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 به همراه پاسخنامه 86سال  ی بانک ملیآزمون استخدام یسواالت عموم

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 سرویس خصوصی خدمات عام المنفعه اخبار شغل و استخدام

Www.IranEstekhdam.Ir 

 

 ! اخطار مهم! 

قوانین مربوط این فایل بخشی از نمونه سواالت اختصاصی و ثبت شده سایت ایران استخدام )شرکت آلتین سیستم( بوده و 

 به حوزه حمایت از حقوق مؤلفین و ناشرین جمهوری اسالمی ایران بر آن حاکم می باشد.

هرگونه سوء استفاده از این فایل همانند استفاده از محتوا در تهیه کتب و یا قرار دادن تمام یا بخشی از آن در وب سایت 

 و قانوناً خالف مقرارت و قوانین کشورمان می باشد. های دیگر، چه برای فروش و چه به صورت رایگان شرعاً حرام

ده یا گزارش هرگونه کپی هبا توجه به هزینه های صرف شده و تالش صورت گرفته برای تهیه این بسته،در صورت مشا

 برداری از آن؛ بدون  هیچ گونه تماس قبلی وهشدار اقدام به پیگیری حقوقی و اخذ جریمه خواهیم نمود.

 

https://iranestekhdam.ir/?p=1170596
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  به همراه پاسخنامه 86ی بانک ملی سال آزمون استخدام یسواالت عموم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 کاربران گرامی لطفا دقت فرمایید، این فایل تنها بخشی از محصول

به همراه  86ی بانک ملی سال آزمون استخدام یسواالت عموم ویژه

ورت رایگان و برای آشنایی شما عزیزان ص به میباشد که پاسخنامه

جهت  فایل معرفی شده ارائه شده است، لطفاًاز کیفیت و محتوای 

 .لینک زیر کلیک فرمایید خرید و دانلود کامل این محصول، روی
 

 بسته کامل لینک دانلود و خرید
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  به همراه پاسخنامه 86ی بانک ملی سال آزمون استخدام یسواالت عموم

 I.C.D.L فنّاوری اطالعات و مهارت های هفتگانه

 (Www.iranestekhdam.ir)با کدام دستگاه می توان اطالعات )متنی و تصویری( را به کامپیوتر وارد کرد؟  -1

 چاپگر  (4  پالتر  (3  ماوس  (2  اسکنر  (1

 1 گزینهپاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

 

 (Www.iranestekhdam.ir)چگونه فایل ذخیره می شود؟  -2
  Fileاز منوی  Saveبا انتخاب  (Edit   2از منوی  Saveبا انتخاب  (1

  Fileاز منوی  Closeبا انتخاب  (File   4از منوی  Newبا انتخاب  (3

 2 گزینهپاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

 

 (Www.iranestekhdam.ir)مت، از کدام فرمان باید استفاده کرد؟ برای تبدیل یک خانه به چند قس -3
1) Merge Cells   2) Delete  3) Split Cells   4) Insert Cells  

 3 گزینهپاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

 

 ریاضی و آمار مقدماتی

 بخش پذیر می گردد؟  (x-3)(2x+1)ی آن بر « کدام جمله»با تغییر عالمت  (x+3) (2x-1)سه جمله ای بخش پذیر  -4
(Www.iranestekhdam.ir) 

1) x2    2) x    3)  هر سه جمله  (4  عدد ثابت 

 2 گزینهپاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 
 

 موازی باشد، کدام است؟ 2y- 4x=5( گذشته و با خط به معادله -2و  3معادله خطی که از نقطه ) -5
(Www.iranestekhdam.ir) 

1) 2y-x=8   2) 2y= 2x +5   3) y = 2x+7   4) 2y – 4x=7  

 3 گزینهپاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

 

1جواب نامعادله -6
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 )Www.iranestekhdam.ir(عبارت است از :  
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 3 گزینهپاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 
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  به همراه پاسخنامه 86ی بانک ملی سال آزمون استخدام یسواالت عموم

 زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش

 (Www.iranestekhdam.ir) است؟ درست گزینه کدام امالی واژه، معنای به توجه با-7

 کردن دور :(ترد2                                 ارزشمندی :غدر (1

 طبیعت و ناحیه :حوزه (4                بیگاری                    :(صخره3

 4 گزینهپاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 
 

 چه پیامی دارد ؟«  شد آخر کار و اختر گذشت فال این زدم // شد آخر یار فرقت شب و هجران روز»شاعر  در این بیت  -8
(Www.iranestekhdam.ir) 

 .هجران و فراق رسیدن فرا و اقبال ستاره (غروب1

 .است گرفته سامان و سر کارها و گذشته ناکامی، و بدی (دوران2

 .یأس و سرگشتگی آغاز و خوشایند و مثبت های اندیشه (پایان3

 .دارد اشاره بختی تیره و ناامیدی شروع و اقبال ستاره گذشتن بر فال (4

 2 گزینهپاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

 

 را درس هر اعلی تر،آزمایشات نتیجه به رسیدن برای که داد دستور آزمایشگاه متصدی به دبیرستان مدیره خانم «عبارت در-9

 بیشتری بهره آموزان دانش و بشود اسراف جلوگیری و کاری دوباره از معروف، قول به تا انجام درس آن محترمه دبیر نظر زیر

 (Www.iranestekhdam.ir) چند مورد  به ویرایش نیاز دارد ؟«ببرند

 (هفت4                   شش (3              پنج (2                  چهار (1

 4 گزینهپاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 
 

 معارف اسالمی

 زندگی پایه کدام است وچه تاثیری بر« ؟ کنیم می زندگی جهانی چگونه در»انسان که  هر اساسی پرسش این به پاسخ  -10

 (Www.iranestekhdam.ir) دارد؟ انسان

 خدا به اعتقاد  دین (2                                           خدا به اعتقاد بینی جهان (1

 تصمیم ها  و ها برنامه به دادن جهت  دین (4                   تصمیم ها  و برنامه به دادن جهت بینی (جهان3

 3 گزینهپاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 
 

 (Www.iranestekhdam.ir) به چه معناست ؟« فاذا عزمت فتوکل علی اهلل» آیه شریفه-11

 .کنید توکل خدا بر گیرید، می تصمیم که هنگامی (2                                بگیر تصمیم خدا بر توکل از پس (1

 کن توکل خداوند بر و بگیر را تصمیمت (4                کن توکل خداوند بر گرفتی، تصمیم چون (پس3

 3 گزینهپاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 
 

 (Www.iranestekhdam.ir) شود؟ می کدامیک به مربوط اخالص و ریا میان تفاوت-12

 عمل ظاهر و شکل (4    فاعلی         و فعلی (حسن3 فعلی            حسن (2 فاعلی            (حسن1

 1 گزینهپاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 
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  به همراه پاسخنامه 86ی بانک ملی سال آزمون استخدام یسواالت عموم

 عمومی -زبان انگلیسی 

13. Why did you come to school late? I ……………..(Www.iranestekhdam.ir) 
1) have to             2) had to                  3) must                4) could 

 2 گزینهپاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 
 

14. He told me: “Please give my teacher a ………to say that I am sick and I will be absent 

tomorrow.” (Www.iranestekhdam.ir) 
1) language                   2) sentence                        3) message                      4) guidance 

 3 گزینهپاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

 

15. My father reads..................... (Www.iranestekhdam.ir) 
1) TV              2) magazine                     3) sport                       4) shop 

 2 گزینهپاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

 

 و هوش اطالعات عمومی

 (Www.iranestekhdam.ir) چیست؟ نظام مصلحت تشخیص مجمع وظیفه اساسی قانون طبق-16

 نگهبان شورای و مجلس میان احتمالی اختالف (رفع1

 رهبر انتخاب (2

 بحرانی مواقع در کشور موقت (اداره3

 کشور امنیتی و سیاسی اقتصادی، های سیاست ابالغ و (تعیین4

 1 گزینهپاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 
 

 (Www.iranestekhdam.ir) : رابطه مثل الماس با کربن رابطه-17

 بلور با است شیشه (2        فلز                      با است فلز شبه (1

 شفاف با است تیره (4پالتین                                 با (طالست3

 4 گزینهپاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

 

 دو هر .کند تایپ می روز 30 در را کتاب همان دیگر نویسی ماشین .کند می تایپ روز 20 در را کتاب یک نویسی ماشین-18

 (Www.iranestekhdam.ir) کنند؟ تایپ توانند می روز چند در را کتاب این هم با نفر

 روز  16(4روز                   15(  3روز                    12(    2روز                       10 (1

 3 گزینهپاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 
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  به همراه پاسخنامه 86ی بانک ملی سال آزمون استخدام یسواالت عموم

 
 
 
 
 
 

 
 بخشی از محصولکاربران گرامی لطفا دقت فرمایید، این فایل تنها 

به همراه  86ی بانک ملی سال آزمون استخدام یسواالت عموم ویژه

ورت رایگان و برای آشنایی شما عزیزان ص به میباشد کهپاسخنامه 

جهت  از کیفیت و محتوای فایل معرفی شده ارائه شده است، لطفاً

 لینک زیر کلیک فرمایید. خرید و دانلود کامل این محصول، روی

 

 بسته کامل ود و خریدلینک دانل
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