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«Тасдик мекунам» 

Мудири кафедраи 

        «Илмхои ичтимой- 

гуманитарй»  

               дотсент 

Сайдахмадова Д. 

            «_____»_________соли 

2019. 

 

Донишкадаи идоракунии давлати назди Президент Чумхурии 

Точикистон 

Факултети муносибатхои байналмилалй 

Кафедраи «Илмхои ичтимой-гуманитарй»  

Соли тахсили 2019-2020  семестри 1 санҷиши тести (дар компютер) 

Фанни «Сотсиология» 

Ному насаби устод Қодиров Зоир 

Ихтисоси идоракунии давлати, идоракунии ҳайати кадрӣ ва 

идоракунии иқтисодиёт. 

@1.Объекти сотсиология чист? 

$A) Ҷамъият; 

$B) Одам; 

$C) Давлат; 

$D) Институтҳои иҷтимоӣ; 

$E) Равандҳои сиёсӣ; 

 

@2.Маънои луғавии сотсиологияро муайян намоед? 

$A) Илм дар бораи ҷомеа; 

$B) Донишҳои гуманитарӣ; 

$C) Илм дар боаи табиат; 

$D) Илм дар бораи ҳастӣ; 

$E) Дониш дар бораи муҳит; 

 

@3.Предмети сотсиология чист? 

$A) Сохтори ҷамъият ва унсурҳои асосии он; 

$B) Муносибатхои сиёсӣ; 
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$C) Ҳаёти иҷтимоӣ; 

$D) Зуҳуротҳои фарҳангӣ; 

$E) Сатҳи зиндагии аҳолӣ; 

 

@4.Кадом мафҳум мавқеи инсонро дар ҷомеа ифода менамояд? 

$A) Мақом (статус); 

$B) Нақш; 

$C) Вазифа; 

$D) Унвон; 

$E) Вазъ ва ҳолат; 

 

@5.Рафтореро, ки инсон вобаста ба статус (мақом) -и худ содир 

менамояд: 

$A) Нақш; 

$B) Статус (мақом); 

$C) Касб; 

$D) Вазифа; 

$E) Унвон; 

 

@6.Нишонаҳое, ки тавассути онҳо табақабандии иҷтимоиро 

муайян мекунанд? 

$A) Маълумот, фарҳанг, касб, нуфуз; 

$B) Сарватҳои моддӣ ва ахлоқӣ; 

$C) Ҳокимият, нуфуз, маълумот, боигарӣ; 

$D) Касб, музди меҳнат, дипломи ихтисос; 

$E) Мошин, хонаи берун аз шаҳр ва ҳавопаймои шахсӣ; 

 

@7.Кадом мутафаккир мафҳуми «табақабандии иҷтимоӣ» ва 

«ҷойивазкунии иҷтимоӣ» - ро ба илм ворид намудааст? 

$A) П.Сорокин; 

$B) Э.Дюркгейм; 

$C) П.Шозимов; 

$D) Э.Гидденс; 

$E) Ш.Шоис-матуллоев; 

 

@8.Дар назарияи типология (навъбандӣ) -и эволютсионии ҷомеа 

кадом тип (навъ) -ҳои ҷомеа нишон дода шудааст? 
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$A) Аграрӣ (кишоварзӣ), индустриалӣ (саноатӣ) ва постиндустриалӣ 

(баъдисаноатӣ); 

$B) Капиталистӣ (сармоядорӣ), индустриалӣ (саноатӣ) ва ҷамоаи 

ибтидоӣ; 

$C) Сотсиалистӣ (коммунистӣ), феодалӣ (заминдорӣ) ва капиталистӣ 

(сармоядорӣ); 

$D) Аграрӣ (кишоварзӣ), дунявӣ ва унитарӣ (ягона); 

$E) Федеративӣ, конфедеретавӣ ва унитарӣ (ягона); 

 

@9.Муаллифи асари «Ахлоқи протестанӣ ва рўҳи капитализм»: 

$A) М.Вебер; 

$B) П.Шозимов; 

$C) Э.Дюркгейм; 

$D) В.И.Ленин; 

$E) М.Диноршоев; 

 

@10.Кадоме аз нишонаҳои зерин мақом (статус) -и меросӣ 

ҳисобида мешавад? 

$A) Миллат; 

$B) Оила; 

$C) Касб; 

$D) Волидайн; 

$E) Маҳорат; 

 

@11.Сотсиология ҳамчун илм кай ба вуҷуд омад? 

$A) Дар нимаи аввали асри Х1Х; 

$B) Дар давраи атиқа; 

$C) Нимаи дуюми асри XVIII; 

$D) Дар охири асри ХХ; 

$E) Баъди пошхурии давлати Шўравӣ; 

 

@12.Мафҳуми «сотсиология» - ро ки ба илм ворид кард: 

$A) О.Конт; 

$B) К.Маркс; 

$C) М.Вебер; 

$D) В.И.Ленин; 

$E) М.Кюри; 
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@13.Асосгузори назарияи «сотсиологияи органикӣ»: 

$A) Г.Спенсер; 

$B) К.Маркс; 

$C) Т.Парсонс; 

$D) Э.Дюркгейм; 

$E) Ф.Энгелс; 

 

@14.Кадоме аз ин сотсиологҳои асри Х1Х инкишофи ҷамъиятро 

ҳамчун ивазшавии форматсияҳои иҷтимоӣ - иқтисодӣ маънидод 

намудааст? 

$A) К.Маркс; 

$B) М.Вебер; 

$C) Э.Дюркгейм; 

$D) О.Конт; 

$E) Т.Парсонс; 

 

@15.Равияе, ки ҷамъиятро дар асоси мушоҳида, қиёс ва эсперемент 

таҳлили ратсионалӣ (ақлонӣ) - мекунад: 

$A) Позитивизм; 

$B) Методология; 

$C) Феноменология; 

$D) Археология; 

$E) Философия; 

 

@16.Намудҳои оила: 

$A) Нуклеарӣ ва васеъ; 

$B) Хурд ва бузург; 

$C) Пўшида ва кушода; 

$D) Замонавӣ ва анъанавӣ; 

$E) Сарватманд ва қашшоқ; 

 

@17.Ҷамъбасти таҳқиқотҳои сотсиологӣ дар кадом ҳуҷҷат ифодаи 

худро меёбанд? 

$A) Ҳисобот; 

$B) Презентатсия; 

$C) Монография; 

$D) Мақола; 

$E) SMS-хабарҳо; 
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@18.Мақсад аз гузаронидани таҳқиқоти сотсиологӣ: 

$A) Ба даст овардани маълумот; 

$B) Муошират бо одамон; 

$C) Пул кор кардан; 

$D) Навиштани ҳисобот; 

$E) Дисфунксияи институт; 

 

@19.Вазифаҳои оиларо номбар намоед? 

$A) Эмотсионалӣ, репродуктивӣ (такрористеҳсолкунии насл), 

иҷтимоикунонӣ, иқтисодӣ; 

$B) Наҳори тайёр кардан, ба мағоза рафтан, ба фарзанди худ таълим 

додан; 

$C) Тарбияи насли наврас, қонеъ намудани талаботҳои биологӣ ва 

моддӣ, харидани мол ва хона; 

$D) Нигоҳубини насли кўҳансол, худтарбиянамоӣ; 

$E) Муносибатҳои ҳамсоядорӣ, иштирок кардан дар фаъолияти 

ҷамъиятӣ; 

 

@20.Асосгузори назарияи «аномия» дар сотсиология: 

$A) Э.Дюркгейм; 

$B) О.Конт; 

$C) Ситсерон; 

$D) К.Маркс; 

$E) П.Сорокин; 

 

@21.Муаллифи асари «Худкушӣ»: 

$A) Э.Дюркгейм; 

$B) Г.Маркузе; 

$C) С.Хантингтон; 

$D) Х.Идиев; 

$E) Ф.Фукуяма; 

 

@22.Ки асосгузори фаҳмиши материалистии таърих буд? 

$A) К.Маркс; 

$B) М.Вебер; 

$C) О.Конт; 

$D) Ф.Нитсше; 
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$E) Ш.Шоисматуллоев; 

 

@23.Дар тадқиқи кадом масъалаҳои иҷтимоӣ П.Сорокин саҳми 

худро гузоштааст? 

$A) Назарияи табақабандии иҷтимоӣ ва ҷойивазкунии иҷтимоӣ; 

$B) Назарияи сотсиал – дарвинизм ва коммунизми илмӣ; 

$C) Назарияи аномияи иҷтимоӣ; 

$D) Назарияи сотсиологияи органикӣ ва натурфалсафа; 

$E) Назарияи шиддати сохторӣ ва интераксионализми рамзӣ; 

 

@24.Сабаби бо суръати паст ташаккул ёфтани раванди 

глобализатсионӣ дар асри XX: 

$A) Ба ду лагер тақсим шудани ҷаҳон:сотсиалистӣ ва капиталистӣ; 

$B) Набудани шабакаи ягонаи итилооти умумиҷаҳонӣ - Internet; 

$C) Набудани телефонҳои мобилӣ; 

$D) Нарҳои баланди чиптаҳои ҳавопаймо; 

$E) Ташкил шудани Иттиҳоди Аврупо; 

 

@25.Институткунонии сотсиология дар давраи Шуравӣ аз кадом 

сол шурўъ мегардад? 

$A) Аз солҳои 60-ми асри ХХ; 

$B) Солҳои 20-уми асри ХХ; 

$C) Дар солҳои 40-уми асри ХХ; 

$D) Дар оғози асри ХХI; 

$E) Дар асри XIX-ум; 

 

@26.Предмети тадқиқоти сотсиологиро муайян намоед? 

$A) Мушкилоти иҷтимоие, ки мавриди тадқиқоти сотсиологӣ қарор 

гирифтааст; 

$B) Қонунҳои инкишофи ҷомеа инсонӣ; 

$C) Ҳаёти иҷтимоӣ, ки қонунҳои хоси ташаккулёбии худро доро 

мебошад; 

$D) Зуҳуротҳои фарҳангӣ, ахлоқӣ ва ҳуқуқию универсалӣ; 

$E) Муносибатҳои сиёсӣ; 

 

@27.Намудҳои идеология - ин: 

$A) Консерватизм, либерализм либерализм, миллатгароӣ 

(натсионализм), сотсиализм ва коммунитаризм; 
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$B) Бюрократия, автократия, технократия, теократия ва либерализм; 

$C) Капитализм, демократия, анъанагароӣ, ҳуввияти миллӣ; 

$D) Иқтисоди бозоргонӣ, сиёсати дарҳои кушода, модернизатсия, 

глобализатсия; 

$E) Импичмент, инқилоб ва таҳаввулот; 

 

@28.Намудҳои ташкилотҳои иҷтимоӣ: 

$A) Расмӣ ва ғайрирасмӣ; 

$B) Дараҷаи паст, миёна ва баланд; 

$C) Аввалиндараҷа ва дуюминдараҷа; 

$D) Болоӣ ва поёнӣ; 

$E) Динӣ ва дунявӣ; 

 

@29.Аз ҷониби фард омўзиши қонунҳо, меъёрҳо ва қоидаҳои ҳаёти 

иҷтимоиро: 

$A) Иҷтимоишавӣ (сотсиализатсия) меноманд; 

$B) Мутобиқшавӣ (адаптатсия) меноманд; 

$C) Каҷрафторӣ (девиатсия) меноманд; 

$D) Саноатикунонӣ (индустриализатсия) меноманд; 

$E) Ҷаҳонишавӣ (глобализатсия) меноманд; 

 

@30.Г.Спенсер асосгузори назарияи: 

$A) Назарияи органикӣ мебошад; 

$B) Назарияи аномия мебошад; 

$C) Назарияи ҷомеаи шаҳрвандӣ мебошад; 

$D) Интихоби иҷтимоӣ мебошад; 

$E) Статика ва динамикаи иҷтимоӣ мебошад; 

 

@31.Муаллифи асари «Курси фалсафаи позитивистӣ»: 

$A) О.Конт; 

$B) Б.Андерсон; 

$C) Ф.Энгелс; 

$D) К.Маркс; 

$E) М.Диноршоев; 

 

@32.Шуури ҳуқуқӣ ин: 

$A) Ҷузъи таркибии шуури ҷамъиятӣ буда, аз маҷмўи донишҳои 

ҳуқуқӣ иборат аст; 
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$B) Шуури динӣ буда, аз маҷмўи донишҳои фалсафӣ иборат аст; 

$C) Ҷўзъи таркибии шуури ҷамъиятӣ буда, аз маҷмўи донишҳои 

ҳуқуқӣ- сиёсӣ иборат мебошад; 

$D) Шуури ҷамъиятӣ буда, аз маҷмўи донишҳои сотсиологӣ иборат 

мебошад; 

$E) Шуури ҷамъиятӣ мебошад; 

 

@33.К.Маркс дар кадом асос ҷомеаро ба форматсияҳои иҷтимоӣ- 

иқтисодӣ тақсим намудааст? 

$A) Воситаҳои истеҳсолот; 

$B) Сатҳи инкишофи техника ва технология; 

$C) Инкишофи маданият ва илм; 

$D) Инкишофи низоми коммуникатсионӣ; 

$E) Ташаккули ҳуввияти миллӣ; 

 

@34.Ҷамъият – ин низоми: 

$A) Том ва худинкишофёбанда мебошад; 

$B) Табиӣ мебошад; 

$C) Илмӣ ва фалсафӣ мебошад; 

$D) Сиёсӣ мебошад; 

$E) Ин низоми шартномавӣ мебошад; 

 

@35.Хусусиятҳои асосии гурўҳҳои аввалиндараҷа: 

$A) Алоқаҳои наздики эмотсионалӣ; 

$B) Роҳбари умумӣ; 

$C) Муайян будани мавқеъ ва нақшҳо; 

$D) Тақсимоти неъматҳои моддӣ байни аъзоёни гурўҳ; 

$E) Мақсади умумӣ надоранд; 

 

@36.Оила ба кадом гурўҳи иҷтимоӣ дохил мешавад? 

$A) Аввалиндараҷа; 

$B) Дуюмдараҷа; 

$C) Ба ягон гурўҳ тааллуқ надорад; 

$D) Ба гурўҳи дохилӣ; 

$E) Ба гурўҳи беруна; 

 

@37.Маълумоти олӣ ба кадом институти иҷтимоӣ тааллуқ дорад? 

$A) Институти маориф ва илм; 
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$B) Институти иқтисодӣ; 

$C) Институти дин; 

$D) Институти сиёсӣ; 

$E) Институти ҳуқуқ; 

 

@38.Табақабандии иҷтимоӣ- ин: 

$A) Ба табақаҳо ҷудо гардидани одамон ва гурўҳҳо; 

$B) Тақсим намудани одамон дар ҳудудҳо; 

$C) Фарқияти байни одамон; 

$D) Нобаробарии байни институтҳо ва ташкилотҳои иҷтимоӣ; 

$E) Тақсимоти давлатҳо ба сарватманду қашшоқ; 

 

@39.Маънои мафҳуми «стратификатсия» -ро муайян намоед? 

$A) Табақабандӣ; 

$B) Гурўҳбандӣ; 

$C) Шаклҳои давлатдорӣ; 

$D) Нажод; 

$E) Таснифот; 

 

@40.Асосҳои этникии нобаробарии иҷтимоӣ: 

$A) Миллатгароӣ (натсионализм); 

$B) Дискриминатсия; 

$C) Саноатикунонӣ (Индустриализм); 

$D) Фашизм; 

$E) Капитализм; 

 

@41.Мафҳуми «мушоҳида» дар сотсиология – ин: 

$A) Қайди бевоситаи воқеаҳо; 

$B) Амали иҷтимоӣ; 

$C) Гуфтугўи мустақим; 

$D) Истифодаи телефонҳои мобилӣ; 

$E) Тадқиқотҳои ба нақша гирифташуда; 

 

@42.Шахсе, ки ба саволҳои пурсиши сотсиологӣ посух мегўяд? 

$A) Респондент (мусоҳиб); 

$B) Анкетёр; 

$C) Информатор; 

$D) Интервюер; 
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$E) Донишҷў; 

 

@43.Аз ҳама методи васеъ истифодашавандаи тадқиқоти 

сотсиологӣ кадом метод аст? 

$A) Пурсиш; 

$B) Таҳлили ҳуҷҷатҳо; 

$C) Эксперимент; 

$D) Муқоиса; 

$E) Мушоҳида; 

 

@44.Гендер – ин: 

$A) Маҷмўи хусусиятҳои иҷтимоии рафтору амали мардон ва занон; 

$B) Баробарҳуқуқии мардон ва занон; 

$C) Хусусиятҳои иҷтимоии баробарҳуқуқии мардон ва занон; 

$D) Баробарии зану мард; 

$E) Нобаробарии зану мард; 

 

@45.Вазифаҳои асосии институтҳои иҷтимои - ин: 

$A) Қонеъ гардонидани талаботҳои иҷтимоӣ ва таъмин намудани 

устувории ҷомеа; 

$B) Қонеъ гардондани талаботҳои маънавӣ ва таъмин намудани 

устувории дин; 

$C) Қонеъ гардонидани талаботҳои ҷисмонӣ ва таъмин намудани 

устувории оила; 

$D) Қонеъ гардондани талаботҳои сиёсӣ ва иҷтимоӣ; 

$E) Ҳамаи ҷавобҳо дурустанд; 

 

@46.Нишонаҳои асосии пайдоиши синфҳо аз нигоҳи К.Маркс: 

$A) Муносибат ба воситаҳои истеҳсолот; 

$B) Боигарии моддӣ ва манавӣ; 

$C) Хусусиятҳои меҳнат; 

$D) Сатҳи маданият; 

$E) Сатҳи маълумот; 

 

@47.Мафҳуми «Идеология» - ро ба илм ворид намуд: 

$A) Д.Траси; 

$B) Ф.Тённис; 

$C) П.Сорокин; 
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$D) Д.Белл; 

$E) О.Шпенглер; 

 

@48.Маънои истилоҳи «этнос» 

$A) Халқ; 

$B) Оила; 

$C) Қабила; 

$D) Одам; 

$E) Миллат; 

 

@49.Зери мафҳуми «урбанизатсия» фаҳмида мешавад: 

$A) Аз деҳот ба шаҳр кўчидан; 

$B) Аз шаҳр ба деҳот кўчидан; 

$C) Гардиши одамон дар як минтақа; 

$D) Одамони муқими як шаҳр; 

$E) Ақаллияти миллӣ; 

 

@50.Мафҳуми «фард» чиро ифода менамояд? 

$A) Инсони танҳо; 

$B) Гурўҳи одамон; 

$C) Шахси эъҷодкор; 

$D) Сифатҳои иҷтимоӣ; 

$E) Ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд; 

 

@51.Шахс - ин: 

$A) Сифатҳои иҷтимоии инсон мебошад; 

$B) Одами бузург мебошад; 

$C) Фарди алоҳида мебошад; 

$D) Хусусияти умумии биологӣ мебошад; 

$E) Одами кордон мебошад; 

 

@52.Методҳои асосии ҷамъоварии ахбори сотсиологӣ: 

$A) Пурсиш, тахлили хуҷҷатҳо, мушоҳида ва эксперимент (озмоиш); 

$B) Сўҳбат, қиёс, фокус-гурўҳ ва таҳлили миқдорӣ; 

$C) Дедуксия, индуксия, таҳлил, эксперемент (озмоиш) ва синтез; 

$D) Методи муқоисавӣ- таърихӣ, таҳлил ва мушоҳида; 

$E) Анкета, дедуксия, синтез, фокус- гурўҳ ва ғайра; 
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@53.Методҳои тадқиқоти сотсиологиро ҷудо менамоянд ба: 

$A) Миқдорӣ ва сифатӣ; 

$B) Сифатӣ ва шуморавӣ; 

$C) Ғайрисифатӣ ва миқдорӣ; 

$D) Назариявӣ ва амалӣ; 

$E) Бисёрдараҷа ва яклухт; 

 

@54.Мувофиқи кадом консепсия асоси шахсиятро худшиносӣ 

ташкил медиҳад? 

$A) Мани оинагӣ; 

$B) Нақшӣ; 

$C) Ҷомеаи баъдисаноатӣ; 

$D) Ҷомеаи истеъмолӣ; 

$E) Фардгароии иҷтимоӣ; 

 

@55.Одам ҳамчун шахс: 

$A) Ташаккул меёбад; 

$B) Таваллуд мешавад; 

$C) Мукофотонида мешавад; 

$D) Таъин мешавад; 

$E) Интихоб мегардад; 

 

@56.Каҷрафтори иҷтимоӣ чист? 

$A) Баромадан аз меъёрҳои гурўҳӣ; 

$B) Рафтори ҷинояткорона; 

$C) Тобеъ шудан ба коидаҳои мақбули умум; 

$D) Рафтори конформистӣ; 

$E) Рафтори идеалӣ ва тобеъ шудан ба коидаҳои мақбули умум; 

 

@57.Назорати иҷтимоӣ - ин: 

$A) Назорат намудани амалу рафтори аъзоёни ҷомеа; 

$B) Кўшиши аъзоёни ҷомеа барои расидан ба ҳадафҳои шахсӣ; 

$C) Фаъолияти мақомоти корҳои дохилӣ; 

$D) Назорати фаъолияти раисони маҳалла; 

$E) Корҳои тарбиявӣ бо донишҷўён; 

 

@58.Тадқиқоти сотсиологӣ – ин: 
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$A) Омўхтан ва дарёфти роҳҳои ҳал намудани масъалаҳои пайдошудаи 

иҷтимоӣ тавассути методҳои мушаххаси сотсиологӣ; 

$B) Ба даст овардани иттилоот дар бораи беқурбшавии асъор тавассути 

методҳои мушаххаси сотсиологӣ; 

$C) Ба даст овардани иттилоот дар бораи одами мушаххас; 

$D) Тартиб додани анкетаи тадқиқотӣ; 

$E) Пурсиши аҳолӣ тавассути методҳои мушаххаси сотсиологӣ; 

 

@59.Шахсеро, ки дар тадқиқоти сотсиологӣ иштирок намуда, 

ҳамчун манбаи иттилоот баромад менамояд – ин: 

$A) Мусоҳиб (респондент); 

$B) Саволдиҳанда (Интервюер); 

$C) Сотсиолог; 

$D) Маркетолог; 

$E) Таҳлилгар; 

 

@60.Методи нисбатан маъмули ҷамъоварии ахбори сотсиологӣ: 

$A) Анкета; 

$B) Эксперимент (озмоиш); 

$C) Мушоҳида; 

$D) Мусоҳиба; 

$E) Сотсиометрия; 

 

@61.Ҳолатҳои истифодаи анкетаи сотсиологӣ: 

$A) Вуҷуд надоштан маълумоти кофӣ оиди объекти омўхташаванда; 

$B) Зиёд будани маълумоти иҷтимоӣ ва набудани маблағ; 

$C) Пас аз гузаронидани мусоҳиба (интервю) - и сотсиологӣ; 

$D) Ҳангоми навиштани ҳисобот; 

$E) Пас аз гузаронидани тадқиқоти сотсиологӣ; 

 

@62.Шахсеро, ки дар тадқиқотҳои сотсиологӣ - маркетингӣ 

иштирок намуда, ахборро ҷамъ менамояд: 

$A) Саволдиҳанда (Интервюер); 

$B) Сотсиолог; 

$C) Таҳлилгар; 

$D) Маркетолог; 

$E) Мусоҳиб (респондент); 
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@63.Ҳангоме, ки духтур ба берун аз кишвар барои ба даст овардани 

маблағ муҳоҷир мешавад, кадом навъи ҷойивазкунии иҷтимоӣ 

ҳисоб меёбад? 

$A) Ҷойивазкунии амудӣ (вертикалӣ); 

$B) Ҷойивазкунии уфуқӣ (горизонталӣ); 

$C) Ҷойивазкунии байнинаслӣ; 

$D) Ҷойвазкунии вертикалӣ (амудӣ) -и дохилинаслӣ; 

$E) Ҷойивазкунӣ шуда нметавонад; 

 

@64.Институтҳои асосии ҷомеа инҳоянд: 

$A) Оила, маориф, илм, ВАО, сиёсат, ҳуқуқ, иқтисод ва дин; 

$B) Институти молия ва қарз; 

$C) Ахлоқ, варзиш, тандурустӣ, маориф, илм ва ВАО; 

$D) Сервис (хизматрасонӣ), ахлоқ, ВАО, ҳуқуқ, сиёсат, донишгоҳ ва дин; 

$E) Таълимот ва санъат; 

 

@65.К.Маркс ҷамъиятро ба кадом форматсияҳои иҷтимоӣ - 

иқтисодӣ ҷудо намудааст? 

$A) Ҷамоаи ибтидоӣ, ғуломдорӣ, феодалӣ, сармоядорӣ (капиталистӣ) 

ва сотсиалистӣ; 

$B) Аввалиндараҷа, инкишофёфта, муосир, саноатӣ ва баъдисаноатӣ; 

$C) Истеъмолкунанда, глобалӣ ва шаҳрвандӣ; 

$D) Анъанавӣ, муосир, тоталитарӣ ва авторитарӣ; 

$E) Ибтидоӣ, ғуломдорӣ, сармоядорӣ (капиталистӣ), баъдисаноатӣ; 

 

@66.Вазифаҳои асосии илми сотсиология? 

$A) Маърифатӣ, идоракунӣ, ояндабинӣ, идеологӣ, гуманистӣ ва 

тарбиявӣ; 

$B) Танзимеамоӣ, назораткунӣ, муттаҳидсозӣ; 

$C) Таъмин намудани бехатарии аҳолӣ; 

$D) Гузаронидани тадқиқоти сотсиологӣ; 

$E) Маърифатӣ, тадқиқотӣ ва технологӣ; 

 

@67.Роҳҳои ҳалли низоъи иҷтимоӣ? 

$A) Компромисс, истифодаи миёнарав, гурехтан аз низоъ, бо роҳи судӣ 

ва музокирот; 

$B) Гурехтан аз низоъ, истифодаи миёнарав, музокирот ва дўстӣ; 

$C) Конформизм, зорӣ намудан, компромис, музокирот ва дўстӣ; 
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$D) Бо роҳи ҷанг; 

$E) Харидани шахсони мансабдор, гурехтан аз низоъ ва иваз кардани 

ҷои зист; 

 

@68.Намояндаи назарияи низоъи иҷтимоӣ: 

$A) Р.Дарендорф; 

$B) П.Сорокин; 

$C) Т.Парсон; 

$D) Э.Дюркгейм; 

$E) М.Вебер; 

 

@69.Кашфиётҳои илмӣ - техникӣ ва ихтироот дар кадом навъи 

ҷомеа бештар ба мушоҳида мерасад? 

$A) Дар ҷомеаи саноатӣ; 

$B) Дар ҷомеаи феодалӣ; 

$C) Дар ҷомеаи аграрӣ; 

$D) Дар ҷомеаи анъанавӣ; 

$E) Дар ҷомеаи ғуломдорӣ; 

 

@70.Асосгузори назарияи биологии «каҷрафтории иҷтимоӣ»: 

$A) Ч.Ломброзо; 

$B) Э.Дюркгейм; 

$C) Р.Дарендорф; 

$D) З.Фрейд; 

$E) Б.Миллер; 

 

@71.Муттафаккире, ки дар асри XIX «симои ҷинояткор» - ро тасвир 

намудааст: 

$A) Ч.Ломброзо; 

$B) Рафаэлло; 

$C) Леонардо Де Винчи; 

$D) К.Маркс; 

$E) В.Паретто; 

 

@72.Намудҳои ҷойивазкунии иҷтимоиро муайян намоед? 

$A) Горизонтали (уфуқӣ) ва вертикалӣ (амудӣ); 

$B) Гурўҳӣ ва кўчагӣ; 

$C) Дохилӣ ва берунӣ; 
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$D) Локалӣ ва глобалӣ; 

$E) Байналмиллалӣ ва дохилинаслӣ; 

 

@73.Институтҳои сотсиализатсияро номбар намоед? 

$A) Оила, маориф, дин, ВАО ва ғ; 

$B) Институтҳои иҷтимоӣ, ҷамъият, муносибатҳои иҷтимоӣ, гурўҳҳои 

иҷтимоӣ, таҳқиқоти сотсиологӣ, ҷойивазкунии иҷтимоӣ; 

$C) Институтҳои илм, иқтисод, сервис, табиат, ҷамъият, фалсафа; 

$D) Рафиқон ва аъзоёни ҳакамон; 

$E) Ҳамҷинсон ва ҳамсолон; 

 

@74.Никоҳи як мард бо ду ва зиёда зан ба чи гуна намудҳои никоҳ 

дохил мешавад? 

$A) Полигамия; 

$B) Полиандрия; 

$C) Политеизм; 

$D) Моногамия; 

$E) Гурўҳӣ; 

 

@75.Назарияҳои каҷрафториҳои иҷтимоиро номбар намоед? 

$A) Назарияи биологӣ, психологӣ, иҷтимоӣ:стигматизатсия, аномия, 

гузариши фарҳангӣ ва низоъ; 

$B) Назарияи иҷтимоии «Ман» -и олӣ, «Ман» -и оинагӣ, аномия, 

гузариши фарҳангӣ ва низоъ; 

$C) Назарияи синфи миёна, синфи поёнӣ, аномия, гузариши фарҳангӣ 

ва низоъ; 

$D) Назарияи биологӣ ва психологӣ; 

$E) Танҳо назарияи иҷтимоӣ; 

 

@76.Вазифаи институти маориф ва илмро нишон диҳед? 

$A) Интиқоли дониш ва сотсиализатсияи насли наврас; 

$B) Интиқоли анъана, омўзиши малакаҳои автомобилронӣ; 

$C) Илмӣ- таҳқиқотӣ, эмоционалӣ, назоратӣ; 

$D) Тарбияи насли наврас, репродуктивӣ ва иқтисодӣ; 

$E) Мутаҳидсозанда, дурнамоӣ ва назариявӣ; 

 

@77.Никоҳ - ин: 
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$A) Маҷмўи нишондодҳое, ки ҳуқуқ, вазифа ва имтиёзҳои шавҳарро 

нисбат ба зан, ҳар дуи онҳоро нисбат ба фарзандон, хешу табор ва 

ҷамъият муайян мекунанд; 

$B) Маҷмўи урфу одатҳое, ки муносибатҳои заношўиро байни мард ва 

занро танзим мекунанд; 

$C) Ақди никоҳи аз тарафи ҷомеа таҳияшудаи як ё зиёда мард бо як ё 

зиёда зан, ки муносибатҳои заношўиро байни мард ва занро танзим 

мекунанд; 

$D) Гурўҳи бузурги иҷтимоӣ, ки барои тарбияи ҷавонон ташкил 

мешавад; 

$E) Дўстии байни зану мард, муносибатҳои заношўиро танзим 

мекунанд; 

 

@78.Кадом идеология баробарии иҷтимоиро тарғиб менамояд? 

$A) Сотсиализм; 

$B) Натсионализм; 

$C) Коммунитаризм; 

$D) Гуманизм; 

$E) Консерватизм; 

 

@79.Сотсиализатсия (иҷтимоишавӣ) чист? 

$A) Омўзиши қонун ва меъёрҳои иҷтимоӣ; 

$B) Омўзиши қоидаҳои грамматика; 

$C) Омўзиши қоидаҳои ҳаракати роҳ; 

$D) Аз худ кардани малакаи корӣ; 

$E) Маълумот гирифтан аз Интернет; 

 

@80.Намудҳои низои (моҷарои) иҷтимоӣ: 

$A) Гурўҳӣ, синфӣ, байнишахсӣ, байни давлатҳо; 

$B) Низои меҳнатӣ, байни табақавӣ, дўстон ва оилаҳо; 

$C) Коллективӣ, меҳнатӣ, оилавӣ, байнишахсӣ ва ҷамъиятӣ; 

$D) Байнишахсӣ, корӣ, байни табақаҳои иҷтимоӣ, байналхалқӣ, низои 

байни сохтории иҷтимоӣ; 

$E) Байни гурўҳҳо, байни кланҳо ва нажодҳо; 

 

@81.Кафедраи сотсиология дар ҶТ кадом сол ва дар куҷо ташкил 

шуд? 

$A) Соли 2005 дар ДДМТ; 
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$B) Соли 1999 дар ТСУ; 

$C) Соли 1948 дар ДМТ ба номи В.И.Ленин; 

$D) Соли 2000 дар Донишгоҳи Қурғонтеппа ба номи Н.Хисрав; 

$E) Соли 2006 дар Донишгоҳи шаҳри Хўҷанд; 

 

@82.Кадом идеология ба урфу одатҳо ва арзишҳо такя менамояд? 

$A) Консерватизм; 

$B) Сотсиализм; 

$C) Коммунитаризм; 

$D) Гуманизм; 

$E) Натсионализм; 

 

@83.Модернизатсия –ин: 

$A) Раванди гузариш аз ҷомеаи анъанавӣ ба ҷомеаи саноатӣ; 

$B) Раванди гузариш аз ҷомеаи саноатӣ ба ҷомеаи анъанавӣ; 

$C) Аз алифбои лотинӣ ба алифбои кирилликӣ гузаштан; 

$D) Шикаст хурдани Иттифоки Шуравӣ; 

$E) Пайдошудани шабакаи иттилооти умумиҷаҳонӣ (Internet); 

 

@84.Агар дар анкета саволҳои нишондодашуда вариантҳои ҷавоб 

вуҷуд надошта бошад, пас ин гуна савол: 

$A) Кушода аст; 

$B) Нодуруст аст; 

$C) Пўшида аст; 

$D) Нипўшида аст; 

$E) Сохторӣ аст; 

 

@85.Навъҳои никоҳ кадомҳоянд? 

$A) Моногамия, полигмия, полиандрия ва никоҳи гурўҳӣ; 

$B) Патриархалӣ, никоҳи эдогамия ва никоҳи манфиатнок; 

$C) Матриархалӣ, патриархалӣ ва неолокалӣ; 

$D) Васеъ, нуклеарӣ, полиандрия, никоҳи гурўҳӣ ва патрилокалӣ; 

$E) Муосир, эгалитарӣ ва детосенриалӣ; 

 

@86.Агар дар саволҳои анкета вариантҳои ҷавоб нишон дода шуда 

бошад, пас ин чи гуна савол аст? 

$A) Пўшида; 

$B) Кушода; 
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$C) Оддӣ; 

$D) Мураккаб; 

$E) Нимкушода; 

 

@87.Нажод – ин: 

$A) Гурўҳи одамоне, ки аломатҳои умумии биологӣ доранд; 

$B) Хешу таборон ва ҳамсолон; 

$C) Умумияти одамоне, ки онҳоро ҳудуд, урфу одат, ҳаёти иқтисодӣ ва 

шуур муттаҳид мекунанд; 

$D) Иттиҳоди одамоне, ки умумияти забонӣ, урфу одат ва як тақдир 

доранд; 

$E) Одамони ҳамзабону ҳаммаданият; 

 

@88.Дар кадом давраи таърихӣ миллат ташаккул ёфтааст? 

$A) Дар давраи капитализм; 

$B) Доимо вуҷуд дошт; 

$C) Давра ба давра ташаккул ёфтааст; 

$D) Дар давраи феодализм; 

$E) Дар давраи сотсиализм; 

 

@89.Демократия – ин: 

$A) Шакли сохтори давлатӣ – сиёсии ҷамъият, ки ба эътироф кардани 

халқ ҳамчун сарчашмаи ҳокимият асос меёбад; 

$B) Ҳокимияти қашшоқон ва оворагардон; 

$C) Ҳукумронии табақаи сарватманди ҷомеа; 

$D) Шакли ҳокимияти мутлақи як шахс; 

$E) Шакли махсуси ташкилотҳои иҷтимоӣ дар ҷамъият мебошад, ки 

дар онҳо маркази ҳокимияти иҷроия аз аксарияти аъзоёнашон 

соҳибистиқлол аст; 

 

@90.О.Конт ҳамаи илмҳоро дар шакли аҳром ба як низом дохил 

намудааст.Дар қуллаи ин аҳром кадом илм мавқеи устувор дорад? 

$A) Сотсиология; 

$B) Арифметика; 

$C) Астрономия; 

$D) Физика; 

$E) Биология; 
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@91.Предмети омўзиши илми сотсиология аз нуқтаи назари 

Э.Дюркгейм? 

$A) Далелҳои иҷтимоӣ; 

$B) Умумиятҳои иҷтимоӣ; 

$C) Ҷомеа; 

$D) Шуури коллективӣ; 

$E) Институтҳои иҷтимоӣ; 

 

@92.Ба фикри Э.Дюркгейм ҷамъият дар раванди тараққиёти худ 

чанд марҳиларо аз сар мегузаронад? 

$A) Ҳамфикрии механикӣ ва ҳамфикрии органикӣ; 

$B) Саноатӣ ва баъдисаноатӣ; 

$C) Кишоварзӣ ва саноатӣ; 

$D) Ғуломдорӣ ва феодалӣ; 

$E) Аграрӣ ва тамаддунӣ; 

 

@93.Мафҳумҳои «табақабандии иҷтимоӣ» ва «ҷойивазкунии 

иҷтимоӣ» -ро кадом мутафаккир дар илм ҷорӣ кардааст? 

$A) П.Сорокин; 

$B) Э.Дюркгейм; 

$C) М.Вебер; 

$D) К.Маркс; 

$E) Т.Парсонс; 

 

@94.Назарияи «сотсиологии амал» -ро кадом сотсиологи маъруфи 

амрикоӣ кор карда бароварда шудааст? 

$A) М.Вебер; 

$B) Т.Парсонс; 

$C) П.Сорокин; 

$D) Э.Дюркгейм; 

$E) Ҷ.Хоманс; 

 

@95.К.Поппер кадом навъҳои ҷамъиятро номбар намудааст? 

$A) Пўшида ва кушода; 

$B) Сарбаста ва кушода; 

$C) Аграрӣ ва саноатӣ; 

$D) Оддӣ ва мураккаб; 

$E) Варварӣ ва тамаддунӣ; 
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@96.Мафҳуми «алоқаҳои иҷтимоӣ» -ро кадом муттафаккир ба 

илми сотсиология ворид намудааст? 

$A) Э.Дюркгейм; 

$B) Ч.Лоброзо; 

$C) Б.Миллер; 

$D) Р.Дарендорф; 

$E) Т.Парсонс; 

 

@97.Меъёрҳоро ба чунин шаклҳо ҷудо мекунанд? 

$A) Анъана, урфу одатҳо, меъёрҳои ахлоқӣ, меъёрҳои ҳуқуқӣ ва 

ғайраҳо; 

$B) Меъёрҳои оилавӣ, институтикунонии марказҳои динӣ, институтҳои 

фарҳангӣ, меъёрҳои никоҳӣ; 

$C) Анъана, урфу одатҳо, динҳо ва сиёсатмадорҳои ҷаҳонӣ; 

$D) Институтҳо ва ташкилотҳои иҷтимоӣ, қонунҳои Маҷлиси Олӣ; 

$E) Фармонҳо, қарорҳо, амру фармонҳо, низомномаҳо ва қонунҳои 

динӣ; 

 

@98.Ҳуқуқ табиати иҷтимоӣ дорад, зеро: 

$A) Муносибатҳои иҷтимоиро танзим месозад; 

$B) Ҳодисаҳои табииро тадқиқ менамояд; 

$C) Институтҳои иҷтимоиро ба вуҷуд меорад; 

$D) Маданиятро меофарад; 

$E) Ба дин монеа мегардад; 

 

@99.Ба андешаи Р.Дарендорф кадом омилҳои асосӣ низои 

иҷтимоиро ба вуҷуд меорад? 

$A) Омилҳои сиёсӣ; 

$B) Омилҳои фарҳангӣ; 

$C) Омилҳои динӣ; 

$D) Омилҳои иқтисодӣ; 

$E) Омилҳои этникӣ; 

 

@100.Гурўҳи иҷтимоӣ чист? 

$A) Маҷмўи одамоне, ки дар асоси мақсаду манфиатҳои умумӣ ва 

фаълияти муштарак муттаҳид шудаанд; 
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$B) Маҷмўи муносибатҳои иҷтимоӣ, ки дар муддати дурударози 

таърихӣ ташаккул ёфтаанд; 

$C) Синфҳои иҷтимоӣ; 

$D) Коллективи одамоне, ки мақсаду манфиатҳои умумӣ надоранд ва 

ба таври стихиявӣ муттаҳид шудаанд; 

$E) Маҷмўи одамоне, ки дар асоси кори умумӣ муттаҳид шудаанд; 

 

@101.Кадоме аз гурўҳҳои дар поён овардашударо метавон ба 

гурўҳҳои бузурги иҷтимоӣ ворид намуд? 

$A) Синфҳо, табақаҳо, ташкилотҳо, гурўҳҳои этникӣ, гурўҳҳои касбӣ ва 

ғ.; 

$B) Доираи дўстон, рафиқон, ҳамсинфон, ҳамкорон ва ғ.; 

$C) Оила, коллективи меҳнатӣ, дастаи варзишӣ ва ғ.; 

$D) Харидорон, роҳгузарон, мизоҷон ва ғ.; 

$E) Ҳамсолон, ҳамдинон, институтҳои иҷтимоӣ ва ғ.; 

 

@102.Ба гурўҳҳои хурди иҷтимоӣ кадом хусусиятҳо хос аст? 

$A) Муносибатҳои манфиатнок, расмӣ ва боэътимод; 

$B) Муносибатҳои мутақобила, расмӣ ва саммимона; 

$C) Дўстию рафоқат, манфиатҷўӣ ва робитаҳои ноустувор; 

$D) Муносибатҳои наздик, ғайрирасмӣ ва боэътимод; 

$E) Муносибатҳои кўр-кўрона, эҳтимолӣ ва муваққатӣ; 

 

@103.Гурўҳҳои хурд аз чанд нафар иборат аст? 

$A) Аз 2 то 10-15; 

$B) Аз 10 то 50; 

$C) Аз 2 то 60; 

$D) Аз 1 то 8-10; 

$E) Аз 23 то 25; 

 

@104.Кадоме аз гурўҳҳои дар поён овардашударо метавон ба 

гурўҳҳои хурди иҷтимоӣ ворид намуд? 

$A) Оила, дўстон, дастаҳои варзишӣ, коллективҳои хурди ҳамкорон ва 

диг.; 

$B) Синфҳо, табақаҳо, ташкилотҳо гурўҳҳои этникӣ, гурўҳҳои касбӣ ва 

ғ.; 

$C) Харидорон, роҳгузарон, мизоҷон ва диг.; 

$D) Кўдакон, хонандагон, иштирокчиёни конфронси илмӣ ва диг.; 
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$E) Ҳамсафарон, кормандони ширкати тиҷоратӣ, аъзоёни дастаҳои 

ҷинояткор; 

 

@105.Мафҳуми «гурўҳи аввалиндараҷа» -ро ки ба илм ворид 

кардааст? 

$A) Ч.Кулли; 

$B) К.Маркс; 

$C) М.Вебер; 

$D) Ф.Нитсше; 

$E) П.Сорокин; 

 

@106.Институти иҷтимоӣ чист? 

$A) Маҷмўи рамзҳо, бовариҳо, эътимод, арзишу меъёрҳо, мавқеъ ва 

нақшҳои иҷтимоии устувор ва муттаҳидсозандае, ки тамоми соҳаҳои 

ҳаёти иҷтимоиро идора менамоянд; 

$B) Маҷмўи ташкилотҳои иҷтимоие, ки соҳаҳои 

тахассусгардонидашудаи ҷамъиятиро танзим менамоянд; 

$C) Мактабҳои олӣ, ба донишҷўён касбҳои гуногунро меомўзонанд; 

$D) Институти оила, маориф, дин, сиёсат ва ғ.; 

$E) Маҷмўи мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, ки тамоми соҳаҳои ҳаёти 

иҷтимоиро идора менамоянд; 

 

@107.Вазифаи такрористеҳсолнамоии ҳаётро кадом институти 

иҷтимоӣ ба анҷом мерасонад? 

$A) Институти оила ва никоҳ; 

$B) Ҳуқуқ ва сиёсат; 

$C) Тандурустӣ; 

$D) Илм ва санъат; 

$E) Маориф ва дин; 

 

@108.Талаботҳои моддии шаҳрвандонро кадом институти 

иҷтимоӣ қонеъ мегардонад? 

$A) Иқтисод ва истеҳсолот; 

$B) Маориф ва дин; 

$C) Ҳуқуқ ва сиёсат; 

$D) Хизматрасонӣ; 

$E) Институти оила ва никоҳ; 
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@109.Кадоме аз ин донишмандони номбаршуда ба мафҳуми 

«институти иҷтимоӣ» бештар таваҷҷўҳ зоҳир намудааст? 

$A) Т.Веблен; 

$B) К.Маркс; 

$C) Ҷ.Локк; 

$D) Р.Мертон; 

$E) Т.Парсонс; 

 

@110.Кадоме аз таърифҳои зерин мафҳуми «сохтори иҷтимоии 

ҷомеаро» пурра кушода медиҳад? 

$A) Маҷмўи умумиятҳои нисбатан устувори одамон, тартиби муайяни 

алоқамандӣ ва таъсири мутақобилаи байни онҳо; 

$B) Маҷмўи умумиятҳои нисбатан устувори коллективи меҳнатӣ ва 

таъсири мутақобилаи байни онҳо оилаҳо; 

$C) Маҷмўи умумиятҳои ноустувори одамон, ки тамоми соҳаҳои ҳаёти 

иҷтимоиро идора менамоянд; 

$D) Маҷмўи синфҳо ва табақаҳои иҷтимоӣ бо тамоми рангорангиҳои 

зуҳуроташон; 

$E) Унсурҳои иқтисодии сохтори ҷамъият; 

 

@111.Се давраи рушди таърихии нишондодаи О.Контро номбар 

кунед. 

$A) Теологӣ, метафизикӣ, позитивистӣ; 

$B) Глобализатсия, модернизатсия, индустриализатсия; 

$C) Иҷтимоишавӣ, мутобиқшави ва ресотсиализатсия; 

$D) Реформатсия, револютсия ва постмодернизм; 

$E) Эҳёи Аҷам, давраи эҳё ва нав; 

 

 

@112.Синф чист? 

$A) Гурўҳҳои калони иҷтимоӣ, ки вобаста муносибаташон ба воситаҳои 

истеҳсолӣ тахассусгардонида шудаанд; 

$B) Коллективҳои иҷтимоие, ки барои расидан барои кадом як мақсад 

бо ҳам мубориза мебаранд; 

$C) Гурўҳҳои аввалиндараҷаи иҷтимоӣ, ки муносибатҳои наздики 

боэътимод доранд; 

$D) Гурўҳҳо референтӣ, ки ба шароитҳои тағйирёбандаи иҷтимоӣ 

мутобиқшаванда нестанд; 
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$E) Гурўҳҳои хурди иҷтимоӣ, ки вобаста аз рўи манфиатҳои 

муштараки иҷтимоӣ - сиёсӣ аз ҳам тафовут доранд; 

 

@113.К.Маркс синфҳоро ба кадом намудҳо ҷудо менамояд? 

$A) Синфҳои истисморкунанда ва истисморшаванда; 

$B) Синфҳои боло ва поён; 

$C) Синфҳои миёна ва элита; 

$D) Синфҳои олӣ ва истисморгар; 

$E) Синфҳои коргар ва деҳқон; 

 

@114.Мафҳуми «конформизм» -ро шарҳ диҳед? 

$A) Мутобиқшавӣ ва қабули пассивонаи тартиботи иҷтимоӣ ва афкори 

ҳукумрон; 

$B) Созиш намудан ба ноадолатиҳои иҷтимоӣ; 

$C) Муросокорӣ ва паҳрезкорӣ дар низоми муносибатҳои иҷтимоӣ; 

$D) Нишон додани мухолифат бо гурўҳҳои мухталифи иҷтимоӣ; 

$E) Рақобатнамоӣ ва мубориза барои зинда мондан; 

 

@115.Назорати иҷтимоӣ чист? 

$A) Маҷмўи воситаҳое, ки тавассути онҳо ҷомеа такрористеҳсолнамоии 

муносибатҳои ҳукумрони сохтори ҷомеа ва тартиботи иҷтимоиро 

таъмин менамояд; 

$B) Маҷмўи тарзу воситаҳое, ки тавассути онҳо ҷомеа истеҳсолоти 

худро ба роҳ мемонад; 

$C) Маҷмўи воситаҳое, ки тавассути онҳо ҷомеа такрористеҳсолнамоии 

одамонро ба роҳ мемонад; 

$D) Маҷмўи воситаҳое, ки тавассути онҳо ҷомеа иқтисоди бозоргонӣ ва 

корҳои дипломатиро ба роҳ мемонад; 

$E) Маҷмўи воситаҳое, ки тавассути онҳо давлат шаҳрвандони худро 

зери ҳимоя мегирад; 

 

@116.Умумияти иҷтимоӣ чиро ифода менамояд? 

$A) Маҷмўи иттиҳодияҳои мухталифи иҷтимоиро ифода менамояд, ки 

хусусиятҳои ҳаёту фаълият ва тарзи тафаккури ба ҳам монанд ба онҳо 

хос аст; 

$B) Маҷмўи одамони соҳибкасбу соҳибмаданият, ки бо хусусиятҳои 

ҳаёту фаълият ва тарзи тафаккур аз ҳам тафовут доранд; 
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$C) Маҷмўи корхонаю муассисаҳои давлатӣ, ки аз рўи меъёрҳои 

мушаххаси иҷтимоӣ фаъолият менамоянд; 

$D) Намояндагони дину мазҳабҳои мухталифи ҷаҳонӣ, субъкултураҳои 

иҷтимоӣ ва маданиятҳои ҷудогонаи маҳаллӣ, ки бо тарзи тафаккур ба 

ҳам мувофиқ намеоянд; 

$E) Субъкултураҳои иҷтимоӣ ва маданиятҳои ҷудогонаи маҳаллӣ; 

 

@117.Мафҳуми «ҷомеаи постиндустриалӣ (баъдисаноатӣ)» - ро 

кадоме аз мутафаккирони зерин ба илм ворид намудааст? 

$A) Д.Белл соли 1962; 

$B) Т.Парсонс соли 1999; 

$C) Э.Дюркгейм соли 2000; 

$D) Р.Дарендорф соли 1981; 

$E) Ч.Лоброзо соли 1969; 

 

@118.Субъкультура ин: 

$A) Низоми арзишҳо, меъёрҳо, мақсаду маромҳо, тарзи рафтор ва 

тарзи зиндагии гурўҳҳои муайяни иҷтимоӣ, ки ҳарчанд ба маданияти 

ҳукумрони ҷомеа алоқаманд ҳам бошад, аммо аз он фарқ менамояд; 

$B) Арзишҳо, меъёрҳо, мақсаду маромҳо маданияти ҳукумрони ҷомеа; 

$C) Низоми фаъолият ва таъиноти гурўҳҳои муайяни иҷтимоӣ, ки 

маданияти ҳукумрони ҷомеа алоқамандии зич дорад; 

$D) Низоми мақсаду маромҳо, тарзи рафтор ва тарзи зиндагии оммаи 

халқ, ки ба маданияти ҳукумрони ҷомеа алоқаманд буда, рафтори 

одамонро ба танзим медароранд; 

$E) Мақсаду мароми гурўҳҳои иҷтимоӣ, ки барои қонеъ гардонидани 

талаботҳои моддӣ ва маънавӣ равона шудааст ва аз маданияти 

ҳукумрони ҷомеа ҳеҷ гуна фарқият надоранд; 

 

@119.Ҷомеаи анъанавӣ чи гуна навъи ҷомеа аст? 

$A) Ҷомеаи тосаноатӣ, ки дар он хоҷагии кишоварзӣ бартарӣ дорад ва 

бештар бо воситаи урфу одат ва анъанаҳо идора мешавад; 

$B) Ҷомеаи модернизатсияшуда, ки ба истеҳсолоти саноати такя 

менамояд ва бо воситаи қонунгузории расмӣ идора мегардад; 

$C) Ҷомеаи ибтидоӣ, ки дар он аъзёни ҷомеа баробар зиндагӣ намуда, 

бо воситаи урфуодат ва анъанаҳо идора мешавад; 

$D) Ҷомеаи баъдисаноатӣ, ки дар он хоҷагии кишоварзӣ бартарӣ 

надорад ва бештар бо воситаи қонунҳои ҷорӣ идора мешавад; 
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$E) Ҷомеаи сармоядорӣ буда, дар он хоҷагии кишоварзӣ бартарӣ дорад 

ва бештар тавассути дин идора мешавад; 

 

@120.Ҷомеаи замонавӣ- ин: 

$A) Ҷомеаи модернизатсияшуда, ки ба истеҳсолоти саноатӣ такя 

менамояд ва бо воситаи қонунгузории расмӣ идора мегардад; 

$B) Ҷомеаи тосаноатӣ, ки дар он хоҷагии кишоварзӣ бартарӣ дорад ва 

бештар бо воситаи урфу одат ва анъанаҳо идора мешавад; 

$C) Ҷомеаи баъдисаноатӣ, ки дар он хоҷагии кишоварзӣ бартарӣ 

надорад ва бештар бо воситаи қонунҳои ҷорӣ идора мешавад; 

$D) Ҷомеаи сармоядорӣ буда, дар он хоҷагии кишоварзӣ бартарӣ 

дорад ва бештар бо дин идора мешавад; 

$E) Ҷомеаи ибтидоӣ, ки дар он аъзёни ҷомеа баробар зиндагӣ намуда, 

бо воситаи урфу одат ва анъанаҳо идора мешавад; 

 

@121.Элитаи иҷтимоӣ гуфта: 

$A) Табақаи олии низоми иерархии иҷтимоӣ, ки аз болои дигар 

гурўҳҳои иҷтимоӣ ҳукумронӣ намуда, ба ҷомеа таъсири назаррас 

мерасонд; 

$B) Табақаи миёнаи иҷтимоӣ буда, аз болои дигар гурўҳҳои иҷтимоӣ 

ҳукумронӣ намуда, ба ҷомеа таъсири харобиовар мерасонд; 

$C) Табақаи қашшоқи ҷомеа маҳсуб мегардад, ҳеҷ гуна мақоми 

иҷтимоӣ надорад ва ба ҷомеа таъсири назаррасе расонида 

наметавонад; 

$D) Синфи иҷтимоиро меноманд, ки ба гурўҳҳои иҷтимоӣ тобеъ аст, ба 

ҷомеа таъсири назаррасе расонида наметавонад; 

$E) Гурўҳи калони иҷтимоӣ, ки аз маҷмўи шахсони маргинал таркиб 

ёфтааст; 

 

@122.Этносентризм чист? 

$A) Нуқтаи назари гурўҳи муайян, ки ин гурўҳ маданияти худро аз 

беҳтаринҳо шумурда, маданияти дигар гурўҳҳои иҷтимоиро нодида 

мегирад; 

$B) Маданияти дигар гурўҳҳои иҷтимоир нодида мегирад; 

$C) Нуқтаи назари гурўҳи муайян, ки ин гурўҳ маданияти худро аз 

бадтаринҳо шумурда, маданияти дигар гурўҳҳои иҷтимоиро баланд 

мебардоранд; 

$D) Маданияти гурўҳиро тарғиб менамояд; 
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$E) Ба зидди дигар маданиятҳо мебарояд; 

 

@123.Хусусиятҳои хоси издиҳоми одамон (толпа) -ро муайян 

намоед? 

$A) Дар он сохтори муайян, нақшу меъёрҳои рафтор ва таҷрибаи 

баҳамтаъсиррасонии одамон ба мушоҳида намерасад; 

$B) Дар он сохтори муайян, нақшу меъёрҳои рафтор ва таҷрибаи 

баҳамтаъсиррасонии одамон ба мушоҳида мерасад; 

$C) Гурўҳи муташаккили одамон; 

$D) Дар он сохтори муайяни синфи ва табақавӣ хеле айён аст; 

$E) Мақсаду манфиатҳои умумӣ; 

 

@124.Шумо зери мафҳуми «издиҳом (толпа)» чиро мефаҳмед? 

$A) Ҳама гуна шакли маҷмўи одамон, ки барои қонеи манфиатҳои 

муайяну мушаххас муваққатан ва ба муддати кўтоҳе ҷамъ меоянд; 

$B) Маҷмўи одамон, ки барои қонеи манфиатҳои муайяну мушаххас 

мунтазам ва доимӣ ҷамъ меоянд; 

$C) Шакли иттиҳоди одамон, ки барои қонеи манфиатҳои муайяну 

мушаххас муваққатан ва ба муддати дурударозе ҷамъ меоянд; 

$D) Ҳама гуна шакли қонеи манфиатҳои муайяну мушаххаси одамон; 

$E) Қонеи манфиатҳои муайяну мушаххаси одамон; 

 

@125.Глобализатсия чист? 

$A) Раванди дар як фазои иҷтимои муттаҳид гаштани давлатҳои ҷаҳон 

ва ба ҳам вобаста гардидани онҳо; 

$B) Зиддиятнок гаштани муносибатҳои байни давлатҳои ҷаҳон ва рў ба 

таназзул овардани онҳо; 

$C) Модернизатсия ва индустриализатсияи ҷомеа; 

$D) Мураккабгардии муносибатҳои иҷтимоӣ; 

$E) Пешрафти иқтисодии давлатҳои постиндустриалӣ; 

 

@126.Шаклҳои маданият? 

$A) Маданияти оммавӣ, субъкултура ва контркултура; 

$B) Маданияти олӣ, миллӣ ва авлодӣ; 

$C) Маданияти хонаводагӣ, маҳаллӣ ва оммавӣ; 

$D) Маданияти синфи миёна, давлатӣ ва оммавӣ; 

$E) Маданияти элитарӣ (олӣ), халқӣ ва оммавӣ; 
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@127.Марҳилаи гузариш чи гуна хусусиятҳо дорад? 

$A) Аномия ва тезу тунд гаштани зиддиятҳои ҳамаи соҳаҳои ҳаёти 

иҷтимоӣ; 

$B) Инкишофи соҳаҳои гуногуни ҳаёти иҷтимоӣ; 

$C) Прогресси илмӣ техникӣ ва коммуникатсионӣ; 

$D) Пешрафти маданият ва ташаккули шуури мардум; 

$E) Таназзули пешбинии иҷтимоӣ ва низоъҳои фарҳангӣ; 

 

@128.Унсурҳои маданияти маънавиро номбар намоед? 

$A) Санъат, адабиёт, илм, маориф, дин, идеология ва ғ.; 

$B) Воситаҳои техникӣ ва технологӣ, нашрияҳо, нақлиёт ва ғ.; 

$C) Сотсиология, психология, сиёсатшиносӣ, диншиносӣ ва 

иқтисодшиносӣ; 

$D) Биноҳои истиқоматӣ, нақлиёти ҳавоӣ, роҳҳои зеризаминӣ, расму 

мусаввараҳо; 

$E) Воситаҳои техникӣ ва технологӣ, коммуникатсия, анъанаҳо ва 

телефонҳои мобилӣ; 

 

@129.Кадоме аз омилҳои зерин боиси тағйироти ҷомеа мегарданд? 

$A) Инқилоби илмӣ-техникӣ, диффузияи маданият ва пешрафти 

истеҳсолот; 

$B) Талабот, қоида, амру супориш, майлу хоҳиш ва интизориҳоидинӣ; 

$C) Қоидаи рафтори одамон ва гурўҳҳои иҷтимоӣ; 

$D) Неъматҳои моддӣ ва маънавӣ, сурудхонӣ, гулкорӣ ва сайру саёҳат; 

$E) Талабот, қоида, амру супориш, майлу хоҳиш ва 

интизориҳоишахсон ва оилаҳои алоҳида ба рафтормувофиқ, ки 

бароиамали иҷтимоӣ ҳамчун нишондодвадастур хизматнамуда, дар 

рафтори чашмдошти"дуруст"ё "сазовор"- и иҷтимоӣ инъикосмегардад; 

 

@130.Шакли маргиналӣ чи гуна навъи шахсият аст? 

$A) Шахсе, ки мутааллиқияти субъективии хешро нисбати гурўҳ ва ё 

умумияти мушаххаси иҷтимоӣ аз даст додаст ва дигареро ба даст 

наовардааст; 

$B) Шахси сарватманде, ки мутааллиқияти субъективии хешро нисбати 

гурўҳ ва ё умумияти мушаххаси иҷтимоӣ аз даст додаст ва дигареро ба 

даст наовардааст; 

$C) Шахсе, ки мутааллиқияти субъективии хешро нисбати гурўҳ ва ё 

умумияти мушаххаси иҷтимоӣ аз даст додааст; 
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$D) Шахси майхора; 

$E) Шахсе, ки мутааллиқияти хешро нисбати гурўҳ, табақаи иҷтимоӣ 

ва ё умумияти мушаххаси иҷтимоӣ аз даст додаст ва сарватманд 

мебошад; 

 

@131.Табақабандии иҷтимоӣ чист? 

$A) Низоми нобаробариҳо ва тафриқаҳои иҷтимоӣ, ки дар асосӣ 

фарқияти мавқею ҳолати иҷтимоӣ ва иҷроиши вазифаҳои иҷтимоӣ ба 

миён омадаанд; 

$B) Низоми баробариҳо ва тафриқаҳои иҷтимоӣ, ки дар асосӣ 

фарқияти нерўмандӣ, ҳушёрию зиракӣ ва овози зебо доштан ба миён 

омадаанд; 

$C) Низоми синфҳо ва нажодҳои одамон; 

$D) Тафовути мафқею ҳолати иҷтимоии шаҳрвандон, ки ба таври 

эҳтимолӣ пайдо мешаванд; 

$E) Дар табақаҳо ва гурўҳҳо муттаҳид шудани синфи мазлуму 

қашшоқи ҷомеа; 

 

@132.Барои гузаронидани фокус – гурўҳ чанд нафар иштирокчӣ 

басанда аст? 

$A) 6-12 нафар; 

$B) 4-5 нафар; 

$C) 6-10 нафар; 

$D) 12-16 нафар; 

$E) 10-20 нафар; 

 

@133.Маргиналӣ будан (маргиналност) чи маъно дорад? 

$A) Дур мондан ва бегона гаштан аз ин ё он умумияти иҷтимоӣ, ки дар 

натиҷаи ба шароити нав мутобиқ шуда натавонистан ба вуҷуд меояд; 

$B) Қашшоқу нодор, бемору бемадор будан, ки дар натиҷаи бекори сар 

мезанад; 

$C) Шахси сарватманду доро, ки ба шароити нав мутобиқ шуда 

тавонистааст; 

$D) Дур мондан ва бегона гаштан аз меъёрҳо ва арзишҳои иҷтимоӣ, ки 

бо сабаби ҷангҳои доимӣ ва паст рафтани қурби доллар ба вуҷуд 

меояд; 

$E) Умумияти иҷтимоӣ, ки дар натиҷаи инқилоби иҷтимоӣ ба вуҷуд 

меояд; 
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@134.Транскрипт (стенограмма) чист? 

$A) Раванди аз шакли шифоҳӣ ба шакли хаттӣ баргардонидани 

маълумотҳо; 

$B) Раванди аз шакли хаттӣ ба шакли шифоҳӣ баргардонидани 

маълумотҳо; 

$C) Рамзгузори ва таҳлили омории маълумотҳо; 

$D) Муайян намудани мақсаду вазифаҳои тадқиқот; 

$E) Пешниҳоди фарзияҳо ва таҳлили мантиқии мафҳумҳо; 

 

@135.Асари маъруфи И.Халдунро, ки дар он падидаҳои ҳаёти 

иҷтимоӣ мавриди таҳлил қарор гирифтааст, номбар намоед? 

$A) Муқаддима; 

$B) Авесто; 

$C) Шифо; 

$D) Утопия; 

$E) Шоҳнома; 

 

@136.Аз ташкилотҳои зерин ташкилотҳо ғайрирасмиро ҷудо 

намуда, қайд намоед? 

$A) Ташкилотҳои ихтиёрӣ, ташкилотҳои пинҳонии истеҳсолӣ, ҳизбҳои 

фаъолияташон манъшуда, ташкилотҳои ҷинояткорӣ ва ғ.; 

$B) Ташкилотҳои истеҳсолӣ, ҳизбҳои фаъол, ташкилотҳои иҷтимоии 

хусусӣ ва ғ.; 

$C) Ташкилотҳои тиҷоратӣ, ҳаракатҳои инқилобӣ ва ташкилотҳои 

динӣ; 

$D) Ташкилотҳои расмии истеъмолӣ, институтҳои фаъолияташон 

манъшуда, корхонаҳои саноатӣ ва ғ.; 

$E) Ассотсиатсияҳо, муассисаҳои тиҷоратӣ-таълимӣ, клуби дўсдорони 

китоб ва ғ.; 

 

@137.Андешаи «аз норасоиҳои фундаменталии бюрократия 

олигархия пайдо мешавад» ба кадоме аз ин мутафаккирон тааллуқ 

дорад? 

$A) М.Вебер; 

$B) В.И.Ленин; 

$C) Э.Дюркгейм; 

$D) М.Диноршоев; 
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$E) П.Шозимов; 

 

@138.Олигархия чист? 

$A) Ташкилоте, ки аз ҷониби якчанд шахс идора шуда, ҳокимият барои 

манфиатҳо ва мақсадҳои шахсӣ суистифода мегардад ва дар он 

«қонунҳои оҳанин» амал менамояд; 

$B) Ташкилоте, ки аз ҷониби оммаи халқ идора шуда, ҳокимият барои 

манфиатҳо умум истифода мегардад ва дар он қонунҳои ҷорӣ амал 

менамояд; 

$C) Институте, ки талаботҳои маънавии одамонро қонеъ мегардонад; 

$D) Ташкилоте, ки ба таври демократӣ ташкил шуда, ҳокимият барои 

манфиатҳо ва мақсадҳои шахсони алоҳида суистифода мегардад ва дар 

он «қонунҳои оҳанин» амал менамояд; 

$E) Ҳукумронии синфи миёна дар ҷомеаи тағйирёбанда; 

 

@139.Низоъҳои оилавӣ бо кадом сабабҳо сар мезанад? 

$A) Барои нақши оилавӣ, моликияти оилавӣ ва хиёнати як тараф; 

$B) Барои соҳиб шудан ба фарзандон ва моликияти оилавӣ; 

$C) Барои моликият ва сарват; 

$D) Барои манфиатҳои шахсӣ; 

$E) Барои нақш ва ҳокимияти оилавӣ; 

 

@140.Оилаҳо вобаста ба ҳайат ба кадом намудҳо ҷудо мешавад? 

$A) Оилаҳои нуклеарӣ ва васеъ; 

$B) Оилаҳои патриархалӣ ва матриархалӣ; 

$C) Оилаҳои аввалиндараҷа ва дуввуминдараҷа; 

$D) Оилаҳои васеъ ва матрилокалӣ; 

$E) Эндогамия ва экзогамия; 

 

@141.«Оила ячейчаи хурди иҷтимоиест, ки аъзоёни он якдигарро 

аз ҷиҳати иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва психологӣ дастгирӣ менамоянд» - 

суханони кадом сотсиологи бузург аст? 

$A) Э.Гидденс; 

$B) О.Шпенглер; 

$C) М.Вебер; 

$D) Э.Дюркгейм; 

$E) В.И.Ленин; 
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@142.Оё ҳолатҳое ҷой дорад, ки каҷрафтории иҷтимоӣ боиси 

пайдоиши оқибатҳои мусбӣ гадад? 

$A) Ҳа; 

$B) Не; 

$C) Қисман; 

$D) То дараҷае; 

$E) Намедонам; 

 

@143.Мусоҳиба (интервю) чист? 

$A) Аз рўи нақшаи пешакӣ тартибдодашуда бевосита бо респондент 

сўҳбат намудан; 

$B) Бо респондент анкета гузаронидан; 

$C) Аз рўи нақшаи пешакӣ тартибдодашуда дар телевизион баромад 

намудан; 

$D) Аз рўи мушоҳидаҳои пешакӣ бавосита бо респондент сўҳбат 

намудан; 

$E) Тартиб додани барномаи тадқиқоти сотсиологӣ ва навиштани 

ҳисоботи тадқиқотӣ; 

 

@144.Марҳилаҳои низои иҷтимоиро аз нишондиҳандаҳои зерин 

муайян намоед? 

$A) То низоӣ, авҷи низоъ, ҳалли низоъ ва пас аз низоӣ; 

$B) Авҷи низоъ, ҳалли низоъ ва бозгашт ба низоъ; 

$C) Зиддиятҳо, мухолифатҳо ва оғози ҷанг; 

$D) Ҳалли низоъ ва оғози зиддиятҳои нав; 

$E) Баҳс, рақобат, моҷаро ва созишнамоии ҷонибҳои рақиб; 

 

@145.Сотсиум ин: 

$A) Алоқаҳо ва робитаҳои муттақобилаи иҷтимоӣ, меъёрҳои иҷтимоӣ 

ва танзими иҷтимоиро фаро мегирад, дар он одамон бонизом амал 

мекунанд; 

$B) Барқарор намудани мавқеи маҳкумшуда ҳамчун аъзои 

комилҳуқуқи ҷомеа, баргардонидани ў ба ҳаёти мустақили меъёрӣ-

иҷтимоии мақбули ҷомеа, тағйир додани сифатҳои иҷтимоии 

маҳкумшуда, пас аз гўзаштани мўҳлати ҷазо дар ў ташаккул додани 

рафтори устувору худтанзимсозандаи иҷтимоӣ - меъёрӣ; 

$C) Алоқаҳои наздик доштан бо ҳаёти воқеӣ (тавассути ба роҳ мондани 

алоқаҳо ва муносибатҳои муфиди иҷтимоӣ); 



 34 

$D) Иттиҳоди ҷузъ дар кулл; 

$E) Сатҳи моҳияту мазмун дар ноаниқии мақсади фаъолият ва 

зиддиятнок шарҳдиҳии он, номуайянии вазифаҳо, пастшавии нуфуз ва 

мартабаи институтҳои иҷтимоӣ; 

 

@146.Кадоме аз мутафаккири номбаршуда ҷамъиятро ба 

табақаҳои:а) ҳокимон (аристократҳо), б) ҷанговарон, в) 

ҳунармандон ва деҳқонон ҷудо намудааст? 

$A) Афлотун; 

$B) И.Кант; 

$C) Т.Гоббс; 

$D) Арасту; 

$E) Конфутсия; 

 

@147.Дар ҷамъияти муосир дин кадом вазифаҳои муҳимро иҷро 

менамояд? 

$A) Ҷаҳонбинӣ, маърифатӣ ва ҷуброннамоӣ; 

$B) Назоратнамоӣ, ояндабинӣ, тадқиқотӣ; 

$C) Маърифатӣ, ҷудонамои, иқтисодӣ; 

$D) Таъмин намудани амният ва бехатарии аҳолӣ; 

$E) Гузаронидани таҳқиқоти сотсиологӣ; 

 

@148.Низоми синфӣ ба кадом намуди низоми табақабандии 

иҷтимоӣ дохил мешавад? 

$A) Кушода; 

$B) Пўшида; 

$C) Ҳам пўшида ва ҳам кушода; 

$D) Нимпўшида ва нимкушода; 

$E) Анъанавӣ; 

 

@149.Модернизатсия чист? 

$A) Раванди гузариш аз ҷомеаи анъанавию кишоварзӣ ба ҷомеаи 

замонавии саноатӣ; 

$B) Раванди гузариш аз ҷомеаи замонавии саноатӣ ба ҷомеаи 

анъанавию кишоварзӣ; 

$C) Раванди гузариш аз ҷомеаи ғуломдорӣ ба ҷомеаи замонавии 

саноатӣ; 
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$D) Раванди гузариш аз ҷомеаи постиндустриалӣ ба ҷомеаи замонавии 

саноатӣ; 

$E) Раванди гузариш аз ҷомеаи феодалӣ ба ҷомеаи сармоядорӣ; 

 

@150.Тағйироти иҷтимоӣ аз инкишофи иҷтимоӣ чӣ фарқ дорад? 

$A) Тағйирот на танҳо инкишоф, балки таназзули ҷомеаро низ ифода 

менамояд; 

$B) Тағйироти иҷтимоӣ танҳо инкишоф ва пешравӣ аст, ки қонунҳои 

махсуси худро дорад; 

$C) Тағйироти иҷтимоӣ таназзули ҷомеа аст; 

$D) Тағйироти иҷтимоӣ – ин таназзулёбии ҷомеаро ифода менамояд; 

 $E) Мафҳуми «тағйироти иҷтимоӣ» бо мафҳуми «инкишофи 

иҷтимоӣ» ҳаммаъно аст; 

 

@151.Оилаи нуклеарӣ чи гуна намуди оила аст? 

$A) Оилае, ки ядрои асоси онро волидон ва фарзандон ташкил 

медиҳанд; 

$B) Оилаи калоне, ки чанд наслро дар худ муттаҳид намудааст; 

$C) Хусусиятҳои иҷтимоии баробарҳуқуқии мардон ва занон; 

$D) Баробарии зану мард; 

$E) Маҷмўи хусусиятҳои иҷтимоии рафтору амали мардон ва занон; 

 

@152.Вазифаи репродуктивии оиларо шарҳ диҳед? 

$A) Интиқоли дониш ва сотсиализатсияи насли наврас; 

$B) Интиқоли анъана ва омўзиши малакаҳои автомобилронӣ; 

$C) Илмӣ-тадқиқотӣ, эмотсионалӣ, назоратӣ; 

$D) Тарбияи насли наврас; 

$E) такрористеҳсонамоии насли инсоният; 

 

@153.Намудҳои интихоби ҳамсар кадомҳоянд? 

$A) Эндогамия ва экзогамия; 

$B) Қашшоқу нодор ва бемору бемадор будан; 

$C) Нуклеарӣ ва васеъ; 

$D) Моногамия ва полигамия; 

$E) Полиандрия ва гурўҳӣ; 

 

@154.Оилаи патриалхалӣ чи гуна оила аст? 

$A) Оилае, ки дар он мард ҳукумрон аст; 
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$B) Оилае, ки дар он зану мард баробар ҳукумрон мебошанд; 

$C) Оилае, ки дар он зан ҳукумрон аст; 

$D) Оилае, ки дар он фарзандон ҳукумрон мебошанд; 

$E) Оилае, ки дар он марду зан баробарҳуқуқанд; 

 

@155.Вазифаҳои ҳуқуқ ҳамчун институти иҷтимоӣ: 

$A) Танзимнамоӣ ва ҳифзнамоии муносибатҳои иҷтимоӣ; 

$B) Ба роҳ мондани истеҳсолоти ҷамъиятӣ; 

$C) Таъмини талаботҳои иҷтимоӣ; 

$D) Зинабандии ҳокимиятро ташкил кардан; 

$E) Таъмин намудани тартиботи ҷамъиятӣ ва ҷойивазнамоии иҷтимоӣ; 

 

@156.Аз ҳукмҳои зерин мафҳуми ҷамъиятро ишора кунед? 

$A) Ҷамъи зиёди одамоне, ки бо мақсади муайян ҷамъ шудаанд ва 

муносибатҳояшон дар раванди фаъолияти ҳаётӣ ташаккул меёбанд; 

$B) Ҷамъи стихиявии одамон бо мақсадҳои номуайян; 

$C) Ҷамъи коргарон ва сиёсатмадорони варзида; 

$D) Ҷамъият - ин маҷмўи муносибатҳои таърихан инкишофёфтаи 

байни одамон буда, дар раванди фаъолияти ҳаётии онҳо ташаккул 

меёбанд; 

$E) Зиёда аз се нафар одамон ҷамъиятро ташкил медиҳанд; 

 

@157.Аз ҳукмҳои зерин мафҳуми оилаи патриалхалиро ҷудо 

намуда, ишора намоед? 

$A) Оилае, ки дар он мард ҳукумрон аст; 

$B) Оилае, ки дар он зану мард баробар ҳукумрон мебошанд; 

$C) Оилае, ки дар он зан ҳукумрон аст; 

$D) Оилае, ки дар он фарзандон ҳукумрон мебошанд; 

$E) Оилае, ки дар он марду зан баробарҳуқуқанд; 

 

@158.Механизме, ки ба воситаи он ҷамъият рафтори одамонро ба 

танзим дароварда, тартиботи ҷамъиятиро нигоҳ медорад: 

$A) Назорати иҷтимоӣ; 

$B) Идораи иҷтимоӣ; 

$C) Каҷрафтории иҷтимоӣ; 

$D) Сиёсати иҷтимоӣ; 

$E) Ҳокимияти давлатӣ; 
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@159.Дар ҷаҳон тарафдорони кадом дин зиёданд? 

$A) Масеҳия; 

$B) Шаманизм; 

$C) Будоия; 

$D) Ислом; 

$E) Зардуштия; 

 

@160.Вазъи мушкили зиндагӣ чист? 

$A) Ин вазъиятест, ки имкониятҳои мўътадили амалу фаъолияти 

фардҳо ва гурўҳҳои иҷтимоиро хароб месозад ва ё ба фаъолияти 

мўътадили онҳо хатар эҷод менамояд; 

$B) Ин вазъиятест, ки имкониятҳои мўътадили амалу фаъолияти 

фардҳо ва гурўҳҳои иҷтимоиро беҳтар месозад ва ба фаъолияти 

мўътадили онҳо мусоидат менамояд; 

$C) Ин вазъиятест, ки ба донишҷўён барои омўхтани касбу ихтисосҳои 

замонавӣ шароит фароҳам месозад; 

$D) Ин вазъиятест, ки имкониятҳои мўътадили амалу фаъолияти 

давлат ва фаъолияти мўътадили онро таъмин менамояд; 

$E) Вазъи мушкили зиндагӣ вазияти хуби зиндагӣ мебошад; 

 

@161.Тағйироти инқилобӣ (револютсиони-ӣ) -и ҷомеа чист? 

$A) Тағйироти инқилобии ҷомеа гуфта тағйироти зудамал, таъҷилӣ, 

куллӣ ва сифатии ҷомеаро меноманд; 

$B) Тағйироти инқилобии ҷомеа гуфта тағйироти ботадриҷ, мунтазам 

ва миқдории ҷомеаро меноманд; 

$C) тағйироти инқилобии ҷомеа тағйироти харобиовар аст; 

$D) Тағйироти инқилобӣ дар ҷомеа вуҷуд надорад; 

$E) Тағйироти инқилобии ҷомеа регрессивӣ мебошад; 

 

@162.Иштирокчиёни низои иҷтимоиро муайян намоед? 

$A) Муқобилияткунандагон, ташкилкунандагон, иттифоқчиён, 

шоҳидон, миёнаравҳо ва ғ.; 

$B) Оила, давлат, сиёсат, миллат ва ғ.; 

$C) Халқ, миллат, оила, диндорон; 

$D) Одамон, ҳайвонот, растаниҳо ва ғ.; 

$E) Ҳамсояҳо, хешу табор, ташкилкунандагон, иттифоқчиён, авлоду 

қабила ва ғ.; 
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@163.Кай созишномаи сулҳ ва ризоияти Миллӣ баста шуд? 

$A) 27-уми июни соли 1997; 

$B) 9-уми сентябри соли 1997; 

$C) 27-уми сентябри соли 1997; 

$D) 27 -уми июни соли 1999; 

$E) 27 –уми июли соли 1998; 

 

@164.Сабабҳои ба муҳоҷирати меҳнати рў овардани шаҳрвандони 

Тоҷикистон? 

$A) Сатҳи пасти зиндагонӣ ва бекорӣ; 

$B) Сиёсати иҷтимоии давлат; 

$C) Дигаргуншавии табиат ва офатҳои табиӣ; 

$D) Кумакрасонӣ ба давлатҳое, ки аз ҷиҳати нарасидани нерўи корӣ 

танқисӣ мекашанд; 

$E) Фароғат ва сайёҳат; 

 

@165.Ба мафҳуми «ҷаҳони сеюм» равшанӣ андозед? 

$A) Ҷомеаҳое, ки дар сатҳи пасти инкишофи саноатӣ қарор доранд; 

$B) Ҷомеаҳои саноатии сотсиалистӣ ва баъдишўравӣ; 

$C) Давлатҳои муттараққии саноатӣ; 

$D) Давлатҳои анъанавӣ; 

$E) Давлатҳои аз ҷиҳати демографӣ сернуфўз буда, сатҳи баланди 

инкишофи саноатӣ доранд; 

 

@166.Ба мафҳуми тағйироти иҷтимоӣ равшанӣ андозед? 

$A) Тағйиротҳои иҷтимоӣ гуфта, раванди аз як ҳолат ба ҳолати дигар 

гузаштани низоми иҷтимоӣ, институтҳо ва ташкилотҳои иҷтимоиро 

меноманд; 

$B) Тағйиротҳои иҷтимоӣ раванди аз як ҳолат ба ҳолати дигар 

гузаштани вазъи иқтисодии оиларо меноманд; 

$C) Тағйиротҳои иҷтимоӣ гуфта, раванди аз як ҳолат ба ҳолати дигар 

гузаштани низоми табиӣ, умумиятҳо, институтҳо ва ташкилотҳои 

иҷтимоиро меноманд; 

$D) Тағйиротҳои иҷтимоӣ раванди харобшавӣ ва таназзулёбии 

ҷомеаро меноманд; 

$E) Тағйиротҳои иҷтимоӣ раванди глобализатсия мебошад; 
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@167.Дар сатҳи макросотсиология диққати асосӣ ба омўзиши 

кадом масъалаҳо равона мешавад? 

$A) Низоми иҷтимоӣ, институтҳо ва ташкилотҳои иҷтимоӣ; 

$B) Реализм ва экзистенсионализм; 

$C) Функсионализм ва индивидуализм; 

$D) Позитивизм ва дуализм; 

$E) Гурўҳҳои хурди иҷтимоӣ бо тамоми хусусиятҳои онҳо; 

 

@168.Равияи микросотсиология кадом масъалаҳои иҷтимоиро 

мавриди омўзиш қарор медиҳад? 

$A) Рафтору амали фардҳо ва гурўҳҳои хурди иҷтимоӣ; 

$B) Реализм ва экзистенсионализм; 

$C) Монизм ва политеизм; 

$D) Позитивизм ва дуализм; 

$E) Низоми иҷтимоӣ, институтҳо ва ташкилотҳои иҷтимоӣ; 

 

@169.Тағйироти эволютсионии ҷомеа чист? 

$A) Тағйироти эволютсионии ҷомеа гуфта тағйироти ботадриҷ, 

мунтаззам ва миқдории ҷомеаро меноманд; 

$B) Тағйироти эволютсионии ҷомеа зудгузар аст; 

$C) Тағйироти эволютсионии ҷомеа тағйироти куллӣ ва бисёрхатаро 

меноманд; 

$D) Тағйироти эволютсионии ҷомеа гуфта харобшавии ҷомеаро 

меноманд; 

$E) Тағйироти эволютсионии ҷомеа гуфта, раванди аз як ҳолат ба 

ҳолати дигар гузаштани низоми иҷтимоӣ, институтҳо ва ташкилотҳои 

иҷтимоиро меноманд; 

 

@170.Бо гузариш аз ҷомеаи саноатӣ ба ҷомеаи баъдисаноатӣ: 

$A) Сафи кормандони соҳаи хизматрасонӣ меафзояд; 

$B) Сафи кормандони соҳаҳои истеҳсолот меафзояд; 

$C) Сафи одамони кордону босавод зиёд мешавад; 

$D) Меъёрҳои ахлоқӣ устувор мегардад; 

$E) Сафи одамони камбизоат ба маротиб зиёд мегардад; 

 

@171.Кадоме аз ин донишмандон ҳамчун асосгузори равияи 

позитивизм шинохта шудааст? 

$A) О.Конт; 
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$B) Н.Смелзер; 

$C) Г.Спенсер; 

$D) Арасту; 

$E) Ҷ.Хоманс; 

 

@172.Истеҳсолоти кишоварзӣ хоси ҷомеаи: 

$A) Аграрӣ аст; 

$B) Баъдисаноатӣ аст; 

$C) Сармоядорӣ аст; 

$D) Саноатӣ аст; 

$E) Сотсиалистӣ аст; 

 

@173.Макросотсиология чиро меомўзад? 

$A) Ҷамъиятро ҳамчун организми иҷтимоии бутун ва устувор; 

$B) Ҷамъиятро ҳамчун организми биологӣ; 

$C) Ҷамъиятро аз нигоҳи ҳуқуқи инсон; 

$D) Олами моддӣ, позитивизм ва дуализм; 

$E) Фардҳо ва гурўҳҳои хурди иҷтимоӣ; 

 

@174.Ҳаракати иҷтимоӣ чист? 

$A) Кушиши ба мақсад расидан ба воситаи амали коллективӣ; 

$B) Гурўҳҳои иҷтимоӣ, ки марому мақсади ягона доранд; 

$C) Инқилоби иҷтимоӣ; 

$D) Амали фардӣ, ки аз тарафи гурўҳҳои муташаккил ба амал 

бароварда мешаванд; 

$E) Созмони ҷавонон; 

 

@175.Роҳҳои маъмултарини ҳалли низоъ кадомҳоянд? 

$A) Гуфтушунид ва миёнаравӣ; 

$B) Гурез аз моҷаро ва роҳи судӣ; 

$C) Даст кашидан аз низоъ ва тобеъ шудан; 

$D) Зора намудан ва конформизм; 

$E) Зурӣ ва зуроварӣ; 

 

@176.Давраи гузариш чи гуна марҳилаи инкишофи ҷомеа аст? 

$A) Давраест, ки ҷомеа аз як ҳолати сифатӣ ба ҳолати дигари сифатӣ 

мегузарад; 

$B) Ислоҳоти иҷтимоӣ; 
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$C) Ҳолати номуайяни ҷомеа; 

$D) Давраест, ки ҷомеа ба қуллаи баланди инкишофи худ мерасад; 

$E) Ҳолатест, ки сатҳи зиндагии мардум хуб мешавад; 

 

@177.Мафҳуми «таназзул (регресс) -и иҷтимоӣ» -ро шарҳ диҳед? 

$A) Тағйиротест, ки дар натиҷаи он устувории сохтори ҷомеа коҳиш 

ёфта, вазъияти иҷтимоии мардум вазнин мегардад; 

$B) Тағйироти пешраванда аст; 

$C) Тағйиротест, ки дар натиҷаи он сохтори ҷомеа устувор гашта, 

вазъитяи иҷтимоии ҳаёти мардум рў ба инкишоф меорад; 

$D) Таназзул (регресс) -и иҷтимоӣ сохтори ҷомеаро ноустувор 

мегардонад; 

$E) Таназзул (регресс) -и иҷтимоӣ ҳеҷ гоҳ руй намедиҳад; 

 

@178.Кадом методҳои ҷамъоварии маводи сотсиологиро О.Конт 

пешниҳод карда буд? 

$A) Мушоҳида, таҷриба гузарондан, муқоиса ва методи таърихӣ; 

$B) Контент – таҳлил, таҷриба гузарондан, пурсиш ва мушоҳида; 

$C) Анкета, қиёси фалсафӣ ва контент-анализ; 

$D) Мушоҳида, пурсиш, мусоҳиба ва таҷриба гузарондан; 

$E) Индуксия, дедуксия ва интегратсия; 

 

@179.К.Маркс «базис» ва «надстройка» гуфта чиро дар назар дошт? 

$A) Қуваҳои истеҳсолкунанда ва муносибатҳои истеҳсолотӣ; 

$B) Иқтисодиёт ва сиёсат; 

$C) Муносибатҳои истеҳсолӣ ва ақидаҳои сиёсӣ, ҳуқуқӣ, фалсафӣ ва 

динӣ; 

$D) Синфи поёнӣ ва синфи болоӣ; 

$E) Индуксия, дедуксия ва интегратсия; 

 

@180.Кадом олим асосгузори равияи органикӣ (биологӣ) дар 

сотсиология мебошад? 

$A) Г.Спенсер; 

$B) О.Конт; 

$C) П.Сорокин; 

$D) Ч.Дарвин; 

$E) Э.Дюркгейм; 
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@181.Кушиши ба таври расмӣ ва ҳамдигарфаҳмӣ ҳал намудани 

низоъро дар илми низоъшиносӣ чӣ меноманд? 

$A) Музокирот; 

$B) Конформизм; 

$C) Гуфтугўи ғайрирасмӣ; 

$D) Гурез аз моҷаро; 

$E) Райпурсии байналхалқӣ; 

@182.Чанд навъи маданиятро аз ҳам ҷудо менамоянд? 

$A) Маданияти моддӣ ва маънавӣ; 

$B) Маданияти фардӣ ва гурўҳи; 

$C) Маданияти шарқӣ ва ғарбӣ; 

$D) Маданияти паст ва баланд; 

$E) Маданияти оддӣ ва мураккаб; 

 

@183.Сабабҳои пайдоиши глобализатсия: 

$A) Сар задани проблемаҳои глобалӣ, инқилоби илмӣ-техникӣ ва 

коммуникатсионӣ; 

$B) Зиёд шудани аҳолии кураи замин; 

$C) Сатҳи баланди истеҳсолоти иқтисодӣ, мубориза барои соҳиб 

шудани сарватҳои табиӣ ва иҷтимоӣ; 

$D) Хатари ҷанги ҷаҳонӣ; 

$E) Норасоии иттилоот ва хатарҳои экологӣ; 

 

@184.Кадом назарияҳои тағйироти иҷтимоӣ вуҷуд доранд? 

$A) Назарияҳои эволютсионӣ, инқилобӣ ва даврагӣ; 

$B) Назарияҳои буржуазӣ, коммунистӣ ва анархистӣ; 

$C) Назарияҳои субъективӣ, объективӣ ва дуалистӣ; 

$D) Назарияҳои коммуникативӣ, иттилоотӣ ва индустриалӣ; 

$E) Назарияи элита ва низоъ; 

 

@185.Ҷойивазкунии иҷтимоии фард ва ё гурўҳ бе тағйир ёфтани 

мавқеи иҷтимоӣ чӣ номида мешавад? 

$A) Ҷойивакунии уфуқӣ; 

$B) Ҷойивазкунии амудии поёнфороянда; 

$C) Ҷойивазкунии амудии болораванда; 

$D) Ҷойивазкунии байнинасли; 

$E) Ҷойивазкунии дохилинаслӣ; 
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@186.Ҷойивазкунии фард ва ё гурўҳ, ки ба тағйир ёфтани мавқеи 

иҷтимоӣ оварда мерасонад, чӣ номида мешавад? 

$A) Ҷойивазкунии амудӣ; 

$B) Ҷойивазкунии уфуқӣ; 

$C) Ҷойивазкунии фазоӣ; 

$D) Ҷойивазкунии байнинасли; 

$E) Ҷойивазкунии дохилинаслӣ; 

 

@187.Аз ҷониби шахс баҳо додани худ, имкониятҳо ва қобилияти 

худ, мавқеи худ нисбат ба дигарон чӣ ном дорад? 

$A) Худшиносӣ; 

$B) Сифати иҷтимоӣ; 

$C) Худхоҳӣ; 

$D) Худтанзимнамоӣ; 

$E) Андешаронӣ; 

 

@188.Механизми доимии водоркунандаи маърифат ва фаъолияти 

шахс кадом аст? 

$A) Манфиат; 

$B) Фаъолнокӣ; 

$C) Зиндадилӣ; 

$D) Идеология; 

$E) Тасаввурот; 

 

@189.Категорияҳои илми сотсиология кадомҳоянд? 

$A) Институтҳои иҷтимоӣ, ҷамъият, муносибатҳои иҷтимоӣ ва ғайра; 

$B) Ҳастӣ, маърифат, шуур, кирдор ва рафтор; 

$C) Фишор, суръат, зебоӣ, адолат, ҳуқуқ, озодии виҷдон, индуксия ва 

дедуксия; 

$D) Рўшноӣ, тавоноӣ, фишор, ҳаракат ва истеҳсолот; 

$E) Некӣ, бадӣ, адолат, хушбахтӣ ва бадбахтӣ; 

 

@190.Тараққиёт (прогресс) -и иҷтимоӣ чист? 

$A) Ташаккул ёфтани сохтори ҷомеа ва беҳтар гаштани шароитҳои 

ҳаёти иҷтимоиро меноманд; 

$B) Мафҳуми «тараққиёт (прогресс) -иҷтимоӣ» таназзул ёфтани 

сохтори ҷомеаро меноманд; 
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$C) Зери мафҳуми «тараққиёт (прогресс) -и иҷтимоӣ» тағйир ёфтани 

шароитҳои ҳаёти иҷтимоӣ фаҳмида мешавад; 

$D) Вазъитятест, ки дар натиҷаи он ҳаёти мардум ру ба таназзул 

меорад; 

$E) Зери мафҳуми «тараққиёт (прогресс) -и иҷтимоӣ» давраи гузариши 

ҷомеаро мефаҳманд; 

 

 

@191.Намояндагони синфи миёнаро муайян кунед? 

$A) Менеджерҳо, мутахассисон, кормандони соҳаи хизматрасонӣ ва 

коргарони баладихтисос; 

$B) Рўҳониён, сарватмандон ва кормандони бонк; 

$C) Файласуфон, диндорон, зиёиён, ашрофон ва занон; 

$D) Аробакашон, мошиншўён, салафанфурўшон ва роҳрўбон; 

$E) Бойҳо, кормандони давлатӣ, ҳарбиҳо ва кормандони бонкҳо; 

 

@192.Воситаҳои истеҳсолот чиро дар бар мегиранд? 

$A) Қуваҳои истеҳсолкунанда ва муносибатҳои истеҳсолотиро; 

$B) Базис ва надстройкаро; 

$C) Олоти меҳнат ва предмети меҳнатро; 

$D) Форматсияҳои ҷамъиятӣ – иқтисоддӣ; 

$E) Меҳнати фикрӣ ва меҳнати ҷисмонӣ; 

 

@193.Тағйирёбии мавқеи иҷтимоӣ ва вазъи иқтисодии шахсро чӣ 

меноманд? 

$A) Ҷойивазкунии иҷтимоӣ; 

$B) Пешравӣ дар мансаб; 

$C) Рейтинг; 

$D) Имиҷи сиёсӣ; 

$E) Қашшоқшавӣ; 

 

@194.Синфи миёна чанд фоизи аҳолии ҷамъиятҳои мутарақии 

Ғарбро ташкил медиҳад? 

$A) То 60 %; 

$B) 30%; 

$C) 10 %; 

$D) То 20 %; 

$E) То 80 %; 
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@195.Зиёдшавии шумораи синфи миёна ба чи таъсир мерасонад? 

$A) Ба устуворӣ ва пойдории ҷамъият; 

$B) Ба баландшавии дараҷаи ихтисосмандӣ; 

$C) Ба ҷойивазкунии иҷтимоӣ; 

$D) Ба шумораи кормандон; 

$E) Ба қашшоқшавии аҳолӣ; 

 

@196.Кадоме аз таърифҳои оила моҳияти сотсиологӣ дорад? 

$A) Оила ин иттиҳоди одамоне аст, ки ба қавмигарии хунӣ, никоҳ, 

умумияти рўзгор ва масъулияти тарафайн асос меёбад; 

$B) Оила ин гурўҳи хурде мебошад, ки аъзоёни вай бо ҳам дар асоси 

манфиатҳои умумӣ, ҳиссиёт ва шавқу рағбат муттаҳид мешаванд; 

$C) Оила ин умумияти одамоне аст, ки ба фаъолияти умумиоилавӣ, 

зану шавҳар, волидайн ва хешутабор будан асос меёбад; 

$D) Гурўҳи бузурги иҷтимоӣ, ки барои тарбияи ҷавонон ташкил 

мешавад; 

$E) Ташкилоти иҷтимоии сиёсӣ мебошад; 

 

@197.Мафҳуми «иҷтимоиёт» -ро чи гуна арзёбӣ намудан мумкин 

аст? 

$A) Ҳаёти одамон дар раванди муносибати байниҳамдигарӣ; 

$B) Фаъолияти ғайриистеҳсолкунии одамон ва талаботҳои маънавии 

онҳо; 

$C) Муносибати одамон бо табиат; 

$D) Муносибати байниҳамии одамон бо давлат; 

$E) Фаъолияти иқтисодии одамон; 

 

@198.Муассисҳое, ки ба раванди сотсиализатсия таъсир расонида, 

онро ба самти муайян равона месозанд: 

$A) Институтҳои сотсиализатсия номида мешаванд; 

$B) Институткунонии ҷомеа номида мешаванд; 

$C) Гурўҳои иҷтимоӣ номида мешаванд; 

$D) Индустриализатсия (саноатикунонӣ) номида мешаванд; 

$E) Синфҳои иҷтимоӣ номида мешаванд; 

 

@199.Такрористеҳсолкунии васеъ аз тарафи оилаҳое амалӣ 

мегардад, ки иборатанд аз: 
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$A) Аз чаҳор ва ё зиёда фарзанд; 

$B) Аз се фарзанд; 

$C) Як фарзанд; 

$D) Ягон фарзанд; 

$E) Аз ду фарзанд; 

@200.Кадом ҳолати ҷамъиятиро аномия меноманд? 

$A) Ҳолати вайроншавии низоми меъёрҳо ва арзишҳо дар ҷамъият; 

$B) Ҳолати аз буҳрони иқтисодӣ баромадан; 

$C) Ҳолати инкишофёбии ҷамъият; 

$D) Ҳолати беҳтар шудани некуаҳволии мардум; 

$E) Ҳолати пастравии сатҳи зиндагии мардум; 

 


