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 عام المنفعه اخبار شغل و استخدام سرویس خصوصی خدمات

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 

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

ده یا گزارش هرگونه کپی هرفته برای تهیه این بسته،در صورت مشابا توجه به هزینه های صرف شده و تالش صورت گ

 خواهیم نمود. لی وهشدار اقدام به پیگیری حقوقیبرداری از آن؛ بدون  هیچ گونه تماس قب

 



 

 

 
 

 

 

 

 

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

 به که میباشد97سال یاستخدام یاصل سواالت آزمون ها ویژه

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

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

 .لینک زیر کلیک فرمایید محصول، روی
 

 بسته کامل لینک دانلود و خرید
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 I.C.D.Lفنّاوری اطالعات و مهارت های هفتگانه    
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 ایران استخدام 97 سال یاستخدام یاصل سواالت آزمونهابسته 

 97در سال  وزارت نیرواستخدامی آزمون 

 

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

 1نه گزیپاسخ 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  New برای 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 97 سال یاستخدام یاصل سواالت آزمونهابسته 

 
 

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

 کلیک کنید. Okکافیست بر روی گزینه 

 کلیک کنید. Nextوی گزینه بعد از انجام این کار در پایین پنجره بر ر

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

 شد و شما میتوانید این نام را ویراش و تغییر دهید.
 اب کنید.را انتخ Finishحال برای ساخت میانبر مورد نظر کافیست گزینه 

 

 
 

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

 خواهد شد.
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 ایران استخدام 97 سال یاستخدام یاصل سواالت آزمونهابسته 

 (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 . xlsدو پسوند متفاوت .امکان ذخیره یک فایل با یک نام و با 

 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 

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

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

 

 (2)خوشه شغلی  97در سال  پنجمفراگیر استخدامی آزمون 
 

 (Www.iranestekhdam.ir) برای اتصال کامپیوترهای یک ساختمان، از کدام نوع شبکه کامپیوتری استفاده می شود؟ -3

1 )WAN  2 )CAN   3 )LAN   4 )BAN 

 3 گزینه پاسخ کارشناس ایران استخدام :

کوچک  هیناح کی یبرا Lanشبکه  .است یمحل شبکه یشده است، و به معنا لیتشک Local area networkاز سرنامه عبارات  LANکلمه 

 شده است. یشرکت و مانند آن طراح کی ایساختمان  کیمانند 
 
 

 
 

 ، به ترتیب، صحیح است؟Excelافزار کدام مورد درخصوص درستی یا نادرستی گزاره های زیر در نرم -4

(Www.iranestekhdam.ir) 
 ، می توان رنگ های دلخواه تعیین کرد.(Worksheet Tabs)برای سربرگ کاربرگ ها  -

 می توان تصویری را به عنوان زمینه یک کاربرگ انتخاب کرد. -

 درست –( درست 4 نادرست -( نادرست 3  درست -( نادرست 2  نادرست -( درست 1

 4گزینه  پاسخ کارشناس ایران استخدام :
 tabبا کلیک راست بر روی عنوان سربرگ و انتخاب رنگ ها از طریق قسمت  Excelامکان تعیین رنگ برای سربرگ کاربرگ ها در نرم افزار 

color  وجود دارد. 

file:///C:/Users/Hami/Desktop/Www.iranestekhdam.ir
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 ایران استخدام 97 سال یاستخدام یاصل سواالت آزمونهابسته 

 

که (Background) نهیبا ابزار پس زم م،یانتخاب کن نهیپس زم ریآن تصو یبرا میخواه یکه م یپس از انتخاب کاربرگ 2016در نرم افزار اکسل 

 یمحاوره ا یقرار دارد و سپس باز شدن کادر ها( Page Layoutصفحات ) یاز سربرگ طرح بند( Page Setupصفحه ) ماتیدر گروه تنظ

انتخاب  نهیپس زم ریکاربرگ تصو کی یبرا میتوان یم( Sheet Backgroundکاربرگ ) نهیو پس زم( Insert Pictureدرج کردن عکس )

 .میینما

 

 

 (3)خوشه شغلی  97در سال  پنجمفراگیر استخدامی آزمون 
 

 (Www.iranestekhdam.ir) ، صحیح است؟Wordافزار در نرم Go toکدام مورد درخصوص ابزار  -5

 ایجاد شده قبل از مکان فعلی نشانگر، قابل استفاده نیست. Comment( برای رفتن به 1

 و رفتن به سندهای دیگر است. ( تنها کاربرد این ابزار، برای باز کردن2
 های مختلف استفاده کرد.Heading( از این ابزار می توان برای رفتن به 3

 ( برای رفتن به صفحات موجودِ قبل از مکان فعلی نشانگر، قابل استفاده نیست.4

 3گزینه  پاسخ کارشناس ایران استخدام :

 
 

 . استفاده می شودبرای مرور قسمت های مختلف سند  Go To ز ابزار ا

 Go کلیک چپ کنید و بر روی گزینه Find فلش رو به پایین عبارت Editing گروه Home جهت استفاده از این ابزار الزم است از سربرگ

To کلیک کنید . کلید میانبر این گزینه استفاده از کلید های ترکیبی Ctrl + G می باشد. 
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 ایران استخدام 97 سال یاستخدام یاصل سواالت آزمونهابسته 

 .باز می شود Find Replace ای کادر محاوره Go To با کلیک بر روی گزینه

  . شما هر کدام از آن موارد را میتوانید کلیک کنید و بین آن ها جابجا شود Go to What با توجه به گزینه های موجود در قسمت

 های قبلی و بعدی و نیز صفحات قبلی و بعدی استفاده می شود. Commentاز این ابزار برای رفتن به 

 

 

 )Www.iranestekhdam.ir( ؟نمی شوددر یک سند استفاده  Reference-Cross، کدام مورد به عنوان Wordافزار در نرم -6

 ( تصویر4  ( نمودار3   ( متن2  ( سند دیگر1

 1 گزینه پاسخ کارشناس ایران استخدام :

 
. با استفاده از دیاز سند ارجاع ده یگرید یخوانندگان را به بخش ها دی( باشد ممکن است بخواهیسند بلند )مانند مقاله علم کیاگر سند شما 

 نهیاست که در گز نیدر ا  Bookmarkبا   Cross reference نهیکار را انجام داد. تفاوت گز نیتوان ا یم Cross reference نهیگز

Cross reference انواع بوک مارک ها ارجاع داد اما در شکل یا جدول و یا متن و نیز  ای ؛بخش  کیتوان بخش مورد نظر را به  یمBookmark 

 ، واژه ها ارجاع دهنده هستند.

 

 (5)خوشه شغلی  97در سال  پنجمفراگیر استخدامی آزمون 
 

این عمل ، اسالیدها بدون فشردن هیچ کلیدی تغییر می کنند. کدام مورد، به منظور Power Point 2013در ارائه یک فایل  -7

 (Www.iranestekhdam.ir) تنظیم شده است؟
1 )Duration  در سربرگTransition  2 )Duration  در سربرگSlideshow 

3 )After  در سربرگTransition  4 )After  در سربرگSlideshow 

 3گزینه  پاسخ کارشناس ایران استخدام :

 
 

؛اسالید به طور اتوماتیک بعد از سپری شدن زمان تنظیم شده در گزینه  Transitionدر سربرگ  timingاز منوی  afterبا فعال نمودن گزینه 

after.بدون فشرده شدن هیچ کلیدی، به اسالید بعدی خواهد رفت ، 
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 ایران استخدام 97 سال یاستخدام یاصل سواالت آزمونهابسته 

 (Www.iranestekhdam.ir) پذیر است؟، با استفاده از ابزارهای موجود در شکل زیر، کدام عمل امکانExcelافزار در نرم -8
 

 ( تغییر رنگ سلول2    ( تغییر اندازه سلول1

 ( تغییر نوع مقدار در سلول4   ( تغییر جهت متن در سلول3
 

 2گزینه  پاسخ کارشناس ایران استخدام :
در ریبون نرم افزار می باشد؛ امکان   homeاز سربرگ Font تنها مورد قابل انجام توسط ابزارهای نشان داده شده در شکل سوال که در بخش

 .تغییر رنگ سلول می باشد 
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 ایران استخدام 97 سال یاستخدام یاصل سواالت آزمونهابسته 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 به میباشد که97سال یاستخدام یاصل سواالت آزمون ها ویژه

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

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

 لینک زیر کلیک فرمایید. محصول، روی
 

 بسته کامل لینک دانلود و خرید
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 :دوم بخش 
 

 و ادبیات فارسی و آیین نگارش زبان   
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 ایران استخدام 97 سال یاستخدام یاصل سواالت آزمونهابسته 

 97در سال  استخدامی وزارت نیروآزمون 
 

 (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 (

 

 (2شغلی )خوشه  97در سال  پنجمفراگیر استخدامی آزمون 
 

 (Www.iranestekhdam.ir) یافت می شود؟« غلط امالیی»در متن زیر، چند  -3

اگر پیش از این نسیم این راحت به دماغ من رسیده بودی و لذّت فراغت و حالوت قناعت به کام من پیوسته بودی، هرگز خویشتن بدان ملِک »

 «منفعت آلوده نگردانیدمی. بسیار طبعتِ اندک

 ( یک4   ( چهار3   سه( 2   ( دو1

 4 گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام : 

 می باشد. «تبعت»در متن باال امالی واژه طبعت غلط بوده و شکل صیحیح نوشتاری آن بصورت 
 می باشد. یسختو رنج  ؛بد جهیناگوار، نت جهینتبعت به معنی ت
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 ایران استخدام 97 سال یاستخدام یاصل سواالت آزمونهابسته 

 ، از کدام بیت دریافت می شود؟«خود به جمالهمه کس را عقل خود به کمال نماید و فرزند »مفهوم عبارت  -4

(Www.iranestekhdam.ir) 
 بر همه چیزیش توانایی است  ( هر که در او جوهر دانایی است1

 مدعی گر با تو بد باشد تو با او خوب باش  ( در میان جاهل و عاقل بود فرقی سلیم2

 که نادانم به خود گمان نبرد هیچ کس  ( گر از بسیط زمین عقل منعدم گردد3

 عقل را جوی و جهل را بگذار   ز خود را به زیر پای درآر( آ4

 3 گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام : 
که مترادف با بیت گزینه سوم و خود را از نظر عقل و دارایی این بیت به معنای این است که هرکسی خود را تمام و بدون نقص و ایراد می داند

 و داشتن عیب و ایراد در خود شک نخواهد داشت. که اگر عقل و تفکر جایگاه خود را دست بدهد؛کسی به نادان بودن می باشد که بیان می دارد

 
 

 (3)خوشه شغلی  97در سال  پنجمفراگیر استخدامی آزمون 
 

 (Www.iranestekhdam.ir) است؟« غلط امالیی»کدام بیت، فاقد  -5
 من دارند صائب عندلیبان خوش سفیری را ز  ( به قدر غیرت همکار گیرد اوج هر کاری1

 محو است سراپا به سراپای تو ما را  ( چون سایه که سر در قدم سرو گزارد2

 به کنج عافیت از بحر عیش ننشستم ( بیار باده که عمری است تا من از سر امن3

 ذوالفقار شمع باشد بال و پر پروانه را سوز را در خون دلیر( عشق سازد حسن عالم4

 4 گزینهاسخ کارشناس ایران استخدام : پ

 در گزینه اول واژه سفیری درست نیست و شکل صحیح ان بصورت زیر است:

 را یریخوش صف بانیمن دارند صائب عندل ز     یاوج هر کار ردیهمکار گ رتیبه قدر غ

 در گزینه دوم واژه گزارد درست نیست و شکل صحیح ان بصورت زیر است:

 محو است سراپا به سراپای تو ما را       که سر در قدم سرو گذارد هیچون سا
 در گزینه سوم واژه بحر درست نیست و شکل صحیح ان بصورت زیر است:

 مننشست ـشیاز بـهـر عـ ـتیج عـافـکـُن بـه       نتا من از سر ام ستا یرباده کـه عم اریب

 

 

 (Www.iranestekhdam.ir) درست هستند؟آرایه های بیت زیر، در کدام مورد، همگی  -6
 «که تا ز بوی تو خاکم شود عبیرآمیز  ال تو با خود به خاک خواهم بردخخیال »

 ( کنایه، ایهام، مجاز، تشبیه2 ( جناس، تشبیه، ایهام تناسب، حسن تعلیل1

 ( کنایه، جناس، ایهام، نغمه حروف4  ( مجاز، جناس، حسن تعلیل، نغمه حروف3

 4 گزینهس ایران استخدام : پاسخ کارشنا

 در بیت باال دارای آرایه ادبی واج آرایی با نغمه حروف می باشد.« خ»حرف 

 خیال و خال دارای آرایه جناس می باشد.
 یجناس ناقص اختالف« : خال ـ خاک»/  یشیجناس افزا«: ـ خال الیخ»

 خال مجاز است از صورت زیبای معشوق

 دیآرزو ، ام .2 می، شم حهیرا .1بو هم می باشد.بو: بیت دارای آرایه ایهام در واژه 
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 (5)خوشه شغلی  97در سال  پنجمفراگیر استخدامی آزمون 
 

 (Www.iranestekhdam.ir) ، از کدام بیت دریافت می شود؟«شرم و حیا داشتن»مفهوم کنایی  -7

 استمجنون اگر شوی همه آفاق لیلی   ( هرجا که بنگری رخ او در تجلّی است1

 یوسفی هست به هر جا که زلیخایی هست  ( عشق بی جلوه حُسنی نکشد ناز وجود2

 که به چاهش برادر اندازد  ( یوسف از گرگ چون کند نالش3

 ولی یوسف نظر بر پشت پا داشت   لقا داشت( زلیخا رخ بدان فرّخ4

 4 گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام : 
 که:مده است مصراع دوم این بیت آدر 

 ؛ نظر بر پشت پا داشتن کنایه از شرم و حیا داشتن می باشد.ولی یوسف نظر بر پشت پا داشت

 

 

 (Www.iranestekhdam.ir) وجود دارد؟« غلط نگارشی»در متن زیر، چند مورد  -8
 «روی آریم و از شیاطین بپرهیزیم.تر، آن است که آدمیّت را فراموش نکنیم و برای بقای بشریّت بکوشیم. قلباً و دروناً در حقیقت ارجح»

 ( سه4   ( چهار3   ( یک2   ( دو1

 3 گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام : 

 درست نمی باشد. "تر"ارجح خود صفت تفضیلی بوده و استفاده آن با پسوند 

 .اشتباه است ،غیرعربیبه کلمات  «تیّ»افزودن پسوند مصدرساز  کاربرد آدمیت درست نمی باشد.

تنوین مخصوص زبان عربی است و به هیچ عنوان نباید آن را در کلمات فارسی  کاربرد دروناً صحبح نمی باشد.درون یک کلمه فارسی می باشد.
 .و یا حتی کلمات بیگانه به کار برد

 .ریمآبه حقیقت روی  <در حقیقت روی آریم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://iranestekhdam.ir/?p=1128778
https://iranestekhdam.ir/?p=1128778
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 کاربران گرامی لطفا دقت فرمایید، این فایل تنها بخشی از محصول

 به میباشد که97سال یاستخدام یاصل سواالت آزمون ها ویژه

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

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

 لینک زیر کلیک فرمایید. محصول، روی
 

 بسته کامل لینک دانلود و خرید

https://iranestekhdam.ir/?p=1128778
https://iranestekhdam.ir/?p=1128778
https://iranestekhdam.ir/?p=1128778
https://iranestekhdam.ir/?p=1128778
https://iranestekhdam.ir/?p=1128778
https://iranestekhdam.ir/?p=1128778
https://iranestekhdam.ir/?p=1128778
https://iranestekhdam.ir/?p=1128778
https://iranestekhdam.ir/?p=1128778
https://iranestekhdam.ir/?p=1128778
https://iranestekhdam.ir/?p=1128778
https://iranestekhdam.ir/?p=1128778
https://iranestekhdam.ir/?p=1128778
https://iranestekhdam.ir/?p=1128778
https://iranestekhdam.ir/?p=1128778
https://iranestekhdam.ir/?p=1128778
https://iranestekhdam.ir/?p=1128778
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 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

 (لِیَکُونُوا لَهُمْ عِزًّاوَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّهِ آلِهَةً )

 (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) ت؟ بیانگر کدام یک از اقسام عدل اس

 ( 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 دارد در روایات نیز آمده است که

 

 (2)خوشه شغلی  97در سال  پنجمفراگیر استخدامی آزمون 
 

 (Www.iranestekhdam.ir) رؤیاهای صادقه نشان دهنده چیست و شرط مشاهده این گونه رؤیاها، کدام مورد است؟ -3

 در گذشته یا در آینده می رود. روح و جسم به زمانی -( تجرد روح 1

 خروج روح و نفس از دایره زمان و مکان -( ضمیر ناخودآگاه 2

 خروج روح و نفس از دایره زمان و مکان -( تجرد روح 3

 روح و جسم به زمانی در گذشته یا در آینده می رود. -( ضمیر ناخودآگاه 4

 3 گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام :
که موجب  ستی اها یاخبار و آگاه یخواب ها مشتمل بر برخ نیشود . ا یم ریصادقه تعب یاهایاز خواب ها وجود دارند که از آنها به رو یدسته ا

رؤیاهای صادقه نشان دهنده تجرد روح انسان هستند و امکان خروج روح و نفس از دایره زمان و مکان مشاهده  شود . یفرد م یبرا دیجد یمعرفت

 ا ها را ممکن می سازد.این روی
 

 (Www.iranestekhdam.ir) از دقت در آیۀ شریفۀ )أفال یَنظُرُونَ إِلی االبِل کَیفَ خُلِقَتٌ(، به کدام برهان پی می بریم؟ -4
 ( نظم4  ( تکامل3  ( علّیت2  ( فطرت1

 4 گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام :
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آدمیان از دیرباز با  خی به بلندای عمر انسان دارد.یتار ؛جود خدا اقامه شده است.این برهانبر وبرهان نظم یکی از رایج ترین براهینی است که 
 مشاهده پدیده های منظم و هماهنگ جهان، از خود پرسیده اند که این نظم و هماهنگی معلول چیست؟

 به برهان نظم بسیار بها می دهد و انسانها را دعوت می کند که در خلقت پیچیده موجودات و آسمانها و زمین و کوهها بیندیشند. زقرآن کریم؛ نی

 خداوند کریم در این آیه می فرماید:

 أفال یَنظُرُونَ إِلی االبِل کَیفَ خُلِقَتٌ: آیا به تشر نمی نگرید که چگونه آفریده شده است.
 

 (3)خوشه شغلی  97در سال  پنجمفراگیر استخدامی آزمون 
 

 کدام یک از موارد زیر، معرّف صفات خداوند است؟ -5
 ( صفات سلبی و ثبوتی خداوند، جدا از ذات اوست.1

 ( صفات ثبوتی و سلبی خداوند را نمی توان به شمار خاص محدود کرد.2

 ( صفات ثبوتی، شمار محدود و صفات سلبی، نامحدود است.3

 ( صفات سلبی، شمار محدود و صفات ثبوتی، نامحدود است.4

 1 گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام :

 .صفات سلبی، صفاتی است که از نقص و نیاز ناشی می شود و خداوند از داشتن این صفات مبراست

خدا را نمی توان به شماری خاص محدود کرد، البته صفات کمالی .صفاتی که جنبه کمال دارد و خداوند آن ها را داراست؛ صفات ثبوتی است

رخی زیرا او هر کمالی را داراست. صفات سلبی نیز شمار خاصی ندارد، بلکه هرگونه نقصی و کاستی را باید از خدا سلب کرد و اگر متکلمان از ب

 .صفات ثبوتی و سلبی بیشتر یاد می کنند، از قبیل بیان مصداق و نمونه است

 

 )فِطرَةَ اهللِ الَّتِی فَطَر النَّاسُ عَلَیها(، با کدام مورد مطابقت معنایی دارد و ناظر بر کدام یک از ابعاد روح انسان است؟آیۀ شریفۀ  -6

(Www.iranestekhdam.ir) 
 گرایشی -( خدایا، تو قلب را بر محبت خود آفریدی. 1

 گرایشی -( من خدایی را که نمی بینم، عبادت نمی کنم. 2

 ادراکی -خدایی را که نمی بینم، عبادت نمی کنم. ( من 3

 ادراکی –( خدایا، تو قلب را بر محبت خود آفریدی. 4

 1 گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام :
 : ابعاد روح و روان انسان

 انسان دارای دو بعد ادراکی وگرایشی است.

 بعد ادراکی: -1

 بعد ادراکی انسان از دو بخش تشکیل می شود:

 نظری ادراک –الف 

 عملی ادراک –ب 

مراد از ادراک نظری ، شناخت مواردی است که به عقل نظری مربوط است مانند شناخت خدا،شناخت توحید ، شناخت خود و مراد از ادراک 

وظلم ودروغ بد عملی چیزی است که مربوط به حوزه عمل است یعنی بایدها ونبایدها و خوبها وبد ها .مانند اینکه عدالت و صداقت خوب است 

 است .

 بعد گرایشی:-2
 .مراد از بعد گرایشی ، همان تمایالت درونی انسان است

 امیر مومنان حضرت علی )ع( می فرماید:

 خداوندا! تو قلبها را بر محبت خود آفریده ای.

 اگر محبت و میل به خدا، آمیخته با وجود آدمی است، دیگر انفکاک آن از وجود او مکان ندارد.
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 (5)خوشه شغلی  97در سال  پنجمفراگیر استخدامی آزمون 
 

 (Www.iranestekhdam.ir) هرگاه متعلق علم حضوری، خدا و امور مرتبط به خدا باشد، به آن چه گفته می شود؟ -7

 ( ادراک عملی4  ( شهود عرفانی3  ( فضیلت اخالقی2  ( ادراک نظری1

 3 گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام :

متعلق علم حضوری؛ خدا و امور مرتبط به خدا است که به آن شهود عرفانی نیز می گویند.بزرگان معصوم؛ ماندد امیر مؤمنان علی )ع( قبل گاهی 

 از اینکه اشیاء را مشاهده کنند، خدا را می بینند.
 

 است؟ ، ناظر بر فهم کدام آیۀ شریفه«عبادت مستلزم شناخت معبود در حد توان انسان است»عبارت  -8

(Www.iranestekhdam.ir) 
 ( )سَئرِیهِم آیَاتِنا فِی اآلفاقِ وَ فِی أنفُسِهِم(1

 ( )وَ ما خَلَقتُ الجِنّ وَ اإلِنسَ إاِلَّ لِیَعبُدُونِ(2
 ( )أفَحَسِبتُم أنَّما خَلَقنَاکُم عَبَثاً وَ أنَّکُم إِلَینَا الَ تُرجَعُونَ(3

 لَ وَ اُولِی األمرِ مِنکُم(( )أطیعُوا اهللَ وَ أطِیعُوا الرَّسُو4

 2 گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام :

 :فرماید می آیات در چه چنان. کند می دعوت عبودیت به را انسان سو یک از خدا

 «لیَعْبُدُونِ إِلَّا وَاالِنْسَ الْجِنَّ خَلَقْتُ مَا»

 «کنند. عبادتم که این برای جز نیافریدم را انس و جنّ من »

 معبود به شناخت بدون عبادت، زیرا باشد؛ توانایی انسان در که ای اندازه تا البته. است معبود به شناخت و معرفت مستلزم عبادت، دیگر سوی از

 ندارد. ارزشی
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 فرمایید، این فایل تنها بخشی از محصولکاربران گرامی لطفا دقت 

 به میباشد که97سال یاستخدام یاصل سواالت آزمون ها ویژه

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

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

 لینک زیر کلیک فرمایید. محصول، روی
 

 بسته کامل خرید لینک دانلود و
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https://iranestekhdam.ir/?p=1128778
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 :چهارم بخش 
 

 ریاضی و آمار مقدماتی   
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 ایران استخدام 97 سال یاستخدام یاصل سواالت آزمونهابسته 

 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 : 

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

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

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

{𝑚
2 + 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 

 قابل قبول نمی باشد. 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
, …3, ar2a, ar, ar 

 اولین جمله است، و a که در دنباله فوق:

r   شودمی نامیده« قدر نسبت»مضرب بین جمالت است که. 

 شده در سوال را تشکیل دهیم خواهیم داشت:حال اگر دنباله ذکر 

 

 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 
 

 (2)خوشه شغلی  97در سال  پنجمفراگیر استخدامی آزمون 
 

𝑨اگر نقاط  -3 = [
𝟏
𝒙
𝑩و  [ = [

𝒙
𝟏
𝑨𝑩̅̅روی محورهای مختصات نباشند و طول بردار  [  کدام است؟ xباشد، مقدار  𝟐√برابر  ̅̅

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

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

 

|𝐴𝐵̅̅ ̅̅ | = √(𝑋𝐵 − 𝑋𝐴)
2 + (𝑌𝐵 − 𝑌𝐴)

2 → √2 = √(𝑋 − 1)2 + (1 − 𝑋)2 
√2 = √(𝑋 − 1)2 + (1 − 𝑋)2 → 2 = (𝑋 − 1)2 + (1 − 𝑋)2 → 2 = 𝑋2 − 2𝑋 + 1 + 1 + 𝑋2 − 2𝑋 

2𝑋2 − 4𝑋 = 0 → 2𝑋(𝑋 − 2) = 0 → {
𝑋 = 0
𝑋 = 2  

 

 

 مقدار قابل قبول می باشد. X=2از آنجاییکه نقطه های داده شده روی محورهای مختصات قرار ندارند؛ پس لذا تنها مقدار 
 

 

𝟏و هر جمله از جمله ماقبل خود به اندازه  4در یک تصاعد حسابی جمله هفتم برابر  -4

𝟐
کمتر است. مجموع هشت جمله اول این  

 (Www.iranestekhdam.ir) تصاعد کدام است؟

1 )5/59   2 )5/49   3 )42   4 )70 

 3 گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام :

 ابتدا جدولی به شکل زیر برای تعیین جمله های تصاعد حسابی گفته شده در سوال تشکیل می دهیم:

 

8a 7a 6a 5a 4a 3a 2a 1a 

3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 

 جمله تصاعد حسابی استفاده می کنیم:n جمله اول تصاعد حسابی فوق از فرمول محاسبه مجموع  8برای محاسبه مجموع 

𝑆𝑛 =
𝑛[𝑎1 + 𝑎𝑛]

2
=

8 × (7 + 3.5)

2
= 42 

 برسیم. 42ویا اینکه می توانیم بصورت معمولی مجموع جمالت رو حساب کرده و به جواب 
 

 (3شغلی )خوشه  97در سال  پنجمفراگیر استخدامی آزمون 
 

𝟓√الزاویه، سینوس یکی از زاویه ها برابر در یک مثلث قائم -5

𝟑
است. اندازه وتر این مثلث کدام  2و طول ضلع مجاور این زاویه برابر  

 (Www.iranestekhdam.ir) است؟

1 )3   2 )9   3 )7   4 )5 

 1 گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام :

 را برابر مقدار داده شده در نطر بگیرم داریم: γدر نظر بگیرم و سینوس زاویه  γوβو𝛼اگر روایای داخلی این مثلث را باحروف 

 
 

sinγ =
√5

3
   . 𝑠𝑖𝑛γ =

𝐵

𝐶
=

√5

3
 

 

 

 با توجه به رابطه مربعات نسبت های مثلثاتی سینوس و کسینوس داریم: و 

 

𝑠𝑖𝑛2 + 𝑐𝑜𝑠2 = 1 → 𝑠𝑖𝑛2γ + 𝑐𝑜𝑠2γ = 1 → (
√5

3
)2 + 𝑐𝑜𝑠2γ = 1  
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𝑐𝑜𝑠2γ = 1 −
5

9
=

4

9
→ cos 𝛾 =

2

3
 

cos 𝛾 =
2

3
=

𝐴

𝐶
→

2

3
=

2

𝐶
→ 𝑐 = 3 

 

 

= 𝑶𝑨⃗⃗⃗⃗⃗⃗اگر بردار  -6 [
𝟏
𝟐
= 𝑨𝑩⃗⃗⃗⃗⃗⃗، بردار[ [

𝟎
−𝟏

= 𝑪𝑩⃗⃗⃗⃗⃗⃗و بردار  [ [
−𝟏
𝟔

 (Www.iranestekhdam.ir) کدام است؟  𝑶𝑪⃗⃗⃗⃗⃗⃗باشد، بردار  [

1 )[
2

−5
]   2 )[

0
−4

]   3 )[
2
4
]   4 )[

0
5
] 

 1 گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام :

𝑂𝐴⃗⃗⃗⃗  ⃗ = [
1
2
] = 𝐴 − 𝑂 = (𝐴1. 𝐴2) − (𝑂1. 𝑂2) = (𝐴1. 𝐴2) − (0.0) → 𝐴 = (1.2) 

𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗ = [
0

−1
] = 𝐵 − 𝐴 = (𝐵1. 𝐵2) − (1.2) = (0.−1) → 𝐵 = (1.1) 

𝐶𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗ = [
−1
6

] = 𝐵 − 𝐶 = (1.1) − (𝐶1. 𝐶2) = (−1.6) → 𝐶 = (2.−5) 

𝑂𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗ = 𝐶 − 0 = (2.−5) − (0.0) = [
2

−5
] 

 

 (5)خوشه شغلی  97در سال  پنجمفراگیر استخدامی آزمون 
 

 

𝟒𝒙𝟐ریشه های معادله  -7 − 𝟐𝒎𝒙 − 𝟏 = 𝒐 سینوس و کسینوس زاویه ،α  هستند. مقدار مثبتm کدام است؟ 

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

 

 2گزینه پاسخ کارشناس ایران استخدام :
 با توجه به روابط بین ریشه های معادله درجه دوم داریم:

{ 
𝑥1 + 𝑥2 = −

𝑏

𝑎

𝑥1 × 𝑥2 =
𝑐

𝑎

 => {
𝑠𝑖𝑛𝛼 + 𝑐𝑜𝑠𝛼 =

𝑚

2
 (1)

𝑠𝑖𝑛𝛼 × 𝑐𝑜𝑠𝛼 =
−1

4
 (2)

   

(𝑠𝑖𝑛𝛼 + 𝑐𝑜𝑠𝛼)2 =
𝑚2

4
→ 𝑠𝑖𝑛2𝛼 + 𝑐𝑜𝑠2𝛼 + 2𝑠𝑖𝑛𝛼 × 𝑐𝑜𝑠𝛼 =

𝑚2

4
  

𝑠𝑖𝑛2𝛼از روابط مثلثاتی به یاد داریم که: + 𝑐𝑜𝑠2𝛼 = 1  

 آنگاه داریم:

𝑠𝑖𝑛2𝛼 + 𝑐𝑜𝑠2𝛼 = 1 =>  1 + 2𝑠𝑖𝑛𝛼 × 𝑐𝑜𝑠𝛼 =
𝑚2

4
 

 داریم:( در معادله باال 2با جاگذاری رابطه )

1 + 2(−
1

4
) =

𝑚2

4
→ 1 −

1

2
=

𝑚2

4
→

1

2
=

𝑚2

4
 => 2𝑚2 = 4 

𝑚 = ∓√2 

 جواب سوال می باشد. 2√مد نظر میباشد، لذا تنها مقدار مثبت  mبا توجه به اینکه تنها مقدار مثبت 

 
 

𝒇(−𝒙)اگر  -8 + (𝒙 + 𝟏)𝒇(𝒙) = 𝒙𝟑 +  (Www.iranestekhdam.ir) کدام است؟ f(1باشد، مقدار ) 𝟒

1 )11   2 )13   3 )3   4 )5 

 4گزینه پاسخ کارشناس ایران استخدام :
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 قرار دهیم داریم: X=-1اگر 

𝑓(1) + ((−1) + 1)𝑓(−1) = (−1)2 + 4 

 
𝑓(1) + 0 × 𝑓(−1) = +1 + 4 => 𝑓(1) = 5 
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 تنها بخشی از محصول کاربران گرامی لطفا دقت فرمایید، این فایل

 به میباشد که97سال یاستخدام یاصل سواالت آزمون ها ویژه

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

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

 لینک زیر کلیک فرمایید. محصول، روی
 

 بسته کامل لینک دانلود و خرید
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https://iranestekhdam.ir/?p=1128778
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https://iranestekhdam.ir/?p=1128778
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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 

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

 

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.

 

 (2)خوشه شغلی  97در سال  پنجمفراگیر استخدامی آزمون 
 

3- There are no empty seats on this flight, but there are …………………. available on the next one.  
(Www.iranestekhdam.ir) 
l) a few   2) a great deal  3) a little  4) a lot of 

 

 1 گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام :

 معنی جمله:

 کافی جا وجود دارد.در این پرواز صندلی خالی وجود ندارد؛ اما در پرواز بعدی به اندازه 

وجود اشاره به  یبرا زیسوال ن نیدر ا میکن یاستفاده م a few که به مقدار کافی وجود دارد؛ از قابل شمارش اءیاز اشتعدادی اشاره به  یبرا

 تواند باشد. یم a few نهیگز نیبهتر یخال یصندل تعداد کافی
 

 

4- The test takers had …………………. 45 minutes to complete the difficult test, but they knew that 

they needed more time in order to finish it. (Www.iranestekhdam.ir) 
l) significantly  2) reluctantly  3) approximately 4) enormously 

 3 گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام :

آنها دقیقه آزمون سختی را پاسخ می دادند اما می دانستند که  45با توجه به معنی جمله، آزمون دهندگان می بایست در مدت زمان تقریبی 

 بهترین پاسخ می باشد. یبه معنی تقریب 3زمان بیشتری برای اتمام آزمون نیاز دارند، گزینه 
 

 

 (3شغلی )خوشه  97در سال  پنجمفراگیر استخدامی آزمون 
 

5-- The plane slammed into the side of the mountain, killing all the passengers …………………. . 
(Www.iranestekhdam.ir) 
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1) exceedingly  2) instantly  3) profoundly  4) frequently 

 

 1 گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام :

به معنی تعداد زیاد  1با دامنه کوه برخورد کرد، تعدادی زیادی از مسافران کشته شدند، بهترین گزینه توضیح: با توجه به معنی جمله، هواپیما 

 بهترین پاسخ می باشد.

 

6- As football’s playing systems became more rationalized, players …………………. to stay in set 

positions but to be more adaptable. (Www.iranestekhdam.ir) 
1) were no longer expected  2) no longer did they expect 
3) were no longer expecting  4) had no longer expected 

 1 گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام :

گرفتن در موقعیت های تعیین شده نمی توضیح: با توجه به معنی جمله، زمانی که سیستم بازی فوتبال متفکرانه تر شد، از بازیکنان انتظار قرار 

 بهترین پاسخ می باشد. 1رفت اما سازگار بودند، گزینه 

 

 

 (5)خوشه شغلی  97در سال  پنجمفراگیر استخدامی آزمون 
 

7- The biggest contributor to our charity wants to remain …………………., so we can’t release any 

information regarding his identity. (Www.iranestekhdam.ir) 
1) advantageous    2) adventurous 
3) analogous    4) anonymous 

 

 4 گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام :
هویت بنابراین ما نمی توانیم هیچ اطالعاتی از  باقی بماند؛ اسخواست که ناشن اصلی ترین فرد کمک کننده )خیّر( به خیریه ما؛ معنی جمله:

 ایشان را فاش کنیم.

Anonymous .به معنای ناشناس و ناشناخته  می باشد 
 

 

8- …………………. go on vacation became a topic for heated debate among their parents.  
(Www.iranestekhdam.ir) 
1) That where should they  2) Where should they 
3) That where they should  4) Where they should 
 

 4 گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام :
 معنی جمله:

 .به یه موضوع برای یک مناظره گرم تبدیل شد تصمیم گیری درمورد جایی که آنها می خواهند بروند،

 .شود یاشاره استفاده نمو از کلمات ؛ ینه جمله پرسش ردیگ یقرار م noun clause ای )هیجمله اسم(یمورد نظر عبارت اسم یخال یدر جا
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 کاربران گرامی لطفا دقت فرمایید، این فایل تنها بخشی از محصول

 به میباشد که97سال یاستخدام یاصل سواالت آزمون ها ویژه

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

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

 .لینک زیر کلیک فرمایید محصول، روی
 

 بسته کامل لینک دانلود و خرید
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 :ششمبخش 

 

 اطالعات عمومی ، دانش اجتماعی و قانون اساسی   
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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 بندری روساریو ، سانته فهدر شهر  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

 

 کدام یک از صحابه پیامبر )ص( تا زمان امام محمدباقر )ص( زنده بود و سالم پیامبر )ص( را به ایشان رساند؟  -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  عبداللّه انصاری جابر بن

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

 

 (2)خوشه شغلی  97در سال  نجمپفراگیر استخدامی آزمون 
 

 (Www.iranestekhdam.ir) به موجب قانون اساسی، اساساً مسئولیت امور برنامه و بودجه کشور بر عهده کدام مرجع است؟ -3

 ( هیئت وزیران2    ( وزیر امور اقتصادی و دارایی1

 ( رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور4     جمهور( رئیس3

 3 گزینهایران استخدام :پاسخ کارشناس 
دارد و  کشور را مستقیما بر عهده و استخدامی و امور اداری و بودجه امور برنامه تیجمهور مسئول رییس قانون اساسی کشور، 126اصلبر طبق 

 بگذارد. دیگری عهده آنها را به تواند اداره می

 

و پشتیبانی از آنها در آن سوی اروندرود،  8اسالم در عملیات والفجر  رسانی به رزمندگاندر جنگ تحمیلی، مأموریت تدارک -4

 (Www.iranestekhdam.ir) بر عهده کدام مورد بوده است؟

 ( ارتش جمهوری اسالمی ایران2    ( نیروی مقاومت بسیج1

 ( جهاد سازندگی4    ( سپاه پاسداران انقالب اسالمی3

 4 گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام :
 تیاروند رود بود. مامور یاز آن ها در آن سو یبانیبه هزاران نفر رزمنده و پشت یتدارک رسان یچگونگ 8والفجر  اتیمسائل عمل نیاز مهم تر یکی

 قرار گرفت. یکار بزرگ بر عهده جهاد سازندگ نیا
 

 (3)خوشه شغلی  97در سال  پنجمفراگیر استخدامی آزمون 
 

 (Www.iranestekhdam.ir) گذاری کرد، چه نام دارد؟که شهید چمران در لبنان پایهشاخۀ نظامی جمعیت محرومین  -5
 ( حماس4   ( امل3   ( فتح2  ( االقصی1

 3 گزینه پاسخ کارشناس ایران استخدام :
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 تیجمع نیا ینظام یبعد شاخه  یکرد ؛ مدت یگذار هیرا پا «نیمحروم» تیصدر(، جمع ی)امام موس لبنان انیعیرهبر ش تیبا حما شهید چمران
 پرداخت. رژیم صهیونیستیبه مبارزه با  ینیو فلسط یکرد و همراه با مبارزان لبنان جادیبنام سازمان امل را ا

 

 (Www.iranestekhdam.ir) کدام یک از مقام های زیر، از اعضای دائمی شورای عالی امنیت ملّی است؟ -6

 ( دبیر شورای نگهبان2    ( وزیر امور خارجه1
 ( رئیس مجلس خبرگان4  ( وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلّح3

 1 گزینه پاسخ کارشناس ایران استخدام :

 :خود عبارتند از یحقوق تیو بر اساس شخص یاسیبا توجه به مقام س ،یمل تیامن یعال یشورا یفعل یاعضا

 (یمل تیامن یعال یشورا سیو رئ جمهورسی: )رئیروحان حسن

 (یاسالم یمجلس شورا سی)رئ: یجانیالر یعل

 (هیقوه قضائ سی: )رئیجانیالر صادق

 سازمان برنامه و بودجه کشور( سیو رئ جمهورسینوبخت: )معاون رئ باقر محمد

 در شورا( یرهبرمقام  ندهیو نما یمل تیامن یعال یشورا ری: )دبیشمخان یعل

 در شورا( یرهبرمقام  ندهی: )نمایلیجل دیسع

 (رانیا یاسالم یمسلح جمهور یروهایکل ن یستاد فرمانده سی)رئ: یباقر نیمحمدحس

 (رانیا یاسالم ی: )فرمانده ارتش جمهوریموسو میعبدالرح دیس

 (ی: )فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمیجعفر یمحمدعل

 کشور( تیامن یشورا سیکشور و رئ ری: )وزیفضل یرحمان عبدالرضا

 امور خارجه( ری: )وزفیظر محمدجواد

 اطالعات( ری: )وزیمحمود علو دیس

 (یبا حق رأ ر،یدائم/متغ ریدر شورا: )عضو غ یمسئول مربوط به موضوع در حال بررس ای ریوز

 

 (5)خوشه شغلی  97در سال  پنجمفراگیر استخدامی آزمون 
 

 ثبت رسیده است؟کره در میراث جهانی یونسکو به گاه زیستدر ایران، کدام پارک ملّی زیر، به عنوان ذخیره -7

(Www.iranestekhdam.ir) 
 ( بخنگان4   ( الر3  ( کرخه2  ( گلستان1

 1 گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام :

 50از  یکیبه عنوان  ونسکوی یجهان راثیشد که در فهرست م رانیا یپارک مل نیاول 1354در سال  جنگل گلستان ایگلستان  یپارک مل

 .است دهیبه ثبت رس نیکره زم یطیمحستیز گاهرهیذخ

 

 ؟نداردقانون اساسی قرار  90رسیدگی به شکایت از کدام مورد زیر، در صالحیت نظارتی کمیسیون اصل  -8 
(Www.iranestekhdam.ir) 

 ( سازمان بازرسی کل کشور2   ( مجلس شورای اسالمی1

 ( شورای نگهبان4    ( هیئت وزیران3

 4 گزینه:پاسخ کارشناس ایران استخدام 
 عرضه کند. یاسالم یخود را کتباً به مجلس شورا تیشکا تواندیداشته باشد، م هیقوه قضائ ای هیقوه مجر ایاز طرز کار مجلس  یتیهرکس شکا

 قرار دارد. مربوطه اتیو شکا هیبه طرز کار قوه قضائ یدگیحوزه رسدر  سازمان بازرسی کل کشور
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 دقت فرمایید، این فایل تنها بخشی از محصول کاربران گرامی لطفاً 

 به کهمیباشد97سال یاستخدام یاصل سواالت آزمون ها ویژه

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

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

 .لینک زیر کلیک فرمایید محصول، روی
 

 بسته کامل لینک دانلود و خرید
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 :هفتمبخش 

 

 شغلیتحصیلی و هوش و استعداد    
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 97در سال  استخدامی وزارت نیروآزمون 

 

سوال های  سخگویی به  شده، مورد تجزیه و تحلیل قرار  2و  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. 

 

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

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

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

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

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

 دیگران، عادتی است که به راحتی ، با کمی مشاوره قابل درمان است. ( عادات مقایسه خود با2

 ( برخی از مردم بر این باورند که مقایسه خود با دیگران ، گاه باعث ایجاد اتگیزه در آنها برای فعالیت بیشتر می شود. 3

مدت ها به نام علم تبلیغ می شده، غلط از کار  ( تکیه روی یافته های تحقیقات علمی همیشه کارساز نیست، زیرا در بسیاری موارد، آنچه4

 درآمده است .

 3گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

با توجه به فرض ذکر شده در گزینه سوم؛ همیشه مقایسه درآمد خود با اطرافیان لزوما باعث سرخوردگی در افراد نشده و گاهی سبب ایجاد 

 ود.انگیزه فردی جهت تالش بیشتر هم می ش
 

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

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

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

اند که اگر اجازه دهند مدارهای الکترونیکی و ریزپردازنده ها هم اندکی در محاسبات خود اشتباه دانشمندان به این نتیجه رسیده

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

 (Www.iranestekhdam.ir) کدام مورد، فرض مستتر در متن فوق است؟
 ( گاه وقتی در وضعیت بغرنج قرار داریم، بینِ بد و بدتر، ناچاریم به گزینه بد تن بدهیم.1

 پذیر است.را هم پایین نیاورد، امکان( طراحی الگوریتم ها و مدارهایی برای کاهش مصرف انرژی که در عینِ حال سرعت پردازش 2

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

 همراه باشد، قابل اغماض است.

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

 است.

 3گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

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

بنابراین با  های فراوانی است که هم مصرف انرژی را افزایش می دهند و هم سرعت پردازش را پایین می آورند. اشتباهی، نیازمند کنترلبی
 پذیرش امکان کمی از خطا، رسیدن به حالت مطلوب کاهش مصرف انرژی و افزایش سرعت پردازش امکان پذیر است.
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 (2)خوشه شغلی  97در سال  پنجمفراگیر استخدامی آزمون 
 

 انتخاب کنید و در پاسخنامه عالمت بزنید.  4و  3ترین پاسخ را برای سؤال های ایی: متن زیر را به دقت بخوانید و صحیحراهنم

(Www.iranestekhdam.ir) 

 

ای، مطابق شکل زیر، نشسته و مشغول صرف شام هستند. این پنج نفر اعضای یک ، دور یک میز دایرهEو  A ،B ،C ،Dپنج نفر به اسامی 

 خانواده، شامل پدر، مادر، دختر، پسر و عروس خانواده هستند. اطالعات زیر، درخصوص نحوه نشستن افراد موجود است:

 
 

  حداقل یکی از افرادی که کنارE .نشسته است، زن است 

  ِپدر خانواده، دقیقاً بینD .و عروسش نشسته است 

 .یکی از زن ها، دقیقاً بینِ دو مرد نشسته است 

 

 (Www.iranestekhdam.ir)مادر خانواده باشد، کدام مورد صحیح است؟ Aاگر  -3

1 )D همسر ،E .2    است )A  وC.مادر و دختر هستند ، 

3 )D  وC.4   ، خواهر و برادر هستند )C پدر ،B .است 

 3 گزینه پاسخ کارشناس ایران استخدام :

 
 : مادر Aفرد 

 : پدر Bفرد 

  : پسر Cفرد 

 : دختر Dفرد 
 : عروش Eفرد 

 

عروس خانواده خواهد بود و با توجه  Eپدر بوده و فرد  Bو عروس خانواده می باشد؛لذا فرد  Dمادر خانواده باشد، از آنجایی که پدر بین فرد  Aاگر 

 خواهر  و Cو   Dپسر خواهد بود یعنی C دختر و فرد Dیکی از زن ها، دقیقاً بینِ دو مرد نشسته است، پس فرد به اطالعات خود مسئله که 

 برادر می باشند.
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 شود؟ اگر پدر و مادر خانواده، کنار یکدیگر نشسته باشند، نام کدام فرد خانواده، به طور قطع مشخص می -4
(Www.iranestekhdam.ir) 

 ( پسر4  ( عروس3   ( مادر2  ( دختر1

 2 گزینه پاسخ کارشناس ایران استخدام :

 
پدر و نیز ؛ اگر پدر و مادر خانواده، کنار یکدیگر نشسته باشند؛با توجه به اینکه در مسئله گفته شده یکی از زن ها، دقیقاً بینِ دو مرد نشسته است

پس در سمت دیگر پدر،عروس خانواده قراردارد و فقط تنها حالتی که برای مادرخانواده باقی ماند ؛  و عروسش نشسته است Dخانواده، دقیقاً بینِ 

 می باشد.پس نام مادر خانواده به طور قطع مشخص می شود. Dمورد 
 

 (3)خوشه شغلی  97در سال  پنجمفراگیر استخدامی آزمون 
 

 را به دقت بخوانید و جواب هر سؤال را در پاسخنامه عالمت بزنید.  6و  5راهنمایی: هر کدام از سؤال های 

 

درصد سود بفروشد. تعداد فروش این  15درصد می فروشد، اگر وی همان نوع از کاال را با  5یک فروشنده، نوعی کاال را با سود  -5

کاالهای به فروش رفته پس از افزایش درصد عدد کم می شود، ولی همان سود نصیب فروشنده خواهد شد. تعداد  24نوع کاال 

 (Www.iranestekhdam.ir)سود، کدام است؟
1 )36   2 )8   3 )12   4 )18 

 3 گزینه پاسخ کارشناس ایران استخدام :

 در حالت اول:

 درصدی برابر خواد بود با: 5با احتساب سود  نشان دهیم آنگاه قیمت جدید Xاگر قیمت کاال را با نماد 
X+0.05X=1.05X 

 نشان می دهیم. Nتعداد فروش در حالت اول را با نماد 

 در این حالت سود حاصل از فروش برابر است با:

1N*(0.05X)=B 
 در حالت دوم:

 درصدی برابر خواد بود با: 15با احتساب سود  قیمت جدید
X+0.15X=1.15X 

 M=N-24نشان می دهیم، آنگاه  Mتعداد فروش در حالت دوم را با نماد 

 در این حالت سود حاصل از فروش برابر است با:

2M*(0.15X)=B 
 با توجه به فرض مسئله که سود فروش در هر دو حالت یکسان است داریم:

X)0.15X)= M*(0.05=> N*(  2= B1B  
, M=N-24 

 آنگاه خواهیم داشت:
(N-24)*(0.15X)=N*(0.05X)  => 0.1N=3.6  =>N=36  ,  M=N-24=> M=36-24=12 
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تر است و سرعت رنگ برابر سریع 2نقاش جوان، طوری است که هر کدام از نفر قبلیِ خود، از نظر سرعت،  4سرعت رنگ کردن  -6

ترین نقاش جوان، تر است. سریعبرابر سریع 2نقاش میانسال نیز طوری است که هر کدام از نفر قبلیِ خود، از نظر سرعت،  3کردن 

روز رنگ می کنند. اگر کندترین  2مترمربع از همان دیوار را در  5در یک روز و کندترین نقاش میانسال، مترمربع از دیواری را  10

مترمربع کنند، رنگ کردن کامل  180ترین نقاش میانسال، همزمان شروع به رنگ کردن یک دیوار به مساحت نقاش جوان و سریع

 (Www.iranestekhdam.ir)این دیوار، چند روز طول خواهد کشید؟

1 )19   2 )16   3 )17   4 )18 

 2 گزینه پاسخ کارشناس ایران استخدام :
 ابتدا داده های مسئله را مورد بررسی قرار می دهیم:

 نشان دهیم آنگاه خواهیم داشت: Vاگر سرعت کار هر نقاش جوان را با 

 vسرعت نقاش جوان اول: 

 2vسرعت نقاش جوان دوم: 

 4vسرعت نقاش جوان سوم: 

 8vسرعت نقاش جوان چهارم: 

 

 

 نشان دهیم آنگاه خواهیم داشت: wدر ادامه فرضیات مسئله اگر سرعت کار هر نقاش میانسال را با 

 wسرعت نقاش میانسال اول: 

  2w سرعت نقاش میانسال دوم:
  4w  سرعت نقاش میانسال سوم: 

، قادر به  vکار می کند ، پس کندترین نقاش جوان با سرعت  روز کیا در ر یواریمترمربع از د 10نقاش جوان،  نتری عیسربا توجه به اینکه 

رنگ آمیزی 
10

8
 متر مربع در یک روز خواهد بود. 1.25نسبت کار سریعترین نقاش یعنی  

متر مربع را در یک روز کار می کنند،  2.5روز کار می کنند، پس  2مترمربع از دیوار را در  5همچنین با توجه به اینکه کند ترین نقاش میانسال 

 متر مربع در روز خواهد بود. 10میران کاری برابر با  4wلذا سریعترین نقاش میانسال با سرعت 

متر مربع از دیوار  را رنگ کرده و سریعترین نقاش میانسال  1.25، کند ترین نقاش جوان در یک روز حال با توجه به دو حالت ذکر شده در باال

 متر مربع از دیوار را رنگ می کند. 10در یک روز 

مورد، برای  مترمربع از دیوار را رنگ خواهند کرد.لذا با توجه به این 11.25حال اگر هر دو به صورت همزمان مشغول به کار شوند، در یک روز  

 متر از این نوع دیوار در صورت کار همرمان دو نقاش ذکر شده برای محاسبه مدت زمان الزم ،خواهیم داشت: 180رنگ کردن 
180

11.25
=  روز 16

 

 (5)خوشه شغلی  97در سال  پنجمفراگیر استخدامی آزمون 
 

در هر سؤال مطرح شده، مورد تجزیه و تحلیل قرار دهید و سپس ، الزم است موقعیتی را که 8و 7مایی: برای پاسخگویی به سؤال های راهن

تری برای آن سؤال است، انتخاب کنید. هر سؤال را با دقت بخوانید و با توجه به واقعیت های ای را که فکر می کنید پاسخ مناسبگزینه

تر به نظر می رسد، انتخاب و در سخی را که صحیحمطرح شده در هر سؤال و نتایجی که بیان شده و بیان نشده ولی قابل استنتاج است، پا

 پاسخنامه عالمت بزنید.

 

گیری نوعی شناسان اعتقاد دارند موضوع شکار برای انسان های اولیه، بسیار حیاتی بوده و به همین دلیل، شاهد شکلباستان -7

آیین اولیه در این رابطه هستیم که در آن، انسان های غارنشین در شب پیش از شروع شکار، تصویر حیوانی که قصد شکار آن را 

داشتند، روی دیواره بخش های داخلی غارها ترسیم کرده و ضمن انجام آیینی ویژه، با سالح های خود به این نقوش ضربه زده و به 
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زی، حیوان را می کشتند. این موضوع در آنها باوری جادویی ایجاد می کرد که در شکار پیشِ رو، موفق بوده صورت نمادین و مجا

 و می توانند حیوان موردِ نظر خود را شکار کنند.

 (Www.iranestekhdam.ir) کدام مورد، در صورتی که صحیح فرض شود، استدالل فوق را تضعیف می کند؟
 اند.ا، نقوش حیواناتی دیده می شود که هرگز آن موقع شکار نمی شده( بر روی بسیاری از غاره1

 اند.( انسان های اولیه، عالوه بر نقوش حیوانات، قادر به ترسیم نقوش غیرحیوانی هم بوده2

باقیمانده شکار حیوانات دیگر جات و یا آوری دانه ها و میوه( در برخی نقاط جهان، انسان های اولیه، بیشتر نیاز غذایی خود را از طریق جمع3

 اند.تأمین می کرده

 ای از متفکران بر این باورند که میل ذاتی انسان در خلق پدیده های جدید، در ایجاد و رشد قریحه نقاشی بی تأثیر نبوده است.( عده4

 1 گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام :

از غارها، نقوش حیواناتی دیده می شود که هرگز آن موقع شکار نمی شد،پس می توان  بر روی بسیاریبا توجه به استدالل گزینه اول و اینکه 

 .نباط کرد که این کار آنها تنها به دلیل اهمیت شکار نبوده استتاس

 

آموز قادر نیستند فلسفه، به ویژه روش درست اندیشیدن و روش درست این تصور کهنه که گویا کودکان و نوجوانان دانش -8

آموزان ما را از مهارت های بسیار ضروری برای زندگی در عصر حاضر محروم می گراست و دانشرا بیاموزند، نگرشی واپسزیستن 

سازد. جای تعجب است که از گذشته تا به حال، درس های مربوط به تاریخ، ادبیات، هنر، بینش دینی، دانش اجتماعی و سایر دروس 

ایم، اما گمان می کنیم که آنها ظرفیت های الزم آموزان دبستانی و راهنمایی داشتهدرسی دانشپیچیده و انتزاعی را در برنامه های 

آموزان نیست. برای آموختن چگونگی تفکر و روش درست اندیشیدن و درست زیستن را ندارند. در واقع، مشکل از سوی دانش

 رأت نوآوری و متحول کردن برنامه های درسی را نداریم.ایم و جمشکل از بدفهمی های اندیشه سنتی است که ما گرفتار آن شده

 (Www.iranestekhdam.ir) کدام مورد را می توان به درستی، از متن فوق استنباط کرد؟

زیر دهند که لزوم درس انتزاعی را ای هم به خود اجازه نمیآموزان حتی لحظه( تأثیر اندیشه سنتی در نظام آموزشی آنقدر زیاد است که دانش1

 سؤال ببرند.

آموزان بینی و اندیشه فلسفی برای دانش( الزم است از حجم دروسی چون تاریخ، ادبیات، هنر و غیره بکاهیم، زیرا این دروس، وقت کافی برای واقع2

 باقی نمی گذارند.

های دیگر هم، آن طور که باید و در درستوانند در تحصیل مطالب موجود آموزان تفکر و روش درست اندیشیدن را نیاموزند، نمی( اگر دانش3

 شاید، موفق باشند.

یری غیآموزان ما بهتر بتوانند با چالش های زندگی در عصر حاضر برخورد کنند، نیاز است که در برنامه درسی آنها ت( چنانچه بخواهیم دانش4

 ایجاد کنیم.

 4 گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام :

دانش  صحیح نمی باشد چون در متن اشاره شده که یمخالفت با تفکر انتزاع یبرا؛لذا دانش آموز را مخاطب قرار داده  نکهیا لیبه دل 1 نهیگز در

 ؛ درست ترین استنباطی هست که می شود ار متن باال داشت.4.بنابراین گزینه نکرده است داین را پآ تیآموز هنوز ظرف
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 کاربران گرامی لطفا دقت فرمایید، این فایل تنها بخشی از محصول

 به میباشد که97سال یاستخدام یاصل سواالت آزمون ها ویژه

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

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

 .لینک زیر کلیک فرمایید محصول، روی
 

 بسته کامل لینک دانلود و خرید
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