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Саволномаи тестӣ 

 

Аз фанни «Идоракунии давлатӣ ва сиёсати инноватсионӣ» барои донишҷўёни 

курсҳои 3-уми ихтисоси идоракунии давлатӣ (гурўҳи А)-и факултети идоракунии 

давлатии Донишкадаи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳуриии Тоҷикистон 

 

                                         Мураттиб: дотсент Холов Х.Қ.тел 901-07-55-75 

Ҷавоб варианти А 
 

@1.Мафҳуми инноватсия дар фаҳмиши меъёрҳо ва стандартҳои байналмилалӣ-ин? 

$A) натиҷаи мубадалгардонӣ ё ин ки баамалбарории инкишофи илмӣ-техникӣ ба 

маҳсулоти нав ва ё роҳу усулҳои нави ҳаёт аст; 

$B) маҷмўи чорабиниҳоест, ки муҳтавои навгониҳоро дар шароити бозори иқтисодӣ 

таъмин намуда, барои хизматрасониҳои иҷтимоӣ нигаронида шудааст; 

$C) банақшагирӣ, муайян кардани шароит ва муассиса ва идоракунӣ(роҳбарият); 

$D) таъминоти иттилоотӣ, дастгирии фаъолияти инноватсионии истеҳсолӣ-техникӣ, 

масъалаи сертификатсия ва стандартизатсияи маҳсулоти инноватсионӣ, ҳамкории амалӣ 

ва таҳиякунии барномаҳои инноватсионӣ, ташкили намоишгоҳҳои маҳсулот, расонидани 

машваратҳои ёрмандӣ; 

$E) ҷавобҳо пурра мебошанд; 

 

@2.«Инноватсия »- ин ҷараёнест, ки кашфиёт ва ё идеяи хусусияти иқтисодидоштаро дар 

бар мегирад, ба кадом муаллиф тааллуқ дорад? 

$A) Б.Твист; 

$B) Ф.Никсон; 

$C) Б.Санто; 

$D) И.Шумпетер; 

$E) Ч.Бруно; 

 

@3.«Инноватсия »- ин натиҷаи чорабиниҳои техникӣ, истеҳсолӣ ва тиҷоратие мебошанд, 

ки дар бозори иқтисодӣ ҷараёнҳои нав ва беҳтарини истеҳсолӣ ва таҷҳизотиро ба вуҷуд 

меоваранд, ба кадом иқтисодчиёни зер тааллуқ дорад? 

$A) Ф.Никсон; 

$B) Б.Твист; 

$C) Б.Санто; 

$D) И.Шумпетер; 

$E) М.Ҳасанов; 

 

@4.«Инноватсия »- ин ҷараёни ҷамъиятӣ, техникӣ ва иқтисодист, ки бо дар амал истифода 

кардани идея бавуҷудоии беҳтарин натиҷа, маҳсулот ва ихтироотро дар бар мегирад, ба 

кадоме аз муаллифони зер мансуб аст? 

$A) Б.Санто; 

$B) Б.Твист; 

$C) Ф.Никсон; 

$D) И.Шумпетер; 

$E) А.Хонзода; 



 

@5.«Инноватсия »- ин роҳи нави илмӣ-ташкилиест, ки ҳолатҳои банизомдарории 

инкишофи истеҳсолиро дар бар мегирад, гуфтаи кадоме аз ин муаллифон аст? 

$A) И.Шумпетер; 

$B) Б.Твист; 

$C) Ф.Никсон; 

$D) Б.Санто; 

$E) У.Солиев; 

 

@6.Хусусиятҳои асосии ҷараёнҳои инноватсиониро нишон диҳед? 

$A) навгониҳои илмӣ-техникӣ, истифода дар истеҳсолот ва татбиқшавии он дар тиҷорат 

(савдо); 

$B) ташкили коллективи боистеъдодо навовар, пайдо кардан ва ҷустуҷўи роҳҳои нави 

навгонӣ ва ташкили хазина ё портфели дархостҳои роҳҳои илмӣ-таҳқиқотӣ; 

$C) банақшагирӣ, муайян кардани шароит ва муассиса ва идоракунӣ(роҳбарият); 

$D) таъминоти иттилоотӣ, дастгирии фаъолияти инноватсионии истеҳсолӣ-техникӣ, 

масъалаи сертификатсия ва стандартизатсияи маҳсулоти инноватсионӣ, ҳамкории амалӣ 

ва таҳиякунии барномаҳои инноватсионӣ, ташкили намоишгоҳҳои маҳсулот, расонидани 

машваратҳои ёрмандӣ; 

$E) Бале дуруст аст; 

 

@7.Зуҳуроти инноватсионӣ аз рўи гузоштани мақсад ва стратегия кадом давраҳоро дар 

бар мегирад? 

$A) банақшагирӣ, муайян кардани шароит ва муассиса ва идоракунӣ (роҳбарият); 

$B) ташкили коллективи боистеъдодо навовар, пайдо кардан ва ҷустуҷўи роҳҳои нави 

навгонӣ ва ташкили хазина ё портфели дархостҳои роҳҳои илмӣ-таҳқиқотӣ; 

$C) навгониҳои илмӣ-техникӣ, истифода дар истеҳсолот ва татбиқшавии он дар 

тиҷорат(савдо); 

$D) таъминоти иттилоотӣ, дастгирии фаъолияти инноватсионии истеҳсолӣ-техникӣ, 

масъалаи сертификатсия ва стандартизатсияи маҳсулоти инноватсионӣ, ҳамкории амалӣ 

ва таҳиякунии барномаҳои инноватсионӣ, ташкили намоишгоҳҳои маҳсулот, расонидани 

машваратҳои ёрмандӣ; 

$E) давра надорад; 

 

@8.Кадоме аз гуфтаҳои зерин муҳтавои сохторҳои инноватсиониро дар бар мегирад? 

$A) ҳамаи гуфтаҳо ба сохторҳои инноватсионӣ мансубанд; 

$B) муассисаҳои ҷамъиятӣ ва субъектҳои иҷтимоии фаъолияти инноватсионӣ, ки 

фаъолияти хизматрасониву ҳамкориро бо ҷараёнҳои инноватсионӣ ба роҳ мемонанд; 

$C) ҳамаи он ташкилотҳо ва муассисаву корхонаҳои баамалбароварандаи фаъолиятҳои 

инноватсионӣ; 

$D) маҷмўи субъектҳои фаъолияти инноватсионии иҷрокунандаи фаъолиятҳои 

хизматрасонӣ ва ҳамкорӣ бо ҷараёнҳои инноватсионӣ; 

$E) фаъолияти хизматрасонӣ ва ҳамкорӣ бо ҷараёнҳо; 

 

@9.Вазифаҳои асосии ҷараёнҳои инноватсиониро нишон диҳед? 

$A) таъминоти иттилоотӣ, дастгирии фаъолияти инноватсионии истеҳсолӣ-техникӣ, 

масъалаи сертификатсия ва стандартизатсияи маҳсулоти инноватсионӣ, ҳамкории амалӣ 

ва таҳиякунии барномаҳои инноватсионӣ, ташкили намоишгоҳҳои маҳсулот, расонидани 

машваратҳои ёрмандӣ; 

$B) ташкили коллективи боистеъдодо навовар, пайдо кардан ва ҷустуҷўи роҳҳои нави 

навгонӣ ва ташкили хазина ё портфели дархостҳои роҳҳои илмӣ-таҳқиқотӣ; 

$C) навгониҳои илмӣ-техникӣ, истифода дар истеҳсолот ва татбиқшавии он дар 

тиҷорат(савдо); 



$D) банақшагирӣ, муайян кардани шароит ва муассиса ва идоракунӣ(роҳбарият); 

$E) монда шудам; 

 

@10.Кадом шаклҳои маъмули сохторҳои инноватсионии таҷрибаи байналмилалиро 

медонед? 

$A) марказҳои техникӣ, сохторҳои иттилоотӣ-технологӣ; 

$B) марказҳои инкубаторӣ, марказҳои технологӣ ва минтақаҳои технологӣ; 

$C) AКIST, COКDIS, EPIPOS; 

$D) мустақил амалкунанда, дар дохили маркази технологи амалкунанда; 

$E) бисёр мушкил; 

 

@11.Ба шаклҳои сохтори марказҳои техникӣ кадоме аз ин шаклҳо мансубанд? 

$A) марказҳои инкубаторӣ, марказҳои технологӣ ва минтақаҳои технологӣ; 

$B) марказҳои техникӣ, сохторҳои иттилоотӣ-технологӣ; 

$C) AКIST, COКDIS, EPIPOS; 

$D) мустақил амалкунанда, дар дохили маркази технологи амалкунанда; 

$E) қариб ёфтам; 

 

@12.Намунаи маъмул ва пешқадами шаклҳои сохторҳои иттилоотӣ-технологиро нишон 

диҳед? 

$A) AКIST, COКDIS, EPIPOS; 

$B) марказҳои техникӣ, сохторҳои иттилоотӣ-технологӣ; 

$C) марказҳои инкубаторӣ, марказҳои технологӣ ва минтақаҳои технологӣ; 

$D) мустақиламалкунанда, дар дохили маркази технологи амалкунанда; 

$E) ҳа, дуруст аст; 

 

@13.Шакли дастгирии корхонаҳои нави инноватсионӣ, ки зиёда аз 2 сол фаро гирифта 

мешавад, ба кадом шакли сохтори инноватсионӣ дохил аст? 

$A) шакли сохтории марказҳои инкубаторӣ; 

$B) шакли сохтории марказҳои технологӣ; 

$C) шакли сохтории минтақаҳои технологӣ; 

$D) шакли сохтории иттилоотӣ-технологӣ; 

$E) не, намедонам; 

 

@14.Шакли сохтории маҷмўи илмӣ-истеҳсолии ҳудудие, ки вазифаи асосиаш аз муҳаё 

сохтани шароиту муҳити хуб барои фаъолияти инноватсионист, кадом аст?  

$A) шакли сохтории марказҳои технологӣ; 

$B) шакли сохтории марказҳои инкубаторӣ; 

$C) шакли сохтории минтақаҳои технологӣ; 

$D) шакли сохтории иттилоотӣ-технологӣ; 

$E) мешавад ҳал карда; 

 

@15.Шакли сохтории марказҳои махсусан калони дарбаргирандаи маҷмўаҳои илмӣ-

истеҳсолӣ, чун «шаҳри илмӣ ё ки шаҳри маѓзҳо»-ро нишон диҳед? 

$A) шакли сохтории минтақаҳои технологӣ; 

$B) шакли сохтории марказҳои инкубаторӣ; 

$C) шакли сохтории марказҳои технологӣ; 

$D) шакли сохтории иттилоотӣ-технологӣ; 

$E) сахт вазнин; 

 

@16.Шакли сохтории дар асоси захираи маълумотҳо оид ба соҳаҳои гуногуни субъектҳои 

инноватсионӣ ва натиҷагириҳову молу маҳсулот, кадом аст? 

$A) шакли сохтории иттилоотӣ-технологӣ; 



$B) шакли сохтории марказҳои инкубаторӣ; 

$C) шакли сохтории марказҳои технологӣ; 

$D) шакли сохтории минтақаҳои технологӣ; 

$E) бисёр сода; 

 

@17.Баромади шакли сохтории марказҳои инкубаторӣ кадом мамлакат аст? 

$A) Британияи Кабир; 

$B) Россия ва ИМА; 

$C) Сикуба-Япония; 

$D) мамлакатҳои ИА (ЕС; 

$E) Осиёи Марказӣ; 

 

@18.Баромади шакли сохтории марказҳои технологӣ кадом мамлакат аст? 

$A) Россия ва ИМА; 

$B) Британияи Кабир; 

$C) Сикуба-Япония; 

$D) мамлакатҳои ИА (ЕС); 

$E) Тоҷикистон; 

 

@19.Баромади шакли сохтории минтақаҳои технологӣ кадом мамлакат аст? 

$A) Сикуба-Япония; 

$B) Британияи Кабир; 

$C) Россия ва ИМА; 

$D) мамлакатҳои ИА (ЕС); 

$E) Туркманистон; 

 

@20.Баромади шакли сохтории иттилоотӣ-технологӣ кадом мамлакат аст? 

$A) мамлакатҳои ИА (ЕС); 

$B) Британияи Кабир; 

$C) Россия ва ИМА; 

$D) Сикуба-Япония; 

$E) Қазоқистон; 

 

@21.Дар менеҷменти сиёсӣ кадом навъи муносибатҳо бартарӣ пайдо намудаанд? 

$A) муносибатҳои идоранамоӣ; 

$B) муносибатҳои давлатӣ; 

$C) муносибатҳои оммавӣ; 

$D) муносибатҳои ҳизбӣ; 

$E) муносибатҳои хидматӣ; 

 

@22.Кадом навъи идоранамоӣ дар идораи самараноки кишвар роҳбаронро водар месозад, 

ки дар байни одамон эътибори хоса дошта бошад ва барои ѓалаба ба даст даровардани дар 

интихобот ба интихобкунандагон ҳусни таваҷҷўҳ намояд? 

$A) идоракунии сиёсӣ; 

$B) идоракунии давлатӣ; 

$C) идоракунии оммавӣ; 

$D) идоракунии ҳизбӣ; 

$E) идоракунии авторитарӣ; 

 

@23.Кадом навъи идоранамоӣ одамонро бо усулҳои анъанавии идоранамоӣ, бо роҳи 

иҷроиши қарори ҳатмӣ, бо роҳи ташкили меъёр, қоидаҳою қонунҳо ва бо роҳи маҷбур 

сохтани ба иҷрои ин ё он қарорҳо водор месозад? 

$A) идоракунии сиёсӣ; 



$B) идоракунии давлатӣ; 

$C) идоракунии оммавӣ; 

$D) идоракунии ҳизбӣ; 

$E) идоракунии авторитарӣ; 

 

@24.Дар кадом навъи идоранамоӣ бо фармон ё амру супоришҳо одамонро ўҳдадор 

намудан, ки сарварро ҳурмату эҳтиром намоянд эътироф карда намешавад? 

$A) идоракунии сиёсӣ; 

$B) идоракунии давлатӣ; 

$C) идоракунии оммавӣ; 

$D) идоракунии ҳизбӣ; 

$E) идоракунии авторитарӣ; 

 

@25.Кадоме аз ин субъектон ҳуқуқи зуригарии легетимӣ ва ё истифодаи захираҳои 

ҳокимиятиро надорад? 

$A) менеҷер; 

$B) сарвар; 

$C) хидматчии давлатӣ; 

$D) вакили мардумӣ; 

$E) сиёсатмадор; 

 

@26.Дар кадом соҳаи илмҳо ба мутахассис ба маҳдудкуниҳо ба меъёрҳои эҷодӣ ва ҷорӣ 

намудани ҳар гуна қонун ва амру меъёрҳои барои ҳама ҳатмиро лозим намешуморад? 

$A) менеҷменти сиёсӣ; 

$B) равоншиносӣ; 

$C) моҷарошиносӣ; 

$D) хидмати давлатӣ; 

$E) ҳуқуқшиносӣ; 

 

@27.Асари кадом мутафаккир ҳамчун таълимоти амалияи менеҷменти сиёсӣ шинохта 

шудааст? 

$A) Макиавели; 

$B) Арасту; 

$C) Монтеске; 

$D) Афлотун; 

$E) Вебер; 

 

@28.Асари бузурги Макиавеллиро нишон диҳед? 

$A) Подшоҳ; 

$B) Сиёсатнома; 

$C) Насиҳатнома; 

$D) Захират-ул-мулук; 

$E) Насиҳат-ул-мулук; 

 

@29.Кадом мутафаккир ба хотири пурқувват гардонидани давлат талабот ва принсипҳои 

ахлоқиро ба эътибор намегирад? 

$A) Н.Макиавелли; 

$B) Т.Гоббс; 

$C) Монтескё; 

$D) Д.Дидро; 

$E) Ҷ.Локк; 

 



@30.Кадом мутафаккир ҳамаи воситаҳоро барои расидан ба мақсадҳои сиёсӣ раво 

мебинад? 

$A) Н.Макиавелли; 

$B) Т.Гоббс; 

$C) Монтескё; 

$D) Д.Дидро; 

$E) Ҷ.Локк; 

 

@31.Ақида дар бораи он, ки агар фаъолияти шоҳ баҳри пурқувватшавии давлат бошад, 

шоҳ метавонад талаботи ахлоқиро ба инобат нагирад ба кадом мутафаккир тааллуқ дорад? 

$A) Н.Макиавелли; 

$B) Т.Гоббс; 

$C) Монтескё; 

$D) Д.Дидро; 

$E) Ҷ.Локк; 

 

@32.Андеша дар бораи он, ки шоҳ бояд монанди шер маѓрур ва монанди рўбоҳ сипоҳ 

бошад ба кадом мутафаккир тааллуқ дорад? 

$A) Н.Макиавелли; 

$B) Т.Гоббс; 

$C) Монтескё; 

$D) Д.Дидро; 

$E) Ҷ.Локк; 

 

@33.Таълимоти кадом мутафаккир ба маънои ба инобат нагирифтани қоидаҳои ахлоқӣ 

ҳангоми амалигардонии мақсадҳо истифода мешавад? 

$A) Н.Макиавелли; 

$B) Т.Гоббс; 

$C) Монтескё; 

$D) Д.Дидро; 

$E) Ҷ.Локк; 

 

@34.Мафҳуми «менеҷмент»-ро шарҳ диҳед? 

$A) Мафҳуми «managеmеnt» аз забони англисӣ гирифта шуда, маънии идоракуниро дорад; 

$B) «аз забони юнонӣ «managеқ» гирифта шуда, маънои «роҳбарият»-ро ифода менамояд; 

$C) «аз забони франсавӣ «managуmуnts» гирифта шуда, маънои «дирексия»-ро ифода 

менамояд; 

$D) «аз забони англисӣ «managуmуnt» гирифта шуда, маънои «идораи воситаҳо»-ро ифода 

менамояд; 

$E) «аз забони немисӣ «managуhуnt» гирифта шуда, маънои «ўҳдабароии кор»-ро ифода 

менамояд; 

 

@35.Асосҳои менеҷменти сиёсӣ кадом соҳаи ҳайёти ҷомеаро меомўзад? 

$A) ҳайёти сиёсии ҷомеа; 

$B) ҳайёти иҷтимоии ҷомеа; 

$C) ҳайёти иқтисодии ҷомеа; 

$D) ҳайёти фарҳангии ҷомеа; 

$E) соҳаҳои ҳайёти ҷомеа; 

 

@36.Навъҳои умумии менеҷменти сиёсиро дуруст нишон диҳед? 

$A) субстансионалӣ ва релясионӣ; 

$B) сиёсӣ ва давлатӣ; 

$C) хидматӣ ва ҷамъиятӣ; 



$D) оммавӣ ва фардӣ; 

$E) расмӣ ва ѓайрирасмӣ; 

 

@37.Навъи аввали идоракуниро дар сиёсат чи ном мебаранд? 

$A) субстансионалӣ; 

$B) релясионӣ; 

$C) сиёсӣ; 

$D) давлатӣ; 

$E) оммавӣ; 

 

@38.Навъи дуюми идоракуниро дар сиёсат чи ном мебаранд? 

$A) релясионӣ; 

$B) субстансионалӣ; 

$C) сиёсӣ; 

$D) давлатӣ; 

$E) оммавӣ; 

 

@39.Бо ёрии кадом навъи идоракунӣ яклухтии системаи сиёсӣ таъмин мегардад ва ба 

сифати хусусиятҳои хоси он ҳифз мегарданд ва рушду инкишофи он аз нав эҳё мегардад? 

$A) субстансионалӣ; 

$B) релясионӣ; 

$C) сиёсӣ; 

$D) давлатӣ; 

$E) оммавӣ; 

 

@40.Кадом навъи идоракунӣ дар сиёсат имконият медиҳад, ки равандҳои сохти иҷимоӣ 

холисонаю беѓаразона амал намоянд? 

$A) субстансионалӣ; 

$B) релясионӣ; 

$C) сиёсӣ; 

$D) давлатӣ; 

$E) оммавӣ; 

 

@41.Кадом навъи идоракунӣ дар сиёсат одамонро водор месозад, ки амалҳои худро ба 

таркиби система, сохти иҷмоӣ ва алоқаҳои функсионалӣ аз нав ба вуҷуд оранд? 

$A) субстансионалӣ; 

$B) релясионӣ; 

$C) сиёсӣ; 

$D) давлатӣ; 

$E) оммавӣ; 

 

@42.Дар амалияи ҷамъиятӣ дар кадом навъи идоракунӣ итоати одамонро ба меъёрҳо, 

қоидаҳои қабулшуда дар ҷомеа, ки арзишҳои тамаддунию сиёсиро фаро мегиранд муҳим 

мешуморад? 

$A) субстансионалӣ; 

$B) релясионӣ; 

$C) сиёсӣ; 

$D) давлатӣ; 

$E) оммавӣ; 

 

@43.Маънои этимологии идоракунии релясионро нишон диҳед? 

$A) аз франсавӣ rуlation- муносибат; 

$B) аз англисӣ rуlation- алоқа; 



$C) аз лотинӣ rуlation- робита; 

$D) аз юнонӣ rуlation- ҳамкорӣ; 

$E) аз олмонӣ rуlation- рафтор; 

 

@44.Кадом навъи идоракунӣ дар намуди мунисибатҳои субъект-объект айён мегардад, ки 

ба осонӣ метавон аниқ намуд, ки субъектони идора кӣ ҳаст ва ба сифати объекти идора чӣ 

дохил мешаванд? 

$A) идоракунии релясионӣ; 

$B) идоракунии субстансионалӣ; 

$C) идоракунии синфӣ; 

$D) идоракунии маъмурӣ; 

$E) идоракунии оммавӣ; 

 

@45.Хусусиятҳои фарқкунандаи кадом навъи идоракунӣ дар раванди идоракунӣ пеш аз 

ҳама дар дарки самтҳои фаъолияти одамон, дунболагирӣ намудани мақсадҳои хеш, 

қобилияти қабули қарор ва таъсир расонидан ба ҳамдигар зоҳир мегардад? 

$A) идоракунии релясионӣ; 

$B) идоракунии субстансионалӣ; 

$C) идоракунии сиёсӣ; 

$D) идоракунии давлатӣ; 

$E) идоракунии оммавӣ; 

 

@46.Тарафи пурзўри кадом навъи идоранамоӣ пеш аз ҳама дар он зоҳир мегардад, ки 

инсон қодир аст на танҳо мавҷудияти алоқаю робитаҳои собиқ ё пештараро дар системаи 

сиёсӣ аз нав эҳё созад, балки метавонад онҳоро таѓийр диҳад, такмил диҳад, 

ташаббускори навоварӣ бошад ва раванди инкишофро тезонад? 

$A) идоракунии релясионӣ; 

$B) идоракунии субстансионалӣ; 

$C) идоракунии сиёсӣ; 

$D) идоракунии давлатӣ; 

$E) идоракунии оммавӣ; 

 

@47.Тарафҳои заифи кадом навъи идоракунро хатогиҳои ногузири инсон ҳангоми қабули 

қарорҳои идоракунӣ, ки оқибатҳои манфиро дар раванди идоракунӣ ба бор меорад, 

ташкил медиҳад? 

$A) идоракунии релясионӣ; 

$B) идоракунии субстансионалӣ; 

$C) идоракунии сиёсӣ; 

$D) идоракунии давлатӣ; 

$E) идоракунии оммавӣ; 

 

@48.Дар олами сиёсат муносибатҳои идоракунӣ дар чанд сатҳ ба амал меояд? 

$A) дар 3 сатҳ; 

$B) дар 2 сатҳ; 

$C) дар 1 сатҳ; 

$D) дар 4 сатҳ; 

$E) дар 5 сатҳ; 

 

@49.Дар кадом сатҳи муносибатҳои идоракунӣ, муносибатҳо танҳо байни мақомоти 

давлатӣ ва шахсони масъули давлатӣ ба амал меояд? 

$A) дар сатҳи муносибатҳои идоракунии аввал; 

$B) дар сатҳи муносибатҳои идоракунии дуюм; 

$C) дар сатҳи муносибатҳои идоракунии сеюм; 



$D) дар сатҳи муносибатҳои идоракунии чаҳорум; 

$E) дар сатҳи муносибатҳои идоракунии паҷум; 

 

@50.Дар кадом сатҳи муносибатҳои идоракунӣ, ҳам мақомоти давлатӣ ва шахсони масъул 

ба сифати субъекти идоракунӣ фаъолият менамоянд? 

$A) дар сатҳи муносибатҳои идоракунии аввал; 

$B) дар сатҳи муносибатҳои идоракунии дуюм; 

$C) дар сатҳи муносибатҳои идоракунии сеюм; 

$D) дар сатҳи муносибатҳои идоракунии чаҳорум; 

$E) дар сатҳи муносибатҳои идоракунии паҷум; 

 

@51.Дар кадом сатҳи муносибатҳои идоракунӣ менеҷер дар фаъолияти хеш ба ҳуқуқи 

«зўригарии легитимӣ» такя мекунад.Яъне, субъектҳои идоракунанда аз мақоми захираҳои 

ҳокимияти сиёсӣ истифода мебаранд? 

$A) дар сатҳи муносибатҳои идоракунии аввал; 

$B) дар сатҳи муносибатҳои идоракунии дуюм; 

$C) дар сатҳи муносибатҳои идоракунии сеюм; 

$D) дар сатҳи муносибатҳои идоракунии чаҳорум; 

$E) дар сатҳи муносибатҳои идоракунии паҷум; 

 

@52.Дар кадом сатҳи муносибатҳои идоракунӣ масъалаи баҳамтаъсирасонӣ ва равандҳои 

дигари муносибатҳои байниҳамдигарии давлат ва ташкилотҳои дигари сиёсиро дар бар 

мегирад? 

$A) дар сатҳи муносибатҳои идоракунии дуюм; 

$B) дар сатҳи муносибатҳои идоракунии аввал; 

$C) дар сатҳи муносибатҳои идоракунии сеюм; 

$D) дар сатҳи муносибатҳои идоракунии чаҳорум; 

$E) дар сатҳи муносибатҳои идоракунии паҷум; 

 

@53.Ақида дар бораи он, ки «Агар подшоҳ ба тақдире хеш эътимод дошта бошад вай ба 

муқобили зарбаҳои он истодагароӣ карда наметавонад» ба кадом мутафаккир таалуқ 

дорад? 

$A) Н.Макиавелли; 

$B) Т.Гоббс; 

$C) Монтескё; 

$D) Д.Дидро; 

$E) Ҷ.Локк; 

 

@54.Дар раванди тадқиқот кадом донишҳо ҳосил мегарданд? 

$A) донишҳои эмпирикӣ, назариявӣ ва аксиологӣ; 

$B) донишҳои эмпирикӣ ва назариявӣ; 

$C) донишҳои эмпирикӣ ва аксиологӣ; 

$D) донишҳои назариявӣ ва аксиологӣ; 

$E) донишҳои назариявӣ; 

 

@55.Донишҳои эмпирикӣ чиро таҷассум менамоянд? 

$A) воқеияти сиёсиро таҷассум менамоянд; 

$B) вазъяти гузаштаи сиёсиро таҷассум менамоянд; 

$C) эҳтимолияти ояндаи сиёсиро таҷассум менамоянд; 

$D) идеологияро таҷассум менамоянд; 

$E) воқеияти иҷтимоиро таҷассум менамоянд; 

 

@56.Ҳадафи донишҳои назариявӣ аз чи иборат аст? 



$A) Донишҳои назариявӣ воқеияти сиёсиро дарк намуда, тавсиф менамоянд; 

$B) Донишҳои назариявӣ воқеияти сиёсиро тавсиф менамоянд; 

$C) Донишҳои назариявӣ воқеияти сиёсиро таҳлил менамоянд; 

$D) Донишҳои назариявӣ воқеияти сиёсиро таѓийр медиҳад; 

$E) Донишҳои назариявӣ воқеияти сиёсиро пешбинӣ менамоянд; 

  

@57.Донишҳои аксиологӣ чиро фаро мегиранд? 

$A) мулоҳизаҳои баҳогузорро дар бораи воқеаҳои сиёсӣ фаро мегиранд; 

$B) мулоҳизаҳоро дар бораи воқеаҳои сиёсӣ фаро мегиранд; 

$C) баҳогузориро дар бораи воқеаҳои иҷтимоӣ фаро мегиранд; 

$D) мулоҳизаҳои илмиро дар бораи воқеаҳои сиёсӣ фаро мегиранд; 

$E) мулоҳизаҳои таҳлилиро дар бораи воқеаҳои сиёсӣ фаро мегиранд; 

 

@58.Оё донишҳои сиёсии амалӣ метавонанд мавқеъи нейтралиро касб намояд? 

$A) наметавонад; 

$B) метавонанд; 

$C) ҳам метавонанд ва ҳам наметавонанд; 

$D) имконият доранд; 

$E) вобаста ба низоми мавҷуда амал мекунанд; 

  

@59.Оё таҳлили сиёсии назариявӣ метавонанд мавқеъи нейтралиро касб намояд? 

$A) метавонанд; 

$B) наметавонад; 

$C) ҳам метавонанд ва ҳам наметавонанд; 

$D) имконияти бавосита доранд; 

$E) вобаста ба низоми мавҷуда амал мекунанд; 

 

@60.Заминаи асосии донишҳои менеҷментиро чи ташкил медиҳад? 

$A) таҷриба; 

$B) восита; 

$C) усул; 

$D) манфиат; 

$E) вазифа; 

 

@61.Ақида дар бораи он, ки подшоҳон тарзе бояд рафтор намоянд, ки ба самаранокии 

идора мусоидат намояд, вагарна ҳамаро аз даст хоҳан дод ба кадом мутафаккир тааллуқ 

дорад? 

$A) Н.Макиавелли; 

$B) Т.Гоббс; 

$C) Монтескё; 

$D) Д.Дидро; 

$E) Ҷ.Локк; 

 

@62.Кадоме аз ин муҳаққиқон ҷомеаро ҳамчун «низоми кушода» тавсиф намудааст; 

$A) К.Попер; 

$B) Г.Форд; 

$C) Ф.Тейлор; 

$D) А.Файол; 

$E) Ҷ.Локк; 

 

@63.Андеша дар бораи он, ки «имидж» барои фаъолияти субеъктони сиёсат аҳамияти 

бисёр муҳим дорад ва он дар пайдо кардани лиқоби шахсӣ хизмат менамояд ба кадоме аз 

ин муҳаққиқон таълуқ дорад? 



$A) Макиавелли; 

$B) Арасту; 

$C) Демокрит; 

$D) Гелветсий; 

$E) Гегел; 

 

@64.Кадоме аз ин муҳаққиқон имиджгардониро ҳамчун воситаи ноил гаштан ба 

мувафақиятҳои сиёсӣ тавасути самаранокии «қобилияти шахсӣ» маънидод намудаст? 

$A) Лебон Г; 

$B) Арасту; 

$C) Макиавелли; 

$D) Демокрит; 

$E) Гегел; 

 

@65.Дар шароити имруза кадом навъи имидж бештар бартарӣ пайдо намудааст? 

$A) имиджи сиёсӣ; 

$B) имиджи дипломатӣ; 

$C) имиджи ҳарбӣ; 

$D) имиджи иқтисодӣ; 

$E) имиджи маданияту санъат; 

 

@66.Ҳангоми истифодаи имидж субъектони сиёсат ба чи рў меоранд? 

$A) рекламаи сиёсӣ; 

$B) маъракаҳои сиёсӣ; 

$C) найранги сиёсӣ; 

$D) ташвиқоти сиёсӣ; 

$E) фиреби сиёсӣ; 

 

@67.Субъекти рекламаи сиёсиро нишон диҳед? 

$A) шахсиятҳо, арбобони алоҳида ва ташкилотҳои сиёсӣ; 

$B) шахсиятҳо; 

$C) арбобони алоҳида; 

$D) ташкилотҳои сиёсӣ; 

$E) оммаи мардум; 

 

@68.Ҳангоми ташаккули имиджи сиёсӣ аз хизмати кадом воситаҳо бештар истифода 

бурда мешаванд? 

$A) аз воситаҳои ахбори умум; 

$B) аз маркетинги сиёсӣ; 

$C) аз рекламаи сиёсӣ; 

$D) аз гуруҳи ташфиқотчиён; 

$E) аз химати шахсиятҳои боэътимод; 

 

@69.Шарҳи мафҳуми «технология»-ро нишон диҳед? 

$A) Мафҳуми «технология» аз забони юнонӣ techno – санъат, ҳунар, маҳорат ва logos- илм 

гирифта шуда, маънои илм дар бораи санъат ва маҳорати роҳу усулҳои идоракунии ба 

даст даровардани натиҷаи ба нақша гирифта шударо дорад; 

$B) мафҳуми «технология» аз забони юнонӣ techno – ҳунар, касб ва logos- илм гирифта 

шуда, маънои илм дар бораи касбу ҳунарро дорад; 

$C) Мафҳуми «технология» аз забони лотинӣ tуchno – санъат ва logos- илм гирифта шуда, 

маънои илм дар бораи санъати идораи давлатро дорад; 

$D) мафҳуми «технология» аз забони англисӣ techno – санъат, ҳунар, маҳорат ва logos- 

илм гирифта шуда, маънои илм дар бораи санъат ва маҳоратро дорад; 



$E) Мафҳуми «технология» аз забони англисӣ techno – маҳорат ва logos- илм гирифта 

шуда, маънои илм дар бораи маҳорати роҳу усулҳои ба даст даровардани ҳокимияти 

сиёсиро дорад; 

 

@70.Технологияи сиёсӣ чист? 

$A) технологияи сиёсӣ- ин технологияи комёбшавӣ ва муваффақ гардидан ба ҳокимият 

аст; 

$B) технологияи сиёсӣ- ин технологияи комёбшавӣ ва муваффақ гардидан ба сиёсат аст; 

$C) технологияи сиёсӣ- ин технологияи комёбшавӣ ва муваффақ гардидан ба роҳбарӣ аст; 

$D) технологияи сиёсӣ- ин технологияи комёбшавӣ ва муваффақ гардидан ба соҳаи идорӣ 

аст; 

$E) технологияи сиёсӣ- ин технологияи комёбшавӣ ва муваффақшавӣ ба ҳадафҳои сиёсӣ 

аст; 

 

@71.Дар кадом навъи фаъолият консепсияи маъракаи сиёсӣ ва молҳои гуногуни сиёсӣ 

омода шуда дар заминаи он таваҷҷўҳи одамон вобаста ба мақсадҳои маъракаи сиёсӣ ҷалб 

карда мешавад? 

$A) рекламанависи сиёсӣ; 

$B) таъминоти аналитикии маъракаи сиёсӣ; 

$C) ташкил ва гузаронидани чорабиниҳои сиёсии оммавӣ; 

$D) имиҷмейкинг; 

$E) спичрайтинг; 

 

@72.Дар кадом навъи фаъолият коркард ва омода намудани нақшаҳои паҳнкунӣ ва дигар 

маводҳои иттилоотӣ дар ВАУ ҷой доранд? 

$A) банақшагирандаи реклама; 

$B) рекламанависи сиёсӣ; 

$C) ташкил ва гузаронидани чорабиниҳои сиёсии оммавӣ; 

$D) имиҷмейкинг; 

$E) спичрайтинг; 

 

@73.Кадоме аз ин олимон ҳамчун «роҳбари амалӣ» ва яке аз асосгузорони «назарияи 

менеҷмент» шинохта шудааст? 

$A) Роберт Оуен; 

$B) Т.Мюнтсер; 

$C) Н.Макиавелли; 

$D) М.Лютер; 

$E)  Ф.Энгельс; 

 
@74.Дар кадом навъи фаъолият кори мушовирон бо сиёсатмадор бо мақсади ислоҳ 

намудани рафтор ва симои сиёсии он ба назар мерасад? 

$A) имиҷмейкинг; 

$B) рекламанависи сиёсӣ; 

$C) ташкил ва гузаронидани чорабиниҳои сиёсии оммавӣ; 

$D) таъминоти аналитикии маъракаи сиёсӣ; 

$E) спичрайтинг; 

 

@75.Дар кадом навъи фаъолият менеҷер барои сиёсатмадор матни баромадро менависад? 

$A) спичрайтинг; 

$B) рекламанависи сиёсӣ; 

$C) ташкил ва гузаронидани чорабиниҳои сиёсии оммавӣ; 

$D) имиҷмейкинг; 

$E) таъминоти аналитикии маъракаи сиёсӣ; 



 

@76.Асосгузори консепсияи илмии менеҷментро нишон диҳед? 

$A)Фредрик Тейлор; 

$B) Роберт Оуен; 

$C) Н.Макиавелли; 

$D) Файол; 

$E) Ф.Энгельс; 

 

@77.Китоби бо ном «Қоидаҳои идоракунии илмӣ» ба кадом олим таълуқ дорад? 

$A) Фредрик Тейлор; 

$B) Роберт Оуен; 

$C) Н.Макиавелли; 

$D) Файол; 

$E) Т.Гобс; 

 

@78.Кадом муҳақиқ менеҷментро ҳамчун илми ҳақиқие, ки асосашро қонунҳои аниқ, 

қоида ва қоидаҳои банақшагирӣ ташкил медиҳад, ҳисоб мекард.Ў ба хулосае меояд, ки 

идоракунӣ ин ихтисос аст? 

$A) Фредрик Тейлор; 

$B) Роберт Оуен; 

$C) Н.Макиавелли; 

$D) М.Вебер; 

$E) Т.Гобс; 

 

@79.Кадом консепсия ҳамчун назарияи классикии идоракунӣ шинохта шудааст? 

$A) консепсияи идоракунии маъмурии менеҷмент; 

$B) консепсияи илмии менеҷмент; 

$C) конепсияи психологӣ; 

$D) конепсияи рафтори инсонӣ; 

$E)  консепсияи илмии рафтори одамон; 

 

@80.Асосгузори консепсияи идоракунии маъмурии менеҷментро нишон диҳед? 

$A) Анри Файол; 

$B) Роберт Оуен; 

$C) Н.Макиавелли; 

$D) Фредрик Тейлор; 

$E) Ф.Энгельс; 

 

@81.Дар илм кадом олим ҳамчун «Падари менеҷменти илмӣ» шинохта шудаасти? 

$A) Анри Файол; 

$B) Роберт Оуен; 

$C) Н.Макиавелли; 

$D) Фредрик Тейлор; 

$E) Ф.Энгельс; 

 

@82.Масъалаҳое, ки ба мустаҳкам кардани эътибори фаъолияти сиёсӣ ва давлатдорӣ, 

ташкили шароити мусоид барои фаъолияти мақомоти давлатӣ ё худ барои ҳизбҳои сиёсӣ 

бо роҳи ташкили образи диқатҷалкунанда дар таасуроти ҷамъиятӣ, ташакили афзалиятҳои 

аҳолӣ дар интихобот, ташаккули иттиҳодияҳои сиёсӣ, таъсири саривақти расонидан ба 

рақибон дар моҷароҳои сиёсӣ машѓул аст хоми кадом навъи Соҳаи идоранамоӣ мебощад? 

$A) идоракунии сиёсӣ; 

$B) идоракунии давлатӣ; 

$C) идоракунии оммавӣ; 



$D) идоракунии ҳизбӣ; 

$E) идоракунии хидматӣ; 

 

@83.Кадом навъи идоранамоӣ ҳуқуқи зурии легетимӣ ва ё ҳолати захираҳои ҳокимиятиро 

истифода карда метавонад? 

$A) идоракунии давлатӣ; 

$B) идоракунии сиёсӣ; 

$C) идоракунии оммавӣ; 

$D) идоракунии ҳизбӣ; 

$E) идоракунии авторитарӣ; 

 

@84.Субъектони сиёсат дар кадом навъи идоракунӣ дорои салоҳият ва ваколотҳои ҳуқуқӣ 

мебошад? 

$A) идоракунии давлатӣ; 

$B) идоракунии сиёсӣ; 

$C) идоракунии оммавӣ; 

$D) идоракунии ҳизбӣ; 

$E) идоракунии авторитарӣ; 

 

@85.Тоталитаризм хоси кадом навъи идоракунӣ мебошад? 

$A) идоракунии ҳизбӣ; 

$B) идоракунии давлатӣ; 

$C) идоракунии оммавӣ; 

$D) идоракунии сиёсӣ; 

$E) идоракунии авторитарӣ; 

 

@86.Дар кадом навъи идоракунӣ субъектони сиёсат ҳокимияти номаҳдуди шахсро таъсис 

медиҳанд? 

$A) идоракунии авторитарӣ; 

$B) идоракунии давлатӣ; 

$C) идоракунии оммавӣ; 

$D) идоракунии ҳизбӣ; 

$E) идоракунии сиёсӣ; 

 

@87.Барои воқеъӣ гаштани реклама субъектони сиёсат аз хизмати ки истифода 

менамоянд? 

$A) воситаҳои каммуникассионӣ; 

$B) воситаҳои ахбори омма; 

$C) менеҷменти сиёсӣ; 

$D) имиҷмейкинг; 

$E) рекламадиҳандагон; 

 

@88.Вазифаҳои рекламаи сиёсиро дуруст нишон диҳед? 

$A) иттилоотӣ, коммуникасионӣ ва иҷтимоию идеологӣ; 

$B) маърифатӣ, ҷаҳонбинӣ ва идеологӣ; 

$C) сафарбарнамоӣ, мутаҳиднамоӣ ваидоравӣ; 

$D) дохилӣ, берунӣ, минтақавӣ ва ҷаҳонӣ; 

$E) ташфиқотӣ ва таѓиботӣ; 

 

@89.Асосии донишҳои менеҷментиро чи ташкил медиҳад? 

$A) таҷриба; 

$B) назария; 

$C) маҳорат; 



$D) санъат; 

$E) истеъдод; 

 

@90.Шакли сохтории марказҳои инкубаторӣ - ин: 

$A) шакли дастгирии корхонаҳои нави инноватсионӣ, ки дар марҳилаи аввали фаъолият 

барои паст кардани ҳамаи мушкилот ва хатарҳои пешоянда барои дастгирӣ ба муҳлати 

зиёда аз 2 сол фаро гирифта мешавад; 

$B) шакли сохтории маҷмўи илмӣ-истеҳсолии ҳудудие, ки вазифаи асосиаш аз муҳаё 

сохтани шароиту муҳити хуб барои инкишофи фирмаҳои хурд ва м иёнаи фаъолияти 

инноватсионист; 

$C) шакли сохтории марказҳои махсусан калони дарбаргирандаи маҷмўаҳои илмӣ-

истеҳсолӣ, чун «шаҳри илмӣ ё ки шаҳри маѓзҳо»-ст; 

$D) шакли сохтории дар асоси захираи маълумотҳо оид ба соҳаҳои гуногуни субъектҳои 

инноватсионӣ ва натиҷагириҳову молу маҳсулоти истеҳсолии фаъолияти инноватсиониро 

дарбаргиранда аст; 

$E) бешакл; 

 

@91.Шакли сохтории марказҳои технологӣ - ин: 

$A) шакли сохтории маҷмўи илмӣ-истеҳсолии ҳудудие, ки вазифаи асосиаш аз муҳаё 

сохтани шароиту муҳити хуб барои инкишофи фирмаҳои хурд ва м иёнаи фаъолияти 

инноватсионист; 

$B) шакли дастгирии корхонаҳои нави инноватсионӣ, ки дар марҳилаи аввали фаъолият 

барои паст кардани ҳамаи мушкилот ва хатарҳои пешоянда барои дастгирӣ ба муҳлати 

зиёда аз 2 сол фаро гирифта мешавад; 

$C) шакли сохтории марказҳои махсусан калони дарбаргирандаи маҷмўаҳои илмӣ-

истеҳсолӣ, чун «шаҳри илмӣ ё ки шаҳри маѓзҳо»-ст; 

$D) шакли сохтории дар асоси захираи маълумотҳо оид ба соҳаҳои гуногуни субъектҳои 

инноватсионӣ ва натиҷагириҳову молу маҳсулоти истеҳсолии фаъолияти инноватсиониро 

дарбаргиранда аст; 

$E) шакли сода; 

 

@92.Шакли сохтории минтақаҳои технологӣ –ин: 

$A) шакли сохтории марказҳои махсусан калони дарбаргирандаи маҷмўаҳои илмӣ-

истеҳсолӣ, чун «шаҳри илмӣ ё ки шаҳри маѓзҳо»-ст; 

$B) шакли сохтории маҷмўи илмӣ-истеҳсолии ҳудудие, ки вазифаи асосиаш аз муҳаё 

сохтани шароиту муҳити хуб барои инкишофи фирмаҳои хурд ва м иёнаи фаъолияти 

инноватсионист; 

$C) шакли дастгирии корхонаҳои нави инноватсионӣ, ки дар марҳилаи аввали фаъолият 

барои паст кардани ҳамаи мушкилот ва хатарҳои пешоянда барои дастгирӣ ба муҳлати 

зиёда аз 2 сол фаро гирифта мешавад; 

$D) шакли сохтории дар асоси захираи маълумотҳо оид ба соҳаҳои гуногуни субъектҳои 

инноватсионӣ ва натиҷагириҳову молу маҳсулоти истеҳсолии фаъолияти инноватсиониро 

дарбаргиранда аст; 

$E) шакли бисёр вазнин; 

 

@93.Шакли сохтории иттилоотӣ-технологӣ – ин: 

$A) шакли сохтории дар асоси захираи маълумотҳо оид ба соҳаҳои гуногуни субъектҳои 

инноватсионӣ ва натиҷагириҳову молу маҳсулоти истеҳсолии фаъолияти инноватсиониро 

дарбаргиранда аст; 

$B) шакли сохтории марказҳои махсусан калони дарбаргирандаи маҷмўаҳои илмӣ-

истеҳсолӣ, чун «шаҳри илмӣ ё ки шаҳри маѓзҳо»-ст; 



$C) шакли сохтории маҷмўи илмӣ-истеҳсолии ҳудудие, ки вазифаи асосиаш аз муҳаё 

сохтани шароиту муҳити хуб барои инкишофи фирмаҳои хурд ва м иёнаи фаъолияти 

инноватсионист; 

$D) шакли дастгирии корхонаҳои нави инноватсионӣ, ки дар марҳилаи аввали фаъолият 

барои паст кардани ҳамаи мушкилот ва хатарҳои пешоянда барои дастгирӣ ба муҳлати 

зиёда аз 2 сол фаро гирифта мешавад; 

$E) шаклаш душвор; 

 

@94.Системаи интихоботиро номбар кунед: 

$A) мажоритарӣ, мутаносиб, омехта ва консенсуалӣ; 

$B) мажоритарӣ ва мутаносиб; 

$C) мажоритарӣ, мутаносиб ва омехта; 

$D) омехта ва консенсуалӣ; 

$E) омехта (мажоритарӣ- мутаносиб); 

 

@95.Давлатҳо кай ташкил ёфтанд? 

$A) ҳазораи IV–III то мелодӣ; 

$B) ҳазораи II -то мелодӣ ; 

$C) ҳазораи III -IIто мелодӣ; 

$D) асри V мелодӣ; 

$E) асри V-VI мелодӣ; 

 

@96.Мафҳуми давлат аз ҷониби кӣ ва кай истифода гашт? 

$A) асри XVI Н.Макиавелли; 

$B) Ҳеродот; 

$C) асри IV-III то м.Гегел; 

$D) асри XVII Т.Гоббс; 

$E) асри XIX Л.Гумилович; 

 

@97.Давлат чанд вазифа дорад? 

$A) 2-вазифа; 

$B) хеле зиёд; 

$C) як чандто; 

$D) як вазифа, таъмини сулҳ; 

$E) 4- вазифа; 

 

@98.Вазифаҳои давлат кадомҳоянд? 

$A) дохилӣ ва хориҷӣ; 

$B) иқтисодӣ, иҷтимоӣ, сиёсӣ ва маданӣ; 

$C) ҷанг, зӯрӣ ва маҷбуркунӣ; 

$D) ҳифзи сарҳад; 

$E) ҳифзи забон, анъана ва дигар сунатҳои давлатдорӣ; 

 

@99.Давлатро аз рӯи “принсипи тақсими ҳокимият” ба чанд қисм ҷудо мешавад?  

$A) ба се қисм; 

$B) ба 2 қисм; 

$C) ба чор қисм; 

$D) ба шаш қисм; 

$E) ба ҳафт қисм; 



 

@100.Ҳокимият ба чанд шоха ҷудо мешавад? 

$A) қонунбарор, иҷроия ва судӣ; 

$B) Маҷлиси Олӣ , Парламент, Ҳукумат; 

$C) миллӣ ва давлатӣ; 

$D) адолатӣ ва судӣ; 

$E) Прократураи Генералӣ, Суди олии Конститутсиони ва дигар судҳо; 

 

@101.Чанд навъи идоракуни маълум аст? 

$A) 2; 

$B) 8; 

$C) 6; 

$D) 4; 

$E) 1; 

 

@102.Шаклҳои идоракунӣ кадомҳоянд? 

$A) монархия ва ҷумҳуривӣ; 

$B) демократӣ ва президентӣ; 

$C) монархӣ, демократӣ; 

$D) ҷумҳурӣ; 

$E)  консулгарӣ; 

 

@103.Монархия чи гуна ҳокимият аст? 

$A) ҳокимияти як шахс буда меросӣ аст; 

$B) ҳокимияти халқ; 

$C) ҳокимияти оммаи заҳматкаш, деҳқон; 

$D) ҳокимияти меросӣ; 

$E) ҳокимияти як ҳизб; 

 

@104.Ҷумҳурӣ чи гуна ҳокимият аст? 

$A) манбаи ҳокимият халқ дониста мешавад; 

$B) туда; 

$C) ҳокимияти мутлақу нисбӣ; 

$D) ҳокимияти омехта монархия, демократия; 

$E) ҳокимияти амалдорон; 

 

@105.Сатҳи баамалоии шуури сиёсӣ кадомҳоянд? 

$A) инфиродӣ, гурӯҳӣ, оммавӣ; 

$B) стихияви ва муташаккилона; 

$C) легали ва ғайрилегалӣ; 

$D) инфиродӣ ва дастаҷамъӣ; 

$E) озод ва иҷборӣ; 

 



@106.Вазифаҳои асосии шуури сиёсӣ кадомҳоянд?   

$A) маърифатию иттилоотӣ, танзимнамоӣ, баҳогузорӣ, муттаҳиднамоӣ, меъёрӣ, 

пешбининамоӣ; 

$B) маърифатию иттилоотӣ, таҳлил намудан, тавсиф намудан; 

$C) пешбининамоии падидаҳо ва равандҳои сиёсӣ, мутобиқгардонӣ; 

$D) фаҳмондадиҳӣ, тарбиявӣ, баҳогузорӣ; 

$E) мутобиқгардонӣ, одатнамоӣ, меъёрӣ; 

 

@107.Шуури сиёсӣ чист? 

$A) шуури сиёсӣ ин дарки доираи нуфузи сиёсии субъектҳои иҷтимоӣ буда вай ҳамчун - 

инъикоси ҳаёти иқтисодӣ аст; 

$B) шуури сиёси муносибатҳои сиёсии ҷомеаро ба танзим медарорад; 

$C) таҷассумгари кулли донишҳои сиёсӣ баромад менамояд; 

$D) шуури сиёсӣҳамчун омили инкишофи ҷомеа аст; 

$E) шуури сиёсӣ унсури таркибии сиёсат аст; 

 

@108.Сотсиализатсиякунонии шахс чист? 

$A) иҷтимоигардонӣ; 

$B) бунёдгарӣ; 

$C) идеологикунонӣ; 

$D) шахспарастӣ; 

$E) модернистӣ; 

 

@109.Маданияти сиёсии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар заминаи кадом режими сиёсӣ 

инкишоф меёбад? 

$A) демократӣ; 

$B) тоталитарӣ; 

$C) авторитарӣ; 

$D) синфӣ; 

$E) табақавӣ; 

 

@110.Вазифаҳои васоитаи ахбори омма кадомҳоянд? 

$A) танқидва назорат; 

$B) маҷбурнамоӣ; 

$C) гуманистӣ; 

$D) баромаднамоӣ; 

$E) худхоҳӣ; 

 

@111.Ба воситаҳои ахбори омма чи шомил мегардад? 



$A) радио , телевизор ва матбуот; 

$B) давлат; 

$C) халқ; 

$D) суханварӣ; 

$E) маълумотнокӣ; 

 

@112.Мақоми воситаҳои ахбори омма дар ҷомеаи демократӣ? 

$A) баланд буда ҳамчун шохаи чоруми ҳокимият дониста мешавад; 

$B) рост мебошад; 

$C) ноустувор аст; 

$D) қобили қабул нест; 

$E) ноустувор аст; 

 

@113.Мақоми воситаҳои ахбори омма дар ҷомеаи ғайри демократӣ: 

$A) маҳдуд карда мешавад; 

$B) барҷаста аст; 

$C) инқилобӣ аст; 

$D) рационалӣ мебошад; 

$E) хело баланд мебошад; 

 

@114.Кадом мутафаккирро падари маънавии таълимот оиди моҷаро донистаанд? 

$A) Гераклит; 

$B) Афлотун; 

$C) Арасту; 

$D) Гегель; 

$E) Герадот; 

 

@115.Субъекти моҷароро муайян намоед? 

$A) давлат ва ҳизбҳои сиёсӣ; 

$B) унитарӣ; 

$C) конфедеративӣ; 

$D) иттифоқҳои касаба; 

$E) робитаи шахс бо давлат; 

 

@116.Хелҳои моҷаро кадомҳоянд? 

$A) пӯшида ва кӯшода; 

$B) мухолифат; 

$C) муқовимат; 

$D) компромисс; 

$E) иртиҷоӣ; 

 

@117.Омили асосии ҳалли моҷаро чист? 

$A) музокирот; 

$B) зиддият; 

$C) ҳимояи манфиат; 



$D) маҷбурнамоӣ; 

$E) таҳдиднамоӣ; 

 

@118.Аз нигоҳикадом таълимот дуқувва ҳамеша дар ҳалли моҷаро мебошанд? 

$A) Зардуштия; 

$B) Буддоня; 

$C) Браҳманизм; 

$D) Ламаниз; 

$E) Насрония; 

 

@119.Назарияи модернизатсияи сиёсӣ чанд марҳиларо аз сар гузаронидааст? 

$A) чор; 

$B) як; 

$C) ду; 

$D) се; 

$E) панҷ; 

 

@120.Марҳилаи якуми модернизатсияи сиёсиро муайян намоед? 

$A) с.50-60, асри ХХ; 

$B) с.40-50, асри ХХ; 

$C) с.60-70, асри ХХ; 

$D) с.55-65, асри ХХ; 

$E) с.70-80, асри ХХ; 

 

@121.Марҳилаи дуюми модернизатсияи сиёсӣ кадом солҳоро дар бар мегирад? 

$A) с.70-90 асри ХХ; 

$B) с.60-70 асри ХХ; 

$C) с.80-90 асри ХХ; 

$D) 65-70 асри ХХ; 

$E) с.75-85 асри ХХ; 

 

@122.Ҷараёни вестернизатсия дар кадом марҳилаи модернизатсияи сиёсӣ ривоҷу равнақ 

ёфт? 

$A) Якум; 

$B) дуюм; 

$C) сеюм; 

$D) якуму дуюм; 

$E) сеюму чорум; 

 

@123.Роҳҳои гузариш ба ҷомеаи муосир кадомҳоянд? 

$A) револютционӣ, эволютционӣ, ҳарбӣ; 

$B) револютционӣ; 

$C) контреволютционӣ; 

$D) анъанавӣ; 

$E) револютционӣ, контреволютционӣ ва анъанавӣ; 

 

@124.Вестернизатсия чист? 



$A) ғарбикунонӣ; 

$B) шарқикунонӣ; 

$C) исломигароӣ; 

$D) тамаддунсозӣ; 

$E) бунёдгароӣ; 

 

@125.Раванди модернизатсионӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аз кай оғоз гашт? 

$A) с.80 асри ХХ; 

$B) с.50 асри ХХ; 

$C) с.20 асри ХХ; 

$D) с.10 асри ХХ1; 

$E) с.70 асри ХХ; 

 

@126.Масъалаи миллӣ чист? 

$A) маҷмӯи муносибатҳои иқтисодӣ, сиёсӣ ва иҷтимоию идеологии байни миллатҳо; 

$B) муносибат байни нажодҳо; 

$C) ҳимояи як миллат; 

$D) ҷудо гаштан аз дигар миллатҳо; 

$E) худшиносии миллӣ; 

 

@127.Таркиши демографӣ чист? 

$A) камшавии аҳолӣ; 

$B) босурат афзоиш ёфтани аҳолӣ; 

$C) худшиносии миллӣ; 

$D) зиёд шудани вафт; 

$E) кам шудани вафт; 

 

@128.Депапулятсия хоси кадом кишварҳои олам аст? 

$A) мутарақӣ; 

$B) рӯ ба инкишоф; 

$C) Шарқ; 

$D) Африка; 

$E) Ҳиндустон; 

 

@129.Таркиши демографӣ хоси кадом кишварҳои олам мебошад? 

$A) рӯ ба инкишоф; 

$B) Ғарб; 

$C) ИМА; 

$D) Олмон; 

$E) Тоҷикистон; 

 

@130.Мақсадва вазифаҳои сиёсати байналхалқӣ чист? 



$A) ба танзим даровардани муносибатҳои ҷамъиятӣ ва ташаккулу инкишоф додани он 

муносибатҳо; 

$B) робита; 

$C) ҳамкорӣ; 

$D) дӯстӣ; 

$E) таносуби қувваҳо; 

 

@131.Самти инкишофи сиёсати хориҷиро чӣ муайян менамояд? 

$A) сиёсати дохилӣ; 

$B) сиёсати анъанавӣ; 

$C) сиёсати классикӣ; 

$D) фаъолият; 

$E) муносибати радикалӣ; 

 

@132.Навъҳои сиёсати байналхалқӣ кадомҳоянд? 

$A) классикӣ, аз мавқеи қувваҳо,ҳамзистии осоишта; 

$B) классикӣ, аристократӣ; 

$C) анъанавӣ; 

$D) модернизатсионӣ; 

$E) авторитарию тоталитарӣ; 

 

@133.Субъекти асосии сиёсати байналхалқӣ чист? 

$A) давлат; 

$B) ҳизбҳо; 

$C) ақидаҳо; 

$D) сиёсати хориҷӣ; 

$E) консенсуалӣ; 

 

@134.Дар сиёсати байналхалқӣ кадом ташкилот нақши бузург мебозад? 

$A) СММ; 

$B) МАГАТЕ; 

$C) ташкилоти сиёсӣ; 

$D) тактикаи ташкилотҳо; 

$E) ташкилоти байналхалқӣ; 

 

@135.Мафҳуми глобали чист? 

$A) фарогирандаи умум; 

$B) минтақа; 

$C) ҳукмронӣ; 

$D) режим; 

$E) сиёсати миллӣ; 

 



@136.мақсади глобалистҳо чист? 

$A) якшавии олам; 

$B) тафриқа; 

$C) радикализм; 

$D) авторитаризм; 

$E) тоталитаризм; 

 

@137.Аз рӯи таълимоти Фомаи Аквинӣ сарвари ҳокимияти олӣ кӣ буд?  

$A) Исо дар осмон Папаи Рим дар замин; 

$B) Худо; 

$C) Исо; 

$D) Худо дар осмон, Папаи Рим дар замин; 

$E) Худо дар осмон исо дар замин; 

 

@138.А.Форобӣ дар сиёсат ва давлатдорӣҳамфикри кадоме аз ин мутафаккирон буд?  

$A) Афлотун; 

$B) Арасту; 

$C) Демокрит; 

$D) Суқрот; 

$E) Ситсерон; 

 

@139.“Сиёсатнома” асари кадоме аз ин мутафаккирон аст? 

$A) Низомулмулк; 

$B) А.Форобӣ; 

$C) И.Сино; 

$D) Арасту; 

$E) Афлотун; 

 

@140.“Сиёсатнома” аз чанд фасл иборат аст? 

$A) 39; 

$B) 42; 

$C) 49; 

$D) 40; 

$E) 29; 

 

@141.Мафҳуми “Ҷомеаи шаҳрвандӣ” кай ба илм ворид гардидааст? 

$A) дар асриXVII; 

$B) дар асри XVI; 

$C) дар асриXVIII; 

$D) дар асриXIX; 

$E) дар асри XX; 

 

@142.Аввалин мутафаккироне, ки “ҷомеаи шаҳрванди”-ро истифода намудаанд: 

$A) Т.Гротский ва Т.Гоббс; 

$B) К.Маркс ва Ф.Энгельс; 

$C) М.Вебер ва Н.Макиавелли; 

$D) Афлотун ва Арасту; 

$E) З.Бзежинский, С.Хантингтон; 

 

@143.Давраи ташаккули ҳизбҳои сиёсиро аз нигоҳи М.Вебер нишон диҳед: 



$A) кружокҳои сиёсӣ, клубҳои сиёсӣ, ҳизбҳои омавӣ; 

$B) ибтидои , миёна, нав; 

$C) Реформ клаб, Чарлтон клаб, консервативӣ; 

$D) либералӣ, аристократӣ, демократӣ; 

$E) ҳизбҳои сиёсии давраи тулонии инкишофро аз сар гузаронидаанд; 

 

@144.Ҳизб чист? 

$A) иттифоқи ихтиёриест, ки ба алоқаҳои идеологӣ асос ёфта, мақсади ба даст овардани 

ҳокимиятро дорад; 

$B) ҳизб ин гурӯҳи одамонест, ки барои ба даст овардани ҳокимият муттаҳид шудаанд; 

$C) иттиҳодест,ки дар идоранамоӣ ширкат менамояд; 

$D) мақсади асосии ҳизб ба даст овардани ҳокимият аст; 

$E) иттифоқи идеологиест, ки дар идоранамоии ҳокимияти давлатӣ иштирок менамояд; 

 

@145.Системаи ҳизбиро муайян намоед: 

$A) якҳизбӣ, дуҳизбӣ, бисёрҳизбӣ; 

$B) системаи ҳизби либералӣ, якҳизбӣ, дуҳизбӣ; 

$C) якҳизбӣ, дуҳизбӣ, сеҳизбӣ; 

$D) кружокҳои аристократӣ, клубҳои сиёсӣ, ҳизбҳои оммавӣ; 

$E) ҳизбҳои ҳукуматӣ, ҳизбҳои оппозиционӣ, ҳизбҳои оммавӣ; 

 

@146.Раванди сиёсӣ чист? 

$A) Ҷараёни инкишофи ҳодисаю падидаҳои сиёсӣ, маҷмӯи фаъолияти субъектҳои сиёсӣ 

оид ба воқеӣ гардидани нақш ва вазифаҳо дар соҳаи ҳокимият; 

$B) Баргузории интихобот; 

$C) Ба ҳам таъсир расонидан ва аз ҳам вобаста будани субъектҳои ҳаёти сиёсӣ; 

$D) иштироки мардум дар сиёсат; 

$E) арзиш ва мақсадҳо, ки баҳри онҳо фаъолияти субъектҳо ба миён меояд; 

 

@147.Оё раванди сиёсӣ аз омилҳои мухталиф вобаста аст? 

$A) Аз институтҳои сиёсӣ вобаста аст; 

$B) Аз ягон субъект вобаста нест; 

$C) Вобастаи ягон аломат нест; 

$D) Рафтори шахс ба раванди сиёсӣ таъсир намерасонад; 

$E) не, вобаста нест; 

 

@148.Оё идеологияи сиёсӣ дар ташаккул ва инкишофи раванди сиёсӣ нақши муҳим 

мебозад? 

$A) Идеологияи сиёсӣ омили муҳими пешбарандаи ташаккул ва инкишофи раванди сиёсӣ 

ба ҳисоб меравад; 

$B) Идеологияи сиёсӣ аз раванди сиёсӣ бармеояд; 

$C) Не, идеологияи дар раванди сиёсӣ нақше надорад; 



$D) Идеологияи сиёсӣ ба раванди сиёсӣ дар зиддият қарор дорад; 

$E) Идеологияи ба раванди сиёсӣ алоқамандие надорад; 

 

@149.Таркиби раванди сиёсиро номбар намоед? 

$A) Субъектҳои раванди сиёсӣ, манфиатҳои сиёсӣ, иштироки сиёсии одамон, 

муносибатҳои сиёсӣ; 

$B) Институтҳои сиёсӣ, шаҳрвандон, ҳизбҳои сиёсӣ; 

$C) Давлат, мақомотҳои давлатӣ, шахсони алоҳида; 

$D) Созмонҳои байналхалқӣ, давлат, ширкатҳои транснатсионалӣ; 

$E) Институтҳои сиёсӣ, шаҳрвандон; 

 

@150.Кадом омилҳо боиси иштироки сиёсии одамон мегарданд? 

$A) Манфиат ва талаботҳо, сатҳи шуури сиёсӣ, вазъият ва имконият; 

$B) Идеология, психология, институтҳои гуногуни сиёсӣ; 

$C) Сарварони сиёсӣ, ҳокимият, фаъолияти касбӣ; 

$D) Иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, ҳизбҳо ва мақомотҳои давлатӣ; 

$E) Манфиатҳо, сарварони сиёсӣ, ҳокимият; 

 

@151.Нақши ҳокимият дар раванди сиёсӣ нисбат ба идеология дар чист? 

$A) Ҳокимияти сиёсӣ ва идеология дар раванди сиёсӣ пайвастагии ягона доранд; 

$B) Ҳокимият ба раванди сиёсӣ вобаста нест; 

$C) Идеология ва ҳокимияти сиёсӣ ба раванди сиёсӣ муносибате надоранд; 

$D) Раванди сиёсӣ идеологияи сиёсиро намепазирад; 

$E) Ҳокимияти сиёсӣ дар раванди сиёсӣ омили фаъол ва пешбаранда аст; 

 

@152.Таърифоти зерин «Раванди сиёсӣ – ин худ сиёсат аст» аз тарафи кадом муҳаққиқ 

пешниҳод гардидааст? 

$A) Доуз; 

$B) Маркс; 

$C) Парсонс; 

$D) Макиавелӣ; 

$E) Алмонд; 

 

@153.Вазъи сиёсии Тоҷикистон дар ибтидои солҳои 90-ум аз раванди сиёсӣ вобастагӣ 

дошт? 

$A) Вазъи сиёсии Тоҷикистон дар ин давра аз раванди сиёсӣ вобаста буд; 

$B) Вазъи сиёсӣ аз раванди сиёсӣ вобастагӣ надорад; 

$C) Раванди сиёсиро мардум қабул надоштанд; 

$D) Вазъият хело душвор ва мураккаб буд; 

$E) Тоҷикистон соҳибистиқлол гардид; 

 



@154.Равандҳои сиёсии солҳои 90-ум ба ояндаи Тоҷикистон чӣ нақш гузоштанд? 

$A) Барои оянади Тоҷикистон заминаи боэътимод гузоштанд; 

$B) Барои Тоҷикистон манфиате надошт; 

$C) Вазъияти ногуворро ба миён оварданд; 

$D) Раванди сиёсӣ ба истиқлолияти Тоҷикистон алоқаманд нест; 

$E) Ҳеҷ нақше нагузоштанд; 

 

@155.Равандҳои сиёсии солҳои 90-ум дар шуури сиёсӣ ва психологияи сиёсии мардум то 

чӣ андоза инъикос гардиданд? 

$A) Оммаи мардум равандҳои сиёсии ин давраро хуб дарк карда буданд; 

$B) Раванди сисёсӣ бо психологияи сиёсӣ ва шуури сиёсӣ алоқаманд нест; 

$C) Раванди сиёсӣ бо шуури сиёсӣ пайванди надорад; 

$D) Шуури сиёсӣ ва психологияи сиёсӣ сатҳи идеологияи сиёсӣ мебошанд; 

$E) Идеологияи сиёсӣ барои ҷомеа хизмат мекунад; 

 

@156.Ҷомеа барои қабули равандҳои сиёсии солҳои 90-ум омода буд? 

$A) Мардум чизеро дарк карда наметавонистанд; 

$B) Не, омода набуд; 

$C) Танҳи зиёиён омода буданд; 

$D) Ба пуррагӣ омода буд; 

$E) Зиёиён табақаи бошуури ҷомеа ба ҳисоб мераванд; 

 

@157.Ақидаи зерин «Ғайрифаъол будани фард дар ҳаёти сиёсӣ маънои «душмани 

инсоният будан аст»-ро ки пешниҳод намудааст? 

$A) Р.Хиггинс; 

$B) С.Верба; 

$C) Л.Пай; 

$D) Ҷ.Локк; 

$E) Михельс; 

 

@158.Дар асоси хусусиятҳои объективии воқеъияти сиёсӣ ва қабули субъективии сиёсат 

аз тарафи фард кадом сатҳ ва навъҳои иштироки сиёсӣҷудо карда мешавад? 

$A) Иштироки фаъол ва ғайрифаъол; 

$B) Муносибати мусбӣ ва манфӣ, иштирок, ки бо интихоби намоянда алоқаманд аст, 

иштирок дар фаъолияти институтҳои сиёсӣ, иҷроиши вазифаҳои сиёсӣ, фаъолияти 

роҳбарӣ; 

$C) Иштироки фардӣ ва гурӯҳӣ; 

$D) Иштироки озод ва иҷборӣ; 

$E) Иштироки легалӣ ва ғайрилегалӣ; 

 



@159.Дар солҳои 90-ум дар Тоҷикистон иштироки ортодоксалӣ ба иштироки 

ғайриортодоксалӣ мубаддал гардида, ба чӣ оварда расонид? 

$A) Ба истиқлолияти давлатӣ; 

$B) Ба демократикунонии ҷомеа; 

$C) Ба пошхурии Иттиҳоди Шӯравӣ; 

$D) Ба интегратсияи қувваҳои мухталифи ҷомеа; 

$E) Ба ҷанги шаҳрвандӣ; 

 

@160.Хусусиятҳои асосии инқилоб дар чӣ зоҳир мегардад? 

$A) Шакли гайрилегалии фаъолият, низоми мавҷударо ба пуррагӣ тағйир медиҳад; 

$B) Шакли легалии фаъолият, ки баъзе соҳаҳои алоҳидаро тағйир медиҳад; 

$C) Инқилоб натиҷаи хуб дорад; 

$D) Инқилоб камбудиҳои ҷомеаро бартараф намесозад; 

$E) Вазифаҳоро аз нав тақсим менамояд ; 

 

@161.Навъхои бехтарини давлат аз назари Арасту кадомхоянд? 

$A) монархия, аристократия, полития; 

$B) партократия, этнократия, полисхо; 

$C) полисхо, демократия, аристократия; 

$D) плутократия, монархия ; 

$E) демократия ва охлократия; 

 

@162.Навъхои бади давлат аз назари Арасту кадомхоянд? 

$A) тирания, олигархия, демократия; 

$B) аристократия, охлократия; 

$C) монархия, полития; 

$D) аристократия, этнократия, чумхури; 

$E) демократия, охлократия, бюрократия; 

 

@163.Арасту сохти сиёсии чомеаро чи тавр нишон додааст? 

$A) хокимияти конунбарор, маъмури ва суди; 

$B) хокимияти ичроия, маъмури, суди; 

$C) хокимияти маъмури, машварати, ичроия; 

$D)машварати, маслихати ва ичрокунанда; 

$E)хокимияти конунбарор, ичроия, машварати; 

  

@164.Режими сиёсии Точикистон чи гуна шакл дорад? 

$A) идоракунии президенти; 

$B) идоракунии парламенти; 

$C) теократи; 

$D) монархисти; 

$E) авторитари; 

 

@165.М.Вебер хокимиятро чи тавр таъриф додаст?  

$A) хокимият хар гуна имконияте мебошад, ки дар дохили муносибатхои ичтимоии 

мазкур, новобаста аз муковимат, новобаста ба асосхо ба амал бароварда мешавад; 

$B) хокимият имконияте мебошад, ки новобаста аз муковиматхо ба амал бароварда 

мешавад; 



$C) хокимият дохили муносибатхои ичтимоии мазкур вобаста аз муковиматхо амали 

мегардад; 

$D) хокимият имконияте мебошад, ки дар дохили муносибатхои ичтимои ба амал 

бароварда мешавад; 

$E) хокимият кудратест ки новобаста аз зиддиятхо амали мешаванд; 

 

@166.Чаро хокимиятро хар хел маънидод менамоянд? 

$A) вобаста ба талабот, дархост, манфиатхо ва зарурати чамъияти; 

$B) вобаста ба талаботу манфиатхо; 

$C) вобаста ба дархост ва манфиатхои чамъияти ва зарурати таърихи; 

$D) вобаста ба талабот ва зарурати чамъияти; 

$E) вобаста ба талаботи умумиятхои ичтимои; 

 

@167.Асосхои ичтимоии хокимиятро нишон дихед ! 

$A) манфиатхо ва талаботхои умумиятхои ичтимои; 

$B) манфиатхои миллию давлати; 

$C) манфиатхои умумиятхои миллию этники; 

$D) талаботхои рузафзуни чомеа; 

$E) талаботи нерухои сиёси; 

 

@168.Асосхои хукукии хокимиятро нишон дихед ! 

$A) конунхо ва низоми хукуки, санадхои меъёрию хукуки; 

$B) конунхо ва низоми cиёсию хукуки; 

$C) низоми хукуки, санадхои меъёрию хукуки; 

$D) конунхо ва санадхои меъёрию хукуки; 

$E) конунхо ва санадхои меъёрии байналхалки; 

 

@169.Асосхои маъмурию кудратии хокимиятро нишон дихед ! 

$A) мачмуи муассисахои хокимияти ва дастгохи хокимият, вохидхои асосии хокимияти 

конунбарор, ичроия, макомоти бехатари ва амнияти милли; 

$B) мачмуи муассисахои хокимияти, вохидхои асосии хокимияти конунбарор, ичроия, 

адолати суди; 

$C) мачмуи вохидхои асосии хокимияти конунбарор, ичроия, макомоти бехатари ва 

амнияти милли; 

$D) мачмуи муассисахои хокимияти ва дастгохи хокимият, макомоти бехатари ва амнияти 

милли; 

$E) муассисахои хокимияти, вохидхои хокимияти давлати; 

 

@170.Асосхои фархангию маъмурии хокимиятро нишон дихед ! 

$A) низоми ташкили, мураттабсози ва тахкими иктидори фархангии кишвар, воситахои 

гуногуни коммуникатсиони; 

$B) мураттабсози ва тахкими иктидори фархангии кишвар; 

$C) низоми ташаккул ва тахкими нерухои фарханги, воситахои гуногуни 

коммуникатсиони; 

$D) воситахои ташаккул ва инкишофи маданияти сиёси; 

$E) тавассути воситахои коммуникатсиони инкишоф додани маданияти сиёси; 

 

@171.Захирахои иктисодии хокимиятро нишон дихед ! 

$A) сиёсати фаъоли сармоягузори ва илмию техники, сиёсати самараноки андоз ва гумрук, 

сиёсати фаъоли иктисодии хоричи; 

$B) сиёсати самараноки сармоягузории дохилию хоричи ва сиёсати фаъоли иктисодии 

хоричи; 



$C) баланд бардоштани курби пули милли, сиёсати самараноки андоз ва гумрук, сиёсати 

фаъоли химояи истехсолкунандагони ватани; 

$D) сиёсати фаъоли сармоягузори, сиёсати самараноки андоз ва гумрук; 

$E) ба амал баровардани сиёсати фаъоли илмию техники, дар истехсолот бештар чори 

намудани комёбихои илм; 

 

@172.Захирахои хукукии хокимиятро нишон дихед! 

$A) имконият ва шароити таъмини вокеии санадхои меъёрию хукуки; 

$B) шароити таъмини санадхои меъёрию хукукии байналхалки; 

$C) санадхои меъёрию хукуки ва шароити сиёсии амалишавии онхо; 

$D) имконияти вокеишавии санадхои меъёрию хукуки; 

$E) сиёсати самараноки ичрои санадхои меъёри; 

 

@173.Унсурхои таркибии хокимиятро муайян намоед! 

$A) манбаъхои хокимият, объекти хокимият, субъектхои хокимият, захирахои хокимият, 

вазифахои хокимият; 

$B) манбаъхои хокимият, захирахои хокимият, вазифахои хокимият; 

$C) объекти хокимият, субъектхои хокимият, захирахои хокимият, вазифахои хокимият; 

$D) манбаъхои хокимият, объекти хокимият, вазифахои хокимият; 

$E) манбаъхои хокимият, , нерухои кудратии хокимият, вазифахои хокимият; 

 

@174.Сатхи баамалоии хокимияти намояндагиро тавсиф намоед ! 

$A) хокимияти намояндаги аз «боло» ва хокимияти намояндаги аз «поён»; 

$B) хокимияти намояндаги дар парламент; 

$C) хокимияти намояндаги аз «поён»; 

$D) хокимияти намояндаги аз «боло»; 

$E) хокимияти намояндаги дар ташкилотхои сиёси; 

 

@175.Шаклхои асосии хокимияти умумиятхои ичтимоиро номбар намоед! 

$A) аристократия, плутократия, демократия, теократия, партократия, бюрократия; 

$B) плутократия, теократия, партократия, бюрократия; 

$C) аристократия, демократия, партократия, бюрократия; 

$D) аристократия, плутократия, демократия, теократия; 

$E) аристократия, демократия, теократия, партократия, бюрократия, демагогия, 

технократия; 

 

@176.Меъёрхои асосии самаранокии хокимияти сиёси кадомхоянд? 

$A) самаранокии таркиботи «амуди» ва «уфуки», назоратнамои, мучозот; 

$B) риояи мучозот ва тамоми холатхои назоратнамои; 

$C) истифодаи методхои боваркунони, мачбурнамои ва таъмини риояи он; 

$D) истифодаи саривактии мучозот; 

$E) мучозотро холати канора донистан; 

 

@177.Мафхуми «конуни будани хокимият» чиро ифода менамояд? 

$A) эътирофи чамъиятии хокимият ва иштироки сиёсии озод; 

$B) озодона фаъолият доштани хокимият; 

$C) расми будани хокимият; 

$D) дар заминаи санадхои хукуки ташкил намудани хокимияти давлати; 

$E) хокимияти давлати гайриконуни буда наметавонад; 

 

@178.Мафхуми «делегитими» чиро ифода менамояд? 

$A) нобовари ба сиёсати вокеи ва хокимият; 

$B) зиддиятхо дар макомоти ичроияи хокимият; 



$C) хокимияти гайрирасми; 

$D) нобовари ба макомоти конунбарор; 

$E) хокимияти расмии сиёси; 

 

@179.Мафхуми «сарвари»- ро муайян кунед. 

$A) танзимкунандаи муносибатхои байни одамон, умумиятхои ичтимои, куввахои сиёси 

ва хаёти сиёсии чомеа; 

$B) барои расидан ба максадхои сиёси; 

$C) барои манфиати гурухи хурд; 

$D) танзимкунандаи муносибатхои одамон; 

$E) сарвари сиёси масъалахои сиёсиро хал мекунад; 

 

@180.Сарварии сиёсии демократи кадом хосиятхоро доро аст? 

$A) манфиатхои оммахо, озодихои сиёси, сатхи зиндагии одамон ва гайрахоро максади 

худ карор медихад; 

$B) аз оммахо чудо мебошад; 

$C) хокимиятро дар хизмати хеш карор медихад; 

$D) хокимият манбаи нуфузи уст; 

$E) одамонро ба идоракунии гайриконуни сафарбар мекунад; 

 

@181.Хосиятхои сарвари гайридемократиро шарх дихед. 

$A) оммаи мардумро дар хизмати худ карор медихад;хокимиятро ба нафъи умум 

истифода намекунад; 

$B) манфиати чомеаро химоя мекунад; 

$C) хизматгори халк аст; 

$D) мочарочу нест; 

$E) хамеша хушхол аст; 

 

@182.Сарварии анъанави, харизматики ва ратсионалию легалиро кадом мутафаккир 

пешниход намудааст? 

$A) М.Вебер; 

$B) А.Адлер; 

$C) Н.Макавелли; 

$D) У.Кайковус; 

$E) Низомулмулк; 

 

@183.Таркиби элитаи сиёсии чомеа чи гуна аст? 

$A) элитаи сиёсии оли, элитаи сиёсии миёна, элитаи сиёсии маъмури; 

$B) синфи хукмрон, захматкашон, идоракунандагон; 

$C) захматкашон, коргарон, дехконон; 

$D) элитаи сиёсии миёна, болои ва поёни; 

$E) элитаи сиёсии болои ва поёни; 

 

@184.Инсон чи гуна умумият аст? 

$A) инсон умумияти биосотсиологи аст; 

$B) инсон умумияти чомеа мебошад; 

$C) инсон унсури табиат аст; 

$D) инсон унсури кайхон аст; 

$E) инсон узви чомеа намебошад; 

 

@185.Чомеа аз чи таркиб ёфтааст? 

$A) чомеа аз одамон таркиб ёфтааст; 

$B) чомеа аз се кас иборат аст; 



$C) чомеа аз одамон таркиб наёфтааст; 

$D) чомеа аз унсурони табиат иборат нест; 

$E) чомеа чузъе аз табиат мебошад; 

 

@186.Инсон дар чомеа ба кадом навъхои фаъолият машгул мебошад? 

$A) мехнати, сиёси, ичтимои ва илмию истехсоли; 

$B) эчоди; 

$C) тибби; 

$D) амали; 

$E) ба фаъолияти хизби; 

 

@187.Заминаи донишхои ибтидоии одамонро барои табиату чамъият чи ташкил медихад? 

$A) тасаввуротхо; 

$B) хаёлхо; 

$C) донишхои амик; 

$D) гуфторхо; 

$E) андешахо; 

 

@188.Фаъолияти бунёдгарии инсон дар чи зохир мегардад? 

$A) дар истехсоли неъматхои модди; 

$B) дар бекори; 

$C) дар мубориза; 

$D) дар хукуку озодихо; 

$E) дар чангу чидол; 

 

@189.хукуку озодихои асосии инсон дар кадом хуччати ватани инъикос шудааст? 

$A) дар конститутсия; 

$B) дар хуччатхои суди; 

$C) дар конунхои иктисоди; 

$D) дар конунхо; 

$E) дар конунхои сиёси; 

 

@190.Кадом хукуку озодихо характери сиёси доранд? 

$A) хукуку озодихои сиёси; 

$B) хукуку озодихои ичтимои; 

$C) хукуку озодихои фарханги; 

$D) хукуку озодихои иктисоди; 

$E) хукуку озодихои мадани; 

 

@191.Озодихои сиёси ба инсон чи медихад? 

$A) дар хаёти сиёси, кори ахзоби сиёси, издихомхо, корпартоихо ва г.озодона иштирок 

кунад; 

$B) дар фаъолияти сиёси иштирок кунад; 

$C) озодии афкору вичдони дахлнопазир дошта бошад; 

$D) дар гирдихамоихо иштирок кунад; 

$E) дар хаёти сиёси гайрифаъол бошад; 

 

@192.Кадом макомоти давлати одамонро аз хукуки шахрванди махрум мекунад? 

$A) суд; 

$B) прокуратура; 

$C) армия; 

$D) милитсия; 

$E) амнияти мили; 



 

@193.Низом ва тартиби чомеаро ки таъмин мекунад? 

$A) давлат; 

$B) хизби сиёси; 

$C) прокуратура ва милитсия; 

$D) хизбхо ва харакатхо; 

$E) милитсия; 

 

@194.хукукхои асосии инсон дар кадом хуччатхои байналхалки ифода ёфтаанд? 

$A) Эъломияи хукуки башар, Хартияи парижи, Муохидаи хотимавии Хелсинки; 

$B) Хартияи парижи; 

$C) Эъломияи умумии хукуки башар; 

$D) Хартияи парижи, паймони байналмилали оиди хукукхои шахрванди ва сиёси; 

$E) конститутсияхои давлатхои милли, Эъломияи умумии хукуки башар; 

 

@195.Таълимоти сотсиализатсияи сиёсии шахс кай ташаккул ёфтааст. 

$A) дар охири солхои 50-уми асри ХХ; 

$B) дар охири солхои 70-уми асри ХIХ; 

$C) дар охири солхои 50-уми асри ХIХ ; 

$D) дар охири солхои 80-уми асри ХХ; 

$E) дар охири солхои 60-уми асри ХХ; 

 

@196.Бегонагии шахс аз хокимиятро маънидод намоед. 

$A) афзун гардидани беэътиноии одамон нисбати равандхои сиёси, ба эътибор 

нагирифтани макоми вокеии шахс дар раванди сиёси; 

$B) ба эътибор нагирифтани макоми вокеии шахс дар раванди сиёси; 

$C) аз тарафи хокимият ба эътибор нагирифтани манфиатхои одамон; 

$D) афзун гардидани беэътиноии одамон нисбати равандхои сиёси; 

$E) аз тарафи хокимият ба эътибор нагирифтани талаботхои одамон; 

 

@197.Воситахои сотсиализатсияи сиёсии шахсро нишон дихед. 

$A) воситахои махсус (макомоти давлати, ташкилотхои сиёси, иттиходияхои чамъияти, 

муассисахои мехнати, ВАО) ва мукаррари (оила, макбаб ва хамсолон); 

$B) воситахои махсус ва мукаррари; 

$C) воситахои одди ва гайримукаррари; 

$D) воситахои боваркунони ва эътибор; 

$E) воситахои зуровари; 

 

@198.Мархалахои асосии сотсиализатсияи сиёсии шахсро нишон дихед. 

$A) сиёсигардонии шахс, шахсигардонии сиёсат, идеаликунонии сиёсат, 

институтсионаликунонии шахсият; 

$B) сиёсигардонии шахс, идеаликунонии сиёсат, институтсионаликунонии шахсият; 
$C) шахсигардонии сиёсат, идеаликунонии сиёсат, институтсионаликунонии шахсият; 

$D) сиёсигардонии шахс, шахсигардонии сиёсат, институтсионаликунонии шахсият; 
$E) сиёсигардонии шахс, шахсигардонии сиёсат, идеаликунонии сиёсат, 

институтсионаликунонии шахсият, идеаликунонии сарвари сиёси; 

 

@199.Навъхои асосии сотсиализатсияи сиёсии шахсро нишон дихед. 

$A) мавзун, пешоханг, навъи плюралисти, навъи мочарогарои; 

$B) мавзун, пешоханг, навъи мочарогарои; 

$C) мавзун, пешоханг, навъи плюралисти; 

$D) навъи экстремисти, мавзун, пешоханг, навъи плюралисти, навъи мочарогарои; 
$E) пешоханг, навъи плюралисти, навъи мочарогарои; 



 

 

@200.Муносибати позитиви ба хукуки инсон чи хусусиятхо дорад. 

$A) давлатро тачассуми акли чамъияти дониста, хар гуна хукуки берун аз давлатро рад 

менамояд; 

$B) хар гуна хукуки берун аз давлатро рад менамояд; 

$C) хукукхои хусуси ва дастачамъиро эътироф намекунад; 

$D) давлатро тачассуми акли чамъияти медонад; 

$E) муносибати позитиви ба хукуки инсон хосияти иртичои дорад; 

 

@201.Менеҷмент ҳамчун илм чиро меомўзад? 

$A) Ҷараёни таъсиррасонии муташаккили мақсадноки давлат ба корҳои ҷамъиятӣ баҳри 

сифатан таѓйир додани ҳолати ҷомеа; 

$B) Хизмати давлатӣ ва дастгоҳи давлатӣ; 

$C) Фаъолияти маъмурӣ ва иқтисодии мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ; 

$D) Раванди ҷобаҷогузории кадрҳо; 

$E) Ҷавобҳо дуруст мебошанд; 

 

 @202.Менеҷмент калимаи англиси буда, якчанд мафҳумро ифода мекунад? 

$A) Санъати шахсони қобилиятноке, ки дониши баланди касбӣ ва таҷрибаи калони 

идоракуни доранд; 

$B) Дирексия, ўҳдабарои кор, ё идораи воситаҳо; 

$C) Тарзу усули муомила бо одамон; 

$D) Ҳукмрони ва санъати идоракунӣ; 

$E) Дуруст аст, ҷавобҳо; 

 

@203.Инноватсия дар менеҷмент-ин:  

$A) ҷустуҷўи роҳҳои нав, ҷустуҷўи усулҳои беҳтари идоракнӣ, такмил додани низом, 

амалӣ кардани мақсадхо, иҷрои вазифаҳо мутобиқи талаботи замони муосир; 

$B) ҷустуҷўи маблаѓҳои нав, ҷустуҷўи усулҳои беҳтар, такмил додани низом, амалӣ 

кардани мақсадхо, иҷрои вазифаҳо мутобиқи талаботи замони муосир; 

$C) ҷустуҷўи роҳҳои нав, ҷустуҷўи усулҳои авторитарӣ, такмил додани низом, амалӣ 

кардани мақсадхо, иҷрои вазифаҳо мутобиқи талаботи замони оянда; 

$D) ҷустуҷўи кадрҳои нав, ҷустуҷўи усулҳои беҳтар, такмил додани низом, амалӣ кардани 

мақсадхо, иҷрои вазифаҳо мутобиқи талаботи замони муосир ва оянда; 

$E) ягон хел ҷустуҷӯ; 

 

@204.Менеҷмент дар асоси натиҷа ин:  

$A) ин амалисозии сиёсати давлатӣ, гирифтани натиҷаи мушаххас аст; 

$B) ин натиҷаи мушаххас, андешидашуда, пешбинигардида аст; 

$C) ин гуфтушуниди мушаххас, андешидашуда, пешбинигардида аст; 

$D) мубориза барои гирифтани натиҷаи мушаххас дар фаъолияти идоракунӣ аст; 

$E) ин номуайяни аст; 

 

@205.Қонуни ҶТ «Дар бораи фаъолияти инноватсионӣ» кай қабул шудааст, аз чанд бобу 

чанд модда иборат аст? 

$A) соли 2012,6 боб,22 модда; 

$B) соли 2006, 5 боб, 28 модда; 

$C) соли 2007, 6 боб, 12 модда; 

$D) соли 2011, 4 боб,29 модда; 

$E) намедонам; 



 

@206.Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ихтироъ» кадом сол қабул гардидааст? 

$A) соли 2004; 

$B) соли 2010; 

$C) соли 2011; 

$D) соли 2012; 

$E) соли 2013; 

 

@207.Қонуни ҶТ «Дар бораи фаъолияти ратсионализаторӣ» аз чанд боб ва чанд модда 

иборат аст? 

$A) 5 боб 27 модда; 

$B) 7 боб 45 модда; 

$C) 9 боб 42 модда; 

$D) 8 боб 43 модда; 

$E) 22 боб 99 модда; 

 

@208.Ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи фаъолияти инноватсионӣ» чанд 

маротиба таѓйиру иловаҳо ворид карда шудааст? 

$A) 0; 

$B) 5; 

$C) 4; 

$D) 3; 

$E) 2; 

 

@209.Қонуни ҶТ «Дар бораи Парки технологӣ» кай қабул карда шудааст, чанд боб ва 

чанд модда дорад? 

$A) соли 2010, -боб, 14 модда; 

$B) соли 2007, 4 боб, 23 модда; 

$C) соли 2008, 4 боб, 29 модда; 

$D) соли 2009, 5 боб, 23 модда; 

$E) соли 2010, 0 боб, 20 модда; 

 

@210.Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Парк дар шаклҳои зерин таъсис дода мешавад: 

$A) Парки инноватсионию технологӣ; 

$B) Парки таҳқиқотӣ; 

$C) Технополитсай; 

$D) Инкубатор-Бизнесменҳо; 

$E) Инкубаторҳо; 

 

@211.Инноватсия ин? 

$A) навоварӣ дар соҳаи техника, технология, кор, хизматрасонӣ ё идоракунӣ буда, ба 

истифодаи комёбиҳои илм ва технологияи пешқадаме асос ёфтааст; 

$B) самаранокии баланди истеҳсолӣ ва ҷамъиятӣ; 

$C) навоварӣ дар соҳаи техника, технология, кор, хизматрасонӣ; 

$D) бо истифодаи комёбиҳои илм ва технологияи пешқадаме асос ёфтааст; 

$E) намедонам; 

 

@212.Фаъолияти ратсионализаторӣ ин? 

$A) фаъолияти эҷодии шахси воқеӣ ё гурўҳи шахсон, ки ба мукаммалгардонии молу 

маҳсулот, техника ва технологияи истеҳсолот равона карда шуда, истифодаи онҳо ба 

сарфаи захираҳои меҳнатӣ, моддӣ, молиявӣ ва беҳсозии шароити меҳнат ва экология 

мусоидат менамояд; 



$B) мукаммалгардонии молу маҳсулот, техника ва технологияи истеҳсолот равона карда 

шудааст; 

$C) фаъолияти эҷодии шахси воқеӣ ё гурўҳи шахсон, ки ба мукаммалгардонии молу 

маҳсулот, техника ва технологияи истеҳсолот равона карда шуда; 

$D) сарфаи захираҳои меҳнатӣ, моддӣ, молиявӣ ва беҳсозии шароити меҳнат ва экология 

мусоидат менамояд; 

$E) ҷавобҳо нодурус аст; 

 

@213.ҚҶТ «Дар бораи ҳуҷҷати электронӣ» кай қабул аз чанд боб ва модда иборат аст? 

$A) 2002, 7, 26 модда; 

$B) 2000, 7, 37 модда; 

$C) 2002, 7, 36 модда; 

$D) 2013, 9, 40 модда; 

$E) душвори мекашам; 

 

@214.ҚҶТ «Дар бораи ихтирооти махфӣ» кай қабул, бобҳо ва модда дорад? 

$A) 2010, 0, 18 модда; 

$B) 2008, 6, 21 модда; 

$C) 2009, 4, 18 модда; 

$D) 2011, 0, 18 модда; 

$E) 2010, 1, 19 модда; 

 

@215.Ҷараёни инноватсионӣ чист? 

$A) ин тайёрӣ ва баамалбаровардани навгониҳо дар кор, амал ва ё фаъолияте бо 

дарбаргирии якчанд давраҳои ба ҳам алоқаманд, ки дар асл ин давраҳо яканд; 

$B) муассисаҳои ҷамъиятӣ ва субъектҳои иҷтимоии фаъолияти инноватсионӣ, ки 

фаъолияти хизматрасониву ҳамкориро бо ҷараёнҳои инноватсионӣ ба роҳ мемонанд; 

$C) ҳамаи он ташкилотҳо ва муассисаву корхонаҳои баамалбароварандаи фаъолиятҳои 

инноватсионӣ; 

$D) маҷмўи субъектҳои фаъолияти инноватсионии иҷрокунандаи фаъолиятҳои 

хизматрасонӣ ва ҳамкорӣ бо ҷараёнҳои инноватсионӣ дар интихоби ҷавоб душвори 

мекашам; 

$E) ҳамаи он ташкилотҳо ва корхонаҳои баамалбароварандаи фаъолиятҳои инноватсионӣ; 

 

@216.Кадоме аз ин ҳодисаҳо барои баамалбарории инноватсионӣ аҳамияти хоса дорад? 

$A) ҳодисаи диффузия; 

$B) ҳодисаи таѓирёбии иқлим; 

$C) шароити обу ҳаво; 

$D) физикаи квантӣ; 

$E) ҳамаашон; 

 

@217.Функсияҳои асосии менеҷменти инноватсионӣ? 

$A) ташкили коллективи боистеъдодо навовар, пайдо кардан ва ҷустуҷўи роҳҳои нави 

навгонӣ ва ташкили хазина ё портфели дархостҳои роҳҳои илмӣ-таҳқиқотӣ; 

$B) навгониҳои илмӣ-техникӣ, истифода дар истеҳсолот ва татбиқшавии он дар 

тиҷорат(савдо); 

$C) банақшагирӣ, муайян кардани шароит ва муассиса ва идоракунӣ(роҳбарият); 

$D) таъминоти иттилоотӣ, дастгирии фаъолияти инноватсионии истеҳсолӣ-техникӣ, 

масъалаи сертификатсия ва стандартизатсияи маҳсулоти инноватсионӣ, ҳамкории амалӣ 

ва таҳиякунии барномаҳои инноватсионӣ, ташкили намоишгоҳҳои маҳсулот, расонидани 



машваратҳои ёрмандӣ-тайёрикунӣ, такмили ихтисоси мутахасисини фаъолияти 

инноватсионӣ; 

$E) ҷавоб надорам; 

 

@218.Ташкили коллективи боистеъдодои навовар, пайдо кардан ва ҷустуҷўи роҳҳои нави 

навгонӣ ва ташкили хазина ё портфели дархостҳо-ин: 

$A) функсияҳои мененҷметанд; 

$B) принсипҳои менеҷментанд; 

$C) корҳои иловагии менеҷментанд; 

$D) вазифаҳои менеҷментанд; 

$E) бале дуруст; 

 

@219.Маблаѓгузории фаъолияти инноватсионӣ бо кадом роҳҳо ба амал бароварда 

мешавад? 

$A) озмунҳои грантӣ; 

$B) ҳавасмандкунӣ; 

$C) хазинадорӣ; 

$D) иҷоравӣ; 

$E) соҳибкорон; 

 

@220.Мафҳуми инноватсия –ин? 

$A) натиҷаи мубадалгардонӣ ё ин ки баамалбарории инкишофи илмӣ-техникӣ ба 

маҳсулоти нав ва ё роҳу усулҳои нави ҳаёт аст; 

$B) банақшагирӣ, муайян кардани шароит ва муассиса ва идоракунӣ(роҳбарият); 

$C) таъминоти иттилоотӣ, дастгирии фаъолияти инноватсионии истеҳсолӣ-техникӣ, 

масъалаи сертификатсия ва стандартизатсияи маҳсулоти инноватсионӣ, ҳамкории амалӣ 

ва таҳиякунии барномаҳои инноватсионӣ, ташкили намоишгоҳҳои маҳсулот, расонидани 

машваратҳои ёрмандӣ; 

$D) маҷмўи чорабиниҳоест, ки муҳтавои навгониҳоро дар шароити бозори иқтисодӣ 

таъмин намуда, барои хизматрасониҳои иҷтимоӣ нигаронида шудаас; 

$E) фаъолияти бенатиҷа; 

 

@221.Сохтори иттилоотӣ-технологӣ –ин: 

$A) сохтор дар асоси захираҳои маълумот оид ба соҳаҳои гуногуни субъектҳои 

инноватсионӣ ва натиҷагириҳову молу маҳсулоти истеҳсолии фаъолияти инноватсионист; 

$B) сохтори иттилоотӣ-технологии маълумот дар бораи бозори инноватсионӣ-технологии 

илмӣ-технологӣ, техникӣ-ҳуқуқӣ ва техникӣ-иқтисодӣ мебошад; 

$C) сохтори захираи маълумот дар бораи фаъолияти таҳқиқотии мамлакатҳои ИА(ЕС); 

$D) сохтори европоии маълумотҳои патентии мамлакатҳои ИА(ЕС); 

$E) бесохтор; 

 

 

@222.Сохтори иттилоотӣ-технологии ARIST- ин: 

$A) сохтори иттилоотӣ-технологии маълумот дар бораи бозори инноватсионӣ-технологии 

илмӣ-технологӣ, техникӣ-ҳуқуқӣ ва техникӣ-иқтисодӣ мебошад; 

$B) сохтор дар асоси захираҳои маълумот оид ба соҳаҳои гуногуни субъектҳои 

инноватсионӣ ва натиҷагириҳову молу маҳсулоти истеҳсолии фаъолияти инноватсионист; 

$C) сохтори захираи маълумот дар бораи фаъолияти таҳқиқотии мамлакатҳои ИА(ЕС); 

$D) сохтори европоии маълумотҳои патентии мамлакатҳои ИА(ЕС); 

$E) сохтори миллӣ; 

 

@223.Сохтори иттилоотӣ-технологии CORDIS- ин: 



$A) сохтори захираи маълумот дар бораи фаъолияти таҳқиқотии мамлакатҳои ИА(ЕС); 

$B) сохтори иттилоотӣ-технологии маълумот дар бораи бозори инноватсионӣ-технологии 

илмӣ-технологӣ, техникӣ-ҳуқуқӣ ва техникӣ-иқтисодӣ мебошад; 

$C) сохтор дар асоси захираҳои маълумот оид ба соҳаҳои гуногуни субъектҳои 

инноватсионӣ ва натиҷагириҳову молу маҳсулоти истеҳсолии фаъолияти инноватсионист; 

$D) сохтори европоии маълумотҳои патентии мамлакатҳои ИА(ЕС); 

$E) сохтори маҳаллӣ; 

 

@224.Сохтори иттилоотӣ-технологии EPIPOS- ин:  

$A) сохтори европоии маълумотҳои патентии мамлакатҳои ИА(ЕС); 

$B) сохтори захираи маълумот дар бораи фаъолияти таҳқиқотии мамлакатҳои ИА(ЕС); 

$C) сохтори иттилоотӣ-технологии маълумот дар бораи бозори инноватсионӣ-технологии 

илмӣ-технологӣ, техникӣ-ҳуқуқӣ ва техникӣ-иқтисодӣ мебошад; 

$D) сохтор дар асоси захираҳои маълумот оид ба соҳаҳои гуногуни субъектҳои 

инноватсионӣ ва натиҷагириҳову молу маҳсулоти истеҳсолии фаъолияти инноватсионист; 

$E) сохтори ҳизбӣ; 

 

@225.Навовариҳо дар инноватсия бо кадоме аз нишондодҳои зерин арзёбӣ мегарданд? 

$A) нишондиҳандаҳои технологӣ ва мавқеи бозорӣ; 

$B) соҳавӣ, дунявӣ, соҳавӣ дар мамлакат ва барои корхона(гурўҳи корхонаҳо); 

$C) калонҳаҷм, беҳтаркунонӣ ва истифода аз роҳу усулҳои нав; 

$D) технологӣ, истеҳсолӣ, иқтисодӣ, тиҷоратӣ, иҷтимоӣ ва дар соҳаи идоракунӣ; 

$E) нест арзёбӣ; 

 

@226.Тақсимбандии навгониҳоро аз рўи нишондиҳандаҳои технологӣ нишон диҳед? 

$A) маҳсулотӣ ва ҷараёнӣ; 

$B) соҳавӣ, дунявӣ, соҳавӣ дар мамлакат ва барои корхона(гурўҳи корхонаҳо); 

$C) калонҳаҷм, беҳтаркунонӣ ва истифода аз роҳу усулҳои нав; 

$D) технологӣ, истеҳсолӣ, иқтисодӣ, тиҷоратӣ, иҷтимоӣ ва дар соҳаи идоракунӣ; 

$E) хеле душворе; 

 

@227.Тақсимбандии навгониҳоро аз рўи нишондиҳандаҳои мавқеи бозорӣ нишон диҳед? 

$A) соҳавӣ, дунявӣ, соҳавӣ дар мамлакат ва барои корхона(гурўҳи корхонаҳо); 

$B) маҳсулотӣ ва ҷараёнӣ; 

$C) калонҳаҷм, беҳтаркунонӣ ва истифода аз роҳу усулҳои нав; 

$D) технологӣ, истеҳсолӣ, иқтисодӣ, тиҷоратӣ, иҷтимоӣ ва дар соҳаи идоракунӣ; 

$E) беҳад монда шудем; 

 

@228.Тақсимбандии навгониҳоро аз рўи сатҳи фарогири таѓиротҳо нишон диҳед?  

$A) калонҳаҷм, беҳтаркунонӣ ва истифода аз роҳу усулҳои нав; 

$B) маҳсулотӣ ва ҷараёнӣ; 

$C) соҳавӣ, дунявӣ, соҳавӣ дар мамлакат ва барои корхона (гурўҳи корхонаҳо); 

$D) технологӣ, истеҳсолӣ, иқтисодӣ, тиҷоратӣ, иҷтимоӣ ва дар соҳаи идоракунӣ; 

$E) математекӣ; 

 

@229.Тақсимбандии навгониҳоро аз рўи пайгирӣ аз таҳқиқотҳои илмӣ-технологӣ нишон 

диҳед?  

$A) технологӣ, истеҳсолӣ, иқтисодӣ, тиҷоратӣ, иҷтимоӣ ва дар соҳаи идоракунӣ; 

$B) миллӣ; 

$C) маҳсулотӣ ва ҷараёнӣ; 

$D) соҳавӣ, дунявӣ, соҳавӣ дар мамлакат ва барои корхона (гурўҳи корхонаҳо); 



$E) калонҳаҷм, беҳтаркунонӣ ва истифода аз роҳу усулҳои нав; 

 

@230.Фаъолияти инноватсионии батанзимдаровардашуда чист? 

$A) фаъолияти коркард ва гузаронидани сиёсати инноватсионӣ ва идоракунии фаъолияти 

инноватсионист; 

$B) маҷмўи амалҳо(чорабиниҳои) мутақобилан баҳамалоқаманд барои мустаҳкам 

гардонидани қудрат ва тавоноии муассиса дар муносибат бо рақибони он дар бозори 

иқтисодӣ мебошад; 

$C) маҷмўи хаматарафа коркардашудаи нақшаи ба даст овардани мувафаққият дар доираи 

мақсади дар пешгузошташуда мебошад: 

$D) маҷмўи марҳилаҳои муҳими таркибдиҳандаи мененҷменти инноватсионӣ ва заминаи 

асосии муваффақиятҳои фаъолити инноватсионист; 

$E) фаъолияти суст; 

 

@231.Шаклҳои фаъолияти батанзимдарвардашударо нишон диҳед? 

$A) ташкилкунанда, иқтисодӣ, маблаѓӣ ва меъёрӣ-ҳуқуқӣ; 

$B) маҳсулотӣ ва ҷараёнӣ; 

$C) соҳавӣ, дунявӣ, соҳавӣ дар мамлакат ва барои корхона (гурўҳи корхонаҳо); 

$D) калонҳаҷм, беҳтаркунонӣ ва истифода аз роҳу усулҳои нав; 

$E) наву куҳна; 

 

@232.Дар ҶТ бароҳмонии фаъолиятҳои инноватсионӣ тавассути кадом сохторҳо ба роҳ 

мода мешавад? 

$A) Вазорати саноат ва технологияҳои нави ҶТ, Кумитаи амволи давлатӣ ва 

сармоягузории ҶТ, Шўрои ҳамоҳангсозии инноватсионии назди Дастгоҳи Президенти ҶТ; 

$B) Вазорати тандурустӣ, Агентии хизмати давлатӣ; 

$C) Вазорати хоҷагии қишлоқ, Вазорати маориф ва илмӣ ҶТ; 

$D) Агентии захираҳои давлатӣ, Вазорати рушди иқтисод; 

$E) Тоҷирон ва соҳибкорон; 

 

@233.Муҳтавои стратегияи инноватсиониро шарҳ диҳед? 

$A) ҳамаи шарҳҳо дурустанд; 

$B) маҷмўи амалҳо (чорабиниҳои) мутақобилан баҳамалоқаманд барои мустаҳкам 

гардонидани қудрат ва тавоноии муассиса дар муносибат бо рақибони он дар бозори 

иқтисодӣ мебошад; 

$C) маҷмўи хаматарафа коркардашудаи нақшаи ба даст овардани мувафаққият дар доираи 

мақсади дар пешгузошташуда мебошад; 

$D) маҷмўи марҳилаҳои муҳими таркибдиҳандаи мененҷменти инноватсионӣ ва заминаи 

асосии муваффақиятҳои фаъолити инноватсионист; 

$E) муассиса дар муносибат бо рақибони он дар бозори иқтисодӣ мебошад; 

 

@234.Дар банақшагири мақсадҳо ва таҳияи стратегияи корхона кадом омилҳо бояд 

баназар гирифта шаванд? 

$A) ҳамаи ин омилҳо; 

$B) самтҳои асосии фаъолияти корхона(ширкат); 

$C) принсипҳои корӣ бо муҳити берунӣ; 

$D) маданияти бароҳмонии фаъолияти корхона(ширкат), анъанаҳо ва муҳити корӣ; 

$E) муҳити берунӣ; 

 

@235.Навъҳои стратегияҳои инноватсиониро нишон диҳед? 

$A) амалкунанда, ҳимояткунанда ва мустаҳкамкунанда; 

$B) маҳсулотӣ ва ҷараёнӣ; 



$C) соҳавӣ, дунявӣ, соҳавӣ дар мамлакат ва барои корхона(гурўҳи корхонаҳо); 

$D) калонҳаҷм, беҳтаркунонӣ ва истифода аз роҳу усулҳои нав; 

$E) корхонаи муфлис; 

 

@236.Навъи стратегияи инноватсионии амалкунандаро нишон диҳед? 

$A) стратегияҳое, ки хоси корхона(ширкатҳои) хурди инноватсионӣ буда, фаъолияти 

худро дар асоси принсипҳои рақобатпазирии тиҷорат бароҳ мемонад; 

$B) стратегияе, ки ба рақобатпазирии корхона(фирма)-ро дар мавқеи доштааш 

нигоҳдоранда равона карда шудааст; 

$C) стратегияе, ки ба самти мавқеи мустаҳками бозорӣ ва технологии корхона(фирма) 

равона карда шудааст; 

$D) ширкатҳои харобшуда; 

$E) ҳамаашон шомиланд; 

 

@237.Навъи стратегияи инноватсионии ҳимояткунандаро нишон диҳед? 

$A) стратегияе, ки ба рақобатпазирии корхона(фирма)-ро дар мавқеи доштааш 

нигоҳдоранда равона карда шудааст; 

$B) стратегияҳое, ки хоси корхона(ширкатҳои) хурди инноватсионӣ буда, фаъолияти 

худро дар асоси принсипҳои рақобатпазирии тиҷорат бароҳ мемонад; 

$C) стратегияе, ки ба самти мавқеи мустаҳками бозорӣ ва технологии корхона(фирма) 

равона карда шудааст; 

$D) фаъолияти худро дар асоси принсипҳои рақобатпазирии тиҷорат бароҳ мемонад; 

$E) ҳамаашон хато; 

 

@238.Навъи стратегияи инноватсионии мустаҳкамкунандаро нишон диҳед? 

$A) стратегияе, ки ба самти мавқеи мустаҳками бозорӣ ва технологии корхона(фирма) 

равона карда шудааст; 

$B) стратегияҳое, ки хоси корхона(фирмаҳои) хурди инноватсионӣ буда, фаъолияти худро 

дар асоси принсипҳои рақобатпазирии тиҷорат бароҳ мемонад; 

$C) стратегияе, ки ба рақобатпазирии корхона(фирма)-ро дар мавқеи доштааш 

нигоҳдоранда равона карда шудааст; 

$D) самти мавқеи мустаҳками бозорӣ ва технологии корхона; 

$E) ҳамааш дуруст аст; 

 

@239.Навъҳои самаранокии инноватсиониро нишон диҳед? 

$A) иқтисодӣ, илмӣ-техникӣ, маблаѓӣ ва захиравӣ, иҷтимоӣ ва экологӣ; 

$B) маҳсулотӣ ва ҷараёнӣ; 

$C) соҳавӣ, дунявӣ, соҳавӣ дар мамлакат ва барои корхона (гурўҳи корхонаҳо); 

$D) калонҳаҷм, беҳтаркунонӣ ва истифода аз роҳу усулҳои нав; 

$E) беҳаҷм ва бероҳ; 

 

@240.Навъи самаранокии иқтисодиро нишон диҳед? 

$A) самаранокие, ки омилҳо ва нишондиҳандаҳои арзёбиаш аз ҳамаи навъҳои 

натиҷагириҳо ва харҷхо барои татбиқи навгонии муайяншуда равона карда шудааст; 

$B) самаранокие, ки дорои омилҳо ва нишондиҳандаҳои: навгонӣ, соддагӣ, манфиатовар 

будан, пурмуҳтаво ва қобили қабул будан аст; 

$C) саимаранокие, ки омилҳо ва нишондиҳандаҳояш дар асоси нишондиҳандаҳои молиявӣ 

сурат мегирад; 

$D) самаранокие, ки омилҳо ва нишондиҳандаҳояш ба ҳаҷми истеҳсолот ва истеъмоли ин 

ё он навъи захира равона карда шудааст; 

$E) бесамаранокӣ; 

 



@241.Навъи самаранокии илмӣ-техникиро нишон диҳед? 

$A) самаранокие, ки дорои омилҳо ва нишондиҳандаҳои: навгонӣ, соддагӣ, манфиатовар 

будан, пурмуҳтаво ва қобили қабул будан аст; 

$B) самаранокие, ки омилҳо ва нишондиҳандаҳои арзёбиаш аз ҳамаи навъҳои 

натиҷагириҳо ва харҷхо барои татбиқи навгонии муайяншуда равона карда шудааст; 

$C) саимаранокие, ки омилҳо ва нишондиҳандаҳояш дар асоси нишондиҳандаҳои молиявӣ 

сурат мегирад; 

$D) самаранокие, ки омилҳо ва нишондиҳандаҳояш ба ҳаҷми истеҳсолот ва истеъмоли ин 

ё он навъи захира равона карда шудааст; 

$E) илмӣ вале________; 

 

@242.Навъи самаранокии маблаѓиро нишон диҳед? 

$A) самаранокие, ки омилҳо ва нишондиҳандаҳояш дар асоси нишондиҳандаҳои молиявӣ 

сурат мегирад; 

$B) самаранокие, ки омилҳо ва нишондиҳандаҳои арзёбиаш аз ҳамаи навъҳои 

натиҷагириҳо ва харҷхо барои татбиқи навгонии муайяншуда равона карда шудааст; 

$C) самаранокие, ки дорои омилҳо ва нишондиҳандаҳои: навгонӣ, соддагӣ, манфиатовар 

будан, пурмуҳтаво ва қобили қабул будан аст; 

$D) самаранокие, ки омилҳо ва нишондиҳандаҳояш ба ҳаҷми истеҳсолот ва истеъмоли ин 

ё он навъи захира равона карда шудааст; 

$E) маблағ зарур нест_______; 

 

@243.Навъи самаранокии захиравиро нишон диҳед? 

$A) самаранокие, ки омилҳо ва нишондиҳандаҳояш ба ҳаҷми истеҳсолот ва истеъмоли ин 

ё он навъи захира равона карда шудааст; 

$B) самаранокие, ки омилҳо ва нишондиҳандаҳои арзёбиаш аз ҳамаи навъҳои 

натиҷагириҳо ва харҷхо барои татбиқи навгонии муайяншуда равона карда шудааст; 

$C) самаранокие, ки дорои омилҳо ва нишондиҳандаҳои: навгонӣ, соддагӣ, манфиатовар 

будан, пурмуҳтаво ва қобили қабул будан аст; 

$D) саимаранокие, ки омилҳо ва нишондиҳандаҳояш дар асоси нишондиҳандаҳои 

молиявӣ сурат мегирад; 

$E) захира чӣ лозим_______; 

 

@244.Навъи самаранокии иҷтимоиро нишон диҳед? 

$A) самаранокие, ки омилу нишондиҳандаҳояш бо дарназар доштани натиҷаҳои иҷтимоии 

татбиқи барнома равона карда шудаанд; 

$B) самаранокие, ки омилҳо ва нишондиҳандаҳои арзёбиаш аз ҳамаи навъҳои 

натиҷагириҳо ва харҷхо барои татбиқи навгонии муайяншуда равона карда шудааст; 

$C) самаранокие, ки дорои омилҳо ва нишондиҳандаҳои: навгонӣ, соддагӣ, манфиатовар 

будан, пурмуҳтаво ва қобили қабул будан аст; 

$D) саимаранокие, ки омилҳо ва нишондиҳандаҳояш дар асоси нишондиҳандаҳои 

молиявӣ сурат мегирад; 

$E) нишон намедиҳам______; 

 

@245.Навъи самаранокии экологиро нишон диҳед? 

$A) самаранокие, ки омилу нишондиҳандаҳояш: садо, муҳити электромагнитӣ, равшании 

муҳит, ларзиши таъсиррасонии навгониро ба муҳити атроф дар назар дорад; 

$B) самаранокие, ки омилҳо ва нишондиҳандаҳои арзёбиаш аз ҳамаи навъҳои 

натиҷагириҳо ва харҷхо барои татбиқи навгонии муайяншуда равона карда шудааст; 

$C) самаранокие, ки дорои омилҳо ва нишондиҳандаҳои: навгонӣ, соддагӣ, манфиатовар 

будан, пурмуҳтаво ва қобили қабул будан аст; 



$D) саимаранокие, ки омилҳо ва нишондиҳандаҳояш дар асоси нишондиҳандаҳои 

молиявӣ сурат мегирад; 

$E) экология сахт хароб______; 

 

@246.Ҳадафи асосии таҳлили функсионалӣ-арзишӣ (ТФA) иборат аст - аз: 

$A) коҳиш додани хароҷоти истеҳсолӣ; 

$B) иҷрои корҳо, хизматрасониҳо; 

$C) нигоҳ доштани сифати корҳои анҷомдодашуда; 

$D) бизнеси зараровар; 

$E) бале дуруст________; 

 

@247.Намудҳои лоиҳаҳои илмиро номбар кунед: 

$A) ҳамаи ҷавобҳо дурустанд; 

$B) ташаббусӣ? нашриётӣ, ташкили корҳои экспидитсионӣ; 

$C) лоиҳаҳои инкишофи базаи моддӣ-техникии тадқиқотҳои илмӣ; 

$D) лоиҳаҳои бунёди шабакаҳои ахборотӣ ва базаи маълумотҳо; 

$E) ҳамаи ҷавобҳои боло дуруст; 

 

@248.Кадоме аз ин омилҳо оғози марҳилаи давраи зиндагии маҳсулот ба шумор меравад: 

$A) корҳои илмию тадқиқотӣ; 

$B) ҷустуҷўи мол ё технологияи нав; 

$C) маҷмўи (портфелӣ) қоѓазҳои қимматнок; 

$D) тадқиқотбарандагони муассисаси илмӣ-техникӣ; 

$E) бемарҳила; 

 

@249.Раванди ТФА аз чунин марҳилаҳо иборат аст: 

$A) тайёрӣ, иттилоотӣ, таҳлилӣ, тадқиқотӣ; 

$B) стратегӣ, тактикӣ, фаврӣ ё таъҷилӣ-оперативӣ; 

$C) тимократӣ, демократӣ, автократӣ, либералӣ; 

$D) исботӣ, алоқавӣ, меъморӣ; 

$E) душвор, душвор________; 

 

@250.Шаклҳои асосии фаъолияти ташкилотҳои навоварро дар тиҷорати хурд нишон 

диҳед: 

$A) ҳамаи ҷавобҳо дурустанд; 

$B) фирмаҳои маркетингӣ, фирмаҳои венчурӣ; 

$C) фирмаҳои машваратӣ, фирмаҳои шабакавӣ; 

$D) технопаркҳо, технополисҳо ва инкубаторҳо; 

$E) бизнес-инкубаторҳо; 

 

@251.Омилҳои илмӣ-техникӣ ин: 

$A) ба назар гирифтани сиёсати давлатии илмӣ-техникӣ; 

$B) дар конфронсҳои илмӣ-касбӣ ширкат варзидан; 

$C) рақибони муассисаи илмӣ-техникӣ мебошад; 

$D) ҳуқуқ ба интишорнамоӣ, ҳуқуқ ба дахлнопазирии ихтироъ; 

$E) бепарвоӣ_________; 

 

@252.Барои муассисаи илмӣ-техникӣ рақиб-ин: 

$A) омилест, ки фаъолияти муассисаро маҳдуд месозад; 

$B) хадамоти муҳандисии корхона мебошад, ки метавонад мустақилона тадқиқот барад; 

$C) омилест, ки фаъолияти муассисаро ҷонок мегардонад; 

$D) донишҳои технологӣ; 



$E) зарурат нест; 

 

@253.Принсипҳои муҳими менеҷменти инноватсионии навҷорисозӣ (навоварӣ) дар сатҳи 

калон (макро) ин: 

$A) пешрафти технологӣ дар таъмини рушди иқтисодӣ мебошад; 

$B) вогузоштани захираҳои дар ихтиёри ҷомеъа буда мебошад; 

$C) вогузоштани захираҳои иқтисоди корхона мебошад; 

$D) афзун намудани истеҳсоли маҳсулоти баланд- сифатӣ технологӣ мебошад; 

$E) ҷавоб нодуруст____________; 

 

@254.Вобаста ба дигаргунсозиҳо навигариҳо ҷудо мешаванд –ба: 

$A) куллӣ, беҳтарнамоӣ, қисмӣ; 

$B) назоратӣ, ташкилӣ, далелнокӣ, ангезишӣ; 

$C) иқтисодӣ, иҷтимоӣ, технологӣ, психологӣ; 

$D) куллӣ, маънавӣ, истеҳсолӣ, истеъмолӣ ва маҳсулотӣ; 

$E) беназоратӣ; 

 

@255.Вобаста ба намуди навоварӣ дар бозор ба соҳаи нав: 

$A) дар ҷаҳон, дар мамлакат, дар корхона; 

$B) тиҷоратӣ, технологӣ, иҷтимоӣ, иқтисодӣ, дар ҷаҳон; 

$C) иқтисодӣ, психологӣ, дар мамлакат, маъмурӣ; 

$D) менеҷменти инноватсионӣ, маркетинг, дар корхона, бизнес; 

$E) маҳаллӣ ва миллӣ; 

 

@256.Сарчашмаи сармоягузории ихтирои навовариро нишон диҳед: 

$A) ҳамаи ҷавобҳо дурустанд; 

$B) сармояи фондҳои венчурӣ, ташкилотҳои навовар; 

$C) сармоягузорони ғайрирасмӣ, бозори қоғази қимматнок, ширкатҳои инкишофёбанда; 

$D) бонкҳо ва дигар манбаҳои қарзии сармоягузорӣ; 

$E) бонкҳои хурд ва ташкилотҳои қарзӣ; 

 

@257.Самти навҷорисозӣ аз инҳо иборат мебошанд: 

$A) объективӣ ва субъективӣ; 

$B) дохила ва беруна; 

$C) васеъ ва маҳдуд; 

$D) афзун намудани истеҳсоли маҳсулоти баланд- сифати технологӣ мебошад; 

$E) калон ва хеле калон; 

 

@258.Давраи навҷорисозӣ ба қисмҳои асосии зерин метавонад тасниф карда шавад: 

$A) вариантҳо дурустанд; 

$B) тадқиқоти замонавӣ, ки барои оянда асоси ташаккул мебошад; 

$C) такмилоти ҷории нишондиҳандаҳои техникаи амалкунанда; 

$D) менеҷменти инноватсионӣ; 

$E) идоракунии дурбинона; 

 

@259.Инноватсия чист: 

$A) ҷараёни технологии нав ё ташкилшудаю дар амал истифодашавандааст; 

$B) прогресси илмӣ – техникист; 

$C) равияи нави истифодаи хизматҳои иҷтимоист; 



$D) стратегияи корхона аст; 

$E) дурнамои муассиса; 

 

@260.Органҳои олим қонунбарори Федератсияи Русияаз чанд палата иборат аст? 

$A) аз - 2; 

$B) аз -4; 

$C) аз- 5; 

$D) аз -9; 

$E) аз -3; 

 

@261.Системаи бисёрҳизбӣ дар системаи сиёсии Федаратсияи Русия бади кадом қарори 

ҳуқуқию сиёсӣ ба амал омад? 

$A) бади аз Конститутсия СССР бе кор кардани модаи 6; 

$B) бади эълон кардани бозсозӣ; 

$C) бади қарори Беловетсӣ; 

$D) бади қарори пароканда шудани СССР; 

$E) бади путчи августи 1991; 

 

@262.Ҳокимияти қонунбарор (парламент) дар Ҷумҳурии Исломии Эрон аз чанд палата 

иборат аст? 

$A) аз ду палата; 

$B) аз як палата; 

$C) аз панҷ палата; 

$D) аз се палата; 

$E) аз чор палата; 

 

@263.Дар системаи сиёсии Эрон қонун дар бораи ҳизбҳои сиёсӣ кай қабул шуд? 

$A) соли 1989; 

$B) соли 1975; 

$C) соли 1979; 

$D) соли 2001; 

$E) соли 1990; 

 

@264.Асосгузори назария дар бораи истиқлолияти сиёсӣ кадом мутафаккирон аст? 

$A)  Ж.Боден; 

$B) Афлотун; 

$C) Арасту; 

$D) Гегел; 

$E) Ж.Ж.Руссо; 

 

@265.Кадом воқеаи сиёсӣ пошхурии системаи сиёсии СССР-ро тезонид? 

$A) балвои моҳи августии соли 1991; 

$B) воқеаҳои чернабил; 

$C) таҷавуз ба Афѓонистон; 

$D) воқеаҳои Фарѓона; 

$E) муборизаи озодихоҳонаи ҷумҳуриҳои назди балтика; 

 

 

@266.Кай Иттиҳоди нави давлатҳои мустақил ташкил шуд? 

$A) 21 декабри 1991; 

$B) 21 декабри соли 1990; 

$C) 21 декабри 2002; 

$D) 21 декабри соли 1993; 



$E) 21 декабри 1995; 

 

@267.Кай Ҷумҳурии Тоҷикистон истиқлолиятӣ сиёсӣ эълон кард? 

$A) 9 сентябри соли 1991; 

$B) 9 сентябри соли 1995; 

$C) 9 сентябри соли 1998; 

$D) 9 сентябри соли 2006; 

$E) 9 сентябри соли 1992; 

 

@268.Кай Конститутсияи Тоҷикистони соҳибистиқлол қабул шуд? 

$A) 6 ноябри соли 1994; 

$B) 6 ноябри соли 1990; 

$C) 6 ноябри соли 1991; 

$D) 6 ноябри соли 1999; 

$E) 6 ноябри соли 1995; 

 

@269.Дар ташаккули системаи сиёсии Тоҷикистон кадом ҳуҷат ёрии амалӣ расонд? 

$A) қабули Конститутсияи нав; 

$B) интихоботи президент; 

$C) деклоратсия дар бораи истиқлолияти Тоҷикистон; 

$D) муроҷиатҳои президент; 

$E) қонун дар бораи авф; 

 

@270.Тақсимоти шохаҳои ҳокимият дар кадом ҳуҷҷати асоси ҳуқуқию сиёсӣ инъикос 

ёфтанд? 

$A) дар Конститутсия; 

$B) декларатсия дар бораи истиқлолияти сиёсӣ; 

$C) низомнома дар бораи интихобот; 

$D) дар қонун дар бораи ҳизбҳои сиёсӣ; 

$E) дар қонун дар бораи иттиҳодияҳои ҷамъбастӣ; 

 

@271.Парламенти Тоҷикистон аз чанд палата иборат аст? 

$A)  аз ду палата; 

$B) аз як палата; 

$C) аз ҳашт палата; 

$D) аз чор палата; 

$E) аз даҳ палата; 

 

@272.Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи интихоботи Маҷлиси Олӣ” кай дарҷ 

шуд? 

$A) соли 2003; 

$B) соли 1992; 

$C) соли 1994; 

$D) соли 1999; 

$E) соли 1997; 

 

@273.Ҷаласаҳои якҷояи маҷлиси миллӣ ва маҷлиси Намояндагон кадом роҳбари сиёсӣ 

даъват мекунанд? 

$A) президент; 

$B) раиси маҷлиси Миллӣ; 

$C) раиси маҷлиси намояндагон; 

$D) Шўрои адлия; 

$E) суди Конститутсионӣ; 



 

@274.Тақсимоти ҳокимият дар кадом ҳуҷҷат қонуни шудааст? 

$A) дар Конститутсия; 

$B) дар қонуни интихоботӣ; 

$C) дар қонуни интихоботи маҷлисӣ олӣ; 

$D) дар деклоратсияи истиқлолияти сиёсӣ; 

$E) дар қонуни “Дар бораи ҳизбҳои сиёсӣ”; 

 

@275.Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон кадом шакли идоракунӣ амал мекунад? 

$A) идоракунии президентӣ; 

$B) идоракунии яка сардорӣ; 

$C) идоракунии парламентӣ; 

$D) идоракунии авторитарӣ; 

$E) идоракунии шоҳигарӣ; 

 

@276.Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон президент ба муҳлати чанд сол интихоб мешавад? 

$A) муддати 7 сол; 

$B) муддати 4 сол; 

$C) муддати 5 сол; 

$D) муддати 3 сол; 

$E) муддати 8 сол; 

 

@277.Президент дар Тоҷикистон аз рўи кадом системаи интихоботӣ интихоб карда 

мешавад? 

$A) системаи интихоботии мажоритарӣ; 

$B) системаи интихоботии таносубӣ; 

$C) системаи интихоботии маслиҳатомез; 

$D) системаи интихоботии омехта; 

$E) системаи интихоботии консенсиюс; 

 

@278.Дар Тоҷикистон сардори ҳокимияти иҷроия, ки ба ҳисоб меравад? 

$A) президент; 

$B) раиси маҷлиси миллӣ; 

$C) раиси маҷлиси намояндагон; 

$D) раиси Конститутсионӣ; 

$E) раиси суди олӣ; 

 

@279.Кадом вилояти Тоҷикистон ваколати худмухторӣ дорад? 

$A) вилояти худмухтори Кўҳистони Бадахшон; 

$B) вилояти Суѓд; 

$C) вилояти Хатлон; 

$D) вилояти Қурѓотеппа; 

$E) вилояти Кулоб; 

 

@280.Сарфармондеҳи Олии Қувваҳои Мусаллаҳ дар Тоҷикистон кист? 

$A) президент; 

$B) раиси маҷлиси миллӣ; 

$C) раиси маҷлиси намояндагон; 

$D) раиси комитети бехатарӣ; 

$E) вазири мудофиа; 

 

 

@281.Раиси Ҳукумати Тоҷикистон кист? 



$A) президент; 

$B) сарвазир; 

$C) прокурори генералӣ; 

$D) раиси маҷлиси миллӣ; 

$E) раиси маҷлиси намояндагон; 

 

@282.Шакли асосии фаъолияти ҳукуматро чӣ ташкил мекунад? 

$A) маҷлис; 

$B) пленум; 

$C) конфренсия; 

$D) съезд; 

$E) маҳфил; 

 

@283.Унсури муҳимтари ҷомеаи шаҳрвандӣ кадом қувваҳои сиёсӣ ба шумор мераванд? 

$A) ҳизбҳои сиёсӣ; 

$B) ташкилотҳои ѓайри ҳукуматӣ; 

$C) ташкилоти ҷавонон; 

$D) иттифоқи касаба; 

$E) ташкилоти Ҳилоли Аҳмад; 

 

@284.Дар Тоҷикистон ҳизби ҳоким кадом аст? 

$A) ҳизби Халқи демократӣ; 

$B) ҳизби аграрӣ; 

$C) ҳизби сотсиал - демократӣ; 

$D) ҳизби Наҳзати Ислом; 

$E) ҳизби сотсиалистӣ; 

 

@285.Ба ҳизбҳои сиёсӣ барои интихоб шудаи ба парламент чанд ҷой ҷудо карда шудааст? 

$A) 22 ҷой; 

$B) 30 ҷой; 

$C) 15 ҷой; 

$D) 25 ҷоц; 

$E) 10 ҷой; 

 

@286.Маҷлиси вакилони Тоҷикистон чанд вакил дорад? 

$A) шасту се вакил; 

$B)  дувоздаҳ вакил; 

$C) бистуду вакил; 

$D) чил вакил; 

$E) сад вакил; 

 

@287.Чанд ҳавзаи як мандати дар Тоҷикистон вуҷуд дорад? 

$A) чилуяк ҳавза; 

$B) даҳ ҳавза; 

$C) бист ҳавза; 

$D) ҳаштод ҳавза; 

$E) бисту чор ҳавза; 

 

@288.Дар Амрико чанд ҳизб ба мансаби Президенти мубориза мебарад? 

$A) ду ҳизб; 

$B)  панҷ ҳизб; 

$C) бист ҳизб; 

$D) ҳафт ҳизб; 



$E) нуҳ ҳизб; 

 

@289.Аввалин системаи сиёсии парламентарӣ дар кадом минтақа ба вуҷуд омад. 

$A) дар Европа; 

$B) дар Осиё; 

$C) дар Африқо; 

$D) дар Австралия; 

$E) дар Америкаи Лотинӣ; 

 

@290.Системаи сиёсии Хитой чи ном дорад? 

$A) системаи сиёсии Сотсиалистӣ; 

$B) Системаи сиёсии буржуазӣ; 

$C) системаи сиёсии Либералӣ; 

$D) системаи сиёсии Консервативӣ; 

$E) системаи сиёсии Фашистӣ; 

 

@291.Дар Россия кадом системаи сиёсӣ фаъолият дорад? 

$A) системаи сиёсии Демократӣ; 

$B) системаи сиёсии Сотсиалистӣ; 

$C) системаи сиёсии феодалӣ; 

$D) системаи сиёсии Консервативӣ; 

$E) системаи сиёсии Тоталитарӣ; 

 

@292.Кадом олимони Фарнса дар бораи системаи сиёсӣ тадқиқот гузарониданд?  

$A) Турен Маркузе; 

$B) Пол пот; 

$C) Ж.Ж.Русо; 

$D) Дидро; 

$E) Макиавеллӣ; 

 

@293.Дар кадом ҳуҷҷат Ҳуқуқбунёд будани давлати Тоҷикистон асоснок карда шудааст? 

$A) дар Конститутсия; 

$B) дар қарорҳои ҳукуматӣ; 

$C) дар декларатсияиИстиқлолият; 

$D) дар манифест; 

$E) дар фармонҳои Президент; 

 

@294.Системаи сиёсии Тоҷикистон кадом сол таѓир ёфт? 

$A) сентябри соли 1991; 

$B)  сентябри соли 1970; 

$C) сентябри соли 1978; 

$D) сентябри соли 1980; 

$E) сентябри соли 1990; 

 

@295.Ҳоло дар Тоҷикистон чанд ҳизб фаъолият дорад? 

$A) ҳафт ҳизб; 

$B) даҳ ҳизб; 

$C) дувоздаҳ ҳизб; 

$D) ду ҳизб; 

$E) се ҳизб; 

 

@296.Рўзи ваҳдати миллӣ дар Тоҷикистон кадом сол эълон карда шуд. 

$A) моҳи июни соли 1997. 



$B)  моҳи июни соли 1998; 

$C) моҳи майи соли 2000; 

$D) моҳи июли с.1992; 

$E) моҳи июни соли 1995; 

 

@297.Институти муҳимтарини системаи сиёсӣ кадом аст; 

$A) Давлат; 

$B) Итифоқҳои касаба; 

$C) Созмони ҷавонон; 

$D) Ҳизбҳо; 

$E) Шўърои пиронсолон; 

  

@298.Раиси ҳукумат дар Тоҷикистон кист. 

$A) Президенти Тоҷикистон; 

$B) Раиси суди конститутсионӣ; 

$C) Раиси суди олии Тоҷикистон; 

$D) Сарвазири Тоҷикистон; 

$E) Раиси маҷлиси намояндагони Тоҷикистон; 

 

@299.Президент дар Тоҷикистон чи тавр интихоб мешавад? 

$A) ба таври умумихалқӣ; 

$B) Ба таври овоздиҳии озод; 

$C) ба воситаи парламент; 

$D) ба таври қурапартоӣ; 

$E) ба таври намояндагӣ; 

 

@300.Колегияҳои интихобкунандагон дар кадом давлат фаъолият мекунад? 

$A) дар Америка; 

$B) дар Италия; 

$C) дар Испания; 

$D) Дар рассия; 

$E) дар Узбекистон; 

 

@301.Шакли давлатдории Тоҷикистон чи гуна аст? 

$A) Унитарӣ; 

$B) Конфедеративӣ; 

$C) Федеративӣ; 

$D) Манархӣ; 

$E) Республикавӣ; 

 

@302.Дар Тоҷикистон чанд вилоят вуҷуд дорад? 

$A) се то; 

$B) шаступанҷто; 

$C) даҳто; 

$D) дувоздаҳто; 

$E) сито; 

 

@303.Тарҳи итилоотию коммуникативии системаи сиёсиро ки муайян кардааст? 

$A) Бертелс; 

$B) Энгелс; 

$C) Мичурин; 

$D) Карл Дойч; 

$E) Шарипов С; 



 

 

@304.Кадом муҳақиқ Системаи сиёсиро зер системаи ҷомеа номидааст? 

$A) Парсонс; 

$B) Плеханов; 

$C) Гогол; 

$D) Дойч; 

$E) Маҳмадов; 

 

@305.Кадом олимон ба системаи сиёсӣ назари хоса доштанд ? 

$A) Д.Пауел , Далтон; 

$B) Ландау, Кледиш; 

$C) Маҳмадов, Зокиров; 

$D) Олимов, Ҳукмишоев; 

$E) Миронов, Жириновски, Ахмедов Назаров; 

 

@306.Кадом олим системаи сиёсии Америкаро ба чор омил вобаста кардааст ? 

$A) С.Липсет; 

$B) Ҷ Комумен; 

$C) К.Гаджиев; 

$D) К.Маркс ; 

$E) Алмонд; 

 

@307.Кадом муҳақиқ “Ду рисола дар бораи идоракуни”ро таълиф кардааст ? 

$A) Ҷ Локк; 

$B) М.Вебер; 

$C) М.Анахин; 

$D) С.Михайловски ; 

$E) Т.Сафронов; 

 

@308.Назарияи Шартномаи ҷамъияти аз ҷониби кадом мутафакир байён шудаанд ? 

$A) Томос Гобс; 

$B) Ж.Ж.Руссо; 

$C) Ж.Бойме; 

$D) Т Хогвуд ; 

$E) Г.Плеханов; 

 

@309.Дар Америка як шахс чанд моротиба ҳуқуқи интихоб шудан дорад? 

$A) ду маротиба; 

$B) Як маротиба; 

$C) чор маротиба; 

$D) шаш марпотиба; 

$E) бе маҳдудият; 

 

@310.Тарзи ҳозираи интихоби номзад ба мақоми Президенти Америка аз кадом сол 

ҷорист? 

$A) аз соли 1931 ; 

$B) аз соли 1887; 

$C) аз соли 1905; 

$D) аз соли 1925; 

$E) аз соли 1962; 

 

@311.Дар Америка Интихобот дар кадом шакл мегузарад? 



$A) дар шакли колегияи интихобкунандагон; 

$B) дар шакли бевосита; 

$C)  дар шакли ба восита; 

$D) дар шакли пушида ; 

$E) дар шакли машваратӣ, дар шакли баҳсҳо; 

 

@312.Асосгузори “консепсияи манфиатҳои миллӣ” дар Америка киҳоянд? 

$A) Моргентау, З.Бжезинский, Ф.Фукояма; 

$B) Ален Далес, Достку; 

$C)  П.Сарокин, Вашингтон; 

$D) Р.Рузвелть, Турмен ; 

$E) Никсон, Обама; 

 

@323.Системаи сиёсии Англя аз кадом аср то ин ҷониб таѓир наёфтааст ? 

$A) аз асри Х11; 

$B) аз асри Х111; 

$C) аз асри Х1V; 

$D) аз асри ХV111; 

$E)  аз асри Х1Х; 

 

@314.Дар ҳайати ҳукумати Англия чад гўруҳ вазирон фаъолият доранд ?  

$A) чор гуруҳ ; 

$B) шаш гуруҳ ; 

$C) даҳ гуруҳ ; 

$D) понздаҳ гуруҳ ; 

$E) се гуруҳ; 

 

@315.Дар Тоҷикистон кай созишномаи Истиқрори Сулҳ баста шуд ? 

$A) с.1997 ; 

$B) с.1985 ; 

$C) с.1976 ; 

$D) с.1998 ; 

$E) с.2001; 

 

@316.Хусусияти ҳокимияти плутократиро маълум намоед? 

$A) ҳокимияти сарватмандон; 

$B)  ҳокимияти камбағалон; 

$C) ҳокимияти монархи; 

$D) ҳокимияти диндорон; 

$E) ҳокимияти пешвоён; 

 

@317.  Моҳияти ҳокимияти демократиро нишон диҳед:  

$A) ҳокимияти омма; 

$B) ҳокимияти давлатӣ; 

$C) ҳокимияти сиёсӣ; 

$D) ҳокимияти ҷамъиятӣ давлатӣ; 

$E) ҳокимияти камбизоат; 

 

@318.  Хусусияти ҳокимияти теократиро муайян намоед: 

$A) ҳокимияти динӣ ва диндорон; 

$B) ҳокимияти пешвоён; 



$C) ҳокимияти дороён; 

$D) ҳокимияти ашрофон; 

$E) ҳокимияти ҷамъиятӣ; 

 

@319.Моҳияти ҳокимияти “партократӣ”-ро муайян намоед: 

$A) ҳокимияти ҳизби ва ҳизбиён; 

$B) ҳокимияти гурӯҳҳои ҷамъиятӣ; 

$C) ҳокимияти оммавӣ; 

$D) ҳокимияти бенавоён; 

$E)  ҳокимияти сарватмандон; 

 

@320.Хусусияти ҳокимияти “бюрократӣ”-ро муайян намоед: 

$A) ҳокимияти амалдорон; 

$B) ҳокимияти дороён; 

$C) ҳокимияти ашрофон; 

$D) ҳокимияти бузургон; 

$E) ҳокимияти халқӣ; 

 

@321.Назарияи “истиқлол” аз ҷониби ки пешниҳод шудааст? 

$A) Жан Боден; 

$B) Ж.Ж.Руссо; 

$C) Т.Гоббс; 

$D) Т.Ҷеферсон; 

$E) Арасту; 

 

@322.Пайдоиш ва инкишофи давлатҳои миллӣ ба кадом аср рост меоянд?  

$A) XVI-XIX; 

$B) XI-XII; 

$C) V-VII; 

$D) XV-XVII; 

$E) XIV-XX; 

 

@323.Фаҳми муосири истиқлолияти кишвар ва ваҳдати мардум дар заминаи кадом 

муносибатҳо сурат мегирад? 

$A) робитаи мутақобилаи инсон бо ҷомеа ва табиат; 

$B) муносибати хуб; 

$C) муносибат бад; 

$D) ҷомеа ва давлат ; 

$E) муносибати бошуурона; 

 

@324.Асоси истиқлолияти сиёсиро чи ташкил медиҳад? 

$A) қудрати қабули қонунҳо, муайян намудани тартибот ё тағири онҳоро дорад; 

$B) мустақилияти пурра; 

$C) инкишофи соҳаи сиёсӣ; 

$D) ба даст овардани мустақилият; 

$E) таъсиси шохаҳои ҳокимият; 

 



@325.Аввалин давлатҳои иттиҳоди Шӯравӣ, ки мустақилиятро мехостанд: 

$A) давлатҳои назди Балтика, Кафказ, Украина; 

$B) Украина,Белорусия; 

$C) Полша; 

$D) Қазоқистон; 

$E) Қирғизистон; 

 

@326.Бозсозӣ дар Иттиҳоди Шӯрвӣ дар кадом сол ба амал омад? 

$A) 1985; 

$B) 1980-1981; 

$C) 1984; 

$D) 1990-1991; 

$E) 2001-2002; 

 

@327.Тоҷикистон истиқлолиятро кай ба даст овард? 

$A) 1991; 

$B) 1990; 

$C) 1992; 

$D) 1989; 

$E) 1993; 

 

@328.Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон кай қабул шудааст? 

$A) 1994; 

$B) 1990; 

$C) 1991; 

$D) 1989; 

$E) 1993; 

 

@329.“Миллатгароӣ асоси давлатдории ҳақиқиро ташкил медиҳад”-гуфтаи кадоме аз ин 

мутафаккирон аст? 

$A) П.Брюкнер; 

$B) Стуриев; 

$C) Гумилев; 

$D) Панарон; 

$E) Пейн; 

 

 @330.Дар замони муосир кадоме аз ин мафҳумҳо Раванди ҳодисаҳои сиёсии ҷомеаро 

ифода менамояд? 

$A) “системаи ҷамъиятӣ”, “ҳаёти сиёсӣ”, “системаи сиёсии ҷомеа”, “ташкилоти сиёсии 

ҷомеа”, “системаи ҳокимияти сиёсӣ” ва ғ; 

$B) “системаи ҷамъиятӣ”, “ҳаёти иқтисодӣ”, “сотсиология”, “фалсафа”, “методикаи илмӣ”, 

“писхология”,ва ғр; 

$C) “иқтисодиёт”, “сиёсат”, “фарҳанг”, “иҷтимоиёт”; 

$D) “системаи сиёсӣҷамъиятӣ” ва “сиёсат”; 

$E) “ҷанг”, “сулҳ”, “мубориза”, “оппозитсия”, “давлат”, “шахс” в ғр; 

 

@331.Кадоме аз ин мафҳумҳо васеътарин муносибатҳоро ифода менамояд? 



$A) системаи ҷамъиятӣ; 

$B) иҷтимоӣ, иқтисодӣ, фарҳангӣ; 

$C) ҳаёти сиёсӣ; 

$D) муносибатҳои байналхалқӣ; 

$E) системаи муносибатҳои ҷамъиятӣ- сиёсӣ; 

 

@332.Системаи ҷамъиятӣ кай ташаккул ёфтааст? 

$A) хосиёти сиёсӣ пайдо кардани ҳаёт; 

$B) дар обшинаи ибтидоӣ; 

$C) дар давраи капиталистӣ; 

$D) аз замони оғози ҳаёти инсон; 

$E) дар протсеси ҳаёт; 

 

@333.Системаи ҷамъиятӣ аз чанд соҳаи ҳаёти ҷамъияти иборат аст? 

$A)  4; 

$B) 2; 

$C) 6; 

$D) 8; 

$E) 5; 

 

@334.Мафҳумҳои “демократия ” аз кадом калима гирифта шудааст? 

$A)  ибораи Юнонӣ (demos-халқ, krotos-ҳокимият) мебошад; 

$B) ибораи тоҷикӣ ҳокимияти халқ; 

$C) ибораи ахлоқратия; 

$D) ибораи лотинӣ demos-халқ ва ҳокимият ( krotos); 

$E) ибораи форсӣ; 

 

@335.Чанд тарзи муносибат ба сатҳи демократия ҳаст? 

$A) 4-сатҳ; 

$B) 2-сатҳ; 

$C) 3-сатҳ; 

$D) 5-сатҳ; 

$E) 1-сатҳ; 

 

 

 

@336.Якчанд назарияи демократиро номбар намоед: 

$A) назарияи антиқ-демократӣ, назарияи классикии-демократия, замони муосир, назарияи 

шумпетерӣ; 

$B) назарияи антиқай демократӣ, назарияи классикии демократияи замони муосир, 

назарияи демократи Ж.Руссо, назарияи давлатӣ; 

$C) назарияи давлатӣ, назарияи ҷомеа, назарияи Арасту Афлотун в ғр; 

$D) назарияи демократӣ, назарияи Ж.Ж.Руссо, И.Шумпетерӣ; 



$E) назарияи демократӣ, либералию демократӣ ва дигар назарияҳо; 

 

@337.Ҳангоми муайян намудани «ноу – хау» кадом ҷихатро мумкин ба инобат 

нагирифтан: 

$A)  арзиш доштани «ноу – хау»; 

$B) стратегияи корхона; 

$C) захираҳои мавҷуда оид ба лоиҳаи пешниҳодшаванда; 

$D) иҷроишикорхоиилмӣ – тадқиқоӣ; 

$E) зарур нест_______; 

 

@338.Дар вақти интихоби лоиҳаҳои навоварӣ чиро бо назар гирифтан лозим аст: 

$A) ҳамаи ҷавобҳои боло дуруст; 

$B) омили вақт, дараҷаи нарх; 

$C) тарифҳо ва шароити пардохти музди корро; 

$D) меъёри дохилии даромаднокӣ ва фоиданокии лоиҳаҳоро; 

$E) талаботи бозори истеъмолӣ; 

 

@339.Дурнамои навоварӣ бояд зинаҳои зеринро, ки маҳсулот дар он қарор мегирад, ба 

эътибор гирад. 

$A) зинаи тавлид, пайдоиш, барқароршавӣ, касодӣ ва ѓ; 

$B) зинаи таҳлилӣ, зинаи фаъолиятӣ, зинаи бавуҷудоӣ; 

$C) зинаи таҳвилӣ, ислоҳотӣ, навоварӣ, касодӣ ва ѓ; 

$D) рақибони муассисаи илмӣ-техникӣ мебошад; 

$E) хеле душвор аст________; 

 

 

@340.Дар назарияи муосири менеҷменти инноватсионӣ навовариро дида мебароянд: 

$A) ҳамчун тағирёбӣ; 

$B) ҳамчун ҷараён; 

$C) ҳамчун система; 

$D) ҳамчун натиҷа; 

$E) не намешавад…; 

 

@341.Аломатҳои фарқкунандаи бозори навовариро нишон диҳед:  

$A) хусусияти навигарии маҳсулот; 

$B) хусусияти махсуси фурўшандагон; 

$C) қарор доштани шабакаҳои фурўш; 

$D) қарор доштани таҷрибаи фурўши моли нав; 

$E) бепарвоии соҳибкор; 

 

@342.Дастгирии сохторҳои ташкилии фаъолияти навовариро нишон диҳед: 

$A) ҳамаи ҷавобҳо дурустанд; 

$B) академия ва марказҳои илмии ҳукуматӣ, барномаҳои давлатӣ ва байналхалқӣ; 

$C) миёнаравони бозори навоварӣ, технопаркҳо ва бозорҳо; 

$D) коллективи сохтории шўъбаҳои ҳукуматӣ ва маҳаллӣ; 

$E) мақомоти болоӣ; 

 

@343.Сохторҳои ташкилии дастгирии фаъолияти навовариро нишон диҳед: 

$A) ҷавобҳо дурустанд агар ё______; 

$B) академия ва марказҳои илмии ҳукуматӣ, барномаҳои давлатӣ ва байналхалқӣ; 

$C) миёнаравони бозори навоварӣ, технопаркҳо ва бозорҳо; 



$D) коллективи сохтории шўъбаҳои ҳукуматӣ ва мунисипалӣ; 

$E) мақомоти марказӣ; 

 

@344.Бозори навоварӣ ва субъектҳои фаъоли онро нишон диҳед: 

$A) ҳамаи ҷавобҳои боло_______; 

$B) ташкилотҳои ҶСК, муассисаҳои саноатӣ; 

$C) донишгоҳҳо, ширкатҳои консалтингӣ, технопаркҳо; 

$D) намоишгоҳҳои махсусгардонидашуда, конференсияҳо; 

$E) мизи мудаввар ва машваратҳо; 

 

@345.Шаклҳои фаъолияти навоварии зеринро нишон диҳед: 

$A) вариантҳои дар боло қайд карда шуда пурра дурустанд; 

$B) иҷроиши корхои илмӣ - тадқиқотӣ, азнавкунии ҷараёни технологӣ ва тайерии 

истеҳсолот; 

$C) гузаронидани тадқиқотҳои бозоршиносӣ; 

$D) бунёд ва инкишофи инфрасохтори навоварӣ; 

$E) марказҳои тиҷоратӣ ва_________; 

 

@346.Дар вақти интихоби стратегияи навоварӣ аз кадом усулҳо истифода мебаранд:   

$A) хуҷумӣ, тақлидӣ, мудофиавӣ; 

$B) таклидкорӣ, тактикӣ, оперативӣ, муҳофизатӣ; 

$C) мудофиавӣ, таъҷилӣ, миссиявӣ, субъективӣ, объективӣ; 

$D) дифоъ, мухофизат, маъмурӣ, илмӣ, амалӣ; 

$E) омӯзиши ва таҳ________; 

 

@347.Лоиҳаи тадқиқотӣ – ин:  

$A) нақшаи коркардашудаи тадқиқотҳову коркардҳо аз нуқтаи назари илмӣ асоснок шуда; 

$B) таъминоти иттилоотӣ, технологӣ; 

$C) ба даст овардани мақсадҳои нав ё коркарди миссия; 

$D) нақшаи кор оид ба харид ва ба кор андохтани таҷхизот; 

$E) хеле монда шудаме______; 

 

@348.Кормандони муассисаҳои илмӣ ба чӣ машѓуланд: 

$A) пажуҳиш ва тадқиқотҳои илмӣ; 

$B) банақшагирии масъалаи кадрҳои кормандони муассисаҳои илмӣ; 

$C) сайқал додани махорати илмии кормандон; 

$D) якҷоя амал карда як вазифаро иҷро менамоянд; 

$E) намедонам; 

 

@349.Ба омилҳои илмӣ-техникӣ дохил мешаванд: 

$A) ҷавобҳои боло пурра дурустанд; 

$B) дар конференсиҳои илмӣ-касбӣ ширкат варзидан; 

$C) ба назар гирифтани сиёсати давлатии илмӣ-техникӣ; 

$D) рақибони муассисаи илмӣ-техникӣ; 

$E) ҷавобҳо нодурустанд; 

 

@350.Ҷараёни инноватсионӣ чист? 

$A) Ҷараёни бунёдсозӣ: азхудкунӣ ва паҳнкунии навовариҳо; 

$B) муассисаҳои ҷамъиятӣ ва субъектҳои иҷтимоии фаъолияти инноватсионӣ, ки 

фаъолияти хизматрасониву ҳамкориро бо ҷараёнҳои инноватсионӣ ба роҳ мемонанд; 



$C) ҳамаи он ташкилотҳо ва муассисаву корхонаҳои баамалбароварандаи фаъолиятҳои 

инноватсионӣ; 

$D) маҷмўи субъектҳои фаъолияти инноватсионии иҷрокунандаи фаъолиятҳои 

хизматрасонӣ ва ҳамкорӣ бо ҷараёнҳои инноватсионӣ; 

$E) маҷмўи объектҳои фаъолияти инноватсионии иҷрокунандаи фаъолиятҳои 

хизматрасонӣ ва ҳамкорӣ бо ҷараёнҳои инноватсионӣ; 

 

@351.Маблағгузории фаъолияти инноватсионӣ бо кадом роҳҳо ба амал  бароварда 

мешавад? 

$A) озмунҳои грантӣ; 

$B) ҳавасмандкунӣ; 

$C) хазинадорӣ; 

$D) иҷоравӣ, 

$E) намедонам; 

 

@352.Мафҳуми инноватсия дар адабиёти иқтисодии ҷаҳонӣ-ин: 

$A) натиҷаи мубадалгардонӣ ё ин ки баамалбарории инкишофи илмӣ-техникӣ ба 

маҳсулоти нав ва ё роҳу усулҳои нави ҳаёт аст; 

$B) банақшагирӣ, муайян кардани шароит ва муассиса ва идоракунӣ(роҳбарият); 

$C) таъминоти иттилоотӣ, дастгирии фаъолияти инноватсионии истеҳсолӣ-техникӣ, 

масъалаи сертификатсия ва стандартизатсияи маҳсулоти инноватсионӣ, ҳамкории амалӣ ва 

таҳиякунии барномаҳои инноватсионӣ, ташкили намоишгоҳҳои маҳсулот, расонидани 

машваратҳои ёрмандӣ; 

$D) маҷмўи чорабиниҳоест, ки муҳтавои навгониҳоро дар шароити бозори иқтисодӣ 

таъмин намуда, барои хизматрасониҳои иҷтимоӣ нигаронида шудааст; 

$E) мушкил ҷавоб; 

 

@353.Навъҳои стратегияҳои инноватсиониро нишон диҳед? 

$A) амалкунанда, ҳимояткунанда ва мустаҳкамкунанда; 

$B) маҳсулотӣ ва ҷараёнӣ; 

$C) соҳавӣ, дунявӣ, соҳавӣ дар мамлакат ва барои корхона(гурўҳи корхонаҳо); 

$D) калонҳаҷм, беҳтаркунонӣ ва истифода аз роҳу усулҳои нав; 

$E) хеле вазнин; 

 

@354.Вобаста ба намуди навоварӣ дар бозор ба соҳаи нав: 

$A) дар ҷаҳон, дар мамлакат, дар корхона; 

$B) тиҷоратӣ, технологӣ, иҷтимоӣ, иқтисодӣ, дар ҷаҳон; 

$C) иқтисодӣ, психологӣ, дар мамлакат, маъмурӣ; 

$D) менеҷменти инноватсионӣ, маркетинг, дар корхона, бизнес; 

$E) чи лозим; 



 

@355.Амалан дар зери мафҳуми “ноу хау” чиро мефаҳманд? 

$A) донишҳои техникӣ, таҷриба ва асрори истеҳсолот фаҳмида мешавад; 

$B) навовари, ки асосашро кашфиёти илмӣ ё ихтироъи бузург ташкил медиҳад ва барои 

азхудкунии маҳсулоту хизматҳои тамоман нав ва технологияҳои нави ҳозиразамон равона 

карда шудааст; 

$C) идоракунии истифодабарии амалии натиҷаи илмӣ, илмӣ-техникӣ ва иқтидори зеҳнӣ 

(интеллектуалӣ) бо мақсади дарёфти натиҷаи ниҳоии фаъолияти инноватсионӣ ва 

қонеъсозии талаботи бозор; 

$D) «таҷрибаи истеҳсолӣ»; 

$E) намедонам; 

 

@356.Дар таҷрибаи байналхалқӣ истилоҳи «ноу-хау» якумин маротиба кадом сол 

истифода шуд? 

$A) соли 1916; 

$B) соли 1914; 

$C) соли 1816; 

$D) соли 1956; 

$E) соли 1917; 

 

@357.Дар таҷрибаи байналхалқӣ истилоҳи «ноу-хау» аз кадом сол бетарҷума мавриди 

истифода қарор гирифтааст? 

$A) соли 1916; 

$B) соли 1953; 

$C) соли 1914; 

$D) соли 1816; 

$E) соли 1917; 

 

@358.Иистилоҳи «ноу-хау» (know-how) чӣ маъно дорад? 

$A) «чӣ тавр иҷро кардан, донистан»; 

$B) “таҷрибаи истеҳсолӣ”; 

$C) “Тавонистан, сир, асрор”; 

$D) “Сирри тиҷоратӣ”; 

$E) Сир нест; 

 

@359.Истиллоҳи «ноу-хау» дар созишномаҳои байналхалқӣ ва дар адабиёти иқтисодӣ аз 

кадом сол ба таври расмӣ мавриди истифода қарор гирифт? 

$A) аз соли 1953; 

$B) аз соли 1916; 

$C) аз соли 1914; 

$D) аз соли 1816; 

$E) аз соли 1917; 

 

@360.«Ноу-хау» аввалин маротиба дар таҷрибаи шартномавии кадом давлатҳо истифода 

шуда буд. 

$A) ИМА ва Британияи Кабир; 



$B) ИМА ва Япония; 

$C) Британияи Кабир ва Япония; 

$D) ИМА ва Франсия; 

$E) Япония ва мо; 

 

@361.«Ноу-хау»-и идорӣ – ин: 

$A) сохторҳо ва усулҳои идорасозии нисбатан самарабахш, инчунин робитаҳои нисбатан 

соддаву боэътимод; 

$B) ин пешниҳоди донишҳо ва таҷриба дар соҳаи фурўши маҳсулот, маълумот дар бораи 

сохти бозор, ширкатҳои бонуфузи миёнарав, шаклҳои фурўш ва таърифи маҳсулот 

мебошад; 

$C) ин маълумотҳо дар бораи шаклҳои нисбатан муфиди истифодаи маблағҳои пулӣ, 

коғазҳои қиматнок, хусусиятҳои хоси гумрукӣ, маълумотҳо дар бораи иттиҳодияҳои бонкӣ 

ва шаклҳои қарздиҳӣ мебошанд; 

$D) донишҳои техникӣ, идорӣ, иқтисодӣ, молиявӣ ва ғайра, инчунин аз таҷрибаву малакаи 

вобаста ба кор карда баромадан, азхудкунии истеҳсолот, фурўш, истифодабарӣ; 

$E) хизматрасонӣ, таъмир, такмили техника, технология ва маводҳои нав; 

сахт мушкил; 

 

@362.Нигоҳи сотсиологҳо ба ҳокимият? 

$A) ҳокимият воситаи ба танзимдарории муносибатҳои иҷтимоӣ мебошад; 

$B) ҳокимият ба тартибдарорандаи  муносибатҳои ҷамъият; 

$C) ҳокимият ин раванди амалинамоии муносибатҳои иқтисодию иҷтимоӣ; 

$D) ҳокимият равоиди амалигардони муносибатҳо байни одамон; 

$E) ҳокимият ин воситаи амалиннамои корҳои ҷамъиятӣ; 

 

@363.Аз назари иқтисодшиносон ҳокимият чист? 

$A) ҳокимият ин воситаи танзими раванди иқтисодӣ ва муносибатҳои истеҳсолӣ; 

$B) ин раванди танзимнамоии муносибатҳои иқтисодӣ дар ҷомеа аст; 

$C) ҳокимият ба амалбарории муносибатҳои иқтисодию-иҷтимоӣ; 

$D) ҳокимият ин тамоми соҳаҳои ҷамъиятӣ; 

$E) ҳокимият ин воситаи амалинамоии муносибатҳои иқтисодию ҳуқуқӣ; 

 

@364.Кадом муҳақиқон буданд ва ҳастанд, ки сабабҳои кушишӣ сарвариро дар 

норасоиҳои табии одам, ноҷуриҳо номукамалии узвҳои ҷисмонии одам медонастанд? 

$A) А.Адлер, Г.Лассуэлл; 

$B) Плеханов; 

$C) Эмерсон; 

$D) Томас Гоббс; 

$E) Дойҷ, Макиовелли; 

 

@365.Дар идоранамоии ҷамъиятӣ аз нигоҳи таълимоти Марксистӣ чӣ дар мавқеъи аввал 

аст? 



$A) ҳизб; 

$B) пешво; 

$C) ҳокимият; 

$D) роҳбар; 

$E) ҳоким; 

 

@366.Дар кадом вақт сарварони сиёсӣ объекти сиёсатро ташкил медиҳанд? 

$A) вазифаи иҷтимоиро соҳибанд; 

$B) ҳамчун роҳбар; 

$C) роҳбари ҳизб; 

$D) ҳоким; 

$E) субъекти фаъоли сиёсӣ; 

 

@367.Сарвари сиёсӣ чӣ корро ҳамеша зарӯр мешуморад? 

$A) доимо манфиатҳои тамоми ҷомеа ва умумиятҳои дигарро ҳимоя намояд; 

$B) ҳимояи ҳокимият; 

$C) ҳимояи намуди манфиатҳои худ; 

$D) иҷрои сатҳи баланди фаъолият; 

$E) манфиатҳои давлатро ҳимоя намояд; 

 

@368.Сарвари сиёсӣ бояд кадом вазифаҳоро анҷом диҳад? 

$A) муттаҳид намудани ҷомеа, қабули қарори самаранок, пайваст намудани ҳокимият бо 

омма, сафарбарнамоии омма, аз рӯи қонун амал намудан; 

$B) идора карда тавонистани ҳокимият; 

$C) инкишоф додани ҷомеа; 

$D) бо мардум хуб муомила намудан; 

$E) аз рӯи қонун амал намудан; 

 

@369.Ба андешаи Парето чанд қисми асосии элита вуҷуд дорад? 

$A) элитаи ҳукмрон ва аксулэлита; 

$B) элитаи дорою ашроф; 

$C) элитаи ҳукмрон; 

$D) элита бо обрӯ; 

$E) элитаи ғайрирасмӣ ва расмӣ; 

 

@370.Р.Михельс кадом навъи элитаро пешниҳод мекунад? 

$A) элитаи ҳизбӣ; 

$B) элитаи давлатӣ; 

$C) элитаи донишманд; 

$D) элитаи боидрок, элитаи фаъол; 

$E) элитаи хоксор; 

 

@371.Чанд намуди системаи элита вуҷуд дорад? 

$A) системаи гилдий, системаи антрепренёрӣ; 



$B) системаи институтӣ; 

$C) системаи демократӣ; 

$D) системаи аристократӣ; 

$E) системаи динӣ; 

 

@372.Назарияи элита кай ташаккул ёфтааст? 

$A) дар нимаи аввали XX; 

$B) дар нимаи аввали асри XIX; 

$C) дар нимаи дуюми асри XIX; 

$D) дар миёнаҳои асри XVIII- ибтидои асри XIX; 

$E) дар нимаи дуюми асри XX; 

 

@373.Назари файласуфон оиди ҳокимият чӣ гуна аст? 

$A) қобилият, имконият; 

$B) тавоноӣ; 

$C) пурқувватӣ; 

$D) салоҳиятнокӣ; 

$E) зӯрӣ; 

 

@374.Ин таърифи ҳокимият:  “ҳокимият қобилияти воқеъӣ  амали намудани иродаи худ 

дар ҳаёти иҷтимоӣ мебошад, ки аз руи зарурат ба одамони дигар бор карда мешавад” ба ки 

тааллуқ дорад? 

$A) А.А.Галкин; 

$B) Д.Истон; 

$C) К.Бейме; 

$D) К.Дойч; 

$E) И.Каузер; 

 

@375.Таърифи дигари ҳокимият: “ҳокимият ин қобилияти ба зӯри бор кардан ва воқеъи 

намудани қарор, яне чунин таъсиррасоние ба одамон аст, ки онҳо худро хоҳишманд ба 

таври лозимӣ нишон медиҳанд”, ба кӣ таълуқ дорад?  

$A) А.Боднар; 

$B) В.И.Ленин; 

$C) П.Н.Ткачов; 

$D) Ж.Лапьер; 

$E) М.Вебер; 

 

@376.Хусусияти муҳимтарини ҳокимият чист? 

$A) асосҳо; 

$B) захираҳо; 

$C) манбаҳо; 

$D) объект; 

$E) шохаҳо; 

 

@377.Асосҳои ҳокимият кадомҳоянд? 

$A) ҷтимоӣ, иқтисодӣ, ҳуқуқӣ, маъмурию қудратӣ, фарҳангию маъмурӣ; 



$B) ҳарбӣ, ҳуқуқӣ, боигарӣ; 

$C) пурқудратӣ, иқтисодию иҷтимоӣ; 

$D) истеҳсолот ва фарҳанги бой; 

$E) сиёсати пурқувват ва иқтисодиёти бой; 

 

@378.Захираҳои ҳокимият кадомҳоянд? 

$A) манбаҳои  ҳокимият, захираҳои ҳокимият, объект ва субъекти ҳокимият, вазифаҳои 

ҳокимият; 

$B) бойгарии ҳуқуқӣ, ҳокимият; 

$C) ҳокимияти қонунбарор ва мақомотҳои давлатӣ; 

$D) тамоми бойигари иқтисодию фарҳангӣ; 

$E) объект ва субъекти ҳокимият; 

 

 

@379.Манбаъҳои ҳокимият кадомҳоянд? 

$A) эътибор, қувва, нуфуз, қонун, бойигарӣ, доҳигарӣ, махфият, манфиатӣ; 

$B) ҷомеа, миллат, гурӯҳҳои иҷтимоӣ; 

$C) бойигарии иқтисодӣ; 

$D) фарҳанги бой ва таърихи куҳан; 

$E) армияи пурқувват ва таъмини амният; 

 

@380.Объектҳои ҳокимият кадомҳоянд? 

$A) синфҳо, гурӯҳҳо, табақаҳо, умумиятҳои иҷтимоӣ, инфиродӣ, омма ва ғайра; 

$B) мақомотҳои ҳокимиятӣ ва шохаҳои он; 

$C) пешвоёни сиёсӣ; 

$D) шахсоне, ки дар ҳокимияти давлати амал менамоянд; 

$E) элитаи сиёсӣ ва роҳбарони ноҳияҳо; 

 

@381.Субъектҳои ҳокимиятро нишон диҳед: 

$A) давлат, институтҳои гуногуни он, элитаи сиёсӣ, ҳизбҳои сиёсӣ ва дигар барандагони 

сиёсат; 

$B) ҳизбҳои сиёсӣ, иттиҳодияҳо ҷамъиятӣ; 

$C) тамоми оммаи мардум ва гурӯҳҳои ҷамъиятӣ; 

$D) сарварони мақомотҳои давлатӣ ва роҳбарони институтҳои сиёсӣ; 

$E) умумиятҳои иҷтимоӣ, гурӯҳҳо синфҳо, қабилаҳо; 

 

@382.Вазифаҳои ҳокимият кадомҳоянд? 

$A) ҳукумронӣ, роҳбарӣ, танзимнамоӣ, назорат намудан, идоранамоӣ, ҳамоҳангсозӣ, 

ташкил намудан, сафарбарнамоӣ ва ғ; 

$B) пеш бурдан ва инкишоф додани самтҳои ҷомеа; 

$C) идора намудани самти сиёсию иқтисодӣ ва ғ.; 

$D) ҳимоя намудани захираҳо ва манъбаҳои ҳокимият; 



$E) идора кардани ҷомеа бо роҳи осоишта; 

 

@383.Аввалин маротиба таснифи шохаҳои ҳокимият аз тарафи ки пешниҳод шудааст? 

$A) Арасту; 

$B) Афлотун; 

$C) Ш.Д.Монтеське; 

$D) Демокрит; 

$E) Полибий; 

 

@384.Шохаҳои ҳокимиятро муайян намоед. 

$A) ҳокимияти қонунбарор, иҷроия ва судӣ; 

$B) қонунбарор, маъмурӣ, ба амал баровардани одамони сӯдӣ; 

$C) ҳокимияти иҷроия, маъмурӣ ва судӣ; 

$D) окими сиёсӣ, қонунбарор, адолати судӣ; 

$E) давлатӣ,  маҳаллӣ, вилоятӣ; 

 

@385.Навъҳои ҳокимияти сиёсиро маълум намоед: 

$A) ҷамъиятӣ, давлатӣ; 

$B) ҷамъиятӣ; 

$C) давлатӣ; 

$D) халқӣ; 

$E) ҷамъиятӣ, ҳуқуқӣ; 

 

@386.  Хусусияти ҳокимияти аристократиро муайян намоед: 

$A) ҳокимияти ашрофон; 

$B) ҳокимияти дороён; 

$C) ҳокимияти асилзодагон; 

$D) ҳокимияти шоҳон; 

$E) ҳокимияти пешвоён; 

 

@387.Дар омўзиши ҳаёти сиёсӣ чанд раванд вуҷуд дорад? 

$A) чор раванд; 

$B) ду раванд; 

$C) се раванд; 

$D) панҷ раванд; 

$E) даҳ раванд; 

 

@388.Ба омўзиши структураи системаи сиёсӣ чи ворид мешаванд ? 

$A) омузиши муносибати байни давлат, ҳизбҳо ва ташкилотҳои ҷамъиятӣ; 

$B) омухтани муносибати байни халқо; 

$C) омўзиши муносибати байни ҳамсояҳо; 

$D) омухтани муносибатҳои байни оилавӣ; 

$E) омузиши рафтори одамон дар муносибатҳои иқтисодӣ; 

 

@389.Моҳияти системаи сиёсӣ бо кадом роҳ муайян карда мешавад? 

$A) бо омухтан ва таҳлили институтҳои сиёсӣ; 

$B) Бо омухтани рафтори одамон; 

$C) бо омухтани рафтори байни синфҳо; 



$D) бо омухтани муносибати байни ҳизбҳо; 

$E) бо омухтани муносибатҳо дар байни миллатҳо; 

 

@390.Дар дохили системаи сиёсӣ чанд намуд шахсиятҳои сиёсӣ фаъолият мекунанд? 

$A) ду намуд; 

$B) панҷ намуд; 

$C) ҳафт намуд; 

$D) чор намуд; 

$E) як намуд; 

 

@391.Системаи сиёсӣ дар асоси чанд унсур (компанент) инкишоф меёбад? 

$A) дар асоси чор унсур; 

$B) дар асоси шаш унсур ; 

$C) дар асоси ҳашт унсур; 

$D) дар асоси се унсур; 

$E) дар асоси як унсур; 

 

@392.Системаи сиёсӣ – ин ҳадафи ба мақсад расидани ба кадом сотсиолог таълуқ дорад? 

$A) Парсенс; 

$B) Бжежинский; 

$C) Олбрайт; 

$D) Джилас; 

$E) Хук; 

 

@393.Асари “Минтақаҳои тарақикарда” ба кадом сотсиологҳои Ѓарб таълуқ дорад? 

$A) Г.Алманд; 

$B) Макс Вебер; 

$C) Фуко; 

$D) Питирим Сорокин; 

$E) Тойинбӣ; 

 

@394.Олими амрикоӣ Алманд функсияи системаи сиёсиро ба чанд гурўҳ тақсим 

кардааст? 

$A) ба ду гурўҳ; 

$B) ба чор гурўҳ; 

$C) ба се гурўҳ; 

$D) ба панҷ гурўҳ; 

$E) ба як гурўҳ; 

 

@395.Ба функсияи “ворид шаванда” кадом ташкилотҳо ворид мешаванд? 

$A) гурўҳҳои манфиатдор; 

$B) ташкилотҳои ҷавонон; 

$C) бекорон; 

$D) корчалонҳо; 

$E) ташкилоҳои занон; 

 

@396.Функсияи “даромад” ва “баромад” дар инкишофи системаи сиёсӣ чи мақом доранд? 

$A) мақоми мутаҳиднамоӣ; 

$B) мақоми миёнаравӣ; 

$C) мақоми тоқатфарсоӣ; 

$D) ба шарте, ки таносуби байни онҳо баробар инкишоф ёбад; 

$E) мақоми ҷудои андозӣ; 

 



@397.Функсияи сотсиализатсиякунони дар системаи сиёсӣ чи мақом дорад ? 

$A) аз худ кардани нормаҳои ҳаёти сиёсӣ, рафтори сиёсӣ арзишҳои сиёсӣ; 

$B) мақоми тарбия; 

$C) мақоми инсондўстӣ; 

$D) мақоми ҳушёрнамоии шахс; 

$E) мақоми хайрхоҳӣ; 

 

@398.Кадом сотсиологӣ Ѓарб гуфтааст: “Институтҳои сиёсӣ дар системаи сиёсӣ ба 

монанди қаълаҳо мустаҳкаманд”? 

$A) Поппер; 

$B) Шопенгауер; 

$C) Маркузе; 

$D) ж.Локк; 

$E) Ростоу; 

 

@399.Функсияи артикулатсионии системаи сиёсӣ ба чанд шакл тақсим мешаванд? 

$A) ба ду шакл; 

$B) ба панҷ шакл; 

$C) ба се шакл; 

$D) ба чор шакл; 

$E) ба даҳ шакл; 
 
@400.Функсияи назорати системаи сиёсӣ барои чи зарур аст? 

$A) назорат аз болои қоида ва қонунҳо; 

$B) назорат аз болои қонуншиканиҳо; 

$C) назорат аз болои аппарати ҳокимияти давлатӣ; 

$D) назорат аз болои тақсимоти неъматҳои моддӣ; 

$E) назорат аз болои рафтори шахсон; 


