
 

 

 

  

   

 

 

 یی خودآزما گانیبسته را

  97سال  سواالت استخدامی

 

 

 

 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:                       041-42273673شماره تلفن تماس:  

 مهم اخطار
 

در تهیه و  ما همیشگی همکاران و تالش توسط سایت ایران استخدام با توجه به ارائه اختصاصی این فایل

تغییر و دستکاری در محتوای آنها مانند حذف آرم  تکثیر و فروش غیر مجاز و تنظیم این فایل ها؛ هرگونه

یا لوگوی سایت ایران استخدام و یا اضافه کردن آرم؛ نوشته و محتوای دیگر از نظر سایت ایران استخدام 

 .فان بدون اخطار قبلی تحت پیگیرد قانونی قرار خواهند گرفتغیر مجاز بوده و شرعاً حرام است و متخل

 

 

Www.IranEstekhdam.Ir 

http://www.iranestekhdam.ir/


 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

االت استخدامی اصل سو بسته ویژهدانلود 

 برگزار شده توسط سنجش

  استخدام آموزشی سایت ایران ابهایکت ریدخ

  یبرا یآمادگ ژهیبسته و دانلود

یاستخدام یآزمون ها  

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/
https://iranestekhdam.ir/%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4/
https://iranestekhdam.ir/%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4/
https://iranestekhdam.ir/book/
https://iranestekhdam.ir/%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4/
https://iranestekhdam.ir/?p=1006147
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 17 ...........................................................................................................................................نگارش نییو آ یارسف اتیزبان و ادب
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 34 .................................................................................................................... یو قانون اساس ی، دانش اجتماع یت عموماطالعا
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 بسته رایگان خودآزمایی

 97سواالت استخدامی سال 

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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 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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 97الت استخدامی سال یی سواخودآزما گانیبسته را

 
را نشان می دهد.کدام یک از موارد زیر ؛ به منظور نمایش کاربرگ به صورتی که در شکل  Sheet Option، گروه « الف»شکل -1

 (Www.iranestekhdam.ir)است، انتخاب شده اند؟نشان داده شده « ب»

 
             شکل ب                                           شکل الف                                                       

 

1 )Sheet Right – to –Left  وView  در(Gridlines) 

2 )Sheet Right – to –Left  وView  در(Heading) 

3 )View  در(Heading و )Print  در(Gridlines) 

4) View  در(Gridlines و )Print  در(Heading) 

 

 ، ابزار الزم برای ایجاد شماره خط در حاشیه سند، در کدام بخش قرار دارد؟Word 2007در یک سند  -2

(Www.iranestekhdam.ir) 
1 )Insert   2 )View   3 )References                    4 )Page Layout  
 

 (Www.iranestekhdam.ir)؟ مناسب است ،مرورگر Homepageجهت تغییر دادن ،کدام مورد -3

 Homepage( جست و جو در وب برای1

 سرویس دهنده ISPبه  ( ارسال درخواست2

 Bookmarkسازی یک صفحه وب به عنوان( ذخیره3

 ( استفاده از تنظیمات مرورگر 4
 

 (Www.iranestekhdam.ir) بر روی کدام جزء قرار می گیرند؟ ROMو  RAMمانند  اجزایی -4

1 )CPU     2 )Power 

3 )Mother Board   4 )Graphic Card 

 

 (Www.iranestekhdam.ir) ، معادل کدام عمل است ؟ Yو  Ctrlترکیب کلیدهای  -5

1 )cut  2 )Undo  3 )print  4 )Redo 
 

 (Www.iranestekhdam.ir)  برای ادغام و جدا کردن سلول های یک جدول استفاده می شود؟ کدام مورد، به ترتیب -6

1 )Split Table – Split Cell   2 )Split Cell – Merge Cell  

3 )Insert Cell – Merge Cell   4 )Insert Cell – Split Cell  
 

 (Www.iranestekhdam.ir) ن چند پنجره باز استفاده کرد؟رکت بیحدر سیستم عامل ویندوز،از کدام موارد می توان برای  -7

1 )Alt+F4             2 )Alt+Tab           3 )Alt+ Space         4 )Ctrl+Esc 
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 97الت استخدامی سال یی سواخودآزما گانیبسته را

 
 (Www.iranestekhdam.ir) از چه ابزاری استفاده می شود؟ Wordافزار برای درج پاورقی در نرم -8

1 )Insert – Reference – Footnote 2 )Insert – Symbol 

3 )Insert – Reference – Caption  4 )Edit – Go to 
 

 (Www.iranestekhdam.ir)نواع حافظه ها فقط یک بار امکان اجرای عملیات نوشتن وجود دارد؟ ابر روی کدام یک از  -9

1 )DVD – RAM  2 )Flash memory 3 )Hard Disk  4 )DVD – R 
 

 (Www.iranestekhdam.ir)، چه نوع اسالیدی است؟ PowerPointدر یک فایل اولین اسالید ،به طور معمول -10

1)Title and Content  2 )Title only 

3 )Title Slide   4 )Blank 
 

( FORMULA BARرا نشان می دهد جهت فعالسازی نوار فرمول نویسی ) EXCEL 2007شکل زیر بخشی از یک فایل   -11

 (Www.iranestekhdam.ir)  ؟ )شکل ناخوانا است(به کدام زبانه باید مراجعه کرد

 

 
 

insert (1 

data (2 

view (3 

formoula (4 
 

 (Www.iranestekhdam.ir)گیرید؟، از کدام ابزار زیر، کمک می  عالمت برای وارد کردن  -12

 1 )Hyperlink   

2)Symbol    

3)Object    

4 )Word Art 
 

 (Www.iranestekhdam.ir) ، کدام است؟Excel 2007محیط در  Print Areaکاربرد ابزار  -13

 ( چاپ نمودار ایجاد شده از داده های موجود در یک کاربرگ1

 Excelصفحه یک کاربرگ از یک فایل بهنمایش صفحه( پیش2
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 97الت استخدامی سال یی سواخودآزما گانیبسته را

 
 ( انتخاب یک محدوده مشخصی از کاربرگ برای پرینت گرفتن3

 ترین محدوده ممکن جهت چاپ( تعیین بزرگ4
 

 ستفاده می کنید ؟گر بخواهیم بدون استفاده از ماوس، اندازه یک پنجره را تغییر داده و یا آن را حرکت دهید، از کدام مورد اا -14

(Www.iranestekhdam.ir) 
1 )Alt + Space  2 )Ctrl + Shift  3 )Shift +Alt         4 کلید پنجره روی صفحه کلید ) 
 

 ، در کدام بخش انجام می شود؟Windows 7روی سیستم عامل افزارهای نصب شده بر حذف نرم -15

(Www.iranestekhdam.ir)  
1 )Control Panel    2 )My Computer 

3 )My Documents   4 )My Applications 
 

 استفاده می شود ؟ Accessکدام مورد )موارد( ، به عنوان منبع داده برای تهیه گزارش در محیط  -16

(Www.iranestekhdam.ir) 
Table . I Query . II  Form . III  Report. IV 

1 )I  وII  2 )I  3 )II  وIII  4 )III  وIV 
 

 اگر بخواهیم فایل های حذف رشده در رایانه بعداً قابل بازیابی نباشند، در هنگام حذف فایل از کدام کلیدها استفاده می شود؟ -17

(Www.iranestekhdam.ir) 
1 )Del + Ctrl    2 )Del + Alt + Insert 

3 )Del + End + Ctrl   4 )Shift + Del 
 

، باعث چاپ کدام یک از موارد زیر خواهد Outline View، انتخاب گزینه PowerPointهنگام چاپ یک اسالید در نرم افزار  -18

 (Www.iranestekhdam.ir) شد؟

 (متن و تصاویر2  (فقط متن1

 Notes( متن، تصاویر و 4  ( فقط تصاویر3

 

 (Www.iranestekhdam.ir) از اسالید جاری،از کدام مورد،استفاده می شود؟ Power Pointجهت اجرای نمایش یک فایل  -19

1 )F11            2 )F5              3 )Shift+F5         4 )Ctrl+F9 
 

 خواهد شد؟   Windows 7 عامل اجرا کردن کدام فایل در پوشه یک نرم افزار، منجر به نصب آن بر روی سیستم -20

(Www.iranestekhdam.ir) 
1 )setup.ini                 2 )setup.inf   

3 )setup.com                4 )setup.ico  
 

رض کنید یک پوشه را جهت تغییر نام اماده کرده و اسم آن را حذف کرده و شروع به تایپ کردن نام جدید برای این پوشه ف -21

 (Www.iranestekhdam.ir)را فشار دهید، چه وضعیت برای نام پوشه حاصل خواهد شد ؟  ESCاید. اگر کلید  نموده

 ( خطای نامگذاری حاصل می شود2  ( حروف تایپ شده به عنوان نام انتخاب می شود 1



 

 
  

9 

 97الت استخدامی سال یی سواخودآزما گانیبسته را

 
 تغییر می کند Untitled( نام آن به 4   ( به همان نام اولیه خود بر می گردد 3
 

  قرار می گیرد؟ attachکدام یک از موارد زیر در کادر  Outlookام ارسال یک نامه الکترونیکی از طریق در هنگ  -22

(Www.iranestekhdam.ir) 

 فایل های ضمیمه شده( 1

 موضوع نامه( 2

 سایر مخاطبین( 3

 مخاطب اصلی نامه( 4
 

 وضعیت، مناسب است؟  ، کدام ابزار برای انتخاب فقط یک وضعیت از بین چندAccessدر محیط  -23

(Www.iranestekhdam.ir) 
1)Check box   2 )Text box 

3 )Form    4 )Combo box 
 

 (Www.iranestekhdam.ir)  ، کدام مورد صحیح است ؟ Aeecssدر محیط نرم افزار  -24

 ( کوچک ترین واحد اطالعاتی در یک پایگاه داده ، رکورد است 1

 بیشتر است.  Memoنوع داده  ، از Text( اندازه نوع داده 2

 بین جداول وجود ندارد.  (Relation)( امکان ارتباط 3

 ( رابطه چند به یک در پایگاه داده وجود ندارد. 4
 

سند جدید -25 شده را انتخاب کرده و دو کلید  Wordیک  و  Ctrlرا باز کرده و داخل آن یک جمله تایپ می کنیم.جمله تایپ 

I ام مورد حاصل می شود؟را فشار می دهیم ، کد (Www.iranestekhdam.ir) 

 ( مورب شدن متن      2( ضخیم شدن فونت                            1

 ( همتراز شدن متن با پهنای صفحه4( وسط چین شدن متن                        3
 

 (Www.iranestekhdam.ir) ده ارسال کرد؟با استفاده از کدام گزینه می توان پاسخ پیام الکترونیکی را برای فرستن -26

1 )Reply To All  2 )Forward  3 )Send To All  4 )Reply 
 

 کدام نوع حافظه بیشترین سرعت را دارد؟ -27

 ( نوار مغناطیسی4  ( دیسک مغناطیسی3  ( دیسک نوری2  ( حافظه اصلی1
 

 (Www.iranestekhdam.ir)شود؟ شه منتقل میهای حذف شده ابتدا به کدام پودر یک پست الکترونیکی، نامه-28

 1 )Draft   2 )Inbox   3 )Trash     4 )Spam 
 

 (Www.iranestekhdam.ir) ، واحد چیست؟«هرتز» - 29

 ( سرعت انتقال داده به یک حافظه جانبی2               ( سرعت انتقال داده به دیسک سخت1

 CPU( سرعت 4  ثانیه( تعداد پیکسل های نمایش داده شده در هر 3
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 97الت استخدامی سال یی سواخودآزما گانیبسته را

 
 

30- Portrait  وLandscapeافزار ، در کدام تنظیمات سند در محیط نرمWord قرار دارند؟ (Www.iranestekhdam.ir) 

1 )Page Size    2 )Page Orientation 

3 )Page Margin    4 )Columns 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بخش دوم:
 

 ریاضی و آمار مقدماتی   
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 97الت استخدامی سال یی سواخودآزما گانیبسته را

 
 )Www.iranestekhdam.ir(کدام است ؟  α)3β+5-2)(β3α+5-2(باشند، حاصل  2x+7-2x=0ریشه های معادله  βو  αاگر  -31

1)22                      2)23                     3)32                        4)33 
 

 

باشد، مقدار    : تابع جزء صحیح است(کدام است؟ ) اگر  -32

 

 

(Www.iranestekhdam.ir) 
 

1) 
76

11
                        2 )4                          3 )7                         4 )

71

11
  

(حاصل  -33
1920

56
)(

7

24
(016/014/0  کدام است ؟ ،)Www.iranestekhdam.ir( 

1 )1/0                      2 )4/0                        3 )3/0  4 )2/0  

 

]اگر  -34
7 6
6 10

]=2+B2A  و[
3 2
2 3

]=A+B  باشد، حاصلAB+BA  کدام است؟)Www.iranestekhdam.ir( 

1) [
6 1
6 1

]                                      2) [
6 4
6 4

] 

3) [
4 4
4 7

]                                      4) [
6 6
6 3

] 

 

 
 (Www.iranestekhdam.ir)  در مجموعه اعداد طبیعی، کدام است؟                            های نامعادلهوابتعداد ج -35

1)3 

2 )2 

3 )1 

4 )4 

 

، قرار دارد؟  =x2x2y+-2همواره باالی سهمی به معادله   = mx+ 2x3y +1، سهمی به معادله  mبه ازای کدام مقدار  -36

(Www.iranestekhdam.ir) 
1 )321221  m   2 )22  m   

3 )33  m    4 )231231  m 
 

برای بررسی رنگ خودروهای ساخته شده توسط یک شرکت خودروساز، از چه نوع متغیری استفاده می شود ؟  -37

(Www.iranestekhdam.ir) 
 گسسته –( کمی 4 اسمی    –( کیفی 3 یبی  ترت –( کمی 2 ترتیبی  –( کیفی 1

 

 

   

x
x

f x
x

x

2

3 2 0
2

3
7 0

11

  
    

 
 

    

  f f2 5

x x x3 



 

 
  

13 

 97الت استخدامی سال یی سواخودآزما گانیبسته را

 
 (Www.iranestekhdam.ir) ها کدام است؟در جدول فراوانی تجمعی زیر، میانگین داده -38

 

 مرکز دسته 25 26 27 28 29

 فراوانی تجمعی 8 24 44 68 80

1)8/26 

2 )1/27 

3 )2/27 

4 )7/26 

 

 ، کدام است ؟ ت دنباله هندسی است. قدر نسب 3برابر  قدر نسبت دنباله هندسی -93

(Www.iranestekhdam.ir) 
1 )3   2 )6   3 )9    4 )12 

 

درصد کارمندان یک سازمان ، از اینترنت برای پرداخت قبض های خود استفاده می کنند و سایر افراد از طرق دیگر این  60  -40

پرداخت کند، به شرط این که از اینترنت و سایر راه ها استفاده کار را انجام می دهند. احتمال این که کارمندی قبض تلفن خود را 

است. اگر کارمندی به تصادف انتخاب شود، احتمال این که وی قبض تلفن همراه خود را پرداخت  14/0و  24/0شود، به ترتیب برابر با 

 (Www.iranestekhdam.ir) کند ، چقدر است ؟

1 )208/0  2 )1/0   3 )144/0            4 )2/0 

 

جواب های معادله  -41








1834

1925

yx

yx
 )Www.iranestekhdam.ir(کدام است؟  

1 )2,3  yx 2 )3,2  yx  3 )2,3  yx 4 )2,3  yx 
 

  احتمال دو فرزند دیگر نیز دختر است؟ در یک خانواده فرزند بزرگتر از میان سه فرزند دختر است، با کدام -42

(Www.iranestekhdam.ir) 

 
 

𝐱𝟑عبارت   -43 + 𝟏𝟏𝐱𝟐 −  𝟑𝐱 + 𝐚   برx+1   بخش پذیر است. مقدارa کدام است؟ (Www.iranestekhdam.ir) 

1 )15            2 )9             3 )7-            4 )13-  

 

 کدام است؟   a9 – a7مله اول یک دنباله هندسی باشند ، حاصل  سه ج a+2 و  a،a√𝟑اگر   -44

(Www.iranestekhdam.ir) 
1 )18                   2 )27                       3 )54                          4 )63 

 

است، اگر همه این داده ها را در 15در یک مطالعه آماری انحراف معیار داده ها برابر  -45
𝟐

𝟑
جمع کنیم میانگین داده  5ضرب و با 

 (Www.iranestekhdam.ir) (95خواهد شد. ضریب داده های اولیه کدام است )آموزش و پرورش  11های جدید بربر 

1)
3

7
  2)

10

11
  3)

15

13
  4)

5

3
 

,...,, 321 aaa,...,, 2

3

2

2

2

1 aaa
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 97الت استخدامی سال یی سواخودآزما گانیبسته را

 
نفر از آنان را به طور تصادفی  2اگر  نفر از آنان قادر به تعمیر لباسشویی هستند. 3تعمیرکار وسایل منزل فقط  10از بین  -46

 (Www.iranestekhdam.ir)انتخاب کنیم احتمال آن که هر دو نفر قادر به تعمیر لباسشویی باشند چقدر است؟ 

1 )06/0   2 )15/0   3 )3/0   4 )46/0 

 

𝟑𝐱𝟐 ، یکی از ریشه های معادله mبه ازای کدام مقدار  -47 −  𝟔𝐱 + 𝐦 =  شهء دیگری است؟دو برابر ری   𝟎

(Www.iranestekhdam.ir) 

 

1 )
27

2
                    2 )

8

3
                 3 )6                 4 )9 

 

)(12اگر تابع  -48  xxf  1و)( 2  xxg  باشد، مقدار)gof(  2به مقدار=x  کدام است؟

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

nxxاگر میانگین داده های آماری  -49 nxxxباشد میانگین داده های  xبرابر  1,..., n ,,...,1  کدام است؟

(Www.iranestekhdam.ir) 

1 )
1



n

nxn
  2 )1x  3 )

1


n

n
x  4 )

1



n

nx
 

 

𝐥𝐨𝐠𝟑𝟏𝟔حاصل عبارت  -50 𝟔 √𝟔
 (Www.iranestekhdam.ir)  کدام است؟𝟑

 1)
4

9
    2 )

2

9
    3 )

2

3
   4 )

1

3
 

 

 

𝐱𝟐منحنی  -51 − 𝟑𝐱 − 𝟒 = ؟ ها  را در دو نقطه قطع می کند. فاصله این دو نقطه از یکدیگر کدام است x، محور   𝟎

(Www.iranestekhdam.ir) 
1 )6                   2 )5                3 )3                 4 )2 

  
 

کنند. احتمال مثبت بودن آزمایش یک زوج بعد از ده سال زندگی مشترک، برای آزمایش هپاتیت به آزمایشگاه مراجعه می-52

آزمایش زن یا مرد حتماً مثبت باشد، دراین صورت، احتمال این که هر دو نفر، است. اگر نتیجه  5/0و  8/0ترتیب برابر مرد و زن، به

 (Www.iranestekhdam.ir) هایشان مثبت باشد، کدام است؟نتیجه آزمایش

 1 )45/0     2 )25/0   3 )4/0    4 )3/0 
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 97الت استخدامی سال یی سواخودآزما گانیبسته را

 
سیم  کنیم  و یک واحد به آنها بیفزاییم  و در تق 3است اگر همه  این داده ها را بر   12میانگین داده های یک مطالعه آماری  -53

 (Www.iranestekhdam.ir) مرحله آخر داده های جدید را دو برابر کنیم  میانگین داده های مرحله آخر ، کدام است ؟

1)7 

2)8 

3)9 

4)10 
 

cos2   حاصل -54 θ( 1 + 2ta𝑛2 𝜃) + (cos 𝜃 − 1)(cos 𝜃 +  (Www.iranestekhdam.ir)کدام است؟ (1

1) 2 

2) 1 

3) 2- 

4) 1- 

 

اگر -55









23

213
)(

2 xxx

xx
xf  2()3(باشد، حاصل( 22 xxf  کدام است ؟ )Www.iranestekhdam.ir( 

1 )54 x  2)53 4 x  3 )xx 53 4   4 )534 4  xx 

 

5√حاصل عبارت  -56 × √3 + √5 × √5 + √22 + √5 × √5 − √22 +  ، کدام است؟5√

(Www.iranestekhdam.ir) 
1 )5   2) √5   3) 2√5   4 )5 + √5 
 

)},,(),,(),,(),,(),{(اگر رابطه  -57 mnmnm 185412841  پذیر باشد، مقدار یک تابع وارونn کدام است؟ 
(Www.iranestekhdam.ir) 

1 )4   2 )3   3 )5   4 )6 
 

𝑨مجموعه اعداد طبیعی و مجموعه اعداد صحیح باشند، مجموعه ، به ترتیب Bو Aاگر  -58 △ 𝐁   ام است؟ کد

(Www.iranestekhdam.ir) 
1   ) { … , -2, -1 }                          2 ){ …,-2, -1 , 0 }     

3  ){0,1,2,3,… }                            4 ){ 1,2,3,….}    

 

]4[برد تابع  ]a,b(اگر  -59
4

1
xxy  باشد، حاصلb-2  تابع جزء صحیح است( ( [.]کدام است؟ 

(Www.iranestekhdam.ir) 

1)
3

2
                         2)

4

7
                        3)

4

5
    4)

3

5
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 97الت استخدامی سال یی سواخودآزما گانیبسته را

 
عبارت    -60

𝟏−𝐬𝐢𝐧 𝟐𝐱

𝐬𝐢𝐧 𝐱−𝐜𝐨𝐬 𝐱
 (Www.iranestekhdam.ir)،  پس از ساده شدن معادل کدام مورد است؟  

1 )sin x − cos x                          2 )sin x + cos x 

3)-  sin x cos x                            4 )( - ( sin x + cos x 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خش سوم:ب
 

 زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش   
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 97الت استخدامی سال یی سواخودآزما گانیبسته را

 
 (Www.iranestekhdam.ir) می کند؟« ترک تعلقات دنیوی»در کدام بیت، شاعر توصیه به  -61

 دل از مهر گیتی ببایدت شست                                   ( یکی پند گویم تو را از نخست1

 بلندیت باید بلندی مجوی                                   ( به گردن فتد سرکش تندخوی2

 و گر می روی تن به توفان سپار                                   ( به دریا مرو گفتمت زینهار3

 ز خاک آفریدندت آتش مباش      ( حریص و جهانسوز و سرکش مباش                           4
 

هایی که از جهت ساختمان و مفهوم، مستقل به نظر می رسند، ولی در یک عبارت طوالنی، با یکدیگر  برای جدا کردن جمله -62

 (Www.iranestekhdam.ir)بستگی معنایی دارند، از کدام عالمت نگارشی استفاده می شود؟ 

 ( سه نقطه 4            ( نقطه ویرگول 3  ( ویرگول 2  ( خط فاصله 1
 

 (Www.iranestekhdam.ir) ؟است بیت زیر، چند جمله -63

 «قضا گفت گیر و قدر گفت ده              فلک گفت احسنت مه گفت زه» 

 ( هشت4( هفت                 3( شش                     2( پنج                1
 

 (Www.iranestekhdam.ir)ی گزینه ها به جز ...................... با عبارت زیر، مناسبت معنایی دارند. همه -64

 «کشش به از کوشش، تا کشش نبود، کوشش نبود و تا کوشش نبود، بینش نبود.»

 بلکه به پای او رود هر که رود به کوی او ( هیچ کس به خویشتن ره نبرد به سوی او1

 کار کن، موقوف آن جذبه مباش ( اصل خود جذبه است لیک ای خواجه تاش2

 عقلش جنون شناس که علمش جهالت است د از دوست بازماند( آن کو به علم و عقل خو3

 جست و جویی گر بود ما را ز جست و جوی او ( تا سبد از وی طلب، او را کسی طالب نشد4
 

 (Www.iranestekhdam.ir)در کدام گروه کلمه ، غلط امالیی وجود دارد؟  -65

 شفق  فلق و –( نسیان و غفلت 2 تبختر و خودخواهی  –( هرم آفتاب 1

 جذر و مد  –( قرب و بعد 4 آراسته و مزین  –( غمین و محزون 3
 

 (Www.iranestekhdam.ir) کدام بیت، فاقد مفهوم بیت زیر است ؟-66

 "تا صدف قانع نشد بر در نشد       کاسه چشم حریصان پر نشد     "

 تنگ نعمت روی زمین پر نکند دیده     (روده تنگ به یک نان جوین پر گردد    1

 چو خواهد شدن دست پیشش مدار     (حریف ترش روی ناسازگار   2

 خبر کن حریص جهانگرد را      (قناعت توانگر کند مرد را      3

 تو دل را به آز فزونی مسوز     چنین بود تا بود این تیره روز (4
 

 (Www.iranestekhdam.ir)   کدام است ؟« دم در کشیدن» در بیت زیر، معنای  -67

 «  که در چمن نتوان یافت مرغ را خاموشمرا مگوی که خاموش باش و دم در کش           » 

  ( صبور  بودن  2 ( فراموش کردن                     1

 ( بی قراری کردن 4                   ( سکوت کردن 3
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 97الت استخدامی سال یی سواخودآزما گانیبسته را

 
 (Www.iranestekhdam.ir)ی زیر، چند تکواژ وابسته دیده می شود؟ در نوشته -68

 «یابد.بارش پاییزی، برگ درختان را نوازش می دهد و انوار زیبای خورشید در برگ های رنگارنگ انعکاس  می»

 ( سیزده4   ( یازده3   ( ده2   ( هفت1
 

 (Www.iranestekhdam.ir) ؟ ه سراستیّکدام یک از شعرای نامبرده حبس -69

 ( خواجوی کرمانی2   ( عبید زاکانی1

 ( فخرالدین عراقی4   سلمان ( مسعود سعد3
 

 (Www.iranestekhdam.ir)نگارش کدام کلمه با توجه به معنای مقابل آن درست است؟  -70

 ( فرهیخته: تربیت شده2   ( صانحه: رویداد ناگهانی1

 ( مهجور: متروک4    ( نحمت: مراد3
 

 (Www.iranestekhdam.ir) در مصراع زیر، به ترتیب کدام است؟« دوتا»و « کمند»نقش  -71

 «دو تـا چـون کـمـنـد زلـف مـهـرویـان قـامـتـم شد»

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

 (Www.iranestekhdam.ir)کدام گزینه، به ویرایش فنّی نیاز دارد؟  -72

 ای زیبا از خالقیت است.آفریدن چیزی تازه، نثر شاعرانه، جلوه ( انشاء، یعنی خلق کردن،1

 چینی نمی کند و زباناً سبب رنجش دوست خود نمی شود.( انسان راستین هرگز سخن2

 ( همواره بر علیه ظلم و ناراستی قیام می کرد و برای پاسداشت عدالت هرگز از پای نمی نشست.3

 ام.مورد تقلید شاعرانی نیز بوده است را بارها خوانده( ترکیب بند معروف محتشم کاشانی که 4
 

 (Www.iranestekhdam.ir)بیت زیر، با کدام بیت قرابت مفهومی دارد؟ -73

 «کاین دولت و ملک می رود دست به دست             دریاب کنون که نعمت هست به دست»

 دنیا و آخرت بردی بخور، ببخش که            ( توانگرا چو دل و دست کامرانت هست1

 ضرورت است که گاهی از او بیندیشند            ( توانگران که به جنب سرای درویشند2

 یکی علم نتوان گرفتن، به خنجر                                        ( هزاران توان یافت خنجر، به دانش3

 در بند گشت ازو آز و تیمار            ( توانگر شد آن کس که خرسند گشت4

 

 (Www.iranestekhdam.ir) درست است؟« خطا و لغزش»امالی کدام کلمه به معنای  -74

 ( ذلت4   ( ظلت3   ( ضلت2   ( زلت1
 

 (Www.iranestekhdam.ir)لقب کدام شاعر است؟ « افصح المتکلمین» -75

 ( فردوسی4   ( سعدی3   ( مولوی2   ( حافظ1
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 97الت استخدامی سال یی سواخودآزما گانیبسته را

 
 (Www.iranestekhdam.ir) ست ؟ا "قید"کدام عبارت، فاقد-76

 (مرد فرزانه ، غالبا مطلب مهمی به ما یاد می داد2(نگرانی پدر، فقط به خاطر تنهایی مادرم  بود         1

 (مدرسه ها ، پاییز باز می شوند.4(منوچهری در شعرش، بهار را ترسیم  می کند.      3
 

 (Www.iranestekhdam.ir)  چیست ؟« کاله از سر کودک عقل می افتد » مفهوم کنایی  -77

 ( تحیر و سر گشتگی خود 2  ( حصرت خوردن عقل 1

 ( بر حذر بودن خردمند از کودک 4   ( باز ماندن خردسال از تعقل3
 

 (Www.iranestekhdam.ir) ؟ است مطلبکدام  زیر بر تبی مفهوم ه یتکی -78

 «کردنچه مسیحا میکنند آب مهان دیگر  اید ممدد فر باز فیض روح القدس ار»

 ( شفاعت جبرئیل2                ( تالش عاشق1

 ( عنایت معشوق4   ( تعالی روح3
 

 (Www.iranestekhdam.ir)در کدام گزینه درست است؟ « را»ی به کارگیری حرف نشانه -79

 ی شما را که به رییس آموزشگاه نوشته بودید، به دقت خواندم.( رونوشت نامه1

 آموزان بود را دیدم.ی کاهش افت تحصیلی دانشالی از معاونت آموزشی که درباره( گزارش ارس2

 ( ماکت مدرسه که ساخت آن دیروز تمام شد را دیدم.3

 ( تمامی مطالبی که درباره آیین نگارش اداری گردآوری کرده بودید را با خود به مدرسه بردم.4
 

 با کدام بیت، قرابت مفهومی دارد؟« رد و آبرو ببرد، به درگاه تو پناه می آورم.پروردگارا، از خصلت طمع که دنائت آو» عبارت  -80

(Www.iranestekhdam.ir) 
 پل بسته ای که بگذری از آبروی خویش   ( دست طمع چوپیش کسان می کنی دراز 1

 گوشه گیران را از آسایش طمع باید گسیخت   ( عدل سلطان گر نپرسد حال مظلومان خویش 2

 بیشتر دست طمعکار از عصا گردد بلند     راه حرص پیری چوب نتواند گذاشت ( پیش 3

 ولی چگونه مگس از پی شکر نرود   ( طمع در آن لب شیرین نکردنم اولی است 4

 

 )Www.iranestekhdam.ir( ؟ندارددر کدام پاسخ ایهام وجود  -81

 ی قربان هااز جمله ما نیز یکی باشیم  ( هر تیر که در کیش است گر بر دل ریش آید1

 ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما   ایم( ما عکس رخ یار در پیاله دیده2

 چو فرهادم آتش به سر می رود   ( چو شیرینی از من به در می رود3

 گر زشت خوی باشد و گر نیک محضر است   ( کودک هر آنچه دارد از آغوش مادر است4

 

 (Www.iranestekhdam.ir)ومی دارد؟کدام بیت، با بیت زیر ارتباط مفه -82

 «خوشا کسی که در این راه بی حجاب رود       حجاب راه تویی حافظ از میان برخیز»

 تهی آی تا پر معانی روی                                    ( ز دعوی پری زان تهی می روی 1

 ه خوش مست می رویمخموری ات مباد ک       ( چشمت به غمزه، خانه ی مردم خراب کرد2

 تا کجا بودی که جانم تازه می گردد به بوی       ( ای نسیم کوی معشوق این چه باد خرّم است3

 جان عاشق به تماشاگه رضوان نرود       ( گر بیارید کلید همه درهای بهشت4
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 97الت استخدامی سال یی سواخودآزما گانیبسته را

 
 (Www.iranestekhdam.ir)  به ترتیب کدام اند؟« خدا ، تو ، مردانه » در بیت زیر ، نقش واژه های  -83

 متمم  –نهاد  –( مسند 2   قید  –مضاف الیه  –( نهاد 1

 متمم  –مضاف الیه  –( مسند 4   قید  –مسند  –( نهاد 3
 

 (Www.iranestekhdam.ir) است؟ « اسنادی» ةیک جمل، کدام عبارت -84

 ه است.( انسان، از عدالت، بسیار سخن گفت2 .آموزیمهای مفید میدرس ،از مردم روزگار( 1

 ای از نور، کلمه ی شهید را فرا گرفته است.( هاله4  ( شهادت، برترین معراج  عشق است.3
 

 (Www.iranestekhdam.ir)در کدام گروه واژه ، نوع واژه ها متفاوت اند؟  -85

 ( با ادب، ناشکر، نسوز 2  ( بی سواد، نشکن ، ناکام 1

 خواندنی ، هم عقیده  ( تهرانی ،4  ( سپیده، کشتی بان ، نمایشگاه 3
 

 (Www.iranestekhdam.ir) آرایهء شاخص بیت زیر،کدام است؟ -86

 «گلستان کند آتشی بر خلیل                        گروهی بر آتش برد ز آب نیل»

 ( تضمین4          ( تلمیح                   3    ( تمثیل                  2( تشبیه                  1
 

 (Www.iranestekhdam.ir)از آثار کدام نویسنده مکتب واقع گرایی است؟ «  صد سال تنهایی»رمان  -87

 ( ویلیام فاکنر 4 تولستوی       ( لئو3         ( گابریل گارسیا مارکز 2  ( ماکسیم گورکی 1
 

 (Www.iranestekhdam.ir)صورت می گیرد؟« ابدال»در کدام گروه از واژه ها، پدیده ی  -88

 آیین -برمی خیزد  -( شنبه 2      اجتماع -می بخشد  -( بدو 1

 برو –نگفت  –( سپید 4      سنبل -نمی آید  -( نامه 3
 

 (Www.iranestekhdam.ir) بیت زیر،با کدام عبارت قرابت مفهومی دارد؟ -89

 «تکریمان را به دست اندر درم نیست                 خداوندان نعمت را کرم نیس»

 ( آن که بر دینار دسترس ندارد،در همه دنیا کس ندارد. 1

 ( عالم بی عمل درخت بی بر است و زاهد بی علم خانهء بی در.2

 ( درویش را دست قدرت بسته است و توانگر را پای ارادت شکسته.3

 ( تلمیذ بی ارادت عاشق بی زر است و روندهء بی معرفت مر بی پر.4
 

 (Www.iranestekhdam.ir) کدامند؟آرایه های بیت زیر  -90

 «افتاد کمر از گرفت کوه او غم کز دست             کان از دلت نستاند شیرین لب تا هان»

 اسلوب معادله –مراعات نظیر  –( تلمیح 2تلمیح                      –تشبیه   –( مراعات نظیر 1

 مجاز –تلمیح  –( لف ونشر 4     ایهام                           –استعاره  –( کنایه 3

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بخش چهارم:
 

 معارف اسالمی   
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 (Www.iranestekhdam.ir)کدام یک از متعلقات ایمان،از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند؟-91

 (ایمان به خدا، رسالت و معاد2  (ایمان به قرآن؛خدا و معاد1

 (ایمان به قرآن،خدا و پیامبر4  ت و امامت(ایمان به خدا،رسال3
 

 (Www.iranestekhdam.ir) د ؟تجلی توحید عملی در فرد و جامعه ، به ترتیب کدامن -92

  تحقق قسط و عدالت  –( یگانه شدن انسان برای خدا 1

 اطاعت از پیامبر )ص( –( یگانه شدن انسان برای خدا 2

 پیامبر )ص(  اطاعت از –( اعتقاد خالص به خدا داشتن 3

 تحقق قسط و عدالت  –( اعتقاد خالص به خدا داشتن 4

 

 (Www.iranestekhdam.ir) ن چه کسی بود و منزلت هارون نزد موسی)ع( کدام مورد است؟ٱحدیث شریف منزلت در ش -93

 مشاور،پشتیبان وشریک در امر هدایت مردم -( حضرت علی)ع(1

 در امر هدایت مردم مشاور،پشتیبان وشریک  -( حضرت محمد)ص( 2

 برادر، وصی و جاشین من در میان شما  -( حضرت علی)ع(3

 برادر، وصی و جاشین من در میان شما  -( حضرت محمد)ص( 4
 

، به ترتیب بیانگر کدام بعد از ابعاد توحید است؟ « الحمداهلل »و « قل هو اهلل احد»پیام آیات شریفه  -94

(Www.iranestekhdam.ir) 
 عبادی –( افعالی 4  صفاتی  -( ذایت 3  صفاتی  –( افعالی 2  عبادی  –( ذاتی 1
 

کدام مفهوم دریافت  ﴾.... تَرَکتُ ًافِیما  صالِح أَعمَلُ ،لَعَلِّی ارجِعُونِ  ربَ قالَ اَلمَوتُ  أَحَدَهُمُ جاءَ  إِذا حَتی ﴿از دقت در آیه شریفه -95

 (Www.iranestekhdam.ir) می شود؟

 فعالیت آگاهانه روح و جسم ادامه می یابد.( در عالم برزخ 1

 ( حیطه درک و آگاهی انسان بعد از مرگ بیشتر می شود.2

 ( اختیار از انسان سلب می شود و پرونده اعمال او بسته می شود.3

 ( فرشتگان حقیقت وجود انسان را که همان روح و جسم است توفی می کنند.4
 

کدام مورد ، علت آمدن « نحن معاشر االنبیا، أمرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولهم »  با توجه به حدیث پیامبر گرامی )ص( -96

 (Www.iranestekhdam.ir) پیامبران متعدد را بیان می کند ؟

 ( از بین رفتن یا تحریف تعلیمات پیامبر پیشین2 ( ترویج عدالت طلبی و کرامت های اخالقی 1

 ( رشد تدریجی سطح فکر جوامع و اقوام 4 ته ای ( لزوم استمرار در دعوت و ترویج پیوس3

 

تاریخ انبیاء نشان می دهد که مسئله توحید در خالقیت ؛مورد مناقشه امت ها نبوده است.اگر شرکی در کار بوده ،بیشتر مربوط -97

 به کدام بعد است؟

(Www.iranestekhdam.ir) 
 (ربوبی2  (ذاتی1

 (صفاتی4  (عبادی3
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 (Www.iranestekhdam.ir) م؛معاد به کدام معناست؟از دیدگاه قرآن کری-98

 (فقط محشور شدن روح مجرد ؛بعد مرگ و در قیامت1

 (برانگیخته شدن دوباره روح و جسم با هم2

 (به محشر گام ننهادن بدنی که روح به آن تعلق داشته3

 (متعلق پاداش و کیفر قرار گرفتن بدن یا روح؛به تنهایی4
 

به ترتیب بیانگر کدام استدالل برای « اشاره به هدف داری خلقت انسان و جهان » و « نخستین انسان اشاره به پیدایش »  -99

 (Www.iranestekhdam.ir) اثبات معاد است ؟

 امکان  –( ضرورت 4              امکان  –( امکان 3         ضرورت  –( ضرورت 2          ضرورت  –( امکان 1

 

معهء اسالمی،بر مبنای کدام مورد است و برای انجام این مسئولیت)وحدت(،ابتدا باید یکدیگر را به عامل اصلی وحدت جا -100

 (Www.iranestekhdam.ir) کدام امر دعوت کنیم؟

 یامرون بالمعروف –( واعتصموا بحبل اهلل 2یدعون الی الخیر                  -( فالف بین قلوبکم1

 یدعون الی الخیر –( واعتصموا بحبل اهلل4 عروف               یامرون بالم -( فالف بین قلوبکم3
 

 (Www.iranestekhdam.ir)بهترین گواهان قیامت، چه کسانی هستند و چرا؟  -101

 معیار سنجش اعمال دیگر انسان ها هستند.  –( فرشتگان الهی 1

 د. ظاهر و باطن اعمال انسان ها را در دنیا دیده ان –( پیامبران و امامان 2

 ظاهر و باطن اعمال انسان ها را در دنیا دیده اند.  –( فرشتگان الهی 3

 معیار سنجش اعمال دیگر انسان ها هستند.  –( پیامبران و امامان 4
 

 چرا جامعه اسالمی نیازمند حکومت و والیت است و رهبری جزو احکام بسیار مهم شمرده شده است؟ -102

(Www.iranestekhdam.ir) 
 رسیدن به احکام الهی ، توسط علمای دین مشخص شده و برای نشر آن ، به حکومت نیاز است.( شیوه 1

 ( با وجود تنظیم روابط اجتماعی و اقتصادی توسط مردم ، رهبری باید معنویات را سرپرستی نماید . 2

  ( صرف نظر از حیات فردی مسلمانان ، حکومت باید بر بعد اجتماعی آنان تاثیر گذار باشد .3

 ( برنامه هدایت انسان، باید جامع و دربرگیرنده حیات فردی و اجتماعی انسان باشد . 4
 

 (Www.iranestekhdam.ir) زکات چه نوع انفاقی است و به چه چیزهایی تعلق می گیرد؟ -103

 گندم،جو،خرماوکشمش -( مستحب2گندم،جو،خرما و کشمش                       -( واجب1

 برنج،گندم،طال و نقره -( مستحب4گندم،طال و نقره                           برنج، -( واجب3
 

 (Www.iranestekhdam.ir) ؟چیست پیام آیه شریفه ) یا ایّها النّاس انتم فقراء الی اهلل و اهلل هو الغنی الحمید(، -104

 ( وجود ممکنات، وابسته به خداست.1

 ( خداشناسی مقدمه خودشناسی است.2

 شناسی مقدمه محبت(خود3

 ( همه موجودات در مرحله پیدایش، نیازمند به خدایند.4
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 (Www.iranestekhdam.ir) ای است؟رابطه علیت چگونه رابطه -105

 ( وجودی و ذهنی2    ( وجودی و عینی1

 ( تداعی معانی و ذهنی4   ( تداعی معانی و خارجی3
 

 (Www.iranestekhdam.ir) مورد است ؟ برخورداری از کداماولین قدم در دوستی خالصانه با خداوند ،  -106

 ( حسن فاعلی و نیت خالصانه 2  ( حسن فاعلی و حسن فعلی 1

 ( حسن فعلی و تالش برای کار خیر 4 ( حسن فعلی و انجام عمل صالح 3
 

 (Www.iranestekhdam.ir)ت؟ ، بیانگر کدام گرایش معنوی اس« و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها»آیه شریفه  -107

 ( حس پرستش4  ( گرایش به اخالق 3 ( حس زیبایی 2 ( گرایش حقیقت جویی 1
 

 (، در پاسخ چه کسانی است؟مِنْها خََلقْناکُمْ وَ فِیها نُعِیدُکُمْ َو مِنْها نُْخرِجُکُمْ تارَةً أُخْرىآیه شریفه )  -108

(Www.iranestekhdam.ir) 
 منکرین معاد جسمانی(2  (شبه قدرت فاعل1

 ( منکرین تجرد روح4  ( شبه علم فاعل3
 

 (Www.iranestekhdam.ir) اگر انسان چیزی را که اجاره کرده از بین برود ،چه حکمی دارد ؟ -109

 ( ولو این که در نگهداری آن کوتاهی نکرده ، ضامن است 1

 ( در هر صورت ، چون حق تصرف داشته ، ضامن نیست 2

 ضامن است  ،ت ، چون در دست او ضایع شده ( در هر صور3

 ( چنانچه در نگهداری آن کوتاهی نکرده ، ضامن نیست .4
 

 کرد؟در بیدار نمودن فطرت خداگرایی مردم از کدام گرایش غیراکتسابی آنها استفاده  می )ع(حضرت ابراهیم -110

(Www.iranestekhdam.ir) 
 ( نمایل به زیبایی2  ( گرایش به فضایل انسانی و کارهای خیر1

 جویی( حقیقت4   ( گرایش به کمال مطلق3
 

 (Www.iranestekhdam.ir) کدام آیة شریفه، ما را متوجه حقیقت زیر می کند؟ -111

 «انسان ها در هنگام مواجه با حوادث بسیار سخت، با همه وجود، به سوی خدای خویش متوجه می شوند و از او کمک می خواهند.» 

 ا النّاس انتم الفقراء إلی اهلل و اهلل هو الغنی(( ) یا ایه1

 ( ) فاذا رکبو فی الفلک دعوا اهلل مخلصین له الدین(2

 ( )افحسبتم انما خلقناکم عبثاً و انّکم الینا الیرجعون(3

 ( ) و فی الرض آیات للموقنین و فی انفسکم افال تبصرون(4
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 (Www.iranestekhdam.ir)  بیانگر کدام مفهوم است؟« حی » خواند. تعبیر  می« حی ال یموت » قرآن کریم ، خدا را  -112

 ( اشتراک لفظی جناب برای خدا و مخلوقات 1

 ( اشتراک معنوی حیات برای خدا و مخلوقات  2

 ( اختصاص حیات به صورت یک صفت فعل ، برای خداوند است3

 ( انحصار وصف حیات برای ذات خداوند، ازلی و ابدی است. 4
 

 (Www.iranestekhdam.ir) کدام یک از تقلیدهای زیر جایز است؟ -113

 ( جاهل از عالم4  ( عالم از جاهل3  ( جاهل از جاهل2  ( عالم از عالم1
 

 (Www.iranestekhdam.ir)مهم ترین نیایش اسالمی که آن را در زمره ارکان آیین اسالمی درآورده، کدام است؟  -114

 ( نماز4   ( روزه3   ( دعا2            ( توحید 1
 

 (Www.iranestekhdam.ir) به کدام یک از اسرار نماز اشاره دارد؟ « ان الصاله کانت علی المومنین کتاباً موثوناً » آیه شریفه  -115

   ( پرهیز از گناه 2                  ( اختالص 1

 ( یاد خدا 4                  ( وقت شناسی 3
 

 (Www.iranestekhdam.ir) زیر اولین مرتبه امر به معروف و نهی از منکر است؟ کدام عمل -116

 ( توسل ربه جبر و زور2   ( استفاده از زبان و کالم1

 کار( ترک مراوده با معصیت4   ( موعظه و نصیحت کردن3
 

 (Www.iranestekhdam.ir) اراده تشریعی الهی، به کدام معناست؟ -117

 را اراده کند، بالضروره تحقق می یابد.( اگر خداوند امری 1

 ( از رابطه خاص خدا با برخی افعال اختیاری انسان سرچشمه می گیرد.2

 ( رابطه خاص خدا با انسان هاست که امکان تخلف اراده از مراد وجود ندارد.3

 ( اعمال قدرت و حاکمیت خدواند است که از رابطه خدا با مخلوقات سرچشمه می گیرد.4
 

 (Www.iranestekhdam.ir) به ترتیب مبیّن کدام یک از مراتب توحید هستند؟« احد»و « رب»سماء الهی ا -118

 ذاتی –( افعالی 2   ذاتی –(ذاتی 1

 افعالی -( افعالی4                افعالی  -( ذاتی 3
 

ست و امام -119 شانه کدام مورد ا شیدن لباس نازک و بدن نما ن صادق )ع( پو جنگ با خدا » علی )ع( کدام مورد را  به بیان امام 

 (Www.iranestekhdam.ir)  معرفی کرده اند؟« برخاستن 

 خود را برای دیگران بیاراید و گناه انجام دهد  –( حقارت و ذلت انسان 1

 خود را برای دیگران بیاراید و گناه انجام دهد  –( سستی و ضعف دین 2

 امحرمان را نداشته باشد کنترل نگاه از ن –( حقارت و ذلت انسان 3

 کنترل نگاه از نامحرمان را نداشته باشد.  –( سستی و ضعف دین 4
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 آیه شریفه ) قال فبعزتک الغوینهم اجمعین ااًل عبادک  منهم المخلصین( ؛ بیانگر کدام ویژگی پیامبران است؟ -120

(Www.iranestekhdam.ir) 
 (عصمت2  ( معجزه1

 ( وحی4  ( علم الهی3

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :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) 
 

121-………………………the problem, he would not have committed those silly mistakes. 
(Www.iranestekhdam.ir) 

1)Had Terry understood  2)Whether Terry Understood 

3)If Terry has understood  4)Should Terry understood 

 

122- You can’t make a snow man ………………….there’s some snow. (Www.iranestekhdam.ir) 

1) So that                               2) Unless 

3) Because                             4) If 

 
 

123- Those organisms that are most suited to the environment will be those that will ………….  

(Www.iranestekhdam.ir) 
1) survive  2) stick   3) handle   4) protect  

 

124-I’m fed up ………. The rising cost of living and the high prices of property in the city. 

(Www.iranestekhdam.ir) 

1)by  2)at                   3)on  4)wite 

 

125-My dad is worried  because he ………………………………a lot of money to the bank 

(Www.iranestekhdam.ir) 

1) Costs                                                            2) Cheats 

3) Lacks                                                           4)owes 

 
 

- If had treated her well she … (Www.iranestekhdam.ir) 126 

1) Won't leave 

2) Dose not Leave 

3) Had Left 

4) Would not have left 

 

127- Accounting is facilitated by accounting organizations such as standard- setters, accounting firms 

and ……………. (Www.iranestekhdam.ir) 
1) Are professional bodies     
2) professional bodies   

3) there are professional bodies     
4) professional bodies are also 

 

128-since Tom never wears shoes, it was …………………………that he would get a piece of glass in 

his foot. (Www.iranestekhdam.ir) 
1)Fashionable  2)profitable 

3)capable  4)inevitable 
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129- He's so calm when he answers questions in interviews. I wish I could be that …………….  . 

(Www.iranestekhdam.ir) 
1) mental  2) emotionless   3) coherent   4) immediate  
 

130- Many businesses are operated through a separate …………… such as a corporation or a 

partnership (either formed with or without limited liability). (Www.iranestekhdam.ir) 
1) Function   2) entity   3) pioneer   4) union 
 

131- My cousin is a (n) ……………………writer. Her stories have appeared in several publications 

and sold thousands of copies. (Www.iranestekhdam.ir) 

1) adventurous             2) flexible                          3) reputable                4) reasonable 

 

-I wish you … it last week. (Www.iranestekhdam.ir) 132 

1) Sent 

2) Could sent 

3) Could have sent 

4) Have sent 

 

133- Moslems ………… their shoes whenever they want to enter a mosque. (Www.iranestekhdam.ir) 
1) keep on  2) take off  3) put on  4) turn off 

 

134- What is the best way to get customer ……………. ?the first answer must be to give good 

overall service. (Www.iranestekhdam.ir) 
1) Supervision   2) loyalty   3) profit   4) discount 

 

 بهترین راه برای دستیابی به ... مشتری چیست؟ پاسخ اول باید ارائه خدمات کلی مناسب باشد. -64

 تخفیف -4سود                           -3وفاداری                 -2نظارت               -1
 

135- one of the features of the Zika virus posing difficulties for its diagnostics is that only one out of 
four………………………. By an infection-transmitting mosquito develops any symptoms. 
(Www.iranestekhdam.ir) 
1)people who bitten  2)people bitten 
3)people are bitten  4)whose people bitten 

 

136- I prefer to arrange my holidays myself …………… use a travel agent. (Www.iranestekhdam.ir) 
1) although    2) rather than 

3) hardly ever                            4) and not yet 

 

137- The world is changing all the time, so are words. This sentence means that …… 
(Www.iranestekhdam.ir) 
1) the world is changing, not words. 

2) words are changing, not world. 

3) only worlds are changing all the time 

4) not only the world but also words are always changing. 
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138- Electrical engineers typically …………… a degree in electrical engineering or electronic 

engineering. (Www.iranestekhdam.ir) 
1) hold                 2) plan 

3) require     4) maintain 

 

139- As a teacher , if you take the time to understand your students , what motivates them , and 

their challenges , you …………….. in a much better positions and much successful. 
(Www.iranestekhdam.ir) 

1)being  2)were  3)have been  4)will be 

 

140-when studying at school, it is essential to ………………………… between what information is 

important and what information is not. (Www.iranestekhdam.ir) 

1)Cooperate  2)terminate 

3)accumulate  4)discriminate 

 

PART B: Cloze Test (Www.iranestekhdam.ir) 

Directions: Read the following passage and choose the word or phrase (1), (2),(3) or (4) that best fits 
each gap. Then mark the answer on your answer sheet. 

 B :cloze testبخش 

 ها: متن زیر را بخوانید و کلمه یا عبارت )(، )(، )( و )( را که بهترین تطبیق برای هر جای خالی دارد، انتخاب کنید. دستورالعمل

 نامه ثبت کنید.سپس پاسخ خود را در پاسخ

 

In addition to risk-taking and meticulous attention to detail and planning, stunt workrequires being in top 

physical condition. (141) ............., there are a few training programs for stunt performance, most (142) 

....................only an overview of the profession. Normally, the people (143) ....................these programs 

already have experience in dangerous sports, rescue work, or the military. So the best way (144) .................. 

for a career in stunt work is to train in an area that (145) ....................strong physical conditioning and has 

an element of physical danger. Martial arts, scuba diving, and wrestling are just a few examples. 

(Www.iranestekhdam.ir) 
 

141-1) For example          2) Although   3) In spite of      4) If 
 اگر -4رغم                      علی -3اگرچه                  -2برای مثال                     -1: 61

 

142- 1) follow   2) realize      3) offer        4) engage  
 مشغول کردن-4ارائه کردن، پیشنهاد            -3فهمیدن                 -2کردن           پیروی -1: 62

 

143- 1) who attend    2) to be attending  
3) that they attend    4) attend  

 حضور دارند -4  ها حضور دارند         که آن -3ند        در حال حضور -2حضور دارند                 -1: 63
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144- 1) preparing   2) to prepare  3) prepares   4) that prepares 

 استکه آماده شده -4آماده شده                 -3برای آماده شدن     -2شدن       آماده -1: 64
 

145-1) applies  2) performs   3) regards  4) involves 
 شدن، دربرگرفتنشامل -4رنظر گرفتن            د  -3نجام دادن               ا -2عمال کردن          ا -1: 65

 

PARTB : Reading Comprehension 

Directions: read the following passage and answer the question by choosing the best choice 
(1),(2),(3), or (4).then mark the correct choice on your answer sheet. (Www.iranestekhdam.ir) 

Some scientists warn that gradual warming of earth’s atmosphere, known as the Greenhouse Effect, will 
cause dramatic changes in the world as we now know it and threaten human Life in several ways. 
First of all, because of the increase in temperature of up to 10 degrees by the end of the next century, 
which some believe has already begun, there will be changes in existing patterns of agriculture. Such 
fertile areas as the U.S Great plains may become deserts, while the now arid lands in Saudi Arabia may 
become grain-producing farmland. Secondly, since rainfall patterns will change , water supplies in some 
areas will diminish . Experts predict, for instance, that the rice fields in southeast Asia will someday 
become dry and require irrigation to sustain corps. 
Changes in water levels will also be responsible for altered living patterns. Coastal  areas, such as the 
Netherlands. will experience such a  dramatic rice in water levels that they will fall below sea level and 
become in inhabitable. In other areas, like the Great Lakes, water levels will fall, consequently, they will 
no longer be able to support industry with energy supplies and a ready means of transportation. Since 
most experts on the greenhouse Effect are convinced that it is irreversible, advise us plan now for how 
best to cope with a changing world. 
 

146-According to the passage,100years from now …………………… . (Www.iranestekhdam.ir) 
1)  Great plains in the U.S will experience more rainfall 
2) Saudi Arabia will become driver and cannot support agriculture anymore  
3)  countries in southeast Asia will become a productive place to race  
4) the Netherlands will no longer be an appropriate place to live in  
 

147- The paragraph following the passage would most probably discuss ……………………...  
(Www.iranestekhdam.ir) 
1) Suggestions on ways to design better plans to promote farming  
2) Some strategies to deal with the Greenhouse Effect 
3) The effect of global warming on industry and transportation 
4) How life earth life on earth will diminish as a result of the Greenhouse Effect 
 

148- the word” in paragraph 3 is closest in meaning to ……………………  . (Www.iranestekhdam.ir) 
1) Noticeable                      2) efficient 
3) particular                        4) emergent       
 

149-  Which of the following best describes the tone of the passage? (Www.iranestekhdam.ir) 
1)Indifferent                     2)Sympathetic 
3)Alarming                        4)Hesitant 
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Read The Following Passage And Answer The Questions. (Www.iranestekhdam.ir) 
 

If you wish to train yourself to be a good observer, you must do more than just see things. You must learn 

to look for interesting details that make one plant, object, or building different from others. You must see 

deeply, that is, you must see with your mind as well as with your eyes. 

Most things when observed carefully, are either interesting or beautiful, or both. All you need to become a 

good observer is to remind yourself, day after day, to see in this way. 

 

150- Good observers often ………… (Www.iranestekhdam.ir) 
1) see things as they are   2) look for details of things 

3) I earn from the way things look 4) separate interesting things from others 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ششمبخش 

 

 ، دانش اجتماعی و قانون اساسی اطالعات عمومی   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  

35 

 97الت استخدامی سال یی سواخودآزما گانیبسته را

 
 (Www.iranestekhdam.ir)نارین قلعه ، از آثار ملی ایران در کدام شهر واقع شده است؟  -151

 (سمنان2  (بندرعباس1

 (میبد4  (کرمان3
 

 (Www.iranestekhdam.ir) نون اساسی از اختیارات کدام یک از مقامات زیر است؟تشخیص لزوم بازنگری در قا -152

 ( مقام معظم رهبری1

 ( رییس جمهور2

 ( رییس مجلس شورای اسالمی با تایید شورای نگهبان3

 ( رییس جمهور با تایید مجلس خبرگان4
 

 (Www.iranestekhdam.ir) ریاست دبیرخانه پیشگیری و مقابله با جرایم فناوری اطالعات، کدام مقام است؟ -153

 ( دادستان کل کشور 2   ی ( وزیر فرهنگ و ارشاد اسالم1

 ( وزیر اطالعات 4  ( وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات  3
 

 نامه ها، ماموران و یا دستگاه های دولتی کدام تشکیالت است؟مرجع رسیدگی به شکایات مردم نسبت به آیین -154

(Www.iranestekhdam.ir) 
 ( دیوان عدالت اداری2    ( دیوان عالی کشور1

 ( دادگستری کل استان تهران4 ای رسیدگی به جرایم کارکنان دولت( دادسر3
 

 (Www.iranestekhdam.ir)تبعید امام خمینی )ره( در دوره رژیم پهلوی ؛ به ترتیب در چه کشورهایی بود؟  -155

 فرانسه-عراق-(ترکیه2  عراق-فرانسه-(ترکیه1

 فرانسه-کویت -(عراق4  فرانسه-ترکیه-(عراق3

 

 (Www.iranestekhdam.ir) ام اختصاری کدام یک از سازمان های زیر است؟یونسکو ن -156

     المللی کار( سازمان بین1

 ( سازمان علمی، فرهنگی و تربیتی ملل متحد2

     ( سازمان خواربار و کشاورزی3

 الملل اضطراری ملل متحد برای کودکان( صندوق بین4
 

 (Www.iranestekhdam.ir)  وه مجریه دارد؟رئیس مجلس چه نوع نظارتی بر مصوبات ق -157

 ( قانونی1

 ( قضایی2

 ( سلسله مراتبی3

 ( اداری4
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 کدام یک از موارد زیر، ذیل امور فرهنگی در سیاست های کلی برنامه چهارم توسعه، ذکر شده است؟ -158

(Www.iranestekhdam.ir) 
 قرآن و مکتب اهل بیت )ع(  ( اعتال، عمق و گسترش دادن معرفت و بصیرت دینی بر پایه1

 ( تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن 2

   ( ایجاد نظام جامع تامین اجتماعی 3

 ( تالش در جهت تحقق عدالت اجتماعی4
 

 (Www.iranestekhdam.ir) ساله جمهوری اسالمی ایران چه سالی است؟ 20انداز افق چشم -159

1 )1400   2 )1402   3 )1404   4 )1408 
 

 (Www.iranestekhdam.ir)در نظام تفکیک قوای نسبی؛حاکمیت مردم در قوه مجریه چگونه محقق می شود؟  -160

 ( با رأی نخبگان به رئیس دولت2 (با رأی عمومی مردم به رئیس دولت1

 (به طور مستقیم4  (بطور غیرمستقیم3

 

 ا ننماید، چه وضعیت حقوقی پیش می آید؟چنانچه رئیس جمهور، مصوبات مجلس شورای اسالمی را جهت اجرا امض -161

(Www.iranestekhdam.ir) 
 ساعت بعد، رئیس مجلس دستور انتشار آن را به روزنامه رسمی می دهد.  72( 1

 ( مصوبه خود به خود الزم االجرا می شود2

 ( مصوبه جهت تصمیم گیری به مجلس عودت داده می شود 3

 را شدن را صادر می کند. ( دبیر شورای نگهبان، دستور الزم االج4
 

 (Www.iranestekhdam.ir) اولید شهید محراب پس از پیروزی انقالب اسالمی کدام شخصیت بزرگ بود؟ -162

 اهلل سید اسداهلل مدنی( شهید آیت2   اهلل قاضی طباطبایی( شهید آیت1

 اهلل اشرفی اصفهانی( شهید آیت4    اهلل صدوقی( شهید آیت3
 

 (Www.iranestekhdam.ir)نمای حقائق ، اثر کیست؟ کتاب راه -163

 ( شهید بهشتی)ره(2  (شهید مطهری )ره(1

 (شهید چمران )ره(4  ( شهید نواب صفوی)ره(3

 

  شهید محمد ابراهیم همت، سردار فاتح ایرانی، در کدام عملیات به درجه رفیع شهادت نائل آمد؟ -164

(Www.iranestekhdam.ir) 
 4( کربالی 4  ( بیت المقدس3  لمبین( فتح ا2  (خیبر1
 

 (Www.iranestekhdam.ir)مقر سازمان اوپک، درکدام کشور است؟  -165

 (لندن2  (نیویورک1

 (پاریس4  (وین3
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 (Www.iranestekhdam.ir) فتح خرمشهر در کدام عملیات و در چه سالی انجام شد؟ -166

 1360المقدس و در سال ت( عملیات بی2  1361المبین و در سال ( عملیات فتح1

 1361المقدس و در سال ( عملیات بیت4  1360المبین و در سال ( عملیات فتح3

 

 (Www.iranestekhdam.ir) هوریاسالمیایران،در چه زمانی برگزار شد؟همه پرسی تایید قانون اساسی جم -167

 1358دین ( فرور4        1358( مرداد3          1358( آذر2       1358( بهمن1

 

 (Www.iranestekhdam.ir)  کدام مورد، طبق قانون اساسی، صحیح است؟-168

 ( در تعارض اعمال حق با منافع عمومی، اعمال حق مقدم است.1

 ( اجرای مجازات همچون حکم به مجازات، باید منطبق با قانون باشد.2

 .است مقدم عمومی  ،منافع عمومی منافع با غیر به اضرار ( درتعارض3

 است. بالمانع برسد، ضرر دیگری به اگر حتی حق، ( اعمال4
 

 (Www.iranestekhdam.ir) در جریان حمله اتمی ایالت متحده به ژاپن،کدام شهر هدف اصابت قرار گرفت؟ -169

 ( هیروشیما4     ( کیوتو     3( فوکوشیما     2( توکیو            1

 

 )Www.iranestekhdam.ir( ؟نیستآل احمد نویسنده ی معروف ایرانی  کدام یک از آثار زیر نوشتهء جالل -170

 ( غرب زدگی4   ( شازده احتجاب    3( مدیرمدرسه        2( نون والقلم         1

 

 (Www.iranestekhdam.ir) رئیس جمهور در برابر ...................... مسئول است. -171

 شورای اسالمی( رهبر، ملت، مجلس 2    ( رهبر و ملت1

 ( مجلس شورای اسالمی4     ( ملت3
 

 (Www.iranestekhdam.ir)کمترین مساحت بین استانهای ایران ،متلعق به کدام استان است؟  -172

 (البرز2  (گیالن1

 (قم4  (تهران3

 

راز خلیج فارس دخالت ایران بر ف اسالمی ناو جنگی و ناخدای آن که در جنایت هولناک سقوط هواپیمای مسافربری جمهوری -173

 (Www.iranestekhdam.ir) داشتند،به ترتیب کدامند؟

 راجرز –( وینسنس 2ویلیامز                            –( روزولت 1

 اسمیت –( آریزونا 4جکسون                          –( اوکالهما 3

 

 (Www.iranestekhdam.ir)  یابد؟میت میاز نمایندگان رس جلسات مجلس شورای اسالمی، با حضور چه کسری -174

 ( چهارپنجم4  ( نصف به اضافه یک 3        ( دوسوم2   ( سه چهارم1
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 (Www.iranestekhdam.ir) دیوان محاسبات عمومی کشور زیر نظر کدام نهاد قرار دارد؟ -175

 ( قوه قضائیه2   ( مجلس شورای اسالمی1

 هبری( ر4   ریزی( سازمان مدیریت و برنامه3
 

 (Www.iranestekhdam.ir)مأموریت شورای انقالب اسالمی؛همزمان با کدام مناسبت به پایان رسید؟  -176

 (انتصاب فقهای اولین دوره شورای نگهبان2  (افتتاح مجلس خبرگان رهبری1

 (انتخاب اولین رئیس جمهور کشور4 (افتتاح اولین دوره مجلس شورای اسالمی3

 

 ایران قرار نداشته اند؟ اسالمی د زیر،برمسند ریاست قوه قضائیه در جمهوریکدام یک از افرا -177

(Www.iranestekhdam.ir) 
 ( آیتاهلل صادق الریجانی2 ( آیت اهلل محمدیزدی                             1

 ( آیتاهلل سیدمحمودهاشمی شاهرودی4      ( آیتاهلل مکارم شیرازی                 3

 

 (Www.iranestekhdam.ir) خسروی بین ایران و کدام کشور است ؟ مرز -178

 (عراق4     (ترکمنستان                      3             ( آذربایجان            2    ( ترکیه                      1
 

 (Www.iranestekhdam.ir)  از آثار کدام یک از بزرگان انقالب است ؟« معاد» کتاب  -179

 ( آیت ا ... دستغیب 4             ( آیت ا ... مطهری 3( آیت ا ... طالقانی                  2               ( دکتر شریعتی 1
 

در برنامه پنج ساله ششم توسعه، منبع بیشترین سهم تأمین مالی ساالنه سرمایه گذاری، کدام است؟  -180

(Www.iranestekhdam.ir) 
 (تأمین مالی و سرمایه گذاری خارجی2  ات غیردولتی( شرکت ها و مؤسس1

 ( تملک دارایی های سرمایه ای4  (صندوق توسعه ملی3



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :هفتمبخش 

 

 تحصیلی هوش و استعداد    
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 ر پاسخنامه عالمت بزنید.و د ح ترین  پاسخ  را برای سوال های زیر انتخاب کنیدراهنمایی : متن زیر را به دقت بخوانید  و صحی

(Www.iranestekhdam.ir) 

شخصی سازی محیط یادگیری در یادگیری الکترونیکی امری حیاتی تلقی می شود به بیان دیگر بدون رویکردهای تطبیق پذیری یادگیری موثر 

نتوانسته اند به  نحو شایسته  پاسخگوی رو  اتفاق نمی افتد به دلیل  نمود شخصی سازی مناسب در نظام  های اموزش الکترونیکی  این  نظام ها

 به رشد .... همراه با موفقیت و رضایت تحصیلی  باشند. 

نجام محیط های یادگیری هوشمند محیطی را فراهم می کند  که به کمک آن می توان کارایی آن  یا هنگام کار با رایانه پایش کرد و به آنها در ا

نکه این محیط بازخوردی مناسب به یاد دهنده کمک می کند تا راهنمایی مناسب تری را به  یادگیرنده وظایف و تکلیفش یاری رساند .ضمن ای

طوری که  با صرف کمترین زمان  بیشترین کارایی را داشته باشد  از دیگر ویژگی های محیط یادگیری شخصی شده  تسهیل در  آن ارائه کرد به

سیستم های توصیه گر در ارائه توصیه های مناسب است. بنابراین، وجود بازخورد ار طرف  دسترسی به منابع  شخصی شده  و به کارگیری 

 یادگیرنده و پیشنهاد یک سیستم توصیه گر مبتنی بر ویژگی های یاد گیرنده و دانش یاد دهنده راهگشاست. 

برد آن در آموزش الکترونیکی سابقه چندانی ندارد. ( به کارگیری سیستم های توصیه گر در تجارت الکترونیکی بسیار گسترده است. ولی کار2) 

 تمرکز سیستم های توصیه گر در محیط آموزش الکترونیکی، به ارائه محتوای درسی شخصی شده بر اساس اولویت های کاربر خالصه می شود. 

نیازی نداشته باشد، به کاهش نگرش مثبت وی به  ( به واقع، اگر توصیه ای ارائه شود که یادگیرنده قبالً آن را دریافت کرده باشد و یا به آن3)

یی توصیه ها و بی توجهی به آنها می انجامد. به همین دلیل، الزم است سامانه های توصیه گر در ارائه توصیه به یادگیرندگان، از  دقت باال

 ر مدل یادگیرنده قابل اعتماد، راهگشاست. برخوردار باشند که به کارگیری متعلق فازی در کاهش عدم قطعیت و ارائه توصیه هایی مبتنی ب

 از طرف دیگر، تحقیقات نشان می دهد که یادگیرندگان ضعیف، بیشترین منفعت را از سیستم های تطبیقی می برند.

پیشین. فرایند ( برای نیل به این هدف، باید مدلی از دانش یادگیرنده، به همراه اهداف و اولویت های یادگیری و توصیه های مبتنی بر دانش 4)

با و اهداف یادگیری طراحی شود تا بتواند ضامن موفقیت تحصیلی باشد. همچنین، در نظر گرفتن توانایی یادگیرنده و تطبیق محتوا و آزمون ها 

نده است. نظریات توانایی وی، عملکرد و کیفیت یادگیری یادگیرنده را افزایش خواهد داد. الزمه تحقق این امر، شناخت کامل و جامعی از یادگیر

مختلفی در این مسیر راه گشاست که مهم ترین انها نظریات سبک یادگیری و سبک شناختی برای تفسیر تفاوت های فردی افراد و خلق مدل 

 یادگیرنده شخصی شده و نیز نظریه پرسش و پاسخ برای تطبیق آزمون ها و درس پاره ها با توانمندی یادگیرنده است. 
 

 (Www.iranestekhdam.ir)  ی متن، کدام است؟موضوع اصل -181

  ( یک ضرورت اصلی در یادگیری الکترونیکی 1

 ( ویژگی های مشترک نظام های آموزش الکترونیکی 2

 ( یکی از نظریات موثر درباره افزایس کارایی محیط های یادگیری هوشمند 3

 یادگیری هوشمند ( چگونگی بهره مندی گروه های مختلف یادگیرندگان، از محیط های 4
 

 (Www.iranestekhdam.ir)  بر اساس متن، کدام مورد، از ویژگی های محیط های یادگیری هوشمند است؟ -182

 ( تعامل میان یاد گیرندگان در حین انجام تکالیف 2( یک سویه بودن رابطه یادگیرنده و سیستم توصیه گر                1

 ( عملی بودن ارزیابی عملکرد کاربر 4د یادگیری                          ( سرعت بیشتر و هزنیه کمتر فراین3
 

 (Www.iranestekhdam.ir)  جمله زیر، در کدام یک از بخش های متن که با شماره مشخص شده اند، قرار می گیرد؟ -183

 « کیفیت توصیه ها در محیط آموزش الکترونیکی ، بسیار حائز اهمیت است. » 

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

 

 

 



 

 
  

41 

 97الت استخدامی سال یی سواخودآزما گانیبسته را

 
کدام اســت؟ -184 ــوم،  پاراگراف س ماد. در  بل اعت قا نده  یاد گیر مدل  فازی و  به منطق  نده از اشــاره  ــ   هدف نویس

(Www.iranestekhdam.ir) 
 ، مورد بحث قرار گرفته است. ( ارائه راه حل برای مشکلی که قبل از آن1

 ( مقایسه تاثیر آنها بر کیفیت توصیه ها در محیط آموزش الکترونیکی 2

 ( ارائه مثال هایی از نظریات موثر که در ادامه متن ، مورد بحث قرار می گیرند. 3

 ( معرفی آنها به عنوان روش های بررسی نگرش یادگیرندگان به توصیه های یاددهنده 4

، الزم است موقعیتی را که در هر سوال مطرح شده، مورد تجزیه و تحلیل قرار دهید و سپس 83تا  80: برای پاسخگویی به سوال های راهنمایی 

ح گزینه ای را که فکر می کنید پاسخ مناسب تری برای آن سوال است انتخاب کنید. هر سوال را با دقت بخوانید و با توجه به واقعیت های مطر

ال و نتایجی که بیان شده و بیان نشده ولی قابل استنتاج است. پاسخی را که صحیح تر به نظر می رسد، انتخاب و در پاسخنامه شده در هر سو

 عالمت بزنید. 
 

 (Www.iranestekhdam.ir)  کدام است ؟ Xبه  Yدر رشته اعداد روبه رو، نسبت  -185
 0      2   6    14    x     62   y   254 

1 )2                       2 )3   

3 )2/4                              4 )1/5  

 

 (Www.iranestekhdam.ir)  در جدول زیر به جای عالمت سؤال کدام گزینه را می توان قرار داد؟ -186

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

 

2 31 1 

3 52 2 

 3 63 ؟

 

برابر حاصل ضرب سن علی با سن  پسرش است اگر  4برابر مجذور سن پسرش، مساوی  4ور سن علی و مجموع مجذ -187

 باشد نسبت مجموع سن علی و پسرش به سن همسر علی کدام است ؟ 4به  5نسبت سن علی به سن همسر علی 

(Www.iranestekhdam.ir) 
 4به  5(1

 8به 5(2

 4به  15(3

 8به  15(4

 

مسعودوکوتاه تر از حمید است. حامدکوتاه تر از سعید اما بلندتر از مسعود است. قد کدام یک از همه سعید بلندتر از  -188

 (Www.iranestekhdam.ir) بلندتر است؟

 ( مسعود4( حامد                   3( سعید               2( حمید            1
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 (Www.iranestekhdam.ir)عادل الگوی سمت چپ است؟ (، م4تا  1کدام الگو ) موارد  189راهنمایی: در سوال 

189- 

 
 

 باشد، نسبت طول ارتفاع وارد بر وتر به طول وتر این مثلث، کدام است؟  4به  3الزاویه اگر نسبت طول اضالع یک مثلث قائم -190

(Www.iranestekhdam.ir) 
 30به  13( 1

 25به  12( 2

 35به  12( 3

 25به  13( 4

 

 

ضا، یک کار را هر کدام به تنهایی، به ترتیب در بهروز -191 روز انجام می دهد. اگر بهروز به تنهایی این کار  36و  18،  12، امیر و ر

ــد ؟  ــروع تا پایان چند روز طول می کش ــوند. انجام کار از ش ــا در ابتدای روز پنجم به او ملحق ش ــروع کند و امیر و رض  را ش

(Www.iranestekhdam.ir) 
1 )6                        2 )8   

3 )9                        4 )10  
 

 (Www.iranestekhdam.ir) با توجه به شکلهای مقابل مقدار را بیابید: -192

1 )16          2 )18              3 )38                4 )58 

 
 

 المت سوال ، کدام عدد باید قرار بگیرد؟در جدول زیر، بین اعداد ارتباط خاصی برقرار است.به جای ع -193

1 )20 

2)19 

3)16 

4)11 
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الزم است موقعیتی را که در هر سوال مطرح شده، مورد تجزیه و تحلیل قرار  197تا  194راهنمایی: برای پاسخگویی به سوال های 

کنید. هر سوال را با دقت بخوانید و با  دهید و سپس گزینه ای را که فکر می کنید پاسخ مناسب تری برای آن سوال است، انتخاب

توجه به واقعیت های مطرح شده در هر سوال و نتایجی که بیان شده و بیان نشده ولی قابل استنتاج است، پاسخی را که صحیح 

 تر به نظر می رسد، انتخاب و در پاسخنامه عالمت بزنید. 

ابقت دارد و ورود به این حوزه اجتناب ناپذیر است. از این رو، ضروری است که بازیگران با زبان تجارت امروز دنیا مط« الف»بورس کاالی کشور  -194

جوان است و ورود محصوالت کشاورزی به بورس نیز از قدمت زیادی « الف»بازار کشاورزی نیز رفته رفته وارد بورس کاال شوند، بورس کاال در کشور 

 (Www.iranestekhdam.ir)ام مورد، به منطقی ترین شکل، جای خالی در متن فوق را کامل می کند؟ برخوردار نیست، اما با وجود این .......... کد

 ( بورس کاال نیز از قدمت یکسانی برخوردار است که همین امر، در گرایش بخش کشاورزی به سوی آن، بی تاثیر نبوده است.  1

 ست به دست می شوند.  ( قسمت اعظم محصوالت کشاورزی، هنوز در چرخه مبادالت سنتی د2

 ( بازار شفاف و رقابتی بورس کاال باعث شده است تا بخش کشاورزی هم به طرف آن برود.3

 ( بازار پویای بورس کاال نمی تواند بر حرکت کند چرخه مبادالت سنتی بخش کشاورزی، تاثیر معنی دار بگذارد.4
 

سانتی متر افزایش یافت. رهاسازی آب سدها و به ویژه  62ال جاری، ژوئن س 14تا  2015فوریه  2از « الف»سطح آب دریاچه  -195

بارش های نسبتاً مطلوب سال گذشته، از مهم ترین عوامل بهبود وضعیت دریاچه ها محسوب می شود. با وجود این، کارشناسان و 

ستگاه ها باید به فرایند احیای این دریاچ ست، همواره بر این باورند که د ه، بی توجه به هزینه ای که این کار در منتقدان محیط زی

 (Www.iranestekhdam.ir)بردارد، کمک کنند. کدام مورد، فرض مندرج در استدالل فوق است؟ 

 اطالعی ندارند. « الف»( کارشناسان و منتقدان محیط زیست، از دلیل تسامح مراکز اجرایی در تسریع فرایند احیای دریاچه 1

 راتر از مسائل مالی و پولی است. ، ف« الف»( احیای دریاچه 2

 ندارند. » الف»( دستگاه های اجرایی، وظیفه ای در هزینه مردن برای حفظ دریاچه 3

 ، موجب بهبود رشد اقتصادی منطقه و لذا جبران هزینه الزم برای احیای آن است. «الف»( بهبود وضعیت دریاچه 4
 

در اندک  ،قایع دارند، مشترک اند. فرق رویکرد این دو امااو. اما در نسبتی که بژورنالیسم و تاریخ نگاری اگر چه یکی نیستند -196

بودن منابع ژورنالیسم، به حد کافی ورز ندادن دادهها و مشاهدات است. حقیقتی که ژورنالیست به آن می پردازد، حقیقتی است 

 متواضع و ژورنالیستها آرتیزان داده های حقیقی اما خرد هستند. 

 (Www.iranestekhdam.ir) ؟د را می توان از اطالعات مندرج در متن فوق، به درستی استنباط کردکدام مور

 ( در تاریخ نگاری، نیازی به ورز دادن دادهها و مشاهدات نیست.1

 ( منابع موجود برای مورخ، بیشتر از منابعی است که ژورنالیست در اختیار دارد. 2

 ا دارد، گزارش خبر نیست، بلکه تفسیر آن است. ( آنچه در ژورنالیسم اهمیت اصلی ر3

 ( کسانی که ژورنالیسم و تاریخ نگاری را جدا فرض می کنند، در حقیقت امر اشتباه می کنند.4
 

دانشی که یک بار به طور کامل مستندسازی شده و به صورت نوشته بیان شده است، می تواند کم کم به  اشتراک گذاشته  -197

دانش دارد که در آن جا می توان آن را  پایگاه تر، تبدیل دانش به مسئله انتقال، بستگی به سازمانی به عنوانشود. به عبارت به

 تحت مدیریت و مشارکت قرار داد. در غیر این صورت، این دانش کامال شخصی باقی می ماند و انتقال آن غیرممکن خواهد بود.

 (Www.iranestekhdam.ir) ر بنا شده است؟وق، بر کدام یک از مفروضات زیفنتیجه گیری متن 

 ( تنها راه برای توزیع دانش، گذرگاه پایگاه دانش است 1

 ( میزان دانشی که تولید میشود، با ظرفیت موجود انتقال آن باید هماهنگی داشته باشد.2

 .ستانتقال دانشی ا -مجاری دلیل شخصی ماندن برخی دانش ها، ناآگاهی تولید کنندگان آنها از( 3

 .دانش را داشته باشد هگار پایدانشمندان باید در کار مستندسازی دانش، خوب دقت کنند تا دانش آنها، مقبولیت الزم برای پذیرش د( 4



 

 
  

44 

 97الت استخدامی سال یی سواخودآزما گانیبسته را

 
سوال، کدام عدد باید قرار بگیرد تا این ارتباط، همچنان حفظ  -198 ست. به جای عالمت  صی برقرار ا بین اعداد زیر، ارتباط خا

  213،  273،  333،  423،  543،  693؟   (Www.iranestekhdam.ir)شود؟ 

1 )943    2 )753    3 )783    4 )873  
 

، در مسیر رفت، موافق جهت باد و در مسیر برگشت ،  Bبه شهر  Aیک هواپیمای مسافربری در مسیر پروازی خود از شهر  -199

است. نسبت سرعت هواپیما به سرعت باد،  3به  2رگشت، خالف جهت باد حرکت می کند. نسبت مدت زمان رفت به مدت زمان ب

 (Www.iranestekhdam.ir)کدام است؟ 

  1به  3( 4   2به  5( 3   1به  5( 2   2به  3( 1
 

شی هایی که در اختیار داریم،  -200 شی کنیم. کا شکل زیر را کا شی برش داده  3×3می خواهیم زمینی به  ستند. اگر هیچ کا ه

 (Www.iranestekhdam.ir)  ی از این زمین که کاشی نمی شود،کدام است؟نشود کمترین مساحت

 
1 )171                            2 )170    

3 )121                           4 )130  
 

201- A  ساختمان ، نیازمند شی یک  سیم ک ست.  8روز و در هر روز  12برای  وز کار و ر 8برای انجام همین کار به  Bساعت کار ا

ست. اگر این دو نفر با هم روزی  10در هر روز  ساختمان ، چند روز  9ساعت کار نیازمند ا شی این  سیم ک ساعت کار کنند، انجام 

 (Www.iranestekhdam.ir)طول می کشد؟ 

1 )4    2 )10    3 )7   4 )5  
 

 زنید.بر سوال را در پاسخنامه عالمت را به دقت بخوانید و جواب ه 203تا  202های راهنمایی: هر کدام از سوال

عدد باید قرار ،کدام ارتباط خاص و مشترکیبین اعداد برقرار است. به جای عالمات سؤالهای زیر، از شکل هر کدامدر  -202

 (Www.iranestekhdam.ir) ؟ بگیرد

 
1 )20                          2 )30                               3 )40                                   4 )10 
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203-   (Www.iranestekhdam.ir) 

 

 
 

 پاسخ دهید . زیرراهنمایی : با توجه به اطالعات زیر ، به سوال های 

C , B , A  وD  دارای یکی اسامی اعضای یک خانواده چهار نفری شامل پدر ، مادر ، دختر و پسر ) نه لزومًا به ترتیب( می باشند که هر کدام

ن هستند از مشاغل پزشک ، معلم ، روزنامه نگار و مدیر آژانس هواپیمایی )نه لزوماً به ترتیب( هستند، به طوری که هیچ دو نفری از آنها نه هم س

 و نه هم شغل . اطالعات زیر، در مورد این افراد موجود است : 

 .  Dکسی که شغلش روزنامه نگار است ، نه مرد است و نه  -

- B  . از کسی که شغلش پزشک است ، پیرتر است 

- A  وC  . ته خواهر و برادرند و نه یکی فرزند دیگری 

 اگر پسر خانواده پزشک باشد، خواهرش مدیر آژانس هواپیمایی نیست .  -
 

 (Www.iranestekhdam.ir) است ، چیست ؟ Dشغل کسی که تامش  -204

 ( به طور قطع نمی توان تعیین کرد4 مدیر آژانس هواپیمایی    (3 ( معلم  2                  ( پزشک 1
 

 (Www.iranestekhdam.ir) چه نسبتی با یکدیگر دارند ؟ Bو  Aاگر دختر خانواده معلم باشد ،  -205

 (  به طور قطع نمی توان تعیین کرد4 ( پدر و دختر 3  ( مادر و پسر 2  ( مادر و دختر 1
 

و  تساوی ارائه شده است.که در تساوی پایین، همان ارتباطی برقرار است که در تساوی باال برقرار ، د206راهنمایی: در سؤال 

 ( باید قراربگیرد؟4تا1است.به جای عالمت سؤال،کدام الگوی )موارد 

206-   (Www.iranestekhdam.ir) 
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ستگاه به تعداد مسافرانش، مسافر جدید صندلی دارد. این اتوبوس در یک ای 42اتوبوسی که سرویس یک مدرسه است،  -207

درصد کاهش پیدا می کند. این اتوبوس در  40سوار می کند و با سوار شدن مسافران جدید، تعداد صندلی های خالی اتوبوس، 

 (Www.iranestekhdam.ir) ایستگاه بعدی ، حداکثر چند مسافر می تواند سوار کند که همه بتوانند روی صندلی بنشینند ؟

1 )18   2 )16   3 )14   4 )12 
 

 (Www.iranestekhdam.ir) کدام است؟  x+yدر جدول رو به رو ، حاصل  -208

 

1)10 

2)8 

3)7 

4)11 

 
 

 

 
 

، دو تساوی ارائه شده است که در تساوی دوم )تساوی پائین(، همان ارتباطی برقرار است که در تساوی 209راهنمایی: در سوال 

 ( باید قرار بگیرد؟4تا  1است. به جای عالمت سوال، کدام الگو )موارد  اول )تساوی باال( برقرار

209- (Www.iranestekhdam.ir) 

 
 

 ؟اردیبهشت دوشنبه باشد، فردا چند شنبه خواهد بود  10خرداد می گذرد. اگر  15وز ، پس فردای روزی است که سه هفته از امر-210

(Www.iranestekhdam.ir) 
 (پنج شنبه 2                        (چهارشنبه        1

 ( سه شنبه 4معه                                     ج(3

 

 

 

6 5 0 3 

4 7 8 2 

9 5 5 4 

8 8 x y 

 



 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

االت استخدامی اصل سو بسته ویژهدانلود 

 برگزار شده توسط سنجش

  استخدام آموزشی سایت ایران ابهایکت ریدخ

  یبرا یآمادگ ژهیبسته و دانلود

یاستخدام یآزمون ها  
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 سرویس خصوصی خدمات عام المنفعه اخبار شغل و استخدام

Www.IranEstekhdam.Ir 

 

  آن خود در مورد مطالب 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:                       041-42273673شماره تلفن تماس:  

 

 مهم اخطار
 

در تهیه و تنظیم این فایل  ما و تالش همیشگی همکاران توسط سایت ایران استخدام با توجه به ارائه اختصاصی این فایل

تغییر و دستکاری در محتوای آنها مانند حذف آرم یا لوگوی سایت ایران استخدام  تکثیر و فروش غیر مجاز و ها؛ هرگونه

و یا اضافه کردن آرم؛ نوشته و محتوای دیگر از نظر سایت ایران استخدام غیر مجاز بوده و شرعاً حرام است و متخلفان 

 .بلی تحت پیگیرد قانونی قرار خواهند گرفتبدون اخطار ق
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