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@1.Номи шахсеро, ки дар коркарди ибтидоии қарори идоркунӣ 

иштирок мекунад, нишон диҳед? 

$A) Мутахассис; 

$B) Коршинос (Эксперт); 

$C) Мушовир; 

$D) Маъмурчӣ; 

$E) Роҳбар; 

 

@2.Мазмуни қарор дар намуди умумӣ аз чӣ иборат аст? 

$A) Дилхоҳ натиҷаи фикрии фаъолияти инсон; 

$B) Фаъолияти роҳбар дар доираи вазифаҳои худ; 

$C) Амри роҳбар, ки аз ҷониби коллектив дастгирӣ мегардад; 

$D) Фаъолияти фикрии дарозмуддати якчанд одам; 

$E) Супориши мизоҷон; 

 

@3.Қисми иттилоотии қарори идоракунӣ чиро дар бар мегирад? 

$A) Замима ба қарори асосӣ; 



$B) Мақсад ва сабабҳои ба миён омадани қарори идоракунӣ; 

$C) Номгўи супоришҳое, ки ба иҷрокунандагони мушаххас дода меша-

ванд; 

$D) Маълумоти тафсиркунанда, шарҳдиҳанда ва иловагӣ; 

$E) Дилхоҳ натиҷаи фикрии фаъолияти инсон; 

 

@4.Қисми мазкури фармон кадом намуди қарор ба ҳисоб 

меравад,«Роҳбари филиали №2 Ширкати туристии «Мадина» 

Сафарова С. таъин карда шавад»? 

$A) Идоракунӣ; 

$B) Техникӣ; 

$C) Биологӣ; 

$D) Омехта; 

$E) Экологӣ; 

 

@5.Кадом мафҳуми дар поён омада, бештар ба истилоҳи «қарори 

идоракунӣ» дуруст меояд? 

$A) Қароре, ки аз ҷониби роҳбарони сатҳи гуногун коркард ва амалӣ 

мегардад; 

$B) Қароре, ки аз ҷониби мутахассис ҳангоми тасҳеҳи лоиҳа коркард ва 

амалӣ мегардад; 

$C) Қароре, ки аз ҷониби роҳбар барои системаи иҷтимоӣ коркард ва 

амалӣ мегардад; 

$D) Қароре, ки аз ҷониби роҳбар ҳангоми тартиб додани дастури 

вазифавӣ коркард ва амалӣ мегардад; 

$E) Роҳбарони сатҳи гуногунро дар бар мегирад; 

 

@6.Технологияе, ки барои бунёди (ташаккули) ҳамкорӣ байни 

кормандоне, дар амалигардонии мақсади гузошташуда иштирок 

мекунанд, ба бартарияти муносибатоҳи байнишахсӣ нисбат ба 

дигар воситаҳо ва усулҳо такя мекунад, чӣ ном дорад? 

$A) Дар асоси талабот ва манфиатҳо; 

$B) Аз рўи натиҷагирӣ; 



$C) Дар ҳолатҳои истисноӣ; 

$D) Дар асоси зеҳни сунъӣ; 

$E) Аз руи фаъолнокӣ; 

 

@7.Технологияе, ки ба афзалияти назорат ва идоракунии сахти 

ҳайат нисбат ба дигар тарзу усулҳои ташаккули ҳамкорӣ байни 

кормандоне, ки дар амалисозии мақсади гузошташуда иштирок 

доранд, такя мекунад, чӣ ном дорад? 

$A) Бо роҳи санҷиш ва нишондодҳо; 

$B) Дар асоси талабот ва манфиатҳо; 

$C) Аз рўи натиҷагирӣ; 

$D) Дар ҳолатҳои истисноӣ; 

$E) Аз руи баҳо додан; 

 

@8.Кадом моҳияти қарори идоракунӣ дар масъалаи зерин 

мушоҳида мешавад: «Қайди бастани ақди никоҳ бо тартиби 

муқарраркардаи Қонуни ҶТ «Дар бораи бақайдгирии давлатии 

асноди ҳолати шаҳрвандӣ» ба ҷо оварда мешавад»? 

$A) Ҳуқуқӣ; 

$B) Иқтисодӣ; 

$C) Иҷтимоӣ; 

$D) Технологӣ; 

$E) Муҳосибӣ; 

 

@9.Кадом моҳияти қарори идоракунӣ дар масъалаи зерин 

мушоҳида мешавад: «Бо мақсади баланд бардоштани андозаи 

музди меҳнат, фармони дахлдори Президенти ҶТ қабул гардид»? 

$A) Иҷтимоӣ; 

$B) Ҳуқуқӣ; 

$C) Иқтисодӣ; 

$D) Биологӣ; 

$E) Химикӣ; 

 



@10.Кадом моҳияти қарори идоракунӣ дар масъалаи зерин бештар 

мушоҳида мешавад: «Ақди никоҳ байни шахсоне, ки аз як зан шир 

макидаанд манъ карда мешавад»? 

$A) Биологӣ; 

$B) Ташкилӣ; 

$C) Иҷтимоӣ; 

$D) Иқтисодӣ; 

$E) Физикӣ; 

 

@11.Кадоме аз шахсони дар поён нишондодашуда дар раванди 

қабули қарори идоракунӣ иштирок намекунад? 

$A) Истеъмолкунандаи қарор; 

$B) Мутахассис; 

$C) Мушовир; 

$D) Коршинос (Эксперт); 

$E) Истеҳсолкунанда; 

 

@12.Технологияе, ки ба бартарияти касбияти иҷрокунандагон ё ба 

технологияи истеҳсолии хуб коркадшуда ва иҷрошаванда нисбат 

ба дигар усулу воситаҳо барои бомуваффақият иҷро намудани 

супоришҳои додашуда ё интихобшуда, такя мекунад, ба кадом 

технологияи таҳия ва амалисозии қарори идоракунӣ мансуб аст? 

$A) Дар ҳолатҳои истисноӣ; 

$B) Дар асоси зеҳни сунъӣ; 

$C) Дар асоси фаъолнокии ҳайат; 

$D) Бо роҳи санҷиш ва нишондодҳо; 

$E) Дар асоси интихоб; 

 

@13.Технологияе, ки ба бартарияти таҷрибаи коркардашуда, омор 

ва усулҳои муоисири иқтисодӣ-математикӣ, ки дар намуди базаи 

донишҳо ё базаи маълумот бо истифодаи технологияҳои 

иттилоотии муосири компютерӣ нисбати дигар тарзу усулҳо 

амалӣ шудааст, асос ёфтааст ва барои ҳалли бомуваффақияти 



супориши дар пешистода истифода мешавад, ба кадом 

технологияи таҳия ва амалисозии қарори идоракунӣ мансуб аст? 

$A) Дар асоси зеҳни сунъӣ; 

$B) Дар ҳолатҳои истисноӣ; 

$C) Дар асоси фаъолнокии ҳайат; 

$D) Бо роҳи санҷиш ва нишондодҳо; 

$E) Бо усули Интихоб; 

 

@14.Технологияие, ки ба бартарияти натиҷаҳои охирин нисбат ба 

банақшагирӣ ва тахмин кардан асос меёбад, ба кадом технологияи 

таҳия ва амалисозии қарори идоракунӣ мансуб аст? 

$A) Аз рўи натиҷагирӣ; 

$B) Дар ҳолатҳои истисноӣ; 

$C) Дар асоси зеҳни сунъӣ; 

$D) Дар асоси фаъолнокии ҳайат; 

$E) Бо роҳи ҷалбкунӣ; 

 

@15.Технологияе, ки ба бартарияти чораҳои ҳавасмандкунӣ барои 

коргарон нисбат ба дигар тарзу усулҳои иҷрои супориш асос 

меёбад, ба кадом технологияи таҳия ва амалисозии қарори 

идоракунӣ мансуб аст? 

$A) Дар асоси фаъолнокии ҳайат; 

$B) Дар ҳолатҳои истисноӣ; 

$C) Дар асоси зеҳни сунъӣ; 

$D) Бо роҳи санҷиш ва нишондодҳо; 

$E) Дар асоси вақти корӣ; 

 

@16.Қисми мазкури фармон кадом унсури ҳуҷҷати қарори 

идоракунӣ ба ҳисоб меравад: «Роҳбари филиали №2 Ширкати 

туристии «Мадина» Ашўров А. таъин карда шавад»? 

$A) Баёнкунанда; 

$B) Амрдиҳанда; 

$C) Муайянкунанда; 



$D) Хулосавӣ; 

$E) Ҷамъбастӣ; 

 

@17.Кадоми аз ҷавобҳои дар поён овардашуда яке аз намудҳои 

қарор ҳисоб намешавад? 

$A) Равонӣ; 

$B) Иҷтимоӣ (Идоракунӣ); 

$C) Биологӣ; 

$D) Техникӣ; 

$E) Химиявӣ; 

 

@18.Кормандоне, ки қарори таҳияшударо баҳо медиҳанд, чӣ ном 

доранд? 

$A) Коршиносон (Экспертон); 

$B) Мушовирон; 

$C) Мутахассисон; 

$D) Роҳбарон; 

$E) Ҷонишинон; 

 

@19.Шахсоне, ки нисбати масъалаҳои алоҳидаи қарор донишҳои 

махсус (одатан, чуқур дар ин ё он соҳа) доранд, чӣ ном доранд? 

$A) Мушовирон; 

$B) Коршиносон (Экспертон); 

$C) Мутахассисон; 

$D) Субъектон (Роҳбарон); 

$E) Роҳбарон; 

 

@20.Шахсоне, ки ҳуқуқи ташаббуси қабули қарор доранд, чӣ ном 

доранд? 

$A) Субъектон (Роҳбарон); 

$B) Мушовирон; 

$C) Объектон; 

$D) Коршиносон (Экспертон); 



$E) Мутахассисон; 

 

@21.Иҷрокунандагони қарори идоракунӣ чӣ ном доранд? 

$A) Объектон; 

$B) Истеъмолкунандагони қарор; 

$C) Мушовирон; 

$D) Субъектон (Роҳбарон); 

$E) Коршиносон; 

 

@22.Гурўҳи одамоне, ки барои манфиати онҳо ин ё он қарори 

идоракунӣ таҳия, қабул ва иҷро мегардад, чӣ ном дорад? 

$A) Истеъмолкунандагони қарор; 

$B) Объектон; 

$C) Мушовирон; 

$D) Субъектон (Роҳбарон); 

$E) Коршиносон; 

 

@23.Қарор идоракунӣ ҳисоб мешавад, агар? 

$A) Ба нақшагирии стратегӣ равона шуда бошад; 

$B) Ба идоракунии захираҳои инсонӣ равона нашуда бошад; 

$C) Ба идоракунии робитаҳои дохилӣ ва берунӣ равона нашуда бошад; 

$D) Ба бунёди системаи идоракунии ширкат равона нашуда бошад; 

$E) Ба идоракунии захираҳои инсонӣ равона шуда бошад; 

 

@24.Самтҳои этикаи умумӣ кадоманд? 

$A) Этикаи касбӣ, маишӣ, экологӣ, динӣ; 

$B) Этикаи фаъолият, ҳаёт, мазҳабӣ; 

$C) Ба идоракунии робитаҳои дохилӣ ва берунӣ равона нашуда бошад; 

$D) Ба бунёди системаи идоракунии ширкат равона нашуда бошад; 

$E) Ба идоракунии захираҳои инсонӣ равона шуда бошад; 

 

@25.Нишонаҳои ғайриэтикӣ ҳангоми таҳия ва амалисозии қарори 

идоракунӣ кадоманд? 



$A) Маълумоте, ки нишонаҳои давлатиро (парчам, нишон, суруди 

миллӣ), асъори миллии ҶТ ва ё дигар давлатро, инчунин рамзҳои 

диниро паст мезананд; 

$B) Маълумоте, ки нишонаҳои давлатиро (парчам, нишон, суруди 

миллӣ), асъори миллии ҶТ ва ё дигар давлатро, инчунин рамзҳои 

диниро паст намезананд; 

$C) Маълумоте, ки сирри давлатиро фош намекунанд; 

$D) Маълумоте, ки сирри оилавиро фош намекунанд; 

$E) Давлатро, инчунин рамзҳои диниро паст мезананд; 

 

@26.Аз нигоҳи этикӣ ҷавоби масъалаи мазкурро нишон диҳед: 

«Коргар ба унвони роҳбарият ариза оиди пешниҳод кардани 

рухсатии 5-рўза аз ҳисоби худ супоридааст. Кор дар ташкилот 

бисёр»? 

$A) Бо назардоште, ки дар коллектив муҳити ҳамдигарфаҳмӣ мавҷуд 

аст ва дар асоси розигии коллектив коргарро ба рухсатии 5-рўза ҷавоб 

медиҳад; 

$B) Бо назардошти бартарияти истеҳсолот ва ногаҳонии ариза хоҳиши 

коргарро оиди рухсатӣ рад мекунад; 

$C) Бо назардошти ногаҳонии ариза коргарро ба рухсатии 2-рўза ҷавоб 

медиҳад; 

$D) Бо назардошти бартарияти истеҳсолот ва ногаҳонии ариза хоҳиши 

коргарро оиди рухсатӣ рад мекунад; 

$E) Бо назардошти ногаҳонии ариза коргарро ба рухсатии 3-рўза ҷавоб 

медиҳад; 

 

@27.Таҳияи қарори идоракунӣ ҳангоми суръати баланди 

фаъолияти хоҷагидорӣ аз роҳбар чиро талаб мекунад? 

$A) Қобилияти баланди меҳат, ғайрифавқуллода андеша кардан; 

$B) Устувории равонии инсон, гироӣ будан; 

$C) Қобилияти муносибат кардан; 

$D) Ноустувории равонии инсон, гироӣ будан; 

$E) Ноқобилияти муносибат кардан; 



 

@28.Кадом талаботҳои инсон ҳангоми таҳияи қарори идоракунӣ 

ҳамчун омили иҷтимоӣ-равонӣ ба инобат гирифта мешаванд? 

$A) Талабот дар тартибот, мунтазамӣ; 

$B) Талабот дар иттилоот, амният, идоракунӣ; 

$C) Талабот дар фикру андешаи худро иброз кардан, маҳорати хешро 

нишон додан; 

$D) Устувории равонии инсон, гироӣ будан; 

$E) Маҳорати хешро нишон додан; 

 

@29.Санҷиш ва назорати доимӣ аз болои раванди таҳия ва 

амалисозии қарори идоракунӣ, мўҳлатҳои он ва сифати иҷрои он, 

чӣ ном дорад? 

$A) Назорати маъмурӣ; 

$B) Назорати технологӣ; 

$C) Ревизия; 

$D) Аудит; 

$E) Талабот дар тартибот; 

 

@30.Кадоми аз ҷавобҳои дар поён овардашуда яке аз ҷавобгарии 

расмӣ ҳисоб намешавад? 

$A) Ҳуқуқӣ, иқтисодӣ, Касбӣ, интизомӣ, Этикӣ, экологӣ, сиёсӣ; 

$B) Касбӣ, интизомӣ; 

$C) Этикӣ, экологӣ, сиёсӣ; 

$D) Ревизия; 

$E) Аудит; 

 

@31.Кадоми аз ҷавобҳои дар поён овардашуда яке аз ҷавобгарии 

расмӣ ҳисоб намешавад? 

$A) Маъмурӣ; 

$B) Шахсӣ; 

$C) Байниҳамсарӣ; 

$D) Гурўҳӣ; 



$E) Касбӣ, интизомӣ; 

 

@32.Самти нави менеҷмент, ки бо назорат иртибот дорад, чӣ ном 

дорад? 

$A) Контроллинг; 

$B) Маркетинг; 

$C) Холдинг; 

$D) Боинг; 

$E) Аудит; 

 

@33.Намудҳои назорат кадоманд? 

$A) Пешакӣ, Ҷорӣ, Хотимавӣ; 

$B) Хотимавӣ; 

$C) Ҷорӣ; 

$D) Маркетинг; 

$E) Холдинг; 

 

@34.Кадоми аз ҷавобҳои дар поён овардашуда намуди яке аз 

хатарҳои идоракунӣ ба ҳисоб намеравад? 

$A) Биологӣ; 

$B) Ташкилӣ; 

$C) Иқтисодӣ; 

$D) Ҳуқуқӣ; 

$E) Физикӣ; 

 

@35.Кадоми аз ҷавобҳои дар поён овардашуда намуди яке аз 

хатарҳои идоракунӣ ба ҳисоб намеравад? 

$A) Химиявӣ; 

$B) Ташкилӣ; 

$C) Иқтисодӣ; 

$D) Ҳуқуқӣ; 

$E) Варзишӣ; 

 



@36.Кадоми аз ҷавобҳои дар поён овардашуда роҳҳои идоракунии 

хатарҳо ҳисоб намешавад? 

$A) Омехта; 

$B) Ташкилӣ; 

$C) Иқтисодӣ; 

$D) Ҳуқуқӣ; 

$E) Гуногун; 

 

@37.Хатар дар раванди амалисозии қарори идоракунӣ чӣ маъно 

дорад? 

$A) Хатар – ин имкониятияти хавф, барор нагирифтани кор, ба даст 

овардани чизе ё бурд дар ин ё он фаъолият; 

$B) Хатар – ин бим доштан; 

$C) Хатар – ин тарс доштан; 

$D) Хатар – ин воҳима гирифтан; 

$E) Барор нагирифтани кор, ба даст овардани чизе ё бурд дар ин ё он 

фаъолият; 

 

@38.Дараҷаи аз ҳама баланди номуайянӣ чӣ маъно дорад? 

$A) Берун аз фаҳмиши мутахассисон ҳангоми таҳия ва амалисозии 

қарори идоракунӣ мавҷуд будани номуайянӣ; 

$B) Коркарди расмиёти нави таҳия ва амалисозии қарори идоракуниро 

тақозо мекунад; 

$C) Аз нав баррасии раванди таҳия ва амалисозии қарори идоракуниро 

тақозо мекунад; 

$D) Ба раванди умумии таҳия ва амалисозии қарори идоракунӣ начан-

дон таъсир мерасонад; 

$E) Амалисозии қарори идоракуниро тақозо мекунад; 

 

@39.Дараҷаи баланди номуайянӣ чӣ маъно дорад? 

$A) Коркарди расмиёти нави таҳия ва амалисозии қарори идораку-

ниро тақозо мекунад; 



$B) Берун аз фаҳмиши мутахассисон ҳангоми таҳия ва амалисозии 

қарори идоракунӣ мавҷуд будани номуайянӣ; 

$C) Аз нав баррасии раванди таҳия ва амалисозии қарори идоракуниро 

тақозо мекунад; 

$D) Ба раванди умумии таҳия ва амалисозии қарори идоракунӣ начан-

дон таъсир мерасонад; 

$E) Амалисозии қарори идоракуниро тақозо мекунад; 

 

@40.Дараҷаи миёнаи номуайянӣ чӣ маъно дорад? 

$A) Аз нав баррасии раванди таҳия ва амалисозии қарори идоракуниро 

тақозо мекунад; 

$B) Коркарди расмиёти нави таҳия ва амалисозии қарори идоракуниро 

тақозо мекунад; 

$C) Берун аз фаҳмиши мутахассисон ҳангоми таҳия ва амалисозии 

қарори идоракунӣ мавҷуд будани номуайянӣ; 

$D) Ба раванди умумии таҳия ва амалисозии қарори идоракунӣ начан-

дон таъсир мерасонад; 

$E) Ба раванди умумии таҳия ва амалисозии қарори идоракунӣ начан-

дон таъсир мерасонад; 

 

@41.Дараҷаи пасти номуайянӣ чӣ маъно дорад? 

$A) Ба раванди умумии таҳия ва амалисозии қарори идоракунӣ начан-

дон таъсир мерасонад; 

$B) Коркарди расмиёти нави таҳия ва амалисозии қарори идоракуниро 

тақозо мекунад; 

$C) Аз нав баррасии раванди таҳия ва амалисозии қарори идоракуниро 

тақозо мекунад; 

$D) Берун аз фаҳмиши мутахассисон ҳангоми таҳия ва амалисозии 

қарори идоракунӣ мавҷуд будани номуайянӣ; 

$E) Ба қарори идоракунӣ начандон таъсир мерасонад; 

 

@42.Номуайянӣ сабаби пайдоиши чӣ мегардад? 

$A) Хатарҳо; 



$B) Даромад; 

$C) Самаранокии истеҳсолот; 

$D) Ҳавасмандии коргарон; 

$E) Хароҷотҳо; 

 

@43.Номуайянӣ ҳангоми таҳияи қарори идоракунӣ дар чӣ зоҳир 

мегардад? 

$A) Иттилооти нокифоя ва беэътимод; 

$B) Иттилооти пурра ва боваринок; 

$C) Иттилооти аз ҳадд зиёд; 

$D) Иттилооти кифоя; 

$E) Самаранокии истеҳсолот; 

 

@44.Кадоми аз ҷавобҳои дар поён овардашуда яке аз намудҳои 

авторитети роҳбар ба шумор меравад? 

$A) Некӣ кардан; 

$B) Бадбинӣ кардан; 

$C) Душманӣ кардан бо муовинони худ; 

$D) Паст задан номи некӣ корманд; 

$E) Иттилооти кифоя; 

 

@45.Кадоми аз ҷавобҳои дар поён овардашуда яке аз намудҳои 

авторитети роҳбар ба шумор меравад? 

$A) Товон намудан; 

$B) Дастгирӣ накардани ҳамкор; 

$C) Душманӣ кардан бо муовинони худ; 

$D) Паст задании шаъну шарафи корманд; 

$E) Бадбинӣ кардан; 

 

@46.Кадоми аз ҷавобҳои дар поён овардашуда яке аз намудҳои 

авторитети роҳбар ба шумор меравад? 

$A) Фишор овардан ба дигарон; 

$B) Бадбинӣ кардани атрофиён; 



$C) Душманӣ кардан нисбати рақибон; 

$D) Паст задании шаъну шарафи коргарон; 

$E) Товон намудан; 

 

@47.Аҳамияти калонро ба раванди таҳия ва амалисозии қарори 

идоракунӣ кадом сифатҳои роҳбар таъсир мерасонанд? 

$A) Умедии роҳбар, Ноумедии роҳбар,Хаёлӣ ва таҷрибавӣ будани 

роҳбар; 

$B) Ноумедии роҳбар; 

$C) Хаёлӣ ва таҷрибавӣ будани роҳбар; 

$D) Бадбинӣ кардани атрофиён; 

$E) Душманӣ кардан нисбати рақибон; 

 

@48.Эътирофи умумии таъсири шахсият ё ташкилот дар соҳаҳои 

гуногуни фаъолият нисбати ҳамкорон, зертобеъон ё одамони 

атроф, ки ба таҷриба, хусусиятҳои неки шахсият асос меёбад, чӣ 

ба ҳисоб меравад? 

$A) Авторитет; 

$B) Шахсият; 

$C) Мақом; 

$D) Эмиҷ; 

$E) Роҳбар; 

 

@49.Нақши омили инсонӣ дар таҳия ва амалисозии қарори 

идоракунӣ дар кадоми аз ҷабҳаҳои дар поён овардашуда зоҳир 

мегардад? 

$A) Таъсири хусусиятҳои шахсият ба раванди коркарди қарори 

идоракунӣ баҳодии шахсии қарори идоракунии мавҷуда; 

$B) Таъсири хусусиятҳои ғайришахсӣ ба раванди коркарди қарори 

идоракунӣ; 

$C) Бадбинӣ кардани атрофиён; 

$D) Душманӣ кардан нисбати рақибон; 

$E) Паст задании шаъну шарафи коргарон; 



 

@50.Қарорҳои бесамар – натиҷаи раванди нодурусти қабули онҳо 

ба ҳисоб меравад. Кадом аз ҷавобҳои дар поён овардашуда ра-

ванди нодурусти қабули қарор ҳисоб мешаванд? 

$A) Тамоми вариантҳои мавҷуда баррасӣ нашуда буданд; 

$B) Мавҷуд будани хатарҳо; 

$C) Хаёлӣ ва таҷрибавӣ будани роҳбар; 

$D) Бадбинӣ кардани атрофиён; 

$E) Душманӣ кардан нисбати рақибон; 

 

@51.Қарорҳои бесамар – натиҷаи раванди нодурусти қабули онҳо 

ба ҳисоб меравад. Кадом аз ҷавобҳои дар поён овардашуда 

раванди нодурусти қабули қарор ҳисоб мешаванд? 

$A) Иттилооти саҳеҳ ҷамъоварӣ нашуд; 

$B) Мавҷуд будани хатарҳо; 

$C) Хаёлӣ ва таҷрибавӣ будани роҳбар; 

$D) Бадбинӣ кардани атрофиён; 

$E) Душманӣ кардан нисбати рақибон; 

 

@52.Қарорҳои бесамар – натиҷаи раванди нодурусти қабули онҳо 

ба ҳисоб меравад. Кадом аз ҷавобҳои дар поён овардашуда ра-

ванди нодурусти қабули қарор ҳисоб мешаванд? 

$A) Ба тарозу ҳамаи паҳлўҳои манфӣ ва мусбӣ баркашида нашуданд; 

$B) Мавҷуд набудани хатарҳо; 

$C) Иттилооти саҳеҳ ҷамъоварӣ нашуд; 

$D) Мавҷуд будани хатарҳо; 

$E) Хаёлӣ ва таҷрибавӣ будани роҳбар; 

 

@53.Кадом аз ҷавобҳои дар поён овардашуда доми қабул кардани 

қарори нодуруст ҳисоб меравад? 

$A) Худбоварӣ; 

$B) Мавҷуд будани хатарҳо; 

$C) Ба тарозу ҳамаи паҳлўҳои манфӣ ва мусбӣ баркашида нашуданд; 



$D) Мавҷуд набудани хатарҳо; 

$E) Иттилооти саҳеҳ ҷамъоварӣ нашуд; 

 

@54.Кадом аз ҷавобҳои дар поён овардашуда доми қабул кардани 

қарори нодуруст ба ҳисобгирифта шудааст? 

$A) Доимии хотира; 

$B)Мавҷуд будани хатарҳо; 

$C) Ба тарозу ҳамаи паҳлўҳои манфӣ ва мусбӣ баркашида нашуданд; 

$D) Мавҷуд набудани хатарҳо; 

$E) Иттилооти саҳеҳ ҷамъоварӣ нашуд; 

 

@55.Кадом аз ҷавобҳои дар поён овардашуда қабул кардани 

қарори нодуруст ба ҳисоб меравад? 

$A) Аз ҳадд зиёд нигарон шудан; 

$B) Мавҷуд набудани хатарҳо; 

$C) Ба тарозу ҳамаи паҳлўҳои манфӣ ва мусбӣ баркашида нашуданд; 

$D) Мавҷуд будани хатарҳо; 

$E) Иттилооти саҳеҳ ҷамъоварӣ нашуд; 

 

@56.Кадоме аз ҷавобҳои дар поён овардашуда доми қабул кардани 

қарори нодуруст ба ҳисоб меравад? 

$A) Мувофиқ наомадани хоҳиш ва воқеат; 

$B) Мавҷуд будани бесарусомониҳо; 

$C) Ба тарозу ҳамаи паҳлўҳои манфӣ ва мусбӣ баркашида нашуданд; 

$D) Мавҷуд будани хатарҳо; 

$E) Иттилооти саҳеҳ ҷамъоварӣ нашуд; 

 

@57.Кадом аз ҷавобҳои дар поён овардашуда доми қабул кардани 

қарори нодурустдар назар дошта шудааст? 

$A) Харҷи беасос;  

$B) Мавҷуд будани хатарҳо; 

$C) Мувофиқ наомадани хоҳиш ва воқеат; 

$D) Мавҷуд будани бесарусомониҳо; 



$E) Ба тарозу ҳамаи паҳлўҳои манфӣ ва мусбӣ баркашида нашуданд; 

 

@58.Кадом аз ҷавобҳои дар поён овардашуда тарзи нодурусти 

қабул кардани қарори идоракунӣ ба ҳисоб меравад? 

$A) Муҳофизати ақидаи худ;  

$B) Ҳарҷи беасос; 

$C) Мавҷуд будани хатарҳо; 

$D) Мавҷуд будани бесарусомониҳо; 

$E) Ба тарозу ҳамаи паҳлўҳои манфӣ ва мусбӣ баркашида нашуданд; 

 

@59.Кадом аз ҷавобҳои дар поён овардашуда тарзи дурусти қабул 

кардани қарори идоракунӣ ба ҳисоб меравад? 

$A) Таҳқиқи тамоми вариантҳои қарори идоракунӣ; 

$B) Ҳарҷи беасос; 

$C) Мавҷуд будани хатарҳо; 

$D) Мавҷуд будани бесарусомониҳо; 

$E) Ба тарозу ҳамаи паҳлўҳои манфӣ ва мусбӣ баркашида нашуданд; 

 

@60.Номи шахсеро, ки дар коркарди қарори идоракунӣ иштирок 

намекунад, нишон диҳед? 

$A) Маъмурчӣ; 

$B) Коршинос (Эксперт); 

$C) Мушовир; 

$D) Мутахассис; 

$E) Ҳарҷи беасос; 

 

@61.Чанд варианти паҳнгаштаи методҳои коркард ва интихоби 

қарори идоракунӣ мавҷуд аст? 

$A) Се; 

$B) Ду; 

$C) Як; 

$D) Чор; 

$E) Панҷ; 



 

@62.Коркард, мувофиқнамоӣ, қабул, тасдиқ, амалигардонӣ, 

назорат ва бойгонии минбаъдаи маълумот кадом варианти 

методҳои коркард ва интихоби қарори идоракунӣ ҳисоб 

мешавад? 

$A) Як; 

$B) Ду; 

$C) Се; 

$D) Чор; 

$E) Панҷ; 

 

@63.Тасҳеҳи қарорҳои идоракунии пештар коркардшуда ва 

бомуваффақият амалигардонии он, мувофиқнамоӣ, қабул, 

тасдиқ, амалигардонӣ, назорат ва бойгонии минбаъдаи маълумот 

кадом варианти методҳои коркард ва интихоби қарори 

идоракунӣ ҳисоб мешавад? 

$A) Ду; 

$B) Як; 

$C) Чор; 

$D) Се; 

$E) Панҷ; 

 

@64.Интихоби қарори идоракунии аллакай дар ихтиёрбуда, 

мувофиқнамоӣ, қабул, тасдиқ, амалигардонӣ, назорат ва 

бойгонии минбаъдаи маълумот кадом варианти методҳои 

коркард ва интихоби қарори идоракунӣ ҳисоб мешавад? 

$A) Се; 

$B) Чор; 

$C) Ду; 

$D) Як; 

$E) Панҷ; 

 



@65.Кадом аз варианти методҳои коркард ва интихоби қарори 

идоракунӣ аз ҳама гарон ҳисоб мешавад? 

$A) Якум; 

$B) Дуюм; 

$C) Сеюм; 

$D) Чорум; 

$E) Панҷум; 

 

@66.Кадом аз варианти методҳои коркард ва интихоби қарори 

идоракунӣ аз ҳама арзон ҳисоб мешавад? 

$A) Сеюм; 

$B) Дуюм; 

$C) Чорум; 

$D) Якум; 

$E) Панҷум; 

 

@67.Дар таҷрибаи ширкатҳои ШМА маблаѓи харҷи коркарди 

қарори идоракунӣ чанд бошад, ки варианти якуми методҳои 

коркард ва интихоб намудани қарори идоракунӣ истифода 

мешавад? 

$A) То 10 000 доллари амрикоӣ; 

$B) То 10 000 фунти стерлинг; 

$C) То 10 000 сомонӣ; 

$D) То 10 000 доллари автралиягӣ; 

$E) То 10 00 фунти стерлинг; 

 

@68.Дар таҷрибаи ширкатҳои ШМА маблаѓи харҷи коркарди 

қарори идоракунӣ чанд бошад, ки аз истифодаи варианти якуми 

методҳои коркард ва интихоб намудани қарори идоракунӣ даст 

мекашанд? 

$A) Зиёда аз 10 000 доллари амрикоӣ; 

$B) То 10 0 фунти стерлинг; 

$C) То 1 000 сомонӣ; 



$D) То 10 доллари автралиягӣ; 

$E) То 1 000 сомонӣ; 

 

@69.Кадом аз ҷавобҳои дар поён овардашуда методҳои фаъолноки 

қабули қарори идоракунӣ ҳисоб мешаванд? 

$A) Методҳои равонӣ, Методҳои ҷалб намудани сарчашмаҳои зеҳнӣ; 

$B) Методҳои ҷалб намудани сарчашмаҳои зеҳнӣ; 

$C) Методҳои равонӣ; 

$D) Методҳои ҷалб намудани сарчашмаҳои зеҳнӣ; 

$E) Методҳои сарчашмаҳои зеҳнӣ; 

 

@70.Кадом аз ҷавобҳои дар поён овардашуда методҳои фаъолноки 

қабули қарори идоракунӣ ҳисоб намешаванд? 

$A) Методҳои равонӣ, Методҳои ҷалб намудани сарчашмаҳои зеҳнӣ; 

$B) Методҳои равонӣ; 

$C) Методҳои ҷалб намудани сарчашмаҳои зеҳнӣ; 

$D) Методҳои сарчашмаҳои зеҳнӣ; 

$E) Методҳои ҷалб нанамудани сарчашмаҳои зеҳнӣ; 

 

@71.Кадом аз ҷавобҳои дар поён овардашуда ба методҳои равонӣ 

шомиланд? 

$A) Ҳуҷуми ақлӣ, Конференсияи фикру ақидаҳо, Саволу ҷавоб; 

$B) Конференсияи фикру ақидаҳо; 

$C) Саволу ҷавоб; 

$D) Методҳои равонӣ; 

$E) Методҳои ҷалб намудани сарчашмаҳои зеҳнӣ; 

 

@72.Кадом аз ҷавобҳои дар поён овардашуда ба методҳои равонӣ 

шомиланд? 

$A) Методи «6-5-3»; 

$B) Методи роҳбаладӣ; 

$C) Кор бо мушовирон; 

$D) Методи назариявӣ-амалӣ; 



$E) Методҳои равонӣ; 

 

@73.Кадом аз ҷавобҳои дар поён овардашуда ба методҳои ҷалб 

намудани сарчашмаҳои зеҳнӣ шомиланд? 

$A) Методи роҳбаладӣ, Кор бо мушовирон, Методи назариявӣ-амалӣ; 

$B) Кор бо мушовирон; 

$C) Методи назариявӣ-амалӣ; 

$D) Методи назариявӣ-амалӣ; 

$E) Методҳои равонӣ; 

 

@74.Кадом аз ҷавобҳои дар поён овардашуда ба методҳои ҷалб 

намудани сарчашмаҳои зеҳнӣ шомил нестанд? 

$A) Методи «6-5-3»; 

$B) Методи роҳбаладӣ; 

$C) Кор бо мушовирон; 

$D) Методи назариявӣ-амалӣ; 

$E) Методи роҳбаладӣ; 

 

@75.Методе, ки ба ба ҷалби одам ба фикрронии коллективӣ бо 

ёрии мутахассиси баландихтисос ё зеҳни сунъӣ асос ёфтааст, 

кадом аст? 

$A) Методҳои ҷалб намудани сарчашмаҳои зеҳнӣ; 

$B) Методҳои равонӣ; 

$C) Методи «6-5-3»; 

$D) Методи роҳбаладӣ; 

$E) Кор бо мушовирон; 

 

@76.Методе, ки ба фаъолнокии тафаккур асос меёбад, кадом аст? 

$A) Методҳои равонӣ; 

$B) Методҳои ҷалб намудани сарчашмаҳои зеҳнӣ; 

$C) Методи «6-5-3»; 

$D) Методи роҳбаладӣ; 

$E) Кор бо мушовирон; 



 

@77.Тарзи аз тасаввуроти воқеӣ ба дигар тасаввуроти монанд 

гузаштан, ки дар натиҷа чунин робитаи байни тасаввурот яке 

дигареро ба вуҷуд меорад, кадом методи фаъолнокии қабули 

қарори идоракунӣ ҳисоб мешавад? 

$A) Методҳои равонӣ; 

$B) Методҳои ҷалб намудани сарчашмаҳои зеҳнӣ; 

$C) Методи «6-5-3»; 

$D) Методи роҳбаладӣ; 

$E) Кор бо мушовирон; 

 

@78.Тарзи аз фикрронии мантиқӣ ба ѓайримантиқӣ гузаштан, 

кадом методи фаъолнокии қабули қарори идоракунӣ ҳисоб 

мешавад? 

$A) Методҳои равонӣ; 

$B) Методҳои ҷалб намудани сарчашмаҳои зеҳнӣ; 

$C) Методи «6-5-3»; 

$D) Методи роҳбаладӣ; 

$E) Кор бо мушовирон; 

 

@79.Аз тарҳои муосир ба тарзҳои кўҳна гузаштан, кадом методи 

фаъолнокии қабули қарори идоракунӣ ҳисоб мешавад? 

$A) Методҳои равонӣ; 

$B) Методҳои ҷалб намудани сарчашмаҳои зеҳнӣ; 

$C) Методи «6-5-3»; 

$D) Методи роҳбаладӣ; 

$E) Кор бо мушовирон; 

 

@80.Методи конференсияи фикру ақидаҳо оё танқиди фикру 

ақидаҳои пешниҳодшударо манъ мекунад? 

$A) Дилхоҳ танқид манъ карда мешавад; 

$B) Танҳо ақидаҳои пешниҳодшударо танқид кардан мумкин аст; 

$C) Танҳо фикрҳои пешниҳодшударо танқид кардан мумкин аст; 



$D) Агар танқиди фоидаовар бошад, пас танқид манъ намешавад; 

$E) Кор бо мушовирон; 

 

@81.Афзалияти қабули гурўҳии қарори идоракунӣ дар кадом аз 

ҷавобҳои дар поён овардашуда зоҳиршудааст? 

$A) Ба таври фаврӣ ва суфтагӣ дар амал татбиқ кардани қарори 

идоракуниро таъмин месозад, Дарки хуби моҳияти масъала ва роҳҳои 

ҳалли он; 

$B) Дарки хуби моҳияти масъала ва роҳҳои ҳалли он; 

$C) Муҳити ҳамкориро ба вуҷуд меорад; 

$D) Танҳо фикрҳои пешниҳодшударо танқид кардан мумкин аст; 

$E) Агар танқиди фоидаовар бошад, пас танқид манъ намешавад; 

 

@82.Афзалияти қабули гурўҳии қарори идоракунӣ дар кадом аз 

ҷавобҳои дар поён овардашуда зоҳир мегардад? 

$A) Ҳамкории самаранокро таъмин месозад; 

$B) Болоравии худшиносӣ ва худэътирофкунии аъзои коллективро ба 

вуҷуд меорад; 

$C) Имконияти мувофиқ намудани мақсадҳои фард, коллектив ва та-

моми ширкатро зиёд мекунад; 

$D) Муҳити ҳамкориро ба вуҷуд меорад; 

$E) Танҳо фикрҳои пешниҳодшударо танқид кардан мумкин аст; 

 

@83.Қарор идоракунӣ ҳисоб мешавад, агар? 

$A) Ба нақшагирии стратегӣ равона шуда бошад; 

$B) Ба идоракунии захираҳои инсонӣ равона нашуда бошад; 

$C) Ба идоракунии робитаҳои дохилӣ ва берунӣ равона нашуда бошад; 

$D) Ба бунёди системаи идоракунии ширкат равона нашуда бошад; 

$E) Муҳити ҳамкориро ба вуҷуд меорад; 

 

@84.Оё ҳангоми истифодаи методи саволу ҷавоб муҳокимаи 

ҷавобҳо иҷозат дода мешавад? 

$A) Муҳокимаи ҷавобҳо манъ аст; 



$B) Қисми ҷавобҳоро муҳокима кардан лозим аст; 

$C) Ба идоракунии робитаҳои дохилӣ ва берунӣ равона нашуда бошад; 

$D) Ба бунёди системаи идоракунии ширкат равона нашуда бошад; 

$E) Муҳити ҳамкориро ба вуҷуд меорад; 

 

@85.Ҳангоми истифодаи методи саволу ҷавоб савол чӣ тавр гузо-

шта бояд шавад? 

$A) Ҷавоб ба савол роҳи ҳалли мушкилии баррасишавандаро пешбинӣ 

намояд; 

$B) Савол ҷавоб дошта бошад; 

$C) Фарқ надорад, дилхоҳ савол гузошта шуда метавонад; 

$D) Ба бунёди системаи идоракунии ширкат равона нашуда бошад; 

$E) Муҳити ҳамкориро ба вуҷуд меорад; 

 

@86.Донишманди таҷриба ва технологияҳои пешқадам, ки дар 

боби ҳалли масъалаҳои гуногуни идоракунӣ малакаи байи амалӣ 

ҷамъ намудааст, кист? 

$A) Мушовир; 

$B) Корманд; 

$C) Коргар; 

$D) Роҳбалад; 

$E) Ҳамкор; 

 

@87.Шахсе, ки дар таҷриба ба шогирдаш малакаи худро, дониш ва 

методикаи кор, инчунин кўшиш намудан ба худмаърифаткунӣ ва 

баланд бардоштани маҳорати касбӣ меомўзад, кист? 

$A) Роҳбалад; 

$B) Корманд; 

$C) Коргар; 

$D) Мушовир; 

$E) Ҳамкор; 

 



@88.Ҳангоме, ки номуайянӣ аз роҳбар ё мутахассисон вобаста 

набошад, чунин номуайянӣ чӣ ном дорад? 

$A) Объективӣ; 

$B) Субъективӣ; 

$C) Коргар; 

$D) Мушовир; 

$E) Ҳамкор; 

 

@89.Ҳангоме, ки номуайянӣ аз хатогии касбии роҳбар ё 

мутахассисон вобаста бошад, чунин номуайянӣ чӣ ном дорад? 

$A) Субъективӣ; 

$B) Объективӣ; 

$C) Коргар; 

$D) Мушовир; 

$E) Ҳамкор; 

 

@90.Номуайяние, ки ба расмиёти таҳия ва амалисозии қарори 

идоракунӣ таъсир намерасонад, кадом дараҷа ҳисобида мешавад? 

$A) Дараҷаи паст; 

$B) Дараҷаи миёна; 

$C) Дараҷаи баланд; 

$D) Дараҷаи баландтар; 

$E) Дараҷаи кӯтоҳтар; 

 

@91.Номуайяние, ки аз нав дида баромадани расмиёти муҳими 

таҳия ва амалисозии қарори идоракуниро талаб мекунад, кадом 

дараҷа ҳисобида мешавад? 

$A) Дараҷаи миёна; 

$B) Дараҷаи паст; 

$C) Дараҷаи баланд; 

$D) Дараҷаи баландтар; 

$E) Дараҷаи кӯтоҳтар; 

 



@92.Номуайяние, ки коркарди нави расмиёти таҳия ва амалисозии 

қарори идоракуниро пешбинӣ мекунад, кадом дараҷа ҳисобида 

мешавад? 

$A) Дараҷаи баланд; 

$B) Дараҷаи миёна; 

$C) Дараҷаи паст; 

$D) Дараҷаи баландтар; 

$E) Дараҷаи кӯтоҳтар; 

 

@93.Номуайяние, ки берун аз дарки мутахассисон мебошад, кадом 

дараҷа ҳисобида мешавад? 

$A) Дараҷаи баландтар; 

$B) Дараҷаи миёна; 

$C) Дараҷаи баланд; 

$D) Дараҷаи паст; 

$E) Дараҷаи кӯтоҳтар; 

 

@94.Кадоми аз ҷавобҳои дар поён овардашуда сабабҳои 

номуайянӣ буда метавонанд? 

$A) Мавҷуд набудани иттилооти пурра, Мавҷуд набудани иттилооти 

саҳеҳ; 

$B) Мавҷуд набудани иттилооти саҳеҳ; 

$C) Мавҷуд набудани иттилооти дуруст; 

$D) Мавҷуд будани иттилооти саҳеҳ; 

$E) Мавҷуд будани иттилооти дуруст; 

 

@95.Кадоми аз ҷавобҳои дар поён овардашуда сабабҳои 

номуайянӣ буда метавонанд? 

$A) Мушкил будани коркарди иттилоот, Маҳдуд будани захираҳое, ки 

барои иҷрои қарор муҳиманд; 

$B) Маҳдуд будани захираҳое, ки барои иҷрои қарор муҳиманд; 

$C) Мавҷуд будани омили субъективӣ, яъне ба шумораи зиёди иҷроку-

нандагон супоридани қарор; 



$D) Мавҷуд будани иттилооти саҳеҳ; 

$E) Мавҷуд будани иттилооти дуруст; 

 

@96.Кадоми аз ҷавобҳои дар поён овардашуда сабабҳои 

номуайянӣ буда метавонанд? 

$A) Таъсири қувваи рафънашаванда, Омодагии нокифояи касбии 

роҳбарон ва мутахассисон; 

$B) Омодагии нокифояи касбии роҳбарон ва мутахассисон; 

$C) Номувофиқ будани қарор ва интизории объекти идоракунӣ; 

$D) Мавҷуд будани иттилооти саҳеҳ; 

$E) Мавҷуд будани иттилооти дуруст; 

 

@97.Кадом аз ҷавобҳои дар поён овардашуда роҳҳои идораи 

хавфҳо (таваккалҳо) ҳисоб мешаванд? 

$A) Даст кашидан аз фаъолияте, ки бо таваккал зиёд алоқаманд 

мебошад, таъсис додани фонди суѓуртавӣ; 

$B) Таъсис додани фонди суѓуртавӣ; 

$C) Тақсим кардани таваккал дар байни иштирокчиёни бевоситаи 

бизнес; 

$D) Омодагии нокифояи касбии роҳбарон ва мутахассисон; 

$E) Номувофиқ будани қарор ва интизории объекти идоракунӣ; 

 

@98.Кадом аз ҷавобҳои дар поён овардашуда роҳҳои идораи 

хавфҳо (таваккалҳо) ҳисоб мешаванд? 

$A) Даст кашидан аз фаъолияте, ки бо таваккал зиёд алоқаманд 

мебошад, таъсис додани фонди суѓуртавӣ; 

$B) Таъсис додани фонди суѓуртавӣ; 

$C) Кам намудани имконияти ба вуҷуд омадани оқибатҳои манфӣ бо 

роҳи чораҳои пешгирикунанда; 

$D) Тақсим кардани таваккал дар байни иштирокчиёни бевоситаи 

бизнес; 

$E) Омодагии нокифояи касбии роҳбарон ва мутахассисон; 

 



@99.Кадом аз ҷавобҳои дар поён овардашуда қонуни шухиомези 

Спенсер ба ҳисоб меравад? 

$A) Ҳар кас бо доштани иттилооти кофӣ аз уҳдаи таҳияи қарори 

идоракунӣ баромада метавонад; 

$B) Кори ҳар роҳбар нест қарори идоракунӣ қабул кардан; 

$C) Роҳбари бад аз набудани иттилоот корношоям мегардад; 

$D) Роҳбар агар оқил бошад, обод гардад ширкат; 

$E) Омодагии нокифояи касбии роҳбарон ва мутахассисон; 

 

@100.Дар ҷавобҳои дар поён овардашуда шахсе, ки дар коркарди 

ибтидоии қарори идоракунӣ иштирок намекунад, нишон диҳед? 

$A) Маъмурчӣ; 

$B) Мутахассис; 

$C) Кори ҳар роҳбар нест қарори идоракунӣ қабул кардан; 

$D) Роҳбари бад аз набудани иттилоот корношоям мегардад; 

$E) Роҳбар агар оқил бошад, обод гардад ширкат; 

 

@101.Кадом аз ҷавобҳои дар поён овардашуда мазмуни қарорро 

дар намуди умумӣ дар бар мегирад? 

$A) Дилхоҳ натиҷаи фикрии фаъолияти инсон; 

$B) Фаъолияти роҳбар дар доираи вазифаҳои худ; 

$C) Амри роҳбар, ки аз ҷониби коллектив дастгирӣ мегардад; 

$D) Фаъолияти фикрии дарозмуддати якчанд одам; 

$E) Мутахассис; 

 

@102.Замима ба қарори асосӣ  кадом қисми қарори идоракуниро 

дар бар мегирад? 

$A) Қисми иттилоотӣ; 

$B) Қисми баёнӣ; 

$C) Қисми қарорӣ; 

$D) Қисми асосӣ; 

$E) Кори ҳар роҳбар; 

 



@103.Қисми мазкури фармон кадом қисми қарор ба ҳисоб меравад: 

«Роҳбари филиали №2 Ширкати туристии «Мадина» Сафарова С. 

таъин карда шавад»? 

$A) Қарорӣ; 

$B) Асосӣ; 

$C) Иттилоотӣ; 

$D) Баёнӣ; 

$E) Қисми асосӣ; 

 

@104.Қарори идоракунӣ ин? 

$A) Қароре, ки аз ҷониби роҳбарони сатҳи гуногун коркард ва амалӣ 

мегардад; 

$B) Қароре, ки аз ҷониби мутахассис ҳангоми тасҳеҳи лоиҳа коркард ва 

амалӣ мегардад; 

$C) Қароре, ки аз ҷониби коршинос ҳангоми тартиб додани дастури 

вазифавӣ коркард ва амалӣ мегардад; 

$D) Қароре, ки на аз ҷониби коршинос ҳангоми тартиб додани дастури 

вазифавӣ коркард ва амалӣ мегардад; 

$E) Қароре, ки на аз ҷониби коршинос ҳангоми тартиб додани дастури 

вазифавӣ коркард ва амалӣ мегардад; 

 

@105.Қароре, ки аз ҷониби мушовир барои системаи иҷтимоӣ 

коркард ва амалӣ мегардад? 

$A) Қароре, ки аз ҷониби коршинос ҳангоми тартиб додани дастури 

вазифавӣ коркард ва амалӣ мегардад; 

$B) Қароре, ки на аз ҷониби коршинос ҳангоми тартиб додани дастури 

вазифавӣ коркард ва амалӣ мегардад; 

$C) Қароре, ки ҳангоми тартиб додани дастури вазифавӣ коркард ва 

амалӣ мегардад; 

$D) Қароре, ки аз ҷониби роҳбарони сатҳи гуногун коркард ва амалӣ 

мегардад; 

$E) Қароре, ки аз ҷониби мутахассис ҳангоми тасҳеҳи лоиҳа коркард ва 

амалӣ мегардад; 



 

@106.Ҳангоми истифодаи методи конференсияи фикру ақидаҳо 

вақти ҷаласа чӣ қадар бояд бошад? 

$A) 30-50 дақиқа; 

$B) То 20 дақиқа; 

$C) 50-80 дақиқа; 

$D) То 30 дақиқа; 

$E) 50-70 дақиқа; 

 

@107.Ҳангоми истифодаи методи конференсияи фикру ақидаҳо 

шумораи иштирокчиён чанд бояд бошад? 

$A) Аз 4 то 12 нафар; 

$B) То 3 нафар; 

$C) Аз 15 то 20 нафар; 

$D) То 2нафар; 

$E) Аз 10 то 30 нафар; 

 

@108.Кадом моҳияти қарори идоракунӣ дар масъалаи зерин 

мушоҳида мешавад: «Ҷорӣ намудани истифодаи корти бонкӣ 

барои пардохти нафақа»? 

$A) Технологӣ; 

$B) Иқтисодӣ; 

$C) Иҷтимоӣ; 

$D) Ҳуқуқӣ; 

$E) Меҳнатӣ; 

 

@109.Кадом моҳияти қарори идоракунӣ дар масъалаи зерин 

мушоҳида мешавад: «Барои таваллуди фарзанди якум – 3 

нишондиҳанда барои ҳисобҳо кумакпулии якдафъаина дода 

шавад»? 

$A) Иҷтимоӣ; 

$B) Ҳуқуқӣ; 

$C) Иқтисодӣ; 



$D) Биологӣ; 

$E) Меҳнатӣ; 

 

@110.Кадом моҳияти қарори идоракунӣ дар масъалаи зерин 

бештар мушоҳида мешавад: «Ақди никоҳ байни шахсоне, ки 

хешовандони наздик манъ карда мешавад»? 

$A) Биологӣ; 

$B) Ташкилӣ; 

$C) Иҷтимоӣ; 

$D) Иқтисодӣ; 

$E) Маъмурӣ; 

 

@111.Кадоме аз шахсони дар поён дар раванди қабули қарори 

идоракунӣ иштирок намекунад? 

$A) Иҷрокунандаи қарор; 

$B) Мутахассис; 

$C) Мушовир; 

$D) Коршинос (Эксперт); 

$E) Иқтисодӣ; 

 

@112.Оё ҳангоми истифодаи методи конференсияи фикру ақидаҳо 

қабули фикру ақидаҳои номусоид (абсурд) иҷозат ҳаст ё не? 

$A) Ҳа; 

$B) Не; 

$C) На ҳама вақт; 

$D) Бале; 

$E) Баробар; 

 

@113.Агар ҳалли масъала ҳангоми истифодаи конференсияи 

фикру ақидаҳо пайдо нагардад, дар муддати чанд рўз 

конференсияи иловагии фикру ақидаҳо гузаронида мешавад? 

$A) На дертар аз 2-3 рўз; 

$B) На дертар аз 5-6 рўз; 



$C) Такроран дигар конференсия гузаронида намешавад; 

$D) Бале; 

$E) Баробар; 

 

@114.Ҳангоми истифодаи методи саволу ҷавоб шумораи 

иштирокчиён чанд бояд бошад? 

$A) Аз 4 то 12 нафар; 

$B) То 2 нафар; 

$C) Аз 15 то 20 нафар; 

$D) На дертар аз 2-3 рўз; 

$E) На дертар аз 5-6 рўз; 

 

@115.Ҳангоми истифодаи методи саволу ҷавоб вақти ҷаласа чӣ 

қадар бояд бошад? 

$A) 30-50 дақиқа; 

$B) То 20 дақиқа; 

$C) 50-80 дақиқа; 

$D) То 2 нафар; 

$E) Аз 15 то 20 нафар; 

 

@116.Ҳангоми истифодаи методи саволу ҷавоб коркарди охирини 

ҷавобҳоро кӣ мекунад? 

$A) Роҳбар; 

$B) Мутахассис; 

$C) Мушовир; 

$D) Коршинос; 

$E) Амрдиҳанда; 

 

@117.Қисми мазкури фармон кадом унсури ҳуҷҷати қарори 

идоракунӣ ба ҳисоб меравад: «Бо мақсади пурзўр намудани 

ҷавобгарӣ ва пешгирии минбаъдаи қонуншиканӣ дар самти 

хизмати давлатӣ»? 

$A) Баёнкунанда; 



$B) Амрдиҳанда; 

$C) Муайянкунанда; 

$D) Хулосавӣ; 

$E) Коршинос; 

 

@118.Кадоми аз ҷавобҳои дар поён овардашуда яке аз намудҳои 

қарор ҳисоб намешавад? 

$A) Маънавӣ; 

$B) Иҷтимоӣ (Идоракунӣ); 

$C) Биологӣ; 

$D) Техникӣ; 

$E) Хулосавӣ; 

 

@119.Кормандоне, ки қарори таҳияшударо баҳо намедиҳанд, чӣ 

ном доранд? 

$A) Мушовирон, Мутахассисон, Роҳбарон; 

$B) Роҳбарон; 

$C) Биологӣ; 

$D) Техникӣ; 

$E) Хулосавӣ; 

 

@120.Шахсоне, ки нисбати масъалаҳои алоҳидаи қарор донишҳои 

махсус (одатан, чуқур дар ин ё он соҳа) надоранд, чӣ ном доранд? 

$A) Коршиносон (Экспертон), Мутахассисон, Субъектон (Роҳбарон); 

$B) Мутахассисон; 

$C) Субъектон (Роҳбарон); 

$D) Мушовирон, Мутахассисон, Роҳбарон; 

$E) Роҳбарон; 

 

@121.Номи нафареро, ки дар коркарди ибтидоии қарори 

идоркунӣ иштирок мекунад, нишон диҳед? 

$A) Мутахассис; 

$B) Коршинос (Эксперт); 



$C) Мушовир; 

$D) Маъмурчӣ; 

$E) Роҳбар; 

 

@122.Мазмуни ва моҳияти қарор дар намуди умумӣ аз чӣ иборат 

аст? 

$A) Дилхоҳ натиҷаи фикрии фаъолияти инсон; 

$B) Фаъолияти роҳбар дар доираи вазифаҳои худ; 

$C) Амри роҳбар, ки аз ҷониби коллектив дастгирӣ мегардад; 

$D) Фаъолияти фикрии дарозмуддати якчанд одам; 

$E) Супориши мизоҷон; 

 

@123.Қисми иттилоотии фармони идоракунӣ чиро дар бар 

мегирад? 

$A) Замима ба қарори асосӣ; 

$B) Мақсад ва сабабҳои ба миён омадани қарори идоракунӣ; 

$C) Номгўи супоришҳое, ки ба иҷрокунандагони мушаххас дода меша-

ванд; 

$D) Маълумоти тафсиркунанда, шарҳдиҳанда ва иловагӣ; 

$E) Дилхоҳ натиҷаи фикрии фаъолияти инсон; 

 

@124.Қисми мазкури қарор кадом намуди қарор ба ҳисоб меравад, 

«Роҳбари филиали №2 Ширкати туристии «Мадина» Сафарова С. 

таъин карда шавад»? 

$A) Идоракунӣ; 

$B) Техникӣ; 

$C) Биологӣ; 

$D) Омехта; 

$E) Экологӣ; 

 

@125.Кадом ибораи дар поён омада, бештар ба истилоҳи «қарори 

идоракунӣ» дуруст меояд? 



$A) Қароре, ки аз ҷониби роҳбарони сатҳи гуногун коркард ва амалӣ 

мегардад; 

$B) Қароре, ки аз ҷониби мутахассис ҳангоми тасҳеҳи лоиҳа коркард ва 

амалӣ мегардад; 

$C) Қароре, ки аз ҷониби роҳбар барои системаи иҷтимоӣ коркард ва 

амалӣ мегардад; 

$D) Қароре, ки аз ҷониби роҳбар ҳангоми тартиб додани дастури 

вазифавӣ коркард ва амалӣ мегардад; 

$E) Роҳбарони сатҳи гуногунро дар бар мегирад; 

 

@126.Технологияе, ки барои (ташаккули) ҳамкорӣ байни 

кормандоне, дар амалигардонии мақсади гузошташуда иштирок 

мекунанд, ба бартарияти муносибатоҳи байнишахсӣ нисбат ба 

дигар воситаҳо ва усулҳо такя мекунад, чӣ ном дорад? 

$A) Дар асоси талабот ва манфиатҳо; 

$B) Аз рўи натиҷагирӣ; 

$C) Дар ҳолатҳои истисноӣ; 

$D) Дар асоси зеҳни сунъӣ; 

$E) Аз руи фаъолнокӣ; 

 

@127.Технологияе, ки ба афзалият додани назорат ва идоракунии 

сахти ҳайат нисбат ба дигар тарзу усулҳои ташаккули ҳамкорӣ 

байни кормандоне, ки дар амалисозии мақсади гузошташуда 

иштирок доранд, такя мекунад, чӣ ном дорад? 

$A) Бо роҳи санҷиш ва нишондодҳо; 

$B) Дар асоси талабот ва манфиатҳо; 

$C) Аз рўи натиҷагирӣ; 

$D) Дар ҳолатҳои истисноӣ; 

$E) Аз руи баҳо додан; 

 

@128.Кадом моҳияти фармони идоракунӣ дар масъалаи зерин 

мушоҳида мешавад: «Қайди бастани ақди никоҳ бо тартиби 



муқарраркардаи Қонуни ҶТ «Дар бораи бақайдгирии давлатии 

асноди ҳолати шаҳрвандӣ» ба ҷо оварда мешавад»? 

$A) Ҳуқуқӣ; 

$B) Иқтисодӣ; 

$C) Иҷтимоӣ; 

$D) Технологӣ; 

$E) Муҳосибӣ; 

 

@129.Кадом моҳияти фармони идоракунӣ дар масъалаи зерин 

мушоҳида мешавад: «Бо мақсади баланд бардоштани андозаи 

музди меҳнат, фармони дахлдори Президенти ҶТ қабул гардид»? 

$A) Иҷтимоӣ; 

$B) Ҳуқуқӣ; 

$C) Иқтисодӣ; 

$D) Биологӣ; 

$E) Химикӣ; 

 

@130.Кадом моҳияти фармони идоракунӣ дар масъалаи зерин 

бештар мушоҳида мешавад: «Ақди никоҳ байни шахсоне, ки аз як 

зан шир макидаанд манъ карда мешавад»? 

$A) Биологӣ; 

$B) Ташкилӣ; 

$C) Иҷтимоӣ; 

$D) Иқтисодӣ; 

$E) Физикӣ; 

 

@131.Кадоме аз нафарони дар поён нишондодашуда дар раванди 

қабули қарори идоракунӣ иштирок намекунад? 

$A) Истеъмолкунандаи қарор; 

$B) Мутахассис; 

$C) Мушовир; 

$D) Коршинос (Эксперт); 

$E) Истеҳсолкунанда; 



 

@132.Таҷҳизоте ки ба бартарияти касбияти иҷрокунандагон ё ба 

технологияи истеҳсолии хуб коркадшуда ва иҷрошаванда нисбат 

ба дигар усулу воситаҳо барои бомуваффақият иҷро намудани 

супоришҳои додашуда ё интихобшуда, такя мекунад, ба кадом 

технологияи таҳия ва амалисозии қарори идоракунӣ мансуб аст? 

$A) Дар ҳолатҳои истисноӣ; 

$B) Дар асоси зеҳни сунъӣ; 

$C) Дар асоси фаъолнокии ҳайат; 

$D) Бо роҳи санҷиш ва нишондодҳо; 

$E) Дар асоси интихоб; 

 

@133.Таҷҳизоте, ки ба бартарияти таҷрибаи коркардашуда, омор 

ва усулҳои муоисири иқтисодӣ-математикӣ, ки дар намуди базаи 

донишҳо ё базаи маълумот бо истифодаи технологияҳои 

иттилоотии муосири компютерӣ нисбати дигар тарзу усулҳо 

амалӣ шудааст, асос ёфтааст ва барои ҳалли бомуваффақияти 

супориши дар пешистода истифода мешавад, ба кадом 

технологияи таҳия ва амалисозии қарори идоракунӣ мансуб аст? 

$A) Дар асоси зеҳни сунъӣ; 

$B) Дар ҳолатҳои истисноӣ; 

$C) Дар асоси фаъолнокии ҳайат; 

$D) Бо роҳи санҷиш ва нишондодҳо; 

$E) Бо усули Интихоб; 

 

@134.Таҷҳизоте, ки ба бартарияти натиҷаҳои охирин нисбат ба 

банақшагирӣ ва тахмин кардан асос меёбад, ба кадом технологияи 

таҳия ва амалисозии қарори идоракунӣ мансуб аст? 

$A) Аз рўи натиҷагирӣ; 

$B) Дар ҳолатҳои истисноӣ; 

$C) Дар асоси зеҳни сунъӣ; 

$D) Дар асоси фаъолнокии ҳайат; 

$E) Бо роҳи ҷалбкунӣ; 



 

@135.Таҷҳизоте, ки ба бартарияти чораҳои ҳавасмандкунӣ барои 

коргарон нисбат ба дигар тарзу усулҳои иҷрои супориш асос 

меёбад, ба кадом технологияи таҳия ва амалисозии қарори 

идоракунӣ мансуб аст? 

$A) Дар асоси фаъолнокии ҳайат; 

$B) Дар ҳолатҳои истисноӣ; 

$C) Дар асоси зеҳни сунъӣ; 

$D) Бо роҳи санҷиш ва нишондодҳо; 

$E) Дар асоси вақти корӣ; 

 

@136.Тарафи мазкури фармон кадом унсури ҳуҷҷати қарори 

идоракунӣ ба ҳисоб меравад: «Роҳбари филиали №2 Ширкати 

туристии «Мадина» Ашўров А. таъин карда шавад»? 

$A) Баёнкунанда; 

$B) Амрдиҳанда; 

$C) Муайянкунанда; 

$D) Хулосавӣ; 

$E) Ҷамъбастӣ; 

 

@137.Кадоми аз посухҳои дар поён овардашуда яке аз намудҳои 

қарор ҳисоб намешавад? 

$A) Равонӣ; 

$B) Иҷтимоӣ (Идоракунӣ); 

$C) Биологӣ; 

$D) Техникӣ; 

$E) Химиявӣ; 

 

@138.Коргароне, ки қарори таҳияшударо баҳо медиҳанд, чӣ ном 

доранд? 

$A) Коршиносон (Экспертон); 

$B) Мушовирон; 

$C) Мутахассисон; 



$D) Роҳбарон; 

$E) Ҷонишинон; 

 

@139.Нафароне, ки нисбати масъалаҳои алоҳидаи қарор 

донишҳои махсус (одатан, чуқур дар ин ё он соҳа) доранд, чӣ ном 

доранд? 

$A) Мушовирон; 

$B) Коршиносон (Экспертон); 

$C) Мутахассисон; 

$D) Субъектон (Роҳбарон); 

$E) Роҳбарон; 

 

@140.Шахсоне, ки ҳуқуқи ташаббуси қабули қарор доранд, чӣ ном 

доранд? 

$A) Субъектон (Роҳбарон); 

$B) Мушовирон; 

$C) Объектон; 

$D) Коршиносон (Экспертон); 

$E) Мутахассисон; 

 

@141.Иҷрокунандагони фармони идоракунӣ чӣ ном доранд? 

$A) Объектон; 

$B) Истеъмолкунандагони қарор; 

$C) Мушовирон; 

$D) Субъектон (Роҳбарон); 

$E) Коршиносон; 

 

@142.Қисми одамоне, ки барои манфиати онҳо ин ё он қарори 

идоракунӣ таҳия, қабул ва иҷро мегардад, чӣ ном дорад? 

$A) Истеъмолкунандагони қарор; 

$B) Объектон; 

$C) Мушовирон; 

$D) Субъектон (Роҳбарон); 



$E) Коршиносон; 

 

@143.Фармони идоракунӣ ҳисоб мешавад, агар? 

$A) Ба нақшагирии стратегӣ равона шуда бошад; 

$B) Ба идоракунии захираҳои инсонӣ равона нашуда бошад; 

$C) Ба идоракунии робитаҳои дохилӣ ва берунӣ равона нашуда бошад; 

$D) Ба бунёди системаи идоракунии ширкат равона нашуда бошад; 

$E) Ба идоракунии захираҳои инсонӣ равона шуда бошад; 

 

@144.Самтҳои этикаи умумиро номбар кунед? 

$A) Этикаи касбӣ, маишӣ, экологӣ, динӣ; 

$B) Этикаи фаъолият, ҳаёт, мазҳабӣ; 

$C) Ба идоракунии робитаҳои дохилӣ ва берунӣ равона нашуда бошад; 

$D) Ба бунёди системаи идоракунии ширкат равона нашуда бошад; 

$E) Ба идоракунии захираҳои инсонӣ равона шуда бошад; 

 

@145.Нишонаҳои ғайриэтикӣ вақти таҳия ва амалисозии қарори 

идоракунӣ кадоманд? 

$A) Маълумоте, ки нишонаҳои давлатиро (парчам, нишон, суруди 

миллӣ), асъори миллии ҶТ ва ё дигар давлатро, инчунин рамзҳои 

диниро паст мезананд; 

$B) Маълумоте, ки нишонаҳои давлатиро (парчам, нишон, суруди 

миллӣ), асъори миллии ҶТ ва ё дигар давлатро, инчунин рамзҳои 

диниро паст намезананд; 

$C) Маълумоте, ки сирри давлатиро фош намекунанд; 

$D) Маълумоте, ки сирри оилавиро фош намекунанд; 

$E) Давлатро, инчунин рамзҳои диниро паст мезананд; 

 

@146.Аз нигоҳи этикӣ посухи масъалаи мазкурро нишон диҳед: 

«Коргар ба унвони роҳбарият ариза оиди пешниҳод кардани 

рухсатии 5-рўза аз ҳисоби худ супоридааст. Кор дар ташкилот 

бисёр»? 



$A) Бо назардоште, ки дар коллектив муҳити ҳамдигарфаҳмӣ мавҷуд 

аст ва дар асоси розигии коллектив коргарро ба рухсатии 5-рўза ҷавоб 

медиҳад; 

$B) Бо назардошти бартарияти истеҳсолот ва ногаҳонии ариза хоҳиши 

коргарро оиди рухсатӣ рад мекунад; 

$C) Бо назардошти ногаҳонии ариза коргарро ба рухсатии 2-рўза ҷавоб 

медиҳад; 

$D) Бо назардошти бартарияти истеҳсолот ва ногаҳонии ариза хоҳиши 

коргарро оиди рухсатӣ рад мекунад; 

$E) Бо назардошти ногаҳонии ариза коргарро ба рухсатии 3-рўза ҷавоб 

медиҳад; 

 

@147.Таҳияи қарори идоракунӣ вақти суръати баланди фаъолияти 

хоҷагидорӣ аз роҳбар чиро талаб мекунад? 

$A) Қобилияти баланди меҳат, ғайрифавқуллода андеша кардан; 

$B) Устувории равонии инсон, гироӣ будан; 

$C) Қобилияти муносибат кардан; 

$D) Ноустувории равонии инсон, гироӣ будан; 

$E) Ноқобилияти муносибат кардан; 

 

@148.Кадом эҳтиёҷотҳои инсон ҳангоми таҳияи қарори 

идоракунӣ ҳамчун омили иҷтимоӣ-равонӣ ба инобат гирифта 

мешаванд? 

$A) Талабот дар тартибот, мунтазамӣ; 

$B) Талабот дар иттилоот, амният, идоракунӣ; 

$C) Талабот дар фикру андешаи худро иброз кардан, маҳорати хешро 

нишон додан; 

$D) Устувории равонии инсон, гироӣ будан; 

$E) Маҳорати хешро нишон додан; 

 

@149.Тафтиш ва назорати доимӣ аз болои раванди таҳия ва 

амалисозии қарори идоракунӣ, мўҳлатҳои он ва сифати иҷрои он, 

чӣ ном дорад? 



$A) Назорати маъмурӣ; 

$B) Назорати технологӣ; 

$C) Ревизия; 

$D) Аудит; 

$E) Талабот дар тартибот; 

 

@150.Кадоми аз посухҳои дар поён овардашуда яке аз ҷавобгарии 

расмӣ ҳисоб намешавад? 

$A) Ҳуқуқӣ, иқтисодӣ, Касбӣ, интизомӣ, Этикӣ, экологӣ, сиёсӣ; 

$B) Касбӣ, интизомӣ; 

$C) Этикӣ, экологӣ, сиёсӣ; 

$D) Ревизия; 

$E) Аудит; 

 

@151.Кадоми аз посухҳои дар поён овардашуда яке аз ҷавобгарии 

расмӣ ҳисоб намешавад? 

$A) Маъмурӣ; 

$B) Шахсӣ; 

$C) Байниҳамсарӣ; 

$D) Гурўҳӣ; 

$E) Касбӣ, интизомӣ; 

 

@152.Самти нави идоракунӣ, ки бо назорат иртибот дорад, чӣ ном 

дорад? 

$A) Контроллинг; 

$B) Маркетинг; 

$C) Холдинг; 

$D) Боинг; 

$E) Аудит; 

 

@153.Намудҳои санҷиш кадоманд? 

$A) Пешакӣ, Ҷорӣ, Хотимавӣ; 

$B) Хотимавӣ; 



$C) Ҷорӣ; 

$D) Маркетинг; 

$E) Холдинг; 

 

@154.Кадоми аз посухҳои дар поён овардашуда намуди яке аз 

хатарҳои идоракунӣ ба ҳисоб намеравад? 

$A) Биологӣ; 

$B) Ташкилӣ; 

$C) Иқтисодӣ; 

$D) Ҳуқуқӣ; 

$E) Физикӣ; 

 

@155.Кадоми аз посухҳои дар поён овардашуда намуди яке аз 

хатарҳои идоракунӣ ба ҳисоб намеравад? 

$A) Химиявӣ; 

$B) Ташкилӣ; 

$C) Иқтисодӣ; 

$D) Ҳуқуқӣ; 

$E) Варзишӣ; 

 

@156.Кадоми аз посухҳои дар поён овардашуда роҳҳои 

идоракунии хатарҳо ҳисоб намешавад? 

$A) Омехта; 

$B) Ташкилӣ; 

$C) Иқтисодӣ; 

$D) Ҳуқуқӣ; 

$E) Гуногун; 

 

@157.Таҳдид дар раванди амалисозии қарори идоракунӣ чӣ маъно 

дорад? 

$A) Хатар – ин имкониятияти хавф, барор нагирифтани кор, ба даст 

овардани чизе ё бурд дар ин ё он фаъолият; 

$B) Хатар – ин бим доштан; 



$C) Хатар – ин тарс доштан; 

$D) Хатар – ин воҳима гирифтан; 

$E) Барор нагирифтани кор, ба даст овардани чизе ё бурд дар ин ё он 

фаъолият; 

 

@158.Дараҷаи аз ҳама бештари баланди номуайянӣ чӣ маъно до-

рад? 

$A) Берун аз фаҳмиши мутахассисон ҳангоми таҳия ва амалисозии 

қарори идоракунӣ мавҷуд будани номуайянӣ; 

$B) Коркарди расмиёти нави таҳия ва амалисозии қарори идоракуниро 

тақозо мекунад; 

$C) Аз нав баррасии раванди таҳия ва амалисозии қарори идоракуниро 

тақозо мекунад; 

$D) Ба раванди умумии таҳия ва амалисозии қарори идоракунӣ начан-

дон таъсир мерасонад; 

$E) Амалисозии қарори идоракуниро тақозо мекунад; 

 

@159.Дараҷаи аз ҳама баланди номуайянӣ чӣ маъно дорад? 

$A) Коркарди расмиёти нави таҳия ва амалисозии қарори идораку-

ниро тақозо мекунад; 

$B) Берун аз фаҳмиши мутахассисон ҳангоми таҳия ва амалисозии 

қарори идоракунӣ мавҷуд будани номуайянӣ; 

$C) Аз нав баррасии раванди таҳия ва амалисозии қарори идоракуниро 

тақозо мекунад; 

$D) Ба раванди умумии таҳия ва амалисозии қарори идоракунӣ начан-

дон таъсир мерасонад; 

$E) Амалисозии қарори идоракуниро тақозо мекунад; 

 

@160.Дараҷаи аз ҳама миёнаи номуайянӣ чӣ маъно дорад? 

$A) Аз нав баррасии раванди таҳия ва амалисозии қарори идоракуниро 

тақозо мекунад; 

$B) Коркарди расмиёти нави таҳия ва амалисозии қарори идоракуниро 

тақозо мекунад; 



$C) Берун аз фаҳмиши мутахассисон ҳангоми таҳия ва амалисозии 

қарори идоракунӣ мавҷуд будани номуайянӣ; 

$D) Ба раванди умумии таҳия ва амалисозии қарори идоракунӣ начан-

дон таъсир мерасонад; 

$E) Ба раванди умумии таҳия ва амалисозии қарори идоракунӣ начан-

дон таъсир мерасонад; 

 

@161.Дараҷаи аз ҳама пасти номуайянӣ чӣ маъно дорад? 

$A) Ба раванди умумии таҳия ва амалисозии қарори идоракунӣ начан-

дон таъсир мерасонад; 

$B) Коркарди расмиёти нави таҳия ва амалисозии қарори идоракуниро 

тақозо мекунад; 

$C) Аз нав баррасии раванди таҳия ва амалисозии қарори идоракуниро 

тақозо мекунад; 

$D) Берун аз фаҳмиши мутахассисон ҳангоми таҳия ва амалисозии 

қарори идоракунӣ мавҷуд будани номуайянӣ; 

$E) Ба қарори идоракунӣ начандон таъсир мерасонад; 

 

@162.Номуайянӣ сабабгори пайдоиши чӣ мегардад? 

$A) Хатарҳо; 

$B) Даромад; 

$C) Самаранокии истеҳсолот; 

$D) Ҳавасмандии коргарон; 

$E) Хароҷотҳо; 

 

@163.Номуайянӣ вақти таҳияи қарори идоракунӣ дар чӣ зоҳир 

мегардад? 

$A) Иттилооти нокифоя ва беэътимод; 

$B) Иттилооти пурра ва боваринок; 

$C) Иттилооти аз ҳадд зиёд; 

$D) Иттилооти кифоя; 

$E) Самаранокии истеҳсолот; 

 



@164.Кадоми аз посухҳои дар поён овардашуда яке аз намудҳои 

авторитети роҳбар ба шумор меравад? 

$A) Некӣ кардан; 

$B) Бадбинӣ кардан; 

$C) Душманӣ кардан бо муовинони худ; 

$D) Паст задан номи некӣ корманд; 

$E) Иттилооти кифоя; 

 

@165.Кадоми аз посухҳои дар поён овардашуда яке аз намудҳои 

авторитети роҳбар ба шумор меравад? 

$A) Товон намудан; 

$B) Дастгирӣ накардани ҳамкор; 

$C) Душманӣ кардан бо муовинони худ; 

$D) Паст задании шаъну шарафи корманд; 

$E) Бадбинӣ кардан; 

 

@166.Кадоми аз посухҳои дар поён овардашуда яке аз намудҳои 

авторитети роҳбар ба шумор меравад? 

$A) Фишор овардан ба дигарон; 

$B) Бадбинӣ кардани атрофиён; 

$C) Душманӣ кардан нисбати рақибон; 

$D) Паст задании шаъну шарафи коргарон; 

$E) Товон намудан; 

 

@167.Аҳамияти беҳтарро ба раванди таҳия ва амалисозии қарори 

идоракунӣ кадом сифатҳои роҳбар таъсир мерасонанд? 

$A) Умедии роҳбар, Ноумедии роҳбар,Хаёлӣ ва таҷрибавӣ будани 

роҳбар; 

$B) Ноумедии роҳбар; 

$C) Хаёлӣ ва таҷрибавӣ будани роҳбар; 

$D) Бадбинӣ кардани атрофиён; 

$E) Душманӣ кардан нисбати рақибон; 

 



@168.Эътироф кардани умумии таъсири шахсият ё ташкилот дар 

соҳаҳои гуногуни фаъолият нисбати ҳамкорон, зертобеъон ё 

одамони атроф, ки ба таҷриба, хусусиятҳои неки шахсият асос 

меёбад, чӣ ба ҳисоб меравад? 

$A) Авторитет; 

$B) Шахсият; 

$C) Мақом; 

$D) Эмиҷ; 

$E) Роҳбар; 

 

@169.Нақши бештари омили инсонӣ дар таҳия ва амалисозии 

қарори идоракунӣ дар кадоми аз ҷабҳаҳои дар поён овардашуда 

зоҳир мегардад? 

$A) Таъсири хусусиятҳои шахсият ба раванди коркарди қарори 

идоракунӣ баҳодии шахсии қарори идоракунии мавҷуда; 

$B) Таъсири хусусиятҳои ғайришахсӣ ба раванди коркарди қарори 

идоракунӣ; 

$C) Бадбинӣ кардани атрофиён; 

$D) Душманӣ кардан нисбати рақибон; 

$E) Паст задании шаъну шарафи коргарон; 

 

@170.Қарорҳои аз ҳама бесамар – натиҷаи раванди нодурусти 

қабули онҳо ба ҳисоб меравад. Кадом аз ҷавобҳои дар поён овар-

дашуда раванди нодурусти қабули қарор ҳисоб мешаванд? 

$A) Тамоми вариантҳои мавҷуда баррасӣ нашуда буданд; 

$B) Мавҷуд будани хатарҳо; 

$C) Хаёлӣ ва таҷрибавӣ будани роҳбар; 

$D) Бадбинӣ кардани атрофиён; 

$E) Душманӣ кардан нисбати рақибон; 

 

@171.Қарорҳои аз ҳама бесамар – натиҷаи раванди нодурусти 

қабули онҳо ба ҳисоб меравад. Кадом аз ҷавобҳои дар поён 

овардашуда раванди нодурусти қабули қарор ҳисоб мешаванд? 



$A) Иттилооти саҳеҳ ҷамъоварӣ нашуд; 

$B) Мавҷуд будани хатарҳо; 

$C) Хаёлӣ ва таҷрибавӣ будани роҳбар; 

$D) Бадбинӣ кардани атрофиён; 

$E) Душманӣ кардан нисбати рақибон; 

 

@172.Қарорҳои бештар бесамар – натиҷаи раванди нодурусти 

қабули онҳо ба ҳисоб меравад. Кадом аз ҷавобҳои дар поён овар-

дашуда раванди нодурусти қабули қарор ҳисоб мешаванд? 

$A) Ба тарозу ҳамаи паҳлўҳои манфӣ ва мусбӣ баркашида нашуданд; 

$B) Мавҷуд набудани хатарҳо; 

$C) Иттилооти саҳеҳ ҷамъоварӣ нашуд; 

$D) Мавҷуд будани хатарҳо; 

$E) Хаёлӣ ва таҷрибавӣ будани роҳбар; 

 

@173.Кадом аз посухҳои дар поён овардашуда доми қабул кардани 

фармони нодуруст ба ҳисоб меравад? 

$A) Худбоварӣ; 

$B) Мавҷуд будани хатарҳо; 

$C) Ба тарозу ҳамаи паҳлўҳои манфӣ ва мусбӣ баркашида нашуданд; 

$D) Мавҷуд набудани хатарҳо; 

$E) Иттилооти саҳеҳ ҷамъоварӣ нашуд; 

 

@174.Кадом аз посухҳои дар поён овардашуда доми қабул кардани 

қарори нодуруст ба ҳисоб меравад? 

$A) Доимии хотира; 

$B)Мавҷуд будани хатарҳо; 

$C) Ба тарозу ҳамаи паҳлўҳои манфӣ ва мусбӣ баркашида нашуданд; 

$D) Мавҷуд набудани хатарҳо; 

$E) Иттилооти саҳеҳ ҷамъоварӣ нашуд; 

 

@175.Кадом аз посухҳои дар поён овардашуда доми қабул кардани 

қарори аз ҳама нодуруст ба ҳисоб меравад? 



$A) Аз ҳадд зиёд нигарон шудан; 

$B) Мавҷуд набудани хатарҳо; 

$C) Ба тарозу ҳамаи паҳлўҳои манфӣ ва мусбӣ баркашида нашуданд; 

$D) Мавҷуд будани хатарҳо; 

$E) Иттилооти саҳеҳ ҷамъоварӣ нашуд; 

 

@176.Кадом аз ҷавобҳои дар поён овардашуда қабул кардани 

қарори нодуруст ба ҳисоб меравад? 

$A) Мувофиқ наомадани хоҳиш ва воқеат; 

$B) Мавҷуд будани бесарусомониҳо; 

$C) Ба тарозу ҳамаи паҳлўҳои манфӣ ва мусбӣ баркашида нашуданд; 

$D) Мавҷуд будани хатарҳо; 

$E) Иттилооти саҳеҳ ҷамъоварӣ нашуд; 

 

@177.Кадом аз ҷавобҳои дар поён доми қабул кардани қарори 

нодуруст ба ҳисоб меравад? 

$A) Харҷи беасос;  

$B) Мавҷуд будани хатарҳо; 

$C) Мувофиқ наомадани хоҳиш ва воқеат; 

$D) Мавҷуд будани бесарусомониҳо; 

$E) Ба тарозу ҳамаи паҳлўҳои манфӣ ва мусбӣ баркашида нашуданд; 

 

@178.Кадом аз ин посухҳои дар поён овардашуда тарзи нодурусти 

қабул кардани қарори идоракунӣ ба ҳисоб меравад? 

$A) Муҳофизати ақидаи худ;  

$B) Ҳарҷи беасос; 

$C) Мавҷуд будани хатарҳо; 

$D) Мавҷуд будани бесарусомониҳо; 

$E) Ба тарозу ҳамаи паҳлўҳои манфӣ ва мусбӣ баркашида нашуданд; 

 

@179.Кадом аз ҷавобҳои дар поён овардашуда тарзи дурусти қабул 

кардани қарори идоракунӣ меравад? 

$A) Таҳқиқи тамоми вариантҳои қарори идоракунӣ; 



$B) Ҳарҷи беасос; 

$C) Мавҷуд будани хатарҳо; 

$D) Мавҷуд будани бесарусомониҳо; 

$E) Ба тарозу ҳамаи паҳлўҳои манфӣ ва мусбӣ баркашида нашуданд; 

 

@180.Номинафареро, ки дар коркарди қарори идоракунӣ ишти-

рок намекунад, нишон диҳед? 

$A) Маъмурчӣ; 

$B) Коршинос (Эксперт); 

$C) Мушовир; 

$D) Мутахассис; 

$E) Ҳарҷи беасос; 

 

@181.Чи қадар варианти паҳнгаштаи методҳои коркард ва инти-

хоби қарори идоракунӣ мавҷуд аст? 

$A) Се; 

$B) Ду; 

$C) Як; 

$D) Чор; 

$E) Панҷ; 

 

@182.Коркард, қабул, тасдиқ, амалигардонӣ, назорат ва бойгонии 

минбаъдаи маълумот кадом варианти методҳои коркард ва 

интихоби қарори идоракунӣ ҳисоб мешавад? 

$A) Як; 

$B) Ду; 

$C) Се; 

$D) Чор; 

$E) Панҷ; 

 

@183.Тасҳеҳи қарорҳои идоракунии пештар коркардшуда ва 

бомуваффақият, мувофиқнамоӣ, қабул, тасдиқ, амалигардонӣ, 

назорат ва бойгонии минбаъдаи маълумот кадом варианти 



методҳои коркард ва интихоби қарори идоракунӣ ҳисоб 

мешавад? 

$A) Ду; 

$B) Як; 

$C) Чор; 

$D) Се; 

$E) Панҷ; 

 

@184.Интихоби қарори идоракунии аллакай дар, мувофиқнамоӣ, 

қабул, тасдиқ, амалигардонӣ, назорат ва бойгонии минбаъдаи 

маълумот кадом варианти методҳои коркард ва интихоби қарори 

идоракунӣ ҳисоб мешавад? 

$A) Се; 

$B) Чор; 

$C) Ду; 

$D) Як; 

$E) Панҷ; 

 

@185.Кадом аз варианти методҳои интихоби қарори идоракунӣ аз 

ҳама гарон ҳисоб мешавад? 

$A) Якум; 

$B) Дуюм; 

$C) Сеюм; 

$D) Чорум; 

$E) Панҷум; 

 

@186.Кадом аз варианти методҳои коркард, қарори идоракунӣ аз 

ҳама арзон ҳисоб мешавад? 

$A) Сеюм; 

$B) Дуюм; 

$C) Чорум; 

$D) Якум; 

$E) Панҷум; 



 

@187.Дар таҷрибаи ширкатҳои ИМА маблаѓи харҷи коркарди 

қарори идоракунӣ чанд бошад, ки варианти якуми методҳои 

коркард ва интихоб намудани қарори идоракунӣ истифода 

мешавад? 

$A) То 10 000 доллари амрикоӣ; 

$B) То 10 000 фунти стерлинг; 

$C) То 10 000 сомонӣ; 

$D) То 10 000 доллари автралиягӣ; 

$E) То 10 00 фунти стерлинг; 

 

@188.Дар ширкатҳои ШМА маблаѓи харҷи коркарди қарори 

идоракунӣ чанд бошад, ки аз истифодаи варианти якуми 

методҳои коркард ва интихоб намудани қарори идоракунӣ даст 

мекашанд? 

$A) Зиёда аз 10 000 доллари амрикоӣ; 

$B) То 10 0 фунти стерлинг; 

$C) То 1 000 сомонӣ; 

$D) То 10 доллари автралиягӣ; 

$E) То 1 000 сомонӣ; 

 

@189.Кадом аз ҷавобҳо методҳои фаъолноки қабули қарори 

идоракунӣ ҳисоб мешаванд? 

$A) Методҳои равонӣ, Методҳои ҷалб намудани сарчашмаҳои зеҳнӣ; 

$B) Методҳои ҷалб намудани сарчашмаҳои зеҳнӣ; 

$C) Методҳои равонӣ; 

$D) Методҳои ҷалб намудани сарчашмаҳои зеҳнӣ; 

$E) Методҳои сарчашмаҳои зеҳнӣ; 

 

@190.Кадом аз ҷавобҳо методҳои фаъолноки қабули қарори 

идоракунӣ ҳисоб намешаванд, номбар кунед? 

$A) Методҳои равонӣ, Методҳои ҷалб намудани сарчашмаҳои зеҳнӣ; 

$B) Методҳои равонӣ; 



$C) Методҳои ҷалб намудани сарчашмаҳои зеҳнӣ; 

$D) Методҳои сарчашмаҳои зеҳнӣ; 

$E) Методҳои ҷалб нанамудани сарчашмаҳои зеҳнӣ; 

 

@191.Аз ҷавобҳои дар поён овардашуда ба методҳои равонӣ 

шомиланд? 

$A) Ҳуҷуми ақлӣ, Конференсияи фикру ақидаҳо, Саволу ҷавоб; 

$B) Конференсияи фикру ақидаҳо; 

$C) Саволу ҷавоб; 

$D) Методҳои равонӣ; 

$E) Методҳои ҷалб намудани сарчашмаҳои зеҳнӣ; 

 

@192.Кадоме аз ин ҷавобҳои дар зер овардашуда ба методҳои 

равонӣ шомиланд? 

$A) Методи «6-5-3»; 

$B) Методи роҳбаладӣ; 

$C) Кор бо мушовирон; 

$D) Методи назариявӣ-амалӣ; 

$E) Методҳои равонӣ; 

 

@193.Кадоме аз дар поён овардашуда ба методҳои ҷалб намудани 

сарчашмаҳои зеҳнӣ шомиланд? 

$A) Методи роҳбаладӣ, Кор бо мушовирон, Методи назариявӣ-амалӣ; 

$B) Кор бо мушовирон; 

$C) Методи назариявӣ-амалӣ; 

$D) Методи назариявӣ-амалӣ; 

$E) Методҳои равонӣ; 

 

@194.Кадом аз ҷавобҳои дар поён овардашуда ба методҳои ҷалб 

намудани сарчашмаҳои зеҳнӣ шомил нестанд, номбар кунед? 

$A) Методи «6-5-3»; 

$B) Методи роҳбаладӣ; 

$C) Кор бо мушовирон; 



$D) Методи назариявӣ-амалӣ; 

$E) Методи роҳбаладӣ; 

 

@195.Методе, ки ба ҷалби инсон ба фикрронии коллективӣ бо 

ёрии мутахассиси баландихтисос ё зеҳни сунъӣ асос ёфтааст, 

кадом аст? 

$A) Методҳои ҷалб намудани сарчашмаҳои зеҳнӣ; 

$B) Методҳои равонӣ; 

$C) Методи «6-5-3»; 

$D) Методи роҳбаладӣ; 

$E) Кор бо мушовирон; 

 

@196.Усуле, ки ба фаъолнокии тафаккур асос меёбад, кадом аст? 

$A) Методҳои равонӣ; 

$B) Методҳои ҷалб намудани сарчашмаҳои зеҳнӣ; 

$C) Методи «6-5-3»; 

$D) Методи роҳбаладӣ; 

$E) Кор бо мушовирон; 

 

@197.Тарзи воқеӣ ба дигар тасаввуроти монанд гузаштан, ки дар 

натиҷа чунин робитаи байни тасаввурот яке дигареро ба вуҷуд 

меорад, кадом методи фаъолнокии қабули қарори идоракунӣ 

ҳисоб мешавад? 

$A) Методҳои равонӣ; 

$B) Методҳои ҷалб намудани сарчашмаҳои зеҳнӣ; 

$C) Методи «6-5-3»; 

$D) Методи роҳбаладӣ; 

$E) Кор бо мушовирон; 

 

@198.Тарзи аз фикрронии мантиқӣ ба ѓайримантиқӣ гузаштан, 

кадом методи фаъолнокии қабули идоракунӣ ҳисоб мешавад? 

$A) Методҳои равонӣ; 

$B) Методҳои ҷалб намудани сарчашмаҳои зеҳнӣ; 



$C) Методи «6-5-3»; 

$D) Методи роҳбаладӣ; 

$E) Кор бо мушовирон; 

 

@199.Аз тарзҳои ҳозира ба тарзҳои кўҳна гузаштан, кадом методи 

фаъолнокии қабули қарори идоракунӣ ҳисоб мешавад? 

$A) Методҳои равонӣ; 

$B) Методҳои ҷалб намудани сарчашмаҳои зеҳнӣ; 

$C) Методи «6-5-3»; 

$D) Методи роҳбаладӣ; 

$E) Кор бо мушовирон; 

 

@200.Тарзи конференсияи фикру ақидаҳо оё танқиди фикру 

ақидаҳои пешниҳодшударо манъ мекунад? 

$A) Дилхоҳ танқид манъ карда мешавад; 

$B) Танҳо ақидаҳои пешниҳодшударо танқид кардан мумкин аст; 

$C) Танҳо фикрҳои пешниҳодшударо танқид кардан мумкин аст; 

$D) Агар танқиди фоидаовар бошад, пас танқид манъ намешавад; 

$E) Кор бо мушовирон; 

 

@201.Афзалият додани қабули гурўҳии қарори идоракунӣ дар 

кадом аз посухҳои дар поён овардашуда зоҳир мегардад? 

$A) Ба таври фаврӣ ва суфтагӣ дар амал татбиқ кардани қарори 

идоракуниро таъмин месозад, Дарки хуби моҳияти масъала ва роҳҳои 

ҳалли он; 

$B) Дарки хуби моҳияти масъала ва роҳҳои ҳалли он; 

 

$C) Муҳити ҳамкориро ба вуҷуд меорад; 

$D) Танҳо фикрҳои пешниҳодшударо танқид кардан мумкин аст; 

$E) Агар танқиди фоидаовар бошад, пас танқид манъ намешавад; 

 

@202.Афзалияти қабули гурўҳии қарори идоракуниро дар кадом аз 

ҷавобҳои дар поён овардашуда зоҳир мегардад? 



$A) Ҳамкории самаранокро таъмин месозад; 

$B) Болоравии худшиносӣ ва худэътирофкунии аъзои коллективро ба 

вуҷуд меорад; 

$C) Имконияти мувофиқ намудани мақсадҳои фард, коллектив ва та-

моми ширкатро зиёд мекунад; 

$D) Муҳити ҳамкориро ба вуҷуд меорад; 

$E) Танҳо фикрҳои пешниҳодшударо танқид кардан мумкин аст; 

 

@203.Қарори идоракунӣ гуфта? 

$A) Ба нақшагирии стратегӣ равона шуда бошад; 

$B) Ба идоракунии захираҳои инсонӣ равона нашуда бошад; 

$C) Ба идоракунии робитаҳои дохилӣ ва берунӣ равона нашуда бошад; 

$D) Ба бунёди системаи идоракунии ширкат равона нашуда бошад; 

$E) Муҳити ҳамкориро ба вуҷуд меорад; 

 

@204.Оё ҳангоми истифода бурдани методи саволу ҷавоб 

муҳокимаи ҷавобҳо иҷозат дода мешавад? 

$A) Муҳокимаи ҷавобҳо манъ аст; 

$B) Қисми ҷавобҳоро муҳокима кардан лозим аст; 

$C) Ба идоракунии робитаҳои дохилӣ ва берунӣ равона нашуда бошад; 

$D) Ба бунёди системаи идоракунии ширкат равона нашуда бошад; 

$E) Муҳити ҳамкориро ба вуҷуд меорад; 

 

@205.Ҳангоми методи саволу посух савол чӣ тавр гузошта бояд ша-

вад? 

$A) Ҷавоб ба савол роҳи ҳалли мушкилии баррасишавандаро пешбинӣ 

намояд; 

$B) Савол ҷавоб дошта бошад; 

$C) Фарқ надорад, дилхоҳ савол гузошта шуда метавонад; 

$D) Ба бунёди системаи идоракунии ширкат равона нашуда бошад; 

$E) Муҳити ҳамкориро ба вуҷуд меорад; 

 



@206.Донишманди таҷриба ва технологияҳо, ки дар боби ҳалли 

масъалаҳои гуногуни идоракунӣ малакаи байи амалӣ ҷамъ 

намудааст, кист? 

$A) Мушовир; 

$B) Корманд; 

$C) Коргар; 

$D) Роҳбалад; 

$E) Ҳамкор; 

 

@207.Нафаре, ки дар таҷриба ба шогирдаш малакаи худро, дониш 

ва методикаи кор, инчунин кўшиш намудан ба худмаърифаткунӣ 

ва баланд бардоштани маҳорати касбӣ меомўзад, кист? 

$A) Роҳбалад; 

$B) Корманд; 

$C) Коргар; 

$D) Мушовир; 

$E) Ҳамкор; 

 

@208.Вақте, ки номуайянӣ аз роҳбар ё мутахассисон вобаста 

набошад, чунин номуайянӣ чӣ ном дорад? 

$A) Объективӣ; 

$B) Субъективӣ; 

$C) Коргар; 

$D) Мушовир; 

$E) Ҳамкор; 

 

@209.Вақте, ки номуайянӣ аз хатогии касбии роҳбар ё 

мутахассисон вобаста бошад, чунин номуайянӣ чӣ ном дорад? 

$A) Субъективӣ; 

$B) Объективӣ; 

$C) Коргар; 

$D) Мушовир; 

$E) Ҳамкор; 



 

@210.Номуайяние, ки ба таҳия ва амалисозии қарори идоракунӣ 

таъсир намерасонад, кадом дараҷа ҳисобида мешавад? 

$A) Дараҷаи паст; 

$B) Дараҷаи миёна; 

$C) Дараҷаи баланд; 

$D) Дараҷаи баландтар; 

$E) Дараҷаи кӯтоҳтар; 

 

@211.Номуайяние, ки аз нав баромадани расмиёти муҳими таҳия 

ва қарори идоракуниро талаб мекунад, кадом дараҷа ҳисобида 

мешавад? 

$A) Дараҷаи миёна; 

$B) Дараҷаи паст; 

$C) Дараҷаи баланд; 

$D) Дараҷаи баландтар; 

$E) Дараҷаи кӯтоҳтар; 

 

@212.Номуайяние, ки коркарди нави расмиёти таҳия ва 

амалисозии қарори идоракуниро пешбинӣ мекунад? 

$A) Дараҷаи баланд; 

$B) Дараҷаи миёна; 

$C) Дараҷаи паст; 

$D) Дараҷаи баландтар; 

$E) Дараҷаи кӯтоҳтар; 

 

@213.Номуайяниеро, ки берун аз дарки мутахассисон мебошад, 

кадом дараҷа ҳисобида мешавад? 

$A) Дараҷаи баландтар; 

$B) Дараҷаи миёна; 

$C) Дараҷаи баланд; 

$D) Дараҷаи паст; 

$E) Дараҷаи кӯтоҳтар; 



 

@214.Кадоми аз посухҳои дар поён овардашуда сабабҳои 

номуайянӣ буда метавонанд? 

$A) Мавҷуд набудани иттилооти пурра, Мавҷуд набудани иттилооти 

саҳеҳ; 

$B) Мавҷуд набудани иттилооти саҳеҳ; 

$C) Мавҷуд набудани иттилооти дуруст; 

$D) Мавҷуд будани иттилооти саҳеҳ; 

$E) Мавҷуд будани иттилооти дуруст; 

 

@215.Кадоми аз инҳо сабабҳои номуайянӣ буда метавонанд? 

$A) Мушкил будани коркарди иттилоот, Маҳдуд будани захираҳое, ки 

барои иҷрои қарор муҳиманд; 

$B) Маҳдуд будани захираҳое, ки барои иҷрои қарор муҳиманд; 

$C) Мавҷуд будани омили субъективӣ, яъне ба шумораи зиёди иҷроку-

нандагон супоридани қарор; 

$D) Мавҷуд будани иттилооти саҳеҳ; 

$E) Мавҷуд будани иттилооти дуруст; 

 

@216.Кадоми аз посухҳо дар зер овардашуда сабабҳои номуайянӣ 

буда метавонанд? 

$A) Таъсири қувваи рафънашаванда, Омодагии нокифояи касбии 

роҳбарон ва мутахассисон; 

$B) Омодагии нокифояи касбии роҳбарон ва мутахассисон; 

$C) Номувофиқ будани қарор ва интизории объекти идоракунӣ; 

$D) Мавҷуд будани иттилооти саҳеҳ; 

$E) Мавҷуд будани иттилооти дуруст; 

 

@217.Кадом аз ҷавобҳои дар поён овардашуда роҳҳои идораи 

хавфҳо ҳисоб мешаванд? 

$A) Даст кашидан аз фаъолияте, ки бо таваккал зиёд алоқаманд 

мебошад, таъсис додани фонди суѓуртавӣ; 

$B) Таъсис додани фонди суѓуртавӣ; 



$C) Тақсим кардани таваккал дар байни иштирокчиёни бевоситаи 

бизнес; 

$D) Омодагии нокифояи касбии роҳбарон ва мутахассисон; 

$E) Номувофиқ будани қарор ва интизории объекти идоракунӣ; 

 

@218.Кадом аз ҷавобҳои дар поён овардашуда роҳҳои идораи 

(таваккалҳо) ҳисоб мешаванд? 

$A) Даст кашидан аз фаъолияте, ки бо таваккал зиёд алоқаманд 

мебошад, таъсис додани фонди суѓуртавӣ; 

$B) Таъсис додани фонди суѓуртавӣ; 

$C) Кам намудани имконияти ба вуҷуд омадани оқибатҳои манфӣ бо 

роҳи чораҳои пешгирикунанда; 

$D) Тақсим кардани таваккал дар байни иштирокчиёни бевоситаи 

бизнес; 

$E) Омодагии нокифояи касбии роҳбарон ва мутахассисон; 

 

@219.Кадом аз посухҳои дар поён овардашуда қонуни шухиомези 

Спенсер ба ҳисоб меравад? 

$A) Ҳар кас бо доштани иттилооти кофӣ аз уҳдаи таҳияи қарори 

идоракунӣ баромада метавонад; 

$B) Кори ҳар роҳбар нест қарори идоракунӣ қабул кардан; 

$C) Роҳбари бад аз набудани иттилоот корношоям мегардад; 

$D) Роҳбар агар оқил бошад, обод гардад ширкат; 

$E) Омодагии нокифояи касбии роҳбарон ва мутахассисон; 

 

@220.Дар ҷавобҳои дар поён овардашуда шахсе, ки дар коркарди 

ибтидо қарори идоракунӣ иштирок намекунад? 

$A) Маъмурчӣ; 

$B) Мутахассис; 

$C) Кори ҳар роҳбар нест қарори идоракунӣ қабул кардан; 

$D) Роҳбари бад аз набудани иттилоот корношоям мегардад; 

$E) Роҳбар агар оқил бошад, обод гардад ширкат; 

 



@221.Кадоме ин аз ҷавобҳои дар поён овардашуда мазмуни 

қарорро дар намуди умум дар бар мегирад? 

$A) Дилхоҳ натиҷаи фикрии фаъолияти инсон; 

$B) Фаъолияти роҳбар дар доираи вазифаҳои худ; 

$C) Амри роҳбар, ки аз ҷониби коллектив дастгирӣ мегардад; 

$D) Фаъолияти фикрии дарозмуддати якчанд одам; 

$E) Мутахассис; 

 

@222.Замима ба фармони асосӣ  кадом қисми қарори идоракуниро 

дар бар мегирад? 

$A) Қисми иттилоотӣ; 

$B) Қисми баёнӣ; 

$C) Қисми қарорӣ; 

$D) Қисми асосӣ; 

$E) Кори ҳар роҳбар; 

 

@223.Қисми мазкури қарор кадом қисми қарор ба ҳисоб меравад: 

«Роҳбари филиали №2 Ширкати туристии «Мадина» Сафарова С. 

таъин карда шавад»? 

$A) Қарорӣ; 

$B) Асосӣ; 

$C) Иттилоотӣ; 

$D) Баёнӣ; 

$E) Қисми асосӣ; 

 

@224.Қарори идоракунӣ гуфта ин? 

$A) Қароре, ки аз ҷониби роҳбарони сатҳи гуногун коркард ва амалӣ 

мегардад; 

$B) Қароре, ки аз ҷониби мутахассис ҳангоми тасҳеҳи лоиҳа коркард ва 

амалӣ мегардад; 

$C) Қароре, ки аз ҷониби коршинос ҳангоми тартиб додани дастури 

вазифавӣ коркард ва амалӣ мегардад; 



$D) Қароре, ки на аз ҷониби коршинос ҳангоми тартиб додани дастури 

вазифавӣ коркард ва амалӣ мегардад; 

$E) Қароре, ки на аз ҷониби коршинос ҳангоми тартиб додани дастури 

вазифавӣ коркард ва амалӣ мегардад; 

 

@225.Қароре, ки аз тарафи мушовир барои системаи иҷтимоӣ 

коркард ва амалӣ мегардад? 

$A) Қароре, ки аз ҷониби коршинос ҳангоми тартиб додани дастури 

вазифавӣ коркард ва амалӣ мегардад; 

$B) Қароре, ки на аз ҷониби коршинос ҳангоми тартиб додани дастури 

вазифавӣ коркард ва амалӣ мегардад; 

$C) Қароре, ки ҳангоми тартиб додани дастури вазифавӣ коркард ва 

амалӣ мегардад; 

$D) Қароре, ки аз ҷониби роҳбарони сатҳи гуногун коркард ва амалӣ 

мегардад; 

$E) Қароре, ки аз ҷониби мутахассис ҳангоми тасҳеҳи лоиҳа коркард ва 

амалӣ мегардад; 

 

@226.Вақти истифодаи методи конференсияи фикру ақидаҳо 

вақти ҷаласа чӣ қадар бояд бошад? 

$A) 30-50 дақиқа; 

$B) То 20 дақиқа; 

$C) 50-80 дақиқа; 

$D) То 30 дақиқа; 

$E) 50-70 дақиқа; 

 

@227.Ҳангоми истифодаи усули фикру ақидаҳо шумораи 

иштирокчиён чанд бояд бошад? 

$A) Аз 4 то 12 нафар; 

$B) То 3 нафар; 

$C) Аз 15 то 20 нафар; 

$D) То 2нафар; 

$E) Аз 10 то 30 нафар; 



 

@228.Кадом мазмуни идоракунӣ дар масъалаи зерин мушоҳида 

мешавад: «Ҷорӣ намудани истифодаи корти бонкӣ барои 

пардохти нафақа»? 

$A) Технологӣ; 

$B) Иқтисодӣ; 

$C) Иҷтимоӣ; 

$D) Ҳуқуқӣ; 

$E) Меҳнатӣ; 

 

@229.Кадом қарори идоракунӣ дар ин масъалаи мушоҳида 

мешавад: «Барои таваллуди фарзанди якум – 3 нишондиҳанда 

барои ҳисобҳо кумакпулии якдафъаина дода шавад»? 

$A) Иҷтимоӣ; 

$B) Ҳуқуқӣ; 

$C) Иқтисодӣ; 

$D) Биологӣ; 

$E) Меҳнатӣ; 

 

@230.Кадом мазмун ва моҳияти қарори идоракунӣ дар масъалаи 

зерин мушоҳида мешавад: «Ақди никоҳ байни шахсоне, ки 

хешовандони наздик манъ карда мешавад»? 

$A) Биологӣ; 

$B) Ташкилӣ; 

$C) Иҷтимоӣ; 

$D) Иқтисодӣ; 

$E) Маъмурӣ; 

 

@231.Кадоме аз шахсони дар поён нишондодашуда дар протсесси 

қабули қарори идоракунӣ иштирок намекунад? 

$A) Иҷрокунандаи қарор; 

$B) Мутахассис; 

$C) Мушовир; 



$D) Коршинос (Эксперт); 

$E) Иқтисодӣ; 

 

@232.Оё ҳангоми истифодаи тарзи конференсияи фикру ақидаҳо 

қабули фикру ақидаҳои номусоид (абсурд) иҷозат ҳаст ё не? 

$A) Ҳа; 

$B) Не; 

$C) На ҳама вақт; 

$D) Бале; 

$E) Баробар; 

 

@233.Агар ҳалли ин масъала вақти истифодаи конференсияи 

фикру ақидаҳо пайдо нагардад, дар муддати чанд рўз 

конференсияи иловагии фикру ақидаҳо гузаронида мешавад? 

$A) На дертар аз 2-3 рўз; 

$B) На дертар аз 5-6 рўз; 

$C) Такроран дигар конференсия гузаронида намешавад; 

$D) Бале; 

$E) Баробар; 

 

@234.Вақти истифодаи тарзи саволу ҷавоб шумораи иштирокчиён 

чанд бояд бошад? 

$A) Аз 4 то 12 нафар; 

$B) То 2 нафар; 

$C) Аз 15 то 20 нафар; 

$D) На дертар аз 2-3 рўз; 

$E) На дертар аз 5-6 рўз; 

 

@235.Вақти истифода бурдани методи саволу ҷавоб вақти ҷаласа 

чӣ қадар бояд бошад? 

$A) 30-50 дақиқа; 

$B) То 20 дақиқа; 

$C) 50-80 дақиқа; 



$D) То 2 нафар; 

$E) Аз 15 то 20 нафар; 

 

@236.Вақти истифодаи усули саволу ҷавоб коркарди охирини 

ҷавобҳоро кӣ мекунад? 

$A) Роҳбар; 

$B) Мутахассис; 

$C) Мушовир; 

$D) Коршинос; 

$E) Амрдиҳанда; 

 

@237.Қисми мазкури қарор кадом унсури ҳуҷҷати қарори 

идоракунӣ ба ҳисоб меравад: «Бо мақсади пурзўр намудани 

ҷавобгарӣ ва пешгирии минбаъдаи қонуншиканӣ дар самти 

хизмати давлатӣ»? 

$A) Баёнкунанда; 

$B) Амрдиҳанда; 

$C) Муайянкунанда; 

$D) Хулосавӣ; 

$E) Коршинос; 

 

@238.Кадоме аз ин посухҳои дар поён овардашуда яке аз намудҳои 

қарор ҳисоб намешавад? 

$A) Маънавӣ; 

$B) Иҷтимоӣ (Идоракунӣ); 

$C) Биологӣ; 

$D) Техникӣ; 

$E) Хулосавӣ; 

 

@239.Нафароне, ки қарори таҳияшударо баҳо намедиҳанд, чӣ ном 

доранд? 

$A) Мушовирон, Мутахассисон, Роҳбарон; 

$B) Роҳбарон; 



$C) Биологӣ; 

$D) Техникӣ; 

$E) Хулосавӣ; 

 

@240.Шахсоне, ки нисбати масъалаҳои алоҳидаи қарор донишҳои 

махсус (чуқур дар ин ё он соҳа) надоранд, чӣ ном доранд? 

$A) Коршиносон (Экспертон), Мутахассисон, Субъектон (Роҳбарон); 

$B) Мутахассисон; 

$C) Субъектон (Роҳбарон); 

$D) Мушовирон, Мутахассисон, Роҳбарон; 

$E) Роҳбарон; 

 

@241.Дараҷаи пасти номуайянӣ чиро мефаҳмонад? 

$A) Ба раванди умумии таҳия ва амалисозии қарори идоракунӣ начан-

дон таъсир мерасонад; 

$B) Коркарди расмиёти нави таҳия ва амалисозии қарори идоракуниро 

тақозо мекунад; 

$C) Аз нав баррасии раванди таҳия ва амалисозии қарори идоракуниро 

тақозо мекунад; 

$D) Берун аз фаҳмиши мутахассисон ҳангоми таҳия ва амалисозии 

қарори идоракунӣ мавҷуд будани номуайянӣ; 

$E) Ба қарори идоракунӣ начандон таъсир мерасонад; 

 

@242.Номуайянӣ ба оварда расонидани сабаби пайдоиши чӣ 

мегардад? 

$A) Хатарҳо; 

$B) Даромад; 

$C) Самаранокии истеҳсолот; 

$D) Ҳавасмандии коргарон; 

$E) Хароҷотҳо; 

 

@243.Номуайянӣ тавассути таҳияи қарори идоракунӣ дар чӣ зоҳир 

мегардад? 



$A) Иттилооти нокифоя ва беэътимод; 

$B) Иттилооти пурра ва боваринок; 

$C) Иттилооти аз ҳадд зиёд; 

$D) Иттилооти кифоя; 

$E) Самаранокии истеҳсолот; 

 

@244.Кадоми аз инҳо яке аз намудҳои авторитети роҳбар ба шумор 

меравад? 

$A) Некӣ кардан; 

$B) Бадбинӣ кардан; 

$C) Душманӣ кардан бо муовинони худ; 

$D) Паст задан номи некӣ корманд; 

$E) Иттилооти кифоя; 

 

@245.Кадоми аз инҳо  намудҳои авторитети роҳбар ба шумор 

меравад? 

$A) Товон намудан; 

$B) Дастгирӣ накардани ҳамкор; 

$C) Душманӣ кардан бо муовинони худ; 

$D) Паст задании шаъну шарафи корманд; 

$E) Бадбинӣ кардан; 

 

@246.Кадоми аз инҳо намудҳои авторитети роҳбар ба шумор 

меравад? 

$A) Фишор овардан ба дигарон; 

$B) Бадбинӣ кардани атрофиён; 

$C) Душманӣ кардан нисбати рақибон; 

$D) Паст задании шаъну шарафи коргарон; 

$E) Товон намудан; 

 

@247.Аҳамияти бисёр ҳам калонро ба раванди таҳия ва амалисозии 

қарори идоракунӣ кадом сифатҳои роҳбар таъсир мерасонанд? 



$A) Умедии роҳбар, Ноумедии роҳбар,Хаёлӣ ва таҷрибавӣ будани 

роҳбар; 

$B) Ноумедии роҳбар; 

$C) Хаёлӣ ва таҷрибавӣ будани роҳбар; 

$D) Бадбинӣ кардани атрофиён; 

$E) Душманӣ кардан нисбати рақибон; 

 

@248.Эътирофи умумии таъсири ташкилот дар соҳаҳои гуногуни 

фаъолият нисбати ҳамкорон ё одамони атроф, ки ба таҷриба, 

хусусиятҳои неки шахсият асос меёбад, чӣ ба ҳисоб меравад? 

$A) Авторитет; 

$B) Шахсият; 

$C) Мақом; 

$D) Эмиҷ; 

$E) Роҳбар; 

 

@249.Нақши омили инсонӣ дар таҳия ва амалисозии қарори 

идоракунӣ дар кадоми аз инҳо овардашуда зоҳир мегардад? 

$A) Таъсири хусусиятҳои шахсият ба раванди коркарди қарори 

идоракунӣ баҳодии шахсии қарори идоракунии мавҷуда; 

$B) Таъсири хусусиятҳои ғайришахсӣ ба раванди коркарди қарори 

идоракунӣ; 

$C) Бадбинӣ кардани атрофиён; 

$D) Душманӣ кардан нисбати рақибон; 

$E) Паст задании шаъну шарафи коргарон; 

 

@250.Қарорҳои бесамар – натиҷаи раванди нодурусти қабули онҳо 

ба ҳисоб меравад. Кадом аз инҳо раванди нодурусти қабули қарор 

ҳисоб мешаванд? 

$A) Тамоми вариантҳои мавҷуда баррасӣ нашуда буданд; 

$B) Мавҷуд будани хатарҳо; 

$C) Хаёлӣ ва таҷрибавӣ будани роҳбар; 

$D) Бадбинӣ кардани атрофиён; 



$E) Душманӣ кардан нисбати рақибон; 

 

@251.Қарорҳои бесамар – натиҷаи раванди нодурусти қабули онҳо 

ба ҳисоб меравад. Кадом аз инҳо раванди нодурусти қабули қарор 

ҳисоб мешаванд? 

$A) Иттилооти саҳеҳ ҷамъоварӣ нашуд; 

$B) Мавҷуд будани хатарҳо; 

$C) Хаёлӣ ва таҷрибавӣ будани роҳбар; 

$D) Бадбинӣ кардани атрофиён; 

$E) Душманӣ кардан нисбати рақибон; 

 

@252.Қарорҳои бесамар – натиҷаи раванди нодурусти қабули онҳо 

ба ҳисоб меравад. Кадом аз инҳо раванди нодурусти қабули қарор 

ҳисоб мешаванд? 

$A) Ба тарозу ҳамаи паҳлўҳои манфӣ ва мусбӣ баркашида нашуданд; 

$B) Мавҷуд набудани хатарҳо; 

$C) Иттилооти саҳеҳ ҷамъоварӣ нашуд; 

$D) Мавҷуд будани хатарҳо; 

$E) Хаёлӣ ва таҷрибавӣ будани роҳбар; 

 

@253.Кадом аз инҳо доми қабул кардани қарори нодуруст ба ҳисоб 

меравад? 

$A) Худбоварӣ; 

$B) Мавҷуд будани хатарҳо; 

$C) Ба тарозу ҳамаи паҳлўҳои манфӣ ва мусбӣ баркашида нашуданд; 

$D) Мавҷуд набудани хатарҳо; 

$E) Иттилооти саҳеҳ ҷамъоварӣ нашуд; 

 

@254.Кадоми инҳо аз доми қабул кардани қарори нодуруст ба 

ҳисоб меравад? 

$A) Доимии хотира; 

$B)Мавҷуд будани хатарҳо; 

$C) Ба тарозу ҳамаи паҳлўҳои манфӣ ва мусбӣ баркашида нашуданд; 



$D) Мавҷуд набудани хатарҳо; 

$E) Иттилооти саҳеҳ ҷамъоварӣ нашуд; 

 

@255.Кадом аз ҷавобҳои дар поён овардашуда доми қабул кардани 

қарори нодуруст ба ҳисоб меравад? 

$A) Аз ҳадд зиёд нигарон шудан; 

$B) Мавҷуд набудани хатарҳо; 

$C) Ба тарозу ҳамаи паҳлўҳои манфӣ ва мусбӣ баркашида нашуданд; 

$D) Мавҷуд будани хатарҳо; 

$E) Иттилооти саҳеҳ ҷамъоварӣ нашуд; 

 

@256.Кадом аз ҷавобҳои дар поён овардашуда доми қабул кардани 

қарори нодуруст ба эътибор ҳисоб меравад? 

$A) Мувофиқ наомадани хоҳиш ва воқеат; 

$B) Мавҷуд будани бесарусомониҳо; 

$C) Ба тарозу ҳамаи паҳлўҳои манфӣ ва мусбӣ баркашида нашуданд; 

$D) Мавҷуд будани хатарҳо; 

$E) Иттилооти саҳеҳ ҷамъоварӣ нашуд; 

 

@257.Кадом аз ҷавобҳои дар поён овардашуда доми қабул кардани 

қарори нодуруст бақайд гирифта шудааст? 

$A) Харҷи беасос;  

$B) Мавҷуд будани хатарҳо; 

$C) Мувофиқ наомадани хоҳиш ва воқеат; 

$D) Мавҷуд будани бесарусомониҳо; 

$E) Ба тарозу ҳамаи паҳлўҳои манфӣ ва мусбӣ баркашида нашуданд; 

 

@258.Кадоме аз инҳопосушҳои дар поён овардашуда тарзи 

нодурусти қабул кардани қарори идоракунӣ ба ҳисоб меравад? 

$A) Муҳофизати ақидаи худ;  

$B) Ҳарҷи беасос; 

$C) Мавҷуд будани хатарҳо; 

$D) Мавҷуд будани бесарусомониҳо; 



$E) Ба тарозу ҳамаи паҳлўҳои манфӣ ва мусбӣ баркашида нашуданд; 

 

@259.Кадоме аз инҳоҷавобҳои дар поён овардашуда тарзи дурусти 

қабул кардани қарори идоракунӣ ба ҳисоб меравад? 

$A) Таҳқиқи тамоми вариантҳои қарори идоракунӣ; 

$B) Ҳарҷи беасос; 

$C) Мавҷуд будани хатарҳо; 

$D) Мавҷуд будани бесарусомониҳо; 

$E) Ба тарозу ҳамаи паҳлўҳои манфӣ ва мусбӣ баркашида нашуданд; 

 

@260.Номифардеро, ки дар коркарди қарори идоракунӣ иштирок 

намекунад, нишон диҳед? 

$A) Маъмурчӣ; 

$B) Коршинос (Эксперт); 

$C) Мушовир; 

$D) Мутахассис; 

$E) Ҳарҷи беасос; 

 

@261.Чи қадар варианти паҳнгаштаи методҳои коркард ва инти-

хоби қарори идоракунӣ мавҷуд аст? 

$A) Се; 

$B) Ду; 

$C) Як; 

$D) Чор; 

$E) Панҷ; 

 

@262.Коркард, мувофиқнамоӣ, амалигардонӣ, назорат ва 

бойгонии минбаъдаи маълумот кадом варианти методҳои 

коркард ва интихоби қарори идоракунӣ ҳисоб мешавад? 

$A) Як; 

$B) Ду; 

$C) Се; 

$D) Чор; 



$E) Панҷ; 

 

@263.Тасҳеҳи қарорҳои идоракунии пештар коркардшуда ва 

бомуваффақият амалигардонии он, мувофиқнамоӣ, қабул, 

тасдиқ, амалигардонӣ, варианти методҳои коркард ва интихоби 

қарори идоракунӣ ҳисоб мешавад? 

$A) Ду; 

$B) Як; 

$C) Чор; 

$D) Се; 

$E) Панҷ; 

 

@264.Интихоби қарори идоракунии аллакай дар ихтиёрбуда, 

мувофиқнамоӣ, назорат ва бойгонии минбаъдаи маълумот кадом 

варианти методҳои коркард ва интихоби қарори идоракунӣ ҳисоб 

мешавад? 

$A) Се; 

$B) Чор; 

$C) Ду; 

$D) Як; 

$E) Панҷ; 

 

@265.Кадом аз варианти тарзҳои коркард ва интихоби қарори идо-

ракунӣ аз ҳама гарон ҳисоб мешавад? 

$A) Якум; 

$B) Дуюм; 

$C) Сеюм; 

$D) Чорум; 

$E) Панҷум; 

 

@266.Кадом аз варианти методҳои коркард ва интихоби қарори 

идоракунӣ аз ҳама арзонқайд шудааст? 

$A) Сеюм; 



$B) Дуюм; 

$C) Чорум; 

$D) Якум; 

$E) Панҷум; 

 

@267.Дар таҷрибаи ширкатҳои ИМА маблаѓи харҷи коркарди 

қарори идоракунӣ чанд бошад, ки варианти 1-уми методҳои 

коркард ва интихоб намудани қарори идоракунӣ истифода 

мешавад? 

$A) То 10 000 доллари амрикоӣ; 

$B) То 10 000 фунти стерлинг; 

$C) То 10 000 сомонӣ; 

$D) То 10 000 доллари автралиягӣ; 

$E) То 10 00 фунти стерлинг; 

 

@268.Дар таҷрибаи ташкилотҳои ИМА маблаѓи харҷи коркарди 

қарори идоракунӣ чанд бошад, ки аз истифодаи варианти якуми 

методҳои коркард ва интихоб намудани қарори идоракунӣ даст 

мекашанд? 

$A) Зиёда аз 10 000 доллари амрикоӣ; 

$B) То 10 0 фунти стерлинг; 

$C) То 1 000 сомонӣ; 

$D) То 10 доллари автралиягӣ; 

$E) То 1 000 сомонӣ; 

 

@269.Кадом аз ҷавобҳои дар поён овардашуда методҳои 

фаъолноки қабули қарори идоракуниро нишон медиҳад? 

$A) Методҳои равонӣ, Методҳои ҷалб намудани сарчашмаҳои зеҳнӣ; 

$B) Методҳои ҷалб намудани сарчашмаҳои зеҳнӣ; 

$C) Методҳои равонӣ; 

$D) Методҳои ҷалб намудани сарчашмаҳои зеҳнӣ; 

$E) Методҳои сарчашмаҳои зеҳнӣ; 

 



@270.Кадом аз ҷавобҳои дар поён овардашуда фаъолноки қабули 

қарори идоракунӣ ҳисоб намешаванд? 

$A) Методҳои равонӣ, Методҳои ҷалб намудани сарчашмаҳои зеҳнӣ; 

$B) Методҳои равонӣ; 

$C) Методҳои ҷалб намудани сарчашмаҳои зеҳнӣ; 

$D) Методҳои сарчашмаҳои зеҳнӣ; 

$E) Методҳои ҷалб нанамудани сарчашмаҳои зеҳнӣ; 

 

@271.Кадом аз инҳо овардашуда ба методҳои равонӣ шомиланд? 

$A) Ҳуҷуми ақлӣ, Конференсияи фикру ақидаҳо, Саволу ҷавоб; 

$B) Конференсияи фикру ақидаҳо; 

$C) Саволу ҷавоб; 

$D) Методҳои равонӣ; 

$E) Методҳои ҷалб намудани сарчашмаҳои зеҳнӣ; 

 

@272.Кадом аз ҷавобҳои дар поён овардашуда ба методҳои равонӣ 

шомил ҳастанд? 

$A) Методи «6-5-3»; 

$B) Методи роҳбаладӣ; 

$C) Кор бо мушовирон; 

$D) Методи назариявӣ-амалӣ; 

$E) Методҳои равонӣ; 

 

@273.Кадом аз ҷавобҳои дар поён овардашуда ба методҳои ҷалб 

намудани сарчашмаҳои зеҳнӣ шомил ҳастанд? 

$A) Методи роҳбаладӣ, Кор бо мушовирон, Методи назариявӣ-амалӣ; 

$B) Кор бо мушовирон; 

$C) Методи назариявӣ-амалӣ; 

$D) Методи назариявӣ-амалӣ; 

$E) Методҳои равонӣ; 

 

@274.Кадом аз ҷавобҳои дар поён овардашуда ба методҳои ҷалб 

намудани сарчашмаҳои зеҳнӣ дохил нестанд? 



$A) Методи «6-5-3»; 

$B) Методи роҳбаладӣ; 

$C) Кор бо мушовирон; 

$D) Методи назариявӣ-амалӣ; 

$E) Методи роҳбаладӣ; 

 

@275.Методе, ки ба ҷалби шахс ба фикрронии коллективӣ бо ёрии 

мутахассиси баландихтисос ё зеҳни сунъӣ асос ёфтааст, кадом аст? 

$A) Методҳои ҷалб намудани сарчашмаҳои зеҳнӣ; 

$B) Методҳои равонӣ; 

$C) Методи «6-5-3»; 

$D) Методи роҳбаладӣ; 

$E) Кор бо мушовирон; 

 

@276.Методе, ки ба фаъолнокии тафаккур асос меёбад нишон 

диҳед? 

$A) Методҳои равонӣ; 

$B) Методҳои ҷалб намудани сарчашмаҳои зеҳнӣ; 

$C) Методи «6-5-3»; 

$D) Методи роҳбаладӣ; 

$E) Кор бо мушовирон; 

 

@277.Тарзи аз тасаввуроти воқеӣ ба дигар тасаввуроти монанд 

гузаштан, ки дар натиҷа чунин робитаи байни тасаввурот яке 

дигареро ба вуҷуд меорад, кадом тарзи фаъолнокии қабули 

қарори идоракунӣ ҳисоб мешавад? 

$A) Методҳои равонӣ; 

$B) Методҳои ҷалб намудани сарчашмаҳои зеҳнӣ; 

$C) Методи «6-5-3»; 

$D) Методи роҳбаладӣ; 

$E) Кор бо мушовирон; 

 



@278.Методи аз фикрронии мантиқӣ ба ѓайримантиқӣ гузаштан, 

кадом методи фаъолнокии қабули қарори идоракунӣ ҳисоб 

мешавад? 

$A) Методҳои равонӣ; 

$B) Методҳои ҷалб намудани сарчашмаҳои зеҳнӣ; 

$C) Методи «6-5-3»; 

$D) Методи роҳбаладӣ; 

$E) Кор бо мушовирон; 

 

@279.Аз усулҳои муосир ба тарзҳои кўҳна гузаштан, кадом методи 

фаъолнокии қабули қарори идоракунӣ ҳисоб мешавад? 

$A) Методҳои равонӣ; 

$B) Методҳои ҷалб намудани сарчашмаҳои зеҳнӣ; 

$C) Методи «6-5-3»; 

$D) Методи роҳбаладӣ; 

$E) Кор бо мушовирон; 

 

@280.Усули конференсияи фикру ақидаҳо оё танқиди фикру 

ақидаҳои пешниҳодшударо манъ мекунад? 

$A) Дилхоҳ танқид манъ карда мешавад; 

$B) Танҳо ақидаҳои пешниҳодшударо танқид кардан мумкин аст; 

$C) Танҳо фикрҳои пешниҳодшударо танқид кардан мумкин аст; 

$D) Агар танқиди фоидаовар бошад, пас танқид манъ намешавад; 

$E) Кор бо мушовирон; 

 

@281.Афзалият додан ба қабули гурўҳии қарори идоракунӣ дар 

кадом аз ҷавобҳои дар поён овардашуда зоҳир мегардад? 

$A) Ба таври фаврӣ ва суфтагӣ дар амал татбиқ кардани қарори 

идоракуниро таъмин месозад, Дарки хуби моҳияти масъала ва роҳҳои 

ҳалли он; 

$B) Дарки хуби моҳияти масъала ва роҳҳои ҳалли он; 

$C) Муҳити ҳамкориро ба вуҷуд меорад; 

$D) Танҳо фикрҳои пешниҳодшударо танқид кардан мумкин аст; 



$E) Агар танқиди фоидаовар бошад, пас танқид манъ намешавад; 

 

@282.Афзалияти қабули гурўҳии қарори идоракунӣ дар кадом аз 

ҷавобҳои дар поён овардашуда дарҷ мегардад? 

$A) Ҳамкории самаранокро таъмин месозад; 

$B) Болоравии худшиносӣ ва худэътирофкунии аъзои коллективро ба 

вуҷуд меорад; 

$C) Имконияти мувофиқ намудани мақсадҳои фард, коллектив ва та-

моми ширкатро зиёд мекунад; 

$D) Муҳити ҳамкориро ба вуҷуд меорад; 

$E) Танҳо фикрҳои пешниҳодшударо танқид кардан мумкин аст; 

 

@283.Қарор идоракунӣ ҳисобида мешавад, агар? 

$A) Ба нақшагирии стратегӣ равона шуда бошад; 

$B) Ба идоракунии захираҳои инсонӣ равона нашуда бошад; 

$C) Ба идоракунии робитаҳои дохилӣ ва берунӣ равона нашуда бошад; 

$D) Ба бунёди системаи идоракунии ширкат равона нашуда бошад; 

$E) Муҳити ҳамкориро ба вуҷуд меорад; 

 

@284.Оё вақти истифодаи методи саволу ҷавоб муҳокимаи ҷавобҳо 

иҷозат дода мешавад? 

$A) Муҳокимаи ҷавобҳо манъ аст; 

$B) Қисми ҷавобҳоро муҳокима кардан лозим аст; 

$C) Ба идоракунии робитаҳои дохилӣ ва берунӣ равона нашуда бошад; 

$D) Ба бунёди системаи идоракунии ширкат равона нашуда бошад; 

$E) Муҳити ҳамкориро ба вуҷуд меорад; 

 

@285.Ҳангоми истифода бурдани методи саволу ҷавоб савол чӣ 

тавр гузошта бояд шавад? 

$A) Ҷавоб ба савол роҳи ҳалли мушкилии баррасишавандаро пешбинӣ 

намояд; 

$B) Савол ҷавоб дошта бошад; 

$C) Фарқ надорад, дилхоҳ савол гузошта шуда метавонад; 



$D) Ба бунёди системаи идоракунии ширкат равона нашуда бошад; 

$E) Муҳити ҳамкориро ба вуҷуд меорад; 

 

@286.Донишманди технологияҳои пешқадам, ки дар боби ҳалли 

масъалаҳои гуногуни идоракунӣ малакаи байи амалӣ ҷамъ 

намудааст, кист? 

$A) Мушовир; 

$B) Корманд; 

$C) Коргар; 

$D) Роҳбалад; 

$E) Ҳамкор; 

 

@287.Нафаре, ки дар таҷриба ба шогирдаш малакаи худро, дониш 

ва методикаи кор намудан ба худмаърифаткунӣ ва баланд 

бардоштани маҳорати касбӣ меомўзад, кист? 

$A) Роҳбалад; 

$B) Корманд; 

$C) Коргар; 

$D) Мушовир; 

$E) Ҳамкор; 

 

@288.Ҳангоме, ки номуайянӣ аз роҳбар ё кормандон вобаста 

набошад, чунин номуайянӣ чӣ ном дорад? 

$A) Объективӣ; 

$B) Субъективӣ; 

$C) Коргар; 

$D) Мушовир; 

$E) Ҳамкор; 

 

@289.Ҳангоме, ки номуайянӣ аз хатогии роҳбар ё мутахассисон 

вобаста бошад, чунин номуайянӣ чӣ ном дорад? 

$A) Субъективӣ; 

$B) Объективӣ; 



$C) Коргар; 

$D) Мушовир; 

$E) Ҳамкор; 

 

@290.Номуайяние, ки ба расмиёти таҳия ва амалисозии қарори 

идоракунӣ таъсир намерасонад, кадом дараҷа ба ҳисоб мешавад? 

$A) Дараҷаи паст; 

$B) Дараҷаи миёна; 

$C) Дараҷаи баланд; 

$D) Дараҷаи баландтар; 

$E) Дараҷаи кӯтоҳтар; 

 

@291.Номуайяние, ки аз нав дида баромадани расмиёти муҳими 

таҳия ва амалисозии қарори идоракуниро талаб мекунад, кадом 

дараҷа ҳисоб мешавад? 

$A) Дараҷаи миёна; 

$B) Дараҷаи паст; 

$C) Дараҷаи баланд; 

$D) Дараҷаи баландтар; 

$E) Дараҷаи кӯтоҳтар; 

 

@292.Номуайяние, ки коркарди нави расмиёти таҳия ва 

амалисозии қарори идоракуниро пешбинӣ кардааст, кадом 

дараҷа ҳисобида мешавад? 

$A) Дараҷаи баланд; 

$B) Дараҷаи миёна; 

$C) Дараҷаи паст; 

$D) Дараҷаи баландтар; 

$E) Дараҷаи кӯтоҳтар; 

 

@293.Номуайяние, ки берун аз дарки фаҳмиши мутахассисон 

мебошад, кадом дараҷа ҳисобида мешавад? 

$A) Дараҷаи баландтар; 



$B) Дараҷаи миёна; 

$C) Дараҷаи баланд; 

$D) Дараҷаи паст; 

$E) Дараҷаи кӯтоҳтар; 

 

@294.Кадоми аз ҷавобҳои дар поён овардашуда сабабҳои 

номуайянӣ шуда метавонанд? 

$A) Мавҷуд набудани иттилооти пурра, Мавҷуд набудани иттилооти 

саҳеҳ; 

$B) Мавҷуд набудани иттилооти саҳеҳ; 

$C) Мавҷуд набудани иттилооти дуруст; 

$D) Мавҷуд будани иттилооти саҳеҳ; 

$E) Мавҷуд будани иттилооти дуруст; 

 

@295.Кадоми аз ҷавобҳои овардашуда сабабҳои номуайянӣ буда 

метавонанд? 

$A) Мушкил будани коркарди иттилоот, Маҳдуд будани захираҳое, ки 

барои иҷрои қарор муҳиманд; 

$B) Маҳдуд будани захираҳое, ки барои иҷрои қарор муҳиманд; 

$C) Мавҷуд будани омили субъективӣ, яъне ба шумораи зиёди иҷроку-

нандагон супоридани қарор; 

$D) Мавҷуд будани иттилооти саҳеҳ; 

$E) Мавҷуд будани иттилооти дуруст; 

 

@296.Кадоми аз посухҳои овардашуда сабабҳои номуайянӣ буда 

метавонанд? 

$A) Таъсири қувваи рафънашаванда, Омодагии нокифояи касбии 

роҳбарон ва мутахассисон; 

$B) Омодагии нокифояи касбии роҳбарон ва мутахассисон; 

$C) Номувофиқ будани қарор ва интизории объекти идоракунӣ; 

$D) Мавҷуд будани иттилооти саҳеҳ; 

$E) Мавҷуд будани иттилооти дуруст; 

 



@297.Кадом аз посухҳо роҳҳои идораи хавфҳо (таваккалҳо) ҳисоб 

мешаванд? 

$A) Даст кашидан аз фаъолияте, ки бо таваккал зиёд алоқаманд 

мебошад, таъсис додани фонди суѓуртавӣ; 

$B) Таъсис додани фонди суѓуртавӣ; 

$C) Тақсим кардани таваккал дар байни иштирокчиёни бевоситаи 

бизнес; 

$D) Омодагии нокифояи касбии роҳбарон ва мутахассисон; 

$E) Номувофиқ будани қарор ва интизории объекти идоракунӣ; 

 

@298.Кадом аз посухҳои овардашуда роҳҳои идораи хавфҳо 

(таваккалҳо) ҳисоб мешаванд? 

$A) Даст кашидан аз фаъолияте, ки бо таваккал зиёд алоқаманд 

мебошад, таъсис додани фонди суѓуртавӣ; 

$B) Таъсис додани фонди суѓуртавӣ; 

$C) Кам намудани имконияти ба вуҷуд омадани оқибатҳои манфӣ бо 

роҳи чораҳои пешгирикунанда; 

$D) Тақсим кардани таваккал дар байни иштирокчиёни бевоситаи 

бизнес; 

$E) Омодагии нокифояи касбии роҳбарон ва мутахассисон; 

 

@299.Кадом аз посухҳо қонуни шухиомези Спенсер ба ҳисоб 

меравад? 

$A) Ҳар кас бо доштани иттилооти кофӣ аз уҳдаи таҳияи қарори 

идоракунӣ баромада метавонад; 

$B) Кори ҳар роҳбар нест қарори идоракунӣ қабул кардан; 

$C) Роҳбари бад аз набудани иттилоот корношоям мегардад; 

$D) Роҳбар агар оқил бошад, обод гардад ширкат; 

$E) Омодагии нокифояи касбии роҳбарон ва мутахассисон; 

 

@300.Дар посухҳои овардашуда шахсе, ки дар коркарди ибтидоии 

қарори идоракунӣ иштирок намекунад, нишон диҳед? 

$A) Маъмурчӣ; 



$B) Мутахассис; 

$C) Кори ҳар роҳбар нест қарори идоракунӣ қабул кардан; 

$D) Роҳбари бад аз набудани иттилоот корношоям мегардад; 

$E) Роҳбар агар оқил бошад, обод гардад ширкат; 

 


