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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                                     اتمعامالتی دهیاری ها و قانون محاسب ،قوانین مالی  : 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 

     

 کدامیک از معامالت زیر باید با تشریفات مناقصه یا مزایده عمومی انجام شود (1

 معامالت جزیی   -الف

 معامالت متوسط   -ب 

 معامالت عمده   -ج 

 معامالت متوسط و عمده  -د 

 

ی پیشنهاد مستتدل دهیتار و تصت یو شتورا در صورتی که میزان معامله ....... برابر نصاب معامالت جزیی باشد با (2

 روستا امکان ترک تشریفات مناقصه ممکن است 

 25کمتر از  -الف

 50تا 25بین  -ب 

 50بیش از  -ج 

 75بیش از  -د 

 

واریز مبلغی به میزان حداقل ....... درصد کل براورد به عنوان ستررده بته حستاب ستررده دهیتاری در برگتزاری  (3

 اد دهنده ضروریستمناقصات توسط پیشنه

 5 -الف

 10 -ب 

 15 -ج 

 20 -د 

 

 در صورت انصراف برندگان مناقصه یا مزایده از انعقاد قرار داد، سررده انان .......... میشود (4

 ضبط -الف

 وصول -ب 
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 مسترد -ج 

 ضبط و وصول  -د 

 

 ش دهدر صد کل معامله افزایش یا کاهدهیاری اختیار دارد مقدار کاال یا کار مورد معامله را تا ........... د  (5

 5 -الف

 10 -ب 

 15 -ج 

 25 -د 

 

 در فروش اموال دهیاری از طریق مزایده تعیین پایه توسط ......... صورت میگیرد (6

 دهیار -الف

 شورای روستا -ب 

 کمیسیون عالی معامالت  -ج 

 ارزیاب دهیار یا کارشناس رسمی  -د 

 

 ری توسط ........ صورت میگیرد تصویو بودجه ساالنه دهیا (7

 شورای روستا -الف

 شورای روستا و بخش  -ب 

 شورای روستا، بخش ، استاندار -ج 

 شورای بخش و استاندار -د 

 

 میزان اعتبارات عمرانی نباید ......... درصد بودجه ساالنه کمتر باشد (8

 25 -الف

 60 -ب 

 20 -ج 

 40 -د 

 

 ...... ریال می باشدنصاب معامالت متوسط ..... (9

 میلیون 440تا  44بین  -الف

 میلیون 44کمتر از  -ب 

 میلیون 440بیشتر از  -ج 

 میلیون 44تا  4بین  –د 

 

 حداکثر تقسیط توسط دهیار برای معامالت خود ناشی از عوارض چندماه می باشد  (10

 12 -الف

 36 -ب 
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 60 -ج 

 80 -د 

 

تتر ممتر مربع ( با قیمت منطقه ای هتر   150و اعیان  300ا به مساحت ) عرصه قطعه زمینی واقع در محدوده روست  (11

 ریال عوارض سالیانه سطح روستا چقدر است 50000

 هزار 225 -الف

 هزار 75 -ب 

 22.500 -ج 

 هزار150 -د 

 

 میزان عوارض بر معامالت غیرمنقول روستا حداقل چند درصد مبلغ مورد معامله است  (12

 1 -الف

 10 -ب 

 5 -ج 

 نیم درصد -د 

 

درصد مساحت زمتین باشتد عتوارض  60و ضابطه احداث بنا در منطقه مورد نظر متر مربع  200زمینی به مساحت  (13

 صدور پروانه ساخت زمین را محاسبه کنید

 هزار 120 -الف

 هزار 480 -ب 

 میلیون  48 -ج 

 میلیون 12 -د 

 

...... .و موسسات دولتی از نظر انطباق پرداخت ها با قتوانین بته عهتده  اعمال نظارت مالی بر مخارج وزارتخانه ها  (14

 است 

 وزارت امور اقتصادی و دارایی  -الف

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی  -ب 

 نهاد ریاست جمهوری  -ج 

 وزیر مربوطه  -د 

 

 دگزارش تفریغ بودجه به مجلس شورای اسالمی توسط کدام یک از نهاد های زیر میباش (15

 وزارت امور اقتصادی و دارایی  -الف

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی  -ب 

 دیوان محاسبات کشور -ج 

 نهاد ریاست جمهوری -د 

 

 انتقال اموال دولتی وزارتخانه ها به یکدیگر با تصویو کدام یک از نهاد زیر امکان پذیر است (16
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 وزارت امور اقتصادی و دارایی -الف

 کشور دیوان محاسبات -ب 

 مجلس شورای اسالمی  -ج 

 هییت وزیران  -د 

 

 فروش اموال در مورد معامالت متوسط به روش ......... صورت میگیرد (17

 انتشار اگهی مزایده عمومی -الف

 به تشخیص و مسیولیت مامور فروش -ب 

 حراج  -ج 

 مزایده محدود -د 

 

 معامله وزارتخانه دولتی باشد برگزاری مناقصه یا مزایده در مورد معامالتی که طرف (18

 الزم نیست -الف

 الزامی است -ب 

 اختیاری است -ج 

 مجوز هییت دولت الزم است  -د 

 

 منظور از سرمایه در گردش ............. است (19

 مازاد بدهی های جاری بر دارایی های جاری  -الف

 مازاد دارایی های ثایت بر بدهی ها -ب 

 جاری بر بدهی های جاریمازاد دارایی های  -ج 

 مازاد بدهی ها بر دارایی های ثابت  -د 

 

 تسجیل عبارت از (20

 تعیین میزان درامد قابل وصول  -الف

 تعیین میزان بدهی قابل پرداخت -ب 

 آمد هاتعیین میزان کل در -ج 

 تعیین میزان کل بدهی ها -د 

 

 همه ی معامالتی دهیاری باید از چه طریقی انجام گیرد؟ (21

 اعضای کمیسیون معامالت دهیاری شامل چه کسانی است؟ (22

 دهیار  –شورای ده  –مس ول فنی  الف

 حراج و مذاکره الف

 مزایده و مناقصه ب

 حراج و مزایده ج

 مذاکره و مناقصه د
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 یکی از اعضای شورای ده –نماینده ی دهیار  –دهیار  ب

 نماینده شورای ده –مس ول مالی  –دهیار  ج

 دهیار   –مس ول فنی  –مالی  مس ول د

 نند؟هنگام مناقصه شرکت کنندگان در مناقصه باید چند درصد از کل مبلغ مناقصه را در حساب سررده واریز ک (23

 درصد 10 الف

 درصد  6 ب

 درصد  9 ج

 درصد  5 د

 دهیار هزینه ها را تا چه زمانی می تواند کاهش یا افزایش دهد؟ (24

 درصد  10تا  الف

 درصد  5تا  ب

 درصد 13تا  ج

 درصد  17تا  د

 پس از اعالم برنده نهایی مناقصه،هزینه ثبت قرارداد بر عهده ی چه کسی می باشد؟ (25

 مناقصه گزار الف

 برنده ی مناقصه ب

 تمامی مناقصه گران ج

 هیچ کدام د

 در بودجه چه مواردی گنجانده می شود؟ (26

 پیش بینی دریافت ها و پرداخت ها الف

 د ها و هزینه هادر آم ب

 اعتبارات ج

 تمامی موارد ذکر شده د

 دهیار باید تا چه زمانی بودجه سال بعد دهیاری را به شورای روستا ارائه نمایئ؟ (27

 بهمن 15تا  الف

 اسفند 15 تا ب

 دی  15تا  ج

 آبان 15تا  د

 اموال دهیاری به چند دسته تقسیم می شود؟ (28

 اموال عمومی –اموال اختصاصی  الف

 اموال عمومی –اموال منقول  ب

 اموال اختصاصی  –اموال غیر منقول  ج

 اموال اختصاصی  –اموال غیر منقول  د

 مناقصه گر را تعریف نمایید. (29

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

 شخصی حقیقی یا حقوقی که در مناقصه شرکت می کند. ب

 اسناد مناقصه را بررسی می کند.شخصی حقیقی یا حقوقی که  ج
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 هیچ کدام د

 شرکت دولتی را تعریف کنید. (30

 درصد از سرمایه ی آن متعلق به دولت است. 40شرکتی که  الف

 درصد از سرمایه ی آن متعلق به دولت است. 20شرکتی که  ب

 درصد از سرمایه ی آن متعلق به دولت است. 50شرکتی که  ج

 رمایه ی آن متعلق به دولت است.درصد از س 10شرکتی که  د

 منابع تأمین اعتبار بودجه شامل چه مواردی است؟ (31

 اوراق مشارکت  –وام  الف

 برگشتی از سال های قبل ب

 کمک مردم ج

 همه ی موارد د

 معامالت دهیاری ها از نظر ارزش به چند دسته تقسیم می شوند؟ (32

 همعامالت عمد –معامالت متوسط  –معامالت جزئی  الف

 معامالت بزرگ –معامالت نیمه متوسط  –معامالت جزئی  ب

 معامالت متوسط –معامالت نیمه متوسط  –معامالت کوچک  ج

 معامالت بزرگ –معامالت جزئی  د

 درآمد های دولت شامل چه مواردی است؟ (33

 درآمد عمومی –درآمد متوسط  الف

 درآمد اختصاصی –درآمد زیاد  ب

 اختصاصی درآمد –درآمد عمومی  ج

 در آمد اختصاصی –درآمد متوسط  د

 درآمد های شرکت های دولتی از چه محلی است؟ (34

 از محل ارئه خدمات الف

 فروش کاال ب

 آن فعالیتی که شرکت برای آن تعریف شده است. ج

 تمامی موارد ذکر شده د

 میزان تنخواه گردان به چه میزانی است؟ (35

 درصد کل بودجه عمومی دولت 4 الف

 درصد کل بودجه عمومی دولت 3 ب

 درصد کل بودجه عمومی دولت 2 ج

 درصد کل بودجه عمومی دولت 1 د

 تمامی درآمد ها  ومنابع اعتبار در چه حسابی واریز می شود؟ (36

 حساب خزانه داری نزد بانک مرکزی الف

 حساب خزانه داری نزد بانک ملی ب

 حساب خزانه داری نزد بانک ملت ج

 نه داری نزد بانک کشاورزیحساب خزا د

 درآمد و منابع دهیاری ها شامل چه مواردی است؟ (37
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 عوارض اختصاصی الف

 درآمد حاصل از وجوه واموال دهیاری ب

 استفاده از تسهیالت مالی ج

 تمامی موارد باال د

 شورا تا چه زمانی موظف است  بودجه را بررسی نماید (38

 اسفند 15تا  الف

 اسفند 1تا  ب

 بهمن 15تا  ج

 تا اول بهمن د

 حق تفکیک برای زمین هایی با ماربری مسکونی چند درصد قیمت منطقه ای است؟ (39

 % 20 الف

 % 30 ب

 % 10 ج

 % 50 د

 نظارت و تمرکز بر حساب و اموال دولتی بر عهده ی کدام ارگان است؟ (40

 وزارت امور خارجه الف

 وزارت امور اقتصاد و دارایی ب

 خزانه داری کل ج

 مؤسسات دولتی د

 

 معامالت دهیاریها از نظر ارزش به چند دسته تقسیم می شوند؟ (41

 معامالت جزئی الف

 معامالت متوسط ب

 معامالت عمده ج

 هر سه مورد د

 مبنای نصاب در خرید برای معامالت جزئی و متوسط، ... و برای معامالت عمده ..... می باشد: (42

 مبلغ معامله ، مبلغ معامله الف

 مبلغ برآورد، مبلغ معامله ب

 مبلغ برآورد، مبلغ برآورد ج

 مبلغ معامله ، مبلغ برآورد د

 نحوه معامله در معامالت متوسط توسط چه کسی و چگونه انجام می شود؟ (43

 توسط دهیار و شورا با حداقل بهای ممکن و صرفه صالح دهیاری انجام می شود الف

 استعالم بها از سه فروشنده انجام می شودتوسط مس ول امور مالی و دهیار با  ب

تبی توسط مامور خرید حداقل از سه نفر از فروشندگان کاال بصورت جداگانه استعالم بهای ک ج

 انجام می شود

 د توسط دهیار  و امور مالی و اعالن عمومی در روزنامه های کثیر االنتشار انجام می شو د

 داده شود به کدام طریق انجام خواهد شد؟ اگر ترک تشریفات مناقصه ضروری تشخیص (44
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مسول  برابر نصاب معامالت جزئی باشد بنا به پیشنهاد 25در صورتیکه میزان معامله کمتر از  الف

 دهیار و تصویو شورای اسالمی روستا

مسول  برابر نصاب معامالت جزئی باشد بنا به پیشنهاد 25در صورتیکه میزان معامله کمتر از  ب

 صویو شورای اسالمی روستا و تایید شورای بخشدهیار و ت

مسول  برابر نصاب معامالت جزئی باشد بنا به پیشنهاد 50در صورتیکه میزان معامله کمتر از  ج

 دهیار و تصویو شورای اسالمی روستا، تایید شورای بخش و موافقت استاندار ذیربط

 گزینه های الف و ج د

 ؟معامالت عمده چگونه انجام می شود (45

 از طریق استعالم بها الف

 به تشخیص دهیار و اخذ استعالم بها از سه فروشنده ب

 گزینه های الف و ب ج

ه از طریق آگهی مناقصه در دو نوبت به فاصله حداقل یک هفته به تشخیص دهیار در روزنام د

 کثیراالنتشار

ه و یا منتخو توسط وزارت برنامه و بودجدر مناقصه محدود ، دهیاری از بین فهرست مقاطعه کاران واجد شرایط  (46

 وزارت راه و ترابری حداقل ...... را دعوت خواهد نمود.

 پنج شرکت یا موسسه واجد شرایط الف

 سه موسسه واجد شرایط و شرکت ب

 شش شرکت یا موسسه واجد شرایط ج

 هیچکدام د

 میزان پیش پرداخت چگونه می باشد؟ (47

 

ر می مله تجاوز نماید و پرداخت آن در قبال اخذ ضمانتنامه معتبمبلغ کل معا %25نباید از  الف

 باشد.

 مبلغ کل معامله تجاوز کند %20نباید از  ب

 مبلغ کل معامله می باشد %30حداکثر تا  ج

 ودبمبلغ کل معامله تجاوز نماید و پرداخت آن در قبال تضمین معتبر خواهد  %20نباید از  د

 چه مقدار باید باشد؟ میزان سررده شرکت در آگهی (48

 کمتر باشد %10نباید از  الف

 بیشتر باشد %10نباید از  ب

 کمتر باشد %5نباید از  ج

 کمتر باشد %5باید از  د

 در قرارداد چه نکاتی باید قید گردد؟ (49

کل  عهد ونام متعامالن. نوع ، مقدار و مبلغ مورد معامله با مشخصات کامل آنها . مدت انجام ت الف

 مورد معاملهشایط 

امل الع کترتیو عمل و میزان خسارت . اقرار برنده مناقصه به اینکه از مشخصات کاال یا کار اط ب

 دارد

 تمبلغ پیمان را افزایش یا کاهش دهد، مبلغ پیش پرداخ %25دهیاری می تواند تا حداکثر  ج
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 همه موارد د

 سال مالی دهیاری چه مدت می باشد؟ (50

ال سیکسال هجری شمسی از اول فروردین آغاز و به پایان اسفند ماه همان سال مالی دهیاری  الف

 ختم می شود

 اردیبهشت تا پایان اسفند می باشد 15سال مالی دهیاری از  ب

 سال مالی دهیاری از هنگام شروع بودجه نویسی می باشد  ج

 هیچکدام د

ی چنین تنظیم تفریغ بودجه بر عهده چه کسمس ولیت تنظیم بودجه دهیاری و مراقبت در حسن اجرای آن و هم (51

 است؟

 به عهده دهیار و مس ول مالی است الف

 به عهده دهیار و شورا است ب

 به عهده دهیار، مس ول مالی و شورای اسالمی است ج

 به عهده شورای بخش و بخشداری است د

 کدامیک از موارد ذیل جزو درآمدها و منابع دهیاری ها نمی باشد؟ (52

 آمدهای ناشی از عوارض ) درآمدهای عمومی ( ت درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصیدر الف

 درآمدهای ناشی از شهرداری و شورای شهر ب

بهای خدمات درآمدهای موسسات انتفاعی دهیاری ت درآمدهای حاصل از وجوه و اموال  ج

 دهیاری

الت مالی ت اعانات و کمک های اعطایی دولت و سازمان های دولتی ت استفاده از تسهی د

 کمکهای اهدایی اشخاص و سازمانها

 در مورد هزینه هایی که تنظیم اسناد مثبته آن قبل از پرداخت میسر نباشد ممکن است به طور ..... (53

 پیش پرداخت اقدام شود الف

 علی الحساب پرداخت و اسناد هزینه آن در اسرع وقت تکمیل و به حساب قطعی منظور گردد ب

 د مبلغی پرداخت شودنبای ج

 هر سه مورد صحیح است د

 کلیه دهیاری های کشور مکلفند دفاتر و اوراق و فرمهای حسابهای خود را چگونه تنظیم کنند؟ (54

 از سیستم حسابداری موجود با همکاری شورای شهر الف

ل به طریق دو طرفه تنظیم و از لحاظ نقدی و تعهدی بودن روش حسابداری برابر دستورالعم ب

 وزارت کشور

 به طریق دو طرفه برابر دستور العمل استانداری ج

 به طریق نقدی برابر دستورالعمل ارسالی از مراجع ذیصالح د

 وضعیت اموالی که قابلیت استفاده عمومی از آن سلو گردد به چه شکلی باید باشد؟ (55

 نمایددهیاری ها با اخذ مجوز از شورای اسالمی روستا اقدام به فروش می  الف

 تحت تملک اهالی روستا در می آید ب

 به تشخیص شورای اسالمی روستا جزو اموال اختصاصی ده منظور و محسوب می شود ج

 دهیاری با مجوز شورای اسالمی به مالکیت بخشداری محل در می آورد د

 در دستگاههایی که ذیحساب ندارند چه کسی جانشین وی می گردد؟ (56
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 ور مالیباالترین مس ول ام الف

 باالترین مقام اجرایی ب

 شورای اسالمی ج

 هیچکدام د

 مناقصه محدود با رعایت چه مواردی می تواند برگزار گردد؟ (57

 وجود فهرست های مناقصه گران صالحیت دار معرفی شده توسط مراجع ذیصالح دولتی الف

 وجود فهرست کوتاه مناقصه گران صالحیت دار ب

 موارد الف و ب  ج

 چکدامهی د

 مناقصه چند نوع دارد؟ (58

 سه نوع : مناقصه کوچک ، مناقصه متوسط، مناقصه محدود الف

 دو نوع مناقصه متوسط، مناقصه عمده ب

 یک نوع : مناقصه عمده ج

 سه نوع : مناقصه کوچک ، مناقصه متوسط، مناقصه عمده ) بزرگ ( د

 مناقصه گر کیست؟ (59

 مناقصه را دریافت و در مناقصه شرکت می کندشخص حقیقی یا حقوقی است که اسناد  الف

 شخص حقیقی یا حقوقی است که مناقصه را برگزار می کند ب

 شخص حقیقی یا حقوقی است که اسناد مناقصه را ه فروش می رساند ج

 هر سه مورد د

. و .... ز ...کمتر ا مهلت قبولی پیشنهادها در مناقصات داخلی و بین اللملی از آخرین تحویل اسناد به ترتیو نباید (60

 باشد؟

 روز 15یک هفته و  الف

 روز 45روز و  10 ب

 روز 35روز و  20 ج

 روز 30روز و  10 د

 مناقصه در چه شرایطی تجدید نمی شود؟ (61

 کم بودن تعداد مناقصه گران الف

 امتناع نفرات اول تا سوم از انعقاد قرارداد ب

 پایان مدت اعتبار پیشنهادها ج

 ای غیر متعارف نظیر جنگ، زلزله، سیل و مانند آنهاپیشامده د

رج در دشرکتهای دولتی مکلفند ترازنامه و حساب سود و زیان خود را بالفاصله پس از تصویو مجمع عمومی برای  (62

 صورتحساب عملکرد ساالنه بودجه کشور به کجا ارسال نمایند؟

 وزارت امور اقتصادی و دارایی الف

 دیوان محاسبات کشور ب

 سازمان بازرسی کل کشور ج

 سازمان برنامه و بودجه د
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کیک خزانه مکلف است صورتحساب دریافت ها و پرداختهای ماهانه حساب های درآمد متمرکز در خزانه را به تف (63

 ماه تهیه و به کجا تحویل نماید؟ 2انواع حسابها حداکثر 

 سازمان برنامه و بودجه کشور الف

 مجلس شورای اسالمی ب

 دیوان محاسبات کشور ج

 وزارت امور اقتصادی و دارایی د

 مزایده در معالمالت به چه طریقی انجام می شود؟ (64

 در مورد معامالت جزئی به بیشترین بهای ممکن به تشخیص و مس ولیت مامور فروش الف

 در مورد معامالت متوسط با حراج  ب

  در مورد معامالت عمده با نتشار آگهی مزایده عمومی ج

 همه موارد د

 کدامیک از موارد ذیل جزو انواع عوارض محسوب می شود؟ (65

 عوارض ملی الف

 عوارض محلی عمومی ب

 عوارض محلی اختصاصی ج

 عوارض استانها د

تحول  ودر مواردیکه ذیحساب از تحویل ابواب جمعی خود استنکاف نماید یا به هر علتی شرکت او در امر تحویل  (66

ب جدید جمعی وی با حضور نماینده ...... و نماینده ...... با تنظیم صورت مجلس به ذیحسامیسر نباشد ابواب 

 تحویل خوهد شد؟

 سازمان بازرسی و مجلس شورای اسالمی الف

 مجلس شرای اسالمی و دیوان محاسبات کشور ب

 دیوان محاسبات کشور و امور اقتصادی و دارایی ج

 ایی خزانه داری و امور اقتصادی و دار د

     

 کدام یک از گزینه های زیر در خصوص پرداخت هزینه ها صحیح می باشد؟   (67

ا بپرداخت هزینه ها به ترتیو پس از طی مراحل تشخیص و تامیین اعتبار و تعهد و تسجیل و حواله   -الف

 اعمال نظارت مالی به عمل خواهد آمد

لیت و مس ولیت تشخیص و انجام تعهد و تسجیل و حواله به عهده وزیر یا رئیس موسسه و مس و اختیار  -ب 

 تامین اعتبار و تطبیق پرداخت با قوانین و مقررات به عهده ذیحساب می باشد

در مورد آن قسمت از هزینه های جاری مستمر که نوعا انجام آن از یک سال مالی تجاوز می کند   -ج 

ال سو موسسات دولتی می توانند برای مدت متناسو قراردادهایی که مدت اجرای آن از  وزارتخانه ها

 مالی تجاوز می کند منعقد نمایند

 همه موارد   -د 

 

  آیین نامه مالی دهیاری اعضاء کمیسیون معامالت مرکو از چند نفر و شامل چه اشخاصی است؟ 5طبق ماده  (68

 نماینده شورا و کارشناس منتخو دهیاری –ول مالی دهیاری  مس -نفر و شامل دهیار 4مرکو از  -الف

 نماینده شورا –س ول مالی دهیاری م -نفر و شامل دهیار 3مرکو از  -ب 
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 س ول مالی دهیاری و کارشناس منتخو دهیاری م -نفر و شامل دهیار 3مرکو از  -ج 

 دهیاری  کارشناس منتخو –نده شورا نمای -نفر و شامل دهیار 3مرکو از  -د 

 

رک اگر ت معامالت عمده باید به طور کلی با تشریفات مناقصه یا مزایده عمومی و یا مناقصه محدود انجام شود و (69

 تشریفات مناقصه ضروری باشد به طریق زیر انجام خواهد شد:

و موجه  دلبرابر نصاب معامالت جزیی باشد، بنا به پیشنهاد مست 50تا  25در صورتی که میزان معامله از  -الف

 دهیار و تصویو شورای اسالمی روستا و تایید شورای بخش

و موجه  برابر نصاب معامالت جزیی باشد، بنا به پیشنهاد مستدل 25در صورتی که میزان معامله کمتر از  -ب 

 دهیار و تصویو شورای اسالمی روستا

ل و موجه تر باشد، بنا به پیشنهاد مستدبرابر نصاب معامالت جزیی بیش 50در صورتی که میزان معامله از  -ج 

 دهیار و تصویو شورای اسالمی روستا و تایید شورای بخش و موافقت استاندار ذیربط

 همه موارد -د 

 

 

 

 در خصوص شرایط برگزاری مناقصه کدام گزینه صحیح می باشد؟ (70

ه شخیص دهیار در روزنامدر معامالت عمده آگهی مناقصه در دو نوبت به فاصله حداقل یک هفته به ت -الف

ه وزنامرسمی کشور و حداقل یکی از جراید کثیراالنتشار و یا در صورت وجود روزنامه محلی در یکی از ر

 های محلی منتشر گردد

ی ه رسمدر معامالت عمده آگهی مناقصه در دو نوبت به فاصله حداقل ده روز  به تشخیص دهیار در روزنام -ب 

 ه هایید کثیراالنتشار و یا در صورت وجود روزنامه محلی در یکی از روزنامکشور و حداقل یکی از جرا

 محلی منتشر گردد

 وسایل ودر مواردی که دهیاری الزم تشخیص دهد ، می تواند عالوه بر انتشار اگهی در روزنامه از سایر  -ج 

لصاق اشخاص مربوط یا طرق انتشاراتی از قبول پخش آگهی در رادیو و تلوزیون و یا ارسال آگهی برای ا

 آگهی در معابر عمومی استفاده نماید

 گزینه های الف و ج -د 

 

 در مورد مناقصه دهیاری مکلف به رعایت چه مواردی میباشد؟ (71

امله مبلغ برآورد مع %5میزان سررده شرکت در مناقصه با توجه به موضوع و خصوصیاتمعامله نباید از  -الف

 ارداد به پیمانتکار مسترد خواهد شدکمتر باشد و پس از انعقاد قر

ه تی کحداقل میزان تضمین حسن انجام معامله که باید قبل از انعقاد قرارداد اخذ شود در مورد معامال -ب 

مالت ر معاموضوع آن انجام امور ساختمانی یا اربری یا خرید ماشین آالت باشد ، پنج درصد و در مورد سای

 ده درصد مبلغ معامله میباشد

نامه مبلغ کل معامله تجاوز نماید و پرداخت آن در قبال اخذ ضمانت %24میزان پیش پرداخت نباید از  -ج 

 معتبر انجام خواهد شد

 همه موارد -د 
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رک رسیدگی به پیشنهادهای مربوط به معامالت عمده در مناقصه ، مناقصه محدود و یا نحوه عمل در موارد ت (72

 ؟مناقصه به عهده چه کسی میباشد

 لع درکمیسیون عالی معامالت دهیاری مرکو از دهیا مس ول مالی دهیاری و یک نفر از افراد بصیر و مط -الف

 مورد معامله مورد نظر به پیشنهاد دهیار و تایید شورای اسالمی رئوستا

 کمیسیون معامالت دهیاری مرکو از دهیار مس ول مالی دهیاری و نماینده شورای اسالمی روستا -ب 

 تاکمیسیون عالی معامالت دهیاری مرکو از دهیار مس ول مالی دهیاری و نماینده شورای اسالمی روس - ج

 دهیاری و مس ول مالی دهیاری -د 

 

 در خصوص تصمیمات کمیسیون عالی معامالت در مورد مناقصه کدام گزینه صحیح میباشد؟ (73

که ه اینبفاق آراء و یا با اکثریت دو رای مشروط تصمیمات کمیسیون عالی معامالت در مورد مناقصه به ات -الف

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

که ه اینبتصمیمات کمیسیون عالی معامالت در مورد مناقصه به اتفاق آراء و یا با اکثریت دو رای مشروط  -ب 

 ودرای نماینده شورا یکی از دو رای باشد ، مالک اعتبار خواهد ب

 تصمیمات کمیسیون عالی معامالت در مورد مناقصه به اتفاق آراء مالک اعتبار خواهد بود -ج 

 م کندکمیسیون عالی معامالت مکلف است از روز قرائت پیشنهادها حداکثر ظرف ده روز نظر خود را اعال -د 

 

 

 در خصوص برگزاری مزایده کدام گزینه صحیح می باشد (74

 مالت جزیی به بیشترین قیمت با تشخیص دهیار انجام می شودفروش در حدود معا -الف

وبت فروش در حدود معامالت متوسط به طریق حراج و به این ترتیو انجام میشود که اطالعات کلی یک ن -ب 

مومی الع عدر یکی از روزنامه های کثیراالنتشار کشور و یا روزنامه محلی یا الصاق اگهی در معابر به اط

 برسد

صه مناق عامالت عمده یا انتشار آگهی مزایده بوده و نحوه عمل طبق شرایطی است که در این قانون برایم -ج 

 پیش بینی گردیده است

 همه موارد فوق -د 

 

دیگری  اموال وهرگاه دهیاری به اجاره نمودن ساختمان یا زمین یا وسیله نقلیه یا ماشین آالت فنی یا هر نوع اشیا  (75

 اجاره و استیجاره قرار می گیرد ، احتیج پیدا کن ، به شرح زیر اقدام خواهد شد:؟ که عرفا در معرض 

یله در صورتی که مورد اجاره نظایر متعدد و متفاوت داشته باشد ، پس از تحقیق و تجسس کافی به وس -الف

 دشهد متصدی خرید ، حداقل سه فقره با صرفه ترین آنها به وسیله استعالم بهاء تعیین و معرفی خوا

اکره و ، مذ اگر مورد اجاره نظایر متعدد نداشته باشد یا اجاره ملک و زمین معینی مورد لزوم دهیاری باشد -ب 

 توافق مقدماتی با مالک به عمل خواهد آمد 

ریال  000/000/10انجام معامله و عقد قرارداد اجاره در هر مورد در صورتی که مال االجاره ساالنه از مبلغ  -ج 

 وز نکند، با تصویو کمیسیون عالی معامالت دهیاریتجا

 گزینه های الف و ب –د 
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 چه صورت آیین نامه دهیاری در مواردی که اختالفاتی مابین دهیاری و پیمانکاران بوجود بیاید به 28طبق ماده  (76

 عمل میشود؟

یشود و یدا میمانکاران دهیاری پشورای اسالمی روستا میتواند بنا به پیشنهاد دهیار اختالفاتی را که با پ -الف

ل و حاوری در صورتی که مبلغ مورد اختالف لز ده میلیو ریال بیشتر نباشد از طریق سازش و یا ارجاع به د

 فصل نمایند

ه برجاع ادر مواردی که مبلغ مورد اختالف بیش از ده میلیون ریال باشد ، رفع اختالف از طریق سازش یا  -ب 

 ودیار و تایید شورای اسالمی روستا و تصویو استانداری امکان پذیر خواهد بداوری با پیشنهاد ده

ه برجاع ادر مواردی که مبلغ مورد اختالف بیش از صد میلیون ریال باشد ، رفع اختالف از طریق سازش یا  -ج 

 ودداوری با پیشنهاد دهیار و تایید شورای اسالمی روستا و تصویو استانداری امکان پذیر خواهد ب

 گزینه های الف و ب -د 

 

 در خصوص بودجه دهیاری ها کدام گزینه صحیح می باشد؟ (77

ه هر سال اردبهشت ماه سال بعد خواهد بود و تعهداتی که تا آخر اسفند ما 15دوره عمل بودجه دهیاری تا  -الف

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

و  گردد بودجه دهیاری باید بر اساس برنامه و وظایف و فعالیتهای مختلف و هزینه هر یک از آنها تنظیم -ب 

 ید دهیار مکلف است تا پایان آذر ماه هر سال بودجه سال بعد دهیاری را به شورای روستا ارئه نما

ال سه هر تی که تا آخر اسفند مادوره عمل بودجه دهیاری تا نیمه خرداد ماه سال بعد خواهد بود و تعهدا -ج 

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

 گزینه های الف و ب -د 

 

 انواع معامالت عبارت است از   (78

 معامالت  جزیی و کوچک و توسط  -الف

 معامالت جزیی متوسط عمده    -ب 

 معماالت جزیی بزرگ عمده  -ج 

 هیچکدام  -د 

 

 مبنای نصاب در فروش مبل تعیین شده از طرف ......................................میباشد (79

 کارشناس منتخو دهیاری و دهیار  -الف

 کارشناس منتخو دهیاری و شورا -ب 

 کارشناس منتخو دهیاری و شوراهای بخش مرکزی -ج 

 دادگستریکارشناس منتخو دهیاری وترجیحا کارشناس  -د 

 

 اعضای کمیسیون معامالت مرکو است از  (80

 دهیار مسیول امور مالی رییس شورای اسالمی -الف

 دهیار مسیول امور مالی نماینده شورای اسالمی  -ب 

 دهیار مسیول امور مالی نمایمنده بخشداری به انتصاب و معرفی شورا -ج 

 ه انتخاب و معرفی شورادهیار مسیول امور مالی نماینده شورای اسالمی ب -د 
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 در اگهی مناقصه باید چه نکاتی ذکر شود (81

 نوع و میزان کاال و یا خدمت و یا کار )مدت انجام کار( با مشخصات  -الف

 مهلت قبول پیشنهاد ها -ب 

 محل تسلیم پیشنهاد و اخذ اسناد مناقصه -ج 

 هر سه مورد -د 

 

ین نوبت یخ اولکشور ............ روز و خارج کشور ........ از تاری مدت قبول پیشنهاد مناقصه در  اگهی های داخل (82

 انتشار اگهی می باشد

 روز 30روز            10 -الف

 روز25روز      10 -ب 

 روز40روز       10 -ج 

 روز45روز        10 -د 

 

 در انعقاد قرار داد رعایت کدام یک از موترد ازیر الزامی میباشد (83

 عامالتنام م -الف

 نوع مقدار و مبلغ مورد معامله با مشخصات کامل انها  -ب 

 تایید شورا و نظارت و بخشداری  -ج 

 الف و ب -د 

 

 در چه مواردی دهیاری میتواند معامالت را بدون رعایت  (84

 خرید اموال و خدمات و حقوقی که به تشخیص دهیار منحصر به فرد است -الف

 لی و کرایه حمل و نقل بار از طریق زمینی با تعیین نرخ دولتیخرید کاالهای ساخت داخ -ب 

 کرایه حمل و نقل و هزینه مسافرت و نطایر ان در  صورت وجود نرخ ثابت و مقطوع -ج 

 هرسه مورد  -د 

 

 سال مالی دهیاری چه زمانی می باشد) به غیر از دهیاری هایی که در میانه سال تاسیس شده است( (85

 ردین هر سال تا پایان تیر ماه سال بعداز اوا فرو -الف

 اردیبهشت سال بعد 15از اول فروردبن تا  -ب 

 از اول فروردین تا  پایان اسفند  -ج 

 از اول فروردبن تا نیمه اسفند -د 

 

 تفریغ بودجه و سن اجرای ان بعهده چه کسانی می باشد –مسیولیت تنظیم بودحه دهیاری  (86

 مالیدهیاری و مسیول امور  -الف

 دهیار و رییس شورای اسالمی -ب 

 دهیار و کارشناس امور دهیاری ها  -ج 
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 دهیار و شورای اسالمی  –د 

 

 میزان اعتبارات عمرانی و جاری در  بودجه به ترتیو عبارت است از   (87

 40جاری حداکثر  60عمرانی حداقل  -الف

 40جاری حداقل 60عمرانی حداکثر -ب 

 60اری حداکثرج40عمرانی حداقل  -ج 

 60جاری حداقل  40عمرانی حداکثر  -د 

 

 انواع عوارض عبارت است از  (88

 عوارض محلی اختصاصی  –عوارض محلی عمومی  –عوارض ملی  -الف

 عوارض خارج از تحریم  –عوارض محلی عمومی  –عوارض ملی  -ب 

 عوارض داخل محدوده  –عوارض محلی عمومی  –عوارض ملی  -ج 

 عوارض پیش بینی نشده –عوارض محلی عمومی  –ملی عوارض  -د 

 

 اشخاص حقیقی یا حقوقی پرداخت کننده عوارض با در امد به دهیاری چه کسی می باشد (89

 مامور تشخیص -الف

 مودی عوارض -ب 

 مامور وصول  -ج 

 هیچکدام -د 

 

 زمانی می باشدمسیول نظارت بر حسن اجرا و رعایت دستور العمل عوارض در سراسر کشور چه سا (90

 شورای اسالمی روستا -الف

 شورای بخش مرکزی -ب 

 استانداری و امور شوراها  -ج 

 وزارت کشور -د 

 

ریال  10000متر مربع با قیمت منطقه ای هر متر  500قطعه زمینی در محدوده روستا به مساحت ) عرصه . میان(  (91

 عوارض سالیانه ان چه قدر می باشد

 ریال5000 -الف

 ریال50000 -ب 

 ریال 500000 -ج 

 ریال 5000000 -د 

 

 عوارض بر معامالت غیر منفول برایر......................... درصدمیباشد (92

 50 -الف

 5 -ب 
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 1 -ج 

 نیم درصد -د 

 

 ریال به فروش رسیده عوارض مربوط چقدر می باشد 000/000/20زمین واقع در روستا به مبلغ  (93

 000/100 -الف

 000/200 -ب 

 000/10 -ج 

 000/20 -د 

 

 حق افتتاح کسو و پیشه چگونه محاسبه می شود که میزان فوق عالوه برعوارض سالیانه صنف می باشد (94

 برایر عوارض سالیانه صنف مربوط خواهد بود 4حداقل  -الف

 برایر عوارض سالیانه صنف مربوط خواهد بود 3حداقل -ب 

 انه صنف مربوط خواهد بودبرایر عوارض سالی 4حداکثر  -ج 

 برایر عوارض سالیانه صنف مربوط خواهد بود 4حداکثر  -د 

 

 تسجیل چیست (95

 تعیین میزان بدهی قابل پرداخت به موجو اسناد و مدارک اثبات کننده بدهی -الف

 تعیین میزان بدهی غیر قابل  پرداخت به موجو اسناد و مدارک اثبات کننده بدهی -ب 

 ان بدهی غیرقابل پرداخت بدون وجود اسناد و مدارک اثبات کننده بدهیتعیین میز -ج 

 تعیین میزان بدهی غیرقابل پرداخت بدون وجود اسناد و مدارک اثبات کننده بدهی -د 

 

نام  ......پرداختی که از محل اعتبارات مربوط بر اساس احکام و قرار دادها طبق مقررات پیش از تعهد صورت گیرد (96

 دارد

 علی الحساب -الف

 سررده -ب 

 پیش پرداخت -ج 

 تنخواهگردان  -د 

 

 پرداختی که به منظور ادای قسمتی از تعهد با رعایت مقررات صورت می گیرد– (97

 علی الحساب -الف

 سررده -ب 

 پیش پرداخت -ج 

 تنخواهگردان  -د 

 

 تفریغ بودجه چیست   (98

 مقایسه عملکرد واقعی با اعتبارات مصوب -الف

 مقایسه هزینه های واقعی با در امد واقعی  -ب 
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 مقایسه و در امد های واقعی با اعتبارات مصوب -ج 

 هیچکدام -د 

 

 انواع معامالت دهیاری ها از نظر ارزش به چند قسمت تقسیم می شود (99

 متوسط -جزیی  -الف

 عمده-متوسط  -ب 

 عمده-متوسط-جزیی  -ج 

 هیچکدام  -د 

 

 الت مرکو ازاعضای کمیسیون معام (100

 امور مالی -دهیار -الف

 دهیار  -نده شورای اسالمی  نمای -امور مالی -ب 

 نماینده شواری اسالمی  -امور مالی -ج 

 بسته به شرایط فرق می کند -د 

 

 در قرار داد چه نکاتی باید قید گردد (101

 مدت انجام تعهد و محل شرایط تحویل مورد معامله  -الف

 دمات و حقوقی که به تشخیص دهیار منحصر به فرد باشدخرید اموال و خ -ب 

 نوع مقدار و مبلغ مورد معامله با مشخصات کامل ان ها -ج 

 گزینه های الف و ج -د 

 

 بودجه نویسی دهیاری ها کی اغاز و کی اتمام می یابد (102

 از اول اذر اغاز تا پایان اسفند   -الف

 از اول دی تا پایان دی -ب 

 ی تا اخر اردیبهشتاز اول د -ج 

 گزینه های الف و ج -د 

 

 اموال دهیاری ها اعک از منقول و غیر منقول به چند دسته تقسیم می شود (103

 اختصاصی  -اموال عمومی  -الف

 غیر حقوقی -اموال حقوقی -ب 

 حقوقی -اموال حقیقی -ج 

 حقوقی –اموال عمومی  -د 

 

 ( 96سال)حد نصاب معامالت متوسظ چقدر است  (104

 ریال  110000000سقف  تا -الف

 ریال  1100000000تا سقف -ب 

 ریال 2200000000تا سقف  -ج 
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 هیچکدام -د 

 

 فرایند برگذاری مناقصات به ترتیو زیر می باشد (105

 ترجیح پیشنهاد دهندگان داخلی -الف

 صدور رای تجدید یا لغو مناقصه -ب 

 ارزیابی کیفی مناقصه در صورت لزوم  -ج 

 ج گزینه ب و -د 

 

 ترتیو و تهیه تسلیم پیشنهاد  (106

 نوع مبلغ تضمین مناقصه  -الف

 دریافت رسید تحویل پیشنهاد  -ب 

 باز کردن پاکت فنی بازرگانی  -ج 

 شرکت کنندگان در مناقصه  -د 

 

 نحوه برگذاری مناقصه محدود (107

 خرید سهام و تعهدات ناشی از اجرای احکام قضایی -الف

 صه گران صالحیت دار وجود فهرستهای مناق -ب 

 خرید خدمات مشاوره اعم از مهندس مشاور  -ج 

 خدمات فرهنگی و هنری اموزشی و ورزشی  –د 

 

 شیوه محاسبه عوارض سطح روستا  (108

 محیط * قیمت منطقه ای *یک درصد=عوارض سطح روستا  -الف

 مساحت * قیمت منطقه ای * دو درصد  =عوارض سطح روستا  -ب 

 محیط * قیمت منطقه ای* دو درصد =ح روستا  عوارض سط -ج 

 مساحت * قیمت منطقه ای * یک درصد =عوارض سطح روستا  -د 

 

 در صورتی که در مقرر پیشنهاد مناقصه نریسده باشد کمیسیون میتواند (109

 مناقصه را لغو کند -الف

 مناقصه را تجدید کند  -ب 

 تا احاطه نمایدموضوع را برای تصمیم به شوراهای اسالمی روس -ج 

 گزینه ب و ج  -د 

 

....... در صورتی که حایزین شرایط مناقصه پیش از یک نفر باشد. در صورت شرایط کامال مساوی به تشخیص .... (110

 عمل می شود

 امور مالی  -الف

 رییس شورای اسالمی -ب 
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 دهیار  -ج 

 رییس شورای اسالمی و دهیار  -د 

 

 ار کاال یا کار مورد معامله را چند درصد کاهش یا افزایش می دهددهیار اختیار قرار داد مقد  (111

 20 -الف

 25 -ب 

 10 -ج 

 15 -د 

 

 شود فروش یا اجاره اموال دهیاری ها که از طریق مزایده انجام می گیرد با نظر چه کسی تصویو و اجرا می (112

 شورای اسالمی -الف

 دهیار -ب 

 کارشناسی رسمی داد گستری  -ج 

 ورای اسالمی و کارشناس رسمی داد گستری ش -د 

 

 درد امدها و منابع دهیاری ها کدام می باشند (113

 درامد ناشی از عوارض اختصاصی -الف

 استفاده از تسهیالت مالی -ب 

 در امد حاصل از وجوه و اموال دهیاری -ج 

 همه گزینه ها -د 

 

 یردرسیدگی و ممیزی حساب دهیار ها در چند مرحله انجام می گ (114

 2 -الف

 5 -ب 

 3 -ج 

 4 -د 

 

 اموالی که متعلق به ده بوده برای استفاده عموم اختصاص یافته چه نامیده می شود (115

 اموال اختصاصی -الف

 اموال عمومی -ب 

 اموال منقول -ج 

 اموال حقیقی -د 

 

 شخص حقیقی یا حقوقی است که اسناد مناقصه را دریافت و در  مناقصه شرکت میکند (116

 کمیته فنی بازرگانی  -فال

 مناقصه گر -ب 

 مناقصه گزار -ج 
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 ارزیاب مالی  -د 

 

 کمیسیون مناقصه از چه اعضایی تشکیل می شود (117

 رییس دستگاه مناقصه گذار یا ذی حساب -الف

 رییس دستگاه مناقصه گذار یا نماینده وی -ب 

 ذی حساب یا مسیول فنی دستگاه مناقصه گزار -ج 

 ردهمه موا -د 

 

 مناقصه در چه شرایطی تجدید می  گردد (118

 زیاد بودن تعداد مناقصه گران از حد نصاب تعیین شده در اسناد مناقصه  -الف

 کم بودن تعداد مناقصه گران از حد نصاب تعیین شده در اسناد مناقصه  -ب 

 رای هیات رسیدگی به شکایت  -ج 

 گزینه ب و ج  -د 

 


