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 41. اقتصاد 4

 یک مقدار کار ثابت در بودجه عبارت انداز: .1

  واحد کار( 4                       واحد صنعت( 3                      ( واحد حجم2                تجارتواحد ( 1    

 فرض های غسل چند است؟. 2

 دو( 4                                    سه( 3                            چهار( 2                          پنج (4   

دولت جهت بیشبرد وظایف و ایفایی خدمات عامه از منابع عایداتی خویش پول بدست میاورد که ما میتواینم آنرا تحت چند مبحث مطالعه می . 3

 گردد؟

 سه مبحث( 4                           دو مبحث( 3                       چهار مبحث (2                یک مبحث( 1   

 یکی از انواع صورت حساب عبارت است از: .4

 صورت حساب ترازو (4        ضرر( صورت حساب مفاد و 3         صورت حساب جریان (2     صورت حساب نقدی( 1   

 شبه کدام کلیمه ذیل میباشد؟ رکلیمه رهبری بیشت. 5

 رهنمایی( 4                                   آزادی  (3                            ( تدوین2                    رونق(  1   

 در حساب صنعتی چه را بیان میکند؟ inventoryاصطالح . 6

  بافتن( 4                                یافتن    (1                     تحویل کردن (2                     رفتن ( 1    

  یکی از مراحل احصائیه عبارت استاز:. 7

  تحلیل هدف( 4                             اجرا هدف( 3                        آغاز هدف (2              تعیین هدف( 1    

 یکی از اقالم بالنس شیت عبارت است از:. 8

 عواید( 4                               مصارف( 3                         پس اندازها (2              دارایی ها( 1     

 اهداف سیاست پولی عموما به چند دسته تقسیم شده است؟. 9

 چهار( 4                                    دو( 3                                  سه (2                    یک (   1    

 اوسط ها از نظر طبقه ریاضی به چند دسته تقسیم میشوند؟. 11

 یک گروپ( 4                           چهار گروپ( 3                       سه گروپ( 2              گروپ( دو 1      

 ازمنابع عایداتی دولت عبارت است از:یکی . 11

 منابع عایداتی سختی( 4             منابع عایداتی فردی    ( 3          منابع عایداتی دول (2     منابع عایداتی فابریکه (1      

 پول در جوامع بشری دارای چند اصل است؟. 12

 یک اصل( 4                              دو اصل( 3                         سه اصل( 2              چهاراصل (4      

 تفتیش نظر به احتوا نمودن کامل فعالیت های مرجع تحت تفتیش شامل چند نوع میباشد؟ .13

 سه نوع (4                                نوع دو( 3                         یک نوع  (2            چهارنوع    ( 1    
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 رابطه که بین کشورها ایجاد میشود رابطه های ذیل را تشکیل میباشد؟ .14

          رابطه اقتصادی تشریحی( 2                                          رابطه اقتصادی و سیاسی (1     

 رابطه اقتصادی دولتی( 4                                               رابطه اقتصادی علمی( 3    

 هر فاصله تعیین شده به وسیله دو عدد در احصائیه به کدام نام یاد میشود؟ .15

 جدول( 4                              احصائیه( 3                              کالس( 2                   گراف( 1    

 میشود؟تقسیم  صورت حسابات به صورت عموم به چند دسته. 16

   1 )1                        2 ) 3                                   3 )4                                      4 )2 

 حساب واقعی عبارت است از:. 17

 فایده( 4                                سرمایه (3                                 علمی( 2                جریان( 1    

 عقد قرارداد بیمه در حالت تصادم در چند جزء صورت می گیرد؟ .18

 دو جز( 4                                یک جز( 3                              سه جز( 2             چهار جز( 1    

19. ASOSAI :عباتر است از 

 سازمان تولید (4                       سازمان خارجی( 3                اسیاییسازمان ( 2          سازمان خدماتی( 1    

 یک از روابط بین ممالک برای بقای فعالیت ها اهنا ضروری است که باید در نظر گرفت: .21

 روابط خارجی( 4                       روابط اجتماعی( 3                  روابط داخلی( 2             روابط تعلیمی( 1    

 مسح کردن چندم حصه سر فرض است؟ .21

 دو حصه آن( 4                        یک بر پنجم آن( 3                          ربح  آن( 2                ثلث  آن (1      

 تجارت افغانستان با جوزه های باربری با کدام کشور ها انجام میشود؟ .22

 پولند( 4                                     هالند( 3                               هند( 2                 امریکا( 1      

 طرز کار محاسبه به صورت عموم به چند شکل میباشد؟. 23

 یک شکل( 4                              پنج  شکل (3                       سه شکل( 2                دو شکل  ( 1     

 در حاسبات رسمی دبت عبارت از است از:. 24

  کریدت( 4                               مصرف( 3                            عواید( 2                     زیان  (1     

 عوامل و فکتور های که کارهای گروپی میباشد قرار ذیل است؟ .25

 کار فرعی( 4                         کار اجتماعی (3                        تهیه مواد( 2              کار گروپی (4      

 مفهوم تنزیل عبارت است از: .26

 آوردنباال ( 4                            کم کردن   (3            پائین آرودن             (2           زیاد کردن( 1      
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 در ارزش داخلی پول چند عامل در نظر گرفته میشود؟. 27

 چهار عامل( 4                         دو عامل( 3                            یک عامل (2               سه عامل( 1     

 اولین بار در کدام کشور بیمه عمده مروج شده است؟. 28

  ( اروپایی4        هالندی                  ( 2                      هندی      ( 2                   امریکایی( 1          

ر های پولی وغیره اعضا مشکالتی را در ساحه عملیات بازار بورس، مارکیت اسعار، بازبسرعت سرسام آور در رابطه انتقال معلومات . 29

 المللی چه گویند؟ بینبه وجود می آید که این را دراقتصاد 

 رابطه تبادلوی( 4                         انکشاف (3                           انحصار( 2                         احتکار( 1     

 نفر دوم یک سهم بیشتر از نفر اول باشد.  ینفر اول دو حصه و برا یمیلیون دالر را طوری تقسیم نمایند که برا 6225. 31

  6251و  3261( 4                  6241و  3281( 3                  6225و  3275( 2             3275و  6225( 4       

 کنترول انطباط عبارت است از:. 31

    ( فعالیت های خصوصی4های خود به شروع         ( فعالیت 3       فعالیت های شروع( 2      فعالیت های خود به خود( 1     

  صفاتی ذاتی هللا تعالی آن است که:. 32

           هللا تعالی به ضدآن توصیف میشود( 2                               به ضد ان هللا تعالی توصیف نمیشود (4     

 در هر صورت توصیف میشود( 4                                       اگر ممکن باشد توصیف شود( 3     

  وظیفه عبارت است از:. 33

  حجم کار( 4                          اجرای کار (3                   انجام فعالیت ( 2               تشخیص کار( 1      

34 .INTOSAI :عبارت است از 

  سازمان خارجی( 4                  سازمان بین المللی( 3                 داخلیسازمان ( 2              سزامن آسیایی( 1      

 یکی از وظایف مهم منجمنت عبارت است از:. 35

 هماهنگی( 4                              رهبری( 3                            تبادله( 2                        توزیع( 1      

 دایمی کریدت عبارت است از: در حسابات. 36

 ( معرفی4                          ( دولت      3                       مصارف ( 2                        ایدو( ع1      

 تفاوت حدپایین همان کالس با حد پایین کالس ماقبل عبارت است از:. 37

 فاصله توزیع (4          ( فاصله خطوط             3                 کالسفاصله ( 2                فاصله حدود ( 1      

  مخارج که مربوط به دوره فعالیت نقدی میباشد عبارت است از:. 38

 ( مخارج مصارف4            مخارج تولید             (3     ( مخارج فعالیت            2            مخارج خدمت( 1       

  ر کننده نفت است قرار ذیل میباشد:داولین کشور که صا. 39

 ( افریقا4                  وینزویال           ( 3       ( استرالیا                   2                      اسیا( 1        
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 چند نوع بررسی را می شناسید؟. 41

 سه نوع( 4              ( دو نوع               3            یک نوع              ( 2                چهار نوع( 1      

 هدف مکتب میرکانلیزم در روابط بین المللی چه بوده است؟. 41

  ازدیاد صادرات( 4          ( کاهش صادرات      3          تجارت بین المللی     ( 2          سنتر بین المللی ( 1     

 

 بلند رفتن قیمت مواد خام باعث چه میشود؟ .42

 ( بلند رفتن قیمت تولید4           (  بلند رفتن قیمت منابع3         بلند رفتن قیمت تمام شد( 2    بلند رفتن قیمت خدمات     (4     

 ارزش مواد و خدمات به پول در یک دوره حسابی عبارت است از؟ .43

     ( مصارف4                  تولید             (3                  مخارج           (2                            امتعه( 1     

 از: یکی از اشکال تفتیش نظریه احتوا کامل فعالیتها عبارت است. 44

 ( تفتیش مدیریت  4           تفتیش رهبری         (3            تفتیش مشخصات       (2                 تفتیش حتمی( 1       

 یکی از اصول مدیریت عبارت است از:. 45

 انجام دادن کار باالی خود  ( 4                ( تبادله فیات        3 انجام دادن کار باالی دیگران    ( 2            انجام فعالیت خرید( 1    

 عواید در کدام جناح بیالنس ثبت می گردد؟صورت حساب مفاد و ضرر تمام . 46

 ( دبت4                   مصارف       (3                    عواید              ( 2                      کریدت( 1       

 در کشور هندوستان به کلمه بیمه چه گویند؟. 47

 ( بیوما4تیوما                              (3                                      بیما( 2                         تومی( 1     

 سوگند یاد کردن به مخلوقات از کدام قسم شرک است؟. 48

 ( شرک اصغر ظاهر4             شرک اکبر باطن  ( 3                  شرک اصغر باطن( 2          شرک اکبر ظاهر    ( 1    

 درآمد های مالیاتی عبارت است از:یکی از . 49

 ( درآمد های غیر مالیاتی ثابت4( مصارف                    3                             درامد     (2            درآمدهای مالیاتی( 1      

     

51 .Grants :درتفتیش عبارت است از 

 انکشاف داخلی (4      انکشاف زیربنایی           ( 3               انکشاف تحقیقی        ( 2            انکشاف خارجی( 1     

 یکی از عوامل ذیل در شرح مالی حساب می گردد؟. 51

 صورت حساب قروض( 2                                          صورت حساب جریان نقدی( 1    

  صورت حساب لفظی( 4صورت حساب عمومی                                                (1     

 یکی از انواع مخارج خارجی نقدی عبارت است از:. 52

     ( مصارف دوره4( مخارج غیر دوره فعالیت                3                مخارج دوره      ( 2        مخارج دروه فعالیت (1      

 تعداد پامبران اولوالعزم چند تن اند:. 53

 سه (4                              شش           (3                                 ( پنج2                  چهار        ( 1     
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 تجارت سومی در کنترول عبارت است از: .54

     ( اصالح خرید 4اصالح کنترول                           (3                   اصالح نواقص( 2          اصالح فروش  (1         

 تجارت خارجی افغانستان به چند حوزه تقسیم بندی میشود؟ .55

 حوزهدو  (4                                یک حوزه  (3                     چهار حوزه ( 2                     سه حوزه(  1    

 در کشور ما افغانستان اولین بار در کدام سال اداره مالی تاسیس گریدد؟ .56

    1) 1773- 1743               2) 1773 - 1774               3 ) 1773 - 1745                           4) 1773 – 1749 

 یکی از طریقه های بخش اوسط حسابی عبارت است از : .57

 طریقه توزیع (4(  طریقه اساسی                  3                  طریقه تبادله (2                  طریقه تولید ( 1        

 را ایجاد می نماید،آن سلسله عبارت است از: یک سلسله قوانین بین المللی وجود دارد که روابط کشور ها .58

             سیستم مخابرات (4     ( قرضه                   3                      کریدت   (2                                ویژه( 1     

 غیرمالیاتی عبارت است از: یک از انواع درآمد های .59

          اخذ نرخ  ( 4                     ( اخذ قرضه3                     اخذ نتایج( 2                           اخذ اعانه( 1     

  پرداخت که تاثیرات نتجوی داشته باشد عبارت از چیست؟ .61

 مخارج (4                          امتعه  (3                           مواد ( 2                          مصارف ( 1     

 برای کدام موارد قابل استفاده میشود؟درجه تحرک عوامل تولید یکی از از مسایلی است که در کشور ها  .61

  روابط اقتصاد بین الملللی (4    روابط اقتصادی حادثه      (3      روابط اقتصاد تصدی      ( 2        روابط اقتصادی (1     

 یکی از اقالم شامل صورت های مالی میگردد؟ .62

                خالصه حساب قدیمی                                 (4        (  خالصه حساب نوین3          خالصه حساب خاص  ( 2     خالصه حساب فوق ( 1      

 یکی از انواع قدرت اقتصادی یک مملکت عبارت است از: .63

 ( فروشات                              4            خدمات              (3              ( تولیدات             2                    زراعت ( 1     

 یکی از مشکالت که باعث شد، پول و کریدت مروج شود علت آن چیست؟ .64

 نبود وسایل مکمل (4          نبود وسایل و تجهیزات( 3            نبود منابع کافی   (2نبود وسایل ترانسپورت    (1    

 بودجه ناشی از امور اداری به شمار میرود؟یکی از اقدام ذیل شامل کسر  .65

 ضعف وظایف (4                  ضعف شخص ( 3           ضعف ساختار اداری( 2           ضعف تشکیل ( 1    

 پیشرفت ساینس و تکنالوژی د افغانستان بانک باعث چه میگردد؟ .66

 تقاضا به مواد خام (4                 تقاضا به تولید   (3                    تقاضا به غذا  (2        تقاضا به خدمت  (1    

 به صورت غیر مستقیم یک نوع سرمایه گذاری را در مدیریت مالی چه گویند؟ .67

 انحصار فروش (4                     انحصار مالی( 3                     انحصار تولید ( 2         انحصار نقدی( 1    

 تقسیم کار یکی از عوامل و عناصر در اقتصاد کشوها میباشد ، این عوامل کدام ها اند؟ .68
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 تجارت خارجی (4              تجارت بین المللی( 3                  تجارت داخلی      ( 2         تجارت دولتی( 1    

 وظیفه دومی سیاست مالی عبارت است از: .69

 توزیعات (4                    تخصیصات( 3                        موثریت       ( 2                 تولیدات (1    

 هر عامل کار و اقدام که بخاطر بدست آرودن نفع صورت گیرد بنام چه یاد میگردد؟ .71

 فعالیت (4                         مخارج( 3                                مصارف (2                  نوعیت (1  

 در کنترول تفتیش انواع مشخصات عبارت است از؟ .71

 مشخصات داخلی (4          مشخصات رهبری (3             مشخصات قبلی( 2        مشخصات خصوصی   (  1   

 کنترول های مالی شامل چند گروه مجزا است؟ .72

 گروه 4 (4                           گروه 2( 3                   گروه 3 ( 2                      گروه 1 (1   

 یک از اشکال محاسبه عبارت است از: .73

 دو جانبه (4                        پنج جانبه  (3                    سه جانبه (2               چهار جانبه( 1     

  روش محاسبه میشود؟ ترتیب بودجه توسط کدام .74

     پیش بینی مصارف                             (4                 ( پیش بینی عواید3             پیش بینی قیمت( 2          پیش بینی نرخ   (4    

 در افغانستان اولین بار بیمه در کدام سال آغاز گردیده است؟ .75

    1  )1346                     2) 1344                     3  )1348                             4) 1343 

 بیمه حریق در کدام سال مروج شده است؟ .76

 11قرن  (4                     18قرن   (3                      15قرن (  2                  16قرن (  1    

 یکی از وظایف بودجه دولت عبارت است از:  .77

 وظیفه نهایی (4                    وظیفه علمی( 3    وظیفه اخری           ( 2               یفه سیاسیظو( 1   

 گیوند؟مقدار مال که از عملیه تولید با از عامل تولید بدست می آید اینرا رد اقتصاد چه  .78

 عاید (4                         مصارف(  3                   حاصل  (2                     مخارج  (1   

 چند نوع استهالک را میشناسد؟ .79

 ( دو نوع4(  چهار نوع                       3                     یک نوع (2               سه نوع (1       

 از اقالم اسناد طبعی عبارت است از:یکی . 81

 اسناد داخلی (4                   اسناد منطقوی( 3               اسناد بیرونی( 2           اسناد خروجی( 1    

 دولت هندوستان برای چند قلم اجناس صادراتی به افغانستان ارتباط را ایجاد میکند؟. 81

 قلم 37 (4                            قلم 47(   3                        قلم 21 (2              قلم 51(  1       

 مصارف مشترک قرار ذیل است:. 82

 ( مصارف 4            ( معاشات               3                          کمک ها(  2                  اعانه ( 1  
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 طبق قانون بیمه که خود را مکلف به چه میدانند؟بیمه عبارت است از قراردادی که . 83

 خسارت توحیدی (4       ( خسارات احتمالی       3                   خسارات تخفیفی (2     خسارات اجمالی (1  

 رشد سریع اقتصادی در کشور ها که باعث مشکالت زنده گی بشری می گردد، عبارت است از:. 84

 آلوده گی محیط زیست (4      آلوده گی خانه       (3   آلوده گی فضای فابریکه   ( 2    تصدیآلوده گی فضای ( 1    

 زار، چند مرتبه فضلیت دارد ؟گنماز جماعت باالی نماز تنها . 85

 مرتبه 26( 4              مرتبه   72(   3              مرتبه       71(  2                  مرتبه  27( 1    

 مالیات از نظر مفهوم به چند دسته تقسیم میشوند؟ .86

 دو نوع (4                       پنج نوع(  3                     سه نوع ( 2               چهار نوع   (1    

کی در اقتصاد بین المللی ارائه هرگاه دو مملکت بین هم تجارت می نمایند، باید هر دوی آنها از این تجارت نفع ببرند، این نظریه توسط  .87

 گردیده است؟
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 یکی از مراحل بودجه عبارت است از:. 92
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 فعالیت می نمایند:بیمه ملی افغان در کدام بخش ها . 94
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  حسابداری توزیع (4                     حسایداری عقالنی( 3                حسابداری کریدت( 2      حسابداری مالی( 1      
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 المللی توسط چه کسی ارائه گردیده است؟ نظریه مزیت مطلق در اقتصاد بن. 111
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 دارایی ها در محاسبه به چند نوع تقسیم یندی میشود؟. 111
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 فرض های وضو چند است؟. 112
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 عبارت است از:یکی از موضوع مصرف اصلی مشترک . 113
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 یکی از انواع نباتات صنعت در حقوق تجارت عبارت است از:. 114
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 مالیه عبارت است از:. 115
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 اهداف معمولی سیاست پولی به چند دسته تقسیم میوشد؟. 116
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 یکسان باشد، دراین حالت مساوی است به:
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افغانی به فروش برسد دراین لیالم چند فیصد تخفیف رعایت  23251افغانی است اگر جنس مذکور به  25111ارزش اصلی یک جنس . 111
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 واحد دومی عبارت است از:. 118
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 بودجه مالیه عبارت از چیست؟. 119

          در جال حاضر مورد نصب باشد (2                       در حال حاضر غیر قابل تطبیق باشد( 1      

 در حال حاضر مورد پزیرش باشد( 4                          در حال حاضر مورد تطبیق باشد( 3       

 . معامالت تجارتی به چند بخش تقسیم میشود؟121

 ( پنج دسته4         ( یک دسته                   3                        دو دسته( 2                    ( سه دسته1    

 کنترول در سیستم عبارت است از:. 121

 توسعه معیارها( 4                       توسعه خرید( 3                   توسعه سیستم( 2             توسعه فروشات (4   

 ارزش خارجی چول مستقمیاً به تعاتدل چه میپوندد؟. 122
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 یکی از انواع کنترول های مالی شامل کدام گروپ میشود؟. 123
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 مزیت رقابتی عبارت است از:. 127
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 مالیه کنترول عبارت است از:. 131
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 کاهش( 4                              مرتو( 3                      انبساط( 2              انقباض( 1    

 یکی از وظایف خاص دولت حمع آوری چه میباشد؟. 133

 برداشت( 4                            عواید( 3                     مصارف( 2             مخارج (4   

 لست موجودی شامل چند قسمت میشود؟. 134

 چهار قسمت( 4                         دو قسمت( 3                   سه قسمت (2         یک قسمت( 1   

  حسابات انواع مصارف در محاسبه صنعتی عبارت است از:. 135
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 در تفتیش و کنترول کدام مسایل تنظیم میگدد؟. 136
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 در کنتورل تفتیش کدام موارد  رعایت گردد؟. 137

  نظارت( 4                     اقتصادیت (3                       تولید (2                   تبادله( 1    

 عبارت است از: 11/8/6/3/2انحراف اعداد . 138

  8( 4                               11( 3                          21 (2                   6ت (1    
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 وابسته( 4                           داخلی( 3                     مستطیل (2          خارجی    ( 1     
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 رهبری به چند شکل صورت می گیرد؟. 141
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 ود؟شنفر محصل چند می 51. کارتیل اول در بخش نمرات 143

      1 )12211                         2) 12221                               3 )12231                    4 )1225 

 چند طریقه عمده بخش اوسط حسابی در توزیع فریکونسی وجود دارد؟. 144

 چهار طریقه( 4                 سه طریقه( 3                             طریقه دو ( 2                    یک طریقه (  1    

 عبارت است از:پایان در ارتباطات . 145

 خالصه (4                    تصویب( 3                                 کنترول( 2                            پایان (4   

 در حساب سنجش اقتصادی حساب به چند طبقه تقسیم میشود؟. 146

 طبقه  25( 4طبقه                     11( 3                               طبقه  6( 2                        طبقه  12( 1   

 مهره قرمز، دو مهره سبز، وجود دارد ، یک مهره را طور تصادفی بر می داریم، فضای نمونه چه گونه میباشد؟ 3در یک کیسه . 147

   1 )5                                2) 11                                      3 )21                            4) 31  

 کسر واقعی عبارت از کسر های است که صورت آن کوچک از چه باشد؟. 148

 صورت و مخرج( 4              حاصل تقسیم آن  (3                                  مخرج( 2                       صورت (  1   

 شرک به چند نوع است؟. 149

   دو( 4                               سه  (3                                   شش   (2                       چهار (  1    

 حادثات به کدام کتگوری های زیر تقسیم میشود؟. 151

 وابسته داخلی (4                    وابسته خارجی( 3                         مستقل و وابسته( 2                مستقل میانه (1    
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 عنصر متفاوت را در یک سیت در ردیف های معین به نام چه یاد می کنند؟ 4تمام امکانات ترتیب . 151

 تبدیل( 4                            مستقل( 3                                    اختالف  (2                    وابسته ( 1     

 % بفروش برسد مقدار و قیمت فروش را دریابید؟21افغانی است اگر به تخفیف  1311قیمت یک جنس . 152
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        نقاط وسطی کالس با نقاط متعلقه وصل نشود (2                                   نقاط وسطی کالس باهم جمع نشود( 1      

 نقاط وسطی کالس با نقاط متعلقه وصل شود( 4                                 نقاط وسطی کالس با هم حمع شود( 3       

 پالنگذاری یکی از وظایف کی بشمار میرود؟. 156

  اجران( 4                       فروشنده ها( 3                          خریدار( 2                            مدیران( 1    

 یکی از اهداف کلی برنامه ریزی عبارت است از؟. 157

 هیا ساختن ابزار برای کنترولم( 4           مهیا ساختن روش تولیدی( 3    مهیا ساختن رهبری    ( 2     مهیا ساختن وضعیت  (4   

 پالنگذاری تخصص یکی از انواع چیست؟. 158

 رهبری( 4                             تبادله( 3                                    تولید (2                   پالنگذاری( 1   

 پالنگذاری استراتیژیک عبارت است از:. 159

 پروسه وارداتی (4                 ( پروسه انکشاف3                         پروسه خدماتی (2            پروسه صادراتی( 1   

 یک برنامه واحد جامع و کلی در اقتصاد چه را بیان می کند؟. 161

 مدیریت( 4                    استراتیژی ( 3                                  پالنگذاری( 2                    رهبری(  1   
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