
 

 

 

  

 

   

  98 سال یاستخدام یسواالت آزمون ها جیپک

    iranestekhdam.ir@ ویژه صفحه اینستاگرام ایران استخدام به ایدی:

 به همراه پاسخ تشریحی

 
 

 سرویس خصوصی خدمات عام المنفعه اخبار شغل و استخدام

Www.IranEstekhdam.Ir 

  خود در مورد مطالب آن شنهادیلطفاً هرگونه انتقاد و پ فایل؛ نیا تیفیدر جهت بهبود ک ؛یخواننده گرام

 :دیینما مطرح ریزو یا با شماره تلفن  لیمیاآدرس گزارش مشکل را به یا و 

   soal@iranestekhdam.irآدرس ایمیل:                       021-91300013شماره تلفن تماس: 

 مهم اخطار
 

د جمهوری اسالمی ایران ثبت نزد وزارت ارشا 9786004485968 این فایل به شماره شابکمحتوای 

گردیده ؛ لذا هرگونه کپی برداری یا فروش؛ تغییر و دستکاری در محتوای آن مانند حذف آرم یا لوگوی 

ر مجاز بوده و متخلف بدون اطالع سایت ایران استخدام و یا اضافه کردن آرم؛ نوشته و محتوای دیگر؛ غی

 رد قرار خواهد گرفت.لی از طریق مبانی قانونی تحت پیگقب

Www.IranEstekhdam.Ir 

http://www.iranestekhdam.ir/


 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 «مهم توجه»
به  لیفا نیا یاستفاده از محتوا ایو  یبردار یکپ ایو  یگریهرگونه انتشار و ارسال به د

باشد یم مجاز ریغهر نحو و شکل ممکن  . 

دییمراجعه نما ریز نکیاستخدام  به ل رانیا نستاگرامیا یدر صفحه رسم تیعضو جهت  

https://instagram.com/iranestekhdam.ir 
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 98سال  هفتمر فراگیی آزمون استخدام یمسواالت عمو

 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/
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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    
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 وبت صبح( به همراه پاسخ تشریحی سواالتن -2)گروه  98سال  هفتم ریفراگ یآزمون استخدام یسواالت عموم

 

.داشت خواهد پی در قانونی پیگرد آن انتشار هرگونه و است، شده ثبت ایران اسالمی جمهوری ارشاد و فرهنگ وزارت نزد در 060-978-448 -596-8  شابک شماره به فایل این وایمحت  

 (Www.iranestekhdam.ir) ار است؟رّهای زیر، غیر فکدام یک از حافظه .1

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

 4 گزینهپاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

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

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

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

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

  (.SRAM) ستایا یتصادف یدسترس

و پردازنده  RAMظه حاف نیست که با متین قاو گر عی، سر کحافظه کوچ یک Cacheحافظه کش  :(Cacheهمان کش ) ایحافظه نهان 

 دری، داخل کش قرار بگ ودشیتوسط پردازنده استفاده م یکه به صورت تکرار یکه اطالعات مهم است نیاستفاده از حافظه کش ا لی. دل دقرار دار

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

حافظه  نیا شود 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  رغیرمجاوهای ، برای انتخاب فایلWindows 7. در سیستم عامل 2

(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

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

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

 .آخرین پرونده گروه کلیک کنید

ماوس، به دور آنها یک کادر انتخاب ایجاد کرده و  چپ سمتمه کداشتن د ، میتوانید با پایین نگهمجاورهای  ها و پوشه برای انتخاب پرونده (ج

 .هایی که در کادر شما قرار گرفته بودند، به حالت انتخاب در خواهند آمد پرونده رتیب،دکمه ماوس را رها کنید به این ت نهایتا

را پایین نگه دارید و روی موارد دیگر  Ctrlآنگاه کلید  ،دکنی ، اولین مورد را انتخابمجاورهای غیر  ها و پوشه برای انتخاب یک گروه از پرونده( د

 .های مورد نظر را انتخاب کنید ها و پوشه میتوانید پرونده به دلخواه کلیک کنید. به این ترتیب

 



 

 
  

7 

 

 وبت صبح( به همراه پاسخ تشریحی سواالتن -2)گروه  98سال  هفتم ریفراگ یآزمون استخدام یسواالت عموم

 

.داشت خواهد پی در قانونی پیگرد آن انتشار هرگونه و است، شده ثبت ایران اسالمی جمهوری ارشاد و فرهنگ وزارت نزد در 060-978-448 -596-8  شابک شماره به فایل این وایمحت  

 

 Windows 7 ، در کدام قسمت از سیستم عاملScreen saverها، تصاویر پس زمینه و برای رنگ پنجره Themeانتخاب  .3

 (Www.iranestekhdam.ir) شود؟میانجام 

1 )Device Manager 2 )Folder Options 

3 )Personalization 4 )Screen Resolution 

 3 گزینهپاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

 : Personalizationیا  سازی خصوصی پنجره

 … و ها رنگ ماوس، نشانگر ها، آیکن صفحه، فظمحا زمینه، پس عکس همچون هایى قسمت سازى شخصى جهت Personalization گزینه

 .گیرد مى قرار استفاده مورد

 Control Panel\All Control Panel Items\Personalization مسیر یا و Personalize انتخاب و دسکتاپ روى بر کلیک راست با

 .نمود مشاهده توان می را زیرصفحه  سازی، خصوصی تنظیمات پنجره بازشدن با .کرد اجرا را پنجره این توان مى

 

 

 (Www.iranestekhdam.ir) ، کدام است؟Word 2013در   templateهای . پسوند فایل4

1 )temp 2 )docx 

3 )domx 4 )dotx 

 4 گزینهپاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

ظاهر  کیدهند که  یها به شما اجازه م لیفا نی. ادیتهس Templateبه نام  یها لیاستفاده مجدد از فا ایو  رهیقادر به ذخ dotxشما در فرمت 

سربرگ در  یدر باال شهینام اداره خود را هم ایصفحه و  یکادر بند ،. به عنوان مثالدیداشته باش رهیها را همواره ذخ تمیآ یسر کیخاص از 

Word در  .دیداشته باشdotx  حرف“t ”انگریب template باشد. یم 
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 وبت صبح( به همراه پاسخ تشریحی سواالتن -2)گروه  98سال  هفتم ریفراگ یآزمون استخدام یسواالت عموم

 

.داشت خواهد پی در قانونی پیگرد آن انتشار هرگونه و است، شده ثبت ایران اسالمی جمهوری ارشاد و فرهنگ وزارت نزد در 060-978-448 -596-8  شابک شماره به فایل این وایمحت  

  گرداند؟اند، به شکل صحیح خود بر می، کدام ابزار، کلماتی را که نادرست تایپ شدهWord 2013. در نرم افزار5

(Www.iranestekhdam.ir) 

1 )Spell Check 2 )Auto Correct 

3 )Auto Complete 4 )Grammar Check 

 2 گزینهپاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

 یستیبا ل AutoCorrectکند.  یم ییدر وقت شما صرفه جو پ،یلمات اشتباه در هنگام تابا اصالح خودکار ک Wordدر AutoCorrect تیقابل

 .دیخود را به آن اضافه کن ییاشتباهات امال دیتوان یشما م و ستیجامع ن ستیل نیا یمعمول همراه است ول ییاز اشتباهات امال

 ییاز اشتباهات امال یکی  tehکه یی. از آنجادیرا بزنSpacebar و  teh دیکن پیکند تا یچگونه کار م AutoCorrect دینیبب نکهیا یبرا

و نوشته شما به صورت  کند یاصالح مبه صورت خودکار ، آن را AutoCorrect د،یکرده ا پیآن را اشتباه تا دیبفهم نکهیمعمول است، قبل از ا

 .تبدیل می شود Theخودکار به کلمه 

کند. و بصورت  یکرده و آن ها را اعالم م دایخطاها را پ Grammar Checkو  Spell Checkار فرض ابز شیحالت پ درلطفا توجه نمایید که 

 دهد: ینشان م ریز

 اشتباه بودن کلمات است. یقرمز: نشان دهنده  خطزیر

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

 خودکار انجام نمی شود.بر عهده کاربر می باشد و به صورت  ییامال یخطاها اصالحو  

 

 (Www.iranestekhdam.ir)، کدام است؟ Excel 2013های دهی پیش فرض در فرمول. نوع آدرس6

1 )constant 2 )absolute 

3 )Fixed 4 )Relative 

 4 گزینهپاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

 :سلول در اکسل ینواع آدرس دها

( استفاده Relative Referencing) ینسب یدر واقع آدرس ده میلحاظ نما یل را به صورت عاداکسل اگر نام سلو یها یسیدر فرمول نو

( را استفاده نموده Absolute Referencingمطلق ) یآدرس ده میستون سلول استفاده کن ایقبل از نام سطر ” $“و اگر از عالمت  میکرده ا

 .میا

 

های مربوطه ها را بدون استفاده از فرمولا میانگین سلولیسازد که مجموع قادر می ، شما راExcel 2013. کدام ابزار در نرم افزار 7

 (Www.iranestekhdam.ir) محاسبه کنید؟

1 )Auto count  2 )AutoSum  3 )Auto Calculate  4 )Auto Function 
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 وبت صبح( به همراه پاسخ تشریحی سواالتن -2)گروه  98سال  هفتم ریفراگ یآزمون استخدام یسواالت عموم

 

.داشت خواهد پی در قانونی پیگرد آن انتشار هرگونه و است، شده ثبت ایران اسالمی جمهوری ارشاد و فرهنگ وزارت نزد در 060-978-448 -596-8  شابک شماره به فایل این وایمحت  

  2 گزینهپاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

کند.  یرا محاسبه م جهیشود و تابع، نت یبه تابع داده م ازی( مورد نیرهایی)متغ یرنامه است. آرگومان هانوشته شده در ب شیفرمول از پ کیتابع، 

AutoSum نیکمک ا با م.یسطر را داشته باش ایکه قصد جمع زدن چند ستون  یاکسل است مخصوصا زمان دیجالب و مف یها یژگیاز و یکی 

 .وارد کنند کیکل کیا با تنه Cell فرمول را در چند کیتوانند  یتابع م

 

 AutoSum رفته و از Formula و سپس به تب دیکن یمورد نظر را انتخاب م یعدد یسلول ها ایباال، ستون ها  ریبا توجه به تصو اکنون

اعمال خواهد شد و  دیکه انتخاب کرده ا ییتمام آن سلول ها یها رو نهیگز نی. ادیرا انتخاب کن ازتانیمورد ن یها نهیگز ریسا ای Sum نهیگز

 .کرد دیرا مشاهده خواه جهینت

 

 (Www.iranestekhdam.ir) ، کدام است؟PowerPoint 2013در نرم افزار   Ctrl + D . کاربرد کلیدهای ترکیبی8

1 )Delete the Slide 2 )Create Duplicate of Slide 

3 )Delete All Slides 4 )Show a Demo of Presentation 

 2 گزینهس سایت ایران استخدام : پاسخ کارشنا

Ctrl + Dه. به عنوان مثال اگر برای اسالید انتخاب شده زیر کلیدهای ترکیبی خاب شدتان دیاسال ایاز آبجکت  یکپ کی جادی: اCtrl + D  را

 فشار دهیم با حالت روبه رو مواجه میشویم.
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ها دایره است و برای انتخاب یکی از آنها از یک لیست آیتم های الکترونیکی در صفحات وب، نام شیئی که به شکلدر فرم .9

 (Www.iranestekhdam.ir) شود، کدام است؟استفاده می

1 )Hyperlink 2 )Checkbox 

3 )Radio Button 4 )Submit Button 

 3 گزینهپاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

 :Radio Buttonو  Checkbox یاستفاده از ابزارها

Checkbox و  دیبا هم انتخاب کن مزمانرا ه نهیگز نیمختلف، چند نهیچند گز نیکاربر شما از ب دیکه بگذار دهندیامکان را م نیها به شما ا

و به شکل دایره  مختلف را انتخاب کند ینهیچند گز انیاز م نهیگز کیتنها  تواندی، کاربر مRadio Buttonدر  یول ،به شکل مربع می باشد

 . می باشد

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بخش دوم:
 

 ریاضی و آمار مقدماتی   
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 وبت صبح( به همراه پاسخ تشریحی سواالتن -2)گروه  98سال  هفتم ریفراگ یآزمون استخدام یسواالت عموم

 

.داشت خواهد پی در قانونی پیگرد آن انتشار هرگونه و است، شده ثبت ایران اسالمی جمهوری ارشاد و فرهنگ وزارت نزد در 060-978-448 -596-8  شابک شماره به فایل این وایمحت  

 های زیر، قطعا نامتناهی است؟متناهی باشد، کدام یک از مجموعه  Cنامتنهای و مجموعه Bو  Aاگر دو مجموعه  .10

(Www.iranestekhdam.ir) 

1)B  (A-C) ∪ 

2)C  (A∩B)- 

3 )C-(A∪B) 

4) A-(B∪C)  

 1 گزینهسایت ایران استخدام :  پاسخ کارشناس

توجه کنید که تفاضل یک مجموعه متناهی از یک مجموعه نامتناهی، نامتناهی است. هم چنین اجتماع دو مجموعه نامتناهی، نامتناهی است. 

 ( صحیح است.1بنابراین گزینه )
 

𝐟 اگر رابطه. 11 = {(𝟏, −𝐚𝟐), (𝟏, 𝐛), (−𝟏, 𝒂 − 𝒃), (−𝟏, 𝟐), (𝒂, 𝟐 𝒂)} ، یک تابع باشد، مقدارab کدام است؟ 

(Www.iranestekhdam.ir) 
1 )1- 

2 )1 

3 )8- 

4 )8 

 4گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

 با توجه به خواص تابع بودن یک رابطه، خواهیم داشت:

(1)  − 𝑎2 = 𝑏       (2)       و   𝑎 − 𝑏 = 2 

𝑏 ( داریم:2از رابطه ) = 𝑎 −  ( خواهیم داشت:1در رابطه )و با جایگذاری    2

−𝑎2 = 𝑎 − 2 ⇒  𝑎2 + 𝑎 − 2 = 0 ⇒  𝑥1 و 𝑥2 =
−𝑏 ± √∆

2 𝑎
=

−1 ± √9

2
 

 a=-2را قرار دهیم با تابع بودن رابطه تناقض دارد بنابراین  a=1(، اگر aو  a2شود که با توجه به جفت مرتب )پیدا می 1و  -2دو مقدار  aبرای 

 باشد.می 8ها خواهد بود و حاصل ضرب آن -4نیز  bمقدار  قابل قبول است. بنابراین
 

𝐱𝟒مانده تقسیم )باقی . 12 + 𝟒 𝐱𝟑 − 𝟐 𝐱𝟐 +  q(x=)0های معادله یکی از ریشه  x= -1( است. اگر a+x3برابر ) x)q( بر )𝟏

 (Www.iranestekhdam.ir) کدام است؟ aباشد، مقدار 

1 )2- 

2 )2 

3 )1- 

4 )1 

 3گزینه شناس سایت ایران استخدام : پاسخ کار

 طبق فرمول تقسیم داریم:

𝑥4 + 4𝑥3 − 2𝑥2 + 1 = 𝑞(𝑥) × 𝑝(𝑥) + 3 𝑥 + 𝑎 

 است، خواهیم داشت: q(x)= 0ریشه معادله  -1در معادله باال و چون  x= -1خارج قسمت است. با جایگذاری  p(x)که در آن 

1 − 4 − 2 + 1 = −3 + 𝑎 ⇒ 𝑎 = −1 
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 وبت صبح( به همراه پاسخ تشریحی سواالتن -2)گروه  98سال  هفتم ریفراگ یآزمون استخدام یسواالت عموم

 

.داشت خواهد پی در قانونی پیگرد آن انتشار هرگونه و است، شده ثبت ایران اسالمی جمهوری ارشاد و فرهنگ وزارت نزد در 060-978-448 -596-8  شابک شماره به فایل این وایمحت  

 

 گذرد. کدام نقطه، روی نمودار این تابع قرار دارد؟( می1,1( .)0 , -1از نقاط ) f(xنمودار تابع خطی ) . 13

(Www.iranestekhdam.ir) 

 (3و2( )1

 (4و3( )2

 (2و3( )3

 (3و4( )4

 3گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

 با: برابر است  (2y2 , xو ) (1y1 , xبا توجه به اینکه فرمول معادله خط با دو نقطه )

𝑦 − 𝑦1 =
𝑦2 − 𝑦1

𝑥2 − 𝑥1

(𝑥 − 𝑥1) 

 با جایگذاری در فرمول خواهیم داشت:

𝑦 − 1 =
−1 − 1

0 − 1
(𝑥 − 𝑥1) ⇒ 𝑦 = 2 𝑥 − 1 

 
 کند.( در آن صدق می2و 3که فقط نقطه )

 

𝐬𝐢𝐧. اگر 14 𝐱 = 𝐛 + 𝟐 𝐚, 𝐜𝐨𝐬 𝐱 = 𝟐 𝐛 + 𝐚, 𝐛 − 𝐚 =
𝟏

√𝟓
𝐭𝐚𝐧ه اول باشد. مقدر و انتهای کمان در ناحی  𝐱   کدام است؟ 

(Www.iranestekhdam.ir) 

1 )3                 2 )2               3 )
1

2
                     4 )

1

3
 

 3گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

 با توجه به خواص و قوانین در مثلثات داریم:

sin2 𝑥 + cos2 𝑥 = 1 ⟹ (𝑏 + 2𝑎)2 + (2𝑏 + 𝑎)2 = 1  (1) 

𝑎2)5با ساده کردن عبارت به رابطه  + 𝑏2) + 8𝑎𝑏 = 𝑏رسیم. از طرفی دیگر با به توان رساندن در طرف رابطه می (2)   1 − 𝑎 =
1

√5
 

 که در صورت سئوال آمده داریم:

𝑎2 + 𝑏2 =
1

5
+ 2𝑎𝑏      (3) 

𝑎𝑏( به عبارت 2) ( در رابطه3که با جایگذاری رابطه ) = 𝑏برابر با صفر است. دوباره با استفاده از  bیا  aرسیم. یعنی یا می 0 − 𝑎 =
1

√5
 

𝑎گیریم که نتیجه می = 𝑏باشد  0 =
1

√5
𝑏خواهد بود و حالت   = غیرقابل قبول است چون کمان در ناحیه اول است و در این صورت  0

cosهای نسبت 𝑥  , sin 𝑥 ند بود. با جایگذاری منفی خواه𝑎 = 𝑏و  0 =
1

√5
cosو به دست آوردن   𝑥  , sin 𝑥  و استفاده از رابطهtan 𝑥 =

sin 𝑥

cos 𝑥
، جواب  

1

2
 خواهد بود.  

 

ط یک فرزند دانیم فرزند چهارم این خانواده، دختر است. با کدام احتمال، این خانواده فقفرزند است. می 4ای دارای خانواده .13

 (Www.iranestekhdam.ir) پسر دارد؟

1 )
3

8
                       2 )

1

8
                     3 )

3

16
                         4 )

1

16
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 وبت صبح( به همراه پاسخ تشریحی سواالتن -2)گروه  98سال  هفتم ریفراگ یآزمون استخدام یسواالت عموم

 

.داشت خواهد پی در قانونی پیگرد آن انتشار هرگونه و است، شده ثبت ایران اسالمی جمهوری ارشاد و فرهنگ وزارت نزد در 060-978-448 -596-8  شابک شماره به فایل این وایمحت  

 1گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

گیریم که شامل سه حالت )دختر، دختر، پسر( و در نظر میچون فرزند چهارم دختر است فقط حالتهای یک پسر بودن را در سه فرزندان 

23دانیم دختر است، )دختر، پسر، دختر( و )پسر، دختر، دختر( خواهد بود. کل حاالت ممکن بدون در نظر گرفتن فرزند چهارمف که می = 8 

حالت خواهد بود و جواب برابر 
3

8
 باشد.می 

 

 (Www.iranestekhdam.ir) مورد در خصوص جامعه است؟. دامنه تغییرات بزرگ، بیانگر کدام 15

 ها( بزرگ بودن فراوانی دسته2 ها( زیاد بودن تعداد دسته1

 ها از نظر متغیر مورد بررسی( تعداد زیاد داده4 ( تفاوت زیاد در جامعه از نظر صفت مورد بررسی3

 3گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

 

باشد. درصد فراوانی نسبی  171کنیم، اگر فراوانی تجمعی دسته یازدهم برابربندی میدسته طبقه 12را در داده آماری  180. 16

 (Www.iranestekhdam.ir) دسته آخر، کدام است؟

1 )4             2 )5                      3 )8                     4 )10 

 2گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 
بوده است. برای محاسبه درصد فراوانی نسبی، فراوانی نسبی  9است، بنابراین فراوانی نسبی دست آخر،  171ون فراوانی تجمعی دسته یازدهم چ

 گیریم که برابر است با: کنیم و درصد میها تقسیم میرا به کل داده
9

180
× 100 = %5  (4) 

 

 (Www.iranestekhdam.ir) کدام است؟ aاست. مقدار  16. در جدول فراوانی مطلق زیر، میانگین برابر 17

 

1 )11                       2 ) 9 

3 ) 7                        4 )5 

 3گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

ها هر دسته را در فرا.انی آن ضرب کنیم و سپس همه را با هم جمع و بر تعداد کل فراوانیبا توجه به فرمول محاسبه میانگین، باید میانگین 

 تقسیم کنیم. بنابراین داریم:
10 × 4 + 14 × 𝑎 + 4 × 18 + 22 × 5

13 + 𝑎
= 16 ⟹ 222 + 14𝑎 = 208 + 16𝑎 

𝑎و در نتیجه  =  به دست خواهد آمد.  7
 

 ها کدام است؟ است. انحراف معیار داده 1700ابر ها برو مجموع مربعات داده 250داده آماری برابر  50مجموع  . 18

(Www.iranestekhdam.ir) 

1 )16                    2 ) 9                     3) 4                       4 )3 

 حدود دسته 8-12 12-16 16-20 20-24

5 4 a 4 وانیفرا 
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 وبت صبح( به همراه پاسخ تشریحی سواالتن -2)گروه  98سال  هفتم ریفراگ یآزمون استخدام یسواالت عموم

 

.داشت خواهد پی در قانونی پیگرد آن انتشار هرگونه و است، شده ثبت ایران اسالمی جمهوری ارشاد و فرهنگ وزارت نزد در 060-978-448 -596-8  شابک شماره به فایل این وایمحت  

 4گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 
 مسئله و فرمول واریانس خواهیم داشت: هایدانیم که انحراف معیار جذر واریانس است و با توجه به دادهمی

𝜎2 =
∑ 𝑥𝑖

2−
(∑ 𝑥𝑖)

2

𝑛

𝑛
=

1700−
2502

50

50
= 9  

 خواهد بود. 3یا انحراف معیار برابر  𝜎بنابراین 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بخش سوم:
 

 زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش   
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 وبت صبح( به همراه پاسخ تشریحی سواالتن -2)گروه  98سال  هفتم ریفراگ یآزمون استخدام یسواالت عموم

 

.داشت خواهد پی در قانونی پیگرد آن انتشار هرگونه و است، شده ثبت ایران اسالمی جمهوری ارشاد و فرهنگ وزارت نزد در 060-978-448 -596-8  شابک شماره به فایل این وایمحت  

 (Www.iranestekhdam.ir) به ترتیب، کدام است؟« غَرس-صحیفه»های معنی هر یکی از واژه .19

 نشاندن و کاشتن درخت و گیاه -( کتاب2   شخم زدن زمین زراعی -( دفتر1

 کاشتن نهال -( طومار4              هرس کردن -( کاغذ3

 2گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

 رخت و گیاهغرس: نشاندن و کاشتن د _.صحیفه: کتاب

 

 (Www.iranestekhdam.ir) در عبارت زیر، کدام است؟« کم زنی»معنی  .20

 «مقابله می کرد« کم زنی»هرگونه اهانت و ایذا را با خونسردی و » 

 ( بی توجّهی2                            ( بزرگواری1

 ( خوش خلقی4                                ( تمسخر3

 2گزینه سایت ایران استخدام : پاسخ کارشناس 

ی ی باال و عطف به جملهها تواضع و فروتنی است اما با نظر به جملهزنی معانی گوناگونی دارد و یکی از آنتوجهی. هرچند عبارت کمزنی: بیکم

 توجه بود.شود. یعنی در پاسخ به هرگونه اهانت و آزار رساندن خونسرد و بیتوجه معنا میپیشین بی

 

 (Www.iranestekhdam.ir) وجود دارد؟« غلط امالیی» . در کدام عبارت21

 شودمی موزون هیأت هر ( نویسندگی هم مانند شعر تا حدّی موقوف استعداد ذاتی و طبع خدادادی است و انسان فریفته1

 امکان دارد. بلیغ و های فصیح( رفع این عیوب تا حدّی به مدد تتبّع آثار و ممارست و به حفظ سپردن گفته2

 کنند. سازد و همه بر سبکی عقل و اختالل حواس او اتّفاق می( خود را مضهکه و مسخره مردم می3

 نصیب هستند و مطالب آنها نیز سخیف و مهوّع و بر ذوق ناگوار است.( از درک ننگ و عار بی4

 3گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

 ی خنده.ست. به معنای مایهمضهکه غلط است. مضحکه درست ا

 

 (Www.iranestekhdam.ir) وجود دارد؟« تشبیه». در بیت زیر، چند 22

 «هوس دام در افتاد اماندیشه طایر                            دید تو خال دانه و زلف دام تا دل مرغ»

 ( پنج4                      ( چهار 3                                   ( سه2                         ( دو1

 4گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

 پنج تشبیه وجود دارد. مرغ دل. دام زلف. دانه خال. طایر اندیشه. دام هوس
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 وبت صبح( به همراه پاسخ تشریحی سواالتن -2)گروه  98سال  هفتم ریفراگ یآزمون استخدام یسواالت عموم

 

.داشت خواهد پی در قانونی پیگرد آن انتشار هرگونه و است، شده ثبت ایران اسالمی جمهوری ارشاد و فرهنگ وزارت نزد در 060-978-448 -596-8  شابک شماره به فایل این وایمحت  

 

 

 (Www.iranestekhdam.ir). بیت زیر، فاقد کدام آرایه ادبی است؟ 23

 «دست گرم ابر گهربار بلند است                 گیر بود دانه امید              هر چند زمین»

 ( حُسن تعلیل2                                           ( تشبیه1

 ( جناس4                                           ( استعاره3

 4گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

گیر بودن دانه( و استعاره )ابر گهربار استعاره از باران( وجود دارد اما جناس علیل )دلیل زمینجناس. در این بیت تشبیه )دانه امید( و حسن ت

 ندارد.

 

 (Www.iranestekhdam.ir). مفهوم کدام مورد، با عبارت مشخص شده در متن زیر، متفاوت است؟ 24

 «تربیت دریغ است و تربیت نامستعد، ضایع.استعداد، بی»

 ( تربیت نااهل را چون گردکان بر گنبد است.2 گ شود.( عاقبت گرگ زاده گر1

 ( فرزند خوب، مادر نادان نپرورد.4 ( نرود میخ آهنین در سنگ3

 4گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

ی دریغ و ردازد مایهفرزند خوب، مادر نادان نپرورد. در عبارت اصلی گفته شده است: کسی که با استعداد باشد اما به تربیت و پرورش آن نپ

 3و2و1های استعداد باشد هرچه در تربیت و پرورش او سعی و تالش شود، ضایع و باطل خواهد بود. گزینهافسوس خواهد بود و کسی که بی

تواند فرزند خوب تربیت کند..گوید مادر نادان نمیتفاوت دارد که می 4ی کنایه از کاری بیهوده انجام دادن است و گزینه  

 

 (Www.iranestekhdam.ir) به کار بردن کدام ترکیب، از نظر نگارش درست است؟ .25

 ( حمام گرفتن2 ( کار گرفتن1

 ( آرام گرفتن4 ( درس گرفتن3

 4گزینه  پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

 ها هستند(آرام گرفتن. )کار کردن، حمام رفتن، درس خواندن شکل صحیح افعالِ این اسم

 

 (Www.iranestekhdam.ir)متن زیر، چند غلط نگارشی وجود دارد؟  در .26

 «ارجح تر آن است که آدمیّت را فراموش نکنیم و برای بقای بشریّت بکوشیم. زباناً و قلباً در حقیقت روی آوریم و از شیاطین بپرهیزیم.»

 ( یک4            ( دو3( سه                             2                      ( چهار1

 1 گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 
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 وبت صبح( به همراه پاسخ تشریحی سواالتن -2)گروه  98سال  هفتم ریفراگ یآزمون استخدام یسواالت عموم

 

.داشت خواهد پی در قانونی پیگرد آن انتشار هرگونه و است، شده ثبت ایران اسالمی جمهوری ارشاد و فرهنگ وزارت نزد در 060-978-448 -596-8  شابک شماره به فایل این وایمحت  

ی درست: ارجح آن است که آدمیت را فراموش نکنیم و برای بقای بشریت بکوشیم. تر، زبانا، قلبا، در حقیقت(. جملهچهار غلط نگارشی. )ارجح

 آوریم و از شیاطین بپرهیزیم.با زبان و قلب به حقیقت روی می

 

 (Www.iranestekhdam.ir)ها، صفت مفعولی هستند؟ هکدام واژ. 27

 گرفتار-( شکفته2 آموزگار-( ریخته1

 خندان-( شنونده4 رسیده-( آفریدگار3

 

 2 گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 
 گرفتار. بن ماضی+ه=صفت مفعولی؛ شکفته. بن ماضی+ار=صفت مفعولی؛ گرفتار _شکفته 

 

 (Www.iranestekhdam.ir)ی مشخص شده زیر، به ترتیب، کدام است؟ ها. نقش دستوری واژه28

 «بشکست ناتوان مسکین پنجه دست                             خطاست سر قوّت و توانا بازوان به» 

 مفعول-متمم-( مسند2                 مفعول-مسند-( متمم1

 متمم-مسند-اد( نه4                              مسند-نهاد-( متمم3

 1 گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

( مسند است. پنجه )فعل شکستن فعلی "است"حرف اضافه( متمم است. خطا )پیش از فعل اسنادیِ  "و"مفعول. قوت )پس از _مسند_متمم

پذیر است. چه چیز را شکست؟ پنجه را شکست( مفعول است.پرسش  

 

 

 

 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارم:بخش چه
 

 معارف اسالمی   
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 وبت صبح( به همراه پاسخ تشریحی سواالتن -2)گروه  98سال  هفتم ریفراگ یآزمون استخدام یسواالت عموم

 

.داشت خواهد پی در قانونی پیگرد آن انتشار هرگونه و است، شده ثبت ایران اسالمی جمهوری ارشاد و فرهنگ وزارت نزد در 060-978-448 -596-8  شابک شماره به فایل این وایمحت  

 ، به ترتیب، ناظر بر کدام بُعد ادراکی انسان است؟«انسان باید راست بگوید»و « آگاهی انسان به ذات خود». 29

(Www.iranestekhdam.ir) 
 عملی –( نظری 4   نظری -( عملی 3                   نظری –( نظری 2           عملی -( عملی 1

 4 گزینهاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : پ

گرداند و همه انسانها از آن  یم زیمتما واناتیح ریانسان را از سا قت،یحق نیبه نام روح و روان دارد که ا یگرید قتیحق ،یاز بدن ماد ریانسان غ

 .میابی یز مرا در آن با یشیو گرا یدو بعد ادراک م،یکن یکه در روح خود تامل م یبرخوردارند. هنگام

 انسان یادراک بعد

به آن حوزه شناخت  خواهند بود باشد، ایگونه که هستند  آن ا،یکند. اگر متعلق شناخت، اش یم تیانسان در دو حوزه نظر و عمل فعال یادراک بعد

 نیاز ا .ندیگو یم یوزه شناخت عملبه آن ح باشد، دهایو نبا دهایبا ای از جهت خوب و بد، یاگر متعلق شناخت، عمل انسان یول ند،یگو یم ینظر

 در متعلق شناخت است نه در قوه شناخت. آنها زیالبته تما کرده اند. میتقس یو عمل یحکمت نظر ای یو عمل یعلوم را به علوم نظر لسوفانیرو ف

 یادراک نظر 

که از  قرار دارد، در مقابل خود یان به درختاست، مانند علم انس یذهن میصورت ها و مفاه قیاز طر ایشود  یانسان حاصل م یکه برا یشناخت

به متعلق  مایوجود ندارد و انسان مستق یواسطه ا نیچن ایو  ندیگو یم یبه آن علم حصول ،شود یدر ذهن او حاصل م یدرخت، صورت نیا

و احساسات و عواطف  یلت روانانسان به حا یمانند آگاه ند،یگو یم یدارد که به آن علم حضور یآن آگاه ینیو ع یوجود واقع ایشناخت و 

آن را  یمفهوم ذهن ایصورت  لهیبه وس نکهینه ا میابی یواسطه در م یو ب مایرا مستق یحالت روان نیا م،یشو یکه دچار ترس م یهنگام .خود

 یآگاه نیات خود و همچنما به ذ یآگاه م،یشو یواسطه آگاه م یو اراده خود ب میاز تصم م،یریگ یم یبه کار میکه تصم زین ی. هنگاممیبشناس

 است. یدست آگاه نیاز ا زیمان ن یادراک یبه قوا

را مشاهده  ایاش نکهیبزرگان معصوم)ع( قبل از ا .ندیگو یم زین یخدا و امور مرتبط به خدا است که به آن شهود عرفان یمتعلق علم حضور یگاه

کنم، البته نه با چشم سر بلکه با چشم قلب.  یعبادت نم نمیرا که نب یی)ع( نقل است؛ من خدا ی. چنانکه از حضرت علنندیب یکنند خدا را م

 شود. یآگاه م ایخدا، به اش تیو سپس در پرتو رو ندیب یخدا را م د،یرا مشاهده نما ایاز آنکه اش شیعل)ع( پ نیالمومن ریام نیبنابرا

 یادراک عمل 

عدالت خوب است  نکهیمانند ا ند،یگو یم یب ها و بدها است، حوزه شناخت عملو خو دهایو نبا دهایبا یعنیرا که مربوط به حوزه عمل  یشناخت

در شمار  تیو ترب میو مکاتب تعل یتیانسان. علوم ترب فیو وظا فیعبارت است از علم به تکال یحکمت عمل یری. به تعبدیراست بگو دیانسان با ای

 ند.ارتباط دار یبه عمل آدم رایاند، ز یحکت عمل ایمعرفت  مجموعه
 

 (Www.iranestekhdam.ir)برد؟ . انسان از انسجام حاکم بر جهان هستی، به کدام موضوع زیر پی می30

 ( وحدت علت و معلول4           ( وحدت خالق و ناظم3              ( سیر در آفاق و اَنفس 2       ( قیّومیت خداوند1

 3 گزینهپاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 
امل ذات و صفات خداوند متعال برای انسان میسر و ممکن نیست، ولی انسان می تواند از راههای مختلف روزنه ای به ساحت ربوبی بیابد ادراک ک

و  و به آن ساحت متعالی در حد توان محدود خود شناخت پیدا کند. شناخت انسان از پرورگار از راه عقل، سیر در آفاق و انفس، قرآن و روایات

 .دیآ یهود به دست مکشف و ش

 عقلی راه 

نیز می نامند. عقل می تواند وجود موجودی را که غنی بالذات است،  "فلسفی"است. این روش را روش  "برهان و استدالل"از راه عقلی راه  منظور

 جبمی یابد، زیرا هر صفتی که مو اثبات کند. هنگامی که بدین امر دست یافت، برای اثبات بسیاری از صفات ثبوتیه و سلبیه خداوند نیز توانایی

 نقص ذات غنی بالذات شود، باید از او سلب گردد. 

 در آفاق و انفس سیر 
نیست و بلکه عین ذات اوست. انسان می تواند به برخی اوصاف الهی راه  در آفاق و انفس به این معناست که صفات خداوند جدا از ذات او ریس

نظم جهان هستی، حیوانات و گیاهان و حتی خود انسان آشکار می گردد که ناظم و خالق هستی بر اساس یابد. برای مثال از مطالعه و بررسی 

و معلول باید از صفت علم، حکمت و قدرت برخوردار باشد و همچنین از انسجام و وحدت حاکم بر جهان هستی می تواند به وحدت  لتسنخیت ع

 و توحید خالق و ناظم هستی پی ببرد.
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 وبت صبح( به همراه پاسخ تشریحی سواالتن -2)گروه  98سال  هفتم ریفراگ یآزمون استخدام یسواالت عموم

 

.داشت خواهد پی در قانونی پیگرد آن انتشار هرگونه و است، شده ثبت ایران اسالمی جمهوری ارشاد و فرهنگ وزارت نزد در 060-978-448 -596-8  شابک شماره به فایل این وایمحت  

 یاتو روا قرآن 
دیگر شناخت اوصاف الهی مراجعه به قرآن و روایات معتبر است. پس از آنکه وجود خدا و برخی صفات او و همچنین بعثت و برخی صفات  راه

 کمالی پیامبر گرامی اسالم )ص( به اثبات می رسد، می توان از طریق قرآن و روایات معصومین بسیاری از صفات الهی را باز شناخت.

 

 و شهود کشف 
بر اثر تکامل روحی و کسب فضایل معنوی به جایی می رسد که می تواند بسیاری از حقایق از جمله صفات جمال و جالل الهی را از طریق  انسان

 اختصاص دارد. یسخت و صعب است و به معدود کسان مشاهده قلبی درک کند. البته این راه،
 

 ، بیانگر کدام اراده الهی است و از کدام نوع صفات خداوند است؟«فَیَُكونُ  ُكنْ  لَهُ  یَقُولَ  أَنْ  ْیئًاشَ  أََرادَ  إِذَا أَْمُرهُ  إِنََّما». آیه شریفه 31

(Www.iranestekhdam.ir) 
 ذاتی –( تکوینی 4        ذاتی -( تشریعی 3                 فعلی –( تکوینی 2            فعلی -( تشریعی 1
 

  4گزینه :  پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام

 ی )یکی از موراد برشماری صفات ذاتی ثبوتی(: اراده اله

 :دیفرمایباره م نی. قرآن در اخدا اراده است یو ذات یاز صفات ثبوت یکی

 کُونیَلَهُ کُنْ فَ قُولَیَأَنْ  ئاًیْإِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَ

 : ـدیگو یمـ را اراده کند، تنها به آن یزیاست که هرگاه چ نیاو چن فرمان

 شود. یموجود م درنگیب زی، آن ن«!باش موجود»

 ردیگ یاز رابطة خاص خدا با مخلوقات، سرچشمه م ینیتکو ارادة .یعیو ارادة تـشر ینیتوان به دو صورت درنظر گرفت: ارادة تکو یرا م یاله ارادة

انسان سرچشمه  یاریاخت افعالی از رابطة خاص خـدا بـا برخـ یعیاما ارادة تشر ابد؛ی یاراده کند، بالضروره تحقّق م رای و چون خداوند امر

 که امکان تخلف اراده از مراد وجود دارد. ردیگیم

خدا اراده کرده اسـت کـه همـة  ،یعیاما در ارادة تشر شود؛یم موجـود شـود، حتمـاً موجـود یمثال، اگر خدا اراده کند که موجود خاصـ یبرا

 میبتوان یعیاز ارادة تشر تخلف دربـارة دیامر تخلف کنند. شا نیتوانند از ا یانسانها م یحال، برخ نیشوند. با ا تیهدا میانـسانها بـه راه مـستق

 است.  دهیخدا انسان را مختار آفر رایاست؛ ز یمطابق ارادة اله زیکه آن ن مییبگو

هرگاه اراده خدا  ،ینیدرباره اراده تکو اتیبراساس آ .کنندیم تیاو حکا یعیاز اراده تشر گرید یخداوند و برخ ینیقرآن از اراده تکو اتیاز آ یبرخ

إِنَّما أَمْرُهُ إِذا »: می باشد یسسوره  82 مورد بحث یعنی آیه هی. از جمله آنها آشودیمحقق م دوشرطیقیآن فعل بالفاصله و ب رد،یتعلق گ یبه فعل

 «.شودی: موجود شو، پس موجود مدیگویاست که م نیفرمانش ا ند،یافریرا ب زىیچون بخواهد چ کُون؛یَلَهُ کُنْ فَ قُولَیَأَنْ  ئاًیْأَرادَ شَ
 خواهدیم یشما آسان یالْعُسْرَ؛ خدا برا بِکمُ دُیرِیوَلَا  سْرَیاللَّهُ بِکمُ الْ دُیرِی» خداوند اشاره دارد: یعیاست که به اراده تشر یاتیسوره بقره، از آ 18۵ هیآ

وضع شود که انسان  یخداوند بر آن است که احکام یعیاراده تشر کند،یم انیکه احکام روزه را ب هیآ نیا هیبرپا« .خواهدینم یوارشما دش یو برا

 .فتدین یبه سخت
 

 (Www.iranestekhdam.ir)؟ «در ذات خدا تفکر نکنید.»به کدام دلیل زیر، به ما دستور داده شده که . 32

 باید به آن احاطه و دسترسی داشته باشیم. ( برای فهم چیستی هر امری،1

 شوند.( برخی موضوعات که محدود هستند، از محدوده شناخت انسان خارج می2

 تواند در مورد بعضی از موجودات اظهارنظر کند.( ذهن ما به دلیل محدود بودن، نمی3

 رممکن است.بردن به وجود خداوند را داریم، اما شناخت ذات و صفات او غی( ما توان پی4

 1 گزینهپاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 
 ناتوانی انسان در شناخت ذات و چیستی خداوند

 موضوعاتی که می خواهیم درباره آنها شناخت پیدا کنیم، دو دسته اند:
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 وبت صبح( به همراه پاسخ تشریحی سواالتن -2)گروه  98سال  هفتم ریفراگ یآزمون استخدام یسواالت عموم

 

.داشت خواهد پی در قانونی پیگرد آن انتشار هرگونه و است، شده ثبت ایران اسالمی جمهوری ارشاد و فرهنگ وزارت نزد در 060-978-448 -596-8  شابک شماره به فایل این وایمحت  

ستارگان و کهکشان ها؛ حتی که در محدوده شناخت ما قرار می گیرند، مانند گیاهان، حیوان ها،  الف( محدود: دسته اول موضوعاتی هستند

کهکشان های بسیار دور هم ممکن است روزی شناسایی شوند و انسان بتواند به ماهیت و ذات آنها دست یابد. در حقیقت، ذهن ما توان و 

 گنجایش فهم چیستی و ذات چنین موضاعتی را دارد، زیرا همه آنها اموری محدود هستند.

ند که نامحدودند و ذهن ما گنجایش درک آنها را ندارد؛ زیرا الزمه شناخت هر چیزی، احاطه و دسترسی ب( نامحدود: دسته دوم موضوعاتی هست

. به آن است. در واقع ما به دلیل محدود بودن ذهن خود نمی توانیم ذات امور نامحدود را تصور کنیم و چگونگی )چیستی( وجودشان را دریابیم

ذهن ما نمی تواند به حقیقت او احاطه پیدا کند و ذاتش را شناسایی نماید )ناممکن(. بنابراین، با اینکه  خداوند حقیقتی نامحدود دارد؛ در نتیجه،

 .ما به وجود خداوند به عنوان آفریدگار جهان پی می بریم و صفات او را می توانیم بشناسیم، اما نمی توانیم ذات و چیستی او را در یابیم

در همه چیز تفکر کنید ولی در ذات خداوند تفکر  تَفَکَّروا فی کُلِّ شَیءٍ، وَ ال تََفکَّروا فی ذاتِ اللّه؛»دند: به همین جهت پیامبر اکرم)ص( فرمو

 «نکنید.

 پیام های این حدیث:

 (تَفَکَّروا. تشویق به تفکر در امور مختلف از جمله آیات الهی از این حدیث برداشت می شود. )1

 (ال تَفَکَّرواماهیت خدا، به دلیل بی نتیجه بودن آن است. ). منع از تفکر در ذات، چیستی و 2

 . چون خداوند حقیقتی نامحدود دارد، در ذهن ما نمی گنجد.3

 (ال تَفَکَّروا. تفکر در چیستی )ماهیت = چگونگی = ذات( خدا ممنوع است )4

یر قابل تصوّر است؛ زیرا ذهن محدود نمی تواند بر نامحدود الزمه تفکر در چیستی خداوند، احاطه و دسترسی به آن است و این درباره خدا غ. 5

 احاطه پیدا کند. )خداوند محیط بر موجودات است و آنها محاط بر خدایند.(
 . تنها شناخت صفات و ویژگی های خداوند از طریق تفکر و شناخت مخلوقاتش تا حدودی )نسبی( امکان پذیر است.6
 

، به ترتیب، بیانگر کدام نوع هدایت است؟ «ارسال رسل»و « استعقل که وسیله فهم پیام الهی » .33

(Www.iranestekhdam.ir) 

 تشریعی –( تشریعی 4                تشریعی –( عمومی 3            عمومی –( تشریعی 2               عمومی -( عمومی 1

 

 3 گزینهپاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

 ی )عامّه( و ارسال پیامبران وسیله ای جهت هدایت تشریعی است.عقل بیانگر هدایت عموم
 

 (Www.iranestekhdam.ir)های اعجاز لفظی قرآن است؟ . کدام مورد، بیانگر جنبه34

 ( درخشندگی و شادابی هر چه بیشتر همراه با پیشرفت فرهنگ و دانش بشری1

 اظ قرآنناپذیر الف( عدم وجود تعارض و ناسازگاری، و هماهنگی وصف2

 سال 23( انسجام درونی و نزول بیش از شش هزار آیه در طول 3

 ( رسایی در معنا با وجود ایجاز و اختصار و فصاحت و بالغت این کتاب4

 

 4 گزینهپاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

 کریم آنقر زعجاا ىجنبهها

 .در هر دو جنبه معجزه است میقرآن کر، ییامحتو ییگرو د لفظی یکی: ستا سیربر قابل جنبهاز دو  کتابی هر

 لفظى: زعجاا

 .ستا وتمتفا کامالً هامکال سایر با مکال ینا که مىیابددر آن،قر با نساز ا پس ،باشد شناآ عربى نباز با ندکىا که هرکس -1

 .گرفت ارقر نمخالفا حتىو  نهمگا توجه ردمو ولنز زغااز آ ،کریم آنقر بالغتو  فصاحت -2
 نهاهنرمند ىیژگىهااز و یگرد رىبسیاو  رختصاو ا زیجاا دجوو با معنادر  سایىر ،جملههاو  کلمهها زونمو رساختا ،فظىل ىهاییبایز -3

 .ستا بىمانند ،کریم آنقر بىاد

 رفکاادر  سمانىآ بکتا ینا دهلعاارقخا ذنفو سبب یخرتا لطودر  ات،تعبیر سایىو ر ها کلمه دنبو زونمو ن،بیا شیرینىو  یبایىز همین -4

 .ستا هشد سنفوو 
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 (Www.iranestekhdam.ir) ، به کدام جنبه از اعجاز قرآن اشاره دارد؟«َمْهًدا اْْلَْرضَ  لَُكمُ  َجعَلَ  الَِّذي». آیه شریفه 35

 مسی( منظومه ش4                       ها( حرکت کره3                       ( جاذبه زمین2                  ( حرکت زمین1
 

 1 گزینهپاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

 قرآن یعلم اعجاز
و تناقض فراوان وجود دارد، بلکه  یتناف گرید یدر کتب آسمان یآن وجود ندارد؛ ول یهادر گفته یتناقض و تناف گونهچیاست که ه یکتاب قرآن

 :می باشد نیزم یو انتقال یحرکت وضع از آن ییا . نمونهموافق و هماهنگ است زیکه با علم امروز ن شودیم افتیدر قرآن  یموارد

به  هیرا تشب نیزم فه،یشر هیآ نیدر ا«. همان خداوندى که زمین را براى شما محل آسایش قرار داد ؛[۵3]طه/ جَعَلَ لَکُمُ الْأَرْضَ مَهْداً یالَّذ»

صورت جا که گهواره به. از آنشودیم دکگهواره باعث آرامش کو یورانحرکت د شود،یکه طفل در گهواره قرار داده م یگهواره کرده است. هنگام

 .رساندیرا م نیزم یو انتقال یحرکت وضع فهیشر هیآ نیبه آن شده است و ا هیهم تشب نیزم چرخد،یم رهیدا مین
 

اِلَحاتِ  َوَعِملُواْ  آَمنُواْ  الَِّذینَ  نَْجعَلُ  أَمْ ». آیه شریفه 36 ارِ  اْلُمتَِّقینَ  نَْجعَلُ  أَمْ  اْْلَْرِض  فِى َکاْلُمْفِسِدینَ  الصَّ ناظر بر کدام یک از اقسام « َکاْلفُجَّ

 (Www.iranestekhdam.ir) عدل است؟

 ( قضائی4                 ( تشریعی3                      ( تکوینی2                    ( جزایی1

 1 گزینهپاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 
میان افراد  ،ییعن کند؛یرا تباه نم یو حق کس کندیم یبه این معناست که خدا در روز قیامت میان افراد به عدل داور ،ی: عدل جزایییزاعدل ج

 یکه افراد کندیخدا اقتضا م یعدالت جزای . همچنین،دهدیپاداش هرکس را متناسب با اعمال او م و کندینم ینیکوکار و بدکار به یکسان داور

 :فرمایدیابالغ نشده است، مجازات نشوند. قرآن در این باره م ینها تکلیفکه به آ

آیا کسانى را که ایمان آورده و کارهاى ؛ [28/صارِ ]أَمْ نَجْعَلُ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ کَالْمُفْسِدِینَ فِی الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِینَ کَالْفُجَّ»

 «دهیم؟دهیم، یا اهل تقوا را مانند فاجران قرار مىاند همانند فسادگران در زمین قرار مىشایسته کرده
 

، به کدام موضوع «دهنداند، گواهی میها و پاهایشان علیه آنها به آنچه انجام دادهها، دستدر روزی که زبان». ترجمه آیه شریفه 37

 (Www.iranestekhdam.ir) زیر اشاره دارد؟

 دهند.تاخیز، اعضای برزخی و بدون ماده انسان، بر اعمال وی گواهی می( در رس1

 شود.( در قیامت، محشور شدن از نظر قرآن به معاد روحانی اطالق می2

 ( در قیامت، محشور شدن بدن از نظر قرآن، قطعی و مسلّم است.3

 ( پاداش و کیفرهای روحی برای صالحان و تبهکاران وجود دارد.4

 

 3 گزینهاس سایت ایران استخدام : پاسخ کارشن
ها و پاهایشان، علیه ها و دستروزى که زبان ؛[24/نور]یَوْمَ تَشْهَدُ عَلَیْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَ أَیْدِیهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ بِما کانُوا یَعْمَلُونَ »متن آیه فوق با ترجمه: 

 «دهند.اند گواهى مىآنان به آنچه انجام داده

در روز رستاخیز اعضای بدن انسان بر اعمال او گواهی می دهند و تفسیر این اعضا به اعضای برزخی و صورت های  که نشان می دهد ه فوقآی

با دیدگاه  از این بیانات به خوبی بر می آید که دیدگاه آنان که تنها به معاد روحانی اعتقاد دارند،ه می باشد. بدون ماده کامال برخالف ظاهر آی

 .خالف است، زیرا محشور شدن بدن از نظر قرآن، قطعی و مسلم است و جای هیچ گونه شک و تردیدی در آن نیستقرآن م

 

 (Www.iranestekhdam.ir) داند؟ها را معلول کدام امر میقرآن کریم، زندگی سخت و تنگ انسان . 38

 ( روی گردانی از خدا4                 از یاد مرگ( غفلت 3              ( دلبستگی به دنیا2            ( مشکالت زندگی1
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 4 گزینهپاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 
فَإنَّ  یوَ مَن أَعرَضَ عَن ذِکر»سوره طه( آمده است:  124) هیداند، در آ یاز خدا م یگردان یرا معلول روها زندگی سخت و تنگ انسان میقرآن کر

 «.تنگ خواهد شد یزندگ قتیمن دل بگرداند، در حق ادی ضَنکاً؛ هر کس از شَهًیلَهُ مَع

 «.ردیگ یخدا است که دلها آرام م ادیکه با  دیااَل بِذِکرِ اهللِ تَطمَئِنُّ القُلُوبُ؛ آگاه باش » :دیفرما یسوره رعد( م 28 هیدر )آ و
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :پنجمبخش 

 

 عمومی -زبان انگلیسی    
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Part A: Grammar and Vocabulary 
Directions: Choose the words or phrases (1), (2), (3), or (4) That best completes each sentence. Then mark the correct 

choice on your answer sheet. 

39. The news about the effects of air pollution on the development of children’s lungs ………………… disturbing. 
(Www.iranestekhdam.ir) 

1) are                       2) is                       3) it is                    4) they are 
   2 گزینه: پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام

جمع در انتهای اسم همچنان مفرد در نظر گرفته می شود که  s( در زبان انگلیسی با وجود proper nounافعال جمالت برخی از اسامی خاص )

 جزو آن ها بوده و فعل جمله مفرد در نظر گرفته شده است. newsدر این سوال کلمه 
 

40.Ivan ……………………... to get a promotion to manager, but the management chose someone from outside the 

company. (Www.iranestekhdam.ir) 

1) had supposed              2) is supposing              3) was supposed                       4) has supposed 
 

 3 گزینه: استخدامپاسخ کارشناس سایت ایران 

 و زمان سوال فوق که در گذشته صورت گرفته و انتظار کاری از شخص می رفت، ترکیب   be + supposed + toبا توجه به ساختار 

Was + supposed +to .به معنای انتظار داشتن، جواب مناسب برای این سوال می باشد 
 

41. Please be quiet when you go into the baby’s room. She …………………… and we don’t want her to wake up and 

begin to cry. (Www.iranestekhdam.ir)  

1) may have slept            2) must have slept            3) might be sleeping         4) she will be sleeping 

 

 3گزینه : پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام

استفاده می شود که در این صورت ترکیب به این حالت خواهد بود:   ingاز  sleepه استمرار عمل خوابیدن توسط نوزاد، برای فعل با توجه ب

might + be+ verb + ing  معادل این ترکیب بوده و بهترین پاسخ می باشد. 3و گزینه 
 

42. Most of the chocolate …………………... today is not drunk, but eaten, thanks to a chocolatier in England, who 

produced the first solid chocolate in the 19th century. (Www.iranestekhdam.ir) 

1) consumed                    2) consuming              3) is consumed                  4) that is consuming 
 

 1 گزینه: ران استخدامپاسخ کارشناس سایت ای

باشد می توان ضمیر موصولی  to beدر صورتی که فعل اصلی جمله در حالت  Adjective phraseبه عبارت  Adjective clauseدر تبدیل عبارت 

 بهترین پاسخ می باشد. 1را حذف کرد و تنها فعل اصلی را نوشت؛ با توجه به این توضیحات گزینه  to beو فعل 
 

43. The students would certainly have solved the problem more easily if they ……..……. Their calculators. 

(Www.iranestekhdam.ir) 

1) have used               2) would use                  3) used                  4) had used 

 

  4گزینه : پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام

می  4، پاسخ صحیح گزینه  If + Past Perfect Tense   would have + past participleتوجه به ساختار نوع سوم جمالت شرطی با 

 had used if       would certainly have + solved +                                                  :باشد

 

44. In order to provide a complete report, George and his staff …………………… the graphs and charts into the written 

text. (Www.iranestekhdam.ir) 

1) incorporate                2) demonstrate                    3) investigate                  4) manipulate 
  4گزینه : پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام
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 4گزینه  "جوروج و کارکنانش نمودار ها و جداول را در متن نوشته شده گنجاندند تا یک گزارش کامل را ارائه دهند "ا توجه به ترجمه جمله ب

 به معنای گنجاندن بهترین پاسخ می باشد.
 

45. Jeremy has to return the software back to the store because it is not …………………. With his computer. 

(Www.iranestekhdam.ir) 

1) plausible                    2) accessible                 3) compatible                      4) divisible 
 

  3گزینه : پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام

به معنای  3گزینه  "گار نیست، باید آن را به فروشگاه بازگرداندجری به دلیل اینکه نرم افزار با کامپیوترش ساز "با توجه به ترجمه جمله 

 سازگار بهترین پاسخ می باشد.

 

46. the farmer’s tomato plant aren’t fully……………………., So he will let them grow a little while longer. 

(Www.iranestekhdam.ir) 

1) abrupt                        2) mature                       3) explicit                                 4) sufficient 
 

  2گزینه : پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام

 "گیاهان گوجه فرنگی کشاورز به طور کامل نرسیده اند، بنابراین او کمی بیشتر اجازه خواهد داد تا بزرگ شوند "با توجه به ترجمه جمله 

 معنای رسیدن، بزرگ شدن، بهترین پاسخ می باشد. 2گزینه 

 

47.The man received over a million dollars in ………………….. for the loss of his limb.  

(Www.iranestekhdam.ir) 

1) constitution                  2) facilitation                  3) foundation                         4) compensation 
 

  4گزینه : پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام

به معنای  4گزینه  "مرد به خاطر از دست دادن اندام تحتانی بیش از یک میلیون دالر  به عنوان غرامت دریافت کرد"با توجه به ترجمه جمله 

 .غرامت بهترین پاسخ می باشد

 

 

Part B: Reading Comprehension 

Directions: Read the following passage and select the choice (1), (2), (3), or (4) that best answers each question. Then 

mark your answer on your answer sheet. 

 

The markers of a controversial computer game about bullying have decided to go ahead and launch it despite calls for it to be 

banned. In the game, players take on the role of a new students at a school and have to fight the bullies, by punching them or 

hitting them with a baseball bat. 

      Critics have said that the game encourages violence, but the makers deny this and say that, while there is violence in the 

game, it is just an amusing look at school life. Moreover, the violence in the game is directed against the bullies to protect pupils 

who are being bullied. The makers also say that players will learn to stand up to bullies. 

A British politician, a former minister, has called for it to be banned as it might affect the way young people perceive violence. 

Anti-bullying charities have said that the game might make people respond violently to bullies, which might make things more 

complicated and result in injuries. 

 

48.Which of the following is the best title for the passage? (Www.iranestekhdam.ir) 

1) A Controversial Computer Game                        2) Never Fight the Bullies 

3) Anti-bullying Charities                                        4) Dangerous Games 
 

  1گزینه : پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام



 

 
  

29 

 

 وبت صبح( به همراه پاسخ تشریحی سواالتن -2)گروه  98سال  هفتم ریفراگ یآزمون استخدام یسواالت عموم

 

.داشت خواهد پی در قانونی پیگرد آن انتشار هرگونه و است، شده ثبت ایران اسالمی جمهوری ارشاد و فرهنگ وزارت نزد در 060-978-448 -596-8  شابک شماره به فایل این وایمحت  

 ، معموال عنوان احتمالی را می توان در پاراگراف اول یا پارگراف آخر یافت.passageنکته: در عنوان یابی در بخش 
 بهترین و کاملترین عنوان می باشد. زیجدل آمبه معنای یک بازی کامپیوتری  1در این سوال گزینه 

 

49.The word "take on" in paragraph 1 is similar in meaning to …………………… (Www.iranestekhdam.ir)  

1) illustrate                 2) terminate                    3) undertake            4) exclude 

 

  3گزینه : پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام

 می باشد take onهده گرفتن و قبول کردن می تواند بهترین معادل برای عبارت به معنای بر ع 3در گزینه  undertakeعبارت 
 

50.What does the word “this” in paragraph 2 refer to? (Www.iranestekhdam.ir) 

1) Violence 2) The game 

3)that the game should be banned 4) That the game encourages violence 
 

  4گزینه : سایت ایران استخدام پاسخ کارشناس

 می باشد. thisکاملترین مرجع برای ضمیر  4گزینه  Critics have said that the game encourages violence“ "با توجه به قسمت اول جمله 
 

51. Anti- bullying organizations are against the game because it might …………………..  

(Www.iranestekhdam.ir) 

1) affect the way young people interpret violence            2) encourage British politicians not to ban it at all 

3) make people respond violently to bullies                   4) make life more complicated for bullies 
  3گزینه  :پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام
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  های گردشگری کدام شهر است؟شود، از جاذبهکه به عنوان مقبره امام محمد عزالی نیز شناخته می« بقعه هارونیه. »52
(Www.iranestekhdam.ir) 

 ( پاوه4   دج( سنن3   ( مشهد2   ( شوش1

 

 2 نهیگز استخدام : رانیا تیپاسخ کارشناس سا
با  131۰ ید 1۵ خیاثر در تار نیدهستان طوس واقع شده و ا ،مرکزی بخش مشهد، شهرستان در و است ق.ه 8مربوط به سده  یهگنبد هارون

 است. دهیبه ثبت رس رانیا یاز آثار مل یکی عنوانبه 1۷3 ثبتشماره 

 یابوالقاسم فردوس میاز آرامگاه حک یمتر 6۰۰در حدود  یخیمکان تار نیا .به جا مانده از شهر توس است یبنا نیتریمیو قد یخیسازه، تار نیا

سنگ  ابن نیاست. در کنار ا دهیگرد ادیکهن شهر تابران بن یبناها یبر رو یاست که در سده هشتم هجر یامقبره ایقرار گرفته و منحصراً خانقاه 

 راثیشده توسط سازمان مدر زمره آثار ثبت هی. هارونشودیم دهید یسده پنجم و ششم هجر یاز عرفا یامام محمد غزال ادبودین به عنوا یاهیس

 .بنا شده است یآذر یقرار دارد و به سبک معمار رانیا یفرهنگ
 

 )m.irWww.iranestekhda(  نیست؟. آثار برگزیده جایزه ادبی جالل آل احمد در کدام زمینه ادبی 53

 ( ادبیات کودک و نوجوان4 ( نقد ادبی3 ( داستان بلند و کوتاه2  ( مستند نگاری و تاریخ نگاری1

 

 4 گزینهپاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

ه همزمان سال دوم آذر ما نهاده شد و مراسم آن هر انیبن 138۵در سال  یانقالب فرهنگ یعال یبر اساس مصوبة شورا جایزه ادبی جالل آل احمد

 شتاز رهگذر بزرگدا ینید  یمل اتیارتقاء زبان و ادب زهیجا نیا یهدف از اهدا .توانا و صاحب سبک برگزار خواهد شد سندهینو نیسالروز والدت ا با

نسبت به  یعلم یقادتان هیروح تیاسالم گرا و تقو یهنر یفکر ادب دیتول یبط آن در راستااو ضو شروستیو پ عیآثار برجسته بد دآورندگانیپد

اند  دهیبه طبع رس نیشیبار در سال پ نینخست یشوند که برا یم یو داور یبررس ییکتابها زهیجا نیاست در ا یو هنر یموجود ادب یترجمه ها

نفرات اول  زیارزش جوا ی.نگار خیو تار یمستند نگار ی،نقد ادب  ،داستان کوتاه ،داوران عبارتند از داستان بلند أتیه یابیمورد ارز ضوعاتمو

 است . یسکة بهار آزاد 11۰جالل آل احمد به عالوة  یطرح نشان ادب نیا یهرکدام از رشته ها
 

 (، در مرحله نیمه نهایی، تیم ایران با تیم کدام کشور مسابقه داد؟2019های آسیا ). در هفدهمین دوره مسابقات فوتبال ملت54

(Www.iranestekhdam.ir) 
 ( ژاپن4 ( چین                        3                            ( کره جنوبی2                   ( عراق1

 

 4گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

هشتم بهمن، ساعت (، در مرحله نیمه نهایی، تیم ایران با تیم کشور ژاپن در تاریخ 2۰19های آسیا )در هفدهمین دوره مسابقات فوتبال ملت

 نیاول ا مهین ژاپن شکست خورد. میسه بر صفر از ت جهیبا نت ایآس یهاجام ملت یینها مهیدر مرحله ن رانیفوتبال ا یمل میتمسابقه داد.  1۷:3۰

بعد  یقیقاژاپن د میرا با ضربه سر باز کند. ت رانیژاپن موفق شد دروازه ا کنیاوساکو، باز ایویدوم  مهی. در ندیرس انیبدون گل به پا یبا تساو یباز

موفق  یاخر باز قیها در دقا یژاپن بود. ینقطه پنالت یاوساکو زننده گل دوم ژاپن از رو ایویگل دوم را به ثمر برساند.  ینقط پنالت یتوانست از رو

از  سیب ستوفریهده کربر ع دارید نیا قضاوت کرد. رانیگل را وارد دروازه ا نیا یهاراگوچ یکنند. گنک رانیوارد دروازه ا زیشدند گل سوم را ن

سه  جهیبا نت ییچهارم نها کیدر مرحله  دارید نیاز ا شیپ رانیا میت برگزار شد. نیشهر الع دیدر ورزشگاه هزاع بن زا میدو ت داریبود. د ایاسترال

 را شکست دهد. نیچ میبر صفر توانسته بود ت
 
 

القصر، یایی ارتش جمهوری اسالمی ایران با هجوم به بندر ام، نیروی هوایی و در1359در کدام عملیات جنگ تحمیلی در آذر . 55

 (Www.iranestekhdam.ir) دو سکوی نفتی البکر و االمیّه را منهدم و عمالً صدور نفت عراق از طریق دریا را قطع کردند؟

 ( شفق4   ( مروارید3  3( کربالی2   ( محرم1
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 3 گزینهپاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

ارتش  ییهوا یروین یبانیبا پشت 13۵9آذر سال  ۷و عراق است که در  رانیدر جنگ ا رانیا ییایدر یروین یهااتیاز عمل یکی دیمروار تایعمل

 در ساحل اروندرود انجام شد.  هیّمهم عراق؛ البکر و االم ینفت یقصر و دو سکوبمباران بندر ام یبرا

. و بخش گرفتیاروند رود است، انجام م یالقصر که در ساحل غرببندر ام قیعراق از طر یال براکا هیو تخل یریاز بارگ یآن زمان بخش مهم در

. در روز هفت شدیم یواقع در مصب اروندرود عمل «هیّاالم»و « البکر» یهابه نام ینفت میعظ یدو سکو قیاز صدور نفت عراق هم از طر یمهم

 .دیقطع گرد ایدر قیمنهدم شدند و عمالً صدور نفت عراق از طر ینفت یسکوها نیا دیمروار اتیدر عمل 13۵9آذر 
 

شعر زیبای تصنیف سپیده )ایران ای سرای امید( که در روزهای نخست پیروزی انقالب اسالمی از رادیو پخش شد، اثر کدام  .56

 (Www.iranestekhdam.ir)شاعر معاصر است؟ 

 ( هوشنگ ابتهاج4                 ( رهی معیری3               ( ادیب نیشابوری2        ( حمید مصدق1

 

 4 گزینهپاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

 نیاست. شعر ا یشده توسط محمدرضا لطفساخته یهافیاز تصن یکیعنوان  شود،یهم شناخته م دیام یسرا یا ران،یکه معموالً به نام ا دهیسپ

 .ساخته شده است انیمحمدرضا شجر یسروده شده و با صدا (هیتوسط هوشنگ ابتهاج )ه. الف. سا فیتصن
 

 (Www.iranestekhdam.ir)نامیده شده است؟ « احسن القصص» در قرآن کریم، داستان کدام پیامبر،  .57

 ( حضرت نوح )ع(4        ( حضرت عیسی )ع(3            ( حضرت یوسف )ع(2                    ( حضرت موسی )ع(1

 

 2 گزینهشناس سایت ایران استخدام : پاسخ کار

 در خود سوره یوسف آمده است.« احسن القصص»تعبیر 

وجب ( را به مىیسراقصه ایقصه ) نیکوترین؛ ما «افِلِینَنَحْنُ نَقُصُّ عَلَیْکَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَیْنَا إِلَیْکَ هَـذَا الْقُرْآنَ وَإِن کُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَ»

 .بودى  خبراناز آن از بى شیو تو قطعاً پ میکنمى تیبر تو حکا م،یقرآن که به تو وحى نمود نیا

ین علت اینکه این سوره احسن القصص خوانده شده، این است که در این سوره قصه ها با بهترین اُسلوب و با نظم عجیبی بیان شده و در آن بهتر

 که در سوره های دیگر بیان نشده است  نکته ها و حکم ها و عبرت ها ذکر شده

سوره به نام  نیا یگذارنام لیدارد. دل یقرآن جا 2۰قرآن است که در جزء  یمک یهاسوره و از سوره نیو هشتم ستیسوره قَصَصْ بتوجه: 

با  یمبارزه موس ب،یختر شعازدواج او با د ،یاست. داستان تولد حضرت موس امبرانیاز پ یمربوط به برخ یها، پرداختن به داستان«قصص»

 )ص( از مطالب سوره قصص است.امبریبه پ اوردنین مانیا یمشرکان مکه برا یهاو بهانه ونفرعون، داستان قار
 

 نامند؟در انسان شناسی، توانایی نگریستن به باورها و رسوم سایر اقوام در چهارچوب فرهنگی خودشان را چه می. 58

(Www.iranestekhdam.ir) 
 ( خودمداری فرهنگی4             گرایی فرهنگی( نسبت3گرایی فرهنگی            ( کل2 رهنگ محوری           ( ف1

 3 گزینهپاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

 ی:شناختدر مسائل انسان یفرهنگ ییگرایمفهوم نسب

در چهارچوب فرهنگ  گریبه باورها و رسوم اقوام د ستنیبه توان نگر است که یفرهنگ ییگراتینسب ،یانداز انسان شناختاصل مهم چشم نیدوم

 یذهن میآشکار است که مفاه نی. ادیآیبه دست نم یعیطب یاضرورتاً به گونه ییتوانا نیا .شودیخودشان و نه در قالب فرهنگ خودمان اطالق م

مناسک  کی یبر چهره به خاطر اجرا ییبا داغ ها ییقایآفر کیه ممکن است ک نیهم یاند برافرهنگ خودمان ساخته و پرداخته شده یبراما 

 .دیبنما زیانگما شگفت یدر نگاه نخست برا پوشاندیصورت و بدنش را م شتریبا چادر که ب یاانهیزن خاورم کی ایخاص و 
 

 (Www.iranestekhdam.ir) های دولت، پس از تایید کدام مقام یا مرجع زیر، الزم االجرا خواهد بود؟. مصوبات کمیسیون59
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 ( هیئت وزیران4            ( شورای نگهبان3( رئیس جمهور                  2 ( رئیس مجلس شورای اسالمی1

 

 2 گزینهپاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

 و هشتم: یو س کصدیاصل 

 یادار فیانجام وظا یحق دارد برا رانیوز اتیشود, ه یم نیقوان یئاجرا ینامه ها نیآئ نیمأمور تدو یریوز ای رانیوز اتیکه ه یبر موارد عالوه

و  شیخو فیدرحدود وظا زین رانیاز وز کینامه بپردازد, هر  نینامه و آئ بیبه وضع تصو یادار یسازمان ها میو تنظ نیقوان یاجرا نیو تام

 مخالف باشد. نیبا متن و روح قوان دیمقررات نبا نیمفاد ا ینامه و صدور بخشنامه را داردول نیحق وضع آئ رانیوز اتیه مصوبات

ها در  ونیسیکم نی. مصوبات ادیواگذار نما ریمتشکل از چند وز یها ونیسیخود را به کم فیاز امور مربوط به وظا یبرخ بیتواند تصو یم دولت

 جمهور الزم االجرا است. سیرئ دییپس از تا نیمحدوده قوان

 یاسالم یمجلس شورا سیاجرا به اطالع رئ یاصل, ضمن ابالغ برا نیمذکور در ا یها ونیسیدولت و مصوبات کم ینامه ها نینامه ها و آئ بیتصو

 بفرستد. رانیوز اتینظر به ه دیتجد یبرا لیبا ذکر دل ابدیب نیکه آنها را بر خالف قوان یرسد, تا در صورت یم
 

 (Www.iranestekhdam.ir) . در حقوق اساسی ایران، کدام مورد صحیح است؟60

 ( وزیر در مقابل تخلفات وزیران دیگر نیز مسئولیت دارد.1

 ( وزیر صرفاً در برابر مجلس شورای اسالمی مسئولیت دارد.2

 ( وزیر صرفاً مسئول اعمال خود و وزرات خانه متبوع خودش است.3

 رسد، مسئول اعمال دیگران نیز هست.( وزیر در اموری که به تصویب هیئت وزیران می4

 

 4 گزینهپاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

 بیکه به تصو یو مجلس است و در امور یجمهورسییدر برابر ر شیخاص خو فیمسئول وظا رانیاز وز کیهر  یقانون اساس 13۷طبق اصل 

 .رودیشمار مبه زین گرانیمسئول اعمال د رسدیم رانیوز اتیه
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 تحصیلی و استعداد هوش    
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ترین پاسخ را برای ها را به دقت بخوانید و صحیحراهنمایی: در این بخش از آزمون، دو متن داده شده است. هر کدام از متن

 (Www.iranestekhdam.ir) هایی که در زیر هر متن آمده است، انتخاب کنید و در پاسخنامه عالمت بزنید.سوال

 متن اول:
های ساخت یافته محدود دهید، تمام ارتباطات شما به یک سری کانالباط برقرار کردن بسیار سخت است. زمانی که شما دور کاری انجام میارت

شود. این شیوه، برای انجام ها، گفت و گوهای روزانه پیرامون گزارشات کاری و مسائل مختلف، از طریق ایمیل انجام میشود. تمام مالقاتمی

شود که شما احساس کنید که ارتباطتان با جامعه قطع شده است. در حقیقت، ی ساخت یافته مناسب است. ولی از طرفی نیز باعث میکارها

های خودمانی و به های ارتباطی، برای صحبتشود که این شیوههای کاری انجام میهای نوشتاری با گروهبیشتر این ارتباطات از طریق فرم

گیرید و با جمعی از کارمندان کاری قرار می ضوعات غیررسمی و غیرکاری نامناسب است. زمانی که شما در یک محیطاشتراک گذاشتن مو

شود که دیگر احساس انزوا آید و همچنین این امر سبب میمشغول فعالیت هستید. انگیزه بیشتری برای پیشبرد پروژه برایتان به وجود می

تواند سبب شود تا شما که تمام روز بخواهید با مخاطب خود به صورت نوشتاری مکاتبه داشته باشید. این امر مینکنید. عالوه بر این، زمانی که 

رقرار خود را پای کیبورد برای انجام وظایف روزانه می گذرانید، بزریتان بسیار سخت شود که باز هم در فرم نوشتاری با اطرافیان خود ارتباط ب

اید. البته این کار کنید به یک ماشین تایپ تبدیل شدهباشد؛ زیرا در غیر این صورت، احساس میاین ارتباط، کالمیکنید و ترجیح می دهید که 

 نیز یک مسکن کوتاه مدت است. زیرا من پس از این کار نیز، بعد از مدتی دلم برای دورهمی هایی که با دوستان خود داشتیم، تنگ شده بود و

 ن جمع صمیمی قدیمی قرار ندارم.احساس می کردم دیگر، در آ
 

 (Www.iranestekhdam.ir) بر طبق متن، کدام یک در دور کاری مورد نقد قرار گرفته است؟ .61

 ( تنگنای ارتباط برقرار کردن1

 ( تحت تاثیر قرار گرفتن ابعاد رقابتی کار2

 ( امکان سوءتفاهم در ارتباطات میان افراد در دورکاری3

 رد کارهایی که ساخت یافته نیستند.( پیشرفت کند در مو4

 

  1 گزینهپاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

 

 (Www.iranestekhdam.ir) بر طبق متن، کدام مورد درباره زمانی که فردی در یک جمع کاری قرار دارد، صادق است؟ . 62

 شود.بیرون از کار هم کمتر می ( نیاز به روابط2                       یابد.( روحیه کار جمعی فزونی می1

 شود.( نشستن پای کیبورد، برای انجام کار سخت می4       گیرد.( تمایل به انجام کار، تحت تاثیر قرار می3

 

  1 گزینهپاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

 

 متن دوم

ها برای ارائه بهترین اند. انسانان برای آن قائلشود. بازتابی از اهمیتی است که همگامروزه توجهی که به کیفیت زندگی کاری می

-ها، نیازها و شأن آنها، چگونه توجه میهای خود در راه تحقق اهداف سازمان، عالقمندند بدانند که به انتظارات، خواستهکوشش

توان نام حیطی میهای کلیدی کیفیت زندگی کاری را در چهار حوزه عمده اجتماعی، بهداشتی، اقتصادی و زیست مشود. شاخص

توان گفت که کیفیت زندگی کاری به معنی تصور ذهنی و برداشت کارکنان یک سازمان از مظلوبیت [در تعریف کلی می1برد.]

ها در دهد که برخی از شاخصها، تحقیقات نشان میفیزیکی و روانی محیط و شرایط کار خود است. با وجود تفاوت در برداشت

ند که از آن جمله می توان به حقوق و مزایا، خدمات رفاهی، بیمه بازنشستگی و مواردی از این قبیل اغلب جوامع مشترک هست

 [2اند.]اشاره کرد که دانشمندان متعددی آنها را به عنوان اجزای کیفیت زندگی کاری معرفی کرده

-نتیجه عملکرد خودش یا ناشی از سیاست اگر معلمی واقعاً احساس کند کیفیت زندگی کاری اش بهبود یافته است. اعم از اینکه

بخشد و نتیجه طبیعی های سازمان در جهت افزایش بهره وری باشد. این موضوع به معلم نیروی بیشتری جهت انجام کارش می
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 وبت صبح( به همراه پاسخ تشریحی سواالتن -2)گروه  98سال  هفتم ریفراگ یآزمون استخدام یسواالت عموم

 

.داشت خواهد پی در قانونی پیگرد آن انتشار هرگونه و است، شده ثبت ایران اسالمی جمهوری ارشاد و فرهنگ وزارت نزد در 060-978-448 -596-8  شابک شماره به فایل این وایمحت  

[ این فرآیند، در نهایت موجب 3چنین فرآیندی، ایجاد نیروی زندگی و جو فعال در داخل گروه و یا محیط آموزشی مدرسه است.]

تجهیزات شده و همین مطلب، خود موجب انگیزه  باوری از نتایج مورد انتظار با توجه به استانداردهای فناوری افزایش بهره

ها و موسسات گسترش [ قدر مسلّم، هر اندازه سازمان4شود.]بیشتری برای کار بهتر و در نتیجه کیفیت زندگی کاری بهتری می

 گردد.تر میره این نیروی عظیم افزونتر شوند، اهمیت ادایافته و متنوع
 

 (Www.iranestekhdam.ir)کند؟ کدام مورد، به بهترین وجه، ساختار متن را توصیف می. 63

 شود.ای کاری عنوان و علل و عوامل بروز آن بررسی می( پدیده1

 شود.ای تعریف و فرآیند مربوط به آن، توصیف کلی می( پدیده2

 شود.بندی، فهرست وار شرح داده میهومی خاص ارائه و اجزای متشکّله آن طبقهبندی از مف( یک طبقه3

 های مختلف از یک ویژگی خاص کاری مورد اشاره قرار گرفته و نقطه اشتراک آنها، از طریق قیاس توصیف می شود.( دیدگاه4

 

   2 گزینهپاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

 

 

 
ای که ده سال پیش، طی یک حادثه تصادف کامالً فلج شد. پس از ده سال موفق شد صحبت کند. اما صدای ساله 26یک جوان . 64

ای آن سوی اتاق پخش شد. او این کار را با استفاده از سیستم جدید تبدیل امواج مغزی به عالیم انهاو، نه از دهان که از بلندگوهای رای
 رادیویی و ارسال آنها به .................................

 (Www.iranestekhdam.ir)کند؟ ترین وجه، جای خالی در متن را کامل میکدام مورد، به منطقی

 ( دهان خود انجام داد2                                              ( رایانه انجام داد1

 ( دستگاه رمزگشا در گوش مخاطبینش انجام داد4                         ( طور مستقیم و طبیعی انجام داد3

  1 گزینهپاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

 

ای تشکیل داده است. برای بسیاری از رختان و دیگر گیاهان مناطق حاّرههای سبز زمین را ددرصد ریه 20امروزه بیش از . 65

اند. در مقاله مفصلی که چندی پیش در دانشمندان این سوال وجود دارد که این مقدار گیاه، چرا در این ناحیه از زمین جا خوش کرده
مل اصلی رشد و تکامل گیاهان پرتراکم و غول آسای های سیل آسا مناطق حاّره، عایک مجله معتبر منتشر شد، اعالم شده که باران

 استوایی بوده است. نه دمای باالی آن مناطق.

 (Www.iranestekhdam.ir) کند ؟گیری متن را به بهترین وجه تضعیف میکدام مورد در صورتی که صحیح فرض شود، نتیجه

 نه کافی، پوشش گیاهی به شکل جنگل ندارند.مند بودن از باران ساال( مناطقی در دنیا هستند که با وجود بهره1

 ( برخی از دانشمندان بر این باورند که دمای مناسب، نقس مهمی در تسریع تبخیر و تعریق در گیاهان دارد.2

 روند.ای بدون دمای موجود در آن مناطق، خشک شده و از بین می( در شرایط یکسان با مناطق حارّه، گیاهان حارّه3

 کنند که عالوه بر آب فراوان، از خاک حاصلخیز نیز بهره ببرند.ه طور کلی گیاهان، وقتی با سرعت و به راحتی رشد می( درختان و ب4

 

  3 گزینهپاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

 

، الزم است موقعیتی را که در هر سوال مطرح شده، مورد تجربه و تحلیل 91تا  88 ال هایراهنمایی: برای پاسخگویی به سو

تری برای آن سوال است انتخاب کنید. هر سوال را با دقت کنید. پاسخ مناسبای را که فکر میقرار دهید و سپس گزینه

شده و بیان نشده ولی قابل استنتاج است. های مطرح شده در هر سوال و نتایجی که بیان بخوانید و با توجه به واقعیت

 رسد، انتخاب و در پاسخنامه عالمت بزنید.تر به نظر میپاسخی را که صحیح
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 وبت صبح( به همراه پاسخ تشریحی سواالتن -2)گروه  98سال  هفتم ریفراگ یآزمون استخدام یسواالت عموم

 

.داشت خواهد پی در قانونی پیگرد آن انتشار هرگونه و است، شده ثبت ایران اسالمی جمهوری ارشاد و فرهنگ وزارت نزد در 060-978-448 -596-8  شابک شماره به فایل این وایمحت  

گیرند.تاکنون هایشان را تعیین کنند، از چشمانشان کمک می برای نخستین بار معلوم شد که برخی حشرات برای اینکه جای قدم .66

کنند. هایشان برای این کار استفاده میکنند و حشرات از شاخکشد فقط پستانداران این کار را میتصور می
(Www.iranestekhdam.ir) 

 توان به درستی، از متن فوق برداشت کرد؟کدام مورد را می
 ( کارکرد شاخک در تنظیم راه رفتن نزد حشرات گوناگون، یکسان نیست.1

 شاخک در حشرات، بر ما معلوم نبود.« جای قدم یابی» ا مدتی عملکرد( ت2

 ترین وسیله نزد پستانداران برای تعیین جای قدم شان است.( چشم، مهم3

 گیرد.( تعیین جای قدم در حرکت، در برخی حشرات، صرفاً از طریق چشم صورت می4

 

  1 گزینهپاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

 

 
 . بین اعداد در شکل زیر، ارتباط خاص و یکسانی برقرار است. به جای عالمت سوال، کدام عدد باید قرار بگیرد؟67

(Www.iranestekhdam.ir) 
1 )3۵ 

2 )3۰ 

3 )11 

4 )8 

 

 2 گزینهسایت ایران استخدام :  پاسخ کارشناس

 در سطر دوم، مانند  3در سطر اول و باال، جمع هر دو پشت هم برابر است با ضریب 

13  ×3 =30  +9          ،5  ×3  =9  +6            ،4  ×3  =6+6  

 شود. 3×  13، برابر با 9باشد تا جمع آن با  3۰بنابراین عدد در دایره می تواند 
 

ای درصد از مدت زمان آن باقی مانده است. این فیلم، چند دقیقه 65دقیقه از زمان پخش یک فیلم سینمایی، تنها  63شت با گذ . 68

  (Www.iranestekhdam.ir) است؟

1 )180 

2 )160 

3 )140 

4 )110 

 2 گزینهپاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

 با استفاده از جدول تناسب زیر به پاسخ می رسیم.  
35

100
=

63

𝑋
⟹ 𝑋 =

63 × 100

35
= 180 

 

  20کنیم و در هر مرتبه ایم. در اختیار داریم. از یک سر نخ، شروع به بریدن آن مییک تکه نخ که دقیقاً وسط آن را گره زده. 69

شود؟ کنیم. در چندمین مرتبه تکه ای نخ که حاوی آن گره است جدا میدرصد از طول نخ باقی مانده را جدا می
(Www.iranestekhdam.ir) 

 ( ششمین1

 ( پنجمین2

 را به دقت بخوانید و پاسخ صحیح آن را در پاسخنامه عالمت بزنید. 97تا   92 ر کدام از سوال هایراهنمایی: ه
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 وبت صبح( به همراه پاسخ تشریحی سواالتن -2)گروه  98سال  هفتم ریفراگ یآزمون استخدام یسواالت عموم

 

.داشت خواهد پی در قانونی پیگرد آن انتشار هرگونه و است، شده ثبت ایران اسالمی جمهوری ارشاد و فرهنگ وزارت نزد در 060-978-448 -596-8  شابک شماره به فایل این وایمحت  

 ( چهارمین3

 ( سومین4

 

 3 گزینهپاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

 % از نخ، باید تا جایی برش انجام شود که به نیمی از نخ برسیم که در چهارمین برش این اتفاق می افتد.2۰با محاسبه 
 

70 .
𝟐

𝟓
شود. اگر در مجموع برابر می 2گذاری دیگر برابر و مابقی دارایی آن فرد، در سرمایه 3گذاری دارایی فردی در یک سرمایه 

 (Www.iranestekhdam.ir)میلیون تومان افزایش یافته باشد. دارایی اولیه فرد، چند میلیون تومان بوده است؟  28دارایی فرد 

1 )20                               2 )18                            3 )16                                    4 )14 

 

 1 گزینهپاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

 با تشکیل معادله و حل آن به صورت زیر: 
2

5
𝑥 × 3 +

3

5
𝑥 × 2 = 28 + 𝑥 

12

5
𝑥 = 28 + 𝑥 ⟹ 𝑥 = 20 

 میلیون به دست می آید.  2۰که مقدار داراریی اولیه فرد است، برابر  xکه 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 98سال  هفتم ی فراگیرآزمون استخدام یسواالت عموم

 به همراه پاسخ تشریحی سواالت
(کاردان فوریت -سوم 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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 ت( به همراه پاسخ تشریحی سواالتکاردان فوری -3)گروه   98سال  فتمه ریفراگ یآزمون استخدام یسواالت عموم

 

.داشت خواهد پی در قانونی پیگرد آن انتشار هرگونه و است، شده ثبت ایران اسالمی جمهوری ارشاد و فرهنگ وزارت نزد در 060-978-448 -596-8  شابک شماره به فایل این محتوای  

 

 (Www.iranestekhdam.ir)با استفاده از کدام مورد باز می شود؟  Contextمنوی  Windows 7در سیستم عامل  .1

1 )F6   2 )Right Click                      3 )Double Click   4 )F1 

 2گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

 ست؟یچ Context Menu ای نهیزم یمنو

Context Menu ( که با عنوان نهیزم ی)منوpop-up menu یکیگراف یاز رابط کاربر یالمان شودیشناخته م زین (GUI است که معموال هنگام )

 .شودیمنو ظاهر م کیکردن در قالب  کیراست کل

 کینرم افزار تناسب دارد. به عنوان مثال با راست کل (یطیمح ینهی)زم یکنون طیاست که با شرا یو دستورات هاتمیآ یمنو معموال حاو نیا

 …نام و  رییحذف، تغ ،یکپ یبرا ییهانهیگز یکه دارا شودیم انینما یانهیزم ی، منوFile Explorer یدر پنجره لیفا کی کونیآ یکردن رو

 .باشدمی

 یرا باز نمود. گفتن نهیزم یمنو Shift + F10 یبیترک یدهایکل ایمنو و  دیبا فشردن کل توانیم کیعالوه بر راست کل ندوزیعامل و ستمیس در

ها عامل ستمیس یروند در برخ نیا کهیدرحال شودیباز م نهیزم یسمت راست ماوس، منو دیعامل، پس از رها کردن کل ستمیس نیاست در ا

 .باشدیممتفاوت 

 

 ندوزیو File Explorerدر پنجره  نهیزم منوی

 

برای اینکه بتوانید فایلی را به صورت آنالین مشاهده کنید یا آن را منتشر نمایید از کدام مورد  Word 2013در نرم افزار  .2

 (Www.iranestekhdam.ir)استفاده می کنید؟ 

1 )Save   2 )Export                                 3 )Share   4 )Save As 
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 ت( به همراه پاسخ تشریحی سواالتکاردان فوری -3)گروه   98سال  فتمه ریفراگ یآزمون استخدام یسواالت عموم

 

.داشت خواهد پی در قانونی پیگرد آن انتشار هرگونه و است، شده ثبت ایران اسالمی جمهوری ارشاد و فرهنگ وزارت نزد در 060-978-448 -596-8  شابک شماره به فایل این محتوای  

 3گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

 :2013( واژه پرداز ورد File) لیسربرگ فا ی برخی از بخش هایرفمع

 :Save بخش

سرعت  شیافزا ی. برادیینما رهیشده در سند خود را ذخ شیرایاطالعات درج و و دیتوان یشما م File لیاز سربرگ فا نهیگز نیانتخاب چهارم با

 .دییاستفاده نما زین Ctrl+S یبیترک یدهایاز کل دیتوان یبخش م نیو کاهش مراجعه به ا

 :Save Asبخش  

که  یو رونوشت از سند خود در محل ینسخه کپ کی ،یسند جار رهیعالوه بر ذخ دیتوان یم File لیاز سربرگ فا نهیگز نیانتخاب پنجم با

 .دیناستفاده ک زین F12 یاتیعمل دیعمل از کل نیانجام ا یبرا دیتوان یم نی. شما همچندیکن جادینمود ا دیمشخص خواه

مجددا  دیخواه یو نم دیا دهیالگو و نمونه زحمت فراوان کش لیفا کی شیرایو و جادیا یشما مناسب است که شما برا یبرا یحالت وقت نیا

 .دیکن جادیا یبا اطالعات و قالب جار دیجد لیفا کی دیتوان یم نهیگز نیصورت با انتخاب ا نیدر ا د،یمراحل را انجام ده نیا

 :Share بخش

 .دیسند خود را منتشر کن دیتوان یم File لیاز سربرگ فا نهیگز نیانتخاب هفتم با

 باشد: یم لیذ یها نهیبخش شامل گز نیا

 نهیگز Invite People: یبر رو نکاریا یکه برا دیانتقال بده یابر یساز رهیذخ یسند خود را به فضا دیتوان یم نهیگز نیبا انتخاب ا 

Save To Cloud عد از ارجاع به بخش کرده و ب کیکلOpen نهیگز یبر رو OneDrive ادامه مراحل وارد حساب  یو برا دیکن کیکل

 .دیخود شو یکاربر

 نهیگز Email: سند شما به  لیبخش شامل ارسال فا نیا .دیکن لیمیدوستان خود ا یسند خود را برا دیتوان یم نهیگز نیبا انتخاب ا

 باشد. یم XPSنسخه  ایو  PDF ای Word لیفا یها با فرمت یکیپست الکترون کی مهیعنوان ضم

 نهیگز Present Online: نیارائه مطلب آماده و به صورت آنال لیفا کیسند خود را به صورت  دیتوان یم نهیگز نیبا انتخاب ا 

 .دیمنتشر کن

 نهیگز Post to Blog: از بخش  نهیگز نیبا انتخاب اShare سند خود را در  نترنتیا یبر رووبالگ  کیدر صورت داشتن  دیتوان یم

 .دیخود منتشر کن یحساب کاربر

 :Exportبخش 

 یم نهیگز نیانتخاب ا با .دیینما رهیمختلف در آورده و ذخ یخود را به فرمت ها لیفا دیتوان یم File لیاز سربرگ فا نهیگز نیانتخاب هشتم با

را  Word لینوع پسوند فا Change File Type نهیگز یبر رو کیبا کل نیهمچن و .دیینما رهیذخ XPSو  PDF یخود را با پسوند ها لیفا دیتوان

 .دیدرآور Word لیفا کی جیرا یبه فرمت ها

 

برای مشاهده شکست پاراگراف، فاصله و تب ها از کدام ابزار استفاده می کنید؟  Word 2013در نرم افزار  .3

(Www.iranestekhdam.ir) 

1 )Page Layout  2 )Paragraph                  3 )Show/Hide   4 )Style 

 2گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

 (:Paragraph) پاراگراف

 یهایژگیبخش و نی. در ادییقرار دارد استفاده نما« Home» یکه در زبانه« Paragraph»از بخش  دیها باکنترل ظاهر و رفتار پاراگراف یبرا

بخش  نیموجود در ا یهانهی. گزدیکنیموارد را مشاهده م ریو سا هاهیخطوط، حاش یفاصله تیریمد ،یکاهش تو رفتگ ایافزودن  رینظ یمختلف
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سمت  نییکه در پا یکوچک کونیآ یآن بر رو یهانهیگز ریبه سا یدسترس ی. برارسدیهستند که در ابتدا به نظر م یزیاز چ شتریب اریبس

 .دیکن کیقسمت قرار دارد کل نیراست ا

 

و  هایتو رفتگ دیتوانیم زیبخش ن نی. در اکندیرا فراهم م یتریو جزئ شتریب یشما به ابزارها یباز خواهد شد که دسترس« Paragraph» کادر

 .دیینما میخطوط و صفحات تنظ یفاصله خطوط را به همراه شکستگ

 

 

   (Www.iranestekhdam.ir)کدام است؟  Excel 2013پسوند پیشفرض در نرم افزار  .4

1 )ods  2 )csv                                     3 )xls   4 )xlsx 

 4گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

)نام کامل:  xlsx( و Excel 97-2003 Workbook)نام کامل:  xlsباشد اما دو فرمت  یمختلف یشامل پسوندها تواندیافزار اکسل منرم یخروج

Excel Workbookافزار رخ داد نرم نیدر ا 2۰۰۷که از نسخه  یاعمده راتیی. با توجه به تغباشندیافزار منرم نیا یخروج جی( دو پسوند را

در  xmlو فرمت  یسازفشرده دیجد یهایامر با توجه به استفاده از تکنولوژ نیکرد که ا رییتغ xlsxبه  xlsبرنامه اکسل از  یاصل لیفا دپسون

 است.شده انینما xبا حرف  لیفا پسوند
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 شوند؟های از پیش تعریف شده که دارای الگوی خاصی هستند، چه نامیده می،  فرمولExcel 2013در نرم افزار  . 5

(Www.iranestekhdam.ir) 
1 )Function  2 )Formula  3 )Operation  4 )Calculation 

  1گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

  دهندیانجام م یکه هرکدام محاسبات خاص یاشده فیتعر شیازپ یها. به فرمولکندیاست که مقدار سلول را محاسبه م یر فرمول عبارته

 یند.گو یم” (Function) تابع“اصطالحا 

 . حاال دیدشان نمابر تعدا میرا جمع و سپس تقس ریکه مقاد مینوشت یم یفرمول را به نحو دیبا نیانگیمحاسبه م یطور مثال برا به

 که فکرش را  یزیراحت از چ یلیکارمان را راحت کرده است و خ AVERAGEشود. تابع  یچه م میداشته باش فیاگر هزاران رد

 کند. یرا محاسبه م نیانگیم دییبنما

 .دسته قرار داده است  12توابع را در  یاکسل به طور کل

 

 

 

 

 

 

 (Www.iranestekhdam.ir)کنید؟ ، از کدام ابزار استفاده میExcel 2013نرم افزار   برای نمایش گرافیکی مقادیر عددی در . 6

1 )Layout        2 )Report   3 )Form   4 )chart 
 4گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

 ها با است که در آن داده یعدد یهادادهاز  یکیگراف شینما کی شود،یشناخته م زی( نgraph(، که به عنوان گراف )chartچارت ) اینمودار 

  یهارمجموعهیز نیب یرابطه ایداده  ادیز ریدرک بهتر مقاد ی. براشوندیداده م شینما رهیها و غها، برشها، خطستون ها،لهیمانند م یینمادها

 مختلف داده، ساخت نمودار در اکسل معمول است.

 

 

 

 

 

 

 ،یارهینمودار دا ،ینمودار خط ،یالهینمودار م ،یاز انواع مختلف نمودار مانند نمودار ستون یادیتعداد ز دهدیاکسل به شما امکان م کروسافتیما

 ید.کن جادیرا ا چارتوتیرادار و پ ،یسطح ،یسهام ،ینمودار حباب ،یاهینمودار ناح

 

های از پیش تعریف شده به شکلی ها و رنگفونتای از خود را با مجموعه  PowerPointسازد که فایل. کدام مورد شما را قادر می7

 (Www.iranestekhdam.ir)یکپارچه ایجاد کنید؟ 

1 )Themes   2 )Layout   3 )Setups  4 )Settings 

 1گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 
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 رود.  یبکار م یمنظور داشتن ظاهر جذاب و حرفه ابه  نتیپاورپو یدهایکل اسال یاز رنگ ها، فونت ها، و افکت ها است که برا یتم مجموعه ا

 .( قرار داردThemesو در گروه تم ها ) Designسربرگ  ایدر تب  نتیپاورپو یهمه تم ها 
 

از کدام نما می توانید برای مشاهده آنچه مخاطب در هنگام ارائه  ،PowerPoint 2013. در هنگام طراحی یک ارائه در نرم افزار 8

 (Www.iranestekhdam.ir)فاده کنید؟ بیند. استمی

1 )Slide Sorter  2 )Outline View   3 )Slide Show   4 )Notes View 
 3گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

 می توان به روش های زیر عمل کرد: ندیبیمشاهده آنچه مخاطب در هنگام ارائه م یبرا

 .نخست اجرا گردد دیاسال ات F5 دیفشردن کل -الف

 ی.جار دیاسال شینما یبرا Shiftو  F5 یدهایفشردن همزمان کل -ب

 .اجرا گردد یجار دیبرنامه تا از اسال نییدر پا Slide Show کونیآ کیکل -ج

 (کندیعمل م F5 دینخست )به مانند کل دیاز اسال شینما یبرا Slide Show در سربرگ From Beginning کونیآ کیکل -د

 اجرا گردد. یجار دیتا از اسال Slide Showدر سربرگ  From Current Slide کونیآ کیکل -ه

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بخش دوم:
 

 ریاضی و آمار مقدماتی   
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𝟒𝟖). حاصل عبارت 9 ÷ 𝟔 × 𝟐 − 𝟖 +  (Www.iranestekhdam.ir)، کدام است؟ (𝟏

1 )9 

2 )7 

3 )3- 

4 )5- 

 1گزینه ن استخدام : پاسخ کارشناس سایت ایرا

 با توجه به رعایت ترتیب تقدم عملیات خواهیم داشت:

(48 ÷ 6 × 2 − 8 + 1) = (16 − 8 + 1) = 9  

 

𝐀. اگر 10 = {𝟐, 𝟑, 𝟓, 𝟕, 𝟏𝟏, 𝐁و  {𝟏𝟑 = {𝟐 𝐤|𝐤 ∈ 𝐍, 𝐤 ≤ 𝐀|باشد، مجموعه  {𝟔 − (𝐀 ∩ 𝐁)|  چند عضو دارد؟ 

(Www.iranestekhdam.ir) 
1) 3 

2 )4 

3 )5 

4 )6 

 3گزینه ت ایران استخدام : پاسخ کارشناس سای
 ها داریم:با توجه به خواص مجموعه

𝐵 = {2,4,6,8,10,12}, 𝐴 ∩ 𝐵 = {2}, 𝐴 − (𝐴 ∩ 𝐵) = {3,5,7,11,13} 

 است 5که تعداد اعضای آن برابر 
 

 کند؟ را با همه جمالت یک دنباله حسابی جمع کنیم، قدر نسبت این دنباله چگونه تغییر می a. اگر عدد ثابت 11

(Www.iranestekhdam.ir) 
 یابد.افزایش می a( به اندازه 2 ماند.( ثابت می1

 وابسته است. a ( به عالمت 4 یابد.کاهش می a( به اندازه 3

 1گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 
 کند.زیرا فاصله بین جمالت دنباله تغییری نمی

 

 (Www.iranestekhdam.ir)وجود دارد؟  aاست. چند مقدار برای  17، باقیمانده aبر عدد طبیعی  302. در تقسیم عدد 12

1 )5                                           2 )4 

3 )3                                           4 )2 

 2گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 
 با توجه به قانون تقسیم داریم:

302 = 𝑎 × 𝑞 + 17 ⟹ 285 = 𝑎 × 𝑞 

کمتر هستند، قابل قبول  17چون از  15و  5و  3و  1. که 285و  95، 57، 19، 15، 5، 3، 1مقسوم علیه است که عبارت است:  8دارای  285

 باشد. 285و  95، 57، 19تواند یکی از اعداد می aنیستند. بنابراین 
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 باشد؟ 5برابر  Aرد که فاصله آنها از نقطه متقاطع هستند. چند نقطه روی این دو خط وجود دا Aدر نقطه  dو   I. دو خط13

(Www.iranestekhdam.ir) 
 .( وجود ندارد4                         1( 3                   2( 2                      4( 1

 1گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

 وجود دارد. dاست و به همین ترتیب دو نقطه هم در خط  5برابر  Aتا نقطه وجود دارد که فاصله آنها  Aدر دو طرف نقطه  Iدو نقطه در خط 

 

 

𝒂+𝟏𝟎 𝟑. اگر  14

𝟏𝟎+𝟐 𝒂
=

𝟑 𝐛+𝟕

𝟕+𝟐 𝐛
𝐛. عدد باشد  

𝐚
 (Www.iranestekhdam.ir)کدام است؟  

1 )0.7                         2 )0.6                     3 )0.5                                  4 )0.4  

 1گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

 با حل کردن معادله خواهیم داشت: 
3𝑎 + 10

10 + 2𝑎
=

3𝑏 + 7

7 + 2𝑏
⟹ 21𝑎 + 70 + 6𝑎𝑏 + 20𝑏 = 30𝑏 + 6𝑎𝑏 + 70 + 14𝑎  

⟹ 7𝑎 = 10𝑏 ⟹
𝑏

𝑎
= 0/7 

 

𝑨ها و  Xبا جهت مثبت محور  OAزاویه میان شعاع  �̂�. اگر 15 = (−𝟏 ,   کدام است؟  sin�̂�باشد. مقدار (𝟑√

(Www.iranestekhdam.ir) 

1 )
𝟏

𝟐
             2 )−

𝟏

√𝟑
                    3 )√𝟑

𝟐
                       4 )−

𝟏

𝟐
 

 3گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

 های مثلثاتی داریم: با توجه به خواص و فرمول

sin(180 − 𝛼) = 𝑠𝑖𝑛𝛼  

 خواهیم داشت: sinاست. طبق فرمول  2ایجاد میشود،  وتر مثلث برابر  OAطبق فرمول فیثاغورس در مثلثی که توسط شعاع 

sin 𝛼 =
ضلع مقابل

وتر
=

√3

2
  

 

توان ساخت؟ ، چند رمز عبور سه حرفی با حروف غیر تکراری می«AZMON». با حروف کلمه 16
(Www.iranestekhdam.ir) 

1 )60                        2 )120                           3 )125                         4 )150 

 1گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

 کنیم. حرف دارد به صورت زیر محاسبه می AZMON »5»چون با حروف غیر تکراری است و کلمه 

5 × 4 × 3 = 60 
 

ها باشد. تعداد دسته 3و مرکز دسته اول  21است. اگر کران باالی دسته آخر  20جامعه آماری، دامنه تغییرات برابر . در یک 17

 (Www.iranestekhdam.ir)کدام است؟ )کران پایین و باالی هر دسته، عضوی از این جامعه آماری است.(  

1 )9                    2 )8                       3 )6                                4 )5 

 4گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

 خواهد بود. با توجه به فرمول مرکز دسته:  1پس کران پایین دسته اول،  21-20=1با توجه به فرمول دامنه تغییرات داریم: 
کران پایین+کران باال

2
= 1 ⟹ کران باال = 5  
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 دسته خواهیم داشت. 5است و بر این اساس  4است پس طول دسته  5اول  بنابراین کرانه باال در دسته

 
 

است. فراوانی تجمعی دسته ما قبل آخر، کدام است؟  120بندی شده زیر، تعداد داده ها برابر های دسته. در داده18
(Www.iranestekhdam.ir) 

1 )102 

2 )96 

3 )90 

4 )84 

 1گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

𝑎است. دقت کنید  18و  36و  48، 6، 12آوریم که به ترتیب با توجه به فرمول درصد فراوانی نسبی، فراوانی هر دسته را به دست می = 30 

 120-18=102کنیم. کل فراوانی را از فراوانی نسبی دسته آخر کم میباشد. برای به دست آوردن فراوانی تجمعی دسته ما قبل آخر، درصد می
 

 دسته ها 0-4 4-8 8-12 12-16 16-20

15 a 40 5 10 درصد فراوانی نسبی 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بخش سوم:
 

 زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش   
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 (Www.iranestekhdam.ir) . بارزترین آرایه ادبی بیت زیر، کدام است؟19

 «هشت  گشت آسمان و شش شد زمین دشت                  پهن درآن ستوران سمّ ز »

 ( ایهام4                        ( تشبیه3                                  ( اغراق2                    ( کنایه1

 2گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

آمد.که بر پهنای دشت فرومیی بیت مذکور است. زمین شد شش و آسمان گشت هشت از شدت سم ستوران اغراق بارزترین آرایه  

 

 )Www.iranestekhdam.ir( ...................به جزخورد، . در همه ابیات، آرایه تضاد به چشم می20

 سعید و شقی نباشند غنی                                        یار و فقیر نگردند ( دوست1

 چکید یتیمی چشم از صبحدم             اشک                     قطره یک که نشنیدید ( آن2

 پدید شد گهی و گشت نهان ماند                                   گاه تیره گهی و درخشید ( گاه3

 پلید و پست تو پاک، ازل ز آب                                  من قطره یک تو و ناب گهر ( من4

 2ه گزین: پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام
 آن نشنیدید که یک قطره اشک/ صبحدم از چشم یتیمی چکید آرایه تضاد ندارد.

 

 (Www.iranestekhdam.ir)کدام کلمه است؟ « مشبه به » در بیت زیر، . 22

 «نه این ریسمان می برد با منش                                    که احسان کمندی است در گردنش»

 ( کمند4                                 ( ریسمان3                           ( احسان2                       ( گردن1
 4گزینه : پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام

 به است.آویزد. احسان مشبه و کمند مشبهکمند. احسان کمندی است یعنی احسان مانند کمند در گردن می

 

 (Www.iranestekhdam.ir) روده شده است؟. ابیات زیر، در کدام قالب س23

 شد حاصل شد                   صد فتنه و شور در جهان گل آدم خاک عشق شبنم از»

 «زدند                       یک قطره فرو چکید و نامش دل شد روح رگ بر عشق نشتر سر

 ( مثنوی4                              ( چهار پاره3                ( دو بیتی2                               ( رباعی1
 1گزینه : پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام

صامت الف و مصوت کوتاهِ َ و  "از"شود و دو بیتی با مصوت کوتاه. رباعی. از شبنم عشق خاک آدم گل شد... . رباعی با مصوت بلند شروع می

 صامت ز.

 «افتدهیچ سالحی بر تنش کارگر نمی»در عبارت روبه رو، کدام است؟ « دن کارگر نیفتا» . مفهوم کنایی 24

(Www.iranestekhdam.ir) 

 ( نپذیرفتن4                     ( اثر نکردن3                      ( مصمّم نبودن2                 ( مقاومت نکردن1
 3گزینه : پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام

 "کردهیچ سالحی بر تنش اثر نمی"اثر نکردن. 
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 (Www.iranestekhdam.ir) کدام است؟« بلندی و پستی». در بیت زیر، مفهوم 25

 «یی تو یآنچه هست ستندیهمه ن   ییتو یو پست یپناه بلند »

 ( کم و کاستی4                                      ( کوه و تپه3( فراز و نشیب                          2       ( هستی و نیستی1
 

 1گزینه : پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام

 چیز است.هستی و نیستی. بیت اشاره به ازلی و ابدی بودن خداوند دارد و اینکه پناه همه
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بخش چهارم:
 

 معارف اسالمی   
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 (Www.iranestekhdam.ir) دام مورد است؟. مقام و منزلت انسان با فضیلت، ثمره ک26

  متعال خداوند برابر در آنان واقعی بندگی( 1

 رحمتو  برکت( واسطه بودن برای خیر، 2

  الهی فیضمعنوی و  ( هدایت های ظاهری،3

 الهی بر قلب های آنانانوار حکمت و معرفت تابیدن ( 4

 1 گزینهپاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

 امامان یِمعنو تیوال

اذن  به ى،ظاهر ىهارىیاو  هنمایىهارا بر وهعالو  هستند هستى نجهادر  حمتو ر برکتو  خیر سطه)ع( وارطهاا ئمه)ص(، ااخد لسواز ر پس

 .سانندرمى دمقصو بهرا  نناو آ هنددمى پاسخ نمؤمنا ىهازنیا به نیز غیبىو  ىمعنو طریقاز  ،نداوخد

و  نداگرفته ارقر)ع( رطهاا ئمها ىمعنو توجه ردمو ،ندادهبو لهىا معرفت یافتدر دهماو آ دهکر کپارا  دخو روح که بافضیلت ىهاننسااز ا رىبسیا

 .ستا هتابید نناآ ىقلبها بر معرفتو  حکمت ارنوا

درک  اننمىتون را آ دبعاا همه که ستا عظیمو  دهگستر نچناآن  ه،شد رشکاآ معمولى ىهاننساا ما بر هااز آن اىهقطر که ىمعنو ىهاادمدا ینا

 .دکر

 .ماند هدانخو باقى یشابر چیز هیچ ،کند قطع کسىرا از  دخو عنایت نداوخد گرو ا نددار اخداز  ،نددار هرچه ارانگوربزآن  لبتها

 )علت(.ست اخد برابردر  نناآ قعىوا بندگىاز  ناشى)معلول( فضیلت  با ىهاننساا منزلتو  ممقا ،قعدروا

 

 (Www.iranestekhdam.ir) شود؟چگونه محقّق می« سَبیل  نَفْیِ قاعده» قرآنی حکم  .27

 ( تبین تعالیم وحی و نفی حاکمیت طاغوت2                             ( حفظ استقالل جامعه اسالمی در برابر کفار1

 ( اجرای قوانین الهی از طریق والیت معنوی4  ( ضرورت اجرای احکام اسالمی3

 1 گزینهیران استخدام : پاسخ کارشناس سایت ا

حکومت  لیکه تشک یاز عوامل گرید یکی :(یحکومت اسالم لیضرورت تشک)یکی از دالیل  یاسالم یضرورت حفظ استقالل جامعه

ها نروند؛  نبار آ ریو ز رندیرا نپذ گانگانیب ی خواهد که سلطه یاز مؤمنان م میاست. قرآن کر یکند، استقالل جامعه اسالم یم یرا ضرور یاسالم

 . ندیگو یم «لیسب یقاعده نف»را  یحکم قرآن نیا

 ،یحکومت اسالم لیآنان بهره ببرند. تشک یو معنو یمسلط شوند و از منابع مادّ گریاند که بر جوامع د گران جهان همواره بر آن و ستم مستکبران

 یاسالم معهکند که جا میتنظ یا کشورها به گونه ریرا با سا یو فرهنگ یاداقتص ،یاسیتواند روابط س یشود و هم م یم گانگانیب یهم مانع سلطه

 .ابندیرا ن یتسلط بر مسلمانان راه یبرا گانگانیو ب دیاستقالل خود را در جهات مختلف حفظ نما

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :پنجمبخش 

 

 عمومی -زبان انگلیسی    
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Part A. Grammar and vocabulary 

Direction: choose the number of the answer choice (1), (2), (3) or (4) that best completes the blank. Then 

mark it on your answer sheet. (Www.iranestekhdam.ir) 

 
28. I showed my father a picture of the car ………………. I am going to buy as soon as I have 

enough money. (Www.iranestekhdam.ir) 
1) who 2) that 

3) what 4) that which 
  2گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

با توجه به مفهوم جمله نادرست هستند و می بایست ضمیر موصولی درج شود که با توجه به ترجمه  "چیزی که"به معنای  4و  3گزینه های 

 پاسخ مناسب می باشد. 2به کار می رود، گزینه  whoخاص که در این صورت ضمیر جمله و اشاره نکردن به اش

 

29. Anita went to the dentist …………… get some relief from her toothache. 
(Www.iranestekhdam.ir) 
1) in order that 2) so that 

3) in order to 4) so as 
 3نه گزیپاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

در وسط و ابتدای جمله به کار می رود که در این  toو  in order toدر جمالتی که دارای دو فعل متفاوت و فایل یکسان دارند از عبارت های 

 پاسخ مناسب می باشد. 3در گزینه  in order toسوال عبارت 

 

30. The announcement created a lot of ……………… among the young student. 
(Www.iranestekhdam.ir) 
1) extinction 2) experience 

3) explosion 4) excitement 
 4گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

 به معنای هیجان پاسخ مناسب می باشد 4گزینه  "اطالعیه باعث ایجاد هیجان زیادی میان دانشجویان جوان شد"با توجه به ترجمه جمله 

 

Part B: Reading Comprehension 

Directions: Read the following passage and select the choice (1), (2) , (3), or (4) that best answers 

each question. Then mark your answer on your answer sheet. (Www.iranestekhdam.ir) 

The Taj mahal is a famous mausoleum next to the river Yamuna in the Indian city of Agra. A 

mausoleum is a building where people bury the dead. The name Taj Mahal means ‘the crown of 

palaces’  .  The most famous part of the Taj Mahal is the large white dome in the center. It is 35 

meters high and is surrounded by four smaller domes. The rooms inside the building are decorated 

with beautiful archways and precious stones in the walls. The buildings are surrounded by gardens 

with pathways, pools, fountains and green gardens. 

The construction of the Taj Mahal began in 1632 and finished in 1653. It was built with materials 

from all over India and Asia, but the main material is white marble. Historians believe that the 

materials were transported by over 1,000 elephants for the construction. 

The emperor Shah Jahan built the Taj Mahal as a burial place for his wife, Mumtaz Mahal. 

According to legend, he wanted to build another Taj Mahal in black on the other side of the river, 

but this never happened. During the Indian Rebellion of 1857, many parts of the Taj Mahal were 

damaged by British soldiers, who took some of the precious stones from its walls. Over the years, 

the Taj Mahal has suffered from environmental damage, and there have been many government 

attempts to conserve its beauty. 
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31. How long did the construction of the Taj Mahal test? (Www.iranestekhdam.ir) 

1) 53 years 2) 35 years 

3) 33 years 4) 21 years 
 4 گزینهپاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

که ساخت تاج محل را از  "The construction of the Taj Mahal began in 1632 and finished in 1653"با توجه به جمله 

 سال پاسخ مناسب می باشد 21، 4نشان می دهد گزینه  1653تا  1632سال 
 

32. Which of the following statements is true? (Www.iranestekhdam.ir) 
1) Mumtaz mahal. The emperor Shah Jahan’s wife, was buried in the Taj Mahal. 

2) The emperor Shah Jahan build the Taj Mahal during the Indian Rebellion. 

3) The Taj Mahal was completely destroyed by British soldiers in 1857.  

4) The Taj Mahal was built with materials from all over the world. 
 2گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

 "The emperor Shah Jahan built the Taj Mahal as a burial place for his wife, Mumtaz Mahal "با توجه به جمله 

 که نشان دهنده ساخت تاج محل توسط جهان شاه می باشد. 2گزینه 

 

33. The word “this” in paragraph 2 refers to ………………………... (Www.iranestekhdam.ir) 
1) building another Taj Mahal in black             2) the other side 

3) the river             4) legend 
  1  گزینهپاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

را به  1، می توان گزینه he wanted to build another Taj Mahal in black on the other side of the riverبا توجه به جمله 

 انتخاب کرد.. thisعنوان مرجع ضمیر 

 

34. The word “conserve” in paragraph 2 means ………………………... (Www.iranestekhdam.ir) 
1) support 2) transfer 

3) protect 4) observe 
  3گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

 پاسخ مناسب می باشد. 3می باشد که نشان می دهد گزینه  protectبه معنای محافظت مترادف کلمه  conserveکلمه 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ششمبخش 

 

 اطالعات عمومی ، دانش اجتماعی و قانون اساسی   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  

59 

 

 ت( به همراه پاسخ تشریحی سواالتکاردان فوری -3)گروه   98سال  فتمه ریفراگ یآزمون استخدام یسواالت عموم

 

.داشت خواهد پی در قانونی پیگرد آن انتشار هرگونه و است، شده ثبت ایران اسالمی جمهوری ارشاد و فرهنگ وزارت نزد در 060-978-448 -596-8  شابک شماره به فایل این محتوای  

 (Www.iranestekhdam.ir)اولین جاذبه طبیعی ثبت شده ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو، کدام است؟  .35

 ( کویر لوت4   ( کالپوش3  ( دریاچه ارومیه 2   ( طبیعت دیزان1

 

 4 گزینهت ایران استخدام : پاسخ کارشناس سای

 راثیم تهینام )کم نیبه هم یاتهیتوسط کم ونسکوی یهستند که در سازمان جهان یعیطب ای یفرهنگ یهامجموعه مکان ونسکوی یجهان راثیم

خود را نامزد ثبت در  یو فرهنگ یعیطب ،یخیآثار تار توانندیم ونسکویعضو  یکشورها ون،یکنوانس نیا هی. بر پاگردندی( ثبت مونسکوی یجهان

عضو  یکشور مربوطه به عهده تمام کشورها نیحاکم طهیدر ح ستیل نیآثار بعد از ثبت در ا نیکنند. حفاظت از ا ونسکوی یجهان راثیم ستیل

 یجهان راثیم ستیدر ل رانیاثر، رتبه اول را داراست. تعداد آثار ا ۵3با  ونسکوی یجهان راثیاز لحاظ تعداد آثار ثبت شده در م ایتالیا خواهد بود.

 .دیعدد رس 24به  یرکانیه یهابا ثبت جنگل 2۰19سال  ونسکوی

از پنج  شیب تمدنی. سابقه شودیثبت م ونسکوی یجهان راثیاست که در فهرست م رانیا یعیاثر طب نیلوت نخست ریکو: 2۰16لوت، سال  ریکو

به  توانیم اتیکشف نیاست که از جمله ا رینظیمنطقه در نوع خود ب نیاز ا یخیرهزار اثر تالوت و کشف حدود سه ریکو یهیهزار سال در حاش

 .شودیدرفش جهان محسوب م نیتریمیشهداد اشاره کرد که قد یدرفش پنج هزارساله

و از لحاظ جاذبه پرسش شده است  ونسکوی یجهان راثیدر فهرست م رانیثبت شده ا یعیجاذبه طب نیاولتوجه: لطفا توجه شود که در روی سوال 

 بیبه ترت. و از میان همه آثار شودیثبت م ونسکوی یجهان راثیاست که در فهرست م رانیا یعیاثر طب نیدومهم  یرکانیه یهاجنگلطبیعی، 

 ی بودن مطرح می باشد..عیجاذبه طبپرسش نشده است و  ونسکوی یجهان راثیزمان ثبت در م
 

 (Www.iranestekhdam.ir)؟ واقع شده است« عمارهشمس ال»مجموعه کاخ، بنای در کدام  .36

 ( هشت بهشت4   ( نیاوران3   ( گلستان2  ( سعد آباد1

 

 2 گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

 یشرق ساختمان ضلع نیترکاخ گلستان و برجسته یبناها نتریشاخص از و قاجارتهران، مربوط به دوره  یخیتار یاز بناها یکی شمس العماره

 مجموعه کاخ گلستان است.
 

 (Www.iranestekhdam.ir)ای، کدام روز در تقویم رسمی ایران است؟ هسته فناوری ملی روز .37

 فروردین 12( 4   فروردین 2۰( 3  اردیبهشت 9( 2   اردیبهشت 2۰( 1

 

 3 گزینهپاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

و اعالم  138۵ نیفرورد 2۰روز به مناسبت  نیاست. ا رانیا یاسالم یجمهور یرسم میدر تقو نیفرورد 2۰روز  ،یهسته ا یفناور یروز مل

 است.  شده یقابل توجه در آن روز نامگذار یاهسته یدستاوردها
 

پس از گذشت چند ماه از خروج ایاالت متحده آمریکا از برجام، دولت ایران اقدام به کاهش تعهدات هسته ای ذیل برجام  . 38

 (Www.iranestekhdam.ir)نمود؟ 

1 )12   2 )3   3 )6   4 )9  

 1 گزینهپاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

 :از برجام کایخروج آمر

رسماً از برجام خارج شد. طرح جامع اقدام مشترک که  139۷ بهشتیارد 18متحده در روز  االتیخروج از برجام، ا یبرا کایتالش آمر یدر پ

است که  رانیا یادر مورد برنامه هسته یالمللنیب یاتوافقنامه شود،یشناخته م رانیا یاتوافق هسته ای رانیمعاهده ا نیبا عناو یمررسیطور غبه
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+ آلمان(  -متحده االتیا ا،یتانیبر ه،یفرانسه، روس ن،یچ -سازمان ملل متحد  تیامن ی)پنج عضو دائم شورا 1+۵گروه  ران،یا نیب 2۰1۵ هیدر ژوئ

 .دیرس بیاروپا به تصو هیاتحاد و

احتمال اعالم نقض توافقنامه از  شیکردند که با افزا انیمشترک، ب یاهیانیدر ب ایتانیسران سه کشور فرانسه، آلمان و بر کا،یپاسخ به خروج آمر در

 ارچوبچ»همچنان به عنوان  یاامه هستهتوافقن نیا دییبر تأ یسازمان ملل متحد مبن تیامن یقطعنامه شورا ت،یامن یتوسط شورا کا،یآمر یسو

  .خواهد ماند یباق« حل اختالف یبرا یالمللنیب یقانون

 :رانیکاهش تعهدات ا

مانند قرار دادن نام سپاه پاسداران  زیآمکیتحر یبه اقدامات «یفشار حداکثر»موسوم به  یاستیس یبعد از خروج از برجام در راستا نگتنیواش

 میبه منطقه و تحر 22-و چند جنگنده اف ۵2-یافکن بناوگروه، چند بمب کیاعزم  ،یستیاصطالحاً ترور یهات سازماندر فهرس یانقالب اسالم

را در دستور کار قرار داد و به  «یصبر راهبرد»سال  کیاقدام  نیدر واکنش به ا رانیا یاسالم یآورده است. جمهور یرو رانیر خارجه ایوز

عمل  یاتوافق هسته لیمهلت داد به تعهدات خود ذ دادندیرا م کایکه وعده جبران خروج آمر ییاروپا یکشورها ژهیبه و یاتوافق هسته یهاطرف

 کنند.

 تیامن یعال یشورا از برجام کایمتحده آمر االتیا جانبهکیسال پس از خروج  کیگذشت  و  1398 بهشتیارد 18روز چهارشنبه  در

تهعدنامه را متوقف  نیاقدامات در چارچوب ا یبرخ یبرجام، اجرا 36و  26 یکشور براساس بندها نیکرد ااعالم  یاهیانیبا صدور ب رانیا یمل

 یهاتیمحدود تیخود را متعهد به رعا گرید یدر مرحله فعل رانیا یاسالم یجمهور»است که گفته« کاهش تعهدات» حیدر توض هیانیب نی. اکندیم

دولت گفت:  ئتیدر جلسه ه یحسن روحان هیانیب نیانتشار ا یدر پ« .داندینم نیآب سنگ ریشده و ذخا یغن ومیاوران ریذخا یمربوط به نگهدار

مانده در برجام شصت  یباق یبه کشورها یمل تیامن یعالیشورا هیانیدر ب« .میکنیرا متوقف م نیشده و آب سنگ یغن ومیاناز امروز فروش اور»

 یاسالم یجمهور یصورت در گام بعد نیا ریدر غ ند؛ینما یاتیرا عمل یو نفت یبانک یهادر حوزه ژهیروز فرصت داده شده تا تعهدات خود به و

متوقف خواهد  زیاراک را ن نیرآکتور آب سنگ یو اقدامات مربوط به مدرن ساز ومیاوران یساز یمربوط به سطح غن یهاتیدودمح تیرعا» رانیا

و فرانسه  هیروس ن،یچ س،یعضو برجام شامل آلمان، انگل یبه اطالع سران کشورها یحسن روحاننامه  یروز ط نیدر هم رانیا میتصم نیا« کرد.

 یبه معنا میتصم نیا نکهیبا اعالم ا یمل تیامن یعال یشورا میتصم حیدر تشر رانیامور خارجه ا ریوز یاسیمعاون س یعراقچ باسع دی. سدیرس

را  یآمادگ نیاما ا« به صورت مرحله به مرحله. یاز برجام را در دستور کار قرار داده، ول خروج رانیا»گفت که  ستینقض آن ن ایخروج از برجام 

اروپا در عمل به  یکوتاه»در واکنش به  نیهمچن یعراقچ« مقابل تعهداتشان را انجام دهند به مرحله قبل برگردد. یهاطرف گرا»دارد که 

برادران »از  یاسالم یمحدود شود و فروش نفت به صفر برسد ممکن است جمهور رانیا یکرد که اگر منابع مال دیتهد« تعهداتش در قبال برجام

 «را ترک کنند. رانیبخواهد ا یانستانو خواهران افغ

ت تعهدا یاجرا یبرا رانیروزه ا 6۰مشترک در واکنش به مهلت  یاهیانیاروپا با صدور ب هیعضو برجام و اتحاد ییاروپا یکشورها رانیا هیانیاز ب پس

 رانیا اقدامدفاع فرانسه در واکنش به  ریوز یفلورنس پارل نی. همچنرندیپذیتهران نم یرا از سو یاالجلضرب چیاعالم کردند ه یو نفت یبانک

 «مطرح خواهد شد. هامیمجدد سازوکار تحر یسازاش احترام نگذارد مسئله فعالبه تعهدات هسته رانیاگر ا»گفت که 
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 یکاهش تعهدات برجامبه  یدر پ یحفظ برجام، در چهار مرحله پ یاروپا برا یدر پاسخ به عدم اقدام مناسب از سو ،یدولت روحان تینها در

 .پرداخت رانیا یخود در رابطه با برنامه هسته ا

 

. در کدام کتاب امام خمینی )ره( اقدامات و خیانت های رضا خان مورد نقد و بررسی قرار گرفته است؟ 39

(Www.iranestekhdam.ir) 

 کشف االسرار (2        رسائل( 1

 نقطه عطف (4     والیت فقیه (3

 2 گزینهپاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

  :کشف االسرار

 38ر د 1322زاده )منتشره در سال  یحکم اکبر یعل «اسرار هزار ساله»در پاسخ به رساله و  ی)ره(نیامام خمی سالگ 44اثر در حدود  نیا

 هیسوء عل غاتیو تبل و اهانت عینسبت به مذهب تش یعالوه بر طرح شبهات شیزاده در جزوه خو یحکم درآمد. ریصفحه( به رشته تحر

 یس هادر دو ماه یجزوه انحراف نینموده بود. امام پس از مشاهده ا یرهایخرده گ اظهار نظرها و زیاسالم ن یمسائل حکومت بارهدر ت،یروحان

 لبار در سا نیاول کشف االسراردفاع کنند.  عیو تش تیروحان میاز حر آن فراهم و یمناسب برا ینمودند تا در اسرع وقت پاسخ لیخود را تعط

. دیگرد چاپ دیتهران انجام شده و سپس بارها تجد هیاسالم هیعلم یصفحه توسط کتابفروش 334در  1327چاپ سوم آن در سال  و 1323

به نوشته شده  اسرار هزار ساله که در کتاب یمسائل ینظم مشخص در مطالب برخوردار نبوده و ظاهراً به مقتضا و یکتاب فوق از فصل بند

 یانتهایخ حال نیبوده و در ع یاسیو س یفرهنگ ،یاجتماع ،یمطالب متنوع اعتقاد یمحتو کشف االسرارپرداخته است. کتاب  ییاسخگوپ

 اعمالرضاخان و  چهره یو مبارزه با استعمار و افشا یزیاز ظلم ست ییایکتاب مجموعاً سند گو نیاشده است.  انیرضاخان در آن با صراحت ب

 باشد.  یم ینیامام خم یو ضد استعمار یاو بوده و نشان دهنده عمق تفکر ضد استبداد

 

 (Www.iranestekhdam.ir)شعر نو، اثر کیست؟  در قالب« تاسیان». مجموعه اشعار 40

 نیما یوشیج (2       حمید سبزواری( 1

 مهدی اخوان ثالث (4     هوشنگ ابتهاج  (3

 3 گزینهپاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

ن کتاب به یاست. ا یرسنتیغ یهاو قالب  ییمای(، در اوزان نهی)متخلص به ه. ا. سا هوشنگ ابتهاجرنده آثار یدر برگ« انیتاس»مجموعه شعر 

 .استسروده « شعر نو»در قالب  1380تا  1325شده که او در فاصله  ییانتخاب شاعر، شامل شعرها

 

 (Www.iranestekhdam.ir). کدام مسجد اولین مسجدی است که به فرمان پیامبر اسالم )ص( بنا نهاده شد؟ 41

 مسجد سهله (2        مسجد قبا( 1

 مسجد النبی (4      اممسجد الحر (3

  1ه گزینپاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 
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 د.ش سیتأسپیامبر اسالم )ص( است که در اسالم به دست  یمسجد نینخست قُبامسجد 

 

 (Www.iranestekhdam.ir).  بیشترین میزان مصرف آب در کشور مربوط به کدام بخش است؟ 42

 صنعت (2       بهداشت (1

 شرب (4     کشاورزی (3

 3ه گزینپاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

کل کشور بخش  یاطالعات سالنامه آمار بنابر. شودیم میو صنعت تقس یبه سه بخش شرب، کشاورز یالملل نیب یهامصرف آب بر اساس شاخص

 آب در کشور است.  یمصرف کننده اصل یکشاورز

 

 (Www.iranestekhdam.ir)همه ملت، بر عهده دولت گذاشته شده است؟ . تامین رایگان کدام یک از حقوق زیر برای 43

 بهداشت و مسکن (2      وسایل آموزش و پرورش( 1

 حق دادخواهی و داشتن وکیل (4     بیمه و خدمات درمانی (3

 1ه گزینپاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

 :رانیا یاسالم یجمهور یقانون اساس ام یاصل س

را تا سر حد  یعال التیتحص لیدوره متوسطه فراهم سازد و وسا انیهمه ملت تا پا یرا برا گانیآموزش و پرورش را لیاست وساموظف  دولت

 گسترش دهد. گانیطور راکشور به ییخودکفا

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :هفتمبخش 

 

 تحصیلی هوش و استعداد   
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داده شده است. هر کدام از متن ها را به دقت بخوانید و صحیح ترین پاسخ را برای سوال  زمون، دو متندر این بخش از آ راهنمایی:

 (Www.iranestekhdam.ir). هایی که در زیر هر متن آمده است، انتخاب کنید و در پاسخنامه عالمت بزنید

 متن اول:

عیب جویی، به برخی تفاوت های بین این دو اشاره می گردد، از نظر به اهمیت نقد در رفتارهای ناظران و بازرسان و ضرورت تبیین تمایز آن با 

انجا که انتقاد، یک سبک تفکر به حساب می آید، دارای قوانین و نظم فکری مشخص است، زیرا اندیشه ها در قالب یک ساختار منظم و هدفمند 

در عیب جویی، صرفا به عیوب  [1]خنی است لغو و نامنظم.ذهنی تبیین می گردد؛ در حالی که عیب جویی، از ساختار و نظم برخودار نبوده و س

ند. و نقاط منفی و ضعف پرداخته می شود و حال آنکه در انتقاد، به نقاط قوت و ضعف و مثبت و منفی پرداخته شده و مورد ارزیابی قرار می گیر

یری، دلگیری، خشونت و تنش ها و ناهنجاری های لذا برایند یک تعامل عیب جویانه، یاس، افسردگی، سرماخوردگی ناراحتی، موضع گ [2]

می  [3]رفتاری است. در انتقاد، نگاه موکد به نقاط ضعفی است که قابل اصالح هستند، نه آن مواردی که از توان فرد یا مجموعه خارج است. 

نقطه ضعف را نمی توان برطرف کرد. در عیب  توان این نقطه ضعف را با انتقاد برطرف کرد؛ ولی اگر فردی به دلیل کوتاهی پایش می لنگد، این

هدف منتقد، اصالح و سازندگی،  [4]جویی به نقاط ضعفی پرداخته می شود که قابل اصالح نبوده و اغلب با لحنی تمسخر آمیز ادا می شود. 

 تعالی رفتاری و ارتقای کیفی روابط است. اما محوریت عیب جویی، بر تحقیر، تخریب و برتری جویی است.

 )Www.iranestekhdam.ir( است؟ نشدهبه کدام مورد به عنوان یکی از عواقب عیب جویی اشاره  .44

 نبودن ساختار و نظم مشخص (4  موضع گیری (3ناهنجاری های رفتاری                  (2          سرماخوردگی (1

 4ه گزینپاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

 

مشخص شده اند، بهترین محل برای قرار گرفتن جمله  [4] و  [3]، [2]، [1]زیر در متن که با شماره های . کدام یک از محل های 45

 (Www.iranestekhdam.ir)زیر است؟ 

 « به عنوان نمونه، فردی سوگند های مکرّر و بی مورد می خورد.»

1) [4]    2) [1]                            3) [2]  4) [3] 

 4ه گزینسایت ایران استخدام :  پاسخ کارشناس

 

 متن دوم:

برای اینکه بفهمیم امروز در چه جایگاهی هستیم و می خواهیم در آینده به چه جایگاهی برسیم، باید حتما ابتدا خود و توانایی و 

وفایی حرکت عالیقمان را به خوبی بشناسیم. در حقیقت، تا خودشناسی کاملی را بدست نیاوریم، نمی توانیم به سمت خود شک

کنیم. اگر فردی بهترین خودروی ممکن را در اختیار داشته باشد و قصد رسیدن به محلّ موردِ عالقه و مقصد مورد نظرش را داشته 

باشد، تا زمانی که نداند در حالِ حاضر در کجا قرار دارد، هرگز نمی تواند با وجود امکانات مناسب هم، حتی به مقصد مورد نظر خود 

این رو، تا زمانی که خود و شرایط کنونی و داشته هایمان را به درستی نشناسیم، نمی توانیم نهایتِ بالقوه خود را به بالفعل  برسد. از
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تبدیل کنیم.  مقصود از خودشناسی در این بحث، شناخت دقیق نیاز ها، اهداف، عالیق و خواسته های هر فرد توسط خودش است 

هر کس دیگری بشناسد و اهداف و خواسته های زندگی خود را به طور واضح تری پیش رویِ  که موجب می شود خود را بهتر از

خود ببیند؛ حال می تواند وارد مرحله خود شکوفایی که فرآیندی زمان بر و فدم به قدم است بشود. طبق هرم مازلو، هر فردی می 

دام نیاز های وجودی خود را باید شناخته و سپس چطور آن تواند قدم به قدم کشف کند که برای اینکه بهترین نسخه خود باشد، ک

 نیاز ها را برطرف کند. خودشکوفایی چیست؟

خود را با همه شرایطی که دارد،  قبول کند و با وضعیت فعلی خود کامال راحت باشد. « خودِفعلی»ابتدا باید هر فردی واقع بینانه 

بیت ببخشد، بلکه باید سعی کند با شرایط فعلی کنار بیاید تا بتواند به بهبود این بدین معنی نیست که قرار است این شرایط را تث

آنها  کمک کند. به عنوان مثال، در زمینه مسائل مالی تا زمانی که فرد به طور واقع بینانه، شرایط زندگی و درآمد فعلی خود را 

 مناسب نخواهد افتاد.درک نکند، هیچ وقت به تکاپوی رسیدن به شرایط ایده آل و درآمد بسیار 

 (Www.iranestekhdam.ir)بهترین عنوان برای متن فوق، کدام است؟  . 46

   ( مراتب خود شناسی2   ( خودشناسی پایه خودشکوفایی1

 ( نسبی بودن نیاز های بشری4    ( جایگاه و ارزش انسان3

 1ه گزینپاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

 

 )Www.iranestekhdam.ir(است؟  نکردهرد زیر، برای بحث و بسط منظور اصلی استفاده .  نویسنده از کدام موا47

 مثال (4          توسل به منبع موثق (3قیاس                     (2  علت و معلول( 1

 1ه گزینپاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

 

د و پاسرخ صرحیح آن را در پاسرخنامه عالمرت بزنیرد. را بره دقرت بخوانیر  64ترا  62راهنمایی: هرر کردام از سروال هرای 

(Www.iranestekhdam.ir) 

ساله خواهد شد، این افزایش سن، طی چند سال رخ داده است؟  24درصدی سن فردی، او  60با افزایش  . 48

(Www.iranestekhdam.ir) 

1 )9                        2 )8                                 3 )۷                              4 )6 

 1ه گزینپاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

 در نظر بگیریم با حل معادله زیر داریم:  xاگر سن فرد را 

𝑋 =
60

100
𝑋 = 24 ⟹ 𝑋 = 15 

 ساله خواهد شد. 24سال،  9ساله است و پس از  15پس فرد 

 

اند. شویم که دو نفر دیگر نیز به آنها اضافه شدهکنیم. پس از تقسیم متوجه مینفر به طور مساوی تقسیم  4قرص نانی را باید بین  . 49

نفر عادالنه باشد؟  6هر کدام از این چهار نفر، چه کسری از نانی که دریافت کرده اند را باید برگردانند تا تقسیم نان بین 

(Www.iranestekhdam.ir) 

1 )
𝟐

𝟓
                            2 )

𝟏

𝟑
                          3 )

𝟏

𝟒
                           4 )

𝟏

𝟓
 

 2ه گزینپاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 
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ابتدا به فرد 
1

4
نفر بودند به هر نفر  6نان می رسد. اگر از ابتدا  

1

6
 می رسید.  

با محاسبه تفاوت 
𝟏

𝟒
و  

𝟏

𝟔
قسمت شود یعنی  12ص نان به ، در حالت کلی باید قر

𝟏

𝟒
قسمت تقسیم شود و یک قسمت بازگردانده شود.  3آن باید به  

یعنی هر شخص 
𝟏

𝟑
 نان خود را بازگرداند.  

 

کنیم. را رنگ می 5به  2ترین مستطیل ممکن به نسبت اضالع بزرگ 3به  7روی یک مقوای مستطیل شکل به نسبت اضالع  . 50

 (Www.iranestekhdam.ir)ماند؟ حت مقوای اولیه، رنگ نشده باقی میچه نسبتی از مسا

1 )
𝟏

𝟓
                                2 )

𝟏

𝟕
                            3 )

𝟏

𝟏𝟒
                             4 )

𝟏

𝟏𝟓
 

 4ه گزینپاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

است. بزرگترین مستطیل هم به  3به  ۷باشد با همان نسبت  1۵×  3۵انی اتفاق می افتد که مقوای مستطیل شد به ابعاد بزرگترین مستطیل زم

را خواهد داشت و در این حالت نسبت مساحت مقوای اولیه که رنگ نشده است برابر  ۵به  2خواهد بود که همان نسبت اضالع  14×  3۵ابعاد 

است با: 
𝟏×𝟑𝟓

𝟏𝟓×𝟑𝟓
=  

𝟏

𝟏𝟓
 

 

 



 

 

 

   

 

 

 

 

 

 98سال  هفتمفراگیر ی آزمون استخدام یسواالت عموم

                                             به همراه پاسخ تشریحی سواالت
 (نوبت عصر -گروه چهارم)

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:

 

 زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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)وجود دارد؟ « ضاد ت» در کدام مصراع، آرایه  .1

 ( من گهر روشن گنج دلم2 دیگزیکاش سپهرم، چو تو بر م( 1

 ام( من سفر دیده ز دل کرده4 مم( من به نظرم قطره به معنی ی3ّ

 

 3 گزینهپاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

 قطره و یم )دریا( متضاد است.
 

 (Www.iranestekhdam.ir)بهره است؟ بی «تشبیه» کدام بیت، از آرایه  .2

 از ماه ابروان منت شرم باد رو رماه نو یبه تماشا یگفتا برون شد( 1

 انداخت انیتو در م ثیکه روزگار حد آن روز بر کران ماندم تیز عقل و عاف( 2

 جو میبه ن یجا هزار نافه مشکن کان زلف ما یمفروش عطر عقل به هندو( 3

 شود که بود موسم درو انیآن گه ع کهنه کشته زار نیر اتخم وفا و مهر د( 4

 

 2 گزینهپاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

)ماه ابروان( و  1ی تشبیه وجود ندارد. در گزینه ارایه "ز عقل و عافیت آن روز بر کران ماندم/ که روزگار حدیث تو در میان انداخت"در بیت 

 شود.)تخم وفا( تشبیه دیده می 4گزینه )عطر عقل و هندوی زلف( و  3گزینه 
 

 (Www.iranestekhdam.ir)چیست؟ « میدان چون مینو » در بیت زیر، منظور شاعر از .3

 «بر هرزه است این ایوان چون مینا  که یتو پندار           نویچون م دانیم نیاست ا یکه بر باز یتو پندار» 

 ( جهان4                   ( زمین3                             ( آخرت2                         ( آسمان1

 

 3 گزینهپاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

 زمین. این میدان )زمین( چون بهشت است. 
 

 (Www.iranestekhdam.ir) شود؛ به جز .................................... .در همه ابیات، مصاحبت با فرزانگان توصیه می .4

 نیز بخت آفر یابیکه  یچو خواه                 نیو با مرد دانا نش یهنر جو( 1

 سرافراز گردد به ننگ و نبرد                   مرد اموختیب یمرد ادیچو بن( 2

 ردستیزبردست گردد سر ز                            مرد دانات باشد نشست چو با( 3

 دیفزایب نیتا تو را عقل و د                            دیباتو از تو به  نیهمنش( 4

 

 2گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

 های دیگر به گزینش افراد  خردمند و بهتر از خود توصیه شده است.چو بنیاد مردی بیاموخت مرد/ سرافراز گردد به ننگ و نبرد. در گزینه
 

 (Www.iranestekhdam.ir)دارد؟  کدام عبارت نیاز به ویرایش .5

 ( هر که خواری تو را خواهد، خوار شود و هر که عزّت تو را طلبد، عزیز گردد.1

 ( گفت: ای نور دیدگانم، همه خوشی من دیدن موفقیّت توست.2

 ( تو که در قلب من جای داری، هرگز از وجودم بیرون نخواهی رفت.3

 ت خواهشاً مرا ترک مکن.( چون دوری تو برایم سخت و طاقت فرساس4

 

 4 گزینهپاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 
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 پذیرداسم فارسی، تنوین عربی نمی "خواهشا"
 

 (Www.iranestekhdam.ir)ها، متفاوت است؟ نوع کدام ترکیب، با دیگر ترکیب . 6

 زخم خورده ( پیکر4          ( عارض جمیل3( انگشت تعجّب                 2  ( هیئت موزون1

 

 2 گزینهپاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

 ها موصوف و صفت هستند.الیه است اما باقی گزینهانگشت تعجب؛ مضاف و مضاف
 

 (Www.iranestekhdam.ir) های مشخص شده، به ترتیب، کدام است؟در بیت زیر، نقش واژه . 7

 «ماند و آبش ز جو رود یبه جا شسنگ                 سنگه بود رنج و غصّ یآن آبرو چو جو»

 مسند –( نهاد 4 نهاد            –( مسند 3مضاف الیه                –( مسند 2مضاف الیه             –( نهاد 1

 2 گزینهپاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

 الیه: ش(.رنج و غصه سنگ جوی است )مسند( و سنگش )مضاف: سنگ و مضاف
 

 (Www.iranestekhdam.ir) ارت زیر، به ترتیب، زمان افعال کدام است؟در عب .8

 «ی؟امانده لیقدر، چرا در ا گران قیتصد نیکه با ا کردندیمالمتم م» 

 ماضی نقلی –( ماضی مستمر 2                                 ماضی ساده –( ماضی مستمر 1

 ماضی نقلی –( ماضی استمراری 4                                 ماضی بعید –( مضارع اخباری 3

 

 4 گزینهپاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

 ای )ماضی نقلی: بن ماضی+ه+ام، ای، است، ایم، اید، اند(.کردند )ماضی استمراری: می+بن ماضی( ماندهمی



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بخش دوم:
 

 معارف اسالمی   
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 (Www.iranestekhdam.ir)ع صفت خداوند با مصداق مقابل آن، از ارتباط ذات الهی با مخلوقات انتزاع می شود؟ کدام نو .9

 ( ذات: صفت رزاقیت 2                   ( فعل: صفت رزاقیت1

 (  ذات: صفت خالقیت4                   ( فعل: صفت خالقیت3

 

 3و  1 گزینهپاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

 صفات ذاتی و فعلی

 صفات ثبوتی خدا را میتوان به صفات ذاتی و فعلی نیز تقسیم کرد:

اند که همواره با ذات الهـی انـد و در  نامیده« ذاتی»بدان رو  صفات ذاتی آن دسته از صفات اند که از ذات الهی انتزاع می یابند. این صـفات را

 گر نیست و ذات همواره متصف به آنها است؛ مانند علم، قدرت و حیات.موجودات دی انتـزاع آنهـا نیـاز بـه تـصور

میشوند؛ مانند صفت خالقیت که از وابستگی وجودی مخلوقات  اند که از ارتباط ذات الهی با مخلوقات انتزاع صفات فعلی خدا آن دسته از صفات

وجودی میان آنها را درنظر بگیریم.  ی شود که او و مخلوقات و رابطةمیگردند؛ یعنی آنگاه خدا به صفت خالقیت متصف م بـه ذات الهـی انتـزاع

  میشود و میگوییم خدا خالق موجودات است.  در این صورت اسـت کـه صـفت خالقیـت انتـزاع

ی سازد، این صفت نشان دهیم که خدا امکان حیات آنها را فراهم م همچنین است صفت رازقیت، که هرگاه خـدا و مخلوقـات را درنظـر بگیـریم و

بالفعل نمیتوان خواند، هرچند بر خلقت  عبارت دیگر، تا از خدا، فعلی به نام خلقـت و رزق صـادر نـشود، او را خـالق و رازق انتـزاع مـی یابـد. بـه

 و رزق قدرت ذاتی دارد.

شود؛ ولی در مقابل برای انتزاع صفات ذاتی، نیـازی بودن نمی  سان، اگر خدا را بدون مخلوقات درنظر بگیریم، متـصف بـه خـالق و رازق بدین

 .موجودی غیر از خداوند نیست بـه فـرض مخلوقـات و
 

، به کدام موضوع اشاره کرده «خدا به اندازه ظرفیت و شایستگی هر شیء به او وجود و کمال افاضه کرده است»اگر بگوییم:  . 10

 (Www.iranestekhdam.ir)ایم؟ 

 ( حکمت تکوینی الهی4     ( حکمت تشریعی الهی3          ( عدل تکوینی خداوند2 وند( عدل تشریعی خدا1

 

 2 گزینهپاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 
 عدل تکوینی

ت موجودی به اندازة شایستگی و قابلیت او نعمت داده اس معنای عدل در نظام تکوین یا جهان خلقت آن است که خدا در چنـین نظـامی بـه هـر

یک هماهنگی دقیق براساس  ظرفیت و شایستگی هر شیء به او وجود و کمال افاضه کرده است و اجزای جهـان در و به تعبیری خدا بـه انـدازة

 هموجودات و کل نظام خلقت، گواه روشنی بر چنین عدلی است. در روایـات نیـز آمـد ای که نظم حاکم بر قوانین ثابت با هم پیوند دارند، به گونه

 است که جهان بر عدالت استوار شده است که این معنا به عدالت تکوینی اشاره دارد.
 

ِ آِلَهةً لَعَلَُّهْم یُْنَصُرونَ »  آیه شریفه .11  (Www.iranestekhdam.ir)، بیانگر کدام بُعد از ابعاد شرک است؟ « َو اتََّخذُوا ِمْن ُدوِن َّللاَّ

 ( مالکیت4                        ( والیت3                               ( ربوبیت2          ( خالقیت1

 

 2 گزینهپاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 
 دانستند: یم ی، موحد بوده و خداوند را خالق هستتیدر مسئله خالق یشود که اعراب جاهل یم مشخصقرآن  اتیاز آ یبرخ تدبر در از

 دهیرا آفر نیآسمان ها و زم یچه کس» یهرگاه از آنان بپرس؛ ]9زخرف / [ ،مُیالعَل زُیخَلَقَهُنّ العَز قُولُنَّیَلَقَ السّمواتِ وَاألَرْضَ لَوَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَ﴿

 ﴾.«است دهیخداوندِ قادر و دانا آنها را آفر»: ندیگو ی، مسلّماً م«است؟

 یبخش ریبه تدب کیکه هر  یو واحد، به ارباب متعدد گانهیاعتقاد به ربّ  یده و به جا، مشرک بویهست تیّو ربوب ریحال در مسئله تدب نیدر ع اما

 مشغولند، اعتقاد داشتند. یاز عالم هست

 :میکن یاشاره م را از آنها یک موردمطلب داللت دارند که  نیبر ا یچند اتیآ

 ورد زبان اوست که: فهیشر هیآ نیبه دست خداوند است و ا یرسان یاریو  یروزیبه اعتقاد انسان موحد، پ 
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 ﴾ .است میحک یتنها از جانب خداوند توانا یروزیپ؛ ]126آل عمران / [ ،«مِیالحَکِ  زِیوَمَا النَّصْرُ إالّ مِنْ عِنْدِاللّهِ العَزِ﴿

 است: یساختگ انیبه دست الهه و خدا یرسان یاریو  یروزیبه اعتقاد انسان مشرک، پ اما

 ﴾ .شوند یاری نکهیا دی، به امدندیبرگز شیخو یبرا یاز خدا معبودان ریآنان غ؛ ]۷4/  سی[ ،«نْصُرونَیَلّهِ آلِهَةً لَعَلّهُمْ وَاتّخَذُوا مِنْ دُونِ ال﴿
 

 (Www.iranestekhdam.ir)ای داشت؟ های مردم صدر اسالم چه بود و وجود این خصوصیت، چه ثمرهویژگی . 12

 های دینبرنامه تکمیل و تصحیح –( رشد عقلی و بلوغ فکری 1

 نید یهابرنامه حیو تصح لتکمی – ( عجز و ناتوانی در امور2

 ترین برنامه دیندریافت کامل – ( عجز و ناتوانی در امور3

 ترین برنامه دیندریافت کامل –( رشد عقلی و بلوغ فکری 4

 

 4 گزینهپاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 
 )از عوامل ختم نبوت(:  یزندگ کامل نامهبر افتیدر یبرا یجامعه بشر یآمادگ

 نکهیبا ا قرآن، ها بود. در عصر نزول نبوت دیاز عوامل تجد زندگی کاملآنان در گرفتن برنامه  ییو عدم توانا ها انسان بودن سطح درک نییپا

را  زندگی برنامه نیکاملتر توانستیم بود که یزانیم جوامع مختلف به یو فرهنگ یفکر یداشتند، اما آمادگ ینییپا یمردم حجاز سطح فرهنگ

 نیبه سرزم اسالمکه با ورود  مینیبیجهت م نیدست آورد. به هم خود را به یو اجتماع یفردی ازهایو حفظ کند و به کمک آن، پاسخ ن افتیدر

 ظهور کردند. در واقع، انسان یوانفرا آغاز شد و دانشمندان و عالمان یبزرگ یو فرهنگ یعراق، مصر و شام نهضت علم ران،یمانند ا یگریدی ها

مختلف پاسخ  یها خود را در طول زمان یتیهدا یازهایخدا، ن یشده از سو ارسال با تفکر در برنامه توانستندیشده بودند که م یها وارد دورها

 .ابندیدست  یتر قیو عم دتریبه معارف جد یدورها دهند و در هر
 

 (Www.iranestekhdam.ir)اند؟ منشاً عصمت پیامبران کدام .13

 های فردی و اجتماعی آنها( مراقبت های الهی و مجاهدت1

 های شیطان( شایستگی ذاتی و بی اثر بودن کلیه وسوسه2

 های فردی و اجتماعی آنها( شایستگی ذاتی و مجاهدت3

 های شیطانهای الهی و بی اثر بودن کلیه وسوسه( مراقبت4

 

 3گزینه ام : پاسخ کارشناس سایت ایران استخد

 عامل و منشأ عصمت

 متکلمان اسالمی در این باره به دو عامل اشاره نموده اند:

ند و . پیامبران و اولیای خاص الهی از نظر آگاهی و شناخت خداوند، در مرتبه ای بسیار رفیع قرار دارند و هیچ چیز را بر رضا و خشنودی خداو1

، شناخت آنان از عظمت و جمال و جالل خداوند، مانع از آن میشود که به غیر خدا توجه کنند و یا عشق به او، ترجیح نمی دهند. به تعبیر دیگر

حضر عشق بورزند و اندیشه ای جز رضای خدا را در سر بپرورانند. چنین افرادی همواره خدا را ناظر اعمال و کردار خود می دانند و اصوال در م

ها خطور نمی کند، تا چه رسد به انجام آن. اینان اگر خدا را نیز می ستایند، به دلیل شایستگی و چنین خدایی، فکر گناه و معصیت به ذهن آن

 اهلیت و عظمت مقام الهی است و نه چیز دیگر. به تعبیری دیگر، آنان از سرِ عشق به مقام الهی عبادت می کنند.

ای ناگوار معصیت و گناه، آگاهی کامل دارند. بی گمان انسان عاقل اگر از . پیامبران و اولیای خاص الهی از نتایج نیکوی اطاعت خدا و پیامد ه2

د، نتایج ناگوار عمل خود آگاهی یابد، طبعأ از آن عمل روی می گرداند. برای مثال، فرد عاقلی که می داند اگر به سیم برق دست بزند می میر

نیت دارد. حال اگر افرادی مانند پیامبران و پارسایان از نتایج بسیار ناگوار هرگز چنین کاری نمیکند. بنابراین او نسبت به این عمل، نوعی مصو

طبعأ به نوعی از گناه مصونیت می  –نیرومندی نیز برخودار باشند  به گونه ای که جهنم و عذاب را با چشم ببینند و از اراده -گناهان آگاه گردند

نسبت به عظمت و جمال و جالل خداوند و آگاهی کامل آنها از نتایج ناگوار گناهان است. یابند. بنابراین منشأ عصمت پیامبران الهی، علم آنان 

آنان  این آگاهی همچنین سبب می شود اراده بر انجام و یا ترک عمل نیز نیرومندتر گردد. البته عنایات و امداد های غیبی خداوند نیز شامل حال

 لب کند.می شود، ولی به گونه ای نیست که اختیارشان را س
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عنایات و »و از سویی به دلیل « مجاهدت های فردی و اجتماعی آنها»، «شایستگی ذاتی»بنا به آنچه بیان شد عصمت پیامبران الهی به سبب 

مت است؛ عنایاتی که مسئولیت بیشتری برای آنان به ارمغان می آورد. البته تاثیر امدادهای غیبی و عنایت های خداوند در عص« توجهات خداوند

 نوع اول بیشتر است.
 

 ، بر کدام امر تاکید شده است؟«رودحقیقت این است که دل هر جا رود عمل هم به همان جا می» اگر گفته شود:  . 14

(Www.iranestekhdam.ir) 
 ( تاثیر عمل در اعتقاد2                          ( تاثیر عمل در سعادت1

 ( تناسب میان ظاهر و باطن4                          ( هماهنگی گفتار و عمل3

 4 گزینهپاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 
 یظاهر و باطن در آراستگ انیتناسب م

 باطن بر ظاهر( ری)تأثست او ورباو  ندیشها تجلّی کس هر ظاهر

 .هندد می شکلو  ندزسا میرا  هراظوو  لعماا ت،حیاو رو قخالا ،ها ندیشها و

 نمارا در ز یرهرکاو  ندز می ییزر برنامه به ستد ،باشد شتهدا ورباو  نیماآن ا به قعاًوا گردارد، ا لقبورا  ییزر برنامهو  ظمن که کسآن  مثالً

 .هدد می منجاا دخو صخا

 نیاوافر یها نمونه نیداتو می شما. هدد می تغییررا  دفر ی حیهو رو اردگذ می تأثیر ننساا باطن بر یجرتد به نیز یظاهر یهارفتار ،یگرد یسو از

 .ستا هشد ادفرا تفکّر زطر حتّیو  قخالا تغییر سبب ل،عماا برخی چگونه که بیابید

و  یتیرعا یباز ظاهر ینا مّاا. باشند شتهدا شتیز باطن که حالیدر  ،هندد هجلو بخو جمع نمیارا در  دخو ریاکار یها ننساا ستا ممکن لبتها

 .هدد می ننشارا  دخوو  دشو می رشکاآ نناآ شتز باطن ه،باالخر. بماند مخفی منددخر یها ننساا بین تیز نچشمااز  نداتو نمیو  ستا موقتی

 ستا بخو مّاا« !اردند همیتّیا انچند ظاهر ،باشد کپا بایددل » که شوند می متوسّل جمله ینا به دخو نامناسب ظاهر توجیه یابر نیز برخی

 که اودتر ونبر نهما زهکواز » ،ندا گفته که رطو نهماآورد و  می لنباد بهرا  فباعفاو  کپا ظاهر ،عفیفو  باحیاو  کپادل  که کنند توجه نناآ

 ؟هدد منجاآن ا ضد بر یرکاروز  هر ماا ،باشد شتهدا ستدو قلب صمیمرا از  حقیقتی کسی که دشو می مگر.« ستدر او

 «رود. می جا نهما به هم عملرود  جا هر بهدل  که ستا ینا حقیقت»
 

 (Www.iranestekhdam.ir) نگرانی انسان از مرگ زاییده کدام گرایش زیر است و این گرایش، بیانگر کدام مورد است؟ .15

 ضرورت معاد در پرتو حکمت الهی –( میل به جاودانگی 1

 ضرورت معاد در پرتو حکمت الهی –( قبول واقعیت مرگ 2

 امکان معاد در پرتو عدل الهی –( میل به جاودانگی 3

 امکان معاد در پرتو عدل الهی –( قبول واقعیت مرگ 4

 

 1 گزینهپاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 
 .ستا دهکر ثابتآن را  ورتضر نبرهاو  لیلد با هارباو  دهنکر قناعت تخردادن از آ خبر به تنها کریم آنقر

 حکمت الهی و عدل الهی. از: تندرعبا ،ستا دهکر تأکید هاآن  بر دمعا ورتضر نبیا یابر کریم آنقر که هاییراه  جمله از

 لهیا حکمتدر پرتوِ  دمعا ورتضردر اثباتِ  یعقل استدالل

 نمی دهبیهوو  عبث رکا مرتکب ،حکیم یاخدرو  ین. از ادشو می منتهی ستو در صحیح نتایج بهو  ستا هدفمند هایشرکا که ستا کسی حکیم

 .دگیر می مهسرچش نیداناو  جهلاز  عبث رکا ایرز د،شو

در  هایی یشاگرو  تتمایال گرو ا نماید می عطااو   به همرا  فهدآن  به نسیدر تمکاناو ا کند می خلق یا شایسته فهد یابررا  یدموجو هر

را  اغذآب و  ت،نااحیو گرسنگیو  تشنگی سحساا مقابلدر  ل،مثا رطو به. ستا دهکر بینی پیش همآن را  مناسب پاسخداده،  ارقر دشجوو

 .نمایند فبرطررا  دخو گرسنگیو  تشنگی نندابتو تا هفریدآ

 :کندیرا اثبات م یدر انسان که ضرورت معاد در پرتو حکمت اله یفطر یژگیو دو
 :یبه بقا و جاودانگ شیگرا -1
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 دخو یهارکااز  یربسیاو  ستا انگریز یدنابوو  گمردارد و از  نگیوداجاو  بقا به یشاگر نسانیا هر که بینیم می ،کنیم توجه دخو دجوو به گرا

 .هدد می منجاا دخو یبقاو  حفظ یابررا 

 به کماالت نامحدود: لیم -2

و  ناپذیرها نپایا لنباد به. او دشو نمی ودمحد یحدّ هیچ به طلب ینو ا هاست یباییو ز تکماال ی همه رستااخوو  طالب نسانیا هر همچنین

 .هاست ناشدنی لفوا
 

 شود؟، کدام مفهوم دریافت می«هُرّیَ خَیْراً  ذَرَّهٍ مِثْقَالَ یَعْمَلْ نُ مَفَ »از آیه شریفه  .16

(Www.iranestekhdam.ir) 
 یابد.( عمل در قیامت تجسّم می2                    شود.( پاداش و کیفر عمل نمایان می1

 شود.لش ضبط می( عمل در نامه اعما4                    بیند.( تصویر عمل و پاداش آن را می3

 

 2 گزینهپاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

 تجسم اعمال

گواهان روز قیامت؛ زیرا تجسم عمل، بهترین گواه بر عمل  موضوع تجسم اعمال هم مربوط به پاداش و عقـاب اخـروی اسـت و هـم مربـوط بـه

و نیز صورتی اخروی که  دنیوی دارند که ما آن را مشاهده می کنـیم معنا است که اعمال نیک و بد انسان صورتی است. تجسم اعمال بـه ایـن

 هم اکنون در دل و نهاد عمل نهفته است.

کنونی خود را از دست می دهند و به صورت واقعیت اخروی  اعمال انسان در روز قیامت پس از تحوالت و تطوراتی که رخ مـی دهـد، شـکل

 جهان آخرت، تجسم مییابد. ها و ملکات نفسانی انسان نیز در ر و اندوه انسان می گردند. و حتی نیتلذت و فرح یا آزا جلوه میکننـد و موجـب

غریزه برمی خیزند، صورت اخروی آنها، حیوان و درندگی است و  کسانی که شهوت و غضب بر آنها غلبـه دارد و اعمـال آنهـا پیوسـته از ایـن دو

های زیبای  رسوخ کند، به صورت ، صورت اخروی او شیطان است و اگر اخالق پسندیده در نفس اوکارهای انسان باشد اگر مکر و حیلـه در

 بهشتی تمثل مییابد.

 قرآن به روشنی از تجسم اعمال یاد میکند و میفرماید:

 ـر و آمـاده مـی یابـد و آرزوهر کار بدی که انجام داده است ]نیـز[ حاض روزی که هر کسی آنچه کار نیک به جا آورده، نزد خود حاضر می یابد و

 میکند میان او و آن عمل ناروا فاصلة مکانی یا زمانی بسیاری پدید آید. 

شد همان را اى کار نیک کرده باپس هر کس به مقدار ذرّه –( 8/زلزله( وَ مَنْ یَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا یَرَهُ )۷/زلزلهفَمَنْ یَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَیْراً یَرَهُ )

 اى کار بد کرده باشد آن را ببیند.ببیند. و هرکس هم وزن ذره

 آگاه می گردد و همان عمل را می بیند، نه پاداش و کیفر آن را.     از این دو آیه به خوب برمی آید که عمل در قیامت حاضر میشود و انـسان از آن
 

 (Www.iranestekhdam.ir)چیست؟  است، جهت آن« یوم التّناد»یکی از نام های قیامت،  .17

 خواهند.( دوزخیان، از فرشتگان یاری می2                    دانند.( ستمکاران، شیطان را مقصر می1

 زنند.( دوزخیان، بهشتیان را صدا می4      کنند.( ظالمان و ستمکاران عذرخواهی می3

 4 گزینهپاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

آن  فیدر توص میکه قرآن کر سوره غافر است 32 هیروز محشر، اشاره دارد؛ آ یها یها و مشکالت و گرفتار یکه بر سخت یقرآن راتیباز تع یکی

ه یکدیگر را به فریاد اى قوم من! همانا من از روزى ک –( 32)غافر/ «التَّنَادِ  یَوْمَ عَلَیْکُمْ  أَخَافُ  إِنِّی وَ یَا قَوْمِ »: دیگویها از زبان مومن آل فرعون م

 .بخوانید بر شما بیمناکم

 . ندینما یم یاریطلب  گریزنند و از همد یرا صدا م گریکه مردم همد یخاطرنشان کرده است. روز "التناد ومی"را با عبارت  امتیروز ق هیآ نیا

. دیبه ما هم بده یبهشت یرزق ها ایکه از آب  زنند یاست که اهل جهنم، اهل بهشت را ندا م یالتناد روز ومی: دیفرما یصادق )ع( م امام

( خدا آن دو ۵۰)اعراف /  «نَیانَّ اهللَ حَرَّمَهُما عَلَى الکافِرِ» رای! زمیتوان یگردد: نم یکلمه خالصه م کی( اما پاسخ اهل بهشت در ۷۵6/  4)البرهان

را گوش  تیهدا یغرق است و ندا یرالهیشهوات و لذات غ میعظ یایدر انیم ا،یدن نیکه در ا یحرام کرده است. کس نی)آب و رزق( را بر کافر
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دراز  انیبهشت یبه سو ازیگرفتار خواهد شد. دست ن امتیگونه روز ق نیدهد؛ ا یرا نم یمظلوم یتظلم خواه یکه پاسخ ندا یفرد ایدهد؛  ینم

. او انگشت حسرت را به دهان خواهد ایدر دن یخبر یهمه ب نیاز ا ادیاو خواهد بود. فر ادیکند. آن روز، روز فر ینم افتیدر یکند و پاسخ یم

 .دیبه گوش نخواهد رس شیصدا یکند؛ ول یگرفت؛ ملتمسانه طلب کمک م
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بخش سوم:
 

 عمومی -زبان انگلیسی    

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 
  

 ر( به همراه پاسخ تشریحی سواالتصنوبت ع -4)گروه   98سال  هفتم ریفراگ یآزمون استخدام یسواالت عموم

 

78 

 

.داشت خواهد پی در قانونی پیگرد آن انتشار هرگونه و است، شده ثبت ایران اسالمی جمهوری ارشاد و فرهنگ وزارت نزد در 060-978-448 -596-8  شابک شماره به فایل این محتوای  

 
Part A. Grammar and vocabulary 

Direction: choose the number of the answer choice (1), (2), (3) or (4) that best completes the blank. Then 

mark it on your answer sheet. (Www.iranestekhdam.ir) 

18.  Research has shown that children …………… violent video games tend to become more 

aggressive. (Www.iranestekhdam.ir) 
1) whom they watch 2) who watching 

3) watch 4) watching 
 4گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

را حذف کرد که با  to beنقش فاعلی داشته باشند می توان ضمیر موصولی و فعل  that ،which ،whoدر جمالت وصفی که ضمایر موصولی 

 پاسخ صحیح می باشد. 4توجه به توضیحات گزینه 

 

19. …………………... that adults and children have different tolerance levels for chemicals. 
(Www.iranestekhdam.ir) 

1) that is has believed 2) It is believed 

3) It believed 4) Believing 
 2گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

 می توان دو روش را به کار برد که با توجه به گزینه ها ساختار در ابتدای جمله، "عبارت اصلی + عبارت اسمی"در مجهول سازی 

 It + is + p.p form of verb + that  پاسخ صحیح می باشد. 2به کار برده شده و گزینه 

 

20. If we increased the price, we ………………. The risk of pricing ourselves out of the market. 
(Www.iranestekhdam.ir) 

1) would have run                   2) would run                      3) have run           4) ran 
 

 2گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

می  پاسخ صحیح would + runبا ساختار  2گزینه  if + past simple, ...would + infinitiveبا توجه به ساختار جمال شرطی نوع دوم 

 باشد.

 

21.  you didn’t tell me it was Harriet’s birthday yesterday. Now she’s angry at me because I forgot. 

You ……………… me about it earlier. (Www.iranestekhdam.ir) 

1) should have told              2) must have told           3) should tell               4) must tell 
 

 2گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 
زمانی که اتفاقی در گذشته رخ داده باشد اما شواهد کافی وجود نداشته باشد به  must haveو  should haveبا توجه به متن، افعال کمکی 

 پاسخ صحیح می باشد. 2به کار رود گزینه   must haveکار می رود که در این جمله با توجه به اجبار در بیان که می بایست عبارت 

 

22. During the first …………… weeks of university days, I was confronted with unforeseen 

difficulties. (Www.iranestekhdam.ir) 
1) a few of the                   2) few of                 3) few                        4) a few 

 

 3گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 
صحیح نمی باشد،  2و  1استفاده می شود و ساختارهای گزینه های a few و تعداد نسیتا زیاد از  fewبرای اشاره به تعداد بسیار کم )چند( از 

 پاسخ صحیح می باشد. 3بنابراین با توجه به مفهوم سوال گزینه 
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23. will you ………… your interest in the event by returning the response card as soon as possible? 
(Www.iranestekhdam.ir) 

1) accommodate                  2) acknowledge           3) contemplate         4) contradict 
 

 2گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 
آیا عالقه خود را "به معنی مغایر و مخالف بودن با توجه به ترجمه جمله  4به معنی اندیشیدن و گزینه  3جا دادن، گزینه  به معنی 1گزینه 

به معنای ابزار کردن پاسخ  2صحیح نیست بنابراین گزینه  "نسبت به شرکت در مراسم با دادن کارت پاسخ در اسرع وقت ابراز خواهید کرد؟

 صحیح می باشد.

 

24.  It is probably the most difficult point raised and perhaps the one which deserves the most 

……………. explanation.  (Www.iranestekhdam.ir) 

1) contemporary            2) contradictory                3) comprehensive       4) contemptuous 
 

 3گزینه استخدام :  پاسخ کارشناس سایت ایران

احتماال سخت ترین نکته "به معنی اهانت آمیز با توجه به ترجمه جمله  4به معنی مغایر، مخالف و گزینه  2به معنی معاصر، گزینه  1گزینه 

 به معنای جامع پاسخ صحیح می باشد. 3صحیح نیست لذا گزینه  "بیان شده است و شاید نیاز به توضیح جامعی دارد

 

25. The figures are so big that there is a risk that we may not see them in their proper ………. 
(Www.iranestekhdam.ir) 

1) proportion               2) participation                      3) promotion                 4) precision 

 

 1 گزینهپاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 
شکل هایی بسیار بزرگی "به معنی دقت با توجه به ترجمه جمله  4به معنی ترویج و پیشرفت و گزینه  3به معنی شرکت کردن، گزینه  2گزینه 

 به معنای مقیاس پاسخ صحیح می باشد 1صحیح نیست لذا گزینه  "وجود دارد که ریسک دیده نشدن آن ها در مقیاس مناسب وجود دارد

 

 

Part B: Reading Comprehension 

Directions: Read the following passage and select the choice (1), (2),(3), or (4)  that best answers 

each question. Then mark your answer on your answer sheet. 

A recent survey has shown that the number of people in the United Kingdom who do not intend to get 

internet access has risen. These people, who are known as “net refuseniks”, make up 44% of UK 

households, or 11.2 million people in total. The research also showed that more than 70 percent of these 

people said that they were not interested in getting connected to the internet. This number has risen from 

just over 50% in 2005, with most giving lack of computer skills as a reason for not getting internet access, 

though some also said it was because of the cost. 

     More and more people are getting broadband and high-speed net is available almost everywhere in the 

UK, but there are still a significant number of people who refuse to take the first step. The cost of getting 

online is going down and internet speeds are increasing, so many see the main challenge to be explaining 

the relevance of the internet to this group. This would encourage them to get connected before they are left 

too far behind. The gap between those who use the internet and those who do not is the digital divide, and 
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if the gap continues to widen, those without access will get left behind and miss out on many opportunities, 

especially in their careers.  

 

26.Which of the following is the best title for the passage? (Www.iranestekhdam.ir) 

1) Refusing to Take the First step                         2) The Advantages of Using the Internet 

3) How Life Would Be Without the Internet        4) The Digital Divide in the United Kingdom 
 

 4گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 
 لی را می توان در پاراگراف اول یا پارگراف آخر یافت.، معموال عنوان احتماpassageنکته: در عنوان یابی در بخش 

در  "The gap between those who use the internet and those who do not is the digital divide "با توجه به جمله 

 پاسخ صحیح می باشد. 4پاراگراف آخر، گزینه 

 

27. Which of the following statements is true? (Www.iranestekhdam.ir) 

1) About 44% of the households in Europe do not intend to get connected to the internet. 

2) More and more people are getting broadband services in the United Kingdom. 

3) More than 70% of UK households are not interested in using the internet. 

4) About 11.2 million people in the world have no access to the internet. 
 

 2گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 
تعداد افرادی که به این اینترنت دسترسی ندارند را در کل جهان نشان می دهد که با  4درصد افراد را در اروپا نشان می دهد و گزینه  1گزینه 

که درصد نادرست افراد خانه دار عالقه مند به اینترنت را نشان می  3متن که مربوط به آمار انگلستان می باشد صحیح نیستند و گزینه  توجه به

 پاسخ صحیح می باشد 2د لذا گزینه ده

28.  The word “relevance” in paragraph 2 is closest meaning to …………….. . 

(Www.iranestekhdam.ir) 

1) applicability                  2) originality                3) superiority                4) familiarity 
 

 4گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 
تبط( نیستند لذا گزینه )مر relevanceبه معنی برتری متناسب با کلمه  3به معنی اصالتا و گزینه  2به معنی قابلیت استفاده، گزینه  1گزینه 

 به معنای نزدیکی و شباهت پاسخ صحیح می باشد. 4

 

29. The word “their” in paragraph 2 refers to …………………. . (Www.iranestekhdam.ir) 

1) people using the internet 2) many opportunities 

3) net refuseniks 4) those 
 

 3گزینه ام : پاسخ کارشناس سایت ایران استخد

می تواند  net refuseniks)افرادی که به اینترنت دسترسی ندارند( گزینه متناسب با این جمله عبارت  those without access با توجه به 

 پاسخ صحیح می باشد. 3باشد بنابراین گزینه 
 

 



 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 بخش چهارم:

 اطالعات عمومی ، دانش اجتماعی و قانون اساسی   
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 (Www.iranestekhdam.ir)، در کدام شهر واقع شده است؟ «دانیال نبی»آرامگاه  .30

 ( کرمانشاه4              ( خرم آباد3( سنندج                              2                        ( شوش1

 

 1 گزینهپاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

 24 خیاثر در تار نی، در مجاورت تپه ارگ قرار دارد.  ا«شاوور»رودخانه  یساحل شرق یدر شهر شوش استان خوزستان بر رو ینب الیآرامگاه دان

 .است دهیبه ثبت رس رانیا یاز آثار مل یکی عنوان به ۵2 ثبتبا شماره  131۰ وریشهر
 

 (Www.iranestekhdam.ir) ( شد؟2019های والیبال قهرمانی آسیا ). کدام کشور، قهرمان رقابت31

 جنوبی ( کره4              ( ژاپن3        ( ایران                    2                       ( استرالیا1

 

 2 گزینهپاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 
 :2۰19 ایآس یقهرمان بالیوال رقابت های

 یبرگزار شد و با قهرمان رانیا یزبانیبه م میت 16با حضور  1398ماه  وریشهر 22وز جمعه از ر ایآس یقهرمان بالیوال یهادوره رقابت نیستمیب

 .افتی انیپا وریشهر 3۰در  رانیا
 

 (Www.iranestekhdam.ir)؟ «اینها نزدیک ترند به ملکوت» امام خمینی )ره(، خطاب به کدام گروه اجتماعی فرمودند:  .32

 ( جوانان4              ( زنان3نگیان                        ( فره2             خوردگان( سال1

 

 4 گزینهپاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

ن یشتریاصالح خود ب یبرا یافت الهین ضی؛ به آنان سفارش کردند تا از ا"کترندیبه ملکوت نزد جوان ها"ن که یان ای)ره( با ب ینیحضرت امام خم

در جمع مسؤوالن  ینیامام خم اناتیاز ب) .کند یامور، آنان را از خدا دور م یزان که بر عمرشان افزوده شود؛ برخیر مبهره را ببرند؛ چون به ه

 (1367 بهشتیارد 27فطر در  دیسع دیمصادف با ع ینظام اسالم

 

 (Www.iranestekhdam.ir)ترین عملیات نیروی هوایی ارتش جمهوری ایران در جنگ تحمیلی، کدام است؟ بزرگ . 33

 ( اوسیراک4                       1۰( سلطان  3                           99( کمان 2        8( کربالی 1

 

 2 گزینهپاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 
 اتیعمل نیراق بود، که بزرگترو ع رانیروز جنگ ا نیدر اول ران،یمسلح ا یروهایگسترده ن ییهوا اتیالبرز، عمل هیسا اتیعمل ای 99کمان  اتیعمل

، شمار 99کمان اتیاجرا شد. در عمل 13۵9مهر  1 خیدر تار اتیعمل نی. اشودیمحسوب م رانیا یاسالم یارتش جمهور ییهوا یروین ینظام

متعلق به  ینظام یهاانهیشها و آفرودگاه ،یفروند از آنها از مرز عبور کردند و اهداف نظام 14۰حضور داشتند، که  یرانیجنگنده ا یمایهواپ 2۰۰

 یبانیکار پشت زین گریفروند د 6۰مورد هدف قرار دادند و  یکوت و المثن ه،یبیشع ه،یناصر ه،یحبان د،یارتش عراق را در مناطق کرکوک، موصل، رش

 .دادندیانجام م ،ییهوا اتیعمل نیرا در ا

 نگیبوئ ماها،یمحافظت از هواپ یبرا 14-اف ریرهگ-یاران مواضع، شکاربمب یبرا 4-و اف ۵-اف یهاافکنبمب-از جنگنده 99کمان اتیعمل در

 یموشک یهاگاهیو مشخص کردن محل پا یکیاطالعات الکترون یآورجمع یهرکولس برا13۰-یو از س یرسانسوخت یبرا ۷۰۷ نگیو بوئ ۷4۷

 یهادر ماه رانیمسلح ا یروهاین ییهوا یبود و باعث برترموفق  یاتیو عمل رانیا ییهوا یروین خیتار اتیعمل نیتربزرگ 99 ماناستفاده شد. ک

 .دیجنگ گرد نیآغاز
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 (Www.iranestekhdam.ir)نامیدند؟ « یوم المرحمه». پامبر اسالم)ص(، کدام روز را 34

 ( هجرت به مدینه4    ( فتح مکه3( فتح خیبر                         2 ( روز مبعث1

 

 3 گزینهستخدام : پاسخ کارشناس سایت ایران ا

 انیشیتوسط قر هیبیحد مانیاکرم)ص( در واکنش به نقض پ امبریپ یبه دست مسلمانان و به فرمانده یواقعه فتح شهر مکه در سال هشتم هجر

 انیابوسف از جمله شیداشت. سران مشرکان قر یبعد را در پ یهاعربستان به اسالم در سال رهیجزمشرکان شبه آوردنیهمچون رو یجیبود و نتا

صادر  یالمرحمه )امروز، روز رحمت و گذشت است( فرمان عفو عموم ومی ومیال یبا ندا امبریمسلمانان به شهر مکه، اسالم آوردند. پ ورودقبل از 

 کرد.
 

 (Www.iranestekhdam.ir)های جامع شهری، بر عهده کدام نهاد است؟ . تصویب نهایی طرح35

 ( شورای عالی شهرسازی و معماری4       ها( شهرداری3وزارت کشور                  ( 2    ( وزارت راه و شهرسازی1

 

 4 گزینهپاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

 

 :یطرح جامع شهر

و  یادار ،یبازرگان ،یصنعت ،یمسکون یمربوط به حوزه ها یو منطقه بند یاست که در آن نحوه استفاده از اراض یجامع، طرح بلندمدت طرح

شده و ضوابط و مقررات  نییمربوط به آن ها تع یها تیو اولو یبه ساز ،یمناطق نوساز یعموم التیو تسه زاتیو تجه ساتیو تاس یکشاورز

گردد و برحسب ضرورت، قابل  یم میو تنظ هیته ،یعیو مناظر طب یخیتار یضوابط مربوط به حفظ بنا و نماها نیموارد و همچن هیمربوط به کل

 خواهد بود. ردنظیتجد

کند. در نقشه  یم نییرا تع یتوسعه شهر یها استیس یکل یکند و خط مش یاست که به صورت راهنما عمل م یواقع، طرح جامع، برنامه ا در

 یعمده )مثل کاربر یشهر یها یکاربر عتوزی و استقرار محل –شود  یم هیته 1:۵۰۰۰و  1:1۰۰۰۰ اسیمعموال در مق که –طرح جامع  یها

 ندهیتوسعه آ ری( و مسیشنهادی)موجود و پ یشهر یها و محدوده ها میحدود حر ،یتیجمع یسبز(، تراکم ها یو فضا یتبهداش ،یآموزش یها

 شوند. یو رنگ ها نشان داده م میشهر، توسط عال

شبکه معابر و  ،یاراض یاربرشهر، ضوابط و مقررات ک یو اجتماع یاقتصاد ،ییایدرباره اوضاع جغراف یاطالعات یحاو زیطرح جامع ن گزارش

آن با  یینها بیشود و تصو یم هیو توسط مهندسان مشاور ته یاست. طرح جامع به سفارش وزارت مسکن و شهرساز یرساختیز ساتیتاس

 است. رانیا یو معمار یشهرساز یعال یشورا
 

 (Www.iranestekhdam.ir)منظومه شمسی است؟ « محیط میان سیاره ای». کدام گاز از اجزای 36

 ( هیدروژن4                    ( اکسیژن3( هلیم                                 2         ( نیتروژن1

 

 4 گزینهپاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

مواد  یاست. اجزاهرا پر کرد شمسیمنظومه  گریو اجسام د اراتیس انیم یاست که فضا قیرق اریبس ایمادهدربردارنده  یاارهیسانیم طیمح

 ی(، پرتوهاندیآیم دیکه از خورش یکی(، گاز پالسما )شامل ذرات باردار الکترشدهزهیونی ری)غ یخنث دروژنیاز ه یاارهیسانیم طمحیسازنده 

 اند.شده لیو ذرات گرد و غبار تشک یهانیک
 

 (Www.iranestekhdam.ir)م یک از موارد زیر باشد؟ . در قانون اساسی ایران، انتخاب شغل آزاد است. مگر آنکه مخالف با کدا37

 ( صرفاً موازین اسالم2       ( اسالم، مصالح عمومی و حقوق دیگران                  1

 ( موازین اسالم و حقوق عمومی4                                               ( اسالم و نظم عمومی3
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 1 گزینهم : پاسخ کارشناس سایت ایران استخدا

 :رانیا یاسالم یجمهور یقانون اساس و هشتم ستیاصل ب

 ازین تی. دولت موظف است با رعاندیبرگز ستین گرانیو حقوق د یاست و مخالف اسالم و مصالح عموم لیرا که بدان ما یکس حق دارد شغل هر

 .دینما جادیاحراز مشاغل ا یرا برا یمساو طیهمه افراد امکان اشتغال به کار و شرا یجامعه به مشاغل گوناگون، برا
 

 (Www.iranestekhdam.ir)گیرد؟ . در جمهوری اسالمی ایران، اِعمال قوه قضائیه به وسیله کدام مورد صورت می38

 ( رئیس قوه قضائیه4           های دادگستری( دادگاه3( دیوان عالی کشور             2 ( قضات دادگستری1

 

 3 گزینهایران استخدام : پاسخ کارشناس سایت 

 :رانیا یاسالم یجمهور یقانون اساس کمیاصل شصت و 

و حفظ حقوق  یشود و به حل و فصل دعاو لیتشک یاسالم نیطبق مواز دیاست که با یدادگستر یهادادگاه لهیبه وس هییقوه قضا اعمال

 بپردازد. یعدالت و اقامه حدود اله یو گسترش و اجرا یعموم
 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 «توجه مهم»
مه نمونه سواالت استخدامی به همراه پاسخناسایر جهت تهیه کتابهای آموزشی و دانلود 

 به آدرس زیر مراجعه بفرمایید:

 اینجا کلیک نمایید

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/
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/
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/


 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 ات عام المنفعه اخبار شغل و استخدامسرویس خصوصی خدم

Www.IranEstekhdam.Ir 

 

  خود در مورد مطالب آن شنهادیلطفاً هرگونه انتقاد و پ فایل؛ نیا تیفیدر جهت بهبود ک ؛یخواننده گرام

 :دیینما طرحم ریزو یا با شماره تلفن  لیمیاآدرس گزارش مشکل را به یا و 

   soal@iranestekhdam.irآدرس ایمیل:                       021-91300013شماره تلفن تماس:  

 

 مهم اخطار
 

وزارت ارشاد جمهوری اسالمی ایران ثبت گردیده ؛ لذا هرگونه نزد  9786004485968شابک این فایل به شماره محتوای 

در محتوای آن مانند حذف آرم یا لوگوی سایت ایران استخدام و یا اضافه کردن  کپی برداری یا فروش؛ تغییر و دستکاری

رد قرار خواهد گیقبلی از طریق مبانی قانونی تحت پآرم؛ نوشته و محتوای دیگر؛ غیر مجاز بوده و متخلف بدون اطالع 

 گرفت.
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