
 
 
 
 
 
 
 

«Тасдик мекунам» 

Мудири кафедраи 

«Илмхои ичтимоӣ-  

гуманитарӣ»  

дотсент Сайдахмадова Д. 

«_____»_________соли 2019. 

  

Донишкадаи идоракунии давлати назди Президент Чумхурии 

Точикистон 

Факултети муносибатхои байналмилалй 

Кафедраи «Илмхои иҷтимоӣ- гуманитарӣ»  

Соли таҳсили 2019-2020 семестри 3 санҷиши тестӣ (дар компютер)  

Фанни «Психологияи идоракунӣ » 

Ихтисос: муносибатҳои байналмилалӣ, гуруҳи “Б,В,Г” 

Ному насаби устод: муаллими калон Мирзоева Ш.Г. 

Тел;93-455-03-55 
ҶАВОБИ ДУРУСТ ВАРИАНТИ “А; 

 

@1.Психологияи идоракунӣ чиро меомўзад? 

$A) Хосияти шахсии роҳбар; 

$В) Фаъол гардондани фаъолияти худи роҳбар; 

$С) Ташкили барномаи фаъолияти зертобеъон; 

$D) Ташхис ва пешгўии холат ва тағирот дар идоракунӣ; 

$Е) Роҳҳои ҷустуҷўи ҳамкории роҳбарон; 

 

@2.Раванди идоракунӣ тавассути фаъолияти роҳбарон дар кадом 

самтҳо амалӣ карда мешавад. 

$A) Ташхис, пешгўии ҳолат ва тағйирот дар зерсохтори ташкилот; 

$В) Талабот ва қобилияти идоракунӣ; 

$С) Роҳҳои ҷустуҷўи ҳамкории роҳбарон; 

$D) Пешбинии нақшаҳои идоракунӣ; 

$Е) Фаъолияти муваффақонаи система; 

 

@3.Идоракунӣ то ибтидои кадом аср ҳамчун соҳаи мустақил шинохта    

намешуд? 

$A) То ибтидои асриXX; 

$В) То ибтидои асри ХХI; 

$С) Дар нимаиасри XV; 

$D) Дар нимаи асри ХVI; 

$Е) Дар ибтидои асриХIХ; 



 
 
 
 
 
 
 

 

@4.«Принсипҳои илмии менеҷмент» китоби кадом олим аст? 

$A) Ф.У.Тейлор; 

$В) A.Файол; 

$С) М. Вебер; 

$D) Ф.Ҷилберт; 

$Е) Г. Эмерсон; 

 

@5.Низоми принсипҳои идоракуниро кадом олим тасвир намудааст. 

$A) A.Файол; 

$В) Ф.У.Тейлор; 

$С) Макс Вебер; 

$D) Ф.Ҷилберт; 

$Е) Г. Мюнстерберг; 

 

@6.Файол чанд принсипи идоракуниро муайян кардааст, ки то ҳанўз 

аз тарафи мутахассисон эътироф мегарданд. 

$A) Чаҳордаҳ принсипи идоракунӣ; 

$В) Даҳ принсипи идоракунӣ; 

$С) Дувоздаҳ принсипи идоракунӣ; 

$D) Понздаҳ принсипи идоракунӣ; 

$Е) Ёздаҳ принсипи идоракунӣ; 

 

@7.«Таърихи хоҷагӣ» ва «Ахлоқи протестанӣ ва рўҳи капитализм» 

асарҳои кадом олим аст. 

$A) Макс Вебер; 

$В) Френсис Ҷилберт; 

$С) Гуго Мюнстерберг; 

$D) Aнри Файол; 

$Е) Гаррингтон Эмерсон; 

 

@8.Гуго Мюнстерберг асосгузори кадом илм аст. 

$A) Илми психотехника; 

$В) Илми педагогика; 

$С) Илми фалсафа; 

$D) Илми риёзӣ; 

$Е) Илми табиатшиносӣ; 

 

@9.Низоми менеҷменти кадом давлат аз арзишҳои иҷтимоӣ ва 

фарҳангӣ асос ёфтааст. 



 
 
 
 
 
 
 

$A) Ҷопон; 

$В) Амрико; 

$С) Россия; 

$D) Тоҷикистон; 

$Е) Туркманистон; 

 

@10.Ба шумораи арзишҳои муҳими кадом давлат  дохил мешавад: 

уҳдадорӣ (қарз) , ҳамкорӣ ва коллективизм. 

$A) Ҷопон; 

$В) Россия; 

$С) Олмон; 

$D) Тоҷикистон; 

$Е) Қазоқистон; 

 

@11.Рағбат ин: 

$A) ҳолати рӯҳиест, ки талаботи фарқкунандаи фаҳмиданашуда ё кам 

фаҳмидашудаи субъектро инъикос менамояд; 

$В) амалест, ки бе иштироки (бевоситаи) шуур амалӣ карда мешавад; 

$С) сохтори нисбатан мӯътадили қобилияти зеҳнии шахс; 

$D) интихоби донишҳои вобаста ба таҷрибаи ҷойдошта мебошад; 

$Е) қарорест, ки аз ба тарзи аналитикӣ (таҳлилӣ) асоснок карда 

мешавад; 

 

@12.Истеъдод чист? 

$A) хусусиятҳои модарзодии анатомӣ-физиологии системаи асаб, 

мағзи сар, ки асосҳои табиӣ рушди қобилиятро ифода менамояд; 

$В) қарорест, ки дар асоси эҳсоси ҳақиқӣ будани он, бе таҳлили ҳамаи 

“тарафдор -у “зид”-ҳо қабул карда мешавад; 

$С) интихоби донишҳои вобаста ба таҷрибаи ҷойдошта мебошад; 

$D) қарорест, ки аз ба тарзи аналитикӣ (таҳлилӣ) асоснок карда 

мешавад; 

$Е) ҳолати рӯҳиест, ки талаботи фарқкунандаи фаҳмиданашуда ё   кам 

фаҳмидашудаи субъектро инъикос менамояд; 

 

@13.Қабули қарор ин: 

$A) раванди мураккаби фикрие мебошад, ки фаҳмиши масъала, ба 

роҳ мондани мақсади мувофиқ ва интихоби восита барои иҷрои  

мақсади мазкурро таъмин менамояд; 

$В) қарорест, ки аз таҷрибаи гузашта вобастагӣ надорад, ба тарзи 

аналитикӣ (таҳлилӣ)  асоснок карда мешавад; 



 
 
 
 
 
 
 

$С) қарорест, ки дар асоси эҳсоси ҳақиқӣ будани он, бе таҳлили ҳамаи 

“тарафдор- у “зид”-ҳо қабул карда мешавад; 

$D) интихоби донишҳои вобаста ба таҷрибаи ҷойдошта мебошад; 

$Е) қарорест, ки аз ба тарзи аналитикӣ (таҳлилӣ) асоснок карда 

мешавад; 

 

@14. Қарорҳоро бо асосҳои зерин ҷудо мекунанд? 

$A) бо арзи фарогирӣ, аз рўи мўҳлат, аз рўи мазмун ва дараҷаи 

навгониҳо; 

$В) аз рўи беихтиёрона, аз рўи прагматикӣ, аз рўи оқилона; 

$С) аз рўи шитобкорӣ, аз рўи мутаассиршавӣ, аз рўи батаъхирандозӣ; 

$D) хатогиҳои худро эътироф карда натавонистан, худбоварии зиёд; 

$Е) аз рўи мазмуну аз рўи дараҷаи навгониҳо; 

 

@15.Дар қарор кадом амалҳо ифода меёбанд? 

$A) беихтиёрона, прагматикӣ, оқилона; 

$В) бо арзи фарогирӣ, аз рўи мўҳлат, аз рўи мазмун ва аз рўи дараҷаи 

навгониҳо; 

$С) шахсӣ, мурофиавӣ ва технологӣ; 

$D) шитобкорӣ, мутаассиршавӣ ва батаъхирандозӣ; 

$Е) хатогиҳои худро эътироф карда натавонистан ва худбоварии зиёд; 

 

@16.Қарори беихтиёрона ин: 

$A) қарорест, ки дар асоси эҳсоси ҳақиқӣ будани он, бе таҳлили ҳамаи 

“тарафдор-у“зид”-ҳо қабул карда мешавад; 

$В) муайян кардани натиҷа ва нишондиҳандаҳои он, оқибатҳои 

пешгўиҳои хатар, ҷустуҷўи захираҳо ва ғ; 

$С) муайян кардани ҳолати қонунии мушкилоти мушаххас, муайян 

намудани дараҷаи тағйироти оянда ва таҳияи тадбирҳои минбаъда 

барои бартараф кардани холигии байни онҳо; 

$D) ба одамоне, ки масъаларо бо ақидаҳои аллакай ифодаёфта оғоз 

менамоянд ва хос аст, ки дар натиҷаи таҳлили пешакии 

шароитуталаботи ин масъала ба вуҷуд меояд; 

$Е) муайян кардани ҳолати қонунии мушкилоти мушаххас ва таҳияи 

тадбирҳои минбаъда барои бартараф кардани холигии байнионҳо; 

 

@17.Қарори прагматикӣ ин: 

$A) интихоби донишҳои вобаста ба таҷриба ҷойдошта мебошад; 

$В) муайян кардани натиҷа ва нишондиҳандаҳои он, оқибатҳои 

пешгўиҳои хатар, ҷустуҷўи захираҳо ва ғ; 



 
 
 
 
 
 
 

$С) муайян кардани ҳолати қонунии мушкилоти мушаххас, муайян 

намудани дараҷаи тағйироти оянда ва таҳияи тадбирҳои минбаъда 

барои бартараф кардани холигии байни онҳо; 

$D) ба одамоне, ки масъаларо бо ақидаҳои аллакай ифодаёфта оғоз 

менамоянд ва хос аст, ки дар натиҷаи таҳлили пешакии шароиту 

талаботи ин масъала ба вуҷуд меояд; 

$Е) муайян намудани дараҷаи тағйироти оянда ва таҳияи тадбирҳои 

минбаъда барои бартараф кардани холигии байни онҳо; 

 

@18.Қарори оқилона ин: 

$A) қарорест, ки аз таҷрибаи гузашта вобастагӣ надошта ба тарзи 

аналитикӣ (таҳлилӣ) асоснок карда мешавад; 

$В) муайян кардани натиҷа ва нишондиҳандаҳои он, 

оқибатҳоипешгўиҳои хатар, ҷустуҷўи захираҳо ва ғ; 

$С) муайян кардани ҳолати қонунии мушкилоти мушаххас, 

муайяннамудани дараҷаи тағйироти оянда ва таҳияи 

тадбирҳоиминбаъда барои бартараф кардани холигии байни онҳо; 

$D) ба одамоне, ки масъаларо бо ақидаҳои аллакай ифодаёфта оғоз 

менамоянд, хос аст, ки дар натиҷаи таҳлили пешакии 

шароитуталаботи ин масъала ба вуҷуд меояд; 

$Е) муайян намудани дараҷаи тағйироти оянда ва таҳияи тадбирҳои 

минбаъда барои бартараф кардани холигии байни онҳо; 

 

@19.Ҷузъҳои асосии қабули қарор инҳоянд: 

$A) шахсӣ, мурофиавӣ, технологӣ; 

$В) беихтиёрона, прагматикӣ ва оқилона; 

$С) бо арзи фарогирӣ, аз рўи мўҳлат; 

$D) Шитобкорӣ, мутаассиршавӣ ва батаъхирандозӣ; 

$Е) Хатогиҳои худро эътироф карда натавонистан ва худбоварии зиёд; 

 

@20.Ҷузъи шахсии қабули қарор ин: 

$A) таносуби мақсадҳое, ки қарорҳои қабулкардаи роҳбарро бо 

мақсади ташкил, инчунин бо дарназардошти манфиатҳои гурўҳи 

мушаххас қабул менамоянд; 

$В) муайян кардани натиҷа ва нишондиҳандаҳои он, 

оқибатҳоипешгўиҳои хатар, ҷустуҷўи захираҳо ва ғ; 

$С) муайян кардани ҳолати қонунии мушкилоти мушаххас, муайян 

намудани дараҷаи тағйироти оянда ва таҳияи тадбирҳои минбаъда 

барои бартараф кардани холигии байни онҳо; 



 
 
 
 
 
 
 

$D) ба одамоне, ки масъаларо бо ақидаҳои аллакай ифодаёфта оғоз 

менамоянд ва хос аст, ки дар натиҷаи таҳлили пешакии шароиту 

талаботи ин масъала ба вуҷуд меояд; 

$Е) муайян намудани дараҷаи тағйироти оянда ва таҳияи тадбирҳои 

минбаъда барои бартараф кардани холигии байни онҳо; 

 

@21.Ҷузъи мурофиавии қабули қарор ин: 

$A) муайян кардани ҳолати қонунии мушкилоти мушаххас, 

муайяннамудани дараҷаи тағйироти оянда ва таҳияи тадбирҳои 

минбаъда барои бартараф кардани холигии байни онҳо; 

$В) бо ҷиддияти хоси баҳо додан ба фарзия, таҳлили интиқодии он 

арзёбӣ мегардад; 

$С) монанди қарори импулсивист, вале баъзан бо хусусиятҳои  

тактикии худ фарқ мекунад; 

$D) муайян кардани натиҷа, нишондиҳандаҳои он, 

оқибатҳоипешгўиҳои хатар, ҷустуҷўи захираҳо; 

$Е) таҳияи тадбирҳои минбаъда барои бартараф кардани холигии 

байни онҳо; 

 

@22.Ҷузъи технологии қабули қарор ин: 

$A) муайян кардани натиҷа ва нишондиҳандаҳои он, оқибатҳои 

пешгўиҳои хатар, ҷустуҷўи захираҳо ва ғ; 

$В) муайян кардани ҳолати қонунии мушкилоти мушаххас, 

муайяннамудани дараҷаи тағйироти оянда, таҳияи тадбирҳои 

минбаъдабарои бартараф кардани холигии байни онҳо; 

$С) ба одамоне, ки масъаларо бо ақидаҳои аллакай ифодаёфта 

оғозменамоянд, хос аст, ки дар натиҷаи таҳлили пешакии 

шароитуталаботи ин масъала ба вуҷуд меояд; 

$D) бо ҷиддияти хоси баҳо додан ба фарзия, таҳлили интиқодии он 

арзёбӣ мегардад; 

$Е) монанди қарори импулсивист, вале баъзан бо 

хусусиятҳоитактикии худ фарқ мекунад; 

 

@23.Қарори ботамкинона ин: 

$A) ба одамоне, ки масъаларо бо ақидаҳои аллакай ифодаёфта 

оғозменамоянд, хос аст, ки дар натиҷаи таҳлили пешакии шароиту 

талаботи ин масъала ба вуҷуд меояд; 

$В) натиҷаи ҷустуҷўи бениҳоят беҷуръатона ва эҳтиёткорона мебошад; 

$С) бо ҷиддияти хоси баҳо додан ба фарзиява таҳлили интиқодии он 

арзёбӣ мегардад; 



 
 
 
 
 
 
 

$D) монанди қарори импулсивист ва баъзан бо хусусиятҳои 

тактикиихуд фарқ мекунад; 

$Е) муайян кардани ҳолати қонунии мушкилоти мушаххас, муайян 

намудани дараҷаи тағйироти оянда ва таҳияи тадбирҳои минбаъда 

барои бартараф кардани холигии байни онҳо; 

 

@24.Қарори импулсивӣ ин: 

$A) ба одамоне хос аст, ки раванди таҳияи фарзияашон нисбати 

таҳлили он бештар аст; 

$В) натиҷаи ҷустуҷўи бениҳоят беҷуръатона ва эҳтиёткорона мебошад; 

$С) бо ҷиддияти хоси баҳо додан ба фарзиява таҳлили интиқодии он 

арзёбӣ мегардад; 

$D) монанди қарори импулсивист ва баъзан бо хусусиятҳои тактики 

худ фарқ мекунад; 

$Е) таҳияи тадбирҳои минбаъда барои бартараф кардан ва холигии 

байни онҳо; 

 

@25.Қарори беҳаракат ин: 

$A) натиҷаи ҷустуҷўи бениҳоят беҷуръатона ва эҳтиёткорона мебошад; 

$В) бо ҷиддияти хоси баҳо додан ба фарзия, таҳлили интиқодии он 

арзёбӣ мегардад; 

$С) монанди қарори импулсивист, вале баъзан бо хусусиятҳои 

тактикии худфарқ мекунад; 

$D) муайян кардани натиҷа, нишондиҳандаҳои он, 

оқибатҳоипешгўиҳои хатар, ҷустуҷўи захираҳо; 

$Е) таҳияи тадбирҳои минбаъда барои бартараф кардани холигии 

байни онҳо; 

 

@26.Қарори хавфнок (хатарнок) ин: 

$A) монанди қарори импулсивист, вале баъзан бо хусусиятҳои 

тактикии худ фарқ мекунад; 

$В) натиҷаи ҷустуҷўи бениҳоят беҷуръатона ва эҳтиёткорона мебошад; 

$С) бо ҷиддияти хоси баҳо додан ба фарзиява таҳлили интиқодии он 

арзёбӣ мегардад; 

$D) муайян кардани натиҷа ва нишондиҳандаҳои он, оқибатҳои 

пешгўиҳои хатар, ҷустуҷўи захираҳо ва ғ; 

$Е) муайян кардани ҳолати қонунии мушкилоти мушаххас, 

муайяннамудани дараҷаи тағйироти оянда ва таҳияи тадбирҳои 

минбаъда барои бартараф кардани холигии байни онҳо; 

 



 
 
 
 
 
 
 

@27.Қарори типи эҳтиёткорона ин: 

$A) бо ҷиддияти хоси баҳо додан ба фарзия, таҳлили интиқодии он 

арзёбӣ мегардад; 

$В) муайян кардани ҳолати қонунии мушкилоти мушаххас, 

муайяннамудани дараҷаи тағйироти оянда ва таҳияи тадбирҳои 

минбаъда барои бартараф кардани холигии байни онҳо; 

$С) монанди қарори импулсивист ва баъзан бо хусусиятҳои тактики 

худфарқ мекунад; 

$D) натиҷаи ҷустуҷўи бениҳоят беҷуръатона ва эҳтиёткорона 

мебошад; 

$Е) муайян кардани натиҷа ва нишондиҳандаҳои он, оқибатҳои 

пешгўиҳои хатар, ҷустуҷўи захираҳо ва ғ; 

 

@28.Механизмҳои асосии таъсири одамон ба ҳамдигар инҳоянд: 

$A) Хабаррасонӣ, эътиқод, талқиннамоӣ; 

$В) диктатор, латта, калкулятор, шилқин, авбош, ҷавони нағз, ҳакам 

вамуҳофиз; 

$С) бо ҷиддияти хоси баҳо додан ба фарзиява таҳлили интиқодии он 

арзёбӣ мегардад; 

$D) Шитобкорӣ, мутаассиршавӣ ва батаъхирандозӣ; 

$Е) хатогиҳои худро эътироф карда натавонистан ва худбоварии зиёд; 

 

@29.Зинаи асосии қоллабӣ аз тарафи кадом олим пешниҳод 

гардидаанд: 

$A) Э.Л.Шостр; 

$В) Г.Юнг; 

$С) З.Фрейд; 

$D) Гипократ; 

$Е) Арасту; 

 

@30.Зинаи асосии қоллабӣ инҳоянд: 

$A) диктатор, латта, калкулятор, шилқин, авбош, ҷавони нағз, ҳакам,  

муҳофиз; 

$В) муайян кардани ҳолати қонунии мушкилоти мушаххас, муайян 

намудани дараҷаи тағйироти оянда ва таҳияи тадбирҳои минбаъда 

барои бартараф кардани холигии байни онҳо; 

$С) Хабаррасонӣ, эътиқод ва талқиннамоӣ; 

$D) бо ҷиддияти хоси баҳо додан ба фарзиява таҳлили интиқодии 

онарзёбӣ мегардад; 



 
 
 
 
 
 
 

$Е) Шитобкорӣ, мутаассиршавӣ, батаъхирандозӣ, хатогиҳои худро 

эътироф карда натавонистан ва худбоварии зиёд; 

 

@31.Типологияи шахсият аз тарафи кадом олим пешниҳодгардидааст? 

$A) Э.Шпрангер; 

$В) Г.Юнг; 

$С) З.Фрейд; 

$D) Гипократ; 

$Е) А.Каримов; 

 

@32.Одами рўҳонӣ ин: 

$A) одамест, ки сохтори маънавии ў барои ноил гардидан ба 

азсаргузаронии арзишҳои олӣ ва умумӣ равона гардидааст; 

$В) одаме, ки арзиши асосиаш ҳокимият аст; 

$С) дар ҳамаи робитаҳои ҳаётӣ дар ҷои аввал фоиданокиро мегузорад; 

$D) Инъикоси ҷамъбасткунанда, ғайримустақими қонунияти воқеии 

муносибати байниҳамдигарӣ мебошад; 

$Е) узви ҷаҳонфаҳмии худро соҳиб аст: маҳорати хоси пешгўи кардан 

ё гувоҳи дилро дорад; 

 

@33.Одами эстетикӣ ин: 

$A) узви ҷаҳонфаҳмии худро соҳиб аст ва маҳорати хоси пешгўи 

кардан ё гувоҳи дилро дорад; 

$В) одаме, ки арзиши асосиаш ҳокимият аст; 

$С) одамест, ки сохтори маънавии ў барои ноил гардидан ба 

азсаргузаронии арзишҳои олӣ равона гардидааст; 

$D) дар ҳамаи робитаҳои ҳаётӣ дар ҷои аввал фоиданокиро мегузорад; 

$Е) Инъикоси ҷамъбасткунанда, ғайримустақими қонунияти воқеии 

муносибати байниҳамдигарӣ мебошад; 

 

@34.Одами иҷтимоӣ ин: 

$A) майл доштан ба ҳаёти дигарон ва ҳиссиёти худ ба дигарон хос аст; 

$В) инъикоси ҷамъбасткунанда, ғайримустақими қонунияти воқеии 

муносибати байниҳамдигарӣ мебошад; 

$С) дар ҳамаи робитаҳои ҳаётӣ дар ҷои аввал фоиданокиро мегузорад; 

$D) одаме, ки арзиши асосиаш ҳокимиятаст; 

$Е) одамест, ки сохтори маънавии ў барои ноил гардидан ба 

азсаргузаронии арзишҳои олӣравона гардидааст; 

 

@35.Психологияи идоракунӣ бо кадом илмҳои алоқа дорад? 



 
 
 
 
 
 
 

$A) менеҷмент, сотсиология, фалсафа; 

$В) риёзӣ, педагогика, химия; 

$С) физика, сотсиометрия, тест; 

$D) асосҳои назарияи иқтисод; 

$Е) сотсиология, кимиё, таърих; 

 

@36.Ҳаҷми диққат ин: 

$A) миқдори объектҳое мебошанд ва дар як вақт ба дараҷаи кифоя 

равшан дарк карда мешаванд; 

$В) узви ҷаҳонфаҳмии худро соҳиб аст: маҳорати хоси пешгўи кардан 

ё гувоҳи дилро дорад; 

$С) дар доираи ягон предмет муддати дароз нигоҳ доштани диққат 

мебошад; 

$D) дар доираи як объект ё фаъолият нигоҳ доштани диққат ва 

баэътибор нагирифтани дигар ҳодисаю объектҳо мебошад; 

$Е) инъикоси ҷамъбасткунанда, ғайримустақими қонунияти 

воқеиимуносибати байниҳамдигарӣ мебошад; 

 

@37.Устувории диққат ин: 

$A) дар доираи ягон предмет муддати дароз нигоҳ доштани диққат 

мебошад; 

$В) узви ҷаҳонфаҳмии худро соҳиб аст ва маҳорати хоси пешгўи 

кардан ё гувоҳи дилро дорад; 

$С) миқдори объектҳое мебошанд ва дар як вақт ба дараҷаи кифоя 

равшан дарк карда мешаванд; 

$D) дар доираи як объект ё фаъолият нигоҳ доштани диққат ва ба 

эътибор нагирифтани дигар ҳодисаю объектҳо мебошад; 

$Е) Инъикоси ҷамъбасткунанда ва ғайримустақими қонунияти воқеии 

муносибатибайниҳамдигарӣ мебошад; 

 

@38.Мутамарказияти диққат ин: 

$A) дар доираи як объект ё фаъолият нигоҳ доштани диққат ва 

баэътибор нагирифтани дигар ҳодисаю объектҳо мебошад; 

$В) дар доираи ягон предмет муддати дароз нигоҳ доштани диққат 

мебошад; 

$С) узви ҷаҳонфаҳмии худро соҳиб аст: маҳорати хоси пешгўи кардан 

ё гувоҳи дилро дорад; 

$D) инъикоси ҷамъбасткунанда, ғайримустақими қонунияти воқеии 

муносибати байниҳамдигарӣ мебошад; 



 
 
 
 
 
 
 

$Е) миқдори объектҳое  мебошанд, ки дар як вақт ба дараҷаи кифоя  

равшан дарк карда мешаванд; 

 

@39.Асосгузори назарияи психоанализ: 

$A) З.Фрейд; 

$В) И.П.Павлов; 

$С) К.Левин; 

$D) Г.Юнг; 

$Е) Ларошфуко; 

 

@40.Назарияҳои психологияи идоракунӣ кадомҳоянд? 

$A) психоанализ, омўзиш, идоракунии оқилона, идоракунии Р.Блейк 

ва Д.Мутон, идоракунии шарикӣ; 

$В) ғамхорӣ ба одамон ва идоракунии шарикӣ; 

$С) ёрирасонӣ ва эҳтиромкунӣ, идоракунии Р.Блейк ва Д.Мутон; 

$D) апперентӣ, стереотипҳои шуур ва афкори мустаҳкам; 

$Е) идроки бевоситаи ҳақиқат ва расотӣ, идоракунии шарикӣ; 

 

@41.Мафҳуми экстровертӣ чӣ маъно дорад? 

$A) ба олами беруна рўй овардан; 

$В) диққатнокӣ ва бахотиргирӣ; 

$С) ба олами ботини мутаваҷҷеҳ ва марбут шудан; 

$D) идроки бевоситаи ҳақиқат ва расотӣ; 

$Е) хусусияти инфродӣ ва ё индивидуалии шахс; 

 

@42.Мафҳуми интровертӣ чӣ маъно дорад? 

$A) ба олами ботини мутаваҷҷеҳ ва марбут шудан; 

$В) ба олами беруна рўй овардан; 

$С) идроки бевоситаи ҳақиқат; 

$D) диққатнокӣ, бахотиргирӣ; 

$Е) раванди маърифатӣ; 

 

@43.Рефлекс чист? 

$A) ҷавоби организм ба ангезишҳои беруна ва муҳит; 

$В) диққатнокӣ, бахотиргирӣ; 

$С) рафтори инстинктивии одамон; 

$D) шартӣ ва ғайришартӣ; 

$Е) хосияти муҳими шахс; 

 

@44.Намудҳои рефлексро номбар кунед? 



 
 
 
 
 
 
 

$A) шартӣ ва ғайришартӣ; 

$В) ҷавоби организм ба ангезишҳои беруна; 

$С) рафтори инстинктивии одамон; 

$D) диққатнокӣ, бахотиргирӣ; 

$Е) ихтиёрӣ, беихтиёр; 

 

@45.Методҳои асосии психологияи идоракунӣ кадомҳоянд? 

$A) мушоҳида, озмоиш; 

$В) табии ва лабораторӣ; 

$С) дарозмуддат ва кўтоҳмуддат; 

$D) ихтиёрӣ ва беихтиёр; 

$Е) калимагӣ ва мантиқ; 

 

@46.Тақсимоти диққат ин: 

$A) дар як вақт ба ду ё зиёда объект диққат дода, дар баробари ин бо 

онҳо амалеро иҷро кардан ё онҳоро мушоҳида кардан мебошад; 

$В) одамест, ки сохтори маънавии ў барои ноил гардидан ба 

азсаргузарорнии арзишҳои олӣ ва умумӣ равона гардидааст; 

$С) дар доираи як объект ва ё фаъолият нигоҳ доштани диққат ва ба 

эътибор нагирифтани дигар ҳодисаю объект ҳо мебошад; 

$D) инъикоси ҷамъбасткунанда ва ғайримустақими қонунияти 

воқеиимуносибати байниҳамдигарӣ мебошад; 

$Е) ҳолати рӯҳиест, ки талаботи фарқкунандаи фаҳмиданашуда ё кам 

фаҳмидашудаи субъектро инъикос менамояд; 

 

@47.Кўчонидани диққат ин: 

$A) ин аз як объект ба объекти дигар нигаронидани диққат буда, 

ҳангоми аз як фаъолият ба фаъолияти дигар гузаштан ва дар  асоси 

гузариши вазифаи нав татбиқ мегардад; 

$В) одамест, ки сохтори маънавии ў барои ноил гардидан ба 

Азсаргузарорнии арзишҳои олӣ равона гардидааст; 

$С) дар доираи як объект ё фаъолият нигоҳ доштани диққат, ба 

эътибор нагирифтани дигар ҳодисаю объектҳо мебошад; 

$D) инъикоси ҷамъбасткунанда, ғайримустақими қонунияти воқеии 

муносибати байниҳамдигарӣ мебошад; 

$Е) аз саргузарорнии арзишҳои олӣ равона гардидааст,  ба эътибор 

нагирифтани дигар ҳодисаю объектҳо мебошад; 

 

@48.Функсияҳои муоширатро нишон диҳед? 

$A) интерактивӣ, персептивӣ, интерактивӣ; 



 
 
 
 
 
 
 

$В) дарозмуддат ва кўтоҳмуддат; 

$С) идроки бевоситаи ҳақиқат ва расотӣ; 

$D) сирояткунӣ, мутаассирнамоӣ, боваркунонӣ ва талқин; 

$Е) расмӣ ва ғайрирасмӣ; 

 

@49.Сангвиник ин: 

$A) зиндадил, боилтифот, улфатпазир, оромтабиат; 

$В) интерактивӣ, персептивӣ ва интерактивӣ; 

$С) чусту чолок, аз ҳад зиёд серҳаракат, сабук ва ҳаяҷонпазир; 

$D) пассив, зудранҷ ва озурдахотир; 

$Е) қобилияти тоқат карда тавонистан, худдорӣ ва суботкорӣ; 

 

@50.Холерик ин: 

$A) чусту чолок, аз ҳад зиёд серҳаракат, сабук ва ҳаяҷонпазир; 

$В) интерактивӣ, персептивӣ, интерактивӣ; 

$С) зиндадил, боилтифот, улфатпазир, оромтабиат; 

$D) пассив, зудранҷ, озурдахотир; 

$Е) қобилияти тоқат карда тавонистан, худдорӣ, суботкорӣ; 

 

@51.Флегматик ин: 

$A) қобилияти тоқат карда тавонистан, худдорӣ, суботкорӣ; 

$В) зиндадил, боилтифот, улфатпазир ва оромтабиат; 

$С) чусту чолок, аз ҳад зиёд серҳаракат, сабук ва ҳаяҷонпазир; 

$D) пассив, зудранҷ ва озурдахотир; 

$Е) интерактивӣ, персептивӣ ва интерактивӣ; 

 

@52.Меланхолик ин: 

$A) пассив, зудранҷ ва озурдахотир; 

$В) зиндадил, боилтифот, улфатпазир, оромтабиат; 

$С) чусту чолок, аз ҳад зиёд серҳаракат, сабук, ҳаяҷонпазир; 

$D) интерактивӣ, персептивӣ, интерактивӣ; 

$Е) қобилияти тоқат карда тавонистан, худдорӣ, суботкорӣ; 

 

@53.Усулҳои таъсиррасонӣ дар муошират кадомҳоянд? 

$A) сирояткунӣ, мутаассирнамоӣ, боваркунонӣ ва талқин; 

$В) интерактивӣ, персептивӣ, интерактивӣ; 

$С) табиӣ, лабораторӣ; 

$D) расмӣ, ғайрирасмӣ; 

$Е) интерактивӣ, персептивӣ, интерактивӣ; 

 



 
 
 
 
 
 
 

@54.Намудҳои муоширатро нишон диҳед? 

$A) расмӣ ва ғайрирасмӣ, шифоҳӣ ва ғайришифоҳӣ; 

$В) интерактивӣ, персептивӣ, интерактивӣ; 

$С) мушоҳида, озмоиш; 

$D) сирояткунӣ, мутаассирнамоӣ, боваркунонӣ, талқин; 

$Е) ихтиёрӣ, беихтиёрӣ; 

 

@55.Мафҳуми характер? 

$A) ин пайвасти инфродии хусусиятҳои муҳими шахс буда, 

муносибати одамро нисбатба ҳақиқат  ифода карда дар рафтори ў 

зоҳир мешавад; 

$В) инъикоси ҳақиқии хосиятҳо ва натиҷаи таъсири онҳо ба узвҳои ҳис 

ва ҳаяҷони марказҳои асабии майнаи сар мебошад; 

$С) инъикоси мақсадноки предметҳо ва падидаҳои олами 

объективиро ҳангоми таъсири бевоситаи онҳо ба узвҳои ҳис дар айни 

замон меомўзад; 

$D) инъикоси ҷамъбасткунанда ва ғайримустақими қонунияти воқеии 

муносибати байниҳамдигарӣ мебошад; 

$Е) ҳолати рӯҳиест, ки талаботи фарқкунандаи фаҳмиданашуда ё   кам 

фаҳмидашудаи субъектро инъикос менамояд; 

 

@56.Намудҳои характерро нишон диҳед? 

$A) фаъол ва ғайрифаъол; 

$В) бўй, мазза, ламс, биноӣ, шунавоӣ; 

$С) ихтиёрӣ, беихтиёр; 

$D) дохилӣ, шахсӣ, беруна; 

$Е) дохилӣ,ихтиёрӣ; 

 

@57.Эҳсос чист? 

$A) инъикоси ҳақиқии хосиятҳо ва натиҷаи таъсири онҳо ба узвҳои 

ҳис ва ҳаяҷони марказҳои асабии майнаи сар мебошад; 

$В) ин пайвасти инфродии хусусиятҳои муҳими шахс буда, 

муносибати одамро нисбат ба ҳақиқатифода карда дар рафтори ў 

зоҳир мешавад; 

$С) инъикоси ҷамъбасткунанда ва ғайримустақими қонунияти воқеии 

муносибати байниҳамдигарӣ мебошад; 

$D) инъикоси ҷамъбасткунанда, ғайримустақими қонунияти воқеии 

муносибати байниҳамдигарӣ мебошад; 



 
 
 
 
 
 
 

$Е) инъикоси мақсадноки предметҳо, падидаҳои олами объективиро 

ҳангоми таъсири бевоситаи онҳо ба узвҳои ҳис дар айни замон 

меомўзад; 

 

@58.Идрок чист? 

$A) инъикоси мақсадноки предметҳо ва падидаҳои олами 

объективиро ҳангоми таъсири бевоситаи онҳо ба узвҳои ҳис дар айни 

замон меомўзад; 

$В) инъикоси ҳақиқии хосиятҳо, натиҷаи таъсири онҳо ба узвҳои ҳис, 

ҳаяҷони марказҳои асабии майнаи сар мебошад; 

$С) ин пайвасти инфродии хусусиятҳои муҳими шахс буда, 

муносибати одамро нисбат ба ҳақиқат ифода карда дар рафтори ў 

зоҳир мешавад; 

$D) инъикоси ҷамъбасткунанда, ғайримустақими қонунияти воқеии 

муносибати байниҳамдигарӣ мебошад; 

$Е) инъикоси ҷамъбасткунанда ва ғайримустақими қонунияти воқеии 

муносибати байниҳамдигарӣ мебошад; 

 

@59.Намудҳои асосии (модалӣ) эҳсосро нишон диҳед? 

$A) бўй, мазза, ламс, биноӣ, шунавоӣ; 

$В) расмӣ, ғайрирасмӣ; 

$С) ихтиёрӣ ва беихтиёр; 

$D) дарозмуддат ва кўтоҳмуддат; 

$Е) шинохтан ва азнавҳосилкунӣ; 

 

@60.Намудҳои хотир кадомҳоянд? 

$A) фаврӣ, ихтиёрӣ ва беихтиёр, дарозмуддат ва кўтоҳмуддат; 

$В) бўй, мазза, ламс, биноӣ, шунавоӣ; 

$С) шинохтан, азнавҳосилкунӣ, бахотиргирӣ; 

$D) дархотирнигоҳдорӣ, фаромўшкунӣ; 

$Е) умумӣ, махсус; 

 

@61.Равандҳои хотирро нишон диҳед? 

$A) шинохтан ва азнавҳосилкунӣ, бахотиргирӣ, дархотирнигоҳдорӣ, 

фаромўшкунӣ; 

$В) фаврӣ, ихтиёрӣ, беихтиёр, дарозмуддат, кўтоҳмуддат; 

$С) бўй, мазза, ламс, биноӣ, шунавоӣ; 

$D) дохилӣ, шахсӣ, беруна; 

$Е) умумӣ, махсус; 

 



 
 
 
 
 
 
 

@62.Гурўҳҳои эҳсосот кадомҳоянд? 

$A) дохилӣ (интеросептивӣ) , шахсӣ (проприосептивӣ) , беруна 

(экстеросептивӣ); 

$В) фаврӣ, ихтиёрӣ ва беихтиёр, дарозмуддат ва кўтоҳмуддат; 

$С) шинохтан ва азнавҳосилкунӣ, бахотиргирӣ; 

$D) сирояткунӣ, мутаассирнамоӣ, боваркунонӣ ва талқин; 

$Е) дархотирнигоҳдорӣ, фаромўшкунӣ; 

 

@63.Хосиятҳои идрок инҳоянд: 

$A) яклухтӣ, константӣ, сохторӣ, фахмидашавандагӣ, интихобӣ; 

$В) образӣ-амалӣ, аёнӣ-образӣ ва мантиқӣ-абстрактӣ; 

$С) дархотирнигоҳдорӣ, фаромўшкунӣ; 

$D) мафҳум, муҳокима ва хулосабарорӣ; 

$Е) устуворӣ, мутамарказият, кўчонидан, тақсимот ва ҳаҷм; 

 

@64.Хусусиятҳои диққатро нишон диҳед? 

$A) устуворӣ, мутамарказият, кўчонидан, тақсимот ва ҳаҷм; 

$В) мафҳум, муҳокима, хулосабарорӣ; 

$С) яклухтӣ, константӣ, сохторӣ, фахмидашвандагӣ, интихобӣ; 

$D) образӣ-амалӣ, аёнӣ-образӣ, мантиқӣ-абстрактӣ; 

$Е) шинохтан, фаромӯшкунӣ, ихтиёрӣ; 

 

@65.Хусусиятҳои рафтор вобаста ба типҳои аксентуатсия: 

$A) гиперт, дистимикӣ ва характери афсурдаҳолӣ; 

$В) мафҳум, муҳокима, хулосабарорӣ; 

$С) яклухтӣ, константӣ, сохторӣ, фахмидашвандагӣ, интихобӣ; 

$D) устуворӣ, мутамарказият, кўчонидан, тақсимот, ҳаҷм; 

$Е) образӣ,  аёнӣ, мантиқӣ; 

 

@66.Хусусиятҳои рафтор вобаста ба кадом типҳои аксентуатсия ҷудо 

мешавад? 

$A) типи эмотивӣ, типи намоишкорона, типии мутаассиршаванда; 

$В) фаврӣ, ихтиёрӣ ва беихтиёр, дарозмуддат ва кўтоҳмуддат; 

$С) образӣ,  аёнӣ, мантиқӣ; 

$D) шинохтан ва азнавҳосилкунӣ, бахотиргирӣ; 

$Е) сирояткунӣ, мутаассирнамоӣ, боваркунонӣ ва талқин; 

 

@67.Константии идрок: 

$A) объектҳои гирду атроф доимо мутаносибан дар шакли ранг, 

андоза идрок карда мешаванд; 



 
 
 
 
 
 
 

$В) дониш дар бораи аломатҳои муҳим ва умумии предметҳо ва 

ҳодисаҳои ҳақиқат мебошад; 

$С) инъикоси алоқаи байниҳамдигарии предметҳо ва ҳодисаҳои 

ҳақиқат ё байни хусусиятҳо ва нишонаҳои онҳо мебошад; 

$D) чунин фаъолияти мураккаби фикрӣ мебошад, ки инсон дар рафти 

он муҳокимаҳои гуногунро муқоиса ва таҳлил намуда, ба хулосаҳои 

нави умумӣ ё хусусӣ меояд; 

$Е) инъикоси алоқаи байниҳамдигарии предметҳо ва ҳодисаҳои 

ҳақиқат ё байни хусусиятҳо ва нишонаҳои онҳо мебошад; 

 

@68.Мафҳуми ирода? 

$A) аз тарафи одам бошуурона танзим карда тавонистани рафтор ва 

фаъолияти худ, барои паси сар кардани монеаҳои дохиливу берунӣ 

мебошад; 

$В) инъикоси алоқаи байниҳамдигарии предметҳо ва ҳодисаҳои 

ҳақиқат ё байни хусусиятҳо ва нишонаҳои онҳо мебошад; 

$С) чунин фаъолияти мураккаби фикрӣ мебошад, ки инсон дар рафти 

он муҳокимаҳои гуногунро муқоиса ва таҳлил намуда, ба хулосаҳои 

нави умумӣ ё хусусӣ меояд; 

$D) инъикоси мақсадноки предметҳо ва падидаҳои олами 

объективиро ҳангоми таъсири бевоситаи онҳо ба узвҳои ҳис дар айни 

замон меомўзад; 

$Е) инъикоси алоқаи байниҳамдигарии предметҳо ва ҳодисаҳои 

ҳақиқат ё байни хусусиятҳо ва нишонаҳои онҳо мебошад; 

 

@69.Монеаҳои берунаи иродаро нишон диҳед?  

$A) вақт, фазо, муқобилияти одамон ва хусусиятҳои физики 

предметҳо; 

$В) нишондод, муносибат, ҳолатҳои беморӣ, хастагӣ; 

$С) нобаробарию хатогиҳои зердастон; 

$D) бўй, мазза, ламс, биноӣ, шунавоӣ; 

$Е) озмоишҳои махсуси гузаронидашуда; 

 

@70.Монеаҳои дохилии иродаро номбар кунед? 

$A) нишондод ва муносибат, ҳолатҳои беморӣ, хастагӣ; 

$В) вақт, фазо, муқобилияти одамон ва хусусиятҳои физики 

предметҳо; 

$С) бўй, мазза, ламс, биноӣ, шунавоӣ; 

$D) нобаробарию хатогиҳои зердастон; 

$Е) озмоишҳои махсуси гузаронидашуда; 



 
 
 
 
 
 
 

 

@71.Вобаста ба самт ҳиссиётро ба кадом намудҳо ҷудо мекунанд? 

$A) ахлоқӣ, зеҳнӣ, эстетикӣ ва амалӣ; 

$В) вақт, фазо, муқобилияти одамон, хусусиятҳои физикии предметҳо; 

$С) бўй, мазза, ламс, биноӣ, шунавоӣ; 

$D) калимагӣ-мантиқӣ, образӣ-аёнӣ; 

$Е) озмоишҳои махсуси гузаронидашуда; 

 

@72.Чиро иллюзия меноманд? 

$A) идроки нодуруст ва вайронро; 

$В) азсаргузаронии эҳсосро; 

$С) бўй, мазза, ламс, биноӣ, шунавоӣ; 

$D) натиҷаҳои тадқиқот; 

$Е) ҳолати рўҳӣ; 

 

@73.Мотиватсия ин: 

$A) вобаста ба талаботи ангезиши сохторҳои муайяни асабӣ (системаи 

функсионалӣ) , амалҳои организмро фаъол мегардонад; 

$В) муносибат нисбати интихоби предмет ва падидаҳое, ки дар 

натиҷаи дарки моҳияти он ва азсаргузаронии эмотсионалии 

вазъиятҳо муҳим мебошад; 

$С) инъикоси психики шароите мебошад, ки барои ҳаёту фаъолияти 

одам, организм, фард ва шахсият зарур аст; 

$D) ҳолати водоркунанда, ки дар он талаботҳо ба предмети мушаххас 

ва қаноатмандӣ аз он вобастаанд; 

$Е) ҳолати рӯҳиест, ки талаботи фарқкунандаи фаҳмиданашуда ё   кам 

фаҳмидашудаи субъектро инъикос менамояд; 

 

@74.Ба ҳолати маромҳои инсон чӣ дохил мешавад? 

$A) мақсад, шавқу ҳавас, хоҳиш, кўшиш ва рағбат; 

$В) вазъиятӣ-ҳаракатӣ, ҳиссӣ-персептивӣ, иҷтимоӣ-персептивӣ; 

$С) маърифатӣ-идрокӣ, мнемикӣ; 

$D) нобаробарию хатогиҳои зердастон; 

$Е) озмоишҳои махсуси гузаронидашуда; 

 

@75.Намудҳои мақсадро нишон диҳед? 

$A) вазъиятӣ-ҳаракатӣ, ҳиссӣ-персептивӣ,иҷтимоӣ-персептивӣ, 

маърифатӣ-идрокӣ ва мнемикӣ; 

$В) мақсад, шавқу ҳавас, хоҳиш, кўшишу рағбат; 

$С) нобаробарию хатогиҳои зердастон; 



 
 
 
 
 
 
 

$D) озмоишҳои махсуси гузаронидашуда; 

$Е) хоҳиш, кўшишу рағбат; 

 

@76.Ҳолати маромнокии инсон ин: 

$A) инъикоси психики шароите мебошад, ки барои ҳаёту фаъолияти 

одам, организм, фард ва шахсият зарур аст; 

$В) муносибат нисбати интихоби предмету падидаҳое, ки дар натиҷаи 

дарки моҳияти он, азсаргузаронии эмотсионалии вазъиятҳо муҳим 

мебошад; 

$С) ҳолати водоркунанда, ки дар он талаботҳо ба предмети мушаххас, 

қаноатмандӣ аз он вобастаанд; 

$D) вобаста ба талаботи ангезиши сохторҳои муайяни асабӣ (системаи 

функсионалӣ), амалҳои организмро фаъол мегардонад; 

$Е) азсаргузаронии эмотсионалии вазъиятҳо муҳим мебошад; 

 

@77.Шавқу ҳавас ин: 

$A) муносибат нисбати интихоби предмет ва падидаҳое, ки дар 

натиҷаи дарки моҳияти он ва азсаргузаронии эмотсионалии 

вазъиятҳо муҳим мебошад; 

$В) ҳолати водоркунанда, ки дар он талаботҳо ба предмети мушаххас, 

қаноатмандӣ аз он вобастаанд; 

$С) инъикоси психики шароите мебошад, ки барои ҳаёту фаъолияти 

одам, организм, фард, шахсият зарур аст; 

$D) вобаста ба талаботи ангезиши сохторҳои муайяни асабӣ (системаи 

функсионалӣ), амалҳои организмро фаъол мегардонад; 

$Е) амалҳои организмро фаъол мегардонад; 

 

@78.Хоҳиш ин: 

$A) ҳолати водоркунанда, ки дар он талаботҳо ба предмети мушаххас, 

қаноатмандӣ аз он вобастаанд; 

$В) муносибат нисбати интихоби предмет ва падидаҳое, ки дар 

натиҷаи дарки моҳияти он ва азсаргузаронии эмотсионалии 

вазъиятҳо муҳим мебошад; 

$С) инъикоси психики шароите мебошад, ки барои ҳаёту фаъолияти 

одам, организм, фард ва шахсият зарур аст; 

$D) вобаста ба талаботи ангезиши сохторҳои муайяни асабӣ (системаи 

функсионалӣ) ва амалҳои организмро фаъол мегардонад; 

$Е) фард ва шахсият зарур аст; 

 



 
 
 
 
 
 
 

@79.Оид ба маромҳои меҳнатӣ кадоме аз ин олимон корҳои тадқиқотӣ 

ба анҷом расонидаанд? 

$A) А.К.Гастаев, Л.Жданов, В.Я.Подгаецкий ва С.Д.Стрельбицкий; 

$В) И.П.Павлов, М.Г.Любимова; 

$С) У.Маликов, Ш.Маҳмудов, Ш.Ҷўраев; 

$D) Ларошфуко, Гальперин; 

$Е) А.Р.Лурия, М.И.Станкин, Файол; 

 

@80.Назарияи маромҳоро нишон диҳед? 

$A) А.Маслоу, К.Алдерфер ва Ф.Герсберг; 

$В) И.П.Павлов, М.Г.Любимова; 

$С) У.Маликов, Ш.Маҳмудов, Ш.Ҷўраев; 

$D) А.Р.Лурия, М.И.Станкин, Файол; 

$Е) Ларошфуко, Гальперин; 

 

@81.“Маромнокии АЗ” чист? 

$A) ин типии занонаи маромнокӣ буда, барои раҳои ёфтан аз 

гуруснагӣ, камбағалӣ ва ғайраҳо равона карда шудааст; 

$В) ин типи мардонаи маромнокӣ буда, ба ҷустуҷуи захираҳо, 

кўшиши зиёд кардани даромад ба ҷои сарфа кардани хароҷот равона 

карда шудааст; 

$С) муносибат нисбати интихоби предмету падидаҳое, ки дар натиҷаи 

дарки моҳияти он, азсаргузаронии эмотсионалии вазъиятҳо муҳим 

мебошад; 

$D) инъикоси психики шароите мебошад, ки барои ҳаёту фаъолияти 

одам, организм, фард, шахсият зарур аст; 

$Е) азсаргузаронии эмотсионалии вазъиятҳо муҳим мебошад; 

 

@82.”Маромнокии ТО”  чист? 

$A) ин типи мардонаи маромнокӣ буда, ба ҷустуҷуи захираҳо ва 

кўшиши зиёд кардани даромад ба ҷои сарфа кардани хароҷот равона 

карда шудааст; 

$В) ин типи занонаи маромнокӣ буда, барои раҳои ёфтан аз гуруснагӣ, 

камбағалӣ  равона карда шудааст; 

$С) муносибат нисбати интихоби предмету падидаҳое, ки дар натиҷаи 

дарки моҳияти он, азсаргузаронии эмотсионалии вазъиятҳо муҳим 

мебошад; 

$D) инъикоси психики шароите мебошад, ки барои ҳаёту фаъолияти 

одам, организм, фард, шахсият зарур аст; 

$Е) пешбинии дурнамо, устувории дурнамо ва рўҳбаландии дурнамо; 



 
 
 
 
 
 
 

 

@83.Мақсадҳои мушаххаси ташкилот инҳоянд: 

$A) пешбинии дурнамо, устувории дурнамо варўҳбаландии дурнамо; 

$В) кўшиши беҳтар намудани зиндагӣ; 

$С) ҷустуҷуи муваффақиятҳо, устувории дурнамо; 

$D) қобилият надоштан барои танзим намудани талабот; 

$Е) бемақсадӣ, ноустуворӣ, руҳафтодагӣ; 

 

@84.Мақсадҳои мушаххаси ташкилот инҳо мебошанд: 

$A) фаъолсозии дурнамо ва дурнамои марҳилавӣ; 

$В) кўшиши беҳтар намудани зиндагӣ; 

$С) ҷустуҷуи муваффақиятҳо, устувории дурнамо; 

$D) қобилият надоштан барои қонеъ намудани талабот; 

$Е) устувории дурнамо; 

 

@85.Хусусиятҳои шахсии роҳбар инҳоянд: 

$A) талабот, қобилият, афкори идоракунии инфродӣ, пешбинии 

нақшаҳо, принсипҳои дохилӣ, қоидаҳои назорат; 

$В) ташхис ва пешгўии ҳолат, тағйирот дар зерсохтори ташкилот, 

ташкили барномаи фаъолияти зертобеъон ва фаъолгардонии худи 

роҳбар; 

$С) ҳадафгузорӣ, дарки одам аз тарафи одам, кўшиши ҳукмфармоӣ, 

тобеъкунӣ, интизориҳои иҷтимоӣ ва вокунишҳои эҳсосотӣ; 

$D) дархост ва мушаххаси иҷтимоӣ; 

$Е) тағйирот дар зерсохтори ташкилот, ташкили барномаи 

фаъолияти зертобеъон ва фаъолгардонии худи роҳбар; 

 

@86.Раванди идоракунӣ тавассути кадом самтҳо амалӣ мегардад? 

$A) ташхис ва пешгўии ҳолат, тағйирот дар зерсохтори ташкилот, 

ташкили барномаи фаъолияти зертобеъон, фаъолгардонии худи 

роҳбар; 

$В) талабот, қобилият, афкори идоракунии инфродӣ, пешбинии 

нақшаҳо, принсипҳои дохилӣ, қоидаҳои назорат; 

$С) ҳадафгузорӣ, дарки одам аз тарафи одам, кўшиши ҳукмфармоӣ, 

тобеъкунӣ, интизориҳои иҷтимоӣ, вокунишҳои эҳсосотӣ; 

$D) дархости мушаххаси иҷтимоӣ; 

$Е) принсипҳои дохилӣ, қоидаҳои назорат; 

 

@87.Ба омилҳои психологии қабули қарори идоракунӣ чиҳо дохил 

мешавад? 



 
 
 
 
 
 
 

$A) ҳадафгузорӣ, дарки одам аз тарафи одам, кўшиши ҳукмфаромоӣ, 

тобеъкунӣ, интизориҳои иҷтимоӣ, вокунишҳои эҳсосотӣ; 

$В) талабот, қобилият, афкори идоракунии инфродӣ, пешбинии 

нақшаҳо, принсипҳои дохилӣ ва қоидаҳои назорат; 

$С) ташхис ва пешгўии ҳолат, тағйирот дар зерсохтори ташкилот, 

ташкили барномаи фаъолияти зертобеъон ва фаъолгардонии худи 

роҳбар; 

$D) дархост ва мушаххаси иҷтимоӣ; 

$Е) дархост ва мушаххаси иҷтимоӣ ва иқтисодӣ; 

 

@88.Предмети психологияи идоракунӣ аз масъалаҳои зерин 

иборат мебошад: 

$A) шахсият, худтакмилдиҳӣ ва худинкишофдиҳии шахсият, 

фаъолияти идоракунӣ, равандҳои гурўҳӣ дар коллективи меҳнатӣ ва 

танзими онҳо; 

$В) талабот, қобилият, афкори идоракунии инфродӣ, пешбинии 

нақшаҳо, принсипҳои дохилӣ, қоидаҳои назорат; 

$С) ташхис, пешгўии ҳолат, тағйирот дар зерсохтори ташкилот, 

ташкили барномаи фаъолияти зертобеъон, фаъолгардонии худи 

роҳбар; 

$D) дархости мушаххаси иҷтимоӣ, пешбинии нақшаҳо ва танзими 

онҳо; 

$Е) санъати баланди муошират, бовар кунонидан, ақли тези 

фавқулодда ва эҷодкорона дар соҳаҳои гуногун; 

 

@89.Воситаи махсуси идоракунӣ ин: 

$A) ҳисси пешгўӣ  ва гувоҳи дил мебошад; 

$В) назораткунӣ мебошад; 

$С) бо мардум кор кардан мебошад; 

$D) шахсони воқеӣ дар идоракунӣ мебошад; 

$Е) беназоратӣ мебошад; 

 

@90.Сифатҳои шахсии роҳбар инҳоянд: 

$A) санъати баланди муошират, бовар кунонидан, ақли тези 

фавқулодда ва эҷодкорона дар соҳаҳои гуногун; 

$В) дуруғгўӣ, расмиятпарастӣ; 

$С) ноўҳдабароӣ, ҳамдигарфаҳмӣ, коргурезӣ; 

$D) фаҳмидашавандагӣ, сохторӣ, константӣ; 

$Е) ҳамдигарфаҳмӣ, фаҳмидашавандагӣ; 

 



 
 
 
 
 
 
 

@91.Равандҳои психикӣ кадомҳоянд? 

$A) Эҳсос, идрок, хотир, тафаккур, хаёл ва диққат; 

$В) Одоб, идрок, тасаввурот; 

$С) Тафаккур, ханда, ғазаб; 

$D) Хотир, рафтор, одоб; 

$Е) Калимагӣ-мантиқӣ, шинохтан; 

 

@92.Ҳолатҳои эмотсионалӣ-иродавии шахсро нишон диҳед. 

$A) Эмотсия, ирода ва ҳиссиёт; 

$В) Идрок, тасаввурот, ирода; 

$С) Тарс, ҳаяҷон, диққат; 

$D) Дистресс, аустресс; 

$Е) Эҳсос, идрок, хотир, тафаккур, хаёл, тасаввурот; 

 

@93.Хусусиятхои инфиродӣ-психологии шахс кадомҳоянд? 

$A) Мизоҷ, характер ва қобилият; 

$В) Одоб, идрок, тасаввурот; 

$С) Рафтор, ҳиссиёт, ирода; 

$D) Эҳсос, идрок, хотир, тафаккур, хаёл, тасаввурот; 

$Е) Таҳлил, хулосабарорӣ; 

 

@94.Унсурҳое, ки ҳангоми мушоҳида бояд инъикос ёбанд: 

$A) мушоҳида, муҳит, мақсади фаъолияти гурўҳӣ, рафтори иҷтимоӣ, 

суръат ва давомнокӣ; 

$В) дарозмуддат, кутоҳмуддат, ихтиёрӣ, беихтиёрӣ, суръат ва 

давомнокӣ; 

$С) ноўҳдабароӣ, ҳамдигарфаҳмӣ, коргурезӣ; 

$D) фаҳмидашавандагӣ, сохторӣ, константӣ; 

$Е) беэҳтиромӣ, мардумгурезӣ, худшиносӣ; 

 

@95.Камбудиҳои методи мушоҳида инҳоянд: 

$A) ҳолати рўҳии мушоҳид ва мавқеи иҷтимоии мушоҳид нисбат ба 

мушоҳидашаванда; 

$В) ғамхории мушоҳид ба мушоҳидашаванда; 

$С) рафтори мушоҳидашавандагон; 

$D) баҳодиҳии бепарвоёна ба худ дар раванди идоракунӣ; 

$Е) озмоиш ва намудҳои он, мушоҳида; 

 

@96.Хусусиятҳои озмоишро нишон диҳед? 

$A) омилӣ, бетарафу доимӣ; 



 
 
 
 
 
 
 

$В) статус, нақши иҷтимоӣ; 

$С) ихтиёрӣ, беихтиёрӣ; 

$D) баъдиихтиёрӣ, асосӣ; 

$Е) махсус, умумӣ; 

 

@97.Мафҳумҳои асосии сотсиометрия ёбед: 

$A) статус ва нақши иҷтимоӣ; 

$В) омилӣ, бетараф, доимӣ; 

$С) азнавҳосилкунӣ, фаромӯшкунӣ; 

$D) ихтиёрӣ беихтиёрӣ; 

$Е) баъдиихтиёрӣ, асосӣ; 

 

@98.Мафҳуми сотсиометрия аввалин бор аз тарафи кадом олимон 

истифода гардидааст? 

$A) Ҷ.Марено; 

$В) А.Р.Лурия; 

$С) М.И.Станкин; 

$D) Н.Ф.Добрынин; 

$Е) В.Виготский; 

 

@99.Диққати баъдиихтиёрӣ аз тарафи кадом олими рус пешниҳод 

гардидааст? 

$A) Н.Ф.Добрынин; 

$В) А.Р.Лурия; 

$С) М.И.Станкин; 

$D) П.Я.Гальперин; 

$Е) Ҷ.Марено; 

 

@100.Статус ин: 

$A) мавқеи индивид дар низоми фаъолияти ҳаётии гурўҳҳо ва 

вазифаҳои дар назди он гузошташударо муайян мекунад; 

$В) талабот, қобилият, афкори идоракунии инфродӣ, пешбинии 

нақшаҳо, принсипҳои дохилӣ ва қоидаҳои назорат; 

$С) ташхис, пешгўии ҳолат, тағйирот дар зерсохтори ташкилот, 

ташкили барномаи фаъолияти зертобеъон, фаъолгардонии худи 

роҳбар; 

$D) ҳадафгузорӣ, дарки одам аз тарафи одам, кўшиши ҳукмфармоӣ, 

тобеъкунӣ, интизориҳои иҷтимоӣ, вокунишҳои эҳсосотӣ; 

$Е) ташкили барномаи фаъолияти зертобеъон ва фаъолгардонии худи 

роҳбар; 



 
 
 
 
 
 
 

 

@101.Диққат додан ба истеҳсолот ин: 

$A) муносибати роҳбар ба доираи масъалаҳои васеъ: марбут ба 

самаранокӣ, интихоби кадрҳо, раванди истеҳсолот, ҳаҷм ва сифати 

маҳсулоти истеҳсолшаванда; 

$В) талабот, қобилият, афкори идоракунии инфродӣ, пешбинии 

нақшаҳо, принсипҳои дохилӣ, қоидаҳои назорат; 

$С) ташхис ва пешгўии ҳолат, тағйирот дар зерсохтори ташкилот, 

ташкили барномаи фаъолияти зертобеъон, фаъолгардонии худи 

роҳбар; 

$D) ҳадафгузорӣ, дарки одам аз тарафи одам, кўшиши ҳукмфармоӣ, 

тобеъкунӣ, интизориҳои иҷтимоӣ, вокунишҳои эҳсосотӣ; 

$Е) дарки одам аз тарафи одам, ҳадафгузорӣ, , тобеъкунӣ, 

интизориҳои иҷтимоӣ, вокунишҳои эҳсосотӣ; 

 

@102.Ғамхорӣ ба одамон ин:  

$A) таъмини иштироки шахсӣ дар раванди ба мақсадрасӣ, 

худэҳтиромкунӣ, инкишофи масъулият, ташкили шароити хуби 

меҳнат ва муносибатҳои байниҳамдигарии мусоид; 

$В) талабот, қобилият, афкори идоракунии инфродӣ, пешбинии 

нақшаҳо, принсипҳои дохилӣ, қоидаҳои назорат,  интизориҳои 

иҷтимоӣ; 

$С) ташхис ва пешгўии ҳолат, тағйирот дар зерсохтори ташкилот, 

ташкили барномаи фаъолияти зертобеъон, фаъолгардонии худи 

роҳбар; 

$D) ҳадафгузорӣ, дарки одам аз тарафи одам, кўшиши ҳукмфармоӣ, 

тобеъкунӣ, интизориҳои иҷтимоӣ, вокунишҳои эҳсосотӣ; 

$Е) тағйирот дар зерсохтори ташкилот, ташкили барномаи 

фаъолияти зертобеъон, фаъолгардонии худи роҳбар; 

 

@103.Ҳолати руҳӣ ин: 

$A) ҳолати тўлонии ҳиссиётӣ ва эмотсионалие мебошад, ки тамоми 

рафтори одамро фаро мегирад; 

$В) ҳамчун азсаргузаронии пуршиддат, пуризтироб, дилшикастӣ, 

хашм, ки одамро ҳангоми дар роҳи расидан ба мақсад  монеъшуда. 

$С) паст шудани изтиробро ба шарофати ба инобат гирифтан ҳолати 

шахсият таъмин менамояд; 

$D) ин аксуламали пуршиддати эмотсионалӣ буда, ҳамчун 

азсаргузаронии сахти пурҷўшу хурўш, кўтоҳмуддати эҳсосотӣ зуҳур 

меёбад; 



 
 
 
 
 
 
 

$Е) барои қонеъ гардонидани талабот халал мерасонад; 

 

@104.Фрустратсия ин: 

$A) ҳамчун азсаргузаронии пуршиддат, пуризтироб, дилшикастӣ ва 

хашм, ки одамро ҳангоми дар роҳи расидан ба мақсад монеъ шуда, 

барои қонеъ гардонидани талабот халал мерасонад; 

$В) паст шудани изтиробро ба шарофати ба инобат гирифтан ҳолати 

шахсият таъмин менамояд; 

$С) барои қонеъ гардонидани талабот халал мерасонад; 

$D) дар ҳолате таъсир мерасонад, ки дар фаъолиятнокии рафтор 

тағйиротҳо ба миён оянд; 

$Е) аксуламали пуршиддати эмотсионалӣ буда, ҳамчун 

азсаргузаронии сахти пурҷўшу хурўш, кўтоҳмуддати эҳсосотӣ зуҳур 

меёбад; 

 

@105.Оқибатҳои манфии стресс инҳоянд: 

$A) мондашавӣ, пастшавии ҳисси масъулиятшиносӣ ва мутаваҷеҳи 

танҳо ягона алтернатив шудан; 

$В) дараҷаи ҳаяҷон, резистентӣ, лоғаршавӣ; 

$С) талабот, қобилият, афкори идоракунии инфродӣ, пешбинии 

нақшаҳо; 

$D) принсипҳои дохилӣ, қоидаҳои назорат; 

$Е) қобилият, афкори идоракунии инфродӣ, пешбинии нақшаҳо; 

 

@106.Зинаҳои стресс инҳоянд: 

$A) дараҷаи ҳаяҷон, резистентӣ ва лоғаршавӣ; 

$В) мондашавӣ, пастшавии ҳисси масъулиятш, иносӣ; 

$С) мутаваҷеҳи танҳо ягона алтернатив шудан; 

$D) принсипҳои дохилӣ, қоидаҳои назорат; 

$Е) пастшавии ҳисси масъулиятшиносӣ; 

 

@107.Тарс чист? 

$A) ин изтироби мушаххас ба ягон объекти муайян аст; 

$В) паст шудани изтиробро ба шарофат ва ба инобат гирифтан ҳолати 

шахсият таъмин менамояд; 

$С) дар ҳолате таъсир мерасонад ва дар фаъолиятнокии рафтор 

тағйиротҳо ба миён оянд; 

$D) равандҳои гуногуни психикиро муайян ва ба танзим медарорад; 

$Е) баланд шудани изтиробро ба шарофат ва ба инобат гирифтани 

ҳолати шахсият таъмин менамояд; 



 
 
 
 
 
 
 

 

@108.Омилҳои мусоидаткунанда барои пайдо шудани стресси 

эмотсионалӣ ин: 

$A) нокифоягии маълумот, гуногунӣ ё якрангии хеле зиёд, талаботҳои 

ба ҳам мухолифаткунанда ё номуайян; 

$В) мавқеи индивид дар низоми фаъолияти ҳаётии гурўҳҳо дар 

инкишофи равандҳои гурўҳӣ мебошад ва вазифаҳои дар назди он 

гузошташударо муайян мекунад; 

$С) талабот, қобилият, афкори идоракунии инфродӣ, пешбинии 

нақшаҳо, принсипҳои дохилӣ ва қоидаҳои назорат; 

$D) ташхис ва пешгўии ҳолат, тағйирот дар зерсохтори ташкилот, 

ташкили барномаи фаъолияти зертобеъон ва фаъолгардонии худи 

роҳбар; 

$Е) афкори идоракунии инфродӣ, пешбинии нақшаҳо, принсипҳои 

дохилӣ ва  қоидаҳои назорат; 

 

@109.Омилҳои бехтаркунандаи мутобиқшавии психикӣ дар гурўҳҳои 

касбӣ ин: 

$A) ҳамбастагии иҷтимоӣ, қобилияти сохта тавонистани 

муносибатҳои байниҳамдигарӣ, имконияти коммуникатсияи равшан; 

$В) мавқеи индивид дар низоми фаъолияти ҳаётии гурўҳҳо дар 

инкишофи равандҳои гурўҳӣ мебошад ва вазифаҳои дар назди он 

гузошташударо муайян мекунад; 

$С) талабот, қобилият, афкори идоракунии инфродӣ, пешбинии 

нақшаҳо, принсипҳои дохилӣ ва қоидаҳои назорат; 

$D) ташхис ва пешгўии ҳолат, тағйирот дар зерсохтори ташкилот, 

ташкили барномаи фаъолияти зертобеъон ва фаъолгардонии худи 

роҳбар; 

$Е) афкори идоракунии инфродӣ, пешбинии нақшаҳо, принсипҳои 

дохилӣ ва қоидаҳои назорат; 

 

@110.Амалҳои инсонро ба кадоме аз ин категорияҳои ҷудо мекунанд? 

$A) ихтиёриву беихтиёр; 

$В) дохилӣ ва берунӣ; 

$С) шартӣ ва ғайришартӣ; 

$D) ҷисмонӣ ва психикӣ; 

$Е) ҷисмонӣ ва ғайришартӣ; 

 

@111.Аффект чист? 



 
 
 
 
 
 
 

$A) ин аксуламали пуршиддати эмотсионалӣ буда, ҳамчун 

азсаргузаронии сахти пурҷӯшу хурӯш ва кӯтоҳмуддати эҳсосотӣ зуҳур 

меёбад; 

$В) ҳамчун азсаргузаронии пуршиддат, пуризтироб, дилшикастӣ, 

хашм, ки одамро ҳангоми дар роҳи расидан ба мақсад  монеъ шуда, 

барои қонеъ гардонидани талабот халал мерасонад; 

$С) паст шудани изтиробро ба шарофати ба инобат гирифтан ҳолати 

шахсият таъмин менамояд; 

$D) ҳолати тўлонии эмотсионалие мебошад, ки тамоми рафтори 

одамро фаро мегирад; 

$Е) дар ҳолате таъсир мерасонад ва дар фаъолиятнокии рафтор 

тағйиротҳо ба миён оянд; 

 

@112.Ба омилҳои психологии қабули қарори идоракунӣ чӣ дохил 

мешавад? 

$A) ҳадафгузорӣ, дарки одам аз тарафи одам, кўшиши ҳукмфаромоӣ, 

тобеъкунӣ, интизориҳои иҷтимоӣ, вокунишҳои эҳсосотӣ; 

$В) талабот, қобилият, афкори идоракунии инфродӣ, пешбинии 

нақшаҳо, принсипҳои дохилӣ ва қоидаҳои назорат; 

$С) ташхис ва пешгўии ҳолат, тағйирот дар зерсохтори ташкилот, 

ташкили барномаи фаъолияти зертобеъон ва фаъолгардонии худи 

роҳбар; 

$D) дархост ва ё мушаххаси иҷтимоӣ; 

$Е) афкори идоракунии инфродӣ, пешбинии нақшаҳо, принсипҳои 

дохилӣ ва қоидаҳои назорат; 

 

@113.Предмети психологияи идоракунӣ аз масъалаҳои зерин иборат 

аст: 

$A) шахсият, худтакмилдиҳӣ ва худинкишофдиҳии шахсият, 

фаъолияти идоракунӣ, равандҳои гурўҳӣ дар коллективи меҳнатӣ ва 

танзими онҳо; 

$В) талабот, қобилият, афкори идоракунии инфродӣ, пешбинии 

нақшаҳо, принсипҳои дохилӣ, қоидаҳои назорат; 

$С) ташхис, пешгўии ҳолат, тағйирот дар зерсохтори ташкилот, 

ташкили барномаи фаъолияти зертобеъон, фаъолгардонии худи 

роҳбар; 

$D) дархости мушаххаси иҷтимоӣ, интизориҳои иҷтимоӣ; 

$Е) тағйирот дар зерсохтори ташкилот, ташкили барномаи 

фаъолияти зертобеъон,фаъолгардонии худи роҳбар; 

 



 
 
 
 
 
 
 

@114.Ҳолатҳои инсонро бо ёрии нишонаҳои гуногун тавсиф медиҳанд? 

$A) тағйирот дар низоми функсионалии физиологӣ, дигаргунӣ дар 

ҷараёни равандҳои психикӣ, азсаргузаронии субъективӣ; 

$В) ҳолати муътадили фаъолияти ҳаётӣ, ҳолати патологӣ ва ҳолати 

сарҳадӣ; 

$С) имконпазир ва имконнопазир; 

$D) ҳолати мутобиқи сафарбарӣ ва ҳолати номутобиқатии серҳаракат; 

$Е) ҳолати патологӣ ва ҳолати сарҳадӣ; 

 

@115.Дараҷаҳои асосии ҳолатҳои функсионалӣ: 

$A) имконпазир ва имконнопазир; 

$В) ҳолати муътадили фаъолияти ҳаётӣ, ҳолати патологӣ, ҳолати 

сарҳадӣ; 

$С) тағйирот дар низоми функсионалии физиологӣ, дигаргунӣ дар 

ҷараёни равандҳои психикӣ, азсаргузаронии субъективӣ; 

$D) ҳолати мутобиқи сафарбарӣ, ҳолати номутобиқатии серҳаракат; 

$Е) дигаргунӣ дар ҷараёни равандҳои психикӣ, азсаргузаронии 

субъективӣ; 

 

@116.Ҳолатҳои инсонро ба ду гурўҳ ҷудо мекунанд? 

$A) ҳолати мутобиқи сафарбарӣ ва ҳолати номутобиқатии серҳаракат; 

$В) ҳолати муътадили фаъолияти ҳаётӣ, ҳолати патологӣ, ҳолати 

сарҳадӣ; 

$С) тағйирот дар низоми функсионалии физиологӣ, дигаргунӣ дар 

ҷараёни равандҳои психикӣ; 

$D) азсаргузаронии субъективӣ; 

$Е) имконпазиру имконнопазир; 

 

@117.Хастагӣ ин: 

$A) аксуламали табиие мебошад, ки ба болоравии шиддатнокӣ 

ҳангоми кори тўлонӣ алоқаманд аст; 

$В) ҳолати мутобиқи сафарбарӣ ва ҳолати номутобиқатии серҳаракат; 

$С) ин қобилият доштан нисбати кор дар низом ва миқдори муайяни 

вақт мебошад; 

$D) маҷмўи интегралии тавсифи ҳамон вазифа ва сифатҳои одам, ки 

иҷроиши фаъолиятро бевосита ё бавосита таъмин менамояд; 

$Е) хоболудӣ ва пажмурдагӣ; 

 

@118.Марҳилаҳои коршоямӣ инҳоянд: 



 
 
 
 
 
 
 

$A) одаткунӣ, мувофиқ гардонидани коршоямӣ, хастагӣ, “охири хуруҷ 

(шиддат); 

$В) эҳсосихастагиидоимӣ, мондашавииазҳадзиёд, хоболудӣ 

вапажмурдагӣ; 

$С) ба таври махсус ва ба таври ғайримахсус; 

$D) баъди анҷоми кор, рузи истироҳатӣ, дарозмуддат ва ё рухсатии 

меҳнатӣ; 

$Е) хоболудӣ ва пажмурдагӣ; 

 

@119.Нишонаҳои аввалини хастагӣ: 

$A) эҳсоси хастагии доимӣ, мондашавии азҳад зиёд, хоболудӣ, 

пажмурдагӣ; 

$В) одаткунӣ, мувофиқ гардонидани коршоямӣ, хастагӣ ва “охири 

хуруҷ (шиддат); 

$С) ба таври махсус ва ба таври ғайримахсус; 

$D) баъди анҷоми кор, рузи истироҳатӣ, дарозмуддат ва ё рухсатии 

меҳнатӣ; 

$Е) мувофиқ гардонидани коршоямӣ, хастагӣ ва “охири хуруҷ 

(шиддат); 

 

@120.Коршоямӣ ин: 

$A) ин қобилият доштан нисбати кор дар низом ва миқдори муайяни 

вақт мебошад; 

$В) аксуламали табиие мебошад, ки ба болоравии шиддатнокӣ 

ҳангоми кори тўлонӣ алоқаманд аст; 

$С) ҳолати мутобиқи сафарбарӣ, ҳолати номутобиқатии серҳаракат; 

$D) маҷмўи интегралии тавсифи ҳамон вазифа, сифатҳои одам, ки 

иҷроиши фаъолиятро бевосита ё бавосита таъмин менамояд; 

$Е) ҳолати номутобиқатии серҳаракат; 

 

@121.Барои барқарор намудани қувва кадом намуди истироҳати 

мусбӣ мавҷуд аст? 

$A) баъди анҷоми кор, рузи истироҳатӣ, дарозмуддат ё рухсатии 

меҳнатӣ; 

$В) одаткунӣ, мувофиқ гардонидани коршоямӣ, хастагӣ ва “охири 

хуруҷ (шиддат) ; 

$С) эҳсоси хастагии доимӣ, мондашавии азҳад зиёд ва хоболудӣ, 

пажмурдагӣ; 

$D) ба таври махсус ва ба таври ғайримахсус; 

$Е) хастагӣ ва “охири хуруҷ (шиддат); 



 
 
 
 
 
 
 

 

@122.Методҳои иловагие, ки барои барқарор намудани коршоямӣ 

заруранд: 

$A) релаксатсия, худталқинкунӣ ва тренингҳои психологӣ; 

$В) баъди анҷоми кор, рӯзи истироҳатӣ, дарозмуддат ё рухсатии 

меҳнатӣ; 

$С) якрангӣ, ритми номусоидии хоб, иттилооти маҳдуд, танҳоӣ, 

маҳдудияти гурўҳӣ, таҳдид ба ҳаёт; 

$D) доираи гурўҳҳои иҷтимоии расмиро фаро мегирад; 

$Е) рӯзи истироҳатӣ, дарозмуддат ё рухсатии меҳнатӣ; 

 

@123.Ба шароитҳои ғайриоддии фаъолият дохил мешаванд? 

$A) якрангӣ, ритми номусоидии хоб, иттилооти маҳдуд, танҳоӣ, 

маҳдудияти гурўҳӣ ва таҳдид ба ҳаёт; 

$В) релаксатсия, худталқинкунӣ, тренингҳои психологӣ; 

$С) баъди анҷоми кор, рузи истироҳатӣ, дарозмуддат ё рухсатии 

меҳнатӣ; 

$D) доираи гурўҳҳои иҷтимоии расмиро фаро мегирад; 

$Е) баъди анҷоми кор, рузи истироҳатӣ, дарозмуддат ё рухсатии 

меҳнатӣ; 

 

@124.Олими рус Медведов В.И.ҳолати функсиналии одамро чунин 

муқаррар намудааст: 

$A) маҷмўи интегралии тавсифи ҳамон вазифа ва сифатҳои одам, ки 

иҷроиши фаъолиятро бевосита ё бавосита таъмин менамояд; 

$В) аксуламали табиие мебошад, ки ба болоравии шиддатнокӣ 

ҳангоми кори тўлонӣ алоқаманд аст; 

$С) ҳолати мутобиқи сафарбарӣ, ҳолати номутобиқатии серҳаракат; 

$D) ин қобилият доштан нисбати кор дар низому миқдори муайяни 

вақт мебошад; 

$Е) ҳолати номутобиқатии серҳаракат; 

 

@125.Ба сифати механизми биоритми инсон чӣ хизмат мекунад? 

$A) соати биологӣ; 

$В) соати муқаррарӣ; 

$С) соати деворӣ; 

$D) соати дастӣ; 

$Е) соати кремлӣ; 

 

@126.Се фарзияи биоритмҳо вуҷуд дорад: 



 
 
 
 
 
 
 

$A) фаъолии давра ба давраи ҷисмонӣ, эмотсионалӣва зеҳнӣ; 

$В) мутобиқшавии устувор, аз навмутобиқшавӣ, бардурўғ, 

бозмутобиқшавӣ; 

$С) характер, қобилият, мизоҷ; 

$D) мимика, пантомимика, проксемика; 

$Е) азнавмутобиқшавӣ, бардурўғ, бозмутобиқшавӣ; 

 

@127 Мафҳуми мимика ин: 

$A) ҳаракати мушакҳои тарҳи рўй фаҳмида мешавад; 

$В) шавқу рағбати ҳама чиз дарҳол донистанро ифода мекунад; 

$С) фарогирии ҳаракатҳо нишонаи аз худ боварӣ доштани гўяндаро 

нишон медиҳад; 

$D) ҳолати танг шудани атрофии мушакҳоро мефаҳмонад; 

$Е) дар як ҷой ҷамъ гардидани шиддати мимика мушоҳида карда 

мешаванд; 

 

@128.Мимикаро ба_______ҷудо мекунанд. 

$A) серҳаракат, камҳаракат, якранг; 

$В) муайян, номуайян, аёнӣ-образӣ; 

$С) овоз, самти нигоҳи чашм, мимика; 

$D) ахлоқӣ, эстетикӣ, аксиологӣ; 

$Е) пантомимикаву проксемика; 

 

@129.Назари фарох ин: 

$A) фарогирии ҳаракатҳо нишонаи аз худ боварӣ доштани гўяндаро 

нишон медиҳад ва ин шаҳодати он аст, ки ў ҳеҷ чизро пинҳон 

намекунад; 

$В) шавқу рағбати ҳама чизро дарҳол ё ҳангоми ҷустуҷуи донистанро 

ифода мекунад; 

$С) метавонад ҳам ба болову ҳам ба поён равона бошад; 

$D) ҳолати танг шудани атрофии мушакҳо, дар як ҷой ҷамъ гардидани 

шиддати мимика мушоҳида карда мешаванд; 

$Е) он дар навбати аввал нармдиливу нафратро ифода кунад, дар 

ҳолати дуюм хушомадгўиро ифода мекунад; 

 

@130.Эҳсоси дохилӣ (интеросептивӣ) ин: 

$A) сигналҳое, ки ба мо аз дохили организм мерасанд, муттаҳид 

месозад; 

$В) дар бораи вазъи бадан дар фазо ва вазъи аппарати такьягоҳӣ-

ҳаракатӣ маълумот дода, танзими ҳаракатҳои моро таъмин менамояд; 



 
 
 
 
 
 
 

$С) сигналҳои аз олами беруна омадаро таъмин намуда, барои 

рафтори бошууронаи мо замина мегузоранд; 

$D) дониш дар бораи аломатҳои муҳим ва умумии предметҳо ва 

ҳодисаҳои ҳақиқат мебошад; 

$Е) он дар навбати аввал нармдиливу нафратро ифода кунад, дар 

ҳолати дуюм хушомадгўиро ифода мекунад; 

 

@131.Эҳсоси шахсӣ (проприосептивӣ) ин: 

$A) дар бораи вазъи бадан дар фазо ва вазъи аппарати такьягоҳӣ -

ҳаракатӣ маълумот дода, танзими ҳаракатҳои моро таъмин 

менаамояд; 

$В) сигналҳое, ки ба мо аз дохили организм мерасанд, муттаҳид 

месозад; 

$С) сигналҳои аз олами беруна омадаро таъмин намуда, барои 

рафтори бошууронаи мо замина мегузоранд; 

$D) дониш дар бораи аломатҳои муҳим ва умумии предметҳо ва 

ҳодисаҳои ҳақиқат мебошад; 

$Е) барои рафтори бошууронаи мо замина мегузоранд; 

 

@132.Эҳсоси беруна (экстеросептивӣ) ин: 

$A) сигналҳои аз олами беруна омадаро таъмин намуда, барои 

рафтори бошууронаи мо замина мегузораанд; 

$В) дар бораи вазъи бадан дар фазо ва вазъи аппарати такьягоҳӣ-

ҳаракатӣ маълумот дода, танзими ҳаракатҳои моро таъмин менамояд; 

$С) сигналҳое, ки ба мо аз дохили организм мерасанд, муттаҳид 

месозад; 

$D) дониш дар бораи аломатҳои муҳим ва умумии предметҳо ва 

ҳодисаҳои ҳақиқат мебошад; 

$Е) танзими ҳаракатҳои моро таъмин менамояд; 

 

@133.Он чӣ, ки ҳангоми идрок дар маркази диққати инсон меистад: 

$A) объекти идрок; 

$В) заминаи идрок; 

$С) фаъолияти анализатор; 

$D) иттилооти идрок; 

$Е) иллюзия; 

 

@134.Нишонаҳои характерноки тафаккур инҳоянд: 

$A) ҷамъбаст ва ғайримустақим; 

$В) шинохтан, фаромўшкунӣ, азнавҳосилкунӣ; 



 
 
 
 
 
 
 

$С) образӣ, эмотсионалӣ; 

$D) беихтиёрӣ, зеҳнӣ ҷудо мекунанд; 

$Е) бесобиқагӣ, беҳамтоӣ ҷудо мекунанд; 

 

@135.Вобаста ба характери тафаккур типи одамонро ба: 

$A) беихтиёриву зеҳнӣ ҷудо мекунанд; 

$В) образӣ ва эмотсионалӣ; 

$С) бесобиқагӣ ва беҳамтоӣ ҷудо мекунанд; 

$D) ҷамъбаст ва ғайримустақим; 

$Е) шинохтан, фаромўшкунӣ ва азнавҳосилкунӣ; 

 

@136.Мафҳум чӣ аст? 

$A) дониш дар бораи аломатҳои муҳим ва умумии предметҳо ва 

ҳодисаҳои ҳақиқат мебошад; 

$В) инъикоси алоқаи байниҳамдигарии предмету ҳодисаҳои ҳақиқат ё 

байни хусусиятҳо ва нишонаҳои онҳо мебошад; 

$С) чунин фаъолияти мураккаби фикрӣ мебошад, ки инсон дар рафти 

он муҳокимаҳои гуногунро муқоисаву таҳлил намуда, ба хулосаҳои 

нави умумӣ ё хусусӣ меояд; 

$D) объектҳои гирду атроф доимо мутаносибандар шакли ранг, 

андоза ва идрок карда мешаванд; 

$Е) шинохтан, фаромўшкунӣ ва азнавҳосилкунӣ; 

 

@137.Муҳокима чист? 

$A) инъикоси алоқаи байниҳамдигарии предметҳо ва ҳодисаҳои 

ҳақиқат ё байни хусусиятҳо ва нишонаҳои онҳо мебошад; 

$В) чунин фаъолияти мураккаби фикрӣ мебошад, ки инсон дар рафти 

он муҳокимаҳои гуногунро муқоисаву таҳлил намуда, ба хулосаҳои 

нави умумӣ ё хусусӣ меояд; 

$С) объектҳои гирду атроф доимо мутаносибандар шакли ранг, 

андозаву ғайра идрок карда мешаванд; 

$D) дониш дар бораи аломатҳои муҳим ва умумии предмету 

ҳодисаҳои ҳақиқат мебошад; 

$Е) ба хулосаҳои нави умумӣ ё хусусӣ меояд; 

 

@138.Хулосабарорӣ ин: 

$A) чунин фаъолияти мураккаби фикрӣ мебошад, ки инсон дар рафти 

он муҳокимаҳои гуногунро муқоисаву таҳлил намуда, ба хулосаҳои 

нави умумӣ ё хусусӣ меояд; 



 
 
 
 
 
 
 

$В) инъикоси алоқаи байниҳамдигарии предметҳо ва ҳодисаҳои 

ҳақиқат ё байни хусусиятҳо ва нишонаҳои онҳо мебошад; 

$С) объектҳои гирду атроф доимо мутаносибан дар шакли ранг, 

андоза ва ғайра идрок карда мешаванд; 

$D) дониш дар бораи аломатҳои муҳим ва умумии предметҳо ва 

ҳодисаҳои ҳақиқат мебошад; 

$Е) ба хулосаҳои нави умумӣ ё хусусӣ меояд; 

 

@139.Истеъдод ин: 

$A) хусусиятҳои модарзодии анатомӣ-физиологии системаи асаб, 

мағзи сар, ки асосҳои табиӣ рушди қобилиятро ифода менамояд; 

$В) қарорест, ки дар асоси эҳсоси ҳақиқӣ будани он, бе таҳлили ҳамаи 

“тарафдор”-у “зид”-ҳо қабул карда мешавад; 

$С) интихоби донишҳои нобаста ба таҷрибаи ҷойдошта намебошад; 

$D) интихоби донишҳои вобаста ба таҷрибаи ҷойдошта мебошад; 

$Е) қарорест, ки аз ба тарзи аналитикӣ (таҳлилӣ) асоснок карда 

мешавад; 

 

@140.Тафаккур чист? 

$A) Инъикоси ҷамъбасткунанда ва ғайримустақими қонунияти воқеии 

муносибати байниҳамдигарӣ мебошад; 

$В) инъикоси ҳақиқии хосиятҳову натиҷаи таъсири онҳо ба узвҳои 

ҳису ҳаяҷони марказҳои асабии майнаи сар мебошад; 

$С) инъикоси мақсадноки предмету падидаҳои олами объективиро 

ҳангоми таъсири бевоситаи онҳо ба узвҳои ҳис дар айни замон 

меомўзад; 

$D) ин пайвасти инфродии хусусиятҳои муҳими шахс буда, 

муносибати одамро нисбат ба ҳақиқат  ифода карда дар рафтори ў 

зоҳир мешавад; 

$Е) муносибати одамро нисбат ба ҳақиқат  ифода карда дар рафтори ў 

зоҳир мешавад; 

 

@141.Фарқияти тафаккур аз дигар равандҳои психикӣ дар он аст, ки: 

$A) онҳо ҳамеша бо вазъияти душвор алоқаманд аст ва тағйирёбии 

шароити фаъол дар ин ё он масъала муайян карда мешавад; 

$В) тавлиди донишҳои нав, шакли фаъоли инъикоси эҷодиро ифода 

мекунад, инсонро ба воқеият табдил медиҳад; 

$С) илмест, ки тафаккури эҷодии пурсамарро таҳқиқу таҳлил 

мекунад; 



 
 
 
 
 
 
 

$D) раванди фикран ба қисмҳои ташкилкунанда ҷудо кардани 

предмет ё ҳодиса, ҷудо кардани қисм, аломат, хосиятҳои алоҳида он 

мебошад; 

$Е) шакли фаъоли инъикоси эҷодиро ифода мекунад, инсонро ба 

воқеият табдил медиҳад; 

 

@142.Шаклҳои тафаккурро нишон диҳед? 

$A) мафҳум, муҳокимаву хулосабарорӣ; 

$В) шинохтан, фаромўшкунӣ, азнавҳосилкунӣ; 

$С) яклухтӣ, константӣ, сохторӣ, фахмидашвандагӣ, интихобӣ; 

$D) образӣ-амалӣ, аёнӣ-образӣ, мантиқӣ-абстрактӣ; 

$Е) устуворӣ, мутамарказият, кўчонидан, тақсимот, ҳаҷм; 

 

@143.Мафҳуми назариявии тафаккур ин: 

$A) чунин тафаккурест, ки инсон ҳангоми истифодаи он дар раванди 

ҳалли масъалаҳо ба мафҳум рўй меоварад, амалро дар зеҳн иҷро 

мекунад, бо ёрии узвҳои ҳис онро ба даст меоварад; 

$В) маводро шахс барои ҳалли вазифаҳо дар шакли образҳо истифода 

мебарад; 

$С) ҳолатест, ки инсон ба чизи нав ва нофаҳмо берун аз дониши худ 

дучор меояд; 

$D) раванди фикран ба қисмҳои ташкилкунанда ҷудо кардани 

предмет ё ҳодиса, ҷудо кардани қисм, аломат ва хосиятҳои алоҳида он 

мебошад; 

$Е) чунин тафаккурро намояндагони соҳаи адабиёт ва санъат 

истифода мебаранд; 

 

@144.Вазъияти проблемавӣ ин: 

$A) ҳолатест, ки инсон ба чизи нав, нофаҳмо берун аз дониши худ 

дучор меояд; 

$В) раванди фикран ба қисмҳои ташкилкунанда ҷудо кардани предмет 

ва ё ҳодиса, ҷудо кардани қисм, аломат ва хосиятҳои алоҳида он 

мебошад; 

$С) маводро шахс барои ҳалли вазифаҳо дар шакли образҳо истифода 

мебарад; 

$D) чунин тафаккурро намояндагони соҳаи адабиёт ва санъат 

истифода мебаранд; 

$Е) чунин тафаккурест, ки инсон ҳангоми истифодаи он дар раванди 

ҳалли масъалаҳо ба мафҳум рўй меоварад, амалро дар зеҳн иҷро 

мекунад ва бо ёрии узвҳои ҳис онро ба даст меоварад; 



 
 
 
 
 
 
 

 

@145.Таҳлил ин: 

$A) раванди фикран ба қисмҳои ташкилкунанда ҷудо кардани 

предмет ва ё ҳодиса, ҷудо кардани қисм, аломат ва хосиятҳои алоҳида 

он мебошад; 

$В) маводро шахс барои ҳалли вазифаҳо дар шакли образҳо истифода 

мебарад; 

$С) чунин тафаккурест, ки инсон ҳангоми истифодаи он дар раванди 

ҳалли масъалаҳо ба мафҳум рўй меоварад, амалро дар зеҳн иҷро 

мекунад, бо ёрии узвҳои ҳис онро ба даст меоварад; 

$D) ҳолатест, ки инсон ба чизи нав, нофаҳмо берун аз дониши худ 

дучор меояд; 

$Е) чунин тафаккурро намояндагони соҳаи адабиёт, санъат истифода 

мебаранд; 

 

@146.Муқоиса ин: 

$A) фикран муқаррар намудани монандӣ, фарқияти байни предмету 

ҳодисаҳои ҳақиқат мебошад; 

$В) фаъолияти психикӣ иборат аз сохтани нишондод ва лаҳзаҳои 

зеҳнист, ки инсон онро ҳеҷ гоҳ ҳамчун ҳақиқат  қабул намекунад; 

$С) раванди аз аломатҳои камаҳамият дур шудан ва нигоҳ доштани 

аломатҳои барои гурўҳи муайяни предметҳо муҳим ва умумӣ 

мебошад; 

$D) фикран ба шакли яклухту том якҷоя кардани ҳисса, қисм ва 

аломатҳои алоҳида мебошад; 

$Е) раванди фикран ба қисмҳои ташкилкунанда ҷудо кардани предмет 

ё ҳодиса, ҷудо кардани қисм, аломат ва хосиятҳои алоҳида он 

мебошад; 

 

@147.Намудҳои асосии хулосабарорӣ: 

$A) индуктививу дедуктивӣ; 

$В) беихтиёрӣ ва зеҳнӣ; 

$С) бесобиқагӣ ва беҳамтоӣ; 

$D) ҷамъбаст ва ғайримустақим; 

$Е) эҷодӣ ва азнавсозӣ; 

 

@148.Конкретонидан  ин: 

$A) фикран гузариш аз мафҳумҳои умумӣ бештар ба хусусӣ мебошад; 

$В) фаъолияти психикӣ иборат аз сохтани нишондод ва лаҳзаҳои 

зеҳнист, ки инсон онро ҳеҷ гоҳ ҳамчун ҳақиқат  қабул намекунад; 



 
 
 
 
 
 
 

$С) фикран ба шакли яклухту том якҷоя кардани ҳисса, қисм ва 

аломатҳои алоҳида мебошад; 

$D) фикран муқаррар намудани монандӣ ва фарқияти байни 

предмету ҳодисаҳои ҳақиқат мебошад; 

$Е) тарз ва усули муҳокимароние, ки аз муҳокимаҳои хусусӣ ба 

хулосаи умумӣ меорад; 

 

@149.Хаёл ин: 

$A) фаъолияти психикӣ иборат аз сохтани нишондод ва лаҳзаҳои 

зеҳнист, ки инсон онро ҳеҷ гоҳ ҳамчун ҳақиқат қабул намекунад; 

$В) фикран ба шакли яклухту том якҷоя кардани ҳисса, қисму 

аломатҳои алоҳида мебошад; 

$С) фикран муқаррар намудани монандиву фарқияти байни предмету 

ҳодисаҳои ҳақиқат мебошад; 

$D) чунин тафаккурест, ки инсон ҳангоми истифодаи он дар раванди 

ҳалли масъалаҳо ба мафҳум рўй меоварад, амалро дар зеҳн иҷро 

мекунад, бо ёрии узвҳои ҳис онро ба даст меоварад; 

$Е) ҳолатест, ки инсон ба чизи нав, нофаҳмо берун аз дониши худ 

дучор меояд; 

 

@150.Муносибати шахсӣ гуфта? 

$A) муносибатеро меноманд, ки байни онҳо новобаста аз фаъолият ва 

ўҳдадориҳои бар дўш доштаи онҳо ба вуҷуд меояд; 

$В) байни одамон вобаста ба вазифаҳои ба дўш доштаи онҳо ба вуқўъ 

мепайвандад; 

$С) системаи аломатҳоест, ки дар ин ё он ҷомеа қабул гардидааст; 

$D) робитаи байни одамон, барқароркунии ҳамдигарфаҳмӣ; 

$Е) қонуниятҳои рафтору одоб, фаъолияти одамонро дар гурўхҳои 

муайяни иҷтимоӣ меомўзад; 

 

@151.Муносибати корӣ? 

$A) байни одамон вобаста ба вазифаҳои ба дўш доштаи онҳо ба вуқўъ 

мепайвандад; 

$В) қонуниятҳои рафтору одоб ва фаъолияти одамонро дар гурўхҳои 

муайяни иҷтимоӣ меомўзад; 

$С) муносибатеро меноманд, ки байни онҳо новобаста аз фаъолият ва 

ўҳдадориҳои бар дўш доштаи онҳо ба вуҷуд меояд; 

$D) системаи аломатҳоест, ки дар ин ва ё он ҷомеа қабул гардидааст; 

$Е) робитаи байни одамон ва барқароркунии ҳамдигарфаҳмӣ; 

 



 
 
 
 
 
 
 

@152.Коллектив чист: 

$A) гурўҳи мутташаккил буда, аъзоёни он аз рўи арзиш, мақсаду 

вазифаҳо бо ҳам муттаҳид мегарданд; 

$В) иҷрои боинсофонаи вазифаҳои ба ўҳдагирифтаи аъзоёни 

коллективро ҳангоми иҷрои фаъолияти умумӣ меноманд; 

$С) кўшиши аъзоёни гурўҳро баҳри ҳаллу фасли мушкилӣ ва 

масъалаҳои ҳалталаби гурўҳ бо назардошти манфиатҳои ҳамаи 

аъзоёни он ифода менамояд; 

$D) гуруҳеро меноманд, ки вай аз назари психологӣ барои ҳамагуна 

муоширату муносибат ва баҳамтаъсиррасониҳо бо гурўҳҳои дигар 

кушода аст; 

$Е) муносибатеро меноманд, ки байни онҳо новобаста аз фаъолият ва 

ўҳдадориҳои бар дўш доштаи онҳо ба вуҷуд меояд; 

 

@153.Бомасъулиятӣ чист: 

$A) иҷрои боинсофонаи вазифаҳои ба ўҳдагирифтаи аъзоёни 

коллективро ҳангоми иҷрои фаъолияти умумӣ меноманд; 

$В) шакли баланд ва олии гурўҳи мутташаккил; 

$С) кўшиши аъзоёни гурўҳро баҳри ҳаллу фасли мушкилӣ ва 

масъалаҳои ҳалталаби гурўҳ бо назардошти манфиатҳои ҳамаи 

аъзоёни он ифода менамояд; 

$D) гуруҳеро меноманд, ки вай аз назари психологӣ барои ҳамагуна 

муоширату муносибат ва баҳамтаъсиррасониҳо бо гурўҳҳои дигар 

кушода аст; 

$Е) муносибатеро меноманд, ки байни онҳо новобаста аз фаъолият ва 

ўҳдадориҳои бар дўш доштаи онҳо ба вуҷуд меояд; 

 

@154.Коллективизм чист: 

$A) кўшиши аъзоёни гурўҳро баҳри ҳаллу фасли мушкилӣ ва 

масъалаҳои ҳалталаби гурўҳ бо назардошти манфиатҳои ҳамаи 

аъзоёни он ифода менамояд; 

$В) иҷрои боинсофонаи вазифаҳои ба ўҳдагирифтаи аъзоёни 

коллективро ҳангоми иҷрои фаъолияти умумӣ меноманд; 

$С) шакли олии гурўҳи мутташаккил; 

$D) шакли баланд ва олии гурўҳи мутташаккил; 

$Е) гуруҳеро меноманд, ки вай аз назари психологӣ барои ҳамагуна 

муоширату муносибату баҳамтаъсиррасониҳо бо гурўҳҳои дигар 

кушода аст; 

 

@155.Фарқи коллектив аз гурўх дар чи мебошад? 



 
 
 
 
 
 
 

$A) муташаккилӣ, ёрии байниҳамдигарӣ, танқиди хайрихоҳона, 

ҳамҳиссию ҳамдардӣ ва мувофиқати психологӣ; 

$В) мувофиқати ролу вазифаҳои иҷрошавандаи аъзоёни гурўҳ тавсиф 

дода мешавад; 

$С) шавқу ҳавас, маром, мақсад; 

$D) ҳолати рўҳӣ, муҳокимаронӣ, ҳалли масъала; 

$Е) таълимӣ, истеҳсолӣ, ҳарбӣ; 

 

@156.Дараҷаи пасти мувофиқати гурўҳӣ чист: 

$A) мувофиқати психофизиологии мизоҷҳо ва характерҳои аъзоёни 

коллектив ташкил медиҳад; 

$В) мувофиқати ролу вазифаҳои иҷрошавандаи аъзоёни гурўҳ тавсиф 

дода мешавад; 

$С) танҳо ба коллективи ташаккулёфта хос аст, ки асоси онро ягонагии 

комил, мақсаду арзишҳои гурўҳӣ ташкил медиҳанд; 

$D) қабули байниҳамии шарикони муоширату фаъолияти якҷояро 

ифода мекунад; 

$Е) муташаккилӣ, ёрии байниҳамдигарӣ, танқиди хайрихоҳона, 

ҳамҳиссию ҳамдардӣ,  мувофиқати психологӣ; 

 

@157.Зери мафҳуми маҳорат чиро мефаҳмед? 

$A) тарзи мустаҳкамшудаи донишҳои  дар  амалия  татбиқшаванда; 

$В) тарзи мустаҳкамшудаи амалҳо; 

$С) тарзи мустаҳкамшудаи таълим; 

$D) шакли мустаҳкамшудаи фаъолият; 

$Е) шакли олии фаъолият; 

 

@158.Зери мафҳуми фаъолият чиро мефаҳмед? 

$A) муносибати фаъолонаи одам бо муҳити иҳотакарда мебошад ва 

дар асоси  мақсади фаҳмидашудамуайян  карда  мешавад; 

$В) фаъолнокии  шахс барои  муайяннамудани касби интихобшудадар  

ҷомеъа  мебошад; 

$С) муносибати фаъолонаи шахс бо одамони дигар; 

$D) сарчашмаи  фаъолии  шахс дар муҳити  иҳотакарда  мебошад; 

$Е) хусусияти  фардии  шахс  мебошад, ки барои бадастоварии 

мақсади  муайян  равона  шудааст; 

 

@159.Зери мафҳуми маром чиро мефаҳмед? 

$A) водоркунанда ва майлкунандаи асосии шахс барои мақсадҳои 

муайян; 



 
 
 
 
 
 
 

$В) танзимкунандаи  хоҳишу мақсадҳо; 

$С) қувваи ботинии шахс, барои ба мақсад расидан; 

$D) сарчашмаи асосии рафторишахс; 

$Е) қонеъгардии талаботҳо; 

 

@160.Соҳаҳои асосии сохтори муҳити иҷтимоӣ-психологӣ кадомҳоянд: 

$A) шакли мустаҳкамшудаи фаъолият; 

$В) тарзи мустаҳкамшудаи амалҳо; 

$С) тарзи мустаҳкамшудаи таълим; 

$D) муносибати одамон ба меҳнат ва муносибати онҳо ба якдигар; 

$Е) танзимкунандаи хоҳишу мақсадҳо; 

 

@161.Муносибати одамон ба меҳнат ба кадом қисмҳо ҷудо карда 

мешавад? 

$A) эмотсионалӣ, предметӣ; 

$В) сарчашмаи асосӣ ва ягонаи рафтори шахс; 

$С) танзимкунандаи хоҳиш ва мақсадҳо; 

$D) байни ҳамкорон, байни роҳбар ва ҳамкорон; 

$Е) тарзи мустаҳкамшуда ва муайяншудаи таълим; 

 

@162.Муносибати одамон ба якдигар чист: 

$A) байни ҳамкорон, байни роҳбар ва ҳамкорон; 

$В) танзимкунандаи  хоҳиш, мақсадҳо; 

$С) сарчашмаи асосии рафтори шахс; 

$D) эмотсионалӣ, предметӣ; 

$Е) тарзи мустаҳкамшудаи таълим; 

 

@163.Мафҳуми рўҳияи эмотсионалӣ чист: 

$A) муносибати қаноатмандӣ ё ноқаноатмандӣ аз ҷанбаҳои фаъолият; 

$В) танқиди хайрихоҳона ва расмӣ; 

$С) самти диққат ва характери идроки одам дар ин ё он ҷанбаи 

фаъолият; 

$D) боварӣ ва талаботи баланди аъзоёни гурўҳ ва нисбати якдигар; 

$Е) танзимкунандаи  хоҳиш  ва мақсадҳо; 

 

@164.Нишонаи муҳими муҳити созгори иҷтимоӣ-психологӣ 

кадомҳоянд: 

$A) боварӣ ва талаботи баланди аъзоёни гурўҳ нисбати якдигар; 

$В) танқиди хайрихоҳона, расмӣ; 

$С) танзимкунандаи хоҳиш, мақсадҳо; 



 
 
 
 
 
 
 

$D) самти диққат, характери идроки одам дар ин ё он ҷанбаи 

фаъолият; 

$Е) муносибати қаноатмандӣ ё ноқаноатмандӣ аз ҷанбаҳои фаъолият; 

 

@165.Нишонаҳои муҳими муҳити созгори иҷтимоӣ-психологӣ: 

$A) танқиди хайрихоҳона, расмӣ; 

$В) танзимкунандаи  хоҳиш ва мақсадҳо; 

$С) самти диққат ва характери идроки одам дар ин ё он ҷанбаи 

фаъолият; 

$D) муносибати қаноатмандӣ ва ё ноқаноатмандӣ аз ҷанбаҳои 

фаъолият; 

$Е) боварӣ ва талаботи баланди аъзоёни гурўҳ ва нисбати якдигар; 

 

@166.Рағбат чи аст? 

$A) яке аз намудҳои мураккаб ва махсуси ҳолати эмотсионалиест, ки 

танҳо ба инсон хос аст; 

$В) яке аз намудҳои махсуси ҳолати эмотсионалиест, ки танҳо ба 

инсон хос нест; 

$С) яке аз намудҳои махсуси ҳолати эмотсионалӣ нест, ки танҳо ба 

инсон хос аст; 

$D) намуди мураккабу махсуси ҳолати эмотсионалиест, ки наҳамавақт 

ба инсон хос аст; 

$Е) фаъолияти ғайриқобилии инсон аст; 

 

@167.Ҳолати рӯҳӣ чӣ гуна ҳолат мебошад? 

$A) ин ҳолати нисбатан сустифодаёфтаи эмотсионалие буда, муддати 

муайян шахсро фаро мегирад; 

$В) ҳолати тӯлонии эмотсионалие намебошад, ки тамоми рафтори 

инсонро фаро мегирад; 

$С) фаъолияти ғайриқобилии инсон аст; 

$D) яке аз намудҳои махсуси ҳолати эмотсионалиест, ки танҳо ба 

инсон хос нест; 

$Е) ҳолати тӯлонии эмотсионалие мебошад, ки тамоми рафтори 

инсонро фаро намегирад; 

 

@168.Эҳсосот аз тарафи психологон ҳамчун дараҷаи махсуси ҳолатҳои 

психикии субъективӣ  дар кадом намуд муайян карда шудааст? 

$A) азсаргузаронии бевоситаи раванди фораму гуворо ва натиҷаи 

фаъолияти амалӣ; 

$В) ҳисси қаноатмандӣ аз мансубият ба коллектив; 



 
 
 
 
 
 
 

$С) натиҷаи фаъолияти амалӣ; 

$D) ба субъектҳои муносибатҳои идоракунӣ вобаста; 

$Е) азсаргузаронии бавоситаи раванди фораму гуворо, натиҷаи 

фаъолияти амалӣ; 

 

@169.Сабабҳои тамоми нобарорию хатогиҳои худ ё зердастонро 

таҳлил карда, роҳбар дар бисёр маврид ба кадом хулоса меояд? 

$A) маҳз эҳсосот боиси халалдор шудан ва зид будани ҳалли масъала 

шудааст; 

$В) ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд; 

$С) азсаргузаронии бавоситаи раванди фораму гуворо, натиҷаи 

фаъолияти амалӣ; 

$D) ҳисси қаноатмандӣ аз мансубият ба коллектив; 

$Е) ба субъектҳои муносибатҳои идоракунӣ вобаста; 

 

@170.Фаъолияти роҳбар ин чӣ гуна фаъолият мебошад: 

$A) маҳорати ташкил кардани раванди идоракунӣ бо назардошти 

қонун ва қонуниятҳои психикӣ; 

$В) ба он чизе, ки ба кўшиши ў халал ворид мекунад ё борои ба даст 

овардани мақсадҳояш садди роҳи вай мегардад, оштинопазир бошад; 

$С) ба субъектҳои муносибатҳои идоракунӣ вобаста; 

$D) маҳз эҳсосот боиси халалдор шудану зид будани ҳалли масъала 

шудааст; 

$Е) натиҷаи фаъолияти амалӣ; 

 

@171.Кадом омил дар вақти идоракунӣ ҳамеша шакли муоширати 

идоракуниро мегирад? 

$A) таъсиррасонӣ байни роҳбар ва зердастон; 

$В) ба субъектҳои муносибатҳои идоракунӣ вобаста; 

$С) маҳз эҳсосот боиси халалдор шудану зид будани ҳалли масъала 

шудааст; 

$D) ба он чизе, ки ба кўшиши ў халал ворид мекунад; 

$Е) натиҷаи фаъолияти амалӣ; 

 

@172.Самаранокгардии раванди идоракунӣ ба чӣ муайян карда 

мешавад, ки: 

$A) онро аниқ кӣ ва чӣ тарз идора мекунад; 

$В) натиҷаи фаъолияти амалӣ; 

$С) ба субъектҳои муносибатҳои идоракунӣ вобаста; 



 
 
 
 
 
 
 

$D) ба он чизе, ки ба кўшиши ў халал ворид мекунад ё барои ба даст 

овардани мақсадҳояш садди роҳи вай мегардад, оштинопазир бошад; 

$Е) ба он чизе, ки ба кўшиши ў халал ворид мекунад; 

 

@173.Барои дониста гирифтани ҷанбаҳои муҳими психологияи 

идоракунӣ чиҳо нақши бузургро доранд? 

$A) протсесс ва ҳаракатҳои оммавии иҷтимоӣ; 

$В) синф, миллат, дигар гурўҳҳои ба ин монанд; 

$С) шахсони ваколатдори давлатӣ, мансабдорон; 

$D) роҳбарони дараҷаи аввали роҳбарӣ; 

$Е) давлат, ҳокимияти давлатдорӣ; 

 

@174.Сохти психологияи гурўҳҳои калон кадом хусусиятҳои гуногунро 

доро мебошад? 

$A) психикӣ, протсессҳои психикӣ ва ҳолатҳои психикӣ; 

$В) давлат, ҳокимияти давлатдорӣ; 

$С) синф, миллат, дигар гурўҳҳои ба ин монанд; 

$D) натиҷаи фаъолияти амалӣ; 

$Е) роҳбарӣ, назорат, ангезиши идоракунӣ; 

 

@175.Аломатҳои иҷтимоӣ-психологиисинфҳо инҳоянд: 

$A) одоби иҷтимоӣ ва забони махсуси доираи одамон; 

$В) давлат, ҳокимияти давлатдорӣ; 

$С) натиҷаи фаъолияти амалӣ; 

$D) синф, миллат, дигар гурўҳҳои ба ин монанд; 

$Е) роҳбарӣ, назорат, ангезиши идоракунӣ; 

 

@176.Шаҳрҳои калон бо мавҷудияти гуногуни системаи муошират ба 

омехташавии чӣ мусоидат мекунанд? 

$A) урфу одатҳо ва расму оинҳо; 

$В) маданияти ташкилии ҷамъият; 

$С) роҳбарӣ, назорат, ангезиши идоракунӣ; 

$D) синф, миллат, дигар гурўҳҳои ба ин монанд; 

$Е) ҷомеаи шаҳрвандӣ; 

 

@177.Ҳамчун падидаи умуми психологияи идоракунӣ қабули қарор 

чист: 

$A) раванди мураккаби фикрие мебошад, ки фаҳмиши масъала, ба 

роҳ мондани мақсади мувофиқ ва интихоби восита барои иҷрои 

мақсади мазкурро таъмин менамояд; 



 
 
 
 
 
 
 

$В) қарорест, ки аз таҷрибаи гузашта вобастагӣ надорад, ба тарзи 

аналитикӣ (таҳлилӣ) асоснок карда мешавад; 

$С) қарорест, ки дар асоси эҳсоси ҳақиқӣ будани он, бе таҳлили ҳамаи 

“тарафдор”-у “зид”-ҳо қабул карда мешавад; 

$D) интихоби донишҳои вобаста ба таҷрибаи ҷойдошта мебошад; 

$Е) қарорест, ки аз ба тарзи аналитикӣ (таҳлилӣ) асоснок карда 

мешавад; 

 

@178.Ба сифати предмети психологияи идоракунӣ кадом масъалаҳо 

метавонанд, ки дохил шаванд: 

$A) ин шахсият, худтакмилдиҳӣ ва худинкишофдиҳии шахсият, 

фаъолияти идоракунӣ, равандҳои гурўҳӣ дар коллективи меҳнатӣ ва 

танзими онҳо; 

$В) ин талабот, қобилият, афкори идоракунии инфродӣ, пешбинии 

нақшаҳо, принсипҳои дохилӣ, қоидаҳои назорат; 

$С) ин ташхис, пешгўии ҳолат, тағйирот дар зерсохтори ташкилот, 

ташкили барномаи фаъолияти зертобеъон, фаъолгардонии худи 

роҳбар; 

$D) ин дархости мушаххаси иҷтимоӣ; 

$Е) фаъолияти идоракунӣ, равандҳои гурўҳӣ дар коллективи меҳнатӣ 

ва танзими онҳо; 

 

@179.Машварати идоракунӣ ҳамчун механизми ташаккули 

психологияи идоракунӣ чӣ мебошад? 

$A) Машварати идоракунӣ ин пешниҳоди маслиҳатҳои мустақил ва 

кўмак оид ба масъалаҳои идоракунӣ бо дарназардошти муайян барои 

амалисозии онҳо мебошад; 

$В) Машварати идоракунӣ ин талқини маслиҳатҳои муайян бо 

дарназардошти муайяну баҳогузорӣ намудани мушкилот барои 

амалисозии онҳо мебошад; 

$С) Машварати идоракунӣ ин таъмини маслиҳатҳои мустақил ва 

кўмак оид ба масъалаҳои идоракунӣ бо дарназардошти муайяну 

баҳогузорӣ намудани мушкилотбарои амалисозии онҳо мебошад; 

$D) Машварати идоракунӣ ин пешниҳоди маслиҳатҳои мушаххас бо; 

дарназардошти муайян барои амалисозии онҳо мебошад; 

$Е) Машварати идоракунӣ ин пешниҳоди маслиҳатҳои муайян 

мебошад; 

 

@180.Хислатҳои сазовор шудан ба боварии кормандон ин: 



 
 
 
 
 
 
 

$A) боваринокӣ, адолатпарастӣ, ғамхорӣ ба кормандон, рӯирост сухан 

гуфтан ва лаёқатмандӣ дар вазифа; 

$В) нақшаи стратегии дарозмуддат, нақшаи солона, нақшаи семоҳа, 

нақшаи моҳона, нақшаи даҳрӯза, нақшаи ҳафта, нақшаи ҳаррӯзат 

Иҷроиш бо ҷамъбаст дар мӯҳлатҳои нишондодашуда; 

$С) қобилияти дарки масъала, сухангӯӣ, ҳиссиёт, иродаро меноманд, 

ки дар рафти ҳаёти инсонҳо ташаккул ёфта; 

$D) боваринокӣ, адолатпарастӣ, рӯирост сухан гуфтан,  лаёқатмандӣ 

дар вазифа; 

$Е) хислати тиҷорат ва соҳибкорӣ, масоили идораи оҷилӣ, 

тағйирёбии тарзу арзишҳои истеъмолкунанда, тағйирёбии истеъмол 

вобаста аз ахбор, суръати баланди тараққиёт, суръати пайдоиши 

корхонаҳои ҳамкор; 

 

@181.Муносибати устувор нисбат ба ин ё он объектро чӣ муайян 

менамояд? 

$A) ҳиссиёт, эҳсосот; 

$В) мимика ва симо; 

$С) идрок ва шуур; 

$D) ақл ва тасаввурот; 

$Е) ақида ва баён; 

 

@182.Психологон муайян намудаанд, ки аз ҳама бештар ба 

самаранокии меҳнат кадом омилҳо таъсир мерасонанд: 

$A) тахассуси роҳбар, сарфи вақт ва қувваи ӯ; 

$В) ҷомеаи шаҳрвандӣ; 

$С) маданияти ташкилии ҷамъият; 

$D) роҳбарӣ, назорат, ангезиши идоракунӣ; 

$Е) назорат, ҷорӣ кардани низоми ягонаи фаъолияти меҳнатӣ; 

 

@183.Зери мафҳуми ирода чиро мефаҳмед? 

$A) аз тарафи одам бошуурона танзим карда тавонистани рафтор ва 

фаъолияти худ барои паси сар кардани монеаҳои дохиливу берунӣ 

мебошад; 

$В) аз тарафи одам бошуурона танзим карда тавонистани рафтор ва 

фаъолияти худ барои паси сар кардани монеаҳои дохиливу берунӣ 

намебошад; 

$С) аз тарафи барои паси сар кардани монеаҳои дохиливу берунӣ 

мебошад; 



 
 
 
 
 
 
 

$D) фаъолият барои паси сар кардани монеаҳои дохиливу берунӣ 

мебошад; 

$Е) монеаҳои дохиливу берунӣ мебошад; 

 

@184.Ба шахси дорои характери фаъолдошта чӣ гуна хусусиятҳо хос 

мебошад? 

$A) меҳнатро муташаккил мегардонад ва ба он аҳамияти ҷамъиятӣ ва 

арзиши ахлоқӣ медиҳанд; 

$В) ба меҳнат аҳамияти ҷамъиятӣ, арзиши ахлоқӣ намедиҳанд; 

$С) ба меҳнат аҳамияти ҷамъиятӣ, арзиши ахлоқӣ медиҳанд; 

$D) меҳнатро муташаккил намегардонад ва ба он аҳамияти ҷамъиятӣ 

ва арзиши ахлоқӣ медиҳанд; 

$Е) меҳнатро муташаккил мегардонад ва ба он аҳамияти ҷамъиятӣ ва 

арзиши ахлоқӣ намедиҳанд; 

 

@185.Баҳодиҳии баланд ба қобилияту талаботи худ, аслан ба шахсони 

кадом характер хос мебошад? 

$A) худбину худпараст; 

$В) заиф ва сустирода; 

$С) рушдёфта ва маъруф; 

$D) хушмуомила ва оромтабиат; 

$Е) тавсифкунанда ва тавсифшаванда; 

 

@186.Таҳаммулпазирӣ чист. 

$A) ин таъмини иштироки шахсӣ дар раванди ба мақсадрасӣ, 

ёрирасонӣ, худэҳтиромкунӣ, инкишофи масъулият, ташкили 

шароити хуби меҳнат ва муносибатҳои байниҳамдигарии мусоид; 

$В) ин талабот, қобилият, афкори идоракунии инфродӣ, пешбинии 

нақшаҳо, принсипҳои дохилӣ, қоидаҳои назорат; 

$С) ин ташхис ва пешгўии ҳолат, тағйирот дар зерсохтори ташкилот, 

ташкили барномаи фаъолияти зертобеъон, фаъолгардонии худи 

роҳбар; 

$D) ин ҳадафгузорӣ, дарки одам аз тарафи одам, кўшиши 

ҳукмфармоӣ, тобеъкунӣ, интизориҳои иҷтимоӣ, вокунишҳои 

эҳсосотӣ; 

$Е) ташкили шароити хуби меҳнат ва муносибатҳои 

байниҳамдигарии мусоид; 

 

@187.Мондашавии инсон чи мебошад?  



 
 
 
 
 
 
 

$A) ин аксуламали табиие мебошад, ки ба болоравии шиддатнокӣ 

ҳангоми кори тўлонӣ алоқаманд аст; 

$В) ин ҳолати мутобиқи сафарбарӣ ва ҳолати номутобиқатии 

серҳаракат; 

$С) ин қобилият доштан нисбати кор дар низом ва миқдори муайяни 

вақт мебошад; 

$D) ин маҷмўи интегралии тавсифи ҳамон вазифа ва сифатҳои одам, 

ки иҷроиши фаъолиятро бевосита ё бавосита таъмин менамояд; 

$Е) ташкили шароити хуби меҳнат ва муносибатҳои 

байниҳамдигарии мусоид; 

 

@188.Таваккалӣ  чӣ гуна қарор мебошад? 

$A) ин монанди қарори импулсивист, вале баъзан бо хусусиятҳои 

тактикии худ фарқ мекунад; 

$В) ин натиҷаи ҷустуҷўи бениҳоят беҷуръатона ва эҳтиёткорона 

мебошад; 

$С) бо ҷиддияти хоси баҳо додан ба фарзиява таҳлили интиқодии он 

арзёбӣ мегардад; 

$D) ин муайян кардани натиҷа ва нишондиҳандаҳои он, оқибатҳои 

пешгўиҳои хатар, ҷустуҷўи захираҳо ва ғ; 

$Е) ин муайян кардани ҳолати қонунии мушкилоти мушаххас, муайян 

намудани дараҷаи тағйироти оянда ва таҳияи тадбирҳои минбаъда 

барои бартараф кардани холигии байни онҳо; 

 

@189.Роҳу воситаҳои барқарорнамоии коршоямӣ  кадоманд? 

$A) ин релаксатсия, худталқинкунӣ ва тренингҳои психологӣ; 

$В) ин баъди анҷоми кор, рӯзи истироҳатӣ, дарозмуддат ё рухсатии 

меҳнатӣ; 

$С) ин якрангӣ, ритми номусоидии хоб, иттилооти маҳдуд, танҳоӣ, 

маҳдудияти гурўҳӣ, таҳдид ба ҳаёт; 

$D) ин доираи гурўҳҳои иҷтимоии расмиро фаро мегирад; 

$Е) иттилооти маҳдуд, танҳоӣ, маҳдудияти гурўҳӣ, таҳдид ба ҳаёт; 

 

@190.Фаъолияти илмомӯзӣ чӣ гуна фаъолият аст?  

$A) ин намуди  махсуси  фаъолият  аст,  ки дар  он  шаклҳои  ташкилӣ, 

кори  таълимӣ, мақсаду мазмун муайян  аст; 

$В) ин  намуди  муайяни  рафтори  одам  ва тарбияи  инсонҳост; 

$С) ин фаъолияте  ба  шумор  меравад,  ки  дар  он неъматҳои  моддӣ  

ва  қонеъгардии  талаботҳо  равона  шудааст; 



 
 
 
 
 
 
 

$D) ин муносибатифаъолонаи одам ва бо шаклҳои махсуси таълим 

мебошад; 

$Е) ин сарчашмаи асосии рафтори шахс ва тамоми аҳли ҷомеа; 

 

@191.Илми психологии идоракунӣ кадом қонуниятҳои асосро доро 

мебошад? 

$A) аз қонуниятҳои вокуниши номуайян, худмуҳофизатӣ ва 

худбаҳодиҳии беҷуръатона; 

$В) аз қонуниятҳои мушоҳида, озмоиш, табии, лабораторӣ; 

$С) аз қонуниятҳои апперентӣ, стереотипҳои шуур, афкори 

мустаҳкам; 

$D) аз қонуниятҳои ёрирасонӣ, эҳтиромкунӣ, идоракунии Р.Блейк, 

идоракунии Д.Мутон; 

$Е) аз қонуниятҳои мушоҳида, озмоиш; 

 

@192.Ишораи рафтори зоҳирӣ чӣ аст? 

$A) ин ҳаракати мушакҳои тарҳи рўй фаҳмида мешавад; 

$В) ин ҳолати танг шудани атрофии мушакҳо ва дар як ҷой ҷамъ 

гардидани шиддати мимика мушоҳида карда мешаванд; 

$С) ин метавонад халалдор гардидани ҳаракат, карахтӣ ва ё фалаҷӣ 

бошад; 

$D) ин оид ба хушҳолӣ ва идроки тағйирёбии эҳсоси азсаргузаронии 

ботинӣ, ангезиши сабуки ангезандаҳои беруна шаҳодат медиҳад; 

$Е) ангезиши сабуки ангезандаҳои беруна шаҳодат медиҳад; 

 

@193.Ҳолати маромҳои инсонҳоро чӣ ташкил медиҳанд? 

$A) ин мақсад, шавқу ҳавас, хоҳиш, кўшиш ва рағбат; 

$В) вазъиятӣ-ҳаракатӣ,  ҳиссӣ-персептивӣ, иҷтимоӣ-персептивӣ; 

$С) ин маърифатӣ-идрокӣ, мнемикӣ; 

$D) ин нобаробарию хатогиҳои зердастон; 

$Е) ин озмоишҳои махсуси гузаронидашуда; 

 

@194.Маҷмӯи  ҷараёни қабули қарорро дар илми психологияи 

идоракунӣ чӣ ташкил мекунад: 

$A) ин муайян кардани натиҷа ва нишондиҳандаҳои он, оқибатҳои 

пешгўиҳои хатар, ҷустуҷўи захираҳо ва ғ; 

$В) ин муайян кардани ҳолати қонунии мушкилоти мушаххас, муайян 

намудани дараҷаи тағйироти оянда, таҳияи тадбирҳои минбаъда 

барои бартараф кардани холигии байни онҳо; 



 
 
 
 
 
 
 

$С) ин ба одамоне, ки масъаларо бо ақидаҳои аллакай ифодаёфта оғоз 

менамоянд, хос аст, ки дар натиҷаи таҳлили пешакии шароиту 

талаботи ин масъала ба вуҷуд меояд; 

$D) ин бо ҷиддияти хоси баҳо додан ба фарзия, таҳлили интиқодии он 

арзёбӣ мегардад; 

$Е) ин монанди қарори импулсивист, вале баъзан бо хусусиятҳои 

тактикии худ фарқ мекунад; 

 

@195.Намудҳои шахсиятро кадом олим ба илми психологияи 

идоракунӣдохил намудааст? 

$A) Э.Шпрангер; 

$В) Г.Юнг; 

$С) З.Фрейд; 

$D) Гипократ; 

$Е) Каримов; 

 

@196.Кадом омилҳои психологӣ сифатҳои шахсии роҳбарро намоён 

менамояд? 

$A) санъати баланди муошират, бовар кунонидан, ақли тези 

фавқулодда ва эҷодкорона дар соҳаҳои гуногун; 

$В) дуруғгўӣ, расмиятпарастӣ; 

$С) ноўҳдабароӣ, ҳамдигарфаҳмӣ, коргурезӣ; 

$D) фаҳмидашавандагӣ, сохторӣ, константӣ; 

$Е) расмиятпарастӣ; 

 

@197.Ҳиссиётро аз ҷиҳати самтнокиаш ба кадом шаклҳо ҷудо 

мешавад? 

$A) ба гуногунҷанба, ҳамаҷониба; 

$В) ба асосӣ, умумӣ, махсус; 

$С) ба мустақим, ғайримустақим; 

$D) ба расмӣ, ғайрирасмӣ; 

$Е) ба ахлоқӣ, зеҳнӣ, амалӣ ва эстетикӣ; 

 

@198.Шахсоне, ки ба худ боварӣ надоранд, чӣ гуна шахс мебошанд? 

$A) хилватнишин (танҳонишин) ва камфаъол; 

$В) имконияташон маҳдуд; 

$С) гушанишинон, дуриҷустагон; 

$D) хилватнанишин (танҳонишин) ; 

$Е) зудфаъол, уҳдабаро; 

 



 
 
 
 
 
 
 

@199.Фарқияти эҳсосот ва ҳиссиёт дар чӣ аст? 

$A) эҳсосот аз табиати беруна ва ҳиссиёт аз табиати дохилаи инсон 

вобастагӣ дорад; 

$В) эҳсосот аз табиати беруна ва ҳиссиёт аз табиати дохилаи инсон 

вобастагӣ  надорад; 

$С) танҳо эҳсосот аз табиати аз дохилаи инсон вобастагӣ дорад; 

$D) ҳарду аз табиати дохилаи инсон вобастагӣ доранд; 

$Е) эҳсосот аз табиати беруна ва ҳиссиёт аз табиати дохилаи инсон 

вобастагӣ  дорад; 

 

@200.Психолог А.В. Аграшенкова ба сохти психологии низоъ кадом  

унсурҳоро дохил намудааст? 

$A) маърифатӣ, эмотсионалӣ,  иродавӣ,  маромҳо; 

$В) худшиносӣ, худфаҳмӣ,  воқеият; 

$С) хиссиёт, хотир, хаёл, эмотсия; 

$D) референтӣ, диффузӣ, проблемавӣ; 

$Е) китоб, маҷалла, мусиқӣ, театр; 

 

@201.Муносибати шахсӣ гуфта: 

$A) муносибатеро меноманд, ки байни онҳо новобаста аз фаъолият ва 

ўҳдадориҳои бар дўш доштаи онҳо ба вуҷуд меояд; 

$В) байни одамон вобаста ба вазифаҳои ба дўш доштаи онҳо ба вуқўъ 

мепайвандад; 

$С) системаи аломатҳоест, ки дар ин ё он ҷомеа қабул гардидааст; 

$D) робитаи байни одамон, барқароркунии ҳамдигарфаҳмӣ; 

$Е) қонуниятҳои рафтору одоб, фаъолияти одамонро дар гурўхҳои 

муайяни иҷтимоӣ меомўзад; 

 

@202.Муносибати корӣ: 

$A) байни одамон вобаста ба вазифаҳои ба дўш доштаи онҳо ба вуқўъ 

мепайвандад; 

$В) қонуниятҳои рафтору одоб ва фаъолияти одамонро дар гурўхҳои 

муайяни иҷтимоӣ меомўзад; 

$С) муносибатеро меноманд, ки байни онҳо новобаста аз фаъолият ва 

ўҳдадориҳои бар дўш доштаи онҳо ба вуҷуд меояд; 

$D) системаи аломатҳоест, ки дар ин ва ё он ҷомеа қабул гардидааст; 

$Е) робитаи байни одамон ва барқароркунии ҳамдигарфаҳмӣ; 

 

@203.Гурўҳ ин: 



 
 
 
 
 
 
 

$A) умумияти одамон,  ки дар асоси аломатхои муайян чун  қаробати 

ва амиқии муносибатҳо, муносибати шахс ва меёрҳои гурӯҳ, 

мансубияти иҷтимоӣ ё  синфӣ,  сохт, дараҷаи тараққиёт, шарти 

ташкилёбӣ тавсиф дода мешавад; 

$В)  умумияти одамоне мебошад, ки дар ҳаёти воқеи мавҷуданду ба 

таври табии ташаккул меёбанд; 

$С) гурӯҳе мебошад, ки аъзоёни он байни худ дар муносибат нестанду 

ҳар як нафар худ танҳо фаъолият менамояд; 

$D) гурӯҳеро меноманд, ки аъзоёни он ба ҳамдигар дар анҷом додани 

фаъолияте байни худ дар муносибати фаъолона мебошанд; 

$Е) системаи аломатҳоест, ки дар ин ва ё он ҷомеа қабул гардидааст; 

 

@204.Гуруҳи табиӣ ин: 

$A) умумияти одамоне мебошад, ки дар ҳаёти воқеи мавҷуданду ба 

таври табиӣ ташаккул меёбанд; 

$В)  умумияти одамон,  ки дар асоси аломатҳои муайян чун  қаробати 

ва амиқии муносибатҳо, муносибати шахс ва меёрҳои гурӯҳ, 

мансубияти иҷтимоӣ ё  синфӣ,  сохт, дараҷаи тараққиёт, шарти 

ташкилёбӣ тавсиф дода мешавад; 

$С) гурӯҳе мебошад, ки аъзоёни он байни худ дар муносибат нестанд 

ва ҳар як нафар худ танҳо фаъолият менамояд; 

$D) гурӯҳеро меноманд ва аъзоёни он ба ҳамдигар дар анҷом додани 

фаъолияте байни худ дар муносибати фаъолона мебошанд; 

$Е) гурӯҳе  мебошад, ки аъзоёни он байни худ дар муносибат 

мебошанд, ва ҳар як нафар худфаъолият менамояд; 

 

@205.Гурўҳи конактивӣ ин:  

$A) гурӯҳе мебошад, ки аъзоёни он байни худ дар муносибат нестанду 

ҳар як нафар худ танҳо фаъолият менамояд; 

$В)  умумияти одамон,  ки дар асоси аломатҳои муайян чун  қаробатӣ 

ва амиқии муносибатҳо, муносибати шахс ва меёрҳои гурӯҳ, 

мансубияти иҷтимоӣ ё  синфӣ,  сохт, дараҷаи тараққиёт, шарти 

ташкилёби тавсиф дода мешавад; 

$С) умумияти одамоне мебошад, ки дар ҳаёти воқеи мавҷуданд ва ба 

таври табии ташаккул меёбанд; 

$D) гурӯҳеро меноманд ва аъзоёни он ба ҳамдигар дар анҷом додани 

фаъолияте байни худ дар муносибати фаъолона мебошанд; 

$Е) гурӯҳе  мебошад, ки аъзоёни он байни худ дар муносибат 

мебошанд, ва ҳар як нафар худфаъолият менамояд; 

 



 
 
 
 
 
 
 

@206.Гуруҳи интерактивӣ ин: 

$A) гуруҳеро меноманд, аъзоёни он ба ҳамдигар дар анҷом додани 

фаъолияте байни худ дар муносибати фаъолона мебошанд; 

$В) умумияти одамон,  ки дар асоси аломатхои муайян чун  каробати 

ва амикии муносибатхо, муносибати шахс ва меёрхои гурӯҳ, 

мансубияти ичтимои ё  синфи,  сохт, дарачаи тараккиёт, шарти 

ташкилёби тавсиф дода мешавад; 

$С) умумияти одамоне мебошад, ки дар хаёти вокеи мавҷуданду ба 

таври табии ташаккул меёбанд; 

$D) гуруҳе  мебошад, ки аъзоёни он байни худ дар муносибат нестанд, 

ҳар як нафар худ танҳо фаъолият менамояд;  

$Е) гурӯҳе  мебошад, ки аъзоёни он байни худ дар муносибат 

мебошанд, ва ҳар як нафар худфаъолият менамояд; 

 

@207.Гурўҳи калон ин: 

$A) Гурўҳҳоеро меноманд, ки намояндагони онҳо дар миқёси тамоми 

ҷомеа аз рўи умумияти расмию ғайрирасмӣ кору фаъолият 

менамоянд; 

$В)  ин иттиҳоди шумораи начандон зиёди одамон буда, ҳамдигарро 

шахсан мешиносанд, вабо ҳамдигар робитаи доимии шахсӣ ва корӣ 

доранд; 

$С) гурўхи аз ҳама кам ва хурди одамонро меноманд; 

$D) гуруҳҳое  мебошанд ва барои гузаронидани ин ё он тадқиқоти 

илмӣ гирд оварда шудаанд; 

$Е) гуруҳе  мебошад, ки аъзоёни он байни худ дар муносибат нестанд 

ва ҳар як нафар худ танхо фаъолият менамояд; 

 

@208.Дараҷаҳои мувофиқати гурўҳӣ ин: 

$A) паст, нисбатан баланд, олӣ; 

$В)  калон, хурд ва лаҳзавӣ; 

$С) мизоҷ ва характер; 

$D) маром, мақсад ва талабот; 

$Е) ҳамдардӣ ва ҳамҳиссӣ; 

 

@209.Гуруҳи хурд ин: 

$A) ин иттиҳоди шумораи начандон зиёди одамон буда, ҳамдигарро 

шахсан мешиносанд ва бо ҳамдигар робитаи доимии шахсӣ ва корӣ 

доранд; 

$В) Гурўҳҳоеро меноманд, ки намояндагони онҳо дар миқёси тамоми 

ҷомеа аз рўи умумияти расмию ғайрирасмӣ фаъолият менамоянд; 



 
 
 
 
 
 
 

$С) гурўхи аз ҳама хурди одамонро меноманд; 

$D) гуруҳҳое  мебошанд, ки барои гузаронидани ин ё он тадқиқоти 

илмӣ гирд оварда шудаанд; 

$Е) гурӯҳе  мебошад, ки аъзоёни он байни худ дар муносибат набуда 

хар як нафар худ танхо фаъолият менамояд; 

 

@210.Гуруҳҳои лабораторӣ ин: 

$A) Гурўҳҳое мебошанд, ки барои гузаронидани ин ё он тадқиқоти 

илмӣ гирд оварда шудаанд; 

$В)  Гурўҳҳоеро меноманд, ки намояндагони онҳо дар миқёси тамоми 

ҷомеа аз рўи умумияти расмию ғайрирасмӣ кор ва фаъолият 

менамоянд; 

$С) Ин иттиҳоди шумораи начандон зиёди одамон буда, ҳамдигарро 

шахсан мешиносанд ва бо ҳамдигар робитаи доимии шахсӣ ва корӣ 

доранд; 

$D) Гурўхи аз ҳама кам ва хурди одамонро меноманд; 

$Е) Гурӯҳе мебошад, ки аъзоёни он байни худ дар муносибат нестанд 

ва хар як нафар худ танхо фаъолият менамояд;  

 

@211.Тақсим намудани гурўҳҳои хурд ба гурўҳҳои асосӣ аз тарафи 

кадом олим пешниҳод гардидааст? 

$A) Ҷ.Куллӣ; 

$В)Э.Мейо; 

$С) Г.Хаймен; 

$D) Ҷ.Морено; 

$Е) З. Фрейд; 

 

@212.Дар психологияи иҷтимоӣ фишори гурўҳро чӣ меноманд? 

$A) конформизм; 

$В) макроструктура; 

$С) рефлексия; 

$D) микромимика; 

$Е) пантомимика; 

 

@213.Гурўҳҳои ғайриасосӣ (стихиявӣ) аз тарафи кадом олимон 

пешниҳод гардиданд? 

$A) Э.Мейо; 

$В) Ҷ.Куллӣ; 

$С) З.Фрейд; 



 
 
 
 
 
 
 

$D) Г.Хаймен; 

$Е) Ҷ.Морено; 

 

@214.Нақши асосӣ дар самаранокии фаъолияти коллектив ин: 

$A) мувофиқати гурўҳиву мувофиқати байнишахсӣ; 

$В) дараҷаи пасти мувофиқати гурўҳӣ; 

$С) дараҷаи олии мувофиқати гурўҳӣ; 

$D) муошират, фаъолият, диққат; 

$Е) асосӣ, ғайрасосӣ, беихтиёрӣ; 

 

@215.Нахустин маротиба гурўҳҳои референтӣ аз тарафи кадом 

муҳаққиқи амрикоӣ пешниҳод гардиданд? 

$A) Г.Хаймен; 

$В) Ҷ.Куллӣ; 

$С) Э. Мейо; 

$D) Ҷ.Морено; 

$Е) Афлотун; 

 

@216.Кадоме аз ин олимон ду сохтори муносибатҳоро дар ҷомеа ҷудо 

намудааст? 

$A) Ҷ.Морено; 

$В)Ҷ.Куллӣ; 

$С) Э. Мейо; 

$D) Г.Хаймен; 

$Е) Ф. Энгельс; 

 

@217.Намудҳои конформизмро нишон диҳед? 

$A) беруниву дохилӣ; 

$В)расмӣ, ғайрирасмӣ; 

$С) роҳбарӣ, сарварӣ; 

$D) устувор, доимӣ; 

$Е) муошират, фаъолият; 

 

@218.Коллектив ин: 

$A) гурўҳи мутташаккил буда, аъзоёни он аз рўи арзиш, мақсаду 

вазифаҳо бо ҳам муттаҳид мегарданд; 

$В) иҷрои боинсофонаи вазифаҳои ба ўҳдагирифтаи аъзоёни 

коллективро ҳангоми иҷрои фаъолияти умумӣ меноманд; 



 
 
 
 
 
 
 

$С) кўшиши аъзоёни гурўҳро баҳри ҳаллу фасли мушкилӣ ва 

масъалаҳои ҳалталаби гурўҳ бо назардошти манфиатҳои ҳамаи 

аъзоёни он ифода менамояд; 

$D) гуруҳеро меноманд, ки вай аз назари психологӣ барои ҳамагуна 

муоширату муносибат ва баҳамтаъсиррасониҳо бо гурўҳҳои дигар 

кушода аст; 

$Е) ҷараён ё равишест, ки умумияти дохилии иҷтимоии гурўҳҳо, 

коллективу ҷамъиятро мефаҳмонад; 

 

@219.Бомасъулиятӣ ин: 

$A) иҷрои боинсофонаи вазифаҳои ба ўҳдагирифтаи аъзоёни 

коллективро ҳангоми иҷрои фаъолияти умумӣ меноманд; 

$В) шакли баланд ва олии гурўҳи мутташаккил; 

$С) кўшиши аъзоёни гурўҳро баҳри ҳаллу фасли мушкилӣ ва 

масъалаҳои ҳалталаби гурўҳ бо назардошти манфиатҳои ҳамаи 

аъзоёни он ифода менамояд; 

$D) гуруҳеро меноманд,  ки вай аз назари психологӣ барои ҳамагуна 

муоширату муносибат ва баҳамтаъсиррасониҳо бо гурўҳҳои дигар 

кушода аст; 

$Е) ҷараён ё равишест, ки умумияти дохилии иҷтимоии гурўҳҳо, 

коллективу ҷамъиятро мефаҳмонад; 

 

@220.Коллективизм ин: 

$A) кўшиши аъзоёни гурўҳро баҳри ҳаллу фасли мушкилӣ ва 

масъалаҳои ҳалталаби гурўҳ бо назардошти манфиатҳои ҳамаи 

аъзоёни он ифода менамояд; 

$В) иҷрои боинсофонаи вазифаҳои ба ўҳдагирифтаи аъзоёни 

коллективро ҳангоми иҷрои фаъолияти умумӣ меноманд;  

$С) шакли олии гурўҳи мутташаккил; 

$D) гуруҳеро меноманд, ки вай аз назари психологӣ барои ҳамагуна 

муоширату муносибату баҳамтаъсиррасониҳо бо гурўҳҳои дигар 

кушода аст; 

$Е) ҷараён ё равишест, ки умумияти дохилии иҷтимоии гурўҳҳо, 

коллективу ҷамъиятро мефаҳмонад; 

 

@221.Гурўҳи кушода ин:  

$A) Гуруҳеро меноманд, ки вай аз назари психологӣ барои ҳама гуна 

муоширату муносибат ва баҳамтаъсиррасониҳо бо гурўҳҳои дигар 

кушода аст; 



 
 
 
 
 
 
 

$В) кўшиши аъзоёни гурўҳро баҳри ҳаллу фасли мушкиливу 

масъалаҳои ҳалталаби гурўҳ бо назардошти манфиатҳои ҳамаи 

аъзоёни он ифода менамояд; 

$С) иҷрои боинсофонаи вазифаҳои ба ўҳдагирифтаи аъзоёни 

коллективро ҳангоми иҷрои фаъолияти умумӣ меноманд; 

$D) шакли олии гурўҳи мутташаккил; 

$Е) ҷараён ё равишест, ки умумияти дохилии иҷтимоии гурўҳҳо, 

коллективу ҷамъиятро мефаҳмонад; 

 

@222.Фарқи коллектив  аз гурўх дар чист? 

$A) муташаккилӣ, ёрии байниҳамдигарӣ, танқиди хайрихоҳона, 

ҳамҳиссию ҳамдардӣ ва мувофиқати психологӣ; 

$В) мувофиқати ролу вазифаҳои иҷрошавандаи аъзоёни гурўҳ тавсиф 

дода мешавад; 

$С) шавқу ҳавас, маром, мақсад; 

$D) ҳолати рўҳӣ, муҳокимаронӣ, ҳалли масъала; 

$Е) таълимӣ, истеҳсолӣ, ҳарбӣ; 

 

@223.Мафҳуми фасилитатсия чӣ маъно доранд? 

$A) ёрӣ расонидан ва мадад кардан; 

$В) худдорӣ кардан, таҳаммул, тамкин; 

$С) монандӣ, ягонагӣ; 

$D) устуворӣ, фаъолӣ;  

$Е) таълимӣ, истеҳсолӣ, ҳарбӣ; 

 

@224.Мафҳуми ингибитсия чӣ маъно дорад? 

$A) худдорӣ кардан, таҳаммул ва тамкин; 

$В)таълимӣ, истеҳсолӣ, ҳарбӣ; 

$С) ёрӣ расонидан, мадад кардан; 

$D) монандӣ, ягонагӣ; 

$Е) устуворӣ, фаъолӣ; 

 

@225.Конформизми берунӣ ин: 

$A) шахс ақидаи гурўҳро қабул кунад ва ҳам дар амал ба он муқобил 

аст (рўякӣ); 

$В) шахс дар ҳақиқат ақидаи гурўҳро қабул мекунад; 

$С) қабули байниҳамии шарикони муоширату фаъолияти якҷояро 

ифода мекунад; 

$D) Хусусиятҳое, ки ҳангоми дар батни модар пайдо шудани кўдак ба 

вуҷуд меоянд; 



 
 
 
 
 
 
 

$Е) шахс ақидаи гурўҳро қабул намекунад; 

 

@226.Мафҳумҳои методологияро нишон диҳед? 

$A) умумӣ, махсус, маҷмўи мушаххаси татқиқотӣ; 

$В) ҷамъ кардани маълумот ва усулҳои коркарди он; 

$С) татқиқоти эмпирикӣ, моделсозӣ ва тарбиявӣ-идоракунӣ; 

$D) муоширати нутқӣ, фаъолият ва рафтор; 

$Е) муҳит, таълим ва тарбия; 

 

@227.Маҷмўи методҳои психологияи иҷтимоӣ кадомҳоянд? 

$A) ҷамъ кардани маълумот ва усулҳои коркарди он; 

$В) умумӣ, махсус, маҷмўи мушаххаси татқиқотӣ; 

$С) татқиқоти эмпирикӣ, моделсозӣ, тарбиявӣ-идоракунӣ; 

$D) муоширати нутқӣ, фаъолияту рафтор; 

$Е) моделсозӣ, тарбиявӣ-идоракунӣ, татқиқоти эмпирикӣ; 

 

@228.Харизма чист? 

$A) Хосиятҳои хоси шахсие, ки бегуфтугӯ ба эътиқод ва қобилияти ӯ 

сар хам мекунанд (худодод); 

$В) Хушнудии хуррамона, ҳолати рӯҳии хуб, ҳолати хушҳолӣ ва 

фориғболӣ, ки воқеӣ нест; 

$С) Таъсирбахш, қувваи зоҳиршавии ҳиссиёт, азсаргузаронҳо; 

$D) Низоми интизориҳо, талаботҳо мутаносибан ба меъёрҳои нақши 

иҷтимоии шахс; 

$Е) Харобшавии асаб, ки аз таъсири зарбаи рӯҳӣ ба вуҷуд меояд. 

 

@229.Татқиқотҳои психологияи иҷтимоиро нишон диҳед? 

$A) татқиқоти эмпирикӣ, моделсозӣ ва тарбиявӣ-идоракунӣ; 

$В) умумӣ, махсус, маҷмўи мушаххаси татқиқотӣ; 

$С) ҷамъ кардани маълумот, усулҳои коркарди он; 

$D) муоширати нутқӣ, фаъолияту рафтор; 

$Е) табиӣ, лабораторӣ; 

 

@230.Психологияи иҷтимоӣ чиро меомўзад? 

$A) қонуниятҳои рафтору одоб ва фаъолияти одамонро дар гурўхҳои 

муайяни иҷтимоӣ меомўзад; 

$В) санъати бостонӣ мебошад; 

$С) илми муосир шуморида мешавад; 

$D) санъати бостониву илми муосирро меомўзад; 



 
 
 
 
 
 
 

$Е) ҷараён ё равишест, ки умумияти дохилии иҷтимоии гурўҳҳо, 

коллективу ҷамъиятро мефаҳмонад; 

 

@231.Ду сохтори муносибате, ки Ҷ.Марено  дар ҷомеа  ҷудо намудааст, 

кадомҳоянд? 

$A) макроструктура ва микроструктура; 

$В) патомимика, микромимика; 

$С) асосӣ, ғайриасосӣ, дохилӣ; 

$D) берунӣ, дохилӣ, миёна; 

$Е) шифоҳӣ, хаттӣ, мимикӣ; 

 

@232.Хусусиятҳои коллектив: 

$A) Хамааш; 

$В)Муттахидӣ; 

$С) Максаднокӣ; 

$D) Муташаккилӣ; 

$Е) Ёрии байниҳамдигарӣ; 

 

@233.Давраҳои инкишофи гурўҳ: 

$A) Инкишофи суръатнокии он; 

$В) Бавуҷудоии гурўҳ;  

$С) Фаъолияти муътадил; 

$D) Ташкилшавии дубора ё ин ки қатъи фаъолият; 

$Е) Муташаккил; 

 

@234.Гурўҳи шартӣ ин: 

$A) Аъзоёни гурўҳ  шартан дохил карда шудаанд;  

$В) Асоси ҳуқуқӣ дорад; 

$С) Асоси ҳуқуқӣ  надорад; 

$D) Тасодуфӣ  мебошад; 

$Е) Фаъолияти муътадил; 

 

@235.Ҷиҳати персептивии муошират ин: 

$A) ифодаи раванди ҳамдигарро идрок кардан ва ноил гардидани ба 

якдигарфаҳмӣ; 

$В)мубодилаи ахбори байни фардҳо; 

$С) мубодилаи на танҳо донишу ақидаҳо, балки ҳаракати узвҳо; 

$D) ҳолати рўҳӣ, муҳокимаронӣ, ҳалли масъала; 

$Е) эҳсос, идрок, хотир, тафаккур, хаёл, тасаввурот; 

 



 
 
 
 
 
 
 

@236.Ҷиҳати интерактивии муошират ин:  

$A) мубодилаи на танҳо донишу ақидаҳо, балки ҳаракати ва ҷисму 

узвҳо; 

$В) мубодилаи ахбори байни фардҳо; 

$С) ифодаи раванди ҳамдигарро идрок кардан, ноил гардидан ба 

якдигарфаҳмӣ; 

$D) ҳолати рўҳӣ, муҳокимаронӣ, ҳалли масъала; 

$Е) эҳсос, идрок, хотир, тафаккур, хаёл, тасаввурот; 

 

@237.Ҷиҳати коммуникативии муошират ин: 

$A) мубодилаи ахбори байни фардҳо; 

$В) мубодилаи на танҳо донишу ақидаҳо, балки ҳаракати ҷисм ва 

узвҳо; 

$С) ифодаи раванди ҳамдигарро идрок кардан ва ноил гардидани ба 

якдигарфаҳмӣ;  

$D) ҳолати рўҳӣ, муҳокимаронӣ ва ҳалли масъала;  

$Е) эҳсос, идрок, хотир, тафаккур, хаёл ва тасаввурот; 

 

@238.Дараҷаи пасти мувофиқати гурўҳӣ ин: 

$A) мувофиқати психофизиологии мизоҷҳо ва характерҳои аъзоёни 

коллектив ташкил медиҳад; 

$В) мувофиқати ролу вазифаҳои иҷрошавандаи аъзоёни гурўҳ тавсиф 

дода мешавад; 

$С) танҳо ба коллективи ташаккулёфта хос аст, ки асоси онро ягонагии 

комил, мақсаду арзишҳои гурўҳӣ ташкил медиҳанд;  

$D) қабули байниҳамии шарикони муоширату фаъолияти якҷояро 

ифода мекунад; 

$Е) муташаккилӣ, ёрии байниҳамдигарӣ, танқиди хайрихоҳона, 

ҳамҳиссию ҳамдардӣ,  мувофиқати психологӣ; 

 

@239.Дараҷаи нисбатан баланди мувофиқати гурўҳӣ ин: 

$A) мувофиқати рол ва вазифаҳои иҷрошавандаи аъзоёни гурўҳ 

тавсиф дода мешавад; 

$В) муташаккилӣ, ёрии байниҳамдигарӣ, танқиди хайрихоҳона, 

ҳамҳиссию ҳамдардӣ,  мувофиқати психологӣ; 

$С) мувофиқати психофизиологии мизоҷҳо, характерҳои аъзоёни 

коллектив ташкил медиҳад; 

$D) танҳо ба коллективи ташаккулёфта хос аст, ки асоси онро ягонагии 

комил, мақсаду арзишҳои гурўҳӣ ташкил медиҳанд;  



 
 
 
 
 
 
 

$Е) қабули байниҳамии шарикони муошират, фаъолияти якҷояро 

ифода мекунад; 

 

@240.Дараҷаи олии мувофиқати гурўҳӣ ин: 

$A) танҳо ба коллективи ташаккулёфта хос аст, ки асоси онро ягонагии 

комил, мақсаду арзишҳои гурўҳӣ ташкил медиҳанд;  

$В) мувофиқати психофизиологии мизоҷҳо ва характерҳои аъзоёни 

коллектив ташкил медиҳад; 

$С) мувофиқати рол ва вазифаҳои иҷрошавандаи аъзоёни гурўҳ 

тавсиф дода мешавад; 

$D) қабули байниҳамии шарикони муошират ва фаъолияти якҷояро 

ифода мекунад; 

$Е) муташаккилӣ, ёрии байниҳамдигарӣ, танқиди хайрихоҳона, 

ҳамҳиссию ҳамдардӣ ва мувофиқати психологӣ; 

 

@241.Мазмуни предмети фаъолиятро чиҳо дар бар мегиранд?  

$A) сохт, таркиб, восита ва функсияҳои предмети фаъолият; 

$В) маромҳоикасбӣ; 

$С) талабот, майлу хоҳишҳо; 

$D) маром,мақсад, талабот, шароитҳои  бамақсадрасссӣ; 

$Е) маромҳои меҳнатӣ; 

 

@242.Маҳорат чист? 

$A) тарзи мустаҳкамшудаи донишҳои дар амалия татбиқшаванда; 

$В) шакли мустаҳкамшудаи фаъолият; 

$С) тарзи мустаҳкамшудаи амалҳо; 

$D) тарзи мустаҳкамшудаи таълим; 

$Е) шакли олии фаъолият; 

 

@243.Фаъолият чист? 

$A) муносибати фаъолонаи одам бо муҳити иҳотакарда мебошад ва 

дар асоси  мақсади фаҳмидашуда муайян  карда мешавад; 

$В) фаъолнокии шахс барои муайяннамудани касби интихобшудадар 

ҷомеъа мебошад; 

$С) муносибати фаъолонаи шахс бо одамони дигар; 

$D) сарчашмаи  фаъолии  шахс дар муҳити  иҳотакарда  мебошад; 

$Е) хусусияти  фардии  шахс  мебошад, ки  барои  бадастоварии  

мақсади  муайян  равона  шудааст; 

 

@244.Намудҳои фаъолият кадомҳоянд? 



 
 
 
 
 
 
 

$A) меҳнатӣ, таълимӣ, бозӣ; 

$В) бозӣ, таълимӣ, фардӣ ва корӣ; 

$С) меҳнатӣ, иҷтимоӣ, муошират ва таълимӣ; 

$D) шахсӣ, иҷтимоӣ, меҳнатӣ ва бозӣ; 

$Е) маром, мақсад ва талабот; 

 

@245.Таълим чи гуна фаъолият аст?  

$A) намуди махсуси фаъолият аст, ки дар он шаклҳои ташкилӣ, кори 

таълимӣ, мақсаду мазмун муайян аст; 

$В) фаъолияте ба шумор меравад, ки дар он неъматҳои моддӣ ва 

қонеъгардии талаботҳо равона шудааст; 

$С) ин намуди муайяни рафтори одам ва тарбияи инсонҳост; 

$D) муносибатифаъолонаи одам ва бо шаклҳои махсуси таълим 

мебошад; 

$Е) сарчашмаи асосии рафтори шахс ва тамоми аҳли ҷомеа; 

 

@246.Маром чист? 

$A) водоркунанда ва майлкунандаи асосии шахс барои мақсадҳои 

муайян; 

$В) сарчашмаи асосии рафторишахс; 

$С) танзимкунандаи  хоҳишу мақсадҳо; 

$D) қувваи  ботинии  шахс, барои ба  мақсад расидан; 

$Е) қонеъгардии талаботҳо; 

 

@247.Мароми рафтори одам ба чӣ тааллуқ дорад?  

$A) ба талабот; 

$В) ба узвҳои ҳиссӣ; 

$С) ба хоҳишҳо; 

$D) муносибати фаъолонаи одам бо шаклҳои махсуси таълим 

мебошад; 

$Е) ба хусусиятҳои фардӣ; 

 

@248.Шавқу ҳавас, хоҳишҳо, рағбат, майл ва мақсадгузорӣ ба кадом  

намуди рафтори одам дохил мешавад. 

$A) бамаромҳои рафтори одам; 

$В) рафтори фардӣ ва ё инфиродии шахс; 

$С) ба рафтор ва муносибатифардии шахс; 

$D) ба хусусиятҳо ва омилҳои фардӣ; 

$Е) ба ҳаёт ва фаъолияти шахс; 

 



 
 
 
 
 
 
 

@249.Сохтори муҳити иҷтимоӣ-психологиро Б.Д. Парыгин ба чанд 

соҳа ҷудо намудааст? 

$A) ду; 

$В) чор; 

$С) шаш; 

$D) ҳашт; 

$Е) се; 

 

@250.Соҳаҳои асосии сохтори муҳити иҷтимоӣ-психологӣ инҳоянд: 

$A) муносибати одамон ба меҳнат ва муносибати онҳо ба якдигар; 

$В)шаклимустаҳкамшудаи фаъолият; 

$С) тарзи мустаҳкамшудаи амалҳо; 

$D) тарзи мустаҳкамшудаи таълим; 

$Е) танзимкунандаи хоҳишу мақсадҳо; 

 

@251.Муносибати одамон ба меҳнат ба кадом қисмҳо ҷудо мешавад? 

$A) эмотсионалӣ, предметӣ; 

$В) сарчашмаи асосӣ ва ягонаи рафтори шахс; 

$С) танзимкунандаи хоҳиш ва мақсадҳо; 

$D) байни ҳамкорон, байни роҳбар ва ҳамкорон; 

$Е) тарзи мустаҳкамшуда ва муайяншудаи таълим; 

 

@252.Муносибати одамон ба якдигар ин: 

$A) байни ҳамкорон, байни роҳбар ва ҳамкорон;  

$В)  сарчашмаи асосии рафтори шахс;  

$С) танзимкунандаи  хоҳиш, мақсадҳо;  

$D) эмотсионалӣ, предметӣ; 

$Е) тарзи мустаҳкамшудаи таълим;  

 

@253.Мафҳуми рўҳияи предметӣ ин: 

$A) самти диққат, характери идроки одам дар ин ё он ҷанбаи 

фаъолият; 

$В) танзимкунандаи хоҳиш ва мақсадҳо; 

$С) танқиди хайрихоҳона ва расмӣ; 

$D) муносибати қаноатмандӣ ва ё ноқаноатмандӣ аз ҷанбаҳои 

фаъолият; 

$Е) мутаваҷеҳи танҳо ягона алтернатив вавариант шудан; 

 

@254.Мафҳуми рўҳияи эмотсионалӣ ин: 

$A) муносибати қаноатмандӣ ё ноқаноатмандӣ аз ҷанбаҳои фаъолият; 



 
 
 
 
 
 
 

$В) самти диққат ва характери идроки одам дар ин ё он ҷанбаи 

фаъолият; 

$С) танқиди хайрихоҳона ва расмӣ; 

$D) боварӣ ва талаботи баланди аъзоёни гурўҳ ва нисбати якдигар; 

$Е) танзимкунандаи  хоҳиш  ва мақсадҳо; 

 

@255.Лидер ин: 

$A) Аъзои гурӯҳест, ки дар вазъиятҳои ҳалкунанда қарорҳои 

бомасъулият қабул мекунанд, яъне шахси бонуфӯзе мебошад, ки 

ташкили фаъолияти якҷоя ва танзими муносибатҳои гурӯҳӣ нақши 

калидӣ дорад; 

$В) Ҷанбаҳои маъногии ҳамкориҳои иҷтимоӣ ва танзими 

муносибатҳои гурӯҳӣ нақши калидӣ дорад; 

$С) Ҳолате, ки ноустувории эмотсионалӣ, изтироб, худэҳтиромкунии 

паст, вайроншавии вегетативиро тавсиф медиҳад; 

$D) Аз тарафи субъект дарк намудани имконнопазирии ҳалли 

мушкилот ва ихтилофҳое, ки дар ҳолати мазкур ба воситаи дониш ва 

таҷриба ба амал омадааст; 

$Е) Мафҳуме, ки арзёбии субъективии ягон падидаро вобаста ба 

шкалаи муайян мефаҳмонад; 

 

@256.Нишонаи муҳими муҳити созгори иҷтимоӣ- психологӣ: 

$A) боварӣ ва талаботи баланди аъзоёни гурўҳ нисбати якдигар; 

$В) танқиди хайрихоҳона, расмӣ; 

$С) танзимкунандаи хоҳиш, мақсадҳо;  

$D) самти диққат, характери идроки одам дар ин ё он ҷанбаи 

фаъолият; 

$Е) муносибати қаноатмандӣ ё ноқаноатмандӣ аз ҷанбаҳои фаъолият;  

 

@257.Нишонаи муҳими муҳити созгори иҷтимоӣ-психологӣ кадом 

аст: 

$A) танқиди хайрихоҳона, расмӣ; 

$В) танзимкунандаи  хоҳиш ва мақсадҳо;  

$С) самти диққат ва характери идроки одам дар ин ё он ҷанбаи 

фаъолият; 

$D) муносибати қаноатмандӣ ва ё ноқаноатмандӣ аз ҷанбаҳои 

фаъолият; 

$Е) боварӣ ва талаботи баланди аъзоёни гурўҳ ва нисбати якдигар; 

 

@258.Нишонаи муҳими муҳити созгори иҷтимоӣ-психологӣ: 



 
 
 
 
 
 
 

$A) ҳисси қаноатмандӣ аз мансубият ба коллектив; 

$В) самти диққат ва характери идроки одам дар ин ё он ҷанбаи 

фаъолият; 

$С) муносибати қаноатмандӣ ва ё ноқаноатмандӣ аз ҷанбаҳои 

фаъолият; 

$D) боварӣ ва талаботи баланди аъзоёни гурўҳ ва нисбати якдигар; 

$Е) танқиди хайрихоҳона ва расмӣ; 

 

@259.Умумиятҳои этникиро ба чанд гурӯҳ ҷудо мекунанд? 

$A) ду; 

$В) се; 

$С) панҷ; 

$D) як; 

$Е) чор; 

 

@260.Ба доираи рўҳӣ ин: 

$A) Характеру мизоҷи миллӣ ё этникӣ ва инчунин одату анъанаҳо 

дохил карда мешаванд; 

$В) Маҳорату малака дохил карда мешавад; 

$С) Идроку диққат дохил карда мешавад; 

$D) Ҳиссиёти миллӣ, этникӣ дохил карда мешавад; 

$Е) Мутаваҷеҳи танҳо ягона алтернатив шудан; 

 

@261.Ба доираи эмотсионалӣ ин: 

$A) Ҳиссиёти миллӣ ва этникӣ дохил карда мешавад; 

$В) Мутаваҷеҳи танҳо ягона алтернатив шудан; 

$С) Маҳорату малака дохил карда мешавад; 

$D) Идроку диққат дохил карда мешавад; 

$Е) Характеру мизоҷи миллӣ ё этникӣ, инчунин одату анъанаҳо дохил 

карда мешаванд; 

 

@262.Типҳоимизоҷро номбар кунед: 

$A) сангвиник, холерик, мелонхолик ва флегматик; 

$В) сангвиник, холерик ва флегматик; 

$С) сангвиник, холерик, мелонхолик, геопатик ва флегматик; 

$D) сангвиник, холерик, мелонхолик, археолиг ва флегматик; 

$Е) холерик, мелонхолик ва флегматик; 

 

@263.Мафҳум чист? 



 
 
 
 
 
 
 

$A) инъикоси хусусиятҳои умумӣ ва асосии предмет ё падидаҳо 

мебошад; 

$В) инъикоси хусусятҳои асосии предмет ё падидаҳо мебошад; 

$С) муқаррароти асосии предмет ё падидаҳо мебошад; 

$D) характеру мизоҷи миллӣ ё этникӣ, инчунин одату анъанаҳо аст; 

$Е) ҳамаи ҷавобҳо дурустанд; 

 

@264.Бо иштироки хаёл дар танзими беихтиёронаи равандҳои 

маърифатӣ ва ҳолати инсон баъзан бо чӣ алоқаманд аст? 

$A) идрок, диққат, хотир, нутқ ва эмотсия; 

$В) идрок, диққат, хотир, нутқ, ҳаяҷон, эҳсосот; 

$С) ақл, идрок, диққат, хотир, эмотсия; 

$D) идрок, хотир, нутқ, эмотсия; 

$Е) хотир, нутқ, ҳиссиёт, эмотсия; 

 

@265.Муқаррар гардидааст, ки одам бо хоҳиши худ кадом ҷараёнҳоро 

манъ карда наметавонад? 

$A) фикр ва хаёл; 

$В) ақл, хотир, нутқ; 

$С) эҳсос, нутқ, хаёл; 

$D) диқат, ҳаяҷон, тарс, фикр; 

$Е) ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд; 

 

@266.Рағбат чист? 

$A) яке аз намудҳои мураккаб ва махсуси ҳолати эмотсионалиест, ки 

танҳо ба инсон хос аст; 

$В) яке аз намудҳои махсуси ҳолати эмотсионалиест, ки танҳо ба 

инсон хос нест; 

$С) яке аз намудҳои махсуси ҳолати эмотсионалӣ нест, ки танҳо ба 

инсон хос аст; 

$D) намуди мураккабу махсуси ҳолати эмотсионалиест, ки наҳамавақт 

ба инсон хос аст; 

$Е) фаъолияти ғайриқобилии инсон аст; 

 

@267.Ҳолати рӯҳӣ чӣ гуна ҳолат аст? 

$A) ҳолати тӯлонии эмотсионалие мебошад, ки тамоми рафтори 

инсонро фаро ва ё ташкил медиҳад; 

$В) ҳолати тӯлонии эмотсионалие намебошад, ки тамоми рафтори 

инсонро фаро мегирад; 

$С) фаъолияти ғайриқобилии инсон аст; 



 
 
 
 
 
 
 

$D) яке аз намудҳои махсуси ҳолати эмотсионалиест, ки танҳо ба 

инсон хос нест; 

$Е) ҳолати тӯлонии эмотсионалие мебошад, ки тамоми рафтори 

инсонро фаро намегирад; 

 

@268.Яке аз паҳнгардидатарин намудҳои ҳолати эмотсионалӣ дар 

замони муосир чӣ ба шумор меравад? 

$A) стресс; 

$В) ақл; 

$С) эмотсия; 

$D) идрок; 

$Е) аффект; 

 

@269.Мафҳуми стресс аз кадом забон гирифта шудааст? 

$A) англисӣ; 

$В) юнонӣ; 

$С) олмонӣ; 

$D) фаронсавӣ; 

$Е) амрикоӣ; 

 

@270.Стресс аз калимаи англисӣ гирифта шуда, маънояш: 

$A) фишор ва шиддат;  

$В) ҳаяҷон, фишор, эҳсосот; 

$С) рӯҳбаландӣ, болидахотирӣ; 

$D) зудранҷӣ, муҳтоҷӣ, ғамнокӣ; 

$Е) ҳиссиёт, мағрурият, беморӣ; 

 

@271.Дистрес чист? 

$A) ғам, бадбахтӣ, беморӣ ва муҳтоҷӣ; 

$В) хурсандӣ, мадоро, рӯҳбаландӣ; 

$С) фишор, шиддат, ҳаяҷон; 

$D) ҳиссиёт, мағрурият, беморӣ; 

$Е) стресс, аффект, фрустратсия; 

 

@272.Психологияи идоракунӣ ҳамчун як соҳаи психологияи амалӣ  

чиро меомўзад? 

$A) фаъолияти идоракунӣ; 

$В) тарзи  роҳбарӣ; 

$С) амал намудан; 

$D) тарзи мубориза; 



 
 
 
 
 
 
 

$Е) фаъолият намудан; 

 

@273.Қонунҳои психологияи идоракунӣ дар ҳамкорӣ бо кадом 

муносибатҳо ба вуҷуд меояд? 

$A) байнишахсӣ ва муоширати гурўҳӣ; 

$В) инфиродӣ, коллективӣ, шахсӣ; 

$С) объективӣ, субъективӣ;  

$D) ба субъектҳои муносибатҳои идоракунӣ вобаста; 

$Е) инфиродӣ; 

 

@274.Кадом олим исбот кардааст, ки эҳсосот дар ҷараёни эволюсия 

чун воситае, ки бо ёрии вай махлуқоти зинда аҳамият ин ё он 

шартҳоро барои қонеъ гардонидани талаботҳои худ барқарор 

менамояд? 

$A) Ч. Дарвин; 

$В) Э. Шпрангер; 

$С) Г. Юнг; 

$D) З.Фрейд; 

$Е) Гипократ; 

 

@275.Эҳсосот аз тарафи психологон ҳамчун дараҷаи махсуси ҳолатҳои 

психикии субъективӣ  дар кадом шакл муайян карда шудааст? 

$A) азсаргузаронии бевоситаи раванди фораму гуворо ва натиҷаи 

фаъолияти амалӣ; 

$В) ҳисси қаноатмандӣ аз мансубият ба коллектив; 

$С) натиҷаи фаъолияти амалӣ; 

$D) ба субъектҳои муносибатҳои идоракунӣ вобаста; 

$Е) азсаргузаронии бавоситаи раванди фораму гуворо, натиҷаи 

фаъолияти амалӣ; 

 

@276.Сабабҳои тамоми нобарорию хатогиҳои худ ё зедастонро таҳлил 

карда, роҳбар дар бисёр маврид ба кадом хулоса меояд? 

$A) маҳз эҳсосот боиси халалдор шудан ва зид будани ҳалли масъала 

шудааст; 

$В) ҳисси қаноатмандӣ аз мансубият ба коллектив; 

$С) ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд; 

$D) азсаргузаронии бавоситаи раванди фораму гуворо, натиҷаи 

фаъолияти амалӣ; 

$Е) ба субъектҳои муносибатҳои идоракунӣ вобаста; 

 



 
 
 
 
 
 
 

@277.Кўшиши боз ҳам самараноктар идора кардани олами 

иҳотакарда, инсонро ба чӣ водор месозад? 

$A) ба он чизе, ки ба кўшиши ў халал ворид мекунад ва ё барои ба 

даст овардани мақсадҳояш садди роҳи вай мегардад, оштинопазир 

бошад; 

$В) азсаргузаронии бавоситаи раванди фораму гуворо, натиҷаи 

фаъолияти амалӣ; 

$С) маҳз эҳсосот боиси халалдор шудану зид будани ҳалли масъала 

шудааст; 

$D) ба субъектҳои муносибатҳои идоракунӣ вобаста; 

$Е) натиҷаи фаъолияти амалӣ; 

 

@278.Фаъолияти роҳбар ин: 

$A) маҳорати ташкил кардани раванди идоракунӣ бо назардошти 

қонун ва қонуниятҳои психикӣ; 

$В) ба он чизе, ки ба кўшиши ў халал ворид мекунад ё борои ба даст 

овардани мақсадҳояш садди роҳи вай мегардад, оштинопазир бошад; 

$С) ба субъектҳои муносибатҳои идоракунӣ вобаста; 

$D) маҳз эҳсосот боиси халалдор шудану зид будани ҳалли масъала 

шудааст; 

$Е) натиҷаи фаъолияти амалӣ; 

 

@279.Кадом омил зимни идоракунӣ ҳамеша шакли муоширати 

идоракуниро мегирад? 

$A) таъсиррасонӣ байни роҳбар ва зердастон; 

$В) маҳз эҳсосот боиси халалдор шудану зид будани ҳалли масъала 

шудааст; 

$С) ба субъектҳои муносибатҳои идоракунӣ вобаста; 

$D) ба он чизе, ки ба кўшиши ў халал ворид мекунад; 

$Е) натиҷаи фаъолияти амалӣ; 

 

@280.Самаранокгардии раванди идоракунӣ ба чӣ муайян карда 

мешавад, ки..... 

$A) онро аниқ кӣ ва чӣ тарз идора мекунад; 

$В) натиҷаи фаъолияти амалӣ; 

$С) ба субъектҳои муносибатҳои идоракунӣ вобаста; 

$D) ба он чизе, ки ба кўшиши ў халал ворид мекунад ё барои ба даст 

овардани мақсадҳояш садди роҳи вай мегардад, оштинопазир бошад; 

$Е) ба он чизе, ки ба кўшиши ў халал ворид мекунад; 

 



 
 
 
 
 
 
 

@281.Дар замони муосир ҷоннокгардии кадом таҳқиқотҳо дар соҳаи 

психологияи идоракунӣ мушоҳида карда шуда истодааст? 

$A) исроркорона; 

$В) вайронкорона; 

$С) мағрурона; 

$D) беэътиёҷона; 

$Е) нохалафона; 

 

@282.Одатан тадқиқи ҷанбаҳои иҷтимоӣ-психологии гурўҳҳои калон 

душвориҳои ба худ хосро соҳиб аст ва ин пеш аз ҳама ба чӣ тааллуқ 

дорад? 

$A) ба гурўҳҳои нисбатан муташаккил ва устувор; 

$В) ба он чизе, ки ба кўшиши ў халал ворид мекунад; 

$С) ҳамаи ҷавобҳо дурустанд; 

$D) натиҷаи фаъолияти амалӣ; 

$Е) ба субъектҳои муносибатҳои идоракунӣ вобаста; 

 

@283.Фаровонии методҳои тадқиқе, ки барои омўзиши гурўҳҳои хурд 

мушоҳида шудаанд мутаассифона, инро дар ҳаққи кадом намуди 

симои психологии дида наметавонем: 

$A) синф, миллат ва дигар гурўҳҳои ба ин монанд; 

$В) шахсони ваколатдори давлатӣ, мансабдорон; 

$С) роҳбарони дараҷаи аввали роҳбарӣ; 

$D) хизматчиёни давлатӣ; 

$Е) давлат, ҳокимияти давлатдорӣ; 

 

@284.Барои аз худ кардани ҷанбаҳои муҳими психологияи идоракунӣ 

чиҳо нақши бузург доранд? 

$A) протсесс ва ҳаракатҳои оммавии иҷтимоӣ; 

$В) синф, миллат, дигар гурўҳҳои ба ин монанд; 

$С) шахсони ваколатдори давлатӣ, мансабдорон; 

$D) роҳбарони дараҷаи аввали роҳбарӣ; 

$Е) давлат, ҳокимияти давлатдорӣ; 

 

@285.Сохти психологияи гурўҳҳои калон кадом хусусиятҳои гуногунро 

дорост?  

$A) психикӣ, протсессҳои психикӣ ва ҳолатҳои психикӣ; 

$В) давлат, ҳокимияти давлатдорӣ; 

$С) синф, миллат, дигар гурўҳҳои ба ин монанд; 

$D) натиҷаи фаъолияти амалӣ; 



 
 
 
 
 
 
 

$Е) роҳбарӣ, назорат, ангезиши идоракунӣ; 

 

@286.Аломатҳои иҷтимоӣ-психологиисинфҳо кадомҳоянд: 

$A) одоби иҷтимоӣ ва забони махсуси доираи одамон; 

$В) роҳбарӣ, назорат, ангезиши идоракунӣ; 

$С) давлат, ҳокимияти давлатдорӣ; 

$D) натиҷаи фаъолияти амалӣ; 

$Е) синф, миллат, дигар гурўҳҳои ба ин монанд; 

 

@287.Сохти синфии ҷамъият ҳодисаи дигаргуншаванда буда, он пеш 

аз ҳама аз чӣ вобаста аст? 

$A) сохти давлат, иқтисодиёт ва ҷамъият; 

$В) синф, миллат, дигар гурўҳҳои ба ин монанд; 

$С) ҷомеаи шаҳрвандӣ; 

$D) роҳбарӣ, назорат, ангезиши идоракунӣ; 

$Е) натиҷаи фаъолияти амалӣ; 

 

@288.Тарзи ҳаёти психикии синфҳо дар чӣ ифодаи худро гирифтааст? 

$A) урфу одатҳо, расму оинҳо ва анъанаҳо; 

$В) маданияти ташкилии ҷамъият; 

$С) ҷомеаи шаҳрвандӣ; 

$D) синф, миллат, дигар гурўҳҳои ба ин монанд; 

$Е) роҳбарӣ, назорат, ангезиши идоракунӣ; 

 

@289.Шаҳрҳои калон бо мавҷудияти гуногуни системаи муошират ба 

омехташавии чӣ мусоидат менамоянд? 

$A) урфу одатҳо ва расму оинҳо; 

$В) ҷомеаи шаҳрвандӣ; 

$С) маданияти ташкилии ҷамъият; 

$D) роҳбарӣ, назорат, ангезиши идоракунӣ; 

$Е) синф, миллат, дигар гурўҳҳои ба ин монанд; 

 

@290.Ҳамчун падидаи умуми психологияи идоракунӣ қабули қарор 

ин:  

$A) раванди мураккаби фикрие мебошад, ки фаҳмиши масъала, ба 

роҳ мондани мақсади мувофиқ ва интихоби восита барои иҷрои 

мақсади мазкурро таъмин менамояд; 

$В) қарорест, ки аз таҷрибаи гузашта вобастагӣ надорад, ба тарзи 

аналитикӣ (таҳлилӣ)  асоснок карда мешавад; 



 
 
 
 
 
 
 

$С) қарорест, ки дар асоси эҳсоси ҳақиқӣ будани он, бе таҳлили ҳамаи 

“тарафдор”-у “зид”-ҳо қабул карда мешавад;  

$D) интихоби донишҳои вобаста ба таҷрибаи ҷойдошта мебошад; 

$Е) қарорест, ки аз ба тарзи аналитикӣ (таҳлилӣ) асоснок карда 

мешавад; 

 

@291.Ба сифати предмети психологияи идоракунӣ кадом масъалаҳо 

метавонанд, ки маҳсуб ёбанд: 

$A) ин шахсият, худтакмилдиҳӣ ва худинкишофдиҳии шахсият, 

фаъолияти идоракунӣ, равандҳои гурўҳӣ дар коллективи меҳнатӣ ва 

танзими онҳо; 

$В) ин талабот, қобилият, афкори идоракунии инфродӣ, пешбинии 

нақшаҳо, принсипҳои дохилӣ, қоидаҳои назорат; 

$С) ин ташхис, пешгўии ҳолат, тағйирот дар зерсохтори ташкилот, 

ташкили барномаи фаъолияти зертобеъон, фаъолгардонии худи 

роҳбар; 

$D) ин дархости мушаххаси иҷтимоӣ ва фаъолияти предметӣ; 

$Е) масъалаҳои идоракунии равандҳои гурўҳӣ дар коллективи 

меҳнатӣ ва танзими онҳо; 

 

@292.Машварати идоракунӣ ҳамчун механизми ташаккули 

психологияи идоракунӣ ин?  

$A) Машварати идоракунӣ ин пешниҳоди маслиҳатҳои мустақил ва 

кўмак оид ба масъалаҳои идоракунӣ бо дарназардошти муайян барои 

амалисозии онҳо мебошад; 

$В) Машварати идоракунӣ ин таъмини маслиҳатҳои мустақил ва 

кўмак оид ба масъалаҳои идоракунӣ бо дарназардошти муайяну 

баҳогузорӣ намудани мушкилот барои амалисозии онҳо мебошад;  

$С) Машварати идоракунӣ ин талқини маслиҳатҳои муайян бо 

дарназардошти муайяну баҳогузорӣ намудани мушкилот барои 

амалисозии онҳо мебошад;  

$D) Машварати идоракунӣ ин пешниҳоди маслиҳатҳои мушаххас бо 

дарназардошти муайян барои амалисозии онҳо мебошад;  

$Е) Машварати идоракунӣ ин пешниҳоди маслиҳатҳои муайян 

мебошад; 

 

@293.Хислатҳои сазовор гаштан ба боварии кормандон ин: 

$A) боваринокӣ, адолатпарастӣ, ғамхорӣ ба кормандон, рӯирост сухан 

гуфтан ва лаёқатмандӣ дар вазифа;  



 
 
 
 
 
 
 

$В) боваринокӣ, адолатпарастӣ, рӯирост сухан гуфтан,  лаёқатмандӣ 

дар вазифа;   

$С) нақшаи стратегии дарозмуддат, нақшаи солона, нақшаи семоҳа, 

нақшаи моҳона, нақшаи даҳрӯза, нақшаи ҳафта, нақшаи ҳаррӯза. 

Иҷроиш бо ҷамъбаст дар мӯҳлатҳои нишондодашуда;  

$D) қобилияти дарки масъала, сухангӯӣ, ҳиссиёт, иродаро меноманд, 

ки дар рафти ҳаёти инсонҳо ташаккул ёфта;  

$Е) хислати тиҷорат ва соҳибкорӣ, масоили идораи оҷилӣ, 

тағйирёбии тарзу арзишҳои истеъмолкунанда, тағйирёбии истеъмол 

вобаста аз ахбор, суръати баланди тараққиёт, суръати пайдоиши 

корхонаҳои ҳамкор; 

 

@294.Муносибати устувор нисбат ба ин ё он объектро чӣ муайян 

мекунад? 

$A) ҳиссиёт, эҳсосот; 

$В) мимика ва симо; 

$С) идрок ва шуур; 

$D) ақл ва тасаввурот; 

$Е) ақида ва баён; 

 

@295.Вобаста ба самт ҳиссиётро ба кадом намудҳо ҷудо менамоянд? 

$A) ахлоқӣ, зеҳнӣ, амалӣ ва эстетикӣ; 

$В) гуногунҷанба, ҳамаҷониба; 

$С) асосӣ, умумӣ, махсус; 

$D) мустақим, ғайримустақим; 

$Е) расмӣ, ғайрирасмӣ; 

 

@296.Психологон муайян намудаанд, ки аз ҳама бештар ба 

самаранокии меҳнат кадом омилҳо таъсир мерасонанд. 

$A) тахассуси роҳбар, сарфи вақт ва қувваи ӯ; 

$В) ҷомеаи шаҳрвандӣ; 

$С) маданияти ташкилии ҷамъият; 

$D) роҳбарӣ, назорат, ангезиши идоракунӣ; 

$Е) назорат, ҷорӣ кардани низоми ягонаи фаъолияти меҳнатӣ; 

 

@297.Стрессдар худ кадом ҳолатро дар бар мегирад? 

$A) баланд ва дарозмуддати шиддати психологиро; 

$В) назорат, ҷорӣ кардани низоми ягонаи фаъолияти меҳнатӣ; 

$С) ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд; 

$D) дистресс ва аустрессдар худ дорад; 



 
 
 
 
 
 
 

$Е) роҳбарӣ, назорат, ангезиши идоракунӣ; 

 

@298.Ирода гуфта чиро мефаҳмед? 

$A) аз тарафи одам бошуурона танзим карда тавонистани рафтор ва 

фаъолияти худ барои паси сар кардани монеаҳои дохиливу берунӣ 

мебошад; 

$В) аз тарафи одам бошуурона танзим карда тавонистани рафтор ва 

фаъолияти худ барои паси сар кардани монеаҳои дохиливу берунӣ 

намебошад; 

$С) аз тарафи барои паси сар кардани монеаҳои дохиливу берунӣ 

мебошад; 

$D) фаъолият барои паси сар кардани монеаҳои дохиливу берунӣ 

мебошад; 

$Е) монеаҳои дохиливу берунӣ мебошад; 

 

@299.Ба шахси дорои характери фаъолдошта чӣ гуна хусусиятҳо хос 

аст? 

$A) меҳнатро муташаккил мегардонад ва ба он аҳамияти ҷамъиятӣ ва 

арзиши ахлоқӣ медиҳанд; 

$В) меҳнатро муташаккил мегардонад ва ба он аҳамияти ҷамъиятӣ ва 

арзиши ахлоқӣ намедиҳанд; 

$С) ба меҳнат аҳамияти ҷамъиятӣ, арзиши ахлоқӣ намедиҳанд; 

$D) ба меҳнат аҳамияти ҷамъиятӣ, арзиши ахлоқӣ медиҳанд; 

$Е) меҳнатро муташаккил намегардонад ва ба он аҳамияти ҷамъиятӣ 

ва арзиши ахлоқӣ медиҳанд; 

 

@300.Шахсоне, ки характери ғайрифаъол доранд пасив (сустфаъол) 

ҳастанд, бефаъолиятӣ метавонад чиро ба миён оварад?  

$A) мухолифати дохилӣ доштани одамонро ба миён орад ва дар 

ҳамин ҳолат низ ӯ худро сафед карда наметавонад; 

$В) мухолифати дохилӣ доштани одамонро ба миён оварда дар ҳамин 

ҳолат низ ӯ худро сафед карда метавонад; 

$С) мухолифати дохилӣ доштани одамонро пеш наоварда дар ҳамин 

ҳолат низ ӯ худро сафед карда наметавонад; 

$D) мухолифати дохилӣ доштани одамонро ба миён наоварда дар 

ҳамин ҳолат низ ӯ худро сафед карда наметавонад; 

$Е) мухолифати берунӣ доштани одамонро пеш наоварда дар ҳамин 

ҳолат низ ӯ худро сафед карда метавонад; 

 



 
 
 
 
 
 
 

@301.Ҳар кас бо ин ё он тарз ба худ муносибат менамояд, ки ин 

муносибат дарк кардани мавқеи худро дар чӣ муайян месозад? 

$A) коллектив, ҷамъият ва уҳдадориҳои гирифтааш; 

$В) давлат, ҳукумат, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ; 

$С) ташкилоти корнамудааш; 

$D) коллектив, ҷамъият; 

$Е) ташкилоти корнанамудааш; 

 

@302.Дар қатори хислатҳои характер кадом хислатҳоро фарқ кардан 

мумкин аст? 

$A) хислатҳои умумӣ (глобалӣ) ва хусусӣ (локалӣ) -ро; 

$В) хушмуомилаву оромтабиатро; 

$С) худбину худпарастро; 

$D) хислатҳои байналмилалӣ (глобалӣ) -ро; 

$Е) хислатҳои умумӣ (минтақавӣ) -ро; 

 

@303.Кадом хислатҳои характер ба боварӣ доштан ва боварӣ надоштан 

муқобил гузошта мешаванд? 

$A) экстроверсия ва интраверсия; 

$В) иҷтимоӣ, иқтисодӣ, равонӣ; 

$С) эмотсионалӣ, позитивӣ; 

$D) ҳаяҷонбахш, муқарраррӣ; 

$Е) умумӣ, оддӣ, якхела; 

 

@304.Леонгард чанд намуди аксентуатсияи характерро пешниҳод 

намудааст? 

$A) 12 намуд; 

$В) 24 намуд; 

$С) 6 намуд; 

$D) 8 намуд; 

$Е) 10 намуд; 

 

@305.Аксентуатсияи дистимикӣин: 

$A) димоғсухта, маҳзун, камгап ва песимист мебошад; 

$В) димоғсухта, маҳзун, гамгап, песимист намебошад; 



 
 
 
 
 
 
 

$С) хело зиёд эҳсосиву ранҷур; 

$D) бетаҳаммулӣ, турушрӯӣ, берӯӣ; 

$Е) хушчақчақӣ то дараҷаи сергапӣ хос аст; 

 

@306.Аз қадимулайём фарқияти чанд намуди хусусиятҳои эҳсос қабул 

гардидааст: 

$A) 5 намуд; 

$В) 11 намуд; 

$С) 16 намуд; 

$D) 2 намуд; 

$Е) 6 намуд; 

 

@307.Мувофиқи назарияи психологи машҳури рус Лурия таснифоти 

эҳсосотро бо ду принсип гузаронидан мумкин аст ва онҳо кадоманд? 

$A) системавӣ, гинетикӣ; 

$В) амалӣ, мушаххас ва натиҷанокӣ; 

$С) муайяншаванда ва номуайяншаванда; 

$D) махсус ва умумӣ; 

$Е) ягона, махсус ва умумӣ; 

 

@308.Станкин изҳор менамояд, ки нӯшокиҳои спиртӣ узвҳои 

ҳассосиятро якчанд маротиба зиёд мекунанд, аммо на беш аз чанд 

дақиқа? 

$A) 15; 

$В) 2; 

$С) 4; 

$D) 6; 

$Е) 11; 

 

@309.Таҳаммулпазирӣ чист:  

$A) ин таъмини иштироки шахсӣ дар раванди ба мақсадрасӣ, 

ёрирасонӣ, худэҳтиромкунӣ, инкишофи масъулият, ташкили 

шароити хуби меҳнат ва муносибатҳои байниҳамдигарии мусоид; 

$В) ин талабот, қобилият, афкори идоракунии инфродӣ, пешбинии 

нақшаҳо, принсипҳои дохилӣ, қоидаҳои назорат; 



 
 
 
 
 
 
 

$С) ин ташхис ва пешгўии ҳолат, тағйирот дар зерсохтори ташкилот, 

ташкили барномаи фаъолияти зертобеъон, фаъолгардонии худи 

роҳбар; 

$D) ин ҳадафгузорӣ, дарки одам аз тарафи одам, кўшиши 

ҳукмфармоӣ, тобеъкунӣ, интизориҳои иҷтимоӣ, вокунишҳои 

эҳсосотӣ; 

$Е) ин нокифоягии маълумот, гуногунӣ ё якрангии хеле зиёд, 

талаботҳои ба ҳам мухолифаткунанда ё номуайян; 

 

@310.Барои падид омадани стресси эмотсионалӣ чӣ сабаб мегардад: 

$A) ин нокифоягии маълумот, гуногунӣ ё якрангии хеле зиёд, 

талаботҳои ба ҳам мухолифаткунанда ё номуайян; 

$В) ин мавқеи индивид дар низоми фаъолияти ҳаётии гурўҳҳо дар 

инкишофи равандҳои гурўҳӣ мебошад ва вазифаҳои дар назди он 

гузошташударо муайян мекунад; 

$С) ин талабот, қобилият, афкори идоракунии инфродӣ, пешбинии 

нақшаҳо, принсипҳои дохилӣ ва  қоидаҳои назорат; 

$D) ин ташхис ва пешгўии ҳолат, тағйирот дар зерсохтори ташкилот, 

ташкили барномаи фаъолияти зертобеъон ва фаъолгардонии худи 

роҳбар; 

$Е) ин таъмини иштироки шахсӣ дар раванди ба мақсадрасӣ, 

ёрирасонӣ; 

 

@311.Маркази диққати идроки инсонро чӣ ташкил медиҳад? 

$A) объекти идрок;  

$В) заминаи идрок; 

$С) фаъолияти анализатор; 

$D) иттилооти идрок; 

$Е) иллюзия; 

 

@312.Мондашавии инсон чист?  

$A) ин аксуламали табиие мебошад, ки ба болоравии шиддатнокӣ 

ҳангоми кори тўлонӣ алоқаманд аст; 

$В) ин ҳолати мутобиқи сафарбарӣ ва ҳолати номутобиқатии 

серҳаракат; 

$С) ин қобилият доштан нисбати кор дар низом ва миқдори муайяни 

вақт мебошад; 

$D) ин маҷмўи интегралии тавсифи ҳамон вазифа ва сифатҳои одам, 

ки иҷроиши фаъолиятро бевосита ё бавосита таъмин менамояд; 



 
 
 
 
 
 
 

$Е) ташкили шароити хуби меҳнат ва муносибатҳои 

байниҳамдигарии мусоид; 

 

@313.Таваккалӣ чӣ гуна қарор аст? 

$A) ин монанди қарори импулсивист, вале баъзан бо хусусиятҳои 

тактикии худ фарқ мекунад; 

$В) ин натиҷаи ҷустуҷўи бениҳоят беҷуръатона ва эҳтиёткорона 

мебошад; 

$С) ин бо ҷиддияти хоси баҳо додан ба фарзия ва таҳлили интиқодии 

он арзёбӣ мегардад; 

$D) ин муайян кардани натиҷа ва нишондиҳандаҳои он, оқибатҳои 

пешгўиҳои хатар, ҷустуҷўи захираҳо ва ғ; 

$Е) ин муайян кардани ҳолати қонунии мушкилоти мушаххас, муайян 

намудани дараҷаи тағйироти оянда ва таҳияи тадбирҳои минбаъда 

барои бартараф кардани холигии байни онҳо; 

 

@314.Ташакул додани мутобиқшавии психикӣ дар гурўҳҳои касбӣ чӣ 

маъно дорад? 

$A) ин маънои ҳамбастагии иҷтимоӣ, қобилияти сохта тавонистани 

муносибатҳои байниҳамдигарӣ, имконияти коммуникатсияи равшан; 

$В) ин маънои мавқеи индивид дар низоми фаъолияти ҳаётии гурўҳҳо 

дар инкишофи равандҳои гурўҳӣ мебошад ва вазифаҳои дар назди он 

гузошташударо муайян мекунад; 

$С) ин маънои талабот, қобилият, афкори идоракунии инфродӣ, 

пешбинии нақшаҳо, принсипҳои дохилӣ ва қоидаҳои назорат; 

$D) ин маънои ташхис ва пешгўии ҳолат, тағйирот дар зерсохтори 

ташкилот, ташкили барномаи фаъолияти зертобеъон ва 

фаъолгардонии худи роҳбар; 

$Е) ин муайян кардани натиҷа ва нишондиҳандаҳои он, оқибатҳои 

пешгўиҳои хатар, ҷустуҷўи захираҳо ва ғ; 

 

@315.Хусусиятҳои идрок ба чанд намуд ҷудо мешаванд: 

$A) 5 намуд; 

$В)4 намуд; 

$С) 3 намуд; 

$D) 11 намуд; 

$Е) 8 намуд; 

 

@316.Роҳу воситаҳои барқарорнамоии коршоямӣ  кадомҳоянд? 

$A) ин релаксатсия, худталқинкунӣ ва тренингҳои психологӣ; 



 
 
 
 
 
 
 

$В) ин баъди анҷоми кор, рӯзи истироҳатӣ, дарозмуддат ё рухсатии 

меҳнатӣ; 

$С) ин якрангӣ, ритми номусоидии хоб, иттилооти маҳдуд, танҳоӣ, 

маҳдудияти гурўҳӣ, таҳдид ба ҳаёт; 

$D) ин доираи гурўҳҳои иҷтимоии расмиро фаро мегирад; 

$Е) устуворӣ, мутамарказият, кўчонидан, тақсимот, ҳаҷм; 

 

@317.Беғаразӣ хислати зарурии характер ба шумор меравад, ки бе он 

мавҷудияти чӣ ғайриимкон аст? 

$A) коллективи ҳақиқӣ; 

$В) давлат ва ҷомеа; 

$С) инсон ва ҷомеа; 

$D) психолог ва сотсиолог; 

$Е) роҳбар ва зертобеъ; 

 

@318.Муайян кардани типи аксентуатсияи характер ба воситаи тестҳои 

махсуси психологии кадом олим муайян кардан мумкин аст? 

$A) Личко; 

$В) Л. Лауразе; 

$С) Ҷ. Холмс; 

$D) А.С. Виготский; 

$Е) Ж.Ж. Руссо; 

 

@319.Кадом олимтадқиқот гузаронида исбот намуд, ки аз ҳама бештар 

он ахбороте ба хотир гирифта мешавад, ки тобиши эмотсионалӣ 

дорад? 

$A) олими рус Блонский; 

$В) олимиитолиёвӣ Ҷ. Марено; 

$С) олимифаронсавӣ А.Р. Лурия; 

$D) олимирус М.И. Станкин; 

$Е) олимирус Н.Ф. Добрынин; 

 

@320.Дар айни замон бештар чанд фоизи маълумотҳо маълумоти 

манфӣ ба хотир гирифта мешаванд: 

$A) 90 фоиз; 

$В) 80 фоиз; 

$С) 24 фоиз; 

$D) 45 фоиз; 

$Е) 50 фоиз; 

 



 
 
 
 
 
 
 

@321.Психологи олмонӣ Эбенгуаз дар асоси озмоишҳои бешумор 

исбот намудааст, ки ҳаҷми бештари маълумот пас аз чанд соати 

бахотиргирӣ фаромӯш мегардад? 

$A) 72 соат; 

$В) 11 соат; 

$С) 14 соат; 

$D) 50 соат; 

$Е) 24 соат; 

 

@322.Муаллифи навиштаҷоти зерин “Ҳар кас дар бораи хотири худ 

шикоят мекунад, вале касе дар бораи ақли солими худ шикоят 

намекунад” кист? 

$A) олими украин Ларошфуко; 

$В) олимиитолиёвӣ Ҷ. Марено; 

$С) олимифаронсавӣ А.Р. Лурия;  

$D) олимирус М.И. Станкин; 

$Е) олимирус Н.Ф. Добрынин; 

 

@323.Тадқиқот чист: 

$A) ин раванди фикран ба қисмҳои ташкилкунанда ҷудо кардани 

предмет ва ё ҳодиса, ҷудо кардани қисм, аломат ва хосиятҳои алоҳида 

он мебошад; 

$В) маводро шахс барои ҳалли вазифаҳо дар шакли образҳо истифода 

мебарад. Чунин тафаккурро намояндагони соҳаи адабиёт, санъат 

истифода мебаранд; 

$С) ин чунин тафаккурест, ки инсон ҳангоми истифодаи он дар 

раванди ҳалли масъалаҳо ба мафҳум рўй меоварад, амалро дар зеҳн 

иҷро мекунад, бо ёрии узвҳои ҳис онро ба даст меоварад; 

$D) ин ҳолатест, ки инсон ба чизи нав, нофаҳмо берун аз дониши худ 

дучор меояд; 

$Е) кўшиши аъзоёни гурўҳро баҳри ҳаллу фасли мушкилӣ ва 

масъалаҳои ҳалталаби гурўҳ бо назардошти манфиатҳои ҳамаи 

аъзоёни он ифода менамояд; 

 

@324.Уҳдадорӣ ин: 

$A) иҷрои боинсофонаи вазифаҳои ба ўҳдагирифтаи аъзоёни 

коллективро ҳангоми иҷрои фаъолияти умумӣ меноманд; 



 
 
 
 
 
 
 

$В) шакли баланд ва олии гурўҳи мутташаккил; 

$С) кўшиши аъзоёни гурўҳро баҳри ҳаллу фасли мушкилӣ ва 

масъалаҳои ҳалталаби гурўҳ бо назардошти манфиатҳои ҳамаи 

аъзоёни он ифода менамояд; 

$D) гуруҳеро меноманд,  ки вай аз назари психологӣ барои ҳамагуна 

муоширату муносибат ва баҳамтаъсиррасониҳо бо гурўҳҳои дигар 

кушода аст; 

$Е) ин дониш дар бораи аломатҳои муҳим ва умумии предмету 

ҳодисаҳои ҳақиқат мебошад; 

 

@325.Мубоҳиса чист?  

$A) ин инъикоси алоқаи байниҳамдигарии предметҳо ва ҳодисаҳои 

ҳақиқат ё байни хусусиятҳо ва нишонаҳои онҳо мебошад; 

$В) ин чунин фаъолияти мураккаби фикрӣ мебошад, ки инсон дар 

рафти он муҳокимаҳои гуногунро муқоисаву таҳлил намуда, ба 

хулосаҳои нави умумӣ ё хусусӣ меояд;  

$С) ин объектҳои гирду атроф доимо мутаносибандар шакли ранг, 

андозаву ғайра идрок карда мешаванд; 

$D) ин дониш дар бораи аломатҳои муҳим ва умумии предмету 

ҳодисаҳои ҳақиқат мебошад; 

$Е) ин намуди  махсуси  фаъолият  аст,  ки дар  он  шаклҳои  ташкилӣ, 

кори  таълимӣ, мақсаду мазмун муайян  аст; 

 

@326.Фаъолияти илмомӯзӣ чӣ гуна фаъолият мебошад?  

$A) ин намуди  махсуси  фаъолият  аст,  ки дар  он  шаклҳои  ташкилӣ, 

кори  таълимӣ, мақсаду мазмун муайян  аст;  

$В) ин фаъолияте  ба  шумор  меравад,  ки  дар  он неъматҳои  моддӣ  

ва  қонеъгардии  талаботҳо  равона  шудааст;  

$С) ин  намуди  муайяни  рафтори  одам  ва тарбияи  инсонҳост;  

$D) ин муносибатифаъолонаи одам ва бо шаклҳои махсуси таълим 

мебошад;  

$Е) ин сарчашмаи асосии рафтори шахс ва тамоми аҳли ҷомеа;  

 

@327.Дар зери мафҳуми гурўҳ ҳамчун омили асосии 

субъективиипсихологияи идоркунӣ чӣ фаҳмида мешавад? 

$A) ин умумияти одамон,  ки дар асоси аломатхои муайян чун  

қаробати ва амиқии муносибатҳо, муносибати шахс ва меёрҳои гурӯҳ, 



 
 
 
 
 
 
 

мансубияти иҷтимоӣ ё  синфӣ,  сохт, дараҷаи тараққиёт, шарти 

ташкилёбӣ тавсиф дода мешавад;  

$В) ин умумияти одамоне мебошад, ки дар ҳаёти воқеӣ мавҷуданду ба 

таври табиӣ  ташаккул  меёбанд; 

$С) ин гурӯҳе мебошад, ки аъзоёни он байни худ дар муносибат 

нестанду хар як нафар худ танҳо фаъолият менамояд; 

$D) ин гурӯҳеро меноманд, ки аъзоёни он ба ҳамдигар дар анҷом 

додани фаъолияте байни худ дар муносибати фаъолона мебошанд; 

$Е) ин дар асоси аломатхои муайян чун  қаробати ва амиқии 

муносибатҳо, муносибати шахс ва меёрҳои гурӯҳ, мансубияти 

иҷтимоӣ ё  синфӣ,  сохт, дараҷаи тараққиёт, шарти ташкилёбӣ тавсиф 

дода мешавад;  

  

@328.Баҳодиҳии баланд ба қобилияту талаботи худ, аслан ба шахсони 

кадом характер хос аст? 

$A) худбину худпараст; 

$В)тавсифкунанда ва тавсифшаванда; 

$С) заиф ва сустирода; 

$D) рушдёфта ва маъруф;  

$Е) хушмуомила ва оромтабиат; 

 

@329.Илми психологии идоракунӣ аз кадом қонуниятҳои асосӣ 

иборат мебошад? 

$A) вокуниши номуайян, худмуҳофизатӣ ва худбаҳодиҳии 

беҷуръатона; 

$В) аз қонуниятҳои мушоҳида, озмоиш, табии, лабораторӣ; 

$С) аз қонуниятҳои апперентӣ, стереотипҳои шуур, афкори 

мустаҳкам; 

$D) азёрирасонӣ, эҳтиромкунӣ, идоракунии Р. Блейк, Д. Мутон; 

$Е) аз қонуниятҳои мушоҳида, озмоиш; 

 

@330.Ҷараёни қоллабӣ аз кадом зинаҳо иборат мебошад: 

$A) зинаҳои диктатор, латта, калкулятор, шилқин, авбош, ҷавони нағз, 

ҳакам, муҳофиз; 

$В)зинаҳои муайян кардани ҳолати қонунии мушкилоти мушаххас, 

муайян намудани дараҷаи тағйироти оянда ва таҳияи тадбирҳои 

минбаъда барои бартараф кардани холигии байни онҳо; 

$С) зинаҳои хабаррасонӣ, эътиқод ва талқиннамоӣ; 

$D) зинаҳои бо ҷиддияти хоси баҳо додан ба фарзия ва таҳлили 

интиқодии он арзёбӣ мегардад; 



 
 
 
 
 
 
 

$Е) зинаҳои шитобкорӣ, мутаассиршавӣ, батаъхирандозӣ, хатогиҳои 

худро эътироф карда натавонистан ва худбоварии зиёд; 

 

@331.Аввалин маротиба аз тарафи кадом психологи амрикоӣ дар 

илми психологияи идоракунӣ мафҳуми “персепсияи иҷтимоӣ” 

пешниҳод гардидааст? 

$A) Ҷ. Брунер; 

$В)Ҷ. Холмс; 

$С) А.С. Виготский; 

$D) Ж.Ж. Руссо; 

$Е) Г. Селье; 

 

@332.Ишораи рафтори зоҳирӣ чист: 

$A) ин ҳаракати мушакҳои тарҳи рўй фаҳмида мешавад; 

$В) ин ҳолати танг шудани атрофии мушакҳо ва дар як ҷой ҷамъ 

гардидани шиддати мимика мушоҳида карда мешаванд; 

$С) ин метавонад халалдор гардидани ҳаракат, карахтӣ ва ё фалаҷӣ 

бошад; 

$D) ин оид ба хушҳолӣ ва идроки тағйирёбии эҳсоси азсаргузаронии 

ботинӣ, ангезиши сабуки ангезандаҳои беруна шаҳодат медиҳад; 

$Е) ин муносибатифаъолонаи одам ва бо шаклҳои махсуси таълим 

мебошад; 

 

@333.Пайвастагии илми психологияи идоракунӣ бо кадом илмҳо 

алоқаманд аст? 

$A) бо илмҳои менеҷмент, сотсиология, фалсафа; 

$В) бо илмҳои риёзӣ, педагогика, химия; 

$С) бо илмҳои физика, сотсиометрия, тест; 

$D) бо илмҳои асосҳои назарияи иқтисод; 

$Е) бо илмҳои сотсиология, кимиё, таърих; 

 

@334.Ҳаррос чист? 

$A) ин изтироби мушаххас ба ягон объекти муайян аст; 

$В) паст шудани изтиробро ба шарофат ва ба инобат гирифтан ҳолати 

шахсият таъмин менамояд; 

$С) дар ҳолате таъсир мерасонад, ки дар фаъолиятнокии рафтор 

тағйиротҳо ба миён оянд; 

$D) равандҳои гуногуни  психикиро муайянроба танзим медарорад; 

$Е) дар ҳолате пайдо мегардад, ки одам хеле фаъол аст; 



 
 
 
 
 
 
 

 

@335.Дар ҷараёни муошират кадом методҳои таъсиррасонӣ истифода 

бурда мешаванд? 

$A) методҳои сирояткунӣ, мутаассирнамоӣ, боваркунонӣ ва талқин; 

$В)  методҳои интерактивӣ, персептивӣ, интерактивӣ; 

$С) методҳои табиӣ, лабораторӣ; 

$D) методҳои расмӣ, ғайрирасмӣ; 

$Е) методҳои интерактивӣ, персептивӣ, интерактивӣ; 

 

@336.Вазифаҳо муоширатро чӣ ташкил медиҳад? 

$A) ин интерактивӣ, персептивӣ, интерактивӣ; 

$В) ин дарозмуддат ва кўтоҳмуддат; 

$С) ин сирояткунӣ, мутаассирнамоӣ; 

$D) ин расмӣ ва ғайрирасмӣ; 

$Е) боваркунонӣ ва талқин; 

 

@337.Методи мушоҳида кадом ноқисиҳоро доро аст? 

$A) ноқисиҳои хатогиҳо дар баҳогузорӣ, таъсири нармдилӣ ва хатогӣ 

дар моделсозӣ; 

$В) ноқисиҳои ғамхории мушоҳид ба мушоҳидашаванда; 

$С) ноқисиҳои рафтори мушоҳидашавандагон; 

$D) ноқисиҳои нармдидию зудбоварӣ дар рафти мушоҳида; 

$Е) ин нобаробарию хатогиҳои зердастон; 

 

@338.Ҳолати маромҳои инсонро чӣ ташкил медиҳанд? 

$A) ин мақсад, шавқу ҳавас, хоҳиш, кўшиш ва рағбат; 

$В) ин вазъиятӣ-ҳаракатӣ,  ҳиссӣ-персептивӣ, иҷтимоӣ-персептивӣ; 

$С) ин маърифатӣ-идрокӣ, мнемикӣ; 

$D) ин нобаробарию хатогиҳои зердастон; 

$Е) ин озмоишҳои махсуси гузаронидашуда; 

 

@339.Ба гурӯҳи намудҳои иттилоот чунин ҷараёнҳо дохиланд: 

$A) ҷараёниҳои уфуқӣ (горизонталӣ) , амудӣ (вертикалӣ) ; 

$В) ҷараёниҳои расмӣ ва ғайрирасмӣ; 

$С) ҷараёниҳои шифоҳӣ ва хаттӣ; 

$D) ҷараёниҳои дарозмуддат ва кутохмуддат; 

$Е) мимикӣ, пантомимикӣ; 

 



 
 
 
 
 
 
 

@340.Дар илми психологияи идоракунӣ кадом масъалаҳоропредмет 

ташкил медиҳад: 

$A) масъалаҳои шахсият, худтакмилдиҳӣ ва худинкишофдиҳии 

шахсият, фаъолияти идоракунӣ, равандҳои гурўҳӣ дар коллективи 

меҳнатӣ ва танзими онҳо; 

$В) масъалаҳои талабот, қобилият, афкори идоракунии инфродӣ, 

пешбинии нақшаҳо, принсипҳои дохилӣ, қоидаҳои назорат; 

$С) масъалаҳои ташхис, пешгўии ҳолат, тағйирот дар зерсохтори 

ташкилот, ташкили барномаи фаъолияти зертобеъон, фаъолгардонии 

худи роҳбар; 

$D) масъалаҳои дархости мушаххаси иҷтимоӣ ва танзими онҳо; 

$Е) ин нобаробарию хатогиҳои зердастон дар фаъолияти меҳнатӣ 

мебошад; 

 

@341.Ба озмоиши психологӣ кадом хусусиятҳо мансуб мебошанд? 

$A) хусусиятҳои омилӣ, бетарафу доимӣ; 

$В) хусусиятҳои статус, нақши иҷтимоӣ; 

$С) хусусиятҳои ихтиёрӣ, беихтиёрӣ; 

$D) хусусиятҳои баъдиихтиёрӣ, асосӣ; 

$Е) хусусиятҳои махсус, умумӣ; 

 

@342.Маҷмӯи  ҷараёни қабули қарорро дар илми психологияи 

идоракунӣ чӣ ташкил медиҳад: 

$A) ин муайян кардани натиҷа ва нишондиҳандаҳои он, оқибатҳои 

пешгўиҳои хатар, ҷустуҷўи захираҳо ва ғ;  

$В) ин муайян кардани ҳолати қонунии мушкилоти мушаххас, муайян 

намудани дараҷаи тағйироти оянда, таҳияи тадбирҳои минбаъда 

барои бартараф кардани холигии байни онҳо; 

$С) ин ба одамоне, ки масъаларо бо ақидаҳои аллакай ифодаёфта оғоз 

менамоянд, хос аст, ки дар натиҷаи таҳлили пешакии шароиту 

талаботи ин масъала ба вуҷуд меояд; 

$D) ин бо ҷиддияти хоси баҳо додан ба фарзия, таҳлили интиқодии он 

арзёбӣ мегардад; 

$Е) ин монанди қарори импулсивист, вале баъзан бо хусусиятҳои 

тактикии худ фарқ мекунад; 

 

@343.Рефлексҳо ба кадом намудҳо ҷудо мешаванд? 

$A) ба намудҳои шартӣ ва ғайришартӣ; 

$В) ба намудҳои ҷавоби организм ба ангезишҳои беруна; 



 
 
 
 
 
 
 

$С) ба намудҳои рафтори инстинктивии одамон; 

$D) ба намудҳои диққатнокӣ, бахотиргирӣ; 

$Е) ба намудҳои ихтиёрӣ, беихтиёр; 

 

@344.Намудҳои шахсиятро кадом олим ба илми психологияи 

идоракунӣворид намудааст? 

$A) Э. Шпрангер; 

$В) Г. Юнг; 

$С) З.Фрейд; 

$D) Гипократ; 

$Е) А.Каримов; 

 

@345.Хотирро психологон бо кадом равандҳо тасниф намудаанд? 

$A) равандҳоишинохтан ва азнавҳосилкунӣ, бахотиргирӣ, 

дархотирнигоҳдорӣ, фаромўшкунӣ; 

$В) равандҳои бўй, мазза, ламс, биноӣ, шунавоӣ; 

$С) равандҳои фаврӣ, ихтиёрӣ, беихтиёр, дарозмуддат,кўтоҳмуддат; 

$D) равандҳои дохилӣ, шахсӣ, беруна; 

$Е) равандҳои устуворӣ, кучонидан, тақсимот, ҳачм; 

 

@346.Ба намудзои эҳсосот кадом гурӯҳҳо дохиланд? 

$A) гурӯҳҳои дохилӣ(интеросептивӣ) , шахсӣ (проприосептивӣ) , 

беруна (экстеросептивӣ); 

$В) гурӯҳҳои фаврӣ, ихтиёрӣ ва беихтиёр, дарозмуддат ва 

кўтоҳмуддат; 

$С) гурӯҳҳои шинохтан ва азнавҳосилкунӣ, бахотиргирӣ;  

$D) гурӯҳҳои сирояткунӣ, мутаассирнамоӣ, боваркунонӣ ва талқин; 

$Е) гурӯҳҳои референтӣ, кушода, пушида; 

 

@347.Мушаххасоти сотсиометрия кадомҳоянд: 

$A) ин статус ва нақши иҷтимоӣ; 

$В) ин омилӣ, бетараф, доимӣ; 

$С) ин ихтиёрӣ беихтиёрӣ; 

$D) ин баъдиихтиёрӣ, асосӣ; 

$Е) боваркунонӣ, талқин; 

 

@348.Дар илми психологияи идоракунӣ кадом хусусиятҳои рафторро 

аз рӯйи ба типҳои аксентуатсия тасниф мекунанд? 



 
 
 
 
 
 
 

$A) хусусиятҳои типи пурваҷд, типи интеровертӣ ватипи экстровертӣ; 

$В) хусусиятҳои бўй, мазза, ламс, биноӣ, шунавоӣ; 

$С) хусусиятҳои ихтиёрӣ, беихтиёр; 

$D) хусусиятҳои дохилӣ, шахсӣ, беруна; 

$Е) мушоҳида, озмоиш, табиӣ, лабораторӣ; 

 

@349.Яке аз методҳои самарабахши инкишофи хотира ин: 

$A) методи системаи ҷамъкунӣ; 

$В) методи озмоишӣ; 

$С) методи лабораторӣ; 

$D) методи тест; 

$Е) методи шахсӣ; 

 

@350.Кадом омилҳои психологӣ сифатҳои шахсии роҳбарро муайян 

менамояд? 

$A) санъати баланди муошират, боваркунонӣ, ақли тези фавқулодда 

ва эҷодкорона дар соҳаҳои гуногун;  

$В) дуруғгўӣ, расмиятпарастӣ; 

$С) ноўҳдабароӣ, ҳамдигарфаҳмӣ, коргурезӣ; 

$D) фаҳмидашавандагӣ, сохторӣ, константӣ; 

$Е) симои роҳбар, уҳдаборӣ, беаҳамиятӣ; 

 

@351.Дар раванди муошират кадом усулҳои таъсиррасонии 

идоракунӣ истифода бурда мешаванд? 

$A) усулҳои сирояткунӣ, мутаассирнамоӣ, боваркунонӣ ва талқин; 

$В) усулҳои интерактивӣ, персептивӣ, интерактивӣ; 

$С) усулҳои табиӣ, лабораторӣ; 

$D) усулҳои расмӣ, ғайрирасмӣ; 

$Е) усулҳои интерактивӣ, персептивӣ, интерактивӣ; 

 

@352.Методология чист? 

$A) ин умумӣ, махсус, маҷмўи мушаххаси татқиқотӣ; 

$В) ин ҷамъ кардани маълумот ва усулҳои коркарди он; 

$С) ин татқиқоти эмпирикӣ, моделсозӣ ва тарбиявӣ-идоракунӣ; 

$D) ин муоширати нутқӣ, фаъолият ва рафтор; 

$Е) ин муҳит, таълим ва тарбия; 

 

@353.Аз тарафи кадом олими рус дар илми психологияи идоракунӣ 

диққати баъдиихтиёрӣ пешниҳод шудааст? 



 
 
 
 
 
 
 

$A) Н.Ф. Добрынин; 

$В) Ҷ. Марено; 

$С) А.Р. Лурия; 

$D) М.И. Станкин; 

$Е) А. Ларошфуко; 

 

@354.Ҳиссиётро аз ҷиҳати самтнокиаш ба кадом намудҳо ҷудо 

мешавад? 

$A) ба ахлоқӣ, зеҳнӣ, амалӣ ва эстетикӣ; 

$В) ба гуногунҷанба, ҳамаҷониба; 

$С) ба асосӣ, умумӣ, махсус; 

$D) ба мустақим, ғайримустақим; 

$Е) ба расмӣ, ғайрирасмӣ; 

 

@355.Мувофиқи назарияи Леонгард барои одами дорои аксентуатсияи 

гипертӣ (хеле фаъол) кадом намуди табъи хос аст? 

$A) табъи хуши баланд ва болидахотирӣ; 

$В) табъи паста, ғафлаткорӣ; 

$С) табъи хуши баланд хос нест; 

$D) хело зиёд эҳсосиву ранҷур ҳастанд; 

$Е) ҳамеша димоғсухта, маҳзун, гамгап; 

 

@356.Аксентуатсияи характер бештар дар байни киҳо ба назар 

мерасанд? 

$A) наврасон ва ҷавонон; 

$В) пиронсолон, нафақахӯрон; 

$С) кӯдакон, ноболиғон; 

$D) духтарон, писарон; 

$Е) донишҷӯён, талабагон; 

 

@357.Аксентуатсияи характер (ифроти инсонӣ) чист? 

$A) ташаккули баланди хислатҳои ҷудогонаи характер, ки бар зарари 

дигарон аст ва дар натиҷаи он муносибати байниҳамдигарии одамон 

вайрон мегардад; 

$В) ташаккули баланди хислатҳои ҷудогонаи характер, ки бар зарари 

дигарон набуда, дар натиҷаи он муносибати байниҳамдигарии одамон 

вайрон намегардад; 



 
 
 
 
 
 
 

$С) дар натиҷаи он муносибати байниҳамдигарии одамон вайрон 

мегардад; 

$D) ташаккули баланди хислатҳои ҷудогонаи характер аст; 

$Е) муносибати вайрон гардонандаи  байниҳамдигарии одамон; 

 

@358.Шахсоне, ки ба худ боварӣ надоранд, чӣ гуна мебошанд? 

$A) хилватнишин ва камфаъол; 

$В) имконияташон маҳдуд; 

$С) гушанишинон, дуриҷустагон;  

$D) беғайрат, фаъол; 

$Е) зудфаъол, уҳдабаро; 

 

@359.Дар муқоиса ба меҳнат характерро ба кадом намудҳо ҷудо 

мекунанд? 

$A) ба фаъол ва ғайрифаъол; 

$В) ба ғайрифаъол; 

$С) ба таври махсус;  

$D) ба таври ғайримахсус; 

$Е) ба фаъол; 

 

@360.Характерчист? 

$A) ин пайвасти инфиродии хусусиятҳои муҳими шахс буда, 

муносибати одамро нисбат ба ҳақиқат ифода мекунамояд ва дар 

рафтори ӯ зоҳир мешавад; 

$В) хусусиятҳои муҳими шахс буда, муносибати одамро нисбат ба 

ҳақиқат ифода карда, дар рафтори ӯ зоҳир намешавад; 

$С) одамро нисбат ба ҳақиқат ифода карда, дар рафтори ӯ зоҳир 

мешавад; 

$D) муносибати одамро нисбат ба ҳақиқат ифода карда, дар рафтори 

ӯ зоҳир мешавад; 

$Е) ин пайвасти инфиродии муносибати одамро нисбат ба ҳақиқат 

ифода мекунад; 

 

@361.Ирода чист? 

$A) аз тарафи одам бошуурона танзим карда тавонистани рафтор ва 

фаъолияти худ барои паси сар кардани монеаҳои дохиливу берунӣ 

мебошад; 



 
 
 
 
 
 
 

$В) бошуурона танзим карда тавонистани монеаҳои дохиливу берунӣ 

мебошад; 

$С) аз тарафи одам бошуурона танзим карда тавонистани рафтору 

фаъолияти худ барои паси сар кардани монеаҳои дохиливу берунӣ 

намебошад; 

$D) аз тарафи одам барои паси сар кардани монеаҳои дохиливу 

берунӣ мебошад; 

$Е) аз тарафи одам бошуурона танзим карда натавонистани рафтору 

фаъолияти худ барои паси сар кардани монеаҳои дохиливу берунӣ 

мебошад; 

 

@362.Фарқияти эҳсосот ва ҳиссиёт дар чӣ мебошад? 

$A) эҳсосот аз табиати беруна ва ҳиссиёт аз табиати дохилаи инсон 

вобастагӣ дорад; 

$В) эҳсосот аз табиати беруна ва ҳиссиёт аз табиати дохилаи инсон 

вобастагӣ  надорад; 

$С) танҳо эҳсосот аз табиати дохилаи инсон вобастагӣ дорад; 

$D) ҳарду аз табиати дохилаи инсон вобастагӣ доранд; 

$Е) ҳарду аз табиати берунаи инсон вобастагӣ доранд; 

 

@363.Талабот ин: 

$A) аз тарафи инсон эҳсос намудани зарурат ба шароитҳои муайяни 

ҳаётӣ  ва инкишоф ифода мекунад; 

$В) талаботи хоси инсони аст, ки он эҳтиёҷро ба маърифат, муошират 

ва ниёзҳои маданӣ (мутолиаи китобу маҷаллаҳо, гўш кардани мусиқӣ, 

рафтан ба театр ва ғ.) ифода  мекунад; 

$С) эҳтиёҷ  ба ҳосил намудани мавқеъ дар ҷомеа, ба қадр кардани 

меҳнати иҷрошуда, ба баҳодиҳии ҷамъиятӣ, дўстӣ, рафоқат, муҳаббат, 

ба фаъолияти ҷамъиятӣ ва ғ; 

$D) маҷмўи ҳиссиётҳои азсаргузаронидаи иштирокчиёни рафти 

низоъро ифода менамояд; 

$Е) дараҷаи воридшавии шахс ба вазъияти низоӣ дар зинаҳои 

гуногуни инкишофи он; 

 

@364.Талаботи маънавӣ ин: 

$A) талаботи хоси инсони аст, ки он эҳтиёҷро ба маърифат, муошират 

ва ниёзҳои мадани (мутолиаи китобу маҷаллаҳо, гўш кардани мусиқи, 

рафтан ба театр ва ғ.) ифода мекунад; 



 
 
 
 
 
 
 

$В) аз тарафи инсон эҳсос намудани заруратро ба шароитҳои муайяни 

ҳаёти ва инкишоф ифода мекунад; 

$С) эҳтиёҷ ба ҳосил намудани мавқеъ дар ҷомеа, ба қадр кардани 

меҳнати иҷрошуда, ба баҳодиҳии ҷамъияти, дўсти, рафоқат, муҳаббат, 

ба фаъолияти ҷамъияти ва ғ; 

$D) маҷмўи ҳиссиётҳои азсаргузаронидаи иштирокчиёни рафти 

низоъро ифода менамояд; 

$Е) дараҷаи воридшавии шахс ба вазъияти низоӣ дар зинаҳои 

гуногуни инкишофи он; 

 

@365.Ниёзҳои иҷтимоӣ ин: 

$A) эҳтиёҷ ба ҳосил намудани мавқеъ дар ҷомеа, ба қадр кардани 

меҳнати иҷрошуда, ба баҳодиҳии ҷамъияти, дўстӣ, рафоқат, муҳаббат, 

ба фаъолияти ҷамъиятӣ ва ғ; 

$В) талаботи хоси  инсонӣ аст, ки он эҳтиёҷро ба маърифат, муошират 

ва ниёзҳои маданӣ (мутолиаи китобу маҷаллаҳо, гўш кардани мусиқӣ, 

рафтан ба театр ва ғ.) ифода  мекунад; 

$С) аз тарафи инсон эҳсос намудани заруратро ба шароитҳои 

муайяни ҳаётӣ  ва инкишоф ифода мекунад; 

$D) маҷмўи ҳиссиётҳои азсаргузаронидаи иштирокчиёни рафти 

низоъро ифода менамояд; 

$Е) дараҷаи воридшавии шахс ба вазъияти низоӣ дар зинаҳои 

гуногуни инкишофи он; 

 

@366.Психолог А. В. Аграшенкова ба сохти психологии низоъ кадом 

унсурҳоро дохил намудааст? 

$A) маърифатӣ, эмотсионалӣ,  иродавӣ,  маромҳо; 

$В)  худшиносӣ, худфаҳмӣ,  воқеият;  

$С) хиссиёт, хотир, хаёл, эмотсия; 

$D) референтӣ, диффузӣ, проблемавӣ; 

$Е) китоб, маҷалла, мусиқӣ, театр; 

 

@367.Унсури маърифатӣ ин:  

$A) идроки хусусиятҳои байниҳамдигарӣ, қобилиятҳои ақлии 

коркарди  ахборот ва қабули қарор, дараҷаи воридшавии шахс ба 

вазъияти низоӣ дар зинаҳои гуногуни инкишофи он, худшиносӣ, 

худфаҳмӣ ва воқеият дар  баҳодиҳӣ ба имкониятҳои худ; 



 
 
 
 
 
 
 

$В) маҷмўи ҳиссиётҳои азсаргузаронидаи иштирокчиёни рафти 

низоъро ифода менамояд; 

$С) таҷрибаи кор бо одамон ва омодагии касбӣ; 

$D) худшиносӣ, худнофаҳмӣ ва воқеият дар  баҳодиҳӣ ба имкониятҳои 

худ; 

$Е) Хусусиятҳои ба худ хоси раванди дохилӣ; 

 

 

@368.Унсури маромҳо ин: 

$A) мувофиқ наомадани мавқеъҳои иштирокчиёни низоъро нисбат ба 

якдигар  ошкор месозад; 

$В) иштирокчиёни ҷараёни низоъ барои бартараф намудани 

мушкилию душвориҳои дучоромада ифодаи худро пайдо мекунад; 

$С) таҷрибаи кор бо одамон ва омодагии касбӣ; 

$D) худшиносӣ, худфаҳмӣ ва воқеият дар  баҳодиҳӣ ба имкониятҳои 

худ; 

$Е) Хусусиятҳои ба худ хоси раванди дохилӣ; 

 

@369.Низоъҳои шахсӣ ин: 

$A) ҳангоми ба ҳам  зид омадани  маромҳо, талаботҳо ва  манфиатҳои 

одамон ба вуҷуд меоянд; 

$В) таҷрибаи кор бо одамон ва омодагии касбӣ; 

$С) худшиносӣ, худфаҳмӣ ва воқеият дар  баҳодиҳӣ ба имкониятҳои 

худ; 

$D) Хусусиятҳои ба худ хоси раванди дохилӣ; 

$Е) мувофиқ наомадани мавқеъҳои иштирокчиёни низоъро нисбат ба 

якдигар  ошкор месозад; 

 

@370.Низоъҳои байнишахсӣ ин: 

$A) сабаби ба вуҷуд омадани онҳо вазъиятҳои проблемавӣ мешаванд, 

ки  дар ҳалли ин вазъиятҳо мақсад, маром, меъёр ва арзишҳои 

тарафҳо бо ҳам мувофиқат намекунанд; 

$В) таҷрибаи кор бо одамон ва омодагии касбӣ; 

$С) худшиносӣ, худфаҳмӣ ва воқеият дар  баҳодиҳӣ ба имкониятҳои 

худ; 

$D) Хусусиятҳои ба худ хоси раванди дохилӣ; 

$Е) мувофиқ наомадани мавқеъҳои иштирокчиёни низоъро нисбат ба 

якдигар  ошкор месозад; 

 



 
 
 
 
 
 
 

@371.Низоъҳои байнигурўҳӣ ин: 

$A) ба сифати тарафҳои низоъкунандаи гурўҳҳои иҷтимоӣ баромад 

мекунанд, ки дорои мақсадҳои бо ҳам номувофиқ мебошанд; 

$В) таҷрибаи кор бо одамон ва омодагии касбӣ; 

$С) худшиносӣ, худфаҳмӣ ва воқеият дар  баҳодиҳӣ ба имкониятҳои 

худ; 

$D) Хусусиятҳои ба худ хоси раванди дохилӣ; 

$Е) мувофиқ наомадани мавқеъҳои иштирокчиёни низоъро нисбат ба 

якдигар  ошкор месозад; 

 

@372.Рақобат ин: 

$A) ба нафъи яктарафа ва  қонеъгардии манфиатҳои шахсӣ равона 

мешавад; 

$В) таҷрибаи кор бо одамон ва омодагии касбӣ; 

$С) худшиносӣ, худфаҳмӣ ва воқеият дар  баҳодиҳӣ ба имкониятҳои 

худ; 

$D) Хусусиятҳои ба худ хоси раванди дохилӣ; 

$Е) мувофиқ наомадани мавқеъҳои иштирокчиёни низоъро нисбат ба 

якдигар  ошкор месозад; 

 

@373.Ҳамкорӣ ин: 

$A) Тарзи рафторе мебошад, ки туфайли он манфиатҳои ҳарду тараф 

ҳангоми муҳокимаи масъалаҳо ва таҳлили якҷояи ихтилофҳои 

мавҷуда пурра қонеъ мегарданд; 

$В) таҷрибаи кор бо одамон ва омодагии касбӣ; 

$С) худшиносӣ, худфаҳмӣ ва воқеият дар  баҳодиҳӣ ба имкониятҳои 

худ; 

$D) Хусусиятҳои ба худ хоси раванди дохилӣ; 

$Е) мувофиқ наомадани мавқеъҳои иштирокчиёни низоъро нисбат ба 

якдигар  ошкор месозад; 

 

@374.Муросо ин: 

$A) тарзи рафторе мебошад, ки  мақсадаш ба танзим даровардани 

ихтилофу зиддиятҳо  буда,  дар он яке ба дигаре бар ивази гузашти  

кардашуда  низ гузашт мекунад ва ҳар ду ҳалли мобайнии масъаларо 

пайдо менамоянд; 



 
 
 
 
 
 
 

$В) таҷрибаи кор бо одамон ва омодагии касбӣ; 

$С) худшиносӣ, худфаҳмӣ ва воқеият дар  баҳодиҳӣ ба имкониятҳои 

худ; 

$D) Хусусиятҳои ба худ хоси раванди дохилӣ; 

$Е) мувофиқ наомадани мавқеъҳои иштирокчиёни низоъро нисбат ба 

якдигар  ошкор месозад; 

 

@375.Ҳалли низоъ ин: 

$A) раванди пайдо намудани роҳи ҳалли ба ҳамдигар мақбул 

мебошад, дар асоси он муносибатҳои байниҳамдигарии онҳо ба 

эътидол оварда мешавад; 

$В) таҷрибаи кор бо одамон ва омодагии касбӣ; 

$С) худшиносӣ, худфаҳмӣ ва воқеият дар  баҳодиҳӣ ба имкониятҳои 

худ; 

$D) Хусусиятҳои ба худ хоси раванди дохилӣ; 

$Е) мувофиқ наомадани мавқеъҳои иштирокчиёни низоъро нисбат ба 

якдигар  ошкор месозад; 

 

@376.Зинаи пайдоиши  стрессро муайян намоед? 

$A) изтироб, муқобилият, бемадорӣ; 

$В)  хотир, диққат, тафаккур; 

$С) низоъ, муноқиша, афсурдаҳолӣ; 

$D) шинохтан, бахотиргирӣ; 

$Е) ихтиёрӣ, беихтиёрӣ; 

 

@377.Ба  стресси физиологӣ дохил мешавад: 

$A) дарди беҳад баланд, ғавғо, ҳавои чанголуд, ғизои номувофиқ, 

таъсири ҳароратҳои ғайриоддӣ, қабули як қатор дарувориҳо ва ғ; 

$В) сарбории иттилоотӣ, интизориҳо ва даъвоҳои ғайривоқеӣ, 

иҷтимоӣ, худбаҳодиҳӣ, атрофиёни  наздик ва ғ; 

$С) фаҳмидагирӣ ва баҳодиҳии  инсон ба амал, протсесс ва ҳолатҳои 

психикии худ мебошад; 

$D) ҷамъбаст намудан ва натиҷагирӣ кардан аз корҳои болои худ 

кардашуда мебошад; 

$Е) дараҷаи воридшавии шахс ба вазъияти низоӣ дар зинаҳои 

гуногуни инкишофи он; 

 

@378.Ба стресси психологӣ дохил мешавад: 



 
 
 
 
 
 
 

$A) сарбории иттилоотӣ, интизориҳо ва даъвоҳои ғайривоқеӣ, 

иҷтимоӣ, худбаҳодиҳӣ, атрофиёни  наздик ва ғ; 

$В) ҷамъбаст намудан ва натиҷагирӣ кардан аз корҳои болои худ 

кардашуда мебошад; 

$С) дарди беҳад баланд, ғавғо, ҳавои чанголуд, ғизои номувофиқ, 

таъсири ҳароратҳои ғайриоддӣ, қабули як қатор дарувориҳо ва ғ; 

$D) фаҳмидагирӣ ва баҳодиҳии  инсон ба амал, протсесс ва ҳолатҳои 

психикии худ мебошад; 

$Е) механизми ягонаи  бавуҷудоиро дар фаъолият инъикос менамояд;  

 

@379.Худназораткунӣ ин: 

$A) фаҳмидагирӣ ва баҳодиҳии  инсон ба амал, протсесс ва ҳолатҳои 

психикии худ мебошад; 

$В) дарди беҳад баланд, ғавғо, ҳавои чанголуд, ғизои номувофиқ, 

таъсири ҳароратҳои ғайриоддӣ, қабули як қатор дарувориҳо ва ғ; 

$С) ҷамъбаст намудан ва натиҷагирӣ кардан аз корҳои болои худ 

кардашуда мебошад; 

$D) механизми ягонаи  бавуҷудоиро дар фаъолият инъикос менамояд; 

$Е) хатогиҳои худро эътироф карда натавонистан ва худбоварии зиёд; 

 

@380.Худҳисоботдиҳӣ ин: 

$A) ҷамъбаст намудан ва натиҷагирӣ кардан аз корҳои болои худ 

кардашуда мебошад; 

$В) дарди беҳад баланд, ғавғо, ҳавои чанголуд, ғизои номувофиқ, 

таъсири ҳароратҳои ғайриоддӣ, қабули як қатор дарувориҳо ва ғ; 

$С) фаҳмидагирӣ ва баҳодиҳии  инсон ба амал, протсесс ва ҳолатҳои 

психикии худ мебошад; 

$D) Шитобкорӣ, мутаассиршавӣ ва батаъхирандозӣ; 

$Е) хатогиҳои худро эътироф карда натавонистан ва худбоварии зиёд; 

 

@381.Муоширати кушода ин: 

$A) маҳорати  ба таври ошкоро баён намудани нуқтаи назари худ аз 

ҷониби роҳбар бо дарназардошти мавқеи ҳамсуҳбат мебошад; 

$В) аз ҷониби роҳбар ё менеҷер хоҳиши зоҳир накардан ва фаҳмо 

ифода карда натавонистани фикру андеша, нақша, ҳиссиёт ва майлҳои 

худ мебошад; 



 
 
 
 
 
 
 

$С) ҳамсуҳбат барои фоида ба даст овардан аз чунин ҳадаф истифода 

мебарад, ба мисли тарсонидан, фиреб додан, намоиш додани 

накукорӣ, хушомадгўйи ва ғ; 

$D) дар байни  одамоне амалӣ мегардад, ки  нисбати якдигар ҳусни 

таваҷҷуҳ зоҳир менамоянд; 

$Е) дараҷаи воридшавии шахс ба вазъияти низоӣ дар зинаҳои 

гуногуни инкишофи он; 

 

@382.Муоширати пўшида ин: 

$A)  аз ҷониби роҳбар ё менеҷер хоҳиши зоҳир накардан ва фаҳмо 

ифода карда натавонистани фикру андеша, нақша, ҳиссиёт ва майлҳои 

худ мебошад; 

$В) маҳорати  ба таври ошкоро баён намудани нуқтаи назари худ аз 

ҷониби роҳбар бо дарназардошти мавқеи ҳамсуҳбат мебошад; 

$С) ҳамсуҳбат барои фоида ба даст овардан аз чунин ҳадаф истифода 

мебарад, ба мисли тарсонидан, фиреб додан, намоиш додани 

накукорӣ, хушомадгўйи ва ғ; 

$D) дар байни  одамоне амалӣ мегардад, ки  нисбати якдигар ҳусни 

таваҷҷуҳ зоҳир менамоянд; 

$Е) дар байни  одамоне амалӣ мегардад, ки  нисбати якдигар 

бетафовутӣ зоҳир менамоянд; 

 

@383.Муоширати манипулиятивӣ ин: 

$A) ҳамсуҳбат барои фоида ба даст овардан аз чунин ҳадаф истифода 

мебарад, ба мисли тарсонидан, фиреб додан, намоиш додани 

накукорӣ, хушомадгўйӣ; 

$В) дар байни  одамоне амалӣ мегардад, ки  нисбати якдигар ҳусни 

таваҷҷуҳ зоҳир менамоянд; 

$С) аз ҷониби роҳбар ё менеҷер хоҳиши зоҳир накардан ва фаҳмо 

ифода карда натавонистани фикру андеша, нақша, ҳиссиёт ва майлҳои 

худ мебошад; 

$D) инъикоси мақсадноки предметҳо ва падидаҳои олами 

объективиро ҳангоми таъсири бевоситаи онҳо ба узвҳои ҳис дар айни 

замон меомўзад; 

$Е) Инъикоси ҷамъбасткунанда ва ғайримустақими қонунияти воқеии 

муносибати байниҳамдигарӣ мебошад; 

 

@384.Муоширати дунявӣ ин: 



 
 
 
 
 
 
 

$A) дар байни  одамоне амалӣ мегардад, ки  нисбати якдигар ҳусни 

таваҷҷуҳ зоҳир менамоянд; 

$В) ҳамчун намуди асосӣ, мазмуни онро фаъолияте ташкил медиҳад, 

ки  дар он ҳамсуҳбатон чун шахсияти  барои якдигар муҳим ва зарур 

баромад мекунанд; 

$С) аз ҷониби роҳбар ё менеҷер хоҳиши зоҳир накардан ва фаҳмо 

ифода карда натавонистани фикру андеша, нақша, ҳиссиёт ва майлҳои 

худ мебошад; 

$D) инъикоси мақсадноки предметҳо ва падидаҳои олами 

объективиро ҳангоми таъсири бевоситаи онҳо ба узвҳои ҳис дар айни 

замон меомўзад; 

$Е) Инъикоси ҷамъбасткунанда ва ғайримустақими қонунияти воқеии 

муносибати байниҳамдигарӣ мебошад; 

 

@385.Муоширати корӣ ин: 

$A) ҳамчун намуди асосӣ, ки  дар он ҳамсуҳбатон чун шахсияти  барои 

якдигар муҳим ва зарур баромад мекунанд; 

$В) аз ҷониби роҳбар ё менеҷер хоҳиши зоҳир накардан ва фаҳмо 

ифода карда натавонистани фикру андеша, нақша, ҳиссиёт ва майлҳои 

худ мебошад; 

$С) инъикоси мақсадноки предметҳо ва падидаҳои олами 

объективиро ҳангоми таъсири бевоситаи онҳо ба узвҳои ҳис дар айни 

замон меомўзад; 

$D) Инъикоси ҷамъбасткунанда ва ғайримустақими қонунияти воқеии 

муносибати байниҳамдигарӣ мебошад; 

$Е) дар байни  одамоне амалӣ мегардад, ки  нисбати якдигар ҳусни 

таваҷҷуҳ зоҳир менамоянд; 

 

@386.Шаклҳои муоширати корӣ инҳоянд: 

$A) суҳбати корӣ, музокироти корӣ, машварати корӣ, баромади 

оммавӣ; 

$В) фаврӣ, ихтиёрӣ ва беихтиёр, дарозмуддат ва кўтоҳмуддат; 

$С) Шинохтан ва азнавҳосилкунӣ, бахотиргирӣ; 

$D) сирояткунӣ, мутаассирнамоӣ, боваркунонӣ ва талқин; 

$Е) дархотирнигоҳдорӣ, фаромўшкунӣ; 

 

@387.Адаптатсияи касбӣ ин: 



 
 
 
 
 
 
 

$A) раванди воридшавии инсон ба касбу кор ва гармонизатсияи 

таъсири байниҳамдигарии ў бо муҳити касбӣ мебошад; 

$В) инъикоси психики шароите мебошад, ки барои ҳаёту фаъолияти 

одам, организм, фард, шахсият зарур аст; 

$С) вобаста ба талаботи ангезиши сохторҳои муайяни асабӣ (системаи 

функсионалӣ) , амалҳои организмро фаъол мегардонад; 

$D) ҳадафгузорӣ, дарки одам аз тарафи одам, кўшиши ҳукмфармоӣ, 

тобеъкунӣ, интизориҳои иҷтимоӣ, вокунишҳои эҳсосотӣ; 

$Е) дар фаъолияти касбӣ ба роҳ монда мешавад; 

 

@388.Калавиши диққат ин: 

$A) такроран дуршавии лаҳза ба лаҳзаи фаъолияти шуур аз объекти 

диққат аст, ки сипас ба он боз бар мегардад; 

$В) дар доираи як объект ё фаъолият нигоҳ доштани диққат, ба 

эътибор нагирифтани дигар ҳодисаю объектҳо мебошад; 

$С) дар як вақт ба ду ё зиёда объект диққат дода, дар баробари ин бо 

онҳо амалеро иҷро кардан ё онҳоро мушоҳида кардан мебошад; 

$D) инъикоси алоқаи байниҳамдигарии предметҳо ва ҳодисаҳои 

ҳақиқат ё байни хусусиятҳо ва нишонаҳои онҳо мебошад; 

$Е) чунин фаъолияти мураккаби фикрӣ мебошад, ки инсон дар рафти 

он муҳокимаҳои гуногунро муқоиса ва таҳлил намуда, ба хулосаҳои 

нави умумӣ ё хусусӣ меояд; 

 

@389.Хаёли пассив ин: 

$A) фантазияи инсон, ки дар ҳаёт амалӣ нашудааст ва иҷрои он 

номумкин бошад; 

$В) муносибатифаъолонаи одам ва бо шаклҳои махсуси таълим 

мебошад;  

$С) сарчашмаи асосии рафтори шахс ва тамоми аҳли ҷомеа;  

$D) муносибати қаноатмандӣ ё ноқаноатмандӣ аз ҷанбаҳои фаъолият; 

$Е) боварӣ ва талаботи баланди аъзоёни гурўҳ ва нисбати якдигар; 

@390.Хаёли фаъол ин: 

$A) ба иҷрои фаъолияти конкретии амалӣ алоқаманд аст; 

$В) муносибати қаноатмандӣ ё ноқаноатмандӣ аз ҷанбаҳои фаъолият; 

$С) боварӣ ва талаботи баланди аъзоёни гурўҳ ва нисбати якдигар; 

$D) муносибатифаъолонаи одам ва бо шаклҳои махсуси таълим 

мебошад;  

$Е) сарчашмаи асосии рафтори шахс ва тамоми аҳли ҷомеа;  



 
 
 
 
 
 
 

 

@391.Сенсибилизатсия чист? 

$A) Кори як узви ҳис метавонад кори дигар узвро ҳавасманд ё нобуд 

гардонад; 

$В) фаҳмиши ҳолати эмотсионалие, ки ба ҳиссиёт ва азсаргузаронии 

одами дигар мегузарад; 

$С) ҳолати рӯҳиест, ки талаботи фарқкунандаи фаҳмиданашуда ё кам 

фаҳмидашудаи субъектро инъикос менамоядин дониш дар бораи 

аломатҳои муҳим ва умумии предмету ҳодисаҳои ҳақиқат мебошад; 

$D) нобаробарию хатогиҳои зердастонин дониш дар бораи аломатҳои 

муҳим ва умумии предмету ҳодисаҳои ҳақиқат мебошад; 

$Е) сохтори нисбатан мӯътадили қобилияти зеҳнии шахс; 

 

@392.Эмпатия ин: 

$A) фаҳмиши ҳолати эмотсионалие, ки ба ҳиссиёт ва азсаргузаронии 

одами дигар мегузарад; 

$В) сохтори нисбатан мӯътадили қобилияти зеҳнии шахс; 

$С) ҳолати рӯҳиест, ки талаботи фарқкунандаи фаҳмиданашуда ё кам 

фаҳмидашудаи субъектро инъикос менамояд; 

$D) нобаробарию хатогиҳои зердастон; 

$Е) озмоишҳои махсуси гузаронидашуда; 

 

@393.Релаксатсия ин:  

$A) ҳолати оромӣ, бемадорӣ ё сустие, ки субъект дар натиҷаи коҳиш 

ёфтани шиддат, ё саъю кӯшиши ҷисмонӣ гирифтор мешавад; 

$В) озмоишҳои махсуси гузаронидашуда; 

$С) ҳолати рӯҳиест, ки талаботи фарқкунандаи фаҳмиданашуда ё кам 

фаҳмидашудаи субъектро инъикос менамояд; 

$D) нобаробарию хатогиҳои зердастон; 

$Е) ҳолати аффектист, ки дар ҳолати беҳуши пайдо мешавад; 

 

@394.Синдром ин: 

$A) аломати мушаххаси нишонаҳо ҳаргуна падидае, ки механизми 

ягонаи бавуҷудоиро муттаҳид менамояд; 



 
 
 
 
 
 
 

$В) ҳолати рӯҳиест, ки талаботи фарқкунандаи фаҳмиданашуда ё кам 

фаҳмидашудаи субъектро инъикос менамояд; 

$С) нобаробарию хатогиҳои зердастон; 

$D) озмоишҳои махсуси гузаронидашуда; 

$Е) механизми ягонаи  бавуҷудоиро дар фаъолият инъикос менамояд. 

ин дониш дар бораи аломатҳои муҳим ва умумии предмету 

ҳодисаҳои ҳақиқат мебошад; 

 

@395.Интеллект (ақл) ин: 

$A) сохтори нисбатан мӯътадили қобилияти зеҳнии шахсин дониш 

дар бораи аломатҳои муҳим ва умумии предмету ҳодисаҳои ҳақиқат 

мебошад; 

$В) амалест, ки бе иштироки (бевоситаи) шуур амалӣ карда мешавад; 

$С) механизми ягонаи  бавуҷудоиро дар фаъолият инъикос 

менамоядин дониш дар бораи аломатҳои муҳим ва умумии предмету 

ҳодисаҳои ҳақиқат мебошад; 

$D) интихоби донишҳои вобаста ба таҷрибаи ҷойдошта мебошад.ин 

дониш дар бораи аломатҳои муҳим ва умумии предмету ҳодисаҳои 

ҳақиқат мебошад; 

$Е) қарорест, ки аз ба тарзи аналитикӣ (таҳлилӣ) асоснок карда 

мешавадин дониш дар бораи аломатҳои муҳим ва умумии предмету 

ҳодисаҳои ҳақиқат мебошад; 

 

@396.Апперсепсия ин: 

$A) вобастагии дарки таҷрибаи гузашта аз мундариҷаи умумии 

фаъолияти психологии инсон ва хусусиятҳои фардии онин дониш дар 

бораи аломатҳои муҳим ва умумии предмету ҳодисаҳои ҳақиқат 

мебошад; 

$В) интихоби донишҳои вобаста ба таҷрибаи ҷойдошта мебошадин 

дониш дар бораи аломатҳои муҳим ва умумии предмету ҳодисаҳои 

ҳақиқат мебошад; 

$С) фаҳмиши ҳолати эмотсионалие, ки ба ҳиссиёт ва азсаргузаронии 

одами дигар мегузарадин дониш дар бораи аломатҳои муҳим ва 

умумии предмету ҳодисаҳои ҳақиқат мебошад; 



 
 
 
 
 
 
 

$D) амалест, ки бе иштироки (бевоситаи) шуур амалӣ карда 

мешавадин дониш дар бораи аломатҳои муҳим ва умумии предмету 

ҳодисаҳои ҳақиқат мебошад; 

$Е) сохтори нисбатан мӯътадили қобилияти зеҳнии шахсин дониш 

дар бораи аломатҳои муҳим ва умумии предмету ҳодисаҳои ҳақиқат 

мебошад; 

 

@397.Зери мафҳуми рағбат чиро мефаҳмед? 

$A) ҳолати рӯҳиест, ки талаботи фарқкунандаи фаҳмиданашуда ё кам 

фаҳмидашудаи субъектро инъикос менамоядин дониш дар бораи 

аломатҳои муҳим ва умумии предмету ҳодисаҳои ҳақиқат мебошад; 

$В) амалест, ки бе иштироки (бевоситаи) шуур амалӣ карда 

мешавадин дониш дар бораи аломатҳои муҳим ва умумии предмету 

ҳодисаҳои ҳақиқат мебошад; 

$С) сохтори нисбатан мӯътадили қобилияти зеҳнии шахсин дониш 

дар бораи аломатҳои муҳим ва умумии предмету ҳодисаҳои ҳақиқат 

мебошад; 

$D) интихоби донишҳои вобаста ба таҷрибаи ҷойдошта мебошадин 

дониш дар бораи аломатҳои муҳим ва умумии предмету ҳодисаҳои 

ҳақиқат мебошад; 

$Е) қарорест, ки аз ба тарзи аналитикӣ (таҳлилӣ) асоснок карда 

мешавадин дониш дар бораи аломатҳои муҳим ва умумии предмету 

ҳодисаҳои ҳақиқат мебошад; 

 

@398.Автоматизм ин: 

$A) амалест, ки бе иштироки (бевоситаи) шуур амалӣ карда 

мешавадин дониш дар бораи аломатҳои муҳим ва умумии предмету 

ҳодисаҳои ҳақиқат мебошад; 

$В) қарорест, ки дар асоси эҳсоси ҳақиқӣ будани он, бе таҳлили ҳамаи 

“тарафдор”-у “зид”-ҳо қабул карда мешавадин дониш дар бораи 

аломатҳои муҳим ва умумии предмету ҳодисаҳои ҳақиқат мебошад; 

$С) интихоби донишҳои вобаста ба таҷрибаи ҷойдошта мебошадин 

дониш дар бораи аломатҳои муҳим ва умумии предмету ҳодисаҳои 

ҳақиқат мебошад; 



 
 
 
 
 
 
 

$D) қарорест, ки аз ба тарзи аналитикӣ (таҳлилӣ) асоснок карда 

мешавадин дониш дар бораи аломатҳои муҳим ва умумии предмету 

ҳодисаҳои ҳақиқат мебошад; 

$Е) механизми ягонаи  бавуҷудоиро дар фаъолият инъикос 

менамоядин дониш дар бораи аломатҳои муҳим ва умумии предмету 

ҳодисаҳои ҳақиқат мебошад; 

 

@399.Унсури  эмотсионалӣ ин: 

$A) маҷмўи ҳиссиётҳои азсаргузаронидаи иштирокчиёни рафти 

низоъро ифода менамояд; 

$В) таҷрибаи кор бо одамон ва омодагии касбӣ; 

$С) худшиносӣ, худнофаҳмӣ ва воқеият дар  баҳодиҳӣ ба имкониятҳои 

худ; 

$D) Хусусиятҳои ба худ хоси раванди дохилӣ; 

$Е) дараҷаи воридшавии шахс ба вазъияти низоӣ дар зинаҳои 

гуногуни инкишофи он; 

 

@400.Унсури иродавӣ ин: 

$A) иштирокчиёни ҷараёни низоъ барои бартараф намудани 

мушкилию душвориҳои дучоромада ифодаи худро пайдо мекунад; 

$В) таҷрибаи кор бо одамон ва омодагии касбӣ; 

$С) мувофиқ наомадани мавқеъҳои иштирокчиёни низоъро нисбат ба 

якдигар  ошкор месозад; 

$D) Хусусиятҳои ба худ хоси раванди дохилӣ; 

$Е) худшиносӣ, худфаҳмӣ ва воқеият дар  баҳодиҳӣ ба имкониятҳои 

худ; 

 


