بسته رایگان سواالت استخدامی

مشخصات بسته کامل:
• شامل سواالت طراحی شده

اصول تنظیم و کنترل بودجه

• دارای پاسخنامه تستی
• با قابلیت پرینت
•
•
•
•
•
•
•

توجه !

•

فروشگاه کاالهای دانلودی ایران عرضه تهیه
نمونه سواالت حاضر به صورت اختصاصی توسط •
و ثبت شده است و هر گونه کپی برداری و انتشار آن• توسط افراد سودجو ،بدون اخطار قبلی،
پیگرد قانونی به همراه خواهد داشت.

•
•
•
•

•
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نمونه سواالت استخدامی
اصول تنظیم و کنترل بودجه
 -1کدام گزینه بیانگر منشأ اصلی تشکیل دولت و ابتداییترین وظیفه دولتها میباشد؟ ()www.iranarze.ir
 )1برقراری نظم و امنیت و عدالت
 )2گردش امور ،برقراری نظم و حفاظت از مرزها
 )3وصول مالیات ،تنظیم بودجه ،برقراری نظم
 )4عدالت ،امنیت ،تهیه و تنظیم بودجه
پاسخ صحیح1 :

 -2شروع تهیه بودجه و اجرای آن ،ابتدا در کدام یک از کشورهای زیر آغاز شد؟ ()www.iranarze.ir
 )2انگلستان

 )1آمریکا

 )3فرانسه

 )4آلمان

پاسخ صحیح2 :

 -3در چه سالی در ایران برای اولین بار بودجه برنامهای به تصویب قوه مقننه رسید؟ ()www.iranarze.ir
1336 )2

1289 )1

1344 )3

1359 )4

پاسخ صحیح3 :

 -4تدابیر مربوط به تدوین و حفظ مقررات اقتصادی ،جزء کدام یک از نقشهای دولت محسوب میگردد؟
 )2قانونی

 )1توزیعی

 )3تثبیتی

 )4تخصیصی

پاسخ صحیح2 :

 -5کدام گزینه بیان کننده نقش دولت در امور اقتصادی میباشد؟ ()www.iranarze.ir
 )1تخصیصی و توزیعی

 )2توزیعی و قانونی

 )3تثبیتی و قانونی

 )4تخصیصی ،توزیعی ،قانونی و تثبیتی

پاسخ صحیح4 :

 -6در کدام تعاریف بودجه بر تصویب و الیحه بودن آن تاکید میشود؟ ()www.iranarze.ir
 )1تعارف سیاسی بودجه

 )2تعاریف اقتصادی بودجه

 )3تعاریف مدیریت بودجه

 )4تعاریف سیاسی و مدیریتی بودجه

پاسخ صحیح1 :

برای خرید بسته کامل سواالت استخدامی اصول تنظیم و کنترل بودجه ،اینجا کلیک نمایید.

سواالت استخدامی اصول تنظیم و کنترل بودجه
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 -7طبق کدام یک از اصول بودجه ،بودجه به تفکیک ملی ،استانی و شهری تهیه میشود؟ ()www.iranarze.ir
 )1اصل جامعیت

 )2اصل وحدت

 )3اصل شاملیت

 )4اصل تخصیص و عدم تخصیص

پاسخ صحیح3 :

 -8دو نتیجه منطقی اجرای اصلی جامعیت بودجه کدام گزینه است؟ ()www.iranarze.ir
 )1قاعده بودجه ناویژه و اصل تخصیص

 )2قاعده بودجه ناویژه و اصل انعطاف

 )3اصل عدم تخصیص و ساالنه بودن

 )4قاعده بودجه ناویژه و اصل عدم تخصیص

پاسخ صحیح4 :

 -9جمله "هیچ نوع مالیات وضع نمیشود مگر به موجب قانون  "...با کدام اصل بودجه ارتباط بیشتری دارد؟
 )1اصل جامعیت

 )2اصل تخمینی بودن درآمدها  )3اصلی شاملیت

 )4اصل تخصیص و عدم تخصیص

پاسخ صحیح2 :

 -10اهداف "کجا باید خرج کرد و چرا باید خرج کرد" به ترتیب مربوط به کدام یک از انواع طبقهبندی بودجهای زیر میباشند؟
 )1عملیاتی  -اقتصادی

 )2عملیاتی – سازمانی

 )3سازمانی  -سایر منابع اقتصادی اعتبار

 )4سازمانی – عملیاتی

پاسخ صحیح4 :

 -11کدام یک از گزینههای زیر ،جزو انواع درآمد در طبقهبندی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار میباشد؟
 )1درآمدهای عمومی

 )2درآمدهای انتقالی

 )3درآمدهای سرمایهای

 )4درآمدهای جاری

پاسخ صحیح1 :

 -12نخستین قدم در طبقهبندی اقتصادی تشخیص و دستهبندی کدام یک از گزینههای زیر است؟ ()www.iranarze.ir
 )1حسابهای سرمایهای ،جاری و مؤسسات بازرگانی

 )2حسابهای سرمایهای ،عملیاتی و سازمانی

 )3حسابهای جاری ،عملیاتی و سازمانی

 )4حسابهای مؤسسات بازرگانی ،جاری و عملیاتی

پاسخ صحیح1 :

 -13کدام گزینه موظف به ایجاد نظم و انضباط مالی در دستگاه دولتی میباشد؟ ()www.iranarze.ir
 )1هیأت دولت

 )2دیوان محاسبات

 )3دستگاههای نظارت

 )4شورای اقتصادی

پاسخ صحیح2 :

 -14در مرحله تهیه و تنظیم بودجه بررسی و تأیید گزارش اقتصادی ،به عهده کدام یک از مراجع مسئول میباشد؟
 )1دستگاههای اجرایی

 )2سازمان مدیریت و برنامه ریزی

 )3شورای اقتصاد و هیئت وزیران

 )4ذی حساب

پاسخ صحیح3 :

برای خرید بسته کامل سواالت استخدامی اصول تنظیم و کنترل بودجه ،اینجا کلیک نمایید.

سواالت استخدامی اصول تنظیم و کنترل بودجه
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 -15کدام یک از موارد زیر جزء وظایف شورای اقتصادی میباشد؟ ()www.iranarze.ir
 )1تعیین هدفهای کلی برنامههای عمرانی کشور

 )2تهیه برنامه عمرانی پنج ساله

 )3تهیه و تنظیم بودجه کل کشور

 )4هماهنگی روشها

پاسخ صحیح1 :

 -16کدام گزینه جزء مراحل سیکل بودجهای میباشد؟ ()www.iranarze.ir
 )1اجرای بودجه

 )2تصویب بودجه

 )3نظارت و کنترل بودجه

 )4همه موارد

پاسخ صحیح4 :

 .................... -17که حاوی پیشبینیهای کلی تعادلهای اساسی اقتصاد در سال آینده است ،همه ساله توسط ...................
تنظیم میشود)www.iranarze.ir( .
 )1گزارش تفریغ بودجه  -دیوان محاسبات

 )2گزارش اقتصادی  -سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور

 )3گزارش تفریغ بودجه  -وزارت امور اقتصادی و دارایی

 )4گزارش اقتصادی  -وزارت امور اقتصادی و دارایی

پاسخ صحیح2 :

 -18کدام گزینه از جمله بررسیهای مورد توجه در جریان تنظیم بودجه در سازمان مدیریت و برنامهریزی است؟
 )1بررسی قدرت سیاسی و چانهزنی

 )2بررسی امکانات و تجهیزات

 )3بررسی برنامهها و بهبود مدیریت

 )4به بررسی فرمها و دستورالعملها

پاسخ صحیح3 :

 -19نخستین مرحله از سیکل بودجه (مرحله تهیه و تنظیم بودجه) با اجرای کدام گزینه پایان مییابد؟
 )1تصویب در هیئت وزیران

 )2تصویب در شورای اقتصاد

 )3ارائه الیحه بودجه و قرائت پیام بودجه

 )4ارائه به هیئت وزیران

پاسخ صحیح3 :

 -20بودجه چه زمانی ارزش قانونی دارد؟ ()www.iranarze.ir
 )1تصویب پارلمان

 )2تصویب دولت

 )3تصویب قوه قضاییه

 )4تصویب شورای اقتصاد

پاسخ صحیح1 :

 -21براساس آئین نامه داخلی مجلس ابتدا کدام یک از گزینههای زیر مورد بررسی قرار گرفته و جمعبندی میشود؟
 )2تبصرهها

 )1درآمدها

 )3هزینهها

 )4طرحها

پاسخ صحیح2 :

برای خرید بسته کامل سواالت استخدامی اصول تنظیم و کنترل بودجه ،اینجا کلیک نمایید.

سواالت استخدامی اصول تنظیم و کنترل بودجه
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 -22صرف هزینه قابل قبول برای ساخت یک مدرسه در روستایی که به تدریج خالی از سکنه میشود ،به مفهومی در بودجه
اشاره دارد؟ ()www.iranarze.ir
 )1کارآمد و اثربخش

 )2کارآمد و غیر اثربخش

 )3ناکارآمد و اثربخش

 )4ناکارآمد و غیر اثربخش

پاسخ صحیح2 :

 -23منظور از پرداختهای قطعی در بودجه چیست؟ ()www.iranarze.ir
 )1تنخواه گردانها

 )2علیالحساب

 )3پیش پرداختها

 )4هزینهها

پاسخ صحیح4 :

 -24کدام یک از مفاهیم زیر در مورد رعایت انضباط مالی در بودجه ،عدم تخصیص مناسب و بهینه منابع مالی کشور برای
طرحها و برنامهها مصداق دارد؟ ()www.iranarze.ir
 )1تبذیر از دیدگاه خرد

 )2اسراف از دیدگاه خرد

 )3تبذیر در سطح کالن

 )4اسراف در سطح کالن

پاسخ صحیح4 :

 -25کدام یک از گزینههای زیر اولین مرحله از مراحل تفصیلی اجرا بودجه یا مصرف اعتبارات است؟
 )1تامین اعتبار

 )2تعهد

 )3حواله

)4تشخیص

پاسخ صحیح4 :

 -26رابطه بین دولت و پارلمان (قوه مقننه) در مورد گزارش تفریغ بودجه کدام مرجع یا سازمان میباشد؟
 )1دیوان محاسبات

 )2شورای اقتصادی

 )3سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور

 )4دفتر اقتصاد کالن

پاسخ صحیح1 :

 -27کاربرد بودجه به عنوان وسیلهای برای نیل به اهداف مطلوب بیانگر کدام یک از گزینههای زیر است؟
 )1نظارت قضایی

 )2نظارت پارلمانی

 )3نظارت عملیاتی

 )4نظارت مالی

پاسخ صحیح3 :

 -28انجام نظارت مالی بر عهده کدام یک از مراجع زیر است؟ ()www.iranarze.ir
 )1دیوان محاسبات کشور

 )2سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور

 )2ذی حساب

 )4رئیس دستگاههای دولتی

پاسخ صحیح3 :

برای خرید بسته کامل سواالت استخدامی اصول تنظیم و کنترل بودجه ،اینجا کلیک نمایید.

سواالت استخدامی اصول تنظیم و کنترل بودجه
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 -29کدام یک از نظارتهای زیر بر اجرای بودجه قبل از خرج انجام میشود؟ ()www.iranarze.ir
 )2عملیات

 )1مالی

 )3قضایی

 )4دپارتمان

پاسخ صحیح1 :

 -30نظارت سیاسی ،جزء کدام یک از انواع نظارت محسوب میگردد؟ ()www.iranarze.ir
 )1نظارت قضایی

 )2نظارت عملیاتی

 )3نظارت پارلمانی

 )4نظارت اجرایی

پاسخ صحیح3 :

 -31بودجهای که در آن اعتبارات هر سازمان دولتی ،به تفکیک فصول و مواد هزینه مشخص میگردد .عبارت است از:
 )1بودجه برنامهای

 )2بودجهبندی بر مبنای صفر

 )3بودجه متداول

 )4بودجهبندی طرح و برنامه

پاسخ صحیح3 :

 -32روشی که دارای تکنیک و فرمولهای خاص است و پیشبینی درآمد بر اساس تجزیه و تحلیل همبستگیها و
جمعآوری پرسش نامههای نمونه انجام میشود ،کدام است؟ ()www.iranarze.ir
 )1روش حد متوسطه

 )2روش پیشبینی مستقیم

 )3روش سال ما قبل آخر

 )4روش سنجیده منظم

پاسخ صحیح4 :

 -33کدام یک از روشهای تأمین کسری بودجه آثار تورمی کمتری را ایجاد میکند؟ ()www.iranarze.ir
 )1برداشت از سیستم بانکی

 )2انتشار اوراق قرضه

 )3دریافت وام از دولتهای خارجی

 )4دریافت وام از صندوق بینالمللی پول

پاسخ صحیح2 :

 -34آن بخش از سیاستها و تخصیص منابع بودجهای که با کاربرد آنها دولت قادر است قدرت خرید مردم را جابهجا
نماید ،چه نامیده میشود؟ ()www.iranarze.ir
 )1قدرت تقویتی

 )2قدرت تشویقی

 )3قدرت تصحیحی

 )4قدرت تعدیلی

پاسخ صحیح4 :

 -35عدم صالحیت کادر اداری سازمانهای وصول کننده مالیاتها ،موجب ایجاد کدام یک از انواع کسر بودجه زیر میگردد؟
 )1کسر بودجه اقتصادی

 )2کسر بودجه اداری

 )3کسر بودجه ناشی از اوضاع و احوال اقتصادی

 )4کسر بودجه مربوط به ساختار اقتصادی

پاسخ صحیح2 :

برای خرید بسته کامل سواالت استخدامی اصول تنظیم و کنترل بودجه ،اینجا کلیک نمایید.

سواالت استخدامی اصول تنظیم و کنترل بودجه

5

www.iranarze.ir

ایران عرضه مرجع نمونه
سواالت آزمون های استخدامی

مشخصات بسته کامل:
• شامل سواالت طراحی شده
• دارای پاسخنامه تستی

برای خرید بسته کامل سواالت استخدامی اصول
تنظیم و کنترل بودجه ایران عرضه اینجا کلیک نمایید.

• با قابلیت پرینت
•
•
•
•
•
•
•
•

توجه !

•

نمونه سواالت حاضر به صورت اختصاصی توسط فروشگاه کاالهای دانلودی ایران عرضه تهیه

•

و ثبت شده است و هر گونه کپی برداری و انتشار آن توسط افراد سودجو ،بدون اخطار قبلی،
پیگرد قانونی به همراه خواهد داشت.

•
•
•
•
•
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