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 اطالع قبلی از طریق مبانی قانونی تحت پیگیرد قرار خواهد گرفت.
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 ( به همراه پاسخنامه سواالت2)خوشه   97پنجم سال  ریفراگ یآزمون استخدام یسواالت عموم

 
 (Www.iranestekhdam.ir) برای اتصال کامپیوترهای یک ساختمان، از کدام نوع شبکه کامپیوتری استفاده می شود؟ -1
1 )WAN  2 )CAN   3 )LAN   4 )BAN 

 3 گزینه پاسخ کارشناس ایران استخدام :
کوچک  هیناح کی یبرا Lanشبکه  .است یمحل شبکه یشده است، و به معنا لیتشک Local area networkاز سرنامه عبارات  LANکلمه 

 شده است. یشرکت و مانند آن طراح کی ایساختمان  کیمانند 

 
 

 (Www.iranestekhdam.ir) چندکاربره، صحیح است؟ Windows 7کدام مورد درخصوص یک سیستم عامل  -2
 صورت خودکار، برای هر کاربر یک محدودیت زمانی در نظر گرفته می شود. ( به1

 ( هر کاربر می تواند برخی از تنظیمات حساب کاربری خود را تغییر دهد.2

 اختصاص می یابد. Administrator( به هر کاربر، یک کلمه عبور 3

 در به استفاده از آن نخواهند بود.افزار از سیستم توسط یک کاربر، سایر کاربران قا( در صورت حذف نرم4

 2گزینه  پاسخ کارشناس ایران استخدام :
 موارد ذکر شده صحیح نمی باشد. گزینه به غیر از گزینه دوم، سایردر 

 

3- Gadget  ها در کدام بخش ازWindows 7قابل استفاده هستند؟ ، (Www.iranestekhdam.ir) 
1 )Taskbar  2 )Start Menu  3 )Folder  4 )Desktop 

 4 گزینه پاسخ کارشناس ایران استخدام :
  Windows یصفحه اصل یاطالعات روزمره را بر رو شیکوچک و نما یبرنامه ها یبه کاربران امکان اجرا Sidebarو  Gadget یبخش ها

 …اخبار و  نیآخر نیآب و هوا، عناو تیدهند. مانند ساعت، وضع یم( را  (Desktopهمان ای
 

نشان می دهد. کدام مورد، درخصوص روش  Word 2013افزار کش نرمرا در خط Tab Stop Markerشکل زیر، تعدادی  -4

  )Www.iranestekhdam.ir( ؟نیستحذف آنها، صحیح 

 
 Tabsاز پنجره  Clear Allکلیک بر روی هر یک از آنها و انتخاب ( راست1

 Tabsاز پنجره  Clear Allکش و انتخاب ( دوبارکلیک بر روی خط2

 کش( کشیدن آنها به خارج از خط3

 Tabsاز پنجره  Clear All( دوبارکلیک بر روی هر یک از آنها و انتخاب 4

 2و  1های  گزینه پاسخ کارشناس ایران استخدام :
 ها نمی باشد. tabموارد گفته شده در گزینه های اول و دوم؛ راه صحیحی برای پاک کردن 
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 ( به همراه پاسخنامه سواالت2)خوشه   97پنجم سال  ریفراگ یآزمون استخدام یسواالت عموم

 
 )Www.iranestekhdam.ir( تغییر داد؟ نمی توانکش، کدام مورد را ، با استفاده از خطWordافزار در نرم -5
1 )Right Indent  2 )Center Indent  3 )Tab Stop Position  4 )Left Indent 

 2گزینه  پاسخ کارشناس ایران استخدام :

 

 (Www.iranestekhdam.ir) را ذخیره می کند و می بندد؟ Wordستفاده از کدام مورد، تغییر جدید در سند ذخیره شده ا -6
1 )Ctrl + S  2 )Alt + F4  3 )Ctrl + W  4 )Ctrl + F4 

 ام استهای سوال دارای ابهگزینه  پاسخ کارشناس ایران استخدام :
سبب ظاهر شدن پنجره ایی برای ذخیره فایل شده و در صورت تایید برای  Ctrl + F4یا   Ctrl + Wیا   Alt + F4ترکیبی کلیدهای  شردنف

 فایل ذخیره شده و پنجره بسته میشود. ذخیره کردن از سوی کاربر،
 

 ، به ترتیب، صحیح است؟Excelافزار کدام مورد درخصوص درستی یا نادرستی گزاره های زیر در نرم -7

(Www.iranestekhdam.ir) 
 ، می توان رنگ های دلخواه تعیین کرد.(Worksheet Tabs)برای سربرگ کاربرگ ها  -
 می توان تصویری را به عنوان زمینه یک کاربرگ انتخاب کرد. -

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

 4گزینه  پاسخ کارشناس ایران استخدام :

 tabبا کلیک راست بر روی عنوان سربرگ و انتخاب رنگ ها از طریق قسمت  Excelامکان تعیین رنگ برای سربرگ کاربرگ ها در نرم افزار 

color  وجود دارد. 

 

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

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

انتخاب  نهیپس زم ریکاربرگ تصو کی یبرا میتوان یم( Sheet Backgroundکاربرگ ) نهیو پس زم( Insert Pictureدرج کردن عکس )
 .میینما
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 ( به همراه پاسخنامه سواالت2)خوشه   97پنجم سال  ریفراگ یآزمون استخدام یسواالت عموم

 
 

 نشان می دهد. نتیجه تابع زیر، کدام است؟ Excelافزار شکل زیر، بخشی از یک کاربرگ را در نرم -8

(Www.iranestekhdam.ir) 
IFERROR (A3/B3, "Error in calculation") 

B A  

2 

1 
0 

3 

3 
2 

1 

2 
3 

 

1 )2   2 )#Error  3 )Error in calculation  4 )#Value! 

 3 گزینه استخدام :پاسخ کارشناس ایران 

فرمول  ایتوابع  یبرا دیتوان یم IFERROR شود. با تابع یدر اکسل استفاده م ی معادله و فرمول هاکنترل خطاها یبرا IFERROR از تابع

 هایکه منجر به خطا یمورد استفاده در صورت یها
#N/A, #VALUE!, #REF!, #DIV/0!, #NUM!, #NAME? or #NULL 

 .دیینما نییتع نیگزیمقدار جا کیشوند،  یم

ده بر عدد صفر که مقدار تعریف نش 2 که برابر است با تقسیم عدد B3بر مقدار سلول  A3در این مثال سوال،از آنجا که تقسیم مقدار سلول 

نمایش داده  Error in calculation بارتشده در داخل تابع فرمول یعنی ع ادله به حساب می آید،لذا عبارت تعیینیک خطای مع هست و

 .خواهد شد

 

مشخص شده است، کدام عمل زیر،  >>>را نشان می دهد. در قسمتی که با  Excel 2013افزار شکل زیر، بخشی از پنجره نرم -9

 (Www.iranestekhdam.ir) قابل انجام است؟

 
 ( تغییر فرمت سلول ها2  ( درج و ویرایش فرمول ها و توابع1

 فرض برای سلول ها( درج مقدار پیش4   سلول هاوجو در ( جست3

 1 گزینه پاسخ کارشناس ایران استخدام :

 امکان درج و ویرایش فرمولها و توابع وجود دارد و نوار فرمول نامیده می شود. >>>در قسمت نشان داده شده با 

 

 (Www.iranestekhdam.ir) ایجاد می شود؟ ، بینِ کدام یک از موارد زیر،Accessافزار در نرم (Relationship)رابطه  -10
 وجوها( جست4  ( فیلدها3  ( جدول ها2  ( فرم ها1

 2گزینه  پاسخ کارشناس ایران استخدام :

 امکان درج رابطه بین جدول ها وجود دارد. excelافزار در نرم 

 جداول در نرم افزار اکسس سه نوع رابطه وجود دارد نیب
 .باشد یرکورد از جدول دوم در ارتباط م کیبا  یرکورد از جدول اصل کی: .one-to-one کیبه  کی رابطه

 .باشد یبا چند رکورد از جدول دوم در ارتباط م یرکورد از جدول اصل کی: .one-to-many به چند کی رابطه

 .باشد یبا چند رکورد از جدول دوم در ارتباط م یول اصلهر رکورد از جد: .many-to-many چند به چند رابطه
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 ( به همراه پاسخنامه سواالت2)خوشه   97پنجم سال  ریفراگ یآزمون استخدام یسواالت عموم

 
 (Www.iranestekhdam.ir) را نشان می دهد؟ Power Point 2013افزار کدام مورد، سربرگ های دائمی در نرم -11
1 )Transitions, Picture    2 )Picture, Table 

3 )Layout, Insert    4 )Home, Transitions 

 4گزینه  استخدام :پاسخ کارشناس ایران 
 می باشد. Powerpointدائمی در نرم افزار های  از سربرگ Home, Transitionsسربرگ های  

 

را بزنید،  Enterرا تایپ کنید و سپس کلید  Microsoftعبارت  Internet Explorerافزار در صورتی که در نوار آدرس نرم -12

 (Www.iranestekhdam.ir) کدام عمل رخ خواهد داد؟
 ( خطایی مبنی بر وارد نکردن دامنه به صورت کامل، مشاهده خواهید کرد.1

 وجود دارد. Microsoft( به آخرین صفحه مشاهده شده هدایت می شوید که در دامنه آن، کلمه 2

 شود.وجو میجستفرض تعریف شده است، افزار به عنوان پیشوجویی که در نرم( این عبارت، در موتور جست3

 هدایت می شوید. Microsoft.com( به سایت 4

 3گزینه  پاسخ کارشناس ایران استخدام :

فرض وجوی پیش، این عبارت، در موتور جستEnterدر قسمت ادرس بار مرورگز اینترنت اکسپلور و فشردن دکمه  Microsoftبا درج عبارت 

 شود.وجو میافزار، جستنرم

 

شما دارای دو آدرس ایمیل شخصی و سازمانی هستید. اگر بخواهید ایمیل های ارسال شده به ایمیل شخصی را فرض کنید  -13

 (Www.iranestekhdam.ir) در ایمیل سازمانی خود نیز دریافت کنید، بهترین روش کدام است؟
 در ایمیل شخصی Forwarding( استفاده از قابلیت 1

 از دو سرویس دهنده ایمیل ها ( دریافت اشتراک ماهانه یا ساالنه2

 ( قابلیت دریافت ایمیل های شخصی، در ایمیل های سازمانی وجود ندارد.3

 مشابه ایمیل شخصی ID( ساخت ایمیل سازمانی با 4

 1گزینه  پاسخ کارشناس ایران استخدام :

است که به آن  گرید یبه آدرس ها یافتیدر یها لیمیارسال ا تیوجود دارد ، قابل ایمشهور دن لیمیا یها سیکه در اکثر سرو یتیقابل

Forwarding سیشود . سرو یگفته م Gmail یها لیمیارسال ا یروش برا نیاز ا میوانیمت زیکند . ما ن یم یبانیپشت تیقابل نیاز ا زین 

. میاستفاده از آنها در کشور ما وجود دارد استفاده کن تیکه قابل یگرید یبه آدرس ها یافتیدر



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بخش دوم:
 

 ریاضی و آمار مقدماتی   
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 ( به همراه پاسخنامه سواالت2)خوشه   97پنجم سال  ریفراگ یآزمون استخدام یسواالت عموم

 

𝟑)حاصل ضرب وارون عدد  -14 − 𝟑−
𝟏

𝟐)−
𝟏

𝟐𝟕√در عدد  𝟐
𝟒

(√𝟑√𝟑 −  (Www.iranestekhdam.ir) کدام است؟ (𝟏

1 )6   2 )9 − √3  3 )27(√3 − 1)  4 )3 

 4 گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام :

=
1

√3 −
1

√3

× √27
4

(√3√3− 1) =
1

√
3√3 − 1

√3

× √27
4

(√3√3− 1) 

=
1

√3√3− 1

√√3
22

× √334
(√3√3− 1) =

√3
4

√3√3− 1
× √334

(√3√3− 1) = √3
4

× √334
= 3 

 

𝑨اگر نقاط  -15 = [
𝟏
𝒙
𝑩و  [ = [

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

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

 1 گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام :

|𝐴𝐵̅̅ ̅̅ | = √(𝑋𝐵 − 𝑋𝐴)
2 + (𝑌𝐵 − 𝑌𝐴)

2 → √2 = √(𝑋 − 1)2 + (1 − 𝑋)2 

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

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

𝑋 = 2  √
 

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

 

𝟏و هر جمله از جمله ماقبل خود به اندازه  4در یک تصاعد حسابی جمله هفتم برابر  -16

𝟐
کمتر است. مجموع هشت جمله اول این  

 (Www.iranestekhdam.ir) تصاعد کدام است؟
1 )5/59   2 )5/49   3 )42   4 )70 

 3 گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام :
 ابتدا جدولی به شکل زیر برای تعیین جمله های تصاعد حسابی گفته شده در سوال تشکیل می دهیم:

 

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

3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 

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

𝑆𝑛 =
𝑛[𝑎1 + 𝑎𝑛]

2
=

8 × (7 + 3.5)

2
= 42 

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

 

درآمده است. معادله  2y = xدر دستگاه جدید به صورت  y( انتقال می دهیم. معادله منحنی 2, 5مبدأ مختصات را به نقطه ) -17

 (Www.iranestekhdam.ir) قبل از انتقال مبدأ، کدام است؟ yمنحنی 

1 )1-x4 +2y = x     2 )x4- 2y = x 

3 )1 +2y = x     4 )9+x4- 2y = x 
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 ( به همراه پاسخنامه سواالت2)خوشه   97پنجم سال  ریفراگ یآزمون استخدام یسواالت عموم

 
 1 گزینهایران استخدام : پاسخ کارشناس

{
𝑥 جدید = 𝑥 + 2

𝑦 جدید  = 𝑦 + 5
→ 𝑦 معادله جدید = 𝑥2 => (𝑦 + 5) = (𝑥 + 2)2  

(𝑦 + 5) = 𝑥2 + 4𝑥 + 4 → 𝑦 = 𝑥2 + 4𝑥 − 1 
 

𝒕+𝟏معادله  -18

𝒕−𝟏
= −

𝟐

𝒕−𝟏
+

𝟏

𝟖
 (Www.iranestekhdam.ir) دارای چند جواب است؟ 

 شمار جواب دارد.( بی4   2( 3   1( 2  ( جواب ندارد.1

 1 گزینهایران استخدام : پاسخ کارشناس
𝐷 = 𝑅 − {1} 

𝑡 + 1

𝑡 − 1
=

2

𝑡 − 1
+

1

8
 => 8(𝑡 + 1) = 2 × (8) + (𝑡 − 1) 

8𝑡 + 8 = 16 + 𝑡 − 1 => 7𝑡 = 7 => 𝑡 = 1 
 جزء دامنه معادله نمی باشد؛پس این معادله جواب ندارد. t=1از آنجایی که جواب 

 

 کدام است؟ aبرقرار باشد، مقدار  f (7)f ( +1)f =(3، تساوی )f({ = a3 ,7( ،)5 ,3( ،)2- ,1+1اگر در تابع }) -19
(Www.iranestekhdam.ir) 

1 )2   2 )4

3
   3 )1

3
   4 )1 

 1 گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام :

𝐹(1) + 𝐹(7) = 𝐹(3) → {

𝑓(1) = −2

𝑓(7) = 3𝑎 + 1

𝑓(3) = 5

  =>  − 2 + 3𝑎 + 1 = 5 → 3𝑎 = 6 → 𝑎 = 2 

 

𝐜𝐨𝐬اگر  -20 𝒙 = √
−𝐬𝐢𝐧𝒙

𝟏+𝟑𝒕𝒂𝒏𝟐𝒙
 (Www.iranestekhdam.ir) در کدام ربع دایره مثلثاتی واقع است؟ xباشد، انتهای کمان  

 ( اول4   ( چهارم3   ( سوم2   ( دوم1

 3 گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام :

√با توجه به اینکه مقدار 
−sin𝑥

1+3𝑡𝑎𝑛2𝑥
در ناحیه مثلثاتی اول یا چهارم قرار خواهد  cosxن مقدار ایهمیشه بزگتر یا مساوری صفر هست،بنابر 

 داشت.

 
 بنابراین داریم:

cos2 𝑥 = 
− sin𝑥

1 + 3𝑡𝑎𝑛2𝑥
→ 𝑠𝑖𝑛𝑥 = −(𝑐𝑜𝑠2𝑥)(1 + 3𝑡𝑎𝑛2𝑥) 

1و  𝑐𝑜𝑠2𝑥با توجه به معادله باال و  از انجاای که مقادیر  + 3𝑡𝑎𝑛2𝑥  :همواره مثبت می باشند،لذا خواهیم داشت 

𝑠𝑖𝑛𝑥 = (مقدار مثبت)− ×  (مقدار مثبت)
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 ( به همراه پاسخنامه سواالت2)خوشه   97پنجم سال  ریفراگ یآزمون استخدام یسواالت عموم

 
 آنگاه در نهایت خواهیم داشت:

𝑠𝑖𝑛𝑥 =  مقدار منفی
 چهارم قرار خواهد داشت. یاپس در ناحیه سوم  sinxاین مقدار برای نسبت مثلثاتی  لذا با توجه به

 
 خواهد بود، پاسخ سوال می باشد.با توجه به این دو نتیجه گیری فوق؛ قسمت مشترک این ودو نسیت مثلثاتی که همان ناحیه چهارم 

 

𝑨ماتریس واحد و  Iاگر  -21 + 𝟐𝑰 = [
𝟑 𝟒
𝟏 𝟎

 (Www.iranestekhdam.ir) کدام است؟ Aباشد، دترمینان ماتریس  [

1 )4   2 )6-   3 )2-   4 )8 

 2 گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام :

𝐴 + 2 [
1 0
0 1

] = [
3 4
1 0

] → 𝐴 + [
2 0
0 2

] = [
3 4
1 0

] → 𝐴 = [
3 4
1 0

] − [
2 0
0 2

] 

𝐴 = [
1 4
1 −2

] 

 برابر خواهد بود: Aآنگاه دترمینان ماتریس 

|𝐴| = (1 × (−2)) − (4 × 1) = −2 − 4 = −6 

 
|𝐴| = −6 

 

 (Www.iranestekhdam.ir) بندی شده، مجموع فراوانی های نسبی کدام است؟در داده های دسته -22
 ( یک4  ( مجموع کل فراوانی ها3  ( بیشتر از یک2  ( کمتر از یک1

 4 گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام :

مجموع فراوانی های نسبی در دادهای دسته شود. یم دهینام ینسب یکل داده ها، فراوانمطلق هر داده به تعداد  ی: نسبت فراوانینسب یفراوان

 بندی شده برابر یک می باشد.
 

 بندی شده، به صورت جدول زیر است. فراوانی نسبی دسته سوم کدام است؟فراوانی تجمعی داده های آماری دسته -23

(Www.iranestekhdam.ir) 
 دسته ها 9-12 12-15 15-18 18-21 21-24

 فراوانی تجمعی 12 27 45 65 72

 

1 )20/0   2 )23/0   3 )25/0   4 )18/0 

 3 گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام :
 ابتدا مقادیر فراونی مطلق داده ها را برای جدول باال تشکیل می دهیم:

 

 دسته ها 9-12 12-15 15-18 18-21 21-24

 فراوانی تجمعی 12 27 45 65 72

 فراوانی مطلق داده ها 12 15 18 20 7
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 ( به همراه پاسخنامه سواالت2)خوشه   97پنجم سال  ریفراگ یآزمون استخدام یسواالت عموم

 
 آنگاه فروانی نسبی دسته سون داده ها بصورت زیر محاسبه می شود:
𝑓3

∑𝑓𝑖
=

18

72
=  =فراوانی نسبی دسته سوم0.25

 

 ای تهیه شده از این داده ها، کدام است؟ر نمودار چندبر فراوانی زیر، زاویه مربوط به دسته سوم در نمودار دایرهد -24

(Www.iranestekhdam.ir) 

 
1 )108   2 )63   3 )54   4 )126 

 4 گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام :
 ابتدا جدول فراوانی دسته هارا بر طبق نمودار توزیع فروانی باال تشکیل می دهیم:

 

 دسته ها اول دوم سوم چهارم

 دستهفراوانی  3 6 7 4

 

 20=4+7+6+3              بر طبق جدول فروانی داده های باال ؛ مجموع فراوانی مطلق داده ها برابر است با:          

 آنگاه فراوانی نسبی دسته سوم برابر خواهد بود با:
𝑓3

∑𝑓𝑖
=

7

20
=  =فراوانی نسبی دسته سوم0.35

 

 برابر است با: ای رهیمربوط به دسته سوم در نمودار دا هیزاو با توجه به این مقدار،
 

=360× فروانی نسبی دسته سوم =زاویه
7

20
× 360 =  درجه 126

 

 کدام است؟ 9و  3، 5، 2، 6باشد، انحراف معیار اعداد  8/9برابر  8و  12، 20، 24، 36اگر انحراف معیار اعداد  -25
(Www.iranestekhdam.ir) 

1 )35/2   2 )45/2   3 )55/2   4 )25/2 

 2 گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام :
 8و12و20و24و36اعداد گروه اول عبارتند از: 

 2و3و5و6و9 اعداد گروه دوم عبارتند از:

 م:با توجه به اینکه حاصل نسبت انحراف معیار گروه دوم داده ها به گروه اول داده ها برابر است با نسیت اعداد در همان گروه ها؛لذا داری

𝜕2

𝜕1
=

 نسبت اعداد گروه دوم

نسبت اعداد گروه اول
=

36

9
=

24

6
=

20

5
=

12

3
=

8

2
 

𝜕2

𝜕1
=

1

4
→ 𝜕2 =

9.8

4
= 2.45 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بخش سوم:
 

 زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش   
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 ( به همراه پاسخنامه سواالت2)خوشه   97پنجم سال  ریفراگ یآزمون استخدام یسواالت عموم

 
 (Www.iranestekhdam.ir) کدام است؟« زلّت»در بیت زیر، معنی واژه  -26

 «وگر زلّتی رفت معذور دار   کز آالیشم دور داربه پاکان »

 ( هوا و هوس4  ( خفت و خواری3  ( گمراهی و نادانی2  ( خطا و لغزش1

 1 گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام : 
 می باشد.« خطا و لغزش»در مصراع دوم بیت باال واژه زلت به معنی 

 .مورد بازخواست قرار نده مرا معنی مصراع دوم: واگر خطا و لغزشی از من سر زد؛
 

 (Www.iranestekhdam.ir) ، به ترتیب، کدام است؟«اهمال -حلیه  -جوالهه »معنی واژه های  -27

 فروگذاشتن -زیور  -( بافنده 2   همتانظیر و بیبی -آرایش  -( عنکبوت 1

 همتا و نظیر -زینت  -( نسّاج 4  سستی کردن در کاری -شیرینی  -( بافته 3

 2 گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام : 
 جوالهه: بافنده

 یهرایپ نت؛یز ور؛یز حلیه:

 کردن. یانگارو سهل یو تنبل یسست یزیچ ۀدربار ای یکارفروگذاشتن؛ واگذاشتن؛ در: اهمال
 

 (Www.iranestekhdam.ir) یافت می شود؟« غلط امالیی»در متن زیر، چند  -28
راحت به دماغ من رسیده بودی و لذّت فراغت و حالوت قناعت به کام من پیوسته بودی، هرگز خویشتن بدان ملکِ اگر پیش از این نسیم این »

 «منفعت آلوده نگردانیدمی. بسیار طبعتِ اندک

 ( یک4   ( چهار3   ( سه2   ( دو1

 4 گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام : 

 می باشد. «تبعت»در متن باال امالی واژه طبعت غلط بوده و شکل صیحیح نوشتاری آن بصورت 

 می باشد. یسختو رنج  ؛بد جهیناگوار، نت جهینتبعت به معنی ت
 

 (Www.iranestekhdam.ir) یافت می شود؟« غلط امالیی»در کدام عبارت،  -29
 ها به شحنگانِ نواحی تا ضیاع و عقار آن مرد باز دادند.( اندر وقت دو غالمِ سرایی به راه کرد با فرمان 1

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

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

 بعد از آن کس را زهره نبود که بر فرمان کار نکردی و امرها نافذ گشت و مردمان در راحت افتادند.( 4

 3 گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام : 
 می باشد.« عمارت»صحیح نمی باشد و شکا صحیح نوشتاری آن بصورت  3در گزینه « امارت»امالی واژه 

 آبادسازی آبادانی،بنا، ساختمان یی بوده در حالیکه واژه عمارت به معنی فرمانروا و شدن ریامامارت به معنای 

 

 (Www.iranestekhdam.ir) نما( است؟کدام بیت، دارای آرایه پارادوکس )متناقض -30

 سیل مجبور است در معموره ویران ساختن  ( کار دوران چیست جمعیّت پریشان ساختن1

 افغان ز نظربازان برخاست چو او بنشست  ( شمع دل دمسازم بنشست چو او برخواست2

 روشنی در کار مردم بود مقصودم چو شمع  ( این که گاهی می زدم بر آب و آتش خویش را3

 آن را که نیست عالم غم نیست عالمی   ( شادی ندارد آن که ندارد به دل غمی4

 1 گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام : 
 پارادوکس می باشد.آرایه ادبی جمعیت پریشان ساختن دارای ؛ 1در مصراع اول گزینه 
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 (Www.iranestekhdam.ir) بیت زیر، فاقد کدام آرایه ادبی است؟ -31
 «گفتا نتوان ساخت ز یک نقطه دهانی  ن سازمت ای ماهگفتم ز دل خویش دها»

 ( اسلوب معادله4  ( اغراق3  ( استعاره2  ( تشبیه1

 4 گزینهام : پاسخ کارشناس ایران استخد
 دله می باشد.ابیت باال فاقد آرایه ادبی اسلوب مع

 ماه استعاره از معشوق هست.

 تشبیه معشوق به ماه نوعی اغراق محسوب می شود.

 

 (Www.iranestekhdam.ir) کدام است؟« پیراهن در نیل زدن»در بیت زیر، مفهوم کنایی  -32
 «که در نیل زند پیراهنرفت تا مصر   یوسف از غیرت آن نرگس نیلوفررنگ»

 ( عشق ورزیدن4  ( زندانی شدن3  ( سوگواری کردن2  ( مقام یافتن1

 2 گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام : 
 .است و ماتم داشتن تیاز تعز هیزدن کنا لیجامه در ن

 

 

 (Www.iranestekhdam.ir) مصراع زیر، با کدام بیت، قرابت مفهومی دارد؟ -33
 «پس دیده بر آن پاک اندازپاک شو اوّل و »

 پاره نیستهر دیده جای جلوه آن ماه  ( او را به چشم پاک توان دید چون هالل1

 سیالب سرشک آمد و طوفان بال رفت  دم از گوشه چشممبه( دور از رخ تو دم2

 دوستان را خود نبود این چشم از دلداریت  ( دیدۀ امید را کردی سفید از انتظار3

 زیر صد منِت او خاک دری نیست که نیست بر او منّتِ خاک در توست ( آب چشمم که4

 1 گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام : 
اشاره به فراهم کردن مقدمات در خویشتن و به بیان دیگر بیانگر ضرورت ایجاد آمادگی در «  پاک شو اوّل و پس دیده بر آن پاک انداز »مصراع 

 .خویش جهت لقای محبوب می باشد

 

 ، از کدام بیت دریافت می شود؟«همه کس را عقل خود به کمال نماید و فرزند خود به جمال»مفهوم عبارت  -34

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

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

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

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

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

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

 

 (Www.iranestekhdam.ir) ، کدام عالمت نگارشی، کاربرد دارد؟«تردید یا استهزا»رای نشان دادن مفهوم ب -35

 ( سوال )؟(4  ( دونقطه ):(3  ویرگول )؛(( نقطه2  ( تعجّب )!(1

 4 گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام : 
 .یا استهزا به کار می رود دیمفهوم تردعالمت سوال برای نشان دادن 
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 (Www.iranestekhdam.ir) یافت می شود؟« غلط نگارشی»در متن زیر، چند  -36

اید. حتی شاید برایتان پیش آمده باشد که به قول بی شک و تردید، شما خود در زندگی بارها نیاز برای نوشتن را احساس کرده»

 «ای محرمانه نوشته باشید.معروف، نیاز به درد دل پیدا کرده باشید و شاید از شدت ناراحتی، بر علیه کسی، نامه

 ( دو4   ( پنج3   ( چهار2   ( سه1

 1 گزینهکارشناس ایران استخدام :  پاسخ
 شکل نگارشی این قسمت صحیح نمی باشد.نیاز برای نوشتن را: 

 نقل قول آورده شود. ایعبارت معروف مانند ضرب المثل و  کیبعدش  دیبا "حتما دیآ یدر جمله م یبه قول معروف وقتبه قول معروف: 

می باشد بنابراین باید یکی از این دو کلمه ها  "بر"و علی هم به معنای  "بر"برعلیه در این جمله حشو است چون بر به معنای بر علیه کسی: 

 .شودمورد میاضافه کنیم، چرا که تکراری بی« لَه»یا « عَلَیه»را به « بَر»دیگر نباید پیشوند  .حذف شوند

 

 (Www.iranestekhdam.ir) هستند؟« آواهم»واژه، در کدام مورد، هر دو گروه -37

 ( هرس و حرس، گل و مل2   ( عصیر و اثیر، فترت و فطرت1

 ( خوار و خار، ضاللت و ذاللت4   ( نغز و نقض، دادار و دیدار3

 4 گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام : 

 

 (Www.iranestekhdam.ir) واژه ها، الزامی است؟نمای اضافه در کدام گروهنوشتن نقش -38

 توپ بازی -( لب تشنه 2   شعر شاعر -سواری ( اسب1
 جناب عالی -( سخن معلّم 4   حقوق کار -( قد بلند 3

 2 گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام : 

از آن  یوصف بیترک ای یاضاف بیترک کینشان دادن  یبراو  شودیاضافه گفته م ینماکه بعضاً بدان تنها نقش یاضافه و موصوف فارس ینماقشن

است که آن واژه نقش  نیا یمعنا هواژه ب کیبودنِ آن پس از  نکهیا یعنی کندیم نییاز خود را تع شپینما نقشِ واژه نقش نی. اشودیاستفاده م

 دارد.« موصوف» ای« مضاف»

 چه منظور مای اضافه( در بعضی ترکیب ها الزامی هست؛ چرا که اگر آن را ننویسیم کلمه به شکلی غیر از آن )کسره نوشتن نقش نمای اضافه

که بودن منظور کردن نقش نمای اضافه ؛ لب تشنه خوانده می شود و معنی آن تغییر می « لبِ تشنه»ست، خوانده و معنی می شود. مانند ه

 باعتث تغییر در معنی آنها میشود.« توپِ بازی» ؛ «قدِ بلند»  ؛« اسبِ سواری» کند. هم چنین وازه های 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بخش چهارم:
 

 معارف اسالمی   
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 (Www.iranestekhdam.ir) جایگاه ایمان از دیدگاه قرآن کجاست و برترین مرتبه آن، کدام است؟ -39

 اطمینان –( قلب 4  عصمت -( وجود 3  اطمینان -( وجود 2  عصمت -( قلب 1

 1 گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام :
 عصمت می باشد. و برترین مرتبه آن؛ نمراتبی دارد که باالتری از دیدگاه قرآن کریم؛جایگاه ایمان در قلب آدمی می باشد و ایمان خود

 

 (Www.iranestekhdam.ir) بر کدام مورد است؟ ، به ترتیب، ناظر«گرایش های فطری»و « شناخت های فطری» -40
 مقتضای آفرینش هر فرد است. -( نیازمند آموزش و استدالل هستند. 1

 برخوردار از آموزش و استدالل است. -نیاز از تعلیم و تربیت است. ( بی2

 برخوردار از آموزش و استدالل است. -( نیازمند آموزش و استدالل هستند. 3

 مقتضای آفرینش هر فرد است. -علیم و تربیت هستند. نیاز از ت( بی4

 4 گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام :

به  یازیاست، ن یموجود نشیآفر یو مقتضا یکه فطر تیثیاز آن ح یاست. امور فطر یهر فرد نشیآفر یمقتضا یفطر یهاشیو گرا هالیم

 .باشدیبه آموزش م ازمندیجهت دادن به آنها، ن ای تیو تعلم ندارد هر چند تقو میتعل

 

 (Www.iranestekhdam.ir) خود، به ترتیب، بیانگر کدام شناخت است؟« قوای ادراکی»و « ذات»آگاهی انسان به  -41
 عملی –( عملی 4  عملی -( نظری 3  نظری -( نظری 2  نظری -( عملی 1

 2 گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام :
که برای انسان حاصل می شود یا از طریق صورت ها و مفاهیم ذهنی است، مانند علم انسان به درختی  است شناختی: نظری یا شناخت ادراک

و به آن علم حصولی می گویند و یا چنین واسطه ای وجود ندارد و انسان مستقیما به متعلق شناخت و یا وجود واقعی و عینی آن  در مقابل خود

 .مانند آگاهی انسان به حالت روانی و احساسات و عواطف خود هنگامی که دچار ترس می شویم .یندآگاهی دارد که به آن علم حضوری می گو

  آگاهی ما به ذات خود و همچنین آگاهی به قوای ادراکی مان نیز از این دست آگاهی است.

 

 (Www.iranestekhdam.ir) می بریم؟از دقت در آیۀ شریفۀ )أفال یَنظُرُونَ إِلی االبِل کَیفَ خُلِقَتٌ(، به کدام برهان پی  -42
 ( نظم4  ( تکامل3  ( علّیت2  ( فطرت1

 4 گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام :

آدمیان از دیرباز با  خی به بلندای عمر انسان دارد.یتار ؛جود خدا اقامه شده است.این برهاناز رایج ترین براهینی است که بر و برهان نظم یکی

 منظم و هماهنگ جهان، از خود پرسیده اند که این نظم و هماهنگی معلول چیست؟مشاهده پدیده های 

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

 خداوند کریم در این آیه می فرماید:

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

 

 (Www.iranestekhdam.ir) رؤیاهای صادقه نشان دهنده چیست و شرط مشاهده این گونه رؤیاها، کدام مورد است؟ -43
 وح و جسم به زمانی در گذشته یا در آینده می رود.ر -( تجرد روح 1

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

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

 وح و جسم به زمانی در گذشته یا در آینده می رود.ر -( ضمیر ناخودآگاه 4
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 3 گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام :

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

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

 این رویا ها را ممکن می سازد.

 

 (Www.iranestekhdam.ir) ترین شروط آن کدام است؟اجتماعی دست یابد، مهمای بخواهد به عدالت اگر جامعه -44
 بخشی به مردم( فطرت و آگاهی2   ( اختیار و همراهی عموم افراد جامعه1

 ( فطرت و همراهی عموم افراد جامعه4   بخشی به مردم( اختیار و آگاهی3

 1 گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام :
ن اختیار و همراهی عمومی افراد جامعه)ی مختار( است؛ زیرا اگر آن داشتاگر جامعه ای بخواهد به عدالت اجتماعی دست یابد، مهم ترین شرط 

ه  نقش نشان دهند« انّ اهلل ال یغیّر و اما بقوم.....» این شرط)همراهی عمومی جامعه( نباشد،خداوند کریم جامعه را تغییر نمی دهد؛ لذا آیه شریفه 

 )دینی سال سوم دبیرستان(اختیار در تعیین سرنوشت خود و جامعه است.

 

 (Www.iranestekhdam.ir) از آیۀ شریفۀ )ما کُنتَ تَتلُو مِن قَبلِهِ مِن کِتابٍ(، کدام مفهوم دریافت می شود؟ -45
 ( تأثیرپذیری قرآن کریم از فرهنگ جاهلی در هر زمان1

 گویی آنهدایت ویژه و پاسخجانبه بودن ( جامعیت و همه2

 ( آمادگی جامعه بشری برای دریافت برنامه کلی در عرصه زندگی3

 ( عدم تعارض و ناسازگاری میان آیات قرآن کریم4

 2 گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام :
کتاب توسط  نیدرس نخوانده بود اگر ا چکسیبه دست مردم رساند که نزد ه یامبریخود را توسط پ دیجاو ٔەخداوند معجز ر،یز آیهتوجه به با 

 شود؟ جادیا یممکن بود چه شک و شبهها شد،یو دانشمندان جامعه آورده م خواندگان از درس یکی

 «ما کُنتَ تَتلُو مِن قَبلِهِ مِن کِتابٍ..... »

کتاب توسط  نیاگر ا .افتادندیبه شک مکه در آنصورت، کجروان  ینوشتیو با دست خود، آن را نم یخواندیرا نم یا نوشته چیاز آن ه شیپ و 

اوست و او  تهکه قرآن نوش آمدیم شیشائبه پ نیباسواد بود ا یفرد امبریپ اگریعنی  شد،یو دانشمندان جامعه آورده م خواندگان از درس یکی

بود و قرآن هم بارها از مشرکان و منکران قرآن  نخوانده قرآن درس افتیقبل از در شانیا لیدل نیبزرگ است. به هم یو شاعر سندهیفقط نو

 .اورندیقرآن ب یها مانند سوره یتا سورها کندیدعوت م

 

 آیات شریفۀ )أم نَجعَلُ المُتَّقِینَ کَالفُجَّارِ( و )فآَل تُظلَمُ نَفسٌ شَیئاً(، به ترتیب، بیانگر کدام یک از اقسام عدل است؟ -46

(Www.iranestekhdam.ir) 
 تشریعی –( تشریعی 4  تشریعی -( جزایی 3  جزایی -( جزایی 2  جزایی - ( تشریعی1

 2 گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام :

دهد و در برابر کار بد مجازات  یپاداش م کیکند در برابر کار ن یمتناسب با اعمالش مقرر م یهر بنده ا فری: خدا در مقام پاداش و ک ییعدل جزا

 قتیقشود. با توجه به ح یدر آخرت اعمال م یو برخ ایدر دن فریاز پاداش و ک یکند . بخش یندارد مجازاتش نم یفیتکل چیکه ه یکند و انسان یم

 .گردد یبر م ینیبه عدل تکو ییآن با اعمال عدل جزا ینیو رابطه تکو یمجازات اخرو

 (47/   اءی) انب ایْفَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَ مَةِیَالْقِ وْمِیَالْقِسْطَ لِ نَینَضَعُ الْمَوَازِ وَ

 شودستمى نمى نیکس کمتر چیپس به ه میکنبرپا مى امتیترازوهاى عدل را در روز ق ما

 

 ( 28)ص /   کاَلْفُجَّار نَیلُ الْمُتَّقِفىِ الْأَرْضِ أَمْ نجَعَ نَیءَامَنُواْ وَ عَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ کاَلْمُفْسِدِ نَینجَعَلُ الَّذِ أَمْ
 را همچون فاجران؟ زگارانیپره ای م،یدهقرار مى نیاند همچون مفسدان در زمانجام داده ستهیآورده و کارهاى شا مانیکسانى را که ا ایآ
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 آیۀ شریفۀ )وَ کُلُّ إِنسانٍ الزَمناهُ طائِرَهُ فِی عُنُقِهِ(، بیانگر کدام یک از گواهان روز رستاخیز است؟ -47

(Www.iranestekhdam.ir) 
 ( نامه اعمال4  ( پیامبران الهی3  ( قرآن کریم2  ( فرشتگان1

 4 گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام :
 (13مَنشُوراً )اسراء، لْقَاهُیکتَاباً  امَةِیالْقِ وْمَ یعُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ  یوَ کلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَآئِرَهُ فِ

 .ندیب ید گشوده مکه آن را در برابر خو میآور رونیب یاو نوشته ا یبرا امتیو روز ق میرا در گردنش بسته ا یکارنامه هر انسان و

 :است، از جمله دهیمطرح گرد یمختلف نکات اتیعمل اشاره شده و در آ یقرآن بارها به مسأله نامه  در

 «.کلّ انسان اَلزمناه طائره ... »همه است.  یل برااعما ی. نامه 1

 

 آیۀ شریفۀ )أحَسِبَ النَّاسُ أن یُترکُوا أن یَقُولُوا آمَنَّا وَ هُم آل یُفتَنُون(، بیانگر کدام یک از فواید شرور در جهان است؟ -48

(Www.iranestekhdam.ir) 
 راستین شناخته شوند.( خداوند، بندگانش را با مصیبت و سختی می آزماید تا مؤمنان 1

 ( آدمی بسیاری از توانایی ها و استعدادهای خود را در سایة سختی ها شکوفا می کند.2

 ( از سختی ها و مشکالت، به عنوان عاملی برای بیداری از خواب غفلت یاد شده است.3

 ( سختی ها برای بندگان خاص خدا، لطفی است که به صورت مصیبت جلوه می نماید.4

 1 گزینهرشناس ایران استخدام :پاسخ کا
 (2عنکبوت/سوره أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ یُتْرَکُوا أَنْ یَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ ال یُفْتَنُون )»می فرماید:در قرآن کریم خداوند متعال 

مصیبت و سختی می آزماید تا مؤمنان خداوند، بندگانش را با یعنی اینکه  .شوندآیا مردم گمان کردند به حال خود رها می شوند و آزمایش نمی

 راستین شناخته شوند.

 

 (Www.iranestekhdam.ir) غایت آفرینش آدمی که بعد از معرفت خدا، بهترین عمل دانسته شده، کدام است؟ -49

 ( عبادت4   ( نماز3  ( والیت2   ( روزه1

 3 گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام :
 یاز اعمال عباد کی چیاست. ه یآدم نشیآفر تیبخشد که غا یخدا را تجل یتواند بندگ یکه م یا لهیعبادت خدا است، وس یتجل نینماز بهتر

 .ستیبرخوردار ن یتیظرف نیبه اندازه نماز از چن

 

 (Www.iranestekhdam.ir) گردد و از صفات ...................... خداوند است.سمیع و بصیر به صفت ...................... برمی -50

 فعل –( قدرت الهی 4  ذات -( علم الهی 3  ذات -( قدرت الهی 2  فعل -( علم الهی 1

 3 گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام :
 :کرد دسته بندیبه سه صورت  توانیعلم خدا را ممراتب 

 لم به ذاتع ـ1

 لم به موجودات و مخلوقات قبل از آفرینش آنهاع ـ2

 موجودات و مخلوقات پس از آفرینش آنها. لم بهع ـ3

.گردندیعلم خدا برم صفت علم خدا نیستند بلکه این دو صفت به همان از یجدا یصفت سمیع و بصیر، دو صفت مستقل  
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 ای است و ثمره انجام آن چیست؟کدام فریضه الهی است که تمام اعمال نیک در برابر آن، چون قطره -51

(Www.iranestekhdam.ir) 
 همه مردم در امنیت و رفاه قرار می گیرند. -( جهاد در راه خدا با دشمنان 1

 همه واجبات با آن برپا می شود. -( امر به معروف و نهی از منکر 2

 مه واجبات با آن برپا می شود.ه -( جهاد در راه خدا با دشمنان 3

 در امنیت و رفاه قرار می گیرند. مهمه مرد -( امر به معروف و نهی از منکر 4

 2 گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام :
برقرار می رپا می شود و به وسیله آن امنیت ن بواجبات با آ همهامام باقر )ع( فرمودند: امر به معروف و نهی از منکر فریضه بزرگ الهی است که 

کارهای نیک و جهاد، در برابر امر به معروف و نهی از منکر، مانند قطره ای در برابر  ؛ کسب و کار مردم حالل و حقوق افراد تامین می شود.گردد

 .)دینی سال دوم دبیرستان(دریاست

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :پنجمبخش 

 

 عمومی -زبان انگلیسی    
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 ( به همراه پاسخنامه سواالت2)خوشه   97پنجم سال  ریفراگ یآزمون استخدام یسواالت عموم

 
Part A: Grammar and Vocabulary 

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) 

 

52- The young boy, …………………. by his grades, went out with some of his close friends to 

celebrate. (Www.iranestekhdam.ir) 
1) pleased    2) which was pleased 
3) who pleased    4) was pleased 

 3 گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام :
 معنی جمله:

 به همراه تعدادی از دوستان صیمیمی اش برای جشن گرفتن؛  بیرون رفت. پسر جوان که از نمره هایش خوشحال بود؛

 میاستفاده کن who ریاز ضم دیهنگام داللت بر افراد با یفیتعر یدر جمالت موصول

 

53- …………………. Edward always did well on his English tests, his parents were not surprised that 

he got an A. (Www.iranestekhdam.ir) 
1) Because of  2) Since  3) Although  4) Whether 

 2 گزینهایران استخدام :پاسخ کارشناس 
 معنی جمله:

 گرفته ،تعجب نکردند. Aهمیشه در آزمون های انگلیسی نمره های خوبی می گیرد،والدینش از اینکه او نمره « ادوارد»به دلیل اینکه 

 نکهیا لیبه دل یشود به معن یجمله استفاده م یدهد و در ابتدا یادوارد را نشان م نیعدم تعجب والد لیکه دل یا نهیجمله، تنها گز یبا توجه معن

 .باشد یمناسب م 2 نهیباشد، گز یم

 

54- He was making too much noise and was disturbing the other guests and in the end 

…………………. to leave. (Www.iranestekhdam.ir) 
1) to be asked  2) had asked  3) has asked  4) was asked 

 4 گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام :
 معنی جمله:

 تا جاییکه در نهایت،از او خواسته شد که مهمانی را ترک کند. دان دیگر می شمهمان مزاحمد و راو خیلی سرو صدا می ک

 .میکن یاستفاده م wasدر زمان گذشته از یباشد و در ساختار جمالت مجهول یمجهول دیبا توجه به مشخص نبودن درخواست کننده، جمله با

 

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

 1 گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام :
 جمله:معنی 

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

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

 تواند باشد. یم a few نهیگز نیبهتر یخال یصندل تعداد کافی
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56- Peter’s wife is careful to …………………. all dairy products from his food due to his allergies. 
(Www.iranestekhdam.ir) 
1) estimate  2) establish  3) exclude  4) enhance 

 

 3 گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام :
 معنی جمله:

 کند تا از محصوالت لبنی با توجه به حساسیتش در غذای خود پرهیزکند.همسر پیتر دقت می 

به معنی پرهیز کردن بهترین گزینه  3با توجه معنی جمله، همسر پیتر به علت داشتن آلرژی از تمام محصوالت لبنی غذایی پرهیز می کند، گزینه 

 .می تواند باشد

 

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

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

 3 گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام :

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

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

 

58- If you are trying to build muscle, you should measure your …………………. of muscle to fat. 
(Www.iranestekhdam.ir) 
l) aspect  2) ratio   3) cycle   4) trend 

 2 گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام :
به  2 نهیگز نیبهتر د،یکن یریاندازه گ نسبت ماهیچه به چربی خود را دیبا دیکن یساختن عضالت خود تالش م یجمله، اگر برا یبا توجه معن

 .باشد یم نسبت یمعن

 

59- As a …………………. painter, Edward is always experimenting with new painting styles to 

inspire his creativity. (Www.iranestekhdam.ir) 
1) proportional  2) fundamental  3) concurrent  4) contemporary 

 4 گزینهاستخدام :پاسخ کارشناس ایران 

جمله  یکند، با توجه به معن یخود استفاده م تیبه خالق یبه منظور الهام بخش یدیجد یاز سبک ها شهی، هممدرننقاش  کیادوارد به عنوان 

 باشد. یم مدرن یبه معن 4 نهیگز نیبهتر

 

Part B: Reading Comprehension 

Directions: Read the following passage and select the choice (1), (2), (3), or (4) that best answers each 

question. Then mark your answer on your answer sheet. (Www.iranestekhdam.ir) 

 
For more than 2,000 years, encyclopedias have existed as summaries or extant scholarship in forms 

comprehensible to their readers. The word encyclopedia is derived from the Greek enkyklios paideia, 
“general education,” and at first it meant a circle or a complete system of learning—that is, an all-around 
education. When François Rabelais used the term in French for the first time, in Pantagruel (chapter 20), 

he was still talking of education. It was Paul Schalch, a German writer and compiler, who was the first to 
use the word to describe a book in the title of his “Encyclopedia; or, Knowledge of the World of Diseiplines” 
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issued at Basel in 1559. The many encyclopedias that had been published before this time either had been 
given fanciful titles (Horas deliciarum, “Garden of Delights”) or had been simply called “dictionary.” The 
word dictionary has been widely used as a name for encyclopedias, and Sealieh’s pioneer use of 

encyclopedia did not find general acceptance until Denis Diderot made it fashionable with his historic 
French encyclopedia, the Encyclopédie, although cyclopedia was then becoming fairly popular as an 

alternative term. Even today a modern encyclopedia may still be called a dictionary, but no good dictionary 
has ever been called an encyclopedia. 
 

:کارشناس ایران استخدامترجمه متن توسط   

کلمه دانشنامه .خوانندگان شان بودند یبرا یدر قالب قابل درک یدانش گسترده ا ای دهیالمعارف ها به صورت چک رهیدا هزار سال؛ 2برای بیش از 

را می داد که قلمرو یا سیستم کامل  این معناته شده است که در ابتدا به معنای اموزش عمومی گرف "enkyklios paideia "از کلمه یوانانی 
اولین بار این کلمه را )اسم یک فرد( برای  "François Rabelais "آموزشی این است و همه چیز در مورد آموزش را شامل می شد. زما نیکه 

 می کرد.)فصل بیستم کتاب( به زبان فرانسوی به کار برد؛همچنان در مورد آموزش صحبت  "Pantagruel"درکتاب 

دانش نامه یا دانستنی  "عنوان  در نویسنده و مؤلف آلمانی بود که برای نخستین بار این کلمه را برای توصیف کتابی "Paul Schalch "این 

 به کار برد. در باسیل منتشر شده بود، 1559که در سال  "های دنیای رشته ها

( و یا "باغ وحش "؛ Horas deliciarum)مانند  دکار شده بودنا عناوین جذاب ب یادانش نامه های زیادی که قبل از این منشتر شده شده بود 

 د.دنش نامیده می "دیکشنری "اینکه به سادگی 

 یالمعارف به جا رهیاز دا "لهیس" نیشیو استفاده پ بصورت گسترده به عنوان نامی برای دانش نامه ها بکار برده می شد "دیکشنری"واژه 

وجود  نیاش مرسوم ساخت، به دنبال نداشت، با ا یفرانسو یخیآن را با کتاب تار درتید سیکه دن یرا تا زمان یعموم رشیپذ یکشنرید

cyclopedia افتی ینسبتا حالت عموم یهمانند عنوان قبل زین 

فرهنگ لغت خوبی  یک دانش نامه ولی تا کنون هیچ  اگرچه امروزه یک دانشنامه نوین ممکن هست هنوز هم دیکشنری )لغت نامه( نامیده شود؛

 نامیده نشده است.

 

60- What is the passage mainly about? (Www.iranestekhdam.ir) 
l) French encyclopedias   2) Types of encyclopedias 
3) History of encyclopedias  4) Encyclopedias versus dictionaries 

 3 ینهگزپاسخ کارشناس ایران استخدام :
 می باشد. و سیر روند تحولی آنها با توجه به متن باال، موضوع متن بطور عمده در مورد تاریخ دانش نامه ها

 

61- Which of the following sentences is correct? (Www.iranestekhdam.ir) 
1) François Rabelais used the term encyclopedia in the sense of education. 
2) Denis Diderot suggested that a good dictionary be called an encyclopedia. 
3) The Greeks used the term encyclopedia in its modern sense for the first time. 

4) Pantagruel was written by the German writer and compiler Paul Sealich. 

 2 گزینه:پاسخ کارشناس ایران استخدام 
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62- Which of the following sentences is correct? (Www.iranestekhdam.ir) 
l) The encyclopedias published after 1559 were mostly similar to dictionaries. 
2) The encyclopedias published before 1559 were mainly written in Greek. 
3) The encyclopedia published at Basel was about the French history. 

4) The majority of encyclopedias published before 1559 had fanciful titles.  

 4 گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام :
 توان به صحت این موضوع پی برد.با توجه به ترجمه متن می 

 

63- The word “it” in line 12 …………………. . (Www.iranestekhdam.ir) 
1) pioneer use  2) encyclopedia  3) dictionary  4) general acceptance 

 4 گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام :
 "پذیرش عمومی یا همان اقبال عمومی "در متن؛ اشاره دارد به مفهوم itمرجع ضمیر 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ششمبخش 

 

 اطالعات عمومی ، دانش اجتماعی و قانون اساسی   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  

30 

 ( به همراه پاسخنامه سواالت2)خوشه   97پنجم سال  ریفراگ یآزمون استخدام یسواالت عموم

 
 (Www.iranestekhdam.ir) گذار رصدخانه مراغه کیست؟بنیان -64

 الدین جمشید کاشانی( غیاث2    ( شیخ بهایی1

 ( محمد خوارزمی4   ( خواجه نصیرالدین طوسی3

 3 گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام :
( به سفارش خواجه یالدیم 1261)یهجر 657رصدخانه در سال  نیا ی. بنادیرصدخانه مراغه به اوج خود رس یگذارانیها با بنرصدخانه شرفتیپ

 مغول، آغاز شد. زخانچنگیو به فرمان هوالکو، نوه  یطوس نیرالدینص

 

 (Www.iranestekhdam.ir) ترین شهر ایران، کدام است؟شمالی -65
 آباد( پارس4   ( تبریز3  مشهد( 2  ( سرخس1

 4 گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام :
 شهر چابهار است. نیتریآباد؛ و جنوبشهر پارس نیتریشهر جالق؛ شمال نیتریشرق ؛یساکندیکل رانیشهر ا نیتریغرب ،ییایجغراف دیاز د

 

 (Www.iranestekhdam.ir) نوشته است؟را « علی از زبان علی»از میان چهار شخصیت زیر، چه کسی کتاب  -66
 ( سیدجعفر شهیدی2   ( عالمه طباطبایی )ره(1

 ( دکتر علی شریعتی4   ( شهید مرتضی مطهری )ره(3

 2 گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام :
 نوشته شده است. جعفر شهیدیکه توسط مرحوم سید  باشد ی)ع( م یعل رمومنانیام یزندگاندر مورد « علی از زبان علی»کتاب 

 

 (Www.iranestekhdam.ir) جنگ جهانی اول، با کدام مورد، رسماً به پایان رسید؟ -67
 ( عهدنامه لندن4  ( متارکه مودروس3  ( معاهده سور2  ( پیمان ورسای1

 1 گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام :
 .داد انیاول پا یرسماً به جنگ جهان دیبه امضا رس سیواقع در حومه پار یدر کاخ ورسا یالدیم 1919ژوئن سال  28که در  یورسا مانیپ

 

 (Www.iranestekhdam.ir) واحد پول کدام کشور، دینار است؟ -68

 ( یمن4  ( صربستان3   ( عمان2   ( قطر1

 3 گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام :
 واحد پول کشور صربستان، ریال می باشد.

 

 (Www.iranestekhdam.ir) تنهایی و به خودیِ خود قابل استفاده نیستند، چه نام دارند؟ کاالهایی که به -69

 ای( سرمایه4  ( غیراقتصادی3  ای( واسطه2  ( مصرفی1

 2 گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام :
 به تنهایی و به خودیِ خود قابل استفاده نیستند.کاالهای واسطه ای کاالهایی هستند که 
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 (Www.iranestekhdam.ir) حمزه سیدالشهدا، در کدام جنگ به شهادت رسید؟ -70
 ( احد4   ( تبوک3   ( خندق2   ( بدر1

 4 گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام :
 .دندینفر از مسلمانان به شهادت رس 69الشهداء و  دیدر جنگ احد حضرت حمزه س

 

و پشتیبانی از آنها در آن سوی اروندرود،  8رزمندگان اسالم در عملیات والفجر رسانی به در جنگ تحمیلی، مأموریت تدارک -71

 (Www.iranestekhdam.ir) بر عهده کدام مورد بوده است؟
 ( ارتش جمهوری اسالمی ایران2    ( نیروی مقاومت بسیج1

 ( جهاد سازندگی4    ( سپاه پاسداران انقالب اسالمی3

 4 گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام :

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

 قرار گرفت. یکار بزرگ بر عهده جهاد سازندگ نیا

 

 (Www.iranestekhdam.ir) کدام مورد، از تألیفات حضرت امام خمینی )ره( است؟ -72
 ( شرح منظومه4  ( عدل الهی3  ( خاتمیّت2  ( چهل حدیث1

 1 گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام :

السالم بوده که  همیارزشمند از ائمه اطهار عل ثیاست که شامل چهل حد یاخالق ی)ره ( کتاب ینیبه قلم  امام خم «ثیشرح چهل حد» کتاب 
 دارند . ثیاحاد نیبر ا ییبایامام )ره ( شرح ز

 

 به موجب قانون اساسی، اساساً مسئولیت امور برنامه و بودجه کشور بر عهده کدام مرجع است؟ -73

(Www.iranestekhdam.ir) 
 ( هیئت وزیران2    ( وزیر امور اقتصادی و دارایی1

 ( رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور4     جمهور( رئیس3

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

 بگذارد. دیگری عهده آنها را به تواند اداره می

 

 (Www.iranestekhdam.ir) تهیه لوایح قضایی، از وظایف کدام مرجع است؟ -74
 ( شورای عالی قضایی2     ( رئیس قوه قضائیه1

 ( وزیر دادگستری4     ( هیئت وزیران3

 1 گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام :
 : عبارتند از هیقوه قضائ سیرئ فیوظابخشی از 

 و پنجاه و ششم کصدیتهای اصل  یالزم در دادگستری به تناسب مسئول التیتشک جادیا1-

 یمتناسب با جمهوری اسالم ییقضا حیلوا هیته -2
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 به موجب قانون اساسی، کارمندان دولت به طور همزمان در کدام یک از مشاغل زیر، می توانند فعالیت داشته باشند؟ -75

(Www.iranestekhdam.ir) 
 تعاونی اداره( مدیریت عامل شرکت های 2 ( مدیریت عامل شرکت های سهامی خاص1

 ( عضویت در هیئت مدیره شرکت های سهامی عام4    ( مشاوره حقوقی3

 2 گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام :
های دولتی و موسسات های تعاونی کارمندی ادارات و موسسات دولتی است که برای تامین آسایش و رفاه کارکنان دستگاهعضویت در شرکت

اند ها و موسسات تحقیقاتی است که این دو از ممنوعیت جمع مشاغل دولتی استثنا شدههای آموزشی در دانشگاهسمتشوند و عمومی تشکیل می

 .زمان داشته و چه بسا حقوق دریافت کندتواند در این مشاغل نیز فعالیت همو شاغل در شغل دولتی می

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :هفتمبخش 

 

 تحصیلی هوش و استعداد    
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عالمت  انتخاب کنید و در پاسخنامه 79تا  76ترین پاسخ را برای سؤال های راهنمایی: متن زیر را به دقت بخوانید و صحیح

 (Www.iranestekhdam.ir) بزنید.

 

فرسای زندگانی، اجباراً به صورت مشترک و به طرز هماهنگ در مراحل ابتدایی حیات انسان، افراد هر گروه انسانی برای غلبه بر مشکالت توان

در کار می کردند و چون هر کاری مانند غلتانیدن سنگ یا فروانداختن درختان یا پارو زدن، مرکب از حرکاتی مکرر و منظم است، مردم ابتدایی 

فس خود را به شدت و با صدا از سینه بیرون می دادند. حینِ کار جمعی به رفتارهای هماهنگ دست می زدند. آنها مانند پتک زنان امروزی، ن

ر، این اصوات، با صداهای ناشی از برخورد ابزار کار، به سبب وزن کار، هماهنگ می شدند. بدیهی است که انسان های ابتدایی در ضمن انجام کا

عناصری جادویی بودند و پیوسته با فریادِ کار و صدای ابزار به مقتضای احوال خود، کلماتی هم بر زبان می آوردند. از این کلمات که در نظر آنان 

از قطع می شدند، ترانه های ابتدایی پدید آمد. صداهای ناشی از ابزار کار، انسان را به ساختن ابزارهای موسیقی کشانید، به طوری که برخی 

اند. در یاری از سازهای زهی، با الهام گرفتن از کمان ساخته شدهاند. مثالً بسترین آالت موسیقی، مستقیماً از ابزارهای کار پدید آمدهقدیمی

 موسیقی ایرانی، چنگ و کمانچه دقیقاً چنین خاستگاهی دارند.

را  هنر موسیقی ایرانی که در عصر ساسانی به پیشرفت رسیده بود، در پی فتح ایران به دست مسلمانان، به میان اعراب رفت و موسیقی ساده آنها
عباس به اوج شکوه خود رسید. هماهنگ با رشد موسیقی . به طوری که موسیقیِ سرزمین های خالفت شرقی در دوران اقتدار بنیمتحول نمود

ترین آنها، اثر ابوالفرج علی بن در بین مسلمانان، از قرن دوم هجری، تألیف کتب مختلف درباره تاریخ موسیقی و قواعد آن آغاز شد که مهم

با داشتن اطالعاتی درباره زندگانی موسیقیدان های بزرگ شرق و همچنین « اآلغانی»است. کتبی مانند « اآلغانی»عنوان  الحسین اصفهانی تحت

آوری روایات و قصه های مختلفی که درباره هر آواز الحان )نوعی الفبای موسیقی( و نیز جمعاز طریق گردآوری آوازها و ترانه های مشهور و ثبت

ا موسیقی پیوند می دهند. اطالعات تاریخی موجود در این دسته از منابع، عالوه بر کمک به نوشتن تاریخ هنر موسیقی، می رسیده، تاریخ را ب

ی توانند در تحقیقات پیرامون تاریخ فرهنگ و تمدن، تاریخ اجتماعی، تاریخ سیاسی، تاریخ تشکیالت اداری و نیز در روشن شدن اسرار دربارها

 ن را یاری دهند.حکّام و خلفا، مورخا

تر از آنها، ترانه ها و تحلیل و تفسیر علمی آثار موسیقیایی جدید و سنگین می تواند در شناخت مسائل فرهنگی و اجتماعی مؤثر افتد. اما مهم

تماع در یک مقطع آهنگ های عامیانه است. آثاری که در عینِ سادگی، بهترین انعکاس دهنده مشکالت، دردها، نیازها، آرزوها و آرمان های اج

بخش آنان در سرایش شعر و ترانه بیشتر تحوالت و تغییرات نامساعد زمانی خاص هستند. سرایندگان این آهنگ ها مردم کوچه و بازارند و الهام

 (Www.iranestekhdam.ir) بهنگام اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است. یا نا

 

 (Www.iranestekhdam.ir)کدام مورد، بهترین عنوان برای متن است؟ -76

 ( رابطه بینِ ترانه و سازه های موسیقیایی2   ( گرایش ذاتی انسان به ترانه و موسیقی1

 ( خاستگاه و عملکرد موسیقی4  ( تأثیر موسیقی در تحوالت فردی و اجتماعی انسان3

 4 گزینه پاسخ کارشناس ایران استخدام :

 

 (Www.iranestekhdam.ir)ارتباط با کل متن توصیف می کند؟کدام مورد، نقش پاراگراف اول را در  -77

 هایی که در طی زمان بر عهده موسیقی قرار گرفته است.( ایجاد زمینه برای درک بهتر نقش1

 رو شد.بینی معضالتی که گسترش و رشد موسیقی، بعدها با آن روبه( پیش2

 زمینه تاریخی برای مبحث متن.( فراهم آوردن پیش3

 روشن کردن برخی مفاهیم که در مورد آنها، در اعصار مختلف مناقشه وجود داشته است.( 4

 1 گزینه پاسخ کارشناس ایران استخدام :
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 (Www.iranestekhdam.ir)ذکر کرده است؟« اآلغانی»متن فوق، کدام مورد را درباره  -78

 زمان خود بود.ترین اثر در شناساندن اسرار دربارهای حکّام و خلفای ( مهم1

 ( دارای محتوایی بود که به نوعی پیوند تاریخ با موسیقی را فراهم آورد.2

 ( این کتاب، تنها کتاب مربوط در این حوزه بود که در قرن دوم هجری تألیف شد.3

 ( نوعی الفبای موسیقی را برای اولین بار معرفی و باعث اشاعه آن شد.4

 2 هگزین پاسخ کارشناس ایران استخدام :

 

 (Www.iranestekhdam.ir)مقصود اصلی نویسنده، از ذکر ترانه ها و آهنگ های عامیانه در پاراگراف آخر متن، کدام است؟ -79
 تواند در جامعه مطرح شود.( تأکید بر این نکته که موسیقی هر قدر هم ساده باشد، تا برخی از ویژگی های آثار وزین را نداشته باشد،نمی1

 مالیم از اینکه چرا موسیقی در اشکال مختلف خود، همواره فقط نقش انعکاس مسائل را بر عهده داشته است.( انتقادی 2

 ( بازگویی این مطلب که این نوع از موسیقی می تواند به شناخت مسائل فرهنگی و اجتماعی کمک کند.3

ن به این نوع موسیقی، باعث ایجاد خأل بزرگی در شناخت ما از ( جلب نظر نویسندگان تاریخ موسیقی به این امر که غفلت آنان از پوشش داد4

 اند، شده است.وقایع و مشکالت مردم که در طی برخی اعصار با آنها رودررو بوده

 3 گزینه پاسخ کارشناس ایران استخدام :

 

حلیل شده، مورد تجزیه و ت، الزم است موقعیتی را که در هر سؤال مطرح 83تا  80راهنمایی: برای پاسخگویی به سؤال های 

قت تری برای آن سؤال است، انتخاب کنید. هر سؤال را با دای را که فکر می کنید پاسخ مناسبقرار دهید و سپس گزینه

ت، پاسخی بخوانید و با توجه به واقعیت های مطرح شده در هر سؤال و نتایجی که بیان شده و بیان نشده ولی قابل استنتاج اس

 (Www.iranestekhdam.ir) ر به نظر می رسد، انتخاب و در پاسخنامه عالمت بزنید.ترا که صحیح
 

نویس، نورپرداز، فیلمبردار و طراح صحنه و لباس فیلم برای قطعی کردن گریم فیلم در ان، فیلمنامهدبازیگران باید با کارگر -80

جلسات متعدد داشته باشند. بازیگران باید یک به یک گریم زمینه های مختلف مثل مو، چهره و لباس، در مقاطع مختلف فیلم، 

های مختلفی رویشان تست شود تا باالخره یکی از آنها نهایی شود. گاهی اوقات اتفاق افتاده که حضور یک بازیگر در فیلم قطعی 

و انتخابش منتفی می شود. مثاًل است، اما زمانی که گریم آن نقش روی بازیگر موردِ نظر اجرا می شود، مورد قبول قرار نمی گیرد 

ان این ددر فیلم الرنس عربستان، ابتدا قرار بود مارلون براندو نقش الرنس را بازی کند که پس از تست گریم و عدم رضایت کارگر

 فیلم، دیوید لین، ................ .

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

 ( موجبات دلخوری هنرپیشه اصلی فراهم آمد.2 ( همه عوامل فیلم به نوعی مقصر قلمداد شدند.1

 ( نقش به هنرپیشه دیگری داده شد.4 ( کارگردان مجبور به بازنگری در فیلمنامه شد.3

 4 گزینه پاسخ کارشناس ایران استخدام :

 

می دهد متناسب با تخصصش، اما از نظر من، شاهکار زاده عشق است. کسی که به شاعر: هر کس در زندگی کارهایی انجام  -81

کارش عالقه داشته باشد، هم خودش و هم دیگران از کارش لذت می برند. من دوست دارم هدفمند زندگی کنم، بدانم که چه می 

بست می خورند و برای پیروی ندارند، به بنشان اصولی اند کسانی که در زندگیشناسان غربی به این نتیجه رسیدهکنم. جامعه

کسانی که اصولی دارند، موفق هستند. من هم دوست دارم فعالً روی همین جنبه کار کنم تا اول، اصول ثابتی برای هدایت زندگی 

 ام پیدا کنم، آنگاه شاهکار، خودش می آید.ایحرفه
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 (Www.iranestekhdam.ir)نباط کرد؟کدام مورد را می توان درباره این شاعر، از متن فوق است

 ( بعید است او در شرایط موجودش، بتواند شاهکار شعری خلق کند.1

 اش آشنا است، ولی فاقد عالقه و انگیزه الزم برای خلق شاهکار است.( فردی است که با اصول تخصصی حرفه2

 ای خود شده است.اصول الزم برای هدایت زندگی حرفهشناسان غربی، صاحب ( او هنرمندی است که بر اثر آشنایی با تفکر جامعه3

 ( ادیبی است که آثار تولیدی وی، مورد استقبال قرار نگرفته است.4

 1 گزینه پاسخ کارشناس ایران استخدام :

 

لختی اسید الکتیک موجود در ماست، روی عصب پاراسمپاتیک اثر می گذارد. از آنجا که این عصب، کند کننده است، حالت  -82

 در بدن به وجود می آورد و چون این خاصیت در ماهی نیز تا حدّی وجود دارد، بهتر است با هم مصرف نشوند.

 (Www.iranestekhdam.ir)گیری متن، بر کدام فرض زیر، استوار است؟درستی نتیجه
 ( افرادی که ماست و ماهی را با هم مصرف می کنند، به واقع سست و تنبل می شوند.1

 اعتقاد به نتیجة حاصله از اثر اسید الکتیک بر عصب پاراسمپاتیک، کامالً درست است.( 2

 ( برخی مردم بر این باورند که بعضی از یافته های علمی، با تجربه شخصی آنها همخوانی ندارد.3

 ( وقتی انسان کند و بی حال می شود، انگیزه خود برای عمل را از دست می دهد.4

 1 گزینه ن استخدام :پاسخ کارشناس ایرا

 

بینی و تحقیق روی ویژگی های ژنتیکی افراد، به پزشکان کمک می کند تا افزایش خطر ابتال به یک بیماری خاص را پیش -83

حتی از ابتال به آن جلوگیری کنند. آنها می گویند که قصد ندارند اکسیر جوانی بسازند، ولی امیدوارند بتوانند با این روش، شیوع 

 (Www.iranestekhdam.ir) بیماری های مربوط به پیری، مثل آلزایمر را به تأخیر بیندازند.

 کدام مورد، در صورتی که صحیح فرض شود، به بهترین وجه، دستمایه امیدواری پزشکان را تضعیف می کند؟
 اند خاستگاه ژنتیکی برخی بیماری ها را بیابند.( دانشمندان ژنتیک تاکنون نتوانسته1

 ( خصوصیات ژنتیکی یکسان در افراد، لزوماً به این معنی نیست که آنها به یک نسبت بیمار می شوند.2

 ( از نظر برخی، علم پزشکی تا به حال آن طور که باید، پیشرفتی در یافتن دلیل بیماری ها نداشته است.3

 ( بیماری های مربوط به پیری، ممکن است ریشه در ژنتیک نداشته باشند.4

 4 گزینه سخ کارشناس ایران استخدام :پا
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 ( به همراه پاسخنامه سواالت2)خوشه   97پنجم سال  ریفراگ یآزمون استخدام یسواالت عموم

 

عالمت  انتخاب کنید و در پاسخنامه 87تا  84ترین پاسخ را برای سؤال های راهنمایی: متن زیر را به دقت بخوانید و صحیح

 (Www.iranestekhdam.ir) بزنید.

 

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

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

 
 

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

  ِپدر خانواده، دقیقاً بینD .و عروسش نشسته است 

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

 

 (Www.iranestekhdam.ir)مادر خانواده باشد، کدام مورد صحیح است؟ Aاگر  -84

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

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

 3 گزینه پاسخ کارشناس ایران استخدام :

 
 : مادر Aفرد 

 : پدر Bفرد 

  : پسر Cفرد 

 : دختر Dفرد 

 : عروش Eفرد 

 

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

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

 برادر می باشند.
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 ( به همراه پاسخنامه سواالت2)خوشه   97پنجم سال  ریفراگ یآزمون استخدام یسواالت عموم

 
 شود؟ اگر پدر و مادر خانواده، کنار یکدیگر نشسته باشند، نام کدام فرد خانواده، به طور قطع مشخص می -85

(Www.iranestekhdam.ir) 
 ( پسر4  ( عروس3   مادر( 2  ( دختر1

 2 گزینه پاسخ کارشناس ایران استخدام :

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

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

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

 

 (Www.iranestekhdam.ir) چه نسبتی با عروس خانواده دارد؟ D، یکی مادر دیگری باشد، Eو  Bاگر از میان  -86
 ( خواهرشوهر4  ( شوهر3  ( پدرشوهر2  مادرشوهر( 1

 4 گزینه پاسخ کارشناس ایران استخدام :

 
نمی تواند پسر  Dعروس خانواده. فرد   Aپدر خانواده خواهد بود و فرد  Cمادر و فرزند هستند؛پس فرد  Dو فرد  Eطبق گفته این سوال،فرد 

 خواهر بوده و نقش خواهر شوهر عروس را خواهد داشت. Dباشد و چون مادر هم نیست،پس فرد 

 : عروس Aفرد 

 : مادر Bفرد 

  : پدر Cفرد 

 : دختر Dفرد 

 : پسر Eفرد 
 

  ؟نیستاگر عروس خانواده، دقیقاً بین پدرشوهر و مادرشوهرش نشسته باشد، کدام مورد صحیح  -87
(Www.iranestekhdam.ir)  

 برادرش نشسته است.( دختر خانواده، بینِ مادر و 1

 ( پسر خانواده، بینِ مادر و خواهرش نشسته است.2

 ( پدر خانواده، بینِ دختر و عروسش نشسته است.3

 ( مادر خانواده، بینِ پسر و عروسش نشسته است.4
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 ( به همراه پاسخنامه سواالت2)خوشه   97پنجم سال  ریفراگ یآزمون استخدام یسواالت عموم

 
 1 گزینه پاسخ کارشناس ایران استخدام :

 
 داریم. Cیا   B پس برای پدر دو حالتاگر عروس خانواده، دقیقاً بین پدرشوهر و مادرشوهرش نشسته باشد 

 پسر خواهد بود.C دختر و  Dباشد، پس در اینصورت  Bاگر فرض کنیم که پدر فرد ( 1

 : مادر Aفرد 
 : پدر Bفرد 

  : پسر Cفرد 

 : دختر Dفرد 

 : عروس Eفرد 

 پسر خواهد بود. Bدختر و  Dباشد، پس در اینصورت  Cاگر فرض کنیم که پدر فرد ( 2

 عروس:  Aفرد 

 پسر:  Bفرد 

  پدر:  Cفرد 
 : دختر Dفرد 

 مادر:  Eفرد 

 می باشد که در هیچکدام صدق نمی کند. 1با توجه به دو حالت باال تنها گزینه 

 

 را به دقت بخوانید و جواب هر سؤال را در پاسخنامه عالمت بزنید. 93تا  88راهنمایی: هر کدام از سؤال های 

(Www.iranestekhdam.ir) 
 

 (Www.iranestekhdam.ir)در شکل زیر، به جای عالمت سؤال، کدام عدد باید قرار گیرد؟ -88

 
1 )4   2 )9   3 )12   4 )3 

 4 گزینه پاسخ کارشناس ایران استخدام :
با هم جمع شده و از دور  ستارهبا کمی دقت در اشکال می توان فهمید که در هر حالت  از حالتهای باال ابتدا اعداد واقع در سه راس باالیی شکل 

 اس پایین کم می شوند.

                    17=(3+1)-(6+7+8)برای مثال در اولین حالت از سمت چپ داریم:

                              12=(1+10)-(9+5+9)در دومین حالت از سمت چپ داریم:

                             21=(1+3)-(2+14+9)در سومین حالت از سمت چپ داریم:

                                   18     ->     X= 3=(X+2)-(8+9+6)در شکل آخر هم داریم:
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 ( به همراه پاسخنامه سواالت2)خوشه   97پنجم سال  ریفراگ یآزمون استخدام یسواالت عموم

 
است. از هر کدام از آنها، قسمتی با طول یکسان بریده و به دور انداخته می شود. اگر نسبت  4به  3نسبت طول دو تکه چوب،  -89

 (Www.iranestekhdam.ir)باشد، چند درصد از چوبِ بلندتر باقی مانده است؟ 3به  1ت های باقیمانده از دو تکه چوب طول قسم
1 )28   2 )5/37   3 )5/42   4 )25 

 2  گزینه پاسخ کارشناس ایران استخدام :

 نامگذاری کنیم داریم: bو  aاگر دو تکه چوب را با 
𝑎

𝑏
=

3

4
 → 𝑎 =

3

4
𝑏 

 

 نشان می دهیم.لذا: xمقدار مجهول بریده شده از هر قسمت را با 
𝑎 − 𝑥

𝑏 − 𝑥
=

1

3
 → 3(𝑎− 𝑥) = 𝑏 − 𝑥 → 𝑥 =

3𝑎

2
−

𝑏

2
 

 بدست امده از معادله اول در معادله اخیر درایم : aبا جایگذاری مقدار 

𝑥 =
3

2
×

3

4
𝑏 −

𝑏

2
=

9

8
𝑏 −

𝑏

2
 → 𝑥 =

5

8
𝑏 

 پس طول قطعه باقیمانده برابر خواهد بود با:

𝑦 = 𝑏 − 𝑥 = 𝑏 −
5

8
𝑏 =

3

8
𝑏 = 0.375𝑏 

 ی مانده است.اقب درصد از چوب بلندتر 37.5پس 
 

بسته نان را آماده فروش می کنند، در حالی که در نانوایی بربری که مجاور  80کارگر در یک ساعت  3در یک نانوایی لواش،  -90

 8کارگر نانوایی لواش از ساعت  2فردا، بسته نان را آماده فروش می کنند. قرار است  60کارگر در مدت دو ساعت  5آن قرار دارد، 

بندی نان ها کار کنند. فردا در مجموع، چند بسته نان آماده فروش در بسته 13:30تا  9کارگر نانوایی بربری از ساعت  3و  14تا 

 (Www.iranestekhdam.ir)خواهد شد؟

1 )401   2 )307   3 )187   4 )601 

 1 گزینه پاسخ کارشناس ایران استخدام :

80هر کارگر نانوایی لوش پز در هر ساعت به اندازه 

3
کار می کند و هر کارگر نانوایی بربری در هر ساعت به اندازه  

60

2

5
=

60

10
=  کار می کند. 6

 خواهیم داشت:ساعت کار کنند؛با توجه به نسبتهای باال  4.5کارگر نانوایی بربری به مدت  3ساعت و  6کارگر نانوایی لواش به مدت  2، اگر حال 

(2 × 6 ×
80

3
) + (3 × 4.5 × 6) = 320 + 81 = 401 

 

𝟏یک گروه شامل تعدادی مرد و زن است. نصف افراد شاغل، مرد و  -91

𝟑
زنان، شاغل هستند. اگر تعداد مردان بیکار، دو برابر تعداد  

 (Www.iranestekhdam.ir)کل شاغلین باشد، کدام عدد زیر می تواند تعداد اعضای این گروه باشد؟
1 )124   2 )120   3 )116   4 )132 

 2 گزینه پاسخ کارشناس ایران استخدام :
نشان دهیم و با توجه به  2yشاغل را  مردانو تعداد  1yو اگر تعداد مردان شاغل را با  2xو تعداد زنان بیکار رو با  1xاگر تعداد زنان شاغل را با 

 آنگاه خواهیم داشت:شاغل زن می باشند. در نتیجه نصف دیگر افراد اینکه نصف افراد شاغل مرد هستند؛
1

3
(𝑥1 + 𝑥2) =

1

2
(𝑥1 + 𝑦2) → 𝑥1 + 3𝑦2 = 2𝑥2  →  𝑦2 = 2(𝑥1 + 𝑦1) 
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 ( به همراه پاسخنامه سواالت2)خوشه   97پنجم سال  ریفراگ یآزمون استخدام یسواالت عموم

 
 نشان دهیم ؛ پس داریم: nاگر تعداد کل افراد را با 

𝑛 = 𝑥1 + 𝑥2 + 𝑦1 + 𝑦2 → 𝑛 = 𝑥1 +
𝑥1

2
+

3𝑦1

2
+ 𝑦1 + 2𝑥1 + 2𝑦1 

𝑛 = 3.5𝑥1 + 4.5𝑦1 =
5

10
(7𝑥1 + 9𝑦1) → 𝑛 =

35 𝑥1 + 45𝑦1

10
 

 می باشد. 2ه ورد صدق می کند گزینم بخش پذیر باشد و تنها گرینه ای که در این 10معادله باال عدد مورد نظر باید بر با توجه به 

 

تومان خریده  5000تای باقیمانده را  yتومان و  4000تای آنها را  xعدد از کاالیی را خریداری کرده است.  100دار، یک مغازه -92

هزار تومان سود می کند، او در  20تومانی بفروشد،  5000تومانی و مابقی را  4000تا از این کاال را با قیمت yدار، است. اگر این مغازه

 (Www.iranestekhdam.ir)مجموع، همه این کاال را چند هزار تومان فروخته است؟

1 )440   2 )360   3 )340   4 )460 

 4 گزینه پاسخ کارشناس ایران استخدام :
 خواهیم داشت:نشان دهیم؛ آنگاه  dو مقدار درآمد حاصل از فروش کاالها را با  hینه برای خرید کاالها را با اگر مقدار هز

{
ℎ = 4000𝑥 + 5000𝑦
𝑑 = 4000𝑦+ 5000𝑥

 

 هزار تومان هست برابر است با تفاضل هزینه از درآمد: 20ه ه مقدار سود حاصل که طبق گفته مسئلآنگا

𝑑 − ℎ = 20000 → 1000𝑥 − 1000𝑦 = 20000 

→ 𝑥 − 𝑦 = 20  (1) 

 عدد می باشد؛ پس داریم: 100برابر  yو   xبا توجه به اینکه در صورت سوال گفته شده است که مجموع تعداد کاالهای

→ 𝑥 + 𝑦 = 100  (2) 

 با توجه به دو معادله باال و حل دستگاه مربوطه در نهایت خواهیم داشت:

{
𝑥 − 𝑦 = 20
𝑥 + 𝑦 = 100

→ 2𝑥 = 120 → 𝑥 = 60  .  𝑦 = 40 

 رآمد حاصل از فروش این تعداد کاال برابر است با:حال مقدار کل د

𝑑 = 4000𝑦 + 5000𝑥 → 𝑑 = (4000 × 40) + (5000 × 60) = 460000 

 

الساقین رسم شده است. نسبت مساحت ناحیه هاشور الزاویه متساویاالضالع بزرگ زیر، یک مثلث قائمدر مثلث متساوی -93

 (Www.iranestekhdam.ir)خورده به مساحت مثلث بزرگ، کدام است؟

 

1 )1

4
   2 )√3

3
    

3 )√2

4
   4 )1

3
 

 

 

 

 

 



 

 
  

42 

 ( به همراه پاسخنامه سواالت2)خوشه   97پنجم سال  ریفراگ یآزمون استخدام یسواالت عموم

 
 2 گزینه پاسخ کارشناس ایران استخدام :

 در یک مثلث قائم الزاویه رابطه زیر برقرار است:

 
𝑐2 = 𝑥 × 𝑦 

 آنگاه در شکل داده شده در سوال خواهیم داشت:

𝑐2 =
𝑏

2
×

𝑏

2
 → 𝑐 =

𝑏

2
 

 خواهیم داشت:آنگاه برای محاسبه ارتفاع مثلث بزرگ 

𝐻2 = 𝑏2 −
𝑏2

4
=

3𝑏2

4
→ 𝐻 =

𝑏√3

2
 

 ( برابر است با:Sحال مساحت مثلث بزرگ )

𝑆 =
ℎ × 𝑏

2
=

𝑏√3

2
×

𝑏

2
=

𝑏2√3

4
 

 ( خواهیم داشت:`Sو برای محاسبه مساحت قسمت هاشور خورده )

𝑆` = 𝑐 ×
𝑏

2
=

𝑏

2
×

𝑏

2
=

𝑏2

4
 

 برابر خواهد بود با: هاشور خورده به مساحت مثلث بزرگ هینسبت مساحت ناحآنگاه 

𝑆`

𝑆
=

𝑏2

4

𝑏2√3
4

=
1

√3
=

√3

3
 

 (Www.iranestekhdam.ir) پاسخ دهید. 95و  94راهنمایی: با توجه به اطالعات و نمودارهای زیر، به سؤال های 

 

درصد  40شهری را انجام می دهند. شهری و بروناست که حمل و نقل درون Eو  A ،B ،C ،Dنوع خودرو،  5یک شرکت حمل و نقل، دارای 

، درصد تعداد هر نوع خودرو از تعداد کل خودروهای شرکت 1شهری استفاده می شوند. نمودار شماره بخش حمل و نقل درون این خودروها در

 شهری را نشان می دهد.، درصد تعداد هر نوع خودرو از نقل درون2و نمودار شماره 

 . درصد تعداد هر نوع خودرو از2نمودار    . درصد تعداد هر نوع خودرو1نمودار 

 شهریخودروهای حمل و نقل درون      از تعداد کل خودروهای شرکت    
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 ( به همراه پاسخنامه سواالت2)خوشه   97پنجم سال  ریفراگ یآزمون استخدام یسواالت عموم

 
 (Www.iranestekhdam.ir)شهری استفاده می شود؟این شرکت، در حمل و نقل درون Bچه نسبتی از خودروهای نوع  -94

1 )1

4
   2 )1

3
   3 )5

8
   4 )3

20
 

 4 گزینه پاسخ کارشناس ایران استخدام :

ه این درصد برابر در حمل و نقل دورن شهری استفاده می شود ک  Bخورد های نوع درصد از  15به خوبی مشهود است که  2با توجه به نمودار 

 است با همان نسبت گزینه چهارم .

3

20
= 0.15 =

15

100
 

 

شهری استفاده حمل و نقل برون، در Dشهری استفاده شوند، چند خودروی نوع در حمل و نقل درون Cخودرو از نوع  9اگر  -95

 (Www.iranestekhdam.ir)می شود؟
1 )21   2 )24   3 )39   4 )9 

 3 گزینه پاسخ کارشناس ایران استخدام :
در حمل و نقل درون شهری استفاده می شود و با توجه به مجهول بودن تعداد کل خودورهای  C درصد از خودرو های نوع 15با توجه به اینکه 

 ( رابطه زیر بدست می آید:Xحمل و نقل درون شهری )
15

100
𝑥 = 9 → 𝑥 = 60 

 خودرو می باشد. 60پس در کل تعداد کل خودروهای حمل و نقل دورن شهری برابر با 

 در حمل و نقل درون شهری به کار برده می شوند؛ لذا خواهیم داشت: Dدرصد از خودورهای نوع  35حال با توجه به نمودار دوم و اینکه 

35

100
× 60 = 21 

شهری استفاده می شوند؛ لذا برای محاسبه تعداد در بخش حمل و نقل درون (Y) کل خودروهادرصد  40  بر طبق اطالعات مسئله از آنجاییکه

 کل خودروها خواهیم داشت:

40

100
× 𝑦 = 60 → 𝑦 = 150 

 ( دارند؛پس:Yدرصدی از تعداد کل خودروهای )40سهم  Dبر طبق نمودار اول، خودرهای نوع 

40

100
× 150 = 60 

 Dخودروهای نوع خودرو در حمل و نقل درون شهری استفاده می شود پس برای محاسبه تعداد  21تنها  Dخودروی نوع  60حال از تعداد 

 :خواهیم داشتشهری استفاده شده در حمل و نقل برون

60 − 21 = 39 
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 ( به همراه پاسخنامه سواالت2)خوشه   97پنجم سال  ریفراگ یآزمون استخدام یسواالت عموم

 

د. طی فرایند تبدیل ان، الگوهای باال سمت چپ، به طریقی با یکدیگر ترکیب و به الگوی باال سمت راست تبدیل شده96راهنمایی: در سؤال 

 خواهند شد؟( تبدیل 4تا  1مشابه، الگوهای پایین سمت چپ به کدام الگو )موارد 

 

96- (Www.iranestekhdam.ir) 

 
 

 2 گزینه پاسخ کارشناس ایران استخدام :

 xقرینه شده و با قزینه شده شکل دوم نسبت به محور ها )عمودی(  yبا توجه به ساختار اول ،مشخص می شود که شکل اول نسبت به محور 

 ها)افقی( ترکیب می شود تا شکل نهایی بدست آید.

 خواهیم رسید. 2های پایین به گزینه  اعمال این حالت برای شکلآنگاه با  
 

( باید قرار بگیرد 4تا  1رد ، ارتباط خاصی بینِ الگوها از چپ به راست وجود دارد. به جای عالمت سؤال، کدام الگو )موا97راهنمایی: در سؤال 

 تا این ارتباط، همچنان حفظ شود؟

 

97- (Www.iranestekhdam.ir) 

 
 

 3  گزینه پاسخ کارشناس ایران استخدام :
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 ( به همراه پاسخنامه سواالت2)خوشه   97پنجم سال  ریفراگ یآزمون استخدام یسواالت عموم

 

شان ن(، 4تا  1چین نشان داده شده تا می شود. کدام الگو )موارد ، الگوی سمت چپ، از روی دو خط98راهنمایی: در سؤال 

 (Www.iranestekhdam.ir)دهنده سطح حاصل شدۀ نهایی است؟

 

98- (Www.iranestekhdam.ir) 

 
 4  گزینه استخدام :پاسخ کارشناس ایران 

 

در  4بع ، در صورتی که بخواهیم از کنار هم قرار دادن تعدادی از اشکال زیر، بدون همپوشانی، یک مر99راهنمایی: در سؤال 

 شد؟ )قطعات می توانند در صفحه بچرخند.( نخواهند( استفاده 4تا  1بسازیم، کدام قطعات )موارد  4

 

99- (Www.iranestekhdam.ir) 

 
1 )A  وE  2 )A  وD  3 )A  وC   4 )B  وC 

 1 گزینه پاسخ کارشناس ایران استخدام :

B D F F 

B D D C 

B D C C 

B D C C 
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 ( به همراه پاسخنامه سواالت2)خوشه   97پنجم سال  ریفراگ یآزمون استخدام یسواالت عموم

 

ع کنیم تا (، حرکت را شرو4تا  1، می خواهیم شکل زیر را با خودکار رسم کنیم. از کدام نقطه )موارد 100راهنمایی: در سؤال 

کاغذ و با طی کردن هر مسیر فقط برای یک بار، شکل به طور کامل ترسیم بدون برداشتن خودکار از روی 

 (Www.iranestekhdam.ir)شود؟

 

100- (Www.iranestekhdam.ir) 

 

1 )3   2 )2    

3 )1   4 )4 

 3 گزینه پاسخ کارشناس ایران استخدام :

 

 

 

 
 فلش ها مسیر رسم کل شکل مشخص شده است.در شکل زیر رو به سمت پایین شروع کرده و در جهت  1از نقطه شماره 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 ی فراگیرآزمون استخدام یعمومسواالت 

 به همراه پاسخنامه تشریحی سواالت 97سال پنجم 
سوم()خوشه شغلی 

http://iranestekhdam.ir/category/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C/nomoone-soalat/
http://iranestekhdam.ir/category/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C/nomoone-soalat/
http://iranestekhdam.ir/category/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C/nomoone-soalat/
http://iranestekhdam.ir/category/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C/nomoone-soalat/
http://iranestekhdam.ir/category/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C/nomoone-soalat/


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 بخش اول:

 

 I.C.D.Lفنّاوری اطالعات و مهارت های هفتگانه    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://iranestekhdam.ir/category/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C/nomoone-soalat/
http://iranestekhdam.ir/category/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C/nomoone-soalat/
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 ( به همراه پاسخنامه سواالت3)خوشه  97پنجم سال  ریفراگ یآزمون استخدام یسواالت عموم

 
 (Www.iranestekhdam.ir) در یک سیستم کامپیوتری، برای انتقال کدام مورد استفاده می شود؟ VGAکارت  -1
 ( توان الکتریکی4  ( صدا3  ( ویدئو2 ( سیگنال های شبکه1

 2گزینه  پاسخ کارشناس ایران استخدام :
VGA(Video Graphic Array) است . دئویاتصاالت و نیتر یمیقداز  کیگراف هیآرا دئویو ای 

 

 (Www.iranestekhdam.ir) بر برای ایجاد پوشه جدید است؟، کدام مورد، یک کلید میانWindows 7در سیستم عامل  -2

 پوشه جدید ایجاد کرد.کلیک، بری وجود ندارد و می بایست از طریق راست( برای این عمل، کلید میان1

2 )Ctrl + N 

3 )Shift + N 

4 )Ctrl + Shift + N 

 4گزینه  پاسخ کارشناس ایران استخدام :
 یدهایاست کل یکاف برای ایجاد یک فولدر جدید استفاده کرد.می توان  7در ویندوز  Ctrl + Shift + Nبا فشردن همزمان کلیدهای ترکیبی 

 .دیکن جادیپوشه ا کیهر چه تمام تر  یراست به سادگ کیکل ایتا بدون استفاده از منو  دیهمزمان فشار ده طور را به Ctrl+Shift+N یبیترک

 
 

 (Www.iranestekhdam.ir) ، چه تعداد از موارد زیر را انجام می دهد؟Windows 7در سیستم عامل  Restoreعملیات  -3
 برگرداندن فایل های پاک شده -

 Restore Pointحذف کردن برنامه های نصب شده پس از  -

 Restore Pointبرگرداندن تنظیمات سیستم به هنگام ایجاد  -

 3( 4   2( 3   1( 2   ( صفر1

 2گزینه  پاسخ کارشناس ایران استخدام :
 کلیدی اطالعات است ممکن شرایطی چنین در .شود می عامل سیستم عملکرد در اختالل باعث غیرمنتظره رویداد یک بروز اوقات گاهی

 برای .برود بین از کاربران سفارشی تنظیمات و ویندوز عامل سیستم محیط تنظیمات جانبی، های دستگاه انداز راه افزارهای نرم مانند سیستم

 به را 7 ویندوز عامل سیستم سیستمی های پرونده ابزار این .است کرده معرفی را ،System Restore  ویندوز عامل سیستم مشکل، این رفع

 لها،ایمی مانند،( کاربر های پرونده قبلی، ی شده ذخیره وضعیت به سیستم برگرداندن ضمن ابزار این .گرداند برمی گذشته مطلوب وضعیت

 دهد. ینم رییرا تغ (... و تصاویر اسناد،

System Restore  ردگی می نادیده باشند شده نصب نظر، مورد بازگشت نقطه تاریخ از پس که را اندازهایی راه و ها برنامه. 

 

 )Www.iranestekhdam.ir( ؟نمی شودک سند استفاده یدر  Reference-Cross، کدام مورد به عنوان Wordافزار در نرم -4
 ( تصویر4  ( نمودار3   ( متن2  ( سند دیگر1
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 ( به همراه پاسخنامه سواالت3)خوشه  97پنجم سال  ریفراگ یآزمون استخدام یسواالت عموم

 
 1 گزینه پاسخ کارشناس ایران استخدام :

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

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

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

 ، واژه ها ارجاع دهنده هستند.

 

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

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

 ( 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

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

 3گزینه  پاسخ کارشناس ایران استخدام :

 
 

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

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

To  این گزینه استفاده از کلید های ترکیبیکلیک کنید . کلید میانبر 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. Commentرفتن به  از این ابزار برای
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 ( به همراه پاسخنامه سواالت3)خوشه  97پنجم سال  ریفراگ یآزمون استخدام یسواالت عموم

 
 (Www.iranestekhdam.ir) قابل شمارش هستند؟ Wordافزار در نرم Word Countچه تعداد از موارد زیر، توسط ابزار  -6

- Pages 

- Words 
- Characters 
- Lines 

- Paragraphs 
1 )2   2 )5   3 )4   4 )3 

 2گزینه  پاسخ کارشناس ایران استخدام :
 

 
 می توان اطالعات زیر را بدست آورد: Word Countتوسط ابزار 

 تعداد کلمات -                                         تعداد صفحات -

 تعداد کارکتر با فاصله -                      های بودن فاصلهرتتعداد کاراک -

 تعداد خطوط -                                          پاراگرافتعداد -

 

 (Www.iranestekhdam.ir) ، در کدام بازه قرار دارد؟Excelافزار در نرم ( )RANDخروجی تابع  -7
 100 – 0( 2   ( بستگی به پارامتر ورودی این تابع دارد.1

3 )1 – 100     4 )0 – 1 

 4گزینه  استخدام :پاسخ کارشناس ایران 
. دهد یرا نشان م یندارد و با هر بار اجرا کردن عدد متفاوت یتابع ورود نیدهد. اینشان م کیصفر و  نیب یعدد تصادف کیدر اکسل  rand تابع

 به کار برده می شود. 1تا  0و برای تولید اعداد تصادفی بین  است RANDتابع به شکل ) ( نیا یفرم کل

اعداد تصادفی می توان در شبیه سازی؛ نمونه برداری؛ آنالیز عددی، برنامه نویسی رایانه ای و تصمیم گیری های آماری استفاده از کاربرد تولید 

 کرد.

 

 (Www.iranestekhdam.ir) تحت کدام شرط، یک متن طوالنی در یک سلول، به سلول مجاور وارد می شود؟ -8
 ( اندازه سلول اولیه، غیرقابل تغییر باشد.1

 ( فرمت اعمال شده بر روی هر یک از سلول ها یکسان باشد.2

 ( طول متن، از اندازه سلول اولیه بیشتر باشد.3

 ای به سلول مجاور وارد نمی شود.( هیچ داده4

 1گزینه  پاسخ کارشناس ایران استخدام :

 د.طوالنی به سلول مجاور خود وارد می شومتن  چنانچه طول متن وارد شده در یک سلول از اندازه اولیه سلول بیشتر باشد،
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 ( به همراه پاسخنامه سواالت3)خوشه  97پنجم سال  ریفراگ یآزمون استخدام یسواالت عموم

 
 ، برای درج داده های یک ستون در یک ردیف، از کدام روش استفاده می شود؟Excel 2013افزار در نرم -9

(Www.iranestekhdam.ir) 
1 )Paste Special > Transpose   2 تابع )TOROW 

 CONVERT    4 )Paste Special > Paste as a Row( تابع 3

 1 گزینه پاسخ کارشناس ایران استخدام :

  
. شما دیکن فیبه رد لیبه ستون و ستونها را تبد لیها را تبد فیرد دیتوان یدر اکسل م Paste Special Transpose نهیا استفاده از گزب

 .دیاستفاده کن زین TRANSPOSEاز تابع  دیتوان یم نیهمچن

 

 هایی را انتخاب کرد؟را ایجاد می کند که می توان از آن آیتم (Drop Down List)، لیستی Accessافزار کدام مورد در نرم -10

(Www.iranestekhdam.ir) 
1 )OLE Object     2 )Lookup Wizard 

3 )Memo     4 )Hyperlink 

 2 گزینه پاسخ کارشناس ایران استخدام :
 می باشد با خصوصیات زیر: Lookup Wizard، نوع  Microsoft Accessداده ها در یکی از انواع 

 

 فضا توضیحات نوع داده

Lookup Wizard 

هنگام تعریف این نوع داده، یک لیست از گزینه 
های انتخابی را مشخص می کنید و هنگام ورود 

اطالعات یک لیست کشویی نمایش داده خواهد 

 شد

4 bytes 

 

 بندی ارائه را قبل از انجام آن، تنظیم کرد؟از ابزارهای زیر، می توان زمان ، با استفاده از کدام یکPower Pointافزار در نرم -11

(Www.iranestekhdam.ir) 
1 )Present online    2 )Animation Duration 

3 )Rehearse Timings    4 )Animation Timing 

 4گزینه  پاسخ کارشناس ایران استخدام :



 

 
  

53 

 ( به همراه پاسخنامه سواالت3)خوشه  97پنجم سال  ریفراگ یآزمون استخدام یسواالت عموم

 

 
 رود.  یها بکار م دیاسال نیب یزمان بند میتنظ یراب Rehearse Timings نهیگز

قابل  Rehearse Timingsنوار ابزار  ش،یکادر نما یها به صورت تمام صفحه اجرا خواهند شد و در گوشه  دیاسال نهیگز نیا یبر رو کیکل با

که  دیدوست دار ایخواهد شد که آ ها از شما سوال دیاسال یتمام شیرا ضبط خواهد کرد، در آخر نما دیهر اسال شیاست که زمان نما شینما

طبق  تانیها دیکه در صورت مثبت بودن پاسخ اسال ر؟یخ ایداده شود  شیزمان ضبط شده نما نیشما به هم یها دیاسال یاجرا یزمان بند
 داده خواهد شد. شینما د،یکرد یکه االن زمان بند یتیوضع نیهم

 

 (Www.iranestekhdam.ir) رو، صحیح است؟شکل روبه، کدام مورد درخصوص Power Pointافزار در نرم -12
 

 
 ( با استفاده از آیکون های موجود، می توان به سرعت، عکس یا نموداری را در اسالید درج کرد.1

 ( تنها می توان متن در این بخش درج کرد.2

 ( امکان درج همزمان عکس و نمودار در اسالید وجود دارد.3

 نمودار، می توان به سادگی بر روی آن، متن نوشت.( در صورت درج عکس یا 4

 1 گزینه پاسخ کارشناس ایران استخدام :

 

فرض و جستجوی متن نوشته ، باعث باز شدن جستجوگر پیشEnterنوشتن کدام مورد  در نوار آدرس مرورگر و زدن کلید  -13

 (Www.iranestekhdam.ir) شده می شود؟
1 )http://searchexample   2 )https://examplesearch.com 

3 )http://examplesearch.com  4 )example search 

 4گزینه  پاسخ کارشناس ایران استخدام :
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بخش دوم:
 

 ریاضی و آمار مقدماتی   
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 )Www.iranestekhdam.ir( دارای چند رقم اعشار است؟ Aباشد، عدد  A =( 1+1/0()1(+1/0)2()1(+1/0)4اگر ) -14
1 )16   2 )7   3 )8   4 )15 

 2 گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام :

)1.0001)(1.01)(1.1(=  (4(1/0+)1()2(1/0+)1()1/0+1 )= A 

رقم اعشار خواهد  7ای که بودن پیدا کردن نتیجه حاصل از این ضریب می تونا گفت که عدد حاصل از ضرب این تعداد ارقام اعشاری خود دار

 1.1111111بود. نتیجه این ضرب هم برابر خواد بود با عدد:

 

= 𝑶𝑨⃗⃗⃗⃗⃗⃗اگر بردار  -15 [
𝟏
𝟐
= 𝑨𝑩⃗⃗⃗⃗⃗⃗دار، بر[ [

𝟎
−𝟏

𝑪𝑩⃗⃗⃗⃗⃗⃗و بردار  [  = [
−𝟏
𝟔

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

1 )[
2

−5
]   2 )[

0
−4

]   3 )[
2
4
]   4 )[

0
5
] 

 1 گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام :

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

𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗ = [
0

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

𝐶𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗ = [
−1
6

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

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

−5
] 

 

 است. جمله دوم این تصاعد کدام است؟ 9در یک تصاعد هندسی، مجموع لگاریتم های سه جمله اول برابر -16

(Www.iranestekhdam.ir) 
1 )1000  2 )2   3 )3   4 )100 

 1 گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام :
نشان می دهیم   qسه جمله اول این تصاعد هندسی باشند و قدر نسبت این تصاعد هندسی را با نماد  a 2,a 1a,3اگر فرض کنیم که سه عدد 

 لذا داریم:

{

𝑎1
𝑎2 = 𝑎1 × 𝑞

𝑎3 = 𝑎1 × 𝑞2
 

 و طبق اطالعات سوال داریم:

log 𝑎1 + log𝑎2 + log𝑎3 = 9 → log 𝑎1 + log 𝑎1𝑞 + log 𝑎1𝑞
2 = 9  

log 𝑎1 + log 𝑎1𝑞 + log 𝑎1𝑞
2 = log(𝑎1

3𝑞3) = log(𝑎1𝑞)3 = 3 log(𝑎1𝑞) 
3 log(𝑎1𝑞) = 9 → log(𝑎1𝑞) = 3 → 𝑎1𝑞 = 103 = 1000  

 

در دستگاه جدید به صورت  yانتقال دهیم، منحنی  Aاست. اگر مبدأ مختصات را به نقطه  x  +2y = x+  1به صورت  yمنحنی  -17

8  +x5  +2y = x  می شود. مختصات نقطهA کدام است؟ )Www.iranestekhdam.ir( 
1( )2 .1-)  2( )1 .2-)  3( )2- .1)  4( )1- .2) 

 1 گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام :

(𝑥 +
1

2
)
2

= 𝑥2 + 𝑥 +
1

4
    . 1 =

1

4
+

3

4
 

→  𝑦 = 𝑥2 + 𝑥 + 1 → 𝑦 = (𝑥 +
1

2
)
2

+
3

4
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 راس سهمی خواهیم داشت : yبرای با رسم نمودار منحنی در منحنی اول و یا اینکه  

 
)نقطه 

1

2
.
3

4
 .راس سهمی می باشد (

 در دستگاه جدید می توان نوشت: yو به همین ترتیب برای منحنی 

→  𝑦 = 𝑥2 + 5𝑥 + 8 → 𝑦 = (𝑥 +
5

2
)
2

+
7

4
 

 در حالت جدید داریم: yو نیز با رسم نمودار محنی 

 
)نقطه 

5

2
.
7

4
 .در حالت دوم می باشدراس سهمی  (

 بدست می آید: Aحال به راحتی مختصات نقطه جدید 

{

5

2
+ 𝑥𝑎 =

1

2
→ 𝑥𝑎 =

1

2
−

5

2
=

−4

2
→ 𝑥𝑎 = −2

7

4
− 𝑦𝑎 =

3

4
→ 𝑦𝑎 =

7

4
−

3

4
=

4

4
→  𝑦𝑎 = 1

→ 𝐴 = (−2.1) 

 

𝟏معادله  -18

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 :
 داریم:با توجه به اتحاد نوع دوم 

(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
 

2لذا در ادامه خواهیم داشت:    

𝑥
=

√3

𝑥
 

 با توجه به معادله اخیر،لذا در حال کلی این معادله فاقد جواب می باشد.
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𝒇−𝟏(𝒙)به صورت   = x + |x|3f(x)معکوس تابع  -19 = 𝒂𝒙 + 𝒃|𝒙|  است. مقدار𝒂

𝒃
 (Www.iranestekhdam.ir) کدام است؟ 

1 )3   2 )1

3
   3 )3-   4 )−

1

3
 

 3 گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام :

 ابتدا با توجه به تعیین عالمت برای قدر مطلق داریم:

𝑓(𝑥) = 3𝑥 + |𝑥| = {
3𝑥 + 𝑥 = 4𝑥   𝑥 ≥ 0
3𝑥 − 𝑥 = 2𝑥  𝑥 < 0

 

 بنابراین معکوس تابع بصورت زیر خواهد بود:

𝑓−1(𝑥) = {

𝑥

4
   𝑥 ≥ 0

𝑥

2
  𝑥 < 0

 

 تعیین عالمت را برای معادله معکوس تابع داده شده در روی خود سواالت انجام دهیم،داریم: اگر

𝑓−1(𝑥) = 𝑎𝑥 + 𝑏|𝑥| = {
𝑎𝑥 + 𝑏𝑥 = 𝑥(𝑎 + 𝑏)    𝑥 ≥ 0
𝑎𝑥 − 𝑏𝑥 = 𝑥(𝑎 − 𝑏)    𝑥 < 0

 

 با مقایسه دو تا معادله اخیر در کل داریم:

{
𝑥(𝑎+ 𝑏) =

𝑥

4

𝑥(𝑎− 𝑏) =
𝑥

2

     => {
(𝑎 + 𝑏) =

1

4

(𝑎 − 𝑏) =
1

2

  → 2𝑎 =
3

4
→ 𝑎 =

3

8
  . 𝑏 = −

1

8
  

 آنگاه حاصل زیر برابرخواهد بود با:

𝑎

𝑏
=

3
8

−
1
8

= −3 

 

𝟓√الزاویه، سینوس یکی از زاویه ها برابر در یک مثلث قائم -20

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

 (Www.iranestekhdam.ir) کدام است؟
1 )3   2 )9   3 )7   4 )5 

 1 گزینهایران استخدام :پاسخ کارشناس 

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

 

 

sin γ =
√5

3
   . 𝑠𝑖𝑛γ =

𝐵

𝐶
=

√5

3
 

 

 

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

 

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

3
)2 + 𝑐𝑜𝑠2γ = 1  

𝑐𝑜𝑠2γ = 1 −
5

9
=

4

9
→ cos 𝛾 =

2

3
 

cos 𝛾 =
2

3
=

𝐴

𝐶
→

2

3
=

2

𝐶
→ 𝑐 = 3 

 



 

 
  

58 

 ( به همراه پاسخنامه سواالت3)خوشه  97پنجم سال  ریفراگ یآزمون استخدام یسواالت عموم

 

𝑨اگر  -21 = [
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 

 3 گزینه: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 

 

 کند؟فراوانی تجمعی چگونه تغییر میاگر نمودار فراوانی مطلق داده ها از دسته وسط به بعد نزولی باشد، نمودار  -22
(Www.iranestekhdam.ir) 

 ( ثابت2  ( بستگی به فراوانی مطلق دسته های ماقبلِ دسته وسط دارد.1

 ( صعودی4       ( نزولی3

 4 گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام :
های قبل بعالوه فراونی مطلق خود دسته،پس این مقدار با  با توجه به اینکه فراونی تجمعی هر دسته برابر است با مجموع فروانی تجمعی دسته

 .مسئله بصورت صعودی خواهد بود رشرایط گفته شده د

 

بندی شده، در جدول زیر ارائه شده است. اگر فراوانی نسبی دسته دوم، دسته طبقه 5داده آماری که در  120فراوانی نسبی  -23

 (Www.iranestekhdam.ir) اوانی مطلق دسته چهارم کدام است؟دو برابر فراوانی نسبی دسته چهارم باشد، فر

 دسته ها 1-7 7-13 13-19 19-25 25-31
1

6
 

b 1

3
 

a 1

4
 

 فراوانی نسبی

 

1 )25   2 )10   3 )15   4 )20 

 2 گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام :

 باشد لذا داریم: با توجه به اینکه مجموع فراوانی نسبی دسته ها در حالت کلی برابر عدد یک می
1

4
+ 𝑎 +

1

3
+ 𝑏 +

1

6
= 1 → 𝑎 + 𝑏 =

1

4
   (1) 

 می باشد لذا خواهیم داشت: دسته چهارم ینسب یدسته دوم، دو برابر فراوان ینسب یفراوانبا توجه به اینکه در خود سوال هم بیان شده که 

𝑎 = 4𝑏   (2) 
 ( در نهایت خواهیم داشت:2( و )1با حل دو معادله )

4𝑏 + 𝑏 =
1

4
→ 5𝑏 =

1

4
→ 𝑏 =

1

12
   . 𝑎 =

1

6
 

 لذا خواهیم داشت:
فروانی مطلق دسته چهارم

فروانی کل داده ها
 = فراوانی نسبی دسته چهارم

 فراوانی نسبی دسته چهارم =فراوانی مطلق دسته چهارم×فراوانی کل دادها
1

12
× 120 =  =فراوانی مطلق دسته چهارم=10
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 ین داده های آماری جدول، کدام است؟است. میانگ 56=  56در نمودار ساقه و برگ زیر، کلید نمودار  -24

(Www.iranestekhdam.ir) 
 ساقه برگ

8 8 7 

 

9 

6 

5 

2 

0 

4 

1 

4 

5 

6 

 

1 )53   2 )24   3 )4/2   4 )3/5 

 1 گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام :
)همان اعداد هاسمت چپ ساقه . ستونشودیاند مجدا شده یخط عموم کینمودار ساقه و برگ ساده شامل دو ستون که با استفاده از  کی

 .ردیگیرا در بر م )همان اعداد یکان(ها و ستون سمت راست برگ دهگان(

 با توجه به نمودار ساقه و برگ نشان داده شده در سوال،داده های اماری را تشکیل می دهیم:

40,46,47,48,48,54,55,61,62,69 
 د بود با:آنگاه میانگین داده های آماری جدول باال برابر خواه

�̅� =
∑𝑓𝑥𝑖

𝑛
=

40 + 46 + 47 + 48 + 48 + 54 + 55 + 61 + 62 + 69

10
= 53 

 

 

 )Www.iranestekhdam.ir( برابر صفر باشد، میانه داده های زیر، کدام است؟ 10x , ...,2x ,1x, 15اگر انحراف معیار داده های  -25

57 .49 ( ،1 +10x)2 (. ....1 +3x2(. )1 +2x)2 (.1 +1x2) 

1 )57   2 )31   3 )32   4 )49 

 

 سوال دارای ایراد می باشد پاسخ کارشناس ایران استخدام :

2𝑥𝑖) میانه داده های ؛ منظور طراح از سوالدر این سوال با توجه به اینکه  + 𝑥𝑖)2می باشد یا میانه داده های (1 + می باشد بطور  (1

 واضح مشخص نشده لذا ما بررسی رو در دوحالت فرضی انجام می دهیم.

𝑥𝑖)2حال اگر ما فرض را بر این بگیرم که منظور سوال مینه داده  های . + باشد،لذا با توجه به اینکه در سوال اشاره شده است که   (1

 برابر صفر باشد،لذا همه داده ها برابر هستند و پس: 10x . ....2x .1x. 15انحراف معیار داده های 

𝑥1 = 𝑥2 = 𝑥3 = 𝑥4 = ⋯ = 15 

𝑥𝑖)2حال اگر داده های جدید بصورت  +  باشند، خواهیم داشت:  (1

2(15 + 1). 2(15 + 1). 2(15 + 1). 2(15+ 1).… . 2(15 + 1). 49.57 

15)2داده برابر  10که تعداد  +   :ام یعنی  7ام و  6داریم...لذا میانه برابر خواهد بود با  میانگین داده های  57و  49بوده و دو داده   (1

32 + 32

2
= 32



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بخش سوم:
 

 زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش   
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 (Www.iranestekhdam.ir) ، به ترتیب، کدام است؟«ایما -مشحون  -خایب »معنی واژه های  -26
 رمز -مملو  -( ناامید 2   کنایه -افزایش  -بهره ( بی1

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

 2 گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام : 

 دی. ناامدیبهره . نوم یو ب وسی. ماافتهیآنکه به مطلوب خود دست ن خایب به معنی:

 ، آکنده شدهپرشده؛ مملو؛ انباشتهمشحون به معنی: 

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

 (Www.iranestekhdam.ir) کدام است؟« جری»معنی واژه  در مصراع زیر، -27

 «سزد گر ببرّی زبان جری را»
 ( متملّقانه4   ( تزویر3  ( دروغین2   ( گستاخ1

 1 گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام : 
 صورت کامل مصراع سوال به این شکل هست:

 راتو برپایی آن جا که مطرب نشیند         سزد گر ببری زبان جری 

مقام شاعر منظور شاعر این است که در جایی که نوازندگان می نشینند و می نوازند ، تو ) شاعر ( مجبور هستی بایستی و شعر بخوانی ) معنی: 

 از نوازنده کمتر است ( پس سزاوار است که زبان گستاخ و بیهوده گو را قطع کنی و سکوت نمایی .

د سزاوار است / جری : گستاخ ، بی باک / برپا بودن و نشستن: تضاد زبان را بریدن: کنایه از سکوت کردن مطرب: نوازنده ، به طرب در آورنده / سز

 . است

 

 (Www.iranestekhdam.ir) کدام آثار زیر، از غالمحسین یوسفی است؟ -28
 تارسه -( چشمه روشن 2 از رنجی که می بریم -( داستان من و شعر 1

 خسی در میقات -هایی در آغوش باد ( برگ4   کاغذ زر -( دیداری با اهل قلم 3

 3 گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام : 
 :یوسفی نیاز آثار دکتر غالمحس یبرخ

 دیداری با اهل قلم -روشن چشمه - یگلستان سعد حیتصح - روشن یها روان - در آغوش باد ییهابرگ  -زر کاغذ  -اهل خراسان نامه

 

 (Www.iranestekhdam.ir) یافت می شود؟« غلط امالیی»در کدام عبارت،  -29
 ( پیر را آز مال و مودّت فرزند در کار آورد تا جانب دین و مروّت مهمل گذاشت.1

 ( پادشاهان حازم، بسیار کس را که با ایشان الف بیشتر ندارند، برای هنر و اخالص نزدیک گردانند.2

 ید برکات و ثواب های آن را نهایت صورت نبندد.( اگر از روی دین و همیّت کوششی پیوسته آ3

 ( برائت ساحت و فرط مناصحت و صدق اشارت و برکت دیدار من معلوم خواهد شد.4

 3 گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام : 

 می باشدو غیرت  می باشد که به معنی مروت و جوانمردی « حمیت»شکل صحیح امالیی واژه همیت در گزینه سوم بصورت 

 به معنی پادشاهان خردمند و دور اندیش می باشد و صیحیح می باشد. پادشاهان حازمدر گزینه سوم 
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 ( به همراه پاسخنامه سواالت3)خوشه  97پنجم سال  ریفراگ یآزمون استخدام یسواالت عموم

 
 (Www.iranestekhdam.ir) است؟« غلط امالیی»کدام بیت، فاقد  -30
 ز من دارند صائب عندلیبان خوش سفیری را  ( به قدر غیرت همکار گیرد اوج هر کاری1

 محو است سراپا به سراپای تو ما را  سرو گزارد( چون سایه که سر در قدم 2

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

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

 4 گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام : 
 ست نیست و شکل صحیح ان بصورت زیر است:در گزینه اول واژه سفیری در

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

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

 محو است سراپا به سراپای تو ما را     که سر در قدم سرو گذارد هیچون سا

 واژه بحر درست نیست و شکل صحیح ان بصورت زیر است: در گزینه سوم

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

 
 

 (Www.iranestekhdam.ir) دارد؟« ایهام»با توجه به بیت زیر، کدام واژه  -31

 «قیامت نگران خواهد بودتا دم صبح  چشمم آن دم که ز شوق تو نهد سر به لحد»

 ( قیامت4   ( شوق3  ( نگران2   ( دم1

 2 گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام : 

 ن و نزدیک به ذهن به کار رفته است:هام هست که در دو معنی دور از ذهی ایاه نگران دارواژ

 نگرنده، هکنند ه. نگا2مضطرب. ، پسالو. د1

 

 (Www.iranestekhdam.ir) مورد، همگی درست هستند؟آرایه های بیت زیر، در کدام  -32

 «که تا ز بوی تو خاکم شود عبیرآمیز  ال تو با خود به خاک خواهم بردخخیال »

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

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

 4 گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام : 
 در بیت باال دارای آرایه ادبی واج آرایی با نغمه حروف می باشد.« خ»حرف 

 خیال و خال دارای آرایه جناس می باشد.

 یجناس ناقص اختالف« : خالـ  خاک»/  یشیجناس افزا«: ـ خال الیخ»

 خال مجاز است از صورت زیبای معشوق

 دیآرزو ، ام .2 می، شم حهیرا .1ایهام در واژه بو هم می باشد.بو: بیت دارای آرایه 

 

 (Www.iranestekhdam.ir) بیت زیر، با کدام بیت، قرابت مفهومی دارد؟ -33
 «مرا به باده چه حاجت که مست بوی تو باشم  می بهشت ننوشم ز دست ساقی رضوان»

 تماشاگه رضوان نرودجان عاشق به   ( اگر بیارند کلید همه درهای بهشت1

 که آرزو برساند به آرزومندی  ام که بهشت آن کسی تواند یافت( شنیده2

 اندکاین حوریان به ساحت دنیا خزیده  ( رضوان مگر سراچه فردوس برگشاد3

 بدین ثواب که کردی بهشت جای تو باد  ( چه لطف بود رقیبا که رفتی از کویش4
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 ( به همراه پاسخنامه سواالت3)خوشه  97پنجم سال  ریفراگ یآزمون استخدام یسواالت عموم

 
 1 زینهگپاسخ کارشناس ایران استخدام : 

 «مرا به باده چه حاجت که مست بوی تو باشم  می بهشت ننوشم ز دست ساقی رضوان»

هوش معنی بیت: از جام ساقی بهشت، شراب بهشتی را نخواهم نوشید. من به شراب بهشتی احتیاجی ندارم، زیرا از بوی خوش تو مست و بی

 .هستم

 

 (Www.iranestekhdam.ir) بیت زیر، با کدام بیت، قرابت مفهومی دارد؟ -34
 «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

 1 گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام : 
 یمهره بازار از او پُر شدچو خر          یدُرّ شد یاگر ژاله هر قطره ا

کنند / چو خر  یم زانیکم بها که بر گردن خر و اسب و استر آو یآب ای دیدرشت سف یمهره  ی/ خر مهره: نوع دی: شبنم، باران / دُرّ : مروار ژاله

از نوع  - «یشد» در  «ی» /  ییواج آرا -« ر» / تکرار صامت  اختالفی ناقص جناس – پُر و دُر/  تضاد –/ دُر و خر مهره  هتشبی –مهره 

 شد( ی)= م یاستمرار

 یمثل خرمهره در بازار ب یبه جهت فراوان دیشد آن وقت مروار یم لیتبد دیگرفت به مروار یرار مکه درون صدف ق ی: اگر هر قطره بارانیمعن

 .شد یارزش م

 آن است. یارزش یموجب ب یزیاز حدّ چ شیب ی: فراوانمفهوم

 

 (Www.iranestekhdam.ir) کدام ترکیب ها، همگی اضافی تشبیهی است؟ -35
 تیر مژگان -نبات ( بنات 2   عصاره تاک -( دروگر زمان 1

 موسم ربیع -( روی ماه 4   مهد زمین -( گوشه کاله 3

 2 گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام : 
 .است بنات همچون نبات ←بنات نبات

 ریمژه ها به ت هیتشب← مژگان رِیت

 

 (Www.iranestekhdam.ir) در کدام مصراع، دو واژه مرکب وجود دارد؟ -36
 پرستان باد( شرمش از چشم می2  جهان ما را بس( گل عذاری ز گلستان 1

 ( بیار زان می گلرنگ مشکبو جامی4  ( شرار رشک و حسد در دل گالب انداز3

 4 گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام : 
 هر دو واژه های مرکب هستند: "مشکبو "و  "گلرنگ "کلمات 

 گلرنگ = گل + رنگ

 مشکبو = مشک + بو
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 ( به همراه پاسخنامه سواالت3)خوشه  97پنجم سال  ریفراگ یآزمون استخدام یسواالت عموم

 
 (Www.iranestekhdam.ir) به ترتیب، کدام است؟« پریشان -باد  -شکنج »نقش واژه های در بیت زیر،  -37

 «مگو که خاطر عشاق گو پریشان باش  شکنج زلف پریشان به دست باد مده»
 مسند -الیه مضاف -( نهاد 2   مسند –الیه مضاف -( مفعول 1

 مسند –مفعول  -( نهاد 4   الیهمضاف -مسند  -( مفعول 3

 1 گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام : 

 معنی بیت:
 .باشد شانیمشو که( دل عاشقان پر یمسپار و مگو که )راض میرا به دست نس شانیو شکن زلف پر نیچ

 

 (Www.iranestekhdam.ir) ساختمان کدام گروه کلمه ها، متفاوت است؟ -38
 ستایشگری -ناتوان  -( پیوستگی 2   شامگاه -گلزار  -( نایافتنی 1

 دانشنامه –سراسر  -( گیرودار 4  مسئولیتیبی -همیشگی  -گر ( کوزه3

 4 گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام : 
ناشنوایی ،  ، همکاری ، همراهی ، مسئولیتی بی ، توانگری ، ادبی بی ، هماوازی ، ناراحتی ، ناهماهنگی ، نظمی بی:  اسم ←صفت مشتق + وند

 ناشکری ، ستایشگری

 ینایافتن ، ناخوانا ، نخواندنی ، ناشکیبا ، نسنجیده:  صفت ←وند+ صفت مشتق 

 ، ناتوان ، ناگوار ، ناباب نارس، ، نادار ، ناشناس←نا + بن فعل  -

  :پسوندهای مکان

 زاراسم + زار: گلزار، شوره زار، ریگزار، نمکزار، مَرغزار، بوته زار، اهلل زار ، چمنزار ، گندم زار ، بنفشه  -

 شامگاه ، سحرگاه (مفهوم مکان )دانشگاه، زایشگاه، خوابگاه، ایستگاه ،(در مفهوم زمان و مکان )اسم + گاه:  -

 سراسر : سر+ ا + سرمشتقت: 

 : دانش + نامه دانشنامهمرکب: 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بخش چهارم:
 

 معارف اسالمی   
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 ( به همراه پاسخنامه سواالت3)خوشه  97پنجم سال  ریفراگ یآزمون استخدام یسواالت عموم

 
 ، به ترتیب، بیانگر کدام نوع شناخت است؟«آگاهی از طریق مفاهیم ذهنی»و « انسان به قوای ادراکی خودآگاهی » -39

(Www.iranestekhdam.ir) 
 علم حضوری -( علم حضوری 2   علم حضوری -( علم حصولی 1

 علم حصولی -( علم حصولی 4   علم حصولی -( علم حضوری 3

 3 گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام :

شناختی که برای انسان حاصل می شود؛ یا از طریق صورتها و مفاهیم ذهنی است؛ مانند عمل انسان به درختی در مقابل خود که از این درخت 

صورتی در ذهن او حاصل می شود و به آن علم حصولی می گویند و یا چنین واسطه ای وجود ندارد و انسان مستقیما به متعلق شناخت و یا 

 و عینی آن آگاهی دارد که به آن علم حضوری می گویند؛ مانند آگاهی انسان به حاالت روانی و احساسات و عواطف خود.  وجود واقعی

 

 ن است؟آیۀ شریفۀ )فِطرَۀَ اهللِ الَّتِی فَطَر النَّاسُ عَلَیها(، با کدام مورد مطابقت معنایی دارد و ناظر بر کدام یک از ابعاد روح انسا -40

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

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

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

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

 1 گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام :
 : روح و روان انسانابعاد 

 انسان دارای دو بعد ادراکی وگرایشی است.

 بعد ادراکی: -1

 بعد ادراکی انسان از دو بخش تشکیل می شود:

 نظری ادراک –الف 

 عملی ادراک –ب 

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

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

 است .

 بعد گرایشی:-2

 .مراد از بعد گرایشی ، همان تمایالت درونی انسان است

 امیر مومنان حضرت علی )ع( می فرماید:

 ا را بر محبت خود آفریده ای.خداوندا! تو قلبه

 اگر محبت و میل به خدا، آمیخته با وجود آدمی است، دیگر انفکاک آن از وجود او مکان ندارد.

 

 کدام یک از موارد زیر، معرّف صفات خداوند است؟ -41

 ( صفات سلبی و ثبوتی خداوند، جدا از ذات اوست.1

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

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

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

 1 گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام :

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

 .جنبه کمال دارد و خداوند آن ها را داراست؛ صفات ثبوتی استصفاتی که 
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 ( به همراه پاسخنامه سواالت3)خوشه  97پنجم سال  ریفراگ یآزمون استخدام یسواالت عموم

 
نه البته صفات کمالی خدا را نمی توان به شماری خاص محدود کرد، زیرا او هر کمالی را داراست. صفات سلبی نیز شمار خاصی ندارد، بلکه هرگو

 .سلبی بیشتر یاد می کنند، از قبیل بیان مصداق و نمونه استنقصی و کاستی را باید از خدا سلب کرد و اگر متکلمان از برخی صفات ثبوتی و 

 راه اثبات ضرورت وحی، ...................... است و خدا را ناظر بر اعمال دانستن، وسیله نجات انسان از بحرانِ .......... است. -42

(Www.iranestekhdam.ir) 
 اخالقی –( عقل 4  نیروا -( عقل 3  اخالقی -( اعتقاد 2  روانی -( اعتقاد 1

 4 گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام :
امکان اثبات وحی از طریق عقلی و امثال آن کامالً میسر و  .یکی از راه های اثبات وحی از طریق عقلی آن است که عقل چراغ راه دیانت است

امور کلی نظیر ضرورت وحی و معجزه را به خوبی درک می  امکان پذیر است. اگرچه جزئیات مسایل وحی را عقل نمی تواند درک و اثبات کند؛

 عدم و او فطری فضایل و انسان وجود مادی غیر ارزش از غفلت اخالقی بحران ریشه .کند و از این طریق اثبات وحی از نظر عقلی میسر است

 .میباشد الهی پیامبران تعالیم و خداوند به توجه

 

، بر کدام یک از پاسخ های مسئله شرور «قلیل، خودش شر کثیر محسوب می شودترک خیر کثیر به دلیل شر »مطلب  -43

 (Www.iranestekhdam.ir) حکایت می کند؟
 نگری است.( شر، ناشی از جزئی2   ( شر، ناشی از جهل انسان است.1

 ( شر، الزمه جهان مادی است.4   ( شر، ناشی از آزادی انسان است.3

 4 گزینه:پاسخ کارشناس ایران استخدام 
 می توان گفت که ترک خیر کثیر عالم ماده به دلیل وجود شرور اندک؛ با فیض الهی مناقات دارد، زیرا ترک خیر کثیر به دلیل شر قلیل؛ خود

 شر کثیر محسوب می شود.

خیرات بی شماری که از آن آیا رواست که از خلق آتش به دلیل شر اندکی که ممکن است در پی داشته باشد.اجتناب کرد؟اگر آتش خلق نشود؛ 

 حاصل می آیند؛ از میان می روند.

 بنابراین شر، الزمه جهان مادی است.

 

 (Www.iranestekhdam.ir) عبارت زیر، بیانگر کدام یک از فواید شرور در جهان است؟ -44

 «ور می سازد.ای را دوست بدارد، او را در دریای سختی ها غوطهچون خداوند بنده»

 ( آزمونی از سوی خداوند برای بروز استعدادها2  به بندگان خاص خداوند ای( هدیه1

 ( الزمه ذاتی عالم مادّه و جهان آفرینش4  ( عاملی برای بیداری انسان از غفلت3

 1 گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام :
ع( در این باره می فرماید: چون خداوند بنده ای را دوست هنگامی که خدابه بنده ای لطف و یژه ای دارد او را گرفتار سختی می کند. امام صادق)

سپس بدارد، او را در دریای سختی ها غوطه ور می سازد. باز امام صادق)ع( می فرماید: پیامبران بیشتر از دیگر مردم به بال دچار می شوند و 

 .کسانی که بدیشان شبیه ترند، هر چه شبیه تر،بال هم بیشتر

 اید شر این هست که شر هدیه ای به بندگان خاص خدواند محسوب می شود.بنابراین، یکی از فو

 

 همتاست و ذات او ............... است و آیۀ شریفۀ ...................... حاکی از آن است.عقل داللت دارد که خدا یکتا و بی -45

(Www.iranestekhdam.ir) 
 العَالَمِین(لّهِ رَبَّ )الحَمدُ لِ -( بسیط و تعددناپذیر 1

 وَلَم یَکُن لَهُ کُفُواً أحدٌ() -( غیربسیط و نامحدود 2

 وَلَم یَکُن لَهُ کُفُواً أحدٌ() -( بسیط و تعددناپذیر 3

 الحَمدُ لِلّهِ رَبَّ العَالَمِین() -( غیربسیط و نامحدود 4
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 3 گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام :

 ﴾1﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ

 (1خداى یگانه ) بگو اوست

 ﴾2﴿ اللَّهُ الصَّمَدُ

 (2خداى صمد ]ثابت متعالى[ )

 ﴾3﴿ لَمْ یَلِدْ وَلَمْ یُولَدْ

 (3]کسى را[ نزاده و زاده نشده است )

 ﴾4﴿ وَلَمْ یَکُنْ لَهُ کُفُوًا أَحَدٌ

 (4و هیچ کس او را همتا نیست )

 و نیز ذات او بسیط است و دارای جزء نیست.از آیات باال به خوبی بر می آید، که خدا یگانه و بی همتا است 

 

، بیانگر کدام بُعد از ابعاد توحید «هر کس به احکامی که خدا نازل کرده است، حکم نکند، ستمگر است»ترجمۀ آیۀ شریفۀ  -46

 (Www.iranestekhdam.ir) است؟
 ( تکوین4  ( اطاعت3  ( تشریع2  ( عبادت1

 2 گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام :
 درتشریع و تقنین توحید

 دست زندگی بندگان خدارا به امور زمام ی خداست؛ زیرا کسی که میتواند توحید در تشریع به این معناست که قانونگذاری و تشریع فقط ویژه

 .گیرد، جز خدا نیست

  :آنچه خدا فرمان داده است، داوری کندغیر  هیچکس حق ندارد به فرماید، ومی را از ِآن خدا میداند نیز قانونگذاری وتشریع قرآن کریم

 «.و هرکس به احکامی که خدا نازل کرده است، حکم نکند، ستمگر است»

 

 اصل مسلم همه ادیان، کدام مورد است و اگر اختالفی در این باره وجود دارد، مربوط به چیست؟ -47

(Www.iranestekhdam.ir) 
 فروعات -خالقیت ( توحید در 2   مصادیق -( توحید در عبادت 1

 مصادیق –( توحید در خالقیت 4   فروعات -( توحید در عبادت 3

 1 گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام :

 وجوددارد، مربوط به مصادیق است باره ندارد. اگر اختالفی دراین ی ادیان است و هیچ مسلمانی با آن مخالفت توحید در عبادت، اصل مسلم همه
 .عبادت میدانند؛ در حالی که برخی آن را تکریم و تعظیم میدانند برخی افعال را که برخی ازمسلمانان،

 

تاریخ انبیا نشان می دهد که مسئله توحید در ...................... مورد مناقشه امت های آنان نبوده و اگر شرکی در کار بوده  -48

 (Www.iranestekhdam.ir) بیشتر مربوط به ...................... بوده است.
 ربوبیّت –( خالقیّت 4  خالقیّت -( ربوبیّت 3  والیت -( مالکیت 2  مالکیت -( والیت 1

 4 گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام :
 تدبیر به مربوط بیشتر ده،کاربو های آنان نبوده و اگر شرکی در ی امت در خالقیت مورد مناقشه ی توحید که مسئله دهد تاریخ انبیا نشان می

 .بوده است)ربوبیت( کارگردانی عالم و
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 ( به همراه پاسخنامه سواالت3)خوشه  97پنجم سال  ریفراگ یآزمون استخدام یسواالت عموم

 
 از آیۀ شریفۀ )أفَحَسِبتُم أنَّما خَلَقنَاکُم عَبَثَاً وَ أنَّکُم إِلَیَنا آل تُرجَعُونَ(، کدام برهان دریافت می شود؟ -49

(Www.iranestekhdam.ir) 
 ( حکمت برای اثبات معاد2   ( عدالت برای اثبات توحید1

 ( حکمت برای اثبات توحید4   اثبات معاد( عدالت برای 3

 2 گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام :
 معنی آیه شریفه فوق این چنین است:

 آیا گمان می کنید که ما شما را بیهوده آفریدیم و شما به سوی ما بازگردانده نمی شود؟

 درس ششم(-دوم دبیرستاناین آیه بیانگر ضرورت معاد در پرتو حکمت الهی می باشد.)دین وزندگی سال 

 

 (Www.iranestekhdam.ir) ؟«آنان مردگان زنده نمایند»اند: حضرت علی )ع( در مورد چه کسانی فرموده -50
 اند.پرستی مبارزه نکرده( با جهل و خرافه2  اند.( خدمت به مجرومان را ترک کرده1

 اند.تبعیض مبارزه نکرده( با اشرافیت و 4  اند.( نهی از منکر را به کلی ترک کرده3

 3 گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام :

علی علیه السالم می فرمایند: حضرت نهی از منکر به شکل های مختلف قابل اجراست و مراتب آن از جهت ثواب و ارزش با همدیگر متفاوتند. 
این طایفه همه خصلت های نیک را در خود جمع کرده اند. گروهی گروهی از مردم با دست و زبان و قلب خود به مبارزه با منکرات می پردازند. 

گروهی  تنها با زبان و قلب، و نه با دست، به مبارزه با منکر برمی خیزند که این طایفه به دو خصلت نیک تمسک جسته اند یکی را رها ساخته اند.

زبان را وا می نهند. این گروه تنها به یک خصلت نیکو اکتفا کرده اند امّا  دیگر تنها با قلب خود به مبارزه با منکر می پردازند و مبارزه با دست و

 .دسته ای هم هستند که نه با زبان و نه با قلب و نه با دست با منکرات مبارزه نمی کنند. این ها در حقیقت مردگان زنده نمایند

 

 (Www.iranestekhdam.ir) م یک از گواهان روز رستاخیز است؟آیۀ شریفۀ )إنَّ رُسُلَنا یَکتُبُونَ ما تَمکُرُونَ(، بیانگر کدا -51
 ( قرآن کریم4  ( فرشتگان3  ( پیامبران الهی2  ( نامه اعمال1

 3 گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام :

 تَمْکُرُونَ  مَا یَکْتُبُونَ رُسُلَنَا إِنَّ مَکْرًا أَسْرَعُ اللَّهُ قُلِ آیَاتِنَا فِی مَکْرٌ لَهُمْ  إِذَا مَسَّتْهُمْ ضَرَّاءَ بَعْدِ مِنْ رَحْمَةً  النَّاسَ أَذَقْنَا وَإِذَا

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

 .نویسندکنید مىآنچه را مکر و نیرنگ مىتدبیر الهى سریعتر و نافذتر است. همانا فرستادگان ما )فرشتگان(، 

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

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :پنجمبخش 

 

 عمومی -زبان انگلیسی    
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 ( به همراه پاسخنامه سواالت3)خوشه  97پنجم سال  ریفراگ یآزمون استخدام یسواالت عموم

 
Part A: Grammar and Vocabulary 

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) 

 

52- Originally a synonym for operations research, the term “management science” new 

…………………. a distinct field. (Www.iranestekhdam.ir) 
l) it designates 2) designated 3) designates 4) which designates 

 2 گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام :

زمینه متفاوتی را بوجود آورد، فعل  "علوم مدیریتی"توضیح: با توجه به معنی جمله، یک مترادف ابتدایی برای عملیات تحقیقاتی ، واژه جدید 
 باید در زمان گذشته به کار برده شود. 

 

53- …………………. the scientist, the engineer is not free to select the problem that interests him; he 

must solve problems as they arise. (Www.iranestekhdam.ir) 
1) That unlike  2) Dislike  3) Alike  4) Unlike 

 4 گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام :

صدد توضیح: با توجه معنی جمله، برخالف دانشمندان، مهندسان در انتخاب مشکلی که آن ها را عالقه مند می سازد،آزاد نیستند؛ آن ها باید در 

 باشد. بهترین پاسخ میبه معنی برخالف Unlike رفع مشکالت بوجود آمده باشند. 

 

 

54- …………………. in China has expanded dramatically from nearly 7 percent of students in 

tertiary education in 1999 to nearly 22 percent in 2006. (Www.iranestekhdam.ir) 
1) For higher education   2) higher education 
3) It is higher education   4) That higher education 

 2 گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام :

درصد با داشتن تحصیالت دانشگاهی در سال  7با توجه به معنی جمله، تحصیالت باالی دانشجویان در چین به طور چشمگیری از حدود توضیح: 

 به معنی تحصیالت باال به تنهایی بهترین پاسخ می باشد. 2رسید. گزینه  2006در صد در سال  22تقریبا به  1999

 

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

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

 1 گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام :

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

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

 

56- The growth of our company has been seriously …………………. by the poor state of the economy. 
(Www.iranestekhdam.ir) 
l) constrained  2) convened  3) convinced 4) consumed 

 1 گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام :

فشار به معنی تحت  1، رشد شرکت ما به طور جدی با وضعیت اقتصادی ضعیف تحت فشار قرار گرفته است، گزینه با توجه معنی جملهتوضیح: 

 قرار گرفتن بهترین پاسخ می باشد.
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57- Because Emma’s boss has a(n) …………………. personality, she is currently looking for a new 

job. (Www.iranestekhdam.ir) 
1) disposable 2) plausible  3) intolerable 4) defensible 

 3 گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام :

به معنی تحمل  3 با توجه به معنی جمله، به دلیل اینکه رئیس اِما شخصیت تحمل ناپذیری دارد، به دنبال شغل جدیدی است. گزینهتوضیح: 

 ناپذیر بهترین پاسخ می باشد.

 

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

 1 گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام :

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

 بهترین پاسخ می باشد.

 

59- The team's defeat was of such …………………. the coach screamed at everyone within hearing 

range. (Www.iranestekhdam.ir) 
1) amenity  2) petition  3) scrutiny  4) magnitude 

 4 گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام :

به معنی با  4بود که مربی طوری فریاد کشید که همه شنیدند، بهترین گزینه توضیح: با توجه به معنی جمله، شکست تیم به قدری با اهمیت 

 اهمیت می باشد.

 

Part B: Reading Comprehension 

Directions: Read the following passage and select the choice (1), (2), (3), or (4) that best answers 

each question. Then mark your answer on your answer sheet. (Www.iranestekhdam.ir) 

 
The difference between walking on shifty sand or hard cement is comparable to the difference between 

walking barefoot or in shoes. “When you walk in shoes, your feet are pressing against a stiff substitute for 
the ground that makes the muscles in the feet have to work less than if you were barefoot,” says Daniel 

Lieberman, chair of the Department of Human Evolutionary Biology at Harvard University. 
While less work may seem like a good thing, it may actually leave your feet vulnerable to injury, Lieberman 
and other researchers have found evidence that people who predominantly walk or run in “minimal” 

shoes—shoes that mimic your bare feet by ditching arch support and a restrictive toe box while 
incorporating a very thin. flexible sole—tend to have stronger, stiffer feet than those who wear traditional 
shoes. 

Why are stronger and stiffer feet healthier? “The concern is that a weaker foot is a foot prone to problems 
like flat feet,” Lieberman says. In flat feet, the bones forming the arch of the foot don’t really arch—they 
lie flat on the ground. Research has linked flat to knee pain, cartilage damage and low-back pain. In 

civilizations around the world, “people who are habitually barefoot or minimally shod have much lower 

rates of flat feet than habitually shod populations,” Lieberman says. (Www.iranestekhdam.ir) 
 

60- The goal of the passage is to …………………. . (Www.iranestekhdam.ir) 
l) illustrate the difference between walking barefoot and walking in shoes 
2) advise people to press their feet against a stiff substitute 

3) suggest that people reconsider the type of shoes they wear 
4) discuss the difference between walking on shifty sand or hard cement 
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 4 گزینهرشناس ایران استخدام :پاسخ کا

 

61- Which of the following statements is correct? (Www.iranestekhdam.ir) 
l) The people who often walk barefoot suffer from flat feet more than those who wear shoes. 

2) Walking in shoes makes the muscles in the feet work harder. 
3) Traditional shoes make our feet healthier than minimal shoes do. 

4) Minimal shoes make our feet stronger than traditional shoes do. 

 4 گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام :

 

62- Which word in the passage has a similar meaning to the word “prone” in paragraph 3? 
(Www.iranestekhdam.ir) 
1) Vulnerable 2) Restrictive 3) Flexible  4) Comparable 

 4 گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام :

 

63- According to the passage, having flat feet is associated with all of the following EXCEPT 

…………………. . (Www.iranestekhdam.ir) 
1) low-back pain    2) sprained ankles 

3) knee pain     4) cartilage damage 
 2  گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام :

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ششمبخش 

 

 اطالعات عمومی ، دانش اجتماعی و قانون اساسی   
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 ( به همراه پاسخنامه سواالت3)خوشه  97پنجم سال  ریفراگ یآزمون استخدام یسواالت عموم

 
 (Www.iranestekhdam.ir) کدام یک از شهرستان های جنوبی ایران است؟ تاالب لیپار، از جاذبه های طبیعی -64

 ( هویزه4   ( چابهار3   ( جم2  ( بستک1

 3 گزینه پاسخ کارشناس ایران استخدام :
تاالب  نیشده است. ا زیها متماو تاالب هااچهیدر ریکه دارد از سا یرنگ خاص لیاست که به دل رانیا عتیخاص طب یهااز جاذبه یکی پاریتاالب ل

شرق چابهار در  یلومتریک 15عمان ) یایچابهار به گواتر در ساحل در یجاده ساحل ریمشرف به کوه، در مس یاصخره یادر تنگه و دره یصورت

 گواتر( قرار دارد.   -چابهار یجاده ساحل ریو در مس نیرم یروستا یکینزد

 

 (Www.iranestekhdam.ir) در کدام شهر واقع است؟فرنگی واقع در باغ محتشم، عمارت کاله  -65
 ( گرگان4   ( رشت3   ( بابل2 ( الهیجان1

 3 گزینه پاسخ کارشناس ایران استخدام :
پارک قدس )باغ محتشم( در کنار رودخانه گوهررود واقع شده  یرشت مربوط به دوره قاجار است و در ضلع جنوبدر استان  یعمارت کاله فرنگ

 است.

 

 (Www.iranestekhdam.ir) جریان انتقال فرهنگ از یک جامعه به جامعه دیگر را چه می نامند؟ -66
 ( تهاجم فرهنگی4  ( مبادله فرهنگی3  ( تداوم فرهنگی2  ( اشاعه فرهنگی1

 1 گزینه پاسخ کارشناس ایران استخدام :
 .ندیگو یشود اشاعة فرهنگ م یانجام م یکه طور خود بخود گریجامعه به جامعه د کیانتقال فرهنگ از  انیبه جر یعلوم اجتماع یعلما

 

 )Www.iranestekhdam.ir( ؟نمی گیرداز میان علوم زیر، جایزه نوبل به کدام یک تعلق  -67
 ( ریاضی4  ( پزشکی3  ( فیزیک2  ( شیمی1

 4 گزینه پاسخ کارشناس ایران استخدام :
 ای یشناسستیز ،یمیش ک،یزیف یهاکه در رشته یهر سال به محققان یسوئد دانیمیآلفرد نوبل، ش تیاست که طبق وص یازهینوبل جا زهیجا

 زیبه مجموع جوا زینوبل، اقتصاد ن زهی. البته پس از گذشت چند سال جاردیگیکسب کرده باشند تعلق م یبزرگ تیموفق اتیصلح و ادب ،یپزشک

 .شد ودهنوبل افز

 .گرفته شده است دهیناد یاضینوبل، ر زیدر فهرست جوا

 

 (Www.iranestekhdam.ir) کدام مورد درخصوص اثر تورم، صحیح است؟ -68

 ( کاهش قدرت خرید مردم2   ( کاهش ارزش سرمایه ها1

 ( نوسان قیمت ها4    ( کاهش درآمدها3

 2 گزینه پاسخ کارشناس ایران استخدام :
قتصاد کشورها منجر به افزایش قیمت ها، کاهش اتورم باال در  کاهش قدرت خرید مردم می باشد.یکی از مهمترین آثار منفی اثر تورم در اجتماع، 

 .می شود قدرت خرید، افت پس انداز، افت ارزش سهام،توسعه احتکارو تورم بیش از حد

 

 را تشکیل داد؟دام فعال سیاسی دوره مشروطه، در زمان جنگ جهانی اول در تبریز قیام نمود و جمهوری آزادیستان ک -69

(Www.iranestekhdam.ir) 
 ( باقرخان4  ( ستارخان3  خان( یپرم2 ( شیخ محمد خیابانی1

 1 گزینه پاسخ کارشناس ایران استخدام :
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 ( به همراه پاسخنامه سواالت3)خوشه  97پنجم سال  ریفراگ یآزمون استخدام یسواالت عموم

 
جنگ  نحی در و دومو بعد از دوره  دیدر مجلس دوم به وکالت رس او .بود رانیدر دوره انقالب مشروطه ا یاسی، از فعاالن سیابانیمحمد خ خیش

 کشته شد. زیمخبرالسلطنه در تبر دیجد ینمود. عاقبت با ورود وال ستانیدولت آزاد لیکرد و اقدام به تشک امیرفت و ق زیاول به تبر یجهان

 

 (Www.iranestekhdam.ir) گذاری کرد، چه نام دارد؟اخۀ نظامی جمعیت محرومین که شهید چمران در لبنان پایهش -70
 ( حماس4   ( امل3   ( فتح2  ( االقصی1

 3 گزینه پاسخ کارشناس ایران استخدام :

 تیجمع نیا ینظام یبعد شاخه  یکرد ؛ مدت یگذار هیرا پا «نیمحروم» تیصدر(، جمع ی)امام موس لبنان انیعیرهبر ش تیبا حما شهید چمران

 پرداخت. لیبه مبارزه با اسرائ ینیو فلسط یکرد و همراه با مبارزان لبنان جادیبنام سازمان امل را ا

 

 شود، چه بود؟که آخرین تحرک نظامی ایران در جنوب کشور، در دوران دفاع مقدس محسوب می 8رمز عملیات کربالی  -71

(Www.iranestekhdam.ir) 
 الزمان )عج(( یا صاحب2     اهلل )ص(( یا رسول1

 ( یا حسین )ع(4     ( یا زهرا )س(3

 2 گزینه ایران استخدام :پاسخ کارشناس 

سپاه انجام  یبه فرمانده 1366در سال گسترده  مهیبه صورت ن یکانال ماه؛ صاحب الزمان )عج( در محور شلمچه ایبا رمز  8 یکربال اتیعمل
 شد.

 

یک از  نویس قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران به فرمان امام خمینی )ره(، به عهده کدامسرپرستی نگارش اولین پیش -72

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

 ( محمدجواد باهنر2    ( محمد حسینی بهشتی1
 ( حسن حبیبی4    ( عبدالکریم موسوی اردبیلی3

 4 گزینه پاسخ کارشناس ایران استخدام :

 یبه نگارش درآمده بود، توسط شورا یبیحسن حب یاز حقوقدانان به سرپرست یبه فرمان امام، توسط گروه شتریکه پ یقانون اساس سینوشیپ

 .پرشمارگان منتشر شد یهادر روزنامه 1358خرداد 24 خیو در تار یانقالب و دولت موقت بحث و بررس

 

 (Www.iranestekhdam.ir) کدام یک از مقام های زیر، از اعضای دائمی شورای عالی امنیت ملّی است؟ -73
 دبیر شورای نگهبان( 2    ( وزیر امور خارجه1

 ( رئیس مجلس خبرگان4  ( وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلّح3

 1 گزینه پاسخ کارشناس ایران استخدام :

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

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

 (یاسالم یمجلس شورا سی: )رئیجانیالر یعل

 (هیقوه قضائ سی: )رئیجانیالر صادق

 سازمان برنامه و بودجه کشور( سیو رئ جمهورسینوبخت: )معاون رئ باقر محمد
 در شورا( یرهبرمقام  ندهیو نما یمل تیامن یعال یشورا ری: )دبیشمخان یعل

 در شورا( یرهبرمقام  ندهی: )نمایلیجل دیسع

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

 (رانیا یاسالم ی: )فرمانده ارتش جمهوریموسو میعبدالرح دیس
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 ( به همراه پاسخنامه سواالت3)خوشه  97پنجم سال  ریفراگ یآزمون استخدام یسواالت عموم

 
 (ی: )فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمیجعفر یمحمدعل

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

 امور خارجه( ری: )وزفیظر محمدجواد

 اطالعات( ری: )وزیمحمود علو دیس

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

 

 طبق قانون اساسی، اعطای نشان های دولتی کشوری و لشکری، به ترتیب، از وظایف کدام مرجع است؟ -74

(Www.iranestekhdam.ir) 
 ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح -( مجلس شورای اسالمی 1

 جمهوررئیس -جمهور ( رئیس2

 ستاد مشترک -( هیئت وزیران 3

 ترین فرمانده نظامی یا انتظامیعالی -جمهور ( رئیس4

 2 گزینه پاسخ کارشناس ایران استخدام :
هستند که بنا بر قانون وظایف و اختیارات ریاست جمهوری، اختیار اعطای آن به رئیس قوه مجریه سپرده هایی های کشوری )دولتی(، نشاننشان

 .شده است

نشانهای کشوری به پیشنهاد وزرای  ؛129به منظور اجرای اصل »قانون تعیین حدود وظایف ریاست جمهوری پیش بینی نموده است:  7ماده 

تصویب فرمانده کل قوایا مقام مجاز از طرف وی، به وسیله  ؛ذیربط و تصویب هیأت دولت و نشانهای لشکری به پیشنهاد رئیس ستاد مشترک

 رئیس جمهور اعطا می شود

 

به مجلس شورای اسالمی پیشنهاد هایی تهیه و به موجب قانون اساسی، کدام مرجع می تواند در حدود وظایف خود، طرح -75

 (Www.iranestekhdam.ir) کند؟
 ( شورای عالی امنیت ملّی2   ( کمیسیون های متشکل از چند وزیر1

 ( شورای عالی انقالب فرهنگی4    ( شورای عالی استان ها3

 3 گزینه پاسخ کارشناس ایران استخدام :

 .هایی تهیه و مستقیماً یا از طریق دولت به مجلس شورای اسالمی پیشنهاد کند شورای عالی استانها حق دارد در حدود وظایف خود طرح
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :هفتمبخش 

 

 تحصیلی هوش و استعداد    
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 ( به همراه پاسخنامه سواالت3)خوشه  97پنجم سال  ریفراگ یآزمون استخدام یسواالت عموم

 

المت عپاسخنامه انتخاب کنید و در  79تا  76ترین پاسخ را برای سؤال های راهنمایی: متن زیر را به دقت بخوانید و صحیح

 (Www.iranestekhdam.ir) بزنید.

 

وم واژه تفقد و نقد کردن، در قدیم به معنای تعیین عیار سکه طال و تشخیص سکه واقعی از سکه قلب بوده است، اما در تداول امروز در یک مفه

ز نقد به طور اخص مدّ نظر است سنجش و ارزشیابی دقیق کلی به معنای قضاوت و ارزیابی درباره اعمال، افکار و آثار دیگران است و آنچه بیشتر ا

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

تراشی، بلکه گیری است نه اشکالر واقع نقد نه ایراد و خردهذهن متبادر می شود، ایراد و اشکال گرفتن از یک کار یا اثر علمی و هنری است، اما د

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

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

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

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

مند است که می توان زمینه توسعه علمی جامعه را شویم، آنگاه درباره آثار دیگران قضاوت کنیم و امیدوار باشیم که با انتقاد اصولی و ضابطه
 فراهم آورد و روزنه های جدیدی به روی علم و تحقیق گشود.

 

ست 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، به کمک نقد ا

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

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

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

ک اثر، باید همچون نگاه کارآگاه به یک صحنه پلیسی باشد تا بتواند ارتباط منطقی بینِ اجرای یک اثر را کشف و تحلیل کند. نقد به ی ناقدنگاه 

[ چه در حمله و چه در دفاع، وجدان علمی و وجدان انسانی باید حاکم باشد 2یک حمله و دفاع است، حمله به نقاط ضعف و دفاع از نقاط قوت. ]

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

 [3گویی ندارد. ]باشد، اما وجدان ناقد اقتضایی جز حقیقت
 

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

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

 [4است. ]« متن اثر»و « تولید اثر
 

 (Www.iranestekhdam.ir) می کند؟ کدام مورد، به بهترین شکل، ساختار متن را توصیف -76

 ( روند تشکیل یک سیستم ارزشیابی در واکاوی کارهای ادبی و هنری توصیف و نقاط ضعف و قوت آن مشخص می شود.1
 مند آن بحث می شود.ای تعریف و درباره اهمیت و لزوم انجام قاعده( پدیده2

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

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

 3 گزینه پاسخ کارشناس ایران استخدام :

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

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،  به کمک نقد است

 .های فرانسیس بیکن در قرن هفدهم بر منطق قیاسی ارسطو، سبب نسخ آن و استقرار منطق جدید استقرایی شد نقد
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 ( به همراه پاسخنامه سواالت3)خوشه  97پنجم سال  ریفراگ یآزمون استخدام یسواالت عموم

 
 (Www.iranestekhdam.ir) فوق راجع به نقد استنباط کرد؟کدام مورد را می توان به درستی، از متن  -77

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

 ت.( یکی از منابع اصلی که دانشمندان، ادبا و هنرمندان برای یافتن روزنه های جدید برای پیشرفت به آن متوسل می شوند، نقد کارهایشان اس2

 تر از نقد ادبی است و به همین دلیل، امکان بروز خطا هم در آن بیشتر می شود.رایج( نقد هنری 3

 ( بینِ پیشرفت علوم و نحوه های نگرش نقادانه رابطه وجود دارد.4

 4 گزینه پاسخ کارشناس ایران استخدام :
 علوم از دیدگاه های مختلف به آن نگریسته می شود.امروزه نقد در تمامی عرصه های علمی، هنری و ادبی وجود دارد و با پیشرفت روزافزون 

 

 (Www.iranestekhdam.ir)در پاراگراف دوم، کدام است؟« نقدهای فرانسیس بیکن»منظور نویسنده از اشاره به  -78
 ( ارائه اصول علمیِ نقد پیشرو، از طریق مثالی تاریخی1

 ( اشاره به یکی از پیشتازان عرصه نقد2

 گذار نقد اصولی بوده است.که پایهای ( آوردن نمونه3

 ( حمایت از آنچه در جمله ماقبلِ آن، اشاره شده است.4

 4 گزینه پاسخ کارشناس ایران استخدام :

 

اند، کدام [ مشخص شده4[ و ]3[، ]2[، ]1بهترین محل برای قرار گرفتن جمله زیر که در متن با عالمت های ] -79

 (Www.iranestekhdam.ir)است؟

 "میشود اثر درونی و بیرونی عناصر بین دیالوگ و گفتگو سبب اجزا، بین پیوستگی"
1[ )4]   2[ )1]   3[ )2]   4[ )3] 

 1 گزینه پاسخ کارشناس ایران استخدام :

 وم جمله اشاره شده دارد.مفهاین بخش از متن؛ ارتباط نزدیکتری با 
 

 

حلیل قرار دهید و الزم است موقعیتی را که در هر سؤال مطرح شده، مورد تجزیه و ت، 83تا  80راهنمایی: برای پاسخگویی به سؤال های 

با توجه به واقعیت  تری برای آن سؤال است، انتخاب کنید. هر سؤال را با دقت بخوانید وای را که فکر می کنید پاسخ مناسبسپس گزینه

می رسد، انتخاب  تر به نظرلی قابل استنتاج است، پاسخی را که صحیحهای مطرح شده در هر سؤال و نتایجی که بیان شده و بیان نشده و

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

 

در مقابله با افسردگی مفید هستند و به طور قابل  3آزمایش های کنترل شده متعدد نیز نشان دادند که اسیدهای چرب اُمگا  -80

داروهای ضدّافسردگی می شوند. یعنی ماهی به معنای واقعی کلمه می تواند شما را فرد شادتری  توجهی، باعث افزایش اثربخشی

، همچنین ممکن است به بهبود سایر اختالالت روانی، 3سازد و باعث بهبود کیفیت زندگی شما گردد. ماهی و اسیدهای چرب اُمگا 

 مانند اختالل دوقطبی کمک کند.

 (Www.iranestekhdam.ir)تی از متن فوق استنباط کرد؟کدام مورد را می توان به درس
 ندارند. 3( افرادی که ماهی مصرف می کنند، نیازی به مصرف جداگانه داروهای اُمگا 1

یایی اسیدهای چرب ( در ترکیب شیمیایی داروهایی که برای تخفیف اختالل های روانی به کار می روند، موادی وجود دارد که با ترکیب شیم2

 تشابه دارند. 3 اُمگا

 موجود در ماهی مصرفی با داروهایی که برای درمان افسردگی به کار می روند، سازگاری دارند. 3( اسیدهای چرب اُمگا 3

 ( در رژیم غذایی افرادی که شاد هستند و کیفیت زندگیشان باال است، میزان متنابهی از ماهی وجود دارد.4
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 ( به همراه پاسخنامه سواالت3)خوشه  97پنجم سال  ریفراگ یآزمون استخدام یسواالت عموم

 
 3 گزینه پاسخ کارشناس ایران استخدام :

 به اطالعات دقیق ذکر شده در آنها وجود ندارد. ای متن نبوده و اشاره گزینه ها قابل اسنباط ازسایر 

 

در حالِ حاضر، این دنیای بی پایان فضای مجازی، در دسترس تمام افراد قرار دارد و انسانی که راه خود را در زندگی مشخص  -81

تنوع فضای مجازی قرار خواهد گرفت. در واقع انسان ها برده مَجازها می شوند. حتی نکرده باشد، به راحتی تحتِ تأثیر قدرت و 

ایم که با وجود کسانی که به ظاهر برنامه منظم و هدف مشخصی دارند هم مستعد این شرایط هستند. بسیاری از ما تجربه کرده

ن، از قبیل فضای مجازی و تلویزیون می رویم و وقتمان برنامه و اهداف مشخص در زندگی، باز هم سراغ ابزارهای الکترونیکی گوناگو

ای را تلف نکنید، دور فضای مجازی را خواهید در زندگی، روی هدفتان متمرکز باشید و لحظهرا به بطالت می گذرانیم. پس اگر می

 خط بکشید.

 (Www.iranestekhdam.ir)گیری فوق، بر کدام فرض زیر، استوار است؟نتیجه

 باید زمان حضور خود در فضای مجازی را به حداقل برسانند.( افراد 1

 ( مسئوالن امور فرهنگی جوامع، باید برای محتوای مجازی در فضای مجازی،قوانین سفت و سختی وضع کنند.2

 ( کسانی که به فضای مجازی روی می آورند، افرادی فاقد هدف هستند.3

 ه هدفمان کمک کند.( فضای مجازی نمی تواند ما را در راه رسیدن ب4

 4 گزینه پاسخ کارشناس ایران استخدام :
 ای را تلف نکنید، دور فضای مجازی را خط بکشید.خواهید در زندگی، روی هدفتان متمرکز باشید و لحظهپس اگر می

 

است که سعی کنیم تفکر به نظر من، بهترین راهی که می توانیم از آن طریق دریابیم که آیا تفکر ما درست است یا خیر، این  -82

خود را به فردی که تفکر مخالف با ما دارد، بقبوالنیم. اگر توانستیم به این هدف برسیم نشان آن است که تفکر ما تفکری درست و 

 حق به جانب ماست.

 (Www.iranestekhdam.ir)کدام مورد، بهترین انتقاد وارد بر درستی استدالل متن فوق است؟
 طرفین مقابل باید روشی باشد که میان فالسفه باستان هم به کار می رفته است.( روش مناظره با 1

 ( برخی افراد مخالف ممکن است دانشی سطحی داشته باشند و قانع کردن آنها حتی با ادله ضعیف، کار سختی نباشد.2

 حل واحد دست پیدا کرد.راهای از مسائل علمی و فلسفی، گاه ممکن است بتوان از چند راه گوناگون به یک ( در پاره3

 طرفی علمی و استفاده از ابزارهای استدالل جدلی، امری گریزناپذیر و الزم است.( در مباحثه با طرف های مخالف، حفظ بی4

 2 گزینه پاسخ کارشناس ایران استخدام :

 

فرد طماع فرو می ریزد. دامنه آتش، ناصر: حرص و آز و آرزوهای بلند، همچون بنزینی است که بر آتش ناآرامی های درونی  -83

 گذارد.ذهن و زندگی او را دربرگرفته و حاصلی جز خاکستر شدن روح و روان بیمار بر جای نمی

 (Www.iranestekhdam.ir) مریم: وقتی قبول می کنم که ثابت کنی حرص و بنزین، از ویژگی های کامالً یکسانی برخوردارند.

 قسمت از استدالل ناصر ایراد می گیرد؟در مکالمه فوق، مریم به کدام 
 ( اتکای ناصر به مثالی عامیانه1

 ( خلط مبحث همبستگی با رابطه علت و معلولی از جانب ناصر2

 ( قیاس مطرح شده از طرف ناصر3

 ( شیوه استقرایی استدالل ناصر4

 3 گزینه پاسخ کارشناس ایران استخدام :
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 ( به همراه پاسخنامه سواالت3)خوشه  97پنجم سال  ریفراگ یآزمون استخدام یسواالت عموم

 

 عالمت بزنید. انتخاب کنید و در پاسخنامه 87تا  84ترین پاسخ را برای سؤال های و صحیح راهنمایی: متن زیر را به دقت بخوانید

 

اند. وضعیت سکه )آن روی سکه که به سمت باالست( می تواند تومانی روی یک میز، روی هم چیده شده 500و  200، 100، 50، 25پنج سکه 

 شیر یا خط باشد. محدودیت های زیر، در دست است:

  سه سکه متوالی از پنج سکه )از باال به پایین(، به ترتیب، خط، خط و شیر است.وضعیت 

  تومانی، با هم در مماس هستند. 500تومانی و طرف خطِ سکه  100طرف شیرِ سکه 

  تومانی، با طرفِ خط دو سکه دیگر در تماس است. 50سکه 

  تومانی قرار دارد. 50تومانی، باالتر از سکه  200سکه 

 پاسخ های سواالت بعدی؛ ابتدا حالتهای گفته شد در سوال را مورد بررسی قرار می دهیم. برای تحلیل

 

 

 حالت سوم حالت دوم حالت اول فرض دوم مسئله

تومانی و  100طرف شیرِ سکه 

تومانی، با  500طرف خطِ سکه 

 هم در مماس هستند

یا  100 خط

500 

یا  100 خط

500 

  شیر

  

  
 

  

یا  100 خط

500 

یا  100 خط

500 

  شیر

  
 

یا  100 

500 

یا  100 

500 

یا  100 خط

500 

یا  100 خط

500 

  شیر
 

 

 حالت سوم حالت دوم حالت اول فرض سوم مسئله

تومانی، با طرفِ خط  50سکه 

 دو سکه دیگر در تماس است

یا  100 خط

500 

یا  100 خط

500 

  شیر

 50 

  خط
 

  

یا  100 خط

500 

یا  100 خط

500 

  شیر

  

 این حالت غیر ممکن

  شیر

 50 

یا  100 خط

500 

یا  100 خط

500 

  شیر
 

 حالت سوم حالت دوم حالت اول فرض اول مسئله

وضعیت سه سکه متوالی از پنج 
سکه )از باال به پایین(، به 

 ترتیب، خط، خط و شیر

 خط

 خط

 شیر

 

 
 

 

 خط

 خط

 شیر

 
 

 

 

 خط

 خط

 شیر
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 حالت سوم حالت دوم حالت اول فرض چهارم مسئله

تومانی، باالتر از سکه  200سکه 

 تومانی قرار دارد 50

یا  100 خط

500 

یا  100 خط

500 

 200 شیر

 50 

  خط
 

 این حالت غیر ممکن

 200 شیر

 50 

یا  100 خط

500 

یا  100 خط

500 

  شیر
 

 

 (Www.iranestekhdam.ir)باشد، سکه چند تومانی روی آن قرار دارد؟اگر دومین سکه از باال، وضعیتش شیر  -84

1 )25   2 )500   3 )200   4 )100 

 3 گزینه پاسخ کارشناس ایران استخدام :

 با توجه به حالت سوم

 

 (Www.iranestekhdam.ir)اگر وضعیت فقط یک سکه از پنج سکه، شیر باشد، آن سکه کدام است؟ -85
 تومانی 25( 4  ( باالترین سکه3  ترین سکهپایین( 2  تومانی 200( 1

 1 گزینه پاسخ کارشناس ایران استخدام :

 با توجه به حالت اول

 

تومانی با یکدیگر در تماس باشند، کدام مورد زیر، صحیح  50و  25اگر دو طرف خط سکه های  -86

 (Www.iranestekhdam.ir)است؟

 ( وضعیت سه سکه، شیر است.1

 تومانی در تماس است. 500تومانی با طرف خطِ سکه  200سکه ( طرف شیرِ 2

 تومانی در تماس است. 200تومانی با طرف خطِ سکه  500( طرف شیرِ سکه 3

 تومانی، هر دو شیر است. 200و  50( وضعیت سکه های 4

 2 گزینه پاسخ کارشناس ایران استخدام :
 با توجه به حالت اول

 

ای است و دارای کدام وضعیت تومانی باشد، به طور قطع، دومین سکه از پایین به ترتیب چه سکه 50اگر دومین سکه از باال  -87

 (Www.iranestekhdam.ir)می باشد؟
 نمی توان تعیین کرد. -تومانی  500( 2    شیر -تومانی  25( 1

 شیر –تومانی  100( 4   خط -( نمی توان تعیین کرد. 3

 3 گزینه پاسخ کارشناس ایران استخدام :
 با توجه به حالت سوم
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 را به دقت بخوانید و جواب هر سؤال را در پاسخنامه عالمت بزنید. 93تا  88راهنمایی: هر کدام از سؤال های 

 

درصد سود بفروشد. تعداد فروش  15درصد می فروشد، اگر وی همان نوع از کاال را با  5یک فروشنده، نوعی کاال را با سود  -88

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

 (Www.iranestekhdam.ir)سود، کدام است؟

1 )36   2 )8   3 )12   4 )18 

 3 گزینه پاسخ کارشناس ایران استخدام :
 در حالت اول:

 درصدی برابر خواد بود با: 5با احتساب سود  نشان دهیم آنگاه قیمت جدید Xاگر قیمت کاال را با نماد 

X+0.05X=1.05X 
 نشان می دهیم. Nتعداد فروش در حالت اول را با نماد 

 در این حالت سود حاصل از فروش برابر است با:

1N*(0.05X)=B 
 در حالت دوم:

 درصدی برابر خواد بود با: 15با احتساب سود  قیمت جدید

X+0.15X=1.15X 
 M=N-24نشان می دهیم، آنگاه  Mتعداد فروش در حالت دوم را با نماد 

 در این حالت سود حاصل از فروش برابر است با:

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

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

 :آنگاه خواهیم داشت
(N-24)*(0.15X)=N*(0.05X)  => 0.1N=3.6  =>N=36  ,  M=N-24=> M=36-24=12 

 

 

تر است و سرعت برابر سریع 2نقاش جوان، طوری است که هر کدام از نفر قبلیِ خود، از نظر سرعت،  4سرعت رنگ کردن  -89

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

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

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

 (Www.iranestekhdam.ir)کردن کامل این دیوار، چند روز طول خواهد کشید؟
1 )19   2 )16   3 )17   4 )18 

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

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

 vسرعت نقاش جوان اول: 

 2vسرعت نقاش جوان دوم: 

 4vسرعت نقاش جوان سوم: 

 8vسرعت نقاش جوان چهارم: 
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 نشان دهیم آنگاه خواهیم داشت: wدر ادامه فرضیات مسئله اگر سرعت کار هر نقاش میانسال را با 

 wسرعت نقاش میانسال اول: 

  2w سرعت نقاش میانسال دوم:

  4w  سرعت نقاش میانسال سوم: 

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

10رنگ آمیزی 

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

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

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

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

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

11.25
=  روز 16

 

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 -90

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  گزینه استخدام :پاسخ کارشناس ایران 
 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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 3برابر مردان و تعداد دامداران  2نهضت سوادآموزی معرفی می شوند. تعداد کشاورزان، تعدادی از ساکنان یک روستا، به  -91

یمی از مردان معرفی شده به نهضت سوادآموزی را تشکیل می دهند و تعداد مرد و هم کشاورزند، ن برابر مردان است. افرادی که هم

𝟏افرادی که هم مرد و هم دامدارند، برابر 

𝟑
𝟏د افرادی که هم کشاورز و هم دامدارند، برابر تعداد مردان و تعدا 

𝟒
تعداد مردان است. اگر  

𝟏مردانی که هم کشاورز و هم دامدارند، 

𝟖
تعداد کل مردان باشند، تعداد افراد معرفی شده به نهضت سوادآموزی این روستا، کدام  

 (Www.iranestekhdam.ir)یک از اعداد زیر می تواند باشد؟
1 )220   2 )242   3 )240   4 )222 

 3 گزینه پاسخ کارشناس ایران استخدام :
 نشان دهیم: گفته گفته سوال داریم: Dو تعداد دامداران را با  Mوتعداد مردان را با  Kاگر تعداد کشاورزان را با 

1) K=2M  => M=
1

2
K 

2) D=3M  => M=
1

3
D 

 در نتیجه خواهیم داشت:
1

2
K=

1

3
𝐷 → 𝐾 =

2

3
𝐷 

برابر مردان خواهد بود. لذا تعداد افراد  6بوده و تعداد کل افراد جامعه 24با توجه به کسرهای داده شده، مخرج مشترک همه عبارات برابر 

 می باشد.  3باشدو تنها گزینه ای که این شرط در مورد آن صدق می کند گزنیه  24و  6معرفی شده باید مضربی از دو عدد 
 

𝟏مربع متوسط، نصف ضلع مربع بزرگ و مساحت ناحیه هاشور خورده در مربع کوچک، تقریباً  در شکل زیر، ضلع -92

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 گزینه پاسخ کارشناس ایران استخدام :
 طبق فرضیات سوال داریم:بر

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

2
 خواهد بود  

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

𝑆𝐴 = 𝐴2   . 𝑆𝐵 = 𝐵2.  𝑆𝐶 =
𝐴2

4
 

 

1( برابر HSه مساحت ناحیه هاشور خورده)و با توجه به اینک

36
 مساحت مربع متوسط است داریم: 

𝑆𝐻 =
1

36
𝑆𝐶 =

1

36
×

𝐴2

4
=

𝐴2

144
 

 در ابتدا به محاسبه مساحت ناحیه هاشور خورده می پردازیم:

𝑆𝐻 =
1

4
(𝐵2 −

1

4
(𝜋𝐵2)) =

1

4
(𝐵2 −

3

4
(𝐵2)) =

𝐵2

16
 

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

𝐵2

16
=

𝐴2

144
→ 

𝐵2

𝐴2 =
16

144
=

1

9
→

𝐵

𝐴
=

1

3
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 ( به همراه پاسخنامه سواالت3)خوشه  97پنجم سال  ریفراگ یآزمون استخدام یسواالت عموم

 

 پاسخ دهید. 94و  93راهنمایی: با توجه به اطالعات، نمودار و جدول زیر، به سؤال های 

 

را خریداری کرده است. نمودار سمت راست، سهم هر محصول از مجموع چهار  Dو  A ،B ،Cیک فروشگاه لوازم خانگی، چهار محصول جدید 

محصول جدید خریداری شده را نشان می دهد و جدول سمت چپ، نسبت تعداد کاالهای جدید فروخته شده به تعداد کاالهای فروشگاه را نشان 

 می دهد.

 نمودار سهم هر محصول از مجموع چهار محصول جدید خریداری شده

 
 ول نسبت تعداد کاالهای جدید فروخته شده به تعداد کاالهای فروشگاهجد

 A B C D محصول

 نسبت تعداد کاالهای جدیدِ 

 فروخته شده به تعداد کاالهای فروشگاه

1

16
 

1

20
 

1

40
 

1

10
 

 

 (Www.iranestekhdam.ir)تعداد فروش محصوالت جدید، چند درصد از تعداد کاالهای فروشگاه است؟ -93
1 )75/23  2 )12   3 )15   4 )75/18 

 گزینه پاسخ کارشناس ایران استخدام :

 ، نسبت تعداد کاالهای جدید فروخته شده به تعداد کاالهای فروشگاه، برای همه چهار نوع محصول یاد شده داریم:با توجه به جدول 
1

10
+

1

40
+

1

20
+

1

16
=

16 + 4 + 8 + 10

160
=

38

160
= 0.2375 × 100 = 23.75 

 

، به فروش رفته باشد، نسبت مجموع چهار کاالی خریداری شده به کل کاالهای فروشگاه، Cاگر همه کاالی خریداری شده  -94

 (Www.iranestekhdam.ir)کدام است؟
 5به  4( 4  2به  1( 3  6به  1( 2  7به  3( 1

 3 گزینه پاسخ کارشناس ایران استخدام :

1برابر است با  cنسبت تعداد کاالهای جدیدِ فروخته شده به تعداد کاالهای فروشگاه برای جنس با توجه به جدول از آنجاییکه 

40
درصد  5که  

، به فروش رفته باشد، Cحال برای آنکه همه کاالهای خریداری شده از جنس  .می باشد سهم از مجموع چهار محصول جدید خریداری شده

1درصد افزایش یابد؛ لذا نسبت  در 100باید نسبت به 

40
1برابر شده و به مقدار  20؛ موجود باید  

2
 ؛ خواهیم رسید. 

 

 

 
 



 

 
  

88 

 ( به همراه پاسخنامه سواالت3)خوشه  97پنجم سال  ریفراگ یآزمون استخدام یسواالت عموم

 

( باید قرار بگیرد 4تا  1د ، ارتباط خاصی بین الگوها از چپ به راست وجود دارد. به جای عالمت سؤال، کدام الگو )موار95راهنمایی: در سؤال 

 تا این ارتباط، همچنان حفظ شود؟

 

95- (Www.iranestekhdam.ir) 

 
 

 2 گزینه پاسخ کارشناس ایران استخدام :

حرکت هر قاچ با اگر شکل باال را مانند یک پیتزای قاچ شده در نظر بگیریم؛ قاچ های خالی به صورت پادساعت گرد در حال چرخش هستن که 

 خواهیم رسید. 2به گزینه خالی، شکل بعد از آن به جای خالی قبلی انتقال داده می شود و در نهایت 
 

شان دهنده سطح ن(، 4تا  1چین نشان داده شده تا می شود. کدام الگو )موارد ، الگوی سمت چپ، از روی دو خط96راهنمایی: در سؤال 

 حاصل شدۀ نهایی است؟

 

96- (Www.iranestekhdam.ir) 

 
 3 گزینه پاسخ کارشناس ایران استخدام :

ه باالیی بر روی نیمه یمبر روی سمت راست،دو گئشه باال و پایین شکل خالی خواهد ماندو در نتیجه با تا کردن نبا تا کردن سمت چپ شکل 
 پایینی همان گوشه در کل شکل خالی باقی می ماند.
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 ( به همراه پاسخنامه سواالت3)خوشه  97پنجم سال  ریفراگ یآزمون استخدام یسواالت عموم

 

ه دلخواه دوران مکعب، ب، تعدادی خط روی دو مکعب، مطابق شکل زیر، نشان داده شده است. در صورتی که این دو 97راهنمایی: در سؤال 

شوند،  هایی که مشاهده میداده شده و با هم ترکیب شوند و یک مکعب جدید را تشکیل دهند، در مکعب جدید، حداقل تعداد خط

 چندتاست؟

 

97- (Www.iranestekhdam.ir) 

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

 4 گزینه پاسخ کارشناس ایران استخدام :

 تعداد خط ها بعد از روی هم قرار دادن مکعب ها دیده شود، الزم هست که بیشتر اشتراک خطور را داشته باشیم.برای اینکه حداقل 
درجه پادسعتگرد دوران دهیم و بر روی مکعب سمت چپ منطبق کنیم، لذا تمامی خطوط موجود  180لذا اگر مکعب سمت راست را به اندازه 

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

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 

 مشاهده خواهد بود.
 

هیم، حداقل چند خانه دقرار  4در  4نشان داده شده را بدون همپوشانی، در یک مربع ، می خواهیم تعدادی از اَشکال 98راهنمایی: در سؤال 

 خانه مربع موردِ نظر خالی می ماند؟ )قطعات می توانند در صفحه بچرخند.( 16از 

98- (Www.iranestekhdam.ir) 

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

 2 گزینه پاسخ کارشناس ایران استخدام :
 را در زیر بررسی می کنیم:حالتهای ممکن 

 خانه خالی وجود دارد. 5حالت اول:در این حالت 
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 ( به همراه پاسخنامه سواالت3)خوشه  97پنجم سال  ریفراگ یآزمون استخدام یسواالت عموم

 
 .خانه خالی وجود دارد 4حالت دوم:در این حالت 

    

        

    

    

 .خانه خالی وجود دارد 3حالت سوم:در این حالت 

    

        

    

    

 .خانه خالی وجود دارد 2:در این حالت چهارمحالت 

    

        

    

    

 

 

 (Www.iranestekhdam.ir)جای می گیرد؟ 3×2×1، چند مکعب مستطیل 5×4×4در یک مکعب  -99

1 )11   2 )14   3 )13   4 )12 

 3 گزینه پاسخ کارشناس ایران استخدام :
 مختلف نشان داده شده دقت نمایید.جهت تصور بهتر جایگذاری مکعب ها، به اشکال زیر که از چند بعد 
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 ( به همراه پاسخنامه سواالت3)خوشه  97پنجم سال  ریفراگ یآزمون استخدام یسواالت عموم

 

 

 

 80=5×4×4، برابر خواهد بود با: 5×4×4 تعداد مکعب های یک در یک برای مکعبی به ابعاد

 6= 3×2×1، برابر خواهد بود با: 5×4×4 تعداد مکعب های یک در یک برای مکعبی به ابعاد

 مکعب. 13رفته برابر خواهد بود با گ جای 3×2×1چند مکعب مستطیل با تقسیم این تعداد بر هم تعداد 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 «توجه مهم»
نمونه سواالت استخدامی به همراه پاسخنامه سایر جهت تهیه کتابهای آموزشی و دانلود 

 به آدرس زیر مراجعه بفرمایید:

 اینجا کلیک نمایید

http://iranestekhdam.ir/category/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C/nomoone-soalat/
http://iranestekhdam.ir/category/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C/nomoone-soalat/
http://iranestekhdam.ir/category/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C/nomoone-soalat/
http://iranestekhdam.ir/category/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C/nomoone-soalat/
http://iranestekhdam.ir/category/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C/nomoone-soalat/
http://iranestekhdam.ir/category/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C/nomoone-soalat/
http://iranestekhdam.ir/category/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C/nomoone-soalat/
http://iranestekhdam.ir/category/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C/nomoone-soalat/
http://iranestekhdam.ir/category/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C/nomoone-soalat/
http://iranestekhdam.ir/category/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C/nomoone-soalat/
http://iranestekhdam.ir/category/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C/nomoone-soalat/
http://iranestekhdam.ir/category/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C/nomoone-soalat/
http://iranestekhdam.ir/category/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C/nomoone-soalat/
http://iranestekhdam.ir/category/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C/nomoone-soalat/


 

 

   

 

 

 

 

 

 ی فراگیرآزمون استخدام یسواالت عموم

 به همراه پاسخنامه تشریحی سواالت 97سال  پنجم
(97مشترک با آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال  -)خوشه شغلی پنجم

http://iranestekhdam.ir/category/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C/nomoone-soalat/
http://iranestekhdam.ir/category/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C/nomoone-soalat/
http://iranestekhdam.ir/category/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C/nomoone-soalat/
http://iranestekhdam.ir/category/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C/nomoone-soalat/
http://iranestekhdam.ir/category/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C/nomoone-soalat/


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 بخش اول:

 

 I.C.D.Lفنّاوری اطالعات و مهارت های هفتگانه    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://iranestekhdam.ir/category/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C/nomoone-soalat/
http://iranestekhdam.ir/category/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C/nomoone-soalat/
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 ( به همراه پاسخنامه سواالت5)خوشه  97پنجم سال  ریفراگ یآزمون استخدام یسواالت عموم

 
 (Www.iranestekhdam.ir) ، برای دسترسی به کدام مورد، نیاز است؟(Ethernet)کابل اترنت  -1

 ( پردازنده مرکزی4  ( نمایشگر3  ( منبع تغذیه2  ( شبکه1

 1گزینه  استخدام :پاسخ کارشناس ایران 
 ییایمکان جغراف کیموجود در  یاز دستگاه ها یاست که در آن مجموعه ا یشبکه محل ای LANدر واقع همان  ( (Ethernetشبکه اترنت 

به است که پورتی  یوتریشبکه کامپ زاتیسوکت( در تجه ایپورت اترنت )با نام مستعار جک و  کی. شوند یاتاق به هم وصل م کیمحدود مانند 

 گسترده یشبکه ها ای (MAN) ی، شبکه شهر (LAN) یشبکه محل کیدر  یمیکابل اترنت وصل است. هدف اتصال سخت افزار شبکه س

(WAN) است . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 . باشد یبزرگتر م یاز نظر اندازه کم یاست ول هیبه پورت تلفن خانه شب یپورت از نظر شکل ظاهر نیا

 وجود دارد . نترنتیبه ا میاتصال با س یبرا یهوشمند امروز یها ونیزیتاب ها و تلو و لب وترهایپورت در اکثر کامپ نیا

 

 (Www.iranestekhdam.ir) ، صحیح است؟Windows 7کدام مورد درخصوص سیستم عامل  -2
 ( یک سیستم عامل کامالً مجازی با قابلیت ایجاد چند کاربر است.1

 است. (Portable Devices)( قابل نصب بر روی انواع لوازم فایلِ حمل 2

 ( یک سیستم عامل گرافیکی با قابلیت ایجاد چند کاربر است.3

 ( ماوس و صفحه کلید، هر دو برای استفاده از آن ضروری هستند.4

 3گزینه  پاسخ کارشناس ایران استخدام :
 را می باشد. جاد چند کاربرکی و با قابیلت ایواسط گرافییک سیستم عامل با  ،7سیستم عامل ویندوز 

 

 

 ؟نیست Startدر منوی  )Search(وجو ، کدام مورد از کاربردهای قسمت جست 7Windowsدر سیستم عامل  -3

(Www.iranestekhdam.ir) 
 وجوی برنامه های نصب شده( باز کردن و جست1

 وجوی صفحات وب( باز کردن و جست2
 وجوی فایل های موجود در سیستمو جست ( باز کردن3

 ( نمایش پوشه ها و فایل های موجود در یک درایو4

 2گزینه  پاسخ کارشناس ایران استخدام :
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 ، کدام است؟Wordافزار برای باز کردن پنجره در جستجو در نرم (Shortcut Keys)بر کلیدهای میان -4

(Www.iranestekhdam.ir) 
1 )Ctrl + s  2 )Shift + F  3 )Shift + S  4 )Ctrl + F 

 2گزینه  پاسخ کارشناس ایران استخدام :
 پنجره جستوجو باز خواهد شد. wordدر محیط نرم افزار  Ctrl + Fبا فشردن همزمان کلیدهای 

 

 

چاپ خواهند شد،  ، در کدام نما)ها( متن و عناصر گرافیکی مانند تصاویر و نمودارها به همان شکلی کهWordافزار در نرم -5

 (Www.iranestekhdam.ir) نمایش داده می شوند؟
1 )Print Layout  وOutline   2 )Normal 

3 )Print Layout  وReading Mode   4 )Print Layout 

 4گزینه  پاسخ کارشناس ایران استخدام :

 
 ، شرایطی که عناصر و متن های موجود در سند در هنگام چاپ درج خواهد شد؛ به نمایش در می آید. Print Layoutدر حالت 

 

 ، از کدام ابزار استفاده می شود؟Wordافزار برای مشاهده دو بخش متفاوت از یک سند در یک پنجره از نرم -6

(Www.iranestekhdam.ir) 
1 )New Window    2 )Multiple Pages 

3 )Split Window    4 )Arrange Window 

 3گزینه  پاسخ کارشناس ایران استخدام :

 
 استفاده می شود. Split Windowsدر یک صفحه جاری از گزینه  wordبرای مشاهده دو بخش از یک سند 

 

 (Www.iranestekhdam.ir) ، کدام است؟Excelافزار در نرم Alt + Enterکاربرد  -7
 ( پرش به آخرین سلول در کاربرگ2  همان سلول( رفتن به خط جدید در 1

 ( رفتن به سلول جدید4  ( پرش به اولین سلول در کاربرگ3
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   گزینه پاسخ کارشناس ایران استخدام :

باعث رفتن به خط جدید در همزمان فشرده شوند، Alt + Enterکلیدهای و در حالت کاربر روی یک سلول،  Excelاگر در محیط نرم افزار 

 همان سلول می شود.

 

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

 

 ( تغییر رنگ سلول2    ( تغییر اندازه سلول1

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

 

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

 .تغییر رنگ سلول می باشد 

 
 

 )Www.iranestekhdam.ir( ؟نیست Database Object، کدام مورد یک Accessافزار در نرم -9
1 )Relationship  2 )Report  3 )Queries  4 )Table 

 1گزینه  پاسخ کارشناس ایران استخدام :
Relationship (کیبه  کیبرای ایجاد رابطه بین جداول One To One- به چند کی One To Many   -  چند به چندMany To 

Many در نرم افزار )Access .استفاده می شود و از نوع پایگاه داده نمی باشد 

 

، اسالیدها بدون فشردن هیچ کلیدی تغییر می کنند. کدام مورد، به منظور این عمل Power Point 2013در ارائه یک فایل  -10

 (Www.iranestekhdam.ir) تنظیم شده است؟

1 )Duration  در سربرگTransition  2 )Duration  در سربرگSlideshow 

3 )After  در سربرگTransition  4 )After  در سربرگSlideshow 

 3گزینه  پاسخ کارشناس ایران استخدام :

 
 

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

after هیچ کلیدی، به اسالید بعدی خواهد رفت.، بدون فشرده شدن 
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 )Www.iranestekhdam.ir( ؟نیستدر اسالیدها  Layout، کدام بخش در انواع Power Pointافزار در نرم -11
1 )Chart  2 )Lists  3 )Title  4 )Animation 

 4گزینه  پاسخ کارشناس ایران استخدام :
 نمی باشد. Powerpointچیدمان اسالید ها در نرم افزار ؛ جزء انواع 4گزینه 

 جهت تفییر چیدمان جدلو ها هم وجود دارد. Layoutهم بخش  chartدر این نرم افزار ؛ برای درج 

 

 باشد؟ Internet Explorerکدام مورد می تواند دلیل عدم ثبت برخی از سایت های مشاهده شده در مرورگر  -12

(Www.iranestekhdam.ir) 
 In Private Browsing( استفاده از 2  ( حذف سایت ها راز روی سرور1

 Proxy( استفاده از 4    ( درج دامنه اشتباه3

 2گزینه  پاسخ کارشناس ایران استخدام :
و یا   Private Browsingیا حالت  Internet Explorerدر مرورگر   In Private Browsing اگر در هنگام وب گردی؛ حالت

Incognito   در مرورگرهای دیگر که به راحتی از طریق منوی مرورگر و یا فشردن کلیدهای ترکیبی مخصوص هر مرورگر فعال شود؛لیست

 سایت های مشاهده شده در مرورگر ثبت نخواهد شد.
 

 (Www.iranestekhdam.ir) است؟کدام دو پوشه زیر، در یک حساب کاربری ایمیل، از نوع پوشه های ورودی  -13
1 )Inbox  وSpam/Junk   2 )Outbox  وSpam/Junk 

3 )Inbox  وTrash    4 )Trash  وOutbox 

 1گزینه  پاسخ کارشناس ایران استخدام :
حاوی ایمیل های ورودی هستند که تنها تفاوت در نوع   Spam/Junkو نیز  inboxبا توجه به  اینکه در حساب کاربری ایمیل،پوشه های 

ورودی نمی باشند. ، موارد از نوع ایمیل هایTrashو   Outboxایمیلهای دریافتی هست؛ لذا در گزینه های دیگر مثل 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بخش دوم:
 

 ریاضی و آمار مقدماتی   
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𝒂𝟐)اگر  -14 − 𝒃.𝒂) = (𝟏.𝟐 −

𝟏

𝒂
𝟑𝒂−)باشد، نقطه  ( + 𝟏.𝟐𝒃𝟐 + 𝒃 −  در کدام ناحیه از صفحه مختصات واقع است؟ (𝟏

(Www.iranestekhdam.ir) 
 ( دوم4   ( اول3   ( چهارم2   ( سوم1

 1  گزینهکارشناس ایران استخدام :پاسخ 

{
𝑎2 − 𝑏 = 1  (1)

𝑎 = 2 −
1

𝑎
  (2)

  =>  𝑎 = 2 −
1

𝑎
 => 𝑎 =

2𝑎 − 1

𝑎
 => 𝑎2 = 2𝑎 − 1 => 𝑎2 − 2𝑎 + 1 = 0  

𝑎2 − 2𝑎 + 1 = 0 => (𝑎 − 1)2 = 1 => 𝑎 = 1  (3) 
(3) → (1) => 1 − 𝑏 = 1 => 𝑏 = 0 
𝐴 = (−3𝑎+ 1.2𝑏2 + 𝑏 − 1) → 𝐴 = (−2.−1) 

 با این مختصات در ناحیه سوم محور های مختصات قرار می گیرد. Aنقطه 

 

𝟏.𝟎𝟐𝟒√𝟏𝟎حاصل  -15
𝟑

− 𝟓√𝟐𝟓𝟎
𝟑

− 𝟑𝟎√𝟏.𝟒𝟖𝟓
𝟑

+ 𝟐𝟎√𝟎.𝟔𝟖𝟔
 (Www.iranestekhdam.ir) ، کدام است؟𝟑

1 )42√2
3  2 )20√2

3  3 )−30√2
3  4 )−4√2

3 

 3  گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام :

10√1.024
3

− 5√250
3

− 30√1.485
3

+ 20√0.686
3

= 

10 √
29 × 2

1000

3

− 5 √53 × 2
3

− 30√
36 × 2

1000

3

+ 20√
73 × 2

1000

3

= 

  => 8√2
3

− 25√2
3

− 27√2
3

+ 14√2
3

= −30√2
3  

 

 کدام است؟ a( بگذرد، مقدار 1،2برابر واحد است. اگر این خط از ) y = ax + bفاصله مبدأ مختصات تا خط  -16

(Www.iranestekhdam.ir) 

1 )4

3
   2 )3

4
   3 )2

3
   4 )3

2
 

 2گزینه کارشناس ایران استخدام :پاسخ 

𝑎𝑥2از خط  (y0x,0) فرضی فاصله یک نقطه + 𝑏𝑥 + 𝑐 =  از طریق فرمول زیر محاسبه می شود: 0

|𝐴𝐵| =
|𝑎𝑥0 + 𝑏𝑦0 + 𝑐|

√𝑎2 + 𝑏2
 

 حال در این سوال داریم که:

y-ax-b=0   وa=(0,0) 

 a+b=2   ( نیز می گذرد بنابراین: 1و2با توجه به اینکه خط مذکور از نقطه )

1 =
|0 − 𝑎 × 0 − 𝑏|

√12 + 𝑏2
=

𝑏

√1 + 𝑎2
 

√1 + 𝑎2 = 𝑏 => 1 + 𝑎2 = 𝑏2 => (𝑎2 − 𝑏2) = 1 

(𝑎2 − 𝑏2) = 1 => (𝑎+ 𝑏)(𝑎− 𝑏) = 1 => (2)(𝑎 − 𝑏) = 1 => 𝑎 − 𝑏 =
1

2
 

{𝑎 − 𝑏 =
1

2
𝑎 + 𝑏 = 2

 => 2𝑎 =
3

2
  => 𝑎 =

3

4
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𝟏در کسر حاصل از گویا کردن مخرجِ  -17

√𝒙𝟑 −√𝒚
 (Www.iranestekhdam.ir) ، کدام عامل وجود دارد؟

1 )(√𝑥23
+ 𝑦)    2 )(√𝑥23

− 𝑦) 

3 )(√𝑥43
− 𝑦√𝑥23

+ 𝑦2)   4 )(√𝑥43
+ 𝑦√𝑥23

+ 𝑦2) 

 4گزبنه پاسخ کارشناس ایران استخدام :

𝑎3برای گویا کردن این کسر با استفاده از اتحاد  − 𝑏3 = (𝑎 − 𝑏)(𝑎2 + 𝑎𝑏 + 𝑏2) :داریم 

1

√𝑥3 − √𝑦
×

√𝑥3 + √𝑦

√𝑥3 + √𝑦
=

√𝑥3 + √𝑦

√𝑥23
− 𝑦

×
√𝑥43

+ 𝑦√𝑥23
+ 𝑦2

√𝑥43
+ 𝑦√𝑥23

+ 𝑦2
=

√𝑥3 + √𝑦(√𝑥43
+ 𝑦√𝑥23

+ 𝑦2)

𝑥2 − 𝑦2  

 

𝟒𝒙𝟐ریشه های معادله  -18 − 𝟐𝒎𝒙 − 𝟏 = 𝒐 سینوس و کسینوس زاویه ،α  هستند. مقدار مثبتm کدام است؟ 

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

 2گزینه پاسخ کارشناس ایران استخدام :

 با توجه به روابط بین ریشه های معادله درجه دوم داریم:

{ 
𝑥1 + 𝑥2 = −

𝑏

𝑎

𝑥1 × 𝑥2 =
𝑐

𝑎

 => {
𝑠𝑖𝑛𝛼 + 𝑐𝑜𝑠𝛼 =

𝑚

2
 (1)

𝑠𝑖𝑛𝛼 × 𝑐𝑜𝑠𝛼 =
−1

4
 (2)

   

(𝑠𝑖𝑛𝛼 + 𝑐𝑜𝑠𝛼)2 =
𝑚2

4
→ 𝑠𝑖𝑛2𝛼 + 𝑐𝑜𝑠2𝛼 + 2𝑠𝑖𝑛𝛼 × 𝑐𝑜𝑠𝛼 =

𝑚2

4
  

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

 آنگاه داریم:

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

4
 

 ( در معادله باال داریم:2با جاگذاری رابطه )

1 + 2(−
1

4
) =

𝑚2

4
→ 1 −

1

2
=

𝑚2

4
→

1

2
=

𝑚2

4
 => 2𝑚2 = 4 

𝑚 = ∓√2 

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

 

𝒇(−𝒙)اگر  -19 + (𝒙+ 𝟏)𝒇(𝒙) = 𝒙𝟑 +  (Www.iranestekhdam.ir) کدام است؟ f(1باشد، مقدار ) 𝟒

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

 4گزینه پاسخ کارشناس ایران استخدام :

 قرار دهیم داریم: X=-1اگر 

𝑓(1) + ((−1)+ 1)𝑓(−1) = (−1)2 + 4 

 
𝑓(1) + 0 × 𝑓(−1) = +1 + 4 => 𝑓(1) = 5 
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𝒍𝒐𝒈𝟐اگر  -20 ≌ 𝒍𝒐𝒈𝟑و  𝟎/𝟑 ≌  )Www.iranestekhdam.ir( کدام است؟ 2527logباشد، مقدار  𝟎/𝟓

1 )14

15
   2 )13

15
   3 )6

7
   4 )5

7
 

 1گزینه پاسخ کارشناس ایران استخدام :

 برای حل مسئله داریم:

log27 25 = log33 52 =
2

3
log3 5 =

2

3
(log3 10 − log3 2) =

2

3
(
log 10

log 3
−

log 2

log 3
) 

 

log2725 =
2

3
(

1

0.5
−

0.3

0.5
) =

14

15
 

 

𝑷(𝑨هستند. اگر  Sای از فضای نمونه Bو  Aدو پیشامد  -21 ∩ 𝑩) =
𝟏

𝟔
𝑷(𝑨)و   =

𝟐

𝟑
𝑷(𝑨باشد، مقدار     ∩ 𝑩′) کدام است؟ 

(Www.iranestekhdam.ir) 

1 )1

3
   2 )1

2
   3 )5

6
   4 )3

4
 

 2ینه گزپاسخ کارشناس ایران استخدام :

 

𝑃(𝐴 ∩ 𝐵′) = 𝑃(𝐴 − 𝐵) = 𝑃(𝐴)− 𝑃(𝐴 ∩ 𝐵) =
2

3
−

1

6
=

4 − 1

6
=

1

2
 

 

 (Www.iranestekhdam.ir) چه تعداد از متغیرهای زیر، کیفی اسمی هستند؟ -22

(I میزان آلودگی هوا (II رنگ میوه ها  (III زبان مادری 

 2( 4   1( 3   ( صفر2   3( 1

 4گزینه پاسخ کارشناس ایران استخدام :

 :هستند دستهدو  برمتغیرها عموماً 

 .گویندرهایی که اندازه گیری می شوند و عدد به آنها نسبت داده می شود که این متغیرها را متغیرهای کمّی می یمتغی ( 1

 .که اندازه گیری نمی شوند ، و فقط نوع آنها تعیین می شود.مانند گروه خونی که این نوع متغیرها را متغیرهای کیفی می گوییم ییرهایتغی( م2

 .مییگو یم یبیترت یفیک یرهایوجود دارد متغ یعیطب بیترت یکه در آنها نوع یا یفیک یرهایمتغ -

 .مییگو یم یاسم یفیک رینباشد را متغ یبیکه ترت یا یفیک ریمتغ -

 در این سوال؛ میزان آلودگی هوا یک متغییر کمی پیوسته بوده و رنگ میوه ها و زبان مادری، متغییر کیفی اسمی می باشند.

 

 بندی کنیم، فراوانی نسبی دسته سوم کدام است؟دسته، طبقه 4اگر داده های نمودار ساقه و برگ زیر را در  -23

(Www.iranestekhdam.ir) 
 ساقه برگ

      2 1 1 0 

9 8 7 6 6 5 4 4 3 1 

 9 9 9 8 7 6 5 4 2 

1 )35/0   2 )4/0   3 )25/0   4 )3/0 

 4گزینه پاسخ کارشناس ایران استخدام :

 اگرداده این مسئله را بر اساس نمودار ساقه و برگ نشان داده شده؛ تشکیل دهیم داریم:
1,1,2,13,14,14,15,16,16,17,18,19,24,25,26,27,28,29,29,29 

 می باشد: 1و مقدار کمترین داده برابر با  29با توجه به این داده ها، مقدار بیشترین داده برابر 
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 R=29-1=28لذا دامنه تغییرات مسئله برابر است با: 

 طول دسته برابر خواهد بود با:
R=KC  => 28=4C  =>C=7 

 ده؛ بصورت زیر دسته بندی خواهند شد:آنگاه دا
[1-8)  =>1,1,2 
[8-15) =>13,14,14 

 (دسته سوم داده ها)  15,16,6,17,18,19<= [15-22]

[22-29] =>24,25,26,27,28,29,29 
 آنگاه فروانی نسبی دسته سوم برابر خواهد بود با:

6

20
=

3

10
 

 

ای چندضلعی زیر اضافه شود، زاویه مربوط به دسته دوم در نمودار دایره، به داده های نمودار 22و  19اگر دو داده به مقادیر  -24

 (Www.iranestekhdam.ir) برای داده های جدید، کدام است؟

 

 
1 )130   2 )120   3 )140   4 )134 

 1گزینه پاسخ کارشناس ایران استخدام :

 با توجه به نمودار چند ضلغی داده ها داریم:

 18.5-13.5=5یکدیگر: فاصله مرکز دسته ها از 

 5طول طبقات:

 واحد کم و اضافه می کنیم 2.5با توجه به این مقادیر، برای پیدا کردن حدود دسته ها، از اعداد مرکر دسته ها به اندازه 

 سپس جدول دادها را بر اساس نمودار باال تکشیل می دهیم:

 دسته ها حدود دسته  فراوانی دسته

 اول 16-11 5

 دوم 21-16 12

 سوم 26-21 8

 چهارم 31-26 9

 

 در دسته سوم جای میگیرند( 22در دسته دوم و داده  19به داده های باال مجدد داریم: )داده  22و  19با اضفه شدن دو داده جدید 

 دسته ها حدود دسته  فراوانی جدید دسته

 اول 16-11 5

 دوم 21-16 13

 سوم 26-21 9

 چهارم 31-26 9

  داده هافروانی مطلق  36
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 ( در حالت جدید داریم:αآنگاه برای تعیین زوایه نمودار دایره ای برای دسته دوم داده ها )

𝛼 =
360 ∗ 13

36
=    درجه    130

 

باشد، دامنه  18است. اگر مجموع داده ها برابر  𝟐√میانگین سه داده یک رقمی، برابر میانه آنها و انحراف معیارشان برابر  -25

 (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 

 خواهد بود. آنگاه داریم:میانگین 

∂ =
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 

 

 

  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بخش سوم:
 

 زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش   
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 (Www.iranestekhdam.ir) ، به ترتیب، کدام است؟«استیفا -بدسگال  -جلباب »از واژه های  معنی هر یک -26

 مفید بودن -شرور  -( سربند 2  طلب عفو نمودن -بدخواه  -( دستار 1

 تمام فراگرفتن -بداندیش  -( چادر زنان 4  عفو کردن -بدذات  -( جامة فراخ 3

 4 گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام : 
 قشر، پوشش، حجاب چادر زنان،پوشه، حائل،  جلباب:

 ، بدخواه . شیبداندبدسگال: 

 را ادا کردن. یزیطور کامل انجام دادن؛ حق چرا به یکار -نطور کامل گرفتمال را به ایحق استیفا: 
 

 (Www.iranestekhdam.ir) کدام است؟« غدر»در عبارت زیر، معنی واژه  -27

 «کردند با من دم دوستی بود. یکی را از آنان که غدر»
 ( دشمن4   ( حیله3  ( بی ارزش2   ( اسیر1

 3 گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام : 
 . لهیمکر، ح- انتی، خ ییوفا یب - دنیورز انتیکردن ، خ ییوفا غدر به معنی بی

 این نثر از گلستان سعدی می باشد.

 

 (Www.iranestekhdam.ir) است؟« غلط امالیی»کدام گروه کلمه، فاقد  -28

 ( سیلی و قفا زدن، غریب و آواره، قصد عظیمت2  ( اعزاز و اکرام، ثقت و اطمینان، تضاد و تعارض1

 ( آزمند و حریص، قریو شادی، پناه و ملجأ4  ( خضوع و خشوع، یاری و معونت، تعسّی و پیروی3

 1 گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام : 

 موارد زیر دارای  غلط امالیی می باشند:در بقیه گزینه ها 
 قصد عزیمیت <قصد عظیمت  :2گزنیه 

 تأسی <ی : تعس3ّگزینه 

 غزیو شادی <: قریو شادی 4گزینه 

 

 (Www.iranestekhdam.ir) در کدام عبارت، غلط امالیی وجود دارد؟ -29

 ( همه شب در لجّه لجاج خویش غوطه ندامت و غصّه آن حالت می خورد.1

 آوازی که به حنجره داوودی آب از جریان و مرغ از تیران باز دارد.خوش( 2

 ( به عذر ماضی در قدمش فتادند و بوسه چندی به نفاق بر سر و چشمش دادند.3

 ای در معبر نشسته و رخت سفر بسته.( گروهی مردمان را دید، هر یک به قراضه4

 2 گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام : 
 به معنی پرواز می باشد "طیران "گزینه امالی کلمه تیران درست نبوده و شکل صحیح آن کلمه در این 

 

 (Www.iranestekhdam.ir) است؟« اسلوب معادله»و دارای آرایه « تلمیح»کدام بیت، فاقد  -30
 که باشد نعل در آتش به دست دیو خاتم را  ( به اندک فرصتی از سفله روگردان شود دولت1

 که حرص دانه در دام بال انداخت آدم را  بهشت جاودان خواهی به دل خوردن قناعت کن( 2

 شکوه کعبه باشد در نظر کمتر حجازی را  ( به چشم دور گردان جلوۀ دیگر کند منزل3

 نیست جز عشق تمنّای دگر مجنون را  ( می خورد گرد عبث محمل لیلی در دشت4

 2 گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام : 
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 (Www.iranestekhdam.ir) اند؟آرایه های بیت زیر، کدام -31

 «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

 مجاز( استعاره، تشبیه، تلمیح، 4  ( کنایه، مجاز، حسن تعلیل، استعاره3

 2 گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام : 

 حرکتیگَرد گِرد : جناس ناقص 

 از نابود کردن خرد کردن: کنایه

 :تشخیصگرد طواف می کند

 تشبیهاضافی : خشت وجود
 من مانند گرد طواف می کنم:تشبیه

 

 (Www.iranestekhdam.ir) ، از کدام بیت دریافت می شود؟«شرم و حیا داشتن»مفهوم کنایی  -32
 مجنون اگر شوی همه آفاق لیلی است  ( هرجا که بنگری رخ او در تجلّی است1

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

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

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

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

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

 ...................... . جزبهاست، « نابرده رنج گنج میسّر نمی شود»المثل مفهوم همه ابیات دربردارنده ضرب -33

(Www.iranestekhdam.ir) 
 آن خشت بود که پرتوان زد   ( الف از سخن چو دُر توان زد1

 خس در دهن ابد اوّل از قند   ( چون باز زنی ز نیشکر بند2

 بی دود چراغ برنیاید   ( خواهی قلمت به چرخ ساید3

 زر سنگت دهد اوّل آنگهی   ( کانی که کنی ز بهر گوهر4

 1 گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام : 
 .ا تحمل کار نامطلوب و سپس دست یافتن به هدف اصلی اشاره شده استنه ها ابتدا به تحمل سختی یدر سایر گزی

 

 (Www.iranestekhdam.ir) مفهوم کدام بیت، با سایر ابیات، تفاوت دارد؟ -34

 اندبلند به جایی رسیدهاز همّت   ( همّت بلند دار که مردان روزگار1

 جهد آن کن که خود کسی باشی   ( چند منقاد هر خسی باشی2
 که استخوان خورد و جانور نیازارد  ( همای بر سر مرغان از آن شرف دارد3

 کرد او خورشید را زان ذرّه پست  ( هر که را یک ذرّه همّت داد دست4

 3 گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام : 

 خواهد شد. تریو بر ؛ به این اشاره شده است که همت و جهد و تالش انسان سبب دست یابی او به موفقیت3گزینه ها به جز گزینه در همه 
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 (Www.iranestekhdam.ir) کدام عبارت، نیاز به ویرایش دارد؟ -35

 زد عام و خاص است و از نظر کیفی هم جایگاه واالیی دارد.( کمیّت آثار او زبان1

 ( در عشق هم ایثار است، هم اخالص، به عشق حقیقی روی آرید تا کامیاب شوید.2

 بخش بود. روزی او نتیجه( برای همکاری با این سازمان، تالش شبانه3

 ای نمی کرد.( کسی به تراوشات ادبی او توجّه نداشت و از آن استفاده4

 4 گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام : 
 .تراوش فارسی است و جمع بستن آن با ات عربی خالف قاعده است و به جای آن باید نوشت تراوش هاتراوشات: واژه ی 

 

 (Www.iranestekhdam.ir) وجود دارد؟« غلط نگارشی»در متن زیر، چند مورد  -36
 «روی آریم و از شیاطین بپرهیزیم.تر، آن است که آدمیّت را فراموش نکنیم و برای بقای بشریّت بکوشیم. قلباً و دروناً در حقیقت ارجح»

 ( سه4   ( چهار3   ( یک2   ( دو1

 3 گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام : 

 درست نمی باشد. "تر"ارجح خود صفت تفضیلی بوده و استفاده آن با پسوند 
 .اشتباه است ،غیرعربیبه کلمات  «تیّ»افزودن پسوند مصدرساز  کاربرد آدمیت درست نمی باشد.

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

 .و یا حتی کلمات بیگانه به کار برد

 .ریمآبه حقیقت روی  <در حقیقت روی آریم

 

 (Www.iranestekhdam.ir) فعلِ کدام عبارت، ساده است؟ -37
 ( او درباره عالقه مردم به ادبیّات تحقیق کرد.2  حسن تعدادی کتاب از دوستش قرض گرفت.( 1

 ( همه بچه ها را در این جشن شرکت دادند.4   ( من به کارهای او ایمان آوردم.3

 2 گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام : 
 می باشد نحویهای تشخیص فعل ساده از مرکب شامل گسترش پذیری و گرفتن نقش راه

نیز استفاده کرد مثل:تحقیقی کردن، تحقیق ها کردن.پس تحیق جزء فعل  حالت نحویفعل تحقیق کردن ،قابل گسترش بوده و می توان از 

 .اصلی نمی باشد

ساده با مرکب بودن . برای تشخیص رودهای مختلف به کار میاز پرکاربردترین مصدرهای زبان فارسی است و این فعل به صورت« کردن » مصدر 

 این فعل از راههای زیر استفاده می شود:

 . باشدمی مسندی –هایش را جانشین آن سازیم، این فعل ساده و جمله چهار جزیی مفعولی اگر بتوان هم گروه -1

 . ه مثالش قبالً ذکر شدسازد؛ همان طور کی سه جزیی مفعولی میباشد، دیگر فعل اسنادی نیست وجمله« انجام کار» اگر به معنای  -2

 . است« مرکب » ، به شرط آن که مفعول در جمله حاضر باشد « انجام کار » اگر این فعل نه اسنادی باشد ونه به معنای  -3

 

 )Www.iranestekhdam.ir( ...................... . به جزدر همه مصراع ها واژه مرکب وجود دارد،  -38

 ( به از ما سخنگوی دانا یکی است2   مکنبعد بی آبرویی ( که من1

 ( بر سنگدل برد یک مشت سیم4   ( نرنجید از او حیدر نامجوی3

 1 گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام : 
 مرکب می باشند. "سنگدل "واژه  4و در گزینه  "نامجوی "؛واژه 3؛ در گزینه  "سخنگوی"واژه 2در گزینه 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بخش چهارم:
 

 معارف اسالمی   
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 (Www.iranestekhdam.ir) هرگاه متعلق علم حضوری، خدا و امور مرتبط به خدا باشد، به آن چه گفته می شود؟ -39

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

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

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

 

 (Www.iranestekhdam.ir) مفهوم دریافت می شود؟از آیۀ شریفۀ )آل إِکراۀ فِی الدِّینِ قَد تَبَیَّنَ الرُّشدُ مِنَ الغَیِّ(، کدام  -40
 ( ایمان، مبتنی بر معرفت است و بدون معرفت، اجر و ارجی ندارد.1

 ( پرواز به سوی حقایق، به جز دو بال علم و ایمان، میسر نیست.2

 ناپذیر انسان هستند.دو ماهیت انفکاک« رشد و غی( »3

 ه ایمان باشد.( معرفت، آنجا باارزش است که کانال وصول ب4

 1 گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام :
این حقیقت  آیه شریف زیر از قرآن کریم؛ ایمان را مبتنی بر معرفت می داند و بدین سان؛ از دیدگاه قرآنی ایمان بودن معرفت، اجرو ارجی ندارد.

 آل إِکراۀ فِی الدِّینِ قَد تَبَیَّنَ الرُّشدُ مِنَ الغَیِّ پرده برمی دارد:

 رافی، روشن کرده است.و خداوند راه درست را از راه انح ین اجبار و اکراه وجود نداردددر 

 

 (Www.iranestekhdam.ir) ، کدام است؟«کیف یعرف غیره من یجهل نفسه»پیام حدیث شریف  -41

 ( خداشناسی، مقدمه خودشناسی است.2  ( خودشناسی، مقدمه خداشناسی است.1

 شناسی است.درآمد جهان( خودشناسی، پیش4 درآمد کمال انسانی است.( خداشناسی، پیش3

 2 گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام :
 بعد به شناخت جهان دست یابد. انسان باید ابتدا قوا و ابزار سناخت خود و گستره ومرزهای آنها را بشناسد تا

 کیف یعرف غیره من یجهل نفسه علی)ع( می فرماید: حضرت

 چگونه غیر خود را تواند شناخت. خود را نمی شناسد؛کسی که 

 

 ، ناظر بر فهم کدام آیۀ شریفه است؟«عبادت مستلزم شناخت معبود در حد توان انسان است»عبارت  -42

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

 إاِلَّ لِیَعبُدُونِ(( )وَ ما خَلَقتُ الجِنّ وَ اإلِنسَ 2

 ( )أفَحَسِبتُم أنَّما خَلَقنَاکُم عَبَثاً وَ أنَّکُم إِلَینَا الَ تُرجَعُونَ(3

 ( )أطیعُوا اهللَ وَ أطِیعُوا الرَّسُولَ وَ اُولِی األمرِ مِنکُم(4

 2 گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام :
 :فرماید می آیات در چه چنان. کند می دعوت عبودیت به را انسان سو یک از خدا

 «لیَعْبُدُونِ إِلَّا وَاالِنْسَ الْجِنَّ  خَلَقْتُ مَا»

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

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

 ندارد. ارزشی
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 ، برای انتساب صفات به خداوند، به ترتیب، متّصف به کدام صفات است؟«نیاز به فرض مخلوقات و عدم نیاز به آن» -43

(Www.iranestekhdam.ir) 
 ذات –( ذات 4  ذات -( فعل 3  فعل -( ذات 2  فعل -( فعل 1

 3 گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام :
د و در انتزاع آنها نیاز  به دسته از صفات هتسند که از ذات الهی انتزاع می یابند. این صفات از ان جهت که هماره با ذات الهی انصفات ذاتی، آن 

 تصور موجودات دگیر نیست و ذات همواره متصف به آنهاست؛ صفات ذات نامیده میشوند.

 مخلوقات انتزاع می شوند. صفات فعل خدا آن دسته از صفات هستند که از ارتباط ذات الهی با

 

 توحید است؟ آیات شریفۀ )قُل هُوَ اهللُ أحَدٌ( و )لَو کَانَ فِیهِمَا آلِهَۀٌ إاِلِّ اهللُ لَفَسَدَتا(، به ترتیب، بیانگر کدام بُعد از ابعاد -44

(Www.iranestekhdam.ir) 
 ربوبیّت –( ذاتی 4  ربوبیّت -( صفاتی 3  خالقیّت -( ذاتی 2  خالقیّت -( صفاتی 1

 4 گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام :
یه مقصود از توحید ذاتی، این است که خدا یگانه؛بی همتا و بی مانند است. به عبارت دیگر؛ خدا به گونه ای است که کثرت نمی پذیرد.ماندد آ

 «قل هُوَ اهللُ أحَدٌ» شریف:

لَو کَانَ فِیهِمَا آلِهَةٌ إاِلِّ  اداره و تدبیر و کارگردانی جهان و انسان مؤثر است.مانند آیه شریفه: توحید در ربوبیت به معنای آن است که تنها خدا در

 اهللُ لَفَسَدَتا

 

 (Www.iranestekhdam.ir) انجام معجزه توسط پیامبر اکرم )ص(، به وسیله چه عاملی صورت می گیرد و ناشی از چیست؟ -45

 اجرای قوانین الهی -( والیت ظاهری 2  لهیبندگی و قرب ا -( والیت ظاهری 1

 اجرای قوانین الهی -( والیت معنوی 4  بندگی و قرب الهی -( والیت معنوی 3

 3 گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام :
غیب  و ماورای رسول خدا )ص( با انجام وظایف عبودیت و بندگی و در مسیر قرب الهی به مرتبه ای از کمال نائل شد که می توانست عالم 

 طبیعت را مشاهده کند و به اذن الهی در عالم طبیعت تصرف نماید و معجرات را انجام دهد.این مرتبه از والیت و سرپرستی مخلوقات که کامالً

 به اذن خداست، والیت معنوی می گویند.

 

 

 (Www.iranestekhdam.ir) وعده خداوند به کسانی که ایمان دارند و عمل صالح انجام می دهند، چیست؟ -46

 ( دینشان را برای آنان مستقر می سازد.1

 ( آنان را جانشین در زمین قرار می دهد.2

 ( ولیّ الهی را برای تشکیل حکومت جهانی می فرستد.3

 ( بیمشان را به ایمنی و راحتی مبدل می گرداند.4

 2 گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام :
 د که:یبه خوبی برمیابا تامل در آیه شریفه زیر 

 «وعد اهلل الذین ءامنوا منکم و عملو الصالحات لیستخلفنهم فی االرض»

 «خدا به کسانی که ایمان آوردند و عمل صاحل انجام دهند وعده داده است که آنان را جانشین در زمین قرار دهد.» 
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دارید و آن برای شما خوب است، و بسا چیزی را دوست  و بسا چیزی را خوش نمی»با توجه به اینکه قرآن کریم می فرماید:  -47

 (Www.iranestekhdam.ir) ، دلیل ناخوش دانستن برخی از امور ناشی از چیست؟«می دارید و آن برای شما بد است
 ( عملکرد نادرست و گناه انسان2    ( عدم شناخت جامع و کامل1

 ناسازگاری از ضعف علمی( ابهام و 4   نظرانه( قضاوت های کلی و ننگ3

 1 گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام :

 آن و دارید نمی خوش را چیزی بسا و قرآن کریم؛ دلیل ناخوش دانستن برخی امور را ناشی از عدم شناخت جامع و کامل می داند و می فرماید:

 است بد شما برای آن و دارید می دوست را چیزی بسا و است، خوب شما برای

 

 (Www.iranestekhdam.ir) کسی که نامه عملش را به دست چپش می دهند، چه می گوید؟ -48
 ( )هَاؤُمُ اقرَءًوا کِتابِیّة(2    ( )فاَل تُظلَمُ نَفسٌ شَیئاً(1

 ( )وَ الوَزنُ یَومَئِذٍ الحَقُّ(4    ( )یا لَیتَنِی لَم أوتَ کِتابِیّة(3

 3 گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام :

 سوره حاقه خداوند کریم می فرماید: 25 در آیه
 «و اما من اوتی کتابه بشماله، فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیه»

 و کسی که نامه اعمالش را به دست جپش می دهند؛گوید: ای کاش نامه عملم به من داده نمی شد.

بازتاب آن )معلول( مستقل از اراده و اختیار انسان هست ؛ این سخن نشناه آن است که اعمال ناشایسته انسان )علت( در حیطه اختیار اوست اما 

 یعنی اعمال خوب و بد را انسان؛ علتش را خودش ایجاد می کند ولی معلول آن، دیگر در اختیار او نیست.

 

 حقیقت توکل بر خداوند چیست و در کدام یک از دوره های زیر، نیاز شدیدتری به آن حس می شود؟ -49

(Www.iranestekhdam.ir) 
 نوجوانی و جوانی -( در عین عمل به وظایف، آموزش را به خدا واگذار می کند 1

 میانسالی و پیری -( در عین عمل به وظایف، آموزش را به خدا واگذار می کند 2

 نوجوانی و جوانی -( بدون بهره از ابزار و اسباب، همه کار را به خدا سپرد 3

 میانسالی و پیری -بزار و اسباب، همه کار را به خدا سپرد ( بدون بهره از ا4

 1 گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام :
ن عمل توکل بر خدا؛ به معنای اعتماد به خدواند و سپردن نتیجه کارها به اوست.انسان متوکل؛ خدواند را تکیه گاه  مطوئن خود می یابد و در عی

می کند.نوجوانی و جوانی دوران تصمیم های بزرگ است.از این رو در این دوره نیاز شدیدتری به توکل و به وظایف؛ امورش را به خدا واگذار 

 اعتماد بر خداوند کریم، حس می شود.

 

ای بی کشت، نزد خانه محترم تو، قرآن از زبان حضرت ابراهیم )ع( می فرماید: پروردگارا من )یکی از( فرزندانم را در دره -50

 (Www.iranestekhdam.ir) تا ...................... .سکونت دادم، 
 ( نماز را به پا دارند.2    ( وحدت را به پا دارند.1

 ( خدا را عبادت کنند.4    ( مردم را هدایت کنند.3

 2 گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام :
 سوره ابراهیم؛ آمده است: 37در آیه 

 «الصَّلَاۀَ لِیُقِیمُوا رَبَّنَا الْمُحَرَّمِ بَیْتِکَ عِنْدَ زَرْعٍ ذِی غَیْرِ  بِوَادٍ ذُرِّیَّتِی مِنْ أَسْکَنْتُ إِنِّی رَبَّنَا»

 «الحرام تو مسکن دادم، پروردگارا، تا نماز را به پا دارندکشت و زرعی نزد بیتپروردگارا، من برخی از ذرّیّه و فرزندان خود را به وادی بی »
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 (Www.iranestekhdam.ir) ، کدام مورد است؟«امر به معروف و نهی از منکر»وظیفه مقدم بر انجام  -51
 ( 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

 4 ینهگزپاسخ کارشناس ایران استخدام :
اولین شرط انجام 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 

 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.

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :پنجمبخش 

 

 عمومی -زبان انگلیسی    
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Part A: Grammar and Vocabulary 

Directions: Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes sentence. Then mark the 

correct choice on your answer sheet. (Www.iranestekhdam.ir) 

 

52- You are advised to save electricity by reducing the number of computers …………………. on 

overnight. (Www.iranestekhdam.ir) 
1) left   2) leaving  3) that left  4) which are leaving 
 

 1 گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام :
 ترجمه:

 توصیه می شود که با کم کردن تعداد کامپیوترهای روشن باقی مانده در طول شب،در مصرف برق صرفه جویی کنید.به شما 

 .شود یفعل به صورت مجهول و در زمان گذشته در نظر گرفته م مانده،یروشن باق یگریتوسط افراد د وتریجمله چون کامپ یبا توجه به معن
 

53- We will have to cancel the show …………………. we sell more tickets at the last minute. 
(Www.iranestekhdam.ir) 
1) so that  2) whether  3) unless  4) since 
 

 3 گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام :
 میبفروش یشتریب یها طیآخر بل قهیدر دق ”نکهیمگر ا“ میرو کنسل کن شینما شد که میمجبور خواهمعنی جمله: ما 

 جمله شرطی از نوع دوم می باشد که در ساختار منفی آن به کار رفته است.

 در حقیقت جمله به شکل زیر بوده است:
We will have to cancel the show if We dont sell more tickets at the last minute. 
 

54- Roger looks really pleased with himself. He …………………. his driving test this morning. 
(Www.iranestekhdam.ir) 
1) should have passed   2) must have passed 

3) should pass    4) must pass 
 

 2 گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام :

 .گذرانده است تیخود را با موفق یاو حتما امروز صبح  امتحان رانندگ د،یگنج یراجر در پوست خود نم

 .شود یدر گذشته انجام شده استفاده م نایقیکه به  ینشان دادن کار یبرا must have passed (must + have + pp) ساختار
 

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

 4 گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام :
 معنی جمله:

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

 .شود یه استفاده نمو از کلمات اشار؛ ینه جمله پرسش ردیگ یقرار م noun clause ای )هیجمله اسم(یمورد نظر عبارت اسم یخال یدر جا
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56- The biggest contributor to our charity wants to remain …………………., so we can’t release any 
information regarding his identity. (Www.iranestekhdam.ir) 
1) advantageous   2) adventurous 
3) analogous    4) anonymous 
 

 4 گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام :
 معنی جمله:

بنابراین ما نمی توانیم هیچ اطالعاتی از هویت ایشان را فاش  باقی بماند؛ اسخواست که ناشن اصلی ترین فرد کمک کننده )خیّر( به خیریه ما؛

 کنیم.

Anonymous .به معنای ناشناس و ناشناخته  می باشد 
 

57- If the restaurant chooses to …………………. and not serve African Americans, then it will lose a 

lot of business in the community. (Www.iranestekhdam.ir) 
1) terminate     2) accommodate 

3) discriminate     4) cooperate 
 

 4 گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام :
 معنی جمله:

 هد داد.اگر رستوران بخواهد که تبعیض قائل شده و به آمریکهای افریقایی تبار؛ ارائه سرویس نکند؛ بخش بزرگی از بازار در جامعه را از دست خوا

Discriminate .به معنی تبعیض قائل شدن هست 
 

58- It is with great …………………. that I announce today my intention to leave this company for a 

job at a firm in Ontario. (Www.iranestekhdam.ir) 
1) reluctance  2) resemblance  3) emergence  4) existence 
 

 1 گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام :
 معنی جمله:

 کنم. یاعالم م ویدر انتار یشرکت به علت کار در شرکت نیترک ا یخود را برا میامروز تصم ار،یبس ”یلیم یب“با 

Reluctance .به معنی بی میلی و اکراه برای انجام کاری هست 
 

59- Unfortunately, the valuable manuscript was accidentally and …………………. destroyed by one 

of the servants. (Www.iranestekhdam.ir) 
1) adequately  2) ignorantly  3) relatively  4) evidently 
 

 2 گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام :
 معنی جمله:

 بطور تصادفی و غیر عمدی ،توسط یکی از خدمتکاران از بین رفت. ارزشمند ینسخه خطمتاسفانه، 

Ignorantly .به معنی غیر عمدی و بی خردانه می باشد 

 

 

 

Part B: Reading Comprehension 
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Directions: Read the following passage and select the choice (1), (2), (3), or (4) that best answers each 

question. Then mark your answer on your answer sheet. (Www.iranestekhdam.ir) 

 
Tony Tan Keng Yam is the seventh president of Singapore. He was a bright student and attended the 

University of Singapore, Massachusetts Institute of Technology and the University of Adelaide, ultimately 
earning his doctorate in applied mathematics. While he is best known for his political career, he started off 
teaching physics and mathematics at the University of Singapore and a few years later took a position as a 

banking manager at Oversea-Chinese Banking Corporation. Ten years later, he was elected to serve in 
Singapore's Parliament. He also joined the Singapore Cabinet and served in several different roles during 
his tenure including Minister for Finance, Minister for Education, among others. Outside of his Cabinet 

posts, he continued his work with the University of Singapore as Vice Chancellor. His emphasis on 
education and reform is a common theme throughout his career with many achievements in standardizing 
Singapore's educational system as the country reached greater economic heights. In 2010, he decided to run 

for the presidency and won in 2011. He has championed investments in society and encouraged fundraising 

and volunteerism among his many occasions by several institutions. (Www.iranestekhdam.ir) 
 

 ترجمه متن توسط کارشناس ایران استخدام:

وز زرنگ بود و با حضور در دانشگاه )نام یک فرد( هفدمین رئیس جمهور سنگاپور است. او یک دانش آم"تونی تَن کِنگ یام"

سنگاپور؛ مؤسسه فناوری ماساچوست و دانشگاه آدیالید ؛ در نهایت مدرک دکتری خود را در رشته ریاضیات کاربردی دریافت 

کرد.اگرچه او بیشتر با فعالتیهای سیاسی اش شناخته می شود؛ ولی تدریس فیزیک و ریاضی را در دانشگاه سنگاپور آغاز کرد و 

سال بعد، او برای خدمت در پارلمان سنگاپور  10ند سال بعد صاحب سمت مدیر بانکی در شرکت بانکداری خارجی چینی شد.چ

انتخاب شد.او همچنین در هئیت دولت سنگاپور و در طول تصدی خویش؛در پست های مختلفی  که از بین آنها )می شود نام برد 

ود. عالوه بر سمت هایش در هیئت دولت، او به کارش با دانشگاه سنگاپور به عنوان از (مانند وزیر دارایی،وزیر آموزش خدمت نم

می باشد با دستاوردهایی  فعالیتشیک موضوع مشترک در طول معاون رئیس دانشگاه ادامه داد. تاکیدات او بر آموزش و اصالحات؛ 

، 2010به عنوان کشوری که به سطوح اقتصادی باالتری دست یافت. در سال  سنگاپور یآموزش ستمیس یاستاندارد سازدر زمینه 

 هیاو از سرما او به ریاست جمهوری کشورش دست یافت. 2011او تصمیم گرفت که برای ریاست جمهوری اقدام کند و در سال 

 .کرده است بیموسسه ترغ نیتوسط چند شیرا در فرصت ها خواست باوریو  هیکرده و جذب سرما تیها در جامعه حما یگذار

 

60- According to the passage, Tan studied at all of the following universities EXCEPT 

…………………. . (Www.iranestekhdam.ir) 
1) The University of Singapore  2) Massachusetts Institute of Technology 
3) The University of Sydney  4) The University of Adelaide 
 

 3 گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام :
 به جز دانشگاه سیدنی درس خوانده است.اشاره شده در سوال در همه دانشگاه های  "تَن"با توجه به متن آقای 

 

61- Which of the following sentences is correct? (Www.iranestekhdam.ir) 
1) Tan obtained his Ph.D. degree in applied mathematics. 

2) Tan taught his political doctrine at university. 
3) Tan is the only person who helped Singapore reach great economic heights. 
4) The theme of political and economic reforms are widespread in his books. 

 1 گزینهیران استخدام :پاسخ کارشناس ا
 با توجه به متن باال تنها گرینه یک که در آن گفته شده، او مدرک دکترایش را در رشته ریاضیات کاربردی کسب کرده ؛درست می باشد.
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62- Which of the following questions does the passage provide sufficient information for the readers 

to answer? (Www.iranestekhdam.ir) 
1) How long was Tan Singapore’s president? 
2) At what age did Tan become the manager of Oversea-Chinese Banking Corporation? 

3) Which awards did Tan win? 
4) Which cabinet posts did Tan hold? 
 

 4 گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام :
در کدام پست های هئیت   "تَن"توجه به معنی متن تنها سوالی که اطالعات کافی برای پاسخ به آن در متن بیان شده؛این سوال است که آقای با 

 دولت منصوب شده بود؟
 

63- The word “championed” in line 13 means …………………. . 
1) anticipated  2) advocated  3) assembled  4) allocated 
 

 2 گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام :

به معنی دفاع  advocatedمترادف است با واژه از میان گزینه های سوال باال در این متن به معنی حمایت کردن هست که  championedواژه 

 کردن؛ حمایت کردن؛ طرفداری کردن می باشد.

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ششمبخش 

 

 اطالعات عمومی ، دانش اجتماعی و قانون اساسی   
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 (Www.iranestekhdam.ir) بیشترین توزیع شهرهای ایران، در کدام یک از نواحی جغرافیایی زیر است؟ -64

 ای( کوهپایه4  ( دشتی3  ( مرتفع کوهستانی2 ای( جلگه1

 4 گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام :
شمال و شمال غرب؛ متراکم ترین نواحی ایران هستند.از میان نواحی جغرافیایی ایران؛ناحیه شمالی وسپس ناحیه شمال غربی  ناحیه جغرافیایی

نفر در کلیومتر مربع را دارند.کمترین تراکم ازآن ناحیه شرق  70تا  120که جزء نواحی کوهپایه ای هستند،بیتشرین تراکم جمعیت یعنی حدود 

 نفر در کیلومترمربع می باشند. 11د تراکم و جنوب شرقی با حدو

 

 (Www.iranestekhdam.ir) که به امر طغرل سوم خراب شده، در کدام شهر ایران واقع بوده است؟« قلعه طبرک» -65
 ( قم4   ( ری3  ( زنجان2  ( قزوین1

 3 گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام :

گفتند وآن به سبب وجود قلعه ای با کوه کوچکی واقع بوده که در ادوار کهن به آن طبرک میدر شهر ری برفراز کارخانه آجر نسوز امین آباد 

. قلعه طبرک از نظر قدمت به استناد متون است همین نام بود که به امر طغرل سوم خراب و با زمین یکسان شد و دیگر اثری از آن بجای نمانده

 است دهتاریخی ظاهراً از بناهای قرون نخستین اسالمی بو

 

 (Www.iranestekhdam.ir) به دنبال کدام عهدنامه، رود هیرمند مرز ایران و افغانستان قرار گرفت؟ -66

 ( ارزنةالروم4  ( الجزایر3  ( پاریس2  ( آخال1

 2 گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام :
تا زمان آخرین شد و افغانستان  رانیمرز ا رمندیرود هو  شناختمیالدی که به موجب قرارداد پاریس، ایران افغانستان را به رسمیت  1857از سال 

 کشور همیشه مذاکراتی وجود داشته است 2قرارداد تقسیم آب میان ایران و افغانستان، بر سر آب رودخانه هیرمند میان این 

 

 (Www.iranestekhdam.ir) چه کسی برای اولین بار چای را وارد ایران نمود و در اراضی شمال کشور کشت کرد؟ -67
 ( میرزا احمد حکیم تنکابنی2   السلطنه( محمدمیرزا کاشف1

 ( میرزا سلیمان طبیب4    ( فیاض الهیجی3

 1 گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام :
پدر » لیدل نیرواج داد و به هم رانیرا در ا یاست که کشت چا یکس نینخست کاریالسلطنه و مشهور به چاآقا محمدخان قاجار قوانلو کاشف

 .شودیم واندهخ «رانیا یچا

 

 کره در میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است؟گاه زیستدر ایران، کدام پارک ملّی زیر، به عنوان ذخیره -68

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

 1 گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام :
 50از  یکیبه عنوان  ونسکوی یجهان راثیشد که در فهرست م رانیا یپارک مل نیاول 1354در سال  جنگل گلستان ایگلستان  یپارک مل

 استدهیبه ثبت رس نیکره زم یطیمحستیز گاهرهیذخ

 

 (Www.iranestekhdam.ir) ، از شهرهای کدام کشور اسالمی است؟«کویته»شهر  -69

 ( پاکستان4  افغانستان( 3   ( عراق2   ( کویت1

 4 گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام :

 .تاس پاکستان کشور در بلوچستان استان مرکز تهیکُو
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 (Www.iranestekhdam.ir) کدام رخداد، از عواقب جنگ جهانی دوم در ایران است؟ -70
 بریتانیا ( اشغال ایران توسط ارتش شوروی و2 ( امضای فرمان مشروطه توسط مظفرالدین شاه1

 ( کودتا علیه دولت دکتر محمد مصدق4  ( انتقال پایتخت از تبریز به تهران3

 2 گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام :
 واقعه ای بود که از عواقب وقع جنگ جهانی دوم بود. اشغال ایران توسط ارتش شوروی و بریتانیا

 

المقدس و مسئولیت اطالعات عملیات قرارگاه نصر در عملیات بیتمسئولیت اطالعات عملیات سپاه دزفول و سوسنگرد،  -71

 فرماندهی تیپ علی بن ابی طالب )ع( در عملیات رمضان، به عهده کدام شهید دفاع مقدس بوده است؟

(Www.iranestekhdam.ir) 
 ( حسن باقری4  الدین( مهدی زین3  ( علی صیاد شیرازی2  ( محمود شهبازی1

 3 گزینهاستخدام : پاسخ کارشناس ایران

المقدس مسئولیت اطالعات  الدین در عملیات بیتشهید زین بود. سپاه دزفول و سوسنگرد اتعملیمسئول اطالعات   نیالد نیز یمهد دیشه

 داشت. برعهده را فرماندهی تیپ علی بن ابی طالب )ع( در عملیات رمضانو   نصر قرارگاه عملیات

 

 (Www.iranestekhdam.ir) گذاری کدام سازمان جهانی است و چند عضو دارد؟سیاستشورای حکام، از ارکان  -72

 عضو 15 -( سازمان ملل متحد 2  عضو 35 -المللی انرژی اتمی ( آژانس بین1

 عضو 15 -المللی انرژی اتمی ( آژانس بین4  عضو 35 -( سازمان ملل متحد 3

 1 گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام :
است.  یاتم یانرژ یالمللنیدر آژانس ب یگذاراستیاز دو رکن س یکیاعضا،  یدر کنار مجمع عموم یاتم یانرژ یالمللنیحکام آژانس ب یشورا

 .دهدیجلسه م لیعضو دارد و معموالً پنج بار در سال تشک 35شورا  نیا
 

 (Www.iranestekhdam.ir) ه کدام مرجع است؟بررسی و اعالم عدم مغایرت اساسنامه های مصوب دولت با قوانین، بر عهد -73
 ( رئیس مجلس شورای اسالمی2    ( وزیر دادگستری1

 ( رئیس جمهور4    ( شورای نگهبان3

 2 گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام :
دولت با قوانین اشاره اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی به مسئولیت رئیس مجلس در بررسی و اعالم مغایرت یا عدم مغایرت مصوبات 

 .دارد

به منظور پاسداری از احکام اسالم و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسالمی با آنها، شورایی به نام شورای توجه شود که 

 تشکیل شده است که با مورد باال فرق دارد.نگهبان 

 

 ؟نداردقانون اساسی قرار  90رسیدگی به شکایت از کدام مورد زیر، در صالحیت نظارتی کمیسیون اصل  -74
(Www.iranestekhdam.ir) 

 ( سازمان بازرسی کل کشور2   ( مجلس شورای اسالمی1

 ( شورای نگهبان4    ( هیئت وزیران3

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

 قرار دارد. مربوطه اتیو شکا هیبه طرز کار قوه قضائ یدگیحوزه رسدر  سازمان بازرسی کل کشور
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 دستگاه های اداری، بر عهده کدام مرجع نهاده شده است؟به موجب قانون اساسی، نظارت بر حُسن جریان امور در  -75

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

 ( دیوان عدالت اداری4   ( سازمان بازرسی کل کشور3

 3 گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام :
 یامور و اجرا انیقوه نسبت به حسن جر نیاست که با توجه به حق نظارت ا هییقضا قوه وابسته به یها از دستگاه یکیکل کشور  یسازمان بازرس

 .کندیم تیانجام فعال هییقوه قضا سینظر رئ ری( زیقانون اساس 174)اصل  یادار یهادر دستگاه نیقوان حیصح

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :هفتمبخش 

 

 تحصیلی هوش و استعداد    
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انتخاب کنید و در پاسخنامه عالمت  79تا  76ترین پاسخ را برای سؤال های راهنمایی: متن زیر را به دقت بخوانید و صحیح

 (Www.iranestekhdam.ir) بزنید.

 

موجب می شود که از افشای حقیقت برای کسی که قادر به درک آن نیست بپرهیزیم. زیرا در میان نهادن آن با کسی که از فهم آن عاجز است، 

رفتار اندیشه خطایی را جانشین حقیقت موردِ نظر کنیم. مثالً مربیان قصد دارند طرز رفتار بزرگساالن را به کودک بیاموزند، ولی چون این طرز 

رس های اخالقی هنوز نمی تواند از طرف کودک مورد تجزیه و تحلیل و قضاوت صحیح قرار گیرد و حتی چنانچه باید درک نمی گردد. کودک از د

بنابراین باید درست، روش عکس تعلیم و تربیتی که سعی در پیوستن کودک به زندگی اجتماعی امروز را دارد، پیش  [1چیزی یاد نمی گیرد. ]

  [2بگیریم که آن، تعلیم و تربیت منفی است. ]

نگشته و چیزی از خارج او را به فساد نکشانیده باشد، همچنان  آدمی طبیعتاً خوب آفریده شده است. بالطبع تا زمانی که چیزی از خارج بر او وارد

م و خوب باقی می ماند. پس راه ورود بر معایب را ببندید، در نتیجه قلب انسان برای همیشه پاک و صاف خواهد ماند. بنابراین، اصل درست تعلی

تر سازد. هایی را که وسیله کسب معلومات هستند، بهتر و دقیقتربیت، تعلیم و تربیت منفی است که قبل از دادن معلومات سعی می کند اندام

گیری تعلیم و تربیتی که از راه آن، ما را برای تعقل آماده می نماید. تعلیم و تربیت منفی به کسی فضایل اخالقی نمی دهد، ولی از معایب جلو
ای درک و [ حقیقت نمی آموزد، اما او را از اشتباه حفظ می کند. بنابراین، وقتی کودک به سن تمایل به حقیقت می رسد، آنچه بر3می کند. ]

 الزم است، در اختیارش می گذارد.رسد، آنچه را که برای تشخیص خیر حقیقت الزم است، به او می آموزد و وقتی به سن تمایل به خیر می 

که البته گونه دخالتی نکنیم بنابراین تعلیم و تربیت منفی نوعی انتظار برای یادگیری و دخالت نکردن است. در دوران کودکی باید بتوانیم که هیچ

[ به 4کاری بس دشوار است و بنابراین، دوره کودکی یک دوره بیکاری و انتظار طوالنی است که باید گذاشت کودکی در کودکان پخته گردد. ]

رید همین جهت باید اقدام مثبت )تعلیم و تربیت مثبت( را هرچه بیشتر به تأخیر انداخت. هیچ نوع آموزش شفاهی به کودکان ندهید، بلکه بگذا

ه کودک از طریق تجربه به آن دست یابند. هرگز او را تنبیه بدنی نکنید، زیرا هنوز علت خطای خود را نمی داند و باالخره قبل از دوران جوانی ب

شید چرا که گذرانی نبادرس اخالق ندهید و تا آنجا که ممکن باشد همه چیز را به تأخیر بیندازید و وقت را ضایع نمایید. البته نگران این وقت

سازی نیز هست. به عبارت بهتر، همه چیز را این وقتِ ضایع شده بعداً جبران خواهد شد. به تعبیری دیگر، در واقع این دوران انتظار، نوعی آماده

 باید به تأخیر انداخت.

 

 (Www.iranestekhdam.ir) کدام مورد، مقصود اصلی متن را به بهترین وجه توصیف می کند؟ -76
 ( ارائه برداشتی جدید از یک روش تربیتی مرسوم2   بات یک باور جدید از طریق قیاس( اث1

 ( عرضه راهکاری جدید4    ( ابطال یک باور غلط3

 4 گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام :
و با ذکر مثال این ن نیست خوداری کنیم آحقیقت برای کسی که قادر به درک  از افشایشده  گفته  در متن و به دلیل اینکه روش قیاس با 

 .به حقیقت برسد او ید خودباکودک که با مورد رو تضیح داده و بعد مورد مقایسه قرار داده 

 

 (Www.iranestekhdam.ir) اطالعات کافی برای پاسخ به کدام یک از پرسش های زیر، در متن وجود دارد؟ -77
 بیرونی به کودک را بست؟الف( چگونه می توان راه ورود معایب 

 ب( چرا انتظار برای یادگیری و دخالت نکردن که در تعلیم و تربیت منفی مطرح است، انتظاری الزم است؟

 ج( چگونه می توان کودک را در مسیری قرار داد که خود بتواند به تشخیص خیر و حقیقت برسد؟

 اش عاری سازد؟پاکی و صافی ذاتید( چرا تعلیم و تربیت مثبت، ممکن است قلب انسان را از 

 «د»و « ج»، «ب»، «الف( »2    «ج»و « ب»( فقط 1

 «د»و « ب»، «الف»( فقط 4    «ج»و « الف»( فقط 3

 1 گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام :
مطرح است؛ انتظاری الزم است و چرا انتظار برای یادگیری و دخالت نکردن که در تعلیم و تربیت منفی در متن می توان برای این دو سوال که 

 چگونه می توان کودک را در مسیری قرار داد که خود بتواند به تشخیص خیر و حقیقت برسد.
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 ( به همراه پاسخنامه سواالت5)خوشه  97پنجم سال  ریفراگ یآزمون استخدام یسواالت عموم

 
 (Www.iranestekhdam.ir) در پاراگراف سوم، کدام است؟« آن»منظور نویسنده از  -78

 ( دلیل مربی برای ایجاد تأخیر در یادگیری1

 انتقال از طریق آموزش شفاهی( موضوع موردِ نظر مربی، جهت 2

 ( اقدام مثبت3

 ( هدف از تعلیم و تربیت منفی4

 2 گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام :
نظر  که منظور هدف مورد دست یابدن آی به کودک ندهید بگذارید خود به موزش شفاهآهیچ گونه که د گردمی جمله بر این به «آن»منظور از 

 .اموزش شفاهی است

 

 اند، کدام است؟[ مشخص شده4[ و ]3[، ]2[، ]1بهترین محل برای قرار گرفتن جمله زیر که در متن با عالمت های ] -79

(Www.iranestekhdam.ir) 
جویی در وقت نیست، بلکه از دست دادن و ضایع کردن آن در ترین و مفیدترین قاعده تعلیم و تربیت منفی صرفهترین، مهمنتیجه آنکه بزرگ»

 «دوران کودکی است.

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

 3 گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام :
 می باشد.در متن  [4] قسمتچهارم برداشت نمود؛ مرتبط ترین محل برای قرار گرفت این جمله ؛  بندبا توجه به مفهوم کلی که می توان از 

 

، الزم است موقعیتی را که در هر سؤال مطرح شده، مورد تجزیه و تحلیل قرار دهید و 83تا  80راهنمایی: برای پاسخگویی به سؤال های 

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

تر به نظر می رسد، انتخاب ده ولی قابل استنتاج است، پاسخی را که صحیحهای مطرح شده در هر سؤال و نتایجی که بیان شده و بیان نش

 و در پاسخنامه عالمت بزنید.

 

گیری نوعی شناسان اعتقاد دارند موضوع شکار برای انسان های اولیه، بسیار حیاتی بوده و به همین دلیل، شاهد شکلباستان -80

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

داشتند، روی دیواره بخش های داخلی غارها ترسیم کرده و ضمن انجام آیینی ویژه، با سالح های خود به این نقوش ضربه زده و به 

ویی ایجاد می کرد که در شکار پیشِ رو، موفق بوده صورت نمادین و مجازی، حیوان را می کشتند. این موضوع در آنها باوری جاد

 و می توانند حیوان موردِ نظر خود را شکار کنند.

 (Www.iranestekhdam.ir) کدام مورد، در صورتی که صحیح فرض شود، استدالل فوق را تضعیف می کند؟
 اند.نمی شده( بر روی بسیاری از غارها، نقوش حیواناتی دیده می شود که هرگز آن موقع شکار 1

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

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

 اند.تأمین می کرده

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

 1 گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام :
شکار نمی شد،پس می توان بر روی بسیاری از غارها، نقوش حیواناتی دیده می شود که هرگز آن موقع با توجه به استدالل گزینه اول و اینکه 

 .نباط کرد که این کار آنها تنها به دلیل اهمیت شکار نبوده استتاس
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آموز قادر نیستند فلسفه، به ویژه روش درست اندیشیدن و روش درست این تصور کهنه که گویا کودکان و نوجوانان دانش -81

مهارت های بسیار ضروری برای زندگی در عصر حاضر محروم می  آموزان ما را ازگراست و دانشزیستن را بیاموزند، نگرشی واپس

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

مان می کنیم که آنها ظرفیت های الزم ایم، اما گآموزان دبستانی و راهنمایی داشتهپیچیده و انتزاعی را در برنامه های درسی دانش

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

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

 (Www.iranestekhdam.ir) دام مورد را می توان به درستی، از متن فوق استنباط کرد؟ک
دهند که لزوم درس انتزاعی را زیر ای هم به خود اجازه نمیآموزان حتی لحظه( تأثیر اندیشه سنتی در نظام آموزشی آنقدر زیاد است که دانش1

 سؤال ببرند.

آموزان بینی و اندیشه فلسفی برای دانشادبیات، هنر و غیره بکاهیم، زیرا این دروس، وقت کافی برای واقع( الزم است از حجم دروسی چون تاریخ، 2

 باقی نمی گذارند.

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

 د.شاید، موفق باشن

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

 ایجاد کنیم.

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

 ؛ درست ترین استنباطی هست که می شود ار متن باال داشت.4.بنابراین گزینه نکرده است داین را پآ تیآموز هنوز ظرف

 

دست یابند و بفهمند که دیدگاه های افراد آموزان باید کمک کرد تا به تفکر انتقادی از همان آغاز تحصیل در مدرسه، به دانش -82

هایی به شاگردان داده نشود، آنها و مؤسسات گوناگون، با ارزش ها و عالیق خاص آنها درهم تنیده است. وقتی که چنین آموزش

آموخته می  های آشکار و پنهان درسی و رسانه ها به آنهاگمان خواهند کرد که امور فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی که در برنامه

 شود، تماماً درست و غیرقابل تغییر است.

 )Www.iranestekhdam.ir( ؟نیستکدام مورد، از فرض های مندرج در متن فوق 
 ای، ممکن است سودار باشند.( برخی محتویات درسی و رسانه1

 مورد بازنگری کامل قرار داد.( برنامه های درسی، چنان با منافع برخی گروه های خاص پیوند خورده است که باید آنها را 2

 ( تفکر انتقادی، قابل تدریس است.3

 الذاته قادر به تفکر انتقادی مؤثر نیستند.آموزان، فی( دانش4

 1 گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام :
 از فرض های متن نمی باشد. ایبرخی محتویات درسی و رسانهارتباط سودمند بودن با توجه به متن 

 

یونانی، افالطون نیز اشاره می کند، واقعیت، آنچه که در جهان  گراینظریه ساختارگرایی، همچنان که فیلسوف واقعطبق  -83

بیرون و خارج از ذهن انسان اتفاق می افتد نیست، بلکه واقعیت به آن مفاهیمی اطالق می شود که انسان از این جهان خارجی در 

انسان ها تنها نیاز دارند که در ذهن خود بدان معنا ببخشند. بنابراین، در تدریس، به  ذهن خود می سازد. برای آموختن هر چیزی،

جای تحمیل کردن تعدادی مفاهیم و تعریف های نظری و از پیش آماده شده و حلّ مسائل تکراری، باید راه ساختن مفاهیم در ذهن 

گونه میان آن مفاهیم و دنیای واقعی ارتباط برقرار کند. بر این فراگیرنده را به او آموزش داد. همچنین فراگیرنده باید بیاموزد چ

 اساس، نقش معلم در فرایند آموزش به کلی تغییر می کند.
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 (Www.iranestekhdam.ir) کدام مورد را می توان به درستی، درباره نقش معلم ساختارگرا، از متن فوق استنباط کرد؟

 اگیران از طریق تمرین و تکرارسویه ساختارهای ذهنی به فر( انتقال یک1

 ( اجرای نقش الگو و پرسشگر برای ایجاد ساختاری واحد از جهان بیرون، در اذهان فراگیران2

 ( آموزش رویکردها و فرایندهای یادگیری3

 گر و تسهیل کننده فرایند یادگیری( هدایت4

 3 گزینهپاسخ کارشناس ایران استخدام :
 ندیفرا نینقش معلم در ا شده که  گفته متنآخر  اشاره شده و نیز در قسمت ییو ساختار گرا ییواقع گرا کردیروبا توجه به اینکه در متن به دو 

بر اساس متن به  ندیفرااین چون نقش معلم در می باشد  یندهای یادگیریفرآو  کردهایآموزش رو جواب صیحیحپس  کندیم رییبه طور کامل تغ

 .ندک یم رییتغ یکل

 
 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 «توجه مهم»
نمونه سواالت استخدامی به همراه پاسخنامه سایر جهت تهیه کتابهای آموزشی و دانلود 

 به آدرس زیر مراجعه بفرمایید:

 اینجا کلیک نمایید

http://iranestekhdam.ir/category/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C/nomoone-soalat/
http://iranestekhdam.ir/category/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C/nomoone-soalat/
http://iranestekhdam.ir/category/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C/nomoone-soalat/
http://iranestekhdam.ir/category/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C/nomoone-soalat/
http://iranestekhdam.ir/category/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C/nomoone-soalat/
http://iranestekhdam.ir/category/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C/nomoone-soalat/
http://iranestekhdam.ir/category/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C/nomoone-soalat/
http://iranestekhdam.ir/category/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C/nomoone-soalat/
http://iranestekhdam.ir/category/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C/nomoone-soalat/
http://iranestekhdam.ir/category/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C/nomoone-soalat/
http://iranestekhdam.ir/category/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C/nomoone-soalat/
http://iranestekhdam.ir/category/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C/nomoone-soalat/
http://iranestekhdam.ir/category/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C/nomoone-soalat/
http://iranestekhdam.ir/category/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C/nomoone-soalat/


 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 استخدامسرویس خصوصی خدمات عام المنفعه اخبار شغل و 

Www.IranEstekhdam.Ir 

 

  خود در مورد مطالب آن شنهادیلطفاً هرگونه انتقاد و پ فایل؛ نیا تیفیدر جهت بهبود ک ؛یخواننده گرام

 :دیینما مطرح ریزو یا با شماره تلفن  لیمیاآدرس گزارش مشکل را به یا و 

   soal@iranestekhdam.irآدرس ایمیل:                       041-42273673شماره تلفن تماس:  

 

 مهم اخطار
 

نزد وزارت ارشاد جمهوری اسالمی ایران ثبت گردیده ؛ لذا  978-600-258-851-7این فایل به شماره شابک محتوای 

هرگونه کپی برداری یا فروش؛ تغییر و دستکاری در محتوای آنها مانند حذف آرم یا لوگوی سایت ایران استخدام و یا 

حت پیگیرد اضافه کردن آرم؛ نوشته و محتوای دیگر؛ غیر مجاز بوده و متخلف بدون اطالع قبلی از طریق مبانی قانونی ت

 قرار خواهد گرفت.

 

http://www.iranestekhdam.ir/

