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Кафедраи Дипломатия ва муносибатхои байналхалки  

ФАН хадамоти дипломатии кишварҳои хориҷӣ 
(барои курси 3-юм груҳҳои “Б” “В” “Г”.Факултети Муносибатҳои 

байналмилалӣ ва равобити сиёсӣ.) 

Варианти дуруст “А” 
 

 

Омўзгор 

н.и.т.Нурализода Б.Н. тел 919-03-09-19 

  
 

@1.Моҳияти “Сотсиализм ва хусусияти чинӣ”-ро шарҳ диҳед: 

$A) “Сотсиализм ва хусусияти чинӣ”-ин расидан ба “орзуи чинӣ” ва 

тасдиқи он, ки “миллати чинӣ бо як ҷаҳиши калон аз ҷой бархеста, 

устуворона пеш меравад ва дар ҷаҳон ба як халқи бузург ва тавоно 

табдил меёбад”-ро ифода менамояд; 

$B) “сотсиализм ва хусусияти чинӣ”- ин расидан ба “орзуи чинӣ” 

марбут аст, яъне, ки он манотиқе, ки бо “Тайбэй” аз даст рафтааст 

муттаҳид аз нав намояд; 

$C) “сотсиализм ва хусусияти чинӣ”-ин расидан ба “ҳукумати олӣ” ва 

пеш гузаштан аз ИҶШС-ро ифода менамуд; 

$D) “сотсиализм ва хусусияти чинӣ”-аз нав ташкил намудани 

империяи Синро ифода менамояд; 

$E) “сотсиализм ва хусусияти чинӣ” маънои мубориза бар зидди 

кишварҳои аврупоӣ ва ИМА-ро меноманд; 

 

@2.Пленуми 3-юми Кумитаи Марказии Ҳизби коммунистӣ кадом сол 

баргузор гардид ва кадом шиорро ниҳоди асосии ҷомеъаи шаҳрвандии 

Чин қарор намуд: 

$A)декабри соли 1978 “Сотсиализм ва хусусияти чинӣ”, яъне, ки 

расидан ба “орзуи чинӣ”; 

$B) декабри соли 1945 “ғалаб бар фашизм”; 

$C) ноябри соли 1991 “истиқлолият ва иттиҳод”; 

$D) декабри соли 1970 “Мубориза ба капитализми ИМА”; 

$E) декабри соли 1971 “Мубориза бар зидди ИҶШС-оид ба 

сарзаминҳои сарҳадӣ”; 
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@3.Аввалин Раиси Ҷумҳурии Мардуми Чин. 

$A) Мао Сзедун; 

$B) Дэн Сяопин; 

$C) Чан Кайшӣ; 

$D) Конфутсий; 

$E) Мин Чжен Хэ; 

 

@4.Мин Чжен Хэ дар таърихи дипломатӣ чинӣ кадом иртиботро дорад: 

$A) дар аввалҳои асри XV таҳти фармондеҳии адмирал Мин Чжэн Хэ 

гуруҳи киштиҳои чинӣ таъсис дода шуда буд, ки то халиҷи Форс роҳ 

кушода буданд, барои ниҳодҳои низомӣ, барои ниҳодҳои диломатӣ 

нақши муассир гузоштнад; 

$B) тарғибгари “адолати чинӣ” аст, аз ин рў ўро аввалин дипломатӣ 

чинӣ меҳисобанд; 

$C)нахустин диломатӣ чинӣ шуморида мешавад; 

$D) нахустин роҳиб ва баъдан сафири чин дар “корея-кугуриёи қадим”; 

$E) нахустин сафири чинӣ дар манотиқи кишвари ҳайтолиён буд; 

 

@5.Коутоу кадом маросими чинӣ қадим шуморида мешавад? 

$A) сафирон бояд се бор ба зону менишастанд ва нуҳ бор рў ба замин 

мениҳоданд дар пеши импертаор, ҳангоми набудани импертаор ин 

маросимро пеши тахтачае анҷом медоданд, ки номи ў навишта шуда 

буд ё пеши тахти холӣ; 

$B) чунин маросим вуҷуд надошт; 

$C) сафирон ҳангоми натавониста омадан ба ҷойи худ ягон шахсияти 

дигарро мефиристоданд ў ба император суруд мехонд, инро коутоу 

меноманд; 

$D) зидди шоҳ шуриш бардоштанд ва сангборнамудани он нафаронро 

коутоу меноманд; 

$E) аз Русия ба Чин овардани иттилотҳои махсуси махфӣ ва маросими 

тантанавӣ баргузор менамуданд, ки коутоу меноманд; 

 

@6.Сабабҳои рад, норозӣ ва ё қабул нашудани сафирони русӣ дар чин 

дар асрҳо миёна: 

$A)ба ҷо наовардани маросими коутоу; 

$B)ба ҷо овардани маросими коутоу; 

$C) муборизаи дуэл-ро ба роҳ намодани сафирони русӣ дар чин; 

$D) ба сабабҳои ҷосусӣ; 
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$E) эътироф нашудани унвони импертаор аз ҷониби сафирони Россия 

дар Чин; 

 

@7.Аввалин ҳайати расмии сафортаи Россия бо роҳбари Ф.И.Байков ба 

Чин кадом сол аст? 

$A)1656; 

$B)1556; 

$C)1756; 

$D)1856; 

$E)1956; 

 

@8.Ташрифи сафири Русия ба Чин бо роҳбарии Николай Спафарий, 

кадом сол аст? 

$A) 1676; 

$B) 1576; 

$C) 1476; 

$D) 1376; 

$E)1776; 

 

@9.Дар соли 1805 кадом сафири Россия аз маросими коутоуи-чинӣ даст 

кашид? 

$A) Ю.А.Головкин; 

$B)Николай Спафарий; 

$C) Ф.И.Байков; 

$D) В.В.Андрев; 

$E) Н.В.Лазирев; 

 

@10.Ҳокимони чинӣ аврупоиёнро бо кадом шиор муттаҳам 

медонистанд? 

$A) “барбариҳои аз уқёнуси ғарбӣ омада”; 

$B) “шоҳони ғариб ва шайтопараст”; 

$C) “бешазадагон ва лаънатшудагон”; 

$D) “далерони ғарбӣ ва ҷасурони роҳи озодӣ”; 

$E) “писарони осмонӣ ва маърифатгарони илм”; 

 

@11.Соли 1793 сафирони Англия ба самти Пекин роҳ мекушоянд, 

ҳангоми воридшудан ба шаҳр кадом намуди шиор дар роҳ овезно шуда 

буданд. 
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$A) “сафире, ки аз кишвари Англия боҷ овардааст, равона аст”; 

$B) “сафире, ки аз кишвари Англия сангҳои қиматбаҳо овардааст, 

равона аст”; 

$C) “сафире, ки аз кишвари Англия ғулом овардааст, равона аст”; 

$D)“сафире, ки аз кишвари Англия тилло ва алмаз овардааст, равона 

аст”; 

$E) “сафире, ки аз кишвари Англия маводҳои доруворӣ овардааст, 

равона аст”; 

 

@12.ВКХ-и Чин кадом сол ба руйи кор омад. 

$A) 1901; 

$B)1908; 

$C)1910; 

$D)1934; 

$E)1967; 

 

@13.Асоси сарчашмаи ВКХ-и Чин марбути кадом идора шуморида 

мешавад. 

$A) идора оид ба мудирияти умумуии умури кишварҳои гуногун, ки 

соли 1861 таъсис ёфта буд; 

$B) идора оид ба мудирияти умумуии умури кишварҳои гуногун, ки 

соли 1810 таъсис ёфта буд; 

$C) идора оид ба мудирияти умумуии умури кишварҳои сарҳадӣ, ки 

соли 1800 таъсис ёфта буд; 

$D) идора оид ба мудирияти умумуии умури кишварҳои Осиёи 

Марказӣ, ки соли 1710 таъсис ёфта буд; 

$E) идора оид ба мудирияти умумуии умури кишварҳои Балтика, ки 

соли 1840 таъсис ёфта буд; 

 

@14.Иқомати доимии ҳайати динии Россия дар пойтахти Чин барои 

“хизматрасонии дини”-и тоҷирони рус марбут ба кадом сол аст? 

$A) 1772; 

$B) 1700; 

$C) 1756; 

$D) 1900; 

$E) 1957; 
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@15.Нахустин сафорати ҳукумати Син ба Санкт-Петербург кадом сол 

фиристода шуд ва аз ҷониби кадом шахсият пазироӣ гардид? 

$A) с.1731 аз ҷониби малика Анна Иоанновна пазироӣ шуд; 

$B) с.1721 аз ҷониби Кутузов пешвоз гирифта шуд; 

$C) с 1731; 

$D) с.1456 аз ҷони генерал А.Д.Андреев пазироӣ шуд бо русуми чинӣ; 

$E) с.879 аммо аз ҷониби касе пешвоз гирифта нашуд, сафирон ба ғазаб 

омада ҳангоми баргашт шаҳрҳои сарироҳиро ғорат карданд; 

 

@16.Таъсиси сафорати ИМА дар Пекин. 

$A) 1862; 

$B) 1767; 

$C) 1988; 

$D) 1233; 

$E) 1555; 

 

@17.Нахустин сафорати Чин кадом сол ва дар кадом кишвар бунёд 

ёфтааст? 

$A) дар Британияи Кабир соли 1877; 

$B) дар Ҷумҳурии Узбекистон соли 1992; 

$C) дар Англия соли 1788; 

$D) дар Ирландияи Шимолӣ соли 1978; 

$E) дар ИМА соли 1862; 

 

@18.Дипломатияи муосири чинӣ марбути кадом сол аст? 

$A) 1949; 

$B)1994; 

$C) 1649; 

$D) 1694; 

$E) 1600; 

 

@19.Асоси сарчашмаи дипломатияи муосири Чин азт руйи идеяи 

кадом маъруфони кишвар ташакул ёфтааст? 

$A) Дэн Сяопин ва Мао Сзедун; 

$B) Мао Сзедун ва Чан Кайши; 

$C) Дэн Сяопин ва Чан Кайши; 

$D) Дэн Сяопин, Мао Сзедун ва Чан Кайши; 

$E) Дэн Сяопин, Мао Сзедун, Конфутсий ва Чан Кайши; 
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@20.1 октябри соли 1949 кадом воқеъа ба мардумӣ чинӣ марбут аст? 

$A) 1 октябри соли 1949 Ҷумҳури Мардуми Чин эълон гардид, ки аз 

ҷониби ИҶШС эътироф гардид.ИМА ва ҳампаймонони он давлати 

навро эътироф накарданд ва муносибатҳои расмиро бо Ҷумҳурии Чин 

дар Тайбэй идома доданд, ки мақоми Чинро дар Шўрои Амнияти 

СММ ҳифз намуд; 

$B) 1 октябри соли 1949 барҳам хурдани капитализм дар Чин; 

$C) марбут ба воқеъае нест; 

$D) муборизаҳои капитализм ва сотсиализм оғоз гардид; 

$E) Чин аз Ҷопониҳо ва ИМА озод шуда мустамликаи ИҶШС 

гардиданд; 

 

@21.Вазифаи асосии дипломатияро шарҳ диҳед. 

$A) таъмини шароити намояндагии давлатҳо барои бо намояндагони 

давлатҳои дигар дар робита, баҳс ва музокироти доимӣ қарор доштан; 

$B) таъмини шароити намояндагии давлатҳо барои бо намояндагони 

давлатҳои дигар дар робита, баҳс ва музокироту муколамаи доимӣ 

қарор доштан; 

$C) таъмини шароити намояндагии давлатҳо барои бо намояндагони 

давлатҳои дигар дар муносибати мутаrобила қарор доштан; 

$D) таъмини шароити арзандаи басҳ ва музокироту муколамаи доимb 

байни давлат{ои сохти иxтимоиашон гуногун; 

$E) таъмини шароити беҳтар барои давлатҳо ҳангоми муносибат бо 

намояндагони давлатҳои дигар; 

  

@22.Решаи калимаи «дипломат» аз кадом вожа гирифта шуда чи маъно 

дорад? 

$A) «диплома» (юнонӣ) - қат карда шуда; 

$B) «дипломус» (римӣ) – ҳуҷҷат; 

$C) «дипломат» (русӣ) – зирак; 

$D) «дипломат» (франсузӣ) – намоянда; 

$E) «диплома» (юнонӣ) – эътиборнома; 

  

@23.Дар луғати тафсирии Дал истилоҳи «дипломатия» ба чанд маънӣ 

омадааст? 

$A) 3 маънӣ – санъати пешбурди гуфтушунид, кордонӣ, маккорӣ; 

$B) 3 маънӣ – зиракӣ, истифодаи сухан, сиёсати хориҷӣ; 
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$C) 4 маънӣ–суханварӣ, кордонӣ, маккорӣ, боварӣ ба худ; 

$D) 3 маънӣ–музокира, кордонӣ, манфиатҷӯӣ; 

$E) ҳамаи ҷавобҳо дуруст; 

 

@24.Соли 1940 Мао Сзедун, раиси Ҳизюи комунистии Чин ва раҳбари 

Ҷумҳурии Мардуми Чин оиди ҷаҳон кадом ақидахорро дошт? 

$A)ахиран ҷаҳон ба ду урду тақсим шудааст:-якум-урдуи сулҳ ва 

демокртаия бо роҳбарии ИҶШС ва дуввумин –урдуи “иртиҷоӣ” таҳти 

роҳбарии импераилизсми амрикоӣ; 

$B) ба капитализми ғарбӣ-бо роҳбарии ИМА ва сотсиализси шарқӣ бо 

роҳбарии ИҶШС; 

$C) ахиран ҷаҳон ба ду урду тақсим шудааст:-якум-урдуи сотсиализм ва 

ниҳодҳои ҷангӣ бо роҳбарии ИҶШС ва дуввумин –урдуи “иртиҷоӣ” 

ҳамчунин сулҳ таҳти роҳбарии импераилизсми амрикоӣ; 

$D) бо якчанд қисм, 1.Қисмати аврупоӣ бо роҳбарии Олмон, 2.Қисмати 

Амрикои Ҷанубӣ ва Амрикоӣ Марказӣ бо роҳбарии ИМА.3 Осиёи 

Марказӣ ва Осиёи Ҷанубӣ бо роҳбарии Эрон, 4.Ҷаҳони кишварҳои 

арабӣ бо роҳбарии Миср ва Арабистони Саудӣ; 

$E) ба 4 урду; 

 

@25.Бо ташаббуси роҳбарони Ҳиндустон, Чин ва Бирма дар 

конфронсияи кишварҳои Осиё ва Африқо дар Бандунг соли 1955 кадом 

шартномаҳо баста шуд? 

$A) “панҷ усули ҳамзистии осоишта” қабул гардид: эҳтироми 

мутақобилаи тамомияти арзӣ ва истиқлолият, ҳуҷум накардан, дахолат 

накардан ба корҳои дохилии ҳамдигар, баробарӣ ва судмандии 

мутақобил, ҳамзистии осоишта; 

$B)“ҳафт усули ҳамзистии осоишта” яке аз онҳо баробарӣ ва 

судмандии мутақобила; 

$C) “панҷ усули ҳамзистии осоишта” қабул гардид: эҳтироми 

мутақобилаи тамомияти арзӣ ва истиқлолият, ҳуҷум накардан, дахолат 

накардан ба корҳои дохилии ҳамдигар, баробарӣ ва судмандии 

мутақобил, ҳамзистии осоишта; 

$D) чунин конфронсия нашудааст; 

$E) 12 шартнома ва 18 меморандум ба имзо расониданд барои идораи 

осоиштаи минтақа; 
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@26.Баргардонидани манотиқҳои чинӣ-Гонконг ва Макао кадом солҳо 

суръат гирифта буданд. 

$A) таввасути Англия ва Португалия ишғол шуда буданд ин манотиқо 

соли 1997 Сянган (Гонконг) ва Аомин(Макао) соли 1999 баргардонида 

шуд ба тобеъияти Чин; 

$B) таввасути Франсия ва Англия ишғол шуда буданд ин манотиқо соли 

1997 Сянган (Гонконг) ва Аомин(Макао) соли 1999 баргардонида шуд ба 

тобеъияти Чин; 

$C) таввасути Англия ва Португалия ишғол шуда буданд ин манотиқо 

соли 1991 Сянган (Гонконг) ва Аомин(Макао) соли 1992 баргардонида 

шуд ба тобеъияти Чин; 

$D) таввасути Олмон ва Италия ишғол шуда буданд ин манотиқо соли 

1997 Сянган (Гонконг) ва Аомин(Макао) соли 1999 баргардонида шуд ба 

тобеъияти Чин; 

$E) дурусташ он аст, ки барнагардонад ва то имруз зери тобеъияти 

хориҷиёни аврупоӣ қарор дорад; 

 

@27.Рўзномаи “Жэнмин жибао”-нашрияи Кумитаи марказии Ҳизби 

комунистии Чин аз 10 феврали соли 2014 аҳамияти ҳамкории Чинк 

Россия барои рушду инкишофи тамоми низоми муносибатҳои 

байналхалқӣ чигуна тавсиф менамояд? 

$A) “Чин ва Россия ду нерўи мустақили стратегӣ дар ҷаҳон ҳастанд, 

наздикии онҳо мавқеи стратегии ИМА-ро ба ларзиш меорад.“Зарба”-и 

бузурге на танҳо ба ИМА, балки ба тамоми ҷаҳони Ғарб низ расонида 

мешавад.Дар ҳоли ҳозир руҳияи ҷанги сард дар ҳаво эҳсос мегардад.Он 

ба Украина соя афкандааст,Ҷопон равобити худро бо кишварҳои 

ҳамсоя боздоштааст.Дар чунин шароит ҳамгироии стратегии Чин ва 

Россия лангари суботи ҷаҳонӣ хоҳад шуд, он аз худамалсозии пешбинӣ 

оид ба ногузирии ҷанги сард ҷилвагирӣ менамояд, кафолати стратегӣ 

зидди чунин раванди ҳодисаҳо мебошад.Россия таҳти роҳбарии 

Владимир Путин Ғарбро водор ба дарки ин намуд, ки дар ҷанги сард 

пирузие ҷой надорад.Инкишофу пешрафти Чин –муборизаталабии 

бемислу беназир зидди кишварҳои ғарбист”; 

$B) “Чин ва Россия ду нерўи мустақили стратегӣ дар ҷаҳон ҳастанд, 

наздикии онҳо мавқеи стратегии Аврупоро ба ларзиш меорад.“Зарба”-

и бузурге на танҳо ба Аврупо, балки ба тамоми ҷаҳони Ғарб аз ҷумла 

Прибалтика низ расонида мешавад.Дар ҳоли ҳозир руҳияи ҷанги сард 

дар ҳаво эҳсос мегардад.Дар чунин шароит ҳамгироии стратегии Чин 
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ва Россия лангари суботи ҷаҳонӣ хоҳад шуд, он аз худамалсозии 

пешбинӣ оид ба ногузирии ҷанги сард ҷилвагирӣ менамояд, кафолати 

стратегӣ зидди чунин раванди ҳодисаҳо мебошад.Россия таҳти 

роҳбарии Владимир Путин Ғарбро водор ба дарки ин намуд, ки дар 

ҷанги сард пирузие ҷой дорад, ки марбути Россия ва Чин 

аст.Инкишофу пешрафти Чин –муборизаталабии бемислу беназир 

зидди кишварҳои ғарбист”; 

$C) “Чин ва Россия ду нерўи мустақили стратегӣ дар ҷаҳон ҳастанд, 

наздикии онҳо мавқеи стратегии ИМА-ро ба ларзиш меорад.“Зарба”-и 

бузурге на танҳо ба ИМА, балки ба тамоми ҷаҳони Ғарб низ расонида 

мешавад. Ҳамгироии Россия ва Чин-ро оиди кишварҳои Осиёи 

Марказӣ метезонад ва муқобилиятҳои сиёсӣ-ро муътадил менамояд”; 

$D) “Чин ва Россия ду нерўи мустақили стратегӣ дар ҷаҳон ҳастанд, 

наздикии онҳо мавқеи стратегии ИМА-ро ба ларзиш меорад.“Зарба”-и 

бузурге на танҳо ба ИМА, балки ба тамоми ҷаҳони Ғарб низ расонида 

мешавад.Дар ҳоли ҳозир руҳияи ҷанги сард дар ҳаво эҳсос мегардад.Он 

ба Украина соя афкандааст,Ҷопон равобити худро бо кишварҳои 

ҳамсоя боздоштааст.Дар чунин шароит ҳамгироии стратегии Чин ва 

Россия лангари суботи ҷаҳонӣ хоҳад шуд, он аз худамалсозии пешбинӣ 

оид ба ногузирии ҷанги сард ҷилвагирӣ менамояд, кафолати стратегӣ 

зидди чунин раванди ҳодисаҳо мебошад.Россия таҳти роҳбарии 

Владимир Путин Ғарбро водор ба дарки ин намуд, ки дар ҷанги сард 

пирузие ҷой надорад.Инкишофу пешрафти Чин –муборизаталабии 

бемислу беназир зидди кишварҳои ғарбист”; 

$E) “Россия ва Чин –дар равиши иттиҳодӣ қарор доранд, ки дар оянда 

ҳам дастовардхо ва манфиатҳо аврупоиро дар кишварҳои шарқӣ бар 

бод хоҳанд дод ва пеши капитализми-ғарбиро дар маотиқҳои дунё 

хоҳанд гирифт”; 

 

@28.Ноҳияҳо махсуси маъмурӣ (НММ) дар давлати Чин- кадом 

матолибро ифода менамояд: 

$A) Ноҳияҳо махсуси маъмурӣ (НММ) дар ҳайати Ҷумҳурии мардуми 

Чин, ки баъди баргардонидани Сянган дар соли 1997 ва Аомэн дар соли 

1999 ташкил шудаанд, дорои худмухтории васеъ мебошанд.Аз ваколату 

салоҳияти онҳо умури хориҷӣ ва масоили мудофиа, ки танҳо ба марказ 

таалуқ дорад, ҳазфу хориҷ гардидааст; 

$B) чунин ноҳияҳо вуҷуд надорад; 
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$C) вилоятҳое, ки дар кишвари чинӣ – аз лиҳози иқтисодӣ озоданд –

НММ, меноманд, аз ҷумла Шанхай, Урумчи, Аомэн, Сянган ба ин 

ниҳодҳо вобаста мебошанд; 

$D) НММ танҳо манотиқҳои Урумчиро дар назар доранд зеро, ки ин 

манотиқ аз ҷиҳати урфу одат, анъана ва равишҳои миллӣ ба чинҳо 

наздик намебошанд; 

$E) аслан воҳаҳои ш.Пекинро дар назар дорад; 

 

@29.Кадоме аз ин вазифаҳо бар дўши ВКХ- Ҷумҳурии Мардумии Чин 

дар соҳаи “сиёсати хориҷӣ ва дипломатия”вогузор шудааст: 

$A) Аслан ҳама вариантҳои оварда оиди вазифаҳо бар дўши ВКХ- 

Ҷумҳурии Мардумии Чин дар соҳаи “сиёсати хориҷӣ ва дипломатия” 

дуруст аст; 

$B) ҳамоҳанг намудани фаъолияти идораҳои дигар, ки ба тиҷорат, 

иқтисодиёт, фарҳанг ва хариду фуруши масолеҳи низомӣ, умури 

муҳоҷирон, илму техника, таблиғоти хориҷӣ.ҳамчунин додани 

гузоришҳои марбут ба Кумитаи марказии Ҳизби коммунистии Чин ва 

Шўрои давлатӣ; 

$C) таҳия ва тадвини лоиаҳои қонунҳо ва амру дастурҳои вобаста ба 

фаъолияти дипломатӣ, намояндагии Чин дар СММ ва созмонҳои 

дигари минтақавӣ ва байналхалқӣ, назорат аз руи силоҳ ва ҷилвагирӣ 

аз густариши силоҳи атомӣ; 

$D) бар душдоштани масъулияти кор ба бастани паймону қарордодҳо, 

иштирок дар тадвиниу таҳрезии сиёсати марбут ба марзҳои давлатӣ, 

интишори иттилоот ва иҷрои фаъолит бо ВАО оид ба чорабиниву 

тадбирҳои муҳимми дипломатии кишвар. иҷрои амалхои консулӣ ва 

ҳимояи ҳуқуқ ва манофеи қонунии шаҳрвандон ва идораҳои чинии дар 

хориҷа қарордошта, бар дўш доштани масъулияти кор оид ба барҳам 

додани ҳодисаҳои фавқулодда дар хориҷи кишвар. роҳбарӣ намудани 

фаъолияти идораҳои дипломатии дорои эътибор ё аккредитатсия дар 

хориҷа аз кишвар. 

$E) дар ҳаёт татбиқ намудани роҳи сиёсати хориҷии кишвар, аз номи 

давлат ҳимоя намудани истиқлолияту амнияти кишвар ва ҳамчунин 

барқарор намудани робитаҳои дипломатии роҳбарони ҳизбӣ ва 

давлатӣ бо роҳбарони кишварҳои хориҷӣ. омўхтани вазъияти 

байналхалқӣ ва масоили хусусияти стратегидошта дар муносибатҳои 

байналхалқӣ, тадқиқ ва таҳлили масоили муҳим дар соҳаи сиёсат, 

иқтисод, фарҳанг ва амният, кибо доираи кори дипломатӣ алоқаманд 
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аст ва ҳамчунин ироа намудани пешниҳодҳо ҷиҳати таҳияву таҳрезии 

стратегияи дипломатӣ тавассути Кумитаи марказии Ҳизби 

комунистии Чин ва Шўрои давлатӣ; 

 

@30.Тибқи Созишномаи байни ҳукумати Федератсияи Россия ва 

ҳукумати Ҷумҳурии мардумии Чин, Россия кадом сол Консулгарии 

генералии худро дар ш.Сянган ифтитоҳ намуд? 

$A) 27 июни соли 1997; 

$B) 10 ноябри соли 1789; 

$C) 23 апрели соли 1989; 

$D) 17 августи соли 1987; 

$E) 23 майи соли 1789; 

 

@31.Анҷумани дипломатии Чин кадом сол таъсис дода шуд? 

$A) 2012; 

$B) 2020; 

$C) 2006; 

$D) 1011; 

$E)2008; 

 

@32.“Китоби сафеди”-и дипломатии Чин аслан оиди кадом самтҳои 

сиёстаи ҶМЧ таҳрези шудааст? 

$A) аз ҷониби ИМА ва як қатор кишварҳои аврупоӣ –муносибатҳо бо 

Тайван, вазъият дар Тибет, вазъият дар атрофи ҳуқуқҳои инсон ғарӣ 

интиқод мешавад; 

$B) оиди равишҳои ҳарбӣ ва расидан ба “орзуҳои чинӣ”; 

$C) оиди низоъҳои Шарқи Наздик; 

$D) оиди марзхои давлатӣ; 

$E) оиди масолили Сурия ва Ироқ ҳамчунин масалаҳои мазҳабӣ дар ин 

манотиқ; 

 

@33.Ба фарзандони кормандони Намояндагии дипломатӣ, ки 18 

солаанд ва дар донишгоҳу муассисаҳои таълимӣ таҳсил менамоянд, 

корти аккредитатсионӣ дода мешавад ё не? 

$A) дода намешавад; 

$B)мутобиқ ба сарқонуни кишвари иқомат, дода мешавад; 

$C) дар ҳоли дархост дода мешавад; 

$D)мутобиқи қонунгузориҳои байналмилаллӣ ҳатман дода мешавад; 
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$E) номаълум; 

 

@34.Дар замони “инқилоби фарҳангӣ” ҳамаи сафирон аз хориҷа даъват 

шуданд ба кишвар ғайр аз кадом кишвар? 

$A) Миср; 

$B) Россия; 

$C) ИМА; 

$D) Марокко; 

$E) Токио; 

 

@35.Дар замони муосир дар ВКХ Чин чанд ҳазор дипломат фаъолият 

мекунад? 

$A)тақрибан 5 000; 

$B) на кам аз 10 000; 

$C) тахминан 34 000; 

$D)беш аз 10 000; 

$E) 65 000; 

 

@36.Вазифаи амалисозии “орзуи бузрги чинӣ”-ро кадом шахсияти 

чинӣ ва кадом сол эълом намуд: 

$A) 29 ноябри соли 2012 ду ҳафта баъд аз анҷоми анҷумани XVIII Ҳизби 

коммунистии Чин Раис Си Ҷинпин; 

$B) ноябри соли 2001; 

$C) ноябри соли 2005; 

$D) ноябри соли 2007; 

$E) ноябри соли 2009; 

  

@37.Кадом аз ин ҷумлаҳо ба дақиқ будани “Марказҳои таълимии 

Конфутсий” дахл дорад: 

$A) Ҳама ҷумлаҳои оварда дуруст аст; 

$B)дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 3 “Маркази таълимии Конфутсий” амал 

менамояд; 

$C) бо назардошти тавсеаи дипломатияи мардумии Чин соли 2018 

“Марказҳои таълимии Конфутсий” дар 154 кишвар ва минтақаҳои 

ҷаҳон фаъолият мекунанд; 

$D) Теъдоди умумии “Марказҳои таълимии Конфутсий” дар соли 2018 

548 адад буда, дар назди онҳо 1193 синфхонаҳои таълимӣ ба қайд 

гирифта шудаанд; 
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$E) Аввалин “маркази таълимии Конфутсий” 21 ноябри соли 2004 дар 

пойтахти Кореяи Ҷанубӣ-Сеул бунёд гардид.Аллакай дар соли 2007 дар 

ҷаҳон зиёда аз 210 чунин мактабҳо дар 64 кишвари ҷаҳон фаъолият 

мекарданд.; 

 

@38.Мутахассиони Чин бештар перомуни амалшавӣ ва расидан ба ду 

ҳадаф ва стратегияи асосии Ҳукумати Ҷумҳурии Мардуми Чин дар 

солҳои оянда мутақиданд: 

$A) 1) то соли 2020 муътадил намудани сатҳи зиндагии мардум, коҳиш 

ва аз байн бурдани қашшоқӣ, ки айни ҳол 30 млн нафарро ташкил 

медиҳад.2) соли 2049 таҷлили садумин солгади таъсисёбии ҶМҶ ба 

ҳайси давлати муқтадири сотсиалистӣ; 

$B) 1) то соли 2024муътадил намудани сатҳи зиндагии мардум, коҳиш 

ва аз байн бурдани қашшоқӣ, ки айни ҳол 30 млн нафарро ташкил 

медиҳад.2) соли 2034 таҷлили садумин солгади таъсисёбии ҶМҶ ба 

ҳайси давлати муқтадири сотсиалистӣ; 

 $C) 1) то соли 2022 муътадил намудани сатҳи зиндагии мардум, коҳиш 

ва аз байн бурдани қашшоқӣ, ки айни ҳол 30 млн нафарро ташкил 

медиҳад.2) соли 2033таҷлили садумин солгади таъсисёбии ҶМҶ ба 

ҳайси давлати муқтадири сотсиалистӣ; 

$D) 1) то соли 2026 муътадил намудани сатҳи зиндагии мардум, коҳиш 

ва аз байн бурдани қашшоқӣ, ки айни ҳол 30 млн нафарро ташкил 

медиҳад.2) соли 2036 таҷлили садумин солгади таъсисёбии ҶМҶ ба 

ҳайси давлати муқтадири сотсиалистӣ; 

$E) 1) то соли 2035 муътадил намудани сатҳи зиндагии мардум, коҳиш 

ва аз байн бурдани қашшоқӣ, ки айни ҳол 30 млн нафарро ташкил 

медиҳад.2) соли 2050 таҷлили садумин солгади таъсисёбии ҶМҶ ба 

ҳайси давлати муқтадири сотсиалистӣ; 

 

@39.Сохтори хадамоти дипломатии муосири Ҷопон кадом солҳо 

ташкил ёфтааст? 

$A) солҳои 1940-1950-ум; 

$B) солҳои 1980-1960-ум; 

$C) солҳои 1950-1940-ум; 

$D) солҳои 1930-1945-ум; 

$E) солҳои 1934-1955-ум; 
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@40.Дар Ҷопон хадамоти дипломатӣ ҳамчун ниҳоди давлатӣ кадом сол 

ташкил ёфт? 

$A) баъд аз “инқилоби Мэйдзи” дар соли 1868; 

$B) баъд аз “инқилоби Мэйдзи” дар соли 1866; 

$C) баъд аз “инқилоби Мэйдзи” дар соли 1865; 

$D) баъд аз “инқилоби Мэйдзи” дар соли 1869; 

$E) баъд аз “инқилоби Мэйдзи” дар соли 1867; 

 

@41.Бунёди вазоратҳо дар Ҷопон дар раванди “инқилоби Мэйдзи” 

марбути кадом сол аст? 

$A) дар соли 1869 дар кишвар шаш вазорат бунёд гаштанд, ки яке аз 

онҳо ВКХ маҳсуб меёфт; 

$B) дар соли 1867 дар кишвар шаш вазорат бунёд гаштанд, ки яке аз 

онҳо ВКХ маҳсуб меёфт; 

$C) дар соли 1868 дар кишвар шаш вазорат бунёд гаштанд, ки яке аз 

онҳо ВКХ маҳсуб меёфт; 

$D) дар соли 1864 дар кишвар шаш вазорат бунёд гаштанд, ки яке аз 

онҳо ВКХ маҳсуб меёфт; 

$E) дар соли 1866 дар кишвар шаш вазорат бунёд гаштанд, ки яке аз 

онҳо ВКХ маҳсуб меёфт; 

 

@42.Нахустин намояндагиҳои дипломатии Ҷопон дар кишварҳи 

хориҷа дар соли 1870. 

$A) ҳамаи вариантҳои оварда шуда дуруст аст; 

$B) Пруссия ва Амрико; 

$C) Англия, Фаронсава Пруссия; 

$D) Пруссия, Фаронса ва ИМА; 

$E) Англия ва Фаронса; 

 

 

@43.Таъсиси Миссияи дипломатии Ҷопон дар Россия: 

$A) соли 1873 миссияи дипломатии Ҷопон дар Россия таъсис ёфт ва 

соли 1874 бошад, дар ш.Санкт-Петербург аввалин фиристодаи Ҷопон 

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

хориҷии Ҷопон фаъолият намудааст; 

$B) соли 1878; 

$C) соли 1871; 

$D) соли 1877; 
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$E) соли 1870; 

 

 

@44.Аз кдом сол бар ивази миссияҳои пештарра Ҷопон ба таъсиси 

нахустин сафоратҳо шурўъ намуд дар кишварҳои хориҷа? 

$A) аз соли 1905; 

$B) 1903; 

$C) 1904; 

$D) 1902; 

$E) аз соли 1900; 

 

@45.Ҷопон истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистонро кадом сол ба 

расмият ва равандҳои дипломатиро кадом солҳо ба роҳ монд? 

$A) ҳамаи ҷавобҳои оварда шуда дуруст аст; 

$B) 7-уми октябри соли 1999 хонум Кеко Накаяма аввалин сафири 

фавқулодда ва мухтори Ҷопон дар Тоҷикистон бо қароргоҳи дар 

ш.Тошкандбуда таъин гардид; 

$C)16-уми январи соли 2002 маросими ифтитоҳи сафорати Ҷопон дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид; 

$D) аввалин сафири фавқулодда ва мухтори Ҷопон дар Тоҷикистон 

хонум Кеко Накаяма маҳсуб меёбад; 

$E) Ҷопон истиқлолияти ҶТ-ро 28-уми декабри соли 1992 ба расмият 

шинохт; 

 

@46.Масъалаи “даст кашидан аз ҷанг” дар кадом ниҳоди ҳуқуқии Ҷопон 

саб шудааст? 

$A) дар моддаи 9-уми конститутсияи Ҷопон аз 3-юми ноябри соли 1946, 

“даст кашидан аз ҷанг”-ро дорад; 

$B) дар моддаи 99-уми конститутсияи Ҷопон аз 3-юми марти соли 1946, 

“даст кашидан аз ҷанг”-ро дорад; 

$C) дар моддаи 29-уми конститутсияи Ҷопон аз 3-юми ноябри соли 

1946, “даст кашидан аз ҷанг”-ро дорад; 

$D) дар моддаи 39-уми конститутсияи Ҷопон аз 3-юми ноябри соли 

1947, “даст кашидан аз ҷанг”-ро дорад; 

$E) дар моддаи 19-уми конститутсияи Ҷопон аз 3-юми октябри соли 

1945, “даст кашидан аз ҷанг”-ро дорад; 
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@47.Қонун дар бораи хизмати давлатии Ҷопон:  

$A) 1947; 

$B) 1948; 

$C) 1956; 

$D) 1900; 

$E) 1949; 

 

@48.Қонун дар бораи созмон додани Вазорати корҳои хориҷӣ, марбути 

кадом сол аст? 

$A) 1-уми декабри соли 1951; 

$B) 1-уми январи соли 1978; 

$C) 1-уми ноябри соли 1977; 

$D) 1-уми марти соли 1989; 

$E) 1-уми декабри соли 1952; 

 

@49.Қонун дар бораи созмон додани Вазорати корҳои хориҷии Ҷопон 

кадом сол тасдиқ гардид? 

$A) 16-уми июли соли 1999, ки аз 4 қисм(фасл) ва 13 модда иборат аст; 

$B) 1 январи соли 1991; 

$C) 10 августи соли 1900; 

$D) 11-уми марти соли 1989; 

$E) 23 марти соли 2019; 

 

 

@50.Статс-котиб чи маъно дорад? 

$A) Статс-котиб ё ба забони русӣ статс-секретар аз калимаи олмонӣ 

Staatssekretar гирифта шуда, маънояш котиби давлатист, мансаб ё 

рутбаи давлатӣ мебошад.Бештар статс-котиб сардори сохтори 

умумидавлатӣ, муассисаи марказӣ ё вазорат, узви ҳукумат ё ёрдамчии 

вазирро ном мебаранд; 

$B) Статс-котиб ё ба забони русӣ статс-секретар аз калимаи монголӣ 

Staatssekretar гирифта шуда, маънояш котиби давлатист, мансаб ё 

рутбаи давлатӣ мебошад.Бештар статс-котиб сардори сохтори 

умумидавлатӣ, муассисаи марказӣ ё вазорат, узви ҳукумат ё ёрдамчии 

вазирро ном мебаранд; 

$C) Статс-котиб ё ба забони русӣ статс-секретар аз калимаи чинӣ 

Staatssekretar гирифта шуда, маънояш котиби давлатист, мансаб ё 

рутбаи давлатӣ мебошад.Бештар статс-котиб сардори сохтори 
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умумидавлатӣ, муассисаи марказӣ ё вазорат, узви ҳукумат ё ёрдамчии 

вазирро ном мебаранд; 

$D) Статс-котиб ё ба забони русӣ статс-секретар аз калимаи туркӣ 

Staatssekretar гирифта шуда, маънояш котиби давлатист, мансаб ё 

рутбаи давлатӣ мебошад.Бештар статс-котиб сардори сохтори 

умумидавлатӣ, муассисаи марказӣ ё вазорат, узви ҳукумат ё ёрдамчии 

вазирро ном мебаранд; 

$E) Статс-котиб ё ба забони русӣ статс-секретар аз калимаи арабӣ 

Staatssekretar гирифта шуда, маънояш котиби давлатист, мансаб ё 

рутбаи давлатӣ мебошад.Бештар статс-котиб сардори сохтори 

умумидавлатӣ, муассисаи марказӣ ё вазорат, узви ҳукумат ё ёрдамчии 

вазирро ном мебаранд; 

 

@51.Кадоме аз ин ҷавобҳо ба раёсати ҳудудии ВКХ-и Ҷопон марбут аст. 

$A) ҳамаи ҷавобҳои оварда дуруст аст; 

$B) ба раёсати ҳудудии ВКХ-и Ҷопон Раёсати Амрикои Шимолӣ, Раёсат 

оид ба умури Амрикои Лотинӣ ва ҳавзаи баҳри Кариб ворид мешавад; 

$C) ба раёсати ҳудудии ВКХ-и Ҷопон Раёсати оид ба умури кишварҳои 

осиёии уқёнуси Ором, Раёсати Африқо марбутанд; 

$D) ба раёсати ҳудудии ВКХ-и Ҷопон аслан Раёсати Аврупо муътақид 

аст; 

$E) ба раёсати ҳудудии ВКХ-и Ҷопон Раёсати Шарқи Наздик ва 

Африқо, Раёсати Осиёи Ҷанубию Ғарбӣ ва Ҷанубию Шарқӣ дохил 

мешаванд; 

 

@52.Шумораи умумии кормандони Вазорати корҳои хориҷиии Ҷопон 

дар соли 2002. 

$A) шумораи умумии кормандони Вазорати корҳои хориҷиии Ҷопон 

дар соли 2002 5363 нафарро ташкил медод.Аз онҳо 2114 нафаррашон 

дар дастгоҳи марказии вазорат ва 3294 нафари боқимонда дар 189 

намояндагиҳои дипломатии Ҷопон дар хориҷа: 116 сафорат, 66 

консулгарии генералӣ ва 6 намояндагиҳои расмӣ кору фаъолия 

мекунанд; 

$B) шумораи умумии кормандони Вазорати корҳои хориҷиии Ҷопон 

дар соли 2002 10 000 нафарро ташкил медод.Аз онҳо 2114 нафаррашон 

дар дастгоҳи марказии вазорат ва 3294 нафари боқимонда дар 189 

намояндагиҳои дипломатии Ҷопон дар хориҷа: 116 сафорат, 66 
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консулгарии генералӣ ва 6 намояндагиҳои расмӣ кору фаъолия 

мекунанд; 

$C) шумораи умумии кормандони Вазорати корҳои хориҷиии Ҷопон 

дар соли 2002 7 000 нафарро ташкил медод.Аз онҳо 2114 нафаррашон 

дар дастгоҳи марказии вазорат ва 3294 нафари боқимонда дар 189 

намояндагиҳои дипломатии Ҷопон дар хориҷа: 116 сафорат, 66 

консулгарии генералӣ ва 6 намояндагиҳои расмӣ кору фаъолия 

мекунанд; 

$D) шумораи умумии кормандони Вазорати корҳои хориҷиии Ҷопон 

дар соли 2002 9,500 нафарро ташкил медод.Аз онҳо 2114 нафаррашон 

дар дастгоҳи марказии вазорат ва 3294 нафари боқимонда дар 189 

намояндагиҳои дипломатии Ҷопон дар хориҷа: 116 сафорат, 66 

консулгарии генералӣ ва 6 намояндагиҳои расмӣ кору фаъолия 

мекунанд; 

$E) шумораи умумии кормандони Вазорати корҳои хориҷиии Ҷопон 

дар соли 2002 8,500 нафарро ташкил медод.Аз онҳо 2114 нафаррашон 

дар дастгоҳи марказии вазорат ва 3294 нафари боқимонда дар 189 

намояндагиҳои дипломатии Ҷопон дар хориҷа: 116 сафорат, 66 

консулгарии генералӣ ва 6 намояндагиҳои расмӣ кору фаъолия 

мекунанд; 

 

@53.Дар ВКХ-и Ҷопон ҳангоми кор қабул намудан чанд намуди 

имтиҳон месупоранд. 

$A) ду навъи имтиҳон: имтихони дараҷаи олӣ барои қабул гардидан ба 

хадамоти дипломатӣ (ё имтиҳон барои ба ҳайси дипломати касбӣ 

қабул гардидан) ва имтиҳон барои дар Вазорати корҳои хориҷӣ ба 

ҳайси корманд ва мутахассис қабул гардидан; 

$B) се навъи имтиҳон: имтихони дараҷаи олӣ барои қабул гардидан ба 

хадамоти дипломатӣ (ё имтиҳон барои ба ҳайси дипломати касбӣ 

қабул гардидан) ва имтиҳон барои дар Вазорати корҳои хориҷӣ ба 

ҳайси корманд ва мутахассис қабул гардидан, саввуми он махфӣ; 

$C) чаҳор навъи имтиҳон: имтихони дараҷаи олӣ барои қабул гардидан 

ба хадамоти дипломатӣ (ё имтиҳон барои ба ҳайси дипломати касбӣ 

қабул гардидан) ва имтиҳон барои дар Вазорати корҳои хориҷӣ ба 

ҳайси корманд ва мутахассис қабул гардидан саввум ва ҷаҳоруми онро 

дар Вазорати корҳои дохилӣ месупоранд; 
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$D) як навъи имтиҳон: имтихони дараҷаи олӣ барои қабул гардидан ба 

хадамоти дипломатӣ (ё имтиҳон барои ба ҳайси дипломати касбӣ 

қабул гардидан); 

$E) якчанд навъи имтиҳон: имтихони дараҷаи олӣ барои қабул 

гардидан ба хадамоти дипломатӣ (ё имтиҳон барои ба ҳайси 

дипломати касбӣ қабул гардидан) ва имтиҳон барои дар Вазорати 

корҳои хориҷӣ ба ҳайси корманд ва мутахассис қабул гардидан, 

ҳамчунин имтиҳон оид донистани фалсафаи қадимӣ ҷопонӣ, оиди 

фалсафаи конфутсийи чинӣ оиди равишҳои эътиқодҳои буддоёнӣ 

ҳиндӣ ва ғ.; 

 

@54.Вазорати корҳои хориҷии Ҷопон зери кадом унвон китоб-ро дар 

самти сиёсати хориҷӣ нашр менамояд? 

$A)“Китоби кабуди дипломатӣ”; 

$B)“Китоби сафеди”; 

$C)“китоби зард”; 

$D)“Сиёсат ва манотиқи осмонӣ”; 

$E)“ниҳодҳои махфӣ”; 

 

@55.Кадоме аз ин ниҳодҳо ба Хусусиятхои хоси хадамоти дипломатии 

Ҷопон марбут аст? 

$A) Ҳамаи ҷумлаҳои овардашуда оиди Хусусиятхои хоси хадамоти 

дипломатии Ҷопон дуруст аст; 

$B) Ҳар як идораи давлатӣ дорои нашрияи махсуси худ бо номҳои 

китоби “сафед” ё “кабуд” аст. ВКХ-и Ҷопон “китоби кабуди 

дипломати”-и худро дорад; 

$C) дар Токио ва намояндагихои дипломатии Ҷопон дар хориҷи 

кишвар шабакаи компютерии LAN (Local area network) насб шудааст, 

ки он низоми махсус барои муҳофизат ва ҳимояи маълумотҳо пешбинӣ 

мегардад. дар ВКХ-и Ҷопон бо дархости омма аз соли 2000-ум инҷониб 

таҷрибаи шиносоӣ бо ҳуҷҷатҳои хизматии мавҷударо таҳти унвони “бо 

дархост” амалӣ менамояд.Ҳар як ҷопонӣ метавонда, ки ба маркази 

иттилоотии вазорат муроҷиат намуда, баъд аз пур кардани варақаи 

махсус метавонад ҳуҷҷати даркориашро, агар он махфӣ набошад дар 

компютер аз назар гузаронад; 

$D) Ҷопониҳо маъсулкор буда, ба муоширати байнифардӣ вақти зиёд 

сарф менамоянд ба гуфтаҳҳои ҳамсўҳбат бодиққат гўш медиҳанд, 

фосиларо нигоҳ дошта, эҳсосашонро идора менамоянд.“Ҳа” гуфтани 
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ҷопонӣ на ҳама вақт маънои ризоият буда, онҳо вожаи “не”-ро ба 

хотири наранҷонидани ҳамсўҳбат истифода намебаранд.Дар сурати 

рад ҷопониҳо “ин душвор мебошад” мегўянд.Дар музокирот бо онҳо 

сукут падидаи муқаррарист; 

$E) Хусусияти дипломатии Ҷопон аз муҳити иҷтимоию сиёси, 

иқтисодӣ ва ахлоқию маънавӣ вобастагии дорад. Барои ҳалли 

масоилҳо нақши калидирро “ахбор”, яъне ҷамъоварӣ, коркард, таҳлил 

ва истифодаи он дар фаъолияти корӣ иҷро менамояд; 

 

@56.Мавқеъи ҷойгиршавии кишварҳои арабӣ-аз лиҳози ҷуғрофӣ: 

$A) аз соҳилҳои халиҷи Форс(Араб) ба воистаи ҳудудҳои Осиёи Ҷанубу 

Ғарбӣ ва Шимоли Африқо то соҳилҳои уқёнуси Атлантика тўл 

кашидааст; 

$B) аз соҳилҳои халиҷи Форс(Араб) ба воистаи ҳудудҳои Осиёи Ҷанубу 

Ғарбӣ ва Шимоли Африқо то соҳилҳои уқёнуси Ором тўл кашидааст; 

$C)аз соҳилҳои халиҷи Форс(Араб) ба воистаи ҳудудҳои Осиёи Ҷанубу 

Ғарбӣ ва Америкаи Шимоли то соҳилҳои уқёнуси Атлантика тўл 

кашидааст; 

$D) аз соҳилҳои халиҷи Форс(Араб) ба воистаи ҳудудҳои Осиёи Ҷанубу 

Ғарбӣ ва Америкаи Ҷанубӣ то соҳилҳои уқёнуси Атлантика тўл 

кашидааст; 

$E) аз соҳилҳои халиҷи Форс(Араб) ба воистаи ҳудудҳои Осиёи 

Марказӣ ва баҳри Каспий то соҳилҳои уқёнуси Атлантика тўл 

кашидааст; 

 

@57.Омилҳое, ки ба “иттиҳодияи арабӣ”- нақш гузоштанд. 

$A) омили сиёсӣ- Лигаи кишварҳои арабӣ, Шўрои ҳамкории 

кишварҳои арабии халиҷи Форс, Иттиҳоди Мағриби араб ва созмонҳои 

байналхалқӣ СММ, Созмони Ҳамкории Исломӣ, Созмони кишварҳои 

содиркунандаи нефт (ОПЕК) ва ғ.омили иқтисодӣ-нефт ва ашёи хоми 

зиёди коркард нашуда, сармоягузорӣ барои ширкатҳои ҷаҳонӣ аз 

ҷумла кишварҳои ғарбӣ, имруз тибқи маълумоти нопурра дар бонкҳои 

ИМА беш аз 800 млрд.Доллари сохторҳои ҳукуматӣ ва хусусии 

кишварҳои арабӣ ҳифз мешаванд ва ғ.омили фарҳангӣ-дини 

“Ислом”ва забони арабӣ; 

$B) омили сиёсӣ- Лигаи кишварҳои арабӣ, Шўрои ҳамкории 

кишварҳои арабии халиҷи Форс, Иттиҳоди Мағриби араб ва созмонҳои 

байналхалқӣ СММ, Созмони Ҳамкории Исломӣ; 
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$C) омили иқтисодӣ-нефт; 

$D) Аз замони ташкили Халифат то имрўз ин манотиқ муттаҳид буд ва 

мемонад; 

$E) Забони арабӣ; 

 

@58.Россия кадом сол дар Созмони конфронси Исломӣ мақоми 

нозиррӣ мушарраф гардид? 

$A) 29 майи соли 2005; 

$B) 10 августи соли 2001; 

$C) 1 январи соли 2002; 

$D) 2 январи соли 2005; 

$E) ноябри соли 1999; 

 

@59.Баҳсҳои ҳалнашудаи ҳудудие, ки ба муносибаи дипломатии 

кишварҳои арабӣ монеъагӣ менамоянд, шарҳ диҳед? 

$A) Ҳамаи ҷавобҳо дуруст аст; 

$B) Ироқ ва Қувейт, Ироқ ва Арабистони Саудӣ; 

$C) Марокко ва Алҷазоир; 

$D) Арабистони Саудӣ ва Яман, Марокко ва Алҷазоир; 

$E) Арабистони Саудӣ ва Уммон, Арабистони Саудӣ ва Яман,; 

 

 

@60.Идораи ВКХ дар баъзе кишварҳо арабӣ ҳамчун муассиса истифода 

шуда, идори он бар дўши кадом шахсиятҳо вогузошта мешавад. 

$A) дар Уммон аз ҷониби Султон дар Арабистони Саудӣ аз ҷониби 

фарзанди асосгузори оилаи шоҳӣ; 

$B) бар дўши Прократураи Генералӣ; 

$C) Ҳарбиёни маъруф; 

$D) Роҳбари Парлумон; 

$E) бевосита аз ҷониби намояндагони ВКХ-и кишварҳои арабӣ; 

 

@61.ВКХ-И Миср аз чанд ҷузъ иборат буда асоасан фаъолити аз кадом 

шуъбаҳо он назаррас аст. 

$A) аз 23 ҷузъ (котиботи генералӣ, шўъбаҳо, офис) дар миёни онҳо 

департаменти Фаластин-оиди кумак ба зарардидагони Фаластинӣ, 

департаменти Исроил-оид ба роҳи созиш овардани сулҳ миёни 

Фаластин ва Исроил ва департаменти Аврупоӣ-оид мубориза ба 
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терроризм ва ҳамкорӣ бо созмонҳои аврупоӣ, мақоми назаррасро 

доранд; 

$B) аз 21 ҷузъ (котиботи генералӣ, шўъбаҳо, офис) дар миёни онҳо 

департаменти Фаластин-оиди кумак ба зарардидагони Фаластинӣ, 

департаменти Исроил-оид ба роҳи созиш овардани сулҳ миёни 

Фаластин ва Исроил ва департаменти Аврупоӣ-оид мубориза ба 

терроризм ва ҳамкорӣ бо созмонҳои аврупоӣ, мақоми назаррасро 

доранд; 

$C)аз 24 ҷузъ (котиботи генералӣ, шўъбаҳо, офис) дар миёни онҳо 

департаменти Фаластин-оиди кумак ба зарардидагони Фаластинӣ, 

департаменти Исроил-оид ба роҳи созиш овардани сулҳ миёни 

Фаластин ва Исроил ва департаменти Аврупоӣ-оид мубориза ба 

терроризм ва ҳамкорӣ бо созмонҳои аврупоӣ, мақоми назаррасро 

доранд; 

$D) аз 25 ҷузъ (котиботи генералӣ, шўъбаҳо, офис) дар миёни онҳо 

департаменти Фаластин-оиди кумак ба зарардидагони Фаластинӣ, 

департаменти Исроил-оид ба роҳи созиш овардани сулҳ миёни 

Фаластин ва Исроил ва департаменти Аврупоӣ-оид мубориза ба 

терроризм ва ҳамкорӣ бо созмонҳои аврупоӣ, мақоми назаррасро 

доранд; 

$E) аз 26 ҷузъ (котиботи генералӣ, шўъбаҳо, офис) дар миёни онҳо 

департаменти Фаластин-оиди кумак ба зарардидагони Фаластинӣ, 

департаменти Исроил-оид ба роҳи созиш овардани сулҳ миёни 

Фаластин ва Исроил ва департаменти Аврупоӣ-оид мубориза ба 

терроризм ва ҳамкорӣ бо созмонҳои аврупоӣ, мақоми назаррасро 

доранд; 

 

@62.Рушди намунаи дипломатии фаронсавӣ ба кадом асрҳо марбут аст, 

ки аврупоиён аз он пайгирӣ намуданд? 

$A) XVII- XVIII; 

$B) XVI- XVII; 

$C) XV -XVI; 

$D) X-XI; 

$E) XVI- XVIII; 

 

@63.Забони фаросавӣ дар аврупо аслан мавқеъи кадом забонро заиф 

намуда, ба забони гуфтугўӣ ва забони дипломатияи аврупоиро соҳиб 

гардид? 
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$A) лотинӣ; 

$B)венециягӣ; 

$C) шотландӣ; 

$D) русӣ; 

$E)олмонӣ; 

 

@64.Сарқонуни Ҷумҳурии Фароса (соли 1958 қабул гардид то имрўз 

амал мекунад) барои пешбури ҳаёти сиёсати хориҷӣ аз ҷумла ба 

Президент кадом мавқеъро гузошт? 

$A) ҳами ҷавобҳо дурус аст; 

$B) Салоҳиятҳои Президентро нисбат ба ваколатҳои Президенти ИМА 

зиёд намуд, ў дигар вазифадор нест, ки барои таъини сафирон ва дигар 

нафарони воломақом “ризоит” гирад.Ин тасмимҳо дар доириа 

ҳукумат сурат мегирад; 

$C)Президент мукотиботи дипломатӣ ва маводҳои дигарро аз ВКХ ва 

дигар вазоратҳо гирифта метавонад; 

$D) дар муносибат бо Вазорати корҳои хориҷӣ ба Президент котиби 

генералии қасри Елисей(номи қароргоҳи Президент) ва яке аз 

мушовирони котиботи генералии ў кўмак менамояд; 

$E)Президент на танҳо ҳуқуқи тасдиқи шартномаҳо(лекин барои ин 

ризоияти парлумон зарур аст), инчунин музокиротро ба зимма дорад; 

 

@65.Кадом аз ин “Масоил” оид ба вазири ВКХ-и Фаронса дуруст аст? 

$A) вазири ВКХ-и аъзои ҳукумат ва роҳбари корҳои хориҷӣ аст.Ў 

мушовири асосии Президент дар масъалаи муайян намудани сиёсати 

хориҷӣ буда, барои татбиқи самти аз ҷониби президент 

муайянгардида, масъул аст; 

$B) Умуман дар кишвари франсуҳо идораҳои дипломати вуҷуд надорад 

вазир низ; 

$C) вазири ВКХ-и Фарона масоилҳои ҷосусиро дар Шарқи Наздик ба 

ўхда дорад; 

$D) аслан дар Фароса роҳбари Ҳукумат ва ВКХ ба Президент марбут 

буда вазири корҳои хориҷи ҳамчун мансаб вуҷуд надорад; 

$E) Вазири ВКХ дар Фаронса мустақил буда танҳо ба Ҳукмат ва 

Сарқонун тобеъ аст ва ҷониби Парлумон таъин мегардад, Президент 

ҳуқуқи дахолат намуданро надорад; 
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@66.Ба дирексияи генералӣ ҳамкории байналхалқӣ ва рушд кадом 

депертаментҳо дохил мешаванд:  

$A)ҳамаи ҷавобҳои овардашуда дуруст аст; 

$B) департаменти ҳамкориҳои фарҳангӣ ва забони фаронсавӣ, 

департамент оид ба масоили ҳамкориҳои илмии таълимоти олӣ ва 

тадқиқотҳои илмӣ; 

$C) департаменти ҳамкориҳои фарҳангӣ ва забони фаронсавӣ, 

департаменти рушд ва ҳамкори техникӣ; 

$D) департамент оид ба масоили стратегияи банақшагирӣ ва баҳодиҳӣ, 

департамент оид ба масоили ҳамкориҳои илмии таълимоти олӣ ва 

тадқиқотҳои илмӣ; 

$E) департамент оид ба масоили стратегияи банақшагирӣ ва баҳодиҳӣ, 

департаменти рушд ва ҳамкори техникӣ; 

 

@67.Дар сохтори Вазорати корҳои хориҷии Фаронса чанд дирексияи 

генералӣ мавҷу аст? 

$A) 3 дирексия; 

$B) 6 дирексия; 

$C) 2 дирексия; 

$D) 8 дирексия; 

$E) 9 дирексия; 

 

@68.Вазифаи дирексияи генералӣ ВКХ-и Фаронса оид ба масоили сиёсӣ 

ва амниятро шарҳ диҳед? 

$A) муносибати Фаронсаро нисбати созмоҳои байналхалқӣ муайян ва 

роҳандозӣ намуда, бо масъалаи халъи силоҳ, амният ва мудофаи, 

муоидат ба кишварҳои хориҷӣ дар соҳаи ҳарбӣ ва ғ; 

$B) оиди масоилҳои ҳуҷҷатҳои махфии асрҳои қадими фаронсавӣ 

вобаста аст; 

$C) оиди масоили ҳолатҳои низомии Афғонистон вобаста аст; 

$D) оид ба таъмини озуқа ва доруворӣ ҳамчунин кўмак ба шаҳрвандони 

худ ки дар ҷангҳои Сурия, Ироқ, Миср вобаса мебошанд; 

$E) оиди дифоъи марзҳои сарҳадӣ; 

 

@69.Вазифаҳои дирексияи генералӣ оид ба масоили маъмурӣ:   

$A)ҳамаи ҷавобҳои овардашуда дуруст аст; 

$B) сиёсати интихоби кадрҳо ва омодасозии мутахассисонро муайяну 

роҳандозӣ менамояд; 



25 

 

$C) ба масоили таъиноти кадрӣ ва болоравии хидматии корманд 

ҷавобгар аст; 

$D) дар омодасозии буҷаи вазорат иштирок менамояд, иҷроиши онро 

назорат мекунад, бо таъминоти моливу –техникӣ ва алоқа машғул буда, 

аз болои иҷроиши низомнома оид ба уҳдадориҳои сафирон ва 

ташкили хадамоти давалтӣ дар хориҷи кишвар назорат мекунад; 

$E) бо масъалаи умумии идораи маъмурӣ, ташкил ва таҷдиди дастгоҳи 

марказӣ ва шабакаи намоядагони хориҷӣ вобаста аст; 

 

 

@70.Зерсохторҳое, ки ба Дирексияҳои генралӣ ворид намешаванд ва 

бевосита ба роҳбарияти Вазорат итоат менамоянд. 

$A) департамент дар масъалаҳои ҳамкориҳои аврупоӣ. 

департаментҳои минтақавӣ. департамент оид ба масоили молиявию 

иқтисодӣ. департамент оид ба масоили фаронсавиҳои бурунмарзӣ ва 

хориҷиёни Фаронса. раёсати алоқа ва иттилоот. хадамоти ташрифотӣ. 

намояндагони консулӣ ва дипломатии фаронса дар хориҷи кишвар. 

$B) департамент дар масъалаҳои ҳамкориҳои аврупоӣ, департаментҳои 

минтақавӣ, департамент оид ба масоили молиявию иқтисодӣ, 

департамент оид ба масоили фаронсавиҳои бурунмарзӣ ва хориҷиёни 

Фаронса, департамент оид ба масоили стратегияи банақшагирӣ ва 

баҳодиҳӣ, департаменти рушд ва ҳамкори техникӣ, дирексияи 

генералӣ оид ба масоили маъмурӣ; 

$C) департамент оид ба масоили стратегияи банақшагирӣ ва баҳодиҳӣ, 

департаменти рушд ва ҳамкори техникӣ, дирексияи генералӣ оид ба 

масоили маъмурӣ; 

$D) департаменти ҳамкориҳои фарҳангӣ ва забони фаронсавӣ, 

департаменти рушд ва ҳамкори техникӣ; 

$E) департамент оид ба масоили стратегияи банақшагирӣ ва баҳодиҳӣ, 

департамент оид ба масоили ҳамкориҳои илмии таълимоти олӣ ва 

тадқиқотҳои илмӣ; 

 

@71.Кормандони хадамоти дипломатии Фаронса ба чанд гурўҳ тақсми 

мешавад, шар диҳед? 

$A) ба се гурўҳ “А”.-фиристодагон, мушовирони котибони вазорати 

корҳои хориҷӣ ва тарҷумонҳо.“В”.-котибони маъмурӣ, кормандони 

шифроалоқа, ёрдамчиҳо оид ба масоили иҷтимоӣ.“С”.-ҳайати техникӣ 

стенографҳо, кормандони муҳосиботӣ, кормандони соҳибихтисос ва ғ; 



26 

 

$B) ба як гурўҳ “А”.-фиристодагон, мушовирони котибони вазорати 

корҳои хориҷӣ ва тарҷумонҳо; 

$C) ба се гурўҳ; 

$D) ба ду гурўҳ “А”.-фиристодагон, мушовирони котибони вазорати 

корҳои хориҷӣ ва тарҷумонҳо;“В”.-котибони маъмурӣ, кормандони 

шифроалоқа, ёрдамчиҳо оид ба масоили иҷтимоӣ; 

$E) ба чаҳор гурўҳ, А,В,С,Д; 

 

 @72.Таърифи пурраи дипломатия, дар луғати дипломатӣ, ки аз 

ҷониби вазорати корҳои хориҷии Иттиҳоди Шуравӣ таҳия гардида, 

кадом сол ба табъ расидааст? 

$A) соли 1985; 

$B) 1978; 

$C) 1980; 

$D) 1990; 

$E) 1956; 

 

@73.Эрнест Саттоу (1843-1929) мафҳуми «дипломатия»-ро бок адом 

равиш шарҳ медиҳад? 

$A)«дипломатия ин истифодаи ақл ва маҳорат дар пешбурди 

муносибатҳои расмӣ байни кишварҳои мустақил ва ҳукумати 

кишварҳои тобеъ мебошад»; 

$B)«дипломатия ин истифодаи ақл дар пешбурди муносибатҳои расмӣ 

байни кишварҳои мустақил ва ниммустақил ва ҳамчунин ҳукумати 

кишварҳои тобеъ мебошад»; 

$C)«дипломатия ин истифодаи ақл ва маҳорат дар пешбурди 

муносибатҳои расмӣ ва ғайрирасмӣ байни кишварҳои мустақил ва 

ҳукумати тобеъ мебошад»; 

$D) «дипломатия ин истифодаи ақл ва маҳорат дар пешбурди 

муносибатҳои расмӣ ва ғайрирасмӣ байни кишварҳои мустақил ва 

ҳукумати тобеъ мебошад»; 

$E)«дипломатия ин  маҳорат дар пешбурди муносибатҳои ғаурирасмӣ 

ва байни кишварҳои мустақил ва ниммустақил тобеъ мебошад»; 

 

@74.Дар луғати Ожегов мафҳуми диплоатия ба чанд маъни зикр 

мегардад, кадомҳо? 

$A) дар луғати Ожегов мафҳуми диплоатия ба 2 маънӣ: 1) Фаъолияти 

ҳукумат ва мақомотҳои махсуси он баҳри пешбурди сиёсати хориҷии 
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кишвар ва ҳимояи манфиатҳои давлату шаҳрвандони он дар хориҷа. 2) 

найранг ва номуайянӣ дар амале, ки барои ноил шудан ба ҳадафи 

муайян равона гардидааст; 

$B) дар луғати Ожегов мафҳуми диплоатия ба 1 маънӣ:  Фаъолияти 

ҳукумат ва мақомотҳои махсуси он баҳри пешбурди сиёсати хориҷии 

кишвар ва ҳимояи манфиатҳои давлату шаҳрвандони он дар хориҷа. 

$C) ба чаҳор маъни, аммо номаълум; 

$D) дар луғати Ожегов мафҳуми диплоатия ба 3 маънӣ: 1) Фаъолияти 

ғайри ҳукумат ва мақомотҳои он баҳри пешбурди сиёсати хориҷии 

кишвар ва ҳимояи манфиатҳои давлату шаҳрвандони он дар хориҷа. 2) 

маҳорат, хислат ва номуайянӣ дар амале, ки барои ноил шудан ба 

ҳадафи муайян;3) Маккорӣ; 

$E) Дар луғати Ожегов дар хусуси дипломатия ягон маълумот дода 

нашудааст; 

  

@75.Дар луғати тафсирии Даль дипломатия ба чанд маъни зикр 

мегардад, кадомҳо? 

$A) дар луғати тафсирии Даль дипломатия ба 3 маънӣ: 1) санъати 

пешбурди гуфтушунид.2) кордонӣ.3) зиракӣ ва маккорӣ омадааст; 

 $B) дар луғати тафсирии Даль дипломатия ба 2 маънӣ: 1) санъати 

пешбурди гуфтушунид;2) кордонӣ;  

$C) дар луғати тафсирии Даль дипломатия ба 1 маънӣ: 1) санъати 

пешбурди гуфтушунид;  

$D) дар луғати тафсирии Даль дипломатия ба 4 маънӣ: 1) санъати 

пешбурди гуфтушунид. 2) кордонӣ. 3) зиракӣ ва маккорӣ омадааст. 4) 

маҳорат, хислат ва номуайянӣ дар амале, ки барои ноил шудан ба 

ҳадафи муайян; 

$E) ба 6 маънӣ; 

 

@76.Истилоҳи дипломатия аз кадом вожа гирифта шудааст? 

$A) решаи калимаи дипломат аз вожаи юнонии диплома 

(қаткардашуда) гирифта шудааст.Диплома ин плпстинкаҳои металлие 

буданд, ки ба сафир дода мешуданд.Дар он ному насаб, унвон ва 

мансаби фиристодагон сабт мегардиданд.Дорандагони чунин ҳуҷҷатро 

дипломат ва соҳаи фаъолияти онҳоро дипломатия меномиданд; 

$B) решаи калимаи дипломат аз вожаи русии диплома (қаткардашуда) 

гирифта шудааст.Диплома ин плпстинкаҳои металлие буданд, ки ба 

сафир дода мешуданд.Дар он ному насаб, унвон ва мансаби 
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фиристодагон сабт мегардиданд.Дорандагони чунин ҳуҷҷатро 

дипломат ва соҳаи фаъолияти онҳоро дипломатия меномиданд; 

$C) решаи калимаи дипломат аз вожаи ҳиндии диплома 

(қаткардашуда) гирифта шудааст.Диплома ин плпстинкаҳои металлие 

буданд, ки ба сафир дода мешуданд.Дар он ному насаб, унвон ва 

мансаби фиристодагон сабт мегардиданд.Дорандагони чунин ҳуҷҷатро 

дипломат ва соҳаи фаъолияти онҳоро дипломатия меномиданд; 

$D) решаи калимаи дипломат аз вожаи арабии диплома 

(қаткардашуда) гирифта шудааст.Диплома ин плпстинкаҳои металлие 

буданд, ки ба сафир дода мешуданд.Дар он ному насаб, унвон ва 

мансаби фиристодагон сабт мегардиданд.Дорандагони чунин ҳуҷҷатро 

дипломат ва соҳаи фаъолияти онҳоро дипломатия меномиданд; 

$E) аз забони ҳиндӣ, маънои музокиротро ифода менамояд; 

 

@77.Эъломияи Вена дар бораи равобити дипломатӣ кадом сол аст? 

$A) 18 апрели соли 1961; 

$B) 18 май соли1969; 

$C) 18 ноябр соли1968; 

$D) 18 июнь соли1966; 

$E) 2020; 

 

@78.Аввалин рутбаҳои дипломатӣ кай пайдо шуданд? 

$A) аз асри XIII; 

$B) аз асри XI; 

$C) аз асри XII; 

$D) аз асри X; 

$E) аз асри III; 

 

  

@79.Мактабҳои миллии маъмурӣ (EHA) дар Фаронса кадом вақт бунёд 

ёфтаанд? 

$A) баъди ҷанги дуюми ҷаҳон; 

$B) баъди ҷанги якуми ҷаҳонӣ (1914-1918); 

$C) баъди ҷанги 100 сола; 

$D) баъди муҳориба Рейн, дар қисмати Ғарбии кишвар бунёд ёфтааст; 

$E) чунин мактаб дар Фаронса вуҷуд надорад; 
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@80.Мўҳлати таҳсил дар Мактабҳои миллии маъмурӣ (EHA) дар 

Фаронса чанд муддат буд? 

$A) 2 солу 4 моҳ; 

$B) 5 сол; 

$C) 1 солу 8 моҳ; 

$D) 2 солу 5 моҳ; 

$E) 2 солу 6 моҳ; 

 

 

@81.Талаботи дохилшудан ба Мактабҳои миллии маъмурӣ (EHA) дар 

Фаронса. 

$A) ду табақаи шаҳрвандон қабул када мешуд: шахсони на аз 26 сола 

боло, ки дипломи маълумоти олиро дар соҳаи дахлдор доранд.Аз 

ҷониби дигар хизматчиёни на аз 30 боло, ки на камтар аз 5 сол дар 

хидмати давлатӣ фаъолит намудаанд; 

$B) барои таҳсил дар ин муассиса синну сол ба инобат гирифта 

намешуд, асалн пас аз итмоми донишгоҳ дилхоҳ шахсро қабул 

мекарданд; 

$C) Чунин мактаб вуҷуд надошт; 

$D) на аз 28 сола поён барои тамомкардагони макотиби олӣ, на аз 50 

сола поён ба хизматичиёни давлатӣ; 

$E) аслан он шахсонеро қабул мекарданд, ки донандаи хуби забонҳои 

хориҷӣ бошанд ва дар озмунҳои байналхалқӣ иштирок карда бошанд; 

 

@82.Дар соли 2000-ум дар Фаронса чанд нуқтаҳои хориҷӣ –сафорат, 

намояндагиҳо дар назди созмонҳои байналхалқӣ, муассисаҳои 

консулӣ мавҷуд буд ? 

$A) наздики 300; 

$B) тахминан 378; 

$C) шояд, 210; 

$D)қариб 500; 

$E) умуман номаълум буд; 

 

@83.Нишондоди фаъолияти кормандони ВКХ-и Фаронса дар хориҷа 

муайян созед? 

$A) 1/3 ҳиссаи кормандони ВКХ дар Дастгоҳи марказии кишвар ва аз 

2/3 ҳиссаи он дар хориҷа фаъолият мекарданд; 
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$B) 1/3 ҳиссаи кормандони ВКХ дар Дастгоҳи марказии кишвар ва аз 

2/3  ҳиссаи он дар хориҷа фаъолият мекарданд; 

$C) 1/3 ҳиссаи кормандони ВКХ дар Дастгоҳи марказии кишвар ва аз 

2/3  ҳиссаи он дар хориҷа фаъолият мекарданд; 

$D) 1/3 ҳиссаи кормандони ВКХ дар Дастгоҳи марказии кишвар ва аз 

2/3  ҳиссаи он дар хориҷа фаъолият мекарданд; 

$E) 1/3 ҳиссаи кормандони ВКХ дар Дастгоҳи марказии кишвар ва аз 

2/3 ҳиссаи он дар хориҷа фаъолият мекарданд; 

 

@84.Хадамоти дипломатии Британияи Кабир аз кадом ниҳоди 

таърихи сарчашма мегирад? 

$A) хадамоти дипломатии Британияи Кабир аз дарбори шоҳӣ (Англия 

) сарчашма мегирад.Бори аввал дар бораи котиби дарбори шоҳӣ 

Ҷ.Монселле соли 1253 ба таври расмӣ зикр шудааст.Ба Ў дастур дода 

шуд, ки ҳам корҳои дохилӣ ва ҳам хориҷиро пеш барад, ки дар он 

тиҷорат мақоми аввалин дараҷа дошт; 

$B) хадамоти дипломатии Британияи Кабир аз дарбори аморати арабӣ 

сарчашма мегирад.Бори аввал дар бораи котиби дарбори шоҳӣ 

Ҷ.Монселле соли 1253 ба таври расмӣ зикр шудааст.Ба Ў дастур дода 

шуд, ки ҳам корҳои дохилӣ ва ҳам хориҷиро пеш барад, ки дар он 

тиҷорат мақоми аввалин дараҷа дошт; 

$C) хадамоти дипломатии Британияи Кабир аз дарбори шоҳи Франсия 

сарчашма мегирад.Бори аввал дар бораи котиби дарбори шоҳӣ 

Ҷ.Монселле соли 1253 ба таври расмӣ зикр шудааст.Ба Ў дастур дода 

шуд, ки ҳам корҳои дохилӣ ва ҳам хориҷиро пеш барад, ки дар он 

тиҷорат мақоми аввалин дараҷа дошт; 

$D) хадамоти дипломатии Британияи Кабир аз дарбори шоҳи ИМА 

сарчашма мегирад.Бори аввал дар бораи котиби дарбори шоҳӣ 

Ҷ.Монселле соли 1253 ба таври расмӣ зикр шудааст.Ба Ў дастур дода 

шуд, ки ҳам корҳои дохилӣ ва ҳам хориҷиро пеш барад, ки дар он 

тиҷорат мақоми аввалин дараҷа дошт; 

$E) хадамоти дипломатии Британияи Кабир аз дарбори шоҳи Салҷуқӣ 

сарчашма мегирад.Бори аввал дар бораи котиби дарбори шоҳӣ 

Ҷ.Монселле соли 1253 ба таври расмӣ зикр шудааст.Ба Ў дастур дода 

шуд, ки ҳам корҳои дохилӣ ва ҳам хориҷиро пеш барад, ки дар он 

тиҷорат мақоми аввалин дараҷа дошт; 
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@85.Олим ва дипломати рус В.И.Попов оиди таърихи дипломатияи 

Британия кадом назарияро дошт? 

$A) «таърихи дипломатияи Британия аз хадамоти консулӣ, кибо 

роҳандозии муносибатҳои иқтисодӣ оғоз ёфта, асоси он ҳанўз дар 

хартияи Купе аз соли 1303 муайян шуда буд»; 

$B) «таърихи дипломатияи Британия аз хадамоти консулӣ, кибо 

роҳандозии муносибатҳои иқтисодӣ оғоз ёфта, асоси он ҳанўз дар 

хартияи Купе аз соли 1201 муайян шуда буд»; 

 $C) «таърихи дипломатияи Британия аз хадамоти консулӣ, кибо 

роҳандозии муносибатҳои иқтисодӣ оғоз ёфта, асоси он ҳанўз дар 

хартияи Купе аз соли 1205 муайян шуда буд»; 

$D) «таърихи дипломатияи Британия аз хадамоти консулӣ, кибо 

роҳандозии муносибатҳои иқтисодӣ оғоз ёфта, асоси он ҳанўз дар 

хартияи Купе аз соли 1219 муайян шуда буд»; 

$E) «таърихи дипломатияи Британия аз хадамоти консулӣ, кибо 

роҳандозии муносибатҳои иқтисодӣ оғоз ёфта, асоси он ҳанўз дар 

хартияи Купе аз соли 1231 муайян шуда буд»; 

 

@86.Аввалин сафири Британия дар Рим: 

$A) Ҷ.Шинвуд, ки соли 1479 таъин гардида буд; 

$B) Ҷ.Монселле, ки соли 1489 таъин шуда буд; 

$C) Ҷ.В.Шинвуд, ки соли 1497 таъин гардида буд; 

$D) В.И.Попов, ҳамчун ихтироъкор ва дипломати моҳир ба фармони 

шоҳи Англия соли 1479 таъин гардид; 

$E) Чарл Ҷеймз, ки аз ҷониби иттиҳодияи марказии Фаронса соли 2020 

таъин гардида буд; 

 

@87.Дар соли 1785 теъдоди сафоратхонаҳи Британия дар хориҷа чанд 

ададро ташкил медоданд? 

$A) 20 адад; 

$B) қариб 19 ададро; 

$C) тахминан 25 адад; 

$D) 18 ададро ташкил медод; 

$E) 33 адад; 

 

@88.Аввалин котиби давлатӣ оид ба корҳои хориҷӣ дар Британия:  

$A) вазири корҳои хориҷӣ Чарлз Ҷеймс Фокс, ки моҳи марти соли 1782 

таъин шуда буд; 
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$B)вазири ҳарбии-баҳрӣ Ҷ.В.Шинвуд, ки соли 1234 таъин шуда буд; 

$C) вазири корҳои хориҷи ва ихтироъкори рус, В.И.Попов соли 1467 аз 

ҷониби “Шўрои миллӣ” таъин гардид; 

$D) Ҷ.Монселле, ки соли 1489 таъин шуда буд; 

$E) Виггелми III, ки соли 1689 таъин гардида буд; 

 

@89.Кадом сол дар Британияи Кабир Комиссияи интихоботию 

ислоҳотӣ вазифаҳои давлатии идоракуниро аз шоҳ ба парлумон вогуор 

намуд? 

$A) 1832; 

$B) 1900; 

$C) 1910; 

$D) 1076; 

$E) 1900; 

 

@90.То Ҷанг якуми ҷаҳонӣ тамоми сафиронӣ британӣ дар ҳайати кадом 

Шўро буданд? 

$A) ба ҳайати Шўрои махфии шоҳӣ; 

$B) ба ҳайати Шўрои парлумонӣ; 

$C) ба ҳайати Шўрои давлатӣ; 

$D) ба ҳайати Шўрои ҳарбӣ; 

$E) ба ҳайати Шўрои ВКХ-и Британияи кабир; 

 

@91.Идеяи созмони Антантаи англо-русиро марбути кадом шахсиятҳ 

мебошанд? 

$A) идеяи созмони Антантаи англо-русиро дар соли 1907 вазири 

корҳои хориҷӣ Э.Грей ва ҷонишини доимии вазир Ч.Хардинг 

пешниҳод карда буданд; 

$B) идеяи созмони Антантаи англо-русиро дар соли 1900 вазири корҳои 

хориҷӣ Э.Грей ва ҷонишини доимии вазир Ч.Хардинг пешниҳод карда 

буданд; 

$C) идеяи созмони Антантаи англо-русиро дар соли 1901 вазири корҳои 

хориҷӣ Э.Грей ва ҷонишини доимии вазир Ч.Хардинг пешниҳод карда 

буданд; 

$D) идеяи созмони Антантаи англо-русиро дар соли 1920 вазири 

корҳои хориҷӣ Э.Грей ва ҷонишини доимии вазир Ч.Хардинг 

пешниҳод карда буданд; 
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$E) идеяи созмони Антантаи англо-русиро дар соли 1933 вазири корҳои 

хориҷӣ Э.Грей ва ҷонишини доимии вазир Ч.Хардинг пешниҳод карда 

буданд; 

 

@92.Таъсиси хадамтои тиҷоратии дипломатӣ дар Британияи Кабир:  

$A)соли 1919; 

$B)соли1989; 

$C)1900; 

$D)1097; 

$E)1901; 

 

@93.Фаҳмиши таъсиси Хадамоти ягонаи дипломатӣ дар Британия чи 

тавр суръат гирифтааст? 

$A) соли 1943 дар натиҷаи ислоҳоти Вазири корҳои хориҷӣ А.Иден ба 

миён омад.Хадамоти дипломатии тиҷоратӣ бо хадамоти консуливу 

дипломатӣ муттаҳид гардид; 

$B) соли 1989 дар натиҷаи митингҳои оммавии шаҳрҳои Лондон ва 

Бирмингем; 

$C)соли 1943.; 

$D) соли 1907 дар натиҷаи таъсис ва пешниҳоди созмонҳои ҳарбӣ; 

$E) аслан чунин хадамот дар Британия вуҷуд надорад; 

 

@94.Аз кадом сол инҷониб дар Британияи Кабир занҳо ҳуқуқи ишғол 

намудани вазифаҳои дипломатиро соҳиб шудаанд? 

$A) соли 1946; 

$B) 1798; 

$C) 1889; 

$D) соли 1789; 

$E) то ҳол ин ҳуқуқро надоранд; 

 

@95.Теъдоди сафирони Британияи Кабир дар соли 1999. 

$A) дар ин сол 5635 дипломат ба қайд гирифта шуда буд, ки 2295 

нафарашон дар хориҷа кор мекарданд; 

$B) умуман 3000 нафарро ташкил медод; 

$C) 5647, ки 1211 нафарри он дар хориҷа; 

$D)4000; 

$E) 2789; 
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@96.Ташкилоти хадамоти дипломатиро англис, вазири корҳои хориҷӣ 

лорд Палмерстон дар асри XIX чи гуна шарҳ дода буд? 

$A) “душманони доимӣ ва дустони доимӣ вуҷуд надоранд.Бритаия 

танҳо манфиатҳои доимӣ дорад.”; 

 

$B) “асоси пояи диломатияҳо ба идеяҳои фиреб ҳаракат мекунанд”; 

$C) “давлате, ки дипломатия надорад, бисёр дар ҳароси аст.”; 

$D) “душманон доимианд аммо баъзан дуст мегарданд.Аммо аз 

Британия меҳаросанд”; 

$E) “асоси пояи миллатҳорро дипломатҳо муттаҳид ва ба сулҳ наздик 

месозад”; 

 

@97.Вазифаи дипломатияро вазири корҳои хориҷии солҳои 80-уми 

асри XX М.Рифканд чигуна муайян сохта буд? 

$A) “Риояи манфиатҳои Британия бояд масъулияти ягонаи Вазорати 

корҳои хориҷии Британия бошад”; 

$B) “дипломат бояд тобеъи касе набошад.Танҳо кўшиш кунад 

манофеъи кишвари хуро ҳифз намояд”; 

$C) “дипломатҳо масъулияти асосии ҷанг ва сулҳ мебошанд”; 

$D) “миллате бояд барои аз хатарҳои ногоҳони дур шудан ба 

дипломатхои боэътимод ва боваринок ниёз дорад”; 

$E) “назорати манфиатҳои кишвар ҳама вақт дар мадди аввал бояд 

бошад”; 

 

 

@98.Манфиатҳои Британияи Кабирро дар Эрон соли 1989 намояндагии 

дипломатии кадом давлат ҳимоя менамуд? 

$A) Шветсия; 

$B) Аргентина; 

$C) Ҷопон; 

$D) Исландия; 

$E) Тоҷикистон; 

 

@99.Соли 1661, воқеъаи муноқишавии сафирон дар Англия, ҷавоби 

дурустро ҷудо созед? 

$A) соли 1661 дар Лондон ҳангоми вохўрии сафири Шветсия байни 

ходимони намояндагиҳои франсузу испанӣ баҳри дар сафи аввал ҷой 
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гирифтан низоъ бархост, ки дар натиҷа франсузҳо, испаниҳо ва худи 

англисҳо талаф ёфтанд; 

$B) соли 1661 дар Бирменген ҳангоми вохўрии сафири Шветсия байни 

ходимони намояндагиҳои франсузу испанӣ баҳри дар сафи аввал ҷой 

гирифтан низоъ бархост, ки дар натиҷа франсузҳо, испаниҳо ва худи 

англисҳо талаф ёфтанд; 

$C) соли 1661 дар Саутгемпто ҳангоми вохўрии сафири Шветсия байни 

ходимони намояндагиҳои франсузу испанӣ баҳри дар сафи аввал ҷой 

гирифтан низоъ бархост, ки дар натиҷа франсузҳо, испаниҳо ва худи 

англисҳо талаф ёфтанд; 

$D) соли 1661 дар Эдинбург ҳангоми вохўрии сафири Шветсия байни 

ходимони намояндагиҳои франсузу испанӣ баҳри дар сафи аввал ҷой 

гирифтан низоъ бархост, ки дар натиҷа франсузҳо, испаниҳо ва худи 

англисҳо талаф ёфтанд; 

$E) дар ин сол вохурии роҳбарони Аврупои шимолӣ ба амал омад; 

 

@100.Дар даргоҳи шоҳии Британия департаменти Шимолӣ ва Ҷанубӣ 

кадом сол ташкил гардидааст? 

$A) дар соли 1640 (гўё ба ниҳоди тақсими Аврупо-ба католикӣ ва 

протестантӣ) муваффақ шудан; 

$B) соли 1900; 

$C) соли 1901; 

$D) соли 1906; 

$E) соли 1644; 


