
 

 

 

  

 

   

 بخشی محصول

  98 سال هفتمسواالت آزمون استخدامی فراگیر از  
 چهارمهای شغلی دوم، سوم و  گروهشامل 

 به همراه پاسخ تشریحی

 

 
 سرویس خصوصی خدمات عام المنفعه اخبار شغل و استخدام

Www.IranEstekhdam.Ir 

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

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

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 های دیگر، 

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

با توجه به هزینه های صرف شده و تالش صورت گرفته برای تهیه این بسته،در صورت مشاهده یا گزارش هرگونه کپی برداری از 

پیگیری حقوقی خواهیم نمود.آن؛ بدون  هیچ گونه تماس قبلی وهشدار اقدام به 

Www.IranEstekhdam.Ir 

http://www.iranestekhdam.ir/


 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 «توجه مهم»
 به همراه پاسخنامه 98دانلود سواالت آزمون استخدام فراگیر هفتم سال جهت 

 به آدرس زیر مراجعه بفرمایید: تشریحی

 اینجا کلیک نمایید

https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DA%AF%DB%8C%D8%B1/
https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DA%AF%DB%8C%D8%B1/
https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DA%AF%DB%8C%D8%B1/
https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DA%AF%DB%8C%D8%B1/
https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DA%AF%DB%8C%D8%B1/
https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DA%AF%DB%8C%D8%B1/
https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DA%AF%DB%8C%D8%B1/
https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DA%AF%DB%8C%D8%B1/
https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DA%AF%DB%8C%D8%B1/
https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DA%AF%DB%8C%D8%B1/
https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DA%AF%DB%8C%D8%B1/
https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DA%AF%DB%8C%D8%B1/
https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DA%AF%DB%8C%D8%B1/
https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DA%AF%DB%8C%D8%B1/


 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 98سال  هفتمر فراگیی آزمون استخدام یسواالت عموم

 به همراه پاسخ تشریحی سواالت
(نوبت صبح -دوم )گروه

http://iranestekhdam.ir/category/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C/nomoone-soalat/
http://iranestekhdam.ir/category/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C/nomoone-soalat/
http://iranestekhdam.ir/category/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C/nomoone-soalat/
http://iranestekhdam.ir/category/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C/nomoone-soalat/
http://iranestekhdam.ir/category/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C/nomoone-soalat/
http://iranestekhdam.ir/category/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C/nomoone-soalat/


 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 بخش اول:

 

 I.C.D.Lفنّاوری اطالعات و مهارت های هفتگانه 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://iranestekhdam.ir/category/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C/nomoone-soalat/
http://iranestekhdam.ir/category/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C/nomoone-soalat/
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 (Www.iranestekhdam.ir). در کدام یک از نرم افزارهای زیر، در هنگام ایجاد فایل، باید نام آن نیز مشخص شود؟1

1 )Word 2 )Access 

3 )PowerPoint 4 )Excel 

 2 گزینهپاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

د کردن نام یازی به وارفایل ن ه هنگام ایجادب نرم افزار های معرفی شده در گزینه های سوال، در نرم افزارهای ورد، اکسل و پاورپوینتاز بین 

ید یجاد فایل بااس به هنگام ار اکسفایل نمی باشد و تنها موقع خروج برای اولین بار از فایل و ذخیره آن باید نام فایل وارد شود اما در نرم افز

 نام آن نیز مشخص شود. 

 :در اکسس سیتابید کیجادینحوه ا

 .دیشوNewیوارد منو Fileنهیاست از گز یکاف سیتابیساخت د یبرا

 

نام پیشفرض  و دیکن یرا نامگذار سیتابیدپنجره زیر باز میشود که در این قسمت میتوانید Blank databaseنهیگز یروبا کلیک بر 

Database1.accdb می باشد، بعد از وارد کردن نام و انتخاب گزینه Create ت مدنظر شماستشما آماده وارد کردن اطالعا سیتابید. 
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 (Www.iranestekhdam.ir)ار است؟رّهای زیر، غیر فکدام یک از حافظه .2

1 )Cache  2 )SRAM  3 )DRAM  4 )ROM 

 4 گزینهپاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

رفت. برعکس، حافظه  اطالعات آن از دست خواهد ه،یاست که با قطع شدن تغذ یا( حافظهVolatile Memory) فرارحافظه  هاانهیدر را

ه های حال با توضیح مختصر درباره حافظ .رودیاز دست نم شیهاداده هیکه با قطع شدن تغذ یا( حافظهnon-volatile memory) رفرارغی

 فرار یا غیر فرار بودن آنها را بیان می کنیم:مطرح شده در صورت سوال، 

حافظه  و( DRAM) ایپو یتصادف یهستند ازجمله حافظه دسترس فراری( امروزRAM) یتصادف یدسترس یهاحافظه شتریب(:RAM) رم

 (.SRAM) ستایا یتصادف یدسترس

دازنده و پر RAMحافظه  نیست که با متین قاو گر عی، سر کحافظه کوچ یک Cacheحافظه کش :(Cacheهمان کش ) ایحافظه نهان 

 رداخل کش قرا ، ودشیتوسط پردازنده استفاده م یکه به صورت تکرار یکه اطالعات مهم است نیاستفاده از حافظه کش ا لی. دل دقرار دار

 .ودشیم تسیبا قطع برق ، اطالعاتش ر یعنی فرار هست یحافظه ها جزوکش .دکن شانپردازش عتریسر اندتا پردازنده بتو  دریبگ

حافظه  نیوداش یم رهیبه هنگام روشن شدن ذخ ستم،یشروع به کار س یبرا ییاست که درون آن دستورالعمل ها یحافظه ا (:ROM) رام

 .شودیپاک نم ستم،یبا خاموش شدن س یعنی،استغیر فرار آن  اطالعاتاست و  نییپا یتیظرف یدارا

 

 کنید؟جاور، به ترتیب، از کدام کلیدها استفاده میمو  غیرمجاورهای ، برای انتخاب فایلWindows 7. در سیستم عامل 3

(Www.iranestekhdam.ir) 

1 )Ctrl  وShift   2 )Shift  و Ctrl   3 )Ctrl  وAlt  4 )Alt  وCtrl 

 1 گزینهپاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

 :Windows 7در سیستم عامل انتخاب پوشه ها و پرونده ها

 ترین روش انتخاب یک پرونده یا پوشه، کلیک روی آن است. ساده (الف

شته و روی را پایین نگه دا Shiftکلید  های مجاور، روی اولین پرونده کلیک کنید. سپس برای انتخاب یک گروه از پرونده (ب

 .آخرین پرونده گروه کلیک کنید

 یجاد کرده واادر انتخاب کماوس، به دور آنها یک  چپسمتکمه ، میتوانید با پایین نگهداشتن دمجاورهای  پوشهها و  برای انتخاب پرونده (ج

 .ند آمدر خواهدپروندههایی که در کادر شما قرار گرفته بودند، به حالت انتخاب  رتیب،دکمه ماوس را رها کنید به این ت نهایتا

پایین نگه دارید و روی موارد  را Ctrlآنگاه کلید  ،کنید ، اولین مورد را انتخابمجاورهای غیر  پوشهها و  برای انتخاب یک گروه از پرونده( د

 .های مورد نظر را انتخاب کنید میتوانید پروندهها و پوشه دیگر به دلخواه کلیک کنید. به این ترتیب
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عث کدام فایلی که در یک پوشه قرار دارد، با ، برایSend toدر زیر منوی  Desktop، انتخاب Windows 7. در سیستم عامل 4

 (Www.iranestekhdam.ir)شود؟عمل می

  Desktop( ایجاد یک کپی از فایل در 1

 Desktop( انتقال فایل به 2

  Desktop( ایجاد یک میانبر برای فایل در 3

 Desktop( باز کردن مستقیم فایل پس از نمایش 4

 3 گزینهپاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

از زیر منوی بعدی گزینه تخاب کرده و را ان Send toنهیراست کرده، گز کیافزار موردنظر کلنرم ایپوشه  یروبرای این کار کافیست بر 

Desktop (Create shortcut) به شکل زیر توجه کنید( .را انتخاب کنید ( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در  Create Shortcutنهیاست که از گز یمانبه ز هیراهکار شب نی. اشودیدسکتاپ ساخته م یرو از پوشه انتخاب شده یبر انیم نکاریبا ا

 . دیکردیاستفاده م یمیقد یهاندوزیو
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 Windows 7 ، در کدام قسمت از سیستم عاملScreen saverها، تصاویر پس زمینه و برای رنگ پنجره Themeانتخاب  .5

 (Www.iranestekhdam.ir)شود؟انجام می

1 )Device Manager 2 )Folder Options 

3 )Personalization 4 )Screen Resolution 

 3 گزینهپاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

 :Personalizationیا  سازی خصوصی پنجره

 مورد …و رنگها ماوس، ،نشانگر آیکنها صفحه، ،محافظ زمینه سپس ىهمچونعک قسمتهای سازى شخصى جهت Personalization گزینه

 میگیرد قرار استفاده

 Control Panel\All Control Panel Items\Personalizationمسیر یا  Personalize انتخاب و دسکتاپ برروى کلیک راست با

 .نموده  مشاهد رامیتوان زیرصفحه  سازی، خصوصی تنظیمات پنجره شدن باز با. کرد اجرا را اینپنجرهمیتوان 

 

 

 (Www.iranestekhdam.ir)، کدام است؟Word 2013در   templateهای . پسوند فایل6

1 )temp 2 )docx 

3 )domx 4 )dotx 

 4 گزینهپاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

 کیدهند که  یجازه ماها به شما  لیفا نی. ادیهست Templateبه نام  یها لیاستفاده مجدد از فا ایو  رهیقادر به ذخ dotxشما در فرمت 

سربرگ  یدر باال شهیود را همنام اداره خ ایصفحه و  یکادر بند ،. به عنوان مثالدیداشته باش رهیها را همواره ذخ تمیآ یسر کیظاهر خاص از 

 باشد. یم templateانگریب” t“حرف  dotx.در دیداشته باش Wordدر 
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 گرداند؟اند، به شکل صحیح خود بر می، کدام ابزار، کلماتی را که نادرست تایپ شدهWord 2013. در نرم افزار7

(Www.iranestekhdam.ir) 

1 )Spell Check 2 )Auto Correct 

3 )Auto Complete 4 )Grammar Check 

 2 گزینهپاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

با  AutoCorrectکند.  یم ییدر وقت شما صرفه جو پ،یبا اصالح خودکار کلمات اشتباه در هنگام تا Wordدر AutoCorrectتیقابل

 .دیضافه کناه آن خود را ب ییاشتباهات امال دیتوان یوشما م ستیجامع ن ستیل نیا یمعمول همراه است ول ییاز اشتباهات امال یستیل

معمول  ییشتباهات امالاز ا یکیteh که یی. از آنجادیرا بزنSpacebarو  tehدیکن پیکند تا یچگونه کار م AutoCorrectدینیبب نکهیا یبرا

شته شما به صورت و نو کند یاصالح مبه صورت خودکار ، آن را AutoCorrectد،یکرده ا پیآن را اشتباه تا دیبفهم نکهیاست، قبل از ا

 .تبدیل می شود Theخودکار به کلمه 

کند. و  یکرده و آن ها را اعالم م دایخطاها را پ Grammar Checkو Spell Checkفرض ابزار  شیحالت پ درلطفا توجه نمایید که 

 دهد: ینشان م ریبصورت ز

 اشتباه بودن کلمات است. یقرمز: نشان دهنده  خطزیر

 دهد. ی: غلط بودن دستور زبان کلمات را نشان میآب خطزیر

 بر عهده کاربر می باشد و به صورت خودکار انجام نمی شود. ییامال یخطاها اصالحو  
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بسته  ویژه کاربران گرامی لطفا دقت فرمایید، این فایل تنها بخشی از محصول

به همراه  فراگیر دستگاه های اجرایی یآزمون استخدام هفتمین یسواالت عموم

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

جهت خرید و دانلود کامل این  محتوای فایل معرفی شده ارائه شده است، لطفاً

:لینک زیر کلیک فرمایید محصول، روی  

 لینک دانلود و خرید بسته کامل

 

https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DA%AF%DB%8C%D8%B1/

