
 

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 “Назарияи муносибатҳои байналмилалӣ” 

Ному насаби устод Шарипов А. 

Курс 4  гурӯҳҳои  А,Б,В,Г. 

Ихисоси 1-230101 муносибатҳои байналмилалӣ 

 

@1.Бо муносибатҳои байналмилалӣ алоқамандии наздик доранд? 

$A) ҳамаи ҷавобҳо дуруст; 

$B) бавуҷудоии миллатҳо ва шаклгирии сарҳадҳои байнидавлатӣ; 

$C) ғанишавии фарҳанг, рушди санъат, илм, пешрафти техникӣ ва 

иқтисоди самаранок; 

$D) ташаккул ва тағйироти режимҳои сиёсӣ; 

$E) шаклгирии ниҳодҳои (институтҳои) гуногуни иҷтимоӣ; 

 

@2.Бо муносибатҳои байналмилалӣ алоқамандии наздик надоранд? 

$A) ҳамаи ҷавобҳо нодуруст; 

$B) бавуҷудоии миллатҳо ва шаклгирии сарҳадҳои байнидавлатӣ; 

$C) ғанишавии фарҳанг, рушди санъат, илм, пешрафти техникӣ ва 

иқтисоди самаранок; 

$D) ташаккул ва тағйироти режимҳои сиёсӣ; 

$E) шаклгирии ниҳодҳои (институтҳои) гуногуни иҷтимоӣ; 

 

@3.Кадом нуктаҳо шадидан меафзоянд дар замони мо? 

$A) ҳамаи ҷавобҳо дуруст; 

$B) зарурати объективӣ ба дарку фаҳмиши назариявии муносибатҳои 

байналмилалӣ; 

$C) таҳлили тағйироти бавуҷодомада ва оқибатҳои он; 

$D) тавсеа ва амиқшавии мавзӯҳои дахлдор ба тайёрии 

умумибашарии донишҷӯён; 

$E) ҳамаи ҷавобҳо нодуруст; 

 



@4.Назарияи муносибатҳои байналмилалӣ ҳамчун фанни дарсӣ 

нахустин бор баъд аз Ҷанги якуми ҷаҳонӣ дар донишгоҳҳои ҷорӣ 

шуд? 

$A) ИМА ва Британияи Кабир; 

$B) Олмон ва Франсия; 

$C) Русия ва Япония; 

$D) Ҳиндустон ва Хитой; 

$E) Британияи Кабир ва Олмон; 

 

@5.Аз рӯи арзёбии гуногун, имрӯз аз 80 то 85% тамоми адабиёти 

ҷаҳонӣ оид ба муносибатҳои байналмилалӣ дар кадоме аз ин 

кишварҳо нашр мешавад? 

$A) ИМА; 

$B) Британияи Кабир; 

$C) Олмон; 

$D) Франсия; 

$E) Русия; 

 

@6.Тағйироте, ки боиси аз байн рафтани низоми ҷаҳонии сотсиалистӣ 

гардид, аксарияти коршиносонро водор сохт, ки ду намуди 

муносибатҳои байналмилалии асосёфтаро ҷудо кунанд? 

$A) ба тавозуни қувва ва ба тавозуни манфиатҳо; 

$B) ба сиёсати хориҷӣ ва ба сиёсати дохилӣ; 

$C) ба манфиат ва ба амният; 

$D) ҳамаи ҷавобҳо дуруст; 

$E) ба сиёсати ҷаҳонӣ ва ба ҷаҳонишавӣ; 

 

@7.Муносибатҳои байналмилалӣ чунин тақсимбандӣ мешаванд? 

$A) аз рӯи соҳаҳои ҳаёти иҷтимоӣ – робитаҳои иқтисодӣ, сиёсӣ, 

ҳарбӣ-стратегӣ, фарҳангӣ, идеологӣ; 

$B) аз рӯи манфиатҳо; 

$C) аз рӯи тавозуни қувва ва манфиатҳо; 

$D) аз рӯи сиёсати дохилӣ ва сиёсати хориҷӣ; 

$E) ҳамаи ҷавобҳо дуруст; 

 

@8.Муносибатҳои байналмилалӣ чунин тақсимбандӣ мешаванд? 

$A) вобаста аз иштирокчиёни он – муносибатҳои байнидавлатӣ; 

$B) аз рӯи манфиатҳо; 

$C) аз рӯи тавозуни қувва ва манфиатҳо; 



$D) аз рӯи сиёсати дохилӣ ва сиёсати хориҷӣ; 

$E) ҳамаи ҷавобҳо дуруст; 

 

@9.Вобаста аз сатҳи рушд ва суръати муносибатҳои байналмилалӣ, 

чанд сатҳи онро ҷудо мекунанд? 

$A) 3; 

$B) 2; 

$C) 1; 

$D) 4; 

$E) 5; 

 

@10.Вобаста аз сатҳи рушд ва суръати муносибатҳои байналмилалӣ, 

чанд сатҳи онро ҷудо мекунанд? 

$A) баланд, миёна ё поён; 

$B) соҳавӣ, минтақавӣ ва ҷаҳонӣ; 

$C) иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва сиёсӣ; 

$D) сиёсӣ, ҳарбӣ-стратегӣ, фарҳангӣ ва идеологӣ; 

$E) ҳамаи ҷавобҳо дуруст; 

 

@11 Ҷудо кардани сатҳи муносибатҳои байналмилалӣ ба асоси 

меъёрҳои зерини геополитикӣ дурусттар ба назар мерасад? 

$A) ҷаҳонӣ, минтақавӣ ва фароминтақавӣ; 

$B) баланд, миёна ё поён; 

$C) иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва сиёсӣ; 

$D) сиёсӣ, ҳарбӣ-стратегӣ, фарҳангӣ ва идеологӣ; 

$E) ҳамаи ҷавобҳо дуруст; 

 

@12.Муҳаққиқон А.Е. Бовин ва В.П. Лукин чунин мешуморанд, ки ин 

фаъолият ва алоқаи мутақобилаи давлатҳо дар арсаи байналмилалӣ 

мебошад? 

$A) «Сиёсати ҷаҳонӣ»; 

$B) «Муносибатҳои байналмилалӣ»; 

$C) «Шаҳрвандии ҷаҳонӣ»; 

$D) «Сиёсати хориҷӣ»; 

$E) «Ҷомеаи шаҳрвандӣ»; 

 

@13.Муҳаққиқон А.Е. Бовин ва В.П. Лукин чунин мешуморанд, ки ин 

низоми алоқаҳои воқеӣ байни давлатҳо, амалкарди онҳо буда, як навъ 

фазо, муҳите мебошад, ки дар он сиёсати ҷаҳонӣ вуҷуд дорад. Ба ғайр 



аз давлатҳо, субъект ва иштирокчии муколимаи ҷаҳонӣ ҳаракатҳои 

гуногун, ташкилотҳо, ҳизбҳо ва ғайра низ мебошанд? 

$A) «Муносибатҳои байналмилалӣ»; 

$B) «Сиёсати ҷаҳонӣ»; 

$C) «Шаҳрвандии ҷаҳонӣ»; 

$D) «Сиёсати хориҷӣ»; 

$E) «Ҷомеаи шаҳрвандӣ»; 

 

@14.Омили фаъоли ташаккулдиҳандаи муносибатҳои байналмилалӣ 

мебошад? 

$A) «Сиёсати ҷаҳонӣ»; 

$B) «Муносибатҳои байналмилалӣ»; 

$C) «Шаҳрвандии ҷаҳонӣ»; 

$D) «Сиёсати хориҷӣ»; 

$E) «Ҷомеаи шаҳрвандӣ»; 

 

@15.Таҳти таъсири сиёсати ҷаҳонӣ доимо тағйир ёфта, дар навбати 

худ, ба мазмун ва хислати он таъсир мерасонанд? 

$A) «Муносибатҳои байналмилалӣ»; 

$B) «Сиёсати ҷаҳонӣ»; 

$C) «Шаҳрвандии ҷаҳонӣ»; 

$D) «Сиёсати хориҷӣ»; 

$E) «Ҷомеаи шаҳрвандӣ»; 

 

@16.Ин татбиқи мушаххас ва амалии усулҳои асосии сиёсати 

байналмилалии давлат аз тарафи вазорати корҳои хориҷӣ мебошад, 

ки дар доираи сохторҳои васеътари он тарҳрезӣ гардида, манфиатҳои 

миллии давлатро инъикос менамоянд? 

$A) сиёсати хориҷӣ; 

$B) муносибатҳои байналмилалӣ; 

$C) сиёсати ҷаҳонӣ; 

$D) манфиатҳои миллӣ; 

$E) амнияти миллӣ; 

 

@17.Ба ақидаи ӯ, сиёсати хориҷӣ аз рӯи манфиатҳои миллӣ муайян 

карда мешавад? 

$A) Г. Моргентау; 

$B) Ф. Ратсел; 

$C) И. Валлерстайн; 



$D) З. Бжезински; 

$E) Г. Киссинҷер; 

 

@18.Яке аз проблемаҳои нисбатан муҳими ҳар гуна илм мебошад, 

чунки сухан дар бораи он меравад, ки чи гуна бояд дониши навро 

дарёфт кард ва чи гуна онро дар фаъолияти амалӣ истифода бурд? 

$A) Проблемаи метод; 

$B) Субъекти мушоҳида; 

$C) Омӯзиши санадҳо; 

$D) Методи пешбиникунанда; 

$E) Методи таҳлили вазъият; 

 

@19.Дар айни замон, ин яке аз мураккабтарин проблема мебошад, ки 

омӯзиши илмии объекти худро пешгӯӣ карда, натиҷаи чунин омӯзиш 

мебошад? 

$A) Проблемаи метод; 

$B) Субъекти мушоҳида; 

$C) Омӯзиши санадҳо; 

$D) Методи пешбиникунанда; 

$E) Методи таҳлили вазъият; 

 

@20.Ин ҳам маҷмӯи усулҳо, воситаҳо ва тарзи тадқиқи илмии мавзӯи 

худ ва ҳам маҷмӯи донишҳои мавҷуда мебошад? 

$A) Метод; 

$B) Субъекти мушоҳида; 

$C) Омӯзиши санадҳо; 

$D) Методи пешбиникунанда; 

$E) Методи таҳлили вазъият; 

 

@21.Равишҳои методологии илми сиёсӣ (аз он ҷумла, муносибатҳои 

байналмилалӣ) ба ҷанбаи зерин устувор аст? 

$A) ҳар чи ҷиддитар ҷудо кардани мавқеи тадқиқотӣ аз мулоҳизоти 

ахлоқӣ–арзишӣ ё нуқтаи назари шахсӣ; 

$B) хусусиятҳои равонии (психологии) ашхоси қабулкунандаи қарор, 

ки тавоноии таъсиррасонӣ ба рӯйдодҳо ва равандҳои сиёсиро дорад; 

$C) бо назардошти чунин «ҳузур» нисбӣ будани ҳар гуна 

хулосабарориро дарк намояд; 



$D) рушди воқеии муносибатҳои байналмилалӣ дар ҷараёни тағйири 

давр ва насл, ки имконият медиҳад айниятҳо ва истисноҳо пайдо 

шаванд; 

$E) ҳамаи ҷавобҳо дуруст; 

 

@22.Равишҳои методологии илми сиёсӣ (аз он ҷумла, муносибатҳои 

байналмилалӣ) ба ҷанбаи зерин устувор аст? 

$A) истифодаи усулҳо ва тартиботи таҳлилӣ, ки барои тамоми 

илмҳои иҷтимоӣ умумӣ буда, дар муқаррар намудан ва баррасии 

минбаъдаи фактҳо нақши ҳалкунандаро мебозанд; 

$B) хусусиятҳои равонии (психологии) ашхоси қабулкунандаи қарор, 

ки тавоноии таъсиррасонӣ ба рӯйдодҳо ва равандҳои сиёсиро дорад; 

$C) бо назардошти чунин «ҳузур» нисбӣ будани ҳар гуна 

хулосабарориро дарк намояд; 

$D) рушди воқеии муносибатҳои байналмилалӣ дар ҷараёни тағйири 

давр ва насл, ки имконият медиҳад айниятҳо ва истисноҳо пайдо 

шаванд; 

$E) ҳамаи ҷавобҳо дуруст; 

 

@23.Равишҳои методологии илми сиёсӣ (аз он ҷумла, муносибатҳои 

байналмилалӣ) ба ҷанбаи зерин устувор аст? 

$A) кӯшиши низомбандӣ кардан ё тарҳрезии равишҳои умумӣ ва 

сохтани моделҳои мусоидатрасон ба кушодани «қонунҳо»; 

$B) хусусиятҳои равонии (психологии) ашхоси қабулкунандаи қарор, 

ки тавоноии таъсиррасонӣ ба рӯйдодҳо ва равандҳои сиёсиро дорад; 

$C) истифодаи усулҳо ва тартиботи таҳлилӣ, ки барои тамоми илмҳои 

иҷтимоӣ умумӣ буда, дар муқаррар намудан ва баррасии минбаъдаи 

фактҳо нақши ҳалкунандаро мебозанд; 

$D) рушди воқеии муносибатҳои байналмилалӣ дар ҷараёни тағйири 

давр ва насл, ки имконият медиҳад айниятҳо ва истисноҳо пайдо 

шаванд; 

$E) ҳамаи ҷавобҳо дуруст; 

 

@24.Объективӣ будани тадқиқот аз тарафи тадқиқотчӣ ба назар 

гирифтани нуктаи зеринро пешбинӣ менамояд? 

$A) ҳамеша «ҳузури идеологӣ»–ро дар хотир дошта бошад; 

$B) хусусиятҳои равонии (психологии) ашхоси қабулкунандаи қарор, 

ки тавоноии таъсиррасонӣ ба рӯйдодҳо ва равандҳои сиёсиро дорад; 



$C) бо назардошти чунин «ҳузур» нисбӣ будани ҳар гуна 

хулосабарориро дарк намояд; 

$D) рушди воқеии муносибатҳои байналмилалӣ дар ҷараёни тағйири 

давр ва насл, ки имконият медиҳад айниятҳо ва истисноҳо пайдо 

шаванд; 

$E) ҳамаи ҷавобҳо дуруст; 

 

@25.Равиши таърихӣ-иҷтимоӣ нисбат ба муносибатҳои байналмилалӣ 

ва имкониятҳои пешгӯикунанади онро намоиш дода буд? 

$A) Р. Арон; 

$B) Г. Моргентау; 

$C) Ф. Брайар; 

$D) М. Гуннел; 

$E) Ҷ. Розенау; 

 

@26.Ҳамчун истилоҳ дар соҳаҳои гуногуни илм истифода бурда 

мешавад ва маънои номуайянӣ, тасодуфӣ будани чизеро дорад? 

$A) стохастӣ; 

$B) детерминистӣ; 

$C) рефлексия; 

$D) интуитсия; 

$E) ҳамаи ҷавобҳо нодуруст; 

 

@27.Таълимот дар бораи он мебошад, ки тамоми ҳодисаҳои рӯйдода 

дар ҷаҳон, аз он ҷумла, ҷараёни ҳаёти инсонӣ аз тарафи Худо 

муқаррар шудааст? 

$A) детерминистӣ; 

$B) стохастӣ; 

$C) рефлексия; 

$D) интуитсия; 

$E) скептистӣ; 

 

@28.Тадқиқоти моҳият, хусусият ва неруҳои асосии ҳаракатдиҳандаи 

муносибатҳои иҷтимоӣ? 

$A) назария; 

$B) ҷомеашиносӣ; 

$C) таърих; 

$D) праксеология; 

$E) ҳамаи ҷавобҳо дуруст; 



 

@29.Ҷустуҷӯи детерминист ва қонунмандии муайянкунандаи тағйирот 

ва таҳаввулоти он? 

$A) ҷомеашиносӣ; 

$B) назария; 

$C) таърих; 

$D) праксеология; 

$E) ҳамаи ҷавобҳо дуруст; 

 

@30.Рушди воқеии муносибатҳои байналмилалӣ дар ҷараёни тағйири 

давр ва насл, ки имконият медиҳад айниятҳо ва истисноҳо пайдо 

шаванд? 

$A) таърих; 

$B) назария; 

$C) ҷомеашиносӣ; 

$D) праксеология; 

$E) ҳамаи ҷавобҳо дуруст; 

 

@31.Таҳлили раванди омодагӣ, қабул ва амалисозии қарорҳои 

байналмилалӣ–сиёсӣ? 

$A) праксеология; 

$B) назария; 

$C) ҷомеашиносӣ; 

$D) таърих; 

$E) ҳамаи ҷавобҳо дуруст; 

 

@32.Унсурҳои методи мазкур субъекти мушоҳида, объект ва воситаи 

мушоҳида? 

$A) мушоҳида; 

$B) муқоиса; 

$C) таҳлил; 

$D) таҷриба; 

$E) хулоса; 

 

@33.Бар хилофи мушоҳидаи бавосита (инструменталӣ) истифодаи ҳар 

гуна таҷҳизоти техникӣ ё инструментарӣ (телевизион, радио ва 

ғайра)–ро пешбинӣ намекунад? 

$A) Мушоҳидаи бевосита; 

$B) Мушоҳида берунӣ; 



$C) Мушоҳидаи мустақим; 

$D) Муқоиса; 

$E) Мушоҳидаи дохилӣ; 

 

@34.Вобаста ба муносибатҳои байналмилалӣ ин метод чунин 

хусусияте дорад, ки тадқиқотчии «ғайрирасмӣ» аксар вақт дастрасии 

озод ба сарчашмаҳои иттилооти дурустро надорад? 

$A) Омӯзиши санадҳо; 

$B) Мушоҳида берунӣ; 

$C) Мушоҳидаи мустақим; 

$D) Муқоиса; 

$E) Мушоҳидаи дохилӣ; 

 

@35.Ба ақидаи Б. Рассет ва Х. Старра, дар илм дар бораи муносибатҳои 

байналмилалӣ он фақат аз миёнаи солҳои 1960, вақте ки афзоиши 

шумораи давлатҳо ва дигар субъектҳои байналмилалӣ онро 

имконпазир ва комилан зарурӣ сохтанд, истифода шудан гирифт? 

$A) Муқоиса; 

$B) Мушоҳида берунӣ; 

$C) Мушоҳидаи мустақим; 

$D) Омӯзиши санадҳо; 

$E) Мушоҳидаи дохилӣ; 

 

@36.Арзиши асосии ин метод аз он иборат аст, ки он ба ҷустуҷӯи 

нуктаи умумии такроршаванда дар соҳаи муносибатҳои 

байналмилалӣ ҳадафгирӣ менамояд? 

$A) Муқоиса; 

$B) Мушоҳида берунӣ; 

$C) Мушоҳидаи мустақим; 

$D) Омӯзиши санадҳо; 

$E) Мушоҳидаи дохилӣ; 

 

@37.Имконият медиҳад, ки хулосабарорӣ ба асоси монанд набудани 

ҳодисаҳо ва такрор нашудани вазъият ба даст ояд? 

$A) Муқоиса; 

$B) Мушоҳида берунӣ; 

$C) Мушоҳидаи мустақим; 

$D) Омӯзиши санадҳо; 

$E) Мушоҳидаи дохилӣ; 



 

@38.Дар илми сиёсӣ он бори нахустин аз тарафи муҳаққиқи америкоӣ 

Г. Лассуэл ҳангоми омӯзиши ҷанбаи таблиғотии матнҳои сиёсӣ ба кор 

бурда шуда, аз тарафи ӯ дар соли 1949 тавсиф шуда буд? 

$A) Контент–таҳлил; 

$B) Ивент–таҳлил; 

$C) Методи картированияи когнитивнӣ; 

$D) Мушоҳида; 

$E) Муқоиса; 

 

@39.Методи мазкур метавонад чун омӯзиши низомбандишудаи 

мазмуни матни хаттӣ ё шифоҳӣ зимни бақайдгирии ибораҳо ва 

сужетҳои бештар такроршаванда муаррафӣ гардад? 

$A) Контент–таҳлил; 

$B) Ивент–таҳлил; 

$C) Методи картированияи когнитивнӣ; 

$D) Мушоҳида; 

$E) Муқоиса; 

 

@40.Минбаъд такроршавии ин ибораҳо ва сужетҳо бо такроршавии 

онҳо дар дигар хабарҳои хаттӣ ва шифоҳии бетараф муқоиса карда 

шуда, ба асоси он дар бораи хусусияту мақсади матни тадқиқшаванда 

хулосабарорӣ мешавад? 

$A) Контент–таҳлил; 

$B) Ивент–таҳлил; 

$C) Методи картированияи когнитивнӣ; 

$D) Мушоҳида; 

$E) Муқоиса; 

 

@41.Ин метод (чун методи таҳлили маълумоти ҳодисавӣ низ номида 

мешавад) ба коркарди иттилооти оммавӣ, ки нишон медиҳад, ки «кӣ 

мегӯяд ё мекунад, чӣ мегӯяд ё чӣ мекунад, чӣ нисбат ба кӣ ва кай» 

равона шудааст? 

$A) Ивент–таҳлил; 

$B) Контент–таҳлил; 

$C) Методи картированияи когнитивнӣ; 

$D) Мушоҳида; 

$E) Муқоиса; 

 



@42.Ин метод ба таҳлили он равона шудааст, ки ин ё он шахсияти 

сиёсӣ проблемаи муайяни сиёсиро чӣ гуна қабул мекунад? 

$A) Методи картированияи когнитивнӣ; 

$B) Контент–таҳлил; 

$C) Ивент–таҳлил; 

$D) Мушоҳида; 

$E) Муқоиса; 

 

@43.Ин метод вазифаи ошкор намудани мафҳумҳои асосӣ, ки 

сиёсатмадор онҳоро ба кор мебарад ва вазифаи пайдо кардани 

робитаи сабабӣ байни онҳоро иҷро мекунад? 

$A) Картированияи когнитивнӣ; 

$B) Контент–таҳлил; 

$C) Ивент–таҳлил; 

$D) Мушоҳида; 

$E) Муқоиса; 

 

@44.Дар муносибатҳои байналмилалӣ ду намуди методҳои 

пешбиникунанда вуҷуд доранд? 

$A) сода ва мураккаб; 

$B) берунӣ ва дохилӣ; 

$C) минтақавӣ ва ҷаҳонӣ; 

$D) муқоиса ва мушоҳида; 

$E) воқеӣ а ҳуқуқӣ; 

 

@45.Сухан дар бораи баррасии системӣ ва назоратшавандаи 

проблемаҳо аз тарафи якчанд коршинос меравад, ки ба ё он ҳодисаи 

байналмилалӣ баҳогузорӣ мекунанд, онҳоро умумият дода, 

низомбандӣ мекунанд ва баъдан дубора ба коршиносон 

бозмегардонанд? 

$A) Методи делфӣ; 

$B) Методи тартибдиҳии сенария; 

$C) Равиши системӣ; 

$D) Моделсозӣ; 

$E) Таҳлили хронологӣ; 

 

@46.Ин метод аз тартиб додани намунаи идеалии (яъне фикрии) 

инкишофи эҳтимолии ҳодисаҳо иборат аст? 

$A) Методи тартибдиҳии сенария; 



$B) Методи делфӣ; 

$C) Равиши системӣ; 

$D) Моделсозӣ; 

$E) Таҳлили хронологӣ; 

 

@47.Он имконият медиҳад объекти омӯзиш дар бутунӣ ва ягонагии он 

тасаввур карда шавад ва барои ёфтани иртиботи мутақобила байни 

унсурҳои таъсиррасон ба якдигар мусоидат мекунад, барои ошкор 

намудани «қоидаҳои» чунин таъсири мутақобила кумак мерасонад, ба 

ибораи дигар, ба фаъолияти қонунмандонаи низоми байналмилалӣ 

мадад мерасонад? 

$A) Равиши системӣ; 

$B) Методи делфӣ; 

$C) Методи тартибдиҳии сенария; 

$D) Моделсозӣ; 

$E) Таҳлили хронологӣ; 

 

@48.Бо назардошти равиши системӣ, Р. Арон се сатҳи баррасии 

муносибатҳои байналмилалиро ҷудо мекунад? 

$A) низоми байнидавлатӣ, давлатӣ ва тавонмандии он; 

$B) сатҳи соҳавӣ, минтақавӣ ва ҷаҳонӣ; 

$C) дохилӣ, хориҷӣ ва байналхалқӣ; 

$D) сиёсӣ, демографӣ ва идеологӣ; 

$E) ҳамаи ҷавобҳо нодуруст; 

 

@49.Методи мазкур бо тартибдиҳии объектҳо вазъияти сунъӣ, идеалӣ 

ва тасаввуршавандаи иборат аз низомҳо, унсурҳо ва муносибатҳо, ки 

бо унсурҳо ва муносибатҳои воқеии падидаҳо ва равандҳои 

байналмилалӣ мутобиқат доранд, алоқаманд аст? 

$A) Моделсозӣ; 

$B) Равиши системӣ; 

$C) Методи делфӣ; 

$D) Методи тартибдиҳии сенария; 

$E) Таҳлили хронологӣ; 

 

@50.Он ба назарияи нисбӣ асос ёфтааст ва иборат аз модели 

сохташудаи таҳлил ё пешбинии намудҳои гуногуни рафтори акторҳои 

қарордошта дар вазъияти махсус мебошад? 

$A) назарияи бозӣ; 



$B) моделсозӣ; 

$C) таҳлили хронологӣ; 

$D) методи делфӣ; 

$E) тартибдиҳии сенария; 

 

@51.Назарияи классикии бозӣ аз тарафи … дар асари якҷоя 

таълифнамудаи онҳо «Назарияи бозӣ ва рафтори иқтисодӣ» тарҳрезӣ 

шуда буд? 

$A) Д. фон Пойманн ва О. Моргенштерн; 

$B) Г. Моргентау ва И. Валлерстайн; 

$C) Ш. луи Монтескё ва В. де ла Блаш; 

$D) К. фон Клаузевитс ва Б. Пастернак; 

$E) Н. Спайкмэн ва А. Мехэн; 

 

@52.Таълимот дар бораи робитаи мутақобила ва яқинии мутақобилаи 

тамоми ҳодисаҳо ва равандҳо, доктрина дар бораи сабабияти умумӣ? 

$A) детерминизм; 

$B) этатизм; 

$C) рефлексия; 

$D) интуитсия; 

$E) скептисизм; 

 

@53.Ин яъне мавҷудияти як силсила падидаҳои ҳаммонанд аст, ки аз 

хусусиятҳои ин он давра вобаста нестанд, пас онҳоро метавон ба худи 

табиати homo sapiens нисбат дод? 

$A) қонунмандӣ; 

$B) мушоҳида; 

$C) метод; 

$D) қонунмандӣ ва мушоҳида; 

$E) метод ва мушоҳида; 

 

@54.Ҷаҳонбинӣ ё идеологияе, ки нақши давлатро дар ҷомеа мутлақ 

месозад ва тобеъ кардани манфиатҳои шахсият ва гурӯҳҳо ба 

манфиати давлатро таблиғ мекунад сиёсати мудохилаи фаъоли давлат 

дар тамоми соҳаҳои ҳаёти ҷамъиятӣ ва шахсӣ? 

$A) этатизм; 

$B) детерминизм; 

$C) рефлексия; 

$D) интуитсия; 



$E) скептисизм; 

 

@55.Ин истилоҳ аз калимаи лотинӣ гирифта шудааст, яъне маънои «ду 

бӯлак шуда»-ро дорад, ки барои ифода намудани ҳар гуна бозсозии 

имконпазир ё метаморфози объектҳои гуногун ҳангоми тағйири 

ношондодҳои он, васеъ ба кор бурда мешавад? 

$A) бифуркатсия; 

$B) этатизм; 

$C) детерминизм; 

$D) рефлексия; 

$E) скептисизм; 

 

@56.Усул ва хусусияти сохтори геополитикии ҷаҳони муосир. Сохтори 

бисёрқутбии ҷаҳон таҳти таъсири омилҳои бисёри геополитикӣ шакл 

мегирад, ки дар он аз он ҷумла, нақши асосӣ ба иқтисодиёт тааллуқ 

дорад? 

$A) Нимамарказӣ (Полисентризм); 

$B) Детерминизм; 

$C) Ҷаҳонишавӣ (Глобализатсия); 

$D) Яккамаркази (Моносентризм); 

$E) Этатизм; 

 

@57.Дар низоми муносибатҳои байналмилалӣ мавҷудияти якчанд 

давлати нисбатан пурқудрат ё иттиҳодияҳоро дар назар дорад, ки 

робитаи мутақобилаи онҳо рушди сиёсати ҷаҳониро муайян месозад? 

$A) Нимамарказӣ (Полисентризм); 

$B) Детерминизм; 

$C) Ҷаҳонишавӣ (Глобализатсия); 

$D) Яккамаркази (Моносентризм); 

$E) Этатизм; 

 

@58.Маҷмӯи умумиятҳои консептуалӣ мебошад, ки аз тарафи 

мактабҳои назариявӣ пешниҳод мешавад ва мавзӯъро нисбат ба 

фанни мустақил дарбар мегирад? 

$A) Назарияи муносибатҳои байналмилалӣ; 

$B) Муносибатҳои байналмилалӣ; 

$C) Сиёсати ҷаҳонӣ; 

$D) Геополитика; 

$E) Назарияи консептуалӣ; 



 

@59.Намояндагони назарияи ҳамалоқамандӣ дар доираи низоми 

байналмилалӣ? 

$A) Ҷорҷ Моделски, Самир Амин ва Карл Кайзер; 

$B) Люсьсн Пуаре, Дэвид Сингер ва Йохан Галтунг; 

$C) Амитаи Этсиони ва Карл Дойч; 

$D) Ииис Клод, Жан Сиотис ва Эрнст Хаас; 

$E) Ҳамаи ҷавобҳо дуруст; 

 

@60.Намояндагони назарияи ҳамалоқамандӣ дар доираи низоми 

байналмилалӣ? 

$A) Ҳамаи ҷавобҳо дуруст; 

$B) Самир Амин; 

$C) Карл Кайзер; 

$D) Ҷорҷ Моделски; 

$E) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст; 

 

@61.Намояндагони назарияи стратегия, ихтилофот ва тадқиқоти 

ҷаҳон? 

$A) Люсьсн Пуаре, Дэвид Сингер ва Йохан Галтунг; 

$B) Ҷорҷ Моделски, Самир Амин ва Карл Кайзер; 

$C) Амитаи Этсиони ва Карл Дойч; 

$D) Ииис Клод, Жан Сиотис ва Эрнст Хаас; 

$E) Ҳамаи ҷавобҳо дуруст; 

 

@62.Намояндагони назарияи ҳамгироӣ? 

$A) Амитаи Этсиони ва Карл Дойч; 

$B) Ҷорҷ Моделски, Самир Амин ва Карл Кайзер; 

$C) Люсьсн Пуаре, Дэвид Сингер ва Йохан Галтунг; 

$D) Ииис Клод, Жан Сиотис ва Эрнст Хаас; 

$E) Ҳамаи ҷавобҳо дуруст; 

 

@63.Намояндагони назарияи созмони байналмилалӣ? 

$A) Ииис Клод, Жан Сиотис ва Эрнст Хаас; 

$B) Ҷорҷ Моделски, Самир Амин ва Карл Кайзер; 

$C) Люсьсн Пуаре, Дэвид Сингер ва Йохан Галтунг; 

$D) Амитаи Этсиони ва Карл Дойч; 

$E) Ҳамаи ҷавобҳо дуруст; 

 



@64.Намояндагони назарияи стратегия, ихтилофот ва тадқиқоти 

ҷаҳон? 

$A) Ҳамаи ҷавобҳо дуруст; 

$B) Люсьсн Пуаре; 

$C) Дэвид Сингер; 

$D) Йохан Галтунг; 

$E) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст; 

 

@65.Намояндагони реализми сиёсӣ? 

$A) Г. Моргентау, Р. Арон ва X. Бул; 

$B) Д. Сингер ва М. Каплан; 

$C) К. Маркс, Ф. Энгельс ва В.И. Ленин; 

$D) И. Валлерстайн, С. Амин, А. Франк ва Ф. Кардозо; 

$E) ҳамаи ҷавобҳо дуруст; 

 

@66.Намояндагони реализми сиёсӣ? 

$A) ҳамаи ҷавобҳо дуруст; 

$B) Г. Моргентау; 

$C) Р. Арон; 

$D) X. Бул; 

$E) ҳамаи ҷавобҳо нодуруст; 

 

@67.Намояндагони бихевиоризм? 

$A) Д. Сингер ва М. Каплан; 

$B) Г. Моргентау, Р. Арон ва X. Бул; 

$C) К. Маркс, Ф. Энгельс ва В.И. Ленин; 

$D) И. Валлерстайн, С. Амин, А. Франк ва Ф. Кардозо; 

$E) ҳамаи ҷавобҳо дуруст; 

 

@68.Намояндагони марксизми классикӣ? 

$A) К. Маркс, Ф. Энгельс ва В.И. Ленин; 

$B) Г. Моргентау, Р. Арон ва X. Бул; 

$C) Д. Сингер ва М. Каплан; 

$D) И. Валлерстайн, С. Амин, А. Франк ва Ф. Кардозо; 

$E) ҳамаи ҷавобҳо дуруст; 

 

@69.Намояндагони неомарксизм? 

$A) И. Валлерстайн, С. Амин, А. Франк ва Ф. Кардозо; 

$B) Г. Моргентау, Р. Арон ва X. Бул; 



$C) Д. Сингер ва М. Каплан; 

$D) К. Маркс, Ф. Энгельс ва В.И. Ленин; 

$E) ҳамаи ҷавобҳо дуруст; 

 

@70.Таҳти ин мафҳум як силсила фарзияҳои умумӣ фаҳмида 

мешаванд, ки доираҳо илмӣ қабул кардаанд ва тадқиқоти минбаъдаи 

назариявӣ ва эмпирикӣ ба асоси онҳо анҷом мегирад? 

$A) парадигм; 

$B) детерминизм; 

$C) консепсия; 

$D) этатизм; 

$E) бифуркатсия; 

 

@71.Дар муносибатҳои байналмилалӣ коршиносон якчанд 

парадигмро ҷудо мекунанд? 

$A) парадигми либералӣ–идеалистӣ, реализми сиёсӣ ва марксистӣ; 

$B) парадигми либералӣ, консептуалӣ, детерминистӣ ва марксистӣ; 

$C) паралигми таҳлилӣ, системӣ ва моделӣ; 

$D) парадигми сиёсӣ, иқтисодӣ–иҷтимоӣ ва ҳарбӣ; 

$E) хамаи ҷавобҳо дуруст; 

 

@72.Намояндагони ин намуди парадигма Фукидид, Макиавелли, 

Гоббс, де Ваттел, Клаузевитс, Витория, Гросия ва Кант мебошанд? 

$A) парадигми либералӣ–идеалистӣ; 

$B) парадигми реализми сиёсӣ; 

$C) парадигми марксистӣ; 

$D) парадигми сотсиалистӣ; 

$E) ҳамаи ҷавобҳо нодуруст; 

 

@73.Дар бисёр китобҳои дарсӣ оид ба муносибатҳои байналмилалӣ, 

ки дар Ғарб нашр шудаанд, чун самти назариявии мустақил баррасӣ 

намешавад ва фақат ба сифати «пасманзар» ҳангоми таҳлили 

реализми сиёсӣ ва дигар самтҳои назариявӣ хизмат карда, ҳамчун 

утопизм қаламдод мешавад? 

$A) Идеализм; 

$B) Реализм; 

$C) Детерминизм; 

$D) Сотсиализм; 

$E) Либерализм; 



 

@74.Аз нигоҳи амалияи сиёсӣ, дар барномаи Лигаи Миллатҳо, ки баъд 

аз Ҷанги аввали ҷаҳонӣ президенти ИМА Вудро Вильсон дар 

Паймони Бриана–Келлога (1928) зикр намуда буд ва он даст кашидан 

аз истифодаи зӯрӣ дар муносибатҳои байнидавлатиро пешбинӣ 

мекард ва дар доктрини Стаймсон (1932), ки аз рӯи он ИМА аз 

эътирофи дипломатии ҳар гуна тағйирот, ки бо роҳи зӯрӣ ба даст 

омадааст, худдорӣ мекунад, таҷассуми худро ёфт? 

$A) Идеализм; 

$B) Реализм; 

$C) Детерминизм; 

$D) Сотсиализм; 

$E) Либерализм; 

 

@75.Дар солҳои баъдиҷангӣ анъанаи … дар фаъолияти 

сиёсатмадорони америкоӣ, мисли Ҷон Ф. Даллес ва котиби давлатӣ 

Збигнев Бжезинский, президент Ҷимми Картер (1976–1980) ва 

президент Ҷорҷ Буш (1988–1992) таҷассум ёфт? 

$A) идеалистӣ; 

$B) реалистӣ; 

$C) либералистӣ; 

$D) детерминистӣ; 

$E) сотсиалистӣ; 

 

@76.Дар адабиёти илмӣ он, дар китоби муаллифони америкоӣ Р. 

Кларк ва Л.Б. Сон «Дастёбӣ ба сулҳ аз тариқи ҳуқуқи ҷаҳонӣ» 

муаррафӣ шуд? 

$A) Идеализм; 

$B) Реализм; 

$C) Детерминизм; 

$D) Сотсиализм; 

$E) Либерализм; 

 

@77.Нуктаи калидии парадигми либералӣ–идеалистӣ чунин 

мебошад? 

$A) Иштирокчиёни муносибатҳои байналмилалӣ иборат аз акторҳои 

нисбатан васеъ мебошанд, ки дар он на танҳо давлатҳо, балки 

ташкилотҳои байналмилалии ҳукуматӣ ва ғайриҳукуматӣ, 



иттиҳодияҳо ва гурӯҳҳои ҷамъиятӣ, муассисаҳои хусусӣ ва ҳатто 

ашхоси алоҳида дохил мешаванд; 

$B) Будани ҳокимияти олӣ дар муносибатҳои байналмилалӣ маънои 

ногузирии ҳукмфармоии усули «худат бароят кумак расон»–ро 

надорад; 

$C) Равандҳои байналмилалӣ гуногуннавъанд нестанд ва 

муносибатҳои байналмилалӣ метавонанд фақат иборат аз вазъияти 

сулҳ ва ҷанг ё ҳатто аз ҳамкорӣ ва ихтилофҳо иборат бошад; 

$D) Плюрализми акторҳои байналмилалӣ плюрализми ҳадафҳои 

онҳоро низ дар назар надорад; 

$E) Мутобиқи парадигми либералӣ–идеалистӣ ҷомеаи ҷаҳонии 

давлатҳои демократӣ бо дастгирӣ ва фишори афкори ҷамъиятӣ 

наметавонад ихтилофи бавуҷудомадаро ҳаллу фасл намояд; 

 

@78.Бо ишора ба ин ки хаёлбофии идеалистии шахсиятҳои давлатӣ 

дар он замон то ҳадде ба афрӯхтани оташи Ҷанги дувуми ҷаҳонӣ 

мусоидат кард, на танҳо идеализмро мавриди танқиди шадид қарор 

дод, балки назарияи нисбатан бонизомро пешниҳод кард? 

$A) парадигми реализми сиёсӣ; 

$B) парадигми либералӣ–идеалистӣ; 

$C) парадигми марксистӣ; 

$D) парадигми сотсиалистӣ; 

$E) ҳамаи ҷавобҳо нодуруст; 

 

@79.Намояндагони нисбатан маъруфи реализми сиёсӣ мебошанд, ки 

барои муддати тулонӣ роҳи муносибатҳои байналмилалиро муайян 

карданд? 

$A) ҳамаи ҷавобҳо дуруст; 

$B) Рейнхолд Нибур ва Фредерик Шуман; 

$C) Ҷорҷ Кеннан ва Ҷорҷ Шварсенбергер; 

$D) Кеннет Томпсон ва Генри Киссинҷер; 

$E) Эдвард Карр ва Арнолд Уолферс; 

 

@80.Лидерони асосии ин идея Ганс Моргентау ва Реймон Арон 

мебошанд? 

$A) реализми сиёсӣ; 

$B) либералӣ–идеалистӣ; 

$C) марксистӣ; 

$D) парадигми сотсиалистӣ; 



$E) ҳамаи ҷавобҳо нодуруст; 

 

@81.Нуктаи асосии парадигмалӣ барои намояндагони реализми 

сиёсӣ? 

$A) Иштирокчиёни асосии муносибатҳои байналмилалӣ давлатҳои 

мустақил мебошанд; 

$B) Иштирокчиёни муносибатҳои байналмилалӣ иборат аз акторҳои 

нисбатан васеъ мебошанд, ки дар он на танҳо давлатҳо, балки 

ташкилотҳои байналмилалии ҳукуматӣ ва ғайриҳукуматӣ, 

иттиҳодияҳо ва гурӯҳҳои ҷамъиятӣ, муассисаҳои хусусӣ ва ҳатто 

ашхоси алоҳида дохил мешаванд; 

$C) Набудани ҳокимияти олӣ дар муносибатҳои байналмилалӣ 

маънои ногузирии ҳукмфармоии усули «худат бароят кумак расон»–

ро надорад; 

$D) Равандҳои байналмилалӣ гуногуннавъанд ва муносибатҳои 

байналмилалӣ наметавонанд фақат иборат аз вазъияти сулҳ ва ҷанг ё 

ҳатто аз ҳамкорӣ ва ихтилофҳо иборат бошад; 

$E) Плюрализми акторҳои байналмилалӣ плюрализми ҳадафҳои 

онҳоро низ дар назар дорад; 

 

@82.Нуктаи асосии парадигмалӣ барои намояндагони реализми 

сиёсӣ? 

$A) Хусусияти муносибатҳои байналмилалӣ дар он аст, ки онҳо 

ҷанбаи архаистӣ доранд; 

$B) Иштирокчиёни муносибатҳои байналмилалӣ иборат аз акторҳои 

нисбатан васеъ мебошанд, ки дар он на танҳо давлатҳо, балки 

ташкилотҳои байналмилалии ҳукуматӣ ва ғайриҳукуматӣ, 

иттиҳодияҳо ва гурӯҳҳои ҷамъиятӣ, муассисаҳои хусусӣ ва ҳатто 

ашхоси алоҳида дохил мешаванд; 

$C) Набудани ҳокимияти олӣ дар муносибатҳои байналмилалӣ 

маънои ногузирии ҳукмфармоии усули «худат бароят кумак расон»–

ро надорад; 

$D) Равандҳои байналмилалӣ гуногуннавъанд ва муносибатҳои 

байналмилалӣ наметавонанд фақат иборат аз вазъияти сулҳ ва ҷанг ё 

ҳатто аз ҳамкорӣ ва ихтилофҳо иборат бошад; 

$E) Плюрализми акторҳои байналмилалӣ плюрализми ҳадафҳои 

онҳоро низ дар назар дорад; 

 



@83.Нуктаи асосии парадигмалӣ барои намояндагони реализми 

сиёсӣ? 

$A) Давлат дар муҳити анархия ба асоси манфиатҳои шахсиаш амал 

карда, ногузир бо он дучор мешавад, ки манфиатҳои он бо 

манфиатҳои дигар давлатҳо – иштирокчиёни муносибатҳои 

байналмилалӣ – дар зиддият қарор мегирад; 

$B) Иштирокчиёни муносибатҳои байналмилалӣ иборат аз акторҳои 

нисбатан васеъ мебошанд, ки дар он на танҳо давлатҳо, балки 

ташкилотҳои байналмилалии ҳукуматӣ ва ғайриҳукуматӣ, 

иттиҳодияҳо ва гурӯҳҳои ҷамъиятӣ, муассисаҳои хусусӣ ва ҳатто 

ашхоси алоҳида дохил мешаванд; 

$C) Набудани ҳокимияти олӣ дар муносибатҳои байналмилалӣ 

маънои ногузирии ҳукмфармоии усули «худат бароят кумак расон»–

ро надорад; 

$D) Равандҳои байналмилалӣ гуногуннавъанд ва муносибатҳои 

байналмилалӣ наметавонанд фақат иборат аз вазъияти сулҳ ва ҷанг ё 

ҳатто аз ҳамкорӣ ва ихтилофҳо иборат бошад; 

$E) Плюрализми акторҳои байналмилалӣ плюрализми ҳадафҳои 

онҳоро низ дар назар дорад; 

 

@84.Нуктаи асосии парадигмалӣ барои намояндагони реализми 

сиёсӣ? 

$A) Дар муносибатҳои байналмилалӣ як диллемаи (мушкили 

ҳалнашудаи) амниятиро ба вуҷуд меоварад, яъне яке аз давлатҳои 

пурқудрат ҳар андоза барои худ амниятро ба даст оварад, ба ҳамон 

андоза амнияти дигарон камтар мешавад; 

$B) Иштирокчиёни муносибатҳои байналмилалӣ иборат аз акторҳои 

нисбатан васеъ мебошанд, ки дар он на танҳо давлатҳо, балки 

ташкилотҳои байналмилалии ҳукуматӣ ва ғайриҳукуматӣ, 

иттиҳодияҳо ва гурӯҳҳои ҷамъиятӣ, муассисаҳои хусусӣ ва ҳатто 

ашхоси алоҳида дохил мешаванд; 

$C) Набудани ҳокимияти олӣ дар муносибатҳои байналмилалӣ 

маънои ногузирии ҳукмфармоии усули «худат бароят кумак расон»–

ро надорад; 

$D) Равандҳои байналмилалӣ гуногуннавъанд ва муносибатҳои 

байналмилалӣ наметавонанд фақат иборат аз вазъияти сулҳ ва ҷанг ё 

ҳатто аз ҳамкорӣ ва ихтилофҳо иборат бошад; 

$E) Плюрализми акторҳои байналмилалӣ плюрализми ҳадафҳои 

онҳоро низ дар назар дорад; 



 

@85.Нуктаи асосии парадигмаи марксистӣ? 

$A) Амалкунандагони асосӣ дар ин парадигма муносибатҳои 

байналмилалӣ синфҳои иҷтимоӣ – буржуазияи ҷаҳонӣ ва синфи 

коргари байналмилалӣ (пролетариат) мебошанд; 

$B) Дар муносибатҳои байналмилалӣ як диллемаи (мушкили 

ҳалнашудаи) амниятиро ба вуҷуд меоварад, яъне яке аз давлатҳои 

пурқудрат ҳар андоза барои худ амниятро ба даст оварад, ба ҳамон 

андоза амнияти дигарон камтар мешавад; 

$C) Иштирокчиёни муносибатҳои байналмилалӣ иборат аз акторҳои 

нисбатан васеъ мебошанд, ки дар он на танҳо давлатҳо, балки 

ташкилотҳои байналмилалии ҳукуматӣ ва ғайриҳукуматӣ, 

иттиҳодияҳо ва гурӯҳҳои ҷамъиятӣ, муассисаҳои хусусӣ ва ҳатто 

ашхоси алоҳида дохил мешаванд; 

$D) Набудани ҳокимияти олӣ дар муносибатҳои байналмилалӣ 

маънои ногузирии ҳукмфармоии усули «худат бароят кумак расон»–

ро надорад; 

$E) Плюрализми акторҳои байналмилалӣ плюрализми ҳадафҳои 

онҳоро низ дар назар дорад; 

 

@86.Нуктаи асосии парадигмаи марксистӣ? 

$A) Муносибатҳои байналмилалӣ, ба ғайр аз миқёс, бо ҳеҷ чизи дигар 

аз муносибатҳои дохили иҷтимоӣ фарқ намекунад; 

$B) Дар муносибатҳои байналмилалӣ як диллемаи (мушкили 

ҳалнашудаи) амниятиро ба вуҷуд меоварад, яъне яке аз давлатҳои 

пурқудрат ҳар андоза барои худ амниятро ба даст оварад, ба ҳамон 

андоза амнияти дигарон камтар мешавад; 

$C) Иштирокчиёни муносибатҳои байналмилалӣ иборат аз акторҳои 

нисбатан васеъ мебошанд, ки дар он на танҳо давлатҳо, балки 

ташкилотҳои байналмилалии ҳукуматӣ ва ғайриҳукуматӣ, 

иттиҳодияҳо ва гурӯҳҳои ҷамъиятӣ, муассисаҳои хусусӣ ва ҳатто 

ашхоси алоҳида дохил мешаванд; 

$D) Набудани ҳокимияти олӣ дар муносибатҳои байналмилалӣ 

маънои ногузирии ҳукмфармоии усули «худат бароят кумак расон»–

ро надорад; 

$E) Плюрализми акторҳои байналмилалӣ плюрализми ҳадафҳои 

онҳоро низ дар назар дорад; 

 

@87.Нуктаи асосии парадигмаи марксистӣ? 



$A) Равандҳои асосии байналмилалӣ зиддиятҳои синфӣ, буҳронҳо, 

ҷангҳо ва инқилобҳои иҷтимоиро ба ҳамроҳ дорад; 

$B) Дар муносибатҳои байналмилалӣ як диллемаи (мушкили 

ҳалнашудаи) амниятиро ба вуҷуд меоварад, яъне яке аз давлатҳои 

пурқудрат ҳар андоза барои худ амниятро ба даст оварад, ба ҳамон 

андоза амнияти дигарон камтар мешавад; 

$C) Иштирокчиёни муносибатҳои байналмилалӣ иборат аз акторҳои 

нисбатан васеъ мебошанд, ки дар он на танҳо давлатҳо, балки 

ташкилотҳои байналмилалии ҳукуматӣ ва ғайриҳукуматӣ, 

иттиҳодияҳо ва гурӯҳҳои ҷамъиятӣ, муассисаҳои хусусӣ ва ҳатто 

ашхоси алоҳида дохил мешаванд; 

$D) Набудани ҳокимияти олӣ дар муносибатҳои байналмилалӣ 

маънои ногузирии ҳукмфармоии усули «худат бароят кумак расон»–

ро надорад; 

$E) Плюрализми акторҳои байналмилалӣ плюрализми ҳадафҳои 

онҳоро низ дар назар дорад; 

 

@88.Нуктаи асосии парадигмаи марксистӣ? 

$A) Ҳадафҳои асосии акторҳои муносибатҳои байналмилалӣ комилан 

зидди якдигаранд; 

$B) Дар муносибатҳои байналмилалӣ як диллемаи (мушкили 

ҳалнашудаи) амниятиро ба вуҷуд меоварад, яъне яке аз давлатҳои 

пурқудрат ҳар андоза барои худ амниятро ба даст оварад, ба ҳамон 

андоза амнияти дигарон камтар мешавад; 

$C) Иштирокчиёни муносибатҳои байналмилалӣ иборат аз акторҳои 

нисбатан васеъ мебошанд, ки дар он на танҳо давлатҳо, балки 

ташкилотҳои байналмилалии ҳукуматӣ ва ғайриҳукуматӣ, 

иттиҳодияҳо ва гурӯҳҳои ҷамъиятӣ, муассисаҳои хусусӣ ва ҳатто 

ашхоси алоҳида дохил мешаванд; 

$D) Набудани ҳокимияти олӣ дар муносибатҳои байналмилалӣ 

маънои ногузирии ҳукмфармоии усули «худат бароят кумак расон»–

ро надорад; 

$E) Плюрализми акторҳои байналмилалӣ плюрализми ҳадафҳои 

онҳоро низ дар назар дорад; 

 

@89.Нуктаи асосии парадигмаи марксистӣ? 

$A) Воситаҳои дастрасӣ ба ин ҳадафҳо низ фарқ мекунанд: аз як 

тараф, тақвияти истисмор ва аз ҷониби дигар, иқилоби иҷтимоии 

ҷаҳонӣ; 



$B) Дар муносибатҳои байналмилалӣ як диллемаи (мушкили 

ҳалнашудаи) амниятиро ба вуҷуд меоварад, яъне яке аз давлатҳои 

пурқудрат ҳар андоза барои худ амниятро ба даст оварад, ба ҳамон 

андоза амнияти дигарон камтар мешавад; 

$C) Иштирокчиёни муносибатҳои байналмилалӣ иборат аз акторҳои 

нисбатан васеъ мебошанд, ки дар он на танҳо давлатҳо, балки 

ташкилотҳои байналмилалии ҳукуматӣ ва ғайриҳукуматӣ, 

иттиҳодияҳо ва гурӯҳҳои ҷамъиятӣ, муассисаҳои хусусӣ ва ҳатто 

ашхоси алоҳида дохил мешаванд; 

$D) Набудани ҳокимияти олӣ дар муносибатҳои байналмилалӣ 

маънои ногузирии ҳукмфармоии усули «худат бароят кумак расон»–

ро надорад; 

$E) Плюрализми акторҳои байналмилалӣ плюрализми ҳадафҳои 

онҳоро низ дар назар дорад; 

 

@90.Нуктаи асосии парадигмаи марксистӣ? 

$A) Ояндаи муносибатҳои байналмилалиро қонунҳои объективии 

рушди иҷтимоӣ, аз ҷумла, қонуни аз байн рафтани давлат ва 

барқарорсозии ҷомеаи ҷаҳонии нави байни давлатҳо бо «меъёрҳои 

содаи ахлоқӣ ва адолат» ва озод аз истисмори капиталистӣ, муқаррар 

менамоянд; 

$B) Дар муносибатҳои байналмилалӣ як диллемаи (мушкили 

ҳалнашудаи) амниятиро ба вуҷуд меоварад, яъне яке аз давлатҳои 

пурқудрат ҳар андоза барои худ амниятро ба даст оварад, ба ҳамон 

андоза амнияти дигарон камтар мешавад; 

$C) Иштирокчиёни муносибатҳои байналмилалӣ иборат аз акторҳои 

нисбатан васеъ мебошанд, ки дар он на танҳо давлатҳо, балки 

ташкилотҳои байналмилалии ҳукуматӣ ва ғайриҳукуматӣ, 

иттиҳодияҳо ва гурӯҳҳои ҷамъиятӣ, муассисаҳои хусусӣ ва ҳатто 

ашхоси алоҳида дохил мешаванд; 

$D) Набудани ҳокимияти олӣ дар муносибатҳои байналмилалӣ 

маънои ногузирии ҳукмфармоии усули «худат бароят кумак расон»–

ро надорад; 

$E) Плюрализми акторҳои байналмилалӣ плюрализми ҳадафҳои 

онҳоро низ дар назар дорад; 

 

@91.Намояндагони парадигми марксистӣ? 

$A) К. Маркс, Ф. Энгелс ва В.И. Ленин; 

$B) Ҷ. Локк, И. Кант, И. Бентам ва А. Смит; 



$C) Фукидид, Н. Макиавелли, Т. Гоббс; 

$D) Э. Kapг ва Г. Моргентау ва В. Вилсон; 

$E) ҳамаи ҷавобҳо дуруст; 

 

@92.Ҳадафи парадигми реализми сиёсӣ? 

$A) Ҳимояи манфиатҳои миллии «муайяншуда дар истилоҳҳои 

ҳокимият» амнияти максималии давлат; 

$B) Плюрализми ҳадафҳо бо авлавияти идеалҳои умумӣ; 

$C) Сарнагун кардани ҳукмронии буржуазияи ҷаҳонӣ; 

$D) Ҳамаи ҷавобҳо дуруст; 

$E) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст; 

 

@93.Ҳадафи парадигми либерализм? 

$A) Плюрализми ҳадафҳо бо авлавияти идеалҳои умумӣ; 

$B) Ҳимояи манфиатҳои миллии «муайяншуда дар истилоҳҳои 

ҳокимият» амнияти максималии давлат; 

$C) Сарнагун кардани ҳукмронии буржуазияи ҷаҳонӣ; 

$D) Ҳамаи ҷавобҳо дуруст; 

$E) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст; 

 

@94.Ҳадафи парадигми марксистӣ? 

$A) Сарнагун кардани ҳукмронии буржуазияи ҷаҳонӣ; 

$B) Ҳимояи манфиатҳои миллии «муайяншуда дар истилоҳҳои 

ҳокимият» амнияти максималии давлат; 

$C) Плюрализми ҳадафҳо бо авлавияти идеалҳои умумӣ; 

$D) Ҳамаи ҷавобҳо дуруст; 

$E) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст; 

 

@95.Акторҳои парадигми реализми сиёсӣ? 

$A) Давлат (ҳукумат); 

$B) На танҳо давлат, балки созмонҳои ғайридавлатӣ, мақомоти 

ширкатҳои фаромиллӣ, ҷамоатҳо, гурӯҳо ва ашхоси хусусӣ; 

$C) Синфҳои иҷтимоӣ – буржуазияи умумиҷаҳонӣ ва пролетариати 

ҷаҳонӣ; 

$D) ҳамаи ҷавобҳо дуруст; 

$E) ҳамаи ҷавобҳо нодурст; 

 

@96.Акторҳои парадигми либерализм? 



$A) На танҳо давлат, балки созмонҳои ғайридавлатӣ, мақомоти 

ширкатҳои фаромиллӣ, ҷамоатҳо, гурӯҳо ва ашхоси хусусӣ; 

$B) Давлат (ҳукумат); 

$C) Синфҳои иҷтимоӣ – буржуазияи умумиҷаҳонӣ ва пролетариати 

ҷаҳонӣ; 

$D) ҳамаи ҷавобҳо дуруст; 

$E) ҳамаи ҷавобҳо нодурст; 

 

@97.Акторҳои парадигми марксизм? 

$A) Синфҳои иҷтимоӣ – буржуазияи умумиҷаҳонӣ ва пролетариати 

ҷаҳонӣ; 

$B) На танҳо давлат, балки созмонҳои ғайридавлатӣ, мақомоти 

ширкатҳои фаромиллӣ, ҷамоатҳо, гурӯҳо ва ашхоси хусусӣ; 

$C) Давлат (ҳукумат); 

$D) ҳамаи ҷавобҳо дуруст; 

$E) ҳамаи ҷавобҳо нодурст; 

 

@98.Табиати муносибатҳои байналмилалии парадигми реализми 

сиёсӣ? 

$A) Анархиявӣ (мавҷуд набудани волоияти ҳокимият ва ҳукмронии 

усули «худ барои худат кумак намо»); 

$B) Тақвияти нақши созмонҳои байналмилалӣ, ҳуқуқ ва ахлоқ, ки 

анархияро маҳдуд месозанд; 

$C) Империалистӣ ва истиморӣ; 

$D) ҳамаи ҷавобҳо дуруст; 

$E) ҳамаи ҷавобҳо нодурст; 

 

@99.Табиати муносибатҳои байналмилалии парадигми либерализм? 

$A) Тақвияти нақши созмонҳои байналмилалӣ, ҳуқуқ ва ахлоқ, ки 

анархияро маҳдуд месозанд; 

$B) Анархиявӣ (мавҷуд набудани волоияти ҳокимият ва ҳукмронии 

усули «худ барои худат кумак намо»); 

$C) Империалистӣ ва истиморӣ; 

$D) ҳамаи ҷавобҳо дуруст; 

$E) ҳамаи ҷавобҳо нодурст; 

 

@100.Табиати муносибатҳои байналмилалии парадигми марксизм? 

$A) Империалистӣ ва истиморӣ; 



$B) Анархиявӣ (мавҷуд набудани волоияти ҳокимият ва ҳукмронии 

усули «худ барои худат кумак намо»); 

$C) Тақвияти нақши созмонҳои байналмилалӣ, ҳуқуқ ва ахлоқ, ки 

анархияро маҳдуд месозанд; 

$D) ҳамаи ҷавобҳо дуруст; 

$E) ҳамаи ҷавобҳо нодурст; 

 

@101.Воситаи парадигми реализми сиёсӣ? 

$A) Қувва ва тавозуни қувва (стратегия ва дипломатия); 

$B) Таъсиси созмонҳои байналмилалӣ, рушди ҳуқуқи байналмилалӣ, 

ҳамкорӣ; 

$C) Муборизаи синфӣ ва инқилоби сотсиалистӣ; 

$D) ҳамаи ҷавобҳо дуруст; 

$E) ҳамаи ҷавобҳо нодурст; 

 

@102.Воситаи парадигми либералӣ–идеалистӣ? 

$A) Таъсиси созмонҳои байналмилалӣ, рушди ҳуқуқи байналмилалӣ, 

ҳамкорӣ; 

$B) Қувва ва тавозуни қувва (стратегия ва дипломатия); 

$C) Муборизаи синфӣ ва инқилоби сотсиалистӣ; 

$D) ҳамаи ҷавобҳо дуруст; 

$E) ҳамаи ҷавобҳо нодурст; 

 

@103.Воситаи парадигми марксистӣ? 

$A) Муборизаи синфӣ ва инқилоби сотсиалистӣ; 

$B) Қувва ва тавозуни қувва (стратегия ва дипломатия); 

$C) Таъсиси созмонҳои байналмилалӣ, рушди ҳуқуқи байналмилалӣ, 

ҳамкорӣ; 

$D) ҳамаи ҷавобҳо дуруст; 

$E) ҳамаи ҷавобҳо нодурст; 

 

@104.Ояндаи муносибатҳои байналмилалӣ аз нигоҳи реализми сиёсӣ? 

$A) Оянда надорад – хислати муносибатҳои байналмилалӣ бетағйир 

мемонад; 

$B) Батадриҷ аз байн бурдани ихтилофоти мусаллаҳона ва ҷанг, 

«сулҳи абадӣ»; 

$C) Тантанаи сотсиализм ва коммунизм дар ҷаҳон; 

$D) ҳамаи ҷавобҳо дуруст; 

$E) ҳамаи ҷавобҳо нодурст; 



 

@105.Ояндаи муносибатҳои байналмилалӣ аз нигоҳи марксизм? 

$A) Тантанаи сотсиализм ва коммунизм дар ҷаҳон; 

$B) Оянда надорад – хислати муносибатҳои байналмилалӣ бетағйир 

мемонад; 

$C) Батадриҷ аз байн бурдани ихтилофоти мусаллаҳона ва ҷанг, 

«сулҳи абадӣ»; 

$D) ҳамаи ҷавобҳо дуруст; 

$E) ҳамаи ҷавобҳо нодурст; 

 

@106.Аввалин «баҳси калон» – баҳс байни онҳо аз тарафи 

намояндагони анъанаи классикӣ оғоз гардида, ба масъалаҳои калидии 

илми байналмилалӣ–сиёсӣ дахл дошт (акторҳо ва табиати 

муносибатҳои байналмилалӣ, ҳадафҳо ва воситаҳо, равандҳо ва 

оянда)? 

$A) реалистон ва идеалистон; 

$B) реалистон ва марксистон; 

$C) идеалистон ва марксистон; 

$D) ҳамаи ҷавобҳо дуруст; 

$E) транснатсионалистон ва идеалистон; 

 

@107.Тарафдорони равияҳои гуногуни назариявӣ, ки онҳоро шартан 

метавон «фаромиллиҳо» («транснатсионалистҳо») номид? 

$A) ҳамаи ҷавобҳо дуруст; 

$B) Роберт О. Кохэн ва Ҷозеф Най; 

$C) Йел Фергюсон ва, Ҷон Грум; 

$D) Роберт Мансбэч; 

$E) ҳамаи ҷавобҳо нодуруст; 

 

@108.Ба он таъсироти равиши сохторӣ, консепсияи бархурди 

тамаддунҳо ва сохтори неогеополитикӣ ба назар мерасад? 

$A) неореализм; 

$B) неолиберализм; 

$C) неомарксизм; 

$D) транснатсионализм; 

$E) ҳамаи ҷавобҳо дуруст; 

 

@109.Аз рӯи чанд мавқеъ бо равияи ҷаҳонишавӣ пайванд мегирад ва 

он дар навбати худ, дар неомарксизм ҷойгоҳеро ишғол мекунад? 



$A) неолиберализм; 

$B) неореализм; 

$C) неомарксизм; 

$D) транснатсионализм; 

$E) ҳамаи ҷавобҳо дуруст; 

 

@110.Ҳаракати иҷтимоӣ–сиёсӣ мебошад, ки ҳадафи он ба занон 

вогузор намудани тамоми ҳуқуқи иҷтимоӣ? 

$A) феминизм; 

$B) детерминизм; 

$C) скептисизм; 

$D) транснатсионализм; 

$E) либерализм; 

 

@111.Ба маънои васеъ – кӯшиши баробарҳуқуқии занон бо мардон дар 

тамоми соҳаҳо? 

$A) феминизм; 

$B) детерминизм; 

$C) скептисизм; 

$D) транснатсионализм; 

$E) либерализм; 

 

@112.Ба маънои маҳдуд – ҳаракати занон, ки ҳадафи он аз байн 

бурдани поймолкунии ҳуқуқи занон ва бо мардон баробар кардани ин 

ҳуқуқ? 

$A) феминизм; 

$B) детерминизм; 

$C) скептисизм; 

$D) транснатсионализм; 

$E) либерализм; 

 

@113.Равияи тадқиқоти иҷтимоӣ–иқтисодӣ, аз ҷумла, тадқиқоте 

мебошад, ки ташкилоти сиёсии ҷомеаро ҳамчун маҷмӯи 

иттиҳодияҳои гуногуни шаҳрвандон – ниҳодҳо – (оила, ҳизб иттифоқи 

касаба ва ғайра) мешуморад? 

$A) институсионализм; 

$B) транснатсионализм; 

$C) феминизм; 

$D) неолиберализм; 



$E) неореализм; 

 

@114.Ин мактаб дар муносибатҳои байналмилалӣ пас аз нашри 

китоби Кеннет Уолс «Назарияи муносибатҳои байналмилалӣ», ки 

нашри аввали он соли 1979 сурат гирифт, ба вуҷуд омад? 

$A) мактаби неореализм; 

$B) мактаби неолиберализм; 

$C) мактаби институсионализм; 

$D) мактаби феминизм; 

$E) мактаби транснатсионализм; 

 

@115.Ин истилоҳ тамоюли як қатор олимони америкоӣ (Кеннет Уолс, 

Роберт Гилпин, Ҷозеф Грико, Ҷон Миршаймер и ва ғайра)–ро нисбат 

ба ҳифзи бартарии анъанаи классикӣ, ғанисозии он бо назардошти 

воқеияти нави байналмилалӣ ва дастовардҳои дигар равияҳои 

назариявиро инъикос мекард? 

$A) неореализм; 

$B) неолиберализм; 

$C) институсионализм; 

$D) конструктивизм; 

$E) феминизм; 

 

@116.Онҳо кӯшиш мекунанд ҳамаи он нуктаҳои парадигмҳои 

қоидавиро, ки самаранокии худро дар омӯзиши муносибатҳои 

байналмилалӣ исбот намудаанд, бо назардошти воқеияти нав, ҳифз 

намоянд ва рушд диҳанд? 

$A) Неореалистҳо; 

$B) Неолибералистҳо; 

$C) Конструктивистҳо; 

$D) Феминистҳо; 

$E) Ҳамаи ҷавобҳо дуруст; 

 

@117.Бо ақидае оғоз мегардад, ки тибқи он назарияи муносибатҳои 

байналмилалӣ ва назарияи сиёсати ҷаҳонӣ як чиз намебошанд? 

$A) неореализм; 

$B) неолиберализм; 

$C) институсионализм; 

$D) конструктивизм; 

$E) феминизм; 



 

@118.Бар хилофи реализми қоидавӣ сиёсати ҷаҳониро чун як навъ 

маҷмӯи амали баробари сиёсати берунӣ тафсир намекунад? 

$A) неореализм; 

$B) неолиберализм; 

$C) институсионализм; 

$D) конструктивизм; 

$E) феминизм; 

 

@119.Асоси онро мавҳум (абстракт) сохтани соҳаи сиёсӣ аз дигар 

соҳаҳои муносибатҳои байналмилалӣ ташкил медиҳад? 

$A) неореализм; 

$B) неолиберализм; 

$C) институсионализм; 

$D) конструктивизм; 

$E) феминизм; 

 

@120.Соҳаи сиёсиро аз дигар риштаҳои муносибатҳои байналмилалӣ 

мавҳум (асбстракт) месозад ва ин барояш имконият медиҳад, ки 

таваҷҷуҳи худро ба омӯзиши хусусиятҳои хоси он, ба ҷустуҷӯи 

детерминант ва қонунмандиҳо тамаркуз бахшад? 

$A) неореализм; 

$B) неолиберализм; 

$C) институсионализм; 

$D) конструктивизм; 

$E) феминизм; 

 

@121.Ба ақидаи, К. Уолс, имкониятҳои васеътарро ҳам барои таҳлили 

вазъи муосир ва ҳам барои пешбинии ояндаро ба даст меоварад? 

$A) неореализм; 

$B) неолиберализм; 

$C) институсионализм; 

$D) конструктивизм; 

$E) феминизм; 

 

@122.Аз парадигмаи классикӣ бо муносибати худ ба омӯзиши сиёсати 

байналмилалӣ чун низоми бутуни амалкунанда мутобиқи қонунҳои 

муайян фарқ мекунад? 

$A) неореализм; 



$B) неолиберализм; 

$C) институсионализм; 

$D) конструктивизм; 

$E) феминизм; 

 

@123.Неолиберализм аз парадигмаи қоидавии либералӣ–идеалистӣ 

ба таври ҷиддӣ фарқият дорад? 

$A) тамоми сохторҳои консептуалии проблемаи амниятро ба марказ 

вогузор менамояд; 

$B) ба проблемаҳои иқтисодӣ такя намекунад; 

$C) маркази вазниниро ба меъёрҳои ахлоқӣ, чун неруи водоркунанда, 

асос ва меъёрҳои амали регулятивӣ дар сиёсати байналмилалӣ 

интиқол намедиҳад; 

$D) ҳамаи ҷавобҳо дуруст; 

$E) аз рӯи як силсила мавқеъҳо бо конструктивизм наздик мешавад; 

 

@124.Неолиберализм аз парадигмаи қоидавии либералӣ–идеалистӣ 

ба таври ҷиддӣ фарқият дорад? 

$A) ба проблемаҳои иқтисодӣ такя мекунад; 

$B) тамоми сохторҳои консептуалии проблемаи иқтисодиро ба 

марказ вогузор менамояд; 

$C) маркази вазниниро ба меъёрҳои ахлоқӣ, чун неруи водоркунанда, 

асос ва меъёрҳои амали регулятивӣ дар сиёсати байналмилалӣ 

интиқол намедиҳад; 

$D) ҳамаи ҷавобҳо дуруст; 

$E) аз рӯи як силсила мавқеъҳо бо конструктивизм наздик мешавад; 

 

@125.Неолиберализм аз парадигмаи қоидавии либералӣ–идеалистӣ 

ба таври ҷиддӣ фарқият дорад? 

$A) маркази вазниниро ба меъёрҳои ахлоқӣ, чун неруи водоркунанда, 

асос ва меъёрҳои амали регулятивӣ дар сиёсати байналмилалӣ 

интиқол медиҳад; 

$B) ба проблемаҳои иқтисодӣ такя намекунад; 

$C) тамоми сохторҳои консептуалии проблемаи иқтисодиро ба 

марказ вогузор менамояд; 

$D) ҳамаи ҷавобҳо дуруст; 

$E) аз рӯи як силсила мавқеъҳо бо конструктивизм наздик мешавад; 

 



@126.Неолиберализм аз парадигмаи қоидавии либералӣ–идеалистӣ 

ба таври ҷиддӣ фарқият дорад? 

$A) аз рӯи як силсила мавқеъҳо бо неореализм наздик мешавад; 

$B) ба проблемаҳои иқтисодӣ такя намекунад; 

$C) тамоми сохторҳои консептуалии проблемаи иқтисодиро ба 

марказ вогузор менамояд; 

$D) ҳамаи ҷавобҳо дуруст; 

$E) аз рӯи як силсила мавқеъҳо бо конструктивизм наздик мешавад; 

 

@127.Мутобиқи парадигмаи қоидавии либералӣ–идеалистӣ 

муносибатҳои байналмилалиро на танҳо имконпазир медонанд, 

балки барои дастёбӣ ба субот, пешрафти иҷтимоӣ ва тартиботи 

ҷаҳонӣ онро зарурӣ мешуморанд? 

$A) Неолибералҳо; 

$B) Неореалистҳо; 

$C) Институсионалистҳо; 

$D) Конструктивистҳо; 

$E) Феминистҳо; 

 

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

$A) масоили умумии амнияти ҳарбӣ мебошад; 

$B) масоили фоидаи мутақобилаи иқтисодӣ мебошад; 

$C) масоили фоидаи мутақобилаи иҷтимоӣ мебошад; 

$D) масоили умумии сиёсӣ мебошад; 

$E) ҳамаи ҷавобҳо дуруст; 

 

@129.Мазмуни ҳамкории байнидавлатӣ. Барои неолибералҳо – ин? 

$A) масоили фоидаи мутақобилаи иқтисодӣ мебошад; 

$B) масоили умумии амнияти ҳарбӣ мебошад; 

$C) масоили фоидаи мутақобилаи иҷтимоӣ мебошад; 

$D) масоили умумии сиёсӣ мебошад; 

$E) ҳамаи ҷавобҳо дуруст; 

 

@130.Неомарксистҳои муосир? 

$A) И. Валлерстайн, Р. Кокс, С. Амин, М. Рогалски, И. Галтунг ва Н. 

Герас; 

$B) Ф. Закария, Е. Примаков, В. Никонов, Ф. Фукуяма, Р. Арон ва Т. 

Мэй; 

$C) И. Валлерстайн, Р. Арон, В. Примаков, И. Галтунг ва Г. Киссинҷер; 



$D) К. Маркс, Ф. Энгелс, В. И. Ленин, И. Сталин ва И. Валлерстайн; 

$E) ҳамаи ҷавобҳо дуруст; 

 

@131.Муносибатҳои байналмилалиро ба шакли низоми глобалии 

иқтисоди гуногун, давлатҳо, ҷомеа, идеология ва фарҳанг тасаввур 

мекунанд? 

$A) Неомарксистҳо; 

$B) Неолибералҳо; 

$C) Неореалистҳо; 

$D) Конструктивистҳо; 

$E) Феминистҳо; 

 

@132.Мафҳуми асосии онро «ҷаҳони система» ва «ҷаҳони иқтисод» 

ташкил медиҳанд? 

$A) неомарксизмро; 

$B) неолиберализмро; 

$C) неореализмро; 

$D) конструктивизмро; 

$E) феминизмро; 

 

@133.Хусусияти асосии «ҷаҳони иқтисод»–и муосир? 

$A) созмондиҳии умумиҷаҳонии истеҳсолот; 

$B) афзун кардани аҳамияти инҳисори (монополияи) фаромиллӣ дар 

хоҷагидории минтақавӣ; 

$C) стандартикунонии моделҳои истеҳсол; 

$D) пурзур кардани имкониятҳои мудохилаи давлат дар соҳаи 

молиявӣ; 

$E) хусусигардонӣ; 

 

@134.Хусусияти асосии «ҷаҳони иқтисод»–и муосир? 

$A) афзун кардани аҳамияти инҳисори (монополияи) фаромиллӣ дар 

хоҷагидории ҷаҳонӣ; 

$B) созмондиҳии умумиҷаҳонии истеҳмолот; 

$C) стандартикунонии моделҳои истеҳсол; 

$D) пурзур кардани имкониятҳои мудохилаи давлат дар соҳаи 

молиявӣ; 

$E) хусусигардонӣ; 

 

@135.Хусусияти асосии «ҷаҳони иқтисод»–и муосир? 



$A) стандартикунонии моделҳои истеъмол; 

$B) созмондиҳии умумиҷаҳонии истеҳмолот; 

$C) афзун кардани аҳамияти инҳисори (монополияи) фаромиллӣ дар 

хоҷагидории минтақавӣ; 

$D) пурзур кардани имкониятҳои мудохилаи давлат дар соҳаи 

молиявӣ; 

$E) хусусигардонӣ; 

 

@136.Хусусияти асосии «ҷаҳони иқтисод»–и муосир? 

$A) кам кардани имкониятҳои мудохилаи давлат дар соҳаи молиявӣ 

ва тамоюлоти глобалии «молиякунонии» вобаста ба он; 

$B) созмондиҳии умумиҷаҳонии истеҳмолот; 

$C) афзун кардани аҳамияти инҳисори (монополияи) фаромиллӣ дар 

хоҷагидории минтақавӣ; 

$D) пурзур кардани имкониятҳои мудохилаи давлат дар соҳаи 

молиявӣ; 

$E) хусусигардонӣ; 

 

@137.Сиёсати ҳимояи бозори дохилӣ аз рақобати хориҷӣ ба воситаи 

низоми муайяни маҳдудиятҳо: боҷи воридотӣ ва содиротӣ, субсидия 

ва дигар тадбирҳо. Чунин сиёсат ба рушди истеҳсолоти миллӣ 

мусоидат мекунад? 

$A) протексионизм; 

$B) неолиберализм; 

$C) неореализм; 

$D) конструктивизм; 

$E) феминизм; 

 

@138.Акторҳои неореализм инҳо мебошанд? 

$A) Давлатҳо (ҳукуматҳо) ва муттаҳидони онҳо; 

$B) Давлатҳо, ҳамчунин ташкилотҳои ғайридавлатӣ; 

$C) Марказ, музофот ва нимамузофоти «ҷаҳони система», давлатҳо–

синфҳо ва «минтақаҳо–синфҳо»; 

$D) ҳамаи ҷавобҳо дуруст; 

$E) ҳамаи ҷавобҳо нодуруст; 

 

@139.Акторҳои неолиберализм инҳо мебошанд? 

$A) Давлатҳо, ҳамчунин ташкилотҳои ғайридавлатӣ; 

$B) Давлатҳо (ҳукуматҳо) ва муттаҳидони онҳо; 



$C) Марказ, музофот ва нимамузофоти «ҷаҳони система», давлатҳо–

синфҳо ва «минтақаҳо–синфҳо»; 

$D) ҳамаи ҷавобҳо дуруст; 

$E) ҳамаи ҷавобҳо нодуруст; 

 

@140.Акторҳои неомарксизм инҳо мебошанд? 

$A) Марказ, музофот ва нимамузофоти «ҷаҳони система», давлатҳо–

синфҳо ва «минтақаҳо–синфҳо»; 

$B) Давлатҳо (ҳукуматҳо) ва муттаҳидони онҳо; 

$C) Давлатҳо, ҳамчунин ташкилотҳои ғайридавлатӣ; 

$D) ҳамаи ҷавобҳо дуруст; 

$E) ҳамаи ҷавобҳо нодуруст; 

 

@141.Табиати муносибатҳои байналмилалии неореализм мебошад? 

$A) Анархиявӣ (набудани волоияти қонун ва ҳукмронии усули «худат 

барои худ кумак кун»); 

$B) Анархияи маҳдуд (ба туфайли фаъолияти созмонҳои 

байналмилалӣ, афзоиши нақши афкори иҷтимоии ҷаҳонӣ ва ахлоқ); 

$C) Империалистӣ ва истисморӣ; 

$D) ҳамаи ҷавобҳо дуруст; 

$E) ҳамаи ҷавобҳо нодуруст; 

 

@142.Табиати муносибатҳои байналмилалии неолиберализм 

мебошад? 

$A) Анархияи маҳдуд (ба туфайли фаъолияти созмонҳои 

байналмилалӣ, афзоиши нақши афкори иҷтимоии ҷаҳонӣ ва ахлоқ); 

$B) Анархиявӣ (набудани волоияти қонун ва ҳукмронии усули «худат 

барои худ кумак кун»); 

$C) Империалистӣ ва истисморӣ; 

$D) ҳамаи ҷавобҳо дуруст; 

$E) ҳамаи ҷавобҳо нодуруст; 

 

@143.Табиати муносибатҳои байналмилалии неомарксизм мебошад? 

$A) Империалистӣ ва истисморӣ; 

$B) Анархиявӣ (набудани волоияти қонун ва ҳукмронии усули «худат 

барои худ кумак кун»); 

$C) Анархияи маҳдуд (ба туфайли фаъолияти созмонҳои 

байналмилалӣ, афзоиши нақши афкори иҷтимоии ҷаҳонӣ ва ахлоқ); 

$D) ҳамаи ҷавобҳо дуруст; 



$E) ҳамаи ҷавобҳо нодуруст; 

 

@144.Ҳадафҳои неореализм? 

$A) Ҳимояи манфиатҳои миллӣ, амнияти давлат, ҳифзи вазъи 

мавҷуда (статус–кво) дар низоми байналмилалӣ; 

$B) Амнияти байналмилалӣ (ба он андозае, ки он бо манфиатҳои 

миллӣ мухолиф набошад); 

$C) Ҷудоии зиддисистемӣ, бартараф кардани мантиқи зиддиятноки 

ҷаҳонишавӣ; 

$D) ҳамаи ҷавобҳо дуруст; 

$E) ҳамаи ҷавобҳо нодуруст; 

 

@145.Ҳадафҳои неомарксизм? 

$A) Ҷудоии зиддисистемӣ, бартараф кардани мантиқи зиддиятноки 

ҷаҳонишавӣ; 

$B) Ҳимояи манфиатҳои миллӣ, амнияти давлат, ҳифзи вазъи мавҷуда 

(статус–кво) дар низоми байналмилалӣ; 

$C) Амнияти байналмилалӣ (ба он андозае, ки он бо манфиатҳои 

миллӣ мухолиф набошад); 

$D) ҳамаи ҷавобҳо дуруст; 

$E) ҳамаи ҷавобҳо нодуруст; 

 

@146.Воситаҳои неореализм? 

$A) Неру ва иттиҳод барои ҳифзи тавозуни қувва (стратегия ва 

дипломатия); 

$B) Паҳнкунии ғояҳои либералӣ, демократӣ ва иқтисоди бозорӣ; 

$C) «Ҷанги мавқеӣ», ҳамгироии минтақавӣ «музофотӣ» ва 

«нимамузофотӣ; 

$D) ҳамаи ҷавобҳо дуруст; 

$E) ҳамаи ҷавобҳо нодуруст; 

 

@147.Воситаҳои неолиберализм? 

$A) Паҳнкунии ғояҳои либералӣ, демократӣ ва иқтисоди бозорӣ; 

$B) Неру ва иттиҳод барои ҳифзи тавозуни қувва (стратегия ва 

дипломатия); 

$C) «Ҷанги мавқеӣ», ҳамгироии минтақавӣ «музофотӣ» ва 

«нимамузофотӣ; 

$D) ҳамаи ҷавобҳо дуруст; 

$E) ҳамаи ҷавобҳо нодуруст; 



 

@148.Воситаҳои неолиберализм? 

$A) «Ҷанги мавқеӣ», ҳамгироии минтақавӣ «музофотӣ» ва 

«нимамузофотӣ; 

$B) Неру ва иттиҳод барои ҳифзи тавозуни қувва (стратегия ва 

дипломатия); 

$C) Паҳнкунии ғояҳои либералӣ, демократӣ ва иқтисоди бозорӣ; 

$D) ҳамаи ҷавобҳо дуруст; 

$E) ҳамаи ҷавобҳо нодуруст; 

 

@149.Равандҳои неореализм? 

$A) Ихтилофоти байнидавлатӣ ва ҷанг чун шакли ниҳоии зуҳури онҳо; 

$B) Ҷаҳонишавӣ, афзоиши ҳамвобастагӣ ва коҳиши нақши давлат; 

$C) Афзоиши ҷудоӣ байни марказ ва музофотҳо, ташаккули 

ҳамвобастагии нобаробар ба фоидаи ИМА; 

$D) ҳамаи ҷавобҳо дуруст; 

$E) ҳамаи ҷавобҳо нодуруст; 

 

@150.Равандҳои неолиберализм? 

$A) Ҷаҳонишавӣ, афзоиши ҳамвобастагӣ ва коҳиши нақши давлат; 

$B) Ихтилофоти байнидавлатӣ ва ҷанг чун шакли ниҳоии зуҳури онҳо; 

$C) Афзоиши ҷудоӣ байни марказ ва музофотҳо, ташаккули 

ҳамвобастагии нобаробар ба фоидаи ИМА; 

$D) ҳамаи ҷавобҳо дуруст; 

$E) ҳамаи ҷавобҳо нодуруст; 

 

@151.Равандҳои неомарксизм? 

$A) Афзоиши ҷудоӣ байни марказ ва музофотҳо, ташаккули 

ҳамвобастагии нобаробар ба фоидаи ИМА; 

$B) Ихтилофоти байнидавлатӣ ва ҷанг чун шакли ниҳоии зуҳури онҳо; 

$C) Ҷаҳонишавӣ, афзоиши ҳамвобастагӣ ва коҳиши нақши давлат; 

$D) ҳамаи ҷавобҳо дуруст; 

$E) ҳамаи ҷавобҳо нодуруст; 

 

@152.Ояндаи муносибатҳои байналмилалӣ аз нигоҳи неореализм? 

$A) Оянда надорад – хислати муносибатҳои байналмилалӣ бетағйир 

мемонад; 

$B) Тартиботи нави ҷаҳонии асосёфта ба демократияи либералӣ ва 

ҳуқуқи инфиродии инсон; 



$C) Озодшавӣ аз истисмор ва сотсиализми ҷаҳонӣ; 

$D) ҳамаи ҷавобҳо дуруст; 

$E) ҳамаи ҷавобҳо нодуруст; 

 

@153.Ояндаи муносибатҳои байналмилалӣ аз нигоҳи неолиберализм? 

$A) Тартиботи нави ҷаҳонии асосёфта ба демократияи либералӣ ва 

ҳуқуқи инфиродии инсон; 

$B) Оянда надорад – хислати муносибатҳои байналмилалӣ бетағйир 

мемонад; 

$C) Озодшавӣ аз истисмор ва сотсиализми ҷаҳонӣ; 

$D) ҳамаи ҷавобҳо дуруст; 

$E) ҳамаи ҷавобҳо нодуруст; 

 

@154.Ояндаи муносибатҳои байналмилалӣ аз нигоҳи неомарксизм? 

$A) Озодшавӣ аз истисмор ва сотсиализми ҷаҳонӣ; 

$B) Оянда надорад – хислати муносибатҳои байналмилалӣ бетағйир 

мемонад; 

$C) Тартиботи нави ҷаҳонии асосёфта ба демократияи либералӣ ва 

ҳуқуқи инфиродии инсон; 

$D) ҳамаи ҷавобҳо дуруст; 

$E) ҳамаи ҷавобҳо нодуруст; 

 

@155.Нуктаи ибтидоии таҳлили назариявии неореализм? 

$A) Тағйирнопазирии табиати инсонӣ ва манфиатҳои миллӣ; 

$B) Манфиатҳои иқтисодӣ, арзишҳои ахлоқӣ ва ҳуқуқи инсон; 

$C) «Ҷаҳон–система» ва «Ҷаҳон–иқтисод»; 

$D) ҳамаи ҷавобҳо дуруст; 

$E) ҳамаи ҷавобҳо нодуруст; 

 

@156.Нуктаи ибтидоии таҳлили назариявии неолиберализм? 

$A) Манфиатҳои иқтисодӣ, арзишҳои ахлоқӣ ва ҳуқуқи инсон; 

$B) Тағйирнопазирии табиати инсонӣ ва манфиатҳои миллӣ; 

$C) «Ҷаҳон–система» ва «Ҷаҳон–иқтисод»; 

$D) ҳамаи ҷавобҳо дуруст; 

$E) ҳамаи ҷавобҳо нодуруст; 

 

@157.Нуктаи ибтидоии таҳлили назариявии неомарксизм? 

$A) «Ҷаҳон–система» ва «Ҷаҳон–иқтисод»; 

$B) Тағйирнопазирии табиати инсонӣ ва манфиатҳои миллӣ; 



$C) Манфиатҳои иқтисодӣ, арзишҳои ахлоқӣ ва ҳуқуқи инсон; 

$D) ҳамаи ҷавобҳо дуруст; 

$E) ҳамаи ҷавобҳо нодуруст; 

 

@158.Намояндагони неореализм? 

$A) Б. Бузан, Р. Гилпин ва К. Уолс; 

$B) Р. Кохэн, X. Милнер; 

$C) С. Амин, И. Валлерстайн, Р. Кокс; 

$D) ҳамаи ҷавобҳо дуруст; 

$E) ҳамаи ҷавобҳо нодуруст; 

 

@159.Намояндагони неолиберализм? 

$A) Р. Кохэн, X. Милнер; 

$B) Б. Бузан, Р. Гилпин ва К. Уолс; 

$C) С. Амин, И. Валлерстайн, Р. Кокс; 

$D) ҳамаи ҷавобҳо дуруст; 

$E) ҳамаи ҷавобҳо нодуруст; 

 

@160.Намояндагони неомарксизм? 

$A) С. Амин, И. Валлерстайн, Р. Кокс; 

$B) Б. Бузан, Р. Гилпин ва К. Уолс; 

$C) Р. Кохэн, X. Милнер; 

$D) ҳамаи ҷавобҳо дуруст; 

$E) ҳамаи ҷавобҳо нодуруст; 

 

@161.Асосгузори назарияи системӣ? 

$A) Людвиг фон Берталанф; 

$B) Иманнуил Валлерстайн; 

$C) Фарид Закария; 

$D) Евгений Примаков; 

$E) Шарл луи Монтескиё; 

 

@162.Л. фон Берталанфи онро чун «маҷмӯи унсурҳои қарордошта дар 

ҳамалоқамандӣ бо якдигар» баррасӣ кардааст? 

$A) система; 

$B) назария; 

$C) реализм; 

$D) либерализм; 

$E) унсурҳо; 



 

@163.Чизе мебошад, ки ба система таъсир мерасонад ва бо он 

ҳамалоқаманд аст? 

$A) муҳит; 

$B) низом; 

$C) унсур; 

$D) назария; 

$E) сохтор; 

 

@164.Ба сифати он метавонад ҳар як унсури система, ки худ маҷмӯи 

унсурҳои ҳамалоқамандро ташкил медиҳад, баромад намояд? 

$A) зерсистема; 

$B) система; 

$C) муҳит; 

$D) назария; 

$E) сохтор; 

 

@165.Ин маҷмӯи таъсироти система ба унсурҳои худ мебошад? 

$A) сохтор; 

$B) зерсистема; 

$C) муҳит; 

$D) назария; 

$E) система; 

 

@166.Он аҳамияти муҳими методологӣ дошта, барои ошкор намудани 

фаъолияти система ва таҳаввулоти он кумак мерасонад? 

$A) муҳит; 

$B) низом; 

$C) унсур; 

$D) назария; 

$E) сохтор; 

 

@167.Нахустин бор онро файласуфи шотландӣ ба кор бурд. Вай 

мазмуни мафҳуми «тамаддун»–ро ба маънои хеле васеи он баррасӣ 

мекард? 

$A) А. Фергюссон; 

$B) А. Мехэн; 

$C) Х. Маккиндер; 

$D) У. Шекспир; 



$E) Т. Гоббс; 

 

@168.Дар аввал ин мафҳум аввалан, ҳамчун фарқияти ҷомеаи башарӣ 

аз ҷаҳони ҳайвонӣ шарҳ дода мешуд? 

$A) тамаддун; 

$B) система; 

$C) муҳити иҷтимоӣ; 

$D) реализми сиёсӣ; 

$E) либерализм; 

 

@169.Аз нимаи дувуми асри XVIII ин мафҳум чун маҷмӯи арзишҳои 

муайян, ки дар ҷараёни рушди ҷомеа ғанӣ мешавад ва ҳамчун 

такомули иҷтимоӣ ва ахлоқии он таъбиру тафсир мешуд? 

$A) тамаддун; 

$B) система; 

$C) муҳити иҷтимоӣ; 

$D) реализми сиёсӣ; 

$E) либерализм; 

 

@170.Ҷомеашиносони маъруфи фаронсавии охири асри XIX ва аввали 

асри XX Э. Дюркгейм ва М. Моссот ба он арзишҳо ва неҳзатҳои 

бузурги идеологӣ, бадеӣ, фарҳангӣ ва сиёсиро дохил кардаанд? 

$A) тамаддун; 

$B) система; 

$C) муҳити иҷтимоӣ; 

$D) реализми сиёсӣ; 

$E) либерализм; 

 

@171.Ба вуҷуд омадани истилоҳи «геополитика» бо номи профессор … 

алоқаманд аст? 

$A) Р. Челлен; 

$B) Ф. Ратсел; 

$C) К. Хаусхофер; 

$D) З. Бжезинский; 

$E) Х. Маккиндер; 

 

@172.Зимни омӯзиши низоми идоракунӣ, ки ҳадафаш бунёди давлати 

қавӣ мебошад, вай ба хулоса дар бораи зарурати пайванди органикии 

панҷ унсури сиёсати бо ҳам сахт алоқаманд расидааст: 



экономополитика, демополитика, сотсиополитика, кратополитика ва 

геополитика? 

$A) Р. Челлен; 

$B) Ф. Ратсел; 

$C) К. Хаусхофер; 

$D) З. Бжезинский; 

$E) Х. Маккиндер; 

 

@173.Дар бораи геополитика ҳанӯз … сухан гуфтаанд? 

$A) ҳамаи ҷавобҳо дуруст; 

$B) Геродот ва Арасту; 

$C) Н. Макиавелли ва Ш. Монтескё; 

$D) Ж. Боден ва Ф. Бродел; 

$E) ҳамаи ҷавобҳо нодуруст; 

 

@174.Вақте ки ҷуғрофиёдони олмонӣ дар охири асри XIX фанни 

омӯзиши алоқамандӣ байни ҷуғрофия ва сиёсатро бо назардошти 

мавқеияти кишвар дар фазо ва сарҳадҳои он ҷорӣ намуд, геополитика 

чун яке аз проблемаҳои махсуси мавриди омӯзиши илм пайдо шуд? 

$A) Ф. Ратсел; 

$B) Р. Челлен; 

$C) К. Хаусхофер; 

$D) Х. Маккиндер; 

$E) К. Науманн; 

 

@175.Ба ақидаи ӯ, он халқҳое бузург мебошанд, ки эҳсоси фазоро 

доранд, яъне сарҳадҳои он вобаста аз динамизми халқ танг ё васеъ 

шуда метавонад? 

$A) Ф. Ратсел; 

$B) Р. Челлен; 

$C) К. Хаусхофер; 

$D) Х. Маккиндер; 

$E) К. Науманн; 

 

@176.Ҳанӯз дар соли 1900 андеша дар бораи зиддияти давлатҳои баҳрӣ 

ва хушкӣ ва дар бораи ҳукмронии ҷаҳонии давлатҳои баҳрӣ, ки 

метавонанд бо роҳи назорат ба як қатор пойгоҳҳо дар атрофи қораи 

АвруОсиё таъмин гардад, ба миён гузошта буд? 

$A) А. Мехэн; 



$B) Х. Маккиндер; 

$C) Н. Спайкмэн; 

$D) Ф. Ратсел; 

$E) К. Хаусхофер; 

 

@177.Идеяҳои асосии ӯ дар асарҳои машҳураш чун «Меҳвари 

ҷуғрофиёии таърих» (1904), «Идеалҳои демократӣ ва воқеият» (1919) 

ва «Доираи ҷаҳонӣ ва истилои ҷаҳон» (1943) баён шудаанд? 

$A) Х. Маккиндер; 

$B) А. Мехэн; 

$C) Н. Спайкмэн; 

$D) Ф. Ратсел; 

$E) К. Хаусхофер; 

 

@178.Дар ин асарҳо вай мафҳуми «Ҷазираи ҷаҳонӣ» ва «Замини 

миёна» («Хартленд»)–ро шаклбандӣ намудааст? 

$A) Х. Маккиндер; 

$B) А. Мехэн; 

$C) Н. Спайкмэн; 

$D) Ф. Ратсел; 

$E) К. Хаусхофер; 

 

@179.Дар асари хеш «Стратегияи америкоӣ дар сиёсати ҷаҳонӣ. 

Иёлоти Муттаҳида ва тавозуни қувва» (1942) мафҳуми «Римленд»–ро 

шаклбандӣ кардааст, ки ҷанбаи стратегӣ дорад? 

$A) Н. Спайкмэн; 

$B) А. Мехэн; 

$C) Х. Маккиндер; 

$D) Ф. Ратсел; 

$E) К. Хаусхофер; 

 

@180.Таҳти ин мафҳум ҳавзаи пайванддиҳандаи Иттиҳоди Шӯравӣ ва 

Ҷазираи ҷаҳонӣ фаҳмида мешавад? 

$A) «Римленд»; 

$B) «Хартленд»; 

$C) «Императив»; 

$D) стратегияи «анаконда»; 

$E) АвруОсиё; 

 



@181.Проблемаи асосии геополитикаи «нав»? 

$A) ҳамаи ҷавобҳо дуруст; 

$B) ҷустуҷӯи механизми асили чандҷонибаи қабул ва амалисозии 

қарорҳои байналмилалӣ; 

$C) омӯзиши нақш ва аҳамияти айният ва намояндагии манфиатҳо 

дар сиёсати байналмилалӣ; 

$D) ба назаргирӣ ва таҳлили шуури таърихӣ дар ҷустуҷӯи 

шаҳрвандии нав; 

$E) тадқиқи имкониятҳои пешбурд берун аз бозор ба «сотсиализми 

бозорӣ»; 

 

@182.Бартарии анъанаҳои либералӣ асоси инкишофи ду равия гашт? 

$A) таҳқиқи «ҷомеаи шаҳрвандии глобалӣ» ва масъалаи идоракунии 

ҷаҳонӣ; 

$B) либерализми зеҳнӣ (интеллектуалӣ) ва либерализми сиёсӣ; 

$C) таҳқиқи «ҷомеаи шаҳрвандии минтақавӣ» ва масъалаи амнияти 

ҷаҳонӣ; 

$D) либерализми иҷтимоӣ ва либерализми сиёсӣ; 

$E) ҳамаи ҷавобҳо нодуруст; 

 

@183.Донишмандони америкоӣ барои он дар бораи сиёсати ҷаҳонӣ 

ақидаронӣ намекарданд? 

$A) ки он ногузир ба хулосаи суқути даврони империяи америкоӣ 

меовард; 

$B) ки он ногузир ба хулосаи суқути даврони империяи америкоӣ 

намеовард; 

$C) барои он ки Иёлоти Муттаҳидаи Америка ба сиёсати ҷаҳонӣ ниёз 

надорад; 

$D) андешаи сиёсати ягонаи ҷаҳониро инкишоф додан мехостанд; 

$E) барои он ки Иёлоти Муттаҳидаи Америка ба сиёсати хориҷӣ ниёз 

дорад; 

 

@184.Проблемаҳои демократикунонӣ ва идораи ҷаҳон мавзӯи таҳқиқи 

олимони либералӣ буд? 

$A) Ҷ. Най, Р. Коҳейн, Г. Аллисони Ҷ. Доннаҳю; 

$B) Г. Киссинҷер, Зб. Бжезински, Э. Валлерстайн, С. Хантингтон; 

$C) Е. Примаков, В. Никонов, Ф. Закария, Ҷ. Най; 

$D) С. Краснер, Ҷ. Ҳобсон, С. Лоусон; 

$E) ҳамаи ҷавобҳо дуруст; 



 

@185.Аз маҷмӯи таҳқиқотҳои таҳлилӣ дар бораи ҷаҳонишавӣ 

аломатҳо–нишонаҳои сиёсати ҷаҳонӣ зоҳир гардид, кадомҳоянд? 

$A) ҳамаи ҷавобҳо дуруст; 

$B) сиёсӣ; 

$C) иҷтимоӣ; 

$D) институтсионалӣ–инструменталӣ (воситаӣ); 

$E) ғоявӣ (андешавӣ); 

 

@186.Аломат–нишонаи «сиёсӣ»–и сиёсати ҷаҳонӣ – ин яъне? 

$A) демократикунонии ҷомеаи тоталитарӣ ва «транзити он ба сӯи 

демократия»; 

$B) «сохтмони ҷомеаи шаҳрвандии глобалӣ» ба воситаи 

демократикунонии сиёсати ҷаҳонӣ ва ҷалб намудани иштирокчиёни 

ғайридавлатии ба он; 

$C) афзоиши нақши идоракунии ҷаҳонӣ аз ҳисоби тақвияти нақши 

созмонҳои универсалии байналхалқӣ (Созмони Милали Муттаҳид, 

Созмони Ҷаҳонии Асъор, Созмони Ҷаҳонии Савдо) ва ҳам аз ҳисоби 

тақвияти созмонҳои сиёсӣ–низомии байналхалқӣ – Созмони 

Аҳдномаи Атлантикаи Шимолӣ (НАТО); 

$D) густариши арзишҳои либералӣ ба сифати заминаи ахлоқӣ–

фарҳангии ҷомеаи шаҳрвандии ҷаҳони оянда; 

$E) ҳамаи ҷавобҳо дуруст; 

 

@187.Аломат–нишонаи «иҷтимоӣ»–и сиёсати ҷаҳонӣ – ин яъне? 

$A) «сохтмони ҷомеаи шаҳрвандии глобалӣ» ба воситаи 

демократикунонии сиёсати ҷаҳонӣ ва ҷалб намудани иштирокчиёни 

ғайридавлатии ба он; 

$B) демократикунонии ҷомеаи тоталитарӣ ва «транзити он ба сӯи 

демократия»; 

$C) афзоиши нақши идоракунии ҷаҳонӣ аз ҳисоби тақвияти нақши 

созмонҳои универсалии байналхалқӣ (Созмони Милали Муттаҳид, 

Созмони Ҷаҳонии Асъор, Созмони Ҷаҳонии Савдо) ва ҳам аз ҳисоби 

тақвияти созмонҳои сиёсӣ–низомии байналхалқӣ – Созмони 

Аҳдномаи Атлантикаи Шимолӣ (НАТО); 

$D) густариши арзишҳои либералӣ ба сифати заминаи ахлоқӣ–

фарҳангии ҷомеаи шаҳрвандии ҷаҳони оянда; 

$E) ҳамаи ҷавобҳо нодуруст; 

 



@188.Аломат–нишонаи «институтсионалӣ–инструменталӣ (воситаӣ)»–

и сиёсати ҷаҳонӣ – ин яъне? 

$A) афзоиши нақши идоракунии ҷаҳонӣ аз ҳисоби тақвияти нақши 

созмонҳои универсалии байналхалқӣ (Созмони Милали Муттаҳид, 

Созмони Ҷаҳонии Асъор, Созмони Ҷаҳонии Савдо) ва ҳам аз ҳисоби 

тақвияти созмонҳои сиёсӣ–низомии байналхалқӣ – Созмони 

Аҳдномаи Атлантикаи Шимолӣ (НАТО); 

$B) демократикунонии ҷомеаи тоталитарӣ ва «транзити он ба сӯи 

демократия»; 

$C) «сохтмони ҷомеаи шаҳрвандии глобалӣ» ба воситаи 

демократикунонии сиёсати ҷаҳонӣ ва ҷалб намудани иштирокчиёни 

ғайридавлатии ба он; 

$D) густариши арзишҳои либералӣ ба сифати заминаи ахлоқӣ–

фарҳангии ҷомеаи шаҳрвандии ҷаҳони оянда; 

$E) ҳамаи ҷавобҳо дуруст; 

 

@189.Аломат–нишонаи «ғоявӣ (андешавӣ)»–и сиёсати ҷаҳонӣ – ин 

яъне? 

$A) густариши арзишҳои либералӣ ба сифати заминаи ахлоқӣ–

фарҳангии ҷомеаи шаҳрвандии ҷаҳони оянда; 

$B) демократикунонии ҷомеаи тоталитарӣ ва «транзити он ба сӯи 

демократия»; 

$C) «сохтмони ҷомеаи шаҳрвандии глобалӣ» ба воситаи 

демократикунонии сиёсати ҷаҳонӣ ва ҷалб намудани иштирокчиёни 

ғайридавлатии ба он; 

$D) афзоиши нақши идоракунии ҷаҳонӣ аз ҳисоби тақвияти нақши 

созмонҳои универсалии байналхалқӣ (Созмони Милали Муттаҳид, 

Созмони Ҷаҳонии Асъор, Созмони Ҷаҳонии Савдо) ва ҳам аз ҳисоби 

тақвияти созмонҳои сиёсӣ–низомии байналхалқӣ – Созмони 

Аҳдномаи Атлантикаи Шимолӣ (НАТО); 

$E) ҳамаи ҷавобҳо нодуруст; 

 

@190.Тамоми мактабҳои тадқиқотии раванди ҷаҳонишавӣ дар 

таҳлилҳои худ таҷассум менамуданд? 

$A) ҳамаи ҷавобҳо дуруст; 

$B) ғалабаи Иёлоти Муттаҳидаи Амрикоро (аз нигоҳи реалистон) ё 

«демократия»–ро (аз нигоҳи либералҳо) бар Иттиҳоди Шӯравӣ; 



$C) васеъ гардидани имкониятҳои Ғарб барои таъсир расонидан ба 

кишварҳои собиқ сотсиалистӣ (ба ғайр аз Хитой ва баъзе давлатҳои 

дигар); 

$D) зарурати истифодаи «фурсати таърихӣ» барои муддати номаҳдуд 

устувор намудани бартарии Иёлоти Муттаҳидаи Америкаро дар 

ҷаҳон; 

$E) ҳамаи ҷавобҳо нодуруст; 

 

@191.Тамоми мактабҳои илмии Ғарб да солҳои 90–уми асри ХХ 

ғайриогоҳона ва ибтидои солҳои 2000–ум огоҳона муносибатҳои 

байналхалқиро ҳамчун чӣ арзёбӣ мекарданд? 

$A) ҳамчун давоми мантиқии сиёсати дохилии Иёлоти Муттаҳидаи 

Америка; 

$B) ҳамчун давоми мантиқии сиёсати дохилии Иёлоти Муттаҳидаи 

Америка ва кишварҳои Ғарб; 

$C) ҳамчун давоми мантиқии сиёсати хориҷии давлатҳои Ғарб; 

$D) ҳамчун давоми мантиқии сиёсати хориҷии Иёлоти Муттаҳидаи 

Америка; 

$E) ҳамаи ҷавобҳо нодуруст; 

 

@192.Ба андешаи муҳаққиқони равандҳои ҷаҳонишавӣ сарҳадҳои 

демократия набояд? 

$A) ҳамаи ҷавобҳо нодуруст; 

$B) фаъолона (бо истифода аз тамоми роҳу воситаҳо) васеъ гардад; 

$C) фазои нав ба навро фаро гирад; 

$D) дурнамои ғалабаашро дар саросари ҷаҳон пешбинӣ кунад; 

$E) ҳамаи ҷавобҳо дуруст; 

 

@193.Назарияи Ҳ. Булл доир ба дарки низоми ҷаҳонӣ? 

$A) муносибатҳои байни аъзоёни ҷомеаи ҷаҳонӣ (демократиро)–ро 

фаро мегирад; 

$B) муносибатҳои байни тамоми давлатҳо – демократӣ ва 

ғайридемократиро дарбар мегирад; 

$C) муносибатҳои байни аъзоёни ҷомеаи либералӣ–ро фаро мегирад; 

$D) муносибатҳои байни тамоми давлатҳо – либералиро дарбар 

мегирад; 

$E) ҳамаи ҷавобҳо дуруст; 

 

@194.Назарияи Ҳ. Булл доир ба дарки низоми байналхалқӣ? 



$A) муносибатҳои байни тамоми давлатҳо – демократӣ ва 

ғайридемократиро дарбар мегирад; 

$B) муносибатҳои байни аъзоёни ҷомеаи ҷаҳонӣ (демократиро)–ро 

фаро мегирад; 

$C) муносибатҳои байни аъзоёни ҷомеаи либералӣ–ро фаро мегирад; 

$D) муносибатҳои байни тамоми давлатҳо – либералиро дарбар 

мегирад; 

$E) ҳамаи ҷавобҳо дуруст; 

 

@195.Коршиносони равандҳои ҷаҳонишавӣ чунин меҳисобанд, ки 

бартарии «ядрои демократӣ»? 

$A) тамоми иштирокчиёни дигари муносибатҳои байналхалқиро 

маҷбур месозад, ки мавқеи худро дар низоми васеи ҷаҳонӣ муайян 

намоянд; 

$B) тамоми иштирокчиёни дигари муносибатҳои байналхалқиро 

маҷбур месозад, ки мавқеи худро дар низоми васеи минтақавӣ муайян 

намоянд; 

$C) муносибатҳои байни аъзоёни ҷомеаи ҷаҳонӣ (демократиро)–ро 

фаро гирад; 

$D) зарурати истифодаи «фурсати таърихӣ» барои муддати номаҳдуд 

устувор намудани бартарии Иёлоти Муттаҳидаи Америкаро дар 

ҷаҳон; 

$E) муносибатҳои байни тамоми давлатҳо – демократӣ ва 

ғайридемократиро дарбар гирад; 

 

@196.Ба инкишофи мактабҳои назариявии илмии сиёсати ҷаҳонии 

Русия кадом равандҳо таъсир расониданд? 

$A) равандҳои зеҳнии (интеллектуалии) Ғарб; 

$B) таҳқиқи «ҷомеаи шаҳрвандии глобалӣ» ва масъалаи идоракунии 

ҷаҳонӣ; 

$C) равандҳои институтсионалӣ–инструменталӣ (воситаӣ) Ғарб; 

$D) ҳамаи ҷавобҳо дуруст; 

$E) ҳамаи ҷавобҳо нодуруст; 

 

@197.Андешаи намояндагони ин равияи илмӣ аз он иборат аст, ки 

сиёсати ҷаҳонӣ ин вазъияти сифатан нави муҳити байналхалқӣ 

мебошад, ки дар он иштирокчиёни ҳам анъанавӣ – давлат, ва ҳам нав – 

тамоми дигар субъектҳо, амал мекунанд? 

$A) Аз мавқеи эпистемологӣ (назарияи идрок); 



$B) Аз нигоҳи параметрҳои сифати нав; 

$C) Аз мавқеи гносеологӣ; 

$D) Аз мавқеи фарқияти мавзӯъҳои омӯзиш (объектҳо); 

$E) Аз мавқеи фарқияти мавзӯъҳои омӯзиш (субъектҳо); 

 

@198.Андешаи намояндагони ин равияи илмӣ аз он иборат аст, ки 

барои арзёбии вазъияти ҷаҳонӣ тавсифи муҳити байналхалқӣ дар 

маҷмӯъ нисбат ба тавсифи рафтори кишварҳои алоҳида, ҳатто 

иштирокчиёни қудратманди муносибатҳои байналхалқӣ, аҳамияти 

бештар пайдо намудааст? 

$A) Аз нигоҳи параметрҳои сифати нав; 

$B) Аз мавқеи эпистемологӣ (назарияи идрок); 

$C) Аз мавқеи гносеологӣ; 

$D) Аз мавқеи фарқияти мавзӯъҳои омӯзиш (объектҳо); 

$E) Аз мавқеи арзёбӣ; 

 

@199.Аз нуқтаи назари ин равияи илмӣ, сиёсати ҷаҳонӣ ин марҳилаи 

кунунии инкишофи муносибатҳои байналхалқӣ мебошад, ки асоси 

онро муносибатҳои байнидавлатӣ ташкил медиҳанд? 

$A) Аз мавқеи гносеологӣ; 

$B) Аз нигоҳи параметрҳои сифати нав; 

$C) Аз мавқеи эпистемологӣ (назарияи идрок); 

$D) Аз мавқеи фарқияти мавзӯъҳои омӯзиш (объектҳо); 

$E) Аз мавқеи арзёбӣ; 

 

@200.Дар охири солҳои 70–уми асри ХХ Ҳэдли Булл мафҳуми «ҷомеаи 

ҷаҳонӣ»–ро ба гардиши илмӣ ворид намуда, чунин мешуморид, ки 

дар дохили низоми байналхалқӣ (international system), ки тамоми 

кишварҳои оламро фаро мегирад, доимо як зерҳаста вуҷуд дорад ва 

онро чӣ номид? 

$A) ҷомеаи байналхалқӣ (international society); 

$B) ҷомеаи сиёсӣ (political society); 

$C) низоми сӣёсӣ (political system); 

$D) сиёсати ҷаҳонӣ (world policy); 

$E) ҳамаи ҷавобҳо нодуруст; 

 

@201.Шаклҳои мухталифи ҷомеаи байналхалқӣ? 

$A) ҷомеаи насронӣ, аврупоӣ, мусулмонӣ ва ғайра; 

$B) низоми байналхалқӣ, ғарбӣ ва шарқӣ; 



$C) ҷомеаи будоӣ, яҳудӣ ва ҳиндӣ; 

$D) ҷомеаи байналхалқии ҷаҳонӣ; 

$E) ҳамаи ҷавобҳо дуруст; 

 

@202.Таҳкурсии назарияи сиёсати ҷаҳониро навигариҳои моддӣ ва 

маънавие, ки дар олам ба вуқуъ омаданд ташкил намуданд ва онҳо чӣ 

номро гирифтанд? 

$A) ҷаҳонишавӣ; 

$B) ҷомеаи байналхалқӣ; 

$C) низоми байналхалқӣ; 

$D) сиёсати ҷаҳонӣ; 

$E) синергетика; 

 

@203.Ин раванди дар миқёси сайёра шиддат ёфтани муносибатҳои 

нобаробар, қолаби муносибатҳои мутақобилаи миёни тамоми 

субъектҳои ба якдигар вобастаи сиёсати ҷаҳонӣ – давлат, созмонҳои 

байнидавлатӣ, ғайридавлатӣ ва дигарон мебошад? 

$A) Ҷаҳонишавӣ; 

$B) Ҷомеаи байналхалқӣ; 

$C) Низоми байналхалқӣ; 

$D) Сиёсати ҷаҳонӣ; 

$E) Синергетика; 

 

@204.Таҳлили содаи аломатҳои ҷаҳонишавӣ имкон медиҳад, ки 

онҳоро ба ду қисми асосӣ тақсим намоем? 

$A) аломатҳои моддӣ (объективӣ) ва нишонаҳои виртуалӣ 

(манипулятсионӣ); 

$B) аломатҳои объективӣ ва аломатҳои субъективӣ; 

$C) нишонаҳои виртуалӣ (манипулятсионӣ) ва нишонаҳои аслӣ; 

$D) ҷаҳонӣ ва минтақавӣ; 

$E) ҷаҳонӣ ва байналхалқӣ; 

 

@205.Ба ин гурӯҳ тамоми шаклҳои ҳаракати воқеии молия, 

технология, маҳсулот, хизматрасонӣ, муҳоҷирати оммавӣ, бунёди 

шабакаҳои иттилоотии ҷаҳонӣ ва ғайра дохил мешаванд? 

$A) аломатҳои моддӣ (объективӣ)-и ҷаҳонишавӣ; 

$B) нишонаҳои виртуалӣ (манипулятсионӣ)-и ҷаҳонишавӣ; 

$C) аломатҳои субъективии ҷаҳонишавӣ; 

$D) ҳамаи ҷавобҳо нодуруст; 



$E) ҳамаи ҷавобҳо дуруст; 

 

@206.Ба ин гурӯҳ паҳн гардидани арзишҳо ва қолабҳои баҳодиҳии 

муайян, ташаккул ва ба афкори ҷомеаи ҷаҳонӣ пешниҳод намудани 

дастурҳои «зарурӣ», дохил мешаванд? 

$A) нишонаҳои виртуалӣ (манипулятсионӣ)-и ҷаҳонишавӣ; 

$B) аломатҳои моддӣ (объективӣ)-и ҷаҳонишавӣ; 

$C) аломатҳои субъективии ҷаҳонишавӣ; 

$D) ҳамаи ҷавобҳо нодуруст; 

$E) ҳамаи ҷавобҳо дуруст; 

 

@207.Раванди аз худ кардани тарзи ҳаёти англо-америкоӣ ё аврупои 

Ғарбӣ дар арсаҳои иқтисодиёт, сиёсат, маориф, илм ва фарҳанг? 

$A) Вестернизатсия; 

$B) Модернизатсия; 

$C) Ҷаҳонишавӣ; 

$D) Ҷомеаи байналхалқӣ; 

$E) Низоми байналхалқӣ; 

 

@208.Навкунӣ, ба талабот ва меъёрҳои нав, шароити технологӣ ва 

нишондиҳандаҳои сифатан замонавӣ мутобиқ намудани ҷомеа ё ягон 

чизи дигар? 

$A) Модернизатсия; 

$B) Вестернизатсия; 

$C) Ҷаҳонишавӣ; 

$D) Ҷомеаи байналхалқӣ; 

$E) Низоми байналхалқӣ; 

 

@209.Барои тафаккури илмии кишварҳои собиқ Шӯравӣ кадом 

аломатҳои назарияи ҷаҳонишавӣ шубҳаноктар ба шумор мераванд? 

$A) ҳамаи ҷавобҳо дуруст; 

$B) ба буҳрон гирифтор шудан ва пиршавии давлат; 

$C) навсозӣ (модернизатсия) ва ғарбкунонӣ (вестернизатсия) ҳамчун 

натиҷаи табии ҷаҳонишавӣ; 

$D) «демократияи якақутбӣ» чун василаи афзалиятноки ташаккули 

сохтори байналхалқӣ; 

$E) ҳамаи ҷавобҳо нодуруст; 

 



@210.Яке аз муқаррароти марксизми классикӣ мебошад, ки мутобиқи 

он дар ҷомеаи сотсиалистӣ (коммунистӣ) давлат гуё тадриҷан аз байн 

меравад? 

$A) Фаношавии давлат; 

$B) Ҷаҳонишавӣ; 

$C) Модернизатсия; 

$D) Вестернизатсия; 

$E) Пиршавии давлат; 

 

@211.Дар илми муосир тамоми кишварҳои олам ба се гурӯҳ тақсим 

карда мешаванд? 

$A) анъанавӣ, замонавӣ ва гуногунтаркиб; 

$B) авторитарӣ, демократӣ ва тоталитарӣ; 

$C) федеративӣ, ҷумҳуриявӣ ва конфедеративӣ; 

$D) сиёсӣ, иҷтимоӣ ва иқтисодӣ; 

$E) минтақавӣ, байналхалқӣ ва ҷаҳонӣ; 

 

@212.Мафҳуми «фаношавии давлат»-ро аввалин бор дар асари хеш 

«Анти–Дюринг» истифода намудаааст? 

$A) Ф. Энгелс; 

$B) К. Маркс; 

$C) В.И. Ленин; 

$D) Ҷ. Най; 

$E) С. Хантингтон; 

 

@213.Ба ин гурӯҳ, он кишварҳое дохил мешаванд, ки рафтори аъзоёни 

он на дар асоси шуур, тафаккур, балки таҷриба, анъана, урфу одат, 

расму русум ва ғайра сурат мегиранд? 

$A) анъанавӣ; 

$B) замонавӣ; 

$C) гуногунтаркиб; 

$D) омехта; 

$E) муосир; 

 

@214.Ба ин гурӯҳ, он кишварҳое дохил мешаванд, ки қолабҳои 

рафтори аъзоёни он бар асоси шуур, тафаккур, мақсадҳои 

хирадмандона ва ғайра сурат мегиранд? 

$A) замонавӣ; 

$B) анъанавӣ; 



$C) гуногунтаркиб; 

$D) омехта; 

$E) конгломеративӣ; 

 

@215.Ба ин гурӯҳ кишварҳое дохил мешаванд, ки дар онҳо тартиботу 

муносибатҳои ҳамзистии мусолиматомези расму оинҳо, урфу одатҳо, 

минтақаҳо дар давраи тӯлонӣ вуҷуд доранд? 

$A) гуногунтаркиб; 

$B) замонавӣ; 

$C) анъанавӣ; 

$D) ҳамаи ҷавобҳо дуруст; 

$E) ҳамаи ҷавобҳо нодуруст; 

 

@216.Барои ҷомеаи гуногунтаркиб (омехта) кадом омил муҳим аст? 

$A) ҳамаи ҷавобҳо дуруст; 

$B) ин минтақаҳои таркибӣ устуворанд, онҳо падидаи боқимонда 

(пасмонда) ва шакли муносибатҳои миранда нестанд; 

$C) инкишоф ё ақибмонии ҷомеа ба мавҷудияти минтақаҳои таркибӣ 

дар сохтори иҷтимоӣ вобастагӣ надорад; 

$D) василаи фавқулода ва бомуваффақияти мутобиқ гардидани 

кишвар бо муҳити иқтисодии муосир мебошад; 

$E) ин сохтор, қаламрави бузургест, ки аз минтақаҳои таркибӣ 

(анклавҳо) иборат аст; 

 

@217.Ин фазои нисбатан худмухтор ва маҳдуд мебошанд, ки аз муҳити 

онҳоро иҳотакунанда аз нигоҳи хусусиятҳои бунёдиашон фарқ 

мекунанд? 

$A) Минтақаҳои таркибӣ (анклавҳо); 

$B) Минтақаҳои мухторӣ (автономияҳо); 

$C) Минтақаҳои гуногунтаркиб; 

$D) Минтақаҳои анъанавӣ; 

$E) Минтақаҳои омехта; 

 

@218.Намояндагони ин назарияи илмӣ демократияро ҳамчун низоми 

идоракунӣ мешуморанд, ки дар он шаҳрвандон ба воситаи механизми 

интихобот ҳуқуқҳои худро ба ҳокимият ва ниҳодҳои давлатӣ вогузор 

менамоянд? 

$A) «консепсияи минималистӣ» (minimaliste concepsion); 

$B) «инструменталӣ» (aqreqative); 



$C) «машваратӣ» (deliberative); 

$D) консепсияи «демократияи шарикӣ» (partisipatori democrasu); 

$E) равиши ҳуқуқӣ; 

 

@219.Намояндагони ин назарияи илмӣ чунин мешуморанд, ки 

демократия ин маҷмӯи меъёрҳои ҳуқуқӣ ва афзалияту салоҳияти 

шаҳрвандон мебошад? 

$A) «инструменталӣ» (aqreqative); 

$B) «консепсияи минималистӣ» (minimaliste concepsion); 

$C) «машваратӣ» (deliberative); 

$D) консепсияи «демократияи шарикӣ» (partisipatori democrasu); 

$E) равиши ҳуқуқӣ; 

 

@220.Намояндагони ин равияи илмӣ мӯътақиданд, ки демократӣ 

будани низоми сиёсӣ мустақиман бо шаффофияти иттилоотии он 

вобаста аст? 

$A) «машваратӣ» (deliberative); 

$B) «инструменталӣ» (aqreqative); 

$C) «консепсияи минималистӣ» (minimaliste concepsion); 

$D) консепсияи «демократияи шарикӣ» (partisipatori democrasu); 

$E) равиши ҳуқуқӣ; 

 

@221.Намояндагони ин равия дар мақоми аввал мавқеи фаъоли 

шаҳрвандӣ – омодагии аҳолӣ барои қабули қарор ва эҳсоси масъулият 

барои оқибати онро ҷой медиҳанд? 

$A) консепсияи «демократияи шарикӣ» (partisipatori democrasu); 

$B) «инструменталӣ» (aqreqative); 

$C) «консепсияи минималистӣ» (minimaliste concepsion); 

$D) «машваратӣ» (deliberative); 

$E) равиши ҳуқуқӣ; 

 

@222.Намояндагони ин назарияи илмӣ чунин мешуморанд, ки 

демократияи устувор дар он ҷое имконпазир аст, ки ҳуқуқҳои 

конститутсионӣ (кафолати ҳуқуқи сиёсӣ ва озодӣ) ҳуқуқҳои 

шаҳрвандиро такмил медиҳанд (пойдории ҳуқуқи шаҳрванд? 

$A) равиши ҳуқуқӣ; 

$B) консепсияи «демократияи шарикӣ» (partisipatori democrasu); 

$C) «инструменталӣ» (aqreqative); 

$D) «консепсияи минималистӣ» (minimaliste concepsion); 



$E) «машваратӣ» (deliberative); 

 

@223.Мафҳуми система (низом) аввалин бор дар солҳои 20–уми асри 

ХХ аз ҷониби кӣ ба илм ворид гардидааст? 

$A) фон Берталанфи; 

$B) Карл Ясперс; 

$C) Фридрих Энгелс; 

$D) Карл Маркс; 

$E) Д. Истон; 

 

@224.Аввалин бор олими америкоӣ дар китоби худ «Системаҳои 

иҷтимоӣ» мафҳуми системаро (низомро) барои таҳлили раванду 

ҳодисаҳои ҷомеа истифода бурд? 

$A) Т. Парсонс; 

$B) С. Хантинтон; 

$C) И. Валлерстайн; 

$D) Д. Истон; 

$E) Ҷ. Най; 

 

@225.Дар таърихи низоми ҷаҳонӣ се шакли танзими муносибатҳои 

байнидавлатӣ вуҷуд дорад? 

$A) ахлоқӣ–этикӣ, ҳуқуқӣ ва ниҳодӣ (институтсионалӣ); 

$B) сиёсӣ–иҷтимоӣ, институтсионалӣ–инструменталӣ ва ғоявӣ 

(андешавӣ); 

$C) анъанавӣ, замонавӣ ва гуногунтаркибӣ; 

$D) ахлоқӣ–этникӣ, институтсионалӣ ва инструменталӣ; 

$E) ғоявӣ (андешавӣ), ҳуқуқӣ ва этникӣ; 

 

@226.Ин маҷмӯи меъёрҳо ва қоидаҳои нонавишта, аммо 

эътирофшудаи рафтори давлатҳо ва иштирокчиёни дигари сиёсати 

ҷаҳонӣ мебошад, ки бояд онҳо дар фаъолияти хеш риоя намоянд? 

$A) Танзими ахлоқӣ–этикӣ; 

$B) Танзими ҳуқуқӣ; 

$C) Танзими ниҳодӣ (институтсионалӣ); 

$D) Танзими инструменталӣ; 

$E) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст; 

 

@227.Ин маҷмӯи меъёрҳои ҳуқуқие мебошанд, ки аз созишномаҳои 

байналхалқӣ бармеоянд? 



$A) Танзими ҳуқуқӣ; 

$B) Танзими ахлоқӣ–этикӣ; 

$C) Танзими ниҳодӣ (институтсионалӣ); 

$D) Танзими инструменталӣ; 

$E) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст; 

 

@228.Ин амали хасмонаи тарафайни иширокчиёни он мебошад, ки 

дар натиҷаи зиддияти манфиатҳои онҳо ба вуҷуд меояд? 

$A) Низоъ; 

$B) Ултиматул; 

$C) Ҷаҳонишавӣ; 

$D) Ҷанг; 

$E) Зиддият; 

 

@229.Аз рӯи шумораи иштирокчиён низоъи сиёси–хориҷӣ, чунин 

гурӯҳбанди мешавад? 

$A) ҳамаи ҷавобҳо дуруст; 

$B) дуҷониба; 

$C) бисёрҷониба; 

$D) эътилофӣ; 

$E) ҳамаи ҷавобҳо нодуруст; 

 

@230.Аз рӯи шумораи иштирокчиён низоъи сиёси–хориҷӣ, чунин 

гурӯҳбанди намешавад? 

$A) ҳамаи ҷавобҳо нодуруст; 

$B) дуҷониба; 

$C) бисёрҷониба; 

$D) эътилофӣ; 

$E) ҳамаи ҷавобҳо дуруст; 

 

@231.Дар чунин низоъ ҳар ду ҷониб дорои иттиҳодҳои бузург 

мебошанд. Мисоли равшани ин давраи «ҷанги сард» мебошад? 

$A) низоъи эътилофӣ; 

$B) низоъи дуҷониба; 

$C) низоъи бисёрҷониба; 

$D) низоъи минтақавӣ; 

$E) низоъи байналхалқӣ; 

 



@232.Мубодилаи мунтазами иттилоот байни иштирокчиён оид ба 

доираи васеи проблемаҳои ҷаҳониро пешбинӣ менамояд? 

$A) Марҳилаи ҳамкории машваратӣ; 

$B) Марҳилаи ҳамоҳангӣ; 

$C) Марҳилаи эътилофӣ; 

$D) Марҳилаи ҳамгироӣ; 

$E) Марҳилаи шарикӣ; 

 

@233.Чунин табодул бо мувофиқкунонии мавқеи якдигар барои 

пешгирӣ кардани ихтилоф ҳамроҳ хоҳад буд? 

$A) Марҳилаи ҳамоҳангӣ; 

$B) Марҳилаи ҳамкории машваратӣ; 

$C) Марҳилаи эътилофӣ; 

$D) Марҳилаи ҳамгироӣ; 

$E) Марҳилаи шарикӣ; 

 

@234.Тарҳрезии мавқеи умумӣ ва стратегияи амалисозии он, яъне 

барномаи муайяни амали якҷояро пешбинӣ менамояд? 

$A) Марҳилаи эътилофӣ; 

$B) Марҳилаи ҳамкории машваратӣ; 

$C) Марҳилаи ҳамоҳангӣ; 

$D) Марҳилаи ҳамгироӣ; 

$E) Марҳилаи шарикӣ; 

 

@235.Дар назария ба муттаҳид шудан дар давлати нави ягона самтгирӣ 

шудааст ва ифодаи худро дар ташаккули ба истилоҳ «мақомоти 

фаромиллӣ» меёбад, ки давлатҳои иштироккунанда як қисми 

соҳибихтиёрии худро дар ихтиёри он мегузоранд? 

$A) Марҳилаи ҳамгироӣ; 

$B) Марҳилаи шарикӣ; 

$C) Марҳилаи эътилофӣ; 

$D) Марҳилаи ҳамкории машваратӣ; 

$E) Марҳилаи ҳамоҳангӣ; 

 

@236.Самти сиёсати хориҷӣ аз чӣ иборат аст? 

$A) ҳамаи ҷавобҳо дуруст; 

$B) манфиатҳо; 

$C) захираҳо; 

$D) ҳадафҳо; 



$E) тарзи амал; 

 

@237.Сохтори барномаи сиёсати хориҷӣ чунин аст? 

$A) субъекти муносибатҳои байналхалқӣ ва самти сиёсати хориҷӣ; 

$B) муносибатҳои байналхалқӣ ва дипломатия; 

$C) сиёсати хориҷӣ ва дипломатия; 

$D) субъекти муносибатҳои байналхалқӣ ва дипломатияи он; 

$E) ҳамаи ҷавобҳо нодуруст; 

 

@238.Манфиати сиёсати хориҷӣ ба он маънӣ манфиати давлатӣ 

мебошад, ки он дар доираи чӣ тарҳрезӣ мегардад? 

$A) дастгоҳи давлатӣ; 

$B) манфиатҳои миллӣ; 

$C) сиёсати хориҷӣ; 

$D) вазорат; 

$E) ҳамаи ҷавобҳо дуруст; 

 

@239.Манфиати сиёсати хориҷӣ дар ҷараёни ҳамкории се идораи 

асосии сиёсати хориҷӣ сурат мегирад? 

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

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

$C) Вазорати корҳои хориҷӣ, Шӯрои амният ва Парламент; 

$D) Дастгоҳи иҷроияи Президент, Вазорати корҳои хориҷӣ ва 

Вазорати мудофиа; 

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

 

@240.Идеологияи сиёсати хориҷӣ ҷанбаи зерини асосиро дарбар 

мегирад? 

$A) ҳамаи ҷавобҳо дуруст; 

$B) селектевӣ; 

$C) компаративӣ; 

$D) релятивӣ; 

$E) нормативӣ; 

 

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

$A) ҳамаи ҷавобҳо дуруст; 

$B) иқтидори моддӣ; 

$C) иқтидори иттилоотӣ ва иқтидори ташкилӣ; 

$D) иқтидори вақт; 



$E) иқтидори фазо (фазои геополитикӣ); 

 

@242.Намудҳои стратегияи сиёсати хориҷӣ? 

$A) фишор, амал ва интизоршавӣ; 

$B) моддӣ, иттилоотӣ ва ташкилӣ; 

$C) институтсионалӣ, инструменталӣ ва ғоявӣ; 

$D) геополитикӣ, геоиқтисодӣ ва геостратегӣ; 

$E) минтақавӣ, байналхалқӣ ва ҷаҳонӣ; 

 

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

истифодаи эҳтимолии он метавонад шарик ё рақибро ба гузашт водор 

намояд? 

$A) Стратегияи фишор; 

$B) Стратегияи амал; 

$C) Стратегияи интизоршавӣ; 

$D) Стратегияи эҳтимолӣ; 

$E) Ҳамаи ҷавобҳо дуруст; 

 

@244.Ҳангоми истифодаи ин стратегияи сиёсати хориҷӣ, асосан ба 

муътақид кардани шарик ё рақиб ва ба ҷустуҷӯи созиш такя карда 

мешавад? 

$A) Стратегияи амал; 

$B) Стратегияи фишор; 

$C) Стратегияи интизоршавӣ; 

$D) Стратегияи эҳтимолӣ; 

$E) Ҳамаи ҷавобҳо дуруст; 

 

@245.Қутбҳои асосии ташаккули фазои сиёсӣ–равонӣ (психологӣ)? 

$A) Ҳамаи ҷавобҳо дуруст; 

$B) Қутби «дӯст–душман»; 

$C) Қутби «вобастагӣ–новобастагӣ»; 

$D) Қутби «боварӣ–нобоварӣ»; 

$E) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст; 

 

@246.Дар доираи қутби мазкур дараҷабандии васеъ вуҷуд дорад 

(шарик, рақиб, ҳариф, душман ва ғайра)? 

$A) Қутби (вектори) «дӯст–душман»; 

$B) Қутби «вобастагӣ–новобастагӣ»; 

$C) Қутби «боварӣ–нобоварӣ»; 



$D) Ҳамаи ҷавобҳо дуруст; 

$E) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст; 

 

@247.Дар доираи қутби мазкур шаклгирии робитаи вобастагӣ ба асоси 

«таносуби қувва» ва дақиқтараш, ба асоси бартарии як субъекти 

сиёсати ҷаҳонӣ бар субъекти дигар сурат мегирад? 

$A) Қутби «вобастагӣ–новобастагӣ»; 

$B) Қутби (вектори) «дӯст–душ;ман»; 

$C) Қутби «боварӣ–нобоварӣ»; 

$D) Ҳамаи ҷавобҳо дуруст; 

$E) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст; 

 

@248.Намояндагони ин равияи илмӣ чунин ақида доранд, ки дониши 

мо дар бораи ҷаҳон вобастагии иҷтимоӣ дорад ва аз нигоҳи таърихӣ 

гузаранда аст? 

$A) конструктивизм; 

$B) реализм; 

$C) либерализм; 

$D) идеализм; 

$E) дуализм; 

 

@249.Бартарии ин равияи илмӣ дар он аст, ки он манзараи 

идеалистии ҷаҳонро ҳимоя менамояд, бинобар ин, сиёсати ҷаҳониро 

чун низоми меъёрҳо, андешаҳо ва ниҳодҳо (институтҳо) қабул 

мекунад? 

$A) конструктивизм; 

$B) реализм; 

$C) либерализм; 

$D) идеализм; 

$E) транзитология; 

 

@250.Ба ақидаи онҳо муносибатҳои байналхалқӣ анархия намебошад, 

муборизаи он барои тавонмандии моддӣ ё тасдиқи арзишҳои озодӣ 

меравад? 

$A) конструктивизм; 

$B) реализм; 

$C) либерализм; 

$D) идеализм; 

$E) дуализм; 



 

@251.Тарафдорони ин равия нуктаҳои ин назарияро бо андешаи 

зарурат ва имконияти таъмини «сулҳи абадӣ» дар байни давлатҳо 

алоқаманд менамояд? 

$A) либерализм; 

$B) конструктивизм; 

$C) реализм; 

$D) идеализм; 

$E) транзитология 

 

@252.Андешаи «ҷаҳони демократӣ» аз тарафи классики илми сиёсии 

амрикоӣ истифода шуда буд? 

$A) Майкл Дойл; 

$B) Томас Парсонс; 

$C) Иманнуил Валлерстайн; 

$D) Ҷозеф Най; 

$E) Самуэл Хантингтон; 

 

@253.Мутобиқи андешаи мазкур гӯё демократҳо бо якдигар 

намеҷанганд ва тамоми низоъҳои мавҷударо фақат бо роҳи сулҳомез 

ҳаллу фасл мекунанд? 

$A) ҷаҳони демократӣ; 

$B) ҷомеаи байналхалқӣ (international society); 

$C) низоми байналхалқӣ (international system); 

$D) конструктивизм; 

$E) реализм; 

 

@254.Назарияи мазкур дар заминаи таҷрибаи табдили режимҳои 

диктаторӣ шакл гирифта, ба андешаҳои дар ибтидо солим ва 

таҷрибаи амалии ҷомеаи ғарбӣ асос ёфта буд? 

$A) реализм; 

$B) транзитология; 

$C) либерализм; 

$D) идеализм; 

$E) конструктивизм; 

 

@255.Дар назария ба муттаҳид шудан дар давлати нави ягона самтгирӣ 

шудааст ва ифодаи худро дар ташаккули ба истилоҳ «мақомоти 



фаромиллӣ» меёбад, ки давлатҳои иштироккунанда як қисми 

соҳибихтиёрии худро дар ихтиёри он мегузоранд? 

$A) Марҳилаи ҳамгироӣ; 

$B) Марҳилаи шарикӣ; 

$C) Марҳилаи эътилофӣ; 

$D) Марҳилаи ҳамкории машваратӣ; 

$E) Марҳилаи ҳамоҳангӣ; 

 

@256.Мавқеи таҳқиқгарон оид ба проблемаи оқибати ҷаҳонишавиро 

ба кадом гурӯҳ ҷудо мекунанд? 

$A) ҳамаи ҷавобҳо дуруст; 

$B) умуман хушбинона (оптимистӣ); 

$C) бештар бадбинона (пессимистӣ); 

$D) фосилавӣ (бештар шубҳаомез); 

$E) ҳамаи ҷавобҳо нодуруст; 

 

@257.Мафҳуми сотсиологияи интиқодӣ буда, ба детерминизми 

иҷтимоӣ наздик аст? 

$A) «Агенти иҷтимоӣ»; 

$B) «Актори иҷтимоӣ»; 

$C) «Амнияти иҷтимоӣ»; 

$D) «Фарҳанги иҷтимоӣ»; 

$E) ҳамаи ҷавобҳо нодуруст; 

 

@258.Содатарин мисол дар ин иртибот, алоқаи рафтори шахс дар 

зиёфти расмӣ бо мавқеи иҷтимоии вай мебошад: тавре ки тадқиқоти 

сотсиологӣ нишон дод, намояндагони «табақаи паст» ҳангоми 

«интихоб»– и нӯшокӣ аз рӯи «мантиқи эътибор» амал мекунанд, яъне 

он нӯшокиеро интихоб мекунанд, ки бо мақоми бештар баланди 

иҷтимоӣ мутобиқат мекунад? 

$A) «Агенти иҷтимоӣ»; 

$B) «Актори иҷтимоӣ»; 

$C) «Амнияти иҷтимоӣ»; 

$D) «Фарҳанги иҷтимоӣ»; 

$E) ҳамаи ҷавобҳо нодуруст; 

 

@259.Ҷ. Розенау онҳоро акторҳои асосии байналмилалӣ мешуморад? 

$A) ҳамаи ҷавобҳо дуруст; 

$B) давлатҳо ва зернизомҳоро; 



$C) созмонҳои фаромиллиро; 

$D) когортҳоро (масалан, гурӯҳҳои этникӣ, калисо ва ғайра); 

$E) ҳаракатҳоро; 

 

@260.Иштирокчиёни ғйридавлатии муносибатҳои байналмилали 

мебошанд? 

$A) Ҳамаи ҷавобҳо дуруст; 

$B) Ташкилотҳои байналмилалии байнидавлатӣ; 

$C) Ташкилотҳои байналмилалии ғайридавлатӣ; 

$D) Иттиҳодияҳои фаромиллӣ; 

$E) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст; 

 

@261.Мафҳуми ҳадаф аз рӯи мазмуни худ бо мафҳуми дигари муҳим 

барои илми байналмилалӣ – сиёсӣ наздик аст? 

$A) манфиат; 

$B) вазифа; 

$C) амният; 

$D) сохтор; 

$E) уҳда; 

 

@262.Ҳадафҳои неолиберализм? 

$A) Амнияти байналмилалӣ (ба он андозае, ки он бо манфиатҳои 

миллӣ мухолиф набошад); 

$B) Ҳимояи манфиатҳои миллӣ, амнияти давлат, ҳифзи вазъи мавҷуда 

(статус–кво) дар низоми байналмилалӣ; 

$C) Ҷудоии зиддисистемӣ, бартараф кардани мантиқи зиддиятноки 

ҷаҳонишавӣ; 

$D) ҳамаи ҷавобҳо дуруст; 

$E) ҳамаи ҷавобҳо нодуруст; 

 

@263.Ҳадафҳои асосӣ ва муҳими давлат бо ҳимоя ва амалисозии онҳо 

алоқаманданд? 

$A) манфиатҳои миллӣ; 

$B) амнияти миллӣ; 

$C) сиёсати хориҷӣ; 

$D) сиёсати дохилӣ; 

$E) ҳамаи ҷавобҳо дуруст; 

 



@264.Таҳти ин мафҳум роҳҳо, тарз, усул ва василаҳои дастрасӣ ба 

ҳадафҳо фаҳмида мешаванд? 

$A) восита; 

$B) сохтор; 

$C) мақсад; 

$D) вазифа; 

$E) манфиат; 

 

@265.Р. Арон таъкид менамояд, ки таносуб байни ин ду ҳадаф бо 

проблемаҳои зиёд алоқаманд аст? 

$A) амният ва неру; 

$B) амният ва манфиат; 

$C) мақсад ва вазифаҳо; 

$D) ҳадаф ва восита; 

$E) ҳафад ва манфиат; 

 

@266.B. Лидделл–Харт онро чун «санъати тақсим ва истифодаи 

маблағи ҳарбӣ барои дастрасӣ ба ҳадафҳои сиёсӣ» муайян кардааст? 

$A) стратегияро; 

$B) тактикаро; 

$C) амнияти миллиро; 

$D) сиёсати хориҷиро; 

$E) манфиатро; 

 

@267.Хислат ва диалектикаи ҳар гуна стратегияро чӣ муайян мекунад? 

$A) ҳамаи ҷавобҳо дуруст; 

$B) мавҷудияти таъсир ба касе; 

$C) восита ва тарзҳои таъсири ояндадор; 

$D) самтгирии дурнамо – динамикии ҳадафҳо; 

$E) мавҷудияти таъсир ба чизе; 

 

@268.Он иборат аз истифодаи муассири воситаҳои дастрасӣ ба 

ҳадафҳои фосилавӣ мебошад, ки бояд ба муваффақияти стратегия 

оварда расонад? 

$A) Тактика; 

$B) Стратегия; 

$C) Амният; 

$D) Манфиат; 

$E) Низоъ; 



 

@269.Вазифаи асосии он – бартараф намудани «мушкили ҳадафҳо», 

яъне ихтилоф байни ҳифзи манфиатҳои худӣ ва кӯшишҳои парҳез аз 

тадбирҳое мебошад, ки метавонанд боиси ташаннуҷ гарданд? 

$A) стратегияи танзими буҳрон; 

$B) стратегияи бузург; 

$C) стратегияи миллӣ; 

$D) ҳамаи ҷавобҳо дуруст; 

$E) ҳамаи ҷавобҳо нодуруст; 

 

@270.Стратегияи эътирофи оромкунандаро кӣ тавсиф намуда буд? 

$A) Ч. Осгуд; 

$B) Ҷ. Кеннан; 

$C) Г. Киссинҷер; 

$D) У. Липпман; 

$E) М. Горбачёв; 

 

@271.Таҳти ин мафҳум қобилияти актори байналмилалӣ барои 

таҳмил кардани иродаи худ ва бадин тартиб таъсир расонидан ба 

хислати муносибатҳои байналмилалӣ ба манфиатҳои хеш фаҳмида 

мешавад? 

$A) қувва; 

$B) стратегия; 

$C) тактика; 

$D) манфиат; 

$E) амният; 

 

@272.Аз нуқтаи назари Г. Моргентау, он ду унсури асосиро дарбар 

мегирад: марказӣ (доимӣ) ва дуюмдараҷа (тағйирёбанда)? 

$A) «манфиати миллӣ»; 

$B) «амнияти миллӣ»; 

$C) «стратегия ва тактика»; 

$D) «сиёсати хориҷӣ»; 

$E) «амнияти давлатӣ»; 

 

@273.Сатҳи шиддатнокии манфиатҳои миллӣ? 

$A) Ҳамаи ҷавобҳо дуруст; 

$B) Ҳассос; 

$C) Хатарнок; 



$D) Ҷиддӣ; 

$E) Боиси ташвиш ва нигаронӣ; 

 

@274.Унсури асосии манфиатҳои миллӣ? 

$A) ҳамаи ҷавобҳо дуруст; 

$B) ҳимояи ватан; 

$C) некуаҳволии иқтисодӣ; 

$D) тартиботи мусоиди ҷаҳон; 

$E) паҳншавии арзишҳо; 

 

@275.Бо муносибатҳои байналмилалӣ алоқамандии наздик доранд? 

$A) ҳамаи ҷавобҳо дуруст; 

$B) бавуҷудоии миллатҳо ва шаклгирии сарҳадҳои байнидавлатӣ; 

$C) ғанишавии фарҳанг, рушди санъат, илм, пешрафти техникӣ ва 

иқтисоди самаранок; 

$D) ташаккул ва тағйироти режимҳои сиёсӣ; 

$E) шаклгирии ниҳодҳои (институтҳои) гуногуни иҷтимоӣ; 

 

@276.Бо муносибатҳои байналмилалӣ алоқамандии наздик надоранд? 

$A) ҳамаи ҷавобҳо нодуруст; 

$B) бавуҷудоии миллатҳо ва шаклгирии сарҳадҳои байнидавлатӣ; 

$C) ғанишавии фарҳанг, рушди санъат, илм, пешрафти техникӣ ва 

иқтисоди самаранок; 

$D) ташаккул ва тағйироти режимҳои сиёсӣ; 

$E) шаклгирии ниҳодҳои (институтҳои) гуногуни иҷтимоӣ; 

 

@277.Кадом нуктаҳо шадидан меафзоянд дар замони мо? 

$A) ҳамаи ҷавобҳо дуруст; 

$B) зарурати объективӣ ба дарку фаҳмиши назариявии муносибатҳои 

байналмилалӣ; 

$C) таҳлили тағйироти бавуҷодомада ва оқибатҳои он; 

$D) тавсеа ва амиқшавии мавзӯҳои дахлдор ба тайёрии 

умумибашарии донишҷӯён; 

$E) ҳамаи ҷавобҳо нодуруст; 

 

@278.Назарияи муносибатҳои байналмилалӣ ҳамчун фанни дарсӣ 

нахустин бор баъд аз Ҷанги якуми ҷаҳонӣ дар донишгоҳҳои … ҷорӣ 

шуд? 

$A) ИМА ва Британияи Кабир; 



$B) Олмон ва Франсия; 

$C) Русия ва Япония; 

$D) Ҳиндустон ва Хитой; 

$E) Британияи Кабир ва Олмон; 

 

@279.Аз рӯи арзёбии гуногун, имрӯз аз 80 то 85% тамоми адабиёти 

ҷаҳонӣ оид ба муносибатҳои байналмилалӣ дар … нашр мешавад? 

$A) ИМА; 

$B) Британияи Кабир; 

$C) Олмон; 

$D) Франсия; 

$E) Русия; 

 

@280.Тағйироте, ки боиси аз байн рафтани низоми ҷаҳонии 

сотсиалистӣ гардид, аксарияти коршиносонро водор сохт, ки ду 

намуди муносибатҳои байналмилалии асосёфтаро ҷудо кунанд? 

$A) ба тавозуни қувва ва ба тавозуни манфиатҳо; 

$B) ба сиёсати хориҷӣ ва ба сиёсати дохилӣ; 

$C) ба манфиат ва ба амният; 

$D) ҳамаи ҷавобҳо дуруст; 

$E) ба сиёсати ҷаҳонӣ ва ба ҷаҳонишавӣ; 

 

@281.Муносибатҳои байналмилалӣ чунин тақсимбандӣ мешаванд? 

$A) аз рӯи соҳаҳои ҳаёти иҷтимоӣ – робитаҳои иқтисодӣ, сиёсӣ, 

ҳарбӣ-стратегӣ, фарҳангӣ, идеологӣ; 

$B) аз рӯи манфиатҳо; 

$C) аз рӯи тавозуни қувва ва манфиатҳо; 

$D) аз рӯи сиёсати дохилӣ ва сиёсати хориҷӣ; 

$E) ҳамаи ҷавобҳо дуруст; 

 

@282.Муносибатҳои байналмилалӣ чунин тақсимбандӣ мешаванд? 

$A) вобаста аз иштирокчиёни он – муносибатҳои байнидавлатӣ; 

$B) аз рӯи манфиатҳо; 

$C) аз рӯи тавозуни қувва ва манфиатҳо; 

$D) аз рӯи сиёсати дохилӣ ва сиёсати хориҷӣ; 

$E) ҳамаи ҷавобҳо дуруст; 

 

@283. Вобаста аз сатҳи рушд ва суръати муносибатҳои байналмилалӣ, 

чанд сатҳи онро ҷудо мекунанд? 



$A) 3; 

$B) 2; 

$C) 1; 

$D) 4; 

$E) 5; 

 

@284.Вобаста аз сатҳи рушд ва суръати муносибатҳои байналмилалӣ, 

чанд сатҳи онро ҷудо мекунанд? 

$A) баланд, миёна ё поён; 

$B) соҳавӣ, минтақавӣ ва ҷаҳонӣ; 

$C) иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва сиёсӣ; 

$D) сиёсӣ, ҳарбӣ-стратегӣ, фарҳангӣ ва идеологӣ; 

$E) ҳамаи ҷавобҳо дуруст; 

 

@285.Ҷудо кардани сатҳи муносибатҳои байналмилалӣ ба асоси 

меъёрҳои зерини геополитикӣ дурусттар ба назар мерасад? 

$A) ҷаҳонӣ, минтақавӣ ва фароминтақавӣ; 

$B) баланд, миёна ё поён; 

$C) иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва сиёсӣ; 

$D) сиёсӣ, ҳарбӣ-стратегӣ, фарҳангӣ ва идеологӣ; 

$E) ҳамаи ҷавобҳо дуруст; 

 

@286.Муҳаққиқон А.Е. Бовин ва В.П. Лукин чунин мешуморанд, ки ин 

фаъолият ва алоқаи мутақобилаи давлатҳо дар арсаи байналмилалӣ 

мебошад? 

$A) «Сиёсати ҷаҳонӣ»; 

$B) «Муносибатҳои байналмилалӣ»; 

$C) «Шаҳрвандии ҷаҳонӣ»; 

$D) «Сиёсати хориҷӣ»; 

$E) «Ҷомеаи шаҳрвандӣ»; 

 

@287.Муҳаққиқон А.Е. Бовин ва В.П. Лукин чунин мешуморанд, ки ин 

низоми алоқаҳои воқеӣ байни давлатҳо, амалкарди онҳо буда, як навъ 

фазо, муҳите мебошад, ки дар он сиёсати ҷаҳонӣ вуҷуд дорад. Ба ғайр 

аз давлатҳо, субъект ва иштирокчии муколимаи ҷаҳонӣ ҳаракатҳои 

гуногун, ташкилотҳо, ҳизбҳо ва ғайра низ мебошанд? 

$A) «Муносибатҳои байналмилалӣ»; 

$B) «Сиёсати ҷаҳонӣ»; 

$C) «Шаҳрвандии ҷаҳонӣ»; 



$D) «Сиёсати хориҷӣ»; 

$E) «Ҷомеаи шаҳрвандӣ»; 

 

@288.Объективӣ будани тадқиқот аз тарафи тадқиқотчӣ ба назар 

гирифтани нуктаи зеринро пешбинӣ менамояд? 

$A) ҳамеша «ҳузури идеологӣ»–ро дар хотир дошта бошад; 

$B) хусусиятҳои равонии (психологии) ашхоси қабулкунандаи қарор, 

ки тавоноии таъсиррасонӣ ба рӯйдодҳо ва равандҳои сиёсиро дорад; 

$C) бо назардошти чунин «ҳузур» нисбӣ будани ҳар гуна 

хулосабарориро дарк намояд; 

$D) рушди воқеии муносибатҳои байналмилалӣ дар ҷараёни тағйири 

давр ва насл, ки имконият медиҳад айниятҳо ва истисноҳо пайдо 

шаванд; 

$E) ҳамаи ҷавобҳо дуруст; 

 

@289.Равиши таърихӣ-иҷтимоӣ нисбат ба муносибатҳои 

байналмилалӣ ва имкониятҳои пешгӯикунанади онро намоиш дода 

буд? 

$A) Р. Арон; 

$B) Г. Моргентау; 

$C) Ф. Брайар; 

$D) М. Гуннел; 

$E) Ҷ. Розенау; 

 

@290.Ҳамчун истилоҳ дар соҳаҳои гуногуни илм истифода бурда 

мешавад ва маънои номуайянӣ, тасодуфӣ будани чизеро дорад? 

$A) стохастӣ; 

$B) детерминистӣ; 

$C) рефлексия; 

$D) интуитсия; 

$E) ҳамаи ҷавобҳо нодуруст; 

 

@291.Таълимот дар бораи он мебошад, ки тамоми ҳодисаҳои рӯйдода 

дар ҷаҳон, аз он ҷумла, ҷараёни ҳаёти инсонӣ аз тарафи Худо 

муқаррар шудааст? 

$A) детерминистӣ; 

$B) стохастӣ; 

$C) рефлексия; 

$D) интуитсия; 



$E) скептистӣ; 

 

@292.Тадқиқоти моҳият, хусусият ва неруҳои асосии ҳаракатдиҳандаи 

муносибатҳои иҷтимоӣ? 

$A) назария; 

$B) ҷомеашиносӣ; 

$C) таърих; 

$D) праксеология; 

$E) ҳамаи ҷавобҳо дуруст; 

 

@293.Он имконият медиҳад объекти омӯзиш дар бутунӣ ва ягонагии 

он тасаввур карда шавад ва барои ёфтани иртиботи мутақобила байни 

унсурҳои таъсиррасон ба якдигар мусоидат мекунад, барои ошкор 

намудани «қоидаҳои» чунин таъсири мутақобила кумак мерасонад, ба 

ибораи дигар, ба фаъолияти қонунмандонаи низоми байналмилалӣ 

мадад мерасонад? 

$A) Равиши системӣ; 

$B) Методи делфӣ; 

$C) Методи тартибдиҳии сенария; 

$D) Моделсозӣ; 

$E) Таҳлили хронологӣ; 

 

@294.Бо назардошти равиши системӣ, Р. Арон се сатҳи баррасии 

муносибатҳои байналмилалиро ҷудо мекунад? 

$A) низоми байнидавлатӣ, давлатӣ ва тавонмандии он; 

$B) сатҳи соҳавӣ, минтақавӣ ва ҷаҳонӣ; 

$C) дохилӣ, хориҷӣ ва байналхалқӣ; 

$D) сиёсӣ, демографӣ ва идеологӣ; 

$E) ҳамаи ҷавобҳо нодуруст; 

 

@295.Методи мазкур бо тартибдиҳии объектҳо вазъияти сунъӣ, идеалӣ 

ва тасаввуршавандаи иборат аз низомҳо, унсурҳо ва муносибатҳо, ки 

бо унсурҳо ва муносибатҳои воқеии падидаҳо ва равандҳои 

байналмилалӣ мутобиқат доранд, алоқаманд аст? 

$A) Моделсозӣ; 

$B) Равиши системӣ; 

$C) Методи делфӣ; 

$D) Методи тартибдиҳии сенария; 

$E) Таҳлили хронологӣ; 



 

@296.Он ба назарияи нисбӣ асос ёфтааст ва иборат аз модели 

сохташудаи таҳлил ё пешбинии намудҳои гуногуни рафтори акторҳои 

қарордошта дар вазъияти махсус мебошад? 

$A) назарияи бозӣ; 

$B) моделсозӣ; 

$C) таҳлили хронологӣ; 

$D) методи делфӣ; 

$E) тартибдиҳии сенария; 

 

@297.Назарияи классикии бозӣ аз тарафи … дар асари якҷоя 

таълифнамудаи онҳо «Назарияи бозӣ ва рафтори иқтисодӣ» тарҳрезӣ 

шуда буд? 

$A) Д. фон Пойманн ва О. Моргенштерн; 

$B) Г. Моргентау ва И. Валлерстайн; 

$C) Ш. луи Монтескё ва В. де ла Блаш; 

$D) К. фон Клаузевитс ва Б. Пастернак; 

$E) Н. Спайкмэн ва А. Мехэн; 

 

@298.Таълимот дар бораи робитаи мутақобила ва яқинии 

мутақобилаи тамоми ҳодисаҳо ва равандҳо, доктрина дар бораи 

сабабияти умумӣ? 

$A) детерминизм; 

$B) этатизм; 

$C) рефлексия; 

$D) интуитсия; 

$E) скептисизм; 

 

@299.Ин яъне мавҷудияти як силсила падидаҳои ҳаммонанд аст, ки аз 

хусусиятҳои ин он давра вобаста нестанд, пас онҳоро метавон ба худи 

табиати homo sapiens нисбат дод? 

$A) қонунмандӣ; 

$B) мушоҳида; 

$C) метод; 

$D) қонунмандӣ ва мушоҳида; 

$E) метод ва мушоҳида; 

 

@300.Ояндаи муносибатҳои байналмилалӣ аз нигоҳи либерализм? 



$A) Батадриҷ аз байн бурдани ихтилофоти мусаллаҳона ва ҷанг, 

«сулҳи абадӣ»; 

$B) Оянда надорад – хислати муносибатҳои байналмилалӣ бетағйир 

мемонад; 

$C) Тантанаи сотсиализм ва коммунизм дар ҷаҳон; 

$D) ҳамаи ҷавобҳо дуруст; 

$E) ҳамаи ҷавобҳо нодурст; 

 


