
 

Кафедраи Идоракунии захирахои инсонӣ  

Фан Бехатарии хаёт ва фаъолият  

Устод НОСИРОВ М. Тел 93-999-60-92 

Курси 5, маълумоти дуюм, гурӯҳҳои “А” ва “Б” 

Идоракунии ҳайати кадри 

Ҷавоби дуруст варианти А 

 

@1.Мафҳумҳои асосии фанни Бехатарии ҳаёт ва фаъолият иборат 

аст аз? 

$A) Муҳити зист, фаъолият, хатарҳо, бехатарӣ, таҳдидҳо; 

$B) Омӯзиши сангҳои қимматбаҳо ва канданиҳои фоиданок; 

$C) Таркиби органикии ҷисмҳо; 

$D) Гармигузаронии моддаҳо; 

$E) Қонун, санад, низомнома; 

 

@2.Алоқамандии фанни Бехатарии ҳаёт ва фаъолиятро бо 

фанҳои дигари таълимӣ номбар намоед? 

$A) Бо фанҳои табиатшиносӣ, тарбияи ҷисмонӣ, ёрии аввалияи 

тиббӣ, ҷуғрофия; 

$B) Фанҳои дақиқ, техникӣ; 

$C) Санъатшиносӣ, бостоншиносӣ, математика; 

$D) Фарҳангшиносӣ, назарияи мусиқӣ; 

$E) Тарбияи ҷисмонӣ; 

 

@3.Мафҳуми хатар, хавф, таҳдид чиро муайян менамоянд? 

$A) Манбаи хатарҳо; 

$B) Пешгӯии обу ҳаво; 

$C) Муайян намудани саломатии одамон; 

$D) Оғози корҳои саҳроӣ; 

$E) Фаромадани ярч; 

 

@4.Вазифаҳои асосии фанни «Бехатарии ҳаёт ва фаъолият» 

иборат аст аз? 

$A) Омӯзиши сарчашмаҳо ва пайдоиши хатарҳо, пешгӯӣ, баҳодиҳии 

онҳо ва таъмини бехатарии ҳаёт ва фаъолияти инсон; 

$B) Муайян намудани пайдоиши инсоният; 

$C) Афзоиши миқдори нақлиёт; 



$D) Пешгирии афзоиши телефонҳои мобилӣ; 

$E) Самаранок истифода бурдани шабакаи Интернет; 

 

@5.Яке аз принсипҳои асосии таъмини бехатарӣ? 

$A) Бехатарии ҳаёт ва фаъолияти инсон; 

$B) Ҷамъоварии маводҳои биологӣ; 

 $C) Муайян намудани омори муҳосибавӣ; 

 $D) Банақшагирии иқтисодӣ; 

 $E) Назорати интизоми меҳнат; 

 

@6.Талаботҳои бехатарӣ нисбати ҷои корӣ чунин аст? 

$A) Ҷавобгӯй будани ҷои корӣ ба талаботи санитарию гигиенӣ; 

$B) Офтобрас ва барҳаво будани ҷойи кор; 

$C) Бояд ҳатман таъмири аврӯпоӣ дошта бошад; 

$D) Дар мавзеи кӯҳистон ҷойгир бошад; 

$E) Ҳамаи ҷавобҳо дурустанд; 

 

@7.Меъёрҳои бехатарии истифодаи компютерҳо чунин аст? 

$A) Дар масофаи то 2 метр аз ҳамдигар дар муқобили рӯшноии табиӣ 

ҷойгир бошанд; 

$B) Онҳо бояд дар зери чароғи утоқи корӣ ҷойгир бошанд; 

$C) Дар шафати ҳамдигар ҷойгир бошанд; 

$D) Дар равиши рӯшноии табиӣ ҷойгир бошанд; 

$E) Дар масофаи то 4 метр аз ҳамдигар дар муқобили рӯшноии табиӣ 

ҷойгир бошанд; 

 

@8.Муњити истењсолї________. 

$A) Ќисми техносфера буда, оиди зиёд будани омилњои хавфнокро 

нишон медињад; 

$B) Муњити ба амал омада барои истифодаи давоми њаёт, зиндагии 

одам, такмили ихтисос, дониш ва барои муњаё сохтани талаботи худ 

мебошад; 

$C) Дар раванди фаъолияти худ, одам дар фазре, ки ўро ињота 

кардааст кор ва зиндагї мекунад; 

$D) Муњите, ки дар он љо хатар ба амал меояд; 

$E) Њангоми фаъолият њамагуна иншоотњоитабиие, ки вуљуд доранд 

ва моро ињота кардаанд онњоро мебинем ва дарк мекунем; 

 



@9.Психологияи фаъолияти бехатарӣ чиро меомӯзад? 

$A) Вазъи психологӣ ва фаъолияти шаҳрвандонро ҷиҳати омодагӣ ба 

ҳолатҳои номатлуб; 

$B) Ҳолати психологии кӯдакон ва наврасонро; 

$C) Давраҳои гузариши синусолии ҷавононро; 

$D) Омода намудани мутахассисони рӯҳшиносро; 

$E) Вазъи психологӣ ва фаъолияти шаҳрвандонро ҷиҳати омодагӣ ба 

ҳолатҳои фавқулода; 

 

@10.Минтақаҳои хавфнок кадомҳоянд? 

$A) Минтақаҳои ба бехатарии ҳаёт ва фаъолияти одамон 

таҳдидкунанда; 

$B) Минтақаҳои офтобаш сӯзон; 

$C) Минтақаҳои серборон; 

$D) Мавзеъҳои заминаш корношоям; 

$E) Минтақаҳои ба бехатарии ҳаёт ва фаъолияти одамон 

таҳдиднакунанда; 

 

@11.Вазъҳои ҳолатҳои фавқулодаро номбар намоед? 

$A) Ҳодисаҳои фавқулодаи табиӣ, техногенӣ ва техносферӣ; 

$B) Вазидани шамоли муътадил; 

$C) Баробаршавии шабу рӯз ҳангоми баҳорон; 

$D) Парвози мушакҳои кайҳонӣ; 

$E) Заминларза; 

 

@12.Хатарҳои иҷтимоӣ кадомҳоянд? 

$A) Хатарҳои ба ҳаёт ва фаъолияти рӯзмарраи инсон таҳдидкунанда; 

$B) Хатари фаромадани ярч; 

$C) Хушксолӣ; 

$D) Аз фаъолият боз мондани корхонаҳои истеҳсоли обҳои нӯшокӣ; 

$E) Ба фаъолият оғоз намудани корхонаҳои истеҳсолӣ ва 

ғайриистеҳсолӣ; 

 

@13.Хатарҳои табииро номбар кунед? 

$A) Тӯфон, обхезӣ, фаромадани ярч, зилзила, фаромадани тарма, 

хуруҷи вулқон; 

$B) Таркиши яроқи атомӣ; 

$C) Таркиши мушакҳои кайҳонӣ; 



$D) Сӯхтор дар заводҳои истеҳсоли нафт; 

$E) Сӯхтор дар хонаҳои истиқоматӣ; 

 

@14.Хатарҳои биологӣ, ки ба организми инсон таъсир 

мерасонанд? 

$A) Истифодаи яроқи биологӣ; 

$B) Тағйирёбии муоширати одамон; 

$C) Зиёд гардидани нуфузи аҳолӣ; 

$D) Аз байн рафтани қавму қабилаҳои алоҳида; 

$E) Норасоии об; 

 

@15.Хатарҳои экологӣ кадомҳоянд? 

$A) Истихроҷи аз меъёр зиёди сарватҳои табиӣ, зиёд шудани ҳаҷми 

партовҳои саноатӣ, ифлосшавии муҳити зист, ифлосшавии обҳои 

уқёнусҳо, кам гардидани минтақаҳои сабзи табиӣ; 

$B) Аз кор мондани корхонаҳои бузурги мошинсозӣ; 

$C) Сохтмони корхонаҳои аз энергияҳои табиӣ фаъолияткунанда; 

$D) Истифодаи дастовардҳои нави техникӣ дар истеҳсолот; 

$E) Сохтмони хонаҳои истиқоматӣ; 

 

@16.Омилҳои муҳити зистро ташкилкунанда? 

$A) Маҷмӯи омилҳои ҷисмонӣ, кимиёвӣ, биологӣ ва иҷтимоӣ; 

$B) Маҷмӯи офаридаҳои инсонӣ; 

$C) Сарватҳои табиӣ; 

$D) Истеҳсоли ашё барои аҳолӣ; 

$E) Истеҳсоли сарватҳои табиӣ, зиёд намудани минтақаҳои сабзи 

табиӣ; 

 

@17.Мафҳумҳои асосӣ дар бехатарии ҳаёт ва фаъолият 

кадомҳоянд? 

$A) Хатар, хавф ва таҳдид; 

$B) Мафҳумҳои ба ҳодисаҳои табиӣ алоқаманд; 

$C) Тараққиёти соҳаи коркарди захираҳои табиӣ; 

$D) Техника, технология, мошинсозӣ; 

$E) Амният, оромӣ; 

 

@18.Намудҳои фаъолияти инсон дар самти таъмини бехатарии 

ҳаёт ва фаъолият? 



$A) Фаъолияти бехатарӣ, ҷисмонӣ, зеҳнӣ; 

$B) Фаъолияти инфиродӣ; 

$C) Касбомӯзӣ; 

$D) Истироҳат ва фароғат дар хориҷа; 

$E) Фаъолияти касбӣ дар корхонаҳои гуногун; 

 

@19.Омилҳои ба саломатӣ ва фаъолияти инсон зараррасон? 

$A) Омилҳои табиӣ, техногенӣ ва техносферӣ; 

$B) Фаъолияти рӯзмарраи муқаррарӣ; 

$C) Сарбориҳои бемузди фаъолияти корӣ; 

$D) Муносибатҳои мутақобилаи фаъолияти меҳнатӣ; 

$E) Фаъолияти кории музднок; 

 

@20.Муњити сотсиалї чист? 

$A) Муњити ба амал омада барои истифодаи давоми њаёт, зиндагии 

одам, такмили ихтисос, дониш ва барои муњаё сохтани талаботи худ 

мебошад; 

$B) Ќисми техносфера буда, оиди зиёд будани омилњои хавфнокро 

нишон медињад; 

$C) Дар раванди фаъолияти худ, одам дар фазре, ки ўро ињота 

кардааст кор ва зиндагї мекунад; 

$D) Муњите, ки дар он љо хатар ба амал меояд; 

$E) Њангоми фаъолият њамагуна иншоотњои табиие, ки вуљуд 

доранд ва моро ињота кардаанд онњоро мебинем ва дарк мекунем; 

 

@21.Гомосфера гуфта чиро мефањмем? 

$A) Дар раванди фаъолияти худ, одам дар фазое, ки ўро ињота 

кардааст кор ва зиндагї мекунад; 

$B) Муњити ба амал омада барои истифодаи давоми њаёт, зиндагии 

одам, такмили ихтисос, дониш ва барои муњаё сохтани талаботи худ 

мебошад; 

$C) Ќисми техносфера буда, оиди зиёд будани омилњои хавфнокро 

нишон медињад; 

$D) Муњите, ки дар он љо хатар ба амал меояд; 

$E) Њангоми фаъолият њамагуна иншоотњоитабиие, ки вуљуд доранд 

ва моро ињота кардаанд онњоро мебинем ва дарк мекунем; 

 

@22.Самтҳои тараққиёти экологиро номбар намоед? 



$A) Мувофиқи меъёр истифода бурдани сарватҳои табиӣ ва 

истеҳсолӣ; 

$B) Истифодаи бемайлони сарватҳои табиӣ; 

$C) Сохтмони корхонаҳои саноатии пуриқтидор; 

$D) Умуман истифода набурдани сарватҳои табиӣ; 

$E) Аз меъёр зиёд истифода бурдани сарватҳои табиӣ ва истеҳсолӣ; 

 

@23.Омилҳои хавфнок ва зараррасонро номбар намоед? 

$A) Ба вуҷуд омадани обхезӣ, сунамӣ, гирдбод, фаъол гаштани вулқон; 

$B) Ба талабот ҷавобгӯ набудани роҳҳои пиёдагард; 

$C) Дар вақтҳои муайян таъмин накардани аҳолӣ бо маводи ғизоӣ; 

$D) Аз меъёр зиёд истифода бурдани қувваи барқ; 

$E) Истифодаи самараноки сарватҳои табиӣ; 

 

@24.Тавсифи омилҳои табиӣ ва муҳити зист? 

$A) Шароитҳои муайяни барои ҳаёт ва фаъолияти инсон 

фароҳамовардашуда; 

$B) Номусоидии шароитҳои муҳити иҳотакарда; 

$C) Ҷавобгӯ набудан ба талаботҳои санитарию гигиенӣ; 

$D) Норасоии таркиби ҳавои муҳити иҳотакардашуда; 

$E) Шароитҳои номуайяни барои ҳаёт ва фаъолияти инсон 

фароҳамовардашуда; 

 

@25.Омилҳои кимиёвӣ ба муҳити зист чӣ гуна таъсир 

мерасонанд? 

$A) Ба бехатарии ҳаёт ва фаъолияти инсон ва муҳити зист таҳдид 

менамояд; 

$B) Ба ҳаёт ва фаъолияти инсон таъсири ҷиддӣ намерасонад; 

$C) Ба табиат таъсири бевосита намерасонад; 

$D) Таҳдиди бевосита надоранд; 

$E) Ба бехатарии ҳаёт ва фаъолияти инсон ва муҳити зист таҳдид 

наменамояд; 

 

@26.Нокосфера гуфта чиро мефањмем? 

$A) Муњите, ки дар он љо хатар ба амал меояд; 

$B) Муњити ба амал омада барои истифодаи давоми њаёт, зиндагии 

одам, такмили ихтисос, дониш ва барои муњаё сохтани талаботи худ 

мебошад; 



$C) Дар раванди фаъолияти худ, одам дар фазре, ки ўро ињота 

кардааст кор ва зиндагї мекунад; 

$D) Ќисми техносфера буда, оиди зиёд будани омилњои хавфнокро 

нишон медињад; 

$E) Њангоми фаъолият њамагуна иншоотњоитабиие, ки вуљуд доранд 

ва моро ињота кардаанд онњоро мебинем ва дарк мекунем; 

 

@27.Намудҳои иммунитет (сироятнопазирӣ)? 

$A) Ирсӣ ва табиӣ; 

$B) Сунъӣ; 

$C) Техникӣ; 

$D) Номуайян; 

$E) Техникӣ ва сунъӣ; 

 

@28.Мафҳуми «иқлим»-ро шарҳ диҳед? 

$A) Ҷузъҳои таркибии табиати минтақавӣ; 

$B) Боду ҳаво; 

$C) Вазиши шамол; 

$D) Фасли сол; 

$E) Ҳамаи ҷавобҳо дурустанд; 

 

@8.Муњити табии________. 

$A) Њангоми фаъолият њамагуна иншоотњои табиие, ки вуљуд 

доранд ва моро ињота кардаанд онњоро мебинем ва дарк мекунем; 

$B) Муњити ба амал омада барои истифодаи давоми њаёт, зиндагии 

одам, такмили ихтисос, дониш ва барои муњаё сохтани талаботи худ 

мебошад; 

$C) Дар раванди фаъолияти худ, одам дар фазое, ки ўро ињота 

кардааст кор ва зиндагї мекунад; 

$D) Муњите, ки дар он љо хатар ба амал меояд; 

$E) Ќисми техносфера буда, оиди зиёд будани омилњои хавфнокро 

нишон медињад; 

 

 

@30.Шўъбаи њифзи мењнат чигуна сохтор аст? 

$A) Як шуъбаи алоњида дар корхона ба њисоб рафта, ба корфармо 

итоат мекунад; 

$B) Шуъбаи зерсохториет, ки ба хадамоти кадр итоат мекунад; 



$C) Гуруњи кориест, ки ба Вазорати њифзи мењнат вашуѓли ањолї 

њисобот медињад; 

$D) Сохторест, ки танњо ба Кумтиаи њолатњои фавќулода њисобот 

медињад; 

$E) Зерсохтори итоаткунандаи муовини якуми корхона мебошад; 

 

@31.Омилҳои кимиёвии хатарнок? 

$A) Дар шароити имрӯза омилҳои кимиёвӣ ба бехатарии ҳаёт ва 

фаъолияти инсон хатари ҷиддӣ доранд; 

$B) Омилҳои кимиёвӣ ба бехатарии ҳаёт ва фаъолият хатарнок 

нестанд; 

$C) Муҳити зист намегузорад, то омилҳои кимиёвӣ ба бехатарии 

инсон таҳдид намоянд; 

$D) Омилҳои кимиёвӣ ба инсон ва муҳит фоидаовар мебошанд; 

$E) Муҳити зист мусоидат менамояд, то омилҳои кимиёвӣ ба 

бехатарии инсон таҳдид намоянд; 

 

@32.Оё омилҳои биологӣ хатарноканд? 

$A) Омилҳои биологӣ ба ҳаёт ва фаъолияти инсон ва муҳит таъсири 

бевосита мерасонад; 

$B) Омилҳои биологӣ хатарнок нестанд; 

$C) Табиатан тамоман безарар мебошанд; 

$D) Онҳо қобилияти таъсиррасон надоранд; 

 $E) Омилҳои биологӣ ба ҳаёт ва фаъолияти инсон ва муҳит ягон 

таъсир намерасонанд; 

 

@33.Карантин чист? 

$A) Муваққатан аз одамони сиҳат ҷудо кардани беморон; 

$B) Намуди беморӣ; 

$C) Чорабинии фарҳангӣ; 

$D) Намуди муолиҷа; 

$E) Чорабинии илмӣ; 

 

@34.Манбаҳои хавфноки ба ҳаёт ва фаъолияти инсон 

таҳдидкунанда? 

$A) Масолеҳи техногении ғайримақсаднок истифодашаванда, 

боқимондаҳои истихроҷи саноатӣ, ки дар муҳити зист ҳолати 

техногениро ба вуҷуд меоранд; 



$B) Кӯлҳо ва обанборҳо; 

$C) Пиряхҳо; 

$D) Кӯҳҳои баланд; 

$E) Хонаҳои истиқоматӣ; 

 

@35.Оё омилҳои зарбаи таркиши ядроӣ хусусияти зарароварӣ 

доранд? 

$A) Хусусиятҳои зарароварии худро доранд; 

$B) Хусусиятҳои зарароварии худро надоранд; 

$C) На онқадар зарароваранд; 

$D) 50% зарароваранд; 

$E) Умуман зарар надоранд; 

 

@36.Ҳолатҳои фавқулода? 

$A) Ҳолатҳое мебошанд, ки дар ҳудудҳои муайян бо таҳдид ба ҳаёт ва 

фаъолияти инсон ва муҳити зист сар мезананд; 

$B) Ҳолатҳои номунтазам мебошанд; 

$C) Ҳангоми фасли тобистон сар мезананд; 

$D) Ҳолатҳое мебошанд, ки ба саломатӣ ва муҳити зист таъсир 

намерасонанд; 

$E) Ҳолатҳое мебошанд, ки ба саломатӣ ва муҳити зист таъсир 

мерасонанд; 

 

@37.Намудҳои ҳолатҳои фавқулода? 

$A) Ҳолатҳои табиӣ, техногенӣ ва техносферӣ; 

$B) Ҳолати хомӯш гаштани шабакаҳои барқӣ; 

$C) Тағйирёбии боду ҳаво; 

$D) Сӯхтор, таркиш ва қатъ шудани гармидиҳӣ; 

$E) Тағйирёбии иқлим; 

 

@38.Муҳимияти мафҳумҳои «ҳифзи меҳнат» ва «техникаи 

бехатарӣ»-ро нишон диҳед; 

$A) «Ҳифзи меҳнат» аввалиндараҷа мебошад; 

$B) Ҳарду мафҳум ҳаммаъноанд; 

$C) «Техникаи бехатарӣ» муҳимтар аст; 

$D) «Ҳифзи меҳнат» дар муассисаҳо ва «Техникаи бехатарӣ» дар 

саноат амал менамоянд; 

$E) Ҳамаи ҷавобҳо дурустанд; 



 

@39.Таърифи фанни «Бехатарии ҳаёт ва фаъолият»? 

 $A) Илм дар бораи омӯзиши хатарҳо, роҳҳо ва методҳои ҳифз аз онҳо 

мебошад; 

$B) Бехатарии ҳаёт ва фаъолият илми табиатшиносӣ мебошад; 

$C) Илм дар бораи ҷирмҳои осмонӣ мебошад; 

$D) Таркиби замин ва минералҳоро меомӯзад; 

$E) Илм дар бораи бехатарии ҳаракат дар роҳ, фаъолияти 

кормандони корхонаву ташкилотҳо; 

 

@40.Принсипҳои таъмини бехатарӣ? 

$A) Идоракунӣ, ориентатсионӣ, техникӣ, ташкилӣ; 

$B) Фарҳангӣ, ҷисмонӣ, зеҳнӣ; 

$C) Методологӣ; 

$D) Коллективӣ; 

$E) Ҳамаи ҷавобҳо дурустанд; 

 

@41.Вазифаҳои илми бехатарии ҳаёт ва фаъолият иборат аст? 

$A) Аз муайян намудан, омӯхтан ва ҳифзи инсон аз хавфу хатарҳо; 

$B) Муайян намудани вазъи саломатии одамон; 

$C) Муайян намудани ҳосилнокии зироатҳо; 

$D) Пешгӯии обу ҳаво; 

$E) Аз муайян намудани натиҷаи истифодаи шабакаи интернет; 

 

@42.Ҳаёт ва фаъолияти инсон чиро ифода менамояд? 

$A) Ин фаъолияти рӯзмарра ва истироҳати инсон, инчунин усулҳои 

мавҷудияти он мебошад; 

$B) Меҳнати шабонарӯзӣ мебошад; 

$C) Ба тиҷорат машғул шудан мебошад; 

$D) Тамоман бефаъолият будан мебошад; 

$E) Ин фаъолияти номуайяни инсон дар ташкилотҳо новобаста аз 

шакли моликият; 

 

@43.Мақсади фанни «Бехатарии ҳаёт ва фаъолият» иборат аст? 

$A) Ҳифзи ҳаёт ва саломатии инсон ва таъмини шароитҳои роҳатноки 

ҳаёт ва фаъолияти одамон; 

$B) Фароҳам овардани муҳити фарҳангӣ; 

$C) Зиёд намудани маҳсулоти хоҷагии қишлоқ; 



$D) Ихтироъ намудани техникаҳои пурқудрат; 

$E) Фароҳам овардани муҳити зисти одамон дар муассисаҳои 

таълимӣ; 

 

@44.Мониторинг - мушоҳидаи бехатарии ҳаёт ва фаъолият? 

$A) Мушоҳидаи ҳолати муҳити зист ва хабардор намудан одамон аз 

ҳодисаҳои номатлуб; 

$B) Ин ташхиси таркиби моддаҳои биологӣ; 

$C) Мушоҳидаи сайёраҳо; 

$D) Муайян намудани навъи тухми зироатҳо; 

$E) Мушоҳидаи зисту зиндагии мардум; 

 

@45.Муҳити техногенӣ-техносферӣ чист? 

$A) Муҳити зисте, ки маҳсули тафаккури техникӣ буда, барои 

беҳбудии ҳаёти инсон дар табиат фароҳам оварда шудааст; 

$B) Фазои киштиҳои галактикӣ; 

$C) Фазои дохилии турбинаҳои буғӣ; 

$D) Протсесси табдили як энергия ба энергияи дигар; 

$E) Муҳити зисте, ки маҳсули тафаккури инсонӣ буда, барои беҳбудии 

шароити техникӣ фароҳам оварда шудааст; 

 

@46.Омилҳои хавфнок ва зараррасони истеҳсолӣ? 

$A) Норасоии шароитҳои бехатарии техникӣ дар истеҳсолот; 

$B) Дастрас набудани матбуоти даврӣ; 

$C) Таъмин накардани коргарон бо қаҳва дар ҷои корӣ; 

$D) Дар корхона мавҷуд набудани меҳмонхонаи панҷситорадор; 

$E) Дастрас будани шабакаҳои интернетӣ; 

 

@47.Рушної ба кадом навъњо људо мешавад? 

$A) Табии ва сунъї; 

$B) Сунъї ва сохта; 

$C) Омехта ва моњтобї; 

$D) Табии ва яклухт; 

$E) Сунъї ва офтобї; 

 

@48.Ташаккули ҳодисаҳои фавқулода чанд давраро дар бар 

мегиранд? 

$A) 4 давра; 



$B) 1 давра; 

$C) 3 давра; 

$D) Ягон давраро; 

$E) 2 давра; 

 

@49.Принсипҳои асосӣ ва роҳҳои таъмини бехатарии ҳаёт ва 

фаъолият ҳангоми ҳолатҳои фавқулода ба чанд гурӯҳҳо ҷудо 

мешаванд? 

$A) Ба 3 гурӯҳ; 

$B) Ба 1 гурӯҳ; 

$C) Ба 6 гурӯҳ; 

$D) Ба 10 гурӯҳ; 

$E) Ба ягон гурӯҳ; 

 

@50.Бехатарии ҳаёт ва фаъолият ҳангоми ҳодисаҳои фавқулода 

бо чанд роҳҳо таъмин карда мешавад? 

$A) Бо 3 роҳ; 

$B) Бо 2 роҳ; 

$C) Бо 5 роҳ; 

$D) Бо 4 роҳ; 

$E) Бо ягон роҳ; 

 

@51.Мафҳуми «фарҳанги бехатарӣ»-ро кадом муҳаққиқ шарҳ 

додааст? 

$A) Ю.В. Рождественский; 

$B) И.Ленин; 

$C) П.И.Чайковский; 

$D) Н.И.Рижков; 

$E) М.Горкий; 

 

@52.Фарҳанги бехатарӣ аз чанд қисмҳои таркибӣ иборат аст? 

$A) Аз 6 қисм; 

$B) Аз 1 қисм; 

$C) Аз 5 қисм; 

$D) Аз 9 қисм; 

$E) Аз 2 қисм; 

 

@53.Фарҳанги бехатарӣ чиро меомӯзад? 



$A) Бехатарии ҳаёт ва фаъолияти инсонро; 

$B) Зебогии табиатро; 

$C) Дизайни биноҳои истиқоматиро; 

$D) Фарҳанги муоширатро; 

$E) Ҳолатҳои техникии хонаҳои истиқоматиро; 

 

@54.Фарҳанги бехатарӣ ҳамчун илм дар Тоҷикистон кай пайдо 

шудааст? 

$A) Соли 1986; 

$B) Соли 1945; 

$C) Соли 1924; 

$D) Соли 1929; 

$E) Соли 2010; 

 

@55.Мафҳуми «фарҳанги иҷтимоӣ»-ро кадом фарҳангшиноси 

Ғарб шарҳ додааст? 

$A) Г.Триандиса; 

$B) Г.Труменн; 

$C) И.Штраус; 

$D) Р.Баджо; 

$E) В. Ленин; 

 

@56.Мафҳуми омехтаи «фарҳанг» ва «бехатарӣ» дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз ҷониби мутахассисони соҳаи атомӣ кай ба миён 

омада буд? 

$A) Соли 1986 баъд аз садамаи атомии Чернобил; 

$B) Баъд аз пошхӯрии Иттиҳоди Шӯравӣ; 

$C) Соли 1991 баъд аз Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$D) Соли 1917 баъд аз Инқилоби Октябр; 

$E) Соли 2000; 

 

@57.Таъмини бехатарии ҳаёт ва фаъолияти одамон ҳангоми 

ҳодисаҳои фавқулода дар Ҷумҳурии Тоҷикистон асосан аз 

ҷониби кадом сохтори давлатӣ таъмин карда мешавад? 

$A) Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждании назди 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$B) Вазорати тандурустӣ; 

$C) Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиш; 



$D) Вазорати нақлиёт; 

$E) Вазорати корҳои дохилӣ; 

 

@58.Тағйирёбии экологии иқлим дар Аврупо ва давлатҳои Ғарб аз 

кай оғоз гардид? 

$A) Нимаи дуюми асри XVIII; 

$B) Ибтидои асри XIX; 

$C) Охири асри XX; 

$D) Нимаи дуюми асри IX; 

$E) Асри XV; 

 

@59.Воситаҳои фардии ҳимоявиро ҳангоми заҳролудшавии ҳаво 

номбар кунед? 

$A) Ниқобҳои аз матоъи пахтагин ва резинӣ тайёргашта? 

$B) Ниқобҳои оҳанӣ; 

$C) Ниқобҳои баҳрнавардӣ; 

$D) Ҷавшанҳои якпудӣ; 

$E) Ҳамаи ҷавобҳо дурустанд; 

 

@60.Мудҳиштарин ҳодисаи фавқулодаи экологӣ дар ҳудуди собиқ 

давлати Шӯравӣ? 

$A) Садамаи атомии Чернобил; 

$B) Иҷро нашудани нақшаи панҷсолаи моҳидорӣ дар баҳри Арал; 

$C) Кам гашти насли моҳии сурх дар баҳри Хазар; 

$D) Бориши аз меъёр зиёди барф дар Сибир; 

$E) Заминларза дар ноҳияи Ҳисор; 

 

@61.Шарти асосии рушди тамаддуни башарӣ дар асри XXI кадом 

аст? 

$A) Бехатарии ҳаёт ва фаъолияти инсонӣ; 

$B) Дастовардҳои бехатарини мӯдшиносӣ; 

$C) Аз худ намудани дигар сайёраҳо; 

$D) Сохтани меҳмонхона дар Миррих; 

$E) Парвоз ба сайёраи Марс; 

 

@62.Омилҳои фаъолияти инсонӣ чанд фоизи ҳодисаҳои 

фавқулодаро ташкил медиҳанд? 

$A) 80-90 фоиз; 



$B) Ягон фоиз; 

$C) 50 фоиз; 

$D) 100 фоиз; 

$E) 10 фоиз; 

 

@63.Моддаҳои Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба 

бехатарии ҳаёт ва фаъолияти инсон? 

$A) Моддаҳои 46-47; 

$B) Моддаҳои 4,5; 

$C) Моддаҳои 7,10; 

$D) Моддаҳои 23-29; 

$E) Моддаи 120,121; 

 

@64.Ќисмњои асосии шуъбаи њифзи мењнатро нишон дињед? 

$A) Техникаи бехатарї, бењдошти истењсолї, ќонунгузории њифзи 

мењнат; 

$B) Техникаи бехатарї, бењдошти истењсолї, принсипњои њифзи 

мењнат; 

$C) Техникаи бехатарї, муайян кардани хатар, бењдошти истењсолї; 

$D) Гузаронидани корњои фањмондадињї, техникаи бехатарї, 

бењдошти истењсолї; 

$E) Техникаи бехатарї, бењдошти истењсолї, корњои фањмондадињї 

миёни кормандон дар њар моњ; 

 

@65.Муњити омўзиши бехатарии инсон њангоми фаъолият аз 

чанд ќисм иборат аст?  

$A) Аз 3 ќисм; 

$B) Аз 4 ќисм; 

$C) Аз 5 ќисм; 

$D) Аз 6 ќисм; 

$E) Аз 7 ќисм; 

 

@66.Барои омўзиши хатар чанд њолат љой дорад? 

$A) 3 њолат; 

$B) 5 њолат; 

$C) 7 њолат; 

$D) 9 њолат; 

$E) 11 њолат; 



 

@67.Яке аз сабабҳои сар задани садамаи Чернобил? 

$A) Риоя нагардидани фарҳанги бехатарӣ; 

$B) Бемасъулиятии роҳбари корхона; 

$C) Ягон сабаб мавҷуд нест; 

$D) Риоя нагардидани дастурамали корӣ; 

$E) Ҳамааш дуруст аст; 

 

@68.Олими намоёни рус-мутахассиси касбии фанни «Бехатарии 

ҳаёт ва фаъолият»? 

$A) Ю.Н.Куражковский; 

$B) В.Н.Платонов; 

$C) Д.И.Менделеев; 

$D) Ф.А.Достаевский; 

$E) В.И.Ленин; 

 

@69.Ихтироъкори асосии бомбаи атомӣ кӣ буд? 

$A) Олими англис-Резерфорд; 

$B) Олими рус - А.Курчатов; 

$C) Иттиҳоди Шӯравӣ; 

$D) Олими рус - А.Сахаров; 

$E) Нависандаи рус - М.Горкий; 

 

@70.Эвакуатсия чист? 

$A) Аз ҷойҳои хавфнок муваққатан ба ҷойҳои осуда кӯчонидани аҳолӣ 

ва молу анҷом; 

$B) Бонги хатар задан, то њама дар хонаи худ бимонанд; 

$C) Баровардани њайвонот ба сањро; 

$D) Ҳамлу нақли корхонањои саноатї; 

$E) Ањолиро бо хўрока таъмин кардан; 

 

@71.Яке аз ҷузъҳои фанни «Бехатарии ҳаёт ва фаъолият»? 

$A) Хусусиятҳои психикӣ, физиологӣ ва психофизиологии инсон; 

$B) Хусусиятҳои тағйирёбии фаслҳои табиат; 

$C) Маҳсули меҳнати инсон; 

$D) Тағйирёбии характери инсон; 

$E) Тағйирёбии иқлим; 

 



@72.Фанни Бехатарии ҳаёт ва фаъолият аз фанҳои зерин таркиб 

ёфтааст? 

$A) Фалсафа, рӯҳшиносӣ, ҷомеъашиносӣ, ҳуқуқшиносӣ, асосҳои 

аввалияи илми тиб, физиология, гигиена ва варзиш, экология, 

табиатшиносӣ; 

$B) Математика, физика, нуҷум; 

$C) Таърих, мардумшиносӣ, бостоншиносӣ, адабиёт; 

$D) Санъат, меҳнат, риторика; 

$E) Ҳамаи ҷавобҳо дурустанд; 

 

@73.Њолатњои муайян ва омўзиши хатарро нишон дињед? 

$A) Хатар, инсон-табиат, муњофизат; 

$B) Хатар, муњофизат, чораљўйї; 

$C) Одам-истењсолт, муњофизат; 

$D) Хатар, эргономика, муњофизат; 

$E) Эргономика, одам, муњити истењсолї; 

 

@74.Алгоритми омӯзиши хатарҳо ба чанд гурӯҳ ҷудо мешавад?  

$A) Ба 3 гурӯҳ; 

$B) Ба 2 гурӯҳ; 

$C) Ба 9 гурӯҳ; 

$D) Ба якчанд гурӯҳ; 

$E) Ба ягон гурӯҳ; 

 

@75.Аввалин маротиба яроқи ядроӣ дар куҷо истифода бурда 

шуд? 

$A) Дар шаҳрҳои Херосима ва Нагасакї; 

$B) Дар шаҳри Чернобил; 

$C) Дар ШМА; 

$D) Дар Олмон; 

$E) Дар Иттиҳоди давлатҳои мустақил; 

 

@76.Вобаста ба таъсири худ хатарҳо ба чанд гурӯҳ ҷудо 

мешаванд? 

$A) Ба 2 гурӯҳ; 

$B) Ба як гурӯҳ; 

$C) Ба 5 гурӯҳ; 

$D) Ба 8 гуруҳ; 



$E) Ба 20 гурӯҳ; 

 

@77.Мутахассисони касбӣ дар самти бехатарии ҳаёт ва фаъолият 

бояд дорои бартариҳои зерин бошанд? 

$A) Ҷисмонӣ, тиббӣ, физиологӣ, педагогӣ-иҷтимоӣ; 

$B) Ҳазлагӯӣ, жанглёрӣ, сеҳргарӣ; 

$C) Сарватмандӣ, мӯдпарастӣ, табъи нозук; 

$D) Танҳо саломатии хуби ҷисмонӣ; 

$E) Танҳо истеъдоди фикрронӣ; 

 

@78.Фарҳанги бехатарии ҳаёт ва фаъолият ба чанд қисми 

таркибӣ ҷудо мешавад? 

$A) Ба 3 қисм; 

$B) Ба 2 қисм; 

$C) Ба 5 қисм; 

$D) Ба ягон қисм ҷудо намешавад; 

$E) Ба 10 қисм; 

 

@79.Маҳаки асосии фанни Бехатарии ҳаёт ва фаъолиятро номбар 

намоед? 

$A) Мавҷудияти якҷояи табиат, инсон ва ҷомеа; 

$B) Ихтирои яроқҳои атомӣ; 

$C) Фазоро фатҳ намудани инсон; 

$D) Бо роҳи сунъӣ афзоиш намудани узвҳои инсон; 

$E) Ихтирои яроқҳои кимиёвӣ; 

 

@80.Объектҳои даркшавандаи фанни «Бехатарии ҳаёт ва 

фаъолият» аз чанд самт иборат аст? 

$A) Аз 3 самт; 

$B) Аз як самт; 

$C) Аз 4 самт; 

$D) Аз 5 самт; 

$E) Аз ягон самт; 

 

@81.Масолеҳи таъмини бехатарии шаҳрвандон ба чанд гурӯҳ 

ҷудо мешавад? 

$A) Ба 2 гурӯҳ; 

$B) Ба 3 гурӯҳ; 



$C) Ба 8 гурӯҳ; 

$D) Ба 7 гурӯҳ; 

$E) Ҳамаи посухҳо дурустанд; 

 

@82.Њамагуна коре, ки коргар (одам) иљро мекунад______? 

$A) Хатар дорад; 

$B) Тамоман бехатар буда метавонад; 

$C) Бо зиракиаш бехатар мекунад; 

$D) Бо иљрои талаботњо бехатараш мекунад; 

$E) Метавонад хатар ба сифр расад; 

 

@83.Заминаи аввали ташаккули фанни «Бехатарии ҳаёт ва 

фаъолият» кадом фан аст? 

$A) Мудофиаи шаҳрвандӣ; 

$B) Астрономия; 

$C) Таърихи халқи тоҷик; 

$D) Асосҳои давлат ва ҳуқуқ; 

$E) Адабиёти тоҷик; 

 

@84.Яке аз қисмҳои таркибии фанни «Бехатарии ҳаёт ва 

фаъолият»? 

$A) Фарҳангӣ бехатарӣ; 

$B) Фалсафа; 

$C) Тарбияи ҷисмонӣ; 

$D) Физика; 

$E) Забони тоҷикӣ; 

 

@85.Ҳангоми сар задани ҳолатҳои фавқулода кадом объектҳо ниёз 

ба муҳофизати аввалиндарҷа доранд? 

$A) Объектҳои дорои аҳамияти иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва сиёсӣ; 

$B) Саҳро ва киштзорҳо; 

$C) Боғу токзор; 

$D) Заминҳои кишти обӣ ва лалмӣ; 

$E) Муассисаву ташкилотҳо новобаста аз шакли моликият; 

 

@86.Аз байн бурдани оқибатҳои вазъи фавқулода чӣ қадар тӯл 

мекашад? 

$A) Вобаста ба ҳодисаҳои рӯйдода; 



$B) Баъди 3 моҳи анҷоми ҳодисаи фавқулода; 

$C) Баъди ним соли ҳодисаи фавқулода; 

$D) То як сол; 

$E) То 2 сол; 

 

@87.Ҳолатҳои фавқулода дар давраи ташаккули худ чанд 

давраҳои гузаришро тай мекунанд? 

$A) 4 давра; 

$B) 2 давра; 

$C) 5 давра; 

$D) 1 давра; 

$E) Ягон давра; 

 

@88.Муҳитҳои фаъолияташон нисбатан хавфнок кадомҳоянд? 

$A) Муассисаҳои саноатӣ ва иҷтимоӣ; 

$B) Муассисаҳои хоҷагии қишлоқ; 

$C) Биёбонҳо; 

$D) Заминҳои бекорхобида; 

$E) Муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ; 

 

@89.Манбаҳои хатарҳои идоранашавандаи инсонӣ? 

$A) Зиёдшавии аҳолӣ, яроқҳои қатли ом, гармшавии иқлим; 

$B) Зиёд шудани саршумори чорвои калон; 

$C) Зиёд шудани миқдори мошинҳои сабукрав; 

$D) Зиёд намудани боғҳои дарахтони мевадор; 

$E) Зиёд шудани миқдори мошинҳои кайҳонӣ; 

 

@90.Хатарҳои характери глобалӣ дошта? 

$A) Терроризм, паҳн шудани маводи мухаддир, зиёд шудани миқдори 

яроқҳои ядроӣ, аз меъёр зиёд истифода бурдани сарватҳои табиӣ; 

$B) Ба сайёраҳои дигар парвоз намудани инсон; 

$C) Аз меъёр зиёд истифода бурдани қувваи механикӣ; 

$D) Истифодаи нодурусти техникаи компютерӣ; 

$E) Ба шабакањои иљтимої зиёд дилбастан; 

 

@91.Намудҳои таъсири қувваи ҷараёни барқ ба инсон 

кадомҳоянд? 

$A) Ҳароратӣ, электролитӣ, биологӣ; 



$B) Психологӣ; 

$C) Ирсӣ; 

$D) Потологӣ-анатомӣ; 

$E) Инфиродӣ; 

 

@92.Намудҳои бомбаҳои атомиро номбар кунед? 

$A) Яроқи ядроӣ, яроқи кимиёвӣ, яроқи биологӣ; 

$B) Яроќи ядрої, яроќи отанфишон ва маводи сўзишворї; 

$C) Яроќи биологї, яроќи кимиёвї ва бемории сил; 

$D) Яроќи биологї, маводи хўрокаи аз муњлатгузашта; 

$E) Яроќї љангї ва мошинњои зирењпуш; 

 

@93.Воситаҳои ҳифзи бехатарии ҳаёт ва фаъолияти шаҳрвандон 

аз қувваи барқ? 

$A) Асбобу анҷом ва таҷҳизоти ба талабоҳои бехатарӣ ҷавобгӯй; 

$B) Даспӯшакҳо аз матои синтетикӣ; 

$C) Асбобҳои барқии муҳлати истифодаашон гузашта; 

$D) Воситаҳои техникии аз санҷиш ногузашта; 

$E) Воситаҳои техникии аз санҷиш гузашта; 

 

@94.Эњтимолияти хавфи ягона чист? 

$A) Ба як шахс тааллуќ доштани хатар; 

$B) Ба гуруњи одамон тааллуќ дштани хатар; 

$C) Ба як минтаќа тааллуќ доштани хавф; 

$D) Ба як корхона тааллуќ доштани хатар; 

$E) Ба тамоми мамлакат тааллуќ доштани хатар; 

 

@95.Кадоме аз ҷисмҳои зерин қобилияти баланди фурӯбарии 

садоро дорад? 

$A) Матоъ; 

$B) Металлҳо; 

$C) Резина; 

$D) Чӯб; 

$E) Пулод; 

 

@96.Эњтимолияти хавфи умумї чист? 

$A) Ба гуруњи одамон тааллуќ дштани хатар; 

$B) Ба як шахс тааллуќ доштани хатар; 



$C) Ба як минтаќа тааллуќ доштани хавф; 

$D) Ба як корхона тааллуќ доштани хатар; 

$E) Ба тамоми мамлакат тааллуќ доштани хатар; 

 

@97.Кадоме аз металлҳои зерин қобилияти аз гамма-нурҳо 

ҳифзкунандагӣ дорад? 

$A) Қурғошим; 

$B) Мис; 

$C) Алюминий; 

$D) Чӯян; 

$E) Тилло; 

 

@98.Вазифаҳои фанни «Бехатарии ҳаёт ва фаъолият» ҳамчун илм? 

$A) Таҳияи принсипҳо ва методҳои ҳимояи шаҳрвандон аз хатар, 

санҷиши доимӣ ва мониторинги муҳит; 

$B) Омўзонидани танњо масъалањои марбут ба бехатарии иќтисодї; 

$C) Тањияи барномањо оид ба пешгирии мањз холатњои сўхтор; 

$D) Омӯзиш ва пешгӯии рафъи ҳолатҳои номаълум; 

$E) ин фан танњо ба коргарони њолат њои фавќулода дахлдораду бас; 

 

@99.Шароити мењнат чист? 

$A) Маљмўи омилњои муњити истењсолї ва љараёни мењнатиест, ки 

ба фаъолияти мењнатї ва саломатии коргар таъсири худро мегузорад; 

$B) Маљмўи чорбинињои муњити истењсолї ва љараёни мењнатиест, 

ки ба фаъолияти мењнатї таъсири худро мегузорад; 

$C) Омилњои муњити истењсолї ва љараёни мењнатиест, ки ба 

саломатии коргар таъсири худро намегузорад; 

$D) Маљмўи омилњои муњити техногенї ва љараёни мењнатиест, ки 

ба коргар таъсири худро мегузорад; 

$E) Маљмўи омилњои муњити некосферист, ки ба фаъолияти мењнатї 

ва саломатии коргар таъсири худро мегузорад; 

 

@100.Кадом намуди меҳнат сарфи зиёди қувваи ҷисмониро талаб 

мекунад? 

$A) Меҳнати ҷисмонӣ; 

$B) Тамоми намудҳои меҳнат; 

$C) Меҳнати фикрӣ; 

$D) Меҳнати эҷодӣ; 



$E) Меҳнати ақлонӣ; 

 


