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Варянт-А 

Донишкадаи идоракунии давлатии назди Президенти ҶТ 

Факултети муносибатҳои байналмилалӣ 

 

Кафедраи “дипломатия ва муносибатҳои байналмилалӣ”. 

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

Фанни “Сиёсатшиносӣ”. 

Ному насаби устод Шеров Ш. Вохидов Н Тел 915-65-27-97 

Курс 2-3 гурӯҳҳои Б,В,Г. 

Ихисоси 1-230101 муносибатҳои байналмилалӣ. 

 

@1.Сиёсатшиносӣ ҳамчун предмети таълимӣ кай ва дар куҷо пайдо шудааст. 

$A) дар нимаи дувуми асри Х1Х дар Германия; 

$B) дар ибтидои асри ХХ дар ИМА; 

$C) миёнаи асри ХХ дар Франсия; 

$D) дар асри ХХ дар Англия; 

$E) дар асри ХХ дар Африка; 

 

@2.Мафҳуми “сиёсат” тавассути асари кадоме аз ин мутафаккирон ба илм 

ворид гардидааст. 

$A) Арасту тавассути асараш “Политика”; 

$B) Тавассути асари Афлотун “Давлат”; 

$C) Низом-ул-мулк тавассути асараш “Сиёсатнома”; 

$D) М. Вебер тавассути асараш “Илм дар бораи сиёсат”; 

$E) Х В Кошифи “ Футувватномаи султони”; 

 

@3.Кадоме аз ин мутафаккирон сиёсатро ҳамчун зӯрӣ, тарсонидан, 

маҷбурнамоӣ шарҳ медод. 

$A) Низомулмулк, Ҳусейн Воизи Кошифӣ; 

$B) Афлотун, Плутарх; 

$C) Алпарслон, Ситсерон; 

$D) Ҷон Лок, И.Кант; 

$E) А. Смитт Д. Рикардо; 

 

@4.Таърифи “сиёсат кӯшиши иштирок намудан дар ҳокимият ё таъсир 

расонидан дар тақсимоти ҳокимият, хоҳ байни давлатҳо ва ё хоҳ дар дохили 

давлат байни гурӯҳи одамон мебошад” ба кадоме аз ин мутафаккирон таалуқ 

дорад. 

$A) М. Вебер; 

$B) Арасту; 

$C) К. Опалек; 

$D) Н. Макиавеллӣ; 
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$E) С. Хантингтон; 

 

@5.Мафҳуми “Хайрияти умумӣ” кадом файласус истифода кардааст. 

$A) Арасту; 

$B) Афлотэн; 

$C) Сисерон; 

$D) Суқрот; 

$E) Гипократ; 

 

@6.Назарияи “Таҷзияи ҳокимият”- ро кадом файласуф пешниҳод кард. 

$A) Ш. Монтеске; 

$B) Г. Лассуэлл; 

$C) Н. Макиавеллӣ; 

$D) Ж.Руссо; 

$E) Фукуяма; 

 

@7.Аввалин маротиба ҳизбҳои сиёсӣ дар кадом давлат ба вуҷуд омаданд  

$A) Англия; 

$B) ИМА; 

$C) Германия; 

$D) Италия; 

$E) Россия; 

 

@8.Сиёсат ба чанд навъ тақсим мешавад. 

$A) ба ду навъ; 

$B) ба се навъ; 

$C) ба чор навъ; 

$D) ба панҷ навъ; 

$E) ба шаш навъ; 

 

@9.Навъҳои сиёсатро нишон диҳед; 

$A) сиёсати дохилӣ ва сиёсати хориҷӣ; 

$B) сиёсати байналхалқӣ, сиёсати иҷтимоӣ; 

$C) сиёсати давлатӣ, сиёсати ғайридавлатӣ; 

$D) сиёсати гуманитарӣ, сиёсати байналхалқӣ; 

$E) сиёсати минтакави ва байниминтака; 

 

@10.Режимҳои сиёсии зидди демократиро муайян кунед. 

$A) Авторитарӣ ва тотолитарӣ; 

$B) Абсолютизм ва теократия; 

$C) Демократия ва автократия; 

$D) Дектаторӣ ва тирания; 

$E) Диктатури аристократи; 
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@11.Сиёсат дар кадом шаклҳо зоҳир мешавад. 

$A) сиёсати иқтисодӣ, сиёсати иҷтимоӣ, сиёсати фарҳангӣ, сиёсати миллӣ 

ва ғайра; 

$B) сиёсати байналхалқӣ, сиёсати хориҷӣ; 

$C) субъекти сиёсат, объекти сиёсат; 

$D) дар шакли гуманитарӣ ва танзимнамоӣ; 

$E) дар шакли мантики; 

 

@12.Яке аз вазифаҳои сиёсатро номбар намоед. 

$A) таъмини устувори ва ягонагии ҷомеа; 

$B) таҳияи лоиҳа; 

$C) ҳамгироӣ; 

$D) забткорӣ; 

$E) зуровари; 

 

@13.Фаҳми этимологии калимаи политика чиро ифода менамояд. 

$A) шаҳр давлат; 

$B) шакли мутамаддини умумият; 

$C) сиёсат – мубориза барои ҳокимият; 

$D) ба танзим даровардани муносибати байни одамон; 

$E) минтака – нохия; 

 

@14.Аввалин конститутсияти Тоҷикистони шуравӣ кай қабул карда шуд. 

$A) 1929; 

$B) 1932; 

$C) 1937; 

$D) 1978; 

$E) 1924; 

 

@15.Аввалин кафедраи илми сиёсӣ кай ташкил карда шуд. 

$A) дар донишгоҳи Колумбия соли 1880; 

$B) дар  донишгоҳи Ню Ҷерси соли 1889; 

$C) дар донишгоҳи Шветсия соли 1884; 

$D) дар донишгоҳи Амрико соли 1885; 

$E) дар донишгохи Оксфорд соли 1900; 

 

@16.Шаклҳои руйоварӣ ба сиёсатро нишон диҳед. 

$A) касбӣ ва ғайри касбӣ; 

$B) шакли муқаррарӣ ва ғайримуқаррарӣ; 

$C) револютсионӣ ва эволютсионӣ; 

$D) муқаррарӣ ва эҷодӣ; 

$E) таъминкуни ва ташкили ; 
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@17.Категорияҳои  асосии сиёсатшиносиро номбар намоед. 

$A) сиёсат, ҳокимият, системаи сиёсӣ, манфиатҳои сиёсӣ, режими сиёсӣ, 

элитаи сиёсӣ, сарварии сиёсӣ, модернизатсияи сиёсӣ ва ғайра; 

$B) ҳокимият, давлат, идеология, фалсафа,антропология; 

$C) сиёсатшиносӣ категория надорад; 

$D) урфу одат, анъана, дину оин ва г; 

$E) урфу одат; 

 

@18.Усулҳои (методҳо) илми сиёсатшиносиро муайян намоед. 

$A) методҳои системанокӣ, миқдорӣ, бихевиористӣ, қабули қарор, 

муқоисавӣ,  

коммуникатсионӣ; 

$B) методи институтсионалӣ, бихевиористӣ, таърихӣ; 

$C) сиёсатшиносӣ се метод дорад; 

$D) сиёсатшиноси дорои методи ягона нест; 

$E) сиёсатшиноси дорои методи ягона аст; 

 

@19.Бихевиоризм чи гуна метод аст. 

$A) тахлили рафтори одамони алоҳида, умумиятҳои ҷомеа, гурӯҳҳо; 

$B) тахлили фаъолияти давлат ва ҳокимият; 

$C) рўйовари ба ҳодиса ва падидаҳои сиёсӣ; 

$D) сафарбарнамоии омма ба сиёсат; 

$E) тахлили зохирии одамон; 

 

@20.Яке аз вазифаҳои сиёсат муайян намоед. 

$A) ҳокимият; 

$B) афкори сиёсӣ; 

$C) идорӣ; 

$D) сулҳ;  

$E) зуровари; 

 

@21.Аввалин бор ба таҳқиқи сарварӣ ки рӯ овардааст. 

$A) Афлотун, Арасту; 

$B) Геродот; 

$C) Демокрит; 
$D) Гегель; 

$E) Беккон; 

 

@22.Навъҳои беҳтарини ҳокимият аз нигоҳи Арасту. 

$A) монархия, аристократия ва полития; 

$B) демократия, ҷумҳурӣ;  

$C) аристократӣ, олигархӣ; 
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$D) ғуломдорӣ, олигархия, демократия; 

$E) ичтимоишави, капитализм, сотсиализатсия; 

 

@23.Нигоҳи ҷомеашиносон ба ҳокимият чи гуна аст. 

$A) ҳокимият ба тартибдарорандаи  муносибатҳои ҷамъият; 

$B) ҳокимият ин раванди амалинамоии муносибатҳои иқтисодию иҷтимоӣ; 

$C) ҳокимият ин  раванди амалигардонии муносибатҳо байни одамон; 

$D) ҳокимият ин воситаи амалин намоии корҳои ҷамъиятӣ; 

$E) хокимият ин зуровари аз болои одамон; 

 

@24.Мувофиқи назари иқтисодшиносон ҳокимият чист. 

$A) ин раванди танзимнамоии муносибатҳои иқтисодӣ дар ҷомеа аст; 

$B) ҳокимият ин воситаи танзими раванди иқтисодӣ ва муносибатҳои 

истеҳсолӣ; 

$C) ҳокимият ба амалбарории муносибатҳои иқтисодию-иҷтимоӣ; 

$D) ҳокимият ин тамоми соҳаҳои ҷамъиятӣ; 

$E) ҳокимият ин воситаи амалинамоии муносибатҳои иқтисодию ҳуқуқӣ; 

 

@25.Дар собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ вазифаи сарвари давлатро то соли 1985 ки 

иҷро менамуд. 

$A) котиби якуми ҳизбӣ; 

$B) президент; 

$C) подшоҳ; 

$D) сарвазир; 

$E) витса – президент; 

 

@26.Яке аз вазифаҳо сарвари сиёсиро муайян кунед. 

$A)муттаҳид намудани ҷомеа; 

$B)шахспарастӣ; 

$C)миллатгароии ифротӣ; 

$D) моҷароангезӣ; 

$E) худнамоишдихи; 

 

@27.Асосҳои ҳокимиятро муайян намоед. 

$A) ҳарбӣ, ҳуқуқӣ, боигарӣ; 

$B) пурқудратӣ, иқтисодию иҷтимоӣ; 

$C) истеҳсолот ва фарҳанг; 

$D) сиёсати пурқувват ва иқтисодиёти  рушдёфта; 

$E) дини – фарханги; 

 

@28.Захираҳои ҳокимиятро муайян намоед. 

$A) бойгарии ҳуқуқӣ, зурӣ, дониш; 

$B) ҳокимияти қонунбарор ва мақомотҳои давлатӣ; 
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$C) тамоми бойигари иқтисодию фарҳангӣ; 

$D) объект ва субъекти ҳокимият; 

$E) хокимияти суди; 

 

@29.Вазифаҳои ҳокимият кадомҳоянд. 

$A) ҳукумронӣ, роҳбарӣ,танзимнамоӣ,назорат намудан 
 идоранамоӣ,ҳамоҳангсозӣ; 

$B) пеш бурдан ва инкишоф додани самтҳои ҷомеа; 

$C) идора намудани самти сиёсию иқтисодӣ ва ғ; 

$D) идора кардани ҷомеа бо роҳи осоишта; 

$E) хокимияти суди; 

 

 

@30.Ҳокимияти аристократӣ чи гуна ҳокимият мебошад. 

$A) ҳокимияти асилзодагон; 

$B) ҳокимияти дороён; 

$C) ҳокимияти ашрофон; 

$D) ҳокимияти шоҳон; 

$E) ҳокимияти шоҳон; 

 

@31.Ҷумҳурии Тоҷикистон истиқлолиятро кай ба даст овард. 

$A) 1991; 

$B) 1990; 

$C) 1992; 

$D) 1989; 

$E) 2000; 

 

@32.Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон кай қабул шудааст. 

$A) 1994; 

$B) 1990; 

$C) 1991; 

$D) 1989; 

$E) 1990;  

 

@33.Низоми  интихобот кай ташаккул ёфт. 

$A) дар давраи капиталистӣ; 

$B) аз замони оғози ҳаёти инсон; 

$C) дар протсеси ҳаёт;  

$D) хосияёти сиёсӣ пайдо кардани ҳаёт; 

$E) дар ибтидои; 

 

@34.Низоми сиёсӣ кай ташаккул ёфтааст. 

$A) вақте, ки давлат пайдо шуд; 
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$B) дар давраи ғуломдорӣ ташаккул меёбад; 

$C) дар давроне, ки инсон худро шинохт; 

$D) дар давраи  ибтидоӣ; 

$E) вакте ки одам пайдо шуд; 

 

@35.Соҳаи сиёсии ҷомеа кадом муносибатҳоро фаро мегирад. 

$A) ҳаёти сиёсии ҷомеа; 

$B) ҳаёти иқтисодӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ; 

$C) муносибатҳои сиёсии ҷомеаро фаро мегирад; 

$D) муносибатҳои сиёсии иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва фарҳангиро фаро мегирад; 

$E) муносибатҳои байналхалқиро фаро мегирад; 

 

@36.Низоми сиёсӣ дар кадом муносибатҳо (падход) омӯхта мешавад. 

$A) муносибатҳои институтсионӣ ва системанокӣ; 

$B) муносибатҳои сиёси ҷамъиятӣ; 

$C) муносибатҳои ҳизбӣ; 

$D) муносибатҳои системанокӣ; 

$E) ҳамаи ҷавобҳо нодуруст; 

 

@37.Низоми сиёсӣ кадом равандҳоро фаро мегирад. 

$A) кулли равандҳои сиёсӣ, муносибатҳои сиёси ва фаъолияти сиёсии 

одамон; 

$B) фаъолияти сиёсӣ, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ; 

$C)соҳаи сиёсӣ, иҷтимоӣ; 

$D) танҳо муносибатҳои сиёсиро; 

$E) сиёсати хоричии мамлакатро; 

 

@38.Таркиби системаи сиёсии ҷомеаро нишон диҳед. 

$A) муносибатҳои сиёсӣ, институтҳои сиёсӣ, принсипҳо ва қоидаҳои умумӣ; 

$B) ташкилот, фаъолияти сиёсӣ, шуури ҷамъиятӣ; 

$C) меъёр ва қоидаҳои умуми сиёсӣ; 

$D) идеологияи давлат, ҳизбҳо; 

$E) ҳамаи ҷавобҳо нодуруст; 

 

@39.Шохаҳои ҳокимияти сиёсӣро муайян кунед. 

$A) қонунбарор, иҷроия ва судӣ; 

$B) Маҷлиси Олӣ , Парламент, ҳукумат; 

$C) миллӣ ва давлатӣ; 

$D) адолатӣ ва судӣ; 

$E) ҳамаи ҷавобҳо нодуруст; 

 

@40.Шаклҳои  идоракунии давлатро муайян кунед. 
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$A) монархия ва  ҷумҳуривӣ; 

$B) монархӣ, демократӣ; 

$C) ҷумҳурӣ; 

$D) консулгарӣ; 

$E) ҳокимияти; 

@41.Монархия чи гуна ҳокимият аст. 

$A) ҳокимияти як шахс буда меросӣ аст; 

$B) ҳокимияти халқ; 

$C) ҳокимияти оммаи заҳматкаш, деҳқон; 

$D) ҳокимияти давлати; 

$E) ҳамаи ҷавобҳо нодуруст; 

 

@42.Монархия ба кадом шаклҳо ҷудо мешавад. 

$A) мутлақ ва конститутсионӣ; 

$B) конститутсионӣ, парламентӣ; 

$C) истибдодӣ, маҳдуд ва мутлақ ; 

$D) мутлақ; 

$E) ҳамаи ҷавобҳо дуруст; 

 

@43.Ҷумҳурӣ чи гуна шакли идоракунии давлат мебошад. 

$A) интихоби будани ҳокимият; 

$B) ҳокимияти тўда; 

$C) ҳокимияти мутлақу нисбӣ; 

$D) ҳокимияти омехта, монархия, демократия; 

$E) ҳокимияти амалдорон; 

 

@44.Сохторҳои идоракуниидавлатиро муаян намоед. 

$A) унитарӣ, федеративӣ ва конфедоративӣ; 

$B) унитарӣ, федеративӣ, президентӣ; 

$C) федератсия; 

$D) конфедеративӣ; 

$E) давлати ва ғайридавлатӣ; 

 

@45.Давлати унитарӣ чи гуна аст. 

$A) ягона ва субъекти идоракуни якмилат; 

$B) аз якчанд марказ иборат аст; 

$C) дар он монарх  вуҷуд дорад; 

$D) рӯй ба инкишоф аст; 

$E) рӯй ба таназзул; 

 

@46.Калимаи федеративӣ чӣмаъно дорад. 

$A) иттиҳод; 

$B) созмони давлатҳо, ки як мақсад доранд; 
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$C) муттаҳид гаштани якчанд давла; 

$D) давлатҳое, ки дорои як конститутсия мебошанд; 

 $E) ҳамаи ҷавобҳо нодуруст; 

 

@47.Маданияти сиёсӣ чист. 

$A) маданияти сиёсӣ  маҷмуӣ воситаҳо , роҳҳо ва шаклҳои рафтор аст, ки 

тавассути он одамон ба сиёсат кашида мешаванд; 

$B) маданияти сиёсӣ маданияти шахс ва умумиятҳои иҷтимои мебошад; 

$C) маданияти сиёсӣ ин кулли рафтори сиёии гурӯҳҳои  муайянмебошад; 

$D) маданияти сиёсӣқисми маданияти ҷамъиятӣ  мебошад; 

$E) ҳамаи ҷавобҳо нодуруст; 

 

@48.Вазифаҳои маданияти сиёсӣ кадомҳоянд. 

$A) тарбиявӣ, мутобиқгардонӣ, одатнамоӣ ба муҳити сиёсӣ, сафарбарнамоӣ, 

интегратсионӣ, комуникатсионӣ; 

$B) вазифаҳои дохилӣ ва хориҷӣ; 

$C) ҷаҳонбинӣ, назариявию маърифатӣ, муносибати институтсионалӣ; 

$D) самаранокии системаи сиёсӣ, маҳдудияти дохилии системаи сиёсӣ; 

$E) тартиботи дохили; 

 

@49.Шаклҳои фиреби сиёсӣ кадомҳоянд. 

$A) дигар намудани факту далелҳо, иттилооти дуруғро паҳн намудан; 

$B) паҳн намудани тӯҳмату бӯҳтонҳо, дар доираи фиреби сиёсӣ истифода 

намудани воситаҳои ахбори омма; 

$C) анъанавӣ, ратсионалию легалӣ; 

$D) боваркунонӣ, сафарбарнамоӣ; 

$E) шуурнокӣ ва босаводӣ; 

 

@50.Вазифаҳои асосии шуури сиёсӣ кадомҳоянд. 

$A) маърифатию иттилоотӣ, танзимнамоӣ, баҳогузорӣ, муттаҳиднамоӣ, 

меъёрӣ, пешбининамоӣ; 

$B) маърифатию иттилоотӣ, таҳлил намудан, тавсиф намудан; 

$C) пешбининамоии падидаҳо ва равандҳои сиёсӣ, мутобиқгардонӣ; 

$D) фаҳмондадиҳӣ, тарбиявӣ, баҳогузорӣ; 

$E) фаҳмондадиҳӣ, тарбиявӣ, баҳогузорӣ; 

 

@51.Шуури сиёсӣ чист? 

$A) шуури сиёсӣ ин дарки намудани сиёсат аз ҷониби субъектҳоиҳаёти ҷомеа 

мебошад; 

$B) инъикоси ҳаёти иқтисодӣ аст; 

$C) шуури сиёси муносибатҳои сиёсии ҷомеаро ба танзим медарорад; 

$D) омили инкишофи ҷомеа аст; 

$E) шуури сиёсӣ унсури таркибии сиёсат аст; 
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@52.Раванди сиёсӣ чист? 

$A) таҷассуми беҳамтаъсиррасонии субъектҳои сиёсат; 

$B) иштирок дар интихобот; 

$C) муборизаи сиёсӣ; 

$D) фаъолияти сиёсӣ; 

$E) сиёсатҳои далвтҳо; 

 

@53.Яке аз хусусиятҳои режими сиёсии тоталитариро муайян намоед. 

$A) назорати сахт аз болои сензура; 

$B) озодии сиёсӣ; 

$C) бисёрҳизбӣ; 

$D) ҳуқуқи озодиҳои инсон; 

$E) шаҳрвандон; 

 

@54.Навъҳои режими сиёсиро нишон диҳед. 

$A) демократӣ, ғайри демократӣ (тотолитарӣ, авторитарӣ); 

$B) парламентӣ, президентӣ; 

$C) тотолитарӣ ва авторитарӣ; 

$D) ҳокимияти қонунбарор ва субъект. 

$E) давлатдорӣ; 

 

@55.Режими сиёсии демократӣ дар кадом  шаклҳои идоракунӣ зоҳир 

мешавад. 

$A) парламентӣ ва президентӣ; 

$B) демократӣ ва ғайридемократӣ; 

$C) тоталитарӣ ва авторитарӣ; 

$D) либералӣ ва демократӣ;  

$E) ҳукумати ва президенти; 

 

 

@56.Системаҳои интихоботиро муайян намоед. 

$A) мажоритарӣ, мутаносиб ва омехта; 

$B) мажоритарӣ ва мутаносиб; 

$C) мажоритарӣ, мутаносиб, омехта ва консенсуалӣ; 

$D) омехта ва консенсуалӣ; 

$E) ҳамаи ҷавобҳо нодуруст; 

 

@57.Давлат  кай ба вуҷуд омад. 

$A) ҳазораи IV–III то мелод; 

$B) ҳазораиII мелод; 

$C) ҳазораи III II мелод; 

$D) асри V мелод; 
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$E) асри XX; 

 

@58.Аввалин давлатҳо дар куҷо пайдо гардиданд. 

$A) дар куҳистони Перу; 

$B) дар куҳистони Тоҷикистон; 

$C) дар куҳистони Аврупо; 

$D) дар куҳистони Хитой; 

$E) дар кухистони Чин; 

 

@59.Мафҳуми давлат (stato)аз ҷониби кӣ ва кай истифода гашт. 

$A) асри XVI  Н. Макиавелли; 

$B) асри IV III то м. Гегел; 

$C) асри XVII   Т. Гоббс; 

$D) асри XIX Л. Гумилович; 

$E) ҳамаи ҷавобҳо нодуруст; 

 

@60.Назарияи “Шартномаи ҷамъиятӣ”- ро, ки пешниҳод кардааст. 

$A) Т. Гоббс; 

$B) Гегел ва Ф. Бекон; 

$C) Арасту; 

$D) Ж.Ж. Руссо; 

$E) С. Азмӣ; 

 

@61.Соҳаҳои ҷомеаро муайян кунед. 

$A) иқтисодӣ, иҷтимоӣ, сиёсӣ ва маданӣ; 

$B) фарҳангӣ; 

$C) динӣ; 

$D) ҳарбӣ; 

$E) иқтисодӣ; 

 

@61.Шуури сиёсӣ ба воситаи чи ташаккул меёбад. 

$A) идолеогия; 

$B) дин; 

$C) легалӣ; 

$D) дастаҷамъӣ; 

$E) фикр; 

 

@62.Сиёсат “санъати идоракунии шоҳон” мебошад, ин кадомфайласуф 

гуфатааст. 

$A) Афлотун; 

$B) Арасту; 

$C) Фукудид; 

$D) Макиавелли; 
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$E) Саъдӣ; 

 

@63.Навъҳои маданияти сиёсиро муайян кунед. 

$A) патреархалӣ, раиятӣ, фаъол; 

$B) шоҳӣ, давлатӣ; 

$C) демоератӣ, авторитарӣ; 

$D) миллӣ ва ғайримиллӣ; 

$E) ҳамаи ҷавобҳо нодуруст; 

 

@64.Яке аз вазифаҳои шуури сиёсӣ кадом аст. 

$A) сафарбарнамоӣ; 

$B) дахлпазирӣ; 

$C)инқилобӣ; 

$D) интегратсионb; 

$E) одамгарӣ; 

 

@65.Асари “Дар бораи руҳи қонунҳо” ба кадом мутафаккири сиёсӣ таалуқ 

дорад. 

$A) Монтескиё; 

$B) Локк; 

$C) Гоббс; 

$D) Дидро; 

$E) Ширин; 

 

@67.Кадом омилҳо ба инкишофи шуури сиёсӣ таъсир мерасонанд. 

$A) глобализатсия; 

$B) батартибандозӣ; 

$C) вестернизатсия; 

$D) манфиатҳои шахс ва воситаҳои ахбори умум; 

$E) одамгароӣ; 

 

@68.Кадом режими сиёсӣ характери динӣ дорад. 

$A) теократӣ; 

$B) авторитарӣ; 

$C) демократӣ; 

$D) монархӣ; 

$E) сиёсӣ; 

 

@69.Шакли Ҷумҳурияӣ ба чанд қисм ҷудо мегардад? 

$A) се; 

$B) як; 

$C)ду; 

$D) чор; 
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$E) ба панч; 

 

@70.Дар низоми муносибатҳои байналмилалӣ давлатҳо аз руииқтидор ба 

чанд навъ ҷудо мегарданд? 

$A) се навъ; 

$B) як навъ; 

$C) ду навъ; 

$D) чор навъ; 

$E) ба хафт навъ; 

 

@71.Яке аз намудҳои идоракунии ҷумҳуриявиро муайн кунед. 

$A) парламентӣ; 

$B) монархисӣ; 

$C) авторитарӣ ва тоталитарӣ; 

$D) демократӣ; 

$E) сиёсӣ; 

 

@72.Ҳуқуқи иштирок дар корҳои идории давлат дар кадом маддаи 

конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон омаддаст. 

$A) моддаи 27; 

$B) моддаи 20; 

$C) моддаи 10; 

$D) моддаи 60; 

$E) моддаи 64; 

 

@73.Навъҳои асосии маданиятро муайян кунед. 

$A) моддӣ ва маънавӣ; 

$B) инқилобӣ ва аксулинқилобӣ; 

$C) иттилоотӣ; 

$D) маърифатӣ; 

$E) илми; 

 

@74 Маданияти сиёсии пушида хоси кадом режими сиёсӣ мебошад. 

$A) дар режимиғайридемократӣ; 

$B) демократӣ; 

$C) мажоритарӣ; 

$D) патриархалӣ; 

$E) плутархи; 

 

@75.Кадом режими сиёсӣ дорои маданияти сиёсии кушода мебошад. 

$A) демократӣ; 

$B) авториторию тоталитарӣ; 

$C) теократӣ; 
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$D) бюрократӣ; 

$E) гайридемократи; 

 

@76.Сотсиализатсиякунонии шахс чист. 

$A) иҷтимоигардонӣ; 

$B) бунёдгарӣ; 

$C) идеологикунонӣ; 

$D) шахспарастӣ; 

$E) бешахскунони; 

 

@77.Маданияти сиёсии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар заминаи кадом режими 

сиёсӣ инкишоф меёбад.  

$A) демократӣ; 

$B) тоталитарӣ; 

$C) авторитарӣ; 

$D) табақавӣ; 

$E) таърихи; 

 

@78.Раванди сиёсӣ чист. 

$A) таҷассуми беҳамтаъсиррасонии субъектҳои сиёсат; 

$B) иштирок дар интихобот; 

$C) муборизаи сиёсӣ; 

$D) фаъолияти сиёсӣ; 

$E) демократиявӣ; 
 

@79.Яке аз унсурҳои таркибии раванди сиёсиро муайян намоед. 

$A) ба даст овардани ҳокимият; 

$B) револютсионӣ; 

$C) бихевиоризм; 

$D) манфиатҳои сиёсии субъектҳои сиёсат; 

$E) шиносои; 

 

@80.Фаъолияти сиёсӣ дар кадом шаклҳо зоҳир мегардад. 

$A) инфиродӣ ва дастаҷамъӣ; 

$B) колективӣ, муқарарӣ; 

$C) эҷодӣ; 

$D) хусусӣ ва маҷбурӣ; 

$E) шахспарасти;  

 

@81.Кадом фаъолияти сиёсиро легалӣ меноманд. 

$A) агар амал дар доираи қонун бошад; 

$B) инқилобӣ; 

$C) аксулинқилобӣ; 
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$D) табаддулоти давлатӣ; 

$E) бедини; 

 

@82.Яке аз шаклҳои муҳими фаъолияти сиёсиро нишон диҳед. 

$A) муборизаи сиёсӣ; 

$B) моҷаро; 

$C) ташаккули давлат; 

$D) қарори сиёсӣ; 

$E) давлатҳо; 

 

@83.«Мақсад воситаро ҳақ мебарорад» ба кадом мутафакир таалуқ дорад. 

$A) Н. Макиавелли; 

$B) Ж. Руссо; 

$C) Ш. Монтиске; 

$D) чунин ақида вуҷуд надорад; 

$E) тааллук надорад; 

 

@84.Моҷаро чист. 

$A) низоъ ва ё ихтилоф; 

$B) бархурд; 

$C) инқилоб; 

$D) ҷанг; 

$E) дусти; 

 

@85.Омилҳои ба вуҷуд омадани моҷаро кадом аст. 

$A) номутаносибии манфиатҳо ва ақидаҳо; 

$B) консенсус; 

$C) компромисс; 

$D) рӯ овардан ба моҷаро; 

$E) чангхои хонавода; 

 

@86.Кадом мутафаккирон дар илми моҷарошиносии қадимсаҳми бузург 

гузоштаанд. 

$A) Гераклит, Афлотун ва Арасту; 

$B) Демокрит Геродот ва Сукрот; 

$C) Афлотун, Суқрот ва Гегель; 

$D) Гераклит, Ж.Ж. Руссо ва Энгелс; 

$E) ҳамаи ҷавобҳо нодуруст; 

 

@87.Асари “Полития” ба кадом мутафаккири қадим тааллуқ дорад. 

$A) Афлотун; 

$B) Арасту; 

$C) Гегель; 
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$D) Гераклит; 

$E) Низомулмулк; 

 

@88.Давлат аз дигар созмонҳою ташкилотҳо бо чӣ фарқ мекунад? 

$A) бо аломатҳо, вазифаҳо ва механизми маҷбурсозӣ; 

$B) бо доштани сохтор; 

$C) бо доштани  аломат ва пулу арзи миллӣ; 

$D) бо қонуният, тартиботи ҳуқуқӣ ва чораандешӣ; 

$E) бо рафтуомад; 

       

 @90.Кадом яке аз ин ибораҳо нишонаҳои давлати ҳуқуқбунёдро нишон 

медиҳад? 

$A) кафолатҳои ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд; 

$B) доштани марзҳои маъмурӣ; 

$C) доштани конститутсия ва шаҳрвандӣ; 

$D) доштани мақомоти олии ҳокимияти давлатӣ; 

$E) доштани хокимияти суди; 

 

@91.Кадоме аз андешаҳо ба режими сиёсии  демократӣ рост меояд? 

$A) Дар режими деморкатӣҳуқуқ ва озодиҳои инсон, тақсимоти ҳокимият ва 

низоми бисёрҳизбӣ вучуд дорад; 

$B) Дар режими деморкатӣҳуқуқ ва озодиҳои инсон ҳимоя карда намешавад; 

$C) Дар режими деморкатӣ танҳо интихоботи президент вуҷуд дорад; 

$D) Дар режими деморкатӣ сохтори давлатӣ бояд ба таври унитарӣ ташкил 

шавад; 

$E) хамаи чавобхо дурустанд; 

 @92.Волоияти қонун чӣ маънӣ дорад? 

$A) Баробарҳуқуқии ҳама дар назди қонун; 

$B) Баробарҳуқуқии ҳама дар назди ҷамъият; 

$C) Баробарҳуқуқии ҳама дар назди давлат;  

$D) Баробарҳуқуқии ҳама дар назди ҳаёти сиёсӣ; 

$E) хамаи чавобхо дурустанд; 

 

@93.Намуди функсияҳои давлатро нишон диҳед. 

$A) дохилӣ ва берунӣ; 

$B) Нақшаҳои дурнамои инкишофи дохил ва хориҷи кишвар; 

$C) роҳҳои cиёсати дохилӣ ва хориҷии кишвар; 

$D) принсипҳои фаъолияти давлат дар дохил ва хориҷи кишвар; 

$E) самти фаълияти давлат дар хориҷи кишвар; 

 

@94.Шаклҳои давлатдории Ҷумҳуриявиро муайян созед? 

$A) ҷумҳурии  парлумонӣ ва президентӣ; 

$B) Ҷумҳурии иттифокӣ; 
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$C) ҷумҳурии федеративӣ; 

$D) ҷумҳурии унитарӣ; 

$E) ҷумҳуриҳои федеративӣ (иттифоқӣ) ва унитарӣ; 

 

 @95.Ибори зерин ба кадоме аз ҳуҷҷатҳои ҳуқуқи  мансуб  мебошад: «Ҳар 

инсон ҳақ дорад, ки озодона тағйири макон кунад ва дар ҳудуди ҳар давлат 

маҳалли зист ихтиёр кунад»  

$A) Эъломияи  умумии ҳуқуқи башар; 

$B) Конститутсияи  Чумҳурии  Тоҷикистон; 

$C) Акти  ҷамъбастии  Маҷлиси  бехатарӣ  ва ҳамкорӣ дар  Европа; 

$D) Эъломияи ҳуқуқи  кудак; 

$E) Эъломияи иҷтимоии инсон; 

 

@96.Фарқи ҷумҳурии парлумонӣ аз президентӣ дар чи ифода меёбад? 

$A) дар тақсимоти вазифа дар сохтори ҳукумат; 

$B) Дар иҷроиши вазифаҳо ва функсияҳо; 

$C) дар таъсисдиҳии ҳукумат; 

$D) дар интихоби ҳукумат; 

$E) дар интихоби ҳукумат ва президент; 

 

@97.Монархия чи гуна шакли давлатдорӣ аст? 

$A) давлатдориест, ки се шохаи ҳокимият дар дасти шоҳ мебошад; 

$B) Давлатдориест, ки сарвари ҳокимияти иҷроияро халқ интихоб менамояд; 

$C) давлатдориест, ки ҳокимияти иҷроия ва монархро халқ интихоб 

менамояд; 

$D) давлатдориест, ки ҳокимияти олӣ ба ихтиёри намояндагони халқ вогузор 

шудааст; 

$E) хамаи чавобхо дурустанд; 

 

@98.Шаклҳои идоракунии давлатро муайян созед. 

$A) идоракунии ҷумҳурӣ ва монархия; 

$B) идоракунии демократӣ, дунявӣ ва ҳуқуқбунёд; 

$C) идоракунии мусолиҳаи миллӣ; 

$D) идоракунии президентӣ ва парлумонӣ; 

$E) идоракунии  парламентӣ ва монархия; 

 

@99.Ҷумҳурӣ аз монархия бо кадом сифатҳояш фарқ мекунад? 

$A) Ҳокимияти давлатӣ ба воситаи мақомоте амали карда мешавад, ки онҳо 

ба муҳлати муайян интихоб карда мешаванд; 

$B) Ҳокимияти давлатӣ ба воситаи мақомоте амалӣ карда мешавад, ки онҳо 

ба мўҳлати номуайян интихоб карда мешаванд; 

$C) ҳокимияти давлатӣ ба воситаи мақомоте амалӣ карда мешавад, ки онҳо 

ба мўҳлати муайян таъин карда мешаванд; 
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$D) ҳокимияти давлатӣ ба воситаи мақомоте амали карда мешавад, ки онҳо 

бо халқ робита надоранд; 

$E) хамаи чавобхо дурустанд; 

 

@100.Конфедератсия чӣ гуна давлат аст? 

$A) иттиҳоди давлатҳои муштарак; 

$B) Давлати иттифоқӣ; 

$C) воҳидҳои марзию маъмурии давлатҳои гуногун; 

$D) иттиҳоди ҳарбию сиёсии давлатҳои ҷудогона; 

$E) иттиҳоди ҳарбию сиёсии ҳамаи давлатҳо; 

 

@101.Федератсия аз конфедератсия бо чӣ фарқ мекунад? 

$A) бо шаҳрванди воҳидҳои марзию маъмурӣ; 

$B) Бо шумораи аъзо ва мақомоти ҳокимияти олӣ; 

$C) бо доштани қувваҳои ягонаи мусаллаҳ; 

$D) бо марзи ягона ва сиёсати ягона; 

$E) Бо ташкилотҳо; 

 

@102.Кадоме аз андешахо ба режими сиёсии  демократӣ рост меояд?   

$A) Дар режими деморкати хукук ва озодихои инсон, таксимоти хокимият ва 

низоми бисёрхизби вучуд дорад; 

$B) Дар режими деморкати хукук ва озодихои инсон химоя карда намешавад; 

$C) Дар режими деморкати танхо интихоботи президент вучуд дорад; 

$D) Дар режими деморкати сохторори давлати бояд ба таври унитари ташкил 

шавад; 

$E) хамаи чавобхо дурустанд; 

 

@103.Таърифи мазкур ба кадоме аз  мафҳумҳо мансуб мебошад: «…маҷмўи  

ғояҳо ва назарияҳои сиёсие мебошад, ки  онҳоро ҳизбҳои сиёсӣ ва 

иттиҳодияҳои гуногуни ҷамъият ва фаъолияти худ ба сифати раҳнамо барои 

мустаҳкам ё сарнагун кардани муносибатҳои ҷамъияти истифода мебаранд ». 

$A) идеологияи  сиёсӣ; 

$B) психологияи сиёсӣ; 

$C) шуури сиёсӣ; 

$D) шуури ҷамъият; 

$E) Маданияти сиёсҳо; 

 

@104.Мутафаккирони теологро маълум созед? 

$A) Аврелий, Фома Аквинский; 

$B) Арасту Сисерон; 

$C) Монтескье, Руссо; 

$D) Бэкон, Локк; 

$E) Гоббс, Маркс, Гегель; 
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@105.Аввалин сафири Осиёи Миёна дар Руссия кӣ буд? 

$A) Дониш; 

$B) Айни; 

$C) Асирӣ; 

$D) Возеҳ; 

$E) Шоҳин; 

 

@106.Давлатеро номбар кунед, ки дар он шакли идоракунии омехтаи 

чумхуравӣ мавчуд аст? (смешанная республика?). 

$A) Франсия; 

$B) Британияи Кабир; 

$C) ИМА; 

$D) Россия; 

$E) Тоҷикистон; 

 

@107.Ҷон Локк тарафдори кадоме аз назарияҳои пайдоиши давлат буд?  

$A) шартномаи чаъмиятӣ; 

$B) табиӣ; 

$C) материалистӣ; 

$D) антиқа; 

$E) теологӣ; 

 

@108.Намудҳои  масъалаҳои глобалиро ёбед: 

$A) иҷтимоию сиёсӣ, иҷтимоию иқтисодӣ,демографӣ, инсон; 

$B) экологӣ, миллӣ,танзими ойла, кашшоқӣ; 

$C) нашъамандӣ, касалиҳои сироятӣ, тозагии обҳо; 

$D) хуқуки инсон,пешгири  низоъҳо, танзими ойла; 

$E) сармояи сиёси, низоми ҷамъияти; 

 

@109.Кадоме аз давлатҳои номбаршуда шакли идоракунии ҷумхурии 

омехтаро дорад: 

$A) Франсия; 

$B)  Испания; 

$C) Италия; 

$D) Япония; 

$E) России; 

 

@110.Кадоме аз режимҳои сиёсӣ хусусияти идора намудан ва 

таъсиррасониро  ба тамоми соҳаҳои ҳаёти ҷомеаро дорад? 

$A) авторитарӣ; 

$B) ҳуқуқбунёд; 

$C) тоталитарӣ; 
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$D) теократӣ; 

$E) либералӣ; 

 

@111.Ки аввалин маротиба модели «давлати иделӣ» ро офарид? 

$A) Т. Мор; 

$B) Арасту; 

$C) Конфусия; 

$D) Афлотун; 

$E) Гегель; 

 

@112.Давлати сохтори федеративӣ доштаро маълум созед? 

$A) Британияи Кабир; 

$B) Франсия; 

$C) Япония; 

$D) Точикистон; 
$E) Узбекистон; 

 

@113.Қисмҳои таркибии хокимияти давлатӣ кадомҳоянд? 

$A) системахои ташкилотҳои қонунгузор ва намояндагӣ, иҷроя ва 

фармондиҳӣ,  

ташкилоти судӣ; 

$B) Системаи ташкилотҳои конунгузор ва намояндагӣ; 

$C) ташкилотҳои судӣ ва  фармондиҳӣ; 

$D) ташкилоти иҷроя  ва  фармондиҳӣ, ташкилотҳои иттиоллотӣ; 

$E) ташкилотхои гайритичорати; 

 

@114.Ҳизби сиёсӣ чист? 

$A) Гурухи одамоне,ки идиологияи ягона дошта максади ба даст овардани 

ҳокимияти давлатиро доранд; 

$B) Гурӯҳи одамон бо акидахои ягона ,ки  мубориза ба зидди хокимият 

мебаранд; 

$C) Гурўхи одамоне,ки максади  ошкор намудани  сирри давлатиро доранд; 

$D) Гурўхи одамоне, ки  мақсади  забт кардани ва  ба даст овардани 

ҳокимияти давлатиро доранд; 

$E) хамаи чавобхо дурустанд; 

 

@115.Принсипҳои амалишавии демократиярпо нишон диҳед. 

$A) Принсипи  аксарият, конститутсионалӣ, намояндагии халқ,  бисёрҳизбӣ, 

интихоботи; 

$B) Принсипи конститусионалӣ, бисёрҳизбӣ, интихобӣ; 

$C) Принсипи бисёрҳизбӣ, интихоботӣ, аксарият; 

$D) Принсипи  намояндаги халқ, интихоботӣ ва бисёрҳизбӣ; 

$E) хамаи чавобхо нодурустанд; 
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@116.Шаклхли экстремали раванди сиёсӣин: 

$A) фишороварӣ ва зўроварӣ, мухолифатӣ, инкилобхои  иҷтимоӣ, террор, 

ошўбҳо; 

$B) фишороварӣ ва зўроварӣ; 

$C) мухолифатӣ, инкилобҳои иҷтимоӣ, террор; 

$D) Фишороварӣ, мухолифатӣ, инкилобхои иҷтимоӣ, террор ва ошўбхо; 

$E) зўроварӣ, мухолифатӣ, инкилобхои иҷтимоӣ; 

 

@117.Мафҳуми моҷароҳои (низоҳои) сиёсӣ ин: 

$A) Зиддият ва муқовиматҳои бо мақсади ба даст овардани манфияти 

тарафҳо мебошад; 
$B) Муносибати тезутунди чамъиятӣ; 

$C) Муковиматхои баини ташкилотҳо; 

$D) Даъвоҳо барои бадаст овардани ҳокимияти сиёсӣ; 

$E) маънои музокираро дорад; 
 

@118.Намудҳои моҷароҳо (низоҳо) аз рӯи  сатҳи фарогири кадомҳоянд? 

$A) Моҷароҳои глобалӣ, регионалӣ, дохилӣ, давлатӣ, синфӣ, этникӣ; 

$B) Моҷароҳои оилавӣ ,этникӣ, синфӣ, глобалӣ; 

$C) Моҷарохои дохилӣ ва оилавӣ, глобалӣ; 

$D) Моҷароҳои дохилӣ, шахсони алоҳида ва  гуруҳи этникӣ, синфӣ; 
$E) Зўроварӣ, мухолифатӣ, инкилобхои иҷтимоӣ; 

 

@119.Сиёсати иҷтимоӣ чиро дар бар мегирад? 

$A) таъмини озодӣ, ҳуқуқи интихоб, ҳуқуқ ба меҳнат, тайёр намудани 

кадрҳо, таъмини кафолати иҷтимои (нафакахурон,маҷруҳон),имконияти  

таъмини маош; 

$B) ҳуқуқи интихоби меҳнат,таъмини маош, истироҳат, озодии фаъолият; 

$C) таъмини озодӣ, ҳуқуқ ба меҳнат, озодии шахс, гирифтани маош, 

истироҳат; 

$D) Таъмини кафолати иҷтимоӣ, таъмини озодии фаъолият; 

$E) хамаи чавобхо дурус; 

 

@120.Миллат чист? 

$A) Шакли олии умумияти таърихӣ,этникии одамон,ки дар асоси 

умумиятхои хаёти икодӣ, забон, худуд, маданият, шуур ва психология  

ташаккул  меёбад; 

$B) Шакли этникии буда, асоси онро умумиятҳои забон ташаккул меёбад; 

$C) Шакли таърихи этникии буда, асоси онро умумиятхои мадани психологӣ 

ташкил медихад; 

$D) Шакли умумияти одамон мебошад,ки дар асоси маданият ташаккул 

меёбад; 
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$E) Ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд; 

 

@121.Кадоме аз  методхои сиёсатшиносӣ таҳлили  рафтори одамони 

алоҳида, гурухи иҷтимоиро фаро мегирад?  

$A) бихевиорестӣ; 

$B) коммуникативӣ; 

$C) системанокӣ; 

$D) миқдорӣ; 

$E) системаноки; 

 

@122.Мафҳуми  «метод» чи маъно  дорад? 

$A) роҳ,усул; 

$B) тарзи  кор; 

$C) фаъолият; 

$D) рафтор; 

$E) созиш; 

 

@123.Сиёсатшиносӣ чун  илм чиро меомузад? 

$A) қонуниятҳои раванди хаёти сиёсӣ ,инкишофи хокимияти сиёсӣ, шаклу 

усулҳои идоркунии хаёти сиёсӣ ва фаъолияти сиесии одамонро; 

$B) батартибандозии чомеа, роҳбарӣ, баровардани қонунҳоро; 

$C) шаклу усулҳои идоркунии ҳаёти сиёсӣ ва фаъолияти сиесии 

одамонро,баровардани қонунҳо,иҷроиши онро; 

$D) қонуниятҳои раванди ҳаёти сиёсӣ, инкишофи ҳокимияти сиёсӣ, иҷроиши 

қонунҳо ва пешравии иқтисодиётро; 

$E) зўроварӣ, мухолифатӣ, инкилобхои иҷтимоӣ; 

 

@124.Методҳои  асосии илми  сиёсатшиносӣ кадомхоянд? 

$A) қабули қарор, бихевиористӣ, баҳодиҳӣ, муқоисавӣ, системанокӣ, 

миқдорӣ; 

$B) демократӣ,системанокӣ, баҳодиҳӣ, қабули қарор, муқоисавӣ; 

$C) баҳодиҳӣ, муқоисавӣ, системанокӣ, миқдорӣ, пешгуй, бароҳмонӣ; 

$D) қабули  қарор, пешгуй, баҳодихӣ,муқоисави,системанокӣ,демократӣ; 

$E) ҷавобҳо нодурустанд; 

 

@125.Киҳо асосгузори марксизм буданд? 

$A) К.Маркс, Ф. Энгелс; 

$B) Ҷон Локк, К. Маркс; 
$C) Т.Гоббс, Энгелс; 

$D) К.Маркс, Ҷ.Локк; 

$E) Ж.Ж. Руссо ,К. Маркс; 
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@126.Асари фалсафи-сиёсии «Ассиёсат-ул-мудуния» моли кадом 

мутафаккири шарқмебошад? 

$A) М.Газзолӣ; 

$B) А.Дониш; 

$C) А.Ҷомӣ; 

$D) А.Форобӣ; 

$E) Сино; 

 

@127.«Сиёсатнома» асари кадоме аз  мутафаккирони шарқ мебошад? 

$A) Ҳасан Ибни Алии Тусӣ Низомулмулк; 

$B) М.Ғаззолӣ; 

$C) А.Сино; 

$D) А.Ҷомӣ; 

$E) Искандар; 

 

@128.Ин мутафакирон: Ҳ.В. Кошифӣ, А.Ҷомӣ, Н.Ганҷавӣ, М.С. Ҳамадонӣ 

дар кадом марҳила  зиндагӣ карда,  ақидаҳои сиёсию фалсафии худро  баён 

намудаанд? 

$A) Асрҳои Миёна; 

$B) Қадим; 

$C) Эхё; 

$D) Замони нав; 

$E) давраи Хон; 

 

@129.Сарчашмаҳои ҳокимияти сиёсӣ  кадомҳоянд? 

$A) қувва, мавқеъ дар ҷомеаъ, ташкилот, дониш ва ахбор; 

$B) қонун ва маҷбурнамоӣ, зўроварӣ; 

$C) бойгарӣ, сарватҳои арзишӣ,маданият; 

$D) Қонун, зўроварӣ, мавқеъ дар ҷамъият; 

$E) хамаи чавобхо нодуруст; 

 

@130.Элементҳои асосӣ ҳокимиятро ҷудо созед. 

$A) субъект, объект ва восита; 

$B) конун, субъект ,объект; 

$C) восита, қонун,субъект; 

$D) шахс,субъект,қонун; 

$E) субъект предметхо; 

 

@131.Ҳокимияти легитимӣ чи гуна    ҳокимият аст? 

$A) Ҳокимияти ҳуқуқӣ буда, дар асоси боварии аксарият асос ёфтааст; 

$B) Ҳокимиятест, ки ба шоҳон тааллуқ дорад ва бо боварӣ асос ёфтааст; 

$C) Ҳокимияти ҳуқуқӣ буда бо зўроварии асос ёфтааст; 

$D) Ҳокимияти  ҳуқуқӣ буда ба воситаи зўрӣ ва маҷбурсозӣ асос ёфтааст; 
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$E) ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд; 

 

@132.Кадоме аз ин мафҳумхои сиёсӣ маъно «тарс, дахшат» ро ифода 

менамояд? 

$A) терророризм; 

 $B) револютсия; 

$C) эволютсия; 

$D) идиология; 

$E) оппозитсия; 

 

@133.Асоси ҷомеаи шаҳрвандию ҳуқуқӣ чиро дар бар мегирад? 

$A) Волояти қонун, алоқаи давлат ва ташкилотҳои он,озодии шахс, 

масъулиятшиносӣ, муносибатҳои сиёсии одамон; 

$B) Волояти қонун, алоқаи  давлат ва ташкилотҳои он,озодии шахс; 

$C) Волояти қонун, алоқаи  давлат ва ташкилотҳои он,озодии шахс, 

масъулиятшиносӣ, назорат аз руи муносибати шаҳрвандон; 

$D) Волояти қонун, муносибатҳои маданӣ; 

$E) ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд; 

 

@134.Ба таркиби системаҳои сиёсӣ чиҳо дохил мегарданд? 

$A) ташкилотҳои сиёсӣ, муносибатҳои сиёсӣ, меъёрҳои сиёсӣ ва ҳуқуқ, шуур 

ва маданияти сиёсӣ; 

$B) ташкилотҳои, субъектҳо ва объектҳои сиёсӣ; 

$C) ташкилотҳо, субъектҳо ва обектҳои сиёсӣ, маданияти сиёсӣ; 

$D)  ташкилотҳо,субъектҳо ва муносибаҳои сиёсӣ , маданияти сиёсӣ; 

$E) ташкилотҳои,субъектҳои сиёсӣ, маданияти сиёсӣ, шуур, иқтисод; 

 

@135.Маҷлиси олии Тоҷикистон(парлумонӣ) чун системаи сиёсӣ  ба кадом 

палатаҳо тақсим  мешавад: 

$A) Маҷлиси намояндагӣ ва  миллӣ; 

$B) Маҷлиси  Олӣ ва  намояндагӣ; 

$C) Маҷлиси  Олӣ ва миллӣ; 

$D) Маҷлиси   Миллӣ ва президент; 

$E) Ҳукумат ва Маҷлисҳо; 

 

@136.Режими сиёсӣ кадом масъалаҳоро таъмин менамояд? 

$A) ороми ҳокимияти сиёсӣ, идораи шаҳрвандон, ба даст овардани 

мақсадҳои сиёсӣ ва амали кардани мақсадҳоиэлитаи ҳукумрон; 

$B) ороми ҳокимият, идораи шаҳрвандон, ба даст овардани режими давлати  

ва амали кардани мақсадҳои худ; 

$C) ороми ҳокимияти с, идораи шаҳрвандон, ба даст овардани мақсадҳои 

сиёсӣ ва амали кардани мақсадҳои худ; 
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$D) ороми ҳокимияти, идораи шаҳрвандон, ба даст овардани режими давлати 

ва амали кардани мақсадҳои элитаи ҳукумрон; 

$E) аристократӣ, плутократӣ, теократӣ; 

 

@137. Шаклхои режими сиёсӣ ин: 

$A) автократӣ, аристократӣ, плутократӣ,теократӣ, демократӣ, 

охлократӣ,монархӣ, олигархӣ, полиархӣ, анархистӣ, диктаторӣ, бюрократӣ; 

$B) автократӣ, аристократӣ, плутократӣ,теократӣ, тирания, 

охлократӣ,монархӣ, олигархӣ, полиархӣ,анархистӣ, диктаторӣ, бюрократӣ; 

$C) автократӣ, аристократӣ, плутократӣ, теократӣ, озодӣ, охлократӣ, 

монархӣ, олигархӣ, полиархӣ, анархистӣ, диктаторӣ, бюрократӣ; 

$D) автократӣ, аристократӣ, плутократӣ, теократӣ, геронтократӣ, охлократӣ, 

монархӣ, олигархӣ, мустакилӣ, диктаторӣ; 

$E) аристократӣ, плутократӣ, теократӣ; 

 

@138.Шаклхои режими  сиёсӣ ба кадом намудҳо тақсим мешаванд? 

$A) Тоталитарӣ, авторитарӣ ва демократӣ; 

$B) Авторитарӣ, бюрократӣ ва демократӣ; 

$C) Тоталитарӣ, бюрократӣ ва демократӣ; 

$D) Авторитари , тоталитарӣ ва бюрократӣ; 

$E) Бюрократӣ , авторитарӣ ва демократӣ; 

 

@139.Режими авторитарӣ ба кадом қисмҳо ҷудо мегардад? 

$A) тирания, диктатураи мутлақ, режими ҳарбӣ, режими якҳизбӣ; 

$B) тирания, диктатураи мутлақ, демократӣ, режими якҳизбӣ; 

$C) тирания, диктатураи мутлақ, режими ҳарбӣ, демократӣ; 

$D) тирания, демократӣ, режими ҳарбӣ,  режими якҳизбӣ; 

$E) ҳамаи ҷавобҳо дурут мебошанд; 

 

@140.Хусусиятҳои хоси сарвари сиёсӣ ин: 

$A) Ташкилотчигӣ, иродаи тавоно, нотиқи хуб, зоҳиран диққатҷалбкунанда, 

маданияти баланд, захираи хуби дониш ва махорати сарварӣ; 

$B) Ташкилотчигӣ, иродаи миёна, захираи хуби дониш ва махорати сарварӣ; 

$C) Ташкилотчигӣ, маънавиёти баланд; 

$D) Ташкилотчигӣ, зоҳиран зебо, максадҳои худро аввал гузоштан; 

$E) Pўроварӣ, мухолифатӣ, инкилобхои иҷтимоӣ; 

 

@141.Намудҳои пайдоиши сарварӣ ин: 

$A) анъанавӣ,расмӣ, харизматикӣ; 

$B) Расмӣ, анъанавӣ, бо зурӣ; 

$C) Харизматикӣ, расмӣ,бо зурӣ; 

$D) анъанавӣ,харизматикӣ, бо зурӣ; 

$E) Ҳамаи ҷавобҳо дуруст; 
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@142.Назарияи мазкур«Давлат дар натиҷаи бо ҳамдигар тобеъ гаштани 

авлодҳо, қабилаҳо ба вуҷуд омадааст» ин чи гуна назария шуморида 

мешавад? 

$A) патриархалӣ; 

$B) теологӣ; 

$C) тобеъшавӣ; 

$D) психологӣ; 

$E) созандагӣ; 

 

@143.Назарияи «Давлат дар натиҷаи пайдо шудани моликияти хусусӣ ва ба 

синфҳо тақсим гаштани ҷомеа пайдо гаштааст.»чигуна назария шуморида 

мешавад? 

$A) марксистӣ; 

$B) партиархалӣ; 

$C) теологӣ; 

$D) психологӣ; 

$E) тоҷикӣ; 

 

@144.Кадоме аз ин шаклҳои демократия маънои  иштироки сиёсиро дорад? 

$A) партисипорӣ; 

$B) репрезентивӣ; 

$C) идоракунӣ; 

$D) антиқӣ; 

$E) универсалӣ; 

 

@145.Кадоме аз ин мафҳумҳо маънои «таҳаввулот»-ро дорад? 

$A) эволюсия; 

$B) революсия; 

$C) идиология; 

$D) демократия; 

$E) рухез; 

 

@146.Вазифаҳои муқадасӣ шахрвандии чумҳурии Тоҷикистон чист? 

$A) ҳурмат ва ҳимояи қонунхои давлат ва иҷрои онҳо; 
$B) мухофизати маҷмуй моликиятхои хусусӣ ва чамъиятӣ; 

$C) мухофизати маҷмуй фаъолиятхои давлатӣ; 

$D) мухофизати Ватан, мустахкамкунонии истиқлолият,бехатарӣ ва ёрии 

харбӣ; 

$E) ҳамаи ҷавобҳо нодуруст; 

 

@147.Референдиум чист? 

$A) овоздихӣ оид ба масъалахои мухими давлатӣ,хаёти ҷомеа бо ихтиёри  
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 худ; 

$B) интихоб шудан ва интихоб кардан; 

$C) иштирок дар масъалахои мухими давлатӣ; 

$D) интихоб шудан, иштирок дар масъалахои мухими давлатӣ; 

$E) ҳамаи ҷавобҳо нодуруст; 

 

@148.Шахрвандӣ чист? 

$A) тааллуқ доштан ба ягон давлат; 

$B) тааллук доштани шахс ба ягон ҳизб; 

$C) тааллуқ доштан ба ягон миллат ва халкият; 

$D) тааллуқ доштан ба ягон ташкилот; 

$E) ҳамаи ҷавобҳо нодуруст; 

 

@149.Мақоми дин дар ҷумҳурии Тоҷикистон? 

$A)Ташкилотҳои динӣ аз давлат ҷудо буда ба корҳои давлатӣ хамроҳ  

 намешаванд; 

$B) ташкилотҳои динӣ ва давлат баробархуқуқанд; 

$C) ташкилотҳои динӣ ба фаъолиятҳои давлати хамрох мешавад; 

$D) Ташкилотҳои динӣ масъалаҳои муҳими давлатиро ҳал менамоянд; 

$E) Ташкилотхои корҳои давлатӣ хамроҳ намешаванд; 

 

@150.Аввалин ҷамъияти сиёсатшиносон дар Тоҷикистон бо роҳбарии ки  ва 

кай ба фаъолият шуруъ намуд? 

$A) С.А. Раҷабов; 

$B) Э.Ш. Рахмонов; 

$C) А.А. Раҳмонов; 

$D) М. Иноятова; 

$E) М. Иноятова; 

 

@151.Кадоме аз ин асархо ба Мир Саиди Алии Ҳамадонӣ мансуб аст? 

$A) Захиратул мулук; 

$B) Луби лубоби маснавӣ; 

$C) Ахлоқи Муҳсинӣ; 

$D) Насиҳатмулук; 

$E) Толеънома; 

 

@152.Чор унсури таркиби системаҳои сиёсии чомеаро нишон диҳед. 

$A) ташкилотҳои сиёсӣ, муносибатҳои сиёсӣ, меъёрҳои сиёсӣ ва ҳуқуқӣ, 

шуури сиёсӣ ва маданияти сиёсӣфаъолияти сиёсӣ, ташкилоти сиёсӣ, шуури 

сиёсӣ ва муносибатҳои сиёсӣ; 

$B) қонунҳои сиёсӣ, ташкилоти сиёсӣ, фаъолияти сиёсӣ, муносибатҳои 

сиёсӣ; 
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$C) ташкилотҳои сиёсӣ, муносибатҳои сиёсӣ, маданияти сиёсӣ, муносибати  

 ҷамъиятӣ; 

$D) ҳамаи ҷавобҳо нодуруст; 

$E) 

@153.Ин таъриф ба кадоме аз ин системаҳо мансуб мебошад: «…….ин 

ташкилоти сиёсии ягонаи ҷомеа мебошад, ки ҳокимияти худро ба аҳолии 

територияи худ паҳн намуда, ҳукм ва қонунҳои худро дар шакли ҳатмӣ ба 

аҳолии худ баррасӣ намуда, дорои истиқлолият ва аппарати идоракунӣ ва 

маҷбурнамоӣ мебошад» 

$A) давлат; 

$B) ташкилот; 

$C) ҳизб; 

$D) ҳокимият; 

$E) ҳаракат; 

 

@154.Сохти давлатҳоро нишон диҳед: 

$A) унитарӣ, федеративӣ ва конфедеративӣ; 

$B) унитарӣ, демократӣ, иттифоқӣ; 

$C) ҷумҳурияви ва федеративӣ, унитарӣ; 

$D) федеративӣ, ҷумҳуриявӣ, демократӣ; 

$E) ҳамаи ҷавобҳо дуруст; 

 

@155.«… сиёсӣ  чунин масъалаҳоро таъмин менамояд: оромии ҳокимияти 

сиёсӣ,идораи шахрвандон ва таъмини оромии сиёсии ҷомеаъ,ба даст 

овардани мақсадҳои сиёсӣ ва амалӣ кардани мақсадҳои элитаи ҳукумрон.» 

Ин ибораҳо мансуби кадоме аз системаҳо мебошад: 

$A) режим; 

$B) ташкилот; 

$C) ҳизб; 

$D) давлат; 

$E) давлат; 

 

@156.Методҳои сиёсатшиносиро муайян намоед: 

$A) методҳои системанокӣ, миқдорӣ, бихевиористӣ, қабули қарор, 

муқоисавӣ,  

 коммуникатсионӣ; 

$B) методи институтсионалӣ, бихевиористӣ, таърихӣ, миқдорӣ, фалсафӣ,   

 коммуникатсионӣ; 

$C) сиёсатшиносӣ се метод дорад; 

$D) сиёсатшиносӣ дорои методи ягона нест; 

$E) ҳамаи ҷавобҳо нодуруст; 

 

@157.Бихевиоризм чи гуна метод аст? 
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$A) тахлили рафтори одамони алоҳида, умумиятҳои ҷомеа, гурӯҳҳо; 

$B) таҳлили фаъолияти давлат ва ҳокимият; 

$C) рӯйовари ба ҳодиса ва падидаҳои сиёсӣ; 

$D) сафарбарнамоии омма ба сиёсат; 

$E) ҳамаи ҷавобҳо дуруст; 

 

@158.Аз рӯи табақабандии Афлотун ҷомеа ба кадом табақаҳо тақсим 

мешавад? 

$A) ҳунармандон, ҳокимон файласуфон, ҷанговарон; 

$B) сарварон, зердастон; 

$C)ҳокимон файласуфон, косибон, ҷанговарон; 

$D) зироаткорон, косибон, ҳокимон; 

$E) ғуломон, роҳбарон, ҳокимон; 

 

@159.Пешвои Инқилоби Октябр кӣ буд? 

$A) Ленин; 

$B) Маркс; 

$C) Плеханов; 

$D) Энгелс; 

$E) Рахими; 

 

@160.Манбаъҳои ҳокимият кадомҳоянд? 

$A) эътибор, қувва, нуфуз, қонун, бойигарӣ, доҳигарӣ, махфият, манфиатӣ; 

$B) ҷомеа, миллат, гурӯҳҳои иҷтимоӣ; 

$C) фарҳанги бой ва таърихи куҳан; 

$D) армияи пурқувват ва таъмини амният; 

$E) ҳамаи ҷавобҳо нодуруст; 

 

@161.Объектҳои ҳокимият кадомҳоянд? 

$A) синфҳо, гурӯҳҳо, табақаҳо, умумиятҳои иҷтимоӣ, инфиродӣ, омма ва 

ғайра; 

$B) шахсоне, ки дар ҳокимияти давлати амал менамоянд; 

$C) элитаи сиёсӣ ва роҳбарони ноҳияҳо; 

$D) ҳамаи ҷавобҳо дуруст; 

$E) мақомотҳои ҳокимиятӣ ва шохаҳои он; 

 

@162.Субъектҳои ҳокимиятро нишон диҳед? 

$A) давлат, институтҳои гуногуни он, элитаи сиёсӣ, ҳизбҳои сиёсӣ ва дигар; 

$B) ҳизбҳои сиёсӣ, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ; 

$C) тамоми оммаи мардум ва гурӯҳҳои ҷамъиятӣ; 

$D) сарварони мақомотҳои давлатӣ ва роҳбарони институтҳои сиёсӣ; 

$E) мақомотҳои давлатӣ ва роҳбарони институтҳои сиёсӣ; 

 



30 

 

@163.Навъҳои ҳокимияти сиёсиро маълум намоед? 

$A) ҷамъиятӣ, давлатӣ; 

$B) ҷамъиятӣ; 

$C) халқӣ; 

$D) ҷамъиятӣ, ҳуқуқӣ; 

$E) точики русӣ; 

 

@164.Хусусияти ҳокимияти аристократиро муайян намоед? 

$A) ҳокимияти ашрофон; 

$B) ҳокимияти дороён; 

$C) ҳокимияти асилзодагон; 

$D) ҳокимияти шоҳон; 

$E) ҳокимияти инсон; 

 

@165.Сотсиализатсиякунонии шахс чист? 

$A) иҷтимоигардонӣ; 

$B) бунёдгарӣ; 

$C) идеологикунонӣ; 

$D) шахспарастӣ; 

$E) бегонапарасти; 

 

@166.Теократия кадом навъи ҳокимият аст? 

$A) ҷудоии дин аз давлат аст; 

$B) ҳокимияти дин ва диндорон; 

$C) ҳокимияти сарватмандон; 

$D) ҳокимияти амалдорон аст; 

$E) инсонхои нодир; 

 

@167.Динҳои ҷаҳониро муайян намоед? 

$A) Буддоия, Насрония, Ислом; 

$B) Буддоия; 

$C) Яҳудия Насрония; 

$D) Ислом; 

$E) Тоталитари теократи; 

 

@168.Мафҳуми глобали чист? 

$A) фарогирандаи умум; 

$B) минтақа; 

$C) ҳукмронӣ; 

$D) режим; 

$E) халки як кишвар; 

 

@169.Маънии режими авторитариро нишон диҳед: 
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$A) ҳокимияти номаҳдуди як шахс, ки қонунҳоро поймол намуда, мардумро 

маҷбур месозад ба вай итоат кунанд; 

$B) Ҳукумати ҳизбӣ; 

$C) ҳокимияти як гурӯҳе, ки ба зӯрӣ ба сари ҳокимият омадаанд; 

$D) ҳокимияти халқ, ки аз тарафи парламент идора карда мешавад; 

$E) мақомотҳои давлатӣ ва роҳбарони институтҳои сиёсӣ; 

 

@170.Мафҳуми тоталитаризм кай ба фаҳми сиёсӣ ворид гардидааст? 

$A) соли 1925 аз тарафи Мусолинӣ; 

$B) дар соли 1920 аз тарафи В. И. Ленин; 

$C) соли 1830 аз тарафи К. Маркс ва Ф. Энгельс; 

$D) соли 1900 аз тарафи И. В. Сталин; 

$E) хамаи чавобхо дуруст; 

 

@171.Давраи ташаккули ҳизбҳои сиёсиро аз нигоҳи М. Вебер нишон диҳед: 

$A) кружокҳои сиёсӣ, клубҳои сиёсӣ, ҳизбҳои омавӣ; 

$B) ибтидои , миёна, нав; 

$C) Реформ клаб, Чарлтон клаб, консервативӣ; 

$D) либералӣ, аристократӣ, демократӣ; 

$E) дари институтхо; 

 

@171.Ҳизб чист? 

$A) иттифоқи ихтиёриест, ки бо аломатҳои идеологӣ асос ёфта, мақсади ба 

даст ; 

 овардани ҳокимиятро дорад; 

$B) ҳизб ин гурӯҳи одамонест, ки барои ба даст овардани ҳокимият муттаҳид  

 шудаанд; 

$C) иттиҳодест,ки дар идоранамоӣ ширкат менамояд; 

$D) мақсади асосии ҳизб ба даст овардани ҳокимият нест; 

$E) ҳизб вуҷуд надорад; 

 

@172.Системаи ҳизбиро муайян намоед: 

$A) якҳизбӣ, дуҳизбӣ, бисёрҳизбӣ; 

$B) системаи ҳизби либералӣ; 

$C) кружокҳои аристократӣ, клубҳои сиёсӣ, ҳизбҳои оммавӣ; 

$D) ҳизбҳои ҳукуматӣ, ҳизбҳои оппозиционӣ, ҳизбҳои оммавӣ; 

$E) бехизби маърифати; 

 

@173.Кадом фан қонуниятҳои раванди ҳаёти сиёсии ҷомеаро меомӯзад? 

$A) сиёсатшиносӣ; 

$B) фалсафа; 

$C) иқтисоди сиёсӣ; 

$D) таърих; 
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$E) таърих; 

 

@174.Аз мамлакатҳои номбаршуда дар кадоме аз онҳо шакли идоракунӣ 

ҷумҳурии президентӣ ба ҳисоб меравад: 

$A) Тоҷикистон; 
$B) Ҷопон; 
$C) Шветсария; 
$D) Англия; 

$E) Точикистон; 

 

@175.Нишон диҳед, ки Маҷлиси намояндагон ва Мачлиси Миллӣ ба кадом 

шохаи ҳокимияти давлатӣ тааллуқ доранд; 

$A) Ҳокимияти қонунгузор; 

$B) Ҳокимияти Судӣ; 

$C) Мақомоти прократура; 

$D) Ҳокимияти иҷроия; 

$E) Хокимияти инсонгарои; 

 

@176.Кадоме аз режимҳо ба режимҳоии сиёсии ғайридемократӣ дохил 

мешавад? 

$A) тоталитари, авторитарӣ; 

$B) демократӣ, авторитарӣ; 

$C) федеративӣ, конфедеративӣ; 

$D) президентӣ, парламентӣ; 

$E) сарвари шохи; 

 

@177 Навъҳои режими сиёсиро нишон диҳед? 

$A) демократӣ ва ғайридемократӣ; 

$B) парламентӣ, президентӣ; 

$C) тоталитарӣ, авторитарӣ; 

$D) теологӣ, динӣ; 

$E) сиёсиву фаханги; 

 

@178.Вазифаҳои давлат кадомҳоянд? 

$A) дохили ва хориҷӣ; 

$B) сиёсӣ ва иқтисодӣ; 

$C) ҳифзи сарҳадот; 

$D) маданӣ ва иҷтимоӣ; 

$E) саросари; 

 

@179.Ҳокимият ба чанд шоха ҷудо мешавад? 

$A) қонунбарор, иҷроия ва судӣ; 

$B) маҷлиси олӣ, парламент; 
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$C) миллӣ ва давлати; 

$D) сиёсӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоӣ; 

$E) ба панч шоха; 

 

@180.«Политика» аз кадом мафҳуми Юнонӣ манша гирифтааст? 

$A) «полис»; 

$B) «кратус»; 

$C) «теология»; 

$D) «партия»; 

$E) ҷавобҳо дуруст нестанд; 

 

@181.«Партократия» чӣ маъно дорад? 

$A) ҳокимияти ҳизб ва ҳизбиён; 

$B) ҳокимияти сарватмандон; 

$C) ҳокимияти синфӣ; 

$D) ҳокимияти ашрофон; 

$E) хокимияти одамон; 

 

@182.Рӯз ва соли Истиқлолияти Тоҷикистонро муайян кунед. 

$A) 9 сентябри соли 1991; 

$B) 27 июни соли 1990; 

$C) 9 сентябри соли 1994; 

$D) 14 июли соли 1995; 

$E) 12 ноябри соли 1999; 

 

@183.Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон кадом системаи ҳизбӣ амал менамояд? 

$A) системаи бисёрҳизбӣ; 

$B) системаи яккаҳизбӣ; 

$C) системаи дуҳизбӣ; 

$D) беҳизбӣ; 

$E) авторитарӣ; 

 

@184.Оппозитсия чӣ маъно дорад? 

$A) Муқобил; 

$B) созиш; 

$C) Ваҳдат; 

$D) Сулҳ; 

$E) Вахдат; 

 

@185.Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон чанд ҳизби сиёсӣ фаъолият дорад? 

$A) ҳафт ҳизби сиёсӣ; 

$B) чаҳор ҳизби сиёсӣ; 

$C) ду ҳизби сиёсӣ; 
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$D) панҷ ҳизби сиёсӣ; 

$E) ҳашт ҳизб; 

 

@186.Назарияҳои номбаршаванда теологӣ, патриархалӣ, шартномаи ҷамъиятӣ, 

назарияи зўрӣ, пайдоиши чиро дар назар дорад? 

$A) Давлатро; 

$B) синфҳоро; 

$C) Ҳизбҳоро; 

$D) миллатро; 

$E) бехизбиро; 

 

@187.Ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрвандонро, ки эътироф, риоя ва ҳифз 

менамояд? 

$A) давлат; 

$B) суд; 

$C) Ҳизб; 

$D) Роҳбар; 

$E) одам; 

 

@188.Ҳукумат, вазоратҳо, кумитаҳои давлатӣ, ташкилотҳои иҷроияи маҳаллӣ 

ба кадом шакли ҳокимият мансубанд? 

$A) Иҷроия; 

$B) Судӣ; 

$C) Ҳарбӣ; 

$D) Қонунгузорӣ; 

$E) Прократура; 

 

@189.Шакли идоракуние, ки дар дасти рўҳониён, калисо аст, чӣ тавр номида 

мешавад? 

$A) Теократ; 

$B) Демократӣ; 

$C) Охлократӣ; 

$D) Тоталитарӣ; 

$E) Ортодокси; 

 

@190.Инқилоб чист? 

$A) Дигаргуншавии куллии ҷомеа; 

$B) Ҳодисаи тасодуфӣ; 

$C) Бозгашт ба ҳаёти пештара; 

$D) Ҳодисаи худ ба худ ба амалоянда; 

$E) Ҳамаи чавобхо нодуруст; 

 

@191. Шаклҳои ҳокимияти сиёсиро номбар намоед? 
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$A) Ҳокимияти давлатӣ ва ҷамъиятӣ; 

$B) Ҳокимияти олигархӣ; 

$C) Ҳокимияти ҷамъиятию сиёсӣ; 

$D) Муродифхои хокимияти давлати; 

$E) Роху равиши муайян; 

 

@192.Сиёсатшиносӣ ба сифати илми мустақил кай ва дар куҷо пайдо гашт?  

$A) Асри 19 дар Германия; 

$B) Асри 16 дар Франсия; 

$C) Асри 17 дар Британияи Кабир; 

$D) Асри 20 дар ИМА; 

$E) Асри 21 дар Точикистон; 

 

@193.Ба категорияҳои умумии сиёсатшиносӣ чӣ дохил мешавад?  

$A) Сиёсат, ҳокимият, давлат, ҳизби сиёсӣ; 

$B) Буҳрони сиёсӣ, ваҳдат; 

$C) Авторитаризм, терроризм; 

$D) Тоталитаризм, демократия, Иқтисодию сиёсӣ; 

$E) хамаи чавобхо дуруст; 

 

@194.Манбаҳои ҳокимият кадомҳоянд?  

$A) Қонун қувва, нуфуз, эътибор, манфиатҳо; 

$B) Итоатнамои муҷозот; 

$C) Синфҳо омма, манфиатҳо; 

$D) Ҳамоҳангсози идоранамоӣ; 

$E) ҳоким; 

 

@195.Терроризм чӣ маъно дорад? 

$A) Тарс, даҳшат, воҳима; 

$B) Иғовоҷуи, умумият; 

$C) Танқиднамоӣ, маҷбурнамоӣ; 

$D) Фаросат, иғвоҷуӣ; 

$E) гурезагӣ; 

 

@196.Кадоме аз инҳо вазифаи асосии парламент аст? 

$A) Фаъолияти қонунгузорӣ; 

$B) Проссесхои судӣ; 

$C) Ҳокимияти маҳалӣ; 

$D) Мақомоти маъмурӣ; 

$E) ҳукмронӣ; 

 

@197.Сифати харизматикӣ доштан бештар ба кӣ хос аст? 

$A) Сарварон; 
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$B) Косибон; 

$C) Устодон; 

$D) Е. Ҷанговарон; 

$E) одамон; 

 

@198.Парламенти Ҷумҳурии Тоҷикистон чӣ ном дорад? 

$A) Маҷлиси Олӣ; 

$B) Ҳокимияти судӣ; 

$C) Канститутсионӣ; 

$D) Намояндагон; 

$E) Намояндагӣ; 

 

@199 Принсипхои асосии интихобот кадомҳоянд? 

$A) Умумият, баробарӣ, махфия; 

$B) Маърифатӣ, динӣ; 

$C) Мутаносиб, омехта; 

$D) Консенсуалӣ, маърифатӣ; 

$E) хокими шахсӣ; 

 

@200.Ҷумҳурии Тоҷикистон дар арсаи байналхалқи ба ҳайси чигуна давлат 

баромад мекунад? 

$A) Миллӣ; 

$B) Сармоядорӣ; 

$C) Комунистӣ; 

$D) Сотсиалистӣ; 

$E) Камунисти; 

 

@201.Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки ҳуқуқи додани паноҳгоҳи сиёсиро дорад? 

$A) Президенти ҶТ; 

$B) Маҷлиси оллӣ; 

$C) Суди оллӣ; 

$D) Сарвазири ҶТ; 

$E) Хукумат; 

 

@202.Маънои системаи интихоботии мажоритари чист? 

$A) Аксарият; 

$B) Ҳамаи овозҳо; 

$C) Ақалият; 

$D) Нисфи овоз; 

$E) бешахси; 

 

@203.Ҳуқуқҳои асосии инсон дар кадом ҳуҷҷатҳои байналхалқи ифода 

ёфтаанд? 
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$A) Эъломияи умумии ҳуқуқи башар; 

$B) Хартияи Парижӣ; 

$C) Конститутсияҳои давлатҳои миллӣ; 

$D) ҳартияи Парижӣ ва эъломияи СММ; 

$E) Низомномаи вазоратхо; 

 

@204.Бисёрҳизби хосӣ кадом ҷомеа мебошад? 

$A) Демократӣ; 

$B) Тоталитарӣ; 

$C) Фашистӣ; 

$D) Авторитарӣ; 

$E) Партократия; 

 

@205.Ҷумҳурии Тоҷикистон кай аъзои СММ шуд? 

$A) Соли 1992; 

$B) Соли 1991; 

$C) Соли 1997; 

$D) Соли 1994; 

$E) Соли 2011; 

 

@206.Кадом муҳақиқ таърихи оламро таърихи ҷангҳо номидаст? 

$A) Клаузевитс; 

$B) Демокрит; 

$C) Фишер; 

$D) Саркин; 

$E) Саъди; 

 

@207.Узви расмии «Клуби ядрои» ро нишон диҳед: 

$A) Англия, Хитой, ИМА, Русия, Фаронса; 

$B) Русия, Эрон, Туркия, Афғонистон; 

$C) Қазокистон, Тоҷикистон; 

$D) Покистон, Арабистон Сауд; 

$E) Украина, Белорусия, Русия; 

 

@208.Ҳуқуқу озодиҳои инсон дар кадом ҳуҷҷати ватани дарҷ гаштааст? 

$A) Конститутсия; 

$B) Кодекси андоз; 

$C) Қонунҳо; 

$D) Ҳуҷҷатҳои судӣ; 

$E) Ҳуҷҷатҳои; 

 

@209.Сензура чист? 

$A) Системаи назорати давлати ба ВАО; 
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$B) Системаи назорати давлати ба иқтисодиёт; 

$C) Ситемаи назорати давлати ба маориф; 

$D) Системаи назорати давлати ба масъалаи демографӣ; 

$E) хамаи чавобхо дуруст; 

 

@210.Мафҳуми плутократия чиро ифода мекунад? 

$A) Ҳокимияти сарватмандон; 

$B) Ҳокимияти диндорон, ки барукни илоҳи такя мекунад; 

$C) Ҳокимияти ҷавонон; 

$D)Ҳокимияти пиронсолон, ба таҷрибаи давлатдори такя мекунад; 

$E) Хокимияти одамон; 

 

@211.Системаи ҳизбиро муаян кунед:  

$A) Якаҳизбӣ, дуҳизбӣ ва бисёрҳизбӣ; 

$B) Кружокҳои аристократӣ; 

$C) Якаҳизби ва дуҳизбӣ; 

$D) Либералӣ ва демократӣ; 

$E) Партократи ва бехизбӣ; 

 

@212.Кадом давлати теократиро дар Аврупо медонед? 

$A) Ватикан; 

$B) Англия; 

$C) Олмон; 

$D) Фаронса; 

$E) Белгия; 

 

@213.Таърифи умумии ҳокимият чи гуна аст? 

$A) Қобилият ва имконияти ба амал баровардани иродаи худ, таъсири  

 муаянкунандаги расонидан ба фаъолият ва рафтори одамон бо ёрии эътибор,  

 хукук, зурӣ; 

$B) Ҳокимият хамчун муносибати байни одамон, этибор ҳуқуқ зурӣ; 

$C) Ҳокимият хар гунна имконияте мебошад; 

$D) Ҳокимият хамчун муносибати байни субектхо; 

$E) таъсиррасони ва зурӣ; 

 

@214.Режими сиёсиро кадом навъҳоро доро мебошад? 

$A) Демократӣ ва гайридемократӣ; 

$B) Консервативӣ ва тағирёбанда; 

$C) Ангилисию амрикоӣ ва қитъаи аврўпоӣ; 

$D) Фашистӣ ва авторитарӣ; 

$E) Ҳамаи ҷавобҳо дурустанд;  

 

@215.Принсипҳои асосии интихобот кадомҳоянд? 
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$A) Умумият, баробарӣ, махфият; 

$B) Маърифатӣ, динӣ, Мутаносиб, омехта; 

$C) Консенсуалӣ, маърифатӣ; 

$D) Мажоритарӣ, аксарият; 

$E) Сиёсиву гайрисиёсӣ; 

 

@216.Дар замони ҳозира кадом системаҳои интихоботи мавҷуд аст? 

$A) Мажоритари, мутаносиб, омехта ва консенсуалӣ; 

$B) Легалӣ, ғайрилегалӣ; 

$C) Баробарӣ, махфият;  

$D) Умумият, озодӣ, Маърифатӣ, ахлоқӣ; 

$E) Инсондусти маърифатӣ; 

 

@217.Тероризм аз кадом забон гирифта шудааст ва чи маъно дорад? 

$A) аз забони лотинӣ гирифта шудааст ва маънояш тарс мебошад; 

$B) аз забони англиси грифта шудааст ва маънояш таҳдид мебошад; 

$C) аз забони руси грифта шудааст ва маънояш ҳодиса мебошад; 

$D) аз забони фаронсави грифта шудааст ва маънояш ҳалокат мебошад; 

$E) аз забони эронӣ гирифта шуда маънои сулҳро дорад; 

 

@218.Кадоми ин таърифҳои ба сиёсатшиносӣ додашуда дар назари шумо 

дуруст аст? 

 

$A) Соҳаи фаъолият, ки ба муносибатҳои байни синфҳо, миллатҳо ва дигар 

гурўҳҳои иҷтимоӣ алоқаманд аст; 

$B) Сиёсат кўшиши иштирок намудан дар ҳокимият ё таъсир расондан дар 

тақсимоти ҳокимият, Вебер; 

$C) Фаъолияте, ки маркази қабули қарори гурўҳи барои амалӣ гардонидани 

максадхои гузошташуда бо ёрии воситаҳои муайян; 

$D) Соҳаи муносибатҳои ҳамаи синфҳо ва табақаҳо оид ба давлат ва ҳукумат, 

соҳаи муносибатҳои байниҳамдигарии хамаи синфҳост; 

$E) Сиёсат, фаъолияти гурўҳҳо, фардхо, ҳизбҳо баҳри дарки манфиатҳои 

мухталифи коллективҳо, коркарди қарорҳое, ки бо ёрии хокимияти давлатӣ 

амалӣ гашта иҷрояшон ҳатмист; 

 

@219.Рафтори сиёсии одамонро кадом метод таҳлил менамояд? 

$A) бихевиористӣ; 

$B) кашфи сиёсатшиносӣ; 

$C) мукоисавӣ; 

$D) коммуникативӣ; 
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$E) қабули қарор; 

@220.Кадом мутаффакири Юнони қадим инсонро табиатан вуҷуди сиёсӣ 

дониста аст? 

$A) Афлотун; 

$B) Цицерон; 

$C) Арасту; 

$D) Демокрит; 

$E) Гераклит; 

@221.Таълимоти кадом мутафаккир хокимияти Олиро дар осмон ба Исо ва 

дар замин ба Папаи Рим нисбат додаст? 

$A) Фомаи Аквинӣ; 

$B) Августин; 

$C) Вебер; 

$D) Томас Мор; 

$E) Шеллинг; 

@222.Асосгузори таълимоти «Шартономаи ҷамъиятӣ» кист? 

$A) Гоббс; 

$B) Гавел; 

$C) Сенсимон; 

$D) Фурье; 

$E) Расеель; 

 

@223.Намудҳои ҳокимият кадомҳоянд? 

$A) иқтисодӣ, иҷтимоӣ, фархангӣ ахборотӣ, маҷбуркунӣ; 

$B) маҷбуркунӣ, идоракунӣ, президентӣ; 

$C) монархӣ, тоталитарӣ; 

$D) президентӣ, ахборотӣ, монархӣ; 

$E) парламентӣ, фароғатӣ, фазоӣ, маҷбуркунӣ; 

@224.Ба сохтори системаи сиёсӣ кадоми инҳо дохил мешаванд? 

$A) муносибати сиёсӣ, шуури сиёсӣ ва фарҳанги сиёсӣ, ташкилоти сиёсӣ, 

давлатӣ, коллективҳои меҳнатӣ, ташкилотҳои ҷамъиятӣ ва ҷунбишҳои 

мардумӣ, вожаҳои ахбори умум, принципҳои сиёсӣ; 

$B) давлат; 

$C) хизбҳои сиёсӣ; 

$D) матбуотӣ; 



41 

 

$E) муносибатҳои сиёсӣ; 

@225.Кадом талаботҳо ба ҳаёти сиёсӣ устуворӣ мебахшанд? 

$A) интихобӣ будан, тақсими ҳокимият, плюрализми сиёсӣ, демократияи 

намояндагӣ ва бе намоянда, худидоракунӣ, ягонагии хукуқ, ва озодиҳо, 

ўҳдадории шаҳрвандон ба ҳисобгирии афкори умум, таъмини манфиати 

аксарият ҳангоми химояи ҳуқуқхои ақалият, волоияти қонун, имконияти 

бозпасхондани ташкилоти интихобӣ; 

$B) озодии ҳар як фард; 

$C) таъмини манфиати ақаллият бар зарари аксарият; 

$D) маҳдуд кардани фаъолияти сиёсӣ; 

$E) фаолияти шахсони алоҳида; 

@226.«...Иттифоқи ихтиёрие, ки ба алоқаҳои идеологӣ асос ёфта мақсади ба 

дастории ҳокимиятро дорад», таърифи кадом ташкилоти  сиёсии ҷамъиятист? 

$A) ҳизби сиёсӣ; 

$B) давлат; 

$C) иттиҳоди коллективӣ; 

$D) ҷунбиши мардумӣ; 

$E) ташкилоти шаҳрвандӣ; 

 

@227.Дар кадом режими сиёсӣ одамон дар ҳалли тамоми масъалаҳои давлатӣ 

имконияти бевосита ширакат намуда, ҳамаи одамон новобаста ба мансубияти 

милливу нажоди иҷтимоӣ гурўҳӣ, ҷинсиву динӣ баробар буда, баробарӣ ва 

озодии онхоро таъмин менамояд. 

$A) демократӣ; 

$B) режими фашистӣ; 

$C) гайридемократӣ; 

$D) гуманистӣ; 

$E) монархистӣ; 

 

@228.Шарти асосии режими демократӣ чист? 

$A) мақомоти роҳбарикунанда аз тарафи умум бо роҳи 

овоздиҳии озод интихоб менамоянд; 

$B) таъмин намудани рохбарони ташкилоту муссисаҳо; 

$C)худтаъинкунӣ; 

$D) гурўҳҳо пешбарӣ менамоянд; 

$E) зўран вазифа мегирад; 
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@229.Инҳо режими олигархӣ, конститутсионии авторитарӣ, идоракунии 

ҳарбӣ, режими шахсигардонидашуда, режими авторитарии монархистӣ: ба 

кадом навъи режими сиёсӣ дохил мешаванд? 

$A) авторитарӣ; 

$B) тоталитарӣ; 

$C) фашистӣ; 

$D) монархӣ; 

$E) ҳарбӣ; 

@230.Кадом назария аз сиёсат дур сохтани халқро маъқул медонад? 

$A) назарияи элитарӣ; 

$B) партисипарторӣ; 

$C) демократӣ; 

$D) марксистӣ; 

$E) шумпетерӣ; 

@231.Таъмини қонунии иштироки бевоситаи ҳама шаҳрвандонро дар идора 

намудани давлат аввалин бор ки нишон додаст? 

$A) М. Вебер; 

$B) В.И. Ленин; 

$C) Гудмен; 

$D) Афлотун; 

$E) Маркс; 

 

@232.Инҳо: унитарӣ, федеративӣ, конфедеративӣ ба кадом шаклҳои 

иттиҳодия  дохил мешаванд? 

$A) давлатӣ; 

$B) харбӣ; 

$C) хоричӣ; 

$D) дхқонӣ; 

 $E) касабавӣ; 

 

@233.Хусусияти асосии ҷомеаи шаҳрвандӣ кадом аст? 

$A) муносибатҳои байниякдигарии фардҳои озод, баробарҳуқуқӣ 

новобаста аз давлат; 

$B) сохти мураккб; 
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$C) манополия ҳокимият; 

$D) идоракунии сохти авторитарӣ; 

$E) шакли идоракунии ҳокимияти сиёсӣ; 

 

@234.Кадоми ин таърифҳои ҳокимият дурўст аст? 

$A) қобилият ва имконияти расидани таъсири муайян ба фаъолияту рафтори 

одамон бо кўмаку воситае чун ирода, симо, нуфуз, зўрӣ ва ҳуқуқ; 

$B) муносибатҳои синфӣ ба ҷомеа; 

$C) манбаи идоракунӣ ва раванди он; 

$D) ҳокимият, худшиносӣ ва танзими фаъолият ба рафтори одамон; 

$E) худидоракунӣ ва худфаҳмондиҳӣ; 

 

@235.Кадом иттиҳоди сиёсии ихтиёрии одамон «…манфиатҳои гурўҳҳо, 

табақаҳо, синфҳои ҷомеаро ошкор намуда, хусусияти онҳоро равшан нишон 

дода, табақаҳои иҷтимоии ҷамъиятро ба ҳам муттаҳид сохта онҳоро ба 

мубориза даъват менамояд. 

$A) ҳизбҳои сиёсӣ; 

$B) Иттфоқи касаба; 

$C) ташкилотҳои оммавӣ; 

$D) маҳфилҳои сиёсӣ; 

$E) клубҳои сиёсӣ; 

 

@236.Инҳо парламент маҷлиси намояндагон ва маҷлиси миллӣ, ташкилотҳои 

намояндагӣ унсурҳои кадом рукни ҳокимиятанд? 

$A) қонунгузорӣ; 

$B) судӣ; 

$C) прокурорӣ; 

$D) тафтишотӣ; 

$E) иҷроия; 

 

@237.Ҳукумат, вазоратҳо, кумитаҳои давлатӣ, ва ташкилотҳои иҷроияи 

маҳаллӣ ба кадом шакли ҳокимият мансубанд? 

$A) иҷроия; 

$B) судӣ; 

$C) ҳизбӣ; 

$D) ҳарбӣ; 

$E) қонунгузор; 
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@238 Дар ибтидои асри ХХ ки сиёсатро ҳамчун соҳаи муносибат ва фаъолият 

оид ба роҳбарикунии (идоракунӣ) муайян карда буд? 

$A) М. Вебер; 

$B) Ф.Д.Рузвелт; 

$C) В.И.Ленин; 

$D) Г.Алмонд; 

$E) Ф.Д.Рузвелт; 

 

@239. Коркарди сиёсати давлат оғоз меёбад, аз? 

$A) муайян кардани масъалаҳо ва манфиати давлат дар ин соҳа, ки ба 

ҳамоҳангии давлатӣ зарурат дорад ва ҷомеаи шаҳрвандӣ онро пурра ҳал 

карда наметавонад; 

$B) муайян кардани масъалаҳо ва манфиати давлат дар ин соҳа, ки ба 

ҳамоҳангии давлатӣ зарурат дорад ва ҷомеаи шаҳрвандӣ онро пурра ҳал 

карда метавонад; 

$C) муайян кардани масъалаҳо ва манфиати давлат дар ин соҳа, ки ба 

ҳамоҳангии давлатӣ зарурат надорад ва ҷомеаи шаҳрвандӣ онро пурра ҳал 

карда наметавонад; 

$D) муайян накардани масъалаҳо ва манфиати давлат дар ин соҳа; 

$E) ки ба ҳамоҳангии давлатӣ зарурат дорад ва ҷомеаи шаҳрвандӣ онро 

пурра ҳал карда наметавонад; 

 

@240.Сиёсати давлатӣ чист? 

$A) Сиёсати давлатӣ ин раванди сиёсии идоракунӣ ва аз ҳама асосӣ 

сохторҳои ҳокимияти иҷроияи давлатӣ ба соҳаҳои ҷомеа аст, ки аз истифодаи 

ваколатҳои ҳокимияти давлатӣ ҳангоми коркард, амалӣ кардани тактика ва 

стратегия барои ҳамоҳангӣ ва ташкили ҷанбаъҳо, таркибҳо, соҳаҳо ва дигар 

зерсохторҳои ҷомеа иборат мебошанд; 

$B) Сиёсати давлатӣ ин раванди сиёсии идоракунӣ ва аз ҳама асосӣ 

сохторҳои ҳокимияти қонунгузори давлатӣ ба соҳаҳои ҷомеа аст, ки аз 

истифодаи ваколатҳои ҳокимияти давлатӣ ҳангоми коркард, амалӣ кардани 

тактика ва стратегия барои ҳамоҳангӣ ва ташкили ҷанбаъҳо, таркибҳо, соҳаҳо 

ва дигар зерсохторҳои ҷомеа иборат мебошанд; 

$C) Сиёсати давлатӣ ин раванди сиёсии идоракунӣ ва аз ҳама асосӣ 

сохторҳои ҳокимияти судии давлатӣ ба соҳаҳои ҷомеа аст, ки аз истифодаи 

ваколатҳои ҳокимияти давлатӣ ҳангоми коркард, амалӣ кардани тактика ва 

стратегия барои ҳамоҳангӣ ва ташкили ҷанбаъҳо, таркибҳо, соҳаҳо ва дигар 

зерсохторҳои ҷомеа иборат мебошанд; 
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$D) Сиёсати давлатӣ ин раванди сиёсии идоракунӣ ва аз ҳама асосӣ 

сохторҳои ҳокимияти иҷроияи давлатӣ ба соҳаҳои ҷомеа аст, ки аз истифодаи 

ваколатҳои ҳокимияти давлатӣ ҳангоми коркард, амалӣ кардани тактика; 

$E) стратегия барои ҳамоҳангӣ ва ташкили ҷанбаъҳо, таркибҳо, соҳаҳо ва 

дигар зерсохторҳои ҷомеа иборат намебошанд; 

 

@241.Сиёсати давлатиро пеш аз ҳама, кадом сохторҳои расмии ҳокимият, 

таҳия ва амалӣ месозад? 

$A) Президент, Ҳукумат; 

$B) Парламент ва Ҳукумат; 

$C) Вазорат ва идораҳо; 

$D) Хизматчиёни; 

$E) давлатӣ; 

 

@242.Шаклҳои асосии таркиби низоми сиёсати давлатӣ кадомҳоянд? 

 $A) инсонӣ, сохторӣ, маънавӣ, субстансионалӣ, проссесуалӣ (асосӣ, 

марказӣ) мебошад; 

$B) иқтисодӣ, иҷтиморӣ, фарҳангӣ, маънавӣ ва ғ; 

$C) протексионистӣ ва дарҳои кушод; 

$D) демпингӣ ва антидемпингӣ; 

$E) давлатӣ; 

 

@243.Ба таркиби институтсионалии системаи сиёсати давлатӣ чи дохил 

мшавад? 

$A) меъёрҳои хеле зиёди маъмурӣ, ҳуқуқӣ, юридикӣ дар шакли Сарқонун, 

қонунҳои конститутсионӣ, қонунҳо, кодексҳо ва дигар санадҳо, ҳуҷҷатҳои 

вазорату идораҳо дохил мешавад. 

$B) меъёрҳои хеле зиёди ҷиноятӣ, ҳуқуқӣ, юридикӣ дар шакли Сарқонун, 

қонунҳои конститутсионӣ, қонунҳо, кодексҳо ва дигар санадҳо, ҳуҷҷатҳои 

вазорату идораҳо дохил мешавад; 

$C) меъёрҳои хеле ками оилавӣ, ҳуқуқӣ, юридикӣ дар шакли Сарқонун, 

қонунҳои конститутсионӣ, қонунҳо, кодексҳо ва дигар санадҳо, ҳуҷҷатҳои 

вазорату идораҳо дохил мешавад; 

$D) меъёрҳои хеле зиёди сиёсӣ, ҳуқуқӣ, юридикӣ дар шакли Сарқонун, 

қонунҳои конститутсионӣ, қонунҳо, кодексҳо ва дигар санадҳо, ҳуҷҷатҳои 

вазорату идораҳо дохил намешавад; 

$E) давлатӣ; 

  

@244.Нақши таркиби проссесуалӣ ( равандӣ)- ро дар таҳия ва татбиқи 

сиёсати давлатӣ шарҳ диҳед? 
$A) инъикоскунандаи алоқаи субъектҳои иҷтимоӣ бо сохторҳои ҳокимияти 

давлатӣ мебошад; 
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$B) Ин раванд аз мақсадгузорӣ, ташкили татбиқи қарор, танзим, ба 

ҳисобгирӣ, назорати иҷро ва ҷамъбасти татбиқи сиёсат мебошад; 

$C) инъикоскунандаи алоқаи субъектҳои иқтисодӣ бо сохторҳои ҷомеаи 

шаҳрвандӣ мебошад; 

$D) Ин раванд аз мақсадгузорӣ, ташкили татбиқи қарор, танзим, ба 

ҳисобгирӣ, назорати иҷро ва ҷамъбасти татбиқи сиёсат намебошад; 

$E) давлатӣ; 

 

@245.Принсипҳои сиёсати давлатӣ ба чанд гурўҳ ҷудо карда мешаванд? 

$A) умумӣ универсалӣ ва соҳавӣ (махсус) ҷудо карда мешавад; 

$B) умумӣ универсалӣ, соҳавӣ ва байнисоҳавӣ ҷудо карда мешавад; 

$C) умумӣ, соҳавӣ ва ғайрисоҳавӣ ҷудо карда мешавад; 

$D) умумӣ ва махсус ҷудо карда намешавад; 

$E) давлатӣ; 

 

@246.Ба принсипҳои соҳавии сиёсати давлатӣ кадом принсипҳои зерин 

дохил мешаванд? 

$A) сиёсати ҳизбҳо ва ташкилотҳои ҷамъиятӣ сиёсӣ; 

$B) мушаххасӣ, объективӣ, қисми асосӣ, оптималӣ (муносиб), алоқаи 

бозгаштшуда, мутобиқ ба меъёрҳои ҳуқуқӣ; 

$C) ғайримушаххас, субъективӣ, қисми асосӣ, оптималӣ (муносиб), алоқаи 

бозгаштшуда, мутобиқ ба меъёрҳои ҳуқуқӣ; 

$D) сиёсати давлатӣ ва ташкилотҳои дигари ҷамъиятӣ сиёсӣ; 

$E) давлатӣ; 

 

@247.Усулҳои сиёсати давлатӣ ба кадом гурӯҳҳо ҷудо мешаванд? 

$A) умумӣ ва соҳавӣ; 

$B) умумӣ ва байнисоҳавӣ; 

$C) соҳавӣ ва махсус; 

$D) умумифалсафӣ ва махсус; 

$E) давлатӣ; 

 

@248.Дар дохили сиёсати иқтисодӣ кадом самтҳои сиёсати давлатӣ 

метавонад дохил шавад? 

$A) Сиёсати давлатии саноатӣ, илмӣ-техникӣ, энергетикӣ метавонад ворид 

шавад; 

$B) Сиёсати давлатии илм, инноватсия ва техника метавонад ворид шавад; 

$C) Сиёсати давлатии маориф, фарҳанг ва илм метавонад ворид шавад; 

$D) Сиёсати давлатии кишоварзӣ, ҷавонон, варзиш ва сайёҳӣ метавонад 

ворид шавад; 

$E) давлатӣ; 

 

@249.Сиёсати давлатӣ дар кадом асосҳо таҳия карда мешавад? 
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$A) Сиёсати давлатӣ бо ба ҳисобгирии ҳолатҳои сершумор, шароити 

мақомоти олии ҳокимияти давлатӣ бо иштироки субъектҳои сиёсат- ҳизбҳо, 

ассотсиатсияҳо, ҷомеаи шаҳрвандӣ, марказҳои илмӣ, шахсиятҳои маъруфи 

илм, фарҳанг, тиҷорат таҳия карда мешавад; 

$B) Сиёсати давлатӣ бо ба ҳисобгирии ҳолатҳои камшумор, шароити 

мақомоти олии ҳокимияти давлатӣ бо иштироки субъектҳои сиёсат- ҳизбҳо, 

ассотсиатсияҳо, ҷомеаи шаҳрвандӣ, марказҳои илмӣ, шахсиятҳои маъруфи 

илм, фарҳанг, тиҷорат таҳия карда мешавад; 

$C) Сиёсати давлатӣ бо ба ҳисобгирии ҳолатҳои сершумор, шароити 

мақомоти маҳалли ҳокимияти давлатӣ бо иштироки субъектҳои сиёсат- 

ҳизбҳо, ассотсиатсияҳо, ҷомеаи шаҳрвандӣ, марказҳои илмӣ, шахсиятҳои 

маъруфи илм, фарҳанг, тиҷорат таҳия карда мешавад; 

$D) Ҳамаи ҷавобҳо дурустанд; 

$E) давлатӣ; 

 

@250.Фаҳми этимологии сиёсат? 

$A) санъати идоракунии давлат; 

$B) шакли мутамаддини умумият; 

$C) сиёсат  хосиятҳои назарявӣ дорад; 

$D) ба танзим даровардани муносибати байни одамон; сиёсат фаҳмиши 

этимологӣ надорад; 

$E) Ҳамаи ҷавобҳо дурустанд; 

 

@251.Мафҳуми “сиёсат” тавассути асари кадоме аз ин мутафаккирон ба илм 

ворид гардидааст? 

$A) Арасту тавассути асараш “Политика”; 

$B) тавассути асари  Афлотун “Ҷумҳурият”; 

$C) Низомулмулк тавассути асараш “Сиёсатнома”; 

$D) М. Вебер тавассути асараш “Илм дар бораи сиёсат”; 

$E) мафҳуми сиёсат худаш ба илм ворид шудааст; 

 

@252.Кадоме аз ин мутафаккирон сиёсатро ба маънои зӯрӣ, тарсонидан, 

маҷбурнамоӣ мефаҳмиданд? 

$A) Низомулмулк, Ҳусейн Воизи Кошифӣ; 

$B) Афлотун, Плутарх; 

$C) Алпарслон, Қиқерон (Ситсерон); 

$D) Ҷон Лок, И.Кант; 

$E) К. Маркс, Ф. Энгелс; 

 

@253.Сиёсат кӯшиши иштирок намудан дар ҳокимият ё таъсир расонидан 

дар тақсимоти ҳокимият, хоҳ байни давлатҳо ва ё хоҳ дар дохили давлат 

байни гурӯҳи одамон мебошад, ба кадоме аз ин мутафаккирон таалуқ дорад? 

$A) М. Вебер; 
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$B) Афлотун; 

$C) Арасту; 

$D) К. Опалек; 

$E) Н. Макиавелли; 

 

@254.Кадоме аз ин таърифҳо ҳамчун таърифи комили сиёсат қабул 

гардидааст? 

$A) сиёсат-ин ҳамон сатҳи муносибатҳои ҳокимиятиест, ки метавонад 

ягонагии тамоми ҷомеа ва умумиятҳои бузургро дар алоҳидагӣ таъмин 

менамояд; 

$B) сиёсат ин корҳои давлатӣ ва ҷамъиятӣ, соҳаи фаъолиятест, ки ба 

муносибатҳои байни синфҳо, миллатҳо ва дигар гурӯҳҳои иҷтимоӣ 

алоқаманд буда, асоси онро масъалаи ба даст овардан, нигоҳ доштан ва 

истифодаи ҳокимияти давлатӣ ташкил медиҳад; 

$C) сиёсат таъриф надорад; 

$D) сиёсат- ин фаъолияти давлат, муассисаҳои ҳукуматӣ ва воқеигардонии  

вазифаҳои давлатӣ мебошад;  

$E) сиёсат ин муносибати байни синфҳо ва умумиятҳои иҷтимоӣ мебошад; 

 

@255.Ин таърифи сиёсат: “сиёсат ин корҳои давлатӣ ва ҷамъиятӣ, соҳаи 

фаъолиятест, ки ба муносибатҳои байни синфҳо, миллатҳо ва дигар гурӯҳҳои 

иҷтимоӣ алоқаманд буда, асоси онро масъалаи ба даст овардан, нигоҳ доштан 

ва истифодаи ҳокимияти давлати ташкил медиҳад”, ба кадом мактаби сиёсӣ 

таалуқ дорад? 

$A) ба мактаби сиёсии марксистӣ; 

$B) ба мактаби сиёсии Макиавелли; 

$C) ба мактаби сиёсии аврупоӣ; 

$D) ба мактаби сиёсии Шарқ; 

$E) ба мактаби сиёсии амрикоӣ; 

 

@256.Таснифи таркиби сиёсат? 

$A) раванди сиёсӣ, мазмуни сиёсӣ, шакли сиёсат, муносибатҳои сиёсӣ, 

шуури сиёсӣ, ташкилоти сиёсӣ, манфиатҳои сиёсӣ, фаъолияти сиёсӣ, 

субъектҳои сиёсат;  

$B) субъекти сиёсат, фалсафаи сиёсат, шуури ҷамъиятӣ; 

$C) шакли сиёсат, мазмуни сиёсат, раванди сиёсӣ, манфиатҳои сиёсӣ, 

муносибатҳои сиёсӣ, модернизатсияи сиёсӣ, фаъолияти сиёсӣ; 

$D) мубориза , ҳамкорӣ, муносибатҳои байналхалқӣ, муносибатҳои миллӣ ва 

ғайра; 

$E) давлат ҳизбҳои сиёсӣ, шаклҳои мухталифи иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, 

созмонҳои ҷамъиятӣ; 

 

@257.Шакли сиёсат гуфта чиро мефаҳмед? 
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$A) шакли сиёсат таркиботи ташкилӣ, низоми сиёсию ҳуқуқӣ, меъёрию 

қоидаҳои ташкилӣ ва умуман институтҳоеро дарбар мегирад, ки боиси 

мӯътадили, таҳким ва танзими рафтору фаъолияти сиёсии одамон мегарданд- 

сиёсат шакл надорад; 

$B) шакли сиёсат ба сифати манбаи рафтори сиёсӣ амал намудани одамонро 

ба ташхиси мақсадҳои сиёсӣ ва воқеигардонии амалҳои мушаххаси сиёсӣ 

ҳидоят менамояд; 

$C) шакли сиёсат ин фаъолияти гуногунҷабҳаи одамон мебошад; 

$D) шакли сиёсат ин мубориза, ҳамкорӣ ё рақобати синфҳо, гурӯҳҳои 

иҷтимоӣ, ҳаракатҳои миллӣ, иттиҳодияҳои мухталифи ҷамъиятӣ, 

муносибатҳои байналхалқӣ, ҷанг ва сулҳ, муносибатҳои байниҳамдигарии 

умумиятҳои гуногуни иҷтимоию сиёсӣ мебошад. 

$E) ҳамаи ҷавобҳо нодуруст; 

 

@258.Сиёсат ба чанд навъ тақсим мешавад? 

$A) ба ду навъ; 

$B) ба се навъ; 

$C) ба чор навъ; 

$D) ба панҷ навъ; 

$E) ба шаш навъ; 

 

@259.Навъҳои сиёсатро нишон диҳед? 

$A) сиёсати дохилӣ ва сиёсати хориҷӣ; 

$B) сиёсати байналхалқӣ, сиёсати иҷтимоӣ; 

$C) сиёсати давлатӣ, сиёсати ғайридавлатӣ; 

$D) сиёсати гуманитарӣ, сиёсати байналхалқӣ;  

$E) сиёсат навъҳои хеле гуногун дорад; 

 

@260.Хусусияти сиёсати дохилӣ: 

$A) давлат инҳисори ҳокимиятро дорад ва нисбати тамоми субъектҳои 

дохилӣ онро истифода менамояд; 

$B) сиёсати дохилӣ ин самти фаъолияти давлат мебошад; 

$C) сиёсати дохилӣ ба тамоми субъектҳои дохилӣ давлат роҳи ҳалли 

масъалаҳоро пешниҳод менамояд; 

$D) ҳалли оқилонаи зиддият ва муқовиматҳо, таъмини муколамаи 

мутамаддини давлат ва шаҳрвандон; 

$E) сиёсати дохилӣ якчанд хусусият дорад 
 

@261.Сиёсат дар кадом шаклҳо зоҳир мешавад: 

$A) сиёсати иқтисодӣ, сиёсати иҷтимоӣ, сиёсати фарҳангӣ, сиёсати миллӣ ва 

ғайра; 

$B) сиёсати байналхалқӣ, сиёсати хориҷӣ; 

$C) субъекти сиёсат, объекти сиёсат; 
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$D) дар шакли гуманитарӣ ва танзимнамоӣ; 

$E) идоранамоӣ, таъмини устувории ҷомеа; 

 

@262.Вазифаҳои сиёсатро номбар намоед: 

$A) ҳалли оқилонаи зиддият ва муқовиматҳо, таъмини муколамаи 

мутамаддини давлат ва шаҳрвандон, вазифаи идора ва танзимнамоӣ, 

сафарбарнамоӣ ва таъмини самаранокии фаъолияти умумӣ, таъмини 

устувори ва ягонагии ҷомеа, сотсиализатсияи шахсият, вазифаи гуманитарӣ; 

$B) гуманитарӣ, ҳалли оқилонаи зиддият; 

$C) вазифаи идоракуни ва танзимнамоӣ; 

$D) таъмини ягонагӣ ва устувории ҷомеа, таъмини фаъолияти мақомонти 

давлатӣ, идора намудани субъектҳои дохилӣ вазифаи гуманитарӣ; 

$E) сиёсат вазифаи муайян надорад; 

 

@263.Субъекти сиёсат? 

$A) индивид, гурӯҳҳои иҷтимоӣ, табақаҳо, ташкилотҳое, ки бавосита ё 

бевосита дар раванди амалнамоии ҳокимияти давлатӣ иштирок менамоянд ва 

ё ба он таъсир мерасонанд; 

$B) халқият ва миллат; 

$C) ташкилотҳои ҷамъиятӣ, вазоратҳо, ҳокимиятҳои маҳаллӣ ва ғайра; 

$D) шахс ё умумияти иҷтимоӣ, маърифат; 

$E) далват ва ҳокимият; 

 

@264.Объекти сиёсат? 
$A) падида масъала ва зуҳуроте, ки сиёсат ба он нигаронида шудааст; 

$B) падидае ё зуҳуроте, ки ба сиёсат таъсир мерасонад; 

$C) сиёсатро муайян менамояд; 

$D) объекти сиёсат он аст, ки сиёсат аз он сарчашма мегирад; 

$E) ҳама ташкилотҳо ва муассисаҳои давлатӣ, ки  фаъолияташон характери 

сиёсӣ дорад; 

 

@265.Субъектҳои якуми сиёсат? 

$A) гурӯҳҳои калони ҷамъиятии манфиатҳо ва мақсадҳои умумидошта 

(миллатҳо, халқиятҳо, умумиятҳои метаэтникӣ ва гайра); 

$B) Аҳолии тамоми давлат, шахсони роҳбар; 

$C) субъектҳои бавосита ва бевосита; 

$D) элитаи сиёсӣ, марказҳои роҳбарикунанда; 

$E) ташкилотҳои ҷамъиятӣ, навъҳои гуногуни гурӯҳҳои роҳбарикунанда; 

 

@266.Субъектҳои дуюми сиёсат. 

$A) институтҳои ҷамъиятӣ, мақомоти давлатӣ, ҳизбҳои сиёсӣ ва шаклҳои 

мухталифи иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ; 

$B) манфиатҳои миллӣ ва мақсадҳои умумӣ; 
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$C) иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, ташкилотҳои байналхалқӣ; 

$D) давлатҳои миллӣ ва ташкилотҳои байналхалқӣ; 

$E) субъектҳои сиёсат дуюмин намешаванд; 

 

@267.Гурӯҳе, ки манфиатҳо ва хусусиятҳои худро ба хубӣ дарк намудааст ва 

тарзи шароити воқеигардонии манфиатҳои гурӯҳҳои калони ҷамъиятиро 

муайян менамояд: 

$A) элитаи сиёсӣ; 

$B) роҳбари сиёсӣ; 

$C) сарвари сиёсӣ; 

$D) ҳизби сиёсӣ; 

$E) аппарати давлатӣ; 

 

@268.Кадоме аз ин мутафаккирон сиёсатро ба сифати ахлоқи ҷамъиятӣ 

медонистанд? 

$A) Г. Мабли, Ж.Ж. Руссо, Н. Макиавеллӣ; 

$B) Афлотун, Арасту; 

$C) Маркс К., Энгелс Ф.; 

$D) Шопенгауэр; 

$E) Ҷ. Лок, Т. Мор; 

 

@269.Аввалин маротиба таснифи шохаҳои ҳокимият аз  тарафи ки пешниҳод 

шудааст? 

$A) Арасту; 

$B) Афлотун; 

$C) Ш. Д. Монтесӣке; 

$D) Демокрит; 

$E) Полибий; 

 

@270.Шохаҳои ҳокимиятро муайян намоед? 

$A) ҳокимияти қонунбарор, иҷроия ва судӣ; 

$B) қонунбарор, маъмурӣ, ба амал баровардани одамони сӯдӣ; 

$C) ҳокимияти иҷроия, маъмурӣ ва судӣ; 

$D) ҳокими сиёсӣ, қонунбарор, адолати судӣ; 

$E) давлатӣ, маҳаллӣ, вилоятӣ; 

 

@271.Навъҳои ҳокимияти сиёсиро маълум намоед? 

$A) ҷамъиятӣ, давлатӣ; 

$B) ҷамъиятӣ; 

$C) халқӣ; 

$D) ҷамъиятӣ, ҳуқуқӣ; 

$E) ҷамъиятӣ, халқӣ; 
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@272.Хусусияти ҳокимияти аристократиро муайян намоед? 

$A) ҳокимияти ашрофон; 

$B) ҳокимияти дороён; 

$C) ҳокимияти асилзодагон; 

$D) ҳокимияти шоҳон; 

$E) ҳокимияти пешвоён; 

 

@273.Хусусияти ҳокимияти плутократиро маълум намоед? 

$A) ҳокимияти сарватмандон; 

$B) ҳокимияти камбағалон; 

$C) ҳокимияти монархи; 

$D) ҳокимияти диндорон; 

$E) ҳокимияти пешвоён; 

 

@274.Моҳияти ҳокимияти демократиро ифшо намоед? 

$A) ҳокимияти омма; 

$B) ҳокимияти давлатӣ; 

$C) ҳокимияти сиёсӣ; 

$D) ҳокимияти ҷамъиятӣ давлатӣ; 

$E) ҳокимияти камбизоат; 

 

@275.Хусусияти ҳокимияти теократиро муайян намоед: 

$A) ҳокимияти динӣ ва диндорон; 

$B) ҳокимияти пешвоён; 

$C) ҳокимияти дороён; 

$D) ҳокимияти ашрофон; 

$E) ҳокимияти ҷамъиятӣ; 

 

@276.Моҳияти ҳокимияти “партократӣ ро муайян намоед: 

$A) ҳокимияти ҳизби ва ҳизбиён; 

$B) ҳокимияти гурӯҳҳои ҷамъиятӣ; 

$C) ҳокимияти оммавӣ; 

$D) ҳокимияти бенавоён; 

$E) ҳокимияти сарватмандон; 

 

@277.Хусусияти ҳокимияти “бюрократӣ” ро муайян намоед: 

$A) ҳокимияти амалдорон; 

$B) ҳокимияти дороён; 

$C) ҳокимияти ашрофон; 

$D) ҳокимияти бузургон; 

$E) ҳокимияти халқӣ; 

 

@278.Аввалин давлатҳои иттиҳоди Шӯравӣ, ки мустақилиятро мехостанд: 
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$A) давлатҳои назди Балтика, Кафказ, Украина; 

$B) Украина, Белорусия; 

$C) Полша; 

$D) Қирғизистон; 

$E) Қазоқистон; 

 

@279.Бозсозӣ дар Иттиҳоди Шӯрвӣ дар кадом сол ба амал омад? 

$A) 1985; 

$B) 1980-1981; 

$C) 1984; 

$D) 1990-1991; 

$E) 2001-2002; 

 

@280.Иттиҳоди нави давлатҳои славяни кай таъсис дода шуд? 

$A) 8 декабри соли 1991; 

$B) 14 январи соли 1990;  

$C) 11 ноябри соли 1992; 

$D) 13-декабри соли 1992; 

$E) 14-январи соли 1993; 

 

@281.Тоҷикистон истиқлолиятро кай ба даст овард? 

$A) 1991; 

$B) 1990; 

$C) 1992; 

$D) 1989; 

$E) 1993; 

 

@282.Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон кай қабул шудааст? 

$A) 1994; 

$B) 1990; 

$C) 1991; 

$D) 1989; 

$E) 1993; 

 

@283.Кадоме аз ин мафҳумҳо васеътарин муносибатҳоро ифода менамояд? 

$A) системаи ҷамъиятӣ; 

$B) иҷтимоӣ, иқтисодӣ, фарҳангӣ; 

$C) ҳаёти сиёсӣ; 

$D) муносибатҳои байналхалқӣ; 

$E) системаи муносибатҳои ҷамъиятӣ сиёсӣ; 

 

@284.Системаи ҷамъиятӣ кай ташаккул ёфтааст? 

$A) хосиёти сиёсӣ пайдо кардани ҳаёт; 
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$B) дар обшинаи ибтидоӣ; 

$C) дар давраи капиталистӣ; 

$D) аз замони оғози ҳаёти инсон; 

$E) дар протсеси ҳаёт; 

 

@285.Системаи сиёсӣ кай ташаккул ёфтааст? 

$A) танҳо дар давроне ташаккул ва инкишоф ёфт, ки муносибатҳои сиёсӣ бо 

одамон ва гурӯҳҳо ба роҳ монда шуд- дар парламент ташаккул меёбад; 

$B) дар давроне, ки инсон худро ба ҳаёти иқтисодӣ иҷтимоӣ, фарҳангӣ омода 

сохтааст; 

$C) дар давроне, ки инсон худро шинохт; 

$D) муносибати сиёсӣ, иқтисодиро одамон аз худ карданд; 

$E) дар протсеси ҳаёт; 

 

@286.Сиёсати ҷамъиятӣ кадом соҳаҳоро фаро мегирад? 

$A) соҳаи сиёсию, иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва фарҳангӣ; 

$B) сиёсат, фарҳанг, кино, ҷанг; 

$C) сиёсӣ, иҷтимоӣ, иқтисодӣ, ва маданию таърихӣ; 

$D) сотсиология, кибернетикӣ ва дигар илмҳо; 

$E) соҳаи ҷомеашиносӣ; 

 

@287.Соҳаи сиёсии ҷомеа кадом муносибатҳоро фаро мегирад? 

$A) муносибатҳои сиёсии ҷомеаро фаро мегирад; 

$B) ҳаёти сиёсии ҷомеа; 

$C) ҳаёти иқтисодӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ; 

$D) муносибатҳои сиёсии иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва фарҳангиро фаро мегирад; 

$E) муносибатҳои байналхалқиро фаро мегирад; 

 
@288.Системаи ҷамъиятӣ аз чанд соҳаи ҳаёти ҷамъияти иборат аст? 

$A) 4; 

$B) 2; 

$C) 6; 

$D) 8; 

$E) 5; 

 

@289.Бори аввал мафҳуми “Системаи сиёсӣ” кадом сол истифода шудааст? 

$A) 1953; 

$B) 1960; 

$C) 1950; 

$D) 1954; 

$E) 1952; 
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@290.Мафҳуми системаи сиёсиро ки аввалин шуда дар мақолааш истифода 

кардааст? 

$A) Д. Истон; 

$B) Афлотун; 

$C) Арасту; 

$D) К. Маркс Фридрих Э.; 

$E) Фридрих Э; 

 

@291.Муносибатҳои системаи сиёсӣ дар чанд навъ омӯхта мешаванд? 

$A) 2; 

$B) 3; 

$C) 4; 

$D) 6; 

$E) 8; 

 

@292.Таркиби системаи сиёсии ҷомеаро нишон диҳед: 

$A) муносибатҳои сиёсӣ, институтҳои сиёсӣ, принсипҳо ва қоидаҳои умумии 

сиёсӣ, шуури сиёсӣ, маданияти сиёсӣ; 

$B) ташкилот, фаъолияти сиёсӣ, шуури ҷамъиятӣ; 

$C) меъёр ва қоидаҳои умуми сиёсӣ; 

$D) иқтисодӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва ғайра; 

$E) муносибатҳои сиёсӣ, институтҳои сиёсии давлат; 

 

@293.Марксизм системаи сиёсии ҷомеаро ба кадом навъҳо ҷудо мекунад? 

$A) ғуломдорӣ, феодалӣ, сармоядорӣ ва сотсиалистӣ; 

$B) ибтидои , ғуломдорӣ, феодалӣ, капиталистӣ, сотсиалистӣ, коммунистӣ; 

$C) сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, маданӣ; 

$D) ба капитализм тааллуқ медонад; 

$E) демократӣ ва ғайридемократӣ; 

 

@294.Навъбандӣ аз нигоҳи Г. Алмонд дар системаи сиёсӣ: 

$A) англо-амрикоӣ, континенталию аврупоӣ, тотолитарӣ ва тоиндустри ҷудо 

мекунад; 

$B) аз 4-фарматсияи ҷомеа вобаста  медонад; 

$C) англо-амрикоӣ, континенталию аврупоӣ; 

$D) демократӣ, алигархӣ; 

$E) иқтисодӣ, иҷтимоӣ, сиёсӣ ва маданӣ; 

 

@295.“Таносуби шохаҳо ва институтҳои ҳокимият” ро ба кадом навъи сиёси 

ҷудо мекунанд? 

$A) монархӣ ва ҷумҳуриявӣ; 

$B) давлатӣ ва ғайридавлатӣ; 

$C) ҷумҳуриявӣ; 
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$D) федератсия; 

$E) конфедератсия; 

 

@296.Системаи сиёсии ҷомеа аз рӯӣ “ҳудуди давлатӣ” ба кадом қисматҳо 

ҷудо мешавад? 

$A) унитарӣ, федеративӣ ва конфедеративӣ; 

$B) демократӣ, федеративӣ; 

$C) авторитарӣ, унитарӣ; 

$D) унитарӣ, федеративӣ; 

$E) федератсия; 

 

@297. Системаи сиёсӣ ба чанд қисм ҷудо мешавад? 

$A) ба се қисм авторитарӣ, тотолитарӣ ва демократӣ; 

$B) аз ду қисм - демократия ва ғайридемократия; 

$C) аз 1-қисм сиёсӣ, ҷамъиятӣ; 

$D) ба; се қисм; 

$E) ба чор қисм- иқтисодӣ, иҷтимоӣ, сиёсӣ, маданӣ; 

 

@298.Якчанд назарияи демократиро номбар намоед: 

$A) назарияи антиқ-демократӣ, назарияи классикии-демократия, замони 

муосир, назарияи шумпетерӣ; 

$B) назарияи антиқай демократӣ,  назарияи классикии демократияи замони 

муосир, назарияи демократи Ж. Руссо, назарияи давлатӣ; 

$C) назарияи давлатӣ, назарияи ҷомеа, назарияи Арасту Афлотун в ғ.р; 

$D) назарияи демократӣ, назарияи Ж.Ж.Руссо, И. Шумпетерӣ; 

$E) назарияи демократӣ, либералию демократӣ ва дигар назарияҳо; 

 

@299.Мафҳуми режим аз кадом калима бар меояд? 

$A) аз лотинӣ (regimen) ва франсавӣ (regime) идоракунӣ; 

$B) аз лотинӣ zejim (идоракунӣ); 

$C) аз лотинӣ (regimen) идоракунӣ); 

$D) аз франсузӣ (regime) –идоракунӣ; 

$E) аз юнонӣ (regiment); 

 

@300.Режими сиёси кадом масъалаҳоро фаро мегирад? 

$A) муносибатҳои сиёсӣ, ташкилоти сиёсӣ, шуури сиёсӣ ва умуман ҳаёти 

сиёсии ҷомеаро фаро мегирад; 

$B) муносибатҳои байналхалқӣ, муносибатҳои сиёсӣ, муносибатҳои 

иқтисодӣ; 

$C) муносибатҳои сиёсӣ, ташкилоти сиёсӣ, системаи сиёсӣ ва ҳизбҳои сиёсӣ; 

$D) масъалаҳои давлат ва давлатдориро; 

$E) муносибатҳои сиёсӣ, муносибатҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ; 


