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Кафедраи “дипломатия ва муносибатҳои байналмилалӣ” 

Соли тиаҳсил 2019-2020 семестри 1 санҷиши тестӣ (дар компютер) 

Фанни “идоракунии давлатӣ дар иқтисодиёт»-и (гурӯҳҳои А ва Б)” 

Ному насаби устод Азимзода Т. Тел 933-73-92-92 

Курс 3 гурӯҳҳои  А,Б. 

Миқдори кридит 3 

Ихисоси идоракунии давлатӣ дар иқтисодиёт 

 
 

@1.Аввалин маротиба мафҳуми геополитикаро кадом муҳаққиқ дар маънии 

илмӣ истифода намудааст? 

$A) Онро бори аввал Р.Челлен дар маънии илмӣ ва амиқ истифода намудааст; 

$B) Онро бори аввал Р. Гаркави дар маънии илмӣ истифода намудааст; 

$C) Онро бори аввал Ф.Ратсел дар маънии илмӣ истифода намудааст; 

$D) Онро бори аввал К.Хаусхофер дар маънии илмӣ истифода намудааст; 

$E) Онро бори аввал Х.Макиндер дар маънии илмӣ истифода намудааст; 

 

@2.Кадом муҳаққиқ геополитикаро сиёсате медонист, ки мақому шаклҳои 

мушаххасу таърихии таъсиррасонии хусусиятҳои ҳудудиву фазогӣ, ҳолати 

таъсиррасонии кишвар ба раванди умумиҷаҳонӣ, минтақавӣ ва локалӣ 

(маҳаллӣ) – ро ифода мекард? 

$A) Р.Челлен; 

$B) Р. Гаркави; 

$C) Ф.Ратсел; 

$D) К.Хаусхофер; 

$E) Х.Макиндер; 

 

@3.Кадоме аз муҳаққиқон «геополитика»-ро «тасаввуроти харитагии 

муносибатҳои байни миллатҳои асосии мубориз» медонист? 

$A) Р. Гаркави; 

$B) Р.Челлен; 

$C) Ф.Ратсел; 

$D) К.Хаусхофер; 

$E) Х.Макиндер; 

 

@4.К.Хаусхофер геопалитикаро чи гунна маънидод намуда аст? 

$A) геополитикаро ҳамчун илм дар бораи муносибатҳои замин ва равандҳои 

сиёсӣ маънидод намудааст; 

$B) геополитикаро дар маънии муносибатҳои фазогӣ маънидод намудааст; 

$C) геополитикаро ҳамчун илм ҳолати таъсиррасонии кишвар ба раванди 

умумиҷаҳонӣ маънидод намудааст; 

$D) геополитикаро ҳамчун илм дар бораи сиёсати хориҷӣ маънидод намудааст; 



$E) геополитикаро тасаввуроти харитагии муносибатҳои байни миллатҳои 

асосии мубориз маънидод намудааст; 

@5.Муқовимати иқтидори хушкӣ (теллурократия) ва иқтидори баҳрӣ 

(талассократия) хоси кадом қонуни геополитикӣ мебошад? 

$A) қонуни дуализми фундаменталӣ; 

$B) Қонуни синтези хушкӣ ва баҳрӣ; 

$C) Қонуни ташаккул ва инкишоф; 

$D) Қонуни бартарии қувваҳо; 

$E) Қувват гирифтани омили фазогӣ дар таърихи инсоният; 

 

@6.Теллурократия чи маънӣ дорад? 

$A) муқовимати иқтидори хушкӣ; 

$B) муқовимати иқтидори баҳрӣ; 

$C) муқовимати иқтидори фазогӣ; 

$D) муқовимати иқтидори сайёравӣ; 

$E) муқовимати иқтидори ҳудудӣ; 

 

@7.Талассократия чи маънӣ дорад? 

$A) муқовимати иқтидори баҳрӣ; 

$B) муқовимати иқтидори хушкӣ; 

$C) муқовимати иқтидори фазогӣ; 

$D) муқовимати иқтидори сайёравӣ; 

$E) муқовимати иқтидори ҳудудӣ; 

 

@8.Кадом қонунро Мэхен ба таври махсус дар рисолаи «Таъсири нерӯи баҳрӣ 

ба таърих» ба сифати қонуни геополитикӣ пазируфтааст? 

$A) Қувват гирифтани омили фазогӣ дар таърихи инсоният; 

$B) қонуни дуализми фундаменталӣ; 

$C) Қонуни синтези хушкӣ ва баҳрӣ; 

$D) қонуни дуализми таърихӣ; 

$E) қонуни синтези хушкӣ; 

 

@9.Мехен аҳамияти талассократияро барои кадом давлат ба таври барҷаста 

нишон дода, ба он баҳои сазовор додаст? 

$A) аҳамияти талассократияро барои Англия ба таври барҷаста нишон дода, ба 

он баҳои сазовор додаст; 

$B) аҳамияти талассократияро барои Германия ба таври барҷаста нишон дода, 

ба он баҳои сазовор додаст; 

$C) аҳамияти талассократияро барои Америка ба таври барҷаста нишон дода, ба 

он баҳои сазовор додаст; 

$D) аҳамияти талассократияро барои Франсия ба таври барҷаста нишон дода, ба 

он баҳои сазовор додаст; 

$E) аҳамияти талассократияро барои Русия ба таври барҷаста нишон дода, ба он 

баҳои сазовор додаст; 



 

@10.Дар муқобили талассократия низоми кадом давлат қарор дошт? 

$A) дар муқобили талассократия низоми теллурократия бо сарварии Иттиҳоди 

Шӯравӣ меистод; 

$B) дар муқобили талассократия низоми теллурократия бо сарварии Германия 

меистод; 

$C) дар муқобили талассократия низоми теллурократия бо сарварии Англия 

меистод; 

$D) дар муқобили талассократия низоми теллурократия бо сарварии Канада 

меистод; 

$E) дар муқобили талассократия низоми теллурократия бо сарварии Франсия 

меистод; 

 

@11.Мувофиқи қонуни геополитикӣ қувват гирифтани омили фазогӣ дар 

таърихи инсоният такягоҳи асосии талассократия ба кадом давлат мансуб 

дониста мешавад? 

$A) ИМА; 

$B) Иттифоқи Шӯравӣ; 

$C) Англия; 

$D) Франсия; 

$E) Германия; 

 

@12.Қонуни синтези хушкӣ ва баҳр чиро ифода менамояд? 

$A) минтақаи наздисоҳилро ифода менамояд; 

$B) минтақаи буфериро ифода менамояд; 

$C) минтақаи хушкиро ифода менамояд; 

$D) минтақаи баҳриро ифода менамояд; 

$E) минтақаи ифода менамояд; 

 

@13.Қонуни синтези хушкӣ ва баҳриро дар геополитика чӣ меноманд? 

$A) онро римленд меноманд; 

$B) онро теллурократия меноманд; 

$C) онро тассолократия меноманд; 

$D) онро майдони эндемикӣ меноманд; 

$E) онро майдони геополитикӣ меноманд; 

 

@14.Мафҳуми марказии геополитика кадом аст? 

$A) назорати фазогӣ; 

$B) сиёсати хориҷӣ; 

$C) сиёсати дохилӣ; 

$D) сиёсати заминӣ; 

$E) сиёсати хушкию баҳрӣ; 

 

@15.Майдони геополитикӣ чигуна фазоро ифода менамояд? 



$A) фазоест, ки зери назорати давлат қарор гирифтааст; 

$B) фазоест, ки зери назорати ташкилотҳои минтақавӣ қарор гирифтааст; 

$C) фазоест, ки зери назорати ширкатҳои транснатсионалӣ қарор гирифтааст; 

$D) фазоест, ки зери назорати созмонҳои байналхалқӣ қарор гирифтааст; 

$E) фазоест, ки зери назорати ташкилотҳои Ғайриҳукуматӣ қарор гирифтааст; 

 

@16.Дар геополитика майдони эндемикӣ чиро инъикос менамояд? 

$A) Он фазоест, ки муддати тӯлонӣ зери назорати давлат қарор дорад. 

Мансубияти ин ҳудудро ба миллати мазкур тамоми давлатҳо ва халқҳои ҳамсоя 

эътироф менамоянд; 

$B) Он фазоест, ки муддати кӯтоҳ зери назорати давлат қарор дорад. 

Мансубияти ин ҳудудро ба миллати мазкур тамоми шаҳрвандон ва халқҳои 

ҳамсоя эътироф менамоянд; 

$C) Он фазоест, ки муддати мувақатӣ зери назорати давлат қарор дорад. 

Мансубияти ин ҳудудро ба миллати мазкур вобаста медонанд; 

$D) Он фазоест, ки зери назорати давлату халқҳои ҳамсоя қарор дорад; 

$E) Он фазоест, ки зери назорати миллату халқиятҳои гуногун қарор дорад; 

 

@17.Мафҳуми экспансия чӣ маъноро ифода менамояд? 

$A) Мафҳуми «экспансия» аз забони лотинӣ (expansio) гирифта шуда, маънои 

васеъшавӣ, паҳнкуниро ифода менамояд; 

$B) Мафҳуми «экспансия» аз забони лотинӣ (expansio) гирифта шуда, маънои 

маҳдуд, маҳдудкуниро ифода менамояд; 

$C) Мафҳуми «экспансия» аз забони лотинӣ (expansio) гирифта шуда, маънои 

ҷудохоҳиро ифода менамояд; 

$D) Мафҳуми «экспансия» аз забони лотинӣ (expansio) гирифта шуда, маънои 

мутаҳидшавиро ифода менамояд; 

$E) Мафҳуми «экспансия» аз забони лотинӣ (expansio) гирифта шуда, маънои 

фишоровариро ифода менамояд; 

 

@18.Экспансия чи гуна сиёсат аст? 

$A) Он сиёсати иттиҳодияҳо ба шумор меравад, ки бо роҳҳу воситаҳо ва 

методҳои гуногун таъсири хешро ба воҳидҳои дигари сиёсати байналхалқӣ 

мерасонанд; 

$B) Он шакл ва самти сиёсати дохилии давлатҳои бузург ба шумор меравад, ки 

бо роҳҳу воситаҳо ва методҳои гуногун таъсири хешро ба воҳидҳои дигар 

мерасонанд; 

$C) Он шакл ва самти сиёсати хориҷии давлатҳо ва иттиҳодияҳои монополистӣ 

ба шумор меравад, ки бо роҳҳу воситаҳо ва методҳои гуногун таъсири хешро ба 

воҳидҳои дигари сиёсии байналхалқӣ мерасонанд; 

$D) Он самти сиёсати тиҷоратии иттиҳодияҳои монополистӣ ба шумор 

меравад, ки бо роҳҳу воситаҳо ва методҳои гуногун таъсири хешро ба воҳидҳои 

дигари сиёсии байналхалқӣ мерасонанд; 



$E) Он шакл ва самти сиёсати иҷтимоию иқтисодии давлатҳо ба шумор 

меравад, ки бо роҳҳои гуногун таъсири хешро ба воҳидҳои дигари ҷамъиятӣ 

мерасонанд; 

 

@19.Дар таълимоти геополитикӣ экспансионизмро чигуна восита медонанд ? 

$A) Дар таълимоти геополитикӣ экспансионизмро воситаи муҳимтарини 

пурқудрат гардонидани давлатҳо медонанд; 

$B) Дар таълимоти геополитикӣ экспансионизмро воситаи муҳимтарини 

маъруф гардонидани давлатҳо медонанд; 

$C) Дар таълимоти геополитикӣ экспансионизмро воситаи муҳимтарини 

бойгарӣ медонанд; 

$D) Дар таълимоти геополитикӣ экспансионизмро воситаи муҳимтарини рушду 

инкишофи давлатҳо медонанд; 

$E) Дар таълимоти геополитикӣ экспансионизмро воситаи муҳимтарини 

пурқудрат гардонидани сиёсати ҳарбии давлатҳо медонанд; 

 

@20.Методи геополитикие, ки раванду ҳодисаҳои ҷамъиятӣ дар шакли яклухт 

дарк карда мешаванд, баъд равобити байни ҷузъиёти онҳо муайян мегарданд ва 

ҳамаҷониба таҳлил мешаванд хоси кадом метод мебошад? 

$A) системанокӣ; 

$B) методҳои миқдорӣ; 

$C) методи танқидӣ-диалектикӣ; 

$D) бихевористӣ; 

$E) методҳои муқоисавӣ; 

 

@21.Методи геополитикие, ки диққати асосӣ ба таҳлили танқидии падидаҳо 

ҳамчун манбаи худҳаракати ҷомеа ва таҒйиротҳо дониста мешавад ба кадом 

метод таалуқ дорад? 

$A) методи танқидӣ-диалектикӣ; 

$B) методҳои миқдорӣ; 

$C) методҳои муқоисавӣ; 

$D) бихевористӣ; 

$E) системанокӣ; 

 

@22.Мушоҳида, таҷриба, анкета, мубоҳиса, таҳлили ҳуҷҷатҳо хоси кадом 

метод аст? 

$A) бихевористӣ; 

$B) методҳои миқдорӣ; 

$C) методи танқидӣ-диалектикӣ; 

$D) методҳои муқоисавӣ; 

$E) системанокӣ; 

 

@23.Вазифаи андозанамоии ҳодисаҳои ҷомеа хоси кадом методи геополитикӣ 

мебошад? 



$A) методҳои миқдорӣ; 

$B) методҳои муқоисавӣ; 

$C) методи танқидӣ-диалектикӣ; 

$D) бихевористӣ; 

$E) системанокӣ; 

 

@24.Монандӣ, вобастагӣ ва ҷудоию тафовути ҳодисаҳоро кадом метод муайян 

месозад? 

$A) методҳои муқоисавӣ; 

$B) методҳои миқдорӣ; 

$C) методи танқидӣ-диалектикӣ; 

$D) бихевористӣ; 

$E) системанокӣ; 

 

@25.Марҳалаи нави ташаккули Ғояҳои геополитикӣ аз кадом давра оҒоз 

мегардад? 

$A) давраи кашфиётҳои бузурги географӣ ва замони маорифпарварӣ; 

$B) аз замони маорифпарварӣ; 

$C) аз давраи кашфиётҳои бузурги илмию техникӣ; 

$D) аз давраи кашфиётҳои бузурги географӣ; 

$E) аз замони наву навтарин; 

 

@26.Р.Челлен геополитикаро чи гунна маънидод намудааст? 

$A) геополитикаро ҳамчун илме, ки давлатро ба сифати организми географӣ ё 

падидае дар фазо донистааст, муаррифӣ намудааст; 

$B) геополитикаро ҳамчун илм дар бораи муносибатҳои замин ва равандҳои 

сиёсӣ маънидод намудааст; 

$C) геополитикаро чунин тавсиф менамуд, ки хосиятҳои асосии нерӯи баҳрӣ ва 

дар доираи фаъолияти он баҳампайвастгардонии омилҳои дигари рушди 

давлатдориро ифода менамуд; 

$D) давлатро ҳамчун органими биологӣ маънидод намояд ва гӯё давлат 

тавассути қонунҳои биологӣ фаъолият дошта бошад; 

$E) геополитикаро тасаввуроти харитагии муносибатҳои байни миллатҳои 

асосии мубориз медонист; 

 

@27.Ф.Ратсел фаҳми анъанавӣ дар бораи муносибатҳои байналхалқиро аз чанд 

омили асосӣ иборат медонад? 

$A) ҳудуд, суверенитет ва амнияти давлатӣ; 

$B) суверенитет ва амнияти давлатӣ; 

$C) ҳудуд ва суверенитет; 

$D) ҳудуд, суверенитет, забон ва амнияти давлатӣ; 

$E) ҳудуд, суверенитет, забон, анъана ва амнияти давлатӣ; 

 



@28.Кадом муҳаққиқ аввалин маротиба кӯшидааст, ки сиёсат ва ҳолати 

географии кишварҳоро дар робитаи ногусастанӣ қарор диҳад ва тавассути 

чунин робитаи мутақобила сиёсатро тавсиф ва муаррифӣ намояд? 

$A) Ф.Ратсел; 

$B) Р.Челлен; 

$C) Р. Гаркави; 

$D) К.Хаусхофер; 

$E) Х.Макиндер; 

 

@29.Ратсел дар асараш «Географияи сиёсӣ» давлатро чи гунна шарҳ додааст? 

$A) давлатро ҳамчун органими биологӣ маънидод менамояд ва гӯё давлат 

тавассути қонунҳои биологӣ фаъолият дошта бошад; 

$B) давлатро ҳамчун илм дар бораи муносибатҳои иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва 

равандҳои сиёсӣ маънидод намудааст; 

$C) давлатро ба сифати организми географӣ ё падидае дар фазо донистааст; 

$D) давлатро ҳамчун илм дар бораи муносибатҳои иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва 

равандҳои сиёсӣ маънидод намудааст; 

$E) давлатро ҳамчун илм дар бораи муносибатҳои иҷтимоӣ ва равандҳои сиёсӣ 

маънидод намудааст; 

 

@30.Ғояи марказии таълимоти Мэхенро кадом ҷиҳат ташкил медиҳад? 

$A) Ғояи марказии таълимоти Мэхенро он ҷиҳат ташкил медиҳад, ки нерӯи 

баҳрӣ дар бисёр ҳолатҳо тақдири таърихии халқҳо ва кишварҳоро муайян 

менамояд; 

$B) Ғояи марказии таълимоти Мэхенро он ҷиҳат ташкил медиҳад, ки нерӯи 

фазоӣ дар бисёр ҳолатҳо тақдири таърихии халқҳо ва кишварҳоро муайян 

менамояд; 

$C) Ғояи марказии таълимоти Мэхенро он ҷиҳат ташкил медиҳад, ки нерӯи 

ҳарбӣ дар бисёр ҳолатҳо тақдири таърихии халқҳо ва кишварҳоро муайян 

менамояд; 

$D) Ғояи марказии таълимоти Мэхенро он ҷиҳат ташкил медиҳад, ки нерӯи 

иқтисодӣ дар бисёр ҳолатҳо тақдири таърихии халқҳо ва кишварҳоро муайян 

менамояд; 

$E) Ғояи марказии таълимоти Мэхенро он ҷиҳат ташкил медиҳад, ки нерӯи 

хушкӣ дар бисёр ҳолатҳо тақдири таърихии халқҳо ва кишварҳоро муайян 

менамояд; 

 

@31. Тадқиқоти танқидии аҳамияти географияи ҳарбӣ ва омори ҳарбӣ асари 

кадом муҳаққиқ мебошад? 

$A) А.М. Милютин; 

$B) В.П. Семенов; 

$C) Ф.Ратсел; 

$D) К.Хаусхофер; 

$E) Х.Макиндер; 



 

@32.Ақида дар бораи он, ки «маркази замин Осиёи Миёна аст» ба кадом 

муҳаққиқ таалуқ дорад? 

$A) Г.Макиндер; 

$B) В.П. Семенов; 

$C) Ф.Ратсел; 

$D) К.Хаусхофер; 

$E) А.М. Милютин; 

 

@33.Кадом олим артишро марзи ягонаи самаранокии Германия медонист? 

$A) О. Бисмарк; 

$B) К. Хаусхофер; 

$C) Е.Обст; 

$D) Рудолф Гесс; 

$E) Ф.Ратсел; 

 

@34.Журнали геополитика дар Германия кай ва аз ҷониби кадом муҳаққиқон 

таъсис дода шуда буд.? 

$A) соли 1924 Хаусхофер бо ҳамроҳии Е.Обст ва ҳамкории дӯстонаш 

«Журнали геополитика»-ро таъсис дода буд; 

$B) соли 1921 Е.Обст ва ҳамкории дӯстонаш «Журнали геополитика»-ро таъсис 

дода буд; 

$C) соли 1920 Хаусхофер «Журнали геополитика»-ро таъсис дода буд; 

$D) соли 1922 Макиндер бо ҳамроҳии Е.Обст ва ҳамкории дӯстонаш «Журнали 

геополитика»-ро таъсис дода буд; 

$E) соли 1923 Хаусхофер бо ҳамроҳии Макиндер ва ҳамкории дӯстонаш 

«Журнали геополитика»-ро таъсис дода буд; 

 

@35.Мафҳуми «тамаддун» кай пайдо шуда аст? 

$A) мафҳуми «тамаддун» дар асри ХVIII пайдо шуда, дар баробари мафҳуми 

«маданият» истифода бурда мешавад; 

$B) мафҳуми «тамаддун» дар асри ХVI пайдо шуда, дар баробари мафҳуми 

«маданият» истифода бурда мешавад; 

$C) мафҳуми «тамаддун» дар асри ХV пайдо шуда, дар баробари мафҳуми 

«маданият» истифода бурда мешавад; 

$D) мафҳуми «тамаддун» дар асри ХVII пайдо шуда, дар баробари мафҳуми 

«маданият» истифода бурда мешавад; 

$E) мафҳуми «тамаддун» дар асри ХIХ пайдо шуда, дар баробари мафҳуми 

«маданият» истифода бурда мешавад; 

 

@36.Бори аввал мафҳуми «тамаддун» аз ҷониби кадом муҳаққиқ мавриди 

истифода қарор гирифтааст? 



$A) бори аввал Маркиз де Мирабо соли 1757 мафҳуми «тамаддун»-ро дар 

рисолаи «Дӯсти қонунҳо» истифода намудааст; 

$B) бори аввал К.Маркс соли 1857 мафҳуми «тамаддун»-ро дар асараш 

«Капитал» истифода намудааст; 

$C) бори аввал Моргентау соли 1757 мафҳуми «тамаддун»-ро истифода 

намудааст; 

$D) бори аввал Макиндер соли 1788 мафҳуми «тамаддун»-ро истифода 

намудааст; 

$E) бори аввал С. Хангтинтон соли мафҳуми «тамаддун»-ро дар рисолаи 

«Садамаи тамаддунҳо» истифода намудааст; 

 

@37.Кадом муҳаққиқ принсипи морфологиро барои ташаккули таърихи 

умумиҷаҳонӣ пешниҳод менамояд? 

$A) Н.Данилевский; 

$B) С.Г.Горшков; 

$C) В.П. Семенов; 

$D) Ф.Ратсел; 

$E) К.Хаусхофер; 

 

@38.Асари бономи «Маърифати таърих»-ро кадом муҳаққиқ иншо намудааст? 

$A) Н.Данилевский; 

$B) А.Тойнби; 

$C) С.Г.Горшков; 

$D) В.П. Семенов; 

$E) Ф.Ратсел; 

 

@39.Асари машҳури «Таъсири нерӯи баҳрӣ ба таърих» ба қалами кадом 

муҳаққиқ таълуқ дорад? 

$A) Х.Макиндер; 

$B) К.Хаусхофер; 

$C) А.Мэхен; 

$D) Р. Гаркави; 

$E) Р.Челлен; 

 

@40.Кадом муҳаққиқ тавассути асари «Масъалаҳои Осиё ва таъсири онҳо ба 

сиёсати байналхалқӣ» мафҳуми «миллатҳои назди соҳил»-ро ба геополитика 

ворид сохтааст? 

$A) А.Мэхен; 

$B) К.Хаусхофер; 

$C) Р. Гаркави; 

$D) Х.Макиндер; 

$E) Р.Челлен; 

 



@41.Дар кадом асари номбурдаи Коломб санъати бурдани ҷанг ба таври махсус 

тарҳрезӣ гашта, он ҳамчун воситаи муҳимтарини инкишоф дониста мешавад? 

$A) «Бӯрдани амалиёти ҷанг дар баҳр»;  

$B) «Таъсири нерӯи баҳрӣ ба таърих»; 

$C) «Маърифати таърих»; 

$D) «Географияи сиёсӣ»; 

$E) «Масъалаҳои Осиё ва таъсири онҳо ба сиёсати байналхалқӣ»; 

 

@42.Назарияи «гардиши таърихӣ »- ро кадом олим баён намудааст? 

$A) Абдураҳмон Абузайд Ибни Халдун; 

$B) Жан Боден; 

$C) Ш.Монтескё; 

$D) Ибни Халдун; 

$E) Х.Макиндер; 

 

@43.Андеша дар бораи он, ки «дар иқлими хунук одамон боахлоқанд, дар ҷои 

гармӣ, баръакс. Дар иқлими мӯътадил одамон ахлоқан қавӣ нестанд. Иқлими 

гарм хислати одамонро низ суст менамояд»-ро кадом муҳаққиқ байён 

намудааст? 

$A) Ш.Монтескё; 

$B) Ф.Гегел; 

$C) Иоганн Гердер; 

$D) Карл Риттер; 

$E) Жан Боден; 

 

@44.Кадом муҳаққиқ андеша дар бораи он, ки «Ҳокимияти иқлим ҳокимияти 

аввалин дар замин мебошад»- ро байён намудааст? 

$A) Ш.Монтескё; 

$B) Иоганн Гердер; 

$C) Ф.Гегел; 

$D) Карл Риттер; 

$E) Жан Боден; 

 

@45.Дар геополитика доктринаи Фридрих Ратсел-ро чи ном мебаранд? 

$A) «мактаби органикӣ»; 

$B) «ҳокимияти хушкӣ»; 

$C) «ҳокимияти фозо»; 

$D) «ҳокимияти иқлим»; 

$E) «мактаби биологӣ»; 

 

@46.«Баҳр - манбаи пурқудратии халқҳо» асари кадом муҳақкиқ ба ҳисоб 

меравад? 

$A) Ф.Ратсел; 

$B) А.Мэхен; 



$C) Х. Макиндер; 

$D) Р. Челлен; 

$E) Хаусхофер; 

 

@47.К. Хаусхофер оламро ба чанд минтақаи бузург тақсим намудааст? 

$A) Пан-Америка (меҳвараш-ИМА), Евроафрика (меҳвараш-Германия), Пан-

Осиё (меҳвараш Япония, музофоташ-Австралия); 

$B) Пан-Америка (меҳвараш-Канад, Евроафрика (меҳвараш-Германия), Пан-

Осиё (меҳвараш Япония, музофоташ-Австралия); 

$C) Пан-Америка (меҳвараш-ИМА), Евроафрика (меҳвараш-Германия), Пан-

Осиё (меҳвараш Япония, музофоташ-Австралия), Евроосиё (меҳвараш-Русия); 

$D) Пан-Америка (меҳвараш-ИМА), Евроафрика (меҳвараш-Германия), Пан-

Осиё (меҳвараш Япония, музофоташ-Австралия), Пан-Афр ика (меҳвараш-

Миср); 

$E) Пан-Америка (меҳвараш-ИМА), Евроафрика (меҳвараш-Германия), Пан-

Осиё (меҳвараш Япония, музофоташ-Австралия), Пан-Африка (меҳвараш-

Миср) , Евроосиё (меҳвараш-Русия) ; 

 

@48.Асосгузори доктринаи «доираи амрикоӣ» ба кадом муҳақкиқ таълуқ 

дорад? 

$A) Н. Спайкмен; 

$B) У. Крик; 

$C) К. Кисинҷер; 

$D) К. Грей; 

$E) С. Хангтинтон; 

 

@49.Ҳадафи тадқиқот ва назарияи сиёсии Н.Данилевскийро кадом масъала 

ташкил медод? 

$A) Ташаккули Федератсияи умумиславянӣ ҳадафи тадқиқот ва назарияи 

сиёсии Н.Данилевский ба шумор мерафт; 

$B) Ташаккули Федератсияи умумикатоликӣ ҳадафи тадқиқот ва назарияи 

сиёсии Н.Данилевский ба шумор мерафт; 

$C) Ташаккули Федератсияи умумипротестантӣ ҳадафи тадқиқот ва назарияи 

сиёсии Н.Данилевский ба шумор мерафт; 

$D) Ташаккули Федератсияи умумиҷаҳонӣ ҳадафи тадқиқот ва назарияи сиёсии 

Н.Данилевский ба шумор мерафт; 

$E) Ташаккули Федератсияи умумиминтақавӣ ҳадафи тадқиқот ва назарияи 

сиёсии Н.Данилевский ба шумор мерафт; 

 

@50.Кадом муҳаққиқ аввалин шуда ба сиёсати хориҷӣ ҳамчун асоси 

бартариҳои манфиатҳои миллию давлатӣ назар менамуд? 

$A) Н.Данилевский; 

$B) А.Тойнби; 

$C) С.Г.Горшков; 



$D) В.П. Семенов; 

$E) Ф.Ратсел; 

 

@51.Кадом муҳаққиқ исбот карданӣ мешавад, ки манбаи моҷароҳои садсолаи 

навро на тафовутҳои иқтисодӣ ё идеологӣ, балки тафовутҳо ва муқовиматҳои 

тамаддунӣ ташкил медиҳанд? 

$A) С.Хантингтон; 

$B) А.Тойнби; 

$C) Н.Данилевский; 

$D) К.Хаусхофер; 

$E) Ф.Ратсел; 

 

@52.Ақида дар бораи он, ки касе, ки Римлендро назорат менамояд, дар Евразия 

ҳукумрон аст касе, ки дар Евразия ҳукуфармоӣ менамояд, тақдири олмаро 

назорат мекунад ба кадом муҳаққиқ таълуқ дорад? 

$A) Г. Макиндер; 

$B) Н Спайкмен; 

$C) Ф.Ратсел; 

$D) К. Хаусхофер; 

$E) А. Мэхен; 

 

@53.Кадом давраи инкишофи геополитикӣ ба таври барҷаста бузургии ИМА-ро 

намоиш медод? 

$A) потсдамӣ; 

$B) вестфалӣ; 

$C) венаги; 

$D) версалӣ; 

$E) беловежӣ; 

 

@54.Аввалин маротиба спутники маснӯъи Замин кай ва аз ҷониби кадом давлат 

сар дода шуда буд? 

$A) 4 октиябри соли 1957 аз ҷониби Иттиҳоди Шӯравӣ; 

$B) 4 октиябри соли1956 аз ҷониби Япония; 

$C) 4 сентиябри соли 1957 аз ҷониби Хитой; 

$D) 6 октиябри соли 1957 аз ҷониби ИМА; 

$E) 4 ноябри соли 1957 аз ҷониби Англия; 

 

@55.Мувофиқи маълумоти СММ аз соли 1945 то 1985 дар олам чанд рӯзи 

осоишта ҳукумфармо буд? 

$A) 26; 

$B) 28 рӯз; 

$C) 30 рӯз; 

$D) 24 рӯз; 

$E) 22 рӯз; 



 

@56.Кадом марҳалаҳои инкишофи геополитикии оламро медонед? 

$A) вестфалӣ венаги версалӣ потсдамӣ беловежӣ; 

$B) вестфалӣ потсдамӣ версалӣ беловежӣ; 

$C) вестфалӣ потсдамӣ венаги версалӣ беловежӣ полшавӣ; 

$D) вестфалӣ венаги версалӣ беловежӣ; 

$E) вестфалӣ потсдамӣ венаги версалӣ беловежӣ вашингтонӣ; 

 

@57.Доктринаи фазои бузургро кадом муҳаққиқ пешниҳод намудааст? 

$A) К. Хаусхофер; 

$B) Х. Макиндер; 

$C) А. Мехен; 

$D) В. де ла Блаш; 

$E) Ф. Ратсел; 

 

@58.Мақомоти Агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия 

дар асоси Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мубориза бар зидди 

коррупсия» аз кай фаъолият дорад? 

$A) аз 25 июли соли 2004; 

$B) аз 25 июли соли 2005; 

$C) аз 25 июли соли 2008; 

$D) аз 25 июли соли 2006; 

$E) аз 25 июли соли 2007; 

 

@59.Пешниҳоди Президенти Қазоқистон дар бораи таъсиси Иттифоқи 

давлатҳои Осиёи Марказӣ кай садо дод ва бо монеаи кадом кишвар амали 

нагашт? 

$A) соли 2007 бо монеаи Узбекистон; 

$B) соли 2007 бо монеаи Русия; 

$C) соли 2007 бо монеаи ҚирҒизистон; 

$D) соли 2007 бо монеаи Туркманистон; 

$E) соли 2007 бо монеаи ИМА; 

 

@60.Иттиҳоди Шӯравӣ кадом солҳо вориди хоки АфҒонистон шуда ва аз онҷо 

ноком хориҷ шуд? 

$A) аз соли 1979 то соли 1989; 

$B) аз соли 1970 то соли 1980; 

$C) аз соли 1975 то соли 1985; 

$D) аз соли 1978 то соли 1988; 

$E) аз соли 1980 то соли 1990; 

 

@61.Минтақаи Осиёи Марказиро кадом сиёсатшинос «минтақаи «Балкани 

евроосиёгӣ» донистааст? 

$A) З.Бжезинский; 



$B) С.Ҳангтинтон; 

$C) Н. Спайкмен; 

$D) Р.Челлен; 

$E) Х. Макиндер; 

 

@62.Ҷумҳурии Тоҷикистон дар низоми навини олам кадом тарҳи 

геополитикиро ҷонибдорӣ намуда, онро тақвият мебахшад? 

 

$A) тарҳи бисёрмарказиро; 

$B) тарҳи дуқутбиро; 

$C) тарҳи мондалистиро; 

$D) тарҳи якқутбиро; 

$E) тарҳи ҳамроҳнашавиро; 

 

@63.Кадом кишвар манфиатҳои геополитикии худро дар заминаи «панҷ 

принсип» - ҳифзи ҳаёти шаҳрвандон ва ҳамватанони бурунмарзӣ афзалияти 

ҳуқуқи байналхалқӣ инкишофи бисёрқутбии ҷаҳон инкишофи муносибатҳои 

дӯстона бо мамлакатҳои дигар фаъолият доштан дар мамлакатҳои дӯст ба амал 

бароварданӣ мешавад? 

$A) Русия; 

$B) ИМА; 

$C) Англия; 

$D) Хитой; 

$E) Эрон; 

 

@64.Эъломияи истиқлолиияти ҶШС Тоҷикистон кай қабул гардид? 

$A) 24 августи соли 1990; 

$B) 24 августи соли 1989; 

$C) 9 сентиябри соли 1991; 

$D) 24 июни соли 1990; 

$E) 24 августи соли 1991; 

 

@65.Дар нимаи дуюми асри ХIХ «Бозии Бузург» дар Осиёи Марказӣ аз маркази 

кадом империяҳо идора мешуд? 

$A) аз Лондон ва Санкт-Петербург; 

$B) аз Лондон ва Пекин; 

$C) аз Берлин ва Санкт-Петербург; 

$D) Париж ва Санкт-Петербург; 

$E) аз Париж ва Пекин; 

 

@66.Асари машҳури «Таъсири нерӯи баҳрӣ ба таърих» ба қалами кадом 

муҳаққиқ таалуқ дорад? 

$A) А.Мэхен; 

$B) К. Клаузевитс; 



$C) Н.Спайкмен; 

$D) Ф. Коломб; 

$E) Х.Макиндер; 

 

@67.Созишномаи Шартномаи Амнияти Дастаҷамъӣ (СШАД) кадом сол таъсис 

ёфтааст? 

$A) 14 майи соли 2002 таъсис гардидааст; 

$B) 14 майи соли 2003 таъсис гардидааст; 

$C) 14 майи соли 2004 таъсис гардидааст; 

$D) 14 майи соли 2005 таъсис гардидааст; 

$E) 14 майи соли 2006 таъсис гардидааст; 

 

@68.Ҳангоми райъпурсии умумииттифоқии 17 марти соли 1991 чанд фози 

аҳолӣ ба ҷонибдории бақои СССР овоз дода буданд? 

$A) 76,4%; 

$B) 59,7%; 

$C) 66,8%; 

$D) 70,5%; 

$E) 55,9%; 

 

@69.Ғояи «Иёлоти Муттаҳидии Аврупо»-ро кадом муҳаққиқ пешниҳод 

намудааст? 

$A) ХIХ Ч.Маднзини; 

$B) Граф Куденхове-Коллерги; 

$C) В.Гюго; 

$D) А. Мехен; 

$E) Г. Макиндер; 

 

@70.Минтақаи геостратегии баҳрӣ чанд минтақаи баҳриро фаро мегирад ва 

онҳо кадомҳоянд? 

$A) 1. Англо – Америка ва ҳавзаи баҳри Кариб 2.Аврупои баҳрӣ ва кишварҳои 

МаҒриб 3.Америкаи Ҷанубӣ 4. Осиё ва Океания; 

$B) 1. Англо – Америка ва ҳазаи баҳри Кариб 2.Аврупои баҳрӣ ва кишварҳои 

МаҒриб 3.Америкаи Шимолӣ 4. Осиё ва Океания; 

$C) 1. Англо – Америка ва ҳазаи баҳри Кариб 2.Аврупои баҳрӣ ва кишварҳои 

МаҒриб 3.Америкаи Ҷанубӣ 4. Осиё ва Африка; 

$D) 1. Англо – Америка ва ҳазаи баҳри Кариб 2.Аврупои баҳрӣ ва кишварҳои 

МаҒриб 3.Америкаи Ҷанубӣ 4. Осиё ва Океания; 

$E) 1. Англо – Америка ва ҳазаи баҳри Кариб 2.Аврупои баҳрӣ ва кишварҳои 

МаҒриб 3.Америкаи Ҷанубӣ 4. Осиё ва Океания 5. Африка ва Австралия; 

 

@71.Тибқи андешаҳои С.Ҳантинтон арзишҳои асосии Ғарбро нишон диҳед? 

 



$A) Арзишҳои асосии Ғарбро индивидуализм, бозор, либерализм, демократия, 

ҳуқуқи инсон ва Ғайраҳо ташкил мекунанд; 

$B) Арзишҳои асосии Ғарбро коллективизм, бозор, иқтисодиёти планӣ, 

либерализм, анъангароӣ демократия, ҳуқуқи инсон ва Ғайраҳо ташкил 

мекунанд; 

$C) Арзишҳои асосии Ғарбро индивидуализм, бозор, консерватизм, 

демократия, ҳуқуқи инсон ва Ғайраҳо ташкил мекунанд; 

$D) Арзишҳои асосии Ғарбро индивидуализм, бозор, авторитаризм, 

демократия, ҳуқуқи инсон ва Ғайраҳо ташкил мекунанд; 

$E) Арзишҳои асосии Ғарбро индивидуализм, бозор, патернализм, фашизм, 

ҳуқуқи инсон ва Ғайраҳо ташкил мекунанд; 

 

@72.Паноҳгоҳи сиёсӣ ба чигуна ашхос дода мешавад? 

$A) касоне, ки дар мамлакати худаш вобаста ба фаъолияти сиёсияш мавриди 

таъқибот қарор гирифтааст; 

$B) шахсоне, ки ҷинояти содир намудаанд ва ё ҷинояти содирнамудаи онҳо ба 

мақсад ва присипҳои CММ мухолиф аст; 

$C) касоне, ки дар мамлакати худаш вобаста ба фаъолияти сиёсияш ва узви 

созмонҳои терористи буданаш мавриди таъқибот қарор гирифтааст; 

$D) шахсоне, ки ҷиноят содир намудаанд ва ё ҷинояти содирнамудаи онҳо ба 

мақсад ва присипҳои CММ мухолиф нест; 

$E) ашхосе, ки дар мамлакати худаш вобаста ба фаъолияти сиёсияш ва амалҳои 

терористяш мавриди таъқибот қарор гирифтааст; 

 

@73.Дар байни кишварҳои минтақаи Осиё мақоми Хитой тадриҷан меафзояд ва 

раванди ташаккули «Хитойи бузург» дар авҷ аст, ки он кадом ҳудудҳоро дарбар 

мегирад? 

$A) Хитой, Гонконг, Макао, Тайван ва Сингапур; 

$B) Хитой, Гонконг, Макао, МуҒулистон, Малайзия, Тайван ва Сингапур; 

$C) Хитой ,Гонконг, Макао, Малайзия ва Индонезия; 

$D) Хитой, Кореяи Шимолӣ, Кореяи Ҷанубӣ, Макао, Тайван ва Сингапур; 

$E) Хитой, Гонконг, МуҒулистон, Ҷопон, Макао, Тайван ва Сингапур; 

 

@74.Ташкилотҳои минтақавӣ дар заминаи кадом арзиши асосӣ ташаккул 

меёбанд? 

$A) ҳимояи амнияти минтақавӣ; 

$B) ҳимояи манфиатҳои миллӣ; 

$C) ҳимояи озодӣ ва баробарии кишварҳо; 

$D) ба роҳ мондани муносибатҳои тиҷорӣ; 

$E) ҳимояи манфиатҳои минтақавӣ; 

 

@75.«Дар ташаккули низоми нави олам ва инкишофи муносибатҳои 

байналхалқӣ мақом ва нақши зарурӣ ба бисёрмарказӣ мансуб дониста 

мешавад» хоси кадом принсипи асосии муносибатҳои байналхалқӣ мебошад? 



$A) ҷойгиршавии қувваҳо ва сатҳи таъсиррасонии байниҳамдигарии онҳо; 

$B) хронологӣ; 

$C) блокӣ; 

$D) таърихӣ; 

$E) бартарии қувваҳо; 

 

@76.Нишон диҳед, ки кадом тарзи муносибатҳо ба равандҳои глобализатсионӣ 

дуруст аст? 

$A) се тарзи муносибат. 1) глобализатсия оқибати сиёсати мақсадноки 

давлатҳои муқтадир аст 2) равандҳои глобализатсиониро фақат ба сифати 

падидаи иқтисодӣ медонад 3) равандҳои глобализатсиониро оқибатҳои 

пешрафти илмию техникӣ медонанд; 

$B) танҳо як тарзи муносибат ба равандҳои глобализатсионӣ вуҷуд дорад, яъне 

глобализатсия оқибати сиёсати мақсадноки давлатҳои муқтадир аст; 

$C) ду тарзи муносибат, яке глобализатсия оқибати сиёсати мақсадноки 

давлатҳои муқтадир аст, дигаре равандҳои глобализатсиониро фақат ба сифати 

падидаи иқтисодӣ медонанд; 

$D) чор тарзи муносибат 1) глобализатсия оқибати сиёсати мақсадноки 

давлатҳои муқтадир аст 2) равандҳои глобализатсиониро фақат ба сифати 

падидаи иқтисодӣ медонанд 3) равандҳои глобализатсиониро оқибатҳои 

пешрафти илмию техникӣ медонанд 4) равандҳои глобализатсиониро 

оқибатҳои демократикунонӣ ва модернизатсиякунонӣ медонад; 

$E) ҳеҷ гуна муносибат вуҷуд надорад; 

 

@77.Ҷанги якуми Ҷаҳон ба фойдаи кӣ хал шуд? 

$A) Германия ва иттифоқчиёнаш,; 

$B) Франсия ва иттифоқчиёнаш,; 

$C) Италия ва иттифоқчиёнаш; 

$D) Русия ва иттифоқчиёнаш,; 

$E) Британияи кабир ва иттифоқчиёнаш; 

 

@78.Ҷанги якуми Ҷаҳон кадом солҳоро дарбар мегирад? 

$A) солҳои 1914-1918,; 

$B) солҳои 1915-1918,; 

$C) солҳои 1914-1915,; 

$D) солҳои 1915-1919,; 

$E) солҳои 1914-1919; 

 

@79.«Олам ба ду маркази геополитикии нерӯҳо пайваст мсгардонад, ки доимо 

дар мухолифат ва муқовимати зидди ҳамдигар қарор доранд»-хоси кадом 

доктринаи геополитикӣ мебошад? 

$A) Тарҳи биполярӣ (дуқутбӣ); 

$B) Тарҳи мондиалистӣ; 

$C) Тарҳи бисёрқутбӣ ё бисёрмарказӣ; 



$D) Тарҳи музофотӣ; 

$E) Тарҳи минтақавӣ; 

 

@80.«Меҳвари географии таърих ба минтақаҳои музофотӣ мансуб дониста 

мешаванд, ки дар он ҷо бархӯрди давлатҳои баҳрӣ ва континенталӣ ба амал 

меояд»- хоси кадом доктринаи геополитикӣ мебошад? 

$A) Тарҳи музофотӣ; 

$B) Тарҳи мондиалистӣ; 

$C) Тарҳи минтақавӣ; 

$D) Тарҳи биполярӣ (дуқутбӣ); 

$E) Тарҳи бисёрқутбӣ ё бисёрмарказӣ; 

 

@81.«Баҳри минтақаҳои асосии геополитикии нерӯҳои ҷаҳонӣ дар муқовимати 

байниҳамдигарӣ ҷо гирифта, бо ҳам дар муборизаи шадид мебошанд» хоси 

кадом доктринаи геополитикӣ мебошад? 

$A) Тарҳи минтақавӣ; 

$B) Тарҳи бисёрқутбӣ ё бисёрмарказӣ; 

$C) Тарҳи музофотӣ; 

$D) Тарҳи биполярӣ (дуқутбӣ); 

$E) Тарҳи мондиалистӣ; 

 

@82.Кадом муҳаққиқ ба ин бовар буд, ки тамоми аъзоёни ҷомеа шуури умумии 

вақтӣ доранд? 

$A) Э.Дюркгейм; 

$B) А.Эйнштейн; 

$C) Коперник; 

$D) З. Бжезинский; 

$E) Ф.Ратсел;  

 

@83.Андешаи «бо мурури замон маркази қувваҳо дар олам таҒйир меёбанд. 

Музофот дар асри ХХI маркази олам мегардад» хоси кадом доктринаи 

геополитикӣ аст? 

$A) тарҳи бисёрқутбӣ ё бисёрмарказӣ; 

$B) тарҳи минтақавӣ; 

$C) тарҳи музофотӣ; 

$D) тарҳи мондиалистӣ; 

$E) тарҳи биполярӣ (дуқутбӣ); 

 

@84.Назарияи «блоки континенталӣ» ба кадом муҳаққиқ таълуқ дорад? 

$A) К. Хаусхофер; 

$B) К. Боулдинг; 

$C) И. Галтунг; 

$D) К. Холсти; 

$E) П. А. Сорокин; 



 

@85.Барои чи моҷарои сиёсии байни СССР ва ИМА ба худ номи Ҷанги сардро 

гирифтааст? 

$A) зеро, муносибатҳо дар сатҳи бархӯрди идеологӣ қарор доштанд; 

$B) зеро, муносибатҳо дар сатҳи мухолифат қарор доштанд; 

$C) зеро, муносибатҳо дар сатҳи низоъ қарор доштанд; 

$D) зеро, муносибатҳо дар сатҳи муқовимат қарор доштанд; 

$E) зеро, муносибатҳо дар сатҳи ҷанг қарор доштанд; 

 

@86.Созмони миллали муттаҳид аз кадом мақомотҳо таркиб ёфтааст? 

$A) Ассамблеяи генералӣ, шӯрои амният, шӯрои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ, шӯрои 

нигаҳбон, додгоҳи байналмиллалӣ, котибот; 

$B) Ассамблеяи генералӣ, котибот, шӯрои сиёсӣ, шӯрои иқтисодӣ, шӯрои 

иҷтимоӣ, шӯрои фарҳангӣ, додгоҳи байналмиллалӣ; 

$C) Ассамблеяи генералӣ, шӯрои амният, шӯрои иқтисодӣ ва сиёсӣ, шӯрои 

иҷтимоӣ ва фарҳангӣ, шӯрои нигаҳбон, додгоҳи байналмиллалӣ, котибот; 

$D) Ассамблеяи генералӣ, шӯрои иқтисодӣ, додгоҳи байналмиллалӣ, шӯрои 

нигаҳбон, котибот, шӯрои амният; 

$E) Ассамблеяи генералӣ, шӯрои сиёсӣ, шӯрои амният, шӯрои нигаҳбон, 

додгоҳи байналмиллалӣ, котибот; 

 

@87.Ташкилоти ҳамкории Осиёи Марказӣ кай шартнома дар бораи амалҳои 

якҷояи зидди терроризм, экстремизми сиёсӣ, динӣ, ҷинояткории 

муташаккилонаи траснатсионалӣ ва таҳдидҳои дигари рушди мӯътадил ва 

амнияти кишварҳо баста шуд? 

$A) 21 апрели соли 2000; 

$B) 20 апрели 2000; 

$C) 21 апрели 2001; 

$D) 22 апрели 2000; 

$E) 11 сентябри соли 2001; 

 

@88.Ташкилоти террористии баскҳо, ташкилотҳои ҷудоихоҳи Кашмир, 

ҳаракати муқовимати Ирландияи Шимолӣ, Ташкилоту гурӯҳҳои сершумори 

террористӣ дар Чеченистон ба кадом наъҳои террористӣ дохил мешаванд? 

$A) терроризми этникю миллатгароӣ; 

$B) терроризми динӣ; 

$C) терроризми кибернетикӣ; 

$D) терроризми ифротӣ; 

$E) терроризми иҷтимоӣ- инқилобӣ; 

 

@89.Комитети махсуси СММ оид ба терроризми байналхалқӣ кай таъсис дода 

шудааст? 

$A) соли 1972; 

$B) соли 2002; 



$C) соли 1992; 

$D) соли 1982; 

$E) соли 1962; 

 

@90.Дар олами муосир терроризми байналхалқӣ дар кадом навъҳо воқеӣ 

мегардад? 

$A) терроризми иҷтимоӣ- инқилобӣ терроризми этникӣ- миллатгароӣ 

терроризми динӣ терроризми кибернетикӣ; 

$B) терроризми миллатгароӣ терроризми этникӣ терроризми партизанӣ 

терроризми динӣ; 

$C) терроризми тамаддунӣ терроризми динӣ терроризми кибернетикӣ 

терроризми локалӣ терроризми индувидуалӣ; 

$D) терроризми инқилобӣ терроризми партизанӣ терроризми этникӣ- миллӣ 

терроризми динӣ терроризми тамаддунӣ терроризми локалӣ терроризми 

кибернетикӣ; 

$E) терроризми миллӣ терроризми минтақавӣ терроризми глобалӣ; 

 

@91.Қоуниятҳои асосии инкишофи геополитикаро муаян намоед? 

 

$A) қонуни дуализми фундаменталӣ, қувват гирифтани омили фазогӣ дар 

таърихи инсоният ва қонуни синтези хушкӣ; 

$B) қонуни дуализми фундаменталӣ, қувват гирифтани омили фазогӣ дар 

таърихи инсоният; 

$C) қонуни қувват гирифтани омили фазогӣ дар таърихи инсоният ва қонуни 

синтези хушкӣ ва баҳр; 

$D) қонуни дуализми фундаменталӣ, қонуни синтези хушкӣ ва баҳр; 

$E) қонуни дуализми фундаменталӣ, қувват гирифтани омили фазогӣ дар 

таърихи инсоният, қонуни синтези хушкӣ ва баҳр, назорати фазогӣ; 

 

@92.Низоми сиёсии олам аз кадом замон шурӯъ гардидааст? 

$A) аз замони сулҳи вестфалӣ; 

$B) аз низоми нави олам; 

$C) аз марҳалаи версалӣ; 

$D) аз марҳалаи потсдамӣ; 

$E) аз замони системаи венагӣ; 

 

@93.Аввалин давлатҳои миллӣ дар заминаи кадом принсип ва шартнома 

ташаккул ёфтааст? 

$A) аввалин давлатҳои миллӣ дар заминаи принсипи «давлатӣ-марказӣ» ва дар 

асоси қарордодҳои шартномаи Вестфалия ташаккул ёфтанд; 

$B) аввалин давлатҳои миллӣ дар натиҷаи инқилоби буржуазии Франсия ва дар 

қарордодҳои шартномаи Венагӣ ташаккул ёфтаанд; 

$C) аввалин давлатҳои миллӣ дар заминаи принсипи «мутамарказ» ва дар 

қарордодҳои венагӣ ташаккул ёфтаанд; 



$D) аввалин давлатҳои миллӣ дар заминаи принсипи давлати сулолавӣ дар 

асоси қарордодҳои шартномаи Вестфалия ташаккул ёфтаанд; 

$E) аввалин давлатҳои миллӣ дар заминаи принсипи «марказӣ» ва дар асоси 

қарордодҳои шартномаи Версалӣ ташаккул ёфтааст; 

 

@94.Марҳалаҳои асосии низоми сиёсии оламро дуруст ва пайи ҳам нишон 

диҳед? 

$A) марҳалаи вестфалӣ, марҳалаи венагӣ, марҳалаи версалӣ, марҳалаи 

потсдамӣ, маарҳалаи беловежӣ; 

$B) марҳалаи вестфалӣ, марҳалаи версалӣ, марҳалаи венагӣ, марҳалаи 

потсдамӣ; 

$C) марҳалаи версалӣ, марҳалаи вестфалӣ, марҳалаи венагӣ, марҳалаи 

потсдамӣ; 

$D) марҳалаи венагӣ, марҳалаи версалӣ, марҳалаи вестфалӣ, марҳалаи 

потсдамӣ; 

$E) марҳалаи венагӣ, марҳалаи вестфалӣ, марҳалаи версалӣ, марҳалаи 

потсдамӣ; 

 

@95.Марҳилаи Вестфалии низоми сиёсии олам чанд сол давом кард? 

$A) 150 сол; 

$B) 120 сол; 

$C) 130 сол; 

$D) 140 сол; 

$E) 100 сол; 

 

@96.Мақоми нави қувваҳоро дар арсаи байналхалқӣ Конгресси Вена кай ба 

расмият даровард? 

$A) Мақоми нави қувваҳоро дар арсаи байналхалқӣ Конгресси Вена дар солҳои 

1814 ба расмият даровард; 

$B) Мақоми нави қувваҳоро дар арсаи байналхалқӣ Конгресси Вена дар солҳои 

1814-1815 ба расмият даровард; 

$C) Мақоми нави қувваҳоро дар арсаи байналхалқӣ Конгресси Вена дар солҳои 

1815 ба расмият даровард; 

$D) Мақоми нави қувваҳоро дар арсаи байналхалқӣ Конгресси Вена дар солҳои 

1813-1815 ба расмият даровард; 

$E) Мақоми нави қувваҳоро дар арсаи байналхалқӣ Конгресси Вена дар солҳои 

1813-1814 ба расмият даровард; 

 

@97.Асоси принсипи системаи Венагиро нишон диҳед? 

$A) принсипи империявии назорати фазои географӣ; 

$B) принсипи нерӯи ҳарбию баҳрӣ; 

$C) принсипи назорати хушкию баҳрӣ; 

$D) Принсипи империявии назорати фазои хушкӣ; 

$E) Принсипи минтақаи бузург; 



 

@98.Аз кай оҒози системаи нави муносибатҳо пайдо гардид ва меҳвари асосии 

онро чӣ ташкил медод? 

$A) аз замони сулҳи Вестфалия сар карда, системаи нави муносибатҳо пайдо 

гардид, ки меҳвари асосии онро давлат ташкил медод; 

$B) аз замони Венагӣ сар карда, системаи нави муносибатҳо пайдо гардид, ки 

меҳвари асосии онро империя ташкил медод; 

$C) аз марҳалаи потсдамӣ сар карда, системаи нави муносибатҳо пайдо гардид, 

ки меҳвари асосии онро ду лагери пурзӯр ташкил медод; 

$D) дар замони муосир системаи нави муносибатҳо пайдо гардид, ки меҳвари 

асосии онро давлат ташкил медод; 

$E) аз замони сулҳи Версалия сар карда, системаи нави муносибатҳо пайдо 

гардид, ки меҳвари асосии онро давлатҳои муқтадир ташкил медод; 

 

@99.Ба ақидаи кадом сиёсатмадор баъди ҷанги ҳастаӣ «зиндагон бар мурдагон 

ҳасад мебаранд»? 

 

$A) Н.С.Хрушев; 

$B) Р. Рейган; 

$C) Ҷ. Буш; 

$D) Р. Никсон; 

$E) М.С.Горбачев; 

 

@100.Системаи Версалро ба пуррагӣ кадом ҷанг шикаст дод? 

$A) ҷанги дуюми ҷаҳонӣ системаи Версалро ба пуррагӣ шикаст дод; 

$B) ҷанги бузурги ватанӣ системаи Версалро ба пуррагӣ шикаст дод; 

$C) ҷанги сисола системаи Версалро бо пуррагӣ шикаст дод; 

$D) юришҳои Наполеон системаи Версалро ба пуррагӣ шикаст дод; 

$E) ҷанги якуми ҷаҳонӣ системаи Версалро ба пуррагӣ шикаст дод; 

 

@101.Аз назари геополитика таърихи тамаддун чигуна маънидод карда 

мешавад? 

$A) таърихи тамаддун ҳамчун таҒйири мутаносиби марҳалаҳои геополитикӣ 

маънидод карда мешавад; 

$B) таърихи тамаддун ҳамчун таҒйири мутаносиби марҳалаҳои давлатдорӣ 

маънидод карда мешавад; 

$C) таърихи тамаддун ҳамчун таҒйири мутаносиби марҳалаҳои инкишофи 

низоми муносибатҳои байнадхалқӣ маънидод карда мешавад; 

$D) таърихи тамаддун ҳамчун таҒйири мутаносиби марҳалаҳои гуногуни 

таърихи башар маънидод карда мешавад; 

$E) Аз назари геополитика таърихи тамаддун ҳеҷгуна маънидод карда 

намешавад; 

 

@102.Тартиботи потсдамии олам кай аз байн рафт? 



$A) тартиботи потсдамии олам соли 1991 аз байн рафт; 

$B) тартиботи потсдамии олам соли 1990 аз байн рафт; 

$C) тартиботи потсдамии олам соли 1989 аз байн рафт; 

$D) тартиботи потсдамии олам соли 1991-1992 аз байн рафт; 

$E) тартиботи потсдамии олам соли 1992 аз байн рафт; 

 

@103.Паймонҳои ҳарбиро муаян намоед? 

$A) Паймони НАТО, АНЗЮС, СЕАТО, СЕНТО, Паймони Варшава, СШАД; 

$B) Паймони НАТО, АНЗЮС, САҲА, СЕНТО, Паймони Варшава, СШАД; 

$C) Паймони НАТО, АНЗЮС, СЕАТО, СЕНТО, Паймони Варшава, СММ; 

$D) Паймони НАТО, АНЗЮС, СЕАТО, ИДМ, Паймони Варшава, СШАД; 

$E) Паймони НАТО, АНЗЮС, СЕАТО, СЕНТО, Паймони Варшава, СҲШ; 

 

@104.Кадом муҳаққиқ «принсипи морфологӣ»-ро барои ташаккули таърихи 

умумиҷаҳонӣ пешниҳод намудааст? 

$A) Н. Данилевский; 

$B) А. Тойинби; 

$C) С. Хантингтон; 

$D) В. Дал; 

$E) М. де Мирабо; 

 

@105.Дар Русия аз кай мафҳуми «тамаддун» паҳн гардида, мавриди истифодаи 

доираи муайни муҳаққиқон қарор гирифтааст? 

$A) Дар солҳои 60-уми асри ХIХ; 

$B) Дар солҳои 60-уми асри ХХI; 

$C) Дар солҳои 50-уми асри ХIХ; 

$D) Дар солҳои 70-уми асри ХIХ; 

$E) Дар солҳои 60-уми асри ХХ; 

 

@106.Дар асри ХIХ зери мафҳуми «тамаддун» дар Ғарб чи фаҳмида мешуд? 

$A) Сатҳи баланди инкишофи маданияти моддӣ ва маънавии мамлакатҳо ва 

халқҳои Аврупо фаҳмида мешуд; 

$B) сатҳи баланди инкишофи маънавии мамлакатҳо ва халқҳои Аврупо 

фаҳмида мешуд; 

$C) Сатҳи баланди инкишофи маданияти моддии мамлакатҳо ва халқҳои 

Аврупо фаҳмида мешуд; 

$D) Сатҳи баланди инкишофи фарҳанг ва арзишҳои динии мамлакатҳо ва 

халқҳои Аврупо фаҳмида мешуд; 

$E) Сатҳи баланди инкишофи маданияти моддии мамлакатҳо ва халқҳои 

Аврупо фаҳмида мешуд; 

 

@107.Дар ташаккули марҳалаи нави инкишофи геополитикӣ, ки пас аз 

торумори Наполеон ба амал омадааст, нақши асосиро кадом кишвар бозид? 

$A) Русия; 



$B) Италия; 

$C) Англия; 

$D) Германия; 

$E) Франсия; 

 

@108.Ж. Божден сабабҳои асосии таҒйири сохти давлатиро аз чанд қисмат 

иборат медонад? 

$A) I. Иродаи илоҳӣ 2. Худсарии инсонӣ: 3. Таъсири табиат; 

$B) I. Иродаи илоҳӣ 2. Худсарии инсонӣ: 3. Таъсири омма; 

$C) I. Иродаи илоҳӣ 2. Худсарии инсонӣ: 3. Таъсири кайҳон; 

$D) I. Иродаи шоҳ 2. Худсарии инсонӣ: 3. Таъсири табиат; 

$E) I. Иродаи халқ 2. Худсарии инсонӣ: 3. Таъсири табиат; 

 

@109.«Атлантизм» чигуна доктринаи геополитикӣ мебошад? 

$A) Он геополитикаи баҳр буда, дар як вақт аз музаффариятҳои пешрафти 

илмию техникӣ, бахусус дар соҳаи ҳарбӣ ва таълимоту консепсияҳои нав васеъ 

истифода менамояд; 

$B) Он геополитикаи хушкӣ буда, дар як вақт ва музаффариятҳои пешрафти 

илмию техникӣ, бахусус дар соҳаи иқтисодӣ ва таълимоту консепсияҳои нав 

васеъ истифода менамояд; 

$C) Он геополитикаи хушкӣ ва баҳр буда, дар як вақт аз музаффариятҳои 

пешрафти илмию техникӣ, бахусус дар соҳаи ҳарбӣ ва таълимоту консепсияҳои 

нав васеъ истифода менамояд; 

$D) Он геополитикаи фазо буда, дар як вақт аз музаффариятҳои пешрафти 

илмию техникӣ, бахусус дар соҳаи иҷтимоӣ ва таълимоту консепсияҳои нав 

васеъ истифода менамояд; 

$E) Он геополитикаи континентиалӣ буда, дар як вақт аз музаффариятҳои 

пешрафти илмию техникӣ, бахусус дар соҳаи ҳарбӣ ва таълимоту консепсияҳои 

нав васеъ истифода менамояд; 

 

@110.Доктринаи «атлантизм» бештар чӣ гуна хосиятро дар худ таҷасум 

менамуд? 

$A) атлантизм тамоми воситаҳои таъсиррасониро истифода менамуд ва он 

бештар хосияти ҳуҷумоварӣ дошт; 

$B) бештар аз воситаҳои таъсиррасонӣ, фишороварӣ ва маҷбурнамоӣ истифода 

менамуд; 

$C) ҳеҷгуна хосият надошт; 

$D) хосияти мудофиавӣ дошт; 

$E) бештар хосияти ҳуҷумоварӣ дошт; 

 

@111.Дар солҳои охири садсолаи ХХ дар инкишофи геополитикаи амрикоӣ 

бештар кадом равияҳо бартарӣ пайдо намуда буданд? 

 



$A) бештар ду равия: «неоатлантизм»-и С. Хантингтон ва «хотимаи таърих»-и 

Ф.Фукуяма бартарӣ пайдо намуда буданд; 

$B) бештар ду равия: «фазои бузург»-и С. Хантингтон ва «хотимаи таърих»-и 

Ф.Фукуяма бартарӣ пайдо намуда буданд; 

$C) бештар як равия: «хотимаи таърих»-и Ф.Фукуяма бартарӣ пайдо намуда 

буд; 

$D) бештар ду равия: «неоатлантизм»-и С. Хантингтон ва «фазои бузург»-и 

Ф.Фукуяма бартарӣ пайдо намуда буданд; 

$E) Бештар ду равия: «атлантизм»-и С. Хантингтон ва «хотимаи таърих»-и 

Ф.Фукуяма бартарӣ пайдо намуда буданд; 

 

@112.Дар таълимоти геополитикии асри ХХ ва ибтидои асри ХХI мақоми 

махсусро кадом консепсияи ишҒол намудааст? 

$A) Мондализм; 

$B) Евразиягароӣ; 

$C) Атлантизм; 

$D) Бархуди тамаддунҳо; 

$E) Миннақагароӣ; 

 

@113.Моҳияти консепсияи мондализм дар чӣ зоҳир мегардад? 

$A) Моҳияти онро интегратсияи пурраи сайёравӣ, ташаккули олами ягона 

ташкил медиҳад; 

$B) Моҳияти онро интегратсияи пурраи сайёравӣ ташкил менамояд; 

$C) Он танҳо ҳаракатест баҳри муттаҳид намудани минтақаҳои алоҳидаи олам; 

$D) Он ҳаракатест баҳри муттаҳид намудани минтақаҳои гуногуни олам; 

$E) Он танҳо ҳаракатест баҳри ташкил намудани ҳукумати ягонаи 

умумиҷаҳонӣ; 

 

@114.Ба андешаи А. Стригас сиёсати асри ХХI-ро киҳо эҷод менамоянд? 

$A) Ба андешаи А. Стригас сиёсати асри ХХI маҳз ду марказ Коммисияи се 

тарафа ва кулуби Билдерберг идора менамоянд; 

$B) Ба андешаи А. Стригас сиёсати асри ХХI маҳз ду давлати абарқудрат ИМА 

ва Русия идора менамоянд; 

$C) Ба андешаи А. Стригас сиёсати асри ХХI маҳз ду давлат ИМА ва Исорил 

идора менамоянд; 

$D) Ба андешаи А. Стригас сиёсати асри ХХI маҳз ду давлати абарқудрат ИМА 

ва Англия идора менамоянд; 

$E) Ба андешаи А. Стригас сиёсати асри ХХI маҳз ду созмон CММ ва НАТО 

идора менамоянд; 

 

@115.Коммисияи се тарафа ва кулуби Билдерберг ин ду марказ чанд фоизи 

бойигарии байналмилалиро зери назорат қарор додаанд? 

 

$A) 93%; 



$B) 80; 

$C) 90%; 

$D) 85%; 

$E) 83%; 

 

@116.Клуби Билдерберг дар куҷо ҷой гирифтааст ва аз кай ба фаъолият шурӯъ 

намудааст? 

$A) Клуби Билдерберг аз соли 1954 фаъолият дошта, марказаш дар Гаага ҷой 

гирифтааст; 

$B) Клуби Билдерберг аз соли 1954 фаъолият дошта, марказаш дар Копенгаген 

ҷой гирифтааст; 

$C) Клуби Билдерберг аз соли 1953 фаъолият дошта, марказаш дар Лондон ҷой 

гирифтааст; 

$D) Клуби Билдерберг аз соли 1956 фаъолият дошта, марказаш дар Берлин ҷой 

гирифтааст; 

$E) Клуби Билдерберг аз соли 1955 фаъолият дошта, марказаш дар Париж ҷой 

гирифтааст; 

 

@117.Консепсияи «евразиягароӣ» чигуна таълимоти геополитикист? 

$A) Он ҳаракати ҷамъиятии Ғоявию сиёсиест, ки бештар дар солҳои 20-30-юми 

асри ХХ дар байни зиёиёни хориҷии рус доман паҳн намуда буд; 

$B) Он ҳаракати ҷамъиятии Ғоявию сиёсиест, ки бештар дар солҳои 20-30-юми 

асри ХХ дар байни зиёиёни дохилии рус доман паҳн намуда буд; 

$C) Он ҳаракати ҷамъиятии Ғоявию сиёсиест, ки бештар дар солҳои 20-30-юми 

асри ХХ дар байни зиёиёни хориҷии олмон доман паҳн намуда буд; 

$D) Он ҳаракати ҷамъиятии Ғоявию сиёсиест, ки бештар дар солҳои 20-30-юми 

асри ХХI дар байни зиёиёни англия доман паҳн намуда буд; 

$E) Он ҳаракати ҷамъиятии Ғоявию сиёсиест, ки бештар дар солҳои 20-30-юми 

асри ХIХ дар байни зиёиёни фаронсавӣ доман паҳн намуда буд; 

 

@118.Дар саромад ва инкишофи таълимот ва ҳаракати евразиягароӣ кадом 

шахсиятҳои барҷаста қарор доштанд? 

$A) Н.С.Трубетской, О.Г.Флоровский, П.Н.Савитский, Г.В.Вернадский, 

Л.П.Карсавин, Д.П. Святополк-Мирский (адабиётшинос) Н.Н.Алексеев 

(давлатшинос) , А.В. Кожевников (адиб) , В.Н. Ильин (нависандаи динӣ) ва 

Ғайраҳо буданд; 

$B) Н.С.Трубетской, О.Г.Флоровский, П.Н.Савитский, Г.В.Вернадский, 

М.М.Лебедова, Д.П. Святополк-Мирский (адабиётшиноc) , Н.Н.Алексеев 

(давлатшиноc) , А.В. Кожевников (адиб) , В.Н. Ильин (нависандаи динӣ) ва 

Ғайраҳо буданд; 

$C) Н.С.Трубетской, О.Г.Флоровский, П.Н.Савитский, А.С.Панарин, 

Л.П.Карсавин, Д.П. Святополк-Мирский (адабиётшиноc), Н.Н.Алексеев 

(давлатшинос), А.В. Кожевников (адиб) , В.Н. Ильин (нависандаи динӣ) ва 

Ғайраҳо буданд; 



$D) Н.С.Трубетской, О.Г.Флоровский, К.Э.Сорокин, Г.В.Вернадский, 

Л.П.Карсавин, Д.П. Святополк-Мирский (адабиётшиноc) , Н.Н.Алексеев 

(давлатшиноc), А.В. Кожевников (адиб) , В.Н. Ильин (нависандаи динӣ) ва 

Ғайраҳо буданд; 

$E) Н.С.Трубетской, А.И.Уткин, П.Н.Савитский, Г.В.Вернадский, 

Л.П.Карсавин, Д.П. Святополк-Мирский (адабиётшиноc), Н.Н.Алексеев 

(давлатшиноc), А.В. Кожевников (адиб) , В.Н. Ильин (нависандаи динӣ) ва 

Ғайраҳо буданд; 

 

@119.Таърихи евразиягароӣ ба чанд давра тақсим мегардад? 

$A) Таърихи евразиягароӣ ба се давра тақсим мегардад: давраи софиягӣ (1921-

1925) давраи парижӣ (1926-1929) давраи прагагӣ (1930-1939); 

$B) Таърихи евразиягароӣ ба ду давра тақсим мегардад давраи софиягӣ (1921-

1925) давраи парижӣ (1926-1929); 

$C) Таърихи евразиягароӣ ба се давра тақсим мегардад давраи софиягӣ (1921-

1925) давраи лондонӣ (1926-1929) давраи прагагӣ (1930-1939); 

$D) Таърихи евразиягароӣ ба се давра тақсим мегардад: давраи софиягӣ (1921-

1925) давраи парижӣ (1926-1929) давраи постдамӣ (1930-1939); 

$E) Таърихи евразиягароӣ ба се давра тақсим мегардад: давраи берлинӣ (1921-

1925) давраи парижӣ (1926-1929) давраи прагагӣ (1930-1939); 

 

@120.Назарияи ростхатаи раванди маданию таърихӣ кадом маданиятро қуллаи 

баландтарин медонад? 

$A) Назарияи ростхатаи раванди маданию таърихӣ маданияти романию 

германиро қуллаи баландтарин медонад; 

$B) Назарияи ростхатаи раванди маданию таърихӣ маданияти романию 

фаронсавиро қуллаи баландтарин медонад; 

$C) Назарияи ростхатаи раванди маданию таърихӣ маданияти романию 

испаниро қуллаи баландтарин медонад; 

$D) Назарияи ростхатаи раванди маданию таърихӣ маданияти юнонию 

германиро қуллаи баландтарин медонад; 

$E) Назарияи ростхатаи раванди маданию таърихӣ маданияти романию 

юнониро қуллаи баландтарин медонад; 

 

@121.Ҳизбҳои демократияи насронӣ дар кадом кишварҳо мақоми махсусро 

соҳибанд? 

$A) дар Германия, Италия, Белгия мақоми; 

$B) дар Германия, Англия, Белгия; 

$C) дар Руссия, Италия, Белгия; 

$D) дар ИМА, Канада, Белгия; 

$E) дар Испания, Фаронса, Белгия; 

 

@122.Ҷанги дарозтарини динӣ кадом сол ба итмом расид? 



$A) Соли 1648 бо баста шудани Шартномаи Сулҳи Вестфалия ҷанги 

дарозтарини динӣ – Ҷанги Сисола ба охир расид; 

$B) Соли 1644 бо баста шудани Шартномаи Сулҳи Вестфалия ҷанги 

дарозтарини динӣ – Ҷанги Сисола ба охир расид; 

$C) Соли 1748 бо баста шудани Шартномаи Сулҳи Вестфалия ҷанги 

дарозтарини динӣ – Ҷанги Сисола ба охир расид; 

$D) Соли 1646 бо баста шудани Шартномаи Сулҳи Вестфалия ҷанги 

дарозтарини динӣ – Ҷанги Сисола ба охир расид; 

$E) Соли 1638 бо баста шудани Шартномаи Сулҳи Вестфалия ҷанги 

дарозтарини динӣ – Ҷанги Сисола ба охир расид; 

 

@123.Яке аз шартҳои бастани Шартномаи Сулҳи Вестфалия дар чӣ буд буд? 

$A) эътирофи андешае буд, ки тафовутҳои таълимотӣ (доктринагӣ) 

наметавонанд боиси моҷаро ва якдигарро мавҳкунӣ бошанд; 

$B) эътирофи андешае буд, ки тафовутҳои фарҳангӣ, мазҳабию динӣ 

наметавонанд боиси моҷаро ва якдигарро мавҳкунӣ бошанд; 

$C) эътирофи андешае буд, ки тафовутҳои мазҳабӣ наметавонанд боиси моҷаро 

ва якдигарро мавҳкунӣ бошанд; 

$D) эътирофи андешае буд, ки тафовутҳои қавмӣ (этникӣ) наметавонанд боиси 

моҷаро ва якдигарро мавҳкунӣ бошанд; 

$E) эътирофи андешае буд, ки давлату дин бояд аз ҳам ҷудо бошанд; 

 

@124.Мафҳуми «фазои иттилоотӣ» чиро таҷассум менамояд? 

$A) Мафҳуми «фазои иттилоотӣ» гузариши ахборро дар фазо ва вақт таҷассум 

менамояд; 

$B) Мафҳуми «фазои иттилоотӣ» гузариши ахборро дар фосилаи муаян 

таҷассум менамояд; 

$C) Мафҳуми «фазои иттилоотӣ» гузариши ахборро дар фосилаи муаяни вақт 

таҷассум менамояд; 

$D) Мафҳуми «фазои иттилоотӣ» гузариши ахборро танҳо фaқат дар вақт 

таҷассум менамояд; 

$E) Мафҳуми «фазои иттилоотӣ» гузариши ахборро танҳо фaқат дар фазо 

таҷассум менамояд; 

 

@125.Таркиботи фазои иттилоотиро кадом масъалаҳо ташкил менамоянд? 

$A) Таркиботи фазои иттилоотиро самт ва суръати таҒйири ахборот, тарзи 

тайёр намудан ва истифодаи ахборот ташкил менамоянд; 

$B) Таркиботи фазои иттилоотиро суръати баланди пахши ахборот, тарзи тайёр 

намудан ва истифодаи ахборот ташкил менамоянд; 

$C) Таркиботи фазои иттилоотиро самт ва суръати таҒйири ахборот, тарзи 

истифода намудани ахборот ташкил менамоянд; 

$D) Таркиботи фазои иттилоотиро самт ва суръати баланди пахши ахборот, 

тарзи тайёр намудан ва истифодаи ахборот ташкил менамоянд; 



$E) Таркиботи фазои иттилоотиро ахборот ва истифодаи самараноки он ташкил 

менамоянд; 

 

@126.Кадом омил метавонад хосияти фазои иттилоотиро дигаргун намояд? 

$A) Истифодаи омили молиявӣ хосияти фазои иттилоотиро дигаргун менамояд; 

$B) Истифодаи омили сиёсӣ хосияти фазои иттилоотиро дигаргун менамояд; 

$C) Омили ҳарбӣ метавонад хосияти фазои иттилоотиро ба кулли дигаргун 

намояд; 

$D) Истифодаи омили иҷтимоӣ хосияти фазои иттилоотиро дигаргун менамояд; 

$E) Омили фарҳангӣ метавонад хосияти фазои иттилоотиро ба кулли дигаргун 

намояд; 

 

@127.Фазои иҷтимоию иттилоотӣ зери кадом омил ташаккул меёбад? 

 

$A) Сиёсӣ ва иқтисодӣ; 

$B) Фарҳангӣ ва иқтисодӣ; 

$C) Сиёсӣ ва фарангӣ; 

$D) Иқтисодӣ ва иҷтимоӣ; 

$E) Сиёсӣ ва иҷтимоӣ; 

 

@128.Дини насрони ба чанд мазҳаби асосӣ тақсим мешавад? 

$A) 3; 

$B) 2; 

$C) 4; 

$D) 5; 

$E) 6; 

 

@129.Мазҳабҳои асосии дини насрониро нишон диҳед? 

 

$A) мазҳабҳои католикӣ, проваславӣ ва протестантӣ; 

$B) мазҳабҳои католикӣ ва провославӣ; 

$C) мазҳабҳои проваславӣ ва протестантӣ; 

$D) мазҳабҳои католикӣ ва протестантӣ; 

$E) мазҳабҳои шоҳидони яҳво, католикӣ ва протестантӣ; 

 

@130.Ҳизбҳои демократияи насронӣ чигуна мавқеъро ишҒол менамоянд? 

$A) мавқеи марказихоҳи ростро ташкил менамоянд ва дар зери таълимоти 

мазҳабҳои насрония қарор доранд; 

$B) мавқеи ростро ташкил менамоянд дар зери таълимоти консерватизм қарор 

доранд; 

$C) мавқеи марказихоҳи ростро ташкил менамояндва дар зери таълимоти 

либерализм қарор доранд; 

$D) мавқеи марказихоҳи чапро ташкил менамоянд ва дар зери таълимоти 

мазҳабҳои насрония қарор доранд; 



$E) мавқеи марказихоҳи ростро ташкил менамоянд ва дар зери таълимоти 

неоконсерватизм қарор доранд; 

 

@131.Яке аз шохаҳои сернуфузи насронияро калисои православияи шарқӣ 

ташкил медиҳад он дар кадом манотиқи олам доман паҳн намудааст? 

$A) Он нуфузи хосаро дар Русия, Аврупои Шарқӣ, Юнон, Украина, Гурҷистон 

ва дар Шарқи Наздик доро мебошад; 

$B) Он нуфузи хосаро дар Русия, Аврупои Шарқӣ, Италия, Украина, Гурҷистон 

ва дар Шарқи Наздик доро мебошад; 

$C) Он нуфузи хосаро дар Аврупои Шарқӣ, Юнон, Украина, Гурҷистон ва дар 

Шарқи Наздик доро мебошад; 

$D) Он нуфузи хосаро дар Русия, Аврупои Шарқӣ, Юнон, Украина, Гурҷистон 

ва дар Шарқи Дур доро мебошад; 

$E) Он нуфузи хосаро дар Русия, Аврупои Ғарбӣ, Юнон, Украина, Гурҷистон 

ва дар Шарқи Наздик доро мебошад; 

 

@132.Нуқтаи оҒозро дар таҳқиқу таҳлили муносибатҳои геополитикӣ аз кадом 

давраи таърихӣ вобаста медонанд? 

$A) аз таърихи баста шудани Шартномаи сулҳи Вестфал (1648); 

$B) аз таърихи баста шудани Сулҳи Версал дар 18 январи соли 1919; 

$C) аз таърихи баста шудани Конгресси Вена (1814-1815); 

$D) аз таърихи баста шудани низоми шартномаҳои Потсдам; 

$E) аз марҳалаи беловежӣ; 

 

@133.Аз назари геополитика таърихи тамаддун чигуна маънидод карда 

мешавад? 

$A) ҳамчун таҒйири мутаносиби марҳалаҳои геополитикӣ; 

$B) ҳамчун таҒйири мутаносиби марҳалаҳои давлатдорӣ; 

$C) ҳамчун таҒйири мутаносиби марҳалаҳои инкишофи низоми муносибатҳои 

байнадхалқӣ; 

$D) ҳамчун таҒйири мутаносиби марҳалаҳои гуногуни таърихи башар; 

$E) ҳеҷгуна маънидод карда намешавад; 

 

@134.Дар Асрҳои Миёна ҳолати Аврупо чигуна буд? 

$A) тамоми Аврупоро парокандагӣ фаро гирифта буд ва он ба давлатҳои хурд – 

хурди зиёд тақсим шуда буд. Инкишофи давлатҳои асримиёнагӣ ба таркиби 

миллии аҳолӣ алоқаи бевосита надошт. Қисми зиёди Аврупо дар зери таъсири 

империяи Муқаддаси Рим монда буд; 

$B) тамоми Аврупоро парокандагӣ фаро гирифта буд. Қисми зиёди Аврупо дар 

зери таъсири империяи Муқаддаси Рим монда буд; 

$C) тамоми Аврупоро парокандагӣ фаро гирифта буд ва он ба давлатҳои хурд – 

хурди зиёд тақсим шуда буд; 



$D) тамоми Аврупоро парокандагӣ фаро гирифта буд ва он ба давлатҳои хурд – 

хурди зиёд тақсим шуда буд. Инкишофи давлатҳои асримиёнагӣ ба таркиби 

миллии аҳолӣ алоқаи бевосита надошт; 

$E) тамоюлҳои муттаҳидшавӣ ба вуҷуд омада буд ва давлатҳои хурд – хурди 

зиёди пароканда дар атрофии давлатҳои миллӣ ба ҳам меомадданд; 

 

@135.Дар Асрҳои Миёна дар Аврупо кадом равияи дини насронӣ бартарӣ 

дошт? 

$A) равияи католикии дини насронӣ бартарӣ дошт, ки дар саромади 

муносибатҳо Папаи Рим меистод; 

$B) равияи протестантии дини насронӣ бартарӣ дошт, ки дар саромади 

муносибатҳо калисои протестантӣ меистод; 

$C) равияи проваславии дини насронӣ бартарӣ дошт, ки дар саромади 

муносибатҳо Патриархатҳои русӣ меистод; 

$D) ду равияи протестантӣ ва католикии дини насронӣ бартарӣ дошт, ки дар 

саромади муносибатҳо Папаи Рим меистод; 

$E) равияи католикии дини насронӣ бартарӣ дошт, ки дар саромади 

муносибатҳо Папаи Рим меистод; 

 

@136.Дар Асрҳои Миёна дар Аврупо Папаи Рим кадом вазифаҳоро ба анҷом 

мерасонид? 

$A) Папаи Рим на танҳо роҳбари маънавии мардуми Аврупо, балки вазифаи 

сарвари сиёсии онро низ ба анҷом мерасонид; 

$B) Папаи Рим танҳо роҳбари маънавии мардуми Аврупо буд; 

$C) Папаи Рим танҳо вазифаи сарвари сиёсии мардуми Аврупо ба анҷом 

мерасонид; 

$D) Папаи Рим танҳо вазифаи судяи арбитражиро ба анҷом мерасонид; 

$E) Папаи Рим на танҳо роҳбари маънавии мардуми Аврупо, балки вазифаи 

судияи арбитражӣ ва сарвари сиёсии онро низ ба анҷом мерасонид; 

 

@137.Омилҳои ивазшавии марҳалаҳои инкишофи геополитикиро нишон 

диҳед? 

 

$A) Ҳар як марҳалаи геополитики инкишофро инқилобҳои иҷтимоӣ таҒйироти 

сифатӣ бахшидаанд ва онҳоро куллан дигар намудаанд: инқилоби буржуазии 

франсавӣ, инқилоби саноатӣ, инқилоби пролетарӣ ва инқилоби технологӣ он 

рӯихати номукаммали инқилобҳои иҷтимоие мебошанд, ки як марҳалаи 

геополитикиро бар дигараш иваз намудаанд. Тамоми марҳалаҳои 

геополитикиро ҷангҳо оҒоз бахшидаанд. Масалан, марҳалаи вестфалиро ҷанги 

Сисола оҒоз бахшид. Марҳалаи венагӣ баъди юришҳои наполеонӣ шурӯъ 

гардид. Пеш аз оҒози марҳалаи версалӣ Ҷанги якуми Ҷаҳон оламро дар асорати 

хеш қарор дода буд. Марҳалаи потсдамӣ бошад баъди ҷанги дуюми ҷаҳонӣ 

ташаккул ва инкишоф ёфт; 



$B) Ҳар як марҳалаи геополитики инкишофро инқилобҳои иҷтимоӣ таҒйироти 

сифатӣ бахшидаанд ва онҳоро куллан дигар намудаанд. Тамоми марҳалаҳои 

геополитикиро ҷангҳо оҒоз бахшидаанд. Масалан, марҳалаи вестфалиро ҷанги 

Сисола оҒоз бахшид. Марҳалаи венагӣ баъди юришҳои наполеонӣ шурӯъ 

гардид. Пеш аз оҒози марҳалаи версалӣ Ҷанги якуми Ҷаҳон оламро дар асорати 

хеш қарор дода буд. Марҳалаи потсдамӣ бошад баъди ҷанги дуюми ҷаҳонӣ 

ташаккул ва инкишоф ёфт; 

$C) Ҳар як марҳалаи геополитики инкишофро инқилобҳои иҷтимоӣ таҒйироти 

сифатӣ бахшидаанд ва онҳоро куллан дигар намудаанд; 

$D) Тамоми марҳалаҳои геополитикиро ҷангҳо оҒоз бахшидаанд. Масалан, 

марҳалаи вестфалиро ҷанги Сисола оҒоз бахшид. Марҳалаи венагӣ баъди 

юришҳои наполеонӣ шурӯъ гардид. Пеш аз оҒози марҳалаи версалӣ Ҷанги 

якуми Ҷаҳон оламро дар асорати хеш қарор дода буд. Марҳалаи потсдамӣ 

бошад баъди ҷанги дуюми ҷаҳонӣ ташаккул ва инкишоф ёфт; 

$E) Ҳар як марҳалаи геополитики инкишофро инқилобҳои иҷтимоӣ таҒйироти 

сифатӣ бахшидаанд ва онҳоро куллан дигар намудаанд: инқилоби буржуазии 

франсавӣ, инқилоби саноатӣ, инқилоби пролетарӣ ва инқилоби технологӣ он 

рӯихати номукаммали инқилобҳои иҷтимоие мебошанд, ки як марҳалаи 

геополитикиро бар дигараш иваз намудаанд; 

 

@138.Нерӯҳои асосии пешбари ҷаҳонро империяи Русия, империяи Австро– 

Венгрия, империяи Британияи Кабир, ки соли 1856 расмият ёфта буд, империяи 

Германия, империяи Туркия ташкил менамуданд, дар кадом марҳилаи 

инкишофи геополитикӣ буд? 

$A) венагӣ; 

$B) потсдамӣ; 

$C) вестфалӣ; 

$D) версалӣ; 

$E) беловежӣ; 

 

@139.Дар ташаккули марҳалаи нави инкишофи геополитикӣ, ки пас аз 

торумори Наполеон ба амал омадааст, нақши асосиро кадом кишвар бозид? 

$A) Русия; 

$B) Италия; 

$C) Англия; 

$D) Германия; 

$E) Франсия; 

 

@140.Ҳангоми кори Конгресси Вена алянси зиддирусӣ ташаккул меёфт кадом 

кишварҳо буданд, ки шартномаи махфии зиддирусӣ бастанд? 

$A) Англия, Франсия, Австрия; 

$B) Англия, Испания, Австрия; 

$C) Португалия, Франсия, Австрия; 

$D) Англия, Франсия, Австрия Германия; 



$E) Англия, Франсия, Австралия; 

 

@141.Баъди кадом ҷанг Русия мавқеи байналхалқиашро аз даст додан гирифт? 

$A) баъди ҷанги Қрим; 

$B) баъди инқилоби Октиябр; 

$C) баъди Ҷанги якуми Ҷаҳонӣ; 

$D) баъди ҷанги шаҳрвандӣ; 

$E) баъди ҷанги наполеон; 

 

@142.Дар охири асри ХIХ, кадом давлатҳо пурқувват гардиданд? 

$A) Англия ва Германия; 

$B) Франсия ва Англия; 

$C) Германия ва ИМА; 

$D) Германия ва Русия; 

$E) Германия ва Италия; 

 

@143.Ду блоки ҳарбӣ – сиёсӣ: Антанта ва Иттифоқи сегона дар кадом марҳалаи 

геополитикӣ ташаккул ёфта, зидди якдигар қарор гирифтанд? 

$A) потсдамӣ; 

$B) вестфалӣ; 

$C) венагӣ; 

$D) версалӣ; 

$E) беловежӣ; 

 

@144.Сулҳи Версал ба кадом давлат мақоми давлати бузурги минтақаро 

сазовор донист? 

$A) Сулҳи Версал ба Франсия мақоми давлати бузурги минтақаро сазовор 

донист; 

$B) Сулҳи Версал ба Англия мақоми давлати бузурги минтақаро сазовор 

донист; 

$C) Сулҳи Версал ба Русия мақоми давлати бузурги минтақаро сазовор донист; 

$D) Сулҳи Версал ба Германия мақоми давлати бузурги минтақаро сазовор 

донист; 

$E) Сулҳи Версал ба Италия мақоми давлати бузурги минтақаро сазовор 

донист; 

 

@145.Тартиботи нави ҷаҳонӣ, ки дар Версал ва Вашингтон созмон дода шуда 

буд, зиддияти оштинопазири дохилиро доро буд. Вай зидди манфиатҳои кадом 

кишварҳо, ба фоидаи кадом ва бар зарари кӣ буд? 

$A)Тартиботи нави ҷаҳонӣ, ки дар Версал ва Вашингтон созмон дода шуда буд, 

зидди манфиатҳои Германия ва Русияи Шӯравӣ, ба фоидаи Япония ва бар 

зарари Хитой буд; 

$B) Тартиботи нави ҷаҳонӣ зидди манфиатҳои Германия ва Япония, ба фоидаи 

Русияи Шӯравӣ ва бар зарари Хитой буд; 



$C) Вай зидди манфиатҳои Англия ва Русияи Шӯравӣ, ба фоидаи Хитой ва бар 

зарари Япония буд; 

$D) Вай зидди манфиатҳои Германия ва Италия, ба фоидаи Япония ва бар 

зарари Русия буд; 

$E) Тартиботи нави ҷаҳонӣ, зидди манфиатҳои ИМА ва Русияи Шӯравӣ, ба 

фоидаи Япония ва бар зарари Хитой буд; 

 

@146.Дар Германия фашизм чӣ тавр ба сари ҳокимият омад? 

$A) ба таври демократӣ; 

$B) ба таври Ғайридемократӣ; 

$C) ба таври Ғайрилегалӣ; 

$D) бо роҳи инқилоб; 

$E) бо роҳи табадулот; 

 

@147.Сабаб дар чӣ буд, ки роҳбарияти шӯравӣ (И.В.Сталин) кӯшиш намуд, ки 

бо Германияи натсистӣ иттифоқ бандад? 

$A) Мавқеи Сталин аз он бармеомад, ки манфиатҳои геополитикии ҳар ду 

кишвар ба ҳам дар лаҳзае мувофиқанд; 

$B) Мавқеи Сталин аз он бармеомад, ки манфиатҳои геополитикии ҳар ду 

кишвар ба ҳам бармехӯранд. Дар он замон шӯравӣ заиф буд наметавонист, ки 

бо Германия дар рақобат бошад; 

$C) Мавқеи Сталин аз он бармеомад, ки манфиатҳои геополитикии ҳар ду 

кишвар ба ҳам номувофиқанд; 

$D) Мавқеи Сталин аз он бармеомад, ки Германия ба як давлати муқтадири 

аврупоӣ табдил меёфт ва Иттиҳоди Шӯравӣ аз он дар ҳарос буд; 

$E) Мавқеи Сталин аз он бармеомад, ки Германия ба як давлати муқтадири 

аврупоӣ табдил меёфт ва Иттиҳоди Шӯравӣ наметавонист, ки онро сарфи назар 

намояд; 

 

@148.Омилҳое, ки ҷомеаи ҷаҳониро ба Ҷанги дуюми Ҷаҳон кашиданд нишон 

диҳед? 

 

$A) Зиддиятҳои байни мамлакатҳои гуногуни олам ва пеш аз ҳама, 

муқовиматҳои идеологӣ ва мубориза барои дар зери назорат қарор додани 

фазои давлатҳои дигар ва тавассути амалигардонии сиёсати экспансионӣ ҳал 

намудани масъалаҳои дохилӣ ва сабабу омилҳои дигар ҷомеаи ҷаҳониро ба 

Ҷанги дуюми Ҷаҳон овард; 

$B) Зиддиятҳои байни Германияи натсистӣ ва Шӯравӣ пеш аз ҳама, 

муқовиматҳои идеологӣ ва тавассути амалигардонии сиёсати экспансионӣ ҳал 

намудани масъалаҳои дохилӣ ва сабабу омилҳои дигар ҷомеаи ҷаҳониро ба 

Ҷанги дуюми Ҷаҳон овард; 

$C) Ба сари қудрат омадани фашизм дар Германия ва Италия сабабу омилҳои 

дигар ҷомеаи ҷаҳониро ба Ҷанги дуюми Ҷаҳон овард; 

$D) Ҷанги дуюми Ҷаҳонӣ як ҳодисаи таърихӣ буд, ки ба вуқӯъ пайваст; 



$E) Зиддиятҳои байни мамлакатҳои гуногуни олам ва пеш аз ҳама, 

муқовиматҳои идеологӣ ва мубориза барои дар зери назорат қарор додани 

фазои давлатҳои дигар сабабу омилҳои дигар ҷомеаи ҷаҳониро ба Ҷанги дуюми 

Ҷаҳон овард; 

 

@149.Ҷанги дуюми Ҷаҳон кадом низоми муносибатҳои байналхалқиро ба 

пуррагӣ шикаст дод? 

$A) Версалӣ; 

$B) Потсдамӣ; 

$C) Венагӣ; 

$D) Вестфалӣ; 

$E) Беловежӣ; 

 

@150.Рақобати қутбҳои олам мазмуни кадом давраи геополитикиро ташкил 

менамуд? 

$A) Потсдамӣ; 

$B) Вестфалӣ; 

$C) Беловежӣ; 

$D) Версалӣ; 

$E) Беловежӣ; 

 

@151.Тартиботи потсдамии низоми сиёсии олам то кадом сол идома ёфта, чӣ 

гуна аз байн рафт? 

$A) Тартиботи потсдамии низоми сиёсии олам то соли 1991 идома ёфта, бо 

фанои СССР аз байн рафт; 

$B) Тартиботи потсдамии низоми сиёсии олам то соли 1989 идома ёфта, бо 

шикасти СССР дар АфҒонистон аз байн рафт; 

$C) Тартиботи потсдамии низоми сиёсии олам то соли 1989 идома ёфта, бо 

фанои СССР аз байн рафт; 

$D) Тартиботи потсдамии низоми сиёсии олам то соли 1992 идома ёфта, бо 

фанои СССР аз байн рафт; 

$E) Тартиботи потсдамии низоми сиёсии олам то соли 1990 идома ёфта, бо 

фанои СССР аз байн рафт; 

 

@152.Масъалаи дарки вақт дар таълимоти геополитикаи муосир аҳамияти 

муҳимро касб намудааст, чанд тарзи ташхиси вақт ва истифодаи он бештар 

маъмул аст? 

$A) Аслан, ду тарзи ташхиси вақт ва истифодаи он бештар маъмул аст. Яке 

вақти даврагӣ, ки даврзанон такрор меёбад ва дигаре вақти таърихӣ, ки 

ростхата буда, ҳамчун ҳаракати бебозгашт дониста мешавад; 

$B) Аслан, як тарзи ташхиси вақт ва истифодаи он бештар маъмул аст. Вақти 

таърихӣ, ки ростхата буда, ҳамчун ҳаракати бебозгашт дониста мешавад; 

$C) Аслан, як тарзи ташхиси вақт ва истифодаи он бештар маъмул аст. Вақти 

даврагӣ, ки даврзанон такрор меёбад; 



$D) Аслан, ду тарзи ташхиси вақт ва истифодаи он бештар маъмул аст. Яке 

вақти даврагӣ, ки даврзанон такрор меёбад ва дигар вақти оянда ва давомнок; 

$E) Аслан, ду тарзи ташхиси вақт ва истифодаи он бештар маъмул аст. Яке 

вақти фосилавӣ ва дигаре вақти таърихӣ, ки ростхата буда, ҳамчун ҳаракати 

бебозгашт дониста мешавад; 

 

@153.Тақсими вақт ба соат андозанамоии вақтро инсоният аз кай мавриди 

истифода қарор додааст? 

$A) Ҳанӯз 2100 сол муқаддам низоми тақсими шабонарӯз ба 24 соатро 

истифода менамуданд. Геродот хабар медиҳад, ки юнониҳо низоми мазкурро аз 

Бобулистон қабул намудаанд. Тақвимоти моҳтобу офтобиро ассириягиҳо 1100 

сол то эраи мо истифода менамудаанд. Тақвимҳои дигар: бобулистонӣ, 

македонӣ ва Ғайраҳо низ вуҷуд доштанд; 

$B) Ҳанӯз 2110 сол муқаддам низоми тақсими шабонарӯз ба 24 соатро 

истифода менамуданд. Геродот хабар медиҳад, ки юнониҳо низоми мазкурро аз 

Бобулистон қабул намудаанд. Тақвимоти моҳтобу офтобиро ассириягиҳо 2100 

сол то эраи мо истифода менамудаанд. Тақвимҳои дигар: бобулистонӣ, 

македонӣ ва Ғайраҳо низ вуҷуд доштанд; 

$C) Ҳанӯз 2100 сол муқаддам низоми тақсими шабонарӯз ба 23 соату 55 

дақиқаро истифода менамуданд. Геродот хабар медиҳад, ки юнониҳо низоми 

мазкурро аз Бобулистон қабул намудаанд. Тақвимоти моҳтобу офтобиро 

ассириягиҳо 1100 сол то эраи мо истифода менамудаанд. Тақвимҳои дигар: 

бобулистонӣ, македонӣ ва Ғайраҳо низ вуҷуд доштанд; 

$D) Ҳанӯз 2000 сол муқаддам низоми тақсими шабонарӯз ба 24 соатро 

истифода менамуданд. Геродот хабар медиҳад, ки юнониҳо низоми мазкурро аз 

Бобулистон қабул намудаанд. Тақвимоти моҳтобу офтобиро ассириягиҳо 110 

сол то эраи мо истифода менамудаанд. Тақвимҳои дигар: бобулистонӣ, 

македонӣ ва Ғайраҳо низ вуҷуд доштанд; 

$E) Тақсими шабонарӯз ба 24 соатро фaқат дар асрҳои миёна мавриди истифода 

доданд; 

 

@154.Андеша дар бораи он ки вақт падидаи иҷтимоӣ мебошад, он ба кадом 

хотир аст? 

$A) Андеша дар бораи он ки вақт падидаи иҷтимоӣ мебошад, аз он хотир аст, 

ки вай дар фаҳми инсонӣ амал менамояд ва ҳама вақт аз ҳолати дарк намудан 

вобаста аст; 

$B) Андеша дар бораи он ки вақт падидаи иҷтимоӣ мебошад, аз он хотир аст, 

ки вай дар ҳолати даврзанӣ ва такрорёбӣ қарор дорад; 

$C) Андеша дар бораи он ки вақт падидаи иҷтимоӣ мебошад, аз он хотир аст, 

ки вай дар фаҳми инсонӣ амал менамояд ва ҳама вақт аз ҳолати дарк намудан 

вобаста нест; 

$D) Андеша дар бораи он ки вақт падидаи иҷтимоӣ мебошад, аз он хотир аст, 

ки вай берун аз фаҳми инсонӣ амал менамояд ва ҳама вақт аз ҳолати дарк 

намудан вобаста аст; 



$E) Андеша дар бораи он ки вақт падидаи иҷтимоӣ мебошад, аз он хотир аст, ки 

вай берун аз фаҳми инсонӣ амал менамояд ва ҳама вақт аз ҳолати дарк намудан 

вобаста нест; 

 

@155.То охири Асрҳои миёна дар Аврупо ва то асри ХХ дар дигар минтақаҳои 

олам вақти иҷтимоӣ ва таърихӣ дар кадом ҳолат қарор дошт? 

$A) То охири Асрҳои миёна дар Аврупо ва то асри ХХ дар дигар минтақаҳои 

олам вақти иҷтимоӣ ва таърихӣ дар ҳолати карахтӣ ва ҳатто беҳаракатӣ буд; 

$B) То охири Асрҳои миёна дар Аврупо ва то асри ХХ дар дигар минтақаҳои 

олам вақти иҷтимоӣ ва таърихӣ дар ҳолати зудтаҒйирёбӣ ва ҳатто серҳаракатӣ 

буд; 

$C) То охири Асрҳои миёна дар Аврупо ва то асри ХХ дар дигар минтақаҳои 

олам вақти иҷтимоӣ ва таърихӣ дар ҳолати таҒйирёбӣ ва дар ҳаракат буд; 

$D) то охири Асрҳои миёна дар Аврупо ва то асри ХХ дар дигар минтақаҳои 

олам вақти иҷтимоӣ ва таърихӣ дар ҳолати номуаян буд; 

$E) то охири Асрҳои миёна дар Аврупо ва то асри ХХ дар дигар минтақаҳои 

олам вақти иҷтимоӣ ва таърихӣ дар ҳолати муътадил буд; 

 

@156.Дар солњои 90-ум дар байни зиёиёни Русия, махсусан зиёиёни соњањои 

гуманитарию ҷомеашиносӣ кадом назария ќувват гирифта буд? 

$A) назарияи рушди евроатлантикӣ; 

$B) назарияи атлантизм; 

$C) назарияи бузургдавлатӣ; 

$D) назарияи шарќгароӣ; 

$E) назарияи минтаќагароӣ; 

 

@157.Дар замони ҳозира тарҳи иҷтимоӣ ва иқтисодии инкишоф, 

нишондиҳандаҳои инкишофи иқтисодӣ, ҳолати афкори ҷамъиятӣ чигуна аст? 

$A) тарҳи иҷтимоӣ ва иқтисодии инкишоф, нишондиҳандаҳои инкишофи 

иқтисодӣ, ҳолати афкори ҷамъиятӣ дарҳол қиматашонро гум менамоянд ва 

одамон фурсати ба онҳо расиданро надоранд; 

$B) тарҳи иҷтимоӣ ва иқтисодии инкишоф, нишондиҳандаҳои инкишофи 

иқтисодӣ, ҳолати афкори ҷамъиятӣ дарҳол қиматашонро гум наменамоянд ва 

одамон фурсати ба онҳо расиданро доранд; 

$C) тарҳи иҷтимоӣ ва иқтисодии инкишоф, нишондиҳандаҳои инкишофи 

иқтисодӣ, ҳолати афкори ҷамъиятӣ муътадил аст ва одамон фурсати ба онҳо 

расиданро доранд; 

$D) тарҳи иҷтимоӣ ва иқтисодии инкишоф, нишондиҳандаҳои инкишофи 

иқтисодӣ, ҳолати афкори ҷамъиятӣ дарҳоли ба тадриҷи инкишофанд ва одамон 

фурсати ба онҳо расиданро доранд; 

$E) тарҳи иҷтимоӣ ва иқтисодии инкишоф, нишондиҳандаҳои инкишофи 

иқтисодӣ, ҳолати афкори ҷамъиятӣ дарҳоли номаълуманд ва одамон ба онҳо 

эътибор намедиҳанд; 

 



@158.Ягонагии фазогию вақтии олам чигуна хосият дорад? 

$A) Ягонагии фазогию вақтии олам на ҳамчун хосияти фарзиявӣ ва назариявӣ, 

балки хосияти воқеӣ дорад; 

$B) Ягонагии фазогию вақтии олам он танҳо хосияти назариявӣ дорад; 

$C) Ягонагии фазогию вақтии олам на ҳамчун хосияти фарзиявӣ ва назариявӣ 

дорад; 

$D) Ягонагии фазогию вақтии олам он танҳо хосияти фарзиявӣ дорад; 

$E) Ягонагии фазогию вақтии олам на ҳамчун хосияти фарзиявӣ ва назариявӣ 

дошта, оҳиста-оҳиста ба воқеият табдил мешавад; 

 

@159.Баъди Ҷанги дуюми Ҷаҳон дар назди мамлакатҳои пешрафтаи олам 

кадом вазифҳои асосӣ меистоданд? 

$A) барқарор намудани хоҷагии халқ ва махсусан, иқтисодиёти харобгашта 

меистод. Аҳамияти махсусро тезонидан ва амиқгардонии пешрафти илмию 

техникӣ, ворид гаштани он ба соҳаҳои нави истеҳсолот, ба қувваи бевоситаи 

истеҳсолкунанда табдил ёфтани илм ва масъалаҳои дигари муҳими рушди 

инсонӣ меистод; 

$B) барқарор намудани талафоти соҳаи ҳарбӣ ва баъдан, иқтисодиёти 

харобгашта меистод; 

$C) барқарор намудани талафоти соҳаи ҳарбӣ ва махсусан яроқнокшавии 

бошитоб, баъдан иқтисодиёти харобгашта меистод; 

$D) барқарор намудани талафоти соҳаи ҳарбӣ ва махсусан яроқнокшавии 

бошитоб ва махсусан дастёбшудан ба яроқи ҳастаӣ меистод; 

$E) барқарор намудани хоҷагии халқ ва махсусан, иқтисодиёти харобгашта 

меистод; 

 

@160.Кадом омилҳо имконияти модернизатсияи саноат ва хоҷагии деҳотро 

муҳайё намуданд ва суръати инкишофи иқтисодиётро баланд гардониданд? 

$A) Таъсири назаррасро омили инсонии истеҳсолот пайдо намуда буд. Он 

бештар дар баланд гаштани дараҷаи маълумотнокӣ ва касбияти коргарон ва 

кормандони инжинеру техникӣ ва таҳлилгарон ифода меёфт. Кормандони 

меҳнати фикрӣ ба нерӯи оммавӣ табдил ёфтанд. Ба ин монанд омилҳо 

имконияти модернизатсияи саноат ва хоҷагии деҳотро муҳайё намуданд ва 

суръати инкишофи иқтисодиётро баланд гардониданд; 

$B) Махсусан, омили пешрафти илмию техникӣ яке аз воситаҳо ва роҳҳои 

асосии пешрафти соҳаи саноат, хоҷагии деҳот ва инкишофи иқтисодиёт 

гардидааст; 

$C) Дар заминаи муваффақиятҳои пешрафти илмию техникӣ имконияти роҳҳои 

асосии пешрафти соҳаи саноат, хоҷагии деҳот ва инкишофи иқтисодиёт ба 

миён омад; 

$D) Таъсири назаррасро омили инсонии истеҳсолот пайдо намуда буд. Он 

бештар дар баланд гаштани дараҷаи маълумотнокӣ ва касбияти коргарон ва 

кормандони инжинеру техникӣ ва таҳлилгарон ифода меёфт; 



$E) Аҳамияти махсусро тезонидан ва амиқгардонии пешрафти илмию техникӣ, 

ворид гаштани он ба соҳаҳои нави истеҳсолот, ба қувваи бевоситаи 

истеҳсолкунанда табдил ёфтани илм ва масъалаҳои дигари муҳими рушди 

инсонӣ боиси пешрафти соҳаи саноат, хоҷагии деҳот ва инкишофи иқтисодиёт 

гаштанд; 

 

@161.Ҳаҷми умумии маблаҒгузорӣ дар ҷаҳон барои тадқиқоти илмӣ соли 1988 

ба чанд млрд. доллари амрикоӣ баробар гашта буд? 

$A) Ҳаҷми умумии маблаҒгузорӣ дар ҷаҳон барои тадқиқоти илмӣ соли 1988 ба 

450 –500 млрд. доллари амрикоӣ баробар гашта буд; 

$B) Ҳаҷми умумии маблаҒгузорӣ дар ҷаҳон барои тадқиқоти илмӣ соли 1988 ба 

350 –400 млрд. доллари амрикоӣ баробар гашта буд; 

$C) Ҳаҷми умумии маблаҒгузорӣ дар ҷаҳон барои тадқиқоти илмӣ соли 1988 ба 

250 –300 млрд. доллари амрикоӣ баробар гашта буд; 

$D) Ҳаҷми умумии маблаҒгузорӣ дар ҷаҳон барои тадқиқоти илмӣ соли 1988 ба 

550 –600 млрд. доллари амрикоӣ баробар гашта буд; 

$E) Ҳаҷми умумии маблаҒгузорӣ дар ҷаҳон барои тадқиқоти илмӣ соли 1988 ба 

600 –650 млрд. доллари амрикоӣ баробар гашта буд; 

 

@162.Ҳаҷми умумии маблаҒгузорӣ барои тадқиқоти илмӣ соли 1988 ба ИМА 

чанд млрд. долл., рост меомад? 

$A) 140 млрд. долл; 

$B) 110 млрд. долл; 

$C) 115 млрд. долл; 

$D) 120 млрд. долл; 

$E) 130 млрд. долл; 

 

@163.Ҳаҷми умумии маблаҒгузорӣ барои тадқиқоти илмӣ соли 1988 ба Канада 

чанд млрд. долл., рост меомад? 

$A) 90 млрд долл; 

$B)  80 млрд долл; 

$C) 70 млрд долл; 

$D) 100 млрд долл; 

$E) 110 млрд долл; 

 

@164.Ҳаҷми умумии маблаҒгузорӣ барои тадқиқоти илмӣ соли 1988 ба Япония 

чанд млрд. долл., рост меомад? 

$A) 50 млрд долл; 

$B) 40 млрд долл; 

$C) 30 млрд долл; 

$D) 60 млрд долл; 

$E) 70 млрд долл; 

 



@165.Пешрафти соҳаи хоҷагиҳои деҳот то соли 1984 хеле суръати баланд 

пайдо намуда буданд. Он вобаста ба кадом инқилоби ба амал пайваста буд? 

$A) вобаста ба «инқилоби сабз» ба амал пайваста буд; 

$B) вобаста ба «инқилоби сурх» ба амал пайваста буд; 

$C) вобаста ба «инқилоби кабуд» ба амал пайваста буд; 

$D) вобаста ба «инқилоби зард» ба амал пайваста буд; 

$E) вобаста ба «инқилоби махмалин» ба амал пайваста буд; 

 

@166.Суръати истеҳсоли Ғалла дар солҳои 1950 – 1985 назар ба суръати 

афзоиши аҳолӣ чигуна буд? 

$A) Суръати истеҳсоли Ғалла дар солҳои 1950 – 1985 назар ба суръати афзоиши 

аҳолӣ зиёд буд; 

$B) Суръати истеҳсоли Ғалла дар солҳои 1950 – 1985 назар ба суръати афзоиши 

аҳолӣ баробар буд; 

$C) Суръати истеҳсоли Ғалла дар солҳои 1950 – 1985 назар ба суръати афзоиши 

аҳолӣ номуаян буд; 

$D) Суръати истеҳсоли Ғалла дар солҳои 1950 – 1985 назар ба суръати афзоиши 

аҳолӣ хеле кам буд; 

$E) Суръати истеҳсоли Ғалла дар солҳои 1950 – 1985 назар ба суръати афзоиши 

аҳолӣ кам буд; 

 

@167.Дар соли1984 рушди кишоварзӣ бештар дар кадом мамлакатҳо ҳис карда 

мешуд? 

$A) дар мамлакатҳои Осиё; 

$B) дар Амрикои шимолӣ; 

$C) дар мамлакатҳои Аврупо; 

$D) дар мамлакатҳои Африка; 

$E) дар Амрикои лотинӣ; 

 

@168.Мувофиқи маълумотҳои Институти мушоҳидаҳои ҷаҳонӣ барои таъмини 

мутаносибии афзудани шумораи аҳолии олам ва афзудани истеҳсоли Ғалладона 

ҳар соле истеҳсоли Ғалладона бояд на камтар аз 28 млн. тоннаро ташкил 

намояд. Солҳои охир ин рақам танҳо ба чанд млн. тонна баробар аст? 

$A) Вале солҳои охир ин рақам танҳо ба 15 млн. тонна баробар аст; 

$B) Вале солҳои охир ин рақам танҳо ба 14 млн. тонна баробар аст; 

$C) Вале солҳои охир ин рақам танҳо ба 16 млн. тонна баробар аст; 

$D) Вале солҳои охир ин рақам танҳо ба 17 млн. тонна баробар аст; 

$E) Вале солҳои охир ин рақам танҳо ба 18 млн. тонна баробар аст; 

 

@169.Дар шароити ҳозира мақоми махсусро кадом намуди ширкатҳо пайдо 

намудаанд? 

$A) ширкатҳои истеҳсолӣ пайдо намудаанд. Онҳо барои ҳимояи манфиатҳо ва 

рақобатпазир гаштанашон дар ширкатҳои транснатсионалӣ муттаҳид 

мегарданд; 



$B)  ширкатҳои истеҳсолии дохилӣ пайдо намудаанд. Онҳо барои ҳимояи 

манфиатҳо ва рақобатпазир гаштанашон дар ширкатҳои минтақаӣ муттаҳид 

мегарданд; 

$C) ширкатҳои минтақвӣ пайдо намудаанд; 

$D) мақоми махсусро созмонҳои байналхалқӣ пайдо намудаанд; 

$E)  ширкатҳои истеҳсолӣ пайдо намудаанд. Онҳо барои ҳимояи манфиатҳо ва 

рақобатпазир гаштанашон дар ширкатҳои давлатӣ муттаҳид мегарданд; 

 

@170.Капитали хусусии Германия дар ИМА чанд млрд. долл. – ро ташкил 

менамояд? 

$A) зиёда аз 120 млрд. долл. – ро; 

$B)  зиёда аз 135 млрд. долл. – ро; 

$C) зиёда аз 140 млрд. долл. – ро; 

$D) зиёда аз 145 млрд. долл. – ро; 

$E)  зиёда аз 150 млрд. долл. – ро; 

 

@171.Ҳаҷми ҷаҳонии сармоягузории бевоситаи хориҷӣ дар соли 1995 ба чанд 

млрд. расида буд? 

$A) 2, 6 млрд; 

$B) 2, 4 млрд; 

$C) 3, 6 млрд; 

$D) 4, 6 млрд; 

$E) 5, 6 млрд; 

 

@172.Чанд фоизи ҳаҷми ҷаҳонии сармоягузории бевоситаи хориҷӣ ба 

ширкатҳои транснатсионалӣ марбут мебошанд? 

$A) 90 %; 

$B) 60 %; 

$C) 70 %; 

$D) 80 %; 

$E) 50 %; 

 

@173.Ҳаҷми ҷаҳонии сармоягузории бевоситаи хориҷӣ дар ҳар соле он 

тақрибан чанд млрд меафзояд? 

$A) 235 млрд; 

$B) 240 млрд; 

$C) 245 млрд; 

$D) 250 млрд; 

$E) 255 млрд; 

 

@174.Дар шароити ҳозира амалиётҳои ҷорие, ки ба додани ҳаққи хизмат ва 

пули мол вобастаанд байни чанд давлат ба тариқи конвертатсия мегузарад. 

$A) 114; 

$B) 111; 



$C) 116; 

$D) 118; 

$E) 124; 

 

@175.Дар ибтидои солҳои 2000 -ум зиёда аз чанд фоизи табодули молҳо дар 

доираи мамлакатҳои мутараққӣ ба амал омадаанд? 

$A) зиёда аз нисфи табодули молҳо (қариб 55 %); 

$B) аз нисфи табодули молҳо (қариб 45 %); 

$C) аз чор як ҳиссаи табодули молҳо (қариб 25 %); 

$D) зиёда аз нисфи табодули молҳо (қариб 65 %); 

$E) зиёда аз нисфи табодули молҳо (қариб 75 %); 

 

@176.Дар соҳаи хизматрасонӣ мамлакатҳои пешрафта чанд фоизи амалҳоро ба 

ӯҳда доранд? 

$A) 70 %; 

$B) 50 %; 

$C) 60 %; 

$D) 40 %; 

$E) 80 %; 

 

@177.Хазинаи асъори хориҷӣ дар аввал чанд давлати муассисро дарбар 

мегирифт? 

$A) 35 ;  

$B) 20; 

$C) 25; 

$D) 31; 

$E) 15; 

 

@178.Дар раванди глобаликунонии иқтисодиёт мақоми хосаро кадом 

иштирокчиёни муносибатҳои байналхалқӣ соҳиб гаштаанд? 

$A) Дар раванди глобаликунонии иқтисодиёт мақоми хосаро интегратсияи 

иқтисодиёти мамлакатҳои рӯ ба инкишоф ба иқтисоди ҷаҳонӣ соҳиб гаштаанд; 

$B) Дар раванди глобаликунонии иқтисодиёт мақоми хосаро интегратсияи 

иқтисодиёти мамлакатҳои тарақикарда ба иқтисоди ҷаҳонӣ соҳиб гаштаанд; 

$C) Дар раванди глобаликунонии иқтисодиёт мақоми хосаро интегратсияи 

ширкатҳои транснатсионалӣ ба иқтисоди ҷаҳонӣ соҳиб гаштаанд; 

$D) Дар раванди глобаликунонии иқтисодиёт мақоми хосаро интегратсияи 

иқтисодиёти мамлакатҳои ҷаҳони сеюм ба иқтисоди ҷаҳонӣ соҳиб гаштаанд; 

$E) Дар раванди глобаликунонии иқтисодиёт мақоми хосаро интегратсияи 

иқтисодиёти мамлакатҳои қафомонда ба иқтисоди ҷаҳонӣ соҳиб гаштаанд; 

 

@179.Дар замони муосир давлатҳои собиқ метраполия чигуна тарзи 

муносибатҳоро ба роҳ мондаанд? 



$A) Дигар онҳо ба экспансияи ҳудудӣ ва истифодаи зӯригарию маҷбурнамоӣ 

такя накарда, бештар ба методҳои иқтисодии фишороварӣ рӯ меоранд. Кӯшиш 

менамоянд, ки ҳузури хешро дар ин минтақаҳо ба таври дигар таъмин намоянд. 

Онҳо хостори сиёсати нави иқтисодӣ ва ҳамкориҳо мебошанд. Ҳадаф таъмини 

иштироки давлатҳои собиқи метрополия дар амалигардонии раванди идоракунӣ 

ва хоҷагидории нави мамлакатҳо мебошад; 

$B) Ҳадаф таъмини иштироки давлатҳои собиқи метрополия дар 

амалигардонии раванди идоракунӣ ва хоҷагидории нави мамлакатҳо мебошад; 

$C) Дигар онҳо ба экспансияи ҳудудӣ ва истифодаи зӯригарию маҷбурнамоӣ 

такя накарда, бештар ба методҳои иқтисодии фишороварӣ рӯ меоранд. Кӯшиш 

менамоянд, ки ҳузури хешро дар ин минтақаҳо ба таври дигар таъмин намоянд; 

$D) Дигар онҳо ба экспансияи ҳудудӣ ва истифодаи зӯригарию маҷбурнамоӣ 

такя накарда, бештар ба методҳои иқтисодии фишороварӣ рӯ меоранд. Онҳо 

хостори сиёсати нави иқтисодӣ ва ҳамкориҳо мебошанд; 

$E) Дигар онҳо ба экспансияи ҳудудӣ ва истифодаи зӯригарию маҷбурнамоӣ 

такя накарда, бештар ба методҳои иқтисодии фишороварӣ рӯ меоранд; 

 

@180.Инкишофи фазои ҳарбию қудратии геополитикӣ аз кадом омилҳо вобаста 

аст? 

$A) Инкишофи фазои ҳарбию қудратии геополитикӣ ба музаффариятҳои 

инсоният дар соҳаи илм, техника ва технологияи истифодаи онҳо вобаста аст; 

$B) Инкишофи фазои ҳарбию қудратии геополитикӣ ба музаффариятҳои 

инсоният дар соҳаи техника ва технологияи истифодаи онҳо вобаста аст; 

$C) Инкишофи фазои ҳарбию қудратии геополитикӣ ба музаффариятҳои 

инсоният дар соҳаи ҳарбӣ, техника ва технологияи истифодаи онҳо вобаста аст; 

$D) Инкишофи фазои ҳарбию қудратии геополитикӣ ба музаффариятҳои 

инсоният дар соҳаи илм вобаста аст; 

$E) Инкишофи фазои ҳарбию қудратии геополитикӣ ба музаффариятҳои 

инсоният дар соҳаи иқтисодиёт, техника ва технологияи истифодаи онҳо 

вобаста аст; 

 

@181.Нуқтаи гардишӣ дар фазои ҳарбию қудратии геополитикӣ дар асри чанд 

ба миён омад? 

$A) Нуқтаи гардишро дар фазои ҳарбию қудратии геополитикӣ асри ХVIII 

ташкил менамояд; 

$B)  Нуқтаи гардишро дар фазои ҳарбию қудратии геополитикӣ асри ХVI 

ташкил менамояд; 

$C) Нуқтаи гардишро дар фазои ҳарбию қудратии геополитикӣ асри ХVII 

ташкил менамояд; 

$D) Нуқтаи гардишро дар фазои ҳарбию қудратии геополитикӣ асри ХV 

ташкил менамояд; 

$E) Нуқтаи гардишро дар фазои ҳарбию қудратии геополитикӣ асри ХIХ 

ташкил менамояд; 

 



@182.Гардиши сифатие, ки дар санъати ҳарбӣ дар асри ХVIII ба амал омада 

буд, дар такмил ва таҳкими он хизмати кадом муҳаққиқон арзанда мебошанд? 

$A) Г.Ллойд ва Г.Бюлов; 

$B) Д.А.Милютин ва Г.А.Леер; 

$C) А.Жомини ва К.Клаузевитс; 

$D) Н.П.Михневич ва Г.Ллойд; 

$E) Х.-К. Молтке ва Г.Бюлов; 

 

@183.Назариётчиён стратегияи киро «стратегияи оммаи бузург», «стратегияи 

дуқутбаи муҳориба ва маневр», «стратегияи мавқеъ ва аз худ кардани фазо» ва 

Ғайраҳо арзёбӣ намуданд? 

$A) Б. Наполенро; 

$B) А.Жоминиро; 

$C) К.Клаузевитсро; 

$D) Д.А.Милютинро; 

$E) Г.Ллойдро; 

 

@184.Кадоме аз ин назариётчиён бештар амалиёт ва стратегияи санъати ҳарбии 

Наполеонро мавриди таҳлил қарор додааст? 

 

$A) А.Жомини; 

$B) Д.А.Милютин; 

$C) Г.Бюлов; 

$D) Г.А.Леер; 

$E) Г.Ллойд; 

 

@185.Дар илми ҳарбӣ мафҳуми «театри амалиёти ҳарбӣ»-ро ки ворид 

намудааст? 

$A) А.Жомини; 

$B) Д.А.Милютин; 

$C) К.Клаузевитс; 

$D) Г.Ллойд; 

$E) Г.А.Леер; 

 

@186.Мафҳуми «театри амалиёти ҳарбӣ» чӣ маъниро ифода менамояд? 

$A) Мафҳуми «театри амалиёти ҳарбӣ» маънои фазоро ифода менамояд; 

$B) Мафҳуми «театри амалиёти ҳарбӣ» маънои бурдани амалиёти ҳарбиро 

ифода менамояд; 

$C) Мафҳуми «театри амалиёти ҳарбӣ» маънои бурдани амалиёти ҳарбиро дар 

фазо ифода менамояд; 

$D) Мафҳуми «театри амалиёти ҳарбӣ» маънои бурдани амалиёти ҳарбиро дар 

баҳр ифода менамояд; 

$E) Мафҳуми «театри амалиёти ҳарбӣ» маънои бурдани амалиёти ҳарбиро дар 

хушкӣ ифода менамояд; 



 

@187.Мафҳуми «фазо» ба ақидаи А.Жомини чӣ маъниро ифода менамояд? 

$A) Мафҳуми «фазо» ҳам ҳолати ҳуҷум ба ҳудудҳои мамлакати бегона ва ҳам 

ҳолати ҳимояи Ватанро ифода месозад; 

$B) мафҳуми «фазо» ҳолати ҳимояи Ватанро ифода месозад; 

$C) Мафҳуми «фазо» маънои бурдани амалиёти ҳарбиро дар фазо ифода 

менамояд; 

$D) Мафҳуми «фазо» маънои бурдани амалиёти ҳарбиро дар фазо ҳам дар баҳ 

рва ҳам дар хушкӣ ифода менамояд; 

$E) Мафҳуми «фазо» ҳолати ҳуҷум ба ҳудудҳои мамлакати бегонаро ифода 

месозад; 

 

@188.Андешаи тақсими нерӯҳои ҳарбӣ ба қисмҳои хурдтар беҳтар аст ба номи 

кадом муҳаққиқ вобастааст? 

$A) К.Клаузевитс; 

$B) А.Жомини; 

$C) Д.А.Милютин; 

$D) Г.Ллойд; 

$E) Г.А.Леер; 

 

@189.«Театрҳои гуногуни ҷанг» гуфта, муҳаққиқ чиро дар назар дорад? 

$A) фазоеро дар назар дорад, ки мустақилияти маълумеро соҳиб аст; 

$B) фазоеро дар назар дорад, ки мустақилияти комилро соҳиб аст; 

$C) фазоеро дар назар дорад, ки мустақилияти нисбиро соҳиб аст; 

$D) фазоеро дар назар дорад, ки нерӯҳои ҳарбӣ аз рӯи сенарияи муаян фаолият 

менамоянд; 

$E) дар назар дорад, ки нерӯҳои ҳарбӣ аз рӯи сенарияи номуаян амалиёти 

ҳарбиро амалӣ менамоянд; 

 

@190.Чаро муҳаққиқ тақсими нерӯҳои ҳарбӣ ба қисмҳои хурдтар беҳтар 

меҳисобад? 

$A) Зеро «фазои умумии васеъ» имконияти ба ҳам овардани тамоми нерӯҳоро 

намедиҳад; 

$B) Зеро «фазои умумии васеъ» имконияти фаъолияти муштараки тамоми 

нерӯҳоро медиҳад; 

$C) Зеро «фазои умумии васеъ» имконияти ба ҷанг даровардани тамоми 

нерӯҳоро намедиҳад; 

$D) Зеро «фазои умумии васеъ» имконияти ба ҳам овардани тамоми нерӯҳоро 

медиҳад; 

$E) Зеро «фазои умумии васеъ» имконияти фаъолияти густурда ва муштараки 

тамоми нерӯҳоро намедиҳад; 

 

@191.Мафҳуми «фазои тобеи ҷанг»-ро кадом муҳаққиқ мавриди истифода 

қарор додааст? 



$A) К.Клаузевитс; 

$B)  Г.А.Леер; 

$C) Д.А.Милютин; 

$D) Г.Ллойд; 

$E) А.Жомини; 

 

@192.Кадом назариётчии ҳарбиро падари назарияи санъати ҳарбӣ эътироф 

намудаанд 

$A) Г.Ллойд; 

$B) Г.А.Леер; 

$C) Д.А.Милютин; 

$D) А.Жомини; 

$E) К.Клаузевитс; 

 

@193.Дар замони ҳозира зиёда аз чанд давлат дар раванди воқеигардонии 

барномаҳои кайҳонӣ иштирок менамоянд? 

$A) 130; 

$B) 120; 

$C) 110; 

$D) 140; 

$E) 150; 

 

@194.Зиёда аз чанд давлат воситаҳои барандаи кайҳониро мавриди истифода 

қарор медиҳанд? 

$A) 10; 

$B) 20; 

$C) 30; 

$D) 40; 

$E) 50; 

 

@195.Президенти ИМА Р. Рейган кай изҳор намуда буд, ки кӯшиши ба амал 

баровардани мақсади истифодаи Кайҳон ба сифати идомаи мантиқии «театри 

амалиёти ҳарбии заминӣ, баҳрӣ ва ҳавоӣ» -ро менамоянд? 

$A) Дар таърихи 20 марти соли 1983; 

$B)  Дар таърихи 20 марти соли 1982; 

$C) Дар таърихи 10 марти соли 1981; 

$D) Дар таърихи 30 марти соли 1984; 

$E) Дар таърихи 25 марти соли 1983; 

 

@196.Президенти ИМА Р. Рейган кай шахсан сиёсати миллии ИМА-ро дар 

соҳаи Кайҳон ҳамчун барномаи Ғасби ҳукмронӣ дар соҳаи нави фазои ҳарбӣ-

қудратӣ ҷонибдорӣ намуд? 

$A) 2 ноябри соли 1989; 

$B) 2 ноябри соли 1986; 



$C) 2 ноябри соли 1987; 

$D) 2 ноябри соли 1988; 

$E) 2 ноябри соли 1985; 

 

@197.Стратегияи нави амнияти миллии ИМА аз кай аз он шаҳодат медиҳад, ки 

нисбати Русия мақом ва муносибати нисбатан дурушттаре пеша карда шудааст? 

 

$A) Аз 16 марти соли 2006; 

$B) Аз 16 марти соли 2003; 

$C) Аз 16 марти соли 2004; 

$D) Аз 16 марти соли 2005; 

$E) Аз 11 марти соли 2002; 

 

@198.Дар шароити ҳозира дар аксарияти мамлакатҳо фазои ҳарбию қудратӣ ба 

округҳои ҳарбӣ тақсим карда шудаанд. Аз ҷумла, шумораи онҳо дар Британияи 

Кабир чмгуна аст? 

$A) 6-то аст; 

$B) 5-то аст; 

$C) 4-то аст; 

$D) 7-то аст; 

$E) 8-то аст; 

 

@199.Фазои ҳарбию қудратӣ дар Германия ба чанд округҳои ҳарбӣ тақсим 

карда шудааст? 

$A) ба 7; 

$B) ба 8; 

$C) ба 6; 

$D) ба 5; 

$E) ба 4; 

 

@200. 

Фазои ҳарбию қудратӣ дар Хитой ба чанд округҳои ҳарбӣ тақсим карда 

шудааст? 

$A) дар Хитой ба 11-то; 

$B)  дар Хитой ба 12-то; 

$C) дар Хитой ба 10-то; 

$D) дар Хитой ба 9-то; 

$E) дар Хитой ба8-то; 

 

@201.Фазои ҳарбию қудратӣ дар Федератсияи Русия ба чанд округҳои ҳарбӣ 

тақсим карда шудааст? 

$A) Дар Федератсияи Русия чунин минтақаҳои масъулият ба 7 (6 округи ҳарбӣ 

ва минтақаи махсуси Калининград) расидааст; 



$B) Дар Федератсияи Русия чунин минтақаҳои масъулият ба 6 (6 округи ҳарбӣ 

ва минтақаи махсуси Калининград) расидааст; 

$C) Дар Федератсияи Русия чунин минтақаҳои масъулият ба 5 (6 округи ҳарбӣ 

ва минтақаи махсуси Калининград) расидааст; 

$D) Дар Федератсияи Русия чунин минтақаҳои масъулият ба 8 (6 округи ҳарбӣ 

ва минтақаи махсуси Калининград) расидааст; 

$E) Дар Федератсияи Русия чунин минтақаҳои масъулият ба 9 (6 округи ҳарбӣ 

ва минтақаи махсуси Калининград) расидааст; 

 

@202.Хартияи Окинавии ҷамъияти глобалии иттилоотиро «Ҳаштгонаи бузург» 

кай қабул намуда буд? 

$A) 22 июли соли 2000; 

$B) 22 июни соли 2000; 

$C) 22 июли соли 2001; 

$D) 22 июли соли 2002; 

$E) 22 июли соли 2003; 

 

@203.Дар раванди инкишофи тамаддуни ҷаҳонӣ омили «инқилоби иттилоотӣ» 

мақоми махсусро пайдо намудааст. Он зери таъсир ва инкишоф ёфтани кадом 

равандҳо мебошад? 

$A) Он оқибати ба таври баробар инкишоф ёфтани ду раванд мебошад: раванди 

доимо афзудани нақш ва ҳаҷми иттилоот, ки барои таъмини фаъолияти ҳаётии 

ҷомеаи инсонӣ зарур аст раванди инкишоф ва такмили технологияи ҷамъ 

овардан ва паҳн намудани ахборот; 

$B) Он оқибати ба таври нобаробар инкишоф ёфтани ду раванд мебошад: 

раванди суст афзудани нақш ва ҳаҷми иттилоот, ки барои таъмини фаъолияти 

ҳаётии ҷомеаи инсонӣ зарур аст раванди инкишоф ва такмили технологияи 

ҷамъ овардан ва паҳн намудани ахборот; 

$C) Он оқибати ба таври баробар инкишоф ёфтани се раванд мебошад: раванди 

доимо афзудани нақш ва ҳаҷми иттилоот, ки барои таъмини фаъолияти ҳаётии 

ҷомеаи инсонӣ зарур аст раванди инкишоф ва такмили технологияи ҷамъ 

овардан ва паҳн намудани ахборот натиҷаи таҒйир ва гузариши муносибатҳои 

ҷамъиятӣ; 

$D) Он оқибати ба таври суст инкишоф ёфтани ду раванд мебошад: раванди 

суст афзудани нақш ва ҳаҷми иттилоот, ки барои таъмини фаъолияти ҳаётии 

ҷомеаи инсонӣ зарур аст раванди нокифояи инкишоф ва такмили технологияи 

ҷамъ овардан ва паҳн намудани ахборот; 

$E) Он оқибати ба таври баробар инкишоф ёфтани ду раванд мебошад: раванди 

доимо афзудани нақш ва ҳаҷми иттилоот, ки барои таъмини фаъолияти ҳаётии 

ҷомеаи инсонӣ зарур аст раванди инкишоф ва натиҷаи таҒйир ва гузариши 

муносибатҳои ҷамъиятӣ; 

 

@204.Вақте ки сухан дар бораи фазои глобалии иттилоотӣ меравад, аз назари 

геополитика, чигуна фазое дар назар дошта мешавад? 



$A) Аз назари геополитика, фазои иттилоотии табиӣ дар назар дошта 

намешавад, балки фазоеро ифода месозад, ки таҷассуми равандҳои табиӣ ва 

иҷтимоӣ дар шуури оммавӣ инсонӣ мебошад; 

$B) Аз назари геополитика, фазои иттилоотии табиӣ дар назар дошта 

намешавад, балки фазоеро ифода месозад, ки таҷассуми равандҳои табиӣ ва 

иҷтимоӣ мебощад; 

$C) Аз назари геополитика, фазои иттилоотии табиӣ дар назар дошта 

намешавад, балки фазоеро ифода месозад, ки таҷассуми танҳо равандҳои сиёсӣ 

дар шуури оммавӣ инсонӣ мебошад; 

$D) Аз назари геополитика, фазои иттилоотии табиӣ дар назар дошта 

намешавад, балки фазоеро ифода месозад, ки таҷассуми равандҳои сиёсӣ ва 

иҷтимоӣ дар шуури оммавӣ инсонӣ мебошад; 

$E) Аз назари геополитика, фазои иттилоотии табиӣ дар назар дошта мешавад; 

 

@205.Кадом омилҳо ба сифати заминаҳои асосии иттилоот баромад 

менамоянд? 

$A) Ба заминаҳои иттилоотӣ, пеш аз ҳама ахборот ва барандагони он 

технологияи пайдо намудани ахборҷамъ овардан ва гузаронидани он таҳлил 

намудан маҳфуз доштан ва истифода намудан инфраструктура, ки маркази 

иттилоот, воситаҳои автоматикунонии раванди иттилоотӣ, воситаҳои 

коммуникатсионӣ ва воситаҳои гузаронидани маълумотро ифода менамояд 

воситаҳои барномавӣ - математикӣ барои идораи ахборот мақомоти маъмурии 

идораи равандҳои иттилоотӣ, кормандони илмӣ, бунёдгарони заминаи 

маълумотҳо ва донишҳо, инчунин кормандони хизматрасони воситаҳои 

ахборотикунонӣ ва Ғайраҳо дохил мешаванд; 

$B) Ба заминаҳои иттилоотӣ, пеш аз ҳама ахборот ва барандагони он 

технологияи пайдо намудани ахбор ҷамъ овардан ва гузаронидани он таҳлил 

намудан маҳфуз доштан ва истифода намудан воситаҳои барномавӣ - 

математикӣ барои идораи ахборот мақомоти маъмурии идораи равандҳои 

иттилоотӣ, кормандони илмӣ, бунёдгарони заминаи маълумотҳо ва донишҳо, 

инчунин кормандони хизматрасони воситаҳои ахборотикунонӣ ва Ғайраҳо 

дохил мешаванд; 

$C) Ба заминаҳои иттилоотӣ, пеш аз ҳама ахборот ва барандагони он 

технологияи истифода намудани ахбор ҷамъ овардан ва гузаронидани он 

таҳлил намудан маҳфуз доштан ва паҳн намудан инфраструктура, ки маркази 

иттилоот, воситаҳои автоматикунонии раванди иттилоотӣ, воситаҳои 

коммуникатсионӣ ва воситаҳои гузаронидани маълумотро ифода менамояд 

воситаҳои барномавӣ - математикӣ барои идораи ахборот мақомоти маъмурии 

идораи равандҳои иттилоотӣ, кормандони илмӣ, бунёдгарони заминаи 

маълумотҳо ва донишҳо, инчунин кормандони хизматрасони воситаҳои 

ахборотикунонӣ ва Ғайраҳо дохил мешаванд; 

$D) Ба заминаҳои иттилоотӣ, пеш аз ҳама ахборот ва барандагони он 

технологияи пайдо намудани ахбор ҷамъ овардан ва гузаронидани он  таҳлил 

намудан маҳфуз доштан ва истифода намудан инфраструктура, ки маркази 



иттилоот, воситаҳои автоматикунонии раванди иттилоотӣ, воситаҳои 

коммуникатсионӣ ва воситаҳои барномавӣ - математикӣ барои идораи ахборот 

мақомоти маъмурии идораи равандҳои иттилоотӣ, кормандони илмӣ, 

бунёдгарони заминаи маълумотҳо ва донишҳо, инчунин кормандони 

хизматрасони воситаҳои ахборотикунонӣ ва Ғайраҳо дохил мешаванд; 

$E) Ба заминаҳои иттилоотӣ, пеш аз ҳама ахборот ва барандагони он 

технологияи пайдо намудани ахбор ҷамъ овардан ва ҷобаҷо намудани он аз худ 

намудан ошкор доштан ва истифода намудан инфраструктура, ки маркази 

иттилоот, воситаҳои автоматикунонии раванди иттилоотӣ, воситаҳои 

коммуникатсионӣ ва воситаҳои гузаронидани маълумотро ифода менамояд 

воситаҳои барномавӣ - математикӣ барои идораи ахборот мақомоти маъмурии 

идораи равандҳои иттилоотӣ, кормандони илмӣ, бунёдгарони заминаи 

маълумотҳо ва донишҳо, инчунин кормандони хизматрасони воситаҳои 

ахборотикунонӣ ва Ғайраҳо дохил мешаванд; 

 

@206.Нақши сиёсат дар фазои глобалии иттилоотӣ чигуна мебошад? 

$A) Нақши муайянкунандагии сиёсат дар фазои глобалии иттилоотӣ назаррас 

мебошад. Зеро дар замони муосир сиёсат ҳарчи бештар дар самтгирии 

инкишофи ҷомеаи ҷаҳонӣ нақши муҳим мебозад. Сарварони давлат, мақомоти 

олии намояндагӣ ва низоми сиёсии давлатҳои миллӣ то ба ҳоло қудратро аз 

даст надодаанд. Бинобар мақомашон онҳо метавонанд ба раванди такмил ва 

паҳн гардидани иттилооти зарурӣ ва барои онҳо муҳим таъсири муайянкунанда 

расонанд. Бахусус, ҳокимияти иҷроия метавонад дар амалияи мазкур пешсаф 

гардад. Зеро он объективан омилҳои зиёди таъсиррасониро дар ихтиёр дорад; 

$B) Нақши муайянкунандагии сиёсат дар фазои глобалии иттилоотӣ назаррас 

мебошад. Сарварони давлат, мақомоти олии намояндагӣ ва низоми сиёсии 

давлатҳои миллӣ то ба ҳоло қудратро аз даст надодаанд. Бинобар мақомашон 

онҳо метавонанд ба раванди такмил ва паҳн гардидани иттилооти зарурӣ ва 

барои онҳо муҳим таъсири муайянкунанда расонанд; 

$C) Нақши муайянкунандагии сиёсат дар фазои глобалии иттилоотӣ камранг 

мебошад. Зеро дар замони муосир иттилоот ҳарчи бештар хосияти 

интернатсионклӣ пайдо менамояд. Дар бештари ҳолатҳо хосияти 

интернатсионалӣ пайдо намудани ахборот аз мамлакаҳои алоҳида вобаста 

нестанд ва ҳукуматҳои миллӣ наметавонанд онро ба куллӣ таҒйир диҳанд, 

мазмунашро дигаргун намоянд; 

$D) Нақши сиёсат дар фазои глобалии иттилоотӣ номуаян ва норавшан буда, 

дар зери таъсири ахбори ҷаҳонӣ ва манбаъҳои мӯътамади он хоҳӯ нохоҳ 

иттилоот хосияти демократӣ пайдо менамояд ва ба сиёсат таъсир мерасонад; 

$E) Нақши муайянкунандагии сиёсат дар фазои глобалии иттилоотӣ назаррас 

мебошад. Зеро дар замони муосир сиёсат ҳарчи бештар дар самтгирии 

инкишофи ҷомеаи ҷаҳонӣ нақши муҳим мебозад; 

 

@207.Яке аз хусусиятҳои асосии иттилоотро дар шароити ҳозира чигуна 

будани он ташкил менамояд? 



$A) Яке аз хусусиятҳои асосии иттилоотро дар шароити ҳозира демократӣ 

будани он ташкил менамояд; 

$B) Яке аз хусусиятҳои асосии иттилоотро дар шароити ҳозира дастрас будани 

он ташкил менамояд; 

$C) Яке аз хусусиятҳои асосии иттилоотро дар шароити ҳозира 

Ғайридемократӣ будани он ташкил менамояд; 

$D) Яке аз хусусиятҳои асосии иттилоотро дар шароити ҳозира Ғайридастрас 

будани он ташкил менамояд; 

$E) Яке аз хусусиятҳои асосии иттилоотро дар шароити ҳозира зери сензураи 

давлатӣ будани он ташкил менамояд; 

 

@208.Фазои глобалии иттилоотӣ чигуна хосият дорад? 

$A) хосияти интернатсионалӣ дорад; 

$B) хосияти миллӣ дорад; 

$C) хосияти минтақавӣ дорад; 

$D) хосияти таъсиррасонӣ ба давлатҳои миллиро дорад; 

$E) ҳеҷ гуна хосияте надорад; 

 

@209.Фаолияти калисои православии автокефалӣ чигуна ба роҳ монда 

шудааст? 

$A) Калисои муттаҳидаи православӣ аз калисоҳои мустақил, автокефалӣ 

худидоракунанда; 

$B) иборатанд, ки эътиқод ва таълимоти ягонаро эътироф менамоянд. Хизмати 

илоҳӣ дар калисоҳои православӣ бо забонҳои миллӣ бурда мешавад; 

$C) Калисои муттаҳидаи православӣ аз калисоҳои мустақил, автокефалӣ; 

$D) Калисои муттаҳидаи православӣ ва автокефалӣ; 

$E) православӣ ва автокефалии худидоракунанда; 

 

@210.Чанд патриархат дар Шарқи Наздик вуҷуд дорад? 

$A) Чор патриархат дар Шарқи Наздик вуҷуд дорад: константинополӣ, 

александрӣ, антиохӣ ва иерусалимӣ; 

$B) Ду патриархат дар Шарқи Наздик вуҷуд дорад: константинополӣ ва 

александрӣ; 

$C) Се патриархат дар Шарқи Наздик вуҷуд дорад: константинополӣ, 

александрӣ, антиохӣ; 

$D) Як патриархат дар Шарқи Наздик вуҷуд дорад: константинополӣ; 

$E) Панҷ патриархат дар Шарқи Наздик вуҷуд дорад: константинополӣ, 

александрӣ, антиохӣ, фаластинӣ ва иерусалимӣ; 

 

@211.Дар калисои православӣ мақоми барҷастаро кӣ ва ё чӣ ба анҷом 

мерасонад? 

$A) Дар калисои православӣ мақоми барҷастаро собор ба анҷом мерасонад; 

$B) Дар калисои православӣ мақоми барҷастаро Папаи Рим ба анҷом 

мерасонад; 



$C) Дар калисои православӣ мақоми барҷастаро худи калисо ба анҷом 

мерасонад; 

$D) Дар калисои православӣ мақоми барҷастаро падари руҳонии ҳамаи рус ба 

анҷом мерасонад; 

$E) Дар калисои православӣ мақоми барҷастаро патриархат ба анҷом 

мерасонад; 

 

@212.Дар калисои католикӣ нақши асосӣ ба кӣ мансуб аст? 

$A) Дар калисои католикӣ бошад нақши асосӣ ба Папа мансуб аст; 

$B) Дар калисои католикӣ бошад нақши асосӣ ба собор мансуб аст; 

$C) Дар калисои католикӣ бошад нақши асосӣ ба худи калисо мансуб аст; 

$D) Дар калисои католикӣ бошад нақши асосӣ ба калисоӣапостолӣ мансуб аст; 

$E) Дар калисои католикӣ бошад нақши асосӣ ба патриархат мансуб аст; 

 

@213.Дар кадом солҳои асри ХХ буддоия ба авҷи нави инкишоф ва комилият 

расид? 

 

$A) Дар солҳои 50-60-уми асри ХХ буддоия ба авҷи нави инкишоф ва комилият 

расид; 

$B) Дар солҳои 60-70-уми асри ХХ буддоия ба авҷи нави инкишоф ва комилият 

расид; 

$C) Дар солҳои 70-80-уми асри ХХ буддоия ба авҷи нави инкишоф ва комилият 

расид; 

$D) Дар солҳои 80-90-уми асри ХХ буддоия ба авҷи нави инкишоф ва комилият 

расид; 

$E) Дар солҳои 40-50-уми асри ХХ буддоия ба авҷи нави инкишоф ва комилият 

расид; 

 

@214.Масъалаи марказии барномаи сиёсии Конфутсийро кадом масъалаҳо 

ташкил медиҳад? 

$A) Масъалаи марказии барномаи сиёсии Конфутсийро некӯавҳолии халқ 

ташкил медиҳад. Давлат мақсади асосӣ набуда, воситаест, ки некӯаҳволии 

оммаи мардумро таъмин менамояд. Одамон бояд ба давлат боварӣ дошта 

бошанд. Давлате, ки Ғами мардумро намехӯрад, вуҷуд дошта наметавонад; 

$B) Конфутсий консепсияи аристократии идоракуниро тарафдорӣ намуда, 

оммаи мардум ба раванди идораи давлат бегона медонад. ӯ ҷонибдори 

методҳои Ғайризӯрии идора буд; 

$C) Ҳокимонро даъват менамуд, ки муносибат бо одамони дигар, бо тобеонро 

дар заминаи некӯкорӣ ташкил намоянд. Одамон бояд ба ҳокимон бечуну чаро 

итоат намоянд ва сулҳи шаҳрвандиро қадр кунанд; 

$D) Таркиботи иҷтимоию сиёсии ҷомеаро ба принсипи нобаробарии одамон 

вобаста мегардонад: «одамони нодон», «одамони оддӣ», «паст», «хурд» бояд ба 

одамони «ҳимматбаланд», «олӣ», «беҳтарин», «калонсолон» итоат намоянд; 



$E) Конфутсий консепсияи аристократии идоракуниро тарафдорӣ намуда, 

оммаи мардум ба раванди идораи давлат бегона медонад. ӯ ҷонибдори 

методҳои Ғайризӯрии идора буд. Ҳокимонро даъват менамуд, ки муносибат бо 

одамони дигар, бо тобеонро дар заминаи некӯкорӣ ташкил намоянд. Одамон 

бояд ба ҳокимон бечуну чаро итоат намоянд ва сулҳи шаҳрвандиро қадр 

кунанд; 

 

@215.Дини яҳудӣ кай ва дар куҷо пайдо шудааст? 

$A) Дини яҳудӣ дар ҳазорсолаи II то милод дар Фаластин пайдо шуда, дар 

байни яҳудиён, караимҳо ва қабилаи фалашаи Ҳабашистон паҳн шудааст; 

$B) Дини яҳудӣ дар ҳазорсолаи II то милод дар Исроил пайдо шуда, дар байни 

яҳудиён, караимҳо ва қабилаи фалашаи Ҳабашистон паҳн шудааст; 

$C) Дини яҳудӣ дар ҳазорсолаи I то милод дар Фаластин пайдо шуда, дар байни 

яҳудиён, караимҳо ва қабилаи фалашаи Ҳабашистон паҳн шудааст; 

$D) Дини яҳудӣ дар ҳазорсолаи II то милод дар Ироқ пайдо шуда, дар байни 

яҳудиён, караимҳо ва қабилаи фалашаи Ҳабашистон паҳн шудааст; 

$E) Дини яҳудӣ дар ҳазорсолаи III то милод дар Фаластин пайдо шуда, дар 

байни яҳудиён, караимҳо ва қабилаи фалашаи Ҳабашистон паҳн шудааст; 

 

@216.Асоси таълимоти дини яҳудӣ дар кадом китоб дарҷ гардидааст? 

$A) дар Танах (Таврот) , ки аз се қисм иборат аст, дарҷ ёфтааст: Тора 

(Панҷкитоби Мусо) Небиим (китобҳои пайҒамбарон) Кетубим («навиштаҷот», 

китобҳои таърихӣ) . Дар масеҳият Танахро Аҳди Қадим меноманд; 

$B) дар Танах (Инҷил) , ки аз се қисм иборат аст, дарҷ ёфтааст: Тора 

(Панҷкитоби Мусо) Небиим (китобҳои пайҒамбарон) Кетубим («навиштаҷот», 

китобҳои таърихӣ) . Дар масеҳият Танахро Аҳди Қадим меноманд; 

$C) дар Танах (Чаҳоркитоб) , ки аз се қисм иборат аст, дарҷ ёфтааст: Тора 

(Панҷкитоби Мусо) Небиим (китобҳои пайҒамбарон) Кетубим («навиштаҷот», 

китобҳои таърихӣ) . Дар масеҳият Танахро Аҳди Қадим меноманд; 

$D) дар Танах (Забур) , ки аз се қисм иборат аст, дарҷ ёфтааст: Тора 

(Панҷкитоби Исо) Небиим (китобҳои пайҒамбарон) Кетубим («навиштаҷот», 

китобҳои таърихӣ) . Дар масеҳият Танахро Аҳди Қадим меноманд; 

$E) дар Танах (Секитоб) , ки аз се қисм иборат аст, дарҷ ёфтааст: Тора 

(Панҷкитоби Мусо) Небиим (китобҳои пайҒамбарон) Кетубим («навиштаҷот», 

китобҳои таърихӣ) . Дар масеҳият Танахро Аҳди Қадим меноманд; 

 

@217.Айбномаи – кушта шудани Исо аз тарафи яҳудиён қисман соли чанд аз 

тарафи Ҷомеи Ватикан бардошта шудааст? 

$A) соли1965; 

$B) соли1962; 

$C) соли1963; 

$D) соли1964; 

$E) соли1961; 

 



@218.Қудрати баланди сиёсиро ислом дар кадом асри пайдо намуд? 

$A) Қудрати баланди сиёсиро ислом дар асри ХV пайдо намуд; 

$B) Қудрати баланди сиёсиро ислом дар асри ХII пайдо намуд; 

$C) Қудрати баланди сиёсиро ислом дар асри ХIII пайдо намуд; 

$D) Қудрати баланди сиёсиро ислом дар асри ХIV пайдо намуд; 

$E) Қудрати баланди сиёсиро ислом дар асри ХI пайдо намуд; 

 

@219.То асри чанд ислом аз Гибралтар то ҷазираҳои Филиппинро зери таъсири 

бевоситаи худ нигоҳ медошт? 

$A) то асри ХVII; 

$B)  то асри ХVI; 

$C) то асри ХV; 

$D) то асри ХIV; 

$E)  то асри ХIII; 

 

@220.Дар асри чанд давраи таназзули исломи сиёсӣ оҒоз гардид? 

$A) дар асри ХVIII; 

$B) дар асри ХVI; 

$C) дар асри ХIV; 

$D) дар асри ХIII; 

$E) дар асри ХVII; 

 

@221.Сабаби аслии ба ду мазҳаби асосӣ шиа ва сунӣ тақсим шудани ислом дар 

чӣ буд? 

$A) масъалаи сиёсӣ яъне баҳси сарварӣ ва қудрат буд; 

$B) масъалаи ақидатӣ буд; 

$C) дар баҳси усулӣ буд; 

$D) дар масоили ҳуқуқи буд; 

$E) дар масоили шаръӣ буд; 

 

@222.Истифодаи кайҳон аз кай шурӯъ гардидааст? 

$A) Истифодаи кайҳон аз соли 1957 шурӯъ гардидааст; 

$B) Истифодаи кайҳон аз соли 1956 шурӯъ гардидааст; 

$C) Истифодаи кайҳон аз соли 1955 шурӯъ гардидааст; 

$D) Истифодаи кайҳон аз соли 1958 шурӯъ гардидааст; 

$E) Истифодаи кайҳон аз соли 1959 шурӯъ гардидааст; 

 

@223.Аввалин радифи маснӯи Замин дар ИМА дар кадом таърих ба кайҳон 

бароварда шудааст? 

$A) Аввалин радифи маснӯи Замин дар ИМА дар таърихи 31 январи соли 1958 

ба кайҳон бароварда шудааст; 

$B) Аввалин радифи маснӯи Замин дар ИМА дар таърихи 31 январи соли 1956 

ба кайҳон бароварда шудааст; 



$C) Аввалин радифи маснӯи Замин дар ИМА дар таърихи 31 январи соли 1957 

ба кайҳон бароварда шудааст; 

$D) Аввалин радифи маснӯи Замин дар ИМА дар таърихи 31 январи соли 1955 

ба кайҳон бароварда шудааст; 

$E) Аввалин радифи маснӯи Замин дар ИМА дар таърихи 31 январи соли 1959 

ба кайҳон бароварда шудааст; 

 

@224.Барои тадқиқи кайҳон давлатҳои зиёде мароқ зоҳир менамоянд, ки аксари 

онҳоро дар шароити ҳозира кадом ташкилот муттаҳид намуда, фаъолияти 

онҳоро ҳамоҳангсозӣ менамояд? 

 

$A) Агентии Аврупоии кайҳонӣ (ЕКА); 

$B) Комитети байналхалқии ҳамоҳангсозӣ оид ба масъалаи ифлосшавии 

техногении фазои кайҳон (ГАДС); 

$C) Комитет оид ба назорати спутникии Замин; 

$D) Федерацияи байналхалқии австронавтика (МФА); 

$E) Комитети байналхалқӣ оид ба тадқиқоти фазои кайҳонӣ (КОСПАР); 

 

@225.Конференсияи сеюми умумиҷаҳонии СММ дар бораи тадқиқот ва 

истифодаи фазои кайҳон бо мақсадҳои осоишта кай баргузор гардид? 

$A) Моҳи июли соли 1999; 

$B)  Моҳи июли соли 1998; 

$C) Моҳи июли соли 1997; 

$D) Моҳи июли соли 1995; 

$E) Моҳи июли соли 1996; 

 

@226.Комитети СММ дар бораи истифодаи фазои кайҳонӣ бо мақсадҳои 

осоишта кадом сол таъсис дода шудааст? 

$A) соли 1958; 

$B)  соли 1956; 

$C) соли 1957; 

$D) соли 1955; 

$E) соли 1959; 

 

@227.Комитети СММ дар бораи истифодаи фазои кайҳонӣ бо мақсадҳои 

осоишта аз тарафи чанд давлат таъсис дода шудааст? 

$A) аз тарафи 18 давлат таъсис дода шудааст; 

$B) аз тарафи 17 давлат таъсис дода шудааст; 

$C) аз тарафи 16 давлат таъсис дода шудааст; 

$D) аз тарафи 19 давлат таъсис дода шудааст; 

$E) аз тарафи 20 давлат таъсис дода шудааст; 

 

@228.Соли 2004 ба ҳайати Комитети СММ дар бораи истифодаи фазои 

кайҳонӣ бо мақсадҳои осоишта чанд давлат дохил гардида буд? 



$A) 50 давлат дохил гардида буд; 

$B) 40 давлат дохил гардида буд; 

$C) 60 давлат дохил гардида буд; 

$D) 70 давлат дохил гардида буд; 

$E) 80 давлат дохил гардида буд; 

 

@229.Ассамблеяи Генералии СММ резолютсия дар бораи «Ҳамкории 

байналхалқӣ дар соҳаи истифодаи фазои кайҳонӣ бо мақсадҳои осоиша»-ро 

кадом сол қабул намуд? 

$A) моҳи декабри соли 1961; 

$B) моҳи декабри соли 1962; 

$C) моҳи декабри соли 1963; 

$D) моҳи декабри соли 1964; 

$E) моҳи декабри соли 1965; 

 

@230.Шартнома дар бораи манъи озмоиши яроқи ҳастаӣ дар атмосфера, фазои 

кайҳонӣ ва дар зери об кай ба тасвиб расид? 

$A) Моҳи августи соли 1963 дар ш. Москва; 

$B) Моҳи августи соли 1962 дар ш. Москва; 

$C) Моҳи августи соли 1961 дар ш. Москва; 

$D) Моҳи августи соли 1964 дар ш. Москва; 

$E) Моҳи августи соли 1965 дар ш. Москва; 

 

@231.Шартнома дар бораи манъи озмоиши яроқи ҳастаӣ дар атмосфера, фазои 

кайҳонӣ ва дар зери обро намояндагони чанд давлати олам имзо намуданд? 

$A) Шартномаи мазкурро намояндагони 137 давлати олам имзо намуданд ва 

онро мақомоти олии ин кишварҳо ба расмият шинохтанд; 

$B) Шартномаи мазкурро намояндагони 127 давлати олам имзо намуданд ва 

онро мақомоти олии ин кишварҳо ба расмият шинохтанд; 

$C) Шартномаи мазкурро намояндагони 117 давлати олам имзо намуданд ва 

онро мақомоти олии ин кишварҳо ба расмият шинохтанд; 

$D) Шартномаи мазкурро намояндагони 147 давлати олам имзо намуданд ва 

онро мақомоти олии ин кишварҳо ба расмият шинохтанд; 

$E) Шартномаи мазкурро намояндагони 157 давлати олам имзо намуданд ва 

онро мақомоти олии ин кишварҳо ба расмият шинохтанд; 

 

@232.Ассамблеяи Генералии СММ резолютсияро дар бораи «Эъломияи 

принсипҳои ҳуқуқии танзими фаъолияти давлатҳо оид ба тадқиқот ва 

истифодаи фазои кайҳон» кадом сол қабул намуд? 

$A) моҳи декабри соли 1963; 

$B) моҳи декабри соли 1962; 

$C) моҳи декабри соли 1964; 

$D) моҳи декабри соли 1965; 

$E) моҳи декабри соли 1966; 



 

@233.Шартнома дар бораи принсипҳои фаъолияти давлатҳо дар бораи тадқиқ 

ва истифодаи фазои кайҳон аз кай ба расмият даромадааст? 

$A) Шартномаи мазкурро Ассамблеяи Генералии СММ моҳи декабри соли 

1967 ба расмият даровардааст; 

$B) Шартномаи мазкурро Ассамблеяи Генералии СММ моҳи декабри соли 1965 

ба расмият даровардааст; 

$C) Шартномаи мазкурро Ассамблеяи Генералии СММ моҳи декабри соли 1966 

ба расмият даровардааст; 

$D) Шартномаи мазкурро Ассамблеяи Генералии СММ моҳи декабри соли 

1964 ба расмият даровардааст; 

$E) Шартномаи мазкурро Ассамблеяи Генералии СММ моҳи декабри соли 1968 

ба расмият даровардааст; 

 

@234.Зарурати таҳким ва такмили масъалаҳои ҳуқуқии истифодаи фазои 

кайҳон кай ба амал омад? 

$A) Солҳои 90-уми асри ХХ; 

$B) Солҳои 70-75-уми асри ХХ; 

$C) Солҳои 75-80-уми асри ХХ; 

$D) Солҳои 80-85-уми асри ХХ; 

$E) Солҳои 65-70-уми асри ХХ; 

 

@235.Зеркомитети ҳуқуқии Комитети СММ кай созмон дода шуд? 

$A) соли 1998; 

$B) соли 1996; 

$C) соли 1997; 

$D) соли 1995; 

$E) соли 1999; 

 

@236.Резолютсияи Ассамблеяи Генералии СММ, таҳти рақами 55/32 «Роҳ 

надодан ба мусаллаҳшавии бошитоб дар фазои кайҳон»-ро кай қабул намуд? 

$A) Соли 2000; 

$B) Соли 1999; 

$C) Соли 2001; 

$D) Соли 2002; 

$E) Соли 2003; 

 

@237.Резолютсияи Ассамблеяи Генералии СММ, таҳти рақами 55/32 «Роҳ 

надодан ба мусаллаҳшавии бошитоб дар фазои кайҳон»-ро чанд давлат қабул 

намуданд, оё ягон давлате ба муқобили он овоз дод? 

$A) намояндагони 163 давлат ҷонибдорӣ намуданд, ки ҳеҷ касе муқобил овоз 

надодааст; 

$B)  намояндагони 153 давлат ҷонибдорӣ намуданд, ки ҳеҷ касе муқобил овоз 

надодааст; 



$C) намояндагони 163 давлат ҷонибдорӣ намуданд, аммо ИМА ба муқобили он 

овоз додааст; 

$D) намояндагони 173 давлат ҷонибдорӣ намуданд, ки дар ин миён Эрон 

муқобил овоз додааст; 

$E) намояндагони 173 давлат ҷонибдорӣ намуданд ва ҳеҷ касе муқобил овоз 

надодааст; 

 

@238.Шумораи мамлакатҳои дорои яроқи ҳастаӣ ба чанд расидааст? 

$A) Яроқи ҳастаӣ тадриҷан ба мамлакатҳои дигар паҳн мегардад,ки шумораи 

онҳо аз 10 беш гардидааст; 

$B) Яроқи ҳастаӣ тадриҷан ба мамлакатҳои дигар паҳн мегардад,ки шумораи 

онҳо аз 9 беш гардидааст; 

$C) Яроқи ҳастаӣ тадриҷан ба мамлакатҳои дигар паҳн мегардад,ки шумораи 

онҳо аз 12 беш гардидааст; 

$D) Яроқи ҳастаӣ тадриҷан ба мамлакатҳои дигар паҳн мегардад,ки шумораи 

онҳо аз 14 беш гардидааст; 

$E) Яроқи ҳастаӣ тадриҷан ба мамлакатҳои дигар паҳн мегардад,ки шумораи 

онҳо аз 16 беш гардидааст; 

 

@239.Дар аввали солҳои 90-уми асри ХХ дар фазои кайҳон чанд спутники 

Русия фаъолият менамуданд? 

$A) 160 спутники Русия фаъолият менамуданд; 

$B) 150 спутники Русия фаъолият менамуданд; 

$C) 140 спутники Русия фаъолият менамуданд; 

$D) 170 спутники Русия фаъолият менамуданд; 

$E) 180 спутники Русия фаъолият менамуданд; 

 

@240.Дар аввали солҳои 90-уми асри ХХ дар фазои кайҳон чанд спутники 

ИМА фаъолият менамуданд? 

$A) ИМА 400 спутникро ихтиёрдорӣ менамуд; 

$B) ИМА 300 спутникро ихтиёрдорӣ менамуд; 

$C) ИМА 350 спутникро ихтиёрдорӣ менамуд; 

$D) ИМА 250 спутникро ихтиёрдорӣ менамуд; 

$E)  ИМА 450 спутникро ихтиёрдорӣ менамуд; 

 

@241.Аз ҳама бештар барои истифодаи кайҳон маблаҒгузориҳои кадом 

давлатҳо бузург аст? 

$A) ИМА ва Япония; 

$B) Хитой ва ИМА; 

$C) Русия ва Япония; 

$D) ИМА ва Англия; 

$E) ИМА ва Русия; 

 



@242.Афзоиши аҳолӣ, асосан, суръати баландро дар асрҳои чанд соҳиб 

гардидааст? 

$A) Афзоиши аҳолӣ, асосан, суръати баландро дар асрҳои ХVIII-ХIХ соҳиб 

гардидааст; 

$B) Афзоиши аҳолӣ, асосан, суръати баландро дар асрҳои ХVI- ХVII соҳиб 

гардидааст; 

$C) Афзоиши аҳолӣ, асосан, суръати баландро дар асрҳои ХVII- ХVIII соҳиб 

гардидааст; 

$D) Афзоиши аҳолӣ, асосан, суръати баландро дар асрҳои ХV- ХVI соҳиб 

гардидааст; 

$E) Афзоиши аҳолӣ, асосан, суръати баландро дар асрҳои ХIХ-ХХ соҳиб 

гардидааст; 

 

@243.Соли 1825 аҳолии олам ба чанд млрд. расида буд? 

$A) Соли 1825 аҳолии олам ба 1 млрд. расида буд; 

$B) Соли 1825 аҳолии олам ба 1,5 млрд. расида буд; 

$C) Соли 1825 аҳолии олам ба 1,3 млрд. расида буд; 

$D) Соли 1825 аҳолии олам ба 2 млрд. расида буд; 

$E) Соли 1825 аҳолии олам ба 2,5 млрд. расида буд; 

 

@244.Дар солҳои (1925-1976) аҳолии олам ба чанд млрд. баробар шуд? 

$A) Ба 4 млрд. баробар шуд; 

$B) Ба 3 млрд. баробар шуд; 

$C) Ба 3,5 млрд. баробар шуд; 

$D) Ба 2 млрд. баробар шуд; 

$E) Ба 4,6 млрд. баробар шуд; 

 

@245.Дар охири асри ХХ дар олам зиёда аз чанд млрд. одамон зиндагӣ 

менамуданд? 

$A) зиёда аз 6 млрд; 

$B) зиёда аз 2,5 млрд; 

$C) зиёда аз 3 млрд; 

$D) зиёда аз 5 млрд; 

$E) зиёда аз 2 млрд; 

 

@246.Яке аз сабабҳои афзоиши зиёди аҳолӣ дароз гаштани ҳисоби миёнаи 

умри инсон мебошад, ки дар мамлакатҳои мутараққӣ ба чанд расидааст? 

$A) Ба 75 расидааст; 

$B) ба 70 расидааст; 

$C) Ба 65 расидааст; 

$D) Ба 60 расидааст; 

$E) Ба 55 расидааст; 

 

@247.Сад сол қабл давомнокии умри инсон чанд солро ташкил менамуд? 



$A) 30-35 солро; 

$B) 25-30 солро; 

$C) 35-40 солро; 

$D) 40-45 солро; 

$E) 45-50 солро; 

 

@248.Дар шароити ҳозира аҳолии олам дар зарфи 4-5 рӯз то чанд млн. нафар 

меафзояд? 

$A) дар зарфи 4-5 рӯз то 1 млн. нафар меафзояд; 

$B) дар зарфи 4-5 рӯз то 1,3 млн. нафар меафзояд; 

$C) дар зарфи 4-5 рӯз то 1,5 млн. нафар меафзояд; 

$D) дар зарфи 4-5 рӯз то 1,9 млн. нафар меафзояд; 

$E) дар зарфи 4-5 рӯз то 2 млн. нафар меафзояд; 

 

@249.Равандҳои муҳоҷиратӣ дар давраи рушди таърихӣ хосияти муттасил ва 

доимию зудҳаракатиро дар кадом аср пайдо намудаанд? 

$A) ХIХ; 

$B) ХVI; 

$C) ХVII; 

$D) ХVII; 

$E) ХV; 

 

@250.Дар нимаи дуюми асри ХIХ Аврупоро ба ҳисоби миёна ҳар соле чанд 

ҳазор одамон тарк намудаанд? 

$A) 377 ҳазор;; 

$B) 277 ҳазор 

$C) 388 ҳазор; 

$D) 387 ҳазор; 

$E) 397 ҳазор; 

 

@251.Бештари аврупоиҳо ба кадом кишвар сафари ҳиҷратӣ менамуданд? 

$A) ИМА; 

$B) Мексика; 

$C) Канада; 

$D) Аргентина; 

$E) Бразилия; 

 

@252.Сабаби аслии муҳоҷир шудани аврупоиҳо дар чӣ буд? 

$A) Аврупоиҳо муҳоҷир гашта, умед доштанд, ки заминҳои ҳосилхез ва 

захираҳои бойи он ҷойҳоро аз худ менамоянд, аҳолии баъзе мамлакатҳо ба 

таври саросарӣ ватани хешро тарк менамуданд; 

$B) Барои соҳиб шудан ба заминҳои нав ҳиҷрат менамуданд; 

$C) Сабаби аслии муҳоҷир шудани аврупоиҳо дар ҷангҳо буд; 



$D) Аврупоиҳо муҳоҷир гашта, умед доштанд, ки зиндагии беҳтаре онҳоро дар 

пеш интизор аст, аҳолии баъзе мамлакатҳо ба таври саросарӣ ватани хешро 

тарк менамуданд; 

$E) Сабаби аслии муҳоҷир шудани аврупоиҳо дар ҷангҳо буд, умед доштанд, ки 

зиндагии беҳтаре онҳоро дар пеш интизор аст заминҳои ҳосилхез ва захираҳои 

бойи он ҷойҳоро азхуд менамоянд; 

 

@253.Хусусиятҳои муҳоҷирати ҷаҳонӣ дар асрҳои гузашта, махсусан дар асри 

ХIХ ва асри ХХ чигуна буд? 

$A) Яке аз хусусиятҳои муҳоҷирати ҷаҳонӣ он аст, ки дар асрҳои гузашта, 

махсусан дар асри ХIХ ва асри ХХ бештари одамон аз мамлакатҳои мутараққӣ 

ба мамлакатҳои нообод ва қафомонда муҳоҷир гаштаанд; 

$B) Яке аз хусусиятҳои муҳоҷирати ҷаҳонӣ он аст, ки дар асрҳои гузашта, 

махсусан дар асри ХIХ ва асри ХХ бештари одамон аз мамлакатҳои нообод ва 

қафомонда ба мамлакатҳои мутараққӣ муҳоҷир гаштаанд; 

$C) Яке аз хусусиятҳои муҳоҷирати ҷаҳонӣ он аст, ки дар асрҳои гузашта, 

махсусан дар асри ХIХ ва асри ХХ бештари одамон аз мамлакатҳои мутараққӣ 

ба мамлакатҳои навобод муҳоҷир гаштаанд; 

$D) Яке аз хусусиятҳои муҳоҷирати ҷаҳонӣ он аст, ки дар асрҳои гузашта, 

махсусан дар асри ХIХ ва асри ХХ бештари одамон аз мамлакатҳои худ ба 

мамлакатҳои дигар барои аз худкунии заминҳои нав муҳоҷир гаштаанд; 

$E) Яке аз хусусиятҳои муҳоҷирати ҷаҳонӣ он аст, ки дар асрҳои гузашта, 

махсусан дар асри ХIХ ва асри ХХ бештари одамон аз мамлакатҳои мутараққӣ 

ба мамлакатҳои пешрафта муҳоҷир гаштаанд; 

 

@254.Самти аксари муҳоҷирати байналхалқиро кадом кишварҳо ташкил 

менамоянд? 

$A) Аврупо ва ИМА; 

$B) Аврупо ва Русия; 

$C) Русия ва ИМА; 

$D) Аврупо ва Канкда; 

$E) Аврупо ва Австралия; 

 

@255.Дар шароити ҳозира дар Аврупои Ғарбӣ зиёда аз чанд млн. нафар 

муҳоҷирон ба таври расмӣ зиндагӣ ва кор менамоянд? 

$A) аз 20 млн; 

$B) аз 14 млн; 

$C) аз 18 млн; 

$D) аз 12 млн; 

$E) аз 22 млн; 

 

@256.Дар Франсия фарзандон ва набераҳои собиқ муҳоҷирон зиёда аз чанд 

млн. нафарро ташкил менамоянд; 

$A) зиёда аз 10 млн; 



$B) зиёда аз 7 млн; 

$C) зиёда аз 8 млн; 

$D) зиёда аз 9 млн; 

$E) зиёда аз 6 млн; 

 

@257.Муҳоҷири гуреза чигуна ашхосеро меноманд? 

$A) Муҳоҷири гуреза шахсест, ки ҳаёташ дар кишвари худ ва ё макони зист 

зери хатар мондааст. Ба ҷони вай таҳдидҳои воқеӣ мавҷуданд ва барои халосӣ 

ба макони дигар мегурезад. Чунин вазъият дар замони инкишофи бӯҳронии 

ҷомеа, замони ҷангҳои дохилӣ ва ҳолатҳои дигари фавқулодда рух медиҳад; 

$B) Муҳоҷири гуреза шахсе мебошад, ки дар мамлакати дигар паногоҳи 

сиёсиро соҳиб гардидааст; 

$C) Муҳоҷири гуреза шахсест, ки дар кишвари худ ва ё макони зери дигар ба 

амалҳои терорристӣ даст задааст. Ба ҷони вай таҳдидҳои воқеӣ мавҷуданд ва 

барои халосӣ ба макони дигар мегурезад; 

$D) Муҳоҷири гуреза шахсест, ки ҳаёташ дар кишвари худ барои ақидааш зери 

хатар мондааст. Ба ҷони вай таҳдидҳои воқеӣ мавҷуданд ва барои халосӣ ба 

макони дигар мегурезад; 

$E) Муҳоҷири гуреза шахсест, ки ҳаёташ дар кишвари худ ва ё макони зист 

вобаста ба амалҳои ҷиноӣ содиркардааш зери хатар мондааст. Ба ҷони вай 

таҳдидҳои воқеӣ мавҷуданд ва барои халосӣ ба макони дигар мегурезад; 

 

@258.Ба гурезагон бештар кадом навъи муҳоҷирон наздикӣ доранд? 

$A) Ба гурезагон бештар муҳоҷирони маҷбурӣ наздикӣ доранд; 

$B) Ба гурезагон бештар муҳоҷирони сиёсӣ наздикӣ доранд 

$C) Ба гурезагон бештар муҳоҷирони мавсимӣ наздикӣ доранд; 

$D) Ба гурезагон бештар муҳоҷирони меҳнатӣ наздикӣ доранд; 

$E) Ба гурезагон бештар муҳоҷирони мувақатӣ наздикӣ доранд; 

 

@259.Дар олами муосир зиёда аз чанд млн. нафар одамон маҷбур шудаанд, ки 

ҳудуди мамлакати худро тарк намоянд? 

$A) зиёда аз 16,3 млн; 

$B) зиёда аз 14,3 млн; 

$C) зиёда аз 13,3 млн; 

$D) зиёда аз 17,3 млн; 

$E) зиёда аз 18,4 млн; 

 

@260.Имрӯз бештар аз ҳама, рӯ ба муҳоҷирати маҷбурӣ ё фирорӣ кадом 

халқиятҳо овардаанд? 

$A) Бештар аз ҳама, рӯ ба муҳоҷирати маҷбурӣ ё фирорӣ афҒонҳо ва 

фаластиниҳо овардаанд; 

$B) Бештар аз ҳама, рӯ ба муҳоҷирати маҷбурӣ ё фирорӣ ироқиҳо ва 

фаластиниҳо овардаанд; 



$C) Бештар аз ҳама, рӯ ба муҳоҷирати маҷбурӣ ё фирорӣ яҳудиҳо ва 

фаластиниҳо овардаанд; 

$D) Бештар аз ҳама, рӯ ба муҳоҷирати маҷбурӣ ё фирорӣ афҒонҳо ва ироқиҳо 

овардаанд; 

$E) Бештар аз ҳама, рӯ ба муҳоҷирати маҷбурӣ ё фирорӣ африкоиҳо ва 

фаластиниҳо овардаанд; 

 

@261.Дар охири соли 1992 дар Тоҷикистон чанд ҳазор нафар фирориёнро ба 

қайд гирифта буданд? 

$A) 537 ҳазор; 

$B) 437 ҳазор; 

$C) 517 ҳазор; 

$D) 527 ҳазор; 

$E) 507 ҳазор; 

 

@262.Соли 1992 дар шаҳри Душанбе шумораи гурезагон ба чанд ҳазор нафар 

мерасид? 

$A) ба 120 ҳазор нафар; 

$B) ба 112 ҳазор нафар; 

$C) ба 115 ҳазор нафар; 

$D) ба 118 ҳазор нафар; 

$E) ба 110 ҳазор нафар; 

 

@263.Ҷанги шаҳрвандӣ чанд ҳазор нафарро маҷбур сохт, ки ба мамлакати 

ҳамсоя – АфҒонистон фирор намоянд? 

$A) 95 ҳазор нафарро; 

$B) 94 ҳазор нафарро; 

$C) 93 ҳазор нафарро; 

$D) 96 ҳазор нафарро; 

$E) 97 ҳазор нафарро; 

 

@264.Вазъи сиёсию ҳуқуқии гурезаҳо тавассути кадом санади меъёрию ҳуқуқӣ 

муайян карда мешавад? 

$A) тавассути Конвенсия оид ба вазъи гурезаҳо аз 28 июли соли 1951 ва 

протоколи марбут ба вазъи гурезаҳо аз 31 декабри соли 1967 муайян карда 

мешавад; 

$B) тавассути Конвенсия оид ба вазъи гурезаҳо аз 18 июли соли 1951 ва 

протоколи марбут ба вазъи гурезаҳо аз 21 декабри соли 1967 муайян карда 

мешавад; 

$C) тавассути Конвенсия оид ба вазъи гурезаҳо аз 8 июли соли 1951 ва 

протоколи марбут ба вазъи гурезаҳо аз 11 декабри соли 1967 муайян карда 

мешавад; 



$D) тавассути Конвенсия оид ба вазъи гурезаҳо аз 28 июли соли 1961 ва 

протоколи марбут ба вазъи гурезаҳо аз 31 декабри соли 1968 муайян карда 

мешавад; 

$E) тавассути Конвенсия оид ба вазъи гурезаҳо аз 28 июли соли 1954 ва 

протоколи марбут ба вазъи гурезаҳо аз 31 декабри соли 1957 муайян карда 

мешавад; 

 

@265.Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳолати гурезаҳо ва муносибат ба онро Қонуни 

Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи гурезаҳо» аз кай танзим менамояд? 

$A) аз 10 майи соли 2002; 

$B) аз 10 майи соли 2001; 

$C) аз 10 майи соли 2003; 

$D) аз 10 майи соли 2004; 

$E) аз 10 майи соли 2005; 

 

@266.Дар аввали соли 90-уми асри ХХ дар кишвар кадом омилҳо ба 

муҳоҷирати намояндагони умумиятҳои миллию этникӣ таъсир бахшиданд? 

$A) омилҳои дохилӣ; 

$B) омилҳои хориҷӣ; 

$C) омилҳои сиёсӣ; 

$D) омилҳои иқтисодӣ; 

$E) омилҳои этникӣ; 

 

@267.Дар Тоҷикистон авҷи муҳоҷирати аҳолии Ғайритаҳҷоӣ ба кадом солҳо 

рост меояд? 

$A) ба солҳои 1990-95 рост меояд; 

$B) ба солҳои 1985-88 рост меояд; 

$C) ба солҳои 1980-85 рост меояд; 

$D) ба солҳои 1995-99 рост меояд; 

$E) ба солҳои 2000-2005 рост меояд; 

 

@268.Мувофиқи барӯихатгирии аҳолии соли 1989 русҳо чанд фоизи аҳолии 

Тоҷикистонро ташкил медоданд? 

$A) 7, 6%; 

$B) 5, 6%; 

$C) 6, 6%; 

$D) 4, 6%; 

$E) 8, 6%; 

 

@269.Мувофиқи барӯихатгирии аҳолии соли 1995 русҳо чанд фоизи аҳолии 

Тоҷикистонро ташкил медоданд? 

$A) русҳо аз 0,3%-и аҳолӣ беш набуданд; 

$B) 2,3%-и аҳолӣ; 

$C) 1,3%-и аҳолӣ беш набуданд; 



$D) русҳо аз 0,6%-и аҳолӣ беш набуданд; 

$E) 4,3%-и аҳолӣ; 

 

@270.То охири солҳои 80-уми асри ХХ муҳоҷират аз Тоҷикистон хосияти 

махсус дошта, хусусияти он дар чӣ зуҳур мегардид? 

$A) Махсусият дар он зуҳур мегардид, ки асосан собиқ муҳоҷирон боз ҳиҷрат 

менамуданд. Яъне, қисми бештари муҳоҷиронро касоне ташкил медоданд, ки 

дар ҷумҳурӣ 2-3 сол истиқомат намудаанду равандҳои одаткунониро аз бар 

накардаанд. Вақте ки одамон худро дар муҳити нави иҷтимоӣ ва маишӣ, тарзи 

махсуси ҳаёт ва Ғайраҳо наёфтанд, маҷбур мешуданд, ки тарки макони зист 

намоянд; 

$B) Махсусият дар он зуҳур мегардид, ки асосан собиқ муҳоҷирон боз ҳиҷрат 

менамуданд. Яъне, қисми бештари муҳоҷиронро касоне ташкил медоданд, ки 

дар ҷумҳурӣ 2-3 сол истиқомат намудаанду равандҳои одаткунониро аз бар 

накардаанд ва ё муҳити ҷуҒрофию иқлимӣ ба табиати онҳо созгор намеомад; 

$C) Махсусият дар он зуҳур мегардид, ки асосан собиқ муҳоҷирон боз ҳиҷрат 

менамуданд. Яъне, қисми бештари муҳоҷиронро касоне ташкил медоданд, ки 

дар ҷумҳурӣ 2-3 сол истиқомат намудаанду равандҳои одаткунониро аз бар 

накардаанд. Аксарияти онҳо ба хусмати миллию этникӣ гирифтор шуда, 

маҷбур мешуданд, ки тарки макони зист намоянд; 

$D) Махсусият дар он зуҳур мегардид, ки асосан собиқ муҳоҷирон боз ҳиҷрат 

менамуданд. Яъне, қисми бештари муҳоҷиронро касоне ташкил медоданд, ки 

дар ҷумҳурӣ 2-3 сол истиқомат намудаанду равандҳои одаткунониро аз бар 

накардаанд ва ё ҷойи кори муносибе баҳри худ пайдо карда наметавонистанд; 

$E) Махсусият дар он зуҳур мегардид, ки асосан собиқ муҳоҷирон муқимӣ 

мешуданд. Яъне, қисми бештари муҳоҷиронро касоне ташкил медоданд, ки дар 

ҷумҳурӣ 2-3 сол истиқомат намудаанду равандҳои одаткунониро аз бар 

намудаанд; 

 

@271.Мувофиқи маълумотҳои барӯйхатгирии аҳолии соли 1979 фақат чанд 

фоиз ва барӯихатигирии соли 1989 тақрибан чанд фоизи аҳолии таҳҷоӣ дар 

муҳоҷирати байниҷумҳуриявӣ иштирок менамуд? 

$A) Мувофиқи маълумотҳои барӯихатгирии аҳолии соли 1979 фақат 2,2 % ва 

барӯихатигирии соли 1989 тақрибан 3,7 % аҳолии таҳҷоӣ дар муҳоҷирати 

байниҷумҳуриявӣ иштирок менамуд; 

$B) Мувофиқи маълумотҳои барӯихатгирии аҳолии соли 1979 фақат 3,2 % ва 

барӯихатигирии соли 1989 тақрибан 3,7 % аҳолии таҳҷоӣ дар муҳоҷирати 

байниҷумҳуриявӣ иштирок менамуд; 

$C) Мувофиқи маълумотҳои барӯихатгирии аҳолии соли 1979 фақат 2,2 % ва 

барӯихатигирии соли 1989 тақрибан 4,7 % аҳолии таҳҷоӣ дар муҳоҷирати 

байниҷумҳуриявӣ иштирок менамуд; 

$D) Мувофиқи маълумотҳои барӯихатгирии аҳолии соли 1979 фақат 4,2 % ва 

барӯихатигирии соли 1989 тақрибан 3,7 % аҳолии таҳҷоӣ дар муҳоҷирати 

байниҷумҳуриявӣ иштирок менамуд; 



$E) Мувофиқи маълумотҳои барӯихатгирии аҳолии соли 1979 фақат 2,2 % ва 

барӯихатигирии соли 1989 тақрибан 5,7 % аҳолии таҳҷоӣ дар муҳоҷирати 

байниҷумҳуриявӣ иштирок менамуд; 

 

@272.Қариб чанд фоизи аҳолии Тоҷикистон дар давраи муқовимати 

мусаллаҳона ва замони аввали баъдимоҷарогароӣ дар сатҳи гуногун дар 

равандҳои муҳоҷиратӣ иштирок намудаанд? 

$A) 30 %; 

$B) 25 %; 

$C) 32 %; 

$D) 33 %; 

$E) 36 %; 

 

@273.Дар замони ҳозира, чуноне ки аз маърӯзаи HҒman Қights Watch бармеояд, 

вазъияти бади иқтисодӣ ва бекорӣ қариб чанд ҳазор одамон ё худ чанд фоизи 

аҳолии мамлакатро маҷбур сохтааст, ки дар Ғурбат умр ба сар баранд? 

$A) қариб 797 ҳазор одамон ё худ 12 %; 

$B) қариб 787 ҳазор одамон ё худ 11 %; 

$C) қариб 777 ҳазор одамон ё худ 10 %; 

$D) қариб 793 ҳазор одамон ё худ 11,3 %; 

$E) қариб 799 ҳазор одамон ё худ 12,9%; 

 

@274.Мувофиқи маълумоти Вазорати меҳнат ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ аз 4 

млн. 100 ҳазор нафар қувваи қобили меҳнати Тоҷикистон тақрибан чанд млн. 

нафарашон ба муҳоҷирати кори мавсимӣ машҒуланд? 

$A) тақрибан 1 млн; 

$B)  тақрибан 1,4 млн; 

$C) тақрибан 1,6 млн; 

$D) тақрибан 1,8 млн; 

$E) тақрибан 2 млн; 

 

@275.Дар ҳоли ҳозир сиёсати ҷаҳониро кадом муносибатҳо оҒоз мабахшанд ва 

ҳамчун омили асосии рушди он баромад менамоянд? 

$A) Ҳоло сиёсати ҷаҳониро гуфтугӯи тамаддунҳо, баҳамтаъсиррасониҳои 

маънавию динӣ ва миллию этникӣ оҒоз мабахшанд ва ҳамчун омили асосии 

рушди он баромад менамоянд; 

$B) Ҳоло сиёсати ҷаҳониро муносибатҳои дипломатӣ оҒоз мабахшанд ва 

ҳамчун омили асосии рушди он баромад менамоянд; 

$C) Ҳоло сиёсати ҷаҳониро бархурди манфиатҳои геополитикӣ оҒоз мабахшанд 

ва ҳамчун омили асосии рушди он баромад менамоянд; 

$D) Ҳоло сиёсати ҷаҳониро муносибатҳои иқтисодӣ ва тиҷорӣ оҒоз мабахшанд 

ва ҳамчун омили асосии рушди он баромад менамоянд; 



$E) Ҳоло сиёсати ҷаҳониро бархурди тамаддунҳо, баҳамтаъсиррасониҳои 

маънавию динӣ ва миллию этникӣ оҒоз мабахшанд ва ҳамчун омили асосии 

рушди он баромад менамоянд; 

 

@276.Глобаликунонии сиёсат чанд ҷиҳати муносибатҳоро барҷаста нишон 

медиҳад? 

$A) Бештар глобаликунонии сиёсат се ҷиҳати муносибатҳоро барҷаста нишон 

медиҳад. Яке омехта гаштани сиёсати кабир бо сиёсати соҳавӣ, дигаре дар 

ҳолати омехтагардӣ амалӣ гаштани сиёсати хориҷию дохилии давлатҳо. 

Сеюмин, тадриҷан аҳамияташонро гум кардани фаъолият ва қарордодҳои 

субъектҳои дохилии сиёсат ва бартарӣ пайдо намудани мақом ва нақши ҷомеаи 

ҷаҳонӣ, ташкилотҳои бонуфӯзи байналхалқӣ, ширкатҳои байналмилалӣ ва 

Ғайраҳо; 

$B) Бештар глобаликунонии сиёсат ду ҷиҳати муносибатҳоро барҷаста нишон 

медиҳад. Яке дар ҳолати омехтагардӣ амалӣ гаштани сиёсати хориҷию дохилии 

давлатҳо. Дуюмин тадриҷан аҳамияташонро гум кардани фаъолият ва 

қарордодҳои субъектҳои дохилии сиёсат ва бартарӣ пайдо намудани мақом ва 

нақши ҷомеаи ҷаҳонӣ, ташкилотҳои бонуфӯзи байналхалқӣ, ширкатҳои 

байналмилалӣ ва Ғайраҳо; 

$C) Бештар глобаликунонии сиёсат ду ҷиҳати муносибатҳоро барҷаста нишон 

медиҳад. Яке омехта гаштани сиёсати кабир бо сиёсати соҳавӣ, дигаре тадриҷан 

аҳамияташонро гум кардани фаъолият ва қарордодҳои субъектҳои дохилии 

сиёсат ва бартарӣ пайдо намудани мақом ва нақши ҷомеаи ҷаҳонӣ, 

ташкилотҳои бонуфӯзи байналхалқӣ, ширкатҳои байналмилалӣ ва Ғайраҳо; 

$D) Бештар глобаликунонии сиёсат се ҷиҳати муносибатҳоро барҷаста нишон 

медиҳад. Яке омехта гаштани сиёсати кабир бо сиёсати соҳавӣ, дигаре дар 

ҳолати омехтагардӣ амалӣ гаштани сиёсати хориҷию дохилии давлатҳо. 

Сеюмин, тадриҷан аҳамияташонро гум кардани давлатҳои миллӣ ва бартарӣ 

пайдо намудани мақом ва нақши ташкилотҳои бонуфӯзи байналхалқӣ дар 

ҷомеаи ҷаҳонӣ; 

$E) Бештар глобаликунонии сиёсат ду ҷиҳати муносибатҳоро барҷаста нишон 

медиҳад. Яке омехта гаштани сиёсати кабир бо сиёсати соҳавӣ, дигаре дар 

ҳолати омехтагардӣ амалӣ гаштани сиёсати хориҷию дохилии давлатҳо; 

 

@277.Омилҳое, ки ба раванди ташаккули фазои глобалии иттилоотӣ таъсир 

бахшанд кадомҳоянд? 

$A) омилҳои иқтисодӣ, сиёсӣ, фарҳангӣ, илмию техникӣ ва омилҳои ҳиссиётӣ - 

психологӣ; 

$B) омилҳои сиёсӣ, фарҳангӣ, илмию техникӣ ва омилҳои ҳиссиётӣ - 

психологӣ; 

$C) омилҳои иқтисодӣ, сиёсӣ, фарҳангӣ, ва омилҳои ҳиссиётӣ - психологӣ; 

$D) омилҳои иқтисодӣ, сиёсӣ, фарҳангӣ, илмию техникӣ ва омилҳои ҳиссиётӣ - 

физиологӣ; 



$E) омилҳои иқтисодӣ, сиёсӣ, фарҳангӣ, илмию техникӣ ва омилҳои ахлоқию 

динӣ; 

 

@278.Ибораи «ду дунёи сиёсати ҷаҳонӣ» маҳсули андешаҳои кадом муҳаққиқ 

мебошад? 

$A) Ҷ. Розенау; 

$B) Р. Кокс; 

$C) К. Кисинҷер; 

$D) У. Крик; 

$E) С. Хангтинтон; 

 

@279.Дар зери ибораи «масъалаҳои глобалии инкишоф» кадом масъалаҳо 

фаҳмида мешаванд? 

$A) Дар зери ибораи «масъалаҳои глобалии инкишоф» масъалаҳои 

умумисайёравӣ фаҳмида мешаванд; 

$B) Дар зери ибораи «масъалаҳои глобалии инкишоф» масъалаҳои умуми 

минтаќавї фаҳмида мешаванд; 

$C) Дар зери Дар зери ибораи «масъалаҳои глобалии инкишоф» масъалаҳои 

дохилии инкишофи давлатҳо фаҳмида мешавандибораи «масъалаҳои глобалии 

инкишоф» масъалаҳои дохили мнтақавӣ фаҳмида мешаванд; 

$D) Дар зери ибораи «масъалаҳои глобалии инкишоф» масъалаҳои берун аз 

минтақавӣ фаҳмида мешаванд; 

$E) Дар зери ибораи «масъалаҳои глобалии инкишоф» масъалаҳои байни 

минтақавӣ фаҳмида мешаванд; 

 

@280.Глобалистҳо ташаккули низоми нави ҷаҳониро аз чанд марҳила иборат 

медонанд? 

$A) Глобалистҳо ташаккули низоми нави ҷаҳониро аз ду марҳилаи асосӣ 

иборат медонанд: интегратсияи минтақавии давлатҳо ва интегратсияи 

умумисайёравӣ; 

$B) Глобалистҳо ташаккули низоми нави ҷаҳониро аз як марҳилаи асосӣ иборат 

медонанд: интегратсияи минтақавии давлатҳо; 

$C) Глобалистҳо ташаккули низоми нави ҷаҳониро аз ду марҳилаи асосӣ иборат 

медонанд: интегратсияи минтақавии давлатҳо дар дохили як чанд федератсияҳо 

ва интегратсияи худи федератсияҳо; 

$D) Глобалистҳо ташаккули низоми нави ҷаҳониро аз ду марҳилаи асосӣ 

иборат медонанд: интегратсияи минтақавии созмонҳо, ташкилотҳо ва 

интегратсияи умумисайёравӣ; 

$E) Глобалистҳо ташаккули низоми нави ҷаҳониро аз ду марҳилаи асосӣ иборат 

медонанд: интегратсияи минтақавии ширкатҳои транснатсионалӣ ва 

интегратсияи умумисайёравӣ; 

 

@281.Андешаҳои И. Кант дар бораи «Сулҳи абадӣ» ба кадом маънӣ омадааст? 



$A) Мувофиқи он ҳамаи давлатҳо шакли ҷумҳуриявии идораро ихтиёр намуда, 

аз даъвои ҳудудӣ нисбати якдигар даст мекашанд; 

$B) Мувофиқи он ҳамаи давлатҳо шакли конфедаративии идораро ихтиёр 

намуда, аз даъвои ҳудудӣ нисбати якдигар даст мекашанд; 

$C) Мувофиқи он ҳамаи давлатҳо шакли федеративии идораро ихтиёр намуда, 

аз даъвои ҳудудӣ нисбати якдигар даст мекашанд; 

$D) Мувофиқи он ҳамаи давлатҳо шакли унитарии идораро ихтиёр намуда, аз 

даъвои ҳудудӣ нисбати якдигар даст мекашанд; 

$E) Мувофиқи он ҳамаи давлатҳо шакли ҷумҳуриявии идораро ихтиёр намуда, 

нисбати якдигар даъвои ҳудудиро ба миён мегузоранд; 

 

@282.Кадом муҳақиқ истиқлолияти миллии давлатҳоро рад намуда, 

трансформатсияи тамоми захираҳои оламро дар заминаи принсипи «мероси 

умумии инсоният» шарҳ медиҳад? 

$A) Я.Тинберген; 

$B) А. Тойнби; 

$C) У.Пенн; 

$D) Д. Медоуз; 

$E) И. Кант; 

 

@283.Ба назари муҳаққиқи муосири масъалаҳои глобалӣ А. Долмен кадом омил 

асоси зиддиятҳо ва муқовиматҳои байни халқҳо ва давлатҳо дониста мешавад? 

$A) Мавҷудияти моликияти миллӣ ҳамчун манбаъ ва омили асосии зиддиятҳо 

ва муқовиматҳои байни халқҳо ва давлатҳо дониста мешавад; 

$B)  Мавҷудияти моликияти хусусӣ ҳамчун манбаъ ва омили асосии зиддиятҳо 

ва муқовиматҳои байни халқҳо ва давлатҳо дониста мешавад; 

$C) Омили дин ҳамчун манбаъ ва омили асосии зиддиятҳо ва муқовиматҳои 

байни халқҳо ва давлатҳо дониста мешавад; 

$D) Мавҷудияти давлати миллӣ ҳамчун манбаъ ва омили асосии зиддиятҳо ва 

муқовиматҳои байни халқҳо ва давлатҳо дониста мешавад; 

$E) Мавҷудияти моликияти ҷамъиятӣ ҳамчун манбаъ ва омили асосии 

зиддиятҳо ва муқовиматҳои байни халқҳо ва давлатҳо дониста мешавад; 

 

@284.Интегратсияи умумисайёравӣ ё ташаккули системаи глобалӣ кадом 

равандҳоро фаро мегирад? 

$A) Интегратсияи умумисайёравӣ ё ташаккули системаи глобалӣ равандҳои 

мухталифро фаро мегирад: ислоҳоти куллии СММ ташаккул ёфтани 

муассисаҳои Ғайримиллӣ, минтақавӣ ба хазинаи умумиҷаҳонӣ табдил ёфтани 

Бонки асъори хориҷӣ ташаккули мақомоти умумисайёравӣ, ки захираҳои 

океани ҷаҳонӣ, қаъри баҳр, фазои ҳавоӣ ва кайҳонро ихтиёрдорӣ менамояд ва 

Ғайраҳо; 



$B) Интегратсияи умумисайёравӣ ё ташаккули системаи глобалӣ равандҳои 

мухталифро фаро мегирад: ислоҳоти куллии СММ ва Иттиҳоди Аврупо 

ташаккул ёфтани муассисаҳои Ғайримиллӣ, минтақавӣ ба хазинаи 

умумиҷаҳонӣ табдил ёфтани Бонки асъори хориҷӣ ташаккули мақомоти 

умумисайёравӣ, ки захираҳои океани ҷаҳонӣ, қаъри баҳр, фазои ҳавоӣ ва 

кайҳонро ихтиёрдорӣ менамояд ва Ғайраҳо; 

$C) Интегратсияи умумисайёравӣ ё ташаккули системаи глобалӣ равандҳои 

мухталифро фаро мегирад ислоҳоти куллии Иттиҳоди Аврупо ташаккул ёфтани 

муассисаҳои Ғайримиллӣ, минтақавӣ ба хазинаи умумиҷаҳонӣ табдил ёфтани 

Бонки асъори хориҷӣ ташаккули мақомоти умумисайёравӣ, ки захираҳои 

океани ҷаҳонӣ, қаъри баҳр, фазои ҳавоӣ ва кайҳонро ихтиёрдорӣ менамояд ва 

Ғайраҳо; 

$D) Интегратсияи умумисайёравӣ ё ташаккули системаи глобалӣ равандҳои 

мухталифро фаро мегирад: ислоҳоти куллии СММ ташаккул ёфтани 

муассисаҳои Ғайримиллӣ, минтақавӣ ба хазинаи умумиҷаҳонӣ табдил ёфтани 

Бонки асъори хориҷӣ ташаккули мақомоти минтақавӣ, ки захираҳои океани 

ҷаҳонӣ, қаъри баҳр, фазои ҳавоӣ ва кайҳонро ихтиёрдорӣ менамояд ва Ғайраҳо; 

$E) Интегратсияи умумисайёравӣ ё ташаккули системаи глобалӣ равандҳои 

мухталифро фаро мегирад: ислоҳоти куллии НАТО ташаккул ёфтани 

муассисаҳои миллӣ, минтақавӣ  ба хазинаи умумиҷаҳонӣ табдил ёфтани Бонки 

асъори хориҷӣ ташаккули мақомоти минтақавӣ, ки захираҳои океани ҷаҳонӣ, 

қаъри баҳр, фазои ҳавоӣ ва кайҳонро ихтиёрдорӣ менамояд ва Ғайраҳо; 

 

@285.Созмони Милали Муттаҳид ҳамчун ташкилоти байнидавлатӣ ва 

байналхалқӣ оё метавонад ба моҷароҳои дохилидавлатӣ мустақиман дахолат 

намояд? 

$A) Созмони Милали Муттаҳид ҳамчун ташкилоти байнидавлатӣ ва 

байналхалқӣ наметавонад ба моҷароҳои дохилидавлатӣ мустақиман дахолат 

намояд; 

$B) СММ муносибатҳои моҷарогароии давлатҳоро мавриди муҳокима қарор 

дода, дар ҳалли муқовимати онҳо саҳм мегирад ва дар ҳар ҳолати метавонад ба 

моҷароҳои дохилидавлатӣ мустақиман дахолат намояд; 

$C) Аз сабабе, ки аксарияти моҷароҳои сиёсӣ хосиятҳои ҷанги шаҳрвандиро ба 

худ мегиранд, имконияти дахолати СММ-ро истисно карда наметавонад; 

$D) СММ дар ҳалли моҷарои байни давлатҳо нақши фаъол мебозад ва 

метавонад ба моҷароҳои дохилидавлатӣ мустақиман дахолат намояд; 

$E) СММ дар ҳалли моҷарои байни давлатҳо нақши фаъол мебозад ва 

метавонад дар ҳолати фалаҷ шудани ҳокимияти давлатӣ ба моҷароҳои 

дохилидавлатӣ мустақиман дахолат намояд; 

 

@286.Ба ҷумлаи масъалаҳои марказии салоҳияти СММ кадом масъала ворид 

аст? 

$A) Ҳимояи ҳуқуқҳои инсон аз ибтидо ба ҷумлаи масъалаҳои марказии 

салоҳияти СММ ворид аст; 



$B) Ҳимояи ҳуқуқҳои модар ва кӯдак аз ибтидо ба ҷумлаи масъалаҳои 

марказии салоҳияти СММ ворид аст; 

$C) Ҳимояи ҳуқуқҳои зан аз ибтидо ба ҷумлаи масъалаҳои марказии салоҳияти 

СММ ворид аст; 

$D) Ҳимояи ҳуқуқҳои баробарии гендерӣ аз ибтидо ба ҷумлаи масъалаҳои 

марказии салоҳияти СММ ворид аст; 

$E) Ҳимояи ҳуқуқҳои кӯдакон аз ибтидо ба ҷумлаи масъалаҳои марказии 

салоҳияти СММ ворид аст; 

 

@287.Асри ХХI - асри тамаддуни кадом кишвар номида мешавад? 

$A) «Асри ХХI - асри тамаддуни Хитой» номида мешавад;  

$B) «Асри ХХI - асри тамаддуни Русия» номида мешавад; 

$C) «Асри ХХI - асри тамаддуни Амрико» номида мешавад; 

$D) «Асри ХХI - асри тамаддуни Аврупо» номида мешавад; 

$E) «Асри ХХI - асри тамаддуни Ҳиндустон» номида мешавад; 

 

@288.Принсипҳои асосии консепсияи Г.Моргентау аз кадом омилҳо иборат 

аст?  

$A) Принсипҳои асосии консепсияи Г.Моргентау аз омилҳои зайл иборат аст: - 

манфиат категорияи объективӣ буда, аз қувва иборат аст - манфиатҳои миллӣ 

сиёсатро муайян менамоянд - манфиатҳои миллӣ аз ҳолат, вақт, замон ва 

шароит вобастагӣ надоранд; 

$B) Принсипҳои асосии консепсияи Г.Моргентау аз омилҳои зайл иборат аст: - 

манфиат мақсади ҳамагуна сиёсат аст - манфиатҳои миллӣ сиёсатро муайян 

менамоянд - манфиатҳои миллӣ аз ҳолат, вақт, замон ва шароит вобастагӣ 

надоранд; 

$C) Принсипҳои асосии консепсияи Г.Моргентау аз омилҳои зайл иборат аст: - 

манфиат омили мутаҳарики асосии ҳамагуна иқдом аст - манфиатҳои миллӣ 

сиёсатро муайян менамоянд - манфиатҳои миллӣ аз ҳолат, вақт, замон ва 

шароит вобастагӣ надоранд; 

$D) Принсипҳои асосии консепсияи Г.Моргентау аз омилҳои зайл иборат аст: - 

манфиат категорияи мувақатӣ буда, аз вазъият вобаста аст - манфиатҳои миллӣ 

сиёсатро муайян менамоянд - манфиатҳои миллӣ аз ҳолат, вақт, замон ва 

шароит вобастагӣ надоранд; 

$E) Принсипҳои асосии консепсияи Г.Моргентау аз омилҳои зайл иборат аст: - 

манфиат категорияи объективӣ буда, аз қувва иборат аст - манфиатҳои миллӣ аз 

ҳолат, вақт, замон ва шароит вобастагӣ доранд; 

 

@289.Г. Моргентау манфиатҳои миллиро ба чанд навъ тақсим менамояд? 

$A) ӯ манфиатҳои миллиро, асосан ба се навъ тақсим менамояд: манфиатҳои 

асосӣ, даргузар ва мобайнӣ; 

$B) ӯ манфиатҳои миллиро, асосан ба се навъ тақсим менамояд: манфиатҳои 

дарозмуддат, даргузар ва кӯтоҳмуддат; 



$C) ӯ манфиатҳои миллиро, асосан ба се навъ тақсим менамояд: манфиатҳои 

асосӣ, даврагӣ ва мобайнӣ; 

$D) ӯ манфиатҳои миллиро, асосан ба се навъ тақсим менамояд: манфиатҳои 

асосӣ, даргузар ва дарозмуддат; 

$E) ӯ манфиатҳои миллиро, асосан ба се навъ тақсим менамояд: манфиатҳои 

шахсӣ, ҷамъиятӣ ва умумӣ; 

 

@290.Консепсияи манфиатҳои миллии Г.Моргентау бештар ба кадом омил такя 

менамояд? 

$A) Консепсияи манфиатҳои миллиро таҳия намуда, дар асоснокнамоии он 

аҳамияти асосиро ба афзалияти қувваҳо медиҳад; 

$B) Консепсияи манфиатҳои миллиро таҳия намуда, дар асоснокнамоии он 

аҳамияти асосиро ба афзалияти иқтисодӣ медиҳад; 

$C) Консепсияи манфиатҳои миллиро таҳия намуда, дар асоснокнамоии он 

аҳамияти асосиро ба омили ҷуҒрофӣ медиҳад; 

$D) Консепсияи манфиатҳои миллиро таҳия намуда, дар асоснокнамоии он 

аҳамияти асосиро ба афзалияти тамаддунӣ медиҳад; 

$E) Консепсияи манфиатҳои миллиро таҳия намуда, дар асоснокнамоии он 

аҳамияти асосиро ба афзалияти аҳолӣ медиҳад; 

 

@291.Мафҳуми «манфиатҳои миллӣ» чӣ гуна хосият дорад? 

$A) Мафҳуми «манфиатҳои миллӣ» хосияти абстрактӣ ва субъективӣ дорад; 

$B) Мафҳуми «манфиатҳои миллӣ» хосияти мушахас дорад; 

$C) Мафҳуми «манфиатҳои миллӣ» хосияти абстрактӣ дорад; 

$D) Мафҳуми «манфиатҳои миллӣ» хосияти амалӣ ва воқеӣ дорад; 

$E) Мафҳуми «манфиатҳои миллӣ» ҳеҷ гуна хосият надорад; 

 

@292.Аввалин маротиба, ибораи «Бозии Бузург» аз ҷониби кӣ ва кай истифода 

шудааст? 

$A) Аввалин маротиба, дар асри Х1Х ибораи мазкурро капитани англис Артур 

Конноли истифода намудааст; 

$B) Аввалин маротиба, дар асри ХV1 ибораи мазкурро капитани англис Артур 

Конноли истифода намудааст; 

$C) Аввалин маротиба, дар асри ХҶ1 ибораи мазкурро капитани англис Артур 

Конноли истифода намудааст; 

$D) Аввалин маротиба, дар асри Х1Х ибораи мазкурро капитани англис Редярд 

Каплин истифода намудааст; 

$E) Аввалин маротиба, дар асри ХХ ибораи мазкурро капитани англис Артур 

Конноли истифода намудааст; 

 

@293.Кадом муаррих таърихи оламро «таърихи ҷангҳо» номидааст? 

$A) К. фон Клаузевитс; 

$B) В.Вилсон; 

$C) И.Кант; 



$D) Артур Конноли; 

$E) Редярд Каплин; 

 

@294.Мувофиқи нишондоди муҳаққиқони немис аз соли 1945 то соли 1985 дар 

олам чанд моҷарои мусаллаҳона ба амал омадааст ва чандтои онҳо ба 

мамлакатҳои ҷаҳони сеюм тааллуқ доштанд? 

$A) Муҳаққиқони немис нишон медиҳанд, ки аз соли 1945 то соли 1985 дар 

олам 160 моҷарои мусаллаҳона ба амал омадааст, ки 151-тои онҳо ба 

мамлакатҳои ҷаҳони сеюм тааллуқ доштанд; 

$B) Муҳаққиқони немис нишон медиҳанд, ки аз соли 1945 то соли 1985 дар 

олам 140 моҷарои мусаллаҳона ба амал омадааст, ки 131-тои онҳо ба 

мамлакатҳои ҷаҳони сеюм тааллуқ доштанд; 

$C) Муҳаққиқони немис нишон медиҳанд, ки аз соли 1945 то соли 1985 дар 

олам 160 моҷарои мусаллаҳона ба амал омадааст, ки 141-тои онҳо ба 

мамлакатҳои ҷаҳони сеюм тааллуқ доштанд; 

$D) Муҳаққиқони немис нишон медиҳанд, ки аз соли 1945 то соли 1985 дар 

олам 130 моҷарои мусаллаҳона ба амал омадааст, ки 124-тои онҳо ба 

мамлакатҳои ҷаҳони сеюм тааллуқ доштанд; 

$E) Муҳаққиқони немис нишон медиҳанд, ки аз соли 1945 то соли 1985 дар 

олам 160 моҷарои мусаллаҳона ба амал омадааст, ки 154-тои онҳо ба 

мамлакатҳои ҷаҳони сеюм тааллуқ доштанд; 

 

@295.Аввалин ҳаракати миллии тоҷикон таҳти роҳбарии кӣ ба амал омадааст? 

$A) Чуноне ки сарчашмаҳои таърихӣ нишон медиҳанд, аввалин ҳаракати 

миллии тоҷикон таҳти роҳбарии Абумуслими Хуросонӣ ба амал омада, эҳёи 

иҷтимоию сиёсӣ ва мадании халқҳои эрониро асос гузошт; 

$B) Чуноне ки сарчашмаҳои таърихӣ нишон медиҳанд, аввалин ҳаракати 

миллии тоҷикон таҳти роҳбарии Маздак ба амал омада, эҳёи иҷтимоию сиёсӣ 

ва мадании халқҳои эрониро асос гузошт; 

$C) Чуноне ки сарчашмаҳои таърихӣ нишон медиҳанд, аввалин ҳаракати 

миллии тоҷикон таҳти роҳбарии Муқанаъ ба амал омада, эҳёи иҷтимоию сиёсӣ 

ва мадании халқҳои эрониро асос гузошт; 

$D) Чуноне ки сарчашмаҳои таърихӣ нишон медиҳанд, аввалин ҳаракати 

миллии тоҷикон таҳти роҳбарии Ардашери Бобакон ба амал омада, эҳёи 

иҷтимоию сиёсӣ ва мадании халқҳои эрониро асос гузошт; 

$E) Чуноне ки сарчашмаҳои таърихӣ нишон медиҳанд, аввалин ҳаракати 

миллии тоҷикон таҳти роҳбарии Зардушт ба амал омада, эҳёи иҷтимоию сиёсӣ 

ва мадании халқҳои эрониро асос гузошт; 

 

@296.Дар ташаккул ва инкишофи давлатдории тоҷикон махсусан, дар боби 

эҳёи анъанаҳо ва забони миллӣ кадом сулола хизмати арзанда намудаанд.? 

$A) Саффориён; 

$B) Тоҳириён; 

$C) Бармакиҳо; 



$D) Сомониён; 

$E) Сосониён; 

 

@297.Дар замони истилои араб аввалини давлати тоҷикон кадом давлат буд? 

$A) Тоҳириён; 

$B) Сомониён; 

$C) Сосониён; 

$D) Бармакиҳо; 

$E) Саффориён; 

 

@298.Дар замони истилои араб забони дарӣ-форсиро ба соҳаи илм, дин ва 

сиёсат кадом сулола ворид сохтанд? 

$A) Сомониён; 

$B) Сосониён; 

$C) Тоҳириён; 

$D) Бармакиҳо; 

$E) Саффориён; 

 

@299.Комилтарини давлатдории тоҷиконро дар замони пешин кадом сулола 

муаррифӣ менамояд? 

$A) Сомониён; 

$B) Сосониён; 

$C) Тоҳириён; 

$D) Бармакиҳо; 

$E) Саффориён; 

 

@300.Баъди заволи давлати Сомониён тоҷикон дар зарфи зиёда аз чанд сол дар 

зери итоати панҷ султони турк монданд? 

$A) 150; 

$B) 120; 

$C) 130; 

$D) 140; 

$E) 110; 

 

@301.Дар миёнаи солњои 80 - ум роњбарияти њизбию давлатӣ дар инкишофи 

давлат ва давлатдорӣ, авзои сиёсӣ, рушди иҷтимоию иќтисодӣ ва пешрафти 

фарњангии ҷомеаро ба назар гирифта, сатњи нави муносибатњои давлатдорию 

идораи корњои ҷамъиятиро пеш гирифтанд, ки ин сиёсат бо кадом ном машњур 

гардид? 

$A) бозсозӣ; 

$B) азнавсозӣ; 

$C) дигаргунсозӣ; 

$D) модернизатсия; 

$E) вестернизатсия; 



 

@302.Ҳангоми раъйпурсии умумииттифоќии 17 марти соли 1991 чанд фоизи 

ањолӣ ањолӣ ба ҷонибдории баќои СССР овоз дода буданд? 

$A) 76,4%; 

$B) 75,4%; 

$C) 78,4%; 

$D) 79,4%; 

$E) 76,8%; 

 

@303.Дар охири солњои 80-ум аввалин шуда кадом аз кишварњои иттифоќӣ 

«Эъломия дар бораи истиќлолияти ҷумњури»-ро ќабул намуд? 

$A) Эстония; 

$B) Литва; 

$C) Латвия; 

$D) Чехия; 

$E) Белорусия; 

 

@304.Дар РСФСР Эъломия дар бораи истиќлолияти давлатӣ кай ќабул гардида 

буд? 

$A) Дар РСФСР њанeз 12 июни соли 1990 Эъломия дар бораи истиќлолияти 

давлатӣ ќабул гардида буд; 

$B) Дар РСФСР њанeз 22 июни соли 1990 Эъломия дар бораи истиќлолияти 

давлатӣ ќабул гардида буд; 

$C) Дар РСФСР њанeз 12 июни соли 1991 Эъломия дар бораи истиќлолияти 

давлатӣ ќабул гардида буд; 

$D) Дар РСФСР њанeз 12 июли соли 1990 Эъломия дар бораи истиќлолияти 

давлатӣ ќабул гардида буд; 

$E) Дар РСФСР њанeз 12 июни соли 1992 Эъломия дар бораи истиќлолияти 

давлатӣ ќабул гардида буд; 

 

@305.Дар охири солњои 80-ум майлонњои марказгурез бештар дар кадом 

ҷумњурињо зоњир мешуданд? 

$A) дар ҷумњурињои Назди Балтика, Украина ва Гурҷистон зоњир мешуданд; 

$B) дар ҷумњурињои Назди Балтика, Украина ва Осиёи Марказӣ зоњир 

мешуданд; 

$C) дар ҷумњурињои Украина ва Гурҷистон зоњир мешуданд; 

$D) дар ҷумњурињои Назди Балтика зоњир мешуданд; 

$E) дар ҷумњурињои Назди Балтика, Украина Гурҷистон ва Осиёи Марказӣ 

зоњир мешуданд; 

 

@306.Дар илми сиёсии Ѓарб барои омeхтани таҷрибаи мамлакатњои дигар 

бештар кадоме аз ин методњо истифода карда мешавад? 

$A) пресендент; 

$B) комуникатсионӣ; 



$C) бихевиористӣ; 

$D) миќдорӣ; 

$E) муќоисавӣ; 

 

@307.«Таназулли Бузург» дар ИМА ба кадом солњо рост меояд? 

$A) охири солњои 20-ум ва ибтидои солњои 30-юми асри ХХ; 

$B) охири солњои 30-ум ва ибтидои солњои 40-юми асри ХХ; 

$C) охири солњои 40-ум ва ибтидои солњои 50-юми асри ХХ; 

$D) охири солњои 60-ум ва ибтидои солњои 70-юми асри ХХ; 

$E) охири солњои 70-ум ва ибтидои солњои 80-юми асри ХХ; 

 

@308.Аќида дар бораи он, ки «Мо бояд чун артиши таълимгирифта ва содиќ ба 

пеш њаракат намоем, омодаи ќурбонињо бањри интизоми умумӣ бошем. Зеро 

бе интизом пешрафт номумкин аст ва њеҷ гуна роњбарӣ самаранок буда 

наметавонад» ба кадом сиёсатмадор таалуќ дорад? 

$A) Ф.Рузвелт; 

$B) И. Сталин; 

$C) Черчил; 

$D) Гитлер; 

$E) Маозедун; 

 

@309.Бањона ё даъвое, ки сегонаи славянӣ њангоми пароканда намудани СССР 

пеш меовард дар чӣ буд? 

$A) Яке аз асосњо ё даъвое, ки сегонаи славянӣ њангоми пароканда намудани 

СССР ва таъсиси иттињоди нав пеш меовард, он буд, ки мањз онњо 

бунёдгарони Иттифоќи Республикањои Советии Сотсиалистӣ буданд ва гeё њаќ 

доранд, онро барњам дињанд; 

$B) Яке аз асосњо ё даъвое, ки сегонаи славянӣ њангоми пароканда намудани 

СССР пеш меовард, он буд, ки мањз онњо аз лињози фарњангию тамаддунӣ як 

навохтанд ва гeё њаќ доранд, онро барњам дињанд; 

$C) Яке аз асосњо ё даъвое, ки сегонаи славянӣ њангоми пароканда намудани 

СССР пеш меовард, он буд, ки мањз онњо кишварњои бузуруганд ва гeё њаќ 

доранд, онро барњам дињанд; 

$D) Яке аз асосњо ё даъвое, ки сегонаи славянӣ њангоми пароканда намудани 

СССР пеш меовард, он буд, ки мањз онњо кишварњои пешрафтаанд ва гeё њаќ 

доранд, онро барњам дињанд; 

$E) Яке аз асосњо ё даъвое, ки сегонаи славянӣ њангоми пароканда намудани 

СССР пеш меовард, он буд, ки мањз онњо тамаддуни як навохтанд ва гeё њаќ 

доранд, онро барњам дињанд; 

 

@310.Эъломияи истиќлолияти ҶШС Тоҷикистон кай ќабул гардида буд? 

$A) 24 августи соли 1990 дар иҷлосияи дуюми Шeрои Олии Ҷумњурии 

Тоҷикистон даъвати дувоздањум; 



$B) 10 августи соли 199 дар иҷлосияи дуюми Шeрои Олии Ҷумњурии 

Тоҷикистон даъвати дувоздањум; 

$C) 4 августи соли 199 дар иҷлосияи дуюми Шeрои Олии Ҷумњурии 

Тоҷикистон даъвати дувоздањум; 

$D) 24 августи соли 1991 дар иҷлосияи дуюми Шeрои Олии Ҷумњурии 

Тоҷикистон даъвати дувоздањум; 

$E) 14 августи соли 1990 дар иҷлосияи дуюми Шeрои Олии Ҷумњурии 

Тоҷикистон даъвати дувоздањум; 

 

@311.Мувофиќи маълумоти оморӣ соли 1989, ки барeҷихатгирии 

умумииттифоќии ањолӣ гузаронида шуда буд, дар Тоҷикистон њиссаи 

аќаллиятњои миллӣ чанд фоизро ташкил медод? 

$A) 37,8 %-ро; 

$B) 35,8 %-ро; 

$C) 36,8 %-ро; 

$D) 33,8 %-ро; 

$E) 38,8 %-ро; 

 

@312.Дар Иттињоди Давлатњои Мустаќил масъалаи душањрвандиро кадом 

кишвар ба миён гузошта буд.? 

$A) Федератсияи Русия; 

$B) Латвия; 

$C) Эстония; 

$D) Литвия; 

$E) Украина; 

 

@313.Кадоме аз давлатњои Осиёи Марказӣ аввалин шуда маќоми 

душањрвандиро ба расмият шинохт? 

$A) Туркманистон; 

$B) Ӯзбакистон; 

$C) Ќазоќистон; 

$D) Ќирғизистон; 

$E) Тоҷикистон; 

 

@314.Кадоме аз сарони кишварњои Осиёи Марказӣ нисбати масъалаи 

душањрвандӣ норизогӣ баён намуда буд? 

$A) Ӯзбакистон; 

$B) Туркманистон; 

$C) Ќазоќистон; 

$D) Ќирғизистон; 

$E) Тоҷикистон; 

 

@315.Ќуввањое, ки рe ҷониби њокимият оварда, онро тағйир додан мехостанд, 

асосан ба чанд гурeњ таќсим мегарданд? 



$A) 3; 

$B) 5; 

$C) 2; 

$D) 6; 

$E) 4; 

 

@316.Маълумоти расмӣ шумораи ќурбониёни ҷанги шањрвандиро чанд њазор 

кас ном мебарад? 

$A) 20-25; 

$B) 15-20; 

$C) 10-15; 

$D) 25-30; 

$E) 30-35; 

 

@317.Дар фаъолияти давлатњо дар муносибат бо кишварњои Осиёи Марказӣ 

кадом принсип бештар мавриди истифода ќарор дода мешавад? 

$A) минтаќагароии геополитикӣ; 

$B) назорати фазогию њудудӣ; 

$C) назорати ашёњои зери заминӣ; 

$D) назорати фазогӣ; 

$E) назорати фазои марказии Евразия; 

 

@318.Тоҷикистон дар низоми навини олам кадом тарњи геополитикиро 

ҷонибдорӣ менамояд? 

$A) бисёрмарказиро; 

$B) якќутбиро; 

$C) дуќутбиро; 

$D) бисёрќутбиро; 

$E) минтаќагароиро; 

 

@319.Кадом давлат дар Осиёи Марказӣ манфиатњои геополитикии худро ба 

таври доимӣ ва пайгирона њимоя менамояд? 

$A) Федератсияи Русия; 

$B) Чин; 

$C) ИМА; 

$D) Эрон; 

$E) Ҳиндустон; 

 

@320.Дар доираи манфиатњои миллию геополитикии тарафайн байни 

Федератсияи Русия ва Ҷумњурии Тоҷикистон дар давраи истиќлол чанд 

марњалаи рушди муносибатњо ба миён омадаанд? 

$A) се; 

$B) ду; 

$C) чор; 



$D) панҷ; 

$E) шаш; 

 

 


