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 1. پالیسی چیست بیان نماید؟

یک سلسله جمالت رهنمودی ومفاهیم است که روئسأ ومنیجران را در هنگام تصمیم گیری رهنمائی الف:

 وکمک مینماید. تا همه تصامیم اتخاذ شده در یک محدوده منطقی واصولی صورت گیرد .

 صمیم گیری ها حدود معین را تعین مینماید.تعین معیارات پالنی است که برای فعالیت هاوتب:

 سند رسمی اداره است که اهداف، وظایف ،مسئولیت هاو ایجابات بست در آن مشخص میگردد. ج:

 د:الف وب درست است

سی ها وروشهای کاری دولت تغیرات رونما میگردد،از کدام ینظر به ضرورت وقتأ فوقتأ در پال. 2

 ی جدید مورد پذیریش همکاران شما واقع گردد؟سی هایروشها استفاده شود تا پال

 سی جدید برای مردم تشریح گردد.یتمام فواید پالوسی اشتراکی باشد.یسیستم کار در پالالف:

سی جدید پروژه های امتحانی راه اندازی گردد وتنایج حاصله آن بطور مستند برای مردم یبر مبنای پالب:

 ارائه گردد.

به مردم مؤقع فراهم شود تا احساس حق مالکیت داشته وه مردم حق داده شود.در زمینه انتخاب پروژه بج:

 باشند.

 د:هرسه جواب درست است

 خصوصیات یک رئیس خوب را بیان نماید؟.3

 ایمان داری کامل،الف:

 داشتن مهارت هایب:

 هماهنگی،ارتباطات،مشارکتج:

 د:هرسه جواب درست است

 خصوصیات یک رئیس خوب را بیان نماید؟.4

 نظارت وارزیابی پروژه ها الف:

 پالن وبرنامه سازیب:

 اخالق نیک وبر خورد سالم با مراجعین وجوانب ذیدخل.ج:

 د:هرسه جواب درست است

 همآهنگی وانسجام چیست؟ .5

 اهداف و فعالیت های عمده ودورنمایی وزارت یا اداره را جهت نیل به هدف معین میسازد. الف:

به قسمیست که تمام فعالیت ها ی مورد ضرورت به وجه احسن انجام یابد  انتظام بخشیدن فعالیت هاب:

،اهداف مطابق پالن بدست آید ،وقت ضایع نگردد،منابع مالی بی جهت به مصرف نرسد ودر عین حال 

 دو شخص به عین کار اقدام ننماید.وکار به توافق همدیگر ومشوره انجام یابد.

لعه،بادر نظرداشت سیستم های مدیریت مدرن پالن گذاری های رشد وتقویت اقتصادی جوامع را مطا ج:

 اساسی صورت پذیرو راه حل مشکالت مردم با استفاده ازاین علم دریافت میگردد.

 د:هیچکدام
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 پالن استراتیژیک چیست؟. 6

انتظام بخشیدن فعالیت ها به قسمیست که تمام فعالیت ها ی مورد ضرورت به وجه احسن انجام یابد الف:

هداف مطابق پالن بدست آید ،وقت ضایع نگردد،منابع مالی بی جهت به مصرف نرسد ودر عین حال دو ،ا

 شخص به عین کار اقدام ننماید.وکار به توافق همدیگر ومشوره انجام یابد.

رشد وتقویت اقتصادی جوامع را مطالعه،بادر نظرداشت سیستم های مدیریت مدرن پالن گذاری های  ب:

 یرو راه حل مشکالت مردم با استفاده ازاین علم دریافت میگردد.اساسی صورت پذ

اهداف و فعالیت های عمده ودورنمایی وزارت یا  اداره را جهت نیل به هدف معین میسازد .معموالً  ج:

پنج سال طرح وهر سال بررسی وتعدیل میگردد. این پالن مطابق اولیت های انکشافی  –ی سه سال ابر

 دولت بنأمییابد.

 :هیچکدامد

 یا کدام اهداف صورت میگیرد؟ ههم آهنگی به خاطرچ. 7

 ایجاد ارتباط وهمکاری میان افراد وبرنامه های مختلف . الف:

 تأمین تفاهم مشترک میان تمام کارمندان ریاست ها، برنامه هاو مقامات.ب:

ذاری وتطبیق بهبود پروسه های پالنگوبررسی پروسه رسیده گی به مشکالت وبهبود کیفیت کاری.ج:

 پروژه ها.

 .د:هرسه جواب درست است

 فرق میان نظارت  وارزیابی چیست معلومات دهید؟. 8

 مونیتورینگ: الف:

عبارت از تنظیم فعالیت ها پروسه مشاهداتی بوده که به طور وقفوی درجریان کار صورت گرفته 

 ارزیابی:و

هنگام ختم پروژه ها به راه انداخته  عبارت پروسه تنظیم فعالیت ها به طور سیستماتیک است که در

 میشود 

 : ب: :ارزیابی

پروسه مشاهداتی بوده که به طور وقفوی درجریان کار صورت گرفته  وعبارت از تنظیم فعالیت ها

 :ومونیتورینگ

عبارت پروسه تنظیم فعالیت ها به طور سیستماتیک است که در هنگام ختم پروژه ها به راه انداخته 

 میشود 

ابی برعکس نظارت بعد از تکمیل پروژه یا در معیاد معین تعین شده در وسط کار در یک پروژه ارزیج:

یا اداره صورت میگیرد. ارزیابی معموالً جهت تشخیص تاثیرات فزیکی، میحطی،اجتماعی واقتصادی 

گیرد  یک پروژه برای اینکه آیا از منابع دست داشته استفاده مؤثروسودمند به عمل آمده یا خیر صورت

 ارزیابی آخرین مرحله یک پروژه است که نتایج به مقام ذیصالح ارائه میشود.

 د:الف وج درست است.
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 ؟رابیان داریدمراحل پروسه نظارت  .9

 تعین اهدافواتخاذ تصمیم  الف:

 جمع آوری معلومات .وتهیه وتصویب پالن .ب:

 گزارش.و تحلیل وتجزیه معلوماتج:

 د:هرسه جواب درست است.

 ؟یگیرداز نظر تخنیکی در پروسه نظارت کدام جنبه ها مورد نظارت قرار م .11

 پالن کاری.ج:                مواد ساختمانی.ب:               امور فنی. و نقشه الف:

 د:هرسه جواب درست است 

 ؟نظارت به منظور کدام اهداف در یک اداره صورت میگیرد .11

 ،به منظورتشویق پرسونل.،اجراات در پروگرام ،گرام به منظور بررسی از اهداف پروالف:

 تهیه وتدارکات منابع.،بررسیوشایستگی پرسونل

 امور فنی.مواد ساختمانی. و بلند بردن سطح تولیدات )زراعت ،مالداری نقشهوتقویه بندی اقتصادی  ب:

 وغیره (

  پالن کاری.ومواد ساختمانی.،امور فنی. و نقشهج:بمنظور

 ات است گزینه)الف(درست است. د:هرسه جواب درست

 نظارت از پروژه بر بنیاد کدام اصول باید صورت گیرد؟ .12

 در پروسه نظارت نباید فعالیت ما صرفاً منحصر به جانب فرمایش گیرنده باشد .الف:

یت عر آنها دررابطه به مؤثریت وموقظدر تماس شدن با مقامات محلی واخذ نواخذ نظر مردم منطقه .ب:

 پروژه .

 باز دید از ساحه وباال خره کیفیت کاری وکمیت کاری،از ارگان اساسی پروسه به شمار میرود .ج:

 د:هرسه جواب درست است.   گزینه)د(درست است

 در اخیر سال مالی صورت میگیرد،تشریحات دهید؟که در زمینه سه فعالیت اساسی  .13

 .پیش بینی بودجه سال جدید،ییتهیه راپورنها الف:مقایسه بودجه با بودجه سه سال گذشته،

 .پیش بینی بودجه سال جدید،تهیه راپورنهاییل،بررسی عمومی از بودجه ساب:

 .پیش بینی بودجه سال جدید،تهیه راپورنهایی ج:مقایسه مصارف بودجه با بودجه سه سال گذشته

 د:هیچکدام گزینه)ب(درست است

 مفاد تفویض صالحیت به دیگران چیست؟ .14

برای کارمندان نشان داده میشود که کار انجام شده از طرف وی وجاد روحیه همکاری میشود.باعث ایالف:

 قابل قدراست وکارمند وادار میشود تا به احساس نیک کار کند .

 سایر کار مندان عالقه مند میشود تا اجراات بهتر وکامل داشته باشند .رقابت سالم به وجود میآید. ب:

 ج:الف وب درست است 

 چکدام گزینه)ج(درست است.د:هی
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 نواقص تفویض صالحیت به دیگران چیست؟ .15

مریکه صالحیت ها را بصورت درست تفویض نکند شاید تمام کار را به اعضا تیم خود محول نموده الف:آ

 گردد وبرای خودش کار کم

 مر شاید صالحیت وتصمیم را بدست اشخاص کم تجربه بسپارد .آیک ب:

د:هرسه    نا مناسب انتخاب گرددواستفاده سؤصورت گیردومنابع ضایع گردد.ممکن شخص غلط ویا ج:

 جواب درست است.

 مشخصات یک هدف مفید چیست معلومات دهید؟ .61

 Measurableالف:قابل سنجش واندازه گیری باشدیا

 Specific ب:مشخص وواضیح باشد یا

 Assigned to ج:قابل تطبیق باشد

 د:هرسه جواب درست است

 نون به چند بخش تقسیم میشود؟قا .61

 بخش2ب:                                  بخش 3الف:

 بخش                                     د :هیچکدام 4ج:

 ؟تقسیم میشود هابخش کدامقانون به  .61

 الف:قوانین اساسی وفرعی

 ب:قانون اساسی،سندتقنینی،مقرره وطرزالعمل

 نینیج:قانون اساسی واسناد تق

 د:گزینه الف وب درست است

 خصوصیات قانون عبارت از چیست معلومات دهید؟ .61

 د:هرسه جواب درست است           ب:امری             ج:دارا مٍویده               .الف:جامع وکتبی

 سلسله مراتب قانون گذاری عبارت از چیست معلومات دهید؟ .02

 قوانین.،مجمع القوانین ،قانون اساسیالف:

 لوایح،طرزالعمل ها، دساتیر ، رهنمودها ، نورماتیف ها.،مقرراتب:

 ج:گزینه الف وب درست است 

 د:هیچکدام

 اسناد تقنینی شامل کدام اسناد است؟ .06

 قانون . ،حکم،مصوبه و ن تقنینییمافر الف:

 ب:الیحه ،مقرره وطرزالعمل

 ج:هیچکدام

 د:الف وب درست است.

 پیشبرد امور مربوطه یک اداره کدام یک از نکات اهمیت دارد ؟چه فکرمیکنید در  .00

 د:هرسه جواب درست است            تجارب کاری.ج:      استعداد کاری .ب:     تحصیل. الف:
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 مکلفیت های مسئول یا آمر اداره غرض بهبود کار کدام ها اند ؟ .02

 از دهی،تامین انظباط کاروتولیدسازمان دهی سالم ،ایجاد شرایط مساعدجهت ارتقا سطح بالف:

 رعایت  احکام اسالمی وقوانین نافذه،قواید حفاظت کار ب:

 طرق ایمینی،برخوردجدی در برابر خواسته ها وضروریات کارکنان.ج:

 د:هرسه جواب درست است. 

 چه فکرمیکنید در پیشبرد امور مربوطه یک اداره کدام یک از نکات اهمیت دارد ؟ .02

 استعداد کاری .ب:         تحصیل. الف:

 د:همه درست است.گزینه)د(درست است            تجارب کاری.ج:

 دارد ؟بیشتر چه فکرمیکنید در پیشبرد امور مربوطه یک اداره کدام یک از نکات اهمیت  .02

 استعداد کاری .ب:         تحصیل. الف:

 است د:همه درست است.گزینه)الف(درست            تجارب کاری.ج:

 شورای ملی دارای کدام صالحیت میباشد؟ .01

 الف:ایستیضاح وزرا

 ب  :تصویب وترتیب بودجه

 تصویب پروگرام های انکشافی اجتماعی،  فرهنگی،اقتصادیوتکنالوژیکی. ج:

 د:همه درست است گزینه)ج(درست است

 ؟قوه ثالثه کشور کدام ها اند .01

 اجرائیه ایقوای قضائیه،قوای مقننه وقوالف:

 دفاعیهقوای قضائیه،قوای مقننه وقوه :ب

 وقوه اجرائیهدفاعیه قوای قضائیه،قوای  ج  :

 ،قوای مقننه وقوه اجرائیهدفاعیهقوای  د:

 گزینه)الف(درست است

 بیان نمائید؟وظایف قوای قضائیه را .01

 وظیفه رسیدگی به قضایای عدلی ومحاکماتی دارد الف:

 وظیفه قانون گذاری را دارد ب:

 الف وب درست است ج:

 د:هیچکدام گزینه)الف(درست است

 بیان نمائید؟را مقننهوظایف قوای  .01

 وظیفه رسیدگی به قضایای عدلی ومحاکماتی دارد الف:

 وظیفه قانون گذاری را دارد ب:

 ج:الف وب درست است 

 د:هیچکدام گزینه)ب(درست است
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 بیان نمائید؟را اجرائیهوظایف قوای  .22

 .کام قانون اساسی وسایر قوانین وفیصله های قطعی محاکمالف:تعمیل اح

 اتخاذ تصمیم راجع به پروگرام های انکشافی وبودجه دولتی. ب:

 تائید رد مقرریها )انتصابها( مطابق به احکام این قانون اساسیج:

 د:همه درست است گزینه)الف(درست است

 دولت دارای چند وزارت خانه میباشد؟ .33

 وزارت خانه  24نه         ب:وزارت خا22الف:

 گزینه)ج(درست است.         وزارت خانه           د:هیچکدام22ج:

 درراس قوه قضائیه کی قرار دارد؟ .20

 الف:رئیس جمهور            ب:وزارت عدلیه 

 گزینه)د(درست است     ج:لوی ًحارنوالی               د:ستره محکمه

 اهمیت پالن گذاری را بیان نماید؟ .22

 تعین وسمت دهی دقیق فعالیت ها. الف:

 استفاده مؤثر از کارمندان .ب:

 بدست آوردن نتایج مثبت.و استفاده مؤثر از وقت ومنابعج:

 د:هرسه جواب درست است گزینه)د(درست است.

 پالنیزه شدن فعالیت ها کدام فواید واثرات مثبت را در اداره ببار می آورد؟ .22

 . نظم در اجراات مربوط ادارهالف:

 تفکیک مسئولیت ومسئولین اجرای آن.ب:

.د:همه درست دستآورد مثبت ورسیدن به هدف،تسریع پروسه اجرااتی وجلوگیری از ضیاع وقت .ج:

 است.گزینه)د(درست است

اگر در موضوعی با مشکل مؤاجه شوید واجراات موضوع نهایت ضروری باشد با استفاده از کدام  .22

 کل میپردازید؟تکتیک وشیوه منجمنت در حل مش

تنظیم کار گروپی واخذ مشوره از اشخاص کار فهم با تجربه در رابطه به دریافت راه حل برای الف:

 مشکل.

 مراجعه به کتب ، طرزالعمل،مقرره وقوانین نافذه.ب:

 در صورت نا مساعد بودنشرایط ووقت کافی،اخذ تصمیم فقط با مراجعه به قلب وحاضردانستن خداوند.ج:

 ب درست استد:هرسه جوا

 خصوصیات واهداف عمده ستراتیژی ها وپالسی ها چیست بیان نماید؟ .21

 راه های رهنمودی میباشد.وهدایت دهنده بوده  الف:

 نظم در اجراات مربوط اداره . ب:

 تسریع پروسه اجرااتی وجلوگیری از ضیاع وقت . ج:

 د:هیچکدام گزینه)الف(درست است.
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 تیژی ها وپالسی ها چیست بیان نماید؟خصوصیات واهداف عمده سترا .21

 قاعده واساس برای ترتیب پالن ها را می سازد.الف:

 قاعده واساس برای ترتیب پالن ها کاری یا عملی را میسازد.ب:

 ج:الف وب هر دو درست است د:هیچکدام گزینه)ج(درست است.

 ونه تنصیف مینماید؟هنگامیکه به اداره تان میرسید جهت اجراات کارهای عمده تان را چگ .21

 کارهای عاجل .الف:

 کار عاجل غیر ضروری.وکار عاجل ضروری.ب:

 کارهای معمولی.وکار ضروری.ج:

 د:هرسه جواب درست است.گزینه)د(درست است.

 صورت تدویر جلسه چگونه است؟ .21

  بعد از چه مدت جلسه تدویر یابد. الف:

 اعضاکمیته چگونه باید دعوت گردد.ب:

 مراجع اشتراک کننده گان را به جلسه دعوت مینماید.کی یا کدام ج:

 د:هرسه جواب درست است.گزینه)د(درست است.

 صورت تدویر جلسه چگونه است؟ .22

 جلسه برای جی مدت دوام می نماید.الف:

 چی مدت قبل برای اشتراک کننده گان اطالع داده شود.ب:

 اجندا جلسه برای اشتراک کنندگان اطالع وارسال گردد.ج:

 د:هرسه جواب درست است.گزینه)د(درست است.

 عامل نارضایتی کارمندان از اداره را نام بگرید؟ .26

 نظارت نادرست آمرین.،بی کفایتی اداره در سازماندهی.الف:

 ضعیف بودن شخصیت آمر.،تاًمین روابط ضعیف بین پرسونل اداره .ب:

 .موجودیت شرایط خراب کار،تادیه معاش ناکافی به پرسونلج:

 د:هرسه جواب درست است گزینه)د(درست است

عوامل  یا فکتورهایکه  باعث تشویق در کار شده یادر اداره  در تشویق رول دارند کدام ها اند  .20

 معلومات دهید؟   

دانستن اهمیت کار وداشتن اهلیت کار: هرگاه یک کارمند بداند که کارش قابل اهمیت است ونیز  الف:

دارد وبرایش انعکاس داده شودواز آن اگاه ساخته شود خرسند گردیده ومؤجب خودش اهلیت کار را 

 تشویق وی میگردد.

گرفتن مسئولیت : هرگاه یک کارمند بداند که ازانجام مسئولیت کارش مؤفق بدرآمده میتواند وبرایش ب:

 .خرسند گردیده ومؤجب تشویق وی میگردد.شودمسئولیت سپرده 

یک کارمند  در برابر کارش ترفع ورتبه ویا پیشرفت داده شود خرسند گردیده ترفع وپیشرفت :هرگاه به ج:

 د:هرسه جواب درست است.            ومؤجب تشویق وی میگردد.
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22.Factors of Motivating    عوامل  یا فکتورهایکه  باعث تشویق در کار یا اداره رول دارند کدام

 ها اند معلومات دهید؟   

هرگاه یک کارمند بداند که در برابر انجام مؤفقانه وظایف مورد تمجید قرارمیگیرد رشد شخصیت : الف:

 ومؤقف اش در جامعه بلند میگردد خرسند گردیده ومؤجب تشویق وی میگردد.

موفقیت در کار:هرگاه یک کارمند بداند در کارش مؤفق است مؤفقیتش برایش انعکاس داده شود خرسند ب:

 یگردد.گردیده ومؤجب تشویق وی م

تحسین وتمجید در کار اعضا تیم:هرگاه از کارمند در جریان کارش که مؤفقانه انجام داده است واز ج:

 مؤفقتش تحسین وتمجید بعمل آید خرسند گردیده ومؤجب تشویق وی میگردد.

 د:هرسه جواب درست است.گزینه)د(درست است.

 اهداف برنامه یا پروگرام چیست؟ .22

 به نتایج مورد ضرورت از طریق بکار انداختن یک سلسله فعالیت ها میباشد. غرض توصلتبدیل   الف:

 عبارت ازکمیت کارئیست که یک کارمند انجام میدهد. ب:

 عبارت ازکیفیت کارئیست که یک کارمند انجام میدهد. ج:

 هرسه جواب درست است.گزینه)الف(درست است

 نورم کار چیست معلومات دهید؟ .22

به نتایج مورد ضرورت از طریق بکار انداختن یک سلسله به غرض توصل  دیل منابععبارت از تب الف:

 فعالیت ها میباشد.

 عبارت ازکمیت کارئیست که یک کارمند انجام میدهد. ب:

 عبارت ازکیفیت کارئیست که یک کارمند انجام میدهد. ج:

 هرسه جواب درست است.گزینه)ب(درست است

 ید؟ستندردکار چیست معلومات ده .21

عبارت از تبدیل منابع ازبه نتایج مورد ضرورت از طریق بکار انداختن یک سلسله فعالیت ها  الف:

 میباشد.

 عبارت ازکمیت کارئیست که یک کارمند انجام میدهد. ب:

 عبارت ازکیفیت کارئیست که یک کارمند انجام میدهد. ج:

 هرسه جواب درست است.گزینه)ج(درست است

 غیر حاضر کیست؟ .21

ر نشود ومعذرت خود را کتباً به اداره مربوطه ضهرگاه کارمند بدون عذرمعقول،مؤجه به وظیفه حا الف:

 اطالع ندهد غیر حاضر محسوب میشود.

ر نشود ومعذرت خود را کتباً به اداره مربوطه اطالع ضعذرمعقول،مؤجه به وظیفه حااهرگاه کارمند ب ب:

 ندهد غیر حاضر محسوب میشود.

ر نشود ومعذرت خود را کتباً به اداره مربوطه ضرمند بدون عذرمعقول،مؤجه به وظیفه حاهرگاه کا ج:

 گزینه)الف(درست است.     د:هرسه جواب درست است.    اطالع دهد غیر حاضر محسوب میشود.
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 ا مینماید؟حتودر سطح ارگان های دولتی بخش اداری کدام فعالیت ها را ا .21

 ونقل . حمل،حمایوی یفعالیت ها الف:

  منابع بشری.ب:

 مالی وحسابی وغیره،تهیه وتدارکاتج:

 گزینه)د(درست است.           د:هرسه جواب درست است.

 برای سکرتر سلیقه شخصی مهم است یا سلیقه کاری؟ .21

 سلیقه کاری ب:                    سلیقه شخصی الف:

 ینه)ج(درست است.گز           د:هیچکدام      کاری و سلیقه شخصیج:هردو 

 فرق بینسلیقه شخصی و سلیقه کاری چیست ؟ .22

ه کاری در زمینه برخورد مراجعین اثر مثبت دارد وسلیقه شخصی در زمینه اجراآت اثر مثبت قسلیالف:

 دارد.

ه شخصی در زمینه برخورد مراجعین اثر مثبت دارد وسلیقه کاری در زمینه اجراآت اثر مثبت قسلی ب:

 دارد.

 فرق ندارندی و سلیقه کاری شخص ج:

 گزینه)ب(درست است.            د:هیچکدام

 در تشکیل شورای انکشافی قریه چند خانوار ضروراست؟ .26

 خانوار22ب:                    خانوار33الف:

 گرینه)ب(درست است.            خانوار42د:                      خانوار23ج:

 ؟واجتماعییا انکشافیشورایی قریه یک نهاد  .52

 الف:انکشافی                        ب:اجتماعی 

 گزینه)ج(درست است.           ج:انکشافی واجتماعی             د:هیچگدام

 مفهوم را ارایه مینماید؟ همسئولیت چ .53

ابق به جوابدهی از کارکردها مؤثریت ودقت در اجرای وظایف طبق الیحه وظایف تعین شده که مط الف:

 اهداف تعین شده باشد.

حوی است که جزئیات آن مخفی نبوده ودر صورت پیداشدن سوال برای سوال کننده ناجرای امور به  ب:

 قناعت داده میشود.

یکه مطابق  قرارداد باید بوسیله یک شخص گماشته شده دریک پست مشخص ئکارها،فعالیت ها ج:

 ته میشود.مطابق به الیحه وظایف انجام یابد وظیفه گف

 گزینه)الف(درست است.                 د:گزینه الف ب درست است.
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 شفافیت چه مفهوم دارد؟ .22

جوابدهی از کارکردها مؤثریت ودقت در اجرای وظایف طبق الیحه وظایف تعین شده که مطابق به  الف:

 اهداف تعین شده باشد.

ده ودر صورت پیداشدن سوال برای سوال کننده اجرای امور به محوی است که جزئیات آن مخفی نبو ب:

 قناعت داده میشود.

کارها،فعالیت هایکه مطابق  قرارداد باید بوسیله یک شخص گماشته شده دریک پست مشخص مطابق  ج:

  به الیحه وظایف انجام یابد وظیفه گفته میشود.

 گزینه)ب(درست است.              د:گزینه الف ب درست است.

 مفهوم را ارایه مینماید؟ هوظیفه چ .22

جوابدهی از کارکردها مؤثریت ودقت در اجرای وظایف طبق الیحه وظایف تعین شده که مطابق به  الف:

 اهداف تعین شده باشد.

حوی است که جزئیات آن مخفی نبوده ودر صورت پیداشدن سوال برای سوال کننده ناجرای امور به  ب:

 قناعت داده میشود.

ت هایکه مطابق  قرارداد باید بوسیله یک شخص گماشته شده دریک پست مشخص مطابق کارها،فعالی ج:

 د:گزینه الف ب درست است.            د.به الیحه وظایف انجام یابد وظیفه گفته میشو

 یک کار مند در کدام حاالت مستحق کرایه وسفریه دانسته میشود؟ .21

 در سفرهای خدماتی الف:

 در سفرهای تبدیلی ب:

  احضار ویااعزام به محل دیگر مطابق معیار های که توسط سند تقنینی تنظیم میگردد.ج:

 د:هرسه جواب درست است.

 صالحیت چیست معلومات دهید؟ .21

جوابدهی از کارکردها مؤثریت ودقت در اجرای وظایف طبق الیحه وظایف تعین شده که مطابق به  الف:

 اهداف تعین شده باشد.

حوی است که جزئیات آن مخفی نبوده ودر صورت پیداشدن سوال برای سوال کننده نه اجرای امور ب ب:

 قناعت داده میشود.

کارها،فعالیت هایکه مطابق  قرارداد باید بوسیله یک شخص گماشته شده دریک پست مشخص مطابق  ج:

 به الیحه وظایف انجام یابد وظیفه گفته میشود.

حدود تعین شده به حکم قانون دریک اداره عبارت از اختیارات شخص مسئول در  د:

 گزینه)د(درست است.میباشد.

 ؟افغانستان در کدام براعظم موقعیت دارد .21

 ب:امریکا                        الف:آسیا

 ج:آسترالیا                       د:اروپا
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 افغانستان دارایی چند والیت میباشد؟ .21

 34ب:                        32الف:

 32د:                           32ج:

 افغانستان دارایی چند ولسوالی میباشد؟ .12

 222ب:                  334الف:

 272د:                     324ج:

 شمال افغانستان کدام کشور موقعیت دارد؟بطرف  .16

 الف:تاجکستان         ب:ازبکستان

 جواب درست استد:هرسه ج:ترکمنستان            

 غرب افغانستان کدام کشور موقعیت دارد؟ بطرف .10

 ب:ایرانالف:ترکمنستان             

 ج:اصفهان                    د:بخارا

 پاکستان به کدام طرف افغانستان موقعیت دارد؟ .12

 الف:شمال                    ب:شرق

 گزینه)د(درست است.              ج:جنوب                      د:جنوب وشرق

 الیحه وظایف چیست ؟ .12

 سند رسمی اداره است که اهداف، وظایف ،مسئولیت هاو ایجابات بست در آن مشخص میگردد. الف:

 وضع یک سلسله معیار های وظیفوی که متکی به مقررات وقوانین میباشد. ب:

صرف اداره طرح وتوسط شخص  وضع یک سلسله معیار های وظیفوی در یک اداره میباشد و از ج:

 ب وزیر در وزارت ها منظور میگرددناول ادارات از جا

 د:هرسه جواب درست است.گزینه)د(درست است.

 مراقبت نوع اوتوکراتیک چگونه است؟ .12

مراقبت کننده یا آمر دیکتاتور بوده وانجام شدن کار را طبق هدایت بدون چون وچرا معقول  الف:

رفمحدود به خود دانسته وتطبیق هدایت تصمیم گیری خویش را طگیری خویش را میداندوهدایت تصمیم 

 حتمی میداند.

مراقبت کننده یا آمر در هنگام تصمیم گیری در انجام فعالیت ها ازاعضا تیم مشوره اخذ مینماید  ب:

ومشوره  افق با آراووفعالیت ها را مطابق ونظر به مشور اعضای تیم تنظیم مینماید وتصمیم گیری اش م

 تیم بوده ویک شیوه درست ومعقول پنداشته میشود.

 ج:هردو درست است

 د:هیچکدام گزینه)الف(درست است.
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 مراقبت نوع دیموکراتیک چگونه است؟ .11

مراقبت کننده یا آمر دیکتاتور بوده وانجام شدن کار را طبق هدایت بدون چون وچرا معقول  الف:

ا صرفاٌ محدود به خود دانسته وتطبیق هدایت تصمیم گیری خویش را میداندوهدایت تصمیم گیری خویش ر

 حتمی میداند.

مراقبت کننده یا آمر در هنگام تصمیم گیری در انجام فعالیت ها ازاعضا تیم مشوره اخذ مینماید  ب:

افق با آرا ومشوره ووفعالیت ها را مطابق ونظر به مشور اعضای تیم تنظیم مینماید وتصمیم گیری اش م

 تیم بوده ویک شیوه درست ومعقول پنداشته میشود.

 ج:هردو درست است          د:هیچکدام    

 ارتباط از نظر روشهای ارتباطی )مفاهمه( به چند نوع است؟ .67

 نوع3نوع                     ب:2الف:

 گزینه)الف(درست است.          نوع                       د:هیچکدام 4ج  :

 باطات به چند شکل امکان پذیر است ؟ارت .11

 ب:شفاهی وغیر شفاهیالف:افقی وعمودی              

 ج:افهام وتفهیم                        د:هرسه جواب درست است

 ارتباط از نظر جهت به چند نوع است؟ .11

 ب:شفاهی وغیر شفاهی              الف:افقی وعمودی

 د:هرسه جواب درست است         ج:افهام وتفهیم               

 ارتباط  به چند نوع است؟ .12

 نوع3نوع                      ب:4الف:

 نوع                         د:هیچکدام گزینه)ج(درست است.2ج:

 مفاهمه چیست تعریف نموده معلومات دهید؟ .16

ها ادراک،نظریات وآگاهی خود به توسط آن یک فرد میتواند در رابطه به نیازمندی ها،درخواست  الف:

 فرد دیگر معلومات دهد یا بر عکس در مورد فرد دیگر معلومات دریافت نماید.

تبادله افکار،معلومات،پیام ها،ادراک واحساسات فی مابین اشخاص جامعه میباشد که بوسیله آن حل   ب:

 مشکالت صورت میگیرد.

 است ج:هردوجواب درست است د:هیچکدام گزینه)الف(درست

 افهام وتفهیم چیست تعریف نماید؟ .10

توسط آن یک فرد میتواند در رابطه به نیازمندی ها،درخواست ها ادراک،نظریات وآگاهی خود به   الف:

 فرد دیگر معلومات دهد یا بر عکس در مورد فرد دیگر معلومات دریافت نماید.

فی مابین اشخاص جامعه میباشد که  عبارت از تبادله افکار،معلومات،پیام ها،ادراک واحساسات ب:

 بوسیله آن حل مشکالت صورت میگیرد.

 د:هیچکدام             ج:هردوجواب درست است 
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 چیست؟راپور .12

ارائیه فعالیت ها ویا اجراات انجام شده ویا انجام نشده که شاید در آینده اتفاق افتد،بدون کم وکاست الف:

 میباشد

ی اجراات انجام  شده که حاوی نکات ضعیف وقوی اجراات میباشد وبر مبنارائیه مشاهدات،فعالیت واب:

 واقعیت استوار میباشد

ی واقعیت استوار اارائیه مشاهدات،فعالیت واجراات انجام شده که حاوی نکات ضعیف میباشد وبر مبن ج:

 میباشد

ی واقعیت اشد وبر مبنارائیه مشاهدات،فعالیت واجراات انجام  شده که حاوی نکات قوی اجراات میبا د:

 استوار میباشد

 گزارش چیست؟ .12

ارائیه فعالیت ها ویا اجراات انجام شده ویا انجام نشده که شاید در آینده اتفاق افتد،بدون کم وکاست الف:

 میباشد

ی اارائیه مشاهدات،فعالیت واجراات انجام  شده که حاوی نکات ضعیف وقوی اجراات میباشد وبر مبنب:

 وار میباشدواقعیت است

ی واقعیت استوار اارائیه مشاهدات،فعالیت واجراات انجام شده که حاوی نکات ضعیف میباشد وبر مبن ج:

 میباشد

ی واقعیت اارائیه مشاهدات،فعالیت واجراات انجام  شده که حاوی نکات قوی اجراات میباشد وبر مبن د:

 استوار میباشد

 پالیسی چیست بیان نماید؟ .12

سلسله جمالت رهنمودی ومفاهیم است که روئسأ ومنیجران را در هنگام تصمیم گیری عبارت از یک 

 رهنمائی وکمک مینماید. تا همه تصامیم اتخاذ شده در یک محدوده منطقی واصولی صورت گیرد .

 سی تعین معیارات پالنی است که برای فعالیت هاوتصمیم گیری ها حدود معین را تعین مینماید.یویا پال

ر به ضرورت وقتأ فوقتأ در پالسی ها وروشهای کاری دولت تغیرات رونما میگردد،از کدام نظ .76

 روشها استفاده شود تا پالسی های جدید مورد پذیریش همکاران شما واقع گردد؟

 سی اشتراکی باشد.یسیستم کار در پال

 سی جدید برای مردم تشریح گردد.یتمام فواید پال

های امتحانی راه اندازی گردد وتنایج حاصله آن بطور مستند برای مردم  سی جدید پروژهیبر مبنای پال

 ارائه گردد.

 در زمینه انتخاب پروژه به مردم حق داده شود.

 به مردم مؤقع فراهم شود تا احساس حق مالکیت داشته باشند 
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 خصوصیات یک رئیس خوب را بیان نماید؟ .11

،ارتباطات،مشارکت،نظارت وارزیابی پروژه ها،پالن ایمان داری کامل،داشتن مهارت های ماهنگی

مدیریت خوب ،تخصص وتجربه وبرنامه سازی،اخالق نیک وبر خورد سالم با مراجعین وجوانب ذیدخل.

 کافی

 در رابطه به انکشاف چه میدانید؟ .11

ن انکشاف علمیست که رشد وتقویت اقتصادی جوامع را مطالعه،بادر نظرداشت سیستم های مدیریت مدر

 پالن گذاری های اساسی صورت پذیرو راه حل مشکالت مردم با استفاده ازاین علم دریافت میگردد.

 پالن استراتیژیک چیست؟ .11

وزارت یا  اداره را جهت نیل به هدف معین  کوتاه مدت ،میان مدت ودرازمدتاهداف و فعالیت های عمده 

ل بررسی وتعدیل میگردد. این پالن مطابق پنج سال طرح وهر سا –ی  سه سال امیسازد .معموالً بر

 اولیت های انکشافی دولت بنأمییابد.

 هم آهنگی وانسجام چیست؟ .12

ارت از انتظام بخشیدن فعالیت ها به قسمیست که تمام فعالیت ها ی مورد ضرورت به وجه احسن انجام بع

به مصرف نرسد ودر عین  یابد ،اهداف مطابق پالن بدست آید ،وقت ضایع نگردد،منابع مالی بی جهت

 حال دو شخص به عین کار اقدام ننماید.وکار به توافق همدیگر ومشوره انجام یابد.

 یا کدام اهداف صورت میگیرد؟ ههم آهنگی به خاطرچ .81

 ایجاد ارتباط وهمکاری میان افراد وبرنامه های مختلف .

 مقامات. تأمین تفاهم مشترک میان تمام کارمندان ریاست ها، برنامه هاو

 بررسی پروسه رسیده گی به مشکالت وبهبود کیفیت کاری .

 بهبود پروسه های پالنگذاری وتطبیق پروژه ها.

 فرق میان نظارت یامونیتورینگ وارزیابی چیست معلومات دهید؟ .10

عبارت از تنظیم فعالیت ها پروسه مشاهداتی بوده که به طور وقفوی درجریان کار صورت مونیتورینگ: 

فته که تا جمع آوری معلومات وارقام از یک شاخص اداره مربوطه وغیر مسئولین ذیدخل را از گر

پیشرفت ومؤفقیت کار طبق پالن طرح شده واستفاده معقول از منابع پروژه با خبر میسازد.نظارت که 

آوری همیشه درجریان تطبیق پروژه صورت میگیرد .یا نظارت عبارت از پروسه )عملیه ( دوامدار جمع 

معلومات درمورد پیشرفت ودست آورد های یک پروژه است ودر طول جریان تطبیق پروژه بطور وقفوی 

 صورت میگیرد.

عبارت پروسه تنظیم فعالیت ها به طور سیستماتیک است که در هنگام ختم پروژه ها به راه ارزیابی:

ام شده است که آیا طبق پالن ومواد انداخته میشود وبه منظور حصول اطمینان از پیشرفت کار وفعالیت انج

 ل ها قراردادها شده یا خیر.ومندرج پروتوک

ارزیابی برعکس نظارت بعد از تکمیل پروژه یا در معیاد معین تعین شده در وسط کار در یک پروژه یا 

اداره صورت میگیرد. ارزیابی معموالً جهت تشخیص تاثیرات فزیکی، میحطی،اجتماعی واقتصادی یک 
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برای اینکه آیا از منابع دست داشته استفاده مؤثروسودمند به عمل آمده یا خیر صورت گیرد پروژه 

 ارزیابی آخرین مرحله یک پروژه است که نتایج به مقام ذیصالح ارائه میشود.

 مراحل پروسه نظارت عبارت ازچیست معلومات دهید؟ .12

 اتخاذ تصمیم  

 تعین اهداف

 تهیه وتصویب پالن .

 علومات .جمع آوری م

 تحلیل وتجزیه معلومات .

 گزارش.

 از نظر تخنیکی در پروسه نظارت کدام جنبه ها را مورد نظارت قرار میدهد؟ .12

 نقشه. 

  مواد ساختمانی.

 پالن کاری.

 امور فنی.

 از نظر اقتصادی در پروسه نظارت کدام جنبه ها را مورد نظارت قرار میدهد؟ .12

 اقتصادی رشد

 یدات )زراعت ،مالداری وغیره (بلند بردن سطح تول

 فراهم نمودن تسهیالت وارتباط میان قراء مارکیت ها ومراکز.

 نظارت به منظور کدام اهداف در یک اداره صورت میگیرد ؟ .11

 به منظور بررسی از اهداف پروگرام .

 به منظوراجراات در پروگرام .

 به منظورتشویق پرسونل.

 به منظور بررسی وشایستگی پرسونل.

 به منظورتهیه وتدارکات منابع.

 در جریان نظارت از پروژه چرا عکاسی صورت میگیرد ؟ .87

 یک تصویر میتواند منحیث وسیله قوی ومستند نظارتی در تطبیق پروژه باشد.

 بنظر شما نظارت وکنترول چیست واین دو از هم چی فرق دارد ؟ .88

ری،کیفیت کاری ،مؤثریت وپیشرفت کار اندازه نظارت پروسه دوامدارمتقاطع است که در آن کمیت کا

 گیری میشود.

کنترول صرفاً در زمینه ارقام روی کاغذ صورت میگیرد تانواقص نداشته باشد و معموالً در ختم پروژه 

 صورت گرفته ومطابقت منابع وپالن مطروحه را مورد مطالعه قرار میدهد
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 گیرد؟ نظارت از پروژه بر بنیاد کدام اصول باید صورت .89

 در پروسه نظارت نباید فعالیت ما صرفاً منحصر به جانب فرمایش گیرنده باشد .

 باز دید از ساحه .

 اخذ نظر مردم منطقه .

 در تماس شدن با مقامات محلی واخذ نطر آنها دررابطه به مؤثریت وموقیت پروژه .

 ود .ان اساسی پروسه به شمار میرکوباال خره کیفیت کاری وکمیت کاری،از ار

 از نظر اجتماعی در پروسه نظارت کدام جنبه ها را مورد نظارت قرارمیدهد؟ .91

 نظر یات مردم پیرامون تطبیق پروژه )آیا نظر مردم در رابطه به تطبیق پروژه گرفته شده است یا خیر(

ن کار اشتراک وسهم گیری مردم در جریان پیاده کردن ومراقبت پروژه بعد از ختم آن)آیا مردم در جریا

 کار توجه مبذول داشته اند یا خیر ؟( و تطبیق پروژه سهم گرفته اند یا نه ودرمراقبت آن بعد از ختم

حصول اطمینان از تداوم پروژه )مردم درحفظ ومرافبت پروژه بعد از ختم کار بمنظور تداوم آن تعهد 

 سپرده اند یا خیر(

 ومات دهید؟فرق میان نظارت یا مونیتورینگ و تفتیش چیست معل .91

 .عبارت از بررسی بعدی است که در ختم سال مالی صورت میگیردتفتیش:

یا به عبارت دیگرجمع آوری معلومات فزیکی ،محیطی ،اجتماعی واقتصادی بوده  که اداره پروژه منحیث 

پروژه با پروگرام  جز وظایف روز مره در تهیه شاخص های اولیه پیرامون پیشرفت با عدم پیشرفت

 ه مکند.استفاد

عبارت از تنظیم فعالیت ها پروسه مشاهداتی بوده که به طور وقفوی درجریان کار صورت مونیتورینگ:

گرفته که تا جمع آوری معلومات وارقام از یک شاخص اداره مربوطه وغیر مسئولین ذیدخل را از 

یسازد.نظارت که پیشرفت ومؤفقیت کار طبق پالن طرح شده واستفاده معقول از منابع پروژه با خبر م

همیشه درجریان تطبیق پروژه صورت میگیرد .یا نظارت عبارت از پروسه )عملیه ( دوامدار جمع آوری 

معلومات درمورد پیشرفت ودست آورد های یک پروژه است ودر طول جریان تطبیق پروژه بطور وقفوی 

 صورت میگیرد.

 دهید؟ فرق میان نظارت یا مونیتورینگ ومراقبت چیست معلومات .10

عبارت از پروسه دوامدار مشاهداتی تنظیم فعالیت هاست که از شروع الی ختم پروژه از جریان مراقبت:

کار یومیه وبه طور متداوم بمنظور حصول اطمینان از اجرای درست کارهای یک پروژه ، تطبیق پالن 

 ت کار را  دریافت نمود.در مطابقت با اهداف انجام میپذیرد .میتوان از طریق آن خال ها نواقص پیشرف

عبارت از تنظیم فعالیت ها پروسه مشاهداتی بوده که به طور وقفوی درجریان کار صورت مونیتورینگ:

گرفته که تا جمع آوری معلومات وارقام از یک شاخص اداره مربوطه وغیر مسئولین ذیدخل را از 

پروژه با خبر میسازد.نظارت که  پیشرفت ومؤفقیت کار طبق پالن طرح شده واستفاده معقول از منابع

همیشه درجریان تطبیق پروژه صورت میگیرد .یا نظارت عبارت از پروسه )عملیه ( دوامدار جمع آوری 

معلومات درمورد پیشرفت ودست آورد های یک پروژه است ودر طول جریان تطبیق پروژه بطور وقفوی 

 صورت میگیرد.
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 تفتیش وبررسی چیست تعریف نماید؟ .12

یش وبررسی:عملیه متداوم تنظیم فعالیت ها وجمع آوری معلومات در رابطه ارتباط پیشرفت پروژه تفت

 گویند که این معلومات پیرامون فعالیت ها ودست آوردهاجمع آوری میشود.

 عبارت از بررسی بعدی است که در ختم سال مالی صورت میگیرد .-

ی واقتصادی بوده  که اداره پروژه یا به عبارت دیگرجمع آوری معلومات فزیکی ،محیطی ،اجتماع

منحیث جز وظایف روز مره در تهیه شاخص های اولیه پیرامون پیشرفت با عدم پیشرفت پروژه با 

  پروگرام استفاده مکند.

د حقوقی وپالیسی اداره صورت ویا تفتیش بر رسی اجراآت است که آیا در مطابقت با احکام قانون واسنا

 گرفته یا نه.

 در زمینه سه فعالیت اساسی در اخیر سال مالی صورت میگیرد،تشریحات دهید؟ .12

 بررسی عمومی از بودجه سال .

 تهیه راپورنهایی.

 پیش بینی بودجه سال جدید

 مهارت وتشویق کارمندان مربوطه اثرات مثبت را در فضا کاری تان وارد مینماید؟ .12

 باعث ایجاد روحیه همکاری میشود  .

دراست وکارمند وادار میشود تا برای کارمندان نشان داده میشود که کار انجام شده از طرف وی قابل ق

 احساس نیک کار کند .به

نکته مهم اینست که سایر کار مندان نیز عالقه مند میشود تا اجراات بهتر وکامل داشته باشند .رقابت سالم 

 آید.به وجود می

 مفاد تفویض یا سپردن صالحیت به دیگران چیست؟ .11

 آمر برای انجام کار های دیگر وقت کافی پیدا میکند 

هرگاه دریک ساحه وسیع بیشتر باشد کار مندان که در محل موجود اند میتوانند نظر به شرایط محل خوبتر 

 تصمیم بگیرند.

 اصله دور گرفته میشود.تصمیم که ازف شدندر اتخاذ لیتفویض صالحیت مانع طو

 کارکنان که برای ایشان صالحیت واجازه داده میشود که چون تصمیم بگیرید.

از اجرای کاری که به انها سپرده شده خیلی خوش شده وزیادتر کار آزموده شده ومهارت شان افزایش می 

 یابد.

 نواقص تفویض یا سپردن صالحیت به دیگران چیست؟ .11

 ه یک عملیه اداری وحقوقی بوده بنابر ضرورت مورد اجرا قرار داده میشود.تفویض صالحیت در ادار

 شاید تصمیم غلط اتخاذ شود وکار بدرستی اجرا نخواهد شد .

امریکه صالحیت ها را بصورت درست تفویض نکند شاید تمام کار را به اعضا تیم خود محول نموده 

 وبرای خودش کار کم

 دست اشخاص کم تجربه بسپارد .یک امر شاید صالحیت وتصمیم را ب

 ممکن شخص غلط ویا نا مناسب انتخاب گرددواستفاده سؤصورت گیردومنابع ضایع گردد.



پالیسی هاسواالت خدمات ملکی بخش  جمع آوری توسط: نصرت هللا "کریمی"  

 
 چیست معلومات دهید؟ objectiveوهدف   .11

هدف عبارت از نتیجه مطلوب انجام مؤفق یک پروگرام با فعالیت است اهدافیکه به ارقام افاده شده 

 نامیده میشود  objectiveومحدودبه زمان شده باشد

 مشخصات یک هدف مفید چیست معلومات دهید؟ .11

 باشد : SMARTیک هدف باید 

Specific .مشخص وواضیح باشد 

Measurable قابل اندازه گیری یا سنجش باشد 

Attainable .باید قابل تطبیق باشد 

 واقعبینانه time bound - Realisticیا محدوده زمان

 خش تقسیم میشود؟قانون به چند ب .622

 به دو بخش :

 قانون اساسی 

 قوانین فرعی

 خصوصیات قانون عبارت از چیست معلومات دهید؟ .626

 تعمیم ویا وسعت پیداکردن وپخش شدن .

 تجرید یا مجزا کردن 

 استمراری یا تداوم پیداکردن.

  سلسله مراتب قانون گذاری عبارت از چیست معلومات دهید؟ .620

در یک سلسله سایر اسناد حقوقی دولت با در نظر داشت قدرت الزام ووسعت تنفیذ آن موقعیت قوانین و

 مراتب عمودی میباشد.

 قانون اساسی .

 مجمع القوانین .

 عادی قوانین

 مقررات .

 لوایح،طرزالعمل ها، دساتیر ، رهنمودها ، نورماتیف ها.

 اسناد تقنینی شامل کدام اسناد است؟ .622

 قانون .

 ی.فرمان تقنین

 مقرره.

 حکم یا طرزالعملکه به توشیح رئیس جمهور برسد.
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 فرمان تقنینی چیست معلومات دهید؟ .622

فرمان تقنینی راشخص اول مملکت یا رئیس جمهور صادر میکند.و این فرمان حیثیت قانون را بخود 

تصویب آن  داشته باشدکه یرا بخود میگیرد که خصوصیات حقوق شکل قانونمیگیرد.یک فرمان زمانی 

 از صالحیت پارلمان است.

 چه فکرمیکنید در پیشبرد امور مربوطه یک اداره کدام یک از نکات اهمیت دارد ؟ .622

       تحصیل. 

  استعداد کاری .تجارب کاری.

تحصیل سبب رشد استعداد کاری وفکری انسان است وتجارب کاری بهتر نتایج استعداد کاری وتحصیل 

 مهمتر تحصیل است تخصصی است پس از همه

 مکلفیت های مسئول یا آمر اداره غرض بهبود کار کدام ها اند ؟ .621

سازمان دهی سالم ،ایجاد شرایط مساعدجهت ارتقا سطح باز دهی،تامین انظباط کار وتولید،رعایت انحراف 

 احکام اسالمی وقوانین نافذه،قواید حفاظت کار وطرق ایمینی،برخوردجدی در برابر خواسته ها

 وضروریات کارکنان.

قوه ثالثه کشور کدام ها اند ،چه وظایف را دارند وصرف بگوید که قوه اجرائیه دولت متشکل از  .621

 چند وزارت میباشد؟

 قوای ثالثه دولت عبارت از قوای قضائیه،قوای مقننه وقوه اجرائیه میباشد.

ه قضائیه رکن مستقل جمهوری قوای قضائیه:وظیفه رسیدگی به قضایای عدلی ومحاکماتی دارد . قو

 اسالمی افغانستان میباشدکه در رس آن ستره محکمه قرار دارد. 

 قوای مقننه :وظیفه قانون گذاری را دارد 

وزارت خانه  22قوه اجرائیه : یاوزا کابینه وظیفه اجراات را در تطابق به قوانین  کشور دارد.ودولت از  

 تشکیل گردیده است  .

                                                                              ش چیست؟هدف از آموز .621

عبارت از ازدیاد معلومات با از استفاده از شیوه ها میتود های تدرئیسی آموزنده به وسیله شاگردان یا 

یل جدید را یاد افرادیکه قبالً در مورد موضوعات  یا محتویات جدید معلومات ندارند وموضوعات ومسا

 میگیرند ودر آینده در عمل پیاده نمایند .ومورد استفاده قرار میدهد تا کمیت وکیفیت کار بلند برود.

 نام بگیرید؟میباشد  میتود های آموزش کدام ها .621

 میتود آموزش کوتاه مدت.                      میتود آموزش دراز مدت .

 میتود آموزش گروپ کوچک                  میتود آموزش وخوانش فردی.

 میتود آموزش مهارت های جدید.                     میتود آموزش داخل صنف.

 میتود آموزش پرسونل نظر به وظیفه.                      میتود آموزش از راه دور.
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 میتود آموزش پرسونل نظر به وظیفه چی مفهوم را ارائیه مینماید؟ .662

ر مهارت های که کارکنان یک اداره مکلف اند آنرا بیاموزند آموزش فرد نظر به وظیفه یک برای اکث

میتود مؤثر است .دراین میتود شخص مطلوب نظر به کاریکه انجام میدهد آموزش می یابد.هرگاه یک 

واهد عضو تیم نسبت فقدان آموزش قادر به انجام کاریکه باید انجام دهد نباشد راه معقول ودرست این خ

 بود که به زودی  ممکن زمانی را برای آموزش دوباره وی طرح وتعین گردد.

 خصوصیات یک کتابدار خوب را ذکر نماید؟ .666

 به شیوه مدرن کتاب داری اشنا باشد .

 تسلط به زبان انگلیسی وکمپیوتر را داشته باشد تا بتواند یک بانگ معلوماتی را آنالین بسازد .

بااستفاده از شیوه یا میتود های فایلینگ آن درالماری جابجا نماید تا در وقت توزیع  کتب را به شکل درست

 آن از ضیاع وقت جلوگیری شود

 در بانک کتاب خانه درج کدام معلومات ضروری میباشد؟ .660

 تاریخ اجرا .

 اجرا کننده .

  مصارفات تقریبی.

 نتایج حاصله .

 امضا شخص تقدیم کننده. 

 ننده.امضا شخص منظور ک

 اصول تطبیق پالن را بیان نماید؟ .113

باید فعالیت ها عرضه خدمات طوریکه پالن شده عملی گردد برای انجام فعالیت ها،پرسونل مناسب،تعداد 

الزم ه جای های الزم واوقات الزم توظیف گردد.برای ارزیابی بهترامور گزارش وراپور ها در مورد 

 ن فرستاده شود.پیشرفت فعالیت ها به وقت وزمان معی

 اهمیت پالن گذاری را بیان نماید؟ .662

 تعین وسمت دهی دقیق فعالیت ها.

 استفاده مؤثر از کارمندان .

 استفاده مؤثر از وقت ومنابع .

 بدست آوردن نتایج مثبت.

 پالنیزه شدن فعالیت ها کدام فواید واثرات مثبت را در اداره ببار می آورد؟ .662

 اداره . نظم در اجراات مربوط

 تفکیک مسئولیت ومسئولین اجرای آن.

 تسریع پروسه اجرااتی وجلوگیری از ضیاع وقت .

 دستآورد مثبت ورسیدن به هدف.
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اگر در موضوعی با مشکل مؤاجه شوید واجراات موضوع نهایت ضروری باشد با استفاده از کدام  .661

 تکتیک وشیوه منجمنت در حل مشکل میپردازید؟

 پی واخذ مشوره از اشخاص کار فهم با تجربه در رابطه به دریافت راه حل برای مشکل.تنظیم کار گرو

 مراجعه به کتب ، طرزالعمل،مقرره وقوانین نافذه.

در صورت نا مساعد بودن چنین شرایط ووقت کافی،اخذ تصمیم فقط با مراجعه به قلب وحاضردانستن 

 خداوند.

 مفهوم را ارائیه مینماید وچه مفاد دارد؟ بوجود آوردن سیستم و پروسیجرکاری چه .661

ر به شکل منظم جهت جلوگیری از پیدایش پراگندگی درامور یک اداره عبارت از ثماجراات به مؤقع وم

 سیستم و پروسیجرکاری است .

 خصوصیات واهداف عمده ستراتیژی ها وپالسی ها چیست بیان نماید؟ .661

 شد.هدایت دهنده بوده راه های رهنمودی میبا

  قاعده واساس برای ترتیب پالن ها را می سازد.

 قاعده واساس برای ترتیب پالن ها کاری یا عملی را میسازد.

 وبه تمام ساحات منجمنت واداره تاثیر می اندازد.

 یف مینماید؟نهنگامیکه به اداره تان میرسید جهت اجراات کارهای عمده تان را چگونه تص .661

 کارهای عاجل .

 ضروری.کار عاجل 

 کار عاجل غیر ضروری.

 کار ضروری.

 کارهای معمولی.

 در راپور ماهوار خود به کتابخانه کدام معلومات ضروری را درج مینمایید؟ .602

 مقدمه )معلومات عمومی(

 فعالیت های انجام شده.

 تحلیل روی نتایج به دست آمده از فعالیت ها.

جدیدالورود،تعداد مستفدین کتب،مجموعه کتاب جدید که  خانه )تعداد موجود کتاب، تعداد کتاببوضعیت کتا

لیبل ودر الماری جابجا میشود،تعداد کتابهایکه دوباره به کتابخانه مسترد نشده است دراین دوره 

 راپوردهی(

تحلیل صورت استفاده از کتابخانه)تحلیل در مورد تغیر در میزان استفاده از کتابخانه در این دوره 

 راپوردهی(

 وموانع پیشنهادات غرض بهبود فعالیتهای آینده. مشکالت

 چند شیوه مشهور کتابداری مدرن را بنویسید؟ .606

 رشته وار.             سیستم تاریخ وارویا سال وار.       سیستم کانگرس.        سیستم الفبا.
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 درلیبل یک کتاب درج کدام معلومات ضرورئیست؟ .600

 نوع کتاب .

 عنوان کتاب.

 تعدادصفحه.

 تاریخ چاپ.

 صوصیت یک کتابخانه مدرن کدام اند؟خ .602

کتب به شکل درست آن مطابق سیستم در الماری ها جابجا شده باشد،تمام کتب ها به طور درست وارد 

 دیتابیس کتابخانه شده باشد وکتب توسط انترنیت آنالین ترتیب شده باشد.

 نماید؟دراستفاده از کتاب خانه یک مشتری کدام اصول اساسی را باید رعایت  .602

 کتب را به وقت وزمان آن به کتابخانه تحویل دهد.

  کتب را به صورت درست آن نگهداری کند.

 کتب را بیشتر از زمان  موعد استفاده مینماید باید زمان کتب را دوباره تمدید نماید.

 به مقررات احترام بگذارد.

 اساسی را رعایت نمایند؟ افرادیکه در صالون کتابخانه مطالعه مینمایند باید کدام اصول .602

 به کسی مزاحمت نکند)سروصدانه نماید(

 از دخانیات درکتابخانه استفاده نکند.

 کتاب را خراب نکند.اصول استفاده از کتب را رعایت نماید.

 در بانک کتابخانه درج کدام معلومات ضروری است؟ .601

ور،محل نشر،ناشر،تاریخ نشر،تعداد عنوان کتاب،نوع یا کتگوری کتاب،نویسنده یا مؤلف،مترجم،ادیت

 صفحه،تعدادجلد،لسان کتاب،آدرس کتاب در کتابخانه(

 مورد معلومات مختصر دهید؟ اینچند نوع کمیته موجود است در .601

 دو نوع کمیته موجود است.

میته مشورتی:دراین صورت کمیته مشورتی روی موضوعات به یک یک فرد یا شخص مسئول که ک

 میم گیری است مشوره های الزم میدهد.دارای صالحیت تص

 میته اجرائیوی:کمیته است که دارای صالحیت اجراآت وتصمیم گیری را دارد.ک

 صورت تدویر جلسه چگونه است؟ .601

 در مقرره تدویر جلسه باید معین باشد.

 بعد از چه مدت جلسه تدویر یابد.

 اعضاکمیته چگونه باید دعوت گردد.

 اشتراک کننده گان را به جلسه دعوت مینماید. ی یا کدام مراجعسکچه 

 مدت دوام می نماید. چهجلسه برای 

 مدت قبل برای اشتراک کننده گان اطالع داده شود. هچ

 اجندا جلسه برای اشتراک کنندگان اطالع وارسال گردد.
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 هدف ازصورت تدویر جلسه یا میتینگ چی است معلومات دهید؟ .601

طر تصمیم گیری، ایجاد هماهنگی وتوافق نظر،تبادل معلومات ها نشستن اشخاص صاحب نظر بخا

جاد شده درادارات میباشد.وهمچنان مجلس یا جلسه به یوجروبحث روی مسایل حاد  روز یا حل مشکل ا

 به اهداف مطلوب دایر میگردد.توصل  در باره یک موضوع مشخص جهت  بحثمنظور

 خاطر چی بوده معلومات دهید ؟ثبت وراجستر اسناد مهم اداری چیست وبه  .622

عبارت از مراجع ثبت وقید اسناد در یک اداره و دوباره دریافت جوابیه از همان طریق میباشد ویا درج 

 اسناد مهم اداری به داخل یک کتاب)صادره ووارده( تااسناد مفقود ویا جعل نگردد.

 (چیست معلومات دهید؟Fileدوسیه ) .626

اشتن مجموع اسناد اجراات شده در رابطه با یک موضوع مشخص بداخل یک عبارت از ترتیب تنظیم وگذ

 فولدر یا دوسیه بعد از نامگذاری بطور محفوظ دوسیه نامیده میشود.

 نظم وترتیب سیستم فایلینگ چیست معلومات دهید؟ .620

سیستم یافتن انتظامی است  که توسط آن اشکال مختلف اوراق در دوسیه های علیحده گذاشته میشود که این 

 دوباره اسناد را آسان میسازد.

سیستم فایلینگ )تنظیم وترتیب دوسیه ها(دریک اداره به کدام میتود ها ساخته شود به طور مؤثر  .622

 مورد استفاده قرار گیرد؟

 حروف الفبا.

  سالوار یا تاریخ وار .

 به شکل جغرافیائی

 نمره گذاری

 تنصیف شعبات

 چیست؟منظور از اسناد محرم  .622

عبارت از اسنادیست که به غیر از مسئولین مربوط کسی دیگر به آن نباید دست رسی یابد واز محتویات 

 آن نباید کسی دیگر آگاهی حاصل نماید وبه دوسیه یا فایلهای مخصوص ومحفوظ نگهداری گردد.

622.Factors of Motivating   اداره  در  عوامل  یا فکتورهایکه  باعث تشویق در کار شده یادر

 رول دارند کدام ها اند معلومات دهید؟    تشویق

موفقیت در کار:هرگاه یک کارمند بداند در کارش مؤفق است مؤفقیتش برایش انعکاس داده شود خرسند 

 گردیده ومؤجب تشویق وی میگردد.

مؤفقتش است واز تحسین وتمجید در کار اعضا تیم:هرگاه از کارمند در جریان کارش که مؤفقانه انجام داده

 تحسین وتمجید بعمل آید خرسند گردیده ومؤجب تشویق وی میگردد.

دانستن اهمیت کار وداشتن اهلیت کار: هرگاه یک کارمند بداند که کارش قابل اهمیت است ونیز خودش 

اهلیت کار را دارد وبرایش انعکاس داده شودواز آن اگاه ساخته شود خرسند گردیده ومؤجب تشویق وی 

 گردد.می
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گرفتن مسئولیت : هرگاه یک کارمند بداند که ازانجام مسئولیت کارش مؤفق بدرآمده میتواند وبرایش 

 مسئولیت سپرده .خرسند گردیده ومؤجب تشویق وی میگردد.

ترفع وپیشرفت :هرگاه به یک کارمند  در برابر کارش ترفع ورتبه ویا پیشرفت داده شود خرسند گردیده 

 گردد.ومؤجب تشویق وی می

رشد شخصیت :هرگاه یک کارمند بداند که در برابر انجام مؤفقانه وظایف مورد تمجید قرارمیگیرد 

 ومؤقف اش در جامعه بلند میگردد خرسند گردیده ومؤجب تشویق وی میگردد.

 شش عامل نارضایتی کارمندان از اداره را نام بگرید. ومعلومات دهید؟ .621

  .بی کفایتی اداره در سازماندهی

 نظارت نادرست آمرین.

 تاًمین روابط ضعیف بین پرسونل اداره .ضعیف بودن شخصیت آمر.

 تادیه معاش ناکافی به پرسونل.موجودیت شرایط خراب کار.

 چیست معلومات دهید؟Leader shipرهبری  یا  .621

 عبارت از پروسه طرز سلوک وروش است که به وسیله آن یک شخص یک گروپ از افراد جامعه را

طوری تحت تاثیر میآورد که تا مقاصد واهداف خود را برآورده نمایدونتایج بدست آید  و رابطه فی مابین 

رهبر وافراد  که تحت قیادت رهبری قراردارند میباشد .ویا شیوه از سازمان دهی فعالیت هاست که به 

آید ویکی از جمله وظایف وسیله آن فعالیت ها طوری تنظیم میگرددکه اهداف تعین شده بطور مؤثر بدست 

 منیجر نیز شمرده میشود.

 چیست معلومات دهید؟ Organizingسازمان دهی یا .621

از جمله وظایف مهم یک منیجر است وعبارت ازتشخیص وتنظیم فعالیت ها مورد ضرورت،گروپ بندی  

ماشتن     ا که در جهت نیل ودست یابی اهداف به آنها ضرورت میباشد که نظر به تخصص گی فعالیت ها

شخاص  به جاها ومؤقعیت ها ی مناسب از طرف مدیر یا سازمان دهنده صورت میگیرد که هر گروپ 

باید فعالیت را مطابق به هدایت ،رهنمود ،طرزالعمل ومدیر ویا اداره چی که صالحیت های الزم به وی 

هنگی وانجام فعالیت ها با واگذاز شده انجام پذیرد وهمچنان بوسیله سازمان دهی زمینه سازی برای هما

 رعایت سلسله مراتب از باال به پائین واز پائین به باال بوجود میآید.

 چیست معلومات دهید؟Supervisionمراقبت  .621

عبارت از پروسه دوامدار مشاهداتی تنظیم فعالیت هاست که از شروع الی ختم پروژه ازجریان کار یومیه 

ان از اجرا درست کار یک پروژه ،تطبیق پالن در مطابقت با اهداف وبطور متداوم بمنظور حصول اطمین

 انجام میپذیرد. از طریق آن خالًها نواقص پیشرفت کار را میتوان دریافت نمود.

 راپور چیست ؟ .622

یک سند رسمی است که توسط کارمندان یا اشخاص مشخص ترتیب وخوانده وتقدیم شخص مسئول میشود 

ز معلومات مقاصد علمی واداری است وبررویت اقتباص از وقایع روز وبه که طرح مشروع وتحلیل ا

 استناد احواالت وشایعات شنیدگی های همان زمان میباشد واجراات آن مربوط به تحلیل مقام ذیصالح است
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 راپوروگزارش چه فرق دارد ؟ .626

ه اتفاق افتد،بدون کم وکاست را ارائیه فعالیت ها ویا اجراات انجام شده ویا انجام نشده که شاید در آیند

 راپورگویند.

گزارش عبارت از ارائیه مشاهدات،فعالیت واجراات انجام  شده که حاوی نکات ضعیف وقوی اجراات 

 ی واقعیت استوار میباشدامیباشد وبر مبن

 ارزیابی چیست معلومات دهید ؟ .620

گام ختم پروژه ها به راه انداخته میشود عبارت پروسه تنظیم فعالیت ها به طور سیستماتیک است که در هن

وبه منظور حصول اطمینان از پیشرفت کار وفعالیت انجام شده است که آیا طبق پالن ومواد مندرج 

 قراردادها شده یا خیر. ول هاوپروتوک

ارزیابی برعکس نظارت بعد از تکمیل پروژه یا در معیاد معین تعین شده در وسط کار در یک پروژه یا 

صورت میگیرد. ارزیابی معموالً جهت تشخیص تاثیرات فزیکی، میحطی،اجتماعی واقتصادی یک  اداره

مند به عمل آمده یا خیر صورت گیرد پروژه برای اینکه آیا از منابع دست داشته استفاده مؤثروسود

 ارزیابی آخرین مرحله یک پروژه است که نتایج به مقام ذیصالح ارائه میشود.

 مقایسه عملکرد های از قبل تعین شده –رسیدن به اهداف استندرد تالش منظم درجهت 

بررسی چگونگی پیشرفت کار،جمع آوری معلومات دیتاها از سطح پیشرفت کار که هدف اساسی ازآن 

 زمان است.اع جلوگیری از تخلفات،مصارفات وضی

 ارزیابی از کدام نقطه نظر حائز اهمیت است ؟ .622

 از نظر پیشرفت کار .

 ظربرآورده شدن اهداف.از ن

 از نظرمؤثریت ومؤقعیت  کار.

 از نظراینکه آیا از منابع استفاده درست در بدست آمدن اهداف بعمل آمده ویا خیر.

از نظرتشخیص اینکه چطور اجتماعات یا گروپ ها ی آسیب پذیر در تطبیق پروژه شرکت نموده وچطور 

 مردم از نتایج پروژه مستفید گردیده اند.

 ویا خیر. استتحلیل اینکه آیا پروژه از نقطه نظر موقعیت ونفوس مناسب از نظر

 از نظر تحلیل اینکه پروژه چی تاثیراتی را بر حفظ وانکشاف محیط داشته است .

 درک اینکه میتوان ازنتایج پروژه برای ترتیب پالن های آینده استفاده نموده یا خیر .

رفیت کاری در رابطه به ارتقا کیفیت وتاثیرات مثبت تشخیص خالها وتدرئیس پرسونل جهت بهبود ظ

 پروژه های آینده. 

 یک داره وظیفه دارد که کدام امور را ارزیابی نماید؟ .622

 ارزیابی بدست آوردن اهداف .

 ارزیابی پیشرفت کار.ارزیابی پرسونل حین ایفای وظیفه.

 ارزیابی استفاده از منابع.ارزیابی اجراات اداره.
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 ابطه به دوران یک پروژه معلومات دهید؟در ر .622

 تثبیت نیازمندی های عمومی ودرخواست مردم.

 تثبیت اولویت در نیازمندی ها.

شتراک مردم جهت اسروی مقدماتی وسروی اساسی تخنیکی با در نظر داشت جوانب مؤثریت پروژه و

 احساس مالکیت.

  دیزان ومراحل دواطلبی وقرارداد.

 از پروژه  نظارت،ارزیابی وسرپرستی

 فیدبک)در نظر داشت نتایج مثبت برای اجراات بعدی(

 مراحل دوران پروژه را تعریف نماید؟ .621

 تشخیص نیاز مندی ها)معلوم مینماید که کی به چی ودرکجا ضرورت دارد(

 تعین هدف)انتخاب یکی از ضرورت ها(

 دهدواز چه نوع منابع استفاده نماید(پالن سازی)تطبیق مینماید که کی چی کار رادر کدام وقت باید انجام 

 تطبیق)انجام دادن وجامه عمل پوشانیدن پالن ها طرح شده (

 ارزیابی

 مطالعه تاثیرات ونتایج پروژه به منظور بهبودی دیزاین وشیوه مختلف(

 کفایت وسودمندی چیست معلومات دهید؟ .621

از سر مایه کم محصول زیاد بدست میاید یعنی  عبارت از انجام دادن فعالیت ها ی است که با استفاده از آن

 نسبت محصول بر سرمایه زیاد میباشد.

 مفاهمه چیست تعریف نموده معلومات دهید؟ .621

عبارت از علمیست که توسط آن یک فرد میتواند در رابطه به نیازمندی ها،درخواست ها ادراک،نظریات 

 ر مورد فرد دیگر معلومات دریافت نماید.وآگاهی خود به فرد دیگر معلومات دهد یا بر عکس د

 ماهیت ارتباط چیست معلومات دهید؟ .621

ارتباط جریان است که وظایف،برنامه ریزی،سازمان دهی،رهبری،نظارتوکنترول مدیریت از طریق آن 

ت وتوافقات اصورت میگیرد.ویا اجرای علمیست که به وسیله آن افراد جامعه اندیشه ها،نظریات،هدای

 ا با همدیگرتبادله مینمایند.خویش ر

از اشکال با همدیگر ارتباط  یهیچ کس نمی تواند بدون ارتباط باشد یعنی افراد یا کارمندان اداره به شکل

دارند سکوت همنوعی از ارتباط است ارتباطات بطور تحریری،شفاهی ، تلیفونی،مخابروی،اشاروی تامین 

 میگردد.

 است؟ ارتباط از نظر جهت به چند نوع .622

 به دو نوع است:

 فقی بین همکاران .ا

 مودی از باال به پائین واز پائین به باالع
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 ارتباط از نظر روشهای ارتباطی )مفاهمه( به چند نوع است؟ .626

 به دو نوع است.

 ...(،مخابرهیصحبت تلیفون )غیر مستقیم -(صحبتروبرو)فاهی:مستقیم شش

 یر شفاهی:به شکل اشاروی،کتبی وغیره.غ

 افهام وتفهیم چیست تعریف نماید؟ .620

جامعه میباشد که بوسیله آن وی مابین اشخاص عبارت از تبادله افکار،معلومات،پیام ها،ادراک واحساسات ف

 حل مشکالت صورت میگیرد.

 دسپلین چیست معلومات دهید؟ .622

د آوردن نظم دسپلین حالتیست یا عبارت از وضع یک سلسله قواعد ومعیارات جهت اعاده وبوجو

ف به رعایت ازآن میباشد ودرنتیجه لوجلوگیری از پراگندگی در یک اداره میباشدکه مامور یا کارکن مک

وقت پیشرفت مینمایدونتایج بهتر ع رعایت از آن امور کاری اداری یک اداره مطابق پالن بدون ضیا 

 بدست میآید

 اداره عامه چیست معلومات دهید؟ .622

ن اجتماعی است که بخاطر اهداف معین،مشخص فعالیت مینماید،یا به عباره دیگر عبارت از یک سازما

 ارتباط بین مجریان ومشتریان میباشد. گیرسید

 در رابطه به رشد ظرفیت چی میدانید؟ .622

رشد ظرفیت دریک اداره ابعاد گسترده دارد وتقاضای زمان مارا وادار میسازد تا درین بخش تالش 

ٌ منحصربه آموزش نیست،عیارسیستم وپروسیجرکاری،فضای همیشگی داشته باشی م ،رشد ظرفیت صرفا

 کاری ووسایل دفتر مطابق خواست زمان ،ارکان عمده رشد ظرفیت به شمار میآیند

 کارت خلص سوانح چیست معلومات دهید؟ .621

ه کارت خلص سوانح عبارت ازورق معلوماتیست که در آن در مورد کارکرد،رویه،شهرت مکمل،درج

 تحصیل ،زمان تقرر،ترفعات،مجازات،مکافات دوران کارکرد گی یک مامور درج میباشد.

 ؟مراقبت نوع دیموکراتیک چگونه است .621

عبارت از که مراقبت کننده یا آمر در هنگام تصمیم گیری در انجام فعالیت ها ازاعضا تیم مشوره اخذ 

افق با آرا ویم تنظیم مینماید وتصمیم گیری اش ماعضای ت همینماید وفعالیت ها را مطابق ونظر به مشور

 ومشوره تیم بوده ویک شیوه درست ومعقول پنداشته میشود.

 مراقبت نوع اوتوکراتیک چگونه است؟ .621

مراقبت اوتوکراتیک که یا آمر دیکتاتور بوده وانجام شدن کار را طبق هدایت بدون چون وچرا معقول 

 حتمی میداند. آنراصرفاٌ محدود به خود دانسته وتطبیق  میداندوهدایت تصمیم گیری خویش را

 

 

 

 



پالیسی هاسواالت خدمات ملکی بخش  جمع آوری توسط: نصرت هللا "کریمی"  

 
 الیحه وظایف چیست ؟ .621

الیحه وظایف سند رسمی اداره است که اهداف، وظایف ،مسئولیت هاو ایجابات بست در آن مشخص 

 میگردد.

 ویا عبارت از وضع یک سلسله معیار های وظیفوی که متکی به مقررات وقوانین میباشد.

رف اداره طرح وتوسط شخص طسلسله معیار های وظیفوی در یک اداره میباشد و از ویا  وضع یک 

 نب وزیر در وزارت ها منظور میگرددااول ادارات از ج

 الیحه وظایف دارای کدام موارد یا اجزا میباشد؟ .612

 نام پست .

 بست یا درجه.

 کود نمبر.

  محل کار یا وظیفه )ریاست مربوطه(

 نام اداره یا وزارت.

 مسئولیت ها.

 وظایف.

 صالحیت ها.

 راپور دهی.

 حدود اربعه افغانستان را بنویسید؟ .616

 شماالً تاجکستان، ازبکستان،ترکمنستان)کشور های آسیا میانه(

 شرقاً وجنوباً پاکستان. 

 غرباً ایران .

 گوشه شمال شرقی کشور جمهوری چین.

 د والیت و ولسوالی میباشد.افغانستان در کدام براعظم موقعیت دارد.وداری چن .610

 ولسوالی میباشد. 324والیت و 34در براعظم آسیا موقعیت داشته ودارای 

 برنامه یا پروگرام چیست تعریف نماید؟ .612

برنامه عبارت ازتنظیم یک سلسله فعالیت ها ی پالن شده به پیمانه وسیع است که جوابگوی نیازمندی های 

ندان مجرب تنظیم میگردد.درآن فعالیت های مشابه تنظیم گردیده دارای بخصوص بوده که به واسطه کارم

بودجه مشخص میباشدودر آن چندین پروژه ها در پروسه خدماتی به منظور بدست آوردن یک هدف 

 مشخص کار مینماید.وچندین پروژه شامل برنامه میباشد.

 اهداف برنامه یا پروگرام چیست؟ .164

 ه نتایج مورد ضرورت از طریق بکار انداختن یک سلسله فعالیت ها میباشد.عبارت از تبدیل منابع ازب

 نورم کار چیست معلومات دهید؟ .612

 عبارت ازکمیت کارئیست که یک کارمند انجام میدهد.
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 ستندردکار چیست معلومات دهید؟ .611

 عبارت ازکیفیت کارئیست که یک کارمند انجام میدهد.

 ؟دفتر چیست معلومات دهید .611

عبارت از محلیست که در آن کارها روی اوراق روزمره انجام شده واسناد ومکاتیب در آن نگهداری 

میشود وتعدادی از کارمندان بمنظور اجرآ وپیشبرد امور کاری جمع وباهم کارمینمایند.دفتر همیشه یک 

 اطاق علیده نمیباشد میتواند میزویا گوشه از اطاق باشد.

 ات دهید؟صالحیت چیست معلوم .611

 عبارت از اختیارات شخص مسئول در حدود تعین شده به حکم قانون دریک اداره میباشد.

 غیر حاضر کیست؟ .611

هرگاه کارمند بدون عذرمعقول،مؤجه به وظیفه حاصر نشود ومعذرت خود را کتباً به اداره مربوطه اطالع 

 ندهد غیر حاضر محسوب میشود.

 تان دارای چند وزارت خانه میباشد؟دولت جمهوری اسالمی افغانس .612

 وزارت خانه میباشد.22دولت جمهوری اسالمی افغانستان دارای 

 یک کار مند در کدام حاالت مستحق کرایه وسفریه دانسته میشود؟ .616

در سفرهای خدماتی،تبدیلی،احضار ویااعزام به محل دیگر مطابق معیار های که توسط سند تقنینی تنظیم 

 میگردد.

 در سطح ارگان های دولتی بخش اداری کدام فعالیت ها را اجرا مینماید؟ .610

 فعالیت ها حمایوی.

 حمل ونقل .

 منابع بشری.

 تهیه وتدارکات.

 مالی وحسابی وغیره

 وظیفه چی مفهوم را ارایه مینماید؟ .612

مطابق به فعالیت هایکه مطابق  قرارداد باید بوسیله یک شخص گماشته شده دریک پست مشخص وکارها

 الیحه وظایف انجام یابد وظیفه گفته میشود.

 شفافیت چه مفهوم دارد؟ .612

حوی است که جزئیات آن مخفی نبوده ودر صورت پیداشدن سوال برای سوال کننده ناجرای امور به 

 قناعت داده میشود.

دیانت ، شفافیت را میتوان از طرق جابجا نمودن اشخاص پاک نفس ،صادق ،کارآگاه ،کارکن، با 

 وطندوست متکی به ترجیح دادن منافع علیای کشور ووظیفه شناس در یک اداره تامین نمود.

 باشد چگونه خانه پوری میشود؟آمر مستقیم آناقارب نزدیک وی سجل ترفیع کارمند  که  .612

ل نموده    اقارب نزدیک )پدر،مادر،خواهر،برادر..............( قانوناً درپست زیر دست کارمند تقرر حاص

 واند .بناً ارزیابی برای اجرای ترفیع اعضای فامیل کتگوری فوق غیر قابل اجراست.تنمی
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 مسئولیت چی مفهوم را ارایه مینماید؟ .611

جوابدهی از کارکردها مؤثریت ودقت در اجرای وظایف طبق الیحه وظایف تعین شده که مطابق به اهداف 

 تعین شده باشد.

 دراداره از نظر منجمنت چیست نام بگیرید؟وقت  ععوامل ضیا .611

 عدم موجودیت محل مناسب.

 تراکم وبینظمی مراجعین.

 وظایف پراگنده.

  عدم احساس مسئولیت.

 نداشتن پالنگذارمناسب ودرست.

 عدم موجودیت بودجه کافی ووسایل کار.

 عدم موجودیت هم آهنگی درست.

 نداشتن سازماندهی درست.

آمر مربوطه باشما بدون موجودیت دالیل مؤجه رویه زشت داشته باشد چه در صورت که رئیس یا  .611

 اقدام را روی دست خواهید گرفت؟

کوشش شود با پیشانی باز موضوع به شخص رئیس یا آمر مربوطه طرح شود. ودر غیر آن با استفاده 

قام ذیصالح ازهمکاران نزدک شان موضوع به شخص رئیس یا آمر مربوطه رسانیده شود در نهایت به م

 شفاهی گذارش شود در آخرین قدم به مقام ذیصالح رسماً گزارش ارائیه شود.

 مسئولیت دریورواسطه در قبال واسطه نقلیه چه خواهد بود؟ .611

لی روغنیات به اوقات معینه ،مراجعه به یباخبری کامل از حالت فزیکی وتخنیکی واسطه نقلیه، تبد

رویس به مؤقع واسطه نقلیه ومهمتراز همه احتیاط در جریان ورکشاپ جهت تثبیت عوارض تخنیکی،س

 رانندگی.

 راجستر وکتابچه سیر وسفر واسطه چه اهمیت را برای مسئولین اداری خواهید داشت؟ .612

معلومات در رابطه به دریور مؤظف، نوع واسطه ،نمبرپلیت،نمبر شاسی،نمبرانجن وغیره معلومات کامل 

طه نقلیه مسئولین اداری را آگاهی میدهد که واسطه نقلیه چقدر گردش میسازد.واز صورت گردش واس

نموده ،درکجا گردش نموده هدف از گردش چه بوده است همچنان در زمینه موقعیت موتر نیز معلومات 

 ارائیه مینماید.

دریور در جریان سفر باشد وواسطه نقلیه به عوارض تخنیکی مواجه گردد  که در صورت .616

 رمیم را آمر سیت بدوش دارد ویا دریور واسطه نقلیه؟مسئولیت ت

درصورتیکه عوارض تخنیکی باشد ودریور تقصیر نداشته باشد مسئولیت ترمیم واسطه نقلیه دوش آمر 

 سیت یا سفرکننده میباشد در غیر آن مسئولیت دریور خواهد بود.
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 استخدام دریوران نظر به کدام نورم هاصورت میگیرد؟ .610

 ره تابعیت . داشتن تذک

 سالکی. 31تکمیل سن 

 نداشتن سوانح جرمی .

 داشتن صحت کامل.داشتن لیسنس دریوری از مدیریت ترافیک

 کامیابی یا مؤفق شدن در امتحان دریوری

 داشتن تضمین خط جایداد نظر به مقرره معتمدین .

 )امراعطا( اهی مقامتوظیف نمودن وسایط نقلیه مرکزی به یکی از وظایف والیتی بااالثرامر شف .612

 مجوز قانونی دارد یا خیر؟

امر )آمر اعطا (در نامه رسمی تحریر شود به دریور موضوع رسمی ابالغ شود وبه ساحات غیر از محل 

  اصلی وظیفه اعزام شده میتوانند.

 اسناد ترافیکی یک واسطه نقلیه را نام بگیرید؟ .612

 به کتگوری های ذیل تقسیم میشود.

 کی واسطه نقلیه.جواز سیر ترافی

 نمبر پلیت که در واسطه نقلیه در حال حرکت موجود یت آن شرط حتمی است .

 کاپی اسناد گمرکی.

 ثبت وراجستر مدیریت عمومی ترافیک والیت مربوط.

 ویا کاپی اسناد خریداری ازکمپنی ویا شرکت.

 گیرد؟عقد قرارداد وسایط نقلیه جهت انتقال مامورین )روزمره(چگونه صورت می .612

 مطابق قانون تهیه وتدارکات مراحل اعالن .

 دواطلبی یا مناقصه 

 رنده قرارداد میگردد.بوبعداً با شرکت 

 موتر پول چیست وبا استفاده از کدام شرایط میتوان موتر پول را ایجاد نمود؟ .611

ردش نماید در صورت که تمام وسایل شامل موترپول )روی کار( باشد یعنی به اساس کیلومتر تثبیت گ

وسایط محاسبه گردد،مدیریت پارک وسایط به شکل منظم با مسئولین آن موجود باشد ،وسایط با وسایل 

 مخابراتی مجهز باشد.

 نورم وسندرد مصارف روغنیات چگونه معین  میگردد؟ .611

دولتی برای هر واسطه نقلیه بر اساس اسناد رسمی از کمپنی تولید کننده واسطه که شامل نورم وستندر 

گردیده باشد از طریق وزارت مالیه ووزارت اقتصاد معین میگردد.درصورتیکه مصارف واسطه از نورم 

معینه بیشتر باشد با معرفی به مراجع ذیربط وامتحان عملی قید وثبت کیلومتر صورت گرفته تعین 

 میگردد.
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 ؟تیل وسایط دریوران با در نظرداشت کدام نورم والیحه اجرا میگردد .611

ت شده دولتی وگشت کیلومتری صورت میگیرد والیحه تیل مصارف یاجرای تیل وسایط برویت نورم تثب

روغنیات وسایط بعد از ارائیه معلومات از قبیل مودل موتر،نوع موتر تعداد سلندر،نوع مصارف تیل ،سال 

ل وسایط ازطرف آن تولید ،نمبر شناس وانجن به ریاست نورم واستندرد که بعداً نورم واندازه مصارف تی

 ت میگردد.یریاست تثب

 شورا چیست معلومات دهید؟ .611

عبارت از اجتماع عده از مردم ،اگاه ومطلع از موضوع مشخص برای بدست آوردن حقایق مطلوب در 

 ضوع که برای مشورت مطرح شده است.باره مو

اینده گان مردم انتخاب وبه عبارت از نهاد مردم بوده که از طریق پروسه انتخابات سری ومستقیم نم -

 منظور ترتیب پالن های انکشافی قریه فعالیت نموده ودارای رئیس، منشی،معاون وخزانه دار میباشد.

ورای قریه یک نهاد انکشافی واجتماعی  در سطح قریه میباشد که مسئول تطبیق ونظارت پروژه های ش -

 ،ادارات دولتی وغیر دولتی فعالیت مینماید. انکشافی قریه  بوده منحیث نهاد رابطه میان مردم قریه

 22خانوار موجود باشدهرگاه کمتر از  22انکشافی در قریه تشکیل شده میتواند که درآن حد اقل  یوراش

  خانوار باشد قریه های کوچک باهم جمع ویک شورا را تشکیل میدهد.

 سجل وسایط چیست ؟ .612

 وجود آن در جمع دریور مربوطه.عبارت ازقید نمودن وسایط با تمام مشخصات م

 پارچه فرمایش چیست وبکدام اهداف ازآن استفاده مینماید؟ .616

 عبارت از معرفی وسایل جهت تبدیل روغنیات واسطه وتثیت عوارض تخنیکی وچک نمودن واسطه.

 کدام سیستم های مورد نیاز درتعمیرات حفظ ومراقبت متداوم را ضرورت دارند؟ .610

یه وتسخین،آبرسانی وکانالیزاسیون که در صورت عدم موجودیت حفظ مراقبت متداوم سیستم برق،تهو

 باعث بروز مشکالت در تعمیر میگردد.

مدیرعمومی که در بست سوم تعین گردیده باشد کدام کتگوری کارمندان نمیتواند زیر دست وی  .612

 تقرر حاصل نماید؟

 ستقیم از اقارب نزدیک وی باشد مقرر شده نمیتواندمطابق مواد مندرج قانون ماموین ،شخص ایکه آمر م

برای سکرتر سلیقه شخصی مهم است یا سلیقه کاری، فرق بین سلیقه شخصی و سلیقه کاری  .612

 ؟چیست

ه شخصی در زمینه برخورد مراجعین اثر مثبت دارد وسلیقه کاری در زمینه قهردو اهمیت خاص دارد سلی

 اجراآت اثر مثبت دارد.
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