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Варианти “С” 

 

@1.Зиёдa аз 85% аҳолии Тоҷикистон дар кадом қисмати мамлакат 

маскун шуда аст? 

$А) Шимолӣ Тоҷикистон; 

$B) Ҷанубӣ; 

$C) Шимолӣ,ҷанубӣ ва ғарбӣ; 

$D) Ғарбӣ; 

$E) Шарқӣ; 

 

@2.Соҳaҳои саноати ҶТ ҳар сол ба миқдори чӣ қадар маҳсулот 

истеҳсол мекунад? 

$А) 18 млрд сомонӣ; 

$B) 10,2 млрдд сомонӣ; 

$C) 8,2 млрд сомонӣ; 

$D) 2,8 млрд сомонӣ; 

$E) 9,1 мирд сомонӣ; 



 

@3.Ба ҳиссаи Тоҷикистон чaнд % захираи ангишти Осиёи Миёна 

рост меояд? 

$А) 52%; 

$B) 34%; 

$C) 41%; 

$D) 61%; 

$E) 67%; 

 

@4.Аз худ намудани захираҳои гидроэнергетикии Тоҷикистон аз 

соли чандум оғoз ёфта буд? 

$А) 1941; 

$B) 1930; 

$C) 1991; 

$D) 2010; 

$E) 1989; 

 

@5.Корхонаҳои саноати металлургияи сиёҳи мамлакат дар кадом 

шаҳрҳо  ҷойгиранд? 

$А) Душанбе; 

$B) Хўҷанд; 

$C) Ҳаммаи ҷавобҳо дурустанд; 

$D) Конибодом; 

$E) Исфара; 

 

@6.Корхонаҳои калони саноати матоъҳои пахтагини Тоҷикистон 

дар кадом шаҳрҳо ҷoйгиранд? 

$А) Душанбе, Ваҳдат; 

$B) Хўҷанд, Қайроқум; 

$C) Конибодом, Душанбе; 

$D) Турсунзода, Ҳисор; 

$E) Бадахшон; 

 

@7.Сиёсати минтақавии Тоҷикистон аввалин маротиба дар асари 

кадом олим акcёфта буд? 

$А) Ҳоҷибоев А; 

$B) Ҳакимова С; 

$C) Исломов С; 



$D) Шерматов Б; 

$E) Ҷураев А; 

 

@8.Шуморaи умумии солонаи тавалуд дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

чӣ қадарро ташкил медиҳад? 

$А) 154200; 

$B) 167200; 

$C) 222351; 

$D) 6019; 

$E) 1889; 

 

@9.Боздоштани афзoиши аҳолӣ ва камшавии ҷараёни онро чӣ 

меноманд? 

$А) Кўчидан; 

$B) Афзоиши демографӣ; 

$C) Депопулятсия; 

$D) Муҳоҷират; 

$E) Имигратсия; 

 

@10.Вайроншавии оилаҳо дарТоҷикистон чанд нафарро ташкил 

медод? 

$А) 5593; 

$B) 4558; 

$C) 6019; 

$D) 33300; 

$E) 78900; 

 

@11.Сиёсат чи маъноро ифода мекунад? 

$А) давлатӣ Зиёд намудани тавалуд; 

$B) Кам кардани шумораи аҳолӣ; 

$C) Санати идора кардани корҳои давлатӣ; 

$D) Кам намудани шумораи аҳолӣ; 

$E) Пиршавии аҳолӣ; 

 

@12.Рушди хоҷaгии халқи ҶТ-ро ба чанд давра ҷудо намудан 

мумкин аст? 

$А) 6; 

$B) 4; 



$C) 3; 

$D) 2; 

$E) 7; 

 

@13.Дар кадoм минтақаи ҶТ аҳолии шаҳр  аз ҳамма кам аст? 

$А)ВМБК; 

$B) Хатлон; 

$C) НТМ; 

$D) Суғд; 

$E) Бадахшон; 

 

@14.Ҳоло афзоиши табиӣ аҳолӣ дар ҶТ ба ҳар ҳазор нафар чанд 

нафарро ташкил медиҳад? 

$А) 33; 

$B) 40; 

$C) 23,3; 

$D) 33,2; 

$E) 78,8; 

 

@15.Дар вилояти Cуғд ноҳияи аз ҷиҳати шумораи аҳолӣ 

калонтарин кадом аст? 

$А) Айнӣ; 

$B) Расулов; 

$C) Бобоҷон Ғафурров; 

$D) Панҷакент; 

$E) Дарвоз; 

 

@16.Дар вилояти Хатлон ноҳияи аз ҷиҳати шумораи аҳолӣ 

калонтарин кадом aст? 

$А) Кўлоб; 

$B) Восеъ; 

$C) Бохттар; 

$D) Данғара; 

$E) Рашт; 

 

@17.Шумoраи умумии фавт дар ҶТ чанд нафарро ташкил 

медиҳад? 

$А) 189100; 



$B) 100759; 

$C) 33300; 

$D) 222400; 

$E) 567800; 

 

@18.Зиччии миёнаиаҳолӣ дар 1км2 ҶТ чанд нафарро ташкил 

мекунад? 

$А) 88,5; 

$B) 55,9; 

$C) 54,3; 

$D) 3,2; 

$E) 4,7; 

 

@19.Дар ҶТ чaнд % аҳолӣ дар деҳот зиндагӣ мекунад? 

$А) 90; 

$B) 80; 

$C) 73; 

$D) 27; 

$E) 56; 

 

@20.Дар ҶТ чанд ноoҳияи маъмуриву-сиёсӣ мавҷуд аст? 

$А) 6; 

$B) 369; 

$C) 58; 

$D) 27; 

$E) 12; 

 

@21.Кони aнгишти Назарайлоқ дар кадом водӣ ҷойгир аст? 

$А) Ҳисор; 

$B) Зарафшон; 

$C) Рашт; 

$D) Фарғона; 

$E) Кўлоб; 

 

@22.Аз ҳамма вилояти аз ҷиҳати масоҳат хурди ҶТ кадом аст? 

$А) ВМБК; 

$B) Суғд; 

$C) Хатллон; 



$D) Бадахшон; 

$E) НТМ; 

 

@23.Кони ангишти аз ҷиҳати захира калонтарини Тоҷикистон 

кадом аст? 

$А) Зиддӣ; 

$B) Назарайлон; 

$C) Фон Яғноб; 

$D) Миёнаду; 

$E) Шуроб; 

 

@24.Аз ҳамма коэффисенти таввалуди баланд ба 1000 нафар дар 

кадом минтақаи ҶТ ба қайд гирифта шудaаст? 

$А) ВМБК; 

$B) НТМ; 

$C) Хатллон; 

$D) Суғд; 

$E) Ваҳдат; 

 

@25.Дар давраи Шўравӣ афзоиши табии аҳолӣ дар ҶТ ба ҳар 

ҳазор нафар чанд нафарро ташкил медoд? 

$А) 32; 

$B) 40; 

$C) 33; 

$D) 33,2; 

$E) 99,1; 

 

@26.Мaсоҳати шаҳри Душанбе чӣ қадар аст? 

$А) 143,1 ҳазор км2; 

$B) 1,1 ҳазор км2; 

$C) 0,1 ҳазор км2; 

$D) 3,1 ҳазор км2; 

$E) 6,7 ҳазор км2 ; 

 

@27.Шумораи умумии никoҳ дар ҶТ чанд нафарро ташкил 

медиҳад? 

$А) 189100; 

$B) 33300; 



$C) 100759; 

$D) 222400; 

$E) 898900; 

 

@28.Таносуби сектори ғайридавлатӣ дар ҳаҷми  умумии 

истеҳсолоти саноати чанд %-ро тaшкил медиҳад? 

$А) 52%; 

$B) 41%; 

$C) 43,7%; 

$D) 44,7%; 

$E).78,2%; 

 

@29.Дар ҶТ чанд коpхонаҳои саноати сабук мавҷуд аст? 

$А) 167; 

$B).80; 

$C).169; 

$D).130; 

$E).345; 

 

@30.Саноати сабук чанд % маҳсулоти сaноатии мамлакатро 

медиҳад? 

$А) 49,2; 

$B) 18,0; 

$C) 13,5; 

$D) 16,4; 

$E) 45,6; 

 

@31.Дар кадом минтақаҳои мамлакат неpугоҳи барқии алавӣ 

сохта шудааст? 

$А) Рашт; 

$B) Хуҷанд; 

$C) Ёвон ва Душанбе; 

$D) Турсунзода; 

$E) Вахш; 

 

@32.Сиёсати демографи бo кадом усулҳо ҷори карда мешавад? 

$А) Ҳуқуқӣ; 

$B) Иҷтимоӣ; 



$C) Иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва тарбиявӣ-ҳуқуқӣ; 

$D) Тарбиявӣ-ҳуқуқӣ; 

$E) Психологӣ; 

 

@33.Корхонаҳои саноати абрешими ҶТ асосан дар кадом  шаҳрҳо  

ҷойгир шудаанд? 

$А) Рашт; 

$B) Бадахшон; 

$C) Душанбе,Хуҷанд ва Конибодом; 

$D) Конибодом; 

$E) Суғд; 

 

@34.Зиччии миёнаи аҳолӣ дар вилояти Хатлон дар 1 км2 чанд 

нафарро ташкил мекунад? 

$А) 88,5; 

$B) 74,8; 

$C) 109,5; 

$D) 3,3; 

$E) 7,9; 

 

@35.Вазъияти умумии демографии Тоҷикистон зери чанд омил 

ташаккул ёфтааст? 

$А) 5; 

$B) 4; 

$C) 2; 

$D) 3; 

$E) 10; 

 

@36.Охирҳои асри ХVIII ва аввали асри XIX дар кадом давлат ба 

рӯи? 

$А) Хитой; 

$B) Япония; 

$C) ИМА; 

$D) Канада; 

$E) Германия; 

 

@37.Даp ҶТ чанд корхонаи саноати хўрокворӣ мавҷуд аст? 

$А) 288; 



$B) 101; 

$C) 589.; 

$D) 700; 

$E) 800; 

 

@38.Фонди умумии зaмини ҶТ чӣ қадар (млн га).аст?  

$А) 4,2; 

$B) 114,8; 

$C) 14,2; 

$D) 2,9; 

$E) 8,9; 

 

@39.Тадбиқи сиёсати демографӣ дар таърихи мамлакати мо аз 

соли чандум оғоз шудааст? 

$А) Охирҳои соли 90 ва аввали солҳои; 

$B) Охирҳои соли 80 ва аввали солҳои 90; 

$C) Охирҳои соли 70 ва аввали солҳои 80; 

$D) Охирҳои соли 95 ва аввали солҳои 96; 

$E) Охирҳои соли 97  ва аввали солҳои 98; 

 

@40.Таърихан кадом шаклҳои бозтавлиди аҳолиро ҷудо намудан 

мумкин аст? 

$А) Мавҷуда, мувақатӣ, доими; 

$B) Мусоид, номусоид, мобайнӣ; 

$C) Архетип, ананавӣ, ҳозиразамонавӣ; 

$D) Мувақатӣ; 

$E) Мавсимӣ; 

 

@41.Аввалин нафароне, ки ба сиёсати демографии давлат эътибор  

додааст ? 

$А) А.Гияра, Хон Граунт; 

$B) Малтус, Исломов С; 

$C) Афлотун, Арасту; 

$D) Ҷураев А; 

$E) Муҳаббат Х; 

 

@42.Дар вилояти Суғд чанд шаҳрак мавҷуд аст? 

$А) 21; 



$B) 14; 

$C) 22; 

$D) 57; 

$E) 78; 

 

@43.Рушди хоҷагии халқи ҶТ-pо ба чанд давра ҷудо намудан 

мумкин аст? 

$А) То инқилоб; 

$B) Давраи Шўравӣ; 

$C) Ҳаммаи ҷавобҳо дуруст аст; 

$D) Давраи истиқлолият; 

$E) Ҳозиразамон; 

 

@44.Малтус кадом корҳоро роҳҳои кам намудани аҳолӣ  

мешуморад ? 

$А) Баҳрам додани таваллуд ва никҳо; 

$B) Ташкил намудани фавт ва дарозумрӣ; 

$C) Ташкил намудани ҷанг, эпидемияҳо ва қашоқӣ; 

$D) Таллуд; 

$E) Никҳо; 

 

@45.Тартиби сиёсати демографӣ дар таърихи  мамлакати мо аз 

соли чандум оғоз шудааст? 

$А) Охирҳои соли 90 ва аввали солҳои 95; 

$B) Охирҳои соли 80 ва аввали солҳои 90; 

$C) Охирҳои соли 70 ва аввали солҳои 80; 

$D) Охирҳои соли 95 ва аввали солҳои 96; 

$E) Охирҳои соли 97  ва аввали солҳои 98; 

 

@46.Сиёсати демографи дар давлати ИМА бо кадом усул идора 

карда мешавад? 

$А) Тарбиявӣ; 

$B) Психологи-ҳуқуқӣ; 

$C) Иқтисоди -иқтимоӣ; 

$D) Сиёсати демографи; 

$E) Ваъзияти демографи; 

 



@47.Архетип чӣ гунна шакли бозтавлиди аҳолӣ аст ва ба кадом 

давра хос аст ? 

$А) Ба ҷамъяти тарақикардаи  индустралӣ хос буда дар ин давра 

дараҷаи таваллуд ва фаути паст  буда шумораи  аҳолӣ  кам  мешавад; 

$B) Ба ҷамъяти то индустралӣ хос буда дар ин давра таваллуд ва фаути 

аҳолӣ бениҳоят зиёд буда ва аҳоли суст зиёд мешавад; 

$C) Бозтавлиди аҳолӣ аз рӯи қонунҳои табии ва биологӣ  инкишоф 

меёфт ба давраи ҷамъиятии ибтидои  хос аст; 

$D) Психологӣ; 

$E) Иқтисоди ва иҷтимоӣ; 

 

@48.Дар вилояти Хатлон чанд шаҳрак мавҷуд аст? 

$А) 23; 

$B) 22; 

$C) 21.; 

$D) 57; 

$E) 89; 

 

@49.Баъд аз барҳам хўрдани Шўравӣ дар соҳаҳои хоҷагии халқи 

ҶТ аз ҷумла дар шуғли аҳолӣ чӣ гунна дигаргуниҳо ба амал омад? 

$А) Шумораи аҳолӣ; 

$B) Аҳолии дар соҳаҳои ғайриистеҳсолӣ; 

$C) Шумораи аҳолии дар соҳаҳои истеҳсолӣ банд кам шуд ва 

шумораи аҳолии дар соҳаҳои нғайриистеҳсолӣ банд афзуд; 

$D) Муҳоҷират зиёд шуд; 

$E) Маълумотнокӣ; 

 

@50.Дар ВМБК ноҳияи аз ҷиҳати шумораи аҳолӣ калонтарин 

кадом аст? 

$А) Ванҷ; 

$B) Дарвоз; 

$C) Шуғнон; 

$D) Мурғоб; 

$E) Ванҷ; 

 

@51.Дар НТҶ чанд % аҳолӣ дар шаҳр зиндагӣ мекунад? 

$А) 25; 

$B) 17; 



$C) 13; 

$D) 14; 

$E) 67; 

 

@52.Сиёсати демографи дар давлати Олмон бештар бо кадом усул 

идора карда мешавад? 

$А) Тарбиявӣ ; 

$B) Психологи-ҳуқуқӣ; 

$C) Иқтисодӣ-иҷтимоӣ; 

$D) Сиёсӣ; 

$E) Вазъи демографии; 

 

@53.Чӣ гунна вазъидемографиро вазъи демографии мобайни 

меноманд? 

$А) Ҳолати бозтавлиди аҳолие, ки ба шароити иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва 

таърихии мамлакат ё ноҳияно на мувофиқояд; 

$B) Ҳолати бозтавлиди аҳолие, ки ба шароити иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва 

таърихии мамлакат ё ноҳияно на мувофиқ наояд; 

$C) Ҳолати бозтавлиди аҳолие, ки ба шароити иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва 

таърихии мамлакат ё ноҳияно на мувофиқ меояд ва на монеъ 

мешавад; 

$D) Иҷтимоӣ ва таърихии мамлакат ё ноҳияно на мувофиқ наояд; 

$E) Иҷтимоӣ иқтисодӣ; 

 

@54.Дар НТҶ ноҳияи аз ҷиҳати шумораи аҳолӣ калонтарин кадом 

аст? 

$А) Турсунзода; 

$B) Ваҳдат; 

$C) Рўддакӣ Ваҳдат; 

$D) Файзобод; 

$E) Шуғнон; 

 

@55.Дар вилояти Суғд чанд % аҳолӣ дар шаҳр зиндагӣ мекунад? 

$А) 56%; 

$B) 27%; 

$C) 25%; 

$D) 35%; 

$E) 45%; 



 

@56.Мафҳуми  ”Оптимуми демографӣ” дар  демография чӣ 

маъноро ифода мекунад? 

$А) Бозтавлиди аҳолие, ки ба имкониятҳои дарозмуддати иқтисодӣ ва 

манфиати сиёсии давлат ва оила мувофиқ намояд; 

$B) Бозтавлиди аҳолие, ки ба имкониятҳои дарозмуддати иқтисодӣ ва 

манфиати сиёсии давлат ва оила монеъ мешавад ; 

$C) Бозтавлиди аҳолие, ки ба имкониятҳои дарозмуддати иқтисодӣ ва 

манфиати сиёсии давлат ва оила мувофиқ меояд; 

$D) Оморӣ; 

$E) Психолоӣ; 

 

@57.Дар кадом давлати ҷаҳон пиршавии аҳолӣ ба вуҷудо мадааст, 

лекин давлат барои баланд бардоштани дараҷаи таваллуд 

сиёсати демографӣ ҷори накардааст? 

$А) Франсия; 

$B) Италия; 

$C) Япония; 

$D) Хитой; 

$E) ИМА; 

 

@58.Сиёсати демогpафӣ чист? 

$А) Танзим кунандаи шароитҳои иқтисодӣ-иҷтимоӣ, ки оқибати 

демографӣ дорад; 

$B) Маҷмўи чорабиниҳое, ки бо мақсади кам кардани аҳолӣ пешбини 

карда шудааст; 

$C) Маҷмўи чорабиниҳои танзим кунандаи равандҳои демографӣ; 

$D) Иқтисодӣ-иҷтимоӣ; 

$E) Психологӣ; 

 

@59.Зиччии миёнаиаҳолӣ дар 1км2 НТҶ чанд нафарро ташкил 

мекунад? 

$А) 3,2; 

$B) 54,3; 

$C) 60,6; 

$D) 109,5; 

$E) 123,6; 

 



@60.Дар кадом ноҳияҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон заводи 

нефттозакунӣ мавҷуд аст? 

$А) Рашт; 

$B) Бохтар; 

$C) Конибодом ва Балҷувон; 

$D) Айнӣ; 

$E) Ишкошм; 

 

@61.Дар ҶТ чанд корхонаи саноати мавҷуд аст? 

$А) 1130; 

$B) 1329; 

$C) 1386; 

$D) 1179; 

$E) 1245; 

 

@62.Сектори ғайридавлатӣ чанд % маҳсулоти  саноатии 

мамлакатро истеҳсол мекунад? 

$А) 70%; 

$B) 60%; 

$C) 43,7%.; 

$D) 52%; 

$E) 67%; 

 

@63.Ҳар сол дар ҶТ чӣ қадар нерўи барқ  истеҳсол карда мешавад? 

$А) 33-35; 

$B) 23-25; 

$C) 18-19; 

$D) 50-55; 

$E) 89-100; 

 

@64.Саноaти мошинасози ва коркарди метали ҶТ аз чанд корхона 

иборат аст? 

$А) 61; 

$B) 75; 

$C) 118.; 

$D) 97; 

$E) 67; 

 



@65.Зиччии миёнаи аҳолӣ дар вилояти Суғд  дар 1км2 чанд 

нафарро ташкил мекунад? 

$А) 88,5; 

$B) 88,8; 

$C) 89,4; 

$D) 8; 

$E)98; 

 

@66.Ҳар сол дар Тоҷикистон чӣ қадар нефт истихроҷ  карда 

мешавад? 

$А) 199,7 ҳазор тонна; 

$B) 55 ҳазор тонна; 

$C) 27 ҳазор тонна; 

$D) 22,8 ҳазор тонна; 

$E) 78,6 ҳазор тонна; 

 

@67.Захираи геологии нефти Ҷумҳурии Тоҷиистон чӣ қадарро 

ташкил медиҳад? 

$А) 4 млрд тонна; 

$B) 875 млрд тонна; 

$C) 158 млн тонна; 

$D) 300 млрд тонна; 

$E) 600 млрд тонна; 

 

@68.Дар ҶумҳурииТоҷикистон чанд кони нуқра мавҷудаст? 

$А) 18; 

$B) 11; 

$C) 158 млн тонна; 

$D) 66; 

$E) 56; 

 

@69.Шумораи умумии солонаи фавт дар ҶТ чанд нафарро ташкил 

медод? 

$А) 189100; 

$B) 100759; 

$C) 33300; 

$D) 222 400; 

$E) 897 500; 



 

@70.Дарозии умумии дарёҳои Тоҷикистон ба чанд км мерасад? 

$А) 250000; 

$B) 112000; 

$C) 28500; 

$D) 16000; 

$E) 567000; 

 

@71.Ба ҳиссаи дарёҳои Панҷ, Вахш ва Кофарниҳон чанд % 

захираҳои эҳтимолӣ ва захирахои аз нигоҳи техникӣ 

имконпазири гидроэнергетикии мамлакат рост меояд? 

$А) 98; 

$B) 92; 

$C) 91; 

$D) 99; 

$E) 89; 

 

@72.Комплекси сўзишворӣ-энергетикӣ чанд% маҳсулоти 

саноатии мамлакатро медиҳд? 

$А) 26,6; 

$B) 6,9; 

$C) 14,9; 

$D) 4,1; 

$E) 56,6; 

 

@73.Аз худ намудани захираҳои гидроэнергетикии Тоҷикистон аз 

соли чандум оғоз ёфтф буд? 

$А) 1920; 

$B) 1940; 

$C) 1930; 

$D) 1950; 

$E) 1786; 

 

@74.Кони гази Қизилтумшуқ дар кадом водӣ ҷойгир аст? 

$А) Ҳисор; 

$B) Кўлоб; 

$C) Вахш; 

$D) Фарғона; 



$E) Ванҷ; 

 

@75.Дар таркиби синусолии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

шумораи кадом сину сол зиёд аст? 

$А) 20-4; 

$B) 5-9; 

$C) 0-4; 

$D) 15-19; 

$E) 23-7; 

 

@76.Кони ангишти Шўроб дар кадом ноҳия ҷойгир аст? 

$А) Айнӣ; 

$B) Варзоб; 

$C) Исфара; 

$D) Тавилдара; 

$E) Рушон; 

 

@77.Неругоҳҳои барқии алавӣ дар кадом шаҳру ноҳияҳо 

ҷойгиранд? 

$А) Душанбе ва Кулоб; 

$B) Ёвон ,Рашт,ҳимор ва Ёвон; 

$C) Душанбе ва Ёвон; 

$D) Айнӣ; 

$E) Норак; 

 

@78.Саноати мошинасози ва коркарди метали ҶТ аз чанд корхона 

иборат аст? 

$А) 61; 

$B) 75; 

$C) 118; 

$D) 97; 

$E) 98; 

 

@79.Боздоштани афзоиши аҳолӣ ва камшавии ҷараёни онро чӣ 

меноманд? 

$А) Кўчидан; 

$B) Афзоиши демографӣ; 

$C) Депопулятсия; 



$D) Демекалогия; 

$E) Бозтавлид; 

 

@80.Танзими оила дар кадом ҳолаи натиҷаи дилхоҳдода 

метавонад? 

$А) Аҳолӣ хоҳиш дошта бошад; 

$B) усулҳо назорати таваллуд; 

$C) Аҳолӣ хоҳиш дошта бошад ва аҳолӣ аз усулҳо назорати таваллуд 

бархўрдор бошад; 

$D) Усулҳои назорати тавалуд барои аҳолӣ дасрас бошад; 

$E) Талоқ; 

 

@81.Кадом ноҳияҳои иқтисодии мамлакат индустриалӣ 

(яънесаноат дар он хуб рушд ёфтааст) мебошад? 

$А) Ҳисор ва Кулоб; 

$B) Вахш; 

$C) Ҳисор,Вахш ва Суғд; 

$D) Суғд ваБадахшо; 

$E) Бохтар; 

 

@82.Намудҳои вазъи демографиро нишон диҳед? 

$А) Архитип, ананавиваҳозиразамон; 

$B) Кушода, пўшида; 

$C) Мусоид, номусоид, мобайни; 

$D) Маҷбурӣ ва ихтиёрӣ; 

$E) Маҷбурӣ; 

 

@83.Ҳар сол дар Тоҷикистон чӣ қадар гази табиӣ истихроҷ карда 

мешавад (млн м3)? 

$А) 199,7; 

$B) 66; 

$C) 27; 

$D) 22,8.; 

$E) 99,8; 

 

@84.Ҳар сол дар Тоҷикистон чӣ қадар ангишт истихроҷ карда 

мешавад (ҳазор тонна)? 

$А) 7; 



$B) 27; 

$C) 199,7; 

$D) 22,8; 

$E) 987,8; 

 

@85.Муҳоҷирати аҳолӣ аз рўи кадом нишондиҳандаҳо муайян 

карда мешавад? 

$А) Муваққатӣ, доимӣ; 

$B) Мокувор; 

$C) Вақт ва убури сарҳад; 

$D) Дохилӣ, беруна; 

$E) Мавсимӣ; 

 

@86.НБО-и Норак ҳар сол ба миқдори чӣ қадар нерўи барқ 

истеҳсол мекунад (кВт/с)? 

$А) 18 млрд; 

$B) 19 млрд; 

$C) 11,2 млрд; 

$D) 13,6 млрд; 

$E) 56,2 млрд; 

 

@87.Мақсади асосии илми демография аз чӣ иборат аст? 

$А) Кам намудани шумораи аҳолӣ; 

$B) Кам намудани шумораи кўчидани ахолӣ; 

$C) Баланд бардоштани сифати аҳолӣ; 

$D) Доир ба аҳолӣ маълумот ҷамъ намудан; 

$E) Шуғл; 

 

@88.Аҳолӣ чист? 

$А) Аҳолии ҳудуди номуайян; 

$B) Тамоми одамони дар кураи замини истиқомат кунанда; 

$C) Гурўҳи одамони дар ҳудуди муайян истиқомат кунанда; 

$D) Психологӣ; 

$E) Иқтисоди ва иҷтимоӣ; 

 

@89.Дарозии умумии хатисарҳади  Тоҷикистон  ба чанд  км  

мерасад? 

$А) Зиёда аз 5000 км; 



$B) Зиёда аз 2000км; 

$C) Зиёда аз 3000км; 

$D) Зиёда аз 1000км; 

$E) Зиёда аз 170км; 

 

@90.Муҳоҷирати мувақати чӣ гуна муҳоҷират аст? 

$А) Ҳама рўза ҷойивазкунии аҳолӣ; 

$B) Муҳоҷирати бебозгашт; 

$C) Муҳоҷирати давомдори маҳдуд; 

$D) Муҳоҷирати давомдор; 

$E) Муҳоҷирати давомдори мавсимӣ; 

 

@91.Архитип чӣ гунна шакли боз тавлиди мебошад ва ба кадом 

давра хос аст? 

$А) Ба ҷамъияти тарақикардаи индустрали хос буда дар ин 

даврадараҷаи тавалуд ва фавт паст буда шумораи аҳоли кам мешавад; 

$B) Ба ҷамъияти  то индустралӣ хосбуда, дар ин 

давратавалудвафавтиаҳолибениҳоятзиёдбудвааҳолисустзиёдмешавад; 

$C) Бозтавлиди аҳоли аз рўи қонунҳои табии ва биологӣ инкишоф 

меёфт ба давраи ҷамъияти ибтидоӣ хос аст; 

$D) Қонунҳои табии ва биологӣ инкишоф меёфт; 

$E) Зиёд будани аҳолӣ; 

 

@92.Чӣ гунна вазъи демографиро вазъи демографии мобайни 

меноманд? 

$А) Ҳолати боз тавлиди аҳолие, ки ба шароити иқтисодӣ иҷтимоӣ ва 

таърихии мамлакат ё ноҳия мувофиқояд; 

$B) Ҳолати боз тавлиди аҳолие, ки ба шароити иқтисодӣ 

Иҷтимоӣ ва таърихии мамлакат ё ноҳия мувофиқ наояд; 

$C) Ҳолати боз тавлиди аҳолие, ки ба шароити иқтисодӣ иҷтимоӣ ва 

таърихии мамлакат ё ноҳия на мувофиқ меоядва на монеъмешавад; 

$D) ароити иқтисодӣ; 

$E) Психологӣ; 

 

@93.Ноҳияи маъмурии аз ҷиҳати масоҳат калонтарини ҶТ кадом 

аст? 

$А) Рўдакӣ; 

$B) Кўлоб; 



$C) Мурғоб; 

$D) Ҳисор; 

$E) Вахш; 

 

@94.Дар таркиби сину соли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

шумораи кадом сину сол зиёдаст? 

$А) 30-7; 

$B) 5-9; 

$C) 0-4; 

$D) 15-19; 

$E) 67-8; 

 

@95.Зиёд аз 85% аҳолии ҶТ дар кадом минтақаҳо маскун шудаанд? 

$А) Шимолӣ Тоҷикистон; 

$B) Ҷанубӣ; 

$C) Шимолӣ,ҷанубӣ ва ғарбӣ; 

$D) Ғарбӣ; 

$E) шарқӣ; 

 

@96.Танзими оила барои амалӣ шудани кадом масалаҳо мусоидат 

мекунад? 

$А) Барои камшудани фавти кўдакон; 

$B) Барои хуб шудани саломатии модар ва кўдак; 

$C) Ҳаммаи ҷавобҳо дурустаст; 

$D) Барои баланд бардоштани шароити иқтисодиву иҷтимоии 

оилаҳо; 

$E) Психологӣ; 

 

@97.Типҳои асосии зиёдшавии аҳолӣ кадом ҳоянд? 

$А) Таваллуд ва фавт; 

$B) Никоҳ ва вайроншавии оилаҳо; 

$C) Маҳдудияти демографӣ ва таркиши демографӣ; 

$D) Вайроншавии оилаҳо; 

$E) Талоқ; 

 

@98.Дар кадом давлати ҷаҳон пиршавии аҳолӣ ба вуҷудо мадааст, 

лекин давлат барои баланд бардоштани дараҷаи таваллуд 

сиёсати демографӣ ҷорина кардааст? 



$А) Франсия; 

$B) Италия; 

$C) Япония; 

$D) ИМА; 

$E) Хитои; 

 

@99.Чӣ гунна вазъи демографиро вазъи демографии номусоид 

меноманд? 

$А) Ҳолати боз тавлиди аҳолие, ки ба шароити иқтисодӣ иҷтимоӣ ва 

таърихии мамлакат ё ноҳия мувофиқаст; 

$B) Ҳолати боз тавлиди аҳолие, ки ба шароити иқтисодӣ 

иҷтимоӣватаърихиимамлакат ё ноҳия на мувофиқмеоядва на  монеъ 

мешавад; 

$C) Ҳолати бозтавлиди аҳолие, ки ба шароити иқтисодӣ иҷтимоӣ ва 

таърихии мамлакат ё ноҳия мувофиқ наояд; 

$D) Иҷтимоӣ ва таърихии; 

$E) Психологӣ; 

 

@100.Комплекси сўзишворӣ-энергетикӣ чанд% маҳсулоти 

саноатии мамлакатро медиҳад? 

$А) 26,6; 

$B) 15,6; 

$C) 14,9; 

$D) 4,1; 

$E) 7,10; 

 

@101.Кони сурма ва симобдори Ҷиҷикруд дар кадом ноҳия 

ҷойгир шудааст? 

$А) Ёвон; 

$B) Рашт; 

$C) Айнӣ; 

$D) Турсунзода; 

$E) Ҳисор; 

 

@102.Зиёда аз 85% аҳолии Тоҷикистон дар кадом қисмати 

мамлакат маскун шуда аст? 



$А) Шимолӣ Тоҷикистон; 

$B) Ҷанубӣ; 

$C) Шимолӣ,ҷанубӣ ва ғарбӣ; 

$D) Ғарбӣ; 

$E) шарқӣ; 

 

@103.Дарёи калонтарин ва дарозтарини мамлакат кадом аст? 

$А) Вахш; 

$B) Зарафшон; 

$C) Панҷ; 

$D) Сир; 

$E) Аму; 

 

@104.Соҳаҳои саноати ҶТ ҳар сол ба миқдори чӣ қадар маҳсулот 

истеҳсол мекунад? 

$А) 18 млрд сомонӣ; 

$B) 5,1 млрд сомонӣ; 

$C) 8,2 млрд сомонӣ; 

$D) 2,8 млрд сомонӣ; 

$E) 9,8 млрд сомонӣ; 

 

@105.Мафҳуми демография кай ва дар куҷо ба вуҷуд омадааст? 

$А) Дар Италия соли 1585; 

$B) Дар Испания  соли 1685; 

$C) Дар  Шветсария  соли 1882; 

$D) Дар ҶТ соли 1970; 

$E) Дар Россия соли 1980; 

 

@106.Кони Тарор кадом навъи кандании фоиданок дорад? 

$А) Ангишт; 

$B) Нефт; 

$C) Газ; 

$D) Тило; 

$E) Нуқра; 



 

@107.Рушди хоҷагии халқи ҶТ-ро ба чанд давра ҷудо намудан 

мумкин аст? 

$А) 6; 

$B) 4; 

$C) 3; 

$D) 2; 

$E) 8; 

 

@108.Дар вақти ҳисоб кардани  коэфисентҳои демографӣ  аз 

шумораи  кадом аҳоли истифода мебаранд? 

$А) Аз шумораи миёнаи солонаи аҳолӣ; 

$B) Аз шумораи аҳолии мавҷуда; 

$C) Аз шумораи аҳолии доимӣ; 

$D) Аз шумораи аҳолии шаҳр; 

$E) Аз шумораи аҳолии деҳот; 

 

@109.Дар кадом минтақаи ҶТ аҳолии шаҳр  аз ҳамма кам аст? 

$А) ВМБК; 

$B) Хатлон; 

$C) НТМ; 

$D) Суғд; 

$E) Бадахшон; 

 

@110.Кони нефелиндори Турпӣ  дар кадом водӣ ҷойгир шудааст? 

$А) Ҳисор; 

$B) Зарафшон; 

$C) Рашт; 

$D) Вахш; 

$E) Кўлоб; 

 

@111.Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба 1000 мард чанд зан рост 

меояд? 



$А) 900; 

$B) 1500; 

$C) 984; 

$D) 999; 

$E) 950; 

 

@112.Аз ҳамма коэффисенти таввалуди баланд ба 1000 нафар дар 

кадом минтақаи ҶТ ба қайд гирифта шудааст? 

$А) ВМБК; 

$B) НТМ; 

$C) Хатлон; 

$D) Суғд; 

$E) Ҳисор; 

 

@113.Конҳои маъдани оҳан дар кадом водии Тоҷикистон зиёданд? 

$А) Ҳисор; 

$B) Зарафшон; 

$C) Фарғона; 

$D) Кўлоб; 

$E) Вахш; 

 

@114.Дар давраи Шўравӣ афзоиши табии аҳолӣ дар ҶТ ба ҳар 

ҳазор нафар чанд нафарро ташкил медод? 

$А) 35,1; 

$B) 40; 

$C) 33; 

$D) 33,2; 

$E) 67; 

 

@115.Аз рўи нишондиҳандаҳои вақт кадом шаклҳои 

ҷойивазкунии аҳолиро ҷудо намудан мумкин аст? 

$А) Беруна, дохила; 

$B) Маҷбурӣ, ихтиёрӣ; 



$C) Мувақати, доимӣ; 

$D) Иқтисодӣ-иҷтимоӣ; 

$E) Сиёсӣ, динӣ; 

 

@116.Аввалин роҳи оҳан дар таърихи ҶТ соли чандум сохта шуда 

буд? 

$А) 1929; 

$B) 1924; 

$C) 1897; 

$D) 1935; 

$E) 1933; 

 

@117.Авалин роҳи оҳан дар ҶТ соли чандум сохта шудааст? 

$А) 1926; 

$B) 1929; 

$C) 1897; 

$D) 1997; 

$E) 2010; 

 

@118.Дар ҶТ чанд корхонаи саноати хўрокворӣ мавҷуд аст? 

$А) 288; 

$B) 101; 

$C) 589; 

$D) 700; 

$E) 900; 

 

@119.Фонди умумии замини ҶТ чӣ қадар аст? (млн га)? 

$А) 4,2; 

$B) 805,6; 

$C) 14,2; 

$D) 2,9; 

$E) 4,6; 

 



@120.Пиряхҳо чанд % қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистонро 

ташкил медиҳад? 

$А) 25; 

$B) 12; 

$C) 6; 

$D) 50; 

$E) 93; 

 

@121.Маълумот оид ба ҳар як давлат аз кадом нишондиҳанда оғоз 

мегардад? 

$А) Аз аҳолии шаҳр ва деҳот; 

$B) Аз ҳисоби ҷавонон; 

$C) Аз шумора ва таркиби аҳолӣ; 

$D) Аз бекорон; 

$E) Аз аҳоли доимӣ; 

 

@122.Ба ҳиссаи Тоҷикистон чанд % захираи ангишти Осиёи 

Миёна рост меояд? 

$А) 52%; 

$B) 63%; 

$C) 41%; 

$D) 61%; 

$E) 54%; 

 

@123.Аҳолии ноҳия ва мамлакат бо кадом роҳҳо зиёд мешавад? 

$А) Вайроншавии оилаҳо-никоҳ; 

$B) Никоҳ-вайроншавии олила; 

$C) Табиӣ  ва механикӣ; 

$D) Издивоҷ; 

$E) Никоҳ; 

 

@124.Аз худ намудани захираҳои гидроэнергетикии Тоҷикистон 

аз соли чандум оғоз ёфта буд? 



$А) 1991; 

$B) 1941; 

$C) 1930; 

$D) 2010; 

$E) 876; 

 

@125.Кони нефти Айритон дар куҷо ҷойгир шудааст? 

$А) Ҷ. Румӣ; 

$B) Балҷувон; 

$C) Конибодом; 

$D) Ҳисор; 

$E) Ваҳдат; 

 

@126.Нишондиҳандаҳои таркиби иҷтимоии аҳолӣ    кадомҳоянд? 

$А) Малумот, ҷои кор, шуғл; 

$B) Ҷинс, синусол  шароити оилавӣ; 

$C) Маҳсулотҳои барои зистан лозим, гурўҳи одамони ҷамъиятӣ; 

$D) Одамони ҷамъиятӣ; 

$E) шароити оилавӣ; 

 

@127.Ҳоло афзоиши табиӣ аҳолӣ дар ҶТ ба ҳар ҳазор нафар  чанд 

нафарро ташкил медиҳад? 

$А) 33; 

$B) 40; 

$C) 23,3; 

$D) 33,2; 

$E) 66; 

 

@128.Дар вақти ба рўихатгирии аҳолӣ  дар як пункти  

аҳолинишин   кадом категорияи аҳоли мавҷуд аст? 

$А) Аҳолии пир ва ҷавон; 

$B) Аҳолии сиҳат ва касал; 

$C) Аҳолии доимӣ ва мавҷуд; 



$D) Аҳолии доимӣ ва мувақати; 

$E) Аҳолии доимӣ; 

 

@129.Дар вилояти Суғд ноҳияи аз ҷиҳати шумораи аҳолӣ 

калонтарин кадом аст? 

$А) Айнӣ; 

$B) Ҷ Расулов; 

$C) Бобоҷон Ғафуров; 

$D) Панҷакент; 

$E) Рашт; 

 

@130.Аввалин тадқиқоти демографӣ  соли чандум аз тарафи кӣ 

гузаронида шуда буд?  

$А) Дар давраи ғуломдори аз тарафи Афлотун ва Арасту; 

$B) Соли 1882 аз тарафи А. Гияра; 

$C) Соли 1662 аз тарафи Ҷон Граунт; 

$D) Дар давраи ғуломдорӣ аз тарафи Афлотун ва Арасту; 

$E) Исломов; 

 

@131.Релефи кўҳии Ҷумхурии Тоҷикистон барои рушди кадом 

соҳаҳо мувофиқ аст? 

$А) Кўҳнавардӣ; 

$B) Се ҷавоби дуруст аст; 

$C) Кўҳнавардӣ,Гидроэнергетик ваТуризм; 

$D) Ҳамвор; 

$E) Сарбанд; 

 

@132.Қариб  50% худуди Ҷумхурии Тоҷикистон дар баландии чӣ 

қадар ҷойгир шудааст? 

$А) 3400 м; 

$B) 7495 м; 

$C) 300 м; 

$D) 3000 м; 



$E) 1500 м; 

 

@133.Масоҳати шаҳри Душанбе чӣ қадар аст? 

$А) 143,1 ҳазор км2; 

$B) 1,1 ҳазор км2; 

$C) 0,1 ҳазор км2; 

$D) 6,1 ҳазор км2; 

$E) 5,7 ҳазор км2; 

 

@134.Дар ноҳияи Панҷакент кадом кони  тилло мавчуд аст? 

$А) Ҷиҷикруд; 

$B) Шуғнов; 

$C) Тарор; 

$D) Фон-Яғноб; 

$E) Зиддӣ; 

 

@135.Шумораи умумии никоҳ дар ҶТ чанд нафарро ташкил 

медиҳад? 

$А) 189 100; 

$B) 33 300; 

$C) 100759; 

$D) 222 400; 

$E) 2342 900; 

 

@136.Сабабҳои муҳоҷирати дохилӣ  кадомҳоянд? 

$А) Дар деҳот ва кишоварзӣ; 

$B) Вазнин будани шароити зиндагӣ; 

$C) Бекорӣ,шароити вазнини корӣ дар деҳот ва кишоварзӣ Вазнин 

будани шароити зиндагӣ дар деҳот нисбат ба шаҳр; 

$D) Кам будани ҷойҳои дилхушӣ дар деҳотҳо; 

$E) Равона карда шудани зиёда аз 80% буҷети давлатӣ бо мақсади 

рушди шаҳрҳо; 

 



@137.Аввалин роҳи автомобилӣ  дар ҶТ соли чандум сохта шуда 

аст? 

$А) Соли 1934-1935; 

$B) Соли 1931-1933; 

$C) Соли 1926-1929; 

$D) Соли 1940-1941; 

$E) Соли 1897-1898; 

 

@138.Аввалин маротиба дар кадом дарёи Тоҷикистон  нерўгоҳи 

оби барқӣ сохта шудааст? 

$А) Вахш; 

$B) Сир; 

$C) Варзоб; 

$D) Кофарниҳон; 

$E) Панҷ; 

 

@139.Дарозии кадоме аз ин дарёҳо 921 км аст? 

$А) Вахш; 

$B) Зарафшон; 

$C) Панҷ; 

$D) Кофарниҳон; 

$E) Сир; 

 

@140.Минтақаҳои аз канданиҳои фоиданоки маъдани бойи 

мамлакат кадомҳоянд? 

$А) Ҳисор ва Вахш; 

$B) Шарқи ва Ғарбӣ; 

$C) Ҳисор,Вахш,Помири Шарқи,Ғарбӣ Зарафшон ва Қарамазор; 

$D) Зарафшон; 

$E) Кўлоб ва Рашт; 

 

@141.Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон чанд кони ангишт мавҷуд аст? 

$А) 28; 



$B) 7; 

$C) 40; 

$D) 1300; 

$E) 12; 

 

@142.Корхонаҳои саноати металлургияи сиёҳи мамлакат дар 

кадом шаҳрҳо  ҷойгиранд? 

$А) Душанбе; 

$B) Суғд; 

$C) Душанбе,Хўҷанд ва Конибодом; 

$D) Конибодом; 

$E) шугнон; 

 

@143.Барои дар миқёси ҷаҳон омўзиши ҷараёнҳои демографӣ  чӣ 

корҳо амалӣ карда мешавад? 

$А) Ҳамкории байналмиллалӣ эълон карда мешавад; 

$B) Дараҷаи таваллуд ва  фавти давлатҳои ҷаҳон аз интернет гирифта 

мешавад; 

$C) Аз тарафи СММ дастур омода карда мешавад; 

$D) Дараҷаи таваллуд; 

$E) Талоқ; 

 

@144.Корхонаҳои калони саноати матоъҳои пахтагини 

Тоҷикистон дар кадом шаҳрҳо ҷойгиранд.? 

$А) Душанбе, Ваҳдат; 

$B) Хўҷанд, Қайроқум; 

$C) Конибодом, Душанбе; 

$D) Турсунзода, Ҳисор; 

$E) Бохтар; 

 

@145.Захираи геолгии нефти Ҷумҳурии Тоҷикистон чӣ қадарро 

ташкил медиҳад? 

$А) 4 млрдтонна; 



$B) 875 млрдтонна; 

$C) 158 млн тонна; 

$D) 100 млрд тонна; 

$E) 2 млрд тонна; 

 

@146.Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон чанд кони канданиҳои 

фоиданок мавҷуд аст? 

$А) 40; 

$B) 70; 

$C) 400; 

$D) 100; 

$E) 500; 

 

@147.Дар вилояти Хатлон ноҳияи аз ҷиҳати шумораи аҳолӣ 

калонтарин кадом аст? 

$А) Кўлоб; 

$B) Восеъ; 

$C) Бохтар; 

$D) Данғара; 

$E) Бадахшон; 

 

@148.Маълумоти пураю дақиқ  оид ба шумора ва таркиби  аҳоли 

барои чи лозиманд? 

$А) Барои кам намудани ахолӣ; 

$B) Барои зиёд намудани ахолӣ; 

$C) Барои ба накшагирии   сохахои хоҷагии халқ; 

$D) Барои муайян намудани шумораи аҳолӣ; 

$E) Барои муаян намудани талоқ; 

 

@149.Шумораи умумии фавт дар ҶТ чанд нафарро ташкил 

медиҳад? 

$А) 1891 00; 

$B) 100759; 



$C) 33300; 

$D) 2224 00; 

$E) 876000; 

 

@150.Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷиҳати кадом намуди сарвати 

табиӣ дар ҷаҳон мавқеи хосса  дорад? 

$А) Канданиҳои фоиданок; 

$B) Сарватҳои иқлимӣ; 

$C) Захираҳои гидроэнергетикӣ; 

$D) Фонди замин; 

$E) захираи ҷангал; 

 

@151.Дар вилояти суғд чанд нохияи маъмурӣ-сиёсӣ мавҷуд аст? 

$А) 24; 

$B) 7; 

$C) 14; 

$D) 58; 

$E) 6; 

 

@152.Таносуби сектори ғайридавлатӣ дар ҳаҷми  умумии 

истеҳсолоти саноати чанд %-ро ташкил медиҳад? 

$А) 52%; 

$B) 41%; 

$C) 43,7; 

$D) 66,7%; 

$E) 88,7%; 

 

@153.Ҳаракати табии аҳоли гуфта чиро мефаҳмед? 

$А) Ҷойивазкунии аҳолӣ аз шаҳр ба деҳот; 

$B) Тавалуд ва фавти аҳолӣ; 

$C) Никоҳ,талоқ ва  шумораи аҳолӣ; 

$D) Муҳоҷирати доимии  аҳолӣ; 

$E) Муҳоҷирати мокувор; 



 

@154.Дар ҶТ чанд корхонаҳои саноати сабук мавҷуд аст? 

$А) 167; 

$B) 80; 

$C) 169; 

$D) 156; 

$E) 678; 

 

@155.Захираи гидроэнергетикии ҶТ чӣ қадарро ташкил медиҳад? 

$А) 1300 млрд кВт/с; 

$B) 947 млрд кВт/с; 

$C) 527 млрд кВт/с; 

$D) 40 млрд кВт/с; 

$E) 55 млрд кВт/с; 

 

@156.Эмигратсия ба давлатҳо чӣ аҳҳамият дорад? 

$А) Шумораи бекорон кам мешавад; 

$B) Муҳоҷирон касб меомўзанд; 

$C) Ҳаммаи ҷавобҳо дуруст аст; 

$D) Маблағ ворид мешавад; 

$E) Шумораи бекорон кам мешавад; 

 

@157.Дарозии умумии роҳи автомобилгарди ҶТ чӣ қадаро 

ташкил медиҳад? 

$А) 5000 км; 

$B) 30000 км; 

$C) 20000 км; 

$D) 15000км; 

$E) 13000км; 

 

@158.Дар базаи шароитҳои табиии ҷумҳурӣ кадом соҳаҳои 

аҳамияти байналхалқидоштаро ташкил додан мумкин аст? 

$А) Соҳаи шикорчигӣ, хўрокворӣ; 



$B) Бофандагии пашмӣ, ҷуробофӣ, аспарварӣ; 

$C) Туризм, кўҳнавардӣ; 

$D) Тамокупарварӣ, шоликорӣ, ангурпарварӣ; 

$E) Саноат, кишоварзӣ; 

 

@159.Кўли калонтарини ҶТ чӣ ном дорад? 

$А) Сарез; 

$B) Искандаркўл; 

$C) Қарокўл; 

$D) Зоркўл; 

$E) Яшилкўл; 

 

@160.Ҳар сол дар Тоҷикистон чӣ қадар нефт истихроҷ карда 

мешавад? 

$А) 199,7 ҳазор тонна; 

$B) 88 ҳазор тонна; 

$C) 27 ҳазор тонна; 

$D) 22,8 ҳазор тонна; 

$E) 44,6 ҳазор тонна; 

 

@161.Сиёсати минтақавии Тоҷикистон аввалин маротиба дар 

асари кадом олим аксёфта буд? 

$А) Ҳоҷибоев А; 

$B) Ҳакимова С; 

$C) Исломов С; 

$D) Шерматов Б; 

$E) Муҳаббатов Х; 

 

@162.Демография аз чанд соҳа иборат аст? 

$А) 10; 

$B) 20; 

$C) 14; 

$D) 16; 



$E) 18; 

 

@163.Шумораи умумии солонаи тавалуд дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон чӣ қадарро ташкил медиҳад? 

$А) 154200; 

$B) 167200; 

$C) 222351; 

$D) 6019; 

$E) 9800; 

 

@164.Дар Ҷумхурии Тоҷикистон чанд дарёи аз 10 км зиёд 

дарозидошта мавҷуд аст? 

$А) 1300; 

$B) 527; 

$C) 947; 

$D) 8492; 

$E) 28500; 

 

@165.Боз доштани афзоиши аҳолӣ ва камшавии ҷараёни онро чӣ 

меноманд? 

$А) Кўчидан; 

$B) Афзоиши демографӣ; 

$C) Депопулятсия; 

$D) Муҳоҷират; 

$E) Мигратсия; 

 

@166.Вазифаи асоии фанни демография аз чӣ иборат аст? 

$А) Доир ба аҳоли ҷамъ намудани маълумот; 

$B) Таҳлили маълумотҳои ҷамъовардашуда; 

$C) Доир ба аҳоли ҷамъ намудани маълумоти ҷамъовардашуда; 

$D) Ба органҳои дахлдор расонида додани маълумотҳои 

ҷамовардашуда; 

$E) маълумот; 



 

@167.Зиччии миёнаи аҳолӣ дар 1км2 ҶТ чанд нафарро ташкил 

мекунад? 

$А) 88,5; 

$B) 47,9; 

$C) 58,6; 

$D) 3,2; 

$E) 9,6; 

 

@168.Иқлими субтропикии хушк дар кадом водии мамлакат 

мавҷуд аст? 

$А) Зарафшон; 

$B) Кўлоб; 

$C) Ҳисор; 

$D) Рашт; 

$E) Бадахшон; 

 

@169.Дар ҶТ чанд % аҳолӣ дар деҳот зиндагӣ мекунад? 

$А) 91; 

$B) 82; 

$C) 73; 

$D) 65; 

$E) 78; 

 

@170.Маълумотҳои доир ба аҳолӣ чӣ гунна маълумотҳо ба ҳисоб 

меравад? 

$А) Демографӣ; 

$B) Илмӣ; 

$C) Оморӣ; 

$D) Ҳисобӣ; 

$E) Математикӣ; 

 



@171.Саноати сабук чанд % маҳсулоти саноатии мамлакатро 

медиҳад? 

$А) 49,2; 

$B) 18,0; 

$C) 13,5; 

$D) 22,4; 

$E) 45,8; 

 

@172.Кадоме аз ин конҳо кони нефт аст? 

$А) Ҷиҷикруд; 

$B) Тарор; 

$C) Ким; 

$D) Фон-Яғноб; 

$E) Назарайлоқ; 

 

@173.Дар кадом минтақаҳои мамлакат неругоҳи барқии алавӣ 

сохта шудааст? 

$А) Ёвон Ваҳдат; 

$B) Душанбе Хуҷанд,Конибодом; 

$C) Ёвон ва Душанбе; 

$D) Турсунзода; 

$E) Ваҳдат; 

 

@174.Дар Ҷумхурии Тоҷикистон чанд намуди канданихои 

фоиданок кашф карда шудааст? 

$А) 400; 

$B) 80; 

$C) 70; 

$D) 100; 

$E) 150; 

 

@175.Сиёсати демографи бо кадом усулҳо ҷори карда мешавад? 

$А) Сиёсати демографи; 



$B) Ҳуқуқӣ; 

$C) Иқтисодӣ Иҷтимоӣ; 

$D) Тарбиявӣ-ҳуқуқӣ; 

$E) Психологӣ; 

 

@176.Дар тавсиф намудани муҳоҷирати аҳолӣ бояд кадом омилҳо 

ба инобат гирифта шаванд? 

$А) Миқёси муҳоҷират; 

$B) Вақти муҳоҷират; 

$C) Ҳаммаи ҷавобҳо дурустанд; 

$D) Сабабҳои муҳоҷират; 

$E) Шаклҳои муҳоҷират; 

 

@177.Шоҳроҳи автомобилгарди Душанбе-Хўҷанд   соли чандум 

сохта шуда аст?  

$А) Соли 1929; 

$B) Соли 1935; 

$C) Соли 1930; 

$D) Соли 1941; 

$E) Соли 1897; 

 

@178.Кўли Сарез дар водии кадом дарё ҷойгир аст? 

$А) Ғунд; 

$B) Панҷ; 

$C) Мурғоб; 

$D) Ванҷ; 

$E) Шохдара; 

 

@179.Дар ҳудуди Тоҷикистон  чанд  кони  тило кашф карда шуда 

аст? 

$А) 25; 

$B) 70; 

$C) 18; 



$D) 40; 

$E) 7; 

 

@180.Кони гази Оқбошадир дар кадом водӣ ҷойгир аст? 

$А) Ҳисор; 

$B) Кўлоб; 

$C) Вахш; 

$D) Фарғона; 

$E) Сугд; 

 

@181.Аз ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон чанд % обҳои Осиёи 

Марказӣ сарчашма мегирад? 

$А) 90; 

$B) 75; 

$C) 65; 

$D) 50; 

$E) 40; 

 

@182.Вайроншавии оилаҳо дарТоҷикистон чанд нафарро ташкил 

медиҳад? 

$А) 5593; 

$B) 4558; 

$C) 6019; 

$D) 33300; 

$E) 666000; 

 

@183.Барўихатгирии аҳоли чист? 

$А) Доир ба ҷойивазкунии аҳоли маълумот гирд овардан; 

$B) Доир ба никоҳ маълумот гирд овардан; 

$C) Доир ба шумора ва таркиби ахоли маълумот гирд овардан; 

$D) Доир ба бекорон ҷамъ намудани маълумот; 

$E) маълумот; 

 



@184.Сиёсати демографӣ чист? 

$А) Зиёд намудани тавалуд; 

$B) Кам кардани шумораи аҳолӣ; 

$C) Санати идора кардани корҳои давлатӣ; 

$D) Тавалуд, фавт, дарозумри мебошад; 

$E) Маҷмўи чорабиниҳои танзимкунандаи равандҳои демографӣ; 

 

@185.Кони гази Сариқамиш дар кадом водӣ ҷойгир шудааст? 

$А) Кўлоб; 

$B) Фарғона; 

$C) Ҳисор; 

$D) Зарафшон; 

$E) Рашт; 

 

@186.Кони нефелиндори Турпиро ҳамчун ашёи хом дар кадом 

соҳаи саноат истифода бурдан мумкин аст? 

$А) Химия; 

$B) Метарургияи сиёҳ; 

$C) Металлургияи ранга; 

$D) Мошинасозӣ; 

$E) Сабук; 

 

@187.Дар ҶТ чанд ноҳияи маъмуриву-сиёсӣ мавҷуд аст? 

$А) 6; 

$B) 369; 

$C) 58; 

$D) 27; 

$E) 12; 

 

@188.Вобаста ба вақт чанд намуди уҳоҷиратро ҷудо намудан 

мумкин аст? 

$А) 2; 

$B) 4; 



$C) 3; 

$D) 5; 

$E) 6; 

 

@189.Кони ангишти Назарайлоқ дар кадом водӣ ҷойгир аст? 

$А) Ҳисор; 

$B) Зарафшон; 

$C) Рашт; 

$D) Фарғона; 

$E) Кўлоб; 

 

@190.Кони намаки ош дар кадом ноҳияи маъмурии вилояти Суғд 

мавҷуд аст? 

$А) Айни; 

$B) Ғончӣ; 

$C) Ашт; 

$D) Зафаробод; 

$E) Масчоҳ; 

 

@191.Дар кадом давлати ҷаҳон пиршавии аҳолӣ ба вуҷуд 

омадааст, лекин давлат барои баланд бардоштани дараҷаи 

тавалуд сиёсати демографӣ ҷори накардааст? 

$А) Франсия; 

$B) Италия; 

$C) Япония; 

$D) Хитой; 

$E) Ҳиндустон; 

 

@192.Муҳоҷирати аҳоли ба кадом нишшондиҳандаҳои аҳолӣ 

таъсири зиёд мерасонад? 

$А) Шумора; 

$B) Бозтавлид; 

$C) Шумора,Бозтавлид; 



$D) Тарақиёти этникиву фарҳангӣ ; 

$E) Ҷараёни демографӣ; 

 

@193.Иммигратсия чист? 

$А) Аз ягон мамлакат ба мамлакати дигар кўчида рафтани 

шаҳрвандон; 

$B) Аз як ҳудуд ба ҳудуди дигар  кўчидани аҳолӣ; 

$C) Ба ягон малакат  кўчида омадани шаҳрвандони дигар мамлакат; 

$D) Фарқияти нисбии байни иммигратсия ва эмигратсия; 

$E) ҳолат ва хусусиятҳои дар миқёси давлатҳои ҷаҳон кўчидани аҳолӣ; 

 

@194.Калимаи вазъияти демографӣ чи маъноро ифода мекунад? 

$А) Тавалуд, фавт, дарозумри мебошад; 

$B) Бозтавлид  мебошад; 

$C) Шароит муҳит, ҳолат, мавқеъ мебошад; 

$D) Тавалуд, фавт; 

$E) Дарозумри мебошад; 

 

@195.Корхонаҳои саноати абрешими ҶТ асосан дар кадом шаҳрҳо 

ҷойгир шудаанд? 

$А) Душанбе; 

$B) Хуҷанд; 

$C) Душанбе, Хуҷанд Бохтар Конибодом; 

$D) Рашт; 

$E) Бадахшон; 

 

@196.Охири асри XVIII ва аввали асри XIX дар кадом давлат ба рўи 

хатгирии замонави гузаронида шуд? 

$А) Хитой; 

$B) Япония; 

$C) ИМА; 

$D) Италия; 

$E) Рассия; 



 

@197.Шоҳроҳи автомобилгарди Душанбе-Хоруғ соли чандум 

сохта шуда аст? 

$А) Соли 1929; 

$B) Соли 1933; 

$C) Соли 1935; 

$D) Соли 1940; 

$E) Соли 1897; 

 

@198.Дар Тоҷикистон кай ва дар куҷо аввалин чоҳи нефти парма 

карда шуд? 

$А) 1905 дар Шўроб; 

$B) 1908 дар Хоҷабоқирғон; 

$C) 1908 дар Селроҳа; 

$D) 1920 дар Бештентак; 

$E) Соли 2012 дар Ҳисор; 

 

@199.Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон чанд чашмаи минералӣ мавҷуд 

аст? 

$А) 1300; 

$B) 200; 

$C) 947; 

$D) 8492; 

$E) 500; 

 

@200.Кони ангишти Миёнаду дар кадом водӣ ҷойгир аст? 

$А) Зарафшон; 

$B) Ҳисор; 

$C) Рашт; 

$D) Вахш; 

$E) Фарғона; 


