
ТАЪМИНОТИ ТАШКИЛИ ХУКУКИИ АМНИЯТИ КОМПЮТЕРИ 4- 

КУРС МЕХМАТ ВОСИДОВ Ш Ю 2021-22 

@1. Кадом барнома ба мо имконият медиҳад, ки баъд аз корношоям 

шудани windows  папкаю файлҳои даркориро аз мизи корӣ ба диски D 

кӯчонида мешавад? 

$A) Барномаи live CD; $B) Барномаи С++; $C) Барномаи С#; $D) 

Барномаи excel; $E) Барномаи word; 

@2. Усули барқароркунии барномаи live CD? 

$A)Гузоштани диск ба дискдон, перезагрузка, пахши пай дар пайии F8 ё 

F11 +F12, optiarc DVD RWAD -5240s; $B) Гузоштани диск ба дискдон, 

перезагрузка, пахши пай дар пайии F8 ё F11 +F12; $C) Гузоштани диск ба 

дискдон, перезагрузка, optiarc DVD RWAD -5240s; $D) Пахши пай дар 

пайии F8 ё F11 +F12, optiarc DVD RWAD -5240s; $E) Гузоштани диск ба 

дискдон, перезагрузка, пахши пай дар пайии F4 ё F10 +F6-7, optiarc DVD 

RWAD -5240s; 

@3. Баъд аз барқарор шудани барномаи live CD мизи корӣ кадом намуди 

рангро мегирад? 

$A)Сиёҳ; $B)Сафед; $C)Сабз; $D)Зард; $E)Сурх; 

@4. Мизи корӣ ба диски C ё D дахолат дорад? 

$A)Ба диски С; $B) Ба диски D; $C) Ба диски F; $D) Ба диски A; $E) Ба 

диски H; 

@5. Дар барномаи live CD мизи корӣ дар дохили кадом диск ҷойгир 

карда шудааст? 

$A)Дар дохили диски С; $B) Дар дохили диски D; $C) Дар дохили диски 

F; $D) Дар дохили диски H; $E) Дар дохили диски S; 

@6. Мои документи ба диски C ё ба D дахолат дорад, агар мо windows –

ро ба диски С барқарор карда бошем? 

$A)Ба диски С; $B) Ба диски F; $C) Ба диски E; $D) Ба диски L; $E) Ба 

диски A; 



@7. Ҳангоми корношоям шудани windows папкаю файлҳои даркориро 

чӣ хел аз диски С ба D мегузаронем? 

$A)Капировать-вставить; $B) Капировать-вставка; $C) Капировать-вид; 

$D) Капировать-окно; $E) Капировать-сервис; 

@8. Маънои калимаи Live CD? 

$A)Зинда, мустақил, зистан, зиндагӣ кардан; $B)Омадан, рафтан; 

$C)Истодан, роҳ рафтан; $D)Гаштан, истироҳат кардан; $E)Пайдарпайи, 

паралел; 

@9. Баъд аз барқарор кардани барномаи live CD мизи кориро аз кадом 

диск ҷӯстуҷӯ мекунанд? 

$A)Аз диски С; $B) Аз диски D; $C) Аз диски F; $D)Аз менюи вид; $E)Аз 

менюи сервис; 

@10. Баъд аз барқарор кардани барномаи live CD диски С дар чандум 

сатр ҷойгир аст? 

$A)Дар сатри дуввум; $B)Дар сатри панҷум; $C)Дар сатри шашум; 

$D)Дар сатри ҳафтум; $E)Дар сатри даҳум; 

@11. 

Live CD аз кадом калима гирифта шудааст ва тарҷимаи он? 

$A)аз англисӣ «диски зинда» тарҷума мешавад; $B) аз немисӣ «диски 

оддӣ» тарҷума мешавад; $C) аз русӣ «диски муқарарӣ» тарҷума мешавад; 

$D) аз форсӣ «диски дуқабата» тарҷума мешавад; $E) аз америкоӣ 

«диски дутарафа» тарҷума мешавад; 

@12.Кадом сол аввалин бор барномаи Live CD –ро бароварданд? 

$A) соли 1989 аввалин  барномаи Live CD –ро бароварданд; $B) соли 

1988 аввалин  барномаи Live CD –ро бароварданд; $C) соли 1979 аввалин  

барномаи Live CD –ро бароварданд; $D) соли 1998 аввалин  барномаи 

Live CD –ро бароварданд; $E) соли 1987 аввалин  барномаи Live CD –ро 

бароварданд; 

@13.Усули барқароркунии барномаи live CD? 



$A)Гузоштани диск ба дискдон, перезагрузка, пахши пай дар пайии F8 ё 

F11 +F12, optiarc DVD RWAD -5240s; $B) Гузоштани диск ба дискдон, 

перезагрузка, пахши пай дар пайии F8 ё F11 +F12; $C) Гузоштани диск ба 

дискдон, перезагрузка, optiarc DVD RWAD -5240s; $D) Пахши пай дар 

пайии F8 ё F11 +F12, optiarc DVD RWAD -5240s; $E) Гузоштани диск ба 

дискдон, перезагрузка, пахши пай дар пайии F4 ё F10 +F6-7, optiarc DVD 

RWAD -5240s; 

@14. Дар барномаи live CD мизи корӣ дар дохили кадом диск ҷойгир 

карда шудааст? 

$A)Дар дохили диски С; $B) Дар дохили диски D; $C) Дар дохили диски 

F; $D) Дар дохили диски H; $E) Дар дохили диски S; 

@15. Мои документи ба диски C ё ба D дахолат дорад, агар мо windows –

ро ба диски С барқарор карда бошем? 

$A)Ба диски С; $B) Ба диски F; $C) Ба диски E; $D) Ба диски L; $E) Ба 

диски A; 

@16. Ҳангоми корношоям шудани windows папкаю файлҳои даркориро 

чӣ хел аз диски С ба D мегузаронем? 

$A)Капировать-вставить; $B) Капировать-вставка; $C) Капировать-вид; 

$D) Капировать-окно; $E) Капировать-сервис; 

@17. Аввалин  барномаи Live CD –ро кадом сол бароварданд? 

$A)1989; $B) 1980; $C) 1960 ; $D) 1940; $E) 1978; 

@18. Аввалин  барномаи Live CD чӣ  ном дошт? 

$A) FM Towns OS; $B) FM Towns OС; $C) FЕ Towns OS; $D) FM To OS; 

$E) NM Towns ; 

@19.Истилоҳи  «Live CD» дар кадом вазъият пайдо гардид? 

$A) вақте ки ҳаҷми хотираи фаврӣ ва суръати  ҳаракатовари компакт-

диски компютери хонагӣ то ба дараҷае баланд  шуд; $B) вақте ки ҳаҷми 

хотираи фаврӣ ва суръати  ҳаракатовари компакт-диски компютери 

хонагӣ то ба дараҷае паст  шуд; $C) вақте ки ҳаҷми хотираи фаврии 

компакт-диск паст  шуд; $D) вақте ки компакт-диски компютери хонагӣ 
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то ба дараҷае баланд шуд; $E) вақте ки сурати компютери хонагӣ то ба 

дараҷае баланд шуд; 

@20.Аввалин Live CD дар асоси Linux пайдошуда чӣ ном дошт? 

$A) Yggdrasil Linux; $B) to Linux; $C) Yggdras Linux; $D) Yggdrasil; $E) 

Ygg Linux; 

@21. Аввалин Live CD дар асоси Linux  пайдошуда «Yggdrasil Linux» 

ном дошт ва версияи дуюми он кадом солҳо истеҳсол гардид? 

$A) 1992-1993; $B) 1992-1995; $C) 1992-1996; $D) 1992-1999 ; $E) 1992-1994; 

@22. Аввалин Live CD  дар асоси Linux пайдошуда «Yggdrasil Linux» 

ном дошт ва версияи дуюми он солҳои 1992-1993  истеҳсол гардид,аммо 

кадом сол тараққиёти он қатъ гардид? 

$A) 1995; $B) 1996; $C) 1997 ; $D) 1998; $E) 1999; 

@23. Соли 1998 аввалин барномаи проектиронидашуда барои кор дар 

реҷаи «диски зинда» сохта шуд, чӣ ном дошт? 

$A) DemoLinux; $B) to Linux; $C) Yggdras Linux; $D) Yggdrasil; $E) Ygg 

Linux; 

@24. Аввалин  барномаи Live CD , ки барои чӣ сохта шуда буд? 

$A) барои системаи администраторҳо; $B) барои дискҳои системавӣ; $C) 

барои дискҳои системавӣ С; $D) барои СD; $E) барои дискҳои cахт; 

@25. Аввалин  барномаи Live CD ,ки барои системаи администраторҳо 

сохта шуда буд, чӣ ном дошт? 

$A) Linuxcare; $B) Linux; $C) care; $D) LinuxTo; $E) Linux; 

@26. Аввалин  барномаи Live CD, ки барои системаи администраторҳо 

сохта шуда буд, Linuxcare ном дошт ва ҳаҷман ба чӣ баробар буд? 

$A) «кортҳои кредитӣ»; $B) Linux; $C) care; $D) LinuxTo; $E) Linux; 

@27. Аз рӯи вазъиятҳои соли 2010 барномаи кӯҳнатарини Live CD чӣ 

ном дошт? 
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$A) Finnix ; $B) Linux; $C) care; $D) LinuxTo; $E) Linux; 

@28. Аз рӯи вазъиятҳои соли 2010 барномаи кӯҳнатарини Live CD Finnix 

ном дошта, нашри аввалинаш кадом сол буд? 

$A) 2000; $B) 201; $C)202; $D)203; $E)204; 

@29. Knoppix, барномаи васеъ паҳншудаи? 

$A) Live CD мебошад; $B) Linux; $C) care; $D) LinuxTo; $E) Linux; 

@30. Аз кадом сол ин ҷониб шӯҳрати «дискҳои зинда» то рафт зиёд 

гардид? 

$A) 2003; $B) 2004; $C)2009; $D)2006 ; $E)2008; 

@31. Маънои калимаи Live? 

$A)зинда ; $B)объект; $C) лоиҳа; $D)равзана; $E)диск ; 

@32. Маънои СD? 

$A) компакт диск; $B)администратор; $C) лоиҳа; $D)равзана; $E)диск ; 

@33. Маънои калимаи Enter ? 

$A) дохил кардан; $B)ба охир расонидан; $C)равон кардан; $D) овардан; 

$E)ёфтан; 

@34. Маънои калимаи YES? 

$A)бале; $B)ба охир расонидан; $C)равон кардан; $D) овардан; $E)ёфтан; 

@35. Маънои калимаи all Users? 

$A) Ҳамаи истифодабарандагон; $B) диски сахт; $C)диски зинда; $D)ба 

охир расонидан; $E)фиристодан; 

@36. Аслан Live CD-ро барои шиносоӣ бо имкониятҳои кадом система 

истифода мебаранд? 

$A) системаи оператсионӣ ; $B)диски системавӣ; $C)мизи корӣ; 

$D)компютери ман; $E)мой документӣ; 
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@37.Бисёри барномаҳои Live CD имконияти ҷуркуниро дар кадом диск 

пешниҳод мекунанд? 

$A) диски сахт; $B)диски системавӣ; $C)мизи корӣ; $D)компютери ман; 

$E)мой документӣ; 

@38. Барномаи Live CD чӣ гунна барнома мебошад? 

$A) барномаи Live CD ягона барномаи барқароркунандаи  маълумотҳо 

мебошад; $B)системавӣ ; $C)системаи омилӣ; $D)системаи 

администраторӣ; $E) системаи linux; 

@39. Барномаи Live CD дар кадом маврид истифода бурда мешавад? 

$A)ҳангоми корношоям шудани системаи оператсионӣ; $B) ҳангоми 

корношоям шудани диски сахт; $C) ҳангоми корношоям шудани 

микропротсессор; $D) ҳангоми корношоям шудани хотираи фаврӣ; $E) 

ҳангоми корношоям шудани платаи модарӣ; 

@40. Ҳангоми корношоям шудани системаи оператсионӣ кадом барнома 

истифода бурдан мумкин аст? 

$A) Барномаи Live CD; $B)системаи оператсионӣ; $C) linux; $D) Demo; 

$E)барномаи оффисӣ; 

@41. Кадом барнома ба мо имконият медиҳад, ки баъд аз корношоям 

шудани системаи амалиётӣ ба мо имконият медиҳад, ки маълумотҳоро аз 

як диски системавӣ ба дигар диски системавӣ гузаронем? 

$A) Барномаи Live CD ; $B)системаи оператсионӣ; $C) linux; $D) Demo; 

$E)барномаи оффисӣ; 

@42. Кадом барнома ба мо имконият медиҳад, ки баъд аз корношоям 

шудани системаи амалиётӣ мизи кориро ба кор андозем? 

$A) Барномаи Live CD; $B)системаи оператсионӣ; $C) linux; $D) Demo; 

$E)барномаи оффисӣ; 

@43. Барномаи Live CD ба истифодабаранда чӣ имконият медиҳад? 



$A) барнома ба мо имконият медиҳад, ки баъд аз корношоям шудани 

системаи амалиётӣ дискҳои системавиро ба монанди пештарааш 

истифода барем; $B) барномаҳоро барқарор кунад; $C)системаро 

барқарор кунад; $D) барнома ба мо имконият медиҳад, ки баъд аз 

корношоям шудани дискҳои системавӣ ба монанди пештарааш истифода 

барем; $E)барнома ба мо имконият медиҳад, ки дискҳои системавиро ба 

монанди пештарааш истифода барем; 

@44. Кадом барнома ба мо имконият медиҳад, ки баъд аз корношоям 

шудани системаи амалиётӣ диски системавии С - ро ба кор андозем? 

$A) Барномаи Live CD; $B)системаи оператсионӣ; $C) linux; $D) Demo; 

$E)барномаи оффисӣ; 

@45. Роҳҳои гузоштани парол дар word –и 2003? 

$A)Сервис, параметры, безопасность, дар равзанаи “пароль для 

открытия файла” парол мегузорем, ок, дар равзани “введите пароль ещё 

раз” пароли дар боло такроршударо такроран дохил мекунем, ок, сабт 

кардан; $B) Сервис, параметры, безопасность, окно; $C) Сервис, 

параметры, безопасность, справка; $D) Сервис, параметры, 

безопасность, формат; $E) Сервис, параметры, безопасность, вид; 

@46. Барои гузоштани парол дар word –и 2003 аз кадом меню истифода 

мебаранд? 

$A)Сервис; $B)вид; $C)окно; $D)таблица; $E)файл; 

@47. Дар word –и 2003 парол дар кадом равзанача гузошта мешавад? 

$A)Дар равзанаи “пароль для открытия файла”; $B) Дар равзанаи файл; 

$C) Дар равзанаи вид; $D) Дар равзанаи сервис; $E) Дар равзанаи окно; 

@48. Баъди гузоштани парол дар word –и 2003 имконияти ивази пароли 

он вуҷуд дорад? 

$A)Вуҷуд дорад; $B)вуҷуд надорад; $C)имконит надорад; $D)имконият 

дорад; $E)чавоби дуруст вуҷуд надорад; 

@49. Дар кадом равзана пароли word-и 2003 –ро иваз мекунанд? 



$A) Дар равзанаи “пароль для открытия файла”; $B) Дар равзанаи 

вставка; $C) Дар равзанаи сервис; $D) Дар равзанаи файл; $E) Дар 

равзанаи окно; 

@50. Роҳҳои гугоштани парол дар word –и 2003, ки онро тағйир додан 

ғайри имкон аст? 

$A)Сервис,защитить документь, 

, ввод данных в поля форм, 

“да, включить защиту”, дар равзанаи “подтверждение пароля” боз 

пароли дар боло дохилкардашударо такроран ворид мекунем, ок, сабт 

мекунем; $B) Сервис,защитить документь, вид; $C)Сервис,защитить 

документь, файл; $D) Сервис,защитить документь, окно; $E) 

Сервис,защитить документь, таблица; 

@51. Пароле, ки дар ворди 2003 гузошта мешавад аз кадом равзана нест 

карда мешавад? 

$A)Аз равзанаи “пароль для открытия файла”; $B) Аз равзанаи вид; $C) 

Аз равзанаи”окно”; $D) Аз равзанаи ”справка”; $E) Аз равзанаи 

”правка”; 

@52. Гузоштани парол дар Excel –и 2003?  

$A) Сервис, параметры, безопасность, дар равзанаи “пароль для 

открытия ” парол мегузорем, ок, дар равзани “введите пароль ещё раз” 

пароли дар боло такроршударо такроран дохил мекунем, ок, сабт 

кардан; $B) Сервис, безопасность, дар равзанаи “пароль для открытия ” 

парол мегузорем, ок, дар равзани “введите пароль ещё раз” пароли дар 

боло такроршударо такроран дохил мекунем, ок, сабт кардан; $C) 

Сервис, параметры, дар равзанаи “пароль для открытия ” парол 

мегузорем, ок, дар равзани “введите пароль ещё раз” пароли дар боло 

такроршударо такроран дохил мекунем, ок, сабт кардан; $D)Параметры, 

безопасность, дар равзанаи “пароль для открытия ” парол мегузорем, ок, 

дар равзани “введите пароль ещё раз” пароли дар боло такроршударо 

такроран дохил мекунем, ок, сабт кардан; $E) Сервис, параметры, 

безопасность, ок, сабт кардан ; 



@53. Барои гузоштани парол дар excel –и 2003 аз кадом меню истифода 

мебаранд? 

$A)Сервис; $B) вид; $C)окно; $D) файл; $E)таблица; 

@54. Дар excel –и 2003 парол дар кадом равзанача гузошта мешавад? 

$A)Дар равзанаи “пароль для открытия ”; $B) Дар равзанаи вид; $C) Дар 

равзанаи окно; $D) Дар равзанаи файл; $E) Дар равзанаи “правка”; 

@55. Роҳҳои гузоштани парол дар варақаи excel –и 2003, ки онро тағйир 

додан ғайри имкон аст? 

$A)Сервис, защита, защитить лист, дар равзани “ 

 парол ворид мекунем,  боз дар равзанаи 

“введите пароль ещё раз” пароли дар боло дохилкардашударо такроран 

дохил мекунем, ок, сабт мекунем; $B) Сервис, защита, защитить лист, дар 

равзани “  парол ворид мекунем, боз дар 

равзанаи ““введите пароль ещё раз” пароли дар боло дохилкардашударо 

такроран дохил мекунем; $C) Сервис, защитить лист, дар равзани “ 

 парол ворид мекунем,  боз дар равзанаи 

““введите пароль ещё раз” пароли дар боло дохилкардашударо такроран 

дохил мекунем, ок, сабт мекунем; $D) Сервис, защита, ок, сабт мекунем; 

$E) Сервис, защита, защитить лист, дар равзани “ 

 парол ворид мекунем, боз дар равзанаи 

“введите пароль ещё раз” пароли дар боло дохилкардашударо такроран 

дохил мекунем; 

@56. Дар кадом равзана пароли варақаи excel-и 2003 –ро иваз мекунанд? 

$A) Дар равзанаи “пароль для открытия ”; $B) Дар равзанаи вид; $C) 

Дар равзанаи правка; $D) Дар равзанаи сервис; $E) Дар равзанаи окно; 

@57. Агар дар варақаи excel 2003 паролро иваз кунем ва онро сабт 

накунем пароли пешина иваз мешавад?  

$A)Иваз намешавад;  $B)иваз мешавад;  $C)ҷавоби дуруст вуҷуд надорад; 

$D)дар варақаи excel парол мондан имконият надорад; $E)Савол 

нодуруст ташкиш карда шудааст; 



@58. Агар дар варақаи excel 2003 паролро иваз кунем ва онро сабт кунем 

пароли пешина иваз мегардад? 

$A)Иваз мегардад; $B)иваз мешавад; $C)ҷавоби дуруст вуҷуд надорад; 

$D)дар варақаи excel парол мондан имконият надорад; $E)Савол 

нодуруст ташкиш карда шудааст; 

@59. Агар дар word- 2003 паролро иваз кунем ва онро сабт накунем 

пароли пешина иваз мешавад?  

$A)Иваз намешавад; $B)иваз мешавад; $C)ҷавоби дуруст вуҷуд надорад; 

$D)дар варақаи word парол мондан имконият надорад; $E)Савол 

нодуруст ташкиш карда шудааст; 

@60. Агар дар word –и 2003 пароли пешинаро иваз кунем ва онро сабт 

кунем пароли он тағйир меёбад? 

$A) Тағйир меёбад; $B)иваз намешавад; $C)ҷавоби дуруст вуҷуд надорад; 

$D)дар варақаи цщкв парол мондан имконият надорад; $E)Савол 

нодуруст ташкиш карда шудааст; 

@61. Пароле, ки дар варақаи excel –и 2003 гузошта мешавад аз кадом 

равзана нест карда мешавад?  

$A)Аз равзанаи “пароль для открытия ”; $B) Аз равзанаи вид; $C) Аз 

равзанаи окно; $D) Аз равзанаи сервис; $E) Аз равзанаи правка; 

@62. Баъд аз ивази пароли варақаи excel-и 2003 сабти он зарурат дорад? 

$A)Зарурат дорад; $B)Зарурат надорад; $C)сабт кардан шарт нест; 

$D)Имконият надорад; $E)Вуҷуд надорад; 

@63. Баъд аз ивази пароли word-и 2003 сабти он зарурат дорад? 

$A)Зарурат дорад; $B)Зарурат надорад; $C)сабт кардан шарт нест; 

$D)Имконият надорад; $E)Вуҷуд надорад; 

@64. Баъд аз ивази  дилхоҳ парол сабт чӣ маъноро дорад? 

$A)Тағйир ёфтани парол; $B)Тағйир наёфтани парол; $C)Тагйир додани 

ҳарф; $D)Тағйир ёфтани ном; $E)Тағйир ёфтани равзана; 

@65. Ба захираҳои потенсиали иқтисод дохил мешаванд? 



$A)Молҳо, захираҳои меҳнатӣ, воситаҳои истеҳсолот ва ғайраҳо дохил 

мешаванд; $B)Кӯҳсорҳо; $C)Инсоният; $D)Омӯзгорон; $E)Кулҳои табиӣ; 

@66. Захираҳои инфарматсионӣ чист? 

$A)Захираҳои информатсионӣ моликият ба ҳисоб рафта ба яке аз 

ташкилотҳо, корхонаҳо ва дигар шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ тааллуқ 

дорад. Захираҳои информатсионӣ ба хисоб гирифта мешаванд ва таҳти 

ҳимоя қарор доранд. Зеро онҳо барои истеҳсоли молҳо ба хизматрасони 

истифода бурда мешаванд ва ҳамчунин ба нақд табдил дода шуда, ба 

каси дигар фурухта мешаванд; $B) Захираҳои информатсионӣ моликият 

ба ҳисоб нарафта ба яке аз ташкилотҳо, корхонаҳо ва дигар шахсони 

ҳуқуқӣ ва воқеӣ тааллуқ дорад. Захираҳои информатсионӣ ба хисоб 

гирифта мешаванд ва таҳти ҳимоя қарор доранд. Зеро онҳо барои 

истеҳсоли молҳо ба хизматрасони истифода бурда мешаванд ва 

ҳамчунин ба нақд табдил дода шуда, ба каси дигар фурухта мешаванд; 

$C) Захираҳои информатсионӣ  моликият ба ҳисоб нарафта ба яке аз 

ташкилотҳо, корхонаҳо ва дигар шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ тааллуқ 

надорад. Захираҳои информатсионӣ ба хисоб гирифта мешаванд ва 

таҳти ҳимоя қарор доранд. Зеро онҳо барои истеҳсоли молҳо ба 

хизматрасони истифода бурда мешаванд ва ҳамчунин ба нақд табдил 

дода шуда, ба каси дигар фурухта мешаванд; $D) Захираҳои 

информатсионӣ  моликият ба ҳисоб рафта ба яке аз ташкилотҳо, 

корхонаҳо ва дигар шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ тааллуқ надорад. 

Захираҳои информатсионӣ ба хисоб гирифта намешаванд ва таҳти ҳимоя 

қарор надоранд. Зеро онҳо барои истеҳсоли молҳо ба хизматрасони 

истифода бурда мешаванд ва ҳамчунин ба нақд табдил дода шуда, ба 

каси дигар фурухта мешаванд; $E) Захираҳои информатсионӣ моликият 

ба ҳисоб рафта ба яке аз ташкилотҳо, корхонаҳо ва дигар шахсони 

ҳуқуқӣ ва воқеӣ тааллуқ дорад. Захираҳои информатсионӣ ба хисоб 

гирифта мешаванд ва таҳти ҳимоя қарор доранд. Зеро онҳо барои 



истеҳсоли молҳо ба хизматрасони истифода бурда намешаванд ва 

ҳамчунин ба санг табдил дода шуда, ба каси дигар фурухта намешаванд; 

@67. Манои калимаи конфиритсиал? 

$A)Маънои мафҳуми калимаи конфиритсиалӣ махфӣ (пинҳонӣ) 

мебошад; $B) Маънои мафҳуми калимаи конфиритсиалӣ папка мебошад; 

$C) Маънои мафҳуми калимаи конфиритсиалӣ файл мебошад; $D) 

Маънои мафҳуми калимаи конфиритсиалӣ ҳимоя мебошад; $E) Маънои 

мафҳуми калимаи конфиритсиалӣ нишона мебошад; 

@68. Роҳҳои ҳифзи иттилоот? 

$A)Ҳуқуқӣ, ташкилӣ, муҳандисию техникӣ шуда метавонанд; 

$B)Татбиқӣ, ташкилӣ, муҳандисию техникӣ шуда метавонанд; $C) 

Ҳуқуқӣ, таркибӣ, муҳандисию техникӣ шуда метавонанд; $D) Ҳуқуқӣ 

,интизомӣ, муҳандисию техникӣ шуда метавонанд; $E) Ҳуқуқӣ , 

муҳандисию таркибӣ шуда наметавонанд; 

@69. Воситаҳои ҳифзи иттилоот? 

$A)Физикӣ ва таҷҳизотӣ шуда метавонанд; $B)Сода ва мураккаб шуда 

метавонанд; $C)Сода ва сохта шуда метавонанд; $D)Системавӣ ва 

иҷроишӣ шуда метавонанд; $E)Дуй ива ҳаштӣ шуда метавонанд; 

@70. Криптография чист? 

$A)Криптография-крипто (сир, асрор) графия- Сухан(слова) буда, 

маънои асрори суханро дорад; $B) Криптография-крипто (файл) графия- 

асар(слова) буда, маънои асъори суханро дорад; $C) Криптография-

крипто (папка) графия- Сухан(слова) буда, маънои асарро дорад; $D) 

Криптография-крипто (асар) буда, маънои нақли суханро дорад; $E) 

Криптография-крипто (асир) графия- зард буда, маънои асли суханро 

дорад; 

@71. Самтҳои таъмин намудани бехатарии инфарматсионӣ чист? 

$A)Самтҳои таъмин намудани бехатарии информатсионӣ гуфта, 

категорияи меъёрҳои ҳуқуқиеро меноманд, ки барои таъмин намудани 

ҳифзи комплексии иттилоот  аз таҳдидҳои дохилӣ ва берунӣ карда 



шудааст; $B) Самтҳои таъмин намудани бехатарии информатсионӣ 

гуфта, категорияи меъёрҳои компютерро меноманд, ки барои таъмин 

намудани ҳифзи комплексии иттилоот аз таҳдидҳои дохилӣ ва берунӣ 

карда нашудааст; $C) Самтҳои таъмин намудани бехатарии 

информатсионӣ гуфта, категорияи меъёрҳои ҳуқуқиеро меноманд, ки 

барои таъмин намудани ҳифзи инсоният аз таҳдидҳои дохилӣ ва берунӣ 

карда мешавад; $D) Самтҳои таъмин намудани бехатарии 

информатсионӣ гуфта, категорияи меъёрҳои ҳуқуқиеро меноманд, ки 

барои таъмин намудани ҳифзи комплексии иттилоот  аз таҳдидҳои табиӣ 

ва инкорӣ карда шудааст; $E) Самтҳои таъмин намудани бехатарии 

информатсионӣ гуфта, категорияи меъёрҳои ҳуқуқиеро меноманд, ки 

барои таъмин намудани ҳифзи комплексии иттилоот аз таҳдидҳои 

ғаразнок ва тасодуфи карда шудааст; 

@72. Самтҳои тамин намудани бехатарии инфарматсионӣ? 

$A) Ҳуқуқӣ ,ташкилӣ, муҳандисию техникӣ шуда метавонанд; $B)Сода 

шуда метавонанд; $C)Мураккаб шуда метавонанд; $D)Сохта шуда 

метавонанд; $E)Татбиқӣ шуда метавонанд; 

@73. Бехатарии комплексии иттилоот бо пастулаҳои зерин муайянкарда 

мешавад? 

$A)Агар ба бехатарӣ бовар надорӣ, дон, ки хатар вуҷуд дорад. 

 Бехатарӣ бисёр нест, Бехатарӣ бепул намешавад, Бехатарии иттилоот 

бояд комплексӣ бошад, Бехатарии комплексӣ фақат метавонад бо ёрии 

системаи бехатарӣ таъмин карда шавад, Ягон системаи бехатарӣ  бе 

тайёрии роҳбарон, кормандон ва муштариён самтҳои бехатарии 

талабкардашударо таъмин намояд, Дар бехатарии иттилоотӣ ҳар як 

шахс бояд манфиатдор бошад; $B) Агар ба бехатарӣ бовар надорӣ, дон, 

ки хатар вуҷуд надорад; $C) Ягон системаи ҳарбӣ бе тайёрии роҳбарон, 

кормандон ва кӯдакон самтҳои бехатарии талабкардашударо таъмин 

намояд; $D) Ягона системаи иттилоотӣ бе тайёрии роҳбарон, кормандон 



ва донишҷӯён самтҳои бехатарии талабкардашударо таъмин намояд; $E) 

Дар бехатарии иттилоотӣ ҳар як компютер бояд манфиатдор бошад; 

@74. Ҳифзи ҳуқуқи  чист? 

$A)Қонунҳои махсус, санадҳои меъёри, қоидаҳо, чорабиниҳо ва 

продседураҳое, ки ҳифзи иттилоотро дар асоси ҳуқуқи таъмин менамояд; 

$B) Қонунҳои имзонашуда, санадҳои меъёри, қоидаҳо, чорабиниҳо ва 

продседураҳое, ки ҳифзи иттилоотро дар асоси ҳуқуқи таъмин менамояд; 

$C) Қонунҳои махсус, санадҳои меъёри, қоидаҳо, чорабиниҳо ва 

продседураҳое, ки ҳифзи иттилоотро дар асоси ташхиси компютерӣ 

таъмин менамояд; $D) Қонунҳои махсус, санадҳои меъёри, қоидаҳо, 

чорабиниҳо ва продседураҳое, ки ҳифзи экологияро дар асоси ҳуқуқи 

таъмин наменамояд; $E) Қонунҳои махсус, санадҳои меъёри, қоидаҳо, 

мактабҳо ва шахсоне, ки ҳифзи иттилоотро дар асоси ҳуқуқи таъмин 

менамояд; 

@75. Ҳифзи ташкилӣ? 

$A)Ба регламент даровардани фаъолияти истеҳсоли ва муносибати 

иҷрокунандагон дар асоси меъёрию ҳуқуқӣ, ки паст ё кам кардани ин ё 

он зарарро дар бар мегирад; $B) Ба регламент даровардани фаъолияти 

истеҳсолӣ ва муносибати иҷрокунандагон дар асоси меъёрию ҳуқуқӣ, ки 

зиёд ё кам кардани ин ё он зарарро дар бар мегирад; $C) Ба регламент 

даровардани фаъолияти истеҳсолӣ ва муносибати иҷрокунандагон дар 

асоси меъёрию ҳуқуқӣ; $D) Ба регламент даровардани фаъолияти 

компютер ва муносибати иҷрокунандагон дар асоси меъёрию ҳуқуқӣ, ки 

паст ё кам кардани ин ё он зарарро дар бар намегирад; $E) Ба регламент 

надаровардани фаъолияти истеҳсолӣ ва муносибати иҷрокунандагон дар 

асоси меъёрию ҳуқуқӣ, ки зиёд ё нест кардани ин ё он зарарро дар бар 

мегирад; 

@76. Ҳифзи муҳандисию-техники? 

$A)Ин истифодабарории воситахои техникии гуногун, ки барои 

расонидан ба фаъолияти тиҷоратӣ монеъ шуда метавонанд; $B) Ин 



истифодабарории воситаҳои техникии гуногун, ки барои расонидан ба 

фаъолияти тиҷоратӣ монеъ шуда наметавонанд; $C) Ин 

истифодабарории воситаҳои техникии  гуногун монеъ шуда метавонанд; 

$D) Ин истифодабарории воситахои техникии  гуногун, ки барои одамон 

монеъ шуда метавонанд; $E) Ин истифодабарории воситаҳои техникии 

гуногун, ки барои расонидан ба фаъолияти тиҷоратии одамон ва 

донишҷӯён монеъ шуда наметавонанд; 

@77. Антивирусҳоро ба чанд намуд ҷудо мекунанд? 

$A) Се намуд; $B)Чор намуд; $C)Панҷ намуд; $D)Шаш намуд; $E)Ҳафт 

намуд; 

@78. Антивируси компютерӣ гуфта чиро мефаҳмед? 

$A)Барои аз вирусҳои компютерӣ муҳофизат намудани программаю 

ҳуҷҷатҳо программаҳои махсуси антивирусӣ сохта шудаанд, ки онҳо 

вирусҳоро ёфта, намудашонро муайян намуда, диску файлҳои 

сироятёфтаро “табобат” менамоянд; $B) Барои аз вирусҳои компютерӣ 

муҳофизат намудани программаю ҳуҷҷатҳо программаҳои махсуси 

вирусӣ сохта шудаанд, ки онҳо вирусҳоро ёфта, намудашонро муайян 

намуда, диску файлҳои сироятёфтаро “табобат” намекунанд; $C) Барои 

аз вирусҳои клавиатура муҳофизат намудани программаю ҳуҷҷатҳо 

программаҳои махсуси антивирусӣ сохта шудаанд, ки онҳо вирусҳоро 

ёфта, намудашонро муайян намуда, диску файлҳои сироятёфтаро 

“табобат” менамоянд; $D) Барои аз вирусҳои компютерӣ муҳофизат 

намудани программаю ҳуҷҷатҳо программаҳои махсуси вирусӣ сохта 

нашудаанд, ки онҳо вирусҳоро ёфта, намудашонро муайян намуда, диску 

файлҳои сироятёфтаро “табобат” наменамоянд; $E) Барои аз вирусҳои 

компютерӣ муҳофизат накардани программаю ҳуҷҷатҳо программаҳои 

махсуси вирусӣ сохта шудаанд; 

@79. Идентификатсия чист? 

$A)Идентификатсия гуфта оишораеро меноманд, ки дар шабака ба қайд 

гирифта шуда бошад; $B) Идентификатсия гуфта оишораеро меноманд, 



ки дар шабака ба қайд гирифта нашуда бошад; $C) Идентификатсия 

гуфта компютереро меноманд, ки дар шабака ба қайд гирифта шуда 

бошад; $D) Идентификатсия гуфта файлеро меноманд, ки дар шабака ба 

қайд гирифта нашуда бошад;  $E) Идентификатсия гуфта вирусеро 

меноманд, ки дар шабака ба қайд гирифта шуда бошад; 

@80. Вирусҳои полиграфӣ? 

$A)Муҳимтарин программаҳои антивирусиро антивирусҳои полиграфӣ 

мегӯянд. Масалан, программаи antivirus Toolkit Pro  аз ҷумлаи чунин 

антивирусҳо ба шумор мераванд; $B)Муҳимтарин программаҳои 

вирусиро вирусҳои полиграфӣ мегӯянд; $C) Муҳимтарин программаҳои 

компютериро полиграфӣ мегӯянд; $D) Муҳимтарин файлҳоро 

полиграфӣ мегӯянд; $E) Муҳимтарин программаҳои файлиро 

антивирусҳои полиграфӣ мегӯянд. Масалан, программаи antivirus Tool 

аз ҷумлаи чунин антивирусҳо ба шумор мераванд; 

@81. Мафҳуми ревизор(назоратчӣ)? 

$A)Усули кори ревизорҳо (масалан антивируси adin f) баҳисобгирии 

суммаи назоратии информатсияи файлҳои диск иборат мебошад. 

Суммаи назоратӣ дар хазинаи додашудаҳои антивирусӣ нигоҳ дошта 

мешавад; $B) Программаҳои антивирусие мебошанд, ки вазъи хатарро 

дар дискзуд пай мебаранд, барои пешгирӣ аз паҳншавии он чораҳо 

меҷӯянд ва оиди хатари вирусӣ ба истифодабаранда маълумот медиҳанд. 

Масалан яке аз вазъиятҳои зуд-зкд дучорояндаи хатари вирусӣ - сабт дар 

сектори боркунандаи диск ба ҳисоб мераванд; $C) Муҳимтарин 

программаҳои компютериро полиграфӣ мегӯянд; $D) Муҳимтарин 

файлҳоро полиграфӣ мегӯянд; $E) Муҳимтарин программаҳои файлиро 

антивирусҳои полиграфӣ мегӯянд;  

@82. Мафҳуми блокировчикҳо(муҳосирачиён)? 

$A)Программаҳои антивирусие мебошанд, ки вазъи хатарро дар дискзуд 

пай мебаранд, барои пешгирӣ аз паҳншавии он чораҳо меҷӯянд ва оиди 

хатари вирусӣ ба истифодабаранда маълумот медиҳанд. Масалан яке аз 



вазъиятҳои зуд-зкд дучорояндаи хатари вирусӣ - сабт дар сектори 

боркунандаи диск ба ҳисоб мераванд; $B) Программаҳои антивирусие 

мебошанд, ки вазъи хатарро дар дискзуд пай мебаранд, барои пешгирӣ 

аз паҳншавии он чораҳо меҷӯянд ва оиди хатари вирусӣ ба 

истифодабаранда маълумот медиҳанд. Масалан яке аз вазъиятҳои зуд-

зкд дучорояндаи хатари вирусӣ - сабт дар сектори боркунандаи диск ба 

ҳисоб мераванд; $C) Муҳимтарин программаҳои компютериро 

полиграфӣ мегӯянд; $D) Муҳимтарин файлҳоро полиграфӣ мегӯянд; $E) 

Муҳимтарин программаҳои файлиро антивирусҳои полиграфӣ мегӯянд;  

@83. Полиграфҳо аз ревизор чӣ фарқ доранд? 

$A)Вазифаи полиграфҳо аз тафтиши секторҳои боркунандаи дискҳои 

системавӣ, санҷдани хотараи фаврӣ, папкаю файлҳо, ҷӯстуҷуйи вирусҳои 

пешакӣ маълум ва нави борат аст. Усули кори ревизорҳо (масалан 

антивируси adin f) баҳисобгирии суммаи назоратии информатсияи 

файлҳои диск иборат мебошад. Суммаи назоратӣ дар хазинаи 

додашудаҳои антивирусӣ нигоҳ дошта мешавад; $B) Программаҳои 

антивирусие мебошанд, ки вазъи хатарро дар дискзуд пай мебаранд, 

барои пешгирӣ аз паҳншавии он чораҳо меҷӯянд ва оиди хатари вирусӣ 

ба истифодабаранда маълумот медиҳанд. Масалан яке аз вазъиятҳои зуд-

зкд дучорояндаи хатари вирусӣ - сабт дар сектори боркунандаи диск ба 

ҳисоб мераванд; $C) Муҳимтарин программаҳои компютериро 

полиграфӣ мегӯянд; $D) Муҳимтарин файлҳоро полиграфӣ мегӯянд; $E) 

Муҳимтарин программаҳои файлиро антивирусҳои полиграфӣ мегӯянд;  

@84. Вирус чист? 

$A)”Вирусҳо” барномаҳои махсус тартибдодашудаи зараррасони ҳаҷман 

начандон калоне мебошанд, ки ба раванди муқарарии кори компютер 

дахолат намуда, ноайён(махфӣ, ногаҳон) ба таркиби диску файлҳои 

системавии компютер дохил мешаванд ва барномаю ҳуҷҷатҳоро қисман 

ё пурра несту хароб месозанд; $B) Программаҳои антивирусие 

мебошанд, ки вазъи хатарро дар дискзуд пай мебаранд, барои пешгирӣ 



аз паҳншавии он чораҳо меҷӯянд ва оиди хатари вирусӣ ба 

истифодабаранда маълумот медиҳанд. Масалан яке аз вазъиятҳои зуд-

зкд дучорояндаи хатари вирусӣ - сабт дар сектори боркунандаи диск ба 

ҳисоб мераванд; $C) Муҳимтарин программаҳои компютериро вирус 

мегӯянд; $D) Муҳимтарин файлҳоро вирус мегӯянд; $E) Муҳимтарин 

программаҳои файлиро антивирусҳои полиграфӣ мегӯянд;  

@85. Аз рӯйи дараҷаи зараррасонӣ вирусҳоро ба чанд намудҳо ҷудо 

менамоянд, онҳо кадомҳоянд? 

$A)Чор намуд; $B)Панҷ намуд; $C)Шаш намуд; $D)Ҳафт намуд; 

$E)Ҳашт намуд; 

@86. Мафҳуми вирусҳои бехатар? 

$A)Чунин вирусҳо ба раванди кори компютер таъсир нарасонида, танҳо 

аз ҳисоби зудафзуншавиашон қисми озоди хотираи дискро ишғол 

менамоянд, ки ин ба сустшавии суръати кори компютер оварда 

мерасонад; $B) Чунин вирусҳо ба раванди кори компютер таъсир 

расонида, танҳо аз ҳисоби зудафзуншавиашон қисми озоди хотираи 

дискро ишғол менамоянд, ки ин ба сустшавии суръати кори компютер 

оварда намерасонад; $C) Чунин вирусҳо ба раванди кори компютер 

таъсир нарасонида, танҳо аз ҳисоби камафзуншавиашон қисми озоди 

хотираи файлро ишғол менамоянд, ки ин ба сустшавии суръати кори 

компютер оварда мерасонад; $D) Чунин вирусҳо ба раванди кори 

компютер таъсир нарасонида, танҳо аз ҳисоби зудафзуншавиашон қисми 

озоди хотираи папкаро ишғол менамоянд, ки ин ба сустшавии суръати 

кори клавиатура оварда мерасонад; $E) Чунин вирусҳо ба раванди кори 

компютер таъсир расонида, танҳо аз ҳисоби зудафзуншавиашон қисми 

озоди хотираи компютерро ишғол наменамоянд, ки ин ба сустшавии 

суръати кори компютер оварда намерасонад; 

@87. Мафҳуми вирусҳои дараҷа хатарнокиашон паст? 

$A)Ин вирусҳо низ ба арванди асосии кори компютер таъсир 

намерасонанд. Онҳо ба экран ҳар гунна маълумотҳои нолозим ва расму 



графикҳои гуногунро ба асаби истифодабарандаи компютер  мерасанд. 

Баъзеашон садои мусиқӣ мебароранд, баъзеашон функсияи тугмаҳои 

клавиатураро тағйир медиҳанд ва баъзеашон компютерро хомӯш 

мекунанд, вале онҳо информатсияи ҳуҷҷату барномаҳоро хароб 

намесозанд; $B) Чунин вирусҳо ба раванди кори компютер таъсир 

расонида, танҳо аз ҳисоби зудафзуншавиашон қисми озоди хотираи 

компютерро ишғол наменамоянд, ки ин ба сустшавии суръати кори 

компютер оварда намерасонад; $C) Чунин вирусҳо ба раванди кори 

компютер таъсир нарасонида, танҳо аз ҳисоби зудафзуншавиашон қисми 

озоди хотираи папкаро ишғол менамоянд, ки ин ба сустшавии суръати 

кори клавиатура оварда мерасонад; $D) Чунин вирусҳо ба раванди кори 

компютер таъсир нарасонида, танҳо аз ҳисоби камафзуншавиашон 

қисми озоди хотираи файлро ишғол менамоянд, ки ин ба сустшавии 

суръати кори компютер оварда мерасонад; $E) Чунин вирусҳо ба 

раванди кори компютер таъсир нарасонида, танҳо аз ҳисоби 

зудафзуншавиашон қисми озоди хотираи дискро ишғол менамоянд, ки 

ин ба сустшавии суръати кори компютер оварда мерасонад;  

@88. Мафҳуми вирусҳои дараҷаи хатарнокиашон миёна? 

$A)Ин намуди вирусҳо сабабгори бозисти ба кори нодурусти компютер 

ва барномаҳо шуда метавонанд. Онҳо махсусан информатсияи дар 

дискҳо маҳфузбударо қисман хароб месозанд. Аксарияташон файлҳои 

қисми иловагии номашон com бударо, ки дарозиашон 64000 байт аст 

вайрон мекунанд; $B) Чунин вирусҳо ба раванди кори компютер таъсир 

расонида, танҳо аз ҳисоби зудафзуншавиашон қисми озоди хотираи 

компютерро ишғол наменамоянд, ки ин ба сустшавии суръати кори 

компютер оварда намерасонад; $C) Чунин вирусҳо ба раванди кори 

компютер таъсир нарасонида, танҳо аз ҳисоби зудафзуншавиашон қисми 

озоди хотираи папкаро ишғол менамоянд, ки ин ба сустшавии суръати 

кори клавиатура оварда мерасонад; $D) Чунин вирусҳо ба раванди кори 

компютер таъсир нарасонида, танҳо аз ҳисоби камафзуншавиашон 



қисми озоди хотираи файлро ишғол менамоянд, ки ин ба сустшавии 

суръати кори компютер оварда мерасонад; $E) Чунин вирусҳо ба 

раванди кори компютер таъсир нарасонида, танҳо аз ҳисоби 

зудафзуншавиашон қисми озоди хотираи дискро ишғол менамоянд, ки 

ин ба сустшавии суръати кори компютер оварда мерасонад; 

@89. Вирусҳои дараҷаи хатарнокиашон баланд? 

$A)Фаъолшавии чунин вирусҳо ба зуд-зуд аз кор баромадан ва нест 

шудани барномаю додашудаҳо тағйирёби ё нестшавии файлу папкаҳо ва 

ғайраҳо оварда мерасонад. Дар чунин ҳолатҳо винчестер ё дигар дискҳои 

компютерро аз нав формат кардан лозим аст; $B) Чунин вирусҳо ба 

раванди кори компютер таъсир расонида, танҳо аз ҳисоби 

зудафзуншавиашон қисми озоди хотираи компютерро ишғол 

наменамоянд, ки ин ба сустшавии суръати кори компютер оварда 

намерасонад; $C) Чунин вирусҳо ба раванди кори компютер таъсир 

нарасонида, танҳо аз ҳисоби зудафзуншавиашон қисми озоди хотираи 

папкаро ишғол менамоянд, ки ин ба сустшавии суръати кори клавиатура 

оварда мерасонад; $D) Чунин вирусҳо ба раванди кори компютер таъсир 

нарасонида, танҳо аз ҳисоби камафзуншавиашон қисми озоди хотираи 

файлро ишғол менамоянд, ки ин ба сустшавии суръати кори компютер 

оварда мерасонад; $E) Чунин вирусҳо ба раванди кори компютер таъсир 

нарасонида, танҳо аз ҳисоби зудафзуншавиашон қисми озоди хотираи 

дискро ишғол менамоянд, ки ин ба сустшавии суръати кори компютер 

оварда мерасонад;  

@90. Аз рӯйи намуди объектҳои сирояткунанда, муҳит ва мавқеи 

ҷойгиршавии вирусҳоро ба кадом намудҳо ҷудо менамоянд? 

$A)Вирусҳои файлӣ, вирусҳои боркунанда, макро – вирусҳо, вирусҳои 

шабакавӣ; $B) Вирусҳои матнӣ, вирусҳои дискӣ, макро – вирусҳо, 

вирусҳои шабакавӣ; $C) Вирусҳои рақамӣ, вирусҳои боркунанда, макро 

– вирусҳо, вирусҳои шабакавӣ; $D) Вирусҳои ҳарфӣ, вирусҳои 



боркунанда, макро – вирусҳо, вирусҳои шабакавӣ; $E) Вирусҳои файлӣ-

рақамӣ, вирусҳои боркунанда, макро – вирусҳо, вирусҳои шабакавӣ; 

@91. Мафҳуми вирусҳои файли? 

$A) Ин гурӯҳи вирусҳо бо роҳҳои гуногун ба файлҳои иҷрошаванда (.exe 

ё .com) дохил мешаванд ва ҳангоми ба кор андохтани онҳо фаол 

мегарданд. Баъди шурӯйи кори программаи “сироятшуда ” вирус дигар 

файлҳоро сироят кардан мегирад. Муҳофизати профилактикии вирусҳои 

файлӣ аз он иборат аст, ки аз истифодаи дискетҳои шубҳанок ё бо 

программаҳои зиди вирусӣ (антивирусӣ) тафтишнашуда даст кашидан 

лозим аст; $B) Чунин вирусҳо ба раванди кори компютер таъсир 

расонида, танҳо аз ҳисоби зудафзуншавиашон қисми озоди хотираи 

компютерро ишғол наменамоянд, ки ин ба сустшавии суръати кори 

компютер оварда намерасонад; $C) Чунин вирусҳо ба раванди кори 

компютер таъсир нарасонида, танҳо аз ҳисоби зудафзуншавиашон қисми 

озоди хотираи папкаро ишғол менамоянд, ки ин ба сустшавии суръати 

кори клавиатура оварда мерасонад; $D) Чунин вирусҳо ба раванди кори 

компютер таъсир нарасонида, танҳо аз ҳисоби камафзуншавиашон 

қисми озоди хотираи файлро ишғол менамоянд, ки ин ба сустшавии 

суръати кори компютер оварда мерасонад; $E) Чунин вирусҳо ба 

раванди кори компютер таъсир нарасонида, танҳо аз ҳисоби 

зудафзуншавиашон қисми озоди хотираи дискро ишғол менамоянд, ки 

ин ба сустшавии суръати кори компютер оварда мерасонад; 

@92. Мафҳуми вирусҳои боркунанда? 

$A) Ин намуди вирусҳо нусхаҳои худро дар сектори боркунандаи 

(омодасозандаи кор ) диски системавӣ зиёд менамоянд. Ҳангоми аз диски 

вирусдор ба кор омода сохтани системаи оператсионӣ, вирусҳо ба 

ҳотираи фаврии компютер дохил мешаванд ва мисли вирусҳои файлӣ 

рафтор мекунанд. Муҳофизати пролифактикӣ аз вирусҳои боркунанда аз 

истифода набурдани дискҳои  системавӣ иборат аст; $B) Ин гурӯҳи 

вирусҳо бо роҳҳои гуногун ба файлҳои иҷрошаванда (.exe ё .com) дохил 



мешаванд ва ҳангоми ба кор андохтани онҳо фаол мегарданд. Баъди 

шурӯйи кори программаи “сироятшуда ” вирус дигар файлҳоро сироят 

кардан мегирад. Муҳофизати профилактикии вирусҳои файлӣ аз он 

иборат аст, ки аз истифодаи дискетҳои шубҳанок ё бо программаҳои 

зиди вирусӣ (антивирусӣ) тафтишнашуда даст кашидан лозим аст; $C) 

Чунин вирусҳо ба раванди кори компютер таъсир нарасонида, танҳо аз 

ҳисоби зудафзуншавиашон қисми озоди хотираи папкаро ишғол 

менамоянд, ки ин ба сустшавии суръати кори клавиатура оварда 

мерасонад; $D) Чунин вирусҳо ба раванди кори компютер таъсир 

нарасонида, танҳо аз ҳисоби камафзуншавиашон қисми озоди хотираи 

файлро ишғол менамоянд, ки ин ба сустшавии суръати кори компютер 

оварда мерасонад; $E) Чунин вирусҳо ба раванди кори компютер таъсир 

нарасонида, танҳо аз ҳисоби зудафзуншавиашон қисми озоди хотираи 

дискро ишғол менамоянд, ки ин ба сустшавии суръати кори компютер 

оварда мерасонад; 

@93. Мафҳуми макро вирусҳо? 

$A) Ин намуди вирусҳо файлҳои ҳуҷҷатҳои протсессори матнии MS 

Word ва китобҳои ҷадвали электронии MS Excel-ро сироят мегунанд. 

Онҳо ҳамчун макрокамандаҳо (макросҳо) дар таркиби ҳуҷҷат ҷой 

мегиранд ва раванди корро ба он душвор мегардонанд. Баъди кушодани 

ҳуҷҷати сироятёфта, вирусҳо дар хотираи компютер “саёҳат” менамоянд 

ва дигар ҳуҷҷатҳои кушодашударо низ сироят мекунанд. Хатари сироят 

танҳо пас аз бастани ҳуҷҷат бартараф ёфта ҳисобида мешавад. 

Муҳофизати профилактикӣ аз макровирусҳо танҳо нест кардани онҳост; 

$B) Ин гурӯҳи вирусҳо бо роҳҳои гуногун ба файлҳои иҷрошаванда (.exe 

ё .com) дохил мешаванд ва ҳангоми ба кор андохтани онҳо фаол 

мегарданд. Баъди шурӯйи кори программаи “сироятшуда ” вирус дигар 

файлҳоро сироят кардан мегирад. Муҳофизати профилактикии вирусҳои 

файлӣ аз он иборат аст, ки аз истифодаи дискетҳои шубҳанок ё бо 

программаҳои зиди вирусӣ (антивирусӣ) тафтишнашуда даст кашидан 



лозим аст; $C) Чунин вирусҳо ба раванди кори компютер таъсир 

нарасонида, танҳо аз ҳисоби зудафзуншавиашон қисми озоди хотираи 

папкаро ишғол менамоянд, ки ин ба сустшавии суръати кори клавиатура 

оварда мерасонад; $D) Чунин вирусҳо ба раванди кори компютер таъсир 

нарасонида, танҳо аз ҳисоби камафзуншавиашон қисми озоди хотираи 

файлро ишғол менамоянд, ки ин ба сустшавии суръати кори компютер 

оварда мерасонад; $E) Чунин вирусҳо ба раванди кори компютер таъсир 

нарасонида, танҳо аз ҳисоби зудафзуншавиашон қисми озоди хотираи 

дискро ишғол менамоянд, ки ин ба сустшавии суръати кори компютер 

оварда мерасонад; 

@94. Мафҳуми вирусҳои  шабакавӣ? 

$A) Ин намуди вирусҳо ба воситаи шабакаҳои компютерӣ паҳн шуда, 

метавонанд ҳамаи компютерҳои ба онҳо пайвастро сироят кунанд. 

Чунин вирусҳо бештар ба воситаи почтаи электронӣ ва шабакаи ҷаҳонии 

Интернет паҳн карда мешаванд. Масалан, 5-уми майи соли 2000 

миллионҳо истифодабарандагони Интернет маълумоти дорои сарлавҳаи 

диққатҷалбкунандаи I LOVE YOU-ро гирифтанд, ки аз як файли 

вирусдор иборот буд. Ин файл баъди фаъолшавиаш қисми иловагии 

номи ҳамаи файлҳои компютерро дигаргун месохт ва тамоми системаи 

файлии онро вайрон менамуд. Бинобар он ҳангоми кор бо интернет ва 

почтаи электронӣ, ягона роҳи муҳофизати профилактикӣ эҳтиёт кардан 

аст; $B) Ин гурӯҳи вирусҳо бо роҳҳои гуногун ба файлҳои иҷрошаванда 

(.exe ё .com) дохил мешаванд ва ҳангоми ба кор андохтани онҳо фаол 

мегарданд. Баъди шурӯйи кори программаи “сироятшуда ” вирус дигар 

файлҳоро сироят кардан мегирад. Муҳофизати профилактикии вирусҳои 

файлӣ аз он иборат аст, ки аз истифодаи дискетҳои шубҳанок ё бо 

программаҳои зиди вирусӣ (антивирусӣ) тафтишнашуда даст кашидан 

лозим аст; $C) Чунин вирусҳо ба раванди кори компютер таъсир 

нарасонида, танҳо аз ҳисоби зудафзуншавиашон қисми озоди хотираи 

папкаро ишғол менамоянд, ки ин ба сустшавии суръати кори клавиатура 



оварда мерасонад; $D) Чунин вирусҳо ба раванди кори компютер таъсир 

нарасонида, танҳо аз ҳисоби камафзуншавиашон қисми озоди хотираи 

файлро ишғол менамоянд, ки ин ба сустшавии суръати кори компютер 

оварда мерасонад; $E) Чунин вирусҳо ба раванди кори компютер таъсир 

нарасонида, танҳо аз ҳисоби зудафзуншавиашон қисми озоди хотираи 

дискро ишғол менамоянд, ки ин ба сустшавии суръати кори компютер 

оварда мерасонад; 

@95. Маънои калимаи антивирус? 

$A)Муқобили вирус; $B)Татбиқи вирус; $C)Раками вирус; $D)Андозаи 

вирус; $E)Индекси вирус; 

@96.Усули парол мондани биос? 

$A)Равзанаи “enter new password”-ро рақамгузорӣ мекунем; $B) Равзанаи 

“enter new”-ро рақамгузорӣ мекунем; $C) Равзанаи “ password”-ро 

рақамгузорӣ намекунем; $D) Равзанаи “enter new password”-ро барқарор 

мекунем; $E) Равзанаи “enter ”-ро рақамгузорӣ мекунем; 

@97. Роҳҳои дохилшави ба биос? 

$A)Перезагрузка, F2 ё delete; $B) Перезагрузка, F3 ё delete; $C) 

Перезагрузка, F4 ё delete; $D) Перезагрузка, F6 ё delete; $E) Перезагрузка, 

F7 ё delete; 

@98.Дар равзанаи биос калимаи Password чи маъно дорад? 

$A)Парол; $B)Монандӣ; $C)Дифференсиал; $D)Интеграл; $E)Лимит; 

@99. Равзанае, ки баъд аз New Password ҷойгир аст барои чӣ лозим аст?   

$A)Барои гузоштани парол; $B) Барои гузоштани индекс; $C) Барои 

гузоштани дараҷа; $D) Барои гузоштани интеграл; $E) Барои гузоштани 

расм; 

@100. Барои сохтори компютерро иваз накунанд чӣ бояд кард? 

$A)Бояд ба биос парол гузорем; $B) Бояд ба биос парол нагузорем; $C) 

Бояд ба биос индекс гузорем; $D) Бояд ба биос дараҷа гузорем; $E) Бояд 

ба биос савол гузорем; 

@101. Мақсади парол гузоштани мо ба биос дар чист? 



$A)Настройкаи компютерро иваз намекунанд; $B) Настройкаи 

компютерро иваз мекунанд; $C) Настройкаи клавиатураро иваз 

намекунанд; $D) Настройкаи мониторро иваз мекунанд; $E) Настройкаи 

принтерро иваз намекунанд; 

@102. Биос ба таври стандарти настройка карда шудааст? 

$A)Настройка карда шудааст; $B) Настройка карда нашудааст; 

$C)Парол гузошта шудааст; $D)Интеграл дохил карда шудааст; 

$E)Лимит дохил карда шудааст; 

@103. Оё пароли дар биос гузошташударо иваз кардан мумкин аст ва бо 

кадом роҳ? 

$A)Иваз кардан мумкин аст, вориди равзани “enter new password” 

гардида иваз мекунем; $B) Иваз кардан мумкин аст, вориди равзани 

“enter new ” гардида иваз мекунем; $C) Иваз кардан мумкин аст, вориди 

равзани “enter password” гардида иваз мекунем; $D) Иваз кардан мумкин 

аст, вориди равзани “void new password” гардида иваз мекунем; $E) Иваз 

кардан мумкин аст, вориди равзани “char” гардида иваз мекунем; 

@104. Роҳҳои тафтиши пароли биос? 

$A)f2-ро пай дар пай зер мекунем; $B) f3-ро пай дар пай зер мекунем; $C) 

f4-ро пай дар пай зер мекунем; $D) f6-ро пай дар пай зер мекунем; $E) f8-

ро пай дар пай зер мекунем; 

@105. Барои аз биос баромадан кадок тугмаи клавиатуроро пахш 

намудан лозим аст? 

$A)Esc; $B)Tab; $C)Char; $D)Void; $E)Shift; 

@106. Пахши тугмаи F10 дар  равзанаи биос кадом вазифаро иҷро 

мекунад? 

$A)Вазифаи сабт намуданро иҷро мекунад; $B) Вазифаи удалит 

намуданро иҷро мекунад; $C) Вазифаи ноайён кардани папкаҳоро иҷро 

мекунад; $D) Вазифаи ноайён кардани файлҳоро иҷро мекунад; $E) 

Вазифаи ноайён кардани дискҳои системавиро иҷро мекунад; 

@107. Пароле, ки дар биос гузошта мешавад ба воситаи кадом тугма 

сабт карда мешавад? 



$A) F10; $B) F11; $C) F12; $D) F13; $E) F14; 

@108. Вазифаи Save дар биос?  

$A)Сабт намудан; $B)Удалит кардан; $C)Нишон додан; $D)Пайдо 

кардан; $E)Ба дигар мақеъ гузаштан; 

@109. Роҳҳои санҷидани пароле, ки дар биос гузошта шудааст? 

$A)del-ро пайдар пай пахш мекунем; $B)esc-ро пайдар пай пахш мекунем; 

$C) enter-ро пайдар пай пахш мекунем; $D) tab-ро пайдар пай пахш 

мекунем; $E) shift-ро пайдар пай пахш мекунем; 

@110. Барои дохил шудан ба равзанаи биос баъд аз перезагрузка кадом 

тугмаи клавиатураро пай дар пай пахш менамоянд, ки вориди равзанаи 

биос мегарданд? 

$A)del; $B)enter; $C)esc; $D)shift; $E)alt; 

@111. Барои дохил шудан ба равзанаи биос баъд аз перезагрузка кадом 

тугмаи функсионалиро пай дар пай пахш менамоянд, ки вориди равзанаи 

биос мегарданд? 

$A)F2 ; $B) F3; $C) F4; $D) F6; $E) F8; 

@112. Барои ба биос ворид шудан delete  аз F2 ягон фарқият дорад? 

$A)Ҳар ду як вазифаро иҷро мекунанд; $B) Ҳар ду як вазифаро иҷро 

намекунанд; $C) Ҳар ду вазифаҳои гуногунро иҷро мекунанд; $D) Ҳар ду 

якчанд вазифаро иҷро мекунанд; $E) Ҳар ду як вазифаҳои тугмаҳои 

мишро иҷро мекунанд; 

@113. Компютер дар ҳолати кори қарор дорад, мо бояд кадом тугмаҳоро 

пахш кунем, ки вориди биос гардем? 

$A)Перезагрузка ва del; $B) Перезагрузка ва F11; $C)F3; $D) F3 ва F6; $E) 

F3 ва F8; 

@114. Маънои калимаи CurrentPassword? 

$A)Пароли ҷорӣ, пароли ҳозира; $B)Тасдиқ кардан; $C)Татбиқ кардан; 

$D)Гузоштан; $E)Васеъ кардан; 

@115. Масалан пароле, ки мо ба биос мегузорем шаш рақама аст оё чор 

рақамро истифода бурдан мункин аст? 



$A)Мумкин аст; $B)Мумкин нест; $C)Фарқияи нест; $D)Фарқ дорад; 

$E)Савол ҷавоби дуруст надорад; 

@116. Агар дар равзанаи NewPassword ягон рақам дохил кунем пароли 

пешина чӣ мешавад? 

$A)Пароли пешина иваз мешавад; $B)Татбиқ мешавад; $C) Пароли 

пешина иваз намешавад; $D)Тугмаҳои миш тағйир меёбад; $E)Тугмаҳои 

клавиатура тағйир меёбад; 

@117. Роҳҳои нест кардани пароли биос? 

$A) Ба равзанаи “enter new password” маълумот дохил намекунем; $B) Ба 

равзанаи “enter new” маълумот дохил намекунем; $C) Ба равзанаи “new 

password” маълумот дохил намекунем; $D) Ба равзанаи “enter” маълумот 

дохил намекунем; $E) Ба равзанаи “new” маълумот дохил намекунем; 

@118. Дар ҳолати фаромуш шудани пароли биос чӣ бояд кард? 

$A)Батареи онро мегирем; $B)Аз клавиатура F1-ро пахш мекунем ; $C) Аз 

клавиатура F2-ро пахш мекунем; $D) Аз клавиатура F3-ро пахш мекунем; 

$E) Аз клавиатура F8-ро пахш мекунем; 

@119. Дар кадом ҳолат батареяро аз блоки системавӣ панҷ дақиқа 

мегиранд?    

$A)Дар ҳолати фаромуш шудани пароли биос; $B)Дар ҳолати пахш 

кардани F5 аз клавиатура; $C) Дар ҳолати пахш кардани F8 аз 

клавиатура; $D) Дар ҳолати пахш кардани F9 аз клавиатура; $E) Дар 

ҳолати пахш кардани F10 аз клавиатура; 

@120. Маънои калимаи CurrentPassword? 

$A)Пароли ҷорӣ, пароли ҳозира; $B)Тасдиқ кардан; $C)Татбиқ кардан; 

$D)Гузоштан; $E)Васеъ кардан; 

@121. Усули беном гузоштани папка? 

$A)Сохтани папка, переименовать, del, alt+0160, enter; $B)Сохтани 

папка, переименовать, alt+0160, enter; $C) Сохтани папка, 

переименовать, del, alt+0160; $D) Сохтани папка, del, alt+0160, enter; $E) 

Сохтани папка, переименовать, del, alt+0162, enter; 



@122. Коди беном гузоштани папка? 

$A) 0160; $B)0161; $C)0162; $D)0163; $E)0164; 

@123. Барои як папкаро беном гузоштан(мондан) коди онро чанд 

маротиба зер мекунанд?  

$A)Як маротиба; $B)Ду маротиба; $C)Се маротиба; $D)Чор маротиба; 

$E)Панҷ маротиба; 

@124. Барои ду папкаро беном гузоштан(мондан) коди онро чанд 

маротиба зер мекунанд? 

$A)Ду маротиба; $B)панҷ маротиба; $C)чор маротиба; $D)се маротиба; 

$E)нӯҳ маротиба; 

@125. Барои се папкаро беном гузоштан(мондан) коди онро чанд 

маротиба зер мекунанд?  

$A)Се маротиба; $B) даҳ маротиба; $C)ёздаҳ маротиба; $D)дувоздаҳ 

маротиба; $E)понздаҳ маротиба; 

@126. Барои чор папкаро беном гузоштан(мондан) коди онро чанд 

маротиба зер мекунанд? 

$A)Чор маротиба; $B) панҷ маротиба; $C)шаш маротиба; $D)ҳафт 

маротиба; $E) ҳашт маротиба; 

@127. Барои панҷ папкаро беном гузоштан(мондан) коди онро чанд 

маротиба зер мекунанд? 

$A)Панҷ маротиба; $B)ду маротиба; $C)се маротиба; $D)чор маротиба; 

$E)шаш маротиба;  

@128. Барои шаш папкаро беном гузоштан(мондан) коди онро чанд 

маротиба зер мекунанд? 

$A)Шаш маротиба; $B)ҳафт маротиба; $C)ҳашт маротиба; $D)нӯҳ 

маротиба; $E)даҳ маротиба;  

@129. Барои ҳафт папкаро беном гузоштан(мондан) коди онро чанд 

маротиба зер мекунанд? 

$A)Ҳафт маротиба; $B)як маротиба; $C)ду маротиба; $D)се маротиба; 

$E)чор маротиба;  



@130. Барои ҳашт папкаро беном гузоштан(мондан) коди онро чанд 

маротиба зер мекунанд? 

$A)Ҳашт маротиба; $B)панҷ маротиба; $C)чор маротиба; $D)се 

маротиба; $E)нӯҳ маротиба; 

@131. Барои нӯҳ папкаро беном гузоштан(мондан) коди онро чанд 

маротиба зер мекунанд? 

$A)Нӯҳ маротиба; $B)панҷ маротиба; $C)чор маротиба; $D)се маротиба; 

$E)даҳ маротиба; 

@132. Барои даҳ папкаро беном гузоштан(мондан) коди онро чанд 

маротиба зер мекунанд? 

$A)Даҳ маротиба; $B)ёздаҳ маротиба; $C)дувоздаҳ маротиба; $D)сенздаҳ 

маротиба; $E)чордаҳ маротиба; 

@133. Усули ноайён кардани папка? 

$A)Свойсва, настройка, сменить значок, ҷойи холигиро  интихоб 

мекунем, ок, ок; $B) Свойсва, настройка, сменить значок; $C) Свойсва, 

настройка, сменить значок, окно; $D) Свойсва, настройка, сменить 

значок, вид; $E) Свойсва, настройка, сменить значок, правка; 

@134. Усули беном ва ноайён кардани папка? 

$A) Сохтани папка, переименовать, del, alt+0160, enter, Свойсва, 

настройка, сменить значок, ҷойи холигиро  интихоб мекунем, ок, 

ок; $B) Сохтани папка, переименовать, del, alt+0160, enter, Свойсва, 

настройка, сменить значок, ҷойи холигиро  интихоб мекунем; $C) 

Сохтани папка, переименовать, del, alt+0160, enter, Свойсва, настройка,  

ҷойи холигиро  интихоб мекунем, ок, ок ; $D) Сохтани папка, 

переименовать, del, alt+0162, enter, Свойсва, настройка, сменить значок, 

ҷойи холигиро  интихоб мекунем, ок, ок; $E) Сохтани папка, 

переименовать, del, alt*0167, enter, Свойсва, настройка, сменить значок, 

ҷойи холигиро  интихоб мекунем, ок, ок; 



@135. Усули беном гузоштани файл? 

 $A) Сохтани файл, переименовать, del, alt+0160, enter; $B) Сохтани 

файл, переименовать, del, alt+0163, enter; $C) Сохтани файл, 

переименовать, del, 0160, enter; $D) Сохтани файл, del, alt+0160, enter; $E) 

Сохтани файл, переименовать, del, enter; 

@136. Коди беном гузоштани файл? 

$A)0160; $B)0162; $C)0163; $D)0164; $E)0169; 

@137. Барои як файлро беном гузоштан(мондан) коди онро чанд 

маротиба зер мекунанд? 

$A)Як маротиба; $B)ду маротиба; $C) даҳ маротиба; $D)нӯҳ маротиба; 

$E)ёздаҳ маротиба; 

@138. Барои ду файлро беном гузоштан(мондан) коди онро чанд 

маротиба зер мекунанд?  

$A)Ду маротиба; $B)се маротиба; $C)чор маротиба; $D)панҷ маротиба; 

$E)шаш маротиба; 

@139. Барои се файлро беном гузоштан(мондан) коди онро чанд 

маротиба зер мекунанд? 

$A)Се маротиба; $B)шаш маротиба; $C)ҳафт маротиба; $D)ҳашт 

маротиба; $E)нӯҳ маротиба; 

@140. Барои чор файлро беном гузоштан(мондан) коди онро чанд 

маротиба зер мекунанд? 

$A)Чро маротиба; $B)шаш маротиба; $C)ҳафт маротиба; $D)ҳашт 

маротиба; $E)нӯҳ маротиба; 

@141. Барои панҷ файлро беном гузоштан(мондан) коди онро чанд 

маротиба зер мекунанд? 

$A)Панҷ маротиба; $B)шаш маротиба; $C)ҳафт маротиба; $D)ҳашт 

маротиба; $E)нӯҳ маротиба ; 

@142. Барои шаш файлро беном гузоштан(мондан) коди онро чанд 

маротиба зер мекунанд?  



$A)Шаш маротиба; $B)шонздаҳ маротиба; $C)ҳафт маротиба; $D)ҳашт 

маротиба; $E)нӯҳ маротиба; 

@143. Барои ҳафт файлро беном гузоштан(мондан) коди онро чанд 

маротиба зер мекунанд?  

$A)Ҳафт маротиба; $B)шонздаҳ маротиба; $C)бистуду маротиба; 

$D)ҳашт маротиба; $E)нӯҳ маротиба; 

@144. Барои ҳашт файлро беном гузоштан(мондан) коди онро чанд 

маротиба зер мекунанд?  

$A)Ҳашт маротиба; $B)як маротиба; $C)се маротиба; $D)панҷ маротиба; 

$E)ҳафт маротиба; 

@145. Барои нӯҳ файлро беном гузоштан(мондан) коди онро чанд 

маротиба зер мекунанд? 

$A)Нӯҳ маротиба; $B)як маротиба; $C)се маротиба; $D)панҷ маротиба; 

$E)ҳафт маротиба; 

@146. Барои даҳ файлро беном гузоштан(мондан) коди онро чанд 

маротиба зер мекунанд?  

$A)Даҳ маротиба; $B)як маротиба; $C)се маротиба; $D)панҷ маротиба; 

$E)ҳафт маротиба;  

@147. Элементҳои мизи кориро беном гузоштан имконият дорад? 

$A)Имконият дорад; $B)Имконият надорад; $C)Чунин савол вуҷуд 

надорад; $D)Ҷавоби дуруст вуҷуд надорад; $E)Агар мизи кори дар 

ҳолати кар қарор дошта бошад; 

@148. Коди беном гузоштани элементҳои мизи корӣ? 

$A)0160; $B)0168; $C)0198; $D)0189; $E)0148; 

@149. Коди беном гузоштани компютери ман? 

$A)0160; $B)0147; $C)0122; $D)0133; $E)0142; 

@150. Коди беном гузоштани ҳуҷҷати ман(мои документы)? 

$A)0160; $B)0128; $C)0189; $D)0188; $E)0177; 

@151. Коди беном гузоштани корзина(сабат)? 

$A)0160; $B)0147; $C)0187; $D)0182; $E)0147; 



@152. Коди беном гузоштани сет-ок-е(муҳити иҳотакардашуда)? 

$A)0160; $B)0178; $C)0162; $D)0106; $E)0161; 


