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 سرویس خصوصی خدمات عام المنفعه اخبار شغل و استخدام

Www.IranEstekhdam.Ir 

 

 ! اخطار مهم! 

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

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

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

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

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

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

 



 

 

 
 

 

 

 

 

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

 باشد که می وزارت نیروهای  آزموننمونه سواالت استخدامی  ویژه

ورت رایگان و برای آشنایی شما عزیزان از کیفیت و محتوای ص به

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

 .لینک زیر کلیک فرمایید این محصول، روی
 

 بسته کامل لینک دانلود و خرید
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 ایران استخدام ی سایتوزارت نیروهای استخدامی  مونآزعمومی سواالت  بسته

 

 97در سال  استخدامی وزارت نیروآزمون 
 

برای  Shortcutرا نشان می دهد. آیتم  Windows 7در منوی راست کلیک در سیستم عامل  Newشکل زیر، زیر منوی  -1

 (Www.iranestekhdam.ir) کدام مورد استفاده می شود؟

 
 از فایل های موجود در سیستم، در پوشهای که راستکلیک شده است. Shortcut( ایجاد فایل 1

 از فایل های موجود در در پوشهای که راستکلیک شده است. Shortcut( ایجاد فایل 2

 از فایل های موجود در سیستم، در هر مکان از سیستم. Shortcut( ایجاد فایل 3

 از فایل های موجود در پوشه، در هر مکان از سیستم. Shortcut( ایجاد فایل 4

 1گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

 Shortcutدر ویندوز میباشد که امکان ساخت  Shortcutاز طریق منوی راست کلیک، حرفه ای و پیشرفته ترین راه ساخت  Shortcutساخت 

 از بخش های مختلف ویندوز +  نرم افزار ها را فراهم میکند.
را انتخاب  Shortcutرفته و سپس گزینه  Newبرای این کار بر روی صفحه خالی در دسکتاپ ویندوز کلیک راست کرده و بر روی گزینه 

 نمایید.

 
 باز می شود. Create Shortcutحال به طور خودکار پنجره 

 بسازید. Shortcutمورد نظر خود را انتخاب کرده و از آن  …سپس باید فایل اجرایی، نرم افزار، پوشه، ناحیه دلخواه، درایو ویندوز و

 کلیک کرده تا پنجره کوچک مرور در ویندوز باز شود. Browseبه این منظور بر روی دکمه 
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 ایران استخدام ی سایتوزارت نیروهای استخدامی  مونآزعمومی سواالت  بسته

 
 

 Shortcutیه یا برنامه ای که قصد گرفتن میانبر از آن دارید را انتخاب کنید. در نهایت برای تایید و ساخت حال شما قادر خواهید بود تا ناح

 کلیک کنید. Okکافیست بر روی گزینه 

 کلیک کنید. Nextبعد از انجام این کار در پایین پنجره بر روی گزینه 

ب کنید. به صورت پیشفرض نام آنچه که انتخاب کرده اید نمایش داده خواهد در حال ساخت انتخا Shortcutدر این مرحله باید نامی را برای 

 شد و شما میتوانید این نام را ویراش و تغییر دهید.

 را انتخاب کنید. Finishحال برای ساخت میانبر مورد نظر کافیست گزینه 

 

 
 

ه کلیک راست کرده و این مراحل را انجام داده اید، نمایش داده یا همان میانبر ساخته شده در انتهای کار در جاییک Shortcutبه این ترتیب 

 خواهد شد.
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 ایران استخدام ی سایتوزارت نیروهای استخدامی  مونآزعمومی سواالت  بسته

 (Www.iranestekhdam.ir)صحیح است ؟    2013Excelکدام مورد در خصوص نرم افزار  -2

 در یک پوشه امکان پذیر است.  book 1.xlsxو  book 1.xls( ذخیره فایل های 1

 های موجود در فایل های دیگر می شود.  Referenceباعث حذف تمام  Excel( حذف یک فایل 2

 ندارد.  External Referenceاز یک پوشه به پوشه دیگر، تاثیری در  Excel( انتقال یک فایل 3

 ( مختلف در یک پوشه امکان پذیر است. File Zizeو اندازه های ) book 1.xls( ذخیره دو فایل با نام 4

 1گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

و فرمت دومی برای  2003تا  97که اولی برای ذخیره فایل اکسل نسخه  xlsxو . xlsامکان ذخیره یک فایل با یک نام و با دو پسوند متفاوت .

 به بعد این نرم افزار در نظر گرفته شده است، وجود دارد. 2003نسخه 

 در سایر گزینه ها:

 تمامی رفرنس های موجود در فایلهای دیگر حذف نخواهد شد. excel: با حذف یک فایل 2در گزینه 

 یل خواهد شد.از پوشه ای به پوشه دیگر باعث تغییر در رفرنس های خارجی)بیرونی( فا excel: انتقال یک فایل 3در گرینه 

 : امکان ذخیره دو فایل با نام یکسان و با اندازه های مختلف یا یکسان در یک پوشه واحد وجود ندارد.4در گزینه 

 

 

 کدام مورد مشخص کننده نوع اطالعاتی است که قصد داریم در پایگاه داده ذخیره کنیم ؟   Access 2013در نرم افزار  -3
(Www.iranestekhdam.ir) 

1 )Index   2 )Data Type   3 )Validation Text   4 )Smart Tag  

 2گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

با هر داده ای در نرم افزار اکسس نوع خاصی دارد. هرفیلد جدول, داده هایی از یک نوع خاص را می تواند در خود جای دهد. مثال برای فیلدی 

باید داده هایی از نوع متن تعریف شود تا تمامی رکوردهای ثبت شده در این فیلد دارای یک نوع داده و آن هم از نوع متن  "نام کارگر"اسم 

انتخاب کنیم. )برای نمایش فهرست  Data Typeاشند.لذا هرگاه جدولی طراحی می کنیم باید نوع داده هر فیلد را از فهرست کشویی ستون ب

کافی است بر روی فلش موجود در این ستون کلیک کنیم تا فهرستی از نوع تمامی داده هایی که می شود در اکسس ثبت  Data Typeستون 

 داده شود.(کرد برای ما نشان 

 
 

انتخاب می کنیم اکسس فهرستی از اطالعات را در بخش زیرین پنجره نمایش می  Data Typeهنگامی که موردی را از فهرست بازشونده  

ب )متن( را از ستون بازشونده انتخا Text)یا خصوصیات فیلد( گفته می شود. مثال وقتی ما فیلدی از نوع  Field Propertiesدهد که به آنها 

 می کنیم. در زیر همین پنجره خصوصیات فیلد مربوط به متن برای ما نشان داده می شود. 

 

 

file:///C:/Users/Hami/Desktop/Www.iranestekhdam.ir
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 ایران استخدام ی سایتوزارت نیروهای استخدامی  مونآزعمومی سواالت  بسته

 (Www.iranestekhdam.ir) صحیح را نشان می دهد ؟  IPکدام مورد، یک آدرس   -4
1)0.0.0.0   2 )00 .01.02   3 )256.255.254.253          4 )41.23.25.14.13  

 1گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

IP  مخففInternet Protocol شود. در یک شبکه کامپیوتری، های متصل به اینترنت اختصاص داده میاست و کد یا آدرسی است که به دستگاه

، همواره مجموعه ای از IPخود شناسایی می شود. یک آدرس  IPبرای هر دستگاه متصل به شبکه منحصربفرد بوده و هر دستگاه با  IPآدرس 

تا  0.0.0.0تغییر می کند. بنابراین دامنه ی کلِ آدرس آی پی می تواند از  255تا  0چهار عدد می باشد که دامنه هر عدد از 

 متغیر باشد. 255.255.255.255

 

 

 (Www.iranestekhdam.ir) کدام یک از موارد را تغییر داد؟، با استفاده از شکل زیر، می توان Word 2013در نرمافزار  -5

 
 

1 )Font  2 )Text Size  3 )Style  4 )Illustration 

 3گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 
ظاهری نوشته مثل فونت از این قسمت برای تغییر استایل و ظاهر نوشته های متن استفاده می شود. هنگامی که چندین مورد تغییر مانند تنظیم 

ایل رنگ / کادر و ... نیاز داشته باشیم که همه این تغییر ها را می خواهیم در کنار هم یکجا بر روی متن اعمال کنیم نیاز به ایجاد یک است /

 هست.

 
 

 استفاده می شود. Stylesیعنی شما می توانید با اعمال یکی از حالت موجود در ابزار 

 

 96در سال  وزارت نیرواستخدامی آزمون 
 

 ، در کدام بخش انجام می شود؟Windows 7افزارهای نصب شده بر روی سیستم عامل حذف نرم -6
(Www.iranestekhdam.ir)  

1 )Control Panel    2 )My Computer 

3 )My Documents   4 )My Applications 

 1گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

نصب کرده ایم؛با مراجعه به قسمت  Windows 7کردن نرم افزارهایی که قبالً در سیستم عامل  Uninstallیا   Removeبرای حذف یا 

Control Panel  از طریق منویStart  و یا سایر روشها و سپس انتخاب قسمتPrograms  و سپس کلکیک بر رویUninstall A 

Program  را حذف نمود.می توان نرم افزار یا برنامه مورد نظر 
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 ایران استخدام ی سایتوزارت نیروهای استخدامی  مونآزعمومی سواالت  بسته

7- 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 

 2 گزینهپاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

با انتخاب گزینه  Page Setupو در بخش  Layoutبا انتخاب سربرگ  Wordدر نرم افزار 

Orientation می توات جهت قرارگیری برگه کاغذ رو بصورت افقی(Landscape)   و یا

 تغییر داد.  (Portait)حالت عمودی 
 

 

 (Www.iranestekhdam.ir) کدام مورد، برای عملکرد صحیح یک کامپیوتر، ضروری است؟ -8

1 )Operating System   2 )Microsoft Office 

3 )Microsoft IE    4 )Windows Media Player 

 1گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

در یک سیستم کامپیوتری، برای عملکرد صحیح سیستم و برای بهره بردای از منابع سخت افزاری و نرم افزاری سیستم، وجود سیستم عامل یا 

Operating System .که در حقیقت نقش واسط بین کاربر و سخت افزار و نرم افزارهای نصبی را بر عهده دارد؛ ضروری است 
 

 (Www.iranestekhdam.ir) بر روی کدام جزء قرار می گیرند؟ ROMو  RAMاجزایی مانند  -9

1 )CPU     2 )Power 

3 )Mother Board   4 )Graphic Card 

 3گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 
نصب و  (Motherboard)بر روی برد اصلی یا مادربرد  Rom(Read Only Ram)و  Ram(Random Access Memory)اجزایی مانند

بر روی مادربرد  (Graphic Card)و کارت گرافیک  (CPU)قرار می گیرند.در مورد گزینه های دیگر الزم به ذکر است که واحد پردازنده مرکزی 

هم در داخل کیس کامپیوتر نصب شده و توسط سیم ها؛ جریان برق شهری را به برق  (Power Supply)نصب می گردند.قسمت منبع تغذیه 

 مورد مطلوب سیستم تبدیل و انتقال می دهد.
 

 (Www.iranestekhdam.ir) ، در کدام مورد قرار می گیرند؟Excelورودی های یک تابع در محیط  -10

1)  ( )   2 )' '  3 )" "  4 )< > 

 1گزینه ان استخدام : پاسخ کارشناس سایت ایر

برای محاسبه معدل الزم نیست  ثالًتوابع همان فرمولهای محساباتی پر کاربرد هستند که به صورت پیش فرض در نرم افزار اکسل وجود دارند، م

نی به صورت ع،یرا فراخوانی کنید (average) را در سلول بنویسید، فقط کافیست تابع معدل اکسل کلی جمع و تقسیمکه فرمول 

=average(A1:A10)  برای محاسبه میانگین داده های موجود در سلول هایA1  تاA10  به کار می ردو.پس در نرم افزارExcel ورودی هر ،

 که درج می گردد؛بین دو عالمت پرانتز درج می گردد. Functionتابع یا 
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 ایران استخدام ی سایتوزارت نیروهای استخدامی  مونآزعمومی سواالت  بسته

 

 94در سال  وزارت نیرواستخدامی آزمون 

مایش  -11 فاده می شههود؟برای ن کدام نرم افزار اسههت مان از  یک سهههاز یاتی و عملکرد  مه عمل نا قایسهههه بر   م

(Www.iranestekhdam.ir) 
1 )Access         2 )Excel            3 )Power Point          4 )Word 

 1 گزینه پاسخ کارشناس ایران استخدام :

 وبرای انجام محاسبات آماری و ترسیم نموداری بیشتر استفاده می شود. اکسل بیشتر اطالعات عددی ومتنی را نگه داری می کند  
 

 (Www.iranestekhdam.ir)  برای تبدیل اعداد التین به فارسی روی کدام گزینه کلیک می کنیم؟« Word Options» در  -12

1 )Add-Ins            2 )Advanced        3 )Customize         4 )Display 

 2 گزینه کارشناس ایران استخدام :پاسخ 

یا    Hindiگزینه Show Document Content در قسمت.را انتخاب کنیدAdvanced بخش   ( Word Options)در قسمت

Contextرا از لیست کشویی Numeral انتخاب کنید. 
 

 (Www.iranestekhdam.ir)  برای انتخاب دو سلول غیر همجوار از چه روشی استفاده می شود؟ -13

 Shift( ماوس و Ctrl              3 )Ctrl           4( ماوس وAlt        2( ماوس و1

 2  گزینه پاسخ کارشناس ایران استخدام :

 انتخاب آیکن های پراکنده از کلید کنترل و برای انتخاب چند آیکون متوالی از کلید شیفت استفاده می شود. برای 
 

 (Www.iranestekhdam.ir)  برای انجام چه کاری استفاده می شود؟« Slide Design» فرمان -14

 Slide( افکت گذاری بر روی 2( تعیین نوع اسالید                            1

 ( درج سر صفحه و پا صفحهTransition                          4( ایجاد 3

 2  گزینه پاسخ کارشناس ایران استخدام :
 

 (Www.iranestekhdam.ir)  برای سایه دار کردن شکل های رسم شده از کدام گزینه استفاده می شود؟ -15

1 )Soft Edges        2 )Glow           3 )Reflection          4 )Shadow style 

 4  گزینه پاسخ کارشناس ایران استخدام :

 

 93در سال  وزارت نیرواستخدامی آزمون 

 (Www.iranestekhdam.ir)  عالمت + در کنار آیکن پوشه به چه معناست؟ Windows Explorerدر پنجره برنامه  -16

 (داشتن فایل2        (خالی بودن پوشه                            1

 (مشترک بودن پوشه با سایر برنامه ها4(داشتن زیرپوشه                                      3

 3  گزینه پاسخ کارشناس ایران استخدام :
 

 (Www.iranestekhdam.ir)  از: استخراج داده هادر نرم افزار اکسس برای  -17

1 )SharePoint          2  )Macro              3  )Query                   4)Records 

 3  گزینه پاسخ کارشناس ایران استخدام :

http://www.farsimeeting.com/description/111
http://www.farsimeeting.com/description/111
http://www.farsimeeting.com/description/111
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 (Www.iranestekhdam.ir)  می باشد؟ محاسن اتوماسیون اداری کدام مورد از -18

 ای ازمکاتبات کاغذی در سازمانحذف قابل مالحظه(   1

 خودکارسازی فرآیندهای اداری استفاده بهینه از زمان با عملیات(  2

 مدیریت و نظارت دقیق بر عملکرد کارکنان(  3

 ( همه موارد     4

 2  گزینه پاسخ کارشناس ایران استخدام :
 

 (Www.iranestekhdam.ir)  به طور پیش فرض کدام است؟ محل ذخیره سازی اطالعات و اسناد -19

1 )My network                      2 )mydocument                3 )Desktap              4 )My Computer 

 2  گزینه پاسخ کارشناس ایران استخدام :
 

 

 (Www.iranestekhdam.ir)  ؟با استفاده از کدام کلید می توان چند آیکون را به شکل غیر مجاور انتخاب کرد -20

1)Shift               2)Alt             3)Shift+Ctrl                4)Ctrl  

 4  گزینه پاسخ کارشناس ایران استخدام :
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 کاربران گرامی لطفا دقت فرمایید، این فایل تنها بخشی از محصول

 میباشد که وزارت نیروآزمون های سواالت استخدامی نمونه  ویژه

ورت رایگان و برای آشنایی شما عزیزان از کیفیت و محتوای ص به

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

 .لینک زیر کلیک فرمایید این محصول، روی
 

 بسته کامل لینک دانلود و خرید

https://iranestekhdam.ir/?p=175959
https://iranestekhdam.ir/?p=175959
https://iranestekhdam.ir/?p=175959
https://iranestekhdam.ir/?p=175959
https://iranestekhdam.ir/?p=175959
https://iranestekhdam.ir/?p=175959
https://iranestekhdam.ir/?p=175959
https://iranestekhdam.ir/?p=175959
https://iranestekhdam.ir/?p=175959
https://iranestekhdam.ir/?p=175959
https://iranestekhdam.ir/?p=175959
https://iranestekhdam.ir/?p=175959
https://iranestekhdam.ir/?p=175959
https://iranestekhdam.ir/?p=175959


 

 

  

 

 

 

 

 

 

 :دوم بخش 
 

 زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش   
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 97در سال  وزارت نیرواستخدامی آزمون 
 

 (Www.iranestekhdam.ir) است ؟ « سجع » کدام عبارت ، فاقد  -1

 ( اگر گویند مستی چه چیز است ، گویم برخاتسن تمییز است . 1

 ( اصل وصال دل است ، باقی زحمت آب و گل است. 2

 ( دنیا سرای ترک است و آدمی برای مرگ است . 3

 ( در علم محاسبت ، چنان که معلوم است چیزی دائم . 4

 4گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 
 .ویندبه آهنگ برخاسته از آن ها سجع میگ کلمات مسجع و و از نظر وزن یا حروف بصورت هماهنگ باشند،کلماتی که در پایان دو جمله بیایند 

 سجع خود بر سه نوع سجع متوازی؛ سجمع متوازن و سجع مطرف می باشد.

 .دارای سجع مطرف است تمییز( –در گزینه اول دو واژه )چیز 

 گل( دارای سجع متوازی است.-در گزینه دوم دو واژه ) دل

 مرگ( دارای سجع متوازی است.-در گزینه سوم دو واژه )ترک

 ی باشد.گزینه چهارم فاقد آرایه سجع م

 

 

 (Www.iranestekhdam.ir) آرایه های بیت زیر ، کدام اند ؟  -2

 « چند روی چو گل و قامت چون شمشاد است همچو نرگس بگشا چشم و ببین کاندر خاک » 

 ( تشبیه ـ استعاره ـ مجاز 2  ( استعاره ـ تلمیح ـ حسن نعلیل 1

 ( تشبیه ـ تلمیح ـ کنایه 4  ( استعاره ـ حسن تعلیل ـ مجاز 3

 2گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

 همچو نرگس )تشبیه( / چشم گشودن گل نرگس)تشخیص( / روی چو گل)تشبیه(

 قامت چو شمشاد )تشبیه( / نرگس و گل و شمشاد )تناسب(

 واج آرایی حروف الف و چ

 گشودن چشم کنایه است از دقت کردن.

 قامت راستاستعاره از شمشاد: 

 روی مجاز است از انسان.)جز ذکر شده و اراده کل کرده است(

سرانجام  : معنی شاره به  سان های زیبارو و بلند قامتی در زیر خاک خوابیده اند ) ا وقتی با دقت نگاه کنی ، می بینی که چقدر ان

 همه ی انسان ها که مرگ است (

 

  

 (Www.iranestekhdam.ir) ت می شود، به جز .............از همه ابیات دریاف« پروده گویی » مفهوم  -3

 که در بسیار بد بسیار گیرند.   ( سخن کم گوی تا بر کار گیرند 1

 سخن کم گو ولی بسیار بشنو   ( سلیم این پند را از من نگه دار 2

 که باشد سخن گفتن راست تلخ   ( نگر تا چه گوید سخنگوی تلخ 3

 چو رنجش نخواهی سخن را بسنج   ( بدان کز زبان است مردم به رنج 4

 گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

 می باشد. سخن گقتنپرورده گویی منظور سنجیده حرف زدن و به جا و اندازه 

 از گزینه های اول، دوم و چهارم این مفهوم دریافت می گردد.
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 اندازه حرف بزن تا حرف تو کارآیی داشته باشد و به آن عمل شود. به نکه ،در گزینه اول اشاره دارد به ای

 در گزینه دوم اشاره به این دارد که این سخن را همیشه با یاد داشته باش که کمتر حرف بزن و بیشتر گوش کن.

و اگر میخواهی آزرده نشوی سخنت را  در گزینه چهارم اشاره به این شده است که بدان که رنج و سختی مردم از زبان و حرف زدنشان هست
 بسنج و بعد حرف بزن.

 در گزینه سوم مفهوم اشاره شده در ابیات باال قابل استنباط نمی باشد.

 

 

 (Www.iranestekhdam.ir) کدام ترکیب ها ، همگی اضافه تشبیهی هستند ؟  -4
 ( راه نظر ـ مرغ چمن 2  ( مژده گل ـ ناوک مژگان 1

 ( باغ بینش ـ پرنده وصال 4  ( بوی محبت ـ زلف سنبل 3

 4گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

در اضافه تشبیهی میان مضاف و مضاف الیه رابطه شباهت و هماهنگی است یعنی در آن یا مضاف را به مضاف الیه تشبیه می کنند و یا مضاف 

تشبیه مضاف الیه ) روی ماه و لب لعل ) تشبیه مضاف به مضاف الیه ( یا برعکس ماه روی و لعل لب : مانند . الیه را به مضاف تشبیه می کنند

 ف(به مضا

 است اضافی تشبیه بلیغو بینش به باغی تشبیه شده  -یی تشبیهباغ بینش: اضافه

 زلف سنبل: اضافه استعاری 

 رت پرواز داردوصال به پرنده ای تشبیه شده است که قد -پرنده وصال: اضافی تشبیهی

 

 

  

 (Www.iranestekhdam.ir) در کدام عبارت ، غلط نگارشی یافت می شود ؟  -5

 ( در این بنا، کتیبه ای وجود ندارد که تاریخ ساخت آن را مشخص سازد. 1

 ( قوای سه گانه از هم تفکیک شده اند و هر کدام وظیفه خاصی دارند. 2

 ( برخی از افراد از افق دید ضعیفی برخوردارند. 3

 ( روز عید حقیقی ، هنگام پیروزی بر نفس است. 4

 3گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 
 برای بیان نقاط و ویژگیهای مثبت و مفید از کلمه برخوردار استفاده می شود و کاربرد این واژه در ذکر موارد منفی درست نمی باشد.

 برای مثال کاربرد صحیح این واژه بصورت زبر است:

 او از دانش باالیی در زمینه ادبیات برخوردار است.
 

 

 96در سال  استخدامی وزارت نیروآزمون 
 

 (Www.iranestekhdam.ir) در کدام گروه کلمه، غلط امالیی وجود دارد؟ -6

 عادت معلوف  –( فقر و فاقه 2افراد ثقه                           –( خلط مبحث 1

 رفیع و وضیع –( جدال و مناقشت 4زرق و افترا                      –( مرشّح و آماده 3

  2گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

 است.« أ»با « مألوف»امالی صحیح واژه ی 

 .گرفته، مانوس، همدمعادت  دمخور، ، معمول،خت، خوگرفتهخته، اُیآشنا، آم .گرفتهگرفته؛ خوالفتمألوف: 
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 (Www.iranestekhdam.ir) است؟« کنایه»کدام مصراع، فاقد  -7
 ( تسبیح  هزار دانه بر دست مپیچ2( دریغا که بگرفت راه نفس                                           1

 ( روی طمع از خلق بپیچ ار مردی4مگوی                        ( تا ندانی که سخن عین صواب است3

  3گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

 تا ندانی که سخن عین صواب است مگوی 

 معنی: تا مطمئن نشدی که سخنت، عین راستی و درستی است، آن را به زبان میاور.

 .و خاموش شدن نفس حبس شدن و بند آمدن: گرفتن راه نفس، کنایه از ناراحتی و غم است. معنیِ گرفتنِ نفس: 1گزینه ی  -

 . کثرت زهد و تقوی است ی کنند که در ادبیات فارسی نشانهای استفاده میدانهتسبیح هزار ق صوفیه ازرَبرخی فِ: 2گزینه ی  -

 زهد و تقوی داشتن. / بسیج: حرکتتسبیح هزاردانه بر دست پیچیدن، کنایه از: 

 : روی از طمع پیچیدن، کنایه از: روی برگرداندن و فرار از طمع.4گزینه ی  -
 

 

 (Www.iranestekhdam.ir) است؟« محمّد حجازی»کدام اثر، از آثار  -8
 ( تماشاگه راز 2         ( سفر در مه            1

 ( آیینه4         ( روزها                     3

  2گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

 .دهداحمد شاملو، شاعر معاصر ارائه می شعرهای قبل از انقالبِ ی تحلیلی همه جانبه و عمیق از همه «تقی پورنامداریان»سفر در مه: اثر  -

 . استمطهّری  مرتضی شهید استادهای سخنرانی سلسله بردارنده ی در این کتاب تماشاگه راز: -

 است. اسالمی ندوشن  ی روزها: سرگذشت زندگی آموزنده -

 .محمّد حجازینوشته ی آیینه:  -
 

 (Www.iranestekhdam.ir) دارد؟« ایهام»در بیت  زیر، کدام واژه  -9

 «گل است باده ی گلرنگ  باده خواران را                مدام فصل بهار است میگساران را»

 ( گل 2      ( مدام     1

 ( بهار4          ( باده    3

 1گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 
 .ای است با حداقل دو معنی که یکی نزدیک به ذهن و دیگری دور از ذهن باشدآوردن واژه« هامیا»

 است.« مدام»یکی از واژه های ایهام دار در ادبیات فارسی، واژه ی 

  . همیشه و پیوسته و مادام2  شراب. 1مدام:  
 

 (Www.iranestekhdam.ir) محور اندیشه ی شاعر در بیت زیر، کدام است؟ -10

 «باور مکن که صورت او عقل من ببرد                عقل من آن ببرد که صورت نگار اوست»
 ( رخسار عاشق2                 ( ناتوانی عقل               1

 ( زیبا آفرین4                 ( آفرینش عقل                 3

 4گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 
 .است آشکار افالطونی ـ عرفانی نظریه ی آنها در که است ابیاتی افالطونی، این بیت سعدی، افالطونی است. ابیات
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 عارفان که است معنایی این. استحق   ِجمال و مطلق زیباییِ پرتو ،زیبارویان زیبایی و جمال و حُسن که شودمی بیان ایگونه به ،ابیاتاین  در

  غافلند. سعدی بیت های بسیاری دراین مورد دارد. آن از ظاهرنگر نظران کوته و بینندمی ی وجود همه با بینحقیقت
 

 94در سال  وزارت نیرواستخدامی آزمون 
 

 (Www.iranestekhdam.ir)   معنی بیت زیر چیست؟ -11

 «سرزنشها گرکند خارمغیالن غم مخور/  دربیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم»
 .( انسان برای رسیدن به محبوب خویش باید توان تحمل سختی ها راداشته باشد1

 طی نماید.( هرکسی نمی تواند راه سخت ودشوار رسیدن به معبود را به سالمت 2

 ( انسان هرچه بیشتر رنج بکشدفقدر ومنزلت محبوب خود را بیشتر می داند.3

 ( برای انسان مومن،گام نهادن در بیابان پراز خار وخاشاک،آسان تر از دوری از خانه خداوند است.4

 1 گزینه پاسخ کارشناس ایران استخدام :

 

 (Www.iranestekhdam.ir)  از آثار کیست؟ «ترجمه روح القوانین»و «امثال و حکم»،«لغت نامه» -12

 ( عبدالحسین زرین کوب4( دکتر محمدمعین       3( عالمه دهخدا        2( احمد آرام         1

 2نه گزی پاسخ کارشناس ایران استخدام :

 

 (Www.iranestekhdam.ir)  معنی کدام کلمه صحیح است؟ -13

 ( دغدغه: بیخوابی4( غافل: پنهان         3        ( جهل: تاریکی  2(شکوه:عظمت          1

 1 گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام : 

 / دغدغه:نگرانی .نادان،بیخرد-2 بیخبر آگاه، نا – 1ترس / جهل:نادانشدن / غافل: -2بزرگی . شوکت.  شأن-1شکوه: 

 

 

 (Www.iranestekhdam.ir)   لطیف یعنی: -14

 ( آرام4( سبک                   3( نرم                  2  ( مهربان               1

  هر دو صحیح هستند.(2)و (1) های گزینه پاسخ کارشناس ایران استخدام :

 ( را مد نظر داشته است.2ولی طراح گزینه) .خوخوش مهربان؛. 2. نازک و نرم. 1لطیف:

 

 

 (Www.iranestekhdam.ir)  کلمه صحیح است؟از نظر قواعد نگارش زبان فارسی،به کاربردن کدام  -15

 ( اوال4ً                          ( دوما3ً                        ( تلفنا2ً               ( گاها1ً

 4ینه گز پاسخ کارشناس ایران استخدام :

 .است تنوین را می توان با آن به کار بردنادرست است.)اول( کلمه ی عربی  یعربی است.کاربرد آن با کلمات فارس)تنوین( ویژه زبان 
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 93در سال  وزارت نیرواستخدامی آزمون 
 

سرزنش ها گر کند خار مغیالن غم مخور»معنی بیت  -16 شوق کعبه خواهی زد قدم /  سب « در بیابان گر به  با کدام گزینه متنا

 (Www.iranestekhdam.ir)  است؟

  نگنجی / نتوان شبه تو گفتن که تو دور هم نیایی( نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم 1

  گویی کز این جهان به جهان دگر شدم /ازدردرآمدیومنازخودبهدرشدم( 2

  بس که بپسندید باید ناپسند /بریان ای عشق را خواهی که تاپ( 3

 عیش این گلشن خماری بیش نیست /اند  الله وگل زخمی خمیازه( 4

 3 گزینه پاسخ کارشناس ایران استخدام :

 مفهوم: همراه بودن عشق باسختی ها و نامالیمات
 

  )Www.iranestekhdam.ir( ؟نیستجمع کدام کلمه صحیح  -17

 لفظ:( الفاظ4( القاب:لقب              3                وصل  :( اصول2 ( اعداد:عدد             1

 2 گزینه پاسخ کارشناس ایران استخدام :

 ج ِ اصل  اصول 
 

 «شههباز»منظور از  «پنجه این شههبازسهت چرخ کبکی اسهت که دراسهت که دروصهف آید /  آن از عشه  باالتر»دربیت  -18

 (Www.iranestekhdam.ir)  چیست؟

 ( عقاب4( مردم                      3( عشق                  2      ( دنیا                1

 2ه گزین پاسخ کارشناس ایران استخدام :

 

 (Www.iranestekhdam.ir)  کنایه از چیست؟ آب در هاون کوبیدن -19

 نخوردن تکان آب از ( آب2   ( کار بیهوده انجام دادن                   1

 شدن ( کنف4 تدبیر               و چاره شدن فایده ( بی3

 1 گزینه پاسخ کارشناس ایران استخدام :
 

 (Www.iranestekhdam.ir)  کنایه از چیست؟ «کالف به دست کسی دادن»  -20

 مشکل پیچیده را حل کردن( 2( کالفه کردن                                1

 بازی نیرنگ ( نهایت4   ( سردرگم کردن                         3

 2 گزینه پاسخ کارشناس ایران استخدام :
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 کاربران گرامی لطفا دقت فرمایید، این فایل تنها بخشی از محصول

 میباشد که آزمون های وزارت نیرواستخدامی نمونه سواالت  ویژه

ورت رایگان و برای آشنایی شما عزیزان از کیفیت و محتوای ص به

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

 .لینک زیر کلیک فرمایید این محصول، روی
 

 بسته کامل لینک دانلود و خرید

https://iranestekhdam.ir/?p=175959
https://iranestekhdam.ir/?p=175959
https://iranestekhdam.ir/?p=175959
https://iranestekhdam.ir/?p=175959
https://iranestekhdam.ir/?p=175959
https://iranestekhdam.ir/?p=175959
https://iranestekhdam.ir/?p=175959
https://iranestekhdam.ir/?p=175959
https://iranestekhdam.ir/?p=175959
https://iranestekhdam.ir/?p=175959
https://iranestekhdam.ir/?p=175959
https://iranestekhdam.ir/?p=175959
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 :سوم بخش 
 

 معارف اسالمی   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  

20 

 ایران استخدام ی سایتوزارت نیروهای استخدامی  مونآزعمومی سواالت  بسته

 

 97در سال  استخدامی وزارت نیروآزمون 
 

 و اتخذوا من دون اهلل اله لیکونوا لهم عزاً ( بیانگر کدام قسم از اقسام شرک است؟ » آیه شریفه  -1
(Www.iranestekhdam.ir) 

 ( عبادی 4  ( صفاتی 3  ( ربوبی 2  ( ذاتی 1

 2 گزینهپاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

توحید در  به اعتقاد عین در رسالت عصر مشرکان که است این کند تر تواند موضوع را که ربوبیت غیر از خالقیت است روشن چیزى که مى

آنان در امر ربوبیت است.  شرک از حاکى که دهد خالقیت، در امر ربوبیت کامال مشرک بودند و آیات زیادى در قرآن بر این مطلب گواهى مى

  :فرماید قرآن کریم مى

 (نُوا لَهُمْ عِزًّاوَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّهِ آلِهَةً لِیَکُو)

 (و آنان غیر از خدا، معبودانى را براى خود برگزیدند تا مایه عزّتشان باشد!)چه پندار خامى

 

، به ترتیب، « جهان بر عدالت استوار است» و « خداوند هیچ انسانی را بیش از توان و ظرفیتش مکلف نساخته است»عبارات  -2

 (Www.iranestekhdam.ir) بیانگر کدام یک از اقسام عدل است؟ 

 ( تشریعی ـ جزایی 4  ( تکوینی ـ جزایی 3 ( تشریعی ـ تکوینی 2 ( تکوینی ـ تشریعی 1

  2 گزینهپاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 
یعنی اوال همه عدل تشریعی بدین معناست که تکالیفی که خدا به وسیله پیامبران بر مردم نازل کرده است، بر پایه عدل و دادگری است، 

 احکام الزم برای سعادت انسان را فرو فرستاده است و ثانیا هیچ انسانی را بیش از توان و ظرفیتش مکلف نساخته است.

 عدل تکوینی : معنای عدل در نظام تکوین یا جهان خلقت آن است که خدا در چنین نظامی هر موجودی را به اندازه شایستگی و قابلیت او نعمت

و به تعبیری خدا به اندازه ظرفیت و شایستگی هر شیء به او وجود و کمال افاضه کرده است و اجزای جهان در یک هماهنگی دقیق داده است 

 .بر اساس قوانین ثابت با هم پیوند دارند به گونه ای که نظم حاکم بر موجودات و کل نظام خلقت گواه روشنی بر چنین عدلی است

 .جهان بر عدالت استوار شده است که این معنا به عدالت تکوینی اشاره دارددر روایات نیز آمده است که 
 

 چه دستوری می فرمایند ؟ « و شاورهم فی االمر فإذا عزمت ... » خداوند به پیامبرش حضرت محمد )ص(، بعد از امر به  -3

(Www.iranestekhdam.ir) 
 ( با مردم مهربانی کن 2   ( بر خدا توکل کن 1

 ( در تصمیم خود پایداری کن4  ردم طلب آمرزش کن ( برای م3

 1 گزینهپاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

 159 هیسوره مبارکه آل عمران آ

 فَتَوَکَّل عَزَمتَ فَإِذا * األَمرِ فِی وَشاوِرهُم لَهُم وَاستَغفِر عَنهُم فَاعفُ * حَولِکَ  مِن لَانفَضّوا القَلبِ غَلیظَ فَظًّا کُنتَ وَلَو *رَحمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُم  فَبِما

 المُتَوَکِّلینَ  یُحِبُّ اللَّهَ إِنَّ * اللَّهِ عَلَى

. پس شدندیاز اطراف تو، پراکنده م ،ی! و اگر خشن و سنگدل بودی[ نرم )و مهربان( شددر برابر آنان ]= مردم ،ی)برکت( رحمت اله به :ترجمه

 رای)قاطع باش! و( بر خدا توکل کن! ز ،یگرفت میکه تصم یها آمرزش بطلب! و در کارها، با آنان مشورت کن! اما هنگامآن یآنها را ببخش و برا

 متوکالن را دوست دارد. دخداون
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 به کدام موضوع اشاره دارد ؟ « و ال تقولوا لمن یقتل فی سبیل اهلل اموات بل احیاء و لکن ال تشعرون » آیه شریفه  -4

(Www.iranestekhdam.ir) 
 ( مرگ تن و قلب 4  ( مرگ افتخارآمیز 3 ( مرگ، سنت حتمی 2 ( مرگ همراه با آرامش 1

 3 گزینهپاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 
اقامه قسط و عدل، و یا در میان مرگها، مرگهای افتخار آمیزی داریم که به حق باید انسان به آن افتخار کند، و آن مرگ در راه خدا، و در طریق 

 :در طریق فراگیری علم و دانش، و سرانجام کسب معارف الهی می باشد.به این نوع از مرگ در آیات یاد شده در زیر تصریح شده است

ده نخوانید آنان ( . کسانی را که در راه خدا کشته می شوند مر154)بقره/« و ال تقولوا لمن یقتل فی سبیل اهلل اموات بل احیاء ولکن ال تشعرون»

 .درک نمی کنید زندگانند ولی شما

 

 از نظر قرآن کریم، مهم ترین معیار همسر شایسته چیست و عالی ترین هدف تشکیل خانواده، کدام مورد است؟  -5

(Www.iranestekhdam.ir) 
 ( خوش اخالق بودن ـ رشد اخالقی و معنوی هر یک از اعضای خانواده 1

 ( خوش اخالق بودن ـ رشد و پرورش و تربیت فرزندان توسط والدین 2

 ( با ایمان بودن ـ رشد و پرورش و تربیت فرزندان توسط والدین 3

 ( با ایمان بودن ـ رشد اخالقی و معنوی هر یک از اعضای خانواده 4

 4 گزینهپاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 
یات متعدد برای همسر مطرح می کند، ایمان و اعتقاد داشتن او است؛ زیرا ایمان و اعتقاد به خداوند و مهم ترین شرطی که قرآن کریم در آ

 .اسما و صفات او و باور قلبی به روز قیامت و حساب رسی دقیق آن، از آدمی انسانی متعهد می سازد

 نیاز به رشد معنوی و اخالقی عالی ترین زمینه برای تشکیل خانواده است

 

 96در سال  وزارت نیرواستخدامی آزمون 
 

  به کدام  یک از براهین نظم اشاره دارد ؟« ان فی السماوات و االرض الیات للمومنین » آیه  شریفه-6
(Www.iranestekhdam.ir) 

 (هدفمندی2     (هماهنگی1

 (نظم  در موارد جزیی4    (هماهنگی در کل عالم3

 3گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 
و  قرآن کریم؛به برهان نظم بسیار اهمیت داده و انسانها را دعوت می کند که در خلقت پیچیده موجودات و آسمانها و زمین و کوهها بیاندیشید

می توانند دست  -اگر بخواهند -ا با کمترین توجهیچنان داللت نظم برناظر را بدیهی می داند که می فرماید؛ فقط به یاد آنها بیاور،یعنی انسانه

 آسمانها در راستى به ( إِنَّ فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآیَاتٍ لِلْمُؤْمِنِینَ توانای خدواند علیم و حکیم را مشاهده کنند.چنانچه در این آیه می فرماید: ) 

 که نشان از وجود هماهنگی در کل عالم دارد. تاس هایى نشانه مؤمنان براى زمین و

 

 پیامبر گرامی اسالم )ص(، حکومتش را بر کدام پایه بنا کرد و مالک برتری و کرامت انسان را در چه امری می دانست؟ -7
(Www.iranestekhdam.ir) 

 جهاد -( مساوات 4             تقوا -( مساوات 3              جهاد -( انقالب 2  تقوا -( انقالب 1

 3گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

  :می دانست اما پس از رحلت ایشان تقوابنا کرد و مالک برتری و کرامت انسان ها را عدل و برابری و مساوات پیامبر حکومتش را بر مبنای 

 .جاهلیت در لباسی جدید وارد جامعه اسالمی شد 

  تقوا و جهاد گر مورد اعتماد و احترام پیامبر منزوی شدند.شخصیت های با 
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 دشمنان اسالم در جبهه دوستان قرار گرفتند و به تدریج شیوه حکومتی قیصران روم و کسرایان ایران را در پیش گرفتند 
 )درس هفتم کتاب دین و زندگی سال سوم(

 

 د، زیرا انسان ظرفیت جاودانه زیستن را دارد؟کدام صفت الهی، اقتضا می کند مرگ پایان زندگی انسان نباش -8

(Www.iranestekhdam.ir) 

 ( اراده الهی4  ( علم الهی3  ( عدل الهی2  ( حکمت الهی1

 1گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

 .دارد را زیستن ظرفیت جاودانه انسان، زیرا نباشد؛ انسان زندگی پایان مرگ که کند می خداوند اقتضا حکمت

 .گردید نمی باز ما سوی به شما که این و ایم آفریده بیهوده را شما که اید کرده گمان فرماید:آیا می باره این در قرآن

 (1)درس دوازدهم کتاب اندیشه اسالمی 

 

 افتد؟عصمت پیامبران  ناشی از کدام مورد است  و اگر پیامبری در دریافت و ابالغ وحی معصوم نباشد، چه اتفاقی می  -9
(Www.iranestekhdam.ir) 

 امکان هدایت از مردم سلب می شود. -روند(مرتبه ای از ایمان و تقوا را دارند که هیچ گاه به سوی گناه نمی1

 اعتماد مردم به دین از دست می رود.-( مرتبه ای از ایمان و تقوا را دارندکه هیچ گاه به سوی گناه نمی روند2

 امکان  هدایت  از مردم سلب می شود. -ای است که با مانع بیرونی به سمت گناه نمی روند.(وجود پیامبران به گونه 3
 اعتماد مردم به دین  از دست می رود. -( وجود پیامبران به گونه ای است که با مانع بیرونی به سمت گناه نمی روند.4

 1گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

در دریافت و ابالغ  -1 اگر پیامبری: روند و عصمت پیامبران  ناشی از مرتبه ای از ایمان و تقوا ی آنها می باشد که هیچ گاه به سوی گناه نمی

در مقام تعلیم و تبیین دین  اگر -2دین الهی به درستی  به دست مردم نمی رسد و امکان هدایت از مردم سلب می شود.  وحی معصوم نباشد

اگر در اجرای فرمان الهی معصوم نباشد  -3اعتمادمردم به دین از دست می رود  صوم نباشد امکان انحراف در تعالیم الهی پیدا می شود ومع

.در این سوال مورد اول مورد پرسش قرار امکان دارد کارهایی مخالف دستورات الهی انجام دهد و مردم با سرمشق گرفتن از او منحرف شوند

 )درس سوم کتاب دین و زندگی سال سوم( گرفته است.

 

 از آیۀ شریفۀ )و ما ارسلنا من رسول الّا بلسان قومه لیبین لهم ...(، کدام پیام دریافت می شود؟ -10
(Www.iranestekhdam.ir) 

 ( وحدت پیامبران الهی، معلول رشد تدریجی سطح فکر جوامع و افراد بوده است.1

 رشد تدریجی سطح فکر جوامع و افراد بوده است.( تعدد پیامبران الهی، معلول 2

 ( تعدد پیامبران الهی، معلول لزوم استمرار در دعوت و تدریج پیوسته آن بوده است.3
 ( وحدت پیامبران الهی، معلول لزوم استمرار در دعوت و تدریج پیوسته آن بوده است.4

 2گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

و ما ارسلنا من رسول اال بلسان قومه لیبین لهم: و هیچ پیامبری را نفرستادیم جز به زبان قومش »سوره ی ابراهیم می فرماید: 4 خداوند در آیه ی

از این عبارت و آیه برداشت می شود که میزان درک و فهم انسان های هر زمان،تاثیر گذار در سطح «تا بتواتند برای آنان به روشنی بیان کند.

 .بیاء می باشدتعلیمات ان

رشد تدریجی سطح فکر و اقوام،یکی از علل آمدن پیامبران متعدد است.یعنی در هرزمان، هر مکان ،یک فرهنگ و زبان متفاوت از سایرین وجود 

ین و زندگی )درس سوم کتاب دداشته است،برای اینکه این افراد از نعمت پیامبران محروم نمانند؛ خداوند برای آنها پیامبری را فرستاده است.

 سال سوم(
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 93در سال  وزارت نیرواستخدامی آزمون 
 

 (Www.iranestekhdam.ir)   کدام یک از موارد زیر جزءمراحل استغفارنیست؟ -11

 قضاى واجبات( 4( نیت               3        بازگرداندن حق مردم (2     پشیمانى از گذشته (1

  3 گزینه پاسخ کارشناس ایران استخدام :

 مرحله دارد: 6دانى استغفار یعنى چه؟ استغفار على)ع( استغفار کرد. حضرت فرمود: آیا مىکسى در محضر امام

 پشیمانى از گذشته -1

 تصمیم بر ترک همیشگى گناه -2

 بازگرداندن حق مردم -3

 قضاى واجبات -4
 .کنى تا گوشت تازه برویدهایى را که بر اثر حرام بر بدنت روییده با اندوه بر گناه ذوب گوشت -5

 به همان اندازه کع طعم معصیت را چشیدى، رحمت طاعت را نیز بچشى -6

 

 (Www.iranestekhdam.ir)  ،بیش از هر چیز ناظر به کدام مرتبه ی توحید است؟«ال اله اال اهلل»کلمه طیبه ی  - 12

 (نظری4          ( افعالی        3( ذاتی                2( عملی                1

 

 1  گزینه پاسخ کارشناس ایران استخدام :

از آن جا که انسان ها بیشتر گرفتار شرک عملی می شوند و معبودهای دیگری جز خدا را می پرستند،این عبارت بیش از هر چیزی ناظر به 

 توحید عملی و دعوت کننده ی به آن است

 

 (Www.iranestekhdam.ir)  کدام گزینه بیانگر توحید ذاتی است ؟ -13

 «ال اله اال اهلل»( 2                                              «ولم یکن له کفوا احد»( 1

 «ال حول وال قوه اال باهلل»( 4                                     «بحول اهلل و قوته اقوم و اقعد»( 3

 1 گزینه پاسخ کارشناس ایران استخدام :

قل اهلل »،« لیس کمثله شــیء»  ،« ولم یکن له کفواً احد»  ،« قل هو اهلل احد»  توحید ذاتیی یعنی اینکه ذات خداوند یکتاســت. آیات شــریفه 

 ذاتی هستند. بیانگرتوحید «خالق کل شی وهو الواحد القهار

صل یا مبدأ اعتقاد ست داللت برتوحید ذاتی دارد به اینکه جهان دارای یک ا ستقل وبه خود تنها» .  ا ست وجود م داللت برتوحید «  متکی خدا

 .ذاتی دارد

 

 (Www.iranestekhdam.ir)  ؟است شمرده شده از ضروریات دین اسالم این آموزه همواره -14

 ( امامت4( خاتمیت                  3( نماز                        2( عصمت               1

 3  گزینه استخدام :پاسخ کارشناس ایران 

های بعدی، میان مسلمانان امری روشن وپذیرفته شده بوده وبه صورت متواتر  دوران وهم در )ص(اعتقاد به خاتمیت،هم در زمان پیامبراکرم  

شده است،به این ضروریات دین اسالم شمرده  این آموزه همواره از. دستانی بر کذب در مورد آن متصور نیست ای که همنقل شده است،به گونه

 .نیز بپذیرد معنا که هر کس به نبوت پیامبر اقرار کند لزوما باید خاتمیت ایشان را
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 کاربران گرامی لطفا دقت فرمایید، این فایل تنها بخشی از محصول

 میباشد که آزمون های وزارت نیرواستخدامی نمونه سواالت  ویژه

ورت رایگان و برای آشنایی شما عزیزان از کیفیت و محتوای ص به

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

 .لینک زیر کلیک فرمایید این محصول، روی
 

 بسته کامل لینک دانلود و خرید

https://iranestekhdam.ir/?p=175959
https://iranestekhdam.ir/?p=175959
https://iranestekhdam.ir/?p=175959
https://iranestekhdam.ir/?p=175959
https://iranestekhdam.ir/?p=175959
https://iranestekhdam.ir/?p=175959
https://iranestekhdam.ir/?p=175959
https://iranestekhdam.ir/?p=175959
https://iranestekhdam.ir/?p=175959
https://iranestekhdam.ir/?p=175959
https://iranestekhdam.ir/?p=175959
https://iranestekhdam.ir/?p=175959
https://iranestekhdam.ir/?p=175959
https://iranestekhdam.ir/?p=175959
https://iranestekhdam.ir/?p=175959
https://iranestekhdam.ir/?p=175959
https://iranestekhdam.ir/?p=175959
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 :چهارم بخش 
 

 ریاضی و آمار مقدماتی   
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 ایران استخدام ی سایتوزارت نیروهای استخدامی  مونآزعمومی سواالت  بسته

 

 97در سال  استخدامی وزارت نیروآزمون 
 

برد تابع  همجموع -1 )2,1(),8,2(),4,1(),3,(),,2( 22 mnnmf   چند عضو دارد ؟ ،

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

 2 گزینهپاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

اگر  برای اینکه مجموعه ای از چندین زوج مرتب تشکیل یک تابع را دهد، اوال در زوج مرتب ها ، باید مولفه های اول برابر نباشند؛ دوم اینکه

 مولفه های اول برابر باشند، پس مولفه های دوم نیز باید یکسان باشند.

 مجموعه زوج مرتب های اشاره شده در مساله فوق داریم: در مورد

{𝑚2 + 𝑛2 = 8
2𝑚 = 4

 → {4 + 𝑛2 = 8 → 𝑛 = ±2
𝑚 = 2

 

، دو روج مرتب با مولفه های اولیه یکسان nبه جای مقدار  2، با توجه به اینکه با جایگذاری مقدار  nبا توجه به دو مقدار به دست آمده برای 

 ول نمی باشد.قابل قب nبرای  2+ایجاد میشود، لذا مقدار 

 به شکل زیر در خواهد بود: fآنگاه تابع 

f={(2,8),(2,3),(-1,4)} 
 شامل سه عضو فوق می باشد.  fلذا مجموعه برد تابع 

 

است. حاصل ضرب جمالت اول و دهم، کدام است ؟   8در یک دنباله هندسی، حاصل ضرب جمالت چهارم و هفتم، برابر  - -2
(Www.iranestekhdam.ir) 
1 )4  2 )8  3 )12  4 )16  

 2 گزینهپاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

 مانند: .عدد ثابت در عدد قبلی به دست می آید یک ضرب وسیله به جمله هر هندسی دنباله در یک
, …3ar ,2a, ar, ar 

 اولین جمله است، و a که در دنباله فوق:

r   شودمی نامیده« قدر نسبت»مضرب بین جمالت است که. 
 حال اگر دنباله ذکر شده در سوال را تشکیل دهیم خواهیم داشت:

 

 جمله اول دوم جمله سوم جمله چهارم جمله پنجم جمله ششم جمله هفتم جمله ………… ام n جمله
nar ………… 6ar 5ar 4ar 3ar 2ar ar a 

 
 در اینصورت برای جمالت چهارم و هفتم تصاعد فوق  طبق اطالعات سوال داریم:

𝑥4 × 𝑥7 = 8 → 𝑎𝑟3 × 𝑎𝑟6 = 8 →  𝑎2𝑟9 = 8 
 در ادامه حاصضرب جمالت اول  و هم خواسته شده است لذا:

𝑥1 × 𝑥10 = 𝑎 × 𝑎𝑟9 = 𝑎2𝑟9 = 8 
 

اگر  -3
x

xm
cos

1
tan1   و انتهای کمانx  در ربع چهارم واقع باشد، کدام مورد در خصوص مقادیرm  صحیح است؟ ،

(Www.iranestekhdam.ir)  

1 )0m 2 )0m 3 )1m 4 )1m 

file:///C:/Users/Hami/Desktop/Www.iranestekhdam.ir
file:///C:/Users/Hami/Desktop/Www.iranestekhdam.ir
file:///C:/Users/Hami/Desktop/Www.iranestekhdam.ir
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 1 گزینهپاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

√1 + 𝑚𝑡𝑎𝑛 𝑥 =
1

𝑐𝑜𝑠 𝑥
 → توان دو → 1 + 𝑚𝑡𝑎𝑛 𝑥 =

1

𝑐𝑜𝑠2𝑥
→ 1 + 𝑚

𝑠𝑖𝑛𝑥

𝑐𝑜𝑠𝑥
=

1

𝑐𝑜𝑠2𝑥
  

 
𝑐𝑜𝑠2𝑥 + 𝑚𝑠𝑖𝑛𝑥 𝑐𝑜𝑠𝑥 = 1 → 𝑚𝑠𝑖𝑛𝑥 𝑐𝑜𝑠𝑥 = 1 − 𝑐𝑜𝑠𝑥2 

 

1و از روابط مثلثاتی داریم که:  − 𝑐𝑜𝑠2𝑥 = 𝑠𝑖𝑛2𝑥 

 

 آنگاه خواهیم داشت: 

𝑚𝑠𝑖𝑛𝑥 𝑐𝑜𝑠𝑥 = 1 − 𝑐𝑜𝑠𝑥2 → 𝑚𝑠𝑖𝑛𝑥 𝑐𝑜𝑠𝑥 = 𝑠𝑖𝑛2𝑥 → 𝑚𝑐𝑜𝑠𝑥 = 𝑠𝑖𝑛𝑥 → 𝑚 =
𝑠𝑖𝑛𝑥

𝑐𝑜𝑠𝑥
→ 𝑚 = 𝑡𝑎𝑛𝑥 

 منفی می باشد لذا داریم: tanxمقدار  مثلثاتی با توجه به اینکه در ربع چهارم

𝑚 = 𝑡𝑎𝑛𝑥 < 0 → 𝑚 < 0 

 

راد یک جامعه در هفت دسته طبقه بندی شده اند. در نمودار دایره ای این داده ها ، زاویه افدر جدول فراوانی نسبی زیر ،  -4

مربوط به دسته   2317  چند درجه است ؟(Www.iranestekhdam.ir) 

 

 دسته ها 7-1 12-7 15-12 17-15 23-17 30-22 120-30

0.36 0.13 a 0.08 0.08 0.14 0.11 فراوانی نسبی 

 

1 )40   2 )36  3 )30   4 )24  

 2 گزینهپاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

 می باشد؛ لذا داریم: 1عددی برابر مقدار  (ifبا توجه به اینکه مجموع فراوانی های نسبی داده ها )

∑ 𝑓𝑖 = 1 →  0.11 + 0.14 + 0.08 + 0.08 + 𝑎 + 0.13 + 0.36 = 1 → 𝑎 = 0.1

𝑁

𝑖=1

 

 در نمودار دایره ای داده ها، از طریق تناسب زیر عمل می کنیم: (23-17]آنگاه برای تعیین زاوبه مربوط به دسته 

0,1 1 

x 360 
 

→ 𝑥 =
0.1 × 360

1
= 36 

 

 (Www.iranestekhdam.ir)میانگین داده های نمودار مستطیلی روبه رو، کدام است ؟   -5

file:///C:/Users/Hami/Desktop/Www.iranestekhdam.ir
file:///C:/Users/Hami/Desktop/Www.iranestekhdam.ir
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1 )25/5   2 )75/5    

 

3 )64/6   4 )72/6 
 
 

 4 گزینهپاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

 ها برای نمودار مستطیلی فوق تشکیل می دهیم: ابتدا جدول فراوانی داده

 (ixمرکز دسته ) 2 4 6 8 10
 حدود دسته ها (1-3] (3-5] (5-7] (7-9] (9-11]

 (ifفراوانی دسته ها ) 3 1 9 8 4

  25=4+8+9+1+3 آنگاه مجموع فراوانی دسته ها برابر است با :

 :استفاده می کنیمآنگاه برای محاسبه میانگین داده ها از رابطه زیر 

�̅� =
∑ 𝑓𝑖𝑥𝑖

𝑁
=

(2 × 3) + (4 × 1) + (6 × 9) + (8 × 8) + (10 × 4)

25
= 6.72 

 

 96در سال  وزارت نیرواستخدامی آزمون 
 

5√حاصل عبارت  -6 × √3 + √5 × √5 + √22 + √5 × √5 − √22 +  (Www.iranestekhdam.ir) ، کدام است؟5√

1 )5   2) √5   3) 2√5   4 )5 + √5 

 3گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

 دارد به ساده سازی عبارت می پردازیم:تا جایی که مکان 

√5 × √3 + √5 × √5 + √22 + √5 × √5 − √22 + √5 = √5 × √3 + √5 × √25 − (22 + √5) 

= √5 × √3 + √5 × √3 − √5 = √5 × √9 − 5 = √5 × √4 = 2√5 

 

قسمت برابر  علیه و خارج بوده و مجموع مقسوم qقسمت برابر باقیمانده و خارج bبر عدد طبیعی  nدر تقسیم عدد طبیعی  -7

، aقسمت اضافه شده و باقیمانده صفر می شود. مجموع ارقام عدد  واحد به خارجِ 3علیه کم شود، واحد از مقسوم 2است. اگر  12

 (Www.iranestekhdam.ir) کدام است؟

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

 2گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

 و اطالعات روی سوال به دو رابطه زیر می رسیم: با توجه به رابطه روبرو 

 
{
𝑛 = (𝑏 × 𝑞) + 𝑞

𝑏 + 𝑞 = 12
 ==>   {

𝑛 = 𝑏𝑞 + 𝑞               (1)
𝑏 + 𝑞 = 12               (2)

  

 در حالت دوم داریم که:
𝑛 = (𝑏 − 2) × (𝑞 + 3)                                       (3) 
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 ( فوق داریم:3( و )1با استفاده از رابطه )
(𝑏 − 2) × (𝑞 + 3) = 𝑏𝑞 + 𝑞 
𝑏𝑞 + 3𝑏 − 2𝑞 − 6 = 𝑏𝑞 + 𝑞 
3𝑏 − 3𝑞 − 6 = 0                                                  (4) 

 ( داریم:4( در رابطه )2با جایگذاری رابطه )

3(12 − 𝑞) − 3𝑞 − 6 = 0   ==> 36 − 3𝑞 − 3𝑞 − 6 = 0 ==>  −6𝑞 = −30 ==>   𝑞 = 𝑏    و   5 = 7 

(1) ===> 𝑛 = (5 × 7) + 5 = 35 + 5 = 40 
 می باشد. 4و مجموع ارقام آن برابر با  40برابر خواهد بود با  nپس در اینصورت عدد اولیه 

 

Aاگر  -8 ⋃ 𝐵 =  (Www.iranestekhdam.ir)، به ترتیب صحیح است؟Bو  Aباشد، کدام مورد در خصوص مجموعه های  { }

 تهی –( تهی 4  ناتهی -( تهی 3  ناتهی -( ناتهی 2  تهی -( ناتهی 1

 4گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 
 اگر اجتماع دو مجموعه برابر تهی باشد؛هر یک از آن دو مجوعه تهی می باشد.

 

 

تقسیم  کنیم  و یک واحد به آنها بیفزاییم  و در  3است اگر همه  این داده ها را بر   12میانگین داده های یک مطالعه آماری  -9

 (Www.iranestekhdam.ir) های مرحله آخر ، کدام است ؟مرحله آخر داده های جدید را دو برابر کنیم  میانگین داده 
1)7 

2)8 

3)9 

4)10 

 4گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

خواهد بود.در مرحله دوم اگر به داده ها یک واحد اضافه  4تقسیم شده و برابر  3؛میانگین نیز بر 3با انجام مراحل اول یعنی تقسیم داده ها بر 

ده و در برابر ش 2برابر می کنیم،میانگین نیز  2خواهدبود.در مرحله آخر که داده ها را  5کنیم،به میانگین نیز یک واحد اضافه می شدو و برابر 

 می گردد.  10نهایت میانگین برابر با 

 

 (Www.iranestekhdam.ir) کدام است ؟1و1-و1و1-و......و1و1-واریانس داده های  -10

 5/2(4                      5/1(3                   1(2(صفر               1

 2گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

 واریانس داده ها، ابتدا میانگین داده را بدست می آوریم:برای محاسبه 

�̅� =
1+(−1)+1+(−1)+⋯+(1)+(−1)

𝑛
=

0

𝑛
= 0  

 آنگاه برای محاسبه واریانس داریم:

Ƃ2 =
(𝑥1 − �̅�)2 + (𝑥2 − �̅�)2 + ⋯ + (𝑥𝑛 − �̅�)2

𝑛
 

Ƃ2 =
(1 − 0)2 + (−1 − 0)2 + ⋯ + (1 − 0)2 + (−1 − 0)2

𝑛
 

Ƃ2 =
1 + 1 + ⋯ + 1 + 1

𝑛
=

𝑛(1)

𝑛
= 1 

Ƃ2 = 1 
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 94در سال  وزارت نیرواستخدامی آزمون 
 

 (Www.iranestekhdam.ir)   عبارت است از: Sin (Cos x)مشت  تابع    -11

1 )-Sin x  Cos (Cos x)                        2  )Cos x Sin(Cos x) 

3 )               - Cos x Sin(Cos x)          4   )Sin x  Cos (Cos x) 

 1  گزینه پاسخ کارشناس ایران استخدام :

)cos(cossincossin xxyuuu
dx

d
 

 

شخص گردیده که %60و%40در کارخانه ای دو خط تولیدوجود دارد که به ترتیب  -12 محصوالت %3محصوالت راتولید می کنند.م

محصوالت خط دوم معیوب هستند.اگرمحصولی خریداری نمائیم و معیوب باشد احتمال آنکه از محصوالت خط دوم %4خط اول و

 (Www.iranestekhdam.ir)  باشد چقدر است؟

1)
3

4
             2)

2

3
                3)

1

3
             4)

1

2
 

 2  گزینه پاسخ کارشناس ایران استخدام :

 

P (معیوب|خط دوم) =
P (خط 2|معیوب )  P( 2 خط )

P (خط 2|معیوب )  P (خط 2 ) + P (خط 1|معیوب )  P( 1 خط ) 
=  

4
100 ×

6
10

4
100 ×

6
10 +

3
100  ×  

4
10

=
24

36
=

2

3
 

 

 

−+3باشد،میانگین)  ,𝐱𝟐 ,  𝐱𝟏𝐱𝐧,.… میانگین µ𝐱اگر  -13
𝐱𝐧

𝟐
),…., (3+−

𝐱𝟐

𝟐
), (3+−

𝐱𝟏

𝟐
  ( کدام است؟

1)3+µx-                 2)3+µx                    3 )3+µx

1

2
 -               4)µx

1

2
 

 3  گزینه پاسخ کارشناس ایران استخدام :

             (3+−
μx

2
)+…..+ (3+−

μx

2
 )= (3+−

xn

2
)+…..+ (3+−

x2

2
)+(3+−

x1

2
 ) 

=  
−μx

2
+ 3 (

n×
−μx

2
+3 

n
) ⟹ −µx

1

2
+ 3  
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شامل  -14 سه ای که  سفید و 7از کی ست،3مهره  سیاه ا صادفی انتخاب کرده و پس از 200مهره  بار مکررا یک مهره را بطور ت

  (Www.iranestekhdam.ir)   مشاهده رنگ آن،آن را به کیسه باز گردانند.امید ریاضی تعداد گلوله سیاه برابر است با:

1)60                  2)113                    3)117                     4)170 

 1  گزینه پاسخ کارشناس ایران استخدام :

 

⟹    x~B(n = 200. p =
3

10
) {

n = 200

p =
3

10

 

3

10
= 60E(x) =n p = 200 × 

 

 

}=f(x)انتگرال تابع     -15
𝟒        𝐱 < 𝟒
𝐱         𝐱 ≥ 𝟒 

 (Www.iranestekhdam.ir)  چقدر است؟ 8تا  0در فاصله  

1 )16         2 )24             3 )48            4 )40  

 4  گزینه پاسخ کارشناس ایران استخدام :

=(16-0)+(32-8)=40       |8
4
 + x2 
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 کاربران گرامی لطفا دقت فرمایید، این فایل تنها بخشی از محصول

 میباشد که آزمون های وزارت نیرواستخدامی نمونه سواالت  ویژه

ورت رایگان و برای آشنایی شما عزیزان از کیفیت و محتوای ص به

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

 .لینک زیر کلیک فرمایید این محصول، روی
 

 بسته کامل لینک دانلود و خرید
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 :پنجمبخش 

 عمومی -زبان انگلیسی    
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 97در سال  استخدامی وزارت نیروآزمون 
 

1- Unfortunately , David refused …………. Responsibility for the accident that happened last week. 
(Www.iranestekhdam.ir) 
1) taking   2) to be taken   3 (to take   4) having taken  

 3گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

 ( می آید. to)شکل ساده فعل  +  to beبه معنی اجتناب کردن یا خودداری کردن، فعل دوم بصورت افعال   refusedبعد از فعل 

 متاسفانه، دیوید از پذیرش مسئولیت حادثه ای که هفته گذشته رخ داد، خودداری کرد.

 

2- The teacher suggested that students ……….. their essays to local newspapers and magazines. 

(Www.iranestekhdam.ir) 
1) submit   2) expand  3) generate   4) protect 

 1گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

به معنی تسلیم  1کنند، گزینه  ارائهبا توجه به ترجمه جمله، معلم از دانش آموزان درخواست کرد تا مقاالتشان را به روزنامه ها و مجالت محلی 

 کردن، ارائه دادن می تواند بهترین پاسخ باشد.

 

3- Because the … of the test was 99.9% accurate, they decided to trust it. (Www.iranestekhdam.ir) 
1) validity    2) intensity    

3) priority    4) capacity 

 1گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

به معنی  1درصدی میزان صحت امتحان، آن ها تصمیم گرفتند تا بر امتحان اعتماد کنند، گزینه  99با توجه به ترجمه جمله، به دلیل دقت 

 میزان صحت می تواند بهترین پاسخ باشد.
 
 

 
4- The team owners engaged in ………. About whether or not they should give the star athlete his 

desired salary. (Www.iranestekhdam.ir) 
1) welfare    2) controversy   

3) integrity   4) maintenance 

 2گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

 2ورزش کار ستاره دستمزد مطلوب را بدهند یا نه، شدند، گزینه با توجه به ترجمه جمله، صاحبان تیم مشغول بحث و جدل درباره اینکه آیا به 

 به معنی بحث و جدل می تواند بهترین پاسخ باشد.
 

5- Because I like to chew my food completely, five minutes is not an ………. Amount of time to eat 

dinner. (Www.iranestekhdam.ir) 
1) external    2) arbitrary    

3) equivalent    4) adequate 

 4گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 
دقیقه نمی تواند زمان کافی برای خوردن شام باشد، گزینه  5با توجه به ترجمه جمله، به دلیل اینکه دوست دارم غذایم را به طور کامل بجوم، 

 به معنی کافی بهترین پاسخ می باشد. 4
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 96در سال  وزارت نیرواستخدامی آزمون 
 

6- So widespread has television become ……………. many children now combine it with other 

activities, including social networking online, flicking their eyes from laptop to TV screen and back 

again. (Www.iranestekhdam.ir) 
1) that     2) for 

3) to     4) as 

 1گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

میشود با توجه به  گسترش کاربا تلویزیون؛اکثر کودکان انرا با کارهای دیگرشان ترکیب می کنند؛مانند شبکه های اجتماعی آنالین که مدام باعث 

 اره برگردانند.که چشمانشان را از لپ تاپ به تلویزیون ببرند و دوب

 در این جا برای بیان دلیل به کار برده شده است. thatکلمه 

 

7- Electrical engineers typically …………… a degree in electrical engineering or electronic 

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

3) require     4) maintain 

 3گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

 معنی جمله به صورت زیر است:

 ..………………مهندسان برق معموالً یک مدرک در زمینه مهندسی برق یا مهندسی الکترونیک 

 در این جا با معنی نیاز داشتن , بهترین مکمل برای جمله خواهد بود.پس جمله کامل به صورت زیر خواهد بود: requireکلمه 

 مهندسان برق معموالً یک مدرک در زمینه مهندسی برق یا مهندسی الکترونیک نیاز دارند.
 

8- It would be a ……………. for them, not to be able to sell their newly produced goods. 
(Www.iranestekhdam.ir) 
1) purpose     2) matter 

3) disaster     4) prediction 

 3گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

 معنی جمله:

 این برای آنها یک .... خواهد بود که نتوانند کاالهای تولید شده جدیدشان را به فروش برسانند.

 ،بدبختی یا حادثه بد،می تواند معنی جمله را کامل کند)این برای انها یک فاجعه خواهد بود اگر که.....(تبه معنی فاجعه،مصیب Disasterکلمه 

 

 

 
9- They wanted to build a factory there, but the local people said that it …………… the country 

side; hence they discarded their plan. (Www.iranestekhdam.ir) 
1) destroys     2) destroyed 
3) would have destroyed   4) would destroy 

 4گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

 با توجه به معنی جمله داریم:

رو کارخانه  شهر)روستاها( را نابود خواهد کرد؛از اینآنها می خواستند که کارخانه ای را انجا بسارند،اما مردم محلی گقتند که آن کارخانه حومه 

 سازان برنامه خود را کنار گذاشتند.

 استفاده می گردد. would + verbبرای بیان آینده در گذشته از ساختار 
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10- Bats play an important role in the environment. About seventy percent of bat species feed 

almost …………… on insects, thus assisting farmers with pest control. (Www.iranestekhdam.ir) 
1) immediately                 2) terribly 

3) extremely     4) exclusively 

 

 

 4گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

هفتاد درصد گونه خفاشها تقریباً ...............از حشرات تغذیه می کنند؛بنابراین  خفاشها نقش مهمی در محیط زیست دارند.نزدیک به معنی جمله:

 با این کار به کشاورزاندر کنترل آفات کمک می کنند.

معنی جمله را کامل خواهد کرد.)خفاشها به طور تقربی منحصراً از حشرات  "منحصراً؛تنها و به طور اختصاصی"به معنی Exclusivelyکلمه 

 .می کنند(تغذیه 
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 کاربران گرامی لطفا دقت فرمایید، این فایل تنها بخشی از محصول

 میباشد که آزمون های وزارت نیرواستخدامی نمونه سواالت  ویژه

آشنایی شما عزیزان از کیفیت و محتوای ورت رایگان و برای ص به

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

 .لینک زیر کلیک فرمایید این محصول، روی
 

 بسته کامل لینک دانلود و خرید
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 :ششمبخش 

 

 و قانون اساسی اطالعات عمومی ، دانش اجتماعی   
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 97در سال  استخدامی وزارت نیروآزمون 
 

 (Www.iranestekhdam.ir) چه گوارا در کجا زاده شده بود ؟  -1

 ( کوبا 4  ( مکزیک 3  ( آرژانتین 2  ( اورگوئه 1

 2گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 
ارنستو چه گوارا  .به دنیا آمد نیآرژانت در شهر بندری روساریو ، سانته فه 1928ژوپن  14در  (Che Guevara) ارنستو گوارا ملقب به چه گوارا

 .مدار و انقالبی مارکسیست بودشود، پزشک، چریک، سیاستچه شناخته می گوارا یا ال نام چه که بیشتر به

 

 ( زنده بود و سالم پیامبر )ص( را به ایشان رساند؟ کدام یک از صحابه پیامبر )ص( تا زمان امام محمدباقر )ص -2
(Www.iranestekhdam.ir) 

 ( حجربن عدی4 ( جابربن عبدا ... انصاری    3 ( جعفربن ابی طالب 2  ( سعدبن ابی وقاص 1

 3گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

)ع( نیزائر امام حس نیاند. او پس از واقعه عاشورا، نخست)ع( تا امام باقر)ع(( دانستهیاز اصحاب پنج امام )از امام علرا  جابر بن عبداللّه انصاری

 )ص( را به امام باقر)ع( رساند.امبریاو سالم پ ات،یبنابر روا نی. همچندیبه کربال رس نیبود که در روز اربع

 

 (Www.iranestekhdam.ir) کدام شخصیت در قرن اخیر، احیا کننده حوزه علمیه قم بوده است ؟  -3

 ( میرزا محمد فیض قمی 2  ( شیخ محمدتقی یافقی یزدی 1

 ( میرزا محمد ارباب 4  ( شیخ عبدالکریم حائری یزید 3

 3گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 
 یدیخورش 1301در سال  یزدی یحائر میتوسط عبدالکر ریو در قرن اخ در شهر قم است ان،یعیش هیعلم یهااز حوزه یکیقم  هیحوزه علم

 .انددهیقم نام هیعلم زهرا مؤسس حو یو یشد به گونه ا اتیح دیتجد
 

 (Www.iranestekhdam.ir) تشکیل کدام یک از شوراهای عالی زیر، در قانون اساسی مورد اشاره قرار گرفته است؟  -4

 ( شورای عالی انقالب فرهنگی 2   ( سورای عالی فضای مجازی 1
 ( شورای عالی امنیت ملی 4   ( شورای عالی اقتصاد 3

 4گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

منافع  نیاست که به منظور تأم ییشورا ، یمل تیامن یعال یشورا گرفته است. در قانون اساسی مورد اشاره قرارتشکیل شورای عالی امنیت ملی 

وزنه  نیشورا مهمتر نی. اگرددیم لیتشک جمهورسیرئ استیبه ر ران،یا یمل تیو حاکم یارض تیو تمام اسالمی ایران از انقالب یو پاسدار یمل

 .شودیمکشور محسوب  یتیو امن یو امور دفاع یخارج استیدر س یریگمیتصم

 

ضالت نظام که از طر -5 سی، مقام معظم رهبری از طری  کدام نهاد زیر، مبادرت به حل مع سا ق عادی قابل حل به موجب قانون ا

 (Www.iranestekhdam.ir) نیستند، می نمایند ؟ 

 ( مجمع تشخیص مصلحت نظام 2  ( هیئت عالی حل اختالق قوا 1

 ( مجلس خبرگان 4   ( شورای نگهبان 3

 2گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

معضالت نظام که از طرق عادى قابل حل نیست، از طریق مجمع حل  وظایف و اختیارات رهبرقانون اساسی کشور، یکی از  110اصل بر طبق 

 .می باشد تشخیص مصلحت نظام
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 96در سال  وزارت نیرواستخدامی آزمون 
 

 (Www.iranestekhdam.ir) سازمان بهزیستی کشور ، زیر نظر کدام  وزارتخانه فعالیت  می کند؟ -6 
 ( وزارت کور 2(وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی         1

 (مستقل است 4( وزارت عاون، کار و رفاه اجتماعی                 3

 3گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

کشور وابسته به  یستیسازمان بهز؛ شورای انقالب اسالمی  24/3/1359الیحه قانونی تشکیل سازمان بهزیستی کشور مصوب  2طبق  تبصره 

 .گرددیمنصوب م یتعاون، کار و رفاه اجتماع ریآن توسط وز سییاست و ر یوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع

 

 )Www.iranestekhdam.ir( نیست ؟اجتهاد، شرط تصدی کدام مقام -7

 ( رئیس کل دادگستری استان تهران2(رئیس دیوان عالی کشور            1

 ( عضو مجلس خبرگان 4(دادستان کل کشور                  3

 2گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

به غیر از رئیس کل دادگسترس تهران؛ برای رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور و اعضای مجلس خبرگان رهبری شرط اجتهاد و 

 مجتهد بود فرد باید وجود دارد.

 

 

 کسب مدال، افتخار آورترین ورزشکار ایرانی در ادوار مختلف مسابقات المپیک کیست ؟ بر اساس -8
(Www.iranestekhdam.ir) 

 (حسین رضا زاده2(غالمرضا تختی                          1

 ادی ساعی (ه4ان                           (حمید سوری3

 4گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

های المپیک به مدال هاست. این تکواندوکار در آخرین روزهای دوره پیشین بازیساعی آخرین ورزشکار مدال آور ایران در این بازی هادی

 عالوه ساعی .شونداند و از این نظر خاص و ویژه محسوب مییکبار صاحب مدال شده از بیش ایران ورزشکاران از برخی میان این در. یافت دست طال

  .ها به دست آورده استبازی این در حضور از برنز مدال یک ،ی المپیکمدال طالدو  بر

 

 (Www.iranestekhdam.ir) اولین شهید هسته ای جمهوری اسالمی ایران چه کسی است ؟ -9

 (مجید شهریاری2(مسعود علی محمدی        1

 ( مصطفی احمدی روشن 4( داریوش رضا زاده           3

 

 1گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

  1388/10/22در تاریخ  فارغ التحصیل دکترا از دانشگاه صنعتی شریف در رشته فیزیک نظری؛ دکتر مسعود علیمحمدی

 باشد. شخصی خود توسط عناصر وابسته دشمن ترور شد و اولین شهید هسته ای کشورمان می خیابان قیطریه روبروی منزل, صبح 7:05ساعت 

 می باشد. رانیا یاهسته دیشه نیو اول رانیا کیزیف یدکترا نیاول ؛یمحمدیعل دیشه

 

 )Www.iranestekhdam.ir( است ؟نشده کدام شورا، در قانون اساسی ذکر  -10

 (شورای شهرستان 2(شورای عالی استان ها        1
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 ( شورای شهرک 4( شورای بخش                 3

 4گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

ام قانون اساسی جمهوری اسالمی  102ام و  101ام و 100ام و 7شورای عالی استانها و شورای شهرستان و نیز شواری بخش همگی در اصول 

 ایران ذکر شده اند و تنها شورای شهرک در قانون اساسی بیان نشده است.

 

 94در سال  وزارت نیرواستخدامی آزمون 
 

  )Www.iranestekhdam.ir( ؟نیستکدام یک از مواردزیر وابسته به سازمان ملل متحد  -11

 ( دادگاه بین المللی الهه4( یونسکو             3( شورای امنیت          2( ناتو             1

 1ینه گز پاسخ کارشناس ایران استخدام :

است هآن 5 ماده قلب پیمان ناتو. عضودارد 28 اکنونگذاری شد و هم هدف دفاع جمعی درآمریکا پایه * سازمان پیمان آتالنتیک شمالی یا ناتو با 

شمالی رابه عنوان حمله به  اروپا یا آمریکای در عضو اند حمله نظامی علیه یک یا چندکشورکه درآن کشورهای امضا کننده توافق کرده
 .می کشورهای عضو تلقی کنند وبه مقابله آن برخیزندتما

شورای امنیت  .المللی رابه عهده دارد* شورای امنیت ملل متحد یکی از ارکان سازمان ملل متحداست که وظیفه پاسداری از امنیت وصلح بین 

ریاست شورای امنیت . های شورا حق وتو دارند گیریها و رای  پنج عضو دائم این شورا درتصمیم. پنج عضو دائم وده عضو انتخابی دارد

  .باشدوطول مدت آن یک ماه ریاست می( ترتیب الفبای انگلیسیبه) نوبتی است

های تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد شود،یکی ازسازمانطورخالصه یونسکو نامیده می* سازمان علمی،فرهنگی و تربیتی ملل متحد که به

 .کیل شدتش 1945 است که درسال

 درکشور شهرالهه صلح کاخ در آن مقر که است متحد ملل سازمان اصلی قضائی رکن جهانی دادگاه به معروف دادگستری المللیبین * دیوان

 است. شده واقع هلند
 

  )Www.iranestekhdam.ir( ؟نیستنصب و عزل کدامیک از مقامات مذکور در گزینه های زیر با مقام رهبری  -12

 ( رییس سازمان صداوسیما2مجلس خبرگان                         ( رییس 1

 ( رییس ستاد مشترک نیروهای مسلح4 ( رییس قوه قضائیه                             3

 1گزینه  پاسخ کارشناس ایران استخدام :
 

 (Www.iranestekhdam.ir) ؟ استانداران را چه مرجع یا مقامی منصوب می کند -13

 ( با تصویب هیئت دولت و حکم وزیر کشور2                      حکم وزیر کشور پیشنهاد هیئت دولت و ( با1

 جمهور رییس وحکم هیئت وزیران تصویببا ( 4                  حکم رییس جمهور هیئت وزیران و ( باپیشنهاد3

  4گزینه  پاسخ کارشناس ایران استخدام :

 گردند.وزیر کشور و تصویب هیأت وزیران با حکم رئیس جمهور منصوب میاستانداران به پیشنهاد  
 

 (Www.iranestekhdam.ir)  مطاب  مطالعات انجام شده،مهمترین عامل طالق زوجین در ایران،کدام گزینه زیر است؟ -14

 ( اعتیاد به مواد مخدر2 ( تنفر و بی عالقه گی                         1

 ( بیکاری4شرایط فرهنگی                 ( عدم انطباق 3

 4گزینه  پاسخ کارشناس ایران استخدام :
بحران اقتصادی و  در بررسی علل و عوامل اقتصادی مؤثر بر طالق می توان موارد ذیل را از جمله متغیرهای مؤثر در بروز پدیده طالق دانست 

بیکاری، مسکن نامناسب، ضعف یا فقدان ثبات شغلی، ورشکستگی و بدهکاری، عدم عدم تأمین معیشت و فقر، پایین بودن سطح درآمد خانوار، 

 پرداخت نفقه از سوی مرد.
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مطاب  اصل نود قانون اساسی هرکس شکایتی از نحوه کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد،می تواند شکایت  -15

 (Www.iranestekhdam.ir)  خود را به کدام مرجع عرضه کند؟

 ( رییس قوهقضائیه4( رییس جمهور     3( مجلس شورای اسالمی      2    رهبری    ( مقام1

 2 گزینه پاسخ کارشناس ایران استخدام :

عرضه کند.  اسالمی مجلس شورای تواند شکایت خود را کتباً بهمی ،هرکس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد» 

مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قضائیه مربوط است رسیدگی و 

 «پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعالم نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطالع عامه برساند.

 
 

 93در سال  وزارت نیرواستخدامی آزمون 
 

 (Www.iranestekhdam.ir)  در رابطه با چه موضوعی است؟ 1+5مذاکرات  -16

  پاسخ کارشناس ایران استخدام :

 در مورد انرژی هسته ای
 

 (Www.iranestekhdam.ir)  توسط کدام نهاد صورت می گیرد؟ تعیین مقام رهبری -17

 استخدام :پاسخ کارشناس ایران 

 .تعیین مقام رهبری توسط مجلس خبرگان صورت میگیرد 
 

 

 (Www.iranestekhdam.ir)   چه بود و دچار چه رویدادی شدند؟ حمله به صحرای طبسآمریکا برای بهانه  -18

  پاسخ کارشناس ایران استخدام :

 طوفان شن–آزادی گروگانها 
 

 

 (Www.iranestekhdam.ir)  ؟تعیین می نماید ..............اعضای ثابت و متغیر مجمع تشخیص مصلحت نظام را  -19

  پاسخ کارشناس ایران استخدام :

 .اعضای ثابت و متغیر مجمع تشخیص مصلحت نظام را مقام رهبری تعیین می نماید
 

 

 (Www.iranestekhdam.ir)  چه نوع سازمانی است؟یونسکو -20

  پاسخ کارشناس ایران استخدام :

 سازمان علمی و فرهنگی
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 دقت فرمایید، این فایل تنها بخشی از محصول کاربران گرامی لطفاً 

 میباشد که آزمون های وزارت نیرواستخدامی نمونه سواالت  ویژه

رایگان و برای آشنایی شما عزیزان از کیفیت و محتوای ورت ص به

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

 .لینک زیر کلیک فرمایید این محصول، روی
 

 بسته کامل لینک دانلود و خرید
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 شغلیتحصیلی و هوش و استعداد    
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 97در سال  استخدامی وزارت نیروآزمون 
 

سوال های  سخگویی به  شده، مورد تجزیه و تحلیل قرار  5تا  1راهنمایی : برای پا سوال مطرح  ست موقعیتی را که در هر  ، الزم ا

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

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

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

 

داده  خیلی ها عادت کرده اند که درآمد مالی خود را با اطرافیان مقایسه کنند. اما پزشکان و روان شناسان در این مورد هشدار -1

اند که درآمدتان را حتی با خانواده و دوستان خود هم مقایسه نکنید، زیرا نتایج تازه ترین تحقیقات مشخص کرده که مقایسه 

 درآمد با اطرافیان، یکی از مهم ترین عوامل احساس افسردگی در بین افراد است. 

 (Www.iranestekhdam.ir) ق را تضعیف می کند؟ کدام مورد، در صورتی که صحیح فرض شود ، به بهترین شکل، استدالل فو

 ( افراد وقتی افسرده باشند، دست به مقایسه درآمد خود با درآمد دیگران می زنند. 1

 ( عادات مقایسه خود با دیگران، عادتی است که به راحتی ، با کمی مشاوره قابل درمان است.2

 ران ، گاه باعث ایجاد اتگیزه در آنها برای فعالیت بیشتر می شود. ( برخی از مردم بر این باورند که مقایسه خود با دیگ3

( تکیه روی یافته های تحقیقات علمی همیشه کارساز نیست، زیرا در بسیاری موارد، آنچه مدت ها به نام علم تبلیغ می شده، غلط از کار 4

 درآمده است .

 3گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 
ذکر شده در گزینه سوم؛ همیشه مقایسه درآمد خود با اطرافیان لزوما باعث سرخوردگی در افراد نشده و گاهی سبب ایجاد  با توجه به فرض

 انگیزه فردی جهت تالش بیشتر هم می شود.
 

حاسبات تاکنون تمام تالش دانشمندان انفورماتیک و مهندسان کامپیوتر، طراحی الگوریتم ها و مدارهایی بود که درصد خطای م -2

اشتباهی، اشتباهی یا بیالمقدور به صفر نزدیک باشد و همیشه پاسخ درست ارائه دهند، اما دستیابی به این حد از کمآنها، حتی

نیازمند کنترل های فراوانی است که هم مصرف انرژی را افزایش می دهند و هم سرعت پردازش را پایین می آورند. اما اکنون 

اند که اگر اجازه دهند مدارهای الکترونیکی و ریزپردازنده ها هم اندکی در محاسبات خود اشتباه ه رسیدهدانشمندان به این نتیج

 تر آورد و هم سرعت پردازش را افزایش داد.کنند، هم می توان مصرف انرژی را پایین

 (Www.iranestekhdam.ir) کدام مورد، فرض مستتر در متن فوق است؟

 غرنج قرار داریم، بینِ بد و بدتر، ناچاریم به گزینه بد تن بدهیم.( گاه وقتی در وضعیت ب1

 پذیر است.( طراحی الگوریتم ها و مدارهایی برای کاهش مصرف انرژی که در عینِ حال سرعت پردازش را هم پایین نیاورد، امکان2

کاهش مصرف انرژی و باال بردن افزایش سرعت پردازش ( امکان کمی خطا از طرف مدارهای الکترونیکی و ریزپردازنده ها، در صورتی که با 3
 همراه باشد، قابل اغماض است.

بینی باشد، تقریباً محال اند که ایجاد سیستمی که عاری از خطای قابلِ پیش( دانشمندان انفورماتیک و مهندسان کامپیوتر به این نتیجه رسیده4

 است.

 3گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

اشتباهی یا دستیابی به این حد از کمابتدای متن ذکر شده است که به رغم تالش های دانشمندان انفورماتیک و مهندسان کامپیوتر؛  در

بنابراین با  اشتباهی، نیازمند کنترل های فراوانی است که هم مصرف انرژی را افزایش می دهند و هم سرعت پردازش را پایین می آورند.بی

 کمی از خطا، رسیدن به حالت مطلوب کاهش مصرف انرژی و افزایش سرعت پردازش امکان پذیر است.پذیرش امکان 
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گرسنگی یعنی نیاز بدن به غذا. در واقع وقتی غذا می طلبیم که بدن گرسنه باشد. اما ما چگونه گرسنگی را احساس می کنیم؟  -3

رسد که احساس گرسنگی از خالی غذا دارد؟ در ظاهر، به نظر می یعنی چگونه این آگاهی به ما دست می دهد که بدنمان نیاز به

بودن شکم به وجود می آید، ولی اینطور نیست؛ چون انسان با شکم خالی متولد می شود، ولی احساس گرسنگی نمی کند. همچنین 

ی شروع می شود که خون دار، معموالً خالی بودن شکم خود را احساس نمی کند. در حقیقت، گرسنگی هنگامشخص بیمار یا تب

از برخی مواد غذایی خاص تهی شود. وقتی رگ های خونی این مواد را از دست می دهند، ناگهان پیام به بخشی از مغز که مرکز 

 گرسنگی نام دارد، می رسد.

 (Www.iranestekhdam.ir) پاسخ به کدام سؤال زیر، برای ارزیابی درستی استدالل فوق، ضروری است؟

 تر شود؟توان با تغییر ترکیب خون انسان، کاری کرد که مرکز گرسنگی در مغز فعال ( آیا می1

 ( ماهیت شیمیایی آن دسته پیام ها که به هنگام گرسنگی به مغز ارسال می شوند، کدام است؟2

 ( نوع تأثیری که پر بودن شکم از غذا، بر روی مرکز گرسنگی در مغز می گذارد، کدام است؟3

 راستی کودکی که به دنیا می آید، در بدو تولد احساس گرسنگی ندارد؟( آیا به 4

 1گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 
در صورتی که بتوان برای سوال ذکر شده در گزینه اول، پاسخ قابل توجیهی ارائه کرد؛ در آنصورت می توان به درستی این استدالل که خالی 

 عامل ایجاد حس گرسنگی است، دست یافت. شدن خون از برخی مواد غذایی

در مورد انبوه داستان ها و افسانه های رمزآلود مرتبط با مارها، نیاز به توضیح نیست. اما به نظر می رسد که این بار، مارهای  -4

گذاشته است. کاهش روی زمین به طور اسرارآمیزی در حالِ محو شدن هستند و آمارها نشان می دهد که تعدادشان رو به کاهش 

ترین شکارچی موش ها محسوب می شوند و به همین تعداد مارها، اکوسیستم طبیعی را به شدت تغییر می دهد، زیرا مارها، بزرگ

 ترین عامل کنترل جمعیت این موجودات، بر روی زمین به شمار می آیند.دلیل، مهم

 (Www.iranestekhdam.ir) بیشترین همخوانی را دارد؟کدام مورد، در صورتی که صحیح فرض شود، با استدالل متن، 
 شناسان بر این باورند که مارها، تنها یکی از دشمنان طبیعی موش ها هستند. ( برخی بوم1

 ای که قانون منع شکار مار تصویب و اجرا می شود، تعداد موش ها ثابت و در بعضی موارد، کاهش می یابد.( در هر منطقه2

 دل طبیعی اکوسیستم، مستلزم آن است که مصنوعاً، تعادل موجود میان عوامل مختلف موجود در آن به هم زده شود.( گاهی حفظ تعا3

( تعداد مارها باید کنترل شود، چون افزایش تعداد مارها، باعث کاهش تعداد موش ها و این امر، خود باعث کاهش تعداد مارها و در نهایت 4

 انقراض هر دو گونه خواهد شد.

 2گزینه اسخ کارشناس سایت ایران استخدام : پ

عدم با توجه به اینکه در گزینه دوم ذکر شده است که با اجرای قانون منع شکار مارها در منطقه ای، تعداد موش ها کاهش یافته و یا در صورت 

مهمترین عامل کنترل جمعیت موشها، کاهش سبب جلوگیری از افزایش تعداد موش ها شده است، لذا می توان به این نتیجه دست یافت که 

 بزرگترین شکارچی آنها که همان مارها هستند، می باشد.
 

اند، باید حاال خود را با زمین سازگار کنند. گردند، به همان سختی که خود را با فضا سازگار کردهوقتی فضانوردان به زمین برمی -5

بر خواهد بود. چند نفر از فضانوردان روسی که برای مدت ی هم زماندر اصل، یک سازگاری دوباره وجود دارد که به نوعی کم

اند که ماه ها بعد از سفرشان، هنوز به صورت تصادفی، فنجان چای یا بعضی اشیای دیگر را در اند، گزارش دادهطوالنی در فضا بوده

 .... .شدند که ..................کردند و تنها وقتی متوجه اشتباهشان میهوا رها می

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

 ( کسی خطایشان را به آنها یادآور می شد.2    ( آن شیء بر زمین می افتاد.1

 ( یادشان می آمد که حاال روی زمین هستند نه در فضا.4   ( مدت زمان مدیدی گذشته بود.3

 1گزینه رشناس سایت ایران استخدام : پاسخ کا

استفاده شده تاکید بر این مورد دارد که تنها وقتی متوجه این تفاوت می شوند که اثر گرانشی زمین  "تنها"با توجه به اینکه در جمله از کلمه 

عادی بر روی زمین هستند،  بر اشیاء اثر که در فضا وجود  ندارد و موجب معلق ماندن اشیاء در فضا می شود؛ در زمانی که در حالت زندگی 

 گذاشته و باعث افتادن آنها بر روی زمین می شود.



 

 
  

47 

 ایران استخدام ی سایتوزارت نیروهای استخدامی  مونآزعمومی سواالت  بسته

 

 96در سال  وزارت نیرواستخدامی آزمون 
 

 (Www.iranestekhdam.ir) را به دقت بخوانید و جواب سوال را در پاسخنامه عالمت بزنید. دو سوال زیرراهنمایی: 

 (Www.iranestekhdam.ir) جای عالمت سوال، کدام عدد باید قرار بگیرد؟با توجه به شکل رو به رو به  -6

1)9 

2)7 

3)6 

4)3 

 

 

 2گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 
اعداد ستون عمودی وسط از جمع نمودن  با دقت در الگوی تولید اعداد درج شده در ستون وسط عمودی به این نتیجه دست پیدا می کنیم که

 اعداد سطری ان عدد و تقسم آنها بر عدد دو تولید می شود.به نحوه تولید اعداد ستون وسط دقت نمایید:
6 + 4

2
= 5 

1 + 1 + +7 + 3

2
= 6 

2 + 4 + 5 + 9

2
= 10 

8 + 6

2
= 7 

 

 

شوند که حاصل جمع اعداد چهار گوشه یک  مربع برابر عدد  بدون تکرار طوری  قرار داده می 10الی  1در شکل زیر اعداد  -7

 (Www.iranestekhdam.ir) کدام است ؟ b و   aداخل همان مربع شود حاصل ضرب اعداد

1)6 

2)8 

3)12 

4)16 

 

 

 3گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

در مربع پایین است. یعنی در چهار دایره پایین باید  10راهنمایی اصلی در حل این سوال، وجود عدد 

 قرار بگیرند.  4تا  1فقط اعداد 

 دانیم که مجموع تعداد فردی از اعداد فرد، فرد خواهد شد. از طرفی می

با توجه به شرایط .کرد ایجاد را 25 و 27 مجموع تا بتوان که گیرد قرارa باالی  خانه در باید 10 عدد

 12چینیم، پاسخ نهایی به صورت روبرو خواهد بود که با توجه به آن، پاسخ ذکر شده، اعداد را می

 صحیح است.

 

 

 

 6 5 4  

1 1 6 7 3 

2 4 10 5 9 

  6 ؟ 8 
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، الزم است  موقعیتی را که  در هر سوال مطرح شده، مورد تجزیه و تحلیل  قرار 9تا  8راهنمایی: برای پاسخگویی به سوال های 

زینه ای را که فکر می کنید پاسخ مناسبتری برای آن  سوال  است انتخاب کنید . هر سوال را با دقت بخوانید و با دهید و سپس گ

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 

 (Www.iranestekhdam.ir) المت بزنید .تر به نظر می رسد ، انتخاب و در پاسخنامه ع

ذهنی مطرح است، این امکان وجود دارد که کارکنان مغرور و با انگیزه، در برابر روش های -زمانی که  بحث درگیری عاطفی-8

شان داده جدید انجام کار مقاومت نشان دهند، زیرا تغییر برای آنها قایل توجیه نبوده و گاهی حتی خالف باور آنهاست. تحقیقات ن

اند افرادی که نظری خوش بینانه به عملکرد خود دارند ، از تالش برای بهبود عملکرد خود اجتناب می ورزند، در حالی که کارکنان 

 ناراضی و ناامید تمایل دارند چنانچه به درستی حمایت و تشوی  شوند، دستاوردهایی خالقانه داشته باشند.

 شود، استدالل نویسنده را به بهترین  وجه، زیر سوال می برد ؟کدام مورد، در صورتی که صحیح فرض 
(Www.iranestekhdam.ir) 

 بسیاری از شرکت ها، از استخدام کارکنان مغرور و با انگیزه خودداری می کنند.-1

 در اکثر مواقع ، تمایل به انجام  یک عمل، به معنی خواست واقعی برای انجام  آن عمل نیست.-2

 اقراد ناراضی و ناامید به روان شناس نسبت به افراد مغرور و با انگیزه بیشتر است .  میزان رجوع -3

 ابداع و خالقیت در شرکت هایی که در استخدام نیروی کار خود، به مسائل شخصیتی اهمیت می دهند، بسیار خیره کننده است. -4

 2گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 
دوم اشاره شده است،صرف تمایل به انجام دادن کار به معنی خواست واقعی و یا انجام درست کار نمی باشد و ممکن همانطور که در گزینه 

 کارکنان ناراضی و ناامید؛اراده واقعی برای انجام کار را نداشته باشند.است 

 

یادداشت هایش.یادداشت هایی  نیما بسیار نوشت. از هر موضوعی که به فکرش می رسید، در شعرهایش سخن گفت تا رسید به-9

که نیما در آن عریان تر است . در یادداشت های گاه گسیخته اش می توان نیمای واقعی را دید که دوستان خود را مدح می کند و 

سوی  دشمنانش را نیز ذم. ابایی ندارد که از چه کس یا کسانی بنویسد. اما در همین  سطور است  که می توان  او را دید که رو به 

خطاب من به آینده من است ، در این :» آینده دارد و مطمئن است  کارش بی تردید، چون جویباری مسیر خود را طی خواهد کرد 

 «قفس در تنگنایی که فرهنگ مرده است. 

 (Www.iranestekhdam.ir) کدام مورد را می توان  به درستی ، از متن فوق استنباط کرد ؟
 غالباً به دلیل برخی محدودیت های فرهنگی ، نمی توانند شخصیت واقعی خود را  در شعرهایش منعکس کنند. شعرا و از جمله نیما،(1

 (درک جامع از شخصیت نیما، مستلزم کنکاش در تمامی نوشته های او، از جمله یادداشت هایش است .2

 هنگی زمانش بود .(آنچه باعث شد نیما نتواند در شعرهایش، خود واقعی اش راعرضه کند، قالب فر3

 ( یادداشت های نیما، نقش مهمی در تثبیت نوشته های او در آینده داشت.4

 4گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

قش با توجه به اینکه با کنکاش در یادداشت های نیما؛می توان به ذات و سرشت اصلی نوشته های او و آنچه در دل پنهان داشته پی برد ، لذا ن

 یادداشت های او در تثبیت نوشته های او در آینده و بیان اهداف آینده نگرانه او مهم می باشد.
 

 8و 4و  3و دو برش عمودی، مساحت همان مربع را به  نسبتهای  5و  3و 2دو برش افقی ، مساحت یک مربع را به  نسبت های  -10

 ؟ه مساحت بزرگترین  قطعه کدام استمساحت کوچکترین قطعه بتقسیم  می کند. اگر هر چهار برش همزمان  اعمال شود نسبت 
(Www.iranestekhdam.ir) 

 20به  3 (1

 8به  3 (2

 8به 1 (3

 4به 1 (4
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 1گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 
 ابتدا تقسیمات ذکر شده در سوال را بصورت همزمان بر روی یک مربع با اندازه ضلع واحد نشان می دهیم:

 
 

توجه به تقسیم بندی ابعاد کوچکترین و بزرگترین شکل از نظر مساحت نمایش داده شده  و همانطور که از سوال در شکل با 

 پیداست؛ مساحت کوچکترین قطعه به مساحت بزرگترین  قطعه مورد پرسش قرار گرفته که به طری  زیر محاسبه می شود:
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 کاربران گرامی لطفا دقت فرمایید، این فایل تنها بخشی از محصول

 میباشد که آزمون های وزارت نیرواستخدامی نمونه سواالت  ویژه

عزیزان از کیفیت و محتوای ورت رایگان و برای آشنایی شما ص به

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

 .لینک زیر کلیک فرمایید این محصول، روی
 

 بسته کامل لینک دانلود و خرید

https://iranestekhdam.ir/?p=175959
https://iranestekhdam.ir/?p=175959
https://iranestekhdam.ir/?p=175959
https://iranestekhdam.ir/?p=175959
https://iranestekhdam.ir/?p=175959
https://iranestekhdam.ir/?p=175959
https://iranestekhdam.ir/?p=175959
https://iranestekhdam.ir/?p=175959
https://iranestekhdam.ir/?p=175959
https://iranestekhdam.ir/?p=175959
https://iranestekhdam.ir/?p=175959
https://iranestekhdam.ir/?p=175959
https://iranestekhdam.ir/?p=175959
https://iranestekhdam.ir/?p=175959
https://iranestekhdam.ir/?p=175959
https://iranestekhdam.ir/?p=175959
https://iranestekhdam.ir/?p=175959
https://iranestekhdam.ir/?p=175959
https://iranestekhdam.ir/?p=175959
https://iranestekhdam.ir/?p=175959

