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@1.Иттилоот ҷист? 

$A) маълумот дар бораи ягон ҳодиса, рўйдод ва ё ахбор; 

$B) ҷавоби дуруст вуҷуд надорад; 

$C) маълумот дар бораи ягон интиқоли ахборот; 

$D) маълумот дар бораи ягон таҷҳизотҳо; 

$E) ин надонистани ҷавоб ба савол ва гуфта натонистани он; 

 

 

@2.Монеаҳои мазмуни ҷист? 

$A) ин истифодаи калимахо ҷумлхо ба шиддати овози сахт; 

$B) ибораҳои мазмуни; 

$C) ин пинхон кардани калимахо; 



$D) ин надонистани ҷавоб ба савол ва гуфта натонистани он; 

$E) захира кардани хамаи намуди ахбор; 

 

 

@3.Мазмун ҷист? 

$A) усули омузиши истифодаи калимаю мафхумҳое ки ба воситаи 

сухан расонида мешавад; 

$B) усули надонистани истифодаи калимаю мафхумҳое ки ба воситаи 

сухан расонида намешавад; 

$C) усули омузиши истифодаи калимаю мафхумҳое ки ба воситаи 

телефон расонида мешавад; 

$D) маьнои луғавии ҷизеро мазмун мегуядм; 

$E) захира кардани хамаи намуди ахбор; 

 

@4.Самаранокии ахборот ин. 

$A) расонидани ахбор ба қабулкунандаи он ва дарки дурусти он; 

$B) ахбороте ки аз дахони мардум ҷамъ мегардад; 

$C) захира кардани хамаи намуди ахбор; 

$D) захира кардани ахборҳои сиёсӣ; 

$E) ин низомномаи роҳбар аст; 

 

@5.Тартибот ва қоидаҳои корхона ин. 

$A) ташкили комуникатсия аз боло ба поён мебошад; 

$B) ин низомномаи роҳбар аст; 

$C) ин тартибое ки кормандон қарор мекунанд; 

$D) низомномаи истехсол ва фуруш аст; 



$E) ин низомномаи роҳбар аст; 

 

@6.Дастурамал ва фармонҳои вазифадори ин. 

$A) ташкили комуникатсия аз боло ба поён аст; 

$B) ин низомномаи роҳбарият мебошад; 

$C) ин тартибое ки кормандонро қарор менамояд; 

$D) низомномаи истехсол ва фуруш маҳсулот мебошад; 

$E) захира кардани хамаи намуди ахбор; 

 

@7.Қабул намудани акидаҳои нав-инноватсиони ин. 

$A) ҷори намудани максаду стратегияи нав дар шароити нави 

корхона; 

$B) ҷоп намудани китобҳои нав дар бораи корхона; 

$C) ба кор қабул кардани кормандони нав дар корхона; 

$D) интихоби роҳи халли масъала дар корхона; 

$E) ин огози кори асосии соҳибкор мебошад; 

 

 

@8.Давраи якуми ташкили робитаҳои гуфтугуии фаъолияти 

соҳибкор? 

$A) омилҳои иқтисоди ва омилҳои табии; 

$B) омилҳои сиёсӣ; 

$C) омилҳои иҷтимоии; 

$D) омилҳои сиёсӣ иҷтимоии ва фарханги; 

$E) ин огози кори асосии соҳибкор мебошад; 

 



@9.Давраи ҷоруми ташкили робитаҳои гуфтугуии фаъолияти 

соҳибкор? 

$A) ин қабули қарор барои халли масъала мебошад; 

$B) ин давраи ниҳоии фаъолияти соҳибкор мебошад; 

$C) ин давраи ҷоруми фаъолияти корхона мебошад; 

$D) ин огози кори асосии соҳибкор мебошад; 

$E) ташкили комуникатсия аз боло ба поён мебошад; 

 

@10.Технология гуфта? 

$A) ин маҷмуи усулҳои коркард, тайёркуни, тағйир додани холат ва 

хусусият мебошад; 

$B) ин қисми усулҳои харид, тайёркуни, тағйир додани намуд ва 

хусусият мебошад; 

$C) ин маҷмуи усулҳои коркард, тайёркуни, тағйир додани холат ва 

хусусият намебошад; 

$D) ин таҷхизотҳои нав борои пеш бурдани кори корхона мебошад; 

$E) ин надонистани ҷавоб ба савол ва гуфта натонистани он; 

 

@11.Гурўхи хизматҷиён аз кихо таркиб ёфтааст? 

$A) роҳбарон, мутахассисон ва аслан хизмаҷиён таркиб ёфтааст; 

$B) таббибон ва харбиён; 

$C) тобеон ва кормандони техники; 

$D) асосиву ёрирасон; 

$E) ин қисми усулҳои харид,тайёркуни,тағйир додани намуд ва 

хусусият мебошад; 

 



@12.Таснифбандии технологияи иттилоотиро(ТИ) тибки навъи 

ситемаҳои иттилооти муайян кунед? 

$A) ТИ саросари, ТИ бунёди, ТИ мушаххас; 

$B) ТИ назариявӣ, ТИ амали; 

$C) системаи корӣ; 

$D) ТИ бунёди, ТИ назарияви; 

$E) асосиву ёрирасон; 

 

@13.Маҷмўи бо хам алоқаманди воситаҳо, усулҳо ва ҳайати 

шахсии кормандон мебошад, ки баҳри расидан ба мақсадҳои 

гузошташуда дар равандҳои ѓункунӣ, нигоҳдорӣ, коркард ва 

паҳнкунии иттилоот сафарбар мегарданд? 

$A) системаи иттилоотӣ; 

$B) системаи муодилаҳо; 

$C) системаи корӣ; 

$D) системаи компютерӣ; 

$E) Муҳофизон, талабагон (шогирдон); 

 

@14.Тибқи аломати мўҳлати кор кормандон ба категорияҳои 

зерин  тақсим мешаванд? 

$A) Кормандони доимӣ, мавсимӣ ва муваққатӣ; 

$B) Кормандони инженер-техникӣ; 

$C) Кормандони асосӣ, хизматҷиён, ҳайати хурди хизматрасон; 

$D) Муҳофизон, талабагон (шогирдон), роҳбарон; 

$E) ҷустуҷуи инноватсионии роҳи халли масъала; 

 



@15.Технологияи иттилооти ҷунин холатҳоро дар худ ифода 

мекунад? 

$A) ҷараёниҷамъовари,пешниход ё ирсол,нигахдори ва коркарди 

иттилоот; 

$B) омузиши масъала, ёфтани роҳи халли масъала; 

$C) ҷустуҷуи инноватсионии роҳи халли масъала; 

$D)  омузишифанни технологияи иттилооти; 

$E) фаъолияти тараф ташкил намедихад; 

 

@16.Технологияи иттилооти дорои ҷунин шаклхо мебошад: 

$A) матни,граффики,визуали,шифохи ва г; 

$B) китоби,газетави ва маҷалаги; 

$C) интернети ва ВАО; 

$D) телефон ва компютер; 

$E) фаъолияти тараф ташкил намедихад; 

 

@17.Комуникатси кори? 

$A) ин ҷараёни бахамтаъсиррасонии шарикон буда,барои ташкилу 

бехтарсозии фъолияти корхона пешбини мешавад; 

$B) омузиши масъала, ёфтани роҳи халли масъала аст; 

$C) ҷустуҷуи инноватсионии роҳи халли масъала мебошад; 

$D) омузишифанни технологияи иттилооти мебошад; 

$E) интихоби роҳи халли масъала дар корхона; 

 

 

@18.Дар комуникатсия кори предмети муоширатро? 



$A) фаъолияти ду тараф ташкил медихад; 

$B) фаъолияти як тараф ташкил медихад; 

$C) фаъолияти якҷанд тараф ташкил медихад; 

$D) фаъолияти тараф ташкил намедихад; 

$E) интихоби роҳи халли масъала дар корхона; 

 

@19.Роҳҳои таблиғоти реклама-ин. 

$A) воситаи ахбори омма; 

$B) эксперти саноат;  

$C) ба воситаи агентҳои савдо; 

$D) ба воситаи рекламаи кeҷагb;  

$E) гузаронидани ярмарокаҳо; 

 

 

@20.Вазифаҳои асосии комуникатсия кори? 

$A) ин хамкории махсулнок,кушиш ба расидани максадхо; 

$B) ҷоп намудани китобҳои нав дар бораи корхона; 

$C) ба кор қабул кардани кормандони нав дар корхона; 

$D) интихоби роҳи халли масъала дар корхона; 

$E) ҷустуҷуи инноватсионии роҳи халли масъала мебошад; 

 

@21.Давраҳои фазои аввали сухбатро номбар кунед? 

$A) мухокимаи муаммо,фиристодани ахборот,мустахкамкунии 

маълумот муайян намудани самтҳои нави маълумот; 

$B) ин давраи ниҳоии фаъолияти соҳибкор мебошад; 

$C) ин давраи ҷоруми фаъолияти корхона мебошад; 



$D) ин огози кори асосии соҳибкор мебошад; 

$E) гузаронидани ярмарокаҳо;  

 

@22.Маҷмўи воситаҳо, омилҳо ва усулҳои дар асоси системаҳои 

компютерӣ фаъолияткунанда мебошад, ки барои эҷод ва 

истифодаи захираҳои иттилоотӣ равона шудааст? 

$A) муҳити иттилоотӣ; 

$B) захираҳои иттилоотӣ; 

$C) равандҳои иттилоотӣ; 

$D) амнияти иттилоотӣ; 

$E) ҷанги иттилоотӣ; 

 

@23.Яке аз объектҳои амнияти иттилоотӣ – ин? 

$A) воситаҳои ахбори оммавӣ; 

$B) ҷанги иттилоотӣ; 

$C) манфиатҳои миллӣ; 

$D) таҷҳизотҳои инноватсионӣ; 

$E) Назорати умумии фаъолияти ҳайат; 

 

@24.Роҳбар – навовар функсияи зеринро иҷро мекунад: 

$A) Ҷоринамоии услубҳои пешқадами меҳнат ва комёбиҳои илмӣ-

техникӣ; 

$B) Ба роҳ мондани робита бо дигар ташкилоту муассисаҳо; 

$C) Назорати умумии фаъолияти ҳайат; 

$D) Интихоб ва ҷобаҷогузории ҳайат; 

$E) ҳифзи шабакаҳои телефонӣ; 



 

@25.Якум мақсади амнияти иттилоотӣ? 

$A) ҳифзи манфиатҳои миллӣ; 

$B) ҳангоми қабули иттилоот ҳифзи намудани ҳуқуқи шахс ва ҷомеа; 

$C) бо иттилооти пурра ва эътимоднок таъмин намудан; 

$D) ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд; 

$E) ҳамаи ҷавобҳо дурустанд; 

 

@26.Сеюм мақсади амнияти иттилоотӣ? 

$A) ҳангоми қабули иттилоот ҳифз намудани ҳуқуқи шахс ва ҷомеа; 

$B) ҳифзи манфиатҳои миллӣ; 

$C) ҳифзи телефонҳои мобилӣ; 

$D) ҳифзи шабакаҳои телефонӣ; 

$E) ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд; 

 

@27.Дар моддаи 12-уми қонуни ҶТ дар бораи ҳуқуқи дастрасӣ ба 

иттилоот ҷӣ гуфта шудааст? 

$A) дархост барои гирифтани иттилоот; 

$B) тартиби баррасӣ ва қонеъ гардонидани дархост; 

$C) ҳуқуқу ўҳдадориҳои дархосткунандаи иттилоот; 

$D) мафҳумҳои асосӣ; 

$E) ҳифзи телефонҳои мобилӣ; 

 

@28.Шабакаи компютерӣ ҷист? 



$A) шабакаи  компютерӣ  –  ин  системаи  алоқаи  байни  компютерҳо  

ё таҷҳизотҳои  компютерӣ  (серверҳо,  маршрутизаторҳо,  комутатор,  

wi fi ва дигар таҷҳизотҳо)-ро дар назар дорад; 

$B) шабакаи  компютерӣ  –  ин  системаи  алоқаи  байни  принтер  ва  

компютерҳоро дар назар дорад; 

$C) шабакаи  компютерӣ  –  ин  системаи  алоқаи  байни  сканер  ва  

компютерҳоро дар назар дорад; 

$D) шабакаи  компютерӣ  –  ин  системаи  алоқаи  байни  плоттер  ва  

компютерҳоро дар назар дорад; 

$E) ҳуқуқу ўҳдадориҳои дархосткунандаи иттилоот; 

 

@29.Сиёсати  ҶТ  соҳаи  бехатарии  бо  қонунҳои  зерин  муқаррар  

карда шудааст: 

$A) Қонун  -  дар  бораи  ҳифзи  иттилоот,  дар  бораи  криптография,  

имзои электронӣ-рақамӣ, сиёсати бехатарӣ?; 

$B) Қонун - дар бораи сёсати бехатарӣ, хаккерҳо, краккерҳо, 

фриккерҳо?.; 

$C) Қонун - дар бораи ҳифзи иттилоот,  дар бораи криптография, 

имзои; 

электронӣ-рақамӣ, фаъолияти инноватсионӣ, сиёсати бехатарӣ?; 

$D) ҷавобҳо нодуруст; 

$E) назорати давлат барои баъзе бозиҳо; 

 

@30.Марказҳои  таҳлилӣ  ва  коркарди  маълумотҳо  гуфта  ҷиро  

мефаҳмед? 

$A) назорати давлат бар зидди ҷинояткорон; 

$B) назорати давлат барои баъзе бозиҳо; 



$C) назорати хаккерҳо ва креккерҳо; 

$D) назорати истифодаи аппаратура; 

$E) асосӣ ва ёрирасон; 

 

@31.Дуздии маълумот ё иттилоот гуфта ҷиро мефаҳмед? 

$A) дастраскунии  беиҷозати  хуҷҷатҳо  ва  файлҳо; 

$B) дастраскунии иҷозати хуҷҷатҳо ва файлҳо дар шакли 

азназаргузаронӣ, нусхабардорӣ ва ҷойивазкунии иттилоотҳои 

компютерӣ; 

$C) азназаргузаронӣ, нусхабардорӣ ва ѓорати иттилоотҳои 

компютерӣ; 

$D) танҳо  дастраскунии  беиҷозати  хуҷҷатҳо  ва  файлҳои   

иттилоотҳои; 

$E) маҷмўи омилҳое, ки барои фаъолияти корҳои бонкӣ 

фоиданоканд; 

 

 

@32.Таҳдиди иттилоотӣ ҷист? 

$A) маҷмўи омилҳое, ки барои фаъолияти муҳити иттилоотӣ 

хавфноканд; 

$B) маҷмўи омилҳое, ки барои системаҳои оператсионӣ мансубанд; 

$C) маҷмўи омилҳое, ки барои фаъолияти корҳои бонкӣ 

фоиданоканд; 

$D) маҷмўи омилҳое, ки барои фаъолияти муҳити иттилоотӣ 

фоиданоканд; 

$E) танҳо  дастраскунии  беиҷозати  хуҷҷатҳо  ва  файлҳои   

иттилоотҳои; 

 



@33.Таҳдиди иттилоотӣ ба кадом омилҳо ҷудо мешаванд? 

$A) дохила ва беруна; 

$B) асосӣ ва беруна; 

$C) асосӣ ва ёрирасон; 

$D) тақсим карда намешаванд; 

$E) майи соли 2004; 

 

@34.Иттилоотонии сохтори хизмати давлатиро Шумо ҷӣ тавр 

тасаввур менамоед? 

$A) Ба технологияҳои иттилоотӣ-комммуникатсионии муосир фаро 

гирифтани сохтори хизмати давлатӣ; 

$B) технологияҳои иттилоотӣ-компютерии муосир фаро гирифтани 

вазорат ва кумитаҳои давлатӣ; 

$C)  технологияҳои иттилоотӣ-комуникатсионии муосир фаро 

гирифтани мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ; 

$D) Паҳн кардани иттилоъ дар сохтори хизмати давлатӣ; 

$E) Паҳн кардани иттилоъ дар сохтори хизмати давлатӣ бо мақсади 

огоҳ кардани хизматҷиёни давлатӣ бо иттилооти зарур; 

 

@35.Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи иттилоотонb » 

кай қабул карда шудааст?  

$A) июли соли 2001; 

$B) октябри соли 2005; 

$C) декабри соли 2010; 

$D) майи соли 2004; 

$E) иттилоот 1995; 

 



@36.Шабакаи региони- ин_____? 

$A) гурӯҳи компютерҳое, ки бо канали додугирифти маълумот 

пайваст буда, дар масофаҳои байни шаҳри ва нохияви амал мекунад; 

$B)  компютерҳое, ки бо канали додугирифти маълумот пайваст буда, 

дар масофаи на он қадар дур, мисол корхона, муассиса амал мекунад; 

$C) компютерҳое, ки бо канали додугирифти маълумот пайваст буда, 

дар тамоми ҷаҳон амал мекунад; 

$D) компютерҳое, ки бо канали додугирифти маълумот пайваст буда, 

дар масофаи дур амал мекунад; 

$E) асосӣ ва беруна; 

 

@37.Ба сетҳои глобалӣ ҷи дохил мешавад? 

$A) шабакаи internet df Email; 

$B) Принтерҳо ва клавятура; 

$C) Маниторҳо бо калонкаҳо;  

$D) Компютерҳои ба кор омода; 

$E) Иттилоот наметавонад аудиоӣ бошад; 

 

 

@38.Марҳалаҳои асосии коркарди комуникатсионии иттилоот 

дар компютер кадомҳоянд? 

$A) Дохилкунӣ, табдилдиҳӣ, нигаҳдорӣ ва хориҷкунии иттилоот; 

$B) Сабти иттилоот дар шакли файл; 

$C) Дохилкунии иттилоот; 

$D) Ирсоли иттилоот; 

$E) Компютерҳои ба кор омода; 

 



@39.Кадом тасдиқоти зерин хато нест? 

$A) Иттилоотро табдил ва интиқол додан мумкин аст; 

$B) Иттилоот қисми муҳити атроф аст; 

$C) Иттилоот наметавонад видеоӣ бошад; 

$D) Иттилоот наметавонад аудиоӣ бошад; 

$E) Сабти иттилоот дар шакли файл; 

 

@40.Миқдори иттилоот … хизмат мерасонад? 

$A) Ҳамҷун ҷенаки камшавии номуайянӣ; 

$B) Барои муайянкунии суръати интиқоли иттилоот; 

$C) Барои муайянкунии ҳаҷми хотираи фаврии компютер; 

$D) Барои муайянкунии ҳаҷми диски сахти магнитии компютер; 

$E) Иттилоот наметавонад видеоӣ бошад; 

 

@41.Ахбори иқтисоди ин? 

$A) ҷунин маълумот мебошад ки вай аз маҷмуи маълумотҳодар вакти 

фаъолияти тайёр намудани маҳсулот ва барои идоракунии иқтисоди 

истифода бурда мешавад; 

$B) ахборе, ки бо канали додугирифти маълумот пайваст буда, дар 

масофаи на он қадар дур, мисол корхона, муассиса амал мекунад; 

$C) ахборе, ки бо канали додугирифти маълумот пайваст буда, дар 

тамоми ҷаҳон амал мекунад; 

$D) ахборе, ки бо канали додугирифти маълумот пайваст буда, дар 

масофаи дур амал мекунад; 

$E) сабти иттилооти иҷтимоии мебошад; 

 

@42.СИИ ин? 



$A) системаи иттилооти иқтисоди мебошад; 

$B) созмони иқтисодии итилооти мебошад; 

$C) сабти иттилооти иҷтимоии мебошад; 

$D) системаи иқтисодию иҷтимоии мебошад; 

$E) ахборе, ки бо канали додугирифти маълумот пайваст буда, дар 

масофаи на он қадар дур, мисол корхона, муассиса амал мекунад; 

 

@43.Аз нуктаи назари идоракунии иқтисоди, иттилоотҳои 

иқтисоди ба 2 намуд ҷудо мешаванд? 

$A) ахборотҳои банакшагири,ахбори мусохиба; 

$B) матни ва визуали; 

$C) интернети ва шифохи; 

$D) ахбороти ҳисоботии мохона; 

$E) видео ва аксхо; 

 

@44.Ахбороти иқтисоди аз руи пайдоиш? 

$A) ибтидои,мобайни,натиҷави; 

$B) системаи иқтисодию иҷтимоии мебошад; 

$C) доими, мавсими; 

$D) видео ва аксхо; 

$E) матн ва когазхо; 

 

@45.Ахбороти иқтисоди аз руи объекти идоракуни: 

$A) дохили ва беруни; 

$B) ибтидои,мобайни,натиҷави; 

$C) доими, мавсими; 



$D) видео ва аксхо; 

$E) матн ва когазхо; 

 

@46.Базаи маълумотҳо гуфта? 

$A) маҷмуи ба таври махсус ташкилкардашудаи маълумотҳоро 

меноманд ки дар хотираи компютерхо нигох дошта шуда холати 

объектҳо ва алокамандии онхоро дар сохаи предмети инъикос 

менамояд; 

$B) маҷмуи ба таври махсус ташкилшуда маълумотҳоро меноманд ки 

дар хотираи телефонхо нигох дошта шуда холати объектҳо ва 

алокамандии онхоро дар сохаи предмети инъикос менамояд; 

$C) маҷмуи ба таври махсус ташкилнашуда маълумотҳоро меноманд 

ки дар хотираи телефонхо нигох дошта шуда холати объектҳо ва 

алокамандии онхоро дар сохаи предмети инъикос намекунад; 

$D) маҷмуи ба таври гибрид ташкилшуда маълумотҳоро меноманд ки 

дар хотираи телефонхо нигох дошта нашуда холати объектҳо ва 

алокамандии онхоро дар сохаи предмети инъикос менамояд; 

$E) як намуди системаи информатсиониро меноманд ки дар он 

вазифаҳои нигахдори ва гункунии ахбори коркарднашаванда иҷро 

мегардад ва он дар як ё якҷанд базаи маълумотҳо нигох дошта 

намешавад; 

 

@47.Бонки маълумотҳо гуфта? 

$A) як намуди системаи ахбориро меноманд ки дар он вазифаҳои 

нигахдори ва гункунии ахбори коркардшаванда иҷро мегардад ва он 

дар як ё якҷанд базаи маълумотҳо нигох дошта мешавад; 

$B) як намуди системаи оператсиониро меноманд ки дар он 

вазифаҳои нигахдори ва гункунии ахбори коркардшаванда иҷро 

мегардад ва он дар як ё якҷанд базаи маълумотҳо нигох дошта 

намегардад; 



$C) як намуди системаи амалётиро наменоманд ки дар он вазифаҳои 

нигахдори ва гункунии ахбори коркардшаванда иҷро мегардад ва он 

дар як ё якҷанд базаи маълумотҳо нигох дошта мешавад; 

$D) як намуди системаи информатсиониро меноманд ки дар он 

вазифаҳои нигахдори ва гункунии ахбори коркарднашаванда иҷро 

мегардад ва он дар як ё якҷанд базаи маълумотҳо нигох дошта 

намешавад; 

$E) як намуди системаи информатсиониро меноманд ки дар он 

вазифаҳои нигахдори ва гункунии ахбори якҷанд базаи маълумотҳо 

нигох дошта намешавад; 

 

@48.СИБМ ин? 

$A) системаи идоракунии базаи маълумотҳо; 

$B) системаи иқтисодии бароҳмонии комуникатсия; 

$C) системаи идоракунии беморхонаҳои минтакави; 

$D) системаи иктасодии базаи маълумотҳо; 

$E) маҷмуи электронии ҳуҷҷатҳо; 

 

@49.МЭҲ ин? 

$A) мошинҳои электронии ҳисоббарор; 

$B) маркази электронии ҳисоботдихи; 

$C) маҷмуи электронии ҳуҷҷатҳо; 

$D) мошинҳои электронии хархела; 

$E) системаи иқтисодии бароҳмонии комуникатсия; 

 

@50.Луғати маълумотҳо дар базаи маълумотҳо ин? 

$A) зерсистемаи бонки маълумотҳо мебошанд; 



$B) китобе ки аз луғатҳо иборат аст; 

$C) маҷмуи луғатҳои сохави; 

$D) луғатҳои адабиёти истифодашуда; 

$E) системаи иқтисодии комуникатсия; 

 

@51.Ҷомеаст, ки дар он аксари кормандон ба истеҳсол, нигаҳдорӣ, 

коркард, фурўш ва табодули иттилоот машѓуланд? 

$A) Ҷомеаи иттилоотӣ; 

$B) Ҷомеаи кишоварзӣ; 

$C) Ҷомеаи шаҳрвандӣ; 

$D) Ҷомеаи капиталистӣ; 

$E) маҷмуи электронии хуҷҷат; 

 

@52.Аз рўи тарзи истифодаи иттилоот системаҳои иттилоотиро 

ба ҷанд гурўҳ тақсим мекунанд? 

$A) Системаҳои иттилоотии ҷустуҷўӣ, системаҳои иттилоотии 

идоракунада, системаҳои иттилоотии зеҳнӣ; 

$B) Системаҳои иттилоотии кушода, системаҳои иттилоотии  

сарбаста; 

$C) Системаҳои иттилоотии зеҳнӣ, системаҳои иттилоотии кушода, 

системаҳои иттилоотии сарбаста; 

$D) Системаҳои иттилоотии ҷустуҷўӣ системаҳои иттилоотии 

идоракунанда; 

$E) Як намуди системаи информатсиониро меноманд ки дар он 

вазифаҳои нигахдори ва гункунии ахбори якҷанд базаи маълумотҳо 

нигох дошта намешавад; 

 



@53.Маҷмуи усулҳои номдиҳӣ ва навишти ададро ҷӣ меноманд? 

$A) Системаи ҳисоб; 

$B) Системаи номгузорӣ; 

$C) Системаи компютерӣ; 

$D) Системаи муодилаҳои хаттии дуномаълума; 

$E) Системаҳои иттилоотии ҷустуҷўӣ системаҳои иттилоотии 

идоракунанда; 

 

@54.Компютери марказӣ дар Интернет? 

$A) Сервер;  

$B) Стансияи корӣ; 

$C) Кластер;  

$D) Шлюзер; 

$E) Система; 

 

@55.Ба хосиятҳои ахборот мансуб нест? 

$A) Бефосилагӣ; 

$B) Пуррагӣ; 

$C) Эътимодноки; 

$D) Фаҳмогӣ; 

$E) Шлюзер; 

 

@56.Ҳуқуқи дастрасӣ ба иттилоот ҷист? 

$A) ҳуқуқи ҳар шаҳрванд ба ҷўстуҷўи озодонаи иттилоот ва ба даст 

даровардани он аз мақомот ва ташкилотҳои давлатӣ; 

$B) ҳуқуқи ҳар шаҳрванд ба ҷўстуҷўи озодонаи иттилоот ва ба даст 



надаровардани он аз мақомот ва ташкилотҳои хусусӣ; 

$C) ҳуқуқи ҳар шаҳрванд ба ҷўстуҷўи таҳдидӣ иттилоот ва ба даст 

даровардани он аз мақомот ва ташкилотҳои хусуси; 

$D) моддаи ҳар шаҳрванд ба ҷўстуҷўи озодонаи иттилоот ва ба даст 

даровардани он аз мақомот ва ташкилотҳои хусуси; 

$E)  истифода бурдани формулаҳои математикӣ; 

 

 

@57.Вазифаи омузиши технологияи компютерӣ? 

$A) истифода бурдани равандҳои комуникатсиони; 

$B) истифода бурдани формулаҳои математикӣ; 

$C) барои тайёр намудани ҳуҷҷатҳо; 

$D) ҷавоби дуруст надорад; 

$E) Қонун - дар бораи ҳифзи иттилоот, дар бораи криптография, 

имзои 

электронӣ-рақамӣ, фаъолияти инноватсионӣ, сиёсати бехатарӣ; 

 

 

@58.Сиёсати ҶТ соҳаи бехатарии бо қонунҳои зерин муқаррар 

карда 

шудааст: 

$A) Қонун - дар бораи ҳифзи иттилоот, дар бораи криптография, 

имзои 

электронӣ-рақамӣ, сиёсати бехатарӣ; 

$B) Қонун - дар бораи сёсати бехатарӣ, хаккерҳо, краккерҳо, 

фриккерҳо; 



$C) Қонун - дар бораи ҳифзи иттилоот, дар бораи криптография, 

имзои 

электронӣ-рақамӣ, фаъолияти инноватсионӣ, сиёсати бехатарӣ; 

$D) ҷавобҳо нодуруст; 

$E) Интернетӣ, глобалӣ, локалӣ; 

 

@59.Гурўҳбандии технологияи иттилоотиро муайян кунед? 

$A) Шабакавӣ, терминалӣ, хизматрасонӣ; 

$B) Интернетӣ, глобалӣ, локалӣ; 

$C) Интернетӣ, хизматрасонӣ, компютерӣ; 

$D) Компютерӣ, программавӣ, техникӣ; 

$E) ҷавоби дуруст надорад; 

 

@60.Аввалин номгӯи шабакаи интернетро муайян кунед? 

$A) ARPANET; 

$B) CAN; 

$C) NSFNET; 

$D) WAN; 

$E) TANA; 

 

@61.Таҷҳизоти телеграфии мунтазам аз тарафи кӣ ихтироъ 

шудааст? 

$A) Жан Морис Бодо; 

$B) Эмануел Макрон; 

$C) Ал-Хоразми; 

$D) ҷавоби дуруст вуҷуд нест; 



$E) Доналд Трамп; 

 

@62.Илм дар бораи хосиятҳои умумии идоракунӣ дар системаҳои 

зинда ва ѓайризинда мебошад? 

$A) кибернетика; 

$B) киндернетика 

$C) комуникатсия; 

$D) моделсозии компютерӣ; 

$E) хамаи ҷавобҳо нодурустанд; 

 

 

@63.Поҷтаи электронӣ  ҷист? 

$A) Поҷтаи электронӣ (Е-mail - аз англисии electronic mail) - яке аз 

хизматрасониҳои бештар истифодашавандаи шабкаи глобалии 

Интернет  мебошад; 

$B) Поҷтаи электронӣ  сарлавҳа аст; 

$C) Поҷтаи электронӣ номи китоб аст; 

$D) Поҷтаи электронӣ  - яке аз шабaкаи глобалии Интернет  мебошад;  

$E) Поҷтаи электронӣ  пункт (банд) мебошад; 

 

@64.Дар алоқамандӣ бо омилҳои беруна якҷоя амал намудани 

ҳамаи ҷузъҳои муҳити иттилоотӣ, ки оид ба объекти 

омўхташавандаи система дониши навро тавлид месозад ва онро 

мавриди ирсол, табдил ва истифодаи ҳамагон қарор медиҳад? 

$A) Равандҳои иттилоотӣ; 

$B) Фарҳанги иттилоотӣ; 

$C) Системаҳои иттилоотӣ; 



$D) Технологияи иттилоотӣ; 

$E) Mоделсозии компютерӣ; 

 

 

@65.Иттилоот дорои кадом хосиятҳо аст? 

$A) Ҳамаи ҷавобҳо дурустанд; 

$B) Муҳимӣ, актуалӣ(рўзмаррагӣ); 

$C) Возеҳӣ, аниқӣ; 

$D) Дастрасӣ, кўтоҳӣ; 

$E) Интернет; 

 

@66.Маълумот дар бораи ягон ҳодиса, ашё, шахс, рўйдод ва 

умуман муҳити атроф аст, ки сатҳи номуайянии дониши 

инсонро дар ҳамон самти омўзиш кам менамояд? 

$A) Иттилоот; 

$B) Программа; 

$C) Модел; 

$D) Ихтироот; 

$E) Интернет; 

 

@67.«Ҷанги иттилоотӣ» гуфта ҷиро мефаҳмед? 

$A) фаъолияти муҳити иттилоотиро дар мамлакат номўътадил 

мегардонад; 

$B) норозигии худро нисбат ба вазъи иҷтимоӣ намоиш додан 

мехоҳанд ё 

танҳо барои вақтхушкунӣ; 

$C) танҳо ҳангоми ба вуҷуд омадани таҳдидҳои тасодуфӣ; 



$D) худсобиткунӣ, санҷиши дониш, малака ва имкониятҳои 

компютерии 

худ машѓуланд; 

$E) Иттилоот метавонад савтӣ бошад; 

 

 

@68.Кадом тасдиқоти зерин хато аст? 

$A) Иттилоот наметавонад графикӣ бошад; 

$B) Иттилоот метавонад садоӣ бошад; 

$C) Иттилоот метавонад савтӣ бошад; 

$D) Иттилоот метавонад аниматсионӣ бошад; 

$E) танҳо ҳангоми ба вуҷуд омадани таҳдидҳои тасодуфӣ; 

 

@69.Методҳои ҳифзи иттилоотро номбар намоед; 

$A) маҳдудияти дастрасии иттилоот, назорати истифодаи таҷҳизотӣ, 

рамзбандии иттилоот, тадбирҳои қонунгузорӣ; 

$B) Қонун - дар бораи сёсати бехатарӣ, хаккерҳо, краккерҳо, 

фриккерҳо; 

$C) маҳдудияти ахборот, назорати истифодаи таҷҳизотҳои тиббӣ, 

рамзбандии иттилоот, тадбирҳои қонунгузорӣ; 

$D) маҳдудияти ахборот, назорати истифодаи таҷҳизотӣ, рамзбандии 

кориткомпютер, тадбирҳои қонунгузорӣ; 

$E) маҳдудияти хосияти иттилоот, назорати истифодаи таҷҳизотӣ, 

рамзбандии иттилоот, тадбирҳои шахсӣ; 

 

@70.Рамзбандии иттилоот гуфта ҷиро фаҳмидан мумкин? 



$A) бо ёрии алгоритмҳои махсус табдил додани калимаҳо, ҳиҷоҳо ва 

ҳарфҳо; 

$B) бо ёрии дискҳои сахт табдил додани калимаҳо, ҳиҷоҳо ва ҳарфҳои 

матн; 

$C) бо ёрии барномаҳои махсуси системавӣ;  

$D) ҷавоби дуруст вуҷуд надорад; 

$E) маҳдудияти хосияти иттилоот, назорати истифодаи 

таҷҳизотӣ,рамзбандии иттилоот, тадбирҳои шахсӣ; 

 

@71.Дар бонки маълумотҳо системаи ҳисоббарор аз кадом кисмхо 

иборат аст? 

$A) ситемаи итилооти,воситаҳои техники; 

$B) СИБМ; 

$C) барқароркунии шартнома-мувофиқат; 

$D) хайати хизматрасони ва кормандони техники; 

$E) базаи маълумотҳо ва луғати маълумотҳо; 

 

@72.Бонки маълумотҳо аз? 

$A) системаи ҳисоббарор,администратсияи базаи маълумотҳо,хайати 

хизматрасон иборат аст; 

$B) ситемаи итилооти,воситаҳои техники иборат аст; 

$C) хайати хизматрасони ва кормандони техники иборат аст; 

$D) базаи маълумотҳо ва луғати маълумотҳо иборат аст; 

$E) базаи маълумотҳо ва луғати маълумотҳо; 

 

@73.Системаи ҳисоб ҷист? 



$A) ин маҷмуи МЭҲ ба хам алокаманд ва якҷоя амалкунандаи 

протсесорхо ё таҷхизотҳои дигар мебошад; 

$B) ахборе, ки бо канали додугирифти маълумот пайваст буда, дар 

масофаи на он қадар дур, мисол корхона, муассиса амал мекунад; 

$C) ахборе, ки бо канали додугирифти маълумот пайваст буда, дар 

тамоми ҷаҳон амал мекунад; 

$D) ахборе, ки бо канали додугирифти маълумот пайваст буда, дар 

масофаи дур амал мекунад; 

$E) базаи маълумотҳо ва луғати маълумот; 

 

 

@74.Луғати маълумотҳоро боз ҷи меноманд? 

$A) энсиклопедияи маълумотҳо; 

$B) китоби луғатҳо; 

$C) базаи маълумотҳо 

$D) адабиётҳои истифодашуда; 

$E) китоби маълумотҳои асоси; 

 

@75.Администратсияи базаи маълумотҳо ин? 

$A) ин шахс ё гурухи шахсоне мебошад ки барои иҷрои талаботҳои 

базаи маълумотҳо, лоихасози, истифодабари ва таъмини  маълумотҳо 

ба истеъмолкунандагон ҷавобгар мебошад; 

$B) ин шахс ё гурухи компютерҳое намебошад ки барои иҷрои 

талаботҳои базаи мобили, лоихасози, истифодабари ва таъмини  

маълумотҳо ба истеъмолкунандагон ҷавобгар аст; 

$C) ин шахс ё гурухи роботҳое мебошад ки барои иҷрои талаботҳои 

бонки мобили, лоихасози, истифодабари ва таъмини  маълумотҳо ба 

истеъмолкунандагон ҷавобгар мебошад; 



$D) ин шахс ё гурухи робот мебошад ки барои иҷрои талаботҳои бонк, 

лоихасози, истифодабари ва таъмини маълумотҳо ба 

истеъмолкунандагон ҷавобгар намебошад; 

$E) ин гурухи шахсоне мебошад ки барои иҷрои талаботҳои база, 

лоихасози, истифодабари ва таъмини маълумотҳо ба 

истеъмолкунандагон ҷавобгар нест; 

 

@76.Асоси воситаҳои барномавии базаи маълумотҳоро? 

$A) СИБМ ташкил менамояд; 

$B) БМ ташкил мекунад; 

$C) АБМ ташкил мекунад; 

$D) OLAP ташкил менамояд; 

$E) OLTP ташкил менамояд; 

 

@77.Шакли пуррпи OLTP? 

$A) ONLINE TRANSACTION PROCESSING; 

$B) ONLINE TRANSPORT PROCESSING; 

$C) ONE TRANSACTION PROCESSING; 

$D) ONLINE TRANSLATION PROCESS; 

$E) ONE TRANSLATION PROCESSOR; 

 

@78.Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои ҷорисозии технологияҳои 

иттилоотию коммуникатсионӣ кадом санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ 

амал мекунанд? 

$A) Стратегияи давлатии «Технологияҳои иттилоотию 

коммуникатсионӣ барои рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон», ки бо 

Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 5 ноябри с.2003 № 

1174 ва Барномаи давлатии «Рушд ва татбиқи технологияҳои 



иттилоотию коммуникатсионӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон», ки бо 

Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 декабри с.2004 № 468 

тасдиқ шудааст; 

$B) Фармони Президенти ҶТ оид ба «Стратегияи технологияҳои 

иттилоотию коммуникатсионӣ барои рушди ҶТ» аз 5 ноябри с.2003 № 

1174; 

$C) Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон № 468 «Дар бораи 

тасдиқи Барномаи давлатии рушд ва татбиқи технологияҳои 

иттилоотию коммуникатсионӣ дар ҶТ» аз 4 декабри с.2004 № 468; 

$D) Қарори Конфронси I миллӣ «Технологияи иттилоотию 

коммуникатсионӣ барои рушди ҶТ» аз декабри с.2002; 

$E) Барномаи давлатии «Рушд ва татбиқи технологияҳои иттилоотию 

коммуникатсионӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон», ки бо Қарори 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 декабри с.2004 № 468 тасдиқ 

шудааст; 

 

 

@79.Роҳбар – мураббӣ функсияи зеринро иҷро мекунад? 

$A) Ҷустуҷўи иттилооти нав барои кормандон; 

$B) Беҳтар намудани сифати маҳсулот; 

$C) Ҳаллу фасли низоъҳо; 

$D) Ба роҳ мондани танқиди конструктивӣ (муфид) дар ташкилот; 

$E) Афзудани шумораи рақибон зоҳир мегардад; 

 

@80.Нерўи рақобатпазири меҳнатии ташкилот дар: 

$A) Қобилияти рақобатпазирии кормандони ташкилот дар қиёс бо 

кормандони дигар ташкилот зоҳир мегардад; 

$B) Ҳарҷи бештар ба бозор баровардани маҳсулот зоҳир мегардад; 

$C) Зиёд намудани навъи маҳсулот зоҳир мегардад; 



$D) Афзудани шумораи рақибон зоҳир мегардад; 

$E) Ба роҳ мондани танқиди конструктивӣ (муфид) дар ташкилот; 

 

 

@81.Намудҳои иттилоот? 

$A) матнӣ, графикӣ, савту садоӣ, аниматсиони; 

$B) матнӣ, графикӣ, берунавӣ, савту садоӣ, аниматсионӣ; 

$C) матнӣ, мобилӣ, графикӣ, савту садоӣ, аниматсиони; 

$D) ҳамаи ҷавобҳо дурустанд; 

$E) маълумот дар бораи ягон ахборот; 

 

 

@82.Информатсия ҷист? 

$A) маълумот дар бораи ҳодиса, рўйдод; 

$B) ҷавоби дуруст нест; 

$C) маълумот дар бораи ягон ахборот; 

$D) ҳамаи ҷавобҳо дурустанд; 

$E) ахборот дар бораи таҷҳизотҳо; 

 

@83.Монеаҳои мазмуни ин? 

$A) истифодаи калимахо ҷумлхо ба шиддати овози сахт; 

$B) ибораҳои мазмун; 

$C) ин пинхон кардани калима; 

$D) ин надонистани ҷавоб ба савол; 

$E) маьнои луғавии ҷизеро мазмун меноманд; 

 



@84.Мазмун ин? 

$A) усули омузиши истифодаи калимаю мафхумҳое ки ба воситаи 

сухан мерасонанд; 

$B) усули надонистани истифодаи калимаю мафхумҳое ки ба воситаи 

сухан расонида намешаванд; 

$C) усули омузиши истифодаи калимаю мафхумҳое ки ба воситаи 

телефон расонидан нест; 

$D) маьнои луғавии ҷизеро мазмун меноманд; 

$E) ин пинхон кардани калима; 

 

 

@85.Самаранокии ахборот гуфта? 

$A) расонидани ахбор ба қабулкунандаи он ва дарки дурусти он аст; 

$B) ахбороте ки аз аз интернет ҷамъ мегардад; 

$C) захира кардани хамаи намуди иттилоот; 

$D) захира кардани ахборҳои фарханги; 

$E) ин пинхон кардани калимаро меноманд; 

 

@86.Тартиб ва қоидаҳои корхона гуфта? 

$A) ташкили комуникатсия аз поён ба поён аст; 

$B) ин низомномаи роҳбар мебошад; 

$C) ин тартибое ки кормандон қарор менамоянд; 

$D) низомномаи истехсол ва фуруш ба ҳисоб меравад; 

$E) захира кардани ахборҳои фарханги; 

 

@87.Фармонҳои вазифадор ва дастурамал гуфта? 



$A) ташкили комуникатсия аз боло ба поёнро меноманд; 

$B) ин низомномаи роҳбарият аст; 

$C) ин тартибое ки кормандонро танзим менамояд; 

$D) низомномаи истехсол ва фуруш маҳсулот аст; 

$E) ин тартибое ки кормандон қарор менамоянд; 

 

@88.Қабул намудани акидаҳои наву инноватсиони гуфта? 

$A) ҷори намудани максаду стратегияи нав дар шароити нави 

корхонаро меноманд; 

$B) ҷоп намудани китобҳои нав дар бораи корхонаро меноманд; 

$C) ба кор қабул кардани кормандони нав дар корхонаро меноманд; 

$D) интихоби роҳи халли масъала дар корхона баҳисоб меравад; 

$E) ин низомномаи роҳбарият аст; 

 

 

@89.Давраи якуми ташкили робитаҳои гуфтугуии фаъолияти 

соҳибкор гуфта? 

$A) ин омилҳои иқтисоди ва омилҳои табии мебошад; 

$B) ин омилҳои сиёсӣ аст; 

$C) ин омилҳои иҷтимоии аст; 

$D) ин омилҳои сиёсӣ иҷтимоии ва фарханги аст; 

$E) ин тартибое ки кормандон қарор менамоянд; 

 

 

@90.Ҷахорум давраи ташкили робитаҳои гуфтугуии фаъолияти 

соҳибкор ин? 



$A) ин қабули қарор барои халли масъала; 

$B) ин давраи ниҳоии фаъолияти соҳибкор аст; 

$C) рамзбандии иттилоот, тадбирҳои шахсӣ; 

$D) ин давраи ҷоруми фаъолияти корхона аст; 

$E) ин огози кори асосии соҳибкор аст; 

 

@91.Технология гуфта ин? 

$A) ин маҷмуи усулҳои коркард, тайёркуни, тағйир додани холат ва 

хусусият аст; 

$B) ин қисми усулҳои харид, тайёркуни, тағйир додани намуд ва 

хусусият; 

$C) ин маҷмуи усулҳои коркард, тайёркуни, тағйир додани холат ва 

хусусият; 

$D) ин таҷхизотҳои нав борои пеш бурдани кори корхона; 

$E) ин огози кори асосии соҳибкор аст; 

 

 

@92.Гурўхи хизматҷиён аз кихо таркиб меёбанд? 

$A) роҳбарон, мутахассисон ва аслан хизмаҷиён; 

$B) ин қисми усулҳои харид, тайёркуни, тағйир додани намуд ва 

хусусият; 

$C) таббибон ва харбиён таркиб ёфтаанд; 

$D) тобеон ва кормандони техники таркиб ёфтаанд; 

$E) асосиву ёрирасон таркиб ёфтаанд; 

 

@93.Технологияи иттилоотиро(ТИ) тибки навъи ситемаҳои 

иттилооти таснифбанди намоед? 



$A) (ТИ саросари), (ТИ бунёди), (ТИ мушаххас); 

$B) (ТИ назариявӣ), (ТИ амали); 

$C) системаи корӣ номида мешавад; 

$D) (ТИ бунёди), (ТИ назарияви); 

$E) (ТИ назарияви), (ТИ мушаххас); 

 

@94.Маҷмўи бо хам алоқаманди воситаҳо, усулҳо ва ҳайати 

шахсии кормандон аст, ки баҳри расидан ба мақсадҳои 

гузошташуда дар равандҳои ҷамъкуни, нигоҳдорӣ, коркард ва 

паҳнкунии иттилоот сафарбар мешаванд? 

$A) системаи иттилоотӣ номида мешавад; 

$B) системаи муодилаҳо мебошад; 

$C) системаи корӣ номида мешавад; 

$D) системаи компютерӣ номида мешавад; 

$E) омузиши фанни технологияи иттилооти номида мешавад; 

 

@95.Мувофики аломатҳои мўҳлати кор кормандон ба 

категорияҳои зерин тақсим карда мешаванд: 

$A) Кормандони доими ва мавсим, кормандони муваққатӣ; 

$B) Корманди инженер-техникӣ; 

$C) Кормандони штати, хизматҷиён, ҳайати хизматрасони; 

$D) Муҳофизон, талабагон (шогирдон), муаллимон; 

$E) омузиши масъала, ёфтани роҳи халли масъала аст; 

 

@96.Технологияи иттилооти ҷунин холатҳоро дар худ ифода 

мекунад? 



$A) ҷараёни ҷамъовари, пешниход ё интикол, нигахдори ва коркарди 

маълумот; 

$B) омузиши масъала, ёфтани роҳи халли масъала аст; 

$C) ҷустуҷуи инноватсионии роҳи халли масъала аст; 

$D) омузиши фанни технологияи иттилооти аст; 

$E) китобиву газета ва маҷалаги; 

 

@97.Технологияи иттилооти дорои ҷунин шаклхо аст? 

$A) матни ва граффики, визуали ва шифохи; 

$B) китобиву газетави ва маҷалаги; 

$C) интернет ва ВАО; 

$D) телефони мобили ва компютерҳои фарди; 

$E) компютерҳои фарди; 

 

@98.Комуникатси кори гуфта ин? 

$A) ин ҷараёни бахамтаъсиррасонии шарикон аст, ки барои ташкилу 

бехтарсозии фъолияти корхона пешбини шудааст; 

$B) омузиши масъала, ёфтани роҳи халли масъала мебошад; 

$C) ёфтани роҳи халли инноватсионии масъалахо мебошад; 

$D) омузиши фанни технологияи комуникатсиони мебошад; 

$E) фаъолияти ду тараф мебошад; 

 

 

@99.Дар комуникатсия кори предмети муоширатро ҷи ташкил 

медихад? 

$A) фаъолияти ду тараф; 



$B) фаъолияти як тараф ташкил менамояд; 

$C) ёфтани роҳи халли масъала мебошад; 

$D) фаъолияти якҷанд тараф; 

$E) фаъолияти тараф ташкил наменамояд; 

 

@100.Вазифаҳои асосии комуникатсия кори инхо ба шумор 

мераванд? 

$A) ин хамкории махсулнок, кушиш кардан барои расидан ба 

максадхо; 

$B) фаъолияти як тараф ташкил менамояд; 

$C) ҷоп намудани китобҳои нав дар бораи фаъолияти ташкилот; 

$D) ба кор овардани кардани кормандони нав дар ташкилот; 

$E) интихоби роҳи халли масъала дар ташкилот; 

 

@101.Таваҷҷух ба технологияи иттилооти ба воситаи кадом 

сабабхо ба миён омадааст? 

$A) ба вазифаҳоие ки ҷунин технологияхо иҷро иегарданд хаҷми 

асосии корҳои иттилооти дар ташкилот рост меояд; 

$B) барои муайянкунии суръати интиқоли иттилоот; 

$C) барои муайянкунии ҳаҷми хотираи фаврии ноутбук(компютер); 

$D) ба кор овардани кардани кормандони нав дар ташкилот; 

$E) барои муайянкунии хаҷми диски сахти магнитии 

ноутбук(компютер); 

 

@102.Купон – ин. 

$A) Cертификате, ки дорандаи он ҳуқуқи муаяни сарфаи хариди моли 

аниқро медиҳад;  



$B) аломати диққатнамоӣ; 

$C) ахборот оиди сифати мол; 

$D) ахборот оиди фурӯш; 

$E) борпеҷонии мол; 

 

@103.Ахборотдиҳӣ, бовариҳосилкунонӣ, хотиррасонӣ-ин. 

$A) функсияи реклама; 

$B) нақшаи реклама; 

$C) нишондодҳои реклама; 

$D) мақсади реклама; 

$E) самтҳои реклама; 

 

@104.Рамз ва номгӯи тамғаи мол-ин. 

$A) логотип; 

$B) номгӯи борпеҷонии мол; 

$C) сертификати мол; 

$D) шиор; 

$E) тамғақоғаз; 

 

@105.Мақсади ҳавасмандкунии фурӯш ин-ин. 

$A) барқароркунии муоширати дутарафа; 

$B) барқароркунии муносибати шарикона (партнёрӣ); 

$C) барқароркунии шартнома-мувофиқат; 

$D) барқароркунии алоқа бо ҷомеа; 

$E) гузаронидани пурсишнома; 

 



@106.Нақшҳои асосии менеҷерро дар корхона нишон дихед. 

$A) байнишахсӣ, иттилоотӣ, доир ба қабули қарор; 

$B) иттилоотӣ, ташкилӣ, роҳбарӣ; 

$C) байнишахсӣ, намояндагӣ, байналхалкй; 

$D) дойр ба қабули қарор, байналхалкй, иқтисодй; 

$E) роҳбарбӣ иқтисодӣ; 

 

@107.Дар Тоҷикистон ба фаъолияти Ҳукумат кӣ роҳбарӣ 

мекунад? 

$A) Президент; 

$B) Сарвазир; 

$C) Президент, Сарвазир ва аъзоёни Ҳукумат; 

$D) Раёсати Ҳукумат; 

$E) вазир; 

 

@108.Омилҳои муҳити берунии корхона ба омилҳои 

таъсири_______ва_______ҷудо мешаванд. 

$A) мустақим ва ѓайримустақим; 

$B) комил ва нокомил; 

$C) оддӣ ва мураккаб; 

$D) инфиродӣ ва коллективӣ; 

$E) муққарарӣ; 

 

@109.Истеъмолгарон ба кадом гуруҳи омилҳои муҳити берунӣ 

дохил мешаванд? 

$A) ба гурўҳи омилҳои таъсири ѓайримустаким; 



$B) ба гурўҳи омилҳои таъсири мустақим; 

$C) ба гурўҳи омилҳои таъсири инфиродӣ; 

$D) ба ягон гуруҳи номбаршуда дохил намешавад; 

$E) инфиродӣ; 

 

@110.Мақоми ваколатдори соҳаи хизмати давлатӣ. 

$A) Агентии хизмати давлатии назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон; 

$B) Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$C) Донишкадаи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон; 

$D) Дастгоҳи Сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$E) Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

 

@111.Аввалин маротиба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар 

бораи хизмати давлатӣ» кай қабул шудааст? 

$A) 13 ноябри соли 1998; 

$B) 5 апрели соли 1900; 

$C) 9 сентябри соли 2000; 

$D) 10 октябри соли 1985; 

$E) 24 октябри соли 1972; 

 

 

@112.Шартномаи (қарордоди) меҳнатӣ. 

$A) Созишномаи байни корфармо ва корманд мебошад, ки тибқи он 

корманд вазифадор аст корҳоро аз рўйи як касб, якҷанд касби муайян, 



ихтисос, ё вазифа бо дараҷаҳои дахлдор, бо риояи тартиби дохилии 

меҳнатӣ иҷро намояд; 

$B) Созишномаи байни корфармо ва корманд мебошад, ки тибқи он 

корманд вазифадор нест корҳоро аз рўйи як касб, якҷанд касби 

муайян, ихтисос, ё вазифа бо дараҷаҳои дахлнадошта, бо риоя 

накардани тартиби дохилии меҳнатӣ иҷро намекунад; 

$C) Созишномаи байни роҳбар ва корфармо, ки тибқи он корманд 

вазифадор аст корҳоро аз рўйи як касб, якҷанд касби муайян, ихтисос, 

ё вазифа бо дараҷаҳои дахлдор, бо риояи тартиби дохилии меҳнатӣ 

иҷро наменамояд; 

$D) Созишномаи байни донишҷў ва волидайн, ки тибқи он донишҷў 

вазифадор аст корҳоро аз рўйи як касб, якҷанд касби муайян, ихтисос, 

ё вазифа бо дараҷаҳои дахлдор, бо риояи тартиби дохилии меҳнатӣ 

иҷро нанамояд; 

$E) Созишномаи байни раис ва корфармо, ки тибқи он корманд 

салоҳиятдор аст корҳоро аз рўйи як касб, якҷанд касби муайян, 

ихтисос, ё вазифа бо дараҷаҳои дахлдор, бо риояи тартиби дохилии 

меҳнатӣ амал  наменамояд; 

 

 

@113.Мафҳумҳои асосии Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар 

бораи ҳифзи меҳнат”-ро муайян намоед: 

$A) ҳифзи меҳнат, шароити бехатари меҳнат, қоидаҳои ҳифзи меҳнат; 

$B) ҳифзи меҳнат, шароити бехатари меҳнат, қоидаҳои ҳифзи меҳнат, 

озмун; 

$C) Мақоми давлатӣ, Агентии хизмати давлатӣ, Донишкадаи 

идоракунии давлатӣ; 

$D) Такмили ихтисоси хизматҷиёни давлатӣ, Раёсати хизмати 

давлатӣ; 

$E) Агентии хизмати давлатӣ, Раёсати хизмати давлатӣ.оидаҳои ҳифзи 

меҳнат; 



 

 

 

@114.Шароити корӣ? 

$A) Маҷмӯи омилҳои раванди меҳнат ва муҳити истеҳсолиро 

меноманд, ки ҳангоми иҷрои кор ба қобилияти корӣ ва саломатии 

кормандон таъсири бевосита мерасонад; 

$B) Тартиби интихоби номзадҳо барои ишғоли мансабҳои холии 

маъмурии хизмати давлатӣ бо роҳи муайян намудани дараҷаи 

мутобиқати онҳо ба талаботи тахассусии мансаби ишғолшаванда; 

$C) Низоми корхонаҳои ғайридавлатӣ; 

$D) Омили муҳит ва ҷараёни корӣ, ки дар шароитҳои 

муқарраргардида (шиддатнокӣ, давомнокӣ ва ғайра) метавонанд ба 

бемориҳои касбӣ, қобилияти сусти муваққатӣ ё устувории корӣ, ба 

вуҷуд овардани бемориҳои сироятӣ, зарар ба саломатӣ ва насли инсон 

оварда расонад; 

$E) Омили муҳит ва ҷараёни корӣ, ки дар шароитҳои 

муқарраргардида (шиддатнокӣ, давомнокӣ ва ғайра); 

 

@115.Синни ниҳоӣ дар хизмати давлатӣ? 

$A) Занҳо-58, мардон-63; 

$B) Занҳо-64, мардон-54; 

$C) Занҳо-54, мардон-58; 

$D) Занҳо-63, мардон-58; 

$E) Синни ниҳои дар хизмати давлатӣ мавҷуд нест; 

 

@116.Кодекси одоби хизматҷии давлатӣ кадом принсипҳоро дар 

бар мегирад? 



$A) Ҳамаи ҷавобҳо дурустанд; 

$B) Қонуният; 

$C) Риоя ва ҳифзи ҳуқуқи инсон; 

$D) Таҳаммулпазирӣ; 

$E) Поквиҷдонӣ; 

 

@117.Назорати риояи Кодекси одоби хизматҷии давлатӣ дар 

мақоми давлатӣ аз ҷониби кӣ амалӣ карда мешавад? 

$A) Комиссия оид ба одоб; 

$B) Хадамоти кадрӣ; 

$C) Роҳбари мақоми давлатӣ; 

$D) Роҳбари воҳиди сохторӣ; 

$E) Поквиҷдонӣ; 

 

 

@118.Фармонҳои ҳайъати шахсӣ дода мешаванд? 

$A) аз тарафи роҳбари корхона; 

$B) аз тарафи шуъбаи кадрҳо; 

$C) аз тарафи сармуҳосиб; 

$D) аз тарафи кормандон; 

$E) аз тарафи ронандаҳо; 

 

@119.Фармон ҳуҷҷатест, ки аз тарафи? 

$A) роҳбари корхонаю муассисаҳо бароварда мешавад; 

$B) аз тарафи коргар; 

$C) аз тарафи шахси масъул дода мешавад; 



$D) аз тарафи худам барои худам бароварда мешавад; 

$E) аз тарафи донишҷўён дода мешавад; 

 

@120.Зарурае, ки ҳуҷҷатҳои фармоиширо қонунӣ мегардонад? 

$A) имзои роҳбари корхона ва мўҳр; 

$B) матни ҳуҷҷат; 

$C) таърихи навишт; 

$D) имзои корманд; 

$E) имзои шаҳрвандон; 

 

@121.Ваколатномаи шахсӣ ҳуҷҷатест, ки мефаҳмонад? 

$A) муассиса ё шахси дигар кореро анҷом диҳад ё пулу ҷизи 

қимматнокро гирад; 

$B) амру фармон; 

$C) кафолати кореро диҳад; 

$D) дастуру супориш; 

$E) ягон ҷизро намефаҳмонад; 

 

@122.Матни ариза бояд навишта шавад 

$A) муфассал; 

$B) кўтоҳу фаҳмо; 

$C) бо матни классикӣ; 

$D) бо матни арабиасос; 

$E) бо матни форсии қадим; 

 



@123.Ҳуҷҷатҳои ба корхона воридшуда ҷӣ гуна ба роҳбар 

расонида мешаванд 

$A) баъди қайд шудан дар дафтари воридотии котибот (канселярия); 

$B) шахсан ба худи ў; 

$C) баъди қайди шуъбаи коргузорӣ; 

$D) баъди қайди омўзгори фанни тахассусӣ; 

$E) тавассути ҳавопаймо; 

 

@124.Баъди ҳалли масъалаи ҳуҷҷат он: 

$A) ба парванда дўхта мешавад; 

$B) нобуд карда мешавад; 

$C) дар дасти шахси масъул нигоҳ дошта мешавад; 

$D) аз парванда канда гирифта мешавад; 

$E) ба кўҷа партофта мешавад; 

 

@125.Суратмаҷлис ин ҳуҷҷатест дар бораи: 

$A) сабти ҷараёни ҷаласаҳои корӣ, машваратӣ; 

$B) эзоҳ ва равшан намудани қисми асосии ҳуҷҷат; 

$C) додани маълумот ба роҳбар оиди ягон масъала; 

$D) дар вақти ягон гуноҳ кардан навишта мешавад; 

$E) ҳисоботи ҳафтаина ба роҳбар; 

 

@126.Агар Шумо намояндаи ташкилот ё ягон роҳбарро ба 

машварати корӣ таклиф карданӣ шавед, ҷунин мактуб таҳия 

мекунед: 

$A) даъватнома; 



$B) огоҳинома; 

$C) эътирознома; 

$D) баёнот; 

$E) гузориш; 

 

@127.Тобеъон ин. 

$A) шахсони коргаре, ки дар итоати дарандагони вазифаҳои болоӣ 

мебошанд; 

$B) шахсони вазифадори соҳаи идоракунӣ; 

$C) шахсони коргар; 

$D) муовининони асосии роҳбар; 

$E) кормандони соҳибмаълумоти корхона; 

 

@128.Намудҳои асосии идоракун. 

$A) техникӣ, бозорӣ, баиналхалқи; 

$B) табиӣ, техникӣ, иҷтимоӣ; 

$C) минтақавӣ, илмӣ, иқтисодӣ; 

$D) амалӣ, комуникатсионӣ; 

$E) шахсони коргар; 

 

@129.Дастури хизматӣ ҳуҷҷатест? 

$A) вазифаю ҳуқуқи кормандро дар бахшҳои таркибӣ муайян 

мекунад; 

$B) корҳои ташкилии ташкилотро танзим мекунад; 

$C) шумораи коркунонро бо миқдори маошашон нишон медиҳад; 

$D) маҷмўи қоидаҳое, ки фаъолияти корхонаро муайян мекунад; 



$E) ҳуҷҷати шахсии шаҳрванд мебошад; 

 

@130.Барои додани фармон ҳуқуқ доранд? 

$A) котиб; 

$B) сардорони шуъбаҳо; 

$C) сардор, ҷонишини ў, сардорони шуъбаҳои тобеъ; 

$D) донишҷўён; 

$E) омўзгорони дарсдиҳанда; 

 

@131.Ҳуҷҷат қонунӣ ҳисобида мешавад аз рўзи? 

$A) имзо, қабул, тасдиқ, таҳия ва санаи рўйдод; 

$B) имзои он; 

$C) таҳияи он; 

$D) санаи рўйдод; 

$E) навиштани он; 

 

@132.Ҳуҷҷатҳои содиротиро қайд мекунанд? 

$A) дар китоби содиротӣ; 

$B) дар китоби фармонҳо; 

$C) дар китоби қайди ҳуҷҷатҳои дохилӣ; 

$D) дар китоби воридотӣ; 

$E) дар китоби ҳисоботҳо; 

 

@133.Фармон қонунӣ ҳисобида мешавад? 

$A) аз рўзи тартиб додани лоиҳаи фармон; 

$B) мутобиқкунии лоиҳаи фармон; 



$C) аз рўзи имзои фармон; 

$D) раводиди лоиҳаи фармон; 

$E) аз рўзи якум; 

 

 

@134.Ҳуҷҷатҳои фармоишӣ? 

$A) қарор, фармон, амр, дастур; 

$B) оиннома, дастурамал, қарор; 

$C) фармон, дастур, низомнома; 

$D) ариза, баёнот; 

$E) гузоришнома, пратакол; 

 

@135.Номзадии роҳбари ташкилот дар ширкатҳои Ҷопон. 

$A) аз ҳисоби коргарони худи ташкалот; 

$B) аз коргарони нав ба кор қабулшуда; 

$C) аз ҳисоби кормандони захиравӣ; 

$D) бо таври озмун; 

$E) аз кормандони маълумотноки беруна; 

 

@136.Сохтори таҳлилии ҳайат ин. 

$A) тақсимот ва ҳаракати ҳайат дар асоси татқиқотҳои масхус; 

$B) тақсимкунии вазифавии кормандон; 

$C) тақсимкунии гурўҳи коргарон аз рўи маълумот; 

$D) ҳаракати ҳайати кормандон; 

$E) ҷобаҷогузории дурусти коргарон; 



@137.Ташкилотҳое, ки бақайдгирии махсуси давлатиро 

нагузаштаанд ин ташкилотҳои. 

$A) ѓайрирасмӣ; 

$B) хусуси;  

$C) давлатӣ; 

$D) табиӣ;  

$E) молиявӣ қарзӣ; 

 

@138.Сифатҳои шахсии сарвар. 

$A) амалӣ ва инффиродӣ; 

$B) назариявӣ ва амали; 

$C) корҷалонӣ; 

$D) конструктивӣ; 

$E) забондонӣ; 

 

@139.«ШУНИДА ШУД», «БАРОМАД КАРДАНД», «ҚАРОР 

КАРДАНД» ҷузъи кадом ҳуҷҷат ба ҳисоб мераванд? 

$A) протокол; 

$B) қарор; 

$C) фармон; 

$D) амр; 

$E) қонун; 

 

@140.Категорияҳои асосии муроҷиати шаҳрвандонро нишон 

диҳед? 

$A) таклифҳо, дархостҳо, аризаҳо, шикоятҳо; 



$B) амр, фармоиш, фармон; 

$C) қарор, қонун, гузоришнома; 

$D) тавсиянома, тавсифнома, таклифнома; 

$E) дастурамал, даъвонома, ариза; 

 

@141.Кадом ҳуҷҷат дар парвандаи шахсӣ вуҷуд надорад? 

$A) низомнома; 

$B) тарҷумаи ҳол; 

$C) варақаи шахсӣ; 

$D) ариза; 

$E) варақаи баҳисобгирии кадрҳо; 

 

@142.Истилоҳи ариза аз кадом забон гирифта шудааст? 

$A) арабӣ; 

$B) форсӣ; 

$C) ҳиндӣ; 

$D) лотинӣ; 

$E) туркӣ; 

 

@143.Ҳуҷҷати асосии фаъолияти меҳнатӣ, ки собиқаи меҳнатии 

кормандро тасдиқ менамояд, ҷӣ ном дорад? 

$A) дафтарҷаи меҳнатӣ; 

$B) варақаи шахсӣ; 

$C) парвандаи шахсӣ; 

$D) шартномаи меҳнатӣ; 

$E) шаҳодатнома; 



 

 

@144.Давраҳои асосии мутобиқшавӣ? 

$A) ҳамгирой, шиносоии умумй боҷои корй; 

$B) шиносоӣ, ба кор қабул шудан, аз кор озод шудан; 

$C) шиносои бо дастурамали мансабӣ, аз озмун гузаштан, 

савгандёдкунӣ; 

$D) шиносоии умумӣ, савгандёдкунӣ, аз кор озод шудан; 

$E) шиносои бо роҳбар; 

 

@145.Намудҳои асосии мутобиқшавӣ? 

$A) касбию технологй; 

$B) фардӣ, касбӣ; 

$C) касбӣ, иқтисодӣ, психологӣ; 

$D) касбӣ, физиологӣ, иҷтимоӣ; 

$E) фарди иҷтимоиӣ; 

 

@146.Низомномаи«Тартиби гузаронидани озмун барои ишғол 

намудани мансабҳои холии маъмурии хизмати давлатӣ» кай 

қабул карда шудааст? 

$A) даҳуми март соли 2016; 

$B) нуздаҳуми марти соли 2011; 

$C) панҷуми марти соли 2007; 

$D) якуми апрели соли 2006; 

$E) панҷуми майи соли 2010; 

 



@147.Услубҳои асосии роҳбарӣ. 

$A) авторитарй, демократй, либералй; 

$B) давлатӣ, объективӣ, субъективӣ; 

$C) бозорӣ, атестатсионӣ, технологӣ; 

$D) иқтисодӣ, техникӣ, инсонӣ; 

$E) иҷтимоӣ, психологӣ, амалӣ; 

 

@148.Шакли ба амал барории сохтори лоиҳавӣ. 

$A) ташкили шўъбаҳои мувақатй; 

$B) ташкили шўъбаҳои татқиқотӣ; 

$C) ташкил намудани хадамотҳои назоратӣ; 

$D) ташкили гурўҳҳои мақсаднок; 

$E) ташкили коргарони лаёқатманд; 

 

@149.Ҷудокунии гурўҳи коргарон дар асоси ҷинсият, сину сол, 

маълумот, собиқаи корӣ, касб ва вазифа ин. 

$A) сохтори ҳайат; 

$B) усулҳои асосии идоракуни; 

$C) функсияҳои идоракунӣ; 

$D) вазифаҳо дар дохили ташкилот; 

$E) ҳайати асосии ташкилот; 

 

@150.Қабули коргар дар ширкатҳои Ҷопонӣ. 

$A) бо тавсияи яке аз кормандони таҷрибадори ширкат; 

$B) бо пешниҳоди дараҷаи маълумотнокӣ; 

$C) навиштани диктанти саводнокӣ; 



$D) ҳамааш дуруст аст; 

$E) ҳамааш хато аст; 

 

@151.Ба кормандони рўйхатӣ ҷунин кормандон мансубанд. 

$A) доимӣ; 

$B) мавсимӣ; 

$C) мувақатӣ; 

$D) дурусташ; 

$E) ҳамааш хато аст; 

 

@152.Қарорҳои идоракунӣ аз рўи ҳатмияти иҷроиш. 

$A) директивӣ, тавсиявӣ, нигаронидшуда; 

$B) иҷрошаванда, муътадил, танзимӣ; 

$C) ахборотӣ, ҷорӣ, кўтоҳмуҳлат; 

$D) ҳатмӣ, ихтиёрӣ, назариявӣ; 

$E) ҳамааш дуруст аст; 

 

@153.Матни ариза бояд навишта шавад? 

$A) кўтоҳу фаҳмо; 

$B) муфассал; 

$C) бо матни классикӣ; 

$D) бо матни арабиасос; 

$E) бо матни форсии қадим; 

 

@154.Баъди ҳалли масъалаи ҳуҷҷат он? 

$A) ба парванда дўхта мешавад; 



$B) нобуд карда мешавад; 

$C) дар дасти шахси масъул нигоҳ дошта мешавад; 

$D) аз парванда канда гирифта мешавад; 

$E) ба кўҷа партофта мешавад; 

 

@155.Дафтарҷаи меҳнатӣ дар кадом ҳолат дода мешавад? 

$A) аз кор озод шудан; 

$B) ба кор қабул шудан; 

$C) дар рухсатӣ будан; 

$D) ҳангоми кор кардан; 

$E) ҳеҷ вақт; 

 

@156.Дар сурати дар ду ҷой кор кардан дафтарҷаи меҳнатӣ дар 

куҷо меистад? 

$A) дар ҷои кори асосӣ; 

$B) дар дасти худи шахс; 

$C) дар дасти роҳбар; 

$D) дар хона; 

$E) дар бойгонӣ; 

 

@157.Ҳолнома аз тарафи кӣ навишта мешавад? 

$A) худи шахс; 

$B) роҳбари корхона; 

$C) мудири шуъба; 

$D) шуъбаи бақайдгирӣ; 

$E) шуъбаи кадрҳо; 



 

@158.Занҳо дар синни ҷандсолагӣ ба нафақа мебароянд? 

$A) 58; 

$B) 55; 

$C) 60; 

$D) 54; 

$E) 53; 

 

@159.Варақҳои баҳисобгирии кадрҳо дар куҷо нигоҳ дошта 

мешавад: 

$A) шуъбаи кадрҳо; 

$B) шуъбаи баҳисобгирӣ; 

$C) шуъбаи табу нашр; 

$D) шуъбаи иҷтимоӣ; 

$E) шуъбаи бақайдгирӣ; 

 

@160.Коргар ҳангоми ба рухсатӣ рафтан кадом намуди ҳуҷҷатро 

пешниҳод мекунад? 

$A) ариза; 

$B) баёнот; 

$C) шартнома; 

$D) низомнома; 

$E) ойиннома; 

 

@161.Хислатнома аз тарафи кӣ дода мешавад? 

$A) роҳбар; 



$B) ҳамкор; 

$C) раиси ҷамоат; 

$D) худи шахс менависад; 

$E) ҳамшираи шафқат; 

 

@162.Варақаи шахсӣ аз тарафи ки пур карда мешавад? 

$A) шахси ба кор омада; 

$B) роҳбар; 

$C) ҳамкор; 

$D) сардор; 

$E) котиб; 

 

@163.Протокол аз тарафи кӣ навишта мешавад? 

$A) котиб ё шахси масъул; 

$B) раис; 

$C) котиб; 

$D) иштироккунандагон; 

$E) омўзгорон; 

 

@164.Иттилоъ ҷист? 

$A) ин маълумот оид ба ашхос, далелҳо, ҳодисаҳо, новобаста аз шакли 

пешниҳоди он; 

$B) хабари санҷиданашуда; 

$C) мафҳуми фалсафӣ; 

$D) манбаи дониш; 

$E) номи муассисаи давлатӣ; 



 

@165.Кадоме аз ин ҳуҷҷатҳо иттилоотӣ- маълумотдиҳанда 

мебошанд? 

$A) протокол, мактубҳои хизматӣ, баёнот, ариза; 

$B) амр, фармон, фармоиш; 

$C) низомнома, ойиннома, дастурамал; 

$D) қонуну қарорҳо; 

$E) гузоришнома, амр, дастур; 

 

@166.Бойгонӣ ҷист? 

$A) утоқ ё муассисаи нигаҳдории ҳуҷҷатҳои пешина; 

$B) утоқ ё муассисаи нигаҳдории қоѓазҳои қимматнок; 

$C) буҷети муассиса; 

$D) утоқ ё муассисаи нигаҳдории ҳуҷҷатҳои давлатӣ; 

$E) утоқ ё муассисаи нигаҳдории ҳуҷҷатҳои амалкунанда; 

 

@167.Коммуникатсия ҷист? 

$A) ҷараёни яктарафаи иттилоърасониро меноманд; 

$B) ҷараёни иттилоотдиҳӣ аз як объект ба объекти дигаррро 

меноманд; 

$C) раванди қабули қарорҳои идоракуниро меноманд; 

$D) ин дарки воқеият тавассути иттилооти электронӣ аз ҷониби ягон 

шахс аст; 

$E) утоқ ё муассисаи нигаҳдории ҳуҷҷатҳои амалкунанда; 

 

@168.Мақсади асосии ҷараёни коммуникатсионӣ ин: 

$A) таъминоти дастрасии (дастёбӣб- мазмуни иттилооте, ки предмети 

мубодила аст; 



$B) таъминоти муоширати кормандон ҷиҳати хуш гузаронидани 

вақти дамгирӣ аст; 

$C) таъмини дастрасӣ (дастёбӣ) ба сарҷашмаҳои иттилоотӣ аст ва 

муҳим нест, ки мазмуни иттилоот ҷи гуна қабул карда мешавад; 

$D) таъминоти иттилооти дорои хусусияти ретроспективӣ( иттилооте, 

ки солҳои пеш интишор шудаст); 

$E) раванди қабули қарорҳои идоракуниро меноманд; 

 

 

@169.Мушкилоти мазмунӣ боиси? 

$A) паст гардидани самаранокии коммуникатсия мешавад; 

$B) афзудани суръати раванди коммуникатсия мегардад; 

$C) баланд гардидани сифати коммуникатсия мешавад; 

$D) ба таври мусбат анҷом ёфтани натиҷаи сўҳбат мегардад; 

$E) раванди қабули қарорҳои идоракуни; 

 

 

@170.Ба андешаи муҳаққиқон агар роҳбари ташкилот дар сўҳбат 

ба ҳар андоза ошкоро ва рўйрост сухан гўяд, ба ҳамон андоза? 

$A) тобеон ба ў низ озодона ва ошкоро сўҳбат мекунанд; 

$B) тобеон ўро писханд мезананд; 

$C) тобеон ўро итоат намекунанд; 

$D) тобеон нисбати ў бадгўйӣ мекунанд; 

$E) баланд гардидани сифати коммуникатсия мешавад; 

 

 

@171.Агар роҳбар барои бартараф намудани монеа ҳама гуна 

масъаларо дар ҳолати оромӣ, тавассути бодиққат гўш кардани 

ҳамсўҳбат ҳаллу фасл намояд, ин равия дар коммуникатсия? 

$A) мазмун ном дорад; 

$B) бумеранг ном дорад; 

$C) хомўш кардани эҳсосот ном дорад; 

$D) дарки маънӣ ном дорад; 

$E) тобеон ўро итоат намекунанд; 

 

 



@172.Коммуникатсияи самараноки байни одамон дар мавриде 

муяссар мегардад, ки агар иттилоъдиҳанда дар ҳарду маврид 

(яъне ирсол ва қабули иттилоот)? 

$A) дар фикри худ устувор бошад; 

$B) зуд фикри аввалаашро тағйир дода тавонад; 

$C) ба фикри ҷониби муқобил зуд розӣ шавад; 

$D) аз баҳс даст кашад; 

$E) тобеон ўро итоат намекунанд; 

 

 

@173.Яке аз маҳдудиятҳои самаранокии коммуникатсионӣ ин 

мавҷуд набудани? 

$A) робитаи мутақобила (тарафайн) аст; 

$B) вақт аст; 

$C) ҳамсўҳбати хуб ва забондон аст; 

$D) мавзўи аниқи муошират аст; 

$E) аз баҳс даст кашад; 

 

 

@174.Бозори инноватсияи кадрӣ ин? 

$A) соҳаи мубодилаи инноватсияҳои кадрӣ миёни таҳиягарон ва 

истифодабарандагон мебошад; 

$B) ин макони хариду фурўши иттилооти зарурӣ мебошад; 

$C) бозори реклама оид ба кадрҳои варзидаи ягон соҳа мебошад; 

$D) соҳаи мубодилаи инноватсияҳои технологӣ миёни ширкатҳои 

ватанӣ ва хориҷӣ бошад; 

$E) сенарияи ҷорабинии фарҳангӣ аст; 

 

 

@175.Инноватсияи кадрӣ ин натиҷаи фаъолияти зеҳнӣ 

(интеллектуалӣ), таҳқиқи илмӣ дар соҳаи кор бо кадрҳо дар 

шакли: 

$A) кашфиёт, дониши назариявӣ, принсипҳо, услубҳо ва ғайра 

мебошад; 

$B) тақсимоти рўякии функсионалии меҳнат, уҳдадориҳои касбӣ, 

мансабӣ мебошад; 

$C) як барномаи телевизионӣ аст; 

$D) сенарияи ҷорабинии фарҳангӣ аст; 



$E) ин макони хариду фурўши иттилооти зарурӣ мебошад; 

 

 

@176.Ҷараёни инноватсионӣ силсилавӣ буда, шартан ба 4 

марҳилаи зерин тақсим мешавад: 

$A) омодагӣ-баргузорӣ, арзёбӣ- ҷамъбасти натиҷаҳо; 

$B) пайдоиш, ташаккул, рушд ва таназзул; 

$C) омодагӣ, интихоб, ҷобаҷогузорӣ ва арзёбӣ; 

$D) пажўҳишҳои бунёдии илмӣ, корҳои илмӣ-таҳқиқотии амалӣ, 

корҳои таҷрибавӣ-конструкторӣ, омўзиши истеҳсоли маҳсулоти нав; 

$E) омодагӣ, интихоб, ҷобаҷогузорӣ ва арзёбӣ; 

 

 

@177.Вобаста аз миқёси истифодабарӣ навгониҳо тақсим 

мешаванд ба: 

$A) трансмиллӣ, минтақавӣ, соҳавӣ, ташкилотӣ, сохтори алоҳидаи 

ташкилот; 

$B) ноҳиявӣ, шаҳрӣ,вилоятӣ, ҷумҳуриявӣ; 

$C) фардӣ, байнифардӣ, миллӣ, ғайримиллӣ; 

$D) муаллифӣ, хусусӣ, давлатӣ, муштарак, миллӣ, ватанӣ, бемуаллиф, 

плагиат; 

$E) фардӣ, байнифардӣ, миллӣ, ғайримиллӣ; 

 

@178.Дар Консепсияи миллии маълумоти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

мафҳуми «инноватсия» ҳамҷун: 

$A) нав, муҷаддад, навсозӣ, навгароӣ маънидод шудааст; 

$B) падидаи нав, хабари нав, равияи нав маънидод шудааст; 

$C) дастоварди нав маънидод шудааст; 

$D) ташаббуси нав маънидод шудааст; 

$E) дар моддаи 45; 

 

 

@179.Рафтори инсон ин маҷмўи амалҳои бошуурона ва аз нигоҳи 

иҷтимоӣ: 

$A) Арзишманд аст; 

$B) барои дигарон бетафовут аст; 

$C) барои дигарон арзише надорад; 

$D) танзимнашаванда аст; 



$E) ташаббуси нав маънидод шудааст; 

 

 

@180.Мутобиқшавии (адаптатсияи) иҷтимоӣ-психологӣ ин: 

$A) аз ҷониби корманди нав пазируфтани низоми арзишҳоест, ки 

барои ҳамин ташкилот хос мебошанд; 

$B) мутобиқшавӣба шароитҳои нави физиологии меҳнат, ё 

сарбориҳои нави психологӣ ва ҷисмонӣ мебошад; 

$C) мутобиқшавӣба хусусиятҳои механизми ташкилии муассиса 

мебошад; 

$D) ҷалби корманд ба муҳити истеҳсолии барои ў нав мебошад; 

$E) барои дигарон бетафовут аст; 

 

 

@181.Масъалаи таҳсили хизматҷиёни давлатӣ дар кадом моддаи 

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хизмати давлатӣ» 

инъикос ёфтааст?: 

$A) дар моддаи 19; 

$B) дар моддаи 65; 

$C) дар моддаи 45; 

$D) дар моддаи 55; 

$E) дар моддаи 99; 

 

@182.Тайёркунии касбӣ, азнавтайёркунӣ ва такмили ихтисоси 

хизматҷиёни давлатӣ дар асоси кадом санад анҷом меёбад? 

$A) фармоиши давлатӣ; 

$B) Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи фарҳанг»; 

$C) Фармоиши раисони вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо; 

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

$E) дар моддаи 87; 

 

 

@183.Тибқи талаботи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 

хизмати давлатӣ» таҳсили хизматҷиёни давлатӣ дар кадом шакл 

сурат мегирад? 

$A) тайёркунии касбӣ, азнавтайёркунӣ, такмили ихтисос ва 

таҷрибаомўзӣ; 

$B) лексия, семинар, семинар-тренинг, бозиҳои истеҳсолӣ; 



$C) дарсҳои амалӣ, конференсияҳо, ҳамоишҳои илмӣ, вохўриҳо, 

анҷуманҳо; 

$D) кейсҳо, тестҳо, баҳсҳои илмӣ, муколама; 

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

 

@184.Фармоиши давлатӣ тайёркунии касбӣ, азнавтайёркунӣ ва 

такмили ихтисос аз ҷониби  кадом мақоми давлатӣ таҳия 

мегардад? 

$A) Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$B) Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$C) Агентии хизмати давлатии назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон; 

$D) мақомоти иҷроияи маҳаллӣ ва марказии ҳокимияти давлатӣ; 

$E) кейсҳо, тестҳо, баҳсҳои илмӣ, муколама; 

 

 

@185.Фармоиши давлатӣ оид ба тайёркунии касбӣ, 

азнавтайёркунӣ ва такмили ихтисоси хизматҷиёни давлатӣ аз 

ҷониби  кадом мақоми давлатӣ муайян карда мешавад? 

$A) Агентии хизмати давлатии назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон; 

$B) Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$C) Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$D) Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$E) Дарсҳои амалӣ, конференсияҳо, ҳамоишҳои илмӣ, вохўриҳо, 

анҷуманҳо; 

 

 

@186.Таҳсилоти ҳайат ба намудҳои зерин тақсим мешавад? 

$A) лексия, семинар, семинар-тренинг, бозиҳои истеҳсолӣ; 

$B) тайёркунии касбӣ, азнавтайёркунӣ, такмили ихтисос ва 

таҷрибаомўзӣ; 

$C) дарсҳои амалӣ, конференсияҳо, ҳамоишҳои илмӣ, вохўриҳо, 

анҷуманҳо; 

$D) кейсҳо, тестҳо, баҳсҳои илмӣ, муколама; 

$E) консепсияи таҳсилоти бисёрзинагӣ, консепсияи таҳсилоти 

калонсолон, консепсияи таҳсилоти наврасон; 

 



 

@187.Дар таҷрибаи ҷаҳонӣ ва ватанӣ консепсияҳои зерини 

таълими кадрҳои баландихтисос маъмуланд? 

$A) консепсияи таҳсилоти махсус, консепсияи таҳсилоти басёрсоҳа, 

консепсияи таҳсилоти ба шахс равонакардашуда; 

$B) консепсияи таҳсилоти бисёрзанагӣ, консепсияи таҳсилоти 

калонсолон, консепсияи таҳсилоти наврасон; 

$C) консепсияи ҳукумати электронӣ, консапсияи ташаккули захираи 

кадрҳо, консепсияи амнияти иттилоотӣ; 

$D) консепсияи таҳсилоти кўдакону наврусон, консепсияи таҳсилоти 

томактабӣ; 

$E) низомест, ки асосан барои наврасон дастрас буда, тўли тамоми 

умр идома меёбад ва ба рушди пайвастаи наврасон  мусоидат 

менамояд; 

 

 

@188.Таҳсилоти муттасил ҷист? 

$A) низомест, ки барои одамони тамоми синну сол дастрас буда, тўли 

тамоми умр идома меёбад ва ба рушди пайвастаи инсон  мусоидат 

менамояд; 

$B) низомест, ки асосан барои кўдакони синни томактабӣ дастрас 

буда, тўли тамоми умр идома меёбад ва ба рушди пайвастаи кўдакон  

мусоидат менамояд; 

$C) низомест, ки асосан барои наврасон дастрас буда, тўли тамоми 

умр идома меёбад ва ба рушди пайвастаи наврасон  мусоидат 

менамояд; 

$D) низомест, ки танҳо барои  афроди маъюб дастрас буда, тўли 

тамоми умр идома меёбад ва ба рушди маъюбон  мусоидат менамояд; 

$E) донишу малака, маҳорат ва тарзи муошират ба хотири андўхти 

таҷриба ҷиҳати рафъи низоъҳо дар ташкилот мебошад; 

 

 

@189.Такмили ихтисоси кадрҳо ин таълими кадрҳо бо мақсади 

такомули: 

$A) донишу малака, маҳорат ва тарзи муошират вобаста ба афзудани 

талабот нисбат ба касб ва болоравии мансабӣ мебошад; 

$B) малака, маҳорат ва тарзи муошират ба хотири андўхти таҷриба 

ҷиҳати рафъи низоъҳо дар ташкилот мебошад; 



$C) ҷаҳонбинии илмӣ ва таҷрибаи касбӣҷиҳати бо баҳои аъло 

ҷамъбаст намудани баҳодиҳии ҳарсолаи натиҷаи фаъолияти 

хизматҷии давлатӣ мебошад; 

$D) рафъи низоми бюрократии кор бо кадрҳо, омўзиши тарзи 

муошират ҳангоми бархўрди манфиатҳо мебошад; 

$E) санадҳои меъёрии ҳуқуқии соҳаи идоракунии давлатӣ ва хизмати 

давлатӣ мебошад; 

 

 

@190.Азнавтайёркунии кадрҳо ин таълими кадрҳо бо мақсади аз 

худ намудани 

$A) донишҳои нав, маҳорату малакаҳо ва тарзи муошират вобаста ба 

омўзиши касби нав ё дигаргуншавии талабот нисбат ба мундариҷа ва 

натиҷаи меҳнат мебошад; 

$B) санадҳои меъёрии ҳуқуқии соҳаи идоракунии давлатӣ ва хизмати 

давлатӣ мебошад; 

$C) таҷрибаи пешқадами ташкилоту муассиса, корхонаҳои ватанӣ ва 

кишварҳои мутараққии олам, мақомоти иҷроияи маҳаллӣ ва 

марказии ҳокимияти давлатӣ мебошад; 

$D) донишҳои амалӣ ба хотири истифодаи самараноки онҳо дар соҳаи 

хизмати давлатӣ мебошад; 

$E) ин сатҳи баланди истифода бурда тавонистани вақти холӣ 

мебошад; 

 

 

@191.Малака ҷист? 

$A) ин сатҳи баланди истифода бурда тавонистани донишҳои андўхта 

дар амал мебошад; 

$B) ин сатҳи баланди истифода бурда тавонистани вақти холӣ 

мебошад; 

$C) ин ноил гардидан ба натиҷаҳои баланди истеҳсолӣ дар корхона 

аст; 

$D) ин яке аз тарзҳои муошират байни ду ё якҷанд шахс мебошад; 

$E) донишҳои амалӣ ба хотири истифодаи самараноки онҳо дар соҳаи 

хизмати давлатӣ мебошад; 

 

 



 @192.Таркиби индекси рушди инсон ба ғайр аз ду унсур, яъне 

имкони давомнокии умр ҳангоми таваллуд ва дараҷаи 

маълумотнокии аҳолии ба балоғатрасида, боз кадом унсурҳоро 

дарбар мегирад? 

$A) ҳиссаи умумии кўдакон дар муассисаҳои томактабӣ ва фоизи 

фавти модарону  кўдакон дар кишвар; 

$B) ҳиссаи умумии нафақахўрон ва маъюбон дар кишвар ва даромади 

воқеии онҳо; 

$C) ҳиссаи умумии талабагон ва донишҷўён дар мактабҳо ва даромади 

воқеии аҳолӣ тибқи қобилияти харидорӣ; 

$D) ҳиссаи умумии занону духтарон дар вазифаҳои роҳбарикунанда ва 

музди меҳнати онҳо аз ҳисоби буҷет; 

$E) донишҳои амалӣ ба хотири истифодаи самараноки онҳо дар соҳаи 

хизмати давлатӣ мебошад; 

 

 

@193.Рушди ҳайат метавонад? 

$A) умумӣ ва касбӣ бошад; 

$B) муташаккил ва стихиявӣ бошад; 

$C) воқеӣ ва назарфиреб бошад; 

$D) бад ва хуб бошад; 

$E) дар солҳои 50-уми асри 22; 

 

 

@194.Мафҳумҳои «сармояи инсонӣ», «рушди инсон», «сармояи 

зеҳнӣ», «рушди маънавӣ», «индекси рушди инсон» дар адабиёти 

илмии тоҷик кай пайдо шудаанд? 

$A) дар солҳои 90-уми асри 20; 

$B) дар солҳои 50-уми асри 22; 

$C) дар ибтидои асри 28; 

$D) дар  солҳои 60-уми асри 29; 

$E) бад ва хуб бошад; 

 

 

@195.Солҳои охир дар кишварҳои Ғарб бисёр хадамоти 

идоракунии ҳайат: 

$A) Ба хадамоти идоракунии захираҳои инсонӣ табдил дода шудаанд; 

$B) хадамоти идоракунии захираҳои молиявӣ табдил дода шудаанд; 



$C) хадамоти идоракунии захираҳои моддӣ табдил дода шудаанд; 

$D) ба шуъбаҳои умумӣ ва робита бо ҷомеа табдил дода шудаанд; 

$E) муташаккил ва стихиявӣ бошад; 

 

 

@196.Вобаста ба вазъияти мушаххас идоракунии рушди 

иҷтимоии ҳайат ба зиммаи? 

$A) Роҳбари ташкилот ё шахси ваколатдор ё сохтори марбутаи 

ташкилот, ки ҷузъи сохтори идоракунии ҳайат мебошад, вогузор 

карда мешавад; 

$B) роҳбари ягон сохтори техникии ташкилот, ки донишкадаро бо 

баҳои хубу аъло хатм кардааст, вогузор карда мешавад; 

$C) ягон аз кормандони ташаббускор, валеҳатман ҷавони сохтори 

техникии ташкилот вогузор карда мешавад; 

$D) ягон аз кумитаи иттифоқи касабаи кормандони ташкилот, ки 

донишкадаро бо баҳои хубу аъло хатм намудааст, вогузор карда 

мешавад; 

$E) муташаккил ва стихиявӣ бошад; 

 

 

@197.Аз нигоҳи методологӣ «роҳбарӣ» ва «сарварӣ»-ро бо ҳам 

муқобил гузоштан? 

$A) Боиси низоъ дар ташкилот мегардад; 

$B) ҳеҷбоке надорад; 

$C) хато аст; 

$D) боиси норозигии роҳбари ташкилот мегардад; 

$E) ягон аз кумитаи иттифоқи касабаи кормандони ташкилот, ки 

донишкадаро бо баҳои хубу аъло хатм намудааст, вогузор карда 

мешавад; 

 

 

@198.«Назарияи хислатҳо»? 

$A) Қадимтарин назарияи сарварӣ ба ҳисоб меравад; 

$B) назарияи муосири сарварӣба шумор меравад; 

$C) дар ибтидои асри 21 ташаккул ва рушд ёфтааст; 

$D) солҳои 90-уми асри 20 ташаккул ёфтааст; 

$E) ҳеҷбоке надорад; 

 



 

@199.Тобеъон ин. 

$A) Шахсони коргаре, ки дар итоати дорандагони вазифаҳои болоӣ 

мебошанд; 

$B) шахсони вазифадори соҳаи идоракунӣ; 

$C) шахсони коргар; 

$D) муовинони асосии роҳбар; 

$E) назарияи муосири сарварӣба шумор меравад; 

 

 

@200.Номзадии роҳбари ташкилот дар ширкатҳои Ҷопон. 

$A) Аз ҳисоби коргарони худи ташкилот; 

$B) аз коргарони нав ба кор қабулшуда;  

$C) аз ҳисоби кормандони захиравӣ;  

$D) аз кормандони маълумотноки беруна;  

$E) назарияи муосири сарварӣба шумор меравад; 

 

 

@201.Сохтори таҳлилии ҳайат ин. 

$A) Тақсимот ва ҳаракати ҳайат дар асоси татқиқотҳои махсус; 

$B) тақсимкунии вазифавии кормандон; 

$C) ҳаракати ҳайати кормандон; 

$D) ҷобаҷогузории дурусти коргарон; 

$E) аз ҳисоби кормандони захиравӣ; 

 

 

@202.Тақсимкунӣ ва ҳаракати ҳайат дар асоси намуди фаъолият, 

функсияҳо ва вазифаҳо ин. 

$A) Функсияҳои ҳайат; 

$B) гардиши ҳайат; 

$C) усули асосии ҳайат; 

$D) сохтори омории ҳайат; 

$E) аз ҳисоби кормандони захиравӣ; 

 

 

@203.Қарорҳое, ки аз тарафи органҳои болои қабул шуда 

хусусияти ҳатмии иҷроиш дорад. 

$A) Қарорҳои директивӣ; 



$B) қарорҳои тавсиявӣ; 

$C) қарорҳои колективӣ; 

$D) қарорҳои инфиродӣ; 

$E) ба таври якароҳбарӣ; 

 

 

@204.Қабули қарор дар ширкатҳои Ҷопонӣ. 

$A) Ба таври колективӣ; 

$B) ба таври мустақилона; 

$C) ба таври инфиродӣ; 

$D) ба таври якароҳбарӣ; 

$E) ба таври якароҳбарӣ; 

 

@205.Баланси ҳайат инҳоро дар бар мегирад. 

$A) Ҳаракати ҳайат ва маълумотҳо оиди тағирёбии шумора ва сохтори 

ҳайат; 

$B) ҳаҷми даромади ташкилот дар давраи муаяни вақт; 

$C) ҳаҷми хароҷоти ташкилот дар давраи муаян; 

$D) миқдори коргарони ташкилот; 

$E) ба таври якароҳбарӣ; 

 

 

@206.Ба функсияи банақшагири мансуб аст. 

$A) Коркарди стратегия; 

$B) ҳавасмандӣ; 

$C) корпоративӣ; 

$D) ташкил; 

$E) ба таври инфиродӣ; 

 

 

@207.Ташкилот фаҳмида мешавад ҳамҷун. 

$A) Гурўҳи одамони барои расидани мақсад мутаҳидшуда; 

$B) ҷараёни ҳалли вазифаҳо; 

$C) маҷмўи системаҳо; 

$D) маҷмўи қарорҳо; 

$E) миқдори коргарони ташкилот; 

 

 



@208.Баҳодиҳии фаъолияти касбӣ ин яке аз функсияҳои. 

$A) Менеҷменти кадрӣ; 

$B) менеҷменти экаунтингӣ; 

$C) менеҷменти молиявӣ; 

$D) менеҷменти маркетингӣ; 

$E) миқдори коргарони ташкилот; 

 

 

@209.Ташкили интихоб, омўзиш ва такомули ҳайат ин яке аз 

функсияҳои. 

$A) Роҳбар; 

$B) сармутахасис; 

$C) сармуҳосиб; 

$D) коргарони техникӣ; 

$E) менеҷменти молиявӣ; 

 

 

@210.Тарзи ташкилёбии гурўҳҳои ғайрирасмӣ. 

$A) Аз рўи аломатҳои роҳбарият; 

$B) мутобиқати манфиатҳои онҳо; 

$C) аз рўи дархости директор; 

$D) дар асосӣ шавқ; 

$E) коргарони техникӣ; 

 

 

 


