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 بودجه نویسی
 

 ؟بودجه ریزی فرآیند توسعه در برنامه ریزی ......................است  (1

 بلند مدت -الف

 کوتاه مدت -ب 

 برنامه ریزی های گوناگون -ج 

 همهم موارد -د 

 

 ؟بودجه کل کشور چندساله است (2

 پنج ساله -الف

 سه ساله -ب 

 یکساله -ج 

 هیچکدام -د 

 

 ؟چه زمانی می باشدسال مالی دهیاری تا  (3

 پایان اسفند ماهتا  -الف

 تا پایان دیماه -ب 

 تا پایان فروردین ماه -ج 

 تا پایان آذر -د 

 

 ؟مسئول تهیه و تنظیم بوجه دهیاری به عهده چه کسانی است (4

 دهیاری -الف

 شورای اسالمی روستا -ب 

 دهیار و مسئول امور مالی دهیاری -ج 

 یچکدامه -د 

 

 ؟از نظر مراحل بررسی به چند طبقه تقسیم می گردندمناقصات  (5

 طبقه 3 -الف

 طبقه 4 -ب 

 طبقه 2 -ج 

 هیچکدام -د 

 

 ؟اعضای کمیسیون معامالت دهیاری کدامها هستند (6

 دهیار ، مسئول امور مالی -الف

 دهیار، اعضای شورای اسالمی روستا -ب 

 اسالمی روستادهیار، مسئول امور مالی دهیاری نماینده شورای  -ج 

 هیچکدام -د 
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 ؟مراحل بودجه کدام است (7

 اجرا –تصویب  –پیش بینی  -الف

 اجرا –تصویب  –پیشنهاد  -ب 

 تصویب –وصول  –اجرا  -ج 

 هیچکدام -د 

 

 ؟اسناد و اوراق بها دار دهیاری به امضا چه کسانی می رسد (8

 دهیار -الف

 شورای اسالمی و دهیار -ب 

 امور مالی -ج 

 امور مالی و دهیار - د

 

 ؟حسابدار چه شخصی است (9

 کسی است که درآمدها و هزینه  از طریق او انجام می گیرد -الف

 کسی است که هزینه بر عهده او واگذار گردیده است -ب 

 کسی است که درآمدها بر عهده او واگذار گردیده است -ج 

 همه موارد –د 

 

 ؟د متمم بودجه ارایه دهددهیار چه زمانی از سال مالی می توان (10

 در تیر ماه -الف

 در شهریور ماه -ب 

 در دیماه -ج 

 در طول سال مالی -د 

 

 ؟نظارت بر حسن اجرای قوانینی و مقررات مالی و دستورالعملهای مربوط به عهده چه کسی است (11

 دهیار -الف

 مسئول امور مالی -ب 

 هر دو مورد -ج 

 هیچکدام -د 

 

 ؟ت از ...................................تسجیل عبارت اس (12

 تعیین میزان درآمد -الف

 تعیین میزان هزینه -ب 

 تعیین میزان بدهی قابل پرداخت -ج 

 تعییم سند هزینه قطعی -د 

 

 ؟علی الحساب چه زمانی پرداخت می شود (13
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 زمانی که قسمتی از تعهد انجام گردیده است -الف

 جام گردیده استزمانی که تمام تعهد ان -ب 

 زمانی که جنس مورد نظر خریداری گردیده است -ج 

 هیچکدام -د 

 

 ؟حسابرسی دهیاری ها کی شروع میشود (14

 بعد از اتمام سال مالی -الف

 اواسط سال مالی -ب 

 در طی حسابداری -ج 

 گزینه الف و ب -د 

 

 ؟دریافت تسهیالت دهیار ی باید به تصویب چه کسی برسد (15

 اریبخشد -الف

 شورای بخش -ب 

 شورای اسالمی روستا -ج 

 هر سه مورد -د 

 

 ؟مسئولیت تفرغ بودجه دهیاری بر عهده چه کسی است (16

 دهیار -الف

 شورای اسالمی روستا -ب 

 مسئول امور مالی دهیاری -ج 

 مورد 3هر  -د 

 

 ؟نظارت مالی مجلس از چه طریقی می باشد (17

 وزارت امور اقتصاد و دارایی -الف

 دیوان محاسبات -ب 

 از طریق نمایندگان هر شهرستان -ج 

 از طریق دولت -د 

 

 ؟اولین مرحله انجام هزینه کدام است (18

 شخیصت -الف

 تعهد -ب 

 صدور حواله -ج 

 تامین اعتبار -د 

 

 ؟نظارت دیوان محاسبات چگونه است (19

 نظارت قبل از خرج -الف

 نظارت بعد از خرج -ب 

 خرج نظارت در حین -ج 



 4 

 کلیه موارد -د 

 

 ؟انواع حسابرسی را نام ببرید (20

 حسابرسی داخلی و خارجی -الف

 حسابرسی دیوان محاسبات و دولت -ب 

 حسابرسی مستقل و غیر مستقل -ج 

 همه موارد -د 

 

 ؟بودجه در چه دفتری ثبت می شود (21

 دفتر کل -الف

 دفتر روزنامه -ب 

 دفتر معین -ج 

 هیچکدام -د 

 

 ؟های دهیاری عبارت است از هزینه (22

 هزینه عمرانی و جاری -الف

 هزینه عمرانی و اداری -ب 

 هزینه اداری و جاری -ج 

 هزینه روستایی و اداری -د 

 

 ؟دور ه عمل بودجه دهیاری تا چه زمانی می باشد (23

 تا آخر تیر سال ماه بعد -الف

 تا آخر اسفند ماه -ب 

 اردیبهشت ماه سال بعد 15تا  -ج 

 تا آخرفروردین ماه سال بعد -د 

 

 ؟مسئول امور مالی دهیاری چگونه منصوب می گردد (24

 بنا به پیشنهاد دهیار و تایید شورای اسالمی -الف

 بنا به پیشنهاد بخشدار -ب 

 بنا به پیشنهاد شورای اسالمی روستا و تایید دهیار -ج 

 بنا به پیشنهاد استانداری -د 

 

 ؟یاز چه محلی تامین می شودهزینه حسابرسی دهیار  (25

 از محل بودجه دهیاری -الف

 محل وزارت کشوراز  -ب 

 از محل بودجه بخشداری -ج 

 هیچکدام -د 

 

 کدام یک از گزینه های زیر در خصوص ارکان تشکیالت دیوان محاسبات صحیح می باشد؟ (26
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 رئیس کل ـ  دادیار ـ دادستان ـ معاونین الف

 دستان ـ معاونین ـ مستشارانرئیس کل ـ دادیار ـ دا ب

 رئیس کل ـ دادستان ـ معاونین ـ مستشاران ج

 رئیس کل ـ قائم مقام ـ معاونین ـ مستشاران د

 

 ی است:آیین نامه مالی دهیاری اعضاء کمیسیون معامالت مرکب از چند نفر و شامل چه اشخاص 5طبق ماده  (27

 

 دهیاری اری ـ نماینده شورا و کارشناس منتخبنفر و شامل دهیار ـ مسوول مالی دهی 4مرکب از  الف

 نفر و شامل دهیار ـ مسئول مالی دهیاری ـ نماینده شورا 3مرکب از  ب

 نفر و شامل دهیار ـ مسئول مالی دهیاری و کارشناس منتخب دهیاری 3مرکب از  ج

 نفر و شامل دهیار ـ نماینده شورا و کارشناس منتخب دهیاری 3مرکب از  د

 

اگر ترک  شود و ت عمده باید به طور کلی با تشریفات مناقصه یا مزایده عمومی و یا مناقصه محدود انجاممعامال (28

 تشریفات مناقصه ضروری باشد به طریق زیر انجام خواهد شد؟

نهاد مستدل و برابر نصاب معامالت جزئی باشد، بنا به پیش 50تا  25در صورتی که میزان معامله از  الف

 تصویب شورای اسالمی روستا و تایید شورای بخشموجه دهیار و 

هاد مستدل و برابر نصاب معامالت جزئی باشد، بنا به پیشن 25در صورتی که میزان معامله کمتر از  ب

 موجه دهیار و تصویب شورای اسالمی روستا

د مستدل و نهابرابر نصاب معامالت جزئی بیشتر باشد، بنا به پیش 50در صورتی که میزان معامله از  ج

 بطموجه دهیار و تصویب شورای اسالمی روستا و تایید شورای بخش و موافقت استاندار ذیر

 همه موارد د

 

 در چه مواردی دهیار متولد معامالت را بدون رعایت تشریفات مناقصه انجام دهد؟ (29

 خرید اموال و حقوقی که به تشخیص دهیار منحصر بفرد باشد الف

الی ت انحصاری دولتی و خدماتی که فروشنده آنها به تشخیص کمیسیون عخرید کاالها و خدما ب

 معامالت انحصاری باشد

 هامعامالتی که طرف معامله وازرتخانه ها یا موسسات دولتی یا شرکتهای دوتی و شهرداری ج

 همه موارد د

 

 در مورد مناقصه دهیاری مکلف به رعایت چه مواردی می باشد؟ (30

برآورد معامله  مبلغ %5ت در مناقصه با توجه به موضوع و خصوصیات معامله نباید از میزان سپرده شرک الف

 کمتر باشد و پس از انعقاد قرارداد به پیمانکار مسترد خواهد شد

ه کعامالتی ورد محداقل میزان تضمین حسن انجام معامله که باید قبل از انعقاد قرارداد اخذ شود در م ب

سایر  مورد تمانی یا باربری یا خرید ماشین آالت باشد، پنج درصد و درموضوع آن انجام امور ساخ

 معامالت ده درصد مبلغ معامله می باشد.

خذ ضمانتنامه امبلغ کل معامله تجاوز نماید و پرداخت آن در قبال  %25میزان پیش پرداخت نباید از  ج

 معتبر انجام خواهد شد

 هم موارد د
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ده چه به عه ط به معامالت عمده در مناقصات و یا نحوه عمل در مارد ترک مناقصهرسیدگی به پیشنهادهای مربو (31

 کسی می باشد؟

و مطلع  بصیر کمیسیون عالی معامالت دهیاری مرکب از دهیار مسئول مالی دهیاری و یک نفر از افراد الف

 در معامله مورد نظر به پیشنهاد دهیار و تایید شورای اسالمی شهر

 وستارت دهیاری مرکب از دهیار مسئول مالی دهیاری و نماینده شورای اسالمی کمیسون معامال ب

 وسترالمی کمیسون عالی معامالت دهیاری مرکب از دهیار میئول مالی دهیاری و نماینده شورای اس ج

 دهیاری و مسئول مالی دهیاری د

 

 حیح می باشد؟در خصوص تصمیمات کمیسیون عالی معامالت در مرد مناقصه کدام گزینه ص (32

نکه وط به ایی مشرتصمیمات کمیسون عالی معامالت در مورد مناقصه به اتفاق آراء و یا با اکثریت دو را الف

 رای دهیار یکی از دو رای باشد، مالک اعتبار خواهد بود

ینکه روط به اای مشتصمیمات کمیسیون عالی معامالت در مورد مناقصه به اتفاق آراء و یا با اکثریت دو ر ب

 رای نماینده شورا یکی از دو رای باشد، مالک اعتبار خواهد بود

 ودتصمیمات کمیسیون عالی معامالت در مورد مناقصه به اتفاق آراء مالک اعتبار خواهد ب ج

عالم اد را کمیسیون عالی معامالت مکلف است از روز قرائت پیشنهادها حداکثر ظرف ده روز نظر خو د

 کند

 

 ع عوارض طبقه بندی کدام گزینه صحیح می باشد؟در خصوص انوا (33

 عوارض ملی ـ عوارض محلی عمومی ـ عوارض محلی اختصاصی الف

 عوارض محلی حاصل از آالیندگی ـ عوارض محلی عمومی ـ عوارض محلی اختصاصی ب

 هعوارض محلی  حاصل از آالیندگی ـ عوارض محلی عمومی ـ عوارض ملی حاصل از کسب و پیش ج

 رض نوسازی ـ عوارض کسب و پیشه ـ عوارض زمین و ساختمانعوا د

 

 کدام یک از موارد ذیل جزو برنامه های ارائه خدمات عمومی می باشد؟ (34

ع آوری ک، جمکمک به خرید تجهیزات اولیه ـ کمک به تامین امکانات و نیروی انسانی ـ کمک به تفکی الف

 و دفن بهداشتی زباله

یدات ه تولیه ـ کمک به تامین امکانات و نیروی انسانی ـ کمک به توسعکمک به خرید تجهیزات اول ب

 کشاورزی

 لیداتکمک به خرید تجهیزات اولیه ـ کمک به اصالح و توسعه شبکه معابر ـ کمک به توسعه تو ج

 کشاورزی

ک به ـ کم کمک به ساماندهی گورستان ها و تاسیسات مربوطه ـ کمک به اصالح و توسعه شبکه معابر د

 توسعه تولیدات کشاورزی

 

 کدامیک از موارد ذیل جزو محدودیتها و تنگناهای تامین منابع درآمدی نمی باشد؟ (35

 درصد باالی بیکاری آشکار به ویژه بیکاری نهان الف

 وجود شکاف درآمدی رو به تزاید میان روستاییان و شهرنشینان ب

 ندخت عوارض و بهای خدمات را نداردرصد باالی جمعیت روستایی زیر خط فقر که توان پردا ج

 تاییانی روسعدم وجود امکانات و منابع و تجهیزات و همچنین سرمایه مورد نیاز جهت تامین نیازها د
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 در خصوص بودجه دهیاری ها کدام گزینه صحیح می باشد؟ (36

ر هر اسفند ماه اردیبهشت ماه سال بعد خواهد بود و تعهداتی که تا آخ 15دوره عمل بودجه دهیاری تا  الف

 ستسال تحقق یافته باشد تا خاتمه دوره عمل بودجه از محل اعتبار مربوط قابل پرداخت ا

ردد گا تنظیم ز آنهبودجه دهیاری باید بر اساس برنامه ها و وظایف و فعالیتهای مختلف و هزینه هر یک ا ب

 ه نماید.ا ارئبه شورای روست و دهیار مکلف است تا پایان آذرماه هر سال بودجه سال بعد دهیاری را

 د ماه هراسفن دوره عمل بودجه دهیاری تا نیمه خرداد ماه سال بعد خواهد بود و تعهداتی که تا آخر ج

 ستسال تحقق یافته باشد تا خاتمه دوره عمل بودجه از محل اعتبار مربوط قابل پرداخت ا

 گزینه های الف و ب د

 

 الی کدام گزینه در خصوص بودجه صحیح می باشد؟آیین نامه م 32ماده  1طبق تبصره  (37

هده عه به مسئولیت تنظیم بودجه دهیاری و مراقبت در حسن اجرای آن و همچنین تنظیم تفریغ بودج الف

 دهیار و مسئول مالی است

هده عه به مسئولیت تنظیم بودجه دهیاری و مراقبت در حسن اجرای آن و همچنین تنظیم تفریغ بودج ب

 ی استمسئول مال

ا ا به شورریاری دهیار مکلف است حداکثر تا نیمه خرداد ماه سال بعد تفریغ بودجه و صورتهای مالی ده ج

 ارایه نماید

 گزینه های الف و ج د

 

 کدام یک از گزینه های زیر صحیح نمی باشد؟ (38

 اشدر بمیزان اعتبارات جاری نباید از شصت درصد بودجه ساالنه بیشت 32ماده  2طبق تبصره  الف

ک اخل در یهای ددهیار می تواند اعتبارات مصوب در بودجه را برای هر یک از مواد هزینه و با فعالیت ب

فه ن وظیآوظیفه تا ده درصد کاهش یا افزایش دهد به نحوی که از اعتبار کلی بودجه مصوب برای 

 تجاوز نشود

ا مان روستهدوره رای روستا منحصراً در محاعتباراتی که در بودجه به تصویب می رسد باید با نظارت شو ج

 به مصرف برسد

ری استاندا یب بهدهیاری مکلف است نسخه ای از بودجه و تفریغ بودجه را حداکثر تا ده روز بعد از تصو د

 و وزارت کشور برساند

 

 در خصوص استرداد عوارض یا بهای خدمات کدام گزینه صحیح می باشد؟ (39

شمل دیه مشتباه در محاسبه عوارض و یا اینکه پرداخت کننده در زمان تاچنانچه در صورت بروز ا الف

حیح صرداد پرداخت عوارض نبوده و یا به دالیلی که عدم شمول پرداخت عوارض مودی محرز گردد است

 می باشد

 استرداد عوارض یا بهای خدمات دهیاری تحت هر شرایط و عنوانی ممنوع است ب

صویب تار و قسمتی از عوارض دریافتی و یا بهای خدمات یا پیشنهاد دهی در خصوص استرداد تمام یا ج

ز محل شد، اشورای اسالمی روستا در صورتی که عوارض یا بهای خدمات مذکور مربوط به سال جاری با

ی ه مودبردیف درآمدی مربوط و در صورتیکه مربوط به سنوات گذشته باشد، به صورت علی الحساب 

 پرداخت می گردد

 گزینه های الف و ج د

 

 پرداخت هزینه ها در دهیاری مستلزم طی چه مراحلی می باشد؟ (40
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 ا اموالیجام یتحقق تعهدات در حدود اعتبارات مصوب و مقررات جاری به این طریق که کار و خدمتی ان الف

 به تحویل دهیاری درآید و بدینوسیله دینی برای دهیاری ایجاد شده باشد

 که باید به هر یک از طلبکاران پرداخت شود تشخیص مستند مبلغی ب

 صدور حواله در وجه طلبکار یا طلبکاران در قبال اسناد مثبته ج

 همه موارد د

 

 کدامیک از گزینه های زیر جزو مشخصات اموال منقول و غیر منقول و غیر مصرفی می باشد؟ (41

 تناب نباشددوام آن کمتر از یکسال نباشد ـ در معرض نابودی غیر قابل اج الف

 در اثر استفاده با سرعت فرسوده نشود ـ مصرف شدنی نباشد ب

 ریال نباشد 000/000/1قیمت آن کمتر از  ج

 گزینه های الف و ب د

 

 رسیدگی و ممیزی حساب دهیاری ها در سه مرحله بشرح زیر انجام خواهد شد؟ 52طبق ماده  (42

افی در عات کوسیله کارکنان ثابت دهیاری که اطال حسابرسی به وسیله دهیاری قبل و بعد از خرج به الف

 امور مالی و حسابداری داشته باشند

ان سابرسحرسیدگی نهایی به وسیله شورای اسالمی روستا از طریق بررسی گزارشهای مالی و گزارش  ب

 مذکور در بند ) ب ( ماده فوق انجام خواهد گرفت

ش گزار رت کشور از طریق بررسی گزارشهای مالی ورسیدگی نهایی به وسیله حسابرسان منتخب واز ج

 حسابرسان مذکور در بند ) ب ( ماده فوق انجام خواهد گرفت

 گزینه های الف و ب د

 

 در خصوص معامالت از نظر نصاب کدام گزینه صحیح است؟ (43

 کمتر از بیست میلیون ریال باشد 1382معامالت کوچک که به قیمت ثابت سال  الف

بر سقف ه برادمعامالت متوسط معامالتی که مبلغ مورد معامله بیش از سقف معامالت کوچک بوده و از  ب

 ارزش معامالت کوچک تجاوز نکند

 دتوسط باشممالت معامالت بزرگ معامالتی که مبلغ برآورد اولیه آنها  بیش از ده برابر سقف ارزش معا ج

 وچک باشدالت کولیه آنها بیش از ده برابر سقف ارزش معاممعامالت بزرگ معامالتی که مبلغ برآورد ا د

 

 کدام گزینه در خصوص طبقه بندی مناقصات صحیح می باشد؟ (44

 مناقصات یک مرحه ای و دو مرحله ای الف

 مناقصات عمومی و محدود ب

 اشدمی ب مناقصات از نظر بررسی یک مرحه ای ، دو مرحله ای و از نظر روش دعوت عمومی و محدود ج

 اشدمی ب مناقصات از نظر روش دعوت یک مرحه ای ، دو مرحله ای و از نظر بررسی عمومی و محدود د

 

 کدام یک از تعاریف اشاره شده در زیر صحیح می باشد؟ (45

 دهیبننده تسجیل عبارت است از تعیین میزان بدهی قابل پرداخت به موجب اسناد و مدارک اثبات ک الف

 تصاص دادن تمام یا قسمتی از اعتبار مصوب برای هزینه معینتشخیص عبارت است از اخ ب

 نه معیتامین اعتبار  عبارت است از اختصاص دادن تمام یا قسمتی از اعتبار مصوب برای هزین ج

 گزینه های الف و ج د
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 بودجه ریرزی فرآیند توسعه ........ است؟ (46

 بلند مدت  -الف

 کوتاه مدت  -ب 

 گونبرنامه رزی گونا  -ج 

 همه موارد  -د 

 

 دهیار مکلف استه تا چه زمانی بودجه سال بعد را جهت تصویب به شورا ارائه نماید؟ (47

 تا پایان اسفند -الف

 تا پایان دی ماه -ب 

 تا پایان فروردین -ج 

 تا پایان آذر ماه -د 

 

 مسئولیت تهیه وتنظیم بودجه عمومی برعهده چه کسی است؟ (48

 دهیار -الف

 شورا -ب 

 دهیار ومسئول امور مالی دهیار -ج 

 هیچکدام -د 

 

 اعضای کمسیون معامالت دهیاری کدام است؟ (49

 دهیار ومسئول امور مالی -الف

 دهیار واعضای شورای اسالمی -ب 

 دهیار ومسئول امور مالی ونماینده شورا -ج 

 هیچکدام -د 

 

 ؟فروش واجاره اموال دهیاری از چه طریقی باید انجام گیرد (50

 مزایده -الف

 مناقصه -ب 

 استعالم بها -ج 

 همه موارد -د 

 

 حسابدار چه شخصی است؟ (51

 کسی که درآمدها وهزینه از طریق او انجام میگیرد -الف

 کسی که هزینه ها بر عهده او واگذار شده است -ب 

 کسی است که درآمد برعهده او واگذار شده است -ج 

 همه موارد -د 

 

 زینه ها کدام است؟مراحل انجام ه (52

 تسجیل -تشخیص –تسجیل  -الف
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 نظارت مالی –صدور حواله  –تسجیل –تعهد –تامین اعتبار –تشخیص  -ب 

 نظارت مالی -صدور حواله –تعهد –تسجیل  -تامین اعتبار -ج 

 هیچ کدام -د 

 

 تنخواه گردان چه زمانی پرداخت میشود؟ (53

 ستزمانی که هنوز خدمات انجام نگردیده ا -الف

 زملنی که هنوز هزینه کامل نگردیده است -ب 

 الف و ب -ج 

 هیچکدام -د 

 

 تسجیل عبارت است از؟ (54

 تعیین میزان درآمد -الف

 تعیین میزان هزینه -ب 

 تعیین میزان بدهی قابل پرداخت -ج 

 تعیین سند هزینه قطعی -د 

 

 علی الحساب چه زمانی پرداخت میشود؟ (55

 عهد انجام پذیرفته استزمانی قسمتی از ت -الف

 زمانی که  تمام تعتد انجام گردیده است -ب 

 زمانی که جنس مورد نظر خریداری گردیده است -ج 

 هیچکدام -د 

 

 حسابرسی دهیاری ها ازچه زمانی شروع میشود (56

 بعد از اتمام سال مالی -الف

 اواسط سال مالی -ب 

 در طی حسابداری -ج 

 الف وب -د 

 

 دولت از طریق چه ارگانی میباشد؟ نظارت مالی (57

 وزارت امور اقتصادی ودارایی -الف

 وزارت کشور -ب 

 دیوان محاسبات -ج 

 دیوان عدالت اداری -د 

 

 مسئولیت تفریغ بودجه دهیاری برعهده چه کسی است؟ (58

 دهیار -الف

 شورا -ب 

 مسئول امور مالی دهیاری -ج 

 الف وج -د 
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 ریقی میباشد؟نظارت مالی مجلس از چه ط (59

 وزرات امور اقتصاد ودارایی -الف

 دیوان محاسبات -ب 

 از طریق نمایندگلن هر شهرستان -ج 

 همه موارد -د 

 

 نظارت دیوان محاسبات چگونه است؟ (60

 نظارت قیبل ازخرج -الف

 نظارت بعد ازخرج -ب 

 نظارت حین خرج -ج 

 همه موراد -د 

 

 بودجه در چه دفتری ثبت میشود؟ (61

 دفترکل -الف

 دفترروزنامه -ب 

 دفتر معین -ج 

 هیچکدام -د 

 

 هزینه های دهایری عبارتنداز؟ (62

 هزینه های عمرانی وجاری -الف

 هزینه های عمر انی واداری -ب 

 هزینه های اداری وجاری -ج 

 هرینه های روستایی واداری -د 

 

 دوره عمل بودجه دهیاری تا چه زمانی میباشد؟ (63

 یرماه سال بعدتا آخر ت -الف

 تا آخر اسفند ماه -ب 

 اردیبهشت ماه سال بعد 15تا  -ج 

 تا آخر فروردین ماه سال بعد -د 

 

 مسئول امور مالی دهیاری چگونه مصوب میشود؟ (64

 بنا به پیشنهاد دهیار وتایید شورای اسالمی  -الف

 بنا به پیشنهاد بخشدار -ب 

 وتایید دهیاربنا به پیشنهاد شورای اسالمی روستا  -ج 

 بنا به پیشنهاد استانداری -د 

 

 هزینه حسابرسی دهیاری از چه محلی تامین میشود؟ (65

 از محل بودجه دههیاری -الف
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 ازمحل وزارت کشور -ب 

 از محل بودجه بخشداری -ج 

 هیچکدام -د 

 

 .........دستورالعملی که از طرف صندوق بین المللی پول جهت یکسان سازی آمارهای دولت ها.... (66

  21ثبت شد از              GFS الف

 FSG ب

 SGF ج

 هیچ کدام د

 

 سال مالی یک دهیار تازه تأسیس شده کدام است؟ (67

 از زمان تأسیس دهیاری لغایت آخر اسفند همان سال الف

 یک سال هجری شمسی از اول فروردین لغایت آخر اسفند همان سال ب

 ماه سال بعد از اول فروردین لغایت آهر تیر ج

 2و1مورد  د

 

 تعریف بودجه؟ (68

 برنامه مالی یک سال است که درآمد ها و سایذ منابع تأمین اعتبار را پیش بینی می کند. الف

 فقط دستورالعمل هزینه است. ب

 2و 1مورد  ج

 هیچ کدام د

 

 برنامه خدمات عمومی دهیاران شامل کدامیک از موارد زیر است؟ (69

 بالهزآتش نشانی ، طرح کمک به خرید تجهیزات اولیه ، طرح کمک به تفکیک و جمع آوری امورر ایمنی و  الف

 طرح کمک به اصالح و توسعه شبکه معابر ، طرح کمک به تهیه طرح هادی ب

 شامل برنامه خدمات اجتماعی ج

 3و  2مورد  د

 

 ها تأسیس شود؟ به استناد کدام ماده به وزارت کشور اجازه داده شد سازمانی بنام دهیاری (70

 14/4/1377ماده واحده مورخه  الف

 25/8/1377ماده واحده مورخه ب

 28/12/1377ماده واحده مورخه ج

 20/2/1388ماده واحده مورخه د

 

 

 د؟تاییده مالی و اوراق تعهد آور و حساب های بانکی با امضاء مشترک دهیار و امور مالی می باش  (71

 غلط است الف

 درست است ب

 صورت موافقت بخشدار امکان پذیر می باشد.در  ج
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 هیچ کدام د

 

 مسئولیت مستقیم تنظیم بودجه ،تفریق بودجه و مراقبت در حین اجرای آن بر عهده کدام است؟ (72

 دهیار ، شورای اسالمی الف

 دهیار ، امور مالی ب

 دهیار ، بخشدار ج

 دهیار ، شورای اسالمی ، امور مالی د

 

 ، زمین ، کسب و پیشه شامل کدامیک می باشد؟ عوارض بر ساختمان   (73

 اختصاصی الف

 عمومی ب

 عمومی ، اختصاصی ج

 2و  1بند  د

 

 معنی واژه تفریغ بودجه؟  (74

 ثبت کردن –حسابرسی  –برداشت  الف

 خالی کردن –آماده گرفتن  –پرداخت کردن  ب

 تحویل ندادن –امانت گرفتن  ج

 هیچ کدام د

 

 مناقصه گر؟ (75

 حقیقی یا حقوقی  که مناقصه را برگزار می کند. شخصی الف

 شخصی حقیقی یا حقوقی که انبار مناقصه را دریافت و در مناقصه شرکت می کند. ب

 شخصی حقیقی یا حقوقی که ناظر بر اجرای دقیق مناقصه می باشد. ج

 تمام موارد د

 

 دوره عمل بودجه؟  (76

 تا پایان دی ماه هر سال  الف

 ماه همان سالاسفند  15تا  ب

 تا آخر اسفند ماه همان سال ج

 اردیبهشت ماه سال بعد 15تا  د

 

 .ته نماینداندوخ شرکت های دولتی مکلفند هر سال معادل .............درصد سود پروژه شرکت را به عنوان سرمایه (77

 اصال حق ندارند. الف

 % 15 ب

 % 20 ج

 % 10 د
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 دیون بال محل؟  (78

 اخت از اعتبارات ویژهبدهی قابل پرد الف

 بدهی غیر قابل پرداخت ب

 بدهی قابل پرداخت سنوات گذشته که در بودجه منظور شده است. ج

 بدهی قابل پرداخت سنوات گذشته که در بودجه منظور نشده است. د

 

 

 حد نصاب معامالت متوسط؟ (79

 ده برابر معامالت کوچک الف

 ده برابر کمتر از معامالت بزرگ ب

 ی با معامالت بزرگمساو ج

 مورد الف و ب د

 

 کدام است؟ 1397از مهم ترین موضوعات بودجه پیشنهادی دولت برای سال  (80

 اشتغالزایی الف

 باال بردن رشد اقتصاد و دولت ب

 جهت معیشت مردم ج

 حذف قسمتی از یارانه های مردم ،اضافه افزایش قیمت حامل های انرژی د

 

 

 اسبات شامل؟ارکان تشکیالت دیوان مح  (81

 دادستان ، معاونین الف

 وزیر کشور ، معاونین ب

 رئیس کل ،دادستان ، معاونین ، مستشاران ج

 2و  1مورد  د

 

 دیوان محاسبات زیر نظر کدام نهاد می باشد؟ (82

 ریاست جمهوری الف

 وزراء ب

 مجلس شورای اسالمی ج

 هیچ کدام د

 

 اری؟میزان اعتبارات عمرانی نسبت به اعتبارات ج (83

 60به  40 الف

  70به  30 ب

 40به  60 ج

 30به  70 د

 

 دهیاری بدون موافقت شورای اسالمی مجاز به تقسیط مطالبات دهیاری؟ (84
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 می باشد الف

 باهماهنگی امور مالی می باشد. ب

 نمی باشد ج

 هیچ کدام د

 

 مسئول امور مالی به پیشنهاد دهیار و تأیید شورای اسالمی منصوب می شود؟ (85

 فقط با پیشنهاد بخشدار الف

 غلط است ب

 درست است ج

 باهماهنگی دفتر امور روستایی د

 

 

 در موقع کاهش وصول منابع مالی  بودجه )عدم تحقق بودجه ( درطول سال مالی تنظیم می شود .   (86

 دهیاری مجازبه کاهش بودجه نیست                    -الف

 متمم بودجه تنظیم می شود     -ب 

 اصالحیه بودجه تنظیم می شود                                  -ج 

 هیچکدام -د 

 

رآورد باه با برنامه جامع مالی که در آن کلیه فعالیتها که درطول سال باید توسط دهیاری اانجام گیرد همر  (87

 اعتبار مورد نیاز و برآرود منابع پیش بینی می شود    

       برنامه              -الف

 طرح                         -ب 

 فعالیت                   -ج 

 بودجه -د 

  

  

 

 ؟   موعد قانونی تنظیم بودجه توسط دهیاری وارایه به شورای اسالمی روستا (88

 تاپایان دی ماه سال بودجه            -الف

 تاپایان دی ماه سال قبل ازسال بودجه           -ب 
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 پایان آذرماه سال قبل                          در   -ج 

 دربدوشروع سال مالی جدید  -د 

            

 ؟  درحال حاضر روش بودجه ریزی دهیاری ها ازچه طریقی وروشی انجام می گیرد  (89

 روش بودجه ریزی برنامه ای                      -الف

 روش بودجه ریزی سنتی متداول            -ب 

 روش بودجه ریزی موسسات عمومی غیردولتی مستقل       -ج 

 روش بودجه ریزی عملیاتی  -د 

 

 ؟   کدام مورد از طبقات درآمدی سایرمنابع تامین اعتبار محسوب نمی شود (90

 درآمدهای عوارض پروانه ساخت                -الف

 مازاد درآمد سنواتی          -ب 

                             اوراق مشارکت         -ج 

 تسهیالت بانکی  -د 

 

 ؟  چه مقدارمی باشد   2و1میزان اعتبارشورای اسالمی روستا در روستاهایی با دهیاری درجه  (91

 خدمت درشورای روستا افتخاری وهیچ گونه بودجه ای برای شوراالزم نیست    -الف

 ده درصد از بودجه جاری دهیاری  -ب 

 بیشتر مطلوبتر    هرچقدر   -ج 

 براساس درصدی ازکل بودجه قطعی شده دهیاری به تناسب جمعیت  -د 

 

 

کند و ......... را که منجر به بینی میی مالی یك ساله دولت است که ........ را پیشکل کشور برنامه بودجه (92

 ؟   کندشود، برآورد میهای قانونی میها و هدفتحقق سیاست

       درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار-ی انجام عملیاتی هزینه ها  -الف

 هزینه ها –درآمدها   -ب 
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 زینه های انجام عملیاتی                    ه -درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار  -ج 

 الف وب  -د 

 

 ؟  اختیارقانونی دهیاری دراصل انعطاف بودجه درجهت عدول از بودجه مصوب   (93

 می تواند ازسقف کل بودجه عدول کند        %10تا  -الف

 اختیار دارد بنا به نیاز شهرداری عدول کند         -ب 

 به اندازه مازاد درآمدعدول کند       -ج 

 حق عدول از بودجه مصوب را  ندارد  -د 

 

 ؟  ه گردد  . حداقل چه میزان ازبودجه دهیاری درکلیت امر می بایست درفصل عمران روستایی هزین (94

       %60  -الف

 پس ازانجام هزینه های جاری مازادبرنیازصرف طرحهای عمرانی    -ب 

     %50  -ج 

 %40  -د 

 

 ؟  است -----همان  نظام آمارهای مالی دولت (95

   gnp  -الف

    gfs  -ب 

 ngo  -ج 

 هیچکدام  -د 

 

 ؟  مایه ای مرتبط به هم :    مجموعه ای پروژه های عمرانی وتملك داراییهای سر (96

 برنامه                    -الف

 فعالیت                 -ب 

 طرح                  -ج 
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 هیچکدام  -د 

 

 ؟   اقالمی که ازآنها به منظورانجام فعالیت وتولیدخدمت استفاده می شود (97

 منابع               -الف

 ماشین آالت         -ب 

 وی انسانی        نیر  -ج 

 هرسه  -د 

 

 ؟  منابع درآمدی دهیاری شامل :  (98

 ردیف درآمدی        120  -الف

 عوارض وکمکها           -ب 

 گروه درآمدی   8  -ج 

 طبقه فرعی14طبقه اصلی و7  -د 

 

 ؟   کسورات سهم کارفرما درحقوق ومزایای پرسنل درکدام فصل هزینه منظورشده  است (99

 ل اول                                        فص  -الف

 فصل دوم    -ب 

 فصل سوم                                           -ج 

 فصل چهارم  -د 

 

 ؟   تفریغ بودجه به معنی .......... می باشد (100

 فارغ شدن از بودجه            -الف

 مقایسه عملکرد با بودجه مصوب       -ب 

 برنامه مالی       -ج 

 الف وب  -د 
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 ؟  حسوب می شود م------خرید نرم افزار یك هزینه  (101

 هزینه جاری اداری         -الف

 سرمایه ای          -ب 

 اموال  -ج 

 مصرفی  -د 

 

 ؟   خروجی هزینه های وظیفه خدمات اداری درسیستم قیمت تمام شده به چه صورتی خواهدبود (102

 شته وبه فعالیت های عملیاتی یا اصلی انتساب داده می شود    خروجی ندا  -الف

 بصورت ستادی        -ب 

 خروجی ندارد            -ج 

 بصورت خدمت قابل ارایه به شهروندان       -د 

 

 ؟   کدام روش ازروشهای بودجه ریزی منتج به استنتاج قیمت تمام شده واحدکاروخدمت می شود (103

 عملیاتی      بودجه ریزی  -الف

 بودجه ریزی برمبنای صفر       -ب 

 بودجه ریزی متداول     -ج 

 بودجه ریزی برنامه ای     -د 

 

 ؟   آخرین موعد ارایه تفریغ بودجه به شورای اسالمی روستا چه موقعی می باشد (104

 آخرسال مالی                     -الف

  خرداد ماه سال بعد             15تا  -ب 

 آخرخردادسال بعد  -ج 

 هرموقع شورا درخواست کرد       -د 

 

 ؟  مسئولیت قانونی تنظیم بودجه دردهیاری ها با کیست  (105
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 شهردار    -الف

 مسئول امورمالی                  -ب 

 الف وب        -ج 

 مسئول بودجه    -د 

 
 


