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Курс 1  

Ихтисосҳои сиёсат ва идораи давлатӣ, муносибатҳои байналмилалӣ ва менеҷменти 

сиёсӣ  

 

@1.Фаҳми этимологии сиёсат: 

$А) санъати идораи давлат; 

$В) шакли мутамаддини умумият; 

$С) сиёсат  хосиятҳои назарявӣ дорад; 

$D) ба танзим даровардани муносибати байни одамон; 

$Е) сиёсат фаҳмиши этимологӣ надорад; 

 

@2.Мафҳуми “сиёсат” тавассути асари кадоме аз ин мутафаккирон ба 

илм ворид гардидааст? 

$А) Арасту тавассути асараш “Политика”; 

$В) тавассути асари  Афлотун - “Ҷумҳурият”; 

$С) Низом-ул-мулк тавассути асараш “Сиёсатнома”; 

$D) М.Вебер тавассути асараш “Илм дар бораи сиёсат”; 

$Е) мафҳуми сиёсат худаш ба илм ворид шудааст; 

 

@3.Кадоме аз ин мутафаккирон сиёсатро ба маънои зӯрӣ, тарсонидан, 

маҷбурнамоӣ мефаҳмиданд? 

$А) Низом-ул-мулк, Ҳусейн Воизи Кошифӣ; 

$В) Алпарслон, Цицерон (Ситсерон); 

$С) Ҷон Лок, И.Кант; 

$D) Афлотун, Плутарх; 

$Е) К.Маркс, Ф.Энгелс; 

 



@4.Сиёсат кӯшиши иштирок намудан дар ҳокимият ё таъсир 

расонидан дар тақсимоти ҳокимият, хоҳ байни давлатҳо ва ё хоҳ дар 

дохили давлат байни гурӯҳи одамон мебошад, ба кадоме аз ин 

мутафаккирон таалуқ дорад? 

$А) М.Вебер; 

$В) Арасту; 

$С) К.Опалек; 

$D) Афлотун; 

$Е) Н.Макиавелли; 

 

@5.Кадоме аз ин таърифҳо ҳамчун таърифи комили сиёсат қабул 

гардидааст? 

$А) сиёсат- ин ҳамон сатҳи муносибатҳои ҳокимиятиест, ки метавонад 

ягонагии тамоми ҷомеа ва умумиятҳои бузургро дар алоҳидагӣ таъмин 

менамояд; 

$В) сиёсат таъриф надорад; 

$С) сиёсат- ин фаъолияти давлат, муассисаҳои ҳукуматӣ  ва воқеигардонии  

вазифаҳои давлатӣ мебошад; 

$D) сиёсат ин муносибати байни синфҳо ва умумиятҳои иҷтимоӣ мебошад; 

$Е) сиёсат ин корҳои давлатӣ ва ҷамъиятӣ, соҳаи фаъолиятест, ки ба 

муносибатҳои байни синфҳо, миллатҳо ва дигар гурӯҳҳои иҷтимоӣ 

алоқаманд буда, асоси онро масъалаи ба даст овардан, нигоҳ доштан ва 

истифодаи ҳокимияти давлатӣ ташкил медиҳад; 

 

@6.Ин таърифи сиёсат: “сиёсат ин корҳои давлатӣ ва ҷамъиятӣ, соҳаи 

фаъолиятест, ки ба муносибатҳои байни синфҳо, миллатҳо ва дигар 

гурӯҳҳои иҷтимоӣ алоқаманд буда, асоси онро масъалаи ба даст 

овардан, нигоҳ доштан ва истифодаи ҳокимияти давлати ташкил 

медиҳад”, ба кадом мактаби сиёсӣ таалуқ дорад? 

$А) ба мактаби сиёсии Марксистӣ; 

$В) ба мактаби сиёсии Макиавелли; 

$С) ба мактаби сиёсии Аврупоӣ; 

$D) ба мактаби сиёсии Шарқ; 

$Е) ба мактаби сиёсии Амрикоӣ; 

 

@7.Яке аз принсипҳои муҳимтарини ахлоқи сиёсиро муайян намоед? 

$А) принсипи адолатнокӣ; 

$В) принсипи объективӣ; 

$С) принсипи нисбӣ; 



$D) принсипи таҳаммулпазирӣ; 

$Е) принсипи мустақилият; 

 

@8.Таснифи таркиби сиёсат: 

$А) раванди сиёсӣ, мазмуни сиёсӣ, шакли сиёсат, муносибатҳои сиёсӣ, 

шуури сиёсӣ, ташкилоти сиёсӣ, манфиатҳои сиёсӣ, фаъолияти сиёсӣ, 

субъектҳои сиёсат; 

$В) шакли сиёсат, мазмуни сиёсат, раванди сиёсӣ, манфиатҳои сиёсӣ, 

муносибатҳои сиёсӣ, модернизатсияи сиёсӣ, фаъолияти сиёсӣ; 

$С) субъекти сиёсат, фалсафаи сиёсат, шуури ҷамъиятӣ; 

$D) мубориза , ҳамкорӣ, муносибатҳои байналхалқӣ, муносибатҳои миллӣ 

ва ғайра; 

$Е) давлат ҳизбҳои сиёсӣ, шаклҳои мухталифи иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, 

созмонҳои ҷамъиятӣ; 

 

@9.Шакли сиёсат гуфта чиро мефаҳмед? 

$А) шакли сиёсат таркиботи ташкилӣ, низоми сиёсию ҳуқуқӣ, меъёрию 

қоидаҳои ташкилӣ ва умуман институтҳоеро дарбар мегирад, ки боиси 

мӯътадили, таҳким ва танзими рафтору фаъолияти сиёсии одамон 

мегарданд; 

$В) шакли сиёсат ба сифати манбаи рафтори сиёсӣ амал намуда, одамонро 

ба ташхиси мақсадҳои сиёсӣ ва воқеигардонии амалҳои мушаххаси сиёсӣ 

ҳидоят менамояд; 

$С) сиёсат шакл надорад; 

$D) шакли сиёсат ин фаъолияти гуногунҷабҳаи одамон мебошад; 

$Е) шакли сиёсат ин мубориза, ҳамкорӣ ё рақобати синфҳо, гурӯҳҳои 

иҷтимоӣ, ҳаракатҳои миллӣ, иттиҳодияҳои мухталифи ҷамъиятӣ, 

муносибатҳои байналхалқӣ, ҷанг ва сулҳ, муносибатҳои байниҳамдигарии 

умумиятҳои гуногуни иҷтимоию сиёсӣ мебошад; 

 

@10.Сиёсати давлатӣ ба чанд навъ тақсим мешавад? 

$А) ба ду навъ; 

$В) ба чор навъ; 

$С) ба се навъ; 

$D) ба панҷ навъ; 

$Е) ба шаш навъ; 

 

@11.Ба давлати иҷтимоӣ хусусияти зерин хос мебошад: 



$А) сиёсате, ки барои бунёд намудани шароити зиндагии арзанда ва ба 

инкишофи озоди шахс нигаронида шудааст; 

$В) худидорашавандагӣ; 

$С) самаранокии иқтисодиёти бозоргонӣ; 

$D) ҳукумронии қонун; 

$Е) ҷудо будани дин аз давлат; 

 

@12.Намудҳои сиёсати иҷтимоиро муайян намоед? 

$А) консервативӣ, либералӣ, сотсиалистӣ ва сотсиал демократӣ; 

$В) идеалистӣ либералӣ, сотсиалистӣ ва сотсиал демократӣ; 

$С) ислоҳотӣ, ҳамгироӣ,  сотсиалистӣ ва сотсиал демократӣ; 

$D) ҳамгироӣ,  сотсиалистӣ ва сотсиал демократӣ; 

$Е) консервативӣ, либералӣ, ҳамгироӣ,  сотсиалистӣ ва сотсиал демократӣ; 

 

@13.Сиёсат дар кадом шаклҳо зоҳир мешавад: 

$А) сиёсати иқтисодӣ, сиёсати иҷтимоӣ, сиёсати фарҳангӣ, сиёсати миллӣ 

ва ғайра; 

$В) сиёсати байналхалқӣ, сиёсати хориҷӣ; 

$С) субъекти сиёсат, объекти сиёсат; 

$D) дар шакли гуманитарӣ ва танзимнамоӣ; 

$Е) идоранамоӣ, таъмини устувории ҷомеа; 

 

@14.Вазифаҳои сиёсатро номбар намоед: 

$А) ҳалли оқилонаи зиддият ва муқовиматҳо, таъмини муколамаи 

мутамаддини давлат ва шаҳрвандон, вазифаи идора ва танзимнамоӣ, 

сафарбарнамоӣ ва таъмини самаранокии фаъолияти умумӣ, таъмини 

устувори ва ягонагии ҷомеа, сотсиализатсияи шахсият, вазифаи 

гуманитарӣ; 

$В) вазифаи идорӣ ва танзимнамоӣ; 

$С) гуманитарӣ, ҳалли оқилонаи зиддият; 

$D) таъмини ягонагӣ ва устувории ҷомеа, таъмини фаъолияти мақомонти 

давлатӣ, идора намудани субъектҳои дохилӣ вазифаи гуманитарӣ; 

$Е) сиёсат вазифаи муайян надорад; 

 

@15.Субъекти сиёсатро муайян намоед. 

$А) индивид, гурӯҳҳои иҷтимоӣ, табақаҳо, ташкилотҳое, ки бавосита ё 

бевосита дар раванди амалнамоии ҳокимияти давлатӣ иштирок 

менамоянд ва ё ба он таъсир мерасонанд; 

$В) ташкилотҳои ҷамъиятӣ, вазоратҳо, ҳокимиятҳои маҳаллӣ ва ғайра; 



$С) шахс ё умумияти иҷтимоӣ, маърифат; 

$D) далват ва ҳокимият; 

$Е) халқият ва миллат; 

 

@16.Объекти сиёсатро муайян намоед. 

$А) падида масъала ва зуҳуроте, ки сиёсат ба он нигаронида шудааст; 

$В) сиёсатро муайян менамояд; 

$С) объекти сиёсат он аст, ки сиёсат аз он сарчашма мегирад; 

$D) падидае ё зуҳуроте, ки ба сиёсат таъсир мерасонад; 

$Е) ҳама ташкилотҳо ва муассисаҳои давлатӣ, ки  фаъолияташон характери 

сиёсӣ дорад; 

 

@17.Субъектҳои якуми сиёсат. 

$А) гурӯҳҳои калони ҷамъиятии манфиатҳо ва мақсадҳои умумидошта 

(миллатҳо, халқиятҳо, умумиятҳои метаэтникӣ ва гайра); 

$В) Аҳолии тамоми давлат, шахсони роҳбар; 

$С) субъектҳои бавосита ва бевосита; 

$D) элитаи сиёсӣ, марказҳои роҳбарикунанда; 

$Е) ташкилотҳои ҷамъиятӣ, навъҳои гуногуни гурӯҳҳои роҳбарикунанда; 

 

@18.Субъектҳои дуюми сиёсат. 

$А) институтҳои ҷамъиятӣ, мақомоти давлатӣ, ҳизбҳои сиёсӣ ва шаклҳои 

мухталифи иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ; 

$В) иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, ташкилотҳои байналхалқӣ; 

$С) давлатҳои миллӣ ва ташкилотҳои байналхалқӣ; 

$D) манфиатҳои миллӣ ва мақсадҳои умумӣ; 

$Е) субъектҳои сиёсат дуюмин намешаванд; 

 

@19.Гурӯҳе, ки манфиатҳо ва хусусиятҳои худро ба хубӣ дарк 

намудааст ва тарзи шароити воқеигардонии манфиатҳои гурӯҳҳои 

калони ҷамъиятиро муайян менамояд: 

$А) элитаи сиёсӣ; 

$В) сарвари сиёсӣ; 

$С) роҳбари сиёсӣ; 

$D) ҳизби сиёсӣ; 

$Е) аппарати давлатӣ; 

 

@20.Сотсиологияи сиёсӣ ҳамчун илм вазифаҳои зеринро иҷро 

мекунад? 



$А) маърифатӣ, ояндабинӣ, тарҳрезинамоӣ, иҷтимоӣ-технологӣ; 

$В) маърифатӣ, банақшагирӣ, иҷтимоӣ-технологӣ; 

$С) маърифатӣ, ояндабинӣ, иҷтимоӣ-технологӣ; 

$D) ҷаҳонбинӣ, танзимнамоӣ, тарҳрезинамоӣ ва назоратнамоӣ; 

$Е) иҷтимоӣ-технологӣ, танзимнамоӣ, тарҳрезинамоӣ ва назоратнамоӣ; 

 

@21.Сиёсатшиносӣ ҳамчун илми мустақил кай ва дар куҷо пайдо 

шудааст? 

$А) дар нимаи аввали асри Х1Х дар Германия; 

$В) дар ибтидои асри ХХ дар Германия; 

$С) дар нимаи дуюми асри Х1Х дар Аврупо; 

$D) миёнаи асри Х1Х дар Франсия; 

$Е) дар асри Х1Х дар Англия; 

 

@22.Дар доираи сотсиологияи сиёсӣ кадом масъалаҳо мавриди 

омўзиш қарор мегиранд? 

$А) рафторҳои сиёсии гуруҳои иҷтимоии хурд ва калон, руйоварии 

арзишӣ ва сиёсии онҳо, нақши афкори ҷамъиятӣ  дар сиёсат, асосҳои 

иҷтимоии режимҳои сиёсӣ ва ҳизбҳои сиёсӣ; 

$В) рафторҳои сиёсии сарварони сиёсӣ, руйоварии онҳо ба сиёсат, нақши 

ВАО ба сиёсат сиёсат; 

$С) Асосҳои иҷтимоии режимҳои сиёсӣ ва ҳизбҳои сиёсӣ; 

$D) низоми сиёсии ҷомеа ва муносибатҳои иҷтимоӣ, асосҳои ҳуқуқӣ-

сиёсии  режимҳои сиёсӣ ва ҳизбҳои сиёсӣ; 

$Е) рафторҳои сиёсии гуруҳои иҷтимоии хурд ва калон, ҳокимияти 

давлатӣ ва сохторҳои асосии он; 

 

@23.Кадом олим бор шуда институтҳои сиёсиро ҳамчун омили 

мустақили таѓйироти иҷтимоӣ аз нуқтаи назари тадқиқоти 

сотсиологӣ таҳлил намуда буд? 

$А) М.Вебер; 

$В) Ч.Мерриам; 

$С) К.Боулдинг; 

$D) Р.Бендикс; 

$Е) С.Липсет; 

 

@24.Дар шароити имрўз ба муҳимтарин самтҳои ҷустуҷўи масъалаҳои 

илмии сотсиологияи сиёсӣ дохил мешаванд? 

$А) ҳамаи ҷавобҳо дуруст мебошанд; 



$В) ҳокимият ва ҳукумронии сиёсӣ; 

$С) афкори ҷамъиятӣ,  рафтори муташаккил ва элитаҳои сиёсӣ; 

$D) асосҳои иҷтимоӣ ва гуруҳии низоъҳои сиёсӣ; 

$Е) тавсифи иҷтимоӣ вобаста ба рафтор ва иштироки сиёсӣ; 

 

@25.Доираи фарогири масъалаҳои сотсиологияи сиёсӣ (рафтори 

электорат дар ҳавзахои интихоботӣ, таҳлили афкори ҷомеа, 

равандҳои қабул намудани қарорҳои сиёсӣ, идеологияҳои ҳаракатҳои 

сиёсӣ ва гуруҳҳои фишор, ҳизбҳои сиёсӣ, гуруҳҳо ва масоили 

олигархия, идоракунӣ ва маъмурияти давлатӣ)-ро дар соли 1953 кадом 

донишмандон  муайян намуданд. 

$А) Р.Бендикс  ва С.Липсет; 

$В) Н.Ҷ.Смелзер ва  Р.Бендикс; 

$С) М.Дюверже ва С.Липсет; 

$D) С.Липсет ва Г.П.Артемов; 

$Е) Р.Бендикс ва Р.Дал; 

 

@26.Муаллифи асоснокнамоии зерини предмети сиёсатшиносӣ 

“сиёсатшиносӣ омўзиши сиёсатро аз сатҳи давлат оѓоз намуда, 

таъсиррасонии онро ба ҷомеа таҳлил менамояд” кадом олим 

мебошад? 

$А) Г.П.Артемов; 

$В) Н.Ҷ.Смелзер; 

$С) М.Дюверже; 

$D) С.Липсет; 

$Е) Р.Бендикс; 

 

@27.Муаллифи асоснокнамоии зерини предмети сотсиологияи сиёсӣ 

“сотсиологияи сиёсӣ омўзиши сиёсатро аз сатҳи ҷомеа оѓоз намуда, 

таъсиррасонии онро ба давлат таҳлил менамояд” кадом олим 

мебошад? 

$А) Г.П.Артемов; 

$В) Н.Ҷ.Смелзер; 

$С) М.Дюверже; 

$D) С.Липсет; 

$Е) Р.Бендикс; 

 

@28.Мактабҳои илми сиёсиро нишон диҳед: 

$А) мактаби амрикои, англисӣ, франсивӣ, немисӣ; 



$В) мактаби олмонӣ, немисӣ, франсавӣ; 

$С) мактаби немисӣ, англисӣ, франсавӣ; 

$D) мактаби амрикоӣ, европоӣ, осиёӣ; 

$Е) мактаби амрикои, осиёӣ, аврупоӣ; 

 

@29.Сотсиологияи сиёсӣ дар натиҷаи синтез шудани кадом илмҳо ва 

донишҳо ба вуҷд омад? 

$А) Донишҳои сотсиологӣ ва сиёсатшиносӣ иҷтимоишавии илмҳои сиёсӣ; 

$В) Донишҳои фалсафӣ, сиёсатшиносӣ ва таърихи сиёсӣ; 

$С) дар натиҷаи  иҷтимоишавии илмҳои сиёсӣ; 

$D) бо ҳам муттаҳи шудани илмҳои гуманитарӣ; 

$Е) хусусияти сиёсӣ пайдо намудани донишҳои илмӣ; 

 

@30.Кадоме аз ин донишмандон сотсиологияи сиёсиро хамчун соҳаи 

мустақили илми сотсиология эълон намуда, предмети омўзишии 

онро аз сиёсатшиносӣ ҷудо намуд? 

$А) Г.П.Артемов; 

$В) Н.Ҷ.Смелзер; 

$С) М.Дюверже; 

$D) С.Липсет; 

$Е) Р.Бендикс; 

 

@31.Самтҳои асосии инкишофи илми сиёсии Германия: 

$А) моҷарои иҷтимоӣ, табиати иҷтимоии тоталитаризм, фалсафаи сиёсат; 

$В) тоталитаризм, масъалаҳои байналхалқӣ, низоъ; 

$С) фалсафаи сиёсат, моҷарои сиёсӣ, тоталитаризм; 

$D) омӯзиши ҳокимият, тадқиқи давлат, моҷарои сиёсӣ; 

$Е) масъалаҳои миллӣ ва байналхалқӣ; 

 

@32.Мактаби франсузии илми сиёсӣ кадом масъалаҳоро мавриди 

омӯзиш қарор медиҳад? 

$А) омӯзиши моҳияти хусусиятҳои ҳокимият тадқиқи синфҳою гурӯҳҳои 

ҷомеа, масъалаҳои ҳизбҳо ва ҳаракатҳои сиёсӣ, инкишофи соҳаҳои амалии 

донишҳои сиёсӣ; 

$В) инқилоби бихевиористӣ, масъалаи ҳизбҳо ва ҳаракатҳо, омӯзиши 

моҷароҳои иҷтимоӣ, таҳлили табиати иҷтимоии ҷомеаи шаҳрвандӣ; 

$С) назарияи демократӣ, паҳлуҳои гуногуни ҷомеаи шаҳрвандӣ, ва 

масъалаҳои сиёсӣ; 



$D) тамоми масъалаҳои замони муосирро мавриди омӯзиш қарор 

медиҳад; 

$Е) масъалаи ҳокимият, давлат, иқтисодӣ, дигаргуниҳои соҳаи иҷтимоӣ; 

 

@33.Даль Р, Истон Д, Верба С, Липсет С, Хантингтон С., намояндагони 

кадом мактаби илми сиёсианд? 

$А) мактаби сиёсии амрикоӣ; 

$В) мактаби сиёсии англисӣ; 

$С) мактаби илми сиёсӣ франсавӣ; 

$D) мактаби сиёсии немисӣ; 

$Е) мактаби сиёсии аврупоӣ; 

 

@34.Асосгузорони  сотсиологияи сиёсӣ ҳамчун илм киҳо мебошанд? 

$А) К.Маркс ва М.Вебер; 

$В) Ш.Л.Монтескё ва Н.Макиявелий; 

$С) Ж.Ж.Руссо ва Т.Гоббс; 

$D) Д.Дидро ва С.Симон; 

$Е) А.Токвил ва И.Кант; 

 

@35.Ҳамчун соҳаи махсуси илм сотсиологияи сиёсӣ кай ва дар куҷо ба 

вуҷуд омад? 

$А) солҳои 30-50 –уми асри ХХ дар Ѓарб; 

$В) солҳои 20-30 –уми асри ХIХ дар Шарқи Дур; 

$С) солҳои 30-50 –уми асри ХII дар Аврупо; 

$D) охири солҳои 80 –уми асри ХIII дар Ѓарб; 

$Е) асри ХI дар Ѓарб; 

 

@36.“Очеркҳои илми сиёсӣ” асари кадоме аз ин сиёсатшиносон аст? 

$А) Ж.Бюрдо; 

$В) Э.Дюркгейм; 

$С) Д.Давид; 

$D) И.Кант; 

$Е) Л.Парето; 

 

@37.Чанд шакли руйоварӣ ба сиёсат мавҷуд аст? 

$А) ду; 

$В) се; 

$С) як; 

$D) чор; 



$Е) панҷ; 

 

@38.Шаклҳои руйоварӣ ба сиёсатро нишон диҳед. 

$А) муқаррарӣ ва эҷодӣ; 

$В) шакли муқаррарӣ ва ғайримуқаррарӣ; 

$С) револютсионӣ ва эволютсионӣ; 

$D) касби ва ғайри касбӣ; 

$Е) яктарафа ва таҳлилӣ; 

 

@39.Чанд тарзи фаҳмиши сиёсатшиносӣ мавҷуд аст? 

$А) сиёсатшиносӣ ба сифати илми ягона дар бораи сиёсат яке аз илмҳо дар 

бораи сиёсат, ба сифати маҷмӯи донишҳо дар бораи сиёсат; 

$В) сиёсатшиносӣ чун илм дар бораи тағиротҳои сиёсӣ, иҷтимоӣ, 

иқтисодӣ; 

$С) сиёсатшиносӣ ҳамчун илм дар бораи равандҳои сиёсӣ, системаи сиёсӣ, 

дар бораи давлат; 

$D) сиёсатшиноси ҳамчун илм дар бораи давлат, институтҳои сиёсӣ, 

давлат; 

$Е) оиди масъалаҳои сиёсӣ, глобалӣ ва интегратсионӣ; 

 

@40.Соҳаҳои донишҳои сотсиологияи сиёсиро муайян намоед: 

$А) Сотсиологияи сиёсии умумӣ, махсус, омехта; 

$В) сиёсатшиносии умумӣ, назариявӣ, амалӣ; 

$С) сиёсатшиносӣ соҳаи муайян надорад; 

$D) геополитика, модернизатсия, глобалистика; 

$Е) моҷарои сиёсӣ, афкори сиёсӣ, модернизатсия; 

 

@41.Қисмҳои таркибии сотсиологияи сиёсии умумӣ: 

$А) назарияҳои состсиологияи иҷтимоӣ-сиёсӣ таълимот дар бораи 

институтҳои сиёсӣ назарияи иҷтимоӣ-сиёсии байналхалқӣ; 

$В) геополитика глобализатсия сиёсатшиносии амалӣ;модернизатсия  

$С) сотсиологияи сиёсӣ, геополитика, глобалистикаи сиёсӣ; 

$D) сиёсатшиносии амалӣ, ғайриамалӣ, махсус; 

$Е) сиёсатшиносии умуми таркиби гуногун дорад; 

 

@42.Сиёсатшиносии амалӣ муқоисавӣ геополитика моҷарошиносӣ 

таркиби кадоме аз навъҳои донишҳои сиёсӣ аст? 

$А) состсиологияи сиёсии махсус; 

$В) фалсафаи сиёсӣ; 



$С) сиёсатшиносии умумӣ; 

$D) сиёсатшиносии муқоисавӣ; 

$Е) инҳо дониши сиёсӣ нестанд; 

 

@43.Таркиби сотсиологияи сиёсии омехта: 

$А) модернизатсияи сиёсӣ, фалсафаи сиёсӣ, таърихи сиёсӣ, психологияи 

сиёсӣ, антропологияи сиёсӣ, таърихи афкори сиёсӣ, глобалистикаи сиёсӣ; 

$В) глобалистикаи сиёсӣ, муносибати байналхалқӣ, қонуниятҳои сиёсӣ, 

моҷарошиносӣ ва ғайра; 

$С) фалсафаи сиёсӣ, категорияи сиёсатшиносӣ, антропологияи сиёсӣ, 

таърихи афкори сиёсӣ; 

$D) сиёсатшиносии умумӣ таърихи сиёсӣ, антропологияи сиёсӣ, 

модернизатсияи сиёсӣ,  глобалистикаи сиёсӣ; 

$Е) афкори сиёсӣ моҷарошиносӣ антропологияи сиёсӣ, донишҳои амалии 

сиёсӣ; 

 

@44.Дар сотсиологияи сиёсӣ чанд сатҳи таҳлил намудани воқеияти 

иҷтимоӣ ҷой дорад? 

$А) методологӣ, назариявӣ ва амалӣ; 

$В) муқоисавӣ, таърихӣ ва фалсафӣ; 

$С) мушоҳида, таҳлил ва синтез; 

$D) назариявӣ, амалӣ ва ратсионалӣ; 

$Е) методологӣ, муқоисавӣ ва таърихӣ; 

 

@45.Сотсиологияи сиёсӣ ҳамчун фанни таълимӣ кафом вазифаҳоро 

иҷро мекунад? 

$А) вазифаи ҷаҳонбинӣ, пешбурди интихоби озод, маърифатӣ ва 

тарбиявӣ; 

$В) вазифаи ҷаҳонбинӣ, маърифатӣ ва тарбиявӣ; 

$С) вазифаи пешбурди интихоби озод, маърифатӣ ва тарбиявӣ; 

$D) вазифаи ҷаҳонбинӣ, тарбиявӣ ва маърифатӣ; 

$Е) вазифаи пешбининамоӣ ва ҳаллӣ низоъ; 

 

@46.Категорияҳои асосии сотсиологияи сиёсиро номбар намоед: 

$А) сиёсат, ҳокимият, системаи сиёсӣ, манфиатҳои сиёсӣ, режими сиёсӣ, 

элитаи сиёсӣ, сарварии сиёсӣ, модернизатсияи сиёсӣ, трансформатсияи 

сиёсӣ ва ғайра; 

$В) сиёсатшиносӣ категория надорад; 



$С) институтҳои сиёсӣ, давлат, парламент, корхонаҳои сиёсӣ, ҳизбҳо ва 

ғайра; 

$D) маҷмуи донишҳои сиёсӣ ва субъектҳои сиёсат; 

$Е) ҳокимият, давлат, идеология, фалсафа,антропология; 

 

@47.Методҳои сиёсатшиносиро муайян намоед: 

$А) методҳои таҳлил, синтез, таҷрид (истисно) намудан ва баромадан аз 

таҷриб ба мушаххас, таҳлили мантиқӣ ва таърихӣ, тарҳсозӣ ва усулҳои 

математикӣ; 

$В) методи институтсионалӣ, бихевиористӣ, таърихӣ, миқдорӣ, фалсафӣ, 

коммуникатсионӣ; 

$С) сиёсатшиносӣ се метод дорад; 

$D) сиёсатшиноси дорои методи ягона нест; 

$Е) рафтори сиёсӣ, миқдорӣ, қабули қарор, коммуникатсионӣ, психологӣ, 

идеологӣ, муқоисавӣ; 

 

@48.Бихевиоризм чи гуна метод аст? 

$А) тахлили фаъолияти давлат ва ҳокимият; 

$В) руйовари ба ҳодиса ва падидаҳои сиёсӣ; 

$С) сафарбарнамоии омма ба сиёсат; 

$D) тарзи иштирок дар корҳои давлатӣ, таъсир ба он; 

$Е) тахлили рафтори одамони алоҳида, умумиятҳои ҷомеа, гурӯҳҳо; 

 

@49.Вазифаҳои сиёсатшиносиро муайян намоед. 

$А) вазифаи маърифатӣ ва тарбиявӣ, тавсиф намудан, таҳлил намудан, 

танзимнамоӣ, пешбининамоӣ; 

$В) маърифат, қабули қарор, коммуникатсионӣ, тавсифнамоӣ, ба даст 

овардани ҳокимият, инкишофи афкори сиёсӣ; 

$С) назарияи давлат, пешбининамоӣ, танзимнамоӣ, ба даст овардани 

ҳокимият; 

$D) танзимнамоӣ, сафарбарнамоӣ, гуманитарӣ, масъалаҳои байналхалқӣ; 

$Е) сиёсатшиносӣ вазифаҳои хеле зиёд дорад; 

 

@50.Институткунонии сотсиология дар давраи Шуравӣ аз кадом сол 

шурўъ мегардад? 

$А) Аз солҳои 60-ми асри ХХ; 

$В) Солҳои 20-уми асри ХХ; 

$С) Дар солҳои 40-уми асри ХХ; 

$D) Дар оѓози асри ХХI; 



$Е) Дар асри XIX-ум; 

 

@51.Сохтори иҷтимоии ҷомеаро шарҳ диҳед? 

$А) низоми робита ва алоқаҳои мутақобилаи ташкилотҳои иҷтимоӣ; 

$В) воситаҳои ташкили ҳаёти иқтисодии ҷомеа; 

$С) муносибатҳои байни фардҳо; 

$D) сотсиализатсияи шахс; 

$Е) рафторҳои сиёсӣ ва иқтисодии одамон; 

 

@52.Мафҳуми элита аз кадом забон гирифта шудааст? 

$А) Фаронсавӣ; 

$В) лотинӣ; 

$С) англисӣ; 

$D) олмонӣ; 

$Е) итолиявӣ; 

 

@53.Аввалин бор ба тадқиқи масоили сарварӣ ки рӯ оварда буд? 

$А) Геродот; 

$В) Афлотун, Арасту; 

$С) Демокрит; 

$D) Гегель; 

$Е) Н.Макиавелли; 

 

@54.Аввалин давлатҳои Шарқи Қадимро номбар намоед: 

$А) Миср, Бобулистон, Хитой, Эрон, Ҳиндустон; 

$В) Ҳиндустон, Хитой, Франсия; 

$С) Миср, Бобулистон, Юнон, Рим; 

$D) Германия, Миср, Бобулистон; 

$Е) Сурия, Фаластин, Яман, Юнон; 

 

@55.Донишҳои сиёси аввалин  маротиба дар куҷо пайдо шудаанд? 

$А) Шарқи Қадим; 

$В) Аврупо; 

$С) Амрико; 

$D) Германия; 

$Е) Италия; 

 

@56.Соҳаи ҳаёти иҷтимоии ҷомеа алоқаманд аст: 



$А) бо шаклҳои гуногуни манфиатҳо,  ҳаёти рўзмара ва маишӣ, 

некуаҳволии одамон ва ҳар як шахс; 

$В) бо истеҳсолот, муомилот ва тақсимоти неъмутҳои моддӣ; 

$С) бо мубориза барои ҳокимият; 

$D) бо инстиутҳои иҷтимоӣ; 

$Е) бо ташкилотҳои иҷтимоӣ; 

 

@57.Кадоме аз ин ѓояҳо ба давлат нақши «посбони шаб» (яъне, давлат 

на бояд ба фаъолияти озоди соҳибкорӣ дахолат намояд)-ро вогузор 

намуд? 

$А) ѓояи либералӣ; 

$В) ѓояи консервативӣ; 

$С) ѓояи коммунистӣ; 

$D) ѓояи сотсиал-демократ; 

$Е) ѓояи демократӣ; 

 

@58.Аз ҷониби кадом донишманд «қонуни оҳанини олигархия» кор 

карда баромад шудааст? 

$А) Р.Михелс; 

$В) Афлотун; 

$С) Конфутсия; 

$D) П.Коропаткин; 

$Е) М.Острогорский; 

 

@59.Барои режимҳои тоталитарӣ хос мебошанд: 

$А) ҳаёти сиёсӣ дар доираи як ҳизби ҳукумрон; 

$В) ҳаёти сиёсӣ бидуни фаъолияти ягон ҳизб; 

$С) ҳаёти сиёсӣ дар доираи танҳо ду ҳизб; 

$D) ҳаёти сиёсӣ дар доираи танҳо се ҳизб; 

$Е) ҳаёти сиёсӣ дар доираи бисерҳизбӣ; 

 

@60.Бо назардошти кадом дараҷа ҳизбҳои сиёсӣ ба ҳизбҳои ҳукумрон 

ва мухолиф ҷудо мешаванд? 

$А) аз рўи муносибат бо низоми ҳукумрон; 

$В) вобаста ба асосҳо ва шартҳои ба даст овардани аъзогӣ дар ҳизб; 

$С) аз рўи асосҳои иҷтимоӣ; 

$D) аз рўи мансубияти синфӣ; 

$Е) аз рўи сатҳи шуур ва маданияти сиёсӣ; 

 



@61.Кадоме аз сотсиологҳои сиёсӣ ҳизбҳои сиёсиро ба ҳизбҳои касбӣ 

ва оммавӣ ҷудо намуд? 

$А) Ж Дюверже; 

$В) Р.Дал; 

$С) Р.Михелс; 

$D) М.Острогорский; 

$Е) К.Маркс; 

 

@62.Ифодаи расмии ҷомеаи шаҳрвандӣ ҳамчун мавҷудоти сиёсӣ чиро 

дар бар мегирад? 

$А) давлат; 

$В) ҳизбҳои сиёсӣ; 

$С) оила; 

$D) фарҳанги сиёсӣ; 

$Е) артиш; 

 

@63.Бо назардошти кадом дараҷа (меъёр) ҳизбҳои сиёсӣ ба 

доктриналӣ, прагматикӣ ва харизматикӣ ҷудо шуданд? 

$А) аз рўи ѓояҳои фаъолият; 

$В) аз рўи режими амалишавӣ; 

$С) аз рўи афзалиятҳои вазифавӣ; 

$D) аз рўи сохтори ташкилӣ; 

$Е) вобаста ба таърихи мавҷудият ва фаъолият; 

 

@64.Ҳизбҳои сиёсӣ ин сохтори: 

$А) ҷомеаи шаҳрвандӣ; 

$В) давлат; 

$С) ҷомеаи шаҳрвандӣ ва давлат; 

$D) сохтори худмухтор, ки сохтори ҷомеаи шаҳрвандӣ ва давлат дохил 

намешавад; 

$Е) як шакли шуури ҷамъиятӣ мебошад; 

 

@65.Кадоме аз ин андешамандони сиёсӣ бар зидди ҳизбҳои сиёсӣ 

баромад менамуд? 

$А) М.Острогорский; 

$В) Г.Плеханов; 

$С) В.И.Ленин; 

$D) Н.Хрушов; 

$Е) М.Брезовский; 



 

@66.Дар асри 17 ѓояҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ  асосноккунии амиқ ва 

мушахастарро назар ба фаҳмиши замони антиқа ба худ касб 

намуд.Хусусан, он инкишофи худашро бештар дар асарҳои 

«Левиафан» ва «Шаҳрванд» дарёфт намуд.Ин асарҳо ба қалами кадом 

олим мансуб аст? 

$А) Т.Гоббс; 

$В) Ж.Ж.Руссо; 

$С) Ҷ.Локк; 

$D) Ҷ.Вико; 

$Е) Г.Гротский; 

 

@67.Шуури сиёсӣ – ин тарзи субъективии инъикоси: 

$А) муносибатҳои воқеии сиёсӣ; 

$В) муҳити моро иҳотанамуда; 

$С) ояндаи наздик; 

$D) низоми иқтисодии ҷомеа; 

$Е) сохтори иҷтимоии ҷомеа; 

 

@68.Омўзиши мазмуни шуури сиёсии ин ва ё он гуруҳҳои мушаххаси 

иҷтимоии ҷомеа вазифа ва салоҳияти кадом илм мебошад? 

$А) сотсиологияи сиёсӣ; 

$В) равоншиносӣ; 

$С) илми фалсафа; 

$D) таърих; 

$Е) ҳуқуқ ва дин; 

 

@69.Кадоме аз соҳаҳои илм ба сотсиологияи сиёсӣ ҷиҳати омўзиши 

шуури сиёсӣ наздикӣ доранд? 

$А) фалсафа ва психология; 

$В) таърих ва диншиносӣ; 

$С) демография; 

$D) сиёсатшиносӣ; 

$Е) назарияи иқтисод ва ҳуқуқ; 

 

@70.Фобократия - ин ҳокимияти: 

$А) тарсу ҳарос; 

$В) бойҳо; 

$С) - гуруҳҳо; 



$D) ҳизбҳо; 

$Е) андешаҳо; 

 

@71.“Давлат” ва “Қонунҳо” ба қалами кадоме аз ин мутафаккирон 

тааллуқ доранд: 

$А) Афлотун; 

$В) Арасту; 

$С) Суқрот; 

$D) Демокрит; 

$Е) Фалес; 

 

@72.Афлотун тарафдори кадом сохтори давлатдорӣ буд? 

$А) ҷумҳуривӣ; 

$В) консервативӣ; 

$С) авторитарӣ; 

$D) тоталитарӣ; 

$Е) демократӣ; 

 

@73.Аз рӯи  табақабандии Афлотун ҷомеа ба кадом табақаҳо тақсим 

мешавад? 

$А) ҳунармандон, ҳокимон-файласуфон, ҷанговарон; 

$В) ҳокимон-файласуфон, косибон, ҷанговарон; 

$С) зироаткорон, косибон, ҳокимон; 

$D) ғуломон, роҳбарон, ҳокимон; 

$Е) сарварон, зердастон; 

 

@74.“Сиёсат” ва “Политияи афинагӣ” асарҳои кадоме аз ин 

мутафаккирон мебошанд: 

$А) Арасту; 

$В) Демокрит; 

$С) Афлотун; 

$D) Вебер; 

$Е) Макиавелли; 

 

@75.Мақсади асосии таълимоти иҷтимоӣ-сиёсати Арастуро чи ташкил 

менамояд? 

$А) хайрияти умум; 

$В) идораи давлат; 

$С) ба даст овардани ҳокимият; 



$D) танзими корҳои давлат; 

$Е) мақсади муайян надорад; 

 

@76.Навъҳои ҳокимияти давлатиро ки Арасту нишон додааст номбар 

кунед: 

$А) ҳокимияти синфӣ; 

$В) беҳтар ва бад; 

$С) ҳокимияти халқӣ; 

$D) демократия; 

$Е) беҳокимиятӣ; 

 

@77.Навъҳои беҳтарини ҳокимият аз нигоҳи Арасту: 

$А) монархия, аристократия ва полития; 

$В) Аристократӣ, олигархӣ; 

$С) демократия, ҷумҳурӣ; 

$D) Ғуломдорӣ, олигархия, демократия; 

$Е) рӯҳонӣ, ғуломдорӣ, полития; 

 

@78.Навъҳои бади ҳокимият аз нигоҳи Арасту: 

$А) олигархия, тирания, демократия; 

$В) олигархӣ, демократӣ, монархия; 

$С) демократия, ҷумҳурӣ, аристократӣ; 

$D) полития, демократия, тирания; 

$Е) монархия, демократия, тирания; 

 

@79.Дар таърихи сотсиологияи сиёсӣ кадом олим ҳокимияти сиёсиро 

ба се навъ: анъанавӣ, харизматикӣ ва ратсионалӣ ҷудо намуд? 

$А) М.Вебер; 

$В) В.Парето; 

$С) Ш.Монтескё; 

$D) Р.Дал; 

$Е) М.Корозе; 

 

@80.Кадоме аз ин олимон ғояи “ваҳдати табақаҳо”-ро пешниҳод 

кардааст? 

$А) Ситсерон; 

$В) Августин; 

$С) Арасту; 

$D) Ф.Аквинӣ; 



$Е) Афлотун; 

 

@81.Таълимоти Августин чи гуна буд? 

$А) теологӣ; 

$В) социологӣ; 

$С) демократӣ; 

$D) равияи муайян надошт; 

$Е) консервативӣ; 

 

@82.Фомаи Аквинӣ сарчашмаи ҳокимияти давлатиро аз кӣ медонист? 

$А) аз Худо; 

$В) аз табақаҳои болоӣ; 

$С) аз омма; 

$D) аз гурӯҳи роҳбар; 

$Е) азони халқ; 

 

@83.Дар замони асрҳои миёна сарвар кадом хусусиятро дошт? 

$А) теолигӣ; 

$В) демократӣ; 

$С) Аристократӣ; 

$D) Бюрократӣ; 

$Е) монархия; 

 

@84.Андешаҳои Низом-ул-мулк оиди сарварӣ дар кадом асар аст? 

$А) “Сиёсатнома”; 

$В) “Ахлоқи муҳсинӣ”; 

$С) ”Бадоеъ ул вақоеъ”; 

$D) Шоҳнома; 

$Е) ”Ҷомеъа-ул-ҳикоёт”; 

 

@85.Кадоме аз ин сиёсатшиносон барои ба мақсад расидан аз тамоми 

воситаҳо истифода мебарад? 

$А) Макиавелли; 

$В) Гегель; 

$С) Дойг; 

$D) М.Вебер; 

$Е) Ж.Ж.Руссо; 

 

@86.Дар ҷомеашиносии Ғарб кадом навъи сарварӣ реша давонда буд? 



$А) валюнтаристӣ; 

$В) демократӣ; 

$С) манархӣ; 

$D) теократӣ; 

$Е) элитарӣ; 

 

@87.Ҳокимият воситаи “таъсиррасонӣ” ва “назоратнамоӣ” мебошад: 

$А) Г.Саймон; 

$В) Ф.Перру; 

$С) Сен-Симон; 

$D) Р.Арон; 

$Е) Миллс; 

 

@88.Нигоҳи сотсиологҳо ба ҳокимият? 

$А) ҳокимият воситаи ба танзимдарории муносибатҳои иҷтимоӣ мебошад; 

$В) ҳокимият ин раванди амалинамоии муносибатҳои иқтисодию 

иҷтимоӣ; 

$С) ҳокимият равоиди амалигардони муносибатҳо байни одамон; 

$D) ҳокимият ба тартибдарорандаи  муносибатҳои ҷамъият; 

$Е) ҳокимият ин воситаи амалиннамои корҳои ҷамъиятӣ; 

 

@89.Аз назари иқтисодшиносон ҳокимият чист? 

$А) ҳокимият ин воситаи танзими раванди иқтисодӣ ва муносибатҳои 

истеҳсолӣ; 

$В) ин раванди танзимнамоии муносибатҳои иқтисодӣ дар ҷомеа аст; 

$С) ҳокимият ба амалбарории муносибатҳои иқтисодию-иҷтимоӣ; 

$D) ҳокимият ин тамоми соҳаҳои ҷамъиятӣ; 

$Е) ҳокимият ин воситаи амалинамоии муносибатҳои иқтисодию ҳуқуқӣ; 

 

@90.Муҳимтарин унсури ҳаёти сиёсии ҷомеаро чӣ ташкил медиҳад? 

$А) низоми сиёсӣ ва ташкилотҳои сиёсӣ; 

$В) муносибатҳои сиёсӣ; 

$С) намунаҳои сиёсӣ; 

$D) ҳаёти шахсии шаҳрвандон; 

$Е) амалҳои иҷтимоӣ-иҷтисодии шаҳрвандон; 

 

@91.Кадоме аз мутафаккирони форсу- тоҷик сарварӣ-шоҳигариро бо 

масъалаҳои ахлоқӣ мепайвандад? 

$А) Унсурмаолии Кайковус; 



$В) Низом-ул-мулк; 

$С) Насриддини Тӯсӣ; 

$D) И.Ғазолӣ; 

$Е) Фирдавсӣ; 

 

@92.Дар идоранамоии ҷамъиятӣ аз нигоҳи таълимоти Марксистӣ чӣ 

дар мавқеъи аввал аст? 

$А) ҳизб; 

$В) ҳокимият; 

$С) пешво; 

$D) роҳбар; 

$Е) ҳоким; 

 

@93.Дар кадом вақт сарварони сиёсӣ объекти сиёсатро ташкил 

медиҳанд? 

$А) вазифаи иҷтимоиро соҳибанд; 

$В) ҳамчун роҳбар; 

$С) роҳбари ҳизб; 

$D) ҳоким; 

$Е) субъекти фаъоли сиёсӣ; 

 

@94.Назарияҳо оиди сарварӣ кадомҳоянд? 

$А) Хосиятҳои сарвар”, “вазъият”, “пайравон”,”маънидоднамоиҳои 

психологии сарвар”; 

$В) Бюрократӣ; 

$С) Элитарӣ; 

$D) назарияи Теологию-партократӣ; 

$Е) Назарияи “синфӣ”, “ монархӣ”; 

 

@95.Чанд шакли сарварии сиёсӣ вуҷуд дорад аз нигоҳи М.Вебер? 

$А) анъанавӣ, харизматикӣ, ратсионалию-легалӣ; 

$В) монархӣ; 

$С) динӣ; 

$D) аристократи- бюрократӣ; 

$Е) муосир; 

 

@96.Намояндагони кадоме аз мактабҳо асоси сиёсатро дар доираи 

дараҷаҳои синфӣ баррасӣ мекунанд. 

$А) мактаби материализм – ленинизм; 



$В) мактаби фаронсавии «илмҳои сиёсатшиносӣ»; 

$С) мактаби америкоии «илм дар бораи сиёсат»; 

$D) мактаби либералӣ-демократӣ; 

$Е) мактаби сиёсӣ-ҳуқуқии кишварҳои шарқӣ; 

 

@97.Нуқтаи назаре, ки мувофиқи он зуҳуротҳо ва равандҳои сиёсӣ 

ифодаи иқтисоди мутамарказ мебошанд, ба кӣ таълуқ дорад? 

$А) К.Маркс; 

$В) П.Ткачев; 

$С) М.Бакунин; 

$D) Гегел; 

$Е) Э.Дюркгейм; 

 

@98.Дар замони муосир кадом навъҳои сарварӣ мақоми хоса доранд? 

$А) демократӣ, авторитарӣ; 

$В) монархӣ; 

$С) бюрократию-динӣ; 

$D) демократӣ; 

$Е) аристократӣ; 

 

@99.Дар собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ вазифаи асосии сарвар аз чӣ иборат 

буд? 

$А) ҳимояи манфиатҳои иҷтимоӣ; 

$В) ҳимояи ҳуқуқ; 

$С) нигоҳ доштани вазъи ҷомеа, роҳбари хубу фаъол будан; 

$D) пуштибон аз ҷомеа; 

$Е) иҷрои пурраи вазифа; 

 

@100.Пешвои Инқилоби Октябр кӣ буд? 

$А) Ленин; 

$В) Маркс; 

$С) Плеханов; 

$D) Энгелс; 

$Е) Брезовский; 

 

@101.Шаклҳои сарварро муайян намоед: 

$А) расмӣ ва  ғайрирасмӣ; 

$В) доною-бедониш; 

$С) фаъол,  ғайрифаъол; 



$D) таҷрибадор, ғайритаҷрибадор; 

$Е) сарвари қонунӣ; 

 

@102.Сарвари сиёсӣ чӣ корро ҳамеша  зарӯр мешуморад? 

$А) доимо манфиатҳои тамоми ҷомеа ва умумиятҳои дигарро ҳимоя 

намояд; 

$В) ҳимояи намуди манфиатҳои худ; 

$С) иҷрои сатҳи баланди фаъолият; 

$D) ҳимояи ҳокимият; 

$Е) манфиатҳои давлатро ҳимоя намояд; 

 

@103.Сарвари сиёсӣ бояд кадом вазифаҳоро анҷом диҳад? 

$А) муттаҳид намудани ҷомеа, қабули қарори самаранок, пайваст 

намудани ҳокимият бо омма, сафарбарнамоии омма, аз рӯи қонун амал 

намудан; 

$В) идора карда тавонистани ҳокимият; 

$С) инкишоф додани ҷомеа; 

$D) бо мардум хуб муомила намудан; 

$Е) аз рӯи қонун амал намудан; 

 

@104.Маҳаки асосии низоми сиёсиро чӣ ташкил медиҳад? 

$А) давлат; 

$В) муносибатҳои сиёсӣ; 

$С) институтҳои сиёсӣ; 

$D) ҳизбҳои сиёсӣ; 

$Е) шуури сиёсӣ; 

 

@105.Ба андешаи Парето чанд қисми асосии элита вуҷуд дорад? 

$А) элитаи ҳукмрон ва аксулэлита; 

$В) элитаи ҳукмрон; 

$С) элитаи дорою ашроф; 

$D) элита бо обрӯ; 

$Е) элитаи ғайрирасмӣ ва расмӣ; 

 

@106.Парето чанд навъи элитаро ҷудо менамояд? 

$А) “шер”, “рубоҳҳо”; 

$В) “ҳушёру доно”; 

$С) “боақлу беақл”; 

$D) “бокибру ғурур”; 



$Е) “зирак”; 

 

@107.Предмети бевоситаи  муносибатҳои чиёсиро чи ташкил меиҳад? 

$А) хокимият; 

$В) манфиатҳои миллӣ; 

$С) боварӣ ва эътимод; 

$D) нобаробарӣ; 

$Е) дороӣ; 

 

@108.Назарияҳои элитаро муайян намоед: 

$А) назарияи арзиши элита назарияи плюралистии элита, назарияи 

либералии чапи элита; 

$В) назарияи теократӣ, монархӣ; 

$С) назарияи демократӣ; 

$D) назарияи феодалӣ ва коммунистӣ; 

$Е) назарияҳои элита 5-то мебошанд; 

 

@109.Чанд намуди системаи элита вуҷуд дорад? 

$А) системаи гилдий, системаи антрепренёрӣ; 

$В) системаи институтӣ; 

$С) системаи демократӣ; 

$D) системаи аристократӣ; 

$Е) системаи динӣ; 

 

@110.Таркиби элитаи сиёсиро муайян намоед: 

$А) элитаи сиёсии олӣ, элитаи сиёсии миёна, элитаи сиёсии маъмурӣ; 

$В) элитаи пешвою бо кибру ғурур; 

$С) элитаи бообрӯ ва бемавқеъ; 

$D) элитаи авалиндараҷа; 

$Е) элитаи дар сатҳи олӣ; 

 

@111.Назарияи элита кай ташаккул ёфтааст? 

$А) дар нимаи аввали XX; 

$В) дар нимаи дуюми асри XIX; 

$С) дар нимаи аввали асри XIX; 

$D) дар миёнаҳои асри XVIII- ибтидои асри XIX; 

$Е) дар нимаи дуюми асри XX; 

 

@112.Назари файласуфон оиди ҳокимият чӣ гуна аст? 



$А) қобилият ва имконият; 

$В) пурқувватӣ; 

$С) салоҳиятнокӣ; 

$D) тавоноӣ; 

$Е) зӯрӣ; 

 

@113.Ин таърифи ҳокимият:  “ҳокимият қобилияти воқеъӣ  амали 

намудани иродаи худ дар ҳаёти иҷтимоӣ мебошад, ки аз руи зарурат 

ба одамони дигар бор карда мешавад” ба ки тааллуқ дорад? 

$А) А.А.Галкин; 

$В) Д.Истон; 

$С) К.Бейме; 

$D) К.Дойч; 

$Е) И.Каузер; 

 

@114.Таърифи дигари ҳокимият: “ҳокимият ин қобилияти ба зӯри бор 

кардан ва воқеъи намудани қарор, яне чунин таъсиррасоние ба 

одамон аст, ки онҳо худро хоҳишманд ба таври лозимӣ нишон 

медиҳанд”, ба кӣ таълуқ дорад? 

$А) А.Боднар; 

$В) В.И.Ленин; 

$С) П.Н.Ткачов; 

$D) Ж.Лапьер; 

$Е) М.Вебер; 

 

@115.Хусусияти муҳимтарини ҳокимият дар чи ифода меёбад? 

$А) асосҳо; 

$В) манбаҳо; 

$С) объект; 

$D) шохаҳо; 

$Е) захираҳо; 

 

@116.Асосҳои ҳокимият кадомҳоянд? 

$А) иҷтимоӣ, иқтисодӣ, ҳуқуқӣ, маъмурию қудратӣ, фарҳангию маъмурӣ; 

$В) пурқудратӣ, иқтисодию иҷтимоӣ; 

$С) ҳарбӣ, ҳуқуқӣ, боигарӣ; 

$D) истеҳсолот ва фарҳанги бой; 

$Е) сиёсати пурқувват ва иқтисодиёти бой; 

 



@117.Захираҳои ҳокимият кадомҳоянд? 

$А) манбаҳои  ҳокимият, захираҳои ҳокимият, объект ва субъекти 

ҳокимият, вазифаҳои ҳокимият; 

$В) бойгарии ҳуқуқӣ, ҳокимият; 

$С) ҳокимияти қонунбарор ва мақомотҳои давлатӣ; 

$D) тамоми бойигари иқтисодию фарҳангӣ; 

$Е) объект ва субъекти ҳокимият; 

 

@118.Манбаъҳои ҳокимият кадомҳоянд? 

$А) эътибор, қувва, нуфуз, қонун, бойигарӣ, доҳигарӣ, махфият, манфиатӣ; 

$В) ҷомеа, миллат, гурӯҳҳои иҷтимоӣ; 

$С) бойигарии иқтисодӣ; 

$D) фарҳанги бой ва таърихи куҳан; 

$Е) армияи пурқувват ва таъмини амният; 

 

@119.Объектҳои ҳокимият кадомҳоянд? 

$А) синфҳо, гурӯҳҳо, табақаҳо, умумиятҳои иҷтимоӣ, инфиродӣ, омма ва 

ғайра; 

$В) шахсоне, ки дар ҳокимияти давлати амал менамоянд; 

$С) мақомотҳои ҳокимиятӣ ва шохаҳои он; 

$D) пешвоёни сиёсӣ; 

$Е) элитаи сиёсӣ ва роҳбарони ноҳияҳо; 

 

@120.Субъектҳои ҳокимиятро нишон диҳед: 

$А) давлат,институтҳои гуногуни он, элитаи сиёсӣ, ҳизбҳои сиёсӣ ва дигар 

барандагони сиёсат; 

$В) ҳизбҳои сиёсӣ, иттиҳодияҳо ҷамъиятӣ; 

$С) тамоми оммаи мардум ва гурӯҳҳои ҷамъиятӣ; 

$D) сарварони мақомотҳои давлатӣ ва роҳбарони институтҳои сиёсӣ; 

$Е) умумиятҳои иҷтимоӣ, гурӯҳҳо синфҳо, қабилаҳо; 

  

@121.Вазифаҳои ҳокимият кадомҳоянд? 

$А) ҳукумронӣ, роҳбарӣ,танзимнамоӣ,назорат намудан, идоранамоӣ, 

ҳамоҳангсозӣ, ташкил намудан,сафарбарнамоӣ ва ғ; 

$В) пеш бурдан ва инкишоф додани самтҳои ҷомеа; 

$С) идора намудани самти сиёсию иқтисодӣ ва ғ.; 

$D) ҳимоя намудани захираҳо ва манъбаҳои ҳокимият; 

$Е) идора кардани ҷомеа бо роҳи осоишта; 

 



@122.Аввалин маротиба таснифи шохаҳои ҳокимият аз  тарафи ки 

пешниҳод шудааст? 

$А) Арасту; 

$В) Афлотун; 

$С) Ш.Д.Монтеське; 

$D) Демокрит; 

$Е) Полибий; 

 

@123.Шохаҳои ҳокимиятро муайян намоед. 

$А) ҳокимияти қонунбарор, иҷроия ва судӣ; 

$В) ҳокимияти иҷроия, маъмурӣ ва судӣ; 

$С) ҳокими сиёсӣ, қонунбарор, адолати судӣ; 

$D) қонунбарор, маъмурӣ, ба амал баровардани одамони сӯдӣ; 

$Е) давлатӣ,  маҳаллӣ, вилоятӣ; 

 

@124.Навъҳои ҳокимияти сиёсиро маълум намоед: 

$А) ҷамъиятӣ, давлатӣ; 

$В) давлатӣ; 

$С) ҷамъиятӣ; 

$D) халқӣ; 

$Е) ҷамъиятӣ, ҳуқуқӣ; 

 

@125.Хусусияти ҳокимияти аристократиро муайян намоед: 

$А) ҳокимияти ашрофон; 

$В) ҳокимияти асилзодагон; 

$С) ҳокимияти дороён; 

$D) ҳокимияти шоҳон; 

$Е) ҳокимияти пешвоён; 

 

@126.Хусусияти ҳокимияти плутократиро маълум намоед? 

$А) ҳокимияти сарватмандон; 

$В) ҳокимияти камбағалон; 

$С) ҳокимияти монархӣ; 

$D) ҳокимияти диндорон; 

$Е) ҳокимияти пешвоён; 

 

@127.Моҳияти ҳокимияти демократиро нишон диҳед: 

$А) ҳокимияти омма; 

$В) ҳокимияти сиёсӣ; 



$С) ҳокимияти ҷамъиятӣ давлатӣ; 

$D) ҳокимияти камбизоат; 

$Е) ҳокимияти давлатӣ; 

  

@128.Хусусияти ҳокимияти теократиро муайян намоед: 

$А) ҳокимияти динӣ ва диндорон; 

$В) ҳокимияти дороён; 

$С) ҳокимияти пешвоён; 

$D) ҳокимияти ашрофон; 

$Е) ҳокимияти ҷамъиятӣ; 

 

@129.Моҳияти ҳокимияти “партократӣ”-ро муайян намоед: 

$А) ҳокимияти ҳизби ва ҳизбиён; 

$В) ҳокимияти гурӯҳҳои ҷамъиятӣ; 

$С) ҳокимияти оммавӣ; 

$D) ҳокимияти бенавоён; 

$Е) ҳокимияти сарватмандон; 

 

@130.Хусусияти ҳокимияти “бюрократӣ”-ро муайян намоед: 

$А) ҳокимияти амалдорон; 

$В) ҳокимияти ашрофон; 

$С) ҳокимияти бузургон; 

$D) ҳокимияти дороён; 

$Е) ҳокимияти халқӣ; 

 

@131.Назарияи “истиқлол” аз ҷониби ки пешниҳод шудааст? 

$А) Жан Боден; 

$В) Ж.Ж.Руссо; 

$С) Т.Гоббс; 

$D) Т.Ҷеферсон; 

$Е) Арасту; 

 

@132.Кадоме аз сотсиологҳо ҷудо намудани одамон ба «худӣ» ва 

«бегона» ба «дуст» ва «душман» -ро ба сифати  омили муҳимтарини  

сиёсатофарӣ эътироф намуд? 

$А) К.Шмитт; 

$В) К.Маркс; 

$С) М.Вебер; 

$D) Р.Дал; 



$Е) М.Остогородский; 

 

@133.Милатгароӣ аз нигоҳи идеологияи комунистӣ чист? 

$А) ҳамчун як раванди иртиҷоӣ маънидод мешавад; 

$В) хосияти мусбӣ доштан; 

$С) воситаи муттаҳид намудани халқу миллатҳо; 

$D) эътироф намекарданд; 

$Е) омили пешрафти ҷамъиятӣ; 

 

@134.Кадом мафҳумҳо бештар хоси сотсиологияи сиёсӣ мебошанд? 

$А) шахсияти сиёсӣ, рафтори сиёсӣ, ҷомеаи шаҳрвандӣ; 

$В) маданият, ахлоқ ва дин; 

$С) манфиат, қудрат ва ҳокимият; 

$D) мубориза, ҳизб ва  демократия; 

$Е) давлат, сиёсат ва ҳуқуқ; 

 

@135.Предмети омўзиши сотсиологияи сиёсиро чӣ ташкил медиҳад? 

$А) робитаи мутақобилаи сиёсат (давлат) бо ҳаёти иҷтимоии ҷомеа 

(институтҳои иҷтимоӣ); 

$В) робитаи шахс ва сотсиализатсияи  шахс; 

$С) сиёсат; 

$D) сохтори иҷтимоии ҷомеа; 

$Е) робитаи давлат бо сиёсат; 

 

@136.Кадоме аз соҳаи илм сотсиологияи сиёсӣ мебошад? 

$А) сиёсатшиносӣ ва сотсиология; 

$В) сиёсатшиносӣ; 

$С) таърихи сиёсӣ; 

$D) сотиология; 

$Е) ҳуқуқ ва сиёсат; 

 

@137.Кадоме аз донишмандон ба сифати  асосгузори сотсиологияи 

сиёсӣ баромад мекунад? 

$А) М.Вебер; 

$В) Г.Спиноза; 

$С) Э Дюркгейм; 

$D) М.Липсет; 

$Е) В.Ф.де Роберт; 

 



@138.Воситаҳои ахбори омма дар кадом замон метавонад, вазифаҳои 

худро бо пуррагӣ амалӣ намояд? 

$А) демократӣ; 

$В) республикавӣ; 

$С) тотолитарӣ; 

$D) авторитарӣ; 

$Е) монархӣ; 

 

@139.Сатҳи баамалоии шуури сиёсӣ кадомҳоянд? 
$А) инфиродӣ, гурӯҳӣ, оммавӣ; 

$В) легали ва ғайрилегалӣ; 

$С) стихияви ва муташаккилона; 

$D) инфиродӣ ва дастаҷамъӣ; 

$Е) озод ва иҷборӣ; 

 

@140.Вазифаҳои асосии шуури сиёсӣ кадомҳоянд? 
$А) маърифатию иттилоотӣ, танзимнамоӣ, баҳогузорӣ, муттаҳиднамоӣ, меъёрӣ, 

пешбининамоӣ; 

$В) маърифатию иттилоотӣ, таҳлил намудан, тавсиф намудан; 

$С) пешбининамоии падидаҳо ва равандҳои сиёсӣ, мутобиқгардонӣ; 

$D) фаҳмондадиҳӣ, тарбиявӣ, баҳогузорӣ; 

$Е) мутобиқгардонӣ, одатнамоӣ, меъёрӣ; 

 

@141.Шуури сиёсӣ чист? 

$А) шуури сиёсӣ ин дарки доираи нуфузи сиёсии субъектҳои иҷтимоӣ 

буда вай ҳамчун таҷассумгари кулли донишҳои сиёсӣ баромад менамояд; 

$В) шуури сиёси муносибатҳои сиёсии ҷомеаро ба танзим медарорад; 

$С) инъикоси ҳаёти иқтисодӣ аст; 

$D) шуури сиёсӣ ҳамчун омили инкишофи ҷомеа аст; 

$Е) шуури сиёсӣ унсури таркибии сиёсат аст; 

  

@142.Дар замони муосир кадоме аз ин мафҳумҳо Раванди ҳодисаҳои 

сиёсии ҷомеаро ифода менамояд? 

$А) “системаи ҷамъиятӣ”, “ҳаёти сиёсӣ”, “системаи сиёсии ҷомеа”, 

“ташкилоти сиёсии ҷомеа”, “системаи ҳокимияти сиёсӣ” ва ғ; 

$В) “системаи ҷамъиятӣ”, “ҳаёти иқтисодӣ”, “сотсиология”, “фалсафа”, 

“методикаи илмӣ”, “писхология”,ва ғ; 

$С) “иқтисодиёт”, “сиёсат”, “фарҳанг”, “иҷтимоиёт”; 

$D) “системаи сиёсӣ ҷамъиятӣ” ва “сиёсат”; 

$Е) “ҷанг”, “сулҳ”, “мубориза”, “оппозитсия”, “давлат”, “шахс” в ғ; 

 



@143.Кадоме аз ин мафҳумҳо васеътарин муносибатҳоро ифода 

менамояд? 

$А) системаи ҷамъиятӣ; 

$В) ҳаёти сиёсӣ; 

$С) муносибатҳои байналхалқӣ; 

$D) системаи муносибатҳои ҷамъиятӣ- сиёсӣ; 

$Е) иҷтимоӣ, иқтисодӣ, фарҳангӣ; 

 

@144.Системаи ҷамъиятӣ кай ташаккул ёфтааст? 

$А) ҳисиёти сиёсӣ пайдо кардани ҳаёт; 

$В) дар давраи капиталистӣ; 

$С) аз замони оғози ҳаёти инсон; 

$D) дар протсеси ҳаёт; 

$Е) дар обшинаи ибтидоӣ; 

 

@145.Системаи сиёсӣ кай ташаккул ёфтааст? 

$А) танҳо дар давроне  ташаккул ва инкишоф ёфт, ки муносибатҳои сиёсӣ 

бо одамон ва гурӯҳҳо ба роҳ монда шуд; 

$В) дар давроне, ки инсон худро ба ҳаёти иқтисодӣ иҷтимоӣ, фарҳангӣ 

омода сохтааст; 

$С) дар давроне, ки инсон худро шинохт; 

$D) дар парламент ташаккул меёбад; 

$Е) муносибати сиёсӣ, иқтисодиро одамон аз худ карданд; 

 

@146.Сиёсати ҷамъиятӣ кадом соҳаҳоро фаро мегирад? 

$А) соҳаи сиёсӣ, иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва фарҳангӣ; 

$В) сиёсӣ, иҷтимоӣ, иқтисодӣ, ва маданию таърихӣ; 

$С) сотсиология, кибернетикӣ ва дигар илмҳо; 

$D) сиёсат, фарҳанг, кино, ҷанг; 

$Е) соҳаи ҷомеашиносӣ; 

 

@147.Соҳаи сиёсии ҷомеа кадом муносибатҳоро фаро мегирад? 

$А) муносибатҳои сиёсии ҷомеаро фаро мегирад; 

$В) ҳаёти иқтисодӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ; 

$С) ҳаёти сиёсии ҷомеа; 

$D) муносибатҳои сиёсии иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва фарҳангиро фаро 

мегирад; 

$Е) муносибатҳои байналхалқиро фаро мегирад; 

 



@148.Системаи ҷамъиятӣ аз чанд соҳаи ҳаёти ҷамъияти иборат аст? 

$А) 4; 

$В) 2; 

$С) 6; 

$D) 8; 

$Е) 5; 

 

@149.Бори аввал мафҳуми  “Системаи сиёсӣ” кадом сол истифода 

шудааст? 

$А) 1953; 

$В) 1960; 

$С) 1950; 

$D) 1954; 

$Е) 1970; 

 

@150.Мафҳуми системаи сиёсиро ки аввалин шуда дар мақолааш 

истифода кардааст? 

$А) Д.Истон; 

$В) Арасту; 

$С) К.Маркс Фридрих Э; 

$D) Фридрих Э; 

$Е) Афлотун; 

 

@151.Яке аз вазифаҳои шуури сиёсӣ кадом аст? 

$А) сафарбарнамоӣ; 

$В) инқилобӣ; 

$С) модернистӣ; 

$D) дахлпазирӣ; 

$Е) табаддулоти давлатӣ; 

 

@152.Системаи сиёсӣ дар кадом муносибатҳо омӯхта мешавад? 

$А) муносибатҳои институтсионӣ ва системанокӣ; 

$В) муносибатҳои иқтисодӣ, сиёсӣ, иҷтимоӣ ва маданӣ; 

$С) муносибатҳои сиёси ҷамъиятӣ; 

$D) муносибатҳои ҳизбӣ; 

$Е) муносибатҳои системанокӣ; 

 

@153.Шуури сиёсӣ дар чанд сатҳ зоҳир мегардад? 

$А) ду; 



$В) як; 

$С) се; 

$D) чор; 

$Е) панҷ; 

 

@154.Системаи сиёсӣ кадом равандҳоро фаро мегирад? 

$А) кулли равандҳои сиёсӣ, муносибатҳои сиёси ва фаъолияти сиёсии 

одамон; 

$В) фаъолияти сиёсӣ, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ; 

$С) соҳаи сиёсӣ, иҷтимоӣ; 

$D) муносибатҳои танҳо сиёсиро; 

$Е) равандҳои глобали затсионӣ; 

 

@155.Таркиби системаи сиёсии ҷомеаро нишон диҳед: 

$А) муносибатҳои сиёсӣ, институтҳои сиёсӣ, принсипҳо ва қоидаҳои 

умумии сиёсӣ, шуури сиёсӣ, маданияти сиёсӣ; 

$В) меъёр ва қоидаҳои умуми сиёсӣ; 

$С) ташкилот, фаъолияти сиёсӣ, шуури ҷамъиятӣ; 

$D) иқтисодӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва ғайра; 

$Е) муносибатҳои сиёсӣ, институтҳои сиёсии давлат; 

 

@156.Системаи сиёсии ҷомеаро чӣ инкишофу такмил медиҳад? 

$А) идеологияи солими давлат; 

$В) ҳаёти сиёсӣ; 

$С) ҷомеа; 

$D) зиндагии мардум; 

$Е) давлат; 

 

@157.Марксизм системаи сиёсии ҷомеаро ба кадом навъҳо ҷудо 

мекунад? 

$А) ғуломдорӣ, феодалӣ, сармоядорӣ ва сотсиалистӣ; 

$В) ибтидои, ғуломдорӣ, феодалӣ, капиталистӣ, сотсиалистӣ, коммунистӣ; 

$С) сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, маданӣ; 

$D) ба капитализм тааллуқ медонад; 

$Е) демократӣ ва ғайридемократӣ; 

 

@158.Навъбандӣ аз нигоҳи Г.Алмонд дар системаи сиёсӣ: 

$А) англо-амрикоӣ, континенталию аврупоӣ, тотолитарӣ ва тоиндустри 

ҷудо мекунад; 



$В) 4-фарматсияи ҷомеа таълуқ медонад; 

$С) англо-амрикоӣ, континенталию аврупоӣ; 

$D) демократӣ, алигархӣ; 

$Е) иқтисодӣ, иҷтимоӣ, сиёсӣ ва маданӣ; 

 

@159.Ч.Коулмен, системаи сиёсиро ба кадом навъҳо ҷудо кардааст? 

$А) рақобатӣ, нимрақобатӣ ва авторитарӣ; 

$В) кушода, озод, демократия; 

$С) тақсим накардааст; 

$D) рақобатӣ ва нимрақобатӣ; 

$Е) рақобатӣ  нимрақобатӣ ва авторитарию  тотолитарӣ; 

 

@160.Кадом омилҳо дар инкишофи шуури сиёсӣ таъсир мерасонанд? 

$А) манфиатҳои сиёсии шахс ва воситаҳои ахбори умум; 

$В) дурнамои сиёсӣ; 

$С) вестернизатсия; 

$D) глобализатсия; 

$Е) ба тартибандозӣ; 

 

@161.Кадом режими сиёсӣ дар инкишофи шуури сиёсӣ нақши муҳим 

мебозад? 

$А) демократӣ; 

$В) тоталитарӣ; 

$С) авторитарӣ; 

$D) монархӣ; 

$Е) теократӣ; 

 

@162.Давлат вобаста ба шакл ва навъи системаи сиёси ба 2 ҷиҳат ҷудо 

мешавад кадом аст? 

$А) 1.таносуби шохаҳо ва институтҳои ҳокимият,  2.сохтори ҳудудии 

давлат; 

$В) 1.таносуби шохаҳо ва институтҳои ҳокимият, 2.ҳукумат; 

$С) 1.сарҳад, забон, 2.таърих ва фарҳанги қадим; 

$D) 1.ҳудуди ягона, 2.оппозитсия дар ҳокимият; 

$Е) ҳамаи ҷавобҳо дуруст мебошанд; 

 

@163.Шаклҳои шуури сиёсӣ кадомҳоянд? 

$А) касбӣ ва муқарарӣ; 

$В) инфиродӣ; 



$С) колективӣ; 

$D) касбӣ; 

$Е) муқарарӣ; 

 

@164.Системаи сдёсии ҷомеа аз рӯӣ “ҳудуди давлатӣ” ба кадом 

қисматҳо ҷудо мешавад? 

$А) унитарӣ, федеративӣ ва конфедеьатдвӣ; 

$В) авторитарӣ, унитарӣ; 

$С) демократӣ, федеративӣ; 

$D) унитарӣ, федеративӣ; 

$Е) федеьатсия; 

 

@165.Дар айни замон кадом навъбандиро дар илми сиёсӣ истифода 

мебаранд? 

$А) тоталитарӣ, авторитарӣ, демократӣ ва либералӣ; 

$В) тоталитарӣ, авторитарӣ, демократӣ ва намояндагӣ; 

$С) тоталитарӣ, авторитарӣ, демократӣ ва либералию демократӣ; 

$D) либерали демократӣ; 

$Е) либералӣ; 

 

@166.Кадоме аз ин иттиҳодияҳои сиёсӣ, фаъолияташон дар системаи 

сиёсии ҷомеа манъ карда шудааст?  

$А) фаъолияти иртиҷоию экстремистӣ, мухолифи сохти конститутсионӣ 

ва ба расмият шинохтанашуда; 

$В) мухолифи сохти конститутсионӣ; 

$С) ба расмият шинохта; 

$D) ба расмият шинохта нашуда; 

$Е) фаъолияти иртиҷоию экстремистӣ; 

 

@167.Маъмултарин навъбандии системаи сиёсӣ аз рӯи чӣ ба ҳисоб 

гирифта мешавад? 

$А) аз хусусиятҳои режими сиёсӣ; 

$В) аз сатҳи инкишофи давлат; 

$С) режими тотолитарӣ; 

$D) режим; 

$Е) аз хусусиятҳои демократия; 

 

@168.Системаи сиёсӣ ба чанд қисм ҷудо мешавад? 

$А) ба се қисм- авторитарӣ, тотолитарӣ ва демократӣ; 



$В) аз 1-қисм сиёсӣ, ҷамъиятӣ; 

$С) аз ду қисм - демократия ва ғайридемократия; 

$D) ба се қисм; 

$Е) ба чор қисм- иқтисодӣ, иҷтимоӣ, сиёсӣ, маданӣ; 

 

@169.Мафҳумҳои “демократия ” аз кадом калима гирифта шудааст? 

$А) ибораи Юнонӣ (demos-халқ, krotos-ҳокимият) мебошад; 

$В) ибораи тоҷикӣ ҳокимияти халқ; 

$С) ибораи ахлоқратия; 

$D) ибораи лотинӣ demos-халқ ва ҳокимият ( krotos); 

$Е) ибораи форсӣ; 

 

@170.Вазифаҳои шуури сиёсӣ кадомҳоянд? 

$А) ба тартибандозӣ, сафарбарнамоӣ, даркнамоӣ; 

$В) иртиҷоӣ; 

$С) экстримистӣ; 

$D) ахборотӣ; 

$Е) худмуайяннамоӣ; 

 

@171.Кадом режими сиёсӣ инкишофи шуури сиёсиро маҳдуд месозад? 

$А) авторитарӣ ва тоталитарӣ; 

$В) парламентӣ; 

$С) президентӣ; 

$D) демократӣ; 

$Е) консенсуалӣ; 

 

@172.Якчанд назарияи демократиро номбар намоед: 

$А) назарияи антиқай демократӣ,  назарияи классикии демократияи 

замони муосир, назарияи демократи Ж.Руссо, назарияи давлатӣ; 

$В) назарияи антиқ-демократӣ, назарияи классикии-демократия, замони 

муосир, назарияи шумпетерӣ; 

$С) назарияи давлатӣ, назарияи ҷомеа, назарияи Арасту Афлотун в ғр; 

$D) назарияи демократӣ, назарияи Ж.Ж.Руссо, И.Шумпетерӣ; 

$Е) назарияи демократӣ, либералию демократӣ ва дигар назарияҳо; 

 

@173.Мафҳуми режим аз кадом калима бар меояд? 

$А) аз лотинӣ (regimen) ва франсавӣ (regime) идоракунӣ; 

$С) аз лотинӣ zejim (иборакунӣ); 

$В) аз лотинӣ (regimen- идоракунӣ); 



$D) аз франсузӣ (regime) –идоракунӣ; 

$Е) аз юнонӣ (regiment); 

 

@174.Режими сиёси кадом масъалаҳоро фаро мегирад? 

$А) муносибатҳои сиёсӣ, ташкилоти сиёсӣ, шуури сиёсӣ ва умуман ҳаёти 

сиёсии ҷомеаро меомӯзад; 

$В) муносибатҳои сиёсӣ, ташкилоти сиёсӣ, системаи сиёсӣ ва ҳизбҳои 

сиёсӣ; 

$С) муносибатҳои байналхалқӣ, муносибатҳои сиёсӣ, муносибатҳои 

иқтисодӣ; 

$D) масъалаҳои давлат ва давлатдориро; 

$Е) муносибатҳои сиёсӣ, муносибатҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ; 

 

@175.Навъҳои режими сиёсиро нишон диҳед? 

$А) демократӣ (парламентӣ, президентӣ) ва ғайридемократӣ (тотолитарӣ, 

авторитарӣ); 

$В) тотолитарӣ ва авторитарӣ; 

$С) парламентӣ, президентӣ; 

$D) демократӣ (халқӣ) ва  тотолитарӣ, авторитарӣ; 

$Е) ҳокимияти қонунбарор ва субъект; 

 

@176.Режими сиёсии демократӣ дар кадом  шаклҳои идоракунӣ зоҳир 

мешавад? 

$А) парламентӣ ва президентӣ; 

$В) демократӣ ва ғайридемократӣ; 

$С) тотолитарӣ ва авторитарӣ; 

$D) либералӣ ва демократӣ; 

$Е) либералӣ; 

 

@177.Системаи интихоботиро номбар кунед: 

$А) мажоритарӣ, мутаносиб, омехта ва консенсуалӣ; 

$В) мажоритарӣ, мутаносиб ва омехта; 

$С) мажоритарӣ ва мутаносиб; 

$D) омехта ва консенсуалӣ; 

$Е) омехта (мажоритарӣ- мутаносиб); 

 

@178.Мафҳуми маданият кай ва дар кадом давлат пайдо гаштааст? 

$А) асрҳои миёна дар Арабистон; 

$В) дар аҳди қадим дар Бобулистон; 



$С) дар замони нав дар Фаронса; 

$D) асри ХVII дар Афғонистон; 

$Е) асри Х1Х дар ИМА; 

 

@179.Навъҳои асосии маданиятро муайян кунед. 

$А) моди ва маънавӣ; 

$В) инқилобӣ ва аксул инқилобӣ; 

$С) иттилоотӣ; 

$D) комуникатсионӣ; 

$Е) маърифатӣ; 

 

@180.Назарияи “шартномаи ҷамъиятӣ”-ро, ки пешниҳод кардааст? 
$А) Т.Гоббс; 

$В) Арасту; 

$С) Ж.Ж.Руссо; 

$D) Гегел ва Ф.Бекон; 

$Е) Л.Гумплович; 

 

@181.Аввалин шуда мафҳуми «Маданияти сиёсиро кадом мутафаккир 

истифода намудааст?» 

$А) И.Гердер; 

$В) Гумплович; 

$С) Н.Макиавелли; 

$D) Гегель; 

$Е) К.Маркс; 

 

@182.Шаклҳои маданияти сиёсӣ кадомҳоянд? 

$А) либералӣ, тоталитарию, авторитарӣ, кушода ва пӯшида; 

$В) фундаменталӣ; 

$С) эъҷодӣ, ихтироот ва навоварӣ; 

$D) хоризматикӣ, анъанавӣ ва динӣ; 

$Е) анархистӣ, консервативӣ  ва саноатӣ; 

 

@183.Яке аз вазифаҳои асосии интихоботро муайян намоед? 

$А) ташаккули оппозитсияи сиёсӣ; 

$В) панислолизм; 

$С) радикализм; 

$D) секуляризм; 

$Е) маҳдуд сохтани инкишофи шуури сиёсӣ; 

 



@184.Маданияти сиёсии пушида хоси кадом режими сиёсӣ мебошад? 

$А) дар режими ғайри демократӣ; 

$В) демократӣ; 

$С) мажоритарӣ; 

$D) патриархалӣ; 

$Е) секуляристӣ; 

 

@185.Ҳокимият ба чанд шоха ҷудо мешавад? 
$А) қонунбарор, иҷроия ва судӣ; 

$В) Маҷлиси Олӣ , Парламент, Ҳукумат; 

$С) миллӣ ва давлатӣ; 

$D) адолатӣ ва судӣ; 

$Е) Прократураи Генералӣ, Суди олии  Конститутсиони ва дигар судҳо; 

 

@186.Маданияти сиёсии кадом режими сиёсӣ кушода мебошад? 

$А) президентию парламентарӣ; 

$В) авториторию тоталитарӣ; 

$С) теократӣ; 

$D) бюрократӣ; 

$Е) аристократӣ; 

 

@187.Шаклҳои  идоракунӣ кадомҳоянд? 
$А) монархия ва  ҷумҳуривӣ; 

$В) монархӣ, демократӣ; 

$С) ҷумҳурӣ; 

$D) демократӣ ва президентӣ; 

$Е) консулгарӣ; 

 

@188.Монархия чи гуна ҳокимият аст? 
$А) ҳокимияти як шахс буда меросӣ аст; 

$В) ҳокимияти оммаи заҳматкаш, деҳқон; 

$С) ҳокимияти халқ; 

$D) ҳокимияти меросӣ; 

$Е) ҳокимияти як ҳизб; 

 

@189.Монархия ба кадом шаклҳо ҷудо мешавад? 

$А) маҳдуд ва мутлақ; 

$В) конститутсионӣ, парламентӣ; 

$С) истибдодӣ, маҳдуд ва мутлақ; 

$D) мутлақ; 

$Е) демократӣ, интихобӣ ва ғайриинтихобӣ; 



 

@190.Ҷумҳурӣ чи гуна ҳокимият аст? 

$А) манбаи ҳокимият халқ дониста мешавад; 

$В) ҳокимияти туда; 

$С) ҳокимияти мутлақу нисбӣ; 

$D) ҳокимияти омехта монархия, демократия; 

$Е) ҳокимияти амалдорон; 

 

@191.Давлатҳо вобаста ба сохташон чанд хел мешаванд? 

$А) унитарӣ, федеративӣ ва конфедоративӣ; 

$В) федератсия; 

$С) унитарӣ; 

$D) конфедеративӣ; 

$Е) унитарӣ, федеративӣ, президентӣ; 

 

@192.Сотсиализатсиякунонии шахс чист? 

$А) иҷтимоигардонӣ; 

$В) бунёдгарӣ; 

$С) идеологикунонӣ; 

$D) шахспарастӣ; 

$Е) модернистӣ; 

 

@193.Маданияти сиёсии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар заминаи кадом 

режими сиёсӣ инкишоф меёбад? 

$А) демократӣ; 

$В) авторитарӣ; 

$С) тоталитарӣ; 

$D) синфӣ; 

$Е) табақавӣ; 

 

@194.Мафҳуми “маданияти сиёсиро” аввалин шуда кадом муҳаққиқ 

мавриди омӯзиш қарор додааст? 
$А) И.Гердер; 

$В) Г.Алмонд; 

$С) С.Верба; 

$D) П.А.Сорокин; 

$Е) Л.Пай; 

 

@195.Маданияти сиёсӣ чист? 



$А) маданияти сиёсӣ  маҷмуӣ воситаҳо , роҳҳо ва шаклҳои рафтор аст, ки тавассути он 

одамон ба сиёсат кашида мешаванд; 

$В) маданияти сиёсӣ ин кулли рафтори сиёии гурӯҳҳои  муайян мебошад; 

$С) маданияти сиёсӣ қисми маданияти ҷамъияти мебошад; 

$D) маданияти сиёсӣ ба сифати яке аз шаклҳои маданияти маънавӣ амал менамояд; 

$Е) маданияти сиёсӣ маданияти шахс ва умумиятҳои иҷтимои мебошад; 

 

@196.Аввалин консепсияи маданияти сиёсӣ аз тарафи кадом олимон 

инкишоф дода шудааст? 
$А) Х.Хостер, Г.Алмонд, С.Верба, Л.Пай, М.Дюверже; 

$В) М.Вебер, О.Шпенглер; 

$С) Афлотуну Арасту; 

$D) Данилевски Н.Я.Гертан А.И; 

$Е) Р.Роуз; 

 

@197.Раванди сиёсӣ чист? 

$А) таҷассуми беҳамтаъсиррасонии субъектҳои сиёсат; 

$В) иштирок дар интихобот; 

$С) муборизаи сиёсӣ; 

$D) фаъолияти сиёсӣ; 

$Е) андозанамоӣ; 

 

@198.Вазифаҳои маданияти сиёсӣ кадомҳоянд? 
$А) маърифати раванди сиёсӣ, меъёрию баҳогузорӣ, тарбиявӣ, мутобиқгардонӣ, 

одатнамоӣ ба муҳити сиёсӣ, сафарбарнамоӣ, интегратсионӣ, комуникатсионӣ; 

$В) вазифаҳои дохилӣ ва хориҷӣ; 

$С) таъмини ягонагӣ ва устувории ҷомеа, сафарбарнамоӣ ва таъмини фаъолияти 

умумӣ; 

$D) ҷаҳонбинӣ, назариявию маърифатӣ, муносибати институтсионалӣ; 

$Е) самаранокии системаи сиёсӣ, маҳдудияти дохилии системаи сиёсӣ; 

 

@199.Навъҳои таърихии маданияти сиёсӣ кадомҳоянд? 
$А) анъанавӣ, демократӣ, авторитарӣ; 

$В) демократӣ; 

$С) ғайридемократӣ; 

$D) тотолитарӣ, монархистӣ; 

$Е) республикавӣ; 

 

@200.Г.Алмонд ва С.Верба дар асарашон ”Маданияти шаҳрвандӣ” 

кадом навъҳои маданияти сиёсиро нишон додаанд? 

$А) маданияти сиёсии патриархалӣ, маданияти сиёсии райъияти, 

маданияти сиёсии фаъол; 

$В) маданияти сиёсии демократӣ ва ғайридемократӣ; 



$С) маданияти сиёсии авторитарӣ; 

$D) маданияти сиёсии раиятӣ, маданияти сиёсии анъанавӣ; 

$Е) маданияти сиёсии патриархалӣ, маданияти сиёсии республикавӣ; 

 

@201.Яке аз унсурҳои таркибии раванди сиёсиро муайян намоед? 

$А) манфиатҳои сиёсии субъектҳои сиёсат; 

$В) тахаввулот; 

$С) бихевиоризм; 

$D) Эволюционӣ; 

$Е) ба даст овардани ҳокимият; 

 

@202.Фаъолияти сиёсӣ дар кадом шаклҳо зоҳир мегардад? 

$А) инфиродӣ ва дастаҷамъӣ; 

$В) колективӣ, муқарарӣ; 

$С) эҷодӣ; 

$D) инфиродӣ ва касбӣ; 

$Е) хусусӣ ва маҷбурӣ; 

 

@203.Кадом фаъолияти сиёсиро легалӣ меноманд? 

$А) агар амал дар доираи қонун бошад; 

$В) инқилобӣ; 

$С) аксулинқилобӣ; 

$D) Агар амал берун аз доираи қонун бошад; 

$Е) табаддулоти девистӣ; 

 

@204.Яке аз шаклҳои муҳими фаъолияти сиёсиро нишон диҳед? 

$А) муборизаи сиёсӣ; 

$В) субъектҳои сиёсӣ; 

$С) объекти сиёсӣ; 

$D) давлат; 

$Е) ҷомеа; 

 

@205.Стратегияи сиёсӣ чист? 

$А) вазифаи дур ва васеъ; 

$В) шинохти рақиби худ; 

$С) донистани муборизаи сиёсӣ; 

$D) маҳдуд гаштан; 

$Е) аз рақобат даст кашидан; 

 



@206.Омилҳои ба вуҷуд омадани моҷаро кадом аст? 

$А) номутаносибии манфиатҳо ва ақидаҳо; 

$В) компромисс; 

$С) консенсус; 

$D) аз ҳам дур гаштани субъектҳои сиёсат; 

$Е) рӯ овардан ба моҷаро; 

 

@207.Унсури асосии интихобот кадом аст? 

$А) умумият; 

$В) бартараф сохтан; 

$С) сӯйиқасд; 

$D) аз худ намудан; 

$Е) худшиносӣ; 

 

@208.Принципҳои интихобот кадомҳоянд? 

$А) даврагӣ ва доими будан; 

$В) хоризматикӣ; 

$С) сарварӣ; 

$D) таҳдиднамоӣ; 

$Е) тундравӣ; 

 

@209.Вазифаи муҳими интихоботро муайян намоед? 

$А) тасдиқи ҳуқуқ ва озодии шахс; 

$В) моҷарогароӣ; 

$С) садоқат; 

$D) мухолифот; 

$Е) табаддулот; 

 

@210.Системаи интихоботиро муайян намоед? 

$А) мутаносиб; 

$В) хоризматикӣ; 

$С) алтернативӣ; 

$D) субъективӣ; 

$Е) объективӣ; 

 

@211.Маънои мажориторӣ чист? 

$А) аксарият; 

$В) ақалият; 

$С) ақалият ва аксарият; 



$D) маҳдуд; 

$Е) номаҳдуд; 

 

@212.Системаҳои интихоботиро нишон диҳед: 

$А) мажоритарӣ, мутаносиб, омехта ва конселсуалӣ; 

$В) мутаносиб ва ҷамъ; 

$С) омехта ва дарҳампечида; 

$D) мажориторӣ ва секуляристӣ; 

$Е) мажоритарӣ ва аксарият; 

 

@213.Модернизатсияи сиёсӣ чист? 

$А) гузариш аз ҷомеаи анъанавӣ ба ҷомеаи муосир; 

$В) гузариш ба ҷомеаи анъанавӣ мебошад; 

$С) анъанавӣ; 

$D) муосир; 

$Е) таназзулёбӣ мебошад; 

 

@214.Чанд навъи ҷомеа аз нигоҳи таърихӣ вуҷуд дорад? 

$А) анъанавӣ ва муосир; 

$В) консервативӣ; 

$С) либералӣ; 

$D) демократӣ; 

$Е) буржуазӣ; 

 

@215.Дар кадом ҷомеа арзишҳои унверсалӣ мақоми хоса доранд? 

$А) муосир; 

$В) хоризматикӣ; 

$С) авторитарӣ; 

$D) тоталитарӣ; 

$Е) теократӣ; 

 

@216.Марҳилаи якуми модернизатсияи сиёсиро муайян намоед? 

$А) с.50-60, асри ХХ; 

$В) с.40-50, асри ХХ; 

$С) с.60-70, асри ХХ; 

$D) с.55-65, асри ХХ; 

$Е) с.70-80, асри ХХ; 

 



@217.Марҳилаи дуюми модернизатсияи сиёсӣ кадом солҳоро дар бар 

мегирад? 

$А) с.70-90 асри ХХ; 

$В) с.60-70 асри ХХ; 

$С) с.80-90 асри ХХ; 

$D) 65-70 асри ХХ; 

$Е) с.75-85 асри ХХ; 

 

@218.Роҳҳои гузариш ба ҷомеаи муосир кадомҳоянд? 

$А) револютционӣ, эволютционӣ, ҳарбӣ; 

$В) контреволютционӣ; 

$С) анъанавӣ; 

$D) револютционӣ ва ислоҳот; 

$Е) револютционӣ, контреволютционӣ ва анъанавӣ; 

 

@219.Теократия кадом навъи ҳокимият аст? 

$А) ҳокимияти дин ва диндорон; 

$В) ҳокимияти сарватмандон; 

$С) ҷудоии дин аз давлат аст; 

$D) хурофот аст; 

$Е) ҳокимияти амалдорон аст; 

 

@220.Кадом давлати теократиро дар Аврупо медонед? 

$А) Ватикан; 

$В) Олмон; 

$С) Франсия; 

$D) Англя; 

$Е) Белгия; 

 

@221.Навъҳои сиёсатро муайян намоед? 

$А) дохили ва хориҷӣ; 

$В) гуманистӣ; 

$С) хоризматикӣ; 

$D) оқилона ва ѓайриоқилона; 

$Е) анъанавӣ; 

 

@222.А.Форобӣ дар сиёсат ва давлатдорӣ ҳамфикри кадоме аз ин 

мутафаккирон буд? 

$А) Афлотун; 



$В) Арасту; 

$С) Демокрит; 

$D) Суқрот; 

$Е) Ситсерон; 

 

@223.Табақабандии ҷомеа аз нигоҳи А.Форобӣ: 

$А) хоса ва омма; 

$В) хурду бузург; 

$С) Бой ва камбағал; 

$D) поёни ва болоӣ; 

$Е) миёна ва олӣ; 

 

@224.А.Форобӣ кадом навъи ҷомеаро тарафдор буд? 

$А) мадинаи фозила; 

$В) ғуломдорӣ; 

$С) социалистӣ; 

$D) аристократӣ; 

$Е) феодалӣ; 

 

@225.Маънии режими авторитариро нишон диҳед: 

$А) ҳокимияти номаҳдуди як шахс, ки қонунҳоро поймол намуда, 

мардумро маҷбур месозад ба вай итоат кунад; 

$В) Ҳукумати ҳизби ягона, ҳизбҳои дигар вуҷуд надоранд; 

$С) ҳокимияти як гурӯҳе, ки ба зури ба сари ҳокимият омадаанд; 

$D) як навъи режими демократӣ; 

$Е) ҳокимияти халқ, ки аз тарафи парламент идора карда мешавад; 

 

@226.Мафҳуми тоталитаризм кай ба фаҳми сиёсӣ ворид гардидааст? 

$А) соли 1925 аз тарафи Мусолинӣ; 

$В) дар соли 1920 аз тарафи В.И.Ленин; 

$С) соли 1830 аз тарафи К.Маркс ва Ф.Энгельс; 

$D) соли 1821 аз тарафи макиавелли; 

$Е) соли 1900 аз тарафи И.В.Сталин; 

 

@227.Мафҳуми “Ҷомеаи шаҳрвандӣ” кай ба илм ворид гардидааст? 

$А) дар асри XVII; 

$В) дар асри XVI; 

$С) дар асри XVIII; 

$D) дар асри XIX; 



$Е) дар асри XX; 

 

@228.Аввалин мутафаккироне, ки мафҳуми “ҷомеаи шаҳрванди”-ро 

истифода намудаанд: 

$А) Т.Гротский ва Т.Гоббс; 

$В) К.Маркс ва Ф.Энгельс; 

$С) М.Вебер ва Н.Макиавелли; 

$D) Афлотун ва Арасту; 

$Е) З.Бзежинский, С.Хантингтон; 

 

@229.Давраи  ташаккули ҳизбҳои сиёсиро аз нигоҳи М.Вебер нишон 

диҳед: 

$А) кружокҳои сиёсӣ, клубҳои сиёсӣ, ҳизбҳои омавӣ; 

$В) ибтидои , миёна, нав; 

$С) Реформ клаб, Чарлтон клаб, консервативӣ; 

$D) либералӣ, аристократӣ, демократӣ; 

$Е) ҳизбҳои сиёсии давраи тулонии инкишофро аз сар гузаронидаанд; 

 

@230.Ҳизб чист? 

$А) иттифоқи ихтиёриест, ки ба алоқаҳои идеологӣ асос ёфта, мақсади ба 

даст овардани ҳокимиятро дорад; 

$В) иттиҳодест,ки дар идоранамоӣ ширкат менамояд; 

$С) ҳизб ин гурӯҳи одамонест, ки барои ба даст овардани ҳокимият 

муттаҳид шудаанд; 

$D) мақсади асосии ҳизб ба даст овардани ҳокимият аст; 

$Е) иттифоқи идеологиест, ки дар идоранамоии ҳокимияти давлатӣ 

иштирок менамояд; 

 

@231.Системаи ҳизбиро муайян намоед: 

$А) якҳизбӣ, дуҳизбӣ, бисёрҳизбӣ; 

$В) системаи ҳизби либералӣ, якҳизбӣ, дуҳизбӣ; 

$С) якҳизбӣ, дуҳизбӣ, сеҳизбӣ; 

$D) кружокҳои аристократӣ, клубҳои сиёсӣ, ҳизбҳои оммавӣ; 

$Е) ҳизбҳои ҳукуматӣ, ҳизбҳои оппозиционӣ, ҳизбҳои оммавӣ; 


