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ҶАВОБИ ДУРУСТ ВАРИАНТИ А 

 

@1.Аввалин таълимоти сиёсӣ дар кадом мамлакат ва кай ба вуљуд 

омадааст? 

 

$A) Мисри қадим дар ҳазораи II-III то мелод; 

$B) Дар ҳиндустон дар ҳазораи II то мелод; 

$C) Дар Xопон дар ҳазори III то мелод; 

$D) Дар Хитои қадим дар ҳазораи I то мелод; 

$E) Дар Рими қадим дар ҳазораи I то мелод; 

 

@2.Аввалин назарияи Теократии пайдоиши давлат дар кадом 

мамлакат мушоҳида карда мешавад? 

$A) Дар Мисри қадим; 

$B) Дар Франсия; 



$C) Дар Эрони қадим; 

$D) Дар Бобулистон; 

$E) Испания; 

 

@3.Асари сиёсию адабии Мисри қадимро чӣ ном дорад? 

$A) Поучение; 

$B) Насиҳатнома; 

$C) Трактад; 

$D) Сиёсатнома; 

$E) Позма; 

 

@4.Кадом муаллифи Мисри қадим дар асараш аз шeриши 

ғуломони асри XVIII ёдовар мешавад? 

$A) Ипусер; 

$B) Рамзес; 

$C) Тераклополекий; 

$D) Филип; 

$E) Афлотун; 

 

@5.Дар кадом асари Мисри қадим ҳаёти он дунёгири ба зери шубҳа 

мегузорад нишон диҳед? 

$A) Суҳбатҳо; 

$B) Поучение; 

$C) Трактат; 

$D) Хотираҳо; 

$E) Сиёсатнома; 

 

@6.Таълимоти сиёсӣи дар Бобулистон дар кадом ҳуxxат дарx карда 

буданд? 

$A) Дар «қонун»; 

$B) Дар китоби муқаддас; 

$C) Дар амрҳои шоҳ; 

$D) Дар хотираҳо 

$E) Дар трактатҳо; 

 



@7.Шоҳи Бобулистон, ки маншаи Худои подушоҳои касби 

гардидааст нишон диҳед? 

$A) Хамурапи; 

$B) Тутенхамон; 

$C) Тераклид; 

$D) Зевс; 

$E) Рамзеси II; 

 

@8.Қонунҳои шоҳ Хомурапи манфиати кадом табақаро ҳимоя 

мекард? 

$A) Гуломдоронро; 

$B) Савдогаронро; 

$C) Хунармандонро; 

$D) Кишоварзонро; 

$E) Гуломонро; 

 

@9.Дар ҳиндустони қадим давлатҳои ғуломдорӣ дар кадом аср 

ташаккул ёфтанд? 

$A) Асри Х – VI – пеш аз мелод; 

$B) Асри II -1пеш аз мелод; 

$C) Асри III-II пеш аз мелод; 

$D) Асри VI-V пеш аз мелод; 

$E) Асри Х-V пеш аз мелод; 

 

@10.Хусусияти махсуси афкорӣ сиёсӣ ҳиндустони қадим дар чӣ буд? 

$A) Системаи «Варн»; 

$B) Системаи кастаҳо; 

$C) Системаи сулолави; 

$D) Системаи мероси ҳокимият; 

$E) Системаи баробарӣ; 

  

@11.Мувофиқи кадом таълимотҳои дини xомеа ба варнаҳо тақсим 

карда шудааст? 

$A) Мувофиқи таълимоти Барахманизм; 

$B) Мувофиқи таълимоти Насрони; 

$C) Мувофиқи таълимоти Артхашастра; 



$D) Мувофиқи таълимоти «дахарие»; 

$E) Мувофиқи таълимоти Бутпарасти; 

 

@12.Кадом Варна ҳуқуқи олии идоракуни давлатро дорост? 

$A) Барахманҳо, коштари; 

$B) Барахманҳо; 

$C) Коштари ва вашев; 

$D) Шудро ва вашев; 

$E) Барахманҳо ва шуур; 

 

@13.«Қонуни ману» ба кадом таълимот мансубаст? 

$A) Борахманизм; 

$B) Идуизм; 

$C) Будизм; 

$D) Зардуштиа; 

$E) Кришнаизм; 

 

 

@14.Мувофиқи таълимоти Барахманизм кадом ҳолати инсон 

муҳимаст? 

$A) Холати руҳи; 

$B) Холати бадан; 

$C) Холати иxтимои; 

$D) Холати xамъиятӣ; 

$E) Холати динӣ; 

 

@15.Дар кадом Трактад андешаҳои сиёсии муттаафакирон гкзаштаи 

ҳиндустон гирд оварда шудааст? 

$A) Артхаштра; 

$B) Паучение; 

$C) Ману; 

$D) Қонунҳо; 

$E) Кришна; 

 

@16.«Аратхаштро» бисёр тар кадом масъалаҳои сиёсӣ диққат дода 

шудааст? 



$A) Масъалаҳои мустаҳкам кардани давлат меистад; 

$B) Масъалаҳои миллӣ; 

$C) Масъалаҳои муносибати байналхалқӣ; 

$D) Масъалаи ҳаёти иқтисодӣ; 

$E) Масъалаи мустаҳкам кардани иқтидори ҳарбӣ; 

 

 

@17.Аввалин давлати ғуломдории Хитои қадим ба кадом ном зикр 

шудааст? 

$A) Давлати ИНК; 

$B) Давлати Чинумочин; 

$C) Давлати Чини қадим; 

$D) Давлати Мис; 

$E) Давлати цназ; 

 

@18.Кадом мутафакирони Хитои қадим муқобили асоси ислоҳи 

доштани давлатро рад кардааст? 

$A) Ла-сзи; 

$B) Мао-ци; 

$C) Лю-шовси; 

$D) Xо-эн-лай; 

$E) Лиин-бяо; 

 

@19.Рақиби идеологии Лао-сзи, ки буд номбар кунед? 

$A) Контфуция; 

$B) Мин-би-яо; 

$C) Ден-сяо-пин; 

$D) Мин; 

$E) Мао-си; 

 

@20.Дар таълимоти Конфуция мавқеъе маразиро кадом идея 

ташкил мекунад? 

$A) Гуманизм; 

$B) Маорифпарварӣ; 

$C) Ватандeстӣ; 

$D) Либерализм; 



$E) Экстримизм; 

 

@21.Дар таълимоти Мао-цзи мавқеъи марказиро кадом идея 

ташкил медиҳад? 

$A) Баробари ҳуқуқи табии; 

$B) Гуманистӣ; 

$C) Ахлоқӣ; 

$D) Шавонистӣ; 

$E) Ватандeстӣ; 

 

@22.Мао-цзи оиди ишғол кардани мансаби давлатӣ чӣ гуна тавсия 

менамояд? 

$A) Таъин карда шавад; 

$B) Интихоб карда шавад шахсони лаёқатманд; 

$C) Мероси бошад; 

$D) Аз нигохи махал; 

$E) Аз нигохи боигари; 

 

@23.Муқобили идеяи «гуманизми конфуция Мао-цзи кадом идеяро 

пешниҳод менамояд»? 

$A) «Дeстдоштани умум»; 

$B) Ватандeстӣ; 

$C) Сувиринитет; 

$D) Либерализм; 

$E) Экстрмизм; 

 

@24.Идеяи осмонро дар ҳокимият Мао-цзи ба кадом мақсад 

истифода мебаранд?фарқияти xурми осмонии Мао-цзи аз xурми 

осмони Конфуция дар чист 

$A) Барои асосноккардани озоди, баробари ва барҳамзадани зулми 

мардуми оддӣ; 

$B) Барои баробари; 

$C) Барои ҳукумрони кардан; 

$D) Барои ба дастдаровардани ҳокимият; 

$E) Барои озоди, баробари; 

  



@25.Равияи идеологии «адолатхохон» чӣ пешниҳод мекард? 

$A) Хокимият ба қонун такя карда амал кунад; 

$B) Хокимият дар асоси анъанаҳо амал кунад; 

$C) Хокимият дар асоси урфуодатҳо амал кунад; 

$D) Хокимият ба қувваи осмони амал кунад; 

$E) Кишоварзону, сарбозон; 

 

 

@26.Намояндаи машҳури мактаби «фаузя»-ро ном бар кунед? 

$A) Хан Фэй; 

$B) Конфуция; 

$C) Лао-цзи; 

$D) Мао-цзи; 

$E) Хуандб; 

 

@27.Дар инкишофи худ идеологияи сиёсии юнони қадим чанд 

давраро дарбар мегирад? 

$A) Се давраро дарбар мегирад тахминан асрҳои VIII-II пеш аз 

мелод дарбар мегирад; 

$B) Як давраро дарбар мегирад тахминан асри VII пеш аз мелод; 

$C) Панx давраро дар бар мегирад асрҳои II-I пеш аз мелод; 

$D) Ду давраро дарбар мегирад; 

$E) Чор давраро дарбар мегирад тахминан асрҳои VII-III пеш аз 

мелод дарбар мегирад; 

 

@28.Дар юнони қадим кадом қувваҳо и сиёсӣ зидди ҳамдигар 

меистанд? 

$A) Демократо ва аристократҳо; 

$B) Савдогарону, ҳунармандон; 

$C) Гуломону, феодалҳо; 

$D) Гуломдорон ва ғуломон; 

$E) Кишоварзону, сарбозон; 

 

@29.Аввалин ҳуxxати таърихие, ки ташаккулёби давлати юнони 

қадимро ёдовар мешавад номбар намоед? 

$A) Поэмон меҳнат ва рeз; 



$B) Поэмон Эдин; 

$C) Поэмон оттело; 

$D) Поэмон фауст; 

$E) Мотекршебо; 

 

@30.Солон дар Фаина кадом вазифаро ба уҳда дошт? 

$A) Трибунаи халқи буд; 

$B) Магистр буд; 

$C) Сарвари сенат буд; 

$D) Сарлашкар буд; 

$E) Арханд буд; 

 

@31.ҳадафи ислоҳотҳои Солон чӣ иборат буд? 

$A) Аз бартараф кардани ниқоъҳо дар поя ива оштикунонидани 

лагерҳои бо ҳам зид; 

$B) Аз инкишоф додани хоxагии халқ; 

$C) Аз пурқувват кардани Афина; 

$D) Аз гуруснаги раҳонидани аҳолии Афина; 

$E) Аз пурзур кардани иқтидори ҳарбии Афина; 

 

@32.Яке аз чорабиниҳои муҳиме, ки Солон гузаронид ва аҳмияти 

сиёсию иxтимоӣ дорад чӣ буд? 

$A) Бесабаб қарздори ғулом шуданро бекор кард; 

$B) Додани ҳуқуқи интихоботи ба аҳолии озод; 

$C) Аз андоз озодкардани одамони камбизоат; 

$D) Заминаҳои давлатиро ба безаминаҳо тақсим карда доданд; 

$E) Ба ҳунармандон додани баъзе имтиёзҳо; 

 

@33.Солон истифодакунандаи манфиатҳои кадом табақаи аҳоли ба 

ҳисоб мерафт? 

$A) Табақаи осудаҳоли аҳоли; 

$B) Табақаи аристократии аҳоли; 

$C) Табақаи савдогарон; 

$D) Табақаи камбағалон; 

$E) Табақаи ҳунармандон; 

 



@34.Усули спирали пешравии xомеа ба кадом мутафакири антиқи 

тааллуқ дорад? 

$A) Демокрит; 

$B) Геродод; 

$C) Плутарх; 

$D) Гесиод; 

$E) Афлотун; 

 

@35.Ақидаи демокритро оиди пайдоиши давлатро нишон диҳед? 

$A) дар натиxаи муборизаи дуру дарози одамон медонист; 

$B) Назари Теократии пайдоиши давлат; 

$C) Назари табии пайдоиши давлат; 

$D) Назари шартномаи xамъияти пайдоиши давлат; 

$E) Назари патриархалӣ пайдоиши давлат; 

 

@36.Мувофиқи ақидаи Демокрит давлат кадом вазифаҳоро иxро 

мекунад? 

$A) Ифода кунандаи манфиатҳои умуми шаҳрвандон; 

$B) Вазифаи давлат аз муҳофизат кардани кишвар аз ҳуxуми 

бегонагӣ; 

$C) Химоя кардан аз шуриши дохилӣ; 

$D) Химояи манфиатҳои синфи боло; 

$E) Назорат кардани тартиботи xаъмияти; 

 

@37.Афлотун тарафдори кадом сохтори сиёсӣ буд? 

$A) Республика; 

$B) Монархия; 

$C) Монархияи кониститутсиони; 

$D) Империя; 

$E) Диктатура; 

 

@38.Асари «сиёсат» бо қалами кадом мутаффакир таълуқ дорад? 

$A) Арасту; 

$B) Афлотун; 

$C) Полибий; 

$D) Демокрит; 



$E) Солон; 

 

@39.Арасту барои фаҳмидани ҳодисаҳои сиёсӣ кадом методро 

истифода мебарад? 

$A) Методи таҳлили; 

$B) Методи диалектики; 

$C) Методи таърихи; 

$D) Методи мантиқӣ; 

$E) Методи диалектикию мантиқӣ; 

 

@40.Арасту сохтори сиёсиро ба чанд қисм тақсим мекунад ва 

кадомҳоянд? 

$A) Ба се қисм, органҳои қонунбарор, маъмурӣ ва судӣ; 

$B) Ба чор қисм, органҳои зуригарӣ, органҳои қонунбарор, 

органҳоифишороварию маъмурӣ; 

$C) Ба се қисм, органҳои суди, органҳои федералӣ, органҳои 

маҳалӣ; 

$D) Ба ду қисм органи маъмурӣ ва судӣ; 

$E) Ба як қисм, органи қонунбарор; 

 

@41.Полибий инкишофи xомеаро бок адом усул мефаҳмид? 

$A) Бо усули ҳаракати беохир дар доира; 

$B) Бо усули спералӣ; 

$C) Бо усули болоравӣ; 

$D) Бо усули геометрӣ; 

$E) Бо усули фазогӣ; 

 

@42.Полибий сохти давлатиро аз чанд шакл иборат медонад? 

$A) Аз шаш шакл монархия ҳукумати истибдодӣ, аристократия, 

олигархия, демократии, ахлократия; 

$B) Аз се шакл демократия, монархия, аристократия; 

$C) Аз ду шакл аристократие, демократие; 

$D) Аз як шакл ахлократия; 

$E) Аз чор шакл демократия, монархия, ҳукумати истибдодӣ; 

 

@43.Аввалин шeрриши ғуломон дар куxо ва бо сардории кӣ сарзад? 



$A) Дар ситсилния бо сардории Евна; 

$B) Дар Венедия бо сардори Аристоник; 

$C) Дар Рим бо сардории Пифагор; 

$D) Дар Генуя бо сардори Фома Аквинский; 

$E) Дар Турин бо сардории Макиавели; 

 

@44.Хусусияти фарқкунандаи шeриши Спитамен аз дигар шeришҳо 

дар чӣ буд? 

$A) Аввалин бор ғуломон кушиш карданд, ки давлати худро 

ташкил кунанд; 

$B) Дар шeриш дар қатори ғуломон шаҳрвандони озод низ 

иштирок доштанд; 

$C) Дар шeриш намояндагони хулқҳои гуногун иштирок 

мекарданд; 

$D) Шeришгарон кушиши онро доштанд, ки давлати 

xабрдидагонро ташкил диҳанд; 

$E) Дар шeриш дар қатори ғуломон шаҳрвандони озод низ 

иштирок наштанд; 

 

 

@45.Пешвои шeриши калони ғуломон, ки дар осиёи хурд шуд, ки 

буд ва ба шeриши гарон чӣ ваъда дода буд? 

$A) Бо сардории Аристоник шаҳри Офтоби ваъда дода буд; 

$B) Бо сардории Плутарх шаҳри биҳишти ваъда дода буд; 

$C) Бо сардори Парфенон баробарии ҳамаи аҳолиро ваъда дода 

буд; 

$D) Бо сардори Силвения барҳамдодани сохти ғуломдорӣ ваъда 

дода буд; 

$E) Бо сардори Софокол ба ҳама додани озоди ваз амин ваъда дода 

буд; 

 

@46.Сарвари шeришӣ калоне, ки дар Рим сар шуд номбар кунед? 

$A) Спартак; 

$B) Активиан; 

$C) Филин; 

$D) Солон; 



$E) Гесоид; 

 

@47.Бародарон Тибер ва Гай Гракхҳо кадом вазифа интихоб 

шуданд? 

$A) Трибунаи халқӣ; 

$B) Сардори сенат; 

$C) Аъзои сенат; 

$D) Сарлашкар; 

$E) Суди халқӣ; 

 

@48.Актави минтабири дуюми халқи пеши қабулкардаи лоиҳаи 

қонун дар бораи демокриткунонии ҳаёти сиёсиро гирифтани шуд 

Гибери ба, ки муроxиат кард? 

$A) Ба маxлиси халқӣ; 

$B) Ба оммаи халқ; 

$C) Ба сенат; 

$D) Ба ҳарбиён; 

$E) Ба руҳониён; 

 

@49.Қонун дар бораи «Нои», чӣ мазмун дошт? 

$A) Масъулияти ба табақаҳои камбизои шаҳр ёрии моддӣ 

расонидан ба xомеаи давлат гузошта шуд; 

$B) Зиёд кардани ғаладона; 

$C) Майдони кишти хоxагии қишлоқро зиёд кардан; 

$D) Нарху навои молҳои ғизоиро баланд набардоштаи; 

$E) Шахсони сарватманд ёри моддӣ расонидан ба камбағалон; 

 

@50.Сабаби аз байн рафтани сохти демократияи ғуломдори аз чӣ 

иборат буд? 

$A) Тезутунд шудани муборизаҳои сиёсӣ, зeд-зeд сарзадани 

шeришҳои ғуломон; 

$B)Сабаби пешрафтани xомеа; 

$C) Сабаби норозигии оммаи мардум; 

$D) Сабаби аз хориxа таҳдид кардан; 

$E) Сабаби кашмакашиҳои дохилӣ; 

 



@51.Ситсерон сабаби пайдоиши давлатро чӣ гуна маънидод 

менамояд? 

$A) Сабаби пайдоиши давлатро зарурати ҳимояи моликият; 

$B) Хости илоҳи медонист; 

$C) Сабаби пайдоиши давлатҳо ҳимоя аз хавфи беруна; 

$D) Сабаби хавфи дохилӣ; 

$E) Сабаби риоя кардани тартиботи xамъияти; 

 

@52.Мувофиқи ақидаи Ситсерон xангҳои адолатнок кадом 

аломатҳоро доранд? 

$A) Ханг барои ҳукумрони ва шарафмандӣ; 

$B) Ханг барои сарват; 

$C) Ханг барои ҳимояи ватан; 

$D) Ханги шаҳрвандӣ; 

$E) Хангӣ мазҳабӣ; 

 

@53.Калисои католики дар ҳаёти сиёсии Европа кадом нақшро 

мебозид? 

$A) Дар ҳаёти сиёсӣ нақши маркази яънедар сиёсат лашкар дар 

ихтиёраш буд, ҳамчун феодали калон буд ва ғайра; 

$B) Хамчун роҳбар; 

$C) Хамчун заминдори калон; 

$D) Хамчун инкивизитор; 

$E) Нақши подшоҳи Европаро мебозид; 

 

@54.Матафакире, ки ба ҳимояи рукнҳои калисои католики баромад, 

ки буд? 

$A) Фома Аквинский; 

$B) Мантескиё; 

$C) Макиавелӣ; 

$D) Ситсерон; 

$E) Томас Гобс; 

 

@55.Мақсади ниҳоии Макиавелӣ аз чӣ иборат буд? 

$A) У мехост ҳокимияти дунёвиро тобеъи калиссо гардонад; 

$B) У мехост, ки ҳокимияти ҳарбиҳоро ташкил кунад; 



$C) У мехост, ки диктатураи ҳарбиро ташкил кунад; 

$D) У мехост, ки ҳокимияти буржуазии ташкил кунад; 

$E) У тарафдори ҳокимияти папаи Рим буд; 

 

@56.Аввалин мутафакире, ки назарияи илоҳии пайдоиши давлатро 

рад кардааст, ки буд? 

$A) Николо Маккиавели; 

$B) Дини Дидро; 

$C) Xон Лок; 

$D) Жан-Жак Руссо; 

$E) Вонтер; 

 

@57.Макиавелли тарафдори кадом сохтори сиёсӣ буд? 

$A) Сохтори марказият ёфтаро тарафтори мекард; 

$B) Сохтори ҳарбӣ; 

$C) Сохтори монархия; 

$D) Сохтори истибдоди; 

$E) Сохтори монархияи конститутсионӣ; 

 

@58.Томас Гопс вазифаи давлат дар чӣ мебинад? 

$A) Вазифаи давлат дар таъмини сулҳи умумӣ ва ҳимояи бехатари; 

$B) Вазифаи давлат дар барқароркардани меносибатҳои 

дипломати; 

$C) Вазифаи давлат дар бехатари дохилӣ; 

$D) Вазифаи давлат дар иншо кардани қонунҳо ва амалӣ кардани 

онҳо; 

$E) Вазифаи давлат аз xазодиҳи ба вайронкунандагони қонуни 

мебошад; 

 

@59.Таъминоти Т. Гопс ба манфиати кадом синф равона карда шуда 

буд? 

$A) Ба манфиати буржуазия; 

$B) Ба манфиати деҳқонуни крепостносе; 

$C) Ба манфиати феодалҳо; 

$D) Ба манфиати пролетарҳо; 

$E) Ба манфиати либералҳо; 



 

@60.Томас Гоббс кадом шакли идора кунии давлатиро меписандид? 

$A) Шакли монархия; 

$B) Шакли монархияи конститутсиони; 

$C) Шакли диктатураро; 

$D) Шакли президенти идораи давлатиро; 

$E) Шакли диктатураи пролетариатро; 

 

@61.Xон Локк ақидаи кадом мутафакири бузургро ба зери танқид 

мегирад? 

$A) Назарияи Роберт филмер патриархалиро; 

$B) Назарияи Томас Гоббс «шартномаи xамъиятӣ»-ро; 

$C) Назарияи Фома Аквинский Теократиро; 

$D) Назарияи марксисти пайдо шудани моликияти хусусӣ; 

$E) Назарияи «назарияи тобеъ намуда»-и пайдоиши давлат; 

 

@62.Xон Локк вазифаи давлатро аз чӣ иборат медонад? 

$A) Аз xазо додан, баровардани қонун, ҳимоя кардан ҳуxуми 

беруна; 

$B) Аз баровардани қонунҳо  

$C) Аз xозо додан; 

$D) Аз ҳимояи шаҳрвандон; 

$E) Аз баланд бардоштани xиҳати некуаҳоли халқ; 

 

@63.Xон Локк давлатро ба чанд гурeҳи муассисаҳо тақисм кардааст? 

$A) Ба се гурeҳ, органи қонунбарор, муассисаҳои иxроия, 

муассисаҳоифедералӣ; 

$B)Ба чор гурeҳи муассисаҳои зуригарӣ муассисаҳои назорати, 

муассисаҳои таъминоти, муассисаҳои хайрия; 

$C) Ба ду гурeҳ, муассисаҳои иxроия, муассисаҳои судӣ; 

$D) Ба як гурeҳ муассисаҳои xазодиҳӣ; 

$E) Ба панx гурeҳ муассисаҳои, зурӣ, xазодиҳи, иxроия судӣ, 

назорати; 

 

@64.Xараёни маорифпарварӣ аввалин бор кай ва дар куxо пайдо 

шуд? 



$A) Дар асри XVIII дар Франсия; 

$B) Дар асри XV дар Англия; 

$C) Дар асри XVI дар Галандия; 

$D) Дар асри XVII дар Германия; 

$E) Дар асри XIX дар Россия; 

 

@65.Заминаипайдоиши xараёни маорифпарвари дар Франсия аз чӣ 

иборат буд? 

$A) Минбаъд қонеъ накардани идеологияи дини он талаботҳои 

синфи нав яъне буржуазияи парқувватро; 

$B) Аз кашфиётҳои бузурги географи; 

$C) Аз пешравии xомеа; 

$D) Аз пурқувват шудани буржуазия; 

$E) Аз прогреси илмӣ техники; 

 

@66.Пайдоиши давлат ва қонунҳ ақидаи Мотескьё чӣ гуна буд? 

$A) Оқибатҳои xангҳо; 

$B) Дар асоси «шартномаи табӣи»; 

$C) «ҳХуқуқи табӣи»; 

$D) Оқибати ҳолатҳои табӣи; 

$E) Пайдоиши моликият; 

 

@67.Кадом мутафакири франсуз тақсимоти ҳокимиятро пешниҳод 

намудааст? 

$A) Шарль Луи де Монтескьё; 

$B) Дини Дидро; 

$C) Вольтер, Жан-Жак Руссо; 

$D) Оноре де Балзак; 

$E) Дини Дидро, Оноре де Балзак; 

 

@68.Сабаби нобаробарии одамонро Д. Дидро дар чӣ мебинад? 

$A) Пайдоиши моликияти хусусӣ; 

$B) Дар xангҳои шаҳрвандӣ; 

$C) Дар нодурусти тақсимоти меҳнат 

$D) Дар сиёсати давлатӣ; 

$E) Дар имтиёзҳои табақаҳои ҳукумрон; 



 

@69.Дини Дидро оиди ҳокимият дар кадом ақида мебошад? 

$A) Халқро ҳамчун манбаи ҳокимият эътироф менамояд; 

$B) Хокимият ба табақаи сарватмандон тааллуқ дорад мегeяд e; 

$C) Синфи болоро ҳамчкн манбаи ҳокимият меҳисобад; 

$D) Деҳқононро сарчашмаи ҳокимият медонад; 

$E) Хокимиятро аз қувваи осмони медонад; 

 

@70.Таълимоти сиёсӣ Жан-Жак Руссо ба манфиати кадом табақаҳо 

равона карда шуда буд? 

$A) Ба манфиати Буржуазияи калон; 

$B) Ба манфиати Буржуазияи; 

$C) Ба манфиати феодолҳо; 

$D) Ба манфиати оммаи деҳқонон ва Буржуазияи майда; 

$E) Ба манфиати савдогарон; 

 

@71.Жан-Жак Руссо сабаби пайдоиши давлатро дар чӣ мебинад? 

$A) Дар моликияти хусусӣ ва соҳиби молу мулк гаштанд барои 

ҳимояи онҳо ҳокимиятро яъне давлатҳо таъсис доданд; 

$B) Дар xангҳои ғоратгарона; 

$C) Дар якxояшавии авлоду қабилаҳо; 

$D) Дар заминаи пулдоршави; 

$E) Бо хости Худо; 

 

@72.Асосӣ таъминоти сиёсӣ Жан-Жак Руссоро кадом идея ташкил 

медиҳад? 

$A) Суверинитети халқӣ; 

$B) Либерализм; 

$C) Идеяи демократикунонии xомеа; 

$D) Шовенизм; 

$E) Гуманизм; 

 

@73.Xараёни маорифпарварӣ идеологияи кадом синфи xамъияти 

ба ҳисоб меравад? 

$A) Буржуазия; 

$B) Синфи феодалӣ; 



$C) Буржуазияи майда ва оммаи деҳқонон; 

$D) Деҳқонон крестнои; 

$E) Харбиён; 

 

@74.Муаллифони «»Баенномаи истиқлолияти ИМА-ро номбар 

кунед? 

$A) Т. Xеффрсон, Томас Пейн, А. Гамелтон; 

$B) Xорx Вашитнгтон, Вилсон; 

$C) Авром Линколи, А. Гомилтон; 

$D) Рузвелт, Трумен; 

$E) Пейн, Линколи, Эxенхауср, Пейн; 

 

@75.Муаллифи асари «саёҳат аз Петербург ба Масква» кӣ буд? 

$A) Гертеен; 

$B) Билитский; 

$C) Чернишевский; 

$D) А.Н.Радишев; 

$E) Т. Качев; 

 

@76.Идеали сохтори сиёсии давлати А.Н. Радишов кадом модел 

буд? 

$A) республикаи новгорд; 

$B) Монархияи конститутсиони; 

$C) Республикаи сотсиалистӣ; 

$D) Монархияи истибдоди; 

$E) Республикаи буржуазӣ; 

 

@77.Намояндагони беҳтарини декабристонро номбар намоед? 

$A) Карамзии, Салавев; 

$B) Н.М.Муравев, П. И. Пестель; 

$C) Лавров, Бакунин; 

$D) Шербатекий, Т. Качев; 

$E). К. Саков, Хомяков; 

 

@78.Намояндагони демократҳои револютсион киҳо 

буданд?(разлюченҳо) 



$A) Белинский, Доболюбов, Герсен, Чернилевский; 

$B) Радишов, Муравев; Че 

$C) Рнишевский, Т. Качев; 

$D) Добролюбов, Герсен, Пестель; 

$E) Бакунин, Корамзин, Радишев; 

 

@79.Худованд ба кадом подщоҳи Миср муроҷиат карда гуфта буд, 

ки «Ман падари туам, ман ба ту қудрати Худоиро додам, ки ту 

ҳукумрони куни»? 

$A) Рамзеси; 

$B) Тутенҳамон; 

$C) Ҳамурапи; 

$D) Истисор; 

$E) Солон; 

 

@80.Дар кадом ҳуҷҷат эътирози ба муқобили зуровари дарҷ 

шудааст? 

$A) Қонунҳо;  

$B) Паучения;  

$C) Сўҳбат; 

$D) Насиҳат; 

$E) Маслиҳат; 

 

@81.Вориси шоҳи Бобулистон Ҳамурапиро номбар кунед? 

$A) Эхнатон; 

$B) Аристонин; 

$C) Рамзес; 

$D) Ману; 

$E) Самсунуни; 

 

@82.Дар кадом ҳуҷҷат эътирози ғулом ба ғуломдор нишон дода 

шудааст? 

$A) Дар паучени; 

$B) Дар қонунҳои шоҳ Ҳамурапи; 

$C) Дар қонуни Салон; 

$D) Дар қонуни шоҳ Эхнатан; 



$E) Дар сўҳбати хуҷаин бо ғулом; 

 

@83.Дар кадом ҳуҷҷат мақоми олии Браҳманизм нишон дода 

шудааст? 

$A) Қонуни Ману; 

$B) Артхашастра; 

$C) Будоия; 

$D) Типитана; 

$E) Говнарасти; 

 

@84.Муаллифи «Артхашастра»- ро номбар кунед? 

$A) Каутил; 

$B) Будо; 

$C) Эхтнатон; 

$D) Доро; 

$E) Камбуҷ; 

  

@85.Мақсад ва ҳадафи асосии омузиши таърихи таълимоти сиёсӣ 

дар чӣ аст? 

$A) Хадаф ва омузиши таърихи таълимоти сиёсӣ танҳо пайдо 

намудани маълумот ва донишҳо дар бораи раванди сиёсии замон ва 

макони мухталиф набуда, истифода ва дарёфти мақому накши 

амиқи онҳо дар ҳаллу фасли масъалаҳои мухталифи xомеаи муосир 

мебошад; 

$B) Хадаф ва омузиши таърихи таълимоти сиёсӣ танҳо пайдо 

намудани маълумот ва донишҳо дар бораи раванди сиёсии замон ва 

макони мухталиф; 

$C) Истифода ва дарёфти мақому нақши амиқи онҳо дар ҳаллу 

фасли масъалаҳои мухталифи xомеаи муосир мебошад; 

$D) Хадаф ва омузиши таърихи таълимоти сиёсӣ танҳо пайдо 

намудани маълумот ва донишҳо дар бораи раванди сиёсии кишвар 

ва минтақаи мухталиф набуда, истифода ва дарёфти мақому нақши 

амиқи онҳо дар халлу фасли масъалаҳои мухталифи xомеаи муосир 

мебошад; 

$E) Баҳо додан ба пешрати таълимотҳои ин ва ё он минтақаи олам; 

 



@86.Таълимоти сиёсии мутафаккирони форсу тоxик ба сифати чӣ 

ташаккул ёфтааст? 

$A) Утопияи иxтимоӣ; 

$B) Догмаи насронӣ; 

$C) Пешбининамоии футуролигӣ; 

$D) Иқтисоди бозаргонӣ; 

$E) Сиёсати афсонавӣ; 

 

@87.Таърихи таълимоти сиёсӣ аз кадом навъҳои муносибат ба 

раванду ҳодисаҳо истифода менамояд? 

$A) Консептуалӣ, меъёрӣ ва институтсионилӣ; 

$B) Сотсиологӣ, меъёрӣ ва институтсионилӣ; 

$C) Консептуалӣ, меъёрӣ ва таърихӣ; 

$D) Арзишӣ, меъёрӣ ва антропологӣ; 

$E) Консептуалӣ, меъёрӣ ва муқоисавӣ; 

  

@88.Дар замони идеологияи коммунистӣ барои илмҳои 

xомеашиносӣ кадом метод хосияти ҳатмӣ дошт? 

$A) Диалектикаи метериалистӣ; 

$B) Меъёри институтсионилӣ; 

$C) Хуxуми зеҳнӣ; 

$D) Антропологӣ; 

$E) Муқоисавӣ; 

 

@89.Таърихи таълимоти сиёсӣ аз кадом методҳои умумиилмӣ ба 

таври васеъ истифода мебарад? 

$A) Таърихӣ, сотсиологӣ, антропологӣ ва меъёрию арзишӣ; 

$B) Сотсиологӣ, меъёрӣ ва институтсионилӣ; 

$C) Консептуалӣ, меъёрӣ, биографӣ ва таърихӣ; 

$D) Хамъиятӣ, меъёрӣ ва антропологӣ; 

$E) Умумидонишгоҳҳӣ, меъёрӣ ва муқоисавӣ; 

 

@90.Методҳои таърихи таълимоти сиёсӣ кадомҳоянд? 

$A) Методи системанокӣ, методи тавсиф намудан, методи таҳлил 

намудан, методи тарҳрезии сиёсӣ, методи шаклию сиёсӣ, методи 

миқдорӣ, методи муқоисавӣ, методи коммуникатсионӣ; 



$B) Методи самаранокӣ, методи сиёсатшиносӣ, методи xаҳонбинӣ; 

$C) Консептуалӣ, меъёрӣ ва таърихӣ; 

$D) Арзишӣ, меъёрӣ ва антропологӣ; 

$E) Методи консептуалию ҳавасмандкунонӣ, методи маърифатию 

меъёрӣ, методи аввалият; 

 

@91.Вазифаҳои таърихи таълимоти сиёсӣ кадомҳоянд? 

$A) Вазифаи назариявию xахонбини ва методологӣ, вазифаи 

маърифатӣ ва тарбиявӣ, вазифаи баҳогузорӣ, вазифаи 

мотиватсионию танзимнамоӣ, вазифаи ратсионаликунонӣ, вазифаи 

сотсиализатсияи сиёсӣ, вазифаи пешбининамоӣ; 

$B) Вазифаи назариявию xаҳонбини ва методологӣ, вазифаи 

маърифатӣ ва тарбиявӣ, вазифаи омехтанамоӣ, вазифаи 

мотиватсионию танзимнамоӣ, вазифаи ратсионаликунонӣ, вазифаи 

сотсиализатсияи сиёсӣ, вазифаи пешбининамоӣ; 

$C) Вазифаи назариявию xаҳонбини ва методологӣ, вазифаи 

маърифатӣ ва тарбиявӣ, вазифаи фиребнамоӣ, вазифаи 

мотиватсионию танзимнамоӣ, вазифаи ратсионаликунонӣ, вазифаи 

сотсиализатсияи сиёсӣ, вазифаи пешбининамоӣ; 

$D) Вазифаи назариявию xаҳонбинӣ ва методологӣ, вазифаи 

маърифати ва тарбиявӣ, вазифаи баҳогузорӣ, вазифаи 

мотиватсионию танзимнамоӣ, вазифаи ратсионаликунонӣ, вазифаи 

сотсиализатсияи сиёсӣ, вазифаи ҳисобнамоӣ; 

$E) Вазифаи назариявию xахонбинӣ ва методологӣ, вазифаи 

маърифатӣ ва тарбиявӣ, вазифаи баҳогузорӣ, вазифаи 

мотиватсионию танзимнамоӣ, вазифаи ратсионаликунонӣ, вазифаи 

сотсиализатсияи сиёсӣ, вазифаи миллатсозӣ; 

 

@92.Парадигмаҳои таърихи таълимоти сиёсиро ба кадом гуруҳҳо 

тақсим кардан мумкин аст? 

$A) Теологӣ, натуралистӣ, сиёсӣ ва иxтимоӣ; 

$B) Динӣ, дунявӣ ва атеистӣ; 

$C) Теологӣ, анархистӣ, иxтимоӣ ва фардӣ; 

$D) Теологӣ, натуралистӣ ва сиёсӣ; 

$E) Теологӣ, сиёсӣ ва иxтимоӣ; 

 



@93.Муносибатҳои полигамӣ дар кадом авзои xомеа ҳукмфармо 

буд? 

$A) Тодавлатӣ; 

$B) Аристократӣ; 

$C) Гуломдорӣ; 

$D) Феодалӣ; 

$E) Давраи эҳё; 

 

@94 Назарияҳои пайдоиши давлат кадомҳоянд? 

$A) Назарияи зуригароӣ ё «тобеъ намудан», «шартномаи 

xамъиятӣ», назарияи синфӣ, назарияи органикӣ, назарияи 

психологӣ, таълимоти антропологӣ; 

$B) Назарияи зуригароӣ ё «тобеъ шудан», «шартномаи xамъиятӣ», 

назарияи синфӣ, назарияи органикӣ, назарияи психологӣ, 

таълимоти антропологӣ; 

$C) Назарияи зуригароӣ ё «тобеъ намудан», «шартномаи буxавӣ», 

назарияи синфӣ, назарияи органикӣ, назарияи психологӣ, 

таълимоти антропологӣ; 

$D) Назарияи зуригароӣ ё «тобеъ намудан», «шартномаи 

xамъияти», назарияи синфӣ, назарияи ормонӣ, назарияи 

психологӣ, таълимоти антропологӣ; 

$E) Назарияи золимӣ ё «тобеъ шудан», «шартномаи xамъиятӣ», 

назарияи синфӣ, назарияи органикӣ, назарияи психологӣ, 

таълимоти антропологӣ; 

 

@95.Аввалин давлатҳо дар Шарқи Қадим кадомҳоянд? 

$A) Миср, Бобулистон, ҳиндустон, Хитой, Эрон ва ғ.; 

$B) Ситсилия, ҳафтруд, Муғулистон, Винетсия ва ғ.; 

$C) Миср, Бобулистон, Муғулистон, Хитой, Эрон; 

$D) Миср, Бобулистон, ҳиндустон, Изроил, Эрон ва ғ.; 

$E) Миср, Хуросон, ҳиндустон, Хитой, Эрон ва ғ.; 

 

@96.Дар Мисри қадим идеологияи сиёсӣ барои ҳимоя ва амалӣ 

гардонидани ҳокимияти киҳо мубориза мебурд? 

$A) Фиръарвнҳо; 

$B) Аристократҳо; 



$C) Демократҳо; 

$D) Занҳо; 

$E) Софистҳо; 

 

@97.Ғояҳои сиёсии Бобулистон бештар дар конунҳои кӣ инъикос 

ёфтаанд? 

$A) Шоҳ ҳаммурапи; 

$B) Император Рамзеси II; 

$C) Шeрушгар Деваштич; 

$D) Коинони маъбад; 

$E) Софистҳои оммавӣ; 

 

@98.Осори қадимаи ниёгони тоxикон дар асоси кадом китоб ба роҳ 

монад шуда буд? 

$A) «Авесто»; 

$B) «Инxил»; 

$C) «Таврот»; 

$D) «Сиёсатнома»; 

$E) «Куръон»; 

 

@99.Маздак ҳаракати киҳоро сарварӣ менамуд? 

$A) Деҳқононро 

$B) Аристократҳоро; 

$C) Феодалонро; 

$D) Хунармандонро; 

$E) Сиёсатмадоронро; 

 

@100.Таълимоти сиёсии Юнони Қадим рақобати кадом умумиятҳои 

бузурги иxтимоиро ташкил медод? 

$A) Демократҳо ва аристократҳо; 

$B) Сарватмандон ва ҳунармандон; 

$C) Демократҳо ва монотеистоҳо; 

$D) Софистҳо ва бюрокрҳо; 

$E) Теологҳо ва атеистон; 

 

@101.Софистҳо ба чанд xараён xудо шуда буданд? 



$A) 2; 

$B) 3; 

$C) 4; 

$D) 5; 

$E) 6; 

 

@102.Арасту сиёсатро ба кадом масъала бештар мепайвандад? 

$A) Адолатнокӣ; 

$B) Ахлоқ; 

$C) Анархизм; 

$D) Манфиатҳои шахсӣ; 

$E) Теологӣ; 

 

@103.Бузургтарин асари сиёсии Арасту кадом аст? 

$A) «Сиёсат»; 

$B) «Давлат»; 

$C) «Руҳи қонунҳо»; 

$D) «Сиёсатнома»; 

$E) «Таврот»; 

 

@104.Кадоме аз ин мутафаккирон теолог мебошад? 

$A) Августин; 

$B) Арасту; 

$C) Ситсерон; 

$D) Сукрот; 

$E) Рамзес; 

 

@105.Дар кишварҳои Ғарб ба сифати феодали калон чӣ баромад 

менамуд? 

$A) Калисо; 

$B) Давлат; 

$C) Полис; 

$D) Косибхона; 

$E) Бозор; 

 



@106.Инквизитсия то кадом аср идома ёфт ва чӣ қадар қурбониҳоро 

ба бор овард? 

$A) То асри XIX 10 млн. нафар; 

$B) То асри XVIII 10 ҳазор нафар; 

$C) То асри XIV 100 ҳазор нафар; 

$D) То асри XVII 1 млн. нафар; 

$E) То ҳол идома дорад шуморааш дақиқ нест; 

 

@107.Андешаҳои Руси Қадим чи гуна хусусияти умумӣ доштанд? 

$A) Дар орзуи муттаҳидии «князигари»-ҳои рус дар зери маркази 

ягона буданд; 

$B) Дар орзуи ишғоли заминҳои нав буданд; 

$C) Дар орзуи демократияи ғуломдорӣ буданд; 

$D) Дар орзуи нест намудани ИМА буданд; 

$E) Дар орзуи сохтори аристократӣ буданд; 

 

@108.Таълимоти асримиёнагии халқҳои Нимкураи Ғарбӣ, Шарқи 

Наздик ва Осиёи Марказӣ дар зери таъсири кадом динҳо буданд? 

$A) Насрония ва Ислом; 

$B) Зарудштия ва Ислом; 

$C) Буддоия ва Браҳманнизм; 

$D) Ислом ва Яҳудия; 

$E) Насрония ва Яҳудия; 

 

@109.Давраи нашъунамоши дини муқаддаси Ислом ба кадом асрҳо 

рост меояд? 

$A) Асрҳои IX-XI; 

$B) Асрҳои VII-VIII; 

$C) Асрҳои VII-X; 

$D) Асрҳои VII-XII; 

$E) Асрҳои VII-XIII; 

 

@110.Ғояҳои марказии Ислом дар ибтидои пайдоиш кадомҳоянд? 

$A) Адолати иxтимоӣ, бародарӣ, баробарӣ адолатнокӣ ва ғ; 

$B) Ауфтори нек, пиндори нек, рафтори нек ва ғ; 

$C) Ягонагӣ ва мустақилият; 



$D) Итоати омма ба доҳиҳо ва парастиши онҳо; 

$E) Нобаробарии омма ва аристократҳо; 

 

@111.Дини Ислом дар ибтидои пайдоиши худ ба кадом равияҳо 

xудо шуд? 

$A) Сунна ва шиа; 

$B) Ҳанафия ва ҳанбалия; 

$C) Моликия ва шофеия; 

$D) Исмоилия ва алавия; 

$E) Салафия ва ваҳобия; 

 

@112.Дар низоми давлатдории Сомониён чанд девон мавxуд буд? 

$A) 10 девон; 

$B) 8 девон; 

$C) 12 девон; 

$D) 9 девон; 

$E) 11 девон; 

 

@113.Асари машҳури А.Фирдавсӣ, ки xанбаҳои сиёсиро доро буд чӣ 

ном дорад? 

$A) «Шоҳнома»; 

$B) «Наcиҳат-ул-мулук»; 

$C) «Сиёсатнома»; 

$D) Донишнома; 

$E) «Тадбири манзил»; 

 

@114.«Подшоҳ доимо аз амалу кирдори вазирон ва вакилон 

хабардор бошад. Хешу табори вазир набояд амалдор бошанд» 

андешаи кадом мутафаккири тоxик аст? 

$A) У.Кайковус; 

$B) Низомулмулк; 

$C) М. Ғазоли; 

$D) Н.Ганxавӣ; 

$E) С.Санxар; 

 

 



@115.Таълимоти сиёсии Замони Эҳё ва Реформатсия дар андешаҳои 

кадом мутафаккир ба таври барxаста таxуссум ёфтаанд? 

$A) Н. Макмавелли; 

$B) Ч. Лок; 

$C) Т. Беза; 

$D) А.Де Лон; 

$E) Ж.Ж. Руссо; 

 

@116.Кадом мутафаккир дар ташаккули инкишофи таълимоти 

суверенитети давлатӣ саҳми калон гузоштааст? 

$A) Боден; 

$B) X. Лок; 

$C) Т. Беза; 

$D) А.Де Лон; 

$E) Ж.Ж. Руссо; 

 

@117.Сарвари маорифпарварони франсуз кадом мутафаккир буд? 

$A) Волтер; 

$B) Ч. Лок; 

$C) Т. Беза; 

$D) А.Де Лон; 

$E) Ж.Ж. Руссо; 

 

@118.Арасту дар тақсимбадии ҳокимият ба шохаҳо ба xои иxроия 

чиро пешниҳод намуда буд? 

$A) маъмурӣ; 

$B) Қонунбарор; 

$C) Судӣ; 

$D) Иxроия; 

$E) Адолати судӣ; 

 

@119.Аввалин давлате, ки истиқлолиятро дар фаҳми имрузааш ба 

даст овардааст кадом аст?? 

$A) ИМА; 

$B) Британияи Кабир; 

$C) Фаронса; 



$D) Олмон; 

$E) Русия; 

 

@120.Асари машҳур бо номи «Руҳи қонунҳо» ба қалами кадом 

мутафаккир мансуб аст? 

$A) Монтескё; 

$B) Волтер; 

$C) Руссо; 

$D) Б.Констан; 

$E) Арасту; 

 

@121.Мир Саид Алии ҳамадонӣ кадом навъҳои мансабро аз ҳам 

xудо намуда буд? 

$A) Набуват ва салтанат, ҳокимӣ; 

$B) Навлатӣ ва ғайридавлатӣ; 

$C) Оилавӣ ва xамъиятӣ; 

$D) Мавсимӣ ва доимӣ; 

$E) Зархарӣ ва фиребӣ; 

 

@122.Дар хусуси қонун ва қонунбарорӣ Низомулмулк чӣ 

мефармояд? 

$A) То зарурате пеш наояд, фармон (қонун) набояд навишт; 

$B) То пеш омадани зарурате фармонро (қонун) бояд навишт; 

$C) Фармон (қонунро) бояд ҳар чи зиёд навишт; 

$D) Фармон (қонун) бояд мушаххас навишт; 

$E) Фармон (қонунро) набояд ҳар чи зиёд навишт; 

 

@123.Авалин таълимотӣ сиёсӣ дар кадом мамлакат ва кай ба вуxўд 

омадааст? 

$A) Мисри қадим дар ҳазораи II-III то мелод; 

$B) Дар ҳиндустон дар ҳазораи II то мелод; 

$C) Дар Xопон дар ҳазори III то мелод; 

$D) Дар Хитои қадим дар ҳазораи I то мелод; 

$E) Дар Рими қадим дар ҳазораи I то мелод; 

 



@124.Таълимотӣ сиёси дар Бобулистон дар кадом ҳуxат дарx карда 

буданд? 

$A) Дар «қонун»; 

$B) Дар китоби муқаддас; 

$C) Дар амрҳои шоҳ; 

$D) Дар хотираҳо 

$E) Дар трактатҳо; 

 

@125.Дар инкишофӣ худ идеологияи сиёсии Юнони Қадим чанд 

давраро дарбар мегирад? 

$A) Се давраро дарбар мегирад тахминан асрҳои VIII-II пеш аз 

мелод дарбар мегирад; 

$B) Як давраро дарбар мегирад тахминан асри VII пеш аз мелод; 

$C) Панx давраро дар бар мегирад асрҳои II-I пеш аз мелод; 

$D) Ду давраро дарбар мегирад; 

$E) Чор давраро дарбар мегирад тахминан асрҳои VII-III пеш аз 

мелод дарбар мегирад; 

 

@126.Ақидаи Демокритро оиди пайдоишӣ давлатро нишон диҳед? 

$A) дар натиxаи муборизаи дуру дарози одамон медонист; 

$B) Назари Теократии пайдоиши давлат; 

$C) Назари табии пайдоиши давлат; 

$D) Назари шартномаи xамъияти пайдоиши давлат; 

$E) Назари патриархалӣ пайдоиши давлат; 

 

@127.Мувофиқи ақидаи Демокрит давлат кадом вазифаҳоро иxро 

мекўнад? 

$A) Ифода кунандаи манфиатҳои умуми шаҳрвандон; 

$B) Вазифаи давлат аз муҳофизат кардани кишвар аз ҳуxуми 

бегонагӣ; 

$C) Ҳимоя кардан аз шуриши дохилӣ; 

$D) Ҳимояи манфиатҳои синфи боло; 

$E) Назорат кардани тартиботи xаъмияти; 

 

@128.Афлотун тарафдори кадом сохторӣ сиёсӣ буд? 

$A) Республика; 



$B) Монархия; 

$C) Монархияи кониститутсиони; 

$D) Империя; 

$E) Диктатура; 

 

@129.Асари «Сиёсат» бо қалами кадом мутафакир таълуқ дорад? 

$A) Арасту; 

$B) Афлотун; 

$C) Полибий; 

$D) Демокрит; 

$E) Солон; 

 

@130.Арасту сохторӣ сиёсиро ба чанд қисм тақсим мекунад ва 

кадомҳоянд? 

$A) Ба се қисм, органҳои қонунбарор, маъмурӣ ва судӣ; 

$B) Ба чор қисм, органҳои зуригарӣ, органҳои қонунбарор, 

органҳоифишороварию маъмурӣ; 

$C) Ба се қисм, органҳои суди, органҳои федералӣ, органҳои 

маҳалӣ; 

$D) Ба ду қисм органи маъмурӣ ва судӣ; 

$E) Ба як қисм, органи қонунбарор; 

 

@131.Полибий инкишофи xомеъаро бок адом усул мефаҳмид? 

$A) Бо усули ҳаракати беохир дар доира; 

$B) Бо усули спералӣ; 

$C) Бо усули болоравӣ; 

$D) Бо усули геометрӣ; 

$E) Бо усули фазогӣ; 

 

@132.Авалин шурриши ғуломон дар кўxо ва бо сардории кӣ сарзад? 

$A) Дар ситсилния бо сардории Евна; 

$B) Дар Венедия бо сардори Аристоник; 

$C) Дар Рим бо сардории Пифагор; 

$D) Дар Генуя бо сардори Фома Аквинский; 

$E) Дар Турин бо сардории Макиавели; 

 



@133.Хусусияти фарқкунандаи шуриши Спитамен аз дигар 

шуришҳо дар чи буд? 

$A) Аввалин бор ғуломон кушиш карданд, ки давлати худро 

ташкил кунанд; 

$B) Дар шeриш дар қатори ғуломон шаҳрвандони озод низ 

иштирок доштанд; 

$C) Дар шeриш намояндагони хулқҳои гуногун иштирок 

мекарданд; 

$D) Шeришгарон кушиши онро доштанд, ки давлати 

xабрдидагонро ташкил диҳанд; 

$E) Дар шeриш дар қатори ғуломон шаҳрвандони озод низ 

иштирок наштанд; 

 

 

@134.Сарвари шуришӣ калоне, ки дар Рим сар шуд номбар кўнед? 

$A) Спартак; 

$B) Активиан; 

$C) Филин; 

$D) Солон; 

$E) Гесоид; 

 

@135.Бародарон Тибер ва Гай Гракхҳо кадом вазифа интихоб 

шўданд? 

$A) Трибунаи халқӣ; 

$B) Сардори сенат; 

$C) Аъзои сенат; 

$D) Сарлашкар; 

$E) Суди халқӣ; 

 

@136.Актави минтабири дуюми халқи пеши қабулкардаи лоиҳаи 

қонун дар бораи демокриткунонии ҳайёти сиёсиро гирифтанӣ шуд 

Гибери ба, ки муроxиат кард? 

$A) Ба маxлиси халқӣ; 

$B) Ба оммаи халқ; 

$C) Ба сенат; 

$D) Ба ҳарбиён; 



$E) Суди халқӣ; 

 

 

@137.Сабабӣ аз байн рафтани сохти демократияи ғуломдори аз чи 

иборат буд? 

$A) Тезутунд шудани муборизаҳои сиёсӣ, зeд-зeд сарзадани 

шeришҳои ғуломон; 

$B) Сабаби пешрафтани xомеа; 

$C) Сабаби норозигии оммаи мардум; 

$D) Сабаби аз хориxа таҳдид кардан; 

$E) Сабаби кашмакашиҳои дохилӣ; 

 

@138.Ситсерон сабаби пайдоиши давлатро чи гуна маънидод 

менамояд? 

$A) Сабаби пайдоиши давлатро зарурати ҳимояи моликият; 

$B) Хости илоҳи медонист; 

$C) Сабаби пайдоиши давлатҳо ҳимоя аз хавфи беруна; 

$D) Сабаби хавфи дохилӣ; 

$E) сабаби риоя кардани тартиботи xамъияти; 

 

@139.Мувофиқи ақидаи Ситсерон ҷангҳоӣ адолатнок кадом 

аломатҳоро доранд? 

$A) Ҷанг барои ҳукумрони ва шарафмандӣ; 

$B) Ҷанг барои сарват; 

$C) Ҷанг барои ҳимояи ватан; 

$D) Ҷанги шаҳрвандӣ; 

$E) Ҷангӣ мазҳабӣ; 

 

@140.Калисои католикӣ дар ҳайёти сиёсии Европа кадом нақшро 

мебозид? 

$A) Дар ҳаёти сиёсӣ нақши маркази яънедар сиёсат лашкар дар 

ихтиёраш буд, 

$B) Ҳамчун феодали калон буд ва ғайра; 

$C) Ҳамчун роҳбар; 

$D) Ҳамчун заминдори калон; 

$E) Ҳамчун инкивизитор; 



 

@141.Мутафакире, ки ба ҳимояи рукнҳои калисои католики 

баромад, ки буд? 

$A) Фома Аквинский; 

$B) Мантескиё; 

$C) Макиавелӣ; 

$D) Ситсерон; 

$E) Томас Гобс; 

 

@142.Мақсади ниҳоии Маккиавелӣ аз чӣ иборат буд? 

$A) У мехост ҳокимияти дунёвиро тобеъи калиссо гардонад; 

$B) У мехост, ки ҳокимияти ҳарбиҳоро ташкил кунад; 

$C) У мехост, ки диктатураи ҳарбиро ташкил кунад; 

$D) У мехост, ки ҳокимияти буржуазии ташкил кунад; 

$E) У тарафдори ҳокимияти папаи Рим буд; 

 

@143.Авалин мутафакире, ки назарияи илоҳии пайдоиши давлатро 

рад кардааст, ки буд? 

$A) Николо Маккиавели; 

$B) Дини Дидро; 

$C) Xон Лок; 

$D) Жан-Жак Руссо; 

$E) Вонтер; 

 

@144.Маккиавелли тарафдори кадом сохторӣ сиёсӣ буд? 

$A) Сохтори марказият ёфтаро тарафтори мекард; 

$B) Сохтори ҳарбӣ; 

$C) Сохтори монархия; 

$D) Сохтори истибдоди; 

$E) Сохтори монархияи конститутсионӣ; 

 

@145.Томас Гопс вазифаи давлат дар чи мебинад? 

$A) Вазифаи давлат дар таъмини сулҳи умумӣ ва ҳимояи бехатари; 

$B) Вазифаи давлат дар барқароркардани меносибатҳои 

дипломати; 

$C) Вазифаи давлат дар бехатари дохилӣ; 



$D) Вазифаи давлат дар иншо кардани қонун6ҳо ва амалӣ кардани 

онҳо; 

$E) Вазифаи давлат аз xазодиҳи ба вайронкунандагони қонуни 

мебошад; 

 

@146.Таъминоти Т. Гопс ба манфияти кадом синф равона карда 

шўда буд? 

$A) Ба манфиати деҳқонуни крепостносе; 

$B) Ба манфиати феодалҳо; 

$C) Ба манфиати пролетарҳо; 

$D) Ба манфиати либералҳо; 

$E) Ба манфиати буржуазия; 

 

@147.Томас Гоббс кадом шакли идора кўнии давлатиро 

меписандид? 

$A) Шакли монархия; 

$B) Шакли монархияи конститутсиони; 

$C) Шакли диктатураро; 

$D) Шакли президенти идораи давлатир8о; 

$E) Шакли диктатураи пролетариатро; 

 

@148.Xон Локк ақидаи кадом муттафакири бузўргро ба зери танқид 

мегирад? 

$A) Назария Роберт Филмер патриалхалиро; 

$B) Назарияи Томас Гоббс «шартномаи xамъиятӣ»-ро; 

$C) Назарияи Фома Аквинский Теократиро; 

$D) Назарияи марксисти пайдо шудани моликияти хусусӣ; 

$E) Назарияи «назарияи тобеъ намуда»-и пайдоиши давлат; 

 

@149.Xон Локк вазифаи давлатро аз чи иборат медонад? 

$A) Аз xазо додан, баровардани қонун, ҳимоя кардан ҳуxуми 

беруна; 

$B) Аз баровардани қонунҳо; 

$C) Аз xозо додан; 

$D) Аз ҳимояи шаҳрвандон; 

$E) Аз баланд бардоштани xиҳати некуаҳоли халқ; 



 

@150.Xон Локк давлатро ба чанд гуруҳи муасисаҳо тақисм кардааст? 

$A) Ба се гурeҳ, органи қонунбарор, муассисаҳои иxроия, 

муассисаҳоифедералӣ; 

$B) Ба чор гурeҳи муассисаҳои зуригарӣ муассисаҳои назорати, 

муассисаҳои таъминоти, муассисаҳои хайрия; 

$C) Ба ду гурeҳ, муассисаҳои иxроия, муассисаҳои судӣ; 

$D) Ба як гурeҳ муассисаҳои xазодиҳӣ; 

$E) Ба панx гурeҳ муассисаҳои, зурӣ, xазодиҳи, иxроия судӣ, 

назорати; 

  

@151.Xараёни маорифпарвари аввалин бор кай ва дар куxо пайдо 

шуд? 

$A) Дар асри XVIII дар Франсия; 

$B) Дар асри XV дар Англия; 

$C) Дар асри XVI дар Галандия; 

$D) Дар асри XVII дар Германия; 

$E) Дар асри XIX дар Россия; 

 

@152.Кадоме аз ин мутафакирон теолог мебошад? 

$A) Августин; 

$B) Арасту; 

$C) Ситсерон; 

$D) Сукрот; 

$E) Рамзес; 

 

@153.Мачмуи донишхои назариявии мукамал, ки низоми ягонаро 

ташкил дода, дар шакли як назарияи том пешбари мешаванд, чи 

ном дорад? 

$A) Таълимоти хукуки ва сиёси; 

$B) Сиёсатшиноси; 

$C) Таълимоти хукуки; 

$D) Таълимоти сиёси ва дини; 

$E) Таълимоти хукуки ва сотсиологи; 

 



@154.Калимаи «полис» аз кадим дар забони юнони маънои чиро 

дошт? 

$A) Давлат; 

$B) Сиёсат; 

$C) Хукук; 

$D) Ҷомеа; 

$E) Ҳокимият; 

 

@155.Кадом олим давлатро хамчун ташкилоти хокимияти сиёси 

барраси намуд? 

$A) Макиавели; 

$B) Ф.Энгелс; 

$C) Ж.Ж Руссо; 

$D) Волтер; 

$E) Ж.Ж Руссо ва Волтер; 

 

 

@156.Донишхои сиёсиву хукуки, ки мавзуи омузиши таърихи 

афкори сиёси ва хукукиро ташкил медиханд, чанд сатхи назарияви 

доранд? 

$A) 3 сатх: умумибашари, минтакави милли; 

$B)3 сатх: далати, гайридавлати, минтакави; 

$C) 2 сатх: милли ва фаромилли; 

$D) 2 сатх: давлати ва байни давлати; 

$E) Сатх: милли ва фаромиллии локали; 

 

@157.Илми хукукшиносие, ки таърихи ташаккул ва инкишофи 

донишхои назариявии башарро рочеъ ба падидахои сиёси ва 

хукуки меомуад, чи ном дорад? 

$A) Таърихи афкори сиёси ва хукки; 

$B) Таърихи сиёси ва фарханги; 

$C) Таърихи диншиноси; 

$D) Таърихи хукукшиноси; 

$E) Таърихи сиёси ва фарханги, таърихи диншиноси; 

 



@158.Усулхои хоси омузиши фанни таърихи афкори сиёси ва 

хукуки кадомхоянд? 

$A) Умуминазариявии хукукшиноси ва хусуси; 

$B) Назарияви ва амали; 

$C) Умуминазарияви ва асоси; 

$D) Назарияви ва хусуси; 

$E) Умуминазарияви, назарияви ва амали; 

 

@159.Таърихи афкори сиёси ва хукуки чун фанни таълими кадом 

вазифахоро дорад? 

$A) 1500 сол; 

$B) Сиёси хукуки, фарханги, ичтимои, тарбияви; 

$C) Таърихи, сиёси, хукуки, маърифати-тарбияви; 

$D) 1998 сол; 

$E) Таърихи сиёси ва фарханги,таърихи диншиноси; 

 

@160.Таърихи афкори сиёси ва хукукии хиндустони кадим дар 

давлатдории кадом сулолахо ташакул ёфтааст? 

$A) Харппа, Маурхо, Кушониён, Эфталитхо; 

$B) Хараппа ва Кушониён; 

$C) Хараппа, Маурхо, Хахоманишихо; 

$D) Хараппа ва Маурхо; 

$E) Хараппа, Хахоманишихо; 

 

@161.Сарчашмахои асоси афкори хукуки ва сиёсии Хинди кадим 

кадомхоянд? 

$A) Ведхо; 

$B) Авесто; 

$C) Таврот; 

$D) Дарахти Асурик; 

$E) Инчил; 

 

@162.«Ригведа», «Самаведа», «Атхарведа» ва «Ячурведа» ба 

мутафакирони кадом давлат муталлик мебошанд? 

$A) Хинди кадим; 

$B) Хахоманишиён; 



$C) Чини Кадим; 

$D) Бобулистони Кадим; 

$E) Мисри Кадим; 

 

@163.Кадоме аз ин асархо дар бораи пайдоиши хокимият ва шакли 

идораи чумхури мебошад? 

$A) «Шантипарва»; 

$B) «Самаведа»; 

$C) «Сиёсатнома»; 

$D) «Шохнома»; 

$E) Инчил; 

 

@164.Конунхои Ману муддати чанд сол мавриди истифода карор 

гирифт? 

$A) 2000 сол; 

$B) 2500 сол; 

$C) 3000 сол; 

$D) 1000 сол; 

$E) 3570 сол; 

 

@165.Дар таърихи афкори сиёси ва хукукии Хинди кадим чанд 

шакли таъсиси хокимият вучуд дошт? 

$A) Назарияи пайдоиши илохи ва табии хокимият; 

$B) Назарияи пайдоиши илохии хокимият; 

$C) На зарияи пайдоиши табии хокимият; 

$D) Назарияи пайдоиши шартномавии хокимият ва пайдоиши 

табии хокимият; 

$E) Назарияи пайдоиши табиию илохии хокимият; 

 

@166.Маънои калимаи «варна» чист? 

$A) Табака; 

$B) Авлод; 

$C) Кабила; 

$D) Миллат; 

$E) Мисри Кадим; 

 



@167.Дар Хинди кадим кадом шаклхои идоракунии давлат вучуд 

дошт? 

$A) Шохигари ва чумхури; 

$B) Шохигари ва федератсия; 

$C) Шонфедерати ва шохигари; 

$D) Шохигари; 

$E) Конфедерати ва федератсия; 

 

@168.Дар Артхашастрахо унсурхои асосии чомеа чи тавр чудо карда 

мешуд? 

$A) Шох, вазирон, дехконон, байтулмол, артиш; 

$B) Зиёиён, аскарон, дехконон; 

$C) Шох, аскароон дехконон, зиёиён, вазирон; 

$D) Шох, ваирон, артиш; 

$E) Шох, ваирон, артиш, дехконон; 

 

@169.Асосгузори таълмоти буддоия ки буд? 

$A) Буддо; 

$B) Зардушт; 

$C) Зурвон; 

$D) Мони; 

$E) Маздак; 

 

@170.Талимоти Буддоия дар кучо пайдо шудааст? 

$A) Хиндустон; 

$B) Чин; 

$C) Миср; 

$D) Бобул; 

$E) Чаврок; 

 

@171.Талаботи «идоракунии мансабдорони боистеъдод ва некхох, 

надодани ваъдахои амалинашаванда, ба инобат нагирифтани 

ммаслихати дурусти мансабдорон» аз тарафи кадом мутафакир 

пешниход гардидаст? 

$A) Конфутсий; 

$B) Мо-сзи; 



$C) Волтер; 

$D) Марат; 

$E) И. Кант; 

 

@172.«Як сухан метавонад такдири давлатро хал кунад». Ин сухан ба 

ки таалук дорад? 

$A) Конфутсий; 

$B) Сино; 

$C) Фороби; 

$D) Арасту; 

$E) Ф. Энгелс; 

 

@173.Аз наари Конфутсий шох бояд чи гунна бошад? 

$A) Боадолат; 

$B) Ҷохил; 

$C) Берахм; 

$D) Окил; 

$E) Золим; 

 

@174.Конфутсий истифодаи конун ва чазоро чи гунна шарх додаст? 

$A) Истифодаи конун ва чазоро рад намудааст; 

$B) Истифодаи конун ва чазоро тарафдори намудааст; 

$C) Танхо тарафдори истифодаи конун буд; 

$D) Истифодаи конунро рад намудааст; 

$E) Танхо тарафдори истифодаи чазо буд; 

 

@175.Назарияи « чалби одамони боистеъдод ба иракуни» андещаи 

кадоме аз мутафакирони зерин мебошанд? 

$A) Мо-сзи; 

$B) Арасту; 

$C) Сукрот; 

$D) Конфутсий; 

$E) Демокрит; 

 

 



@176.Мо- сзи кадом назарияи пайдоиши давлатро пешбари 

мекунад? 

$A) Пайдоиши шартномавии давлат; 

$B) Пайдоиши илохии давлат; 

$C) Пайдоиши табии давлат; 

$D) Пайдоиши ногахонии давлат; 

$E) Пайдоиши илохию ногахонии давлат; 

 

@177.Кадоме аз мутафакирони зерин тарафдори истифодаи кувваи 

мачбури дар давлат буд? 

$A) Мо-сзи; 

$B) Конфутсий; 

$C) Ману; 

$D) Сукрот; 

$E) Демокрит; 

 

@178.«Давлат хамчун дастгохи мачбурсози» аз тарафи кадом 

мутафакирони зерин тавсиф мешавад? 

$A) Шан Ян; 

$B) Арасту; 

$C) Мо-сзи; 

$D) Сино; 

$E) Фороби; 

  

@179.«Конун чун низоми чазохо ва воситаи хадаф аст» ин акида ба 

ки таалук дорад? 

$A) Шан Ян; 

$B) Мо-сзи; 

$C) Конфутсий; 

$D) Арасту; 

$E) Геродот; 

 

@180.Асари «Дао-дезин» ба ки таалук дорад? 

$A) Лио- сзи; 

$B) Шан Ян; 

$C) Мо-сизи; 



$D) Конфутсий; 

$E) Мао зе Дун; 

 

@181.Кадом мутафакир кушиши аз нав эхё кардани назарияи 

Конфутсийро кардааст? 

$A) Мэн-сзи; 

$B) Шан Ян; 

$C) Мо-сзи; 

$D) Лио-сзи; 

$E) Чжоугун; 

 

@182.Муалифи асари «Чжоули» кист? 

$A) Чжоугун; 

$B) Мо-сзи; 

$C) Лио-сзи; 

$D) Шан Ян; 

$E) Мэн-сзи; 

 

@183.Асархои «Илиада» ва Одисея аз тарафи кадом олим 

нависонндааст? 

$A) Гомер; 

$B) Арасту; 

$C) Архимед; 

$D) Херодот; 

$E) Мэн-сзи; 

 

@184.Истилохи «темис» чи маъно дорад? 

$A) Хукуки одати; 

$B) Сиёсат; 

$C) Давлат; 

$D) Ҳукуки мукараргардида; 

$E) Ҳукук; 

  

@185.Асари «Теогония» ба ки таалук дорад? 

$A) Гесиод; 

$B) Гомер; 



$C) Херодот; 

$D) Архимед; 

$E) Мэн-сзи; 

 

@186.Истилохи «дике» чи маъно дорад? 

$A) Адолат; 

$B) Ҳукук; 

$C) Давлат; 

$D) Сиёсат; 

$E) Ҳукуки мукараргардида; 

 

@187.Гесиод чанд давраи тахрихиро чудо кардааст? 

$A) Асрхои тиллои, нукраги, миси ва оханин; 

$B) Асрхои тилои, нукра ва биринчи; 

$C) Асрхои тиллои нукра ва мис; 

$D) Асрхои сангин, мис ва биринч; 

$E) Ҳукуки мукараргардида; 

 

@188.Хафт хирадмандони юнони кихо буданд? 

$A) Фалес, Питтак, Периандр, Биант, Солон, Клеобул, Хиллон; 

$B) Арасту, ИСкандар, Биант, Солон, Сукрот, Гесиод, Херодот; 

$C) Арасту, Гесиод, Херодот, Гомер, Сукрот, Геракл,Тесей; 

$D) Фалес, Питтак, Периандр, Солон, Гомер, Херодот, Сукрот; 

$E) Арасту, ИСкандар, Биант, Солон, Сукрот, Гесиод, Херодот, 

Птоломей; 

 

@189.Кадоме аз ин мутафакирон аввалин шуда мафхуми фалсафаро 

истифода кардааст? 

$A) Пифагор; 

$B) Хероот; 

$C) Гесиод; 

$D) Гомер; 

$E) Сукрот; 

 

@190.«Бехокимияти ин бадбахтист» ин акидаи кадом мутафакир 

аст? 



$A) Пифагор; 

$B) Солон; 

$C) Питтак; 

$D) Арасту; 

$E) Сукрот; 

 

@191.Истилохи «анархия» чи маъно дорад? 

$A) Бехокимияти; 

$B) Ҳокимият; 

$C) Ҳокимияти суди; 

$D) Ҳокимияти ичроия; 

$E) Суд; 

 

@192.Кадом мутафакир «демократия»-ро хамчун идораи одамони 

бефаросат ва бад мехисобид? 

$A) Гераклит; 

$B) Пифагор; 

$C) Демокрит; 

$D) Сукрот; 

$E) Арасту; 

 

@193.Истилохи софист аз кадом забон гирифта шудааст ва махнояш 

чист? 

$A) Юнони мухаббат; 

$B) Юнони маорифпарвар; 

$C) Юнони адолат; 

$D) Юнони маърифат; 

$E) Точики ғолиб; 

 

@194.«Инсон махаки хама чиз аст» ин суханон ба ки таалук дорад? 

$A) Пратагор; 

$B) Пифагор; 

$C) Гераклит; 

$D) Афлотун; 

$E) Арасту; 

 



@195.Софистони юнони ба чанд гурух чудо мешуданд? 

$A) Софистони хурдсол ва калонсол; 

$B) Софистони чавон ва калонсол; 

$C) Софистони давлати ва гайридавлати; 

$D) Софистони милли; 

$E) Софистони чавон ва хурд; 

 

@196.Муалифи асари «Давлат» кист? 

$A) Афлотун; 

$B) Арасту; 

$C) Гераклит; 

$D) Сукрот; 

$E) Архимед; 

 

@197.Намунаи далати пешкаш намудаи Афлотун кадом аст? 

$A) Аристократии; 

$B) Демократи; 

$C) Теократи; 

$D) Гайри демократии; 

$E) Тирания; 

 

@198.Асари «Сиёсатмадор»-ро кадом мутафакир нависондааст? 

$A) Афлотун; 

$B) Макиавели; 

$C) Арасту; 

$D) Сукрот; 

$E) Пифагор; 

 

@199.Асари «Критий»-ро кадом мутафакир нависондааст? 

$A) Афлотун; 

$B) Макиавели; 

$C) Арасту; 

$D) Сукрот; 

$E) Гобс; 

 

@200.Асари «Конун» ба ки таалук дорад? 



$A) Афлотун; 

$B) Гобс; 

$C) Макиавели; 

$D) Арасту; 

$E) Сукрот; 

 

@201.Давлати пешкаш намудаи Афлотун а чанд нафар шахрванд 

иборат буд? 

$A) 5040 нафар; 

$B) 9802 нафар; 

$C) 36000 нафар; 

$D) 22500 нафар; 

$E) 8020 нафар; 

 

@202.Муалифи асари «Сиёсат» кист? 

$A) Арасту; 

$B) Сукрот; 

$C) Афлотун; 

$D) Гомер; 

$E) Протогор; 

 

@203.Муалифи асари «Риторика» кист? 

$A) Арасту; 

$B) Сукрот; 

$C) Афлотун; 

$D) Гомер; 

$E) Исократ; 

 

@204.Аз назари Арасту хокимият чанд хел мешавад? 

$A) Ҳокимияти як шахс, хокимияти акалият ва аксарият; 

$B) Ичроия, конунгузор ва суди; 

$C) Ҳокимияти як шахс ва хокимияти акалият; 

$D) Ичроия ва суди; 

$E) Ичроия; 

 

@205.Муалифи асари «Политияи Афина» кист? 



$A) Арасту; 

$B) Сукрот; 

$C) Афлотун; 

$D) Гомер; 

$E) Лукретсий Кар; 

 

@206.Аз назари Арасту чанд навъи хукуки сиёси вучуд дорад? 

$A) Ҳукуки фитри ва шарти; 

$B) Ҳукуки фитри ва позитиви; 

$C) Ҳукуки сиёси ва фарханги; 

$D) Ҳукуки модди ва маънави; 

$E) Ҳукуки фитри; 

 

@207.«Барои тарбияи чомеа конунхо заруранд, вале барои тарбияи 

хуб конунхо хуб лозиманд».Ин сухан ба ки тааллук дорад? 

$A) Арасту; 

$B) Сукрот; 

$C) Афлотун; 

$D) Гомер; 

$E) Искандар; 

 

 

@208.Марк Тулий Ситсерон ки буд? 

$A) Мутафакир ва ходими Рим; 

$B) Императори Рим; 

$C) Императори Юнон; 

$D) Мутафакири Юнони; 

$E) Мутафакир ва ходими Юнони; 

 

@209.Муалифи асари «Дар бораи давлат» кист? 

$A) Ситсерон; 

$B) Августин; 

$C) Арасту; 

$D) Афлотун; 

$E) Гомер; 

 



@210.«Оила ва моликият сабаби пайдоиши давлат мебошанд».Ин 

сухани кист? 

$A) Ситсерон; 

$B) Августин; 

$C) Арасту; 

$D) Афлотун; 

$E) Гомер; 

 

@211.Муалифи асари «Дар бораи конунхо» кист? 

$A) Ситсерон; 

$B) Августин; 

$C) Арасту; 

$D) Афлотун; 

$E) Гомер; 

 

@212.Аз назари Ситсерон шаклхои давлат кадомхоянд? 

$A) шохи, аристократи, демократии; 

$B) Шохи, анархия, монархия; 

$C) Аристократи, демократии; 

$D) Демократи, шохи; 

$E) Шохи, анархия, монархия, демократи, шохи; 

 

@213.Маънои калимаи «республика» чист? 

$A) Дороии халк; 

$B) Давлат; 

$C) Ҳокимияти халк; 

$D) Ҳукукхои халк; 

$E) Ҳокимият; 

 

@214.Ситсерон чанд навъи хукукро чудо кардааст? 

$A) Ҳукуки фитри ва хукуки халкхо; 

$B) Ҳукуки фитри ва позитиви; 

$C) Ҳукуки маънави ва фарханги; 

$D) Ҳукуки фитри ва маънави; 

$E) Ҳукуки фитри ва фарханги; 

 



@215.Фаолияти ҳуқуқшиноси римӣ дар кадом ҷабҳаҳо сурат 

мегирад? 

$A) Посух ба саволҳои шахсони хусусӣ, кумак ҳангоми бастани 

аҳдҳо, кумаки судӣ; 

$B)Посух ба саволҳои шахсони хусусӣ, кумак ҳангоми бастани аҳдҳо; 

$C) Посух ба саволҳои шахсони хусусӣ, кумаки судӣ; 

$D) Кумаки судӣ кумак ҳангоми бастани аҳдҳо; 

$E) Кумак ҳангоми бастани аҳдҳо, кумаки судӣ; 

 

@216.Давраи инкишофи ҳуқуқшиноси римӣ классикӣ чанд давраро 

ташкил медиҳад? 

$A) Се давра; 

$B) Як давра; 

$C) Ду давра; 

$D) Чор давра; 

$E) Панч давра; 

 

@217.Асарҳои ҳуқуқшиносони римӣ а чанд қисм иборат буд? 

$A) Институтсияҳо, дигестҳо, кодексҳои Юстинян 

$B) Дигестҳо, пандектҳо, институтсияҳо; 

$C) Асосҳои ҳуқуқи римӣ, кодекси Юстинян; 

$D) Конститутсия, кодекси Юстинян; 

$E) Дигестҳо, пандектҳо; 

 

@218.Чанд фоизи асарҳои ҳуқуқшиносони римиро асарҳои 

ҳуқуқшиносони панҷгонаи рим ташкил медиҳад? 

$A) 70%; 

$B)60%; 

$C) 80%; 

$D) 90%; 

$E) 93%; 

 

@219.Дар афкори ҳуқуқшиносони римӣ ҳуқуқи позитиви пешноҳод 

мегардид ё не? 

$A) Пешкаш намешуд; 

$B) Унин мафҳум вуҷуд дошт; 



$C) Пешкаш мешуд; 

$D) Пешкаш мешуд танҳо ба табақаи болоӣ; 

$E) Пешкаш мешуд танҳо ба табақаи поёни; 

 

@220.Дар афкори сиёсӣ ва ҳуқуқии рими қадим ҳуқуқи хусуси ба 

чанд қисм тақсим мешуд? 

$A) Се қисм; 

$B)Ду қисм; 

$C) Чор қисм; 

$D) Тақсим намешуд; 

$E) Як кисм; 

 

@221.Истилоҳи “Юс Гентиюм” чи маъно дорад? 

$A) Ҳуқуқи халқҳо; 

$B) Ҳуқуқи фитрӣ; 

$C) Ҳуқуқи потивӣ; 

$D) Ҳуқуқи ҷанговарон; 

$E) Ҳукуки кишоварзон; 

 

@222.Истилоҳи “Юс Тития” чи маъно дорад? 

$A) Адолат; 

$B) Давлат; 

$C) Ҷомеа; 

$D) Сиёсат; 

$E) Халк; 

 

@223.Тибқи ҳуқуқи халқҳо чанд тоифаи одамон ҷудо карда 

мешаванд.? 

$A) Одамони озод, ғуломон ва шахсони аз ғуломи озод шуда; 

$B) Зиёиён, сарбозон, коинон; 

$C) Зиёиён, деҳқонон; 

$D) Амалдорон, ҷанговарон, одамони озод, ғуломон; 

$E) Ҷанговарон, одамони озод; 

 

@224.Таълимотҳои аввалини ориёиҳои қадим? 

$A)Зардуштия, монавия, маздакия; 



$B) Буддоия,даотсизм, зардуштия; 

$C) Даотсизм, буддоия; 

$D) Зардуштия, монавия; 

$E) Буддоия, даотсизм; 

 

@225.Асоси таълимоти зардуштро чи ташкил медиҳад? 

$A) Неки ва бади; 

$B) Адлу инсоф; 

$C) Гамхори ва маърифат; 

$D) Неки ва маърифат; 

$E) Адлу инсоф ва ғамхори; 

 

 

@226.Китоби муқадаси дини зардушт? 

$A) Авесто; 

$B) Таврот; 

$C) Инҷил; 

$D) Шоҳнома; 

$E) Забур; 

 

@227.Зардушт дар дарбори кадом шоҳ фаолият мекард? 

$A) Виштосп; 

$B) Ардашер; 

$C) Куруши кабир; 

$D) Астиох; 

$E) Гуштосп; 

 

 

@228.Авесто дар чанд ҳазор пусти гов нашр шудааст? 

$A) 12 ҳазор; 

$B) 20 ҳазор; 

$C) 10 ҳазор; 

$D) 28 ҳазор; 

$E)27 хазор; 

 

@229.Авесто дубора дар давраи кадом сулола ҷамъовари карда шуд? 



$A) Сосонин; 

$B) Ҳахохаманишиҳо; 

$C) Кушониён; 

$D) Пешдодиён; 

$E) Сомониён; 

 

@230.Дини Зардуштия дар давраи шоҳигарии кадом шоҳи 

Ҳахоманишиён дини давлати эълон шуд? 

$A) Дорои 3; 

$B) Яздигурд; 

$C) Ардашер; 

$D) Анушервони Одил; 

$E) Доро; 

 

@231.Кадом қисмҳои китоби Авесто боқи мондааст? 

$A) Ванидод, Виспарад, Яштҳо, Ясно, Хурд-Авасто; 

$B) Вандидод, Виспарад, Яштҳо, Дарахти Асурик; 

$C) Виспарад, Яштҳо, Самаведа; 

$D) Самаведа, Яштҳо, Ясно, Вандидод; 

$E) Виспарад, Яштҳо, Дарахти Асурик; 

 

@232.Поягуори таълимоти Монавия ки буд? 

$A) Монӣ; 

$B) Зардуш; 

$C) Маздак; 

$D) Зурвон; 

$E) Деваштич; 

 

@233.Монӣ кай ва дар куҷо таваллуд шудааст? 

$A) 216 Бобул; 

$B) 128п.м Самарқанд; 

$C) 216п.м Тайсафун; 

$D) 216 Нишопур; 

$E) 510 Хуросон; 

 

@234.Монӣ дар давраи кадоме аз ин сулолаҳо умр ба сар бурдааст? 



$A) Сосониён; 

$B) Ҳахоманишиҳо; 

$C) Кушониён; 

$D) Порт; 

$E) Сомониён; 

 

@235.Муаллифи китоби “Шопурканна” кист? 

$A) Монӣ; 

$B) Фирдавсӣ; 

$C) Зурвон; 

$D) Мазадак; 

$E) Рудаки; 

 

@236.Асари “Ардчанг” ба ки таалуқ дорад.  

$A) Монӣ; 

$B) Зардушт; 

$C) Ардашер; 

$D) Сосон; 

$E) Анушервони Одил; 

 

@237.Монӣ асараш “Шопурканна”-ро ба кадом шоҳ бахшидааст? 

$A) Шопури 1; 

$B) Ардашер; 

$C) Доро; 

$D) Яздигурд; 

$E) Парвиз; 

 

@238.Таълимоте ки таълимотҳои масеҳӣ зардуштӣ ва буддоиро 

омехта мекунад, чи ном дорад? 

$A) Монавия; 

$B) Зурвония; 

$C) Маздакия; 

$D) Зардуштия; 

$E) Будоия; 

 



@239.Баъд аз вафоти Монӣ таълимоти уро дар Бобулистон ки идома 

дод? 

$A) Сис; 

$B) Ғурак; 

$C) Бобак; 

$D)Фатак; 

$E) Хусрав; 

 

@240.Ҳама гуна шаҳвати инсонӣ, никоҳ, ҳаёти оилавӣ, тавлиди 

фарзанд, истеъмоли гушту меваро манъ мекунад, кадом таълимот 

аст? 

$A) Монави; 

$B) Маздакия; 

$C) Зардуштия; 

$D) Масеҳия; 

$E) Зурвония; 

 

@241.Никоҳ ва давомдиҳии насли инсонӣ чун зуҳуроти аҳриманӣ 

тавсиф карда мешавад, суханони кадом мутафакир аст? 

$A) Монӣ; 

$B)Зардушт; 

$C) Зурвон; 

$D) Маздак; 

$E) Ғурак; 

 

@242.Пайравони монавия ба кадом гавҳарҳо эътиқод доранд? 

$A) Худо, Ҷиллои Худоӣ, Қудрати Худоӣ, Хиради Худоӣ; 

$B) Худо, китобҳои осмонӣ, фариштаҳо; 

$C) Худо, фариштаҳо, ақл; 

$D) Худо, ҷиллои Худоӣ, фариштаҳо; 

$E) Худо, китобҳои осмонӣ, фариштаҳо, ақл; 

 

@243.Зардуштиён кадом унсурҳоро муқаддас меҳисобиданд? 

$A) Ҳаво, об, хок, оташ; 

$B) Об, Хок , замин, гил; 

$C) Оташ, об, гил, хок; 



$D) Оташ, об, хок; 

$E) Об ва хок; 

 

@244.Маздак дар кадом сулола вазир буд? 

$A) Вазири сосонӣ; 

$B) Вазири сомонӣ; 

$C) Вазири кушониён; 

$D) Вазири тохириён; 

$E) Вазири хахоманиши; 

 

@245.Маздак дар давраи кадом шоҳ фаъолият намудааст? 

$A) Қубод ва Хусрави 1; 

$B) Ардашер; 

$C) Шопур; 

$D) Яздигурди 3; 

$E) Кубод; 

 

@246.Аввалин бор таълимоти комунисти аз тарафи кадом 

мутафакир пешниҳод шудааст? 

$A) Маздак; 

$B) Ленин; 

$C) Энгелс; 

$D) Волтер; 

$E) Фихте; 

 

@247.Маздак аз тарафи кадом шоҳ кушта шуд? 

$A) Хусрави 1; 

$B) Ардашер; 

$C) Яздигурд; 

$D) Шопур; 

$E) Кубод; 

 

@248.Таълмоти маздакия дар кадом асрҳо арзи ҳасти кардааст? 

$A) 5-6; 

$B) 3-5; 

$C) 4-5; 



$D) 6-7; 

$E) 7-8; 

 

@249.Дар маздакия чанд марҳилаи таърихи олам вуҷуд дорад? 

$A) Замони пайдоиш, замрни омезиш ва замони ғалабаи некӣ бар 

бадӣ; 

$B) қадим, миёна, нав; 

$C) Асри санг, мис ва биринҷ; 

$D) Ҳадим ва нав; 

$E) Нав; 

 

@250.Дини Ислом дар куҷо пайдо шудааст? 

$A) Нимҷазираи Арабистон; 

$B) Мисри қадим; 

$C) Шарқи Дур; 

$D) Африқо; 

$E) Бобулистон; 

 

@251.Асосгузори дини Ислом кист? 

$A) Муҳаммад (с); 

$B) Исои масеҳ; 

$C) Мусо; 

$D) Зардушт; 

$E) Буддо; 

 

@252.Хазрати Муҳаммад (с) кай ба дунё омадааст? 

$A) 570; 

$B) 570п.а.м; 

$C) 610; 

$D) 572; 

$E) 600; 

 

@253.Дини Ислом кадом сол арзи ҳасти намудааст? 

$A) 610; 

$B) 570; 

$C) 622; 



$D) 630; 

$E) 600; 

 

@254.Ҳазрати Муҳаммад (с) дар чанд солагӣ ба пайғамбари ноил 

гашт? 

$A) 40 солагӣ; 

$B) 25 солагӣ; 

$C) 35 солагӣ; 

$D) 45 солагӣ; 

$E) 27 солаги; 

 

@255.Сарчашмаи асосии афкори сиёсию ҳуқуқии дини Ислом 

кадом аст? 

$A) Қуръон ва ҳадисҳо; 

$B) Чаҳоркитоб; 

$C) Ҳадисҳо; 

$D) Таврот; 

$E) Инчил; 

 

@256.Калом дар кадом давра пайдо шудааст? 

$A) Дар давраи Хулафои Рошиддин; 

$B) Дар давраи зиндагии Муҳаммад (с); 

$C) Дар давраи Умавиён; 

$D) Дар давраи Аббосиён; 

$E) Дар давраи Сомониён; 

 

@257.Маънои калимаи ислом чист? 

$A) Сар фуруд овардан ба амрҳои Иллоҳӣ; 

$B) Салом; 

$C) Бовари ба Худои Ягона; 

$D) Ҷиҳод; 

$E) Сар фуруд наовардан ба амрҳои Иллоҳӣ; 

 

@258.Маънои калимаи Қуръон чист? 

$A) Хониш; 

$B) Китоб; 



$C) Навиштан; 

$D) Боварӣ; 

$E) Нобовари; 

 

@259.Дар дини ислом чанд мазҳаби асоси вуҷуд дорад? 

$A) Шиа ва сунни; 

$B) Ваҳобия ва сунни; 

$C) Исмоилия, шиа ва суни; 

$D) Исмоилия, суни; 

$E) Ваҳобия ва шиа; 

 

@260.Дар таълимоти дини Ислом кадоме аз мактабҳои зерин арзи 

вуҷуд кардааст? 

$A) Муътазила, мурзила, қадария, машоъия; 

$B) Панисломия, пантуркизм, муътазила; 

$C) Муътазила, зардуштия; 

$D) Маздакия, исломия, мурзила; 

$E) Исломия, мурзила; 

 

@261.Мактабҳои фиқҳи исломӣ кадомҳоянд? 

$A) Ҳанафӣ, Моликӣ, Шофеӣ, Ҳанбалӣ, Захирӣ, Зайдӣ, Ҷаъфарӣ; 

$B) Муътазила, мурзила, қадария; 

$C) Машоъия, зирория, ҳанафия; 

$D) Ҳанафӣ, Моликӣ, Шофеӣ, Муътазила, Мурзила; 

$E) Ҳанафӣ, Моликӣ, Шофеӣ; 

 

@262.Асосгузори мактаби Ҳанафия кист? 

$A) Имоми Аъзам; 

$B) Имом Ҳанбал; 

$C) Имом Шофеӣ; 

$D) Имом Молик; 

$E) Имом Газоли; 

 

@263.Асосгузори мактаби шофеӣ кист? 

$A) Имом Шофеӣ; 

$B) Имоми Аъзам; 



$C) Имом Ҳанбал; 

$D) Имом Молик; 

$E) Имом Газоли; 

 

@264.Асосгузори мактаби ҳанбалӣ кист? 

$A) Имом Ҳанбал; 

$B) Имоми Аъзам; 

$C) Имом Шофеӣ; 

$D) Имом Моликк; 

$E) Имом Газоли; 

 

@265.“Зикр кардан ба маврид аст, ки мо ҷузъи ҷудонашавандаи 

ҷаҳони Ислом ва тамаддуни исломӣ мебошем”. Ин суханон ба кӣ 

таалуқ дорад? 

$A) Э.Раҳмон; 

$B) И. Сомонӣ; 

$C) С. Айни; 

$D) Б.Ғафуров; 

$E) Имом Газоли; 

 

@266.”Саҳми тамаддуни исломӣ дар раванди ташаккулёбии 

фарҳанг ва тамадуни башарӣ бебаҳс аст ва ин воқеияро шахсиятҳои 

бузурги илму фарҳанги ҷаҳонӣ борҳо эътироф кардаанд”. Ин 

суханон ба кӣ таалуқ дорад? 

$A) Э.Раҳмон; 

$B) И. Сомонӣ; 

$C) С. Айни; 

$D) Б.Ғафуров; 

$E) Имом Газоли; 

 

@267.Масъалаи муҳими афкори сиёсии ислом чи ба ҳисоб меравад? 

$A) Хилофат; 

$B) Қуръон; 

$C) Мазҳаб; 

$D) Фирқаҳо; 

$E) Имом Газоли; 



 

@268.Таърихи хилофат чанд давраро дарбар мегирад? 

$A) Хилофати Рошиддин, Умавиён, Аббосиён, Туркҳои Усмонӣ; 

$B) Хилофати Рошиддин, Умавиён, Аббосиён; 

$C) Хилофати Рошиддин, Аббосиён; 

$D) Хилофати Рошиддин, Аббосиён, Туркҳои Усмонӣ; 

$E) Хилофати Рошиддин; 

 

@269.Қуръон аз чанд сура иборат аст? 

$A) 114; 

$B) 120; 

$C) 115; 

$D) 110; 

$E) 113; 

 

@270.Қуръон аз чанд ҷузъ (пора) иборат аст? 

$A) 30; 

$B) 29; 

$C) 33; 

$D) 40; 

$E) 50; 

 

@271.Китоби Қуръон пас аз чанд соли вафоти паёғамбар ба нашр 

расид? 

$A) 23 сол; 

$B) 25 сол; 

$C) 28 сол; 

$D) 30 сол; 

$E) 78 сол; 

 

@272.Қуръон дар давраи ҳукмронии кадом халифа ба нашр 

расидааст? 

$A) Усмон; 

$B) Абубакр; 

$C) Умар; 

$D) Алӣ; 



$E) Санои; 

 

@273.Соли вафоти Муҳаммад (с) кадом сол аст? 

$A) соли 632; 

$B) соли 630; 

$C) соли 631; 

$D) соли 629; 

$E) соли 700; 

 

@274.Аввалин давлати Араб кадом сол ташкил шудааст? 

$A) соли 630; 

$B) соли 610; 

$C) соли 629; 

$D) соли 632; 

$E) соли 800; 

 

@275.Имом Бухорӣ кадом сол тавалуд шудааст? 

$A) соли 810; 

$B) соли 680; 

$C) соли 780; 

$D) соли 820; 

$E) соли 758; 

 

@276.Китоби “Ал- Ҷомеъу-с-Саҳеҳ” асари кист? 

$A) Ал-Бухорӣ; 

$B) Шофеӣ; 

$C) Ҳанбал; 

$D) Абуҳанифа; 

$E) Ал- Кинди; 

 

@277.Имом Бухорӣ китоби “Ал- Ҷомеъу-с-Саҳеҳ”-ро дар мудати 

чанд сол навиштааст? 

$A) 16 сол; 

$B) 10 сол; 

$C) 20 сол; 

$D) 15 сол; 



$E) 16 сол; 

 

@278.Асари “Таърих-ул-Кабир”-ро ки нависондааст? 

$A) Ал-Бухорӣ; 

$B) Шофеӣ; 

$C) Ҳанбал; 

$D) Абуҳанифа; 

$E) Ал- Кинди; 

 

@279.Теъдоди асарҳои Бухорӣ дар бораи ҳадисҳо чандто мебошад? 

$A) 97 китоб; 

$B) 100 китоб; 

$C) 1200 китоб; 

$D) 300 китоб; 

$E) 65 киоб; 

 

@280.Имруз дар дунё чи қадар пайравони дини Ислом зиндаги 

мекунанд? 

$A) 1млрд 570млн; 

$B) 1.5млн; 

$C) 1млрд 500млн; 

$D) 2млрд; 

$E) 1.7 млрд; 

 

@281.Мувофиқи «Қонуни Ману» Худо шудрҳоро аз кадом қисмати 

баданаш офаридааст? 

$A) аз суни пояш; 

$B) Аз Лабат; 

$C) Аз Мискат; 

$D) Аз дастонаш; 

$E) Аз сараш; 

 

@282.Сабаби ташаккулёбии динӣ Будоия дар чӣ буд? 

$A) Эхтирозм ғуломон ва хонахаробшудани аъзоёни он; 

$B) Обшина норизо шудани оммаи мардум аз Барахманизм; 

$C) Пешрави xомеа; 



$D) Зиддиятҳои байни динҳои ҳиндустони қадим; 

$E) Пахншуданинобаробари, фиребгарӣ дар xомеа; 

 

@283.Аз кадом аср ин xониб халкҳои аврупоӣ дар рушди тамаддуни 

олам хизмати арзандае кардаанд? 

$A) XVI; 

$B) XII; 

$C) XV; 

$D) XX; 

$E) XIX; 

 

@284.Асосгузори дини зардуштия ки буд? 

$A) Зардушт; 

$B)Монӣ; 

$C) Мадак; 

$D) Зурвон; 

$E) Сино; 

 

@285.Китоби зардуштия дар чанд ҷилд нашр шуда буд? 

$A) Ду ҷилд; 

$B) Се ҷилд; 

$C) Чор ҷилд; 

$D) Як ҷилд; 

$E) Ҳафт чилд; 

 

@286.Муаллифи назарияи “технократӣ” кист? 

$A) Сен-Симон, Бекон, Конт; 

$B) Бекон, Конт, Веббер; 

$C) Веббер, Конт; 

$D) Сен-Симон, Бекон; 

$E) Бекон; 

 

@287.Муаллифи асари “Парламент ва ҳукумат дар Олмон” кист? 

$A) Веббер; 

$B) Конт; 

$C) Беконе; 



$D) Маркс; 

$E) Сен-Симон; 

 

@288.Истилоҳи “онтология” чи маъно дорад? 

$A) Ҳастӣ; 

$B) Нобудӣ; 

$C) Ҳуқуқ; 

$D) Озодӣ; 

$E) Хало; 

 

@289.Назарияи “усулия”- ро дар кадоме аз давлатҳо истифода 

мебаранд? 

$A) Давлатҳои арабӣ; 

$B) Давлатҳои англо-саксонӣ; 

$C) Давлатҳои славянӣ; 

$D) Давлатҳои романо-олмонӣ; 

$E) Давлатхои англиси; 

 

 

@290.Чанд фоизи пайравони Ислом дар Осиё зиндагӣ мекунанд? 

$A) 60 %; 

$B) 70 %; 

$C) 80 %; 

$D) 50 %; 

$E) 48 %; 

 

@291.Дар давлатҳое, ки мусалмонӣ нестанд, чи қадар мусалмон 

зиндагӣ мекунанд? 

$A) 300 млн; 

$B) 500 млн; 

$C) 600 млн; 

$D) 200 млн; 

$E) 400 млн; 

 

@292.Ҳадисҳо ба чанд гуруҳ ҷудо мешаванд? 

$A) Дуруст, хуб, заиф; 



$B) Дуруст, нодуруст, заиф; 

$C) Дуруст, заиф; 

$D) Дуруст, хуб, заиф, нодуруст; 

$E) Дуруст, хуб; 

 

@293.Чанд навъӣ ҳадиси дуруст мавҷуд аст? 

$A) Зотӣ, аразӣ; 

$B) Мурсал, музтариб, макдуб; 

$C) Мурсал, муқатеъ, заиф, зотӣ, аразӣ; 

$D) Расами зотӣ, расами аразӣ; 

$E) Заиф, зотӣ; 

  

@294.Чанд навъи ҳадиси хуб мавҷуд аст? 

$A) Расами зотӣ, расами аразӣ; 

$B) Мурсал, музтариб, макдуб; 

$C) Мурсал, муқатеъ, заиф, зотӣ, аразӣ; 

$D) Зотӣ, аразӣ; 

$E) Заиф, зотӣ; 

 

@295.Чанд навъи ҳадиси заиф мавҷуд аст? 

$A) Мурсал, музтариб, макдуб, муқатеъ; 

$B) Мурсал, муқатеъ, заиф, зотӣ, аразӣ; 

$C) Зотӣ, аразӣ; 

$D) Расами зотӣ, расами аразӣ; 

$E) Заиф, зотӣ; 

 

@296.Чанд намуди Суннат маҷуд аст? 

$A) Қавл, феъл, такрор; 

$B) Зотӣ, аразӣ; 

$C) Қавл, феъл, рафтор; 

$D) Муътаво, машҳур, аҳад; 

$E) Заиф, зотӣ; 

 

@297.Сарчашмаҳои Суннатро ба чанд гуруҳ ҷудо мекунанд? 

$A) Муътаво, машҳур, аҳад; 

$B) Зотӣ, аразӣ; 



$C) Қавл, феъл, такрор; 

$D) Қавл, феъл, рафтор; 

$E) Заиф, зотӣ; 

 

@298.Муҳақиқони илми каломро чи мегуянд? 

$A) Мутакалимин; 

$B) Мутафакир; 

$C) Имом; 

$D) Муабир; 

$E) Олим; 

 

@299.Муқарароти Шариатро ба чанд гуруҳ ҷудо мекунанд? 

$A) Ибодат, муомала, уқуба; 

$B) Ибодат, закот, руза; 

$C) Калимаи шаҳодат, намоз, руза, закот, тавофи Каъба; 

$D) Муомала, уқуба, закот, руза; 

$E) Уқуба, закот, руза; 

 

@300.Пайравони дини Ислом ба чанд фирқа ҷудо мешавад? 

$A) 73 фирқа; 

$B) 70 фирқа; 

$C) 71 фирқа; 

$D) 72 фирқа; 

$E) 77 фирка; 

 

@301.Асосгузори мазҳаби ҳанафӣ кист? 

$A) Имоми Аъзам; 

$B) Муҳаммад ибни Сирин; 

$C) Молик ибни Анас; 

$D) Шофеӣ; 

$E) Имом Ғазолӣ; 

  

@302.Поягузори мактаби ашъарӣ кист? 

$A) Абулҳасан-ал- Ашъарӣ; 

$B) Муҳаммад ибни Сирин; 

$C) Молик ибни Анас; 



$D) Шофеӣ; 

$E) Имом Ғазолӣ; 

 

@303.Поягузори мактаби мотуридӣ кист? 

$A) Абумансури Мотуридӣ; 

$B) Абулҳасан-ал- Ашъарӣ; 

$C) Муҳаммад ибни Сирин; 

$D) Молик ибни Анаси Мотуридӣ; 

$E) Имом Ғазолӣ; 

 

@304.“Эҳсос-ул-улум” асари кист? 

$A) Форобӣ; 

$B) Сино; 

$C) Ғазолӣ; 

$D) Ибни Рушд; 

$E) Имом Ғазолӣ; 

 

@305.“Китоби адолат” асари кист? 

$A) Сино; 

$B) Ғазолӣ; 

$C) Форобӣ; 

$D) Ибни Рушд; 

$E) Имом Ғазолӣ; 

 

@306.Сино давлатро ба чанд қисм ҷудо намудааст? 

$A) Роҳбарон, аскарон, деҳқонон; 

$B) Сар, шикам, пой; 

$C) Коҳинон, аскарон, деҳқонон; 

$D) Муллоҳо, косибон, аскарон; 

$E) Муллоҳо, косибон; 

  

@307.“Китоб-ул-инсоф” асари кист? 

$A) Сино; 

$B) Ғазолӣ; 

$C) Форобӣ; 

$D) Ибни Рушд; 



$E) Имом Ғазолӣ; 

 

@308.Ҳазор солагии Сино кадом сол ҷашн гирифта шуд? 

$A) Соли 1952; 

$B) Соли 1989; 

$C) Соли 1998; 

$D) Соли 1954; 

$E) Соли 1999; 

 

@309.Аз назари кадом мутафакир вазифаи аввалиндараҷаи султон 

ин  таҳкими дин ва адолатварзи нисбат ба раият мебошад? 

$A) Ғазолӣ; 

$B) Сино; 

$C) Форобӣ; 

$D) Ибни Рушд; 

$E) мом Ғазолӣ; 

 

@310.“Насиҳат-ул-мулк” асари кист? 

$A) Газзоли 

$B) Сино; 

$C) Форобӣ; 

$D) Ибни Рушд; 

$E) Имом Ғазолӣ; 

 

@311.Микдори асарҳои Ғазоли ба чанд адад мерасанд? 

$A) 1000 адад; 

$B) 1500 адад; 

$C) 800 адад; 

$D) 350 адад; 

$E) 999 адад; 

 

@312.Низомулмулк дар давраи салтанати кадом давлат умр ба сар 

бурдааст? 

$A) Салҷуқиён; 

$B) Сомониён; 

$C) Ғазнавиён; 



$D) Саффориён; 

$E) Тохириён; 

 

@313.“Сиёсатнома” асари кист? 

$A) Низомулмулк; 

$B) Сино; 

$C) Рӯдакӣ; 

$D) Исмоил ибни Аҳмад; 

$E) Имом Ғазолӣ; 

 

@314.Низомулмулк муддати чанд сол вазири давлати Салҷуқиён 

буд? 

$A) 30 сол; 

$B) 15 сол; 

$C) 20 сол; 

$D) 25 сол; 

$E) 29 сол; 

 

@315.Солҳои зиндагии Низомулмулкро нишон диҳед? 

$A) Солҳои 1018-1092; 

$B) Солҳои 1018-1070; 

$C) Солҳои 1010-1090; 

$D) Солҳои 1050-1120; 

$E) Солхои 1049-1097; 

 

@316.Аназари Низомулмулк сифатҳои шоҳ кадомҳоянд? 

$A) Ақл ва дониш; 

$B) Ақл ва маҳорат; 

$C) Идоракунанда ва дониш; 

$D) Дониш ва маҳорат; 

$E) Хирад ва дониш; 

 

@317.Низомулмулк ҳокимиятро ба чанд навъ ҷудо мекунад? 

$A) Ҳокимияти шоҳӣ, ҳокимияти дарбор, ҳокимияти маҳаллӣ; 

$B) Ҳокимияти шоҳӣ, иҷроия, девонҳо; 

$C) Шоҳ, девонҳо, аскарон; 



$D) Ҳокимияти шоҳӣ, ҳокимияти маҳаллӣ, ҳокимияти дарбор, 

иҷроия4; 

$E) Ҳокимияти дарбор, ҳокимияти маҳаллӣ; 

 

@318.Абдураҳмони Ҷомӣ чанд роҳи соҳиб шудан ба ҳокимиятро 

пешкаш намудааст? 

$A) Мероси ва интихобӣ будани шоҳ; 

$B) Мероси ва ба воситаи инкилоб ноил гаштан ба ҳокимият; 

$C) Интихобӣ; 

$D) Мероси ва ташкили хокимият бо истифодаи макру фиреб; 

$E) Мероси 

 

@319.“Ҳамаи одамон дар назди Парвардигори олам баробаранд”. 

Ин суханони кист? 

$A) Ҷомӣ; 

$B) Имоми Аъзам; 

$C) Ғазолӣ; 

$D) Шофеӣ; 

$E) Имом Ғазоли; 

 

@320.Кадоме аз мутафакирони зерин ғуломиро рад намудааст7  

$A) Ҷомӣ; 

$B) Сино; 

$C) Арасту; 

$D) Суқрот; 

$E) Имом Ғазоли; 

 

@321.“Арзиши инсони дар тиллову нуқра не, балки дар истеъдод ва 

ҳунари инсон аст”. Ин суханони кист? 

$A) Ҷомӣ; 

$B) Сино; 

$C) Арасту; 

$D) Суқрот; 

$E) Имом Ғазоли; 

 



@322.Муалифи асарҳои “Дар бораи олами худоӣ” ва “Дар бораи 

иродаи озод” кист? 

$A) Аврелий Августин; 

$B) Волтер; 

$C) Октавиан Август; 

$D) Марат; 

$E) Имом Ғазоли; 

 

@323.Аврелий Августин намояндаи кадом таълимот буд? 

$A) Марксизм; 

$B) Камунизм; 

$C) Идеализм; 

$D) Калисо ва масеҳият; 

$E) Калисо; 

 

@324.Ба андешаи кадом мутафакир “кирдор амалест, ки руҳ ва тани 

инсонро зишт мегардонад, ҷиноят бошад, амалест зараровар”? 

$A) Аврелий Августин; 

$B) Волтер; 

$C) Октавиан Август; 

$D) Марат; 

$E) Имом Ғазоли; 

 

@325.Ба андешаи кадом мутафакир “озодии иродаи инсон ва ҳаёти 

озоди инсон бидуни амри худоӣ боиси табиати осии у мегардад? 

$A) Аврелий Августин; 

$B) Октавиан Август; 

$C) Марат; 

$D) Волтер; 

$E) Имом Ғазоли; 

 

@326.Фомаи Аквини дар куҷо ба дунё омадаст? 

$A) Неополк; 

$B) Париж; 

$C) Мадрид; 

$D)Гаага; 



$E) ИМА; 

 

@327.Муалифи асари “ Оид ба ҳукмронии ҳокимон” кист? 

$A) Фома Аквинӣ; 

$B) АВрелий Августин; 

$C) Макиавели; 

$D) Волтер; 

$E) Имом Ғазоли; 

 

@328.Муалифи асари “ Маҷмааи теология” кист? 

$A) Фома Аквинӣ; 

$B) АВрелий Августин; 

$C) Макиавели; 

$D) Волтер; 

$E) Имом Ғазоли; 

 

@329.Аз назари Фома Аквинӣ чан унсури ҳокимияти давлатӣ ҷудо 

карда мешавад? 

$A) Моҳияти ҳокимият, шаклҳои соҳиб гаштан ба ҳокимият, 

истифода аз xокимият; 

$B) Моҳияти ҳокимият, шаклҳои соҳиб гаштан ба ҳокимият, 

пайдоиши ҳокимият; 

$C) Моҳияти ҳокимият, пайдоиши ҳокимият, истифодаи ҳокимият; 

$D) Моҳияти ҳокимият, истифодаи ҳокимият; 

$E) Моҳияти ҳокимият, истифодаи ҳокимият, татбики хокимият; 

 

@330.Аз назари кадом мутафакир ҳуқуқи фитрӣ байни ҳамаи 

мавҷудоти зинда амал мекунад? 

$A) Фома Аквинӣ; 

$B) АВрелий Августин; 

$C) Макиавели; 

$D) Волтер; 

$E) Имом Ғазоли; 

 

@331.Фома Аквинӣ чанд намуди қонунҳоро ҷудо намудааст? 

$A) Қонунҳои абадӣ , фитрӣ, инсонӣ, илоҳӣ; 



$B) Қонунҳои навишта шуда ва нонавишта, қонуни абадӣ, қонуни 

илоҳӣ; 

$C) Қонуни илоҳӣ, қонуни абадӣ, қонуни фитрӣ; 

$D) Қонунҳои навишташуда, фитрӣ, инсонӣ, илоҳӣ; 

$E) Қонунҳои навишташуда; 

 

@332.Ҷунбишҳои бидъатии Аврупо муқобили ки сар задааст? 

$A) Муқобили калисои масеҳӣ; 

$B) Муқобили шоҳ; 

$C) Муқобили империяи Усмонӣ; 

$D) Муқобили маорифпарварон; 

$E) Мукобили вазирон; 

 

@333.Истилоҳи “Бюргер” чи маъно дорад? 

$A) Шаҳр; 

$B) Давлатӣ; 

$C) Ҳуқуқӣ; 

$D) Шаҳрӣ; 

$E) Ҳокимият; 

 

@334.“Лоллард” гуфта киҳоро мегуфтанд? 

$A) Руҳониёни камбизоат; 

$B) Инқилобчиён; 

$C) Маорифпарварони камбизоат; 

$D) Маорифпарварон; 

$E) Олимон; 

 

@335.Намояндагони бидъати аврупоиро нишон диҳед? 

$A) Ян Гус, Ҷон Уиклиф; 

$B) Ян Гус, Фома Аквинӣ; 

$C) Фома Аквинӣ, Ҷон Уиклиф; 

$D) Ирнерий, Боллон; 

$E) Фома Аквинӣ; 

  

@336.Дар асри 12 бо ташабуси кадом мутафакирон аввалин мактаби 

ҳуқуқии римӣ таъсис ёфтааст? 



$A) Ирнерий, Боллон; 

$B) Ян Гус, Ҷон Уиклиф; 

$C) Ян Гус, Фома Аквинӣ; 

$D) Фома Аквинӣ, Ҷон Уиклиф; 

$E) Фома Аквинӣ; 

 

@337.Дар мактабҳои ҳуқуқии римии асрҳои миёна чанд навъи 

ҳуқуқро ҷудо мекунанд? 

$A) Ҳуқуқи ақлона ва навишташуда; 

$B) Ҳуқуқи фарҳангӣ ва байналмилалӣ; 

$C) Ҳуқуқи фитрӣ ва нонавишта; 

$D) Ҳуқуқи шаҳрванди ва байналмиллалӣ; 

$E) Ҳуқуқи шаҳрванди; 

 

@338.Легистҳо киҳо буданд? 

$A) Ҷонибдорони ҳуқуқи римӣ; 

$B) Ҷонибдорони ҳуқуқи олмонӣ; 

$C) Ҷонибдорони ҳуқуқи романо-олмонӣ; 

$D) Ҷонибдорони ҳуқуқи англо-саксонӣ; 

$E) Ҷонибдорони ҳуқуқи романо- саксонӣ; 

 

@339.Дар асрҳои миёна дар Арупо чанд навъи ҳуқуқ амал мекард 

$A) Ҳуқуқи калисо, одатӣ, римӣ; 

$B) Ҳуқуқи римӣ, олмонӣ, англо-саксонӣ; 

$C) Ҳуқуқи фитирӣ, римӣ, олмонӣ; 

$D) Ҳуқуқи калисо, римӣ, олмонӣ; 

$E) Ҳуқуқи калисо; 

 

@340.“Кодекси Гратсин” ба кадоме аз ин ҳуқуқҳо дохил мешавад? 

$A) Ҳуқуқи калисо; 

$B) Ҳуқуқи олмонӣ; 

$C) Ҳуқуқи фитирӣ, римӣ, олмонӣ; 

$D) Ҳуқуқи римӣ; 

$E) Ҳуқуқи фитирӣ; 

 

@341.“Кодекси Гратсин” дар асри чанд ба табъ расидааст? 



$A) Асри 12; 

$B) Асри11; 

$C) Асри 13; 

$D) Асри 14; 

$E) Асри 15; 

 

@342.Ҳаракати буржуазие, ки муқобили калисо ва сохти феодалӣ 

буд чи ном дорад? 

$A) Ислоҳотхоҳӣ; 

$B) Эҳё; 

$C) Иқилоби буржуазӣ; 

$D) Ҳаракати маорифпарварон; 

$E) Давраи нав; 

 

@343.Асари “Муҳофизи сулҳ”-ро ки нависондааст? 

$A) Марсилий Падуанӣ; 

$B) Гуго Гротсий; 

$C) Ф. Энгелс; 

$D) К. Маркс; 

$E) Т. Мор; 

  

@344.Кадоме аз ин мутафакирон ҳокимияти диниро аз ҳокимияти 

дунявӣ ҷудо кард? 

$A) Марсилий Падуанӣ; 

$B) Гуго Гротсий; 

$C) Ф. Энгелс; 

$D) К. Маркс; 

$E) Т. Мор; 

 

@345.Падуанӣ оммаро ба чанд гуруҳ ҷудо кардааст? 

$A) Табақаи болоӣ ва поёнӣ; 

$B) Гуломон ва мардумони озод; 

$C) Гуломон ва коҳинон; 

$D) Коҳинон ва деҳқонон; 

$E) Мардумони озод; 

 



@346.Падуанӣ чанд намуди монархияро ҷудо намудааст? 

$A) Монархияи интихобӣ ва меросӣ; 

$B) Монархияи интихобӣ; 

$C) Монархияи кониститутсионӣ; 

$D) Монархия меросӣ ва кониститутсионӣ; 

$E) Монархия меросӣ; 

 

@347.Аз назари Падуанӣ чанд намуди қонунҳо мавҷуданд? 

$A) Қонунҳои инсонӣ ва илоҳӣ; 

$B) Қонунҳои инсонӣ ва навишташуда; 

$C) Қонунҳои навишташуда ва нонавишта; 

$D) Қонунҳои калисоҳо ва кониститутсия; 

$E) Қонунҳои калисоҳо; 

 

@348.Николо Макиавелӣ мутафакири куҷо мебошад? 

$A) Итолиёӣ; 

$B) Фаронсавӣ; 

$C) Испониёӣ; 

$D) Англис; 

$E) Рус; 

 

@349.Муалифи асари “Малик” кист? 

$A) Макиавелӣ; 

$B) Гуго Гротсий; 

$C) Ф. Энгелс; 

$D) К. Маркс; 

$E) Ленин; 

 

@350.Асогузори назарияи давлати дунявӣ кист? 

$A) Макиавелӣ; 

$B) Г уго Гротсий; 

$C) Ф. Энгелс; 

$D) К. Маркс; 

$E) Ленин; 

 



@351.Аз назари кадом мутафакир “Давлат чун дастгоҳи идоракунии 

одамон ва ҷомеа, ягона соҳибикунандаи салоҳияти ҳокимият 

мебошад”? 

$A) Макиавелӣ; 

$B) Гуго Гротсий; 

$C) Ф. Энгелс; 

$D) К. Маркс; 

$E) Ленин; 

 

@352.Истилоҳи “lo stato” ҳамчун давлат ки ба илми сиёсӣ ворид 

намуд? 

$A) Макиавелӣ; 

$B) Гуго Гротсий; 

$C) Ф. Энгелс; 

$D) К. Маркс; 

$E) Ленин; 

 

@353.Асари “Таърихи Флоренсия” ба ки таалуқ дорад? 

$A) Макиавелӣ; 

$B) Гуго Гротсий; 

$C) Ф. Энгелс; 

$D) К. Маркс; 

$E) Ленин; 

 

@354.Поягузори ҳуқуқи фитрӣ кист? 

$A) Гуго Гротсий; 

$B) Ф. Энгелс; 

$C) К. Маркс; 

$D) Макиавелӣ; 

$E) Ленин; 

 

@355.Маалифи асари “Ҳуқуқи ҷанг ва сулҳ” кист? 

$A) Гуго Гротсий; 

$B) Ф. Энгелс; 

$C) К. Маркс; 

$D) Макиавелӣ; 



$E) Ленин; 

 

@356.“Ҳуқуқи ҷанг ва сулҳ” чанд китобро дарбар мегирад? 

$A) Се китоб; 

$B) Ду китоб; 

$C) Чор китоб; 

$D) Шаш китоб; 

$E) Як китоб; 

 

@357.Гуго Гротсий чанд навъи ҳуқуқро муайян намудааст? 

$A) Ҳуқуқи динӣ, давлатӣ, халқҳо; 

$B) Ҳуқуқи фитрӣ, динӣ, байналмилалӣ; 

$C) Ҳуқуқи фитрӣ, позитивӣ; 

$D) Ҳуқуқи давлатӣ ва байналхалқӣ; 

$E) Ҳуқуқи давлатӣ; 

 

@358.Гуго Гротсий чанд шакли давлатро ҷудо кардааст? 

$A) Ҳокимиятӣ динӣ, аристократӣ, демократӣ; 

$B) Аристократӣ, демократӣ; 

$C) Ҳокимиятӣ динӣ, аристократӣ; 

$D) Ҳокимияти динӣ, демократӣ; 

$E) Аристократӣ; 

 

@359.Аз нигоҳи Гуго Гротсий чанд намуди қангҳо мавҷуд аст? 

$A) Ҷагҳои боадолатона ва беадолатона; 

$B) Ҷангҳои шаҳрвандӣ ва забткорона; 

$C) Ҷангҳои боадолатона ва шаҳрвандӣ; 

$D) Ҷангҳои дохилӣ ва байналхалқӣ; 

$E) Ҷангҳои дохилӣ; 

 

@360.Гуго Гротсий ходими кадом давлат буд? 

$A) Ҳоланд; 

$B) Олмон; 

$C) Фаронса; 

$D) Итолиё; 

$E) Англия; 



 

@361.Муаллифи асари “Рисолаи динӣ” кист? 

$A) Бенедикт Спиноза; 

$B) Гуго Гростий; 

$C) Николо Макиавелӣ; 

$D) Волтер; 

$E) Ленин; 

 

@362.Муаллифи асари “Рисолаи сиёсӣ” кист? 

$A) Бенедикт Спиноза; 

$B) Гуго Гростий; 

$C) Николо Макиавелӣ; 

$D) Волтер; 

$E) Ленин; 

 

@363.Спиноза кадом шаклҳои давлатдориро пешкаш намудааст? 

$A) Монархия, аристократия, демократия; 

$B) Монархия, аристократия; 

$C) Тоталитарӣ, авторитарӣ; 

$D) Тоталитарӣ, авторитарӣ, аристократӣ; 

$E) Авторитарӣ, аристократӣ; 

 

@364.Сулҳ “ҳадафи ниҳоии ҷанг мебошад” ин суханони кист? 

$A) Гуго Гростий; 

$B) Николо Макиавелӣ; 

$C) Бенедикт Спиноза; 

$D) Волтер; 

$E) Ленин; 

 

@365.Т. Гоббос чанд намуди қонуни фитриро пешкаш намудааст? 

$A) Қонуни сулҳу амонӣ, имзои қарордод, иҷрои қарордод; 

$B) Қонуни сулҳу амонӣ, қонуни ҷанг; 

$C) Қонуни сулҳу амонӣ ва қонунҳои калисоӣ; 

$D) Қонунҳои имзои қарордод, иҷрои қарордод; 

$E) Иҷрои қарордод; 

 



 

@366.Ба ақидаи кадом мутафаккир таҷзияи ҳокимият боиси фано 

ёфтани давлат мегардад? 

$A)Т Гоббос; 

$B) Николо Макиавелӣ; 

$C) Бенедикт Спиноза; 

$D) Волтер; 

$E) Ленин; 

 

@367.Волтер ҷонибдори кадом таълимот буд? 

$A)Маорифпарварӣ; 

$B) Феодалӣ; 

$C) Калисоӣ; 

$D) Капиталӣ; 

$E) Мазхаби; 

 

@368.Волтер кадом шаклҳои давлатдориро коркард намудасст? 

$A) Монархияи мутлақ ва конститутсионӣ, ҷумҳуриявӣ; 

$B) Ҷумҳуриявӣ, демократӣ; 

$C) Аристократӣ, тоталитарӣ; 

$D) Авторитарӣ ва тоталитарӣ; 

$E) Монархияи мутлақ ва конститутсионӣ; 

 

 

@369.Аз нигоҳи Волтер сардори давлат дар монархияӣ мутлақ чи 

гуна бояд бошад? 

$A) Бомаърифат; 

$B) Одил; 

$C) Золим; 

$D) Намояндаи калисо; 

$E) Бемисл; 

 

@370.Аз нигоҳи Волтер идоракунандаи беҳтарини давлат ки ба 

ҳисоб меравад? 

$A)Маорифпарварӣ; 

$B) Поп; 



$C) Муаллим; 

$D) Нависанда; 

$E) Шоир; 

 

@371.Аз нигоши Волтер давраи хуштбахттарини давлатдори кадом 

давра ба ҳисоб меравад? 

$A) Ҳукмронии файласуф; 

$B) Ҳукмронии поп; 

$C) Ҳукмронии монарх; 

$D) Ҳукмронии шоҳи одил; 

$E) Ҳукумронии шохи золим; 

 

@372.Намояндаи маорифпарварони Аврупоро нишон диҳед? 

$A) Монтескиё, Волтер; 

$B) Спиноза, Гоббос; 

$C) А. Дониш, Сино; 

$D) Руссо, Гротсий; 

$E) А. Дониш; 

 

@373.Муаллифи асари “Мулоҳизаҳо оид ба ин ки магар эҳёи илм ва 

санъат боиси тозагии ахлоқ мегардад?” кист? 

$A) Руссо; 

$B) Монтескиё; 

$C) Гоббос; 

$D) Волтер; 

$E) А. Дониш; 

 

@374.Муаллифи асари “Андеша дар хусуси сулҳи абадӣ” кист? 

$A) Руссо; 

$B) Монтескиё; 

$C) Гоббос; 

$D) Волтер; 

$E) А. Дониш; 

 

@375.Аз назари Ж.Ж.Руссо чанд шакли давлатдори мавҷуд аст? 

$A) Аристократия, монархия, демократия; 



$B) Ҷумҳуриявӣ, федеративӣ; 

$C) Монархия, аристократия; 

$D) Аристократия, монархия, демократия, авторитарӣ; 

$E) Монархия, демократия; 

 

@376.Ж.Ж. Руссо истилоҳи фардро ба чанд маънӣ истифода 

кардааст? 

$A) Шахси хусуӣ ва шаҳрванд; 

$B) Шахси хусусӣ ва воқеӣ; 

$C) Шахси ҳуқуқи ва воқеӣ; 

$D) Шахси воқеӣ; 

$E) Шахси хусусӣ; 

 

@377.Муаллифи асари “Юғи Ғуломӣ” кист? 

$A) Марат; 

$B) Гротсий; 

$C) Волтер; 

$D) Гоббос; 

$E) Фэйербах; 

 

@378.Тарафдори ҳокимимяти диктатура каломе а ин олимон ба 

ҳисоб меравад? 

$A) Марат; 

$B) Гротсий; 

$C) Волтер; 

$D) Гоббос; 

$E) Лукретси Кар; 

 

@379.Кадоме а олимони зерин тарафдори шакли идоракунии 

монархияи конститутсионӣ мебошад. 

$A) Дестнитский; 

$B) Шербатов; 

$C) Посашков; 

$D) Марат; 

$E) Макиавелли; 

 



@380.Шербатов чанд шакли идоракуниро пешкаш намудааст? 

$A) Монархия, аристократия, демократия ва истибдод; 

$B) Монархия, аристократия, демократия; 

$C) Аристократия, демократия ва истибдод; 

$D) Монархия ва демократия; 

$E) Монархия; 

 

@381.Шербатов қонунро ба чанд гуруҳ ҷудо намудааст? 

$A) Қонунҳои динӣ, фитрӣ ва давлатӣ; 

$B) Қонунҳои давлати ва байналхалқӣ; 

$C) Қонунҳои давлатӣ ва динӣ; 

$D) Қонунҳои динӣ ва фитрӣ; 

$E) Қонунҳои динӣ, фитрӣ ва байналхалқӣ; 

 

@382.Денитский ҳокимиятро ба чанд гуруҳ ҷудо намаудааст? 

$A) 5 гуруҳ; 

$B) 3 гуруҳ; 

$C) 2 гуруҳ; 

$D) 4 гуруҳ; 

$E) 7 гурух; 

 

@383.Козёлский тарафдори кадом намуди ҳуқуқҳо буд? 

$A) Фитрӣ ва шартномавӣ; 

$B) Динӣ ва фитрӣ; 

$C) Фитрӣ ва позитивӣ; 

$D) Динӣ ва шартномавӣ; 

$E) Шартномавӣ; 

 

@384.Муаллифи асари “Саёҳат аз Петербург ба Маскав” кист? 

$A) Радишев; 

$B) Козёлский; 

$C) Денитский; 

$D) Шербатов; 

$E) Гоббс; 

  



@385.Асари “Саёҳат аз Петербург ба Маскав” ба кадом намуди ҳуқуқ 

бахшида шудааст? 

$A) Крепостноӣ; 

$B) Фитрӣ; 

$C) Динӣ; 

$D) Шартномавӣ; 

$E) Ҳукуки; 

 

@386.Истилоҳи “Капитал” чи маъно дорад? 

$A)Сармоя; 

$B) Вакил; 

$C) Замин; 

$D) Ҳуқуқ; 

$E) Давлат; 

 

@387.Асосгузори назарияи “Худидора” кист? 

$A) Франклин; 

$B) Буш; 

$C) Вашингтон; 

$D) Обама; 

$E) Трамп; 

 

@388.Муаллифи эъломияи истиқлолияти ИМА кист? 

$A) Ҷеферсон; 

$B) Франклин; 

$C) Буш; 

$D) Вашингтон; 

$E) Франклин; 

 

@389.Ҷеферсон аз кадом шакли идоракуни пуштибони кардааст? 

$A) Ҷумҳуриявӣ; 

$B) Демократӣ; 

$C) Федеративӣ; 

$D) Унитарӣ; 

$E) Монархи; 

 



@390.Пешвои федералистони Амрико кист? 

$A) Гамелтон; 

$B) Франклин; 

$C) Буш 

$D) Вашингтон; 

$E) Трамп; 

 

@391.Поягузори назарияи “манфиатпарастӣ” кист? 

$A) Бентам; 

$B) Гамелтон; 

$C) Франклин; 

$D) Буш; 

$E) Хангтингтон; 

 

@392.“Агар ҳокимимиятҳо мустақил мебуданд, пас байни онҳо 

тазоди ҳамешагӣ ба назар мерасид”.  Ин суханон ба ки таалуқ 

дорад? 

$A) Бентам; 

$B) Гамелтон; 

$C) Франклин; 

$D) Буш; 

$E) Спиноза; 

 

@393.Муаллифи асари “Идораи намояндагӣ” кист? 

$A) Мил; 

$B) Гамелтон; 

$C) Франклин; 

$D) Буш; 

$E) Фукуяма; 

 

@394.Стюард Мил тарафдори кадом таълимот буд? 

$A) Либералӣ; 

$B) Демократӣ; 

$C) Комунистӣ; 

$D) Консерваторӣ; 

$E) Демократи; 



 

@395.“Давлат дар иртибот бо одамоне ки онро ташкил медиҳанд, 

ҳамеша на хуб на бад аст.” Ин суханон ба ки таалуқ доранд. 

$A) Мил; 

$B) Гамелтон; 

$C) Франклин; 

$D) Буш; 

$E) Вилсон; 

 

@396.Сотсиалистонӣ хаёлӣ киҳо буданд? 

$A) Симон, Фуре, Оуэн; 

$B) Маркс, Энгелс; 

$C) Ленин, Сталин; 

$D) Марк, Ленин; 

$E) Маркс; 

 

@397.Асари “Капитал” ба ки таалуқ дорад.  

$A) Маркс; 

$B) Ленин; 

$C) Энгелс; 

$D) Оуэн; 

$E) Франклин; 

 

@398.“Ё ҳамаи одамон хушбахтанд ё ҳеҷ кас” ин шиори кадом 

мутафаккир буд? 

$A) Оуэн; 

$B) Маркс; 

$C) Ленин; 

$D) Энгелс; 

$E) Франклин; 

 

@399.Инқилоби декабристонӣ рус кадом сол буд? 

$A) 1825; 

$B) 1800; 

$C) 1820; 

$D) 1817; 



$E) 1888; 

 

@400.Ҳуқуқҳои субективӣ ба чанд намуд ҷудо карда мешаванд7 

$A) Шахсӣ ва колективӣ; 

$B) Ҳуқуқӣ ва воқеӣ; 

$C) Шахсӣ ва фитрӣ; 

$D) Фитрӣ ва позитивӣ; 

$E) Шахсӣ; 

 

@401.Поягузори таълимоти марксистӣ кист? 

$A) Маркс, Энгелс; 

$B) Маркс, Ленин; 

$C) Энгелс, Сталин; 

$D) Энгелс, Оуэн; 

$E) Энгелс; 

 

@402.Истилоҳи “элита” чи маъно дорад? 

$A) Тоифаи баргузида; 

$B) Шахсони мансабдор; 

$C) Вакилон; 

$D) Судяҳо; 

$E) Шахсони хукуки; 

 

@403.Баҳори араб кай сар задааст? 

$A) 2011; 

$B) 2012; 

$C) 2010; 

$D) 2000; 

$E) 2016; 

 

@404.Авалин таълимоти сиёси дар кадом мамлакат ва кай ба вуљуд 

омадааст? 

 

$A) Мисри қадим дар ҳазораи II-III то мелод; 

$B) Дар ҳиндустон дар ҳазораи II то мелод; 

$C) Дар Xопон дар ҳазори III то мелод; 



$D) Дар Хитои қадим дар ҳазораи I то мелод; 

$E) Дар Рими қадим дар ҳазораи I то мелод; 

 

@405.Авалин назарияи Теократии пайдоиши давлат, дар кадом 

мамлакат мушоҳида карда мешавад? 

$A) Дар Мисри қадим; 

$B) Дар Франсия; 

$C) Дар Эрони қадим; 

$D) Дар Бобулистон; 

$E) Испания; 

 

@406.Асари сиёсию адабии Мисри қадим чӣ ном дорад? 

$A) Поучение; 

$B) Насиҳатнома; 

$C) Трактад; 

$D) Сиёсатнома; 

$E) Позма; 

 

@407.Кадом муалифи Мисри қадим дар асараш аз шуриши 

ғуломони асри XVIII ёдовар мешавад? 

$A) Ипусер; 

$B) Рамзес; 

$C) Тераклополекий; 

$D) Филип; 

$E) Афлотун; 

 

@408.Дар кадом асари Мисри қадим ҳайёти он дунёгири ба зери 

шубҳа мегўзорад нишон диҳед? 

$A) Суҳбатҳо; 

$B) Поучение; 

$C) Трактат; 

$D) Хотираҳо; 

$E) Сиёсатнома; 

 

@409.Таълимоти сиёсӣ дар Бобулистон дар кадом ҳуљат дарљ карда 

буданд? 



$A) Дар «қонун»; 

$B) Дар китоби муқаддас; 

$C) Дар амрҳои шоҳ; 

$D) Дар хотираҳо; 

$E) Дар трактатҳо; 

 

@410.Шоҳи Бобулистон, ки маншаи Худои подшоҳои касби 

гардидааст нишон диҳед? 

$A) Хамурапи; 

$B) Тутенхамон; 

$C) Тераклид; 

$D) Зевс; 

$E) Рамзеси II; 

 

@411.Қонунҳои шох Хомурапи манфиатњои кадом табақаро ҳимоя 

мекард? 

$A) Гуломдоронро; 

$B) Савдогаронро; 

$C) Хунармандонро; 

$D) Кишоварзонро; 

$E) Гуломонро; 

 

@412.Дар Хиндустони қадим давлатҳои ғуломдорӣ дар кадом аср 

ташаккул ёфтанд? 

$A) Асри Х – VI – пеш аз мелод; 

$B) Асри II -1пеш аз мелод; 

$C) Асри III-II пеш аз мелод; 

$D) Асри VI-V пеш аз мелод; 

$E) Асри Х-V пеш аз мелод; 

 

@413.Хусусияти махсуси афкори сиёсӣ ҳиндустони қадим дар чи 

буд? 

$A) Системаи «Варн»; 

$B) Системаи кастаҳо; 

$C) Системаи сулолави; 

$D) Системаи мероси ҳокимият; 



$E) Системаи баробарӣ; 

  

@414.Мувофиқи кадом таълимотхои дини љомеа ба варнаҳо тақсим 

карда шудааст? 

$A) Мувофиқи таълимоти Барахманизм; 

$B) Мувофиқи таълимоти Насрони; 

$C) Мувофиқи таълимоти Артхашастра; 

$D) Мувофиқи таълимоти «дахарие»; 

$E) Мувофиқи таълимоти Бутпарасти; 

 

@415.Кадом Варна ҳуқуқи олии идоракунӣ давлатро дорост? 

$A) Барахманҳо, коштари; 

$B) Барахманҳо; 

$C) Коштари ва вашев; 

$D) Шудро ва вашев; 

$E) Барахманҳо ва шуур; 

 

@416 «Қонуни ману» ба каддом таълимот мансуб аст? 

$A) Борахманизм; 

$B) Идуизм; 

$C) Будизм; 

$D) Зардуштиа; 

$E) Кришнаизм; 

 

 

@417.Муввофиқи таълимоти Барахманизм кадом ҳолатӣ инсон 

муҳимаст? 

$A) Холати руҳи; 

$B) Холати бадан; 

$C) Холати иxтимои; 

$D) Холати xамъиятӣ; 

$E) Холати динӣ; 

 

@418.Дар кадом Трактад андешаҳои сиёсии мутафакирон гузаштаи 

Њиндустон гирд оварда шудааст? 

$A) Артхаштра; 



$B) Паучение; 

$C) Ману; 

$D) Қонунҳо; 

$E) Кришна; 

 

@419.«Аратхаштро» бисёр тар ба кадом масъалаҳои сиёси диққат 

дода шудааст? 

$A) Масъалаҳои мустаҳкам кардани давлат меистад; 

$B) Масъалаҳои миллӣ; 

$C) Масъалаҳои муносибати байналхалқӣ; 

$D) Масъалаи ҳаёти иқтисодӣ; 

$E) Масъалаи мустаҳкам кардани иқтидори ҳарбӣ; 

 

 

@420.Авалин давлати ғуломдории Хитои қадим ба кадом ном зикр 

шудааст? 

$A) Давлати ИНК; 

$B) Давлати Чинумочин; 

$C) Давлати Чини қадим; 

$D) Давлати Мис; 

$E) Давлати цназ; 

 

@421.Рақиби идеологии Лао-сзи ки буд номбар кунед? 

$A) Контфуция; 

$B) Мин-би-яо; 

$C) Ден-сяо-пин; 

$D) Мин; 

$E) Мао-си; 

 

@422.Дар таълимоти Конфуция мавқеъе марказиро кадом идея 

ташкил мекунад? 

$A) Гуманизм; 

$B) Маорифпарварӣ; 

$C) Ватандeстӣ; 

$D) Либерализм; 

$E) Экстримизм; 



 

@423.Дар таълимоти Мао-цзи, мавқеъи марказиро кадом идея 

ташкил медиҳад? 

$A) Баробари ҳуқуқи табии; 

$B) Гуманистӣ; 

$C) Ахлоқӣ; 

$D) Шавонистӣ; 

$E) Ватандeстӣ; 

 

@424.Мао-цзи оиди ишғол кардани мансаби давлати чи гуна тавсия 

менамояд? 

$A) Таъин карда шавад; 

$B) Интихоб карда шавад шахсони лаёқатманд; 

$C) Мероси бошад; 

$D) Аз нигохи махал; 

$E) Аз нигохи боигари; 

 

@425.Идеяи осмонро дар ҳокимият Мао-цзи ба кадом мақсад 

истифода мебаранд, фарқияти xурми осмонии Мао-цзи аз xурми 

осмони Конфуция дар чист? 

$A) Барои асосноккардани озоди, баробари ва барҳамзадани зулми 

мардуми оддӣ; 

$B) Барои баробари; 

$C) Барои ҳукумрони кардан; 

$D) Барои ба дастдаровардани ҳокимият; 

$E) Барои озоди, баробари; 

  

@426.Равияи идеологии «адолатхоњон» чи пешниҳод мекард? 

$A) Хокимият ба қонун такя карда амал кунад; 

$B) Хокимият дар асоси анъанаҳо амал кунад; 

$C) Хокимият дар асоси урфуодатҳо амал кунад; 

$D) Хокимият ба қувваи осмони амал кунад; 

$E) Кишоварзону, сарбозон; 

 

 

@427.Намояндаи машҳури мактаби «фаузя»-ро ном бар кўнед? 



$A) Хан Фэй; 

$B) Конфуция; 

$C) Лао-цзи; 

$D) Мао-цзи; 

$E) Хуандб; 

 

@428.Дар инкишофи худ, идеологияи сиёсии Юнони қадим чанд 

давраро дарбар мегирад? 

$A) Се давраро дарбар мегирад тахминан асрҳои VIII-II пеш аз 

мелод дарбар мегирад; 

$B) Як давраро дарбар мегирад тахминан асри VII пеш аз мелод; 

$C) Панx давраро дар бар мегирад асрҳои II-I пеш аз мелод; 

$D) Ду давраро дарбар мегирад; 

$E) Чор давраро дарбар мегирад тахминан асрҳои VII-III пеш аз 

мелод дарбар мегирад; 

 

@429.Дар Юнони қадим кадом қуваҳо и сиёси зиди ҳамдигар 

меистанд? 

$A) Демократо ва аристократҳо; 

$B) Савдогарону, ҳунармандон; 

$C) Гуломону, феодалҳо; 

$D) Гуломдорон ва ғуломон; 

$E) Кишоварзону, сарбозон; 

 

@430.Авалин ҳуљљати таърихие, ки ташаккулёби давлати юнони 

қадимро ёдовар мешавад номбар намоед? 

$A) Поэмон меҳнат ва рeз; 

$B) Поэмон Эдин; 

$C) Поэмон оттело; 

$D) Поэмон фауст; 

$E) Мотекршебо; 

 

@431.Солон дар Афина кадом вазифаро ба уҳда дошт? 

$A) Трибунаи халқи буд; 

$B) Магистр буд; 

$C) Сарвари сенат буд; 



$D) Сарлашкар буд; 

$E) Арханд буд; 

 

@432.Њадафи ислоҳотҳои Солон чи иборат буд? 

$A) Аз бартараф кардани ниқоъҳо дар поя ива оштикунонидани 

лагерҳои бо ҳам зид; 

$B) Аз инкишоф додани хоxагии халқ; 

$C) Аз пурқувват кардани Афина; 

$D) Аз гуруснаги раҳонидани аҳолии Афина; 

$E) Аз пурзур кардани иқтидори ҳарбии Афина; 

 

@433.Яке аз чорабиниҳои муҳиме ки Солон гузаронид ва аҳмияти 

сиёсию иљтимои дорад чи буд? 

$A) Бесабаб қарздори ғулом шуданро бекор кард; 

$B) Додани ҳуқуқи интихоботи ба аҳолии озод; 

$C) Аз андоз озодкардани одамони камбизоат; 

$D) Заминаҳои давлатиро ба безаминаҳо тақсим карда доданд; 

$E) Ба ҳунармандон додани баъзе имтиёзҳо; 

 

@434.Муқобили идеяи «Гуманизми конфуция Мао-цзи, кадом 

идеяро пешниҳод менамояд»? 

$A) «Дeстдоштани умум»; 

$B) Ватандeстӣ; 

$C) Сувиринитет; 

$D) Либерализм; 

$E) Экстрмизм; 

 

 

@435.Солон истифодакунандаи манфиатҳои кадом табақаи аҳоллӣ 

ба ҳисоб мерафт? 

$A) Табақаи осудаҳоли аҳоли; 

$B) Табақаи аристократии аҳоли; 

$C) Табақаи савдогарон; 

$D) Табақаи камбағалон; 

$E) Табақаи ҳунармандон; 

 



@436.Усули спиралӣ пешравии љомеа ба кадом мутафакири антиқа 

тааллуқ дорад? 

$A) Демокрит; 

$B) Геродод; 

$C) Плутарх; 

$D) Гесиод; 

$E) Афлотун; 

 

@437.Ақидаи демокритро оиди пайдоиши давлат, нишон диҳед? 

$A) дар натиxаи муборизаи дуру дарози одамон медонист; 

$B) Назари Теократии пайдоиши давлат; 

$C) Назари табии пайдоиши давлат; 

$D) Назари шартномаи xамъияти пайдоиши давлат; 

$E) Назари патриархалӣ пайдоиши давлат; 

 

@438.Мувофиқи ақидаи Демокрит давлат кадом вазифаҳоро иљро 

мекунад? 

$A) Ифода кунандаи манфиатҳои умуми шаҳрвандон; 

$B) Вазифаи давлат аз муҳофизат кардани кишвар аз ҳуxуми 

бегонагӣ; 

$C) Химоя кардан аз шуриши дохилӣ; 

$D) Химояи манфиатҳои синфи боло; 

$E) Назорат кардани тартиботи xаъмияти; 

 

@439.Афлотун тарафдори кадом сохторӣ сиёси буд? 

$A) Республика; 

$B) Монархия; 

$C) Монархияи кониститутсиони; 

$D) Империя; 

$E) Диктатура; 

 

@440.Асари «сиёсат» бо қалами кадом мутафакир таълуқ дорад? 

$A) Арасту; 

$B) Афлотун; 

$C) Полибий; 

$D) Демокрит; 



$E) Солон; 

 

@441.Арасту барои фаҳмидани ҳодисаҳои сиёси кадом методро 

истифода мебурд? 

$A) Методи таҳлили; 

$B) Методи диалектики; 

$C) Методи таърихи; 

$D) Методи мантиқӣ; 

$E) Методи диалектикию мантиқӣ; 

 

@442.Арасту сохтори сиёсиро ба чанд, қисм тақсим мекунад ва 

кадомҳоянд? 

$A) Ба се қисм, органҳои қонунбарор, маъмурӣ ва судӣ; 

$B) Ба чор қисм, органҳои зуригарӣ, органҳои қонунбарор, 

органҳоифишороварию маъмурӣ; 

$C) Ба се қисм, органҳои суди, органҳои федералӣ, органҳои 

маҳалӣ; 

$D) Ба ду қисм органи маъмурӣ ва судӣ; 

$E) Ба як қисм, органи қонунбарор; 

 

@443.Полибий инкишофи љомеаро бо кадом усул мефаҳмид? 

$A) Бо усули ҳаракати беохир дар доира; 

$B) Бо усули спералӣ; 

$C) Бо усули болоравӣ; 

$D) Бо усули геометрӣ; 

$E) Бо усули фазогӣ; 

 

@444.Полибий, сохти давлатиро аз чанд шакл иборат медонад? 

$A) Аз шаш шакл монархия ҳукумати истибдодӣ, аристократия, 

олигархия, демократии, ахлократия; 

$B) Аз се шакл демократия, монархия, аристократия; 

$C) Аз ду шакл аристократие, демократие; 

$D) Аз як шакл ахлократия; 

$E) Аз чор шакл демократия, монархия, ҳукумати истибдодӣ; 

 

@445.Авалин шўрриши ғуломон дар куљо ва бо сардории кӣ сарзад? 



$A) Дар ситсилния бо сардории Евна; 

$B) Дар Венедия бо сардори Аристоник; 

$C) Дар Рим бо сардории Пифагор; 

$D) Дар Генуя бо сардори Фома Аквинский; 

$E) Дар Турин бо сардории Макиавели; 

 

@446.Хусусияти фарқкунандаи шўриши Спитамен аз дигар 

шуришҳо дар чи буд? 

$A) Аввалин бор ғуломон кушиш карданд, ки давлати худро 

ташкил кунанд; 

$B) Дар шeриш дар қатори ғуломон шаҳрвандони озод низ 

иштирок доштанд; 

$C) Дар шeриш намояндагони хулқҳои гуногун иштирок 

мекарданд; 

$D) Шeришгарон кушиши онро доштанд, ки давлати 

xабрдидагонро ташкил диҳанд; 

$E) Дар шeриш дар қатори ғуломон шаҳрвандони озод низ 

иштирок наштанд; 

 

@447.Қонун дар бораи «Нои», чи мазмун дошт? 

$A) Масъулияти ба табақаҳои камбизои шаҳр ёрии моддӣ 

расонидан ба xомеаи давлат гузошта шуд; 

$B) Зиёд кардани ғаладона; 

$C) Майдони кишти хоxагии қишлоқро зиёд кардан; 

$D) Нарху навои молҳои ғизоиро баланд набардоштаи; 

$E) Шахсони сарватманд ёри моддӣ расонидан ба камбағалон; 

 

@448.Пешвои шўриши калони ғуломон, ки дар осиёи хурд шуд, ки 

буд ва ба шуриши гарон чӣ ваъда дода буд? 

$A) Бо сардории Аристоник шаҳри Офтоби ваъда дода буд; 

$B) Бо сардории Плутарх шаҳри биҳишти ваъда дода буд; 

$C) Бо сардори Парфенон баробарии ҳамаи аҳолиро ваъда дода 

буд; 

$D) Бо сардори Силвения барҳамдодани сохти ғуломдорӣ ваъда 

дода буд; 



$E) Бо сардори Софокол ба ҳама додани озоди ваз амин ваъда дода 

буд; 

 

@449.Сарвари шуришӣ калоне ки дар Рим сар шуд номбар кунед? 

$A) Спартак; 

$B) Активиан; 

$C) Филин; 

$D) Солон; 

$E) Гесоид; 

 

@450.Сабаби аз байн рафтани сохти демократияи ғуломдори аз чи 

иборат буд? 

$A) Тезутунд шудани муборизаҳои сиёсӣ, зeд-зeд сарзадани 

шeришҳои ғуломон; 

$B)Сабаби пешрафтани xомеа; 

$C) Сабаби норозигии оммаи мардум; 

$D) Сабаби аз хориxа таҳдид кардан; 

$E) Сабаби кашмакашиҳои дохилӣ; 

 

@451.Ситсерон сабаби пайдоиши давлатро чи гуна маънидод 

менамояд? 

$A) Сабаби пайдоиши давлатро зарурати ҳимояи моликият; 

$B) Хости илоҳи медонист; 

$C) Сабаби пайдоиши давлатҳо ҳимоя аз хавфи беруна; 

$D) Сабаби хавфи дохилӣ; 

$E) Сабаби риоя кардани тартиботи xамъияти; 

 

@452.Мувофиқи ақидаи Ситсерон љангҳои адолатнок кадом 

аломатҳоро доранд? 

$A) Ханг барои ҳукумрони ва шарафмандӣ; 

$B) Ханг барои сарват; 

$C) Ханг барои ҳимояи ватан; 

$D) Ханги шаҳрвандӣ; 

$E) Хангӣ мазҳабӣ; 

 



@453.Калисои католикӣ дар ҳайёти сиёсии Европа кадом нақшро 

мебозид? 

$A) Дар ҳаёти сиёсӣ нақши маркази яънедар сиёсат лашкар дар 

ихтиёраш буд, ҳамчун феодали калон буд ва ғайра; 

$B) Хамчун роҳбар; 

$C) Хамчун заминдори калон; 

$D) Хамчун инкивизитор; 

$E) Нақши подшоҳи Европаро мебозид; 

 

@454.Матафакире, ки ба ҳимояи рукнҳои калисои католикӣ 

баромад, ки буд? 

$A) Фома Аквинский; 

$B) Мантескиё; 

$C) Макиавелӣ; 

$D) Ситсерон; 

$E) Томас Гобс; 

 

@455.Мақсади ниҳоии Макиавели аз чӣ иборат буд? 

$A) У мехост ҳокимияти дунёвиро тобеъи калиссо гардонад; 

$B) У мехост, ки ҳокимияти ҳарбиҳоро ташкил кунад; 

$C) У мехост, ки диктатураи ҳарбиро ташкил кунад; 

$D) У мехост, ки ҳокимияти буржуазии ташкил кунад; 

$E) У тарафдори ҳокимияти папаи Рим буд; 

 

@456.Авалин мутаффакире, ки назарияи илоҳии пайдоиши 

давлатро рад кардааст, ки буд? 

$A) Николо Маккиавели; 

$B) Дини Дидро; 

$C) Xон Лок; 

$D) Жан-Жак Руссо; 

$E) Вонтер; 

 

@457.Макиавели тарафдори кадом сохтори сиёсӣ буд? 

$A) Сохтори марказият ёфтаро тарафтори мекард; 

$B) Сохтори ҳарбӣ; 

$C) Сохтори монархия; 



$D) Сохтори истибдоди; 

$E) Сохтори монархияи конститутсионӣ; 

 

@458.Томас Гопс вазифаи давлат дар чи мебинад? 

$A) Вазифаи давлат дар таъмини сулҳи умумӣ ва ҳимояи бехатари; 

$B) Вазифаи давлат дар барқароркардани меносибатҳои 

дипломати; 

$C) Вазифаи давлат дар бехатари дохилӣ; 

$D) Вазифаи давлат дар иншо кардани қонунҳо ва амалӣ кардани 

онҳо; 

$E) Вазифаи давлат аз xазодиҳи ба вайронкунандагони қонуни 

мебошад; 

 

@459.Таъминоти Т. Гопс ба манфиати кадом синф, равона карда 

шуда буд? 

$A) Ба манфиати буржуазия; 

$B) Ба манфиати деҳқонуни крепостносе; 

$C) Ба манфиати феодалҳо; 

$D) Ба манфиати пролетарҳо; 

$E) Ба манфиати либералҳо; 

 

@460.Томас Гоббс кадом, шакли идора кунии давлатиро 

меписандид? 

$A) Шакли монархия; 

$B) Шакли монархияи конститутсиони; 

$C) Шакли диктатураро; 

$D) Шакли президенти идораи давлатиро; 

$E) Шакли диктатураи пролетариатро; 

 

@461.Љон Локк ақидаи кадом мутафакири бузургро ба зери танқид 

мегирад? 

$A) Назарияи Роберт филмер патриархалиро; 

$B) Назарияи Томас Гоббс «шартномаи xамъиятӣ»-ро; 

$C) Назарияи Фома Аквинский Теократиро; 

$D) Назарияи марксисти пайдо шудани моликияти хусусӣ; 

$E) Назарияи «назарияи тобеъ намуда»-и пайдоиши давлат; 



 

@462.Љон Локк вазифаи давлатро аз чӣ иборат медонад? 

$A) Аз xазо додан, баровардани қонун, ҳимоя кардан ҳуxуми 

беруна; 

$B) Аз баровардани қонунҳо; 

$C) Аз xозо додан; 

$D) Аз ҳимояи шаҳрвандон; 

$E) Аз баланд бардоштани xиҳати некуаҳоли халқ; 

 

@463.Љон Локк давлатро ба чанд гурeҳи муассисаҳо тақисм 

кардааст? 

$A) Ба се гурeҳ, органи қонунбарор, муассисаҳои иxроия, 

муассисаҳоифедералӣ; 

$B)Ба чор гурeҳи муассисаҳои зуригарӣ муассисаҳои назорати, 

муассисаҳои таъминоти, муассисаҳои хайрия; 

$C) Ба ду гурeҳ, муассисаҳои иxроия, муассисаҳои судӣ; 

$D) Ба як гурeҳ муассисаҳои xазодиҳӣ; 

$E) Ба панx гурeҳ муассисаҳои, зурӣ, xазодиҳи, иxроия судӣ, 

назорати; 

 

@464.Љараёни маорифпарвари авалин бор кай ва дар куxо пайдо 

шуд? 

$A) Дар асри XVIII дар Франсия; 

$B) Дар асри XV дар Англия; 

$C) Дар асри XVI дар Галандия; 

$D) Дар асри XVII дар Германия; 

$E) Дар асри XIX дар Россия; 

 

@465.Заминаипайдоиши љараёни маорифпарвари дар Франсия аз 

чӣ иборат буд? 

$A) Минбаъд қонеъ накардани идеологияи дини он талаботҳои 

синфи нав яъне буржуазияи парқувватро; 

$B) Аз кашфиётҳои бузурги географи; 

$C) Аз пешравии xомеа; 

$D) Аз пурқувват шудани буржуазия; 

$E) Аз прогреси илмӣ техники; 



 

@466.Пайдоиши давлат ва қонунҳ ақидаи Мотескиё чӣ гуна буд? 

$A) Оқибатҳои xангҳо; 

$B) Дар асоси «шартномаи табӣи»; 

$C) «ҳХуқуқи табӣи»; 

$D) Оқибати ҳолатҳои табӣи; 

$E) Пайдоиши моликият; 

 

@467.Кадом мутафакири франсуз, тақсимоти ҳокимиятро 

пешниҳод намудааст? 

$A) Шарль Луи де Монтескьё; 

$B) Дини Дидро; 

$C) Вольтер, Жан-Жак Руссо; 

$D) Оноре де Балзак; 

$E) Дини Дидро, Оноре де Балзак; 

 

@468.Сабаби нобаробарии одамонро Д. Дидро дар чи мебинад? 

$A) Пайдоиши моликияти хусусӣ; 

$B) Дар xангҳои шаҳрвандӣ; 

$C) Дар нодурусти тақсимоти меҳнат; 

$D) Дар сиёсати давлатӣ; 

$E) Дар имтиёзҳои табақаҳои ҳукумрон; 

 

@469.Дини Дидро оиди ҳокимият, дар кадом ақида мебошад? 

$A) Халқро ҳамчун манбаи ҳокимият эътироф менамояд; 

$B) Хокимият ба табақаи сарватмандон тааллуқ дорад мегeяд e; 

$C) Синфи болоро ҳамчкн манбаи ҳокимият меҳисобад; 

$D) Деҳқононро сарчашмаи ҳокимият медонад; 

$E) Хокимиятро аз қувваи осмони медонад; 

 

@470.Таълимоти сиёси Жан-Жак Руссо ба манфиати кадом табақаҳо 

равона карда шуда буд? 

$A) Ба манфиати Буржуазияи калон; 

$B) Ба манфиати Буржуазияи; 

$C) Ба манфиати феодолҳо; 

$D) Ба манфиати оммаи деҳқонон ва Буржуазияи майда; 



$E) Ба манфиати савдогарон; 

 

@471.Жан-Жак Руссо сабаби пайдоиши давлатро дар чӣ мебинад? 

$A) Дар моликияти хусусӣ ва соҳиби молу мулк гаштанд барои 

ҳимояи онҳо ҳокимиятро яъне давлатҳо таъсис доданд; 

$B) Дар xангҳои ғоратгарона; 

$C) Дар якxояшавии авлоду қабилаҳо; 

$D) Дар заминаи пулдоршави; 

$E) Бо хости Худо; 

 

@472.Асоси таъминоти сиёси Жан-Жак Руссоро кадом идея ташкил 

медиҳад? 

$A) Суверинитети халқӣ; 

$B) Либерализм; 

$C) Идеяи демократикунонии xомеа; 

$D) Шовенизм; 

$E) Гуманизм; 

 

@473.Љараёни маорифпарвари идеологияи кадом синфи xамъияти 

ба ҳисоб меравад? 

$A) Буржуазия; 

$B) Синфи феодалӣ; 

$C) Буржуазияи майда ва оммаи деҳқонон; 

$D) Деҳқонон крестнои; 

$E) Харбиён; 

 

@474.Муалифони Баенномаи истиқлолияти ИМА-ро номбар кунед? 

$A) Т. Xеффрсон, Томас Пейн, А. Гамелтон; 

$B) Xорx Вашитнгтон, Вилсон; 

$C) Авром Линколи, А. Гомилтон; 

$D) Рузвелт, Трумен; 

$E) Пейн, Линколи, Эxенхауср, Пейн; 

 

@475.Муалифи асари «саёҳат аз Петербург ба Масква» кӣ буд? 

$A) Гертеен; 

$B) Билитский; 



$C) Чернишевский; 

$D) А.Н.Радишев; 

$E) Т. Качев; 

 

@476.Идеали сохтори сиёсии, давлати А.Н. Радишов кадом модел 

буд? 

$A) республикаи новгорд; 

$B) Монархияи конститутсиони; 

$C) Республикаи сотсиалистӣ; 

$D) Монархияи истибдоди; 

$E) Республикаи буржуазӣ; 

 

@477.Намояндагони беҳтаррини декабристонро номбар намоед? 

$A) Карамзии, Салавев; 

$B) Н.М.Муравев, П. И. Пестель; 

$C) Лавров, Бакунин; 

$D) Шербатекий, Т. Качев; 

$E). К. Саков, Хомяков; 

 

@478.Намояндагони демократҳои револютсион, киҳо 

буданд?(разлюченҳо) 

$A) Белинский, Доболюбов, Герсен, Чернилевский; 

$B) Радишов, Муравев;Че 

$C) Рнишевский, Т. Качев; 

$D) Добролюбов, Герсен, Пестель; 

$E) Бакунин, Корамзин, Радишев; 

 

@479.Худованд ба кадом подшоҳи Миср муроҷиат карда гуфта буд 

ки «Ман падари туам, ман ба ту қудрати Худоиро додам, ки ту 

ҳукумрони куни»? 

$A) Рамзеси; 

$B) Тутенҳамон; 

$C) Ҳамурапи; 

$D) Истисор; 

$E) Солон; 

 



@480.Дар кадом ҳуҷат эътирози ба муқобили зўровари дарҷ 

шудааст? 

$A) Қонунҳо;  

$B) Паучения;  

$C) Сўҳбат; 

$D) Насиҳат; 

$E) Маслиҳат; 

 

@481.Вориси шоҳи Бобулистон Ҳамурапиро номбар кунед? 

$A) Эхнатон; 

$B) Аристонин; 

$C) Рамзес; 

$D) Ману; 

$E) Самсунуни; 

 

@482.Дар кадом ҳуҷат эътирози ғулом ба ғуломдор нишон дода 

шудааст? 

$A) Дар паучени; 

$B) Дар қонунҳои шоҳ Ҳамурапи; 

$C) Дар қонуни Салон; 

$D) Дар қонуни шоҳ Эхнатан; 

$E) Дар сўҳбати хуҷаин бо ғулом; 

 

@483.Дар кадом ҳҷҷат мақоми олии Браҳманизм нишон дода 

шудааст? 

$A) Қонуни Ману; 

$B) Артхашастра; 

$C) Будоия; 

$D) Типитана; 

$E) Говнарасти; 

 

@484.Муалифи «Артхашастра»- ро номбар кунед? 

$A) Каутил; 

$B) Будо; 

$C) Эхтнатон; 

$D) Доро; 



$E) Камбуҷ; 

  

@485.Мақсад ва ҳадафи асосии омузиши таърихи таълимоти сиёсӣ 

дар чӣ аст? 

$A) Хадаф ва омузиши таърихи таълимоти сиёсӣ танҳо пайдо 

намудани маълумот ва донишҳо дар бораи раванди сиёсии замон ва 

макони мухталиф набуда, истифода ва дарёфти мақому накши 

амиқи онҳо дар ҳаллу фасли масъалаҳои мухталифи xомеаи муосир 

мебошад; 

$B) Хадаф ва омузиши таърихи таълимоти сиёсӣ танҳо пайдо 

намудани маълумот ва донишҳо дар бораи раванди сиёсии замон ва 

макони мухталиф; 

$C) Истифода ва дарёфти мақому нақши амиқи онҳо дар ҳаллу 

фасли масъалаҳои мухталифи xомеаи муосир мебошад; 

$D) Хадаф ва омузиши таърихи таълимоти сиёсӣ танҳо пайдо 

намудани маълумот ва донишҳо дар бораи раванди сиёсии кишвар 

ва минтақаи мухталиф набуда, истифода ва дарёфти мақому нақши 

амиқи онҳо дар халлу фасли масъалаҳои мухталифи xомеаи муосир 

мебошад; 

$E) Баҳо додан ба пешрати таълимотҳои ин ва ё он минтақаи олам; 

 

@486.Таълимоти сиёсии мутафаккирони форсу тољик ба сифати чи 

ташакул ёфтааст? 

$A) Утопияи иxтимоӣ; 

$B) Догмаи насронӣ; 

$C) Пешбининамоии футуролигӣ; 

$D) Иқтисоди бозаргонӣ; 

$E) Сиёсати афсонавӣ; 

 

@487.Таърихи таълимоти сиёси аз кадом навъҳои муносибат ба 

раванду ҳодисаҳо истифода менамояд? 

$A) Консептуалӣ, меъёрӣ ва институтсионилӣ; 

$B) Сотсиологӣ, меъёрӣ ва институтсионилӣ; 

$C) Консептуалӣ, меъёрӣ ва таърихӣ; 

$D) Арзишӣ, меъёрӣ ва антропологӣ; 

$E) Консептуалӣ, меъёрӣ ва муқоисавӣ; 



  

@488.Дар замони идеологияи коммунисти барои илмҳои 

љомеашиносӣ кадом метод хосияти ҳатмӣ дошт? 

$A) Диалектикаи метериалистӣ; 

$B) Меъёри институтсионилӣ; 

$C) Хуxуми зеҳнӣ; 

$D) Антропологӣ; 

$E) Муқоисавӣ; 

 

@489.Таърихи таълимоти сиёси аз кадом методҳои умумиилмӣ ба 

таври васеъ истифода мебарад? 

$A) Таърихӣ, сотсиологӣ, антропологӣ ва меъёрию арзишӣ; 

$B) Сотсиологӣ, меъёрӣ ва институтсионилӣ; 

$C) Консептуалӣ, меъёрӣ, биографӣ ва таърихӣ; 

$D) Хамъиятӣ, меъёрӣ ва антропологӣ; 

$E) Умумидонишгоҳҳӣ, меъёрӣ ва муқоисавӣ; 

 

@490.Методҳои таърихи таълимоти сиёси кадомҳоянд? 

$A) Методи системанокӣ, методи тавсиф намудан, методи таҳлил 

намудан, методи тарҳрезии сиёсӣ, методи шаклию сиёсӣ, методи 

миқдорӣ, методи муқоисавӣ, методи коммуникатсионӣ; 

$B) Методи самаранокӣ, методи сиёсатшиносӣ, методи xаҳонбинӣ; 

$C) Консептуалӣ, меъёрӣ ва таърихӣ; 

$D) Арзишӣ, меъёрӣ ва антропологӣ; 

$E) Методи консептуалию ҳавасмандкунонӣ, методи маърифатию 

меъёрӣ, методи аввалият; 

 

@491.Вазифаҳои таърихи таълимоти сиёси кадомҳоянд? 

$A) Вазифаи назариявию xахонбини ва методологӣ, вазифаи 

маърифатӣ ва тарбиявӣ, вазифаи баҳогузорӣ, вазифаи 

мотиватсионию танзимнамоӣ, вазифаи ратсионаликунонӣ, вазифаи 

сотсиализатсияи сиёсӣ, вазифаи пешбининамоӣ; 

$B) Вазифаи назариявию xаҳонбини ва методологӣ, вазифаи 

маърифатӣ ва тарбиявӣ, вазифаи омехтанамоӣ, вазифаи 

мотиватсионию танзимнамоӣ, вазифаи ратсионаликунонӣ, вазифаи 

сотсиализатсияи сиёсӣ, вазифаи пешбининамоӣ; 



$C) Вазифаи назариявию xаҳонбини ва методологӣ, вазифаи 

маърифатӣ ва тарбиявӣ, вазифаи фиребнамоӣ, вазифаи 

мотиватсионию танзимнамоӣ, вазифаи ратсионаликунонӣ, вазифаи 

сотсиализатсияи сиёсӣ, вазифаи пешбининамоӣ; 

$D) Вазифаи назариявию xаҳонбинӣ ва методологӣ, вазифаи 

маърифати ва тарбиявӣ, вазифаи баҳогузорӣ, вазифаи 

мотиватсионию танзимнамоӣ, вазифаи ратсионаликунонӣ, вазифаи 

сотсиализатсияи сиёсӣ, вазифаи ҳисобнамоӣ; 

$E) Вазифаи назариявию xахонбинӣ ва методологӣ, вазифаи 

маърифатӣ ва тарбиявӣ, вазифаи баҳогузорӣ, вазифаи 

мотиватсионию танзимнамоӣ, вазифаи ратсионаликунонӣ, вазифаи 

сотсиализатсияи сиёсӣ, вазифаи миллатсозӣ; 

 

@492.Прадигмаҳои таърихи таълимоти сиёсиро ба кадом гуруҳҳо 

тақсим кардан мумкин аст? 

$A) Теологӣ, натуралистӣ, сиёсӣ ва иxтимоӣ; 

$B) Динӣ, дунявӣ ва атеистӣ; 

$C) Теологӣ, анархистӣ, иxтимоӣ ва фардӣ; 

$D) Теологӣ, натуралистӣ ва сиёсӣ; 

$E) Теологӣ, сиёсӣ ва иxтимоӣ; 

 

@493.Муносибатҳои полигами дар кадом авзои љомеа ҳукмфармо 

буд? 

$A) Тодавлатӣ; 

$B) Аристократӣ; 

$C) Гуломдорӣ; 

$D) Феодалӣ; 

$E) Давраи эҳё; 

 

@494 Назарияҳои пайдоишӣ давлат кадомҳоянд? 

$A) Назарияи зуригароӣ ё «тобеъ намудан», «шартномаи 

xамъиятӣ», назарияи синфӣ, назарияи органикӣ, назарияи 

психологӣ, таълимоти антропологӣ; 

$B) Назарияи зуригароӣ ё «тобеъ шудан», «шартномаи xамъиятӣ», 

назарияи синфӣ, назарияи органикӣ, назарияи психологӣ, 

таълимоти антропологӣ; 



$C) Назарияи зуригароӣ ё «тобеъ намудан», «шартномаи буxавӣ», 

назарияи синфӣ, назарияи органикӣ, назарияи психологӣ, 

таълимоти антропологӣ; 

$D) Назарияи зуригароӣ ё «тобеъ намудан», «шартномаи 

xамъияти», назарияи синфӣ, назарияи ормонӣ, назарияи 

психологӣ, таълимоти антропологӣ; 

$E) Назарияи золимӣ ё «тобеъ шудан», «шартномаи xамъиятӣ», 

назарияи синфӣ, назарияи органикӣ, назарияи психологӣ, 

таълимоти антропологӣ; 

 

@495.Авалин давлатҳо дар Шарқи Қадим кадомҳоянд? 

$A) Миср, Бобулистон, ҳиндустон, Хитой, Эрон ва ғ.; 

$B) Ситсилия, ҳафтруд, Муғулистон, Винетсия ва ғ.; 

$C) Миср, Бобулистон, Муғулистон, Хитой, Эрон; 

$D) Миср, Бобулистон, ҳиндустон, Изроил, Эрон ва ғ.; 

$E) Миср, Хуросон, ҳиндустон, Хитой, Эрон ва ғ.; 

 

@496.Дар Мисри қадим идеологияи сиёси барои ҳимоя ва амалӣ 

гардонидани ҳокимияти киҳо мубориза мебурд? 

$A) Фиръарвнҳо; 

$B) Аристократҳо; 

$C) Демократҳо; 

$D) Занҳо; 

$E) Софистҳо; 

 

@497.Ғояҳои сиёсии Бобулистон бештар дар конунҳои ки инъикос 

ёфтаанд? 

$A) Шоҳ ҳаммурапи; 

$B) Император Рамзеси II; 

$C) Шeрушгар Деваштич; 

$D) Коинони маъбад; 

$E) Софистҳои оммавӣ; 

 

@498.Осори қадимаи ниёгони тољикон дар асоси кадом китоб ба 

роҳ монад шуда буд? 

$A) «Авесто»; 



$B) «Инxил»; 

$C) «Таврот»; 

$D) «Сиёсатнома»; 

$E) «Куръон»; 

 

@499.Маздак ҳаракати киҳоро сарвари менамуд? 

$A) Деҳқононро; 

$B) Аристократҳоро; 

$C) Феодалонро; 

$D) Хунармандонро; 

$E) Сиёсатмадоронро; 

 

@500.Таълимоти сиёсии Юнони Қадим рақобати кадом умумиятҳои 

бузўрги иxтимоиро ташкил медод? 

$A) Демократҳо ва аристократҳо; 

$B) Сарватмандон ва ҳунармандон; 

$C) Демократҳо ва монотеистоҳо; 

$D) Софистҳо ва бюрокрҳо; 

$E) Теологҳо ва атеистон; 
 

@501.Бародарон Тибер ва Гай Гракҳо кадом вазифа интихоб 

шуданд? 

$A) Трибунаи халқӣ; 

$B) Сардори сенат; 

$C) Аъзои сенат; 

$D) Сарлашкар; 

$E) Суди халқӣ; 

 

@502.Актавӣ минтабири дуюми халқи пеши қабулкардаи лоиҳаи 

қонун дар бораи демокриткунонии ҳаёти сиёсиро гирифтани шуд 

Гибери ба, ки мурољиат кард? 

$A) Ба маxлиси халқӣ; 

$B) Ба оммаи халқ; 

$C) Ба сенат; 

$D) Ба ҳарбиён; 

$E) Ба руҳониён; 

 



 


