми мафҳум қарор мегирад? 

$A) мафҳуми куллӣ; 

$B) мафҳуми ҷузъӣ; 

$C) мафҳуми илмӣ; 

$D) мафҳуми фарҳангӣ; 

$E) мафҳуми маданиятӣ; 

 

@94.Мафҳуми ҷузъӣ аз чӣ иборат аст 



 

 

$A) мафҳумест, ки фақат як мисдоқ дорад; 

$B) мафҳумест, ки мисдоқҳои гуногун дорад; 

$C) ҷузъҳои мантиқиро таҳлил мекунад; 

$D) илмҳои таҷрибавиро дар назар дорад; 

$E) мафҳумест, ки мисдоқҳои зиёде дорад; 

 

@95.Мафҳуми куллӣ ба чӣ маъно аст? 

$A) мафҳумест, беш аз як мисдоқ дорад; 

$B) мафҳумест, ки маъноҳои умумӣ дорад; 

$C) мафҳумест, ки тамоми мавҷудотро дар назар дорад; 

$D) мафҳумест, ки тамоми инсонҳоро дарбар мегирад; 

$E) мафҳумест, ки фақат як мисдоқ дорад; 

 

@96.Калимаи «шаҳр» ба кадом қисми мафҳум дохил мешавад? 

$A) мафҳуми куллӣ; 

$B) мафҳуми ҷузъӣ; 

$C) мафҳуми илмӣ; 

$D) мафҳуми фарҳангӣ; 

$E) мафҳуми маданиятӣ; 

 

@97.Ибораи «инсон» чӣ навъ мафҳуме мебошад? 

$A) мафҳуми куллӣ; 

$B) мафҳуми ҷузъӣ; 

$C) мафҳуми ақлӣ; 

$D) мафҳуми навъӣ; 

$E) мафҳуми иҷтимоӣ; 

 

@98.Лафзи «ҳайвон» ба кадом қисми мафҳум созгорӣ дорад 

$A) мафҳуми куллӣ; 

$B) мафҳуми ҷузъӣ; 

$C) мафҳуми табиӣ; 

$D) мафҳуми навъӣ; 

$E) мафҳуми вуҷудӣ; 

 

@99.Калимаи  «Каъба» ба кадом қисми мафҳум созгорӣ дорад 

$A) мафҳуми ҷузъӣ; 

$B) мафҳуми куллӣ; 

$C) мафҳуми маданиятӣ; 

$D) мафҳуми динӣ; 

$E) мафҳуми минтақавӣ; 

 

@100.Лафзи «китоб» чӣ навъ мафҳуме аст? 

$A) мафҳуми куллӣ; 

$B) мафҳуми ҷузъӣ; 

$C) мафҳуми табиӣ; 



 

 

$D) мафҳуми илмӣ; 

$E) мафҳуми ҳақиқӣ; 

 

@101.Мафҳуми «дарахти себ» дар муқоиса бо мафҳуми «дарахт» чӣ навъ 

мафҳуме мебошад? 

$A) ҷузъи изофӣ; 

$B) куллӣ; 

$C) мисдоқ; 

$D) кулли изофӣ; 

$E) мутавотӣ; 

 

@102.Мафҳуми «дарахт» дар муқоиса бо мафҳуми «растанӣ» чӣ навъ 

мафҳуме мебошад? 

$A) ҷузъи изофӣ; 

$B) тасаввур; 

$C) мисдоқ; 

$D) муқоиса; 

$E) мушаккик; 

 

@103.«Ҳар мафҳумеро дар муқоиса бо мафҳуми густардатар аз худаш чӣ 

мегӯянд? 

$A) ҷузъи изофӣ; 

$B) мантиқӣ; 

$C) мисдоқ; 

$D) мутавотӣ; 

$E) муқоиса; 

 

@104.Мафҳуми мутавотӣ аз чӣ иборат аст? 
$A) мафҳумҳои куллӣ, ки ҳамаи мисдоқҳояшон бо онҳо робитаи яксон 

доранд; 

$B) мафҳумҳои куллӣ, ки мисдоқҳояшон бо онҳо робитаи гуногун доранд; 

$C) мафҳумҳои куллӣ, ки тамоми мисдоқҳояшон бо онҳо зиддият доранд; 

$D) мафҳумҳои куллӣ, ки ҳамаи мисдоқҳояшон бо онҳо ҳеҷ, маъноеро ифода 

намекунад; 

$E) мафҳумҳои куллӣ, ки ҳеҷ, мисдоқе надоранд; 

 

@105.Мафҳумҳои « Саид, Амир, Шокир» чӣ нисбат бо ҳамдигар доранд? 

$A) мутавотӣ; 

$B) мушаккик; 

$C) ҳамсинф; 

$D) дар номи шахс будан муштарак ҳастанд; 

$E) мафҳумҳои зид ҳастанд; 

 

@106.Ин таъриф «мафҳумеҳое, ки нисбат ба мисдоқҳои худ робитаи 

яксон надоранд» барои кадом навъи мафҳум аст? 



 

 

$A) мушаккик; 

$B) мутавотӣ; 

$C) мафҳум; 

$D) мисдоқ; 

$E) муғолита; 

 

@107.Мафҳуми адади 10  дар муқоиса ба адади 100 чӣ нисбате бо ҳам 

доранд? 

$A) мушаккик; 

$B) мутавотӣ; 

$C) ақлӣ; 

$D) миқдорӣ; 

$E) мисдоқӣ; 

 

@108.Мафҳуми сафедии барф  дар муқоиса бо сафедии девор чигуна 

нисбате дорад? 

$A) мушаккик; 

$B) мутавотӣ; 

$C) зеҳнӣ; 

$D) миқдорӣ; 

$E) мисдоқӣ; 

 

@109.Нисбатҳои чаҳоргонаи мафҳумро муайян намоед? 

$A) тасовӣ, умум ва хусуси мутлақ, умум ва хусуси мин ваҷҳ, табоюн; 

$B) илм, олим, маълум, маълумот; 

$C) олӣ, асолӣ, тасаввур, тасдиқ; 

$D) мантиқӣ, фалсафӣ, ақлӣ, зеҳнӣ; 

$E) мафҳум, мисдоқ, куллӣ, ҷузъӣ; 

 

@110.Мафҳум «санг» ва «дарахт» кадом нисбатҳои чаҳоргонаро дорад? 

$A) табоюн; 

$B) тасовӣ; 

$C) умум ва хусуси мутлақ; 

$D) умум ва хусуси мин ваҷҳ; 

$E) муштарак; 

 

@111.Табоюн ба чӣ маъно аст? 

$A) ба маънои ҷудоӣ ва комилан фарқ доштан; 

$B) баён кардан; 

$C) равшанӣ; 

$D) шарҳ додан; 

$E) зиддият доштан; 

 



 

 

@112.Ба мафҳумҳое, ки аз як ҷиҳат, мисдоқҳои умумӣ ва муштарак ва аз 

ҷиҳати дигар, мисдоқҳои ба худ хос доранд, чӣ гуфта мешавад? 

$A) умум ва хусуси мин ваҷҳ, чиликӣ; 

$B) тасовӣ; 

$C) умум ва хусуси мутлақ; 

$D) табоюн; 

$E) муштарак; 

 

@113.Мафҳумҳои «паранда» ва «сиёҳ» чӣ нисбате бо ҳамдигар доранд? 

$A) умум ва хусуси мин ваҷҳ, чиликӣ; 

$B) тасовӣ; 

$C) умум ва хусуси мутлақ; 

$D) табоюн; 

$E) зидди ҳам ҳастанд; 

 

@114.Ба нисбате, ки дар миёни ду мафҳум барқарор мешавад, ки яке аз 

онҳо аз назари мисдоқ аз дигарӣ васеътар ва калонтар бошад, чӣ гуфта 

мешавад? 

$A) умум ва хусуси мутлақ, тобеъият; 

$B) тасовӣ; 

$C) умум ва хусуси мин ваҷҳ; 

$D) табоюн; 

$E) мухолиф; 

 

@115.Дар мафҳумҳои «осиёӣ» ва «тоҷикистонӣ» чӣ нисбате барқарор 

аст? 

$A) умум ва хусуси мутлақ, тобеъият; 

$B) тасовӣ; 

$C) умум ва хусуси мин ваҷҳ; 

$D) табоюн; 

$E) муштарак; 

 

@116.Нисбати байни ду мафҳуме, ки аз назари мисдоқҳо комилан бо ҳам 

якхела ва баробар бошанд, чӣ мегӯянд? 

$A) тасовӣ, айният; 

$B) умум ва хусуси мутлақ; 

$C) умум ва хусуси мин ваҷҳ; 

$D) табоюн; 

$E) муғолита; 

 

@117.Мафҳумҳои «инсон» ва «сухангӯ» чигуна нисбате бо ҳамдигар 

доранд? 

$A) тасовӣ, айният; 

$B) умум ва хусуси мутлақ; 

$C) умум ва хусуси мин ваҷҳ; 



 

 

$D) табоюн; 

$E) ҳаммаъно; 

 

@118.Ин аломат (=) барои кадом нисбатҳои чаҳоргона мебошад? 

$A) тасовӣ; 

$B) умум ва хусуси мутлақ; 

$C) умум ва хусуси мин ваҷҳ; 

$D) табоюн; 

$E) синоним; 

 

@119.Аломатҳои калон ва хурд (> <) кадом нисбати чаҳоргонаро 

мефаҳмонад? 

$A) умум ва хусуси мутлақ; 

$B) тасовӣ; 

$C) умум ва хусуси мин ваҷҳ; 

$D) табоюн; 

$E) хурд ва калон; 

 

@120.Аломати зарб (х) кадом навъи нисбати чаҳоргонаро мефаҳмонад? 

$A) умум ва хусуси мин ваҷҳ, чиликӣ; 

$B) тасовӣ; 

$C) умум ва хусуси мутлақ; 

$D) табоюн; 

$E) зидди ҳам ҳастанд; 

 

@121.Аломати ду хати аз ҳам ҷудоро (//) барои кадом нисбатҳои 

чаҳоргона истифода мебаранд? 

$A) табоюн; 

$B) тасовӣ; 

$C) умум ва хусуси мутлақ; 

$D) умум ва хусуси мин ваҷҳ; 

$E) зидди ҳам будан; 

 

@122.Байни «инсон» ва «сиёҳ» чӣ навъи нисбатҳои чаҳоргона барқарор 

аст? 

$A) умум ва хусуси мин ваҷҳ, чиликӣ; 

$B) тасовӣ; 

$C) умум ва хусуси мутлақ; 

$D) табоюн; 

$E) мафҳуми муштарак; 

 

@123.«Мор» ва «заҳрдор» кадом нисбати чаҳоргонаро дар худ доранд? 

$A) умум ва хусуси мин ваҷҳ, чиликӣ; 

$B) тасовӣ; 

$C) умум ва хусуси мутлақ; 



 

 

$D) табоюн; 

$E) синоними якдигар ҳастанд; 

 

@124.Чӣ навъи нисбат байни «ҳунарманд» ва «наққош» барқарор аст? 

$A) умум ва хусуси мутлақ, тобеъият; 

$B) тасовӣ; 

$C) умум ва хусуси мин ваҷҳ; 

$D) табоюн; 

$E) калон ва хурд; 

 

@125.Нисбати байни «мева» ва «ширин»ـро маълум намоед! 

$A) умум ва хусуси мин ваҷҳ, чиликӣ; 

$B) тасовӣ; 

$C) умум ва хусуси мутлақ; 

$D) табоюн; 

$E) тасаввурӣ; 

 

@126.Мафҳумҳои «шир» ва «дуғ» кадом нисбатҳои чаҳоргонаро дар худ 

доранд? 

$A) табоюн, нобаробарӣ; 

$B) тасовӣ; 

$C) умум ва хусуси мутлақ; 

$D) умум ва хусуси мин ваҷҳ; 

$E) зидди ҳам будан; 

 

@127.Чӣ навъи нисбат байни мафҳуми «тоҷик» ва «мусулмон» барқарор 

аст? 

$A) умум ва хусуси мин ваҷҳ; 

$B) тасовӣ; 

$C) умум ва хусуси мутлақ; 

$D) табоюн; 

$E) тасдиқӣ; 

 

@128.Нисбати байни «ҳайвон» ва «дарахт»ـро маълум намоед? 

$A) табоюн, нобаробарӣ; 

$B) тасовӣ; 

$C) умум ва хусуси мутлақ; 

$D) умум ва хусуси мин ваҷҳ; 

$E) мухолифи ҳам будан; 

 

@129.Кадом навъи нисбат байни мафҳуми «воҷиб» ва «мустаҳаб» ба кор 

рафтааст? 

$A) табоюн; 

$B) тасовӣ; 

$C) умум ва хусуси мутлақ; 



 

 

$D) умум ва хусуси мин ваҷҳ; 

$E) истилоҳоти динӣ будан; 

 

@130.Нисбати байни мафҳуми «бадеҳӣ» ва «равшан»ـро маълум намоед! 

$A) тасовӣ, айният; 

$B) умум ва хусуси мутлақ; 

$C) умум ва хусуси мин ваҷҳ; 

$D) табоюн; 

$E) синоним; 

 

@131.Куллиёти хамс аз чӣ иборат аст? 

$A) навъ, ҷинс, фасл, аразии хос, аразии ом; 

$B) мафҳум, мисдоқ, куллӣ, ҷузъӣ; 

$C) олӣ, асолӣ, мутавотӣ, мушаккик; 

$D) тасаввурӣ, тасдиқӣ, фалсафӣ, мантиқӣ; 

$E) бурҳон, ҷадал, хитоба, шеър, муғолита; 

 

@132.Мафҳуми зотӣ ба чӣ маъно аст? 

$A) мафҳумҳое, ки ба хусуcиёти аслӣ ва асосии мисдоқ далолат доранд; 

$B) мафҳуме аст, асоси ҳамаи чизҳо қарор мегирад; 

$C) мафҳумҳои зотӣ, мафҳуми илмӣ мебошанд; 

$D) мафҳумҳое, ки мисдоқҳои муштарак доранд; 

$E) мафҳумҳое, ки ба ҳамдигар зиддият доранд; 

 

@133.Ин таъриф «мафҳуме, ки ба тамоми хусусиятҳои зотии мисдоқ 

далолат кунад» ба кадом қисми кулиёти хамс далолат дорад? 

$A) навъ; 

$B) аразии хос; 

$C) ҷинс; 

$D) фасл; 

$E) аразии ом; 

 

@134.Қисмҳои мафҳуми зотиро муайян намоед! 

$A) навъ, ҷинс, фасл; 

$B) мутавотӣ ва мушаккик; 

$C) аразии ом ва аразии хос; 

$D) тасаввуру тасдиқ; 

$E) куллӣ ва ҷузъӣ; 

 

@135.Қисмҳои мафҳуми аразиро маълум кунед! 

$A) аразии ом ва аразии хос; 

$B) навъ, ҷинс, фасл; 

$C) куллӣ ва ҷузъӣ; 

$D) олӣ ва асолӣ; 



 

 

$E) тасаввуру тасдиқ; 

 

@136.Ин таъриф «мафҳуме ,ки ба баъзе хусусиятҳои мисдоқ далолат 

кунад, вале махсуси он набошад» ба кадом навъи мафҳуми зотӣ созгорӣ 

дорад? 

$A) ҷинс; 

$B) фасл; 

$C) навъ; 

$D) аразии ом; 

$E) аразии хос; 

 

@137.Кадом таъриф барои мафҳуми «фасл» дуруст мебошад? 

$A) мафҳуме, ки ба баъзе аз хусусиятҳои мисдоқ далолат намояд ва махсуси 

он мисдоқ бошад,; 

$B) мафҳуме байни мафҳумҳои дигар ҷудогӣ андозад; 

$C) мафҳуме, ки байни дигар мафҳумҳо пайванд барқарор кунад; 

$D) мафҳуме, ки фаслҳои солро ифода мекунад; 

$E) мафҳуме, ки фаслҳои илми мантиқро мефаҳмонад; 

 

@138.Мафҳуми аразӣ ба чӣ маъно аст? 

$A) мафҳумҳое, ки ба хусусиятҳои ғайриаслии мисдоқ далолат доранд; 

$B) мафҳумҳои ғайриҳақиқиро дар назар дорад; 

$C) мафҳуми аразӣ истифодабарии зиёде дорад; 

$D) мафҳумҳои мантиқиро асосгузорӣ менамояд; 

$E) илмҳои олиро аразӣ мегӯянд; 

 

@139.Ин таъриф «мафҳумҳое, ки хусусияти ғайриаслии мисдоқро 

мефаҳмонад ва махсуси ҳамин мисдоқ аст» кадом навъи аразиро дар 

назар дорад? 

$A) аразии хос; 

$B) аразии ом; 

$C) аразии ом ва хос; 

$D) навъ; 

$E) фасл; 

 

@140.Ин таъриф «мафҳумҳое, ки хусусияти ғайриаслии мисдоқро нишон 

диҳад, вале махсуси ин мисдоқ набошад» ба кадом навъи мафҳуми аразӣ 

созгорӣ дорад? 

$A) аразии ом; 

$B) аразии хос; 

$C) ҷинс; 

$D) фасл; 

$E) навъ; 

 

@141.Мафҳуми «инсон» ба кадом қисми кулиёти хамс созгорӣ дорад? 



 

 

$A) навъ; 

$B) фасл; 

$C) ҷинс; 

$D) аразии ом; 

$E) аразии хос; 

 

@142.Кадоми аз ин мисолҳо барои мафҳуми «ҷинс» созгорӣ дорад? 

$A) ҳайвон; 

$B) Зайд; 

$C) Тоҷикистон; 

$D) куҳи Уҳуд; 

$E) Каъба; 

 

@143.Мафҳуми «нотиқ» барои кадом навъи кулиёти хамс мисол оварда 

мешавад? 

$A) фасл; 

$B) ҷинс; 

$C) навъ; 

$D) аразии ом; 

$E) аразии хос; 

 

@144.Мафҳуми «шоир» мисол барои кадом қисми кулиёти хамс аст? 

$A) аразии хос; 

$B) аразии ом; 

$C) аразии ом ва хос; 

$D) навъ; 

$E) фасл; 

 

@145.Мафҳуми «сафедпӯст» ба кадом қисми аразӣ созгорӣ дорад? 

$A) аразии ом; 

$B) аразии хос; 

$C) ҷинс; 

$D) фасл; 

$E) навъ; 

 

@146.Васеътарин мафҳуми куллӣ  кадом аст? 

$A) ҷавҳар; 

$B) ҷисм; 

$C) нумукунанда; 

$D) ҷомид; 

$E) ғайриҷисм; 

 

@147.«Гармӣ» барои «оташ»....ва «ҷуфт будан» барои адади 

«чаҳор»....мебошад! 



 

 

$A) аразӣ-зотӣ; 

$B) зотӣ-зотӣ; 

$C) аразӣ-аразӣ; 

$D) зотӣ-аразӣ; 

$E) аразӣ-ададӣ; 

 

@148.«Гул» ва «сурхӣ» ба тартиб.......ҳастанд. 

$A) мутавотӣ-мушаккик; 

$B) мушаккик-мушаккик; 

$C) мутавотӣ-мутавотӣ; 

$D) мушаккик-мутавотӣ; 

$E) мушаккик-мушаккик; 

 

@149.Ҷиҳати муштарак байни «ширин» ва «сафед» кадом мисдоқ 

мебошад? 

$A) шакар; 

$B) намак; 

$C) хурмо; 

$D) пахта; 

$E) орд; 

 

@150.Кадом навъи нисбат байни мафҳуми «оҳан» ва «чуб» ба кор 

рафтааст? 

$A) табоюн; 

$B) тасовӣ; 

$C) умум ва хусуси мутлақ; 

$D) умум ва хусуси мин ваҷҳ; 

$E) истилоҳоти динӣ будан; 

 

@151.“Баёни моҳият ва ҳақиқати шайъ ё ҳодиса” таърифи чист? 

$A) таъриф; 

$B) тасдиқ; 

$C) илм; 

$D) истидлол; 

$E) мантиқ; 

 

@152.“Таъриф ...ба ҳисоб меравад”.Дар ҷои сенуқта кадом ибора 

муносиб аст? 

$A) вазифаи аввали илми мантиқ; 

$B) ихтирои фалсафа; 

$C) истилоҳи фалсафӣ; 

$D) шарти асосии ёдгирӣ; 

$E) вазифаи ақлии инсон; 

 



 

 

@153.Агар дар таъриф аз мафҳумҳои аслӣ ва зотӣ истифода бурда шавад 

онро чӣ меноманд? 

$A) ҳад; 

$B) расм; 

$C) зотӣ; 

$D) аразӣ; 

$E) расми том; 

 

@154.Агар дар таъриф аз мафҳумҳои аразӣ низ истифода бурда шавад 

онро чӣ меноманд? 

$A) расм; 

$B) ҳад; 

$C) умум ва хусуси мутлақ; 

$D) расми ноқис; 

$E) ҳадди ноқис; 

 

@155.Агар дар таъриф аз фасли қарибу ҷинси қариб истифода бурда 

шавад онро чӣ меноманд? 

$A) ҳадди том; 

$B) расми том; 

$C) ҳадди ноқис; 

$D) расми ноқис; 

$E) расми оддӣ; 

 

@156.Таърифе, ки дар он баъзе мафҳумҳои зотии таърифшаванда зикр 

шудааст чӣ ном дорад? 

$A) ҳадди ноқис; 

$B) ҳадди том; 

$C) расми том; 

$D) расми ноқис; 

$E) ҳадди оддӣ; 

 

@157.Агар дар таъриф аз ҷинси қариб ва аразии хос истифода бурда 

шавад онро чӣ меноманд? 

$A) расми том; 

$B) ҳадди том; 

$C) расми ноқис; 

$D) ҳадди ноқис; 

$E) мисол;  

 

@158.Агар дар таъриф фақат аз аразии хос истифода бурда шавад онро 

чӣ меноманд? 

$A) расми ноқис; 

$B) ҳадди том; 

$C) расми том; 



 

 

$D) ҳадди ноқис; 

$E) ташбеҳ; 

 

@159.Агар дар таърифи “шоири классики тоҷик” “Шоири классики 

тоҷик мисли Ҳофиз” гуфта шавад онро чӣ меноманд? 

$A) таъриф ба мисол; 

$B) ҳадди том; 

$C) расми ноқис; 

$D) ҳадди ноқис; 

$E) расми том; 

 

@160.Агар дар таърифи компютер гуфта шавад:“Компютер шабеҳ ё 

монанди телевизор аст”, онро чӣ меноманд? 

$A) таъриф ба ташбеҳ; 

$B) ҳадди том; 

$C) расми ноқис; 

$D) ҳадди ноқис; 

$E) расм; 

 

@161.Агар дар таърифи калима гуфта шавад:“Калима исму феълу ҳарф 

аст”, онро чӣ меноманд? 

$A) таъриф ба тақсим; 

$B) ҳадди том; 

$C) расми ноқис; 

$D) ҳадди ноқис; 

$E) таъриф ба ташбеҳ; 

 

@162.Ду шарти аввали таъриф инҳоянд: 

$A) таъриф бо таърифшаванда аз назари мисдоқ баробар бошад, мафҳуми 

таъриф аз таърифшаванда фаҳмотар бошад; 

$B) таъриф бояд бо мафҳумҳои омтар бошад, таъриф бо мафҳуми хостар 

бошад; 

$C) бояд ҳадди том бошад, бояд расми том бошад; 

$D) ҳадди ноқис ва расми ноқис таърифи дурст нест; 

$E) бояд фақат аз зотиёт истифода шавад ва бо лафзи хос бошад; 

 

@163.Давр чист? 

$A) як шайъ ё як падида худаш иллату сабаби худаш бошад; 

$B) таърифи ба шаклҳои геометрӣ аст; 

$C) расми ноқис аст; 

$D) ҳадди ноқис аст; 

$E) таърифи бе зотиёт аст; 

 

@164.Агар гуфта шавад:“Инсон башар аст”, чӣ хатогӣ рух додааст? 



 

 

$A) таъриф айни таърифшаванда шудааст; 

$B) таърифи ба мисол аст; 

$C) расми ноқис аст; 

$D) ҳадди ноқис аст; 

$E) таърифи истилоҳӣ аст; 

 

@165.Яке аз шартҳои таъриф ин аст, ки ... 

$A) лафзҳо ё алфози таъриф барои шунаванда фаҳмо бошад; 

$B) алфози он манқул бошад; 

$C) дар он аз лафзҳои муштарак истифода шавад; 

$D) ҳадди ноқис набошад; 

$E) расми ноқис набошад; 

 

@166.Таъриф ба мафҳуми омтар чӣ мушкил дорад? 

$A) таърифшавандаро аз миёни дигарон комилан ҷудо карда наметавонад; 

$B) ҳамаи афродро шомил намешавад; 

$C) нофаҳмо аст; 

$D) мушкиле надорад; 

$E) ин худ як шарти таъриф аст; 

 

@167.Тақсим чист? 

$A) ҷудо кардани шайъ ба мафҳумҳои бо ҳам фарқкунанда; 

$B) ба ду қисми баробар ҷудо кардани шайъ; 

$C) як амали математикӣ аст; 

$D) ба мантиқ алоқаманд нест; 

$E) таъриф ба зотиёт аст; 

 

@168.Самара доштани тақсим ба чӣ маъност? 

$A) натиҷаи дилхоҳ бидиҳад; 

$B) адолат риоят шавад; 

$C) баробар тақсим шавад; 

$D) дуруст анҷом додани амали математикӣ аст; 

$E) ошкору равшан бошад; 

 

@169.Тақсим вақте дуруст мешавад, ки ... 

$A) ҳар қисм бо қисми дигар мубоин бошад; 

$B) одилона бошад; 

$C) баробар тақсим шавад; 

$D) аз назари математикӣ дуруст бошад; 

$E) ба тартиб бошад; 

 

@170.Шартҳои тақсим чист? 

$A) тақсим бояд як асос ва меъёри муайян дошта бошад; 

$B) тақсимкунанда аст; 

$C) тақсимшаванда аст; 



 

 

$D) ҳосили тақсим аст; 

$E) мутлақи тақсим; 

 

@171.Ҷомеъ ва монеъ будани тақсим чӣ маъно дорад? 

$A) ҳамаи қисмҳо бо мақсам баробар бошанд; 

$B) тақсимкунанда бо тақсимшаванда нобаробар бошад; 

$C) тақсимшаванда бузургтар бошад; 

$D) ҳосили тақсим дуруст бошад; 

$E) тақсимшаванда тоқ набошад; 

 

@172.Навъҳои тақсимро ном баред. 

$A) тақсими кул ба ҷузъҳояш (тақсиси табиӣ) ва тақсими куллӣ ба ҷузъиёташ 

(тақсими мантиқӣ); 

$B) тақсими сода ва тақсими мураккаб; 

$C) тақсими мафҳумӣ ва тақсими мисдоқӣ; 

$D) тақсими бақиядор ва тақсимси бебеқия; 

$E) тақсими нисбатҳои чоргона ва тақсими куллиёти хамс; 

 

@173.Равишҳои тақсимро ном баред. 

$A) суноӣ ва тафсилӣ; 

$B) табиӣ ва мантиқӣ; 

$C) ҳақиқӣ ва маҷозӣ ; 

$D) мафҳумӣ ва мисдоқӣ; 

$E) сода ва мураккаб; 

 

@174.Равиши тақсими суноӣ чист? 

$A) ба маънои дутоӣ  (мусби манфӣ)аст, ки мафҳуми куллӣ то охирин ҷузъӣ 

ба ду қисм тақсим мешавад; 

$B) тақсими ададҳои завҷ аст; 

$C) тақсими муфассал аст; 

$D) тақсими мисдоқҳо аст; 

$E) тақсими алфоз аст; 

 

@175.Равиши тақсими тафсилӣ чист? 

$A) ҳамаи қисмҳои тақсимшаванда ба таври пурра (комил) оварда мешаванд; 

$B) тақсимкунанда бо тақсимшаванда баробар бошад; 

$C) тақсими мисдоқҳост; 

$D) тақсими бе бақия аст; 

$E) тақсимшаванда тоқ набошад; 

 

@176.Қазия чист? 

$A) ҷумлаи томи хабарӣ аст; 

$B) ҷумлаи иншоӣ мебошад; 

$C) ҷумлаи ноқис аст; 



 

 

$D) ҷумлаи ноқиси хабарӣ аст; 

$E) ҷумлаи исмия аст; 

 

@177.Намудҳои қазияро ном баред. 

$A) ҳамлия ва шартия; 

$B) том ва ноқис; 

$C) хабарӣ ва иншоӣ; 

$D) сода ва мураккаб; 

$E) исмия ва хабария; 

 

@178.Қазияи ҳамлия чист? 

$A) қазияе аст, ки дар он собит шудани чизе барои чизе ё нафй шудани чизе 

аз чизе сурат мегирад; 

$B) қазияи мукраккаб аст; 

$C) ҷумлаи иншоӣ аст; 

$D) қазияи сода аст; 

$E) ҷумлаи исмия аст; 

 

@179.Мавзӯъ ва маҳмул чист? 

$A) мубтадо ва хабар аст; 

$B) шарту ҷавоби шарт аст; 

$C) мавсуф ва сифат аст; 

$D) музоф ва музофун илайҳ аст; 

$E) намудҳои муфрад аст; 

 

@180.Қазияи шартия чист? 

$A) қазияе аст, ки дар он ба вуҷуд доштан ё надоштани робита байни ду 

ҷумла ҳукм карда мешавад; 

$B) ҷумлаи иншоӣ мебошад; 

$C) ҷумлаи ноқис аст; 

$D) ҷумлаи томи хабарӣ аст; 

$E) ҷумлаи исмия аст; 

 

@181.Муқаддам ва толӣ чист? 

$A) ҷумлаи шарт ва ҷавоби шарт аст; 

$B) мубтадо ва хабар аст; 

$C) қисмҳои ҷумлаи ноқис аст; 

$D) савол ва ҷавоби он аст; 

$E) мавсуф ва сифат аст; 

 

@182.Робита чист? 

$A) лафзе аст, ки байни мавзӯъ ва маҳмул ё муқаддам ва толӣ иртибот 

барқарор мекунад; 
$B) мавзӯъ дар ҷумлаи хабарӣ аст; 

$C) маҳмул дар ҷумлаи иншоӣ аст; 



 

 

$D) муқаддм аст; 

$E) толӣ аст; 

 

@183.Қазия  мусбӣ (мувҷиба) чист? 

$A) қазияе аст, ки маънои (мазмуни) мусбат дошта бошад; 

$B) қазияи ҳамлия аст; 

$C) қазияи шартия аст; 

$D) қазияи нодуруст аст; 

$E) қазияи номушаххас аст; 

 

@184.Қазия манфӣ (солиба) чист? 

$A) қазияе аст, ки мазмуни манфӣ дорад; 

$B) муқаддам аст; 

$C) толӣ аст; 

$D) қазияи ҳамлия аст; 

$E) қазияи шартия аст; 

 

@185.“Ибни Сино шоир ва донишманди тоҷик аст” чӣ намуд қазия аст? 

$A) қазияи шахсия; 

$B) қазияи муҳмала; 

$C) қазияи табиия; 

$D) қазияи маҳсура; 

$E) қазияи куллия; 

 

@186.“Инсон навъ аст” чӣ намуд қазия аст? 

$A) қазияи табиия; 

$B) қазияи шахсия; 

$C) қазияи муҳмала; 

$D) қазияи маҳсура; 

$E) қазияи ҷузъия; 

 

@187.Ақсоми қазияи ҳамлия кадомҳоянд? 
$A) шахсия, табиия, муҳмала, маҳсура; 

$B) куллӣ ва ҷузъӣ; 

$C) илмӣ ва ғайриилмӣ; 

$D) шахсӣ ва умумӣ; 

$E) нақлӣ, ақлӣ, ҳиссӣ; 

 

@188.“Инсон шитобкор аст” аз кадом навъи қазияи ҳамлия аст? 

$A) муҳмала; 

$B) табиия; 

$C) шахсия; 

$D) шахсӣ ва умумӣ; 

$E) маҳсура; 



 

 

 

@189.“Ҳар инсоне соҳибихиёр аст” кадом навъи қазияи маҳсура аст? 

$A) маҳсураи куллия; 

$B) маҳсураи табиия; 

$C) маҳсураи ҷузъия; 

$D) маҳсураи шахсия; 

$E) маҳсураи илмия; 

 

@190.“Баъзе дарахтон мевадоранд” аз кадом навъи қазияи маҳсура аст? 

$A) маҳсураи ҷузъия; 

$B) маҳсураи табиия; 

$C) маҳсураи илмия; 

$D) маҳсураи шахсия; 

$E) маҳсураи куллия; 

 

@191.Ақсоми қазияи ҳамлияи мусбӣ(мувҷиба) кадомҳоянд? 

$A) зеҳния, хориҷия, ҳақиқия; 

$B) шахсия, табиия, муҳмала; 

$C) илмӣ ва ғайриилмӣ; 

$D) маҳсура, шахсӣ, умумӣ; 

$E) нақлӣ, ақлӣ, ҳиссӣ; 

 

@192.Қисмҳои қазияи шартияро маълум намоед? 

$A) муттасила-мунфасила; 

$B) зеҳния-хориҷия; 

$C) маҳсура-муссавира; 

$D) шахсия-табиия; 

$E) нақлӣ-ақлӣ-ҳиссӣ; 

 

@193.“Агар борон биборад, заминҳо тар мешавад” аз кадом намуди 

қазияи шартия аст? 
$A) шартияи муттасила; 

$B) шартияи илмия; 

$C) шартияи ҷузъия; 

$D) шартия шахсия; 

$E) шартияи мунфасила; 

 

@194.“Чунин нест, ки агар инсон дурӯғгӯ бошад, мавриди боварию-

эътимод мешавад” чӣ навъи қазияи шартия аст? 

$A) шартияи муттасила; 

$B) шартияи мунфасила; 

$C) шартияи ҷузъия; 

$D) шартия шахсия; 

$E) шартияи илмия; 

 



 

 

@195.“Адад ё ҷуфт аст, ё тоқ” аз кадом навъи қазияи шартия аст? 

$A) шартияи мунфасила; 

$B) шартияи илмия; 

$C) шартияи ҷузъия; 

$D) шартия шахсия; 

$E) шартияи муттасила; 

 

@196.“Чунин нест, ки инсон ё варзишкор бошад, ё муҳандис” навъи 

қазияи шартияро маълум намоед? 
$A) шартияи мунфасила; 

$B) шартияи илмия; 

$C) шартияи ҷузъия; 

$D) шартия шахсия; 

$E) шартияи муттасила; 

 

@197.Намудҳои қазияи шартияи муттасила кадомҳоянд? 

$A) лузумия-иттифоқия; 

$B) зеҳния-хориҷия; 

$C) шахсия-табиия; 

$D) муттасила-мунфасила; 

$E) нақлӣ-ақлӣ-ҳиссӣ; 

 

@198.“Агар бараф биборад, ҳаво хунук мешавад” навъи қазияи шартия 

муттасиларо маълум намоед? 
$A) лузумия; 

$B) зеҳния; 

$C) маҳсура; 

$D) мунфасила; 

$E) табиия; 

 

@199.Намудҳои қазияи шартияи мунфасила кадомҳоянд? 

$A) инодия, иттифоқия; 

$B) зеҳния, хориҷия; 

$C) шахсия, табиия; 

$D) муттасила, мунфасила; 

$E) нақлӣ, ақлӣ, ҳиссӣ; 

 

@200.Қисмҳои  сегонаи қазияи шартияи мунфасила кадомҳоянд? 

$A) ҳақиқия, ҷамъ номумкин, барканор ё ҷудо шудан  номумкин; 

$B) шахсия, табиия, муҳмала; 

$C) динӣ, илмӣ, таҷрибавӣ; 

$D) маҳсура, шахсӣ, умумӣ; 

$E) нақлӣ, ақлӣ, ҳиссӣ; 

 



 

 

@201.Аввалин бор дар Юнони қадим чӣ касоне дар мавриди ақл сухан 

гуфтаанд? 

$A) Илёиён; 

$B) Идеалистҳо; 

$C) Машшоиён; 

$D) Дуалистҳо; 

$E) Милтиҳо; 

 


