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Comparatives and Superlatives 

Дарахт баланд аст, хона ҳам баланд аст. Дарахт аз хона баландтар аст. Миз калон 

аст, курсӣ ҳам калон аст. Миз аз курсӣ калонтар аст. Тиреза васеъ аст, дар ҳам васеъ аст. 

Тиреза аз дар васеътар аст. Ҷадвал дароз аст, қалам ҳам дароз аст. Ҷадвал аз қалам 

дарозтар аст. Дафтар тунук аст, коғаз ҳам тунук аст. Коғаз аз дафтар тунуктар аст. 

 Парранда тез мепарад, самолёт ҳам тез мепарад. Самолёт аз парранда тезтар 

мепарад. Тепловоз тез мегардад, автомобилъ ҳам тез мегардад. Автобилъ аз тепловоз 

тезтар мегардад. Шутур тез метозад, асп ҳам тез метозад. Асп аз шутур тезтар метозад. 

 Калонтарин шаҳри республикаамон шаҳри Душанбе мебошад. Дар Осиёи Миёна 

якчанд станцияи обии электр ҳаст. Калонтарини онҳо гидростанцияи Норак аст. Дар водии 

Ҳисор якчанд район ҳаст. Калонтарин райони водии Ҳисор райони Орҷоникидзеобод 

мебошад.  

 Шаҳри калонтаринии СССР шаҳри Москва аст. Москва калонтарини шаҳрҳои СССР 

ва пойтахти он мебошад. 

 Иттифоқи Советӣ аз ҳама давлатҳои ҷаҳон калонтар аст. Вай шашъяки кураи 

заминро ишғол мекунад. 

 Чоръяки механизаторҳои колхози мо дар трактори тасмачарх кор мекунанд. Аз 

шаш панҷ ҳиссаи коргарони заводамон плани худро пеш аз мӯҳлат ва барзиёд иҷро 

мекунанд. Панҷъяки китобҳои навро мо дирӯз ба талабагон нишон додем.  

(Text from Худомӯзи Забони Тоҷикӣ, С.Арзуманов) 

 

Adjectives 

баланд high  
калон  big 
васеъ  wide 
дароз  long 
тунук  thin 
тез  fast 

майда  small 
зебо  pretty 
ширин  sweet 
бомазза tasty 
туруш  sour 

 

To make the comparative add -тар to the adjective. To make the superlative add -тарин. 
 
large  калон larger  калонтар largest  калонтарин 
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Before meeting with a language helper, read the above text and do these exercises: 

1. Use the following example to make comparative sentences of your own. First say them, 

and then write them. 

Example: 

баланд, дарахт, хона 

Дарахт баланд аст, хона ҳам баланд аст.  

Дарахт аз хона баландтар аст. 

a. калон, мошин, киштӣ 

b. майда, мурча, пашша 

c. зебо, лола, садбарг 

d. ширин, себ, шоколад 

e. бомазза, ош, манту 

f. туруш, лимон, уксус 

 

2. Калонтарин шаҳри Тоҷикистон шаҳри Душанбе мебошад. 

Say, and then write, 10 sentences using the above as a pattern. 

Examples: The biggest city in England is London. The biggest city in Texas is Houston. 

 

3. Translate the following sentences into Tajik: 

a. The city of Dushanbe is bigger than the city of Panjakent. 

b. This cat is prettier than that cat. 

c. The train is faster than the bus. 

d. Zarina is beautiful. Sayora is also beautiful. 

e. The cheetah is the fastest animal in the world. 

f. Osh is the tastiest Tajik meal. 

g. Lemons are the sourest fruit. 

 

With your language helper do the following exercises. 

1. Have your language helper read the text to you. (This would also be a good to record.) 

Ask for clarification on any words or phrases that you don’t understand.  

2. Ask your language helper for 10 more examples of comparatives and superlatives. Make 

sure you write (or have your language helper record) sentences for each one. 

3. Talk about the different meanings of тез - fast, sharp, spicy.  

4. Talk about the word калон. If you are comparing two people and using this word, are 

you referring to their age or their size. Can it be either?  


