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Кафедраи Сиёсатшиноси ва робита бо ҷомеа 

Фан Сиёсатшиноси 

Курси 3 гур А 

Омӯзгор Иброҳимов С тел 985-02-11-11 

Вариант А 

 

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

шудааст. 

$A) дар нимаи дувуми асри Х1Х дар Германия; 

$B) дар ибтидои асри ХХ дар ИМА; 

$C) миёнаи асри ХХ дар Франсия; 

$D) дар асри ХХ дар Англия; 

$E) дар асри ХХ дар Африка; 

 

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

илм ворид гардидааст. 

$A) Арасту тавассути асараш “Политика”; 

$B) Тавассути асари Афлотун “Давлат”; 

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

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

$E) Х В Кошифи “ Футувватномаи султони”; 

 

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

маҷбурнамоӣ шарҳ медод. 

$A) Низомулмулк, Ҳусейн Воизи Кошифӣ; 

$B) Афлотун, Плутарх; 

$C) Алпарслон, Ситсерон; 

$D) Ҷон Лок, И.Кант; 

$E) А.Смитт Д.Рикардо; 

 

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

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

дохили давлат байни гурӯҳи одамон мебошад” ба кадоме аз ин 

мутафаккирон таалуқ дорад. 

$A) М.Вебер; 

$B) Арасту; 

$C) К.Опалек; 
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$D) Н.Макиавеллӣ; 

$E) С.Хантингтон; 

 

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

$A) Арасту; 

$B) Афлотэн; 

$C) Сисерон; 

$D) Суқрот; 

$E) Гипократ; 

 

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

$A) Ш.Монтеске; 

$B) Г.Лассуэлл; 

$C) Н.Макиавеллӣ; 

$D) Ж.Руссо; 

$E) Фукуяма; 

 

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

$A) Англия; 

$B) ИМА; 

$C) Германия; 

$D) Италия; 

$E) Россия; 

 

@8.Сиёсат ба чанд навъ тақсим мешавад. 

$A) ба ду навъ; 

$B) ба се навъ; 

$C) ба чор навъ; 

$D) ба панҷ навъ; 

$E) ба шаш навъ; 

 

@9.Навъҳои сиёсатро нишон диҳед: 

$A) сиёсати дохилӣ ва сиёсати хориҷӣ; 

$B) сиёсати байналхалқӣ, сиёсати иҷтимоӣ; 

$C) сиёсати давлатӣ, сиёсати ғайридавлатӣ; 

$D) сиёсати гуманитарӣ, сиёсати байналхалқӣ; 

$E) сиёсати минтакави ва байниминтака; 
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@10.Режимҳои сиёсии зидди демократиро муайян кунед. 

$A) Авторитарӣ ва тотолитарӣ; 

$B) Абсолютизм ва теократия; 

$C) Демократия ва автократия; 

$D) Дектаторӣ ва тирания; 

$E) Диктатури аристократи; 

 

@11.Сиёсат дар кадом шаклҳо зоҳир мешавад. 

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

миллӣ ва ғайра; 

$B) сиёсати байналхалқӣ, сиёсати хориҷӣ; 

$C) субъекти сиёсат, объекти сиёсат; 

$D) дар шакли гуманитарӣ ва танзимнамоӣ; 

$E) дар шакли мантики; 

 

@12.Яке аз вазифаҳои сиёсатро номбар намоед. 

$A) таъмини устувори ва ягонагии ҷомеа; 

$B) таҳияи лоиҳа; 

$C) ҳамгироӣ; 

$D) забткорӣ; 

$E) зуровари; 

 

@13.Фаҳми этимологии калимаи политика чиро ифода менамояд. 

$A) шаҳр давлат; 

$B) шакли мутамаддини умумият; 

$C) сиёсат – мубориза барои ҳокимият; 

$D) ба танзим даровардани муносибати байни одамон; 

$E) минтака – нохия; 

 

@14.Аввалин конститутсияти Тоҷикистони шуравӣ кай қабул карда 

шуд. 

$A) 1929; 

$B) 1932; 

$C) 1937; 

$D) 1978; 

$E) 1924; 
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@15.Аввалин кафедраи илми сиёсӣ кай ташкил карда шуд. 

$A) дар донишгоҳи Колумбия соли 1880; 

$B) дар донишгоҳи Ню Ҷерси соли 1889; 

$C) дар донишгоҳи Шветсия соли 1884; 

$D) дар донишгоҳи Амрико соли 1885; 

$E) дар донишгохи Оксфорд соли 1900; 

 

@16.Шаклҳои руйоварӣ ба сиёсатро нишон диҳед. 

$A) касбӣ ва ғайри касбӣ; 

$B) шакли муқаррарӣ ва ғайримуқаррарӣ; 

$C) револютсионӣ ва эволютсионӣ; 

$D) муқаррарӣ ва эҷодӣ; 

$E) таъминкуни ва ташкили ; 

 

@17.Категорияҳои асосии сиёсатшиносиро номбар намоед. 

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

сиёсӣ, элитаи сиёсӣ, сарварии сиёсӣ, модернизатсияи сиёсӣ ва ғайра; 

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

$C) сиёсатшиносӣ категория надорад; 

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

$E) урфу одат; 

 

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

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

муқоисавӣ,  

коммуникатсионӣ; 

$B) методи институтсионалӣ, бихевиористӣ, таърихӣ; 

$C) сиёсатшиносӣ се метод дорад; 

$D) сиёсатшиноси дорои методи ягона нест; 

$E) сиёсатшиноси дорои методи ягона аст; 

 

@19.Бихевиоризм чи гуна метод аст. 

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

$B) тахлили фаъолияти давлат ва ҳокимият; 

$C) рўйовари ба ҳодиса ва падидаҳои сиёсӣ; 

$D) сафарбарнамоии омма ба сиёсат; 
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$E) тахлили зохирии одамон; 

 

@20.Яке аз вазифаҳои сиёсат муайян намоед. 

$A) ҳокимият; 

$B) афкори сиёсӣ; 

$C) идорӣ; 

$D) сулҳ; 

$E) зуровари; 

 

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

$A) Афлотун, Арасту; 

$B) Геродот; 

$C) Демокрит; 

$D) Гегель; 

$E) Беккон; 

 

@22.Навъҳои беҳтарини ҳокимият аз нигоҳи Арасту. 

$A) монархия, аристократия ва полития; 

$B) демократия, ҷумҳурӣ; 

$C) аристократӣ, олигархӣ; 

$D) ғуломдорӣ, олигархия, демократия; 

$E) ичтимоишави, капитализм, сотсиализатсия; 

 

@23.Нигоҳи ҷомеашиносон ба ҳокимият чи гуна аст? 

$A) ҳокимият ба тартибдарорандаи муносибатҳои ҷамъият; 

$B) ҳокимият ин раванди амалинамоии муносибатҳои иқтисодию 

иҷтимоӣ; 

$C) ҳокимият ин раванди амалигардонии муносибатҳо байни одамон; 

$D) ҳокимият ин воситаи амалин намоии корҳои ҷамъиятӣ; 

$E) хокимият ин зуровари аз болои одамон; 

 

@24.Мувофиқи назари иқтисодшиносон ҳокимият чист? 

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

$B) ҳокимият ин воситаи танзими раванди иқтисодӣ ва муносибатҳои 

истеҳсолӣ; 

$C) ҳокимият ба амалбарории муносибатҳои иқтисодию-иҷтимоӣ; 

$D) ҳокимият ин тамоми соҳаҳои ҷамъиятӣ; 
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$E) ҳокимият ин воситаи амалинамоии муносибатҳои иқтисодию 

ҳуқуқӣ; 

 

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

1985 ки иҷро менамуд? 

$A) котиби якуми ҳизбӣ; 

$B) президент; 

$C) подшоҳ; 

$D) сарвазир; 

$E) витса – президент; 

 

@26.Яке аз вазифаҳо сарвари сиёсиро муайян кунед? 

$A) муттаҳид намудани ҷомеа; 

$B) шахспарастӣ; 

$C) миллатгароии ифротӣ; 

$D) моҷароангезӣ; 

$E) худнамоишдихи; 

 

@27 Асосҳои ҳокимиятро муайян намоед.? 

$A) ҳарбӣ, ҳуқуқӣ, боигарӣ; 

$B) пурқудратӣ, иқтисодию иҷтимоӣ; 

$C) истеҳсолот ва фарҳанг; 

$D) сиёсати пурқувват ва иқтисодиёти рушдёфта; 

$E) дини – фарханги; 

 

@28.Захираҳои ҳокимиятро муайян намоед? 

$A) бойгарии ҳуқуқӣ, зурӣ, дониш; 

$B) ҳокимияти қонунбарор ва мақомотҳои давлатӣ; 

$C) тамоми бойигари иқтисодию фарҳангӣ; 

$D) объект ва субъекти ҳокимият; 

$E) хокимияти суди; 

 

@29.Вазифаҳои ҳокимият кадомҳоянд.? 

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

 идоранамоӣ,ҳамоҳангсозӣ 

$B) пеш бурдан ва инкишоф додани самтҳои ҷомеа; 

$C) идора намудани самти сиёсию иқтисодӣ ва ғ; 
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$D) идора кардани ҷомеа бо роҳи осоишта; 

$E) тахлили зохирии одамон; 

 

@30.Ҳокимияти аристократӣ чи гуна ҳокимият мебошад? 

$A) ҳокимияти асилзодагон; 

$B) ҳокимияти дороён; 

$C) ҳокимияти ашрофон; 

$D) ҳокимияти шоҳон; 

$E) ҳокимияти шоҳон; 

 

@31 Ҷумҳурии Тоҷикистон истиқлолиятро кай ба даст овард? 

$A) 1991; 

$B) 1990; 

$C) 1992; 

$D) 1989; 

$E) 2000; 

 

@32.Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон кай қабул шудааст? 

$A) 1994; 

$B) 1990; 

$C) 1991; 

$D) 1989; 

$E) 1990; 

 

@33.Низоми интихобот кай ташаккул ёфт? 

$A) дар давраи капиталистӣ; 

$B) аз замони оғози ҳаёти инсон; 

$C) дар протсеси ҳаёт; 

$D) хосияёти сиёсӣ пайдо кардани ҳаёт; 

$E) дар ибтидои; 

 

@34.Низоми сиёсӣ кай ташаккул ёфтааст? 

$A) вақте, ки давлат пайдо шуд; 

$B) дар давраи ғуломдорӣ ташаккул меёбад; 

$C) дар давроне, ки инсон худро шинохт; 

$D) дар давраи ибтидоӣ; 

$E) вакте ки одам пайдо шуд; 
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@35.Соҳаи сиёсии ҷомеа кадом муносибатҳоро фаро мегирад? 

$A) ҳаёти сиёсии ҷомеа; 

$B) ҳаёти иқтисодӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ; 

$C) муносибатҳои сиёсии ҷомеаро фаро мегирад; 

$D) муносибатҳои сиёсии иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва фарҳангиро фаро 

мегирад; 

$E) муносибатҳои байналхалқиро фаро мегирад; 

 

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

$A) муносибатҳои институтсионӣ ва системанокӣ; 

$B) муносибатҳои сиёси ҷамъиятӣ; 

$C) муносибатҳои ҳизбӣ; 

$D) муносибатҳои системанокӣ; 

$E) ҳамаи ҷавобҳо нодуруст; 

 

@37.Низоми сиёсӣ кадом равандҳоро фаро мегирад? 

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

одамон; 

$B) фаъолияти сиёсӣ, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ; 

$C)соҳаи сиёсӣ, иҷтимоӣ; 

$D) танҳо муносибатҳои сиёсиро; 

$E) сиёсати хоричии мамлакатро; 

 

@38.Таркиби системаи сиёсии ҷомеаро нишон диҳед? 

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

умумӣ; 

$B) ташкилот, фаъолияти сиёсӣ, шуури ҷамъиятӣ; 

$C) меъёр ва қоидаҳои умуми сиёсӣ; 

$D) идеологияи давлат, ҳизбҳо; 

$E) ҳамаи ҷавобҳо нодуруст; 

 

@39.Шохаҳои ҳокимияти сиёсӣро муайян кунед? 

$A) қонунбарор, иҷроия ва судӣ; 

$B) Маҷлиси Олӣ , Парламент, ҳукумат; 

$C) миллӣ ва давлатӣ; 

$D) адолатӣ ва судӣ; 
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$E) ҳамаи ҷавобҳо нодуруст; 

 

@40.Шаклҳои идоракунии давлатро муайян кунед? 

$A) монархия ва ҷумҳуривӣ; 

$B) монархӣ, демократӣ; 

$C) ҷумҳурӣ; 

$D) консулгарӣ; 

$E) ҳокимияти; 

 

@41.Монархия чи гуна ҳокимият аст? 

$A) ҳокимияти як шахс буда меросӣ аст; 

$B) ҳокимияти халқ; 

$C) ҳокимияти оммаи заҳматкаш, деҳқон; 

$D) ҳокимияти давлати; 

$E) ҳамаи ҷавобҳо нодуруст; 

 

@42.Монархия ба кадом шаклҳо ҷудо мешавад? 

$A) мутлақ ва конститутсионӣ; 

$B) конститутсионӣ, парламентӣ; 

$C) истибдодӣ, маҳдуд ва мутлақ ; 

$D) мутлақ; 

$E) ҳамаи ҷавобҳо дуруст; 

 

@43 Ҷумҳурӣ чи гуна шакли идоракунии давлат мебошад? 

$A) интихоби будани ҳокимият; 

$B) ҳокимияти тўда; 

$C) ҳокимияти мутлақу нисбӣ; 

$D) ҳокимияти омехта, монархия, демократия; 

$E) ҳокимияти амалдорон; 

 

@44.Сохторҳои идоракуниидавлатиро муаян намоед? 

$A) унитарӣ, федеративӣ ва конфедоративӣ; 

$B) унитарӣ, федеративӣ, президентӣ; 

$C) федератсия; 

$D) конфедеративӣ; 
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$E) давлати ва ғайридавлатӣ; 

 

@45.Давлати унитарӣ чи гуна аст? 

$A) ягона ва субъекти идоракуни якмилат; 

$B) аз якчанд марказ иборат аст; 

$C) дар он монарх вуҷуд дорад; 

$D) рӯй ба инкишоф аст; 

$E) рӯй ба таназзул; 

 

@46.Калимаи федеративӣ чӣмаъно дорад? 

$A) иттиҳод; 

$B) созмони давлатҳо, ки як мақсад доранд; 

$C) муттаҳид гаштани якчанд давла; 

$D) давлатҳое, ки дорои як конститутсия мебошанд; 

$E) ҳамаи ҷавобҳо нодуруст; 

 

@47.Маданияти сиёсӣ чист? 

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

ки тавассути он одамон ба сиёсат кашида мешаванд; 

$B) маданияти сиёсӣ маданияти шахс ва умумиятҳои иҷтимои 

мебошад; 

$C) маданияти сиёсӣ ин кулли рафтори сиёии гурӯҳҳои 

муайянмебошад; 

$D) маданияти сиёсӣқисми маданияти ҷамъиятӣ мебошад; 

$E) ҳамаи ҷавобҳо нодуруст; 

 

@48.Вазифаҳои маданияти сиёсӣ кадомҳоянд. 

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

сафарбарнамоӣ, интегратсионӣ, комуникатсионӣ; 

$B) вазифаҳои дохилӣ ва хориҷӣ; 

$C) ҷаҳонбинӣ, назариявию маърифатӣ, муносибати 

институтсионалӣ; 

$D) самаранокии системаи сиёсӣ, маҳдудияти дохилии системаи 

сиёсӣ; 

$E) тартиботи дохили; 

 

@49.Шаклҳои фиреби сиёсӣ кадомҳоянд. 
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$A) дигар намудани факту далелҳо, иттилооти дуруғро паҳн намудан; 

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

истифода намудани воситаҳои ахбори омма; 

$C) анъанавӣ, ратсионалию легалӣ; 

$D) боваркунонӣ, сафарбарнамоӣ; 

$E) шуурнокӣ ва босаводӣ; 

 

@50.Вазифаҳои асосии шуури сиёсӣ кадомҳоянд. 

$A) маърифатию иттилоотӣ, танзимнамоӣ, баҳогузорӣ, 

муттаҳиднамоӣ, меъёрӣ, пешбининамоӣ; 

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

$C) пешбининамоии падидаҳо ва равандҳои сиёсӣ, мутобиқгардонӣ; 

$D) фаҳмондадиҳӣ, тарбиявӣ, баҳогузорӣ; 

$E) фаҳмондадиҳӣ, тарбиявӣ, баҳогузорӣ; 

 

@51.Шуури сиёсӣ чист? 

$A) шуури сиёсӣ ин дарки намудани сиёсат аз ҷониби 

субъектҳоиҳаёти ҷомеа мебошад; 

$B) инъикоси ҳаёти иқтисодӣ аст; 

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

$D) омили инкишофи ҷомеа аст; 

$E) шуури сиёсӣ унсури таркибии сиёсат аст; 

 

@52.Раванди сиёсӣ чист? 

$A) таҷассуми беҳамтаъсиррасонии субъектҳои сиёсат; 

$B) иштирок дар интихобот; 

$C) муборизаи сиёсӣ; 

$D) фаъолияти сиёсӣ; 

$E) сиёсатҳои далвтҳо; 

 

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

$A) назорати сахт аз болои сензура; 

$B) озодии сиёсӣ; 

$C) бисёрҳизбӣ; 

$D) ҳуқуқи озодиҳои инсон; 

$E) шаҳрвандон; 
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@54.Навъҳои режими сиёсиро нишон диҳед. 

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

$B) парламентӣ, президентӣ; 

$C) тотолитарӣ ва авторитарӣ; 

$D) ҳокимияти қонунбарор ва субъект; 

$E) давлатдорӣ; 

 

@55.Режими сиёсии демократӣ дар кадом шаклҳои идоракунӣ зоҳир 

мешавад. 

$A) парламентӣ ва президентӣ; 

$B) демократӣ ва ғайридемократӣ; 

$C) тоталитарӣ ва авторитарӣ; 

$D) либералӣ ва демократӣ; 

$E) ҳукумати ва президенти; 

 

 

@56.Системаҳои интихоботиро муайян намоед. 

$A) мажоритарӣ, мутаносиб ва омехта; 

$B) мажоритарӣ ва мутаносиб; 

$C) мажоритарӣ, мутаносиб, омехта ва консенсуалӣ; 

$D) омехта ва консенсуалӣ; 

$E) ҳамаи ҷавобҳо нодуруст; 

 

@57.Давлат кай ба вуҷуд омад. 

$A) ҳазораи IV–III то мелод; 

$B) ҳазораиII мелод; 

$C) ҳазораи III II мелод; 

$D) асри V мелод; 

$E) асри XX; 

 

@58.Аввалин давлатҳо дар куҷо пайдо гардиданд. 

$A) дар куҳистони Перу; 

$B) дар куҳистони Тоҷикистон; 

$C) дар куҳистони Аврупо; 

$D) дар куҳистони Хитой; 

$E) дар кухистони Чин; 
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@59.Мафҳуми давлат (stato)аз ҷониби кӣ ва кай истифода гашт. 

$A) асри XVI Н.Макиавелли; 

$B) асри IVIII то м.Гегел; 

$C) асри XVII  Т.Гоббс; 

$D) асри XIX Л.Гумилович; 

$E) ҳамаи ҷавобҳо нодуруст; 

 

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

$A) Т.Гоббс; 

$B) Гегел ва Ф.Бекон; 

$C) Арасту; 

$D) Ж.Ж.Руссо; 

$E) С.Азмӣ; 

 

@61.Соҳаҳои ҷомеаро муайян кунед. 

$A) иқтисодӣ, иҷтимоӣ, сиёсӣ ва маданӣ; 

$B) фарҳангӣ; 

$C) динӣ; 

$D) ҳарбӣ; 

$E) иқтисодӣ; 

 

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

кадомфайласуф гуфатааст. 

$A) Афлотун; 

$B) Арасту; 

$C) Фукудид; 

$D) Макиавелли; 

$E) Саъдӣ; 

 

@63.Навъҳои маданияти сиёсиро муайян кунед. 

$A) патреархалӣ, раиятӣ, фаъол; 

$B) шоҳӣ, давлатӣ; 

$C) демоератӣ, авторитарӣ; 

$D) миллӣ ва ғайримиллӣ; 

$E) ҳамаи ҷавобҳо нодуруст; 

 

@64.Яке аз вазифаҳои шуури сиёсӣ кадом аст. 
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$A) сафарбарнамоӣ; 

$B) дахлпазирӣ; 

$C)инқилобӣ; 

$D) интегратсионb; 

$E) одамгарӣ; 

 

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

таалуқ дорад. 

$A) Монтескиё; 

$B) Локк; 

$C) Гоббс; 

$D) Дидро; 

$E) Ширин; 

 

@66.Шуури сиёсӣ ба воситаи чи ташаккул меёбад. 

$A) идолеогия; 

$B) дин; 

$C) легалӣ; 

$D) дастаҷамъӣ; 

$E) фикр; 

 

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

$A) глобализатсия; 

$B) батартибандозӣ; 

$C) вестернизатсия; 

$D) манфиатҳои шахс ва воситаҳои ахбори умум; 

$E) одамгароӣ; 

 

@68.Кадом режими сиёсӣ характери динӣ дорад. 

$A) теократӣ; 

$B) авторитарӣ; 

$C) демократӣ; 

$D) монархӣ; 

$E) сиёсӣ; 

 

@69.Шакли Ҷумҳурияӣ ба чанд қисм ҷудо мегардад? 

$A) се; 
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$B) як; 

$C)ду; 

$D) чор; 

$E) ба панч; 

 

@70.Дар низоми муносибатҳои байналмилалӣ давлатҳо аз руииқтидор 

ба чанд навъ ҷудо мегарданд? 

$A) се навъ; 

$B) як навъ; 

$C) ду навъ; 

$D) чор навъ; 

$E) ба хафт навъ; 

 

@71.Яке аз намудҳои идоракунии ҷумҳуриявиро муайн кунед. 

$A) парламентӣ; 

$B) монархисӣ; 

$C) авторитарӣ ва тоталитарӣ; 

$D) демократӣ; 

$E) сиёсӣ; 

 

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

конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон омаддаст. 

$A) моддаи 27; 

$B) моддаи 20; 

$C) моддаи 10; 

$D) моддаи 60; 

$E) моддаи 64; 

 

@73.Навъҳои асосии маданиятро муайян кунед. 

$A) моддӣ ва маънавӣ; 

$B) инқилобӣ ва аксулинқилобӣ; 

$C) иттилоотӣ; 

$D) маърифатӣ; 

$E) илми; 

 

@74 Маданияти сиёсии пушида хоси кадом режими сиёсӣ мебошад. 

$A) дар режимиғайридемократӣ; 
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$B) демократӣ; 

$C) мажоритарӣ; 

$D) патриархалӣ; 

$E) плутархи; 

 

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

$A) демократӣ; 

$B) авториторию тоталитарӣ; 

$C) теократӣ; 

$D) бюрократӣ; 

$E) гайридемократи; 

 

@76.Сотсиализатсиякунонии шахс чист. 

$A) иҷтимоигардонӣ; 

$B) бунёдгарӣ; 

$C) идеологикунонӣ; 

$D) шахспарастӣ; 

$E) бешахскунони; 

 

@77.Маданияти сиёсии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар заминаи кадом 

режими сиёсӣ инкишоф меёбад. 

$A) демократӣ; 

$B) тоталитарӣ; 

$C) авторитарӣ; 

$D) табақавӣ; 

$E) таърихи; 

 

@78.Раванди сиёсӣ чист. 

$A) таҷассуми беҳамтаъсиррасонии субъектҳои сиёсат; 

$B) иштирок дар интихобот; 

$C) муборизаи сиёсӣ; 

$D) фаъолияти сиёсӣ; 

$E) демократиявӣ; 

 

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

$A) ба даст овардани ҳокимият; 

$B) револютсионӣ; 
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$C) бихевиоризм; 

$D) манфиатҳои сиёсии субъектҳои сиёсат; 

$E) шиносои; 

 

@80.Фаъолияти сиёсӣ дар кадом шаклҳо зоҳир мегардад. 

$A) инфиродӣ ва дастаҷамъӣ; 

$B) колективӣ, муқарарӣ; 

$C) эҷодӣ; 

$D) хусусӣ ва маҷбурӣ; 

$E) шахспарасти; 

 

@81.Кадом фаъолияти сиёсиро легалӣ меноманд. 

$A) агар амал дар доираи қонун бошад; 

$B) инқилобӣ; 

$C) аксулинқилобӣ; 

$D) табаддулоти давлатӣ; 

$E) бедини; 

 

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

$A) муборизаи сиёсӣ; 

$B) моҷаро; 

$C) ташаккули давлат; 

$D) қарори сиёсӣ; 

$E) давлатҳо; 

 

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

дорад. 

$A) Н.Макиавелли; 

$B) Ж.Руссо; 

$C) Ш.Монтиске; 

$D) чунин ақида вуҷуд надорад; 

$E) тааллук надорад; 

 

@84.Моҷаро чист. 

$A) низоъ ва ё ихтилоф; 

$B) бархурд; 

$C) инқилоб; 
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$D) ҷанг; 

$E) дусти; 

 

@85.Омилҳои ба вуҷуд омадани моҷаро кадом аст. 

$A) номутаносибии манфиатҳо ва ақидаҳо; 

$B) консенсус; 

$C) компромисс; 

$D) рӯ овардан ба моҷаро; 

$E) чангхои хонавода; 

 

@86.Кадом мутафаккирон дар илми моҷарошиносии қадимсаҳми 

бузург гузоштаанд. 

$A) Гераклит, Афлотун ва Арасту; 

$B) Демокрит, Геродот ва Сукрот; 

$C) Афлотун, Суқрот ва Гегель; 

$D) Гераклит, Ж.Ж.Руссо ва Энгелс; 

$E) ҳамаи ҷавобҳо нодуруст; 

 

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

$A) Афлотун; 

$B) Арасту; 

$C) Гегель; 

$D) Гераклит; 

$E) Низомулмулк; 

 

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

$A) бо аломатҳо, вазифаҳо ва механизми маҷбурсозӣ; 

$B) бо доштани сохтор; 

$C) бо доштани аломат ва пулу арзи миллӣ; 

$D) бо қонуният, тартиботи ҳуқуқӣ ва чораандешӣ; 

$E) бо рафтуомад; 

 

@89.Федератсия аз конфедератсия бо чӣ фарқ мекунад? 

$A) бо шаҳрванди воҳидҳои марзию маъмурӣ; 

$B) Бо шумораи аъзо ва мақомоти ҳокимияти олӣ; 

$C) бо доштани қувваҳои ягонаи мусаллаҳ; 

$D) бо марзи ягона ва сиёсати ягона; 
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$E) Бо ташкилотҳо; 

 

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

медиҳад? 

$A) кафолатҳои ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд; 

$B) доштани марзҳои маъмурӣ; 

$C) доштани конститутсия ва шаҳрвандӣ; 

$D) доштани мақомоти олии ҳокимияти давлатӣ; 

$E) доштани хокимияти суди; 

 

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

$A) Дар режими деморкатӣҳуқуқ ва озодиҳои инсон, тақсимоти 

ҳокимият ва низоми бисёрҳизбӣ вучуд дорад; 

$B) Дар режими деморкатӣҳуқуқ ва озодиҳои инсон ҳимоя карда 

намешавад; 

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

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

ташкил шавад; 

$E) хамаи чавобхо дурустанд; 

 

@92.Волоияти қонун чӣ маънӣ дорад? 

$A) Баробарҳуқуқии ҳама дар назди қонун; 

$B) Баробарҳуқуқии ҳама дар назди ҷамъият; 

$C) Баробарҳуқуқии ҳама дар назди давлат; 

$D) Баробарҳуқуқии ҳама дар назди ҳаёти сиёсӣ; 

$E) хамаи чавобхо дурустанд; 

 

@93.Намуди функсияҳои давлатро нишон диҳед. 

$A) дохилӣ ва берунӣ; 

$B) Нақшаҳои дурнамои инкишофи дохил ва хориҷи кишвар; 

$C) роҳҳои cиёсати дохилӣ ва хориҷии кишвар; 

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

$E) самти фаълияти давлат дар хориҷи кишвар; 

 

@94.Шаклҳои давлатдории Ҷумҳуриявиро муайян созед? 

$A) ҷумҳурии парлумонӣ ва президентӣ; 
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$B) Ҷумҳурии иттифокӣ; 

$C) ҷумҳурии федеративӣ; 

$D) ҷумҳурии унитарӣ; 

$E) ҷумҳуриҳои федеративӣ (иттифоқӣ) ва унитарӣ; 

 

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

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

давлат маҳалли зист ихтиёр кунад»  

$A) Эъломияи умумии ҳуқуқи башар; 

$B) Конститутсияи Чумҳурии Тоҷикистон; 

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

$D) Эъломияи ҳуқуқи кудак; 

$E) Эъломияи иҷтимоии инсон; 

 

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

$A) дар тақсимоти вазифа дар сохтори ҳукумат; 

$B) Дар иҷроиши вазифаҳо ва функсияҳо; 

$C) дар таъсисдиҳии ҳукумат; 

$D) дар интихоби ҳукумат; 

$E) дар интихоби ҳукумат ва президент; 

 

@97.Монархия чи гуна шакли давлатдорӣ аст? 

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

$B) Давлатдориест, ки сарвари ҳокимияти иҷроияро халқ интихоб 

менамояд; 

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

менамояд; 

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

вогузор шудааст; 

$E) хамаи чавобхо дурустанд; 

 

@98.Шаклҳои идоракунии давлатро муайян созед. 

$A) идоракунии ҷумҳурӣ ва монархия; 

$B) идоракунии демократӣ, дунявӣ ва ҳуқуқбунёд; 

$C) идоракунии мусолиҳаи миллӣ; 

$D) идоракунии президентӣ ва парлумонӣ; 

$E) идоракунии парламентӣ ва монархия; 
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@99.Ҷумҳурӣ аз монархия бо кадом сифатҳояш фарқ мекунад? 

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

онҳо ба муҳлати муайян интихоб карда мешаванд; 

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

онҳо ба мўҳлати номуайян интихоб карда мешаванд; 

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

онҳо ба мўҳлати муайян таъин карда мешаванд; 

$D) ҳокимияти давлатӣ ба воситаи мақомоте амали карда мешавад, ки 

онҳо бо халқ робита надоранд; 

$E) хамаи чавобхо дурустанд; 

 

@100.Конфедератсия чӣ гуна давлат аст? 

$A) иттиҳоди давлатҳои муштарак; 

$B) Давлати иттифоқӣ; 

$C) воҳидҳои марзию маъмурии давлатҳои гуногун; 

$D) иттиҳоди ҳарбию сиёсии давлатҳои ҷудогона; 

$E) иттиҳоди ҳарбию сиёсии ҳамаи давлатҳо; 

 


