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@1.Мақсади асосии фанни низоъшиносиро нишон диҳед. 

$A) тадқиқи тамоми низоъҳои сиёсӣ, марҳилаҳои инкишофи он ва дар 

заминаи онҳо инкишоф додани назарияи низоъшиносӣ.Инкишофи 

методология ва методҳо мақсади онро таҷассум менамоянд; 

$B) тадқиқи тамоми низоъҳои иҷтимоӣ, марҳилаҳои инкишофи он ва 

дар заминаи онҳо инкишоф додани назарияи 

низоъшиносӣ.Инкишофи методология, назария ва методҳо мақсади 

онро таҷассум менамоянд; 

$C) тадқиқи тамоми низоъҳои сиёсӣ, марҳилаҳои инкишофи он ва дар 

заминаи онҳо инкишоф додани назарияи низоъшиносӣ.Инкишофи 

методология, назария ва методҳо мақсади онро таҷассум менамоянд; 

$D) тадқиқи тамоми низоъҳои иқтисодӣ, марҳилаҳои инкишофи он ва 

дар заминаи онҳо инкишоф додани назарияи 

низоъшиносӣ.Инкишофи методология, назария ва методҳо мақсади 

онро таҷассум менамоянд; 

$Е) тадқиқи тамоми низоъҳои байналхалқӣ, марҳилаҳои инкишофи он 

ва дар заминаи онҳо инкишоф додани назарияи 

низоъшиносӣ.Инкишофи методология, назария ва методҳо мақсади 

онро таҷассум менамоянд; 

 

@2.Кадоме аз ин мутахассисони шинохтаи моҷрошиносӣ низоъро 

бо рақобат мепайвандад? 

$A) А.Рапопорт; 

$B) М.Дойч; 

$C) Э.Дюркгейм; 

$D) Т.Нейри; 

$Е) Лоренс Фон Штайн; 



 

@3.Кадом муҳаққиқ дар саромади низоъҳо ба ҳам мувофиқ 

наомадани амалиётро медонад? 

$A) М.Дойч; 

$B) А.Рапопорт; 

$C) Э.Дюркгейм; 

$D) Т.Нейри; 

$Е) Лоренс Фон Штайн; 

 

@4.К.Маркс мақсади асосии низоъи сиёсиро дар чӣ мебинад? 

$A) ҳокимият; 

$B) бойгарӣ; 

$C) сарват; 

$D) манфиатҳои синфӣ; 

$Е) давлат; 

 

@5.Ҳокимияти давлатӣ бештар дар кадом ҳолатҳо наметавонад 

гуруҳҳои мухталифи қонунӣ ва ғайриқоуннии мусаллаҳро ба 

итоати худ дарорад ва ё онҳоро пароканда намояд? 

$A) дар ду ҳолат аввало, ҳокимияти давлатӣ заифу нотавонаст.Баъдан 

худи сарварони сиёсӣ ва амалдорони давлатӣ аз гуруҳҳои мусаллаҳ 

вобастаанд, зеро онҳоро ҳамон гуруҳҳои мусаллаҳ ба сари ҳокимият 

овардаанд; 

$B) дар ду ҳолат аввало, ҳокимияти давлатӣ қудратманд аст.Баъдан 

худи сарварони сиёсӣ ва амалдорони давлатӣ аз гуруҳҳои мусаллаҳ 

вобаста нестанд, аммо аз гуруҳҳои мусаллаҳ меҳаросанд; 

$C) дар ду ҳолат аввало, ҳокимияти давлатӣ заифу нотавонаст.Баъдан 

худи сарварони сиёсӣ ва амалдорони давлатӣ намехоҳанд онҳоро ба 

итоати худ дароранд, зеро аз гуруҳҳои мусаллаҳ меҳаросанд; 

$D) ду самт: аввало, бо роҳи васеъ гаштани он, махсусан аз ҳисоби 

иштирокчиёни асосӣ ва баъдан бо роҳи шиддат гирифтани 

муносибатҳои байни объектҳои низоъгар; 



$Е) дар ду ҳолат аввало, ҳокимияти давлатӣ заифу нотавонаст.Баъдан 

худи сарварони сиёсӣ ва амалдорони давлатӣ аз гуруҳҳои мусаллаҳ 

меҳаросанд; 

 

@6.Васеъшавии низоъ бештар дар кадом ҳолатҳо ба амал меояд? 

$A) ба низоъкашида шудани иштирокчиёни нав, пеш омадани 

масъалаҳои нав, предмети зиддият ва муқовиматҳо, шиддат гирифтани 

масъалаҳое, ки мавриди баҳс қарор доранд; 

$B) ба низоъкашида шудани иштирокчиёни нав, предмети зиддият ва 

муқовиматҳо, шиддат гирифтани масъалаҳое, ки мавриди баҳс қарор 

доранд; 

$C) ба низоъкашида шудани иштирокчиёни нав, пеш омадани 

масъалаҳои нав, шиддат гирифтани масъалаҳое, ки мавриди баҳс қарор 

доранд; 

$D) ба низоъкашида шудани иштирокчиёни пешина, пеш омадани 

масъалаҳои нав, предмети зиддият ва муқовиматҳо, шиддат гирифтани 

масъалаҳое, ки мавриди баҳс қарор доранд; 

$Е) ба низоъкашида шудани иштирокчиёни нав, пеш омадани 

масъалаҳои нав, предмети зиддият ва муқовиматҳо, шиддат гирифтани 

масъалаҳое, ки мавриди баҳс қарор надоранд; 

 

@7.Дар рафти инкишофи низоъ нақши муҳим ба кадом падида 

мансуб дониста мешавад? 

$A) дар дарки тафовутҳо; 

$B) ба дарки тафовутҳо дар манфиатҳо; 

$C) ба сатҳи бархурди манфиатҳо; 

$D) ба шиддат гирифтани он; 

$Е) ба сатҳи зиддиятҳо; 

 

@8.Низоъҳои сиёсӣ ба элитаи сиёсӣ чӣ таъсире мебахшад? 

$A) Низоъҳои сиёсӣ боси тағйри таркибии элитаи сиёсӣ 

мегарданд.Таркиби иҷтимоии элита ва руҳияи иҷтимоию психологии 



он ба куллӣ дигаргун мегардад.Дар бисёр ҳолатҳо ба таркиби он 

одамони нав, махсусан ҳарбиён ворид мегарданд; 

$B) Низоъҳои сиёсӣ боиси тағйри таркибии элитаи сиёсӣ 

мегарданд.Таркиби иҷтимоии элита ва руҳияи иҷтимоию психологии 

он ба куллӣ дигаргун намегардад.Дар бисёр ҳолатҳо ба таркиби он 

одамони нав, махсусан ҳарбиён ворид мегарданд; 

$C) Низоъҳои сиёсӣ боиси тағйри таркибии элитаи сиёсӣ 

мегарданд.Таркиби иҷтимоии элита ва руҳияи иҷтимоию психологии 

он ба куллӣ дигаргун мегардад.Дар бисёр ҳолатҳо ба таркиби он 

одамони нав, махсусан ҳарбиён ворид гашта наметавонанд; 

$D) Низоъҳои сиёсӣ боиси тағйри таркибии элитаи сиёсӣ 

намегарданд.Таркиби иҷтимоии элита ва руҳияи иҷтимоию 

психологии он ба куллӣ дигаргун мегардад.Дар бисёр ҳолатҳо ба 

таркиби он одамони нав, махсусан ҳарбиён ворид мегарданд; 

$Е) Низоъҳои сиёсӣ боси тағйри таркибии элитаи сиёсӣ 

намегарданд.Таркиби иҷтимоии элита ва руҳияи иҷтимоию 

психологии он ба куллӣ дигаргун намегардад.Дар бисёр ҳолатҳо ба 

таркиби он одамони нав, махсусан ҳарбиён ворид намегарданд; 

 

@9.Объекти низоъро чӣ ташкил менамояд? 

$A) раванду ҳодисаҳои мухталифи ҳаёти сиёсӣ ва муносибатҳои 

байналхалқӣ; 

$B) раванду ҳодисаҳои мухталифи иқтисодӣ ва муносибатҳои 

байналхалқӣ; 

$C) раванду ҳодисаҳои хосияти ҳокимиятидошта ва муносибатҳои 

байни давлатҳои муқтадир; 

$D) раванду ҳодисаҳои мухталифи ҳаёти иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва 

муносибатҳои байналхалқӣ; 

$Е) раванду ҳодисаҳои ҳаёти сиёсӣ ва инкишофи давлатдории миллӣ; 

 

@10.Кадом мутафаккир ҷангро падар ва подшоҳи тамоми 

мавҷудот медонист? 

$A) Гераклит; 



$B) Анаксимандр; 

$C) Геродот; 

$D) Афлотун; 

$Е) Ситсерон; 

 

@11.Андеша дар бораи «Дар замони ҷанг падарон фарзандонро ва 

дар давраи амонӣ бошад фарзандон падаронро мегуронанд»–ро 

кадом мутафаккир байён кардааст? 

$A) Геродот; 

$B) Анаксимандр; 

$C) Гераклит; 

$D) Афлотун; 

$Е) Ситсерон; 

 

@12.Ба ақидаи Никколо Макиавеллӣ низоъ чи гуна вазифаҳоро ба xо 

меорад? 

$A) Ғайр аз вазифаҳои харобиовар, инчунин вазифаҳои бунёдгароиро 

ба ҷо меорад; 

$B) вазифаҳои харобиовариро ба ҷо меорад; 

$C) вазифаҳои бунёдгароиро ба ҷо меорад; 

$D) вазифаҳои харобиовар, инчунин вазифаҳои забткориро ба ҷо 

меорад; 

$Е) Ғайр аз вазифаҳои харобиовар, инчунин вазифаҳои азхуднамоии 

сарватҳои зеризаминиро ба ҷо меорад; 

 

@13.Андеша оиди «ҷанг барои онҳое ширин аст, ки онро 

намедонанд» – ро кадом мутафаккир байён кардааст? 

$A) Эразм Роттердамский; 

$B) Гуго Гротсий; 

$C) Т.Гоббсро; 

$D) Ситсерон; 

$Е) Ҳусайн Воизи Кошифӣ; 

 



@14.Асоси андешаҳои Т.Гоббсро оиди низоъҳо кадом таълимот 

ташкил медиҳад? 

$A) «ҷанги ҳама ба муқобили ҳама»; 

$B) «ҷанг барои онҳое ширин аст, ки онро намедонанд»; 

$C) На танҳо ҷанг, балки ҳар гуна зўровариро гуноҳ аст; 

$D) «Дар замони ҷанг падарон фарзандонро ва дар давраи амонӣ 

бошад фарзандон падаронро мегуронанд»; 

$Е) «мурдагон ба ҳоли зиндаҳо механданд»; 

 

@15.А.Смит асоси низоъро дар чӣ мебинад? 

$A) Дар тақсими ҷомеа ба синфҳо ва рақобати иқтисодӣ; 

$B) дар зулми як миллат бар миллати дигар; 

$C) дар ноадолатиҳои иҷтимоӣ; 

$D) дар экспансияи давлатӣ; 

$Е) дар масъалаи зўригарӣ; 

 

@16.Назарияи функсионалии низоъ аз ҷониби кадом муҳаққиқ 

асоснок гардидааст? 

$A) Георг Зиммел; 

$B) Т.Парсонс; 

$C) Адам Смит; 

$D) Иммануил Кант; 

$Е) Томас Гоббс; 

 

@17.Назарияи функсионализми таркиботиро кадом муҳаққиқ 

асоснок намудааст? 

$A) Т.Парсонс; 

$B) Георг Зиммел; 

$C) Иммануил Кант; 

$D) К.Маркс; 

$Е) Адам Смит; 

 



@18.Назарияи низоъи позитивию функсионалӣ аз ҷониби кадом 

муҳаққиқ баён гардидааст? 

$A) Льюис Козер; 

$B) Георг Зиммел; 

$C) Адам Смит; 

$D) Иммануил Кант; 

$Е) Жан–Жак Руссо; 

 

@19.Кадом сиёсатшинос низоъро дар қатори музокирот 

гузоштааст? 

$A) Д.Хелд; 

$B) Георг Зиммел; 

$C) Адам Смит; 

$D) Иммануил Кант; 

$Е) Жан–Жак Руссо; 

 

@20.Назарияи «Тарҳи низоъгари ҷомеа» ба андешаҳои кадом 

муҳаққиқ тааллуқ дорад? 

$A) Ральф Дарендорф; 

$B) Льюис Козер; 

$C) Георг Зиммел; 

$D) Т.Парсонс; 

$Е) Томас Гоббс; 

 

@21.Намояндагони шинохтаи назарияи гурўҳҳои сиёсиро кадом 

муҳаққиқон ташкил менамоянд? 

$A) В.Парето, Г.Моска, Ж.Сорель, Ф.Оппенгеймер, А.Бентли; 

$B) Георг Зиммел, Т.Парсонс, Томас Гоббс; 

$C) Георг Зиммел, Т.Парсонс, В.Парето, Г.Моска; 

$D) Ж.Сорель, Ф.Оппенгеймер, А.Бентли; 

$Е) Г.Моска, Ж.Сорель, Ф.Оппенгеймер; 

 

 



@22.В.Парето бунёди низоъро ба кадом масъалаҳо мепайвандад? 

$A) ба масъалаҳои инкишофи элитаи сиёсии ҷомеа; 

$B) ба масъалаҳои инкишофи муносибатҳои миллӣ; 

$C) ба масъалаҳои инкишофи умумиятҳои этникӣ; 

$D) ба масъалаҳои инкишофи системаи сиёсӣ; 

$Е) ба масъалаҳои инкишофи рушди иқтисодӣ; 

 

@23.Мақсади фишоровариро дар музокирот чӣ ташкил медиҳад? 

$A) маҷбур намудани рақиб барои ризо шудан ба қарори 

пешниҳодшуда; 

$B) водор намудани рақиб барои эътирофи мағлубият; 

$C) огоҳ намудани рақиб барои холи будани натиҷаи низоъ; 

$D) пешниҳод намудани рақиб барои имзо шудан ба қарори 

пешниҳодшуда; 

$Е) маҷбур намудани рақиб барои иҷрои масъалаҳои асосӣ; 

 

@24.Г.Моска дар асараш «Унсурони илми сиёсӣ» ҷудоии ҷомеаро 

ба кадом синф марбут медонад? 

$A) синфи сиёсии ҳукмрон ва синфи идорашаванда ё худ аксарияти 

номуташаккил; 

$B) синфҳои коргар ва деҳқон; 

$C) синфҳои ҳоким ва тобеъ; 

$D) синфҳои аксарияти муташаккил ва номуташаккил; 

$Е) синфҳои идорашаванла ва идоранашаванда; 

 

@25.Намояндагони шинохтаи назарияи устувории сиёсӣ кадом 

муҳуққиқон мебошанд? 

$A) X.Блондел, Д.Истон, С.Липсет, Д.Сандерс; 

$B) В.Парето, Г.Моска, Ж.Сорель, Ф.Оппенгеймер ва А.Бентлӣ; 

$C) Георг Зиммел, Т.Парсонс, В.Парето, Г.Моска; 

$D) Д.Истон, С.Липсет, Д.Сандерс; 

$Е) X.Блондел, Д.Истон, Ж.Сорель, Ф.Оппенгеймер; 

 



@26.М.Гектер масъалаҳои инкишофи номутаносиби иҷтимоию 

иқтисодиро ба кадом тафовутҳо мепайвандад? 

$A) тафовутҳои этникии аҳолӣ; 

$B) тафовутҳои иқтисодӣ; 

$C) тафовутҳои иҷтимоӣ; 

$D) тафовутҳои динӣ; 

$Е) тафовутҳои миллӣ; 

 

@27.Дар консепсияи «Инкишофи номутассил»–и Т.Нейрн бештар 

кадом навъи низоъ маънидод мегардад? 

$A) низоъи этникӣ; 

$B) низоъи миллӣ; 

$C) низоъи шаҳрвандӣ; 

$D) низоъи диннӣ; 

$Е) низоъи байнидавлатӣ; 

 

@28.Дар таълимоти Лоренс Фон Штайн дар маркази низоъ 

фаъолияти чӣ меистад? 

$A) давлат; 

$B) ҳизбҳои сиёсӣ; 

$C) ташкилотҳои ҷамъиятӣ; 

$D) ҳаракатҳои иҷтимоӣ; 

$Е) ҷумбишҳои мардумӣ; 

 

@29.Олими машҳур К.С.Гаджиев батартибандозии муқовиматҳоро 

вазифаи аввалиндарачаи кадом падида медонад? 

$A) сиёсат; 

$B) ҳизбҳои сиёсӣ; 

$C) ташкилотҳои ҷамъиятӣ; 

$D) ҳаракатҳои иҷтимоӣ; 

$Е) давлат; 

 

 



@30.Объекти фанни низоъшиносиро чӣ ташкил медиҳад? 

$A) тамоми зуҳуроти низоъҳои сиёсӣ аз оғоз то ба анҷом; 

$B) мухолифатҳо; 

$C) муқовиматҳо; 

$D) низоҳо; 

$Е) ҷангҳо; 

 

@31.Предмети низоъшиносиро кадом масъалаҳо ташкил 

медиҳанд? 

$A) қонуниятҳои умумӣ; 

$B) қонуниятҳои умумӣ ва махсуси ташаккул, инкишоф ва ҳалли 

моxароро; 

$C) қонуниятҳои ташаккул ва инкишоф моxаро; 

$D) ҳалли моxаро; 

$Е) қонуниятҳли махсуси моxаро; 

 

@32.Вазифаҳои низоъшиносӣ кадомҳоянд? 

$A) ҷаҳонбинӣ ва методологӣ, маърифатӣ ва тарбиявӣ, танзимнамоӣ, 

пешбининамоӣ; 

$B) методологӣ, тарбиявӣ, сафарбарнамоӣ, идоранамоӣ ва 

пешбининамоӣ; 

$C) ҷаҳонбинӣ, маърифатӣ, мутаҳиднамоӣ; 

$D) маърифатӣ ва тарбиявӣ; 

$Е) ҷаҳонбинӣ ва методологӣ, сафарбарнамоӣ, пешбининамоӣ; 

 

@33.Низоъ чист ва шарҳи дурусти онро муайяан кунед? 

$A) бархўрдест, ки дар натиҷаи номутаносибии манфиатҳо, ақидаҳо ва 

арзишҳо ба вуҷуд омадааст; 

$B) танҳо мухолифат аст; 

$C) бархурди манфиати иқисодӣ; 

$D) номувофиқии ақидаҳо; 

$Е) рақобат аст; 

 



@34.Омилҳои сар задани низоъҳои сиёсиро нишон диҳед? 

$A) субъекти манфиатҷўй низоъи сиёсӣ; 

$B) вазъияти сиёсӣ; 

$C) баҳонаи сар задани низоъи сиёсӣ; 

$D) ҳодисаҳо; 

$Е) вазъият, объекту субъект ва баҳона; 

 

@35.Мафҳуми лотинии (Confliktus) чи маъно дорад? 

$A) бархўрд; 

$B) мухолифат; 

$C) муқовимат; 

$D) номувофиқии ақидаҳо; 

$Е) рақобат; 

 

@36.Объекти (предмети) низоъ чист? 

$A) Ба амал омадани низоъ дар байни тарафҳои гуногун объекти 

низоъро ташкил медиҳад; 

$B) Ба амал омадани ҷанг дар байни миллатҳо объекти низоъро ташкил 

медиҳад; 

$C) Ба амал омадани низоъ дар байни давлатҳо объекти низоъро 

ташкил медиҳад; 

$D) Ба амал омадани низоъ дар байни ҳизбҳо объекти низоъро ташкил 

медиҳад; 

$Е) Ба амал омадани низоъ дар байни шаҳрвандон объекти низоъро 

ташкил медиҳад; 

 

@37.Ба сифати объекти низоъ дар байни давлатҳо чиҳо метавонад 

баромад намоянд? 

$A) ҳудуд; 

$B) ҳудуд, захираҳои сузишворӣ, мутобиқати ақидаҳо ва ғ.; 

$C) ҳудуд, ҳуқуқи истифодаи захираҳои табиӣ ин ё он минтақа ва ғ; 

$D) ҳуқуқи истифодаи захираҳои тилло ва ғ.; 

$Е) ҳудуд, тафовутҳои тамаддунӣ; 



 

@38.Субъектҳои низоъҳои сиёсӣ ба чанд гуруҳ тақсим мешаванд? 

$A) ба ду; 

$B) ба як; 

$C) ба се; 

$D) ба чор; 

$Е) ба панҷ; 

 

@39.Субъектҳои низоъҳои сиёсро нишон диҳед? 

$A) Субъектҳои бевосита, ки асосианд ва субъектҳои пайваста 

(бавосита), ки ғайриасосианд; 

$B) субъектҳои пайваста ва иттифоқчӣ; 

$C) Субъектҳои бевосита ва рақиб; 

$D) Субъектҳои ҳамсафари моxаро ва субъектҳои рақиби моxаро; 

$Е) Субъектҳои расмӣ иттифоқчӣ ва субъектҳои ғайрирасмӣ–рақиб; 

 

@40.Олими низоъшиносӣ амрикоӣ К.Райт чанд давраи асосии 

пайдоиш ва инкишофи низоъро нишон додааст? 

$A) 4 давра: дарки тафовутҳо дар мақсадҳо, афзудани шиддатнокӣ, 

фишороварӣ бе истифодаи зўрӣ барои ҳалли низоъ, ҳалли зўроварии 

низоъ; 

$B) 5 давра: дарки тафовутҳо дар мақсадҳо, афзудани шиддатнокӣ, 

фишороварӣ бе истифодаи зўрӣ барои ҳалли низоъ, ҳалли зўроварии 

низоъ, музокироти сиёсӣ; 

$C) 3 давра: дарки тафовутҳо дар мақсадҳо, афзудани шиддатнокӣ, 

фишороварӣ бе истифодаи зўрӣ барои ҳалли низоъ; 

$D) 2 давра: дарки тафовутҳо дар мақсадҳо, афзудани шиддатнокӣ; 

$Е) 1 давра: дарки тафовутҳо дар мақсадҳо; 

 

@41.М.М.Лебедева чанд давраи асосии инкишофи низоъро нишон 

медиҳад? 

$A) се давра: муносибатҳои низоъгароӣ, ҳолати буҳронӣ ва низоъи 

мусаллаҳона; 



$C) ду давра: муносибатҳои низоъгароӣ, ҳолати буҳронӣ; 

$B) як давра: муносибатҳои низоъгароӣ; 

$D) чор давра: низоъгароӣ, буҳронӣ, мусаллаҳона, ризоият, музокирот; 

$Е) панҷ давра: низоъгароӣ, буҳронӣ, мусаллаҳона, ризоият, 

компромис, музокирот; 

 

@42.Давраҳои асосии низоъҳои сиёсиро нишон диҳед? 

$A) ноайён ва кушода; 

$B) шиддатнокӣ ва ҳалли осоиштаи низоъ; 

$C) маҳдуд ва васеъ; 

$D) ниҳонӣ ва ошкоро; 

$Е) маълум ва номаълум; 

 

@43.Инкишофи низоъ дар кадом самтҳо ба амал меоянд? 

$A) ду самт: аввало, бо роҳи васеъ гаштани он, махсусан аз ҳисоби 

иштирокчиёни эҳтимолӣ ва баъдан бо роҳи шиддат гирифтани 

муносибатҳои байни субъектҳои низоъгар; 

$B) ду самт: аввало, бо роҳи зуроварӣ ва баъдан бо роҳи маҷбурнамоӣ; 

$C) ду самт: аввало, бо роҳи васеъ гаштани амалиёти ҳарбӣ ва ва баъдан 

бо роҳи шиддат гирифтани муносибатҳои дипломатӣ; 

$D) ду самт: аввало, бо роҳи васеъ гаштани он, махсусан аз ҳисоби 

иштирокчиёни асосӣ ва баъдан бо роҳи шиддат гирифтани 

муносибатҳои байни объектҳои низоъгар; 

$Е) ду самт: аввало, бо роҳи васеъ гаштани он, махсусан аз ҳисоби 

иштирокчиёни тарафдор ва баъдан бо роҳи шиддат гирифтани 

муносибатҳои байни субъектҳои муқобил; 

 

@44.Дар низоъшиносӣ кадом ҳолати низоъро «Тағйироти 

таркиботӣ» ном мебаранд? 

$A) Омилҳои дохилӣ, яъне, дар дохили худи субъектҳои низоъ ҳодисаю 

падидаҳое пайдо мешаванд, ки низоъро хосияти нав мебахшанд, онро 

инкишоф медиҳанд; 



$B) Омилҳои берунӣ, яъне, дар муносибатҳои берунии худи субъектҳои 

низоъ ҳодисаю падидаҳое пайдо мешаванд, ки низоъро хосияти нав 

мебахшанд; 

$C) Омилҳои дохилӣ, яъне, дар дохили худи объектҳои низоъ ҳодисае 

пайдо мешаванд, ки низоъро хосияти нав мебахшанд; 

$D) Омилҳои берунӣ, худи субъектҳои низоъ ҳодисаю падидаҳоро 

инкишоф медиҳанд; 

$Е) Омилҳои дохилӣ, яъне, дар дохили худи субъектҳо падидаҳое пайдо 

мешаванд, ки низоъро ҳал менамояд; 

 

@45.Дар низоъшиносӣ чанд навъи асосии шартномаҳо бештар 

қадр карда мешаванд? 

$A) Шартнома дар бораи қатъ гардонидани низоъ, шартнома оиди 

танзими низоъ, шартнома оиди ҳалли низоъ; 

$B) Шартнома дар бораи қатъ гардонидани низоъ; 

$C) Шартнома оиди танзими низоъ; 

$D) Шартнома оиди ҳалли низоъ; 

$Е) Шартнома дар бораи қатъ гардонидани низоъ, шартнома оиди 

ҳалли низоъ; 

 

@46.Шартнома дар бораи қатъ гардонидани низоъ чӣ маъно 

дорад? 

$A) дар муддати муайян задухўрдҳои мусаллаҳона қатъ карда мешавад; 

$B) задухўрдҳои мусаллаҳона то пайдо кардани иқтидори лозима қатъ 

карда мешавад; 

$C) задухўрдҳои мусаллаҳона тамоман қатъ карда мешавад; 

$D) қисме аз задухўрдҳои мусаллаҳона қатъ карда мешавад; 

$Е) ба задухўрдҳои мусаллаҳона иҷозат дода намешавад; 

 

@47.Хусусияти хоси «қарори принсипан нав»–ро нишон диҳед? 

$A) зиддиятҳоро нобуд мегардонад; 

$B) мақсадҳоро наздик мегардонад; 

$C) талаботҳоро қонеъ мегардонад; 



$D) ба созиш омода мегардонад; 

$Е) ҷонибдоронро даъват менамояд; 

 

@48.Қарори мобайнӣ чи гуна шартнома аст? 

$A) муваффақ гаштан ба ризоияти дохилии фазои музокиротро дар 

назар дорад; 

$B) муваффақ гаштан ба созишро дар назар дорад; 

$C) муваффақ гаштан ба сулҳро дар назар дорад; 

$D) муваффақ гаштан ба ризоияти миллиро дар назар дорад; 

$Е) муваффақ гаштан ба ризоияти берунии фазои музокиротро дар 

назар дорад; 

 

@49.Дарёфти қарори мобайнӣ ба номи кадом олим алоқаманд аст 

ва кадом сол ин принсипро баён буд? 

$A) В.Парето соли 1904 баён намуда буд; 

$B) X.Блондел соли 1914 баён намуда буд; 

$C) С.Липсет соли 1924 баён намуда буд; 

$D) Д.Сандерс соли 1934 баён намуда буд; 

$Е) Д.Истон соли 1944 баён намуда буд; 

 

@50.Қарори асимметрӣ чи гуна шартнома аст? 

$A) гузашт намудани яке аз ҷонибҳои низоъгар нисбати дигар; 

$B) гузашт намудани яке аз xонибҳои рақиб нисбати дигар; 

$C) гузашт намудани яке аз ҷонибҳои тарафдор нисбати дигар; 

$D) гузашт намудани яке аз ҷонибҳои ҳамсафар нисбати дигар; 

$Е) гузашт намудани яке аз ҷонибҳои пурзўр дигар; 

 

@51.Ба сифати миёнарав ва ё кафили сулҳи Тоҷикистон ва 

Созишномаи умумӣ гурўҳи кадом давлатҳо баромад намуданд? 

$A) Давлати Исломии Афғонистон, Ҷумҳурии Исломии Эрон, 

Ҷумҳурии Қазоқистон, Ҷумҳурии Қирғизистон, Ҷумҳурии Исломии 

Покистон, Федератсияи Русия, Туркманистон, Ҷумҳурии Ўзбакистон; 



$B) Ҷумҳурии Қазоқистон, Ҷумҳурии Қирғизистон, Федератсияи 

Русия,Ҷумҳурии Ўзбакистон; 

$C) Давлати Исломии Афғонистон, Ҷумҳурии Исломии Эрон, 

Ҷумҳурии Исломии Покистон, Федератсияи Русия; 

$D) Давлати Исломии Афғонистон, Ҷумҳурии Исломии Эрон; 

$Е) Ҷумҳурии Қазоқистон, Ҷумҳурии Қирғизистон, Ҷумҳурии 

Исломии Покистон, Федератсияи Русия, Туркманистон, Ҷумҳурии 

Узбакистон; 

 

@52.Дар кадом ҳолат истифодаи мафҳуми «тарафи сеюм» дуруст 

аст? 

$A) Фақат бо мақсади дахолат намудан ба низоъ бо мақсади 

батартибандозӣ ва ҳалли он; 

$B) Фақат бо мақсади кўмак расонидан ба низоъ бо мақсади 

бетартибандозӣ; 

$C) Фақат бо мақсади ёрӣ додан намудан ба моxаро; 

$D) Фақат бо мақсади дахолатдбондозӣ; 

$Е) Фақат бо мақсади зўроварӣ бо мақсади батартибандозӣ ва ҳалли он; 

 

@53.Воситаҳои асосии таъсиррасонии тарафи сеюмро шартан ба 

чанд гуруҳ тақсим намудан мумкин аст? 

$A) Ёрӣ расонидан ба ҳалли осоиштаи низоъ ва 2.Ёрӣ расонидан 

ҳангоми дарёфти халли осоиштаи низоъ дар шаклхои мухталиф; 

$B) 1.Ёрӣ расонидан ба ҳалли осоиштаи низоъ 2.Ёрӣ расонидан 

ҳангоми дарёфти ҳалли гайриосоиштаи мочаро3.Маҷбурнамоӣ, 

фишор овардан ва маҳдуд намудани амалиёти муқовиматӣ.; 

$C) 1.Ёрӣ расонидан ба низоъ 1.Ёрӣ расонидан ҳангоми дарёфти 

гуфтушунидҳо; 

$D) 1.Ёрӣ расонидан ба ҳалли осоиштаи низоъ 2.Ёрӣ расонидан 

ҳангоми дарёфти ҳалли шартномаҳо; 

$Е) 1.Ёрӣ расонидан ба ҳалли осоиштаи низоъ.2.Маҷбурнамоӣ, фишор 

овардан ва маҳдуд намудани амалиёти муқовиматӣ; 

 



@54.Э.А.Пушмин кадом меъёрҳои ёрирасонии тарафи сеюмро ба 

раванди ҳалли осоиштаи низоъ нишон додааст? 

$A) Аз рўи тарзи пайдоиш (ризоияти як ё ҳар ду ҷониби низоъгар), аз 

рўи амалияи воқеъигардӣ, аз рўи мақсад ва вазифаҳо; 

$B) ризоияти як ё ҳар ду ҷониби низоъгар; 

$C) Аз рўи тарзи пайдоиш ва аз рўи амалияи воқеъигардӣ; 

$D) Аз рўи тарзи пайдоиш ва ризоияти як ё ҳар ду ҷониби низоъгар; 

$Е) Аз рўи амалияи воқеъигардӣ ва аз рўи мақсад ва вазифаҳо; 

 

@55.Барои ҳалли низоъ гурўҳи Робита бо кадом мақсад ташкил 

дода мешавад? 

$A) Барои расонидани кўмакҳои экспертӣ, машваратӣ ва хизматҳои 

нек аз ҷониби мамлакатҳои нозир ташкил дода мешавад; 

$B) Барои расонидани кўмакҳои молиявӣ ва хизматҳои нек аз ҷониби 

мамлакатҳои нозир ташкил дода мешавад; 

$C) Барои расонидани кўмакҳои ҳарбӣ аз ҷониби мамлакатҳои 

мутамаддин ташкил дода мешавад; 

$D) Барои расонидани кўмакҳои иқтисодӣ аз ҷониби мамлакатҳои 

ҳамсоя ташкил дода мешавад; 

$Е) Барои расонидани кўмакҳои башардустона аз ҷониби ташкилотҳои 

байналхалқӣ ташкил дода мешавад; 

 

@56.Дар давраи ҷанги шаҳрвандӣ дар Тоҷикистон ба сифати 

нерўҳои сулҳпарвар қувваҳои мусаллаҳи кадом давлатҳо баромад 

мекарданд? 

$A) Қувваҳои Мусаллаҳи маҳдуди Русия, Ўзбекистон, Қазоқистон ва 

Қирғизистон; 

$B) Қувваҳои Мусаллаҳи маҳдуди Америка, Узбекистон, Қазоқистон ва 

Қирғизистон; 

$C) Қувваҳои Мусаллаҳи маҳдуди Русия, Ўзбекистон, Қазоқистон ва      

Афғонистон; 

$D) Қувваҳои Мусаллаҳи маҳдуди Русия, Ўзбекистон, Қазоқистон ва 

Эрон; 



$Е) Қувваҳои Мусаллаҳи маҳдуди Русия, Ўзбекистон, Қазоқистон ва 

Америка; 

 

@57.Муҷозот чӣ гуна хосиятҳо дорад? 

$A) маҳдудкунанда ва маҷбурнамоӣ; 

$B) зўрӣ ва зўригарӣ; 

$C) фишороварӣ; 

$D) гузашнамоӣ ва созиш; 

$Е) эътибор ва ҳуқуқ; 

 

@58.Киҳо метавонанд ба сифати субъекти муҷозот баромад 

намоянд? 

$A) давлатҳои алоҳида ё созмонҳои байналхалқӣ; 

$B) тарафҳои сулҳҷў ва низоъгар; 

$C) тарафҳои бо ҳам зид ва ҳизбҳои сиёсӣ; 

$D) давлатҳои иттифоқчӣ ва блокҳои ҳарбӣ; 

$Е) давлатҳои ҳамсоя ва ташкилотҳои минтақавӣ; 

 

@59.Дар кадом ҳолатҳо муҷозотро истифода мебаранд? 

$A) таҳдиди сулҳу бехатарӣ, оғози низоъ ва шикасти сулҳ, таҷовузи 

давлате бар давлате; 

$B) оғози низоъ ва шикасти давлатҳо, таҷовузи давлате бар давлате; 

$C) таҳдиди хавфи иқтисодӣ, оғози низоъ ва шикасти сулҳ; 

$D) таҳдиди амнияти миллӣ ва таҷовузи давлате бар давлате; 

$Е) таҳдиди яроқӣ ҳастаӣ, низоъ ва таҷовуз; 

 

@60.Муҷозоти сиёсӣ чист? 

$A) хориҷ кардани давлати таҷовузгар аз ҳайати ташкилоти 

байналхалқӣ, қатъ гардонидани алоқаҳои дипломатӣ; 

$B) манъ намудан ё маҳдуд гардонидани қарз, кредит, инвеститсия; 

$C) хориҷ кардани давлати таҷовузгар аз ҳайати ташкилоти минтақавӣ, 

қатъ гардонидани алоқаҳои молиявӣ; 



$D) қатъ гардонидани воридот ва содироти мол, махсусан моле, ки бо 

мақсадҳои ҳарбӣ истифода мегардад; 

$Е) қатъ гардонидани алоқаҳои сиёсӣ; 

 

@61.Муҷозоти молиявӣ чист? 

$A) манъ намудан ё маҳдуд гардонидани муносибатҳои иқтисодӣ; 

$B) манъ намудан ё маҳдуд гардонидани қарз, кредит, инвеститсия; 

$C) хориҷ кардани давлати таҷовузгар аз ҳайати ташкилоти 

байналхалқӣ, қатъ гардонидани алоқаҳои дипломатӣ; 

$D) маҳдуд гардонидани инвеститсия; 

$Е) қатъ гардонидани воридот ва содироти мол, махсусан моле, ки бо 

мақсадҳои ҳарбӣ истифода мегардад; 

 

@62.Муҷозоти савдоӣ чист? 

$A) қатъ гардонидани воридот ва содироти мол, махсусан моле, ки бо 

мақсадҳои ҳарбӣ истифода мегардад; 

$B) манъ намудан ё маҳдуд гардонидани қарз, кредит, инвеститсия; 

$C) хориҷ кардани давлати таҷовузгар аз ҳайати ташкилоти 

байналхалқӣ, қатъ гардонидани алоқаҳои дипломатӣ; 

$D) қатъ гардонидани воридот ва содироти молҳои ниёзи мардум; 

$Е) қатъ гардонидани воридот ва содироти молҳои ҳарбӣ; 

 

@63.Шахсоне, ки ба ҳалли осоиштаи низоъ розианд чӣ ном мебаранд? 

$A) кабутарон; 

$B) ҷомасафедорон; 

$C) кулоҳдорон; 

$D) уқобон; 

$Е) табибон; 

 

@64.Шахсоне, ки ба ҳалли осоиштаи низоъ мавқеи муқобилро ишғол 

менамоянд чӣ ном мебаранд? 

$A) дарандагон; 

$B) кабутарон; 



$C) палангон; 

$D) авантюристон; 

$Е) уқобон; 

 

@65.Миёнраверо, ки тарафҳои дигарро ба музокирот ва ҳалли пурраю 

қатъии низоъ омода месозад чӣ ном мебаранд? 

$A) сулҳпарвар; 

$B) синхронизатсияи раванди танзимнамоӣ; 

$C) созишгар; 

$D) кабутарон; 

$Е) уқобон; 

 

@66.Мақсади асосии музокирот аз чи иборат аст? 

$A) бунёди созиш ё ризоияти тарафайн, ташкили баҳамтаъсирбахшӣ 

ва тақсими ашё ё чизи ба дастомада ташкил медиҳад; 

$В) ризоияти тарафайн ва тақсими ҳокимият; 

$C) бунёди xомеа ё ризоияти гурeҳҳо; 

$D) тақсими ашё ё чизи ба дастомада ташкил медиҳад; 

$Е) бунёди созиш ё ризоияти тарафайн; 

 

@67.Дар рафти музокирот бештар аз кадом принсипҳо истифода 

менамоянд?  

$A) Аввало, музокирот ҳамчун воситаи идомаи мубориза, баъдан 

ҳамчун раванди ҳалли якҷояи масъала; 

$B) Аввало, музокирот ҳамчун воситаи ба ҳадафҳо расидан, баъдан 

ҳамчун раванди ҳалли масъала; 

$C) Аввало, музокирот ҳамчун воситаи ба даст овардани ғалаба, баъдан 

ҳимояи манфиатҳо; 

$D) Аввало, музокирот ҳамчун воситаи мағлуб гаштани манфиатҳои 

рақиб, баъдан ҳамчун раванди ҳалли масъалаҳои хеш; 

$Е) Аввало, музокирот ҳамчун воситаи зери назорат гирифтани 

рафтори рақиб ва баъдан нагузоранд, ки рақиб амали беҷое рух диҳад; 

 



@68.Хусусиятҳои тарзи миллии бурдани музокиротро кадом ҷиҳатҳои 

асосӣ ташкил медиҳанд? 

$A) Хусусиятҳои характери миллӣ, маданият, анъанаҳо, навъи 

асосноккунӣ; 

$B) характери миллӣ, маданият, анъанаҳо дар раванди музокирот ва 

рафтори музокиротчиён; 

$C) Хусусиятҳои характери миллӣ, маданият, анъанаҳо ва рафтори 

музокиротчиён; 

$D Хусусиятҳои миллӣ, маданият, анъанаҳо, қабули қарорҳо ва 

рафтори музокиротчиён; 

$Е) маданият ва анъанаҳои рафтори музокиротчиён; 

 

@69.Дар бораи хосиятҳои шахсии музокиротчиён кадом муаллиф оиди 

ҳафт хосияти накўкорӣ андеша намуда буд: ҳақиқатпарастӣ, аниқият, 

ботамкинӣ, хислати оромӣ, тоқатпазирӣ, фурутанӣ, муросокорӣ. 

$A) Г.Никольсон; 

$B) В.Л.Израэлян; 

$C) А.А.Громыко; 

$D) Ж.Сорель; 

$Е) Ф.Оппенгеймер; 

 

@70.Унификатсия (Махсусгардонии) чӣ гуна раванди музокирот аст? 

$A) ташаккули институтҳои ягона, қоидаҳо, технология ва рафти он, 

инчунин ташаккули таркиботе, ки гузаронидани музокиротро таъмин 

менамоянд; 

$B) ташаккули қоидаҳо, технология, инчунин таркиботе, ки 

гузаронидани гуфтушунидро таъмин менамоянд; 

$C) муташакилии институтҳои сиёсӣ, ки гузаронидани музокиротро 

таъмин менамоянд; 

$D) ташаккули институтҳо, қоидаҳое, ки гузаронидани музокиротро 

таъмин менамоянд; 



$Е) ташаккули институтҳои сиёсӣ, қоидаҳои ягона, технологияи 

гузаронидани гуфтушунид ва рафти он, инчунин ташаккули низоме, ки 

гузаронидани музокиротро ҳифз менамоянд; 

 

@71.Дар раванди мусолиҳаи миллӣ дар Тоҷкистон мушкилиҳои зиёде 

ба вуҷуд омада буданд, ки онҳоро шартан ба чанд гуруҳ ҷудо 

менамоянд? 

$A) ба ду гуруҳ ҷудо менамоянд: 1.Зиддиятҳо ва мушкилиҳо дар дохли 

нерўҳои иттифоқчӣ ва ҷонибдорону хайрхоҳон.2.Зиддиятҳое, ки байни 

тарафҳои мувофиқакунанда ба амал омада буданд; 

$B) ба ду гуруҳ ҷудо менамоянд: 1.Зиддиятҳо ва мушкилиҳо дар дохли 

нерўҳои иттифоқчӣ ва ҷонибдорону хайрхоҳон.2.Зиддиятҳое, ки байни 

худи элитаи сиёсӣ ба амал омада буданд; 

$C) ба ду гуруҳ ҷудо менамоянд: 1.Зиддиятҳо ва мушкилиҳо дар дохли 

нерўҳои иттифоқчӣ ва ҷонибдорону хайрхоҳон.2.Зиддиятҳое, ки байни 

тарафҳои гуногуни аҳолии ҷоме ба амал омада буданд; 

$D) ба ду гуруҳ ҷудо менамоянд: 1.Зиддиятҳо ва мушкилиҳо дар дохли 

нерўҳои иттифоқчӣ ва ҷонибдорону хайрхоҳон.2.Зиддиятҳое, ки байни 

тарафҳои гуруҳҳои ҳокимиятхоҳ ба амал омада буданд; 

$Е) ба ду гуруҳ ҷудо менамоянд: 1.Зиддиятҳо ва мушкилиҳо дар дохли 

нерўҳои иттифоқчӣ ва ҷонибдорону хайрхоҳон.2.Зиддиятҳое, ки байни 

гуруҳҳои гуногуни саркаш ба амал омада буданд; 

 

@72.Гуруҳи дуюми давраи омодагӣ ба музокирот кадом масъалаҳоро 

дарбар мегирад? 

$A) таҳлили масъала ва дарёфти шакли эҳтимолии он, муайян 

намудани мавқеи музокиротӣ ва эҳтимолияти ҳалли масъалаҳо, 

пешниҳодот ва омодасозии далелҳои асосӣ, коркарди дастурҳо, 

омодасозии маводи зарурии музокирот, таъсиси ҳайати 

музокиротчиён; 

$B) таҳлили масъала ва дарёфти шакли эҳтимолии он, муайян 

намудани мавқеи тарафи сеюм ва мамлакатҳои нозир, пешниҳодот ва 



омодасозии далелҳои асосӣ, коркарди дастурҳо, омодасозии маводи 

зарурии музокирот, таъсиси ҳайати музокиротчиён; 

$C) таҳлили масъала ва дарёфти шакли эҳтимолии он, муайян 

намудани мавқеи музокиротӣ ва эҳтимолияти ҳалли масъалаҳо, 

пешниҳодот ва омодасозии далелҳои асосӣ, таъсиси ҳайати 

музокиротчиён; 

$D) таҳлили масъала ва дарёфти шакли эҳтимолии он, муайян 

намудани мавқеи музокиротӣ ва эҳтимолияти ҳалли масъалаҳо, 

пешниҳодот ва омодасозии далелҳои асосӣ, коркарди дастурҳо 

омодасозии маводи зарурии музокирот; 

$Е) таҳлили масъала ва дарёфти шакли эҳтимолии он, пешниҳодот ва 

омодасозии далелҳои асосӣ, коркарди дастурҳо омодасозии маводи 

зарурии музокирот, таъсиси ҳайати музокиротчиён; 

 

@73.Мураттаб намудани «забони умумӣ» дар раванди музокирот чиро 

ифода менамояд? 

$A) истифодаи мафҳумҳо ва категорияҳои махсус; 

$B) истифодаи қонун, категория ва мафҳумҳои илмҳои сиёсӣ; 

$C) истифодаи методҳои таҳлили сиёсӣ ҳангоми музокирот; 

$D) истифодаи қонуниятҳои ҳалли низоъҳои сиёсӣ; 

$Е) истифодаи саривақтии мафҳумҳои сиёсӣ ва мавриди зарурии онҳо; 

 

@74.Кадом тарзҳои пешниҳоди мавқеи музокиртчиёнро медонед? 

$A) мавқеи кушода, мавқеи пўшида, қайд намудани хосиятҳои умумӣ, 

қайд намудани тафовутҳо дар мавқеъҳо; 

$B) мавқеи кушода, мавқеи расмӣ, мавқеи пўшида, қайд намудани 

хосиятҳои умумӣ, қайд намудани тафовутҳо дар мавқеъҳо; 

$C) мавқеи расмӣ ва ғайрирасмӣ, мавқеи кушода, мавқеи пўшида, қайд 

намудани хосиятҳои умумӣ, қайд намудани тафовутҳо дар мавқеъҳо; 

$D) мавқеи кушода, мавқеи пўшида, қайд намудани хосиятҳои умумӣ, 

қайд намудани тафовутҳо дар мавқеъҳо, қайд намудани айниятҳо дар 

мавқеъҳо; 



$Е) мавқеи кушода, мавқеи пўшида, мавқеи мобайнӣ, қайд намудани 

хосиятҳои умумӣ, қайд намудани тафовутҳо дар мавқеъҳо; 

 

@75.Даври аввали музокирот кай ва дар куҷо сурат гирифт. 

$A) аз 5 то 19 апрели соли 1994 дар шаҳри Москва; 

$B) аз 5 то 19 апрели соли 1997 дар шаҳри Москва; 

$C) аз 5 то 19 апрели соли 1995 дар шаҳри Москва; 

$D) аз 5 то 19 апрели соли 1996 дар шаҳри Москва; 

$Е) аз 5 то 19 апрели соли 1993 дар шаҳри Москва; 

 

@76.Даври дуюми музокирот кай ва дар куҷо сурат гирифт? 

$A) аз 18.06.1994 то ба 28.06.1994 дар бинои Пажуҳишгоҳи масоили 

сиёсӣ ва байналмилалии вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии 

Исломии Эрон таҳти сарпарастии СММ давом намуд; 

$B) аз 18.06.1995 то ба 28.06.1995 дар Ҷумҳурии Исломии Афғонистон 

таҳти сарпарастии СММ давом намуд; 

$C) 28.06.1995 Ҷумҳурии Исломии Эрон; 

$D) аз 18.06.1996 то ба 28.07.1996 дар бинои Пажуҳишгоҳи масоили 

сиёсӣ ва байналмилалии вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии 

Исломии Эрон таҳти сарпарастии СММ давом намуд; 

$Е) аз 18.06.1994 то ба 28.06.1994 дар Узбекистон; 

 

@77.Даври сеюми музокирот кай ва дар куҷо сурат гирифт? 

$A) аз 21 октябр то 1 ноябри соли 1994 дар шаҳри Исломободи 

Покистон; 

$B) аз 21 октябр то 1 ноябри соли 1994 дар Турманистон; 

$C) аз 21 октябр то 1 ноябри соли 1994 дар шаҳри Москва; 

$D) аз 21 октябр то 1 ноябри соли 1994 дар шаҳри Исломободи 

Афғонистон; 

$Е) аз 21 октябр то 1 ноябри соли 1995 дар Покистон; 

 

@78.Даври чоруми музокирот кай ва дар куҷо сурат гирифт? 

$A) Аз 22 май то 1 июни соли 1995 дар шаҳри Алма–ато; 



$B) Аз 22 май то 1 июни соли 1996 дар шаҳри Тошкент; 

$C) Аз 22 май то 1 июни соли 1996 дар шаҳри Алма–ато; 

$D) Аз 22 май то 1 июни соли 1995 дар шаҳри Москва; 

$Е) Аз 22 май то 1 июни соли 1995 дар шаҳри Теҳрон; 

 

@79.Протокол дар бораи принсипҳои асосии барқарор кардани сулҳ ва 

ризоияти миллӣ дар Тоҷикистон кай ва аз ҷониби кӣ баста шуд? 

$A) Э.Раҳмонов ва С.А.Нурӣ дар таърихи 17 августи соли 1995 ба имзо 

расониданд; 

$B) Э.Раҳмонов ва С.А.Нурӣ дар таърихи 10 августи соли 1995 ба имзо 

расониданд; 

$C) Э.Раҳмонов ва С.А.Нурӣ дар таърихи 11 августи соли 1995 ба имзо 

расониданд; 

$D) Э.Раҳмонов ва С.А.Нурӣ дар таърихи 17 августи соли 1996 ба имзо 

расониданд; 

$Е) Э.Раҳмонов ва С.А.Нурӣ дар таърихи 17 августи соли 1997 ба имзо 

расониданд; 

 

@80.Даври панҷуми музокирот кай ва дар куxо сурат гирифт? 

$A) 30 ноябри соли 1995 дар Туркманистон; 

$B) 30 ноябри соли 1995 дар Қазоқистон; 

$C) 30 ноябри соли 1995 дар Ўзбекистон; 

$D) 30 ноябри соли 1995 дар Эрон; 

$Е) 30 ноябри соли 1995 дар Қирғизистон; 

 

@81.Принсипҳои асосии рафти музокиротро нишон диҳед. 

$A) музокирот ҳамчун воситаи идомаи мубориза, музокирот ҳамчун 

раванди ҳалли якҷояи масъала; 

$B) музокирот ҳамчун воситаи азнавтақсимкунии қувваҳо, музокирот 

ҳамчун раванди ҳалли масъала; 

$C) музокирот ҳамчун воситаи идомаи мубориза, музокирот воситаи 

фишороварӣ ба ҷониби дигар; 



$D) музокирот– меъёри муносибаҳои байни субъектҳои низоъгар, 

музокирот ҳамчун раванди ҳалли масъала; 

$Е) музокирот ҳамчун воситаи идомаи мубориза, музокирот – меъёри 

баҳодиҳӣ ба сатҳи омодагии нерўҳо ба низоъи сиёсӣ; 

 

@82.Давраи омодагӣ ба музокирот кадом вазифаҳоро ба анҷом 

мерасонад? 

$A) мувофиқаи масъалаҳо бо тарафи муқобил, вазифае, ки ба омодагии 

тарафи худ ба музокирот пайваст аст; 

$B) мувофиқаи масъалаҳо бо тарафи сеюм, вазифае, ки ба омодагии 

тарафи худ ба музокирот пайваст аст; 

$C) мувофиқаи масъалаҳо бо субъектҳои ғайриасосии низоъҳо, 

вазифае, ки ба омодагии тарафҳо ба музокирот пайваст аст; 

$D) пайдо намудани масъалаи асосии музокирот, вазифае, ки ба 

омодагии тарафҳо ба музокирот пайваст аст; 

$Е) мувофиқаи масъалаҳо бо субъектҳои асосию пайвастаи низоъо, 

вазифае, ки ба омодагии тарафи муқобил ба музокирот пайваст аст; 

 

@83.Мақсад ва моҳияти мусолиаи миллиро чӣ ташкил менамояд? 

$A) Анҷоми низоъи байнимиллӣ, дохилимиллӣ, дохилидавлатӣ, 

байнидавлатӣ ва минтақавӣ; 

$B) Анҷоми низоъи байнимиллӣ, дохилимиллӣ, дохилидавлатӣ, 

байнишаҳрвандӣ ва минтақавӣ; 

$C) Анҷоми низоъи байнимиллӣ, дохилимиллӣ, дохилидавлатӣ, 

байнишахсӣ ва минтақавӣ; 

$D) Анҷоми низоъи байнимиллӣ, дохилимиллӣ, дохилидавлатӣ, 

байнидавлатӣ ва ҳизбӣ; 

$Е) Анҷоми низоъи байнимиллӣ, дохилимиллӣ, дохилидинӣ, 

байнидинӣ ва шаҳрвандӣ; 

 

@84.Вазифаи асосии мусолиҳаи миллиро нишон диҳед? 

$A) муваффақ гаштан ба ризоияти ҷонибҳои низоъгар, оштии ҳудудҳо, 

халқҳо ва кишварҳои мухталиф; 



$B) муваффақ гаштан ба ризоияти ҷонибҳои сулҳҷў, оромии ҳудудҳо, 

халқҳо ва кишварҳои мухталиф; 

$C) муваффақ гаштан ба ризоияти ҷонибҳои зиддиятхоҳ, оши оштӣ ва 

сулҳи кишвар; 

$D) муваффақ гаштан ба бастани шартномаҳо оиди ризоияти ҷонибҳои 

низоъгар; 

$Е) муваффақ гаштан ба сулҳу суботи одамон; 

 

@85.Соли 1988 дар иҷлосияи 41–уми Ассамблеяи Генералии СММ 

сиёсати мусолиҳаи миллӣ аз ҷониби роҳбарияти кадом давлат 

пешниҳод шуда буд, ки ба сифати «тарзи заминавии» танзими 

низоъҳои дохилимиллӣ ва минтақавӣ» шинохта шудааст? 

$A) Афғонистон; 

$B) Русия; 

$C) Америка; 

$D) Англия; 

$Е) Франсия; 

 

@86.Аввалин маҷлиси Комиссияи оштии миллӣ кай ва дар куҷо ба кор 

шуруъ намуд. 

$A) 7 июли соли 1997 дар шаҳри Москва; 

$B) 27 июли соли 1997 дар шаҳри Москва; 

$C) 7 июли соли 1997 дар шаҳри Душанбе; 

$D) 27 июли соли 1997 дар шаҳри Душанбе; 

$Е) 17 июли соли 1997 дар шаҳри Теҳрон; 

 

@87.Комиссияи оштии миллӣ дар Душанбе кай ба фаъолият шуруъ 

намуд? 

$A) сентябри соли 1997; 

$B) июли соли 1997; 

$C) июни соли 1997; 

$D) августи соли 1997; 

$Е) октябри соли 1997; 



 

@88.Шаклҳои асосии муҷозотро нишон диҳед. 

$A) муҷозоти сиёсӣ, молиявӣ, савдоӣ; 

$B) муҷозоти дипломатӣ, ҳарбӣ, молиявӣ, савдоӣ; 

$C) муҷозоти сиёсӣ, ҳарбӣ, иқтисодӣ, савдоӣ; 

$D) муҷозоти сиёсӣ, моддию пулӣ, молиявӣ, савдоӣ; 

$Е) муҷозоти сиёсӣ, ҳарбӣ, иқтисодӣ, савдоӣ, дипломатӣ, молиявӣ; 

 

@89.Муҷозоти сиёсиро тавсиф намоед. 

$A) хориҷ кардани давлатҳои таҷовузгар аз ҳайати ташкилоти 

байналхалқӣ, қатъ гардонидани алоқаҳои дипломатӣ; 

$B) хориҷ кардани давлатҳои низоъгар аз ҳайати ташкилоти 

минтақавӣ, қатъ гардонидани ҳамкориҳои иқтисодӣ; 

$C) хориҷ кардани давлатҳои таҷовузгар аз ҳайати ташкилоти 

байналхалқӣ, қатъ гардонидани робитаҳои иҷтимоию фарҳангӣ; 

$D) хориҷ кардани низоъгарон аз таркиби блокҳои ҳарбию сиёсӣ, қатъ 

гардонидани робитаҳои байналхалқӣ; 

$Е) хориҷ кардани давлатҳои таҷовузгар аз ҳайати СММ ва САҲА, қатъ 

гардонидани алоқаҳои дипломатӣ; 

 

@90.Ҳолатҳои асосии истифодаи муҷозотро нишон диҳед. 

$A) бар зидди давлатҳо ва созмонҳое, ки низоъгаронро тарафдорӣ 

менамоянд, вакте ки тарафҳо истеҳсолотро бо мақсадҳои ҳарбӣ 

истифода менамоянд, баровардани капитали хориҷӣ ва маҳсулоти 

давлатҳои дигар аз иқтисодиёти кишвари дигар; 

$B) бар зидди давлатҳо ва созмонҳое, ки низоъгаронро тарафдорӣ 

менамоянд, баровардани капитали хориҷӣ ва маҳсулоти давлатҳои 

дигар аз иқтисодиёти кишвари дигар; 

$C) бар зидди шахсоне, ки низоъгаронро тарафдорӣ менамоянд, вакте 

ки тарафҳо истеҳсолотро бо мақсадҳои сиёсӣ истифода менамоянд, 

баровардани капитали хориҷӣ ва маҳсулоти давлатҳои дигар аз 

иқтисодиёти кишвари дигар; 



$D) бар зидди давлатҳо ва созмонҳое, ки низоъгаронро тарафдорӣ 

менамоянд, вакте ки тарафҳо истеҳсолотро бо мақсадҳои ҳарбӣ 

истифода менамоянд; 

$Е) бар зидди ташкилотҳо ва ҳизбҳои сиёсие, ки таҷовузкоронро 

тарафдорӣ менамоянд, вакте ки тарафҳо истеҳсолотро бо мақсадҳои 

иқтисодӣ истифода менамоянд, маҳсулоти давлатҳои дигар аз 

иқтисодиёти кишвари дигар вобастаанд; 

 

@91.В.Парето массъалаи бунёдии низоъро ба кадом масъалаҳои ҷомеа 

мепайвандад? 

$A) ба масъалаҳои сиёсии ҷомеа; 

$B) ба масъалаҳои иҷтимоии ҷомеа; 

$C) ба масъалаҳои иқтисодии ҷомеа; 

$D) инкишофи элитаи сиёсии ҷомеа; 

$Е) ба масъалаҳои беадолатиҳои ҷомеа; 

 

@92.Асари машҳури «Унсурҳои илми сиёсӣ» натиҷаи заҳматҳои илмии 

кадом муҳаққиқ аст? 

$A) Г.Моска; 

$B) А.Бентли; 

$C) В.Парето; 

$D) Т.Парсонс; 

$Е) К.Маркс; 

 

@93.Дар маркази диққати таҳлили низоъшиносии А.Бентли кадом 

масъала меистад? 

$A) гуруҳи сиёсӣ; 

$B) адолатнокӣ; 

$C) инкишофи элитаи сиёсӣ; 

$D) таҷзияи ҳокимият; 

$Е) манфиатҳо; 

 



@94.Намояндагони назарияи этнополиткии пайдоиши низоъ кадом 

муҳаққиқон маҳсуб меёбанд? 

$A) М.Гектер, Т.Нейри ва Ҷ.Ротшилд; 

$B) М.Гектер ваҶ.Ротшилд; 

$C) Т.Нейри ва Ҷ.Ротшилд; 

$D) Лоренс Фон Штайн, М.Гектер, Т.Нейри ваҶ.Ротшилд; 

$Е) М.Гектер, Э.Дюркгейм, Т.Нейри ваҶ.Ротшилд; 

 

@95.Кадом муҳаққиқ дар таълимоти худ дар маркази низоъ фаъолияти 

давлатро мебинад? 

$A) Лоренс Фон Штайн; 

$B) И.Галтунг; 

$C) Э.Дюркгейм; 

$D) Т.Нейри; 

$Е) М.Гектер; 

 

@96.Дар илми низоъшиносӣ кадом муҳаққиқ назарияи 

инфиродигардонии ҳолатҳои муқовиматро пешниҳод намудааст? 

$A) Э.Дюркгейм; 

$B) И.Галтунг; 

$C) М.Гектер; 

$D) Т.Нейри; 

$Е) Лоренс Фон Штайн; 

 

@97.Назарияи инфиродигардонии ҳолатҳои муқовимат дар заминаи 

кадом асосҳо ташаккул ёфтааст? 

$A) дар заминаи тақсимоти меҳнат ва амалияи иҷтимоӣ; 

$B) дар заминаи тақсимоти манфиат ва амалияи иҷтимоӣ; 

$C) дар заминаи тақсимоти меҳнат ва амалияи иқтисодӣ; 

$D) дар заминаи тақсимоти меҳнат ва амалияи сиёсӣ; 

$Е) дар заминаи тақсимоти меҳнат ва амалияи ахлоқӣ; 

 



@98.Низоъшиносӣ ва илми тибро кадом муҳаққиқ бо ҳам шабоҳат 

медиҳад? 

$A) И.Галтунг; 

$B) М.Гектер; 

$C) Э.Дюркгейм; 

$D) Т.Нейри; 

$Е) Лоренс Фон Штайн; 

 

@99.Дар замони ҷанги шаҳрвандӣ дар Точикистон чӣ қадар одамон рў 

ба ҳиҷрат оварданд? 

$A) 1,2 млн.нафар; 

$В) 1,3 млн.нафар; 

$C) 1,4 млн.нафар; 

$D) 1,5 млн.нафар; 

$Е) 1 млн.нафар; 

 

@100.Объекти илми низоъшиносӣ чӣ гуна хосият дорад? 

$A) он хосияти консервативӣ дошта, дар натиҷаи инкишофи худ васеъ 

мегардад; 

$B) он хосияти консервативӣ надошта, дар натиҷаи инкишофи худ 

васеъ мегардад; 

$C) он хосияти консервативӣ дошта, дар натиҷаи инкишофи худ маҳдуд 

мегардад; 

$D) он хосияти консервативӣ дошта, дар натиҷаи инкишофи худ васеъ 

намегардад; 

$Е) ҳеҷ гуна хосияте надорад; 


