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@1.Предмет ва объекти омӯзишии фанни рафтори муассисавӣ дар 

ташкилот чист? 

$A) Тарзи рафтору гуфтори шахсият; 

$B) Таҷассумкунандаи рафтори шахс ва роҳбар; 

$C) Меҳнат шараф аст ва хислати хуби инсон; 

$D) Тадқиқоти рафтори одамон; 

$E) Муносибати бодиққатона ва боэҳтиромона; 

 

@2.Ба кордонҳо аз рӯи кадом қоидаю рафтор баҳо медиҳанд? 

$A) Аз рӯи чор қоидаю рафтор; 

$B) Аз рӯи сеқоидаю рафтор; 

$C) Аз рӯи панҷқоидаю рафтор; 

$D) Аз рӯи ду қоидаю рафтор; 

$E) Аз рӯи як қоидаю рафтор; 

 

@3.Қоидаю рафтори ба кордонҳо баҳодиҳиро номбар кунед? 

$A) Аз рӯи рафтори ҳамида, оддӣ будан, соҳибэҳтиром будан, тарбияи 

хуб доштан; 

$B) Аз рӯи тарбияи хуб доштан; 

$C) Аз рӯи рафтори ҳамида; 

$D) Аз рӯи рафтори ҳамида, оддӣ будан, соҳибэҳтиром будан; 

$E) Аз рӯи соҳибэҳтиром будан; 

 



@4.Аз рӯи рафтори ҳамида, оддӣ будан, соҳибэҳтиром будан, 

тарбияи хуб доштан ба кӣ баҳо медиҳанд? 

$A) Ба кордонҳо; 

$B) Ба омӯзгорон; 

$C) Ба табибон; 

$D) Ба менҷерҳо; 

$E) Ба роҳбарон; 

 

@5.Ташкилот чист? 

$A) Гуруҳи муташакил ва муназами одамонест, ки бо як мақсади умуми 

муттаҳид шудаанд; 

$B) Гуруҳест, ки функсия, усул, қонуният ва технологияи умумӣ дорад; 

$C) Гуруҳест, ки омилҳои расмӣ ва ғайрирасмӣ умумӣ дорад; 

$D) Гуруҳи сохторҳои ташкилӣ, технология, молия ва маркетинг; 

$E) Гуруҳоест, ки якҷоя амал менамоянд; 

 

@6.Гуруҳи муташакил ва муназами одамоне, ки бо як мақсади 

умуми муттаҳид шудаанд чӣ ном дорад? 

$A) Ташкилот; 

$B) Корхона; 

$C) Донишгоҳ; 

$D) Муассиса; 

$E) Коллектив; 

 

@7.Арзиши шахсият чиро дар назар дорад? 

$A) Ҳар як корманд муносибати бодиққатона ва эҳтиромонаро аз 

ҷониби роҳбар дидан мехоҳад; 

$B) Аксари кормандон ҳаракат менамоянд ки истеъдод ва ақидаҳои 

худро тарзе истифода намоянд, ки ба мувафақияти ташкилот замина 

гузорад; 

$C) Ташкилотҳо бояд ба ин гуна шахсон пурра имкониятҳои беҳтаринро 

муҳаё созанд; 

$D) Назария ба арзиши баланди тахассус ва истеъдод, имкониятҳо 

барои худшукуфоии ҳар як корманд такя намудааст; 

$E) Назария ба арзиши баланди тахассусӣ; 

 

@8.Корхона тавсифномаи худро аз рӯи кадом нишондиҳандаҳо 

муайян менамояд? 



$A) Мақсад ва вазифаи асосӣ, сохтори умумӣ, тақсимоти функсияҳои 

сохторӣ, захираҳои истифодашаванда, муҳити дохилӣ ва берунӣ, 

системаи идоракунӣ, фаъолияти идоракунӣ; 

$B) Муҳити дохилӣ ва берунӣ, системаи идоракунӣ, фаъолияти 

идоракунӣ; 

$C) Мақсад ва вазифаи асосӣ, сохтори умумӣ; 

$D) Тақсимоти функсияҳои сохторӣ, захираҳои истифодашаванда, 

муҳити дохилӣ ва берунӣ; 

$E) Муҳити дохилӣ ва берунӣ, доираи фаъолияти идоракунӣ; 

 

@9.Хусусиятҳои фардӣ чӣ маъно доранд? 

$A) Вобаста аз ҳастӣ ҳар як инсон хислатҳои фарқкунанда дорад, аз ин 

сабаб инсонро; 

$B) Амалишавии рафтори ташкилӣ онро мефаҳмонад, ки маъмурияти 

ташкилот на танҳо ба кормандони соҳибтахассус, балки ба тараққиёти 

шахсиятҳо эҳтиёҷ дорад; 

$C) Ҳамчун арзиши бебаҳо ҳисобидан ҷоиз аст; 

$D) Таҷассумкунандаи рафтори шахс ва роҳбар; 

$E) Меҳнат шараф аст ва хислати хуби инсон; 

 

@10.Мақсадҳо дар ташкилот ин: 

$A) Мақсадҳо- ин гирифтани фоида барои ташкилотҳои тиҷоратӣ ва 

ғайри тиҷоратӣ ва иҷрои мақсадҳои оинномавӣ; 

$B) Мақсадҳо –ин вазифаи ташкилот ва корхона мебошанд; 

$C) Мақсадҳо – нишондиҳандаҳои мушахасе, ки барои ноилшавӣ ба он 

ташкилот дар муддати муайяни вақтҳаракат менамояд; 

$D) Мақсадҳо-ин тактикаи тараққиёти ташкилот ба ояндаи наздик 

мебошанд; 

$E) Мақсадҳо- ин хоҳиши бевоситаи одамон дар ташкилот мебошанд; 

 

@11.Гирифтани фоида барои ташкилотҳои тиҷоратӣ, ғайри 

тиҷоратӣ ва иҷрои мақсадҳои оинномавиро чӣ меноманд? 

$A) Мақсад; 

$B) Маром; 

$C) Ормон; 

$D) Идеал; 

$E) Маош; 

 



@12.Рафтори ташкилӣ чиро меомӯзад? 

$A) Ин тадқиқоти рафтори одамон (фардҳо ва гурӯҳҳо) дар ташкилотҳо 

ва истифодаи амалии донишҳои бадастоварда мебошад. Тадқиқоти 

рафтори корманд дар ташкилот имконияти муайянкунии роҳҳои 

баландбардории самаранокии фаъолияти меҳнатии инсонро медиҳад; 

$B) Назария дар он хусус, ки инсон-яке аз воситаҳои (унсури) иқтисодист 

кайҳо шуҳраташро аз даст додааст ва онро назария оид ба арзиши 

баланди тахассус ва истеъдод, имкониятҳо барои худшукуфоии ҳар як 

корманд иваз намудааст; 

$C) Муносибати инсон ва ҷамъиятро меомӯзад; 

$D) Рафтори нек, гуфтори нек ва пиндори нек; 

$E) Муносибати инсон ва ташкилотро меомӯзад; 

 

@13.Муҳити берунаи ташкилот чист? 

$A) Ин иқтисодиёти мамлакат, маҷмӯи талабот ба сохтори бозор, 

қонунҳо, органҳои ҳукуматӣ, идоракунии давлатӣ ва маҳаллӣ, 

ташкилотҳои ҷамъиятӣ, урфу одат, маданияти мардум; 

$B) Ин иқтисодиёти мамлакат, маҷмӯи талабот ба сохтори бозор; 

$C) Ин қонунҳо, органҳои ҳукуматӣ, идоракунии давлатӣ ва маҳаллӣ, 

ташкилотҳои ҷамъиятӣ, урфу одат, маданияти мардум; 

$D) Ин ташкилотҳои ҷамъиятӣ, урфу одат, маданияти мардум; 

$E) Ин қонунҳо, органҳои ҳукуматӣ, идоракунии давлатӣ ва маҳаллӣ; 

 

@14.Муҳити дохилии ташкилот чист? 

$A) Ин миссия, мақсад, вазифа, ҳайат, сохтори техникӣ ва идоракунӣ, 

истеҳсолот, системаи ахборӣ; 

$B) Ин иқтисодиёти мамлакат, маҷмӯи талабот ба сохтори бозор, 

қонунҳо, органҳои ҳукуматӣ, идоракунии давлатӣ ва маҳаллӣ, 

ташкилотҳои ҷамъиятӣ, урфу одат, маданияти мардум; 

$C) Ин қонунҳо, органҳои ҳукуматӣ, идоракунии давлатӣ ва маҳаллӣ, 

ташкилотҳои ҷамъиятӣ, урфу одат, маданияти мардум; 

$D) Ин ташкилотҳои ҷамъиятӣ, урфу одат, маданияти мардум; 

$E) Ин қонунҳо, органҳои ҳукуматӣ, идоракунии давлатӣ ва маҳаллӣ; 

 

@15.Дар ташкилотҳо чанд органҳои идоракунӣ вуҷуд дорад? 

$A) Дар ташкилотҳо се органҳои идоракунӣ вуҷуд дорад; 

$B) Дар ташкилотҳопанҷ органҳои идоракунӣ вуҷуд дорад; 

$C) Дар ташкилотҳо чор органҳои идоракунӣ вуҷуд дорад; 



$D) Дар ташкилотҳояк органҳои идоракунӣ вуҷуд дорад; 

$E) Дар ташкилотҳо ду органҳои идоракунӣ вуҷуд дорад; 

 

@16.Органҳои идоракунии ташкилот кадомҳоанд? 

$A) Органи идораи умумӣ, хаттӣ (роҳбарияти гуруҳи асосии ташкилот), 

банақшагирӣ, баҳисобгирӣ; 

$B) Органи идораи умумӣ ва хаттӣ; 

$C) Органи идораи гуруҳи асосии ташкилот, банақшагирӣ, баҳисобгирӣ; 

$D) Органи идораи, банақшагирӣ, баҳисобгирӣ; 

$E) Органи идораи роҳбарияти гуруҳи асосии ташкилот, банақшагирӣ, 

баҳисобгирӣ; 

 

@17.Органҳои идоракунии ташкилот чандтоанд? 

$A) 4 тоанд; 

$B) 1 тоанд; 

$C) 2 тоанд; 

$D) 3 тоанд; 

$E) 5 тоанд; 

 

@18.Рафтори ташкилӣ чиро меомўзад? 

$A) Ин тадқиқоти рафтори одамон (фардҳо ва гурўҳҳо) дар ташкилотҳо 

ва истифодаи амалии донишҳои ба дастоварда мебошад. Тадқиқоти 

рафтори корманд дар ташкилот имконияти муайянкунии роҳҳои 

баландбардории самаранокии фаъолияти меҳнатии инсонро медиҳад; 

$B) Назария дар он хусус, ки инсон-яке аз воситаҳои (унсури) иқтисодист 

кайҳо шуҳраташро аз даст додааст ва онро назария оид ба арзиши 

баланди тахассус ва истеъдод, имкониятҳо барои худшукуфоии ҳар як 

корманд иваз намудааст; 

$C) Муносибати инсон ва ҷамъиятро дар натиҷаи муносибати кори онҳо 

миёни ҳам меомўзад. Зерои маҳз бо ин дониш рафтори одамон ислоҳ 

мешавад; 

$D) Рафтори нек, гуфтори нек ва пиндори нек фаҳмида мешавад, ки 

ҳами коргарон бояд ба он амал кунад; 

$E) Ин илмест, ки муносибати рафтори одамонро дар оила, ҷамъият 

омўхта, чигуна тарзи рафтори онҳоро муайян мекунад; 

 

@19.Рафтори муассисавӣ дар асоси кадом фарзияҳо ба миён омад? 

$A) Дар асоси фазияҳои менеҷменти Ѓарб; 



$B) Дар асоси идеяи роҳбарони муассиса; 

$C) Дар асоси илми идоракунии муассиса; 

$D) Дар асоси омўзиши захирахои инсонӣ; 

$E) Дар натиҷаи таҳаввулоти илмӣ; 

 

@20.Рушди илми рафтори муассисавӣ ба кадом солҳо рост меояд? 

$A) Ба солҳои 1948-1952; 

$B) Ба солҳои 1990-1999; 

$C) Ба солҳои 1941-1945; 

$D) Ба солҳои 1970-1980; 

$E) Ба солҳои 1980-1990; 

 

@21.Дар сиситемаи рафтори муассисавӣ чанд унсур ҷавоб вуҷуд 

дорад? 

$A) 4 унсур; 

$B) 2 унсур; 

$C) 6 унсур; 

$D) 5 унсур; 

$E) 3 унсур; 

 

@22.Биниш чист?  

$A) Ин дарки масъалаҳои мураккаб ва муайянкунандаи нақшаҳои 

мухталиф, ки тавассути он ташкилот ва аъзоёни он вуҷуд доранд; 

$B) Ин фалсафа, биниш, миссия ва мақсади ташкилот шароити муҳити 

атроф; 

$C) Ин тартибдиҳии миссия, феҳристи мухтассари афзалиятҳои 

рақобатӣ ё тарафҳои пуқуввати ташкилот; 

$D) Ин хароҷоти камтарин ва сифати баландтарин; 

$E) Ин мақсад, маром, хоҳиш, матлаб, дархост, эҳтиёҷ ва рақобати 

ташкилот; 

 

@23.Миссия чист? 

$A) Ин ифодагари мақому вазифаҳои олии корхона, хусусияти хос ва 

принсипи муҳими фаъолият; 

$B) Инфалсафа, биниш, миссия ва мақсади ташкилот, шароити муҳити 

атроф; 

$C) Ин тартибдиҳии миссия, феҳристи мухтассари афзалиятҳои 

рақобатӣ ё тарафҳои пуқуввати ташкилот; 



$D) Ин дарки масъалаҳои мураккаб ва муайянкунандаи нақшаҳои 

мухталиф, ки тавассути он ташкилот ва аъзоёни он вуҷуд доранд; 

$E) Мухтассари афзалиятҳои рақобатӣ ё тарафҳои пуқуввати ташкилот; 

 

@24.Ифодагари мақому вазифаҳои олии корхона, хусусияти хос ва 

принсипи муҳими фаъолияти он чӣ ном дорад?  

$A) Миссия; 

$B) Фалсафа; 

$C) Биниш; 

$D) Мақсади ташкилот; 

$E) Ташкилот; 

 

@25.Нишондиҳадаҳои мушахассе, ки барои ноилшавии муддати 

муайни вақт инсон ҳаракат менамояд чӣ ном дорад? 

$A) Мақсад; 

$B) Биниш; 

$C) Миссия; 

$D) Мақсади ташкилот; 

$E) Фарҳанг; 

 

@26.Мақсад чист? 

$A) Ин нишондиҳадаҳои мушахассе, ки барои ноилшавӣ муддати 

муайни вақт инсон ҳаракат менамояд; 

$B) Ин тартибдиҳии миссия, феҳристи мухтассари афзалиятҳои 

рақобатӣ ё тарафҳои пуқуввати ташкилот; 

$C) Ин дарки масъалаҳои мураккаб ва муайянкунандаи нақшаҳои 

мухталиф, ки тавассути он ташкилот ва аъзоёни он вуҷуд доранд; 

$D) Мухтассари афзалиятҳои рақобатӣ ё тарафҳои пуқуввати ташкилот; 

$E) Ин ифодагари мақому вазифаҳои олии корхона, хусусияти хос ва 

принсипи муҳими фаъолият; 

 

@27.Равияи шахсият чист? 

$A) Ин системаи арзишҳои шахс, маҷмӯи талаботҳои асосии ӯ, 

маромҳои устувори рафтор ва сифати асосии низомофарии шахсият; 

$B) Ин системаи арзишҳои шахс, маҷмӯи талаботҳои асосии ӯ, 

маромҳои устувори рафтор ва сифати асосии низомофарии шахсият; 

$C) Ин системаи арзишҳои шахс; 



$D) Ин маҷмӯи талаботҳои асосии ӯ, маромҳои устувори рафтор ва 

сифати асосии шахс; 

$E) Ин ифодагари мақому вазифаҳои шахс; 

 

@28.Муҳити ташкилот дар ҷараёни ҳамкории қувваҳои гуногун, ки 

шаклҳои онҳо ба чанд самт тасниф шуда метавонанд номбар 

кунед? 

$A) Одамон, сохторҳои ташкилӣ, технология ва муҳити атроф, ки дар он 

ташкилоти мазкур амал мекунад; 

$B) Функсия, усул, қонуният ва технология; 

$C) Омилҳои расмӣ ва ғайрирасмӣ; 

$D) Сохторҳои ташкилӣ, технология, молия ва маркетинг; 

$E) Инсони маданӣ, иҷтимоӣ, технологӣ, сиёсӣ; 

 

@29.Дар таърихи тараққиёти ташкилотҳо чор намуди стереотипҳо 

(қолабҳо) мавҷуданд, ки онҳо то андозае шахси коркунандаро 

тавсиф менамояд, номбар намоед? 

$A) Инсони иқтисодӣ, психологӣ, технологӣ, ахлоқӣ; 

$B) Инсони сиёсӣ, фарҳангӣ, маданӣ, ахлоқӣ; 

$C) Инсони иқтисодӣ, иҷтимоӣ, сиёсӣ, психологӣ; 

$D) Инсони маданӣ, иҷтимоӣ, технологӣ, сиёсӣ; 

$E) Инсони иқтисодӣ, иҷтимоӣ, сиёсӣ, фарҳангӣ; 

 

@30.Хосиятҳои табиӣ гуфта чиро дар назар доранд? 

$A) Ҳолати физиологии ҷисм, хусусияти фаъолияти олии асаб, хотира, 

ҳиссиёт, дарк, идрок; 

$B) Маҷмӯи унсурҳои бо ҳам алоқаманди таҷассумкунандаи хислатҳои 

инсон; 

$C) Психология, хотира, ҳиссиёт, дарк, идрок; 

$D) Ҳолати физиологии ҷисм, хусусияти фаъолияти олии асаб, дониш, 

истеъдод ва ташаббус; 

$E) Ҳолати физиологии ҷисм, хусусияти фаъолияти олии асаб; 

 

@31.Хислатҳои шахсият зери таъсири кадом омилҳо ташаккул 

меёбанд? 

$A) Хосиятҳои табиӣ ва омилҳои иҷтимоӣ; 

$B) Омилҳои физиологӣ ва биологӣ; 

$C) Омилҳои мустақим ва ғайримустақим; 



$D) Маълумот ва таҷриба; 

$E) Омилҳои физиологӣ; 

 

@32.Шахсият гуфта киро дар назар доранд? 

$A) Шахсият - ин маҷмӯӣ сифатҳои фардӣ, иҷтимоӣ ва психологие, ки 

инсонро тавсиф намуда ва ба ӯ имконияти фаъолона ва созандаи амал 

намуданро медиҳад; 

$B) Шахсият - ҷамъи фарзияҳои анъанавиро оид ба табиати инсон, 

хусусан ба он, ки бештари одамон ба меҳнат беэътиноӣ (бепарвоӣ) зоҳир 

менамоянд таҷассум кардааст; 

$C) Шахсият - ин маҷмӯӣ сифатҳои фардӣ, иҷтимоӣ ва психологие, ки 

инсонро тавсиф намуда ва ба ӯ имконияти фаъолона ва созанда амал 

намуданро намедиҳад; 

$D) Шахсият – ин маҷмӯи унсурҳои бо ҳам алоқаманди таҷассум 

кунандаи хислатҳои инсон мебошад; 

$E) Шахсият - ин маҷмӯӣ сифатҳои фардӣ, иҷтимоӣ ва психологист; 

 

@33.Ҳар гуна шахсият дар асоси чанд омил тавсиф мешавад? 

$A) 8 омил; 

$B) 7 омил; 

$C) 9 омил; 

$D) 9 омил; 

$E) 10 омил; 

 

@34.Маҷмӯӣ сифатҳои фардӣ, иҷтимоӣ ва психологие, ки инсонро 

тавсиф намуда ба ӯ имконияти фаъолона ва созандаи амал 

намуданро медиҳад чӣ ном дорад? 

$A) Шахсият; 

$B) Фардият; 

$C) Инсон; 

$D) Гурўҳ; 

$E) Ҷомеа; 

 

@35.Ба таркиби омилҳои иҷтимоӣ дохил мешаванд? 

$A) Нақш, мақом (статус), маълумот, таҷриба, одатҳо, доираи муомила; 

$B) Ҳолати физиологии ҷисм, хусусияти фаъолияти олии асаб, дониш, 

истеъдод ва ташаббус; 



$C) Сифатҳои фардӣ, иҷтимоӣ ва психологие, ки инсонро тавсиф 

намуда ва баӯ имконияти фаъолона ва созанда амал намуданро медиҳад; 

$D) Одатан мактабу маориф, соҳаи тибу тандурустӣ, мақомотҳои 

маъмурӣ ва хизматчиён; 

$E) Ҳолати физиологии ҷисм, сифатҳои фардӣ ва иҷтимоӣ; 

 

@36.Усулҳои аниқкунии сифатҳои касбӣ ва шахсияти кормандонро 

номбар намоед? 

$A) Усулҳои назоратӣ, худназоратӣ, пурсишҳои шахсият ё тестҳо, 

лоиҳавӣ, тадқиқоти психологии муносибатҳои байнишахсӣ, анкета, 

мубоҳиса, сӯҳбат; 

$B) Пурсишҳои шахсият ё тестҳо, лоиҳавӣ, тадқиқоти психологии 

муносибатҳои байнишахсӣ, анкета; 

$C) Усулҳои пурсиш, тестӣ, мубоҳиса, анкета, санҷиш, имтиҳон; 

$D) Усулҳои иқтисодӣ, усулҳои назоратӣ, худназоратӣ, пурсишҳои 

шахсият ё тестҳо; 

$E) Усулҳои лоиҳавӣ, тадқиқоти психологии муносибатҳои байнишахсӣ; 

 

@37.Рафтори одамон дар асоси кадом омилҳо муайян мегардад? 

$A) Тавассути омилҳои эмоционалӣ (ҳиссиётӣ) ва оқилӣ истеъдоди 

дохилӣ, тағиротҳои дохилӣ ва муҳити беруна, нигоҳ, мотиватсия ва 

ғайра муайян мегардад; 

$B) Сифатҳои фардӣ, иҷтимоӣ ва психологие, ки инсонро тавсиф намуда 

ва баӯ имконияти фаъолона ва созанда амал намуданро медиҳад; 

$C) Тавассути омилҳои эмоционалӣ ва сифатҳои фардӣ; 

$D) Тавассути омилҳои эмоционалӣ ва иҷтимоӣ; 

$E) Тавассути омилҳои эмоционалӣ психологӣ; 

 

@38.Кадоме аз ин олимон дар тайи омўзиши ташкилот ва муассиса 

нахустинбор мафҳуми рафтори муассисавиро ба кор бурд? 

$A) Ф. Ротлисбергер; 

$B) А. Маслоу; 

$C) В. Н. Шевелев; 

$D) Н.В. Гришин; 

$E) Т.Б. Ѓаниев; 

 

@39.Ф. Ротлисбергер чигуна мафҳуми рафтори муассисавиро ба кор 

бурд? 



$A) Дар тайи омўзиши ташкилот ва муассиса; 

$B) Дар асоси хулосаҳои иқтисодияш; 

$C) Бо кўмки дигар олимон; 

$D) Ин мафҳум қаблан буд; 

$E) Муносиб ба сотсиология меҳнат; 

 

@40.Рафтори муассисавӣ дар ИМА ҳамчуни илм ва фанни 

омўхташаванда аз кай шуруъ шуд? 

$A) Аз солҳои 1970; 

$B) Аз солҳои 1978; 

$C) Аз солҳои 1980; 

$D) Аз солҳои 1988; 

$E) Аз солҳои 1990; 

 

@41.Миёни солҳои 1973 то 2000 кадоме аз ин олимон ба омўзиши 

рафтори муассисавӣ машѓул буданд?  

$A) Л. Гибсона, Иванцевич, Х. Донеллӣ; 

$B) Ф. Ротлисбергер, Шевелев; 

$C) А. Дикараева, М.И. Мирская; 

$D) Л. Гибсона, Ротлисбергер; 

$E) А. Дикараева; 

 

@42.Сахми олимон Л. Гибсона, Иванцевич ва Х. Донеллӣ дар чӣ кор 

аст? 

$A) Дар омўзиш ва таҳқиқи фанни рафтори муассисавӣ; 

$B) Дар омўзиш ва таҳқиқи макроиқтисод; 

$C) Дар пешниходи назарияҳои кайҳонӣ; 

$D) Дар пешниходи назарияҳо оид ба кирдори шахс; 

$E) Дар бунёди кафкдраи рафтори муассисавӣ; 

 

@43.Ю. Красовский нисбати рушди рафтори муассисавӣ чӣ андеша 

дорад? 

$A) Корҳое, ки дар самти рафтори муассисавӣ анҷом шудааст, ба 

охирҳои солҳои 1980 рост меояд; 

$B) Корхое, ки ба омўзиши рафтори муассисавӣ рабт дорад ба солҳои 

1989 рост меояд; 

$C) Омўзиши улуми рафтори муассисавӣ дар Россия ба охири солҳои 

1990 рост меояд; 



$D) Корҳои илмии тадқиқотии олимон дар илми рафтор ба солҳои 1967 

рост меояд; 

$E) Ҷавоби дуруст дар варянтҳои В ва С дида мешавад; 

 

@44.Дар охирҳои солҳои 1980 рафтори муассисавӣ дар партави 

кадом илм омўхта шуд? 

$A) Дар партави омўзиши сотсиологияи меҳнат; 

$B) Дар партави менеҷменти Ѓарб; 

$C) Дар партави илми ахлоқ; 

$D) Дар партави насиҳати донишмандон; 

$E) Дар партави фалсафаи ахлоқ; 

 

@45.Дар солҳои 1990 рафтори муассисавӣ дар доираи кадом илм 

омўхта мешуд? 

$A) Дар доираи илми психологияи иқтисодӣ; 

$B) Дар доираи илми иқтисодиёти ҷаҳон; 

$C) Ин байни роҳбарон ва сардорони шуъба; 

$D) Ин алоқа байни сардорон ва тобеони дигар ташкилот; 

$E) Ин байни муовинон ва сардорони шуъба; 

 

@46.Сарчашмаи асосии аксари муноқишаҳо дар ташкилот ин: 

$A) Қабули қарори беасос, яктарафа, ѓаразнок ва ѓайри воқеӣ мебошад; 

$B) Аз рўи адолати иҷтимоӣ муносибат накардани ҳамкорон мебошад; 

$C) Аз рўи адолати иқтисодӣ муносибат накардани роҳбару коргар 

мебошад; 

$D) Қабули қарору қонунхое мебошад, ки рушди муассисаро асос 

мегузорад; 

$E) Хусумати байнигурўҳии одамон барои дер гирифтани маош 

мебошад; 

 

@47.Фаъолияти роҳбарии ҳар як ташкилот се ҳолати асоии 

низомиро мушоҳидан намудан мебошад? 

$A) Тартибот ва ташкили фаъолият, беназоратӣ ва муноқиша, мувозина 

ва худислоҳшавӣ; 

$B) Беназоратӣ ва муноқиша, пешгирии низоъ, тартибот ва ташкили 

фаъолият; 

$C) Беназоратӣ ва ташкили фаъолият, тартибот ва муноқиша; 



$D) Мувозина ва тартибот, муноқиша ва ташкили фаъолият, низоъ ва 

пешгирии он; 

$E) Тартибот ва ташкили фаъолият, ёфтани роҳхои ҳалли низоъ; 

 

@48.«Подшоҳ барои идора кардани давлат ва ҷамъият бояд ба илм 

ва намояндагони он такя кунад, чуники илм ба пешрафти ҷамъият 

ва зиндагӣ нақши муҳим мебозад». Андешаи кадом олим аст? 

$A) М. Ѓаззолӣ; 

$B) А. Ѓаззолӣ; 

$C) А. Розӣ; 

$D) А. Фирдавсӣ; 

$E) А. Ҷомӣ; 

 

@49.«Насихат ал-мулук» асарӣ кадом мутафаккир аст? 

$A) М. Ѓаззолӣ; 

$B) А. Розӣ; 

$C) А. Ҷомӣ; 

$D) Ҳ. Шерозӣ; 

$E) А. Фирдавсӣ; 

@50.«Яке аз аломатҳои иқбол вобаста ба он аст, ки шахс дар илм 

комёб шавад». Андешаи кӣ ҳаст? 

$A) А. Розӣ; 

$B) М. Ѓаззолӣ; 

$C) А.Ҷомӣ; 

$D) А. Фирдавсӣ; 

$E) К. Хуҷандӣ; 

 

@51.Идоракунӣ дар ташкилотҳо тавассути киҳо амалӣ мегардад? 

$A) Одамон; 

$B) Техникаю технология; 

$C) Кормандон; 

$D) Ҷавобҳои дар боло буда дурустанд; 

$E) Техникаю технология ва одамон; 

 

@52.Афкори идорӣ ва ахлоқии А. Розӣ дар кадом китобаш омадааст? 

$A) Аломоти иқбол ва давлат; 

$B) Аломоти давлат ва иқбол; 

$C) Аломоти давлат; 



$D) Аломоти иқбол; 

$E) Искандарнома; 

 

@53.Маълумотнокӣ, мантиқӣ будан, эҳсосот чӣ хусусият доанд? 

$A) Шарти зарурии алоқаҳои кориро ташкил мекунанд; 

$B) Манзалати роҳбарро дар коргоҳ баланд мебардоранд; 

$C) Эҳтироми коргаронро баланд мекунанд; 

$D) Боиси пештарфти муассиса мешаванд; 

$E) Муносибати роҳбарро бо оилааш хуб мекунад; 

 

@54.Меъёрҳои муроҷиат, муомила, вохўрӣ чигуна меъёранд? 

$A) Одоби муоширати корбарӣ; 

$B) Одобу этироми тарафайн; 

$C) Меъёрхои умумии кодекси этикӣ; 

$D) Одоби хоси роҳбару меҳмон; 

$E) Одоби хуби одамӣ; 

 

@55.Иртибот чанд хел мешавад? 

$A) Иртибот ду хел мешавад; 

$B) Иртибот се хел мешавад; 

$C) Иртибот панҷ хел мешавад; 

$D) Иртибот шаш хел мешавад; 

$E) Иртибот як хел мешавад; 

 

@56.Бо ҳамкорон аз рўи ному насаб муроҷиати роҳбар чигуна 

муошират аст? 

$A) Одоби муоширати корӣ; 

$B) Этикаи касбӣ; 

$C) Муоширати дўстона; 

$D) Одоби муоширати психологӣ; 

$E) Одоби ҳамдигарфаҳмӣ; 

 

@57.Одоби муоширати корӣ гуфта, кули ўҳдадориҳои муайян______. 

$A) Қоидаҳо ва меъёрҳои рафториро меноманд, ки дар алоқамандӣ ва 

муносибатҳои байни кормандон дар раванди корӣ ба миён меояд; 

$B) Қоидаҳо ва қарорҳоеро меноманд, ки дар рафти алоқамандии 

тиҷоратӣ ба миён меояд; 



$C) Суҳбати ҳамарўзаи роҳбару кормандонро мегўянд, ки алоқаи 

корияшонро барқарор мекунанд; 

$D) Қоидаҳо ва одаби инсониро меноманд, ки коргарон бояд риоя 

кунанд; 

$E) Ва қоидаҳое фаҳмида мешаванд, ки миёни доираи дўстон дида 

мешавад; 

 

@58.Нишонаҳои асосии маданияти фирмавӣ кадомҳоянд? 

$A) Этикаи касбӣ ва одоби муоширати корӣ; 

$B) Одоби муошират ва гузаронидани сўҳбат; 

$C) Этикаи касбӣ ва этикаи корӣ; 

$D) Донистани ҳуқуқ ва қонун; 

$E) Муоширати психологӣ ва одоби муошират; 

 

@59.Маданияти ҳуқуқӣ, яъне чӣ? 

$A) Донистани қонун, санадҳои меъёрӣ, маъмурӣ ва ҳуқуқии замон; 

$B) Донистани санадҳои соҳаи хизмати давлатӣ; 

$C) Донистани қонуну қоидаҳои ҳаракат дар роҳ; 

$D) Донистани санадҳои меъёрии ҳуқуқии асрҳои пешин; 

$E) Аз фанни асосҳои давлат ва ҳуқуқ бо хабар будан; 

 

@60.Шохае аз маданияти фирмавиро нишон диҳед. 

$A) Маданияти иқтисодӣ; 

$B) Маданияти макроиқтисодӣ; 

$C) Маданияти ташаккулӣ; 

$D) Техналогияи кадрӣ; 

$E) Маданияти истеҳсолӣ; 

 

@61. Яке аз шохаҳои маданияти фирмавиро нишон диҳед. 

$A) Маданияти ташкилӣ; 

$B) Маданияти мегаиқтисодӣ; 

$C) Фарҳангӣ ташкилотӣ; 

$D) Фарҳангӣ техникӣ; 

$E) Фарҳанги ҳамгироӣ; 

 

@62.Аз варянтҳо шохае аз маданияти фирмавиро нишон диҳед. 

$A) Техналогия ва техникаи идоракунӣ; 

$B) Маданияти мезоиқтисодӣ; 



$C) Маданияти ташкилотӣ; 

$D) Фарҳанги додугирифт; 

$E) Фарҳанги системаи иттилоот; 

 

@63.Ниёз чист? 

$A) Ин аз тарафи инсон ҳис намудани эҳтиёҷҳои физиологию биологӣ 

ва рӯҳӣ ва ғайра аст; 

$B) Ин аз ҷониби инсон эҳсос намудани норасогии муваққатӣ мебошад; 

$C) Ин аз тарафи инсон ҳис намудани ноадолатии рафтори роҳбари 

корхона нисбати мотиватсиякунонӣ мебошад; 

$D) Ин талаботи рузмарраи қисми аз инсонҳост; 

$E) Ин талаботи рўзмарраи иқтисодии инсонҳост; 

 

@64.Аз рўи маълумот, кордонӣ ва ўҳдабароӣ чӣ муайян карда 

мешавад? 

$A) Маданияти касбии кадрии идоракунӣ; 

$B) Истеъдодҳои роҳбарӣ ва сарварӣ; 

$C) Маданияти элинӣ дар ташкилот; 

$D) Дараҷаи ихтисосмандии роҳбар; 

$E) Маданияти корбурди технология; 

 

@65.Чизе, ки инсон барои меҳнати худ арзишнок медонад –ин? 

$A) Мукофот; 

$B) Эҳтиёҷот; 

$C) Талабот; 

$D) Ҷазо; 

$E) Умед; 

 

@66.Қадркунӣ ё мукофот чӣ мазмун дорад? 

$A) Он чизест, ки инсон барои меҳнати худ арзишнок медонад; 

$B) Он чизест, ки инсон як умр аз пайяш медавад; 

$C) Он чизест, ки инсонро барои меҳнат намудан то андозае ҳидоят 

мекунад; 

$D) Он чизест, ки инсон ҳар моҳ интизор аст; 

$E) Як андоза қонеъ кардани талабот; 

 

@67.Чанд аломатҳои фишори гурўхиро медонед? 

$A) 8 аломат; 



$B) 7 аломат; 

$C) 6 аломат; 

$D) 5 аломат; 

$E) 4 аломат; 

 

@68.Аломатҳои фишори гурўҳиро нишон диҳед? 

$A) Хаёли хоми дастнорас будани гурўҳ, қолабсозии манфии бегонаҳо; 

$B) Хаёли хоми дастнорас будани ташкилот; 

$C) Ихлоси беҳудуд ба ҳаққонияти маънавии ҳаракати корхона; 

$D) Қолабсозии манфии ҳамкорон; 

$E) Фиреби назари доимии ҳамдилӣ; 

 

@69.Аломатҳои фишори гурўҳиро нишон диҳед? 

$A) Фиреби назари доимии якдилӣ, қолабсозии манфии бегонаҳо; 

$B) Хаёли хоми дастрас будани гурўҳҳо; 

$C) Ихлоси беҳудуд ба ҳаққонияти моддии гурўҳӣ; 

$D) Пайваста суханчинӣ кардани кормандон; 

$E) Ҳамеша ба ҳузури роҳбар рафту омад кардан; 

 

@70.Яке аз омилҳои муттаҳидшавии гурўҳро нишон диҳед? 

$A) Ризоият байни аъзоёни гурўҳҳо дар масъалаи мақсадҳои он; 

$B) Садоқат ба роҳбару муовинони ў; 

$C) Муомилаи васеъ ва ҳамкории байни аъзоёни фирмаҳо; 

$D) Маҳорати хуби каноргирӣ бо мушкилот; 

$E) Ақидаи манфии аъзоёни гурўҳ нисбати ҳамдигар; 

 

@71.Аз варянтҳо омилҳои муттаҳидшавии гурўҳро нишон диҳед? 

$A) Демократизми ҳамкориҳои гурўҳӣ барои ҳама аъзоёни гурўҳ 

пешниҳодшуда; 

$B) Ризоият байни аъзоёни муассисаҳо дар масъалаи мақсадҳои 

фирмаҳо; 

$C) Муомилаи васеъ ва ҳамкории байни аъзоёни фирма ва муассисаҳо; 

$D) Пайваста дар чорабиниҳои иҷтимоӣ бо ҳам будан; 

$E) Ақидаи мусбии аъзоёни идора нисбати истеҳсолот; 

 

@72.Низоъ аз кадом калима гирифта шуда, чӣ маъно дорад? 

$A) Аз калимаи конфликти лотинӣ, маънояш бархўрд; 

$B) Аз калимаи конфликти англисӣ, маънояш ҷанҷол; 



$C) Аз калима конфликти русӣ, маънояш баҳс; 

$D) Аз калимаи конфликти фаронсавӣ, маънояш таҷовуз; 

$E) Аз калимаи ҷанҷоли тоҷикӣ, маънояш душманӣ; 

 

@73.Рафтори муассисавӣ ҳамчун фан дар кадом тахассусҳо омўхта 

шуд? 

$A) Идоракунии ташкилот ва идоракунии захираҳои инсонӣ; 

$B) Идоракунии давлатӣ ва иқтисодиёт; 

$C) Идоракунии хоҷагии халқ; 

$D) Идоракунӣ ва иқтисодиёт; 

$E) Танҳо идоракунии захираҳои инсонӣ; 

 

@74.Ҳангоме, ки одамон дар бораи низоъ фикр мекунанд онро ___. 

$A) Бештар ҳамчуни таҳдид, таҷовуз, баҳс, бадбинӣ мефаҳманд; 

$B) Бештар ҳамчуни хусумати шахсӣ мефаҳманд; 

$C) Бештар ҳамчуни заду хўрди дўстона мефаҳманд; 

$D) Бештар ҳамчун бадбинӣ мефаҳманд; 

$E) Бештар ҳамчуни алоқаи мутақобилаи корӣ мефаҳманд; 

 

@75.Гурӯҳи корӣ гуфта чиро мефаҳмед? 

$A) Гурӯҳи корӣ – ин муттаҳидшавии одамон барои ноилшавӣ ба 

мақсадҳои корӣ, ки дар муддати муайян ё вақти хеле дурудароз, 

мунтазам ва бевосита ҳамкорӣ менамоянд, инчунин ҳар яке аз онҳо бо 

дигарон алоқа дошта, худро узви гурӯҳ меҳисобанд; 

$B) Гурӯҳи корӣ- кормандонро муттаҳид сохтааст, ки вазифаҳои 

умумиро иҷро мекунад; 

$C) Гурӯҳи корӣ- ду ва ё зиёда шахсоне, ки ҳамҷоя меҳнат мекунанд ва 

барои ноил шудан ба мақсадҳои ҳаракат мекунанд; 

$D) Гурӯҳи корӣ- бахшу қисматҳои таркибии ҳар як ташкилот 

мебошанд; 

$E) Гурӯҳи корӣ- ду ва ё зиёда шахсоне, ки барои ноил шудан ба 

мақсадҳои ҳаракат мекунанд; 

 

@76.Аз нуқтаи назари самарабахшии фаъолият одатан гурӯҳи 

оқилона аз чанд нафар иборат аст? 

$A) Аз 7 нафар (ё 7+2); 

$B) Аз 4 нафар (ё 4+1); 

$C) Аз 5 нафар (ё 5+3); 



$D) Аз 3 нафар (ё 3+4); 

$E) Аз 5 нафар (ё 2+3); 

 

@77.Намудҳои темперамент (миҷоз)-ҳоро номбар намоед? 

$A) Сангвиник (зиндадил), меланхолик (дилтанг), флегматик (одами 

хунсард, бепарво), холерик (тундфеъл, оташинмизоҷ); 

$B) Меланхолик (дилтанг), флегматик (одами хунсард, бепарво), холерик 

(тундфеъл, оташинмизоҷ), пиланхолик (мулоимхунук); 

$C) Суланхолик (масхарабоз), меланхолик (дилтанг), флегматик (одами 

хунсард, бепарво), холерик (тундфеъл, оташинмизоҷ); 

$D) Меланхолик (дилтанг), шаххорчик (фребгар), ромичек (мағрур), 

лакасик (бешарм); 

$E) Меланхолик (дилтанг), флегматик (одами хунсард, бепарво); 

 

@78.Аломатҳои ақидаронӣ ва фишори гурӯҳҳо кадомҳоянд? 

$A) Хаёли хоми дастнорас будани гурӯҳҳо, ихлоси беҳудуд, иттилооти 

нохуш нодаркор, қолабсозии манфии бегонаҳо, самоцензура, фиреби 

назари доимии якдилӣ, фишори иҷтимои ба норозиён, маҳдудият ё 

буридани имкониятҳои иштирок дар ташаккули ақидаҳо; 

$B) Хаёли хоми дастнорас будани гурӯҳҳо, қолабсозии манфии бегонаҳо, 

самоцензура, гурӯҳҳои расмӣ; 

$C) Фиреби назари доимии якдилӣ, гурӯҳҳои расмӣ ва ғайрирасӣ, 

фиреби назари доимии якдилӣ  ва ғ; 

$D) Иттилооти нохуш ё нодаркор; қолабсозии манфии бегонаҳо, 

самоцензура, муайянкунии аниқ ва тақсисми нақшҳо; 

$E) Фиреби назари доимии якдилӣ, фишори иҷтимои ба норозиён, 

маҳдудият ё буридани имкониятҳои иштирок дар ташаккули ақидаҳо; 

 

@79.Чанд намуди темперамент (мизоҷ)-ҳоро медонед? 

$A) 4 намуд; 

$B) 5 намуд; 

$C) 8 намуд; 

$D) 6 намуд; 

$E) 9 намуд; 

 

@80.Темперамент (миҷоз) гуфта чиро мефаҳмед? 

$A) Ин системаи ҳиссиётӣ ва серҳаракатӣ, ки суръати таассури 

психологӣ ва фаъолнокии хислатҳои шахсиятро тафсир менамоянд; 



$B) Ин системаи арзишҳои инсонӣ, муайянкунандаи хислати инсон 

мебошад; 

$C) Ин характери ҳар як шахс ё фард мебошад; 

$D) Ин сифатҳои ахлоқию ҷисмонии кормандон дар раванди фаъолияти 

меҳнатӣ мебошад; 

$E) Ин характери ҳар як фард мебошад; 

 

@81.Чанд омилҳои муайяни муттаҳидии гурӯҳи ҷой доранд? 

$A) 10 омил; 

$B) 9 омил; 

$C) 6 омил; 

$D) 15 омил; 

$E) 3 омил; 

 

@82.Гурӯҳҳои корӣ ҷудо мешаванд ба: 

$A) Командавӣ (фармонӣ), мақсадӣ (корӣ), кумитаҳо; 

$B) Маъмурӣ, иқтисодӣ, корӣ; 

$C) Ихтиёрӣ, маҷбурӣ, сохторӣ; 

$D) Мақсаднок, кумитавӣ; 

$E) Комсомолӣ маҷбурӣ; 

 

@83.Гурӯҳҳои корӣ чанд хел мешаванд? 

$A) 3 хел; 

$B) 1 хел; 

$C) 2 хел; 

$D) 4 хел; 

$E) 5 хел; 

 

@84.Техникаи роҳбари ин__________. 

$A) Техникаи роҳбарӣ – ин маҷмӯи меъёр, қоида, намунаҳои роҳбарии 

ташкилот, ки барои ҳаряк корманд ва пеш аз ҳама барои роҳбарон 

ҳатмӣ аст, ифода менамояд; 

$B) Техникаи роҳбарӣ- ин озоднамоии сардорон аз вазифаҳои 

кӯҳнапарастӣ (беҳаракат, карахт) мебошад; 

$C) Техникаи роҳбарӣ- ин сабку услуби дилхоҳи роҳбарон дар ҷараёни 

идоракунӣ; 



$D) Техникаи роҳбарӣ- ин ин маҷмӯӣ сифатҳои фардӣ, иҷтимоӣ ва 

психологие, ки инсонро тавсиф намуда  ба ӯ имконияти фаъолона ва 

созанда амал намуданро намедиҳад; 

$E) Техникаи роҳбарӣ- ин сабку услуби дилхоҳи роҳбарон дар ҷараёни 

идоракунии кормандон ва мизоҷони худ мебошад; 

 

@85.Идоракунӣ тавассути ваколатдиҳӣ чиро дар назар дорад? 

$A) Идоракунӣ тавассути ваколатдихӣ – ин техникаи махсуси роҳбариро 

нишон медиҳад, ки дар он ҳуқуқҳо ва ҷавобгарӣ то андозаи эҳтимолият 

ба кормандоне, ки мустақилона қарор қабул карда ва онро амалӣ 

месозанд, дода мешаванд; 

$B) Идоракунӣ тавассути ваколатдиҳӣ – ин техникаи махсуси роҳбариро 

нишон намедиҳад, ки дар он ҳуқуқҳо ва ҷавобгарӣ пурра ва комилан ба 

кормандоне, ки мустақилона қарор қабул карда ва онро амалӣ 

месозанд, дода мешаванд; 

$C) Идоракунӣ тавассути ваколатдихӣ – ин техникаи махсуси роҳбариро 

нишон медиҳад, ки дар он ҳуқуқҳо ва ҷавобгарӣ то андозаи эҳтимолият 

ба кормандоне, ки мустақилона қарор қабул карда ва онро амалӣ 

месозанд дода намешаванд; 

$D) Идоракунӣ тавассути ваколатдихӣ – ин техникаи махсуси роҳбариро 

нишон медиҳад, ки дар он ҳуқуқҳо ва ҷавобгарӣ то андозаи эҳтимолият 

ба кормандоне, ки мустақилона қарор қабул карда наметавонанд ва 

онро амалӣ намесозанд дода мешаванд; 

$E) Дар ҳамами варянтҳои овардашуда ҷавоби дурустро мушоҳида 

кардан мумкин аст; 

 

@86.Намудҳои техникаи роҳбариро номбар кунед? 

$A) Чорчӯбавӣ, ваколатдиҳӣ аз рӯи мақсадҳо; 

$B) Чорчӯбавӣ, ваколатдиҳӣ; 

$C) Чорчӯбавӣ, аз рӯи мақсадҳо; 

$D) Ваколатдиҳӣ ва аз рӯи мақсадҳо; 

$E) Аз рӯи мақсадҳо; 

 

@87.Назорат чист? 

$A) Назорат – ин ҷараёни муқоисакунии натиҷаҳои воқеии ба даст 

омада бо нақшаҳои гузошташуда мебошад; 

$B) Назорат- ин воситаи ноилшавӣ ба мақсадҳои ташкилот мебошад; 



$C) Назорат- ин тафтиш, таҳлил, муқоиса, нақшагирӣ ва маркетинг 

мебошад; 

$D) Назорат- ин тартибдиҳи ҳисобот оид ба ҳаракати кормандон аст; 

$E) Назорат- ин тартибиҳаракати кормандон аст; 

 

@88.Ҷараёни муқоисакунии натиҷаҳои воқеии ба даст омада бо 

нақшаҳои гузошташударо чӣ меноманд? 

$A) Назорат; 

$B) Ҳисобот; 

$C) Маълумот; 

$D) Гузориш; 

$E) Мақсад; 

 

@89.Мақсадҳо дар ташкилот ин: 

$A) Ин вазифаи ташкилот ва корхона мебошанд; 

$B) Ин нишондиҳандаҳои мушахасе, ки барои ноилшавӣ ба он ташкилот 

дар муддати муайяни вақт ҳаракат менамояд; 

$C) Ин тактикаи тараққиёти ташкилот ба ояндаи наздик мебошанд; 

$D) Ин хоҳиши бевоситаи одамон дар ташкилот мебошанд; 

$E) Ин дар қоѓаз навиштани ҳамаи ҳадафҳои худ ва ба девор овезон 

кардани он мебошад; 

 

@90.Намудҳои асосии техникаи роҳбариро шарҳ диҳед? 

$A) Идоракунии чорчӯбавӣ, идоракунӣ бо ёрии ваколатдиҳӣ, идоракуни 

аз рӯи мақсадҳо; 

$B) Идоракунии чорчӯбавӣ, идоракунии фаврӣ, идоракунии сифат; 

$C) Идоракуни аз рӯи мақсадҳо, идоракуниикадрҳо, идоракуниимолия; 

$D) Идоракунии чорчӯбавӣ, идоракунии сифат; 

$E) Идоракунии воситаҳо; 

 

@91.Идоракунӣ аз рӯи мақсадҳо чиро мефаҳмонад? 

$A) Идоракунӣ аз рӯи мақсадҳо–техникаи роҳбариро нишон медиҳад, 

ки тибқи он роҳбарӣ дар асоси мақсадҳо амалӣ мегардад; 

$B) Идоракунӣ аз рӯи мақсадҳо – ин техникаи махсуси роҳбариро 

нишон медиҳад; 

$C) Идоракунӣ аз рӯи мақсадҳо- роҳбарон ва тобеъон новобаста аз 

ҳамдигар мақсадҳоро таҳия месозанд ва баъд мувофиқа мекунанд; 



$D) Идоракунӣ аз рӯи мақсадҳо – ин техникаи махсуси роҳбариро 

нишон медиҳад, ки дар он ҳуқуқҳо ва ҷавобгарӣ ба баъзеҳо дода 

мешавад; 

$E) Идоракунӣ аз рӯи мақсадҳо- мақсадҳоро танҳо роҳбар муайян 

менамояд; 

 

@92.Дар асоси ташкили ҳама системаҳои назорат талаботҳои асосӣ 

ва меъёрҳои зерин бояд ба инобат гирифта шавад: 

$A) Самаранокии назорат, самараи таъсир ба одамон, иҷрокунии 

вазифаҳои назорат, муайянкунии сарҳади (ҳудуди) назорат; 

$B) Самаранокии назорат, муайянкунии сарҳади (ҳудуди) назорат. 

$C) Самаранокии назорат, истифодаи назорат, таҳлили назорат, баҳои 

назорат; 

$D) Самаранокии назорат, сифати назорат, муайянкунии сарҳади 

(ҳудуди) назорат; 

$E) Самаранокии назорат, муайянкунии сарҳади (ҳудуди) назорат, 

баҳисобгирии назорат, истифодаи назорат; 

 

@93.Маданияти ташкилӣ гуфта чиро мефаҳмед? 

$A) Маданияти ташкили –ин сохта тавонистани системаҳои ташкили, 

таъмини функсионалии онҳо, бо ёрии технологияи идоракунӣ ва 

технологияи ташкилӣ; 

$B) Маданияти ташкилӣ – ин маҷмўи нисбатан ақидаҳои муҳими 

эътирофшуда ва дар ташкилот қайд гардида, ки тамоюлҳои рафтори 

онҳо ва амалҳои одамонро таҷассум менамояд; 

$C) Маданияти ташкилӣ – ин маҷмўи нисбатан ақидаҳои муҳими аз 

ҷониби аъзоёни ташкилот эътирофшуда ва дар изҳоротҳои арзишманди 

ташкилот қайд гардида, ки тамоюлҳои рафтори онҳо ва амалҳои 

одамонро таҷассум менамояд; 

$D) Маданияти ташкилӣ – ин маҷмўи нисбатан ақидаҳои муҳими аз 

ҷониби аъзоёни ташкилот эътирофшуда ва дар изҳоротҳои арзишманди 

ташкилот қайд гардида мебошад; 

$E) Маданияти ташкилӣ – ин маҷмўи нисбатан ақидаҳои муҳим, 

маърифат, симо ва арзишҳои аз ҷониби аъзоёни ташкилот 

эътирофшудаест, ки рақобати ташкилотро таҷассум менамояд; 

 

@94.Маданият чист? 

$A) Комёбиҳои моддӣ ва маънавиро маданият меноманд; 



$B) Комёбиҳои моддиро маданият меноманд; 

$C) Комёбиҳои маънавиро маданият меноманд; 

$D) Комёбиҳои санъат ва маънавиётро маданият меноманд; 

$E) Комёбиҳои моддӣ ва маънави ва санъатро маданият меноманд; 

 

@95.Маданият чанд шакл дорад? 

$A) 2 шакл; 

$B) 7 шакл; 

$C) 3 шакл; 

$D) 8 шакл; 

$E) 1 шакл; 

 

@96.Шаклҳои маданиятро нишон диҳед. 

$A) Моддӣ, маънавӣ; 

$B) Моддӣ, маънавӣ, санъат, меъморӣ, ҳайкалтарошӣ, гаҷкорӣ; 

$C) Моддӣ, маънавӣ, санъат, меъморӣ; 

$D) Моддӣ, маънавӣ, санъат, меъморӣ, ҳайкалтарошӣ; 

$E) Моддӣ, гаҷкорӣ, кандакорӣ; 

 

@97.Маданияти фирмавӣ чист? 

$A) Маданияти фирмавӣ–ин дараҷаи маданияти кормандон, амали 

гардондани он дар ҷараёни фаъолияти корӣ; 

$B) Маданияти фирмавӣ–ин дараҷаи маданияти инсонҳо; 

$C) Маданияти фирмавӣ–ин дараҷаи маданияти кормандон; 

$D) Маданияти фирмавӣ–ин маданият дар корхона ва ташкилот; 

$E) Маданияти фирмавӣ–ин дараҷаи маданияти умумибашарӣ; 

 

@98.Маданияти фирмавӣ чанд шакл дорад? 

$A) 8 шакл; 

$B) 3 шакл; 

$C) 6 шакл; 

$D) 2 шакл; 

$E) 5 шакл; 

 

@99.Шаклҳои маданияти фирмавиро номбар намоед? 

$A) Маданияти иқтисодӣ, ташкилӣ, техника ва технологияи идоракунӣ, 

техникаи идоракунӣ, системаи ахборӣ, этикаи алоқамандии коллектив, 

этикаи касбӣ ва одоби муошират; 



$B) Маданияти иқтисодӣ, ташкилӣ, техника ва технологияи идоракунӣ; 

$C) Маданияти техникаи идоракунӣ, системаи ахборӣ, этикаи 

алоқамандии коллектив, этикаи касбӣ ва одоби муошират; 

$D) Техникаи идоракунӣ, системаи ахборӣ, этикаи алоқамандии 

коллектив, этикаи касбӣ ва одоби муошират; 

$E) Маданияти этикаи касбӣ ва одоби муошират; 

 

@100.Маданияти касбии кадрии идоракуни аз рӯи чӣ муайян карда 

мешавад? 

$A) Аз рӯи маълумот, кордонӣ, ӯҳдабарои  

$B) Аз рӯи маълумот, кордонӣ; 

$C) Аз рӯи кордонӣ, ӯҳдабароӣ; 

$D) Аз рӯи маълумот, кордонӣ, ӯҳдабарои, вазифа, тахасус; 

$E) Аз рӯи ӯҳдабарои, вазифа, тахасус; 

 

@101.Нишондиҳандаҳои асосии маданияти фирмавӣ чист? 

$A) Ин этикаи касбӣ ва одоби муоширати корӣ мебошад; 

$B) Ин этикаи касбӣмебошад; 

$C) Ин одоби муоширати корӣ мебошад; 

$D) Ин этикаи касбӣ, эстетика ва одоби муоширати корӣ мебошад; 

$E) Ин этикаи касбӣ, эстетика, психология ва одоби муоширати корӣ 

мебошад; 

 

@102.Рафтори ташкили- ин: 

$A) Тадқиқоти рафтори одамон (фардхо гуруҳҳо) дар ташкилотҳо ва 

истифолаи амалии донишҳои бадастоварда; 

$B) Андешаронӣ, арзишҳо, рамзҳо; 

$C) Ин одоби муоширати корӣ мебошад; 

$D) Ин этикаи касбӣ ва одоби муоширати корӣ мебошад; 

$E) Тадқиқоти рафтори одамон (фардхо гуруҳҳо) дар ташкилотҳо; 

 

@103.Дар табиати инсон мафҳумҳои асосии таснифкунандаи фард 

чадтоанд? 

$A) 6 тоанд; 

$B) 3 тоанд; 

$C) 5 тоанд; 

$D) 4 тоанд; 

$E) 2 тоанд; 



 

@104.Дар табиати инсон мафҳумҳои асосии таснифкунандаи 

фардро нишон диҳед? 

$A) Идрок, хусусиятҳои фардӣ, арзиши том, мотиватсияи рафтор, 

кушиши ҳамкорӣ, арзиши шахсият; 

$B) Идрок, хусусиятҳои фардӣ, арзиши том; 

$C) Мотиватсияи рафтор,кушиши ҳамкорӣ,арзиши шахсият; 

$D) Идрок, кушиши ҳамкорӣ, арзиши шахсият; 

$E) Арзиши шахсият; 

 

@105.Кадоме аз ин олимон низоъи иҷтимоиро пешниҳод кардааст? 

$A) С.С. Фролов; 

$B) Н.В. Гришин; 

$C) В.Н. Шевелев; 

$D) Ф. Ротлесбергер; 

$E) А. Карсакова; 

 

@106.Системаи рафтори корманд дар ташкилотро нишон диҳед? 

$A) Биниш, миссия, мақсадҳо; 

$B) Биниш, миссия, мақсад ва маром; 

$C) Биниш, миссия; 

$D) Миссия, мақсадҳо; 

$E) Биниш, миссия, мақсадҳо, рафтор; 

 

@107.Миссия дарташкилот – ин: 

$A) Ифодагари мақому вазифаҳои олии корхона, хусусияти хос ва 

принсипи муҳими фаъолияти он, нияти роҳбарият мебошад; 

$B) Ифодагари мақому вазифаҳои олии корхона мебошад; 

$C) Ифодагари хусусиятҳои хоси фаъолияти корхона мебошад; 

$D) Ифодагари  принсипи муҳими фаъолияти корхона мебошад; 

$E) Ифодагари мақому нияти роҳбарият мебошад; 

 

@108.Биниш чист? 

$A) Ин эҳсоси (дарки) масъалаҳои мураккаб ва муайянкунандаи 

нақшаҳои мухталиф,ки тавассути он ташкилот ва аъзоёни он вуҷуд 

дошта метавонанд; 

$B) Ин ифодагари мақому вазифаҳои олии корхона, хусусияти хос ва 

принсипи муҳими фаъолияти он, нияти роҳбарият мебошад; 



$C) Ифодагари мақому вазифаҳои олии корхона мебошад; 

$D) Ин эҳсоси (дарки) масъалаҳои мураккаб ва муайянкунандаи 

нақшаҳои мухталиф; 

$E) Ин нақшаҳои мухталиф,ки тавассути он ташкилот ва аъзоёни он 

вуҷуд дошта метавонанд; 

 

@109.Ба саршавии муноқиша кадоме аз ин ҳолатҳо сабаб шуда 

метавонанд? 

$A) Ноўҳдабароӣ, камсаводӣ, паст будани дараҷаи касбии роҳбар; 

$B) Иқтидори пасти корхонаи истеҳсолӣ; 

$C) Танҳо бетаваҷҷуҳии роҳбар нисбати занҳои коргар; 

$D) Зуд-зуд ба маросимҳо рафтани коргарон; 

$E) Камтар ба театр, кино ва чорабиниҳои фарҳангӣ рафтани коллектив; 

 

@110.Сарвар дар ҳамон ҳолат аз иҷрои вазифаи худ баромада 

метавонад, ки агар оиди____________ 

$A) Муноқиша, сарчашмаҳои пайдоиши он, сабабҳо ва шахсоне, ки онро 

ба миён овардаан ахбори пурра ва маълумоти асоснок дошта бошад; 

$B) Делои шахсии кормандонаш, собиқаи кори кормандонаш 

маълумоти зарурӣ дошта бошад; 

$C) Касбу кори худ ва ҳамкасбонаш, ки дар рафти муноқиша мусоидат 

мекунад, маълумот дошта бошад; 

$D) Қонунхои танзими анъана ва ҷашну маросимҳои миллӣ ва 

масъулияти падару модар маълумот дошта бошад; 

$E) Таърихи ба миёнойӣ, рушд ва инкишофи илми рафтори муассисавӣ 

бо хабар бошад; 

 

@111.Низоъ чист? 

$A) Низоъ- ин бавуҷудоии мухолифати байни одамон, коллектив дар 

ҷараёни фаъолияти якҷояи меҳнатии онҳо дар асоси нофаҳмӣ ё 

зиддияти хоҳишҳо, мавҷуд набудани ризогӣ байни 2 ё зиёда тарафҳо 

мебошад; 

$B) Дар асоси ҳаргуна низоъ ҳолате, ки зиддияти мақоми тарафҳо 

нисбати ягон масъала, ё зиддияти мақсадҳо ё воситаҳои ба дастории 

онҳо дар мавридҳо ё номувофиқии манфиатҳо хоҳишҳо, рафтори 

мухолифин хобидааст; 

$C) Низоъ- ин бавуҷудоии мухолифати байни одамон, коллектив дар 

ҷараёни фаъолияти якҷояи меҳнатии онҳо дар асоси нофаҳмӣ ё 



зиддияти хоҳишҳо, мавҷуд набудани ризогӣ байни 2 ё зиёда тарафҳо 

намебошад; 

$D) Ин муноқиша, муносибат, ҳамкорӣ, иртибот, алоқаҳо байни ду ва ё 

зиёда аз шахсон мебошад; 

$E) Низоъ- ин бавуҷудоии мухолифати байни одамон, коллектив; 

 

@112.Низоъҳо дар ташкилот чанд хел мешаванд? 

$A) 4 хел; 

$B) 3 хел; 

$C) 2 хел; 

$D) 8 хел; 

$E) 5 хел; 

 

@113.Низоъ бо иштироки одамон чанд намуд аст? 

$A) 2 намуд; 

$B) 3 намуд; 

$C) 5 намуд; 

$D) 6 намуд; 

$E) 1 намуд; 

 

@114.Намудҳои низоъро бо иштироки одамон нишон диҳед? 

$A) Низоъҳои дохилифардӣ, иҷтимоӣ; 

$B) Низоъҳои иҷтимоӣ; 

$C) Низоъҳои дохилифардӣ; 

$D) Низоъҳои дохилифардӣ, иҷтимоӣ, байнигуруҳӣ; 

$E) Низоъҳои дохилифардӣ, байнигуруҳӣ, иҷтимоӣ вашахсӣ; 

 

@115.Намудҳои низоъ дар ташкилотро номбар намоед? 

$A) Низоъҳои дохилифардӣ, байнишахсӣ, миёни шахс ва гуруҳ, 

байнигуруҳӣ; 

$B) Низоъҳои иҷтимоӣ; 

$C) Низоъҳои дохилифардӣ, иҷтимоӣ; 

$D) Низоъҳои гуруҳӣ, низоъҳои иҷтимоӣ; 

$E) Низоъҳои дохилифардӣ, шахсӣ ва низоъҳои иҷтимӣ; 

 

@116.Сабабҳои асосии низоъ дар корхона ва ташкилот-ин: 



$A) Маҳдудияти захираҳои тақсимшаванда, алоқамандии вазифаҳо, 

тафовутҳои ҳадафҳо, арзишҳо, ақидаҳо, маълумотнокӣ, сатҳи пасти 

иртибот; 

$B) Маҳдудияти захираҳои тақсимшаванда, алоқамандии вазифаҳо; 

$C) Тафовутҳои ҳадафҳо, арзишҳо, ақидаҳо, маълумотнокӣ, сатҳи пасти 

иртибот; 

$D) Низоъҳои дохилифардӣ, шахсӣ ва низоъҳои иҷтимӣ; 

$E) Низоъҳои дохилифардӣ, байнишахсӣ, миёни шахс ва гуруҳ, 

байнигуруҳӣ; 

 

@117.Сарчашмаи асосии муноқишаҳо дар ташкилот чист? 

$A) Ин қарори беасос, қарори яктарафа ва ғаразнок, бесаводӣ, 

ноуҳдабароӣ ва паст будани дараҷаи касбии роҳбар; 

$B) Тафовутҳои ҳадафҳо, арзишҳо, ақидаҳо, маълумотнокӣ, сатҳи пасти 

иртибот; 

$C) Низоъҳои дохилифардӣ, шахсӣ ва низоъҳои иҷтимӣ; 

$D) Маҳдудияти захираҳои тақсимшаванда, алоқамандии вазифаҳо; 

$E) Тафовутҳои ҳадафҳо, арзишҳо, ақидаҳо, маълумотнокӣ,сатҳи пасти 

иртибот; 

 

@118.Зери мафҳуми «Шароитҳои меҳнатӣ» чӣ фаҳмида мешавад? 

$A) Муҳити берунае, ки одамонро дар ҷараёни истиеҳсолот ихота 

кардаанд; 

$B) Соҳиби техналогия нав будан; 

$C) Даромади хуби истеҳсолӣ гирфтан; 

$D) Муносибати хуб миёни роҳбару зертобеонаш будан; 

$E) Ин ҳамаи холатҳои муносибати хуб миёни ҳамкасбон дар идора 

мебошад; 

 

@119.Усулҳои ҳаллу фасли муноқиша чанд давраро дар бар мегирад? 

$A) 5 давра; 

$B) 4 давра; 

$C) 3 давра; 

$D) 2 давра; 

$E) 1 давра; 

 

@120.Пешсафӣ чист 



$A) Ин шакли таъсиррасонии идоракуние, ки рафтору кирдори 

одамонро то андозае ба роҳи рост ҳидоят мекунад; 

$B) Санъатест барои таъсир расонидан ба рафтори одамоне, ки онҳо ба 

таври ихтиёрӣ ва бо хоҳиши худашон ба як самти муайян ҳаракат 

мекунанд; 

$C) Ин ҷараёнест, ки дар он як шахс ҳаракати маҷбуркунии шахсии 

дигарро барои иҷрои ягон кор ё фикри муносиб намудани ӯ зеро дар 

аксиҳол инсон онро иҷро намекунад; 

$D) Санъатест барои таъсир расонидан ба рафтори одамоне, ки онҳо ба 

таври маҷбурӣ ва на бо хоҳиши худашон ба як самти муайян ҳаракат 

мекунанд; 

$E) Ин имконияти таъсиррасонӣ ба дигарон; 

 

@121.Қувва чӣ маъно дорад? 

$A) Ин имконияти таъсиррасонӣ ба дигарон, ин шартест, ки бо ёрии он 

як шахс метавонад дигареро маҷбур месозад, ки фикр ё дигар хел 

рафтор намояд; 

$B) Принсипи ҳамкории роҳбарон ва кормандон бояд дар ҳуҷҷати 

махсус оид ба роҳбарии корхона аниқ муайян ва ба расмият овардашуда 

бошанд; 

$C) Баҷои супоришҳои алоҳида ба ҳар як корманд фазои лозимиеро 

муҳайё бояд кард, ки он мустақилона қарор қабулнамудатавонад; 

$D) Ин ҷараёни хеле мураккаб аст, ки сатҳи баланди алоқамандии 

тарафайни иштирокчиёни онро талаб менамояд; 

$E) Ин имконияти таъсиррасонӣба дигарон мебошад; 

 

@122.Таъсир чист? 

$A) Ин ҷараёнест, ки дар он шахс ҳаракати маҷбуркунии шахсии 

дигарро барои иҷрои ягон кор, фаъолият муносиб намудани шахси 

дигар равона менамояд; 

$B) Ин принсипи ҳамкории роҳбарон ва кормандон; 

$C) Ин ҷараёни хеле мураккаб аст, ки сатҳи баланди алоқамандии 

тарафайни иштирокчиёнонро талаб менамояд; 

$D) Ин имконияти таъсиррасонӣба дигарон мебошад; 

$E) Принсипи ҳамкории роҳбарон ва кормандон; 

 

@123.Ҳокимият чист? 



$A) Ин ҳуқуқи истифодаи қувва, имконият ва қобилияти таъсиррасонӣ 

барои идоракунии рафтори дигарон мебошад; 

$B) Санъатест барои таъсир расонидан ба рафтори одамон; 

$C) Ин имконияти таъсиррасонӣ ба дигарон мебошад; 

$D) Ин ҷараёнест, ки дар он як шахс ҳаракати маҷбуркунии шахсии 

дигарро барои иҷрои ягон кор ё фикри муносиб намудани ӯ зери 

назорат мегирад; 

$E) Ин принсипи ҳамкории роҳбарон ва кормандон; 

 

@124.Ҳуқуқи истифодаи қувва, имконият ва қобилияти 

таъсиррасонӣ барои идоракунии рафтори дигаронро чӣ 

меноманд? 

$A) Ҳокимият; 

$B) Давлат; 

$C) Гурўҳ; 

$D) Коллектив; 

$E) Ҷамъият; 

 

@125.Дар ташкилотҳо чанд шакли қувваҳо дида мешаванд: 

$A) 4- шакл; 

$B) 8-шакл; 

$C) 5-шакл; 

$D) 3 шакл; 

$E) 2шакл; 

 

@126.Шаклҳои қувваи ташкилотро нишон диҳед 

$A) Қувваи захираҳо, қувваи ҳолат, қувваи шахсият, қувваи мутахассис; 

$B) Қувваи захираҳо, қувваи ҳолат; 

$C) Қувваи шахсият, қувваи мутахассис, роҳбарият; 

$D) Қувваи ҳолат, қувваи шахсият, қувваи сарвар, роҳбар; 

$E) Қувваи шахсият, қувваи мутахассис; 

 

@127.Қувваи захираҳо, қувваи ҳолат, қувваи шахсият, қувваи 

мутахассис шаклҳои чиро нишон медиҳанд? 

$A) Шаклҳои қувваи ташкилотро; 

$B) Шаклҳои қувваи захираҳоро; 

$C) Шаклҳои қувваи ҳолатро; 

$D) Шаклҳои қувваи мутахассисро; 



$E) Шаклҳои қувваи кориро; 

 

@128.Зери муқобилият ба дигаргуниҳо чиро дарназар доранд? 

$A) Ҳар гуна рафтори кормандон, ки ба зиддияти бозорӣ ё муқобилият 

ба навоварӣ дар ҷараёни меҳнат пайвастааст, фаҳмида мешавад; 

$B) Ҳар гуна услуби кормандон, ки ба зиддияти бозорӣ ё муқобилият ба 

дигаргунии истеҳсолот дар ҷараёни меҳнат пайвастааст, фаҳмида 

мешавад; 

$C) Ҳар гуна рафтори роҳбарон, ки ба зиддияти бозорӣё муқобилият ба 

навоварӣ дар ҷараёни дигаргуниҳо пайвастааст, фаҳмида мешавад; 

 

$D) Дар натиҷа барои зиёд намудани музди кори кормандони худӣ 

роҳбарон маҷбур мешаванд, ки дар кори хайрия ва ҷамъиятӣ камтар 

иштирок кунанд; 

$E) Ҳар гуна рафтори роҳбарон, ки ба зиддияти бозорӣ ё муқобилият ба 

навоварӣ равона карда мешавад; 

 

@129.Ба сифати сабабҳои муқобилият дар ташкилот чиҳо дохил 

мешаванд? 

$A) Таҳдиди ниёзҳои кормандон ба бехатарӣ, ҳамкориҳои иҷтимоӣ, 

мақом, салоҳият ё эҳтиромкунӣ дохил мешаванд; 

$B) Таҳдиди талаботҳои харидорон, ҳамкориҳои иқтисодӣ, мартаба ё 

худшукуфоӣ дохил мешаванд; 

$C) Омӯзиши ниёзҳои кормандон, ҳамкориҳои сиёсӣ, мақом, салоҳият ё 

эҳтиромкунӣ дохил мешаванд; 

$D) Ҳар гуна рафтори роҳбарон, ки ба зиддияти бозорӣ ё муқобилият ба 

навоварӣ дар ҷараёни дигаргуниҳо пайвастааст, фаҳмида мешавад; 

$E) Таҳдиди ниёзҳои кормандон ба бехатарӣ; 

 

@130.Шаклҳои муқобилиятро номбар намоед?  

$A) Муқобилияти мантиқӣ, муқобилияти психологӣ, муқобилияти 

иҷтимоӣ; 

$B) Муқобилияти иқтисодӣ, муқобилияти психологӣ, муқобилияти 

сиёсӣ; 

$C) Муқобилияти техникӣ, муқобилияти технологӣ, муқобилияти 

иҷтимоӣ; 

$D) Муқобилияти фикрӣ, муқобилияти маданӣ, муқобилияти фарҳангӣ; 



$E) Муқобилияти мантиқӣ, муқобилияти психологӣ, муқобилияти 

маданӣ; 

 

@131.Кадом далелҳое мавҷуданд, ки ба тарафдории ҷавобгарии 

иҷтимоӣ такя мекунанд? 

$A) Имконияти хуб барои ояндаи нек, тағйирёбии талабот ва дархости 

харидорон, мавҷудияти захираҳо барои расонидани кӯмак, ҳис кардани 

ҷавобгарии аҳлоқӣ барои вазъи иҷтимоӣ; 

$B) Имконияти хуб барои ояндаи нек, тағйирёбии талабот ва дархости 

харидорон; 

$C) Имконияти  зарурӣ  барои оянда, тағйирёбии талабот ва дархости 

истеъмолгарон; мавҷудияти захираҳо, ҳис кардани ҷавобгарии аҳлоқӣ 

барои вазъи иҷтимоӣ; 

$D) Имконияти ниҳоят маҳдуд барои ояндаи нек, тағйирёбии талабот ва 

дархости харидорон; мавҷудияти захираҳо барои расонидани кӯмак, ҳис 

кардани ҷавобгарии аҳлоқӣ барои вазъи иқтисодӣ; 

$E) Имконияти хуб барои фаъолият, тағйирёбии хоҳишҳо ва дархости 

рақибон; мавҷудияти захираҳо барои расонидани кӯмак, ҳис кардани 

ҷавобгарии аҳлоқӣ барои вазъи иҷтимоӣ; 

 

@132.Кадом далелҳои муқобилони назарияи ӯҳдадории иҷтимоиро 

медонед? 

$A) Вайрон шудани талабот оид ба зиёд намудани даромад, 

хароҷотнокии чорабиниҳои иҷтимоӣ, душвории кори ҳисоботдиҳӣ, 

надоштани малакаи ҳалли мушкилоти иҷтимоӣ; 

$B) Ба такмил додани ҷомеа бояд мутахассисоне машғул шаванд, ки дар 

ташкилотҳои махсуси давлатӣ ва муассисаҳои хайрия кор мекунанд; 

$C) То ба замоне, ки ҷомеа тартиби ба ӯҳисобот додани корхонаро кор 

карда набаромадааст, корхона дар корҳои иҷтимоии ҷомеа иштирок 

карда наметавонад; 

$D) Вайрон шудани талабот оид ба зиёд намудани хароҷот; 

$E) Хароҷотнокии чорабиниҳои иҷтимоӣ, душвории кори ҳисоботдиҳӣ, 

надоштани малакаи ҳалли мушкилоти иқтисодӣ. 

 

@133.Тараққиёти ташкилӣ чиро дарназар дорад?  

$A) Ин ивазшавии систематики ҳолати илмҳои рафторӣ дар зинаҳои 

гуногуни ташкилот бо мақсади татбиқи азнавсозиҳои банақша 

гирифташуда мебошад. 



$B) Эътиқод, муқарраркунӣ, арзишҳо, стратегия, сохтор ва таҷрибаро 

ифода мекунад; 

$C) Маданият, арзишҳо, стратегия, низом ва таҷрибаро ифода мекунад, 

ки барои мутобиқшавии компания дар муборизаи рақобатнок, 

азнавтакмилдиҳии технологӣ, сафарбар гардидааст; 

$D) Имконияти хуб барои ояндаи нек; тағйирёбии талабот ва дархости 

харидорон; 

$E) Мавҷудияти захираҳо барои расонидани кӯмак, ҳис кардани 

ҷавобгарии аҳлоқӣ барои вазъи иҷтимоӣ; 

 

@134.Тараққиёти ташкилӣ дар асоси чӣ бароҳ монда мешавад? 

$A) Дар асосӣ арзишҳои  инсонпарварона, истифодаи агентҳои 

ивазшавиҳо, ҳалли проблемаҳо, омӯзиши таҷриба, дахолат ба зинаҳои 

гуногун; 

$B) Дар асосӣ арзишҳои  инсонпарварона, истифодаи агентҳои 

ивазшавиҳо, ҳалли низоъҳо, омӯзиши талабот, дахолат ба зинаҳои 

гуногун; 

$C) Дар асосӣ ҳалли низоъҳо, омӯзиши талабот, дахолат ба зинаҳои 

гуногун; 

$D) Аз тарафи дигар тараққиёти ташкилот ба таҳияи барномаи 

азнавкунӣ ва амалишавии он таъсири хелезиёд мерасонад; 

$E) Дар асосӣ муносибат, арзишҳо, ҳамкориҳо, коллективизм ва 

стратегия таъсири хеле зиёд мерасонад; 

 

@135.Тараққиёти ташкилот бо якҷоякунии чор унсурҳо дар 

системаи самаранок сафарбар шудааст? 

$A) Одамон, сохтор, технология ва муҳити атроф; 

$B) Технология, системаи арзишҳо, маданият ва бозор; 

$C) Одамон, муҳит, коллективизм ва технология; 

$D) Навовариҳо, стратегия, иттилоот ва одамон; 

$E) Одамон, сохтор, технология; 

 

@136.Услубҳои байнифардии ҳаллу фасли низоъ чандтоанд? 

$A) 4 тоанд; 

$B) 2 тоанд; 

$C) 3 тоанд; 

$D) 8 тоанд; 

$E) 6 тоанд; 



 

@137.Услубҳои байнифардии ҳаллу фасли низоъро номбар намоед? 

$A) Рӯй гардондан аз низоъ, аз миён бардоштани низоъ, иҷборӣ, созиш, 

ҳаллуфасли мушкилот; 

$B) Созиш, ҳаллу фасли мушкилот; 

$C) Рӯй гардондан аз низоъ аз миён бардоштани низоъ; 

$D) Иҷборӣ, созиш, ҳаллу фасли мушкилот; 

$E) Рӯй гардондан аз низоъ аз миён бардоштани низоъ, иҷборӣ, созиш; 

 

@138.Амали роҳбарро ҳангоми ҳалли низоъҳо муаяйн намоед? 

$A) Омӯзиши сабаби пайдоиши низоъ, маҳдудкунии шумораи 

иштирокчиён, таҳлили низоъҳо, ҳалли низоъҳо; 

$B) Омӯзиши сабаби пайдоиши низоъ, ҳалли низоъҳо; 

$C) Алоқамандии тарафҳо, ки барои дар низоъи тарафҳо иштирок 

намудан ҳавасманд месозанд, номувофиқии мақсадҳо ва арзишҳои 

тарафҳо, натиҷаи сифрии низоъи ҳамкориҳо; 

$D) Муайян намудани омилҳо, пайдошавии низоъ; 

$E) Барасии масъала, ҳалли низоъ; 

 

@139.Кадоме аз ин тавсияҳо барои ҳалли муноқиша ба сарвар кўмак 

мекунад? 

$A) Ҳамаи ҷавобҳои дар варянтҳо пешниҳодшуда, комилан дуруст мебошад; 

$B) Тамоми ахборе, ки роҳбар қабул кардааст, бо мақсади ягона ва 

беҳтаршавии кору фаъолият равона шуда бошад; 

$C) Маълумот оиди масоил аз сарчашмаҳои аниқе, ки барои он ҷавобгў 

ҳастанд, омода бошанд; 

$D) Дурўѓ, фиребгарӣ, дуруягӣ, хешутаборчагӣ, хотирбинӣ ва дигар 

мақсадҳои ѓаразнок вуҷуд надошта бошад; 

$E) Алоқаи бетанаффуси баръакс ва қабули он ва муҳокимаи саривақтии 

он; 

 

@140.Рисолаи ахлоқии «Аломоти иқбол ва давлат» асри кист?  

$A) А.Розӣ; 

$B) А.Сино; 

$C) Форобӣ; 

$D) Берунӣ; 

$E) А.Ҷомӣ; 

 



@141.«Сардории давлат, монанди муаллимист, фарқ танҳо дар он 

аст, ки сардори давлат тарбиятгари тамоми халқ аст» сухани кист? 

$A) Форобӣ; 

$B) А.Сино; 

$C) А.Розӣ; 

$D) Берунӣ 

$E) А.Ҷомӣ; 

 

@142.«Подшоҳ барои идора кардани далат ва ҷамъият бояд ба илм 

ва намояндагони он такя кунад, чунки ________ 

$A) Илм дар пешрафти ҷамъият, зиндагӣ нақши муҳимро мебозад; 

$B) Олимони мушовирони подшоҳ мебошанд ва ба ў кўмаки моллӣ 

мекунанд; 

$C) Илм техналогия меофарад ва давлат пеш мераваду рушд мекунад; 

$D) Илм боиси сарбаландии аҳли ҷамъият мешаваду марду осудаҳол 

зиндагӣ мекунанд; 

$E) Илм ба подшоҳ техникаи рохбариро меомўзад ва ў одилона ҳукм 

мекунад; 

 

@143.«Нуктае хуш гуфтааст он дурбин, 

Адл дорад мулкро қоим на дин». Шеъри кист? 

$A) А.Ҷомӣ; 

$B) А.Сино; 

$C) Ғаззолӣ; 

$D) Форобӣ; 

$E) Берунӣ; 

 

@144.Аломатҳои ақидаронӣ ва фишори гурӯҳҳо кадомҳоянд? 

$A) Хаёли хоми дастнорас будани гурӯҳҳо, ихлоси беҳудуд, иттилооти 

нохуш ё нодаркор, қолабсозии манфии бегонаҳо, самоцензура, фиреби 

назари доимии якдилӣ, фишори иҷтимоӣ ба норозиён, маҳдудият ё 

буридани имкониятҳои иштирок дар ташаккули ақидаҳо; 

$B) Хаёли хоми дастнорас будани гурӯҳҳо, қолабсозии манфии бегонаҳо, 

самоцензура, гурӯҳҳои расмӣ; 

$C) Фиреби назари доимии якдилӣ, гурӯҳҳои расмӣ ва ғайрирасмӣ, 

фиреби назари доимии якдилӣ ва ғ; 
$D) Иттилооти нохуш ё нодаркор, қолабсозии манфии бегонаҳо, 

самоцензура, муайянкунии аниқ ва тақсими нақшҳо; 



$E) Фиреби назари доимии якдилӣ, фишори иҷтимоӣ ба норозиён; 

 

@145.Роҳбари ботаҷриба медонад, ки рафтори кормандон аслан 

духел мешавад:? 

$A) Рафтори муқаррарӣ ва рафтори ҳолатӣ; 

$B) Рафтори оддӣ ва рафтори муқаррарӣ; 

$C) Рафтори муқаррарӣ ва ѓайримуқаррарӣ; 

$D) Рафтори хизматӣ ва ѓайриҳизматӣ; 

$E) Рафтори шоиста ва ношоиста; 

 

@146.Унсурҳои асосии шахсият кадомҳоянд? 

$A) Мақсаднокӣ, қобилиятнокӣ, босуботии руҳ, хислати рафторӣ; 

$B) Бо суботии руҳ, хислати рафторӣ; 

$C) Мақсаднокӣ, босуботии руҳ, хислати рафторӣ; 

$D) Хислати рафторӣ, ахлоқ, гуфтор; 

$E) Қобилиятнокӣ, босуботии руҳ, хислати рафторӣ, ахлоқ, гуфтор; 

 

@147.Мақсаднокии шахс чист? 

$A) Мақсаднокии шахс гуфта хислати ӯро вобаста ба нишонагирии 

устувории рафтор, мативҳо, мақсад, ки новобаста аз ҳолатҳои гуногун 

вуҷуд доранд меноманд; 

$B) Мақсаднокии шахс гуфта хислати ӯро вобаста ба мативҳо, мақсад, ки 

новобаста аз ҳолатҳои гуногун вуҷуд доранд меноманд; 

$C) Мақсаднокии шахс гуфта хислати ӯро вобаста ба нишонагирии 

устувории рафтор, ки новобаста аз ҳолатҳои гуногун вуҷуд доранд 

меноманд; 

$D) Мақсаднокии шахс гуфта хислати ӯро вобаста ба фаъолияташ 

мефаҳманд; 

$E) Мақсаднокии шахс гуфта хислати хоси шахсро вобаста ба рафтори 

шахс, ки новобаста аз ҳолатҳои гуногун вуҷуд доранд меноманд; 

 

@148.Идоракунии вазъияти низоангез ба кадом категорияҳо ҷудо 

мешавад? 

$A) Сохторӣ ва байнифардӣ; 

$B) Низомӣ ва байнишахсӣ; 

$C) Низомӣ ва дохилифардӣ; 

$D) Сохторӣ ва байнишахсӣ; 

$E) Сохторӣ ва роҳбарӣ; 



 

@149.Намудҳои мақсаднокиро нишон диҳед. 

$A) Мақсаднокӣ барои алоқамандӣ, вазифагузорӣ, манфиати шахсӣ; 

$B) Мақсаднокӣ барои вазифагузорӣ ва манфиати шахсӣ; 

$C) Мақсаднокӣ барои алоқамандӣ; 

$D) Мақсаднокӣ барои вазифагузорӣ; 

$E) Мақсаднокӣ барои манфиати шахсӣ; 

 

@150.Яке аз услубҳои сохтории ҳаллу фасли низоъ мавҷуд аст, ки 

онро нишон диҳад? 

$A) Шарҳи талабот нисбат ба кор; 

$B) Машваратнамоии корӣ; 

$C) Истифодаи воситаи ҳамбаёнӣ; 

$D) Муқаррар намудани маромҳо; 

$E) Истифодаи низоми дурандешӣ; 

 

@151.Дар кадоме аз варянтҳо услуби сохтории ҳаллу фасли низоъро 

мебинед? 

$A) Истифодаи васоити ҳамоҳангсозӣ ва муттаҳидгардонӣ; 

$B) Шарҳи дархостҳо нисбат ба кор; 

$C) Шарҳи қавонин нисбати кор; 

$D) Муқаррар намудани қавонин; 

$E) Истифодаи низоми ҳамоҳангсозӣ; 

 

@152.Мақсадноки барои вазифагузорӣ чӣ гуна фаъолиятро 

меноманд? 

$A) Мақсаднокӣ барои вазифагузорӣ–корчалон шахсе мебошад, ки 

барои вай аз ҳамачизи асосӣ, ба мақсад расидан аст, новобаста аз он, ки 

вазифаро ки бамиён гузоштааст; 

$B) Мақсадноки барои вазифагузорӣ гуфта фаъолияти шахсро дар 

муомила меноманд; 

$C) Мақсаднокӣ барои вазифагузорӣ гуфта, фаъолияти шахсро дар 

муомила ва ҳамкорӣ бо дигарон дар ҷараёни кор меноманд; 

$D) Мақсаднокӣ барои вазифагузорӣ – шахсе мебошад, ки барои вай аз 

ҳама чизи асосӣ, ба мақсад расидан аст; 

$E) Мақсаднокӣ барои вазифагузорӣ –корчалон шахсе мебошад, ки 

барои вай аз ҳама чизиа сосӣ кормебошад; 

 



@153.Манфиатнокӣ барои манфиати шахсӣ чист? 

$A) Ин ҳаракати одамон барои ҳалли масъалаҳои худи, барпо кардани  

дараҷаи зиндагии  шахсӣва муввафақиятҳо; 

$B) Ин ҳаракати одамон барои ҳалли масъалаҳои шахсӣ; 

$C) Ин ҳаракати одамон барои барпо кардани дараҷаи зиндагии шахсӣ 

ва муввафақиятҳо; 

$D) Ин ҳаракати одамонба манфиати дигарон; 

$E) Ин ҳаракати одамон барои ҳалли масъалаҳои корӣ; 

 

@154.Қобилият чист? 

$A) Қобилият – маҷмӯи сифатҳои инсон барои иҷрои ин ё он намуди 

фаъолият бо мақсади манфиат гирифтан; 

$B) Қобилият – маҷмӯи сифатҳои инсон барои иҷрои ягон фаъолият; 

$C) Қобилият – маҷмӯи сифатҳои махсуси инсон,ки дар дигарон мавҷуд 

нест; 

$D) Қобилият – маҷмӯи сифатҳои инсон барои иҷроикорҳои махсус; 

$E) Қобилият – маҷмӯи сифатҳои инсон, ки дар дигарон дида 

намешавад; 

 

@155.Чанд шакли хусусияти махсуси шахсӣ вуҷуд дорад? 

$A) 3 шакл; 

$B) 6 шакл; 

$C) 5 шакл; 

$D) 4 шакл; 

$E) 2 шакл; 

 

@156.Хусусиятҳои махсуси шахсиро номбар намоед? 

$A) Умумибашарӣ, ташаккулёфта, таҳлилӣ; 

$B) Умумибашарӣ, ташаккулёфта, таҳлилӣ, модарзодӣ; 

$C) Умумибашарӣ, ташаккулёфта; 

$D) Умумибашарӣ, таҳлилӣ; 

$E) Умумибашарӣ; 

 

 

 


