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Ихисоси 1-230101 муносибатҳои байналмилалӣ 

 

@1.Дар кадоме аз ин кишварҳои зерин вазифаҳои дипломатӣ ба ду гуруҳ ё 

категорияҳои ба монанди категорияи "А" ( ки дорои 16 класс) ва категорияи 

"В" (дорои 11 класс) ҷудо карда шудааст? 

$A) Олмон; 

$B) Фаронса; 

$C) Италия; 

$D) Испания; 

$E) ИМА; 

 

@2.Буҷети ҷудонамудаи Олмон дар соҳаи хадамоти дипломатӣ дар соли 2013 

чанд пулро ташкил медод, ки он дар умум як фоизи хароҷоти Федералиро 

ташкил медод?  

$A) 3.3 млрд евро; 

$B) 2.3 млрд евро; 

$C) 1.3 млрд евро; 

$D) 3.1 млрд евро; 

$E) 3.4 млрд евро; 

 

@3.Кадом сол бори аввал дар таърихи Шўравӣ Вазири корҳои хориҷӣ 

А.А.Громико бо папаи Рим Павели VI вохўрд? 

$A) 1965; 

$B)1948; 

$C)1967; 

$D) 1954; 

$E) 1968; 

 

@4.Дар асоси кадом созишнома соли 1929 папа аз нав ҳамчун ҳокими дунявӣ 

ва мустаќил –дар давлати Ватикан эътироф гардид? 

$A) созишномаи Латеранӣ; 



$B) созишномаи Венаги; 

$C) созишномаи Хельсинки; 

$D) созишномаи Париж; 

$E) созишномаи Рим; 

 

@5.Дар айни замон Ватикан бо чанд кишвари ҷаҳон муносибатҳои 

дипломатӣ дорад? 

$A) 180; 

$B) 194; 

$C) 187; 

$D) 192; 

$E) 183; 

 

@6.Соли чанд Тахти муќаддас соҳаи фаъолияти дипломатияи худро бисёр 

васеъ намуда, аз ҷумла бо ба роҳ мондани муносибатҳои доимӣ бо давлатҳои 

ѓайринасрониро шуруъ намуд? 

$A) соли 1942; 

$B) соли 1949; 

$C) соли 1950; 

$D) соли 1943; 

$E) соли 1946; 

 

@7.Папа Франсиск дар вохурӣ бо намояндагони ҳайати дипломатӣ ќайд 

карда буд, ки худи вожаи “понтифик” маънои..? 

$A) меъмори пулҳои муттаҳидкунандаи мардумҳоро дорад; 

$B) бархурди тамаддунхоро дорад; 

$C) набудани хокимиятро дорад; 

$D) бесару сомонӣ дар давлатро дорад; 

$E) меьмори пулҳои ҷудошударо дорад; 

 

@8.Аз соли чандум инҷониб рузи вохўрии Папа бо Тавдроси 2 ҳамчун рўзи 

“муҳаббати бародарӣ дар байни коптҳо ва католикҳо” таҷлил мешавад? 

$A) 10 майи соли 2013; 

$B) 15сенятбри соли 2011; 

$C) 17 августи соли 2007; 

$D) 23апрели соли 2010; 

$E) 12 июни соли 2012; 

 

@9.Нахустин намояндаи шахсии папа дар Маҷмааи умкмии СММ ки аст? 

$A) Джеймс Грифитс; 



$B) Ден Хендерсон; 

$C) Чон Маккейн; 

$D) Л.В.Берталанфи; 

$E) Н.Николсон; 

 

@10.Кадом сол дар Страсбург Тахти муќаддас муассисаи сафири махсуси 

худро дар назди Шурои Аврупо таъсис дод? 

$A) соли 1983; 

$B) соли 1976; 

$C) соли 1987; 

$D) соли 1970; 

$E) соли 1969; 

 

@11.Сохтори хадамоти дипломатии муосири Ҷопон дар кадом солҳо ташкил 

ёфтааст? 

$A) 1940-1950; 

$B) 1900-1910; 

$C) 1923-1932; 

$D) 1920-1930; 

$E) 1934-1943; 

 

@12.Дар соли 1870, аввалин намояндагиҳои дипломатии Ҷопон дар кадом 

кишварҳо ифтитоҳ шуданд? 

$A) Англия, Фаронса, Проссия ва Амрико; 

$B) Русия,Фаронса, Проссия ва Чин; 

$C) Русия, Италия, Испания ва Олмон; 

$D) Англия, Русия, Фаронса ва Проссия; 

$E) Италия, Испания, Амрико ва Фаронса; 

 

@13.Миссияи дипломатии Ҷопон дар Россия кай таъсис ёфт? 

$A) соли 1873; 

$B) соли1879; 

$C) соли 1987; 

$D) соли1863; 

$E) соли1963; 

@14.Кадом сол дар шаҳри Санкт-Петербург аввалин фиристодаи Ҷопон 

Т.Эномото ба кор шуруъ кард, ки баътар ў ба сифати вазири корҳои хориҷии 

Ҷопон фаъолият намудааст?  

$A) соли 1874; 

$B) соли 1875; 



$C) соли 1876; 

$D) соли 1873; 

$E) соли 1890; 

 

@15.Дар даврони ҳокимияти кадом император сараввал «Шуъба оид ба 

масъалаҳои сиёсати берунӣ» ташкил ёфт ва баъдтар дар соли 1869 дар 

кишвар шаш вазорат таъсис ёфта буд, ки яке аз онхо Вазорати корҳои хориҷӣ 

(ВКХ) аст? 

$A) Мейдзи; 

$B) Т.Эномото; 

$C) Кеко Накаяма; 

$D) Кейсуки Хонда; 

$E) Кадзухико Того; 

 

@16.Дар айни ҳол Олмон дар хориҷи кишвар чанд сафоратхона дорад?  

$A) 150; 

$B) 160; 

$C) 145; 

$D) 148; 

$E) 130; 

 

@17.Муносибатҳои дипломати миёни Тоҷикистону Ҷопон кадом сол 

барќарор шудааст? 

$A) 2-юми феврали соли 1991; 

$B) 3-уми марти соли1996; 

$C) 4-уми апрели соли 1999; 

$D) 7-уми сентябри соли 1994; 

$E) 10-уми марти соли 1998; 

 

@18.7-уми октябри соли 1999 ба сифати аввалин сафири фавќулода ва 

мухтори Ҷопон дар Тоҷикистон бо ќароргоҳ дар шаҳри Тошканд киро таъин 

намуда буданд? 

$A) Хонум Кеко Накаяма; 

$B) Мейдзи; 

$C) Т.Эномото; 

$D) Кейсуки Хонда; 

$E) Кадзухико Того; 

 

@19.Кадом сол маросими кушодашавии сафоратхонаи Ҷопон дар Чумҳурии 

Точикистон баргузор гардида буд? 



$A) 16-уми январи соли 2002; 

$B) 7-уми октябри соли 1999; 

$C) 9-сентябри соли 1991; 

$D) 15-уми феврали соли1998; 

$E) 16-уми ноябри соли 1999; 

 

@20.Аз кадом сол Ҷопон ба таъсиси аввалин сафоратхонаҳо дар хориҷи 

кишвар (бар ивази миссияхои пештара шуруъ намуд? 

$A) соли 1905; 

$B) соли 1911; 

$C) соли 1930; 

$D) соли 1903; 

$E) соли 1908; 

 

@21.“Ҷопон аз ҷанг хамчун воситаи пешбурди сиёсати хориҷӣ даст 

кашидааст”- ин суханон дар кадом моддаи конститусияи Ҷопон омадааст? 

$A) Моддаи 9-уми конститутсия “даст кашидан аз чанг”ном дорад; 

$B) Моддаи 10-уми кониститутсия “даст кашидан аз чанг” ном дорад; 

$C) Моддаи 14-уми кониститутсия “даст кашидан аз чанг” ном дорад; 

$D) Моддаи 15-уми кониститутсия “даст кашидан аз чанг” ном дорад; 

$E) Моддаи 12-уми кониститутсия “даст кашидан аз чанг” ном дорад; 

 

@22.Ҳукумати Ҷопон ба ҳисоби миёна дар чанд сол як маротиба иваз 

мешавад? 

$A) ду ё се сол; 

$B) як ё ду сол; 

$C) се ё чор сол; 

$D) чор ё панч сол; 

$E) панч ё шаш сол; 

 

@23.Дар Ҷопон санади махсуси конунгузорӣ , «Ќонун дар бораи созмон 

додани ВКХ» кай ќабул гардидааст? 

$A) 1–уми декабри соли 1951; 

$B) 22- юми декабри соли 1961; 

$C) 23-юми апрели соли 1963; 

$D) 31–уми марти соли 1952; 

$E) 2-юми декабри соли 1953; 

 

@24.Дар Ҷопон санади махсуси конунгузорӣ, «Ќонун дар бораи хизматчиёни 

дипломатӣ» кай ќабул гардидааст? 



$A) 31–уми марти соли 1952; 

$B) 22- юми декабри соли 1961; 

$C) 23-юми апрели соли 1963; 

$D) 1–уми декабри соли 1951; 

$E) 2-юми декабри соли 1953; 

 

@25.Дар соли 2002 шумораи умумии кормандони ВКХ-и Ҷопон чанд 

нафарро ташкил медод? 

$A) 5363 нафар; 

$B) 5378 нафар; 

$C) 5234 нафар; 

$D) 5344 нафар; 

$E) 5478 нафар; 

 

@26.Дипломатияи Олмон чанд сол аст, ки фаьолият мекунад? 

$A) 130; 

$B) 120; 

$C) 141; 

$D) 156; 

$E) 190; 

 

@27.22-юми ноябри соли 1949 тибќи аҳдномаи Петерсберг чанд кишвар ба 

Ҷумхурии Федаралии Олмон ҳуќуќи ба роҳ мондани муносибатҳои консулӣ 

ва тиҷоратӣ бо давлатҳои хориҷиро доданд? 

$A) се давлати ѓарбӣ ба ҳукумати ҶФО ҳуќуќи ба роҳ мондани муносибатҳои 

консулӣ ва тиҷоратӣ бо давлатхои хоричиро доданд; 

$B) чор давлати ѓарбӣ ба ҳукумати ҶФО хуќуќи ба роҳ мондани 

муносибатҳои консулӣ ва тиҷоратӣ бо давлатҳои хориҷиро доданд; 

$C) ду давлати ѓарбӣ ба ҳукумати ҶФО хуќуќи ба роҳ мондани муносибатҳои 

консулӣ ва тиҷоратӣ бо давлатҳои хориҷиро доданд; 

$D) панҷ давлати ѓарбӣ ба ҳукумати ҶФО хуќуќи ба роҳ мондани 

муносибатҳои консулӣ ва тиҷоратӣ бо давлатҳои хориҷиро доданд; 

$E) шаш давлати ѓарбӣ ба ҳукумати ҶФО хуќуќи ба роҳ мондани 

муносибатҳои консулӣ ва тиҷоратӣ бо давлатҳои хориҷиро доданд; 

 

@28.Дар моҳи ноябри 1949 намояндагии ҶФО дар назди  кадом Созмон 

ифтитоҳ гардид? 

$A) Созмони хамкорихои иќтисодӣ ва рушд дар Париж ифтитоҳ ёфт; 

$B) Созмони Миллали Муттахид дар Нью-Йорк; 

$C) Созмони НАТО дар Брюссел; 



$D) Созмони Иттиходи Давлатҳои Мустаќил дар Минск; 

$E) Созмони Ҳамкории Шанхай дар Пекин; 

 

@29.Дар давоми соли 1950 консулгариҳои генералии ҶФО дар кадом шаҳрҳо 

кушода шуданд? 

$A) Лондон, Хельсинки ва Париж баъдан, дар Истанбул, Амстердам, Брюсел, 

Рим ва дар Афина кушода шуданд; 

$B) Лондон, Брюсел ва Астана баъдан, дар Истанбул, Амстердам, Брюсел, 

Рим ва Женева кушода шуданд; 

$C) Лондон, Варшава ва Бухарест баъдан, дар Истанбул, Амстердам, Брюсел, 

Рим ва Пекин кушода шуданд; 

$D) Лондон, Бухарест ва Будапешт баъдан, дар Истанбул, Амстердам, 

Брюсел, Рим ва Мадрид кушода шуданд; 

$E) Лондон, Москва ва София баъдан, дар Истанбул, Амстердам, Брюсел, 

Рим ва Афина кушода шуданд; 

 

@30.Дар соли 1951 Ҷумхурии Федералии Олмон бо чанд давлат 

муносибатҳои дипломатии худро барќарор кард? 

$A) 12; 

$B) 19; 

$C) 17; 

$D) 18; 

$E) 22; 

 

@31.Дар соли 1955 сафари канслери ҶДО Аденауэр ба Маскав сурат гирифт, 

ки дар рафти он ҷонибҳо оиди кадом масоил ба тавофуќ расиданд? 

$A).барќарор намудани равобити дипломатӣ ва мубодилаи сафоратхонаҳо; 

$B) барќарор намудани равобитӣ дипломатӣ; 

$C) шартномаи сулҳ; 

$D) сохтани фабрикаву заводҳо; 

$E) барќарор кардани минтаќаҳои торумор шуда; 

 

@32.Дар натиҷаи татбиќи кадом ҳуҷҷат, ки аз ҷониби давлатҳои хориҷ 

пуштибонӣ мешуд, ки муддати зиёде ҶФО наметавонист ба барќарорсозии 

равобити дипломатӣ бо кишварҳои хориҷиро дошта бошад? 

$A) «Доктринаи Халштейн»; 

$B) «Доктринаи Франкинштейн»; 

$C) «Доктринаи иктисодӣ»; 

$D) «Доктринаи Валтерштейн»; 

$E) «Доктринаи ҳарбӣ»; 



 

@33.Дар ВКХ-и ҶФО дар назди вазир ба истилоҳ «ситоди идоракунанда» 

чанд шуъба фаъолият мекард? 

$A) 5; 

$B) 10; 

$C) 12; 

$D) 4; 

$E) 3; 

 

@34.Соли 1955 баъди татбиќ гардидани кадом шартнома, ки дар асоси он ба 

ҶФО то як андоза мустаќилият дода шуд ва намояндагии ҶФО дар се давлати 

Аврупоӣ ба сафоратхонаҳо табдил дода шуданд? 

$A) Шартномаи Олмонӣ; 

$B) «Доктринаи Халштейн»; 

$C) Шартномаи Штутгарти; 

$D) Шартномаи Мюнхен; 

$E) Шартномаи Берлин; 

 

@35.Олмон кай ба СММ дохил карда шуд? 

$A) соли 1973; 

$B) соли 1949; 

$C) соли 1992; 

$D) соли 1969; 

$E) соли 1946; 

 

@36.Кай «Доктринаи Халштейн» бекор карда шуд ва ҳар ду Олмон 

субъектони баробархуќуќи МБ гардиданд? 

$A) соли 1973; 

$B) соли 1975; 

$C) соли 1974; 

$D) соли 1992; 

$E) соли1990; 

 

@37.Cоли 1917 баъд аз пош хурдани империяи Русия кадом марҳила оѓоз 

шуд? 

$A) марҳилаи ташаккулёбии давлатдории кишварҳои миллие, ки дар 

ќаламрави он пайдо гардида буданд, оѓоз шуд; 

$B) марҳилаи аз нав барќароркунии империяи Рус оѓоз шуд; 

$C) марҳилаи таќсимкунии кишварҳои миллие, ки дар ќаламрави он пайдо 

гардиданд, оѓоз шуд; 



$D) марҳилаи ба ҳам омадани империяи Рус оѓоз шуд; 

$E) марҳилаи бесару сомониҳо дар каламрави империяи Рус оѓоз шуд; 

 

@38.22-юми январи соли 1918 дар таърихи Украина чи рўз аст? 

$A) истиќлолияти Ҷумхурии Халќии Украина эълон гардид; 

$B) эълон шудани ќарори Радаи Марказӣ; 

$C) ќарор оиди ташаккулёбии маќомоти иҷроия; 

$D) оѓози фаъолияти котиботи генералии корҳои байналхалќӣ; 

$E) ба роҳ мондани муносибатҳои дипломатӣ бо кишварҳои хориҷа; 

 

@39.Олмон дар айни ҳол дар хориҷи кишвар чанд консулгарии генералӣ 

дорад? 

$A) 61; 

$B) 60; 

$C) 62; 

$D) 45; 

$E) 52; 

 

@40.Олмон айни ҳол дар назди созмонҳои байналхалќӣ чанд намояндагии 

доимӣ дорад? 

$A) 13; 

$B) 15; 

$C) 14; 

$D) 10;  

$E) 12; 

 

@41.Истиќлолияти Ҷумҳурии Узбекистон кай эълон гардид? 

$A) 31 -уми августи соли 1991; 

$B) 30-юми феврали соли 1991; 

$C) 31-уми апрели соли 1991; 

$D) 1-уми январи соли 1992; 

$E) 31-октябри соли 1991; 

 

@42.Соли 1991 дар басти расмии кории ВКХ – и Ўзбекистон чанд корманд 

фаъолият менамуд? 

$A) 10 корманд; 

$B) 30 корманд; 

$C) 40 корманд; 

$D) 15 корманд; 

$E) 20 корманд; 



 

@43.Айни хол дар вохиди кории ВКХ-и Ўзбекистон чанд корманд фаъолият 

мекунад? 

$A) 384 нафар; 

$B) 534 нафар; 

$C) 512 нафар; 

$D) 453 нафар; 

$E) 290 нафар; 

 

@44.Олмон дар айни ҳол дар хориҷи кишвар чанд миссияҳои махсус дорад? 

$A) 5; 

$B) 15; 

$C) 13; 

$D) 10; 

$E) 12; 

 

@45.Вазири ВКХ-и Чумхурии Узбекистон чанд чонишин дошта метавонад? 

$A) 6; 

$B) 4; 

$C) 5; 

$D) 2; 

$E) 3; 

 

@46.Айни ҳол Ўзбекистон дар чанд давлат сафоратхона, чанд намояндагии 

доимӣ дар назди созмонҳои байналхалќӣ ва чанд консулгариҳои генералӣ дар 

кишвари хориҷ дорад? 

$A) дар 34 давлат сафоратхона, 6 намояндагии доимӣ дар назди созмонҳои 

байналхалќӣ ва 9 консулгариҳои генералӣ; 

$B) дар 26 давлат сафоратхона, 5 намояндагии доимӣ дар назди созмонҳои 

байналхалќӣ ва 11 консулгариҳои генералӣ; 

$C) дар 44 давлат сафоратхона, 4 намояндагии доимӣ дар назди созмонҳои 

байналхалќӣ ва 8 консулгариҳои генералӣ; 

$D) дар 33 давлат сафоратхона, 3 намояндагии доимӣ дар назди созмонҳои 

байналхалќӣ ва 10 консулгариҳои генералӣ; 

$E) дар 23 давлат сафоратхона, 2 намояндагии доимӣ дар назди созмонҳои 

байналхалќӣ ва 12 консулгариҳои генералӣ; 

 

@47.Чанд кишвар дар Ўзбекистон сафоратхонаҳои худро доранд? 

$A) 45 кишвар; 

$B) 47 кишвар; 



$C) 46 кишвар; 

$D) 43 кишвар; 

$E) 48 кишвар; 

 

@48.Дар назди ВКХ-и Узбакистон кадом агентии иттилоотии фаъолият 

менамояд, ки он соли 1992 ташкил ёфтааст? 

$A) «Жахон»; 

$B) «Хабар»; 

$C) «Ҷумҳурият»; 

$D) «Озодӣ»; 

$E) «Халќ»; 

 

@49.Дар самти сиёсати хориҷӣ кадоме аз ин давлатҳо принсипи сиёсати 

бетарафиро эълон дошта, дар блокҳо ва иттиҳодияҳои ҳарбӣ ширкат 

намеварзад ва инчунин дар ташкилотҳои байнидавлатии масъулияти 

дастаҷамъӣ дошта иштирок намекунад? 

$A) Туркманистон; 

$B) Россия; 

$C) Ќирѓизистон; 

$D) Узбекистон; 

$E) Ќазоќистон; 

 

@50.Туркманистон бо чанд давлат муносибатҳои дипломатӣ дорад? 

$A) 134; 

$B) 133; 

$C) 132; 

$D) 135; 

$E) 136; 

 

@51.Бори аввал дар таърихи шурави вазири корҳои хориҷӣ А.А.Громико бо 

папаи Рим Павели 6 соли чанд вохурд? 

$A) 1965; 

$B)1948; 

$C)1967; 

$D)1954; 

$E) 1968; 

 

@52.Дар асрҳои XVII-XVIII фаронсавиҳо дар дипломатия “намунае 

пешниход намуданд, ки ҳамаи давлатҳои аврупоӣ аз он пайравӣ намуданд”- 

ин суханон ба ки тааллуќ дорад? 



$A) Г.Никольсон; 

$B)Дж.Сорос; 

$C)Дж.Бентам; 

$D)Т.Круз; 

$E) Фукуяма; 

 

@53.Синну соли ниҳоии фаъолият дар кори дипломатӣ дар Фаронса ҳамагӣ 

чанд сол мебошад?  

$A) 65 сол; 

$B) 72 сол; 

$C) 63 сол; 

$D) 76 сол; 

$E) 60 сол; 

 

@54.Муносибатҳои дипломатии Ҷумҳурии Арманистон бо Ҷумхурии 

Тоҷикистон кай барќарор шуда аст? 

$A) 12 октябри соли 1992; 

$B) 13 ноябри соли 2005; 

$C) 22 феврали соли 2001; 

$D) 25 апрели соли 2002; 

$E) 24 декабри соли 1995; 

 

@55.Ҷумҳурии Арманистон шурўъ аз кадом сол аъзои Созмони Миллали 

Муттаҳид ва як ќатор созмонҳои байналхалќии дигар ба монанди САҲА, 

ИДМ, СААД, Шурои Аврупо ва инчунин аъзои созмони хамкории иќтисодии 

баҳри сиёҳ гардид?  

$A) соли 1992; 

$B) соли 2001; 

$C) соли1995; 

$D) соли 1991; 

$E) соли 1993; 

 

@56.Дар давоми соҳибистиќлоли Арманистон бо чанд кишвар муносибатҳои 

дипломатӣ барќарор намуда аст? 

$A) 160; 

$B) 180; 

$C) 176; 

$D) 190; 

$E) 132; 

 



@57.То 1-уми августи соли 2010 чанд сафоратхонаи Арманистон дар 

кишварҳои ҷахон фаъолият мекард? 

$A) зиёда аз 40; 

$B) зиёда аз 25; 

$C) зиёда аз 30; 

$D) зиёда аз 20; 

$E) зиёда аз 35; 

 

@58.Аз кадом сол инҷониб дар назди ВКХ-и Ҷумҳурии Арманистон мактаби 

дипломатӣ фаъолият мекунад? 

$A) январи 2010; 

$B) октябри 2011; 

$C) январи 2009; 

$D) январи 1992; 

$E) январи 1995; 

 

@59.Шуруъ аз соли 2015 Ҷумҳурии Белорус дар СҲШ чи маќомро дорад? 

$A) маќоми кишвари нозирро; 

$B) маќоми кишвари калидиро; 

$C) маќоми кишвари аъзоро; 

$D) маќоми кишвари бетарафро; 

$E) маќоми кишвари мизбонро; 

 

@60.Ҷумҳурии Белорус айни замон бо чанд давлат муносибатҳои 

дипломатиро ба роҳ мондааст? 

$A) 174; 

$B)193; 

$C)165; 

$D) 189; 

$E) 185; 

 

@61.Олмон айни ҳол дар хориҷи кишвар чанд косули фахрӣ дорад?  

$A) 350; 

$B) 250; 

$C) 293; 

$D) 130; 

$E) 105; 

 

@62.Вазири корҳои хориҷии ҶСС Ќазоќистон дар солҳои ҳаштодуми асри 

гузашта (1981-1989) ки буд? 



$A) М.И.Исиналиев; 

$B) Н.Назарбоев; 

$C) Г.Сейсенкулова; 

$D) Б.Б.Каримов; 

$E) В.Жириновский; 

 

@63.Кай бо ќарори ПрезидентҶумхурии Ќазоќистон консепсияи сиёсати 

хориҷӣ барои солҳои 2014 – 2020 ќабул карда шуд? 

$A) моҳи январи соли 2014; 

$B) моҳи декабри соли 2013; 

$C) моҳи ноябри соли 2013; 

$D) моҳи феврали 2014; 

$E) моҳи апрели соли 2012; 

 

@64.Кай �қонун «Дар бораи хизмати дипломатӣ» кай ҳукми ќонуни пайдо 

намуд, ки он заминаҳои хуќуќи ва тартиби ташкил намудани фаъолияти 

хадамоти дипломатии Ќазоќистонро танзим менамояд? 

$A) 7 марти соли 2002; 

$B) 25 апрели соли 2001; 

$C) 24 феврали соли 2000; 

$D) 21 марти соли 2003; 

$E) 24 октябри соли 2004; 

 

@65.Дар Ҷумҳурии Белорус таъин ва аз вазифа озод намудани сафирони 

фавќуллода ва мухтор, намояндагони доимӣ, намояндагони доимии дар назди 

созмонҳои байналхалќӣ аз ҷониби ки амалӣ мешавад? 

$A) Президент; 

$B) Сарвазир; 

$C) Парлумон; 

$D) Вазири корхои хориҷӣ; 

$E) Ҷонишини аввали вазири корҳои хориҷӣ; 

 

@66.Ҷумҳурии Ќиргизиcтон бо чанд давлат робитаҳои дипломатӣ дорад? 

$A) 125; 

$B) 140; 

$C) 136; 

$D) 132; 

$E) 156; 

 



@67.Ҷумҳурии Ќиргизистонро дар хориҷи кишвар чанд сафоратхона 

намояндагӣ мекунад? 

$A) 34; 

$B) 35; 

$C) 54; 

$D) 45; 

$E) 32; 

 

@68.Чанд кишвари хориҷӣ дар Ҷумҳурии Кирѓизистон сафоратҳои худро 

доранд? 

$A) 84; 

$B) 76; 

$C) 32; 

$D) 34; 

$E) 35; 

 

@69.Аз шумораи умумии кормандони ВКХ-и Олмон танҳо чанд нафари онҳо 

хизматчии дипломатӣ мебошанд, ки ба категорияи «хизматчии сатҳи олӣ» 

дохил мешаванд? 

$A) 1600 корманд; 

$B) 1400 корманд; 

$C) 1700 корманд; 

$D) 1800 корманд; 

$E) 1500 корманд; 

 

@70.Дар ВКХ-и Олмон барои донистани забони хориҷӣ ба кормандон чанд 

пул иловапулӣ пардохт карда мешавад? 

$A) 300 евро; 

$B) 350 евро; 

$C) 250 евро; 

$D) 500 евро; 

$E) 200 евро; 

 

@71.Ҷумҳурии Молдавия дар хориҷи кишвар чанд сафоратхона ва чанд 

консулгарӣ дорад? 

$A) 28 сафоратхона ва 25 консулгарӣ; 

$B) 27 сафоратхона ва 12 консулгарӣ; 

$C) 23 сафоратхона ва 12 консулгарӣ; 

$D) 25 сафоратхона ва 23 консулгарӣ; 

$E) 29 сафоратхона ва 23 консулгарӣ; 



 

@72.Дар Молдавия чанд сафоратхона ва чанд консулгарии кишварҳои 

хориҷӣ фаъолият менамоянд? 

$A) 23 сафоратхона ва 12 консулгарӣ; 

$B) 24 сафоратхона ва 13 консулгарӣ; 

$C) 25 сафоратхона ва 25 консулгарӣ; 

$D) 28 сафоратхона ва 25 консулгарӣ; 

$E) 29 сафоратхона ва 23 консулгарӣ; 

 

@73.Вазорати корҳои хориҷии Озорбойҷон бори аввал дар кадом рўз ташкил 

ёфт, ки он рўз ба рўзи ташкилёбии Ҷумхурии демократии Озарбойҷон рост 

меояд? 

$A) 28-уми майи соли 1918; 

$B) 29-уми марти соли 1919; 

$C) 30-юми июни соли 1920; 

$D) 31-уми апрели соли 1925; 

$E) 12-уми апрели соли 1961; 

 

@74.Соли 2007 рўзи кормандони хизмати дипломатии Ҷумхурии Озарбойҷон 

муайян карда шуд, ки ҳамасола дар кадом рўз таҷлил карда мешавад? 

$A) 9-уми июл; 

$B) 20-уми сентябр; 

$C) 27-уми июн; 

$D) 31-уми декабр; 

$E) 1-уми январ; 

 

@75.То 1-уми январи соли 2014 Озорбойҷон бо чанд кишвар муносибатҳои 

дипломатӣ барќарор намудааст? 

$A) 170 кишвар; 

$B) 171 кишвар; 

$C) 180 кишвар; 

$D) 165 кишвар; 

$E) 150 кишвар; 

 

@76.Чанд намояндагии дипломатӣ ва консулии Ҷумхурии Озарбойҷон дар 

хориҷи кишвар  кору фаъолият доранд? 

$A) беш аз 70; 

$B) беш 65; 

$C) беш 56; 

$D) беш аз 50; 



$E) беш 81; 

 

@77.Солҳои 2012-2013 сафоратхонаи Озорбойҷон дар кадом кишварҳо 

ифтитоҳ гардида буд? 

$A) Австралия, Бразилия ва Ветнам; 

$B) Россия,Чехия ва Лаҳистон; 

$C) Африко, Тоҷикистон ва Нигерия; 

$D) Бразилия, Руминия ва Германия; 

$E) Амрико, Ветнам ва Австралия; 

 

@78.Муносибатҳои дипломатии миёни Тоҷикистону Озарбойҷон кай 

барќарор гардида аст? 

$A) 29-уми майи соли 1992; 

$B) 5 декабри соли 1995; 

$C) 7 декабри соли 1996; 

$D) 9 декабри соли 1994; 

$E) 10 феврали соли 1993; 

 

@79.Сафоратхонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Ҷумҳурии Озарбойҷон аз 

кадом сол фаъолияти худро оғоз кард? 

$A) 23-юми марти соли 2008; 

$B) 24-уми марти соли 2009; 

$C) 30-юми июни соли 2007; 

$D) 22-юми сентябри соли 2007; 

$E) 7-уми сентябри соли 2010; 

 

@80.Сафоратхонаи Ҷумҳурии Озарбойҷон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 

кадом сол фаъолияти худро оѓоз намуд? 

$A) 22-юми сентябри соли 2007; 

$B) 23-юми марти соли 2008; 

$C)30-юми июни соли 2007; 

$D) 24-уми марти соли 2009; 

$E) 7-уми сентябри соли 2010; 

 

@81.Дар сохтори ВКХ Олмон дар умум чанд Раёсат фаъолият менамояд, ка 

ҳар кадоме аз онҳо аз шуъбаҳои зиёди соҳавӣ иборат мебошад? 

$A) 10 раёсат; 

$B) 11 раёсат; 

$C) 12 раёсат; 

$D) 13раёсат; 



$E) 14 раёсат; 

 

@82.Сафири Испания дар кадом кишвари хориҷӣ ҳамчунин дар ҳамбастагӣ 

Сафири Испания барои Муѓулистон, Арманистон, Озарбойҷон, Белороссия, 

Гурчистон, Ќазоќистон, Ќирѓизистон, Молдавия, Туркоманистон ва 

Ўзбекистон маҳсуб мешавад? 

$A) Россия; 

$B) Эстония; 

$C) Украина; 

$D) Латвия; 

$E) Финляндия; 

 

@83.Шикасти фашизм ва ќабули конститутсияи республикавӣ дар Италия ба 

кадом сол рост меояд? 

$A) соли 1947; 

$B) соли 1948; 

$C) соли 1954; 

$D) соли 1961; 

$E) соли 1972; 

 

@84.Ислоҳоти умумӣ дар сохтори хадамоти дипломатии Олмон кай ба амал 

омада буд? 

$A) миёнаҳои солҳои 1998-ум; 

$B) миёнаҳои солҳои 1999-ум; 

$C) миёнаҳои солҳои 1997-ум; 

$D) миёнаҳои солҳои 1996-ум; 

$E) миёнаҳои солҳои 1995-ум; 

 

@85.Испания дар кори фаъолияти чанд созмонҳои байналхалќӣ ширкат 

меварзад? 

$A) 103; 

$B) 90; 

$C) 20; 

$D) 70; 

$E) 86; 

 

@86.Баъд аз ислоҳоти умумӣ дар сохтори хадамоти дипломатии Олмон 

фаъолияти чанд намояндагии он дар хориҷи кишвар ќатъ карда шуд? 

$A) 20; 

$B)21; 



$C)22; 

$D)19; 

$E) 30; 

 

@87.В.М.Молотов пешниҳоди созишкоронае намуда буд, ки ҳамаи 

Ҷумҳуриҳои иттифоќӣ ба СММ шомил нагарданд ҳам, сетои онҳо бояд 

шомил мегардиданд: инҳо кадом кишварҳоянд? 

$A) Украина, Белорусия ва Латвия; 

$B)Эстония, Белорусия ва Литва; 

$C) Молдавия, Казокистон ва Литва; 

$D)Арманистон, Азарбойчон ва Белорусия; 

$E) Белорусия, Арманистон ва Эстония; 

 

@88.Андрей Громико, сафири ИҶШС дар Амрико, дар маҷлисе бо 

дипломатҳои амрикӣ ва англис дар таърихи 28 августи 1944 бо супориши 

роҳбарияти ИҶШС эълон доштааст, ки «дар ҳайати иштироккунандагони 

аввали Созмон бояд ҳамаи ҷумҳуриҳои шўравии сотсиалистӣ бошанд», он 

ваќт Раиси ҷумҳури онваќтаи Амрико Рузвелт дар ҷавоб чи гуфта буд? 

$A) ин тавр бошад ба ҳайати СММ бояд ҳамаи 48 Иёлоти Амрико низ ќабул 

карда шаванд; 

$B) ин номумкин аст бо сабабе оне, ки ин бунёди созмонро зери хатар 

мегузорад; 

$C) ин тавр бошад ба ҳайати СММ ҳеҷ яке аз ҷумхурии шуравии сотсиалистӣ 

ќабул карда намешаванд; 

$D) ин раванд ба фаъолияти минбаъдаи созмон каме мушкилихоро ба бор 

меорад; 

$E) ҳамаи Ҷумҳуриҳои ИҶШС барои ба ин созмон шомил шудан мувофиќат 

мекунанд; 

 

@89.Дар Ќазоќистон ба вазифа таъин ва озод кардани ҷонишини вазири 

корҳои хориҷӣ, сардори идора, директории департамент, фиристодагон, 

кордори муваќќат, мушовир – фиристода, консулҳои генералӣ аз ҷониби ки 

амалӣ карда мешавад? 

$A) Шурои вазирон; 

$B) Парламент; 

$C) Президент; 

$D) Вазири корҳои хориҷӣ; 

$E) Сарвазир; 

 



@90.Дар Ҷумҳурии Белорус чанд фоизи кормандони вазорати корҳои 

хоричиро алҳол хатмкунандагони факултаи муносибатҳои байналхалќӣ 

ташкил медиханд? 

$A) 20%; 

$B) 80%; 

$C) 57%; 

$D) 90 %; 

$E) 40%; 

 

@91.Дар оғози асри XIII лашкарҳои Чингизхон Чинро ѓасб намуда, кадом 

сулоларо таъсис доданд, ки пойтахти онҳо дар Хонбалиќ - Пекини ҳозира ҷой 

дошт? 

$A) сулолаи муѓулҳои Юанро; 

$B) сулолаи чинии Ханро; 

$C) сулолаи Синро; 

$D) сулолаи Иенро; 

$E) сулолаи Минро; 

 

@92.Аввалин бор дар таърихи Чин кишвар таҳти ҳукмфармоии хориҷиҳо кай 

ќарор гирифт? 

$A) дар огози асри XIII; 

$C) дар огози асри XVI;  

$D) дар огози асри XIV; 

$B) дар огози асри XII; 

$E) дар огози асри XX; 

 

@93.Сулолаи муғулҳои Юан чанд сол дар заминҳои Чин хукмфармоӣ 

карданд? 

$A) 100 сол; 

$B) 90 сол; 

$C) 50 сол; 

$D) 40 сол; 

$E) 150 сол; 

 

@94.Пас аз салтанати сулолаи мугулҳои Юан кадом сулолаи чинӣ ба сари 

кудрат омад? 

$A) сулолаи Мин; 

$B) сулолаи Син; 

$C) сулолаи Бан; 

$D) сулолаи Хан; 



$E) сулолаи Пин; 

 

@95.Кадом халќ дуюмин халќи буданд, ки дар миёнаҳои асри XVII Чинро 

тобеи худ гардониданд?  

$A) манҷуриҳо; 

$B) арабҳо; 

$C) мугулҳо; 

$D) узбекҳо; 

$E) форсҳо; 

 

@96.Дуюмин халке ки дар миёнахои асри XVII Чинро тобеи худ гардонид 

кадом сулоларо барпо карданд, ки то соли 1912 амал мекард? 

$A) сулолаи Син; 

$B) сулолаи Хан; 

$C) сулолаи Тан; 

$D) сулолаи Иен; 

$E) сулолаи Мин; 

 

@97.Ба таҳияву тарҳрезии назарияи стратагемӣ кадом арбоби барҷастаи 

ҳарбӣ ва мутафаккири Чини бостонӣ таъсири бузурге гузоштааст? 

$A) Сун – зи; 

$B) Конфуций; 

$C) Мао Сзедун; 

$D) Ден Сяопин; 

$E) Мин Чжен Хэ; 

 

@98.Кадом сол Ҳукумати синӣ ба Санкт-Петербург аввалин сафорати худро 

фиристод, ки аз тарафи малика Анна Иоанновна пазироӣ шуд? 

$A) 1731; 

$B) 1732; 

$C) 1721; 

$D) 1732; 

$E) 1733; 

 

@99.Кадом сол ИМА дар Пекин сафорати худро ифтитоҳ намуд? 

$A) 1862; 

$B) 1877; 

$C) 1899; 

$D) 1721; 

$E) 1731; 



 

@100.Дар натиҷаи инќилоби буржуазӣ-демократӣ дар кадом солҳо ҳукумати 

сулолаи Син сарнагун гардид, ки императори охирини он Пу И аз ҳокимият 

маҳрум шуд ва ташкили Ҷумҳурии Чин эълон гардид? 

$A) солхои 1911-1912; 

$B) солхои 1913-1914; 

$C) солхои 1915-1916; 

$D) солхои 1913-1915; 

$E) солхои 1910 -1913; 

 

@101.Кадом сол ИМА сафорати худрот дар Пекин кушод? 

$A) 1862; 

$B) 221; 

$C) 321; 

$D) 420; 

$E) 120; 

 

@102.Аввалин маротиба сулолаи Чинихо кай арзи ҳастӣ намудааст? 

$A)Ҳазорсолаи 2 п.а.м; 

$B)Ҳазорсолаи 1 п.а.м; 

$C)Ҳазорсолаи 3 п.а.м; 

$D)Ҳазорсолаи 5 п.а.м; 

$E)Ҳазорсолаи 6 п.а.м; 

 

@103.Кадом сулола баъди хукмронии Cин ба сари кудрат омад? 

$A) Сулолаи Хан; 

$B) Сулолаи Чан; 

$C) Сулолаи Бан; 

$D) Сулолаи Тан; 

$E) Сулолаи Иан; 

 

@104.Айни ҳол Норвегия дар назди созмонҳои байналхалќи чанд 

намояндагии доимӣ дорад? 

$A) 7; 

$B) 10; 

$C) 14; 

$D) 8; 

$E) 12; 

 



@105.Кадом кишвар соли 1656 дар Чин аввалин шуда сафоратхонаи худро 

кушодааст? 

$A) Россия; 

$B) Ҷопон; 

$C) ИМА; 

$D) Канада; 

$E) Англия; 

 

@106.Айни ҳол Норвегия дар хориҷи кишвар чанд консулгарии генералӣ 

дорад? 

$A) 8; 

$B) 15; 

$C) 13; 

$D) 10; 

$E) 12; 

 

@107.Ҷанги Чину-Ҷопон кадом солҳо буд? 

$A) 1894-1895; 

$B) 1894-1899; 

$C) 1894-1995; 

$D) 1794-1895; 

$E) 1894-1695; 

 

@108.Айни ҳол Норвегия дар хориҷи кишвар чанд сафоратхона дорад? 

$A) 85; 

$B) 50; 

$C) 83; 

$D) 90; 

$E) 55; 

 

@109.1-уми октябр дар таърихи Чин чи рўз аст? 

$A) Рўзи ташкилёбии Ҷумхурии Халкии Хитой; 

$B) Рўзи ваҳдати милллии Чин; 

$C)Ҷанги шаҳрвандӣ; 

$D) Рўзи кормандони диплотматии Чин; 

$E) Рўзи иди Чунҷие; 

 

@110.Кадоме аз пешвоёни Чин дар таҳким ва густариши дипломатияи ин 

давлат наќши назаррас дошт? 

$A) Мао Зе Дун; 



$B) Ван И; 

$C) Хо ши мин; 

$D) Ван Чзе Чи; 

$E) Мин Чун Хо; 

 

@111.Чин дар соли 1980 кадом услуби дипломатияро пеш гирифта буд? 

$A)"дипломатияи ҳамаро фарогиранда"; 

$B) “Дипломатияи дарҳои кушод”; 

$C) “дипломатияи маҳдуд”; 

$D) “дипломатия муътадил”; 

$E) “Дипломатия нарм”; 

 

@112.Раиси Ҷумҳурии мардумии Чин дар соли 1940 ки буд? 

$A) Мао Зе Дун; 

$B) Чан кай Ши; 

$C) Ден Сяопин; 

$D) Ху Дзин Тао; 

$E) Си Чин Пин; 

 

@113.Кадом сол шартнома байни Иттиҳоди Шуравӣ ва Чин дар бораи дустӣ 

ва шарикӣ баста шуд? 

$A) Феврали 14, 1950; 

$B) Феврали 17, 1950; 

$C) Феврали 14, 1951; 

$D) Феврали 14, 1955; 

$E) Феврали 11, 1954; 

 

@114.Испания аввалин сафорати  худро дар куҷо кушодааст? 

$A) Ватикан; 

$B) Фаронса; 

$C) Олмон; 

$D) Россия; 

$E) Италия; 

 

@115.Сохтори корҳои хориҷии Испания чи ном дорад? 

$A) Котиботи Давлатӣ; 

$B) Вазорати корҳои хориҷӣ; 

$C) Сохтори сиёсӣ; 

$D) Умури хориҷӣ; 

$E) Форин оффис; 



 

@116.Котиботи Давлатии Испания кай ташкил шудааст? 

$A) 1714; 

$B) 1720; 

$C) 1820; 

$D) 1814; 

$E) 1914; 

 

@117."Табаддулоти бузург" дар таърихи Испания кадом сол буд? 

$A) 1928; 

$B) 1925; 

$C) 1929; 

$D) 1920; 

$E) 1921; 

 

@118.Ҷанги шаҳрвандӣ дар Испания кадом сол буд? 

$A) 1936-1939; 

$B) 1932-1939; 

$C) 1936-1937; 

$D) 1931-1935; 

$E) 1930-1937; 

 

@119.Испания чанд намояндагии консулӣ дар хорича дорад? 

$A) 324; 

$B) 265; 

$C) 425; 

$D) 123; 

$E) 562; 

 

@120.Кадом сол сохтори корҳои хориҷии Испания номи Вазорати корҳои 

хориҷиро гирифт? 

$A) 2004; 

$B) 2002; 

$C) 2001; 

$D) 2005; 

$E) 2015; 

 

@121.Дар солхои 1980-ум Тахти муќаддас бо кадом давлатҳо муносибатҳои 

дипломатӣ барќарор намудааст? 

$A) ИМА, Британияи Кабир, Дания, Шветсия ва Норвегия; 



$B) ИМА, Британияи Кабир, Чин, Россия ва Норвегия; 

$C) Россия, Британияи Кабир, Дания, Шветсия ва Норвегия; 

$D) Ҷопон, Британияи Кабир, Дания, Шветсия ва Норвегия; 

$E) ИМА, Германия, Шветсия ва Норвегия; 

 

@122.Дар солҳои 1990-ум Ватикан бо кадом кишварҳо муносибатҳои 

дипломатӣ барќарор намудааст? 

$A) Иттиҳоди Шуравӣ ва баъдан бо кишварҳои собиќ иттиҳоди шуравӣ; 

$B) ИМА, Британияи Кабир, Чин, Россия ва Норвегия; 

$C) Россия, Британияи Кабир, Дания, Шветсия ва Норвегия; 

$D) ИМА, Германия, Шветсия ва Норвегия; 

$E) Ҷопон, Британияи Кабир, Дания, Шветсия ва Норвегия; 

 

@123.Дар айни замон Ватикан бо чанд кишвари ҷахон муносибатҳои 

дипломатӣ дорад? 

$A) 180; 

$B) 190; 

$C) 200; 

$D) 160; 

$E) 170; 

 

@124.Соли 1789 дар Фаронса чи воќеа шудааст? 

$A) Инќилоби Фаронса; 

$B) Истиќлолияти Фаронса; 

$C) Наполеон ба дунё омадааст; 

$D) Фавти Наполеон; 

$E) Ҳуҷум ба Россия; 

 

@125.Ки дар Россия табадулоти дипломатӣ кардааст? 

$A) Пётри I; 

$B) Александри I; 

$C) Екатеринаи I; 

$D) Иван IV; 

$E) Пушкин; 

 

@126.Кадом сол дар Россия фармон оиди сафорат баромад? 

$A) 1549; 

$B) 1539; 

$C) 1568; 

$D) 1349; 



$E) 1878; 

 

@127.Аввалин президенти Колеҷи корҳои хоричии Россия ки буд? 

$A) Гаврил Иванович; 

$B) Александри I; 

$C) Екатеринаи I; 

$D) Иван IV; 

$E) Пушкин; 

 

@128.Колеҷи корҳои хориҷии Россия чи ќадар ҳайати корӣ дошт? 

$A) 142 нафар; 

$B) 132 нафар; 

$C) 162 нафар; 

$D) 152 нафар; 

$E) 172 нафар; 

 

@129.Дар соли 1720 ҳайати кормандони дипломатии Россия дар хориҷ чанд 

нафарро ташкил медод? 

$A) 78; 

$B) 68; 

$C) 88; 

$D) 98; 

$E) 38; 

 

@130.Дар айни ҳол дар хадамоти дипломатии Норвегия дар умум чанд навар 

хизматчӣ фаъолият менамоянд, ки аз он 800 нафарашон дар сохтори 

марказии ВКХ кор мекунанд? 

$A) 2,500 корманд; 

$B) 2000 корманд; 

$C) 1,500 корманд; 

$D) 2,600 корманд; 

$E) 2,700 корманд; 

 

@131.Дар ВКХ кадоме аз ин кишварҳо вазифаи муовини вазири корҳои 

хориҷӣ мавҷуд набуда, шахсияти муҳим баъди вазир Дабири кул ба ҳисоб 

меравад, ки одатан ба ин ин вазифаи яке сафирони таҷриба дор таъин карда 

мешавад? 

$A) Фаронса; 

$B) Туркманистон; 

$C) Россия; 



$D) Испания; 

$E) Италия; 

 

@132.Мирзо Раҳматов дар кадом давлатҳо хамчун Сафири ИҶШС фоъолият 

намудааст? 

$A) Ҷумҳурии Арабии Яман ва Ҷумҳурии Исломии Мавритания; 

$B) Италия ва Диния; 

$C) Хиндустон ва Покистон; 

$D) ИМА; 

$E) Фаронса; 

 

@133.Дипломати точик Ҷабор Расулов дар кадом давлат ҳамчун Сафири 

ИҶШС фоъолият намудааст? 

$A) Того; 

$B) Бруней; 

$C) Ҳиндустон ва Покистон; 

$D) ИМА; 

$E) Фаронса; 

 

@134.Кадом дипломати точик ба ҳайси консули генералӣ дар Ҷумҳурии 

халќии демократии Яман фаъолият намудааст? 

$A) Яъќуб Исломов; 

$B) Ҷабор Расулов; 

$C) Мирзо Раҳматов; 

$D) Бобочон Гафуров; 

$E) Турсун Улҷабоев; 

 

@135.Кадом дипломати точик ба ҳайси консул дар ш. Александрияи Миср ва 

Орани Ҷумҳурии халќии демократии Алҷазоир фаъолият намудааст? 

$A) Л.Ќаюмов; 

$B) Ҷабор Расулов; 

$C) Мирзо Раҳматов; 

$D) Бобочон Гафуров; 

$E) Турсун Улҷабоев; 

 

@136.Айни ҳол Фаронса дар назди созмонҳои байналмилалӣ чанд 

намояндагии доимӣ дорад? 

$A) 16; 

$B) 15; 

$C) 14; 



$D) 10; 

$E) 12; 

 

@137.Муносибатҳои дипломатии Ҷумҳурии Арманистон бо Ҷумҳурии 

Тоҷикистон кай барќарор шудаанд? 

$A) 12 октябри соли 1992; 

$B) 12 октябри соли 1993; 

$C) 12 октябри соли 1994; 

$D) 25 ноябри соли 1992; 

$E) 12 декабри соли 1992; 

 

@138.То 1-уми августи соли 2010 Арманистон дар хориҷи кишвар чанд 

сафоратхона дошт? 

$A) 30; 

$B) 40; 

$C) 25; 

$D) 35; 

$E) 22; 

 

@139.Айни ҳол Фаронса дар хориҷи кишвар чанд сафоратхона дорад? 

$A) 163; 

$B) 150; 

$C) 130; 

$D) 100; 

$E) 120; 

 

@140.Кай намояндагии ҶШС Белороссия дар назди СММ ифтитоҳ гардид? 

$A) сентябри соли 1958; 

$B) сентябри соли 1959; 

$C) январи соли 1958; 

$D) сентябри соли 1960; 

$E) марти соли 1958; 

 

@141.Дар айни ҳол Белорусия бо чанд давлати дунё муносибатҳои 

дипломатӣ барќарор намудааст? 

$A) 174; 

$B) 184; 

$C) 74; 

$D) 194; 

$E) 154; 



 

@142.Дар айни ҳол Белорусия зиёда аз чанд сафоратхона дар хориҷи кишвар 

намояндагӣ доранд? 

$A) 56; 

$B) 50; 

$C) 66; 

$D) 32; 

$E) 85; 

 

@143.Дар Остона ва Алмато чанд сафоратхонаҳои кишварҳои хориҷӣ 

кушода шудаанд? 

$A) 49; 

$B) 59; 

$C) 69; 

$D) 29; 

$E) 33; 

 

@144.Айни ҳол Фаронса дар хориҷи кишвар чанд консули фахрӣ дорад? 

$A) 105; 

$B) 250; 

$C) 293; 

$D) 130; 

$E) 350; 

 

@145.Молдавия дар хориҷа чанд сафоратхона ва консулгарӣ дорад? 

$A) 28 сафоратхона ва 25 консулгарӣ; 

$B) 28 сафоратхона ва 35 консулгарӣ; 

$C) 38 сафоратхона ва 25 консулгарӣ; 

$D) 18 сафоратхона ва 24 консулгарӣ; 

$E) 28 сафоратхона ва 12 консулгарӣ; 

 

@146.Айни ҳол Фаронса дар хориҷи кишвар чанд консулгарии генералӣ 

дорад? 

$A) 113; 

$B) 115; 

$C) 118; 

$D) 110; 

$E) 112; 

 



@147.Дар дастгоҳи марказии ВКХ-и Фаронса дар умум чанд нафар фаъолият 

менамоянд? 

$A) 3084 корманд; 

$B) 2888 корманд; 

$C) 4885 корманд; 

$D) 4884 корманд; 

$E) 2084 корманд; 

 

@148.Дар намояндагиҳои дипломатии Фаронса дар хориҷи кишвар дар умум 

чанд нафар фаъолият менамоянд? 

$A) 2885 корманд; 

$B) 1084 корманд; 

$C) 3885 корманд; 

$D) 3884 корманд; 

$E)2084 корманд; 

 

@149.Соли 2014 аз шумораи умумии 4086 корманди ВКХ-B Ҳиндустон, ки 

972 нафари оноҳоро дипломатҳои таҷрибадор ташкил медод ва дар инҷо 

шумо гўед, ки аз 972 нафар чанд нафарашон дар дасгоҳи марказии ВКХ кор 

мекарданд? 

$A) 374; 

$B) 400; 

$C) 457; 

$D) 350; 

$E) 379; 

 

@150.Асоси сиёсати хориҷии Ҷумҳурии Ўзбекистонро кадом принсип 

ташкил медиҳад? 

$A) «дипломатия пешгирикунанда»; 

$B) «дипломатия дарҳои боз»; 

$C) «дипломатия амалкунанда»; 

$D) «дипломатия фаъол»; 

$E) «дипломатия пушида»; 

 

 

@151.Буҷети ВКХ-и Фаронса чи миќдор аст? 

$A) 3 млрд евро; 

$B) 4,5 млрд евро; 

$C) 6 млрд евро; 

$D) 4 млрд евро; 



$E) 5 млрд евро; 

 

@152.Дипломатияи Италия дар асоси чи ташаккул ёфтааст? 

$A) Диаломатияи анъанавии Ватикан; 

$B) Диаломатияи анъанавии Россия; 

$C) Диаломатияи анъанавии Фаронса; 

$D) Диаломатияи анъанавии Германия; 

$E) Диаломатияи анъанавии Белгия; 

 

@153.Соли 2014 аз шумораи умумии 4086 корманди ВКХ-и Ҳиндустон, ки 

972 нафари оноҳоро дипломатҳои таҷрибадор ташкил медод ва дар инҷо 

шумо гўед, ки аз 972 нафар чанд нафарашон дар намояндагиҳои дипломатии 

Ҳиндустон дар хориҷи кишвар кор мекарданд? 

$A) 598; 

$B) 400; 

$C) 457; 

$D) 374; 

$E) 379; 

 

@154.Дар Ҳиндустон чанд фоизи фазифаҳои маъмурӣ ва дипломатиро занҳо 

ишѓол мекунанд? 

$A) 40%; 

$B) 25%; 

$C) 500%; 

$D) 30%; 

$E) 60%; 

 

@155.кормандони хадамтои дипломатии кадом кишвар ба се категория – «A», 

«B» ва «C» ҷудо карда мешавад? 

$A) Фаронса; 

$B)Норвегия; 

$C) Олмон; 

$D)Испания; 

$E)Италия; 

 

@156.Ин панҷ марҳилаи имтиҳон(тести тахассусӣ, мусоҳиба, имтиҳони 

хаттӣ, тести психологӣ ва тести шифоҳӣ) барои хизматичиёни дипломатӣ дар 

кадом кишвар амал менамояд? 

$A) Филипин; 

$B) Норвегия; 



$C) Олмон; 

$D) Испания; 

$E) Италия; 

 

@157.Нуфузи ва таҷрибаи баланд доштани дипломатия Филипин дар арси 

ҷаҳонӣ дар зоҳир мегардад, ки баъд аз ба даст овардани истиќлолият роҳбари 

ин давлат Карлос Ромуло ҳамчун аввалин шахсияти сиёсӣ аз Осиё ҷаласаи 

Маҷмааи умумии СММ-ро роҳбарӣ намудааст. Шумо гўед, кадом ки Карлос 

Ромуло ҳамчун аввалин шахсияти сиёсӣ аз Осиё ҷаласаи Маҷмааи умумии 

СММ роҳбарӣ намудааст? 

$A) 1952; 

$B) 1976; 

$C)1995; 

$D)1987; 

$E)1978; 

 

@158.Аввалин сардори Департаменти дипломптии ИМА ки буд? 

$A) Р. Ливингстон; 

$B) Вашингтон; 

$C) Чеферсон; 

$D) Обама; 

$E) Трамп; 

@159.Дар соли аввали фаъолият Департаменти дипломатии ИМА чанд нафар 

коргар дошт? 

$A) 5; 

$B) 7; 

$C) 99; 

$D) 199; 

$E) 87; 

 

@160.Кай департаменти корҳои хориҷии ИМА ба Департаменти Давлатӣ 

табдил дода шуд? 

$A)1789; 

$B)1789; 

$C)1785; 

$D)1784; 

$E)1786; 

 

@161.Аввалин консулгарии ИМА дар кучо боз шудааст? 

$A) Гуанжоу; 



$B) Шанхай; 

$C) Пекин; 

$D) Москав; 

$E) Лондон; 

 

@162.Аввалин агентии тиҷоратии ИМА дар куҷо кушода шудааст? 

$A) Лисабон; 

$B) Лондон; 

$C) Париж; 

$D) Москав; 

$E) Пекин; 

 

@163.Ќарори Президенти Филипин Мануэл Рохас оиди таъсис додани ВКХ 

кай ба имзо расид? 

$A) 16-уми сентябри 1946; 

$B) 26-уми сентябри 1987; 

$C) 24-уми сентябри 1961; 

$D) 29-уми сентябри 1993; 

$E) 9-уми сентябри 1987; 

 

@164.Ба аќидаи Президент Линколн "шахсе, ки мехохад дипломат бошад" 

бояд дорои чи хусусиятҳо бошад? 

$A) Аз чиҷати молиявӣ, ичтимоӣ ва сиёсӣ устувор бошад; 

$B) Соҳиби маълумоти олӣ бошад; 

$C) Забонҳои хориҷиро донад; 

$D) Таҷрибаи ѓании кор дар соҳаи иктисод; 

$E) Ҳамаи ҷавобҳо дурустанд; 

 

@165.Кадом сол президенти ИМА Т.Рузвелт ќонун дар бораи тариќи озмун 

интихоб намудани кормандони дипломатиро ба кор ба имзо расонд? 

$A)1905; 

$B)1805; 

$C)1901; 

$D)1902; 

$E)1906; 

 

@166.Дар соли 1947 ки котиби Давлатии ИМА интихоб гардид? 

$A) Ч. Маршал; 

$B) Черчил; 

$C) Чичерин; 



$D) Клинтон; 

$E) Тиллерсон; 

 

@167.Дар соли 1950 чанд нафар ходимони дипломати ИМА дар хориҷи 

кишвар фаъолият менамуданд? 

$A) 7 хазор; 

$B) 6 хазор; 

$C) 8 хазор; 

$D) 9 хазор; 

$E) 5 хазор; 

 

@168.Айни хол Котиби Давлатии ИМА ки аст? 

$A) Рекс Тиллерсон; 

$B) Чон Керри; 

$C) Хиллари Клинтон; 

$D) Обама; 

$E) Трамп; 

 

@169.Вазири корҳои хориҷии феълии Хитой дипломати таҷрибадор Ван И ба 

ин маќом кай таъин гардида буд? 

$A) Марти 2013; 

$B) Марти 2015; 

$C) Марти 2012; 

$D) Марти 2011; 

$E) Марти 2014; 

 

@170.Солҳои охир аз буҷети давлатии Ҳиндустон барои маблаѓгузории 

фаъолитяи байналмилали ВКХ таќрибан чанд пул ҷудо мешавад? 

$A)1,56 млрд доллари ИМА; 

$B) 2,56 млрд доллари ИМА; 

$C) 3,56 млрд доллари ИМА; 

$D) 1,46 млрд доллари ИМА; 

$E) 2,36 млрд доллари ИМА; 

 

@171.Мувофиќи баҳогузории Хитоиҳо дипломатияи Чин чор марҳиларо дар 

умум дарбар мегирад, ки ин марҳилаҳро дуруст муайяян намоед? 

$A) марҳилаи якум соли 1950, марҳилаи дуюм соли 1960, марҳилаи сеюм 

соли 1970 ва марҳилаи чорум соли 1980; 

$B) марҳилаи якум соли 1940, марҳилаи дуюм соли 1950, марҳилаи сеюм 

соли 1970 ва марҳилаи чорум соли 1980; 



$C) марҳилаи якум соли 1950, марҳилаи дуюм соли 1960, марҳилаи сеюм 

соли 1975 ва марҳилаи чорум соли 1985; 

$D) марҳилаи якум соли 1950, марҳилаи дуюм соли 1965, марҳилаи сеюм 

соли 1970 ва марҳилаи чорум соли 1986; 

$E) марҳилаи якум соли 1950, марҳилаи дуюм соли 1955, марҳилаи сеюм 

соли 1970 ва марҳилаи чорум соли 1990; 

 

@172.Кай фаъолияти Вазорати корхои хоричии Норвегия огоз шудааст? 

$A) 1905; 

$B) 1904; 

$C) 1908; 

$D) 1809; 

$E) 1590; 

 

@173.Айни ҳол Чин дар назди созмонҳои хориҷӣ чанд намояндагии доимӣ 

дорад? 

$A) 8; 

$B)15; 

$C) 14; 

$D) 10; 

$E) 12; 

 

@174.Аввалин вазири корҳои хориҷии Норвегия ки буд? 

$A) Чорген Ловлен; 

$B) Андреа Беламучо; 

$C) Карло де Шуман; 

$D) Лерго Самуэл; 

$E) Гарбелк; 

 

@175.Кадом сол ҳукумати Ветнам фармон дар бораи вазифа ва уҳдадориҳои 

сохтори ташилотии ВКХ-и кишвара ба имзо расонид, ки он фармони соли 

1961 умро бекор кард? 

$A) ноябри соли 1993; 

$B) сентябри соли 1996; 

$C) октябр соли 1994; 

$D) декабри соли 1997; 

$E) августи соли 1995; 

 

@176.Фармони соли 1993 дар Ветнам сохтори ВКХ-иро дар дар ВКХ ва 

Ветнам дар хориҷро муайн намуд? 



$A) 35 зерсохтор ва 64 намояндагиҳои дипломатии; 

$B) 30 зерсохтор ва 63 намояндагиҳои дипломатии; 

$C) 35 зерсохтор ва 65 намояндагиҳои дипломатии; 

$D) 33 зерсохтор ва 66 намояндагиҳои дипломатии; 

$E) 35 зерсохтор ва 67 намояндагиҳои дипломатии; 

 

@177.ВКХ Ветнам кай таъсис ёфтааст? 

$A) 28 августи соли 1945; 

$B) 27 сентябри соли 1946; 

$C) 29 октябр соли 1943; 

$D) 26 декабри соли 1947; 

$E) 22 январи соли 1948; 

 

@178.То соли 2014 дар намояндагиҳои дипломатии Ҷопон дар хориҷи 

кишвар чанд нафар хизматчии дипломатӣ кор мекарданд? 

$A) 3654 нафар; 

$B) 3270 нафар; 

$C) 3000 нафар; 

$D) 2188; 

$E) 2199 нафар; 

 

@179.«Конфронси Бандунг»-и кишварҳои Осиё ва Африќо кадом сол 

баргузор шудааст? 

$A) соли 1955; 

$B) соли 1965; 

$C) соли 1975; 

$D) соли 1945; 

$E) соли 1935; 

 

@180.Ассотсиатсияи кишварҳои Осиёи Ҷанубу Шарќӣ(АКОҶШ) дар асоси 

кадом хуҷҷат ба имзо расидааст? 

$A) декларатсияии Банкок; 

$B) декларатсияи Пекин; 

$C) декларатсияи Шанхай; 

$D) декларатсияи Москав; 

$E) декларатсияи Душанбе; 

 

@181.Ассотсиатсияи кишварҳои Осиёи Ҷанубу Шарќӣ(АКОҶШ) кадом сол 

ташкил шудааст? 

$A) 8-уми августи соли 1967; 



$B) 8-уми августи соли 1970; 

$C) 8-уми августи соли 1965; 

$D) 8-уми августи соли 1981; 

$E) 8-уми августи соли 1995; 

 

@182.Ҳадафи асосии АКОҶШ чи буд? 

$A) «тезонидани пешравии иќтисодӣ, афзоиши иҷтимоӣ ва рушди фарҳангӣ, 

мусоидат ба пойдории сулҳу субот дар Осиёи Ҷанубу Шарќӣ»; 

$B) «тезонидани пешравии иќтисодӣ, афзоиши иҷтимоӣ ва рушди фарҳангӣ, 

мусоидат ба пойдории сулҳу субот дар Аврупои Ҷанубу Шарќӣ»; 

$C) «тезонидани пешравии сиёсӣ ва рушди фарҳангӣ, мусоидат ба пойдории 

сулҳу субот дар Осиёи Ҷанубу Шарќӣ»; 

$D) «тезонидани пешравии иќтисодӣ, афзоиши иҷтимоӣ ва рушди фарҳангӣ, 

мусоидат ба пойдории сулҳу субот дар Африкои Ҷанубу Шарќӣ»; 

$E) «тезонидани пешравии иќтисодӣ, афзоиши иҷтимоӣ ва рушди фарҳангӣ, 

мусоидат ба пойдории сулҳу субот дар Амрикои Ҷанубу Шарќӣ»; 

 

@183.Намояндаи олии Иттиҳоди Аврупо кист? 

$A) Фредерика Могерини; 

$B) Том Эдонсон; 

$C) Роналд Тим; 

$D) Рекс Тиллерсон; 

$E) Пу И; 

 

@184.Айни ҳол Чин дар хориҷи кишвар чанд сафоратхона дорад?   

$A) 163; 

$B) 150; 

$C) 130; 

$D) 100; 

$E) 120; 

 

@185.Департаменти таҳдид ва чолишҳои муосири ВКХ-и Россия кай таъсис 

дода шуд? 

$A) 2000; 

$B) 2001; 

$C) 2002; 

$D) 2003; 

$E) 2004; 

 

@186.Холо Вазири корҳои хориҷии феълии Россия кист? 



$A) Сергей Лавров; 

$B) Рекс Тиллерсон; 

$C) Александр Лебедев; 

$D) В. Чуркин; 

$E) Анатолий Сабчак; 

 

@187.Айни ҳол Чин дар хориҷи кишвар чанд консулгарии генералӣ дорад? 

$A) 78; 

$B) 58; 

$C) 90; 

$D) 80; 

$E) 68; 

 

@188.Айни ҳол дар ВКХ-и Чин чанд дипломат кору фаъолият менамояд? 

$A) 5 ҳазор; 

$B) 3 ҳазор; 

$C) 4 ҳазор; 

$D) 6 ҳазор; 

$E) 7 ҳазор; 

 

@189.Айни ҳол Ҷопон дар хориҷи кишвар чанд консулгарии генералӣ дорад? 

$A) 63; 

$B)58;  

$C) 90; 

$D) 80; 

$E) 68; 

 

@190.Айни ҳол Ҷопон дар хориҷи кишвар чанд сафоратхона дорад?   

$A) 139; 

$B) 158; 

$C) 190; 

$D) 180; 

$E) 168; 

 

@191.Айни ҳол Ҷопон дар назди созмонҳои хориҷӣ чанд намояндагии доимӣ 

дорад? 

$A) 8; 

$B) 15; 

$C) 14; 

$D) 10; 



$E) 12; 

 

@192.То соли 2015 Ҷопон бо чанд кишвар муносибатҳои дипломатӣ 

барќарор намуда буд? 

$A) 194 кишвар; 

$B) 194 кишвар; 

$C) 194 кишвар; 

$D) 194 кишвар; 

$E) 194 кишвар; 

 

@193.Аз ҳама калонтарин сафоратхонаи Ҷопон дар кадом куҷо ҷойгир аст? 

$A) Вашингтон; 

$B)Лондон; 

$C)Париж; 

$D) Москва; 

$E)Пекин; 

 

@194.Аз ҳама калонтарин сафоратхона дар Чин сафоратхонаи кадом кишвар 

аст? 

$A)ИМА; 

$B)Русия; 

$C)Фаронса; 

$D)Британияи Кабир; 

$E)Ҷопон; 

 

@195.Аз рўи ќоидаи ВКХ-и Ҷопон шумораи минималии ҳайати кормандони 

сафорат барои пешбурди хизмати муваффаќи дипломатӣ бояд чанд нафарро 

ташкил диҳад? 

$A) 8 нафар; 

 $B) 10 нафар; 

 $C) 11 нафар; 

$D) 7 нафар; 

 $E) 18 нафар; 

 

@196.Айни ҳол чанд фоизи хизматчиёни дипломатии Ҷопон 

хатмкунандагони Донишгоҳи давлатии Токио мебошанд? 

$A) 50 %; 

$B) 30 %; 

$C) 40 %;  

$D) 20 %; 



$E)45%; 

 

@197.То соли 2014 дар сохторҳои ВКХ-и Ҷопон дар умум чанд нафар 

хизматчии дипломатӣ кормекарданд? 

$A) 5853 нафар; 

$B)5888 нафар; 

$C)5833 нафар; 

$D)5844; 

 $E) 5444 нафар; 

 

@198.То соли 2014 дар дастгоҳи марказии ВКХ-и Ҷопон дар умум чанд 

нафар хизматчии дипломатӣ кор мекарданд? 

$A)5544 нафар; 

$B) 2199 нафар; 

$C)2121 нафар; 

$D)2188; 

$E) 1270 нафар; 

 

@199.Соли 2015 буҷети ВКХ-и Ҷопон чанд пулро ташкил медод?  

$A) 6,2 млрд доллар; 

$B) 6,4 млрд доллар; 

$C) 6,3 млрд доллар; 

$D) 6,1 млрд доллар; 

$E) 6,3 млрд доллар; 

 

@200.Конститутсияи Ҷумҳурии Фаронса кадом сол қабул шудааст? 

$A) 1958; 

$B) 1980; 

$C) 1960; 

$D) 1974; 

$E) 1900; 

 

@201.Конститутсияи Ҷумҳурии Ӯзбекистон  кадом сол қабул шудааст? 

$A) 1992; 

$B) 1980; 

$C) 1960; 

$D) 1974; 

$E) 1900; 

 



@202.Муайянкунанда ва пешбарандаи сиёсати хоричӣ дар Фаронса ки ба 

ҳисоб меравад? 

$A) Президент; 

$B) Сарвазир; 

$C) Вазири корхои хоричӣ; 

$D) Вазири Мудофиа; 

$E) Президент ва сарвазир; 

 

@203.Дар зери мафҳуми “франкофония” чӣ фиҳмида мешавад? 

$A) Паҳнамоии забон ва фарҳанги фаронсавӣ; 

$B) Гирифтани пеши роҳи пешрафти фарханги Фаронса; 

$C) Омўзиши забони фаронсавӣ; 

$D) Паҳнкунии забони фаронсавӣ; 

$E) Нест кардани фарҳанги Фаронса; 

 

@204.Кадом мансаб мансаби муовинони Вазири корҳои хориҷии Фаронсаро 

иваз мекунад? 

$A) Котиби генералӣ; 

$B) Мушовир; 

$C) Сардори шуъба; 

$D) Сардори раёсат; 

$E) Мушовири Вазир; 

 

@205.Дар сохтори Вазорати корҳои хориҷии Фаронса чанд дирексияи 

генералӣ мавчуд аст? 

$A) 3; 

$B) 5; 

$C) 2; 

$D) 7; 

$E) 1; 

 

@206.Кормандони хадамоти дипломатии Фаронса ба чанд гурӯҳ тақсим 

мешаванд? 

$A) 3 гурух- A, B, C; 

$B) 4 гурух- A, B, C, D; 

$C) 2 гурух- A, B; 

$D) 5 гурух- A, B, C, D, E; 

$E) 1 гурух – А; 

 

@207.Номи дигари Вазорати корҳои хориҷии Фаронса мебошад? 



$A) Кэ д’Орсэ; 

$B) Ке д’Орсэ; 

$C) Кэ д’орсэ; 

$D) Кэ д ‘Орсе; 

$E) Кэ дорсе; 

 

@208.Соли 2000 чанд намояндагиҳои Фаронса дар хориҷа вуҷуд дошт? 

$A) 300; 

$B) 250; 

$C) 270; 

$D) 200; 

$E) 220; 

 

@209.Аввалин сафири Британия дар Рим соли 1479 ки таъин гардид? 

$A) Ч.Шинвуд; 

$B) Ч.Монселле; 

$C) Генрих; 

$D) Попов; 

$E) Купе; 

 

@210.Соли чанд департаменти Шимолӣ ва Ҷанубӣ таъсис ёфт? 

$A) 1640; 

$B) 1450; 

$C) 1540; 

$D) 1630; 

$E) 1655; 

 

@211.Аввалин котиби давлати оид ба корҳои хориҷӣ, ки мохи марти соли 

1782 таъин шуд, ки буд? 

$A) Чарлз Чеймс Фокс; 

$B) Ч. Монселле; 

$C) Ч. Шинвуд; 

$D) Купе; 

$E) Вилгелм; 

 

@212.Кадом роҳбари Форин-офис шиори “сиёсати хориҷии Британия - ин 

тиҷорати Британия” - ро пеш мебурд? 

$A) Пити Хурдӣ; 

$B) Чарлз Чеймс Фокс; 

$C) Ч. Шинвуд; 



$D) Купе; 

$E) Макмиллан; 

 

@213.Дар давоми 65 соли дар сари тахт буданаш, Елизаветтаи II ба…  

кишвари дунё боздиди расмӣ анҷом додааст? 

$A) 116, 260; 

$B) 116,200; 

$C) 100,260; 

$D) 82,116; 

$E) 95,99; 

 

@214.Форин- офис аз чанд раёсати генералӣ иборат аст? 

$A) 13; 

$B) 10; 

$C) 15; 

$D) 21; 

$E) 11; 

 

@215.Департаментҳои раёсати Африқо кадомҳоянд? 

$A) Африқо и Ҷанубӣ ва Шарқӣ, Африқои  Марказӣ ва Ғарбӣ; 

$B) Африқои Ҷанубӣ ва Шарқӣ; 

$C) Африқои  Марказӣ ва Ғарбӣ; 

$D) Африқои  Марказӣ ва Шарқӣ; 

$E) Африқои Ҷанубӣ ва Марказӣ; 

 

@216.Вазорати корҳои хориҷии Иттиҳоди Олмони Шимолӣ кай ва бо 

фармони кӣ ташкил шудааст? 

$A) 8.01.1870 бо фармони канслер Отто фон Бисмарк; 

$B) 11.04.1840 бо фармони канслер Отто фон Бисмарк; 

$C) 22.12.1870 бо фармони канслер Отто фон Бисмарк; 

$D) 11.04.1840 бо фармони канслер М.Тетчер; 

$E) 11.04.1840 бо фармони Вилгелми III; 

 

@217.Чор сафорати Олмон соли 1874 дар кадом шаҳрҳо ҷойгир буданд? 

$A) Лондон, Париж, Санкт-Петербург, Вена; 

$B) Лондон, Париж, Санкт-Петербург, Деҳли; 

$C) Лондон, Пекин, Санкт-Петербург, Вена; 

$D) Мадрид, Париж, Санкт-Петербург, Вена; 

$E) Будапешт, Париж, Санкт-Петербург, Вена; 

 



@218.Кадом сол Олмон ба СММ ворид шуд? 

$A) 1973; 

$B) 1980; 

$C) 1992; 

$D) 1950; 

$E) 1996; 

 

@219.Мутобиқи Конститутсияи Олмон самтҳои сиёсати хориҷии кишварро 

кӣ муайян мекунад? 

$A) Канслери федералӣ; 

$B) Канслер; 

$C) Сарвазир; 

$D) Вазири корҳои хоричӣ; 

$E) Вазорат; 

 

@220.Мансабҳои хизмати давлатии Олмон ба чанд гурӯҳ ҷудо мешаванд? 

$A) 2 гурӯҳ – А, В; 

$B) 3 гурӯҳ – А, В,С; 

$C) ба гуруҳҳо ҷудо намешавад; 

$D) 4 гуруҳ – А,В,С,Д; 

$E) 1 гурӯҳ – А; 

 

@221.Мансабҳои сирф дипломатӣ ба кадом гурӯҳи мансабҳо дохил мешавад? 

$A) хизмати олитарин; 

$B) хизмати миёна; 

$C) хизмати оддӣ; 

$D) хизмати олӣ; 

$E) хизмати ночиз; 

 

@222.Муовинони вазирро  дар хадамоти дипломатии Олмон  чӣ гуна ном 

бурда мешаванд? 

$A) статс- котиб; 

$B) муовини вазир; 

$C) мушовир; 

$D) ин мансаб вуҷуд надорад; 

$E) муовини аввали вазир; 

 

@223.Вазорати корҳои хориҷии Олмон аз чанд департамент иборат аст? 

$A) 6; 

$B) 4; 



$C) 5; 

$D) 2; 

$E) 7; 

 

@224.Аввалин бор ба вазифаи намояндаи Олии Иттиҳоди Аврупо оид ба 

корҳои хориҷӣ ва сиёсати амниятӣ  кӣ таъин шуд? 

$A) Хавер Солана; 

$B) Франсиско; 

$C) Франсиско Солана; 

$D) Мадариага; 

$E) Хавер Мадариага; 

 

@225.Стратегияи умумии давлатҳои узви Иттиҳод аз ҷониби кадом сохтори 

он муайян мешавад? 

$A) Шӯрои Аврупоӣ; 

$B) Шӯрои Иттиҳоди Аврупо; 

$C) Комиссияи аврупоӣ; 

$D) Парлумони Аврупоӣ; 

$E) Шӯрои корҳои хориҷӣ; 

 

@226.Департаменти хизмати хориҷӣ соли чанд таъсис ёфт? 

$A) 2002; 

$B) 2000; 

$C) 1987; 

$D) 2005; 

$E) 2010; 

 

@227.Зери истилоҳи “ҳуқуқи дипломатии фаъол” чиро мефаҳмед. 

$A) ҳуқуқи кишвар оид ба фиристодани намояндагии кишвари худ ба хориҷи 

кишвар фаҳмида мешавад; 

$B) ҳуқуқи дар кишвари худ қабул намудани намояндагиҳои кишварҳои 

хориҷа фаҳмида мешавад; 

$C) ҳуқуқи кишвар оид ба  нафиристодани намояндагии кишвари худ ба 

хориҷи кишвар фаҳмида мешавад; 

$D) ҳуқуқи дар кишвари худ қабул накардани намояндагиҳои кишварҳои 

хориҷа фаҳмида мешавад; 

$E) ҳамаи ҷавобҳо нодуруст; 

 

@228.Зери истилоҳи “ҳуқуқи дипломатии ғайрифаъол” чиро мефаҳмед? 



$A) ҳуқуқи дар кишвари худ қабул намудани намояндагиҳои кишварҳои 

хориҷа фаҳмида мешавад; 

$B) ҳуқуқи кишвар оид ба нафиристодани намояндагии кишвари худ ба 

хориҷи кишвар фаҳмида мешавад; 

$C) ҳуқуқи кишвар оид ба фиристодани намояндагии кишвари худ ба хориҷи 

кишвар фаҳмида мешавад; 

$D) ҳуқуқи дар кишвари худ қабул накардани намояндагиҳои кишварҳои 

хориҷа фаҳмида мешавад; 

$E) ҳамаи ҷавобҳо дуруст; 

 

@229.Истилоҳи “Brexit” дар ИА чӣ маъно дорад? 

$A) раванди ихроҷи баъзе кишварҳо; 

$B) ҷалби кишварҳои нав; 

$C) тараққи додани ИА; 

$D) болоравии сатҳи дониш; 

$E) ҷойивазкунии кадрӣ; 

 

@230.Оё давлатҳои аъзои ИА имкони иҷораи муштараки як бинои 

намондагиро дар давлати хориҷа доранд? 

$A) бале; 

$B) қисман; 

$C) на ҳама вақт; 

$D) не; 

$E) дар баъзе маврид; 

 

@231.Агреман аз ҷониби Иттиҳоди Аврупо баъд аз чанд вақт дода мешавад? 

$A) 2 моҳ; 

$B) 15 рӯз; 

$C) 10 рӯз; 

$D) 3 моҳ; 

$E) 1 ҳафта; 

 

@232.Ташаккули хадамоти дипломатии Испания ба кадом замон рост меояд? 

$A) Ба замони таъсиси давлати ягонаи Испания, ки дар охири асри XV баъд 

аз озод гардидани заминҳои Испания аз ҳокимияти арабҳо рост меояд; 

$B) Ба замони таъсиси давлати ягонаи Испания, ки дар охири асри XVI баъд 

аз озод гардидани заминҳои Испания аз ҳокимияти фаронсавиҳо рост меояд; 

$C) Ба замони таъсиси давлати ягонаи Испания, ки дар охири асри XV баъд 

аз озод гардидани заминҳои Испания аз ҳокимияти англисҳо рост меояд; 



$D) Ба замони таъсиси давлати ягонаи Испания, ки дар охири асри XVII баъд 

аз озод гардидани заминҳои Испания аз ҳокимияти италиёвиҳо рост меояд; 

$E) Ба замони таъсиси давлати ягонаи Испания, ҳангоми ҳукумронии шоҳ 

Фердинанд рост меояд; 

 

@233.Испания кай ва дар куҷо аввалин сафорати доимии худро кушод? 

$A) Дар Ватикан соли 1480; 

$B) Дар Лондон соли 1478; 

$C) Дар Венетсия соли 1482; 

$D) Дар Фаронса 1476; 

$E) Дар Португалия соли 1488; 

 

@234.Кай Котиботи давлат ба худ номи Русумотро дар Испания гирифт? 

$A) Соли 1629 дар замони ҳукумронии шоҳ Филипи IV; 

$B) Соли 1529 дар замони ҳукумронии шоҳ Фердинанд; 

$C) Соли 1529 бо ташаббуси Карли I; 

$D) Соли 1714 дар замони ҳукумронии сулолаи Бурбониҳо; 

$E) Соли 1629 дар замони ҳукумронии шоҳ Филипи V; 

 

@235.Кай аввалин Котиботи давлат ва дастгоҳ ташкил карда шуд, ки 

вазифаҳои сохтори сиёсати хориҷиро дар Испания иҷро менамуд? 

$A) Соли 1714; 

$B) Соли 1712; 

$C) Соли 1710; 

$D) Соли 1708; 

$E) Соли 1706; 

 

@236.Оё Испания бо ҳама 193 давлатҳои аъзои СММ муносибатҳои 

дипломатӣ дорад? 

$A) Ҳа; 

$B) Не; 

$C) Танҳо бо кишварҳои Аврупо; 

$D) Танҳо бо 100-тояш; 

$E) Танҳо бо кишварҳои Аврупо, Осиё ва Шарқи Наздик; 

 



@237.Айни ҳол Испания дорои чанд намоядагиҳои консулӣ ва дипломатӣ 

мебошад? 

$A) 328; 

$B) 288; 

$C) 422; 

$D) 500; 

$E) 128; 

 

@238.Донишкадаи дипломатии шоҳигарии Италия асосан дар заминаи кадом 

қонуну қоидаҳо ташаккул ёфтааст? 

$A) пемонтӣ; 

$B) нунтсийҳо; 

$C) намояндагии доимии Папаи Рим; 

$D) сафир; 

$E) консул; 

 

@239.Кадом сол бо барқароршавии тартиботи фашистӣ дар Италия ҷараёни 

фашизмкунонии хизмати сиёсати хориҷӣ ощоз шуд? 

$A) 1922; 

$B) 1933; 

$C) 1944; 

$D) 1955; 

$E) 1966; 

 

@240.Ҳалокат ва шикасти фашизм ва қабули конститутсияи ҷумҳуриявии 

Испания соли чанд ба амал омад ва он ба чӣ оварда расонид? 

$A) Соли 1947 ба тащйиротҳои бузург дар низоми барқарор ва амалисозии 

сиёсати  хориҷии он оварда расонид; 

$B) Соли 1871 бо интиқол додани пойтахти он ба Рим оварда расонид; 

$C) Соли 1937 ба барҳамхурдани низоми пешина ва ба қабули 

кониститутсияи нав оварда расонид; 

$D) Соли 1919 «Низоми куҳна ва интиқол» масоили меросӣ будани корҳои 

идорӣ дар низомидавлатдорӣ мавқеи марказиро ишщол намуд; 

$E) Соли 1900 ба сохтори давлатдорӣ ва хизмати дипломатӣ щояҳо ва 

таҷрибаҳои ҳуқуқии ин даврон таъсири зиёди худро расонид; 



 

@241.Соли 1998 барои эҳтиёҷоти Вазорати корҳои хориҷии Испания чанд %-

и буҷети давлат ҷудо карда шуд? 

$A) -0,28%; 

$B) -5,75%; 

$C) 7,19%; 

$D) 8,22%; 

$E) -0,44%; 

 

@242.Рушду такомули бевоситаи ҳамкориҳои иқтисодӣ ва пешравии 

тиҷорати миллиро дар Испания чӣ пеш мебурд? 

$A) Донишкадаҳои тиҷоратии давлатии Италия; 

$B) Вазорати корҳои хориҷӣ; 

$C) Вазорати савдои берунӣ; 

$D) Парлумон; 

$E) Вазорати савдои хориҷӣ; 

 

@243.Сарварии ҳамаи идораҳои Вазорати корҳои хориҷии Испанияро кӣ бар 

ӯҳда дорад? 

$A) Котиби кул; 

$B) Вазир; 

$C) Котиботи шахсӣ; 

$D) Муовинони вазир; 

$E) Кормандони техникӣ; 

 

@244.Айни ҳол дар Италия кадом рутбаҳои дипломатӣ амал мекунад? 

$A) Сафири Италия, сафир, мушовири намояндагӣ, котиб; 

$B) Сафири фавқулода ва мухтор, мушовири намояндагӣ, атташе; 

$C) Сафири Италия, котиби дараҷаи I,II,II; 

$D) Сафири фавқулода ва мухтори дараҷаи I,II, мушовири намояндагӣ, 

котиб; 

$E) Сафир, атташеи ҳарбӣ, мушовири намояндагӣ; 

 



@245.Роҳбарии намояндагии дипломатии Италияро дар хориҷи кишвар 

ҳамон дипломате ба анҷом мерасонад, ки дорои кадом рутбаи дипломатӣ 

бошад? 

$A) Сафири Италия; 

$B) Сафир; 

$C) Мушовири намояндагӣ; 

$D) Котиб; 

$E) Атташе; 

 

@246.Хадамоти консулии Италия аз кадом сол амал менамояд? 

$A) 1927; 

$B) 1926; 

$C) 1925; 

$D) 1937; 

$E) 1947; 

 

@247.Дар табақабандии консулии Италия дараҷаи роҳбарони муассисаҳои 

консулӣ кадомҳоянд? 

$A) Консули генералӣ, консул, ноиб-консул, агенти консулӣ; 

$B) Консул, агенти консулӣ, корпуси консулӣ; 

$C) Консули генералӣ, легализатсия, ноиб-консул; 

$D) Консули генералӣ, консул, корпуси консул; 

$E) Консули генералӣ, консул, ноиб-консул, корпуси консул; 

 

@248.Дипломатҳои Италия дар як кишвар то чанд сол метавонанд кору 

фаъолият намоянд? 

$A) на зиёда аз 4 сол; 

$B) на зиёда аз 3 сол; 

$C) на зиёда аз 5 сол; 

$D) на зиёда аз 6 сол; 

$E) на зиёда аз 8 сол; 

 

@249.Кадом сол Ватикан муносибати дипломатии худро бо Иттиҳоди 

Шӯравӣ дар сатҳи мубодилаи сафорат барқарор намуд? 

$A) Соли 1990; 



$B) Соли 1980; 

$C) Соли 1970; 

$D) Соли 1960; 

$E) Соли 1950; 

 

@250.Айни замон чанд кишвари ҷаҳон бо Ватикан муносибатҳои дипломатӣ 

доранд? 

$A) 180; 

$B) 193; 

$C) 120; 

$D) 170; 

$E) 100; 

 

@251.Муносибатҳои дипломатӣ дар Ватикан тавассути ба роҳ монда 

мешаванд. 

$A) Нунсиатураҳои (сафорат) апостолӣ; 

$B) Вазорати корҳои хориҷӣ; 

$C) Департамент; 

$D) Вазорати корҳои дохилӣ; 

$E) Ҳукумат; 

 

@252.Соли 1816 сатҳи сардори намояндагӣ дар Ватикан то дараҷаи вазири 

мухтор бардошта шуд, ки ба ин вазифа кӣ таъин шуд? 

$A) А.И. Италийский; 

$B) Ф. Энгелҳс; 

$C) Б. С. Литта; 

$D) А.И. Лисоковский; 

$E) М.С. Иоанн; 

 

@253.Кай вохурии Президенти Федератсияи Россия В.В. Путин бо папаи 

Рим баргузор гардид? 

$A) 2000; 

$B) 1990; 

$C) 1995; 

$D) 1998; 



$E) 1999; 

 

@254.Зуҳури хадамоти дипломатии ИМА ба кадом давра рост меояд? 

$A) Ба давраи Ҷанги озодихоҳии солҳои 1775-1783; 

$B) Ба давраи Ҷанги якуми ҷаҳонии солҳои 1914-1918; 

$C) Ба давраи қабули аввалин кониститутсияи ИМА соли 1787; 

$D) Ба давраи Ҷанги дуюми ҷаҳонии солҳои 1941-1945; 

$E) Ба давраи Ҷанги шаҳрвандии солҳои 1861-1865; 

 

@255.Конгресси ИМА кай ва бо роҳбарии кӣ кумитаи иттилооти махфиро 

ташкил кард? 

$A) Соли 1775 бо роҳбарии Бенҷамин Франклин; 

$B) Соли 1773 бо роҳбарии А. Линколн; 

$C) Соли 1771 бо роҳбарии М. Монро; 

$D) Соли 1905 бо роҳбарии Т. Рузвелт; 

$E) Соли 1880 бо роҳбарии Э. Кант; 

 

@256.Соли 1777 кумитаи иттилооти махфии ИМА ба кадом кумита табдил 

ёфт? 

$A) Кумита оид ба корҳои хоиҷӣ; 

$B) Кумита оид ба корҳои дохилӣ; 

$C) Кумита оид ба корҳои консулӣ; 

$D) Кумита оид ба корҳои сиёсати дохилӣ ва хориҷӣ; 

$E) Кумита оид ба корҳои иттилоотӣ; 

 

@257.Департаменти корҳои хориҷии ИМА кай ташкил шуд? 

$A) Соли 1781; 

$B) Соли 1777; 

$C) Соли 1745; 

$D) Соли 1860; 

$E) Соли 1886; 

 

@258.Аввалин роҳбари департаменти ИМА кӣ интихоб гардид? 

$A) Р. Левингстон; 

$B) А. Линколн; 



$C) М. Монро; 

$D) Т. Рузвелт; 

$E) Б. Франклин; 

 

@259.Дар вақти мудирияти Ҷ.Кеннеди дар баробари истифодаи усулҳои нави 

анъанавии дипломатия боз кадом навъи дипломатия истифода гардид? 

$A) Дипломтияи фаҳангӣ; 

$B) Дипломатияи иттилоотӣ; 

$C) Дипломатияи бисёрҷониба; 

$D) Дипломатияи иқтисодӣ; 

$E) Дипломатияи фарҳанги ва башардӯстона; 

 

@260.Мувофиқи Конститутсияи ИМА самти сиёсати хориҷиро муайян 

менамоянд? 

$A) Президент ва Конгресс; 

$B) Департаменти хориҷӣ ва Президент; 

$C) Муассисаҳои дипломатии хориҷӣ; 

$D) Департаменти давлатӣ ва Конгресс; 

$E) Конгресс ва кумитаи иттиллотӣ махфӣ; 

 

@261.ИМА дорои чанд муассисаҳои дипломативу консулӣ мебошад? 

$A) 260 муассисаҳои дипломативу консулӣ; 

$B) 266 муассисаҳои дипломативу консулӣ; 

$C) 255 муассисаҳои дипломативу консулӣ; 

$D) 268 муассисаҳои дипломативу консулӣ; 

$E) 260 муассисаҳои дипломативу консулӣ; 

 

@262.Яке аз шаклҳои нави дипломатӣ, аз ҷумла Россия кадом навъи 

дипломатия мебошад? 

$A) Дипломатияи миёнаравӣ; 

$B) Дипломатияи иттилоотӣ; 

$C) Дипломатияи бисёрҷониба; 

$D) Дипломатияи иқтисодӣ; 

$E) Дипломатияи фарҳангӣ ва башардӯстона; 

 



@263.Дар натиҷаи кадом воқеа дар Россия Дафтардории сафир таъсис ёфт? 

$A) Дар натиҷаи ислоҳоти Петри I; 

$B) Дар натиҷаи ба сари тахт омадани Петри II; 

$C) Дар натиҷаи ислоҳоти Алексей; 

$D) Дар натиҷаи ба сари кудрат омадани Кирилл; 

$E) Дар натиҷаи ислоҳоти Василий III; 

 

@264.Дар Руси қадим мақомотҳои марказии идораи давлатӣ чӣ ном дошт? 

$A) Фармон (мақомот); 

$B) Форин-Оффис; 

$C) Тахти Муққадас; 

$D) Вазорати корҳои хориҷӣ; 

$E) МИД; 

 

@265.Вазорати корҳои хориҷии Россияро кӣ роҳбарӣ мекунад? 

$A) Вазири корҳои хориҷӣ; 

$B) Президент; 

$C) Намояндаи Парлатент; 

$D) Сарвазир; 

$E) Муовини аввали вазири вазорати корҳои хориҷӣ; 

 

@266.Тибқи Фармони Президенти Федератсияи Россия аз 21 августи соли 

2012 №1198 ВКХ-и ФР дорои чанд департамент мебошад? 

$A) 41; 

$B) 31; 

$C) 20; 

$D) 34; 

$E) 51; 

 

@267.Арманистон кай эътирофи байналмилалиро ба даст овард? 

$A) Соли 1918; 

$B) Соли 1920; 

$C) Соли 1915; 

$D) Соли 1919; 

$E) Соли 1820; 

 



@268.Муассисаи Комисариати халқии корҳои хориҷии Арманистон кай номи 

худро ба Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии шӯравии сотсиалистии 

Арманистон табдил гардид? 

$A) Соли 1946; 

$B) Соли 1947; 

$C) Соли 1950; 

$D) Соли 1954; 

$E) Соли 1955; 

 

@269.Арманистон дар давоми Соҳибистиқллии худ бо чанд кишвари ҷаҳон 

Муносибатҳои дипламати барқарор кард? 

$A) Бо 160 кишвар; 

$B) Бо 170 кишвар; 

$C) Бо 140 кишвар; 

$D) Бо 138 кишвар; 

$E) Бо 166 кишвар; 

 

@270.Муносибатҳои дипломатии Ҷумҳурии Арманистон бо Ҷумҳурии 

Тоҷикистон кай барқарор гардид? 

$A) 12 октябри соли 1992; 

$B) 12 октябри соли 1994; 

$C) 12 октябри соли 1993; 

$D) 20 декабри соли 1995; 

$E) 20 декабри соли 1993; 

 

@271.Самтҳои фаъолияти Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии 

Арманистонро нишон диҳед? 

$A) Ҳамаи ҷавобҳо дурустанд; 

$B) Таҳкими амнияти Ҷумҳурии Арманистон; 

$C) Таъмини шароити  мусоиди хориҷи барои рушди кишвар; 

$D) Ҳимояи давлат, субот, ҳамкориҳо ва сулҳу субот дар минтақа; 

$E) 20 декабри соли 1993; 

 

@272.Вазифаи шуъбаи диаспораҳои Вазорати корҳои хориҷии Арманистон 

кадом аст? 

$A) Ҳамоҳанг намудани арманиҳои бурунмарзӣ; 

$B) Пеш бурдани Мукотиботи дипломатӣ; 

$C) Сиёсати хориҷии Арманистонро назорат мекунад; 

$D) Самти сиёсати хориҷии Ҷумҳурии Арманистонро муайян мекунад; 

$E) Ҳамаи ҷавобҳо дурустанд; 



 

@273.То соли 1988 Ҷумҳурии Беларус бо чанд кишвар Муносибатҳои 

дипломатӣ барқарор карда буд? 

$A) Бо ҳеҷ кишвари ҷаҳон; 

$B) Бо зиёда аз 20 кишвари ҷаҳон; 

$C) Бо 10 кишвари ҷаҳон; 

$D) Бо 5 кишвари ҷаҳон; 

$E) Бо 26 кишвари ҷаҳон; 

 

@274.Самти муҳими фаъолияти сиёсати хориҷии Белорусро нишон диҳед? 

$A) Дипломатияи бисёрсамта, ҳамкорӣ дар доираи созмонҳои байналхалқӣ; 

$B) Дипломати дуҷониба, васеъ намудани ҳудуи кишвар; 

$C) Тадриҷан зиёд намудани сафоратхонаҳо дар хориҷи кишвар; 

$D) Танзими равобит бо бо кишварҳое, ки бо онҳо мухолифат мавҷуд аст; 

$E) Ҳалли боадолатонаи масъалаи Қарабоғи куҳӣ; 

 

@275.Сиёсати дохиливу хориҷии Белорусияро кадом мақомот тарҳрезӣ 

менамояд? 

$A) Ҳукумати Ҷумҳурии Беларус; 

$B) Президенти Ҷумҳурии Беларус; 

$C) Вазорати корҳои хориҷии Беларус; 

$D) Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Беларус; 

$E) Шурои вазирон; 

 

@276.Мувофиқи сохтори сафоратҳои Ҷумҳурии Беларус ҳамрои Сафир чанд 

мушовир фиристода мешавад? 

$A) 4 мушовирфиристодагон; 

$B) 3 мушовирфиристодагон; 

$C) 2 мушовирфиристодагон; 

$D) 1 мушовирфиристодагон; 

$E) Мушовир фиристода намешавад; 

 

@277.Чанд фоизи кормандони ВКХ беларусро хатмкунандагони факултети 

муносибатҳои байналмилалии  Донишгоҳи давлатии Белорусия ташкил 

мекунанд? 

$A) 20%; 

$B) 40%; 

$C) 50%; 

$D) 60%; 

$E) 70%; 



 

@278.Низоми ягонаи хадамоти дипломатиро дар Ҷумҳурии Қазоқистон 

кадом мақомот роҳбарӣ мекнад? 

$A) Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Қазоқистон; 

$B) Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Қазоқистон; 

$C) Ҳукумати Ҷумҳурии Қазоқистон; 

$D) Президенти Ҷумҳурии Қазоқистон; 

$E) Ҷонишини аввали вазири Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии 

Қазоқистон; 

 

@279.Шартномаҳои Байналхалқии Ҷумҳурии Қирғизистонро кадом мақомот 

тасдиқ ва бекор мекунад? 

$A) “Жогорку Кенеш” (ё худ парлумон) – и Ҷумҳурии Қирғизистон; 

$B) Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Қирғизистон; 

$C) Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Қирғизистон; 

$D) Ҳукумати Ҷумҳурии Қирғизистон; 

$E) Президенти Ҷумҳурии Қирғизистон; 

 

@280.Қабули кормандон ба хадамоти дипломатӣ чи гуна сурат мегирад? 

$A) Аз руйи натиҷаи озмуни кушода ва дар асоси тавсияи комиссияи озмунӣ 

– аттестатсионӣ; 

$B) Тавассути Маркази Миллии Тестӣ; 

$C) Тавассути мусоҳиба; 

$D) Тавассути имтиҳонҳои махсусгардонидашуда; 

$E) Аз руйи натиҷаи холи ба даст овардаи имтиҳон аз фанни забони хориҷӣ; 

 

@281.Ҳадафи асосии сиёсати хориҷии Молдавия? 

$A) Ҳамроҳ шудан ба ҳамгироии аврупоӣ ва дохил шудан ба Иттиҳоди 

Аврупо; 

$B) Ҳамроҳ шудан ба ҳамгироии амрикоӣ ва дохил шудан ба Иёлоти 

Муттаҳидаи  Амрико; 

$C) Ҳамроҳ шудан ба ҳамгироии осиёгӣ ва дохил шудан ба САҲШ; 

$D) Танзими равобит бо бо кишварҳое, ки бо онҳо мухолифат мавҷуд аст; 

$E) Ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд; 

 

@282.Маъмулан кормандони сохтори дипломатии Ҷумҳурии Озарбойҷон 

хатмкунандагони кадом донишгоҳ мебошанд? 

$A) Академияи дипломатии Озарбойҷон, ки соли 2014 мақоми Донишгоҳро 

дар назди Вазорати корҳои хориҷи соҳиб шуд; 

$B) Донишгоҳи давлатии Ҷумҳурии Озарбойҷон; 



$C) Донишгоҳи давлатии техникии Ҷумҳурии Озарбойҷон; 

$D) Донишкадаи санъат ва дизайни Ҷумҳурии Озарбойҷон; 

$E) Донишгоҳи политехникии Ҷумҳурии Озарбойҷон; 

 

@283.Вазорати Ҷумҳурии Озарбойҷон аз чанд сохторҳои вазоифӣ ва ҳудудӣ 

иборат мебошад. 

$A) Аз 12 сохтор; 

$B) Аз 4 сохтор; 

$C) Аз 10 сохтор; 

$D) Аз 15 сохтор; 

$E) Аз 5 сохтор; 

 

@284.Сафорати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Ҷумҳурии Озарбойҷон аз кай 

фаъолияти худро шуруъ кард? 

$A) 23 – юми марти соли 2008; 

$B) 22- юми апрели соли 2007; 

$C) 20 – уми апрели соли 2006; 

$D) 10 - декабри соли 2005; 

$E) 9- сентябри соли 2003; 

 

@285.Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон салоҳияти имзо ва бекор кардани 

шартномаҳои байналхалқи, тасдиқ намудани рутбаҳои дипломати ба души 

кадом мақомот вогузор шудааст? 

$A) Маҷлиси намояндагон ( палатаи поёнӣ)-и Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон; 

$B) Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$C) Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$D) Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$E) Мақомоти адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

 

@286.Стратегияи умумии сиёсати хориҷиро кадом мақомот тарҳрезӣ 

мекунад? 

$A) Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$B) Маҷлиси намояндагон ( палатаи поёнӣ)-и Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон; 

$C) Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$D) Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$E) Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

 



@287.Довталабоне ки тавассути озмун ба хидмати дипломати қабул 

мешаванд бояд кадом донишҳо ва лаёқатҳоро доро бошанд? 

$A) Ҳамаи ҷавобҳо дурустанд; 

$B) Дар баробари донистани забони давлатӣ донишҳои мукаммали забони 

русӣ ва яке аз забонҳои хориҷи бошад; 

$C) Довталаб бояд дорои маълумоти олӣ бошад; 

$D) Асосҳои муносибатҳои байналхалқиро дорад; 

$E) Малакаи тартиби ҳуҷҷатҳои таҳлилӣ ва иқтисодиро доро бошад; 

 

@288.Самти сиёсати Ашқобод кадом принсипро эълон кардааст? 

$A) Принсиписиёсати бетарафӣ; 

$B) Принсипи ширкат дар ҳама иттиҳодияҳои ҳарбӣ; 

$C) Принсипи сиёсати дарҳои боз; 

$D) Принсипи сиёсати бисёрсамта; 

$E) Принсипи дипломатияи дуҷониба; 

 

@289.Тартиби фиристодани кормандони ВКХ Ҷумҳурии Туркманистон ба 

сафарҳои хизматӣ ба кишварҳои хориҷа чи гуна сурат мегирад? 

$A) Бо пешниҳоди Вазири корҳои хориҷӣ дар асоси низомномае, ки аз 

Ҷониби Пезидент тасдиқ шудааст; 

$B) Бо пешниҳоди сардори раёсат дар асоси низомномае, ки аз Ҷониби ВКХ 

Ҷумҳурии Туркманистон  тасдиқ шудааст; 

$C) Бо дастгирии мудири шуъба  ва пешниҳоди сардори раёсат; 

$D) Бо пешниҳоди сардори шуъба дар асоси низомномае, ки аз Ҷониби ВКХ 

Ҷумҳурии Туркманистон  тасдиқ шудааст; 

$E) Ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд; 

 

@290.Шумораи кормандони Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Узбекистон 

тақрибан чи миқдоранд? 

$A) Зиёда аз 384 нафар; 

$B) Зиёда аз 300 нафар; 

$C) Зиёда аз 269 нафар; 

$D) Зиёда аз 250 нафар; 

$E) Зиёда аз 225 нафар; 

 

@291.Авлавияти сиёсати хориҷии Узбекистон ин: 

$A) Тақвият бахшидан ва рушди ҳамкорӣ бо кишварҳои ҳамсоя, пеш аз ҳама 

бо минтақа, инчунин бо кишварҳои ИДМ; 

$B) Тадриҷан мустаҳкамнамоии амнияти сарҳад; 

$C) Ба даст овардани ҳар чи бештари захираҳои табии ва ҳивзи экология; 



$D) Тақвият бахшидан ва рушди ҳамкорӣ бо кишварҳои аврупоӣ, пеш аз 

ҳама бо кишварҳои Иттиҳоди Аврупо; 

$E) Тақвият бахшидан ва рушди ҳамкорӣ бо Иёлоти Муттаҳидаи Амрико; 

 

@292.Раванди ба роҳ мондани муносибатҳои дипломатии Украина  бо 

кишварҳои хориҷа дар кадом давра оғоз ёфт? 

$A) Дар давраи фаъолияти Радаи Марказӣ; 

$B) Дар давраи табаддулот; 

$C) Дар давраи Соҳибистоқлол гардидан; 

$D) Дар давраи муосир; 

$E) Дар давраи ҷанги шаҳрвандӣ; 

 

@293.Мувофиқи Конститутсияи Украина роҳбарии корҳои сиёсати хориҷии 

Украинаро, ки ба душ дорад? 

$A) Президенти Украина; 

$B) Вазири Вазорати корҳои хорҷии Украина; 

$C) Вазири Вазорати корҳои дохилии Украина; 

$D) Ҳукумати Украина; 

$E) Парламенти Украина; 


