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@1.Олими рус Р.Л. Кричевский ду гурўҳи зерини меъёрҳои самаранокии 

ҳайат ва ташкилотро муайян намудааст? 

$A) Психологӣ ва ғайрипсихологӣ; 

$B) Иқтисодӣ ва сиёсӣ; 

$C) Иҷтимоӣ ва фарҳангӣ; 

$D) Инфиродӣ ва коллективӣ; 

$E) сиёсӣ; 

 

@2.Дар адабиёти Ғарб барои тавсифи мақсадҳои роҳбарии ҳайат ва 

ташкилот мафҳумҳои зеринро низ истифода мебаранд? 

$A) Самаранокии иқтисодӣ ва самаранокии иҷтимоӣ; 

$B) Самаранокии кор ва самаранокии таҷҳизот; 

$C) Самаранокии техникӣ ва самаранокии технологӣ; 

$D) Самаранокии хизматрасонӣ ва самаранокии тиҷоратӣ; 

$E) Самаранокии хизматрасонӣ; 

 

@3.Мазмуни идоракунии ҳайат бештар аз ҳама дар чи зоҳир мегардад? 

$A) Дар функсияҳои идоракунии ҳайат; 



$B) Дар намуди зоҳирии роҳбар; 

$C) Дар ҷараёни сўҳбат бо ҳайат; 

$D) Дар лаҳзаи истироҳати ҳайат; 

$E) Дар лаҳзаи истироҳати роҳбар; 

 

@4.Ба маънои умумӣ роҳбарии ҳайат ин фаъолиятест, ки? 

$A) Ба идоракунии бевоситаи ҳамарўзаи кормандон вобаста аст; 

$B) Ба идоракунии ҳамарўзаи технологияҳо вобаста аст; 

$C) Ба идоракунии бевоситаи истеҳсолот вобаста аст; 

$D) Ба идоракунии бозори меҳнат вобаста аст; 

$E) Ба идоракунии бозори меҳнат вобаста нест; 

 

@5.Фаъолият оид ба идоракунӣ аз ду соҳаи асосии зерин иборат аст? 

$A) Роҳбарии ҳайат ва кор бо кадрҳо; 

$B) Роҳбарии лоиҳаҳо ва барномаҳо; 

$C) Роҳбарии нақшаҳо ва корҳои ислоҳотӣ; 

$D) Роҳбарии кормандони доимӣ ва кор бо сохторҳои навтаъсиси 

ташкилот; 

$E) Роҳбарии нақшаҳо; 

 

@6.Тибқи аломати мўҳлати кор кормандон ба категорияҳои зерин  тақсим 

мешаванд? 

$A) Кормандони доимӣ, мавсимӣ ва муваққатӣ; 

$B) Кормандони инженер-техникӣ; 

$C) Кормандони асосӣ, хизматчиён, ҳайати хурди хизматрасон; 

$D) Муҳофизон, талабагон (шогирдон), роҳбарон; 

$E) талабагон (шогирдон), роҳбарон; 

 

@7.Дар фаъолияти меҳнатии ҳайати истеҳсолӣ? 

$A) Меҳнати ҷисмонӣ афзалият дорад; 

$B) Меҳнати фикрӣ афзалият дорад; 

$C) Фаъолияти фарҳангӣ афзалият дорад; 

$D) Таҳияи ҳисобот оид ба натиҷаи кор афзалият дорад; 

$E) Меҳнати кироя афзалият дорад; 

 

@8.Ҳангоми ҷобаҷогузории кадрҳо кадом принсипҳои зерин ба инобат 

гирифта мешаванд? 

$A) Мутобиқати корманд ба кор, ба мансаб, ояндадор будани ҷойи кор; 



$B) Сердаромад будани ҷойи кор; 

$C) Яккасардорӣ; 

$D) Махфият; 

$E) Умумият; 

 

@9.Муносибат миёни ҳайат ва ташкилот тавассути? 

$A) Шартномаи меҳнатӣ танзим мегардад; 

$B) Навгониҳо танзим мегардад; 

$C) Муҳифизон танзим мегардад; 

$D) Кормандони асосӣ танзим мегардад; 

$E) талабагон танзим мегардад; 

 

@10.Муҳити иҷтимоӣ-психологӣ маҷмўи омилҳоест, ки  ба ҳайат? 

$A) Таъсир мерасонанд; 

$B) Таъсир намерасонанд; 

$C) Ҳаловат мебахшанд; 

$D) Пайваста фишор меоранд; 

$E) фишор намеоранд; 

 

@11.Сарварӣ ин таъсиррасонии? 

$A) ғайрирасмӣ аст; 

$B) расмӣ аст; 

$C) ҷузъӣ аст; 

$D) манфӣ аст; 

$E) ғайрирасмӣ нест; 

 

@12.Роҳбарӣ падидаест, ки дар низоми муносибатҳои? 

$A) Расмӣ ҷой дорад; 

$B) Гурўҳӣ ҷой дорад; 

$C) Байнигурўҳӣ ҷой дорад; 

$D) Байни кишварҳо ҷой дорад; 

$E) Байни кишварҳо ҷой надорад; 

 

@13.Рафтори аксарияти одамон ба доираи стандартҳои рафтор? 

$A) Бо душворӣ ворид мегардад; 

$B) Бо осонӣ ворид мегардад; 

$C) Бо эҳсосот ворид мегардад; 

$D) Бо кафолат ворид мегардад; 



$E) Бо душворӣ ворид намегардад; 

 

@14.Сарварӣ падидаест, ки дар низоми муносибатҳои? 

$A) Ғайрирасмӣ тавлид ёфтааст; 

$B) Расмӣ тавлид ёфтааст; 

$C) Байнигурўҳӣ тавлид ёфтааст; 

$D) Байни давлатҳо тавлид ёфтааст; 

$E) Байни довталабон тавлид ёфтааст; 

 

@15.Ба андешаи олими амрикоӣ И.П. Коттер менеҷер бояд баҳри он 

кўшиш намояд, ки кормандон супоришҳоро? 

$A) Самаранок иҷро намоянд; 

$B) Дар сатҳи зарурӣ иҷро намоянд; 

$C) Дар мўҳлат иҷро намоянд; 

$D) Бо табъи болида иҷро намоянд; 

$E) Самаранок иҷро нанамоянд; 

 

@16.Дар адабиёти илмии Ғарб миёни мафҳумҳои «менеҷер» ва «сарвар»? 

$A) Фарқият мегузоранд; 

$B) Фарқият намегузоранд; 

$C) Аломати савол мегузоранд; 

$D) Аломати хитоб мегузоранд; 

$E) Аломати баён мегузоранд; 

 

@17.Қадимтарин назарияи сарварӣ ин? 

$A) Назарияи хислатҳо ба шумор меравад; 

$B) Назарияи марксистӣ ба шумор меравад; 

$C) Назарияи ленинӣ ба шумор меравад; 

$D) Назарияи иқтисодӣ ба шумор меравад; 

$E) Назарияи иҷтимоӣ ба шумор меравад; 

 

@18.Консепсияи сарвари харизматикӣ ин? 

$A) Консепсияи замонавӣ аст; 

$B) Консепсияи қадимтарин аст; 

$C) Консепсияи ғайриилмӣ аст; 

$D) Консепсияи динӣ аст; 

$E) Консепсияи илмӣ аст; 

 



@19.Консепсияи сарвари харизматикӣ дар осори муҳаққиқони зерин 

инъикос гардидааст? 

$A) В.М.Басе, Б. Шамир, Р.И. Хозе, М.Артур; 

$B) Ф.Тейлор, Л. Гилбрет, Анри Файоль; 

$C) Элтон Мэйо, Адам Смит; 

$D) Давид Рикардо, Абрахам Маслоу; 

$E) Гилбрет, Анри Файоль; 

 

@20.Рафтори инсон ин? 

$A) Маҷмўи амалҳои бошуурона ва аз нигоҳи иҷтимоӣ арзишманд аст; 

$B) Маҷмўи амалҳои бешуурона аст; 

$C) Маҷмўи амалҳои ғаразнок аст; 

$D) Маҷмўи амалҳои бемақсад аст; 

$E) Маҷмўи амалҳои номуайян аст; 

 

@21.Олими амрикоӣ В. Ансофф 4 нақши асосии зерини роҳбарро муайян 

намудааст? 

$A) Нақши сарвар, маъмур, нақшакаш, соҳибкор; 

$B) Нақши ҳунарманд, табиб, нозир, мураббӣ; 

$C) Нақши омўзгор, дуредгар, чўпон, олим; 

$D) Нақши ситорашинос, дандонпизишк, кишоварз, муҳандис; 

$E) Нақши ситорашинос ,дуредгар, чўпон; муҳандис; 

 

@22.Дар иҷрои нақши соҳибкор роҳбар бояд? 

$A) Озмоишгар бошад; 

$B) Ҳунарманд бошад; 

$C) Зирак бошад; 

$D) Ҷасур бошад; 

$E) Озмоишгар набошад; 

 

@23.Роҳбар – навовар функсияи зеринро иҷро мекунад? 

$A) Ҷоринамоии услубҳои пешқадами меҳнат ва комёбиҳои илмӣ-

техникӣ; 

$B) Ба роҳ мондани робита бо дигар ташкилоту муассисаҳо; 

$C) Назорати умумии фаъолияти ҳайат; 

$D) Интихоб ва ҷобаҷогузории ҳайат; 

$E) робита бо дигар ташкилоту муассисаҳо; 

 



@24.Роҳбар – назоратчӣ функсияи зеринро иҷро мекунад? 

$A) Назорати риояи меъёрҳои ташкилӣ ва сифати маҳсулот; 

$B) Хамоҳангсозии фаъолияти кормандон; 

$C) Ҷоринамоии услубҳои пешқадами меҳнат; 

$D) Иштирок дар ҷаласаҳо; 

$E) Иштирок дар ҳамоишҳо; 

 

@25.Роҳбар – ташкилотчӣ функсияи зеринро иҷро мекунад? 

$A) Ҳамоҳангсозии фаъолияти кормандон; 

$B) Таълим ва мотиватсияи ҳайат; 

$C) Назорати фаъолияти умумии ҳайат; 

$D) Назорати сифати маҳсулот; 

$E) Назорати фаъолият; 

 

@26.Роҳбар – дипломат функсияи зеринро иҷро мекунад? 

$A) Ба роҳ мондани робита бо дигар ташкилоту муассисаҳо; 

$B) Назорати интизоми меҳнат; 

$C) Баҳогузорӣ ба фаъолияти ҳайат; 

$D) Банақшагирии фаъолияти ҳайат; 

$E) Беназоратии интизоми меҳнат; 

 

@27.Роҳбар – ҷамоатчӣ функсияи зеринро иҷро мекунад? 

$A) Иштирок дар ҷаласаву хамоишҳо ба ҳайси баранда, кор бо созмонҳои 

ҷамъиятӣ; 

$B) Мотиватсияи ҳайат; 

$C) Чобаҷогузории ҳайат; 

$D) Назорати ҷараёни риояи меъёрҳои ташкилӣ; 

$E) Назорати меъёрҳои ташкилӣ; 

 

@28.Роҳбар дар нақши корманди штаб функсияи зеринро иҷро мекунад? 

$A) Коркарди иттилооти идоракунӣ ва таҳияи ҳуҷҷатҳо; 

$B) Кор бо созмонҳои ҷамъиятӣ; 

$C) Таъминоти кормандон бо лавозимоти зарурӣ; 

$D) Интихоби коррмандон; 

$E) Таъминоти кормандон; 

 

@29.Роҳбар дар нақши мутафаккир функсияи зеринро иҷро мекунад? 



$A) Мулоҳизаи умумии вазъи фаъолияти ташкилот, сохторҳои он ва 

вобаста ба он ҷустуҷў намудани тарзу усулҳои ҳалли мушкилот; 

$B) Чида гирифтани кормандон; 

$C) Ташкил намудани раванди таҷрибаомўзии ҳайат; 

$D) Баҳогузорӣ ба фаъолияти ҳайат; 

$E) натиҷагирӣ аз фаъолияти ҳайат; 

 

@30.Роҳбар – мураббӣ функсияи зеринро иҷро мекунад? 

$A) Ҷустуҷўи иттилооти нав барои кормандон; 

$B) Беҳтар намудани сифати маҳсулот; 

$C) Ҳаллу фасли низоъҳо; 

$D) Ба роҳ мондани танқиди конструктивӣ (муфид) дар ташкилот; 

$E) Ба роҳ мондани танқиди беасос; 

 

@31.Интихоб ва ҷобаҷогузории кадрҳо ба принсипҳои зерин такя 

мекунанд? 

$A) Принсипҳои мутобиқат, ояндадор будан, ивазпазирӣ (ивазшавӣ); 

$B) Принсипи партиявият; 

$C) Принсипи махфият; 

$D) Принсипҳои мухторият, фаврият, муҷтамеият; 

$E) Принсипҳои мухторият; 

 

@32.Принсипҳои ташаккули низоми идоракунии ҳайат? 

$A) Қоидаҳо, дастурамалҳо ва меъёрҳое, ки бояд роҳбарон ва мутахассисон 

дар раванди идоракунии ҳайат ба инобат гиранд; 

$B) Стандартҳои сифат барои роҳбарон; 

$C) Иттилооти нав барои мутолиаи роҳбарон; 

$D) Маҷмўи аломатҳои шартӣ барои роҳбарон; 

$E) Иттилооти актуалӣ; 

 

@33.Мақсадҳои стратегӣ? 

$A) Рисолати ташкилотро мушаххас мегардонанд; 

$B) Рисолати ташкилотро мураккаб мегардонанд; 

$C) Нақши ташкилотро ифода намекунанд; 

$D) Нақшаҳои кварталии ташкилотро ифода мекунанд; 

$E) Нақшаҳои дурнаморо муайян намекунанд; 

 

@34.Мақсадгузорӣ ин? 



$A) Дастури амал кардан аст; 

$B) Таҳлили кори анҷомёфта аст; 

$C) Натиҷаи фаъолияти ҳайат аст; 

$D) Майлу хоҳиши роҳбар аст; 

$E) хоҳиши роҳбар аст; 

 

@35.Рисолат ин? 

$A) Шарҳи дақиқи таъиноти ташкилот аст; 

$B) Вазъи мушаххаси фаъолияти ҳайат аст; 

$C) Вазъи номуайяни ташкилот аст; 

$D) Оғози фаъолияти ташкилот аст; 

$E) Номуайянии фаъолияти аст; 

 

@36.Нерўи рақобатпазири меҳнатии ташкилот дар? 

$A) Қобилияти рақобатпазирии кормандони ташкилот дар қиёс бо 

кормандони дигар ташкилот зоҳир мегардад; 

$B) Ҳарчи бештар ба бозор баровардани маҳсулот зоҳир мегардад; 

$C) Зиёд намудани навъи маҳсулот зоҳир мегардад; 

$D) Афзудани шумораи рақибон зоҳир мегардад; 

$E) Ҷавобҳо дурустанд; 

 

@37.Технологияҳои идоракунии стратегии ҳайат? 

$A) Ҳанўз ба қадри кофӣ таҳқиқ нашудаанд; 

$B) Дар сатҳи олӣ таҳқиқ шудаанд; 

$C) Дар замонҳои қадим дар сатҳи зарурӣ таҳқиқ шудаанд; 

$D) Ба таҳқиқ ва такмил эҳтиёҷ надоранд; 

$E) умуман муайян нест; 

 

@38.Мафҳуми «идоракунии стратегӣ» ба доираи илмӣ? 

$A) Солҳои 60-70-уми асри ХХ ворид гардидааст; 

$B) Дар давраи ҳукмронии Сомониён ворид гардидааст; 

$C) Дар охири асри ХIХ ворид гардидааст; 

$D) Дар ибтидои асри ХХI ворид гардидааст; 

$E) Ҷавобҳо дурустанд; 

 

@39.Ҷараёни таҳияи Консепсияи идоракунии ҳайат иборат аст аз? 

$A) Таҳияи методология, технологияҳои идоракунии ҳайат ва ташаккули 

низоми идоракунии ҳайат; 



$B) Инъокоси андешаҳои роҳбарони алоҳида; 

$C) Ташаккули танҳо меъёрҳои сифати маҳсулот; 

$D) Таҳияи пешниҳодҳо ба мақомоти болоӣ; 

$E) Таҳияи пешниҳодҳо ба муассисаҳо; 

 

@40.Дар назария ва амалияи идоракунӣ методҳои зерини идоракунии 

ҳайат маъмул мебошанд? 

$A) Маъмурӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоӣ-психологӣ; 

$B) биологӣ, оморӣ; 

$C) Ҷуғрофӣ, биологӣ, оморӣ; 

$D) Махсус, таърихӣ; 

$E) Сотсиологӣ, математикӣ; 

 

@41.Рақобатпазирии ташкилот аз ҳисоби сифатҳои зерини ҳайат таъмин 

мегардад? 

$A) Сатҳи баланди касбият, салоҳият, сифатҳои шахсӣ, нерўи 

инноватсионӣ ва мотиватсияи кормандон; 

$B) Шумораи ҳайат; 

$C) Муомилаи хуби кормандон; 

$D) Пиндори нек, гуфтори нек ва рафтори неки кормандон; 

$E) Таҳияи пешниҳодҳо; 

 

@42.Мақсадҳои ташкилот бояд? 

$A) Мунтазам ба нақша гирифта шаванд; 

$B) Пайваста зери шубҳа гузошта шаванд; 

$C) Ҳамарўза таҷдиди назар шаванд; 

$D) Хамасола бетағйир монанд; 

$E) Ҷавобҳо нодурустанд; 

 

@43.Банақшагирии кадрӣ аз нигоҳи мўҳлати иҷро ба намудҳои зерин ҷудо 

мешавад? 

$A) Дарозмуддат, миёнмўҳлат, кўтоҳмуддат; 

$B) Якрўза ва якмоҳа; 

$C) Якҳафтаина, думоҳа; 

$D) Панҷоҳсола ва зиёда аз панҷоҳ сол; 

$E) Посухҳо дурустанд; 

 

@44.Банақшагирии кадрӣ дар мавриди зерин самаранок мегардад? 



$A) Агар ба раванди умумии банақшагирии ташкилот ҳамгиро бошад; 

$B) Агар шумораи мавҷудаи кормандонро ба инобат нагирад; 

$C) Агар ҳайати инженер-техникиро ба инобат нагирад; 

$D) Агар ҳар лаҳза таҷдиди назар шавад; 

$E) Ҳамаи ҷавобҳо дурустанд; 

 

@45.Аз нигоҳи тарзу усулҳои ноил гардидан ба мақсад банақшагирии 

кадрӣ ба намудҳои зерин ҷудо мешавад? 

$A) Стратегӣ, тактикӣ ва оперативӣ; 

$B) Маъмурӣ, ҷамъиятӣ; 

$C) Демократӣ, авторитарӣ; 

$D) Бюрократӣ, илмӣ; 

$E) Ҷавобҳо нодурустанд; 

 

@46.Захираи кадрҳо дар асосҳои зерин ташаккул меёбад? 

$A) Хулосаи комиссияи аттестатсионӣ; 

$B) Пешниҳоди ҳайати ташкилот; 

$C) Пешниҳоди пешқадамони истеҳсолот; 

$D) Хулосаи комиссияи тиббӣ; 

$E) Хулосаи роҳбари воҳиди сохторӣ; 

 

@47.Ҳайати комиссияи аттестатсиониро ки муайян ва тасдиқ менамояд? 

$A) Роҳбари ташкилот; 

$B) Роҳбари яке аз сохторҳои ташкилот; 

$C) Раиси иттифоқи касаба; 

$D) Сардори шуъбаи маркетинг ва реклама; 

$E) Комиссияи озмунӣ; 

 

@48.Кор бо захираи кадрҳо бояд? 

$A) Мақсаднок, бонизом ва нақшавӣ бошад; 

$B) Мавсимӣ бошад; 

$C) Дар се сол як маротиба анҷом ёбад; 

$D) Бо пешниҳоди ҳайат оғоз ёбад; 

$E) Дар чор сол як маротиба анҷом ёбад; 

 

@49.Банақшагирии маҳсулнокии меҳнат ин муайяннамоии? 

$A) Сатҳи маҳсулнокии меҳнат ва суръати афзоиши он ба хотири таъмини 

рақобатпазирии ташкилот аст; 



$B) Сифати маҳсулот аст; 

$C) Сатҳи мутобиқати кормандон ба талаботи мақомоти назоратӣ аст; 

$D) Сатҳи маҳсулнокии меҳнат ва суръати афзоиши он ба хотири таъмини 

нафақаи кормандон аст; 

$E) Сатҳи маҳсулнокии меҳнат; 

 

@50.Барои афзоиши маҳсулнокии меҳнат роҳбари ташкилот бояд? 

$A) Афзоиши маҳсулнокии меҳнатро тавассути раванди банақшагирӣ 

таъмин намояд; 

$B) Кормандонро пайваста танбеҳ диҳад; 

$C) Пайваста ҷаласа доир намояд; 

$D) Як қисми ҳайатро ба руҳсатии меҳнатӣ ҷавоб диҳад; 

$E) Сатҳи маҳсулнокии меҳнатро донад; 

 

@51.Услубҳои идоракунии ҳайат ин тарзҳои таъсиррасонӣ ба коллектив ва 

кормандони алоҳида бо мақсади? 

$A) Ҳамоҳангсозии фаъолияти ҳайат дар раванди мавҷудияти ташкилот 

аст; 

$B) Ворид намудани кормандони пешқадам ба захираи кадрҳо аст; 

$C) Ҳарчи зудтар анҷом додани супоришҳои рўзмарра аст; 

$D) Бо сифати баланд анҷом додани супоришҳои иловагии маъмурият аст; 

$E) Бо сифати баланд анҷом додан; 

 

@52.Банақшагирии оперативии кадрӣ ин банақшагирии кўтоҳмуддатест, 

ки барои ноил гардидан ба? 

$A) Мақсадҳои алоҳидаи фаврӣ равона гардидааст; 

$B) Мақсадҳои стратегӣ равона гардидааст; 

$C) Иҷрои вазифаҳои барномаҳои дарозмуддат равона гардидааст; 

$D) Мақсадҳои кормандони алоҳидаи ташкилот равона гардидааст; 

$E) Мақсадҳои дурнамо равона гардидааст; 

 

@53.Иттилоот оид ба ҳайат ин маҷмўи маълумоти? 

$A) Оперативӣ ва ҷараёни коркарди он барои банақшагирии кадрӣ аст; 

$B) Дорои сирри давлатӣ аст; 

$C) Оморӣ барои мақомоти қудратӣ аст; 

$D) Шарҳиҳолӣ барои навиштани тавсифномаи хизматӣ аст; 

$E) Муайян нест; 

 



@54.Ба ақидаи муҳаққиқони олмонӣ И.Хентце, А. Каммел, К. Линдерт 

самаранокӣ ин? 

$A) Ноил гардидан ба мақсадҳо ё ҳалли вазифаҳо бо хароҷоти камтарин 

аст; 

$B) Ноил гардидан ба ҳадаф бо ҳароҷоти зиёд аст; 

$C) Расидан ба мақсад тавассути технология аст; 

$D) Ноил гардидан ба мақсадҳо бо ёрии шумораи камтарини одамон аст; 

$E) Ноил гардидан ба мақсадҳо бо ёрии шумораи зиёди одамон аст; 

 

@55.Самаранокии иҷтимоӣ чанд андозаи асосӣ дорад? 

$A) Ду; 

$B) Даҳ; 

$C) Бисту панҷ; 

$D) Ҳашт; 

$E) Панҷ; 

 

@56.Андозаҳои асосии самаранокии иҷтимоӣ? 

$A) Майл ба кор ва муносибат бо дигарон; 

$B) Майл ба истироҳат ва худомўзӣ; 

$C) Майл ба такмили ихтисос ва бозомўзӣ; 

$D) Майл ба оила ва ёру дўстон; 

$E) Танҳо майл ба оила; 

 

@57.Муҳаққиқ Е. Витте чанд гурўҳи нишондиҳандаҳои самаранокии 

роҳбарии ҳайатро муайян намудааст? 

$A) Панҷ; 

$B) Ҳафт; 

$C) Даҳ; 

$D) Чордаҳ; 

$E) Ду; 

 

@58.Яке аз методҳои муайяннамоии функсияҳои идоракунии ҳайат? 

$A) Қайди функсия, вазифаҳо ва вақти масрафшаванда барои иҷрои онҳо; 

$B) Таҳлили омори кадрӣ; 

$C) Қайди дархостҳои кормандон; 

$D) Қайди супоришҳо; 

$E) Ҳамаи ҷавобҳо дурустанд; 

 



@59.Функсияи маркетинги ҳайат? 

$A) Таъмини талаботи ташкилот бо қувваи корӣ; 

$B) Омўзиши талаботи роҳбарони мақомоти болоӣ; 

$C) Таъмини талаботи кормандон нисбат ба адабиёти тахассусӣ; 

$D) Таъмини талаботи кормандон бо сабзавот; 

$E) Омўзиши талаботи кормандон; 

 

@60.Функсияи банақшагирии карера маънои? 

$A) Таъмини болоравии касбӣ-мансабии кормандонро дорад; 

$B) Банақшагирии мансабии нафақахўронро дорад; 

$C) Болоравии мансабии як гурўҳи кормандонро дорад; 

$D) Банақшагирии даромади кормандонро дорад; 

$E) Болоравии мансабии ҳамаи кормандонро дорад; 

 

@61.Дар Ҷопон барои ҷудо карда гирифтани довталаб ба кор? 

$A) 48 соати корӣ масраф мегардад; 

$B) 200 соати корӣ масраф мегардад; 

$C) То 10 соати корӣ масраф мегардад; 

$D) Ҳамагӣ 1 соати корӣ масраф мегардад; 

$E) Ҳамаи ҷавобҳо дурустанд; 

 

@62.Дар ИМА барои ҷудо карда гирифтани довталаб ба кор? 

$A) То 16-18 соати корӣ масраф мегардад; 

$B) 70 соати корӣ масраф мегардад; 

$C) 50 соати корӣ масраф мегардад; 

$D) Ҳамагӣ 0,5 соати корӣ масраф мегардад; 

$E) 30 соати корӣ масраф мегардад; 

 

@63.Мотиватсия тавассути таъмини ҳамоҳангии мақсадҳои ташкилот ва 

мақсадҳои? 

$A) Шахсии кормандон пайдо мегардад; 

$B) Рақибони ташкилот пайдо мегардад; 

$C) Роҳбарони асосӣ пайдо мегардад; 

$D) Роҳбарони зинаҳои поёнӣ пайдо мегардад; 

$E) ҷавобҳо дурустанд; 

 

@64.Функсияи ташкили ҷойи кор имкон медиҳад, ки? 

$A) Нерўи корманд ба таври муносиб истифода бурда шавад; 



$B) Нерўи корманд тибқи хоҳиши ў истифода бурда шавад; 

$C) Нерўи корманд ҳангоми истироҳат истифода бурда шавад; 

$D) Нерўи корманд бе танаффус истифода бурда шавад; 

$E) Ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд; 

 

@65.Функсияи идоракунии низоъҳо имкон медиҳад, ки дар ташкилот? 

$A) Низоъҳои деструктивӣ пешгирӣ шаванд ва низоъҳо ҳаддалимкон 

бидуни зарар ба манфиати ташкилот ҳал гарданд; 

$B) Низоъҳои деструктивӣ бештар пайдо шаванд; 

$C) Минбаъд низоъҳо то 50 фоиз кам гарданд; 

$D) Кормандони низоъангез аз вазифа сабукдўш гарданд; 

$E) Минбаъд низоъҳо то 20 фоиз кам гарданд; 

 

@66.Функсияи идоракунии ҳайатро ки дар амал татбиқ менамояд? 

$A) Субъектҳои идоракунии ҳайат – шахсони мансабдор ва ташкилотҳое, 

ки ба ин навъи фаъолият машғуланд; 

$B) Яке аз мушовирони роҳбари ташкилот; 

$C) Тамоми кормандони ташкилот; 

$D) Ягон нафар аз муассисаҳои ҳамшафати ташкилот; 

$E) кормандони ташкилот; 

 

@67.Муҳаққиқи рус А.Я Кибанов методҳои зерини идоракунии ҳайатро 

пешниҳод намудааст? 

$A) Маъмурӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоӣ-психологӣ; 

$B) Оморӣ ва таърихӣ; 

$C) Анализ ва синтез; 

$D) Пурсиш ва мушоҳида; 

$E) ҷавобҳо нодурустанд; 

 

@68.Дар байни методҳои идоракунии ҳайат мавқеи марказиро методҳои 

зерин ишғол мекунанд? 

$A) Иқтисодӣ; 

$B) Маъмурӣ; 

$C) Иҷтимоӣ-психологӣ; 

$D) Анализ ва синтез; 

$E) синтез; 

 



@69.Методҳои маъмурии идоракунии ҳайат бо хусусиятҳои зерин аз дигар 

методҳо фарқ мекунанд? 

$A) Бо мустақимияти таъсиррасонӣ ва ҳатмӣ будани иҷрои худ; 

$B) Бо хусусияти таъсиррасонии психологӣ; 

$C) Бо ҳатмӣ набудани иҷрояшон; 

$D) Бинобар мутобиқат накардан ба стандартҳои фаъолияти ташкилот; 

$E) Ҳамаи ҷавобҳо дурустанд; 

 

@70.Ба категрияи «роҳбарӣ» ин мафҳумҳо робитаи наздик доранд? 

$A) Менеҷмент; 

$B) Оптика; 

$C) Интернет; 

$D) Реклама; 

$E) Клиника; 

 

@71.Мафҳуми «роҳбарӣ»-ро аксаран бо мафхумҳои зерин хамчун муродиф 

истифода мебаранд? 

$A) Идоракунӣ; 

$B) Меъморӣ; 

$C) Китобдорӣ; 

$D) Банақшагирӣ; 

$E) Ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд; 

 

@72.Таърифи просессуалии роҳбарӣ? 

$A) Роҳбарӣ - таъсиррасонии бошуурона, мақсаднок ва афзалиятноки 

доимии як нафар ба рафтори дигарон; 

$B) Роҳбарӣ – муттаҳидгардонии ҳайат барои расидан ба мақсад; 

$C) Роҳбарӣ – ҳавасмандгардонии ҳайат барои расидан ба мақсад; 

$D) Роҳбарӣ – водорсозии одамон ба фаъолияти умумӣ; 

$E) Роҳбарӣ – ҳавасмандгардонии ҳайат; 

 

@73.Таърифи мотиватсионии роҳбарӣ? 

$A) Роҳбарӣ - ҳавасмандсозии аъзои ташкилот баҳри ноил гардидан ба 

мақсадҳои ташкилӣ; 

$B) Роҳбарӣ – ҷалб накардани ҳайат ба корҳои мавсимӣ; 

$C) Роҳбарӣ – ҷалб намудани ҳайат ба корҳои мавсимӣ; 

$D) Роҳбарӣ – сафарбар намудани ҳайат ба шанбегӣ; 

$E) Роҳбарӣ – ҳавасмандгардонии ҳайат; 



 

@74.Карераи байниташкилотӣ маънои онро дорад ки? 

$A) Корманд дар фаъолияти касбӣ дар мансабҳо ва ташкилотҳои гуногун 

тадриҷан тамоми марҳилаҳои рушдро тай мекунад; 

$B) Корманд аз фаъолияти худ қаноатманд мегардад; 

$C) Корманд зуд-зуд ҷойи корро иваз карда метавонад; 

$D) Корманд имкони соҳиби мукофот шуданро пайдо мекунад; 

$E) Корманд зуд-зуд ҷойи корро иваз карда наметавонад; 

 

@75.Карераи дохилиташкилотӣ маънои онро дорад, ки? 

$A) Корманд дар фаъолияти касбӣ дар дохили як ташкилот тадриҷан 

тамоми зинаҳои рушдро тай мекунад; 

$B) Корманд дар якчанд ташкилот соҳиби мукофот мегардад; 

$C) Корманд дар дохили як ташкилот бо ёрии дигарон соҳиби мансаб 

мегардад; 

$D) Корманд дар дохили як ташкилот тамоми зинаҳои рушдро тай карда 

наметавонад; 

$E) Корманд дар ташкилот соҳиби мукофот мегардад; 

 

@76.Карераи махсусгардонидашуда маънои онро дорад, ки? 

$A) Корманд дар ҷараёни фаъолият тамоми зинаҳои рушдро дар доираи 

касб ё соҳаи фаъолияте, ки соҳибкасб гардидааст, тадриҷан тай менамояд; 

$B) Корманд то ба синни нафақа расидан дар як мансаб фаъолият 

менамояд; 

$C) Корманд танҳо барои иҷрои корҳои махсус ҷалб мегардад; 

$D) Корманд марҳилаҳои рушдро зина ба зина тай мекунад; 

$E) Ҷавобҳо дурустанд; 

 

@77.Карераи зинагӣ маънои онро дорад, ки? 

$A) Болоравии корманд тавассути навбат ба навбат омадани болоравии 

вертикалӣ ва горизонталӣ амалӣ мегардад; 

$B) Корманд дар мансаб зина ба зина поён меравад; 

$C) Маоши корманд зина ба зина паст мегардад; 

$D) Корманд дар зинаҳои мансабӣ боло намеравад; 

$E) Маоши корманд зина ба зина боло мегардад; 

 

@78.Карераи ғайримахсусгардонидашуда дар кадом давлатҳо бештар 

рушд ёфтааст? 



$A) Ҷопон; 

$B) Олмон; 

$C) Фаронса; 

$D) Россия; 

$E) Ҷавобҳо нодурустанд; 

 

@79.Карераи вертикалӣ? 

$A) Ин болоравӣ ба мансаби нисбатан баландтар ва музди маоши 

баландтар аст; 

$B) Ин болоравӣ ба мансаби нисбатан баландтар, вале музди маоши 

пасттар аст; 

$C) Ин маънои ивазнамоии функсияи фаъолиятро дорад, ки дар сохтори 

ташкилии муассиса зикр нагардидааст; 

$D) Маънои болоравии мансабиро надорад; 

$E) Ин маънои ивазнамоии функсияи фаъолиятро дорад; 

 

@80.Карераи горизонталӣ? 

$A) Ивазнамоии функсияи фаъолият ё иҷрои нақшҳои муайяни хизматӣ, 

ки дар сохтори ташкилии муассиса зикр нагардидааст; 

$B) Ин болоравии ҳатмии мансабӣ аст; 

$C) Ин болоравии доимии мансабӣ аст; 

$D) Ивазнамоии функсияи фаъолият, ки дар сохтори ташкилии муассиса 

зикр гардидааст; 

$E) Ҳамаи ҷавобҳо дурустанд; 

 

@81.Карераи пинҳонӣ? 

$A) Дар ин намуди карера ҳаракат ба сўи ядрои тащкилот, яъне роҳбарии 

ташкилот хос аст; 

$B) Дар ин намуди карера ҳаракат ба сўи ядрои тащкилот хос нест; 

$C) Барои ин намуди карера болоравии мансабӣ тамоман хос нест; 

$D) Ин намуди карера барои тамоми кормандон дастрас аст; 

$E) Ин маънои ивазнамоии функсияи фаъолиятро дорад; 

 

@82.Низоми кирояи якумраи кормандон дар кадом кишвар бештар 

маъмул аст? 

$A) Ҷопон; 

$B) Англия; 

$C) Хитой; 



$D) Австрия; 

$E) Ҷавобҳо нодурустанд; 

 

@83.Дар ҷараёни тайёрнамоии номзадҳо барои захираи кадрҳо роҳбарият 3 

намуди барномаҳоро таҳия менамояд? 

$A) Умумӣ, махсус, инфиродӣ; 

$B) Дарозмуддат, миёнмўҳлат, кўтоҳмуддат; 

$C) Стратегӣ, перспективӣ, оперативӣ; 

$D) Иҷтимоӣ, иқтисодӣ, фарҳангӣ; 

$E) Ин маънои функсияи фаъолиятро дорад; 

 

@84.Барои таъмини фаъолияти бонизом ва нақшавӣ бо захираи кадрҳо 

дар ташкилот? 

$A) Комиссияи доимоамалкунандаи кор бо захираи кадрҳо таъсис 

медиҳанд; 

$B) Комиссияи интихоботӣ таъсис меёбад; 

$C) Комиссияи озмунӣ таъсис меёбад; 

$D) Комиссияи ҳамоҳангсоз таъсис меёбад; 

$E) Ин маънои ивазнамоии функсияро дорад; 

 

@85.Тамоми шахсоне, ки ба захираи кадрҳо ворид гардидаанд, дар 

хадамоти кадрӣ? 

$A) Ба ҳисоб гирифта мешаванд; 

$B) Ҳатман фаъолият хоҳанд кард; 

$C) Ҳаргиз фаъолият нахоҳанд кард; 

$D) Мавриди интиқод қарор хоҳанд гирифт; 

$E) Ҳамаи ҷавобҳо дурустанд; 

 

@86.Номзад аз захираи кадрҳо дар мавридҳои зерин хориҷ карда мешавад? 

$A) Натиҷаҳои ғайриқаноатбахши кор дар вазифаи ишғолнамудааш 

тибқи хулосаи комиссияи аттестатсионӣ, вазъи саломатӣ, ба нафақа 

баромадан; 

$B) Ба рухсатии меҳнатӣ баромадан; 

$C) Ба рухсатии эҷодӣ баромадан; 

$D) Як маротиба дер ҳозир шудан ба кор; 

$E) ивазнамоии функсияи фаъолият; 

 

@87.Банақшагирии талабот нисбат ба ҳайат? 



$A) Зинаи ибтидоии раванди банақшагирии кадрҳо мебошад; 

$B) Зинаи ниҳоии раванди банақшагирии кадрҳо мебошад; 

$C) Зинаи барои банақшагирии кадрҳо муҳим нест; 

$D) Зинаи барои банақшагирии кадрҳо ҳатмӣ нест; 

$E) Посухҳо дурустанд; 

 

@88.Намудҳои мутобиқшавии ҳайат? 

$A) Ибтидоӣ ва такрорӣ; 

$B) Пай дар пай ва фосилавӣ; 

$C) Пайваста ва тибқи зарурат; 

$D) Мукаммал ва нопурра; 

$E) нопурра; 

 

@89.Функсияҳои асосии раванди идоракунии ҳайат? 

$A) Таҳияи қарорҳо ва назорати раванди иҷрои онҳо; 

$B) Андешидани тадбирҳои маъмурӣ ва фарҳангӣ; 

$C) Таҳияи чорабиниҳои гигиенӣ-санитарӣ ва пешгирии сўхтор; 

$D) Таҳияи руйхати кормандон ва назорати интизоми меҳнат; 

$E) Ҷавобҳо нодурустанд; 

 

@90.Унсурҳои асосии идоракунӣ тибқи мақсад? 

$A) Мақсадгузорӣ, банақшагири кор, назорати ҷорӣ, арзёбии натиҷаҳо ва 

ҷамъбаст; 

$B) Таҳияи созишнома, назорати интизом, ҷазодиҳӣ; 

$C) Ҳавасмандгардонӣ, таҳлили ҳисобот, баргузории ҷаласаҳо; 

$D) Таҳлили мундариҷаи кор, назорати сифати маҳсулот; 

$E) назорати сифати маҳсулот; 

 

@91.Кор ин маҷмўи вазифаҳо ва функсияҳое мебошад, ки? 

$A) Ба як корманд вогузор карда мешавад ва он аз ўҳдаи иҷрои онҳо 

баромада метавонад; 

$B) Ба якчанд корманди собиқадор вогузор карда мешавад; 

$C) Танҳо ба кормандони босалоҳият вогузор карда мешавад; 

$D) Танҳо ба кормандони соҳибихтисос ва ботаҷриба вогузор карда 

мешавад; 

$E) Ҷавобҳо дурустанд; 

 



@92.Омилҳои гигиении мундариҷаи кор тибқи назарияи мотиватсияи Фр. 

Херцберг? 

$A) Дастурамал, шароити кор, методҳо, тарзҳо ва усулҳои назорат, 

масъулият, омилҳое, ки аз мундариҷаи кор қаноатмандӣ мебахшанд; 

$B) Тозагии муҳити корӣ, назорати экологии муҳит кор ва зисти 

кормандон; 

$C) Таъмини ҷойи кор бо таҷҳизоти ғуборкаш, назорати санитарӣ-

гигиенӣ; 

$D) Мавҷудияти дастурамалҳо оид ба шароити кор ва назорати экологӣ; 

$E) Таъмини ҷойи кор бо таҷҳизоти ғуборкаш; 

 

@93.Мутобиқшавии кормандон ба кор, ба коллективи меҳнатӣ ба 

ташкилот? 

$A) Идомаи мустақими ҷараёни ҷустуҷў ва интихоби кадрҳо мебошад; 

$B) Қабл аз интихоби кадрҳо оғоз меёбад; 

$C) Дар ҷараёни чида гирифтани кадрҳо оғоз меёбад; 

$D) Дар раванди қабули ҳуҷҷатҳои довталаб оғоз меёбад; 

$E) Ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд; 

 

@94.Ба натиҷаи мутобиқшавии кормандон ду омили асосӣ таъсир 

мерасонанд? 

$A) Ҳолати худи корманд ва ҳолати муҳити ҷойи кории корманд; 

$B) Тамъи хўроки ошхонаи ташкилот; 

$C) Навиштаҷоти даромадгоҳи идораи ташкилот; 

$D) Намуди зоҳирии роҳбари ташкилот; 

$E) Навиштаҷоти даромадгоҳ; 

 

@95.Таҳлили кор ин? 

$A) Тарзи ҷамъоварӣ, таҳлили мундариҷаи кор, талабот нисбат ба 

корманд ва самтест, ки кор иҷро мегардад; 

$B) Тарзи ҷамъоварӣ ва таҳлили маълумоти демографӣ мебошад; 

$C) Тарзи ҷамъоварӣ ва таҳлили маълумот оид ба таърихи ташкилот аст; 

$D) Тарзи ҷамъоварӣ ва таҳлилу баррасии шикоятҳои кормандон аст; 

$E) Ҷавобҳо дурустанд; 

 

@96.Таҳлили кор дорои ду ҷанбаи зерин аст? 

$A) Таҳлили ба супориш (вазифа) равонашуда ва таҳлили ба корманд 

равонашуда; 



$B) Таҳлили ба рафиқони корманд равонанашуда ва таҳлили ба таҷҳизот 

равонашуда; 

$C) Таҳлили ба шароити маишии корманд равонашуда ва таҳлили ба 

таҳсилоти корманд равонашуда; 

$D) Таҳлили ба маҳсулот равонашуда ва ба ташхиси саломатии корманд 

равонашуда; 

$E) Ҷавобҳо нодурустанд; 

 

@97.Идоракунии ҳайат ин? 

$A) Унсури низоми идоракунии ташкилот аст; 

$B) Унсури идоракунии технологияҳо аст; 

$C) Ҷузъи ҷудонопазири ҳама гуна низом аст; 

$D) Унсури муҳими фарҳанги иттилоотӣ аст; 

$E) Тарзи ҷамъоварӣ ва таҳлили маълумот; 

 

@98.Низоми идоракунии ҳайат ин маҷмўи методҳо, расмиёт ва 

барномаҳои таъсиррасонии ташкилот ба кормандони худ бо мақсади? 

$A) Истифодаи мукаммали (ҳадди аксари) нерўи онҳо мебошаи; 

$B) Некўаҳволии онҳо мебошад; 

$C) Ҳифзи саломатии онҳо мебошад; 

$D) Ҳифзи муҳити ҷойи кор ва зисти онҳо мебошад; 

$E) Ҷавобҳо дурустанд; 

 

@99.Низоми идоракунии ҳайат ба категорияи низомҳои бузургу 

мураккаби зерин марбут аст? 

$A) Иҷтимоӣ-иқтисодӣ; 

$B) Иттилоотӣ; 

$C) Коммуникасионӣ; 

$D) Сиёсӣ; 

$E) Тарзи ҷамъоварӣ ва таҳлили маълумот; 

 

@100.Дар адабиёти муосири соҳаи идоракунӣ шумораи зерини 

функсияҳои просессулии идоракунии ҳайат муайян карда шудаанд? 

$A) беш аз 30; 

$B) 20; 

$C) 40; 

$D) 10; 

$E) Ҳамаи чавобҳо дурустанд; 



 

@101.Олими рус Р.Л. Кричевский ду гурўҳи зерини меъёрҳои    

самаранокии ҳайат ва ташкилотро муайян намудааст? 

$A) Психологӣ ва ғайрипсихологӣ; 

$B) Иқтисодӣ ва сиёсӣ; 

$C) Иҷтимоӣ ва фарҳангӣ; 

$D) Инфиродӣ ва коллективӣ; 

$E) коллективӣ; 

 

@102.Дар адабиёти Ғарб барои тавсифи мақсадҳои роҳбарии 

ҳайат ва ташкилот мафҳумҳои зеринро низ истифода мебаранд? 

$A) Самаранокии иқтисодӣ ва самаранокии иҷтимоӣ; 

$B) Самаранокии кор ва самаранокии таҷҳизот; 

$C) Самаранокии техникӣ ва самаранокии технологӣ; 

$D) Самаранокии хизматрасонӣ ва самаранокии тиҷоратӣ; 

$E) самаранокии тиҷоратӣ; 

 

@103.Мазмуни идоракунии ҳайат бештар аз ҳама дар чӣ зоҳир 

мегардад? 

$A) Дар функсияҳои идоракунии ҳайат; 

$B) Дар намуди зоҳирии роҳбар; 

$C) Дар ҷараёни сўҳбат бо ҳайат; 

$D) Дар лаҳзаи истироҳати ҳайат; 

$E) Дар лаҳзаи кории ҳайат; 

 

@104.Ба маънои умумӣ роҳбарии ҳайат ин фаъолиятест, ки? 

$A) Ба идоракунии бевоситаи ҳамарўзаи кормандон вобаста аст; 

$B) Ба идоракунии ҳамарўзаи технологияҳо вобаста аст; 

$C) Ба идоракунии бевоситаи истеҳсолот вобаста аст; 

$D) Ба идоракунии бозори меҳнат вобаста аст; 

$E) Ба идоракунии бавоситаи истеҳсолот вобаста аст; 

 

@105.Фаъолият оид ба идоракунӣ аз ду соҳаи асосии зерин иборат 

аст? 

$A) Роҳбарии ҳайат ва кор бо кадрҳо; 

$B) Роҳбарии лоиҳаҳо ва барномаҳо; 

$C) Роҳбарии нақшаҳо ва корҳои ислоҳотӣ; 



$D) Роҳбарии кормандони доимӣ ва кор бо сохторҳои навтаъсиси 

ташкилот; 

$E) корҳои ислоҳотӣ; 

 

@106.Тибқи аломати мўҳлати кор, кормандон ба категорияҳои 

зерин тақсим мешаванд? 

$A) Кормандони доимӣ, мавсимӣ ва муваққатӣ; 

$B) Кормандони инженер-техникӣ; 

$C) Кормандони асосӣ, хизматчиён, ҳайати хурди хизматрасон; 

$D) Муҳофизон, талабагон (шогирдон), роҳбарон; 

$E) хизматчиён, ҳайати хурди хизматрасон; 

 

@107.Шароит ва муҳофизати меҳнат? 

$A) омилҳое, ки ба ҳолату кайфияти кормандон, таъмини амнияти 

кор, пешгирии ҷароҳату захм ва бемориҳои касбӣ алоқаманд 

мебошанд; 

$B) омилҳое, ки бехатарии техника ва технологияҳои истеҳсолиро 

таъмин менамоянд; 

$C) омилҳое, ки ба таъмини ҷойи кор бо нерўи барқ, тозагии 

муҳити корӣ ва пешгирии низоъ дар ташкилот алоқаманд 

мебошанд; 

$D) омилҳое, ки дар фасли тобистон ва зимистон ҳарорати 

муътадилро дар ҷойи кори ҳайати ташкилот таъмин менамоянд; 

$E) омилҳое, ки ба таъмини ҷойи кор бо нерўи барқ алоқаманд; 

 

@108.Муносибат миёни ҳайат ва ташкилот тавассути? 

$A) Шартномаи меҳнатӣ танзим мегардад; 

$B) Навгониҳо танзим мегардад; 

$C) Муҳифизон танзим мегардад; 

$D) Кормандони асосӣ танзим мегардад; 

$E) Ҳамаи ҷавобҳо дурустанд; 

 

@109.Муҳити иҷтимоӣ-психологӣ маҷмўи омилҳоест, ки ба ҳайат? 

$A) Таъсир мерасонанд; 

$B) Таъсир намерасонанд; 

$C) Ҳаловат мебахшанд; 

$D) Пайваста фишор меоранд; 

$E) фишор меоранд; 



 

@110.Сарварӣ ин таъсиррасонии? 

$A) ғайрирасмӣ аст; 

$B) расмӣ аст; 

$C) манфӣ аст; 

$D) ҷузъӣ аст; 

$E) Ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд; 

 

@111.Сарварӣ падидаест, ки дар низоми муносибатҳои? 

$A) Ғайрирасмӣ тавлид ёфтааст; 

$B) Расмӣ тавлид ёфтааст; 

$C) Байнигурўҳӣ тавлид ёфтааст; 

$D) Байни давлатҳо тавлид ёфтааст; 

$E) Байни гурўҳ тавлид ёфтааст; 

 

@112.Ба андешаи олими амрикоӣ И.П. Коттер менеҷер бояд баҳри 

он кўшиш намояд, ки кормандон супоришҳоро? 

$A) Самаранок иҷро намоянд; 

$B) Дар сатҳи зарурӣ иҷро намоянд; 

$C) Дар мўҳлат иҷро намоянд; 

$D) Бо табъи болида иҷро намоянд; 

$E) ҷавобҳо дурустанд; 

 

@113.Қадимтарин назарияи сарварӣ ин? 

$A) Назарияи хислатҳо ба шумор меравад; 

$B) Назарияи марксистӣ ба шумор меравад; 

$C) Назарияи ленинӣ ба шумор меравад; 

$D) Назарияи иқтисодӣ ба шумор меравад; 

$E) Назарияи иҷтимоӣ ба шумор меравад; 

 

@114.Роҳбар – навовар функсияи зеринро иҷро мекунад? 

$A) Ҷоринамоии услубҳои пешқадами меҳнат ва комёбиҳои илмӣ-

техникӣ; 

$B) Ба роҳ мондани робита бо дигар ташкилоту муассисаҳо; 

$C) Назорати умумии фаъолияти ҳайат; 

$D) Интихоб ва ҷобаҷогузории ҳайат; 

$E) ҷавобҳо нодурустанд; 

 



@115.Мақсадҳои ташкилот бояд? 

$A) Мунтазам ба нақша гирифта шаванд; 

$B) Пайваста зери шубҳа гузошта шаванд; 

$C) Ҳамарўза таҷдиди назар шаванд; 

$D) Хамасола бетағйир монанд; 

$E) таҷдиди назар шаванд; 

 

@116.Банақшагирии маҳсулнокии меҳнат ин муайяннамоии? 

$A) Сатҳи маҳсулнокии меҳнат ва суръати афзоиши он ба хотири 

таъмини рақобатпазирии ташкилот аст; 

$B) Сифати маҳсулот аст; 

$C) Сатҳи мутобиқати кормандон ба талаботи мақомоти назоратӣ 

аст; 

$D) Сатҳи маҳсулнокии меҳнат ва суръати афзоиши он ба хотири 

таъмини нафақаи кормандон аст; 

$E) Ҳамаи посухҳо дурустанд; 

 

@117.Барои афзоиши маҳсулнокии меҳнат роҳбари ташкилот 

бояд? 

$A) Афзоиши маҳсулнокии меҳнатро тавассути раванди 

банақшагирӣ таъмин намояд; 

$B) Кормандонро пайваста танбеҳ диҳад; 

$C) Пайваста ҷаласа доир намояд; 

$D) Як қисми ҳайатро ба руҳсатии меҳнатӣ ҷавоб диҳад; 

$E) ҷаласа доир намояд; 

 

@118.Андозаҳои асосии самаранокии иҷтимоӣ? 

$A) Майл ба кор ва муносибат бо дигарон; 

$B) Майл ба истироҳат ва худомўзӣ; 

$C) Майл ба такмили ихтисос ва бозомўзӣ; 

$D) Майл ба оила ва ёру дўстон; 

$E) посухҳо дурустанд; 

 

@119.Мутобиқшавии кормандон ба кор, ба коллективи меҳнатӣ, 

ба ташкилот? 

$A) Идомаи мустақими ҷараёни ҷустуҷў ва интихоби кадрҳо 

мебошад; 

$B) Қабл аз интихоби кадрҳо оғоз меёбад; 



$C) Дар ҷараёни чида гирифтани кадрҳо оғоз меёбад; 

$D) Дар раванди қабули ҳуҷҷатҳои довталаб оғоз меёбад; 

$E) Ҳамаи посухҳо нодурустанд; 

 

@120.Ба натиҷаи мутобиқшавии кормандон ду омили асосӣ 

таъсир мерасонад? 

$A) Ҳолати худи корманд ва ҳолати муҳити ҷойи кории корманд; 

$B) Тамъи хўроки ошхонаи ташкилот; 

$C) Навиштаҷоти даромадгоҳи идораи ташкилот; 

$D) Намуди зоҳирии роҳбари ташкилот; 

$E) даромадгоҳи идораи ташкилот; 

 

@121.Вақти ғайрикорӣ иборат аст аз? 

$A) истироҳат, барқарорсозии нерўи корӣ, фароҳамовари шароити 

маишӣ дар хона, иҷрои уҳдадориҳо дар оила ва ҷомеа; 

$B) аз тамокукашӣ, шустушўй, муошират бо дўстону наздикон, 

ҳамкорон; 

$C) танаффуси байни сменаҳои корӣ, тамокукашӣ, сўҳбат бо 

ҳамкорон, ҳангоми танаффус, хўрокхўрӣ, истеъмоли чой ва дигар 

нўшокиҳо; 

$D) тамокукашӣ, истеъмоли нўшокиҳои гуногун, сўҳбати телефонӣ бо 

дўстону пайвандон, ҳамкорон, истироҳати кўтоҳ баъди хўроки 

нисфирўзӣ; 

$E) посухҳо нодурустанд; 

 

@122. Рушди ҳайати ташкилот ин низоми амалиёти ба ҳам 

алоқаманд буда, аз унсурҳои зерин иборат аст? 

$A) ҳамаи ҷавобҳо дурустанд; 

$B) таҳияи стратегия, пешбинӣ, банақшагирии талабот нисбат ба 

кадрҳои ихтисосҳои гуногун; 

$C) идоракунии мансабӣ ва болоравии касбӣ, ташкили раванди 

мутобиқшавӣ; 

$D) ташкили раванди таҳсилоти ҳайат, ташаккули фарҳанги 

корпоративӣ; 

$E) ташаккули фарҳанги корпоративӣ; 

 

@123.Рушди ҳайати ташкилот ба намудҳои зерин тақсим 

мешавад? 



$A) умумӣ ва касбӣ; 

$B) иҷтимоӣ, фарҳангӣ, психологӣ; 

$C) техникӣ, технологӣ, кадрӣ; 

$D) иқтисодӣ, тахассусӣ, моддӣ ва ғайримоддӣ; 

$E) моддӣ ва ғайримоддӣ; 

 

@124. Рушди ҳайати ташкилот аз маҷмўи тадбирҳои зерин иборат 

аст?  

$A) ҷавобҳои якум ва дуюм дурустанд; 

$B) таълими ҳайат(таҳсилоти касбӣ), азнавтайёркунӣ ва такмили 

ихтисоси кадрҳо; 

$C) ротатсияи кадрҳо, тақсимоти салоҳият, банақшагирии мансабҳои 

ҳайати ташкилот; 

$D) танҳо ҷавоби якум дуруст аст; 

$E) банақшагирии мансабҳои ҳайати ташкилот; 

 

@125.Низоми истифодабарии ҳайати ташкилот бояд тарзе ба роҳ 

монда шавад, ки кормандон дар ҷойи кории худ? 

$A) самараи бештар дода тавонанд; 

$B) истироҳат карда тавонанд; 

$C) маоши баланд гиранд; 

$D) бо технологияи  муосир кор карда тавонанд; 

$E) бо технологияи ҷадид кор карда тавонанд; 

 

@126.Ба андешаи муҳаққиқон агар роҳбари ташкилот дар сўҳбат 

ба ҳар андоза ошкоро ва рўйрост сухан гўяд, ба ҳамон андоза? 

$A) тобеон ба ў низ озодона ва ошкоро сўҳбат мекунанд; 

$B) тобеон ўро писханд мезананд; 

$C) тобеон ўро итоат намекунанд; 

$D) тобеон нисбати ў бадгўйӣ мекунанд; 

$E) тобеон ўро итоат мекунанд; 

 

@127.Агар роҳбар барои бартараф намудани монеа ҳама гуна 

масъаларо дар ҳолати оромӣ, тавассути бодиққат гўш кардани 

ҳамсўҳбат ҳаллу фасл намояд, ин равия дар коммуникатсия? 

$A) мазмун ном дорад; 

$B) бумеранг ном дорад; 

$C) хомўш кардани эҳсосот ном дорад; 



$D) дарки маънӣ ном дорад; 

$E) хомўш накардани эҳсосот ном дорад; 

 

@128.Рафтори инсон ин маҷмўи амалҳои бошуурона ва аз нигоҳи 

иҷтимоӣ? 

$A) арзишманд аст; 

$B) барои дигарон бетафовут аст; 

$C) барои дигарон арзише надорад; 

$D) танзимнашаванда аст; 

$E) танзимнашаванда нест; 

 

@129.Мутобиқшавии (адаптатсияи) иҷтимоӣ-психологӣ ин? 

$A) аз ҷониби корманди нав пазируфтани низоми арзишҳоест, ки 

барои ҳамин ташкилот хос мебошанд; 

$B) мутобиқшавӣ ба шароитҳои нави физиологии меҳнат, ё 

сарбориҳои нави психологӣ ва ҷисмонӣ мебошад; 

$C) мутобиқшавӣ ба хусусиятҳои механизми ташкилии муассиса 

мебошад; 

$D) ҷалби корманд ба муҳити истеҳсолии барои ў нав мебошад; 

$E) мутобиқшавӣ ба шароитҳои нави физиологии меҳнат мебошад; 

 

@130.Рушди ҳайат метавонад? 

$A) умумӣ ва касбӣ бошад; 

$B) муташаккил ва стихиявӣ бошад; 

$C) воқеӣ ва назарфиреб бошад; 

$D) бад ва хуб бошад; 

$E) хуб бошад; 

 

@131.Солҳои охир дар кишварҳои Ғарб бисёр хадамоти 

идоракунии ҳайат? 

$A) ба хадамоти идоракунии захираҳои инсонӣ табдил дода шудаанд; 

$B) хадамоти идоракунии захираҳои молиявӣ табдил дода шудаанд; 

$C) хадамоти идоракунии захираҳои моддӣ табдил дода шудаанд; 

$D) ба шуъбаҳои умумӣ ва робита бо ҷомеа табдил дода шудаанд; 

$E) ба робита бо ҷомеа табдил дода шудаанд; 

 

@132. Вобаста ба вазъияти мушаххас идоракунии рушди 

иҷтимоии ҳайат ба зиммаи? 



$A) роҳбари ташкилот ё шахси ваколатдор ё сохтори марбутаи 

ташкилот, ки ҷузъи сохтори идоракунии ҳайат мебошад, вогузор 

карда мешавад; 

$B) роҳбари ягон сохтори техникии ташкилот, ки донишкадаро бо 

баҳои хубу аъло хатм кардааст, вогузор карда мешавад; 

$C) ягон нафар аз кормандони ташаббускор, вале ҳатман ҷавони 

сохтори техникии ташкилот вогузор карда мешавад; 

$D) ягон нафар аз кумитаи иттифоқи касабаи кормандони ташкилот, 

ки донишкадаро бо баҳои хубу аъло хатм намудааст, вогузор карда 

мешавад; 

$E) ба донишҷӯён вогузор карда мешавад; 

 

@133.Аз нигоҳи методологӣ «роҳбарӣ» ва «сарварӣ»-ро бо ҳам 

муқобил гузоштан? 

$A) хато аст; 

$B) ҳеҷ боке надорад; 

$C) боиси низоъ дар ташкилот мегардад; 

$D) боиси норозигии роҳбари ташкилот мегардад; 

$E) боиси розигии роҳбари ташкилот мегардад; 

 

@134.«Назарияи хислатҳо»? 

$A) қадимтарин назарияи сарварӣ ба ҳисоб меравад; 

$B) назарияи муосири сарварӣ ба шумор меравад; 

$C) дар ибтидои асри 21 ташаккул ва рушд ёфтааст; 

$D) солҳои 90-уми асри 20 ташаккул ёфтааст; 

$E) дар ибтидои асри 19 ташаккул ва рушд ёфтааст; 

 

@135.Дар байни методҳои идоракунии ҳайат мавқеи марказиро методҳои 

зерин ишғол мекунанд? 

$A) Иқтисодӣ; 

$B) Маъмурӣ; 

$C) Иҷтимоӣ-психологӣ; 

$D) Анализ ва синтез; 

$E) психологӣ; 

 

@136.Методҳои маъмурии идоракунии ҳайат бо хусусиятҳои зерин аз 

дигар методҳо фарқ мекунанд? 

$A) Бо мустақимияти таъсиррасонӣ ва ҳатмӣ будани иҷрои худ; 



$B) Бо хусусияти таъсиррасонии психологӣ; 

$C) Бо ҳатмӣ набудани иҷрояшон; 

$D) Бинобар мутобиқат накардан ба стандартҳои фаъолияти ташкилот; 

$E) мутобиқат кардан ба стандартҳои фаъолияти ташкилот; 

 

@137.Ба категрияи «роҳбарӣ» мафҳумҳои зерин робитаи наздик доранд? 

$A) Менеҷмент; 

$B) Оптика; 

$C) Интернет; 

$D) Клиника; 

$E) Реклама; 

 

@138.Мафҳуми «роҳбарӣ»-ро аксаран бо мафхумҳои зерин хамчун 

муродиф истифода мебаранд? 

$A) Идоракунӣ; 

$B) Меъморӣ; 

$C) Китобдорӣ; 

$D) Банақшагирӣ; 

$E) Нақшагирӣ; 

 

@139.Таърифи просессуалии роҳбарӣ? 

$A) Роҳбарӣ - таъсиррасонии бошуурона, мақсаднок ва афзалиятноки 

доимии як нафар ба рафтори дигарон; 

$B) Роҳбарӣ – муттаҳидгардонии ҳайат барои расидан ба мақсад; 

$C) Роҳбарӣ – ҳавасмандгардонии ҳайат барои расидан ба мақсад; 

$D) Роҳбарӣ – водорсозии одамон ба фаъолияти умумӣ; 

$E) Роҳбарӣ – ҳавасмандгардонии ҳайат; 

 

@140.Таърифи мотиватсионии роҳбарӣ? 

$A) Роҳбарӣ - ҳавасмандсозии аъзои ташкилот баҳри ноил гардидан ба 

мақсадҳои ташкилӣ; 

$B) Роҳбарӣ – сафарбарнамоии ҳайат ҷиҳати ноил гардидан ба мақсадҳои 

ташкилот; 

$C) Роҳбарӣ – ҷалб намудани ҳайат ба корҳои мавсимӣ; 

$D) Роҳбарӣ – сафарбар намудани ҳайат ба шанбегӣ; 

$E) Роҳбарӣ – ҳавасмандгардонии ҳайат; 

 

@141.Карераи байниташкилотӣ маънои онро дорад ки? 



$A) Корманд дар фаъолияти касбӣ дар мансабҳо ва ташкилотҳои гуногун 

тадриҷан тамоми марҳилаҳои рушдро тай мекунад; 

$B) Корманд аз фаъолияти худ қаноатманд мегардад; 

$C) Корманд зуд-зуд ҷойи корро иваз карда метавонад; 

$D) Корманд имкони соҳиби мукофот шуданро пайдо мекунад; 

$E) Корманд аз фаъолияти худ қаноатманд намегардад; 

 

@142.Карераи дохилиташкилотӣ маънои онро дорад, ки? 

$A) Корманд дар фаъолияти касбӣ дар дохили як ташкилот тадриҷан 

тамоми зинаҳои рушдро тай мекунад; 

$B) Корманд дар якчанд ташкилот соҳиби мукофот мегардад; 

$C) Корманд дар дохили як ташкилот бо ёрии дигарон соҳиби мансаб 

мегардад; 

$D) Корманд дар дохили як ташкилот тамоми зинаҳои рушдро тай карда 

наметавонад; 

$E) Корманд аз фаъолияти худ қаноатманд мегардад; 

 

@143.Карераи махсусгардонидашуда маънои онро дорад, ки? 

$A) Корманд дар ҷараёни фаъолият тамоми зинаҳои рушдро дар доираи 

касб ё соҳаи фаъолияте, ки соҳибкасб гардидааст, тадриҷан тай менамояд; 

$B) Корманд то ба синни нафақа расидан дар як мансаб фаъолият 

менамояд; 

$C) Корманд танҳо барои иҷрои корҳои махсус ҷалб мегардад; 

$D) Корманд марҳилаҳои рушдро зина ба зина тай мекунад; 

$E) Корманд дар мансаб зина ба зина поён меравад; 

 

@144. Карераи зинагӣ маънои онро дорад, ки? 

$A) Болоравии корманд тавассути навбат ба навбат омадани болоравии 

вертикалӣ ва горизонталӣ амалӣ мегардад; 

$B) Корманд дар мансаб зина ба зина поён меравад; 

$C) Маоши корманд зина ба зина паст мегардад; 

$D) Корманд дар зинаҳои мансабӣ боло намеравад; 

$E) Корманд дар мансаб поён меравад; 

 

@145.Карераи ғайримахсусгардонидашуда дар кадом давлатҳо бештар 

рушд ёфтааст? 

$A) Ҷопон; 

$B) Олмон; 



$C) Фаронса; 

$D) Россия; 

$E) Чин; 

 

@146.Карераи вертикалӣ? 

$A) Ин болоравӣ ба мансаби нисбатан баландтар ва музди маоши 

баландтар аст; 

$B) Ин болоравӣ ба мансаби нисбатан баландтар, вале музди маоши 

пасттар аст; 

$C) Ин маънои ивазнамоии функсияи фаъолиятро дорад, ки дар сохтори 

ташкилии муассиса зикр нагардидааст; 

$D) Маънои болоравии мансабиро надорад; 

$E) Ин болоравии ҳатмии мансабӣ аст; 

 

@147.Карераи горизонталӣ? 

$A) Ивазнамоии функсияи фаъолият ё иҷрои нақшҳои муайяни хизматӣ, 

ки дар сохтори ташкилии муассиса зикр нагардидааст; 

$B) Ин болоравии ҳатмии мансабӣ аст; 

$C) Ин болоравии доимии мансабӣ аст; 

$D) Ивазнамоии функсияи фаъолият, ки дар сохтори ташкилии муассиса 

зикр гардидааст; 

$E)  

 

@148.Карераи пинҳонӣ? 

$A) Дар ин намуди карера ҳаракат ба сўи ядрои ташкилот, яъне роҳбарии 

ташкилот хос аст; 

$B) Дар ин намуди карера ҳаракат ба сўи ядрои ташкилот хос нест; 

$C) Барои ин намуди карера болоравии мансабӣ тамоман хос нест; 

$D) Ин намуди карера барои тамоми кормандон дастрас аст; 

$E) Ин болоравии ҳатмии мансабӣ аст; 

 

@149.Низоми кирояи якумраи кормандон дар кадом кишвар бештар 

маъмул аст? 

$A) Ҷопон; 

$B) Англия; 

$C) Хитой; 

$D) Австрия; 

$E) Россия; 



 

@150.Дар ҷараёни тайёрнамоии номзадҳо барои захираи кадрҳо роҳбарият 

3 намуди барномаҳоро таҳия менамояд? 

$A) Умумӣ, махсус, инфиродӣ; 

$B) Дарозмуддат, миёнмўҳлат, кўтоҳмуддат; 

$C) Стратегӣ, перспективӣ, оперативӣ; 

$D) Иҷтимоӣ, иқтисодӣ, фарҳангӣ; 

$E) миёнмўҳлат, кўтоҳмуддат; 

 

@151.Барои таъмини фаъолияти бонизом ва нақшавӣ бо захираи кадрҳо 

дар ташкилот? 

$A) Комиссияи доимоамалкунандаи кор бо захираи кадрҳо таъсис 

медиҳанд; 

$B) Комиссияи интихоботӣ таъсис меёбад; 

$C) Комиссияи озмунӣ таъсис меёбад; 

$D) Комиссияи ҳамоҳангсоз таъсис меёбад; 

$E) Ягон комиссия таъсис намеёбад; 

 

@152.Тамоми шахсоне, ки ба захираи кадрҳо ворид гардидаанд, дар 

хадамоти кадрӣ? 

$A) Ба ҳисоб гирифта мешаванд; 

$B) Ҳатман фаъолият хоҳанд кард; 

$C) Ҳаргиз фаъолият нахоҳанд кард; 

$D) Мавриди интиқод қарор хоҳанд гирифт; 

$E) Ба ҳисоб гирифта намешаванд; 

 

@153.Номзад аз захираи кадрҳо дар мавридҳои зерин хориҷ карда 

мешавад? 

$A) Натиҷаҳои ғайриқаноатбахши кор дар вазифаи ишғолнамудааш 

тибқи хулосаи комиссияи аттестатсионӣ, вазъи саломатӣ, ба нафақа 

баромадан; 

$B) Ба рухсатии меҳнатӣ баромадан; 

$C) Ба рухсатии эҷодӣ баромадан; 

$D) Як маротиба дер ҳозир шудан ба кор; 

$E) Ба рухсатии эҷодӣ набаромадан; 

 

@154.Банақшагирии талабот нисбат ба ҳайат? 

$A) Зинаи ибтидоии раванди банақшагирии кадрҳо мебошад; 



$B) Зинаи ниҳоии раванди банақшагирии кадрҳо мебошад; 

$C) Зинаи барои банақшагирии кадрҳо муҳим нест; 

$D) Зинаи барои банақшагирии кадрҳо ҳатмӣ нест; 

$E) раванди банақшагирии кадрҳо мебошад; 

 

@155.Намудҳои мутобиқшавии ҳайат? 

$A) Ибтидоӣ ва такрорӣ; 

$B) Пай дар пай ва фосилавӣ; 

$C) Пайваста ва тибқи зарурат; 

$D) Мукаммал ва нопурра; 

$E) нопурра; 

 

@156.Функсияҳои асосии раванди идоракунии ҳайат? 

$A) Таҳияи қарорҳо ва назорати раванди иҷрои онҳо; 

$B) Андешидани тадбирҳои маъмурӣ ва фарҳангӣ; 

$C) Таҳияи чорабиниҳои гигиенӣ-санитарӣ ва пешгирии сўхтор; 

$D) Таҳияи руйхати кормандон ва назорати интизоми меҳнат; 

$E) назорати интизоми меҳнат; 

 

@157.Унсурҳои асосии идоракунӣ тибқи мақсад? 

$A) Мақсадгузорӣ, банақшагири кор, назорати ҷорӣ, арзёбии натиҷаҳо ва 

ҷамъбаст; 

$B) Таҳияи созишнома, назорати интизом, ҷазодиҳӣ; 

$C) Ҳавасмандгардонӣ, таҳлили ҳисобот, баргузории ҷаласаҳо; 

$D) Таҳлили мундариҷаи кор, назорати сифати маҳсулот; 

$E) интизом, ҷазодиҳӣ; 

 

@158.Кор ин маҷмўи вазифаҳо ва функсияҳое мебошад, ки? 

$A) Ба як корманд вогузор карда мешавад ва он аз ўҳдаи иҷрои онҳо 

баромада метавонад; 

$B) Ба якчанд корманди собиқадор вогузор карда мешавад; 

$C) Танҳо ба кормандони босалоҳият вогузор карда мешавад; 

$D) Танҳо ба кормандони соҳибихтисос ва ботаҷриба вогузор карда 

мешавад; 

$E) Танҳо ба кормандони бесалоҳият вогузор карда мешавад; 

 

@159.Омилҳои гигиении мундариҷаи кор тибқи назарияи мотиватсияи Фр. 

Херцберг? 



$A) Дастурамал, шароити кор, методҳо, тарзҳо ва усулҳои назорат, 

масъулият, омилҳое, ки аз мундариҷаи кор қаноатмандӣ мебахшанд; 

$B) Тозагии муҳити корӣ, назорати экологии муҳит кор ва зисти 

кормандон; 

$C) Таъмини ҷойи кор бо таҷҳизоти ғуборкаш, назорати санитарӣ-

гигиенӣ; 

$D) Мавҷудияти дастурамалҳо оид ба шароити кор ва назорати экологӣ; 

$E) Тозагии муҳити корӣ; 

 

@160.Мутобиқшавии кормандон ба кор, ба коллективи меҳнатӣ ба 

ташкилот? 

$A) Идомаи мустақими ҷараёни ҷустуҷў ва интихоби кадрҳо мебошад; 

$B) Қабл аз интихоби кадрҳо оғоз меёбад; 

$C) Дар ҷараёни чида гирифтани кадрҳо оғоз меёбад; 

$D) Дар раванди қабули ҳуҷҷатҳои довталаб оғоз меёбад; 

$E) Тозагии муҳити корӣ; 

 

@161.Ба натиҷаи мутобиқшавии кормандон ду омили асосӣ таъсир 

мерасонанд? 

$A) Ҳолати худи корманд ва ҳолати муҳити ҷойи кории корманд; 

$B) Тамъи хўроки ошхонаи ташкилот; 

$C) Навиштаҷоти даромадгоҳи идораи ташкилот; 

$D) Намуди зоҳирии роҳбари ташкилот; 

$E) Навиштаҷоти даромадгоҳ; 

 

@162.Таҳлили кор ин? 

$A) Тарзи ҷамъоварӣ, таҳлили мундариҷаи кор, талабот нисбат ба 

корманд ва самтест, ки кор иҷро мегардад; 

$B) Тарзи ҷамъоварӣ ва таҳлили маълумоти демографӣ мебошад; 

$C) Тарзи ҷамъоварӣ ва таҳлили маълумот оид ба таърихи ташкилот аст; 

$D) Тарзи ҷамъоварӣ ва таҳлилу баррасии шикоятҳои кормандон аст; 

$E) Тарзи таҳлили шикоятҳои кормандон; 

 

@163.Таҳлили кор дорои ду ҷанбаи зерин аст? 

$A) Таҳлили ба супориш (вазифа) равонашуда ва таҳлили ба корманд 

равонашуда; 

$B) Таҳлили ба рафиқони корманд равонанашуда ва таҳлили ба таҷҳизот 

равонашуда; 



$C) Таҳлили ба шароити маишии корманд равонашуда ва таҳлили ба 

таҳсилоти корманд равонашуда; 

$D) Таҳлили ба маҳсулот равонашуда ва ба ташхиси саломатии корманд 

равонашуда; 

$E) Тарзи таҳлили шикоятҳои кормандонаст; 

 

@164.Идоракунии ҳайат ин? 

$A) Унсури низоми идоракунии ташкилот аст; 

$B) Унсури идоракунии технологияҳо аст; 

$C) Ҷузъи ҷудонопазири ҳама гуна низом аст; 

$D) Унсури муҳими фарҳанги иттилоотӣ аст; 

$E) Ҷузъи ҷудопазири ҳама гуна низом аст; 

 

@165.Низоми идоракунии ҳайат ин маҷмўи методҳо, расмиёт ва 

барномаҳои таъсиррасонии ташкилот ба кормандони худ бо мақсади? 

$A) Истифодаи мукаммали (ҳадди аксари) нерўи онҳо мебошаи; 

$B) Некўаҳволии онҳо мебошад; 

$C) Ҳифзи саломатии онҳо мебошад; 

$D) Ҳифзи муҳити ҷойи кор ва зисти онҳо мебошад; 

$E) Ҳифзи муҳити ҷойи кор; 

 

@166.Низоми идоракунии ҳайат ба категорияи низомҳои бузургу 

мураккаби зерин марбут аст? 

$A) Иҷтимоӣ-иқтисодӣ; 

$B) Иттилоотӣ; 

$C) Коммуникасионӣ; 

$D) Сиёсӣ; 

$E) Ахборӣ; 

 

@167.Дар адабиёти муосири соҳаи идоракунӣ шумораи зерини 

функсияҳои просессулии идоракунии ҳайат муайян карда шудаанд? 

$A) беш аз 30; 

$B) 20; 

$C) 40; 

$D) 10; 

$E) 5; 

 



@168.Олими рус Р.Л. Кричевский ду гурўҳи зерини меъёрҳои 

самаранокии ҳайат ва ташкилотро муайян намудааст? 

$A) Психологӣ ва ғайрипсихологӣ; 

$B) Иқтисодӣ ва сиёсӣ; 

$C) Иҷтимоӣ ва фарҳангӣ; 

$D) Инфиродӣ ва коллективӣ; 

$E) коллективӣ; 

 

@169.Дар адабиёти Ғарб барои тавсифи мақсадҳои роҳбарии 

ҳайат ва ташкилот мафҳумҳои зеринро низ истифода мебаранд? 

$A) Самаранокии иқтисодӣ ва самаранокии иҷтимоӣ; 

$B) Самаранокии кор ва самаранокии таҷҳизот; 

$C) Самаранокии техникӣ ва самаранокии технологӣ; 

$D) Самаранокии хизматрасонӣ ва самаранокии тиҷоратӣ; 

$E) Самаранокии хизматрасонӣ; 

 

@170.Мазмуни идоракунии ҳайат бештар аз ҳама дар чӣ зоҳир 

мегардад? 

$A) Дар функсияҳои идоракунии ҳайат; 

$B) Дар намуди зоҳирии роҳбар; 

$C) Дар ҷараёни сўҳбат бо ҳайат; 

$D) Дар лаҳзаи истироҳати ҳайат; 

$E) Дар лаҳзаи фаъолияти ҳайат; 

 

@171.Ба маънои умумӣ роҳбарии ҳайат ин фаъолиятест, ки? 

$A) Ба идоракунии бевоситаи ҳамарўзаи кормандон вобаста аст; 

$B) Ба идоракунии ҳамарўзаи технологияҳо вобаста аст; 

$C) Ба идоракунии бевоситаи истеҳсолот вобаста аст; 

$D) Ба идоракунии бозори меҳнат вобаста аст; 

$E) Ба идоракунии маркетинг вобаста аст; 

 

@172.Фаъолият оид ба идоракунӣ аз ду соҳаи асосии зерин иборат 

аст? 

$A) Роҳбарии ҳайат ва кор бо кадрҳо; 

$B) Роҳбарии лоиҳаҳо ва барномаҳо; 

$C) Роҳбарии нақшаҳо ва корҳои ислоҳотӣ; 

$D) Роҳбарии кормандони доимӣ ва кор бо сохторҳои навтаъсиси 

ташкилот; 



$E) Роҳбарии нақшаҳо; 

 

@173.Тибқи аломати мўҳлати кор, кормандон ба категорияҳои 

зерин тақсим мешаванд? 

$A) Кормандони доимӣ, мавсимӣ ва муваққатӣ; 

$B) Кормандони инженер-техникӣ; 

$C) Кормандони асосӣ, хизматчиён, ҳайати хурди хизматрасон; 

$D) Муҳофизон, талабагон (шогирдон), роҳбарон; 

$E) ҳайати хурди хизматрасон; 

 

@174.Шароит ва муҳофизати меҳнат? 

$A) омилҳое, ки ба ҳолату кайфияти кормандон, таъмини амнияти 

кор, пешгирии ҷароҳату захм ва бемориҳои касбӣ алоқаманд 

мебошанд; 

$B) омилҳое, ки бехатарии техника ва технологияҳои истеҳсолиро 

таъмин менамоянд; 

$C) омилҳое, ки ба таъмини ҷойи кор бо нерўи барқ, тозагии 

муҳити корӣ ва пешгирии низоъ дар ташкилот алоқаманд 

мебошанд; 

$D) омилҳое, ки дар фасли тобистон ва зимистон ҳарорати 

муътадилро дар ҷойи кори ҳайати ташкилот таъмин менамоянд; 

$E) омилҳое, ки ба таъмини ҷойи кор бо нерўи барқ вобастаанд; 

 

@175.Муносибат миёни ҳайат ва ташкилот тавассути? 

$A) Шартномаи меҳнатӣ танзим мегардад; 

$B) Навгониҳо танзим мегардад; 

$C) Муҳифизон танзим мегардад; 

$D) Кормандони асосӣ танзим мегардад; 

$E) Меъморон танзим мегарданд; 

 

@176.Муҳити иҷтимоӣ-психологӣ маҷмўи омилҳоест, ки ба ҳайат?  

$A) Таъсир мерасонанд; 

$B) Таъсир намерасонанд; 

$C) Ҳаловат мебахшанд; 

$D) Пайваста фишор меоранд; 

$E) фишор намеоранд; 

 

@177. Сарварӣ ин таъсиррасонии? 



$A) ғайрирасмӣ аст; 

$B) расмӣ аст; 

$C) манфӣ аст; 

$D) ҷузъӣ аст; 

$E) пайваста нест; 

 

@178.Сарварӣ падидаест, ки дар низоми муносибатҳои? 

$A) Ғайрирасмӣ тавлид ёфтааст; 

$B) Расмӣ тавлид ёфтааст; 

$C) Байнигурўҳӣ тавлид ёфтааст; 

$D) Байни давлатҳо тавлид ёфтааст; 

$E) Ғайрирасмӣ тавлид наёфтааст; 

 

@179.Ба андешаи олими амрикоӣ И.П. Коттер менеҷер бояд баҳри 

он кўшиш намояд, ки кормандон супоришҳоро? 

$A) Самаранок иҷро намоянд; 

$B) Дар сатҳи зарурӣ иҷро намоянд; 

$C) Дар мўҳлат иҷро намоянд; 

$D) Бо табъи болида иҷро намоянд; 

$E) иҷро нанамоянд; 

 

@180.Қадимтарин назарияи сарварӣ ин? 

$A) Назарияи хислатҳо ба шумор меравад; 

$B) Назарияи марксистӣ ба шумор меравад; 

$C) Назарияи ленинӣ ба шумор меравад; 

$D) Назарияи иқтисодӣ ба шумор меравад; 

$E) Назарияи иҷтимоӣ ба шумор меравад; 

 

@181.Роҳбар – навовар функсияи зеринро иҷро мекунад? 

$A) Ҷоринамоии услубҳои пешқадами меҳнат ва комёбиҳои илмӣ-

техникӣ; 

$B) Ба роҳ мондани робита бо дигар ташкилоту муассисаҳо; 

$C) Назорати умумии фаъолияти ҳайат; 

$D) Интихоб ва ҷобаҷогузории ҳайат; 

$E) ҷобаҷогузории ҳайат; 

 

@182.Мақсадҳои ташкилот бояд? 

$A) Мунтазам ба нақша гирифта шаванд; 



$B) Пайваста зери шубҳа гузошта шаванд; 

$C) Ҳамарўза таҷдиди назар шаванд; 

$D) Хамасола бетағйир монанд; 

$E) Ҳамасола таҷдиди назар шаванд; 

 

@183.Банақшагирии маҳсулнокии меҳнат ин муайяннамоии? 

$A) Сатҳи маҳсулнокии меҳнат ва суръати афзоиши он ба хотири 

таъмини рақобатпазирии ташкилот аст; 

$B) Сифати маҳсулот аст; 

$C) Сатҳи мутобиқати кормандон ба талаботи мақомоти назоратӣ 

аст; 

$D) Сатҳи маҳсулнокии меҳнат ва суръати афзоиши он ба хотири 

таъмини нафақаи кормандон аст; 

$E) Сатҳи мутобиқати кормандон; 

 

@184.роҳбари ташкилот барои афзоиши маҳсулнокии меҳнат 

бояд чӣ кор кунад? 

$A) Афзоиши маҳсулнокии меҳнатро тавассути раванди 

банақшагирӣ таъмин намояд; 

$B) Кормандонро пайваста танбеҳ диҳад; 

$C) Пайваста ҷаласа доир намояд; 

$D) Як қисми ҳайатро ба руҳсатии меҳнатӣ ҷавоб диҳад; 

$E) Кормандонро танбеҳ надиҳад; 

 

@185.Андозаҳои асосии самаранокии иҷтимоӣ? 

$A) Майл ба кор ва муносибат бо дигарон; 

$B) Майл ба истироҳат ва худомўзӣ; 

$C) Майл ба такмили ихтисос ва бозомўзӣ; 

$D) Майл ба оила ва ёру дўстон; 

$E) Майл ба такмили ихтисос; 

 

@186.Мутобиқшавии кормандон ба кор, ба коллективи меҳнатӣ, 

ба ташкилот? 

$A) Идомаи мустақими ҷараёни ҷустуҷў ва интихоби кадрҳо 

мебошад; 

$B) Қабл аз интихоби кадрҳо оғоз меёбад; 

$C) Дар ҷараёни чида гирифтани кадрҳо оғоз меёбад; 

$D) Дар раванди қабули ҳуҷҷатҳои довталаб оғоз меёбад; 



$E) Баъд аз интихоби кадрҳо оғоз меёбад; 

 

@187.Ба натиҷаи мутобиқшавии кормандон ду омили асосӣ 

таъсир мерасонад? 

$A) Ҳолати худи корманд ва ҳолати муҳити ҷойи кории корманд; 

$B) Тамъи хўроки ошхонаи ташкилот; 

$C) Навиштаҷоти даромадгоҳи идораи ташкилот; 

$D) Намуди зоҳирии роҳбари ташкилот; 

$E) ошхонаи ташкилот; 

 

@188.Вақти ғайрикорӣ иборат аст аз? 

$A) истироҳат, барқарорсозии нерўи корӣ, фароҳамовари шароити 

маишӣ дар хона, иҷрои  уҳдадориҳо дар оила ва ҷомеа; 

$B) аз тамокукашӣ, шустушўй, муошират бо дўстону наздикон, 

ҳамкорон; 

$C) танаффуси байни сменаҳои корӣ, тамокукашӣ, сўҳбат бо 

ҳамкорон, ҳангоми танаффус, хўрокхўрӣ, истеъмоли чой ва дигар 

нўшокиҳо; 

$D) тамокукашӣ, истеъмоли нўшокиҳои гуногун, сўҳбати телефонӣ бо 

дўстону пайвандон, ҳамкорон, истироҳати кўтоҳ баъди хўроки 

нисфирўзӣ; 

$E) танаффуси байни сменаҳои корӣ, тамокукашӣ; 

 

@189.Рушди ҳайати ташкилот ин низоми амалиёти ба ҳам 

алоқаманд буда, аз унсурҳои зерин иборат аст? 

$A) ҳамаи ҷавобҳо дурустанд; 

$B) таҳияи стратегия, пешбинӣ, банақшагирии талабот нисбат ба 

кадрҳои ихтисосҳои гуногун; 

$C) идоракунии мансабӣ ва болоравии касбӣ, ташкили раванди 

мутобиқшавӣ; 

$D) ташкили раванди таҳсилоти ҳайат, ташаккули фарҳанги 

корпоративӣ; 

$E) идоракунии мансабӣ ва болоравии касбӣ; 

 

@190.Рушди ҳайати ташкилот ба намудҳои зерин тақсим 

мешавад? 

$A) умумӣ ва касбӣ; 

$B) иҷтимоӣ, фарҳангӣ, психологӣ; 



$C) техникӣ, технологӣ, кадрӣ; 

$D) иқтисодӣ, тахассусӣ, моддӣ ва ғайримоддӣ; 

$E) технологӣ, кадрӣ; 

 

@191.Рушди ҳайати ташкилот аз маҷмўи тадбирҳо иборат аст? 

$A) ҷавобҳои якум ва дуюм дурустанд; 

$B) таълими ҳайат(таҳсилоти касбӣ), азнавтайёркунӣ ва такмили 

ихтисоси кадрҳо; 

$C) ротатсияи кадрҳо, тақсимоти салоҳият, банақшагирии мансабҳои 

ҳайати ташкилот; 

$D) танҳо ҷавоби якум дуруст аст; 

$E) азнавтайёркунӣ ва такмили ихтисоси кадрҳо; 

 

@192.Низоми истифодабарии ҳайати ташкилот бояд тарзе ба роҳ 

монда шавад, ки дар ҷойи кории худ кормандон? 

$A) самараи бештар дода тавонанд; 

$B) истироҳат карда тавонанд; 

$C) маоши баланд гиранд; 

$D) бо технологияи муосир кор карда тавонанд; 

$E) маоши баланд нагиранд; 

 

@193.Ба андешаи баъзе аз муҳаққиқон агар роҳбари ташкилот дар 

сўҳбат ба ҳар андоза ошкоро ва рўйрост сухан гўяд, ба ҳамон 

андоза? 

$A) тобеон ба ў низ озодона ва ошкоро сўҳбат мекунанд; 

$B) тобеон ўро писханд мезананд; 

$C) тобеон ўро итоат намекунанд; 

$D) тобеон нисбати ў бадгўйӣ мекунанд; 

$E) тобеон ўро итоат мекунанд; 

 

@194.Агар роҳбар барои бартараф намудани монеа ҳама гуна 

масъаларо дар ҳолати оромӣ, тавассути бодиққат гўш кардани 

ҳамсўҳбат ҳаллу фасл намояд, ин равия дар коммуникатсия? 

$A) мазмун ном дорад; 

$B) бумеранг ном дорад; 

$C) хомўш кардани эҳсосот ном дорад; 

$D) дарки маънӣ ном дорад; 

$E) хомўш накардани эҳсосот ном дорад; 



 

@195.Рафтори инсон ин маҷмўи амалҳои бошуурона ва аз нигоҳи 

иҷтимоӣ? 

$A) арзишманд аст; 

$B) барои дигарон бетафовут аст; 

$C) барои дигарон арзише надорад; 

$D) танзимнашаванда аст; 

$E) танзимшаванда аст; 

 

@196.Мутобиқшавии (адаптатсияи) иҷтимоӣ-психологӣ? 

$A) аз ҷониби корманди нав пазируфтани низоми арзишҳоест, ки 

барои ҳамин ташкилот хос мебошанд; 

$B) мутобиқшавӣ ба шароитҳои нави физиологии меҳнат, ё 

сарбориҳои нави психологӣ ва ҷисмонӣ мебошад; 

$C) мутобиқшавӣ ба хусусиятҳои механизми ташкилии муассиса 

мебошад; 

$D) ҷалби корманд ба муҳити истеҳсолии барои ў нав мебошад; 

$E) ҷалби корманд ба муҳити истеҳсолӣ; 

 

@197.Рушди ҳайат чӣ гуна метавонад бошад? 

$A) умумӣ ва касбӣ бошад; 

$B) муташаккил ва стихиявӣ бошад; 

$C) воқеӣ ва назарфиреб бошад; 

$D) бад ва хуб бошад; 

$E) назарфиреб бошад; 

 

@198. Солҳои охир дар кишварҳои Ғарб бисёр хадамоти 

идоракунии ҳайат? 

$A) ба хадамоти идоракунии захираҳои инсонӣ табдил дода шудаанд; 

$B) хадамоти идоракунии захираҳои молиявӣ табдил дода шудаанд; 

$C) хадамоти идоракунии захираҳои моддӣ табдил дода шудаанд; 

$D) ба шуъбаҳои умумӣ ва робита бо ҷомеа табдил дода шудаанд; 

$E) хадамоти идоракунии захираҳои инсонӣ табдил дода шудаанд; 

 

@199.Вобаста ба вазъияти мушаххас идоракунии рушди иҷтимоии 

ҳайат ба зиммаи? 



$A) роҳбари ташкилот ё шахси ваколатдор ё сохтори марбутаи 

ташкилот, ки ҷузъи сохтори идоракунии ҳайат мебошад, вогузор 

карда мешавад; 

$B) роҳбари ягон сохтори техникии ташкилот, ки донишкадаро бо 

баҳои хубу аъло хатм кардааст, вогузор карда мешавад; 

$C) ягон нафар аз кормандони ташаббускор, вале ҳатман ҷавони 

сохтори техникии ташкилот вогузор карда мешавад; 

$D) ягон нафар аз кумитаи иттифоқи касабаи кормандони ташкилот, 

ки донишкадаро бо баҳои хубу аъло хатм намудааст, вогузор карда 

мешавад; 

$E) ягон нафар аз кормандони ташаббускор; 

 

@200. «роҳбарӣ» ва «сарварӣ»-ро аз нигоҳи методологӣ бо ҳам 

муқобил гузоштан дуруст аст? 

$A) хато аст; 

$B) ҳеҷ боке надорад; 

$C) боиси низоъ дар ташкилот мегардад; 

$D) боиси норозигии роҳбари ташкилот мегардад; 

$E) аҳамият надорад; 


