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@1.Яке аз омилҳои асосии бо муваффақият гузаронидани мусоҳиба чӣ 

ба шумор меравад? 

$A) Сохтори таҳлилшудаи он; 

$B) Ҷалбнамоӣ; 

$C) Ҳавасмандии довталаб; 

$D) Назорати шуъбаи кадрҳо; 

$E) Талаботи корфармо; 

 

@2.Ба мисли дилхоҳ гуфтушунид, ҳангоми баргузории мусоҳиба 

ҷонибҳо бояд ба чӣ ноил шаванд? 

$A) Ҳадафҳои гузошташуда; 

$B) Нақшаи тартиб дода; 

$C) Суҳбати софдилона; 

$D) Муносибати хайрхоҳона; 

$E) Ташаккули худтарбиякунии шахс; 

 

@3.Шахси масъул ҳангоми мусоҳиба барои чӣ гуна худро эҳсос 

кардани довталаб бояд кӯшиш намояд? 

$A) Бояд ӯ комилан худро озод ҳис намуда, дилашро кушояд; 

$B) Бояд ӯ худро пурра озод ҳис накарда, ҳама гапро гуфтаннагирад; 



$C) Бо шахси масъул ҳамчун хешиназдик муошират намояд; 

$D) Бояд ӯ тавре вонамуд кунад, ки ҳеҷ гоҳ бакор гирифта намешавад; 

$E) Бояд ӯ худро нишон диҳад, ки бе саҳми ӯ пешрафти ташкилот 

номумкин аст; 

 

@4.Яке аз хатоҳои маъмулӣ дар рафти мусоҳиба аз ҷониби корфармо 

чӣ ба шумор меравад? 

$A) Пурсуҷӯйи аз ҳад зиёд; 

$B) Тарзи таҳияи мусоҳибаи бакоргирӣ; 

$C) Баҳогузорӣ ва таҳлил; 

$D) Ҷобаҷогузорӣ ватадқиқи саволҳо; 

$E) Пайдарпайии қабули довталабон; 

 

@5.Дар робита ба мусоҳибаи озод раванди он чӣ гуна ифода меёбад? 

$A) Гуфтушуниди дуҷонибаеро ифода мекунад, ки мусоҳибон ҳуқуқи 

баробар ва ё наздик доранд, ба фаъолияти ҳамдигар ҳусни таваҷҷӯҳ 

доранд ва байни ҳам маълумотҳои муфидро доду гирифт карда 

метавонанд; 

$B) Гуфтушунидеро ифода мекунад, ки гурӯҳи корӣ барои батавофуқ 

расидан байни ҳам маълумотҳои муфидро доду гирифт карда 

метавонанд; 

$C) Суҳбати озоду ошкоро байни ду нафар ва ё зиёда аз онро ифода 

мекунад, ки онҳо ҳуқуқи баробар ва ё наздик доранд; 

$D) Гуфтушуниди дуҷонибаеро ифода мекунад, ки ҷониби корфармо 

ҳуқуқи баланд нисбати довталаб дошта, ба маҳорати суханварии ӯ 

ҳусни таваҷҷӯҳ дошта метавонад; 

$E) Музокираи дуҷонибаеро ифода мекунад, ки ҷонибҳо ҳуқуқи 

баробар доранд ва фаъолияти ҳамдигарро мавриди баррасӣ қарор 

дода метавонанд; 

 

@6.Кадом амал дар рафти мусоҳиба аз лиҳози чорчӯбаи одоб хато 

шуморида мешавад? 

$A) Пурсуҷӯйи аз ҳад зиёд; 

$B) Бо овози гирифта гап задан; 

$C) Аз сатҳи кордонии номзад пурсон шудан; 

$D) Табассум кардан ва чеҳраи кушоддоштан; 

$E) Пайдарпайии қабули довталабон; 



@7.Дар баргузории мусоҳибаи самарабахш кадом ақидаи асосӣ муҳим 

мебошад? 

$A) Номзадҳо комилан хуб ва ё комилан бад намешаванд; 

$B) Номзадҳо танҳо хислати хуб доранд; 

$C) Тарҷумаи ҳоли номзадҳо беҳтарин олитарин аст; 

$D) Номзадҳо нутқи равону фаҳмо надоранд; 

$E) Номзадҳо мутахассиси хубанд; 

 

@8 Номзад сарфи назар аз хусусиятҳои инфиродии худ дар рафти 

мусоҳиба ба кадом ҷиҳати корхона баҳо медиҳад? 

$A) Ба ҳавасманд сохтани худ ва афзал донистани ӯ аз дигар коргарон; 

$B) Ба таҷҳизоту техналогияи муосиру замонавии корхона; 

$C) Ба муомилаи хуши роҳбар, коллектив ва муҳити корхона; 

$D) Муносибати дӯстонаи коллектив ва ё роҳбар; 

$E) Беҳтар будани раванди кор дар корхона; 

 

@9.Ҳадафи асосии суҳбати хостагирӣ, интихобӣ дарёфти посух ба 

кадом суоласт? 

$A) Оё довталаб ба кори мазкур ҳавасманд аст ва қобилияти анҷом 

додани онро дорад; 

$B) Оё довталаб ба супоришоти махсуси роҳбар ва хамкорон тобовар 

аст; 

$C) Оё довталаб ба андозаи музди меҳнат ва имтиёзоти корхона 

ҳавасмандаст; 

$D) Оё довталаб вазъи саломатии хуб дорад; 

$E) Довталаб аз кадом минтақаи ҷумҳурӣ бакор ҷалбмешавад; 

 

@10.Агар дар гузаронидани мусоҳиба якчанд мутахассиси масъул 

иштирок дошта бошанд, бояд чӣ гуна рафтор кунанд? 

$A) Ҳар яке аз онҳо дар доираи мушаххаси фаъолияти худ суол дода, 

аз шарҳу қайди зиёдатӣ худдорӣ намоянд; 

$B) Ҳар яке аз онҳо дар доираи фаъолияти гуногуни худ суол дода, 

шарҳу қайди бисёре анҷомдиҳанд; 

$C) Ҳар яке аз онҳо бояд ба ҳамдигар эҳтиром гузошта, аз суолдиҳӣ 

худдорӣ намоянд; 

$D) Ҳамаи онҳо баробар оид ба фаъолияти гуногунсоҳаи худ суолдода, 

довталабро парешонҳол намоянд; 

$E) Ҳар яки онҳо кўшиш мекунанд, ки ба довталаб садама зананд; 



@11.Мақсади аслии шахсони масъул дар рафти мусоҳиба аз чӣ иборат 

аст? 

$A) Маълумот гирифтан ва довталабро ба “гапзанӣ” овардан аст; 

$B) Таваҷҷӯҳ намудан ба сару либоси доваталаб; 

$C) Нодида гирифтани хислатҳои манфии довталаб; 

$D) Ба довталаб муносибати хайрхона доштан; 

$E) Маълумот гирифтан ва ба довталаб имкони ҳарфзанӣ надодан; 

 

@12.Дар рафти мусоҳиба таносуби сухан гуфтани корфармо ва 

довталаб дар доираи чанд фисад бояд бошад? 

$A) 30% ба 70%; 

$B) 50% ба 50%; 

$C) 70% ба 30%; 

$D) 60% ба 40%; 

$E) 40% ба 60%; 

 

@13.Фоизнокии дурусти суҳбати корфамо ва довталаб аз чӣ гувоҳӣ 

медиҳад? 

$A) Маҳорати ташкили саволҳо; 

$B) Маҳорати ташкили мусоҳиба; 

$C) Маҳорати ташкили муносибат; 

$D) Маҳорати таҷрибавӣ; 

$E) Муносибати дӯстона; 

 

@14.Ба мисли дилхоҳ гуфтушунид, ҳангоми баргузории мусоҳиба 

ҷонибҳо бояд ба чӣ ноил шаванд? 

$A) Ҳадафҳои гузошташуда; 

$B) Нақшаи тартибдода; 

$C) Суҳбати софдилона; 

$D) Муносибати хайрхоҳона; 

$E) Ташаккули худтарбиякунии шахс; 

 

@15.Агар шумо хоҳед, ки дар мавриди пурсиши шумо мусоҳиб 

бештар гап занад бояд кадом амалҳоро анҷомдиҳед? 

$A) Рост ба чашмони мусоҳиб нигариста, табассум кунед; 

$B) Зуд-зуд ба соати дастиятон назар кунед; 

$C) Ҳамеша ба тарафҳо нигоҳ кунед; 

$D) Аз ханда кардан худдорӣ кунед; 



$E) Аз 10 дақиқа зиёд сўҳбат накунед; 

 

@16.Дар раванди мусоҳиба баъзан шакли моилшавии изҳори 

мувофиқатро чӣ гуна ифода кардан мумкин аст?  

$A) Бо талаффузи овозии“ҳм...”,“ҳаа...”; 

$B) Сукути зиёд кардан; 

$C) Бо талаффузи овозии “на...”, “наход...”; 

$D) Ба канор нигаристан; 

$E) Ҷавоб надодан; 

 

@17.Дар рафти мусоҳиба мавзўи суҳбатро чӣ гуна метавон иваз кард? 

$A) Тадриҷан ва табиӣ; 

$B) Зуд ва бегумон; 

$C) Вобаста ба вақту хоҳиши довталаб; 

$D) Дар масъалаи дигар гап задан; 

$E) Ба суханҳои довталаб таваҷҷӯҳ накардан; 

 

@18.Агар шумо хоҳед, ки мусоҳиб дар кадом як масъалае бештар гап 

занад, пас чӣ боядкард? метавонед? 

$A) Аз суханҳои навакак гуфташудааш як калимаи онро дар шакли 

саволӣ такроран пурсидан лозим аст; 

$B) Барои такроран гуфтани суханҳояш хоҳиш кардан лозимаст; 

$C) Мавзӯи сӯҳбатро бо гузоштани саволи навбатӣ дигар кардан лозим 

аст; 

$D) Суханҳои гуфташудаи ӯро ношунида вонамуд кардан лозим аст; 

$E) Гапи мусоҳибро то охир гӯш кардан лозимаст; 

 

@19.Яке аз ҷузъиётҳои муҳими муошират чӣ ба шумор меравад? 

$A) Ҳамдигарфаҳмӣ; 

$B) Суръатнокии суҳбат; 

$C) Бетарафии мусоҳиб; 

$D) Мавзӯъҳои мухталиф; 

$E) Якрангии суҳбат; 

 

@20.Дар баробари пурсишҳои гуногун шахси масъул бояд барои 

кадом суолҳоро додан қаблан омода бошад? 

$A) Ба саволҳое, ки ҳангоми муайян кардани онҳо номзад худашро 

ноҳинҷор ҳис мекунад; 



$B) Ба саволҳое, ки ҳангоми муайян кардани онҳо номзад хушаш 

меояд; 

$C) Ба саволҳое, ки мураттаб ҳастанд довталабро қабалан бо тариқи 

интернет огоҳ кунад; 

$D) Ба саволҳое, ки номураттаб ҳастанд бе ташвиш вориди мусоҳиба 

шавад; 

$E) Ба саволҳое, ки аз шуниданаш довталаб ба ҳаяҷон ва ё тааҷҷуб ояд; 

 

@21.Яке аз хусусиятҳои суҳбат ҳангоми бакоргирӣ –ин: 

$A) Қабулкунии маълумот доир ба довталаб тавассути узвҳои босира 

ва шунавоии шахс; 

$B) Маълумотгирӣ дар бораи довталаб ба тариқи хаттӣ; 

$C) Дарки масъулиятшиносии довталаб ва изҳори садоқат дар рафти 

мусоҳиба; 

$D) Ба гурӯҳҳо ҷудокардани довталабон ва миёни онҳо мусобиқа 

кардан; 

$E) Аз савияи дониши довталаб бо тариқи тест бохабар шудан; 

 

@22.Барои ба хатоҳои ҷиддӣ роҳ надодан дар рафти мусоҳибаи 

интихобӣ бояд кадом ҳолатҳоро ба инобат гирифт? 

$A) Дар аввали мусоҳиба иброз накардани андешаҳо нисбати 

довталаб; 

$B) Дар ибтидои мусоҳиба зуд хулосагирӣ кардан; 

$C) Бо дидани ҳуҷҷатҳои номзад зуд хулоса кардан; 

$D) Аз хушсухании довталаб фирефта нашудан; 

$E) Ба масъалаи хешутаборӣ набояд дода шуд; 

 

@23.Барои ба хатоҳои ҷиддӣ роҳ надодан дар рафти мусоҳибаи 

интихобӣ бояд кадом ҳолатҳоро ба инобат гирифт? 

$A) Иттилооти манфӣ дар бораи довталабро муваққатан як сӯ 

гузоштан; 

$B) Аз собиқаи кории довталаб ҳаросидан ва зуд тасмим гирифтан; 

$C) Мафтуни хушгуфтории номзад нашудан; 

$D) Бо дидани ҳуҷҷатҳои довталаб зуд хулоса карадн; 

$E) Баъд аз дидани иншои навиштаи номзад зуд хулоса кардан; 

 

@24.Барои ба хатоҳои ҷиддӣ роҳ надодан дар рафти мусоҳибаи 

интихобӣ бояд кадом ҳолатҳоро ба инобат гирифт? 



$A) Ба тарзи навишти аризаи довталаб ва намуди зоҳирии ӯ дода 

нашудан; 

$B) Ба хотири хусну ҷамол ва лутфбаёнӣ тасмими мусбат гирифтан; 

$C) Баъди супоридани диктант тасмими мусбат гирифтан; 

$D) Бе ихтиёр мулоҳизаронӣ карадн; 

$E) Тасдиқи фикри худро дар мавриди довталаб возеҳ нагуфтан; 

 

@25.Дар фаҳмиши дурусти хислати довталаб чӣ халал мерасонад? 

$A) Эҳсосоти шахси масъул; 

$B) Бисёрии довталабон; 

$C) Вақти мусоҳиба; 

$D) Рафтори шахси масъул; 

$E) Фазои мусоҳиба; 

 

@26.Барои бо муваффақият гузаронидани мусоҳиба ба шахси масъул 

чиро донистан зарур аст? 

$A) Эҳсосоти худро идора карда тавонистан; 

$B) Аз аслу насаби довталаб бохабар будан; 

$C) Имову ишораҳои дурусту нодурустро бакор бурдан; 

$D) Сухани мусоҳибро гӯш пурра карда натавонистан; 

$E) Ба қадри кофӣ бохабар будан аз санъати балоѓат; 

 

@27.Барои бо муваффақият гузаронидани мусоҳиба ба шахси масъул 

чиро донистан зарур аст? 

$A) Имову ишораҳои дурустро бакор бурдан; 

$B) Эҳсосоти худро пинҳон карда тавонистан; 

$C) Ба ҳартараф камтар нигоҳ кардан; 

$D) Дастҳои худро пеш гузошта хомўш нишастан; 

$E) Ба қадри кофӣ сабур будан; 

 

@28.Баъди анҷоми мусоҳиба шахси масъул бояд чӣ кор кунад?  

$A) Маълумотҳои ҷамъшударо дар бораи довталаб ба гурӯҳҳо 

ҷудокарда, онҳоро таҳлил намуда, хулосаи дақиқ барорад; 

$B) Рақамҳои телефони довталабро ҳатман дар дафтараш қайд 

намояд; 

$C) Бо довталаб самимона ва тамаллуқкорона хайрухуш намояд; 

$D) Норозигии худро нисбати довталаб изҳор намояд; 

$E) Ба довталаб барои иштирок дар озмун изҳори сипос намояд; 



 

@29.Одатан ба тасаввуроти нодуруст нисбати довталаб чӣ сабаб 

мешавад?  

$A) Эҳсосоти шахси масъул; 

$B) Тарҷумаи ҳоли довталаб; 

$C) Зодгоҳи довтаб; 

$D) Серфарзандии довталаб; 

$E) Ниҳоят ҷавон будан ё пир будани довталаб; 

 

@30.Агар шумо хоҳед, ки мусоҳиб дар мавзӯи пешниҳодшуда 

муфассалтар ҳарф занад бояд кадом амалҳоро анҷом диҳед? 

$A) Бо ифодаҳои дилгармкунанда мувофиқати худро иброз намоед; 

$B) Бештар суолҳои умумӣ ва ошкоро диҳед ва зуд зуд фикри ўро 

бўред; 

$C) Сукути зиёд накунед ва ҳамеша мусохибашавандаро фишор 

биёред; 

$D) Сухани мусоҳибро мукаммал кунед; 

$E) Табассум дошта бошед, хўшҳолӣ зоҳир намоед; 

 

@31.Агар шумо хоҳед, ки мусоҳибро аз гапзанӣ нигоҳ доред, пас бояд 

чӣ коркунед? 

$A) Ба сухани ӯ розӣ шавед; 

$B) Ўро ташвиқ кунед; 

$C) Ба фарш бардавом нигоҳ карадн; 

$D) Ба пеш нишаста, ба чашмонаш нигаред; 

$E) Сукути зиёд намуда, ба чеҳраи ў нигаред; 

 

@32.Агар шумо хоҳед, ки мусоҳибро аз гапзанӣ нигоҳ доред, пас бояд 

чӣ коркунед? 

$A) Ба канор нигаред; 

$B) Ба сухани ӯ розӣ нашаведу мусоҳибаро қатъ кнед; 

$C) Ҳуҷҷатҳояшоро ба ў пас гардонед; 

$D) Ба пеш нишаста, бо қалам бозӣ кунед; 

$E) Зуд-зуд ба қафо нигаред; 

 

@33.Агар шумо хоҳед, ки мусоҳибашавандаро аз гапзанӣ нигоҳ доред, 

пас бояд чӣ коркунед? 

$A) Ба пеш нишаста, дастонатонро болои ҳамгузоред; 



$B) Бо табассум ба чеҳраи ў нигаред; 

$C) Бо сар ҳаракат намуда, қавоқ гиронед; 

$D) Бо тугмаҳои кастюматон бозӣ кунед; 

$E) Бе ихтиёр лабханд задан гиред 

 

@34.Дар рафти мусоҳиба шахси масъул бояд кадом маҳоратҳоро 

дошта бошад? 

$A) Маҳорати суолгузорӣ; 

$B) Маҳорати зуд нависӣ; 

$C) Маҳорати назорат бурдан; 

$D) Маҳорати луқма додан; 

$E) Маҳорати аз вазъият баромадан; 

 

@35.Дар рафти мусоҳиба мусоҳибакунанда бояд кадом маҳоратҳоро 

дошта бошад? 

$A) Идора кардани ҷараёни суҳбат; 

$B) Идора кардани худи мусохибро; 

$C) Идора кардани анҷоми ҷаласаро; 

$D) Идора кардани ифтитоҳи нишаст; 

$E) Ягон хел идора кардан лозим нест; 

 

@36.Дар рафти суҳбат шахси масъул бояд кадом маҳоратҳоро дошта 

бошад? 

$A) Қобилияти гўш карда тавонистан; 

$B) Қобилияти таҳаммул кардан; 

$C) Қобилияти суҳбат оростан; 

$D) Қобилияти имову ишора кардан; 

$E) Қобилияти хўшгуфторӣ доштан; 

 

@37.Дар рафти мусоҳиба аъзоёни комиссия бояд кадом маҳоратҳоро 

дошта бошанд? 

$A) Мулоҳизаронӣ ва ё қабули қарорро тавонистан; 

$B) Мулоҳизаронӣ ва тасмимгирӣ кардан; 

$C) Хулосагирӣ ва мулоҳизаронӣ кардан; 

$D) Тасмимгирӣ тавонистан; 

$E) Тасмимгирӣ ва хулосабарорӣ кардан; 

 



@38.Эҳсосоти шахси масъул дар мусоҳибаи бакоргирӣ ба чӣ таъсири 

манфӣ мерасонад? 

$A) Баҳогузории довталаб; 

$B) Рафтори довталаб; 

$C) Ҷараёни мусоҳиба; 

$D) Рӯҳияи довталаб; 

$E) Ба табъи миёнарав; 

 

@39.Тибқи таҳлилҳо шахсони масъул баъди суҳбат то чанд фисади 

ҷавобҳои дурусти довталаб ба саволҳоро дар ёд мегиранд? 

$A) 50%; 

$B) 76%; 

$C) 20%; 

$D) 100%; 

$E) 35%; 

 

@40.Ҳангоми мусоҳиба қайдкарда гирифтани суханҳои довталаб ба ӯ 

чӣ гунатаъсир мерасонад? 

$A) Хотири довталабро парешон мекунад; 

$B) Хотири довталабро болида мекунад; 

$C) Хотири довталабро ҷамъмекунад; 

$D) Хотири довталабро мушавваш намекунад;  

$E) Ба довталаб ягон таъсир намерасонад; 

 

@41.Пеш аз он ки шахси масъул бо довталаби дигар мусоҳиба 

гузаронад бояд кадом корро иҷронамояд? 

$A) Натиҷаи мусоҳибаи қаблиро ҷо ба ҷо гузорӣ кунад; 

$B) Заминаи асосии мусоҳибаро фароҳам созад; 

$C) Саволҳои навро мураттаб созад; 

$D) Бо чеҳраи кушода ба қабули довталаби навбатӣ омодашавад; 

$E) Як пиёла чой нӯшада, довталабонро фурсати омодабош диҳад; 

 

@42.Қабули қарори ниҳоӣ оиди довталаб кай татбиқ мешавад? 

$A) Пас аз мусоҳибаи бакоргирӣ; 

$B) Пеш аз мусоҳибаи бакоргирӣ; 

$C) Пас аз шиносоӣ; 

$D) Пас аз хизмати маъмурӣ; 

$E) Пеш аз озмуни бакоргирӣ; 



 

@43.Ҳангоми қабули қарори ниҳоӣ шахси масъул бояд чанд масъалаи 

(саволи) асосиро ба назар гирифта, кӯшиш намояд, ки ба онҳо ҷавоб 

дода тавонад? 

$A) 3; 

$B) 5; 

$C) 2; 

$D) 7; 

$E) 9; 

 

@44.Ба омилҳои иҷтимоӣ ҳангоми интихоби шаҳрванд ба хизмати 

давлатӣ бояд маълумот дар бораи чӣ дохил карда шавад? 

$A) Донистани забони давлатӣ; 

$B) Донистани забонҳоихориҷӣ; 

$C) Такмили ихтисос; 

$D) Сатҳи дороӣ; 

$E) Таҷрибаи мактабӣ; 

 

@45.Ба ҷавоби мухтасар додан нисбати талаботҳои 

пешниҳодшавандаи ҳайати ташкилот кадоме аз саволҳои зерин 

нигаронида шудааст? 

$A) Оё номзад кори мазкурро иҷрокарда метавонад; 

$B) Барои чӣ номзад кори пешинаашро иваз кардан мехоҳад; 

$C) Оё номзад нисбати дигарон беҳтарбуда метавонад; 

$D) Оё номзад ба кори мазкур муносиб аст; 

$E) Оё номзад корро ба хубӣ анҷом хоҳаддод; 

 

@46.Чӣ гунатарзи қайд карда гирифтани суханҳои довталаб ҳангоми 

мусоҳиба тавсия дода мешавад? 

$A) Кӯтоҳ, мусоҳибро нороҳат накарда, барои худ ҷиҳатҳои калидиро 

сабт кардан; 

$B) Муфассал, мусоҳибро нороҳат накарда, ҷиҳатҳои умумиро 

сабткардан; 

$C) Мушаххас, кӯтоҳ вабокӯмаки довталаб; 

$D) Кӯтоҳ, мусоҳибро такроран пурсида, баъзе ҷузъиётро ёдовар 

шудан; 

$E) Кўтоҳ, мусоҳибро баъди анҷоми ҷаласа даъват карда иловатан 

пурсидан; 



 

@47.Ягон сифати мушаххаси довталабро мушоҳида намуда, дар ин 

асос тахмин кардани он ки ӯ маҳорати иҷрои як қатор корҳои дигарро 

низ дорад, ба чӣ оварда мерасонад? 

$A) Беасосии қарори қабулшуда; 

$B) Парешонхотирии шахси масъул; 

$C) Ноуҳдабароии довталаб; 

$D) Баҳогузории хуб; 

$E) Кӯмак ба довталаб барои ишғоли вазифа; 

 

@48.Дар мусоҳиба саволи “Оё номзад корро ба хубӣ анҷом хоҳад дод?” ба 

кадом ҳолати муносибати довталаб алоқамандӣ дорад? 

$A) Сайъу талоши ӯ дариҷрои самараноки кор; 

$B) Хислатҳои доихилиоилавии довталаб; 

$C) Хубаррасони миёни аъзоёни коллектив; 

$D) Ҳавасманд будани ў дар мансабшинӣ; 

$E) Шавқу завқ надоштан ба кори каммўзд; 

 

@49.Одатан мусоҳибаро намояндагони кадом сохтори ташкилот 

гузаронида метавонанд? 

$A) Хадамоти идоракунии ҳайати ташкилот; 

$B) Кормандони бахши ҳуқуқ; 

$C) Менеҷерҳои оид ба хоҷагӣ; 

$D) Шуъбаи умумӣ; 

$E) Намояндагони шуъба ва ё бахше, ки манфиатдоранд; 

 

@50.Одатан мусоҳибаро намояндагони кадом сохтори ташкилот 

гузаронида метавонанд? 

$A) Менеҷерҳо; 

$B) Хадамоти муҳоҷират; 

$C) Шуъбаи иттилоотӣ; 

$D) Муовинони дюму сеюм; 

$E) Танҳо кормандони Агентии хизматӣ; 

 

@51.Ҳангоми гузаронидани мусоҳиба аз кадом талаботҳои иҷтимоӣ-

психологӣ истифода бурдан лозим аст? 

$A) Нақшаи тайёри суҳбатро пешакӣ доштан; 

$B) Аз лиҳози иқтисодӣ омода будан; 



$C) Дар аввали суҳбат кӯшиши бартараф кардани низоъҳо; 

$D) Ба довталаб барои ибрози пурраи суханҳояш имкон надодан; 

$E) Тасаввуроти худро бо имову ишора нишон додан; 

 

@52.Ҳангоми гузаронидани мусоҳиба аз кадом талаботҳои иҷтимоӣ-

психологӣ истифода бурдан лозим аст? 

$A) Дар аввали суҳбат кӯшиши бартараф намудани ҳолати эҳтимолии 

номуътадили довталаб; 

$B) Нақшаи тайёри суҳбатро аз интернет гирифтан; 

$C) Зуд-зуд аз гуфтаҳои довталаб маънӣ ва мазмуни ба худ хос додан; 

$D) Ба довталаб барои иштирокаш ташаккур гуфтан; 

$E) Қабл аз ибтидои мусохиба ба доталаб баҳо додан; 

 

@53.Ҷавоб додан ба саволи“Оё номзад ба кори мазкур муносибаст, ӯ 

барои ин кор ва ташкилот аз дигарон беҳтар буда метавонад?” дар кадом 

ҳолат ба миён меояд? 

$A) Агар барои иҷрои кори пешниҳодшаванда як чанд довталаб бо 

ихтисос ва мақсади як хела омода бошанд; 

$B) Агар барои иҷрои кори пешниҳодшаванда як довталаб бо ихтисос 

ва мақсади муайян омода бошад; 

$C) Агар барои иҷрои кори пешниҳодшаванда як чанд довталаб бо 

ихтисос ва мақсадҳои гуногун омода бошанд; 

$D) Агар иҷрои кори пешниҳодшавандаро як чанд довталаб ба 

ӯҳдагирифтанхоҳанд; 

$E) Агар ба мусоҳибаи шумо танҳо бонувон омада бошанд; 

 

@54.Дар вақти мусоҳиба бояд ба кадом ҷиҳатҳои эстетикӣ-ахлоқии 

довталаб таваҷҷӯҳ дода шавад? 

$A) Намуди зоҳирии довталаб; 

$B) Танхо ба ҳусни ў; 

$C) Танҳо ба лабхандаш; 

$D) Ба маданияти хўрокхурӣ; 

$E) Ба ахлоқӣ ѓарбиёнаи ў; 

 

@55.Дар вақти мусоҳиба бояд ба кадом ҷиҳатҳои эстетикӣ-ахлоқии 

номзад таваҷҷӯҳ дода шавад? 

$A) Маданияти рафтор; 

$B) Намуди ботинии довталаб; 



$C) Аслу насаби номзад; 

$D) Маданияти нишастанаш; 

$E) Ба қошу қавоқи ў; 

 

@56.Маданияти рафтори довталаб дар вақти мусоҳиба дар чӣ зоҳир 

мегардад? 

$A) Қиёфасозӣ, тарзи шишту хез; 

$B) Ба таври возеҳ ибрози андеша карда тавонистан; 

$C) Намуди зоҳирии довталаб; 

$D) Фаъолнокӣ ва ҳавасмандӣ.; 

$E) Бо садои баланд хандидан; 

 

@57.Сатҳи самаранокии суҳбатро дар муқоиса бо суҳбати озоди 

номураттаб чӣ зиёд мегардонад? 

$A) Саволҳои стандартӣ; 

$B) Фаъолияти собиқи номзад; 

$C) Таҷрибаи гузаронидани мусҳибаҳо; 

$D) Саволҳои мухталиф; 

$E) Ҷавоб ба ҳамаи саволҳои шахси масъул; 

 

@58.Вақти ҷудошудаи муносиб барои мусоҳиба чанд дақиқа аст? 

$A) 20 дақиқа; 

$B) 10 дақиқа; 

$C) 30 дақиқа; 

$D) 25 дақиқа; 

$E) 35 дақиқа; 

 

@59.Ҳадаф аз баргузории мусоҳибадар чист? 

$A) Баҳодиҳӣ ба сифатҳои муҳими корӣ вашахсии довталаб; 

$B) Суҳбати хайрхоҳона; 

$C) Муайян кардани сатҳи тахассуси довталаб; 

$D) Муайян намудани ҷойи истиқомати довталаб; 

$E) Муайян кардани дараҷаи фаъолнокии довталаб дар иҷрои 

супоришҳои иловагӣ; 

 

@60.Пурсиш чист? 



$A) Иттилоъ, фикр ё таҷрибаест, ки дар алоҳидагӣ шахси муайян ва 

дар шакли густурда гурӯҳи одамон метавонанд фикру 

мулоҳизаашонро доир ба ин ё он масъала баён кунанд; 

$B) Баланд бардоштани маҳорати саволгузорӣ; 

$C) Иттилооти ба дастомада, ба манфиати корфармо истифода бурда 

мешавад; 

$D) Санҷидани саводу дониш, ки дар шакли густурда гурӯҳи одамон 

метавонанд фикру мулоҳизаашонро доир ба ин ё он масъала баён 

кунанд; 

$E) Ошкор намудани ҷиноятҳо тавассути пурсишу тафтиш дар 

идоракунӣ; 

 

@61.Асоси пурсиш чӣ ба шумор меравад? 

$A) Савол; 

$B) Маълумот; 

$C) Ҷавоб; 

$D) Тартиби савол; 

$E) Шахси саволдиҳанда; 

 

@62.Ҳадафи мусоҳиба дар муайян намудани хислатҳои фардии 

довталаб кадоме аз хусусиятҳои зеринро фаро мегирад? 

$A) Софдил ва ботамиз будан; 

$B) Аз насаби воломақом будан; 

$C) Аз ақрабои роҳбар будан; 

$D) Сатҳи шуурнокӣ ; 

$E) Қобилияти хонданро доштан; 

 

@63.Барои ҷавоби муфассал гирифтан чӣ сабаб шуда метавонад? 

$A) Саволи мувофиқ; 

$B) Шиносоӣ бо тартиби савол; 

$C) Мақсади мусоҳиб; 

$D) Самти мусоҳиба; 

$E) Бо пиёлаи чой суҳбат кардан; 

 

@64.Мувофиқи тарзи ташкил пурсишро ба чанд гурӯҳ ҷудо мекунанд? 

$A) 2; 

$B) 3; 

$C) 4; 



$D) 5; 

$E) 7; 

 

@65.Пурсиши бебарномавӣ чиро тақозо намекунад? 

$A) Омодагии пешакӣ; 

$B) Саволномаи пешакӣ тартибдодашуда; 

$C) Макони мусоҳиба; 

$D) Шахси масъул; 

$E) Фурсати кам; 

 

@66.Пурсиши шахсӣ ба кадом шакли мусоҳиба марбут аст? 

$A) Фардӣ ва гурўҳӣ; 

$B) Иттилоотӣ ва оммавӣ; 

$C) Барномавӣ ва бебарнома; 

$D) Маълумотӣ ва ҳавасмандкунӣ; 

$E) Ѓоибона ва анкетавӣ; 

 

@67.Мувофи ки шакли мусоҳиба ва арзиши мундариҷаи он пурсиш ба 

кадом намудҳо ҷудомешавад? 

$A) Шахсӣ ва иттилоотӣ; 

$B) Барномавӣ ва бебарнома; 

$C) Иттилоотӣ ва оммавӣ; 

$D) Маълумотӣ ваҳавасмандкунӣ; 

$E) Анкетавӣ ва ѓоибона; 

 

@68.Хусусияти пурсиши ѓоибона дар чӣ ифода меёбад? 

$A) Тавассути анкета сурат гирифтани он; 

$B) Тавассути мактуб ба саволҳо ҷавоб гардонидан; 

$C) Тавассути тамоси видеоӣ мусоҳиба кардан; 

$D) Дар набудани мусохиб; 

$E) Дар набудани комиссия; 

 

@69.Дар пурсиши анкетавӣ вобаста ба хусусияти саволҳо анкетаҳоро 

ба чанд гурӯҳ ҷудо мекунанд? 

$A) 3; 

$B) 2; 

$C) 5; 

$D) 4; 



$E) 7; 

 

@70.Вобаста ба иштироки довталабон пурсишро ба чанд гурӯҳ метавон 

ҷудо кард? 

$A) 3; 

$B) 2; 

$C) 4; 

$D) 5; 

$E) 6; 

 

@71.Пеш аз мусоҳиба бо кадом масъалаҳои мавҷуд буда бояд 

муфассал шинос шуд? 

$A) шинос шудан ба натиҷаҳои корҳои касбӣ (илмӣ, эҷодӣ)-и 

мусоҳибшаванда; 

$B) шинос шудан ба аслу насаби мусоҳибашаванда; 

$C) танҳо бо дафтарчаи меҳнатии довталаб; 

$D) танҳо ба собиқаи кори умумии довталаб; 

$E) шиносоии ягон чизе зарурат надорад; 

 

@72.Мусоҳибаҳое, ки ба таҳқиқи масъалаҳои бакоргирӣ равона 

мешаванд, кадом намудҳоро дар бар мегиранд? 

$A) ба шакл даровардашуда ва бешакл; 

$B) иттилоотӣ ва оммавӣ; 

$C) шахсӣ ва иттилоотӣ; 

$D) маълумотӣ ва ҳавасмандкунӣ; 

$E) ҳузурӣ ва ѓоибӣ; 

 

@73.Пурсишҳое, ки ҷавоби тасдиқӣ ва ё инкориро талаб мекунанд, чӣ 

ном доранд? 

$A) Саволи пўшида; 

$B) Саволи ошкоро; 

$C) Саволи нимошкоро; 

$D) Саволи махфӣ; 

$E) Саволҳои пешбар; 

 

@74.Барои ҷалб намудани мутахассиси мақбул ва зарурӣ одатан аз 

кадом навъи мусоҳиба истифода мебаранд? 

$A) Мусоҳибаи қолабӣ; 



$B) Мусоҳибаи умумӣ; 

$C) Мусоҳибаи тарҳрезӣ шуда; 

$D) Мусоҳибаи рӯ ба рӯ; 

$E) Мусоҳибаи ѓайринавбатӣ; 

 

@75.Кадоме аз тавсияҳои зерини муҳаққиқон дар ташаккул ва 

пешниҳоди саволҳо дуруст ҳисобида мешавад? 

$A) Суолҳоро тавре гузоред, ки фаҳмо ва равон бошанд; 

$B) Суолҳоро аз ҳар мавзў пурсед; 

$C) Бо ҳар роҳ ҷавобҳоро насанҷед; 

$D) Ба саволҳои худ луқма партоед; 

$E) Ба мусоҳиб дар тасдиқи ақида ва масъулиятхонӣ ёрӣ нарасонед; 

 

@76.Дар ташкили пурсиш ва сабти он аз диктафон истифода бурдан 

мумкин аст? 

$A) Дар ҳолате мумкин аст, ки шахси мутасаддӣ гўишҳои шифоҳиро 

ба услуби хаттӣ мувофиқ гардонад; 

$B) Мумкин аст, агар инро мувофиқакарда бошанд; 

$C) Мумкин нест, зеро ба меъёрҳои махфияти иттилооти шахсӣ 

мувофиқат намекунад; 

$D) Дар ҳолате мумкин аст, ки довталаб хоҳиши онро дошта бошад; 

$E) Дар ҳолате мумкинаст, ки дигар ашхос ба он дастрасӣ надошта 

бошанд; 

 

@77.Дар тавсифи кадом ҳолат ин сухан гуфта шудааст: “Шахсони 

масъул пеш аз мусоҳиба тасаввур мекунанд, ки довталаб мусоҳиби“хуб” 

аст, ҳолонки воқеан беҳтар будан ё набудани ӯро муайян накардаанд”? 

$A) Эҳтиёткорӣ ҳангоми мусоҳибаи интихобӣ; 

$B) Муайянкунии шахсияти довталаб ҳангоми бакоргирӣ; 

$C) Қабули қарори ниҳоӣ дармусоҳибаи бакоргирӣ; 

$D) Таҳлили банақшагирии ҳадафҳои довталаб; 

$E) Омӯзиши ҳолати равонии довталаб ҳангоми бакоргирӣ; 

 

@78.Дар хусуси аҳамияти банақшагирии мартаба Макс Эггерет дар 

кадом китоби худ андешаҳои ҷолиб пешниҳод намудааст? 

$A) “Карераи комёб”; 

$B) “Ман ва пул”; 

$C) “Мартабаи баланд”; 



$D) “Нокомӣ дар карера”; 

$E) “Сиёсатмадорони аср”; 

 

@79.Усули таҷрибашудаи маъмултарин кадом намуди қабули 

довталабон ба шумор меравад? 

$A) Мусоҳиба иинтихобӣ; 

$B) Пурсиши анкетавӣ; 

$C) Мусоҳибаи ғоибона; 

$D) Суҳбати рӯ ба рӯ; 

$E) Мусоҳибаи видеойӣ; 

 

@80.Баҳодиҳии шахсияти довталабро кадом омил доғдор мекунад? 

$A) Бо сабаби муноқиша аз кори пешина рафтани ӯ; 

$B) Бо сабаби ба коридигар даъват шудани ӯ; 

$C) Бо сабаби пешкаш намудани ҳадя ба роҳбари собиқ; 

$D) Бо сабаби рухсатии бемории зиёд; 

$E) Бо сабаби сергапияш ҳангоми мусоҳиба; 

 

@81.Ҳангоми посух додан ба кадом суоли шахси масъул довталаб 

барои нишон додани хоҳиши амалисозии ихтисос ва таҷрибаи худ 

бояд далелҳои мушаххасу қатъӣ дошта бошад? 

$A) Чӣ шуморо ба кор ва вазифаи дар мо буда ҷалб месозад; 

$B) Бартарии шумо аз дигар довталабон дар чист; 

$C) Чаро шумо дар ишғоли ин вазифа худро сазовор медонед; 

$D) Барои чӣ шумо аз кори пештара рафтед; 

$E) Шумо мавқеи худро баъди панҷ (даҳ) сол чӣ гуна тасаввур мекунед; 

 

@82.Ба муҳити маънавии коллектив чӣ гуна рӯҳияи корманди нав 

манфиатбахш аст? 

$A) Табъи болида; 

$B) Ба касе кордор набудани ӯ; 

$C) Дилкашолии ӯ ба иҷрои саривақтии кор; 

$D) Муносибати одам ба тақдири худ; 

$E) Доимо рафтори ҳалимона доштани ӯ; 

 

@83.Ба шахсе, ки ҳангоми мусоҳиба ҳанӯз кор мекунад, кадоме аз ин 

саволҳо дода мешавад? 

$A) Барои чӣ шумо кори пешинаатонро иваз кардан мехоҳед; 



$B) Ба шумо ҷойҳои кории холии дигар низ пешниҳод шудаанд; 

$C) То чӣ андоза шумо дар ҷойҳои дигар аз мусоҳиба бо муваффақият 

гузаштед; 

$D) Барои баҳо додан ба тарзи кори шумо ба кӣ муроҷиат кардан 

мумкин аст; 

$E) Оё мумкин аст, ки дар бораи ҳунару истеъдоди кордониятон аз 

ҳамсаратон пурсон шуд; 

 

@84.Кадоме аз суолҳои зерин танҳо ба номзадони таҷрибадоре, ки дар 

ҳалли мушкилот дониши амиқ доранд дода мешавад? 

$A) Дар ҷойи нави корӣ шумо чӣ навоварӣ кардан мехостед; 

$B) Ба зиндагии шахсии шумо сарбории иловагии кор халал 

намерасонад; 

$C) Чаро шумо дар ишғоли ин вазифа худро сазовор медонед; 

$D) Соҳае, ки ташкилот ба он нигаронида шудааст, то кадом андоза 

ояндадор аст; 

$E) Дурнамои рушди хизматии шумо чӣ гунааст; 

 

@85.Ҳангоми гузаронидани мусоҳиба нақшаи тайёри суҳбатро пешакӣ 

доштан ба кадоме аз талаботҳои зерин дохил мешавад? 

$A) Иҷтимоӣ-психологӣ; 

$B) Касбӣ-тахассусӣ; 

$C) Илмӣ-техникӣ; 

$D) Меъёрӣ-стандартӣ; 

$E) Психологӣ-криминалистӣ; 

 

@86.Бо кӣ кор кардани довталабро бояд кадом корманди ташкилот ба 

ӯ фаҳмонад? 

$A) Корманди шуъбаи кадрҳо; 

$B) Роҳбари ташкилот; 

$C) Сармуҳосиби ташкилот; 

$D) Шахсони масъули мусоҳибагиранда; 

$E) Муовини роҳбари ташкилот; 

 

@87.Дар кадом ҳолат ин қоида бояд ба инобат гирифта шавад: 

“Тасаввуроти нахустинро нисбати довталаб кӯшиши ба эътибор 

нагирифтан, танҳо дар охири суҳбат хулосагирӣ кардан”? 

$A) Қабули қарори ниҳоӣ дар мусоҳибаи бакоргирӣ; 



$B) Муайянкунии шахсияти довталаб ҳангоми бакоргирӣ; 

$C) Эҳтиёткорӣ ҳангоми мусоҳибаи интихобӣ; 

$D) Таҳлили ба нақшагирии ҳадафҳои довталаб; 

$E) Омӯзиши ҳолати равонии довталаб ҳангоми бакоргирӣ; 

 

@88.Дар анҷоми мусоҳибаи бакоргирӣ шахси масъул бояд чӣ 

коркунад? 

$A) Хулосагирӣ кардан, ки дар кадом масъала ризоият ва ё 

ҳамдигарфаҳмӣ ба даст омад; 

$B) Сифатҳои иловагии дар тарҷумаи ҳоли довталабро муайян кардан; 

$C) Хулосагирӣ кардан ва бо чеҳраи кушод хайрухуш намудан; 

$D) Ба ҳамкории минбаъда даъват намудан; 

$E) Аз вақтисарф намудаи довталаб изҳори сипос намудан; 

 

@89.Яке аз давраҳои аввалини интихоби корманд чӣ ба шумор 

меравад? 

$A) Суҳбати интихоби пешакӣ; 

$B) Таҳлили ҳуҷҷатҳои пешниҳодшаванда; 

$C) Омӯзиш ё пай бурдани ҳолати равонии номзад; 

$D) Мулоқот бо номзадҳо; 

$E) Бо ҳам сари як пиёла чой нишастан; 

 

@90.Тарҷумаи ҳол (ҳолнома) ҳангоми интихоби кадрҳо ба кадом 

амалҳо таъсир мерасонад? 

$A) Мутобиқати сатҳи таҳсилоти аризадиҳанда ба талаботи ҳадди 

ақали тахассусӣ; 

$B) Мутобиқати дониш ва фаҳмиш бо диплом; 

$C) Ба донишҳои назариявӣ ва амалиявии довталаб; 

$D) Ба мавҷудияти сифат ва шумораи таҷриба; 

$E) Танҳо барои маълумоти иловагӣ; 

 

@91.Агар довталаб рақамҳои телефон ё суроғаи ҳамкорон ва ё роҳбари 

собиқашро пинҳон дорад, ин амали ӯ гувоҳи чист? 

$A) Муносибати нохуб, тавсия надода ва ё аз бетаҷрибагии довталаб; 

$B) Муносибати содиқона, соҳибтаҷриба будани довталаб; 

$C) Сатҳи баланди махфият, ҳисси масъулият ва нигаронӣ аз амнияти 

роҳбари собиқ; 



$D) Муносибатҳои ошиқона бо кадом як ҳамкори собиқ, дидаю 

дониста маҳфуз доштани сирри худ; 

$E) Танҳо ба хотири иттилооти бар зиёд нагирифтани корхонаи нав; 

 

@92.Яке аз усулҳое, ки барои осон гардонидани қабули қарор вобаста 

ба интихоб ва қабул ба хизмати давлатӣ мебошад, кадом аст? 

$A) Усули тестӣ; 

$B) Пурсиши иттилоотӣ; 

$C) Усули озмунӣ; 

$D) Суҳбати рӯ ба рӯ; 

$E) Мусоҳибаи бакоргирӣ; 

 

@93.Дар усулҳои нави баргузор намудани мусоҳиба иинтихобӣ кадом 

ҳолатҳо пешбинӣ гардидаанд? 

$A) Тайёрии боз ҳам амиқи мусоҳибагирандаҳо ва ба онҳо 

омӯзонидани баҳодиҳии довталабон; 

$B) Нақшаи стратегии ташкилот ва ҷадвали муайяннамоии корҳои 

ояндаи довталаб; 

$C) Пешбурди нигоҳдории парвандаҳои шахсии номзадҳо; 

$D) Ҳисоботи солона оид ба қабули довталабон; 

$E) Қабалн бо тариқи наворҳои телефонӣ ҳамсуҳбат шудан; 

 

@94.Дар кадом ҳолат корманди шуъбаи кадрҳо бояд дар баробари 

доштани таҷрибаи касбӣ дар гузаронидани суҳбат, инчунин аз 

усулҳои муосири санҷиши психологӣ-криминалистиро низ бохабар 

бошад? 

$A) Муайянкунии шахсияти довталаб ҳангоми бакоргирӣ; 

$B) Эҳтиёткорӣ ҳангоми мусоҳиба иинтихобӣ; 

$C) Қабули қарори ниҳоӣ дар мусоҳибаи бакоргирӣ; 

$D) Таҳлили банақшагирии ҳадафҳои довталаб; 

$E) Омӯзиши ҳолати равонии довталаб ҳангоми бакоргирӣ; 

 

@95.Маълумотҳои дар тарҷумаи ҳол (ҳолнома) нишон додашудаи 

номзад дар баҳодиҳии ӯ чӣ гуна пазируфта мешаванд? 

$A) Тақрибӣ, зеро имконияти ӯ вазъи имрӯзаро вобаста ба рушди 

касбӣ шояд фарогирифта натавонад; 

$B) Тахминӣ, зеро имконияти зеҳнии ӯ шояд ба вазъи имрӯзаи 

ташкилот мувофиқ набошад; 



$C) Пурра, зеро имконияти ӯ вазъи имрӯзаро вобаста ба рушди касбӣ 

комилан фарогирифта метавонад; 

$D) Эҳтимолӣ, зеро пас аз имкониятҳои худро мукаммал намудан ӯ 

шояд ташкилотро тарк кунад; 

$E) Тақрибан ҳақиқӣ, зеро баъди аз манасб рафтан ў шояд дар дигар 

кор фаъол набошад; 

 

@96.Дар кадом ҳолат ба нақшаҳои довталаб баҳо дода, хусусиятҳои 

тарзи фикрронӣ, қабули қарор, ҳадафнокӣ ва афзалиятҳои 

муносибати кории ӯро фаҳмида гирифтан мумкин аст? 

$A) Таҳлили банақшагирии ҳадафҳои довталаб; 

$B) Муайянкунии шахсияти довталаб ҳангоми бакоргирӣ; 

$C) Эҳтиёткорӣ ҳангоми мусоҳибаи интихобӣ; 

$D) Қабули қарори ниҳоӣ дар мусоҳибаи бакоргирӣ; 

$E) Омӯзиши ҳолати равонии довталаб ҳангоми бакоргирӣ; 

 

@97.Дар баробари доштани маълумоти ҳуҷҷатӣ дар мавриди номзад 

сатҳи мутобиқати ӯро ба мартабаи эълоншуда бо кадом роҳ муайян 

кардан мумкин аст? 

$A) Мулоқот бо номзад; 

$B) Равонанамоии номзад ба такмили ихтисос; 

$C) Таъмини иқтисодии номзад дар ташкилот; 

$D) Пешниҳоди дастгирии номзад; 

$E) Бо усули тестӣ мутобиқати ӯро муайянкардан; 

 

@98.Агар маоши пешбинишуда номзадро қонеъ карда натавонад, 

шахси масъул бояд чӣ коркунад? 

$A) Имтиёзҳои ба корманд пешниҳодшавандаи ташкилотро қайд 

намояд; 

$B) Музди меҳнати ӯро баланд бардорад; 

$C) Ўро аз мусоҳибаи бакоргирӣ пешкунад; 

$D) Ўро бовар кунонад, ки дар фурсати кӯтоҳтарин ба мансаби беҳтар 

мегузаронад; 

$E) Оромона ҷавоби қабулнашудани ӯро ба кор иброз намояд; 

 

@99.Ба нақшагирии ҳадафҳои номзад ҳамчун омили асосии чӣ ба 

шумор меравад? 

$A) Мақсаднокӣ ва қабули қарорҳо; 



$B) Равонанамоии ҳайати ташкилот ба такмили ихтисос; 

$C) Таъмини иқтисодии ҳайат дар ташкилот; 

$D) Пешниҳоди ҳисоботи молиявии ҳайат ба роҳбарият; 

$E) Ба ҳисобгирии молиявии музди кадрҳо; 

 

@100.Таҳлили ҳуҷҷатҳои пешниҳодшавандаи номзад аз чӣ иборат аст? 

$A) Ҳамаи варянтҳои пешниҳлдшуда дурустанд; 

$B) Таҳлили аризаи хаттӣ барои қабул ба кор, варақаи шахсӣ; 

$C) Ҳуҷҷатҳо дар бораи таҳсилот, дафтарчаи меҳнатӣ; 

$D) Тавсифнома ва тавсияҳо; 

$E) Нусхаи ҳуҷҷат дар бораи унвони илмӣ, номгӯйи корҳои илмӣ; 

 

@101.Дар кадом ҳолат корманди шуъбаи кадрҳо бояд кӯшиш намояд, 

то дар рафти суҳбатҳои пешакӣ ҳисси боварии довталабро ба 

қобилияти тахассусии худи ӯ муайян карда тавонад? 

$A) Омӯзиши ҳолати равонии довталаб ҳангоми бакоргирӣ; 

$B) Муайянкунии шахсияти довталаб ҳангоми бакоргирӣ; 

$C) Эҳтиёткорӣ ҳангоми мусоҳиба иинтихобӣ; 

$D) Қабули қарори ниҳоӣ дар мусоҳибаи бакоргирӣ; 

$E) Таҳлили банақшагирии ҳадафҳои довталаб; 

 

@102.Дар мавриди сатҳи мутобиқати номзад ба мартабаи эълоншуда 

ба ғайр аз маълумотҳои ҳуҷҷатӣ ҳангоми мусоҳиба бо ӯ чиро муайян 

кардан мумкин аст? 

$A) Сатҳи дониши тахассусӣ, сифатҳои касбӣ, донистани забонҳои 

давлатӣ ва хориҷӣ; 

$B) Сатҳи кордонӣ, мақоланависӣ ва иштирок дар ҷаласаҳо; 

$C) Сатҳи маишӣ, некўаҳволӣ ва хонаводагӣ; 

$D) Сатҳи кордонӣ, дониши маҳдуди соҳавӣ; 

$E) Кор бо технологияҳои қадима; 

 

@103.Одатан кадом навъи имтиёзҳои пешбини намудаи ташкилот 

номзадро ба худ ҷалб карда метавонад? 

$A) Иловапулиҳо, суғуртаи тиббӣ, рафту омад ва хӯроки бепул; 

$B) Баъди саъю талоши шабонарўзӣ ба истироҳатгоҳ рафтан; 

$C) Баъди даҳ сол собиқаи корӣ ба рухсатии музднокӣ иловагӣ; 

$D) Баъди ҳашт сол собиқаи корӣ ба таҳсил фарогирифтани корманд; 

$E) Ба ҷуз маъоши баланд ягон имтиёз ба корманд муҳим нест; 



 

@104.Довталаб пас аз кадом савол танҳо дар бораи масъалаи асосӣ гап 

мезанад, яъне доир ба ихтисос, таҷриба, масъулиятшиносӣ, 

ҳавасмандӣ, меҳнатдӯстӣ ва бо тамизиаш сухан меронад? 

$A) Каме дар бораи худ нақлкунед; 

$B) Ба зиндагӣ чӣ гуна назар доред; 

$C) Бартарии шумо аз дигар довталабон дар чист; 

$D) Ҷиҳатҳои манфии шумо кадомҳоянд; 

$E) Барои чӣ шумо аз кори пештара рафтед; 

 

@105.Кадом амалҳои қаблии номзад ба хислати доимии ӯ табдилёфта, 

дар ҷойикоринав ҳам дар ин ё он шакл зоҳир шудани он имконпазир 

мегардад?  

$A) Муносибати нохуб бо одамон, хархаша кардан бо ҳамкорон; 

$B) Бозии компютерӣ; 

$C) Чоплусӣ ва хушомадгӯйӣ; 

$D) Пораситонӣ ва муфтхӯрӣ; 

$E) Муносибатҳои махфиёна кардан; 

 

@106.Ҳангоми мусоҳибаи бакоргирӣ кадом савол бештар ба занҳо дода 

мешавад? 

$A) Ба зиндагии шахсии шумо сарбории иловагӣ халал намерасонад; 

$B) Каме дар бораи худ нақл кунед; 

$C) Ба зиндагӣ чӣ гуна назар доред; 

$D) Мавқеи худро баъди панҷ сол чӣ гуна тасаввур мекунед; 

$E) Ба шумо кадом навъи атриёт писанд аст; 

 

@107.Истилоҳи “метапрограмма” -ро чӣ гуна шарҳ додан мумкинаст?  

$A) Банақшагирии ҳадафҳо; 

$B) Барномаи бузург; 

$C) Нақшаи таҳлилшуда; 

$D) Банақшагирии корҳо; 

$E) Нақшаи таҳаввулот; 

 

@108.Аз лиҳози психологӣ ҳарчӣ бештар хоҳиши рушди касбӣ 

доштан, фаррох намудани самтҳои истифодаи донишу маҳорати худ, 

маоши баланд дер ё зуд дар кадом амали одамон зоҳир мегардад? 

$A) Ҷойи кори худро иваз кардан; 



$B) Такмили ихтисос гузаштан; 

$C) Бо роҳбар муносибати наздик пайдо кардан; 

$D) Ба корҳоии ловагӣ машғул шудан; 

$E) Оила барпо кардан; 

 

@109.Референсия чист?  

$A) Ҷараёни ташаккули баҳодиҳии фардӣ; 

$B) Инкишофи арзишҳои инсонӣ; 

$C) Таҳлили ҷанбаҳои рафтори инсон; 

$D) Мусоҳибаи бакоргирӣ; 

$E) Инкишофи қадршиносии фардӣ; 

 

@110.Кадом савол довталабро водор мекунад, ки афзалиятҳои асосии 

худро дар назди дигар довталабон бе хоксории дурӯғин номбар кунад? 

$A) Бартарии шумо аз дигар довталабон дар чист; 

$B) Ба зиндагӣ чӣ гуна назар доред; 

$C) Ҷиҳатҳои манфии шумо кадомҳоянд; 

$D) Барои чӣ шумо аз кори пештара рафтед; 

$E) Каме дар бораи худ нақлкунед; 

 

@111.Таносуби референсия дар шакли 5/5  (тавозун) чиро ифода 

мекунад?  

$A) Корманде, ки шаклҳои мураккаби корҳоро иҷро карда, аз ӯ 

мунтазам хулосабарории мустақилона талаб карда мешавад, 

ҳамзамон бо дигар одамон муносибати хуб дорад; 

$B) Роҳбари сатҳи миёнае, ки маҳорати дар фикри худ устувор 

монданро дошта, ҳамзамон муносибат ва хоҳиши шариконашро ба 

инобат мегирад; 

$C) Намояндаи тиҷорате, ки ба муроҷиат кардан ба одамони дигар 

сахт вобаста буда, қабули қарори мустақилона надорад, мустақилияти 

ӯ эҳсос карда намешавад; 

$D) Роҳбари сатҳи олие, ки якчанд намуди корҳоро назорат мекунад 

ва маҳорати вариантҳои гуногунро истифода карданро дорад, ба 

дурнамои дуруст ва мубориза бурдан бо фишороварӣ ва қаллобӣ 

истодагарӣ мекунад; 

$E) Иҷроишгари корҳое, ки идоракунии хубро талаб карда, асосан ҳеҷ 

гоҳ барои мавқеъгирии шахсӣ имкон надорад; 

 



@112.Шахсоне, ки ба канорагирӣ бартарӣ медиҳанд одатан чӣ гуна 

рафтор мекунанд?  

$A) Ба ҷустуҷӯи камбудиҳо ва ё ҷиҳатҳои манфӣ оғоз мекунанд; 

$B) Хушҳолона пешниҳоди корро қабул мекунанд; 

$C) Ба таҳлили ҳуҷҷатҳо мепардозанд; 

$D) Ба музди маош ҳавасманданд; 

$E) Ба ҷуз худ камбудиҳои хамагонро мебинад; 

 

@113.Яке аз омилҳои муҳиме, ки самаранокии фаъолияти корманди 

ояндаро муайян месозад чист?  

$A) Шинос будани ӯ бо ин ё он сатҳи ҷараён ва натиҷа; 

$B) Шинос будани ӯ бо ин ё он сатҳи шавқмандӣ ва канорагирӣ; 

$C) Шинос будани ӯ бо ин ё он сатҳи фаъолнокӣ ва ё камфаъолӣ; 

$D) Шинос будани ӯ боин ё он сатҳи муҳити атроф ва ё фазои корӣ; 

$E) Шинос будани ў бо ин ё он роҳбар; 

 

@114.Агар рақибони истеҳсолии корфармо ба довталаби ташкилоти ӯ 

ҳусни таваҷҷӯҳ дошта бошанд, корфармо бояд чӣ гуна рафтор кунад? 

$A) Довталабро ҳатман ба кор гирад; 

$B) Довталабро рад намояд; 

$C) Довталабро ба худи онҳо сафарбар намояд; 

$D) Дили довталабро наранҷонад; 

$E) Бо довталаб дӯстшавад; 

 

@115.Бо шарофати ҷиҳатҳои мусбати худ ба чӣ ноил шудани довталаб 

дар заминаи кадом савол муайян карда мешавад? 

$A) Ҷиҳатҳои мусбати шумо кадомҳоянд; 

$B) Дар ҷойи нави корӣ шумо чӣ навоварӣ кардан мехостед; 

$C) Бартарии шумо аз дигар довталабон дар чист; 

$D) Барои чӣ шумо аз кори пештара рафтед; 

$E) Ба зиндагии шахсии шумо сарбории иловагӣ халал намерасонад; 

 

@116.Саволҳои мусоҳибаро барои баҳодиҳии фаъолнокӣ ва ё 

камфаъолии довталабро муайян намудан чӣ гуна омода кардан 

мумкин аст? 

$A) Савол бояд ба шарҳи амали мураккаб ва ё фарзкунӣ равона 

гардад, то он ки довталаб ба мундариҷаи он диққат диҳад; 



$B) Савол бояд ба шарҳи амали одӣ ва ё реалӣ равона гардад, то он ки 

довталаб ба шакли он диққат диҳад; 

$C) Савол бояд ба шарҳи ҳол ва ё таҷриба равона гардад, то он ки 

довталаб хулосаи зарурӣ бароварда тавонад; 

$D) Савол бояд ба шарҳи амали нодуруст ва ё тахаюлӣ равона гардад, 

то он ки довталаб изҳори надомат кунад; 

$E) Савол бояд ба стратегияи ташкилот алоқаманд бошад; 

 

@117.Шахсоне, ки бештар ба расму тартиб, ҳадафнокии муътадил ва 

раванди ба тадриҷи ҳаёт моил ҳастанд, ба кадом шакли баҳодиҳии кор 

мувофиқ мебошанд? 

$A) Ҷараён; 

$B) Шавқмандӣ; 

$C) Натиҷа; 

$D) Фаъолнокӣ; 

$E) Танбалӣ; 

 

@118.Шахсоне, ки ба канорагирӣ бартарӣ медиҳанд дар иҷрои кадом 

намуди корҳо муваффақ мегарданд? 

$A) Корҳои тафтишотӣ ва назоратӣ; 

$B) Корҳои илмӣ-тадқиқотӣ; 

$C) Корҳои хоҷагидорӣ ва боғпарварӣ; 

$D) Корҳои фарҳангӣ-фароғатӣ; 

$E) Корҳои ташвиқотӣ; 

 

@119.Хусусияти муносибати инноватсионӣ ва эҷодӣ доштани довталаб 

ба корро тавассути кадом навъи моилшавӣ муайян кардан мумкин 

аст? 

$A) Имконият; 

$B) Қоидаю тартиб; 

$C) Фаъолнокӣ; 

$D) Ҷараён; 

$E) Натиҷа; 

 

@120.Ашхоси ба ҷараённокӣ майлдошта дар иҷрои чӣ гуна раванди 

кор комёб намешаванд?  

$A) Ба мақсади мушаххас зуд ноил шудан; 

$B) Корҳое, ки андозагирӣ карда мешаванд; 



$C) Корҳое, ки натиҷаи воқеии он маълум аст; 

$D) Риояи тартибот; 

$E) Иҷрои корҳо тибқи дастуруламали муайян; 

 

@121.Саволҳое, ки бо ҳиссачаҳои саволии “кӣ, дар куҷо, кай, чаро” 

саволгузорӣ мешаванд, чӣ намуди саоланд?  

$A) Саволҳои кушода; 

$B) Саволҳои пўшида; 

$C) Саволҳои мустақим; 

$D) Саволҳои пешбар; 

$E) Саволҳои тахминӣ; 

 

@122.Саволҳои “Оё шумо ҳуҷҷати ронандагӣ доред”, “Оё шумо оиладо 

ҳастед” чӣ намуди суолгузорӣ мебошанд?  

$A) Саволҳои пўшида; 

$B) Саволҳои кўшода; 

$C) Саволҳои тахминӣ; 

$D) Саволҳои пешбар; 

$E) Саволҳои мустақим; 

 

@123.Ҷумлаҳои “Истироҳат карда наметавонам, вақте худро беҳтар ҳис 

мекунам, ки кор карда истодаам”, “Беҳад нисбати худам сахтгирам”-

ро довталаб дар асоси кадом савол баён карданаш мумкин аст? 

$A) Ҷиҳатҳои манфии шумо кадомҳоянд; 

$B) Дар ҷойи нави корӣ шумо чӣ навоварӣ кардан мехостед; 

$C) Бартарии шумо аз дигар довталабон дар чист; 

$D) Ҷиҳатҳои мусбати шумо кадомҳоянд; 

$E) Ба зиндагии шахсии шумо сарбории иловагӣ халал намерасонад; 

 

@124.”Онҳо барои ба даст овардани маълумоти махсус бидуни каҷравӣ 

истифода мешаванд”. Хусуссияти кадом намуди суолгузорӣ ҳаст? 

$A) Саволҳои мустақим; 

$B) Саволҳои пўшида; 

$C) Саволҳои кўшода; 

$D) Саволҳои пешбар; 

$E) Саволҳои тахминӣ; 

 



@125.Дар корҳое, ки риояи тартибот, технология ва дастуруламали 

муайян талаб карда мешавад, кадом шакли моилшавӣ мувофиқ аст? 

$A) Натиҷа; 

$B) Ҷараённокӣ; 

$C) Шавқмандӣ; 

$D) Камфаъолӣ; 

$E) Фаъолнокӣ; 

 

@126.Ҳангоми мусоҳиба барои муайян кардани тамоюл ба ҷараён ё 

натиҷа ба истифодаи кадом шакли феълҳо дар нутқи довталаб бояд 

диққат дода шавад? 

$A) Мутлақ ва ғайримутлақ; 

$B) Монда ва гузаранда; 

$C) Фоил ва мафъул; 

$D) Мураккаб ва таркибӣ; 

$E) Мураккаб ва мутлақ; 

 

@127.Аз назари ҳадаф мусоҳибаро ба чанд навъ ҷудо кард? 

$A) 3; 

$B) 4; 

$C) 5; 

$D) 6; 

$E) 7; 

 

@128.Пурсиш чанд навъ дорад? 

$A) Навъҳои гуногун; 

$B) 2; 

$C) 3; 

$D) 4; 

$E) 5; 

 

@129.Мусоҳибаи иҷтимоӣ чист?  

$A) Таъсири бевоситаи журналист ба респондент; 

$B) Ба кор гирифтани довталабон; 

$C) Санҷидани саводу дониши муҳассилон; 

$D) Ошкор намудани амалҳои ғайриқонунӣ; 

$E) Саволул ҷавоб дарбораи ҷомеа; 

 



@130.Шахсоне, ки бештар ба натиҷа майл доранд дар рафти кор чиро 

пурра риоя намекунанд? 

$A) Технология ва ҷараёни кор; 

$B) Корҳое, ки натиҷаи воқеии он маълумаст; 

$C) Корҳое, ки андозагирӣ карда мешаванд; 

$D) Мусоҳиба бо ҳамкорон; 

$E) Дар вақти корӣ суҳбат кардан; 

 

@131.Мусоҳибаи____________ дар корҳои пажўҳишӣ ҷиҳати кашфи 

ҳақиқатҳо ва баррасии корҳои гуногун ба хотири расидан ба ҳадафҳои 

хос сурат мегирад. Дар ҷойи холӣ калимаи муносибаро гузоред? 

$A) Таҳқиқӣ; 

$B) Иттилоотӣ; 

$C) Ҳақиқатёбӣ; 

$D) Ақидавӣ; 

$E) Истихдомӣ; 

 

@132.Кадом навъи пурсиш дар соҳаҳои гуногуни фаъолияти инсонӣ 

истифода бурда мешавад? 

$A) Иттилоотӣ; 

$B) Шахсӣ; 

$C) Барномавӣ; 

$D) Бебарнома; 

$E) Истихдомӣ; 

 

@133.Барои ташкили мусоҳиба кадоме аз ин тавсияҳои зерин 

мувофиқтар аст? 

$A) Ҳамаи вариантҳо дурустанд; 

$B) Ботаҳаммул гўш кунед; 

$C) Аз ҳиллаву сохтакорӣ ҳазар кунед; 

$D) Фактҳоро аз хулосаҳо ҷудо намоед; 

$E) Ба дурустии ҳар як маънӣ эътибор диҳед; 

 

@134.Ҳадафи мусоҳибаи идеологиро нишон диҳед. 

$A) Таваҷҷуҳ ба идеалогияи довталаб ва нигоҳи ў ба масъалаҳои 

гуногун; 

$B) Таваҷҷуҳ ба идеологияи дигарон нисбат ба довталаб; 

$C) Таваҷҷуҳ ба ақидаи довталаб нисбати хосса кор; 



$D) Таваҷҷуҳи ақидаҳои комиссия нисбати довталаб; 

$E) Ҳеҷ ягон ҳадафи мушаххас надорад; 

 

@135.Ба довталаб саволи “Барои аз мӯҳлати озмоишӣ бо муваффақият 

гузаштан чӣ лозимаст?”ба хотири самаранок муайян кардани 

хусусияти кадом тамоюл дода мешавад? 

$A) Ҷараён-натиҷа; 

$B) Фаъолнокӣ-камфаъолӣ; 

$C) Шавқмандӣ-канорагирӣ; 

$D) Арзишнокӣ-беаҳамиятӣ; 

$E) Шавқмандӣ- арзишнокӣ; 

 

@136.Дар кадом навъи пурсиш таҳқиқ хусусияти васеъ пайдо карда, 

қисми зиёди аҳолиро фаро мегирад? 

$A) Пурсиши анкетавӣ; 

$B) Пурсиши рӯбарӯ; 

$C) Пурсиши ғоибона; 

$D) Пурсиши иттилоотӣ; 

$E) Пурсиши махфӣ; 

 

@137.Ҳадаф ва шахсияти довталабро ҳангоми бакоргирӣ бо кадом роҳ 

муайян менамоянд? 

$A) Бо роҳи мусоҳиба; 

$B) Бо роҳи омўзиши ҳуҷҷатҳо; 

$C) Бо роҳи мубоҳиса; 

$D) Бо роҳи маълумотгирӣ аз шиносон; 

$E) Бо роҳи маълумотгирӣ аз наздикон; 

 

@138.Раванди мақсадноки мувофиқати сифатҳои одам ба талаботҳои 

вазифава ё ҷойи кориро чӣ меноманд? 

$A) Баҳодиҳӣ; 

$B) Ҷалбнамоӣ; 

$C) Ҳавасмандӣ; 

$D) Назорат; 

$E) Бетаваҷҷуҳӣ; 

 

@139.Намунаи пурсишҳо дар мавриди моилшавӣ ба мавқеъгирӣ дар 

муносибатҳои кориро муайян намоед? 



$A) Ба андешаи ман ҷавобҳои пешниҳодшуда дурустанд; 

$B) Комёбиҳои аз ҳама бузурги худро тавсиф кунед; 

$C) Лоиҳаи кории аз ҳама ҷолиби худро тавсиф кунед; 

$D) Ҳолати кориеро номбар кунед, ки ба хотир овардани он бароятон 

мақбул аст; 

$E) Собиқаи кории худро дар ҷойҳои қаблӣ гӯед; 

 

@140.Хусуссиятҳои мусоҳибаи истихдомиро муайян кунед. 

$A) Касби огоҳӣ аз таҷриба, малака, ва истеъдодҳои довталаб; 

$B) Касби огоҳӣ аз ҳолати зиндагӣ, доираи фаъолияти собиқ; 

$C) Ҷиҳати огоҳи аз малакюмаҳорат ва сифатҳои бади довталаб; 

$D) Ҷиҳати ошно шудан ба маҳоратҳо ва донишҳои техникӣ; 

$E) Барои огоҳии комил аз сатҳи маишии довталаб; 

 

@141.Оё имову ишора дар рафти мусоҳиба ягон маънои хосе доранд? 

$A) Албатта, онҳоро забони бадан мегўянд; 

$B) Танҳо дар ҳолатҳои зарурӣ; 

$C) Не, чандон маъное надоранд; 

$D) Танҳо дар мусоҳибаи иттилоотӣ; 

$E) Танҳо дар мусоҳибаи ҳақиқтёбӣ; 

 

@142.Одатан кадом навъи пурсиш ба шарҳи ҳуҷҷатҳ ва воқеаҳои корӣ 

марбут аст?  

$A) Барномавӣ; 

$B) Шахсӣ; 

$C) Иттилоотӣ; 

$D) Бебарнома; 

$E) Чорчубавӣ; 

 

@143.Навъҳои мусоҳибаи таҳқиқиро нишон диҳед? 

$A) Мусоҳибаи озод, маҳдуд ва нимаозод; 

$B) Мусоҳибаи озлд, истихдомӣ ва ақидавӣ; 

$C) Мусоҳибаи маҳдуд, нимаозод ва иттлоотӣ; 

$D) Мусоҳибаи озод,нимаозод ва ҳақиқатёбӣ; 

$E) Мусоҳибаи озод,нимаозод ва истихдомӣ; 

 

@144.Барои шахси масъул дар дигар ҷойҳо аз мусоҳиба нагузаштан ва 

ё онро бо муваффақият гузаштани довталабро донистан шарт аст? 



$A) Муҳимаст; 

$B) Аҳамият надорад; 

$C) Гуфтани он дар ихтиёри довталаб аст; 

$D) Напурсидан беҳтараст; 

$E) Зарураташро дидан лозим; 

 

@145.Дар кишварҳои мутараққӣ ба кадом хислати довталаб бартарӣ 

дода мешавад? 

$A) Хоҳиши рушди касбӣ доштан, банақшагирии ҳадафҳо; 

$B) Ба маоши таваҷҷуҳ надоштани довталаб; 

$C) Ба мошинхои хизматӣ таъмин кардани довталаб; 

$D) Ба хонаи истиқоматӣ таъмин кардани довталаб; 

$E) Танхо ба забондонии довталаб; 

 

@146.Мусоҳибае,ки ҷонибхо дар саволгузорӣ ва посухдиҳи ҳеҷ 

маҳдудияте надоранд, чӣ гуна мусоҳиба аст? 

$A) Мусоҳибаи озод; 

$B) Мусоҳибаи маҳдуд; 

$C) Мусоҳибаи нимаозод; 

$D) Мусохибаи таҳқиқӣ; 

$E) Мусоҳибаи иттилоотӣ; 

 

@147.Агар довталаб худро бисёр таъриф кунад, дар ин ҳолат шахси 

маъул бояд чӣ коркунад?  

$A) Бо ишорае самти суханро тағйирдиҳад; 

$B) Суҳбатро қатъ кунад; 

$C) Суханони ӯротасдиқ кунад; 

$D) Барои идома ёфтани таъриф мусоидат намояд; 

$E) Ба чашмони довталаб бо табассусм нигоҳкунад; 

 

@148.Ҳангоми мусоҳиба маҳорати гӯш карда тавонистан ва боварӣ ба 

худ доштани довталаб чӣ гуна муайян карда мешавад? 

$A) Аз озод будан ва бартарии худро ҳис кардан; 

$B) Имову ишора кардани ӯ; 

$C) Бо тартиб ва возеҳ ибрози андеша карда тавонистани ӯ; 

$D) Аз эҳсосоти бемавриди ӯ; 

$E) Аз бози кардани чашмони ў; 

 



@149.Дар кадом навъи пурсиши анкетавӣ варианти ҷавобҳо пурра 

пешниҳод мешавад? 

$A) Пушида; 

$B) Ошкоро; 

$C) Махсус; 

$D) Кушода; 

$E) Тахминӣ; 

 

@150.Мусоҳибаи мушоваратӣ ба чанд қисм тақсим мешавад? 

$A) 3; 

$B) 4; 

$C) 5; 

$D) 6; 

$E) 7; 

 

@151.Саволҳои пурсиши анкетавӣ чӣ тарз бояд сохта шаванд? 

$A) Аз сода ба мураккаб; 

$B) Аз мураккаб ба сода; 

$C) Аз мураккаб ба таркибӣ; 

$D) Аз сода ба таркибӣ; 

$E) Аз боло ба поён; 

 

@152.Довталаб ба саволи шахси масъул “Чӣ миқдор музди маошро 

шумо интизор ҳастед” бояд чӣ гуна посух диҳад? 

$A) Бо назардошти арзиши меҳнат маоши баландро ба худ раво 

бинад; 

$B) Бо назардошти арзиши меҳнат маоши худро миёна пешниҳод 

кунад; 

$C) Барои ба кор қабул шудан хомӯш истад; 

$D) Пардохти меҳнати худро паст гӯяд; 

$E) Андозаи маошро дар пешрафти кор баҳона нёрад; 

 

@153.«Сўҳбат бо ҳам, ҳамсўҳбатӣ» мафҳуми кадом калимаро 

мефаҳмонад? 

$A) Мусоҳиба; 

$B) Муошират; 

$C) Муколама; 

$D) Мунозара; 



$E) Мубоҳаса; 

 

@154.«Мусоҳиба», «гуфтугў» мафҳуми кадом калимаро мефаҳмонад? 

$A) Суҳбат; 

$B) Мунозира; 

$C) Мусоҳиба; 

$D) Муколама; 

$E) Муноқиша; 

 

@155.Оё миёни сўҳбат ва мусоҳиба фарқ ҳаст? 

$A) Каме фарқи соҳавӣ доранд; 

$B) Ҳарду маънои лўѓавӣ ва соҳавии як доранд; 

$C) Фарқи луѓавӣ доранд; 

$D) Ҳеҷ фарқе надоранд; 

$E) Танҳо дар тарҷумаҳо фарқ доранд; 

 

@156.Дар идораи ҳайат  усули сўҳат дар чанд самт истифода мешавад? 

$A) Дар ду самт; 

$B) Дар се самт; 

$C) Тамоман ба кор намеравад; 

$D) Дар панҷ самт; 

$E) Дар чор самт; 

 

@157.Бартарии асосии усули сўҳбат дар он аст, ки_________. 

$A) Дар муддати кўтоҳ корфармо маълумоти мукаммалро дар бораи 

довталаб мегирад; 

$B) Довталаб тез хурсанд мешавад ва ба ҷамоварии ҳуҷҷатҳояш 

меравад; 

$C) Комиссия зуд хулоса мекунаду дигар рўзҳои худро ба сайёҳат 

меравад; 

$D) Озмун лозим намешавад ва ягонхел ташвиши зиёдати ҳам даркор 

намешавад; 



$E) Мусоҳибашаванда бештари ҳол мусоҳибакунандаро дар сухан 

водор мекунад; 

 

@158.Гузаронидани мусоҳиба санъати____________. 

$A) Дурусти додани савол ва бо диққат гуш кардани мусоҳиб аст;  

$B) Баланди хулосабарорӣ ва натиҷагирӣ аст; 

$C) Волои ҳамкорӣ ва дастгирии ҳамдигар аст; 

$D) Нохуби корӣ ва беҳуда талаф кардани вақт аст; 

$E) Баланди равонӣ аст, ки дар табобати кормандон лозим аст; 

 

@159.Аз таърихи илми истифодаи мусоҳиба дар идоракунии ҳайат 

маълумот диҳед? 

$A) Ҷавоби дуруст нест; 

$B) Ба солҳои 1970 рост меояд; 

$C) Ба солҳои 1989 рост меояд; 

$D) Ба солҳои 1985 рост меояд; 

$E) Ба солҳои 1990 рост меояд; 

 

@160.Натиҷаи мусоҳиба ё сўҳбат нишон медиҳад, ки дар камтарин 

фурсат________. 

$A) Аз 80 то 90% довталабон аз назар гузаронида шаванд; 

$B) Аз 75 то 85% довталабон аз назар гузаронида шаванд; 

$C) 100% довталабон аз назар гузаронида шаванд; 

$D) Танҳо довталабони ихтисосманд аз назар гузаронида шаванд; 

$E) Аз 90 то 100% довталабон аз назар гузаронида шаванд; 

 

@161.Дар ИМА чанд фоизи қарорҳо оид ба интихоби довталаб, баъди 

сўхбат қабул карда мешавад? 

$A) 90%;  

$B) 80%; 

$C) 70%; 

$D) 50%; 

$E) 60%; 

 

@162.Мақсдаи асосии сўҳбат бо довталаб арзёбии сатҳи___________  

$A) Маълумонокии довталаб, намудаи зоҳирӣ ва муайн кардани 

сифатҳои шахсии онҳо аст; 



$B) Ҷаҳонбинӣ, хиради роҳбарӣ ва намуди зоҳирии довталаб аст; 

$C) Маълумотнокии довталаб аз донишҳои ҳуқуқӣ ва фалсафии ў аст; 

$D) Кордонӣ, намуди зоҳирӣ ва ошноии онхо бо афкори классикон 

аст; 

$E) Бо роҳхои ѓайри қонунӣ коргар қабул кардан аст; 

 

@163.”Талабот ба номзадҳо, ин маҷмўи хусусиятҳое, мебошад, ки 

довталабон ба мансаби холӣ онхоро дошта бошанд....”. Ин сухани кӣ 

ҳаст? 

$A) А.А.Корсакова; 

$B) И.В. Даль; 

$C) Д. Карнеги; 

$D) Э. Сатоу; 

$E) Р. Фишер; 

 

@164.”Низомнома дар бораи тартиби гузаронидани озмун барои 

ишѓоли мансабҳои холии маъмурии хизмати давлатӣ” кай қабул 

карда шуд? 

$A) 10 марти соли 2016, №647; 

$B) 10 апрели соли 2016, №647; 

$C) 10 майи соли 2016, №647; 

$D) 10 июн соли 2016,№647; 

$E) 10 июли соли 2016,№647; 

 

@165.”Қабул, баррасии ҳуҷҷатҳо ва сўхбат бо довталабон”. Кадом 

банди “Низомнома” аст. 

$A) Банди 4; 

$B) Банди 5; 

$C) Банди 6; 

$D) Банди 1; 

$E) Банди 2; 

 

@166.Комиссияи озмун кадом вазифаҳоро дорад? 

$A) Муайян намудани вақт ва маҳалли баррасии ҳуҷҷатҳо ва 

гузаронидани сўҳбат бо довталабон; 

$B) Танхо қарор қабул кардан; 

$C) Фақат мусоҳиба гузаронидан; 

$D) Таѓйир додани вақт; 



$E) Баъди интихоби роҳбар қарор қабул кардан; 

 

@167.Шаклҳои гузаронидани озмун чанд хел мешаванд? 

$A) 2; 

$B) 3; 

$C) 4; 

$D) 5; 

$E) 6; 

 

@168.Шаклҳои гузаронидани озмунро нишон диҳед? 

$A) Дохила ва кушода; 

$B) Дохила ва пушида; 

$C) Пушида ва дохила; 

$D) Шаҳрӣ ва ноҳиявӣ; 

$E) Марказӣ ва умумӣ; 

 

@169.Оё Роҳбари мақомоти давлатӣ ҳуқуқ дорад озмуни дихилиро 

нагузаронида, озмуни кушод эълан кунад?  

$A) Ҳуқуқ дорад; 

$B) Ҳуқуқ надорад; 

$C) Танҳо роҳбари нав ҳуқуқ дорад; 

$D) Танҳо баъди 3 сол пас; 

$E) Аз довталабон вобаста аст; 

 

@170.Функсияи қабули ҳайат (кадрҳо) чандто аст? 

$A) 3; 

$B) 4; 

$C) 5; 

$D) 6; 

$E) 7; 

 

@171.Марҳилаҳои озмунро нишон диҳед. 

$A) Таъсиси комиссия, қабули қарор дар бораи гузаронидани озмун, эълон 

дар ВАО; 

$B) Таъсиси комиссия, эълон ва фармонбарорӣ; 

$C) Қабули қарор, таъин ба мансаб; 

$D) Интишори эълон, фармон баровардан; 

$E) Қабули дархостҳо ба озмун; 



 

@172.Зери мафҳуми озмун чӣ фаҳмида мешавад? 

$A) Зўрозмоӣ ва рақобатпазирии ду ва ё зиёда номзадҳо барои ишѓоли 

мансабҳои холӣ; 

$B) Суҳбат ва ё мусоҳибаи дув а ё зиёда довталабон барои интервию 

гирӣ; 

$C) Иштирок дар конфронси илмӣ-назариявӣ бо қарори комиссияи 

озмун; 

$D) Зўрозмоӣ ва рақобатпазирӣ барои азъои комиссияи озмунӣ 

шудан; 

$E) Зўрозмоӣ барои муваффақ шудани дар олимпиада барои мансаби холӣ; 

 

@173.”Суҳбати мутақобила, сухани муоширати байни одамон, 

иттилоърасонӣ ба воситаи сухан, мубодилаи ҳиссиёту афкор ба 

воситаи сухан мебошад”. Фикри кӣ ҳаст? 

$A) В. Даль; 

$B) А. Корсакова; 

$C) Д. Карнегӣ; 

$D) Р. Фишер; 

$E) Э. Сатоу; 

 

@174.”Шунавандаи хуб бошед. Бигзор, ҳамсуҳбати шумо гап занад”. 

Сухани кӣ ҳаст? 

$A) Д. Карнегӣ; 

$B) А. Корсакова; 

$C) Э. Сатоу; 

$D) В. Даль; 

$E) У. Юрӣ; 


