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ТЕСТҲО АЗ ФАННИ НАЗАРИЯИ ИҚТИСОДӢ 
 
@1.  

Калимаи иқтисодиёт чиро мефаҳмонад? 

$A) калимаи юнонӣ буда, қоидаҳои хоҷагидориро мефаҳмонад; 

$B) калимаи чинӣ буда, маънояш маърифат мебошад; 

$C) калимаи русӣ буда, маънояш хонасозӣ аст; 

$D) калимаи фаронсавӣ буда, маънояш муҳаббат аст; 

$E) калимаи ҷопонӣ буда, пул мебошад; 
@2.  

Назарияи иқтисодӣ ҳамчун илм чиро меомӯзад? 

$A) истифодаи захираҳои маҳдудро дар ҳолати талаботҳои номаҳдуд; 

$B) истифодаи захираҳои маҳдуди моддиро; 

$C) истифодаи захираҳои маҳдуди ғайримоддиро; 

$D) истифодаи захираҳои номаҳдудро; 

$E) истифодаи канданиҳои фоиданокро; 
@3. 

Усули омӯзиши дедуксия ин: 

$A) аз қисми умум ба том; 

$B) аз қисми том ба умум; 

$C) дар асоси принсипҳои таърихӣ; 

$D) дар асоси принсипҳои оморӣ; 

$E) дар асоси принсипҳои риёзӣ; 
@4. 

Кадоме аз инҳо ба вазифаҳои назарияи иқтисодӣ дохил намешавад? 

$A) азнавтақсимкунӣ; 

$B) эҳсос ва дарк; 

$C) амалия ва таҷриба; 

$D) методологӣ; 

$E) таҳлили факту рақамҳо; 
@5. 

Кадоме аз инҳо ба усулҳои омӯзиши назарияи иқтисодӣ дохил намешавад?  

$A) усули молиявӣ; 
$B) усули дедуксия; 

$C) усули риёзӣ; 

$D) усули оморӣ; 
$E) усули индуксия; 
@6. 

Вобаста ба хусусиятҳои иҷтимоӣ, кадоме аз инҳоро ба қонунҳои иқтисодӣ 
дохил намудан мумкин нест? 

$A) қонунҳои тағирёбанда; 

$B) қонунҳои хос; 

$C) қонунҳои махсус; 

$D) қонунҳои умумӣ; 
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$E) қонунҳои умумӣ, хос ва махсус; 
@7. 

Қисми назарияи иқтисодӣ, ки проблемаҳои иқисодиро дар сатҳи давлат 

меомӯзад – ин: 

$A) макроиқтисод; 

$B) микроиқтисод; 

$C) мезоиқтисод; 

$D) мегаиқтисод; 

$E) метаиқтисод; 
@8. 

Объектҳои омӯзиши мегаиқтисодро ҷудо намоед?  

$A) содироти сармоя ва қувваи корӣ; 

$B) рушди иқтисодӣ ва бӯҳрони иқтисодӣ; 
$C) музди кор ва фоида; 

$D) тақозою арзаи бозорӣ; 
$E) КАС ва таркиби он; 
@9. 

Қисми назарияи иқисодӣ, ки соҳаҳои алоҳида ва иқтисоди ноҳияҳои 

кишварро меомӯзад – ин: 

$A) мезоиқтисод; 

$B) микроиқтисод; 

$C) макроиқтисод; 

$D) мегаиқтисод; 

$E) метаиқтисод; 
@10. 

Аввалин маротиба мафҳуми иқтисод (ойкономия) аз тарафи кӣ истифода 
шудааст? 
$A) Геспод; 
$B) Эйнштейн; 
$C) Арасту; 
$D) Афлотун; 

$E) Суқрот; 
@11. 

Асари «Сиёсат» мутаалиқи кадом мутафаккири қадими иқтисодӣ ба ҳисоб 
меравад? 
$A) Арасту; 

$B) Суқрот; 
$C) Ибн-Халдун; 

$D) Закариёи Розӣ; 
$E) Афлотун; 
@12. 

Марк Теренси Варрон – мутафаккири кадом кишвар ба ҳисоб меравад? 

$A) Рими қадим; 

$B) Юнони қадим; 

$C) Ҳиндустони қадим; 



3 

$D) Шарқи қадим; 

$E) Чини қадим; 
@13. 

Аввалин мактаби иқтисодӣ – ин: 
$A) меркантелизм; 
$B) марксизм; 

$C) физиократҳо; 

$D) классикони иқтисоди сиёсӣ; 
$E) монетаризм; 
@14. 

Томас Мен кадоме аз ин сиёсатҳои иқтисодиро аввалин маротиба 

пешниҳод намудааст? 
$A) протексионизм; 

$B) тиҷорати озод; 

$C) дарҳои кушода; 

$D) пулҳои қиммат; 

$E) пулҳои арзон; 
@15. 

Кадоме аз инҳо намояндагони мактаби меркантелизм ҳисобида 
намешавад? 
$A) Фома Аквински; 
$B) Томас Мен; 
$C) Вилям Стаффорд; 
$D) Жан Батист Колбер; 
$E) Антуан де Монкретен; 
@16. 
Асари «Боигарии Англия дар савдои беруна, ё ки тавозуни савдои беруна 

ҳамчун принсипи боигарӣ» ба кӣ тааллуқ дорад? 
$A) Томас Мен; 
$B) Вилям Стаффорд; 
$C) Фома Аквински; 
$D) Жан Батист Колбер; 
$E) Антуан де Монкретен; 
@17. 

Мактабе, ки боигарии ҷамъиятро дар соҳаи кишоварзӣ мебинад – ин: 

$A) мактаби физиократҳо; 
$B) мактаби меркантелизм; 
$C) мактаби марксизм; 

$D) мактаби классикони иқтисоди сиёсӣ; 
$E) мактаби монетаризм; 
@18. 

Асосгузори мактаби физиократҳо кӣ ба ҳисоб меравад? 
$A) Франсуа Кенэ; 
$B) Вилям Петти; 
$C) Ж.Б.Сей; 
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$D) Ҷ.С.Милл; 
$E) Т.Малтус; 
@19. 

Кадоме аз ин мутафаккирон ба мактаби классикон таалуқ надорад? 
$A) Франсуа Кенэ; 
$B) Вилям Петти; 
$C) Ж.Б.Сей; 
$D) Т.Малтус; 

$E) Ҷ.С.Милл; 
@20. 

Асари «Рисола оиди андозҳо ва даромадҳо» муталлиқи кист? 
$A) Вилям Петти; 

$B) Ҷ.С.Милл; 
$C) Ж.Б.Сей; 
$D) Т.Малтус; 
$E) Франсуа Кенэ; 
@21. 

Алфред Маршал намояндаи кадом мактаби иқтисодӣ мебошад? 

$A) мактаби кембриҷ; 

$B) мактаби классикҳо; 
$C) мактаби марксизм; 
$D) мактаби меркантилизм; 

$E) мактаби кейсионӣ; 
@22. 

Ҷадвали иқтисодиро Ф.Кенэ кадом сол ба чоп расондааст? 
$A) 1936; 
$B) 1958; 
$C) 1888; 
$D) 1525; 
$E) 1615; 
@23. 

Намояндагони мактаби иқтисодии исломиро муайян намоед? 

$A) ҳамаи ҷавобҳо нодуруст; 

$B) А Сино, М.Fазолӣ; 

$C) Ибн Халдун, Имом Ҳумайни; 

$D) Ал Форобӣ, З.Розӣ; 
$E) А.Смит, Д.Рикардо; 
 @24. 

Кадом мактаби иқтисодӣ боигарии давлатро дар пул, тилло ва нуқра 

мушоҳида менамояд? 
$A) Меркантелизм; 

$B) Классикҳо; 
$C) Институтсионализм; 

$D) Кейнсионӣ; 
$E) Либерализм; 
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@25. 

Ақидаи сиёсати иқтисодие, ки дар маҳдуд кардани воридоти молҳои 

хориҷӣ ба бозори миллӣ ва ҳавасманд намудани афзоиши содироти мол ба 

хориҷа, ки боиси инкишофи иқтисодии мамлакат мегадад ба кӣ таалуқ 
дорад? 
$A) А.Смит; 
$B) А.Монкретен; 
$C) Т.Манн; 
$D) К.Маркс; 
$E) А.Маршал; 
@26. 

Асари «Таҳлили пул ва тиҷорат» ба кӣ таалуқ дорад? 

$A) Ҷон Лок; 

$B) Ҷон Кери; 
$C) Ричард Кантилон; 
$D) Т.Манн; 
$E) Антуан Монкретен; 
@27. 

Кадом намояндаи мактаби меркантелизм тоҷиронро табақаи судманд 

ҳисобида, савдоро мақсади асосии ҳунармандӣ шарҳ додаст? 
$A) Жан Батист Колбер; 
$B) Антуан Монкретен; 
$C) Ордин Нишокин; 

$D) Ҷон Кери; 

$E) Ҷон Лок; 
@28. 

Кадом аз намояндагони мактабҳои иқтисодӣ ҷамъиятро ба табақаҳои 

маҳсулдеҳ, бемаҳсул ва соҳибмулкон ҷудо кардааст? 
$A) Франсуа Кенэ; 
$B) Анн Робер, Жак Тюрго; 
$C) Дюпон де Немур; 
$D) Антуан де Монкретен; 
$E) Лаос Валрас; 
@29. 

Кадоме аз ин асарҳо ба Улиям Петти таалуқ дорад? 

$A) Рисола дар бораи андозҳо ва пардохтҳо; 

$B) Рисола дар бораи танқиди иқтисодӣ сиёсӣ; 

$C) Сухан аз ғоратгарӣ; 
$D) Тадбири манзил; 

$E) Иқтисоди сиёсӣ; 
@30. 

Асари «Ҳар чиз дар бораи пул», ки масъалаи аз нав сикка задани пули 

Англияро ба вуҷуд овардааст ба кӣ таалуқ дорад? 
$A) А.Смит; 
$B) У.Петти; 
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$C) К.Маркс; 
$D) Д.Рикардо; 
$E) Ф.Кенэ; 
@31. 

Ин гуфтаҳо: «меҳнат падар ва принсипи фаъоли сарват, замин бошад- 

модари он» ба кӣ таалуқ дорад? 
$A) Д.Рикардо; 
$B) А.Монкретен; 
$C) К.Маркс; 
$D) У.Петти; 
$E) Афлотун; 
@32. 

Асари «Тадқиқот дар бораи табиат ва сабабҳои боигарии халқҳо» ба кӣ 

таалуқ дошта аз чанд қисм иборат аст? 

$A) А.Смит аз 5-қисм; 

$B) Д.Рикардо аз 4-қисм; 

$C) У.Петти аз 6-қисм; 

$D) К.Макрс аз 4-қисм; 

$E) ҳамаи ҷавобҳо нодуруст; 
@33. 

Ақидаи «Нархи бозорӣ метавонад аз нархи табии баланд ё паст бошад ё 

айнан ба ӯ мувофиқ ояд» ба кӣ таалуқ дорад? 
$A) А.Смит; 
$B) Д.Рикардо; 
$C) К.Маркс; 
$D) У.Петти; 
$E) Т.Манн; 
@34. 

Асари «Ибтидои иқтисодӣ сиёсӣ ва андозбандӣ» ба кӣ таалуқ дошта кадом 
сол навишта шудааст? 
$A) Д.Рикардо соли 1817; 
$B) А.Смит соли 1776; 
$C) Ф.Кенэ соли 1758; 
$D) К.Маркс соли 1885; 
$E) Ибн Халдун 1350; 
@35. 

Ақидаи «Назарияи иқтисодӣ фанни ҷамъиятиест, ки роҳу усулҳои 

самаранок истифодабарии захираҳои маҳдуди иқтисодиро бо мақсади 

таъмини талаботи одамон дар ҳолати номаҳдуд будани онҳо меомузад» ба 

ки таалуқ дорад: 
$A) Пол Энтони Самуэлсон; 

$B) Мактаби Марксистӣ; 
$C) Макконел ва Брю; 
$D) Карл Менгер; 
$E) Ф.Кенэ; 
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@36. 

Истеҳсолот – ин: 

$A) раванди ба вуҷуд овардани неъматҳои моддӣ ва ғайримоддӣ; 

$B) раванди ба вуҷуд овардани неъматҳои моддӣ; 

$C) раванди ба вуҷуд овардани неъматҳои ғайримоддӣ; 

$D) раванди ба вуҷуд овардани мол; 

$E) раванди ба вуҷуд овардани хизматҳо; 
@37. 

Вобаста ба таъиноти маҳсулоти тавлидшуда истеҳсолотро ба шаклҳои 

зерин ҷудо мекунанд: 

$A) истеҳсоли воситаҳои истеҳсолот ва предметҳои истеъмолӣ; 

$B) истеҳсоли молҳои қиммат ва арзон; 

$C) истеҳсоли молҳои нав ва кӯҳна; 

$D) истеҳсоли молҳои хӯрока ва пӯшока; 

$E) истеҳсоли молҳои дӯконӣ ва бозорӣ; 
@38. 

Вобаста ба намуди маҳсулоти тавлидшуда истеҳсолотро ҷудо мекунанд, ба: 

$A) моддӣ, иттилоотӣ ва истеҳсоли хизматҳо; 
$B) босифат ва бесифат; 

$C) қиммат ва арзон; 

$D) нав ва кӯҳна; 

$E) дохилӣ ва хориҷӣ; 
@39. 

Вобаста ба шумораи шуғлдоштагон дар соҳаҳои кишвар, истеҳсолотро ба 

чанд гурӯҳ ҷудо мекунанд? 

$A) индустриалӣ ва аграрӣ; 

$B) моддӣ, иттилоотӣ ва истеҳсоли хизматҳо; 

$C) дастӣ ва компютерӣ; 

$D) тосаноатӣ ва саноатӣ; 
$E) босифат ва бесифат; 
@40. 

Кадоме аз инҳо ба омилҳои истеҳсолот дохил намешавад? 
$A) тилло; 

$B) меҳнат; 
$C) сармоя; 
$D) замин; 

$E) қобилияти соҳибкорӣ; 
@41. 

Мактаби марксистӣ кадом омилҳои истеҳсолотро аз ҳамдигар ҷудо 
мекунад? 

$A) омилҳои моддӣ ва шахсӣ; 

$B) омилҳои моддӣ ва маънавӣ; 

$C) омилҳои маънавӣ ва шахсӣ; 

$D) омилҳои замин ва сармоя; 
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$E) омилҳои мусбӣ ва манфӣ; 
@42. 

Амалиёти бошуурона ва мақсадноки одамон, ки тавассути он неъматҳоро 

ба даст оварда талаботҳои худро қонеъ мегардонад – ин: 

$A) меҳнат; 

$B) предмети меҳнат; 

$C) воситаи меҳнат; 

$D) воситаи истеҳсолот; 
$E) музди кор; 
@43. 

Чизҳое, ки меҳнати инсон бевосита ба он равона шудааст – ин: 

$A) воситаи меҳнат; 

$B) предмети меҳнат; 

$C) меҳнат; 

$D) воситаи стеҳсолот; 
$E) музди кор; 
@44. 

Якҷояшавии воситаҳои меҳнат ва предметҳои меҳнат – ин: 

$A) воситаи истеҳсолот; 

$B) предмети меҳнат; 

$C) воситаи меҳнат; 

$D) меҳнат; 

$E) меҳнати абстрактивӣ; 
@45. 

Чизҳое, ки тавассути он одамон ба предметҳои меҳнат таъсир расонида 

неъматҳову маҳсулотҳо тавлид мекунанд – ин: 

$A) воситаи истеҳсолот; 

$B) предмети меҳнат; 

$C) воситаи меҳнат; 

$D) меҳнат; 

$E) меҳнати абстрактивӣ; 
@46. 

Кадоме аз номбаршудагон ба воситаҳои меҳнат дохил намешавад? 
$A) замин; 

$B) дастгоҳ; 
$C) арра; 
$D) мошин; 
$E) теша; 
@47. 

Кадоме аз номбаршудагон ба предметҳои меҳнат дохил мешавад? 
$A) замин; 

$B) дастгоҳ; 
$C) арра; 
$D) мошин; 
$E) теша; 
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@48. 

Кадоме аз инҳо ба таркиби захираҳои иқтисодӣ дохил намешавад? 

$A) захираҳои байналхалқӣ; 

$B) захираҳои меҳнатӣ; 

$C) захираҳои моддӣ; 

$D) захираҳои табиӣ; 

$E) захираҳои молиявӣ; 
@49. 

Заводу фабрикаҳо ба кадом намуди захираҳои иқтисодӣ дохил мешаванд? 

$A) захираҳои моддӣ; 

$B) захираҳои меҳнатӣ; 

$C) захираҳои байналхалқӣ; 

$D) захираҳои табиӣ; 

$E) захираҳои молиявӣ; 
@50. 

Мутахассисони соҳаи биология ба кадом намуди захираҳои иқисодӣ дохил 
карда мешавад? 

$A) захираҳои меҳнатӣ; 

$B) захираҳои табиӣ; 

$C) захираҳои байналхалқӣ; 

$D) захираҳои моддӣ; 

$E) захираҳои молиявӣ; 
@51. 

Ахборот оиди навовариҳо ба кадом намуди захираҳои иқтисодӣ дохил 
мешавад? 

$A) захираҳои иттилоотӣ; 

$B) захираҳои меҳнатӣ; 

$C) захираҳои байналхалқӣ; 

$D) захираҳои табиӣ; 

$E) захираҳои молиявӣ; 
@52. 

Тарафҳои истеҳсолоти ҷамъиятӣ – ин: 

$A) қувваҳои истеҳсолкунанда ва муносибатҳои истеҳсолӣ; 

$B) қувваҳои истеҳсолкунанда ва воситаҳои истеҳсолот; 

$C) қувваҳои истеҳсолкунанда ва ҳукумат; 

$D) қувваҳои истеҳсолкунанда ва муносибатҳои ҷамъиятӣ; 

$E) муносибатҳои истеҳсолӣ ва муносибатҳои ҷамъиятӣ; 
@53. 

Тилло ба кадом намуди захираҳои иқтисодӣ дохил мешавад? 

$A) захираҳои молиявӣ; 

$B) захираҳои меҳнатӣ; 

$C) захираҳои байналхалқӣ; 

$D) захираҳои иттилоотӣ; 

$E) захираҳои табиӣ; 
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@54. 

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз нуқтаи назари истеҳсолот ба кадом гурӯҳи 

кишварҳо дохил мешавад? 

$A) кишоварзӣ; 

$B) хизматрасонӣ; 

$C) саноатӣ; 

$D) индустриалӣ; 

$E) технологӣ; 
@55. 

Тибқи ақидаи К.Маркс таркиби истеҳсолот иборат аст, аз: 

$A) моддӣ, ғайримоддӣ ва хизматҳо; 

$B) моддӣ, ғайримоддӣ; 

$C) ғайримоддӣ ва хизматҳо; 

$D) моддӣ ва хизматҳо; 

$E) моддӣ ва маънавӣ; 
@56. 

Кадоме аз инҳо ба давраҳои ҳаракати маҳсулоти ҷамъиятӣ хос нест: 

$A) ҷамъоварӣ; 

$B) истеҳсол; 

$C) тақсимот; 
$D) мубодила; 
$E) истеъмол; 
@57. 

Кадом шакли истеҳсолот фаъолияти тавлидгарии ҳамон соҳаҳоеро дар бар 

мегирад, ки дар онҳо неъматҳо ва хизматҳо тавлид карда мешавад. 

$A) истеҳсолоти моддӣ; 

$B) истеҳсолоти ғайримоддӣ; 

$C) истеҳсолоти хадамотӣ; 

$D) истеҳсолоти маънавӣ; 

$E) истеҳсолоти самарабахш; 
@58. 

Дар назарияи иқтисодӣ якҷояшавии воситаҳои истеҳсолот ва қувваи 

кориро чӣ меноманд? 

$A) қувваҳои истеҳсолкунанда; 

$B) истеҳсолоти моддию маънавӣ; 

$C) муносибатҳои истеҳсолӣ; 

$D) давраҳои ҳаракати маҳсулоти ҷамъиятӣ; 

$E) одамони меҳнаткаш; 
@59. 

Мувофиқи назарияи мактаби Маржиналистӣ кадоме аз инҳо ба таркиби 

омилҳои истеҳсолот дохил намешавад: 
$A) пул; 

$B) меҳнат; 

$C) фаъолияти соҳибкорӣ; 
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$D) замин; 
$E) сармоя; 
@60. 

Кадоме аз инҳо ба унсурҳои асосии раванди меҳнат дохил намешавад:  

$A) натиҷаи меҳнат; 

$B) олоти меҳнат; 

$C) предметҳои меҳнат; 

$D) воситаҳои меҳнат; 

$E) ашёи меҳнат; 
@61. 
Моликият чист? 

$A) ҳуқуқи соҳибӣ, истифодабарӣ ва дарихтиёрдории амвол; 

$B) ҳуқуқи самаранокӣ ва манфиатдории объектҳо; 

$C) ҳуқуқи дарихтиёрдорӣ ва самаранокии неъматҳо; 

$D) ҳуқуқи дарихтиёрдорӣ, манфиатнокӣ ва самаранокии неъматҳо; 

$E) ҳуқуқи манфиатдорӣ, соҳибӣ ва истифодабарӣ; 
@62. 

Аввалин маротиба мафҳуми моликият дар кодекси кадом император дарҷ 
гардидааст? 
$A) Юстиниана; 
$B) Сезар; 
$C) Екатерина; 

$D) И.Мақдунӣ; 
$E) Петри I; 
@63. 

Мувофиқи ақидаи олимони Ғарб моликият – ин: 
$A) муносибати инсон нисбат ба чиз; 

$B) ҳуқуқи самаранокӣ ва манфиатдории объектҳо; 

$C) ҳуқуқи соҳибӣ, истифодабарӣ; 

$D) муносибати ҷамъият нисбат ба воситаҳо; 

$E) ҳуқуқи манфиатдорӣ, соҳибӣ ва истифодабарӣ; 
@64. 

Муносибатҳои моликият ин: 

$A) муносибати объективию субъективӣ; 

$B) муносибати ҷамъият нисбат ба воситаҳо; 
$C) муносибати инсон нисбат ба чиз; 

$D) ҳуқуқи самаранокӣ ва манфиатдории объектҳо; 

$E) ҳуқуқи соҳибӣ, истифодабарӣ; 
@65. 

Сухани «Моликият – ин дуздӣ» ба кӣ тааллуқ дорад? 
$A) П.Ж.Прудон; 
$B) Ибн-Рушд; 
$C) В.Леонтев; 
$D) Т.Б.Веблен; 
$E) Арасту; 
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@66. 

Кадоме аз инҳо ба сифати объекти моликият баромад намекунад? 

$A) муноқишаҳои раванди истеҳсолот; 

$B) шароитҳои моддии истеҳсолот; 

$C) неъматҳои моддӣ; 

$D) воситаҳои истеҳсолот; 

$E) предметҳои истеъмолӣ; 
@67. 

Кадоме аз инҳо ба сифати субъекти моликият баромад намекунад? 

$A) воситаҳои истеҳсолот; 
$B) инсон; 

$C) ассотсиатсияҳо; 

$D) коллективҳои меҳнатӣ; 
$E) намояндагони давлат; 
@68. 

Кадоме аз инҳо ба сифати роҳҳои пайдо намудани ҳуқуқи моликият дохил 
намешавад? 

$A) дар асоси маҳалчигӣ; 

$B) дар асоси розигӣ; 

$C) дар асоси зӯроварӣ; 

$D) дар асоси меъёрҳои ҳуқуқӣ; 

$E) дар асоси қаллобӣ; 
@69. 

Тӯҳфа кардани амвол, дар асоси кадом ҳуқуқи моликият ба роҳ монда 
мешавад? 

$A) дарихтиёрдорӣ; 

$B) соҳибӣ; 

$C) истифодабарӣ; 

$D) азонихудкунӣ; 

$E) самаранокӣ; 
@70. 

Иқтисодчии амрикоӣ Р.Коуз чанд унсурҳои ҳуқуқи моликиятро муайян 
намудааст? 

$A) 11 унсури «дастаи ҳуқуқ»; 

$B) 3 унсури «дастаи ҳуқуқ»; 

$C) 2 унсури «дастаи ҳуқуқ»; 

$D) 3 дастаи ҳуқуқи моликият; 

$E) 2 дастаи ҳуқуқи моликият; 
@71. 

Кадоме аз инҳо ба унсурҳои ҳуқуқи моликият, ки Р.Коуз пешниҳод 
намудааст, дохил намешавад? 

$A) ҳуқуқи мерос нагузоштан; 

$B) ҳуқуқи гирифтани даромад; 

$C) ҳуқуқ ба бехатарӣ; 
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$D) ҳуқуқи истифода; 

$E) ҳуқуқи идоракунӣ; 
@72. 

Ҳуқуқи назорати захираҳои иқтисодӣ ва неъматҳо аз тарафи шахсон ва ё 

гурӯҳи одамон – ин: 

$A) моликияти хусусӣ; 

$B) моликияти давлатӣ; 

$C) моликияти коллективӣ; 

$D) моликияти зеҳнӣ; 
$E) молкияти омехта; 
@73. 

Ҳуқуқи назорати захираҳои иқисодӣ ва неъматҳо аз тарафи мақомотҳои 

ҳокимияти маҳаллӣ – ин: 

$A) моликияти мунисипалӣ; 

$B) моликияти хусусӣ; 

$C) моликияти давлатӣ; 

$D) моликияти зеҳнӣ; 
$E) моликияти омехта; 
@74. 

НОБ-и «Роғун» ба кадом шакли моликият дохил мешавад? 

$A) моликияти коллективӣ; 

$B) моликияти хусусӣ; 

$C) моликияти мунисипалӣ; 

$D) моликияти зеҳнӣ; 

$E) моликияти давлатӣ; 
@75. 

Кадоме аз инҳо ба объекти моликияти зеҳнӣ дохил карда намешавад? 

$A) таблиғ; 
$B) Ноу-Хау; 
$C) илм; 

$D) номи фирмавӣ; 

$E) программаҳои компютерӣ; 
@76. 

Кадоме аз ин низомҳои иқтисодӣ ҳамчун капитализми муосир ҳисобида 
мешавад? 

$A) иқтисодӣ омехта; 

$B) иқтисоди суннатӣ; 

$C) иқтисоди бозорӣ; 

$D) иқтисоди амрӣ; 

$E) иқтисоди фармон-фармоӣ; 
 @77. 

Агар қарорҳои иқтисодӣ аз тарафи худи субъектҳои иқтисодӣ қабул 

гардад, пас сухан дар бораи кадом намуди низоми иқтисодӣ меравад? 

$A) иқтисоди бозорӣ; 



14 

$B) иқтисоди анъанавӣ; 

$C) иқтисоди суннатӣ; 

$D) иқтисоди амрӣ; 

$E) иқтисоди фармон-фармоӣ; 
@78. 

Агар иқтисодиёти кишвар, ки дар раванди гузариш аз як низоми иқисодӣ 

ба низоми дигари иқисодӣ қарор дошта бошад, пас ин ҳолат чӣ ном дорад? 

$A) иқтисоди даргузар; 

$B) иқтисоди анъанавӣ; 

$C) иқтисоди суннатӣ; 

$D) иқтисоди бозорӣ; 

$E) иқтисоди фармон-фармоӣ; 
@79. 

Кадоме аз инҳо ҳамчун усулҳои ғайридавлатигардонии моликият ҳисобида 
намешавад? 

$A) табдил додани корхонаҳои давлатӣ ба ҷамъиятҳои саҳомӣ; 

$B) фурӯхтани моликияти давлатӣ тавассути музояда (ауксион); 

$C) харидани корхонаҳои давлатӣ, ки ба иҷора дода шудаанд; 

$D) харидани корхонаҳои давлатӣ аз тарафи коллективҳои меҳнатӣ; 

$E) харидани корхонаҳои давлатӣ аз коллективҳои меҳнатӣ; 
@80. 

Дар шароити низоми иқтисоди бозорӣ кадоме аз ин шаклҳои моликият хос 
нест? 

$A) моликияти хориҷӣ; 

$B) моликияти хусусӣ; 
$C) моликияти муштарак; 

$D) моликияти давлатӣ; 

$E) моликияти коллективӣ; 
@81. 

Кадом шакли низоми иқтисодӣ дар асоси гуногуншаклии моликият ва 

мустақилияти иқтисодӣ асос меёбад: 

$A) низоми иқтисоди бозорӣ; 

$B) низоми иқтисоди амрӣ; 

$C) низоми иқтисоди суннатӣ; 

$D) низоми иқтисоди омехта; 

$E) низоми иқтисоди амрӣ-фармонфармоӣ; 
@82. 

Низоми муносибатҳои иқтисодии ҷамъиятро дар пайвастагӣ бо қувваҳои 

истеҳсолӣ ва бо идоракунии иқтисодиёти ҷамъият чӣ меноманд. 

$A) низоми иқтисодӣ; 
$B) нархи мувозинати; 

$C) моликияти давлатӣ; 

$D) моликияти коллективӣ; 

$E) унсурҳои иқтисодӣ; 
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@83. 

Кадоме аз ин омилҳо ба дараҷаи инкишофу ташаккули низомҳои иқтисодӣ 
наметавонад таъсир расонад. 

$A) омилҳои самарабахш; 

$B) омилҳои иҷтимоию маданӣ; 

$C) омилҳои истеҳсолию иқтисодӣ; 

$D) омилҳои инсонӣ; 

$E) омилҳои табиӣ; 
@84. 

Моликияти хусусӣ дар асоси кадом принсип ба роҳ монда мешавад: 

$A) ҳамаи принсипҳои номбаршуда; 

$B) кафолати мутлақи ҳуқуқ барои фаъолият; 

$C) бехатарию дастгирӣ; 

$D) ҳавасмандкунонии сармоягузорӣ; 
$E) озодии комил; 
@85. 

Таърихан хоҷагидории ҷамъиятӣ ба кадом шаклҳо ҷудо мешавад? 

$A) хоҷагидории натуралӣ ва молӣ; 

$B) хоҷагидории молӣ ва ғайримолӣ; 

$C) хоҷагидории инфиродӣ ва коллективӣ; 

$D) хоҷагидории хонагӣ (оилавӣ) ва давлатӣ; 

$E) хоҷагидории натуралӣ ва табиӣ; 
@86. 

Заминаи асосии ба вуҷуд омадани хоҷагидории молӣ – ин: 

$A) тақсимоти ҷамъиятии меҳнат ва мустақалияти молистеҳсолкунанда; 

$B) ба миён омадани шикор ва моҳидорӣ; 
$C) пайдо шудани моли махсус; 

$D) ба миён омадани пулҳои қоғазӣ; 

$E) тақсимоти замин; 
@87. 
Мол – ин: 

$A) маҳсулотест, ки барои мубодила ва қонеъ гардонидани талаботи 

дигарон пешниҳод мешавад; 

$B) неъматест, ки табиат ба мо медиҳад; 

$C) маҳсулотест, ки танҳо аз мағоза харидорӣ мешавад; 
$D) моли махсус, ки роли эквиваленти умумиро мебозад; 

$E) чизест, ки тавассути пул харидорӣ мешавад; 
@88. 

Хусусиятҳои мол кадомҳоанд? 

$A) арзиши истеъмолӣ ва арзиши мубодилавӣ; 
$B) арзиш ва нарх; 

$C) истеҳсолшаванда ва истеъмолшаванда; 

$D) истеҳсолот ва истеъмолот; 

$E) қонеъ гардонидани талабот ва даромад овардан; 
@89. 
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Меҳнати зарурии ҷамъиятӣ, ки дар мол таҷассум меёбад – ин: 
$A) арзиш аст; 
$B) нарх аст; 
$C) пул меноманд; 

$D) ҳамчун маҳсулот сурат мегирад; 

$E) мол ба ҳисоб меравад; 
@90. 

Аввалин маротиба назарияи арзиш аз тарафи кӣ пешниҳод гардидааст? 
$A) А.Смит; 
$B) Ф.Энгелс; 

$C) В.Петтӣ; 
$D) Ф.Аквински; 
$E) П.Самуелсон; 
@91. 

Агар барои истеҳсоли мол, маҷмӯи меҳнати ҷисмонӣ ва фикрӣ масраф 

гардад, пас сухан дар бораи кадом намуди меҳнат меравад? 

$A) меҳнати конкретӣ; 

$B) меҳнати шиддатнок; 

$C) меҳнати ҳосилнок; 

$D) меҳнати абстрактивӣ; 

$E) меҳнати ҷамъиятӣ; 
@92. 

Сарфи маҳсулот дар як воҳиди вақт – ин: 

$A) шиддатнокии меҳнат; 

$B) ҳосилнокии меҳнат; 

$C) меҳнати конкретӣ; 

$D) меҳнати абстрактивӣ; 

$E) меҳнати ҷамъиятӣ; 
@93. 

Ҳосилнокии меҳнат гуфта: 

$A) сарфи меҳнатро дар як воҳиди вақт меноманд; 

$B) истеҳсоли дастиро меноманд; 
$C) тавлиди молро дар мамлакат меноманд; 

$D) меҳнати бошиддатро меноманд; 

$E) сарфи маҳсулотро дар як воҳиди вақт меноманд; 
@94. 
Ифодаи пулии арзиши мол – ин: 
$A) нарх; 
$B) арзиш; 
$C) пул; 

$D) маҳсулот; 
$E) мол; 
@95. 

Ҳаракати манфиатнок, ки натиҷаи онро маснуот ва ё ягон самара ташкил 

медиҳад, ин: 
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$A) хизмат; 
$B) рафтори истеъмолкунанда; 

$C) неъматҳои ҷамъиятӣ; 

$D) маҳсулот; 
$E) мол; 
@96. 

Тамоми он чизҳое, ки ягон талаботи инсонро қонеъ мегардонанд: 
$A) неъмат; 
$B) арзиш; 
$C) мол; 
$D) пул; 

$E) маҳсулот; 
@97. 

Кадоме аз номбаршудагон ба зинаҳои пайдоиши пул дохил намешавад? 
$A) зинаи нодирии арзиш; 
$B) зинаи ташаккулёфтаи арзиш; 
$C) зинаи соддаи арзиш; 
$D) зинаи мукаммали арзиш; 
$E) зинаи сода ва мукаммали арзиш; 
@98. 

Аввалин маротиба пулҳои қоғазӣ кай ва дар куҷо пайдо шудаанд? 
$A) асри XII дар Хитой; 
$B) асри VIII дар Юнон; 
$C) асри IX дар Юнон; 

$D) асри V дар Ҷопон; 
$E) асри X дар Хитой; 
@99. 

Кадоме аз инҳо ба вазифаи пул дохил намешавад? 

$A) воситаи сарфакунӣ; 

$B) воситаи ғункунӣ; 

$C) пулҳои ҷаҳонӣ; 
$D) воситаи пардохт; 
$E) воситаи муомилот; 
@100. 

Кадоме аз инҳо воҳиди пули ҷаҳониро ташкил медиҳад? 

$A) ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд; 
$B) евро; 

$C) рубли русӣ; 

$D) юани чинӣ; 

$E) доллари амрикоӣ; 


