
 

 

"Shum bola "asari asosida test 

 

 

 1. Xum - xum ,hazrati xum 

 Umarali xon- u Maʼdali bek, 

Maʼdalibekning zamonida  

Tarala gijdang- u 

Taraj gijdang. Ushbu qoʻshiq asarda qaysi oʻyinda 

qoʻllanilgan? 

A."Qushim boshi" 

B."Mindi-mindi" 

C."Yalangbosh" 

D."Oʻgʻri keldi" 

 2. Asarda Shum bola va doʻstlari palov 

tayyorlamoqchi boʻlishganda unga taqsimda nima 

tushadi? 

 A.sabzi 

B.yogʻ 

C.goʻsht 

D.qalampir 

 3. Shum bola qaysi domlada oʻqigan? 

 A.Husanbiy 

B.Omonbiy 

C.Hasanboy 

D.Yusuf biy 

 4. Asarda Shum bolaning ammasi qayerda turishi 

aytiladi? 

  A.Sariogʻochda 

B.Qorasoyda 

C .Saʼbonda 

D.Koʻkterakda 

 5. Asarda kim oʻz ota kasbini oʻzgartirib 

,laxtakfurushlikka oʻtgan? 

 A.Husanbiy 

B.Husnibiy 

C.Omonbiy 

D.Turob 

 6. Shum bolaning pochchasining kasbi nima edi? 

 A.hunarmand 

B.oshpaz 

C.qush boquvchi 

D.kosib 

 7. Asarda Sulton oʻgʻri kisavurning domiga tushgan 

obraz? 

 A.Abdurahmon 

B.Abdukarim 

C.Andurayim 

D.Abdulla 

 8. Asar da Shum bola va Omon tunab qolgan oʻtov 

kimniki ? 

  A.Oyqiz kampir 

B.Suluvqiz kampir 

C.Yaxshiqiz kampir 

D.Yalmogʻiz kampir 

 9. "Uzun malla toʻn ,oq sariq ,sagʻri kavush kiygan 

,qoʻllarida ming donali tasbeh ,koʻzlariga surma 

tortgan "...Ushbu taʼrif kim haqida? 

A.Hoji bobo 

B.Eshon 

C .Sulton oʻgʻri 

D.Yaxshiqiz kampir 

10.Shum bola boy bilan oyiga qancha xizmat haqiga 

kelishadi? 

. A.2 pud ,17 qadoq 

B.3 pud,17 qadoq 

C.4 pud,17 qadoq 

D.1 pud ,17 qadoq 

11.Asarda Shum bolaning pochchasi unga kuniga 

qancha choychaqa berib turardi? 

A.8 pul 

B.9 pul 

C.7 pul 

D.10 pul 

12.Shum bola kimning eshagini hoʻkiz oʻrnida soʻyib 

qoʻyadi? 

A.eshonning 

B.masjid imomining 

C.Qoʻshnisining 

D.Hoji boboning 

13.Asarda soʻyib qoʻyilgan eshak bahosi? 

A.3 tillo 

B.4 tillo 

C.2 tillo 

D.5 tillo 

14.Shum bola " badanda bir sarkash aʼzo bor ,u 

mening ixtiyoririmdan tashqari 

,oʻzboshimcharoq"deb qaysi aʼzosini nazarda tutgan? 

A.koʻz 

B.qorin 

C.ogʻiz 

D.quloq 

15."Har gapga bir maqol toʻqiydigan ezmaroq tabiatli 

kishi boʻlsa ham ,qoʻli anchagina ochiq ,baxilligi 

yoʻq".Ushbu taʼrif kim haqida ? 

A.Eshon 

B.Sariboy boʻlis 

C.Hoji bobo 

D.Sarrof hindi 

16.Oʻlik yuvish voqeasida domla "Oʻlikning nega 

beti ters boʻlib qoldi?" deb soʻralgan savolga sababi 

nima deb izohlaydi? 

A. Notoʻgʻri yotqizgani uchun 



 

 

B.Tiriklikda koʻp gunoh qilgani uchun 

C.Oʻzi taomili shunday boʻlgani uchun 

D.hech nima deya olmaydi 

17.Shum bola va  Omon bozorda nechta qoʻy bilan 

qaytdi? 

A.71 ta  

B.87 ta 

C.76 ta 

D.73 ta 

18.Omonning xoʻjayinining ismi? 

A.Azim puchuq 

B.Qoraxoʻjaboy 

C.Yusufxoʻja 

D.Olimxoʻjaboy 

19."Yelkasiga roʻmol tashlagan ,sagʻri kavushini 

charvi yogʻi surib yaltiratgan , oltmishdan 

oshgan"Ushbu taʼrif kim haqida? 

A.Hindi sarrof 

B.Hoji bobo 

C.Eshon 

D.masjid imomi 

20.Asarda xalq "qoʻshmachilik"da ayblab olomo  n 

qilgan obraz? 

A.Mamarayim hoji 

B.Rafiq hoji 

C.Rahmat hoji 

D.Abdulla hoji 

21.Shum bola qaysi sarguzashtida "Osmon uzoq ,yer 

qattiq edi"maqolini qoʻllaydi? 

A.Eshakni soʻyib qoʻyganida 

B.Sariboy boʻlisnikidan haydalganda 

C .eshon xizmatida 

D.sabzi qazishda  

22.Asarda Omonning toshkentlik boyga choʻponlikka 

yollangandagi xizmat haqi qancha edi? 

A.ikki toʻqli 

B.ikki toʻqli- yu bir echki 

C.uch toʻqli  

D.uch toʻqli -yu bir echki 

23.Kim Hoji boboning uyiga mirshabni boshlab 

keladi? 

A.Sulton oʻgʻri 

B.Sulton puchuq 

C.Azim puchuq 

D.Mirsalim 

24.Asarda qaysi yulduz "Bir kunmas bir kun 

osmonda zolim podsholar yoʻqolsa , qaytib 

tushaman" deb koʻkka chiqib ketgan? 

A.Hulkar yulduz 

B.Zuhro yulduz 

C.Oltin qoziq yulduzi 

D.Zahro yulduz 

25.Shum bola Hoji boboning xizmatida necha oy 

boʻladi? 

A.2 oy 

B.3 oy 

C .4 oy 

D.5 oy 

26.Shum bola va Omon sabzisini kovlashga yordam 

bergan xoʻjayinning otameros mulki? 

A.sigir 

B.eshak 

C.dehqonchilik 

D.kosiblik 

27.Nima uchun Shum bola va Omonning qoʻylari 

xuddi boʻri tekkanday tumtaraqay boʻlib ketadi? 

A.Chunki oʻzlari haydab yuborishadi 

B.Parovozning ovozini eshitgani uchun 

C.temiryoʻldan qoʻrqqanligi uchun 

D.toʻgʻri javob yoʻq 

28.Shum bola Hoji bobonikida  qancha pulli boʻlib 

qoladi? 

A.32 soʻm- u 63 tiyin 

B.42 soʻm-u 52 tiyin 

C.42 soʻm- u 62 tiyin 

D.jami 5 soʻm 

29.Kim el - yurt oʻrtasida oʻbroga ega,degani degan 

,sulh - salohli kishilardan? 

A.Rahmon sarkor 

B.Rahmatullo sarkor 

C.Hoji boboning  

D.Hindi sarrofning 

30.Asarda kimning ishlariga nisbatan "Pul dardi 

kabob "maqoli qoʻllaniladi? 

A.Eshonning 

B.Hoji boboning 

C.Muhammad sharif domlaning 

D.Sulton oʻgʻrining 

 

 

 

"@Uztilim"kanali uchun maxsus!!! 

Tuzuvchi:Barno ERBOYEVA  
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