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САВОЛҲОИ ТЕСТӢ 

(I) 

@1.Сабаби пайдошавии фанни мустақили ҷамъиятии омор чӣ 

мебошад? 

$A) Эхтиёҷоти хаёти ҷамъиятӣ; 

$B) Эхтиёҷоти рафти ҷамъиятӣ; 

$C) Эхтиёҷоти холти ҷамъиятӣ; 

$D) Эхтиёҷоти хадди ҷамъиятӣ; 

$E) Эхтиёҷоти вазъти ҷамъиятӣ; 

 

@2.Пайдошавии чӣ ба ибтидои пайдоиши элементхои 

бахисобгирии саноатӣ поя гузошт? 

$A) Пайдошавии муассисахои калон; 

$B) Пайдошавии саноатчихои калон; 

$C) Пайдошавии сохадорихои калон; 

$D) Пайдошавии техникадхои калон; 

$E) Пайдошавии сендикадхои калон; 

 

@3.Ба инкишофи минбаъдаи омор чӣ кўмак расонд? 

$A) Муносибатхои тиҷоратӣ; 

$B) Муносибатхои бадавлатӣ; 

$C) Муносибатхои мухосибӣ; 

$D) Муносибатхои омордорӣ; 

$E) Муносибатхои бхисоботӣ; 

 

@4.Омор хамчун фанни ҷамъиятӣ дар кадом давра пайдо шудааст? 
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$A) Давраи капитализм; 

$B) Давраи ѓуломадорӣ; 

$C) Давраи феодаллизм; 

$D) Давраи сотсиализм; 

$E) Давраи бадибтидои; 

 

@5.Равияи истифодабарии забони рақамхоро чӣ меномиданд? 

$A) Арифметикаи сиёсӣ; 

$B) Арифметикаи оламӣ; 

$C) Арифметикаи оморӣ; 

$D) Арифметикаи доноӣ; 

$E) Арифметикаи амалӣ; 

 

@6.Уилям Петти категорияхои миёнаро истифода бурда ба чи гуна 

хулоса омадааст? 

$A) Арзиш бо мехнати миёна муқаррар карда мешавад; 

$B) Арзиш бо арзишхо миёна муқаррар карда мешавад; 

$C) Арзиш бо харҷоти миёна муқаррар карда мешавад; 

$D) Арзиш бо сарфхои миёна муқаррар карда мешавад; 

$E) Арзиш бо хисоботи миёна муқаррар карда мешавад; 

 

@7.Дар Германия кадом равияи нави илмӣ ба вуҷуд омадааст? 

$A) Равияи Давлатшиносӣ; 

$B) Равияи Ахолишиносӣ; 

$C) Равияи Оморшиносӣ; 

$D) Равияи Хисобшиносӣ; 

$E) Равияи Рақамшиносӣ; 

 

@8.Инкишофи равияхои Арифметикаи сиёсӣ ва Давлатшиносӣ ба 

пайдоиши кадом фанни мустақил кўмак расонд? 

$A) Ба фанни статистика; 

$B) Ба фанни математика; 

$C) Ба фанни географияа; 

$D) Ба фанни сосиология; 

$E) Ба фанни ҷомяшинос; 

 

@9.Омор аз кадом равияи илмӣ тахлили комплексии миқдории 

ходисахои оммавиро гирифтааст? 

$A) Аз арифметикаи сиёсӣ; 

$B) Аз арифметикаи амалӣ; 

$C) Аз арифметикаи оморӣ; 

$D) Аз арифметикаи қисмӣ; 
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$E) Аз арифметикаи ҷузъеӣ; 

 

@10.Омор аз кадом равияи илмӣ системаи миқдоран инъикос 

намудани ходисахои иқтисодию иҷтимоиро  гирифтааст? 

$A) Аз давлатшиносӣ; 

$B) Аз кишваршиносӣ; 

$C) Аз сиёсатишиносӣ; 

$D) Аз хисоботшиносӣ; 

$E) Аз оморишшиносӣ; 

 

@11. Олими немис Ахенвал равияи Давлатшиносиро чӣ номидааст? 

$A) Статистика; 

$B) Матматика; 

$C) Геоография; 

$D) Сосиология; 

$E) Ҷомяшинос; 

 

@12.Истилоҳи статистика аз калимаи лотинии Status  гирифта шуда 

чиро мефаҳмонад? 

$A) Њолат ва вазъиятро; 

$B) Ҳолат ва воқеиятро; 

$C) Ҳолат ва авалиятро; 

$D) Ҳолат ва давлатиро; 

$E) Ҳолат ва доимиятро; 

 

@13.Истилоҳи Stato аз решаи калимаи лотинии Status, яне 

статистика гирифта шуда чиро мефаҳмонад? 

$A) Вилояти идорашавандаро; 

$B) Вилояти идоракунандаро; 

$C) Вилояти идорнкунандаро; 

$D) Вилояти идорракуандаро; 

$E) Вилояти идраншавандаро; 

 

@14.Мафҳуми Stato аз калимаи лотинии Status  гирифта шуда аст, ки 

он чиро мефаҳмонад? 

$A) Давлатро; 

$B) Салтанро; 

$C) Ҳисоботро; 

$D) Ҳудудоро; 

$E) Корхонро; 

 

@15.Мафҳуми Stato дар маънои васеъ чиро мефаҳмонад? 
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$A) Донишҳо дар бораи сохт ва вазъияти давлатҳо; 

$B) Донишҳо дар бораи сохт ва вазъияти хоҷагиҳо; 

$C) Донишҳо дар бораи сохти ва вазъияти нохияхо; 

$D) Донишҳо дар бораи сохт ва вазъияти одамихо; 

$E) Донишҳо дар бораи сохт ва вазъияти ҳудудиҳо; 

 

@16.Ходимони давлатии донишҳои оморӣ доштаро чӣ 

меномиданд? 

$A) Statista (Cтатиста); 

$B) Statisti (Статисти); 

$C) Statisto (Статисто); 

$D) Statista (Cтатиста); 

$E) Statistik (Cтатистк); 

 

@17.Дар замони ҳозира омор чӣ маъно дорад? 

$A) Муассисаи давлатӣ; 

$B) Маълумоти давлатӣ; 

$C) Коргузори давлатӣ; 

$D) Хисобкуни давлатӣ; 

$E) Коркунихои давлатӣ; 

 

@18.Дар замони ҳозира яке аз маънохои омор чӣ мебошад? 

$A) Фанни махсуси ҷамъиятӣ; 

$B) Фанни алоҳида ҷамъиятӣ; 

$C) Фанни зарурии ҷамъиятӣ; 

$D) Фанни ҳисобот ҷамъиятӣ; 

$E) Фанни ҳисобии ҷамъиятӣ; 

 

@19.Омор ҳамчун фанни махсуси ҷамъиятӣ чиро меомӯзад? 

$A) Ҷиҳати миқдории ҳодисаҳои ҷамъиятиро; 

$B) Ҷиҳати миқдории ҳолаттҳои ҷамъиятиро; 

$C) Ҳолати миқдории вазъиятҳои ҷамъиятиро; 

$D) Ҷиҳати миқдории воқеасаҳои ҷамъиятиро; 

$E) Ҷиҳати миқдории ҳодисотҳои ҷамъиятиро; 

 

@20.Омор ҳамчун фанни ҷамъиятӣ ҳодисаҳои ҷамъиятиро чӣ хел 

меомӯзад? 

$A) Ҷиҳати миқдории ҳодисаҳои ҷамъиятиро аз ҷиҳати сифатиашон 

ҷудо накарда меомӯзад; 

$B) Ҷиҳати миқдории ҳодисаҳои ҷамъиятиро аз ҷиҳати сифатнокашон 

ҷудо карда меомӯзад; 
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$C) Ҷиҳати миқдории ҳодисаҳои ҷамъиятиро аз ҷиҳати сифатиашон 

алохида карда меомӯзад; 

$D) Ҷиҳати миқдории ҳодисаҳои ҷамъиятиро аз ҷиҳати сифатиашон 

ҷудогона карда меомӯзад; 

$E) Ҷиҳати миқдории ҳодисаҳои ҷамъиятиро аз ҷиҳати сифатиашон 

алоҳида нокарда меомӯзад; 

 

@21.Омор ҳамчун фанни ҷамъиятӣ аз чанд қисмҳои алоҳидаи 

мустақил иборат мебошад? 

$A) 3 – қисм; 

$B)  4 – қисм; 

$C) 2 – қисм; 

$D) 5 – қисм; 

$E) 6 – қисм; 

 

@22.Омор ҳамчун фанни ҷамъиятӣ аз кадом қисмҳои алоҳида 

иборат мебошад? 

$A) Назарияи умумии омор, омори иқтисодӣ, омори соҳаҳои гуногуни 

хоҷагии халқ; 

$B) Назарияи умумии омор, омори махсусинӣ, омори соҳаҳои гуногуни 

хоҷагии халқ; 

$C) Назарияи умумии омор, омори математиӣ, омори соҳаҳои гуногуни 

хоҷагии халқ; 

$D) Назарияи умумии омор, омори бозорхонӣ, омори соҳаҳои гуногуни 

хоҷагии халқ; 

$E) Назарияи умумии омор, омори кишоварзӣ, омори соҳаҳои гуногуни 

хоҷагии халқ; 

 

@23.Назарияи умумии омор, омори иқтисодӣ, омори соҳаҳои 

гуногуни хоҷагии халқ қисмҳои алоҳидаи кадом фани ҷамъиятӣ 

мебошад? 

$A) Статистика; 

$B) Философия; 

$C) Математик; 

$D) Баҳисоббар; 

$E) Иқтисодётӣ; 

 

@24.Ақидаҳо, қоидаҳо, ва усулҳоро кадоми аз қисмҳои омор таҳқиқ 

мекунад? 

$A) Назарияи умумии омор; 

$B) Назарияи умумии риёзӣ; 

$C) Назария умуми иқтисод; 
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$D) Назария умумии ҳисобӣ; 

$E) Назария умуми муҳисиб; 

 

@25.Яке азвазифаи муҳими фанни назарияи умумии омор чӣ 

мебошад? 

$A) Муайян намудани қонуниятҳои ҳодисаҳои оммавӣ; 

$B) Муайян намудани қонуниятҳои ҳодисаҳои ҳақиқиӣ; 

$C) Муайян намудани қонуниятҳои ҳодисаҳои гузштаӣ; 

$D) Муайян намудани қонуниятҳои ҳодисаҳои ояндагӣ; 

$E) Муайян намудани қонуниятҳои ҳодисаҳои хозирагӣ; 

 

@26.Омор ҳамчун фанни махсуси ҷамъиятӣ дар таҳқиқотҳои худ ба 

кадом фанҳо такя мекунад? 

$A) Ба назарияи иқтисодӣ, баҳисобгирии муҳосибӣ, математика; 

$B) Ба назарияи иқтисодӣ, баҳисобгирии фавоморӣ,математика; 

$C) Ба назарияи иқтисодӣ, эҳтимолияти назариявӣ, математика; 

$D) Ба назарияи иқтисодӣ, назарияи хисоби муҳосибӣ, математика; 

$E) Ба назарияи иқтисодӣ, назарияи омори муҳосибӣ, математика; 

 

@27.Дар аснои омӯхтани ҳодисаҳои иқтисодии ҷамъиятӣ омор ба 

қоидаҳои кадом фан такя мекунад? 

$A) Назарияи иқтисодӣ; 

$B) Назарияи cосилогӣ; 

$C) Назарияи эҳтимолӣ; 

$D) Назарияи муҳосибӣ; 

$E) Назарияи методологӣ; 

 

@28.Омор дар тахқиқоти худ маълумотҳои кадом фанро истифода 

мебарад? 

$A) Баҳисобгирии муҳосибиро; 

$B) Баҳисобгирии таркибгиро; 

$C) Баҳисобгирии иқтисодиро; 

$D) Баҳисобгирии динамаиро; 

$E) Бахисобгирии сохторриро; 

 

@29.Омор дар тахқиқоти худ факту рақамхои алохидаро хамчун чӣ 

меомўзад? 

$A) Ҳамчун элементхои ходисахои умумӣ – ҷамъиятӣ; 

$B) Ҳамчун элементхои ходисахои хақиқӣ – ҷамъиятӣ; 

$C) Ҳамчун элементхои ходисахои яклухт – ҷамъиятӣ; 

$D) Ҳамчун элементхои ходисахои ҷудоиӣ – ҷамъиятӣ; 

$E) Ҳамчун элементхои ходисахои қисмиӣ – ҷамъиятӣ; 
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@30.Азбаски омор бо инъикоси миқдорӣ машғул мебошад, дар 

таҳқиқотҳояш қоида ва усулҳои кадом фанро истифода мебарад? 

$A) Математикаро; 

$B) Муҳосиботиро; 

$C) Иқтисодиётро; 

$D) Статистикаро; 

$E) Геометрияиро; 

 

@31.Инъикоси миқдории ҳодисаҳо ва ҷараёнҳои ҳаёти ҷамъиятии 

мамлакат, ки бо рақамҳои оморӣ акс меёбанд чӣ номида мешавад? 

$A) Нишондиҳандаҳои оморӣ; 

$B) Нишондиҳандаҳои амалӣ; 

$C) Нишондиҳандаҳои омилӣ; 

$D) Нишондиҳандаҳои охирӣ; 

$E) Нишондиҳандаҳои авалӣ; 

 

@32.Дар омор бузургии ҳодиса, ифодаи конкретии (аниқи) 

категорияҳои иқтисодӣ чӣ мебошад? 

$A) Рақам; 

$B) Оморӣ; 

$C) Ҳисоб; 

$D) Риёзӣ; 

$E) Амалӣ; 

 

@33.Мафҳуми рақамҳои оморӣ нисбат ба мафҳуми рақамҳои 

математикӣ бо чӣ фарқ мекунад? 

$A) Мафҳуми рақам дар математика абстрактӣ буда, дар омор конкретӣ 

мебошад; 

$B) Мафҳуми рақам дар математика ноаниқ буда, дар омор конкретӣ 

мебошад; 

$C) Мафҳуми рақам дар математика умумӣ буда, дар омор конкретӣ 

мебошад; 

$D) Мафҳуми рақам дар математика аниқ буда, дар омор конкретӣ 

мебошад; 

$E) Мафҳуми рақам дар математика беохир буда, дар омор конкретӣ 

мебошад; 

 

@34.Кадом намуди нишондихандахои зерин оид ба тараққиёти 

сохахои хоҷагии халқ маълумотхои муайянро инъикос мекунад? 

$A) Нақшагӣ; 

$B) Ҳисоботӣ; 
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$C) Оморонӣ; 

$D) Риёзиёнӣ; 

$E) Алохидаӣ; 

 

@35.Кадом намуди нишондихандахои зерин оид ба дараҷаи 

хақиқии ба дастовардашудаи сохахои хоҷагии халқ - ро 

мефамонад? 

$A) Статистикӣ; 

$B) Ҳисобдорӣ; 

$C) Нақшагирӣ; 

$D) Риёзиётиӣ; 

$E) Аллохидагӣ; 

 

@36.Методологияи оморӣ чист? 

$A) Маҷмӯи методҳои омории тахқиқот; 

$B) Маҷмӯи методҳои омории хисоботӣ; 

$C) Маҷмӯи методҳои омории риёзиётӣ; 

$D) Маҷмӯи методҳои омории индексҳо; 

$E) Маҷмӯи методҳои омории ҷамъбаст; 

 

@37.Маҷмӯи тарзу усулҳои омӯзиши миқдории ҳодисаҳои 

ҷамъиятӣ чӣ номида мешавад? 

$A) Методологияи статистикӣ; 

$B) Методологияи хисоботорӣ; 

$C) Методологияи мушоҳхидӣ; 

$D) Методологияи илму амалӣ; 

$E) Методологияи тафтишкунӣ; 

 

@38.Методологияи оморӣ аз чигуна қисмҳои таркибӣ иборат аст? 

$A) Мушоҳидаи оморӣ, ҷамъбаст ва гурӯҳбандӣ, ҷадвалҳои оморӣ; 

$B) Мушоҳидаи оморӣ, ҷамъбаст ва гурӯҳбандӣ, ҳодисаҳои оморӣ; 

$C) Мушоҳидаи оморӣ, ҷамъбаст ва гурӯҳбандӣ, органҳои оморӣ; 

$D) Мушоҳидаи оморӣ, ҷамъбаст ва гурӯҳбандӣ, агентҳои оморӣ; 

$E) Мушоҳидаи оморӣ, ҷамъбаст ва гурӯҳбандӣ, алоқахои оморӣ; 

 

@39.Методологияи оморӣ аз чигуна унсурҳо иборат аст? 

$A) Бузургиҳои мутлақ, миёна, нисбӣ ва қаторҳои динамикӣ; 

$B) Бузургиҳои мутлақ, миёнаинисбӣ ва қаторҳои динамикӣ; 

$C) Бузургиҳои мутлақ, нисбиимиёна ва қаторҳои динамикӣ; 

$D) Бузургиҳои мутлақ, миёнмушоҳидаю қаторҳои динамикӣ; 

$E) Бузургиҳои мутлақ, миёнамушоҳида қаторҳои динамикӣ; 
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@40.Методологияи оморӣ аз чигуна тарзҳо иборат аст? 

$A) Индексҳои иқтисодӣ, усулҳои балансӣ; 

$B) Индексҳои иқтисодӣ, рахҳои балансӣ; 

$C) Индексҳои иқтисодӣ, сутунҳои балансӣ; 

$D) Индексҳои иқтисодӣ, сатрҳои балансӣ; 

$E) Индексҳои иқтисодӣ, активҳои балансӣ; 

 

@41.Бахши назарияи умумии омор дар вақти омӯзиши маҷмӯи 

фанҳои оморӣ қисми чандуми илми оморӣ ҳисоб мешавад? 

$A) Қисми 1 -ми илми омор; 

$B) Қисми 2 - ми илми омор; 

$C) Қисми 3 - ми илми омор; 

$D) Қисми 4 - ми илми омор; 

$E) Қисми 5 - ми илми омор; 

 

@42.Омӯзонидани категорияҳои умумӣ, принсип ва усулҳои оморӣ 

мақсади кадом бахши фанни омор мебошад? 

$A) Назарияи умумии омор; 

$B) Назарияи умумии сифр; 

$C) Назарияи умумии амал; 

$D) Назарияи умумии адад; 

$E) Назарияи умумии қайд; 

 

@43.Низоми ягонаи омории иттилооти давлатӣ, ки аз ҷониби 

мақомоти омори давлатӣ ташаккул меёбад чӣ мебошад? 

$A) Омри давлатӣ; 

$B) Омори вилоятӣ; 

$C) Омори ҳудудӣ; 

$D) Омори соҳавӣ; 

$E) Омори ҳудудӣ; 

 

@44.Яке аз намудхои фаъолияти амалии инсон чӣ мебошад? 

$A) Ҳисоб; 

$B) Китоб; 

$C) Одооб; 

$D) Ададӣ; 

$E) Рақмӣ; 

 

@45.Тарзи бефосила ченкунии ҷараёнхо, фактхои тараққиёти 

ҷамъиятӣ, хар як вохиде, ки онро хатман шуморидан лозим 

мешавад чӣ мебошад? 

$A) Бахисобгирӣ; 
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$B) Башуморгрӣ; 

$C) Басуратгирӣ; 

$D) Барамагирӣ; 

$E) Бафосилгирӣ; 

 

@46.Дар замони муосир системаи ягонаи хоҷагии давлатӣ ва омор 

чӣ мебошад? 

$A) Воситахои идоракунии давлатии иқтисодиёт; 

$B) Воситахои идоракунии вилоятии иқтисодиёт; 

$C) Воситахои идоракунии нохиявии иқтисодиёт; 

$D) Воситахои идоракунии корхонаи иқтисодиёт; 

$E) Воситахои идоракунии хоҷагихои иқтисодиёт; 

 

@47.Системаи ягонаи хоҷагии давлатӣ ва омор чанд намуди 

бахисобгириро дар назар дорад? 

$A) 3 – намуди бахисобгириро; 

$B) 4 – намуди бахисобгириро; 

$C) 5 – намуди бахисобгириро; 

$D) 2 – намуди бахисобгириро; 

$E) 1 – намуди бахисобгириро; 

 

@48.Узви ҷудонашавандаи системаи ягонаи бахисобгирии хоҷагии 

халқи мамлакат кадом намуди бахисобгирихо мебошад? 

$A) Бахисобгирии мухосибӣ, фаврӣ ва оморӣ; 

$B) Бахисобгирии мухосибӣ, даврӣ ва оморӣ; 

$C) Бахисобгирии мухосибӣ, вақтӣ ва оморӣ; 

$D) Бахисобгирии мухосибӣ, лахзӣ ва оморӣ; 

$E) Бахисобгирии мухосибӣ, ҷамъӣ ва оморӣ; 

 

@49.Базаи зарурии хамаи намудхои бахисобгирӣ ва хисоботи оморӣ 

чӣ мебошад? 

$A) Хуҷатхои бахисобгирии ибтидои; 

$B) Хуҷатхои бахисобгирии интихои; 

$C) Хуҷатхои бахисобгирии мобайни; 

$D) Хуҷатхои бахисобгирии охирини; 

$E) Хуҷатхои бахисобгирии миёнаги; 

 

@50.Аз бамаврид будан, аниқӣ, пуррагӣ ва дақиқии ҷамъоварӣ ва 

коркарди маълумотхои оморӣ бисёртар чӣ вобаста мебошад? 

$A) Сифати хисоботи оморӣ ва таъсирбахшии тахлили иқтисодию 

оморӣ; 
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$B) Сифати хисоботи оморӣ ва таъсирбахшии тахлили географию 

оморӣ; 

$C) Сифати хисоботи оморӣ ва таъсирбахшии тахлили сотсилогию 

оморӣ; 

$D) Сифати хисоботи оморӣ ва таъсирбахшии тахлили риёзиётию 

оморӣ; 

$E) Сифати хисоботи оморӣ ва таъсирбахшии тахлили амалиётию 

оморӣ; 

 

@51.Инкишофи ҷамъият чиро маъруфӣ мекунад? 

$A) Ҷараёни истехсол ва истехмоли бефосилаи неъматхои моддиро; 

$B) Ҷараёни истехсол ва тақсимоти бефосилаи неъматхои моддиро; 

$C) Ҷараёни тақсимот ва истехмоли бефосилаи неъматхои моддиро; 

$D) Ҷараёни истехсол ва момилоти бефосилаи неъматхои моддиро; 

$E) Ҷараёни истехсол ва эхтиёҷоти бефосилаи неъматхои моддиро; 

 

@52.Алоқамандихои ходисахои гуногуни иқтисодӣ, иҷтимоӣ, сиёсӣ 

ва дигар ходисахои характери чӣ оммавӣ, чӣ индивидуалӣ дошта 

чиро ифода мекунад? 

$A) Инкишофи ҷамъиятро; 

$B) Инкишофи корхонаро; 

$C) Инкишофи самархоро; 

$D) Инкишофи даромадро; 

$E) Инкишофи хароҷотро; 

 

@53.Бе тахлил намудани системавии ҷараёнхои истехсолӣ ва 

истехмолӣ чиро ба рох мондан имконнопазир мебошад? 

$A) Қонеъ кунондани талаботи зиёдшавандаи ахолиро; 

$B) Қонеъ кунондани талаботи пастшавандаи ахолихо; 

$C) Қонеъ кунондани талаботи рушдшавандаи ахолиро; 

$D) Қонеъ кунондани талаботи ростшавандаги ахолиро; 

$E) Қонеъ кунондани талаботи рустшавандагии ахолиро; 

 

@54.Базаи ё ин ки асоси тахлили системавии ҷараёнхои истехсолӣ ва 

истехмолӣ чӣ мебошад? 

$A) Маълумотхои бахисобгирии мунтазам ва хаматарафа; 

$B) Маълумотхои бахисобгирии фосилавӣ ва хаматарафа; 

$C) Маълумотхои бахисобгирии дисткретӣ ва хаматарафа; 

$D) Маълумотхои бахисобгирии амалиётӣ ва хаматарафа; 

$E) Маълумотхои бахисобгирии системнок ва хаматарафа; 
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@55.Ченкунии доимӣ, омўзиши ходисахо ва ҷараёнхои иқтисодӣ 

дар асоси миқдоран хисоб намудани вохидхои алохида, ки аз онхо 

ин ходисахо хосил шудааст чӣ мебошад ? 

$A) Мохияти бахисобгирӣ махз аз хаминхо иборат аст; 

$B) Мохияти статистикавӣ махз аз хаминхо иборат аст; 

$C) Мохияти математикаӣ махз аз хаминхо иборат аст; 

$D) Мохияти оморшиносӣ махз аз хаминхо иборат аст; 

$E) Мохияти бахисобдонӣ махз аз хаминхо иборат аст; 

 

@56.Вобаста ба вазифаи дар назди бахисобгирӣ  ва омор истода, 

инчунин миқиёс ва дараҷаи мураккабии худи объекти бахисобгирӣ 

барои тавсифи миқдории он кадом намуд усулхо тадбиқ карда 

мешавад? 

$A) Аз хисоби одии элементарии арифметикӣ то усулхои мураккаби 

математикаи олӣ; 

$B) Аз хисоби одии элементарии статистикӣӣ то усулхои мураккаби 

математикаи олӣ; 

$C) Аз хисоби одии элементарии математикӣ то усулхои мураккаби 

математикаи олӣ; 

$D) Аз хисоби одии элементарии динамииикӣ то усулхои мураккаби 

математикаи олӣ; 

$E) Аз хисоби одии элементарии эконометриӣ то усулхои мураккаби 

математикаи олӣ; 

 

@57.Яке аз талаботхои бехад мухиме, ки ба ташкил ва бурдани 

хисобхо гузошта мешавад аз чӣ иборат мебошад? 

$A) Аз ташкили мунтазам ва бефосилагии он иборат мебошад; 

$B) Аз ташкили дескрити ва бефосилагии он иборат мебошад; 

$C) Аз ташкили бафосилагӣ ва бефосилаи он иборат мебошад; 

$D) Аз ташкили статистикӣ ва бефосилаги он иборат мебошад; 

$E) Аз ташкили динамики ва бефосилагии он иборат мебошад; 

 

@58.Дараҷаи пешрафти қуввахои истехсолкунанда ва муносибатхои 

истехсолиро чӣ ифода мекунад? 

$A) Вазъият ва такмил додани бахисобгирӣ; 

$B) Вазъият ва такмил додани бастатистикӣ; 

$C) Вазъият ва такмил додани кохисобгирӣ; 

$D) Вазъият ва такмил додани инхисобгирӣ; 

$E) Вазъият ва такмил додани дехисобгирӣ; 

 

@59.Кадом муассисаи олии давлати, ки ба хамаи корхои 

бахисобгирӣ ва оморӣ дар мамалакат рохбарӣ мекунад? 
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$A) Агентии омори назди Президенти Ҷумхурии Тоҷикистон; 

$B) Агентии омори назди вилоятихои Ҷумхурии Тоҷикистон; 

$C) Агентии омори назди махаллахои Ҷумхурии Тоҷикистон; 

$D) Агентии омори назди корхонахои Ҷумхурии Тоҷикистон; 

$E) Агентии омори назди саноатдории Ҷумхурии Тоҷикистон; 

 

@60.Шаклхои хуҷҷатхои бахисобгирии оморӣ аз тарафи кадом 

ташкилоти давлатӣ тайёр ва тасдиқ карда мешавад? 

$A) Агентии омори назди Президенти Ҷумхурии Тоҷикистон; 

$B) Агентии омори назди вилоятихои Ҷумхурии Тоҷикистон; 

$C) Агентии омори назди махаллахои Ҷумхурии Тоҷикистон; 

$D) Агентии омори назди корхонахои Ҷумхурии Тоҷикистон; 

$E) Агентии омори назди саноатдории Ҷумхурии Тоҷикистон; 

 

@61.Хуҷҷатхои бахисобгирии мухосибӣ аз тарафи кадом 

ташкилотхои давлатӣ тайёр ва тасдиқ карда мешавад? 

$A) Агентии омори назди Президенти Ҷумхурии Тоҷикистон ва 

Вазорати молияи Ҷумхурии Тоҷикистон; 

$B) Агентии омори назди вилоятихои Ҷумхурии Тоҷикистон ва 

Вазорати адлияи Ҷумхурии Тоҷикистон; 

$C) Агентии омори назди махаллахои Ҷумхурии Тоҷикистон ва 

Вазорати кишвар Ҷумхурии Тоҷикистон; 

$D) Агентии омори назди корхонахои Ҷумхурии Тоҷикистон ва 

Вазорати саноати Ҷумхурии Тоҷикистон; 

$E) Агентии омори назди саноатдории Ҷумхурии Тоҷикистон ва 

Вазорати молияи Ҷумхурии Тоҷикистон; 

 

@62.Хуҷатхои бахисобгирии фаврӣ – техникӣ аз тарафи кадом 

ташкилотхои давлатӣ тайёр ва тасдиқ карда мешавад? 

$A) Аз тарафи вазоратхо ва муассисахои идории сохахои мувофиқ бо 

розигии Агентии омори назди Президенти Ҷумхурии Тоҷикистон; 

$B) Аз тарафи вазоратхо ва муассисахои алохидаи сохахои мувофиқ бо 

розигии Агентии омори назди Президенти Ҷумхурии Тоҷикистон; 

$C) Аз тарафи вазоратхо ва муассисахои ҷудогонаи сохахои мувофиқ бо 

розигии Агентии омори назди Президенти Ҷумхурии Тоҷикистон; 

$D) Аз тарафи вазоратхо ва муассисахои идории сохахои мувофиқ 

вобаста бо Агентии омори назди Президенти Ҷумхурии Тоҷикистон; 

$E) Аз тарафи вазоратхо ва муассисахои идории сохахои мувофиқ бо 

гузориши Агентии омори назди Президенти Ҷумхурии Тоҷикистон; 

 

@63.Аз тарафи ташкилотхои оморӣ дар хамаи сатхои хоҷагидории 

мамлакат чӣ таъмин ва назорат карда мешавад? 
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$A) Ҷамъоварӣ ва коркарди хамаи намудхои маълумотхои бахисобгирӣ; 

$B) Ҷамъоварӣ ва дигаркунии хамаи намуди маълумотхои бахисобгирӣ; 

$C) ҷамъоварӣ ва таѓйирдихии хамаи намуди маълумотхои 

бахисобгирӣ; 

$D) Ҷамъоварӣ ва коркарди хамагуна намуди маълумотхои 

бахисобгирӣ; 

$E) Ҷамъоварӣ ва воридотхо хамаи намудхои маълумотхои 

бахисобгирӣ; 

 

@64.Мундариҷаи шакли бахисобгирӣ, мўхлат ва суроѓаи 

пешниходкардани хуҷҷатхоро кадом ташкилот муайян мекунад? 

$A) Ташкилотхои оморӣ; 

$B) Ташкилотхои авалӣ; 

$C) Ташкилотхои қайдӣ; 

$D) Ташкилотхои қиёсӣ; 

$E) Ташкилотхои амалӣ; 

 

@65.Принсипи ягонаи марказонидашудаи ташкил ва рохбарикунии 

бахисобгирӣ нақш ва ахамияти ташкилотхои оморро чӣ тавр 

муайян мекунад? 

$A) Ҳамчун ҷузъи таркибии системаи идоракунии нафақат иқтисодиёт, 

балки давлат муайян мекунад; 

$B) Ҳамчун ҷузъи таркибии системаи идоракунии иқтисодиёт нию, 

идоракунии давлата муайян мекунад; 

$C) Ҳамчун нақшаи таркибии системаи идоракунии нафақат 

иқтисодиёт, балки давлат муайян мекунад; 

$D) Ҳамчун лоихаи таркибии системаи идоракунии нафақат 

иқтисодиёт, балки давлат муайян мекунад; 

$E) Ҳамчун ҷузъи таркибии системаи идоракунии нафақат иқтисодиёт, 

балки давлат муайян мекунад; 

 

@66.Хамаи намудхои хуҷҷатхои бахисобгирӣ ва маълумотхои дар 

онхо мавҷуд буда аз рўи нақша ва барномаи ягона ҷамъоварда 

шуда коркард карда мешавад чиро ифода мекунад? 

$A) Ягонагии методологии хамаи намудхои хисобгириро; 

$B) Ягонагии методологии хамаи намудхои статистикиро; 

$C) Ягонагии методологии хамаи намудхои математикро; 

$D) Ягонагии методологии хамаи намудхои технологиро; 

$E) Ягонагии методологии хамаи намудхои иттилоотиро; 

 

@67.Дар ягонагии базаи информатсионии ибтидоӣ, ташкили хамаи 

намудхои хисобхои мамлакат ва рохбарии ягонаи 
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марказонидашудаи рушди онхо, ягонагии методологӣ ва қобили 

тахлилпазирии маълумотхои бахисобгирӣ  чӣ ифода карда 

мешавад? 

$A) Хусусиятхои умумии хар се намуди бахисобгирии хоҷагидорӣ; 

$B) Хусусиятхои алохида хар се намуди бахисобгирии хоҷагидорӣ; 

$C) Хусусиятхои ягонагии хар се намуди бахисобгирии хоҷагидорӣ; 

$D) Хусусиятхои амалияи хар се намуди бахисобгирии хоҷагидорӣ; 

$E) Хусусиятхои назарияи хар се намуди бахисобгирии хоҷагидорӣ; 

 

@68.Кадом намуди бахисобгирӣ бефосила харакати хамаи намуди 

материалхо ва воситаи пулии корхона, ки хар як факти даромадро 

бо нишон додани манбаъ ва истифодабарии хар як намуди ин 

воситахо ифода мекунад? 

$A) Бахисобгирии мухосибӣ; 

$B) Бахисобгирии сахисобӣ; 

$C) Бахисобгирии техникаӣ; 

$D) Бахисобгирии оморидӣ; 

$E) Бахисобгирии риёзиётӣ; 

 

@69.Кадом намуди бахисобгирӣ ходисахои алохида ва фактхоро дар 

лахзаи рўй додани  онхо бақайд мегирад? 

$A) Бахисобгирии фаврӣ; 

$B) Бахисобгирии оморӣ; 

$C) Бахисобгирии амалӣ; 

$D) Бахисобгирии ададӣ; 

$E) Бахисобгирии қайдӣ; 

 

@70.Кадом намуди бахисобгирӣ маълумотхои оммавии ходисахои 

иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва дигар ҷараёнхои ҷамъиятиро  дар худ дорад? 

$A) Бахисобгирии оморӣ; 

$B) Бахисобгирии фаврӣ; 

$C) Бахисобгирии амалӣ; 

$D) Бахисобгирии ададӣ; 

$E) Бахисобгирии қайдӣ; 

 

@71.Фаъолияти кадом ташкилотхои давлатӣ барои расонидани 

ёрии амалӣ ба муассисахои рохбарикунанда дар ошкор кардан ва 

истифодабарии захирахои дохилӣ, баланд бардоштани 

самаранокии истехсолот равона карда мешавад? 

$A) Фаъолияти ташкилотхои оморӣ; 

$B) Фаъолияти ташкилотхои фаврӣ; 

$C) Фаъолияти ташкилотхои амалӣ; 
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$D) Фаъолияти ташкилотхои қайдӣ; 

$E) Фаъолияти ташкилотхои ададӣ; 

 

@72.КонститутсияиҶумхурии Тоҷикистон, қонуни Ҷумхурии 

Тоҷикистон «Дар бораи омори давлатӣ», дигар қонунхо ва 

қарорхои Маҷлиси Олии Ҷумхурии Тоҷикистон, фармонхои 

Президенти Ҷумхурии Тоҷикистон, қарорхои хукумати Ҷумхурии 

Тоҷикистон, аснодхои байналмилалии хуқуқии эътирофнамудаи 

Ҷумхурии Тоҷикистон асоси хуқуқии фаъолияти кадом мақомати 

давлатиро ташкил медихад? 

$A) Асоси хуқуқии фаъолияти мақомати омори давлатиро; 

$B) Асоси хуқуқии фаъолияти мақомати хисоби давлатиро; 

$C) Асоси хуқуқии фаъолияти мақомати ададии давлатиро; 

$D) Асоси хуқуқии фаъолияти мақомати итилои давлатиро; 

$E) Асоси хуқуқии фаъолияти мақомати амалии давлатиро; 

 

@73.Тахияи методологияи илман асосноки оморӣ, ки қиёспазирии 

маълумотро мутобиқи системаи байналхалқии стандартонӣ 

таъмин мекунад барои омори давлатӣ чӣ мебошад? 

$A) Яке аз вазифахои омори давлатӣ; 

$B) Яке аз вазифахои хисоби давлатӣ; 

$C) Яке аз вазифахои ададии давлатӣ; 

$D) Яке аз вазифахои итилои давлатӣ; 

$E) Яке аз вазифахои амалии давлатӣ; 

 

@74.Воқеият, дурустӣ ва мустақилияти маълумоти оморӣ барои 

омори давлатӣ чӣ мебошад? 

$A) Яке аз принсипхои омори давлатӣ; 

$B) Яке аз принсипхои хисоби давлатӣ; 

$C) Яке аз принсипхои ададии давлатӣ; 

$D) Яке аз принсипхои итилои давлатӣ; 

$E) Яке аз принсипхои амалии давлатӣ; 

 

@75.Корхои оморие, ки моқомоти омори давлатӣ онхоро мутобиқи 

номгўи корхои тасдиқ кардаи хукумати Ҷумхурии Тоҷикистон ва 

барномахои муқарранамуда иҷро мекунад, аз кадом хисоб 

маблаѓгузорӣ мешаванд? 

$A) Аз Буҷети давлатӣ маблаѓгузорӣ мешаванд; 

$B) Аз Буҷети вилоятӣ маблаѓгузорӣ мешаванд; 

$C) Аз Буҷети махаллӣ маблаѓгузорӣ мешаванд; 

$D) Аз Буҷети шахрдор маблаѓгузорӣ мешаванд; 

$E) Аз Буҷети хисоботӣ маблаѓгузорӣ мешаванд; 
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@76.Сиёсати бахисобгирии оморӣ ва тахлили иқтисодиро дар асоси 

низомномаие, к ибо қарори хукумати Ҷумхурии Тоҷикистон аз 14 

феврали соли 2002 тахти № 74 тасдиқ шудааст кадом ташкилоти 

оморӣ амалӣ мегардонад? 

$A) Агентии омори назди Президенти Ҷумхурии Тоҷикистон ва 

мақомоти омории он; 

$B) Агентии хисоби назди Президенти Ҷумхурии Тоҷикистон ва 

мақомоти омории он; 

$C) Агентии шахрии назди Президенти Ҷумхурии Тоҷикистон ва 

мақомоти омории он; 

$D) Агентии омори назди Президенти Ҷумхурии Тоҷикистон ва 

мақомоти вилояти он; 

$E) Агентии омори назди Президенти Ҷумхурии Тоҷикистон ва 

мақомоти хисобии он; 

 

@77.Агентӣ, Маркази кулли хисоббарорӣ, агентхои омории 

вилоятхо, шахри Душанбе, шўъбахои омори нохиявӣ (шахрӣ) бо 

маркази таълимӣ якҷоя дар Ҷумхурии Тоҷикистон  чиро ташкил 

мекунанд? 

$A) Системаи ягонаи мақомати давлатии омори Ҷумхурии 

Тоҷикистонро; 

$B) Системаи ягонаи вохидхои давлатии омори Ҷумхурии 

Тоҷикистонро; 

$C) Системаи ягонаи элементи давлатии омори Ҷумхурии 

Тоҷикистонро; 

$D) Системаи ягонаи хисоботи давлатии омори Ҷумхурии 

Тоҷикистонро; 

$E) Системаи ягонаи амалиётти давлатии омори Ҷумхурии 

Тоҷикистонро;  

 

@78.Давраи муосири инкишофи олам ба тараққӣ намудани чӣ 

сабаб шуд? 

$A) Яке аз ҷузхои таркибии омори иқтисодию иҷтимой – омори 

байналмилалӣ; 

$B) Яке аз ҷузхои таркибии хисоби иқтисодию иҷтимой – омори 

байналмилалӣ; 

$C) Яке аз ҷузхои таркибии амалии иқтисодию иҷтимой – омори 

байналмилалӣ; 

$D) Яке аз ҷузхои таркибии оламии иқтисодию иҷтимой – омори 

байналмилалӣ; 
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$E) Яке аз ҷузхои таркибии замонии иқтисодию иҷтимой – омори 

байналмилалӣ; 

 

@79.Омори байналмилалӣ кадом мамлкатхои дунёро дар бар 

мегирад? 

$A) Тамоми мамлакатхои дунёро дар бар мегирад; 

$B) Тамоми мамлакатхои осиёро дар бар мегирад; 

$C) Тамоми мамлакатхои шимол дар бар мегирад; 

$D) Тамоми мамлакатхои ҷанубӣ дар бар мегирад; 

$E) Тамоми мамлакатхои оздодро дар бар мегирад; 

 

@80.Бюрои Омории Котиботи Созмони Милали Муттахид ичгуна 

ташкилот мебошад? 

$A) Ташкилоти Иҷрокунанда; 

$B) Ташкилоти Хисокунанда; 

$C) Ташкилоти Тайркунанда; 

$D) Ташкилоти Амалкунанда; 

$E) Ташкилоти Қайдкунанда; 

 

@81.Бо масъалахои демографӣ ва омори ахолӣ кадом ташкилоти 

Созмони Милали Муттахид машѓул мебошад? 

$A) Комиссияи Иқтисодӣ ва Иҷтимоии Шўрои СММ оид ба ахолӣ; 

$B) Комиссияи Статистика ва Иҷтимоии Шўрои СММ оид ба ахолӣ; 

$C) Комиссияи Иқтисодӣ ва Статистикаи Шўрои СММ оид ба ахолӣ; 

$D) Комиссияи Ахолишинӣ ва Иҷтимоии Шўрои СММ оид ба ахолӣ; 

$E) Комиссияи Иқтисодӣ ва Хисобкунии Шўрои СММ оид ба ахолӣ; 

 

@82.Пешниҳоди маълумоти оморӣ ба мақомати ҳокимияти 

давлатӣ, идорӣ ва расонидани он то доираи муайяни 

истифодабарандагон – ин, чӣ мебошад? 

$A) Яке аз вазифаҳои омори давлатӣ; 

$B) Яке аз мақсадҳои омори давлатӣ; 

$C) Яке аз объектҳои омори давлатӣ; 

$D) Яке аз субъектҳои омори давлатӣ; 

$E) Яке аз мавзӯҳои омории давлатӣ; 

 

@83.Ҳамкории байналхалқӣ, ҷалб ва истифодаи маълумоти оморӣ 

дар бораи давлатҳо ва ҷомеъаи ҷаҳонӣ – ин, чӣ мебошад? 

$A) Яке аз вазифаҳои омори давлатӣ; 

$B) Яке аз мақсадҳои омори давлатӣ; 

$C) Яке аз субъектҳои омори давлатӣ; 

$D) Яке аз объектҳои омори давлатӣ; 
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$E) Яке аз предметҳои омори давлатӣ; 

 

@84.Воқеият, дурустӣ ва мустақилияти маълумоти оморӣ чӣ 

мебошад? 

$A) Яке аз принсипҳои асосии омори давлатӣ; 

$B) Яке аз нишондодии асосии омори давлатӣ; 

$C) Яке аз проблемаҳои асосии омори давлатӣ; 

$D) Яке аз мақсаднокии асосии омори давлатӣ; 

$E) Яке аз предметнокии асосии омори давлатӣ; 

 

@85.Ҷамъоварии баҳангом, мунтазамии системаи маълумот ва 

пуррагии ахбори оморӣ чӣ мебошад? 

$A) Яке аз принсипҳои асосии омори давлатӣ; 

$B) Яке аз нишондодии асосии омори давлатӣ; 

$C) Яке аз проблемаҳои асосии омори давлатӣ; 

$D) Яке аз мақсаднокии асосии омори давлатӣ; 

$E) Яке аз предметнокии асосии омори давлатӣ; 

 

@86.Барои ташкил намудани ҷараёни ҷамъоварӣ ва коркарди 

маълумотҳои оморӣ чӣ тартиб дода мешавад? 

$A) Шабакаи ташкилотҳои махсусси оморӣ; 

$B) Шабакаи ташкилотҳои алохидаи оморӣ; 

$C) Шабакаи ташкилотҳои ҷудогона оморӣ; 

$D) Шабакаи ташкилотҳои мунтазаи оморӣ; 

$E) Шабакаи ташкилотҳои силсилаи оморӣ; 

 

@87.Яке аз ташкилотҳои бо нуфузи омории байналмилалӣ кадом 

ташкилот мебошад? 

$A) Комиссияи омории назди СММ; 

$B) Комиссияи омории назди СМЕ; 

$C) Комиссияи омории назди СМО; 

$D) Комиссияи омории назди СМҒ; 

$E) Комиссияи омории назди СМА; 

 

@88.Комиссияи омории назди СММ масъалаҳои методология, 

муқоисашавии нишондиҳандаҳо, дастур ва тавсияҳоро барои кӣ 

тайёр мекунад? 

$A) Бюрои Омории Котиботи СММ; 

$B) Бюрои Омории Котиботи СМЕ; 

$C) Бюрои Омории Котиботи СМО; 

$D) Бюрои Омории Котиботи СМҒ; 

$E) Бюрои Омории Котиботи СМА; 
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@89.Бо масъалаҳои методологияи оморӣ ва таҳлил кадом 

ташкилотҳои махсусгардонидашудаи СММ машғул мебошад? 

$A) Ташкилоти Байналмилали Меҳнат, Ташкилоти Озуқаворӣ ва 

Кишоварзӣ,Ташкилоти Умумиҷаҳонии Тандурустӣ; 

$B) Ташкилоти Байналмилали Меҳнат, Ташкилоти Озуқаворӣ ва 

Саноатӣ,Ташкилоти Умумиҷаҳонии Тандурустӣ; 

$C) Ташкилоти Байналмилали Шуғул, Ташкилоти Озуқаворӣ ва 

Кишоварзӣ,Ташкилоти Умумиҷаҳонии Тандурустӣ; 

$D) Ташкилоти Байналмилали Муҳоҷирот, Ташкилоти Озуқаворӣ ва 

Кишоварзӣ,Ташкилоти Умумиҷаҳонии Тандурустӣ; 

$E) Ташкилоти Байналмилали Ношуғул, Ташкилоти Озуқаворӣ ва 

Кишоварзӣ,Ташкилоти Умумиҷаҳонии Тандурустӣ; 

 

@90.Комиссияи омории назди СММ ба Шӯрои Иқтисодӣ ва 

Иҷтимоии СММ дар бораи фаъолияти омрии худашон мунтазам 

чӣ пешниҳод мекунанд? 

$A) Маърўза; 

$B) Дастурхо; 

$C) Тавсияхо; 

$D) Ҳисоботӣ;  

$E) Маълумот; 

 

@91.Кадом ташкилоти байналмилалии бо нуфузи оморӣ бо Шӯрои 

Иқтисодӣ ва Иҷтимоии СММ кор мебарад? 

$A) Институти оморшиносии байналмилалӣ; 

$B) Институти оморомўзонии байналмилалӣ; 

$C) Институти оморҷўёнихои байналмилалӣ; 

$D) Институти оморандўзихои байналмилалӣ; 

$E) Институти оморомўхтагони байналмилалӣ; 

 

@92.Мархилаи нахустини хар гуна тадқиқоти оморӣ аз чӣ сар 

мешавад, ки оѓози дадқиқоти оморӣ мебошад? 

$A) Мушохидаи оморӣ; 

$B) Мушохидаи хисобӣ; 

$C) Мушохидаи ададиӣ; 

$D) Мушохидаи рақамӣ; 

$E) Мушохидаи риёзиёӣ; 

 

@93.Мушоҳидаи оморӣ гуфта чиро мефаҳманд? 

$A) Тарзи ҷамъоварии маълумотҳо дар бораи миқдори ин ё он  ҳодисаи 

ҷамъиятиро; 
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$B) Тарзи ҷамъоварии маълумотҳо дар бораи холатхои ин ё он  ҳодисаи 

ҷамъиятиро; 

$C) Тарзи ҷамъоварии маълумотҳо дар бораи хисобхои ин ё он  ҳодисаи 

ҷамъиятиро; 

$D) Тарзи ҷамъоварии маълумотҳо дар бораи оморхои ин ё он  ҳодисаи 

ҷамъиятиро; 

$E) Тарзи ҷамъоварии маълумотҳо дар бораи рақамхои ин ё он  ҳодисаи 

ҷамъиятиро; 

 

@94.Ҷараёни ҷамъоварии маълумотхо оид ба ходисахои хаёти 

ҷамъиятӣ чӣ номида мешавад? 

$A) Мушохидаи оморӣ; 

$B) Мушохидаи хисобӣ; 

$C) Мушохидаи ададиӣ; 

$D) Мушохидаи рақамӣ; 

$E) Мушохидаи риёзиёӣ; 

 

@95.Мушохидаи оморӣ чӣ тавр амалӣ мегардад? 

$A) Бо рохи бақайдгирии аломатхои ба ходисахо ва ҷараёнхои ҷамъиятӣ 

хос буда; 

$B) Бо рохи бақайдгирии аломатхои ба ходисахо ва ҷараёнхои иқтсодтӣ 

хос буда; 

$C) Бо рохи бақайдгирии аломатхои ба ходисахо ва ҷараёнхои 

омориданӣ хос буда; 

$D) Бо рохи бақайдгирии аломатхои ба ходисахо ва ҷараёнхои 

иҷтимоиятӣ хос буда; 

$E) Бо рохи бақайдгирии аломатхои ба ходисахо ва ҷараёнхои 

мувофиқятӣ хос буда; 

 

@96.Агар дар натиҷаи мушохидаи оморӣ маълумотхои нодуруст ва 

нопурра ба даст оварда шавад, пас хулосахое, ки аз ин маводхои 

ҷамъовардашуда гирифта мешаванд чигуна шуданаш мумкин? 

$A) Хулосахою тахлили ин маводхои ҷамъоварда шуда нодуруст 

мешавад; 

$B) Хулосахою тахлили ин маводхои ҷамъоварда шуда дурустар 

мешавад; 

$C) Хулосахою тахлили ин маводхои ҷамъоварда шуда пурратар 

мешавад; 

$D) Хулосахою тахлили ин маводхои ҷамъоварда шуда одитарин 

мешавад; 

$E) Хулосахою тахлили ин маводхои ҷамъоварда шуда саххихтар 

мешавад; 
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@97.Дар омори имрўза вобаста ба хусусиятхои ходисахо чанд 

шаклхо ва тарзхои мушохидакунӣ истифода бурда мешавад? 

$A) 2 шакл; 

$B) 3 шакл; 

$C) 4 шакл; 

$D) 5 шакл; 

$E) 1 шакл; 

 

@98.Кадом шаклхои мушохидаи омориро медонед? 

$A) Ҳисобот ва мушохидаи ба таври махсус ташкил ёфта; 

$B) Ҳисобот ва хисобкунни ба таври махсус ташкил ёфта; 

$C) Ҳисобот ва оморидани ба таври махсус ташкил ёфта; 

$D) Ҳисобот ва мушохидаи ба таври амалӣ ташкил ёфта; 

$E) Ҳисобот ва мушохидаи ба таври хисобӣ ташкил ёфта; 

 

@99.Хуҷҷатие, ки корхонахо, идорахо ва ташкилотхо тайёр карда 

месупоранд чӣ мебошад? 

$A) Ҳисобот; 

$B) Ҳисобдӣ; 

$C) Ҳисобий; 

$D) Ҳисобде; 

$E) Ҳисобхо; 

 

@100.Мушохидаи омории ба таври махсус ташкил ёфта чӣ аст? 

$A) Барўйхатгирӣ, хар гуна хисоботхои яквақта ва тафтишот; 

$B) Барўйхатгирӣ, хар гуна назоратхои яквақта ва тафтишот; 

$C) Барўйхатгирӣ, хар гуна тафтишотхои яквақта ва назорот; 

$D) Барўйхатгирӣ, хар гуна кори аудити яквақта ва тафтишот; 

$E) Барўйхатгирӣ, хар гуна оморданхои яквақта ва тафтишот; 

 

@101.Дар мамлакати мо аксарияти ахбороти оморӣ бо воситаи чӣ 

ба даст оварда мешавад? 

$A) Ҳисобот; 

$B) Ҳисобдӣ; 

$C) Ҳисобий; 

$D) Ҳисобде; 

$E) Ҳисобхо; 

 

@102.Чунин тарзи мушохидаи омориест, ки он ба ягон мақсади 

махсус, дар санаи муайян барои ба даст овардани маълумотхои 

зарурӣ, ки ҷамъоварии онхо ба сабабхои гуногун ба воситаи 
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хисобот ѓайри имкон аст гузаронида мешавад, кадом шакли 

мушохида мебошад? 

$A) Мушохидаи ба таври махсус ташкил ёфта; 

$B) Мушохидаи ба таври хисобӣ ташкил ёфта; 

$C) Мушохидаи ба таври хисобо ташкил ёфта; 

$D) Мушохидаи ба таври сифатӣ ташкил ёфта; 

$E) Мушохидаи ба таври миқдор ташкил ёфта; 

 

@103.Мушохидаи оморӣ вобаста ба характери қайди фактхо ва 

аломатхои ходисахо ба чанд намуд тақсим мешавад? 

$A) Ба 2 намуд; 

$B) Ба 3 намуд; 

$C) Ба 1 намуд; 

$D) Ба 4 намуд; 

$E) Ба 5 намуд; 

 

@104.Вобаста ба характери қайди фактхо ва аломатхои ходисахо 

мушохида оморӣ ба кадом намудхо тақсим мешавад? 

$A) Мушохидахои ҷорӣ ва яквақта; 

$B) Мушохидахои авал ва яквақта; 

$C) Мушохидахои оддӣ ва яквақта; 

$D) Мушохидахои рўзӣ ва яквақта; 

$E) Мушохидахои мохӣ ва яквақта; 

 

@105.Кадом намуди мушохидаи оморӣ ба таври доимӣ гузоронида 

шуда, рафти ҷараён ва натиҷахои онро дар зарфи даврахои муайян 

(мох, семоха, сол) инъикос мекунад? 

$A) Мушохидаи ҷорӣ; 

$B)Мушохидаи рўзӣ; 

$C) Мушохидаи мохӣ; 

$D) Мушохидаи солӣ; 

$E) Мушохидаи асрӣ; 

 

@106.Холати ходисаро дар вақти муқаррарӣ кадом намуди 

мушохидаи оморӣ инъикос мекунад? 

$A) Мушохидаи 1 вақта; 

$B) Мушохидаи 2 вақта; 

$C) Мушохидаи 3 вақта; 

$D) Мушохидаи 4 вақта; 

$E) Мушохидаи 5 вақта; 
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@107.Вобаста ба зарурият дар асоси супоришхои хукуматӣ кадом 

намуди мушохидаи оморӣ гузоронида мешавад? 

$A) Мушохидаи 1 вақта; 

$B) Мушохидаи 2 вақта; 

$C) Мушохидаи 3 вақта; 

$D) Мушохидаи 4 вақта; 

$E) Мушохидаи 5 вақта; 

 

@108.Аз рўи аломати хаҷм ва миқдори вохидхои ходисахои 

фарогирифташаванда мушохидаи оморӣ ба чанд намуд тақсим 

мешавад? 

$A) 2 – намуд; 

$B) 3 – намуд; 

$C) 4 – намуд; 

$D) 5- намуд; 

$E) 6 – намуд; 

 

@109.Аз рўи аломати хаҷм ва миқдори вохидхои ходисахои 

фарогирифташаванда кадом намудхои мушохидаи омориро 

медонед? 

$A) Сартосарӣ ва хоста; 

$B) Сараввалӣ ва хоста; 

$C) Сарибтидо ва хоста; 

$D) Сартохирӣ ва хоста; 

$E) Сарторўзӣ ва хоста; 

 

@110.Маҷмўи ходисахо ва ҷараёнхои ҷамъиятие, ки бояд ба 

мушохидаи оморӣ фаро гирафта шаванд чӣ номида мешавад?   

$A) Объекти мушохидаи оморӣ; 

$B) Субекти мушохидаи оморӣ; 

$C) Элемнти мушохидаи оморӣ; 

$D) Вохидди мушохидаи оморӣ; 

$E) Майдони мушохидаи оморӣ; 

 

@111.Объекти мушохида аз элементхои таркибӣ иборат мебошад, 

онхоро хамчун чӣ мешуморанд? 

$A) Ҳамчун вохидхои мушохидаи оморӣ; 

$B) Ҳамчун элементи мушохидаи оморӣ; 

$C) Ҳамчун шуморати мушохидаи оморӣ; 

$D) Ҳамчун ададихои мушохидаи оморӣ; 

$E) Ҳамчун бақайдии мушохидаи оморӣ; 
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@112.Манъбаи бадастоварии маълумот, макони ибтидоие, ки оид ба 

вохидхои мушохида маълумотхо хосил мегардад, хамчун манъбаи 

маълумот ҷамъоварӣ хисоб мешавад чӣ мебошад? 

$A) Вохиди хисобот; 

$B) Ченаки хисобот; 

$C) Обекти хисобот; 

$D) Макони хисобот; 

$E) Намуди хисобот; 

 

@113.Элементи (қисми) таркибии объект буда, аломатхои он дар 

ҷараёни мушохидаи мазкур бояд ба қайд гирифта шаванд чӣ 

мебошад? 

$A) Вохиди мушохидаи оморӣ; 

$B) Вохиди мушохидаи ададӣ; 

$C) Вохиди мушохидаи фаврӣ; 

$D) Вохиди мушохидаи ҷорёӣ; 

$E) Вохиди мушохидаи риёзӣ; 

 

@114.Хуҷҷати, ки дар он номгўи масъалахоро пешбинӣ мекунад, 

дар хусуси хар як вохиди омўхташаванда ҷавоб баён карда мешавад 

чӣ номида мешавад? 

$A) Барномаи гузаронидани мушохидаи оморӣ; 

$B) Барномаи гузаронидани мушохидаи ададӣ; 

$C) Барномаи гузаронидани мушохидаи фаврӣ; 

$D) Барномаи гузаронидани мушохидаи ҷорёӣ; 

$E) Барномаи гузаронидани мушохидаи риёзӣ; 

 

@115.Хуҷҷати махсусе, ки дар он ҷавобхо ба саволхои барномаи 

мушохида қайд карда мешавад чӣ ном дорад? 

$A) Формуляри оморӣ; 

$B) Ҳуҷҷатихои оморӣ; 

$C) Варақнавис  оморӣ; 

$D) Ҳуҷҷатбари оморӣ; 

$E) Ҳуҷатбиёри оморӣ; 

 

@116.Формуляри оморӣ чанд хел мешавад? 

$A) 2 – хел; 

$B) 3 – хел; 

$C) 4 – хел; 

$D) 5 – хел; 

$E) 1 – хел; 
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@117. Дар омор кадом намудхои формулярхои истифода бурда 

мешавад? 

$A) Индивидуалӣ ва рўйхатӣ; 

$B) Алохидакунӣ ва рўйхатӣ; 

$C) Фарқкунидаӣ ва рўйхатӣ; 

$D) Омораниданӣ ва рўйхатӣ; 

$E) Статистиканоӣ ва рўйхатӣ; 

 

@118.Варақахои индивидуалӣ барои чӣ хизмат мекунад? 

$A) Барои ҷавобхои саволхои барномаи як вохиди мушохида хизмат 

мекунад; 

$B) Барои ҷавобхои гуфтории барномаи як вохиди мушохида хизмат 

мекунад; 

$C) Барои ҷавобхои рафтории барномаи як вохиди мушохида хизмат 

мекунад; 

$D) Барои ҷавобхои тарафхои барномаи як вохиди мушохида хизмат 

мекунад; 

$E) Барои ҷавобхои иштирокии барнома як вохиди мушохида хизмат 

мекунад; 

 

@119.Формулярхои рўйхатӣ барои чӣ истифода бурда мешавад? 

$A) Барои ҷавобхои саволхои барномаи якчанд вохиди мушохида; 

$B) Барои ҷавобхои гуфтории барномаи якчанд вохиди мушохида; 

$C) Барои ҷавобхои рафтории барномаи якчанд вохиди мушохида; 

$D) Барои ҷавобхои иштироки барномаи якчанд вохиди мушохида; 

$E) Барои ҷавобхои тарафхои барномаи якчанд вохиди мушохида; 

 

@120.Амалияи омории Ҷумхурии Тоҷикистон асосан кадом намуд 

варақахоро ба кор мебарад? 

$A) Индивидуалиро; 

$B) Рўйхатгирихоро; 

$C) Барўйхатгириро; 

$D) Барўйхатгариро; 

$E) Инфродидароро; 

 

@121.Дар Ҷумхурии Тоҷикистон шакли асосии ташкили мушохидаи 

оморӣ, ки хамаи корхонахо ба мақомоти омори давлатӣ ба намуди 

формулярхо бо мохият, шакл ва мўхлати муайян пешниход 

мекунанд чӣ мебошад? 

$A) Ҳисобот; 

$B) Иттилот; 

$C) Ахборот; 
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$D) Хабарот; 

$E) Омориот; 

 

@122.Ташкили хисоботи оморӣ ба ўхдаи кадом ташкилоти ҷухурӣ 

гузошта шудааст? 

$A) Ба ўхдаи Агентии омори назди Президенти Ҷумхурии Тоҷикистон; 

$B) Ба ўхдаи Агентии омори назди Хукумати Ҷумхурии Тоҷикистон; 

$C) Ба ўхдаи Агентии омори назди Хукумати  вилоятхои  Тоҷикистон; 

$D) Ба ўхдаи Агентии омори назди Хукумати нохияхои Тоҷикистон; 

$E) Ба ўхдаи Агентии омори назди Хукуматти ҷамоатои  Тоҷикистон; 

 

@123.Вақти қабул кардашудааст, ки дар он объекти омўхташаванда 

аз хама харктернок мебошад чӣ номида мешавад? 

$A) Вақти мушохида; 

$B) Соати мушохида; 

$C) Даври мушохида; 

$D) Қабли мушохида; 

$E) Тарзи  мушохида; 

 

@124.Вақти қабул кардашудааст, ки дар давоми он фактхои 

мушохида ба қайд  гирифта мешавад – ин чи аст? 

$A) Муддати мушохида; 

$B) Вақтхои мушохида; 

$C) Усулхои мушохида; 

$D) Тарзхои мушохида; 

$E) Методии мушохида; 

 

@125.Давраи мушохида бо чӣ муайян карда мешавад? 

$A) Бо рўзхо; 

$B) Бо соатӣ; 

$C) Бо вақтӣ; 

$D) Бо хафта; 

$E) Бо моххо; 

 

@126.Барои гузаронидани мушохида лахзае муқарра карда  

мешавад, ки ба он қайди фактхои мушохида мутобиқ карда 

мешавад чӣ ном дорад? 

$A) Лахзаи критекӣ (мухим); 

$B) Вақтхои критекӣ (мухим); 

$C) Соатхои критекӣ (мухим); 

$D) Минутх критекӣ (мухим); 

$E) Соняхои критекӣ (мухим); 
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@127.Ташкили ҳисоботи оморӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ўҳдаи 

кадом ташкилоти давлатӣ гузошта шудааст? 

$A) Агентии омори назди раёсати кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$B) Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$C) Агентии омори назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$D) Агентии омори назди вилоятҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$E) Агентии омори назди ноҳияҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

 

@128.Яке аз вазифахои мухими ташкилотхои Агентии омори назди 

Президенти Ҷумхурии Тоҷикистон чӣ мебошад? 

$A) Таъминоти дақиқ ва саривақтии маълумотхои оморӣ; 

$B) Таъминоти пурра ва саривақтии маълумотхои оморӣ; 

$C) Таъминоти ададӣ ва саривақтии маълумотхои оморӣ; 

$D) Таъминоти вақтӣ  ва саривақтии маълумотхои оморӣ; 

$E) Таъминоти аввалӣ ва саривақтии маълумотхои оморӣ; 

 

@129.Воқеият ва сахихии қадъӣ будани маълумотхои оморӣ – ин чӣ 

мебошад? 

$A) Қонуни омор мебошад; 

$B) Қоидаи омор мебошад; 

$C) Тарзии омор мебошад; 

$D) Дурусти омор мебошад; 

$E) Қатъият омор мебошад; 

 

@130.Бо воситаи маълумотхои оморӣ ифода кардани дараҷаи 

объективии мохияти ходисахо ва ҷараёнхо чӣ мебошад? 

$A) Эътимоднокии маълумотхои оморӣ; 

$B) Этиборкунонии маълумотхои оморӣ; 

$C) Этимодкардани маълумотхои оморӣ; 

$D) Эътимодиқайди маълумотхои оморӣ; 

$E) Эътимоднамуди маълумотхои оморӣ; 

 

@131.Дохилшавии маълумотхоро дар мўхлати муайяншуда, ки ба 

мақсадхои мушохидаи гузаронидашуда мувофиқ мебошад,  чӣ 

тасниф медихад? 

 $A) саривақтӣ будани маълумотхои оморӣ; 

$B) Этимоднокӣ будани маълумотхои оморӣ; 

$C) Дар муайяни будани маълумотхои оморӣ; 

$D) Имкониятнок будани маълумотхои оморӣ; 

$E) Эътиборнокӣ будани маълумотхои оморӣ; 
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@132.Дар шароити иқтисоди бозор бо сабаби мураккабшавии 

иқтисодиёт «нархи» чӣ меафзояд? 

$A) Хатогии дар асоси маълумотхои нодуруст қабул карда шудаи 

қарори идоракунӣ; 

$B) Хатогии дар асоси маълумотхои нодуруст қабул карда шудаи 

тартиби идоракунӣ; 

$C) Хатогии дар асоси маълумотхои нодуруст қабул карда шудаи 

амалияи идоракунӣ; 

$D) Хатогии дар асоси маълумотхои нодуруст қабул карда шудаи 

расмони идоракунӣ; 

$E) Хатогии дар асоси маълумотхои нодуруст қабул карда шудаи 

маъмури идоракунӣ; 

 

@133.Дар шароити иқтисоди бозор бо сабаби дер 

ҷамъовардашудани маълумотхо чӣ хел ходиса рўй доданаш 

мумкин? 

$A) Мумкин, ки беахамият шуда монад; 

$B) Мумкин, ки беэтиборят шуда монад; 

$C) Мумкин, ки бекорамият шуда монад; 

$D) Мумкин, ки бемахсулят шуда монад; 

$E) Мумкин, ки берақамият шуда монад; 

 

@134.Дар шароити муосир ахамияти хақиқӣ ва саривақтӣ будани 

иттилоот чӣ мешавад? 

$A) Меафзояд; 

$B) Мехамбад; 

$C) Месабзад; 

$D) Меафтод; 

$E) Меафганд; 

 

@135.Бо кадом сабаб «нархи» хатогии дар асоси маълумотхои 

нодуруст қабул карда шудани қарори идоракунӣ хеле меафзояд? 

$A) Бо сабаби мураккабшавии иқтисодиёт; 

$B) Бо сабаби ҷахонокишавии иқтисодиёт; 

$C) Бо сабаби мураттибшавии иқтисодиёт; 

$D) Бо сабаби локкализшавии иқтисодиёт; 

$E) Бо сабаби мураттабшавии иқтисодиёт; 

 

@136.Дар вақти истифодабарии усулхои иқтисодӣ – риёзӣ ва МЭХ 

талабот ба чӣ зиёд мешавад? 

$A) Ба сифати иттилооти коркард кардашаванда; 

$B) Ба қайдти иттилооти коркард кардашаванда; 
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$C) Ба ададти иттилооти коркард кардашаванда; 

$D) Ба аёноти иттилооти коркард кардашаванда; 

$E) Ба алоқати иттилооти коркард кардашаванда; 

 

@137 Яке аз чорабинихое, ки дар миқиёси мамлакат гузаронида 

мешавад таъминоти дурустии иттилооти омории ибтидои 

мебошад. Чунин чорабинихо  дар омор чӣ мебошад?  

$A) Мубориза бо изофанависӣ ва қасдан ѓалат нишон додани фактхо дар 

хисобот; 

$B) Мубориза бо мукофотгирӣ ва қасдан ѓалат нишон додани фактхо дар 

хисобот; 

$C) Мубориза бо изофанависӣ ва нохост ѓалат нишон додани фактхо дар 

хисобот; 

$D) Мубориза бо тасодуфнокӣ ва қасдан ѓалат нишон додани фактхо дар 

хисобот; 

$E) Мубориза бо изофанависӣ ва ададан ѓалат нишон додани фактхо дар 

хисобот; 

 

@138.Аз рўи характерашон хатогихо ба чанд намуд ҷу3о карда 

мешавад? 

$A) 2 намуд; 

$B) 3 намуд; 

$C) 1 намуд; 

$D) 5 намуд; 

$E) 4 намуд; 

 

@139.Аз рўи характерашон хатогихо ба кадом намудхо  ҷудо карда 

мешавад? 

$A) Тасодуфӣ ва мунтазам; 

$B) Тарассуфӣ ва мунтазам; 

$C) Фоссилавӣ ва мунтазам; 

$D) Амалиётӣ ва мунтазам; 

$E) Ҳисобкунӣ ва мунтазам; 

 

@140. Кадом намуди хатогихо хавфу хатари каланро оварданаш 

мумкин аст? 

$A) Хатогихои мунтазам; 

$B) Фаъолияти мунтазам; 

$C) Рафторхои мунтазам; 

$D) Системаои мунтазам; 

$E) Низомахои мунтазам; 
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@141.Тафриқа ё ин ки фарқи байни натиҷаи мушохида ва қимати 

хақиқии бузургии ходисаи мушохидашаванда чӣ номида мешавад? 

$A) Хатогии мушохида; 

$B) Намуди мушохида; 

$C) Аёнияти мушохида; 

$D) Айнияти мушохида; 

$E) Амалияи мушохида; 

 

@142.Дар омор хатогихои тасодуфӣ, мунтазам, бақайдгирӣ чӣ 

мебошад? 

$A) Намудхои хатогихо; 

$B) Формахои хатогихо; 

$C) Нормахои хатогихо; 

$D) Навиштои хатогихо; 

$E) Воридхои хатогихо; 

 

@143.Аломати хатогихо, мархилахо ва сабабхои пайдоиш дар омор 

чӣ мебошад? 

$A) Аломати таснифоти хатогихои мушохида; 

$B) Аломати таснифоти амалихои мушохида; 

$C) Аломати таснифоти даврахои мушохида; 

$D) Аломати таснифоти донишхои мушохида; 

$E) Аломати таснифоти таснифхои мушохида; 

 

@144.Бо иштибохои муайян алоқамад буда, дар холати як маротиба 

гузаронидани мушохидаи омории ходисахои иҷтимоию иқтисодӣ 

пайдо мешавад чӣ ном дорад? 

$A) Хатогихои ченкунӣ; 

$B) Амалихои ченкунӣ; 

$C) Донишхои ченкунӣ; 

$D) Таснифхои ченкунӣ; 

$E) Даврахои ченкунӣ; 

 

@145.Барои саривақтӣ ва дурустии маълумотхои хисоботӣ кӣ 

маъсулиятдор мебошад? 

$A) Рохбари корхона; 

$B) Оморчии корхона; 

$C) Бухгалер корхона; 

$D) Ҳисобчи корхона; 

$E) Сархисоб корхона; 

 



32 
 

@146.Дуруст будани маълумотхои хисоботӣ аз рўи як ё якчанд 

шаклхои як сохаи оморӣ тафтиш карда мешавад чӣ ном дорад? 

$A) Тафтишоти тематикӣ; 

$B) Тафтишоти бематикӣ; 

$C) Тафтишоти дематикӣ; 

$D) Тафтишоти санҷишӣ; 

$E) Тафтишоти лематикӣ; 

 

@147.Ба тавазуни байнихамдигарии нишондихандахои як маҷмўъ 

дар холати ба қисматхо ҷудо намудани элементхои алохидаи он 

асос карда мешавад чӣ мебошад? 

$A) Усули балансӣ; 

$B) Баёни балансӣ; 

$C) Низои балансӣ; 

$D) Қайди балансӣ; 

$E) Рафти балансӣ; 

 

@148.Ба миқдори хақиқӣ мувофиқат накардани қимати ададии ин ё 

он нишондихандае, ки ба воситаи мушохида муқаррар гардидааст, 

чӣ номида мешавад? 

$A) Хатогии мушохидаи оморӣ; 

$B) Хатогии нишондодаи оморӣ; 

$C) Хатогии хисобдодани оморӣ; 

$D) Хатогии хисобкунии оморӣ; 

$E) Хатогии хисобкадани оморӣ; 

 

@149.Дар омор тарзи тасвири таносуботи маълумотҳоро чӣ 

меноманд? 

$A) Усули балансӣ; 

$B) Усули хисоботӣ;  

$C) Усули иқтисодӣ; 

$D) Усули риёзиётӣ; 

$E) Усули таносуббӣ; 

 

@150.Тарзу усули ҷамъбаст ва ба гурӯҳҳо чудо намудани маълумот 

аз рӯи аломатҳои ба ҳодисаҳои мазкур хос бударо чӣ меноманд? 

$A) Ҷамъбаст ва гурӯҳбандии оморӣ; 

$B) Ҷамъбасткунӣ ва гурӯҳдии оморӣ; 

$C) Ҷамъбасткунӣ ва гурӯҳии оморӣ; 

$D) Ҷамъбаст ва гурӯҳкунии оморӣ; 

$E) Ҷамъбасткунӣ ва гурӯҳои оморӣ; 
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@151.Тарзи ҷойгир намудани маълумотҳои оморӣ дар ҷадвалҳо чӣ 

мебошад? 

$A) Ҷадвали оморӣ; 

$B) Графики оморӣ; 

$C) Ҷойгири оморӣ; 

$D) Нақшаи оморӣ; 

$E) Тасвири оморӣ; 

 

@152.Ҷамъбасти оморӣ (сводка)– ин чӣ мебошад? 

$A) Марҳилаи 2 - и кори оморӣ; 

$B) Марҳилаи 1 - и кори оморӣ;  

$C) Марҳилаи 3 - и кори оморӣ; 

$D) Марҳилаи 5 - и кори оморӣ; 

$E) Марҳилаи 4 - и кори оморӣ; 

 

@153.Ҷамъбастсозии, бадастоварии шарҳи умумии ҳодисаҳои 

омӯхташаванда аз рӯи як қатор аломатҳои хос чӣ номида мешавад? 

$A) Ҷамъбастии оморӣ; 

$B) Тартиботи оморӣ; 

$C) Хулосахои оморӣ; 

$D) Қарорихои оморӣ; 

$E) Ҳисоботхои оморӣ; 

 

@154.Ба қисми дахлдор ҷудо намудани ҳодисаҳои таҳқиқотӣ аз рӯи 

аломатҳои хос чӣ номида мешавад? 

$A) Гурўхбандии оморӣ; 

$B) Ҷудокунихои оморӣ; 

$C) Гурӯҳкунихои оморӣ; 

$D) Гурӯҳнамоии оморӣ; 

$E) Якҷоякунихои оморӣ; 

 

@155.Кадом намудҳои асосии ҷамъбасти омориро медонед? 

$A) Одӣ ва гурўххиро; 

$B) Одӣ ва ҷамъбасро; 

$C) Одӣ ва фосиларо; 

$D) Одӣ ва хисоботро; 

$E) Одӣ ва лаҳзавиро; 

 

@156.Дар ҷамъбасткунӣ унвони гурӯҳ, маҷмӯъ ё ки қисми он ҷи 

номида мешавад? 

$A) Мубтадои ҷамъбаст; 

$B) Хабархои ҷамъбаст; 



34 
 

$C) Хабарони ҷамъбаст; 

$D) Элементи ҷамъбаст; 

$E) Воҳидхои ҷамъбаст; 

 

@157.Дар ҷамъбасткунӣ нишондиҳандаҳое мебошанд, ки ҳар як 

гурӯҳ ва ҳамаи ҷамъбасти маҷмӯъро умуман шарҳ медиҳад чӣ 

номида мешавад? 

$A) Хабари ҷамъбаст; 

$B) Аввали ҷамъбаст; 

$C) Рақами ҷамъбаст; 

$D) Пешин ҷамъбаст; 

$E) Воҳиди ҷамъбаст; 

 

@158.Он аломате, ки дар зимни он ҳодисаҳоро ба гурӯҳҳо ҷудо 

мекунанд чӣ номида мешавад? 

$A) Аломати гурӯҳбандӣ; 

$B) Нишонаи гурӯҳбандӣ; 

$C) Фосилаи гурӯҳбандӣ; 

$D) Ҳолатхои гурӯҳбандӣ; 

$E) Лаҳзахои гурӯҳбандӣ; 

 

@159.Чанд намуди аломатҳои гурӯҳбандиро медонед? 

$A) 2 нумуди гурӯҳбандиро; 

$B) 3 намуди гурӯҳбандиро; 

$C) 4 нумуди гурӯҳбандиро; 

$D) 5 намуди гурӯҳбандиро; 

$E) 1 намуди гурӯҳбандиро; 

 

@160.Кадом намудҳои аломатҳои гурӯҳбандиро медонед? 

$A) Сифатӣ ва миқдорӣ; 

$B) Ҳисобӣ ва миқдорӣ; 

$C) Рақамӣ ва миқдорӣ; 

$D) Риёзётӣ ва микдорӣ; 

$E) Оморидӣ ва миқдорӣ; 

 

@161.Кадом намудҳои аломатҳои гурӯҳбандиро ҷудо мекунанд? 

$A) Хислатнокӣ, хосиятнокӣ (ё сифатнокӣ) ва миқдорӣ;  

$B) Аломатнокӣ, хосиятнокӣ (ё сифатнокӣ) ва миқдорӣ; 

$C) Хислатнокӣ, хосиятнокӣ (ё сифатнокӣ) ва миқдорӣ; 

$D) Ҳақиқияткӣ, хосиятнокӣ (ё сифатнокӣ) ва миқдорӣ; 

$E) Аломатнокӣ, лахзавинокӣ (ё сифатнокӣ) ва миқдорӣ; 
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@162.Тафовути байни қимати калонтарин ва хурдтарини аломат 

дар ҳар як гурӯҳ чӣ ном дорад? 

$A) Фосила; 

$B) Масофа; 

$C) Метрик; 

$D) Фарохӣ; 

$E) Фарқият; 

 

@163.Чанд намуди фосилаҳоро медонед? 

$A) 2 - намуди фосиларо; 

$B) 3 - намуди фосиларо; 

$C) 1 - намуди фосиларо; 

$D) 4 - намуди фосиларо; 

$E) 5 - намуди фосиларо; 

 

@164.Кадом намуди фосилаҳоро медонед? 

$A) Баробар ва нобаробар; 

$B) Баробар ва якбаробар; 

$C) Баробар ва дубаробар; 

$D) Баробар ва себаробар; 

$E) Баробар ва кобаробар; 

 

@165.Вобаста ба мубтадои оморӣ ва гурӯҳбандӣ , воҳидҳо ва хабар 

чанд намуди ҷадвалҳои оморӣ ба кор барда мешавад? 

$A) 3 намуди ҷадвалҳо; 

$B) 5 намуди ҷадвалҳо; 

$C) 4 намуди ҷадвалҳо; 

$D) 1 намуди ҷадвалҳо; 

$E) 6 намуди ҷадвалҳо; 

 

@166.Қисми таркибии ҳатмии ҷадвал, ки он ба шакли мухтасар дар 

бораи чӣ сухан рафтан ва он ба кадом ҷой ва маврид тааллуқ 

доранд мефаҳмонад чӣ мебошад? 

$A) Сарлавхаи (унвони) ҷадвал; 

$B) Мубтадои (унвони) ҷадвал; 

$C) Хабархои (унвони) ҷадвал; 

$D) Рақамхои (унвони) ҷадвал; 

$E) Тартибхои (унвони) ҷадвал; 

 

@167.Мубтадои ҷадвал одатан аз кадом тарафи он ҷой мегирад? 

$A) Аз тарафи чапи ҷадвал; 

$B) Аз ҳарду тарафи ҷадвал; 
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$C) Аз тарафи рости ҷадвал; 

$D) Аз тарафи поёни ҷадвал; 

$E) Аз тарафи болои ҷадвал; 

 

@168.Хабари ҷадвал одатан аз кадом тарафи он ҷой мегирад? 

$A) Аз тарафи рости ҷадвал; 

$B) Аз ҳарду тарафи ҷадвал; 

$C) Аз тарафи чапи ҷадвал; 

$D) Аз тарафи поёни ҷадвал; 

$E) Аз тарафи болои ҷадвал; 

 

@169.Мубтадои ҷадвал чиро нишон медиҳад? 

$A) Сухан дар бораи чӣ меравад; 

$B) Сухан дар бораи кӣ меравад; 

$C) Сухан дар бораи он меравад; 

$D) Сухан дар бораи ха меравад; 

$E) Сухан дар бораи не меравад; 

 

@170.Хабари ҷадвал чиро нишон медиҳад? 

$A) Бо кадом нишондиҳандаҳо мубтадо дар ҷадвал тасвир ёфтааст; 

$B) Бо кадом нишондиҳандаҳо хабархо дар ҷадвал тасвир ёфтааст; 

$C) Бо кадом нишондиҳандаҳо хисобхо дар ҷадвал тасвир ёфтааст; 

$D) Бо кадом нишондиҳандаҳо мухосиб дар ҷадвал тасвир ёфтааст; 

$E) Бо кадом нишондиҳандаҳо ахборотхо дар ҷадвал тасвир ёфтааст; 

 

@171.Вобаста ба мақсад ва вазифаҳои илмӣ ва  

таҷрибавӣ ҷойи мубтадо ва хабари ҷадвали оморро иваз кардан 

мумкин ё не? 

$A) Иваз кардан мумкин аст; 

$B) Иваз кардан намешавад; 

$C) Иваз кардан номумкин; 

$D) Иваз баъзан мумкин аст; 

$E) Иваз баъзан мумкин нест; 

 

@172.Гурӯҳбандиҳои муҳим дар омори Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 

рӯи кадом аломатҳо гузаронида мешавад? 

$A) Аз рӯи шакли моликият, аз рӯи ҳаҷми фондҳои асосӣ ва ғаӣраҳо; 

$B) Аз рӯи шакли моликият, аз рӯи ҳаҷми фондҳои нафақа ва ғаӣраҳо; 

$C) Аз рӯи шакли моликият, аз рӯи фондҳои корхона ва ғаӣраҳо; 

$D) Аз рӯи шакли моликият, аз рӯи ҳаҷми фондҳои гардон ва ғаӣраҳо; 

$E) Аз рӯи шакли моликият, аз рӯи фондҳои маоши корхона ва ғаӣраҳо; 
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@173.Ҷадвалҳои оморӣ чиро инъикос мекунад? 

$A) Натиҷаи ҷамъбасткунӣ ва гурӯҳбандии маълумотҳои мушохидаи 

омориро; 

$B) Натиҷаи ҷамъбасткунӣ ва гурӯҳбандии маълумотҳои коркарди 

омориро; 

$C) Натиҷаи ҷамъбасткунӣ ва гурӯҳбандии маълумотҳои ҷадвалҳои 

омориро; 

$D) Натиҷаи ҷамъбасткунӣ ва гурӯҳбандии маълумотҳои тахқиқоти 

омориро; 

$E) Натиҷаи ҷамъбасткунӣ ва гурӯҳбандии маълумотҳои даврагии 

омориро; 

 

@174.Кадом намудҳои ҷадвалҳои омориро медонед? 

$A) Сода, гурӯҳӣ, мураккаб ё комбинатсионӣ; 

$B) Сода, гурӯҳӣ, омехта ё ки комбинатсионӣ; 

$C) Сода, гурӯҳӣ, сохторӣ ёки комбинатсионӣ; 

$D) Сода, гурӯҳӣ, таркибӣ ёки комбинатсионӣ; 

$E) Сода, гурӯҳӣ, агрегатӣ ёки комбинатсионӣ; 

 

@175.Қатори вариатсионӣ гуфта чиро меноманд? 

$A) Пайдарпаии вариантаҳоро, ки бо тартиби зиёдшавӣ навишта 

шудаанд; 

$B) Пайдарпаии вариантаҳоро, ки бо системаи зиёдшавӣ навишта 

шудаанд; 

$C) Пайдарпаии вариантаҳоро, ки бо таркиби зиёдшавӣ навишта 

шудаанд; 

$D) Пайдарпаии вариантаҳоро, ки бо мисли зиёдшавӣ навишта 

шудаанд; 

$E) Пайдарпаии вариантаҳоро, ки бо ҳолати зиёдшавӣ навишта 

шудаанд; 

 

@176.Пайдарпаии вариантаҳоро, ки ба тартиби зиёдшавӣ навишта 

шудаанд чӣ меноманд? 

$A) Қатори вариатсионӣ; 

$B) Қатори вариантахоӣ; 

$C) Қатори динамиконӣ; 

$D) Қатори тақсимкунӣ; 

$E) Қатори атрибутивоӣ; 

 

@177.Номгӯи ваирантаҳо ва зуддӣ ё зуддии нисбии мувофиқи 

онҳоро дар омор чӣ меноманд? 

$A) Тақсимоти омории маҷмӯи интихобӣ; 
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$B) Тақсимоти омории маҷмӯъи генералӣ; 

$C) Тақсимоти омории маҷмӯи маълумотӣ; 

$D) Тақсимоти омории маҷмӯи рақамнокӣ; 

$E) Тақсимоти омории маҷмўи омориданӣ; 

 

@178.Қонуни тақсимоти омории маҷмӯи интихобро чӣ тавр тасвир 

кардан мумкин аст? 

$A) Ҷадвалӣ, графикӣ, аналитикӣ; 

$B) Ҷадвалӣ, графикӣ, формулавӣ; 

$C) Ҷадвалӣ, графикӣ, алгоритмӣ; 

$D) Ҷадвалӣ, графикӣ, хисоботноӣ; 

$E) Ҷадвалӣ, графикӣ, хронологиӣ; 

 

@179.Қатори  тақсимоти омории зерин дода шудааст 

Варианта,  

Х 

x

1 

x2 …

         

x

n 

Зуддӣ, f f1 f2         

… 

f

n 

ин кадом намуди тасвир намудани қатори вариатсионӣ аст? 

$A) Намуди ҷадвалӣ; 

$B) Намуди формалӣ; 

$C) Намуди ишоравӣ; 

$D) Намуди нишонаӣ; 

$E) Намуди риёзиётӣ; 

@180.Қатори тақсимоти корхонахо аз рўи аломати иҷроиши нақшаи 

зерин дода шудааст 

Гурўхи 

корхона

хо 

Миқдори 

корхонах

о  

Вазни қиёсии корхонахо дар 

фоиз нисбат ба хамагӣ 

Нақшар

о иҷро 

карданд 

21 87, 5 

Нақшар

о иҷро 

накарда

нд 

3 12,5 

Хамагӣ  24 100 

ин кадом намуди қатори тақсимотӣ мебошад? 

$A) Намуди сифатӣ; 

$B) Намуди ҷадвалӣ; 

$C) Намуди ишориӣ; 

$D) Намуди миқдорӣ; 
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$E) Намуди риёзиётӣ; 

 

@181.Дар омор барои дар шакли нақша тасвир намудани 

маълумотхои оморӣ ѓайр аз ҷадвалхо боз кадом намудро истифода 

мебаранд? 

$A) Намуди графикӣ; 

$B) Намуди шаклоиӣ; 

$C) Намуди ишоравӣ; 

$D) Намуди миқдорӣ; 

$E) Намуди риёзиётӣ; 

 

@182.Дар омор хамчун давоми ҷадвалхои оморӣ  чӣ хисоб мешавад? 

$A) Графики оморӣ; 

$B) Сифатии оморӣ; 

$C) Миқдори оморӣ; 

$D) Аломати оморӣ; 

$E) Риёзиёти оморӣ; 

 

@183.Нақшахое, ки дар онхо маълумотхои оморӣ ба воситаи 

шаклхои шартии геометрӣ инъикос меёбанд чӣ мебошад? 

$A) Графикхои оморӣ; 

$B) Натиҷҷахои оморӣ; 

$C) Ҳисоботхои оморӣ; 

$D) Алоқаманди оморӣ; 

$E) Мушоххидаи оморӣ; 

 

@184.Дар омор чанд гурўхи асосии нақшахо истифода бурда 

мешавад? 

$A) 2 – гурўх; 

$B) 3 – гурўх; 

$C) 1 – гурўх; 

$D) 6 – гурўх; 

$E) 5 – гурўх; 

 

@185.Дар омор кадом намудхои гурўхи асосии нақшахо истифода 

бурда мешавад? 

$A) Диаграммахо ва картограммахо; 

$B) Геограммахо ва картограммахо; 

$C) Тўрграммахо ва картограммахо; 

$D) Сетграммахо ва картограммахо; 

$E) Хатграммахо ва картограммахо; 
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@186.Хате, ки бо рақамхои муайян ҷудо карда мешавад чӣ 

меноманд? 

$A) Шкала; 

$B) Рақамӣ; 

$C) Ҳисоб; 

$D) Сетка; 

$E) Амалӣ; 

 

@187.Дар омор адади шартии буриши шкала, ки ба адади муайян 

ҷавоб медихад, чӣ меноманд? 

$A) Масштаб; 

$B) Шкалахо; 

$C) Ординат; 

$D) Ҳисобот; 

$E) Буришхо; 
 

@188.Дар системаи росткунҷаи координат нақшахои хаттӣ барои 

омўхтани чӣ истифода бурда мешавад? 

$A) Барои омўхтани динамикаи ходисахо; 

$B) Барои омўхтани дигаргунии ходисахо; 

$C) Барои омўхтани дигаршавии ходисахо; 

$D) Барои омўхтани таѓйиротои ходисахо; 

$E) Барои омўхтани пайдошавии ходисахо; 

 

@189.Дар вақти тартиб додани нақшахои динамикӣ дар тири 

абсисса чиро нишон медиханд? 

$A) Даврахои вақтро; 

$B) Ҳисобхои ададро; 

$C) Усулхои хисобро; 

$D) Шкалахои вақтро; 

$E) Қиматхои вақтро; 

 

@190.Дар тири ординатаи системаи координат кадом 

нишондихандаи ходисаи тасвиршаванда нишон дода мешавад? 

$A) Ҳаҷми нишондихандаи ходисаи тасвиршаванда; 

$B) Ҳолати нишондихандаи ходисаи тасвиршаванда; 

$C) Тартиби нишондихандаи ходисаи тасвиршаванда; 

$D) Вазеъяти нишондихандаи ходисаи тасвиршаванда; 

$E) Амалияи нишондихандаи ходисаи тасвиршаванда; 
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@191.Дар вақти тартиб додани нақшахои оморӣ мутаносибан 

майдони давра ба 100% (1% = 3,60) баробар карда шуда чиро тасвир 

мекунанд? 

$A) Диаграммаи даврагиро; 

$B) ДДиаграммаи секториро; 

$C) Диаграммаи ходисаиро; 

$D) Диаграммаи майдонро; 

$E) Диаграммаи сархадиро; 

 

@192.Тарзи ба кор бурдани бузургиҳои оморӣ дар асоси қонуни 

ададҳои калон – ин чӣ мебошад? 

$A) Бузургиҳои мутлақ, миёна ва нисбӣ мебошад; 

$B) Бузургиҳои мутлақӣ, миёна ва ададӣ мебошад; 

$C) Бузургиҳои миёна, рақамӣ ва нисбӣ мебошад; 

$D) Бузургиҳои мутлақ, миёна ва оморӣ мебошад; 

$E) Бузургиҳои мутлақи, миёна ва риёзӣ мебошад; 

 

@193.Натиҷаи мушоҳидаи оморӣ, маълумотҳои ҷамъбастӣ ва 

гурӯҳбандии оморӣ бо кадом намуди бузургиҳо ифода карда 

мешаванд? 

$A) Бузургихои мутлақ; 

$B) Бузургихои умумӣ; 

$C) Бузургии ҷамъбаст; 

$D) Бузургиҳои мутлақ; 

$E) Бузургихои миёнаӣ; 

 

@194.Нишондиҳандаҳое, ки миқдори ҳодисаҳои конкретиро бо 

воҳидҳои ченаки вазн, ҳаҷм, қувва, арзиш ва ѓайра ифода мекунанд 

бузургиҳои омории чӣ хела номида мешаванд? 

$A) Бузургиҳои мутлақ номида мешаванд; 

$B) Бузургиҳои умуман номида мешаванд; 

$C) Бузургиҳои нисбият номида мешаванд; 

$D) Бузургиҳои доимият номида мешаванд; 

$E) Бузургиҳои хисоботӣ номида мешаванд; 

 

@195.Кадом намудҳои бузургиҳои мутлақро медонед? 

$A) Бузургиҳои индивидуалӣ ва умумӣ; 

$B) Бузургиҳои индивидуалӣ ва хаҷмӣ; 

$C) Бузургиҳои индивидуалӣ ва холатӣ;  

$D) Бузургиҳои индивидуалӣ ва воқиятӣ; 

$E) Бузургиҳои индивидуалӣ ва гурӯҳхӣ; 
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@196.Дар омор кадом намудҳои бузургиҳои мутлақро фарқ 

мекунанд? 

$A) Бузургиҳои индивидуалӣ ва ҷамъбастиро; 

$B) Бузургиҳои индивидуалӣ ва алоҳидахоро; 

$C) Бузургиҳои индивидуалӣ ва хисобкуниро; 

$D) Бузургиҳои индивидуалӣ ва таъѓйирёбиро; 

$E) Бузургиҳои индивидуалӣ ва хурӯҳбандиро; 

 

@197.Бузургиҳои умуӣ дар асоси чӣ тартиб дода мешавад? 

$A) Дар асоси бузургиҳои индивидуалӣ; 

$B) Дар асоси бузургиҳои ҷамбасткунӣ; 

$C) Дар асоси бузургиҳои ададии нисбӣ; 

$D) Дар асоси бузургиҳои омехтаи ададӣ; 

$E) Дар асоси бузургиҳои ададии даврагӣ; 

 

@198.Дар вақти гурӯҳбанди намудани бузургиҳои индивидуалӣ ба 

чӣ такя мекунанд? 

$A) Ба асоси гурўхбандӣ; 

$B) Ба асоси хабарнокӣ; 

$C) Ба асоси ҷамъбастӣ; 

$D) Ба асоси мубтадогӣ; 

$E) Ба асоси ҷойгиркунӣ; 

 

@199.Нишондиҳандаҳои ҷамъбасткунандае, ки таносуби миқдории 

ҳодисаҳои ҷамъиятии конкретӣ хос бударо ифода мекунанд, чӣ 

ном даранд? 

$A) Бузургиҳои нисбии оморӣ; 

$B) Бузургиҳои мутлақи оморӣ; 

$C) Бузургиҳои рақамии оморӣ; 

$D) Бузургиҳои ададии оморӣ; 

$E) Бузургиҳои ҳисобии оморӣ; 

 

@200.Бузургии нисбии динамикӣ бо роҳи муқоиса намудани 

дараҷаи як фосила бо дараҷаи дигар фосилаи вақт бо чӣ ифода 

карда мешавад? 

$A) Бо фоиз ё ин ки коэффитсиент; 

$B) Бо фоиз ё ин ки маротибагихо; 

$C) Бо фоиз ё ин ки дигар бузургӣ; 

$D) Бо фоиз ё ин ки рақами оморӣ; 

$E) Бо фоиз ё ин ки ададхои оморӣ; 

 



43 
 

@201.Бузургии нисбие, ки дараҷаи иҷрошавии нақшаро ифода 

мекунад чӣ тавр муайян карда мешавад? 

$A) Бо роҳи тақсим намудани ҳаҷми мутлақи ҳақиқӣ ба нишондиҳандаи 

нақша муайян мекунанд; 

$B) Ббо роҳи тақсим намудани нишондиҳандаи нақша ба ҳаҷми мутлақ 

супориш муайян мекунанд; 

$C) Бо роҳи тақсим намудани нишондиҳандаи нақша ба ҳаҷми мутлақи 

ҳақиқӣ муайян мекунанд; 

$D) Бо роҳи тақсим намудани нишондиҳандаи нақша ба ҳаҷми мутлақи 

ҳақиқӣ муайян мекунанд; 

$E) Бо роҳи тақсим намудани нишондиҳандаи нақша ба ҳаҷми ададии 

ҳақиқӣ муайян мекунанд; 

 

@202.Нишондиҳандаи ҳаҷми мутлақи амалии иҷроиши нақшаро ба 

нишондиҳандаи худи нақша тақсим намуда чиро муайян 

мекунанд? 

$A) Бузургии миёнаи дараҷаи иҷрошавии нақшаро; 

$B) Бузургии мутлақи дараҷаи иҷрошавии нақшаро; 

$C) Бузургии нисбии дараҷаи иҷрошавии нақшаро; 

$D) Бузургии ададии дараҷаи иҷрошавии нақшаро; 

$E) Бузургии ададии ҳолатхои иҷрошавии нақшаро; 

 

@203.Бузургиҳои нисбии таркибӣ чиро ифода мекунад? 

$A) Нисбати миқдори қисмро аз бутун; 

$B) Нисбати миқдори қисмро аз маҷмӯ; 

$C) Нисбати миқдори қисмро аз касрӣ; 

$D) Нисбати миқдори қисмро аз ҷузъӣ; 

$E) Нисбати миқдори қисмро аз вазнин; 

 

@204.Дар омор бузургиҳои миёна ҳамчун нишондиҳандаҳои 

ҷамъбасткунанда чиро ифода мекунад? 

$A) Таъсири шароитҳои умумӣ ва қонунияти ходисаҳои 

омӯхташавандаро; 

$B) Таъсири шароитҳои алохида ва қонунияти ҳодисаҳои 

омӯхташавандаро; 

$C) Таъсири шароитҳои рақамӣ ва қонуниятхои ҳодисаҳои 

омӯхташавандаро; 

$D) Таъсири шароитҳои умумӣ ва тамоюлхойи ҳодисаҳои 

омӯхташавандаро; 

$E) Таъсири шароитҳои аломатхо ва қонунияти ҳодисаҳои 

омӯхташавандаро; 
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@205.Нишондиҳандаҳои нисбӣ чӣ мебошад? 

$A) Рақаме мебошад, ки таносуби як бузургии мутлақро нисбат бо 

дигараш нишон медиҳад; 

$B) Рақаме мебошад, ки таносуби ду бузургии мутлақро нисбат бо 

дигараш нишон медиҳад; 

$C) Рақаме мебошад, ки таносуби се бузургии мутлақро нисбат бо 

дигараш нишон медиҳад; 

$D) Рақаме мебошад, ки таносуби ду бузургии мутлақро нисбат бо дуи 

дигараш нишон медиҳад; 

$E) Рақаме мебошад, ки таносуби ду бузургии мутлақро нисбат бо 

махраҷи дигараш нишон медиҳад; 

 

@206.Намудҳои нишондиҳандаҳои нисбӣ аз чиҳо иборат мебошад? 

$A) Нишондиҳандаҳои нақшавӣ, иҷроиши нақша, таркибӣ, динамикӣ, 

интенсивнокӣ ва муқоисавӣ; 

$B) Нишондиҳандаҳои нақшавӣ, амалиёти нақша, таркибӣ, динамикӣ, 

интенсивнокӣ ва муқоисавӣ; 

$C) Нишондиҳандаҳои нақшавӣ, лоиҳаи нақша, таркибӣ, динамикӣ, 

интенсивнокӣ ва муқоисавӣ; 

$D) Нишондиҳандаҳои нақшавӣ, таркиби нақша, таркибӣ, динамикӣ, 

интенсивнокӣ ва муқоисавӣ; 

$E) Нишондиҳандаҳои нақшавӣ, сохтори нақша, таркибӣ, динамикӣ, 

интенсивнокӣ ва муқоисавӣ; 

 

@207.Нишондиҳандаҳои нақшавӣ, иҷроиши нақша, таркибӣ, 

динамика, интенсивнокӣ ва муқоисавӣ дар омор чӣ мебошад? 

$A) Намудҳои бузургиҳои нисбӣ мебошад; 

$B) Намудҳои бузургиҳои мутлақ мебошад; 

$C) Намудҳои бузургиҳои одитар мебошад; 

$D) Намудҳои бузургиҳои ҳатмиӣ мебошад; 

$E) Намудҳои бузургиҳои доимиӣ мебошад; 

 

@208.Медиана чист? 

$A) Бузургии аломате, ки қатори вариатсиониро ба ду қисми баробар 

ҷудо мекунад; 

$B) Бузургии аломате, ки қатори динамикиро ба ду қисми баробар ҷудо 

мекунад; 

$C) Бузургии аломате, ки қатори динамикиро ба ду хиссаи баробар ҷудо 

мекунад; 

$D) Бузургии аломате, ки қатори математикиро ба ду қисми баробар 

ҷудо мекунад; 
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$E) Бузургии аломате, ки қатори риёзии алоҳидаро ба қисми баробар 

ҷудо мекунад; 

 

@209.Мода чист? 

$A) Миқдори вариантае мебошад, ки дар қатори вариатсионӣ аз ҳама 

бисёртар такрор мешавад; 

$B) Миқдори вариантае мебошад, ки дар қатори вақтӣ аз ҳама бисёртар 

такрор мешавад; 

$C) Миқдори вариантае мебошад, ки дар қатори динамикӣ аз ҳама 

бисёртар такрор мешавад; 

$D) Миқдори вариантае мебошад, ки дар қатори сифатӣ аз ҳама 

бисёртар такрор мешавад; 

$E) Миқдори вариантае мебошад, ки дар қатори оморӣ аз ҳама бисёртар 

такрор мешавад; 

 

@210.Бузургии аломате, ки қатори вариатсиониро ба ду қисми 

баробар ҷудо мекунад чӣ номида мешавад? 

$A) Медиана; 

$B) Мода; 

$C) Гистограмма; 

$D) Кумулята; 

$E) Огива; 

 

@211.Миқдори вариантае, ки дар қатори вариатсионӣ аз ҳама 

бисёртар такрор мешавад чӣ мебошад? 

$A) Мода; 

$B) Медиана; 

$C) Гистограмма; 

$D) Кумулята; 

$E) Полигон; 

 

@212.Характеристикаҳои ададии асосии қатори вариатсионӣ аз 

чиҳо иборат мебошад? 

$A) Аз миёнаи арифметикии оморӣ, дисперсияи оморӣ, тамоили 

(дуршавии) миёнаи квадратӣ аз миёнаи арифметикии оморӣ, 

дисперсияи эҳтимолӣ, тамоили (дуршавии) миёнаи квадратӣ; 

$B) Аз миёнаи арифметикии оморӣ, дисперсияи эҳтимолӣ, тамоили 

(дуршавии) миёнаи квадратӣ; 

$C) Аз миёнаи арифметикии оморӣ, дисперсияи гурӯҳӣ, тамоили 

(дуршавии) миёнаи квадратӣ; 

$D) Аз миёнаи арифметикии оморӣ, дисперсияи интихобӣ, тамоили 

(дуршавии) миёнаи квадратӣ; 
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$E) Аз миёнаи арифметикии оморӣ, дисперсияи генералӣ, тамоили 

(дуршавии) миёнаи квадратӣ; 

 

@213.Миёнаи арифметикии оморӣ, дисперсияи оморӣ, тамоили 

(дуршавии) миёнаи квадратӣ барои қатори вариатсионӣ чӣ 

мебошад? 

$A) Характеристикаҳои ададии қатори вариатсионӣ; 

$B) Характеристикаҳои сифати қатори вариатсионӣ; 

$C) Характеристикаҳои хисоби қатори вариатасионӣ; 

$D) Характеристикаҳои риёзи қатори вариатаисионӣ; 

$E) Характеристикаҳои рақамии қатори вариатсионӣ; 

 

@214.Дар фанни омор бузургии ба ҳақиқат наздикшудаи иттилооти 

омориро чӣ меноманд? 

$A) Бахои оморӣ; 

$B) Рақам оморӣ; 

$C) Ҳисоб оморӣ; 

$D) Адади оморӣ; 

$E) Усули оморӣ; 

 

@215.Қатори тақсимот, ки аз рӯи ягон аломати муайяни миқдорӣ 

тартиб дода шудааст дар омор чӣ номида мешавад? 

$A) Қатори вариатсионӣ; 

$B) Қатори вариантагиӣ; 

$C) Қатори таѓйирётагӣ; 

$D) Қатори маълумотиӣ; 

$E) Қатори миқдорнокиӣ; 

 

@216.Фарқи тағйирёбии ҷузъии воҳидҳои маҷмӯи оморӣ дар 

таносуб нисбат ба баъзе аломатҳо чӣ номида мешавад? 

$A) Вариатсияи аломати мазкур; 

$B) Вариатсияи аломати базисӣ; 

$C) Вариатсияи аломати пешин; 

$D) Вариатсияи аломати ҳамсоя; 

$E) Вариатсияи аломати гузашта; 

 

@217.Вариатсияи аломати миқдорӣ чигуна шуда метавонад? 

$A) Дискретӣ ва бефосила; 

$B) Дискретӣ ва бафосила; 

$C) Дискретӣ ва бозфосила; 

$D) Дискретӣ ва ҳамфосила; 

$E) Дискретӣ ва бофосила; 
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@218.Агар бузургии миқдории воҳиди маҷмӯи оморӣ фақат 

қиматҳои пурраи муайян қабул кунад,ки яктоаш аз дигараш ба як ё 

якчанд воҳид фарқ кунад,он гоҳ вариатсия чигуна мебошад? 

$A) Дискретӣ; 

$B) Алохидаӣ; 

$C) Бефосила; 

$D) Бофосила; 

$E) Интервалӣ; 

 

@219.Агар бузургии миқдории воҳиди маҷмӯи оморӣ дар ягон 

порчаи муайян қиматҳои дилхоҳро қабул кунад, ки онҳо аз 

ҳамдигар чӣ қадар хурд ё ин ки калон фарқ кунад, он гоҳ вариатсия 

чигуна мебошад? 

$A) Бефосила; 

$B) Бофосила; 

$C) Дискретӣ; 

$D) Ҳисоботӣ; 

$E) Алохидагӣ; 

 

@220.Намудҳои қатори вариатсионии бефосиларо муайян кунед? 

$A) Бо интервалҳои баробар, нобаробар; 

$B) Бо интервалҳои кушодаю, нобаробар; 

$C) Бо интервалҳои бефосила, нобаробар; 

$D) Бо интервалҳои бафосила, нобаробар; 

$E) Бо интервалҳои махдуднок, нобаробар; 

 

@221.Агар дар қатори вариатсионӣ дар интервали якӯм фақат 

ҳудуди болии он, дар интервали охирин фақат ҳудуди поёнӣ 

нишон дода шуда бошад, ин чигуна қатор аст? 

$A) Қатори вариатсионии кушод; 

$B) Қатори вариатсионии махдуд; 

$C) Қатори вариатсионии лозимӣ; 

$D) Қатори вариатсионии муайян; 

$E) Қатори вариатсионии бфосила; 

 

@222.Барои муайян намудани «маркази» қатори вариатсионӣ аз 

кадом намуд бузургиҳо истифода мебаранд? 

$A) Бузургиҳои миёна; 

$B) Бузургиҳои мутлақ; 

$C) Бузургиҳои ҳисобӣ; 

$D) Бузургиҳои нисбӣ; 
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$E) Бузургиҳои мутлақ; 

 

@223.Дар қатори вариатсионии бефосила ҳамчун варианта кадом 

бузургӣ истифода бурда мешавад? 

$A) Мобайни интервал; 

$B) Худудхои интервал; 

$C) Ибтидои интервал; 

$D) Охирхои интервал; 

$E) Сарҳадхои интервал; 

 

@224.Дар қатори вариатсионии интервалӣ мобайни интервал чӣ 

тавр ҳисоб карда мешавад? 

$A) Ҳудуди поёни ва болоиро ҷамъ карда ба 2 тақсим мекунанд; 

$B) Ҳудуди поёни ва болоиро ҷамъ карда ба 5 тақсим мекунанд; 

$C) Ҳудуди поёни ва болоиро ҷамъ карда ба 1 тақсим мекунанд; 

$D) Ҳудуди поёни ва болоиро ҷамъ карда ба 3 тақсим мекунанд; 

$E) Ҳудуди поёни ва болоиро ҷамъ карда ба 4 тақсим мекунанд; 

 

@225.Дар қатори вариатсионии интервалӣ ҳудуди поёни ва болоии 

интервалро ҷамъ карда натиҷаи пайдо шударо ба 2 тақсим карда 

чиро муайян мекунанд? 

$A) Мобайни интервалро; 

$B) Аввалихои интервалро; 

$C) Ибтидоии интервалро; 

$D) Охирхоии интервалро; 

$E) Сарҳадхои интервалро; 

 

@226.Фигураи геометрие, ки дар асоси қатори вариатсионии 

дискретӣ тасвир карда мешавад чӣ номида мешавад? 

$A) Полигон; 

$B) Гистограмма; 

$C) Кумулята; 

$D) Огива; 

$E) Чоркунҷа; 

 

@227.Фигураи геометрие, ки дар асоси қатори вариатсионии 

интервалӣ тасвир карда мешавад чӣ номида мешавад? 

$A) Гистограмма; 

$B) Полигон; 

$C) Кумулята; 

$D) Огива; 

$E) Чоркунҷа; 
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@228.Барои сохтани полигон аз кадом намуди қатори вариатсионӣ 

истифода мебаранд? 

$A) Қатори вариатсионии дискретӣ; 

$B) Қатори вариатсионии интервалӣ; 

$C) Қатори вариатсионии алоҳидагӣ; 

$D) Қатори вариатсионии бефосилаӣ; 

$E) Қатори вариатсионии статистикӣ; 

 

@229.Барои сохтани гистограмма аз кадом намуди қатори 

вариатсионӣ истифода мебаранд? 

$A) Қатори вариатсионии бефосила; 

$B) Қатори вариатсионии сарбастаӣ; 

$C) Қатори вариатсионии алоҳидаи; 

$D) Қатори вариатсионии дискреттӣ; 

$E) Қатори вариатсионии ҷудогонагӣ; 

 

@230.Барои сохтани гистограмма кадом намуди қатори 

вариатсионии интервалиро истифода мебаранд? 

$A) Қатори вариатсионии бо интервалҳои баробар; 

$B) Қатори вариатсионии бо интервалҳои махдудӣ; 

$C) Қатори вариатсионии бо интервалҳои алоҳида; 

$D) Қатори вариатсионии бо интервалҳои ҷудогоӣ; 

$E) Қатори вариатсионии бо интервалҳои кушодаӣ; 

 

@231.Фигураи геометрие, ки бо воситаи истифодабарии қатори 

вариатсионии интервалии бо интервалҳои баробар сохта мешавад 

чӣ номида мешавад? 

$A) Гистограмма; 

$B) Полигон; 

$C) Кумулята; 

$D) Огива; 

$E) Чоркунҷа; 

 

@232.Агар аз боло мобайни сутунҳои гистаграммаро муайян карда 

онҳоро бо хати шикаста пайваст кунем, он гоҳ чӣ ҳосил мешавад? 

$A) Полигон; 

$B) Гистограмма; 

$C) Кумулята; 

$D) Огива; 

$E) Чоркунҷа; 
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@233.Агар дар системаи координат ҷойҳои тири абстсиссаро бо 

тири ординат иваз кунем, он гоҳ бо истифодабарии қатори 

вариатсионии дискретӣ кадом фигураро тасвир мекунем? 

$A) Огиваро; 

$B) Гистограммаро; 

$C) Кумулятаро; 

$D) Полигонро; 

$E) Чоркунҷаро; 

 

@234.Дар қатори вариатсионӣ нишондиҳандаи одӣтарин мебошад, 

ки фарқи байни қимати калонтарин ва хурдтарини аломатро 

тавсиф медиҳад, онро чӣ меноманд? 

$A) Фарохии вариатсия; 

$B) Бузургии вариатсия; 

$C) Муайяни вариатсия; 

$D) Афзоиши вариатсия; 

$E) Равнақии вариатсия; 

 

@235.Фарохии вариатсия чӣ тавр муайян карда мешавад? 

$A) Ҳамчун фарқи байни қимати калонтарин ва хурдтарини вариантаҳо; 

$B) Ҳамчун фарқи байни қимати калонтарин ва хурдтарини вариантаҳо; 

$C) Ҳамчун фарқи байни қиматхои калонтарин ва миёнаи вариантаҳо; 

$D) Ҳамчун фарқи байни қиматхои калонтарини ва ҳамаи вариантаҳо; 

$E) Ҳамчун фарқи байни қиматхои калонтарин ва хурдтарини 

вариантаҳо; 

 

@236.Фарохии вариатсия чиро нишон медиҳад? 

$A) Фақат тасовуроти умумӣ оид ба фарохии вариантаро; 

$B) Фақат тасовуроти миёнатар оид ба фарохии вариантаро; 

$C) Фақат тасовуроти одӣтар оид ба фарохии вариантаро; 

$D) Фақат тасовуроти ҷамъбастӣ оид ба фарохии вариантаро; 

$E) Фақат тасовуроти алохида оид ба фарохии вариантаро; 

 

@237.Нишондиҳандаи қатори вариатсинӣ, ки қиматҳои охирини 

аломат аз ҳамдигар чанд қадар фарқ мекунад нишон медиҳад чӣ 

номида мешавад? 

$A) Фарохии вариатсия; 

$B) Бузургии вариатсия; 

$C) Худудхои вариатсия; 

$D) Аломатии вариатсия; 

$E) Ивазшави вариатсия; 
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@238.Ба ҳисоб гирифта тавонистани нишондиҳандаи дуршавии ҳар 

як варианта аз қимати миёнаи онҳо барои чӣ зарур аст? 

$A) Барои аниқтар кардани характеристикаи вариатсия; 

$B) Барои хисоботи кардани характеристикаи вариатсия; 

$C) Барои ҳисобӣ кардани характеристикахои вариатсия; 

$D) Брои санҷиш намудани характеристикаи вариатсия; 

$E) Барои фаҳмонта шудани характеристикаи вариатсия; 

 

@239.Дар кадом ҳолат характеристикаи ададии вариатсия беҳад 

зиёд аниқтар мешавад? 

$A) Агар нишондиҳандаи дуршавии ҳар як вариантаро аз қимати 

миёнаи онҳо ба ҳисоб гирифта тавонем; 

$B) Агар нишондиҳандаи дуршавии вариантаро бо қимати мутлақи 

онҳо ба ҳисоб гирифта тавонем; 

$C) Агар нишондиҳандаи дуршавии мутлақи вариантаро аз қимати 

миёнаи онҳо ба ҳисоб гирифта тавонем; 

$D) Агар нишондиҳандаи наздикшавии ҳар як вариантаро аз қимати 

миёнаҳисоб гирифта тавонем; 

$E) Агар нишондиҳандаи дуршавии ҳар як вариантаро дар қимати 

миёнаи онҳо ба ҳисоб гирифта тавонем; 

 

@240.Барои умумӣ намудани характеристикаи андозаи дуршавиҳои 

байни вариантаҳо аз қимати миёнаи онҳо ба мо чӣ зарур мебошад? 

$A) Муайян намудани бузургии миёнаи вариантаҳо; 

$B) Муайян намудани бузургии мутлақи вариантаҳо; 

$C) Муайян намудани бузургии нисбии вариантаҳо; 

$D) Муайян намудани бузургии умумии вариантаҳо; 

$E) Муайян намудани бузургии алоҳидаи вариантаҳо; 

 

@241.Барои таҳлили қатори вариатсионӣ муайян намудани 

бузургии миёнаи вариантаҳо барои чӣ лозим мешавад? 

$A) Барои умумӣ намудани характеристикаи андозаи дуршавиҳои 

байни вариантаҳо аз қимати миёнаи онҳо; 

$B) Барои умумӣ намудани характеристикаи аслии дуршавиҳои байни 

вариантаҳо аз қимати миёнаи онҳо; 

$C) Барои умумӣ намудани характеристикаи натуралии дуршавиҳои 

байни вариантаҳо аз қимати миёнаи онҳо; 

$D) Барои умумӣ намудани характеристикаи миёнаи дуршавиҳои байни 

вариантаҳо аз қимати миёнаи онҳо; 

$E) Барои умумӣ намудани характеристикаи андозаи дуршавиҳои байни 

вариантаҳо аз қимати миёнаи онҳо; 
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@242.Ҳосили ҷамъи андозаи дуршавии байни вариантаҳо аз қимати 

миёнаи онҳо ба чӣ баробар аст? 

$A) Ба 0; 

$B) Ба 1; 

$C) Ба 2; 

$D) Ба 3; 

$E) Ба 4; 

 

@243.Аз сабаби он, ки ҳосили ҷамъи андозаи дуршавии байни 

вариантаҳо аз қимати миёнаи онҳо ба нол баробар аст бузургии 

миёнаро аз рӯи чӣ ҳисоб мекунанд? 

$A) Аз рӯи модулҳои дуршавӣ; 

$B) Аз рӯи ҳосилахои  дуршавӣ; 

$C) Аз рӯи баробарии дуршавӣ; 

$D) Аз рӯи моделиҳои дуршавӣ; 

$E) Аз рӯи омўзишҳои дуршавӣ; 

 

@244.Дар қатори вариатсионӣ бузургии миёнаро аз рӯи модулҳои 

дуршавӣ ҳисоб кунад кадом характеристикаи ададии он муайян 

карда мешавад? 

$A) Миёнаи хаттии дуршавӣ; 

$B) Миёнаи ҷамъии дуршавӣ; 

$C) Миёнаи аввалии дуршавӣ; 

$D) Миёнаи тамоили дуршавӣ; 

$E) Миёнаи варианти дуршавӣ; 

 

@245.Аз сабаби он, ки ҳосили ҷамъи андозаи дуршавии байни 

вариантаҳо аз қимати миёнаи онҳо ба нол баробар аст барои ҳисоб 

кардани бузургии миёна чиро истифода мебаранд? 

$A) Квадрати дуршавиро; 

$B) Квадрати аввалашро; 

$C) Квадрати миёнавиро; 

$D) Квадрати охирониро; 

$E) Квадрати умумиашро; 

 

@246.Аз сабаби он, ки ҳосили ҷамъи андозаи дуршавии байни 

вариантаҳо аз қимати миёнаи онҳо ба нол баробар аст, барои ҳисоб 

кардани бузургии миёна квадрати дуршавиро истифода мебаранд, 

дар натиҷа чӣ ҳосил мешавад? 

$A) Дисперсия; 

$B) Миёнаи асл; 

$C) Дуршавихо; 
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$D) Вариантаҳо; 

$E) Дигаргунхо; 

 

@247.Решаи квадратӣ аз дисперсия чӣ номида мешавад? 

$A) Тамоюл (дуршави) – и миёнаи квадратӣ аз бузургии миёна 

(вариантаҳо); 

$B) Тамоюл (дуршави) – и миёнаи квадратӣ аз бузургии ададии 

(вариантаҳо); 

$C) Тамоюл (дуршави) – и миёнаи нисбии аз бузургихои миёна 

(вариантаҳо); 

$D) Тамоюл (дуршави) – и нисбии квадратӣ аз бузургии миёна 

(вариантаҳо); 

$E) Тамоюл (дуршави) – и миёнаи квадратӣ аз бузургии мутлақ 

(вариантаҳо); 

 

@248.Нишондиҳандаҳои асосии аз ҳама зиёдтар истифодашавандаи 

вариатсия кадомҳоянд? 

$A) Дисперсия ва дуршавии миёнаи квадратӣ; 

$B) Миёнаи геометрӣ ва дуршавихои квадратӣ; 

$C) Миёнаи арифметикӣ ва миёнагии квадратӣ; 

$D) Тамоюл ва дуршавии миёнагихои квадратӣ; 

$E) Вариантаҳо ва миёна ва дуршавии квадратӣ; 

 

@249.Фарохии вариатсия, дуршавии миёнаи хаттӣ, дисперсия ва 

дуршавии миёнаи квадратӣ дар қатори вариатсионӣ чӣ ҳисоб 

мешавад? 

$A) Нишондиҳандаҳои мутлақи вариатсия; 

$B) Нишондиҳандаҳои нисбатии вариатсия; 

$C) Нишондиҳандаҳои муарами вариатсия; 

$D) Нишондиҳандаҳои фарқхои вариатсия; 

$E) Нишондиҳандаҳои мувофиқи вариатсия; 

 

@250.Дар қатори вариатсионӣ ба ғайр аз нишондиҳандаҳои 

мутлақи вариатсия, инчунин нишондиҳандаҳои нисбии вариатсия 

ҳисоб карда мешавад, ки он чӣ ном дорад? 

$A) Коэффитсиенти вариатсия; 

$B) Коэффитсиенти таѓйирёбӣ; 

$C) Коэффитсиенти корелятсия; 

$D) Коэффитсиенти регррессия; 

$E) Коэффитсиенти револватсия; 

 

@251.Вохиди ченаки коэффитсиенти вариатсия чӣ  мебошад? 
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$A) Фоиз; 

$B) Ададӣ; 

$C) Рақам; 

$D) Сифр; 

$E) Ифода; 

 

@252.Барои муқоиса намудани андозаи вариатсия дар ду ва аз он 

зиёд қаторҳои вариатсионии бо дараҷаҳои гуногун чиро истифода 

мебаранд? 

$A) Коэффитсиенти вариатсияро; 

$B) Коэффитсиенти чандирихоро; 

$C) Коэффитсиенти корлятсияро; 

$D) Коэффитсиенти регрессияро; 

$E) Коэффитсиенти вариантахоро; 

 

@253.Барои муқоиса намудани вариатсияи нишондиҳандае, ки ба як 

маҷмӯи оморӣ тааллуқ дошта чӣ истифода бурда мешавад? 

$A) Коэффитсиенти вариатсия; 

$B) Коэффитсиенти чандирихо; 

$C) Коэффитсиенти корелятся; 

$D) Коэффитсиенти регрессия; 

$E) Коэффитсиенти вариантахо; 

 

@254.Маълум аст, ки дисперсия ҳамчун бузургии миёнаи квадрати 

фарқи байни ҳамаи вариантаҳо ва бузургии миёнаи вариантаҳо 

ҳисоб карда мешавад. Дар ин ҷо дар зери мафҳуми «миёна» кадом 

намуди бузургии миёна фаҳмида мешавад? 

$A) Миёнаи арифметикӣ; 

$B) Миёнаи квадратнокӣ; 

$C) Миёнаи  гармоникӣ; 

$D) Миёнаи фарққиятӣ; 

$E) Миёнаи хроноологӣ; 

 

@255.Дар вақти ҳисоб кардани дисперсия кадом намуди бузургии 

миёнаро истифода мебаранд? 

$A) Миёнаи арифметикиро; 

$B) Миёнаи квадратнокиро; 

$C) Миёнаи гармонникиро; 

$D) Миёнаи фарқиятихоро; 

$E) Миёнаи хронологихоро; 
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@256.Дар кадом ҳолат коэффитсиенти вариатсия характеристикаи 

вариатсияро дар қаторҳои муқоисашаванда хело хубтар нишон 

дода метавонад? 

$A) Агар бузургии миёнаи онҳо ҳар хела бошад; 

$B) Агар миёнаи дисперсия онҳо ҳар хела бошад; 

$C) Агар тамоюли миёнаи онҳо ҳар хела бошанд; 

$D) Агар квадрати миёнаи онҳо ҳар хела бошанд; 

$E) Агар фаррохии миёнаи онҳо ҳар хела бошанд; 

 

@257.Агар ду қатори вариатсионии муқоисашаванда як хел 

бузургии миёна дошта бошанд, он гоҳ хисоб кардани 

коэффитсиенти вариатсия зарур аст ё не? 

$A) Зарур нест; 

$B) Зарурат аст; 

$C) Баъзан хаст; 

$D) Баъзан нест; 

$E) Зарурӣ нест; 

 

@258.Фани омор тағйирёбии ҳодисаҳои ҷамъиятиро дар тӯли 

давраҳои муайян бо ёрии тартиб додан ва таҳлил намудани чӣ 

меомӯзад? 

$A) Қатори динамикӣ; 

$B) Қатори амаллиётӣ; 

$C) Қатори таҷрибавӣ; 

$D) Қатори назариявӣ; 

$E) Қатори фоссилавӣ; 

 

@259.Дар омор тарзи омӯхтани тағйирёбии ҳодисаҳои ҷамъиятиро 

дар давраҳои таърихии муайян  чӣ меноманд? 

$A) Қаторҳои динамикӣ; 

$B) Тамоюлии динамикӣ; 

$C) Ҳодисахои динамикӣ; 

$D) Ҳолатиҳои динамикӣ; 

$E) Статистикӣ динамикӣ; 

 

@260.Қаторҳои динамикиро дар омор боз чӣ меноманд? 

$A) Қатори вақтӣ; 

$B) Қатори ададӣ; 

$C) Қатори харфӣ; 

$D) Қатори рақмӣ; 

$E) Қатори амалиӣ; 
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@261.Қатори динамикӣ чигуна қатор мебошад? 

$A) Қатори маълумотҳои омориест, ки тағйирёбии ҳодисаҳоро дар тӯли 

вақт ифода мекунад; 

$B) Қатори маълумотҳои омориест, ки тағйирёбии ҳодисаҳоро дар соли 

вақт ифода мекунад; 

$C) Қатори маълумотҳои омориест, ки тағйирёбии ҳодисаҳоро дар холи 

вақт ифода мекунад; 

$D) Қатори маълумотҳои омориест, ки тағйирёбии ҳодисаҳоро дар 

ҳудуди вақт ифода мекунад; 

$E) Қатори маълумотҳои омориест, ки тағйирёбии ҳодисаҳоро дар 

замони вақт ифода мекунад; 

 

@262.Қатори динамикӣ чиро ифода мекунад? 

$A) Тағйирёбии ҳодисаҳоро дар тӯли вақт ифода мекунад; 

$B) Тағйирёбии ҳодисаҳоро дар ҳудуди вақт ифода мекунад; 

$C) Тағйирёбии ҳодисаҳоро дар зарфи вақт ифода мекунад; 

$D) Тағйирёбии ҳодисаҳоро дар ҳудуди вақт ифода мекунад; 

$E) Тағйирёбии ҳодисаҳоро дар замони вақт ифода мекунад; 

 

@263.Кадом намудҳои қатори динамикиро медонед? 

$A) Фосилавӣ, лаҳзавӣ; 

$B) Фосилавӣ, вақтхоӣ; 

$C) Фосилавӣ, уммумӣ; 

$D) Фосилавӣ, ададхоӣ; 

$E) Фосилавӣ, рақамоӣ; 

 

@264.Дар ҷадвали зерин маълумотхо оид ба истеҳсоли пахта дар 

Тоҷикистон дар тӯли солҳои 2013 – 2018 (ҳазор тонна) дода шудааст - 

ин тасвири кадом намуди қатор мебошад? 

 

Солхо  201

3 

201

4 

201

5 

201

6 

201

7 

201

8 

Дараҷа

и 

қатор 

392,

8 

372,

6 

270,

0 

284,

5 

386,

5 

300,

3 

 

$A) Қатори динамикӣ; 

$B) Қатори вариасионӣ; 

$C) Қатори тақсимотӣ; 

$D) Қатори хисоботиӣ; 

$E) Қатори исстеҳсолӣ; 
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@265.Дар ҷадвали зерин маълумотхо оид ба истеҳсоли пахта дар 

Тоҷикистон дар тӯли солҳои 2013 – 2018 (ҳазор тонна) дода шудааст - 

ин тасвири кадом намуди қатори динамикӣ мебошад? 

 

Солхо  201

3 

201

4 

201

5 

201

6 

201

7 

201

8 

Дараҷа

и 

қатор 

392,

8 

372,

6 

270,

0 

284,

5 

386,

5 

300,

3 

$A) Қатори динамикии интервалӣ; 

$B) Қатори динамикии варисионӣ; 

$C) Қатори динамикии тақсимотӣ; 

$D) Қатори динамикии хисоботиӣ; 

$E) Қатори динамикии исстеҳсолӣ; 

 

@266.Дар ҷадвали зерин маълумотхо оид ба истеҳсоли пахта дар 

Тоҷикистон дар тӯли солҳои 2013 – 2018 (ҳазор тонна) дода шудааст - 

ин тасвири қатори динамикӣ бо кадом бузургихо мебошад? 

 

Солхо  201

3 

201

4 

201

5 

201

6 

201

7 

201

8 

Дараҷа

и 

қатор 

392,

8 

372,

6 

270,

0 

284,

5 

386,

5 

300,

3 

$A) Қатори динамикӣ бо бузургихои мутлақ; 

$B) Қатори динамикӣ бо бузургихои нисбиӣ; 

$C) Қатори динамикӣ бо бузургихои миёнаӣ; 

$D) Қатори динамикӣ бо бузургихои алохида; 

$E) Қатори динамикӣ бо бузургихои миқдорӣ; 

 

@267.Дар ҷадвали зерин маълумотхо оид ба саршумори чорвои 

калони шохдор ( дар охири сол) дар Тоҷикистон дар тӯли солҳои 

2013 – 2018 дода (хазор сар) шудааст - ин тасвири кадом намуди 

қатор мебошад? 

 

Солхо  201

3 

201

4 

201

5 

201

6 

201

7 

201

8 

Дараҷ

аи 

қатор 

209

9,1 

212

8,2 

220

9,2 

227

8,1 

231

7,3 

222

7,5 

$A) Қатори динамикии лахзавӣ; 

$B) Қатори динамикии вақтигӣ; 
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$C) Қатори динамикии солонаӣ; 

$D) Қатори динамикии рақамиӣ; 

$E) Қатори динамикии маконавӣ; 

 

@268.Дар ҷадвали зерин маълумотхо оид ба хосилнокии пахта дар 

Тоҷикистон дар тӯли солҳои 2013 – 2018 (сентнер аз як гектар) дода 

шудааст - ин тасвири қатори динамикӣ бо кадом бузургихо 

мебошад? 

 

Солхо  201

3 

201

4 

201

5 

201

6 

201

7 

201

8 

Дараҷа

и қатор 

20,6 21,0 17,3 17,6 22,2 16,2 

$A) Қатори динамикӣ бо бузургихои миёна; 

$B) Қатори динамикӣ бо бузургихои ададиӣ; 

$C) Қатори динамикӣ бо бузургихои сифатӣ; 

$D) Қатори динамикӣ бо бузургихои хисобӣ; 

$E) Қатори динамикӣ бо бузургихои нисбиӣ; 

 

@269.Дар ҷадвали зерин маълумотхо оид ба индексхои хаҷми 

умумии махсулоти саноатӣ дар Тоҷикистон дар тӯли солҳои 2013 – 

2018 (ба хисоби фоиз нисбат ба соли гузашта) оварда шудааст - ин 

тасвири қатори динамикӣ бо кадом бузургихо мебошад? 

 

Солхо  201

3 

201

4 

201

5 

201

6 

201

7 

201

8 

Дараҷа

и 

қатор 

103,

8 

105,

0 

111,

3 

116,

0 

121,

3 

110,

6 

$A) Қатори динамикии бо бузургихои нисбӣ; 

$B) Қатори динамикии бо бузургихои ададиӣ; 

$C) Қатори динамикии бо бузургихои рақамӣ; 

$D) Қатори динамикии бо бузургихои сифатӣ; 

$E) Қатори динамикии бо бузургихои миёнаӣ; 

 

@270.Нишондиҳандаҳои асосии қаторҳои динамикӣ кадомҳоянд? 

$A) Дараҷаи мутлақ, нисбӣ ва миёнаи қатор, афзоиши мутлақ; 

$B) Дараҷаи мутлақ, ибтидоӣ ва миёнаи қатор, афзоиши мутлақ; 

$C) Дараҷаи мутлақ, ниҳоӣ ва миёнаи қатор, афзоиши мутлақ; 

$D) Дараҷаи мутлақ, байнӣ ва миёнаи қатор, афзоиши мутлақ; 

$E) Дараҷаи мутлақ, квадратӣ ва миёнаи қатор, афзоиши мутлақ; 
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@271.Аъзои қатори динамики, ки бузургии мутлақ буда, дараҷаи 

ҳодисаҳоро дар вақти муайян нишон медиҳад чӣ мебошад? 

$A) Дараҷаи мутлақи қатор; 

$B) Дараҷаи миёнаги қатор; 

$C) Дараҷаи мобайни қатор; 

$D) Дараҷаи асосихои қатор; 

$E) Дараҷаи нисбигии қатор; 

 

@272.Аъзои қатори динамики, ки бузургии нисбии қаторро дар 

давраи таҳқиқот нишон медиҳад чӣ мебошад? 

$A) Дараҷаи нисбии қатор; 

$B) Дараҷаи мутлақи қатор; 

$C) Дараҷаи асосхои қатор; 

$D) Дараҷаи миёнаи қатор; 

$E) Дараҷаи ибтидои қатор; 

 

@273.Дар қатори динамикӣ бузургии миёнаи ҳодисаҳои дар давраи 

муайян омӯхташаванда чӣ мебошад? 

$A) Дараҷаи миёнаи қатор; 

$B) Дараҷаи мутлақи қатор; 

$C) Дараҷаи асосхои қатор; 

$D) Дараҷаи нисбии қатор; 

$E) Дараҷаи ибтидои қатор; 

 

@274.Ҳосили тарҳи ду дараҷаи қатори динамикӣ чӣ мебошад? 

$A) Афзоиши мутлақ; 

$B) Афзоиши нисбиӣ; 

$C) Афзоиши равнақ; 

$D) Афзоиши суръат; 

$E) Афзоиши миёнаӣ; 

 

@275.Кадоми аз намудҳои зерини қаторҳои динамикӣ дуруст 

мебошад? 

$A) Лаҳзагӣ ва фосилавӣ; 

$B) Лаҳзагӣ ва миёнагиӣ; 

$C) Лаҳзагӣ ва нисфигиӣ; 

$D) Лаҳзагӣ ва алохидагӣ; 

$E) Лаҳзагӣ ва давомнокӣ; 

 

@276.Дараҷаи миёнаи қатори динамикии фосилавӣ аз рӯи 

формулаи чӣ ҳисоб карда мешавад? 

$A) Аз рӯи формулаи миёнаи арифметикии одӣ; 
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$B) Аз рӯи формулаи миёнаи геометриявии одӣ; 

$C) Аз рӯи формулаи миёнаи хронологихои одӣ; 

$D) Аз рӯи формулаи миёнаи дараҷагияхои одӣ; 

$E) Аз рӯи формулаи миёнаи гармоникияии одӣ; 

 

@277.Афзоиши мутлақ чӣ тавр ҳисоб карда мешавад? 

$A) Ҳамчун ҳосили тарҳи 2 дараҷаи қатори динамикӣ; $B) ҳамчун 

ҳосили тарҳи 4 дараҷаи қатори динамикӣ; 

$C) Ҳамчун ҳосили тарҳи 3 дараҷаи қатори динамикӣ; 

$D) Ҳамчун ҳосили тарҳи 5 дараҷаи қатори динамикӣ; 

$E) Ҳамчун ҳосили тарҳи 6 дараҷаи қатори динамикӣ; 

 

@278.Суръати пешрафтро бо чӣ ифода мекунанд? 

$A) Бо фоиз ё ин ки бо коэффитсиент; 

$B) Бо фоиз ё ин ки бе коэффитсиент; 

$C) Бо фоиз ё ин ки ко коэффитсиент; 

$D) Бо фоиз ё ин ки то коэффитсиент; 

$E) Бо фоиз ё ин ки ре коэффитсиент; 

 

@279.Қимати мутлақии 1 фоизи афзоиш чӣ мебошад? 

$A) Нисбати афзоиши мутлақ ба суръати афзоиш; 

$B) Нисбати афзоиши мутлақ ба равнақи афзоиш; 

$C) Нисбати афзоиши миёна ба тараққии афзоиш; 

$D) Нисбати афзоиши мутлақ бе суръати афзоиш; 

$E) Нисбати афзоиши мутлақ дар суръати афзоиш; 

 

@280.Қатори динамикӣ чанд қисматҳоро инъикос мекунад? 

$A) 3 қисматҳоро; 

$B) 2 қисматҳоро; 

$C) 4 қисматҳоро; 

$D) 5 қисматҳоро; 

$E) 6 қисматҳоро; 

 

@281.Қатори динамикӣ аз кадом қисматҳо иборат аст? 

$A) Тамоюл (ҳаракати дарозмуддат), ҳаракати мунтазами кӯтоҳмуддат 

ва ҳаракати номунтазами тасодуфӣ; 

$B) Тамоюл (ҳаракати дарозмуддат), ҳаракати мунтазами кӯтоҳмуддат ва 

ҳаракати мунтазами тасодуфӣ; 

$C) Тамоюл (ҳаракати дарозмуддат), ҳаракати мунтазами кӯтоҳмуддат 

ва ҳаракати бемунтазами тасодуфӣ; 

$D) Тамоюл (ҳаракати дарозмуддат), ҳаракати мунтазами кӯтоҳмуддат 

ва ҳаракати бамунтазами тасодуфӣ; 
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$E) Тамоюл (ҳаракати дарозмуддат), ҳаракати мунтазами кӯтоҳмуддат ва 

ҳаракати дармунтазами тасодуфӣ; 

 

@282.Тамоюл (ҳаракати дарозмуддат), ҳаракати мунтазами 

кӯтоҳмуддат ва ҳаракати номунтазами тасодуфӣ қиматҳои асосии 

кадом намуд қаторҳо мебошанд? 

$A) Қатори динамикӣ; 

$B) Қатори интервалӣ; 

$C) Қатори тақсимотӣ; 

$D) Қатори фосилавиӣ; 

$E) Қатори вариантавӣ; 

 

@283.Яке аз масъалаҳои муҳими омӯзиши қатори динамикӣ чӣ 

мебошад? 

$A) Ошкор намудани тамюли умумӣ дар дигаргуншавии дараҷаи қатор; 

$B) Ошкор намудани тамюли умумӣ дар доимоишавии дараҷаи қатор; 

$C) Ошкор намудани тамюли умумӣ дар омодашавии дараҷаи қатор; 

$D) Ошкор намудани тамюли умумӣ дар моилшавии дараҷаи қатор; 

$E) Ошкор намудани тамюли умумӣ дар муайянкунии дараҷаи қатор; 

 

@284.Ошкор намудани тамюли умумӣ дар дигаргуншавии дараҷаи 

қатор барои омор чӣ ҳисоб мешавад? 

$A) Яки аз масъалаҳои муҳими омӯзиши қатори динамикӣ; 

$B) Яки аз масъалаҳои муҳими созишхои қатори динамикӣ; 

$C) Яки аз масъалаҳои муҳими сохтанихои қатори динамикӣ; 

$D) Яки аз масъалаҳои муҳими коҳишихои қатори динамикӣ; 

$E) Яки аз масъалаҳои муҳими тартибдодани қатори динамикӣ; 

 

@285.Ҷудо кардани қисматҳои ташкилдиҳандаи қатори динамикӣ 

ва муайян намудани қонунияти асосии тараққиёти ҳодисаҳо дар 

порчаи вақт, чӣ мебошад? 

$A) Масъалаи муҳими омӯзиши қатори динамикӣ; 

$B) Масъалаи муҳими созишхои қатори динамикӣ; 

$C) Масъалаи муҳими сохтанхои қатори динамикӣ; 

$D) Масъалаи муҳими коҳишии қатори динамикӣ; 

$E) Масъалаи муҳими тартиботи қатори динамикӣ; 

 

@286.Барои муқоисабоб кардани қаторҳои динамикӣ чи хел рафтор 

мекунанд? 

$A) Дараҷаи мутлақи онҳоро ба дараҷаи нисбии якхела табдил 

медиҳанд; 
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$B) Дараҷаи мутлақи онҳоро ба дараҷаи рақамии якхела табдил 

медиҳанд; 

$C) Дараҷаи мутлақи онҳоро ба дараҷаи ададхои якхела табдил 

медиҳанд; 

$D) Дараҷаи мутлақи онҳоро ба дараҷаи сифатии якхела табдил 

медиҳанд; 

$E) Дараҷаи мутлақи онҳоро ба дараҷаи ҷузъхои якхела табдил 

медиҳанд; 

 

@287.Бо роҳи табдилдиҳӣ қаторҳои додашударо ба намуди 

муқоисабоб меоранд, ин ҷараёнро дар омор чӣ меноманд?   

$A) Ба як асос овардани қаторҳои динамикӣ; 

$B) Ба як қатор овардани қаторҳои динамикӣ; 

$C) Ба як сатри овардани қаторҳои динамикӣ; 

$D) Ба як сутуни овардани қаторҳои динамикӣ; 

$E) Ба як махраҷ овардани қаторҳои динамикӣ; 

 

@288.Бузургии нисбии динамикӣ чиро ифода мекунад? 

$A) Дараҷаи тағйирёбии ҳодисаҳоро дар зарфи муайян (давра, фосила); 

$B) Дараҷаи тағйирёбии ҳодисаҳоро дар зарфи муайян (лахза, фосила); 

$C) Дараҷаи тағйирёбии ҳодисаро дар зарфи номуайян (давра, фосила); 

$D) Дараҷаи тағйирёбии ҳодисаҳоро бе зарфи муайян (давра, фосила); 

$E) Дараҷаи тағйирёбии ҳодисаҳоро ба зарфи муайян (вақти, фосила); 

 

@289.Ҳар як бузургии нисбӣ ифодакунандаи чӣ мебошад? 

$A) Каср; 

$B) Вақт; 

$C) Адад; 

$D) Ифода; 

$E) Сифр; 

 

@290.Дар махраҷи каср бузургии нисбӣ чиро инъикос мекунанд? 

$A) Бузургие, ки бо он муқоисакунӣ гузаронида мешавад; 

$B) Бузургие, ки бо он муқоисакунӣ гузаронида намешавад; 

$C) Бузургие, ки бо он муқоисанакунӣ гузаронида мешавад; 

$D) Бузургие, ки бо он муқоисакунӣ нагузаронида намешавад; 

$E) Бузургие, ки бо он муқоисакунӣ нагузаронида мешавад; 

 

@291.Бузургии нисбии дар махраҷи каср бударо чӣ меноманд? 

$A) Базаи муқоисакунӣ; 

$B) Базаи махраҷи каср; 

$C) Базаи асоси махраҷ; 
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$D) Базаи муқоисашавӣ; 

$E) Базаи муқоисабобӣ; 

 

@292.Қиматҳои ададии нишондиҳандаҳои оморие, ки қатори 

динамикиро ташкил медиҳад чӣ мебошад? 

$A) Дараҷаи қатор; 

$B) Сифатти қатор; 

$C) Шумори қатор; 

$D) Миқдори қатор; 

$E) Рақамхои қатор; 

 

@293.Қатори динамикӣ ҳамчун қоида ба намуди чӣ тасвир карда 

мешавад? 

$A) Ҷадвал ва график; 

$B) Ҷадвал ва рақамӣ; 

$C) Ҷадвал ва сатрхо; 

$D) Ҷадвал ва ҳисобӣ; 

$E) Ҷадвал ва сифатӣ; 

 

@294.Дар омор тараққиёти хоҷагии халқро бо ҳамаи 

нишондиҳандаҳояшон чӣ инъикос мекунад? 

$A) Қатори динамикӣ; 

$B) Қатори вариатсияӣ; 

$C) Қатори сифатнокӣ; 

$D) Қатори ададнокиӣ; 

$E) Қатори атрибутивӣ; 

 

@295.Дараҷаи қатори динамикии интервалиро ҷамъ намудан 

мумкин аст ё ин ки не? 

$A) Мумкин аст; 

$B) Баъзан нест; 

$C) Баъзан хаст; 

$D) Мумкин не; 

$E) Умуман не; 

 

@296.Дараҷаи қатори динамикии лаҳзавиро ҷамъ намудан мумкин 

аст ё ин ки не? 

$A) Мумкин нест; 

$B) Баъзанх нест; 

$C) Мумкин хаст; 

$D) Мумкини аст; 

$E) Баъзанхо хаст; 



64 
 

 

@297.Дараҷаи қатори динамикии бо бузургиҳои миёнаро ҷамъ 

намудан мумкин аст ё ин ки не? 

$A) Мумкин нест; 

$B) Баъзанх нест; 

$C) Мумкин хаст; 

$D) Мумкини аст; 

$E) Баъзанхо хаст; 

 

@298.Дараҷаи қатори динамикии интервалиро ҷамъ намудан 

маъно дорад ё ин ки не? 

$A) Маъно дорад; 

$B) Баъзан дорад; 

$C) Баъзанхо нест; 

$D) Маъно надорад; 

$E) Умуман дорад; 

 

@299.Дараҷаи қатори динамикии бо бузургиҳои миёнаро ҷамъ 

намудан маъно дорад ё ин ки не? 

$A) Маъно надорад; 

$B) Баъзан надорад; 

$C) Баъзанхо дорад; 

$D) Маънохо дорад; 

$E) Умуман надорад; 

 

@300.Дараҷаи қатори динамикии лаҳзавиро ҷамъ намудан маъно 

дорад ё ин ки не? 

$A) Маъно надорад; 

$B) Баъзан надорад; 

$C) Баъзанхо дорад; 

$D) Маънохо дорад; 

$E) Умуман надорад; 

 

@301.Ҳангоми омӯзиш ва таҳлили тағйирёбии ҳодиса дар муддати 

вақт кадом бузургиро истифода мебаранд? 

$A) Дараҷаи миёнаи қатори динамикиро; 

$B) Дараҷаи умумии қатори динамикиро; 

$C) Дараҷаи аввалини қатори динамикиро; 

$D) Дараҷаи охирини қатори динамикиро; 

$E) Дараҷаи давравии қатори динамикиро; 
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@302.Барои қаторҳои фосилавӣ ва лаҳзавӣ ҳамчун нишондиҳандаи 

миёна чиро истифода мебаранд? 

$A) Дараҷаи миёнаи қаторро; 

$B) Дараҷаи умумии қаторро; 

$C) Дараҷаи аввалини қаторро; 

$D) Дараҷаи охирини қаторро; 

$E) Дараҷаи давравии қаторро; 

 

@303.Ҳамчун тавсифи умумикардашудаи нишондиҳандаи нисбат ба 

вақт дигаргуншавандаи дараҷаи миёнаи қатори динамикӣ чиро 

истифода мебаранд? 

$A) Миёнаи хронологиро; 

$B) Миёнаи арифметиро; 

$C) Миёнаи квадратихоро; 

$D) Миёнаи геометрихоро; 

$E) Миёнаи гармоникихро; 

 

@304.Дараҷаи миёнаи қатори динамикии интервалӣ аз рӯи кадом 

формула ҳисоб карда мешавад? 

$A) Миёнаи арифметикии одӣ; 

$B) Миёнаи арифметикии олӣ; 

$C) Миёнаи квадратикихои одӣ; 

$D) Миёнаи геометиркихои одӣ; 

$E) Миёнаи гармоникихои одӣ; 

 

@305.Дараҷаи миёнаи қатори динамикии лаҳзавӣ бо санаи вақти 

нобаробар аз рӯи кадом формула ҳисоб карда мешавад? 

$A) Миёнаи арифметикии баркашидашуда; 

$B) Миёнаи хронологихои баркашидашуда; 

$C) Миёнаи квадратихоии баркашидашуда; 

$D) Миёнаи геометриявии баркашидашуда; 

$E) Миёнаи гармоникихои баркашидашуда; 

 

@306.Қаторҳое, ки бо воситаи муқоисакунии онҳо коэффитсиенти 

пешгузорӣ муайян карда мешавад чӣ номида мешавад? 

$A) Қаторҳои параллелӣ; 

$B) Қаторҳои пайдарпай; 

$C) Қаторҳои геометриӣ; 

$D) Қаторҳои хронологиӣ; 

$E) Қаторхои гармоникиӣ; 
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@307.Барои баробаркунии аналитикии қатори динамикӣ аз кадом 

намуд моделҳои омори риёзӣ истифода мебаранд? 

$A) Аз моделҳои регрессионӣ; 

$B) Аз моделҳои функсионалӣ; 

$C) Аз моделҳои динамиконӣ; 

$D) Аз моделҳои дисперсионӣ; 

$E) Аз моделҳои стахостистикӣ; 

 

@308.Натиҷаи баробаркунии аналитикии қатори динамикӣ барои 

чӣ истифода бурда мешавад? 

$A) Барои пешгўикунӣ; 

$B) Барои банақшагирӣ; 

$C) Барои пешбарикунӣ; 

$D) Барои пешнихокунӣ; 

$E) Барои нақшагиркунӣ; 

 

@309.Барои тартиб додани қатори динамикӣ кадом намуд 

бузургиҳо истифода бурда мешаванд? 

$A) Мутлақ, миёна, нисбӣ; 

$B) Мутлақ, омехта, нисбӣ; 

$C) Мутлақ, алоҳида, нисбӣ; 

$D) Мутлақ, миёна, лахзавӣ; 

$E) Мутлақ, миёна, оморрӣ; 

 

@310.Дар ҷадвали зерин маълумотхо оид ба истехсоли ѓалладона ба як 

нафар ахолӣ дар Тоҷикистон солҳои 2013 – 2018 (кг) дода шудааст - ин 

қатори динамикӣ бо кадом намуди бузургихо мебошад? 

 

Солхо  201

3 

201

4 

201

5 

201

6 

201

7 

201

8 

Дараҷа

и 

қатор 

172,

5 

159,

6 

164,

8 

166,

1 

163,

8 

143,

5 

$A) Қатори динамикӣ бо бузургихои нисбӣ; 

$B) Қатори динамикӣ бо бузургихои ададӣ; 

$C) Қатори динамикӣ бо бузургихои сифатӣ; 

$D) Қатори динамикӣ бо бузургихои хисобӣ; 

$E) Қатори динамикӣ бо бузургихои нисбӣ; 

 

@311.Дар омор тарзи омӯзиши муқоисавии маълумотҳоро чӣ 

меноманд? 

$A) Индексҳои иқтисодӣ; 
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$B) Муқоисахои иқтисодӣ; 

$C) Муқоисакунии оморӣ; 

$D) Муқоисакунии риёзӣ; 

$E) Индекскунихои оморӣ; 

 

@312.Дар фанни омор индекс гуфта чиро мефаҳманд? 

$A) Нишондиҳандаи нисбие, ки тағйироти ягон ҳодисаи иқтисодиро дар 

тӯли вақти муайян, ё ин ки таносуби онро дар фазо тафсилот медиҳад; 

$B) Нишондиҳандаи миёнае, ки тағйироти ягон ҳодисаи иқтисодиро дар 

тӯли вақти муайян, ё ин ки таносуби онро дар фазо тафсилот медиҳад; 

$C) Нишондиҳандаи оморие, ки тағйироти ягон ҳодисаи иқтисодиро 

дар тӯли вақти муайян, ё ин ки таносуби онро дар фазо тафсилот 

медиҳад; 

$D) Нишондиҳандаи мутлақи, ки тағйироти ягон ҳодисаи иқтисодиро 

дар тӯли вақти муайян, ё ин ки таносуби онро дар фазо тафсилот 

медиҳад; 

$E) Нишондиҳандаи оморие, ки тағйироти ягон ҳодисаи омориро дар 

тӯли вақти муайян, ё ин ки таносуби онро дар фазо тафсилот медиҳад; 

 

@313.Дар фанни омор нишондиҳандаи нисбиест, ки тағйироти ягон 

ҳодисаи иқтисодиро дар тӯли вақти муайян, ё ин ки таносуби онро 

дар фазо тафсилот медиҳад кадом мафҳум мебошад? 

$A) Мафҳуми индексҳо; 

$B) Мафҳуми хисобиҳо; 

$C) ММафҳуми амалиҳо; 

$D) Мафҳуми рақамҳо; 

$E) Мафҳуми қаториҳо; 

 

@314.Кадом намудҳои индексҳоро медонед? 

$A) Индивидуалӣ ва умумӣ; 

$B) Индивидуалӣ ва ҷамъӣ; 

$C) Индивидуалӣ ва ададиӣ; 

$D) Индивидуалӣ ва лахзаӣ; 

$E) Индивидуалӣ ва доимиӣ; 

 

@315.Нишондиҳандае мебошад, ки дигаргуншавии бузургии 

ҳодисаҳои мураккаби ҷудогонаро инъикос мекунад чӣ ном дорад? 

$A) ИИндексҳои индивидуалӣ; 

$B) Индексҳои алохидашавӣ; 

$C) ИИндексҳои ҷамъомадагӣ; 

$D) Индексҳои ҷудогонасозӣ; 

$E) Индексҳои ибтидоумумӣ; 
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@316.Калимаи index аз кадом забон гирифта шудааст? 

$A) Лотинӣ; 

$B) Олмонӣ; 

$C) Юнониӣ; 

$D) Англисӣ; 

$E) Испаниӣ; 

 

@317.Калимаи index ба забони тоҷикӣ чӣ тавр тарҷума карда 

мешавад? 

$A) Аломат, нишона, нишонаи ададӣ; 

$B) Аломат, рамзона, нишонаи ададӣ; 

$C) Аломат, пешравӣ, нишонаи ададӣ; 

$D) Аломат, дермонӣ, нишонаи ададӣ; 

$E) Аломат, хисобёбӣ, нишонаи ададӣ; 

 

@318.Истилоҳи индекс чӣ маъно дорад? 

$A) Нишондиҳандаи миқдори ягон ҳодиса ё ҷараёни иқтисодӣ; 

$B) Нишондиҳандаи алоҳидаи ягон ҳодиса ё ҷараёни иқтисодӣ; 

$C) Нишондиҳандаи сифати ягон ҳодиса ё ҷараёни иқтисодӣ; 

$D) Нишондиҳандаи аломати ягон ҳодиса ё ҷараёни иқтисодӣ; 

$E) Нишондиҳандаи ягонагии ягон ҳодиса ё ҷараёни  иқтисодӣ; 

 

@319.Дар омор мафхуме, ки тағйирёбии ягон ҳодисаи иқтисодиро 

дар тӯли вақти муайян, ё таносуби онро дар фазо тафсилот 

медиҳад, чӣ меноманд? 

$A) Индекс; 

$B) Шумор; 

$C) Мутлақ; 

$D) Давлат; 

$E) Ҳисобот; 

 

@320.Индексҳое, ки ба бузургиҳои ҷудогона мансуб мебошанд дар 

омор чӣ номида мешавад? 

$A) Индекси индивидуалӣ; 

$B) Ҳисобии индивидуалӣ; 

$C) Шумори индивидуалӣ; 

$D) Давлатии индивидуалӣ; 

$E) Ҳисоботи индивидуалӣ; 

 

@321.Индексҳое, ки динамикаи миёнаи нархҳоро нисбат ба ҳамаи 

намудҳои маҳсулот якчоя шарҳ медиҳад дар омор чӣ меноманд? 
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$A) Индекси миёна; 

$B) Индекси нархӣ; 

$C) Индекси ададӣ; 

$D) Индекси аввал; 

$E) Индекси бозор; 

 

@322.Дар омор индексҳое, ки динамикаи миёнаи нархҳоро нисбат 

ба ҳамаи намудҳои маҳсулотҳо якчоя шарҳ дода метавонад чӣ 

меноманд? 

$A) Индекси умумӣ; 

$B) Индекси нархҳо; 

$C) Индекси охирин; 

$D) Индекси аввалин; 

$E) Индекси маҳсулот; 

 

@323.Дар натиҷаи тақсим намудани бузургии алоҳидаи давраи 

ҳисоботӣ ба бузургии давраи базисӣ чиро ҳосил мекунанд? 

$A) Индекси индивидуалиро; 

$B) Ҳисоботи индивидуалиро; 

$C) Амалиёти индивидуалиро; 

$D) Омордани индивидуалиро; 

$E) Ҳисобгири индивидуалиро; 

 

@324.Индекси индивидуалии нархи ягон маҳсулотро чӣ тавр ҳисоб 

мекунанд? 

$A) Нархи давраи ҳисоботиро ба нархи давраи базисӣ тақсим мекунанд; 

$B) Нархи давраи ҳисоботиро ба нархи давраи занҷирӣ тақсим 

мекунанд; 

$C) Нархи давраи ҳисоботиро ба нархи давраи аввала тақсим мекунанд; 

$D) Нархи давраи ҳисоботиро ба нархи давраи охирон тақсим мекунанд; 

$E) Нархи давраи ҳисоботиро ба нархи давраи миёна тақсим мекунанд; 

 

@325.Нархи давраи ҷориро ба нархи давраи гузашта тақсим карда 

кадом нишондиҳандаро ҳосил мекунанд? 

$A) Индекси нархи индивидуалиро; 

$B) Индекси ҷории индивидуалиро; 

$C) Индекси базиси индивидуалиро; 

$D) Индекси асосии индивидуалиро; 

$E) Индекси ададии индивидуалиро; 

 

@326.Индекси умумӣ дар омор бо ёрии чӣ тартиб дода мешавад? 

$A) Вазни оморӣ; 
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$B) Усули оморӣ; 

$C) Адади оморӣ; 

$D) Базаи оморӣ; 

$E) Асоси оморӣ; 

 

@327.Барои аз нархҳо ба муомилоти фурӯш гузаштан чиро 

истифода мебаранд? 

$A) Миқдори молҳои фурӯхташударо; 

$B) Намудхои молҳои фурӯхташударо; 

$C) Сифатхои молҳои фурӯхташударо; 

$D) Захирахои молҳои фурӯхташударо; 

$E) Нархгузори молҳои фурӯхташударо; 

 

@328.Муомилоти фурӯши моли ҷудогона ба чӣ баробар аст? 

$A) Ба ҳосили зарби миқдори молҳо ба нархҳои мувофиқи онҳо; 

$B) Ба ҳосили ҷамъи миқдори молҳо ба нархҳои мувофиқи онҳо; 

$C) Ба ҳосили тарҳи миқдори молҳо ба нархҳои мувофиқи онҳо; 

$D) Ба ҳосили квадрати миқдори молҳо ба нархҳои мувофиқи онҳо; 

$E) Ба ҳосили тақсими миқдори молҳо ба нархҳои мувофиқи онҳо; 

 

@329.Дар омор ҳосили зарби миқдори молҳо ба нархҳои мувофиқи 

онҳо чӣ мебошад? 

$A) Муомилоти фурӯши молҳо; 

$B) Миқдорихои фурӯши молҳо; 

$C) Нархгузории фурӯши молҳо; 

$D) Арзишҷамии фурӯши молҳо; 

$E) Нишонакунии фурӯши молҳо; 

 

@330.Дар индекси нархҳо ҳамчун вазни оморӣ чӣ хизмат мекунад? 

$A) Миқдори молҳо; 

$B) Нарххои молҳо; 

$C) Сифатхои молҳо; 

$D) Индексхои молҳо; 

$E) Статистика молҳо; 

 

@331.Индексҳое, ки тағйирёбии дараҷаҳои тамоми давраҳоро 

нисбат ба яке аз дараҷаҳо, ки ба сифати базаи муқоиса қабул 

шудааст тавсиф медиҳанд, чӣ номида мешаванд? 

$A) Индексҳои базисӣ номида мешавад; 

$B) Индексҳои хақиқӣ номида мешавад; 

$C) Индексҳои занҷир номида мешавад; 

$D) Индексҳои хисобӣ номида мешавад; 
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$E) Индексҳои умумиӣ номида мешавад; 

 

@332.Индексҳое, ки дигаргуншавии дараҷаҳои давраҳоро нисбат ба 

дараҷаи ҳомсоягӣ ифода мекунанд, чӣ номида мешаванд? 

$A) Индексҳои занҷрӣ номида мешавад; 

$B) Индексҳои базисӣ номида мешавад; 

$C) Индексҳои сабабӣ номида мешавад; 

$D) Индексҳои рақамӣ номида мешавад; 

$E) Индексҳои хақиқӣ номида мешавад; 

 

@333.Дар мавриди омӯхтани динамикаи ҳодисаҳо барои якчанд 

давраҳо, аз чигуна системаи индексҳо истифода мебаранд? 

$A) Базисӣ ва занҷирӣ; 

$B) Базисӣ ва маҷмӯӣ; 

$C) Базисӣ ва индексӣ; 

$D) Базисӣ ва пешраӣ; 

$E) Базисӣ ва ҷудогонӣ; 

 

@334.Системаи индексҳои базисӣ ва занҷириро дар кадом мавридҳо 

ва барои чӣ истифода мебаранд? 

$A) Дар мавриди омӯхтани динамикаи ҳодисаҳо барои якчанд давраҳо; 

$B) Дар мавриди сохтани динамикаи ҳодисаҳо барои якчанд давраҳо; 

$C) Дар мавриди алоқахои динамикаи ҳодисаҳо барои якчанд давраҳо; 

$D) Дар мавриди санҷидани динамикаи ҳодисаҳо барои якчанд давраҳо; 

$E) Дар мавриди ҳаракатхои динамикаи ҳодисаҳо барои якчанд давраҳо; 

 

@335.Байни индексҳои базисӣ ва занҷирӣ ягон таносуби муайян 

мавҷуд аст ё не? 

$A) Мавҷуд аст; 

$B) Мавҷуд буд; 

$C) Мавҷуд нест; 

$D) Мавҷуд шуд; 

$E) Мавҷуд не; 

 

@336.Дар байни индексҳои базисӣ ва занҷирӣ ягон намуди таносубӣ 

вуҷуд дорад ё надорад? 

$A) Вуҷуд дорад; 

$B) Вуҷуд мешад; 

$C) Вуҷуд лозим; 

$D) Вуҷуд мешуд; 

$E) Вуҷуд нашуд; 
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@337.Агар индексҳои занҷириро бо ҳамдигараш пай дар пай зарб 

занем, он гоҳ чиро ҳосил мекунем? 

$A) Индекси базисиро; 

$B) Индекси занҷириро; 

$C) Индекси заруриро; 

$D) Индекси пешоиро; 

$E) Индекси пешбарро; 

 

@338.Агар индексҳои базисиро бо ҳамдигараш пай дар пай тақсим 

кунем, он гоҳ чиро ҳосил мекунем? 

$A) Индекси занҷириро; 

$B) Индекси баъзисиро; 

$C) Индекси заруриӣро; 

$D) Индекси пешинаро; 

$E) Индекси ояндахоро; 

 

@339.Дар омор дар асоси ҳаҷми арзиши муомилоти молҳо чиро 

ҳисоб мекунанд? 

$A) Индекси ҳаҷми ҷисмонии гардиши молҳоро; 

$B) Индекси ҳаҷми хақиқихои гардиши молҳоро; 

$C) Индекси ҳаҷми муомилот гардиши молҳоро; 

$D) Индекси миёнаи ҷисмонии гардиши молҳоро; 

$E) Индекси нисбии ҷисмонии гардиши молҳоро; 

 

@340.Дар омор чанд намуди вобастгиҳо омӯхта мешавад? 

$A) 3 намуди вобастагиҳо; 

$B) 4 намуди вобастагиҳо; 

$C) 5 намуди вобастагиҳо; 

$D) 2 намуди вобастагиҳо; 

$E) 1 намуди вобастагиҳо; 

 

@341.Дар омор чанд намуди алоқамандиҳоро аз хамдигар фарқ 

мекунанд? 

$A) 3 намуди алоқамандиҳоро; 

$B) 4 намуди алоқамандиҳоро; 

$C) 5 намуди алоқамандиҳоро; 

$D) 2 намуди алоқамандиҳоро; 

$E) 1 намуди алоқамандиҳоро; 

 

@342.Дар омор кадом намуди алоқамандиҳоро фарқ мекунанд? 

$A) Функсионалӣ, статистикӣ ва коррелятсиониро; 

$B) Функсионалӣ, регрессинӣ ва коррелятсиониро; 
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$C) Функсионалӣ, математикӣ ва коррелятсиониро; 

$D) Функсионалӣ, регрессионию коррелятсиониро; 

$E) Функсионалӣ, риёзиётихоию коррелятсиониро; 

 

@343.Агар ба ҳар як қимати Х як қимати муайяни У рост ояд, он гоҳ 

дар байни онҳо кадом намуди алоқамандӣ ҷой дорад? 

$A) Функсионалӣ; 

$B) Корелятсионӣ; 

$C) Индивидуалӣ; 

$D) Стохастистиӣ; 

$E) Квариатсионӣ; 

 

@344.Агар дар натиҷаи тағйирёфтани Х қонуни тақсимоти У тағйир 

ёбад, он гоҳ дар байни онҳо кадом намуд алоқамандӣ ҷой дорад? 

$A) Статистикӣ; 

$B) Математиӣ; 

$C) Функсияиӣ; 

$D) Вариатсинӣ; 

$E) Кегрессионӣ; 

 

@345.Агар дар натиҷаи тағйирёфтани Х қимати миёнаи У тағйир 

ёбад, он гоҳ дар байни онҳо кадом намуд алоқамандӣ ҷой дорад? 

$A) Коррелятсионӣ; 

$B) Корегрессионӣ; 

$C) Таѓйирёбандаӣ; 

$D) Эконометрикӣ; 

$E) Ковариатсионӣ; 

 

@346.Коэффитсиенти коррелиатсияи хаттии ҷуфтӣ чиро нишон 

медиҳад? 

$A) Зиччии алоқаи байни Х ва У–ро; 

$B) Зичии натурали байни Х ва У–ро; 

$C) Зичии базавии байнии Х ва У–ро; 

$D) Зичии асосихои байни Х ва У–ро; 

$E) Алоқамандии    байни Х ва У–ро; 

 

@347.Агар модели регрессия ба намуди y= a+ bx ифода карда шуда 

бошад, онгоҳ y-чи ро ифода мекунад? 

$A) Тағйирёбандаи вобастаро; 

$B) Тағйирёбандаи маъноиро; 

$C) Тағйирёбандаи шарҳдоро; 

$D) Тағйирёбандаи оморриро; 
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$E) Тағйирёбандаи регресиро; 

 

@348.Агар модели регрессионӣ ба намуди y= a+ bx ифода карда шуда 

бошад, онгоҳ x-чиро ифода мекунад? 

$A) Тағйирёбандаи новобастаро; 

$B) Тағйирёбандаи вобастагиро; 

$C) Тағйирёбандаи таъсиркунро; 

$D) Тағйирёбандаи таъсирдихоро; 

$E) Тағйирёбандаи шарҳдодахоро; 

 

@349.Агар модели регрессионӣ ба намуди y= a+ bx ифода карда шуда 

бошад, онгоҳ a ва b-чиро ифода мекунад? 

$A) Параметрҳои доимии муодиларо; 

$B) Параметрхои доимии тасодуфиро; 

$C) Параметрхои доимии азои озодро; 

$D) Параметрхои доимии таѓйирёбро; 

$E) Параметрхои доимии константаро; 

 

@350.Агар модели регрессия ба намуди y= a+ bx + ε ифода карда шуда 

бошад, онгоҳ ε - чиро ифода мекунад? 

$A) Аъзои тасодуфии моделро; 

$B) Аъзои тасодуфии ифодаро; 

$C) Аъзои тасодуфии омориро; 

$D) Аъзои тасодуфии дуаъзоро; 

$E) Аъзои тасодуфии сеаъзоро; 

 

@351.Агар модели регрессия ба намуди y= a+ bx ифода карда шуда 

бошад, онгоҳ  а -чиро ифода мекунад? 

$A) Аъзои озоди моделро; 

$B) Аъзои адади моделро; 

$C) Аъзои доими моделро; 

$D) Аъзои дуюми моделро; 

$E) Аъзои  сеюми моделро; 

 

@352.Агар модели регрессия ба намуди y= a+ bx ифода карда шуда 

бошад, онгоҳ b -чиро ифода мекунад? 

$A) Коэффитсиенти регрессияро; 

$B) Коэффитсиенти вариатсияро; 

$C) Коэффитсиенти дисперсияро; 

$D) Коэффитсиенти бевоситаиро; 

$E) Коэффитсиенти бовоситаиро; 
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@353.Агар муодилаи регрессия ба намуди y= a+bx ифода карда шуда 

бошад, онгоҳ  х-чиро ифода мекунад? 

$A) Тағйирёбандаи маънидод карда шавандаро; 

$B) Тағйирёбандаи рамздор карда шавандахоро; 

$C) Тағйирёбандаи муайяни карда шавандахоро; 

$D) Тағйирёбандаи тасодуфӣ карда шавандахоро; 

$E) Тағйирёбандаи асосии дигар нашавандахоро; 

 

@354.Агар муодилаи регрессия ба намуди y = a+b ифода карда шуда 

бошад, онгоҳ усуле мавҷуд аст, ки бо воситаи он ба a ва b баҳои 

аниқ медиҳанд, ин усул чӣ ном дорад? 

$A) Усули квадратҳои хурдтарин; 

$B) Усули квадратҳои болотарин; 

$C) Усули квадратҳои оддӣтарин; 

$D) Усули квадратхои омортарин; 

$E) Усули квадратхои бахотарин; 

 

@355.Агар муодилаи регрессия ба намуди y= a+bx ифода карда шуда 

бошад, онгоҳ воҳиди ченаки х ва у ягон аҳамият дорад ё не? 

$A) Аҳамият надорад; 

$B) Аҳамият мешавад; 

$C) Аҳамият медорад; 

$D) Аҳамият кодорад; 

$E) Аҳамият редорад; 

 

@356.Мақсади асосии таҳлили регрессия аз чӣ иборат аст? 

$A) Аз фаҳмонидани қисми фахмондашавндаи у; 

$B) Аз фаҳмонидани қисми фахмондашавандаи b; 

$C) Аз фаҳмонидани қисми фаҳмондашавандаи b*у; 

$D) Аз фаҳмонидани қисми фаҳмонидашавандаи х; 

$E) Аз фаҳмонидани қисми фаҳмонидашавандаи а; 

 

@357.Муодилае, ки алоқаи коррелятсионии байни тағйирёбандаи 

вобастаи (у) ва фақат якто тағйирёбандаи новобастаи (х)-ро ифода 

мекунад чӣ ном дорад? 

$A) Регрессионии ҷуфтӣ; 

$B) Регрессионии қадъӣ; 

$C) Регрессионии саеъӣ; 

$D) Регрессионии оморӣ; 

$E) Регрессионии ададӣ; 
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@358.Муодилаи регрессионие, ки алоқаи байни тағйирёбандаи 

вобастаи (у) ва якчанд тағйирёбандаҳои новобастаи (х1, x2, …, xn)-ро 

ифода мекунад чӣ ном дорад? 

$A) Муодилаи регресионии маҷмўӣ; 

$B) Муодилаи регрессионии балансӣ; 

$C) Муодилаи регрессионии рақамӣ; 

$D) Муодилаи регрессионии амалиӣ; 

$E) Муодилаи регрессионии базавиӣ; 

 

@359.Чӣ маъно доштани коэффитсиенти коррелятсияро дар ҳолати 

r = 0 медонед? 

$A) Дар байни тағйирёбандаҳои x ва y алоқамандӣ вуҷуд надорад; 

$B) Дар байни тағйирёбандаҳои х ва у алоқамандӣ  

вуҷуд дорад; 

$C) Дар байни тағйирёбандаҳои х ва у алоқамандигӣ вуҷуд дорад; 

$D) Дар байни тағйирёбандаҳои х ва у алоқамандии вуҷуд надорад; 

$E) Дар байни тағйирёбандаҳои х ва у алоқамандии вуҷуд на дорад; 

 

@360.Чӣ маъно доштани коэффитсиенти коррелятсияро дар ҳолати 

r  > 0 медонед? 

$A) Дар байни тағйирёбандаҳои x ва y алоқамандии мусбат вуҷуд дорад; 

$B) Дар байни тағйирёбандаҳои х ва у алоқамандии манфӣ вуҷуд дорад; 

$C) Дар байни тағйирёбандаҳои х ва у алоқамандии баръакс вуҷуд 

дорад; 

$D) Дар байни тағйирёбандаҳои х ва у алоқамандии тозаи соф вуҷуд 

дорад; 

$E) Дар байни тағйирёбандаҳои х ва у алоқамандии дурушти соф вуҷуд 

дорад; 

 

@361.Чӣ маъно доштани коэффитсиенти коррелятсияро дар ҳолати 

r < 0 медонед? 

$A) Дар байни тағйирёбандаҳои x ва y алоқамандии манфӣ ҷой дорад; 

$B) Дар байни тағйирёбандаҳои х ва у алоқамандии мусбат ҷой дорад; 

$C) Дар байни тағйирёбандаҳои х ва у алоқамандии баръакс ҷой дорад; 

$D) Дар байни тағйирёбандаҳои х ва у алоқамандии зичтар ҷой дорад; 

$E) Дар байни тағйирёбандаҳои х ва у алоқамандии ночиз ҷой дорад; 

 

@362.Чӣ маъно доштани коэффитсиенти коррелятсияро дар ҳолати 

r = - 1 нишон медиҳед? 

$A) Дар байни тағйирёбандаҳои x ва y алоқамандии манфии зич  мавҷуд 

аст; 
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$B) Дар байни тағйирёбандаҳои х ва у алоқамандии мусбати зич мавҷуд 

аст; 

$C) Дар байни тағйирёбандаҳои х ва у алоқамандии баръакси зич 

мавҷуд аст; 

$D) Дар байни тағйирёбандаҳои х ва у алоқамандии хатти зич мавҷуд 

аст; 

$E) Дар байни тағйирёбандаҳои х ва у алоқамандии ростаи зич мавҷуд 

аст; 

 

@363.Чӣ маъно доштани коэффитсиенти коррелятсияро дар ҳолати 

r = + 1 будан медонед? 

$A) Дар байни тағйирёбандаҳои x ва y алоқамандии мусбати зич вуҷуд 

дорад; 

$B) Дар байни тағйирёбандаҳои х ва у алоқамандии манфии зич вуҷуд 

дорад; 

$C) Дар байни тағйирёбандаҳои х ва у алоқамандии бевоситаи зич вуҷуд 

дорад; 

$D) Дар байни тағйирёбандаҳои х ва у алоқамандии бавоситаи зич вуҷуд 

дорад; 

$E) Дар байни тағйирёбандаҳои х ва у алоқамандии мустақими зич 

вуҷуд надорад; 

 

@364.Кадом намудҳои алоқамандиҳо дар фанни омори риёзӣ вуҷуд 

дорад? 

$A) Функсионалӣ, статистикӣ, коррелятсионӣ; 

$B) Математикӣ, стахостикаӣ, коррелятсионӣ; 

$C) Математикӣ, фунсионалӣ, коррелятсионӣ; 

$D) Функсионалӣ, эхтимолиӣ, коррелятсионӣ; 

$E) Математикӣ, истехсолотӣ, коррелятсионӣ; 

 

@365.Маълумотҳое, ки дар таҳлили коррелятсионӣ- регрессионӣ 

истифода  мебаранд аз куҷо гирифта мешавад? 

$A) Аз маҷмӯи генералӣ; 

$B) Аз маҷмӯи интихобӣ; 

$C) Аз маҷмӯи хостагирӣ; 

$D) Аз маҷмӯи статистиӣ; 

$E) Аз маҷмӯи нотакрорӣ; 

 

@366.Агар дар ҳолати умумӣ модели регрессияи маҷмӯи ба намуди 

y = a1 x1 + a2 x2 + … + an xn навишта бошад, онгоҳ  x1,  x2 , … ,  xn чиро 

мефаҳмонад? 

$A) Тағйирёбандаҳои омилиро; 
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$B) Тағйирёбандаҳои лозимиро; 

$C) Тағйирёбандаҳои бақияиро; 

$D) Тағйирёбандаҳои натиҷаро; 

$E) Тағйирёбандаҳои оморхоро; 

 

@367.Агар дар ҳолати умумӣ модели регрессияи маҷмӯи ба намуди 

y = a1 x1 + a2 x2 + … + an xn навишта бошад, онгоҳ  у чиро мефаҳмонад? 

$A) Тағйирёбандаи вобастаро; 

$B) Тағйирёбандаи алохидаро; 

$C) Тағйирёбандаи оморхоро; 

$D) Тағйирёбандаи ягонахоро; 

$E) Тағйирёбандаи иқтисодро; 

 

@368.Маълумотҳое, ки дар таҳлили коррелятсионӣ- регрессионӣ 

истифода бурда мешавад чӣ ном дорад? 

$A) Маълумотҳои интихобӣ; 

$B) Маълумотҳои генералӣ; 

$C) Маълумотҳои маҷмӯъи; 

$D) Маълумотҳои эхтимолӣ; 

$E) Маълумотҳои иқтисодӣ; 

 

@369.Қиматҳои ададии параметрҳои муодилаи регрессионӣ, ки дар 

асоси маълумотҳои мавҷуд буда ҳисоб карда мешавад чӣ номида 

мешавад? 

$A) Баҳои параметрҳои муодила; 

$B) Усули баҳодехии параметрҳо; 

$C) Алгоритми баҳои параметрҳо; 

$D) Баҳои параметрҳои тасодуфӣ; 

$E) Бахои параметрхои таѓйирёбӣ; 

 

@370.Байни маҳсулнокии меҳнати ҳар як коргар ва истифодабарии 

вақт, аз тарафи онҳо барои истеҳсол намудани як воҳиди маҳсулот 

чигуна алоқамандӣ ҷой дорад? 

$A) Алоқамандии ҷидии баръакс; 

$B) Алоқамандии ҷидии мусбатӣ; 

$C) Алоқамандии ҷидии манфиӣ; 

$D) Алоқамандии ҷидии доимиӣ; 

$E) Алоқамандии ҷидии омориӣ; 

 

@371.Вобастагии бузургии миёнаи як аломат аз тағйирёбии аломати 

дигар чигуна вобастагӣ мебошад? 

$A) Вобастагии коррелятсионӣ; 
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$B) Вобастагии ковариатсионӣ; 

$C) Вобастагии кофунсионалӣ; 

$D) Вобастагии коморониданӣ; 

$E) Вобастагии коэхтимолнокӣ; 

 

@372.Алоқамандии функсионалии бузургии миёнаи як аломат бо 

қиматҳои аломати дигар чигуна алоқамандӣ мебошад? 

$A) Алоқамандии коррелятсионӣ; 

$B) Алоқамандии ковариатсионӣ; 

$C) Алоқамандии кофунсионалӣ; 

$D) Алоқамандии коморониданӣ; 

$E) Алоқамандии коэхтимолнокӣ; 

 

@373.Вобастагии умумии тағйирёбии вариатсияи як аломат аз 

тағйирёбии аломати дигар иборат мебошад, ки на фақат дар 

дигаргуншавии бузургии миёнаи он, балки дар характеристикаи 

ададии вариатсияи дигар намоён мешавад, чигуна алоқамандӣ 

мебошад? 

$A) Алоқамандии статистикӣ; 

$B) Алоқамандии риёзиётиӣ; 

$C) Алоқамандии функсиявӣ; 

$D) Алоқамандии мустақимӣ; 

$E) Алоқамандии эхтимолятӣ; 

 

@374.Дар натиҷаи тартиб додан ва ҳал намудани системаи 

муодилаҳои хаттии ду номаълумаи нормалӣ қимати ададии кадом 

аъзоҳои муодилаи регрессионӣ муайян карда мешавад? 

$A) Параметрҳои муодилаи регрессионӣ; 

$B) Параметрҳои муодилаи функсионалӣ; 

$C) Параметрҳои муодилаи статистикаиӣ; 

$D) Параметрҳои муодилаи эхтимолнокӣ; 

$E) Параметрҳои муодилаи хатиалгебравӣ; 

 

@375.Параметрҳои муодилаи регрессионӣ аз кадом доимиҳои 

номаълум иборат аст? 

$A) Аз аъзои озод ва коэффитсиенти регрессия; 

$B) Аз аъзои роста ва коэффитсиенти регрессия; 

$C) Аз аъзои болои ва коэффитсиенти регрессия; 

$D) Аз аъзои чаппа ва коэффитсиенти регрессия; 

$E) Аз аъзои поёнӣ ва коэффитсиенти регрессия; 
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@376.Дар муодилаи регрессионии хаттии ҷуфтӣ кадом параметрҳо 

иштирок мекунанд? 

$A) Аъзои озод ва коэффитсиенти регрессия; 

$B) Аъзои хаттӣ ва коэффитсиенти регрессия; 

$C) Аъзои роста ва коэффитсиенти регрессия; 

$D) аъзои доимӣ ва коэффитсиенти регресия; 

$E) Аъзои поёнӣ ва коэффитсиенти регрессия; 

 

@377.Агар дар муодилаи регрессионии хаттии ҷуфтӣ (х = 0), яъне 

қимати омили таъсиркунанда баробари нол бошад, он гоҳ қимати 

чашмдошти натиҷа ( 𝒚𝒙̅̅ ̅ ) ба чӣ баробар мешавад? 

$A) Ба аъзои – а; 

$B) Ба аъзои – b; 

$C) Ба аъзои – а* b; 

$D) Ба аъзои – b/а; 

$E) Ба аъзои – а ва b; 

 

@378.Маҷмӯи генералӣ аз маҷмӯи интихобӣ асосан бо чӣ фарқ 

мекунад? 

$A) Бо миқдори элементхояш; 

$B) Бо миқдори сохторчахояш; 

$C) Бо миқдори ҷисмхоаҳояш; 

$D) Бо миқдори хоссиятихояш; 

$E) Бо миқдори аломатнокияш; 

 

@379.Маҷмӯи интихобиро аз маҷмӯи генералӣ аз рӯи кадом  

хислаташ фарқ мекунад? 

$A) Бо миқдори вохидхояш; 

$B) Бо миқдори сохторхош; 

$C) Бо миқдори аъзогиҳош; 

$D) Бо миқдори таркибояш; 

$E) Бо миқдори аломатояш; 

 

@380.Маҷмӯи оморие, ки аз он ду ва аз он зиёд маҷмӯҳои интихобӣ 

тартиб дода мешавад дар омор чӣ меномад? 

$A) Маҷмӯи генералӣ; 

$B) Маҷмӯи беохириӣ; 

$C) Маҷмӯи интихобӣ; 

$D) Маҷмӯи статистиӣ; 

$E) Маҷмӯи ҳудуднокӣ; 
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@381.Маҷмӯе, ки аз маҷмӯи генералӣ чинда гирифта ба миқдори ду 

ва аз он зиёд тартиб дода мешавад дар омор чӣ меномад? 

$A) Маҷмӯи интихобӣ; 

$B) Маҷмӯи беохириӣ; 

$C) Маҷмӯи генералӣ; 

$D) Маҷмӯи риёзиётӣ; 

$E) Маҷмӯи ҳудуднокӣ; 

 

@382.«Бахисобгирии оморӣ воситаи самарабахши ба низом 

даровардан ва тахияи дурнамои фаъолияти субъектхои иқтисодӣ 

ба шумор меравад» суханони кӣ мебошад? 

$A) Э. Рахмон; 

$B) В. Путин; 

$C) Ш. Мирзиёев; 

$D) Р. Алиев; 

$E) А. Лукашенко; 

 

@383.«дар тамоми қаламрави ҷумхурӣ бахисобгирии оморӣ бояд 

хатмӣ, пурра ва бенуқсон амалӣ гардад » суханони кӣ мебошад? 

$A) Э. Рахмон; 

$B) В. Путин; 

$C) Ш. Мирзиёев; 

$D) Р. Алиев; 

$E) А. Лукашенко; 

 

@384.«Дар шароити муносибатхои иқтисоди бозорӣ бе хисобу 

китоб, тахлили натиҷахои кор ва ба нақша гирифтани имкониятхо 

пешрафти мунтазамро таъмин намудан ѓайриимкон мебошад » 

суханони кӣ мебошад? 

$A) Э. Рахмон; 

$B) В. Путин; 

$C) Ш. Мирзиёев; 

$D) Р. Алиев; 

$E) А. Лукашенко; 

 

@385.«Бинобар ин дар тамоми қаламрави ҷумхурӣ бахисобгирии 

оморӣ, бояд хатмӣ, пурра ва бенуқсон амалӣ гардад. Мақомоти давлатӣ 

дар ин бобат хамчун ҷихати ба стандартхои байналхалқӣ мутобиқ будани 

хисоботи мухосибавӣ бояд тадбирхои зарурӣ андешанд» суханони кӣ 

мебошад? 

$A) Э. Рахмон; 

$B) В. Путин; 
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$C) Ш. Мирзиёев; 

$D) Р. Алиев; 

$E) А. Лукашенко; 

 

@386.«… мутобиқи қонунгузорӣ тамоми корхонахо, ташкилотхо, 

муассисахо ва умуман хамаи субъектхои истехсоливу 

ѓайриистехсолӣ, сарфи назар ба шакли моликияташон бояд ба мақомоти 

оморӣ хисоботи заруриро саривақт, пурра ва ба таври дақиқ пешниход 

намоянд » суханони кӣ мебошад? 

$A) Э. Рахмон; 

$B) В. Путин; 

$C) Ш. Мирзиёев; 

$D) Р. Алиев; 

$E) А. Лукашенко; 

 

@387.Муаллифи шеъри дар поён овардашуда кист? 

Он гаҳе ганҷур мушк омор кард, 

То мар ӯро з – он ниҳон бедор кард 

$A) Рўдакӣ; 

$B) Ҷомӣ; 

$C) Сӯзанӣ; 

$D) Балхӣ; 

$E) Хайём; 

 

@388.Фигураи геометрие, ки дар асоси қатори вариатсионии 

дискретӣ аз ҷойи зудӣ зуддии ғуншударо истифода бурда тасвир 

мекунанд чӣ номида мешавад? 

$A) кумулята полигон; 

$B) гистограмма; 

$C) полигон; 

$D) огива; 

$E) чоркунҷа; 

 

@389.Муаллифи шеъри дар поён овардашуда кист? 

Ту аз сари нағзию латифию зарифӣ  

Медон ҳама афъоли ману ҳеҷ маёмар. 

$A) Сўзанӣ; 

$B) Рӯдакӣ; 

$C) Ҷомӣ; 

$D) Балхӣ; 

$E) Хайём; 
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@390.Кӣ гуфтааст: ҷаҳонро ададҳо идора мекунад? 

$A) Пифагор; 

$B) Ҳёти (Гёте); 

$C) Комилӣ; 

$D) Дюма; 

$E) Галтон; 

 

@391.Кӣ гуфтааст: дилхоҳ адад аз маҷмӯи ададҳои воҳид иборат аст? 

$A) Пифагор; 

$B) Ҳёти (Гёте); 

$C) Комилӣ; 

$D) Дюма; 

$E) Галтон; 

 

@392.Кӣ гуфтааст: ададҳо ҷаҳонро идора намекунанд, аммо нишон 

медиҳанд, ки ҷаҳон чӣ тавр идора карда мешавад? 

$A) Ҳёти (Гёте); 

$B) Пифагор; 

$C) Комилӣ; 

$D) Дюма; 

$E) Галтон; 

 

@393.Кӣ гуфтааст: омор барои донистан, барои пешбинӣ намудан, 

барои амал кардан, барои тафтиш намудан зарур аст? 

$A) Дюма; 

$B) Пифагор; 

$C) Комилӣ; 

$D) Ҳёти (Гёте); 

$E) Галтон; 

 

@394.Кӣ гуфтааст: ҷаҳон тавассути ададҳо идора мешавад? 

$A) Комилӣ Ҳёти (Гёте); 

$B) Пифагор; 

$C) Ҳёти (Гёте); 

$D) Дюма; 

$E) Галтон; 

 

@395.Кӣ гуфтааст: У (В) Петти ихтирокунандаи омор аст? 

$A) К. Маркс; 

$B) Дж. Граунт; 

$C) А. Кетли; 

$D) Ф. Энгльес; 
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$E) К. Пирсон; 

 

@396.Калимаи адад аз кадом забон гирифта шудааст? 

$A) Арабӣ; 

$B) Туркӣ; 

$C) Тоҷикӣ; 

$D) Форсӣ; 

$E) Русӣ; 

 

@397.Калимаи адад арабӣ буда, ба тоҷикӣ чӣ маъно дорад? 

$A) Шумор; 

$B) Адад; 

$C) Риёзиёт; 

$D) Риёзӣ; 

$E) Рақам; 

 

@398.Ададро дар риёзиёт бо чӣ ишорат мекунанд? 

$A) Бо рақамҳо; 

$B) Бо рамзҳо;  

$C) Бо нишонҳо; 

$D) Бо разрядҳо; 

$E) Бо вохидхо; 

 

@399.Рақамҳо дар илми риёзиёт чигуна мебошад? 

$A) Абстрактӣ; 

$B) Зарурӣ; 

$C) Рамзӣ; 

$D) Маъновӣ; 

$E) Бамаъноӣ; 

 

@400.Рақамҳо дар илми омор чигуна мебошад? 

$A) Маънодор; 

$B) Абстрактӣ; 

$C) Рамздорӣ; 

$D) Мохиятдор; 

$E) Заруриятӣ; 


