
بخشی از محصول:

  یاستخدام یآزمون ها یدرس عموم 7و سواالت  96سال  هییقوه قضا یآزمون استخدام یو تخصص یسواالت عموم

  تستی – یحیبه همراه  پاسخ تشر

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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.

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

 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 همشا با توجه به هزینه های صرف شده و تالش صورت گرفته برای تهیه این بسته،در صورت

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

 



 
 
 
 
 
 
 

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

 7و سواالت  96سال  هییقوه قضا یآزمون استخدام یو تخصص یسواالت عموم

باشد  می تستی – یحیبه همراه  پاسخ تشر یاستخدام یآزمون ها یدرس عموم

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

لینک  جهت خرید و دانلود کامل این محصول، روی شده ارائه شده است، لطفاً

 .زیر کلیک فرمایید

 

 بسته کامل لینک دانلود و خرید

https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE/
https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE/
https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE/
https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE/
https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE/
https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE/
https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE/
https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE/
https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE/
https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE/
https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE/
https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE/
https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE/
https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE/
https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE/
https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :بخش اول

 

 I.C.D.Lمهارت های هفتگانه و فنّاوری اطالعات    
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 تستی – یحیبه همراه  پاسخ تشر یاستخدام یآزمون ها یدرس عموم 7و سواالت  96سال  هییقوه قضا یآزمون استخدام یو تخصص یسواالت عموم

.داشت خواهد پی در قانونی پیگرد آن انتشار هرگونه و است، شده ثبت ایران اسالمی جمهوری ارشاد و فرهنگ وزارت نزد در 978-600-448 -596-8  شابک شماره به فایل این محتوای  

 96سال  قوه قضائیهعمومی آزمون استخدامی  سواالت  -قسمت اول  

در عبارت زیر، یک عدد بوده است. کدام مورد در « شهر»، تعداد نتایج یافت شده پس از جستجوی کلمه Wordافزار در نرم-1

 (Www.iranestekhdam.ir) انتخاب شده است؟ Findپنجره 

سراهای علمی در سطح شهرها و شهرستان ها افزایش داشته است. این در حالی است که در شهر به طور کلی، تعداد کتاب »

 «.سرا بسته می شودتهران، روزانه یک کتاب 

1 )Find Whole Words Only                 2 )Use Wild Cards 

3 )Match Prefix         4 )Match Case 

 1ینه گزپاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

فعال شده باشد؛ نرم افزار تنها به   Find Whole Words Onlyحالت  در عبارت ذکر شده در سوال؛« شهر»اگر برای جست و جوی کلمه 

در این سوال  "ستان"یا  "ها"دنبال جست وجوی تمامی آن تک کلمه رفته و از نمایش مشتقات آن کلمه که داری پیشوند یا پسوندهایی مانند 
 را نمایش خواهد داد. "تهران"در جلوی کلمه  "شهر"است؛ اجتناب می کند و تنها کلمه 

 

 ، اولین سطر کاربرگ در تمام صفحات تکرار شود، از کدام ابزار کمک می گیرید؟Excelگام چاپ یک فایل اگر بخواهید به هن-2

(Www.iranestekhdam.ir) 

1 )Page Layout > Print Titles  2 )Home > Cells > Format 

3 )Data > Text to Columns  4 )Home > Wrap Text 

 1گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

برای اینکه هنگام چاپ کردن، اولین سطر کاربرگ در تمام  Excelدر نرم افزار 

 Page setupو از منوی  Page Layoutصفحات تکرار شود، می توان از سربرگ 

 این کار را انجام داد. Print Titleبا انتخاب گزینه 
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 تستی – یحیبه همراه  پاسخ تشر یاستخدام یآزمون ها یدرس عموم 7و سواالت  96سال  هییقوه قضا یآزمون استخدام یو تخصص یسواالت عموم

.داشت خواهد پی در قانونی پیگرد آن انتشار هرگونه و است، شده ثبت ایران اسالمی جمهوری ارشاد و فرهنگ وزارت نزد در 978-600-448 -596-8  شابک شماره به فایل این محتوای  

 سواالت تشریحی -  دومقسمت 

 (Www.iranestekhdam.ir) ، صحیح است؟Wordافزار در نرم Go toکدام مورد درخصوص ابزار  -1

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

 ( تنها کاربرد این ابزار، برای باز کردن و رفتن به سندهای دیگر است.2

 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 :

 
 . برای مرور قسمت های مختلف سند استفاده می شود Go To از ابزار 

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

To کلیک کنید . کلید میانبر این گزینه استفاده از کلید های ترکیبی Ctrl + G می باشد. 

 .باز می شود Find Replace کادر محاوره ای 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)ست؟کدام مورد در خصوص واحد پردازنده مرکزی، صحیح ا -2

 ( ارتقای آن پس از نصب بر روی برد اصلی یک سیستم، امکان پذیر نیست.1

 ( پردازنده هایی که دارای هسته های بیشتر هستند؛همیشه سریع ترند.2

 (قادر به اتصال به کارت شبکه برای دسترسی به اینترنت نیست.3

 می باشد. Mbps( واحد اندازه گیری سرعت آن؛ 4

 3گزینه  پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام :

 به بررسی تک تک گزینه ها می پردازیم:

 بعد از نصب بر روی مادربرد با توجه به نوع آن امکان پذیر است. CPUنادرست است چون ارتقای گزینه اول -

شانگر برتری ان باشد و فرکانس آن نیز می تواند نقش جبران به تنهایی نمی تواند ن CPUنادرست است چون تنها تعداد هسته های گزینه دوم -

 کننده ای داشته باشد.

 با وجود کمی ابهام؛ولی تنها گزینه صحیح می باشد.گزینه سوم -

 می باشد. GHzیا  MHz؛ CPU نادرست است چون واحد اندازه گیری سرعتگزینه چهارم -
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 تستی – یحیبه همراه  پاسخ تشر یاستخدام یآزمون ها یدرس عموم 7و سواالت  96سال  هییقوه قضا یآزمون استخدام یو تخصص یسواالت عموم

.داشت خواهد پی در قانونی پیگرد آن انتشار هرگونه و است، شده ثبت ایران اسالمی جمهوری ارشاد و فرهنگ وزارت نزد در 978-600-448 -596-8  شابک شماره به فایل این محتوای  

، باعث چاپ کدام یک از موارد زیر خواهد Outline View، انتخاب گزینه PowerPointهنگام چاپ یک اسالید در نرم افزار -3

 (Www.iranestekhdam.ir)شد؟ 

 ( متن و تصاویر2  ( فقط متن1

 Notes( متن، تصاویر و 4  ( فقط تصاویر3

 1گزینه  پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام :

انتخاب شده باشد، تنها متن ها قابل نمایش و چاپ خواهد بود  و موارد  Outline Viewیا  پرینت گرفتن از یک اسالید؛ حالت  اگر هنگام چاپ

می توانید متون موجود در اسالیدها را مشاهده کنید، این برگه برای کار بر روی عناوین و  Outline سایر گزینه ها صحیح نمی باشد.در حالت

 .موجود در اسالیدها بسایر مناسب می باشدمطالب 
 

 (Www.iranestekhdam.ir)شود؟ رو، به کدام منظور استفاده می، ابزار روبهExcelدر محیط  -4

 همترازسازی محتویات یک خانه  (1

 درج کردن یک سمبل در یک خانه( 2

 هاچین کردن محتویات خانه( ترکیب کردن دو یا چند خانه و وسط3

 افزایش پهنای یک ستون( 4

 3  گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام : 

در حالت انتخاب یک خانه این دکمه فقط باعث وسط چین شدن میشود. ولی کاربرد اصلی دکمه برای انتخاب چند سطر و ترکیب و یکی 

 کردن آنها میباشد.
 

استفاده می شود ؟  Accessیط کدام مورد )موارد( ، به عنوان منبع داده برای تهیه گزارش در مح -5
(Www.iranestekhdam.ir) 

Table. I Query. II  Form. III  Report. IV 
 

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

 4 گزینه پاسخ کارشناس ایران استخدام : 

 هستند. Reportو  Form مواردی که برای ایجاد و نمایش خروجی قابل استفاده هستند 
 

شده اند،از کدام کلید باید کمک گرفت؟Excelدر یک کاربرگ از یک فایل  -6 سطر که به طور متوالی واقع   ،جهت انتخاب چند 

(Www.iranestekhdam.ir) 

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

 3  گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام :

دستورات شیفت یک رشته بیتی را به سمت راست یا چپ حرکت میدهند. توسط این دستورات میتوان روی بیتهای داده کار کرد؛داده را ادغام  

 یا جدا کرد وعملیات محاسباتی را انجام داد.

 

 شروع شده است؟ Aگرداند که با حرف ، نام هایی را برمیAccessوجو در محیط کدام مورد در یک پرس -7
(Www.iranestekhdam.ir) 

1 )Name "A"     2 )Name "A+" 3 )Name "A?"       4 )Name "A*" 

 4گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

شروع می شوند  Aباعث می شود که این پرس وجو نام هایی که با حرف  "*Name="Aیا پرس و جوی  Queryکاربرد  Accessدر نرم افزار 

 و بعد از آن هر عدد و یا حرفی می تواند قید شده باشد را به دست می دهد.
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 (Www.iranestekhdam.ir) ، صحیح است؟Power Pointافزار در نرم Layoutو  Designکدام مورد در خصوص تفاوت  -8

1 )Design مربوط به ظاهر اسالید و ،Layout.مربوط به جایگزینی عناصر در اسالید است ، 

2 )Layout  یک اسالید برخالفDesign  آن، پس از ذخیرهPresentation .قابل تغییر نیست 

3 )Design  وLayoutای از ، هر دو زیرمجموعهPage Setup  هستند، لذاLayout زئیات بیشتری دارد.ج 

4 )Design  تنها به یک(Theme)  اسالید ختم می شود، اماLayoutگیرد.، فونت و رنگ نوشته ها را هم دربرمی 

  1گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

برای جایگذاری عناصر در اسالید ها  Layout برای تنظیم نما و ظاهر اسالید ها و از سربرگ Designاز سربرگ  PowerPointدر نرم افزار 

 استفاده می گردد.
 

 

 سواالت تستی -قسمت دوم  

 کدام یک از کلیدهای میانبر زیر، برای رفتن از یک پنجره به پنجره دیگر، مورد استفاده قرار می گیرد؟  -1

(Www.iranestekhdam.ir) 

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

 

 در حالت کلی، سرویس دهنده شبکه و سرویس گیرنده شبکه، به ترتیب چه نامیده می شوند؟  -2

(Www.iranestekhdam.ir) 

1 )ISP  وClient    2 )Server  وClient 

3 )Server  وUser    4 )ISP  وUser 

 

 (Www.iranestekhdam.ir)از کدام یک از پروتکل های زیر، استفاده می شود؟  onlineدر گفتگوی  -3

1 )FTP  2 )HTTP  3 )NNTP  4 )IRC 

 

 (Www.iranestekhdam.ir)به ترتیب باید حاوی چه چیزهایی باشد؟  subjectو  toکادر  e-mailدر ارسال  -4

 ( موضوع نامه و آدرس وب گیرنده2   ( نام گیرنده و موضوع نامه1

 گیرنده و موضوع نامه e-mail( آدرس 4   ( موضوع نامه و آدرس گیرنده3

 

 کدام یک از تجهیزات ورودی، خروجی زیر می تواند سیگنال های دیجیتال را به آنالوگ و برعکس تبدیل کند؟  -5

(Www.iranestekhdam.ir) 

1 )Graphic card  2 )Touch screen  3 )Modem  4 )1  2و 
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 (Www.iranestekhdam.ir)کدام یک از برنامه های زیر سبب پاک شدن فایل های غیرضروری می شود؟  -6

1 )scan disk  2 )backup  3 )defragmenter  4 )disk cleanup 

 

7- MB50  چند کیلوبایت است؟(Www.iranestekhdam.ir) 

1 )210×  512  2 )410×  5  3 )310×  512  4 )310×  500 

 

 (Www.iranestekhdam.ir)ذخیره می شوند؟  Romچه نوع اطالعاتی در حافظه  -8

 ای که سیستم عضو آن است.( اطالعات مربوط به شبکه2   اندازی سیستم( اطالعات کلی مربوط به راه1

 ( هر سه مورد4  افزارها تولید می کند.( اطالعاتی که کاربر هنگام کار با نرم3

 

9- CPU .به واحد ... گفته می شود (Www.iranestekhdam.ir) 

 ( حافظه4   ( محاسبه و منطق3   ( پردازشگر مرکزی2   ( کنترل1

 

 (Www.iranestekhdam.ir)بر چه اساسی کار می کند؟ Scannerدستگاه پویش کننده  -10

 ( هیچکدام4  ( جریان مغناطیسی3  ( جریان الکتریکی2 ( تابش نور1

 

 پاسخنامه سواالت قسمت دوم

 
 گزینه صحیح شماره سوال

 4  1سوال 

2سوال   2 

3سوال   4 

4سوال   4 

5سوال   3 

6سوال   4 

7سوال   1 

8سوال   1 

9سوال   2 

10سوال   1 
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 بسته ویژه لطفا دقت فرمایید، این فایل تنها بخشی از محصولکاربران گرامی 

 7و سواالت  96سال  هییقوه قضا یآزمون استخدام یو تخصص یسواالت عموم

باشد  می تستی – یحیبه همراه  پاسخ تشر یاستخدام یآزمون ها یدرس عموم

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

لینک  جهت خرید و دانلود کامل این محصول، روی شده ارائه شده است، لطفاً

 زیر کلیک فرمایید.

 

 بسته کامل لینک دانلود و خرید
 

 

 

 

https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE/
https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE/
https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE/
https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE/
https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE/
https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE/
https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE/
https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE/
https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE/
https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE/
https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE/
https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE/
https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE/
https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE/
https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE/
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 بخش دوم:
 

                                  ریاضی و آمار مقدماتی   
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 سواالت تشریحی -  اولقسمت 

𝟏معادله  -1

𝟏+√𝟏−𝒙
+

𝟏

𝟏−√𝟏−𝒙
=
√𝟑

𝒙
 (Www.iranestekhdam.ir)، چند جواب دارد؟ 

 1( 4  شمار جواب دارد.( بی3  ( جواب ندارد.2   2( 1

 2 گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام :

 اتحاد نوع دوم داریم:با توجه به 

(1 + √1 − 𝑥) × (1 − √1 − 𝑥) = 1 − (1 − 𝑥) = 𝑥 
1

1 + √1 − 𝑥
+

1

1 − √1 − 𝑥
=
(1 − √1 − 𝑥) + (1 + √1 − 𝑥)

𝑥
=
2

𝑥
 

لذا در ادامه خواهیم داشت:    
2

𝑥
=
√3

𝑥
 

 با توجه به معادله اخیر،لذا در حال کلی این معادله فاقد جواب می باشد.
 

𝑨اگر  -2 = [
𝒎 −𝟏
𝟐 −𝟐

 (Www.iranestekhdam.ir)کدام است؟  mباشد، مقدار  4برابر  2Aو درایه سطر دوم و ستون اول  [

1 )−√2   2 )2-   3 )4   4 )√2 

 3گزینه پاسخ کارشناس ایران استخدام :

𝐴 = [
𝑚 −1
2 −2

] →  𝐴2 = [
𝑚 −1
2 −2

] × [
𝑚 −1
2 −2

] 

𝐴2 = [𝑚
2 − 2 −𝑚 + 2

2𝑚 − 4 2
] 

 هست پس داریم: 4می باشد که طبق گفته مسئله برابر  2m-4بر با مقدار راآنگاه درایه سطر دوم و ستون اول ب

2𝑚 − 4 = 4 → 2𝑚 = 8 → 𝑚 = 4 
 

باشد، دامنه  18است. اگر مجموع داده ها برابر  𝟐√میانگین سه داده یک رقمی، برابر میانه آنها و انحراف معیارشان برابر  -3

 (Www.iranestekhdam.ir) تغییرات داده ها کدام است؟

1 )6   2 )3   3 )2√3   4 )2√2 

 3گزینه پاسخ کارشناس ایران استخدام :

در نظر بگیریم طبق اطالعات مسئله ؛میانگین داده ها برابر میانه داده ها می باشد و انحراف معیار که همان  X2,X1X,3اگر دادها ها به ترتیب 

 جذر واریانس می باشد برابر است با:

δ = √𝛿 = √2 
 میانگین داده ها برابر است با:

�̅� =
𝑋1 + 𝑋2 + 𝑋3

3
=
18

3
= 6 

 می باشد.  2X=6و  میانه داده ها نیز برابر با میانگین داده ها می باشد

�̅� = میانه = 6 

 آنگاه واریانس داده ها بصورت زبر محاسبه می شود:

∂ =
∑𝑓𝑖(𝑋𝑖 − �̅�)

2

𝑛
 

∂ =
(𝑥1 − 6)

2 + (6 − 6)2 + (𝑥3 − 6)
2

3
 

داده سوم از حال با توجه به گفته مسئله به دلیل برابر بودن،میانگین داده ها با میانه داده ها،لذا اختالف داده اول از میانگین برابر با اختالف 

 میانگین خواهد بود. آنگاه داریم:
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∂ =
2(𝑥1−6)

2

3
= 2 => 2(𝑥1 − 6)

2 = 6 => (𝑥1 − 6)
2 = 3 

(𝑥1 − 6) = ∓√3 => {
𝑥1 = 6 − √3 

𝑥3 = 6+ √3 
 

 آنگاه دامنه تغییرات برابر خواهد بود با:

6 + √3 − (6 − √3 ) = 2√3=1X-3R=X 
 

در نمودار جعبه ای نمایش داده می شود.طول دامنه میان چارکی کدام است؟  9و13.5و3و4و7.5و14و10و18و18و16و11داده های  -4
(Www.iranestekhdam.ir) 

1)8.5                         2)9.5                       3)12                    4)15 

 1نه گزی پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام :

 ابتدا داده ها را به صورت صعودی منظم می کنیم:

3,4,7.5,9,10,11,13.5,14,16,18,18 

می باشد.لذا اختالف میان چارکی برابر با   16و چارک سوم برابر   7.5بوده و چارک اول از سمت چپ برابر 11آنگاه چارک دوم یا میانه برابر با 

             8.5=7.5-16اختالف چارک اول از چارک سوم برابر است با:

 

باشد، مجموع ارقام  3واحد بیشتر است. اگر اختالف دو عدد  108مربع مجموع دو عدد مثبت، از مجموع مربعات آن دو عدد  -5

 (Www.iranestekhdam.ir)حاصل ضرب این دو عدد کدام است؟ 

1 )15                             2 )7                           3 )9  4 )12 

 3گزینه  پاسخ کارشناس ایران استخدام:

:مربع مجموع دوعدد
2( )x y+ 

مجموع مربعات دوعدد: 
2 2x y+ 

 :(𝑥 + 𝑦)2 = 𝑥2 + 𝑦2 + 108 → 𝑥2 + 𝑦2 + 2𝑥𝑦 = 𝑥2 + 𝑦2 + 108 → 𝑥𝑦 = 54 

𝑥 − 𝑦 = 3 → 𝑥 = 3 + 𝑦 

𝑥𝑦 = 54
 𝑥=3+𝑦 
→        (3 + 𝑦)𝑦 = 54 → 𝑦2 + 3𝑦 − 54 = 0 

𝛥 = 𝑏2 − 4𝑎𝑐 → 𝛥 = 225 → 𝑦1, 𝑦2 =
−3± √225

2
→ 𝑦1 = 6, 𝑦2 = −9 

𝑦 = 6 → 𝑥 = 3 + 6 = 9 
𝑥𝑦 = 27 → 2 + 7 = 9 
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است، سه کارت به تصادف خارج می کنیم و به تصادف کنار هم  7و  5، 4، 2، 1از کیسه ای که شامل کارت هایی به شماره های  -6

 (Www.iranestekhdam.ir)قرار می دهیم. احتمال اینکه این عدد سه رقمی زوج باشد،کدام است؟ 

1 )
5

1
                          2)

15

2
                                3)

15

1
   4 )

5

2
 

 4گزینه  پاسخ کارشناس ایران استخدام:

 تعداد کل حاالت برابر است با:

5 4 3 60  = 
 

 باشد در غیر این صورت:  2فرض کنید رقم یکان 

4 3 1 12  = 
 

 :باشد 4ویا فرض کنید 

4 3 1 12  = 
 نگاه داریم:آ

12 + 12 = 24 
24

60
=
2

5
 

 

 (Www.iranestekhdam.ir) ها کدام است؟در جدول فراوانی تجمعی زیر، میانگین داده -7

 

 مرکز دسته 25 26 27 28 29

 فراوانی تجمعی 8 24 44 68 80

1)8/26 

2 )1/27 
3 )2/27 

4 )7/26 

  3 گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام : 

ن دسته*فراوانی یک آمجموع فراوانی های همه ی دسته ها/ نماینده  فراوانی تجمعی دسته بعد= فراوانی یک دسته- فراوانی تجمعی دسته قبل

 میانگین = دسته 

𝑥𝑎𝑣 =
((8) × 25) + ((24 − 8) × 26) + (44 − 24) × 27) + (68 − 44) × 28) + (80 − 68) × 29)

80
= 27.2 

 

𝟐√)حاصل  -8 + 𝟏)𝟐 × (√𝟐 −  (Www.iranestekhdam.ir) ، کدام است؟ 𝟐−(𝟏

1    )(3 + 2√2)2                                  2 )(3 + √2)−2 

3  )(17 − 12√2)−1                 4   )(17+6√2 ) 

 1  گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام :

              (√2 + 1)
2
× (√2 − 1)

−2
=
(√2+1)

2

(√2−1)
2 =

2+2√2+1

2−2√2+1
=
3+2√2

3−2√2
=
3+2√2

3+2√2
×
3+2√2

3−2√2
 

(3 + 2√2)2

9 − 8
= (3+ 2√2)2

  

 

2 

4 
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𝐚 و   𝐚، √𝟑𝐚اگر   -9 + 𝐚𝟗سه جمله اول یک دنباله هندسی باشند ، حاصل   𝟐 − 𝐚𝟕 کدام است؟ 

(Www.iranestekhdam.ir) 

1 )18                   2 )27                       3 )54                          4 )63 

 3  گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام :

 قرار داده :   1، وجمله اول را برابر  3√قدر نسبت برابر 

 a1 = a  , a2 = √3a   , a3 = a + 2 ⟹   (a2)
2 = (a1 )(a3 ) =  3a

2 = a2 + 2a⟹  2a2− 2a = 0    ⟹    a = 0      ,   a = 1 
a1 = 1  , a2 = √3   , a3 = 3 ,   q = √3                                  
a9 − a7 = a1q

8 − a1q
6 = q8 − q6 = q6(q2− 1) = 54    

 

صندلی  7صندلی دارد، سایر ردیف ها دارای  4ردیف صندلی است، به طوری که به جز ردیف اول که  5دارای  Aکالس  -10

 هستند. با فرض خالی بودن همهء صندلی ها ، احتمال اینکه احمد، ردیف اول را برای نشستن انتخاب نکند، کدام است؟

(Www.iranestekhdam.ir) 

1   )
4

5
         2  )

1

5
             3   )

1

8
        4 )

7

8
 

 4  گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام :

احتمال اینکه احمد در ردیف اول نباشد اول بنابرین بریا محسابه  صندلی وجود دارد بنابراین  4است و در ردیف اول  32مجموع صندلی ها 
 احتمال اینکه در ردیف اول باشد را محاسبه می کنیم سپس از یک کم می کنیم: 

P(A) =
4

4 + 28
=
4

 32
=
1

8
⇒ 1 −

1

8
=
7

8
 

 

𝟖𝒙𝟑باقیمانده تقسیم عبارت  -11 − 𝟒𝐱𝟐 + 𝟔𝐱 2ای بر دو جملهx-1  کدام است؟(Www.iranestekhdam.ir) 

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

 4گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

2x − 1 = 0
 
⇒ x =

1

2
 

p = 8x3 − 4x2 + 6x 

𝑅 = 𝑃 (
1

2
) = 8(

1

2
)
2

− 4(
1

2
)
2

+ 6(
1

2
) = 3 

 

𝒙−𝟐نسبت تغییرات عبارت   -12

𝐱+𝟏
𝟐𝒙√به تغییر   +  (Www.iranestekhdam.ir)کدام است؟  x=2به ازای  𝟓

1 )1-   2 )−
1

2
   3 )1   4 )

1

2
 

 3گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

√2𝑥 + 5 = y
 
⇒ x =

y2 − 5

2
    x = 2

 
⇒ y = 3 

𝑥 − 2

𝑥 + 1
=

𝑦2 − 5
2 − 2

𝑦2 − 5
2 + 1

=
𝑦2 − 9

𝑦2 − 3
= 𝑓(𝑦)          𝑓′(𝑦) =

12𝑦

(𝑦2 − 3)2
 
⇒ 𝑓′(3) = 1 
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 سواالت تستی -  دومقسمت 

∞→𝐥𝐢𝐦 𝐧اگر  -1 (𝟏 +
𝐚

𝐧
)
𝟐𝐧

= 𝐞
𝟑

 (Www.iranestekhdam.ir) کدام است؟ aباشد، مقدار  𝟐

1 )
3

4
   2 )

3

2
   3 )2   4 )3 

 

𝒙𝟐در تجزیه عبارت  -2 − 𝟓𝒙𝒚− 𝟔𝒚𝟐 کدام عامل وجود دارد؟(Www.iranestekhdam.ir) 

1 )𝑥 − 6𝑦  2 )𝑥 − 𝑦  3 )𝑥 − 2𝑦  4 )𝑥 − 3𝑦 

 

میانگین محصول گندم در  96/84و  5/82و  92و  105و  5/107سال گذشته برحسب تن برابر  6محصول گندم کشاورزی در -3

 (Www.iranestekhdam.ir)شش سال گذشته کدام است؟ 

1 )94   2 )25/94  3 )5/94   4 )75/94  

 

𝒙𝟐اگر  -4 < 𝐱|باشد حاصل  𝟏𝟖 − 𝟑√𝟐| + |𝐱 +  (Www.iranestekhdam.ir)برابر است با:  |𝟐√𝟑

1 )4√2  2 )−4√2  3 )6√2   4 )2𝑥 

 

𝐭𝐚𝐧(𝝅عبارت  -5 + 𝜶) +
𝐬𝐢𝐧 𝟐𝜶

𝟏+𝐜𝐨𝐬 𝟐𝜶
 (Www.iranestekhdam.ir)برابر کدام است؟ 

1 )2 tan𝛼  2 )2 cos 𝛼  3 )cos 𝛼  4 )tan𝛼 

 

𝒙ای که عمود بر خط معادله صفحه -6 − 𝟏 = 𝟐𝒚 = 𝒛 +  می گذرد، کدام است؟ A( 1و  1و  1بوده و از نقطه ) 𝟏

(Www.iranestekhdam.ir) 

1 )𝑥 + 2𝑦 + 𝑧 = −4    2 )2𝑥 + 𝑦 + 2𝑧 = −5 

3 )𝑥 + 2𝑦 + 𝑧 = 4    4 )2𝑥 + 𝑦 + 2𝑧 = 5 

 

 

 

 

 



 

 
  

16 

 تستی – یحیبه همراه  پاسخ تشر یاستخدام یآزمون ها یدرس عموم 7و سواالت  96سال  هییقوه قضا یآزمون استخدام یو تخصص یسواالت عموم

.داشت خواهد پی در قانونی پیگرد آن انتشار هرگونه و است، شده ثبت ایران اسالمی جمهوری ارشاد و فرهنگ وزارت نزد در 978-600-448 -596-8  شابک شماره به فایل این محتوای  

 دومپاسخنامه سواالت قسمت 
 

 گزینه صحیح شماره سوال

 1  1سوال 

2سوال   1 

3سوال   3 

4سوال   3 

5سوال   1 

6سوال   4 
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بسته  ویژه دقت فرمایید، این فایل تنها بخشی از محصولکاربران گرامی لطفا 

 7و سواالت  96سال  هییقوه قضا یآزمون استخدام یو تخصص یسواالت عموم

باشد  می تستی – یحیبه همراه  پاسخ تشر یاستخدام یآزمون ها یدرس عموم

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

لینک  جهت خرید و دانلود کامل این محصول، روی شده ارائه شده است، لطفاً

 زیر کلیک فرمایید.

 

 بسته کامل لینک دانلود و خرید

https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE/
https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE/
https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE/
https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE/
https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE/
https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE/
https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE/
https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE/
https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE/
https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE/
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 :سومبخش 
 

                  شزبان و ادبیات فارسی و آیین نگار   
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 96عمومی آزمون استخدامی قوه قضائیه سال  سواالت  -قسمت اول  

 (Www.iranestekhdam.ir) واژه های قافیه در بیت زیر، کدام است؟-1

 «نالیدن از هزار بپرس و ز من مپرس              احوال گل ز خار بپرس و ز من مپرس»

 بپرس -( بپرس 2          من مپرس -من مپرس  (1

 ز من مپرس -( ز من مپرس 4           هزار -( خار 3

 3گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

  .واژه هایی که حروف، وزن و آهنگ آنها در پایان مصراع های شعر هماهنگ است، قافیه می گویندقافیه: به 

ی آیند. )شعر کالسیک، ممکن است ردیف داشته باشد یا نداشته باشد، امّا حتماً قافیه دارد(. اگر شعر ردیف داشته باشد، قافیه ها قبل از ردیف م

 .بپرس و ز من مپرسدر اینجا: خار و هزار.  ردیف: واژه هایی که کامالً یکسان هستند و بعد از قافیه می آیند. در اینجا: 

 

 (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   رنشین شد عزیز شد که غبار( نه هر که صد3

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

 3گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

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

 کند.پیدا نمیدر باالنشینی مقامی  گیرد؛ یا بر عکس، آن که بی ارزش و فرو مرتبه است،نمی

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

 .و طوفان نیست باران است، دیگر به فکرشدن  غرق حال

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

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

 نگهبانی و محافظی داریم.
 

 

 سواالت تشریحی -قسمت دوم  

 (Www.iranestekhdam.ir) یافت می شود؟« غلط امالیی»در کدام عبارت،  -1

 ( اندر وقت دو غالمِ سرایی به راه کرد با فرمان ها به شحنگانِ نواحی تا ضیاع و عقار آن مرد باز دادند.1

 نتوانم گفتن که به سیم سخی باش، باری دون همّت مباش و جهد کن تا از صبوح پادشاهی مست نگردی.( او را 2

 اند: چشمه امارت و خرّمیِ عالم پادشاه دادگر است و چشمه دژمی عالم، پادشاه بیدادگر است.( حکیمان گفته3

 و مردمان در راحت افتادند. ( بعد از آن کس را زهره نبود که بر فرمان کار نکردی و امرها نافذ گشت4

 3گزینه پاسخ کارشناس ایران استخدام : 

 می باشد.« عمارت»صحیح نمی باشد و شکا صحیح نوشتاری آن بصورت  3در گزینه « امارت»امالی واژه 

 آبادسازی فرمانروایی بوده در حالیکه واژه عمارت به معنی بنا، ساختمان آبادانی، امارت به معنای امیر شدن و
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 (Www.iranestekhdam.ir) ، به ترتیب، کدام است؟«ایما -مشحون  -خایب »معنی واژه های  -2

 رمز -مملو  -( ناامید 2   کنایه -افزایش  -بهره ( بی1

 اکنون -سرشار   -نصیب ( بی4   اشاره -پر  -( سرگشته 3

 2گزینه پاسخ کارشناس ایران استخدام : 

 آنکه به مطلوب خود دست نیافته. مایوس و بی بهره . نومید. ناامید خایب به معنی:

 ، آکنده شدهپرشده؛ مملو؛ انباشتهمشحون به معنی: 

 اشاره کردن با حرکات چشم و ابرو یا دست. به رمز و مجاز سخن گفتن. ایما به معنی:

 

 

 (Www.iranestekhdam.ir) دام بیت، قرابت مفهومی دارد؟بیت زیر، با ک -3

 «چو خرمهره بازار از او پُر شدی   ای دُرّ شدیاگر ژاله هر قطره»

 لعل دشخوار به دست آید از آن است عزیز  ( آبگینه همه جا بابی از آن قدرش نیست1

 خر ار جلّ اطلس بپوشد خر است  ( نه منعم به مال از کسی بهتر است2

 به سالی دجله گردد خشک رودی   ( اگر باران به کوهستان نبارد3

 درست از قعر دریا چون توان برد  ( چو گردد کوزۀ خام از نمی خُرد4

 1گزینه پاسخ کارشناس ایران استخدام : 

 اگر ژاله هر قطره ای دُرّ شدی          چو خرمهره بازار از او پُر شدی

/ چو خر ژاله : شبنم، باران / دُرّ : مروارید / خر مهره: نوعی مهره ی درشت سفید یا آبی کم بها که بر گردن خر و اسب و استر آویزان می کنند 

 از نوع -« شدی» در « ی» واج آرایی /  -« ر» جناس ناقص اختالفی / تکرار صامت  –تضاد / دُر و پُر  –تشبیه / دُر و خر مهره  –مهره 

 استمراری )= می شد(

 معنی: اگر هر قطره بارانی که درون صدف قرار می گرفت به مروارید تبدیل می شد آن وقت مروارید به جهت فراوانی مثل خرمهره در بازار بی

 .ارزش می شد

 مفهوم: فراوانی بیش از حدّ چیزی موجب بی ارزشی آن است.

  
 

 (Www.iranestekhdam.ir) اند؟آرایه های بیت زیر، کدام -4

 «تا بکنم همچو گَرد گِرد سوارم طواف  خشت وجود مرا خرد کن ای غم چو گرد»

 ( تشبیه، جناس، کنایه، تشخیص2  ( تشبیه، حسن تعلیل، تشخیص، جناس1

 ( استعاره، تشبیه، تلمیح، مجاز4  ( کنایه، مجاز، حسن تعلیل، استعاره3

 2گزینه پاسخ کارشناس ایران استخدام : 

 گَرد گِرد : جناس ناقص حرکتی

 خرد کردن: کنایه از نابود کردن

 گرد طواف می کند:تشخیص

 خشت وجود: اضافی تشبیه

 من مانند گرد طواف می کنم:تشبیه
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 (Www.iranestekhdam.ir)کدام عبارت، نیاز به ویرایش دارد؟ -5

 مقاله، نخست باید موضوع مناسب و جالبی را پیدا کرد.( برای نوشتن 1

 ( وقتی شما یکی از روزنامه های عصر را باز می کنید، ده ها مقاله ی کوتاه و بلند در آن می بینید.2

 ( با شعارهای روزنامه نویسان و فرمایشات خطیبان حرفه ای هیچ کاری نمی توان انجام داد.3

 اندیشه ها، باورها، هنرمندی ها و عظمت روحی و معنوی ملّت ایران است.( آثار ادبی ایران، آیینه ی 4

 3گزینه  پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام :

که نشانه ی جمع عربی است، جمع بسته شود. اسم های فارسی با نشانه های فارسی جمع بسته « ات»فرمایش، واژه ای فارسی است و نباید با 

 ش هامی شوند./شکل صحیح = فرمای
 

 (Www.iranestekhdam.ir)صورت می گیرد؟« ابدال»در کدام گروه از واژه ها، پدیده ی  -6

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

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

 3گزینه  پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام :

، 4در گزینه ی « برو»، و «سپید»، 3در گزینه ی « سنبل»و « نمی آید»، »نامه»، 2در گزینه ی « شنبه»، 1در گزینه ی « اجتماع»و « بدو»

 ابدال دارند.

 ، همه ی واژه ها ابدال دارند، امّا در گزینه های دیگر فقط بعضی ابدال دارند.3در گزینه ی 
 

 (Www.iranestekhdam.ir)از سروده های کیست ؟ « مروارید مهر»منظومه -7

 ( فریدون مشیری4      ( حمید سبزواری 3   ( رهی معیری    2( سهراب سپهری                 1

   4گزینه  پاسخ کارشناس ایران استخدام:

 در تهران چاپ شد. 1365که در سال ، اثر فریدون مشیری است «شعرهای دریایی»از مجموعه ی « مروارید مهر»
 

 (Www.iranestekhdam.ir) هستند؟« صفت نسبی»کدام واژه ها  -8

 دروغین  –( آسمانی 4                  آبدیده  –( گل اندود 3فراموشکار                 –( گذشته 2آلوده               خواب –( زیبایی 1

 4گزینه پاسخ کارشناس ایران استخدام : 

 های آن عبارت است از: صفت نسبی آن است که نسبت به چیزی یا محلی را برساند و عالمت

 در آخر. مانند: آسمانی، زمینی، آتشی، هوایی، خاکی، پارسی، اصفهانی، « ی( »1

بیشتر در ترکیبات عددی کاربرد دارد؛ و گاهی تنهایی در « ه»مخفی و غیرملفوظ. مانند: دوروزه، یکشبه، یکساله، صده، دهه، هزاره )این « ه( »2

 غیر این مورد آمده است. مانند: نبرده(
آورند: کنند و در آخر کلمه میجمع می« ه»مانند: دروغین، سفالین، جوین، گندمین، بلورین، گلین؛ و گاهی این ادات را با  در آخر.« ین( »3

 بلورینه، زرینه، سیمینه، پشمینه

 مانند: گروگان، پدرگان« گان( »4

ستند. )معنی مصدر دارند: خواب آلود بودن، زیبا ، حاصل مصدر ه1در گزینه ی « خواب آلوده»و « زیبایی»نمی تواند صحیح باشد.  1گزینه ی 

 بودن(
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 سواالت تستی -  سومقسمت 

  است؟ ترمناسب عبارت کدام با« معکوسم ترّقی در و بالم می / مجنون چوبید چمن این در القصه»بیت  مفهوم -1

(Www.iranestekhdam.ir) 

 است. دوخته ایشان جناب قامت به ازل درزی که بود ایجامه ( گویی1

 کرد منجمد و حسبی را خیسش کوچک هایدست سطل ( دسته2

 بودم. شده رودنباله و وامانده و رنجور اما خوردمی چشم به ( اشباحی3

 است. شده ترکریه پوزش و تک و درازتر قدش دور، بد چشم ماشاءاهلل، دیدم (4

 

 (Www.iranestekhdam.ir)آدمی را زبان فضیحه کند *** جوز بی مغز را سبکساری  -2

 درباره بیت باال همه گزینه ها جز گزینه ...................... نادرست نیستند.

 فعلی است مرکب، سوم شخص مفرد مضارع التزامی« فضیحه کند( »1

 فاعل های جمالت بیت هستند.« سبکساری»و « زبان( »2

 هر دو مفعول جمله ها هستند.« آدمی»و « جوز بی مغز»( 3

 ( بیت دو جمله دارد با یک فعل محذوف از وجه اخباری.4

 

 (Www.iranestekhdam.ir)در همه گزینه ها جز گزینه ...................... اسم مشتق دیده می شود.  -3

 ( کردار4  ( خواستار3   ( کشتار2   ( دیدار1

 

 (Www.iranestekhdam.ir) کتابی است ......« ابومسلم نامه» -4

 ( حماسی و منثور، نوشته ابوطاهر طرسوسی2 ( تعلیمی و منظوم، سروده ابوطاهر طرسوسی1

 ( غنایی و منظوم، سروده ابوالمؤیّد بلخی4  ( حماسی و منثور، نوشته ابوالمؤیّد بلخی3

 

 (Www.iranestekhdam.ir)یعنی: « منی چون بپیوست با کردگار *** شکست اندر آورد و برگشت کار» -5

 ( رابطه و پیوند قلبی با خدا، سبب جبران شکست او شد.1

 ( تکیه و توکل به خدا همراه با کار و کوشش، سبب پیروزی او شد.2

 ( خودبینی و ناسپاسی به یزدان، سبب شکست او شد.3

 به نفس همراه با کوشش، سبب پیروزی او شد. ( اعتماد4
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 (Www.iranestekhdam.ir)دیده می شود. « حاصل مصدر»و « صفت نسبی»در یکی از گزینه ها  -6

 ( کریمان جان فدای دوست کردند *** سگی بگذار، ما هم مرد مانیم.1

 انبازی.( خبیث را چو تعهد کنی و بنوازی *** به دولت تو گنه می کند به 2

 ( چنان بستی آن طاق نیلوفری *** که اندیشه را نیست زو برتری.3

 ( خامشی به که ضمیر دل خویش *** با کسی گفتن و گفتن که مگوی.4

 

 (Www.iranestekhdam.ir)دیده می شود. « تمیز»در همه گزینه ها جز گزینۀ ............  -7

 گلستان بینی.( گر به اقلیم عشق روی آری *** همه آفاق 1

 ای که تار عنکبوت را سد عصمت دوستان کرد.( بخشاینده2

 ( جان گدازی اگر به آتش عشق *** عشق را کیمیای جان بینی.3

 ( و آخر ایشان در نوبت و اول در رتبت محمد بن عبداهلل )ص( را برگزید.4

 

  (Www.iranestekhdam.ir)دارد؟ « مقامه»کدام اثر در حوزه تقسیم ادبیات عنوان  -8

 ( چهار مقاله4  ( عقل سرخ3  ( تاریخ بیهقی2 ( گلستان سعدی1

 

 دارد؟ ارتباط معنایی گزینه کدام با« کنممی مکافاتت که رو این از دارم دوستت»گوید می گور که تا شعر از قسمت این-9

(Www.iranestekhdam.ir) 

 بشد خوار بکرد خوارش که هر / خدای است آفریده عزیز زر (1

 فرستمتمی وفا آفتاب نزدیک / فرستمتمی کجا به ببین صبحدم ( ای2

 دهندمی ترشبیش بال جام / است تر مقّرب بزم این در که ( هر3

  نیست نومید انسان از هنوز خدا که / آیدمی دنیا به پیام این با کودکی ( هر4

 

  دارد؟ ایهام واژه کدام« نشسته طوفان در نوح رنگ به مردی / نشسته پیمان هم روح، با نهان مردی»بیت  در -10

(Www.iranestekhdam.ir) 

 نهان (4   طوفان (3    نوح (2    روح (1
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 سومپاسخنامه سواالت قسمت 
 

 گزینه صحیح شماره سوال

 4  1سوال 

2سوال   1 

3سوال   3 

4سوال   2 

5سوال   3 

6سوال   3 

7سوال   4 

8سوال   1 

9سوال   3 

10سوال   1 
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 بسته ویژه ا دقت فرمایید، این فایل تنها بخشی از محصولکاربران گرامی لطف

 7و سواالت  96سال  هییقوه قضا یآزمون استخدام یو تخصص یسواالت عموم

باشد  می تستی – یحیبه همراه  پاسخ تشر یاستخدام یآزمون ها یدرس عموم

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

لینک  جهت خرید و دانلود کامل این محصول، روی شده ارائه شده است، لطفاً

 زیر کلیک فرمایید.

 

 بسته کامل لینک دانلود و خرید

https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE/
https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE/
https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE/
https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE/
https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE/
https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE/
https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE/
https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE/
https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE/
https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE/
https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE/
https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE/
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 96عمومی آزمون استخدامی قوه قضائیه سال  سواالت  -قسمت اول  

« خداست که با هدایت خویش چنان تدبیر می کند که گیاهان همواره، میوه های گوارا تولید کنند:»قرآن مجید که می فرماید -1

 (Www.iranestekhdam.ir) کدام تقریر از برهان نظم اشاره دارد ؟به 

 ( هماهنگی در کل عالم2     ( هدفمندی1

 ( از موارد جزیی4    ( طراحی در کل عالم3

 1گزینه  پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام :

کنیم که پدیده های منظمی را که همواره به سمت در برهان هدفمندی؛ بر جنبه هدفداری موجودات منظم تاکید شده است. ما مشاهده می 

غایتی در حرکت اند و از سویی آنچه فاقد علم و آگاهی است نمی تواند به سوی غایتی حرکت کند مگر اینکه موجودی برخوردار از علم و هوش 

با تدبیر؛ آنها را به سمت غایتشان هدایت می  و تدبیر آن را هدایت کند. موجودات منظم ؛خود فاقد علم و اگاهی اند، بنابراین موجودی آگاه و

 کند. مصداق این موجودات منظم می توانند، هم حیوانات و هم گیاهان باشند.

 

با توجه به اینکه هزاران پیامبر که به راستگویی شهرت داشتند، به آدمی خبر  داده اند که روز عظیم و واقعه ای تکان دهنده -2

  به کدام برهان معاد اشاره دارد ؟« آیا انسان نباید احتیاط کند؟» عبارت و دنیایی دیگر در پیش است، 

(Www.iranestekhdam.ir) 
 ( معقولیت2      ( حکمت1

 ( فطرت4      ( عدالت3

 2گزینه  پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام :

یاد «  دفع ضرر محتمل» است که در گذشته از آن با عنوان برهان معقولیت یکی دیگر از راه هایی که آدمی می تواند به حقانیت معاد راه یابد ، 

اگر آدمی اعتقاد به معاد و عدم اعتقاد به معاد را کنار هم بگذارد و مزایا و معایب هر یک را محاسبه کند، پی می برد که اعتقاد به  می کردند.

عاد معقول تر است. انسان هر جا احتمال ضرر و خسارت مادی و دنیوی بدهد، با بنابراین اعتقاد به م.معاد از رجحان بیش تری برخوردار است 

 تمام توان در رفع آن می کوشد و عقل در چنین مواردی فرمان به احتیاط می دهد.

ر در پیش است . حال هزاران پیامبر که به راستگویی شهرت داشتند به آدمی خبر داده اند که روز عظیم و واقعه ای تکان دهنده و دنیایی دیگ

که دالیل قطعی نیز  آیا انسان نباید احتیاط کند و وسایل الزم را از سر احتیاط با خود ببرد ؟ اگر دنیای دیگر نبود که ضرر نکرده ایم و اگر بود

 به آن گواهی می دهند کسانی که با آمادگی الزم نرفته اند ، زیان می کنند .

 

 

 سواالت تشریحی -  دومقسمت 

 (Www.iranestekhdam.ir)یک از موارد زیر، معرّف صفات خداوند است؟  کدام -1

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

 1گزینه پاسخ کارشناس ایران استخدام :

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

 .صفاتی که جنبه کمال دارد و خداوند آن ها را داراست؛ صفات ثبوتی است

ص محدود کرد، زیرا او هر کمالی را داراست. صفات سلبی نیز شمار خاصی ندارد، بلکه هرگونه البته صفات کمالی خدا را نمی توان به شماری خا

 .نقصی و کاستی را باید از خدا سلب کرد و اگر متکلمان از برخی صفات ثبوتی و سلبی بیشتر یاد می کنند، از قبیل بیان مصداق و نمونه است
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 (Www.iranestekhdam.ir) آیۀ شریفۀ )إنَّ رُسُلَنا یَکتُبُونَ ما تَمکُرُونَ(، بیانگر کدام یک از گواهان روز رستاخیز است؟  -2

 ( قرآن کریم4  ( فرشتگان3  ( پیامبران الهی2  ( نامه اعمال1

 3گزینه پاسخ کارشناس ایران استخدام :

 کُرُونَ دِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَکْرٌ فِی آیَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَکْرًا إِنَّ رُسُلَنَا یَکْتُبُونَ مَا تَمْوَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْ
کنند. بگو: و هرگاه پس از رنجى که به مردم رسیده، )طعم( رحمت و لطفى به آنان بچشانیم، )به جاى سپاس،( در آیات ما مکر و حیله مى

 نویسند.کنید مىتدبیر الهى سریعتر و نافذتر است. همانا فرستادگان ما )فرشتگان(، آنچه را مکر و نیرنگ مى

 از این آیه به خوبی مشخص است که یکی از گواهان روز رستاخیز که ثبت کننده اعمال انسان ها است، فرشتگان می باشند.
 

 (Www.iranestekhdam.ir) ، کدام مورد است؟«از منکرامر به معروف و نهی »مقدم بر انجام وظیفه  -3

 ( نیت خالص در انجام امر به معروف و نهی از منکر1

 ( الگوی عملی در انجام واجبات و ترک محرمات2

 ( عمل به واجبات و پرهیز از محرمات3
 ( علم به واجبات و محرمات4

 4گزینه پاسخ کارشناس ایران استخدام :

امر به معروف و نهی از منکر این است که کسی که می خواهد این کار را انجام دهد باید بداند چزی که شخص ترک کرده و اولین شرط انجام 

 انجام نداده از واجبات است و یا آنچه را انجام داده از محرمات است.پس علم به واجیات ومحرمات؛ در امر و نهی ضروری هست.
 

ئله توحید در خالقیت ؛مورد مناقشه امت ها نبوده است.اگر شرکی در کار بوده ،بیشتر تاریخ انبیاء نشان می دهد که مس -4

 (Www.iranestekhdam.ir)مربوط به کدام بعد است؟

 ( ربوبی2  ( ذاتی1

 ( صفاتی4  ( عبادی3

 2گزینه  پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام :

انبیاء نشان می دهد که مسئله توحید در خالقیت مورد مناقشه امتهای آنان نبوده و اگر شرکی بر طبق جنبه توحید در ربوبیت)توحید ربوبی( . تاریخ 

 در کار بوده، بیشتر مربوط به تدبیر و کارگردانی عالم بوده است.
 

؟ از آیه شریفه )حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اخمل صالحاً فی ما ترکت(، کدام مفهوم دریافت می شود -5
(Www.iranestekhdam.ir) 

 (هنگام مرگ ؛حجاب های مادی از دیگران برداشته می شود و آدمی می تواند از سرنوشت خود آگاه گردد.1

 (هنگامی که مرگ یکی از مومنان فرا می رسد می گوید:پروردگارا مرا بازگردان تا عمل صالح بیشتری انجام دهم.2

 گ برای انسان شروع می شدو و همه اعمال او مود بازخواست قرار می گیرد.(اولین مرحله پاداش و جزا از عالم مر3

 (در عالم مرگ ؛فعالیت های آگاهانه روح و جسم ادامه پیدا می کند و پرونده اعمال انسان بسته نمی شود.4

 1گزینه  پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام :

 برداشته می شود و آدمی  می تواند از سرنوشت خود در سرای دیگر آگاه گردد.از دیدگاه قرآن، هنگام مرگ؛ حجابهای مادی از دیدگان 

تا آنگاه که مرگ یکی از ایشان فرار رسد ؛می گوید:پروردگارا،مرا باز گردانید ؛ در آنچه ترک کردم؛عمل »در معنی آیه شریفه فوق بیان شده است که:

 «صالحی انجام دهد.
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 (Www.iranestekhdam.ir)ریشه بحران اخالقی انسان مدرن؛ در کدام مورد است؟  -6

 (غفلت از ساحت غیر مادی انسان و فضایل فطری و عدم توجه به خدا و تعالیم پیامبران الهی1

 ( غفلت از ارزش های اخالقی و فضایل انسانی و فطری و عدم انگیزه عمل به دستورهای الهی2

 ای زندگی سعادتمند و وجود اضطراب ها و فشارهای روانی و پوچ گرایی( عدم شناخت راه ه3

 ( عدم شناخت راه های زندگی سعادتمند و غفلت از ارزش های اخالقی و فضایل انسانی4

 1گزینه  پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام :

ریشه بحران اخالقی، غفلت از ساحت غیرمادی انسان و فضایل فطری او و عدم توجه به خدا و تعالیم پیامبران الهی می باشد، در همین  متن

 رابطه قران کریم زندگی تنگ و سخت را معلول روگردانی از خدا می داند.
 

 (Www.iranestekhdam.ir)کدام آیۀ شریفه، ما را متوجه حقیقت زیر می کند؟   -7

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

 ( ) یا ایها النّاس انتم الفقراء إلی اهلل و اهلل هو الغنی(1

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

 ثاً و انّکم الینا الیرجعون(( )افحسبتم انما خلقناکم عب3

 ( ) و فی الرض آیات للموقنین و فی انفسکم افال تبصرون(4

 1گزینه  پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام :

 با توجه به معنی آیه گزینه اول داریم:

 ."نیاز ستوده استاى مردم شما به خدا نیازمندید و خداست که بى "

برمیآید که انسان ها همواره دارای نقصان و کمبود در زندگی هستند که نوعی فقر محسوب می شود نسبت به از توجه در این آیه به روشنی 

 خدای متعالی که کمال مطلق و بی نیاز از هر چیزی می باشد.
رامش و احساس پس در هنگام رخ داد حوادث هم نوعی احساس فقر برای به دست آوردن آرامش و آسایش احساس می شود که تنها منبع این آ

 آسایش مطلق؛ خداوند متعال است که انسان به او پناه می برد و از او کمک می خواهد.
 

 با کدام مورد، سازگاری بیشتری دارد؟« شناخت معانی اوصاف الهی»با توجه به فضای کلی قرآن و روایات  -8

(Www.iranestekhdam.ir) 

 ی آن متفاوت است، بلکه اساساً آدمی راهی به سوی درک معانی صفات الهی ندارد. ( تنها معنای اوصاف در کاربرد الهی و غیر اله1

 ( تفاوت جدی میان معانی اوصاف الهی و اوصاف آفریدگان در میان نیست، بلکه یکسانی بین آنها وجود دارد. 2

 ( اوصاف الهی با معانی اوصاف موجودات دیگر متفاوت است و اساساً آدمی راهی به سوی درک معانی صفات الهی ندارد. 3

 ست. اما این مطلب به معنای فهم ناپذیری اوصاف خداوند نیست. ( اوصاف الهی با معانی اوصاف موجودات دیگر متفاوت ا4

  4گزینه  پاسخ کارشناس ایران استخدام:

ت. گروهی معتقدند که معانی اوصاف الهی با معانی اوصاف موجودات دیگر تفاوت دارد ، اما این مطلب به معنای فهم ناپذیری اوصاف خداوند نیس

الهام از مضـامین قرآنی و روایی ، تحلیلی از معنای صفات الهی ارائه دهند که از یک سو تنزه و تعالی خداوند را پیروان این نظریه می کوشند با 

 از نقایص و محدودیت های مخلوقات خود پاس دارد و از سوی دیگر بر شناخت پذیری اوصاف او صحـّــه گذارد .

یرامون خود به کـار می بریم تأمل کرده و تمام قیودی را که سبب محدودیت آنها روش کار : در صفات کمالی که در باره ی خود و موجودات پ 

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 . 

رد که اوصاف حضرت حق را دریافته و عالوه بر درک آن به بررسی و تحلیل آن نیز بپردازد. ی طباطبایی معتقدند عقل بشر این قدرت را داعالمه 

 تواند معانی صفات را دریابد.امّا این فهم بدان معنا نیست که عقل آدمی به کنه صفات پی ببرد بلکه بشر در خور توان خویش می
ا سخن گفته شده است و همچنین، فرمان عام قرآن به تفکر و تدبر در آیات قرآن، وجود شمار فراوانی از آیات قرآن که در آنها درباره صفات خد 

 گذارد که بشر باید توان فهم این صفات را داشته باشد؛ وگرنه وجود این حجم از آیات در قرآن، بیهوده خواهد بود.جای تردیدی باقی نمی
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.داشت خواهد پی در قانونی پیگرد آن انتشار هرگونه و است، شده ثبت ایران اسالمی جمهوری ارشاد و فرهنگ وزارت نزد در 978-600-448 -596-8  شابک شماره به فایل این محتوای  

 سواالت تستی -  سومقسمت 

عقلی؟  یا است نقلی دلیل این و دارد معاد اثبات دلیل کدام به اشاره »  المجرِمونَ  اَیها الیوم اَمتازوا و «شریفه آیه -1
(Www.iranestekhdam.ir) 

                عقلی – الهی حکمت پرتو در ( معاد1

 نقلی – خداوندی نامحدود قدرت به اشاره (2

  نقلی               – الهی حکمت پرتو در معاد (3

 عقلی – الهی عدل پرتو در ( معاد4
 

 آوری شده است؟ کدام کتاب از گنجینه های گرانقدر شیعه است و در صد و ده جلد جمع -2

(Www.iranestekhdam.ir) 

 ( اصول و فروع کافی4  الشیعه( وسائل3  ( بحاراالنوار2  ( الجامع1

 

 چندمین سال بعثت و به کجا انجام گرفت؟ و سخنگوی آنان چه کسی بود؟اولین هجرت مسلمین در  -3

(Www.iranestekhdam.ir) 

 حمزه -( سال ششم به مدینه 2   علی )ع( -( سال پنجم به یمن 1

 حمزه –( سال پنجم به حبشه 4  جعفر بن ابیطالب -( سال پنجم به حبشه 3

 

 دخالت شعور و آگاهی در پیدایش موجودات منافات ندارد؟به چه دلیل فرضیۀ تکامل بر فرض صحتش با  -4

(Www.iranestekhdam.ir) 

 ( زیرا اساس استدالل، بر پیدایش آنی موجودات است.1

 ( زیرا اساس استدالل، بر پیدایش آنی موجودات نیست.2

 ( زیرا اساس استدالل، بر پیدایش آنی یا تدریجی موجودات است.3

 پیدایش تدریجی موجودات است. ( زیرا اساس استدالل، بر4

 

 (Www.iranestekhdam.ir)مطابق آیات قرآن کریم مشرکان قرآن را تکذیب می کردند چون ............  -5

 ( آن را از مقوله شعر عربی می دانستند.1

 ( از شنیدن آیات قرآن منقلب شده و آن را سحر می پنداشتند.2

 ند.( بر علم و تأویل آن آگاهی نیافته بود3

 ( پیامبر را بشر می دانستند و مدعی بودند پیامبر باید از جنس ملک باشد.4
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در اصطالح معارف اسالمی کسی که احکام اسالم را از منابع اصلی آن استخراج کند چه نامیده می شود و مراد از منابع اصلی  -6

 (Www.iranestekhdam.ir)کدام است؟ 

 کتاب و عقل -( فقیه 2    قرآن و احادیث -( فقیه 1

 قرآن و عقل -( ولی فقیه 4    سنت و اجماع -( ولی فقیه 3

 

 (Www.iranestekhdam.ir)یک ایدئولوژی چه وقت می تواند همه انسانها را مخاطب قرار دهد؟ وقتی که:  -7

 ( به ارشاد عموم بپردازد.2    ( براساس فطرت باشد.1

 ( متکی بر استدالالت منطقی باشد.4    ( همراه با موعظه باشد.3

 

 (Www.iranestekhdam.ir)هدایت تشریعی برای چه مواردی ضرورت دارد؟  -8

 ( موجودی که از حیات برخوردار باشد.1

 ( موجودی که از موهبت غریزه برخوردار باشد.2

 ( موجودی که از موهبت عقل و اختیار برخوردار باشد و به تنهایی قادر به تحصیل کماالت خود نباشد.3

 ( موجودی که پدیده نباشد و قادر به تحصیل کماالت خویش نباشد.4

 

 (Www.iranestekhdam.ir)اساس استدالل خداشناسان در برهان نظم متکی بر چیست؟  -9

 ( پیدایش موجودات2   ( پیدایش آنی موجودات1

 ( نظم و هماهنگی موجودات4   ( عدم پیدایش آنی موجودات3

 

 (Www.iranestekhdam.ir)اسرائیل با رهبری طالوت چه بود؟ علت مخالفت بنی -10

 ( زیرا وی فاقد وزیر و همراه مانند حضرت موسی )ع( بود.1

 ای از طرف خدا بود.( زیرا وی فاقد معجزه2

 ( آنها خیال می کردند حاکم باید از جنس غیربشر بوده و فرستاده خدا باشد.3

 ص باشد.( آنها خیال می کردند حاکم باید ثروت فراوان داشته باشد و از نژاد خا4
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.داشت خواهد پی در قانونی پیگرد آن انتشار هرگونه و است، شده ثبت ایران اسالمی جمهوری ارشاد و فرهنگ وزارت نزد در 978-600-448 -596-8  شابک شماره به فایل این محتوای  

 سومپاسخنامه سواالت قسمت 
 

 گزینه صحیح شماره سوال

 4  1سوال 

2سوال   2 

3سوال   3 

4سوال   2 

5سوال   3 

6سوال   1 

7سوال   1 

8سوال   3 

9سوال   4 

10سوال   4 
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بسته  ویژه لطفا دقت فرمایید، این فایل تنها بخشی از محصول کاربران گرامی

 7و سواالت  96سال  هییقوه قضا یآزمون استخدام یو تخصص یسواالت عموم

باشد  می تستی – یحیبه همراه  پاسخ تشر یاستخدام یآزمون ها یدرس عموم

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

لینک  جهت خرید و دانلود کامل این محصول، روی شده ارائه شده است، لطفاً

 زیر کلیک فرمایید.

 

 بسته کامل لینک دانلود و خرید

https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE/
https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE/
https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE/
https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE/
https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE/
https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE/
https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE/
https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE/
https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE/
https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE/
https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE/
https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE/
https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE/
https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE/
https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE/
https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE/
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 96استخدامی قوه قضائیه سال عمومی آزمون  سواالت  -قسمت اول  

1-Maryam showed her father the most recent picture …………… by her little daughter.   
(Www.iranestekhdam.ir) 
1) that painted     2) painted 

3) was painted     4) it was painted 

 

 3گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

 جمله فوق به حالت اصلی زیر بوده است:
Maryam showed her father the most recent picture that it was painted by her little daughter. 

 

 حذف  شود؛ فعل به صورت حالت مفعولی بکار برده می شود. Thatدر صورتی که ضمیر موصولی 

 معنی جمله:

 را نشان پدرش داد.نقاشی شده بود مریم عکسی را که اخیراً توسط دختر کوچکش 

 

2-According to eye …………… the robbery was carried out by two teenage boys. 
(Www.iranestekhdam.ir) 
1) employers                       2) laborers 

3) witnesses     4) partners 

 

 3گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

 می باشد. "شاهدان عینی"به معنی  eye witnessesعبارت 

 معنی جمله:

 با توجه به )اظهارات( شاهدان عینی؛ دزدی توسط دو نفر پسر نوجوان انجام گرفته بود.
 

 

 سواالت تشریحی -  دومقسمت 

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- The .......... of the wheel changed the world enormously. (Www.iranestekhdam.ir) 
1) invention   2) attempt 

3) investment   4) discussion 

 1 گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام : 

 معنی جمله:

 ................ چرخ به طور شگرفی دنیا را تغییر داد.

 بحث وبررسی -4گذاری                       سرمایه -3         تالش           -2اختراع                    -1
 

 اختراع چرخ دنیا را متحول کرد.
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2- Scientists have set up so many experiments to ……. How earthquakes happen. 
(Www.iranestekhdam.ir)   

1) Tend  

2) Solve 
3) Find out 

4) Keep 

   3 گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام :

 معنی جمله:

 دانشمندان آزمایشات بسیاری را برای کشف اینکه چگونهزلزله ها اتفاق می افتند ترتیب دادند.

 متمایل بودن به  (1

 حل کردن (2

 کشف کردن (3

 نگاه داشتن (4
 

3-I wish you … its last week. (Www.iranestekhdam.ir)  

1) Sent 

2) Could sent 
3) Could have sent 

4) Have sent 

 3 گزینهکارشناس ایران استخدام :پاسخ 

 بفرستید. ای کاش شما می توانستید آن را هفته گذشته معنی جمله:

 

شروع می شوند و قاعده اصلی شکل دادن به انها این است که زمان جمله پایه را پیدا کنیم و  "ای کاش"به معنی  wishجمالت آرزویی با واژه 

 یم.یک زمان به عقب ببر wishان را در جمله 

You did not send book last week (گذشته ساده), I wish you could have sent it last week ()گذشته کامل(. 

 
 

4- Various regulatory schemes control how commerce is …………….., particularly vis-à-vis 

employees and customers. (Www.iranestekhdam.ir) 
1) Conducted   2) purchased   3) transmitted   4) resulted 

 

 1 گزینه پاسخ کارشناس ایران استخدام :
  معنی جمله:

 کند.های نظارتی مختلف نحوه .... تجارت، به خصوص تقابل کارمندان و مشتریان با هم را کنترل میطرح

 نتایج -4انتقال                           -3خرید                    -2انجام                   -1

 

 رود.طرح های نظارتی برای نحوه انجام کسب وکار و همچنین رفتار متقابل کارمندان و مشتریان بکار می
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5- Tracking the progress of what is done by each worker in a typical day is becoming increasingly 

………………. As organizations grow, both internally (growing employee numbers, responsibilities) 

and externally (multiple locations, remote employees). (Www.iranestekhdam.ir) 
1) Repetitive  2) official   3) interchangeable  4) complex 

 4 گزینه پاسخ کارشناس ایران استخدام :

  معنی جمله:

ها( ها، هم داخلی )رشد تعداد کارمندان، مسئولیتشود، با رشد سازمانچه که توسط هر کارگر در یک روز معمولی انجام میپیگیری پیشرفت از آن

 شود.... میای های چندگانه، کارمندان از راه دور( به طور فزایندهو هم بیرونی )موقعیت

 پیچیده -4قابل تعویض                 -3رسمی                  -2تکراری                 -1

 شود.تر میپیگیری پیشرفت کارهای روزمره هر کاری با رشد فزاینده سازمان چه ازنظر داخلی و چه از نظر خارجی، پیچیده
 

 

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) 

Amal works 45 hours a week. It takes him an hour to travel to work every day. That means he spends 10 

hours commuting each week. At home, Amal spends about 23 hours a week doing work around the house. 
Of course, he needs to sleep (56 hours a week) and prepare and Ent meals (14 hours a week). So, Amal has 

20 hours of leisure. That is atypical amount of leisure time for someone in the United States. 

What do people do in their leisure time? Obviously, watching television is a popular free-time activity in 

many countries. Studies show that people are watching more TV today than they did twenty years ago. That 
is probably because there are many more TV channels today. People can choose programs from hundreds 

of TV channels. 

Computers are also changing the way people use their leisure time. Today people are spending more time 
doing things on their computers, Surfing the Internet is becoming another popular free-time activity. In fact, 

some employers are finding that workers are skipping lunch to surf the Internet.  

More and more, people are mixing their work time and play time. They talk on the telephone while they 
are commuting to work. They read work papers while they are eating. They listen to music while they are 

studying. Maybe this is why people believe that they have less free time today. (Www.iranestekhdam.ir) 
 

 استخدام:ترجمه کامل متن توسط کارشناس سایت ایران 

Amal 45 10کشد تا به سر کار خود برسد. این امر به این معناست که او هر هفته کند. هر روز نیم ساعت طول میساعت در هفته کار می 

 56دهد. البته، او نیاز به خواب )ساعت در هفته را به کار درخانه اختصاص می 23تقریبا  Amalباشد. در خانه، ساعت مشغول رفت وآمد می

ساعت اوقات فراغت دارد. این میزان یک مقدار  Amal 20ساعت در هفته( نیز دارد. بنابراین 14کردن و خوردن غذا )ساعت در هفته( و آماده

 باشد.معمول از اوقات فراغت برای شخصی در ایاالت متحده می

از کشورها مشاهده تلویزیون یک فعالیت زمان آزاد بسیار دهند؟ واضح است که در بسیاری مردم چه کارهایی را در اوقات فراغت خود انجام می

کنند. این امر احتماال به این خاطر است دهد که مردم نسبت به بیست سال قبل بیشتر تلویزیون نگاه میباشد. مطالعات نشان میمحبوب می

 ا از صدها کانال تلویزیون انتخاب کنند.ها رتوانند برنامههای تلویزیون بسیار بیشتری وجوددارد و مردم میکه امروزه کانال

های بیشتری را در کامپیوترهای خود اند. امروزه مردم برای انجام کارها زمانکامیوترها نیز روش استفاده مردم از اوقات فراغت را تغییر داده

اند که کارگرها حقیقت، برخی کارفرمایان دریافتهگردی در اینترنت نیز فعالیت زمان آزاد بسیار محبوب دیگری است. در کنند؛ وبصرف می

 اندازند.گردی در اینترنت از قلم مینهار خود را به منظور وب

-که سر کار هستند، با تلفن خود صحبت میها در حالیکنند. آنمردم هر روز، بیشتر و بیشتر، زمان کار و زمان تفریح خود را با هم ترکیب می

دهند. شاید به همین دلیل است که مردم باور خوانند. وهنگام مطالعه کردن نیز به موسیقی گوش میگام غذاخوردن میها را هنکنند. روزنامه

 دارند که امروزه زمان آزاد کمتری دارند.
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6- what is the writer's purpose in paragraph 1? (Www.iranestekhdam.ir) 
1)To describe living conditions in the United States  

2) To introduce the main topic with an example 

3) To tell the reader how much time to spend on daily activities 
4) To raise a very important question  

   4  گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام : 

 معنی جمله : 

 چیست؟ 1مقصود نویسنده در پاراگراف 

 توصیف شرایط زندگی در ایاالت متحده                   -1

 معرفی موضوع اصلی با یک مثال -2

 شود.های روزانه میکه به خواننده بگوید که چقدر زمان صرف فعالیتبرای این -3

 برانگیختن یک سوال بسیار مهم -4
 

 باشد.دید هدف نویسنده برانگیختن سوالی بسیار مهم در ذهن خواننده میکند، اما بدون ترهای روزانه را توصیف میفعالیت 1اگرچه پاراگراف 
 

7- The word “leisure
, 
in paragraph 1 is closest in meaning to ................. (Www.iranestekhdam.ir) 

1) exercise   2) fun time  

3) free time    4) vacation 

 

 3  گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام : 

 معنی جمله : 

 ترین معنی را دارد؟با کدام گزینه نزدیک 1در پاراگراف  "leisure"کلمه 

 تعطیالت -4زمان آزاد                    -3زمان سرگرمی                 -2کردن                    تمرین -1

 
leisure یعنی اوقات فراغت، یا زمان آزاد 

 

 

8- Which of the following is mentioned as a popular free-time activity? (Www.iranestekhdam.ir) 
1) Channel surfing and listening to music 
2) Watching TV and commuting to work  
3) Channel surfing and surfing the Internet  

4) Watching TV and web surfing  

 4گزینه پاسخ کارشناس ایران استخدام : 

 معنی جمله : 

 است؟های زیر فعالیت زمان آزاد محبوبی را ذکر کردهکدام یک از گزینه

 مشاهده تلویزیون و حضور در کار -2دادن به موسیقی               گردی و گوشکانال -1

 گردی در اینترنتمشاهده تلویزیون و وب -4    گردی در اینترنت            گردی و وبکانال -3

 

 های بسیار محبوبی هستند.گردی فعالیت، مشاهده تلویزیون و وب3و  2هایبا توجه به پاراگراف
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 سواالت تستی -  سومقسمت 

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) 

 
1- He was killed by the driver of a stolen car who was being ….. by the police. 
(Www.iranestekhdam.ir) 
 1) induced                         2) pursued                     3) restored                        4) converted 

 

2- "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 
 

3- Many parents feel a sense of ……………… when their children leave home. 

(Www.iranestekhdam.ir) 

1) loss    2) effect   3) struggle   4) competition 

 

4- Try to drink a glass of orange ………….. each day. (Www.iranestekhdam.ir) 

1) Water   2) fruit    3) juice   4) glass 

 

5- The whole class …………………… (Www.iranestekhdam.ir) 

1) the exercises badly did   2) badly did the exercises  

3) did the exercises badly   4) did badly the exercises 

 

6 - ……………. Is it from Barcelona to Madrid? (Www.iranestekhdam.ir) 

1) How far   2) How long   3) How much   4) How many 

 

7-I ……………. Working at night nowadays. (Www.iranestekhdam.ir) 

1) used to   2) used   3) am used to   4) would 
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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) 

 

Dear Sirs, 

Your shipment of twelve thousand ‘smart’ watches was received by our company this morning. 

However, we wish to make a number of complaints concerning the serious delay in delivery and your 

failure to carry out our explicit instructions with regard to this order. It was stressed from the outset 

that the delivery date had to be less than six weeks from the initial order, in order to comply with our 

own customers' requirements. While we appreciate that delays in production are occasionally 

inevitable, we must point out that the major reason why the order was placed with your company 

was because we were assured by you of its straightforwardness, and that your existing stocks were 

sufficiently high to ensure immediate shipment. Late delivery of the goods has caused us to disappoint 

several of our most valued customers, and is bound to have an adverse effect on potential future 

orders. The second complaint concerns the discrepancy in color between the watches we ordered and 

those delivered. It was stated clearly in the original order that watches in combination of green/ 

purple and orange / purple only were required. However, only half the watches in the delivery 

received are of the colors specified. 

 

8- The manufactures of ‘smart’ watches were given the order because: (Www.iranestekhdam.ir) 

1) They were assured and there was sufficient space for immediate shipment. 

2) They watches would be easy to make and the design were already prepared. 

3) They promised they could produce enough stocks quite quickly. 

4) They claimed the order would be easy since the watches were already in stock.  

 

9- Which of the following could best replace straightforwardness’ in paragraph 2: 

(Www.iranestekhdam.ir) 

1) simplicity   2) speed of delivery 

3) efficiency   4) directness 

 

10- Late delivery will have an ‘adverse effect on future orders’ in paragraph 2 because: 

(Www.iranestekhdam.ir) 

1) The company will no longer place orders with manufactures. 

2) future orders will have to be delivered sooner. 

3) The company is sure to lose some of its business with its customers. 

4) The company will certainly have to advertise itself more effectively in future. 

 



 

 
  

41 

 تستی – یحیبه همراه  پاسخ تشر یاستخدام یآزمون ها یدرس عموم 7و سواالت  96سال  هییقوه قضا یآزمون استخدام یو تخصص یسواالت عموم

.داشت خواهد پی در قانونی پیگرد آن انتشار هرگونه و است، شده ثبت ایران اسالمی جمهوری ارشاد و فرهنگ وزارت نزد در 978-600-448 -596-8  شابک شماره به فایل این محتوای  

 سومپاسخنامه سواالت قسمت 
 

 گزینه صحیح شماره سوال

 2  1سوال 

2سوال   4 

3سوال   1 

4سوال   3 

5سوال   3 

6سوال   1 

7سوال   3 

8سوال   4 

9سوال   4 

10سوال   3 
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بسته  ویژه گرامی لطفا دقت فرمایید، این فایل تنها بخشی از محصولکاربران 

 7و سواالت  96سال  هییقوه قضا یآزمون استخدام یو تخصص یسواالت عموم

باشد  می تستی – یحیبه همراه  پاسخ تشر یاستخدام یآزمون ها یدرس عموم

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

لینک  جهت خرید و دانلود کامل این محصول، روی شده ارائه شده است، لطفاً

 زیر کلیک فرمایید.

 

 بسته کامل لینک دانلود و خرید

 
 
 
 
 
 
 

https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE/
https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE/
https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE/
https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE/
https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE/
https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE/
https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE/
https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE/
https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE/
https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE/
https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE/
https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE/
https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE/
https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE/
https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE/
https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE/
https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE/
https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE/
https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE/
https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE/
https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE/
https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE/
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 اطالعات عمومی ، دانش اجتماعی و قانون اساسی   
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 سواالت تشریحی -  اولقسمت 

نویس قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران به فرمان امام خمینی )ره(، به عهده کدام یک از سرپرستی نگارش اولین پیش -1

 (Www.iranestekhdam.ir) شخصیت های زیر بوده است؟

 ( محمدجواد باهنر2    ( محمد حسینی بهشتی1

 ( حسن حبیبی4    ( عبدالکریم موسوی اردبیلی3

 4گزینه پاسخ کارشناس ایران استخدام : 

نویس قانون اساسی که پیشتر به فرمان امام، توسط گروهی از حقوقدانان به سرپرستی حسن حبیبی به نگارش درآمده بود، توسط شورای پیش

 های پرشمارگان منتشر شد.در روزنامه 1358خرداد 24انقالب و دولت موقت بحث و بررسی و در تاریخ 

 

 (Www.iranestekhdam.ir) شده، در کدام شهر ایران واقع بوده است؟که به امر طغرل سوم خراب « قلعه طبرک» -2

 ( قم4   ( ری3  ( زنجان2  ( قزوین1

 3گزینه پاسخ کارشناس ایران استخدام :

ا گفتند وآن به سبب وجود قلعه ای ببرفراز کارخانه آجر نسوز امین آباد در شهر ری کوه کوچکی واقع بوده که در ادوار کهن به آن طبرک می
ون همین نام بود که به امر طغرل سوم خراب و با زمین یکسان شد و دیگر اثری از آن بجای نمانده است. قلعه طبرک از نظر قدمت به استناد مت

 تاریخی ظاهراً از بناهای قرون نخستین اسالمی بوده است.
 

  اداری، بر عهده کدام مرجع نهاده شده است؟به موجب قانون اساسی، نظارت بر حُسن جریان امور در دستگاه های  -3

(Www.iranestekhdam.ir) 
 ( دیوان عالی کشور2   ( دیوان محاسبات کشور1

 ( دیوان عدالت اداری4   ( سازمان بازرسی کل کشور3

 3گزینه پاسخ کارشناس ایران استخدام :

قضاییه است که با توجه به حق نظارت این قوه نسبت به حسن جریان امور و اجرای قوه های وابسته به  سازمان بازرسی کل کشور یکی از دستگاه

 کند.قانون اساسی( زیر نظر رئیس قوه قضاییه انجام فعالیت می 174های اداری )اصل صحیح قوانین در دستگاه
 

 (Www.iranestekhdam.ir)؟ تابع کدام وزارتخانه است « بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کاال و خدمات » سازمان  -4

 ( دادگستری 4                 ( جهاد کشاورزی 3             ( کشور 2           ( صنعت ، معدن و تجارت 1

 1گزینه پاسخ کارشناس ایران استخدام : 

هیأت  1373.7.20م مورخ 73. - 5202نامه شماره مجمع تشخیص مصلحت نظام و تصویب 1373.7.20ق مورخ 3890در اجرای مصوبه شماره .

شود، زیر نظر وزیر نامه، به اختصار سازمان نامیده میبعد در این آیینکه من "بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کاال و خدمات"سازمان وزیران،

 گردد.میبازرگانی تشکیل و اداره
 

باید به رئیس جمهور پیشنهاد کنند ؟ برای معرفی به مجلس جهت اخذ رأی اعتماد ، کدام وزیر را دیگران  -5
(Www.iranestekhdam.ir) 

 ( دادگستری 4  ( امور خارجه 3  ( اطالعات 2  ( فرهنگ و ارشاد اسالمی  1

 4گزینه پاسخ کارشناس ایران استخدام : 

وزیر آن مسئولیت کلیه مسائل مربوط به های ایران است که به موجب اصل یکصد و شصتم قانون اساسی وزارت دادگستری یکی از وزارت خانه

کند انتخاب روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانی که رئیس قوه قضاییه به رئیس جمهور پیشنهاد می

 گردد.می
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پس از درگذشت کدام شخصیت ؛ فتواهای حضرت امام خمینی )ره( ؛ در قالب رساله علمیه به چاپ رسید؟  -6
(Www.iranestekhdam.ir) 

 ( آیت اهلل بروجردی )ره(2  ( آیت اهلل یثربی کاشانی )ره(1

 ( آیت اهلل ثقفی تهرانی )ره(4  ( آیت اهلل حائری )ره(3

 2گزینه  پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام :

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 

د و بود که تحریر فتاوای امام خمینی )ره( بر تمام ابواب کتاب )عروه الوثقی( پنج سال قبل از رحلت آیت اهلل بروجردی )ره( پایان یافته بوحالی 

  .در همین سالها نیز حاشیه امام خمینی بر کتاب )وسیله النجات( به عنوان رساله عملیه نگارش یافته بود
 

 (Www.iranestekhdam.ir)کمترین مساحت بین استانهای ایران ،متلعق به کدام استان است؟  -7

 ( البرز2  (گیالن1

 ( قم4  ( تهران3

 2گزینه  پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام :

  کیلومتر مربع مساحت به لحاظ وسعت کوچکترین استان کشور است. 5833استان البرز با 
 

 (Www.iranestekhdam.ir)مأموریت شورای انقالب اسالمی؛همزمان با کدام مناسبت به پایان رسید؟  -8

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

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

 3گزینه  دام :پاسخ کارشناس سایت ایران استخ

 ، مسوولیت و ضرورت وجودی شورای انقالب به پایان رسید. 1359خرداد  7مجلس شورای اسالمی در با شروع کار به کار اولین دوره 
 

 

 سواالت تستی -  دومقسمت 

 (Www.iranestekhdam.ir)کجاست؟ « اکروپولیس» -1

 ( اردن4   ( ایتالیا3   ( اسپانیا2   ( یونان1

 

 (Www.iranestekhdam.ir)وزیر در ایران به کابینه سیاه مشهور است؟ تشکیل دولت کدام نخست -2

 ( سیدضیاءالدین طباطبائی4  ( مشیرالدوله3  السلطنه( قوام2  الدوله( وثوق1

 

 (Www.iranestekhdam.ir)عصر بود؟ دوره رنسانس در اروپا با کدام دوره تاریخ ایران هم -3

 ( ساسانیان4 ( صفویان3  ( تیموریان2 ( ایلخانان مغول1
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 (Www.iranestekhdam.ir)در مجلس شورای اسالمی طرح قانون به پیشنهاد حداقل ............ از نمایندگان باید باشد.  -4

 ( سه نفر2     ( پانزده نفر1

 هیجده نفر( 4    ( سه چهارم مجموع نمایندگان3

 

 های بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت... بر طبق قانون اساسی، گرفتن و دادن وام یا کمک -5

(Www.iranestekhdam.ir) 

 ( با تصویب هیئت وزیران مجاز است.2  ( با تصویب مجلس شورای اسالمی مجاز است.1

 ( ممنوع است.4     ( بالمانع است.3

 

 (Www.iranestekhdam.ir)اولین نماز جمعه تهران به امامت کدام شخصیت برگزار شد؟  -6

 اهلل طالقانی( آیت2    اهلل دکتر مفتح( شهید آیت1

 ( شهید مطهری4     ( شهید بهشتی3

 

جرای هماهنگ آنها به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه های عمرانی و رفاهی استان ها و نظارت بر ا -7

 (Www.iranestekhdam.ir)کدامیک از نهادهای زیر در سطح کشور تشکیل می شود؟ 

 ( وزارت کشور2   ( شورای عالی معماری و شهرسازی1

 ( شورای استانها4    ( شورای عالی استانها3

 

 (Www.iranestekhdam.ir)را کدام مرجع تعیین می کند؟ « شورای بازنگری قانون اساسی»اعضای  -8

 ( مجلس شورای اسالمی4  ( شورای نگهبان3  جمهور( رئیس2  ( مقام رهبری1

 

 (Www.iranestekhdam.ir)جمهور است؟ کدامیک از موارد زیر از وظایف و اختیارات رئیس -9

 ( امضای مصوبات مجلس2    ( عزل و نصب وزرا1

 ( هر سه مورد4  ( تأیید مصوبات کمیسیون های دولت3

 

 (Www.iranestekhdam.ir)اند. بخش خدمات را بخش ............ اقتصاد نامیده -10

 ( کاذب4   ( سوم3   ( دوم2  ( اصلی1
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 دومپاسخنامه سواالت قسمت 
 

 گزینه صحیح شماره سوال

 1  1سوال 

2سوال   4 

3سوال   3 

4سوال   1 

5سوال   1 

6سوال   2 

7سوال   3 

8سوال   1 

9سوال   4 

10سوال   3 
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بسته  ویژه لطفا دقت فرمایید، این فایل تنها بخشی از محصولکاربران گرامی 

 7و سواالت  96سال  هییقوه قضا یآزمون استخدام یو تخصص یسواالت عموم

باشد  می تستی – یحیبه همراه  پاسخ تشر یاستخدام یآزمون ها یدرس عموم

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

لینک  جهت خرید و دانلود کامل این محصول، روی شده ارائه شده است، لطفاً

 زیر کلیک فرمایید.

 

 بسته کامل لینک دانلود و خرید
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA/
https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA/
https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA/
https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA/
https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA/
https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE/
https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE/
https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE/
https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE/
https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE/
https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE/
https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE/
https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE/
https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE/
https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE/
https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE/
https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE/
https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE/
https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE/
https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE/
https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE/
https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE/
https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE/
https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE/
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  :هفتمبخش 

 

 شغلیتحصیلی و هوش و استعداد    
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 96سال  قوه قضائیهعمومی آزمون استخدامی  سواالت  -قسمت اول  

الزم است موقعیتی را که در سوال مطرح شده، مورد تجزیه و تحلیل قرار دهید و سپس  1برای پاسخگویی به سوال   راهنمایی:

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

بل استنتاج است. پاسخی را که صحیح تر به نظر می رسد ها مطرح شده  در هر سوال و نتایجی که بیان شده و بیان نشده ولی قا

 (Www.iranestekhdam.ir) انتخاب و در پاسخنامه عالمت بزنید .

برای ساخت فیلم بعدی، مخاطب را هوشمندتر از چیزی که می پندارند در نظر بگیرند و راه « الف» بهتر است تیم سازنده فیلم-1

پیش بگیرند، چرا که مخاطب امروزی در کنار کشت و کشتار هیوالها و جلوه های ویژه بی نظیر، را « ب»فیلم هوشمندانه تر چون 

 دلش یک داستان ناب و اصلی نیز می خواهد.

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

 گرفت که عاشق جلوه های ویژه هستند. مورد توجه خاص مخاطبینی قرار« الف»( تیم سازنده فیلم 1
 ( این داستان و محتوای فیلم است که کشت و کشتار هیوال ها و جلوه های ویژه بی نظیر را باورپذیر می کند.2

 ( مخاطب های هوشمند، مادامی که داستان یک فیلم، ناب و واقعی باشد، اهمیت چندانی به هیجان و جلوه های ویژه نمی دهند.3

 فیلمی است که طرح داستان آن قوی است.« ب»( فیلم 4

 4گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

راه فیلم بهتر است مخاطب را هوشمندتر از چیزی که می پندارند در نظر بگیرند و « الف»با توجه به متن، ابتدا گفته شده که سازنده فیلم 

ای از آن را داشتن داستان ناب و پردازد و نمونهتر بودن فیلم میه تشریح هوشمندانهو بعد از آن برا پیش بگیرند « ب»هوشمندانه تر چون 

راه آن را در پیش « الف»بوده که باید فیلم   داستان ناب و اصلی( داشتنهوشمندانه )« ب»کند. پس نتیجه میگیریم که فیلم اصلی بیان می

 وند.شها با استداللی که ذکر شد، رد میبگیرد. دیگر گزینه

 

 (Www.iranestekhdam.ir) پاسخ دهید. 2راهنمایی: با توجه به اطالعات زیر ، به سوال 

) نه لزوماً به ترتیب( به درگاه خدمات الکترونیکی قضایی بمنظور دریافت پنج خدمت  E , D , C , B , Aپنج کاربر با اسامی 

مراجعه می کنند. هر فرد دقیقاًیک خدمت را « درخواست عفو» و « الیحه» و «  اظهارنامه»و « شکوائیه»و « دادخواست»ارائه

د. در خصوص ترتیب مراجعه این پنج نفر و نوع خدمت دریافت میکند و همزمان با او، کاربر دیگری به این درگاه مراجعه نمی کن

 دریافتی، اطالعات و محدودیت های زیر، در دست است :

1 )C  زودتر ازA  و بعد ازE  نداده است، به در گاه مراجعه می کند.« درخواست عفو» که 

 Dو  Aمراجعه کرده است و نه بین  Dو  Eاراه نموده، نه بین « شکوائیه»که   B( کاربر2

 دقیقاً قب از وی به درگاه مراجعه کرده است. Dکاربر آخر باشد ، B( اگر 3

به این « دادخواست»و قبل از کاربر رائه کننده « اظهارنامه» ارائه نموده، دیرتر از کاربر ارائه دنده « الیحه» فردی ک در درگاه،  (4

 درگاه مراجعه می کند.

 اس سایت ایران استخدام :نظر کارشن

با توجه به متن، ابتدا باید تمام حاالت موجود را با توجه به شروط ذکر شده در متن تصور کنیم. ترتیب مراجعات ممکن از چپ به راست به 

 صورت زیر هستند:

ECADB – BDECA – BEDCA - BECDA 

 کنیم.ها حل میحال سواالت را با توجه به این فرض
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به ترتیب، دومین و سومین موردی باشد که در درگاه خدمات الکترونیکی قضایی « درخواست عفو » و « الیحه» ائه چنانچه ار -2

 (Www.iranestekhdam.ir) ت، کدام دو نفر زیر، به ترتیب مراجعه کنندگان چهارم و پنجم به این  درگاه هستند؟ثبت شده اس

1 )A  وD    2) D   وB   3 )C  وD    4 )C  وA 

 2گزینه پاسخ کارشناس سایت ایران استخدام : 

دومین  Cکند. در حاالت باال فقط در یک حالت کاربر کاربری است که الیحه را ثبت می Cبا توجه به شروط سوال، خواهیم فهمید که کاربر 

 هستند. Bو  Dکند و در همین حالت، نفرات چهارم و پنجم کاربری است که به درگاه مراجعه می

 

 سواالت تشریحی -  دومقسمت 

 انتخاب کنید و در پاسخنامه عالمت بزنید. 3تا  1ترین پاسخ را برای سؤال های راهنمایی: متن زیر را به دقت بخوانید و صحیح

(Www.iranestekhdam.ir) 

 

قلب بوده است، اما در تداول امروز در یک مفهوم واژه تفقد و نقد کردن، در قدیم به معنای تعیین عیار سکه طال و تشخیص سکه واقعی از سکه 
دقیق  کلی به معنای قضاوت و ارزیابی درباره اعمال، افکار و آثار دیگران است و آنچه بیشتر از نقد به طور اخص مدّ نظر است سنجش و ارزشیابی

زه های دانش بشری است. آنچه از نقد در نظر اول به و علمی درباره آثار و دستاوردهای علمی نویسندگان، هنرمندان و دانشمندان در تمامی حو

تراشی، بلکه گیری است نه اشکالذهن متبادر می شود، ایراد و اشکال گرفتن از یک کار یا اثر علمی و هنری است، اما در واقع نقد نه ایراد و خرده

شناسی روش»می، قواعد و اصول خاص خود را دارد که به آن علم ارزیابی و سنجش میزان اعتبار علمی یک اثر است که مانند سایر رشته های عل

گفته می شود. امروزه نقد در تمامی عرصه های علمی، هنری و ادبی وجود دارد و با پیشرفت روزافزون علوم از دیدگاه های مختلف به آن « نقد

ذا آگاهی از اصول نقد، عالوه بر اینکه به ما کمک می کند مدرنیسم و غیره، لنگریسته می شود. مانند نقد از دیدگاه هرمنوتیک، مدرنیسم، پست

گیری های غیراصولی و بعضًا به دور از اخالق علمی درباره آثار دیگران برحذر باشیم، سبب می شود که به دیدی کارشناسانه مسلح تا از خرده

مند است که می توان زمینه توسعه علمی جامعه را لی و ضابطهشویم، آنگاه درباره آثار دیگران قضاوت کنیم و امیدوار باشیم که با انتقاد اصو

 فراهم آورد و روزنه های جدیدی به روی علم و تحقیق گشود.
 

به کمک نقد است که یک اثر اعتبار می یابد و نقاط ضعف و قوت آن عیان و موجب اصالح مداوم الگوهای دانش بشری می شود. به عنوان مثال، 

در قرن هفدهم بر منطق قیاسی ارسطو، سبب نسخ آن و استقرار منطق جدید استقرایی شد، لذا اهمیت نقد در انقالبات نقدهای فرانسیس بیکن 

جربه و علمی انکارناپذیر است. اما نقد نیز چون سایر رشته های علمی، اصول و قواعد خاص خود را دارد. اطالع و بصیرت از این اصول، به همراه ت

 [1اند؟ ]یا و نقاد، به ما کمک می کند تا گزارشی نقادانه و سازنده از یک اثر به دست دهیم و اما اصول مذکور کدامبرخورداری از ذهنی پو
 

د. نقد نگاه ناقد به یک اثر، باید همچون نگاه کارآگاه به یک صحنه پلیسی باشد تا بتواند ارتباط منطقی بینِ اجرای یک اثر را کشف و تحلیل کن
[ چه در حمله و چه در دفاع، وجدان علمی و وجدان انسانی باید حاکم باشد 2است، حمله به نقاط ضعف و دفاع از نقاط قوت. ]یک حمله و دفاع 

ه و قلم و شخصیت در وادی غیرعلمی حرکت نکند. هر امری را باید با دالیل بپذیریم یا رد کنیم، هرچند که ممکن است برای دیگران مکدر کنند

 [3گویی ندارد. ]اقد اقتضایی جز حقیقتباشد، اما وجدان ن
 

تر باشد، ارزش تر و منسجماصوالً اساس یک اثر یا کار خوب، در ایجاد ارتباط است. ارتباط بینِ اجزای مختلف یک اثر و هرچه این ارتباط منطقی

ینه های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی بافت و زم»، «خواننده»، «مؤلف»و اعتبار اثر نیز بیشتر است. اجزای این فضای ارتباطی، شامل 

 [4است. ]« متن اثر»و « تولید اثر
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 (Www.iranestekhdam.ir)د، به بهترین شکل، ساختار متن را توصیف می کند؟ کدام مور -1

 .( روند تشکیل یک سیستم ارزشیابی در واکاوی کارهای ادبی و هنری توصیف و نقاط ضعف و قوت آن مشخص می شود1

 مند آن بحث می شود.ای تعریف و درباره اهمیت و لزوم انجام قاعده( پدیده2

 ( نقش نقد در تولید و گسترش تولیدات فکری بشری در گذشته و عصر حاضر، تعریف و مقایسه می شود.3

 شود.یتر عنوان م( تعریفی ارائه و دیدگاه های مختلف نسبت به این تعریف مطرح و در نهایت یک تعریف جامع4

 3گزینه پاسخ کارشناس ایران استخدام : 

 با توجه به قسمت هایی از متن می توان به این نتیجه گیری دست یافت:

به کمک نقد است که یک اثر اعتبار می یابد و نقاط ضعف و قوت آن عیان و موجب اصالح مداوم الگوهای دانش بشری می شود. به عنوان مثال، 

 بیکن در قرن هفدهم بر منطق قیاسی ارسطو، سبب نسخ آن و استقرار منطق جدید استقرایی شد.نقد های فرانسیس 
 

 (Www.iranestekhdam.ir)کدام مورد را می توان به درستی، از متن فوق راجع به نقد استنباط کرد؟  -2

 ( یک نقاد هرگز نمی تواند خود را از نگاه متعصبانه خالص کند.1

 منابع اصلی که دانشمندان، ادبا و هنرمندان برای یافتن روزنه های جدید برای پیشرفت به آن متوسل می شوند، نقد کارهایشان است.( یکی از 2
 تر از نقد ادبی است و به همین دلیل، امکان بروز خطا هم در آن بیشتر می شود.( نقد هنری رایج3

 طه وجود دارد.( بینِ پیشرفت علوم و نحوه های نگرش نقادانه راب4

 4گزینه پاسخ کارشناس ایران استخدام : 

 امروزه نقد در تمامی عرصه های علمی، هنری و ادبی وجود دارد و با پیشرفت روزافزون علوم از دیدگاه های مختلف به آن نگریسته می شود.
 

 اند، کدام است؟[ مشخص شده4[ و ]3[، ]2[، ]1بهترین محل برای قرار گرفتن جمله زیر که در متن با عالمت های ] -3
(Www.iranestekhdam.ir) 

 "میشود اثر درونی و بیرونی عناصر بین دیالوگ و گفتگو سبب اجزا، بین پیوستگی"

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

 1گزینه پاسخ کارشناس ایران استخدام : 
 دارد.این بخش از متن؛ ارتباط نزدیکتری با مفهوم جمله اشاره شده 

 

 

 را به دقت بخوانید و جواب هر سؤال را در پاسخنامه عالمت بزنید. 6تا  4راهنمایی: هر کدام از سؤال های 

(Www.iranestekhdam.ir) 

 

تر است و سرعت رنگ برابر سریع 2نقاش جوان، طوری است که هر کدام از نفر قبلیِ خود، از نظر سرعت،  4سرعت رنگ کردن  -4

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  5مترمربع از دیواری را در یک روز و کندترین نقاش میانسال،  10

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

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

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

 

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

 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 

 wقاش میانسال اول: سرعت ن

  2w سرعت نقاش میانسال دوم:

  4w  سرعت نقاش میانسال سوم: 

، قادر به  vمترمربع از دیواری را در یک روز کار می کند ، پس کندترین نقاش جوان با سرعت  10با توجه به اینکه سریع ترین نقاش جوان، 

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  2بع از دیوار را در مترمر 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 
ر  را رنگ کرده و سریعترین نقاش میانسال متر مربع از دیوا 1.25حال با توجه به دو حالت ذکر شده در باال، کند ترین نقاش جوان در یک روز 

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

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

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

11.25
=  روز 16

 

را به نسبت  C، مساحت دایره Aاند. دایره )به ترتیب از کوچک به بزرگ( رسم شده Cو  A ،Bمرکز در شکل زیر، سه دایره هم -5

طوری رسم شده باشد که بیشترین فضای ممکن  Bتقسیم کرده است. اگر  7به  5را به نسبت  C، مساحت دایره Bو دایره  5به  3

 (Www.iranestekhdam.ir)قرار دارد؟ Bو  A، بینِ دو دایره Cرا اشغال کند، تقریباً چند درصد از مساحت دایره  Cاز 

 
1 )21   2 )4   3 )5/12   4 )5/18 

 2  گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام : 

 طبق مفرضوات ذکر شده در سوال داریم:
𝑆𝐴
𝑆𝐶
=
3

5
→ 𝑆𝐶 =

5

3
𝑆𝐴   (1) 

 
𝑆𝐵
𝑆𝐶
=
5

7
→ 𝑆𝐶 =

7

5
𝑆𝐵   (2) 

 با توجه به دو رابطه باال داریم: 
7

5
𝑆𝐵 =

5

3
𝑆𝐴 → 𝑆𝐴 =

21

25
𝑆𝐵 → 𝑆𝐵 − 𝑆𝐴 = 𝑆𝐵 −

21

25
𝑆𝐵 → 𝑆𝐵 − 𝑆𝐴 =

4

25
𝑆𝐵  
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𝟏در شکل زیر، ضلع مربع متوسط، نصف ضلع مربع بزرگ و مساحت ناحیه هاشور خورده در مربع کوچک، تقریباً  -6

𝟑𝟔
مساحت  

𝝅)مربع متوسط است. ضلع مربع کوچک، چه کسری از ضلع مربع بزرگ است؟  ≈ 𝟑) (Www.iranestekhdam.ir) 

 
1 )

1

4
   2 )

1

6
   3 )

1

5
   4 )

1

3
 

 4 گزینهدام : پاسخ کارشناس ایران استخ

 برطبق فرضیات سوال داریم:

و دهیم داریم؛ طول ضلع مربع متوسط برابر   Bرا با  و طول ضلع مربع کوچک داخلی Aاگر طول ضلع مربع بزرگ را با 
𝐴

2
 خواهد بود  

 آنگاه مساحت مربع های بزرگ و متوسط و کوچک برابر خواهد بود با: 

𝑆𝐴 = 𝐴
2   . 𝑆𝐵 = 𝐵

2.  𝑆𝐶 =
𝐴2

4
 

 

( برابر HSو با توجه به اینکه مساحت ناحیه هاشور خورده)
1

36
 مساحت مربع متوسط است داریم: 

𝑆𝐻 =
1

36
𝑆𝐶 =

1

36
×
𝐴2

4
=
𝐴2

144
 

 خورده می پردازیم:در ابتدا به محاسبه مساحت ناحیه هاشور 

𝑆𝐻 =
1

4
(𝐵2 −

1

4
(𝜋𝐵2)) =

1

4
(𝐵2 −

3

4
(𝐵2)) =

𝐵2

16
 

 آنگاه بر طبق فرض دوم مسئله در مورد مساحت قسمت هاشور خورده داریم:

𝐵2

16
=
𝐴2

144
→  
𝐵2

𝐴2
=
16

144
=
1

9
→
𝐵

𝐴
=
1

3
 

 

 

 

این دو مکعب، به ، تعدادی خط روی دو مکعب، مطابق شکل زیر، نشان داده شده است. در صورتی که 7راهنمایی: در سؤال 

هایی که دلخواه دوران داده شده و با هم ترکیب شوند و یک مکعب جدید را تشکیل دهند، در مکعب جدید، حداقل تعداد خط

 (Www.iranestekhdam.ir)مشاهده می شوند، چندتاست؟

 

7- (Www.iranestekhdam.ir) 

 
1 )5   2 )8   3 )7   4 )6 
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 4 گزینهشناس ایران استخدام : پاسخ کار

 برای اینکه حداقل تعداد خط ها بعد از روی هم قرار دادن مکعب ها دیده شود، الزم هست که بیشتر اشتراک خطور را داشته باشیم.

لذا تمامی خطوط موجود درجه پادسعتگرد دوران دهیم و بر روی مکعب سمت چپ منطبق کنیم،  180لذا اگر مکعب سمت راست را به اندازه 

 در وجه پشتی مکعب سمت راست با وجه پشتی مکعب سمت چپ منطبق خواهد شد و در نهایت سه پاره خط وجود خواهد داشت.

اما در وجه جلویی تنها یکی از دو خط مکعب سمت راست با مکعب سمت چپ منطبق می گردد و در حقیقت در وجه جلویی سه پاره خط قابل 

 بود.مشاهده خواهد 

 

سوال های  سخنامه عالمت بزنید. توجه  9تا  8راهنمایی : هر یک از  صحیح را انتخاب نموده و در پا سخ  را به دقت بخوانید و پا

 داشته باشید که هر سوال، فقط یک پاسخ صحیح دارد. 

بین اعداد زیر، ارتباط خاصی برقرار است. به جای عالمت سوال، کدام عدد باید قرار بگیرد تا این ارتباط، همچنان حفظ شود؟  -8

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

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

 4گزینه : پاسخ کارشناس ایران استخدام:

 شده وبا خودش جمع میشود  30رقم صدگان هر عدد ضربدر 

(273=212+30*2) 

(333=273+30*2) 

(423=333+30*3) 

. 

. 

. 

(873=693+30*6) 
 

شهر  -9 سیر پروازی خود از  سافربری در م شهر  Aیک هواپیمای م شت ،  Bبه  سیر برگ سیر رفت، موافق جهت باد و در م ، در م

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

 (Www.iranestekhdam.ir)کدام است؟ 

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

 2گزینه پاسخ کارشناس ایران استخدام: 

𝑉𝐵مسیر رفت   + 𝑉𝐻 

𝑉𝐻مسیر برگشت    − 𝑉𝐵 

𝑋 =
𝑉

𝑡
 

𝑉𝐵 + 𝑉𝐻
𝑡1

=
𝑉𝐵 − 𝑉𝐻
𝑡2

→
𝑉𝐵 + 𝑉𝐻
𝑉𝐻 − 𝑉𝐵

=
𝑡1
𝑡2

 

𝑉𝐵 + 𝑉𝐻
𝑉𝐻 − 𝑉𝐵

=
2

3
→ 2𝑉𝐻 − 2𝑉𝐵 = 3𝑉𝐵 + 3𝑉𝐻 → 𝑉𝐻 = −5𝑉𝐵 
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 سواالت تستی -  سومقسمت 

 مترمکعب است؟ مترمربع است حجم این مکعب چند سانتیسانتی 150تمام سطح یک مکعب  -1

(Www.iranestekhdam.ir) 

 د( نمی توان تعیین کرد   125ج(    150ب(   25الف( 

 

های اول و دوم درست کوچکتر است. اگر جملهشهرام از بهرام کوچکتر است. مهرام از بهرام بزرگتر است. شهرام از مهرام  -2

 (Www.iranestekhdam.ir)باشد، جمله سوم: 

 ب( به طور قطع نادرست است.   الف( به طور قطع درست است.

 د( ممکن نیست درست باشد.   ج( ممکن است درست نباشد.

 

3- 𝟓
𝟖

𝟓لیتر دیگر آب در این منبع بریزیم،  200منبع آبی پر است. اگر  

𝟔
 منبع پر می شود. گنجایش منبع چند لیتر است؟ 

(Www.iranestekhdam.ir) 

 720د(    960ج(   920ب(   880الف( 

 

 280مجموع آرای نفرات دوم و سوم، و  230اند، مجموع آرای نفرات اول و دوم، ای سه نفر داوطلب شدهبرای نمایندگی مدرسه -4

آموزان غایب باشند آن مدرسه چند شاگرد دارد؟ از دانش %5گیری است. اگر در روز رأی 250و مجموع آرای اول و سوم، 

(Www.iranestekhdam.ir) 

 420د(    400ج(   380ب(   360الف( 

 

ریال بفروشد به چند ریال خریده  6000. حال اگر جنسی را به ریال فروخت 2400ریال خریده بود و به  2000شخصی جنسی را به  -5

 (Www.iranestekhdam.ir)بود؟ 

 2800د(    5000ج(    5200ب(   5400الف( 

 

 (Www.iranestekhdam.ir)کدام ترکیب با سه ترکیب دیگر فرق دارد؟  -6

 د( تسالی خاطر  ج( تماشای دل  ب( توالی دوست  الف( تمنای دل
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گیری از جمله ز ساکنان این کوی ایرانی هستند. احمد ساکن این کوی است. احمد ایرانی است. اگر جمله سوم نتیجهبعضی ا -7

 (Www.iranestekhdam.ir)گیری: های اول و دوم باشد. این نتیجه

 د( ممکن است درست باشد  ج( نادرست است  ب( بدیهی است  الف( منطقی است

 

  زیر یک نظم منطقی جود دارد. ابتدا آن را بیابید و سپس به جای عالمت ))؟(( جواب درست را انتخاب کنید.در رشته عددی  -8

(Www.iranestekhdam.ir)  

 1،7،19،61؟،

 187د(    103ج(    67ب(   247الف( 

 

 ا باید گذاشت؟ با در نظر گرفتن یک ترتیب خاص یکی از عددهای مجموعه زیر غلط است. به جای آن، کدام عدد ر -9

(Www.iranestekhdam.ir) 

5،6،7،6،7،8،7،8،8 

 5د(    6ج(    9ب(    7الف( 

 

 (Www.iranestekhdam.ir)باشد، حاصلضرب آنها چقدر است؟  26اگر مجموع چهار عدد مثبت متوالی -10

  1680د(    840ج(    210ب(    336الف( 

 

 سومپاسخنامه سواالت قسمت 
 

 گزینه صحیح شماره سوال

 ج  1سوال 

2سوال   الف 

3سوال   ج 

4سوال   ج 

5سوال   ج 

6سوال   ج 

7سوال   د 

8سوال   الف 

9سوال   ب 

10سوال   د 
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بسته  ویژه گرامی لطفا دقت فرمایید، این فایل تنها بخشی از محصولکاربران 

 7و سواالت  96سال  هییقوه قضا یآزمون استخدام یو تخصص یسواالت عموم

باشد  می تستی – یحیبه همراه  پاسخ تشر یاستخدام یآزمون ها یدرس عموم

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

لینک  جهت خرید و دانلود کامل این محصول، روی شده ارائه شده است، لطفاً

 زیر کلیک فرمایید.

 

 بسته کامل لینک دانلود و خرید
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE/
https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE/
https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE/
https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE/
https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE/
https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE/
https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE/
https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE/
https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE/
https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE/
https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE/
https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE/
https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE/
https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE/
https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE/
https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE/
https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE/
https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE/
https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE/
https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE/
https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE/
https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE/
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 :بخش هشتم

 

 )فاقد پاسخنامه( 96سال  هیقوه قضائ یآزمون استخدام یامور دفتر یمتصد یسواالت تخصص

 (یحقوق ادار - یعموم یروانشناس - یعموم اتیمال - یرفتار سازمان تیریمد - یمنابع انسان تیریمد - تیریسازمان و مد ی)شامل دروس: مبان
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 (Www.iranestekhdam.ir)اند؟ ، به ترتیب، کدام«کارراهه سنتی»و « کارراهه متغیر»ملکردی مهم در ابعاد ع -1

 حقوق و دستمزد -( پست 2   پست -( حقوق و دستمزد 1

 موفقیت روانی -( حقوق و دستمزد 4   پست -( موفقیت روانی 3

 

 ، به ترتیب، چگونه است؟«توجه به تولید»و « توجه به کارکنان»مدیریت انسانی و سازمان از لحاظ -2

(Www.iranestekhdam.ir) 

1 )9  ،9   2 )5  ،5   3 )9  ،1   4 )1  ،1 

 

 (Www.iranestekhdam.ir)بود؟  نخواهدالرأس در کدام صورت، تشخیص درآمد مشمول مالیات، از طریق علی-3

 ( عدم تسلیم مصوبه مجمع عمومی در موعد مقرر1

 نمایند.( اشخاص حقوقی به تکالیف خود درخصوص نحوه، تحریر و نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک عمل 2

 نامه نحوه تنظیم و تحریر و نگهداری دفاتر، اسناد و مدارک( عدم رعایت آیین3

 ( عدم تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان در موعد مقرر4

 

واحد پولی مالیات بپردازد، احمد می بایست  500واحد پولی درآمد دارند. اگر حسن  75،000واحد پولی و احمد  50،000حسن -4

 (Www.iranestekhdam.ir)ات بپردازد؟ براساس کدام اصل؟ چقدر مالی

 عدالت – 750( 4  مساوات - 500( 3  انعطاف  – 750( 2  ثبات - 500( 1

 

 (Www.iranestekhdam.ir)در کدام یک از موقعیت های زیر، احتمال خاموشی رفتار خالف قانون در فرد خاطی زیاد است؟ -5

 خطا محسوب نمی شود.( رفتاری که به باور عامل آن، 1

 ( رفتار غیرقانونی که پس از هر بار صادر شدن از فرد خاطی، با برخورد پلیس مواجه می شود.2

 ( رفتار غیرقانونی که هرازگاهی توسط پلیس مشاهده و با آن برخورد می شود.3

 ( رفتار غیرقانونی که هیچگاه تحت پیگرد قانونی قرار نمی گیرد.4
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 بسته ویژه کاربران گرامی لطفا دقت فرمایید، این فایل تنها بخشی از محصول

 7و سواالت  96سال  هییقوه قضا یآزمون استخدام یو تخصص یسواالت عموم

باشد  می تستی – یحیبه همراه  پاسخ تشر یاستخدام یآزمون ها یدرس عموم

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

لینک  جهت خرید و دانلود کامل این محصول، روی شده ارائه شده است، لطفاً

 زیر کلیک فرمایید.

 

 بسته کامل لینک دانلود و خرید
 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE/
https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE/
https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE/
https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE/
https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE/
https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE/
https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE/
https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE/
https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE/
https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE/
https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE/
https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE/
https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE/
https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE/
https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE/
https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE/
https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE/
https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE/
https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE/
https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE/
https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE/
https://iranestekhdam.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE/

