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ربي ري آرذبايجان غ  استاندا
هماهنگی و امور عمرانی استانداریمعاونت   

 دفتر امور روستایی و شوراها

                                                                                                                   

                                                                                                  داد سوال :عت                                                                                                                                         

 ه:اریخ برگزاری دورت                                                                                                                                   

 

 

      دت دوره: م                                               شورای اسالمی اعضای شنایی با وظایف و اختیاراتآ:  عنوان دوره

         : مدرس دورهنام                              

                                                        نام روستا:                      نام دهستان:                             نام بخش:        نام شهرستان:   

       

 شماره ملی دهیار:                                                       نام و نام خانوادگی دهیار:

 («20%)ردشوا-(60%)متوسط-(20%)آسان»                         توجه : زیر گزینه صحیح خط کشیده شود 

     

 در چه صورت جلسات شورای اسالمی روستاها رسمیت می یابد (1

 نصف + یک شورا   -الف

 سه چهارم اعضا   -ب 

 دو سوم اعضا  -ج 

 هیچکدام   -د 

 

 کدام یک از وظایف دهیار می باشد  (2

 اعالن فرامین و مقررات عمومی  -الف

 هت ثبت سجلی و اسناد و امالک همکاری با ثبت احوال و اسناد در ج -ب 

 موارد الف و ب  -ج 

 هیچکدام  -د 

 

 کدام یک جزو وظایف و اختیارات شورای اسالمی روستاها می باشد (3

 ککمک رسانی و امداد در مواقع بهرانی و اظطراری مانند جنگ و حوادث غیر مترقبه -الف

 ان ها تالش برای رفع اختالفات افراد و محالت و حکمیت میان -ب 

 موارد الف  و ب -ج 

 هیچکدام  -د 

 

 هیئت های حل اختالف شهرستان از چند نفر تشکیل میشود (4

نفر عضو شورای  2نفر عضو شورای شهرستان،  3نفر شامل فرماندار ، رئیس دادگستری شهرستان،  7 -الف

 استان

نفر عضو شورای  1شهرستان، نفر عضو شورای  3نفر شامل فرماندار ، رئیس دادگستری شهرستان،  6 -ب 

 استان

نفر عضو شورای  1نفر عضو شورای شهرستان،  2نفر شامل فرماندار ، رئیس دادگستری شهرستان،  5 -ج 

 استان
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 ستاننفر عضو شورای ا 1نفر عضو شورای شهرستان،  1نفر شامل فرماندار ، رئیس دادگستری شهرستان، 4 -د 

 

 ه شوراها چند روز می باشد مدت اعتراض هیئت تطبیق مصوبات ب (5

 یک هفته  -الف

 سه هفته -ب 

 دو هفته -ج 

 هیچکدام  -د 

 

 تعداد جلسات غیبت اعضا شورای اسالمی روستا در طول یکسال که ممنجر به سلب عضویت می گیرد چقدر است  (6

 جلسه متوالی   4جلسه یر متوالی با   8 -الف

 لی جلسه متوا  5جلسه یر متوالی با  10 -ب 

 جلسه متوالی   6جلسه یر متوالی با   12 -ج 

 هیچکدام  -د 

 

 کدام یک جزو وظایف شورای اسالمی بخش است  (7

 نظارت و پیگیری بر حسن اجرای مصوبات شورای اسالمی روستا -الف

 نظارت و پیگیری اجرای طرح ها  و پروژه های عمرانی اختصاص یافته به روستا  -ب 

 های روستا روستا ها به منظور رعایت وظایف قانونینظارت بر شورا -ج 

 هیچکدام -د 

 

 پذیرش استفا اعضای شورا چگونه امکان پذیر است  (8

 تصویب بخشدار  -الف

 تصویب فرماندار  -ب 

 تصویب شورا -ج 

 تصویب شورای بخش -د 

 

 کدام است وظایف رئیس  شورا  (9

 مسئولیت امور اداری و مالی شورا  -الف

 عوت از اعضا و تقسیم کار بین اعضا د -ب 

 موارد الف و ب  -ج 

 تهیه گزارش عملکرد شورا  –د 

 

لیت قانون تشکیالت ، وظایف و انتخابات شورای اسالمی کشور دوره فعا 6/7/82اصالحی مصوب  3بر اساس ماده  (10

 شورای روستا و شهرستان از تاریخ تشکیل چند سال می باشد

 5 -الف

 2 -ب 
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 4 -ج 

 3 -د 

 

 هر فرد عضویت شورای چند روستا را میتواند عهده دار شود (11

 2 -الف

 1 -ب 

 محدودیت ندارد -ج 

 هیچکدام  -د 

 

ش........ . و شورای بخنفر ......1500نفر جمعیت ........... و روستای بیش از  1500تعداد اعضای شورا اسالمی روستا را تا  (12

 نفر می باشد

 2-4-6 -الف

 5-5-3 -ب 

 3-5-4 -ج 

 4-5-6 -د 

 

 عواید حاصل از فروش و اجاره دارایی های دهیاری به محض دریافت به چه حسابی واریز می شود  (13

 به حساب شورای اسالمی روستا -الف

 دهیاری -ب 

 شورای بخش -ج 

 بخشداری -د 

 

 قانون اساسی کدام است  105اصل  (14

 ه امور کشورندشورا ها از ارکان تصمیم گیر  و ادار -الف

 تصمیمات شورا نباید مخالف موازین اسالم و قوانین کشور باشد  -ب 

 انحالل شوراها جز در ضورت انحراف از وظایف قانونی ممکن نیست  -ج 

 استانداران فرمانداران بخشداران از سایر مقامات کشوری ک از طرف دولت تعیین می شود در حدود -د 

 رعایت تصمیمات انها هستند اختیارات شوراها ملزم به

 

 ........ راینفر رسمیت می یابد به ترتیب ........ 2،3،4،5حداقل رای الزم برای تصویب تصمیمات در جلساتی که با  (15

 می باشد

 4-3-3-2 -الف

 2-2-3-3 -ب 

 5-4-3-2 -ج 

 3-3-3-2 -د 

 

 ..... هستندشوراهای واقع در حریم شهر ها موظف به رعایت مقررات مربوط به .. (16
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 حریم روستا -الف

 حریم شهر ها -ب 

 حریم بخش ها -ج 

 هیچکدام -د 

 

 کدام یک از وظایف منشی و منشیان نیست  (17

 تهیه و تدوین صورت جلسات  -الف

 عدم تهیه متن نامه ها  -ب 

 تهیه گزارش عملکرد شوراها  -ج 

 ری شورا انجام امور خزانه داری شورا از قبیل مسئولیت حسابدا -د 

 

 مایددهیار حداکثر چند هفته پس از پایان خدمت از سمت دهیاری موظف است کارت و حکم خود ر ا تسلیم شورا ن (18

 هفته 2 -الف

 هفته1 -ب 

 هفته3 -ج 

 هفته 4 -د 

 

 درجات دهیاری ها توسط وزارت کشور بر چه اساسی درجه بندی می شوند (19

 وسعت روستا -روستا اکنینسمیزان سواد  -جمعیت -در امد -الف

 وسعت روستا  –جمعیت  –در امد  -ب 

 وسعت روستا-درامد -ج 

 میزان در امد -سعت روستاو -جمعیت شاغل در روستا -د 

 

 کدام یک از موارد زیر جز شرایط عمومی احراز سمت دهیاری نیست  (20

 داشتن حسن شهرت و عدم اعتیاد به مواد مخدر -الف

 ی موثرداشتن محکومبت کیفر -ب 

 داشتن حداقل بیست سال تمام  -ج 

 داشتن اعتقاد به مبانی جمهوری اسالمی ایران و قانون اساسی -د 

 

 ؟  در چه صورت جلسات شورای اسالمی روستاها رسمیت می یابد (21

 نصف + یک شورا  -الف

 سه چهار اعضا  -ب 

 دو سوم اعضا  -ج 

 هیچ کدام  -د 

 

 می باشد ؟ کدامیک جزو وظایف یک دهیار (22

 اعالن فرامین و قوانین و مقررات عمومی -الف
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 همکاری با ثبت احوال و اسناد در جهت ثبت سجلی و اسناد و امالک -ب 

  موارد الف و ب -ج 

 هیچکدام -د 

 

 کدامیک جزو وظایف  و اختیارات شورای اسالمی روستاها می باشد؟ (23

 راری مانند جنگ و حوادث غیر مترقبهکمک رسانی و امداد در مواقع بحرانی و اضط -الف

 تالش برای رفع اختالالت افراد و محالت و حکمیت میان آنها -ب 

  موارد الف و ب -ج 

 هیچکدام -د 

 

 هیات های حل اختالف شهرستان از چند نفر تشکیل می شود؟ (24

ی نفر عضو شورا 2و نفر عضو شورای شهرستان  3نفر شامل ؛ فرماندار، رییس دادگستری شهرستان،  7 -الف

 استان

ی نفر عضو شورا 1نفر عضو شورای شهرستان و  3نفر شامل ؛ فرماندار، رییس دادگستری شهرستان،  6 -ب 

 استان

ی نفر عضو شورا 1نفر عضو شورای شهرستان و  2نفر شامل ؛ فرماندار، رییس دادگستری شهرستان،  5 -ج 

 استان

ی نفر عضو شورا 1نفر عضو شورای شهرستان و  1ادگستری شهرستان، نفر شامل ؛ فرماندار، رییس د 4 -د 

 استان

 

 مدت اعتراض هیات تطبیق مصوبات  به مصوبات شوراها چند روز می باشد؟ (25

 یک هفته -الف

 سه هفته -ب 

 دو هفته -ج 

 هیچکدام -د 

 

عضویت میی گیردد چقیدر تعداد جلسات غیبت اعضای شورای اسالمی روستا در طول یک سال که منجر به سلب  (26

  است؟

 جلسه متوالی  4جلسه غیر متوالی یا  8 -الف

 جلسه متوالی 5جلسه غیر متوالی یا  10 -ب 

 جلسه متوالی 6جلسه غیر متوالی یا  12 -ج 

 هیچکدام -د 

 

 کدامیک جزو وظایف شورای اسالمی بخش است؟ (27

 وستانظارت و پیگیری بر حسن اجرای مصوبات شورای اسالمی ر -الف

 نظارت و پیگیری اجرای طرح ها و پروژه های اختصاص یافته به روستا -ب 

 نظارت بر شوراهای روستا به منظور رعایت وظایف قانونی -ج 
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 هیچکدام -د 

 

 وظایف رییس شورا کدام است؟ (28

 مسئولیت امور اداری و مالی شورا -الف

 دعوت از اعضا و تقسیم کار بین اعضا -ب 

 لف و بموارد ا -ج 

 تهیه گزارش و عملکرد شورا -د 

 

 پذیرش استعفای اعضای شورا چگونه امکان پذیر است؟ (29

 تصویب بخشدار -الف

 تصویب فرماندار -ب 

 تصویب شورا -ج 

 تصویب شورای بخش –د 

 

عالیت قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شورای اسالمی کشور، دوره ف 06/07/86اطالحی مصوب  3بر اساس ماده  (30

 شورای روستا و شهرستان از تاریخ تشکیل چند سال می باشد؟

 سال 5 -الف

 سال 2 -ب 

 سال 4 -ج 

 سال 3 -د 

 

 هر فرد عضویت شورای چند روستا را می تواند عهده دار باشد؟ (31

 2 -الف

 1 -ب 

 محدودیت ندارد -ج 

 هیچکدام -د 

 

 باشد؟ نفر ..... و شورای بخش می 1500یت  ... و روستا بیش از نفر جمع 1500تعداد اعضای شورای اسالمی روستا تا  (32

 6-4-2 -الف

 3-5-5 -ب 

 4-5-3 -ج 

 6-5-4 -د 

 

 عواید حاصل از فروش و اجاره دارایی های دهیاری به محض دریافت به چه حسابی واریز می شود؟ (33

 به حساب شورای اسالمی روستا -الف

 دهیاری -ب 
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 شورای بخش -ج 

 شداریبخ -د 

 

 قانون اساسی کدام است؟ 105اصل  (34

 شوراها از ارکان تصمیم گیر و اداره امور کشورند -الف

 تصمیمات شورا نباید مخالف موازین اسالم و قوانین کشور باشد -ب 

 انحالل شورا ها جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممکن نیست -ج 

ود ایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می شود در حداستانداران، فرمانداران، بخشداران و س -د 

 اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند.

 

ای میی رنفر رسمیت می یابد به ترتیب ..........  2و 3،4،5حداقل آرای الزم برای تصویب تصمیمات در جلساتی که با  (35

 باشد؟

 2-3-3-4 -الف

 3-3-2-2 -ب 

 2-3-4-5 -ج 

 2-3-3-3 -د 

 

 شوراهای واقع در حریم شهرها موظف به رعایت مقررات مربوط به ........ هستند؟ (36

 حریم روستاها -الف

 حریم شهرها -ب 

 حریم بخش ها -ج 

 هیچکدام -د 

 

 کدام وظیفه از وظایف منشی و منشیان شورا نمی باشد؟ (37

 تهیه و تدوین صورت جلسات -الف

 عدم تهیه متن نامه ها -ب 

 تهیه گزارش عملکرد شورا -ج 

 انجام امور خزانه داری شورا از قبیل مسئولیت حسابداری شورا -د 

 

 دهیار حداکثر چند هفته پس از پایان خدمت از سمت دهیاری موظف است کارت و حکم خود را تسلیم شورا نماید؟ (38

 هفته 2 -الف

  هفته 1 -ب 

 هفته 3 -ج 

 هیچکدام -د 

 

 ط وزارت کشور بر چه اساسی درجه بندی می شوند؟دهیاری ها توس (39

 وسعت روستا –میزان سواد ساکنین روستا  –جمعیت  -درآمد -الف
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 وسعت روستا –جمعیت  –درآمد  -ب 

 وسعت روستا –درآمد  -ج 

 میزان درآمد –وسعت روستا  –جمعیت شاغل در روستا  -د 

 

 دهیاری نیست؟ کدامیک از موارد زیر جزو شرایط عمومی احراز سمت (40

 داشتن حسن شهرت و عدم اعتیاد به مواد مخدر  -الف

 داشتن محکومیت کیفری موثر -ب 

 داشتن حداقل بیست سال تمام -ج 

 داشتن اعتقاد به مبانی جمهوری اسالمی ایران و قانون اساسی -د 

 ؟  سیاست های کلی انتخابات در چه تاریخی توسط مقام معظم رهبرب ابالغ گردید (41

 24/7/1392  -الف

 24/7/1393  -ب 

 24/7/1394  -ج 

 24/7/1395  -د 

 

 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران در دوازدهم آذر چه سالی به تصویب رسید؟ (42

 1358 -الف

 1359 -ب 

 1360 -ج 

 1361 -د 

 

 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران در حال حاضر دارای چند اصل می باشد؟ (43

 نگهبان قانون اساسیشورای  -الف

 مجلس شورای اسالمی -ب 

 مجمع تشخیص مصلحت نظام -ج 

 کمیسیون حقوقی مجلس -د 

 

 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران در حال حاضر دارای چند اصل می باشد؟ (44

 167 -الف

 175 -ب 

 177 -ج 

 165 -د 

 

، آل 159 –مرِ وَشاوِرهُم فی االَ»و « ، الشوری38 –ینَهُم وَامرُهُم شورَی بَ»در کدام اصل قانون اساسی به آیات شریفه  (45

 اشاره شده است؟« عمران

 هفدهم -الف

 هفتم -ب 
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 یکصدم -ج 

 یکصدو دوم -د 

 

  از تصویب مجلس گذشت؟ 1/3/1375کدام قانون زیر در تاریخ  (46

 انقانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخابات شهردار -الف

 قانون شهرداری -ب 

 قانون تقسیمات کشوری -ج 

 قانون تاسیس دهیاری های خودکفا در روستاهای کشور -د 

 

( قانون شوراهای اسالمی کشور، در صورت استعفا، فوت یا سلب عضویت هر یک از اعضای شیورا چیه 8طبق ماده ) (47

 اقدامی صورت می گیرد؟

 شورا به دلیل عدم نصاب منحل می شود -الف

 شورا شخص دیگری را به عنوان جایگزین معرفی می کند -ب 

 عضو علی البدل به ترتیب آرا جایگزین می شود -ج 

 انتخابات میان دوره های برگزار می گردد -د 

 

( قانون شوراهای اسالمی کشور، چنانچه دو یا چنید روسیتا بیه شیهر 27/8/1386اصالحی  9طبق شق دوم ماده ) (48

 دامی صورت می گیرد؟تبدیل شود، چه اق

 شورای آن روستا منحل و انتخابات شورای شهر برگزار می شود -الف

 این روستاها تا انتخابات بعدی بدون شورا باقی می مانند -ب 

معیت شورای شهر از میان اعضای شوراهای آن روستاها به ترتیب آرا ماخوذه در انتخابات و به نسبت ج -ج 

 تشکیل می شود

 آن روستاها منحل می شود و دهیار در سمت شهردار تمام امور را به دست می گیرد شورای -د 

 

 ( قانون اساسی چیست؟105موضوع اصل ) (49

 تصمیمات شورا نباید مخالف موازین اسالم و قوانین کشور باشد -الف

 تبیین وظایف و اختیارات شورای اسالمی روستا -ب 

 ره امور کشورندشوراها از ارکان تصمیم گیری و ادا -ج 

 انحالل شورا در صورت انحراف از وظایف قانونی –د 

 

 ( قانون شوراهای اسالمی کشور، چیست؟69( ماده )1وظیفه دهیار مطابق  بند ) (50

 اجرای مصوبات شورای اسالمی روستا -الف

 اعالن فرامین و قوانین و مقررات عمومی -ب 

 اعالم وقوع جرایم به مراجع ذیربط -ج 

 اجرای دستورات شورای شهر -د 
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ونی ( قانون شوراهای اسالمی کشور، نظارت بر شوراهای روستا به منظور رعایت وظایف قیان70( ماده )4مطابق بند ) (51

 با چه مرجعی است؟

 شورای بخش -الف

 بخشدار -ب 

 فرماندار -ج 

 شورای شهر -د 

 

سالمی کشور، مصوبات کلیه شوراهای موضیوع ایین ( قانون شوراهای ا20/2/1386اصالحی  80وفق مقررات ماده ) (52

ی قیرار نگییرد، الزم االجیرا می« هیات تطبیق»قانون پس از چند هفته از تاریخ ابالغ در صورتی که مورد اعتراض 

 باشد؟

 روز 20 -الف

 یک ماه -ب 

 روز 45 -ج 

 دو هفته -د 

 

قانون شوراهای اسالمی کشور، محیل تشیکیل هییات هیا تطبییق  80( ماده 20/2/1395الحاقی  4صره )مطابق تب (53

 مصوبات شورای روستا در کجاست؟

 بخشداری ها -الف

 دهیاری ها  -ب 

 فرمانداریها -ج 

 شهرداریها -د 

 

 

 چند اصل قانون اساسی جمهوری اسالمی بر اهمیت شوراها تاکید دارند؟ (54

 سه اصل -الف

 پنج اصل -ب 

 ده اصل  -ج 

 هفت اصل -د 

 

 نفر جمعیت چند نفر اعضای شورای اسالمی دارد؟ 1500روستایی با  (55

 سه نفر -الف

 چهار نفر -ب 

 پنج نفر -ج 

 هفت نفر -د 

 

 کدام یک از اشخاص ذیل عضو هیات حل اختالف رسیدگی به شکایت شهرستان نمی باشد؟ (56

 فرماندار -الف
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 امام جمعه -ب 

 دو نفر عضو شورای شهرستان -ج 

 رییس دادگستری -د 

 

 شورای روستا با چند غیبت غیر موجه متوالی در جلسات شورا، سلب عضویت می شود؟ (57

 سه غیبت  -الف

 پنج غیبت -ب 

 چهار غیبت -ج 

 شش غیبت -د 

 

 دهیاریهای درجه یک و دو باید حداقل دارای چه مدرک تحصیلی باشند؟ (58

 دیپلم -الف

 فوق دیپلم -ب 

 لیسانس -ج 

 فوق لیسانس -د 

 

 دهیار همزمان با سمت دهیاری می تواند عضو کدام یک از شوراهای ذیل بشود؟ (59

 شورای روستا -الف

 شورای شهرستان -ب 

 شورای شهر -ج 

 هیچکدام -د 

 

 کدام یک از وظایف ذیل در حیطه اختیارات دهیار نمی باشد؟ (60

 مصوبات شورای روستا نظارت در حسن اجرای -الف

 اعالن قوانین و فرامین عمومی -ب 

 همکاری در حفظ و نگهداری تاسیسات عمومی -ج 

 همکاری با سازمان های دولتی -د 

 

 کدام یک از وظایف ذیل در حیطه اختیارات شورای اسالمی روستا نمی باشد؟ (61

 رسیدگی به امور عمرانی خارج از محدوده روستا  -الف

 برای رفع اختالف افراد محالتتالش  -ب 

 ارایه پیشنهادات به مقامات مربوطه جهت رفع مشکالت -ج 

 پیگیری شکایت اهالی روستا از ادارات -د 

 

 تعداد اعضای شوراهای اسالمی بخش و شهرستان به ترتیب چند نفر می باشد؟ (62

 پنج نفر –سه نفر  -الف

 پنج نفر –پنج نفر  -ب 
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 رپنج نف –هفت نفر  -ج 

 هفت نفر –پنج نفر  -د 

 

سیت در انتخابات شورای اسالمی روستا مالک انتخاب افراد کسب اکثرییت ........ آرای میاخوذه و در انتخابیات ریا (63

 جمهوری کسب اکثریت ...... آرای ماخوذه می باشد؟

 نسبی –نسبی  -الف

 مطلق –مطلق  -ب 

 نسبی –مطلق  -ج 

 مطلق -نسبی  -د 

 

 

قانون شوراهای اسالمی کشور،اعضای هییأت تطبیق مصوبات بخش و روسیتا،کدام ییک از  8ماده  4 مطابق تبصره (64

 موارد ذیل می باشند؟

 فرماندار،قاضی به انتخاب رئیس قوه قضاییه،یکی از اعضای شورای اسالمی استان الف

 بخشدار،قاضی به انتخاب رئییس قوه قضاییه، یکی از اعضای شورای اسالمی شهرستان ب

 بخشدار،قاضی به انتخاب رئیس قوه قضاییه،یکی از اعضای شورای اسالمی استان ج

 فرماندار،قاضی به انتخاب رئیس قوه قضاییه،یکی از اعضای شورای اسالمی شهرستان د

 

 

بیا  ی تشکیالت،امور مالی شورای اسالمی روستا و نحوه انتخاب دهیار،جلسات شوراآئین نامه اجرا 12براساس ماده  (66

میمات آن عضو رسمیت می یابد و تصی 5عضو و ..............در شوراهای دارای  3حضور...........در شوراهای دارای سه/

 به ترتیب با چند رأی حاضرین معتبر است؟

 رأی 2عضو/آرای الزم معتبر  3نفر در شورای دارای  2حضور حداقل  الف

 رأی 4عضو/آرای الزم معتبر 5نفر در شورای دارای  4حضور حداقل 

، چند غیبت غیر موجه اعضای شورای اسالمی روستا و شهر در طول ییک 2مکرر  82در کدام گزینه ذیل طبق ماده  (65

  تشخیص و تصویب شورا منجر به سلب عضویت می شود؟ سال با

 هشت جلسه غیر متوالی و یا چهار جلسه متوالی الف

 شش جلسه غیر متوالی و یا سه جلسه متوالی ب

 چهار جلسه غیر متوالی و یا دو جلسه متوالی ج

 دوازده جلسه غیر متوالی و یا شش جلسه متوالی د
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 رأی 2عضو/آرای الزم معتبر 3نفر در شورای دارای 2حضور حداقل  ب

 رأی 3عضو/آرای الزم معتبر 5نفر در شورای دارای  4حضور حداقل 

 ج

 

 رأی 3معتبر  عضو/آرای الزم 3نفر در شورای دارای  3حضور حداقل 

 رأی 4عضو/آرای الزم معتبر 5نفر در شورای دارای  4حضور حداقل 

 د

 

 رأی 3عضو/آرای الزم معتبر 3نفر در شورای دارای 2حضور حداقل 

 رأی 4عضو/آرای الزم معتبر 5نفر در شورای دارای  4حضور حداقل 

 

 ها مطرح شده اند؟چه تعداد از اصول قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران در خصوص شورا (67

 اصل 4 الف

 اصل6 ب

 اصل8 ج

 اصل10 د

.و نفر جمعییت......1500قانون شوراهای اسالمی کشور،تعداد اعضای شوراهای اسالمی روستاهای تا  4براساس ماده  (68

 نفر جمعیت ......خواهد بود.1500روستاهای بیش از 

 سه نفر/ پنج نفر الف

 پنج نفر/ سه نفر ب

 ردو نفر/ سه نف ج

 سه نفر/ چهار نفر د

 

 قانون شوراهای اسالمی کشور، تعداد اعضای اصلی وعلی البدل شوراهای اسالمی شهرهای با جمعیت 7مطابق ماده  (69

 نفر کدام گزینه زیر می باشد. 000/200تا  000/50بیش از 

 پنج نفر عضو اصلی و سه نفر عضو علی البدل الف

 البدل هفت نفرعضو اصلی و پنج نفر عضو علی ب

 نه نفر عضو اصلی و شش نفر عضو علی البدل ج

 یازده نفر عضو اصلی و هفت نفر عضو علی البدل د
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قانون شوراهای اسالمی کشور،اعضای هیأت حل اختالف و رسیدگی به شکایات شهرسیتان  79ماده  3براساس بند  (70

 در کدام گزینه زیر آورده شده اند؟

 تان،دونفر از اعضای شورای شهرستان،یک نفر از اعضای شورای استانفرماندار،رئیس دادگستری شهرس الف

 بخشدار،رئیس دادگستری شهرستان،دو نفر از اعضای شورای شهرستان،یک نفر از اعضای شورای استان ب

 استاندار،رئیس دادگستری شهرستان،دو نفر از اعضای شورای شهرستان،یک نفر از اعضای شورای استان ج

 ستانئیس دادگستری شهرستان،دو نفر از اعضای شورای شهرستان،یک نفر از اعضای نمایندگان افرماندار،ر د

 

شیورا  حقوق ماهیانه دهیار از محل بودجه ماده ....... آئین نامه اجرایی تشکیالت و نحوه انتخاب دهیار بیا تصیویب (71

 تأمین می شود؟

 36ماده  الف

 45ماده ب

 12ماده ج

 41ماده د

 

 

آئیین نامیه اجراییی تشیکیالت و نحیوه انتخیاب  49میاده  2اختصاصی احراز سمت دهیار برابیر بنید  در شرایط (72

 دهیار،حداقل مدرک تحصیلی برای دهیاری های درجه سه و چهار ............می باشد.

 دیپلم الف

 فوق دیپلم ب

 لیسانس ج

 فوق لیسانس د

 

 

 نتخاب دهیار حداکثر چه مدت دهیار موظف اسیت پیس از پاییانآئین نامه تشکیالت و نحوه ا 50برابر تبصره ماده  (73

 خدمت از سمت دهیاری،کارت و حکم خود تسلیم شورا نماید؟

 یک هفته الف

 دو هفته ب

 بالفاصله روز بعد از اتمام ج
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 یک روز قبل از اتمام د

 

 

 

 ؟قانون شوراهای اسالمی کدام یک از گزینه های ذیل از وظایف دهیار نمی باشد 69مطابق ماده  (75

 اعالن فرامین و قوانین و مقررات عمومی الف

 اجرای طرح های عمرانی و خدماتی در محدوده روستا ب

 تشمیل پرونده برای ایجاد بناها ج

 نظارت و پیگیری بر حسن اجرا مصوبات شورا د

وسیتا کیدام )شرایط احراز سمت دهیار( آئین نامه شیوراهای اسیالمی ر 49مطابق بند ج )سایر شرایط( از ماده ی  (76

 گزینه صحیح می باشد؟

 دهیار می تواند همزمان عضو شورای بخش نیز باشد. الف

 در محل خدمت الزامی است. 4و  3سکونت دهیار در زمان تصدی سمت دهیارهای درجه  ب

 عدم اشتغال همزمان به کار دولتی ج

 یگردد.یین متوسط وزرات نفت تع گذراندن دوره های آموزشی قبل از خدمت که متناسب با درجه هر دهیاری د

آئین نامه شوراهای اسالمی روستا محسوب میی  49کدام گزینه از شرایط اختصاصی احراز سمت دهیار مطابق ماده  (77

 شود؟

 سال سن 20داشتن حداقل  الف

 4و 3دارا بودن مدرک فوق دیپلم برای دهیاری های درجه  ب

 نداشتن محکومیت کیفری ج

 ه عمومی یا داشتن معافیت دائم از خدمتانجام خدمت وظیف د

 ت شوراها نمی باشد؟قانون شورای اسالمی کدام یک از موارد ذیل از وظایف و اختیارا 68مطابقه ماده  (74

 اجرای مصوبات شوراها الف

 پیشنهاد جهت رفع کمبودها،به مقامات ذیربط ب

 تشکیل گردهمایی عمومی جهت جلب مشارکت و خود یاری مردم ج

 تالش برای رفع اختالف افراد د
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بر اساس کدام ماده آئین نامه شوراهای اسالمی روستا دهیار موظف است آموزش های میورد نییاز تعییین شیده از  (78

 سوی وزارت کشور را فرا گیرد؟

 51ماده  الف

 49ماده ب

 27ماده ج

 15ماده د

 

ه ار در کدام یک از موارد ذیل همچنان میی توانید بیه ادامیآئین نامه شوراهای اسالمی روستا،دهی 52مطابق ماده  (79

 خدمت مشغول باشد؟

 فوت و جنون الف

 قبول استعفا از سمت دهیاری توسط شورا ب

 عزل دهیار با رأی اکثریت شورا ج

 عدم داشتن هرگونه سوء سابقه کیفری د

 

 ود؟ریل از درآمد های دهیاری به شمار نمی آئین نامه شوراهای اسالمی روستا کدام یک از موارد ذ 36مطابق ماده  (80

 کمک بال عوض مردم الف

 عوارض دریافتی از اهالی ب

 اعانه یا کمک های دولتی ج

 مصارف جاری دهیاری ها د

 

آئین نامه شوراهای اسالمی روستا کدام گزینه ذیل از ضروریات تشکیل جلسه فوق العیاده توسیط  27مطابق ماده  (81

 د؟شورا به حساب نمی آی

 درخواست کتبی دهیار برای تشکیل جلسه الف

 درخواست کتبی بخشدار برای تشکیل جلسه ب

 درخواست کتبی یک نفر از اعضای شورا)در صورتی که آن یک نفر رئیس شورا نباشد.( ج

 درخواست کتبی فرماندار برای تشکیل جلسه د
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ه دهییار از شیرکت در جلسیه شیورا خیودداری آئین نامه شوراهای اسالمی روستا،در صیورتی کی 26مطابق ماده  (82

 کند،شورا می تواند......؟

 به دهیار تذکر کتبی دهد الف

 هر سه گزینه الف، ج، د ب

 در صورت تکرار مجدد، دهیار را توبیخ نماید ج

  دهیار را عزل نمای. د

 

مدت چند سال از سوی شیورا  آئین نامه شوراهای اسالمی روستا،سمت اعضا در شورای اسالمی برای 3مطابق ماده  (83

 انتخاب می شوند؟

 سال 2 الف

 سال 4 ب

 سال 3 ج

 سال 6 د

 

 

مقام معظم رهبری ) مدظله العالی( شامل کدامیک از موارد ذیل میی  24/7/1395سیاستهای کلی انتخابات مصوب  (84

 باشد ؟

 شفاف سازی هزینه های انتخابات الف

 افزایش مشارکت و حضور آگاهانه ب

 ت نسبی و حضور آگاهانهثبا ج

 همه موارد د

استانداران، فرمانداران ، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طیرف دولیت تعییین میی شیوند و در حیدود »  (85

 موید کدام اصل قانون اساسی است؟« اختیارات شوراها ملزم به رعایت تقسیمات آنها هستند 

 102اصل  الف

 103اصل  ب

 104اصل  ج

 105اصل  د

 عضو مشمول کدامیک از روستاها می باشند؟ 5شوراهای اسالمی دارای  (86

 روستاهای دارای دهیاری الف

 نفر جمعیت 1500روستاهای دارای  ب

 نفر جمعیت 1500روستای کمتر از  ج

 نفر جمعیت 1500روستاهای بیش از  د
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 سات دعوت بعمل می آید؟در کدام صورت از عضو علی البدل شوراها بعنوان جانشین جهت شرکت در جل (87

 سلب عضویت یکی از شوراها الف

 هر گاه عضوی از شورا به هر دلیل تا دو ماه در جلسه شرکت ننماید ب

 انحالل شوراها ج

 ماموریت شوراها د

 تعداد اعضای شورای بخش و شهرستان به ترتیب چند نفر است؟ (88

 نفر 5نفر ی  5 الف

 نفر 6نفر ی  5 ب

 نفر 5نفر ی  3 ج

 نفر 10نفر ی  3 د

 پذیرش استعفاء هر یک از اعضای شوراها منوط به ........... است؟ (89

 تصویب بخشدار الف

 تصویب فرماندار ب

 تصویب شورا ج

 هیات حل اختالف شهرستان د

 تشکیل جلسات غیر علنی شوراها منوط به تصویب ............... اعضای حاضر در جلسه است؟ (90

 اضردو سوم اعضای ح الف

 تمامی اعضای حاضر ب

 یک سوم اعضای حاضر ج

 رئیس شورا و بخشدار د

در صورت استعفای هر یک از اعضای شوراهای بخش، شهرستان، استان و عالی استانها ، عضو جدید حداکثر ظیرف  (91

 چه مدت باید جایگزین شود؟ 

 ماه 2 الف

 ماه 1 ب

 هفته 2 ج

 ماه 6 د

 باشد؟ ، تاسیسات و تفکیک اراضی در محدوده قانونی روستا از جمله وظایف ....... میتشکیل پرونده برای ایجاد بنا (92

 شورای بخش الف

 دهیاری ب

 شورای روستا ج

 بخشداری د

ده وظایف شورای روستا در مزارع مستقل، مکانها و آبادیها و روستاهایی که به هر دلیل فاقد شورا هستند بیر عهی (93

 کدام یک از موارد ذیل است؟

 بخشداری الف

 شورای عالی استان ب

 شورای شهرستان ج

 شورای بخش د
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هماهنگی و رسیدگی به مسایل و حل و فصل مشکالت فیمابین شورای شهر و بخش در مواردی که قابیل پیگییری  (94

 قضایی نباشد بر عهده کدام نهاد است؟

 شورای شهرستان  الف

 شورای عالی استان ب

 فرمانداری ج

 تالف شهرستانهیات حل اخ د

 ت؟بررسی پیشنهادها و ارائه آنها در قالب طرح به مجلس شورای اسالمی با دولت از وظایف کدام یک از شوراهاس  (95

 شورای شهرستان الف

 شورای استان ب

 شورای عالی استانها ج

 هیچکدام د

 مصوبات کلیه شوراها در چه صورتی الزم االجراست؟ (96

 ردغ مورد اعتراض هیات تطبیق مصوبات شورای اسالمی نگییک هفته بعد از تاریخ ابال الف

 رددو هفته بعد از تاریخ ابالغ مورد اعتراض هیات تطبیق مصوبات شورای اسالمی نگی ب

 دروز بعد از تاریخ ابالغ مورد اعتراض هیات تطبیق مصوبات شورای اسالمی نگیر 10 ج

 دطبیق مصوبات شورای اسالمی نگیریک ماه بعد از تاریخ ابالغ مورد اعتراض هیات ت د

 اعتراض به مصوبات شورای اسالمی روستا و بخش توسط کدام نهاد صورت می گیرد؟ (97

 فرماندار الف

 دهیار ب

 استاندار ج

 بخشدار د

غیبت غیر موجه اعضای شورای اسالمی روستا در طول یک سال با تشخیص و تصویب شورا به چه صورتی منجر به  (98

 شود؟سلب عضویت می 

 جلسه غیر متوالی 6 الف

 جلسه غیر متوالی 12 ب

 جلسه غیر متوالی 18 ج

 جلسه غیر متوالی 24 د

 در چه صورتی وزارت کشور موظف است انتخابات میان دوره ای شورای اسالمی روستا را برگزار نماید؟  (99

 فاقد حد نصاب الزم برای تشکیل جلسه الف

 انون متوقف شده باشد؟حوزه ای که انتخابات آن برابر ق ب

عداد تحوزه هایی ک داوطلبی آنها در مهلت ثبت نام یا قبل از روز اخذ، مساوی یا کمتر از  ج

 اعضای اصلی باشند

 تمامی موارد د

هر گاه انتخابات شورای اسالمی پس از تشکیل طبق مقررات قانونی منحل شود تا برگیزاری انتخابیات مجیدد و  (100

 شین خواهد شد؟تشکیل شورا چه کسی جان

 شهردار الف

 بخشدار ب
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 فرماندار ج

 استاندار د

 در صورت عدم حضور رئیس شورا، مسئولیت اداره جلسات شورا و سایر وظایف بر عهده کدام یک است؟  (101

 نایب رییس الف

 منشی ب

 شورای بخش ج

 دهیار د

 شکیل می شود چند رای است؟نفر ت 4یا  5حداقل آرای الزم برای تصویب تصمیمات در جلساتی که با  (102

 رای 5 الف

 رای 4 ب

 رای 3 ج

 رای 2 د

 کدام گزینه درست است؟ (103

 در محل خدمت الزامی است 6و  5سکونت دهیار در زمان تصدی سمت دهیاری های درجه  الف

 اشتغال همزمان با کار دولتی در زمان تصدی سمت دهیار دهیاران تمام وقت ب

 شوراهای اسالمی عضویت همزمان دهیار در ج

 2و 1دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم متوسطه در کلیه رشته ها برای دهیاران درجه  د

 


