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Ҷавоби дуруст варианти С 

 

 

@1.Шарҳи мафҳуми баруйхатгириро муайян созед 

$A) Идокументум; 

$B) Баланс; 

$C) Инвентаризатсия; 

$D) Дотатсия; 

$E) Инвеститсия; 

 

 

@2.Хароҷоти пули нақд бо воситаи ҳуҷҷат ба расмият дароварда 

мешавад? 

$A) Китоби хазина; 

$B) Китоби асосӣ; 

$C) Ордери хароҷоти хазинавӣ; 

$D) Журнали бакайдгирии амалиёт; 

$E) Ордери даромади хазина; 

 

 

@3.Бо кадом ченак маҳсулот истеҳсолшударо ҳисоб менамоянд? 

$A) Пулӣ; 

$B) Пулӣ, аслӣ; 

$C) Аслӣ; 

$D) Меҳнатӣ аслӣ; 

$E) Меҳнатӣ; 

 

@4.Барўйхатгирии фонди китобхона дар чанд вақт як маротиба 

гузаронида мешавад? 

$A) Дар се сол; 

$B) Дар ду сол; 

$C) Дар 10 сол; 



$D) Дар чор сол; 

$E) Дар як сол; 

 

@5.Боби 1- уми нақшаи ҳисобҳо чи ном дорад? 

$A) Маҳсулоти тайёр; 

$B) Маблағҳои муассисаҳо; 

$C) Дороиҳо; 

$D) Ҳисобаробаркуниҳо; 

$E) Маблағгузори аз буҷет; 

 

@6.Баҳисобгирии фурўши маҳсулот аз чӣ иборат аст? 

$A) Иҷораи дарозмуддат аст; 

$B) Иҷораи кўтоҳмуддат аст; 

$C) Хўрдашавии воситаҳои нақлиётӣ лизинг номида мешавад; 

$D) Иҷораи мошин, таҳҷизот ва воситаҳои нақлиёт, ки аз тарафи 

ширкати лизингӣ ба иҷорахоҳон дода мешавад; 

$E) Хўрдашавии воситаҳои асосӣ иҷораи молиявӣ номида мешавад; 

 

@7.Иҷораи молиявӣ чист? 

$A) Иҷораи дарозмуддат аст; 

$B) Иҷораи кўтоҳмуддат аст; 

$C) Иҷораи мошин, таҳҷизот ва воситаҳои нақлиёт, ки аз тарафи 

ширкати лизингӣ ба иҷорахоҳон дода мешавад; 

$D) Хўрдашавии воситаҳои нақлиётӣ лизинг номида мешавад; 

$E) Хўрдашавии воситаҳои асосӣ иҷораи молиявӣ номида мешавад; 

 

@8.Ба манбаъҳои қарзии амволи корхона кадоме аз инҳо тааллуқ 

доранд? 

$A) Қарзи кўтоҳмуддати бонк; 

$B) Қарзи дебиторон; 

$C) Ўҳдадориҳо; 

$D) Фоида; 

$E) Сармоя; 

 

@9.Предмети баҳисобгирии муҳосибӣ – ин? 

$A) Гирдгардиши активҳо; 

$B) Инъикоси ҳолат ва истифодаи активҳо дар ҷараёни гирдгардиши 

онҳо; 



$C) Ҳолат ва истифодаи воситаҳои ташкилот дар раванди татбиқи 

фаъолияти хоҷагӣ аст; 

$D) Низоми инъикоси миқдор ва хусусияти сифати ҷараёнӣ 

истеҳсолоти моддӣ; 

$E) Маҷмўи усулҳои омўзиши фанни баҳисобгирии бухгалтерӣ; 

 

@10.Гардиши ҳуҷҷат чист? 

$A) Аз ҳолати тартиб додан, то супоридани онҳо ба нозироти андоз; 

$B) Аз ҳолати тартиб додани онҳо то ба имзо расонидани роҳбари 

ташкилот; 

$C) Аз ҳолати тартиб додани онҳо, санҷиш, коркарди бухгалтерӣ то 

супоридан ба бойгонӣ; 

$D) Аз ҳолати навиштан то супоридани онҳо ба роҳбарияти ташкилот; 

$E) Аз ҳолати тартибдодан то супоридани онҳо ба дигар мақомотҳо; 

 

@11.Даромади пули нақд бо кадом ҳуҷҷат ба расмият дароварда 

мешавад? 

$A) Китоби хазина; 

$B) Ордери хароҷоти хазинавӣ; 

$C) Ордери даромади хазина; 

$D) Китоби асосӣ; 

$E) Журнали бакайдгирии амалиёт; 

 

@12.Маҳсулоти тайёр дар баланс ва ҳисобдорӣ бо кадом нарх 

нишон дода мешаванд? 

$A) Бо арзиши аслии нақшавӣ; 

$B) Бо арзиши нопурра; 

$C) Бо арзиши пурра; 

$D) Бо арзиши аслии меъёрӣ; 

$E) Бо арзиши аслии ҳақиқии истеҳсолӣ; 

 

 

@13.Навишти дутарафа дар кадом асрҳо пайдо шудааст? 

$A) Аз асрҳои 11-12; 

$B) Аз асрҳои 18-19; 

$C) Аз асрҳои 13-14; 

$D) Аз асрҳои 14-15; 

$E) Аз асрҳои 19-20; 



@14.Чанд намуди ҳисоботро аз ҳамдигар фарқ мекунанд? 

$A) Як моҳ, ҳаррўза, семоҳа; 

$B) Ҳаруза, солона, ҳармоҳа; 

$C) Солона, семоҳа, моҳона; 

$D) Ҳармоҳа, ҳаштмоҳа, семоҳа; 

$E) Чормоҳа, шашмоҳа, солона; 

 

@15.Баҳисобгирии бухгалтерӣ кадом талаботҳоро доро мебошад? 

$A) Ҳуҷҷатноккунонӣ, счётҳо ва навишти дутарафа дар онҳо, баланс; 

$B) Баҳодиҳӣ ва калкулятсия, баруйхатгирӣ ва ҳисобот; 

$C) Ягонагӣ, саривақтӣ, дуруст, обьективона, пурра,gt ва сарфакорона; 

$D) Натуравӣ, меҳнатӣ ва пулӣ, таъҷилӣ, оморӣ; 

$E) Объективона ва сарфакорона бухгалтерӣ; 

 

@16.Бо кадом ченак кори иҷрошударо ҳисоб менамоянд? 

$A) Пулӣ; 

$B) Пулӣ, аслӣ; 

$C) Меҳнатӣ; 

$D) Аслӣ; 

$E) Меҳнатӣ аслӣ; 

 

@17.Дар регистри бухгалтерӣ кӣ имзо мегузорад? 

$A) Хазинадор ё сармуҳандис; 

$B) Мудири амбор ё хазиначӣ; 

$C) Сармуҳосиб ё иҷрокунандаи вазифаи он; 

$D) Мудири шуъбаҳо; 

$E) Ҷонишини роҳбар ё хазиначӣ; 

 

@18.Ҳисобгирии бухгалтерӣ чанд объектро дорост? 

$A) 6; 

$B) 2; 

$C) 3; 

$D) 5; 

$E) 4; 

 

@19.Аз рӯи муҳлат баланси бухгалтерӣ тақсим мешавад 

$A) Солона тақсимкунӣ; 

$B) Солона, аввала, даврагӣ; 



$C) Тақсимкунӣ, барҳамдиҳӣ, даврагӣ; 

$D) Даврагӣ, солона, аввала, тақсимкунӣ, барҳамдиҳӣ, маҷмўӣ; 

$E) Барҳамдиҳӣ, даврагӣ; 

 

@20.Аз рўи манбаъҳои ташаккулёбӣ амволи чи хел тасниф карда 

мешавад: 

$A) Қарзҳо ва воситаҳои ҷалб кардашуда; 

$B) Амволи вобаста кардашуда ва қарзӣ; 

$C) Амволи худӣ ва қарзҳо; 

$D) Маблағгузории молиявӣ; 

$E) Ашё ва масолеҳ, маҳсулоти тайёр ва молҳо; 

 

@21.Шарҳи баҳодиҳии амволро муайян намое: 

$A) Инъикоси арзиши мол дар счёт; 

$B) Амвол бо нишондиҳандаҳои меҳнатӣ баҳо дода мешаванд; 

$C) Амвол бо нишондиҳандаҳои аслӣ-табиӣ баҳо дода мешаванд; 

$D) Муайян кардани ҳаҷми мол; 

$E) Ин тарзи ифода кардани амвол бо ифодаи пулӣ; 

 

@22.Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон баҳодҳии амвол бо кадом арз сурат 

мегирад? 

$A) Дирам; 

$B) Бо доллари амрикоӣ; 

$C) Бо сомонӣ ва дирам; 

$D) Бо рубл; 

$E) Рубл ва сомонӣ; 

 

@23.Ҳисоботи бухгалтерӣ чист? 

$A) Ҷамъбасткунии ҳолати амволи корхона; 

$B) Объекти кории бухгалтер; 

$C) Маҷмўъи нишондиҳандаҳои амвол ва ҳолати молиявии корхона аз 

рўи натиҷаҳои фаъолияти хоҷагӣ дар давраи ҳисоботӣ; 

$D) Сохтани баланс, ҳисобот дар бораи натиҷаи молиявӣ; 

$E) Ҳуҷҷати асосии бухгалтерӣ; 

 

@24.Ки аввалин бор мафҳуми навишти дугонаро мавриди 

истифодабарӣ қарор додааст? 

$A) Алҳвизе Казанова; 



$B) Людовико Флори; 

$C) Лука Пачоли; 

$D) Алҳвизе Пачоли; 

$E) Адам Смит; 

 

@25.Натиҷаи баруйхатгирӣ дар чи инъикос меёбад? 

$A) Баланс; 

$B) Ведомост; 

$C) Санади муқоисавӣ; 

$D) Ҳисобот; 

$E) Инвентаризатсия; 

 

@26.Нақши счётҳои ҳисобгирии бухгалтерӣ чист? 

$A) Барои инъикоскунии маълумоти ҷамъбастӣ оиди амалиёти 

хоҷагидорӣ дар давраи ҳисоботӣ пешбинӣ шудаанд; 

$B) Барои инъикоскунии ҷории амалиёти хоҷагидории соли ҳисоботӣ 

пешбинӣ шудаанд; 

$C) Барои гурўҳбандии амвол, инъикоси ҷорӣ ва назорат аз болои 

маълумоти амалиёти хоҷагидорӣ, аз рўйи аломатҳои сифатии монанд 

пешбинӣ шудаанд; 

$D) Счёт - ин усули баҳисобгирии нишондиҳандаҳои анлитикӣ (ҷузъӣ); 

$E) Ҳолат ва истифодаи воситаҳои ташкилот дар раванди татбиқи 

фаъолияти хоҷагӣ аст; 

 

@27.Баҳодиҳии амвол ва уҳдадориҳои ташкилот дар баҳисобгирии 

бухгалтерӣ ва ҳисоб бо кадом шакл ифода меёбад? 

$A) Меҳнат; 

$B) Натуравӣ; 

$C) Пули; 

$D) Натурави ва меҳнати; 

$E) Меҳнатӣ, пулӣ; 

 

@28.Дар ҳамаи ҳуҷҷатҳои бухгалтерӣ, ки бо иҷроиши харҷнамои 

даромад ва хароҷотҳои аз рўи маблағҳои буҷетӣ ва фонди ғайри 

буҷетӣ гирифта шудаанд имзо мегузорад: 

$A) Сармуҳосиб, инженер; 

$B) Хазинадор; 

$C) Роҳбар, сармуҳосиб; 



$D) Ҷонишини роҳбар, хазинадор; 

$E) Муҳосиб оид ба молу амвол ва нафақа; 

 

@29.Варақаҳои шахси кормандон, фармонҳо оид ба фаъолияти 

асосӣ ҳуҷҷатҳои бино, нишоот ва таҷҳизот ба муҳлати чанд сол 

нигоҳ дошта мешаванд:? 

$A) 30 сол; 

$B) 25 сол; 

$C) 75 сол; 

$D) 85 сол; 

$E) 78 сол; 

 

@30.Боби 4- уми нақшаи ҳисобҳо чи ном дорад? 

$A) Ашёҳои камарзиш; 

$B) Маблағҳои муассисаҳо; 

$C) Маҳсулоти тайёр; 

$D) Ҳисобаробаркуниҳо; 

$E) Маблағгузори аз буҷет; 

 

@31.Дар феҳрист кӣ имзо мегузорад? 

$A) Хазинадор ё сармуҳандис; 

$B) Мудири амбор ё хазиначӣ; 

$C) Сармуҳосиб ё иҷрокунандаи вазифаи он; 

$D) Ҷонишини роҳбар ё хазиначӣ; 

$E) Мудири шуъбаҳо; 

 

@32.Барўйхатгири нисбати нақша ҷудо мешавад: 

$A) Пурра ва қисман; 

$B) Пешаки ва минбаъда; 

$C) Нақшави ва ғайринақшавӣ; 

$D) Ҷорӣ ва қисман; 

$E) Пешаки ва минбаъда; 

 

@33.Ҳисоботҳо мешаванд: 

$A) Ҳаруза, солона, ҳармоҳа; 

$B) Як моҳ, ҳаррўза, семоҳа; 

$C) Солона, семоҳа, моҳона; 

$D) Чормоҳа, шашмоҳа, солона; 



$E) Ҳармоҳа, ҳаштмоҳа, семоҳа; 

 

@34.Шаклҳои асосии ҳисоботи муҳосибии даврагиро майян кунед: 

$A) Ҳисобот оиди истифодабарии фоида; 

$B) Ҳисобот дар бораи тақсимоти фоида; 

$C) Ҳисобот дар бораи камомад, дуздӣ, талафот, молу масолеҳ; 

$D) Ҳисобот дар бораи нигоҳдорӣ ва дасгоҳои идоракуни; 

$E) Баланс; 

 

@35.Дар кадом счётҳо бақияи аввалу охир дар тарафи дебетӣ 

мемонад ё ба сифр баробар мешавад? 

$A) Дар счётҳои пассивӣ; 

$B) Дар счётҳои активо-пассивӣ; 

$C) Дар счётҳои активӣ; 

$D) Дар счётҳои батанзимдароранда; 

$E) Дар счётҳои муқоисакунанда; 

 

@36.Бақияи аввалу охир дар тарафи кредитӣ кадом счётҳо 

мемонад ё ба баробари сифр мешавад? 

$A) Дар счётҳои активӣ; 

$B) Дар счётҳои калкулятсионӣ; 

$C) Дар счётҳои пассивӣ; 

$D) Дар счётҳои активо-пассивӣ; 

$E) Дар счётҳои тақсимкунанда; 

 

@37.Дар кадом счётҳо бақияи аввал ва охир дар харду тарафи счёт 

мемонад? 

$A) Дар счётҳои пассивӣ; 

$B) Дар счётҳои тақсимкунанда; 

$C) Дар счётҳои активо-пассивӣ; 

$D) Дар счётҳои калкулятсионӣ; 

$E) Дар счётҳои активӣ; 

 

@38.Дар ордери даромади хазинавӣ имзои кадоме аз шахсони 

зерин бояд  бошад? 

$A) Хазинадор, шахси пулсупоранда, сарбухгалтер, роҳбари хоҷагӣ; 

$B) Хазинадор, шахси пулсупоранда; 

$C) Хазинадор, шахси пулсупоранда, сарбухгалтер; 



$D) Имзо карда намешавад; 

$E) Сарбухгалтер, рохбари хоҷагӣ; 

 

@39.Талаботҳоро оиди баҳисобгирии бухгалтерӣ нишон диҳед: 

$A) Натуравӣ, меҳнатӣ ва пулӣ; 

$B) Ҳуҷҷатноккунонӣ, счётҳо ва навишти дутарафа дар онҳо, баланс, 

баҳодиҳӣ ва калкулятсия, баруйхатгирӣ ва ҳисобот; 

$C) Ягонагӣ, саривақтӣ, дуруст, обьективона, пурра, оммафаҳм ва 

сарфакорона; 

$D) Таъҷилӣ, оморӣ ва бухгалтерӣ; 

$E) Объективона ва сарфакорона; 

 

@40.Маҳсулоти тайёр дар счётҳо бо кадоме аз ин нархҳо ифода 

карда мешавад? 

$A) Нархи шартномавӣ; 

$B) Арзиши аслии ҳақиқии истеҳсолӣ; 

$C) Бо нархи фурўш; 

$D) Арзиши аслии ҳақиқӣ; 

$E) Бо нархҳои бозорӣ; 

 

@41.Ҷавоби дурусти мафҳуми баҳодиҳии амволро диҳед: 

$A) Амвол бо нишондиҳандаи меҳнатӣ баҳо дода мешавад; 

$B) Ин тарзи ифода кардани амвол бо ифодаи пулӣ; 

$C) Амвол бо нишондиҳандаи аслӣ-табиӣ (натуралӣ) баҳо дода 

мешавад; 

$D) Амвол аз рўи нархи фурўш баҳо дода мешавад; 

$E) Аз рўи хароҷотҳо баҳо дода мешавад; 

 

@42.Бо кадом асъор амвол дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон 

баҳо дода мешавад? 

$A) Бо доллари амрикоӣ; 

$B) Бо рубл; 

$C) Бо сомонӣ; 

$D) Бо ҳамаи асъор; 

$E) Бо рубл ва сомонӣ; 

 

@43.Дар баҳисобгирӣ ва баланс захираҳои истеҳсолӣ бо кадом нарх 

баҳо дода мешаванд? 



$A) Бо нархи бақия; 

$B) Бо нархи барқароркунӣ; 

$C) Бо арзиши аввала; 

$D) Бо арзиши аслии ҳақиқӣ; 

$E) Бо арзиши ҳисобӣ; 

 

@44.Маҳсулоти тайёр дар баланси ҳисобдорӣ бо кадом нарх 

нишон дода мешавад? 

$A) Бо нархи аввала; 

$B) Бо арзиши асли ҳақиқии истеҳсолӣ; 

$C) Бо нархи фурўш; 

$D) Бо нархи ҳисобгирӣ; 

$E) Бо нархи бозорӣ; 

 

@45.Мақсади баҳисобгирии фурўши маҳсулот, кор ва 

хизматрасонӣ аз чӣ иборат аст? 

$A) Назорат аз болои иҷроиши нақшаи фурўши маҳсулот бо намудҳои 

он миқдору сифат ва самти фурўш; 

$B) Назорат аз болои дуруст истифодабарии нархи фурўш; 

$C) Дуруст ва дар сари вақт тартиб додани тамоми ҳуҷҷатҳо, 

инъикоскунии ҷараёни фурўш; 

$D) Назорат аз болои ҳолати ҳисоббаробаркунӣ бо ташкилотҳои 

маҳсулоттайёркунанда, харидорон ва супоришдиҳандагон; 

$E) Муайян намудани натиҷаҳои молиявӣ аз фурўши маҳсулот кор ва 

хизматрасонӣ ба дигар тараф; 

 

@46.Корхонаи фаръӣ (духтарӣ) ин: 

$A) Корхонае, ки аз тарафи давлат таъсис дода мешавад; 

$B) Корхонаи тиҷоратӣ мебошад; 

$C) Ширкати алоҳидаи мустақиле, ки аз тарафи саҳмдорон таъсис дода 

мешавад; 

$D) Ин корхонаи навбунёд аст; 

$E) Ин корхонае, ки фаъолияташ баста шудааст; 

 

@47.Лизинг чист? 

$A) Иҷораи кўтоҳмуддат аст; 

$B) Иҷораи дарозмуддат аст; 



$C) Иҷораи мошин, таҳҷизот ва воситаҳои нақлиёт, ки аз тарафи 

ширкати лизингӣ ба иҷорахоҳон дода мешавад; 

$D) Хўрдашавии воситаҳои нақлиётӣ лизинг номида мешавад; 

$E) Соқиткунии бино ва иншоотҳо лизинг номида мешавад; 

 

@48.Ченакҳое, ки дар баҳисобгирӣ истифода мешаванд: 

$A) Меҳнатӣ; 

$B) Аслӣ; 

$C) Меҳнатӣ, пулӣ, аслӣ; 

$D) Пулӣ-аслӣ; 

$E) Пулӣ; 

 

@49.Кори иҷрошуда бо кадом ченак ҳисоб карда мешавад? 

$A) Пулӣ, аслӣ; 

$B) Пулӣ; 

$C) Меҳнатӣ; 

$D) Меҳнатӣ аслӣ; 

$E) Аслӣ; 

 

@50.Кадоме аз намудҳои баҳисобгирӣ бо таври ҳуҷҷатикунонӣ, 

бетанаффус ва пурра бурда мешавад? 

$A) Оморӣ; 

$B) Фаврӣ; 

$C) Бухгалтерӣ; 

$D) Оморӣ, фаврӣ; 

$E) Бухгалтерӣ, оморӣ; 

 

@51.Истифодабарандагони ахбороти баҳисобгирии бухгалтерӣ ба 

чанд гурўҳ ҷудо мешаванд? 

$A) Чор; 

$B) Панҷ; 

$C) Ду; 

$D) Шаш; 

$E) Се; 

 

@52.Кадоме аз ин хусусиятҳо ба баҳисобгирии бухгалтерӣ хос аст: 

$A) Дар аввали моҳ; 

$B) Дар як сол як маротиба; 



$C) Бетанаффус; 

$D) Семоҳа; 

$E) Солона; 

 

@53.Объекти фанни ҳисобдории бухгалтерӣ чандто аст? 

$A) 6; 

$B) 2; 

$C) 3; 

$D) 4; 

$E) 5; 

 

 

 

@54.Ба манбаъҳои худии амволи корхона кадоме аз инҳо тааллуқ 

доранд? 

$A) Қарзи кўтоҳмуддати бонк; 

$B) Қарзи дебиторон; 

$C) Фоида; 

$D) Ўҳдадориҳо; 

$E) Сармоя; 

 

@55.Баҳисобгирии бухгалтерӣ –ин: 

$A) Низоми инъикоси миқдор ва хусусияти сифати ҷараёни 

истеҳсолоти моддӣ аст; 

$B) Низоми бефосила ва боҳамалоқаманди инъикос кардани ахбороти 

иқтисодӣ бо мақсади идора кардан ва назорат аз рўи фаъолияти 

молиявии хоҷагӣ ҳаст; 

$C) Батартибдарории низоми ҷамъоварӣ, бақайдгирӣ ва ҷамъкунии 

ахборот бо ифодаи пулӣ оид ба амвол ва ўҳдадориҳои ташкилот ва 

ҳаракати онҳо, бо шакли муайян даровардани ҳуҷҷатҳо, бо роҳи пурра, 

бефосила ва дар асоси баҳисобгирии ҳамаи амалиётҳои хоҷагӣ 

мебошад; 

$D) Ҳолат ва истифодаи воситаҳои ташкилот дар раванди тадбиқи 

фаъолияти хоҷаги аст; 

$E) Инъикоси амалиётҳои хоҷагӣ ва ҷамъбасти рақамҳои баҳисобгирии 

бухгалтерӣ; 

 

@56.Ашёҳои баҳисобгирии бухгалтерӣ – ин: 



$A) Гирдгардиши активҳо; 

$B) Инъикоси ҳолат ва истифодаи активҳо дар ҷараёни гирдгардиши 

онҳо; 

$C) Ҳолат ва истифодаи воситаҳои ташкилот дар раванди татбиқи 

фаъолияти хоҷагӣ аст; 

$D) Низоми инъикоси миқдор ва хусусияти сифати ҷараёнӣ 

истеҳсолоти моддӣ; 

$E) Маҷмўи усулҳои омўзиши фанни баҳисобгирии бухгалтерӣ; 

 

@57.Ченаки асосии баҳисобгирии бухгалтерӣ аз инҳо иборат аст: 

$A) Меҳнатӣ; 

$B) Натуралӣ; 

$C) Пулӣ; 

$D) Ҳисоббаробаркунӣ; 

$E) Муомилотӣ; 

 

@58.Ба талаботи баҳисобгирии бухгалтерӣ дохил мешавад: 

$A) Муваққатан муайян кардани омилҳои фаъолияти хоҷагӣ, 

мустақилияти амвол, бемухолифат; 

$B) Бефосилагӣ, мустақилияти амвол, пай дар пайи қабули низоми 

ҳисобгирӣ; 

$C) Мукаммал ва оқилона, эҳтиёткорона, афзалиятнок, бемухолифат; 

$D) Мастақилияти амвол, маблағгузории дарозмудат, воситаҳоит 

асосӣ; 

$E) Сармояи оиноми, захираҳои молиявӣ ва қарзҳои дебиторӣ; 

 

@59.Тавозуни бухгалтерӣ иборат аст: 

$A) Аз чор қисм; 

$B) Се қисми актив (фаъол) ва се қисми пасив (ғайрифаъол); 

$C) Аз ду қисм актив ва пассив; 

$D) Панҷ қисм; 

$E) Аз шаш қисм; 

 

@60.Дар кадом ҳолат баланси бухгалтерӣ баробар аст: 

$A) Баробарии ҷамъи қисми дуюмӣ ва чоруми тавозун; 

$B) Баробарии ҷамъи қисми якуми актив ва қисми панҷуми пасиви 

тавозун; 

$C) Ҷамъи умумии қисми актив ва пассив; 



$D) Баробарии ҷамъи актив ва пасиви тавозун; 

$E) Баробарии қисми якум ва чоруми тавозун; 

 

@61.Аломатҳои активӣ ва пасивии тавозун инҳо мебошанд: 

$A) Ҳисоби аналитикӣ; 

$B) Ҳисоби синтетикӣ; 

$C) Бандҳои тавозун; 

$D) Қисми активӣ; 

$E) Қисми пассивӣ; 

 

@62.Фанни баҳисобгирии бухгалтерӣ чиро меомўзад? 

$A) Гирдгардиши воситаҳои хоҷагӣ; 

$B) Воситаҳои асосӣ ва предметҳои меҳнат; 

$C) Ифодаи ҳолат ва истифодабарии амволи корхона дар раванди он; 

$D) Тағирёбии баланс; 

$E) Идоракунии истеҳсолот; 

 

@63.Объекти баҳисобгирии бухгалтерӣ кадом аст? 

$A) Фаъолияти хоҷагидории корхона; 

$B) Амалиётҳои хоҷагӣ ва натиҷаи онҳо дар раванди таъминот, 

истеҳсолот, фурўш ва натиҷаи молиявӣ; 

$C) Амволи корхона, ўҳдадориҳо ва амалиётҳои хоҷагии дар 

фаъолияти корхона ба амалоянда; 

$D) Сармоя ва захира; 

$E) Баланс ва счёт; 

 

@64.Ба предметҳои меҳнат чиҳо дохил мешаванд? 

$A) Ашёи хом, масолеҳҳо, сўзишворӣ, қисмҳои эҳтиётӣ, масолеҳи 

сохтмонӣ ва ғайраҳо; 

$B) Предметҳое, ки арзиши як воҳидашон зиёда аз 300000 сомонӣ аст 

новобаста аз мўҳлати истифодабариашон; 

$C) Воситаҳои меҳнат, ки мўҳлати истифодабариашон зиёда аз як сол 

аст; 

$D) Фоида, зарар; 

$E) Баланс, ўҳдадориҳо; 

 

@65.Счётҳои бухгалтерӣ гуфта чиро мегўянд? 

$A) Ин тарзи ҳисобдории нишондиҳандаҳои ҷузъӣ; 



$B) Ин тарзи ифодакунии амалиётҳои хоҷагӣ дар давоми соли 

ҳисоботӣ; 

$C) Ин гурўҳбандии амвол, назорати ҷорӣ, ҷамъбасткунӣ ва назорати 

амалиётҳои хоҷагӣ аз рўи аломатҳои сифатан якхелаи онҳо; 

$D) Ин ҷаъи активҳои корхона; 

$E) Ин ҷамъи пассивҳои корхона; 

 

@66.Аз рўи кадом аломатҳо ҳисобҳои активӣ муайян карда 

мешавад? 

$A) Аз рўи ведомостҳои гардишӣ ва шахматӣ, нақшаи счётҳои 

бухгалтерӣ, номгўйи счётҳои ҷузъӣ; 

$B) Аз рўи баланс, журнал-ордерҳо, китоби асосӣ ва дигар 

сабткунакҳои ҳисобгирӣ; 

$C) Аз рўи бақияи дебетӣ, мазмуни иқтисодӣ ва мавқеи 

ҷойгиршавиашон дар тарафи активи баланс; 

$D) Танҳо аз рўи бақияашон; 

$E) Аз рўи андозаи маблағи бақияашон; 

 

@67.Аз рўи кадом аломатҳо ҳисобҳои пассивӣ муайян карда 

мешавад? 

$A) Аз рўи ведемости гардишӣ, номгўйи счёт, мавқеи ҷойгиршавии 

онҳо дар фасли пассиви баланс; 

$B) Аз рўи номгўйи счёт, мазмуни иқтисодӣ, гардиши дебетии онҳо, 

китоби асосӣ; 

$C) Аз рўи манбаъҳои пайдоиши амвол, бақияи кредитии онҳо ва 

мавқеиҷойгиршавиашон дар тарафи пассиви баланс; 

$D) Аз рўи ведомостҳои гардишӣ ва шахматӣ, нақшаи ҳисобҳои 

ҳисобдорӣ, номгўйи ҳисобҳои ҷузъӣ; 

$E) Танҳо аз рўи бақияашон; 

 

@68.Дар корхонаҳо барои ташкил кардани сиёсати баҳисобгирӣ кӣ  

ҷавобгар аст? 

$A) Роҳбари корхона; 

$B) Иқтисодчиёни корхона; 

$C) Сарбухгалтери корхона; 

$D) Коргарони корхона; 

$E) Шўъбаи баҳисобгирии корхона; 

 



@69.Бақияи охирони счётҳои пассивӣ баробари нол (сифр) 

мешавад, агар: 

 

$A) Дар давоми моҳи ҳисоботӣ дар счётҳо гардиш набошад; 

$B) Ҷамъи бақияи аввала ва гардиши кредитии счёт ба гардиши 

дебетии он баробар бошад; 

$C) Гардиши дебетии счёти ба гардиши кредитии он баробар бошад; 

$D) Бақияи аввала дар кредит, зиёдшавӣ дар дебет ва камшавӣ дар 

кредит навишта мешавад; 

$E) Гардиши дебетӣ надоранд; 

 

@70.Навишти дутарафаи мукотиботи зерини счётро ифода 

мекунад: 

$A) Дебети як счёт ва дебети якчанд счётҳо; 

$B) Кредити як счёт ва дебети якчанд счётҳо; 

$C) Дебети як счёт ва кредити дигар счёт; 

$D) Дебети ду счёт; 

$E) Кредити чор счёт ва дебети як счёт; 

 

@71.Масъулиятро барои ташкили баҳисобгирии бухгалтерӣ ба 

ўҳда дорад: 

$A) Соҳиби моликият; 

$B) Роҳбар; 

$C) Сармуҳосиб; 

$D) Сармуҳандис; 

$E) Ҷойнишини сармуҳосиб; 

 

@72.Ҳуҷҷатҳои бухгалтерӣ-ин: 

$A) Ҳуҷҷатҳои нигаҳдорандаи ахборот оид ба объекти ҳисобгирӣ; 

$B) Ҳама гуна маводҳои ахбороти молиявиро нигаҳдоранда; 

$C) Ҳама гуна маводҳои нигаҳдорандаи рақамҳои баҳисобгирии 

бухгалтерӣ, ки аз ҷиҳати ҳуқуқӣ аниқ будани иҷроиши амалиётҳои 

хоҷагиро тасдиқ мекунанд; 

$D) Ҳуҷҷатҳои тасдиқкунанда оиди ахбороти корхона; 

$E) Ҳамагуна ахборотҳо ива манбаҳоро нигоҳдоранда; 

 

@73.Аз рўи таъинот ҳуҷҷатҳо таснифот карда мешавад: 

$A) Барои як бор ва ҷамъбастӣ; 



$B) Барасмиятдарории сарфакорона, сафедкунанда, бухгалтерӣ; 

$C) Ибтидоӣ ва ҷамъбастӣ; 

$D) Пешаки ва ҷорӣ; 

$E) Ҷори ва оянда; 

 

@74.Зери мафҳуми сиёсати баҳисобгирии бухгалтерӣ фаҳмида 

мешавад: 

$A) Маҷмўи элементҳои усули баҳисобгирии бухгалтерӣ; 

$B) Системаи феҳристи баҳисобгирӣ ва тарзи пур кардани онҳо; 

$C) Маҷмўи тарз ва усулҳои пешбурди баҳисобгирии бухгалтерӣ; 

$D) Тағирот дар қонунгузории ҶТ ё санадҳои меъёри оид ба 

баҳисобгирии бухгалтерӣ аз тарафи ташкилот; 

$E) Сарфакорона истифодабарии ахборот оид ба тартиб додан; 

 

@75.Ба сиёсати баҳисобгирии ташкилот дар давоми соли 

ҳисоботӣ мумкин аст, тағйирот ворид кардан дар ҳолатҳои: 

$A) Тағйирёбии номгўйи маҳсулоти баровардашуда; 

$B) Иваз шудани роҳбар ва суроғаи ҳуқуқии ташкилот; 

$C) Тағйирот дар қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ё санадҳои 

меъёрӣ оиди баҳисобгирии бухгалтерӣ аз тарафи ташкилот, таҳия 

кардани тарзи нави пешбурди баҳисобгирӣ ба амал омаданд; 

$D) Маҷмўи элементҳои усулу баҳисобгирии бухгаклтериро тартиб 

додан; 

$E) Системаи феҳристи баҳисобгири ва тарзи пур кардани онҳоро 

тартиб додан; 

 

@76.Саёсати баҳисобгирӣ аз тарафи ки таҳия карда мешавад? 

$A) Аз тарафи дастгоҳи идоракунанда; 

$B) Гурўҳи (комиссияи) тафтишотӣ; 

$C) Сармуҳосиб; 

$D) Аз тарафи сармуҳандис; 

$E) Аз тарафи мудири амбор; 

 

@77.Тафтиши расмии ҳуҷҷати муҳосибӣ ин: 

$A) Дида баромадани онҳо; 

$B) Дуруст тартибдиҳии онҳо; 

$C) Қонунӣ будани амалиётҳои ба вуҷуд омада; 

$D) Ҷо ба ҷо гузории онҳо; 



$E) Пурра ифода кардани нишондиҳандахо (реквизитҳо); 

 

@78.Дар кадом ҳолатҳо барўйхатгирӣ ҳатман гузаронида 

мешаванд? 

$A) Ҳангоми иваз шудани шахси масъулиятноки моддӣ; 

$B) Ҳангоми дуздӣ; 

$C) Пеш аз сохтани ҳисоботи солона, ҳангоми ба иҷора додани амвол, 

ҳангоми иваз шудани шахси масъулиятноки моддӣ, ошкор сохтани 

ҳодисаҳои дуздӣ, офатҳои табиӣ; 

$D) Ҳангоми иваз намудани роҳбар; 

$E) Пеш аз сохтани ҳисоботи солона; 

 

@79.Молҳои фурухташуда дар баланс ва ҳисобдорӣ бо кадом нарх 

нишон дода мешаванд? 

$A) Бо арзиши аслии нақшавӣ; 

$B) Бо арзиши нопурра; 

$C) Бо арзиши пурра; 

$D) Бо арзиши аслии ҳақиқии истеҳсолӣ; 

$E) Бо арзиши аслии меъёрӣ; 

 

@80.Кадом талаботҳо ҳангоми сохтани ҳисобот ҳатмӣ мебошанд? 

$A) Бояд пурра бошад; 

$B) Фаҳмо ва сода бошад; 

$C) Ҳисобот бояд пурра ва саривақт нишондиҳандаҳои қисмҳои 

алоҳидаи корхонаро дар бар гирад, дар асоси маълумотҳои ҳуҷҷатҳои 

ибтидоӣ, ва чамъбасти сохта шавад; 

$D) Ҳисобот бояд дар асоси маълумотҳои ҳуҷҷатҳои ибтидоии, 

ҳисобдорӣ ҷузъӣ ва куллӣ сохта шавад; 

$E) Ҳисобот бояд пурра ва эътимодбахш бошад; 

 

@81.Ҳуҷҷати стратеги кадом қисмҳоро дар бар мегирад? 

$A) Дар он тақсимоти захираҳои молиявӣ мувофиқи самтҳои 

истифодабарӣ мешаванд; 

$B) Қисмҳоеро дар бар мегирад, ки он дорои хусусиятҳои хос мебошад; 

$C) Дар он тақсимоти захираҳои молиявӣ мувофиқи самтҳои 

истифодабарӣ инъикос ва асоснок намуда, афзалиятҳои тақсимоти 

маблағҳо баназаргирифта мешаванд ва онҳоро ба самтҳои мувофиқ 

тақсим мекунанд; 



$D) Ҷавобҳои B ва C дуруст аст; 

$E) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст; 

 

@82.Дар баҳисобгирии бухгалтерӣ ва ҳисобот баҳодиҳии амвол ва 

уҳдадорӣ дар кадом шакл ифода меёбад? 

$A) Меҳнат; 

$B) Натуравӣ; 

$C) Пули; 

$D) Меҳнатӣ, пулӣ; 

$E) Натурави ва меҳнати; 

 

@83.Счётҳои бухгалтерӣ чист? 

$A) Ин тарзи ҳисобдории нишондиҳандаҳои ҷузъӣ; 

$B) Ин тарзи ифодакунии амалиётҳои хоҷагӣ дар давоми соли 

ҳисоботӣ; 

$C) Ин гурўҳбандии амвол, назорати ҷорӣ, ҷамъбасткунӣ ва назорати 

амалиётҳои хоҷагӣ аз рўи аломатҳои сифатан якхелаи онҳо; 

$D) Ин ҷамъи пассивҳои корхона; 

$E) Ин ҷаъи активҳои корхона; 

 

@84.Счётҳои пассивӣ аз рўи кадом аломатҳо муайян карда 

мешаванд? 

$A) Аз рўи ведемости гардишӣ, номгўйи счёт, мавқеи ҷойгиршавии 

онҳо дар фасли пассиви баланс; 

$B) Аз рўи номгўйи счёт, мазмуни иқтисодӣ, гардиши дебетии онҳо, 

китоби асосӣ; 

$C) Аз рўи манбаъҳои пайдоиши амвол, бақияи кредитии онҳо ва 

мавқеи ҷойгиршавиашон дар тарафи пассиви баланс; 

$D) Аз рўи ведомостҳои гардишӣ ва шахматӣ, нақшаи ҳисобҳои 

ҳисобдорӣ, номгўйи ҳисобҳои ҷузъӣ; 

$E) Танҳо аз рўи бақияашон; 

 

@85.Навишти дутарафаи оддӣ мукотиботи зерини счётро ифода 

мекунад: 

$A) Дебети як счёт ва дебети якчанд счётҳо; 

$B) Кредити як счёт ва дебети якчанд счётҳо; 

$C) Дебети як счёт ва кредити дигар счёт; 

$D) Дебети ду счёт; 



$E) Кредити чор счёт ва дебети як счёт; 

 

@86.Бо кадом арз амвол дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон 

баҳо дода мешавад? 

$A) Дирам; 

$B) Бо доллари амрикоӣ; 

$C) Бо сомонӣ ва дирам; 

$D) Бо рубл; 

$E) Рубл ва сомонӣ; 

 

@87.Дар ферист кӣ имзо мегузорад? 

$A) Хазинадор ё сармуҳандис; 

$B) Мудири амбор ё хазиначӣ; 

$C) Сармуҳосиб ё иҷрокунандаи вазифаи он; 

$D) Ҷонишини роҳбар ё хазиначӣ; 

$E) мудири шуъбаҳо; 

 

@88.Воситаҳои асосӣ, активҳои ғайримоддӣ чӣ хел баҳо дода 

мешаванд? 

$A) Бо арзиши асли ҳақиқӣ; 

$B) Бо нархи ҳисобгирӣ; 

$C) Бо нархи аввала; 

$D) Бо нархи фурўш; 

$E) Бо арзиши бадасторӣ; 

 

@89.Асоси баҳисобгирии бухгалтериро кадом ченак ташкил 

медиҳад? 

$A) Аслӣ; 

$B) Меҳнатӣ; 

$C) Меҳнатӣ, пулӣ, асли; 

$D) Пулӣ; 

$E) Пулӣ-аслӣ; 

 

@90.Хусусиятҳои фарқкунандаи баҳисобгирии бухгалтерӣ кадом 

аст? 

$A) Дар аввали моҳ; 

$B) Дар як сол як маротиба; 

$C) Бетанаффус; 



$D) Семоҳа; 

$E) Солона; 

 

@91.Баҳисобгирии бухгалтерӣ аз чанд элементи метод иборат 

аст? 

$A) 2; 

$B) 3; 

$C) 6; 

$D) 4; 

$E) 1; 

 

@92.Зери мафҳуми баҳисобгирии бухгалтерӣ фаҳмида мешавад: 

$A) Маҷмўи усулҳои омўзиши фанни баҳисобгирии бухгалтерӣ; 

$B) Инъикоси амалиётҳои хоҷагӣ ва ҷамъбаст кардани рақамҳои 

баҳисобгирии бухгалтерӣ; 

$C) Низоми бефосила ва бо ҳам алоқамандиит инъикоскунии 

фаъолияти иқтисодӣ бо мақсади идора кардани фаъолияти молиявии 

хоҷагӣ аст; 

$D) Маҷмўи тарзҳо ва қабул кардани фаҳмиш ва донистани фанни 

баҳисобгирии бухгалтерӣ; 

$E) Гирдгардиши активҳо; 

 

@93.Кадоме аз ин баробариҳо барои тавозуни бухгалтерӣ ҳатмӣ 

аст? 

$A) Баробарии ҷамъи қисми дуюмӣ ва чоруми тавозун; 

$B) Баробарии ҷамъи қисми якуми актив ва қисми панҷуми пасиви 

тавозун; 

$C) Ҷамъи умумии қисми актив ва пассив; 

$D) Баробарии ҷамъи актив ва пасиви тавозун; 

$E) Баробарии қисми якум ва чоруми тавозун; 

 

@94.Кадом вақт баланси аввала сохта мешаванд? 

$A) Барои ҷамъбаст кардани фаъолияти молиявӣ-хоҷагии корхона дар 

охири сол; 

$B) Ҳангоми тақсим кардани як корхона ба якчанд корхонаҳои 

мустақил; 

$C) Ҳангоми сохтани корхонаи нав ё дигаргун сохтани корхонаҳои 

пештара амалкунанда; 



$D) Ҳангоми даромад кардани молу ашё; 

$E) Ҳангоми фурўхтани корхона; 

 

@95.Счётҳои активӣ аз рўи кадом аломатҳо муайян карда 

мешавад? 

$A) Аз рўи баланс, журнал-ордерҳо, китоби асосӣ ва дигар 

сабткунакҳои ҳисобгирӣ; 

$B) Аз рўи ведомостҳои гардишӣ ва шахматӣ, нақшаи счётҳои 

бухгалтерӣ, номгўйи счётҳои ҷузъӣ; 

$C) Аз рўи бақияи дебетӣ, мазмуни иқтисодӣ ва мавқеи 

ҷойгиршавиашон дар тарафи активи баланс; 

$D) Танҳо аз рўи бақияашон; 

$E) Аз рўи андозаи маблағи бақияашон; 

 

@96.Барои ташкил кардани сиёсати баҳисобгирӣ кӣ ҷавобгар аст? 

$A) Роҳбари корхона; 

$B) Иқтисодчиёни корхона; 

$C) Сарбухгалтери корхона; 

$D) Коргарони корхона; 

$E) Шўъбаи баҳисобгирии корхона; 

 

@97.Тафтиши расмии ҳуҷҷатҳо ин аст тафтиши: 

$A) Дуруст тартибдиҳии онҳо; 

$B) Дида баромадани онҳо; 

$C) Қонунӣ будани амалиётҳои ба вуҷуд омада; 

$D) Ҷо ба ҷо гузории онҳо; 

$E) Пурра ифода кардани нишондиҳандахо (реквизитҳо); 

 

@98.Элементҳои асосии методи баҳисобгирии бухгалтерӣ 

чандтоянд? 

$A) 3; 

$B) 2; 

$C) 6; 

$D) 4; 

$E) 1; 

 

 

 



@99.Аз рўи фарогирии объектҳои ҳисобгирӣ барўйхатгирӣ ҷудо 

мешавад ба: 

$A) Гайримуқаррарӣ; 

$B) Оддӣ; 

$C) Нақшавӣ; 

$D) Пурра; 

$E) Мураккаб; 

 

@100.Воситаҳои асосӣ ва активҳои ғайримоддӣ дар тавозуни 

инъикос меёбад: 

$A) Аз рўи нархи баҳисобгирӣ; 

$B) Арзиши барқароркунӣ; 

$C) Арзиши аввала; 

$D) Арзиши охира; 

$E) Нархи яклухт; 

 


