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@1.Тарҷумаи илмӣ ва маънидоди мантиқии вожаи Экономикс чист? 

$A) Бозори молҳо; 

$B) Ташкили истехсолот; 

$C) Қонуни хоҷагидорӣ; 

$D) Талаботи ҷомеа; 

$E) Таклифоти ҷомеа; 

 

@2.Иқтисод ин пеш аз ҳама илм оид ба чи? 

$A) Қоидаву тартиби инкишофи ҷомеа; 

$B) Қоидаву талаботи инсон ва ҷомеа; 

$C) Қоидаву низом, равишҳои хоҷагидорӣ; 

$D) Қоидаву таклифоти инсон ва ҷомеа; 

$E) Қоидаву тартиби бозори мол; 

 

@3.Омилҳои аввалин дараҷаи истеҳсолот? 

$A) Меҳнат ва сармоя, технология, техника, экология; 

$B) Меҳнат ва замин, сармоя ва моли худӣ; 

$C) Замин, сармоя, меҳнат ва қобилияти соҳибкорӣ; 

$D) Замин, меҳнат, сармоягузории мустақил; 

$E) Талабот ва таклифоти инсон ва ҷомеа; 



 

@4.Муносибатҳои иқтисоди аз кадом узвҳои асоси иборатанд? 

$A) Истеҳсолот, истеъмолот, тақсимот; 

$B) Истеъмолот, мубодила, истеъмолот; 

$C) Истеҳсолот, тақсимот, мубодила, истеъмолот; 

$D) Тақсимот, мубодила ва такрористеҳсолот; 

$E) Таркибдиҳандаҳои захираҳои иқтисодӣ;  

 

@5.Субъектҳои асосии бозор кадомҳоянд? 

$А) Нарх, пул, талабот ва таклифот; 

$В) Рақобати мукаммал ва номукаммал; 

$C) Корхонаҳо, хоҷагиҳои оилавӣ ва давлат; 

$D) Пул, мол, хизматрасониҳо; 

$E) Бозори мол ва хизматрасониҳо; 

 

@6.Илми иқтисодӣ истеҳсолоти ҷамъиятиро ба кадом қисматҳо ҷудо 

мекунад? 

$A) Моддӣ ва фархангӣ; 

$B) Хусусӣ ва байналхалқӣ; 

$C) Моддӣ ва ғайри моддӣ; 

$D) Бевосита ва бавосита; 

$E) Ҷавоҳир ва боигарӣ; 

 

@7.Мактаби аввалини иқтисоди чи ном дорад? 

$A) Физиократҳо; 

$B) Иқтисоди сиёсӣ; 

$C) Меркантилистон; 

$D) Назарияи иқтисод; 

$E) Кейнсгароӣ; 

 

@8.Илми иқтисодчиро меомӯзад? 

$A) Таърихи тамаддун; 

$B) Инкишофи ҷамъият; 

$C) Қоидаҳои хоҷагидорӣ; 

$D) Таърихи  ҳикмат; 

$E) Шахси инфиродӣ; 

 

@9.Унсурҳои асосии бозор? 



$A) Рақобат, моликият, хусусӣ; 

$B) Низоми бозор,маҷмуи бозор; 

$C) Талабот, таклифот, нарх ва рақобат; 

$D) Захираҳои моддӣ ва иқтисодӣ; 

$E) Таклифоти инсон ва ҷомеа; 

 

@10.Мол чист? 

$A) Мол ин истеҳсоли маҳсулот барои коркард; 

$B) Мол тӯҳфа, об, ҳаво, замин; 

$C) Мол ин истеҳсоли маҳсулот барои истеъмолот; 

$D) Мол ҷавоҳирот  ва боигарӣ; 

$E) Мол бозори қоғази қимматнок; 

 

@11.Пул чист? 

$A) Қоғази қимматнок; 

$B) Ҷавоҳир ва боигари; 

$C) Экваленти умумии молҳо; 

$D) Арзиши аслии маҳсулот; 

$E) Тӯҳфа, об, ҳаво, замин; 

 

@12.Рақобат ин? 

$A) Аз байн бурдани рақиб дар бозор; 

$B) Аз рақибон дида бештар истеҳсол намудани маҳсулот; 

$C) Зиддиятнокии мол истеҳсолкунандагон бо мақсади фоида; 

$D) Мусобиқаи иқтисоди барои ташкили хуби истеҳсолот; 

$E) Рақобатнокии молу хизматҳо; 

 

@13.Музде, ки вобаста ба андозаи вақти кори иҷрошуда дода 

мешавад? 

$A) Музди кори корбайъ; 

$B) Музди кори мукофотӣ; 

$C) Музди кори вақтбайъ; 

$D) Музди кори прогрессивӣ; 

$E) Музди кори доимӣ; 

 

@14.Дар иқтисодиёт ҳамчун истеҳсолкунандаи мол ва хизмат баромад 

мекунад? 

$A) Ҳокимияти давлатӣ; 



$B) Объекти тиҷоратӣ; 

$C) Фирма(ширкат); 

$D) Шахси инфиродӣ; 

$E) Бозорҳои инфиродӣ; 

 

@15.Талабот чист? 

$A) Талабот ин истеҳсоли маҳсулот аст; 

$B) Талабот ин рафтори харидор аст; 

$C) Талабот ин эҳтиёҷоте, ки бо пул таъмин аст; 

$D) Талабот ин эҳтиёҷоте, ки шакли пулро гирифтааст; 

$E) Кӯшиш барои фоидаи максималӣ; 

 

@16.Вазифаҳои пул? 

$A) Ченаки асли, арзиши изофа, воситаи талабот, воситаи таклифот, 

пулҳои миллӣ; 

$B) Арзиши изофа, арзиши аслӣ, арзиши умумии молҳо, арзиши 

байнидавлатии асъори хориҷӣ; 

$C) Ченаки арзиш, воситаи муомилот, воситаи партохт, воситаи андӯхт, 

пулҳои ҷаҳонӣ; 

$D) Воситаи муомилот, арзиши ченак, воситаи даромад, воситаи қарз, 

қурби аслии асъор; 

$E) Воситаи пардохт, воситаи муомилот, пулҳои ҷаҳонии дар муомилот 

буда, арзиши аслӣ; 

 

@17.Микроиқтисод ҳамчун қисми таркибию асосии____? 

$A) Микроиқтисод аст; 

$B) Мезоиқтисод аст; 

$C) Назарияи иқтисод аст; 

$D) Иқтисодиёти ҷаҳони аст; 

$E) Макро иқтисод аст; 

 

@18.Талаботи истеъмолкунанда асосан аз чӣ вобастагӣ дорад? 

$A) Фоидаи максималӣ; 

$B) Системаи бонкҳо; 

$C) Сатҳи даромад; 

$D) Пулҳои ивазкунанда; 

$E) Пулҳои ёфтшуда; 

 



@19.Ба субъектхои бозор инхо дохил мешаванд____? 

$A) Молхо, пул ва хизматхо; 

$B) Пулхо, қарзҳо ва молхо; 

$C) Фурушандахо ва харидорон; 

$D) Мағозахо, биржахо, музоядахо; 

$E) Духтурон ва доруҳо; 

 

@20.Фирма ин? 

$A) Объекти иқтисодӣ аст; 

$B) Омили иқтисодӣ аст; 

$C) Субъекти иқтисодӣ аст; 

$D) Омили истеҳсолот аст; 

$E) Рафтори харидор аст; 

 

@21.Мафҳуми назарияи иқтисод бори аввал кай ва аз тарафи кӣ 

ҳамчун илми иқтисоди сиёсӣ пайдо шудааст? 

$A) А.Маршалл-1890; 

$B) Ф.Кенэ-1750; 

$C) А.Монкретен-1615; 

$D) А.Смит-1777; 

$E) Д.Рикардо-1917; 

 

@22.Кадом маънидоди моликиятро қабул медонед? 

$A) Муносибати воқеъии тақсими маснуот; 

$B) Муносибати ҷории одамон оиди истеҳсолот; 

$C) Муносибати соҳибӣ, азонихудкунӣ, истифодабарӣ; 

$D) Муносибати одамон оиди истифодабарӣ; 

$E) Кушиш барои фоидаи максималӣ; 

 

@23.Кадоме аз шаклҳои моликият вуҷуд надоранд? 

$A) Давлатӣ; 

$B) Зеҳнӣ; 

$C) Ҳамсоягӣ; 

$D) Хусуси; 

$E) Умумӣ; 

 

@24.Микроиқтисод, қисми назарияи иқтисодие, ки__? 

$A) Фаъолияти иқтисоди миллиро меомӯзад; 



$B) Хоҷагидории бозорҳои ҷаҳониро меомӯзад; 

$C) Фаъолияти хоҷагидории фирмаҳоро меомӯзад; 

$D) Иқтисодиёти зарраҳои хурдтаринро меомӯзад; 

$E) Ташкили хуби истеҳсолотро меомӯзад; 

 

@25.Ба кадом намуди низоми иқтисодӣ он низоме дохил мешавад, ки 

дар хукмронии моликияти давлатӣ ва низоми мутамарказии 

идоракуни асос ёфтааст? 

$A) Анъанавӣ ва фарҳангӣ; 

$B) Танзими бозорӣ; 

$C) Маъмурию фармонфармоӣ; 

$D) Кушод, сарбаста ва омехта; 

$E) Муосиру озодона; 

 

@26.Иқтисодиёте, ки дар сатҳи хоҷагии хонавода, корхона ва фирма 

омӯхта мешавад, чунин ном дорад? 

$A) Макроиқтисод; 

$B) Мегаиктисод; 

$C) Микроиқтисод; 

$D) Иқтисоди ҷаҳон; 

$E) Мезоиқтисод; 

 

@27.Омилҳои аввалиндараҷаи истеҳсолот? 

$A) Меҳнат ва сармоя, иттилоот; 

$B) Меҳнат ва замин, иттилоот; 

$C) Меҳнат, замин, сармоя ва кобилияти соҳибкорӣ; 

$D) Замин, мехнат, сармоягузорӣ; 

$E) Иттилоот, замин, меҳнат; 

 

@30.Пешниҳод ин___? 

$A) Миқдори молҳое, ки дар бозор бо нархҳои муайян хариду фурӯш 

карда мешаванд; 

$B) Миқдори маблағе ки барои хариди молу хизматҳо пешниҳод карда 

мешаванд; 

$C) Молу хизматҳое мебошад, ки аз тарафи истеҳсолкунандагон ба бозор 

барои фурӯш бароварда шудааст; 

$D) Мусобиқаи иқтисоди барои ташкили хуби истеҳсолоткунандагони 

мол; 



$E) Молу хизматҳое мебошад, ки аз тарафи истеъмолкунандагон 

пешниҳод мешавад; 

 

@31.Макроиқтисод, қисми назарияи иқтисоде, ки___? 

$A) Хоҷагидории бозорҳои алоҳидаро меомўзад; 

$B) Фаъолияти хоҷагидории фирмаҳоро меомўзад; 

$C) Фаъолияти хоҷагии миллиро меомўзад; 

$D) Истеҳсолоти натуралиро меомӯзад; 

$E) Фаъолияти хоҷагидории фирмаҳоро меомӯзад; 

 

@32.Неъматхои иқтисодӣ чунин хислат доранд___? 

$A) Қобилияти қонеъ намудани талабот; 

$B) Камёфт будани онҳо; 

$C) Арзишнокии онҳо; 

$D) Маҳдуд будани онҳо; 

$E) Ҳамаи ҷавобҳо дурустанд; 

 

@33.Қонуни талабот гуфта___? 

$A) Вобастагии ростаи байни нарх ваҳаҷми талаботро меноманд; 

$B) Вобастагии чаппаи байни нарх ва ҳаҷми талаботро меноманд; 

$C) Зиёд будани ҳаҷми талаботро аз пешниҳод меноманд; 

$D) Вобастагии нарх ва ҳаҷми умумии дар бозор бударо меноманд; 

$E) Вобастагии рафтори харидорро меноманд; 

 

 @34.Пардохт барои истифодаи замин ин___? 

$A) Музди кор; 

$B) Фоиз; 

$C) Рента; 

$D) Фоида; 

$E) Дивидент; 

 

@35.Иқтисодиёте, ки дар сатхи сохахои алохидаи хочагихо омухта 

мешавад, чунин ном дорад___? 

$A) Макроиқтисод; 

$B) Мезоиқтисод; 

$C) Микроиктисод; 

$D) Иқтисоди ҷаҳон; 

$E) Мегаиқтисод; 



 

@36.Монополия–ин таркиби бозорие, ки дар он хукмрон аст___? 

$A) Микдори ками фирмахои ракобаткунанда; 

$B) Микдори, махсулоти якхела истехсолкунанда; 

$C) Фақат як фирмаи калон (яккафурушандагӣ); 

$D) Микдори зиёди махсулоти гуногунро истехсолкунанда; 

$E) Аз рақибон дида бештаристеҳсол намудани маҳсулот; 

 

@37.Бозор чист? 

$A) Муносибатхои байни одамон дар оила; 

$B) Робитаи байни олимону мухаккикон; 

$C) Муносибати харидорону фурушандагон; 

$D) Муносибати сиёсии байни кишвархо; 

$E) Муносибатхои байни одамон ва табиат; 

 

@38.Бозор ҷоест, ки дар он___? 

$A) Мошину дастгоххо ба кор дароварда мешаванд; 

$B) Корчаллонхо бекор мемонанд; 

$C) Харидорону фурушандагон якдигарро меёбанд; 

$D) Муассисаҳои давлати ба одамон кор ёфта медиҳанд; 

$E) Фаъолияти хоҷагидории фирмаҳо; 

 

@39.Бозор ин маҷмуи муносибатхои байни___? 

$A) Корчаллонон, ташкилотчиён, фидоиёни касбу кори худ аст; 

$B)Оофарандагони захирахои табиат ва неъматхои гайрииктисоди аст; 

$C) Харидорону фурушандагони молхову хизматхо аст; 

$D) Варзишгарони давлатхои чахон аст; 

$E) Кӯшиш барои фоидаи максималӣ; 

 

@40.Субъектхои асосии бозор инхо___? 

$A) Корхонаҳо, ҳукумат, хонаводахо; 

$B) Фирмаҳо, синфҳо, қабилаҳо; 

$C) Хоҷагихои хонавода, ташкилотҳову муассисаҳо; 

$D) Иқтисодшиносон, дилерҳо, бизнесменҳо; 

$E) Пул, мол, хизмат,қоғазҳои қимматнок; 

 

@41.Объектхои асосии бозор___? 

$A) Коргарон, корчаллонҳо; 



$B) Муштариён, неъматҳо; 

$C) Пул, молҳо, хизматҳо; 

$D)Ккредит, депозит, молия; 

$E) Даромад, фоида ва зарар; 

 

@42.Давлат ҳамчун субъекти бозор ба сифати харидор чиҳоро 

мехарад? 

$A) Сармояи асосиву гардон, захираҳои табиат, одамон; 

$B) Иншоотҳо, кӯчаҳо, тақсимот, истеҳсолот; 

$C) Ихтироотҳо, қувваи корӣ, воситаҳои истеҳсолот, хадамот; 

$D) Истеҳсолот, тақсимот, мубодила, истеъмолот, танзим; 

$E) Кучаҳо, хиёбонҳо, шаҳрҳо, одамон, истеҳсолот; 

 

@43.Қонунҳои иқтисодӣ гуфта қонунҳои___? 

$A) Идоракунии инкишофи ҳодисаҳои табииро дар давлат меноманд; 

$B) Идоракуни ва танзими давлатии мактабҳои иқтисодиро меноманд; 

$C) Идоракунии истеҳсолот, тақсимот, мубодила ва истеъмолотро 

меноманд; 

$D) Идоракунии мактабҳои оли ва дигар муассисаҳои таълимиро 

меноманд; 

$E) Идоракуни ва танзими кӯшишҳо барои гирифтани фоидаи 

максималӣ; 

 

@44.Маъсалаи асоси  мактаби меркантилистон  аз чи иборат буд? 

$A) Ба мамлакат ҳарчӣ бештар ҷалб кардани миқдори зиёди сурма ва 

симоб буд, ки ғанигардонии молияи давлатро пешбинӣ менамуд; 

$B) Ба мамлакат ҳарчӣ бештар ҷалб кардани миқдори зиёди сангхои 

қиматбаҳо ва гудвилҳо буд, ки ғанигардонии молияи давлатро пешбинӣ 

менамуд; 

$C) Ба мамлакат ҳарчӣ бештар ҷалб кардани миқдори зиёди тилло ва 

нуқра буд, ки ғанигардонии молияи давлатро пешбинӣ менамуд; 

$D) Ба мамлакат ҳарчӣ бештар ҷалб кардани миқдори зиёди сангхои 

қиматбаҳо ва гудвилҳо буд, ки ғанигардонии молияи давлатро пешбинӣ 

менамуд; 

$E) Ба мамлакат ҳарчӣ бештар ҷалб кардани миқдори зиёди захираҳо 

моддӣ ва гудвилҳо буд, ки ғанигардонии молияи давлатро пешбинӣ 

менамуд; 

 



@45.Дар инкишофи меркантилизм чанд давраро аз ҳамдигар фарқ 

мекунанд? 

$A) Дар давраи дуюм сиёсати тарози тиҷоратӣ аст, ки ба афзунсозии 

захираи тиллою нуқра нигаронида шуда бартарияти содиротро назар ба 

воридот пешбинӣ менамуд; 

$B) Дар давраи дуюм сиёсати тарози тиҷоратӣ аст, ки ба афзунсозии 

захираи симобу сулфур нигаронида шуда бартарияти содиротро назар ба 

воридот пешбинӣ менамуд; 

$C) Барои давраи аввал сиёсати тарози пулӣ (тиллоӣ) хос аст. Мақсади 

чунин сиёсат аз нигоҳдории пул (тилло) дар ҳудуди мамлакат аст; 

$D) Дар давраи дуюм сиёсати тарози тиҷоратӣ аст, ки ба афзунсозии 

захираи модди ва техники нигаронида шуда бартарияти воридотро назар 

ба содирот пешбинӣ менамуд; 

$E) Дар давраи дуюм сиёсати тарози тиҷоратӣ аст, ки ба афзунсозии 

захираи пулию қарзи нигаронида шуда бартарияти воридотро назар ба 

содирот пешбинӣ менамуд; 

 

@46.Қисми иқтисодӣ, ки проблемаҳои иқтисодиро дар сатҳи давлат 

меомӯзад ин___? 

$A) Мезоиқтисод; 

$B) Микроиқтисод; 

$C) Макроиқтисод; 

$D) Мегаиқтисод; 

$E) Мероиқтисод; 

 

@47.Намояндагони  мактаби меркантилистонро номбар кунед? 

$A) Франсуа Кенэ, А.Тюрго; 

$B) А.Смит, Д.Рикардо; 

$C) Т.Мен, А.Монкретен; 

$D) К.Маркс, Ф.Энгелс; 

$E) У.Петти, Т.Малтус; 

 

@48.Асосгузори мактаби физиократҳоро номбар кунед? 

$A) Ж.М.Кеӣнс; 

$B) Томас Мен; 

$C) Франсуа Кэне; 

$D) К.Маркс; 

$E) А.Монкретон; 



 

@49.Асосгузори мактаби классиконро номбар кунед? 

$A) А.Монкретен; 

$B) Томас Мен; 

$C) А.Смит; 

$D) К.Маркс; 

$E) Ф.Кэнэ; 

 

@50.Паӣравони мактаби меркантилистон ақида бар он доштанд, 

ки___? 

$A) Асоси пешрафти иқтисодиётро дар истеҳсолот ва истеъмол медиданд; 

$B) Пешрафти иқтисодиётро дар дахолати давлат дар савдо меҳисобиданд; 

$C) Асоси пешрафти иктисодиёт дар тиҷорат ва ғун кардани тилло 

мебошад; 

$D) Пешрафти иқтисодиётро дар таҳсилоти неъматҳои моддӣ медиданд; 

$E) Асоси пешрафти иқтисодиётро дар сарватҳои табиат ва замин 

медиданд; 

 

@51.Паӣравони мактаби физиократҳо пешрафти иқтисодиётро дар 

чи медиданд? 

$A) Асоси пешрафти иктисодиёт дар тиҷорат ва гун кардани тилло 

мебошад; 

$B) Пешрафти иқтисодиётро дар дахолати давлат дар савдо меҳисобиданд; 

$C) Асоси пешрафти иқтисодиётро дар истеҳсолоти кишоварзи медиданд; 

$D) Пешрафти иқтисодиётро дар баробари моликияти ҷамъияти 

медиданд; 

$E) Пешрафти иқтисодиётро дар таҳсилоти неъматҳои моддӣ медиданд; 

 

@52.Сатҳи умумии нархҳо ва бекорӣ дар бахши зерини системаи 

иқтисодӣ омухта мешавад? 

$A) Микроиқтисод; 

$B) Менеҷмент; 

$C) Макроиқтисод; 

$D) Молияи байналхалқӣ; 

$E) Мегаиқтисод; 

 

@53.Мафҳуми сармоя чиро ифода мекунад? 

$A) Сармоя ин пул ва молҳои дар ихтиёрдошта аст; 



$B) Сармоя ин пуле, ки соҳибаш онро дар сандуқ нигоҳ медорад; 

$C) Сармоя ин арзишест,ки арзиши изофаро ба вучуд меоварад; 

$D) Сармоя ин қоғазҳои қимматноканд, ки бонкҳо интишор кардаанд; 

$E) Сармоя ин арзиши пулии молҳои дар ихтиёрдоштаи аҳолӣ; 

 

@54.Вақто, ки проблемаҳои иқтисодӣ қисман аз тарафи бозор ва 

қисман аз тарафи ҳукумат хал карда мешаванд, пас ин иқтисодиёти 

___? 

$A) Маъмурӣ; 

$B) Бозорӣ; 

$C) Омехта; 

$D) Натуралӣ; 

$E) Молӣ; 

 

@55.Мақсади ҳар як соҳибкор ? 

$A) Мавқеи худро дар бозор муқарар намудан; 

$B) Аз болои истеҳсолкунандагон ҳукумронӣ намудан; 

$C) Ба даст овардани фоидаи зиёд мебошад; 

$D) Дар рақобати рақиб ғолиб баромадан аст; 

$E) Ҷори намудани технологияи нав аст; 

 

@56.Зери мафҳуми захираҳои молиявӣ ин? 

$A) Воситаҳои пулӣ фаҳмида мешавад, ки хоҷагиҳо барои истеъмоли 

оилавӣ, истифода намудаанд; 

$B) Маҷмўи тамоми воситаҳои молӣ дар шакли моддӣ фаҳмида мешавад, 

ки хоҷагиҳои оилавӣ, корхонаҳо, муассисаю ташкилотҳо ва давлат дар 

ихтиёри худ доранд; 

$C) Маҷмўи тамоми воситаҳои пулӣ фаҳмида мешавад, ки хоҷагиҳои 

оилавӣ, корхонаҳо, муассисаю ташкилотҳо ва давлат дар ихтиёри худ 

доранд; 

$D) Маҷмӯи тамоми воситаҳои молӣ дар суратҳисобҳои бонкҳои хориҷи 

мавҷуд буда мебошад; 

$E) Маҷмӯи тамоми воситаҳои истеҳсолот, ки дар корхонаҳои 

истеҳсолкунандаи мол мавҷуд аст; 

 

@57.Ба захираҳои иқтисоди дохил мешаванд? 

$A) Нафақа, ҷубронпулӣ, музди меҳнат; 

$B) Сифатнокӣ, даромаднокӣ; 



$C) Модди, меҳнати, молиявӣ, иттилоотӣ; 

$D) Миз, курсӣ, қалам, китобу дафтар; 

$E) Тақсимот, истеъмол, пасандоз; 

 

@58.Истеҳсолоти натуралӣ ин? 

$A) Чунин намуди истеҳсолот аст, ки маҳсулот фақат барои фурӯш 

истеҳсол карда мешавад; 

$B) Чунин намуди истеҳсолот аст, ки маҳсулот фақат барои мубодила 

истеҳсол карда мешавад; 

$C) Чунин намуди истеҳсолот аст, ки одамон маҳсулотро фақат барои 

таъмини эҳтиёҷҳои худ истеҳсол менамоянд; 

$D) Аз рақибон дида бештар истеҳсол намудани маҳсулот; 

$E) Барои шахсони дигар истеҳсол карданро дар бар мегирад; 

 

@59.Нахустин афкорҳои иқтисодӣ дар куҷоҳо пайдо шудаанд? 

$A) Англия, Франсия, Амрико; 

$B) Муғулистон, Афғонистон; 

$C) Юнони Қадим, Рими Қадим; 

$D) Тоҷикистон, Арабистон; 

$E) Чин, Ҷопон, Корея; 

 

@60.Мутафаккирон-файласуфони Юнони қадим инҳо буданд? 

$A) Антуан Монкретен, А.Смит, Д.Рикардо; 

$B) Катон, Варрон, Цицерон; 

$C) Афлотун, Арасту, Ксенофонт; 

$D) Уилям Петти, Франсуа Кенэ; 

$E) К.Маркс, Ф.Энгелс; 

 

@61.Равияи аввалини илми иқтисодӣ ин___? 

$A) Физиократия; 

$B) Марҷинализм; 

$C) Меркантилизм; 

$D) Неоклассикӣ; 

$E) Марксизм; 

 

@62.Истилоҳи «меркантилизм» аз кадом забон гирифта шудааст ва чӣ 

маънӣ дорад? 

$A) Франсавӣ, маънояш ҳокимияти табиат; 



$B) Австриягӣ, маънояш фоиданокӣ; 

$C) Итолиёӣ, маънояш савдогар; 

$D) Англисӣ, маънояш боигарӣ; 

$E) Русӣ, маънояш истеъмол; 

 

@63.Муаллифи ин ақидаҳо кист: Меҳнат-ин падари боигарӣ, замин-

модари боигарист? 

$A) К.Маркс; 

$B) Ф.Кенэ; 

$C) У.Петти; 

$D) А.Смит; 

$E) Д.Рикардо; 

 

@64.Асосгузорони марҷинализм киҳо буданд? 

$A) А.Маршалл, Ҷ.М.Кейнс; 

$B) Плеханов, Ленин; 

$C) К.Менгер, Л.Валрас; 

$D) К.Маркс, Ф.Энгелс; 

$E) У.Петти, А.Монкретен; 

 

@65.Марксизм тарафдори кадом синфи ҷамъиятӣ ба ҳисоб мерафт? 

$A) Файласуфон, руҳониён; 

$B) Ҷанговарон, капиталистон; 

$C) Синфи пролетариат; 

$D) Маҷруҳону маъюбон; 

$E) Сармоядорон; 

 

@66.Шаклҳои асосии хоҷагӣ? 

$A) Империалистӣ ва капиталистӣ; 

$B) Рекламавӣ ва рақобатӣ; 

$C) Натуралӣ ва молӣ; 

$D) Марзӣ ва дохилӣ; 

$E) Давлатӣ ва ғаридавлатӣ; 

 

@67.Захираҳои моддӣ–ин? 

$A) Воситаҳои истеҳсолот ва муносибатҳои истеҳсолӣ; 

$B) Замин, сармоя, меҳнат ва моле, ки истеҳсол мешавад; 

$C) Неъматҳое, ки дар истеҳсолот истифода мешавад; 



$D) Олоти меҳнат, кувваи корӣ, соҳибкорӣ; 

$E) Тақсимот, истеъмол, мубодила, нарх; 

 

@68.Зиёд шудани талаботи истеъмолкунандагон ба мол онро 

мефаҳмонад, ки___? 

$A) Нархи молро дар бозор нисбат ба арзишаш баланд мебошад; 

$B) Ба кам шудани ҳаҷми истеҳсолот оварда мерасонад; 

$C) Нархи мол дар бозор паст гардидааст; 

$D) Нишондиҳандаи пастсифат будани он аст; 

$E) Кӯшиш барои фоидаи максималӣ; 

 

@69.Ракобат-ин? 

$A) Муборизаи харидорон барои харидани моли арзонтарин; 

$B) Харифии иктисоди барои ба даст даровардани натичахои бехтарин; 

$C) Муборизаи молистехсолкунандагон барои гирифтани фоидаи барзиёд; 

$D) Ин муборизаю мусобиқаи байни  харидорони молҳои ниёзи мардум 

аст; 

$E) Ин мусобиқаи байни довталабон ва хонандагони муассисаҳои таълимӣ; 

 

@70.Дар шароити ракобати мукаммал? 

$A) Фирмахои калон имконият намедиханд, ки фирмахои нав ба бозор 

дохил шаванд; 

$B) Нархҳо аз тарафи монополистон ҷорӣ карда мешаванд; 

$C) Барои ба бозор ворид шудан ва ё аз он баромадан махдудият нест; 

$D) Барои дохил шудан ба бозор фирмаҳо монеаҳои зиёдро паси сар 

карданашон лозим аст; 

$E) Аз рақибон дида бештар истеҳсол намудани маҳсулот; 

 

@71.Ба акидаи иқтисодчиёни сиёсии марксистӣ сармоя- ин___? 

$A) Нишондиҳандаи боигарии калони одамони табакаи болоӣ мебошад; 

$B) Нишондиҳандае мебошад, ки боигарии халк ва давлатро нишон 

медиҳад; 

$C) Воситаест, ки сармоядор бо ёрии он меҳнати коргарро истисмор 

мекунад; 

$D) Ҳаҷми асосии пули чамъкардаи ахолиро нишон медихад; 

$E) Пасандозест, ки дар дасти аҳолӣ ва ширкатҳои хусусӣ мавчуд аст; 

 



@72.Сармоя гуфта тамоми воситахои истехсолотро мефахманд, 

ки___? 

$A) Таъмири зиёдро талаб мекунад; 

$B) Аз мехнат чудо амал мекунад; 

$C) Тавассути он мол ва хадамот ба вучуд оварда мешавад; 

$D) Ба халқ фурухта мешавад; 

$E) Кӯшиш барои фоидаи максималӣ; 

 

@73.Ба захирахои табиӣ инхо дохил мешаванд? 

$A) Воситаҳои истеҳсолот; 

$B) Пулхои дар суратхисоби корхона; 

$C) Замин, канданихои фоиданок, об,; 

$D) Ҳаво, таҷҳизот, дастгоҳ, бино; 

$E) Қоғази қимматнок, дивидент; 

 

@75.Дар қонуни талабот гуфта шудааст, ки___? 

$A) Бо афзудани нарх хачми талабот зиёд мешавад; 

$B) Хаҷми талабот аз нарх вобастаги надорад; 

$C) Бо пастшавии нарх хачми талабот зиёд мешавад; 

$D) Хачми талабот аз пешниҳод вобастаги надорад; 

$E) Аз рақибон дида бештар истеҳсол намудани маҳсулот; 

 

@76.Мафҳуми монополияро муайян кунед? 

$A) Калимаи англиси маънояш рақобат; 

$B) Калимаи юнони маънояш нарх; 

$C) Калимаи лотинӣ, маънояш яккаҳукмрони; 

$D) Калимаи итолиёи маънояш фоида; 

$E) Калимаи русии маънояш мехарам; 

 

@77.Сарчашмаи даромадҳои инҳоянд___? 

$A) Даромад аз фуруши мол; 

$B) Даромад аз ба иҷора додани хона; 

$С) Музди кор, пардохтҳои трансфертӣ; 

$D) Пардохтҳои трансфертӣ, қарз; 

$E) Танҳо даромадҳои рентавӣ ва андозӣ; 

 

@78.Ба даромади шахсии дар ихтиёрбуда дохил мешаванд? 

$A) Музди кор тарҳи андоз аз фоидаи корхонаҳо; 



$B) Суммаи маблағҳое, ки дар шакли фоиз аз сармоя дорад; 

$C) Фарқияти даромади шахсӣ тарҳи андози даромад; 

$D) Фоиз аз гардиши сармоя тарҳи андоз аз даромади шахсӣ; 

$E) Ҷамъ кардани арзиши аслии маҳсулот дар соҳаҳои саноати; 

 

@79.Кадоме аз ибораҳои дар поён овардашуда ба сарчашмаи 

маблағгузорӣ дохил мешаванд? 

$A) Истеъмол мебошад; 

$B) Андозҳо мебошад; 

$C) Пасандоз мебошад; 

$D) Сарват мебошад; 

$E) Андоз мебошад; 

 

@80.Агар болоравии нархҳо зиёда аз 1000% дар як сол намудор шавад, 

пас ин ба кадом намуди таваррум дохил мешавад?  

$A) Таварруми ҷаҳҳанда; 

$B) Таварруми муътадил; 

$C) Таварруми гиперӣ; 

$D) Таварруми хазанда; 

$E) Таварруми муътадил; 

 

@81.Дар вақти муқоисаи сатҳи зиндагии одамони давлатҳои гуногун 

ба кадом нишондиҳанда бисёртар аҳамият дода мешавад? 

$A) Шумораи коргароне, ки дар ҷараёни истеҳсолот банд ҳастанд; 

$B) Миқдори музди кори миёна; 

$C) Маҷмўи маҳсулоти миллӣ ба сари аҳолӣ; 

$D) Миқдори ҳақиқии маҷмўи маҳсулоти миллӣ; 

$E) Маҷмўи маҳсулоти дохилӣ; 

 

@82.Асосгузорони назарияи сармояи инсонӣ инҳо мебошанд? 

$A) Г.Беккер ва Т. Шултс; 

$B) Ҷ.Кейнс ва В. Олин; 

$C) Арасту ва Афлотун; 

$D) К.Маркс ва Ф.Энгелс; 

$E) А.Смит ва Д. Рекардо; 

 

@83.Вазифаҳои пулро дар бар намегирад? 

$A) Пул ҳамчун андозаи арзиш ва андўхти хизмат мекунад; 



$B) Пул ҳамчун воситаи муомилот ва воситаи пардохт мебошад; 

$C) Пул ҳамчун воситаи тақсим ва аз нав тақсимнамоӣ; 

$D) Пул ҳамчун воситаи андозаи арзиш, воситаи андўхт мебошад; 

$E) Пул ҳамчун пули ҷаҳонӣ баромад мекунад; 

 

@84.Барои муайян кардани ҳаҷми даромади миллӣ бояд? 

$A) Аз ҳаҷми ММД фонди истеҳлок ва ёрдампулиҳоро баровардан; 

$B) Аз ҳаҷми ММД миқдори хурдашавии фондҳои асосӣ кам кардан; 

$C) Аз ҳаҷми МММ суммаи андозҳои ғайримустақимро баровардан; 

$D) Аз ММС андозҳои ғайримустақимро хориҷ карданд; 

$E) Аз ҳаҷми МММ даромади оилаҳоро бояд зиёд намуд; 

 

@85.Даромадҳои буҷаи оилаҳо ба кадом самтҳо равона карда 

намешавад? 

$A) Барои харидани озуқаворӣ ва пушока; 

$B) Барои харидани молҳои хизматрасонии миёна; 

$C) Пардохти музди корӣ коргарони корхонаҳо; 

$D Барои хизматрасонии маишӣ; 

$E) Барои гузаронидани туйю маъракаҳо; 

 

@86.Кадоме аз формулаҳои зеровардашуда ММД-ро аз рўи даромад 

муайян менамояд? 

$A) C+A+W+D; 

$B) C+I+G+Nx; 

$C) W+R+r+D +P+T+A; 

$D) Sg=(T-TR-C)-D; 

$E) M=КРУ; 

 

@87.Кадоме аз ин нишондиҳандаҳои овардашуда МММ-ро аз рӯи 

хароҷот муайян мекунанд? 

$A) C+A+W+D; 

$B) С+I-X+G; 

$C) C+I+G+Nx; 

$D) C-I-G-Nx; 

$E) M=Кру; 

 

@88.Низоми нишондиҳандаи сатҳи зиндагии аҳолӣ мувофиқи 

пешниҳоди СММ ба чанд гурўҳ ҷудо мешавад? 



$A) 2-гурўҳ; 

$B) 5-гурўҳ; 

$C) 12-гурўҳ; 

$D) 10-гурўҳ; 

$E) 9-гурўҳ; 

 

@89.Кадоме аз ибораҳои дар поён овардашуда ба мафҳуми сифати 

зиндагонӣ дохил мешавад? 

$A) Баҳодиҳии дараҷаи қонеъ гардидани талаботҳои моддию маънавӣ 

мебошад; 

$B) Баҳодиҳии дараҷаи қонеъ гардидани талаботҳои моддию маънавӣ 

нест; 

$C) Нишондиҳандаест, ки сатҳи зиндагии аҳолиро нишон медиҳад; 

$D) Нишондиҳандаест, ки сатҳи зиндагии аҳолиро муаян карда 

наметавонад; 

$E) Нишондиҳандаест, ки ба воситаи он ҳаҷми фуруш муайян карда 

мешавад; 

 

@90.Сарчашмаҳои даромади аҳолӣ кадомҳо нестанд? 

$A) Мерос, лотореяҳо; 

$B) Музди кор (маош); 

$C) Андозҳо ва ҷаримаҳо; 

$D) Даромад аз моликият; 

$E) Нафақа, кумакпулӣ; 

 

@91.Воситаи андўхт ин___? 

$A) Усули пул; 

$B) Принсипи пул; 

$C) Вазифаи пул; 

$D) Хусусияти пул; 

$ E) Услуби пул; 

 

@92.Қонуни асосие, ки фаъолияти бонкҳои тиҷоратиро дар 

ҶумҳурииТоҷикистон ба танзим медарорад? 

$A) Қонуни ҶТ «Дар бораи муассисаҳои қарзӣ»; 

$B) Қонуни ҶТ «Дар бораи бонкҳои тиҷоратӣ»; 

$C) Қонуни ҶТ «Дар бораи Бонки миллии Тоҷикистон»; 

$D) Қонуни ҶТ «Дар бораи муассисаҳои қарзӣ»; 



$E) Қонуни ҶТ «Дар бораи бонкҳо ва фаъолияти бонкӣ»; 

 

@93.Маблағи ҳатмие, киба буҷаи давлат равона шуда, хусусияти 

инфиродии беподош ва бебозгашт дорад, чи гуна номгузорӣ шудааст? 

$A) Даромад; 

$B) Фоида; 

$C) Андоз; 

$D) Хароҷот; 

$E) Дивиденд; 

 

@94.Кадом сол дар Ҷумҳурии Тоҷикистон пули миллии «сомонӣ» ба 

муомилот бароварда шуд? 

$A) Дар соли 2000; 

$B) Дар соли 2002; 

$C) Дар соли 2001; 

$D) Дар соли 2003; 

$E) Дар соли 2004; 

 

@95.Ҳаракат аз рӯи каҷхаттаи пешниҳод зери таъсири кадом омилҳо ба 

миён меояд? 

$A) Омилҳои вақти ва дохилӣ; 

$B) Омилҳои нархӣ ва пулӣ; 

$C) Омилҳои нархӣ ва ғайринархӣ; 

$D) Омилҳои ғайринархӣ ва берунӣ; 

$E) Омилҳои дохилӣ ва хориҷӣ; 

 

@96.Микроиқтисод қисми таркибию асосии___? 

$A) Микроиқтисод аст; 

$B) Мезоиқтисод аст; 

$C) Назарияи иқтисод аст; 

$D) Иқтисодиёти ҷаҳони аст; 

$E) Макро иқтисод аст; 

 

@97.Талаботи истеъмолкунанда асосан аз чӣ вобастагӣ дорад? 

$A) Фоидаи максималӣ; 

$B) Системаи бонкҳо; 

$C) Сатҳи даромад; 

$D) Пулҳои ивазкунанда; 



$E) Фоидаи минималӣ; 

 

@98.Музди коре, ки вобаста ба андозаи вақти кори иҷрошуда дода 

мешавад? 

$A) Музди кори корбайъ; 

$B) Музди кори мукофотӣ; 

$C) Музди кори вақтбайъ; 

$D) Музди кори прогрессивӣ; 

$E) Музди кори доимӣ; 

 

@99.Талабот ин? 

$A) Талабот-ин истеҳсоли маҳсулот аст; 

$B) Талабот-ин рафтори харидор мебошад; 

$C) Талабот-ин эҳтиёҷоте, ки бо пул таъмин аст; 

$D) Талабот-ин эҳтиёҷоте, ки шакли пул аст; 

$E) Талабот-кӯшиш барои фоидаи максималӣ; 

 

@100.Неъматҳои иқтисодӣ чунин хислат доранд? 

$A) Қонеъ намудани талабот; 

$B) Қамёфт будани онҳо; 

$C) Ҷавобҳо дурустанд; 

$D) Арзишнокии онҳо; 

$E) Маҳдуд будани онҳо; 

 

@101.Қонуни талабот чиро ифода мекунад? 

$A) Вобастагии ростаи байни нарх ва ҳаҷми талабот; 

$B) Вобастагии чаппаи байни нарх ва ҳаҷми талабот; 

$C) Зиёд будани ҳаҷми талабот аз пешниҳод мебошад; 

$D) Вобастагии нарх ва ҳаҷми умумии мол дар бозор; 

$E) Вобастагии рафтори харидор ба мол дар бозор; 

 

@102.Маҷмӯи усулҳои дарккунии ҳодисаҳои иқтисодии ҷамъиятро чӣ 

дарбар мегирад? 

$A) Вазифаи илми иқтисодӣ; 

$B) Қонунҳои илми иқтисодӣ; 

$C) Мактабҳои илми иқтисодӣ; 

$D) Методологияи илми иқтисодӣ; 

$E) Мафҳумҳои илми иқтисодӣ; 



 

@103.Истеъмол ду хел мешавад___? 

$A) Конкретӣ ва абстрактӣ; 

$B) Методологи ва конуни; 

$C) Шахсӣ ва истеҳсолӣ; 

$D) Расми ва хуҷҷати; 

$E) Оддӣ ва муракаб; 

 

@104.Давраҳои асосии истеҳсолот–ин___? 

$A) Замин, сармоя, меҳнат, фоида ва савдо; 

$B) Воситаҳои истеҳсолот ва қувваи коргар; 

$C) Истеҳсолот,мубодила,тақсимот,истеъмол; 

$D) Пайдошавӣ ва ташаккули илми иқтисод; 

$E) Тақсимот, истеъмол,такрористеҳсоли мол; 

 

@105.Такрористеҳсолкунии васеъ гуфта чиро мефаҳманд? 

$A) Раванди доимо такроршави ва барқароркунии истеҳсолот; 

$B) Такроршавии раванди истеҳсолот дар миқёси якхела; 

$C) Барқароркунии раванди истеҳсолот дар миқёси зиёд; 

$D) Ҷалб намудани захираҳои иқтисодии зиёда ба истеҳсолот; 

$E) Кӯшиш барои фоидаи максималӣ; 

 

@106.Аз нуқтаи назари А.Смит давлат бояд ба кадом принсип такия 

кунад? 

$A) Шафофият; 

$B) Мустақилият; 

$C) Эътимоднокӣ; 

$D) Худтаъминкунӣ; 

$E) Баробарият; 

 

@107.Тағйироти инқилобӣ дар афкори иқтисодӣ солҳои 30-юми асри XX 

кадом назарияро ба вуҷуд овард? 

$A) Назарияи зерини Д.Кейнс «нақши пешбарандаи давлат дар танзими 

хоҷагидории саноъатӣ»; 

$B) Назарияи зерини Харод «нақши пешбарандаи моликияти хусуси дар 

танзими хоҷагидорӣ»; 

$C) Назарияи зерини Д.Кейнс «нақши пешбарандаи давлат дар танзими 

хоҷагидории миллӣ»; 



$D) Назарияи зерини К.Маркс «нақши пешбарандаи моликияти давлатӣ дар 

танзими хоҷагидории ҷамъиятӣ»; 

$E) Назарияи зерини А.Смит нақши ҳимоякунандагии давлатӣ дар танзими 

моликияти хусусӣ»; 

 

@108.Аз рўи шакли иштироки давлат дар танзими иқтисодиёт ва 

усулҳои таъсиррасонии он ба фаъолияти хоҷагидорӣ, кадом усулҳо аз 

ҳамдигар фарқ мекунанд? 

$A) Иқтисодӣ, хусусӣ, маъмурӣ ва ғайримаъмурӣ; 

$B) Мустақим, фармоишӣ, хусусиятӣ ва саҳҳомӣ; 

$C) Маъмурӣ фармоишӣ, мустақим, ғайримустақим; 

$D) Ҷамъиятӣ, хоҷагӣ коллективӣ, ғайримустақим; 

$E) Ғайримустақим, иқтисодӣ, омехта, ҷамъиятӣ; 

 

@109.Қисми назарияи иқтисодӣ, ки проблемаҳои иқтисодиро дар сатҳи 

давлат меомӯзад-ин___? 

$A) Мезоиқтисод; 

$B) Микроиқтисод; 

$C) Макроиқтисод; 

$D) Мегаиқтисод; 

$E) Иқтимодӣ; 

 

@110.Сатҳи умумии нархҳо ва бекорӣ дар кадом қисми системаи 

иқтисодӣ омухта мешавад? 

$A) Микроиқтисод; 

$B) Менеҷмент; 

$C) Макроиқтисод; 

$D) Молияи байналхалқӣ; 

$E) Маркетинг; 

 

@111.Мутафаккирон-файласуфони Юнони қадимро номбар кунед? 

$A) Антуан Монкретен, А.Смит, Д.Рикардо; 

$B) Катон, Варрон, Цицерон; 

$C) Афлотун, Арасту, Ксенофонт; 

$D) К.Маркс, Ф.Энгелс; 

$E) Уилям Петти, Франсуа Кенэ; 

 

@112.Марксизм тарафдори кадом синф ба ҳисоб мерафт? 



$A) Файласуфон, руҳониён; 

$B) Ҷанговарон, капиталистон; 

$C) Синфи пролетариат; 

$D) Маҷруҳону маъюбон; 

$E) Сармоядорон; 

 

@113.Чунин намуди низоми иқтисодӣ вуҷуд дорад__? 

$A) Бозоргонӣ, рақобатӣ, ва пулҳои ҷаҳонӣ; 

$B) Низоми кушоди муносибатҳои иқтисод; 

$C) Фармони–маъмурӣ, бозорӣ, омехта; 

$D) Шахси ва коллективи, саҳҳомиявӣ; 

$E) Комил ва нокомил, бозоргонӣ; 

 

@114.Вақто, ки талаботи истеъмолкунандагон ба мол зиёд мешавад, 

маънои онро дорад, ки? 

$A) Мол дар бозор нисбат ба арзишаш хело баланд аст; 

$B) Ба кам шудани ҳаҷми истеҳсолот оварда мерасонад; 

$C) Нархи мол дар бозор паст гардидааст; 

$D) Нишондиҳандаи пастсифат будани он аст; 

$E) Кӯшиш барои фоидаи максималӣ; 

 

@115.Рақобати мукаммал чунин шароитро фароҳам меоварад? 

$A) Ба фирмахои нав ба бозор дохил шудан имконият нест; 

$B) Нархҳо аз тарафи монополистон ҷорӣ карда мешаванд; 

$C) Барои ба бозор ворид шудан ё баромадан маҳдудият нест; 

$D) Барои дохил шудан ба бозор монеаҳои зиёд лозим аст; 

$E) Аз рақибон дида бештар истеҳсол намудани маҳсулот; 

 

@116.Ба ақидаи иқтисодчиёни сиёсии марксистӣ сармоя-ин___? 

$A) Боигарии калони одамони табакаи болоӣ аст; 

$B) Боигарӣ ва меҳнати худии халк аст; 

$C) Истисмори меҳнати синфи коргар; 

$D) Пули чамъкардаи ахоли аст; 

$E) Пасандозҳои дар бонкҳо буда аст; 

 

@117.Мафҳуми монополияро нишон диҳед? 

$A) Калимаи англиси рақобати озод ; 

$B) Калимаи юнони маънояш нарх; 



$C) Калимаи лотинӣ,  яккаҳукмронӣ;  

$D) Калимаи итолиёи маънояш фоида; 

$E) Калимаи юнонӣ маънояш савдо; 

 

@118.Мафҳуми пешниҳод ин? 

$A) Миқдори молҳое, ки дар бозор бо нархҳои муайян хариду фурӯш карда 

мешаванд; 

$B) Миқдори маблағе ки барои хариди молу хизматҳо пешниҳод карда 

мешаванд; 

$C) Маҷмӯи молу хизматҳое мебошад, ки аз тарафи истеҳсолкунандагон бо 

нархи муайян пешниҳод шудааст; 

$D) Маҷмӯи мусобиқаи иқтисоди барои ташкили хуби истеҳсолот дар 

иқтисодиёт мебошад; 

$E) Миқдори молҳое, ки дар як сол аҳолӣ истеъмол мекунанд бо нархҳои 

муайян; 

 

@119.Хусусияти неъматхои иктисодӣ___? 

$A) Камёфт будани онҳо; 

$B) Қонеъ намудани талабот; 

$C) Вариантҳо ҳамааш дуруст; 

$D) Арзишнокии онҳо; 

$E) Маҳдуд будани онҳо; 

 

@120.Соҳаи истеҳсолӣ___? 

$A) Дар заминаи истиқлолияти сиёсӣ ва дигар унсурҳои пайвастаи давлати 

миллӣ ташаккул меёбад; 

$B) Арзиши бозории мол ва хизматҳое мебошанд, ки шаҳрвандони кишвар 

дар дохил ва берун аз кишвар дар муддати як сол истеҳсол намудаанд; 

$C) Ин маҷмўи соҳаҳои тавлидкунандаи маҳсулоти ҷамъиятӣ ва  зарурӣ 

мебошад; 

$D) Ҳаҷми маҳсулоти миллӣ ва умуман натиҷаи фаъолияти иқтисоди 

миллиро нишон медиҳанд; 

$E) Соҳае мебошад, ки маҳсулот истеҳсол накарда, балки дар тақсимоти он 

ширкат меварзад; 

 

@121.Соҳаи ғайристеҳсолӣ___? 

$A) Ҳаҷми маҳсулоти миллӣ ва умуман натиҷаи фаъолияти иқтисоди 

миллиро нишон медиҳанд; 



$B) Арзиши бозории мол ва хизматҳое мебошанд, ки шаҳрвандони кишвар 

дар дохил ва берун аз кишвар дар муддати як сол истеҳсол намудаанд; 

$C) Соҳае мебошад, ки маҳсулот истеҳсол накарда, балки дар тақсимоти он 

ширкат меварзад; 

$D) Дар заминаи истиқлолияти сиёсӣ ва дигар унсурҳои пайвастаи давлати 

миллӣ ташаккул меёбад; 

$E) Ин маҷмўи соҳаҳои тавлидкунандаи маҳсулоти ҷамъиятӣ мебошад; 

 

@122.Арзиши бозории мол ва хизматҳое, ки шаҳрвандони кишвар дар 

дохил ва берун аз кишвар дар муддати як сол истеҳсол намудаанд? 

$A) ММД; 

$B) ДМ; 

$C) МММ; 

$D) ДШ; 

$E) ММС; 

 

@123.Арзиши бозории мол ва хизматҳое, ки шаҳрвандони кишвар дар 

дохили кишвар дар муддати як сол истеҳсол намудаанд? 

$A) МММ; 

$B) ДМ; 

$C) ММД; 

$D) ДШ; 

$E) ММС; 

 

@124.МММ бо кадом усулҳо ҳисоб карда мешавад? 

$A) Аз рўи фоида ва аз рўи зарар; 

$B) Аз рўи нақша ва аз рўи дурнамо; 

$C) Аз рўи хароҷотҳо ва даромадҳо; 

$D) Аз рўи ҳадаф ва аз рўи оянда; 

$E) Аз рўи тактика ва аз рўи стратегия; 

 

@125.МММ бо чанд усул ҳисоб карда мешавад? 

$A) 4; 

$B) 6; 

$C) 2; 

$D) 3; 

$E) 5; 

 



@126.Даромад аз меҳнат? 

$A) Ин даромади соҳаи хусусӣ аз сармоя мебошад; 

$B) Ин даромади соҳибони сармояи пулӣ мебошад; 

$C) Даромаде, ки дар шакли музди кор зоҳир мегардад; 

$D) Даромаде, ки соҳибони саҳмияҳо мегиранд; 

$E) Даромадҳои ҳамаи соҳибони омилҳои истеҳсолот; 

 

@127.Даромад аз моликият? 

$A) Даромаде, ки дар шакли музди кор зоҳир мегардад; 

$B) Ин даромади соҳибони сармояи пулӣ мебошад; 

$C) Ин даромади соҳаи хусусӣ аз сармоя мебошад; 

$D) Даромаде, ки соҳибони саҳмияҳо мегиранд; 

$E) Даромадҳои ҳамаи соҳибони омилҳои истеҳсолот; 

 

@128.Фоизи қарз? 

$A) Даромаде, ки соҳибони саҳмияҳо мегиранд; 

$B) Даромадҳои ҳамаи соҳибони омилҳои истеҳсолот; 

$C) Ин даромади соҳибони сармояи пулӣ мебошад; 

$D) Ин даромади соҳаи хусусӣ аз сармоя мебошад; 

$E) Даромаде, ки дар шакли музди кор зоҳир мегардад; 

 

@129.Дивидент___? 

$A) Ин даромади соҳаи хусусӣ аз сармоя мебошад; 

$B) Даромаде, ки дар шакли музди кор зоҳир мегардад; 

$C) Даромаде, ки соҳибони саҳмияҳо мегиранд; 

$D) Ин даромади соҳибони сармояи пулӣ мебошад; 

$E) Даромадҳои ҳамаи соҳибони омилҳои истеҳсолот; 

 

@130.Даромади миллӣ (ДМ)? 

$A) Даромаде, ки соҳибони саҳмияҳо мегиранд; 

$B) Ин даромади соҳаи хусусӣ аз сармоя мебошад; 

$C) Даромадҳои ҳамаи соҳибони омилҳои истеҳсолот; 

$D) Даромаде, ки дар шакли музди кор зоҳир мегардад; 

$E) Ин даромади соҳибони сармояи пулӣ мебошад; 

 

 

@131.Даромади шахсӣ? 

$A) Ин даромаде, ки соҳибони саҳмияҳо мегиранд; 



$B) Ин даромади соҳаи хусусӣ аз сармоя мебошад; 

$C) Ин суммаи ҳамаи даромадҳо то супоридани андозҳо; 

$D) Ин даромади соҳибони сармояи пулӣ мебошад; 

$E) Ин даромаде, ки соҳибони саҳмияҳо мегиранд; 

 

@132.Субъектҳои бозор кадомҳоянд? 

$A) Нарх, пул, талабот ва таклифот; 

$B) Рақобати мукаммал ва номукаммал; 

$C) Корхонаҳо, хоҷагиҳои оилави ва давлат; 

$D) Пул, мол, хизматрасониҳо; 

$E) Бозори мол ва хизматрасониҳо; 

 

@133.Соҳаи истеҳсолоти ҷамъиятиро ба кадом қисмҳо ҷудо 

мекунанд? 

$A) Моддӣ ва фархангӣ; 

$B) Хусусӣ ва байналхалқӣ; 

$C) Моддӣ ва ғайри моддӣ; 

$D) Бевосита ва бавосита; 

$E) Ҷавоҳир ва боигари; 

 

@134.Унсурҳои асосии бозорро нишон диҳед? 

$A) Рақобат, моликияти хусуси; 

$B) Низоми бозор,маҷмуи бозор; 

$C) Талабот, таклифот, нарх ва рақобат; 

$D) Захираҳои моддӣ ва иқтисодӣ; 

$E) Таклифоти инсон ва ҷомеа; 

 

@135.Таърифи молро нишон диҳед? 

$A) Мол - ин истеҳсоли маҳсулот барои коркард; 

$B) Мол - тӯҳфа, об, ҳаво, замин ва боигариҳо; 

$C) Мол - ин истеҳсоли маҳсулот барои истеъмолот; 

$D) Мол – ҷавоҳирот ва боигариҳои аҳолӣ; 

$E) Мол –бозори қоғази қимматнок; 

 

@136.Таърифи пулро нишон диҳед? 

$A) Қоғази қимматнок; 

$B) Ҷавоҳир ва боигари; 

$C) Эквиваленти умумии молҳо; 



$D) Арзиши аслии маҳсулот; 

$E) Тӯҳфа, об, ҳаво, замин; 

 

@137.Рақобатро нишон диҳед? 

$A) Аз байн бурдани рақиб дар бозор; 

$B) Аз рақибон дида бештар истеҳсол намудани маҳсулот; 

$C) Зиддиятнокии мол истеҳсолкунандагон бо мақсади фоида; 

$D) Мусобиқаи иқтисоди барои ташкили хуби истеҳсолот; 

$E) Рақобатнокии молу хизматҳо дар корхонаҳо; 

 

@138.Талаботро нишон диҳед? 

$A) Талабот- ин истеҳсоли маҳсулот аст; 

$B) Талабот - ин рафтори харидор аст; 

$C) Талабот- ин эҳтиёҷоте, ки бо пул таъмин аст; 

$D) Талабот - ин эҳтиёҷоте, ки шакли пулро гирифтааст; 

$E) Кӯшиш барои фоидаи максималӣ; 

 

@139.Вазифаҳои пулро ёбед? 

$A) Ченаки асли, арзиши изофа, воситаи талабот, воситаи таклифот, 

пулҳои миллӣ; 

$B) Арзиши изофа, арзиши аслӣ, арзиши умумии молҳо, арзиши 

байнидавлатии асъори хориҷӣ; 

$C) Ченаки арзиш, воситаи муомилот, воситаи партохт, воситаи андӯхт, 

пулҳои ҷаҳонӣ; 

$D) Воситаи муомилот, арзиши ченак, воситаи даромад, воситаи қарз, 

қурби аслии асъор; 

$E) Воситаи пардохт, воситаи муомилот, пулҳои ҷаҳонии дар муомилот 

буда, арзиши аслӣ; 

 

@140.Микроиқтисод ин қисми таркибию асосии___? 

$A) Микроиқтисод аст; 

$B) Мезоиқтисод аст; 

$C) Назарияи иқтисод аст; 

$D) Иқтисодиёти ҷаҳони аст; 

$E) Макро иқтисод аст; 

 

@141.Назарияи иқтисодро ба чанд қисматҳо ҷудо мекунанд? 

$A) 3; 



$B) 5; 

$C) 4; 

$D) 6; 

$E) 8; 

 

@142.Дар кадоме аз вариантҳо қисмати таркибии назарияи иқтисодӣ 

нодуруст нишон дода шудааст? 

$A) Микроиқтисод; 

$B) Макроиқтисод; 

$C) Мероиқтисод; 

$D) Мезоиқтисод; 

$E) Мегаиқтисод; 

 

@143.Мақсади ҳар як соҳибкор чи мебошад? 

$A) Мавқеи худро дар бозор муқарар намудан; 

$B) Аз болои истеҳсолкунандагон ҳукмронӣ намудан; 

$C) Ба даст овардани фоидаи зиёд  мебошад; 

$D) Дар рақобати рақиб  ғолиб баромадан  аст; 

$E) Ҷори намудани технологияи нав  аст; 

 

@144.Ба захираҳои иқтисоди чиҳо дохил мешаванд? 

$A) Нафақа, ҷубронпулӣ, музди меҳнат; 

$B) Сифатнокӣ, даромаднокӣ; 

$C) Модди, меҳнати, молиявӣ, иттилоотӣ; 

$D) Миз, курсӣ, қалам, китобу дафтар; 

$E) Тақсимот, истеъмол, пасандоз; 

 

@145.Фарқияти байни содирот ва воридот? 

$A) МММ, ММД; 

$B) Даромади миллӣ; 

$C) Содироти соф; 

$D) Воридоти соф; 

$E) Даромади шахсӣ; 

 

@146.Дар олами муосир кадом методҳои танзими давлатии иқтисод 

бештар истифода карда мешавад? 

$A) Ғайридавлатӣ (бозорӣ), давлатӣ ва дохилӣ; 

$B) Натуралӣ ва молӣ, давлатӣ, дохилӣ, ғайридавлатӣ; 



$C) Маъмурӣ, иқтисодӣ, мустақим ва ғайримустақим; 

$D) Империалистӣ, капиталистӣ, рақобатӣ, ҷамъиятӣ; 

$E) Марзӣ, дохилӣ, молӣ, ғайримолӣ, давлатӣ; 

 

@147.Танзими иқтисодӣ чиро дар бар мегирад? 

$A) Танзими молиявӣ, танзими пулию қарзӣ; 

$B) Танзими андоз, танзими буҷавӣ; 

$C) Ҳамаи ҷавобҳои оварда шуда дурустанд; 

$D) Таҳрезӣ барномасозӣ ва пешбинии давлатӣ; 

$E) Танзими фискалӣ, танзими иҷтимоӣ; 

 

@147.Кадом сол ва кадом рӯз дар Ҷумҳурии Тоҷикистон пули миллии 

«Сомонӣ» ба муомилот бароварда шуд? 

$A) 6 ноябри соли 1999; 

$B) 25 июни соли 2002; 

$C) 30 октябри соли 2000; 

$D) 5 май соли 2003; 

$E) 9 сентябри 1991; 

 

@148.Низоми бонкии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз чанд зина иборат аст? 

$A) Аз 4 зина иборат аст; 

$B) Аз 1 зина иборат аст; 

$C) Аз 2 зина иборат аст; 

$D) Аз 5 зина иборат аст; 

$E) Аз 3 зина иборат аст; 

 

@149.Сатҳи таваррум дар иқтисодиёт бо кадом формула ҳисоб карда 

мешавад? 

$A) 
НчИ

НгИНчИ
Бп

.

.. 
 ; 

$B) 
НгИ

НчИНгИ
Бп

.

.. 
 ; 

$C) 
НгИ

НгИНчИ
Бп

.

.. 
 ; 

$D) ;
..

..

гНчИ

НгИНчИ
Бп


 ; 

$E) ;
.

..

НчИ

НiИНчИ
Бп


 ; 

 

@150.Намудҳои қарзи давлатӣ? 



$A) Қарзҳои бузург ва миёна; 

$B) Қарзҳои бозгашт ва бебозгашт; 

$C) Қарзҳои дохилӣ ва берунӣ; 

$D) Қарзҳои давлатӣ ва ғайридавлатӣ; 

$E) Ҳама гуна қарзҳо; 

 

@151.Яке аз вазифаҳои пулро нишон диҳед? 

$A) Тақсимоти арзиш; 

$B) Ташкили молия; 

$C) Воситаи андухт; 

$D) Назорати пул; 

$E) Ченаки пардохт; 

 

@152.Зарурияти пайдоиши бонкҳоро чӣ ба вуҷуд овардааст? 

$A) Муносибатҳои истеҳсолот; 

$B) Муносибатҳои заминдорӣ; 

$C) Рушди муносибатҳои қарзӣ; 

$D) Муносибатҳои ҳунармандӣ; 

$E) Рушди савдо ва тиҷорат; 

 

@153.Таварруме, ки аз ҳисоби баландравии сатҳи нархҳо дар кишвари 

дигар ба амал омадааст чи гуна таваррум аст? 

$A) Таварруми содироти; 

$B) Таварруми локалӣ; 

$C) Таварруми воридотӣ; 

$D) Таварруми дохили; 

$E) Таварруми берунӣ; 

 

@154.Сарчашмаи доимии қарзи бонкиро номбар кунед? 

$A) Интишори коғазҳои қимматнок; 

$B) Қарзи Бонки миллии Тоҷикистон; 

$C) Воситаҳои худи бонк, пасандозҳо; 

$D) Интишори вомбаргҳои; 

$E) Интишори пули миллӣ; 

 

@155.Рамзи сомониро муайян намоед? 

$A) 810; 

$B) 978; 



$C) 972; 

$D) 840; 

$E)  756; 

 

@155.Таваррум чист? 

$A) Таваррум (инфлятсия) ба қатори категорияҳои умумииқтисодӣ дохил 

мешавад ва фақат дар он форматсияҳои иҷтимоӣ – вуҷуд дорад; 

$B) Ин маҷмӯи муносибатҳои иқтисодие мебошад, ки дар он аз 

навтақсимкунӣ суръат мегирад; 

$C) Бекурбшави аз калимаи лотинии inflation гирифта шуда маънои 

«варам кардан» - ро дорад; 

$D) қисми таркибии категорияи молия мебошад, ки вазифааш танҳо дар 

соҳаи муносибатҳои азнавтақсимкунии он ба роҳ монда мешавад. 

$E) Ин маҷмӯи муносибатҳои иқтисодие мебошад, ки дар он аз 

навистеҳсолкунӣ суръат мегирад; 

 

@156.Мафҳуми таваррум бори аввал солҳои чанд истифода шудааст? 

$A) 1761-1765; 

$B) 1941-1945; 

$C) 1861-1865; 

$D) 1923-1929; 

$E) 1884-1891; 

 

@157.Омилҳои дохилии ба таваррум таъсиррасонанда ба чанд намуд 

таксим  мешаванд? 

$A) Дохилӣ, берунӣ; 

$B) Пулӣ, молӣ; 

$C) Ғайрипулӣ, пулӣ; 

$D) Давлатӣ, шахсӣ; 

$E) Ихтиёрӣ, ҳатмӣ; 

 

@158.Як нишондиҳанда барои ҳисобҳо чанд сомониро ташкил 

медиҳад? 

$A) 40 сомонӣ; 

$B) 100 сомонӣ; 

$C) 55 сомонӣ; 

$D) 20 сомонӣ; 

$E) 200 сомонӣ; 



 

@158.Пул чист? 

$A) Пул моли махсус буда, барои дигар молҳо эквиваленти умумӣ 

намебошад; 

$B) Пул моли махсус набуда, барои дигар молҳо эквиваленти умумӣ 

мебошад; 

$C) Пул моли махсус буда, барои дигар молҳо эквиваленти умумӣ 

мебошад; 

$D) Пул моли махсус буда, барои як қисми молҳо эквиваленти умумӣ 

мебошад; 

$E) Пул моли махсус буда, барои як қисми молҳо эквивалент намебошад; 

 

@159.Пул чанд вазифа дорад? 

$A) 10 вазифа; 

$B) 2 вазифа; 

$C) 5 вазифа; 

$D) 4 вазифа; 

$E) 6 вазифа; 

 

@160.Қарз чист? 

$A) Қарз (кредит) [лот. Creditum - долг] пешкаш намудани воситаҳои 

муваққатан озоди пулӣ, бо шартҳои бебозгашти мӯҳлатнок ва бо фоиз 

мебошад; 

$B) Қарз (кредит) [лот. Creditum - долг] пешкаш намудани воситаҳои 

муваққатан озоди пулӣ, бо шартҳои бебозгашти мӯҳлатнок ва бе фоиз 

мебошад; 

$C) Қарз (кредит) [лот. Creditum - долг] пешкаш намудани воситаҳои 

муваққатан озоди пулӣ, бо шартҳои бозгашти мӯҳлатнок ва бо фоиз 

мебошад; 

$D) Қарз (кредит) [лот. Creditum - долг] пешкаш намудани воситаҳои 

муваққатан озоди пулӣ, бо шартҳои бозгашти мӯҳлатнок ва бе фоиз 

мебошад; 

$E) Қарз (кредит) [лот. Creditum - долг] пешкаш намудани воситаҳои 

муваққатан ноозоди пулӣ, бо шартҳои бозгашти мӯҳлатнок ва бе фоиз 

мебошад; 

 

 



@161.Дар муносибатҳои қарзӣ шахси пулҳоро ба қарз медодагӣ кӣ ба 

ҳисоб меравад? 

$A) Соҳибкор; 

$B) Қарзгиранда; 

$C) Қарздиҳанда; 

$D) Миёнарав; 

$E) Шоҳидшаванда; 

 

@162.Калимаи қарз аз кадом вожа гирифта шудааст? 

$A) Арабӣ; 

$B) Юнонӣ; 

$C) Лотинӣ; 

$D) Бохтарӣ; 

$E) Англисӣ; 

 

@163.Чанд шакли қарзӣ фарқ карда мешавад? 

$A) 3; 

$B) 4; 

$C) 2; 

$D) 6; 

$E) 9; 

 

@164.Сиёсати пулию-қарзи ва асъорӣ БМТ аз чӣ иборат мебошад? 

$A) Таъмини устувории рубли русӣ; 

$B) Таъмини устувории сармоягузорӣ; 

$C) Таъмини устувории асъори миллии ҶТ; 

$D) Таъмини устувории асъори миллии ФР; 

$E) Таъмини устувории асъори хориҷӣ; 

 

@165.Пул чист? 

$A) Пардохти ҳатмӣ; 

$B) Ҷамъоварии мол; 

$C) Эквиваленти умумӣ; 

$D) Эквивалент нест; 

$E) Боигарии одамон; 

 

@166.Макроиқтисодиёт-? 



$A) Иқтисодиёт, иқтисодиёти мамлакат ё иқтисодиёти минтақа, соҳа, 

корхонаҳои гуногун ба ҳисоб мераванд; 

$B) Сармоягузорон ба ҳисоб мераванд, ки дар натиҷаи сармоягузорӣ 

фоидаи калон ба даст меоранд; 

$C) Дар худ маҷмуи ягонаи хоҷагии халқро ифода менамояд, ки заминаи 

махсуси хоҷагидорӣ дошта, бо алоқаҳои махсуси байни сохторҳои давлатӣ 

ва субъектони алоҳидаи хоҷагидорӣ тавсиф дода мешавад; 

$D) Таҳлил, омӯзиш ва танзими объектҳои алоҳидаи иқтисодиро (соҳаҳо, 

ширкату корхонаҳо, хоҷагиҳои оилавӣ) пешбинӣ менамояд; 

$E) Қисми иқтисодиёти мамлакат буда, маҷмуи объектҳои хоҷагидориро 

ифода мекунад, ки пурра ё қисман ба сохторҳои марказӣ ё маҳаллии 

давлатӣ тааллуқ дошта, аз тарафи давлат ташкил ва назорат карда мешавад; 

 

@167.Вомбаргҳои давлатӣ кадом намуди қарзи давлатӣ мебошанд? 

$A) Қарзи хориҷӣ; 

$B) Қарзи асосӣ; 

$C) Қарзи дохилӣ; 

$D) Қарзи молиявӣ; 

$E) Қарзи берунӣ; 

 

@168.Кадоме аз вазифаҳои дар поён додашуда ба пул тааллуқ 

надоранд? 

$A) Андозаи арзиш; 

$B) Воситаи муомилот; 

$C) Воситаи моли; 

$D) Воситаи пардохт; 

$E) Воситаи андўхт; 

 

@168.Кадом мақомот дар ҶТ арзиши исмӣ, андоза, вазн ва ороиши 

пулҳои қоғазӣ ва тангаҳоеро, ки дар қаламрави ҶТ ҳамчун воситаи 

пардохт мебошанд, муқаррар менамояд? 

$A) Вазорати молияи ҶТ; 

$B) Кумитаи андози назди ҲҶТ; 

$C) Бонки миллии Тоҷикистон; 

$D) Вазорати адлияи ҶТ; 

$E) Ҳукумати ҶТ; 

 



@169.Баъди ба муомилот бароваромадани сомонӣ то кадом вақт 

рубли тоҷикӣ гардиш намуд? 

$A) 2-майи соли 2000; 

$B) 14-октябри соли 2001; 

$C) 1-апрели соли 2001; 

$D) 5-ноябри соли 2002; 

$E) 4-феврали соли 2003; 

 

@170.Кадоме аз инҳо ба шаклҳои қарз дохил намешаванд? 

$A) Қарзи бонкӣ; 

$B) Қарзи давлатӣ; 

$C) Қарзи суғуртавӣ; 

$D) Қарзи тиҷоратӣ; 

$E) Қарзи лизингӣ; 

 

@171.Тибқи қонунҳои ҶТ «Дар бораи Бонки миллии Тоҷикистон» ва 

«Дар бораи бонкҳо ва фаъолияти бонкӣ» ислоҳоти чанд зинагии 

сохтори бонкӣ дар ҶТ ба роҳ монда шудаваст? 

$A) 1; 

$B) 3; 

$C) 2; 

$D) 4; 

$E) 5; 

 

@172.Муомилоти пулӣ дар кадом шаклҳо сурат мегирад? 

$A) Нақдӣ ва бозоргонӣ; 

$B) Ғайринақдӣ ва нарх; 

$C) Нақдӣ ва ғайринақдӣ; 

$D) Муросилотӣ ва озод; 

$E) Бозорӣ ва давлатӣ; 

 

@173.Сиёсати классикӣ аз асарҳои кадом иқтисодшиносон гирифта 

шудааст? 

$A) Ҷон Кейнс ва В.Ленин; 

$B) Н. Тусӣ  ва З.Розӣ; 

$C) А. Смит ва Д. Рикардо; 

$D) А.Смит ва Ҷон Кейнс; 

$E) Д. Рикардо ва Н. Тусӣ; 



 

@174.Сиёсати танзимкунанда аз асари кадом иқтисодчӣ гирифта 

шудааст? 

$A) Н. Тусӣ; 

$B) А. Смит; 

$C) Ҷон Кейнс; 

$D) А. Смит; 

$E) Д. Рикардо; 

 

@175.972 рамзи кадом асъорро инъикос менамояд? 

$A) Доллар; 

$B) Иен; 

$C) Сомони; 

$D) Евро; 

$E) Рубли; 

 

@176.БМТ ҳар сол кай ба Маҷлиси Намояндагони Маҷлиси Олии ҶТ 

сиёсати пулию қарзиро барои соли дигар пешниҳод мекунад? 

$A) 15 ноябр; 

$B) 1 январ; 

$C) 1 декабр; 

$D) 20 декабр; 

$E) 10 январ; 

 

@177.Пули милии “Сомонӣ” кадом сол ба муомилот бароварда шуд? 

$A) 1999; 

$B) 1998; 

$C) 2000; 

$D) 2001; 

$E) 2002; 

 

@178.Шаклҳои муомилоти пул ба чанд гурӯҳ тақсим мешаванд? 

$A) 1; 

$B) 3; 

$C) 2; 

$D) 4; 

$E) 5; 

 



@179.Тавассути кадоме аз ин формулаҳо беқурбшави ҳисоб карда 

мешавад? 

$A) 
НчИ

НгИНчИ
Бп

.

.. 
 ; 

$B) 
НгИ

НчИНгИ
Бп

.

.. 
 ; 

$C) 
НгИ

НгИНчИ
Бп

.

.. 
 ; 

$D) ;
..

..

гНчИ

НгИНчИ
Бп


 ; 

$E) ;
.

..

НчИ

НiИНчИ
Бп


 ; 

 

@180.Додан ва гирифтани қарзи давлат ба салоҳҳияти кадом макомот 

аст? 

$A) Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$B) Бонки тиҷоратии ҶТ; 

$C) Маҷлиси намояндагони МО ҶТ; 

$D) Вазорати молияи ҶТ; 

$E) Маҷлиси миллии МО ҶТ; 

 

@181.Низоми бонкӣ ба чанд гуруҳ тақсим карда мешавад? 

$A) аз 4 зина иборат аст; 

$B) аз 1 зина иборат аст; 

$C) аз 2 зина иборат аст; 

$D) аз 5 зина иборат аст; 

$E) аз 3 зина иборат аст; 

 

@182.Аз рӯи муҳлатнокиаш қарз чанд намуд мешавад? 

$A) 1 намуд; 

$B) 2 намуд; 

$C) 3 намуд; 

$D) 4 намуд; 

$E) 5 намуд; 

 

@183.Яке аз вазифаҳои пулро номбар кунед? 

$A) Тақсимоти арзиш; 

$B) Ташкили молия; 

$C) Воситаи пардохт; 

$D) Танзими пулӣ; 



$E) Воситаи қарзӣ; 

 

 

@184.Фарқияти даромад ва хароҷот ин? 

$A) Зарар; 

$B) Ҷарима; 

$C) Фоида; 

$D) Андоз; 

$E) Қарз; 

 

@185.Кадом сол Бонки миллии Тоҷикистон таъсис ёфтааст? 

$A) 28 июни соли 1990; 

$B) 28 июни соли 1993; 

$C) 28 июни соли 1991; 

$D) 28 июни соли 1999; 

$E) 28 июни соли 2000; 

 

@186.Як нишондиҳанда барои ҳисобҳо ба чанд сомнӣ баробар аст? 

$A) 100 сомонӣ; 

$B) 30 сомонӣ; 

$C) 55 сомонӣ; 

$D) 40 сомонӣ; 

$E) 50 сомонӣ; 

 

@187.Андоз чист? 

$A) Андоз ин ӯҳдадори дар назди давлат мебошад; 

$B) Андоз ин пардохти ҳатми ба ҳисоб намеравад; 

$C) Андоз ин пардохти ҳатми ба буҷет мебошад; 

$D) Андоз ин пардохти ба буҷети маҳаллӣ мебошад; 

$E) Андоз ин ӯҳдадориҳои қарзи шаҳрвандон мебошад; 

 

@188.Андозҳо ба чанд гуруҳ ҷудо мешавад? 

$A) ба 4 гуруҳ; 

$B) ба 10 гуруҳ; 

$C) ба 2 гуруҳ; 

$D) ба 5 гуруҳ; 

$E) ба 9 гуруҳ; 

 



@189.Системаи андози ҶТ чанд намуди андозро дар бар мегирад? 

$A) 5 намуд; 

$B) 15 намуд; 

$C) 10 намуд; 

$D) 2 намуд; 

$E) 7 намуд; 

 

@190.Таърифи пулро гуед? 

$A) Пул моли махсус буда, барои дигар молҳо эквиваленти умумӣ 

намебошад; 

$B) Пул моли махсус набуда, барои дигар молҳо эквиваленти умумӣ 

мебошад; 

$C) Пул моли махсус буда, барои дигар молҳо эквиваленти умумӣ 

мебошад; 

$D) Пул моли махсус буда, барои як қисми молҳо эквиваленти умумӣ 

мебошад; 

$E) Пул моли махсус буда, барои як хел молҳо эквиваленти умумӣ 

мебошад; 

 

@191.Пул чанд  вазифаро иҷро мекунад? 

$A) 10 вазифа; 

$B) 2 вазифа; 

$C) 5 вазифа; 

$D) 4 вазифа; 

$E) 6 вазифа; 

 

@192.Пардохтҳои трансфертиро нишон диҳед? 

$A) Қарз, музди кори коргари кироя; 

$B) Грантҳо, субсидия,дотатсия; 

$C) Нафақа, ступендия, кумакпули; 

$D) Музди кор, субвенсия, дивидент; 

$E) Сармоягузорӣ, қарзи давлатӣ; 

 

@193.Суръати миёнаи солонаи нархҳо дар таварруми хазанда чанд 

фоизро ташкил медиҳанд? 

$A) то 1%; 

$B) то 3%; 

$C) то 10%; 



$D) то 5%; 

$E) то 25%; 

 

@194.Суръати миёнаи солонаи нархҳо дар таварруми ҷаҳанда чанд 

фоизро ташкил медиҳанд? 

$A) то 10%; 

$B) то 3%; 

$C) то 100%; 

$D) то 5%; 

$E) то 2%; 

 

@195.Суръати миёнаи моҳонаи нархҳо дар таварруми тезпарвоз 

(гиперинфляция) чанд фоизро ташкил медиҳанд? 

$A) то 10%; 

$B) то 13%; 

$C) то 50%; 

$D) то 15%; 

$E) то 20%; 

 

@196.Ба андозҳои умумиҷумҳуриявӣ чанд намуди андозҳо дохил 

мешавад? 

$A) 7 намуд; 

$B) 4 намуд; 

$C) 8 намуд; 

$D) 10 намуд; 

$E) 11 намуд; 

 

@197.Намояндагони кадом мактаби иқтисоди тарафдори танзими 

давлатии иқтисодиёт буданд? 

$A) Марксистӣ; 

$B) Классикӣ; 

$C) Кейсионӣ; 

$D) Неоклассикӣ; 

$E) Авропоӣ; 

 

@198.Таърифи қарзро гуед? 

$A) Гирифтани пул аз шахси воқеи бо мақсадҳои гуногун ва бо кафолати 

бебозгашт; 



$B) Ин пекаш намудани пул барои сохтмон ё ягон мақсад бе мӯҳлатнокӣ ва 

бебозгашт мебошад; 

$C) Ин пешкаш намудани пулҳо барои қарз бо шартҳои кафолатнокии 

бозгашт, мӯҳлатнокӣ ва пардохтнокӣ мебошад, 

$D) Гирифтани пул аз шахси воқеи бе мақсадва бо кафолати бебозгашт; 

$E) Таъмини фаъолияти самаранок ва ҳамгироии иқтисоди ҶТ ба 

иқтисоди ҷаҳонӣ; 

 

@199.”Иқтисоди сиёсӣ” асари кист? 

$A) Франсуа Кенэ; 

$B) Карл Маркс;  

$C) А.Монкретон; 

$D) Ҷон Милл; 

$E) Адам Смит; 

 

@200.Асари машҳури К.Маркс? 

$A) Иқтисодиёт; 

$B) Экономикс; 

$C) Сармоя; 

$D) Молиёт; 

$E) Назарияи пул; 


