آزمون مکاتبه ای دهیاران استان خراسان رضوی ـ سال 1398

دفتر امور روستایی و شوراها

 - 1انتخاب دهیار به مدت چهار سال توسط شورا و صدور حکم توسط بخشدار در کدام ماده قانونی آمده است؟
ب) بند د ماده 48

الف) بند م ماده 22

ج ) بند م ماده @ 68

د) بند د ماده 22

 - 2هرگونه انتزاع  ،الحاق  ،تبدیل ایجاد و ادغام و نیز تعیین و تغییر مرکزیت و تغییر نام و نامگذاری واحدهای تقسیمات کشوری به ترتیب چگونه می باشد ؟
الف) به پیشنهاد فرمانداری و تصویب استانداری

ب) به پیشنهاد استانداری و تصویب وزارت کشور

ج) به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران@

د) به پیشنهاد هیأت وزیران و تصویب مجلس شورای اسالمی

 - 3صدور حکم دهیار بر عهده  ...........و عزل او با  ................است.
الف) بخشدار  -شورای اسالمی بخش

ب) بخشدار  -شورای اسالمی روستا @

ج) بخشدار -دفترامور روستایی

د ) بخشدار  -فرماندار

 - 4بر پایه ماده ی  81قانون تشکیالت وظایف و انتخابات شوراها وتبصره ی آن انحالل شوراها در چه مواردی است؟
الف) انجام اموری مخالف مصالح عمومی کشور

ب) انجام اقداماتی بر خالف وظایف مقرر

ج) حیف ومیل و تصرف غیر مجاز در اموالی که بر عهده دارد

د)همه موارد@

 - 5کدام یک ازموارد زیر جز وظایف شورای اسالمی بخش می باشد؟
الف)نظارت برحسن اجرای مصوبات شورای اسالمی روستا درمحدوده بخش ب)ایجاد هماهنگی الزم بین اعضای شورای اسالمی روستاهای بخش@
د ) موارد الف و ب

ج) نظارت بر عملکرد دهیاران بخش

 - 6غیبت غیرموجه اعضای شورای اسالمی روستا در طول یک سال درچند جلسه منجربه سلب عضویت می شود؟
الف) چهارجلسه متولی

ب) شش جلسه متوالی@

ج)هشت جلسه متوالی

د)هفت جلسه متوالی

 - 7کدام تعریف در مورد روستا صحیح است؟
الف) روستا واحد مبدأ تقسیمات کشوری است.
ب) روستا محلی است که در آن  20خانوار و یا  100نفر جمعیت بصورت متمرکز یا پراکنده در آن ساکن باشند .
ج) روستا مکانی است که ساکنان آن بصورت مستقیم و یا غیرمستقیم به فعالیتهای کشاورزی،دامداری،باغداری ویا صنایع دستی اشتغال داشته باشند.
د) همه موارد صحیح است @
 - 8شورا موظف است ظرف مدت چند روز از آغاز دوره فعالیت  ،دهیار را معرفی نماید؟
الف) 20روز

ب) 15روز

@

ج) یکماه

د)3ماه

 - 9دهیاریهای کشور براساس چه شاخص هایی به درجات 1تا 6تقسیم بندی می شوند؟
الف) وسعت روستا

ب) جمعیت روستا

ج) درآمد

د) همه موارد @

 - 10در صورت عدم قبول استعفاء دهیار توسط شورا  ،دهیار به چه ترتیب می تواند استعفاء خود را به مافوق ارائه نماید؟
الف) بعد از 20روز به شورای بخش
ج) بعد از 15روز به بخشدار

@

ب) بعد از 15روز به شورای بخش
د) بعد از یکماه به بخشدار
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 - 11تعاونی دهیاری در کدام مورد نقش ندارد ؟
الف ) درآمد دهیاری

ب ) نظارت بر پروژه های دهیاری@

ج ) اجرای پروژه های دهیاری

د ) خدمات به دهیاری

 - 12مبنای تصمیمات هیات مدیره شرکت تعاونی دهیاریها و سیاستها و برنامه های اجرایی آن بر چه اساسی است؟
الف) اختیارات تفویض شده در قانون بخش تعاونی

ب ) مصوبات مجمع عمومی شرکت تعاونی@

د) دستورالعملهای ابالغی استانداری  ،فرمانداری وبخشداری

ج ) سیاستهای ابالغی از اتحادیه تعاونی دهیاریها

- 13کشاورزی در حریم راههای روستایی درچه صورت مجاز است؟
ب) به تشخیص اداره راه وترابری مبنی برعدم آسیب رساندن به راه

الف) درصورت تصویب شورای اسالمی روستا

ج) به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر عدم آسیب رساندن به راه@ د) به تشخیص بخشداری مبنی بر عدم آسیب رساندن به راه روستایی
 - 14استفاده از خدمات درمان – پرداخت مزایای پیری و از کار افتادگی را می توان با استفاده از چه کارهایی در روستا اجرا کرد ؟
الف ) بیمه عمر

ب ) بیمه شخص ثالث

ج ) بیمه اجتماعی کشاورزان ،روستائیان و عشایر@

د ) بیمه تکمیلی

 - 15یکی از قراردادهای عقود اسالمی که برای تامین هزینه های یک دوره کشت محصول و پیش خرید آن منعقد می گردد چیست ؟
الف ) قرض الحسنه

ب ) مزارعه

د ) سلف @

ج ) محاقات

 - 16اصول گردشگری پایدار کدامند ؟
الف ) حمایت و پشتیبانی از اقتصاد محلی

ب) موارد الف و د @

ج ) افزایش آگاهی زیست محیطی

د ) دخیل ساختن جامعه محلی در تصمیم گیری ها

 - 17بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی باشد ،قابل انتقال به غیر نیست ...در کدام اصل قانون اساسی آمده است ؟
الف ) اصل یکصدم

ب ) اصل ششم

ج ) اصل هشتادوسوم @

د ) هیچکدام

 - 18طرح بهسازی بافت باارزش روستایی از زیرمجموعه کدام طرح است؟
الف) طرح گردشگری روستایی

ب) طرح اقتصادی روستایی

ج) طرح کالبدی روستایی

د) طرح هادی روستایی@

 - 19در اجازه نامه کاوش که ازطرف دولت صادر می گردد چه مواردی بایستی حتما قید گردد؟
الف) ارزش بنا ،دوره ساخت مقرون به صرفه بودن یانبودن حفر

ب) ارزش بنا ،محل کاوش ،مقدار کاوش

ج) دوره ساخت بنا ،محل کاوش ،ارزش بنا

د) محل کاوش ،حدود ومیزان کاوش ،مدت کاوش@

 - 20طبق ماده  564مجازات اسالمی افراد متجاوز به اماکن ثبت ملی شده فاقد مالک خصوصی چه جرمی دارند:
الف) شش سال حبس

ب) ششماه تا دوسال حبس @

ج) ششماه تا یکسال حبس

د) ششماه تا سه سال حبس
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 - 21اعضای کمیسیون معامالت دهیاری ها چه کسانی هستند؟
الف) دهیار،نماینده شورای اسالمی روستا ،مسئول مالی بخشداری

ب) دهیار،نماینده شورای اسالمی روستا ،کارشناس فنی دهیاری

ج) دهیار،نماینده شورای اسالمی روستا ،کارشناس مالی دهیاری@

د) دهیار،نماینده فرمانداری،نماینده شورای اسالمی روستا

 - 22بر اساس ماده  36آیین نامه مالی دهیاری ها کدامیک جزء منابع درآمدی دهیار می باشد ؟
الف ) عوارض

ب ) بهای خدمات

د ) همه موارد@

ج ) کمک های اعطایی دولت

 - 23استفاده از وجوه حاصل از درآمد قبل از منظور داشتن به حساب قطعی درآمد برای پرداخت هزینه های ضروری و فوری ..............است.
ب) بادستور کتبی دهیار بالمانع است

الف) بالمانع است
ج) در صورتی که علی الحساب باشه بالمانع است

د) ممنوع است@

 - 24در چه مواردی دهیاری میتواند معامالت را بدون رعایت تشریفات مناقصه انجام دهد؟
الف) خرید اموال و خدمات و حقوقی که به تشخیص دهیار منحصر بفرد است.

ب) خرید کاالها و خدمات انحصاری دولت

ج) در مورد کرایه حمل و نقل ،هزینه مسافرت و نظایر آن در صورت وجود نرخ ثابت و مقطوع

د)هر سه مورد صحیح می باشد.@.

 - 25بودجه دهیاری بایستی چه زمانی تهیه شود؟
الف) دهیار مکلف است تا پایان دی ماه هر سال بودجه سال بعد دهیاری را به شورا ارائه نماید@.
ب) دهیار مکلف است تا پایان دی ماه هر سال بودجه سال بعد دهیاری را به بخشدار ارائه نماید.
ج) دهیار مکلف است تا پایان اسفند ماه هر سال بودجه سال بعد دهیاری را به شورا ارائه نماید.
د) دهیار مکلف است تا پایان اسفند ماه هر سال بودجه سال بعد دهیاری را به بخشدار ارائه نماید.
 - 26کدام جمله در مورد تفریغ بودجه دهیاری صحیح است؟
الف) دهیاری مکلف است حداکثر تا نیمه خرداد ماه سال بعد تفریغ بودجه را به بخشدار ارائه نماید.
ب) دهیاری مکلف است حداکثر تا نیمه تیر ماه سال بعد تفریغ بودجه را به شورا ارائه نماید.
ج) دهیاری مکلف است حداکثر تا نیمه خرداد ماه سال بعد تفریغ بودجه را به شورا ارائه نماید@.
د) دهیاری مکلف است حداکثر تا نیمه تیر ماه سال بعد تفریغ بودجه را به بخشدار ارائه نماید.
 - 27میزان اعتبارات عمرانی ازچند درصد بودجه ساالنه نباید کمتر باشد؟
الف)@ %60

ب) %40

د )%70

ج)%55

 - 28برگه ای که پس از پرداخت کامل بدهی مودی عوارض به دهیاری برای اثبات عدم بدهی مودی صادر می شود چه نام دارد؟
الف)تسویه

ب )رسید دریافت وجه

ج)مفاصا حساب @

 - 29در معامالت عمده آگهی مزایده در چند نوبت و چه فاصله زمانی می بایست منتشر شود ؟
الف)  1نوبت و یک هفته

ب)  2نوبت و حداقل یک هفته @

ج)  1نوبت و  2هفته

د)  2نوبت و  2هفته

3

د) صورتحساب

آزمون مکاتبه ای دهیاران استان خراسان رضوی ـ سال 1398

دفتر امور روستایی و شوراها

 - 30قطعه زمینی واقع در محدوده روستا به مساحت  500مترمربع با قیمت هرمترمربع 1000ریال عوارض سطح روستا ی آن را محاسبه نمایید؟
الف)  50.000ریال

ج)  5.000ریال @

ب)  2.500ریال

د)  25.000ریال

 - 31مدیریت بهداشت روستایی چه وظایفی بر عهده دارد ؟
ب ) شناسایی مناطق آلوده و راه های سرایت

الف ) بررسی بیماری های دامی

د ) همه موارد@

ج ) نظارت بهداشتی بر چراگاه ها  ،مراتع آبشخورها
- 32فرآیند مجدد تبدیل پسماند به مواد یا انرژی قابل استفاده چه نام دارد؟
الف) بازیافت @

ب)تصفیه

د) بهسازی

ج) پردازش

 - 33کدام روش از روشهای دفن بهداشتی نیاز به سرمایه کمتری دارد؟
الف)دفن درزمین و سوزاندن

ب )ایجاد گودال وریختن زباله وفشردن وپوشاندن با خاک@

ج) جمع آوری وحمل به محل های دفن زباله درشهرها

د) تلنبار کردن زباله ها

- 34حداقل فاصله محل ذخیره موقت فضوالت حیوانی باید درچند متری منابع آب شرب روستایی باشد؟
ب) 150متری

الف) 200متری

د)  100متری @

ج ) 80متری

 - 35اولویت مدیریت جامع پسماند براساس سلسله مراتب به ترتیب چگونه است ؟
الف) کاهش /تفکیک /بازیافت /دفع @

ب) تفکیک/کاهش/بازیافت/دفع

ج) بازیافت/کاهش/تفکیک/دفع

د) دفع/بازیافت/کاهش/تفکیک

 - 36کدام گزینه مفهوم استفاده از یک زمین برای خدمات مختلف را می رساند ؟
الف) محدوده مصوب

ب) طرح هادی

ج ) کاربری اراضی@

د) هیچکدام

 - 37اجرای پروژه به روش امانی چگونه است؟
الف) اجرای پروژه توسط پیمانکار

ب) اجرای پروژه توسط کارفرما وپیمانکار

ج) اجرای پروژه توسط کارفرما @

د) اجرای پروژه توسط مجری

- 38گواهی مالکیت زمین (فرم  3فرایند صدور پروانه) توسط چه کسی تایید می گردد؟
ب)شورای روستا @

الف) دهیار

ج) بخشدار

د)فرماندار

 - 39صالحیت حرفه ای برای کارگران ماهر از چه طریق احراز میشود ؟
ب) پروانه مهارت فنی@

الف) پروانه اشتغال

ج) کد اعتبار سنجی

د) هیچکدام

 - 40ناظر ساختمان توسط چه سازمانی به مرجع صدور پروانه معرفی می گردد؟
الف) نظام مهندسی ساختمان @

ج) بخشداری

ب) مالک

د ) فرمانداری

 - 41زمین هایی که سابقه احیاء دارد ولی به علت اعراض یا عدم بهره برداری بدون عذر موجه مدت  5سال متوالی متروک مانده است را اراضی  ......می گویند .
الف) اراضی بایر

@

ج) اراضی موات

ب) اراضی دایر

 - 42کدام گزینه از وظایف بنیاد مسکن انقالب اسالمی در روستاها نیست؟
الف) تهیه و اجرای طرح هادی در روستا

ب) نظارت بر پرداخت وام مسکن روستایی
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ج) تهیه زمین مورد نیاز طرح ها و پروژه های دهیاری @ د) تهیه و اجرای طرحهای بازسازی و نوسازی مناطق مسکونی آسیب دیده در اثر سوانح طبیعی
 - 43در تعاریف مربوط به کاربری ها  ،براصلی کدام است ؟
الف) عبارتست از هر یک از جهات مالکیت که حداقل  50درصد کل طول آن مجاور معبر عمومی باشد.
ب) عبارتست از بر مالکیتی که طوالنی ترین جهت مالکیت در مجاورت آن معبر باشد @ .
د) همه موارد

ج) عبارتست از معبری که دسترسی ملک به آن آسانتر باشد.
 - 44در تفکیک اراضی حداقل تفکیک جهت هر واحد مسکونی چندمتر است؟
الف)  200متر

@

ج )  300متر

ب)  250متر

د)  120متر

 - 45کدام مورد از معایب بناهای خشتی وگلی می باشد ؟
الف) نداشتن پی و شناژ افقی در زیر دیوارهای باربر

ب) خصوصیت ضعیف مصالح

ج) عدم یکپارچگی دیوارها

د) همه موارد @

 - 46ماده  39از وظایف دهیاران وظیفه دهیاری را در زمان بحران چگونه تشریح می کنند؟
الف) اتخاذ تدابیر الزم برای حفظ روستا

ب) همکاری با واحدهای امداد رسانی در هنگام وقوع حوادث و سوانح غیرمترقبه و بالیای طبیعی@

ج) اطالع رسانی به موقع به مسئولین

د) جلب مشارکت مردمی و کمک دولتی برای جبران خسارت

 - 47مهمترین اقدامات در مدیریت بحران شامل چه مراحلی است؟
الف)آمادگی ،امداد و نجات و بازسازی پس از بحران

ب) آمادگی امداد و نجات و بازسازی پس از بحران ،پیشگیری@

ج)امداد و نجات

د) بازسازی پس از بحران

 - 48شورای هماهنگی مدیریت بحران درسطح استان به ریاست چه کسی تشکیل می شود؟
الف)استاندار @

ب)فرمانده ارشد سپاه منطقه

ج)مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان

د) مدیرعامل شرکت آب وفاضالب استان

 - 49از جمله اقدامات ساختمانی برای مهار سیالب کدام است؟
الف)سیالب رودهای کمکی ویا زهکشی های کمربندی

ب) خاکریزهای طولی ساحلی ودیوارهای سیل بند

ج) اصالح مسیر وقطع رودخانه

د) همه موارد@

 - 50عوامل ایجاد آتش کدامند؟
الف) ماده سوختنی ،حرارت

ب ) هوا ،ماده سوختنی

ج) ماده سوختنی ،هوا ،حرارت @

د)هیچکدام
به امید موفقیت...
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