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Миқдори кридит 2 

Ихисоси муносибатҳои байналмилалӣ 

 

@1.Ҳадафи ҳар ду соҳаи хидмати давлатӣ, то андозае бо ҳам шабоҳат дорад 

— яъне ҳифзи манфиатҳои миллии давлат бо роҳи ҷамъоварии иттилоот дар 

бораи амал ва нақшаҳои ҳукумати кишварҳои хориҷӣ? 

$A) дипломатия ва истихборот; 

$B) сиёсати хориҷӣ ва дипломатия; 

$C) стратегия ва тактика; 

$D) тактика ва разведка; 

$E) дипломатия ва стратегия; 

 

@2.Тарзу усули ба даст овардани иттилоот ва таъсири ин ду сохтор ба 

раванди ҳодисаҳо, ба таври бунёдӣ аз якдигар фарқ мекунанд? 

$A) дипломатия ва истихборот; 

$B) сиёсати хориҷӣ ва дипломатия; 

$C) стратегия ва тактика; 

$D) тактика ва разведка; 

$E) дипломатия ва стратегия; 

 

@3.Вазифаи он фаро гирифтани чунин паҳлуҳои ҳаёти давлат аст, ки барои 

мушоҳидаи ошкоро, яъне барои дипломатия, дастнорасанд? 

$A) истихборот; 

$B) сиёсати хориҷӣ; 

$C) манфиатҳои миллӣ; 

$D) стратегия; 

$E) хадамоти дипломатӣ; 

 

@4.Ҳангоми иҷрои вазифаҳои хеш аз воситаҳое истифода менамояд, ки аз 

риояи қонун дур мебошанд? 

$A) истихборот; 

$B) сиёсати хориҷӣ; 

$C) манфиатҳои миллӣ; 

$D) стратегия; 

$E) хадамоти дипломатӣ; 

 

@5.Маълумотҳои он бо мушкилӣ санҷида мешаванд, ё умуман санҷида 

намешаванд, чунки ин амали хатарнок аст ва метавонад боиси фош шудани 

ҷосус ва ошкор шудани манбаи ба даст овардани иттилоот гардад? 



$A) истихборот; 

$B) сиёсати хориҷӣ; 

$C) манфиатҳои миллӣ; 

$D) стратегия; 

$E) хадамоти дипломатӣ; 

 

@6.Ин фаъолияти расмии давлат мебошад, ки бояд ба ҳамкории давлатҳо дар 

соҳаи ҳарбӣ мусоидат намояд? 

$A) дипломатияи низомӣ; 

$B) дипломатияи маҷбуркунӣ; 

$C) сиёсати хориҷӣ; 

$D) манфиатҳои миллӣ; 

$E) доктринаи ҳарбӣ; 

 

@7.Бар хилофи дипломатияи шаҳрвандӣ, ки ба самтҳои иҷтимоӣ, иқтисодӣ, 

сиёсӣ ва фарҳангӣ такя мекунад, дипломатияи низомӣ ба ҷанбаи.тамаркуз 

ёфтааст? 

$A) ҳарбӣ; 

$B) иқтисодӣ; 

$C) идеологӣ; 

$D) сиёсати хориҷӣ; 

$E) технологӣ; 

 

@8.Онҳо дар назди Вазорати мудофиаи кишвари қабулкунанда фаъолият 

мекунанд? 

$A) атташеи низомӣ; 

$B) кормандони хадамоти махсус; 

$C) хизматчиёни дипломатӣ; 

$D) разведчикҳо; 

$E) атташеи матбуотӣ; 

 

@9.Онҳо алоқаро бо Вазорати мудофиа ҳифз мекунанд ва мушовирони 

намояндагиҳои дипломатӣ оид ба масоили ҳарбӣ мебошанд? 

$A) атташеи низомӣ; 

$B) кормандони хадамоти махсус; 

$C) хизматчиёни дипломатӣ; 

$D) разведчикҳо; 

$E) атташеи иқтисодӣ; 

 

@10.Онҳо афсари ҳарбӣ, ҳарбӣ–баҳрӣ, ё ҳарбӣ–ҳавоӣ мебошанд? 

$A) атташеи низомӣ; 

$B) кормандони хадамоти махсус; 

$C) хизматчиёни дипломатӣ; 

$D) разведчикҳо; 

$E) атташеи фарҳангӣ; 



 

@11.Нахустин бор мафҳуми «атташеи низомӣ» дар ин фармон дар санаи 23 

феврали соли 1833 дучор мешавад? 

$A) Идораи ҳарбии Франсия; 

$B) Идораи ҳарбии Англия; 

$C) Идораи ҳарбии Германия; 

$D) Идораи ҳарбии Америка; 

$E) Идораи ҳарбии Россия; 

 

@12.Дар ин фармон зикр гардидааст, ки «афсарони Ситоди кулл (Генштаб) 

метавонанд ба сафорат ҷиҳати иҷрои супоришҳои дипломатӣ вобаста карда 

шаванд? 

$A) Фармони Идораи ҳарбии Франсия; 

$B) Фармони Идораи ҳарбии Англия; 

$C) Фармони Идораи ҳарбии Германия; 

$D) Фармони Идораи ҳарбии Америка; 

$E) Фармони Идораи ҳарбии Россия; 

 

@13.Намоядаи идораи ҳарбӣ дар назди намояндагии дипломатӣ мебошад, ки 

давлаташ ӯро таъйин менамояд, ӯ дар ҳайати корпуси дипломатӣ дохил 

мешавад ва аз имтиёзҳо ва масунияти дипломатӣ бархурдор мебошад? 

$A) атташеи низомӣ; 

$B) кормандони хадамоти махсус; 

$C) хизматчиёни дипломатӣ; 

$D) разведчикҳо; 

$E) афсарони Ситоди кулл; 

 

@14.Ӯ мушовири намояндагии дипломатӣ доир ба масоили ҳарбӣ мебошад? 

$A) атташеи низомӣ; 

$B) корманди хадамоти махсус; 

$C) сафир; 

$D) мушовири сафорат; 

$E) афсари Ситоди кулл; 

 

@15.Атташеҳои низомӣ дар фаъолияти худ ба инобат мегиранд? 

$A) Низомнома; 

$B) Конвенсияи Вена аз соли 1961; 

$C) санадҳои ҳуқуқии дохилӣ; 

$D) дастурамалҳои гуногуни дохили идоравӣ; 

$E) оинномаҳоро; 

 

@16.Онҳо байни идораҳои ҳарбӣ алоқаи расмиро барқарор менамоянд? 

$A) дипломатҳои ҳарбӣ; 

$B) кормандони хадамоти махсус; 

$C) разведчикҳо; 



$D) сафир; 

$E) рузнонигорон; 

 

@17.Ба вазифаи атташеҳои ҳарбӣ дохил мешавад? 

$A) ҳифзи алоқа бо Вазорати мудофиаи кишвари қабулкунанда, ҳамкорӣ дар 

соҳаи ҳарбӣ, мушовири ҳайати намояндагии дипломатӣ дар масоили ҳарбӣ; 

$B) ҳифзи алоқа бо Вазорати мудофиаи кишвари фиристанда, ҳамкорӣ дар 

соҳаи ҳарбӣ, мушовири ҳайати намояндагии дипломатӣ дар масоили ҳарбӣ; 

$C) ҳифзи алоқа бо Вазорати корњои хориљии кишвари қабулкунанда, 

ҳамкорӣ дар соҳаи ҳарбӣ, мушовири ҳайати намояндагии дипломатӣ дар 

масоили ҳарбӣ; 

$D) ҳифзи алоқа бо Вазорати мудофиаи кишвари қабулкунанда, ҳамкорӣ дар 

соҳаи иқтисодӣ, мушовири ҳайати намояндагии дипломатӣ дар масоили 

сиёсӣ; 

$E) ҳифзи алоқа бо Вазорати мудофиаи кишвари фиристанда, ҳамкорӣ дар 

соҳаи идеологӣ, мушовири ҳайати намояндагии дипломатӣ дар масоили 

идеологӣ; 

 

@18.Дар Империяи Россия шаклгирии ниҳоди атташеи ҳарбиро кадом 

император зимни имзои фармон аз 22 июни соли 1856 дар бораи «дастурамал 

оид ба агентҳои ҳарбӣ ва ашхоси ивазкунандаи онҳо» замина гузошт? 

$A) император Александр II; 

$B) император Николай II; 

$C) император Александр I; 

$D) император Николай I; 

$E) император Александр III; 

 

@19.Намояндаи расмии ҳарбӣ-дипломатии давлати худ дар кишвари 

қабулкунанда мебошад.Ҳамзамон, ӯ мебошад? 

$A) Атташеи иқтисодӣ; 

$B) атташеи низомӣ; 

$C) атташеи ҳарбӣ; 

$D) мушовири намояндагии дипломатӣ доир ба масоили ҳарбӣ; 

$E) мушовири сафир; 

 

@20.Яке аз самтҳои кори атташеи ҳарбӣ мебошад? 

$A) нигоҳбини гӯристони ҳарбии кишвараш дар мамлакати қабулкунанда; 

$B) нигоҳбини гӯристонҳои ҳарбӣ дар мамлакати қабулкунанда; 

$C) бурдани музокирот дар масъалаҳои илмӣ-фарҳангӣ; 

$D) бурдани музокирот иод ба масъалаҳои иқтисодӣ; 

$E) бурдани музокирот иод ба масъалаҳои сиёсӣ; 

 

@21.Атташеи низомӣ байни кадом идораҳо алоқаи доимӣ барқарор 

менамояд? 

$A) идораҳои ҳарбии ҳар ду кишвар; 



$B) идораҳои ҳарбӣ ва вазоратҳои корҳои хориҷии ҳар ду кишвар; 

$C) идораи ҳарбии кишвари худ; 

$D) идораи корҳои хориҷии кишвари қабулкунанда; 

$E) Вазорати корҳои дохилӣ; 

 

@22.Ба атташеи низомӣ дар кишвари қабулкунанда дохил мешаванд? 

$A) кормандони муҳими атташеи ҳарбӣ; 

$B) атташеҳои ҳарбӣ-ҳавоӣ; 

$C) атташеҳои ҳарбӣ-баҳрӣ; 

$D) атташеҳои ёрдамчиёни онҳо; 

$E) кормандони одии атташеи ҳарбӣ; 

 

@23.Ӯ дар асари худ «Сухан дар бораи санъати ҳарбӣ (китоби VI)» 

менависад, ки дар замони ӯ аксар вақт «сафиронро афсарони касбӣ дар 

либоси хизматгорӣ ҳамроҳӣ мекарданд, то ин ки артиши душманро бинанд ва 

ҷиҳатҳои қавӣ ва заифи онро омӯзанд»? 

$A) Николло Макиавелли; 

$B) Фронтин; 

$C) Шарл луи Монтескё; 

$D) Жан Боден; 

$E) Геродот; 

 

@24.Таҷрибаи равон кардани атташеҳои ҳарбӣ ба хориҷа дар Аврупои Ғарб 

аз замони кӣ оғоз гардидааст? 

$A) Людовики XVI; 

$B) Людовики XIV; 

$C) Наполеон; 

$D) Александр II; 

$E) Отто фон Бисмарк; 

 

@25.Сараввал мутахассисони ҳарбиро ба кадом кишварҳои мефиристоданд? 

$A) кишварҳои муттаҳиди худ; 

$B) кишварҳои Аврупои Ғарбӣ; 

$C) кишварҳои рақиб; 

$D) Ба Амрико; 

$E) Ба Тоҷикистон; 

 

@26.Дар шароити муосир амнияти миллӣ аз 2 гурӯҳи омилҳо вобастагӣ 

дорад? 

$A) ҳарбӣ ва ғайриҳарбӣ; 

$B) ҷаҳонӣ ва минтақавӣ; 

$C) анъанавӣ ва классики; 

$D) миллӣ ва давлатӣ; 

$E) сиёсӣ ва иқтисодӣ; 

 



@27.Тибқи гуфтаҳои Г.Моргентау нақши асосиро дар сиёсати хориҷӣ бозӣ 

мекунад? 

$A) манфиатҳои миллӣ; 

$B) сиёсати хориҷӣ; 

$C) қувваҳои ҳарбӣ; 

$D) доктринаи ҳарбӣ; 

$E) манфиатҳои илмӣ; 

 

@28.Бо кадоми воситаҳо давлат манфиатҳои худро қонеъ мекунад? 

$A) сиёсӣ, идеологӣ, иқтисодӣ, дипломатӣ ва ҳарбӣ; 

$B) сиёсӣ, иҷтимоӣ ва иқтисодӣ; 

$C) сиёсӣ, идеологӣ, иҷтимоӣ ва дипломатӣ; 

$D) сиёсӣ, иқтисодӣ ва дипломатӣ; 

$E) сиёсӣ, иттилоотӣ, коммуникатсионӣ, дипломатӣ ва ҳарбӣ; 

 

@29.Ба ақидаи ӯ ягон давлат бо Америка дар чор самт баробар шуда 

наметавонад — ҳарбӣ, иқтисодӣ, техникӣ ва фарҳангӣ? 

$A) Зб.Бжезинский; 

$B) Г.Моргентау; 

$C) А.Мехэн; 

$D) Н.Спайкмэн; 

$E) С.Ҳантингтон; 

 

@30.Вазифаи асосии он манъи ҷангҳо ва низоъҳои байни давлатҳо мебошад? 

$A) сиёсати хориҷӣ; 

$B) доктринаи ҳарбӣ; 

$C) стратегия; 

$D) равандҳои сиёсӣ; 

$E) сиёсати иқтисодӣ; 

 

@31.Муаллифи назарияи ҳарбӣ—стратегӣ мебошад? 

$A) К.фон Клаузевитс, Н.Макиавелли, А.Мехэн; 

$B) У.Черчил, Ф Д.Рузвелт, И В.Сталин; 

$C) А Д.Богатуров, Р Т.Мухаев, В.Сиганков; 

$D) Г.Моргентау, Р.Арон, И.Валлерстайн; 

$E) Ҷ.Най, Р.Коҳен, С.Хантингтон; 

 

@32.B.Лидделл–Ҳарт онро чун «санъати тақсим ва истифодаи маблағи ҳарбӣ 

барои дастрасӣ ба ҳадафҳои сиёсӣ» муайян кардааст? 

$A) стратегияро; 

$B) тактикаро; 

$C) амнияти миллиро; 

$D) сиёсати хориҷиро; 

$E) манфиатро; 

 



@33.Ба қудрати ҳарбӣ ва иқтисодӣ асос меёбад, ки таҳдиди истифодаи 

эҳтимолии он метавонад шарик ё рақибро ба гузашт водор намояд? 

$A) Стратегияи фишор; 

$B) Стратегияи амал; 

$C) Стратегияи интизоршавӣ; 

$D) Стратегияи эҳтимолӣ; 

$E) Стратегияи милли рушд; 

 

@34.Ба хусусиятҳои пешсафӣ дохил мешаванд? 

$A) қувваи ҳарбӣ, қудратмандии илмӣ—техникӣ, қудратмандии истеҳсолӣ—

иқтисодӣ, тавоноии созмондиҳӣ, маҷмӯи захираҳои креактивӣ; 

$B) қувваи ҳарбӣ, қудратмандии истеҳсолӣ—иқтисодӣ, тавоноии 

созмондиҳӣ, маҷмӯи захираҳои креактивӣ; 

$C) қувваи ҳарбӣ, қудратмандии илмӣ—техникӣ, тавоноии созмондиҳӣ, 

маҷмӯи захираҳои креактивӣ; 

$D) қудратмандии илмӣ—техникӣ, қудратмандии истеҳсолӣ—иқтисодӣ, 

тавоноии созмондиҳӣ, маҷмӯи захираҳои креактивӣ; 

$E) қувваи ҳарбӣ, қудратмандии илмӣ—техникӣ, қудратмандии истеҳсолӣ—

иқтисодӣ, тавоноии созмондиҳӣ; 

 

@35.Ба хусусиятҳои пешсафӣ дохил намешаванд? 

$A) тавоноии иҷтимоӣ; 

$B) қувваи ҳарбӣ; 

$C) қудратмандии илмӣ—техникӣ; 

$D) қудратмандии истеҳсолӣ—иқтисодӣ; 

$E) тавоноии созмондиҳӣ ва маҷмӯи захираҳои креактивӣ; 

 

@36.Мазмуни ҳамкории байнидавлатӣ.Барои неореалистон – ин? 

$A) масоили умумии амнияти ҳарбӣ мебошад; 

$B) масоили фоидаи мутақобилаи иқтисодӣ мебошад; 

$C) масоили фоидаи мутақобилаи иҷтимоӣ мебошад; 

$D) масоили умумии сиёсӣ мебошад; 

$E) муносибатҳои фарҳангӣ; 

 

@37.Дар ин санад омадааст, ки атташеи ҳарбӣ аз тарафи подшоҳ ба муҳлати 

аз 2 то 4 сол бо пешниҳоди Вазорати корҳои хориҷӣ ва мувофиқати вазири 

ҳарбӣ ё баҳрӣ таъйин карда мешавад ва бояд рутбаи на пойинтар аз капитан ё 

лейтенанти (флот) дошта бошад ва аз тамоми имтиёзҳо ва масунияти 

дипломатӣ бархурдор мебошад? 

$A) қонуни Испания аз соли 1846; 

$B) қарори Наполеони I; 

$C) қонуни Александ II; 

$D) ҷавоби дурусташ нест; 

$E) қонуни Англия аз соли 1747; 

 



@38.Яке аз вазифаҳои асосии атташеҳои ҳарбӣ ва умуман дипломатияи 

низомӣ мебошад? 

$A) таъмини роҳбари давлат бо маводҳои иттилоотӣ-таҳлилии ҳарбӣ-сиёсӣ; 

$B) ҳифз кардани алоқа бо Вазорати мудофиаи кишвари қабулкунанда; 

$C) нигоҳбини гӯристони ҳарбии кишвараш дар мамлакати қабулкунанда; 

$D) нигощу бини ятимон; 

$E) нигощу бини кудакон; 

 

@39.Дар Тоҷикистон феълан санади асосӣ «Дастурамал барои атташеҳои 

низомӣ ва ёрдамчиёни онҳо дар назди намояндагиҳои хориҷии дипломатӣ 

дар Ҷумҳурии Тоҷикистон», бо фармони кӣ тасдиқ гардидааст? 

$A) вазири мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$B) Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$C) қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$D) вазири корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$E) Бо фармони Генераи майёр; 

 

@40.Атташеи низомӣ ва муовинони онҳо дар кадом куҷо муқим 

(аккредитатсия) мешаванд? 

$A) Вазорати мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$B) Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$C) Сафорати кишвари худ; 

$D) Ситоди кулл (Генштаб); 

$E) Вазоарти корщои дохили; 

 

@41.Атташеи ҳарбӣ ва муовинони онҳо пас аз муқим шудан (аккредитатсия) 

бояд дар куҷо ба қайд гирифта шаванд? 

$A) Раёсати ташрифоти давлатии Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон; 

$B) Раёсати ҳамкориҳои байналмилалии ҳарбии Вазорати мудофиаи 

Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$C) Ситоди кулл (Генштаб)-и Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$D) Раёсати мубориза ба зидди ҷиноятҳои муташаккил; 

$E) Раёсати Интерполк; 

 

@42.Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дастгоҳи атташеи ҳарбии кишвари 

фиристанда Раёсати ҳамкории байналмилалии ҳарбии Вазорати мудофиаи 

Ҷумҳурии Тоҷикистонро ба таври хаттӣ дар бораи ворид шудани атташеи 

ҳарбӣ, муовинони он ва дигар кормандон на дертар аз то омадани онҳо ба 

шаҳри Душанбе, огоҳ менамояд? 

$A) як рӯзи корӣ; 

$B) ду рӯзи корӣ; 

$C) даҳ рӯзи корӣ; 

$D) панҷ рӯзи корӣ; 

$E) 10 рузи корӣ; 



 

@43.Атташеи ҳарбии нав воридшуда ба Ҷумҳурии Тоҷикистон аз куҷо 

боздиди шиносоӣ ба амал меоварад? 

$A) Раёсати ҳамкории байналмилалии ҳарбии Вазорати мудофиаи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон; 

$B) Раёсати ташрифоти давлатии Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон; 

$C) Ситоди кулл (Генштаб)-и Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$D) Вазорати иқтисод; 

$E) Вазоарти Иқтисод ва савдо; 

 

@44.Пас аз боздиди шиносоӣ, Раёсати ҳамкориҳои байналмилалии ҳарбии 

Вазорати мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон атташеи ҳарбии навтаъйиншударо 

ба кӣ муарррафӣ менамояд? 

$A) муовини сардори Ситоди кулли Неруҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон; 

$B) сардори Ситоди кулли Неруҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$C) Вазири мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$D) Вазири корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$E) сардори раёсати ташрифоти давлатии Вазорати корҳои хориҷӣ; 

 

@45.Аксар вақт атташеи низомӣ ё атташе оид ба масоили мудофиавӣ штати 

кормандони худро дорад, чӣ номида мешаванд? 

$A) атташати низомӣ; 

$B) атташеҳои ҳарбӣ-баҳрӣ; 

$C) атташеҳои ҳарбӣ-ҳавоӣ; 

$D) ёрдамчиёни атташе; 

$E) кормандони одии атташати ҳарбӣ; 

 

@46.Ба атташати ҳарбӣ дохил мешаванд? 

$A) атташеҳои ҳарбӣ-баҳрӣ атташеҳои ҳарбӣ-ҳавоӣ ёрдамчиёни атташе, 

кормандони оддии атташати ҳарбӣ; 

$B) Саридораи разведкаи Вазорати мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$C) Раёсати ҳамкориҳои байналмилалии ҳарбии Вазорати мудофиаи 

Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$D) Раёсати ташрифоти давлатии Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон; 

$E) атташеи иқтисодӣ; 

 

@47.Ба атташати ҳарбӣ дохил намешаванд? 

$A) Раёсати ҳамкориҳои байналмилалии ҳарбии Вазорати мудофиаи 

Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$B) атташеҳои ҳарбӣ-баҳрӣ; 

$C) атташеҳои ҳарбӣ-ҳавоӣ; 

$D) ёрдамчиёни атташе; 



$E) кормандони оддии атташати ҳарбӣ; 

 

@48.Ба дастгоҳи атташати ҳарбӣ метавонанд шомил бошанд? 

$A) Раёсати ҳамкориҳои байналмилалии ҳарбии Вазорати мудофиаи 

Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$B) ёрдамчиён; 

$C) кормандони маъмурӣ; 

$D) кормандони техникӣ; 

$E) хизматрасон; 

 

@49.Ба дастгоҳи атташати ҳарбӣ наметавонанд шомил бошанд? 

$A) Саридораи разведкаи Вазорати мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$B) ёрдамчиён; 

$C) кормандони маъмурӣ; 

$D) кормандони техникӣ; 

$E) хизматрасон; 

 

@50.Талаботи тахассусӣ нисбат ба номзадҳо ба мансаби атташеи ҳарбӣ аниқ 

нашудааст, аммо атташеи ҳарбӣ маъмулан бояд, онро дошта бошад? 

$A) маълумоти олии ҳарбӣ, дониши ҳуқуқи байналмилалӣ, омодагии 

дахлдори махсус; 

$B) танҳо маълумоти олии ҳарбӣ; 

$C) маълумоти олии ҳарбӣ-иқтисодӣ; 

$D) маълумоти олии ҳарбӣ-сиёсӣ; 

$E) ҳамаи навъи маълумот; 

 

@51.Тартиботи таъйини атташеи ҳарбӣ? 

$A) номзадҳоро вазири мудофиаи давлат интихоб менамояд; 

$B) номзадҳоро роҳбари давлат интихоб менамояд; 

$C) номзадҳоро вазири корҳои хориҷӣ интихоб менамояд; 

$D) номзадҳоро раиси ҳукумати ноҳия пешниҳод мекунад; 

$E) номзадҳоро раиси ҳукумат интихоб менамояд; 

 

@52.Пешакӣ тадбирҳои вобаста ба дарёфти мувофиқаи (агремани) давлати 

хориҷӣ дар бораи ба он ҷо равона кардани атташеи ҳарбиро анҷом медиҳад? 

$A) Вазорати корҳои хориҷӣ; 

$B) Вазорати мудофиа; 

$C) Ҳукумати давлат; 

$D) Раёсати ҳамкориҳои байналмилалии ҳарбӣ; 

$E) Вазорати молия; 

 

@53.Дар Тоҷикистон атташеи ҳарбӣ зоҳиран ба он тобеъ мебошад? 

$A) Саридораи разведкаи Вазорати мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$B) Раёсати ҳамкориҳои байналмилалии ҳарбии Вазорати мудофиаи 

Ҷумҳурии Тоҷикистон; 



$C) Раёсати ташрифоти давлатии Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон; 

$D) Вазири мудофиа; 

$E) Вазири маориф ва илм; 

 

@54.Ҳангоми боздид аз муассисаҳо ҳарбӣ, қисмҳои ҳарбӣ ё намояндагиҳои 

идораи ҳарбии кишвари қабулкунанда атташеро маъмулан намояндаи 

мақомоти номбаршуда ё афсари робита бо супориши ин мақомот ҳамроҳӣ 

мекунад? 

$A) Раёсати ҳамкории байналмилалии ҳарбии Вазорати мудофиаи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон; 

$B) Раёсати ташрифоти давлатии Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон; 

$C) намояндаги Дастгоҳи иҷроияи Президент; 

$D) БАхши сиёсати дохилии Вазорати маориф; 

$E) БАхши сиёсати беруни Вазорати маориф; 

 

 

@55.Вазифаи аввали атташеи ҳарбӣ? 

$A) будани мушовири ҳарбии (коршиноси) сафир; 

$B) муаррифӣ кардани неруҳои мусаллаҳи кишвари худ ва роҳбарияти олии 

он дар давлати хориҷӣ; 

$C) иттилооти истихборотӣ; 

$D) фаъолияти таҳлилӣ; 

$E) муаррифӣ кардани неруҳои мусаллаҳи кишвари худ; 

 

 

@56.Вазифаи дувуми атташеи ҳарбӣ? 

$A) муаррифӣ кардани неруҳои мусаллаҳи кишвари худ ва роҳбарияти олии 

он дар давлати хориҷӣ; 

$B) будани мушовири ҳарбии (коршиноси) сафир; 

$C) иттилооти истихборотӣ; 

$D) муаррифии кишвар; 

$E) иттилооти иқтисодӣ; 

 

@57.Вазифаи севуми атташеи ҳарбӣ? 

$A) иттилооти истихборотӣ; 

$B) будани мушовири ҳарбии (коршиноси) сафир; 

$C) муаррифӣ кардани неруҳои мусаллаҳи кишвари худ ва роҳбарияти олии 

он дар давлати хориҷӣ; 

$D) иттилоти динӣ; 

$E) иттилооти сиёсӣ; 

 



@58.Тартиби амал ва фаъолият, ҳуқуқ ва вазифаҳои атташеҳои ҳарбии 

хориҷӣ ва ёрдамчиёни онҳоро, ки муқими Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳастанд ба 

воситаи он танзим карда мешавад? 

$A) «Дастурамал барои атташеҳои ҳарбӣ ва ёрдамчиёни онҳо дар назди 

намояндагиҳои дипломатии хориҷӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон»; 

$B) Конвенсияи Вена оид ба робитаҳои дипломатӣ аз соли 1961; 

$C) санадҳои меъёрӣ; 

$D) меъёрҳои берунии қонунгузорӣ; 

$E) меъёрҳои дохилии қонунгузорӣ; 

 

@59.Атташеҳои низомӣ ва ёрдамчиёни онҳо пас аз муқим шудан 

(аккредитатсия) дар назди Вазорати мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки 

Раёсати ҳамкории байналмилалии ҳарбии Вазорати мудофиа анҷом медиҳад, 

бояд дар онҷо ба қайд гирифта шуда, ки ба онҳо корти дипломатӣ дода 

мешавад? 

$A) Раёсати ташрифоти давлатии Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон; 

$B) Раёсати ҳамкории байналмилалии ҳарбии Вазорати мудофиаи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон; 

$C) Шуъбаи ташкилии Дастгоҳи иҷроия; 

$D) Раёсати ҳамкории байналмилалии ҳарбии Вазорати корҳои хориҷӣ; 

$E) Ситоди кулл (Генштаб); 

 

@60.Кормандони дастгоҳи ҳарбӣ аз раванди муқим шудан (аккредитатсия) 

дар назди Вазорати мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон? 

$A) намегузаранд, вале корти хизматиро баъд аз бақайдгирӣ дарёфт 

мекунанд; 

$B) мегузаранд, корти хизматиро баъд аз бақайдгирӣ дарёфт мекунанд; 

$C) намегузаранд, корти хизматиро ҳам баъд аз бақайдгирӣ дарёфт 

намекунанд; 

$D) мегузаранд, вале корти хизматиро баъд аз бақайдгирӣ дарёфт 

намекунанд; 

$E) умуман корти хизматиро дарёфт намекунанд; 

 

@61.Маъмулан аз рӯи рутбаи ҳарбӣ муайян карда мешавад ва дар сурати 

рутбаи баробар доштан, аз рӯи замони муқим буданашон дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон муайян карда мешавад? 

$A) Аршадияти атташеи низомӣ; 

$B) Атташат; 

$C) Атташеи ҳарбӣ-баҳрӣ; 

$D) Атташеи ҳарбӣ-ҳавоӣ; 

$E) Атташеи низомӣ; 

 

@62.Дар бораи омадани атташеи низомӣ (ёрдамчии атташеи низомӣ) 

маълумоти зерин дода мешавад? 



$A) ному насаби пурра, рутбаи ҳарбӣ ва санаи супоридани он, сана ва ҷойи 

таваллуд, маълумот дар бораи аъзои оила, маълумот дар бораи хизмати ҳарбӣ 

ва таҷрибаи кор дар хориҷа; 

$B) маълумот дар бораи хешу табори наздик, маълумот дар бораи надоштани 

доғи судӣ; 

$C) маълумот дар бораи таҷрибаи кор дар Вазорати мудофиаи кишвари хеш; 

$D) маълумот дар бораи таҷрибаи кор дар Вазорати корҳои хориҷӣ ва 

Вазорати мудофиаи кишвари хеш ; 

$E) танҳо маълумот дар бораи хизмати ҳарбӣ; 

 

@63.Атташеҳои низомии хориҷӣ бо Вазорати мудофиаи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, бо Ситоди кулли қисмҳои ҳарбӣ, муассисаҳои таълимии 

Неруҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон, дигар муассисаҳои ҳарбӣ, 

ҳамчунин бо хизматчиёни алоҳидаи Неруҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон? 

$A) фақат ба воситаи Раёсати ҳамкории байналмилалии ҳарбии Вазорати 

мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон алоқа барқарор мекунанд; 

$B) фақат ба воситаи Раёсати ташрифоти давлатии Вазорати корҳои хориҷии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$C) танҳо бо иҷозати Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$D) танҳо бо иҷозати Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$E) ҳамаи Вазоратҳои давлатӣ 

 

@64 Боздиди ғайринақшавии атташеҳои низомӣ аз объектҳои ҳарбӣ аз 

тарафи сохторҳои масъули ҳарбии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо назардошти 

имкониятҳои мавҷуда ва ба асоси муроҷиати хаттии атташеҳои низомӣ ба? 

$A) Раёсати ҳамкории байналмилалии ҳарбии Вазорати мудофиаи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон; 

$B) Раёсати ташрифоти давлатии Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон; 

$C) Саридораи разведкаи Вазорати мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$D) Ситоди кулл (Генштаб)-и Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$E) сардори Вазорати корҳои дохилӣ; 

 

@65.Боздиди ғайринақшавии атташеҳои низомӣ аз объектҳои ҳарбӣ аз 

тарафи сохторҳои масъули ҳарбии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо назардошти 

имкониятҳои мавҷуда ва ба асоси муроҷиати хаттии атташеҳои 

низомӣ.созмон дода мешавад? 

$A) на дертар аз 30 шабонарӯз то санаи боздид; 

$B) на дертар аз 10 шабонарӯз то санаи боздид; 

$C) на дертар аз 20 шабонарӯз то санаи боздид; 

$D) на дертар аз 5 шабонарӯз то санаи боздид; 

$E) на дертар аз 1 шабонарӯз то санаи боздид; 

 



@66.Тамоми номаҳои муроҷиатии атташеҳои низомии хориҷӣ ба ашхоси 

мансабдори Неруҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ба роҳбарони 

муассисаҳои низомии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба воситаи он фиристода 

мешаванд? 

$A) Раёсати ҳамкории байналмилалии ҳарбии Вазорати мудофиаи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон; 

$B) Раёсати ташрифоти давлатии Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон; 

$C) Саридораи разведкаи Вазорати мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$D) Ситоди кулл (Генштаб)-и Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$E) Раёсати Корупсия; 

 

@67.Тамоми номаҳои атташеи низомӣ, ки ба роҳбарони муассисаҳои 

низомии Ҷумҳурии Тоҷикистон фиристода мешаванд бояд ба кадом забон 

навишта шаванд? 

$A) ба забони тоҷикӣ ва бо замимаи тарҷумаи асли нома ба забони тоҷикӣ; 

$B) ба забони русӣ; 

$C) ба забони англисӣ; 

$D) ба забони испанӣ; 

$E) ба забони тоҷикӣ; 

@68.Ба ҳар як нома бояд мактуби (нотаи) имзошуда аз тарафи атташеи 

низомӣ ба номи ӯ замима карда шавад? 

$A) сардори Раёсати ҳамкории байналмилалии ҳарбии Вазорати мудофиаи 

Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$B) Раёсати ташрифоти давлатии Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон; 

$C) Саридораи разведкаи Вазорати мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$D) Ситоди кулл (Генштаб)-и Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$E) Мудири шуъбаи матбуот; 

 

@69.Дар бораи аз ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон берун рафтани атташеи 

низомӣ, ёрдамчиён ва кормандони дастгоҳи ҳарбӣ Раёсати ҳамкории 

байналмилалии ҳарбии Вазорати мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба таври 

хаттӣ на дертар аз.то санаи рафтан огоҳ карда мешавад? 

$A) 1 рӯзи корӣ; 

$B) 5 рӯзи корӣ; 

$C) 10 рӯзи корӣ; 

$D) 15 рӯзи корӣ; 

$E) 20 рӯзи корӣ; 

 

@70.Пӯшидани либоси ҳарбӣ аз тарафи атташеҳои низомӣ ва ёрдамчиёни 

онҳо дар кадом мавридҳо пешбинӣ гардидааст? 

$A) ҳангоми мулоқот бо ашхоси мансабдори Вазорати мудофиа ва Ситоди 

кулли Неруҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон; 



$B) ҳангоми боздид аз Раёсати ташрифоти давлатии Вазорати корҳои 

хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$C) ҳангоми боздид аз муассисаҳои таҳсилоти олӣ; 

$D) ҳангоми боздид аз қисмҳои ғайриҳарбӣ ва муассисаҳои таълимӣ, 

ҳамчунин ҳангоми ширкат дар чорабиниҳои илмӣ; 

$E) ҳангоми мулоқот бо ашхоси ғайридавлатӣ; 

 

@71.Пӯшидани либоси ҳарбӣ аз тарафи атташеҳои низомӣ ва ёрдамчиёни 

онҳо дар кадом мавридҳо пешбинӣ нагардидааст? 

$A) ҳангоми боздид аз қисмҳои ғайриҳарбӣ ва муассисаҳои таълимӣ; 

$B) ҳангоми сафар дар қаламрави Тоҷикистон бо ҳамроҳии намояндагони 

Неруҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$C) ҳангоми боздид аз Раёсати ҳамкории байналмилалии ҳарбии Вазорати 

мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$D) дар қабулҳои расмӣ ва чорабиниҳои ташрифотӣ, ки Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, вазири мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва муовинони ӯ, 

Раёсати ҳамкории байналмилалии ҳарбии Вазорати мудофиаи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ташкил медиҳанд; 

$E) ҳангоми ширкат дар машқҳо; 

 

@72.Ин қобилияти актори муносибатҳои байналхалқӣ барои таҳмил кардани 

иродаи худ ва таъсир расонидан ба хислати муносибатҳои байналхалқӣ ба 

манфиатҳои хеш аст? 

$A) қувва; 

$B) стратегия; 

$C) доктрина; 

$D) манфиатҳои миллӣ; 

$E) низомнома; 

 

@73.Г.Моргентау байни онҳо ва таъсир фарқият нагузошта, ҳамаи онҳоро бо 

як истилоҳ — «power» ифода карда, ҳадаф ва воситаҳои сиёсати давлат дар 

саҳнаи ҷаҳониро ҷамъбандӣ менамояд? 

$A) қувва, қудрат, ҳокимият; 

$B) стратегия ва дипломатия; 

$C) манфиатҳои миллӣ; 

$D) манфиатҳои миллӣ ва қудрат; 

$E) Манфиатҳои сиёсӣ; 

 

@74.Ба ақидаи А.Уолферс, — ин қобилияти актор барои тағйири рафтори 

дигар акторҳои муносибатҳои байналхалқӣ бо роҳи маҷбуркунӣ мебошад? 

$A) қувва; 

$B) таъсир; 

$C) стратегия; 

$D) манфиатҳои миллӣ; 

$E) манфиатҳои сиёсӣ; 



 

@75.Ба ақидаи А.Уолферс, — ин қобилияти тағйири рафтори зикршуда бо 

роҳи муътақидсозӣ мебошад? 

$A) таъсир; 

$B) қувва; 

$C) қудрат; 

$D) ҳокимият; 

$E) стратегия; 

 

@76.Зери мафҳуми мазкур ҳолате дарк карда мешавад, ки ҷонибҳо ё аз 

қувваи ҳарбӣ воқеан истифода мебаранд ё эҳтимоли истифодаи зӯрии сиёсии 

мусаллаҳона вуҷуд дорад? 

$A) амнияти низомӣ; 

$B) амнияти ҷаҳонӣ; 

$C) амнияти минтақавӣ; 

$D) амнияти миллӣ; 

$E) амнияти экологӣ; 

 

@77.Хусусиятҳои пешсафӣ? 

$A) қудратмандии илмӣ—техникӣ, қудратмандии истеҳсолӣ—иқтисодӣ, 

қудратмандии созмондиҳӣ, қудратмандии қувваи ҳарбӣ; 

$B) қудратмандии иҷтимоӣ—иқтисодӣ, қудратмандии креативӣ; 

$C) тавоноии истеъмолӣ-иқтисодӣ; 

$D) қудратмандии техникӣ, қудратмандии истеҳсолӣ—иқтисодӣ ва 

қудратмандии иттилоотӣ; 

$E) қудратмандии иқтисодӣ, қудратмандии ядроӣ ва қудратмандии фишорӣ; 

 

@78.Ба мақсади имконияти истифодаи мустақим ё ғайримустақими он барои 

барқарор намудани назорат ба рафтори кишварҳои дигар нишондиҳандаи 

асосии пешсафӣ дар солҳои 1945—1962 буд? 

$A) нишондиҳандаи пешсафии қувваи ҳарбӣ; 

$B) нишондиҳандаи пешсафии тавоноии созмондиҳӣ; 

$C) нишондиҳандаи пешсафии илмӣ—техникӣ; 

$D) нишондиҳандаи пешсафии истеҳсолӣ—иқтисодӣ; 

$E) нишондиҳандаи иҷтимоӣ; 

 

@79.Ба хусусиятҳои пешсафӣ дохил намешаванд? 

$A) қудратмандии фишорӣ; 

$B) қувваи ҳарбӣ; 

$C) қудратмандии илмӣ—техникӣ; 

$D) қудратмандии истеҳсолӣ—иқтисодӣ; 

$E) тавоноии созмондиҳӣ ва маҷмӯи захираҳои креактивӣ; 

 

@80.Ба ҷумлаи «амнияти иқтисодӣ» ҳамчунин,.дохил менамоянд, ки дар 

натиҷаи ба миён омадани вазъи фавқулодаи вобаста ба таҳдиди ҳарбӣ дар 



чорчӯбаи моддаи VII Низомномаи Созмони Милали Муттаҳид амалӣ карда 

мешавад? 

$A) таҳрими (санксияи) иқтисодиро; 

$B) «секюритизатсия»-ро; 

$C) интервенсияро; 

$D) «инструменталӣ» (aqreqative)-ро; 

$E) схоластикӣ; 

 

@81.Иттиҳоди Аврупо кӯшиш мекунад, «худро пешсаф нишон диҳад», аммо 

аз нигоҳи чӣ пешсаф нагардид? 

$A) сиёсӣ ва ҳарбӣ—сиёсӣ; 

$B) геостратегӣ; 

$C) геоиқтисодӣ; 

$D) геополитикӣ; 

$E) иқтисодӣ ва ҳарбӣ; 

 

@82.Маълумоти дорои сирри давлатии дар моддаҳои 13—18 Қонуни 

Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи сирри давлатӣ» пешбинӣ гардида, ки 

ифшо ё гум кардани онҳо ба амнияти миллӣ ва иқтидори мудофиавии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон зарар мерасонад ё расонида метавонад? 

$A) Иттилооти махфӣ; 

$B) Иттилооти иҷтимоишиносӣ; 

$C) Иттилоот дар бораи шаҳрвандон; 

$D) Иттилооти пинҳонӣ; 

$E) Иттилооти конфиденсиалӣ; 

 

@83.Ин муҳр (гриф) ба он иттилоот ё ҳуҷҷате гузошта мешавад, ки ошкор 

шудани онҳо метавонад ба амнияти миллӣ зарари ҷиддӣ расонад? 

$A) «Комилан махфӣ»; 

$B) «Махфӣ»; 

$C) «Барои истифодаи хизматӣ»; 

$D) «Иттилооти пурра»; 

$E) «Иттилооти махфӣ»; 

 

@84.Ин муҳр (гриф) фақат дар маълумот ё маводе гузошта мешавад, ки 

ошкор шудани онҳо метавонад ба амнияти миллӣ осеби ҷиддӣ расонад, аз он 

ҷумла матавонад муносибатҳои байналхалқии кишварро вайрон созад? 

$A) «Махфӣ»; 

$B) «Комилан махфӣ»; 

$C) «Барои истифодаи хизматӣ»; 

$D) «Иттилооти пурра»; 

$E) «Иттилооти махфӣ»; 

 

@85.Ин муҳр (гриф) ба иттилоот ё маълумоте гузошта мешавад, ки ошкор 

шудани онҳо метавонад ба амнияти миллӣ зарари чашмрас расонад? 



$A) «Барои истифодаи хизматӣ»; 

$B) «Махфӣ»; 

$C) «Комилан махфӣ»; 

$D) «Иттилооти пурра»; 

$E) «Иттилооти махфӣ»; 

 

@86.Ҳуҷҷатҳое, ки аз тарафи мақомот махфӣ эълон мешаванд, ба чанд 

категория ҷудо карда мешаванд? 

$A) ба се категория; 

$B) ба ду категория; 

$C) ба чор категория; 

$D) ба панҷ категория; 

$E) ба шаш категория; 

 

@87.Якум категорияи ҳуҷҷатҳое, ки махфӣ эълон мешаванд – ин? 

$A) сирре, ки бо амнияти миллӣ вобаста аст; 

$B) сирре, ки сабабаш омилҳои сиёсӣ мебошад; 

$C) сирри бюрократӣ; 

$D) сирре, ки сабабаш омилҳои иқтисодӣ мебошад; 

$E) сирре, ки бо амнияти миллӣ вобаста нест; 

 

@88.Ҳар як санад бояд чӣ дошта бошад? 

$A) индекс, категория, сана, рақами тартибӣ; 

$B) суроға, почтаи электронӣ, сана, замима; 

$C) муқаддима, хулоса ва рӯйхат; 

$D) муҳр, иҷрокунанда, сана; 

$E) индекс, суроға, замима, иҷрокунанда; 

 

@89.Муҳри «Барои истифодаи хизматӣ» дар чанд ҳолат гузошта мешавад? 

$A) дар ду ҳолат; 

$B) дар як ҳолат; 

$C) дар се ҳолат; 

$D) дар панҷ ҳолат; 

$E) дар сор ҳолат; 

 

@90.Якум ҳолати муҳри «Барои истифодаи хизматӣ» – ин? 

$A) барои таъкид кардани аҳамияти махсуси ҳуҷҷат; 

$B) барои маҳдуд кардани дастрасӣ ба чунин мавод; 

$C) барои боинтизом кардани кормандон; 

$D) барои паҳн кардани дастрасӣ ба чунин мавод; 

$E) барои инкишоф надодани ҳуҷат; 

 

@91.Дувум ҳолати муҳри «Барои истифодаи хизматӣ» – ин? 

$A) барои маҳдуд кардани дастрасӣ ба чунин мавод ва боинтизом кардани 

кормандон; 



$B) барои таъкид кардани аҳамияти махсуси ҳуҷҷат; 

$C) барои боинтизом кардани кормандон; 

$D) барои паҳн кардани дастрасӣ ба чунин мавод; 

$E) барои паҳн накардани дастраси ба чунин мавод 

 

@92.Дувум категорияи ҳуҷҷатҳое, ки махфӣ эълон мешаванд – ин? 

$A) сирре, ки сабабаш омилҳои сиёсӣ мебошад; 

$B) сирре, ки бо амнияти миллӣ вобаста аст; 

$C) сирри бюрократӣ; 

$D) сирре, ки сабабаш омилҳои иқтисодӣ мебошад; 

$E) сирре, ки бо амнияти миллӣ вобаста нест; 

 

@93.Севум категорияи ҳуҷҷатҳое, ки махфӣ эълон мешаванд – ин? 

$A) сирри бюрократӣ; 

$B) сирре, ки сабабаш омилҳои сиёсӣ мебошад; 

$C) сирре, ки бо амнияти миллӣ вобаста аст; 

$D) сирре, ки сабабаш омилҳои иқтисодӣ мебошад; 

$E) сирре, ки бо амнияти миллӣ вобаста нест; 

 

@94.Унсурҳои таркибии он — аслиҳа ва артиш мебошад? 

$A) қудрат; 

$B) қувва; 

$C) ҳокимият; 

$D) таъсир; 

$E) Давлат; 

 

@95.Унсурҳои таркибии он — захираҳои моддӣ, инсонӣ ва ахлоқии давлат 

мебошад? 

$A) қувва; 

$B) қудрат; 

$C) ҳокимият; 

$D) таъсир; 

$E) Часорат; 

 

@96.Р.Арон дар сохтори қудрати давлатӣ унсури асосиро ҷудо мекунад? 

$A) фазо, шумора ва дониши воҳидҳои сиёсӣ, қобилияти амалкарди 

дастаҷамъӣ; 

$B) ниҳодҳои давлатӣ ва ғайридавлатӣ; 

$C) шумораи аҳолӣ ва дониши онҳо; 

$D) қобилияти истеҳсолӣ-иқтисодӣ; 

$E) ниҳодҳои давлатӣ ва давлатдори; 

 

@97.Ҳам сиёсати хориҷӣ ва ҳам сиёсати дохилии давлатҳоро фаро мегирад? 

$A) стратегияи сиёсӣ; 

$B) стратегияи иқтисодӣ; 



$C) стратегияи ҳарбӣ; 

$D) стратегияи бузург; 

$E) стратегияи сулҳ; 

 

@98.Сиёсати дохилӣ ва хориҷии иқтисодии давлатҳоро дарбар мегирад? 

$A) стратегияи иқтисодӣ; 

$B) стратегияи сиёсӣ; 

$C) стратегияи ҳарбӣ; 

$D) стратегияи бузург; 

$E) стратегияи сулҳ; 

 

@99.Стратегияҳои рушди қувваҳои мусаллаҳи давлатро дарбар мегирад ? 

$A) стратегияи ҳарбӣ; 

$B) стратегияи сиёсӣ; 

$C) стратегияи иқтисодӣ; 

$D) стратегияи бузург; 

$E) стратегияи сулҳ; 

 

@100.Истифодаи муассири воситаҳои расидан ба ҳадафҳои фосилавӣ 

мебошад, ки бояд ба муваффақияти стратегия оварда расонанд? 

$A) тактика; 

$B) стратегия; 

$C) дипломатия; 

$D) сиёсати хориҷӣ; 

$E) қувва; 

 

@101.Стратегияи ҳарбӣ фақат яке аз унсурҳои он мебошад? 

$A) стратегияи бузург; 

$B) стратегияи сулҳ; 

$C) стратегияи танзими буҳронҳо; 

$D) дипломатия; 

$E) тактика; 

 

@102.Марҳалаи якуми таҳлили стратегиро дарбар мегирад? 

$A) ҷамъоварӣ ва омӯзиши иттилоот дар бораи шарик ва рақиби эҳтимолӣ; 

$B) шарик ё рақиб манфиатҳои худро, махсусан манфиатҳои амниятии худро 

чи гуна шаклбандӣ мекунад; 

$C) омӯзишу тавсифи таҳдидҳо ва хатарҳо; 

$D) тавсифи таҳдидҳо ва хатарҳо; 

$E) таҳдидҳо ва хатарҳо; 

 

@103.Марҳалаи дувуми таҳлили стратегиро дарбар мегирад? 

$A) шарик ё рақиб манфиатҳои худро, махсусан манфиатҳои амниятии худро 

чи гуна шаклбандӣ мекунад; 

$B) ҷамъоварӣ ва омӯзиши иттилоот дар бораи шарик ва рақиби эҳтимолӣ; 



$C) омӯзишу тавсифи таҳдидҳо ва хатарҳо; 

$D) шарик ва рақиби эҳтимолӣ; 

$E) рақиби эҳтимолӣ; 

 

@104.Марҳалаи севуми таҳлили стратегиро дарбар мегирад? 

$A) омӯзишу тавсифи таҳдидҳо ва хатарҳо; 

$B) ҷамъоварӣ ва омӯзиши иттилоот дар бораи шарик ва рақиби эҳтимолӣ; 

$C) шарик ё рақиб манфиатҳои худро, махсусан манфиатҳои амниятии худро 

чи гуна шаклбандӣ мекунад; 

$D) шарик ё рақиб ; 

$E) шарик ё рақиб,дуст ва душман; 

 

@105.Мазмуни ҳамкории байнидавлатӣ.Барои неореалистон – ин? 

$A) масоили умумии амнияти ҳарбӣ мебошад; 

$B) масоили фоидаи мутақобилаи иқтисодӣ мебошад; 

$C) масоили фоидаи мутақобилаи иҷтимоӣ мебошад; 

$D) масоили умумии сиёсӣ мебошад; 

$E) мутақобилаи давлати иқтисодӣ мебошад ; 

 

@106.Аслан талаботи як давлатро ба давлати дигар баён менамояд? 

$A) ултиматум; 

$B) меморандум; 

$C) ёддошти тафоҳум; 

$D) мактуби сиёсӣ; 

$E) ёддошти хотиравӣ; 

 

@107.Ин намуди санади дипломатӣ аксаран ҳамчун муқаддимаи ҷанг 

баромад менамояд? 

$A) ултиматум; 

$B) меморандум; 

$C) мактуби шахсӣ; 

$D) мактуби сиёсӣ; 

$E) ёддошти хотиравӣ; 

 

@108.Дар Осиёи Марказӣ ва Қафқоз манфитаҳои ИМА дар мухолифат аст бо 

манфиатҳои? 

$A) Ҷумҳурии Туркия, Ҷумҳурии Халқии Хитой, Федератсияи Россия; 

$B) Давлати Исроил, Шоҳигарии Иордания; 

$C) Ҷумҳурии Қазоқистон ва Федератсияи Россия; 

$D) танҳо Федератсияи Россия; 

$E) Ҷумҳурии Исломии Эрон ва Ҷумҳурии Исломии Покистон; 

 

@109.Сиёсати ИМА дар минтақаи Каспи бар зидди … равона шудааст? 

$A) Россия ва Эрон; 

$B) Озорбойҷон ва Туркманистон; 



$C) Россия ва Қазоқистон; 

$D) Туркия ва Эрон; 

$E) Тоҷикистон ва Туркманистон; 

 

@110.Ба ақидаи Д А.Милютин, рақиби асосии Россия? 

$A) Британияи Кабир; 

$B) Япония; 

$C) Хитой; 

$D) ИМА; 

$E) Россия; 

 

@111.Баъди пошхӯрии Иттиҳоди Шӯравӣ Россия? 

$A) ба кишвари абарқудрати минтақавӣ табдил ёфт; 

$B) ба кишвари абарқудрати ҷаҳонӣ табдил ёфт; 

$C) муносибатҳои худро бо ИМА хубтар кард; 

$D) аъзо Иттиҳоди Аврупо шуд; 

$E) ба кишвари абарқудрати минтақавӣ табдил наёфт; 

 

 

@112.«Шарқи Нав» дар охири асри ХХ — аввали асри XXI дар атрофи ин 

давлат ташаккул ёфт? 

$A) Ҳиндустон; 

$B) Арабистони Сауди; 

$C) Эрон; 

$D) Япония; 

$E) Туркия; 

 

@113.Дар шароити муосир амнияти миллӣ аз 2 гурӯҳи омилҳо вобастагӣ 

дорад? 

$A) ҳарбӣ ва ғайриҳарбӣ; 

$B) ҷаҳонӣ ва минтақавӣ; 

$C) анъанавӣ ва классики; 

$D) миллӣ ва давлатӣ; 

$E) сиёси ва иҷтимои; 

 

@114.Воситаи асосии татбиқи сиёсати хориҷӣ — ин? 

$A) дипломатия; 

$B) стратегия; 

$C) тактика; 

$D) неруи нарм; 

$E) қувваҳои ҳарбӣ; 

 

@115.Бо кадоми воситаҳо давлат манфиатҳои худро қонеъ мекунад? 

$A) сиёсӣ, идеологӣ, иқтисодӣ, дипломатӣ ва ҳарбӣ; 

$B) сиёсӣ, иҷтимоӣ ва иқтисодӣ; 



$C) сиёсӣ, идеологӣ, иҷтимоӣ ва дипломатӣ; 

$D) сиёсӣ, иқтисодӣ ва дипломатӣ; 

$E) сиёсӣ, иттилоотӣ, коммуникатсионӣ, дипломатӣ ва ҳарбӣ; 

 

@116.Дорои аслиҳаи ядроӣ дар қитъаи Осиё мебошад? 

$A) Хитой, Покистон, Ҳиндустон, Россия; 

$B) Хитой, Ҳиндустон, Россия, Кореяи Шимолӣ; 

$C) Хитой, Покистон, Туркия, Россия; 

$D) Арабистони Саудӣ, Покистон, Ҳиндустон, Россия; 

$E) Хитой, Покистон, Ҳиндустон, Россия ва Туркия; 

 

@117.Имрӯз ин ду давлат аз ҷиҳати иқтисодӣ «азимҷусса» буда, аз нигоҳи 

сиёсӣ «хурдакак» мебошанд? 

$A) Германия ва Япония; 

$B) Кореяи Ҷанубӣ ва Япония; 

$C) Ҳиндустон ва Бразилия; 

$D) Туркия ва Мексика; 

$E) Россия ва Германия; 

 

@118.Россия бо ин кишвар ҳеҷ вақт бархурду низоъ надошт? 

$A) Ҳиндустон; 

$B) Эрон; 

$C) Туркия; 

$D) Покистон; 

$E) Япония; 

 

@119.Сохтори барномаи сиёсати хориҷӣ чунин аст? 

$A) субъекти муносибатҳои байналхалқӣ ва самти сиёсати хориҷӣ; 

$B) муносибатҳои байналхалқӣ ва дипломатия; 

$C) сиёсати хориҷӣ ва дипломатия; 

$D) субъекти муносибатҳои байналхалқӣ ва дипломатияи он; 

$E) объекти муносибатҳои байналхалқӣ ва самти сиёсати хориҷӣ; 

; 

 

@120.Манфиати сиёсати хориҷӣ дар ҷараёни ҳамкории се идораи асосии 

сиёсати хориҷӣ сурат мегирад? 

$A) Вазорати корҳои хориҷӣ, Вазорати мудофиа ва Хадамоти махсус; 

$B) Вазорати корҳои хориҷӣ, Вазорати мудофиа ва Вазорати фарҳанг; 

$C) Вазорати корҳои хориҷӣ, Вазорати фарҳанг ва Парламент; 

$D) Дастгоҳи иҷроияи Президент, Вазорати корҳои хориҷӣ ва Вазорати 

мудофиа; 

$E) Вазорати корҳои хориҷӣ, Вазорати мудофиа ва Парламент; 

 

@121.Шаклҳои асосии иқтидори (имкониятҳои) сиёсати хориҷӣ? 



$A) иқтидори моддӣ, иқтидори иттилоотӣ ва иқтидори ташкилӣ, иқтидори 

вақт, иқтидори фазо; 

$B) иқтидори моддӣ, иқтидори иттилоотӣ ва иқтидори ташкилӣ, иқтидори 

вақт, иқтидори фазо, иқтидорӣ иқтисодӣ-истеҳсолӣ; 

$C) иқтидори иттилоотӣ ва иқтидори ташкилӣ, иқтидори геополитикӣ; 

$D) иқтидори иттилоотӣ ва иқтидори ташкилӣ, иқтидори геополитикӣ, 

иқтидорӣ истеҳсолӣ; 

$E) иқтидори иттилоотӣ ва иқтидори ташкилӣ, иқтидори геополитикӣ, 

иқтидорӣ идеологӣ; 

 

@122.Намудҳои стратегияи сиёсати хориҷӣ? 

$A) фишор, амал ва интизоршавӣ; 

$B) моддӣ, иттилоотӣ ва ташкилӣ; 

$C) институтсионалӣ, инструменталӣ ва ғоявӣ; 

$D) геополитикӣ, геоиқтисодӣ ва геостратегӣ; 

$E) минтақавӣ, байналхалқӣ ва ҷаҳонӣ; 

 

@123.Муаллифи назарияи ҳарбӣ—стратегӣ мебошад? 

$A) К.фон Клаузевитс, Н.Макиавелли, А.Мехэн; 

$B) У.Черчил, Ф Д.Рузвелт, И В.Сталин; 

$C) А Д.Богатуров, Р Т.Мухаев, В.Сиганков; 

$D) Г.Моргентау, Р.Арон, И.Валлерстайн; 

$E) Ҷ.Най, Р.Коҳен, С.Хантингтон; 

 

@124.Дорои аслиҳаи ядроӣ дар қитъаи Осиё мебошад? 

$A) Покистон; 

$B) Туркия; 

$C) Кореяи Шимолӣ; 

$D) Арабистони Саудӣ; 

$E) Аморатҳои Муттаҳидаи Араб; 

 

@125.Аз рӯи шумораи иштирокчиён низоъи сиёси—хориҷӣ, чунин 

гурӯҳбанди мешавад? 

$A) дуҷониба, бисёрҷониба, эътилофӣ; 

$B) стратегӣ; 

$C) эътимодӣ; 

$D) шарикӣ; 

$E) Ғайри эътимоди; 

 

@126.Аз рӯи шумораи иштирокчиён низоъи сиёси—хориҷӣ, чунин 

гурӯҳбанди намешавад  

$A) шарикӣ; 

$B) дуҷониба; 

$C) бисёрҷониба; 

$D) эътилофӣ; 



$E) стратегӣ; 

 

@127.Яке аз вазифаҳои асосии атташеҳои ҳарбӣ ва умуман дипломатияи 

низомӣ мебошад? 

$A) таъмини роҳбари давлат бо маводҳои иттилоотӣ-таҳлилии ҳарбӣ-сиёсӣ; 

$B) ҳифз кардани алоқа бо Вазорати мудофиаи кишвари қабулкунанда; 

$C) нигоҳбини гӯристони ҳарбии кишвараш дар мамлакати қабулкунанда; 

$D) таъмини роҳбари Вазорат бо маводҳои ҳарбӣ сиёсӣ; 

$E) ҳамаи ҷавобҳо нодурст; 

 

@128.Дар Тоҷикистон феълан санади асосӣ «Дастурамал барои атташеҳои 

низомӣ ва ёрдамчиёни онҳо дар назди намояндагиҳои хориҷии дипломатӣ 

дар Ҷумҳурии Тоҷикистон», бо фармони кӣ тасдиқ гардидааст? 

$A) вазири мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$B) Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$C) қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$D) вазири корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$E) вазири корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

 

@129.Атташеи низомӣ ва муовинони онҳо дар кадом куҷо муқим 

(аккредитатсия) мешаванд? 

$A) Вазорати мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$B) Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$C) Сафорати кишвари худ; 

$D) Ситоди кулл (Генштаб); 

$E) сафорати кишвари бегона; 

 

@130.Атташеи ҳарбӣ ва муовинони онҳо пас аз муқим шудан бояд дар куҷо 

ба қайд гирифта шаванд? 

$A) Раёсати ташрифоти давлатии Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон; 

$B) Раёсати ҳамкориҳои байналмилалии ҳарбии Вазорати мудофиаи 

Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$C) Ситоди кулл (Генштаб)-и Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$D) Раёсати ҳамкориҳои ҳарбии Вазорати мудофиаи Ҷумҳурии Тоҳикистон; 

$E) Раёсати ҳамкориҳои сиёсии Вазорати мудофиаи Ҷумҳурии Тоҳикистон; 

 

@131.Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дастгоҳи атташеи ҳарбии кишвари 

фиристанда Раёсати ҳамкории байналмилалии ҳарбии Вазорати мудофиаи 

Ҷумҳурии Тоҷикистонро ба таври хаттӣ дар бораи ворид шудани атташеи 

ҳарбӣ, муовинони он ва дигар кормандон на дертар аз то омадани онҳо ба 

шаҳри Душанбе, огоҳ менамояд? 

$A) як рӯзи корӣ; 

$B) ду рӯзи корӣ; 

$C) даҳ рӯзи корӣ; 



$D) панҷ рӯзи корӣ; 

$E) ҳашт рӯзи корӣ; 

 

@132.Атташеи ҳарбии нав воридшуда ба Ҷумҳурии Тоҷикистон аз куҷо 

боздиди шиносоӣ ба амал меоварад? 

$A) Раёсати ҳамкории байналмилалии ҳарбии Вазорати мудофиаи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон; 

$B) Раёсати ташрифоти давлатии Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон; 

$C) Ситоди кулл (Генштаб)-и Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$D) Раёсати ҳамкории давлатҳо дар Вазорати корҳои хориҷӣ; 

$E) Раёсати ҳамкории байналмилалии иқтисодии Вазорати мудофиаи 

Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

 

 

@133.Пас аз боздиди шиносоӣ, Раёсати ҳамкориҳои байналмилалии ҳарбии 

Вазорати мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон атташеи ҳарбии навтаъйиншударо 

ба кӣ муарррафӣ менамояд? 

$A) муовини сардори Ситоди кулли Неруҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон; 

$B) сардори Ситоди кулли Неруҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$C) Вазири мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$D) Вазири корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$E) сардори раёсати ташрифоти давлатии Вазорати корҳои хориҷӣ; 

 

@134.Аксар вақт атташеи низомӣ ё атташе оид ба масоили мудофиавӣ штати 

кормандони худро дорад, чӣ номида мешаванд? 

$A) атташати низомӣ; 

$B) атташеҳои ҳарбӣ-баҳрӣ; 

$C) атташеҳои ҳарбӣ-ҳавоӣ; 

$D) ёрдамчиёни атташе; 

$E) кормандони одии атташати ҳарбӣ; 

 

@135.Ба атташати ҳарбӣ дохил мешаванд? 

$A) атташеҳои ҳарбӣ-баҳрӣ атташеҳои ҳарбӣ-ҳавоӣ ёрдамчиёни атташе, 

кормандони оддии атташати ҳарбӣ; 

$B) Саридораи разведкаи Вазорати мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$C) Раёсати ҳамкориҳои байналмилалии ҳарбии Вазорати мудофиаи 

Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$D) Раёсати ташрифоти давлатии Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон; 

$E) ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд; 

 

@136.Ба атташати ҳарбӣ дохил намешаванд? 



$A) Раёсати ҳамкориҳои байналмилалии ҳарбии Вазорати мудофиаи 

Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$B) атташеҳои ҳарбӣ-баҳрӣ; 

$C) атташеҳои ҳарбӣ-ҳавоӣ; 

$D) ёрдамчиёни атташе; 

$E) кормандони оддии атташати ҳарбӣ; 

 

@137.Ба дастгоҳи атташати ҳарбӣ метавонанд шомил бошанд? 

$A) Раёсати ҳамкориҳои байналмилалии ҳарбии Вазорати мудофиаи 

Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$B) ёрдамчиён; 

$C) кормандони маъмурӣ; 

$D) кормандони техникӣ; 

$E) хизматрасон; 

 

@138.Ба дастгоҳи атташати ҳарбӣ наметавонанд шомил бошанд? 

$A) Саридораи разведкаи Вазорати мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$B) ёрдамчиён; 

$C) кормандони маъмурӣ; 

$D) кормандони техникӣ; 

$E) хизматрасон; 

 

@139.Талаботи тахассусӣ нисбат ба номзадҳо ба мансаби атташеи ҳарбӣ 

аниқ нашудааст, аммо атташеи ҳарбӣ маъмулан бояд, онро дошта бошад? 

$A) маълумоти олии ҳарбӣ, дониши ҳуқуқи байналмилалӣ, омодагии 

дахлдори махсус; 

$B) танҳо маълумоти олии ҳарбӣ; 

$C) маълумоти олии ҳарбӣ-иқтисодӣ; 

$D) маълумоти олии ҳарбӣ-сиёсӣ; 

$E) маълумоти олии иқтисодӣ-сиёсӣ; 

 

 

@140.Тартиботи таъйини атташеи ҳарбӣ? 

$A) номзадҳоро вазири мудофиаи давлат интихоб менамояд; 

$B) номзадҳоро роҳбари давлат интихоб менамояд; 

$C) номзадҳоро вазири корҳои хориҷӣ интихоб менамояд; 

$D) номзадҳоро президент интихоб менамояд; 

$E) номзадҳоро раиси ҳукумат интихоб менамояд; 

 

@141.Пешакӣ тадбирҳои вобаста ба дарёфти мувофиқаи (агремани) давлати 

хориҷӣ дар бораи ба он ҷо равона кардани атташеи ҳарбиро анҷом медиҳад? 

$A) Вазорати корҳои хориҷӣ; 

$B) Вазорати мудофиа; 

$C) Ҳукумати давлат; 

$D) Раёсати ҳамкориҳои байналмилалии ҳарбӣ; 



$E) раёсати ташрифоти ҳарби; 

 

@142.Дар Тоҷикистон атташеи ҳарбӣ зоҳиран ба он тобеъ мебошад? 

$A) Саридораи разведкаи Вазорати мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$B) Раёсати ҳамкориҳои байналмилалии ҳарбии Вазорати мудофиаи 

Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$C) Раёсати ташрифоти давлатии Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон; 

$D) Раёсати иқтисодӣ; 

$E) Раёсати ҳамкориҳои байналмилалии; 

 

@143.Ҳангоми боздид аз муассисаҳо ҳарбӣ, қисмҳои ҳарбӣ ё намояндагиҳои 

идораи ҳарбии кишвари қабулкунанда атташеро маъмулан намояндаи 

мақомоти номбаршуда ё афсари робита бо супориши ин мақомот ҳамроҳӣ 

мекунад? 

$A) Раёсати ҳамкории байналмилалии ҳарбии Вазорати мудофиаи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон; 

$B) Раёсати ташрифоти давлатии Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон; 

$C) намояндаги Дастгоҳи иҷроияи Президент; 

$D) Намояндаи парлумон; 

$E) Раёсати ҳамкории байналмилалии иқтисодии Вазорати мудофиаи 

Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

 

 

@144.Хусусияти ҷангҳои муосир аз рӯи чӣ муайян мегардад? 

$A) мақсадҳои сиёсию ҳарбӣ, воситаҳои расидан ба мақсадҳо, миқёси 

амалиётҳои ҷангӣ; 

$B) мақсадҳои сиёсию идеологӣ ва ҳарбӣ; 

$C) воситаҳои расидан ба мақсадҳои иқтисодӣ, иқтидорҳои сиёсати хориҷӣ; 

$D) мақсадҳои дипломатию ҳарбӣ, воситаҳои расидан ба мақсадҳо, фазои 

геополитикӣ; 

$E) воситаҳои нарасидан ба мақсадҳои иқтисодӣ, иқтидорҳои сиёсати 

хориҷӣ; 

 

 

@145.Қувваҳои Мусаллаҳи аксарияти давлатҳоро кадом қушунҳо дарбар 

мегиранд? 

$A) ҳамаи ҷавобҳо дуруст; 

$B) қӯшунҳои хушкигард ва қӯшунҳои зудамал; 

$C) қӯшунҳои мақомоти амният ва кувваҳои ҳарбию ҳавоӣ; 

$D) қӯшунҳои мудофиаи зиддиҳавоӣ ва қӯшунҳои сарҳадӣ; 

$E) қӯшунҳои мақомоти амният ва кувваҳои ҳарбию сарҳадӣ; 

 

 



@146.Ба таъмини амнияти ҳарбии аксарияти давлат кӣ роҳбарӣ менамояд? 

$A) Президент; 

$B) Раиси Ҳукумат; 

$C) Вазири мудофиа; 

$D) Раиси хадамоти амният; 

$E) Сарвазир; 

 

@147.Роҳбарии бевоситаи Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистонро кӣ 

ба ӯҳда дорад? 

$A) Вазири мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$B) Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$C) Раиси Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$D) Раиси Кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$E) Вазорати корҳои хориҷӣ; 

 

@148.Муовини якуми Сарфармондеҳи Олии Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон мебошад? 

$A) Вазири мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$B) Муовини Сарситоди Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$C) Раиси Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$D) Раиси Кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$E) Президенти.Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

 

@149.Самти махсуси фаъолияти мудофиавиро доир ба таъмини амнияти 

ҳарбии давлат муайян намуда, тарафдории онро ба ҳалли ҳар як ихтилофот 

ва муноқишаҳои байнидавлатӣ бо роҳи сиёсӣ дастгири мекунад? 

$A) Доктринаи ҳарбии давлат; 

$B) Консепсияи сиёсати хориҷӣ; 

$C) Консепсияи амнияти миллӣ; 

$D) Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мудофиа»; 

$E) Консепсияи сиёсати дохилӣ; 

 

@150.Бо назардошти тағйирёбии вазъи ҳарбӣ-сиёсӣ дар ҷаҳон, пешрафти 

давлат ва ислоҳоти Қувваҳои Мусаллаҳи давлат мавқеи он бояд мутобиқан 

дақиқ шавад? 

$A) Доктринаи ҳарбии давлат; 

$B) Консепсияи сиёсати хориҷӣ; 

$C) Консепсияи амнияти миллӣ; 

$D) Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мудофиа»; 

$E) Доктринаи сиёсии давлат; 

 

@151.Ҳамчун мақоми конститутсионии роҳбарии машварати оид ба 

масъалаҳои мудофиа ва амнияти Ҷумҳурии Тоҷикистон барои таҳияи 

қарорҳо дар мавриди амалӣ сохтани самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва 



хориҷӣ дар соҳаи таъмини амнияти миллӣ, тамомияти арзи, истиқлолияти 

давлатӣ, сохти конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳисоб меёбад? 

$A) Шӯрои амнияти Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$B) Вазорати мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$C) Кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$D) Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$E) Вазорати иқтисодӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

 

@152.Сиёсати ҳарбии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби кӣ муайян карда 

мешавад? 

$A) Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$B) Вазири мудофиа Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$C) Раиси Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$D) Шӯрои амнияти Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$E) Вазири корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

 

@153.Оид ба таъмини қобилияти мудофиавии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 

омодагии доимии Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон тамоми 

чораҳои заруриро мебинад? 

$A) Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$B) Сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$C) Вазири мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$D) Котиби Шӯрои амнияти Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$E) Раиси кумитаи амнияти милли; 

 

@154.Аз рӯи масъалаҳои мудофиа ва амнияти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

мақомоти роҳбарии дастҷамъона ба шумор меравад? 

$A) Шӯрои амнияти Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$B) Вазорати мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$C) Кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$D) Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$E) Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

 

 

@155.Хусусияти ҷангҳои муосир аз рӯи чӣ муайян мегардад? 

$A) мақсадҳои сиёсию ҳарбӣ, воситаҳои расидан ба мақсадҳо, миқёси 

амалиётҳои ҷангӣ; 

$B) мақсадҳои сиёсию идеологӣ ва ҳарбӣ; 

$C) воситаҳои расидан ба мақсадҳои иқтисодӣ, иқтидорҳои сиёсати хориҷӣ; 

$D) мақсадҳои дипломатию ҳарбӣ, воситаҳои расидан ба мақсадҳо, фазои 

геополитикӣ; 

$E) воситаҳои расидан ба мақсадҳои иҷтимоӣ, иқтидорҳои сиёсати хориҷӣ; 

 



@156.Бо назардошти тағйирёбии вазъи ҳарбӣ-сиёсӣ дар ҷаҳон, пешрафти 

давлат ва ислоҳоти Қувваҳои Мусаллаҳи давлат мавқеи он бояд мутобиқан 

дақиқ шавад? 

$A) Доктринаи ҳарбии давлат; 

$B) Консепсияи сиёсати хориҷӣ; 

$C) Консепсияи амнияти миллӣ; 

$D) Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мудофиа»; 

$E) Консепсияи миллии рушд; 

 

@157.Қувваҳои Мусаллаҳи аксарияти давлатҳоро кадом қушунҳо дарбар 

намегиранд? 

$A) қӯшунҳои иттилоотӣ; 

$B) қӯшунҳои хушкигард ва қӯшунҳои зудамал; 

$C) қӯшунҳои мақомоти амният ва кувваҳои ҳарбию ҳавоӣ; 

$D) қӯшунҳои мудофиаи зиддиҳавоӣ ва қӯшунҳои сарҳадӣ; 

$E) Қушунҳои пиёдаргард; 

 

@158.Ба таъмини амнияти ҳарбии аксарияти давлат кӣ роҳбарӣ менамояд? 

$A) Президент; 

$B) Раиси Ҳукумат; 

$C) Вазири мудофиа; 

$D) Раиси хадамоти амният; 

$E) Сарвазир; 

 

@159.Роҳбарии бевоситаи Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистонро кӣ 

ба ӯҳда дорад? 

$A) Вазири мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$B) Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$C) Раиси Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$D) Раиси Кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$E) Вазири маориф; 

 

@160.Муовини якуми Сарфармондеҳи Олии Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон мебошад? 

$A) Вазири мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$B) Муовини Сарситоди Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$C) Раиси Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$D) Раиси Кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$E) Президенти Ҷумҳурии тоҷикистон; 

 

@161.Самти махсуси фаъолияти мудофиавиро доир ба таъмини амнияти 

ҳарбии давлат муайян намуда, тарафдории онро ба ҳалли ҳар як ихтилофот 

ва муноқишаҳои байнидавлатӣ бо роҳи сиёсӣ дастгири мекунад? 

$A) Доктринаи ҳарбии давлат; 

$B) Консепсияи сиёсати хориҷӣ; 



$C) Консепсияи амнияти миллӣ; 

$D) Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мудофиа»; 

$E) Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи амният»; 

 

 

@162.Бо назардошти тағйирёбии вазъи ҳарбӣ-сиёсӣ дар ҷаҳон, пешрафти 

давлат ва ислоҳоти Қувваҳои Мусаллаҳи давлат мавқеи он бояд мутобиқан 

дақиқ шавад? 

$A) Доктринаи ҳарбии давлат; 

$B) Консепсияи сиёсати хориҷӣ; 

$C) Консепсияи амнияти миллӣ; 

$D) Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мудофиа»; 

$E) Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи амният»; 

 

@163.Ҳамчун мақоми конститутсионии роҳбарии машварати оид ба 

масъалаҳои мудофиа ва амнияти Ҷумҳурии Тоҷикистон барои таҳияи 

қарорҳо дар мавриди амалӣ сохтани самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва 

хориҷӣ дар соҳаи таъмини амнияти миллӣ, тамомияти арзи, истиқлолияти 

давлатӣ, сохти конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳисоб меёбад? 

$A) Шӯрои амнияти Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$B) Вазорати мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$C) Кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$D) Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$E) Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

 

 

@164.Сиёсати ҳарбии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби кӣ муайян карда 

мешавад? 

$A) Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$B) Вазири мудофиа Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$C) Раиси Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$D) Шӯрои амнияти Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$E) Сарвазир; 

 

@165.Оид ба таъмини қобилияти мудофиавии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 

омодагии доимии Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон тамоми 

чораҳои заруриро мебинад? 

$A) Сафармондеҳи Олии Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$B) Сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$C) Вазири мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$D) Котиби Шӯрои амнияти Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$E) Вазири корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

 

@166.Аз рӯи масъалаҳои мудофиа ва амнияти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

мақомоти роҳбарии дастҷамъона ба шумор меравад? 



$A) Шӯрои амнияти Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$B) Вазорати мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$C) Кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$D) Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$E) Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

 

 

@167.Онҳо дар назди Вазорати мудофиаи кишвари қабулкунанда фаъолият 

мекунанд? 

$A) атташеи низомӣ; 

$B) кормандони хадамоти махсус; 

$C) хизматчиёни дипломатӣ; 

$D) разведчикҳо; 

$E) Хизматчиёни давлатӣ; 

 

@168.Онҳо алоқаро бо Вазорати мудофиа ҳифз мекунанд ва мушовирони 

намояндагиҳои дипломатӣ оид ба масоили ҳарбӣ мебошанд? 

$A) атташеи низомӣ; 

$B) кормандони хадамоти махсус; 

$C) хизматчиёни дипломатӣ; 

$D) разведчикҳо; 

$E) Хизматчиёни давлатӣ; 

 

@169.Онҳо афсари ҳарбӣ, ҳарбӣ–баҳрӣ, ё ҳарбӣ–ҳавоӣ мебошанд? 

$A) атташеи низомӣ; 

$B) кормандони хадамоти махсус; 

$C) хизматчиёни дипломатӣ; 

$D) разведчикҳо; 

$E) Хизматчиёни давлатӣ; 

 

@170.Нахустин бор мафҳуми «атташеи низомӣ» дар ин фармон дар санаи 23 

феврали соли 1833 дучор мешавад? 

$A) Идораи ҳарбии Франсия; 

$B) Идораи ҳарбии Англия; 

$C) Идораи ҳарбии Германия; 

$D) Идораи ҳарбии Америка; 

$E) Идораи ҳарбии Россия; 

 

@171.Дар ин фармон зикр гардидааст, ки «афсарони Ситоди кулл (Генштаб) 

метавонанд ба сафорат ҷиҳати иҷрои супоришҳои дипломатӣ вобаста карда 

шаванд? 

$A) Фармони Идораи ҳарбии Франсия; 

$B) Фармони Идораи ҳарбии Англия; 

$C) Фармони Идораи ҳарбии Германия; 

$D) Фармони Идораи ҳарбии Америка; 



$E) Фармони Идораи ҳарбии Россия; 

 

@172.Намоядаи идораи ҳарбӣ дар назди намояндагии дипломатӣ мебошад, 

ки давлаташ ӯро таъйин менамояд, ӯ дар ҳайати корпуси дипломатӣ дохил 

мешавад ва аз имтиёзҳо ва масунияти дипломатӣ бархурдор мебошад? 

$A) атташеи низомӣ; 

$B) кормандони хадамоти махсус; 

$C) хизматчиёни дипломатӣ; 

$D) разведчикҳо; 

$E) афсарони Ситоди кулл; 

 

@173.Ӯ мушовири намояндагии дипломатӣ доир ба масоили ҳарбӣ мебошад? 

$A) атташеи низомӣ; 

$B) корманди хадамоти махсус; 

$C) сафир; 

$D) мушовири сафорат; 

$E) афсари Ситоди кулл; 

 

@174.Дар кадом кишвар атташеи низомӣ дар назди сафоратҳои Ҷумҳурии 

Тоҷикистон қарор дорад? 

$A) Қазоқистон; 

$B) Тунис; 

$C) Франсия; 

$D) Бразилия; 

$E) Испания; 

 

@175.Вазорати мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон онро ба сифати намояндаи 

расмии неруҳои мусаллаҳи давлати хориҷии дахлдор дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон эътироф мекунад? 

$A) атташеи низомиро; 

$B) сафирро; 

$C) мушовири сафоратро; 

$D) афсари Ситоди куллро; 

$E) корманди хадамоти махсусро; 

 

@176.Дар бораи ҷойи истиқомати мушаххаси атташеи ҳарбӣ пас аз аз муқим 

шуданаш дар шаҳри Душанбе? 

$A) маълумот дода мешавад; 

$B) маълумот дода намешавад; 

$C) маълумоти сохта дода мешавад; 

$D) додани маълумот қатъиян манъ аст; 

$E) Маълумот умуман дода намешавад; 

 

@177.Ёрдамчиёни атташеи низомӣ ба сардори Раёсати ҳамкории 

байналмилалии ҳарбии Вазорати мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон? 



$A) муаррифӣ карда мешаванд; 

$B) муаррифӣ карда намешаванд; 

$C) муаррифӣ кардан манъ аст; 

$D) муаррифӣ карда мешаванд, вале муҳим нест; 

$E) умуман муаррифӣ карда намешавад; 

 

@178.Кормандони дастгоҳи атташеи низомӣ ба Раёсати ҳамкории 

байналмилалии ҳарбии Вазорати мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон? 

$A) муаррифӣ карда намешаванд; 

$B) муаррифӣ карда мешаванд; 

$C) муаррифӣ карда мешаванд, вале муҳим нест; 

$D) зарурати муаррифӣ кардан пеш намеояд; 

$E) Умуман муаррифӣ карда намешаванд; 

 

@179.Баъд аз поён ёфтани муҳлати фаъолияти атташеи низомӣ дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, ӯ аз Раёсати ҳамкории байналмилалии ҳарбии 

Вазорати мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон? 

$A) боздиди видоӣ мекунад; 

$B) боздиди видоӣ намекунад; 

$C) боздиди видоӣ мекунад, вале муҳим нест; 

$D) Зарурати видои кардан муҳим нест; 

$E) боздиди видоӣ кардан қатъиян манъ аст; 

 

@180.Ёрдамчиёни атташеи низомӣ низ ҳангоми ба анҷом расидани 

фаъолияташон дар Тоҷикистон, аз Раёсати ҳамкории байналмилалии ҳарбии 

Вазорати мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон? 

$A) бо ҳамроҳии сардорони худ боздиди видоӣ мекунанд; 

$B) бо ҳамроҳии сардорони худ боздиди видоӣ намекунанд; 

$C) боздиди видоӣ мекунад, вале муҳим нест; 

$D) боздиди видоӣ шарт нест; 

$E) боздиди видоӣ кардан қатъиян манъ аст; 

 

@181.Сафари атташеҳои низомӣ, ёрдамчиён ва кормандони дастгоҳ, аъзои 

оилаи онҳо, ҳамчунин ашхоси ба назди онҳо омада аз хориҷа бо корҳои 

хизматӣ ё ба сифати меҳмон, метавонанд баъд аз огоҳии махсуси ин раёсат 

дар қаламрави Тоҷикистон сафар кунанд? 

$A) Раёсати ҳамкории байналмилалии ҳарбии Вазорати мудофиаи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон; 

$B) Раёсати ташрифоти давлатии Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон; 

$C) Саридораи разведкаи Вазорати мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$D) Сардори Вазорати сиёсии Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$E) Сардори Вазорати иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

 



@182.Атташеи низомӣ дар бораи сафар дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз 

ҷумла боздид аз сохторҳои маъмурӣ-ҳудудии пӯшида на дертар аз.корӣ то 

санаи баромадан аз шаҳри Душанбе, ба Раёсати ҳамкории байналмилалии 

ҳарбии Вазорати мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон муроҷиат менамояд? 

$A) 7 рӯзи; 

$B) 5 рӯзи; 

$C) 1 рӯзи; 

$D) 10 рӯзи; 

$E) 15 рӯзи; 

 

@183.Пас аз бозгашт аз сафар, атташеи низомӣ ба таври хаттӣ Раёсати 

ҳамкории байналмилалии ҳарбии Вазорати мудофиаи Ҷумҳурии 

Тоҷикистонро? 

$A) огоҳ менамояд; 

$B) огоҳ намекунад; 

$C) огоҳ менамояд, вале муҳим нест; 

$D) ба таври шифоҳӣ огоҳ менамояд; 

$E) ба таври хаттӣ огоҳ менамояд; 

 

 

@184.Атташеи низомӣ Раёсати ҳамкории байналмилалии ҳарбии Вазорати 

мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистонро ба таври хаттӣ дар бораи тағйири рутбаи 

ҳарбӣ? 

$A) огоҳ менамояд; 

$B) огоҳ намекунад; 

$C) огоҳ менамояд, вале муҳим нест; 

$D) ба таври шифоҳӣ огоҳ менамояд; 

$E) ба таври хаттӣ огоҳ менамояд; 

 

 

@185.Атташеи низомӣ Раёсати ҳамкории байналмилалии ҳарбии Вазорати 

мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистонро ба таври хаттӣ дар бораи тағйири вазъи 

вазифавӣ? 

$A) огоҳ менамояд; 

$B) огоҳ намекунад; 

$C) огоҳ менамояд, вале муҳим нест; 

$D) ба таври шифоҳӣ огоҳ менамояд; 

$E) ихтиёрист; 

 

@186.Атташеи низомӣ Раёсати ҳамкории байналмилалии ҳарбии Вазорати 

мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистонро ба таври хаттӣ дар бораи тағйири вазъи 

хонаводагӣ? 

$A) огоҳ менамояд; 

$B) огоҳ намекунад; 

$C) огоҳ менамояд, вале муҳим нест; 



$D) ба таври шифоҳӣ огоҳ менамояд; 

$E) бо хоҳиши тарафайн; 

 

@187.Атташеи низомӣ Раёсати ҳамкории байналмилалии ҳарбии Вазорати 

мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистонро ба таври хаттӣ дар бораи тағйири ҷойи 

истиқомати худ? 

$A) огоҳ менамояд; 

$B) огоҳ намекунад; 

$C) огоҳ менамояд, вале.; 

$D) ба таври шифоҳӣ огоҳ менамояд; 

$E) бо хоҳиши тарафайн; 

 

@188.Атташеи низомӣ Раёсати ҳамкории байналмилалии ҳарбии Вазорати 

мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистонро ба таври хаттӣ дар бораи тағйири ҷойи 

истиқомати тамоми кормандон? 

$A) огоҳ менамояд; 

$B) огоҳ намекунад; 

$C) огоҳ менамояд, вале муҳим нест; 

$D) ба таври шифоҳӣ огоҳ менамояд; 

$E) бо хоҳиши Вазири мудофиа; 

 

@189.Кормандони дастгоҳи атташеи низомӣ ба Раёсати ҳамкории 

байналмилалии ҳарбии Вазорати мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон? 

$A) муаррифӣ карда намешаванд; 

$B) муаррифӣ карда мешаванд; 

$C) муаррифӣ карда мешаванд, вале муҳим нест; 

$D).умуман муаррифӣ карда намешаванд;; 

$E) Ҳатман муаррифӣ карда мешаванд; 

 

@190.Тарзу усули ба даст овардани иттилоот ва таъсири ин ду сохтор ба 

раванди ҳодисаҳо, ба таври бунёдӣ аз якдигар фарқ мекунанд? 

$A) дипломатия ва истихборот; 

$B) сиёсати хориҷӣ ва дипломатия; 

$C) стратегия ва тактика; 

$D) тактика ва разведка; 

$E) дипломатия ва стратегия; 

 

@191.Вазифаи он фаро гирифтани чунин паҳлуҳои ҳаёти давлат аст, ки барои 

мушоҳидаи ошкоро, яъне барои дипломатия, дастнорасанд? 

$A) истихборот; 

$B) сиёсати хориҷӣ; 

$C) манфиатҳои миллӣ; 

$D) стратегия; 

$E) хадамоти дипломатӣ; 

 



@192.Ҳангоми иҷрои вазифаҳои хеш аз воситаҳое истифода менамояд, ки аз 

риояи қонун дур мебошанд? 

$A) истихборот; 

$B) сиёсати хориҷӣ; 

$C) манфиатҳои миллӣ; 

$D) стратегия; 

$E) хадамоти дипломатӣ; 

 

@193.Маълумотҳои он бо мушкилӣ санҷида мешаванд, ё умуман санҷида 

намешаванд, чунки ин амали хатарнок аст ва метавонад боиси фош шудани 

ҷосус ва ошкор шудани манбаи ба даст овардани иттилоот гардад? 

$A) истихборот; 

$B) сиёсати хориҷӣ; 

$C) манфиатҳои миллӣ; 

$D) стратегия; 

$E) хадамоти дипломатӣ; 

 

@194.Ин фаъолияти расмии давлат мебошад, ки бояд ба ҳамкории давлатҳо 

дар соҳаи ҳарбӣ мусоидат намояд? 

$A) дипломатияи низомӣ; 

$B) дипломатияи маҷбуркунӣ; 

$C) сиёсати хориҷӣ; 

$D) манфиатҳои миллӣ; 

$E) доктринаи ҳарбӣ; 

 

@195.Бар хилофи дипломатияи шаҳрвандӣ, ки ба самтҳои иҷтимоӣ, 

иқтисодӣ, сиёсӣ ва фарҳангӣ такя мекунад, дипломатияи низомӣ ба 

ҷанбаи.тамаркуз ёфтааст? 

$A) ҳарбӣ; 

$B) иқтисодӣ; 

$C) идеологӣ; 

$D) сиёсати хориҷӣ; 

$E) технологӣ; 

 

@196.Онҳо дар назди Вазорати мудофиаи кишвари қабулкунанда фаъолият 

мекунанд? 

$A) атташеи низомӣ; 

$B) кормандони хадамоти махсус; 

$C) хизматчиёни дипломатӣ; 

$D) разведчикҳо; 

$E) Хизматчиёни давлатӣ; 

 

@197.Онҳо алоқаро бо Вазорати мудофиа ҳифз мекунанд ва мушовирони 

намояндагиҳои дипломатӣ оид ба масоили ҳарбӣ мебошанд? 

$A) атташеи низомӣ; 



$B) кормандони хадамоти махсус; 

$C) хизматчиёни дипломатӣ; 

$D) разведчикҳо; 

$E) Хизматчиёни ҳарбӣ; 

 

@198.Онҳо афсари ҳарбӣ, ҳарбӣ–баҳрӣ, ё ҳарбӣ–ҳавоӣ мебошанд? 

$A) атташеи низомӣ; 

$B) кормандони хадамоти махсус; 

$C) хизматчиёни дипломатӣ; 

$D) разведчикҳо; 

$E) Хизматчиёни ҳарбӣ; 

 

@199.Нахустин бор мафҳуми «атташеи низомӣ» дар ин фармон дар санаи 23 

феврали соли 1833 дучор мешавад? 

$A) Идораи ҳарбии Франсия; 

$B) Идораи ҳарбии Англия; 

$C) Идораи ҳарбии Германия; 

$D) Идораи ҳарбии Америка; 

$E) Идораи ҳарбии Россия; 

 

@200.Дар ин фармон зикр гардидааст, ки «афсарони Ситоди кулл (Генштаб) 

метавонанд ба сафорат ҷиҳати иҷрои супоришҳои дипломатӣ вобаста карда 

шаванд? 

$A) Фармони Идораи ҳарбии Франсия; 

$B) Фармони Идораи ҳарбии Англия; 

$C) Фармони Идораи ҳарбии Германия; 

$D) Фармони Идораи ҳарбии Америка; 

$E) Фармони Идораи ҳарбии Россия; 

 

@201.Қувваҳои Мусаллаҳи аксарияти давлатҳоро кадом қушунҳо дарбар 

намегиранд? 

$A) қӯшунҳои иттилоотӣ; 

$B) қӯшунҳои хушкигард ва қӯшунҳои зудамал; 

$C) қӯшунҳои мақомоти амният ва кувваҳои ҳарбию ҳавоӣ; 

$D) қӯшунҳои мудофиаи зиддиҳавоӣ ва қӯшунҳои сарҳадӣ; 

$E) Қушунҳои пиёданизом; 


