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 به همراه پاسخنامه 96سال  هیقوه قضائ یسواالت آزمون استخدام

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 عام المنفعه اخبار شغل و استخدام سرویس خصوصی خدمات
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 ! 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

 برداری از آن؛ بدون  هیچ گونه تماس قبلی وهشدار اقدام به پیگیری حقوقی و اخذ جریمه خواهیم نمود.
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 پاسخنامه همراه به 96 سال قضائیه قوه استخدامی آزمون سواالت

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 فایل تنها بخشی از محصولکاربران گرامی لطفا دقت فرمایید، این 

 همراه به 96 سال قضائیه قوه استخدامی آزمون سواالت ویژه

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

جهت  از کیفیت و محتوای فایل معرفی شده ارائه شده است، لطفا  

 .لینک زیر کلیک فرمایید خرید و دانلود کامل این محصول، روی
 

 بسته کامل لینک دانلود و خرید
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 پاسخنامه همراه به 96 سال قضائیه قوه استخدامی آزمون سواالت

 

 I.C.D.L فنّاوری اطالعات و مهارت های هفتگانه

 

نمایش  13و  12، 10اید. فرض کنید در حین نمایش بخواهید اسالیدهای اسالید ایجاد کرده 52شامل  Power Pointیک فایل  -1

 (Www.iranestekhdam.ir) ترین راه، استفاده از کدام ابزار است؟داده نشود. مناسب

1 )Custom Slide Show                   2 )Setup Slide Show 

3 )Hide Slide                    4 )From Current Slide 

 3گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 
استفاده  Hide Slideچنانچه بخواهیم یک یا چند اسالید در هنگام نمایش ؛نشان داده نشوند، می توان از گزینه  PowerPointدر نرم افزار 

 کرد.برای این کار باید اسالید های مورد نظر را تک تک انتخاب نموده و سپس با انتخاب این دستور عملیات را کامل کرد.

اید اسالیدهایی که ارایی داشته باشد با این تفاوت که در حالت دوم، برای این منظور کهم می توناد ب  Custom Slide Showالبته گزینه 

اسالیدی به نظر حالت اول یا  52میخواهیم نمایش داده شوند را انتخاب کنیم و از انتخاب اسالیدهای دیگر اجتناب کنیم که برای یک فایل 

 اسالید در حالت دوم است. 49نتخاب از اراحتتر  13و  12و  10کردن سه اسالید شماره  hide همان

 

 یفارس اتیزبان و ادب
 

 (Www.iranestekhdam.ir) بیت زیر، با کدام بیت، ارتباط مفهومی دارد؟-2

 «جای چشم ابرو نگیرد، گرچه او باالتر است  دود اگر باال نشیند، کسر شأن شعله نیست»

 غرقه در نیل چه اندیشه کند باران را                 ( سعدی از سرزنش غیر نترسد هیهات1

 نرود میخ آهنین بر سنگ   ( بر سیه دل چه سود خواندن وعظ2

 اگر به دیده رسد توتیا نخواهد شد   ( نه هر که صدرنشین شد عزیز شد، که غبار3

 باغبان راست غصه ای گر هست   ( باغ را بین چه غم که شاخ شکست4

 3گزینه :  پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام

 کاستی مکان و جا تغییر با دارد، منزلتی و که مقام کس هر دو بیت محتوی این مضمون است که، باالنشینی و مقام به ارزش آدمی نمی افزاید. هر

 .کندنمی پیدا در باالنشینی مقامی بی ارزش و فرومرتبه است، که آن عکس، بر یا گیرد؛نمی

طور که کسی که در  همان .دهددیگران ترسی به خود راه نمی سرزنش عاشقی است آزاده و از گوید کهسعدی از خود می : 1گزینه ی 

 .و طوفان نیست باران دیگر به فکر ،شدن است غرق حال

 : نصیحت بر انسان نااهل و تاریک دل اثر نمی کند، همان طور که میخ در سنگ فرو نمی رود و سنگ نفوذناپذیر است.2گزینه ی 

: اگر شاخه شکست، باغ چه غمی دارد؟ چرا که باغ را باغبانی هست؛ و غصه ای اگر که هست، انسان نباید غمگین باشد، چرا که 3ی  گزینه

 نگهبانی و محافظی داریم.

 

 یمعارف اسالم
 

 توحید هستند؟ به ترتیب، بیانگر کدام بعد از ابعاد« ایاک نعبد و ایاک نستعین» و « الحمدهلل رب العالمین» آیات شریفه -3
(Www.iranestekhdam.ir) 

 عبادی  –(  عبادی 2     عبادی-(افعالی1

 افعالی  –( عبادی 4     افعالی  –(افعالی 3

 2گزینه  پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام :
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 پاسخنامه همراه به 96 سال قضائیه قوه استخدامی آزمون سواالت

حمد از مصداق عبادت  را؛ زیدارد یعباد دیتوحداللت بر )ستایس و حمد مخصوص خدای جهانیان است(  "  نیالحمد هلل رب العالم " فهیشر هیآ
 .اهلل است فیدر توص نیاست ومنحصر در خداوند است وعبارت رب العالم

 نیدر ا رایزاست در عبادت  دیتوحناظر بر  )خدایا تنها تورا می پرستیم و تنها از تو یاری می جوییم("  نستعین ک وایا نعبد ایاک"آیه شریفه 

 .شود یمحسوب م یعمل عباد کیشده است کمک گرفتن از خداوند  ادیو عبادت خدا و کمک گرفتن از او  یدر بندگ حایصر هیآ

 (درس سوم کتاب دین وزندگی سال چهارم دبیرستان با عنوان حقیقت بندگی)

 

 یعموم -یسیزبان انگل
 

4- Mary will certainly lose all her friends if she ……………. to talk about them behind their backs. 
(Www.iranestekhdam.ir) 
1) continues     2) would continue 

3) continued     4) will continue 
 

 4گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 
محتمل در آینده استفاده بیان یک شرط )یا موقعیت( ممکن و یک نتیجه  نوع اول برای از جمالت شرطیجمله از نوع شرطی نوع اول است .

 عبارت شرطیباشد را   if که حاوی عبارتی .عبارت اصلی و دیگری عبارت شرطی باشند: یکیشامل دو قسمت می جمالت شرطی .شودمی

 .نامیممی عبارت اصلیو عبارت دیگر را 

-willباشد،فعل کمکی در قسمت جمله شرطی به صورت آینده )در جمله شرطی نوع اول؛اگر زمان عبارت یا جمله اصلی به زمان حال ساده 

shall- may.خواهد بود) 

 معنی جمله:

 .مری قطعا )حتما ( دوستانش را ازدست خواهد داد اگر او به حزرف زدن پشت سر آنها ادامه بدهد

 

 یو عموم یشغل یها یهوش و توانمند
 

 انتخاب کنید و در پاسخنامه عالمت بزنید . 5راهنمایی:  متن زیر را به دقت بخوانید و صحیح ترین پاسخ، را برای سوال 
(Www.iranestekhdam.ir) 

مردم ، پایان قرن بیستم و آغاز هزاره جدید میالدی ، نه تنها برای دانشمندان علوم اجتماعی و هواداران جنبش های هزاره ای ، که برای عموم 

یست: حاوی معانی و اشارات ضّد و نقیضی بود. بسیاری گمان  می کنند پایان هزاره باید آبستن تحولی جدید باشد . حال آنکه لزوما  این گونه ن

نقالبی ترین پایان هزاره نخست، بی هیچ حادثه ای سپری شد. با این همه ، پایان هزاره دوم،واقعا  دوران تحول است. بدون تردید ما امروز در ا

 دوره تاریخ به سر می بریم و تغییر و تحول دائمی، به واقعیت انکار ناپذیر و اساسی حیات اجتماعی بدل شده است .

عمال   در تمامی  طول تاریخ  بشر، آهنگ تغییر اجتماعی نسبتاض کند بوده است و اکثر مردم، کم و بیش ، همان شیوه های زندگی پدرانشان 

ده اند. حال آنکه امروزه بر عکس، ما در جهانی متحول و دستخوش دگرگونی چشم گیر و دائمی زندگی می کنیم  به قسمی که را دنبال می کر

شگفت انگیزترین رویداد دنیای معاصر را می توان سرعت بی سابقه تغییرات  اجتماعی دانست. روند تغییرات اجتماعی چنان سرعت و عمقی 

یات بشر، یعنی فرهنگ را نیز در نوردیده و ما را در میانه یک دگرگونی جدی فرهنگی قرار داده است . تحولی که یافته که پابرجاترین عرصه ح
ن بارلو آن را  جدی ترین  تحول فرهنگی ازکشف آتش تاکنون می داند . آنچه زمینه چنین  تغییر و تحوالت ژرف  و شگرفی را پدید آورده و ای

ستگی و اهمیت فوق العاده ای ساخته، دستاوردهای تکنولوژیک جدید و متاخر بشری است؛ دستاوردهایی که به برهه از تاریخ  را واجد بر ج

اطالعاتی شناخته می شوند.  از این رو ، برخی خبر از استیالی یک پارادایم تکنولوژیک جدید می دهند که  -عنوان تکنولوژی های نوین ارتباطی

ازمان یافته است. حال اگر بپذیریم که دگرگونی در تکنولوژی های  ارتباطی موجب دگرگونی فرهنگی شده بر محور تکنولوژی های اطالعاتی س

وام است ، باید به تاسی از مک لوهان اذعان داریم تکنولوژی های جدید ارتباطی که تناسبی با فرهنگ پیشین ندارند، فقدان تجانسی نسبتا  باد
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 پاسخنامه همراه به 96 سال قضائیه قوه استخدامی آزمون سواالت

ر فرهنگی موجب پیدایی بحرانی فرهنگی می شود که همراه با دگرگونی های اجتماعی بروز و ظهور پیدا می آفرینند. این فقدان تجانس با تاخ
 می کند.

اطالعاتی سده بیست و یکم با بهره گیری از تکنولوژی های نوین ارتباطی و اطالعاتی و با فراهم آوردن پیدایی -بدین ترتیب انقالب ارتباطی

مع را در قالب های تازه، هویت های تازه بخشیده، نه تنها قواعد و قوانین حاکم بر ارتباط میان انسان ها، بلکه که افراد و جوا« جامعه شبکه ای»

 ایستار ما را نسبت به خود، دیگران و جهان  تغییر داده است.

ابه و تمایز، بر روشنی و اهمیت به عبارت  دیگر، با در هم شکستن مرزهای مرسوم گروهی و متعاقب آن، تغییر در برجستگی نسبی نیاز به تش

 مرز بندی های گروهی و در نتیجه معنای هویت اجتماعی تاثیر گذاشته است.
 

 (Www.iranestekhdam.ir) موضوع اصلی متن فوق ، کدام است؟  -5
 (تحوالت اجتماعی و فرهنگی قرن بیستم 1

 اطالعاتی  -(تکنولوژی های نوین ارتباطی2

 اجتماعی و تکنولوژیک( پیامدهای تحوالت 3

 (معانی ضدّ و نقیض تحول در عرصه های اجتماعی و فرهنگی4

 1گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

به طور کلی متن درباره تحوالت اجتماعی و فرهنگی قرن بیستم است. گزینه دوم دلیل و علت را بررسی می کند، گزینه سوم و در کل پیامدی 

و گزینه چهارم که بررسی معانی ضد و نقیض تحول است نیز بیان نشده و فقط از ضد و نقیض بودن تحوالت در متن نام برده در متن بیان نشده 

 شده است.
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 پاسخنامه همراه به 96 سال قضائیه قوه استخدامی آزمون سواالت

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 فایل تنها بخشی از محصولکاربران گرامی لطفا دقت فرمایید، این 

 همراه به 96 سال قضائیه قوه استخدامی آزمون سواالت ویژه

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

جهت  از کیفیت و محتوای فایل معرفی شده ارائه شده است، لطفا  

 لینک زیر کلیک فرمایید. خرید و دانلود کامل این محصول، روی

 

 بسته کامل لینک دانلود و خرید
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