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Варянт-А 

Донишкадаи идоракунии давлатии назди Президенти ҶТ 

Факултети муносибатҳои байналмилалӣ 

 

Кафедраи “дипломатия ва муносибатҳои байналмилалӣ” 

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

Фанни “Масоили амнияти миллӣ ва байналмилалӣ” 

Ному насаби устод Неъматов И. 

Курс 4  гурӯҳҳои А, Б,В,Г. 

Ихисоси 1-230101 муносибатҳои байналмилалӣ 

 

@1.Дар зери мафҳуми “амният” чиро мефаҳманд? 

$A) ҳолати муҳофизатшавандагии шахсият, ҷамъият ва давлатро аз сӯиқасди 

ғайриқонунӣ; 

$B) ҳолати сиёсии ҷомеаро; 

$C) институти асосии давлатро дар системаи сиёсии ҷомеа; 

$D) иттиҳодияи ҷамъиятӣ ва созмонҳои иҷтимоиро; 

$E) Муносибатҳои берунии мамлакатро; 

 

@2.Таъмини амнияти миллӣ кадом вазифаҳоро дар бар мегирад? 

$A) вазифаҳои муҳими сиёсию низомӣ ва сиёсию иҷтимоии давлатро; 

$B) вазифаҳои манфиатҳои миллии хориҷии давлатро; 

$C) вазифаҳои фарҳангиро;  

$D) вазифаҳои экологии байналхалқиро; 

$E) вазифаҳои таъмини ҳолати фароғатию маишии мардум; 

 

@3.Дар зери мафҳуми “амнияти миллӣ” чиро мефаҳманд? 

$A) ҳимояи манфиатҳои ҳаётан муҳими шахс, ҷамъият ва давлат аз 

таҳдидҳои берунию дохилӣ; 

$B) ҷараёни қабули карори сиёсиро; 

$C) вазифаҳои муҳими сиёсию низомӣ ва сиёсию иҷтимоии давлатро; 

$D) институти асосии давлатро дар системаи сиёсии ҷомеа; 

$E) системаи мақомоти қонунбарор, иҷроия ва судӣ, ташкилоту созмонҳои 

ҷамъиятӣ ва ғайраро; 

 

@4.Манфиатҳои ҳаётан муҳими халқ кадомҳоянд? 

$A) маҷмӯи талаботҳоеро дар бар мегиранд, ки қонеъ сохтани онҳо ба таври 

эътимоднок мавҷудият ва имкониятҳои инкишофи объектҳои амниятро 

таъмин менамояд; 

$B)манфиатҳои муҳими сиёсию низомӣ ва сиёсию иҷтимоии давлат; 

$C) системаи мақомоти қонунбарор, иҷроия ва судӣ, ташкилоту созмонҳои 

ҷамъиятӣ ва ғайраро дар бар мегирад; 

$D) иттиҳодияи ҷамъиятӣ ва созмонҳои иҷтимоиро дар бар мегирад; 
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$E) мероси фарҳангӣ ва арзишҳои маънавии халқро дар бар мегирад; 

 

@5.Манфиатҳои миллӣ бидуни кадом шартҳои мавҷудияти давлат 

наметавонад дар арсаи байналмилалӣ обрую эътибор ба даст оваранд: 

$A) оромӣ, вазъи хуби иқтисодӣ, фазои ахлоқии ҷомеа ва ғайра; 

$B) ҳуқуқ, озодӣ ва меъёрҳои рафтор; 

$C) алоқа, иттилоот, муносибатҳои гуногуни бозорӣ ва монанди инҳо; 

$D) сиёсат, психология, иқтисод, ҳокимияти давлатӣ ва ғайра; 

$E) ҳимояи ватан, некуаҳволии иқтисодӣ, тартиботи мусоиди ҷаҳонӣ, 

арзишҳои экологӣ ва ғайра; 

 

@6.Асосҳои қонунии таъмини амнияти шахс, ҷомеа ва давлат, ки назоратро 

оид ба қонунӣ будани фаъолияти онҳо ба роҳ меандозанд, аз чи иборат аст? 

$A) Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва қонунҳои марбута; 

$B) консепсияи амнияти миллӣ; 

$C) мақолаҳои гуногуни ба ин масъала тааллуқдошта; 

$D) созишномаҳо; 

$E) урфу одат ва анъанаҳои халқ; 

 

@7.Манфиатҳои миллиро аз рӯи дараҷаи умумият ба кадом гурӯҳҳо ҷудо 

менамоянд: 

$A) шахсӣ, гурӯҳӣ ва ҷамъиятӣ; 

$B) иқтисодӣ ва сиёсӣ; 

$C) стихиявӣ ва ё дар асоси барномаи таҳиягардида амалкунанда; 

$D) пешқадам ва зараровар; 

$E) давлатӣ ва ғайридавлатӣ; 

 

@8.Манфиатҳои миллиро аз рӯи самт ба кадом гурӯҳҳо ҷудо менамоянд: 

$A) иқтисодӣ, сиёсӣ ва маънавӣ; 

$B) авторитарӣ ва тоталитарӣ; 

$C) стихиявӣ ва ё дар асоси барномаи таҳиягардида амалкунанда; 

$D) воқеӣ ва ғайривоқеӣ; 

$E) пешқадам ва зараровар; 

 

@9.Манфиатҳои миллиро аз рӯи характери субъект ба кадом гурӯҳҳо ҷудо 

менамоянд: 

$A) миллӣ, мазҳабӣ ва иҷтимоӣ; 

$B) иқтисодӣ, сиёсӣ ва маънавӣ; 

$C) воқеӣ ва ғайривоқеӣ; 

$D) пешқадам ва зараровар; 

$E) дохилӣ ва хориҷӣ; 

 

@10.Манфиатҳои миллиро аз рӯи дараҷаи даркшавандагӣ ба кадом гурӯҳҳо 

ҷудо менамоянд: 

$A) дараҷаи стихиявӣ ва ё дар асоси барномаи таҳиягардида амалкунанда; 
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$B)дараҷаи фардӣ ва ё дастаҷамъона; 

$C) дараҷаи миллӣ, мазҳабӣ ва иҷтимоӣ; 

$D) дараҷаи ҳизбӣ ва ғайриҳизбӣ; 

$E) дараҷаи иқтисодӣ, сиёсӣ ва маънавӣ; 

 

@11.Манфиатҳои миллиро аз рӯи имкониятҳои иҷрошавандагӣ ба кадом 

гурӯҳҳо ҷудо менамоянд: 

$A) имкониятҳои воқеӣ ва ғайривоқеӣ (хаёлӣ); 

$B) имкониятҳои иқтисодӣ, сиёсӣ ва маънавӣ; 

$C) имкониятҳои пешқадам ва зараровар; 

$D) имкониятҳои дохилӣ ва хориҷӣ; 

$E) имкониятҳои авторитарӣ ва тоталитарӣ; 

 

@12.Манфиатҳои миллиро аз рӯи ҷараёни тараққии ҷамъият ба кадом 

гурӯҳҳо ҷудо менамоянд: 

$A) пешқадам, зараровар ва ақибмонда; 

$B) авторитарӣ ва тоталитарӣ; 

$C) миллӣ, мазҳабӣ ва иҷтимоӣ; 

$D) ҳизбӣ ва ғайриҳизбӣ; 

$E) давлатӣ ва байналмилалӣ; 

 

@13.Аз руи фаҳмиши маъмулии иҷтимоию сиёсии падидаи амният кадом 

режимҳои амниятро барои ҳама гуна манотиқи ҷаҳони муосир ҷудо кардан 

мумкин аст: 

$A) режими амнияти умумӣ, режими амнияти дастаҷамъона ва ва режими 

амният дар асоси ҳамкорӣ; 

$B) режими авторитарӣ, тоталитарӣ, демократии амният; 

$C) режими ҷараёни интихобот ва баъдиинтихобот; 

$D) режими стихиявӣ ва ё дар асоси барнома амалкунанда; 

$E) режими давлатӣ ва байналмилалӣ; 

 

@14.Доналд Э.Нохтерлайн чанд намуди баҳодиҳиро нисбати манфиатҳо 

муайян намудааст? 

$A) чор намуд (манфиатҳои ҳаётан муҳиму зарурӣ, ҳаётан муҳим, муҳим ва 

музофотӣ); 

$B) ду намуд (зарурӣ ва ҳаётан муҳим); 

$C) даҳ намуд; 

$D) се намуд (давлатӣ, берунидавлатӣ ва ғайридавлатӣ); 

$E) панҷ намуд; 

 

@15.Дар зери мафҳуми манфиатҳои муҳиму зарурӣ чиро мефаҳманд? 

$A) манфиатҳои ҳифзи бақои худ; 

$B) манфиатҳои маҳаллӣ; 

$C) манфиатҳои глобалӣ; 

$D) манфиатҳои иҷтимоӣ; 
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$E)манфиатҳои фарҳангӣ$маънавӣ; 

 

@16.Манфиатҳои “ҳаётӣ” аз манфиатҳои ҳифзи бақои худ бо кадом 

хусусиятҳо фарқ мекунад? 

$A) беруна чӣ гуна ҷавоб диҳад; 

$B) аз он иборат аст, ки сиёсатмадорони олимақом чиро таҳаммулпазир ва 

чиро таҳаммулнопазир мешуморанд; 

$C) бо аломатҳои минтақавии худ ва чи гуна муҳим будани он; 

$D) бо проблемаҳо ва тамоюлҳои алоқаманд; 

$E) бо шаклҳои зуҳуроти экстремизм ва тероризм; 

 

@17.Мубориза бо ҳама гуна шаклҳои зуҳуроти экстремизм, хусусан 

терроризм чи гуна проблема аст: 

$A) яке аз проблемаҳои муҳими манфиатҳои миллӣ ва амнияти миллӣ 

мебошад; 

$B) яке аз масъалаҳои муҳими тараққиёти иқтисод мебошад; 

$C) боиси таназзули давлат мегардад; 

$D) яке аз масъалаҳои муҳими инкишофи ташкилотҳои оммавию сиёсӣ 

мебошад; 

$E) яке аз проблемаҳои муборизаи сиёсӣ мебошад; 

 

@18.Ҳифз намудан ва инкишоф додани фазои иқтисодӣ, мустақилият ва 

тамомияти арзӣ чи гуна вазифа маҳсуб меёбад: 

$A) вазифаҳои муҳимтарини миллӣ мебошанд; 

$B) вазифаҳои асосии ҷамоатҳо ба шумор мераванд; 

$C) омилҳои иқтисодӣ шуморида мешаванд; 

$D) яке аз масъалаҳои муҳими инкишофи ташкилотҳои оммавию сиёсӣ 

мебошад; 

$E) яке аз усулҳои иштирок дар интихобот мебошад; 

 

@19.Давлат барои таъмини амният, қобилияти мудофиавӣ ва муҳофизати 

Тоҷикистон аз ҳамлаи мусаллаҳона ва тахрибкорӣ бояд: 

$A) ғамхорӣ намояд ва чораҳои зарурӣ андешад; 

$B) шумораи соҳибкоронро афзояд; 

$C) мактабҳои нав кушояд; 

$D) қонунҳои нав қабул кунад; 

$E) бо давлатҳои дигар ҷанг эълон намояд; 

 

@20.Давлат бо мақсади таъмини амният бояд ба муқобили чи мубориза 

барад: 

$A) ҷинояткорӣ, порахурӣ, терроризм, роҳзанӣ ва монанди инҳо; 

$B) қувваҳои зеҳнии мамлакат; 

$C) шаҳрвандони хориҷӣ; 

$D) соҳибкорон; 

$E) ташкилотҳои ғайридавлатӣ; 
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@21.Соҳаҳои амнияти миллӣ аз рӯи объекти худ ба кадом гурӯҳҳо ҷудо 

мешаванд: 

$A) амнияти берунӣ ва дохилӣ, амнияти шаҳрванд ва ҷомеа; 

$B) амнияти бозор ва амнияти соҳибкорӣ; 

$C)амнияти мактабу маориф; 

$D) амнияти кормандони соҳаҳои тандурустӣ; 

$E) амнияти роҳҳои мошингарди мамлакат; 

 

@22.Дар зери мафҳуми “соҳаи амният” чиро мефаҳманд? 

$A) фазои иҷтимоию сиёсиеро, ки асосҳои бунёдии хастии ҷамъиятро дар бар 

мегирад; 

$B) соҳаи фаъолияти соҳибкориро, ки бо таъмини талаботи мардум машғул 

мебошад; 

$C) соҳаи робитаҳои иҷтимоию сиёсии одамон; 

$D) системаи истеҳсолию иқтисодии ҷомеа; 

$E) соҳаи муносибатҳои байналмилалӣ ва дипломатия; 

 

@23.Майдони сиёсат ва соҳаи амният хусусиятҳои зеринро доранд: 

$A) ба ҳамаи соҳаҳои ҳаёти ҷомеа дахл мекунанд ва муҳити зиддиятноки 

иҷтимоиро фаро мегиранд; 

$B) мардумро бо иттилоот таъмин менамоянд; 

$C) танҳо ба яке аз соҳаҳои алоҳидаи мамлакат дахл менамояд; 

$D) равандҳои сиёсию иҷтимоии ҷомеаро ба танзим медарорад; 

$E) дар таҳкими қонунҳои амалкунанда саҳм мегузорад ва бо мақомоти 

қонунгузор дар ҳамкорӣ қарор дорад; 

 

@24.Ҳама гуна фаъолияти таъмини амният – ин: 

$A) фаъолияти сиёсист ва фаъолиятест, ки онро системаҳо ва методҳои сиёсӣ 

ба танзим медароранд; 

$B) фаъолияти соҳибкориест, ки талаботи мардумро қонеъ мегардонад; 

$C) фаъолиятест, ки бо қабули қарори сиёсӣ алоқаманд аст; 

$D) фаъолиятест, ки бо ислоҳоти соҳаҳои алоҳидаи ҷамъият алоқаманд аст; 

$E) ҳадафи муборизаҳои дохилии сиёсӣ мебошанд; 

 

@25.Дар даврони собиқ ИҶШС ҷараёнҳои миллӣ - озодихоҳӣ дар кадом 

давра авҷ гирифтанд: 

$A) солҳои 80-90; 

$B) солҳои 30-35; 

$C) солҳои 40-45; 

$D) солҳои 50-60; 

$E) олҳои 60-70; 

 

@26.Аввалин ҷумбишҳои озодихоҳона дар Тоҷикистон дар кадом замина ба 

вучуд омаданд: 
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$A) мақоми давлатӣ гирифтани забони тоҷикӣ; 

$B) соҳибистиқлолии мамлакат; 

$C)тақсимоти ҳудудӣ$миллӣ; 

$D) корхонаҳои хусусӣ; 

$E) қабули Қонуни асосӣ; 

 

@27.Моҳи майи соли 1989 дар Душанбе кадом маҳфили сиёси ташкил ёфт: 

$A) “Рӯ ба рӯ”; 

$B) “Ваҳдат”; 

$C) “Ошкоро”; 

$D) “Маърифат”; 

$E) “Растохез”; 

 

@28.Њизби наҳзати ислом дар Точикистон кай расман ба фаъолият шурўъ 

кард: 

$A) 2001; 

$B) 1994; 

$C) 1956; 

$D) 1917; 

$E) 1997; 

 

@29.Парламенти Тоҷикистон 9$уми сентябри соли 1991 зери фишори  

“қувваҳои демократӣ” кадом декларатсияро кабул кард: 

$A) декларатсия оид ба истиқлолияти ҷумҳурї; 

$B) декларатсия оид ба тақсимоти шохаҳои ҳокимият; 

$C) декларатсия оид ба қонуни асосї; 

$D) декларатсия оид ба ҳизбҳои сиёсї; 

$E) декларатсия оид ба ҷамъомаду гирдиҳамоиҳо; 

 

@30.Созиши умумӣ дар бораи барқароркунии сулҳ ва ризоияти миллӣ дар  

Ҷумҳурии Тоҷикистон кай қабул шуд? 

$A) 27 июни соли 1997; 

$B) 26 январи соли 1992; 

$C)7 декабри соли 1994; 

$D) 9 сентябри соли 1991; 

$E) 22 июли соли 2000; 

 

@31.Се вазифаи низоъи иҷтимоӣ-сиёсиро нишон диҳед: 

$A) якҷоякунӣ, пасткунии шиддат, бунёдкорона; 

$B) сафарбаркунӣ, барқароркунӣ ва ғайра; 

$C) навоварона, мухолифатнокӣ, марказонидан; 

$D) таҳлилкунӣ, хулосабарорӣ, дидабароӣ; 

$E) глобалӣ, институтсионалӣ ва ғайра; 

 

@32.Вазифаи якҷоякунии низоъи иҷтимоӣ-сиёсӣ чиро ифода менамояд? 
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$A) шинохтани мухолифон якдигарро аз наздик; 

$B) шиддатёбии рақобат; 

$C) гурӯҳҳо аз якдигар ҷудо мешаванд; 

$D) созиши умумӣ эълон мегардад; 

$E) номувофиқӣ авҷ мегирад; 

 

@33.Вазифаи пасткунии шиддати низоъи иҷтимоӣ-сиёсӣ чиро ифода 

мекунад? 

$A) аз байн рафтани муҳити душманӣ ва адоват, ба вуҷуд омадани эътимод 

ва оромӣ; 

$B) мухолифон аз наздик якдигарро мешиносанд; 

$C) тағйир додани сохти системаи низоъ; 

$D) авҷ гирифтани номувофиқӣ; 

$E) эълон гаштани созиши умумӣ; 

 

@34.Вазифаи бунёдкоронаи низоъи иҷтимоӣ$сиёсӣ чиро ифода менамояд? 

$A) бо нуқтаи назари нав ба сулҳ нигаристан ва ба вуҷуд овардани он; 

$B) якдигарро аз наздик шинохтани мухолифон; 

$C) тағйир додани сохти системаи низоъ; 

$D) эълон гаштани созиши умумӣ; 

$E) гурӯҳҳо аз якдигар ҷудо мешаванд; 

 

@35.Дар зери мафҳуми “таҳдид ба амнияти миллӣ” чиро мефаҳманд? 

$A) вазъиятест, ки дар он арзишҳои аз ҳама муҳими давлат дар натиҷаи 

амалҳои беруна зери хавфи зиёде мемонанд; 

$B) вазъиятеро, ки ба рушди иқтисод алоқаманд аст; 

$C) ҳолатест, ки сиёсати хориҷии мамлакатро инъикос менамояд; 

$D) институти асосии давлатро дар системаи сиёсии ҷомеа; 

$E) системаи мақомоти қонунбарор, иҷроия ва судӣ, ташкилоту созмонҳои 

ҷамъиятӣ ва ғайраро; 

 

@36.Дар заминаи ҷанги шаҳрвандӣ Тоҷикистонро ба чи гуна маркази бузург 

табдил дод: 

$A) нашъаҷалобӣ; 

$B) ашёи хом; 

$C) нафт; 

$D) тиҷорат; 

$E) илм мубаддал гаштани ҷумҳурӣ бунёд кард; 

 

@37.Дар бораи таъсис намудани “Хати амният” дар атрофи Афғонистон дар 

сессияи кадом ташкилот моҳи июни соли 1998 карор кабул карда шуд? 

$A) Ассамблеяи Генералии СММ; 

$B) Созмони амният ва ҳамкорӣ дар аврупо САҲА; 

$C) Созмони ҳамкориҳои Шанхай; 

$D) НАТО; 
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$E) Созмони конфронси Исломӣ; 

 

@38.Маҷлиси ба имзо расидани Созишномаи истиқрори сулҳ ва ризоияти 

миллӣ дар кадом шаҳр шуда гузашт? 

$A) Маскав; 

$B) Душанбе; 

$C) Тошканд; 

$D) Хуҷанд; 

$E) Теҳрон; 

 

@39 Маҷлиси якуми мусоҳибаи байни тоҷикон дар Москав кай баргузор 

гардид? 

$A) марти соли 1993; 

$B) марти соли 1992; 

$C) сентябри соли 1991; 

$D) октябри соли 1996; 

$E) августи соли 1997 ба вуқуъ омад; 

 

@40.Дар зери мафҳуми “мухолифат” чиро ифода мекунанд? 

$A) натиҷаи қонунии низоъҳои системаи сиёсӣ-иҷтимоиро; 

$B) ташаккулёбии қувваҳои сиёсиро; 

$C) ба созиш омадани тарафҳои муқобилро; 

$D) вазъиятест, ки дар он арзишҳои аз ҳама муҳими давлат дар натиҷаи 

амалҳои беруна зери хавфи зиёде мемонанд; 

$E) масоҳати якранги муборизаи сиёсиро; 

 

@41.Ташаккулёбии мухолифинро ба тариқи схемавӣ чи тавр тасвир кардан 

мумкин аст? 

$A)низоъҳои иҷтимоӣ$сиёсӣ, моҷарои сиёсӣ, ақоиди мухолиф, ки дар хатҳои 

муноқишавӣ зоҳир шудаанд; 

$B) амалиётҳои фаъоли отрядҳои силоҳбадаст; 

$C) пайдоиши гуногунфикрӣ, суст шудани шиддати мубориза; 

$D) қабули қарор, дар амал тадбиқ намудани он, хулосабарорӣ; 

$E) омодакунии ҳуҷҷатҳо, пешниҳод кардани ҳуҷҷатҳо, ба расмият 

шинохтани онҳо; 

 

@42.Масъалаҳои сарҳадӣ чиро дар бар мегиранд? 

$A) мубоҳисаҳои ҳудудиро дар бар мегиранд, ки бо тамаъҳои марзу буми 

сарҳадӣ алоқаманд аст; 

$B) муаян намудани манфиатҳои давлат; 

$C) муҳофизати объектҳои муҳими давлатӣ; 

$D) масъалаҳои рушди соҳаи иқтисодиётро; 

$E) масоили ба созиш омадани тарафҳои муқобил; 
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@43.Шаклҳои ниҳоят вазнини истифодаи муҳоҷирони тоҷик дар кадом 

мамлакат хеле васеъ паҳн шудааст: 

$A) Федератсияи Русия; 

$B) Қазоқистон; 

$C) Украина; 

$D) Финландия; 

$E) Хитой; 

 

@44.Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи муҳоҷират” кай қабул 

шудааст? 

$A) моҳи июли соли2000; 

$B) моҳи инюни соли 1999; 

$C) моҳи марти соли 2002; 

$D) моҳи январи соли 1998; 

$E) моҳи октябри соли 2003; 

 

@45.Кам шудани захираҳои обии Арал чи гуна зарар дорад? 

$A) таҳдид глобалии экологӣ на танҳо барои кишварҳои Осиёи Марказӣ, 

балки  

барои сайёра мебошад; 

$B) зарари калони моддӣ ва маънавӣ ба тафаккури мардуми Осиёи Марказӣ 

дорад; 

$C) таҳдиди экологӣ танхо ба Қазоқистон; 

$D) таҳдиди экологӣ танхо ба Узбакистон ва Туркманистон; 

$E) зиёд шудани бодҳои намакин танҳо дар Қазоқистон; 

 

@46.“Ҳизбҳои ғайриқонунӣ” ба амнияти мамлакат чи гуна таъсир 

мерасонанд? 

$A) амният ва оромии давлатро халалдор менамоянд; 

$B) ташаккул ва инкишофи паҳлуҳои гуногуни давлат аз онҳо вобастагӣ 

доранд; 

$C) барои робитаҳои байналмилалии мамлакат кумак мерасонад; 

$D) дар ҳалли проблемаҳои минтақавӣ, миллӣ ва глобалӣ саҳм мегузорад; 

$E) бо ҳокимият ягон алоқа надорад; 

 

@47.Дар ҳолати мустақил будани давлат таъмини амнияти он бояд чигуна 

бошад? 

$A) таъмини амнияти давлат бояд дар асоси Конститутсия амалӣ гардад; 

$B) бо воситаҳои гуногуни ҳизбӣ амалӣ мегардад; 

$C) дар робитаҳои байналмилалӣ зоҳир мегардад; 

$D) дар ҳалли проблемаҳои минтақавӣ, миллӣ ва глобалӣ саҳм мегузорад; 

$E) аз таъмини ҳуқуқ ва озодиҳои шаҳрванд иборат аст; 

 

@48Давлат оид ба масъадаҳои миллӣ бояд чи гуна иқдом дошта бошад? 

$A) ҳалли масъалаҳои миллӣ асоси рушду инкишофи давлат аст; 
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$B) ҳалли масъалаҳои барои дигар давлатҳо низ мусоидат менамояд; 

$C) дар афзудани миллатгароӣ ва миллатпарастӣ мусоидат менамояд; 

$D) дар ҳалли проблемаҳои минтақавӣ, миллӣ ва глобалӣ саҳм мегузорад; 

$E) намояндаҳои дигар умумиятҳои миллиро аз мамлакат берун намояд; 

 

@49.Дар зери мафҳуми амнияти иҷтимоӣ чиро мефаҳманд? 

$A) мафҳуми амнияти иҷтимоӣ ҳалли масъалаҳои ҳаётан муҳими инсон аст; 

$B) амнияти иҷтимоӣ рушду нумуи иқтисодиёти мамлакат аст; 

$C) амнияти иҷтимоӣ таъмини ҳуқуқу озодиҳои соҳибкорон ба шумор 

меравад; 

$D) амнияти иҷтимоӣ қабули қарорҳои сиёсӣ мебошад; 

$E) ҳалли масъалаҳои бо интихобот алоқаманд мебошад; 

 

@50.Иштироки шаҳрвандон ва гурӯҳҳои иҷтимоии алоҳида дар таъмини 

амнияти Ҷумҳурии Тоҷикистон чи гуна зоҳир мегардад? 

$A) фаъолнокӣ ва худшиносии миллӣ асоси таъмини амнияти миллӣ 

мебошад; 

$B) дар рушду нумуи иқтисодиёти мамлакат ва паҳлуҳои он дида мешавад; 

$C) иштироки шаҳрвандон дар интихобот ифодаи амният мебошад; 

$D) таъмини ҳуқуқу озодиҳои шаҳрвандонамнияти миллиро нишон медиҳад; 

$E) амнияти миллӣ дар рафти иҷрои салоҳиятҳои мақомоти иҷроияи давлат 

ба назар мерасад; 

 

@51.Амнияти иҷтимоию сиёсӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон “дар шароити 

гузариш ба демократия ва иқтисоди бозоргонӣ” бояд бо кадом воситаҳо 

амалӣ гардад? 

$A) таъмини иқтисодию иҷтимоии аҳолӣ воситаи асосии амният мебошад; 

$B) ҳалли масъалаҳои бо интихобот алоқаманд мебошад; 

$C) ифодаи нопурраи талаботҳои аҳолиро; 

$D) бо беҳтар кардани вазъияти соҳаҳои алоҳидаи мамлакат; 

$E) таъмини ҳолати бехатарии сарҳадии мамлакат; 

 

@52.Таъмини амнияти экологӣ чиро дар бар мегирад? 

$A) пеш аз ҳама таъмини озодагии муҳити зист ва нигоҳ доштани флора ва 

фауна; 

$B) тозагӣ ва риояи гигиенӣ ва санитарии фаъолияти корхонаҳоро; 

$C) тозагӣ ва гигиенаи шахсии одамро; 

$D) корҳои профилактикии корхонаҳои тандурустӣ; 

$E) ҳама гуна фаъолияте, ки баҳри тозагию озодагӣ равона карда шудааст; 

 

@53.Истиқлолияти том ва амнияти кишвар ба ки вобастагӣ дорад? 

$A) ба худшиносии ҳукумат ва шаҳрвандони кишвар; 

$B) ба ҳизбҳои сиёсии дар рақобат қарордошта; 

$C) ба ҳизби сиёсии ҳукмрон; 

$D) ба соҳибкорони алоҳидаи ватанӣ ва маблағгузорон; 
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$E) ба васоити ахбори омма ва дигар воситаҳои нашрӣ; 

 

@54.Агентии назорат аз болои маводи нашъаовар дар назди президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун механизми таъмини амният кай таъсис ётааст? 

$A) соли 1999; 

$B) соли 1995; 

$C) соли 1998; 

$D) соли 2001; 

$E) соли 2002; 

 

@55.Терроризм, экстремизми динӣ, фуруши маводи нашъаовар ва 

муҳоҷирати ғайриқонунӣ ба мамлакат чи таъсире мегузорад? 

$A) ноустувории дохилиро бештар мекунанд; 

$B) ба инкишофи ҳизбҳо кумак мерасонанд; 

$C) дар ҷомеа нақши фаъол доранд; 

$D) дар баробари се шохаи ҳокимият дар ҷомеа таъсири амиқ дорад; 

$E) мардумро ба самти дигар сафарбар мекунад; 

 

@56.Воситаи бисёр хоси танзими муносибатҳо дар дохил ва миёни қишрҳои 

ҷомеа барои таъмини амният кадом падида махсуб мешавад? 

$A) сиёсат; 

$B)иқтисод; 

$C) фарҳанг; 

$D) маънавиёт; 

$E) иҷтимоиёт; 

 

@57.Сабаби асосии пайдошавии сиёсат чун танзимгари муносибатҳои 

ҷамъиятӣ талабот ба чи аст? 

$A) амнияти шаҳрвандон; 

$B) иқтисодиёти мамлакат; 

$C) ҳуқуқу озодиҳои шаҳрвандон; 

$D) таъмини шаҳрвандон бо оила; 

$E) паҳн намудани адолат; 

 

@58.Манфиатҳои ҳаётан муҳими миллӣ чиро дар бар мегиранд? 

$A) маҷмӯи талаботҳои умумимиллӣ; 

$B) риояи қонун ва иҷрои меъёрҳоро; 

$C) нархи пасти молу маҳсулотро; 

$D) иштироки шаҳрвандон дар ташкилот ва ҳизбҳои сиёсиро; 

$E) гирифтани маълумоти ройгонро; 

 

@59.Консепсияи амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон кай қабул шудааст? 

$A) соли 2004; 

$B) соли 1998; 

$C) соли 2001; 
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$D) соли 1995; 

$E) соли 1996; 

 

@60.Амнияти иқтисодӣ барои мо чӣ зарурият дорад? 

$A) зарурияти амнияти иқтисодӣ асоси рушду инкишофи ҷомеа мебошад; 

$B) роҳ ба сӯи истиқлолияти энергетикӣ мекушояд; 

$C) робитаҳои берунии мамлакатро бо дигар кишварҳо таъмин мекунад; 

$D)пеш аз ҳама ҳуқуқ ва озодиҳои соҳибкоронро таъмин мекунад; 

$E) масъалахои фархангиро муайян менамояд; 

 

@61.Амнияти иттилоотӣ чӣ зарурият дорад? 

$A) барои таъмини фазои дурусти иттилоотии ҷомеа; 

$B) барои паҳн намудани хабарҳои нашрӣ дар хориҷа; 

$C) барои риояи қонун ва иҷрои меъёрҳо лозим аст; 

$D) баҳри таъмини корхонаҳои ватанӣ бо ашёи хом; 

$E) ба инкишофи ҳизбҳо кумак мерасонанд; 

 

@62.Оқибатҳои ҷанги шаҳрвандӣ барои ба кор андохтани иқтидори давлат ва 

ташкили сохтмони объектҳои ба давлат ниҳоят зарур чи гуна таъсир 

расонидаанд? 

$A) мамонияти ҷиддӣ эҷод намуданд; 

$B) шароитҳои мусбӣ ба вуҷуд оварданд; 

$C) ягон таъсире вуҷуд надошт; 

$D) зарари ҷиддӣ танҳо ба як ноҳия дорад; 

$E) ба ҳамсоядавлатҳо зарари ҷиддӣ расонид; 

 

@63.Барои барканор будан аз нофаҳмоӣ, густариши аз меъёр зиёди вазифаҳо 

ва таъмини амнияти онҳо чи гуна чора бояд андешид? 

$A) ба намуди алоҳида ва мушаххаси таҳдид диққат ҷалб намоянд; 

$B) ташкилотҳои ғайриҳукуматиро сафарбар намудан лозим аст; 

$C) барпо намудани референдум ва интихоботҳо; 

$D) ба механизми қабули қарори сиёсӣ рӯ овардан; 

$E) консепсияи нави амниятро қабул намудан лозим; 

 

@64.Феълан дар илми сиёсатшиносӣ амниятро аз рӯи кадом меъёрҳо 

таснифот мекунанд? 

$A) вобаста ба мавқеъ ва нуфузи падидаи амният аз рӯи характер ва моҳияти 

таҳдид аз рӯи муносибат ба субъекти таҳдид; 

$B) аз рӯи сиёсати давлат, вобаста ба сохтори кувваҳои мусаллаҳ, аз рӯи 

марзбанд; 

$C) аз рӯи мазмун ва моҳияташон; 

$D) вобаста ба дараҷаи зуҳурот аз рӯи пайдарҳамиашон; 

$E) аз рӯи хусусиятҳои инкишоф аз рӯи характери зоҳиршав; 
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@65.Кадоме аз ин мутафаккирон «ғамхориро дар бораи худмуҳофиза 

ғамхории аз ҳама асосии давлат» номидааст? 

$A) Ж.Ж. Руссо; 

$B) Макиавелли; 

$C) И. Кант; 

$D) Б. Спиноза; 

$E) В.И. Ленин; 

 

@66.Кадоме аз ин мутафаккирон «меъёри амнияти шаҳрвандонро воситаи 

асосии идоракунии аъмоли ҷомеа» дониста буд? 

$A) Арасту; 

$B) Суқрот; 

$C) Спиноза; 

$D) Демокрит; 

$E) Сино; 

 

@67.Дар чаҳорчубаи баррасии проблемаи амният аз назари таҳлили 

сиёсатшиносӣ хусусият асосиро чӣ ташкил медиҳад? 

$A) фазои сиёсии ҷомеа, аз ҷумла системаи сиёсии он; 

$B) ташаккулёбии ҳизбҳои сиёсӣ; 

$C) системаи сиёсии либералӣ; 

$D) танзими раванди интихобот; 

$E) интихоб ва ҷобаҷокунии кадрҳо дар системаи хадамоти давлатӣ; 

 

@68.Кадоме аз ин арзишҳои сиёсӣ «чун ҳолати устувори организми ҷомеа 

шинохта шудааст, ки новобаста аз таъсироти номатлуби дохилию берунӣ 

тамомият ва хусусияти худинкишофи худро аз даст намедиҳад»? 

$A) амният; 

$B) сиёсат; 

$C) интихобот; 

$D) парламент; 

$E) системаи сиесӣ; 

 

@69.Фаҳмиши универсалии мафҳуми амниятро кадом фаҳмиш ташкил 

медиҳад? 

$A) миёни ҳама гуна субъектҳои амният дар ҷаҳон вобастагии мутақобила 

вуҷуд дорад; 

$B) амният зуҳуроти ноустувор ва ивазшаванда аст; 

$C) байни амният ва дигар падидаҳои иҷтимоию сиёсӣ ягон алоқа мавҷуд 

нест; 

$D) амнияти давлат аз рушди фарҳанги он бармеояд; 

$E) амният мафҳуми нисбӣ нест; 

 

@70.Дар байни масъалаҳои таъмини амният кадоме аз масъалаҳо аҳамияти 

бештар доранд? 
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$A) таъмини амнияти манфиятҳои миллӣ ва байналхалқӣ; 

$B) амнияти озуқаворӣ; 

$C) таъмини амнияти мазҳабӣ; 

$D) таъмини амнияти фарҳанги; 

$E) амнияти парламент; 

 

@71.Фаҳмиши «ҳолати муҳофизатшавандагии шахсият, ҷамъият ва давлат 

дар ҳудуди як мамлакат ё давлат» моҳияти кадом падидаи сиёсиро ошкор 

мекунад? 

$A) амнияти миллӣ; 

$B) системаи сиёсӣ; 

$C) элитаи сиёсӣ; 

$D) амнияти байналхалқӣ; 

$E) амнияти минтақавӣ; 

 

@72.Фаҳмиши «ҳолати муҳофизатшавандагии шахсият, ҷамъият ва давлат аз 

суиқасди ғайриқонунӣ» моҳияти кадом истилоҳро ифода мекунад? 

$A) амният; 

$B) ҷанг; 

$C) ваҳдат; 

$D) истиқлолият; 

$E) музокирот; 

 

@73.Ба таври назариявӣ ситемаи амният аз кадом унсурҳо иборат аст? 

$A) аз мақомоти қонунбарор, иҷроия ва судӣ, ташкилоту созмонҳои давлатӣ, 

ҷамъиятӣ ва ғ, ҳамчунин шахсони алоҳида, ки дар таъмини амният иштирок 

мекунанд; 

$B) аз парламет, ҳокимиятҳои мақомоти иҷроия дар маҳалҳо; 

$C) аз танзими раванди интихобот ва фазои сиёсии ҷомеа, аз ҷумла системаи 

сиёсии он; 

$D) аз сарқонун ва қонунҳои амалкунандаи кишвар, инчунин санадҳои 

меъёрию ҳуқуқии байналхалқӣ; 

$E) аз системаи интихоб ва ҷобаҷокунии кадрҳо дар системаи хадамоти 

давлатӣ; 

 

@74.Вазифаи асосии ситемаи амният аз чӣ иборат аст? 

$A) безараргардонии ҳама гуна таҳдид ба истиқлолияти миллӣ; 

$B) таъмини амнияти экологӣ ва ҳифзи шаъну шарафи шаҳвандон; 

$C) таъмини ҳифзи сарҳди давлатӣ; 

$D) беэътиборгунии ҳама гуна қонунҳои ба шароит номутобиқ; 

$E) ҳимояи манфиатҳои гурӯҳи муайяни одамон, аз ҷумла элитаи сиёсӣ; 

 

@75.Асоси қонунии таъмини амнияти шахсро дар Тоҷикистон чӣ ташкил 

медиҳад? 

$A) Сарқонун ва қонунҳои амалкунандаи кишвар; 
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$B) президент ва парламент; 

$C) қарорҳои хукумати ҷумҳурӣ; 

$D) баномаҳои ҳизбҳои сиёсӣ; 

$E) интихобӣ будани вазифаи президент ва намояндагӣ ба парламент; 

 

@76.Тибқи кадом фаҳмиш «метавон манфиатҳои объективии миллиро дар 

ҳар як мамлакат муайян ва аз рӯи онҳо фаъолият кард»? 

$A) фаҳмиши «элистикӣ»; 

$B) фаҳмиши идеалистӣ; 

$C) фаҳмиши материалистӣ; 

$D) фаҳмиши «монополӣ»; 

$E) фаҳмиши «этикӣ»; 

 

@77.Китоби «Ҳокимият, озодӣ ва дипломатия» маҳсули тафаккури кадоме аз 

ин намояндагони «конститутсионистҳо» аст? 

$A) Пол Сибери; 

$B) А.С. Панарин; 

$C) Маргентау; 

$D) Ҷон Кенедӣ; 

$E) К. Маркс; 

 

@78.Идеология, сиёсат, психологияи шахсият ва ҷамъият, масъалаҳои 

ҳокимияти давлатӣ, таҳкими демократия, ба даст овардану ҳимоя кардани 

созиши ҷамъиятӣ, ривоҷи фаъолияти бунёдкорона, эҳёи маънавӣ, таъмини 

ҳуқуқҳои баробари ҳамаи шаҳрвандон дар ҳудуди кишавр қисматҳои кадом 

арзиши сиёсиро дар Тоҷикистон ташкил медиҳанд? 

$A) манфиатҳои миллӣ; 

$B) психологияи миллӣ; 

$C) фарҳанги миллӣ; 

$D) арзишҳои миллӣ; 

$E) расму оин; 

 

@79.Манфиатҳои миллӣ дар кадом поя асос меёбанд? 

$A) дар пояи мероси фарҳангӣ ва арзишҳои маънавии халқ; 

$B) дар пояи таърихи давлатдорӣ ва сиёсат; 

$C) дар пояи рушди иқтисодиёт ва фарҳанг; 

$D) дар пояи дину оин ва мазҳабҳо; 

$E) дар пояи захираҳои табиӣ; 

 

@80.Манфиатҳои миллиро аз рӯи кадом меъёрҳо фарқ мекунонанд? 

$A) аз рӯи дараҷаи умумият, аз рӯи самт, аз рӯи характери субъект аз рӯи 

дараҷаи даркшавандагӣ аз рӯи имконияти иҷрошавандагӣ аз рӯи ҷараёни 

тараққии ҷамъият; 

$B) вобаста ба мавқеъ ва нуфузи манфиатҳо, аз рӯи характер ва моҳияти 

таҳдид, аз рӯи муносибат ба субъекти таҳдид; 
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$C) аз рӯи сиёсати давлат вобаста ба сохтори кувваҳои мусаллаҳ аз рӯи 

марзбандӣ; 

$D) вобаста ба дараҷаи зуҳурот, аз рӯи пайдарҳамиашон; 

$E) аз рӯи хусусиятҳои инкишоф, аз рӯи характери зоҳиршавӣ; 

 

@81.Вақте, ки фаҳмишҳои пешина роҷеъ ба мақоми қувваҳои мусаллаҳ дар 

муносибатҳои байналмилалӣ, махсусан вобаста ба бемаънигии истифодаи 

яроқи ядроӣ куҳна шуданд, кадом консепсия қабул карда шуд? 

$A) консепсияи амнияти умумӣ; 

$B) консепсияи амнияти миллӣ; 

$C) консепсияти мубориза бар зидди ҷангӣ шаҳрвандӣ; 

$D)консепсияи рушди сиёсат; 

$E) консепсияи ҳифзи сарҳади давлатӣ; 

 

@82.Амнияти дастаҷамъона кай ба таври амалӣ ба роҳ монда шуд? 

$A) асри ХХ; 

$B) асри Х; 

$C) асри ХIII; 

$D) асри ХХI; 

$E) асри ХIХ; 

 

@83.Ҳамкории байнидавлатие, ки дар асоси он ҳама гуна таҷовуз ба яке аз 

аъзоёни системаи мазкур чун таҷовуз ба ҳамаи аъзоёни система қабул карда 

мешавад моҳияти кадом намуди амниятро ифода мекунад? 

$A) амнияти дастаҷамъона; 

$B) амнияти миллӣ; 

$C) амнияти экологӣ; 

$D) амнияти ҳарбӣ; 

$E) амнияти мазҳабӣ; 

 

@84.Консепсияи амният дар асоси ҳамкорӣ аз рӯи кадом принсип ба роҳ 

андохта мешавад? 

$A) принсипи иштироки умумӣ; 

$B) принсипи бартарият; 

$C)принсипи муборизаи сиёсӣ; 

$D) принсипи авфи умум; 

$E) принсипи ҳамкории яктарафа; 

 

@85.Дар кадом моддаи Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон имконияти 

маҳдуд кардани ҳуқуқу озодиҳои шаҳрвандон ба мақсади таъмини амният ва 

ҳимояи сохти конститутсионӣ пебинӣ шудааст? 

$A) моддаи 100; 

$B) моддаи 12; 

$C) моддаи 41; 

$D) моддаи 78; 
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$E) моддаи 46; 

 

@86.Таркиби асосии манфиатҳои миллиро муайян кунед? 

$A) зарурӣ (бӯҳронӣ) ва ҳаетӣ (хатарнок); 

$B) содда ва мураккаб; 

$C) умумӣ ва махсус; 

$D) эмпирикӣ (таҷрибавӣ) ва назариявӣ; 

$E) шахшуда ва рушдкунанда; 

 

@87.Дараҷи мубрами манфиатҳои миллиро муайян кунед? 

$A) муҳим (ҷиддӣ) ва музофотӣ (ташвишовар); 

$B) оддӣ ва олӣ; 

$C) қадима (таърихӣ) ва муосир (инкишофебанда); 

$D) зарурӣ ва ҳаетӣ; 

$E) аввалиндараҷа ва дуюминдараҷа; 

 

@88.Ҳамчун сабаби низоъ дар дохили миллат ва байни миллатҳо кадом 

омилҳо аҳамиятноктаранд? 

$A) омилҳои дохилӣ ва берунӣ; 

$B) омилҳои субъективӣ ва объективӣ; 

$C) омилҳои хусусӣ ва умумӣ; 

$D) омилҳои ошкоро ва пинҳонӣ; 

$E) омилҳои сиёсӣ ва фарҳангӣ; 

 

@89.Кадом навъи низоъҳо аз омилҳои дохилӣ бармеоянд? 

$A) низоъҳои идеологӣ, ҳуҷуми ҷинояткорона бо вайрон намудани 

соҳибихтиёрии давлат, мубориза барои ҳокимият дар байни элитаҳои 

рақобаткунанада; 

$B) низоъҳои оммавӣ, низоъҳои қавмӣ ва низоъҳои миллӣ; 

$C) низоъҳои оилавӣ, зиёд шудани ҷинояткорӣ, ба ваҳдат наомадани 

тарафҳо; 

$D) низоъҳои байни аҳолии шаҳ рва деҳот; 

$E) низоъҳои сатҳи элита ва низоъҳои сатҳи аввалин; 

 

@90.Гуфтушуниди байни тоҷикон барои ба даст овардани мусолиҳаи миллӣ 

чӣ қадар вақт давом кард? 

$A) 40 моҳ; 

$B) 1 сол; 

$C) 2 моҳ; 

$D) 5 сол; 

$E) 6 моҳ; 

 

@91.Амнияти дохилӣ ва берунӣ ба кадом меъёри таснифоти соҳаҳои амнияти 

миллӣ шомил мешаванд? 

$A) аз рӯи хусусияти манбаъҳои таҳдид; 
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$B) аз рӯи объектҳои амният; 

$C) мувофиқи соҳаҳои ҳаёти ҷамъиятӣ ва фаъолияти инсон; 

$D) аз рӯи дараҷаи зарурати амният; 

$E) аз рӯи субъектҳои амният; 

 

@92.Амнияти шаҳрванд, ҷомеа ва давлат ба кадом меъёри таснифоти 

соҳаҳои амнияти миллӣ шомил мешванд? 

$A) аз рӯи объектҳои амният; 

$B) аз рӯи хусусияти манбаъҳои таҳдид; 

$C) мувофиқи соҳаҳои ҳаёти ҷамъиятӣ ва фаъолияти инсон; 

$D) аз рӯи дараҷаи зарурати амният; 

$E) аз рӯи субъектҳои амният; 

 

@93.Амнияти сиёсӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоӣ ба кадом меъёри таснифоти 

соҳаҳои амнияти миллӣ шомил мешванд? 

$A) мувофиқи соҳаҳои ҳаёти ҷамъиятӣ ва фаъолияти инсон; 

$B) аз рӯи объектҳои амният; 

$C) аз рӯи хусусияти манбаъҳои таҳдид; 

$D) аз рӯи дараҷаи зарурати амният; 

$E) аз рӯи субъектҳои амният; 

 

@94.Дар низои сиёсӣ дар баробари қувваҳои мухолиф кадом қувваҳо амал 

мекунанд? 

$A) қувваҳои сентристӣ; 

$B) қувваҳои нейтралӣ; 

$C) қувваҳои иловагӣ; 

$D) қувваҳои мусаллаҳ; 

$E) қувваҳои экстримистӣ; 

 

@95.Манфиатҳое, ки давлат онҳо судманд мешуморад, вале барои 

некуаҳволиаш ҳалкунанда намеҳисобад, чӣ гуна манфиатҳо мебошанд? 

$A) манфиатҳои муҳим; 

$B) манфиатҳои маҳаллӣ; 

$C) манфиатҳои мазҳабӣ; 

$D) манфиатҳои камаҳамият; 

$E) манфиатҳои номуҳим; 

 

@96.Кадом манфиатҳо ба некуаҳволии мамлакат умуман таъсири ҷиддӣ 

намерасонад? 

$A) манфиатҳои музофотӣ; 

$B) манфиатҳои маҳаллӣ; 

$C) манфиатҳои мазҳабӣ; 

$D) манфиатҳои камаҳамият; 

$E) манфиатҳои номуҳим; 
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@97.Кадоме аз равияҳо ва ҳизбҳои исломӣ ба амнияти Тоҷикистон таъсири 

манфӣ мерасонанд? 

$A) ҳизби наҳзати ислом; ҳизб$ут$таҳрир ва ҷараёнҳои ваҳобияю салафия; 

$B) мазҳаби шофеия; 

$C) мазҳаби ҳанафия; 

$D) мазҳаби ҳанбалия; 

$E) толибилмони Донишкадаи исломии Тоҷикистон; 

 

@98.Феълан дар ҷаҳон чанд минтақаи асосии истеҳсоли маводи мухаддир 

маълум аст? 

$A) чор минтақа; 

$B) се минтақа; 

$C) шаш минтақа; 

$D) як минтақа; 

$E) нуҳ минтақа; 

 

@99.Тоҷикистон ба кадом минтақаи истеҳсоли маводи мухаддир дохил 

мешавад? 

$A) минтақаи «Ҳилоли тиллоӣ»; 

$B) минтақаи озод; 

$C) минтақаи «Секунҷаи тилоӣ»; 

$D) минтақаи соҳилҳои Амрико; 

$E) минтақаи махуф; 

 

@100.Кадоме аз ин мутафаккирон амниятро чун «набудани таҳдид ба 

сарватҳои бадастовардашуда» маънидод кардааст? 

$A) А. Уолферс; 

$B)В.И.Ленин; 

$C) Афлотун; 

$D) С. Хоффман; 

$E) Ливай М; 

 

@101.Депопулятсия чист? 

$A) камшавии аҳолӣ; 

$B) афзоиши аҳолӣ; 

$C) зиёд шудани тавлид; 

$D) муҳоҷирати аҳолӣ; 

$E) муҳоҷирати меҳнатӣ; 

 

@102.Таркиши демографӣ чист? 

$A) босурат афзоиш ёфтани аҳолӣ; 

$B) камшавии аҳолӣ; 

$C) худшиносии миллӣ; 

$D) зиёд шудани вафт; 

$E) аз миён рафтани миллат; 
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@103.Депопулятсия хоси кадом кишварҳои олам аст? 

$A) мутараққӣ; 

$B) рӯ ба инкишоф; 

$C) Шарқ; 

$D) Африка; 

$E) Ҳиндустон; 

 

@104.Таркиши демографӣ хоси кадом кишварҳои олам мебошад? 

$A) рӯ ба инкишоф; 

$B) Ғарб; 

$C) ИМА; 

$D) Олмон; 

$E) Англия; 

 

@105.Дин чист? 

$A) эътиқод бо як қувваи фавқултабиӣ мебошад; 

$B) тахаюл; 

$C) тасаввур; 

$D) ибодат аст; 

$E) таасуб аст; 

 

@106.Кадом мутафаккир тарсро асоси пайдоиши дин медонад? 

$A) Арасту; 

$B) Афлотун; 

$C) Суқрот; 

$D) Демокрит; 

$E) Гегель; 

 

@107.Теократия кадом навъи ҳокимият аст? 

$A) ҳокимияти дин ва диндорон; 

$B) ҳокимияти сарватмандон; 

$C) ҷудоии дин аз давлат аст; 

$D) танҳо ибора мебошад; 

$E) ҳокимияти амалдорон аст; 

 

@108.Кадом давлати теократиро дар Аврупо медонед? 

$A) Ватикан; 

$B) Англия; 

$C) Олмон; 

$D) Франсия; 

$E) Белгия; 

 

@109.Динҳои ҷаҳониро муайян намоед? 

$A) Буддоия, Насрония, Ислом; 
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$B) Ислом; 

$C) Буддоия; 

$D) Яҳудия; 

$E) Насрония; 

 

@110.Чанд давлати дунё аъзои СММ мебошад? 

$A) 193 давлат; 

$B) 180 давлат; 

$C) 200 давлат; 

$D) 150 давлат; 

$E) 120 давлат; 

 

@111.Кадоме аз ин созмонҳо дар ҳолати поймолшавии ҳуқуқи инсон ва бар 

зидди аҳолии осоишта истифода шудани қувваҳои мусаллаҳ дахолат намудан 

ба сиёсати дохилии давлатро раво мебинад? 

$A) СММ; 

$B) САҲА; 

$C) СААД; 

$D) НАТО; 

$E) СҲШ; 

 

@112.НАТО чӣ гуна созмон аст? 

$A) созмони ҳарбӣ; 

$B) созмони фарҳангӣ; 

$C) созмони динӣ; 

$D) созмони иқтисодӣ; 

$E) созмони молиявӣ; 

 

@113.Дар Шӯрои Амнияти СММ чанд давлат аъзои доимӣ мебошанд? 

$A) 5 давлат; 

$B) 15 давлат; 

$C) 10 давлат; 

$D) 15 давлат; 

$E) 20 давлат; 

 

@114.Дар зери мафҳуми популятсия чиро мефаҳманд? 

$A) афзоиши шумораи аҳолӣ; 

$B) рушду инкишофи ҷомеа; 

$C) камшавии шумораи аҳолӣ; 

$D) муҳоҷирати дохилии мамлакат; 

$E) муҳоҷирати хориҷии шаҳрвандон; 

 

@115.Дар зери мафҳуми депопулятсия чиро мефаҳманд? 

$A) камшавии шумораи аҳолӣ; 

$B) рушду инкишофи ҷомеа; 
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$C) афзоиши шумораи аҳолӣ; 

$D) муҳоҷирати дохилии мамлакат; 

$E) муҳоҷирати хориҷии шаҳрвандон; 

 

@116.Урбанизатсия чи гуна падида мебошад? 

$A) раванди шаҳрикунонии аҳолӣ; 

$B) раванди муҳоҷирати дохилии кишвар; 

$C) раванди муҳоҷирати аҳолӣ аз як давлат ба давлати дигар; 

$D) бо ҷойи кор таъмин намудани аҳолӣ; 

$E) модернизатсияи системаи сиёсӣ; 

 

@117.Меъёрҳои маъмурию ҳуқуқӣ дар сиёсати демографии давлат бо кадом 

мақсад амалӣ карда мешавад? 

$A) бо мақсади кам кардани шумораи таваллуд; 

$B) бо мақсади саводнок гардонидани аҳолӣ; 

$C) бо мақсади рушду инкишофи аҳолӣ; 

$D) бо мақсади шаҳрнишин гардонидани аҳолӣ; 

$E) бо мақсади танзим намудани раванди муҳоҷирати аҳолӣ; 

 

@118.Маҷмӯи алоқаҳои иқтисодӣ, сиёсӣ, фарҳангӣ, дипломатӣ, ҳуқуқӣ ва 

идеологие дар байни давлатҳо ба мушоҳида мерасад, чи гуна падида 

мебошад? 

$A) муносибатҳои байналхалқӣ; 

$B) геополитика; 

$C) сиёсати ҷаҳонӣ; 

$D) глобализатсия; 

$E) сиёсати байналхалқӣ; 

 

@119.Мафҳуми глобализатсия чӣ маъно дорад? 

$A) ҷаҳонишавӣ; 

$B) сиёсишавӣ; 

$C) муносибатҳои байналхалқӣ; 

$D) интеграция; 

$E) сафарбаршавӣ; 

 

@120.Ҳолати экологӣ, нигоҳ доштани сулҳ, аз байн бурдани касалиҳои 

хафнок, таъмини аҳолии курраи замин бо озуқа, ба танзим даровардани 

таваллуди кӯдакон, аз байн бурдани ақибмонии минтақаҳои гуногуни ҷаҳон, 

таъмини захираҳо, истифодаи фазои кайҳонӣ, нигоҳ доштани маданияти 

умумиҷаҳонӣ ва анъанаҳои ахлоқии инсоният ба кадом масъалаҳо дохил 

мешаванд? 

$A) масъалаҳои глобалӣ; 

$B) масъалаҳои ҳарбӣ; 

$C) масъалаҳои анъанавӣ; 

$D) масъалаҳои дохилидавлатӣ; 
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$E) масъалаҳои як давлат; 

 

@121.Намояндагии Шурои Амниятии СММ аз панҷ давлат иборат мебошад. 

Ин давлатҳо кадомҳоянд? 

$A) Англия, Фаронса, Чин, Россия ва ИМА; 

$B) ИМА, Арабистони Саудӣ, Олмон, Россия ва Канада; 

$C) Эрон, Туркменистон, Туркия, Британияи Кабир ва ИМА; 

$D) Канада, Фаронса, Эрон, Руссия ва Чин; 

$E) ҳамаи гуфтаҳои боло дурустанд; 

 

@122.Моҳияти экстремизми сиёсӣ дар чӣ ифода меёбад? 

$A) сарфи назар намудан аз ҳама гуна низоми сиёсию ҳуқуқӣ ва ҳақ 

баровардани фаъолияти худ; 

$B) санъати ба даст овардани боварии мардум ва сафарбар намудани онҳо 

барои қонеъсозии талабот ва манфиатҳои худ; 

$C) яке аз шаклҳои иртиҷоии эътирози сиёсии ғайрилегалӣ мебошад; 

$D) фаъолияти гуруҳи начандон калони суиқасдчиён барои ташкил намудани 

табаддулоти давлатӣ; 

$E) норозигии маъмурон ва кормандони давлатӣ; 

 

@123.Терроризм чи гуна амал аст? 

$A) яке аз шаклҳои иртиҷоии эътирози сиёсии ғайрилегалӣ мебошад; 

$B) сарфи назар намудан аз ҳама гуна низоми сиёсию ҳуқуқӣ ва ҳақ 

баровардани фаъолияти худ; 

$C) санъати ба даст овардани боварии мардум ва сафарбар намудани онҳо 

барои қонеъсозии талабот ва манфиатҳои худ; 

$D) норозигии маъмурон ва кормандони давлатӣ; 

$E) фаъолияти гуруҳи начандон калони суиқасдчиён барои ташкил намудани 

табаддулоти давлатӣ; 

 

@124.Хусусиятҳои муҳими балво дар чи ифода меёбад? 

$A) фаъолияти гуруҳи начандон калони суиқасдчиён барои ташкил намудани 

табаддулоти давлатӣ; 

$B) сарфи назар намудан аз ҳама гуна низоми сиёсию ҳуқуқӣ ва ҳақ 

баровардани фаъолияти худ; 

$C) санъати ба даст овардани боварии мардум ва сафарбар намудани онҳо 

барои қонеъсозии талабот ва манфиатҳои худ; 

$D) яке аз шаклҳои иртиҷоии эътирози сиёсии ғайрилегалӣ мебошад; 

$E) норозигии маъмурон ва кормандони давлатӣ; 

 

@125.Популизм чи гуна падида мебошад? 

$A) санъати ба даст овардани боварии мардум ва сафарбар намудани онҳо 

барои қонеъсозии талабот ва манфиатҳои худ; 

$B) сарфи назар намудан аз ҳама гуна низоми сиёсию ҳуқуқӣ ва ҳақ 

баровардани фаъолияти худ; 
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$C) яке аз шаклҳои иртиҷоии эътирози сиёсии ғайрилегалӣ мебошад; 

$D) фаъолияти гуруҳи начандон калони суиқасдчиён барои ташкил намудани 

табаддулоти давлатӣ; 

$E) норозигии маъмурон ва кормандони давлатӣ; 

 

@126.Дар кадом ҳолат ислоҳоти сиёсӣ гузаронида мешавад? 

$A) дар ҳолати ба буҳрони шадид гирифтор гардидани ҷомеа; 

$B) дар ҳолати кам гардидани боварии мардум ба ҳукуматдорон; 

$C) дар ҳолати мавҷудияти низоъҳои сиёсӣ; 

$D) дар ҳолати зуҳур намудани исён; 

$E) дар ҳолати бад будани рафтору кирдори сарварони сиёсӣ; 

 

@127.Кадоме аз ин омилҳо сабаби асосии ба вуқӯъ омадани исён мегардад? 

$A) розӣ набудан аз рафтору кирдори сарварони сиёсӣ; 

$B) кам гардидани сатҳи боварии мардум нисбат ба ҳукуматдорон; 

$C) ташаккули низоъҳои мусаллаҳона; 

$D) ташаккули низоъҳои этникӣ; 

$E) норозигии маъмурон ва кормандони давлатӣ; 

 

@128.Кадоме аз ин омилҳо сабаби асосии ба вуқӯъ омадани табаддулоти 

сиёсӣ мегардад? 

$A) норозигии маъмурон ва кормандони давлатӣ; 

$B) кам гардидани сатҳи боварии мардум нисбат ба ҳукуматдорон; 

$C) ташаккули низоъҳои мусаллаҳона; 

$D) ташаккули низоъҳои этникӣ; 

$E) аз сиёсат дур будани одамон; 

 

@129.Кадоме аз ин омилҳо сабаби асосии ба вуқӯъ омадани инқилоб 

мегардад? 

$A) кам гардидани сатҳи боварии мардум нисбат ба ҳукуматдорон; 

$B) ташаккули низоъҳои мусаллаҳона; 

$C) ташаккули низоъҳои этникӣ; 

$D) мавҷудияти нобаробарӣ дар соҳаи иқтисод; 

$E) аз сиёсат дур будани одамон; 

 

130.Хусусиятҳои муҳими фаъолияти сиёсии ғайриқонунӣ дар чи ифода 

меёбад? 

$A) фаъолияте, ки аз низоми сиёсию ҳуқуқии ҷомеа берун мебошад; 

$B) дар доираи фаъолияти ташкилот ва ё созмонҳои мушаххас ба амал 

омадани фаъолияти мақсаднок; 

$C) иштироки бемақсадонаи одамон дар раванди сиёсӣ ва ҳаёти сиёсии 

ҷомеа; 

$D) дар натиҷаи ҳамкории одамон гуруҳҳои гуногуни иҷтимоӣ тавассути 

ташкилотҳои махсуси худ барои амалӣ намудани мақсаду ваифаҳо кӯшиш 

менамоянд; 
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$E) иштироки сиёсии аз рӯи зарурат баамаломадаи одамон; 

 

@131.Рақобат ва муборизаи тамаддунҳои мухталифи ҷаҳонӣ моҳияти 

таълимоти геополитикии кадоме аз ин мутафаккиронро ташкил медиҳад? 

$A) Самуэл Хантингтон; 

$B) Николас Спайкмен; 

$C) Карл Хаусхофер; 

$D) Фридрих Ратсел; 

$E) Алфред Мэхен; 

 

@132.Мафҳуми глобализатсия чӣ маъно дорад? 

$A) ҷаҳонишавӣ; 

$B) сиёсишавӣ; 

$C) муносибатҳои байналхалқӣ; 

$D) интеграция; 

$E) сафарбаршавӣ; 

 

@133.Ҳолати экологӣ, нигоҳ доштани сулҳ, аз байн бурдани касалиҳои 

хафнок, таъмини аҳолии курраи замин бо озуқа, ба танзим даровардани 

таваллуди кӯдакон, аз байн бурдани ақибмонии минтақаҳои гуногуни ҷаҳон, 

таъмини захираҳо, истифодаи фазои кайҳонӣ, нигоҳ доштани маданияти 

умумиҷаҳонӣ ва анъанаҳои ахлоқии инсоният ба кадом масъалаҳо дохил 

мешаванд? 

$A) масъалаҳои глобалӣ; 

$B) масъалаҳои ҳарбӣ; 

$C) масъалаҳои анъанавӣ; 

$D) масъалаҳои дохилидавлатӣ; 

$E) масъалаҳои як давлат; 

 

@134.Барои амалӣ гардидани ҳадафҳои молиявию иқтисодии мамлакат 

давлат дар кадом соҳаи муносибатҳои байналхалқӣ фаъолият мебарад? 

$A) соҳаи муносибатҳои иқтисодӣ; 

$B) соҳаи муносибатҳои информатсионӣ; 

$C) соҳаи муносибатҳои ҳарбӣ; 

$D) соҳаи муносибатҳои сиёсӣ; 

$E) соҳаи муносибатҳои илмӣ, маданӣ ва варзишӣ; 

 

@135.Барои амалӣ гардидани ҳадафҳои стратегиию низомии кишвар ин ё он 

давлат дар кадом самти муносибатҳои байналхалқӣ фаъолият мебарад? 

$A) соҳаи муносибатҳои ҳарбӣ; 

$B) соҳаи муносибатҳои илмӣ, маданӣ ва варзишӣ; 

$C) соҳаи муносибатҳои сиёсӣ; 

$D) соҳаи муносибатҳои иқтисодӣ; 

$E) соҳаи муносибатҳои информатсионӣ; 
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@136.Барои мустаҳкам намудани муносибатҳои дипломатии давлат кадом 

соҳаи муносибатҳои байналхалқӣ кумак мерасонад? 

$A) соҳаи муносибатҳои сиёсӣ; 

$B) соҳаи муносибатҳои информатсионӣ; 

$C) соҳаи муносибатҳои иқтисодӣ; 

$D) соҳаи муносибатҳои ҳарбӣ; 

$E) соҳаи муносибатҳои илмӣ, маданӣ ва варзишӣ; 

 

@137.Барои бархурдор шудан ва бархурдор кардани дигар мамлакатҳо аз 

дастовардҳои иттилоотии кишвар кадом соҳаи муносибатҳои байналхалқиро 

истифода мебаранд? 

$A) соҳаи муносибатҳои информатсионӣ; 

$B) соҳаи муносибатҳои ҳарбӣ; 

$C) соҳаи муносибатҳои иқтисодӣ; 

$D) соҳаи муносибатҳои илмӣ, маданӣ ва варзишӣ; 

$E) соҳаи муносибатҳои сиёсӣ; 

 

@138.Барои барқарор намудани робитаҳои фарҳангию фароғатӣ байни дигар 

давлатҳо аз кадом соҳаи муносибатҳои байналхалқӣ истифода мебаранд? 

$A) соҳаи муносибатҳои илмӣ, маданӣ ва варзишӣ; 

$B) соҳаи муносибатҳои ҳарбӣ; 

$C) соҳаи муносибатҳои иқтисодӣ; 

$D) соҳаи муносибатҳои информатсионӣ; 

$E) соҳаи муносибатҳои сиёсӣ; 

 

@139.Субъекти асосии муносибатҳои байналхалқӣ кадом аст? 

$A) давлат; 

$B) миллатҳо; 

$C) ҳизбҳои сиёсӣ; 

$D) ташкилотҳои ғайридавлатӣ; 

$E) гуруҳ ва иттиҳодияҳои давлатӣ ва байналмилалӣ; 

 

@140.Дар давлатҳои ноороми сиёсӣ кадом равандҳои демографӣ ба вуҷуд 

меояд? 

$A) муҳоҷират; 

$B) сафарбаркунӣ; 

$C) депопулятсия; 

$D) популятсия; 

$E) интегратсия; 

 

@141.Муҳоҷирати меҳнатӣ дар чӣ гуна шароити давлатдорӣ ба вуҷуд меояд? 

$A) дар шароити давлатҳое, ки шаҳрвандонро бо ҷои кор таъмин карда 

наметавонанд; 

$B) дар шароити давлатҳои тараққикарда; 

$C) дар шароити давлатҳои пешрафта; 
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$D) дар давлатҳое, ки корхонаҳои зиёди истеҳсолӣ доранд; 

$E) муҳоҷирати меҳнатӣ дар тамоми шароитҳо ба амал меояд; 

 

@142.Ба Федератсияи Руссия кадом раванди демографӣ хос аст? 

$A) мигратсия; 

$B) популизм; 

$C) популятсия; 

$D) депопулятсия; 

$E) интегратсия; 

 

@143.Ба Ҷумҳурии Халқии Хитой кадоме аз ин равандҳои демографӣ 

тааллуқ дорад? 

$A) популятсия; 

$B) популизм; 

$C) депопулятсия; 

$D) мигратсия; 

$E) интегратсия; 

 

@144.Дар баробари се шохаи ҳокимият кадом институти ҷамъиятиро 

ҳокимияти чорум меноманд? 

$A) васоити ахбори омма; 

$B) ҳизби сиёсӣ; 

$C) ташкилоти ҷамъиятӣ; 

$D) ташкилотҳои ғайридавлатӣ; 

$E) ҳаракатҳои сиёсӣ; 

 

@145.Воситаи асосии ҳалли низоъ чӣ аст? 

$A) музокирот; 

$B) гуфтушунид; 

$C) ҳамкорӣ; 

$D) имзои созишнома; 

$E) мубориза; 

 

@146.Созишномаи истиқрори Сулҳи тоҷикон кадом сол имзо гардид? 

$A) 1997; 

$B) 1999; 

$C) 1996; 

$D) 1998; 

$E) 2002; 

 

@147.Сарқонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон кай қабул шудааст? 

$A) 6 ноябри соли 1994; 

$B) 6 ноябри соли 1992; 

$C) 4 октябри соли 19993; 

$D) 7 январи соли 1995; 
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$E) 23 июни соли 2007; 

 

@148.Кадом давлатҳои дунё бештар аз рӯи идоракунии парламентӣ амал 

мекунанд? 

$A) давлатҳои Аврупои Ғарбӣ; 

$B) Федератсияи Руссия; 

$C) Иёлоти Муттаҳидаи Амрико; 

$D) Канада; 

$E) давлатҳои Осиёи Миёна; 

 

@149.Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон президент ба мӯҳлати чанд сол интихоб 

мегардад? 

$A) 7 сол; 

$B) 4 сол; 

$C) 6 сол; 

$D) 5 сол; 

$E)8 сол; 

 

@150.Сохтори сиёсии Ҷумҳурии Тоҷикистон кадоме аз инҳо мебошад? 

$A) сохтори демократӣ; 

$B) сохтори анархистӣ; 

$C) сохтоир аристократӣ; 

$D) сохтори монархияи конститутсионӣ; 

$E) сохтори олигархӣ; 

 

@151.Маданияти сиёсии радикалӣ чиро ифода мекунад? 

$A) табақаи эҷоди бодараҷаи пасти маҳдудияти иҷтимоӣ ба дараҷаи баланди 

фаъолияти расмии сиёсӣ ва пасти ғайрирасмӣ, ба роҳбарони расмии сиёсӣ 

муносибати мусбат, ба ғайрирасмӣ манфиатдошта; 

$B) намояндагон - зиёиёони қаторӣ бо дараҷаи миёнаи маҳдудияти иҷтимоӣ, 

дараҷаи баланди фаъолияти сиёсӣ, ки роҳбарони сиёсӣ муносибати мусбӣ 

доранд; 

$C) бо дараҷаи баланди маҳдудияти иҷтимоӣ ва фаъолияти баланди сиёсӣ 

зоҳир мегардад; 

$D) намояндагон -фаъолони харбӣ бо дараҷаи пасти маҳдудияти иҷтимоӣ, 

дараҷаи баланди фаъолияти расмии сиёсӣ ва пасти ғайрирасмӣ, бо роҳбарони 

сиёсии расмӣ муносибатҳои мусбӣ, ба ғайрирасмӣ -манфи дошта; 

$E) ҳами гуфтаҳои боло дурустанд; 

 

@152.Маданияти сиёсии оппортунистӣ чӣ гуна фаҳмиш аст? 

$A) табақаи эҷоди бодараҷаи пасти маҳдудияти иҷтимоӣ ба дараҷаи баланди 

фаъолияти расмии сиёсӣ ва пасти ғайрирасмӣ, ба роҳбарони расмии сиёсӣ 

муносибати мусбат, ба ғайрирасмӣ манфиатдошта; 
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$B) намояндагон -фаъолони харбӣ бо дараҷаи пасти маҳдудияти иҷтимоӣ, 

дараҷаи баланди фаъолияти расмии сиёсӣ ва пасти ғайрирасмӣ, бо роҳбарони 

сиёсии расмӣ муносибатҳои мусбӣ, ба ғайрирасмӣ -манфӣ дошта; 

$C) бо дараҷаи баланди маҳдудияти иҷтимоӣ ва фаъолияти баланди сиёсӣ 

зоҳир мегардад; 

$D) намояндагон зиёиёони қаторӣ бо дараҷаи миёнаи маҳдудияти иҷтимоӣ, 

дараҷаи баланди фаъолияти сиёсӣ, ки роҳбарони сиёсӣ муносибати мусбӣ 

доранд; 

$E) ҳами гуфтаҳои боло дурустанд; 

 

@153.Дар зери мафҳуми маданияти сиёсии ислоҳотчигӣ чиро мефаҳманд? 

$A) бо дараҷаи баланди маҳдудияти иҷтимоӣ ва фаъолияти баланди сиёсӣ 

зоҳир мегардад; 

$B) намояндагон  зиёиёони қаторӣ бо дараҷаи миёнаи маҳдудияти иҷтимоӣ, 

дараҷаи баланди фаъолияти сиёсӣ, ки роҳбарони сиёсӣ муносибати мусбӣ 

доранд; 

$C) намояндагон фаъолони харбӣ бо дараҷаи пасти маҳдудияти иҷтимоӣ, 

дараҷаи баланди фаъолияти расмии сиёсӣ ва пасти ғайрирасмӣ, бо роҳбарони 

сиёсии расмӣ муносибатҳои мусбӣ, ба ғайрирасмӣ манфи дошта; 

$D) табақаи эҷоди бодараҷаи пасти маҳдудияти иҷтимоӣ ба дараҷаи баланди 

фаъолияти расмии сиёсӣ ва пасти ғайрирасмӣ, ба роҳбарони расмии сиёсӣ 

муносибати мусбат, ба ғайрирасмӣ манфиатдошта; 

$E) ҳами гуфтаҳои боло дурустанд; 

 

@154.Моҳияти маданияти сиёсии конформистӣ дар чӣ зоҳир мегардад? 

$A) табақаи эҷоди бодараҷаи пасти маҳдудияти иҷтимоӣ ба дараҷаи баланди 

фаъолияти расмии сиёсӣ; 

$B) бо дараҷаи баланди маҳдудияти иҷтимоӣ ва фаъолияти баланди сиёсӣ 

зоҳир мегардад; 

ва пасти ғайрирасмӣ, ба роҳбарони расмии сиёсӣ муносибати мусбат, ба 

ғайрирасмӣ манфиатдошта; 

$C) намояндагон фаъолони харбӣ бо дараҷаи пасти маҳдудияти иҷтимоӣ, 

дараҷаи баланди фаъолияти расмии сиёсӣ ва пасти ғайрирасмӣ, бо роҳбарони 

сиёсии расмӣ муносибатҳои мусбӣ, ба ғайрирасмӣ -манфи дошта; 

$D) намояндагон зиёиёони қаторӣ бо дараҷаи миёнаи маҳдудияти иҷтимоӣ, 

дараҷаи баланди фаъолияти сиёсӣ, ки роҳбарони сиёсӣ муносибати мусбӣ 

доранд; 

$E) ҳами гуфтаҳои боло дурустанд; 

 

@155.Дар фазои сиёсии Ҷумҳурии Тоҷикистон чанд ҳизби сиёсӣ фаъолият 

мебарад? 

$A) 7-то; 

$B) 5-то; 

$C) 8-то; 

$D) 2-то; 
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$E) 1-то; 

 

@156.Кадоме аз ин ҳизбҳои сиёсӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳизби 

террористӣ эълон гардид? 

$A) Ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистон; 

$B) Ҳизби коммунистии Тоҷикистон; 

$C) Ҳизби сотсиалистӣ; 

$D) Ҳизби сотсиал-демократии Тоҷикистон; 

$E) Ҳизби ислоҳоти иқтисодии Тоҷикистон; 

 

@157.Дар зери мафҳуми “ҳаракатҳои ҷамъиятӣ” чиро мефаҳманд? 

$A) Ҳаракатҳои ҷамъиятиро ҳамчун кушиши якҷояи одамон баро ҳимояи 

манфиатҳои гурӯҳӣ ва амалӣ гардонидани мақсадҳои умумӣ маънидод 

кардан мумкин аст; 

$B) Ҳаракатҳои ҷамъиятӣ ин иттифоқи ихтиёриест, ки бо уммумиятҳои 

идеологӣ асос ёфта, мақсади минбаъдааш иштирок дар ҳаёти сиёсии ҷомеа ва 

ба даст овардани ҳокимият мебошад; 

$C) Ташкилоти сиёсие, ки ба таври маҷбурӣ одамонро дар зери як идеология 

муттаҳид месозад; 

$D) Ташкилотҳое, барои мустаҳкам нигоҳ доштани шаклҳои ташаккулёфтаи 

ҳаёти ҷамъиятӣ машғуланд; 

$E) Гуруҳҳои этникие, ки ба беҳтар намудани ҳаёти ҷамъиятӣ бе 

дигаргунсозиҳои қатъии сохтории мавчуда машғуланд; 

 

@158.Ҳаракатҳои ҷамъиятиро вобаста ба мақсадҳои умумии худ чӣ гуна 

тасниф менамоянд? 

$A) Ҳаракатҳои сиёси ва ғайрисиёсӣ; 

$B) Ҳаракатҳои сиёсӣ ва демократӣ; 

$C) Ҳаракатҳои буржуази ва демократӣ; 

$D) Ҳаракатҳои парламенти ва президентӣ; 

$E) Ҳаракатҳои озодихоҳона ва сулҳҷуёна; 

 

@159.Ҳаракатҳои ҷамъиятии харакатери сиёсидошта чӣ гунаанд? 

$A) Онҳое, ки барои тағйир додани шароитҳои мавҷуда ё мустаҳкам 

намудани онҳо бо роҳи таъсир расонидан ба ҳокимият ё бо роҳи мубориза 

барои ҳокимият кушиш мекунанд; 

$B) Онҳое, ки дар мубориза барои ҳокимият иштирок накарда, тағйир додан 

ва ё мустаҳкам намудани системаи мавҷудаи муносибатҳои сиёсиро дар 

ҷомеа мақсади худ намешуморанд; 

$C) Онҳое, ки ба фаъолияти соҳибкорӣ машғул буда доимо ба беҳтар шудани 

вазъӣ иқтисодии мамлакат кушиш мекунанд; 

$D) Онҳое, ки барои дигар кардани сохтори тартибию низомии ҷомеа кушиш 

мекунанд; 

$E) Онҳое, ки барои ба даст даровардани ҳокимият доимо дар талошанд; 
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@160.Ҳаракатҳои ҷамъиятии харакатери ғайри сиёсидошта чӣ гунаанд? 

$A) Онҳое, ки дар мубориза барои ҳокимият иштирок накарда, тағйир додан 

ва ё мустаҳкам намудани системаи мавҷудаи муносибатҳои сиёсиро дар 

ҷомеа мақсади худ намешуморанд; 

$B) Онҳое, ки барои тағйир додани шароитҳои мавҷуда ё мустаҳкам 

намудани онҳо бо роҳи таъсир расонидан ба ҳокимият ё бо роҳи мубориза 

барои ҳокимият кушиш мекунанд; 

$C) Онҳое, ки ба фаъолияти соҳибкорӣ машғул буда доимо ба беҳтар шудани 

вазъӣ иқтисодии мамлакат кушиш мекунанд; 

$D) Онҳое, ки барои ба даст даровардани ҳокимият доимо дар талошанд; 

$E) Онҳое, ки барои дигар кардани сохтори тартибию низомии ҷомеа кушиш 

мекунанд; 

 

@161.Дар Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон чанд маротиба тағйиру 

иловаҳо ворид гардидааст? 

$A) 3 маротиба; 

$B) 5 маротиба; 

$C) 8 маротиба; 

$D) 1 маротиба; 

$E) 2 маротиба; 

 

@162.Дар шароити навини давлатдории миллӣ калимаи миллат маънои 

кадоме аз ин мафҳумҳоро ифода мекунад? 

$A) натсия; 

$B) капитализм; 

$C) индустриализм; 

$D) нажод; 

$E) колониалимз; 

 

@163.Маънои аслии калимаи «миллат» чӣ аст? 

$A) роҳу равиш; 

$B) ҳуввият; 

$C) ифтихор; 

$D) эътиқод; 

$E) боварӣ; 

 

@164.Кадоме аз ин омилҳо боиси таназзули ягонагии миллӣ мегарданд? 

$A) манфиатҳои шахсии мансабдорон; 

$B) манфиатҳои гуруҳӣ; 

$C) бюрократияи давлатӣ; 

$D) вобастагӣ ва тобеият ба давлати дигар; 

$E) озодии сухан; 

 

@165.Расизм чи гуна ҷараён ва шакли тафаккур аст? 

$A) нажодпарастӣ; 
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$B) миллатгароӣ; 

$C) миллатбадбинӣ; 

$D) ҷудоихоҳӣ; 

$E) мазҳабгароӣ; 

 

@166.Сабаби ба миён омадани расму русуми рафтори гуруҳӣ аз чи иборат 

аст? 

$A) ба худию бегона ҷудо шудани инсонҳо; 

$B) ба гуруҳҳои мухталиф ҷудо шудани ҷомеа; 

$C) ба вуҷуд омадани агрессивият дар ҳаёти инсонҳо; 

$D) аз таъсири зиёди ҳокимият; 

$E) аз маданияти инсонҳо вобастагӣ дорад; 

 

@167.Протексионизм чи гуна таълимот аст? 

$A) яке аз намудҳои сиёсати иқтисодӣ; 

$B) яке аз шаклҳои сиёсати миллӣ; 

$C) як навъ муносибати байналхалқӣ; 

$D) таълимоти замони муосир; 

$E) доктринаи зиддитеррористӣ; 

 

@168.Кадоме аз созмонҳо ҳимоякунандагони манфиатҳои миллатҳои дуне 

мебошанд? 

$A) СММ; 

$B) САҲА; 

$C) Созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ; 

$D) Созмони Ҳамкории Шанхай; 

$E) Созмони конфронси Исломӣ; 

 

@169.Мафҳуми демаркатсия чиро ифода менамояд? 

$A) муайян намудани ҳудуди давлатро; 

$B) муайян намудани ҳудуди ноҳияро; 

$C) муайян намудани ҳудуди вилоятро; 

$D) муайян намудани ҳудуди шаҳрро; 

$E) муайян намудани ҳудуди минтақаро; 

 

@170.Сепаратизм чист? 

$A) миллатбадбинӣ ва ҷудоихоҳӣ; 

$B) мазҳаббадбинӣ; 

$C) дингароӣ; 

$D) шуури сиёсӣ; 

$E) маданияти сиёсӣ; 

 

@171.Кадоме аз ин омилҳо ҳалли масъалаҳои миллиро таъмин менамояд? 

$A) сиёсати миллӣ; 

$B) миллатгароӣ; 
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$C) миллатбадбинӣ; 

$D) давлати миллӣ; 

$E) сиёсати хориҷии давлат; 

 

@172.Асоси худшиносии миллӣ аз чи иборат аст? 

$A) аз ҳифз намудан ва донистани таърихи халқу миллати худ; 

$B) аз донистани забони давлатӣ; 

$C) аз эҳтироми намояндагони миллатҳои дигар; 

$D) аз эҳтироми рамзҳои сиёсӣ; 

$E) аз дуст доштани ватани худ; 

 

@173.Кадоме аз ин падидаҳо мухолифи миллатгароӣ баромад менамояд? 

$A) дину мазҳаб; 

$B) маданият; 

$C) таърих; 

$D) фарҳанг; 

$E) ҳизбҳои сиёсӣ; 

 

@174.Бо кадом роҳҳо миллатҳо худро аз зери таъсири равандҳои 

ҷаҳонишавӣ эмин нигоҳ дошта метавонанд? 

$A) ба воситаи нигоҳ доштан ва ташаккул додани арзишҳои миллии худ; 

$B) ба воситаи ташаккули ҷомеаи демократӣ; 

$C) ба воситаи нигоҳ доштани истиқлолияти сиёсӣ; 

$D) ба воситаи ҳизбҳои сиёсӣ; 

$E) ба воситаи миллатгароии этникӣ; 

 

@175.Маҷмӯи дастовардҳои моддию маънавии миллатро чи ташкил 

медиҳад? 

$A) маданият; 

$B) фарҳанг; 

$C) расму русум; 

$D) анаъанҳо; 

$E) рамзҳои сиёсӣ; 

 

@176.Шовинизм чи гуна миллатгароӣ аст? 

$A) этникӣ; 

$B) шаҳрвандӣ; 

$C) мазҳабӣ; 

$D) сиёсӣ; 

$E) гуруҳӣ; 

 

@177.Кадоме аз ин шаклҳои миллатгароӣ дар ҳақиқат мавҷуд аст? 

$A) давлатӣ ва ғайридавлатӣ; 

$B) сиёсӣ ва ҳизбӣ; 

$C) шаҳрвандӣ ва этникӣ; 
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$D) сиёсӣ ва ғайрисиёсӣ; 

$E) миллӣ ва мазҳабӣ; 

 

@178.Кадоме аз ин роҳҳо барои расидан ба ягонагии миллӣ хубтару беҳтар 

шуморида мешавад? 

$A) муттаҳид намудани миллат; 

$B) ҳимояи манфиатҳои миллӣ; 

$C) таъмини амнияти миллӣ; 

$D) ба назар гирифтани арзишҳои миллӣ; 

$E) амалӣ намудани ҳадафҳои миллӣ; 

 

@179.Ҳолати муҳофизатшавандагии шахсият, ҷамъият ва давлат аз 

таҳдидиҳои дохилӣ ва берунӣ чи гуна фаҳмида мешавад? 

$A) ҳамчун амнияти миллӣ; 

$B) ҳамчун ҳадафҳои миллӣ; 

$C) ҳамчун идеяи миллӣ; 

$D) ҳамчун худшиносии миллӣ; 

$E) ҳамчун ифтихори миллӣ; 

 

@180.Амнияти миллиро чи халадор мекунад? 

$A) таҳдидҳо; 

$B) равандҳои сиёсӣ; 

$C) қонунҳо; 

$D) сиёсати ҳарбӣ; 

$E) ҳалли низоъҳои дохилӣ; 

 

@181.Кадоме аз ин ҳолатҳо ҳамчун таҳдид ба амнияти миллӣ шинохта 

мешавад? 

$A) паст будани сатҳи иқтисоди миллӣ; 

$B) иштибоҳи сиёсӣ; 

$C) боло рафтани бюрократияи давлатӣ; 

$D) мубориза бар зидди гуруҳҳои иртиҷоӣ; 

$E) аз байн бурдани миллатбадбинӣ; 

 

@182.Кадоме аз ин арзишҳо миллатро муттаҳид менамояд? 

$A) ҳифзи манфиатҳои миллӣ; 

$B) демократия; 

$C) ҳокимият; 

$D) ҳизбҳои сиёсӣ; 

$E) идеологияи сиёсӣ; 

 

@183.Маҷмӯи дастовардҳои моддию маънавии миллатро чи ташкил 

медиҳад? 

$A) маданият; 

$B) фарҳанг; 
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$C) расму русум; 

$D) анаъанҳо; 

$E) рамзҳои сиёсӣ; 

 

@184.Шаклҳои дурусти манфиатҳои миллӣ кадомҳоянд? 

$A) манфиатҳои ҳаётан муҳим, муҳим ва муқаррарӣ; 

$B) манфиатҳои иқтисодӣ ва сиёсӣ; 

$C) манфиатҳои фарҳангӣ ва маданӣ; 

$D) манфиатҳои давлатсозӣ ва ҳифзи сарҳадот; 

$E) манфиатҳои хориҷии давлат; 

 

@185.Кадоме аз ин шаклҳои манфиат ба манфиатҳои ҳаётан муҳими 

мамлакат дохил карда мешавад? 

$A) сохтори конститутсионӣ ва ҳифзи истиқлолият; 

$B) таъмини ҳуқуқ ва озодиҳои шахс; 

$C) амалӣ кардани меъёрҳои демократӣ дар ҷомеа; 

$D) таъмини адолати иҷтимоӣ; 

$E) барҳам додани бадбинии этникӣ ва мазӣ; 

 

@186.Кадоме аз ин шаклҳои манфиат ба манфиатҳои муҳими мамлакат 

дохил карда мешавад? 

$A) таъмини ҳуқуқ ва озодиҳои шахс; 

$B) сохтори конститутсионӣ ва ҳифзи истиқлолият; 

$C) амалӣ кардани меъёрҳои демократӣ дар ҷомеа; 

$D) таъмини адолати иҷтимоӣ; 

$E) ҳифзи муҳити зист; 

 

@187.Кадоме аз ин шаклҳои манфиат ба манфиатҳои муқаррарии мамлакат 

дохил карда мешавад? 

$A) амалӣ кардани меъёрҳои демократӣ дар ҷомеа; 

$B) сохтори конститутсионӣ ва ҳифзи истиқлолият; 

$C) таъмини ҳуқуқ ва озодиҳои шахс; 

$D) тамомият ва ҳифзи марзу бум; 

$E) солимии ҷисмонӣ ва равонии миллат; 

 

@188.Мафҳуми демаркатсия чиро ифода менамояд? 

$A) муайян намудани ҳудуди давлатро; 

$B) муайян намудани ҳудуди ноҳияро; 

$C) муайян намудани ҳудуди вилоятро; 

$D) муайян намудани ҳудуди шаҳрро; 

$E) муайян намудани ҳудуди минтақаро; 

 

@189.Дар зери мафҳуми «буржуазия» чиро мефаҳманд? 

$A) тоҷирону сарватмандон ва соҳибкоронро; 

$B) табақаи деҳқононро; 
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$C) одамони мансабдорро; 

$D) ҳарбиёнро; 

$E) файласуфону мутафаккиронро; 

 

@190.Табақаи пролетариат киҳо буданд: 

$A) коргарон ва заҳматкашон; 

$B) деҳқонон; 

$C) мансабдорон; 

$D) файласуфону мутафаккирон; 

$E) тоҷирону сарватмандон ва соҳибкорон; 

 

@191.Ҳокимияти легалӣ чиро ифода менамояд? 

$A) аз рӯи қонун амал намудани давлат ва ҳокимиятро; 

$B) аз ҷониби сарватмандон идора шудани давлатро; 

$C) дар ҷомеа таъсис додани ҳизбҳои мухталифро; 

$D) аз байн бурдани низоъҳои мухталифро; 

$E) ҳимоя намудани ҳуқуқ ва озодиҳои шахсро; 

 

@192.Моҳияти ҳокимияти легитимӣ аз чӣ иборат аст? 

$A) ҳукумат аз ҷониби оммаи мардум эътироф карда мешавад; 

$B) дар ҷомеа фазои озод ташкил карда мешавад; 

$C) ҳизби ҳукмрон ба ҳизбҳои дигар имкони фаъолият намуданро намедиҳад; 

$D) дар ҷомеа ҳуқуқ ва озодиҳои инсон маҳдуд карда мешавад; 

$E) ҳокимияти легитимӣ истифодаи зурӣ ва маҷбурнамоӣ аст; 

 

@193.Калимаи лотинии «Institutium» чиро ифода менамояд? 

$A) муассиса ва муқарраротро; 

$B) табиат ва қонунҳои табиатро; 

$C) ҷомеа ва равандҳои ҷамъиятиро; 

$D) назарияи сиёсӣ равандҳои сиёсиро; 

$E) системаи донишҳои сиёсиро; 

 

@194.Симмулятсия чӣ маъно дорад? 

$A) сохтакорӣ, риёкорӣ ва риё; 

$B) фоида; 

$C) даромад; 

$D) шавқу рағбат; 

$E) эҳсосу идрок; 

 

@195.Кадоме аз ин институтҳо хоси замони муосир мебошад? 

$A) Капитализм, индустриализм, давлати миллӣ, назорати аз рӯи истифодаи 

қувваҳои маҷбуркунанда ва амаликунандагони чунин нерӯҳо; 

$B) Капитализм, феодализм ва сотсиализм; 

$C) капитализм, буржуазия, пролетариат, давлат; 

$D) Ҷомеаи шаҳрвандӣ, давлати ҳуқуқӣ, демократия, ҷомеаи ғуломдорӣ; 
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$E)Назарияҳои сиёсӣ, назарияи адолатнокӣ, тақсимоти одилонаи меҳнат; 

 

@196.Капитализми замони муосир кадом хусусиятҳоро дар бар мегирад? 

$A) Мавҷудияти моликияти хусусӣ, истисмори инсон аз ҷониби инсон, 

тақсими ноадолатонаи меҳнат, иқтисоди бозорӣ, хариду фуруши қувваи 

корӣ; 

$B) Волоияти қонун, тақсими ҳокимият ба се шоха; 

$C) Муносибатҳои ғуломдорӣ, озодии виҷдон, муносибатҳои истеҳсолӣ 

нисбат ба воситаҳои истеҳсолӣ; 

$D) Монополияи давлатӣ ба молу маҳсулот, аз тарафи давлат маҳдуд кардани 

фаъолияти соҳибкорон, маҳдуд шудани ҳуқуқу озодиҳои иқтисодӣ; 

$E) Мавҷудияти арзишҳои демократӣ, мавҷудияти ҳизбҳои сиёсӣ дар ҷомеа, 

муборизаи озод ва расмӣ нисбати ҳокимияти давлатӣ; 

 

@197.Кадоме аз ин падидаҳо сохтори ҷомеаро қисман ба дигаргунӣ дучор 

менамояд? 

$A) реформа; 

$B) револютсия; 

$C) эволютсия; 

$D) трансформатсия; 

$E) модернизатсия; 

 

@198.Кадоме аз ин падидаҳо сохтори ҷомеаро пурра ба дигаргунӣ дучор 

менамояд? 

$A) револютсия; 

$B) реформа; 

$C) эволютсия; 

$D) трансформатсия; 

$E) модернизатсия; 

 

@199.Кадоме аз ин падидаҳо сохтори ҷомеаро қисман ба дигаргунӣ дучор 

менамояд? 

$A) реформа; 

$B) револютсия; 

$C)эволютсия; 

$D) трансформатсия; 

$E) модернизатсия; 

 

@200.Кадоме аз ин падидаҳо сохтори ҷомеаро пурра ба дигаргунӣ дучор 

менамояд? 

$A) револютсия; 

$B) реформа; 

$C) эволютсия; 

$D) трансформатсия; 

$E) модернизатсия; 
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