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«Тасдик мекунам» 

Мудири кафедраи 

«Илмхои иҷтимоӣ − гуманитарӣ» 

дотсент Сайдаҳмадова Д. 

«_____»_________соли 2019. 

Донишкадаи идоракунии давлати назди Президент Чумхурии Точикистон 

Факултети муносибатхои байналмилалй 

Кафедраи «Илмхои ичтимоӣ- гуманитарӣ»  

Соли тахсили 2019-2020  семестри 1 санҷиши тести (дар компютер)  

Фанни «Диншиносӣ» 

Ному насаби устод: Давлатов  М, Имомназарова М, Азимов М,Гадоев Ғ 

ҶАВОБИ ДУРУСТ ВАРИАНТИ “А; 

   

 

 

@1.Маънои мафҳуми «дин»-ро шарҳ диҳед? 

$A) Миллат, мазҳаб, оин, тоат ҷазо ва мукофот; 

$B) Илм ва ҳаёт; 

$C) Китоб, ҳаёт, илм, ҳунар, талош, тоат; 

$D) Зиндагӣ ва марг, вафот, амр, тоат; 

$E) Дунё, қиёмат; 

 

@2.Мавзӯъ ва обекти баҳси илми диншиносиро муайян намоед? 

$A) Дин; 

$B) Илм; 

$C) Ҳаёт; 

$D) Зиндагӣ; 

$E) Сиёсат; 

 

@3.Илми диншиносӣ кай ба қатори илмҳои ҷомеашиносӣ ворид гардид? 

$A) нимаи дуюми асри ХIХ; 

$B) нимаи дуюми асри ХVIII; 

$C) нимати якуми асри ХХ; 

$D) нимаи дуюми асри ХХ; 

$E) нимати якуми асри ХХI; 

 

@4.«Дин дар назди Худо таслим шудан аст»-Ин таъриф аз рӯи кадом 

сарчашма аст? 
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$A) Қуръон; 

$B) Инҷил; 

$C) Авесто; 

$D) Таврот; 

$E) Забур; 

 

@5.Кадоме аз ин мутафаккирон динро «худшиносии руҳи мутлақ» гуфтааст? 

$A) Гегел; 

$B) Фейербах; 

$C) Кант; 

$D) Ленин; 

$E) Маркс; 

 

@6.Аз нигоҳи диннию мазҳаби динҳоро ба чанд табақа тақсим  мекунанд. 

$A) 3; 

$B) 2; 

$C) 4; 

$D) 6; 

$E) 7; 

 

@7.Аввалин бор кӣ ва кай 13 системаи диниро муаррифӣ намудааст? 

$A) Канстантин Франсуа  Волней  дар аввали асри ХIХ; 

$B) Лейбниx дар  аввали асри ХVIII; 

$C) Томас Гобс дар нимаи яякуми асри ХVII; 

$D) К.Маркс дар охири асри ХIХ; 

$E) Ф.Энгелс дар охири асри ХIХ; 

 

@8.Мафҳуми илми адёнро аввалин бор ки истифода бурдааст? 

$A) Макс Мюллер; 

$B) Ф.Энгелс; 

$C) Ибни Сино; 

$D) В.И.Ленин; 

$E) Ҷ.Бруно; 

 

@9.Аввалин бор кай ва дар куҷо аввалин кафедраи диншиносӣ таъсис ёфт? 

$A) Соли 1873 дар Женева; 

$B) Соли 1954 дар Вена; 

$C) соли 1766 дар Прага; 

$D) Соли 1944 дар Париж; 

$E) соли 1883 дар Нюёрк; 

 

@10.Илми диншиносӣ чанд сол аст ки дар донишгоҳҳо таълим дода 

мешавад? 

$A) зиёда аз 100 сол; 
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$B) зиёда аз 200 сол; 

$C) зиёда аз 50 сол; 

$D) зиёда аз 20 сол; 

$E) зиёда аз 10 сол; 

 

@11.Аз кадом ҷиҳати парастиш динҳоро ба политсизм, монотеизм, дуализм 

ва  этнотеизм тақсим кардаанд? 

$A) аз ҷиҳати парстиши худоён; 

$B) аз ҷиҳати аҳкому аркон; 

$C) Аз ҷиҳати таълимоти динӣ; 

$D) аз  ҷиҳати парастиши пайғамбарон; 

$E) аз ҷиҳати шариат; 

 

@12.Навъи эътиқод ва парастише, ки бар пояи эътиқод ва вуҷуди робитаҳои 

авлодӣ, байни инсону ҳайвон  устувор  аст кадом аст? 

$A) тотемизм; 

$B) Магия; 

$C) фетешизм; 

$D) анимизм; 

$E) шаманизм; 

 

@13.Осору-ул-боқия асари кист? 

$A) Абурайҳони берунӣ; 

$B) Ибни Сино; 

$C) М.Ғаззолӣ; 

$D) М.Мюллер; 

$E) Умари Хайём; 

 

@14.Табақабандии маъмул дар замони ҳозира кадом  аст? 

$A) динҳои ибтидоӣ, миллию давлатӣ ва  xаҳонӣ; 

$B) динҳои ибтидоӣ  ва  xаҳонӣ; 

$C) динҳои миллию давлатӣ; 

$D) динҳои миллӣ, нажодӣ ва xаҳонӣ; 

$E) динҳои ибтидоӣ, xаҳонӣ ва хурофотӣ; 

 

@15.Навъи эътиқод ва парастише, ки  ба  ашёву ҳодисаҳои ғайриорганикӣ 

одамони ибтидоӣ  боварӣ доштанд кадом  аст? 

$A) фетешизм; 

$B) тотемизм; 

$C) Магия; 

$D) анимизм; 

$E) дуализм; 

 

@16.Бовариҳо дар бораи ҷон,  рӯҳ ва намирандагии онҳоро чӣ мегӯянд? 
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$A) анимизм; 

$B) фетешизм; 

$C) темизм; 

$D) магия; 

$E) дуализм; 

 

@17.Ал-милал ва-н-ниҳал асари ки мебошад? 

$A) М.Шаҳристонӣ ; 

$B) Абурайҳони берунӣ; 

$C) М.Ғаззолӣ; 

$D) М.Мюллер; 

$E) динҳои Эронӣ; 

 

@18.Кадоме аз ин динҳои қадима ба ҳаёти  воқеӣ – реалӣ ва  чигунагии зистан 

таълимоти худро равона сохтаанд? 

$A) динҳои Румӣ; 

$B) динҳои бобулӣ; 

$C) динҳои ибтидоӣ; 

$D) динҳои Чинӣ; 

$E) динҳои Эронӣ; 

 

@19.Дини даотсизм дар ибтидои асри ХХ дар Хитой чанд пайрав дошт? 

$A) наздики  100 ҳазор; 

$B) наздики 500 ҳазор; 

$C) наздики 250 ҳазор; 

$D) наздики 150 ҳазор; 

$E) наздики 500 ҳазор; 

 

@20.Силсиламаротиби рӯҳониёни чиниро кӣ сарварӣ мекард? 

$A) Конфутси; 

$B) Пан- ку; 

$C) Лаот- тзи; 

$D) Тян-ши; 

$E) Мотси; 

 

@21.Диншиносӣ бо кадом илмҳо робита дорад? 

$A) Таърих, фалсафа, фарҳангшиносӣ, равоншиносӣ; 

$B) Риёзӣ ва кимиё; 

$C) Фалсафа ва забон; 

$D) Таърихва ҳуқуқ; 

$E) Мотси; 

 

@22.Аввалин парастиши офтоб дар кадоме аз ин марказҳои  тамаддун 

мушоҳида мешавад? 
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$A) Бобул; 

$B) Миср; 

$C) Ҳинд; 

$D) Чин; 

$E) Эрон; 

 

@23.Омӯхтани кадом илм инсонро аз фуру рафтан ба таассубҳои динӣ ва 

хурофотпарастию ҷаҳолати дини раҳоӣ мебахшад? 

$A) Диншиносӣ; 

$B) Фалсафа; 

$C) Таърих C; 

$D) Ҷомеъашиносӣ,; 

$E) Фарҳангшиносӣ; 

 

@24.Донишмандон пайдоиши динҳои ибтидоиро ба чӣ рабт медиҳанд? 

$A) Ба ҳодисаҳои табиӣ ва равонӣ; 

$B) Ба ҳодисаҳои равонӣ; 

$C) Ба ҳодисаҳои осмонӣ; 

$D) ба ҳодисаҳои заминӣ; 

$E) Ба ҳодисаҳои иҷтимоӣ; 

 

@25.Мувофиқи маълумотҳои тозатарини илмӣ таърихи мавҷудияти инсон 

дар руи замин чи қадар со ласт. 

$A) 3-2,5 милион сол; 

$B) 10 млард сол; 

$C) 1 милион сол; 

$D) 5000 сол; 

$E) 100 ҳазор сол; 

 

@26.Аввалин одамони диндор дар курраи замин киҳо ба ҳисоб мераванд? 

$A) Неандерталҳо; 

$B) Бобулиён; 

$C) Юнониён; 

$D) Мисриён; 

$E) Чиниён; 

 

@27.Дар тасаввуроти неандерталҳо парастиши чӣ вуҷуд дошт? 

$A) Парастиши арвоҳ; 

$B) Парастиши санг; 

$C) Парастиши дарахт; 

$D) Парастиши  паранда; 

$E) Парастиши ҷонварони гуногун; 
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@28.Вуҷуди робитаҳои хешованди байни инсон ва ҳайвон дар кадом 

таълимот дида мешавад? 

$A) Тотемизм; 

$B) Синтоия; 

$C) Насронӣ; 

$D) Xайния; 

$E) Зардуштия; 

 

@29.Кадом таълимот эътиқод ба хусусияти  фавқуттабиӣ ё мовароуттабии 

ашё ва чизҳои моддиро ифода мекуунад? 

$A) Фетешизм; 

$B) Синтоия; 

$C) Насронӣ; 

$D) Xайния; 

$E) Тотемизм; 

 

@30.Анимизм чист? 

$A) боварӣ ба вуҷуди ҷон, рӯҳ; 

$B) Эътиқоди мисриёни қадим; 

$C) Китоби муқаддаст; 

$D) Бовари ба ҳаёти пас аз марг; 

$E) Дини давлатии юнониёни қадим; 

 

@31.Аввалин анҷумани худоёни мутаадид, ки  ном ва шумораи онҳо зиёда аз 

4000 буд дар кадом сарзамин ба қайд гирифта шудааст? 

$A) Бобул; 

$B) Чин; 

$C) Юнон; 

$D) Миср; 

$E) Эрон; 

 

@32.Боварӣ ба ҳаёти пас аз маргӣ дар тафаккури қадимаи дини кадом 

мардум дида мешуд? 

$A) Миср; 

$B) Бобул; 

$C) Юнон; 

$D) Рум; 

$E) Эрон; 

 

@33.Ҷон Нос  кадом динро « мазҳаби ватанпарастӣ» гуфтааст? 

$A) Конфутсизм; 

$B) Ҳиндуия; 

$C) Синтоия; 

$D) Будоия; 
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$E) Даотсизм; 

 

@34.«Изонамӣ» ва «Изонагӣ» -и худоёни кадом динанд? 

$A) Будоия; 

$B) Синтоия; 

$C) Насронӣ; 

$D) Xайния; 

$E) Зардуштия; 

 

@35.«Девпитер» ва «Девметер» - худоёни кадом минтақа маҳсуб мешаванд. 

$A) Рум; 

$B) Миср; 

$C) Юнон; 

$D) Бобул; 

$E) Эрон; 

 

@36.Дар байни кадом мардум парастиши қаҳрамонон  ба дараҷаи худоён  

маъмул будааст? 

$A) Юнон; 

$B) Миср; 

$C) Бобул; 

$D) Эрон; 

$E) Рум; 

 

@37.«Гера»,  «Посейдон», «Гесеф»  ва «Апполон» худоёни кадом миллатанд? 

$A) Юнон; 

$B) Ҳинд; 

$C) Бобул; 

$D) Эрон; 

$E) Миср; 

 

@38.Худои осмон ва фармондеҳи раъду барқ дар юнони қадим кадом худо 

аст? 

$A) Посейдон; 

$B) Зевс; 

$C) Арес; 

$D) Гера; 

$E) Афродита; 

 

@39.Меҳрпарастӣ ё митраизм хоси кадом мардум аст? 

$A) Эрон; 

$B) Чин; 

$C) Рум; 

$D) Юнон; 
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$E) Миср; 

 

@40.Навиштаҷоти муқаддаси ҳиндуёни қадим чи ном доранд? 

$A) Ведҳо; 

$B) Таврот; 

$C) Арес; 

$D) Афродита; 

$E) Авесто; 

 

@41.Ведҳо дар чанд китоб гирдоварӣ шудааст? 

$A) 4 ; 

$B) 3 ; 

$C) 2; 

$D) 5; 

$E) 6; 

 

@42.Табақаи рӯҳониёнро дар ҳиндустони  қадим чӣ мегуфтанд? 

$A) Браҳманҳо; 

$B) Абармардон; 

$C) Озодагон; 

$D) Муғон; 

$E) Суфиҳо; 

 

@43.Дини буддоия кай пайдо шудааст? 

$A) Дар миёнаҳои ҳазораи якуми  то мелод; 

$B) асри V-то милод ҳазораи якуми  то мелод; 

$C) асри V  мелодӣ; 

$D) асри VII–то мелод; 

$E) Конфутсизм; 

 

@44.Сидҳартҳа Гаутама поягузори кадом дин мебошад? 

$A) Будоия; 

$B) Ҳиндуия; 

$C) Синтоия; 

$D) Даотсизм; 

$E) Конфутсизм; 

 

@45.Маънии буддо чӣ мебошад? 

$A) Бедор, бедоршуда; 

$B) Ботил; 

$C) Ҳаёт ва марг; 

$D) Ҳақ; 

$E) Зиндадил; 
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@46.«Вуҷуди кунунии ҳар фард натиҷаи аъмоли уст»-ин сухани кист? 

$A) Буддо; 

$B) Исо; 

$C) Яъқуб; 

$D) Юсуф; 

$E) Мусо; 

 

@47.Зардуштия ҳамчун дини давлатӣ кай пайдо шудааст? 

$A) асри VII–то милод; 

$B) асри V-то милод; 

$C) асри IV то милод; 

$D) асри V  мелодӣ; 

$E) асри X мелодӣ; 

 

@48.Браҳмо –самаҷ, Ориё-самаҷ ва ром- кришна мазҳабҳои асосии кадом дин 

ба ҳисоб мераванд? 

$A) Ҳиндуи; 

$B) Ислом; 

$C) Яҳудия; 

$D) Насрония; 

$E) Зардуштия; 

 

@49.Авесто аз чанд қисмат иборат аст ва онҳо кадомҳоянд? 

$A) аз 5 қисм – Ясно, Яштҳо, Виспарад, Вандидон ва  Хурдавесто; 

$B) аз 3 қисм – Виспарад, Яштҳо ва Ясно; 

$C) аз 2 қисм – Яштҳо, Виспарад; 

$D) аз 4 қисм – Вандидод, Ясно, Яштҳо,  ва Хурдавесто; 

$E) аз 1 қисм- Готҳо; 

 

@50.Дар таълимоти зардуштия чанд вақт ибодат муайян шудааст? 

$A) панҷ вақт; 

$B) ду вақт; 

$C) шаш вақт; 

$D) як вақт; 

$E) се вақт; 

 

@51.Китоби муқаддаси зардуштиён  кадом аст? 

$A) Авесто; 

$B) Ведаҳо; 

$C) Трипитака; 

$D) Упанишадҳо; 

$E) Маҳабҳарата; 

 

@52.Худои офаридгори нур ва рушноӣ дар Зардуштия кадом аст? 
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$A) Аҳурамаздо; 

$B) Браҳмо; 

$C) Аҳриман; 

$D) Ваҳуман; 

$E) Дао; 

 

@53.Дар кадом масоили зардуштия санавият (дуализм) мушоҳида шудааст? 

$A) парастиш; 

$B) ахлоқ; 

$C) аҳком; 

$D) аркон; 

$E) шариат; 

 

@54.Динҳои опозитсионӣ ё мухолифи Ҳинд кадомҳоянд? 

$A) Ҷайния ва Буддоия; 

$B) Браҳмания ва Ҳиндуия; 

$C) Ҷайния ва Сикхия; 

$D) Буддоия  ва Ҳиндуия; 

$E) Сикхия ва Йога; 

 

@55.Худои асосии давраи Ведоӣ кадом аст? 

$A) Браҳмо; 

$B) Шива; 

$C) Буддо; 

$D) Вишну; 

$E) Ҷайна; 

 

@56.Худои сегонаи- Браҳмо, Шиво, Вишну дар кадом таълимот дида 

мешавад? 

$A) Ҳиндуия; 

$B) Зардуштӣ; 

$C) Яҳудӣ; 

$D) Масеҳият; 

$E) Ислом; 

 

@57.Тариқатҳои наҷот дар таълимоти ҳиндуия кадомҳоянд? 

$A) Тариқи амал, тариқи илм, тариқи ихлос; 

$B) Тариқи, риёзат, тариқи илм, тариқи ибодат; 

$C) Тариқи амал, тариқи зӯҳд, тариқи риёзат; 

$D) Тариқи амал, тариқи ибодат, тариқи риёзат; 

$E) Тариқи амал, тариқи ихлос, тариқи ибодат; 

 

@58.Асосгузори дини Ҷайния кист? 

$A) Натапутта Вардҳамана; 
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$B) Гаутама Ситхарта; 

$C) Мусо (а); 

$D) Исо( а); 

$E) Муҳаммад (с); 

 

@59.Куштани ҷонварон ва озор расонидани онҳо дар таълимоти кадом дин 

бадтарин гуноҳ дониста мешавад? 

$A) Ҷайния; 

$B) Зардуштӣ; 

$C) Яҳудӣ; 

$D) Масеҳӣ; 

$E) Ислом; 

 

@60.Дар таълимоти кадом дин худои ягона метавонад  ба суратҳои гуногун 

дар афкор ва эътииқоди мухталиф зуҳур кунад? 

$A) Сикхия; 

$B) Фетишизм; 

$C) Яҳудӣ; 

$D) Зардуштӣ; 

$E) Ислом; 

 

@61.Асосгузори динни Сикхия кист? 

$A) Нанак; 

$B) Гаутама; 

$C) Вивеханда; 

$D) Раманкришна; 

$E) Маҳавира; 

 

@62.Асоси дини Сикхияро чӣ ташкил медиҳад? 

$A) Даъват ба тавҳид; 

$B) Даъват ба гушанишинӣ; 

$C) Даъват ба бехудӣ;  

$D) Даъват ба дунёбезорӣ; 

$E) Даъват ба ибодати доимӣ; 

 

@63.Панҷ  усул ё фароизи мазҳабии сикхия кадомҳоянд? 

$A) Натарошидани мeй ва риш, шона,  шалвори кeтоҳ, дастбанди   оҳанӣ,  

шамшери пулодӣ; 

$B) Шалвори кeтоҳ, дурӣ аз ҳама, дастбанди  оҳнӣ, ангуштарини нуқра, шона; 

$C) Дурӣ аз халқ, ранxи доимӣ, дастбанди  оҳанӣ,  ангуштарини нуқра, шона; 

$D) Натарошидани мeй ва риш, дуруғ нагуфтан, накуштани xонварон; 

$E) Натарошидани мeй ва риш,  шалвори кeтоҳ, дурӣ аз халқ, шона,   шамери 

пeлодӣ; 
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@64.Шумораи умумии сикхиҳо дар Ҳиндустон чӣ қадар аст? 

$A) Зиёда аз 10 милион; 

$B) Зиёда аз 12 милион; 

$C) Зиёда аз  8 милион; 

$D) Зиёда аз 5 милион; 

$E) Зиёда аз  20 милион; 

 

@65.Асосгузори динни Яҳудия кист? 

$A) Мусо; 

$B) Исроил; 

$C) Яъқуб; 

$D) Юсуф; 

$E) Исо; 

 

@66.Худои ягона дар таълимоти Яҳудия чӣ ном дорад? 

$A) Яҳво;  

$B) Браҳма; 

$C) Дао; 

$D) Аҳуро; 

$E) Аллоҳ; 

 

@67.Китоби муқаддаси  динни Яҳудия кадом аст? 

$A) Таврот; 

$B) Забур; 

$C) Инxил; 

$D) Агамос;  

$E) Веда; 

 

@68.Динни Яҳудияро дар илми диншиносӣ  чӣ гуна дин медонанд? 

$A) Генотеизм; 

$B) Политеизм; 

$C) Монотеизм; 

$D) Атеизм; 

$E) Дуализм; 

 

@69.Фирқаҳои маъруфи динни Яҳудия кадомҳоянд?  

$A) Садуқиён, форсиён, кароим; 

$B) Садуқиён, шофеъиён, салафия; 

$C) Ҳанафиён ва моликиён; 

$D) Форсиён, кароим, харудиён, ламаизм; 

$E) Эссенҳо, ваҳобия,  ламаизм; 

 

@70.Фирқа ва ҳизби сиёсии маъруфи Яҳудия дар замони имрӯз кадом аст? 

$A) Сайҳунизм; 
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$B) Синтоия; 

$C) Салафия; 

$D) Баҳоия; 

$E) Ламаизм; 

 

@71.Динни Будоия дар куҷо пайдо шудааст? 

$A) Дар ҳиндустон; 

$B) Дар амрико; 

$C) Дар Фаронса; 

$D) Дар африка; 

$E) Дар осиёи марказӣ; 

 

@72.Дар таълимоти буддоия мафҳуми чархи ҳаётро  чӣ мегуфтанд? 

$A) Сансора; 

$B) Фетишизм; 

$C) Яҳуд; 

$D) Ҳақиқат; 

$E) Таслим; 

 

@73.Тхеравада (роҳи пирон) ва махаяна (чархаи калом) мазҳабҳои асосии 

кадом дин ба ҳисоб мераванд? 

$A) Буддоия; 

$B) Фетишизм; 

$C) Яҳудӣ; 

$D) Зардуштӣ; 

$E) Ислом; 

 

@74.Таълимоти буддоия дар кадом китоб гирд оварда шудааст? 

$A) Трипитака; 

$B) Инҷил; 

$C) Ведҳо; 

$D) Қурон; 

$E) Авесто; 

 

@75.Зардуштият, меҳрпарастӣ, монавӣ, маздакӣ ва зурвонӣ дину мазҳабҳои 

кадом сарзамин маҳсуб мешаванд? 

$A) Эрони бостон; 

$B) Мисри қадим; 

$C) Бобулистон; 

$D) Ҳиндустон; 

$E) Юнони қадим; 

 

@76.Пеш аз дини зардуштӣ кадом оинҳо дар эрони бостон ривоҷ дошт? 

$A) Меҳрпарастӣ ва зурвония; 
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$B) Ислом; 

$C) Яҳуди ва ислом; 

$D) Масеҳи; 

$E) Сангпарастӣ; 

 

@77.Сохтори диншиносӣ аз кадом бахшҳо иборат аст? 

$A) таърихи дин, фалсафаи дин, ҷомеашиносии дин, равоншиносии дин; 

$B) мантиқ, табиатшиносӣ, фалсафаи дин, исломшиносӣ; 

$C) фалсафа, илоҳиёт, таърихи дин, равоншиносӣ; 

$D) исломшиносӣ, омузиши динҳои ҷаҳонӣ, фалсафа, таърих; 

$E) ҷомеашиносии дин, фалсафаи дин, фарҳангшиносӣ, ҷомеашиносӣ; 

 

@78.Ба динҳои табиӣ-ибтидоӣ кадоме аз ин динҳо дохил мешаванд? 

$A) фетишизм, тотемизм, анимизм, магия; 

$B) динҳои ҳиндустон, бобулиён, румиён, зардуштия, ҷайния; 

$C) масеҳият, буддоия, ислом, фетишизм, анимизм; 

$D) динҳои мисриён, юнониён, тотемизм, магия; 

$E) яҳудия, браҳмания, монавия, сикхия; 

 

@79.Эътиқодоти динии мисриёни бостон ба кадоме аз ин парастишҳо рост 

меояд. 

$A) бисёрхудоӣ; 

$B) дутопарастӣ; 

$C) якахудоӣ; 

$D) якахудоии миллӣ; 

$E) атеистӣ; 

 

@80.Дини румиёни қадим чи гуна буд? 

$A) бисёрхудоӣ; 

$B) яккахудоӣ; 

$C) императорпарастӣ; 

$D) офтобпарастӣ; 

$E) дин надоштанд; 

 

@81.“Веда” чӣ маъно дорад? 

$A) дониш; 

$B) хониш; 

$C) оромиш; 

$D) биниш; 

$E) фаҳмиш; 

 

@82.Қисматҳои китоби Веда кадомҳоянд? 

$A) Ригведа, Самаведа, Яҷурведа, Атҳарваведа; 

$B) Рамаяна, Маҳабхарата, Ригведа, Атҳарваведа; 
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$C) Ригведа, Самоведа, Яҷурведа, Рамаяна; 

$D) Ригведа, Самаведа, Маҳабхарата, Яҷурведа; 

$E) Ригведа ва Самаведа; 

 

@83.Тасаввуротҳои динии румиёни қадимро нишон диҳед: 

$A) оинҳои хонаводагӣ, кишоварзӣ-саҳроӣ, мазҳаби давлатӣ; 

$B) дини давлатӣ, тотемпарастӣ, ҷаҳонӣ; 

$C) якахудоӣ, эҳтироми волидайн, давлатдорӣ; 

$D) бисёрхудоӣ, фетишизм, якахудоии миллӣ; 

$E) яктопарастӣ, дуалистӣ, оинҳои хонаводагӣ; 

 

@84.Даосизм дар кадом кишвар пайдо шуда буд? 

$A) Чини қадим; 

$B) Мисри қадим; 

$C) Бобулистон; 

$D) Ҳиндустон; 

$E) Юнони қадим; 

 

@85.Таълимоти Конфутсий кадом масъалаҳоро бештар фаро мегирад? 

$A) масоили ахлоқӣ, сиёсӣ, иҷтимоӣ, тарбияи инсони комил; 

$B) фалсафа, сиёсат, санъат, ахлоқ; 

$C) якахудоӣ, эҳтироми волидайн, давлатдорӣ; 

$D) илоҳиёт, иҷтимоиёт, иқтисодиёт; 

$E) илоҳиёт, гушанишинӣ, ахлоқ; 

 

@86.Қабл аз зуҳури ислом дину оинҳои эрониёну тоҷикон кадом буданд? 

$A) меҳрпарастӣ, зарвония, зардуштия, монавия, маздакия; 

$B) браҳмания, яҳудия, дҷайния, буддоия, масеҳият; 

$C) яҳудия, насрония, монавия, ҳиндуия, митраизм; 

$D) тетемизм, анимизм фетишизм, магия; 

$E) масеҳият, сеҳру ҷоду, бутпарастӣ, офтобпарастӣ; 

 

@87.Дини Буддоӣ ба кадом намуди динҳо дохи ласт? 

$A) динҳои ҷаҳонӣ; 

$B) милливу давлатӣ; 

$C) табиӣ-ибтидоӣ; 

$D) бисёрхудоӣ; 

$E) якахудоӣ; 

 

@88.Дини монавия дар дохили кадом  таълимот пайдо шуд? 

$A) Зардуштӣ; 

$B) Ислом; 

$C) Яҳуди ва ислом; 

$D) Меҳрпарастӣ ва зурвония; 
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$E) Масеҳи; 

 

@89.Асосгузори дини монавия ки ба ҳисоб меравад? 

$A) Монӣ; 

$B) Мотси; 

$C) Аҳурамаздо; 

$D) Буддо; 

$E) Зардушт; 

 

@90.Таълимоти Монӣ аз ҷониби киҳо дучори зиддияти сахт мешуд? 

$A) зардуштиён; 

$B) масеҳиён; 

$C) буддоиҳо; 

$D) мусулмонон; 

$E) яҳудиён; 

 

@91.Эътиқодоти динии юнониён чи гунна буд? 

$A) бисёрхудоӣ; 

$B) дутопарастӣ; 

$C) атеистӣ; 

$D) якахудоии миллӣ; 

$E) якахудоӣ; 

 

@92.Асоси таълимоти динии маздакия аз кадом навъи эътиқод иборат буд? 

$A) санавият ё дутопарастӣ; 

$B) бисёрхудоӣ; 

$C) якахудоӣ; 

$D) атеистӣ; 

$E) якахудоии миллӣ; 

 

@93.Ба ақидаи Маздак дар олам чанд офаридгор аст? 

$A) ду; 

$B) чаҳор; 

$C) як; 

$D) се; 

$E) панҷ; 

 

@94.Таврот китоби муқаддаси дини яҳудия аз чанд қисмат иборат аст ва 

онҳо чи ном доранд? 

$A) аз ду: аҳди қадим ва аҳди ҷадид; 

$B) аз се: панҷкитоби мусо, китоби дуоҳо, навиштаҷоти муқаддас; 

$C) аз чор: матто, марқус, луқо, юҳанно; 

$D) аз як:фароизи сино; 

$E) аз панҷ: ҳастӣ, хуруҷ, левит, ададҳо, такрори шариат; 
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@95.Кадом рӯз барои пайравони яҳудия рӯзи муқаддас ба ҳисоб меравад: 

$A) шанбе; 

$B) якшанбе; 

$C) ҷумъа; 

$D) сешанбе; 

$E) чоршанбева панҷшанбе; 

 

@96.Асоси таълимоти дини яҳудияро чи ташкил медиҳад? 

$A) парастиши худои ягона-Яҳво; 

$B) эҳтироми волидайн; 

$C) қурбонӣ кардан; 

$D) озор надодани касе ё чизе; 

$E) ахлоқи ҳамида доштан; 

 

@97.Таълимоти ахлоқиву маънавии буддоия аз чанд рукн иборат аст? 

$A) аз ҳашт; 

$B) аз панҷ; 

$C) аз се; 

$D) аз шаш; 

$E) аз чор; 

  

@98.Динҳои ҷаҳониро нишон диҳед? 

$A) буддоия, масеҳият, ислом; 

$B) масеҳият, ислом ҷайния; 

$C) ислом, ҳиндуия, буддоия; 

$D) буддоия, яҳудия, зардуштия; 

$E) фетишизм, тотемизм, анимизм; 

 

@99.Дини масеҳӣ кай ва дар куҷо ба вуҷуд омадааст? 

$A) асри 1 м.дар Фаластин; 

$B) асри 5 қ.м.дар Ҳиндустон; 

$C) асри  4 м.дар Миср; 

$D) асри 3 қ.м.дар Арабистон; 

$E) асри 3 м.дар Эрон; 

 

@100.Киитоби муқаддаси масеҳият кадом аст? 

$A) Инҷил; 

$B) Авасто; 

$C) Таврот; 

$D) Типитака; 

$E) Аҳди қадим; 

 

@101.Навиштаҷоти муқаддас дар дини яҳудия кадом аст? 
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$A) Таврот; 

$B) Қуръон; 

$C) Инҷил; 

$D) Авесто; 

$E) Каббала; 

 

@102.Сабаби азобу машаққати зиндагиро Буддо дар чи медид? 

$A) орзўву ҳавасҳо; 

$B) афкори бад; 

$C) амалу рафтори номатлуб; 

$D) танҳоӣ; 

$E) ҷаҳолат; 

 

@103.Ҷавонтарин дини ҷаҳониро нишон диҳед? 

$A) ислом; 

$B) яҳудия; 

$C) буддоия; 

$D) Зардуштӣ; 

$E) масеҳият; 

 

@104.Рўзи муқаддас ва рўзи ид барои мусалмонон кадом рўз аст? 

$A) ҷумъа; 

$B) шанбе; 

$C) чоршанбе; 

$D) якшанбе; 

$E) душанбе; 

 

@105.Диншиносӣ ҳамчун фанни мустақил кай ба вуҷуд омадааст? 

$A) дар асри 19; 

$B) дар асри 20; 

$C) дар асри 18; 

$D) дар асри 15; 

$E) дар асри 17; 

 

@106.Таълимоти Буддоия дар кадом китоб гирдоварӣ шудааст? 

$A) Трипитака; 

$B) Авасто; 

$C) Таврот; 

$D) Инҷил; 

$E) Аҳди қадим; 

 

@107.Китоби муқаддаси будоиён трипитака мебошад ва он чи маънӣ дорад? 

$A) Се сабад; 

$B) Ҳикмат; 
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$C) Илм; 

$D) асар; 

$E) Аҳди қадим; 

 

@108.Пиндори нек, рафтори нек, муҷодалаи нек, нигоҳи нек, тааққули нек, 

касбу кори нек ва иродаи нек таълимоти кадом дин аст? 

$A) Буддоӣ; 

$B) Ислом; 

$C) Яҳудӣ; 

$D) Масеҳи; 

$E) Маздакия; 

 

@109.Зевс худои мардумони кадом кишвар буд? 

$A) Юнони қадими; 

$B) Миср; 

$C) Чини қадим; 

$D) Фаронса; 

$E) Кадана; 

 

@110.Аҳриман худоӣ бадӣ дар кадом таълимот дониста мешавад? 

$A) ислом; 

$B) яҳудия; 

$C) буддоия; 

$D) зардуштӣ; 

$E) масеҳият; 

 

@111.Авесто дар аввал дар чанд наск ё фасл нафишта шуда буд? 

$A) 21; 

$B) 10; 

$C) 100; 

$D) 5; 

$E) 4; 

 

@112.Кадом дин дар таълимоти худ ба ду худо-худои некӣ ва худои бадӣ 

боварӣ дорат? 

$A) Зардуштӣ; 

$B) Масеҳи; 

$C) Яҳудӣ; 

$D) Буддоӣ; 

$E) Маздакия; 

 

@113.Офаридгори рушноӣ ва торикӣ дар таълимоти зардуштия  ки дониста 

мешуд? 

$A) Аҳурамаздо; 
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$B) Иблис; 

$C) Аҳриман; 

$D) Зевс; 

$E) Посейдон; 

 

@114.Зардушт даъвои чӣ карда буд? 

$A) Пайғамбарӣ; 

$B) Худоӣ; 

$C) Олимӣ; 

$D) Орифӣ; 

$E) Подшоҳӣ; 

 

@115.Гуфтори нек, рафтори нек, ва пиндори нек шиори кадом дин аст? 

$A) Зардуштӣ; 

$B) Маздакия; 

$C) Яҳудӣ; 

$D) Буддоӣ; 

$E) Масеҳи; 

 

@116.Барои густариши дини зардуштӣ дар сарзамини ориёиҳо кадом шоҳ 

мусоидат кард? 

$A) Исмоили Сомонӣ; 

$B) Маҳмуди Ғазнавӣ; 

$C) Яздигурди 3; 

$D) Искандари Мақдунӣ; 

$E) Гуштосп; 

 

@117.Ба динҳои табиӣ-ибтидоӣ кадоме аз ин динҳо дохил мешаванд? 

$A) фетишизм, тотемизм, анимизм, магия; 

$B) динҳои ҳиндустон, бобулиён, румиён, зардуштия, ҷайния ; 

$C) масеҳият, буддоия, ислом, фетишизм, анимизм; 

$D) динҳои мисриён, юнониён, тотемизм, магия; 

$E) яҳудия, браҳмания, монавия, сикхия; 

 

@118.Қабл аз зуҳури ислом дину оинҳои эрониёну тоҷикон кадом буданд? 

$A) меҳрпарастӣ, зарвония, зардуштия, монавия, маздакия; 

$B) браҳмания, яҳудия, дҷайния, буддоия, масеҳият; 

$C) яҳудия, насрония, монавия, ҳиндуия, митраизм; 

$D) тетемизм, анимизм фетишизм, магия; 

$E) масеҳият, сеҳру ҷоду, бутпарастӣ, офтобпарастӣ; 

 

@119.Меҳрпарастӣ ё митраизм хоси кадом мардум аст? 

$A) Эрон; 

$B) Чин; 
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$C) Рум; 

$D) Юнон; 

$E) Миср; 

 

@120.Нанак кадом динро асос гузошт? 

$A) Сикхия; 

$B) Яҳудӣ; 

$C) Насронӣ; 

$D) Ислом; 

$E) Зардуштӣ; 

 

@121.Сарчашмаи асосии динни Я{удия кадом аст? 

$A) Агамос; 

$B) Забур; 

$C) Инxил; 

$D) Таврот; 

$E) Веда; 

 

@122.Солшумории ҳиҷрӣ аз кай шуруъ мешавад? 

$A) аз ҳиҷрати пайғамбари ислом; 

$B) аз таваллуди пайғамбари ислом; 

$C) аз рўзи вафоти пайғамбари ислом; 

$D) аз рўзи таваллуди имом Абўҳанифа; 

$E) аз рўзи вафоти имом Абўҳанифа; 

 

@123.Параштиши Озар ё оташ аз расму одоби кадом мардумон аст? 

$A) Эрониёни бостон; 

$B) Хиндуёни қадим; 

$C) Румиёни қадим; 

$D) Чиниёни қадим; 

$E) Юнониёни қадим; 

 

@124.Нирвана  чиро  гуянд ? 

$A) мақомӣ намоён дар таълимоти буддоӣ; 

$B) Ҳаёти пур аз гуноҳ; 

$C) Номи китоб аст; 

$D) Ҳаёти пас аз марг; 

$E) Номи макон аст; 

 

@125.Ведҳо маҷмўи  матнҳо ва сурудҳои мазҳабии киҳо ба ҳисоб меравад? 

$A) Ҳиндуёни қадим; 

$B) Эрониёни бостон; 

$C) Румиёни қадим; 

$D) Чиниёни қадим; 
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$E) Юнониёни қадим; 

 

@126.Буддоия, масеҳият ва ислом аз рўи табақабандии динҳо ба кадом табақа 

мансуб мешаванд? 

$A) ҷаҳонӣ; 

$B) табиӣ-ибтидоӣ; 

$C) миллӣ-давлатӣ; 

$D) монотеистӣ; 

$E) политеистӣ; 

 

@127.Тасаввурот дар бораи  мавҷудияти  худои ягона чи ном дорад? 

$A) монотеизм; 

$B) плюрализм; 

$C) дуализм; 

$D) политеизм; 

$E) этнотеизм; 

 

@128.Асосгузори динни насронӣ  кист? 

$A) Исо; 

$B) Исҳоқ; 

$C) Мусо; 

$D) Марям; 

$E) Яҳё; 

 

@129.Библия аз чанд қисмат иборат аст ва онҳо кадомҳоянд? 

$A) аз ду қисмат- аҳди қадим ва аҳди xадид; 

$B) аз як қисмат –инҷил; 

$C) аз се қисмат- аҳди қадим, давраи миёна, ва аҳди ҷадид; 

$D) аз чор қисмат- аҳди қадим, давраи миёна, замони нав ва давраи навтарин; 

$E) аз панҷ қисмат- аҳди қадим, замони камолот, давраи пайғамбарӣ, замони фавт 

ва аҳди ҷадид; 

 

@130.Қисмати аҳди ҷадиди библия аз кадом ҷузҳо иборат аст? 

$A) аз Матто, Мақрус, Луқо, Юҳано ва 33 номаи шогирдони Исо; 

$B) аз Матто, Юҳано, Луқо, Левит; 

$C) аз Юҳано, Луқо ва 33 номаи шогирдони Исо; 

$D) аз номаҳои шогирдони Исо; 

$E) аз Матто, Мақрeс, Ҳастӣ, Хурўҷ; 

 

@131.Таълимоти библия аз кадом матлабҳо иборат аст? 

$A) дар бораи навиштаҷоти муқаддас, дар бораи Исои Масеҳ, дар бораи Худо, дар 

бораи Руҳулқудс,  дар бораи инсон, дар бораи кам намудани гуноҳон ва наxот, дар 

бораи калисо, фариштаҳо ва шайтон; 



 

23 

 

$B) дар бораи Руҳулқудс,  дар бораи Исои масеҳ, дар бораи сиёсат, дар бораи 

ҳукуматдорӣ; 

$C) дар бораи Исои масеҳ, дар бораи Марям, дар бораи тиxорат; 

$D) дар бораи Исои Масеҳ, дар бораи Руҳулқудс, дар бораи калисо, дар бораи 

тарзи ибодат, дар бораи дузах; 

$E) дар бораи ишқу муҳаббат; 

 

@132.Равияи православӣ яке аз мазҳабҳои кадом дин аст? 

$A) Масеҳӣ; 

$B) Буддоӣ; 

$C) Ислом; 

$D) Зардуштӣ;  

$E) Монавӣ; 

 

@133.Равияҳои асосии дини насронӣ  кадомҳоянд? 

$A) католикӣ, православӣ, протестантӣ; 

$B) православӣ, католики ва кришнаизм; 

$C) католикӣ, яҳудӣ,  сайҳунизм; 

$D) католикӣ, пртестантӣ ва франсискиҳо; 

$E) католикӣ, сайҳунизм, кришнаизм; 

 

@134.Дини Насронӣ дар кадом сарзамин пайдо шуд? 

$A) Фаластин; 

$B) Эрон; 

$C) Арабистон; 

$D) Украина; 

$E) Франсия; 

 

@135.Модари Исои Масеҳ чӣ ном дошт? 

$A) Марям; 

$B) Фотима; 

$C) Зайнаб; 

$D) Хадиҷа;  

$E) Оиша; 

 

@136.Дар таълимоти насрония модари Исо аз ки ҳомила шуда Исоро 

таваллуд мекунад? 

$A) Аз Руҳулқудус; 

$B) Аз марде бо номи Юсуф; 

$C) Аз подшоҳ; 

$D) Аз падар; 

$E) Аз ғуломе; 

 

@137.Фомаи Аквинӣ кибуд? 
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$A) Файласуфи мазҳабии Насронӣ; 

$B) Файласуфи мазҳабии Ислом; 

$C) Файласуфи мазҳабии Ҳиндуия; 

$D) Файласуфи мазҳабии яҳудӣ; 

$E) Файласуфи мазҳабии  Зардуштӣ; 

 

@138.Маъод чиро гуянд? 

$A) Ҳаёти пас аз марг; 

$B) Ҳаёти пур аз гуноҳ; 

$C) Номи китоб аст; 

$D) Зиндагии дунёӣ; 

$E) Номи макон аст; 

 

@139.Дини насронӣ ба кадом намуди иднҳо дохил мешавад? 

$A) Динҳои ҷаҳонӣ; 

$B) Динҳои қавмӣ 14; 

$C) Динҳои ибтидоӣ; 

$D) Динҳои миллӣ; 

$E) Динҳои магия; 

 

@140.Динҳои ҷаҳонӣ кадомҳоянд? 

$A) Насрония, ислом ва буддоия; 

$B) Насрония, буддоия ва яҳудия; 

$C) Буддоия,  насрония; 

$D) Ислом, зардуштия ва Яҳудия; 

$E) Яҳудия, насрония ва Ҳиндуия; 

 

@141.Пайғамбари охираззамон киро мегўянд? 

$A) Муҳаммад (с) -ро; 

$B) Исоро; 

$C) Мусоро; 

$D) Зардуштро; 

$E) Маздакро; 

 

@142.Масеҳиён ба чанд худо бовар доранд? 

$A) 3; 

$B) 1; 

$C) 5; 

$D) 10; 

$E) 4; 

 

@143.Мувофиқи таълимоти масеҳиён Библия суханони кӣ мебошад? 

$A) Худо; 

$B) Подшоҳ; 
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$C) Ғуломон; 

$D) Малоикаҳо; 

$E) Исо; 

 

@144.Тибқи таълимоти насронӣ худо дар чанд симо зоҳир мешавад? 

$A) 3; 

$B) 1; 

$C) 5; 

$D) 10; 

$E) 4; 

 

@145.Муҳаммад (с) асосгузори кадом дин аст? 

$A) Ислом; 

$B) Буддоӣ; 

$C) Масеҳӣ; 

$D) Зардуштӣ; 

$E) Монавӣ; 

 

@146.Ибодатгоҳи масеҳиёнро чӣ мегуянд? 

$A) Калисо; 

$B) Масҷид; 

$C) Оташкада; 

$D) Дайр;  

$E) Хона; 

 

@147.Ду равияи бузургӣ дини насронӣ кадомҳоянд? 

$A) Католикӣ, православӣ; 

$B) Ҳанаффӣ, моликӣ; 

$C) Монӣ, маздакӣ; 

$D) Садуқиё, эзидиён; 

$E) Шофеъи ҳанбалӣ; 

 

@148.Протестантизм мазҳаби кадом дин аст? 

$A) Масеҳӣ; 

$B) Ислом; 

$C) Яҳудӣ; 

$D) Зардуштӣ; 

$E) Буддоӣ; 

 

@149.Маънии калимаи Ислом чист? 

$A) таслим; 

$B) маросимҳо; 

$C) фарз; 

$D) ибодат; 
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$E) ҳафт фарз; 

 

@150.Дини Ислом дар кадом сарзамин пайдо шуд? 

$A) Арабистон; 

$B) Эрон; 

$C) Хитой; 

$D) Ҳиндустон; 

$E) Фаластин; 

 

@151.Асосгузори динни ислом кист? 

$A) Муҳаммад (с); 

$B) Абўбакр; 

$C) Умар; 

$D) Алӣ; 

$E) Усмон; 

 

@152.Густариши дини Ислом дар аҳди кадом халифаҳо рост меояд ? 

$A) халифаҳои рошиддин; 

$B) халифаҳои Уммавӣ; 

$C) халифаҳои Аббосӣ; 

$D) амирони Ғазнавӣ; 

$E) амирони Сомонӣ; 

 

@153.Футуҳот чиро гўянд? 

$A) кишваркушоиҳои арабҳоро; 

$B) аморатро; 

$C) ғоратгариҳои арабҳоро; 

$D) номи шаҳр дар Арабистон; 

$E) номи минтақаро; 

 

@154.Қабули дини ислом дар сарзамини Осиёи Миёна  чӣ тавр сурат 

мегирифт? 

$A) бо мушкилӣ; 

$B) ба воситаи фаҳмондадиҳи; 

$C) бо амри амирони минтақа; 

$D) ба осонӣ; 

$E) ба воситаи муғони зардуштӣ; 

 

@155.Шаҳрҳои марказии арабистон дар замони ибтидои ислом кадомҳо 

буданд? 

$A) Байтулмуқаддас, бейрут; 

$B) Яман Санъо; 

$C) Макка, мадина; 

$D) Тоиф, бағдод;  



 

27 

 

$E) Бағдод, бейрут; 

 

@156.Қуръон  ба кадом восита ба пайғамбари ислом  дастрас мегардид? 

$A) тавассути ваҳй аз Ҷабраил; 

$B) дар хоб аз малоика мешунид; 

$C) дар як шад аз Худо омўхт; 

$D) мустақиман аз Худо ваҳй мегирифт; 

$E) тавассути илҳом дар қалбаш; 

 

@157.Китоби муқаддаси мусалмонҳо чӣ ном дорад? 

$A) Қурон; 

$B) Таврот; 

$C) Калом; 

$D) Китоби Осмонӣ; 

$E) Инҷил; 

 

@158.Қуръон дар аҳди кадом халифаҷамъовари ва китобат шуд? 

$A) Усмон; 

$B) Умар; 

$C) Абубакр; 

$D) Алӣ; 

$E) Имоми Аъзам; 

 

@159.Сарчашмаҳои  асосӣ дар динни ислом кадомҳоянд? 

$A) Қуръон, суннат; 

$B) Қуръон, суннат, воҷибот, ҷадал; 

$C) Қуръон, фиқҳ, усул, ҳадис; 

$D) Қуръон, иҷмоъ, усул, фиқҳ; 

$E) суннат, фиқҳ, иҷмоъ, қиёс; 

 

@160.Маънои луғавии Қурон чист? 

$A) Хондан; 

$B) Навиштан 14; 

$C) Китобат кардан 19; 

$D) Қисса Е  Ривоят; 

$E) Илм ва ҳунар; 

 

@161.Тамоми таълимоти дини Исломро ба кадом қисмҳо ҷудо карадаанд? 

$A) ақоид, аҳком ва ахлоқ; 

$B) аркон, аъмол, аҳдоф; 

$C) конун, илм ва ҳунар; 

$D) амр, наҳӣ ва аҳком; 

$E) фиқҳ, суннат ва аҳком; 
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@162.Моҳи муққаддас дар назди мусалмонҳо  кадом аст? 

$A) шавол; 

$B) раҷаб; 

$C) шаъбон; 

$D) рамазон; 

$E) сафар; 

 

@163.Маънои мазҳаб чист? 

$A) роҳ ва равиш; 

$B) тоат ва ҷазо; 

$C) илму ҳунар; 

$D) имон ва парҳезгорӣ; 

$E) ибодат ва маросим; 

 

@164.Мазҳаби таҳаммулгароӣ кадом маҳабро мегўянд? 

$A) ҳанафия; 

$B) монавия; 

$C) маздакия; 

$D) шофеъия; 

$E) моликия; 

 

 @165.Рукнҳои дини Ислом кадомҳоянд? 

$A) калимаи тайиба, намоз, закот, рўза, ҳаҷ; 

$B) аҳком, аркон, илм ва ахлоқ; 

$C) тоат, ибодат, амр ва наҳӣ; 

$D) рамазон, қурбон, илм ва ҳунар; 

$E) калимаи шаҳотат, намоз, иди рамазон; 

 

@166.Пеш аз ислом дини мардумони макка чигуна буд? 

$A) Будпарастӣ; 

$B) Яҳудӣ; 

$C) Насронӣ; 

$D) Ислом; 

$E) Зардуштӣ; 

 

@167.Дини ислом чигуна дин аст? 

$A) Яктопарастӣ; 

$B) Дутопарастӣ; 

$C) Бисёрхудоӣ; 

$D) Таслис; 

$E) Оташпараст; 

 

@168.Муҳаммад (с) барои чӣ аз Макка ба Мадина ҳиҷрат кард? 

$A) Бахотири раҳоӣ аз зулм ва фишори душманонаш; 



 

29 

 

$B) Барои саёҳат; 

$C) Даъват шуда буд; 

$D) Барои ба мансаб расидан; 

$E) Озод карда мардуми мадина; 

 

@169.Пеш аз пайдоиши ислом дар атрофи Каъба чанд бут насб гардида буд? 

$A) 360; 

$B) 26; 

$C) 10; 

$D) 40; 

$E) 560; 

 

@170.Аҳмадия яке аз мазҳабҳои кадом дин ба шумор меравад? 

$A) Ислом; 

$B) Масеҳия; 

$C) Яҳудия; 

$D) Зардуштия; 

$E) Монавия; 

 

@171.Ҷанги бадр ва ўҳуд байни киҳо рух дод? 

$A) Мусалмонон ва мушрикони макка; 

$B) Яҳудиён ва масеҳиён; 

$C) Зардуштиён ва мусалмонон; 

$D) Мусалмонон ва масеҳиён; 

$E) Масеҳиён ва зардуштиён; 

 

@172.Шумораи мусалмонони ҷаҳон чиқадар аст? 

$A) зиёда аз як милиард нафар; 

$B) зиёда аз панҷ милиард нафар; 

$C) зиёда аз 3 милиард нафар; 

$D) зиёда аз 1 милион нафар; 

$E) зиёда аз 10 милион нафар; 

 

@173.Кадоме аз ин созмонҳо ташкилоти исломӣ ба ҳисоб мераванд? 

$A) созмони конфронси исломӣ; 

$B) созмони ҳамкории шанхай; 

$C) ҷамъияти байналмилалии кришна; 

$D) анҷумани зардуштиёни ҷаҳон; 

$E) созмони миллали муттаҳид; 

 

@174.Асоси таълимоти Баҳоия аз кадом таълимотҳо таркиб ёфтааст? 

$A) ислом, насрония ва зардуштия; 

$B) яҳудия, тотемизм ва анимизм; 

$C) зардуштия, монавия ва маздакия; 



 

30 

 

$D) зурвония, ислом ва яҳдия; 

$E) масеҳия, зардуштия ва буддоия; 

@175.Озодии виҷдон яке аз категорияҳои кадом илм ба шумор меравад? 

$A) ахлоқ; 

$B) таърих; 

$C) фалсафа; 

$D) сиёсат; 

$E) равоншиносӣ; 

 

@176.Маҳабҳои асосӣ дар дини ислом кадомҳоянд? 

$A) Суннӣ ва шиъа; 

$B) Шофеъӣ, ҳанафӣ; 

$C) Шиъа ҳанбалӣ; 

$D) Шиъа моликӣ; 

$E) Ҳанафӣ, моликӣ; 

 

@177.Мазҳабҳои равияи суннии фиқҳи исломӣ кадомҳоянд? 

$A) ҳанафия, ҳанбалия шофеия, моликия; 

$B) ҳанафия, ҳанбалия исмоилия, моликия; 

$C) ҳанафия, ҳанбалия xаъфария, моликия; 

$D) ҳанафия, ҳанбалия, зайдия, моликия; 

$E) ҳанафия, ҳанбалия, исмоилия, зайдия; 

 

@178.Мазҳабҳои равияи шиъаи фиқҳи исломӣ кадомҳоянд? 

$A) зайдия, исмоилия, xаъфария; 

$B) исмоилия, зайдия, шофеия; 

$C) зайдия, шофеия, xаъфария; 

$D) исмоилия, шофеия, ҳанбалия; 

$E) xаъфария, шофеия, исмоилия; 

 

@179.Асосгузори мазҳаби Ҳанафия ки мебошад? 

$A) Имом Абуҳанифа; 

$B) Имом Шофеъи; 

$C) Зардушт; 

$D) Муҳаммад (с); 

$E) Монӣ; 

 

@180.Мазҳабҳои аҳли суннат кадомҳоянд? 

$A) Ҳанафӣ, моликӣ, ҳанбалӣ ва шофеъӣ; 

$B) Шофеъи, маздакӣ; 

$C) Зардуштӣ, монави; 

$D) Шиъа,ҳанбалӣ; 

$E) Монӣ, маздакӣ; 
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@181.Чаҳор халифаи аввал дар дини ислом кадомҳоянд? 

$A) Абўбакр, умар, усмон ва алӣ; 

$B) Алӣ, марвон, умар,  усмон; 

$C) Умар, алӣ ва муовия; 

$D) Муовия, марвон, алӣ ва усмон; 

$E) Усмон, улӣ, марвон ва абубакр; 

 

@182.Чаҳор халифаи аввалро бо кадом ном муаррифӣ мекунанд? 

$A) Хулафои рошиддин; 

$B) Бузургон; 

$C) Амирон; 

$D) Адолаткунандагон; 

$E) Дустон; 

 

@183.Кадом лашкаркаши араб  ба осиёи миёна лашкар кашида онро запт 

кард? 

$A) Қутайба ибни муслим; 

$B) Умар; 

$C) Марвон; 

$D) Абубакр; 

$E) Имоми Аъзам; 

 

@184.Суннат чиро гуянд? 

$A) Роҳу равиш ва гуфтори пайғамбари ислом; 

$B) Роҳу равиш ва гуфтори Исо; 

$C) Роҳу равиш ва гуфтори Мусо; 

$D) Роҳу равиш ва гуфтори Зардушт; 

$E) Роҳу равиш ва гуфтори Маздак; 

 

@185.Фалсафаи дин ҳамчун қисми таркибии кадом  фан мебошад? 

$A) диншиносӣ; 

$B) таърихи дин; 

$C) фалсафа; 

$D) ҷомеашиносӣ; 

$E) илоҳиётшиносӣ; 

 

@186.Тавҳид чиро гуянд? 

$A) Имон ба пайғамбарон; 

$B) Имон ба фариштагон; 

$C) Имон ба худои якто; 

$D) Имон ба  китобҳои осмонӣ; 

$E) Имон ба рузи қиёмат; 

 

@187.Ислом аз чанд рукн иборат аст? 
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$A) 5; 

$B) 3; 

$C) 4; 

$D) 2; 

$E) 6; 

 

@188.Ҳанафиён киҳоро гуянд? 

$A) Пайравони имом Абуҳанифа; 

$B) Пайравони имом Молик; 

$C) Пайравони имом Шофеъӣ; 

$D) Пайравони имом Аҳмад; 

$E) Аҳли суннатро; 

 

@189.Асосгузори мазҳаби ҳанафия кӣ мебошад? 

$A) имом Абуҳанифа; 

$B) имом Молик; 

$C) имом Шофеъӣ; 

$D) имом Аҳмад; 

$E) Бухорӣ; 

 

@190.Шиъаён киҳоро гуянд? 

$A) Пайравони ҳазрати Али; 

$B) Пайравони имом Абуҳанифа; 

$C) Пайравони имом Шофеъӣ; 

$D) Пайравони имом Аҳмад; 

$E) Аҳли суннатро; 

 

@191.Исмоилиҳо гуфта киҳоро дар назар доранд? 

$A) Яке аз фирқаҳои мазҳаби  шиъа; 

$B) Пайравони имом Абуҳанифа; 

$C) Пайравони имом Шофеъӣ; 

$D) Пайравони имом Аҳмад; 

$E) Аҳли суннатро; 

 

@192.Бунёдгузори мазҳаби ваҳҳобия кист? 

$A) Муҳаммад ибни Абдулваҳҳоб; 

$B) Умар ибни Хаттоб; 

$C) Имом Ғаззолӣ; 

$D) Алӣ ибни Абутолиб; 

$E) Имоми Аъзам Абуҳанифа; 

 

@193.Дини Баҳои кай пайдо шуд ва бунёдгузораш кӣ мебошад? 

$A) нимаи дуюми асри ХIХ ва асосгузораш Мирзо Ҳусайн  Алӣ-Баҳоуллоҳ; 

$B) нимаи дуюми асри ХVI  ва асосгузораш Имом Аҳмад; 
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$C) нимаи дуюми асри ХVII ва асосогузораш Маздак; 

$D) нимаи дуюми асри ХVIII ва асосгузораш Шаҳристонӣ; 

$E) нимаи дуюми асри ХV ва асосгузораш Абубакр; 

 

@194.Калимаи  тероризм чӣ маъно дорад? 

$A) Тарсафканӣ ва ваҳмандозӣ; 

$B) Имон ва тақво; 

$C) Илм ва ҳунат; 

$D) Шаҳр ва давлат; 

$E) Гуруҳ ва миллат; 

 

@195.Экстремизм чиро гуянд? 

$A) Тундравӣ ва аз андоза гузаштан; 

$B) Ҳаракати сиёсӣ; 

$C) Маркази илмию фарҳангӣ; 

$D) Маҷмуъи эътиқодҳо; 

$E) Хатари ногаҳонӣ; 

 

@196.Бунёдгузори гуруҳи ифротии бо ном давлати исломӣ кӣ мебошад? 

$A) Абубакр –ал- Бағдодӣ; 

$B) Валид ибни Муғира; 

$C) Усома бин Лодан; 

$D) Наср ибни Сайёд; 

$E) Қутайба ибни Муслим; 

 

@197.Дини саентология (дониши  дониш ) кай ва дар куҷо таъсис ёфтааст? 

$A) соли 1954 дар ИМА; 

$B) соли 1956 дар Белгия; 

$C) соли 1952 дар Олмон; 

$D) соли 1960 дар Мексика; 

$E) соли 1970 дар Россия; 

 

@198.Динҳои ҷаҳонӣ кадомҳоянд? 

$A) Масеҳият, Ислом, буддоия; 

$B) Яҳудия, масеҳия, Буддоия; 

$C) Зардуштия, монавия, маздакия; 

$D) Буддоия, масеҳият ва зардуштия; 

$E) Ҷайния, Ҳиндуия, Буддоия; 

 

@199.Дини миллию давлатии Ҷопон кадом дин аст? 

$A) Дини синтоизм; 

$B) Дини ислом; 

$C) Дини зардуштия; 

$D) Дини насронӣ; 
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$E) Дини браҳмания; 

 

@200.«Баён» -китоби муқаддаси кадом дин ба шумор меравад? 

$A) Дини баҳоия; 

$B) Дини ислом; 

$C) Дини зардуштия; 

$D) Дини насронӣ; 

$E) Дини синтоизм; 

 


