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@1. Истилоҳи метод аз кадом забон гирифта шудааст? 
$A) аз забони юнонӣ; 
$B) аз забони лотинӣ;  
$C) аз забони фаронсавӣ; 
$D) аз забони  русӣ; 
$E) аз забони англисӣ; 
 
@2. Тарзи тадқиқот, аз худ кардан, ба қарори муаян омадан чӣ мебошад? 
$A) метод; 
$B) хулоса; 
$C) тарз; 
$D) илм; 
$E) фарз; 
 
@3. Дар илми фалсафа асоснок намудани илми маърифатӣ чӣ мебошад? 
$A) метод; 
$B) хулоса; 
$C) тарз; 
$D) илм; 
$E) фарз; 
 
@4. Системаи қоидаҳо ва тарзҳо, усулҳои нуқтаи назар оид ба омӯхтани ҳодисаҳои 
табиат ва ҷамъият чӣ мебошад? 
$A) метод; 
$B) хулоса; 
$C) тарз; 
$D) илм; 
$E) фарз; 
 
@5. Роҳҳо, тарзҳои ноил шудан ба натиҷаи муайян, дар амал ҷорӣ намудани ягон фикр 
чӣ мебошад? 
$A) метод; 
$B) хулоса; 
$C) тарз; 
$D) илм; 
$E) фарз; 
 
@6. Системаи дар амал ҷорӣ намудани ягон фикр, ақида, ки аз дониши қонунияти 
рушди ҳақонияти объективӣ ва мавзӯи тадқиқшаванда чӣ мебошад? 
$A) метод; 



$B) хулоса; 
$C) тарз; 
$D) илм; 
$E) фарз; 
 
@7. Аз ягҷояшавии калимаҳои метод ва логия кадом мафҳуми илмӣ ҳосил мешавад? 
$A) методология; 
$B) симология; 
$C) илм дар бораи тарзҳо; 
$D) метология; 
$E) типология; 
 
@8. Таълимот оид ба сохти таркибии усулҳо, воситаҳои фаъолиятӣ, амалёт чӣ 
мебошад? 
$A) методология; 
$B) симология; 
$C) илм дар бораи тарзҳо; 
$D) метология; 
$E) типология; 
 
@9. Таълимот оид ба таъсис додан ё барпо кардани усулҳо дар илм чӣ ном дорад? 
$A) методология; 
$B) симология; 
$C) илм дар бораи тарзҳо; 
$D) метология; 
$E) типология; 
 
@10. Донишҳо оид ба принсип, асоси сохтан, тартиб додани шаклҳо ва усулҳои 
тафаккури фаҳмиши илмӣ чӣ аст? 
$A) методолгияи илмӣ; 
$B) мафкураи илмӣ; 
$C) услубшиносии илмӣ; 
$D) симология илмӣ; 
$E) типологияи илмӣ; 
 
@11. Дар илм матерализми диалектикӣ ва таърихӣ чӣ мебошад? 
$A) методологияи умумии тадқиқотҳои илмӣ; 
$B) методологияи умумии статистикӣ; 
$C) методологияи умумии  илмӣ; 
$D) методологияи умумии математикӣ; 
$E) методология умумии тадқиқотӣ; 
 
@12. Методология умумии тадқиқотҳои илмӣ чӣ мебошад? 
$A) материализми диалектикӣ ва таърихӣ; 
$B) консервтизми соҳавӣ; 
$C) сотсиализми диалектикӣ; 
$D) пайгири мутамарказӣ; 
$E) захираҳои меҳнатӣ; 
 
@13. Маҷмӯи усулҳо, тарзҳои тадқиқотӣ, ки дар ягон соҳаи илму фан истифода бурда 
мешавад чӣ номида мешавад? 
$A) методология; 
$B) симология; 
$C) илм дар бораи тарзҳо; 
$D) метология; 
$E) типология; 



 
@14. Илм, дониш дарбораи усулҳои тафаккури илмӣ ва табдилдиҳиҳои олам чӣ 
мебошад? 
$A) методология; 
$B) симология; 
$C) илм дар бораи тарзҳо; 
$D) метология; 
$E) типология; 
 
@15. Яке аз соҳаҳои фаъолияти инсон буда, функсияи он таёр кардан ва аз нигоҳи 
назария ба низом даровардани донишҳои воқеӣ оид ба ҳақиқат, ҳақоният чӣ 
мебошад? 
$A) илм; 
$B) фарз; 
$C) назария; 
$D) фикр; 
$E) ақида; 
 
@16. Яке аз шаклҳои фаҳмишӣ ё ин ки шуури ҷамъиятӣ чӣ мебошад? 
$A) илм; 
$B) фарз; 
$C) назария; 
$D) фикр; 
$E) ақида; 
 
@17. Ҳамчунин фаъолияти пайдо кардан, ҳам гирифтани дониши нав ва ҳам ҳосили 
ҷамъи донишҳое, ки оид ба соҳаи мазкур мавҷуд мебошад фаро мегирад чӣ аст? 
$A) илм; 
$B) фарз; 
$C) назария; 
$D) фикр; 
$E) ақида; 
 
@18. Донистани илм, фан, натиҷаи дарк кардан, фаҳмидан ва донистани ҳаққоният, 
инчунин воқеият, ки дар амал санҷида шудааст чӣ мебошад? 
$A) дониш; 
$B) маърифат; 
$C) намоиш; 
$D) хондан; 
$E)  фанн; 
 
@19. Донистани илм, фан, натиҷаи дарк кардан, фаҳмидан ва донистани ҳаққоният, 
инчунин воқеият, ки дар амал санҷида шудааст чӣ мебошад, ки иникос ё ин ки тасвири 
он дар тафакури (фикрикунии) инсон мебошад, чӣ аст? 
$A) дониш; 
$B) маърифат; 
$C) намоиш; 
$D) хондан; 
$E)  фанн; 
 
@20. Қонунияти амал кардан, рушди илм, динамикаи фаъолияти илмӣ, якҷоя 
таъсиркунии байниҳамдигарии илм ва соҳаҳои гуногуни материалӣ ва байниҷамъият 
мебошад чӣ ном дорад? 
$A) илмшиносӣ; 
$B) маърифат; 
$C) роҳнамоӣ; 



$D) хондан; 
$E)  фанн; 
  
@21. Илмшиносӣ ҳамчун фанни мустақил кай пайдо шудааст? 
$A) солҳои 30 –юми асри ХХ; 
$B) солҳои 40 –юми асри ХХ; 
$C) солҳои 50 –юми асри ХХ; 
$D) солҳои 60 –юми асри ХХ; 
$E)  солҳои 70 –юми асри ХХ; 
 
@22. Илмшиноси ҳамчун фанни мустақил дар куҷо пайдо шудааст? 
$A) дар мамлакатҳои Шӯравӣ ва Америка; 
$B) дар Европа; 
$C) дар Англия; 
$D) дар Австралия ; 
$E)  дар Антрактида; 
 
@23. Илмшиносӣ аз кадом солҳо сар карда ҳамчун соҳаи ба худ хоси мустақили 
тадқиқотӣ амал мекунад? 
$A) аз солҳои 60 –юми асри ХХ; 
$B) аз солҳои 40 –юми асри ХХ; 
$C) аз солҳои 50 –юми асри ХХ; 
$D) аз солҳои 30 –юми асри ХХ; 
$E) аз солҳои 70 –юми асри ХХ; 
 
@24. Яке аз равияҳои илмшиносӣ буда, бо тадқиқотҳои омории сохтор вак динамикаи 
иттилооти илмӣ машғул мебошад чӣ аст? 
$A) илмометрия (наукометрия); 
$B) стреометрия; 
$C) тригонометрия; 
$D) флеометрия; 
$E) солометрия; 
 
@25. Масъалаи дида баромадани тартиб, моҳият, мундариҷаи илмӣ иқтисодӣ, 
ташкилдиҳандаи назариявӣ ва методологӣ барои илми усулҳои тадқиқоти иқтисодӣ 
чӣ мебошад? 
$A) мақсади омӯзиши фанни УТН; 
$B) предмет; 
$C) моҳият; 
$D) субъект; 
$E) объект; 
 
@26. Ба даст овардани малакаи амалӣ оид ба гузориши масъала, ҳал намудани он ва 
вазифаҳои тадқиқотҳои иқтисодӣ бо истифодабарии усулҳои миқдорӣ барои фанни 
УТН чӣ мебошад?   
$A) мақсади омӯзиши фанни УТН; 
$B) предмет; 
$C) моҳият; 
$D) субъект; 
$E) объект; 
 
@27. Дар натиҷаи ноил шудан ба мақсади омӯзиши фанни УТН магистрон, 
шунавандагон, аспирантон ва доктарантон бояд чиро донанд? 
$A) асоси ташкили назариявии УТН-ро; 
$B) мақсади омӯзиши фанни УТН; 
$C) моҳият; 



$D) субъект; 
$E) объект; 
 
@28. Дар натиҷаи ноил шудан ба мақсади омӯзиши фанни УТН магистрон, 
шунавандагон, аспирантон ва доктарантон бояд чиро тавонанд? 
$A) дар фаъолияти тахасусии худ аппарат ва инструментҳои илми иқтисодиро тадбиқ карда 
тавонад; 
$B) мақсади омӯзиши фанни УТН; 
$C) асоси ташкили назариявии УТН-ро; 
$D) субъект; 
$E) объект; 
 
@29. Дар натиҷаи ноил шудан ба мақсади омӯзиши фанни УТН магистрон, 
шунавандагон, аспирантон ва доктарантон бояд чиро тавонанд? 
$A) ҳамчун мутахассис, афзоиш додани дараҷаи интелектуалии худ усулҳои илмиро 
истифода бурда тавонанд; 
$B) мақсади омӯзиши фанни УТН; 
$C) асоси ташкили назариявии УТН-ро; 
$D) дар фаъолияти тахасусии худ аппарат ва инструментҳои илми иқтисодиро тадбиқ карда 
на тавонад; 
$E) объект; 
 
@30. Дар натиҷаи ноил шудан ба мақсади омӯзиши фанни УТН магистрон, 
шунавандагон, аспирантон ва доктарантон бояд чӣ дошта бошад? 
$A) нигоҳи системиавӣ, ягонагӣ ва малакаи фикронии мантиқӣ дар иқтисодиёт дошта 
бошад; 
$B) мақсади омӯзиши фанни УТН; 
$C) асоси ташкили назариявии УТН-ро; 
$D) дар фаъолияти тахасусии худ аппарат ва инструментҳои илми иқтисодиро тадбиқ карда 
на тавонад; 
$E) ҳамчун мутахассис, афзоиш додани дараҷаи интелектуалии худ усулҳои илмиро 
истифода бурда на тавонанд; 
 
@31. Дар коркард баромадани фикр, ақида ва мулоҳизаи системавӣ бояд чӣ дошта 
бошад? 
$A) малакаи фикронии мантиқӣ дошта бошад; 
$B) малакаи ҷисмонӣ дошта бошад; 
$C) малакаи назариявӣ дошта бошад; 
$D) дар фаъолияти тахасусии худ аппарат ва инструментҳои илми иқтисодиро тадбиқ карда 
на тавонад; 
$E) ҳамчун мутахассис, афзоиш додани дараҷаи интелектуалии худ усулҳои илмиро 
истифода бурда на тавонанд; 
@32. Намуди махсуси фаъолият буда, барои гирифтан ва ба система даровардани 
донишҳои воқеӣ оид ба табиат ва ҷамъият чӣ мебошад? 
$A) илм; 
$B) фарз; 
$C) назария; 
$D) фикр; 
$E) ақида; 
   
@33. Намуди махсуси фаъолият буда, барои гирифтан ва ба система даровардани 
донишҳои беғараз оид ба табиат ва ҷамъият чӣ мебошад? 
$A) илм; 
$B) фарз; 
$C) назария; 
$D) фикр; 



$E) ақида; 
 
@34. Намуди махсуси фаъолият буда, барои гирифтан ва ба система даровардани 
донишҳои холисона оид ба табиат ва ҷамъият чӣ мебошад? 
$A) илм; 
$B) фарз; 
$C) назария; 
$D) фикр; 
$E) ақида; 
 
@35. Намуди махсуси фаъолият буда, барои гирифтан ва ба система даровардани 
донишҳои бетараф оид ба табиат ва ҷамъият чӣ мебошад? 
$A) илм; 
$B) фарз; 
$C) назария; 
$D) фикр; 
$E) ақида; 
 
@36. Намуди махсуси фаъолият буда, барои гирифтан ва ба система даровардани 
донишҳои воқеӣ оид ба табиат ва ҷамъият дар соҳаи УТН чӣ мебошад? 
$A) вазифаи асосии илм; 
$B) вазифаи асосии фарзия; 
$C) вазифаи асосии назария; 
$D) вазифаи асосии фикр; 
$E) вазифаи асосии ақида; 
 
@37. Чиро ҳамчун намуди махсуси фаъолият, ки барои гирифтан ва ба система 
даровардани донишҳои воқеӣ оид ба табиат ва ҷамъият фаҳмидан мумкин аст?  
$A) илм; 
$B) фарз; 
$C) назария; 
$D) фикр; 
$E) ақида; 
 
@38. Шакли махсуси фаъолият буда, аз фаъолияти соҳаи истеҳсоли неъматҳои моддӣ 
ва дигар намудҳои фаъолияти маънавӣ куллан фарқ мекунанд чӣ аст? 
$A) илм; 
$B) фарз; 
$C) назария; 
$D) фикр; 
$E) ақида; 
 
@39. Илм дар истеҳсолоти неъматҳои моддӣ ҳамчун чӣ иштирок мекунад? 
$A) инструмент; 
$B) объект; 
$C) субъект; 
$D) назария; 
$E) гепотиза; 
 
@40. Мақсади асосии гирифтани дониш да чӣ мебошад? 
$A) истеҳсолоти дониши; 
$B) истеҳсоли неъмати; 
$C) истеҳсоли фарзияи; 
$D) истеҳсоли меънатҳои; 
$E) истеҳсоли ақидаи; 
 



@41. Мақсади асосии истеҳсолоти дониш аз чӣ аст? 
$A) аз истеҳсоли дониши нав; 
$B) аз истеҳсоли неъмати нав; 
$C) аз истеҳсоли фарзияи нав; 
$D) аз истеҳсоли меънатҳои нав; 
$E) аз истеҳсоли ақидаи нав; 
  
@42. Ҳамчун ҷараёни истеҳсоли донишҳои илм ба намуди зоҳир шуда метавонад? 
$A) ба намуди назария; 
$B) ба намуди фарзия; 
$C) ба намуди метавора; 
$D) ба намуди арфоизмҳо; 
$E) ба намуди қонунҳо; 
 
@43. Ҳамчун ҷараёни истеҳсоли донишҳои илм ба намуди зоҳир шуда метавонад? 
$A) ба шакли ҷараёнҳои технологӣ; 
$B) ба намуди фарзия; 
$C) ба намуди метавора; 
$D) ба намуди арфоизмҳо; 
$E) ба намуди қонунҳо; 
 
@44. Ҳамчун ҷараёни истеҳсоли донишҳои илм ба намуди зоҳир шуда метавонад? 
$A) ҷамъбасти маълумотҳои эксприментӣ; 
$B) ба намуди фарзия; 
$C) ба намуди метавора; 
$D) ба намуди арфоизмҳо; 
$E) ба шакли ҷараёнҳои технологӣ; 
  
@45. Ҳамчун ҷараёни истеҳсоли донишҳои илм ба намуди зоҳир шуда метавонад? 
$A) ба намуди ифодаҳо ва формулаҳои риёзӣ; 
$B) ба намуди фарзия; 
$C) ҷамъбасти маълумотҳои эксприментӣ; 
$D) ба намуди арфоизмҳо; 
$E) ба шакли ҷараёнҳои технологӣ; 
 
@46. Дар ҷараёни истеҳсолоти тавлиди махсулоти нав пешакӣ натиҷаи он маълум аст, 
дар илм чӣ хел аст?  
$A) номаълум аст; 
$B) маълум аст; 
$C) маълуму нопура; 
$D) пурра маълум; 
$E) ба шакли маълум; 
 
@47. Илмро ҳамчун ҳодисаи мураккаби ҷамъиятӣ дар чанд аспектҳо дида баромадан 
мумкин аст? 
$A) 4- аспект; 
$B) 5- аспект; 
$C) 3- аспект; 
$D) 2- аспект; 
$E) 6- аспект; 
 
@48. Дар кадо аспект илм ҳамчун қувваи амалии рушди ҷамъият муаррифи карда 
мешавад? 
$A) функсионалӣ; 
$B) таркибӣ; 
$C) типологӣ; 



$D) стреологӣ; 
$E) фундоменталӣ; 
 
@49. Дар кадо аспект илм ҳамчун яке аз омилҳои беҳад муҳими рушди ҷамъият 
муаррифӣ мешавад?  
$A) функсионалӣ; 
$B) таркибӣ; 
$C) типологӣ; 
$D) стреологӣ; 
$E) фундоменталӣ; 
 
@50. Яке аз муаммоҳои муҳим дар илм , ки хусусияти онро ташаккул медиҳад чӣ 
мебошад? 
$A) кор карда баромадани забони махсуси илмӣ; 
$B) кор карда баромадани муаммои махсуси илмӣ; 
$C) кор карда баромадани функсияи махсуси илмӣ; 
$D) кор карда баромадани фарзияи махсуси илмӣ; 
$E) кор карда баромадани назария махсуси илмӣ; 
 
@51. Кор карда баромадани забони махсуси илмӣ дар фазои илмӣ чӣ мебошад? 
$A) муаммоҳои муҳим дар илм; 
$B) муаммои махсуси илмӣ; 
$C) функсияи махсуси илмӣ; 
$D) фарзияи махсуси илмӣ; 
$E)  назария махсуси илмӣ; 
 
@52. Системаи мафҳумҳо, рамзҳо буда, барои пайдо кардан, ифода намудан, нигоҳ 
доштан ва дар ин ё он соҳаи илм истифода бурдан таин карда шудааст чӣ мебошад?    
$A) забони илмӣ; 
$B) муаммои махсуси илмӣ; 
$C) функсияи махсуси илмӣ; 
$D) фарзияи махсуси илмӣ; 
$E)  назария махсуси илмӣ; 
 
@53. Забоне, кти бо аниқӣ ва равшании ифодакуниҳои фикр, пай дар пай ва мантиқан 
дуруст тартиб додани ҷумлаҳо аз ҳамдигар фарқ мекунанд чӣ мебошад? 
$A) забони илмӣ; 
$B) муаммои махсуси илмӣ; 
$C) функсияи махсуси илмӣ; 
$D) фарзияи махсуси илмӣ; 
$E)  назария махсуси илмӣ; 
 
@54. Яке аз ҷузъҳои ташкилдиҳандаи гурӯҳи фанҳои ҷамъиятшиносӣ кадоме аз 
фанҳои зерин мебошад? 
$A) илми иқтисодӣ; 
$B) математика; 
$C) статистика; 
$D) ҷомеашиносӣ; 
$E)  физика; 
 
@55. Кадоме аз фанҳои зерин ба омӯзиши қонуниятҳои объективии сохти иқтисодии 
чамъият машғул мебошад? 
$A) илми иқтисодӣ; 
$B) математика; 
$C) статистика; 
$D) ҷомеашиносӣ; 



$E)  физика; 
 
@56. Кадоме аз фанҳои зерин ба таҳлили назариявии ҷараёнҳо, ҳодисаҳо дар соҳаҳои 
гуногуни хоҷагии халқ машғул мебошад? 
$A) илми иқтисодӣ; 
$B) математика; 
$C) статистика; 
$D) ҷомеашиносӣ; 
$E)  физика; 
  
@57. Кадоме аз фанҳои зерин ба пешниҳодҳои амалӣ дар соҳаи истеҳсолот ва 
таҳсилоти неъматҳои моддӣ машғул мебошад? 
$A) илми иқтисодӣ; 
$B) математика; 
$C) статистика; 
$D) ҷомеашиносӣ; 
$E)  физика; 
 
@58. Кадоме аз фанҳои зерин ба истеҳсол ва тақсимоти хизматрасониҳо машғул 
мебошад? 
$A) илми иқтисодӣ; 
$B) математика; 
$C) статистика; 
$D) ҷомеашиносӣ; 
$E)  физика; 
 
@59. Кадоме аз фанҳои зерин мисоли дигар соҳаҳои илму фан сохтори дохилии 
худашро дорад? 
$A) илми иқтисодӣ; 
$B) математика; 
$C) статистика; 
$D) ҷомеашиносӣ; 
$E)  физика; 
 
@60. Кадоме аз фанҳои зерин мисоли дигар соҳаҳои илму фан як қатор қисмҳоро фаро 
мегирад? 
$A) илми иқтисодӣ; 
$B) математика; 
$C) статистика; 
$D) ҷомеашиносӣ; 
$E)  физика; 
 
@61. Кадоме аз фанҳои зерин мисоли дигар соҳаҳои илму фан як қатор ҷузъҳои 
дигарро фаро мегирад, ки ҳар яке аз онҳо вобаста ба соҳаҳои тадқиқоташ мавзӯҳои 
худашро дорад? 
$A) илми иқтисодӣ; 
$B) математика; 
$C) статистика; 
$D) ҷомеашиносӣ; 
$E)  физика; 
 
@62. Кадоме аз фанҳои зерин мисоли дигар соҳаҳои илму фан як қатор ҷузъҳои 
дигарро фаро мегирад, ки ҳар яке аз онҳо вобаста ба соҳаҳои тадқиқоташ мавзӯҳои 
худашро дошта, аз ҳамдигар фарқ мекунанд? 
$A) илми иқтисодӣ; 
$B) математика; 



$C) статистика; 
$D) ҷомеашиносӣ; 
$E)  физика; 
 
@63. Шакли асосии мавҷудият ва рушди илми иқтисодӣ аз чӣ иборат аст? 
$A) аз тадқиқоти илми иқтисодӣ; 
$B) аз тадқиқоти омор; 
$C) статистика; 
$D) ҷомеашиносӣ; 
$E)  аз тадқиқоти илми ҳуқуқ; 
 
@64. Фаъолияте, ки барои омӯхтани объектҳо, ҳодисаҳо ва ҷараёнҳои иқтисодӣ равона 
карда шудааст чӣ мебошад? 
$A) тадқиқоти илми иқтисодӣ; 
$B) аз тадқиқоти омор; 
$C) статистика; 
$D) ҷомеашиносӣ; 
$E)  аз тадқиқоти илми ҳуқуқ; 
 
@65. Фаъолияте, ки барои омӯхтани сохтор, алоқамандиҳо, вобастагиҳо ва боҳам 
таъсиркуниҳои нишондиҳандаҳо дар иқтисодиёт равона карда шудааст чӣ мебошад ? 
$A) тадқиқоти илми иқтисодӣ; 
$B) аз тадқиқоти омор; 
$C) статистика; 
$D) ҷомеашиносӣ; 
$E)  аз тадқиқоти илми ҳуқуқ; 
 
@66. Муайян намудани объекти конкретӣ, ҷараёнҳо ва омӯзиши ҳаматарафа ва 
дақиқи сохтор, алоқаҳо дар иқтисодиёт дар асоси илм чӣ аст? 
$A) маҷмӯи тадқиқоти илми иқтисодӣ; 
$B) аз тадқиқоти омор; 
$C)  маҷмӯи статистика; 
$D) ҷомеашиносӣ; 
$E)  аз тадқиқоти илми ҳуқуқ; 
@67. Омӯзиши алоқамандиҳои байни нишондиҳандаҳои иқтисодӣ дар асоси 
принсипҳои илмӣ ва пайдо намудани натиҷаҳои аҳамиятнок дар иқтисодиёт чӣ 
мебошад? 
$A) маҷмӯи тадқиқоти илми иқтисодӣ; 
$B) аз тадқиқоти омор; 
$C)  маҷмӯи статистика; 
$D) ҷомеашиносӣ; 
$E)  аз тадқиқоти илми ҳуқуқ; 
 
@68. Ҷамъ овардан, таҳлил, ҷамъбаст кардан ва шарҳ додан, фаҳмондан, асоснок 
намудани воқиа, ҳодиса  дар илми УТИ чӣ мебошад? 
$A) вазифаи асосии илм; 
$B) объект; 
$C) орзу; 
$D) субъект; 
$E)  тадқиқоти илмӣ; 
 
@69. Шарҳ додан. фаҳмондани моҳияти ҳодиса ва ҷараён  дар илми УТИ чӣ мебошад? 
$A) вазифаи асосии илм; 
$B) объект; 
$C) орзу; 
$D) субъект; 



$E)  тадқиқоти илмӣ; 
 
@70. Муайян намудани қонунҳо, қонуниятҳои ҳаракати табиат, ҷамъият ва тафаккур 
дар илми УТИ чӣ мебошад? 
$A) вазифаи асосии илм; 
$B) объект; 
$C) орзу; 
$D) субъект; 
$E)  тадқиқоти илмӣ; 
 
@71. Ба система даровардан ва паҳн кардан, интишор кардани донишҳои 
гирифташуда дар илми УТИ чӣ мебошад? 
$A) вазифаи асосии илм; 
$B) объект; 
$C) орзу; 
$D) субъект; 
$E)  тадқиқоти илмӣ; 
 
@72. Муайян намудани равияҳо, самтҳо ва шакли истифодабарии амалии донишҳои 
гирифташуда  дар илми УТИ чӣ мебошад? 
$A) вазифаи асосии илм; 
$B) объект; 
$C) орзу; 
$D) субъект; 
$E)  тадқиқоти илмӣ; 
 
@73. Шакли махсуси шуури чамъиятӣ, ки асоси онро системаи донишҳо ташкил 
медиҳад чӣ мебошад? 
$A) яке аз ченакҳои гуногуни илм; 
$B) вазифаи асосии илм; 
$C) придекат; 
$D) субъект; 
$E)  тадқиқоти илмӣ; 
 
@74. Ҷараёни ин ки раванди фаҳмидани қонуниятҳои олами воқеӣ чӣ аст ? 
$A) яке аз ченакҳои гуногуни илм; 
$B) вазифаи асосии илм; 
$C) придекат; 
$D) субъект; 
$E)  тадқиқоти илмӣ; 
 
@75. Институти иҷтимоӣ, ки системаи баҳамалоқамандии байни ташкилотҳои илмӣ ва 
аъзоҳои ҷамъиятҳои илмиро муаррифӣ мекунад чӣ мебошад ? 
$A) яке аз ченакҳои гуногуни илм; 
$B) вазифаи асосии илм; 
$C) придекат; 
$D) субъект; 
$E)  тадқиқоти илмӣ; 
 
@76. Яке аз омилҳои муҳимтарини рушди ҷамъиятӣ, ҷараён ё раванди истеҳсол ё таёр 
намудани донишҳо, тавлид намудани донишҳои нав ва истифодабарии онҳо чӣ 
мефаҳманд? 
$A) яке аз ченакҳои гуногуни илм; 
$B) вазифаи асосии илм; 
$C) придекат; 
$D) субъект; 



$E)  тадқиқоти илмӣ; 
 
@77. Дар ҳар нуқтаи назари ҳуқуқ чанд субъекти фаъолияти илмӣ мавҷуд аст? 
$A) 2 – субъект; 
$B) 1 – субъект; 
$C) 3 – субъект; 
$D) 4 – субъект; 
$E)  6 – субъект; 
 
@78. Чанд намуди субъекти фаъолияти илмиро аз ҳамдигар фарқ мекунанд? 
$A) 2 – субъект; 
$B) 1 – субъект; 
$C) 3 – субъект; 
$D) 4 – субъект; 
$E)  6 – субъект; 
 
@79. Кадоме аз мафҳумҳои зерин субъекти фаъолияти илмӣ мебошад? 
$A) коргари илмӣ; 
$B) коргари фабрика; 
$C) ронанда; 
$D) хиштчӣ; 
$E)  робот; 
 
@80. Кадоме аз мафҳумҳои зерин субъекти фаъолияти илмӣ мебошад? 
$A) ташкилоти илмӣ; 
$B) коргари фабрика; 
$C) ронанда; 
$D) хиштчӣ; 
$E)  робот; 
 
@81. Шаҳрванде, ки маълумоти заруриро дорад ва ҳамчун мутахассиси касбӣ бо 
фаъолияти илмӣ илмию-техникӣ ва илмию-педагогӣ машғул мебошад, ки ҳисоб 
мешавад ? 
$A) коргари илмӣ; 
$B) коргари фабрика; 
$C) ронанда; 
$D) хиштчӣ; 
$E)  робот; 
 
@82. Шарти асосии шахси ҷисмониро ба чубъекти фаъолияти илмӣ дохил намудан аз 
чӣ иборат аст? 
$A) аз иштироки ӯ дар системаи аттестатсионии давлатии коргарони илмӣ; 
$B) аз бисёр доно будани ӯ; 
$C) бе ягон сабаб; 
$D) ҳама ҷавобҳо дурустанд; 
$E)  ҷавоби дуруст нест; 
 
@83. Кӣ ҳуқуқи коргари илмӣ шуданро дорад? 
$A) шаҳрванди маълумоти заруриро дошта, ҳамчун мутахасиси касбӣ бо фаъолияти илмӣ. 
Илмию – техникӣ ва илмию – педпгогӣ машғул мебошад; 
$B) коргари фабрика; 
$C) ронанда; 
$D) хиштчӣ; 
$E)  робот; 
 



@84. Иштирок намудан дар системаи аттестатсионии давлатии коргарони илмӣ чӣ хел 
мебошад? 
$A) шарти асосии шахси ҷисмонӣ, ҳамчун субъекти фаъолияти илмӣ; 
$B) шарт надорт; 
$C) ҳатми аст; 
$D) бо хоҳиши субъект; 
$E)  ҳатми нест; 
 
@85. Баҳои абъективӣ додан ба фаъолияти илмӣ ва тан гирифтани муаллифии он ба 
натиҷаи илмӣ ва дигар фаъолияти интелектуалӣ чӣ мебошад? 
$A) асосҳои ҳуқуқи коргарони илмӣ; 
$B) асосҳои ҳуқуҳи профзаюз; 
$C) асосҳои ҳуқуқи модарон; 
$D) асосҳои ҳуқуқи шаҳрванд; 
$E)  асосҳои ҳуқуқи субъект; 
 
@86. Гирифтани даромад аз ҷорӣ намудани натиҷаҳои илмӣ, ки муаллифи чунин 
натиҷаҳо мебошад. Инчунин гирифтани мукофотҳо ва сабукӣ, ки ба ҳиссаи эҷодии он 
мувофиқ мебошад чӣ мбошад? 
$A) асосҳои ҳуқуқи коргарони илмӣ; 
$B) асосҳои ҳуқуҳи профзаюз; 
$C) асосҳои ҳуқуқи модарон; 
$D) асосҳои ҳуқуқи шаҳрванд; 
$E)  асосҳои ҳуқуқи субъект; 
 
 
@87. Дар соҳаи илм ва техника бурдани фаъолияти соҳибкорӣ, ки қонун манъ 
накардааст чӣ мебошад? 
$A) асосҳои ҳуқуқи коргарони илмӣ; 
$B) асосҳои ҳуқуҳи профзаюз; 
$C) асосҳои ҳуқуқи модарон; 
$D) асосҳои ҳуқуқи шаҳрванд; 
$E)  асосҳои ҳуқуқи субъект; 
 
 
@88. Иштирок дар мунозираҳои илмӣ. конфренсияҳо ва дигар чорабиниҳои илмӣ чӣ 
мебошад? 
$A) асосҳои ҳуқуқи коргарони илмӣ; 
$B) асосҳои ҳуқуҳи профзаюз; 
$C) асосҳои ҳуқуқи модарон; 
$D) асосҳои ҳуқуқи шаҳрванд; 
$E)  асосҳои ҳуқуқи субъект; 
 
@89. Ҳуқуқ ба иттилооти илмӣ ва интишор намудани натиҷаҳои илмӣ чӣ мебошад? 
$A) асосҳои ҳуқуқи коргарони илмӣ; 
$B) асосҳои ҳуқуҳи профзаюз; 
$C) асосҳои ҳуқуқи модарон; 
$D) асосҳои ҳуқуқи шаҳрванд; 
$E)  асосҳои ҳуқуқи субъект; 
 
 
@90. Субъекти фаъолияти илмӣ-шахсӣ ҳуқуқӣ бо шакли муассисаи ҳуқуқии муайян чӣ 
мебошад? 
$A) ташкилоти илмӣ; 
$B) коргари фабрика; 
$C) ронанда; 



$D) хиштчӣ; 
$E)  робот; 
 
@91. Субъекти иттиҳодияҳои ҷамъиятии коргарони илмӣ чӣ мебошад? 
$A) ташкилоти илмӣ; 
$B) коргари фабрика; 
$C) ронанда; 
$D) хиштчӣ; 
$E)  робот; 
 
@92. Шахси ҳуқуқӣ бо шакли ташкилоти ҳуқуқӣи муайяни илмӣ чӣ мебошад? 
$A) ташкилоти илмӣ; 
$B) коргари фабрика; 
$C) ронанда; 
$D) хиштчӣ; 
$E)  робот; 
 
@93. Ҳамчун субъекти фаъолияти илмӣ ғайр аз коргарони илмӣ, ташкилоти илмӣ боз 
чиро қайд намудан лозим аст? 
$A) мактабҳои илмӣ; 
$B) коргари фабрика; 
$C) ташкилоти илмӣ; 
$D) хиштчӣ; 
$E)  робот; 
 
@94. Шакли таърихан ташакулёфтаи фаъолияти якҷояи илмӣ чӣ мебошад? 
$A) мактабҳои илмӣ; 
$B) коргари фабрика; 
$C) ташкилоти илмӣ; 
$D) хиштчӣ; 
$E)  робот; 
 
@95. Колективи тадқиқотчиҳои гуногуни аз рӯи сину сол, тахассус, малака фаъолияти 
якҷояи илмӣ дошта чӣ ном дорад? 
$A) мактабҳои илмӣ; 
$B) коргари фабрика; 
$C) ташкилоти илмӣ; 
$D) хиштчӣ; 
$E)  робот; 
 
@96. Мактаби илмиро кӣ роҳбарӣ мекунад? 
$A) олим ва пешвои тангирифташуда; 
$B) президент; 
$C) роҳбари ташкилот; 
$D) хиштчӣ; 
$E)  робот; 
 
@97. Мактаби илмиро чӣ ё ин ки кӣ ташкил медиҳад? 
$A) самт ё ин ки равияи умумии тадқиқотҳои илмӣ; 
$B) президент; 
$C) роҳбари ташкилот; 
$D) хиштчӣ; 
$E)  олим ва пешвои тангирифташуда; 
 
@98. Самт ё ин ки равияи умумии тадқиқоти илмӣ чиро ташкил медтҳад? 
$A) мактабҳои илмиро; 



$B) коргари фабрикаро; 
$C) ташкилоти илмиро; 
$D) хиштчиро; 
$E)  роботро; 
 
@99. Натиҷаи самарноки ҷараёни тадқиқотӣ ва ва афзоиши тахассусии ходимонро кӣ 
ё ин ки чӣ таъмин мекунад? 
$A) мактабҳои илмӣ; 
$B) коргари фабрика; 
$C) ташкилоти илмӣ; 
$D) хиштчӣ; 
$E)  робот; 
 
@100. Илм ё ин ки комплекси илмҳое, ки дар он соҳаи мазкур гузаронида мешавад 
чиро медиҳанд? 
$A) равияи илмиро; 
$B) коргари фабрика; 
$C) ташкилоти илмӣ; 
$D) мактабҳои илмӣ; 
$E)  робот; 
 
@101. Кадом намуди равияҳои илмиро аз ҳамдигар фарқ мекунанд? 
$A) умумӣ ва алоҳида; 
$B) умумӣ ва комплексӣ; 
$C) умумӣ ва самтӣ; 
$D) самтӣ ва равиявӣ; 
$E)  дохилӣ ва беруна; 
 
@102. Чанд намуди равияҳои илмӣ аз ҳамдигар фарқ мекунанд? 
$A) 2-намуд; 
$B) 3-намуд; 
$C) 4-намуд; 
$D) 5-намуд; 
$E)  6-намуд; 
 
@103. Соҳаҳои алоҳидаи ҷудогонаи иқтисодӣ, ҷамъиятшиносӣ, ҳуқуқ чӣ фаро мегирад 
? 
$A) илми ҷамъиятӣ ва гуманитарӣ; 
$B) илмҳои дақиқ; 
$C) илмҳои алоҳида; 
$D) илмҳои конкретӣ; 
$E)  чунин илм мавҷуд нест; 
 
@104. Воҳидҳои сохтоирии равияи илмӣ аз чанд намуд элементҳо иборат мебошад? 
$A) 4-намуд; 
$B) 3-намуд; 
$C) 2-намуд; 
$D) 5-намуд; 
$E)  6-намуд; 
 
@105. Воҳидҳои сохтории равияи илмиро дар УТН чӣ меноманд? 
$A) муамоҳои комплексӣ; 
$B) муамоҳо; 
$C) мавзӯҳо ва масъалаи илмӣ; 
$D) масъалаҳои комплексӣ; 
$E)  намуди умумӣ; 



 
@106. Мавзӯи муаммоҳое мебошанд, ки бо як мақсади умумӣ карда шудааст дар УТН 
чӣ меноманд? 
$A) муамоҳои комплексӣ; 
$B) муамоҳо; 
$C) мавзӯҳо ва масъалаи илмӣ; 
$D) масъалаҳои комплексӣ; 
$E)  намуди умумӣ; 
 
@107. Дар УТН маҷмӯи масъалаҳои мураккаби назариявӣ ва амалӣ буда, ҳалли 
худашро талаб мекунанд чӣ аст? 
$A) муамоҳои комплексӣ; 
$B) муамоҳо; 
$C) мавзӯҳо ва масъалаи илмӣ; 
$D) масъалаҳои комплексӣ; 
$E)  намуди умумӣ; 
 
@108. Муаммоҳои илмӣ аз рӯи аломати ҳаҷми пайдошавии онҳо чанд намуд шуда 
метавонад? 
$A) 6-намуд; 
$B) 3-намуд; 
$C) 2-намуд; 
$D) 5-намуд; 
$E)  4-намуд; 
 
@109. Кадом намудҳои муаммоҳоро медонед? 
$A) глобалӣ, миллӣ, минтақавӣ, соҳавӣ, байнисоҳавӣ ва байниминтақавӣ; 
$B) самтӣ, уфуқӣ; 
$C) континенталӣ, локалӣ; 
$D) сохторӣ, байнисохторӣ; 
$E)  умумӣ, махсус; 
 
@110. Аз рӯи гузаронидани масъала муаммоҳои илмӣ чанд намуд мешаванд? 
$A) 2-намуд; 
$B) 3-намуд; 
$C) 4-намуд; 
$D) 5-намуд; 
$E)  6-намуд; 
 
@111. Аз рӯи гузориши масъала кадом намуди муаммоҳо аз ҳамдигар фарқ мекунанд? 
$A) умумӣ, махсус; 
$B) самтӣ, уфуқӣ; 
$C) континенталӣ, локалӣ; 
$D) сохторӣ, байнисохторӣ; 
$E)  глобалӣ, миллӣ, минтақавӣ, соҳавӣ, байнисоҳавӣ ва байниминтақавӣ; 
 
@112. Муаммоҳои умумӣ дар кадом вақт ҳосил мешаванд? 
$A) дар алоқамандӣ бо рушди илм дар умум; 
$B) бо алоуамандӣ бо маҳорати ҷомеа; 
$C) бо алоқамандӣ бо рушди ВВП; 
$D) бо алоқамандӣ бо итисодиёт; 
$E)  бо алоқамандӣ бо иҷтимоиёт; 
 
@113. Дар алоқамандӣ бо рушди илм дар умум кадом намуди муаммоҳо пайдо 
мешаванд? 
$A) умумӣ; 



$B) самтӣ; 
$C) континенталӣ; 
$D) сохторӣ; 
$E)  глобалӣ; 
 
@114. Дар вақти ҳал намудани масъалаҳои махсус, кадом намуди муаммоҳо ҳосил 
мешаванд? 
$A) махсус; 
$B) самтӣ; 
$C) континенталӣ; 
$D) сохторӣ; 
$E)  глобалӣ; 
 
@115. Муаммоҳои махсус дар кадом ҳолат пайдо мешаванд? 
$A) дар вақти ҳал намудани масъалаҳои махсус; 
$B) дар вақти ҳал намудани масъалаҳои умумӣ; 
$C) дар вақти ҳал намудани  ягон масъала; 
$D) дар вақти ҳал намудани масъалаҳои абъективӣ; 
$E)  дар вақти ҳал намудани масъалаҳои стратегӣ; 
 
@116. Ифодакунандагиҳои риёзии алоқамандиҳо, вобастагиҳои иқтисодӣ ва 
технологии ҳодисаҳо ва объектҳои омӯхташавндаро чӣ меноманд? 
$A) функсияи истеҳсолӣ; 
$B) функсия истеъмолӣ; 
$C) функсияи махсус; 
$D) функсияи умумӣ; 
$E)  функсияи стратегӣ; 
 
@117. Нишондиҳандаи натиҷаҳои истеҳсолиро чӣ меноманд? 
$A) функсияи истеҳсолӣ; 
$B) функсия истеъмолӣ; 
$C) функсияи махсус; 
$D) функсияи умумӣ; 
$E)  функсияи стратегӣ; 
 
@118. Функсяи истеҳсолӣ чиро дар назар дорад? 
$A) функсияи истифодабарии захираҳои истеҳсолиро; 
$B) функсия истифодабарии захираҳои истеъмолӣ; 
$C) функсияи истифодабарии захираҳои махсус; 
$D) функсияи истифодабарии захираҳои умумӣ; 
$E) функсияи истифодабарии захираҳои стратегӣ; 
 
@119. Функсияи истеҳсолиро дар соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқ чи хел истифода 
мебаранд? 
$A) вобаста ба мазмун ва моҳияти технологияи истеҳсолӣ; 
$B) вобаста ба нарх; 
$C) вобаста ба сохти ҷамъиятӣ; 
$D) вобаста ба функсия; 
$E)  вобаста ба моҳият; 
 
@120. Дар соҳаи кишоварзӣ ҳосилнокии захираҳо ҳамчун чӣ ифода карда шуданаш 
мумкин аст? 
$A) ҳамчун функсияи истеҳсолӣ; 
$B) ҳамчун функсия истеъмолӣ; 
$C) ҳамчун функсияи махсус; 
$D) ҳамчун функсияи умумӣ; 



$E)  ҳамчун функсияи стратегӣ; 
 
@121. Дар маҳсулнокии чорво захираҳоро ҳамчун чӣ ифода кардан мумкин аст? 
$A) ҳамчун функсияи истеҳсолӣ; 
$B) ҳамчун функсия истеъмолӣ; 
$C) ҳамчун функсияи махсус; 
$D) ҳамчун функсияи умумӣ; 
$E)  ҳамчун функсияи стратегӣ; 
 
@122. Дар соҳаи саноат арзиши аслии маҳсулоти истеҳсол карда шуда ба сифати чӣ 
ифода карда мешавад? 
$A) ба сифати функсияи истеҳсолӣ; 
$B) ба сифати функсия истеъмолӣ; 
$C) ба сифати функсияи махсус; 
$D) ба сифати функсияи умумӣ; 
$E)  ба сифати функсияи стратегӣ; 
 
@123. Дар соҳаи саноат даромаднокии истеҳсолотро ба сифати чӣ ифода мекунанд? 
$A) ба сифати функсияи истеҳсолӣ; 
$B) ба сифати функсия истеъмолӣ; 
$C) ба сифати функсияи махсус; 
$D) ба сифати функсияи умумӣ; 
$E)  ба сифати функсияи стратегӣ; 
 
@124. Дар иқтисодиёт нишондиҳандаҳои самарнокии истифодабарии захираҳо 
ҳамчун чӣ инъикос карда мешавад? 
$A) функсияи истеҳсолӣ; 
$B) функсия истеъмолӣ; 
$C) функсияи махсус; 
$D) функсияи умумӣ; 
$E)  функсияи стратегӣ; 
 
@125. Дар иқтисодиёт истеҳсоли махсулотҳои соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқи 
мамлакат ҳамчун чи ифода меёбад? 
$A) функсияи истеҳсолӣ; 
$B) функсия истеъмолӣ; 
$C) функсияи махсус; 
$D) функсияи умумӣ; 
$E)  функсияи стратегӣ; 
 
@126. Дар соҳаи кишоварзӣ ҳамчун нишондиҳандаи асосӣ чиро ба назар мегиранд? 
$A) функсияи истеҳсолиро; 
$B) функсия истеъмолиро; 
$C) функсияи махсусро; 
$D) функсияи умумиро; 
$E)  функсияи стратегиро; 
 
@127. Дар пайи ё ин ки бандаки (связвх) “устод – шогирд” мавҷуд будани якчанд 
авлодҳо (наслҳо) –е, ки якҷоя бо олими намаён мебошанд фаъолият мекунад, чӣ 
мебошад  ? 
$A) нишонаҳои мактаби илмӣ; 
$B) нишонаҳои маърифат; 
$C) нишонаҳои илму адаб; 
$D) нишонаҳои сифат; 
$E) нишонаҳои адаб; 
 



@128. Умумӣ будан, шавқи ҳавас, манфиатҳои илмӣ, ки бо барномаи махсуснокӣ 
тадқиқотӣ муайян карда шудааст чӣ мебошад? 
$A) нишонаҳои мактаби илмӣ; 
$B) нишонаҳои маърифат; 
$C) нишонаҳои илму адаб; 
$D) нишонаҳои сифат; 
$E) нишонаҳои адаб; 
 
@129. Нуқтаи назари нодир, оргиналӣ, ки аз дигар, дар соҳаи илми мазкур қабул шуда 
куллан фарқ мекунад чӣ мебошад? 
$A) нишонаҳои мактаби илмӣ; 
$B) нишонаҳои маърифат; 
$C) нишонаҳои илму адаб; 
$D) нишонаҳои сифат; 
$E) нишонаҳои адаб; 
 
@130. Дар ҷараёни гузаронидани тадқиқотҳо рушд ёфтани тахассуси иштирокчиёни 
мактаби мазкур, тарбия намудани тадқиқотчиёни мустақил ва уламони назари 
танқидӣ дошта чӣ мебошад ? 
$A) нишонаҳои мактаби илмӣ; 
$B) нишонаҳои маърифат; 
$C) нишонаҳои илму адаб; 
$D) нишонаҳои сифат; 
$E) нишонаҳои адаб; 
 
@131. Дастгирӣ намудан ва васеъ кардани завқу ҳаваси олимон махсус олимони 
ҷавони мактаб оид ба муамоҳои назариявию методологӣ дар самти илми мазкур чӣ 
мебошад? 
$A) нишонаҳои мактаби илмӣ; 
$B) нишонаҳои маърифат; 
$C) нишонаҳои илму адаб; 
$D) нишонаҳои сифат; 
$E) нишонаҳои адаб; 
 
@132. Зарурияти ба синфҳо тақсим намудани илмҳо аз чӣ иборат аст? 
$A) аз хусусияти тадқиқоти илмӣ; 
$B) аз нишонаҳои тадқиқот; 
$C) аз рафтори субъект; 
$D) аз стратегияи идеалӣ; 
$E) аз дигар омилҳо; 
 
@133. Ба синфҳо ҷудо намудани илмҳо ва фарқи байни онҳо чиро муайян мекунад? 
$A) илми махсус будани онҳо; 
$B) нишонаҳои тадқиқот; 
$C)  рафтори субъект; 
$D)  стратегияи идеалӣ; 
$E)  дигар омилҳо; 
 
@134. Хусуситҳо, қонунҳо ва объектҳои олами материалиро кадом гурӯҳи фанҳо 
меомӯзад? 
$A) фанҳои табиатшиносӣ; 
$B) фанҳои математикӣ; 
$C) фанҳои амалӣ; 
$D) фанҳои гуманитарӣ; 
$E) фанҳои соҳавӣ; 
 



@135. Хусуситҳо, қонунҳо ва объектҳои ҷамъиятиро кадом гурӯҳи фанҳо меомӯзад? 
$A) фанҳои ҷамъиятшиносӣ; 
$B) фанҳои математикӣ; 
$C) фанҳои амалӣ; 
$D) фанҳои гуманитарӣ; 
$E) фанҳои соҳавӣ; 
 
@136. Махсусияти тадқиқотҳои иқтисодӣ аз чӣ иборат мебошад? 
$A) аз комплексӣ буданаш; 
$B) аз корпартоӣ; 
$C) аз сохти амалӣ; 
$D) аз додугирифт; 
$E) аз омилҳои махсус; 
 
@137. Комплексӣ будани хусусияти тадқиқотҳои иқтисодӣ дар чӣ намоён мешавад? 
$A) дар омӯзиши равандҳои гуногуни иҷтимоӣ, мувофиқан истифода бурдани воситаҳои 
тадқиқотӣ; 
$B) дар омӯзиши равандҳои таҳлилӣ иҷтимоӣ, мувофиқан истифода бурдани воситаҳои 
тадқиқотӣ; 
$C) дар омӯзиши равандҳои амалӣ иҷтимоӣ, мувофиқан истифода бурдани воситаҳои 
тадқиқотӣ; 
$D) дар омӯзиши равандҳои стратегӣ, мувофиқан истифода бурдани воситаҳои тадқиқотӣ; 
$E) аз омилҳои махсус; 
 
@138. Эконометрика ва моделсозӣ ҷараёнҳои иқтисодӣ кадом намуди усулҳоро 
истифода мебаранд? 
$A) усулҳои таҳлили математикӣ; 
$B) усулҳои таҳлили оморӣ; 
$C) усулҳои таҳлили стратегӣ; 
$D) усулҳои таҳлили амалӣ; 
$E) усулҳои таҳлили ратсионалӣ; 
 
@139. Тадқиқотҳои муносибатҳои истеҳсолӣ ба кадом гурӯҳи фанҳои алоқаманд 
мебошад? 
$A) фанҳои гуманитарӣ; 
$B) фанҳои математикӣ; 
$C) фанҳои амалӣ; 
$D) фанҳои ҷамъиятшиносӣ; 
$E) фанҳои соҳавӣ; 
 
@140. Ҷараёнҳои ба танзимдарорӣ дар иқтисодиёт ба кадом соҳаи илмҳо алоқаманд 
мебошад? 
$A) фанҳои институтсиналию ҳуқуқӣ; 
$B) фанҳои математикӣ; 
$C) фанҳои амалӣ; 
$D) фанҳои ҷамъиятшиносӣ; 
$E) фанҳои соҳавӣ; 
 
@141. Тадқиқотҳои мқтисодӣ чигуна характер дорад? 
$A) характери байнипредметӣ; 
$B) характери байниқаторӣ; 
$C) характери байниқаторӣ; 
$D) характери байнисоҳавӣ; 
$E) характери байнитеориявӣ; 
 
@142. Характери байнипредметӣ доштани тадқиқотҳои иқтисодӣ чӣ маъно дорад? 



$A) илми иқтисодӣ ҳамчун инструменти зарурӣ усулҳои дигар фанҳоро истифода мебаранд; 
$B) илми иқтисодӣ ҳамчун инструменти зарурӣ усулҳои дигар фанҳоро истифода на 
мебаранд; 
$C) илми иқтисодӣ ҳамчун инструменти нокомил усулҳои дигар фанҳоро истифода 
мебаранд; 
$D) илми гуманитар ҳамчун инструменти зарурӣ усулҳои дигар фанҳоро истифода 
мебаранд; 
$E) илми амалӣ ҳамчун инструменти зарурӣ усулҳои дигар фанҳоро истифода мебаранд; 
 
@143. Илми иқтисодӣ ҳамчун инструменти зарурӣ усулҳои дигар фанҳоро истифода 
мебаранд ин аломат чӣ мебошад? 
$A) характери байнипредметӣ; 
$B) характери байниқаторӣ; 
$C) характери байниқаторӣ; 
$D) характери байнисоҳавӣ; 
$E) характери байнитеориявӣ; 
 
@144. Истифодабарии усулҳои дар тадқиқотҳои иқтисодӣ чанд тарафа мебошанд? 
$A) 2 - тарафа;  
$B) 3 - тарафа; 
$C) 4 - тарафа; 
$D) 5 - тарафа; 
$E) 6 - тарафа; 
 
@145. Ду тарафа будани истифодабарии усулҳои тадқиқотӣ дар иқтисодиёт чӣ маъно 
дорад? 
$A) иқтисодиёт ба натиҷаҳои беҳтарини илмҳои дигар такя мекунад;  
$B) иқтисодиёт ба натиҷаҳои беҳтарини илмҳои фалсафа такя мекунад; 
$C) иқтисодиёт ба натиҷаҳои беҳтарини илмҳои гуманитарӣ такя мекунад; 
$D) иқтисодиёт ба натиҷаҳои беҳтарини илмҳои номаълум такя мекунад; 
$E) иқтисодиёт ба натиҷаҳои беҳтарини илмҳои маълкм такя мекунад; 
 
@146. Истифода бурдани илми иқтисодӣ фаннҳои ба худ наздик ҳамчун бо муаммоҳо 
таъминкунанда чиро мефаҳманд? 
$A) характери байнипредметӣ доштани тадқиқоти иқтисоӣ; 
$B) характери байниқаторӣ доштани тадқиқоти иқтисоӣ; 
$C) характери байниқаторӣ доштани тадқиқоти иқтисоӣ; 
$D) характери байнисоҳавӣ доштани тадқиқоти иқтисоӣ; 
$E) характери байнитеориявӣ доштани тадқиқоти иқтисоӣ; 
 
@147. Алоқамандӣ байни нуриҳои мениралӣ ва ҳосилнокии ғаладонагиҳоро якумин 
шуда кадом олим ҳамчун функсияи истеҳсолӣ ифода кардааст? 
$A) Либих Юстус; 
$B) Аристотел; 
$C) Либих Устус; 
$D) Либих Юстас; 
$E) Ф. Роле; 
 
@148. Кадом олим ғояи дар хок минемалӣ будани моддаҳои таъсирасон, ки 
ҳосилнокиро маҳдуд мекунад пешниҳод кардааст ? 
$A) Либих Юстус; 
$B) Либих Растус; 
$C) Либих Устус; 
$D) Либих Юстас; 
$E) Либих Юстос; 
 



@149. Дар математика маҷмғи аргументӣ ба кадом маъно истифода бурда мешаванд? 
$A) ба маънои тағйирёбандаи новобаста; 
$B) ба маънои тағйирёбандаи вобаста; 
$C) ба маънои  новобастагӣ; 
$D) ба маънои тағйирёбанда; 
$E) ба  ягон маъно; 
 
@150. Дар риёзиёт бузургии (х) ки тғйирёбанда буда, аз қимати он қимати функсия 
вобаста мебошад чӣ ном дорад? 
$A) оргумент; 
$B) тағйирёбандаи вобаста; 
$C) новобастагӣ; 
$D) тағйирёбанда; 
$E) ягон маъно; 
 
 


