بخشی از محصول:
سواالت عمومی آزمون استخدامی بانک مهر ایران سال  87و سواالت  7درس عمومی آزمون های
استخدامی به همراه پاسخنامه تشریحی – تستی

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
های دیگر ،چه برای فروش و چه به صورت رایگان شرعاً حرام و قانوناً خالف مقرارت و قوانین کشورمان می باشد.
با توجه به هزینه های صرف شده و تالش صورت گرفته برای تهیه این بسته،در صورت مشاهده یا گزارش هرگونه کپی
برداری از آن؛ بدون هیچ گونه تماس قبلی وهشدار اقدام به پیگیری حقوقی خواهیم نمود.

کاربران گرامی لطفا دقت فرمایید ،این فایل تنها بخشی از محصول
ویژه بسته سواالت عمومی آزمون استخدامی بانک مهر ایران سال
 87و سواالت  7درس عمومی آزمون های استخدامی به همراه
پاسخنامه تشریحی – تستی می باشد که به صورت رایگان و برای
آشنایی شما عزیزان از کیفیت و محتوای فایل معرفی شده ارائه
شده است ،لطفاً جهت خرید و دانلود کامل این محصول ،روی لینک
زیر کلیک فرمایید.

لینک دانلود و خرید بسته کامل

بخش اول:
فنّاوری اطالعات و مهارت های هفتگانه I.C.D.L

سواالت عمومی آزمون استخدامی بانک مهر ایران سال  87و سواالت  7درس عمومی آزمون های استخدام ی به همراه پاسخنامه تشریحی – تست ی

قسمت اول  -سواالت تشریحی
 -1کدام مورد درخصوص درستی یا نادرستی گزاره های زیر در نرمافزار  ،Excelبه ترتیب ،صحیح است؟
)(Www.iranestekhdam.ir
 برای سربرگ کاربرگ ها ) ،(Worksheet Tabsمی توان رنگ های دلخواه تعیین کرد. می توان تصویری را به عنوان زمینه یک کاربرگ انتخاب کرد. )1درست  -نادرست

 )2نادرست  -درست

 )3نادرست  -نادرست

 )4درست – درست
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امکان تعیین رنگ برای سربرگ کاربرگ ها در نرم افزار  Excelبا کلیک راست بر روی عنوان سربرگ و انتخاب رنگ ها از طریق قسمت tab
 colorوجود دارد.

در نرم افزار اکسل  2016پس از انتخاب کاربرگی که می خواهیم برای آن تصویر پس زمینه انتخاب کنیم ،با ابزار پس زمینه ()Backgroundکه
در گروه تنظیمات صفحه ( )Page Setupاز سربرگ طرح بندی صفحات ( )Page Layoutقرار دارد و سپس باز شدن کادر های محاوره ای
درج کردن عکس ( )Insert Pictureو پس زمینه کاربرگ ( )Sheet Backgroundمی توانیم برای یک کاربرگ تصویر پس زمینه انتخاب
نماییم.

 -2بخشی از یک وب سایت داخلی یک شرکت که برای تعدادی از مشتریان قابل دسترسی است ،چه نامیده می شود ؟
)(Www.iranestekhdam.ir
Network )1

Intranet )2

Internet )3

Extranet )4
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مفهوم اینترانت :اینترانت شبکهای رایانه ای است که از زبان مشترک ارتباطی شبکه جهانی اینترنت برای تبادل دادهها استفاده میکند و تمام
خدمات اینترنت ،از جمله پست الکترونیکی  ،تار جهانگستر ،انتقال فایل) ، (FTPگروههای خبری و تله کنفرانس را در شبکهای اختصاصی برای
استفادهکنندگان مشخص آن شبکه ارائه می دهد و لزومآ به اینترنت متصل نیست .این شبکه یک سازمان رابه هم متصل میکند .برای نمونه،
بانک ملی برای متصل کردن همۀ بانک های ملی در سراسر کشور از این تکنولوژی استفاده میکند .ورود به این شبکه برای عموم آزاد نیست زیرا
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امنیت آن به خطر میافتد وتنها با پسورد تعیین شده خودشان میتوانند وارد شوند و آن مقدار ازاطالعات که صالح میدانند در شبکۀ اینترنت
قرار میدهند تا عموم مردم از آنها استفاده کنند.
 -3انتخاب کدام فرمت عددی برای یک سلول از یک کاربرگ باعث می شود که محتویات آن سلول که فقط عدد می با شد،به
شکل کسری نمایش داده شود؟ )(Www.iranestekhdam.ir
Currency )2

Accounting )1

Fraction )4

Number )3
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در قسمت  homeبخش  numberبا انتخاب  fractionاعداد به صورت کسری ظاهر خواهند شد.
 Accountingو  currencyاعداد را به صورت دالری نمایش میدهد.
 Numberنیز اعداد را به صورت اعشاری نمایش میدهد.
 -4در محیط  ،Accessمناسب ترین ابزار برای ورود و نمایش داده ها کدام است؟ )(Www.iranestekhdam.ir
Form )1

Modules )3

Macro )2

Report )4
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•: Formمتداولترین روش استفاده از فرمها،برای ورود و نمایش دادهها است.
•: Reportگزارش ها میتوانند بر اساس جدول ،پرسوجوها باشند ،قابلیت گزارش چاپ دادهها میباشدگزارشها را میتوان بر اساس چند جدول
و پرسوجو تهیه نمود تا رابطه بین دادهها را نشان داد.
•: Macroماکروها به خودکار کردن کارهای تکراری ،بدون نوشتن برنامههای پیچیده یا فراگیری یک زبان برنامه نویسی  ،یاری میکند ،در واقع
ماکروها یکسری قابلیتهایی هستند که امکان سریع سازی را فراهم میسازند.
• : Modulesمحیط بسیار قوی و با کیفیت برای برنامهنویسی محاسبات و عملیات پیچیده روی سیستم بانک اطالعاتی.
 -5کدام حافظه ،دارای سرعت دسترسی بیشتر و ظرفیت کمتری نسبت به دیگر حافظه هایی است که  CPUبه آنها دسترسی
دارد؟ )(Www.iranestekhdam.ir
EROM )1

Cache )2

RAM )3

ROM )4
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گزینه  1احتماال  EPROMبوده که به اشتباه  EROMنوشته شده و یکی از انواع حافظه های  ROMمیباشد .ظرفیت رام و انواع دیگر کمتر از
بقیه گزینه ها می باشد ولی سرعت دسترسی آن خیلی کمتر است.
گزینه  2حافظه کش نزدیکترین حافظه به CPUو سریع ترین دسترسی را دارد.و بسته به نوع  Cpuحجم آن از چند کیلو بایت تا  12مگابایت
می باشد.
 RAMحافظه خیلی بیشتری دارد و سرعت کمتری نسبت به کش و رام دارد.

قسمت دوم  -سواالت تستی
 -6اگر برق قطع شود کدام حافظه پاک نمی شود؟ )(Www.iranestekhdam.ir
 )1حافظه جانبی مانند دیسک

 )2حافظه جانبی RAM

 )3همه حافظه های RAM

 )4هیچکدام
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 -7شکل زیر نوار استاندارد ) (standard toolbarاکسل را نشان می دهد ،چه عملی به وسیلۀ دکمهای که با حرف " "Jنشان
داده شده است ،انجام می دهد؟ )(Www.iranestekhdam.ir

 )1انحراف معیار خانههایی ) (cellsکه انتخاب شده است را محاسبه می کند.
 ) 2مقدار میانگین اعداد انتخاب شده است را محاسبه می کند.
 )3مقادیری را به خانههایی که انتخاب شده است ،اضافه می کند.
 )4لیستی از توابع را نشان می دهد و مجموعه ای از مقادیر و ارزش ها را در اختیار شما قرار می دهد.

 -8در ک دام یک از موارد زیر ،اطالعات از حافظه کامپیوتر به دیسک سخت منتقل می گردد؟ )(Www.iranestekhdam.ir
Hibernate )1

Standby )2

Switch User )3

 )4موارد  1و 2

 -9کلمه  ،ISPمخفف کدام یک از موارد زیر می باشد؟ )(Www.iranestekhdam.ir
Internet Service Post )1

Internet System Provider )2

Integrated System Pack )3

Internet Service Provider )4

 -10در پاورپوینت ،منظور از  Handoutچیست؟ )(Www.iranestekhdam.ir
 )1اسالید اول هر فایل پاورپوینت را گویند.
 )2اسالید آخر هر فایل پاورپوینت را گویند.
 )3به اسالیدهایی که چاپ می شود و در اختیار دیگران قرار می گیرد.
 )4به اسالید  35م م گفته می شود.
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پاسخنامه سواالت قسمت دوم
شماره سوال

گزینه صحیح

سوال 6

1

سوال 7

4

سوال 8

1

سوال 9

4

سوال 10

3
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کاربران گرامی لطفا دقت فرمایید ،این فایل تنها بخشی از محصول
ویژه بسته سواالت عمومی آزمون استخدامی بانک مهر ایران سال
 87و سواالت  7درس عمومی آزمون های استخدامی به همراه
پاسخنامه تشریحی – تستی می باشد که به صورت رایگان و برای
آشنایی شما عزیزان از کیفیت و محتوای فایل معرفی شده ارائه
شده است ،لطفاً جهت خرید و دانلود کامل این محصول ،روی لینک
زیر کلیک فرمایید.

لینک دانلود و خرید بسته کامل
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بخش دوم:

ریاضی و آمار مقدماتی
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قسمت اول  -سواالت تشریحی
𝟏

𝟏

𝟒
 -1حاصل ضرب وارون عدد 𝟐 (𝟑 − 𝟑−𝟐 )−در عدد )𝟏  √𝟐𝟕(√𝟑√𝟑 −کدام است؟ )(Www.iranestekhdam.ir

6 )1

9 − √3 )2

27(√3 − 1) )3

3 )4
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√
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4

4

4

4
× √33 (√3√3 − 1) = √3 × √33 = 3

√3

√3√3 − 1

1

4

= )× √33 (√3√3 − 1

=

√3 −

1
√3√3 − 1
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√ √3

=

𝟏−
𝟎
𝟏
⃗⃗⃗⃗⃗⃗ کدام است؟ )(Www.iranestekhdam.ir
⃗⃗⃗⃗⃗⃗ باشد ،بردار 𝑪𝑶
⃗⃗⃗⃗⃗⃗ و بردار ] [ = 𝑩𝑪
⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ،بردار] [ = 𝑩𝑨
 -2اگر بردار ] [ = 𝑨𝑶
𝟔
𝟏−
𝟐
0
2
0
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[ ] )4
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[ ] )2
[ ] )1
5
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)⃗⃗⃗⃗⃗ = [1] = 𝐴 − 𝑂 = (𝐴1. 𝐴2) − (𝑂1. 𝑂2) = (𝐴1. 𝐴2) − (0.0) → 𝐴 = (1.2
𝐴𝑂
2
0
⃗⃗⃗⃗⃗
)𝐴𝐵 = [ ] = 𝐵 − 𝐴 = (𝐵1. 𝐵2) − (1.2) = (0. −1) → 𝐵 = (1.1
−1
−1
⃗⃗⃗⃗⃗
)𝐶𝐵 = [ ] = 𝐵 − 𝐶 = (1.1) − (𝐶1. 𝐶2) = (−1.6) → 𝐶 = (2. −5
6
2
⃗⃗⃗⃗⃗
] [ = )𝑂𝐶 = 𝐶 − 0 = (2. −5) − (0.0
−5
 -3در نمودار ساقه و برگ زیر ،کلید نمودار  56 = 56است .میانگین داده های آماری جدول ،کدام است؟
)(Www.iranestekhdam.ir
برگ
8

8

7
9

53 )1

24 )2

2/4 )3

ساقه

6

0

4

5

4

5

2

1

6

5/3 )4
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یک نمودار ساقه و برگ ساده شامل دو ستون که با استفاده از یک خط عمومی جدا شدهاند میشود .ستون سمت چپ ساقهها(همان اعداد
دهگان) و ستون سمت راست برگ ها(همان اعداد یکان) را در بر میگیرد.
با توجه به نمودار ساقه و برگ نشان داده شده در سوال،داده های اماری را تشکیل می دهیم:
40,46,47,48,48,54,55,61,62,69
آنگاه میانگین داده های آماری جدول باال برابر خواهد بود با:
∑ 𝑓𝑥𝑖 40 + 46 + 47 + 48 + 48 + 54 + 55 + 61 + 62 + 69
= ̅𝑥
=
= 53
𝑛
10
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 -4فاصله مبدأ مختصات تا خط  y = ax + bبرابر واحد است .اگر این خط از ( )1،2بگذرد ،مقدار  aکدام است؟
)(Www.iranestekhdam.ir
3
2
3
4
)4
)3
)2
)1
2
3
4
3
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2

فاصله یک نقطه فرضی ( )x0,y0از خط  𝑎𝑥 + 𝑏𝑥 + 𝑐 = 0از طریق فرمول زیر محاسبه می شود:
|𝑐 |𝑎𝑥0 + 𝑏𝑦0 +
= |𝐵𝐴|
√𝑎2 + 𝑏2
حال در این سوال داریم که:
 y-ax-b=0و )a=(0,0
با توجه به اینکه خط مذکور از نقطه (2و )1نیز می گذرد بنابراین2=a+b :
| 𝑏 |0 − 𝑎 × 0 −
𝑏
=1
=
√12 + 𝑏2
√1 + 𝑎2
2
2
2
√1 + 𝑎 = 𝑏 => 1 + 𝑎 = 𝑏 => (𝑎2 − 𝑏2 ) = 1
1
= 𝑏 (𝑎2 − 𝑏2 ) = 1 => (𝑎 + 𝑏)(𝑎 − 𝑏) = 1 => (2)(𝑎 − 𝑏) = 1 => 𝑎 −
2
1
3
3
= 𝑎{𝑎 − 𝑏 = 2 => 2
= 𝑎 >=
2
4
𝑎+𝑏=2
 -5در یک خانواده  5فرزندی ،با کدام احتمال ،تعداد دخترها بیشتر از پسرهاست؟ )(Www.iranestekhdam.ir
)1
)2

15
32
15
16

احتمال دختر بودن 1/2

)3
)4

فرزند اول

3
8

احتمال پسر بودن 1/2

1

احتمال دختر بودن 1/2

2

احتمال پسر بودن 1/2
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احتمال دختر بودن 1/2

فرزند اول

فرزند اول

فرزند

احتمال پسر بودن 1/2
احتمال دختر بودن 1/2

فرزند اول

احتمال پسر بودن 1/2
احتمال دختر بودن 1/2

فرزند اول

احتمال پسر بودن 1/2

با توجه به صورت سوال جهت بیشتر بودن تعداد دختران باید تعداد دختران  3یا  4یا  5باشد که در نتیجه جهت  3تا بودن داختر باید از بین
 5فرزند  3فرزند انتخاب و احتمال دختر بودن  3دختر برابر  1/23میباشد و چون دو فرزند دیگر پسر است احتمال آنها نیز  1/22میشود
و در نتیجه خواهیم داشت:
5
1
5
1
5
1
1
= ( ) × ( )5 + ( ) × ( )5 + ( ) × ( )5
3
2
4
2
5
2
2
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سواالت عمومی آزمون استخدامی بانک مهر ایران سال  87و سواالت  7درس عمومی آزمون های استخدام ی به همراه پاسخنامه تشریحی – تست ی

قسمت دوم  -سواالت تستی
𝟐

 -6نقطه  Aروی منحنی 𝒙 = 𝒚 حرکت می کند .کمترین فاصله  Aتا مبدأ مختصات کدام است؟
)(Www.iranestekhdam.ir
2 )1

√2 )2

)4

1 )3

1
2

پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام  :گزینه 1
2 2
4
𝑑 = √𝑥 2 + ( ) = √𝑥 2 + 2
𝑥
𝑥
4

برای یافتن کمترین فاصله کافی است مینیمم تابع زیر رادیکال یعنی  𝑃 (𝑥) = 𝑥 2 + 𝑥 2را بیاوریم برای این کار
8
4
= 0 → 2𝑥 4 = 8 → 𝑥 4 = 4 → 𝑥 2 = 2 ⇒ d = √2 + = √2 + 2 = √4 = 2
3
𝑥
2

𝑓 ′ (𝑥) = 2𝑥 −

𝟖√

 -7گویا شده عبارت 𝟏  𝟏+√𝟐+√𝟑 + √𝟑 −برابر کدام است؟ )(Www.iranestekhdam.ir
)1

1
2

√2 )3

1 )2

2 )4

پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام  :گزینه 3
+ √3 − 1

√2 + 2 − √6
√2

= + √3 − 1

√8 + 4 − 2√6
2√2

= + √3 − 1

√8(1 + √2) − √24
2

(1 + √2) − 3

2 + 2√2 − √12
+ √3 − 1 = 1 + √2 − √3 + √3 − 1 = √2
2

=

 -8مجموع جوابهای نامعادله 𝟒  |𝒙𝟑 − 𝟖| < 𝐱 𝟐 + 𝟐𝐱 +کدام است؟ )(Www.iranestekhdam.ir
(0,2) )1

(–1,4) )2

(1,3) )3

(–2,2) )4

پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام  :گزینه 3
|𝑥 3 − 8| < 𝑥 2 + 2𝑥 + 4
|𝑥 − 2|. |𝑥 2 + 2𝑥 + 4| < 𝑥 2 + 2𝑥 + 4
|𝑥 − 2| < 1 ⇒ −1 < 𝑥 − 2 < 1 ⇒ 1 < 𝑥 < 3
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سواالت عمومی آزمون استخدامی بانک مهر ایران سال  87و سواالت  7درس عمومی آزمون های استخدام ی به همراه پاسخنامه تشریحی – تست ی

 -9از نوعی بذر  80درصد آن ها جوانه می زند .اگر سه بذر از این نوع کاشته شود ،با کدام احتمال الاقل دو بذر جوانه می زند؟
)(Www.iranestekhdam.ir
0/512 )1

0/864 )3

0/783 )2

0/896 )4

پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام  :گزینه 4
 : xتعداد بذر جوانه زده
)𝑋~𝐵𝑖𝑛(3,0/8
)𝑃 (𝑋 ∋ 2) = 1 − 𝑃 (𝑋 ⊆ 1
1

3
( ) (0/8)𝑥 (0/2)3−𝑥 = 1 − [(0/2)3 + 3(0/8)(0/2)2 ] = 0/896
𝑥 𝑥=0

∑= 1−

𝒛𝛛

 -10از رابطه 𝟏 = 𝒚 𝟐𝒙  𝒙. 𝒆𝟑𝒙+𝒛 + 𝐥𝐧(𝟐𝒚 − 𝒛) +مقدار 𝐲𝛛 در نقطه ( 3و  2و  )-1کدام است؟
)(Www.iranestekhdam.ir
3

− )1
2

2

− )2

)3

3

2
3

)4

3
2

پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام  :گزینه 1
∂𝑓 ∂f ∂z
2
1
∂z
2
⇒ × =
+ x 2 = (xe3x+z −
⇒ ×)
+ (−1)2
∂y ∂z ∂y 2y − z
2y − z
∂z 4 − 3
1
∂z ∂z
3
⇒ )
=−
4 − 3 ∂y ∂y
2

= (−1 × e−3+3 −
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سواالت عمومی آزمون استخدامی بانک مهر ایران سال  87و سواالت  7درس عمومی آزمون های استخدام ی به همراه پاسخنامه تشریحی – تست ی

کاربران گرامی لطفا دقت فرمایید ،این فایل تنها بخشی از محصول
ویژه بسته سواالت عمومی آزمون استخدامی بانک مهر ایران سال
 87و سواالت  7درس عمومی آزمون های استخدامی به همراه
پاسخنامه تشریحی – تستی می باشد که به صورت رایگان و برای
آشنایی شما عزیزان از کیفیت و محتوای فایل معرفی شده ارائه
شده است ،لطفاً جهت خرید و دانلود کامل این محصول ،روی لینک
زیر کلیک فرمایید.

لینک دانلود و خرید بسته کامل
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سواالت عمومی آزمون استخدامی بانک مهر ایران سال  87و سواالت  7درس عمومی آزمون های استخدام ی به همراه پاسخنامه تشریحی – تست ی

بخش سوم:

زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش
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سواالت عمومی آزمون استخدامی بانک مهر ایران سال  87و سواالت  7درس عمومی آزمون های استخدام ی به همراه پاسخنامه تشریحی – تست ی

قسمت اول  -سواالت تشریحی
 -1معنی کدام واژه ،در مقابل آن ،غلط آمده است؟ )(Www.iranestekhdam.ir
 )1کافّه :همه
 )3طوع :سرپیچی

 )2زی :شیوه
 )4حیّز :جا و مکان

پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام  :گزینه  2و 3
دو جواب داریم! «زی» به معنی شیوه نیست؛ و «طوع» به معنی سرپیچی نیست .گزینه ی  2و .3
کافۀ :همه ،همگی ،جمیع .همه ی مردم ،کالً .مثال :بقای کافّه ی وحوش به دوام عمر مَلک بسته است( .کلیله و دمنه)زی .1 :جان و حیات و زندگی؛ مثال« :دیر زی»؛ یعنی بسیار بمان و پیوسته زنده باش .2 / .سوی و طرف و جانب و نزدیک  .3 /به اعتقادِ .بهعقیده ی ،نزدِ ،به نظرِ؛ مثال :ز جهل بدتر زی اهل علم نیست بدی  ----ز هر بدی بجهی ،چون ز جهل خود بجهی  .4 /اندازه و حد؛ مثال « :از
زی خود بیرون رفته است».
طوع :طاعت ،پیروی ،فرمانبری ،فرمانبرداری.حیّز :جا ،محل ،مکان ،کرانه. -2بیت زیر ،با کدام بیت قرابت مفهومی دارد؟ )(Www.iranestekhdam.ir
«فراوان سخن باشد آگنده گوش
 )1نباید سخن گفت ناساخته
 )2کمال است در نفس انسان ،سخن
 )3چو خواهی که گویی نفَس بر نفَس
 )4از آن مرد دانا دهان دوخته ست

نصیحت نگیرد مگر در خموش»
نشاید بریدن نینداخته
تو خود را به گفتار ،ناقص مکن
نخواهی شنیدن مگر گفتِ کس
که بیند که شمع از زبان سوخته ست

پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام  :گزینه 3
بیت صورت سؤال :فراوان سخن :پُرحرف  /آگنده گوش بودن :کنایه از حرف شنو نبودن  /نگیرد :تأثیر نمی کند /.انسان پرحرف ،سخن دیگران
را نمی شنود و نصیحت ،جز در آنان که خاموش هستند و به گفتار دیگران گوش فرا می دهند ،اثر نمیکند.
 گزینه ی  :1معنی :نباید سخن نسنجیده بر زبان آورد؛ همچنان که هنگام بریدن پارچه ،ابتدا باید آن را اندازه گرفت و سپس برید. گزینه ی  :2معنی :قدرت تکلّم و سخنگویی یکی از برتریهای وجود انسان است ،پس تو خود را با سخنان بیهوده ،پست و حقیر نکن. گزینه ی  :3معنی :اگر بخواهی تنها خود ،پی در پی سخن بگویی ،مسلّماً نمیتوانی سخنان دیگران را بشنوی. گزینه ی  :4معنی :شخص خردمند به این دلیل دهان به سخن نمیگشاید که میبیند زبانِ شمع سبب سوختنش است. -3در متن زیر ،چند «غلط امالیی» یافت می شود؟ )(Www.iranestekhdam.ir
« 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 ملکِ بسیار طبعتِ اندک منفعت آلوده نگردانیدمی».
 )3چهار
 )2سه
 )1دو

 )4یک

پاسخ کارشناس ایران استخدام  :گزینه 4
در متن باال امالی وا ژه طبعت غلط بوده و شکل صیحیح نوشتاری آن بصورت «تبعت» می باشد.
تبعت به معنی نتیجه ناگوار ،نتیجه بد؛ رنج و سختی می باشد.
 -4ساختمان کدام گروه کلمه ها ،متفاوت است؟ )(Www.iranestekhdam.ir
 )1نایافتنی  -گلزار  -شامگاه
 )3کوزهگر  -همیشگی  -بیمسئولیتی

 )2پیوستگی  -ناتوان  -ستایشگری
 )4گیرودار  -سراسر – دانشنامه
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سواالت عمومی آزمون استخدامی بانک مهر ایران سال  87و سواالت  7درس عمومی آزمون های استخدام ی به همراه پاسخنامه تشریحی – تست ی

پاسخ کارشناس ایران استخدام  :گزینه 4
صفت مشتق  +وند← اسم  :بی نظمی  ،ناهماهنگی  ،ناراحتی  ،هماوازی  ،بی ادبی  ،توانگری  ،بی مسئولیتی  ،همراهی  ،همکاری  ،ناشنوایی ،
ناشکری  ،ستایشگری
وند +صفت مشتق ← صفت  :نسنجیده  ،ناشکیبا  ،نخواندنی  ،ناخوانا  ،نایافتنی
 نا  +بن فعل ←ناشناس  ،نادار  ،نارس ،ناباب  ،ناگوار  ،ناتوان ،پسوندهای مکان:
 اسم  +زار :گلزار ،شوره زار ،ریگزار ،نمکزار ،مَرغزار ،بوته زار ،اهلل زار  ،چمنزار  ،گندم زار  ،بنفشه زار اسم  +گاه( :در مفهوم زمان و مکان )دانشگاه ،زایشگاه ،خوابگاه ،ایستگاه (،مفهوم مکان ) شامگاه  ،سحرگاهمشتقت :سراسر  :سر +ا  +سر
مرکب :دانشنامه  :دانش  +نامه

 -5متن زیر ،معرّف کدام شخصیت ادبی است؟ )(Www.iranestekhdam.ir
«مورخ و نویسنده بزرگ معاصر که در سال  1301در بروجرد به دنیا آمد .وی در شهریور  1378دار فانی را وداع گفت .از آثار
مشهورش «نقد ادبی ،سرّ نی ،پله پله تا مالقات خدا» را می توان نام برد».
 )1عبدالحسین زرین کوب

 )2سید جعفر شهیدی

 )3غالمحسین یوسفی

 )4غالمحسین ساعدی

پاسخ کارشناس ایران استخدام  :گزینه
آثار دکتر زرین کوب درباره ی ادب و شعر و تاریخ است .کتابهای ادبی ایشان شامل چند دسته کتب ،وسایل و مقاالت است .مولویشناسی و
مثنویپژوهی .شامل :از نی نامه ،پله پله تا مالقات خدا ،سرّ نی و بحر در کوزه.
نقد ادبی و تئوری ادبیات .نظیر :فن شعر ارسطو ،ارسطو و فن شعر /آشنایی با نقد ادبی ،شعر بیدروغ -شعر بینقاب و بنیاد شعر فارسی( .و انواع
دیگر که در اینجا مورد بحث نیست)

قسمت دوم  -سواالت تستی
 -6در همۀ گزینه ها جز گزینۀ  ...صفت و موصوف دیده می شود(Www.iranestekhdam.ir) .
 ) 1برادر مبارزم! زمزمه کن بهار را *** بچین ز شاخۀ یقین ،میوۀ انتظار را
 )2سوخته پر منم منم به شعلۀ مراد خود *** وه که به جان خریده ام لذت این شرار را
« )3سپیدۀ» در سپیده دم ،طلوع آفتاب بین *** که سیل نور می کند ریشه شام تار را
 ) 4نشسته خصم خاروش به شاقۀ نگاه تو *** به حربه مقاومت بکن ز ریشه خار را

 -7مضمون بیت:
«با صبا در چمن الله سحر می گفتم *** که شهیدانِ کهاند این همه خونین کفنان»
یادآور کدام بیت است؟ )(Www.iranestekhdam.ir
 ) 1به آوای نای و به آهنگ چنگ *** خروشد ز سرو و سمن تارها
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سواالت عمومی آزمون استخدامی بانک مهر ایران سال  87و سواالت  7درس عمومی آزمون های استخدام ی به همراه پاسخنامه تشریحی – تست ی

 ) 2به خون وضو گرفت ،تا برادر شهید من *** ز اشک شویم این زمان ز چکمهاش غبار را
 )3صبحدم چون کِلّه بندد آه دودآسای من *** چون شقق در خون نشیند چشم خون پاالی من
 )4به خون خود آغشته و رفتهاند *** چه گل های رنگین به جویبارها

 -8کدام گزینه ،درباره ترجمه و توانایی های زبان در انتقال مفاهیم از زبان های دیگر نادرست است؟
)(Www.iranestekhdam.ir
 )1ترجمه اگر با شیوه های جدید و متحوّل امروزی همراه شود ،هم سنگ تألیفات با ارزش و مفید است.
 ) 2ترجمه ،ابزاری برای نقل فرهنگ و اندیشه ،از زبانی به زبان دیگر است.
 ) 3هیچ پیامی را بدون دستکاری و حذف و اضافه ،از زبانی به زبان دیگر نمی توان منتقل کرد.
 )4هر زبانی در محدودۀ خود ،حقایقی برای گفتن دارد که همۀ آنها عیناً قابل انتقال به زبانی دیگر است.

 -9در همۀ گزینه ها جز گزینۀ  ......................فعل متعدی دیده می شود(Www.iranestekhdam.ir) .
 )1سینه از آتش دل در غم جانانه بسوخت

 )2آتشی بود در این خانه که کاشانه بسوخت

 )3علی خراسان و ماوراءالنهر بکند و بسوخت

 )4چوب درختان بی بر باید بسوخت

 -10جهانیان از عاشقان تو بیگانهاند و خودپرستان از سوز و گداز عشق بیخبر.
با توجه به عبارت فوق همۀ گزینه ها جز گزینۀ  ......................درست هستند(Www.iranestekhdam.ir) .
 )1مسند و مسندالیه جمالت به ترتیب :بیگانه و خودپرستان.
 )2چهار اسم ذات دارد و دو اسم معنی و یک پیشوند.
« )3جهانیان و خودپرستان» هر دو مسندالیه هستند.
« )4سوز و گداز» اسم مصدر است و «بیخبر» مسند.
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سواالت عمومی آزمون استخدامی بانک مهر ایران سال  87و سواالت  7درس عمومی آزمون های استخدام ی به همراه پاسخنامه تشریحی – تست ی

پاسخنامه سواالت قسمت دوم
شماره سوال

گزینه صحیح

سوال 6

4

سوال 7

4

سوال 8

4

سوال 9

1

سوال 10

2
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سواالت عمومی آزمون استخدامی بانک مهر ایران سال  87و سواالت  7درس عمومی آزمون های استخدام ی به همراه پاسخنامه تشریحی – تست ی

کاربران گرامی لطفا دقت فرمایید ،این فایل تنها بخشی از محصول
ویژه بسته سواالت عمومی آزمون استخدامی بانک مهر ایران سال
 87و سواالت  7درس عمومی آزمون های استخدامی به همراه
پاسخنامه تشریحی – تستی می باشد که به صورت رایگان و برای
آشنایی شما عزیزان از کیفیت و محتوای فایل معرفی شده ارائه
شده است ،لطفاً جهت خرید و دانلود کامل این محصول ،روی لینک
زیر کلیک فرمایید.

لینک دانلود و خرید بسته کامل
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سواالت عمومی آزمون استخدامی بانک مهر ایران سال  87و سواالت  7درس عمومی آزمون های استخدام ی به همراه پاسخنامه تشریحی – تست ی

بخش چهارم:

معارف اسالمی

21

سواالت عمومی آزمون استخدامی بانک مهر ایران سال  87و سواالت  7درس عمومی آزمون های استخدام ی به همراه پاسخنامه تشریحی – تست ی

قسمت اول  -سواالت تشریحی
 -1از آیۀ شریفۀ (ما کُنتَ تَتلُو مِن قَبلِهِ مِن کِتابٍ) ،کدام مفهوم دریافت می شود؟ )(Www.iranestekhdam.ir
 )1تأثیرپذیری قرآن کریم از فرهنگ جاهلی در هر زمان
 )2جامعیت و همهجانبه بودن هدایت ویژه و پاسخگویی آن
 ) 3آمادگی جامعه بشری برای دریافت برنامه کلی در عرصه زندگی
 )4عدم تعارض و ناسازگاری میان آیات قرآن کریم
پاسخ کارشناس ایران استخدام :گزینه 2
با توجه به آیه زیر ،خداوند معجز ٔە جاوید خود را توسط پیامبری به دست مردم رساند که نزد هیچکس درس نخوانده بود اگر این کتاب توسط
یکی از درس خواندگان و دانشمندان جامعه آورده میشد ،ممکن بود چه شک و شبههای ایجاد شود؟
« ما کُنتَ تَتلُو مِن قَبلِهِ مِن کِتابٍ».....
و پیش از آن هیچ نوشته ای را نمیخواندی و با دست خود ،آن را نمینوشتی که در آنصورت ،کجروان به شک میافتادند .اگر این کتاب توسط
یکی از درس خواندگان و دانشمندان جامعه آورده میشد ،یعنی اگر پیامبر فردی باسواد بود این شائبه پیش میآمد که قرآن نوشته اوست و او
فقط نویسنده و شاعری بزرگ است .به همین دلیل ایشان قبل از دریافت قرآن درس نخوانده بود و قرآن هم بارها از مشرکان و منکران قرآن
دعوت میکند تا سورهای مانند سوره های قرآن بیاورند.
 -2آیۀ شریفۀ (فِطرَةَ اهللِ الَّتِی فَطَر النَّاسُ عَلَیها) ،با کدام مورد مطابقت معنایی دارد و ناظر بر کدام یک از ابعاد روح انسان است؟
)(Www.iranestekhdam.ir
 )1خدایا ،تو قلب را بر محبت خود آفریدی - .گرایشی
 )2من خدایی را که نمی بینم ،عبادت نمی کنم - .گرایشی
 )3من خدایی را که نمی بینم ،عبادت نمی کنم - .ادراکی
 )4خدایا ،تو قلب را بر محبت خود آفریدی – .ادراکی
پاسخ کارشناس ایران استخدام :گزینه 1
ابعاد روح و روان انسان :
انسان دارای دو بعد ادراکی وگرایشی است.
 -1بعد ادراکی:
بعد ادراکی انسان از دو بخش تشکیل می شود:
الف – ادراک نظری
ب – ادراک عملی
مراد از ادراک نظری  ،شناخت مواردی است که به عقل نظری مربوط است مانند شناخت خدا،شناخت توحید  ،شناخت خود و مراد از ادراک
عملی چیزی است که مربوط به حوزه عمل است یعنی بایدها ونبایدها و خوبها وبد ها .مانند اینکه عدالت و صداقت خوب است وظلم ودروغ بد
است .
-2بعد گرایشی:
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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 -3اراده تشریعی الهی ،به کدام معناست؟ )(Www.iranestekhdam.ir
 ) 1اگر خداوند امری را اراده کند ،بالضروره تحقق می یابد.
 ) 2از رابطه خاص خدا با برخی افعال اختیاری انسان سرچشمه می گیرد.
 )3رابطه خاص خدا با انسان هاست که امکان تخلف اراده از مراد وجود ندارد.
 ) 4اعمال قدرت و حاکمیت خدواند است که از رابطه خدا با مخلوقات سرچشمه می گیرد.
پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام  :گزینه 2
اراده هایی که در قرآن کریم به خدای متعال نسبت داده شده ،دو نوع است:اراده تکوینی و اراده تشریعی.
اراده تکوینی و اراده تشریعی .اراده تکوینی از رابطه خاص خدا با مخلوقات ،سرچشمه میگیرد ،در صورتی که خداوند امری را اراده کند بالضروره
تحقق پیدا میکند.
اما اراده تشریعی از رابطه خاص خدا با برخی از افعال اختیاری انسان سرچشمه میگیرد که امکان تخلف اراده از مراد وجود دارد .برای مثال اگر
خدا اراده کند که موجود خاصی که امکان تحقق دارد ،موجود شود ،حتماً موجود میشود .ولی در اراده تشریعی ،خدا اراده کرده است که تماماً
انسانها به راه مستقیم هدایت شوند ولی برخی از انسانها میتوانند از این امر تخلف کنند.
 -4با توجه به فضای کلی قرآن و روایات «شناخت معانی اوصاف الهی» با کدام مورد ،سازگاری بیشتری دارد؟
)(Www.iranestekhdam.ir
 ) 1تنها معنای اوصاف در کاربرد الهی و غیر الهی آن متفاوت است ،بلکه اساساً آدمی راهی به سوی درک معانی صفات الهی ندارد.
 ) 2تفاوت جدی میان معانی اوصاف الهی و اوصاف آفریدگان در میان نیست ،بلکه یکسانی بین آنها وجود دارد.
 ) 3اوصاف الهی با معانی اوصاف موجودات دیگر متفاوت است و اساساً آدمی راهی به سوی درک معانی صفات الهی ندارد.
 ) 4اوصاف الهی با معانی اوصاف موجودات دیگر متفاوت است .اما این مطلب به معنای فهم ناپذیری اوصاف خداوند نیست.
پاسخ کارشناس ایران استخدام :گزینه 4
گروهی معتقدند که معانی اوصاف الهی با معانی اوصاف موجودات دیگر تفاوت دارد  ،اما این مطلب به معنای فهم ناپذیری اوصاف خداوند نیست.
پیروان این نظریه می کوشند با الهام از مضـامین قرآنی و روایی  ،تحلیلی از معنای صفات الهی ارائه دهند که از یک سو تنزه و تعالی خداوند را
از نقایص و محدودیت های مخلوقات خود پاس دارد و از سوی دیگر بر شناخت پذیری اوصاف او صحـّــه گذارد .
روش کار  :در صفات کمالی که در باره ی خود و موجودات پیرامون خود به کـار می بریم تأمل کرده و تمام قیودی را که سبب محدودیت آنها
می شود شناسایی کنیـــم سپس آن قید ها را از معانی اوصاف جدا سازیم .پس از طی این مراحل به معنایی خواهیم رسید که زیبنده ی ذات
الهی است .
عالمه ی طباطبایی معتقدند عقل بشر این قدرت را دارد که اوصاف حضرت حق را دریافته و عالوه بر درک آن به بررسی و تحلیل آن نیز بپردازد.
امّا این فهم بدان معنا نیست که عقل آدمی به کنه صفات پی ببرد بلکه بشر در خور توان خویش میتواند معانی صفات را دریابد.
وجود شمار فراوانی از آیات قرآن که در آنها درباره صفات خدا سخن گفته شده است و همچنین ،فرمان عام قرآن به تفکر و تدبر در آیات قرآن،
جای تردیدی باقی نمیگذ ارد که بشر باید توان فهم این صفات را داشته باشد؛ وگرنه وجود این حجم از آیات در قرآن ،بیهوده خواهد بود.
 -5آیات شریفه « ان فی ال سموات و االرض الیات للمومنین» و « لو کان فیهما الهه اال اهلل لف سدتا» به ترتیب بر کدام یک از نفر
برهان نظم داللت می کند؟ )(Www.iranestekhdam.ir
 )1بداهت عقلی از ناظمی مدیر – از موارد جزیی نظم ،به ناظم حکیم پی می بریم.
 )2هماهنگی در کل عالم – از موارد جزیی نظم  ،به ناظم حکیم پی می بریم.
 )3بداهت عقلی از ناظمی مدیر – بر هدفمندی موجودات منظم تاکید دارد
 )4هماهنگی در کل عالم – بر هدفمندی موجودات منظم تاکید دارد.
پاسخ کارشناس ایران استخدام :گزینه 1
«إنَّ فی السَّماوَاتِ وَالْارْضِ الَیَات للْمُؤْمِنینَ»به راستی درآسمانها و زمین،برای مؤمنان نشانه هایی است
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دراین تقریر،از موارد جزئی نظم به ناظم حکیم پی برده میشود .هنگامی که به موجودات این عالم نگاه میکنیم ،سازماندهی حساب شده وبرنامه
ریزی دقیق را در آن موجود،احساس میکنیم اما چنین نظمی به طورخود به خودی رخ نمیدهد ؛بنابر این ،درورای چنین موجودات منظمی،ناظم
حکیم وعلیمی وجود دارد که ازسر حکمت و آگاهی چنین موجودات منظمی راپدید آورده است.
همچنین می توانیم با برهان غایی یعنی از هماهنگی و رابطه متقابل بخشهای مختلف جهان چونان یک ساختار مصنوع پی به یگانگی ناظم آن
ببریم چنانچه در قرآن میخوانیم«:لَوْ کانَ فِیهِما آلهۀ اِالّ اهلل لَفَسَدَتا»)32(.
اگر در آسمان و زمین ،خدایانی جز اهلل وجود داشت ،تباه میشدند.امّا با برهان نظم نمیتوان به یگانگی ناظم پی برد.
امّا ناظم حکیم این مجموعه های منظم کسی جز خداوند نیست که با تدبیر حکیمانه خود این جهان را منظم آفریده است.

قسمت دوم  -سواالت تستی
 -6این عبارت از فرمایشات کدام امام به صفوان جمال است؟ «من احبّ بقائَهُم فهو منهم و من کان منهم کان وارداً للنّار»
)(Www.iranestekhdam.ir
 )1امام عسگری (ع)

 )2امام موسی کاظم (ع)

 )3امام رضا (ع)

 )4امام هادی (ع)

 -7توحید مفضل(Www.iranestekhdam.ir) :
 )1اصول عقاید از زبان صادق (ع) است.
 )2تعلمیات امام صادق در زمینۀ خداشناسی به هشام بن حکم است.
 )3تفکرات مفضل بن عمر است.
 )4یک کتاب عرفانی است.

 -8در حدیث «اَکبَرُ الفَقرِ الحُمُق» منظور از حمق چیست؟)(Www.iranestekhdam.ir
 )1نادانی

 )2جنون

 )3ثروت

 )4بیپولی

 -9برای بررسی منطقی یک مکتب ،ابتدا چه امری بایستی مورد بررسی قرار گیرد؟ )(Www.iranestekhdam.ir
 )1ایدئولوژی

 )2مبدأ هستی

 )3تکلیف

 )4مکتبشناسی

 -10روح در عالم بیداری از سیر در عالم معنا ناتوان است چون (Www.iranestekhdam.ir) ......
 )1توجه روح بیشتر به تدبیر بدن معطوف است.
 )2توجه روح بیشتر به تکامل خویش است و رابطهاش با بدن اندک است.
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 ) 3به هنگام بیداری ،روح در حصار مکان محبوس است نه زمان.
 ) 4به هنگام بیداری ،روح مغلوب عالم ماده است و نه محبوس زمان.

پاسخنامه سواالت قسمت دوم
شماره سوال

گزینه صحیح

سوال 6

2

سوال 7

1

سوال 8

1

سوال 9

2

سوال 10

1
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کاربران گرامی لطفا دقت فرمایید ،این فایل تنها بخشی از محصول
ویژه بسته سواالت عمومی آزمون استخدامی بانک مهر ایران سال
 87و سواالت  7درس عمومی آزمون های استخدامی به همراه
پاسخنامه تشریحی – تستی می باشد که به صورت رایگان و برای
آشنایی شما عزیزان از کیفیت و محتوای فایل معرفی شده ارائه
شده است ،لطفاً جهت خرید و دانلود کامل این محصول ،روی لینک
زیر کلیک فرمایید.

لینک دانلود و خرید بسته کامل
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بخش پنجم:

زبان انگلیسی عمومی
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قسمت اول  -سواالت تشریحی
Part A. Grammar and vocabulary
Direction: choose the number of the answer choice (1), (2), (3) or (4) that best completes the blank. Then
)mark it on your answer sheet. (Www.iranestekhdam.ir
1- Input devices are the pieces of hardware …………… us to enter information into the computer.
)(Www.iranestekhdam.ir
1) they allow
2) to allow
3) allowing
4) allows
پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام  :گزینه 3
در زبان انگلیسی برای ربط دو جمله معموالً از ضمایر موصولی استفاده می شودکه یکی از این ضمایر  Thatمی باشد.حال در این جمله که این
ضمیر حذف شده یک راه جایگزین برای ان وجود دارد .اگر ضمیر موصولی فاعلی را حذف کنید؛ فعل بعد از آن را بدون توجه به زمانش  ingدار
کنید.
در حقیقت جمله ما به شکل زیر بوده است :
input devices are the pieces of hardware which allow us to enter information into the computer
که تبدیل به حالت زیر می شود:
input devices are the pieces of hardware Allowing us to enter information into the computer

2- They have decided to return the merchandise and get a refund because they state that it does not
)actually …………….. their practical needs. (Www.iranestekhdam.ir
1) involve
2) resolve
3) provide
4) fulfill
پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام  :گزینه 4
معنی جمله:
آنها تصمیم گرفتند که کاال را عودت دهند و پیش پرداختشان را پس بگیرند؛برای اینکه آنها بیان داشتند که آن جنس(کاال) نیازهای عملی
آنها را …………..نمی کند.
کلمه  Fulfillبه معنی برآوردن ،معنی جمله را کامل خواهد کرد(.نیازهای انها را براورده نمی کند).
3- We will have to cancel the show …………………. we sell more tickets at the last minute.
)(Www.iranestekhdam.ir
1) so that
2) whether
3) unless
4) since
پاسخ کارشناس ایران استخدام :گزینه 3
معنی جمله :ما مجبور خواهیم شد که نمایش رو کنسل کنیم “مگر اینکه” در دقیقه آخر بلیط های بیشتری بفروشیم
جمله شرطی از نوع دوم می باشد که در ساختار منفی آن به کار رفته است.
در حقیقت جمله به شکل زیر بوده است:
We will have to cancel the show if We don’t sell more tickets at the last minute.
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Part B. Reading Comprehension
Directions: Read the following passages and choose the number of the answer choice (1), (2), (3), or
(4) that best answer each question. Then mark it on your answer sheet. (Www.iranestekhdam.ir)
Nuclear power capacity remained relatively stable between the mid1980s until the accident at the
Fukushima Daiichi reactor in March 2011. In June 2015, Platts reported global nuclear generation increased
by 1% in 2014, the first annual increase since Fukushima.
The united states produce the most nuclear energy, with nuclear power providing 19% of the electricity it
consumes, while France produces the highest percentage of its electrical energy from nuclear reactors 80%
as of 2006. In the European Union as a whole, nuclear energy provides 30% of the electricity. Nuclear
energy policy differs among European Union countries, and some, such as Austria, Estonia, Ireland and
Italy. have no active nuclear power stations. In comparison, France has a large number of these plants, with
16 multi-unit station in current use.
Many militaries and some civilian (such as some icebreaker) ships use nuclear marine propulsion, a form
of nuclear propulsion. A few space vehicles have been launched using full-fledged nuclear reactors: 33
reactors belong to the Soviet RORSAT series and one was the American SNAP-10A.
:ترجمه کامل متن توسط کارشناس سایت ایران استخدام
 پالتس،2015  در ژوئن. نسبتا پایدار ماند2011  تا حادثه راکتور فوکوشیما دایچی در مارس1980 ظرفیت توان هستهای بین اواسط دهه
. یک درصد افزایش یافت و این اولین افزایش ساالنه از زمان حادثه فوکوشیما بود، 2014 گزارش داد که تولید جهانی اتمی در
 این در حالی است که. درصد برق مصرفی خود را از طریق همین انرژی تأمین میکند19  بیشترین انرژی اتمی را تولید میکند و،ایاالت متحده
 درصد برق خود را از این80 ،2006  بیشترین میزان استفاده از انرژی هستهای را برای تأمین برق میکند و از،فرانسه در مقایسه با بقیه کشورها
 سیاست انرژی اتمی در بین کشورهای اتحادیه. درصد انرژی الکتریکی را تأمین میکند30، انرژی هستهای در اتحادیه اروپا.مسیر تأمین میکند
، فرانسه، در مقابل. ایرلند و ایتالیا هیچ ایستگاه فعالی برای توان هستهای وجود ندارد، استونی،اروپا متفاوت است و در برخی کشورها مثل اتریش
. ایستگاه چندواحدی دارد16 تعداد زیادی از این واحدها دارد و
بسیاری از کشتی های نظامی و برخی از کشورهای غیرنظامی (مانند کشتیهای یخشکن) از نیروی پیشران زیردریایی هستهای که شکلی از
 راکتور33 . برخی از وسایل نقلیه فضایی با استفاده از راکتورهای هستهای تمامعیار راه اندازی شده است.پیشران هستهای است استفاده می کنند
. آمریکایی بودSNAP-10A  شوروی هستند و یکی از آنهاRORSAT متعلق به سری

4- It can be inferred from paragraph 1 that what happened to the Fukushima Daiichi reactor in
March 2011 ……………. (Www.iranestekhdam.ir)
1) caused Platts to present a comprehensive report about global nuclear generation
2) led to an only 1% nuclear energy use worldwide for about 30 years
3) negatively affected the nuclear industry for some years to follow
4) contributed to the stability of nuclear power capacity promotion
3  گزینه: پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام
 گسترش استفاده از انرژی,؛برای سه سال بعد از آن2011 از متن استنتاج می شود که با رخ دادن حادثه هسته ای در راکتور دایچی ژاپن در سال
.هسته ای تنها یک درصد رشد داشته است؛پس آن حادثه صنعت هسته ای را برای سه سال بعد تحت تاثیر منفی خود قرار داد
5- According to passage, while country generates the most nuclear energy? (Www.iranestekhdam.ir)
1) France
2) The European Union
3) The United States
4) Austria, Estonia, Ireland and Italy
3  گزینه: پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام
: از توجه یه خط اول پاراگراف دوم به روشنی واضح است که بیان شده
کشور ایاالت متحده آمریکا بیشترین مقدار انرژی هسته ای را تولید می کند
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 سواالت تستی- قسمت دوم
Part A
Directions: Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each sentence. Then mark
the correct choice on your answer sheet. (Www.iranestekhdam.ir)
6- Our teacher believes that our English will …………… with practice. (Www.iranestekhdam.ir)
1) improve
2) stretch
3) influence
4) continue

7-"I wonder why Ali didn't say hello."
"He …………………….. you come in." (Www.iranestekhdam.ir)
1) should not see
2) might not see
3) should have seen
4) might not have seen
8- We never learned anything in our bistoury class–we just sat at the back of the class
…........(Www.iranestekhdam.ir)
1) orbiting

2) winning

3) giggling

4) searching

9- Would you mind ………………… off your shoes before coming into the room?
(Www.iranestekhdam.ir)
1) take

2) to take

3) be taken

4) taking

Part B
Directions: Read the following passage and answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3),
or (4). Then mark the correct choice on your answer sheet. (Www.iranestekhdam.ir)

Association football, commonly called soccer, is the most popular game in Europe and south America
and is also widely played throughout the rest of the world. Most countries belong to the international
organization that governs the sport, the Federation International de football Association (FIFA).
When the game began is not really known; something like it was certainly played in Roman times
and during the Middle Ages, but this early form of the game was so rough that it was banned by
seven kings. It was not until the latter part of the 19 th century that it began to take its present form
in schools in Great Britain. Even the there was a wide variety of rules. Where open fields were
available, a greater number of players was permitted, and so was "handling and kicking". Finally in
1863 the football Association (FA) was founded in order to decide on a standard set of rules. The
point on which most people disagreed was over the right of "hacking", or kicking wildly to obtain
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the ball, and when this was forbidden it brought about the final parting of the ways between soccer
and rugby football which up until then had considered themselves variations of the same game.

10- Which statement is Not True according to the passage? (Www.iranestekhdam.ir)
1) Romans played it during the Middle Ages.
2) The Association Football is called soccer.
3) The early form of the game was banned by seven kings.
4) Everybody knows the game was certainly started.

پاسخنامه سواالت قسمت دوم
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گزینه صحیح

شماره سوال

1

6 سوال

4

7 سوال

3

8 سوال

4

9 سوال

4

10 سوال

سواالت عمومی آزمون استخدامی بانک مهر ایران سال  87و سواالت  7درس عمومی آزمون های استخدام ی به همراه پاسخنامه تشریحی – تست ی

کاربران گرامی لطفا دقت فرمایید ،این فایل تنها بخشی از محصول
ویژه بسته سواالت عمومی آزمون استخدامی بانک مهر ایران سال
 87و سواالت  7درس عمومی آزمون های استخدامی به همراه
پاسخنامه تشریحی – تستی می باشد که به صورت رایگان و برای
آشنایی شما عزیزان از کیفیت و محتوای فایل معرفی شده ارائه
شده است ،لطفاً جهت خرید و دانلود کامل این محصول ،روی لینک
زیر کلیک فرمایید.

لینک دانلود و خرید بسته کامل
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بخش ششم:
اطالعات عمومی  ،دانش اجتماعی و قانون اساسی
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قسمت اول  -سواالت تشریحی
 -1مسئولیت اطالعات عملیات سپاه دزفول و سوسنگرد ،مسئولیت اطالعات عملیات قرارگاه نصر در عملیات بیتالمقدس و
فرماندهی تیپ علی بن ابی طالب (ع) در عملیات رمضان ،به عهده کدام شهید دفاع مقدس بوده است؟
)(Www.iranestekhdam.ir
 )4حسن باقری
 )3مهدی زینالدین
 )2علی صیاد شیرازی
 )1محمود شهبازی
پاسخ کارشناس ایران استخدام :گزینه 3
شهید مهدی زین الدین مسئول اطالعات عملیات سپاه دزفول و سوسنگرد بود .شهید زینالدین در عملیات بیتالمقدس مسئولیت اطالعات
عملیات قرارگاه نصر و فرماندهی تیپ علی بن ابی طالب (ع) در عملیات رمضان را برعهده داشت.
 -2سازمان « بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کاال و خدمات » تابع کدام وزارتخانه است ؟ )(Www.iranestekhdam.ir
 )1صنعت  ،معدن و تجارت

 )2کشور

 )3جهاد کشاورزی

 )4دادگستری

پاسخ کارشناس ایران استخدام  :گزینه 1
در اجرای مصوبه شماره 3890.ق مورخ  1373,7,20مجمع تشخیص مصلحت نظام و تصویبنامه شماره 73. - 5202م مورخ  1373,7,20هیأت
وزیران،سازمان "بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کاال و خدمات" که منبعد در این آییننامه ،به اختصار سازمان نامیده میشود ،زیر نظر وزیر
بازرگانی تشکیل و ادارهمیگردد.
 -3طبق اصل چهل و یکم قانون اساسی،دولت در کدام صورت می تواند از یک فرد ایرانی سلب تابعیت کند؟
)(Www.iranestekhdam.ir
 )1تخطی از قوانین
 )2اقامت در کشوری غیر ایرانی
 )3داشتن فرزندانی با تابعیت غیرایرانی
 )4درخواست خود فردیادرآمدن به تابعیت کشوری دیگر
پاسخ کارشناس ایران استخدام :گزینه 4
اصل  41قانون اساسی اشعار می دارد :تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند ،مگر
به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید.

 -4فرمانده نیروی قزاق در حادثه ی به توپ بستن مجلس شورای ملی گرایان در زمان محمد علی شاه که بود؟
)(Www.iranestekhdam.ir
 )2رضا خان میرپنج
 )1کلنل لیاخوف

 )3پالکونیک

 )4سرجانملکم

پاسخ کارشناس ایران استخدام :گزینه 1
در دوره محمدعلی شاه قاجار فرمانده بریگاد قزاق کلنل لیاخوف بود .در این دوره بود که واحدهای توپخانه و مسلسل سنگین به این بریگاد
افزوده شد و در جریان جنبش مشروطه در حمله به مجلس شورای ملی به کار رفت.

 -5پس از درگذشت کدام شخصیت ؛ فتواهای حضرت امام خمینی (ره) ؛ در قالب رساله علمیه به چاپ رسید؟
)(Www.iranestekhdam.ir
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 )2آیت اهلل بروجردی (ره)
 )4آیت اهلل ثقفی تهرانی (ره)

 )1آیت اهلل یثربی کاشانی (ره)
 )3آیت اهلل حائری (ره)
پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام  :گزینه 2

امام خمینی (ره) پس از رحلت آیت اهلل بروجردی (ره) علی رغم استقبال حوزه علمیه و مردم ،همچون ادوار گذشته زندگی خویش کوچکترین
قدمی برای مرجعیت خود برنداشت و حتی در مقابل پیشنهادات و اقدامات دوستان خویش در این مسیر سرسختانه مقاومت می کرد و این در
حالی بود که تحریر فتاوای امام خمینی (ره) بر تمام ابواب کتاب ( عروه الوثقی) پنج سال قبل از رحلت آیت اهلل بروجردی (ره) پایان یافته بود و
در همین سالها نیز حاشیه امام خمینی بر کتاب (وسیله النجات) به عنوان رساله عملیه نگارش یافته بود.

قسمت دوم  -سواالت تستی
 -6نویسنده کتاب «ایران بین دو انقالب» کیست؟ )(Www.iranestekhdam.ir
 )1مهدی بازرگان

 )2پروانه آبراهامانیان

 )4احسان طبری

 )3رضا علی قلی

 -7پایتخت «تانزانیا» کدام است؟ )(Www.iranestekhdam.ir
 )1دارالسالم

 )2لیما

 )4لومه

 )3وایاکو

 -8حکومت قاجار از چه سالی آغاز گشت؟ )(Www.iranestekhdam.ir
 1174 )1هـ.ش

 1210 )3هـ.ش

 1167 )2هـ.ش

 1125 )4هـ.ش

 -9تأیید صالحیت کاندیدهای ریاستجمهوری از حیث واجد بودن شرایط قانونی توسط کدام مرجع صورت می گیرد؟
)(Www.iranestekhdam.ir
 )1مقام رهبری

 )2مجلس شورای اسالمی

 )3شورای نگهبان

 )4رئیس قوه قضائیه

 -10سفیران به پیشنهاد  ............و تصویب  ............تعیین می شوند(Www.iranestekhdam.ir) .
 )1مجلس شورای اسالمی  -رئیسجمهور

 )2وزیر امور خارجه  -رئیسجمهور

 )3وزیر امور خارجه  -مقام رهبری

 )4مجلس شورای اسالمی  -مقام رهبری
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پاسخنامه سواالت قسمت دوم
شماره سوال

گزینه صحیح

سوال 6

2

سوال 7

1

سوال 8

1

سوال 9

3

سوال 10

2
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کاربران گرامی لطفا دقت فرمایید ،این فایل تنها بخشی از محصول
ویژه بسته سواالت عمومی آزمون استخدامی بانک مهر ایران سال
 87و سواالت  7درس عمومی آزمون های استخدامی به همراه
پاسخنامه تشریحی – تستی می باشد که به صورت رایگان و برای
آشنایی شما عزیزان از کیفیت و محتوای فایل معرفی شده ارائه
شده است ،لطفاً جهت خرید و دانلود کامل این محصول ،روی لینک
زیر کلیک فرمایید.

لینک دانلود و خرید بسته کامل
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بخش هفتم:

هوش و استعداد تحصیلی
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قسمت اول  -سواالت تشریحی
راهنمایی :با توجه به اطالعات و نمودارهای زیر ،به سؤال  1پاسخ دهید(Www.iranestekhdam.ir) .
برق مصرفی شهری از طریق سه نیرگاه  B ،Aو  Cتأمین می شود 50 .درصد مصرف برق این شهر ،مربوط به بخش صنعت است .نمودار  ،1سهم
هر نیروگاه در تأمین برق این شهر و نمودار  ،2سهم هر نیروگاه در تأمین برق مصرفی بخش صنعت این شهر را نشان می دهد.

نمودار  : 2سهم هر نیروگاه در تأمین برق مصرفی بخش صنعت این شهر

نمودار  :1سهم هر نیروگاه در تأمین برق شهر
تحلیل مساله جهت حل:

یکی از بهترین و شاید آسانترین و قابل درک ترین راه حل ها برای پاسخ به اینگونه سواالت ،تعمیم یک مسائل عملی برا سوال می باشد.
فرض کنید که مقدار برق مصرفی مورد نیاز برای شهر مفروض در سوال را  200مگاوات در نظر بگیرم ،آنگاه با توجه به نمودار  ،1مقدار سهم هر
نیروگاه در تامین این مقدار برق مورد نیاز به شرح زیر خواهد بود:
نیروگاه × 200 = 50 𝑀𝑤 :A
نیروگاه × 200 = 30 𝑀𝑤 :B

25
100
15
100
60

نیروگاه × 200 = 120 𝑀𝑤: C
آنگاه با توجه به اینکه در سوال گفته شده  50درصد مصرف برق این شهر ،مربوط به بخش صنعت است ،لذا از میزان  200مگاه وات برق مصرفی
فرض شده جهت نیاز این شهر ،سهم بخش صنعت این شهر به میزان  100مگاه وات خواهد بود .لذا با توجه به نمودار  ،2میزان سهم هر نیروگاه
در تامین برق مصرفی بخش صنعت این شهر به شرح زیر خواهد بود:
100

نیروگاه × 100 = 50 𝑀𝑤 :A
نیروگاه × 100 = 20 𝑀𝑤 :B

50
100
20
100
30

نیروگاه × 100 = 300 𝑀𝑤: C
حال با تحلیل های گفته شده ،پاسخ به سواالت زیر بسیار آسان خواهد بود.
100

 -1چند درصد از برق تولیدی نیروگاه  ،Aدر بخش صنعت مصرف می شود؟ )(Www.iranestekhdam.ir
12/5 )1

25 )2

50 )3

100 )4

پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام  :گزینه 4
با توجه به تحلیل های ذکر شده در باال برای حالت مفروض ،از  50مگاوات سهم تامین برق نیروگاه  Aبرای این شهر ،سهم همین نیروگاه در
تامین برق مصرفی بخش صنعت نیز  50مگاه وات است ،لذا  %100برق تولیدی نیروگاه  Aدر بخش صنعت مصرف شده است.

راهنمایی :با توجه به اطالعات زیر ،به سؤال  2پاسخ دهید.
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پنج اتوبوس  D ،C ،B ،Aو  ،Eبه طور همزمان در یکی از مسیرهای «تهران به مشهد»« ،مشهد به شیراز»« ،شیراز به تبریز»« ،تبریز به مشهد»
و «تهران به شیراز»  ،شروع به حرکت می کنند .اطالعات زیر ،درخصوص مبدأ و مقصد اتوبوس ها و مسیر آنها در دست است:
 نه مبدأ اتوبوس  ،Dمشهد است و نه مقصدش.
 مقصد اتوبوس های  Aو  ،Bیکی است.
 مبدأ اتوبوس  Cیا تهران است یا شیراز.
با توجه به اطالعات داده شده در سوال ،داریم:
یک) نه مبدأ اتوبوس  ،Dمشهد است و نه مقصدش؛ پس در نتیجه اتوبوس  ، Dفقط می تواند در مسیر « شیراز به تبریز» یا « تهران به شیراز»
قرار داشته باشد.
دو) از انجایی که مقصد اتوبوس های  Aو  ،Bیکی است ،پس این دو اتوبوس می توانند به ترتیب در مسیر های ( «تهران به مشهد» و «تبریز به
مشهد») و یا («مشهد به شیراز» و «تهران به شیراز») باشند.پس در اینصورت طبق این دو حالت ذکر شده ،مقصد اتوبوس های  Aو  Bمشهد
یا شیراز می باشد.
سه) از انجایی که مبدأ اتوبوس  Cیا تهران است یا شیراز هست ،لذا اتوبوس Cمی تواند در یکی از مسیرهای «تهران به مشهد» یا «شیراز به
تبریز» و یا «تهران به شیراز» باشد.

 -2اگر مقصد  ،Dمبدأ  Aباشد ،مبدأ  Bمشابه کدام است؟ )(Www.iranestekhdam.ir
 )1مبدأ D

 )2مبدأ C

 )3مقصد D

 )4مقصد E

پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام  :گزینه 4
با توجه به اطالعات تحلیل شده در باال در مورد اتوبوس  ،Dمقصد اتوبوس Dتبریز یا شیراز هست و و در مورد اتوبوس  ،Bمبدا اتوبوس B
میتواند تهران یا تبریز یا مشهد باشد و شهر مشترک بین این دو اتوبوس شهر تبریز می باشد.پس در انصورت اگر شهر تبریز به عنوان مبدا
اتوبوس  Bو مقصد اتوبوس  Dدر نظر گرفته شود ،خواهیم داشت:
اتوبوس  Aدر مسیر «تهران به مشهد»
اتوبوس  Bدر مسیر «تبریز به مشهد»
اتوبوس  Cدر مسیر «تهران به شیراز»
اتوبوس  Dدر مسیر «شیراز به تبریز»
و اتوبوس  Eدر مسیر «مشهد به شیراز»
خواهند بود.

راهنمایی :برای پاسخگویی به سوال زیر  ،الزم است موقعیتی را که در سوال مطرح شده ،مورد تجزیه و تحلیل قرار دهید و سپس
گزینه ای را که فکر می کنید پاسخ مناسبتری برای سوال است انتخاب کنید  .سوال را با دقت بخوانید و با توجه به واقعیت های
مطرح شده در سوال و نتایجی که بیان شده و بیان نشده ولی قابل استنتاج است ،پاسخی را که صحیح تر به نظر می رسد  ،انتخاب
و در پاسخنامه عالمت بزنید (Www.iranestekhdam.ir) .
-3زمانی که بحث درگیری عاطفی -ذهنی مطرح است ،این امکان وجود دارد که کارکنان مغرور و با انگیزه ،در برابر روش های
جدید انجام کار مقاومت نشان دهند ،زیرا تغییر برای آنها قایل توجیه نبوده و گاهی حتی خالف باور آنهاست .تحقیقات نشان داده
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 تشویق شوند ،دستاوردهایی خالقانه داشته باشند.
کدام مورد ،در صورتی که صحیح فرض شود ،استدالل نویسنده را به بهترین وجه ،زیر سوال می برد ؟
)(Www.iranestekhdam.ir
-1بسیاری از شرکت ها ،از استخدام کارکنان مغرور و با انگیزه خودداری می کنند.
-2در اکثر مواقع  ،تمایل به انجام یک عمل ،به معنی خواست واقعی برای انجام آن عمل نیست.
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 -3میزان رجوع اقراد ناراضی و ناامید به روان شناس نسبت به افراد مغرور و با انگیزه بیشتر است .
 -4ابداع و خالقیت در شرکت هایی که در استخدام نیروی کار خود ،به مسائل شخصیتی اهمیت می دهند ،بسیار خیره کننده است.
پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام  :گزینه 2
همانطور که در گزینه دوم اشاره شده است،صرف تمایل به انجام دادن کار به معنی خواست واقعی و یا انجام درست کار نمی باشد و ممکن
است کارکنان ناراضی و ناامید؛اراده واقعی برای انجام کار را نداشته باشند.

راهنمایی :هر کدام از سوال های  4و  5را به دقت بخوانید و جواب هر سوال را در پاسخنامه عالمت بزنید.
)(Www.iranestekhdam.ir

 -4در شکل زیر اعداد  1الی  10بدون تکرار طوری قرار داده می شوند که حاصل جمع اعداد چهار گوشه یک مربع برابر عدد
داخل همان مربع شود حاصل ضرب اعداد  aو  bکدام است ؟ )(Www.iranestekhdam.ir
6)1
8)2
12)3
16)4

پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام  :گزینه 3
راهنمایی اصلی در حل این سوال ،وجود عدد  10در مربع پایین است .یعنی در چهار دایره پایین باید
فقط اعداد  1تا  4قرار بگیرند.
از طرفی می دانیم که مجموع تعداد فردی از اعداد فرد ،فرد خواهد شد.
عدد  10باید در خانه باالی  aقرار گیرد که تا بتوان مجموع  27و  25را ایجاد کرد.با توجه به شرایط
ذکر شده ،اعداد را می چینیم ،پاسخ نهایی به صورت روبرو خواهد بود که با توجه به آن ،پاسخ 12
صحیح است.
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 -5در کف یک مخزن پر از آب ،دو شیر تخلیه قرار دارد اگر فقط شیر تخلیه اول به مدت  20دقیقه باز باشد  1/2آب
مخزن خارج می شود و اگر شیر تخلیه دوم به تنهایی به مدت یک ساعت باز باشد ،نصف آب مخزن تخلیه می شود اگر هر دو
شیر همزمان باز باشد چند دقیقه طول می کشد تا مخزن کامالً تخلیه شود ؟ )(Www.iranestekhdam.ir
48)1
40)2
36)3
35)4
پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام  :گزینه 1
شیر تخلیه اول ،در  20دقیقه  1/4مخزن را خالی میکند ،پس همین شیر ،در  80دقیقه میتواند کل مخزن را خالی کند.
شیر تخلیه دوم ،در  60دقیقه نصف مخزن را خالی میکند ،پس همین شیر در  120دقیقه میتواند کل مخزن را خالی کند.
پس نتیجه میگیریم که در  240دقیقه ،میتوانیم  2مخزن را از طریق شیر شماره  2و  3مخزن را از طریق شیر شماره  1خالی کنیم .پس 1
مخزن را میتوانیم در  240/5دقیقه یعنی  48دقیقه خالی کنیم.
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قسمت دوم  -سواالت تستی
 -6ساعتی که در ساعت  8و  24دقیقه وقت را درست نشان می دهد ،هر ساعت  2دقیقه جلو می رود .پس از گذشت  5ساعت و
 18دقیقه چه ساعتی است؟ )(Www.iranestekhdam.ir
الف)  1و  52دقیقه و  36ثانیه
ب)  13و  42دقیقه
ج)  1و  42دقیقه یا  13و  42دقیقه
د)  1و  52دقیقه و  36ثانیه یا  13و  52دقیقه و  36ثانیه

 -7در ادامۀ رشته زیر چه عددی قرار می گیرد؟
𝟏 𝟏 𝟏 𝟏 𝟏
، ، ،
،
…،
𝟐𝟏 𝟎𝟏 𝟕 𝟓 𝟐
الف)

1
14

ب)

1

ج)

15

𝟐

1

د)

16

1
18

𝟑

 𝟓 -8مسافتی که یک اتومبیل طی می کند با 𝟒 مسافتی که اتومبیل دیگر می پیماید برابر است .ثلث مسافتی که اتومبیل اول طی
می کند با چه مسافت طی شدهای به وسیله اتومبیل دوم برابر است؟ )(Www.iranestekhdam.ir
الف)

5
6

ب)

5
8

ج)

3

د)

8

1
6

 -9کدامیک در ردیف بقیه نیست؟ )(Www.iranestekhdam.ir
الف) توان

ب) اختالف پتانسیل

ج) شدت جریان

د) اهم

 5400-10لیتر بنزین برای مصرف  9اتومبیل یک شرکت راهسازی در مدت  20روز مأموریت داده شده است .با افزوده شدن 3
اتومبیل دیگر  2روز از مدت مأموریت کم می شود در صورتی که مقدار بنزین دریافتی تغییر نکند .سهمیه بنزین روزانه هر اتومبیل:
)(Www.iranestekhdam.ir
الف) زیاد شده است

ب) کم شده است

ج) تغییر نکرده است

د) قابل تعیین نیست
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پاسخنامه سواالت قسمت دوم
شماره سوال

گزینه صحیح

سوال 6

ج

سوال 7

ب

سوال 8

ب

سوال 9

د

سوال 10

ب
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کاربران گرامی لطفا دقت فرمایید ،این فایل تنها بخشی از محصول
ویژه بسته سواالت عمومی آزمون استخدامی بانک مهر ایران سال
 87و سواالت  7درس عمومی آزمون های استخدامی به همراه
پاسخنامه تشریحی – تستی می باشد که به صورت رایگان و برای
آشنایی شما عزیزان از کیفیت و محتوای فایل معرفی شده ارائه
شده است ،لطفاً جهت خرید و دانلود کامل این محصول ،روی لینک
زیر کلیک فرمایید.

لینک دانلود و خرید بسته کامل
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