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Намунаи саволномаҳои тестӣ 

 

@1.Мафҳуми «Тоҷикистони таърихӣ» ба илм аз ҷониби кӣ пешниҳод 

гардида буд? 

$A) Нуъмон Неъматов; 

$B) Ҳақназар Назаров; 

$C) С.Айнӣ; 

$D) Б.Ғафуров; 

$E) М.Андреев; 

 

@2.Ба қавли Юсуфшо Яқубшо, аввалин давлатҳо дар Тоҷикистони 

таърихӣ кадомҳо буданд? 



 

 

$A) Пешдодиён ва Каёниён; 

$B) Сомониён ва Саффориён; 

$C) Тахориён ва Бармакиён; 

$D) Ҳайтолиён ва Кушониён; 

$E) Хиёниён ва Сосониён; 

 

@3.Давлати Пешдодиён дар кадом ҳазорсола арзи вуҷуд дошт? 

$A) ҳазорсолаҳои V –III п.м. вуҷуд дошт; 

$B) ҳазорсолаҳои IV –III п.м. вуҷуд дошт; 

$C) ҳазорсолаҳои VII –III п.м. вуҷуд дошт; 

$D) ҳазорсолаҳои VI –III п.м. вуҷуд дошт; 

$E) ҳазорсолаҳои VII –II п.м. вуҷуд дошт; 

 

@4.Сарсулола ва охирин шоҳи Пешдодиёнро ном баред? 

$A) Каюмарс ва Гаршасп; 

$B) Фаридун ва Ҳушанг; 

$C) Ҷамшед ва Эраҷ; 

$D) Заҳхок ва Таҳмурас; 

$E) Кайковус ва Кайқубод; 

 

@5.Сарвари давлати Форс ва сарсулолаи Ҳахоманишиҳо кӣ буд? 

$A) Куруши Кабир; 

$B) Сомонхудот; 

$C) Кайқубод; 

$D) Кайхусрав; 

$E) Луҳросп; 

 

@6.Мақомоти машваратии Ҳахоманишиҳо чӣ ном дошт? 

$A) Шӯрои ҳафтнафара (Шӯрои хирадмандон); 

$B) Шӯрои ҳафтнафара (Шӯрои коҳинон); 

$C) Шӯрои ҳафтнафара (Шӯрои ашрофон); 

$D) Шӯрои ҳафтнафара (Шӯрои мубадон); 

$E) Шӯрои ҳафтнафара (Шӯрои васоият); 



 

 

 

@7.Дар давлати Ҳахоманишиҳо шоҳомордабир ва ганҷомордабир 

киҳо буданд? 

$A) вазири дороии кишвар ва вазири хазина, хазинадорӣ; 

$B) вазири тандурстӣ ва вазири алоқа; 

$C) вазири сайёҳӣ ва вазири маориф ва илм; 

$D) вазири саноат ва вазири хоҷагии об; 

$E) вазири корҳои дохила ва вазири корҳои хориҷӣ; 

 

@8.Ирондабирбад дар давлати Ҳахоманишиҳо кадом функсияро иҷро 

менамуд? 

$A) вазири корҳои хориҷӣ ё алоқа бо кишварҳои дигар; 

$B) вазири сайёҳӣ ва вазири маориф ва илм; 

$C) вазири саноат ва вазири хоҷагии об; 

$D) вазири корҳои дохила ва вазири корҳои хориҷӣ; 

$E) вазири маориф ва корҳои илм; 

 

@9.Дар давраи Ҳахоманишиҳо назорати фаъолияти ҳамаи 

мансабдорони мақомоти марказӣ ва сатрапҳо ба ӯҳдаи кӣ вогузор 

шуда буд? 

$A) ҳазорпат; 

$B) оташомор; 

$C) диз; 

$D) гипарх; 

$E) митас; 

 

@10.Дар давлати Ҳахоманишиҳо чанд сатрап мавҷуд буд? 

$A) 20; 

$B) 30; 

$C)  40; 

$D) 60; 

$E) 100; 

 



 

 

@11.Сатрапро ба ибораи дигар чӣ мегуфтанд? 

$A) хшатрапаванд; 

$B) оташомор; 

$C) гипархия; 

$D) ҳазорпат; 

$E) варзик; 

 

@12.Осиёи Марказӣ дар давраи Ҳахоманишиҳо ба чанд сатрап тақсим 

мешуд? 

$A) 4; 

$B) 5; 

$C) 10; 

$D) 15; 

$E) 20; 

 

@13.Дар давраи Ҳахоманишиҳо матни қонунҳо дар куҷо нигоҳ дошта 

мешуданд? 

$A) ибодатхонаҳо; 

$B) бойгониҳо; 

$C) оташкадаҳо; 

$D) устохонаҳо; 

$E) Гунди Шопур; 

 

@14.Судя дар давлати Ҳахоманишӣ бо кадом истилоҳ ифода мегардид? 

$A) «род», «додрас» ва «довар» ёдовар шудаанд; 

$B) «дод», «додрас» ва «довар» ёдовар шудаанд; 

$C) тод», «дадрик» ва «добар» ёдовар шудаанд; 

$D) «шод», «содрас» ва «дивар» ёдовар шудаанд; 

$E) «дот», «додгоҳ» ва «додвар» ёдовар шудаанд; 

 

@15.Дар давраи Ҳахоманишиҳо шаҳрдовар ва сипоҳдовар киҳо 

буданд? 

$A) қозии шаҳр ва қозии артиш; 



 

 

$B) қозии деҳ ва қозии маҳал; 

$C) қозии вилоят ва қозии сипоҳ; 

$D) қозии додрас ва қозии ҷамоат; 

$E) қозии артиш ва қозии аскар; 

 

@16.Падари Искандари Мақдуния кӣ буд? 

$A) Файлақус; 

$B) Ҳеродот; 

$C) Арасту; 

$D) Пифагор; 

$E) Гипархия; 

 

@17.Солҳои ҳаёти Искандари Мақдуния кадом солҳо мебошанд? 

$A) 356-323; 

$B) 356-333; 

$C) 346-323; 

$D) 366-313; 

$E) 376-329; 

 

@18.Муҳорибаи Гранник байни Форсҳо ва Искандар кадом сол 

буд? 

$A) 334 т.м.; 

$B) 333 т.м.; 

$C) 370 т.м; 

$D) 380 т.м.; 

$E) 500 т.м.; 

 

@19.Муҳорибаи Исса кадом сол байни Форсҳо ва империяи 

Мақдуниҳо ба миён омад? 

$A) 333 т.м.; 

$B) 334 т.м.; 

$C) 380 т.м; 

$D) 390 м; 



 

 

$E) 600 м; 

 

@20.Муҳорибаи охирин байни Искандар ва Дорои III, ки ақдири 

империяи Ҳахоманишиҳо ҳал гардид? 

$A) Гавгамела; 

$B) Иссак; 

$C) Фрот; 

$D) Граник; 

$E) Миср; 

 

@21.Спитамен кадом солҳо ба муқобили империяи Искандар 

мубориза мебурд? 

$A) 329-327; 

$B) 325-323; 

$C) 326-327; 

$D) 329-330; 

$E) 340-350; 

 

@22.Режими сиёсии давлатдории империяи мақдуниро чӣ гуна 

метавон арзёбӣ намуд? 

$A) идораи демократияи ҳарбӣ; 

$B) идораи демократияи сиёсӣ; 

$C) идораи демократияи бевосита; 

$D) идораи демократияи бавосита; 

$E) идораи демократияи иҷтимоӣ; 

 

@23.Ислоҳоти идории сатрапӣ моҳиятан ба таҷзияи ҳокимияти 

маҳаллӣ дар давраи Искандар асос гузошт, ки ба кадом қисмҳо тақсим 

мегардид? 

$A) ҳокимияти гражданӣ – роҳбараш сатрап, низомӣ –зери роҳбарии 

сарвари ҳарбӣ, молиёт –зери роҳбарии омилҳо; 

$B) ҳокимияти сиёсӣ – роҳбараш сатрап, низомӣ –зери роҳбарии сарвари 

ҳарбӣ, молиёт –зери роҳбарии андозсупорандагон; 



 

 

$C) ҳокимияти гражданӣ – роҳбараш шаҳрвандон, маъмурӣ –зери 

роҳбарии сарвари ҳарбӣ, судӣ –зери роҳбарии судҳо; 

$D) ҳокимияти қонунгузорӣ – роҳбараш вакилон, иҷроия –зери роҳбарии 

сарвари ҳукумат, додгоҳ- раиси додгоҳ; 

$E) ҳокимияти маъмурӣ – роҳбараш маъмур, муъбадон –зери роҳбарии 

муъбад, сарбозон –зери роҳбарии афсарон; 

 

@24.Халқи эллинӣ гуфта, чиро мефаҳмед? 

$A) халқи ягонаи форсу юнонӣ; 

$B) халқи ягонаи форсу тоҷик; 

$C) халқи ягонаи форсу яҳудӣ; 

$D) халқи ягонаи форсу насронӣ; 

$E) халқи ягонаи форсу паштунҳо; 

 

@25.Идораи давлати Селевкиён чӣ гуна буд? 

$A) шоҳаншоҳӣ; 

$B) истибдодӣ; 

$C) демократӣ; 

$D) тоталитарӣ; 

$E) диктатурӣ; 

 

@26.Мансабдорони давлатӣ дар давлати Селевкиён кадом унвонҳоро 

доштанд ва чӣ гуна ба вазифа таъйин ва сабукдуш мешуданд? 

 $A) "дӯст", "ақрабо"-и шоҳро дошта, аз тарафи шоҳ таъйин ва аз вазифа 

сабукдӯш мешуданд; 

$B) "мубад", "ақрабо"-и шоҳро дошта, аз тарафи шоҳ таъйин ва аз вазифа 

сабукдӯш мешуданд; 

$C) ашроф", "коҳин"-и шоҳро дошта, аз тарафи шоҳ таъйин ва аз вазифа 

сабукдӯш мешуданд; 

$D) "хшатрапаванд", "гипархия"-и шоҳро дошта, аз тарафи шоҳ таъйин ва аз 

вазифа сабукдӯш мешуданд; 

$E) "диз", "дизпат"-и шоҳро дошта, аз тарафи шоҳ таъйин ва аз вазифа 

сабукдӯш мешуданд; 



 

 

 

@27.Ҷамъ дар давлати Селевкиён чанд гипархия мавҷуд буд? 

$A) 72; 

$B) 15; 

$C) 30; 

$D) 40; 

$E) 55; 

 

@28.Бошишгоҳои ҳарбӣ дар шаҳр чӣ ном бурда мешуданд? 

$A) катэкия; 

$B) омилҳо; 

$C) дизпат; 

$D) ҳазорпат; 

$E) гипархия; 

 

@29.Солҳои ҳукмронии Диодот дар Бохтар? 

$A) 256-246; 

$B) 240-230; 

$C) 270-260; 

$D) 244-290; 

$E) 245-256; 

 

@30.Шакли идораи давлати Юнону Бохтар чӣ гуна буд? 

$A) шоҳаншоҳӣ; 

$B) монархияи маҳдуд; 

$C) парлумонӣ; 

$D) омехта; 

$E) диктатура; 

 

@31.Мансабҳои олии давлатии давлати Юнону Бохтар чанто буданд? 

$A) 6; 

$B) 10; 

$C) 15; 



 

 

$D) 25; 

$E) 7; 

 

@32.Сохтори маъмурии давлати Порт ба кадом қисмҳо тақсим 

мегардид? 

$A) сатрапия, гипархия, статма, диз; 

$B) сатрап, губерния, музофот, ноҳия; 

$C) гипрхия, стама, диз, деҳа; 

$D) статма, диз, дизпат, ҳазорпат; 

$E) ҳазорпват, сатрапия, гипархия; 

 

@33.Дар давлати Ашкониён дизро кӣ сарварӣ мекард? 

$A) дизпат; 

$B) гипархия; 

$C) сатрапия; 

$D) губернатор; 

$E) стама; 

 

@34.Давлати Кушониён дар кадом асрҳо ба вуҷуд омад? 

$A) II – I;  

$B) III – I; 

$C) II – IV; 

$D) IV – I; 

$E) II – VI; 

 

@35.Сарчашмаҳои ҳуқуқӣ дар давлати Сосониён. 

$A) Авасто, Қонунномаи Сосониён, одатҳои ҳуқуқӣ; 

$B) Амру фармонҳои шоҳ, қарорҳо, фармоишҳо; 

$C) Қонун, амр, фармон, фармоиш, дастурамал; 

$D) Санадҳои идоракунӣ, Қонунномаи Сосониён; 

$E) Конститусия, қонунҳои конститутсионӣ; 

 

 



 

 

@36.Маркази давлати Кушониён кадом шаҳр буд? 

$A) Пешовар; 

$B) Ҳирот; 

$C) Вахш; 

$D) Кушон; 

$E) Кобул; 

 

@37.Сохтори иҷтимоии давлати Кушониён чӣ гуна буд? 

$A) ашрофон, савдогарон, деҳқонон, ҳунармандон; 

$B) брахманҳо, коҳинон, тоҷирон, ғуломон; 

$C) ашрофон, ғуломон, сарватмандон, камбағалон; 

$D) ғуломон, диндорон, бединҳо, кофарон; 

$E) савдогарон, ҳунармадон, заргарон, донишмандон; 

 

@38.Дар низоми идоракунии кадом давлат бори аввал дастгоҳи 

муқтадири идоракун� созмон дода шуд. 

$A) Ҳахоманишиён; 

$B) Бохтар, Суғд Хоразм; 

$C) Ашкониён; 

$D) Пешдониён; 

$E) Сомониён; 

 

@39.Подшоҳони силсилаи Пешдодиёнро муайян кунед? 

$A) Каюмарс, Хушанг, Ҷамшед,Таҳмурас, Заҳҳок, Фаридун ва дигарон; 

$B) Исфандиёр, Кайхусрав, Кайковус, Ҷамшед, Заҳҳок ва Фаридун; 

$C) Хушанг, Заҳҳок, Фаридун, Кайковус, Кайхусрав ва Ҳурмузд, 

Мунтасир; 

$D) Хушанг, Заҳҳок, Фаридун, Кайковус, Кайхусрав ва Ҳурмузд; 

$E) Каюмарс, Хушанг, Заҳҳок, Фаридун, Кайковус, Кайхусрав ва 

Ҳурмузд; 

 

@40.Подшоҳ Кайковус намояндаи кадом сулола буд? 

$A) Яке аз шоҳони машҳури силсилаи Каёниён; 



 

 

$B) Аз шоҳони машҳури сулолаи Сосониён; 

$C) Аз шоҳони машҳури сулолаи Пешдодиён буд; 

$D) Аз шоҳони бонуфузи сулолаи Ориёиҳо буда; 

$E) Аз шоҳони бонуфузи сулолаи Ѓазнавӣ буд; 

 

@41.Мувофиқи маълумотҳои таърихӣ «Авасто» бори аввал дар 

замони давлатдории кадом сулола китобат шудааст? 

$A) Дар замони Ҳахоманишиён (558-330 то мелод); 

$B) Дар давраи Ашкониён (250 то м. -226 м.); 

$C) Дар замони Сосониён (224-651 м.); 

$D) Дар аҳди Кушониён ва Ҳайтолиён; 

$E) Дар аҳди Сомониён ва Ғазнавиён; 

 

@42.Давлати Ҳахоманишиҳо дар Осиёи Марказӣ кадом 

минтақаҳоро фаро мегирифт? 

$A) Хоразму Бохтар, Суғд, Порт ва сарзамини қабилаҳои сакоӣ; 

$B) Эрон, Бохтар, Суғд, Тахористон, Хоразм ва Ҳамадону Исфаҳон; 

$C) Эронзамин ва сарзамини қабилаҳои сакоӣ Арабистон, Амрико; 

$D) Хуросону Вароруд ва Эрони ғарбӣ, Русия, Африқои Шимолӣ; 

$E) Хуросон, Мовароуннаҳр, Эрони шарқӣ, Испания, Ирландия; 

  

@43.Ислоҳоти подшоҳи давлати Ҳахоманишиҳо – Дориюши 

Кабирро номбар кунед? 

$A) Ислоҳоти сохтори давлат, роҳу алоқа, соҳаи ҳарбӣ ва 

муносибатҳои молию пулӣ; 

$B) Ислоҳоти идоракунии давлатӣ, ҳарбӣ, хоҷагӣ ва роҳу алоқа, 

муносибатҳои оилавӣ; 

$C) Ислоҳоти сохтори давлатӣ, ҳарбӣ, замин ва роҳу алоқа, 

муносибатҳои иҷтимоӣ; 

$D) Ислоҳоти молию пулӣ, роҳу алоқа дину мазҳаб ва идораи давлатӣ, 

муносибатҳои дӯстона бо кишварҳо; 

$E) Ислоҳоти идоракунии давлатӣ, роҳу алоқа дину мазҳаб ва идораи 

давлатӣ, муносибатҳои ҳамшарикӣ; 



 

 

 

@44.Дар замони Ҳахоманишиён кадом ҳуҷҷати ҳуқуқӣ 

идоракунии давлатиро ба танзим медаровард? 

$A) Эъломияи ҳуқуқи башари Куруши Кабир; 

$B) Хешкорномак ва Матикони ҳазор додастон; 

$C) Қонуномаи Куруши Кабир; 

$D) Қонуномаи Хватайномаки Куруши Кабир; 

$E) Эъломияи ҳуқуқии ориёиҳои Куруши Кабир; 

 

@45.Дар замони Ҳахоманишиён қонун чӣ номида мешуд? 

$A) дод; 

$B) зод; 

$C) наск; 

$D) мотикон; 

$E) тот; 

 

@46.Қонуномаи Сосониён аз чанд қисм иборат аст? 

$A) Аз ҳафт қисм; 

$B) Аз чор қисм; 

$C) Аз се қисм; 

$D) Аз даҳ қисм; 

$E) Аз панҷ қисм; 

 

@47.Лашкари подшоҳи Ҳахоманишинӣ – Дорои III дар кадом 

муҳориба пурра ба шикаст дучор шуд? 

$A) Гавгамела; 

$B) Персеполис; 

$C) Афина; 

$D) Марв; 

$E) Исса; 

 

@48.Искадари Мақдунӣ дар сарзамини Тоҷикистони имрўза кадом 

шаҳрро бунёд карда буд? 



 

 

$A) Искандарияи канорӣ (Эсхата); 

$B) Курушкада (Киропол); 

$C) Эроншаҳр (Персиполис); 

$D) Искандарияи Арея(Ориё); 

$E) Искандарияи Балх; 

 

@49.Давлати Ашкониён (Порт)-ро кай ва кӣ асос гузошт? 

$A) Соли 247-уми то милод, Аршак ё Ашки I; 

$B) Соли 245 то милод, Тирдоди I; 

$C) Дар асри Ш-уми то милод, Меҳрдоди II; 

$D) Соли 148-уми то милод,Фарҳоди I; 

$E) Дар асри Ш-уми то милод, Хусрави Парвиз; 

  

@50.Ҳокимони Суғд ва Истаравшани тоисломӣ бо кадом унвон 

машҳур буданд? 

$A) Ихшид ва афшин; 

$B) Худот ва ҳоким; 

$C) Афшин ва тархон; 

$D) Суғдхудот ва афшин; 

$E) Кутвол, гипарх; 

 

@51.Асосгузори давлати Кушониён кӣ буд? 

$A) Куҷула Кадфиз; 

$B) Вима Кадфиз; 

$C) Кадфизи II; 

$D) Васишкаи III; 

$E) Кадфис Бон; 

@52.Вазрак Фармодор дар давлати Ҳахоманишиҳо кӣ мансуб меёфт? 

$A) Вазир; 

$B) Надим; 

$C) Мирзо; 

$D) Сафир; 

$E)Амир; 



 

 

 

@53.Кадом шоҳаншоҳи Кушониён дини буддоиро қабул карда 

пойтахти давлатро аз Бохтар ба Пешовар кўчонид? 

$A) Канишкаи бузург; 

$B) Васишкаи III; 

$C) Кадфизи II;  

$D) Хувишкаи I; 

$E) Хусрави Анушервон; 

 

@54.Давраи мавҷудияти давлати Сосониён ба кадом солҳо рост 

меояд? 

$A) Солҳои 224 ё 226 то 651 милодӣ; 

$B) Солҳои 221 ё223 то 721 милодӣ; 

$C) Солҳои 231 ё236 то 685 милодӣ; 

$D) Солҳои 222 ё230 то 675 милодӣ; 

$E) Солҳои 228 ё230 то 675 милодӣ; 

 

@55.Ҳуҷҷатҳо ва санадҳои меъёрии замони Сосониён, ки 

муносибатҳои ҷамъиятиро танзим мекарданд, муайян кунед? 

$A) Хешкорномак ва Матикони ҳазор додастон; 

$B) Хешкорномак ва Қонунномаи Ардашер; 

$C) Хешкорномак ва Қонунномаи Яздигурд; 

$D) Хватайномак ва Қонунномаи олӣ; 

$E) Эъломия ва Судебники одилона; 

 

@56.Дар замони Ашкониён ва Сосониён барои идоракунии 

давлатӣ чанд Шўро амал мекад? 

$A) 2 Шўро; 

$B) 4 Шўро; 

$C) 3 Шўро; 

$D) 5 Шўро; 

$E) 8 Шўро; 

 



 

 

@57.Кадом шоҳаншоҳи Сосонӣ се маротиба бар зидди давлати 

Ҳайтолиён лашкар кашида ба шикаст дучор шудааст? 

$A) Шоҳаншоҳ Фирўз; 

$B) Ардашери Бобакон; 

$C) Баҳроми Чўбина; 

$D) Анушервони Одил; 

$E) Шопури 1; 

 

@58.Шоҳомордабир дар давлати Ҳахоманишиҳо кӣ мансуб меёфт? 

$A) Вазири молия; 

$B) Вазири алоқа; 

$C) Вазири тандурустӣ; 

$D) Вазири савдо; 

$E) Вазири корҳои дохила; 

 

@59.Шакли идораи Ҳайтолиён чӣ гуна буд? 

$A) монархӣ; 

$B) ҷумҳурӣ; 

$C) демократӣ; 

$D) олигархӣ; 

$E) плутократӣ; 

 

@60.Халифаҳои рошиддин номбар намоед? 

$A) Абўбакр, Умар, Усмон, Алӣ; 

$B) Муҳаммад, Абўбакр, Умар, Ҳайдар; 

$C) Исмоил, Муҳаммад, Иброҳим ва Умар; 

$D) Умар, Усмон, Алӣ, Муҳаммад; 

$E) Абусаид, Ҳорун, Маъмун, Сомон; 

 

@61.Аббосиёнро кӣ ба сари ҳокимият овард? 

$A) Абўмуслими Хуросонӣ; 

$B) Ҳусайн ибни Алӣ; 

$C) Ҳорунн-ар-рашид; 



 

 

$D) Ҳусайн ибни Тоҳир; 

$E) Яъқуб ибни Лайс; 

 

@62.Салтанати хонадони Аббосиён ба кадом солҳо рост меояд? 

$A) ба солҳои 750-1258; 

$B) ба солҳои 780-1325; 

$C) ба солҳои 765-1265; 

$D) ба солҳои 790-1280; 

$E) ба солҳои 780-1280; 

 

@63.Арабҳо барои идора намудани давлат сохтори давлатдории 

кадом давлатро қабул намуда буданд ва ҳокимияти марказӣ дар 

ихтиёри кӣ буд? 

$A) Сохтори давлатии Сосониёнро қабул карда, ҳокимияти марказ� 

тариқи девонҳо идора мешуд; 

$B) Сохтори давлатдории Ҷониёнро қабул намуда ҳокимияти марказӣ 

дар дасти Амир буд; 

$C) Сохтори давлатдории Манғитияро истифода намуда ҳокимияти 

марказӣ дар дасти Қозӣ буд; 

$D) Сохтори давлатдории Бормакиёнро истифода намуда ҳокимияти 

марказӣ дар дасти ҳоким буд; 

$E) Сохтори давлатдории Тоҳириёнро истифода намуда ҳокимияти 

марказӣ дар дасти ҳоким буд; 

 

@64.Девони расоил дар Хилофат Араб кадом вазифаҳоро иҷро 

мекард? 

$A) муносибатҳои дипломатӣ; 

$B) сирру асрори давлат; 

$C) тартиботи ҷамъият; 

$D) муносибатҳои молиявӣ; 

$E) муносибатҳои тиҷоратӣ; 

 



 

 

@65.Хизмати почтаи давлатиро дар Хилофати Араб кадом девон 

иҷро мекард? 

$A) Девони барид; 

$B) Девони қозӣ; 

$C) Девони вақф; 

$D) Девони Ҳоҷиби бузург; 

$E) Девони вазир; 

 

@66.Асосгузори давлати Саффориён кӣ буд? 

$A) Яъқуб ибни Лайс; 

$B) Исмоили Сомонӣ; 

$C) Рафеъ ибни Лайс; 

$D) Тоҳир ибни Хусайн; 

$E) Маъмуни ибни Асад; 

 

@67.Тоҳир ибни Ҳусайн дар дарбори кадом халифа соҳиби обрўй 

ва шуҳрат гардид? 

$A) Халифа Маъмун; 

$B) Халифа Мансур; 

$C) Халифа Маҳдӣ; 

$D) Халифа Ҳорунаррашид; 

$E) Халифа Асад; 

 

@68.Амир Исмоили Сомонӣ кадом солҳо ба сифати сардори 

давлат ҳукмронӣ кардааст? 

$A) Солҳои 892-907  

$B) Солҳои 861-879; 

$C) Солҳои 874-999; 

$D) Солҳои 821-873; 

$E) Солҳои 822-883; 

 

@69.Падари Исмоили Сомонӣ –Ахмад ибни Асад дар куҷо 

ҳукмронӣ мекард? 



 

 

$A) дар Фарғона; 

$B) дар Самарқанд; 

$C) дар Чоч; 

$D) дар Ҳирот; 

$E) дар Намангон; 

 

@70.Амир Исмоили Сомонӣ кадом солҳо ба сифати воли вилояти 

Бухоро ҳукмронӣ кардааст? 

$A) Солҳои 875-892; 

$B) Солҳои 861-879; 

$C) Солҳои 892-907; 

$D) Солҳои 821-873; 

$E) Солҳои 871-873; 

 

@71.Нашъунамои давлати Сомониён ба аҳди кадом амир рост 

меояд? 

$A) Наср ибни Аҳмади Сомонӣ (914-943); 

$B) Асад ибни Сомонхудот (819-821); 

$C) Исмоили Сомонӣ (874-907); 

$D) Абдумалики 1(954-961); 

$E) Абдумалики 3 (954-961); 

 

@72.Вазирони машҳури давлати Сомониёнро муайян кунед? 

$A) Абўабдуллоҳи Ҷайҳонӣ ва Абулфазли Балъамӣ; 

$B) Холид ва Яҳёи Бармакӣ, Сайфи Исфарангӣ; 

$C) Ҳасани Намангонӣ ва Бузургмеҳри Бармакӣ; 

$D) Муҳаммади Бармакӣ, Абўалии Балъамӣ; 

$E) Муҳаммади Борбад, Абўалии Ёвонӣ; 

 

@73.Охирин намояндаи хонадони Сомониён, ки барои барқарор 

намудани давлатдории Сомониён қаҳрамониҳои зиёде кардааст, 

кӣ буд? 

$A) Абўиброҳим Исмоили Мунтасир; 



 

 

$B) Асад ибни Сомонхудот; 

$C) Мансур ибни Нўҳ; 

$D) Нўҳ ибни Насри I; 

$E) Нўҳ ибни Исмоили II; 

 

@74.Дар замони Сомониён Девони амид-ул-мулк кадом 

вазифаҳоро иҷро мекард? 

$A) муносибатҳои дипломатӣ; 

$B) муносибатҳои ҳарбӣ; 

$C) муносибатҳои тиҷоратӣ; 

$D) муносибатҳои фарҳангӣ; 

$E) муносибатҳои иқтисодӣ; 

 

@75.Дар замони Сомониён Девони муставфӣ кадом вазифаҳоро 

иҷро мекард? 

$A) Девони муставфӣ ҳамаи корҳои молиявӣ, яъне харчу дахли 

мамлакатро пеш мебурд; 

$B) Девони муставфӣ ҳамаи корҳои маоши хизматчиёнро, яъне харчу 

дахли мамлакатро пеш мебурд; 

$C) Девони муставфӣ ҳамаи корҳои беҳбудии вазъи зиндагӣ ва 

молиявӣ, яъне харчу дахли мамлакатро пеш мебурд; 

$D) Девони муставфӣ ҳамаи корҳои ҳарбӣ, яъне амнияти давлатро 

пеш мебурд; 

$E) Девони муставфӣ ҳамаи корҳои ҷамъиятӣ, яъне амният ва 

тартиботи ҷамъиятиро дар мамлакат пеш мебурд; 

 

@76.«Сиёсатнома» асари кадом мутафаккири форсу тоҷик аст ва 

номи аслии муаллифро муайян намоед? 

$A) Низомулмулки Тўсӣ – Абўалӣ Ҳасан ибни Алӣ; 

$B) Муҳаммад Наршахӣ – Абўбакри Бухорӣ; 

$C) Аҳмади Дониш, Аҳмади Кала; 

$D) Мустаҷир, Абдураҳмони Самарқандӣ; 

$E) Зебуниссо бо тахаллуси Махфӣ; 



 

 

 

@77.Давлати тоҷик асоси Ғўриён дар куҷо ташкил ёфта буд? 

$A) Ғурируд(Ҳарируд); 

$B) дар Мовароунаҳр; 

$C) дар Ҳиндустон; 

$D) дар Хатлон; 

$E) дар Файзобод; 

 

@78.Дар давраи Ғуриён мазолим кадом масъалаҳоро дида 

мебаромад? 

$A) ҳаллу фасли масъалаи маҳкамаҳои шаръ; 

$B) корҳои махсуси давлатдорӣ; 

$C) ҳаллу фасли масъалаи ҳарбӣ; 

$D) масъалаҳои баҳсталаби иқтисодӣ; 

$E) ҳаллу фасли масъалаи сипоҳ ва обтаъминкунӣ; 

 

@79.Хоқонии Турк кадом солҳо ташкил шуда буд? 

$A) 551-744; 

$B) 556-780; 

$C) 580-900; 

$D) 600-700; 

$E) 750-800; 

 

@80.Шакли идораи Уммавиён чӣ гуна буд? 

$A) шоҳаншоҳӣ; 

$B) демократӣ; 

$C) аристократӣ; 

$D) мериократия; 

$E) диспотия; 

 

@81.Асосгузори давлати Шайбаниён кӣ буд ва кадом солҳо 

ҳукмронӣ кардааст? 

$A) Муҳаммад Шайбониҳон солҳои 1500-1510; 



 

 

$B) Убайдуллохон солҳои 1514-1520; 

$C) Абулхайрхон солҳои 1520-1530; 

$D) Имомқулихон солҳои 1540-1560; 

$E) Саидқулихон солҳои 1840-1960; 

 

@82.Асогузори сулолаи Ҷониён кӣ буд? 

$A) Ҷонибек Султон; 

$B) Абулхайрхон; 

$C) Сабуктегин; 

$D) Ануштегини Ғалча; 

$E) Кабудтегин; 

 

@83.Бухоро дар замони ҳукмронии кадом ҳоким номи «аморат»-

ро гирифт? 

$A) Дар замони амир Шоҳмурод; 

$B) Дар замони амир Музаффар; 

$C) Дар замони амир Ҳайдар; 

$D) Дар замони амир Олимхон; 

$E) Дар замони амир Насрулло; 

 

@84.Нахустин генерал-губернатори Туркистон кӣ буд? 

$A) Кауфман; 

$B) Иванов; 

$C) Черняев; 

$D) Абрамов; 

$E) Александр; 

 

@85.Шартномаи Зирабулоқ кай ва байни кадом давлатҳо ба имзо 

расид? 

$A) Соли 1868 байни Аморати Бухоро ва Русия; 

$B) Соли 1870 байни Аморати Бухоро ва Англия; 

$C) Соли 1895 байни Англия ва Русия; 

$D) Соли 1885 байни Аморати Бухоро ва Англия; 



 

 

$E) Соли 1899 байни Англия ва Хитой; 

 

@86.Ноҳияҳои Тоҷикистони шимолӣ ба ҳайати кадом вилоятҳои 

Генерал-губернатории Туркистон дохил мешуданд? 

$A) Самарқанд ва Фарғона; 

$B) Сирдарё ва Ҳафтрўд; 

$C) Сирдарё ва Самарқанд; 

$D) Самарқанд ва Закаспӣ; 

$E) Туркистон ва Бадахшон; 

 

@87.Кай Низомномаи мукаммал «Дар бораи идоракунунии 

кишвари Туркистон» қабул карда шуд? 

$A) Соли 1886; 

$B) Соли 1866; 

$C) Соли 1856; 

$D) Соли 1816; 

$E) Соли 1819; 

 

@88.Дар Генерал-губернатории Туркистони Россияи подшоҳӣ 

кадом воҳидҳои марзӣ-маъмурӣ вуҷуд доштанд? 

$A) вилоятҳо, уездҳо, волостҳо, приставҳо; 

$B) вилоятҳо, уездҳо, , бекигариҳо; 

$C) сатрапҳо, вилоятҳо, уездҳо, волостҳо; 

$D) вилоятҳо, уездҳо, остонҳо, волостҳо; 

$E) вилоятҳо, уездҳо, волостҳо, гипарх; 

 

@89.Генерал – губернатории Туркистон аз чанд вилоят иборат 

буд? 

$A) аз панҷ вилоят – Сирдарё, Ҳафтрўд, Самарқанд, Фарғона, 

Закаспий; 

$B) аз се вилоят – Сирдарё, Ҳафтрўд, Фарғона; 

$C) аз ду вилоят – Самарқанд ва Фарғона; 

$D) аз як вилоят – Сирдарё; 



 

 

$E) аз се вилоят – Хева, Ташкент, Фарғона; 

 

@90.Соли 1887 округи Зарафшон ба кадом вилоят табдил дода 

шуд? 

$A) Вилояти Самарқанд; 

$B) Вилояти Ҳафтруд; 

$C) Вилояти Фағгона; 

$D) Вилояти Суғд; 

$E) Вилояти Помир; 

 

@91.“Масъалаи Помир”кай ва дар байни кадом давлатҳо ҳал 

гардид? 

$A) Соли 1895 байни Англия ва Русия; 

$B) Соли 1890 дар байни Русия ва Бухоро; 

$C) Соли 1895 байни Англия ва Бухоро; 

$D) Соли 1888 байни Русия ва Афғонистон; 

$E) Соли 1889 байни Русия ва Эрон; 

 

@92.Дар Аморати Бухоро хизмати политсияро кӣ иҷро мекард? 

$A) Миршаб; 

$B) Қурбошӣ; 

$C) Қозикалон; 

$D) Сарбозон; 

$E) Кутвол; 

 

@93.Аҳмади Дониш ба сифати кӣ ва чанд маротиба ба пойтахти 

Россия –Петербург сафар карда буд? 

$A) Ҳамчун котиби сафорати амир Музаффар, се маротиба; 

$B) Ҳамчун элчии Аморати Бухоро, чор маротиба; 

$C) Ҳамчун намояндаи комилҳуқуқи Аморати Бухоро, як маротиба; 

$D) Ҳамчун сафири давлати Бухоро, ду маротиба; 

$E) Ҳамчун соҳибушшуроти Аморати Бухоро, як маротиба; 

 



 

 

@94.Ҷумҳурии Халқии Шўравии Бухоро кай эълон гардид? 

$A) 2 сентябри соли 1920 дар Анҷумани якуми намояндагони халқии 

Бухоро; 

$B) 6 ноябри соли 1920 дар Қурултой (съезд)-и I-и намояндагони 

халқии умумибухороӣ; 

$C) Моҳи майи соли 1921баъд аз барпо намудани Ҳукумати Шўравӣ 

дар Бухорои Шарқӣ; 

$D) 6 октябри соли 1920 дар Қурултой (съезд)-и I-и намояндагони 

халқии умумибухороӣ; 

$E) 6 октябри соли 1920 дар Қурултой (съезд)-и I-и намояндагони 

халқии Бухорои Шарқӣ; 

 

@95.Ҳокимияти Шўравӣ дар Бухорои Шарқӣ кай барқарор карда 

шудааст? 

$A) Феврал-марти соли 1921 баъди забти Кўлоб; 

$B) Сентябри соли 1920, баъди Инқилоби Бухоро; 

$C) Соли 1922, баъди куштани Анвар-подшоҳ; 

$D) Соли 1920, баъди Инқилоби Октябр; 

$E) Соли 1917, баъди Инқилоби Кабири Октябр; 

 

@96.Ҳайати Ҳукумати ҶМШС Тоҷикистон кай аз Тошкент 

баромада, ба Душанбе равон гардиданд? 

$A) 16-уми январи соли 1925; 

$B) 20-уми январи соли 1929; 

$C) 1-уми ноябри соли 1940; 

$D) 5-уми декабри соли 1933; 

$E) 1-уми ноябри соли 1948; 

 

@97.Вилояти мухтори Кўҳистони Бадахшон кай ба ҳайати 

Ҷумҳурии Мухтори Шўравии Сотсиалистии Тоҷикистон дохил 

гардидааст? 

$A) 2 январи соли 1925; 

$B) 10 ноябри соли 1924; 



 

 

$C) 10 феврали соли 1925; 

$D) 5 майи соли 1926; 

$E) 1-уми ноябри соли 1940; 

 

@98.Ҷумҳурии Мухтори Шўравии Сотсиалистии Тоҷикистон кай 

ташкил ёфтааст? 

$A) 14 октябри соли 1924; 

$B) 31декабри соли 1923; 

$C) 15 марти соли 1923; 

$D) 22 ноябри соли 1922; 

$E) 1-уми ноябри соли 1948; 

 

@99.Раиси нахустини Ҳукумати Тоҷикистони Шўравӣ кӣ буд? 

$A) Абдулқодир Муҳиддинов; 

$B) Абдураҳим Ҳоҷибоев; 

$C) Чинор Имомов; 

$D) Шириншоҳ Шоҳтемур; 

$E) Саид Абдуллоев; 

 

@100.Аввалин вазири маорифи ҶМШС Тоҷикистон кӣ буд? 

$A) Аббос Алиев; 

$B) Шириншоҳ Шоҳтемур; 

$C) Нусратулло Махсум; 

$D) Файзулло Хоҷаев; 

$E) Файз Саид; 

 

@101.Округи Хуҷанд кай аз ҳайати кадом ҷумҳурӣ баромада, ба 

ҳайати ҶМШС Тоҷикистон дохил шуд? 

$A) 1929,ҶШС Ўзбекистон; 

$B) 1922,ҶХШС Бухоро; 

$C) 1928,ҶШС Қазоқистон; 

$D) 1930, ҶШС Қирғизистон; 

$E) 1935, ҶШС Казоқистон; 



 

 

 

@102.Дар солҳои ҶБВ Раиси Президиуми Шўрои Олии 

Тоҷикистон кӣ буд? 

$A) Мунавваршо Шогадоев; 

$B) Нусратулло Махсум; 

$C) Шириншо Шоҳтемур; 

$D) Абдуқодир Муҳиддинов; 

$E) Абдулло Раҳимбоев; 

 

@103.Солҳои 1939 - 1946 кӣ роҳбари аввали ҶШС Тоҷикистон буд? 

$A) Д.З. Протопопов; 

$B) Б. Ғафуров; 

$C) М. Қурбонов; 

$D) М. Шогадоев; 

$E) Абдулло Раҳимбоев; 

 

@104.Кадом сол Б. Ғафуров Котиби якуми КМ ҲК Тоҷикистон 

таъин гардид? 

$A) Соли 1946; 

$B) Соли 1956; 

$C) Соли 1961; 

$D) Соли 1950; 

$E) Соли 1956; 

 

@105.Дар ҳуқуқи оилавии Ҳайтолиён падидаи полиандрия ҷой дошт, 

ки чӣ маъноро ифода мекард? 

$A) сершавҳарӣ; 

$B) бисёрзанӣ; 

$C) бисёрникоҳӣ; 

$D) якканикоҳӣ; 

$E) фарзандхонӣ; 

 



 

 

@106.Кадом солҳо Турсун Ўлҷабоев Котиби якуми КМ ҲК 

Тоҷикистон буд? 

$A) Солҳои 1956 – 1961; 

$B) Солҳои 1951- 1955; 

$C) Солҳои 1946 – 1956; 

$D) Солҳои 1956 -1960; 

$E) Солҳои 1956 -1960; 

 

@107.Пленуми апрели соли 1961 КМ ҲК Тоҷикистон киро аз 

мансаби Котиби якуми КМ ҲК Тоҷикистон озод намуд? 

$A) Т.Ўлҷабоевро; 

$B) А.Қаҳҳоровро; 

$C)Ҷ.Расуловро; 

$D)М.Холовро; 

$E) Н.Азизов; 

 

@108.Моҳи апрели соли 1961 кӣ Котиби якуми КМ ҲК Тоҷикистон 

таъин гардид? 

$A) Ҷ.Расулов; 

$B) А.Қаҳҳоров; 

$C) Н.Зарипова; 

$D) М.Холов; 

$E) А.Аслонов; 

 

@109.Кадом роҳбари аввалмақоми ҷумҳурӣ унвони Қаҳрамони 

Меҳнати Сотсиалистиро дошт? 

$A) Ҷ.Расулов; 

$B) Т.Ўлҷабоев; 

$C) Ш.Шотемур; 

$D) Р.Набиев; 

$E) Р.Саидов; 

 



 

 

@110.Сарварони Тоҷикистони Шўравиро аз соли 1946 то соли 1991 

муайян кунед? 

$A) Бобоҷон Ғафуров, Турсун Улҷабоев, Ҷаббор Расулов, Раҳмон 

Набиев, Қаҳҳор Маҳкамов; 

$B) Раҳмон Набиев, Қаҳҳор Маҳкамов, Ш. Шотемур, Эмомалӣ Раҳмон; 

Иброҳим Усмонов, Нусратулло Махсум; 

$C) Ҷаббор Расулов, Раҳмон Набиев, Қаҳҳор Маҳкамов; Абдулқодир 

Муҳиддинов, Саид Носир; 

$D) Бобоҷон Ғафуров, Турсун Улҷабоев, Ҷаббор Расулов, Раҳмон 

Алиев, Саидабдуллоҳи Нурӣ, Акбаршо Искандаров; 

$E) Бобоҷон Ғафуров, Мунавар Шогадоев, Абдураҳим Хоҷибоев, 

Садриддин Айнӣ, Абулқосим Лоҳутӣ, Абдулмаҷид Достиев; 

 

@111.60-умин солгарди Ҷумҳурии Шўравии Сотсиалистии 

Тоҷикистон кадом сол ҷашн гирифта шуд? 

$A) Декабри соли 1984; 

$B) Ноябри соли 1989; 

$C) Феврали соли 1990; 

$D) Марти соли 1980; 

$E) Марти соли 1989; 

 

@112.Иҷлосияи (сессияи) таърихии XVI Шўрои Олии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон кай ва дар куҷо доир гардид? 

$A) 26 ноябр-2 декабри соли 1992 дар Хуҷанд; 

$B) 2 феврал-10 марти соли 1992, дар Кўлоб; 

$C) 30 август-9 сентябри соли 1992, дар Хоруғ; 

$D) 9 сентябр-2 октябри соли 1992 дар Қурғонтеппа; 

$E) 9 сентябр-2 октябри соли 1993 дар Ғарм; 

 

@113.Созишномаи умумии истиқрори сулҳ ва ризоияти миллӣ дар 

Тоҷикистон байни Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ 

Раҳмон ва Роҳбари Иттиҳодияи оппозитсионии тоҷик – С. А. 

Нурӣ кай ва дар куҷо ба имзо расидааст? 



 

 

$A) 27 июни соли 1997, дар Маскав; 

$B) 25 марти соли 1997, дар Машҳад; 

$C) 26 январи соли 1996, дар Толиқон; 

$D) 26 декабри соли 1996, дар Маскав; 

$E) 26 марти соли 1988, дар Теҳрон; 

 

@114.Дар асоси Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба 

Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон (аз 24. 04. 2010) ҳадафҳои 

стратегии кишварамонро номбар кунед? 

$A) Таъмини истиқлолияти энергетикӣ, таъмини амнияти озуқавории 

мамлакат, аз бунбасти коммуникатсионӣ баровардани Тоҷикистон; 

$B) Самти афзалиятнок эълон кардани соҳаи маориф, паст кардани 

сатҳи камбизоатӣ дар кишвар, таъмини аҳолӣ бо ҷойҳои нави корӣ; 

$C) Таъмини ҳамкорӣ бо кишварҳои шарики стратегӣ, ҳимояи ҳуқуқи 

муҳоҷирони меҳнатӣ, рушди соҳибкории хурду миёна; 

$D) Таъмини истиқлолияти энергетикӣ, рушди соҳибкории хурду 

миёна, таъмини амнияти озуқавории мамлакат; 

$E) Таъмини истиқлолияти энергетикӣ, рушди соҳибкории хурду 

миёна, саноатикунонии босурати мамлакат; 

 

@115.Дар Тоҷикистон кадом шакли идораи давлатӣ қабул 

шудааст? 

$A) Президентӣ; 

$B) Парламентӣ; 

$C) Омехта; 

$D) Ҳизбӣ; 

$E) Омехта; 

 

@116.Кадоме аз ин мақомоти давлатӣ ба низоми ҳокимияти 

иҷроия дохил намешаванд? 

$A) Мақомоти худидораи маҳаллӣ; 

$B) Президент ва Ҳукумат; 

$C) Президент ва МаҷлисиОлӣ; 



 

 

$D) Суди Олӣ ва Прокуратура; 

$E) Ҳукумат ва Суди конститутсионӣ; 

 

@117.Дар Тоҷикистон ба фаъолияти Ҳукумат кӣ роҳбарӣ 

мекунад? 

$A) Президент; 

$B) Сарвазир; 

$C) Вазир; 

$D) Ноиби Президент; 

$E) Вазирони бесалоҳият; 

 

@118.Мақоми ваколатдори соҳаи хизмати давлатии Тоҷикистонро 

муайян кунед? 

$A) Агентии хизмати давлатии назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон; 

$B) Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$C) Вазорати адлия ва Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон; 

$D) Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ДИД назди Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$E) Агентии молиявӣ ва мубориза бо куррупсияи назди Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

 

@119.Низоми муосири идоракунии давлатии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз кадом зинаҳо иборат аст? 

$A) Мақомоти олии ҳокимияти давлатӣ, мақомоти маҳаллии 

ҳокимияти давлатӣ, мақомоти худидоракунии маҳаллӣ; 

$B) Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, мақомоти маҳаллии 

ҳокимияти давлатӣ, мақомоти мунитсипалии маҳаллӣ; 

$C) Мақомоти намояндагии ҳокимияти давлатӣ, мақомоти 

маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, мақомоти худфаъолиятии маҳаллӣ; 

$D) Мақомоти судии ҳокимияти давлатӣ, мақомоти маҳаллии 

ҳокимияти давлатӣ, мақомоти сохтории маҳаллӣ; 



 

 

$E) Мақомоти додгоҳии ҳокимияти давлатӣ, мақомоти низомии 

ҳокимияти давлатӣ, мақомоти шаҳрвандии маҳаллӣ; 

 

@120.Кадом шоҳаншоҳи Сосонӣ бо маслиҳати Маздаки Бомдод 

хазинаи давлатро ба ниёзмандон тақсим карда, буҷети давлатро 

касод кард ва сабаби аз вазифа рафтани ў гардид? 

$A) Шоҳаншоҳ Қубод; 

$B) Ардашери Бобакон; 

$C) Баҳроми Чўбина; 

$D) Анушервони Одил; 

$E) Баҳром Чубин; 

 

@121.Хизмати почтаи давлатиро дар замони Сомониён кадом 

девон иҷро мекард? 

$A) Девони барид; 

$B) Девони вақф; 

$C) Девони қозӣ; 

$D) Девони Ҳоҷиби бузург; 

$E) Девони мазолим; 

 

@122.Дар замони Ҳахоманишиён давлат ба кадом воҳиди калони 

маъмурӣ тақсим шуда буд? 

$A) Сатрапия; 

$B) Вилоят; 

$C) Остон; 

$D) Туман; 

$E) Тунан; 

 

@123.Дар давраи Ғуриён Девони қазо кадом корҳор анҷом медод? 

$A) Умурот ва корҳои мазҳабӣ ва шаръиро назорат мекард; 

$B) Корҳои махсуси давлатдориро ҳалу фасл мекард; 

$C) Бо артиши махсуси обутобёфта машғул буд; 

$D) Масъалаҳои баҳсталаби молиявиро дида мебаромад; 



 

 

$E) Масъалаҳои баҳсталаби обӣ ва хоҷагиро дида мебаромад; 

 

@124.Дар замони Темуриён ҳокимияти иҷроияро ки сарварӣ 

мекард? 

$A) Девонбегӣ; 

$B) Девони Қозӣ; 

$C) Девони Ҳоҷиби бузург; 

$D) Соҳиб-ул- барид; 

$E) Муҳсин ва мазолим; 

 

@125.Аввалин раиси Кумитаи инқилобии Бухорои Шарқӣ кӣ буд? 

$A) Ғозӣ Алиев; 

$B) Чеслав Путовский; 

$C) Шириншоҳ Шоҳтемур; 

$D) Михаил Фрунзе; 

$E) Садриддин Айнӣ; 

 

@126.Аввалин ҳайати Ҳукумати ҶМШС Тоҷикистон кай ва дар 

куҷо таъсис ёфт? 

$A) Моҳи ноябри соли 1924 дар Тошкент; 

$B) Январи соли 1929 дар Душанбе; 

$C) Ноябри соли 1924 дар Самарқанд; 

$D) Декабри соли 1921 дар Бухоро; 

$E) Марти соли 1921 дар Бадахшон; 

 

@127.Ҷумҳурии Мухтори Шўравии Сотсиалистии Тоҷикистон 

кадом сол ба ҷумҳурии мустақили иттифоқӣ табдил дода шуд? 

$A) 16 октябри соли 1929; 

$B) 15 марти соли 1928; 

$C) 31декабри соли 1924; 

$D) 22 ноябри соли 1922; 

$E) 23 ноябри соли 1923; 

 



 

 

@128.Раиси нахустини Кумитаи иҷроияи марказии Тоҷикистони 

Шўравӣ кӣ буд? 

$A) Нусратулло Махсум; 

$B) Чинор Имомов; 

$C) Абдулқодир Муҳиддинов; 

$D) Шириншоҳ Шоҳтемур; 

$E) Акбар Турсун; 

 

@129.Аввалин коммисари(вазири) корҳои дохилии ҶМШС 

Тоҷикистон кӣ буд? 

$A) Абдулло Ёрмуҳаммедов; 

$B) Шириншоҳ Шоҳтемур; 

$C)Чинор Имомов; 

$D)Файзулло Хоҷаев; 

$E) Раҳматулло Азизов; 

 

@130.Кадом солҳо Раҳмон Набиев Котиби якуми КМ ҲК 

Тоҷикистон буд? 

$A) Солҳои 1982- 1986; 

$B) Солҳои 1991- 1992; 

$C) Солҳои 1946 – 1956; 

$D) Солҳои 1956 -1960; 

$E) Солҳои 1956 -1968; 

 

@131.Ҳукумати Шўравӣ дар Хуҷанд кай барпо гардидааст? 

$A) 11 ноябри соли 1917; 

$B) 28 ноябри соли 1917; 

$C) 17 ноябри соли 1917; 

$D) 15 ноябри соли 1917; 

$E) 15 ноябри соли 1917; 

 

@132.Аморати Бухоро кай сарнагун карда шудааст? 

$A) 2 сентябри соли 1920; 



 

 

$B) 7 ноябри соли 1917; 

$C) 25 феврали соли 1917; 

$D) 15 апрели соли 1918; 

$E) 15 феврали соли 1917; 

 

@133.Ҷумҳурии Шўравии Сотсиалистии (ҶШС) Тоҷикистон 

ҳамчун ҷумҳурии иттифоқӣ аз кай ва то кадом давра ба ҳайати 

СССР дохил мешуд? 

$A) Солҳои 1929-1991; 

$B) Солҳои 1918-1991; 

$C) Солҳои 1920-1992; 

$D) Солҳои 1924-1990; 

$E) Солҳои 1925-1990; 

 

@134.Роҳи оҳани Қурғонтеппа - Кўлоб кай ба истифода дода шуд? 

$A) Соли 1997; 

$B) Соли 2002; 

$C) Соли 2001; 

$D) Соли 1999; 

$E) Соли 1998; 

 

@135.Исмоил ибни Аҳмад ибни Асад кадом сол ба дунё омадааст?  

$A) 848/49; 

$B) 840/43; 

$C) 840/45; 

$D) 830/32; 

$E) 830/31; 

 

@136.Таҷзияи мақомоти идораи Сомониён ба чанд шоха амалӣ 

гардонида шуд? 

$A) 2; 

$B) 3; 

$C) 4; 



 

 

$D) 5; 

$E) 6; 

 

@137.Яке аз идоракунандаи маҳаллии муғулҳо дар Мовароуннаҳр 

кӣ буд? 

$A) Маҳмуди Ялавоч; 

$B) Шамсуддин Маҳбубӣ; 

$C) Маҳмуди Торобӣ; 

$D) Маҳмуди Ғазнавӣ; 

$E) Маҳмуди Хуросонӣ; 

 

@138.Назарияи таҷзияи ҳокимияти давлатӣ дар кадом моддаи 

Конститутсияи Тоҷикистон дарҷ гардидааст? 

$A) 9; 

$B) 10; 

$C) 20; 

$D) 52; 

$E) 56; 

 

@139.Малика Томирис пешвои кадом қабила буд? 

$A) Массагетҳо; 

$B) Модҳо; 

$C) Сакоиҳо; 

$D) Хиёниён; 

$E) Миддиҳо; 

 

@140.Пас аз барҳам хўрдани империяи Искандари Мақдунӣ 

Ориёно ба ҳайати кадом давлат дохил шуд? 

$A) Селевкиён; 

$B) Суғд; 

$C) Порт; 

$D) Ҳахоманишҳо; 

$E) Сосониён; 



 

 

 

@141.Пойтахти давлатҳои Суғд ва Бохтари қадим кадом шаҳрҳо 

буданд? 

$A) Мароқанд ва Бохтар; 

$B) Нисо ва Истахр; 

$C) Самарқанд ва Ашкобод; 

$D) Марв ва Экботан; 

$E) Марв ва Чоч; 

 

@142.Суғдиёну бохтариён кай ва бо роҳбарии кӣ ба муқобили 

истилогарони Юнону мақдунӣ мубориза бурданд? 

$A) Солҳои 329-327-уми то милод, бо роҳбарии Спитамен; 

$B) Солҳои 331-329-уми то милод, бо роҳбарии Сипаргапис; 

$C) Соли 502-203-юми то милод, бо роҳбарии Фрада; 

$D) Солҳои 323-321-уми то милод, бо роҳбарии Маздак; 

$E) Солҳои 323-320-уми то милод, бо роҳбарии Апама; 

 

@143.Кадом боби Конститутсияи Тоҷикистон ба мақомоти 

прокуратура бахшида шудааст? 

$A) 9; 

$B) 10; 

$C) 8; 

$D) 1; 

$E) 3; 

 

@144.Муборизони роҳи озодиро аз Бохтару Суғд бар зидди 

лашкари Искандари Мақдунӣ муайян намоед? 

$A) Сатибарзан, Бесс, Спитамен ва Ориёмиз; 

$B) Дорои III, Бесс, Деваштич ва Рухшона; 

$C) Спитамон, Деваштич, Темурмалик ва Восеъ; 

$D) Темурмалик, Ҷалолиддин, Муқаннаъ ва Восеъ; 

$E) Темурмалик, Ҷалолиддин, Абумуслим ва Фрада; 

 



 

 

@145.Пас аз вафоти Селевки 1 ба тахти давлати Селевкиён кӣ 

соҳиб гардид, ки набераи Спитамен буд? 

$A) Антиохи 1; 

$B) Пердика; 

$C) Андрагор; 

$D) Диодот; 

$E) Диодот 1; 

 

@146.Искандар Македонӣ кадом шаҳрро пойтахти нави худ қарор 

дод? 

$A) Бобул; 

$B) Мароканд; 

$C) Истаравшан; 

$D) Бухоро; 

$E) Марв; 

 

@147.Дар давраи Ашкониён кадом ойину мазҳабҳо паҳн шуда 

буданд? 

$A) зардуштӣ, насронӣ, яҳудия; 

$B) зардуштӣ, буддоӣ, ислом; 

$C) насронӣ, яҳудия, ваҳобия; 

$D) бутпарастӣ, монавӣ, маздакия; 

$E) бутпарастӣ, ислом, фетишизм; 

 

@148.Зардушт барои ҷорӣ намудани динаш ба назди кадом шоҳ 

рафта буд? 

$A) Ба назди Гуштосп; 

$B) Ба назди Луҳросп; 

$C) Ба назди Исфандиёр; 

$D) Ба назди Хуррамшоҳ; 

$E) Ба назди Аршак; 

 

@149.Куруши Кабир шоҳаншоҳи кадом давлат буд? 



 

 

$A) Ҳахоманишиён; 

$B) Митан; 

$C) Модҳо; 

$D) Ашкониён; 

$E) Сосониён; 

 

@150.Чиниёни қадим Фарғонаи бостониро Даван ном бурдаанд ва 

ин вожа чӣ маъно дорад? 

$A) аспҳои даванд аст; 

$B) сарзамини сабзу хуррам аст; 

$C) сарзамини паҳновар аст; 

$D) сарзамини ориёиҳо аст; 

$E) сарзамини нообод аст; 

 

@151.Асосгузорӣ давлати Сосониён кӣ буд? 

$A) Ардашери Бобакон; 

$B) Анушервони Сосонӣ; 

$C) Ардашери Одил; 

$D) Аҳмади Оқил; 

$E) Саид Олимхон; 

 

@152.Шумораи надимони амирони Сомонӣ чанд нафар буданд? 

$A) 20; 

$B) 25; 

$C) 30; 

$D) 40; 

$E) 10; 

 

@153.Муҳаммад (с) ва ҳамсафони ў кай аз Макка ба Ясриб (баъдан 

номи Мадинаро гирифт) ҳиҷрат карданд? 

$A) Cоли 622 милодӣ; 

$B) Cоли 654 милодӣ; 

$C) Cоли 632 милодӣ; 



 

 

$D) Cоли 632 милодӣ; 

$E) Cоли 642 милодӣ; 

 

@154.Муборизаи озодихоҳонаи суғдиён бо сарварии Деваштич 

бар зидди истилогарони араб кай ва дар куҷо ба амал омад? 

$A) Солҳои 720-722, шўриши халқӣ дар Суғд; 

$B) Солҳои 651-653, муборизаи халқӣ дар Мовароуннаҳр; 

$C) Соли 712, шўриши халқӣ дар Суғд ва Хуросон; 

$D) Соли 738, шўриши халқӣ дар Хуттал ва Балх; 

$E) Солҳои 720-722, шўриши халқӣ дар Карон; 

 

@155.Роҳбари шўриши соли 755 дар Хуросон кӣ буд? 

$A) Сумбоди Муғ; 

$B) Муқаннаъ; 

$C) Абрўй; 

$D) Абумуслим; 

$E) Ақмади Кумедӣ; 

 

@156.Ба шўриши “сафедҷомангон” кӣ роҳбарӣ мекард? 

$A) Муқаннаъ; 

$B) Рафеъ ибни Лайс; 

$C) Ҳорунаррашид; 

$D) Абўмуслим; 

$E) Азизи Сарбадорӣ; 

 

@157.Неҳзати Абўмуслими Хуросонӣ бо кадом натиҷа анҷом ёфт? 

$A) Соли 750, ба сари ҳокимият омадани сулолаи Аббосиён; 

$B) Соли 821, ба миён овардани давлати Тоҳириён; 

$C) Соли 661, ҳокимиятро аз даст додани сулолаи Умавиён; 

$D) Соли 651, барҳам додани давлати Сосониён ва Ҳайтолиён; 

$E) Соли 570 сарнагун шудани сулолаи Умавиён ва Фотимиён; 

 

@158.Асосгузори давлати Сомониён кӣ буд? 



 

 

$A) Исмоили Сомонӣ; 

$B) Сомонхудоти Тирмизӣ; 

$C) Наср ибни Аҳмад; 

$D) Нўҳ ибни Асад; 

$E) Баҳроми Чубина; 

 

@159.Қарахониён кадом давлатро аз байн бурданд? 

$A) Давлати Сомониёнро; 

$B) Давлати Тоҳириёнро; 

$C) Давлати Салҷуқиёнро; 

$D) Давлати Саффориёнро; 

$E) Далати Ғуриёнро; 

 

@160.Сабуктегин кӣ буд? 

$A) Ҳокими Ғазна; 

$B) Ҳокими Балх; 

$C) ”Шамшери давлат”; 

$D) Султони Туркия; 

$E) Султони Хуросон; 

 

@161.Соли 2008 1150-солагии кадом шоири бузурги давлати 

Сомониён ҷашн гирифта шуд? 

$A) Абўабдуллоҳи Рўдакӣ; 

$B) Абўмансур Дақиқӣ; 

$C) ”Абулқосими Фирдавсӣ; 

$D) Абўтолиби Хуросонӣ; 

$E) Абӯули ибни Сино; 

 

@162.Муаллифи асари “Таърихи Бухоро” (“Тарихи Наршахӣ”) 

кист? 

$A) Абубакри Наршахӣ; 

$B) Абўҷаъфар Қумӣ; 

$C) Абуабдуллои Ҷайҳонӣ; 



 

 

$D) Абдуллоҳи Динварӣ; 

$E) Аҳмади Дониш; 

 

@163.Асосгузори давлати Қарахониён кӣ буд? 

$A) Абдукарим Буғрохон; 

$B) Тоҳир ибни Ҳусайн; 

$C) Яъкуб ибни Лайс; 

$D) Амр ибни Лайс; 

$E) Наср ибни Ахмад; 

 

@164.Муҳорибаи Дандонакон дар байни кадом давлатҳо ба амал 

омад? 

$A) Ғазнавиён ва Салҷукиён; 

$B) Салҷуқиён ва Қарохониён; 

$C) Қарахитоиҳо ва Ғазнавиён; 

$D) Ғазнавиён ва Ғуриён; 

$E) Ғазнавиҳо ва Алавиҳо; 

 

@165.Давлати Ғазнавиёнро кадом сулола барҳам дод? 

$A) Ғуриён; 

$B) Сомониён; 

$C) Қарахониён; 

$D) Салчукиён; 

$E) Қарахитоиҳо; 

 

@166.Асосгузори давлати Салчуқиён кӣ буд? 

$A) Туғралбеки Салҷуқ; 

$B) Султон Санҷар; 

$C) Маликшоҳи Салчуқӣ; 

$D) Алп-арслон Салҷуқ; 

$E) Саиди Санҷар; 

 



 

 

@167.Абуалӣ Ҳасан ибни Алӣ (Низоммулмулк) дар замони 

Салчуқиён кадом вазифаро иҷро мекард? 

$A) Вазир; 

$B) Амир; 

$C) Султон; 

$D) Мирзо; 

$E) Ирондабир; 

 

@168.Сафири Испания дар давлати Темур кӣ буд? 

$A) Клавихо; 

$B) Генрихи III; 

$C) Девид Хуан; 

$D) Хуан Карлос; 

$E) Хина Бар; 

 

@169.Кадоме аз ин номбаршудагон писари Улуғбеки буд, ки ў 

падари худро барои мансаб шуда ба ҳалокат расондааст? 

$A) Абдулатиф; 

$B) Шоҳрух; 

$C) Темур; 

$D) Мироншоҳ; 

$E) Ҷаҳоншоҳ; 

 

@170.Кадом сулола Темуриёнро иваз кард? 

$A) Шайбониён; 

$B) Ҷониён; 

$C) Чағатоиён; 

$D) Хоразмшоҳиён; 

$E) Манғитиён; 

 

@171.Асосгузори давлати Шайбаниён кӣ буд ва кадом солҳо 

ҳукмронӣ кардааст? 

$A) Муҳаммад Шайбониҳон солҳои 1500-1510; 



 

 

$B) Убайдуллохон Шайбониҳон солҳои 1514-1520; 

$C) Абулхайрхон Шайбониҳон солҳои 1520-1530; 

$D) Имомқулихон Шайбониҳон солҳои 1540-1560; 

$E) Бобур Мирзо Шайбониҳон солҳои 1530-1569; 

 

@172.Охирон намояндаи Шайбониён кӣ буд? 

$A) Пирмуҳаммадхони II; 

$B) Убайдуллохон; 

$C) Абдуллохони I; 

$D) Абулфайзхон; 

$E) Абдурраҳмонхон; 

 

@173.Кадом шаҳр пойтахти давлати Ҷониён буд? 

$A) Бухоро; 

$B) Самарқанд; 

$C) Балх; 

$D) Ҳисор; 

$E) Фарғона; 

 

@174.Кадом амири Бухоро лақаби «амири қассоб» - ро дошт? 

$A) Насрулло; 

$B) Дониёлхон; 

$C) Музаффар; 

$D) Олимхон; 

$E) Дониёл; 

 

@175.Ҳуҷуми қатъии қўшунҳои Росия ба Осиёи Миёна кай сар 

шуд ва ба он кӣ сардорӣ мекард? 

$A) Соли 1864 бо сардории генерал М. Г.Черняев; 

$B) Соли 1866 бо сардории генерал Романовский; 

$C) Соли 1870 бо сардории генерал В.А.Абрамов; 

$D) Соли 1867 бо сардории генерал Ф.К.Кауфман; 

$E) Соли 1867 бо сардории генерал В.С.Мартин; 



 

 

 

@176.Шўриши Восеъ дар куҷо ба амал омадааст? 

$A) Бекигарии Балҷувон; 

$B) Бекигарии Кармина; 

$C) Бекигарии Ҳисор; 

$D) Бекигарии Раштонзамин; 

$E) Бекигарии Қубодиён; 

 

@177.Кадом амири Бухоро баъди шикасти Ўротеппа ба ташвиш 

омада, ба муқобили Россия «ҷанги муқаддас» эълон намуд? 

$A) Амир Музаффар; 

$B) Амир Насрулло; 

$C) Амир Абдулаҳад; 

$D) Амир Олимхон; 

$E) Амир Дониёл; 

 

@178.Дар кадом ҳуҷҷат сабабҳои бавуҷудоии шасхпарастии 

Сталин ва роҳҳои барҳам додани оқибатҳои он пешниҳод шуда 

буд? 

$A) Қарори КМ ҲК ИҶШС «Дар бораи бартараф кардани 

шахспарастӣ ва оқибатҳои он»; 

$B) Сессияи ҳаштуми ғайринавбатии Шўрои Олии ҶШС Тоҷикистон 

«Дар бораи бартараф кардани шахспарастӣ ва оқибатҳои он»; 

$C) Пленуми апрели Комитети Марказӣ «Дар бораи бартараф 

кардани шахспарастӣ ва оқибатҳои он»; 

$D) Сессияи даҳуми ғайринавбатии Шўрои Олии ИҶШС «Дар бораи 

бартараф кардани шахспарастӣ ва оқибатҳои он»; 

$E) Иҷлосияи даҳуми Маҷлиси Олии ҶТ «Дар бораи бартараф 

кардани шахспарастӣ ва оқибатҳои он»; 

 

@179.Роҳбари давлати Шўравӣ Иосиф Васссирионович Сталин кай 

вафот кард? 

$A) 5 марти соли 1953; 



 

 

$B) 2 сентябри соли 1945; 

$C) 8 августи соли 1946; 

$D) 1 сентябри соли 1948; 

$E) 1 сентябри соли 1948; 

 

@180.Деҳхудо дар давлати Сомониён чиро сарварӣ мекард? 

$A) идораи деҳа; 

$B) идораи вилоят; 

$C) идораи кишвар; 

$D) идораи сатрап; 

$E) идораи бошишгоҳ; 

 

@181.Соли 1956 ба вазифаи директори Институти шарқшиносии 

АИ ИҶШС кӣ таъин шуд? 

$A) Б. Ғафуров; 

$B) Ч. Айтматов; 

$C) Ш. Рашидов; 

$D) Н. Тихонов; 

$E) Ҳ. Акбаров; 

 

@182.Амалдорони муҳим босқоқ дар давлати Қарахониён ба кадом 

корҳо масъул буд? 

$A) нозир ва омили молиёт; 

$B) қабулкунандаи меҳмонон; 

$C) ошпази дарбор; 

$D) дузандаи дарбор; 

$E) мирзои дарбори шоҳ; 

 

@183.Марҳилаи 4-уми ислоҳоти идоракунии давлатӣ ва хизмати 

давлатӣ ба кадом сол рост меояд? 

$A)1999; 

$B)1992; 

$C)2000; 



 

 

$D)2005; 

$E) 2008; 

 

@184.Истилоҳи гаушака чӣ маъно дорад? 

$A) гўшкунанда; 

$B) муъбад; 

$C) кутвол; 

$D) доҳӣ; 

$E) оқсақол; 

 

@185.Муаллифи асари «Тоҷикон дар оинаи таърих. Аз Ориён то 

Сомониён» кист»? 

$A) Э. Раҳмон; 

$B) Ш. Шотемур; 

$C) Б. Искандаров; 

$D) Б. Fафуров; 

$E) С.Назаров; 

 

@186.Раванди ниҳоии музокироти сулҳи байни тоҷикон дар кадом 

давлат баргузор гардидааст? 

$A) Россия; 

$B) Ўзбекистон; 

$C) Арабистон; 

$D) Эрон; 

$E) ИМА; 

 

@187.Табақаи беҳуқуқи ҷомеаи Ғазнавиён киҳо буданд? 

$A) ғуломон; 

$B) косибон; 

$C) ҳунармандон; 

$D) файласуфон; 

$E) фақеҳон; 

 



 

 

@188.Шаклҳои ҳамзистиро то пайдоиши давлат дар сарзамини 

тоҷикон номбар кунед? 

$A) Эндогомия ва экзагомия; 

$B) Иттифоқи қабилаҳо, потестарӣ; 

$C) Обчакорӣ, Ғуломдорӣ; 

$D) Ғуломдорӣ, неолитӣ; 

$E) Оилавӣ, қабилавӣ; 

 

@189.Пайдоиши нахустин давлатҳо Бохтар, Суғд ва Хоразм ба 

кадом асрҳо рост меоянд? 

$A) 7-6 то мелод; 

$B) 5 -4 то мелод; 

$C) 1-3 то мелод; 

$D) 2-3 то мелод; 

$E) 17-16 то мелод; 

 

@190.Табақаҳои ҷамъиятии давлатҳои аввалинро номбар кунед? 

$A) Чармгарон, ҳунармандон, заргарон, равғанкашон; 

$B) Чорводорӣ, андозсупорандагон, ғуломон, бенавоён; 

$C) Меҳтарон, ғуломон, меҳнаткшон, донишмандон; 

$D) Ровиён, ҳунармандон, барзгарон,файласуфон; 

$E) Афсарон, чорводорон, кулолгарон, диндорон; 

 

@191.Сарчашмаҳои ҳуқуқии замони Хаҳоманиширо номбар 

кунед? 

$A) Авасто, Эъломияи Куруши Кабир, одатҳои ҳуқуқӣ; 

$B) Қонунномаи Сосониён, Куръон, одатҳои ҳуқуқӣ; 

$C) Конститусия, урфу одатҳои ҳуқуқӣ, Куръон; 

$D) Қонуни Хаммурапи, қонунномаи Ишобохта, Таврот; 

$E) Шартномаҳои гражданӣ, Авасто, Инҷил; 

 

@192.Сохтори олии ҳокимияти давлатии аҳди Хаҳоманиширо 

муайян кунед? 



 

 

$A) Шоҳигарӣ; 

$B) Ғуломдорӣ; 

$C) Феодалӣ; 

$D) Сотсиалистӣ; 

$E) Идоракуни марказӣ; 

 

@193.Мазмуни асосии Эъломияи Куруши Кабир дар чӣ зоҳир 

меёбад? 

$A) Дар ҳуқуқу озодиҳои инсон; 

$B) Дар идоракунии давлатӣ; 

$C) Дар ҳуқуқҳои шахсӣ; 

$D) Дар шартномаҳо; 

$E) Дар муносибатҳои хуқуқӣ; 

 

@194.Бахшҳои (қисмҳои) Авасто кадомҳоянд? 

$A) Ясно, Яштҳо, Вандидод, Вискарад ва Хурдавасто; 

$B) Қонуннома, Вандидод, Таврот, Инҷил, Забур; 

$C) Ҳуқуқи моликият, ҳуқуки ҷиноятӣ, ҳуқуки маданӣ; 

$D) Об, оташ, хок, бод, борон, жола, барф, ситора; 

$E) Шартнома, мерос, аҳд, фарзандхонӣ, васоят; 

 

@195.Дар ислом илми ҳуқуқи давлатӣ бо мафҳуми чӣ ифда меёбад? 

$A) "халифат" ё "имомат"; 

$B) "ҳанафизм" ё "имомат"; 

$C) "халифат" ё "ҳанбализм"; 

$D) "шаръиат ё "маърифат"; 

$E) "тариқат" ё "ҳақиқат"; 

 

@196.Соҳаҳои ҳуқуқ дар Авасто? 

$A) Ҳуқуқи об, ҳуқуқи андоз; 

$B) Ҳуқуқи экологӣ, молия; 

$C) Ҳуқуқи ҷинояти, гумрук; 

$D) Ҳуқуқи гражданӣ, андоз; 



 

 

$E) Ҳуқуқ ба мерос, ҷиноятӣ; 

 

@197.Сини қобилияти амалкунии шахс аз нигоҳи Авесто кай оғоз 

мегирифт? 

$A) Аз синни 15 солагӣ; 

$B) Аз синни 10 солагӣ; 

$C) Аз синни 13 солагӣ; 

$D) Аз синни 18 солагӣ; 

$E) Аз синни 25 солагӣ; 

 

@198.Сохтори ҷамъиятӣ мувофиқи Авесто халқҳои Осиёи 

Марказӣ ба чанд табақа тақсим шуда буд? 

$A) Ба чор табақа; 

$B) Ба даҳ табақа; 

$C) Ба ду табақа; 

$D) Ба шаш табақа; 

$E) Ба панч табақа; 

 

@199.Субъекти ҳуқуқи ҷиноятӣ дар ҳуқуқи ислом вобаста ба синну сол 

ба чанд гурӯҳ тақсим мешавад? 

$A) 3; 

$B) 2; 

$C) 1; 

$D) 4; 

$E) 5;  

 

@200.Соли оғози таъсиси давлати Сосониёнро номбар кунед? 

$A) Соли 224-и мелодӣ; 

$B) Соли 433-и мелодӣ; 

$C) Соли 223-и мелодӣ; 

$D) Соли 234-и мелодӣ; 

$E) Соли 543-и мелодӣ; 

 


