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استخدام -ای های استخدامی با منابع آزمون، تیم آموزشیبه منظور آشنایی داوطلبان آزمون

 در نظر دارد تا منابع پیشنهادی خود را به سهم داوطلبان عزیز برساند:

 

 گردد:زبان و ادبیات فارسی شامل موارد زیر می

 . معنی واژه1

 امالیی . غلط2

 . تاریخ ادبیات3

 . قالب شعری4

 ها. آرایه5

 . ویرایش و نگارش6

 . مفهوم جمله و تناسب معنایی7

 . ساختار جمله8

 . ساختمان واژه9

 . نقش واژه10

 . ساختمان فعل11

 

ژه، ختمان وا، ساها، ویرایش و نگارش، ساختار جملهدر رابطه با تاریخ ادبیات، قالب شعری، آرایه

های سطح شهر فروشیهای لقمه مهر و ماه که در اکثر کتابو ساختمان فعل، از کتاب نقش واژه

های ارائه شده هه واژباشد استفاده شود. در رابطه با معنی واژه و غلط امالیی، با وجود اینکموجود می

ها واژه اایی بگردد، برای آشنهای دبیرستان قید میهای استخدامی اغلب از خارج از کتابدر آزمون

 دانشگاهی استفاده نمود.توان از گروه امالی زبان فارسی دبیرستان و پیشمی

ده یز استفانور نتوانید از کتاب ادبیات عمومی دانشگاه پیامدر صورت موجود بودن زمان کافی، می

 کنید.

 

 

 زبان و ادبیات فارسی



 

 

 گردد:، شامل موارد زیر میICDLگانه های هفتمهارت

 اینترنت .1

 های ترکیبی اینترنت. کلید2

 . شبکه3

 . ویندوز4

 . کلیدهای ترکیبی ویندوز5

 . مایکروسافت ورد6

 . کلیدهای ترکیبی مایکروسافت ورد7

 . کار با مایکروسافت اکسل8

 . مایکروسافت اکسس9

 . مایکروسافت پاورپوینت10

 . کلیدهای ترکیبی مایکروسافت پاورپوینت11

 ک. پست الکترونی12

 . چاپ13

 

 گیرد:دو کتاب در این سرفصل بسیار مورد استفاده قرار می

 ، مهندس سبزعلی گُلیICDLگانه های هفتهای دوجلدی مهارت. کتاب1

 های استخدامی، کاظم زرین. کتاب آمادگی برای آزمون2

 

 

 

 

 

 ICDLگانه های هفتمهارت



 

 

 گردد:زبان انگلیسی، شامل موارد زیر می

1 .Vocabulary 

2 .Grammar 

3 .Cloze Test که خود شامل ،Vocabulary    وGrammar شود.می 

4 .Reading Comprehension شود:که شامل موارد زیر می 
1. Main Idea… 

2. The word X is closest in meaning to… 

3. Which of the following is mentioned as… 

4. Which of the following statements is true about or 

not true about… 

5.According to Paragraph/Passage… 

6. The word X in Paragraph Y refer to… 

 

 گردد:های زیر برای این سرفصل پیشنهاد میکتاب

، در صورت 504و  Essential Word for the TOEFL. برای وسعت دامنه لغات: 1

 واژه هم استفاده کنید. 1100توانید از کتاب موجود بودن زمان کافی می

 لبته درید؛ ادانشگاهی استفاده کنتوانید از گرامر دبیرستان و پیش. برای بخش گرامر، می2

 بخش گرامر به جمالت معلوم و مجهول بیشتر توجه کنید.

 

 

 زبان انگلیسی



 

 

 

 گردد:هوش و استعداد تحصیلی، شامل موارد زیر می

 . درک مطلب1

 . استدالل2

 . حل مسئله از طریق اشکال تجسمی3

 . حل مسئله جبری )عددی(4

 . حل مسئله کیفی )غیرعددی(5

 

کتاب  رود،یلی بکار میکتاب پرکاربردی که برای آشنایی بیشتر با مسائل هوش و استعداد تحص

ائل سر با مبیشت باشد. نیاز به حل تمام مسائل نیست؛ فقط کافی است برای آشناییخواه میآقای مسیح

ت این تر اسهای استخدامی بههوش و استعداد تحصیلی، چند تست منتخب را آزمون کنید. در آزمون

ود ترین درس موجدرس در آخر بررسی گردد؛ چرا که به شدت موجب صرف زمان گردیده و پُر دام

 باشد.های استخدامی میدر آزمون

 

 

 

 

 هوش و استعداد تحصیلی



 

 

 

 گردد:یر میریاضیات و آمار، شامل موارد ز

 ها. مجموعه1

 . حل مسائل جبری و کسری2

 . دنباله3

 . معادله خط4

 . نامعادله5

 های معادله درجه دوم و سوم. ریشه6

 . تابع7

 . برد تابع8

 . دامنه تابع9

 . لگاریتم10

 . حد و پیوستگی11

 . انتگرال12

 ها. مساحت13

 . انواع متغیرهای آماری14

 ها. شاخص15

 . پیشامد16

 . نمودارهای آماری17

 . رگرسیون18

 . احتمال19

 . پیشامدها20

 

 گیرد:دو کتاب در این سرفصل بسیار مورد استفاده قرار می

 بهای استخدامی ریاضیات و آمار انتشارات امید انقال. کتاب آمادگی برای آزمون1

 . کتاب ریاضیات مدرسان شریف )در صورت موجود بودن زمان کافی(2

 

 ریاضیات و آمار



 

 

 گردد:معارف اسالمی، شامل موارد زیر می

 . مفهوم آیات1

 . انواع توحید2

 . انواع شرک3

 . انواع والیت4

 . نبوت5

 . امامت6

 . معاد7

 . مفاهیم عدل8

 . مباحث مربوط به مرگ و برزخ9

 . توبه10

 . بندگی و اخالص11

 . عفاف و پاکدامنی12

 . خانواده13

 (... . احادیث مهم )ثقلین، جابر و14

 . احکام15

 . مباحث متفرقه16

 

 گیرد:دو کتاب در این سرفصل بسیار مورد استفاده قرار می

 های استخدامی معارف اسالمی انتشارات امید انقالب. کتاب آمادگی برای آزمون1

 . کتاب دین و زندگی انتشارات گاج، خط ویژه2

 

 

 

 

 میمعارف اسال



 

 
 

 

 گردد:میاطالعات عمومی، شامل موارد زیر 

 . جنگ ایران و عراق1

 . تاریخ ادبیات2

 1404انداز . سند چشم3

 . قانون اساسی4

 ای. توافق هسته5

 . دینی6

 . جغرافیا7

 های آماری مختلف در مورد ایران. نرخ8

 . تشکیالت کشور9

 های بین المللی. سازمان10

 . حنگ جهانی11

 . ورزشی12

 . تاریخ اسالم13

 . تاریخ معاصر14

 هاپیمان .15

 . انقالب اسالمی ایران16

 . آژانس انرژی اتمی17

 . وصیت نامه امام )ره(18

 متفرقه 19

 

 منابع زیر مورد استفاده قرار گیرد:

 . کتاب دانش مسائل روز، انتشارات مدرسان شریف1

 . کتاب جغرافیا دبیرستان2

 . کتاب تاریخ معاصر ایران، دبیرستان3

 .انون اساسی و وصیت نامه امام در اینترنت موجود است، ق 1404. سند چشم انداز 4

 . یکی از کتاب های انقالب اسالمی ایران در دوران دانشگاه5

 جست و جو در اینترنت .6

 اطالعات عمومی



 

 
 

 

 



 

 
 

 12 بخش اول: ریاضی و آمار مقدماتی

 

 ریاضی و آمار مقدماتی
 

 

0.5√حاصل  -1
3

(
1

√4
3

 + √2
3

 + 1
+  ( 94دوم سال   فراگیر  -)دستگاههای اجرایی  کدام است؟ (1

1 )1
2

   2 )∛2   3 )√5   4 )1   

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  4گزینه 

√0.5
3   = √1/2

3
 =

1

√2
3   

1

√2
3  * (

1

√22
3

+ √2
3

+1 
+ 1) = 

1

√23
3

+ √22
3

+ √2
3

 
+

1

√2
3

 
 = 

√2
3

+2+ √22
3

+ √2
3

√2
3

(2+ √22
3

+ √2
3

) 
 = 

2+ √22
3

+2 √2
3

2+ √22
3

+2 √2
3

) 
 = 1 

 

27√)حاصل -2
8

÷ √9
5
) √9√3

 ( 95سال  آموزش و پرورش؟ )کدام است 58

1 )√3
6     2 )√3

5    3 )√3
8    4 )√3

4 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  4گزینه  

𝐼 = 3
3
8 × 3−

2
5 × 3

11
40 = 3

15−16+11
40 = 3

10
40 = 3

1
4 = 𝐼 = √3

4  

 

f(x)اگر  -3 = {
3 + 2 [−

𝑥

2
]     𝑥 > 0 

7 −
[𝑥2−3]

11
     𝑥 ≤ 0

]کدام است؟ )  f(2)f(5) باشد مقدار    )دستگاههای ؟ باشد.( میتابع جز صحیح : [

 ( 94دوم سال   فراگیر -اجرایی 

1 )76

11
     2 )4   3 )7  4 )71

11
 

 شناس پاسخ کارE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  2گزینه 



 

 
 

 13 بخش اول: ریاضی و آمار مقدماتی

F(5) =3+2[−5/2]=3+2*(-3) =-3  

F(2f(5) ) =f(-6) =7-
[36−3]

11 
 =7-33/11=4 

  (94ال س آموزش و پرورش)ای دارای سه فرزند دختر است. احتمال اینکه فرزند چهارم پسر باشد، کدام است؟ خانواده -4

1 )1

16
    2 )1

8
   3 )1

4
                          4 )1

2
  

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : د دهای دیگر ندارتولد فرزند چهارم ارتباطی و تاثیری از فرزن باشد.میصحیح  4گزینه

 و مستقل است. 

)√−حاصل-5
𝟐𝟒

𝟕
) (

𝟓𝟔

𝟏𝟗𝟐𝟎
)   √𝟎/𝟏𝟒  ( 95فراگیر  سوم سال   -ایی دستگاههای اجر؟ )کدام است   𝟎/𝟎𝟏𝟔√  +

1 )1/0    2 )4/0    3 )3/0    4 )2/0 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  4گزینه 

√𝟎/𝟏𝟒 +  √𝟎/𝟎𝟏𝟔   − √
𝟐𝟒

𝟕
∗

𝟓𝟔

𝟏𝟗𝟐𝟎
    = √

𝟏𝟒

𝟏𝟎𝟎
+

𝟒

𝟏𝟎√𝟏𝟎
−√

𝟐𝟒

𝟕
∗

𝟖∗𝟕

𝟐𝟒∗𝟖𝟎
= 

𝟏

𝟏𝟎
(√𝟏𝟒 + 𝟒√𝟏𝟎 − √𝟏𝟎) = 

𝟏

𝟏𝟎
(√𝟏𝟒 + 𝟒 ∗ 𝟑. 𝟑 − √𝟑. 𝟑) =

𝟏

𝟏𝟎
∗ 𝟐 =

𝟐

𝟏𝟎
 

 

ثلث بر حسب واحد مربع ممساحت ، واحد باشد 48اگر محیط این مثلث ، طول اضالع یک مثلث قائم الزاویه تشکیل دنباله حسابی می دهند-6

 ( 95سال  آموزش و پرورش) ؟کدام است

1 )54    2) 72    3 )96    4 )120 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  3گزینه  

 

 

 

 



 

 
 

 14 بخش اول: ریاضی و آمار مقدماتی

 

محیط
𝒂
+ 𝒂 + 𝒅 + 𝒂 + 𝟐 𝒅 = 𝟒𝟖 

→ (𝒂 + 𝟐 𝒅)𝟐 = 𝒂𝟐 + (𝒂 + 𝒅)𝟐   →   𝒂𝟐 − 𝟐 𝒂𝒅 − 𝟑 𝒅𝟐 = 𝟎 

حل معادله درجه دوم → 𝒂 =
𝟐 𝒅 ± 𝟒 𝒅

𝟐
  

→ {
𝒂 = 𝟑 𝒅  → 𝒅 = 𝒂 و 𝟒 = 𝟏𝟐

𝒂 = − 𝒅  → 𝟎 = غ ق ق  𝟏𝟔
  

𝒔 =
𝟏

𝟐
𝒂(𝒂 + 𝒅) =

𝟏

𝟐
× 𝟏𝟐 × 𝟏𝟔 = 𝟗𝟔 

 

این دنباله کدام است؟  مجموع بیست جمله اول، باشد 30در یک دنباله حسابی جمله اول و قدر نسبت با هم برابرند. اگر جمله ششم  -7

 ( 96فراگیر چهارم سال  –های اجرایی )دستگاه

1 )1150   2 )1100    3 )1050   4 )1000 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : اگر جمله اول برابر با  صحیح است. 3گزینهa  و قدر نسبت برابر باd  باشد، آنگاهa = 

d. 
𝒂𝟔 = 𝟑𝟎 

 𝒂 + 𝟓𝒅 = 𝟑𝟎 

 𝟔𝒂 = 𝟑𝟎 

 𝒂 = 𝟓. 𝒅 = 𝟓 

 : ای اول برابر است باجمله 20مجموعه 

𝒂𝟏 + 𝒂𝟐 + 𝒂𝟑 +⋯+ 𝒂𝟐𝟎 = 𝒂 + (𝒂 + 𝒅) + ⋯+ (𝒂 + 𝟏𝟗𝒅) = 𝟐𝟎𝒂 +
(𝟏 + 𝟏𝟗) × 𝟏𝟗

𝟐
𝒅 = 𝟐𝟎𝒂 + 𝟏𝟗𝟎𝒅 

 : در تساوی باال a = d = 5با جایگزاری 

(𝟐𝟎 × 𝟓) + (𝟏𝟗𝟎 × 𝟓) = 𝟏𝟎𝟓𝟎 

 

𝟓√حاصل عبارت  – 8 × √𝟑 + √𝟓 × √𝟓 +√𝟐𝟐 + √𝟓 × √𝟓 − √𝟐𝟐 +  ( 96وزارت نیرو سال  ؟ )کدام است 𝟓√

1 )5   2 )√𝟓     3 )2√𝟓    4) 5+ √𝟓 



 

 
 

 15 بخش اول: ریاضی و آمار مقدماتی

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : صحیح است. 3گزینه 

√𝟓 ×√𝟑 + √𝟓 ×√𝟓 + √𝟐𝟐 + √𝟓 × √𝟓− √𝟐𝟐 + √𝟓 = √𝟓 × √𝟑 + √𝟓 × √𝟐𝟓 − (𝟐𝟐 + √𝟓) =  √𝟓 × √𝟑 + √𝟓 × √𝟑 − √𝟓 = √𝟓 × √𝟗 − 𝟓

= √𝟓 × √𝟒 = 𝟐√𝟓 

 ( 95فراگیر  سوم سال   -دستگاههای اجرایی ) ؟کدام مجموعه بیشتر استتعداد اعضای -9

1 ){𝒙 ∈ ℕ |
𝒙

𝒙𝟐+𝟏
= 𝟏}      2 ){𝒙 ∈ ℕ |

𝟐 𝒙

𝒙𝟐−𝟑
= 𝟏} 

3 ){𝒙 ∈ ℕ |
𝟐 𝒙

𝒙𝟐+𝟏
= −𝟏}      4 ){𝒙 ∈ ℕ |

𝒙

𝒙𝟐−𝟑
= 𝟏} 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : حل کنیم به  معادالت را 4و3و1ی هاگزینه ر در هریک از اگ باشد.میصحیح  2گزینه

 : را بررسی می کنیم 1گزینه حالتی می رسیم که هیچ مجموعه جوابی ندارد برای مثال 

𝒙

𝒙𝟐 + 𝟏
= 𝟏 →   𝒙𝟐 + 𝟏 = 𝟎   →    ∆<  جواب برای 𝒙نیست                            𝟎

𝟐 𝒙

𝒙𝟐−𝟑
= 𝟏    →    𝒙𝟐 − 𝟐 𝒙 − 𝟑 = 𝟎    →   𝒙 = 𝟑  و    𝟑 ∈ ℕ            یک جواب دارد2گزینه فقط 

 

ال س رورشآموزش و پ)توان ساخت به طوری که حرف و حرف وسط کلمه باشد؟ با حروف کلمه آموزش چند کلمه پنج حرفی می -10

94 ) 

1 )120   2 )96        3 )54        4 )24  

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com:   باشد.میصحیح  4گزینه 

24طبق اصل شمارش خواهیم داشت    
12134
 

 

دستگاههای ؟ )م، کدام استآخرین عدد در دسته پانزده، ( 2) ، ( 4 , 6) ، ( 8 , 10 , 12، ) ...در دسته بندی اعداد زوج به صورت -11

 ( 94فراگیر دوم سال   -اجرایی 

1 )240   2 )242   3 )244    4 )238 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : فرض کنیم باشد.می 1گزینه پاسخ صحیح𝒂𝒏  آخرین دستهn باشد پس داریم : 

𝒂𝟏 =1          𝒂𝟐 =2+4         𝒂𝟑 =2+4+6       ….  𝒂𝟏𝟓 =2+4+6+…+30=2(1+2+3+…+15) =2*
𝟏𝟓∗𝟏𝟔

𝟐 
=240 



 

 
 

 16 بخش اول: ریاضی و آمار مقدماتی

 ( 94سال  آموزش و پرورش)، کدام است؟ 1257و  1259، 1260، 1258، 1256های واریانس داده -12

1 )2    2 )3    3 )5 .2     4 )5 .3  

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com :  باشد.میصحیح  1گزینه 

طبق فرمول واریانس که
n

xx
2

2

1




2پس   

5

40411


 .خواهد بود 

 

 ( 96وزارت نیرو سال  ؟ )کدام است( 0 ,3, 4-)طول بردار  – 13

 7( 4     5( 3    1( 2   صفر( 1

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : شودمیطول بردار مذکور به صورت زیر محاسبه  صحیح است. 3گزینه : 

| (-4,3,0) | = √(−𝟒) 𝟐 + 𝟑𝟐 + 𝟎𝟐 = √𝟏𝟔 + 𝟗 = √𝟐𝟓 = 𝟓 

 

𝟑𝒙دو خط   -14 − 𝟒𝒃𝒚 = 𝒂𝒙و  𝟓 + 𝟑𝒚 =  abدر ناحیه دوم باشد، مقدار  Aبر هم عمودند. اگر نقطه A ( K , 2 ) در نقطه  𝟏𝟎

 ( 94دوم سال  فراگیر  -دستگاههای اجرایی ؟ )کدام است

1 )3    2 )𝟏
𝟒
     3 )4   4 )𝟏

𝟑
 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  3گزینه 

{
𝟑𝒙 − 𝟒𝒃𝒚 = 𝟓
𝐚𝐱 + 𝟑𝐲 = 𝟏𝟎

    (
𝟑𝐚

𝟒𝐛 
) (− 

𝐚

𝟑 
)   a=4b 

 در نظر میگیریم. 1-در فرمول باال را  sحاصلضرب شیب 

{
𝟑𝒌 − 𝟖𝒃 = 𝟓
𝐚𝐤 + 𝟔 = 𝟏𝟎

      حل دستگاه  a=-4 , a=3/2  غ ق ق 

 د.باشمی ab=4و  b=-1پس  a=4bو چون   a=-4 پس a<0و  K<0در ناحیه دوم است پس A ( K , 2 )چون 
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ستطیل کدام است؟ . اندازه ضلع بزرگ مشودمیواحد کم کنیم یک مربع حاصل  6واحد است. اگر از طول آن  80محیط یک مستطیل  -15

 ( 96فراگیر چهارم سال  –های اجرایی )دستگاه

1-11   2-17   3-23   4-29 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : رابر با فرض کنیم طول مستطیل ب صحیح است. 3گزینهa بر با و عرض آن براb  .باشد

 : های مسئله داریمدر این صورت طبق فرض

{
𝟐𝒂 + 𝟐𝒃 = 𝟖𝟎 => 𝒂 + 𝒃 = 𝟒𝟎

𝒃 = 𝒂 − 𝟔
  => 𝒂 + 𝒂 − 𝟔 = 𝟒𝟎 => 𝟐𝒂 = 𝟒𝟔 => 𝒂 = 𝟐𝟑 

 

B'-A)(، ، دو مجموعه غیر تهی باشندBو  Aاگر  -16 ( یبا کدام مجموعه، برابر است؟ )تأمین  اجتماع 

1 )𝑩′ ∩ 𝑨′                   2 )𝑩 ∩ 𝑨′                       3 )𝑩 ∪ 𝑨                     4 )𝑩 ∪ 𝑨′  

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com :  باشد.میصحیح  2گزینه 

ABABAB  )()(              

 

𝒎 𝟐)ی حقیقی معادلههاریشهm برای چند مقدار -17 − 𝟑)𝒙𝟐 + (𝒎𝟐 − 𝟒)𝒙 − 𝟒 =  آموزش و پرورش) ؟قرینه اند 𝟎

 ( 95سال 

   m    2 )1     3 )2هیچ مقدار ( 1

 4 )3 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  3گزینه  

اگر ریشه قرینهها باشند

{
 
 

 
مجموع ریشه صفرها است 

ضرب ریشه منفیها است

 معادله دو ریشه دارد

 

𝒔 = 𝒙𝟏 + 𝒙𝟐 =
−𝒃

𝒂
= 𝟎    →   𝒃 = 𝟎   →  𝒎𝟐 = 𝟒 = 𝟎   → 𝒎 = ±𝟐 

{
𝒎 = −𝟐    →    −𝟕 𝒙𝟐 − 𝟒 = 𝟎    →    𝒙𝟐 =

−𝟒

𝟕
غ ق ق    

𝒎 = 𝟐    →     𝒙𝟐 − 𝟒 = 𝟎    →    𝒙𝟐 =  ق ق     ±𝟐
 

𝒎 بنابراین فقط به ازای =  شرایط مسئله برقرار است  ±𝟐
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 ( 94ال س آموزش و پرورش؟ )داده به صورت زیر، دسته بندی شده است. میانگین جامعه کدام است 15با  جامعه آماری -18

 هادسته 11-7 15-11 19-15 23-19

 فراوانی 4 5 2 4

1 )6 .12   2 )9 .13   3 )6 .14   4 )9 .15 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com :  باشد.میصحیح  3گزینه 

 : پس 21و  17و  13و  9 شودمیب از چپ به راست به ترتی هامرکز دسته

6.14
15

421217513491 








N

xf
X i  

 

𝒙 𝟐اگر -19 −   -دستگاههای اجرایی ؟ )جمله دهم چند برابر جمله هفتم است، سه جمله اول یک دنباله هندسی باشد  𝒙و  𝒙√و  𝟑

 ( 95فراگیر  سوم سال 

1 )𝟑√𝟐     2 )2     3 )3     4 ) )𝟐√𝟐 

 اسخ کارشناس پE-estekhdam.com : باشد.میصحیح   4گزینه 

 : بنابر خاصیت تصاعد هندسی داریم

(√𝒙) 𝟐 = 𝒙(𝟐 𝒙 − 𝒙         از حل معادله        (𝟑 = 𝟐 

𝒒 = 𝒒𝟏 و 𝟐√ =                : بنابراین جمالت تصاعد عبارتند از          𝟐 و 𝟐√و𝟏    یعنی        𝟏

{
𝒒𝟕 = 𝟏(√𝟐 ) 𝟕  −𝟏 = (√𝟐) 𝟔

 

𝒒𝟏𝟎 = 𝟏(√𝟐 ) 𝟏𝟎  −𝟏 = (√𝟐) 𝟗
: لذا                                         

𝒒𝟏𝟎

𝒒𝟕
=

(√𝟐) 𝟗

(√𝟐) 𝟔
= 𝟐√𝟐                                                  

 

𝑰در ناحیه سوم مثلثاتی و𝒙 ی کمان انتها-20 = √𝟏 + 𝒄𝒐𝒕𝟐𝒙 + √𝟏 + 𝒔𝒊𝒏𝟐𝒙 + 𝒄𝒐𝒔𝒙 اگر . است 𝒔𝒊𝒏𝒙 = 𝒂مقدار ، باشد

 𝑰( 95سال  آموزش و پرورش) ؟کدام است 

1 )𝟐 𝒂     2 )−
𝒂𝟐+𝟏

𝒂
    3 )𝟐√𝟏 + 𝒂𝟐   4 )−

𝒂𝟐−𝟏

𝒂
 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  4گزینه  
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𝟏 + 𝒄𝒐𝒕𝟐𝒙 = 𝟏 +
𝒄𝒐𝒔𝟐𝒙

𝒔𝒊𝒏𝟐𝒙
=
𝒔𝒊𝒏𝟐𝒙 + 𝒄𝒐𝒔𝟐𝒙

𝒔𝒊𝒏𝟐𝒙
=

𝟏

𝒔𝒊𝒏𝟐𝒙
 

𝒔𝒊𝒏𝟐𝒙 + 𝒄𝒐𝒔𝟐𝒙 = 𝟏    →     √𝟏 + 𝟐𝒔𝒊𝒏𝟐𝒙 = √𝒔𝒊𝒏𝟐𝒙 + 𝒄𝒐𝒔𝟐𝒙 + 𝟐 𝒔𝒊𝒏𝒙 𝒄𝒐𝒔𝒙 = √(𝒔𝒊𝒏𝒙 + 𝒄𝒐𝒔𝒙)𝟐 

 : هردو منفی می باشند لذا خواهیم داشت 𝒄𝒐𝒔𝒙و  𝒔𝒊𝒏𝒙در ناحیه سوم است بنابراین  𝒙با توجه به اینکه کمان

−
𝟏

𝒔𝒊𝒏𝒙
− (𝒔𝒊𝒏𝒙 + 𝒄𝒐𝒔𝒙) + 𝒄𝒐𝒔𝒙 = −

𝟏

𝒔𝒊𝒏𝒙
− 𝒔𝒊𝒏𝒙 = −

𝟏

𝒂
− 𝒂 = −

𝒂𝟐 + 𝟏

𝒂
 

 

y = 𝒙𝟐  منحنی تابع -21 + 𝒂 ،  دو واحد به سمت راست محورx ها منتقل شده و خط  𝒚 = 𝒙 − را در نقاطی با طول صحیح و منفی 𝟏

 ( 94دوم سال  فراگیر  -دستگاههای اجرایی ؟ )کدام است aقطع می کند. بیشترین مقدار 

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

 باشد.میصورت سوال غلط  ؟: پاسخ 

 

 ( 94سال  شآموزش و پرور؟ )دسته باشد، مرکز دسته دوم کدام است 5سته سوم جدول فراوانی با ، حدود د( 40-32)اگر   -22

1 )30    2 )28   3 )26   4 )24  

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com :  باشد.میصحیح  2گزینه 

 خواهد بود لذا  32-8=24و فاصله دسته قبل  40-32=8طول دسته برابر 

: مرکز دسته دوم 28
2

3224


   

 

مجموع ارقام  باشد 3اگر اختالف دو عدد . واحد بیشتر است 108، از مجموع مربعات آن دو عدد، مربع مجموع دو عدد مثبت-23

 ( 95فراگیر  سوم سال   -دستگاههای اجرایی ) ؟حاصلضرب این دو عدد کدام است

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

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : اگر دو عدد را   باشد.میصحیح  3گزینه𝒂و𝒃 فرض کنیم 

(𝒂 + 𝒃)𝟐 = 𝒂𝟐 + 𝒃𝟐 + 𝒂𝒃                      ساده سازی                𝟏𝟎𝟖 = 𝟓𝟒      *()  

𝒂از سویی  − 𝒃 = 𝟑 و   𝒂 = 𝟑 + 𝒃خواهیم داشت( با جایگذاری در )* و  

(𝟑 + 𝒃) ∗ 𝒃 = 𝟓𝟒   →       𝒃𝟐 + 𝟑 𝒃 − 𝟓𝟒 = 𝒃                    پس از حل                           𝟎 = 𝟔 

→ 𝒂 = باشدمی                                     𝟗 .    𝟗 = 𝟓 + 𝒂𝒃      و  𝟒 = واضح  است که ( از خود )* 𝟓𝟒  
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𝒙|ی نامعادله هاتعداد جواب -24 − 𝒙𝟑| ≤ 𝒙  ( 94دوم سال  فراگیر  -دستگاههای اجرایی ؟ )در مجموعه اعداد طبیعی، کدام  است 

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

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  3گزینه 

|𝒙 − 𝒙𝟑| ≤ 𝒙     

X=1  در معادله صدق میکند اما برایx>=2  داریم    𝒙𝟑 − 𝒙 ≤ 𝒙   𝒙𝟑 ≤ 𝟐𝒙 ,  𝒙𝟐 ≤ 𝟐  

 باشد.می x=1رد پس تنها جواب جواب ندا  x>=2با شرط 

 

𝐀، به ترتیب مجموعه اعداد طبیعی و مجموعه اعداد صحیح باشند، مجموعه Bو  Aاگر  -25 △ 𝑩 ( 94)دیوان محاسبات سال کدام است؟ 

1 ){…,-2,-1}   2 ){…,-2,-1,0}   3 ){0,1,2,3,…}   4 ){1,2,3,… ) 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com :  باشد.میصحیح  2گزینه 

)0,()()(  ABBABA  

 

های )دستگاه ؟کدام است (  5α  + 3 )-  𝜶𝟐 (ℬ5-  𝓑𝟐+  3حاصل ) ، باشند 7X + 2 = 0 𝑿𝟐 -ی معادله هاریشه ℬو   α. اگر26

 ( 96فراگیر چهارم سال  –اجرایی 

1 )22   2 )23    3 )32     4 )33 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com :صحیح است. 2ه گزین  

(𝜶𝟐 − 𝟓𝜶+ 𝟑)(𝜷𝟐 − 𝟓𝜷 + 𝟑) 

 (𝜶𝜷)𝟐 − 𝟓𝜶𝟐𝜷+ 𝟐𝜶𝟐 − 𝟓𝜶𝜷𝟐 + 𝟐𝟓𝜶𝜷− 𝟏𝟓𝜶 + 𝟑𝜷𝟐 − 𝟏𝟓𝜷 + 𝟗 

 (𝜶𝜷)𝟐 − 𝟓𝜶𝜷(𝜶 + 𝜷) + 𝟐𝟓𝜶𝜷 − 𝟏𝟓(𝜶 + 𝜷) + 𝟑((𝜶 + 𝜷)𝟐 − 𝟐𝜶𝜷) + 𝟗 

𝜶𝜷 = 𝟐.    𝜶 + 𝜷 = 𝟕 

= 𝟒 − 𝟓(𝟐)(𝟕) + 𝟐𝟓(𝟐) − 𝟏𝟓(𝟕) + 𝟑(𝟒𝟗 − 𝟒) + 𝟗 = 𝟒 − 𝟕𝟎 + 𝟓𝟎 − 𝟏𝟎𝟓 + 𝟏𝟑𝟓 + 𝟗 = 𝟐𝟑 
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 ( 94دوم سال  فراگیر  -رایی دستگاههای اج؟ )، چند عدد دوازده رقمی می توان نوشت3و  7، 7، 5، 7، 7، 7، 3، 7، 7، 7، 7با ارقام  -27

1 )1320   2 )660    3 )330   4 )2640 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  2گزینه 

𝟏𝟐!

𝟗!𝟐!
 =
𝟏𝟐∗𝟏𝟏∗𝟏𝟎

𝟐
 = 660 

 

 ( 94سال  آموزش و پرورش)کدام متغییر، کیفی ترتیبی است؟  -28

 شدت زلزله( 4   گروه خونی( 3            دوران تحصیل ( 2   هارنگ( 1

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com :  باشد.میصحیح  2گزینه 

 

 ( 94ل دوم سا اگیرفر  -دستگاههای اجرایی ؟ )فرزندی، با کدام احتمال، تعداد دخترها بیشتر ا ز پسرهاست 5در یک خانواده  -29

1 )𝟏𝟓

𝟑𝟐
    2 )𝟓

𝟏𝟔
     3 )𝟑

𝟖
     4 ) 𝟏

𝟐
 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  1گزینه 

(
دختر 𝟒

پسر 𝟏
) یا        (

دختر 𝟑

پسر 𝟐
) 

(𝟓
𝟒 
)

𝟐𝟓
   +
(𝟓
𝟑 
)

𝟐𝟓
 = 𝟓

𝟑𝟐
  + 𝟏𝟎
𝟑𝟐

  = 𝟏𝟓
𝟑𝟐

 

 

 ( 94دوم سال  فراگیر  -دستگاههای اجرایی ؟ )کدام است هادر جدول فراوانی تجمعی زیر، میانگین داده -30

 29 28 27 26 25 مرکز دسته

 80 68 44 24 8 فراوانی تجمعی

1 )8/26    2 )1/27    3 )2/27   4 )7/26 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.می 3صحیح گزینه 
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�̅� =
∑𝒇𝒊𝒙𝒊

∑𝒙𝒊
  = 

𝟐𝟓∗𝟖∗+𝟐𝟔∗𝟏𝟔+𝟐𝟕∗𝟐𝟎+𝟐𝟖∗𝟐𝟒+𝟐𝟗∗𝟏𝟐

𝟖𝟎
 = 27/2 

 

𝐀  طوری باشند که Cو  B-Aی هااگر مجموعه -31 ⊆    𝐁 − 𝐂 در این صورت مجموعه ،C-A ی زیر، به هاامیک از مجموعهبا کد

 ( 94)دیوان محاسبات سال طور قطع برابر است؟ 

1 )𝐂 △ 𝐀   2 )B – A   3 )𝐂 ∩ 𝐀   4 )C  

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com :  باشد.میصحیح  4گزینه  

 

𝟏 ی معادله هاتعداد ریشه-32 −
𝟏

𝟏+
𝒙

𝒙−𝟏

−
𝟐 𝒙

𝟐 𝒙+𝟏
=

𝟒 𝒙−𝟏

𝟒𝒙𝟐−𝟏
 ( 95سال  آموزش و پرورش) ؟است کدام

 ندارد( 4    3( 3    2( 2    1( 1

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  1گزینه  

𝟏 −
𝟏

𝟐 𝒙 − 𝟏
𝒙 − 𝟏

−
𝟐 𝒙

𝟐 𝒙 + 𝟏
=
𝟒 𝒙 − 𝟏

𝟒 𝒙𝟐 − 𝟏
      →    

𝟔 𝒙𝟐 − 𝒙 

𝟒 𝒙𝟐 − 𝟏
=
𝟒 𝒙 − 𝟏

𝟒 𝒙𝟐 − 𝟏
 

→ 𝟔 𝒙𝟐 − 𝒙 = 𝟒 𝒙 − 𝟏   →   𝒙𝟏: 𝒙𝟐 = 
𝟓 ± 𝟏

𝟏𝟐
=
𝟏

𝟐
و
𝟏

𝟑
 

𝒙 =
𝟏

𝟐
 چون جزو دامنه تابع نیست مورد قبول نیست 

𝒙 =
𝟏

𝟑
 .دارد فقط یک جواببنابراین معادله ، باشد.میمورد قبول  

 

𝒚سهمی به معادله 𝒎 به ازای کدام مقدار-33 = 𝟑 𝒙𝟐 +𝒎𝒙+ 𝒚ی  سهمی به معادله همواره باال 𝟏 = 𝟐 𝒙𝟐 + 𝒙 −  ؟قرار دارد𝟐

 ( 95فراگیر  سوم سال   -دستگاههای اجرایی )

1 )𝟏 − 𝟐√𝟑 < 𝒎 < 𝟏 + 𝟐√𝟑      2 )-2< 𝒎 <2 

3 )-3< 𝒎 <3        4 )𝟏 − 𝟑√𝟐 < 𝒎 < 𝟏 + 𝟑√𝟐 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  1گزینه 

 

 



 

 
 

 23 بخش اول: ریاضی و آمار مقدماتی

𝒙𝟐 + (𝒎− 𝟏)𝒙 + 𝟑 > 𝟑𝒙𝟐      یعنی       𝟎 +𝒎𝒙+ 𝟏 > 𝟐𝒙𝟐 + 𝒙 −  بایستی       𝟐

تعیین عالمت می کنیم کافی است مبیّن یا همان         ∆ همواره منفی باشد    

∆< 𝟎 → (𝒎 − 𝟏)𝟐 − 𝟏𝟐 < 𝟏        حل و ساده سازی                𝟎 − 𝟐√𝟑 < 𝒎 < 𝟐√𝟑 + 𝟏 

 

 ( 94سال  آموزش و پرورش)کدام است؟  1302، 1307، 1303، 1304، 1299ی هاواریانس داده  -34

1 )5 .4    2 )3) 4    3 )8 .6    4 )4) 6  

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  3گزینه 

                                                                  1303


X  اریانس که طبق فرمول و
n

xx 2

1 )(


 را جایگذاری می  هاداده باشد.می

  :کنیم پس

8.6..............
5

)1303( 2

1 
 x  

 

𝑨اگر  -35 = {𝒏 ∈ 𝑵|𝒏𝟐 ≤ 𝑩و  {𝟕 = {𝒎 ∈ 𝒁|[𝒎] = 𝑨باشد، مجموعه   {𝟒 ∪ 𝑩  ( تابع جزء  [𝟎]دارای چند عضو است؟

  ( 94سال  آموزش و پرورش) ( صحیح است.

  5( 4    3( 3  بی شمار( 2  د.عضوی ندار( 1

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com :  باشد.میصحیح  2گزینه 

 

ندلی هستند. با ص 7ها دارای صندلی دارد، سایر ردیف 4ردیف صندلی است، به طوری که به جز ردیف اول که  5دارای Aکالس  -36

 ( 94سال  پرورش وآموزش )برای نشستن انتخاب نکند، کدام است؟  ها، احتمال اینکه احمد، ردیف اول رافرض خالی بودن همۀ صندلی

1 )𝟒
𝟓
    2 )𝟏

𝟓
                                3 )𝟏

𝟖
                               4 )𝟕

𝟖
  

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com :  باشد.میصحیح  3گزینه 

8

7

284

28



 Aامد احتمال پیش = 

 



 

 
 

 24 بخش اول: ریاضی و آمار مقدماتی

𝑏 𝑎 

]معکوس ماتریس ، Aاگر ماتریس  -37
−𝟏 𝟐 𝟑
𝟎 𝟐 𝟒
𝟎 𝟎 𝟏

 ( 94و  93)تامین اجتماعی سال کدام است؟  22aباشد، آنگاه درایه  [

1 )1    2 )𝟏
𝟐

                         3 )−𝟑

𝟐
                       4 )2-  

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com :  باشد.مییح صح 2گزینه 

 شودمی 1Aاز ماتریس  ijaطبق قاعده محاسبه ماتریس معکوس، عضور 
A

a ji یعنی : 

2

1

2

1

)0(30)2)(1(

10

31
)1( 22










 

 

 

𝟏ی صحیح معادله  هامجموع ریشه-38

𝒙𝟐−𝟐 𝒙−𝟐
−

𝟏

𝒙𝟐−𝟐 𝒙−𝟓
=

𝟑

𝟐
 ( 95فراگیر  سوم سال   -دستگاههای اجرایی ) ؟ت، کدام اس

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

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  4گزینه 
−𝟑

(𝒙𝟐 − 𝟐 𝒙 − 𝟐) (𝒙𝟐 − 𝟐 𝒙 − 𝟓) 
=
𝟑

𝟐
      =>  مخرج مشترک گرفته و ساده می کنیم                 

=> (𝒙𝟐 − 𝟐 𝒙 − 𝟐)(𝒙𝟐 − 𝟐 𝒙 − 𝟓) = −𝟐      →     𝒂𝒃 = −𝟐   →   

{
 
 

 
 𝒂 = 𝒃 و 𝟐− = 𝟏

یا

𝒂 = 𝒃 و 𝟏 = −𝟐

 

𝒂اگر = 𝒙𝟐 لذا  𝟐− − 𝟐 𝒙 − 𝒙 از آنجا  و 𝟐 = 𝒙𝟐که پس از آن مقدار  شودمی𝟐و𝟎 − 𝟐 𝒙 −  شودمیمینیمم ن 𝒃 یا همان    𝟓

𝒃 اگر = 𝒙𝟐 لذا  𝟐− − 𝟐 𝒙 − 𝒙واز آنجا  𝟓 = −و𝟑 𝒙𝟐که پس از آن مقدار  شودمی 𝟏 − 𝟐 𝒙 −  هاپس ریشه شودمیمینیمم  𝒂یا همان  𝟐

 . شودمی 3-1=2هستند که  -1و3

 

∪Aاگر  – 39 𝑩 =  ( 96وزارت نیرو سال  ؟ )صحیح است.به ترتیب  Bو  Aی هاباشد کدام مورد در خصوص مجموعه { }

 ناتهی  –ناتهی ( 2     تهی  –ناتهی ( 1

 تهی  –تهی ( 4     ناتهی  –هی ت( 3

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : اگر  صحیح است. 1گزینه𝑨 ∪ 𝑩 =  تهی هستند. Bو  A، آنگاه هر دو مجموعه {}



 

 
 

 25 بخش اول: ریاضی و آمار مقدماتی

=Aحاصل عبارت  -40
𝟏+𝒕+𝒕𝟐+⋯+𝒕𝟖

𝟏+𝒕𝟑+𝒕𝟔
=tبه ازای  

√𝟓−𝟏

𝟐
 ( 96رم سال فراگیر چها –های اجرایی کدام است؟ )دستگاه، 

1 )2) 5   2 )1   3 )1) 5   4 )2 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : مجموع  صحیح است. 4گزینهn ست جمله از تصاعد هندسی به صورت زیر به د

 : آیدمی

∑𝒓𝒌 =
𝟏 − 𝒓𝒏

𝟏 − 𝒓

𝒏−𝟏

𝑲=𝟎

 

  :در اینجا

𝟏 + 𝒕 + 𝒕𝟐 +⋯+ 𝒕𝟖

𝟏 + 𝒕𝟑 + 𝒕𝟔
=

𝟏 − 𝒕𝟗

𝟏 − 𝒕
𝟏 − 𝒕𝟗

𝟏 − 𝒕𝟑

=
𝟏 − 𝒕𝟑

𝟏 − 𝒕
= 𝟏 + 𝒕 + 𝒕𝟐 

𝒕با جایگزاری  =
√𝟓−𝟏

𝟐
 : داریم 

𝟏 + 𝒕 + 𝒕𝟐 = 𝟏 +
√𝟓 − 𝟏

𝟐
+
(√𝟓 − 𝟏)

𝟐

𝟐
=
𝟐 + √𝟓 − 𝟏

𝟐
+
𝟓 + 𝟏 − 𝟐√𝟓

𝟒
= 

𝟒 + 𝟐√𝟓 − 𝟐 + 𝟓 + 𝟏 − 𝟐√𝟓

𝟒
=
𝟖

𝟒
= 𝟐 

 

 ( 94دوم سال  فراگیر  -دستگاههای اجرایی ؟ )کدام است 78و  66،70،62،74ی آماری هاادهانحراف معیار د -41

1 )√𝟐2    2 )4    3 )2   4 )𝟒√𝟐 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.می 4صحیح گزینه 

 

 

 

 

 



 

 
 

 26 بخش اول: ریاضی و آمار مقدماتی

 5 =تعداد داده   

 70 شودمی 5تقسیم بر  74+62+70+66+78: میانگین داده

 هر داده با میانگین به شرح زیر است مربع اختالف

 مربع اختالف هر داده با میانگین داده

 16 شودمی 2به توان  70منهای  74 74

 64 شودمی 2به توان  70منهای  62 62

 0 شودمی 2به توان  70منهای  70 70

 16 شودمی 2به توان  70منهای  66 66

 64 شودمی 2به توان  70منهای  64 78

  32 شودمی 5تقسیم بر  64+16+0+64+16: هانس دادهواریا

 باشد.می 4صحیح گزینه پس   𝟑𝟐√=4 𝟐√شودمیکه  باشد.می هاانحراف معیار برابر رادیکال واریانس داده

 

]اگر  -42
𝟐 𝟏 𝟏
𝟎 𝟏 −𝟏

] [
𝟏 𝟏
𝟎 𝟏
−𝟏 𝟎

] [
𝒂
𝐛
] =  [

𝟏
𝟑
 ( 94سال  موزش و پرورشآ)کدام است؟  a-bباشد، حاصل    [

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

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com :  باشد.میصحیح  1گزینه 

سه ماتریس داده شده را اگر درهم ضرب کنیم به 





















3

13

ba

ba
4,1می رسیم که پس از حل دستگاه   ab 5لذا ba 

 . شودمی

 

𝑨دو مجموعه ناتهی باشند مجموعه  B  و Aاگر  – 43 − (𝑨 ∩ 𝑩) ( 89آموزش و پرورش سال ؟ )کدام است 

1) 𝑨 ∩ 𝑩          2) 𝑨 ∩ �́�      3) 𝑩 ∩ �́�      4) (𝑨 ∪ 𝑩) ́ 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  2گزینه 

A- 𝑨 ∩ 𝑩=𝑨 ∩ (𝑨 ∩ 𝑩)′ 𝑨 ∩ (𝑨′ ∪ 𝑩′) = (𝑨 ∩ 𝑨′) ∪ (𝑨 ∩ 𝑩′) = 𝑨 ∩ 𝑩′ 



 

 
 

 27 بخش اول: ریاضی و آمار مقدماتی

اگر تابع  -44
1

1

x

x 
            










2

)3(
)(

ax

xx
xf  پیوسته باشد، مقدارa  ( 94و  93)تامین اجتماعی سال کدام است؟ 

1 )5                  2 )4                3 )3                   4 )2                    

 اسخ کارشناس پE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  4گزینه 

2lim)3(lim
11

  
axxx

xx
 

242: پس شودمی 1xچون   axa 

 

 ( 89آموزش و پرورش سال ) ؟کدام است x=2به مقدار ( gofمقدار) ،باشد = 𝐱𝟐 g(x) 1+و = 𝟐𝒙 f(x)√ -1اگر تابع  – 45

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

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  2گزینه 

gof(x) =g(f(x) ) =g(√𝟐𝒙 − 𝟏) =( √𝟐𝒙 − 𝟏) 𝟐 + 1=2 

 

𝑨−𝟏اگر  -46 = [
𝐚
𝐛
    
𝟎
𝐜
𝐀معکوس ماتریکس   [ = [

𝟏
𝐱
    
𝟎
−𝟏
آموزش و )م است؟ کدا b+cباشد، حاصل  xبه ازای جمیع مقادیر   [

 ( 94سال  پرورش

1 )x-1   2 )x+1    3 )1-x    4 )–x-1  

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com :  باشد.میصحیح  1گزینه 

xbcxxb  ,1,1         پس    




















1

010

xcb

a  چون معکوس هم هستند                 

 

 ( 89و پرورش سال آموزش ؟ )چند است 𝟐𝟐𝟎نصف عدد  – 47

1) 1024  2) 10240   3) 𝟐𝟏𝟎      4) 𝟐𝟏𝟗 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  4گزینه 



 

 
 

 28 بخش اول: ریاضی و آمار مقدماتی

𝟐𝟐𝟎

𝟐
=
𝟐𝟐𝟎

𝟐𝟏
= 𝟐𝟐𝟎−𝟏 = 𝟐𝟏𝟗 

 

 ( 94ات سال )دیوان محاسبرار است؟ برق nو  mبا هم موازی باشند، کدام رابطه بین  y=(3n-1) xو  2y-mx=2اگر خطوط  -48

1 )6n+m=2                    2 )6n-m=2  3) 6n-m=-2                                                  4 )n+6m=2       

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  2گزینه 

26
2

13

1
2

)13(

22

)13(



































mn
m

n

x
m

y

xny

mxy

xny  

 

𝑨 اگر -49 = [
𝟏 𝟐
𝟎 𝟏

 ( 95سال  آموزش و پرورش) ؟کدام است𝑨𝟗𝟓 ی ماتریس هامجموع درایه ،باشد[

1 )180     2 )188    3 )190    4 )

192 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  4گزینه  

𝑨 = [
𝟏 𝟐
𝟎 𝟏

] 𝑨𝟐 و = [𝟏 𝟒
𝟎 𝟏

] 𝑨𝟑 و  = [
𝟏 𝟔
𝟎 𝟏

]… 

𝑨𝒏 = [
𝟏 𝟐 + (𝒏 − 𝟏)𝒅
𝟎 𝟏

]          (𝒏 ≥ 𝟏. 𝒅 = 𝟐) 

مجموع درایه ها = 𝟏 + 𝟏 + (𝟐 + 𝟗𝟒 × 𝟐) = 𝟏𝟗𝟐 

 

𝒚برد تابع (𝒃و𝒂]اگر-50 = 𝒙 −
𝟏

𝟒
[𝟒 𝒙] 2حاصل، باشد-b فراگیر    -)دستگاههای اجرایی ( صحیح است.تابع جزء : ) ؟کدام است

 ( 95سوم سال 

1 )𝟐
𝟑
     2 )𝟕

𝟒
     3 )𝟓

𝟒
      4 )𝟓

𝟑
 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  2گزینه 

 

 



 

 
 

 29 بخش اول: ریاضی و آمار مقدماتی

𝒚 = 𝒙 −
𝟏

𝟒
[𝟒 𝒙]   →    𝟒 𝒚 = 𝒙 − [𝒙]       *( )  

𝟎می دانیم  ≤ 𝒙 − [𝒙] < 𝒚( پس در عبارت )*    𝟏 =
𝟏

𝟒
 می دهیم      

𝒚 =
𝟏

𝟒
     → = برد تابع     [𝒂 و 

𝟏

𝟒
) → 𝟐 − 𝒃 = 𝟐 −

𝟏

𝟒
=
𝟕

𝟒
 

 

 ( 89آموزش و پرورش سال ) ؟{ کدام است…,3,6,12جموع ده جمله اول تصاعد هندسی }م – 51

1) 3096   2) 3069   3) 6930   4) 9630 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  2گزینه 

𝑺𝒏 =
𝒕𝟏 − 𝒕𝟏𝒒𝒏

𝟏 − 𝒒
=
𝟑 − 𝟑 ∗ 𝟐𝟏𝟎

𝟏 − 𝟐
= 𝟑𝟎𝟔𝟗 

 

. ...،2، 1عداد اکی از یسبت طبیعی بزرگ تر از واحد می توان ساخت به طوری که سه جمله ی این تصاعد چند تصاعد حسابی با قدر ن -52

 ( 94سال  آموزش و پرورش)( باشد؟ )جمله نخست طبیعی است. 8و 

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

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com :  باشد.میصحیح  2گزینه 

 1و  3و  5و  8... و  1و  4و  7و  10... و     2و   4و  6و  8... و  2و  5و  8و 11... و  4و  6و  8و  10... و            3و  5و  7و  9... و 

 

وزارت  ؟ )م استکدا nمقدار ، یک تابع وارون پذیر باشد { (1,mn) , (5,8), (2m-1 ,4) , (m+n ,8), (1,4) }اگر رابطه  – 53

 ( 96نیرو سال 

1 )4     2 )3     3 )5    4 )6 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : ه یک است. از اینکه رابطه مذکور وارون پذیر است پس، یک ب صحیح است. 1گزینه

 : لذا

(1,4) = (2m-1,4) => 2m-1 = 1 => m = 1 

 : رابطه مذکور یک تابع است، پس

(1,4) = (1,mn) => mn = 4 => n = 4 



 

 
 

 30 بخش اول: ریاضی و آمار مقدماتی

های است؟ )دستگاه کدام ،g(x) =2f(x+3) -1است. برد تابع  [5,3-]و  [2,4-]ی هابه ترتیب بازه، y=f(x )دامنه و برد تابع  -54

 ( 96فراگیر چهارم سال  –اجرایی 

1) [-11,5] 

2) [-5,5] 

3) [-5,7] 

4) [1,13] 

  صحیح است. 1گزینه : E-estekhdam.comپاسخ کارشناس 

−𝟓 < 𝒇(𝒙) < 𝟑 

 −𝟓 < 𝒇(𝒙 + 𝟑) < 𝟑 

 𝟐(−𝟓) − 𝟏 < 𝟐𝒇(𝒙 + 𝟑) − 𝟏 < 𝟐(𝟑) − 𝟏 

 −𝟏𝟏 < 𝒈(𝒙) < 𝟓 

 

0432منحنی  -55  xx محور ،xدیوان محاسبات سال را در دو نقطه قطع می کند. فاصله این دو نقطه از یکدیگر کدام است؟  ها(

94 ) 

1 )6                          2 )5                    3 )3                   4 )2 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com :  باشد.میصحیح  2گزینه 

  5025)(

0

4

0

,

1

4,10)4)(1(

2

0

2

0 





xxyyd

xxx  

 

𝒂اگر  -56 +  ( 94سال  آموزش و پرورش)کدام است؟  7a– 9aسه جمله اول یک دنباله هندسی باشند، حاصل   𝟑𝒂,𝒂√و 𝟐

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

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com :  باشد.میصحیح  3گزینه 

 

 

 



 

 
 

 31 بخش اول: ریاضی و آمار مقدماتی

 : است پس طبق قاعده تصاعد هندسی مجذور جمله وسط برابر حاصلضرب جمله اول و سوم است پس 𝟑√می دانیم قدر نسبت برابر 

                                       (√𝟑𝒂)
𝟐
= 𝐚(𝒂 + 𝟐) → 𝟐𝒂𝟐 − 𝟐𝒂 = 𝟎 → 𝒂 = 𝟎 , 𝒂 = 𝟏   

 : است یعنی  𝟑√و قدر نسبت  3و  𝟑√و  1بنابراین جمالت تصاعد هندسی می شوند 

𝐚𝟏𝐫
𝟔 = 𝟏 × (√𝟑)

𝟖
− 𝟏 × (√𝟑)

𝟔
= √𝟑

𝟔
(√𝟑

𝟐
− 𝟏) = 𝟓𝟒  𝒂𝟗 − 𝐚𝟕 = 𝐚𝟏𝐫

𝟖 − 

 

}جوابهای معادله   – 57
𝟓𝒙 + 𝟐𝒚 = 𝟏𝟗
𝟒𝒙 + 𝟑𝒚 = 𝟏𝟖

 ( 89آموزش و پرورش سال ؟ )کدام است 

1) y=2, x=-3  2) y=3, x=2   3) y=-2, x=-3   4) y=2, x=3 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  4گزینه 

{
𝟓𝒙 + 𝟐𝒚 = 𝟏𝟗
𝟒𝒙 + 𝟑𝒚 = 𝟏𝟖

{
𝟐𝟎𝒙 + 𝟖𝒚 = 𝟕𝟔

−𝟐𝟎𝒙 − 𝟏𝟓𝒚 = −𝟗𝟎
-7y=-14y=2 ,x=3 

 

حاصل  -58   32

0lim xxx 
 ( 94و  93)تامین اجتماعی سال کدام است؟  

 -2( 4                 -1( 3صفر                  ( 2                        2 (1

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  2گزینه     

 0x     00032  xxlin         

 

𝐱𝟐)مجموعه جواب نامعادله  -59 − 𝟐√𝟓𝐱 + 𝟓) (𝟑𝐱 − 𝟐)  ≤  ( 94سال  آموزش و پرورش)ند عدد طبیعی است؟ شامل چ، 𝟎

 عضو طبیعی ندارد.( 4    3( 3    2( 2    1( 1

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com :  باشد.میصحیح  4گزینه 

 

 



 

 
 

 32 بخش اول: ریاضی و آمار مقدماتی

 : تعیین عالمت می کنیم

                         (𝐗𝟐 − 𝟐√𝟓𝐱 + 𝟓) = (𝐱 − √𝟓) 𝟐 = 𝟎 → 𝐱 = √𝟓   

𝟑𝐱 − 𝟐 = 𝟎 → 𝐱 =  𝟐 𝟑⁄   

)552)(23(برای منفی شدن  2  xxx  بایستی پرانتز اول منفی شود و پرانتز دوم همواره مثبت است لذا
3

2x   که بدیهی

 است هیچ عدد طبیعی در این فاصله نخواهیم داشت. 

 

𝒙𝟐جوابهای معادله درجه دوم   – 60 − 𝟓𝒙 + 𝟔  ( 89رش سال آموزش و پرو) ؟کدامند =

1 )=1 𝒙𝟏 2=و 𝒙𝟐          2 )=3 𝒙𝟏 2=و 𝒙𝟐 

3 )=2 𝒙𝟏 4=و 𝒙𝟐        4 )=3 𝒙𝟏 4=و 𝒙𝟐 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  2گزینه 

𝒙𝟐 − 𝟓𝒙 + 𝟔 = (𝒙 − 𝟐)(𝒙 − 𝟑) = 𝟎x=2,x=3 

 

اگر  -61








-1,6),7)(4,11)(
2

3-
𝒈و  )(2-,1) = { (−𝟑, 𝟖)(𝟎, )𝐟باشد، برد تابع  {(𝟐−,𝟓)(𝟐

𝟏

𝟐
𝐠(𝐱))  کدام است؟

 ( 94سال  آموزش و پرورش)

1 ){-2,6,11}     2 ) {-2,7,11} 

3 ){4,1,-1}     4 ){-1,3,4}    

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com :  باشد.میصحیح  1گزینه 

𝐠(𝐱) می دانیم  = {𝟖, 𝟐, 𝟏پس {𝟐−

𝟐
𝐠(𝐱) = {𝟒,  : پس {𝟏−,𝟏

                                                                  𝐟 (
𝟏

𝟐
𝐠(𝐱) ) = 𝐟({𝟒, 𝟏, −𝟏}) = {𝟏𝟏,−𝟐, 𝟔} 

  

وان )دیود؟ ، یک در میان ظاهر ش"الف"، چند کلمه چهار حرفی می توان نوشت، به طوری که حرف "اشتغال"با حروف کلمه -62

 ( 94ال محاسبات س

1 )12                        2 )24                 3 )360               4 )720 



 

 
 

 33 بخش اول: ریاضی و آمار مقدماتی

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  2گزینه 

12
3141


     با توجه به تغییر محل الف 12 در 2 ضرب میشود که حاصل 24 میشود.

 

𝐟(𝒙) چند جمله ای  -63 = 𝒙𝟒 + 𝟑𝒙𝟑 +  𝐚𝒙  برx+1 بخش پذیر است. بزرگترین ریشه معادله 𝐟(𝒙) = آموزش و )کدام است؟  𝟎

 ( 94سال  پرورش

1 )𝟏 − √𝟑       2 )−𝟏 + √𝟑    3 )𝟏 − √𝟕     4 )−𝟏 − √𝟕  

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com :  باشد.میصحیح  2گزینه 

 اما    a=-2و    a=0-3-1لذا           P(-1) =0بایستی 

         𝑷(𝒙) 
𝐱+𝟏

=
𝐱𝟒+𝟑𝐱𝟑−𝟐𝐱

𝐱+𝟏
=

𝐱(𝐱𝟑+𝟑𝐱𝟐−𝟐) 

𝐱+𝟏
𝟎 →  

𝐱𝟑+𝟑𝐱𝟐−𝟐

𝐱+𝟏
= 𝐱𝟐 + 𝟐𝐱 − 𝟐 = 𝟎    

                     → 𝐱 = −𝟏 ± √𝟑  →= بزرگترین جواب   = −𝟏 + √𝟑    

 

م فراگیر  سو  -رایی دستگاههای اج) ؟بطوری که هر عدد حداقل یکبار ظاهر شود، نوشت 7و5و3وان با اعداد چند عدد شش رقمی می ت-64

 ( 95سال 

1 )270    2 )720    3 )540    4 )360 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  3گزینه 

(𝟑𝟔) ∗ 𝟑𝟑 = 𝟓𝟒𝟎 

 

 ( 95ال س ش و پرورشآموز) ؟با کدام احتمال دو فرزند دیگر نیز دختر است، ن سه فرزند دختر استدر یک خانواده فرزند بزرگتر از میا-65

1 )𝟏
𝟒
     2 )𝟏

𝟐
     3 )𝟏

𝟕
      4 )𝟏

𝟖
 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  1گزینه  

 

 

 



 

 
 

 34 بخش اول: ریاضی و آمار مقدماتی

 : راه حل اول

 ( )د ود، ( د وپ)، ( )پ ود، ( فضای نمونه عبارت است از)پ وپ

𝑷
(هردودختر) =

𝟏

𝟒
         → 𝑷 =

𝟏

𝟒
 

 : راه حل دوم

𝑷 → چون دو پیشامد مستقل داریم      
(هردودختر) = 𝑷

(دختر بودن اولی) × 𝑷(دختر بودن دومی)      →     𝑷 =
𝟏

𝟐
×
𝟏

𝟐
=

𝟏

𝟒
 

 : راه حل سوم

𝒒   وزی و احتمال پیر 𝑷ی دو حالتی اگر هادر احتمال = 𝟏 − 𝒑    احتمال شکست باشد احتمالx   پیروزی ازN  بار آزمایش عبارت

 : است از

𝑷 = (
𝑵

𝒑
) 𝒑𝒙 (𝒒) 𝑵−𝒙     →  𝑷 = (

𝟐

𝟐
) (
𝟏

𝟐
) 𝟐 =  

𝟏

𝟒
        →   𝒑 =

𝟏

𝟒
 

 

 ( 89آموزش و پرورش سال ) شود؟میر چهار عضو اضافه کنیم، تعداد زیر مجموعه آن چند براب Aاگر به مجموعه  – 66

1 )4   2 )8   3 )16   4 )32 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  3گزینه 

مجموعه زیر تعداد  = 𝟐𝒏 =  𝟐𝒏+𝟒 =  𝟐𝒏 ∗  𝟐𝟒 = 𝟏𝟔 ∗  𝟐𝒏 =  شودمیبرابر  16پس.  

 

 ( 94و  93ال )تامین اجتماعی س؟ شودمینسبی برای رسم آن استفاده  در کدام یک از نمودارهای آماری، فقط از فراوانی -67

 چندضلعی                ( 2         دایره ای                    ( 1

 مستطیلی( 4         ستونی            ( 3 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  1گزینه 

 

 



 

 
 

 35 بخش اول: ریاضی و آمار مقدماتی

𝒙𝟑خارج قسمت تقسیم  -68 − 𝟓𝐱𝟐 + 𝟒 = 𝐱)بر 𝟎 + 𝟏)(𝐱 −  ( 94)دیوان محاسبات سال ، کدام چند جمله ای است؟  (𝟐

1 )(𝐱 − 𝟏)(𝐱 + 𝟐)                                     2 )(𝐱 + 𝟏)(𝐱 + 𝟐)  

3 )(𝐱 + 𝟏)(𝐱 − 𝟐)                                        3 )(𝐱 − 𝟏)(𝐱 − 𝟐)  

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com:   باشد.میصحیح  1گزینه 

 
𝐗𝟒−𝟓𝐱𝟐+𝟒

(𝐱+𝟏)(𝐱−𝟐)
=

(𝐱𝟐−𝟏)(𝐱𝟐−𝟒)

(𝐱+𝟏)(𝐱−𝟐)
=

(𝐱−𝟏)(𝐱+𝟏)(𝐱−𝟐)(𝐱+𝟐)

(𝐱+𝟏)(𝐱−𝟐)
= (𝐱 − 𝟏)(𝐱 + 𝟐) 

 

𝒙𝟑عبارت  -69 + 𝟏𝟏𝒙𝟐 − 𝟑𝒙 + 𝐚   برx+1  بخش پذیر است. مقدارa  ( 94سال  ورشآموزش و پر)کدام است؟ 

1 )15       2 )9    

3 )7-       4 )13-  

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com :  باشد.میصحیح  4گزینه 

𝑷(𝒙) = 𝒙𝟑 +  𝟏𝟏𝒙𝟐 − 𝟑𝒙 + 𝒂 

 برابر صفر شود. P(-1)بایستی 

 P(-1) =-1+11+ 3+a=0 a=-13                                

                                      

 ( 89ش سال و پرور آموزش) ؟در صورتی که متغیر پیوسته و یا تعداد مشاهدات زیاد باشد، استفاده از کدام نمودار بهتر است – 70

   ستونی (2      هیستوگرام (1

 دایره ای (4      میله ای (3

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  4گزینه 

 ی بسیار زیاد که پیوسته هستند نمودار دایره ای بهتر است.هاعلت داده بنابر اصول آماری به

 

 



 

 
 

 36 بخش اول: ریاضی و آمار مقدماتی

]اگر  -71
𝟕 𝟔
𝟔 𝟏𝟎

]=2+B2A   و[
𝟑 𝟐
𝟐 𝟑

]=A+B   باشد،حاصلAB+BA ( 96فراگیر چهارم سال  –های اجرایی کدام است؟ )دستگاه 

1 )[
𝟔 𝟏
𝟔 𝟏

]    2 )[
𝟔 𝟒
𝟔 𝟒

]   3 )[
𝟒 𝟒
𝟒 𝟕

]   4 )[
𝟔 𝟔
𝟔 𝟑

] 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : صحیح است. 4گزینه  

(𝑨 + 𝑩) 𝟐 = 𝑨𝟐 + 𝑨𝑩+ 𝑩𝑨 +𝑩𝟐 

 [
𝟑 𝟐
𝟐 𝟑

]
𝟐

= 𝑨𝟐 +𝑩𝟐 + 𝑨𝑩+ 𝑩𝑨  

 [
𝟏𝟑 𝟏𝟐
𝟏𝟐 𝟏𝟑

] = [
𝟕 𝟔
𝟔 𝟏𝟎

] + 𝑨𝑩+ 𝑩𝑨 

 𝑨𝑩+ 𝑩𝑨 = [
𝟔 𝟔
𝟔 𝟑

] 

 

. است 12ارج قسمت برابر خبوده و مجموع مقسوم علیه و  qباقیمانده و خارج قسمت برابر ، bبر عدد طبیعی  aبیعی در تقسیم عدد ط – 72

ارت وز ؟ )کدام است aدد مجموع ارقام ع، شودمیواحد به خارج قسمت اضافه شده و باقیمانده صفر  3واحد از مقسوم علیه کم شود  2اگر 

 ( 96نیرو سال 

1 )3     2 )4    3 )5    4 )6  

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : صحیح است. 2گزینه 

     => a = bq + q   (1) , 

  b + q = 12 => q = 12 – b   (2) , 

=> a = (b – 2) (q + 3)   (3) , 

 : که شودمینتیجه ( 1از )

a = q (b +1) = (12 – b) (b + 1) = -b2 + 11b + 12 

 : که شودمینتیجه ( 3از )

a = (b – 2) (15 – b) = - b2 + 17b – 30  
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 : پس

-b2 + 11b + 12 = -b2 + 17b – 30 => 11b + 12 = 17b – 30 => 6b = 42 => 

b = 7, q = 5, a = 4 

 است. 4برابر با  aپس مجموعه ارقام 

 

کنار هم قرار می  یم و به تصادفسه کارت به تصادف خارج می کن. است 7و5و4و2و1ی هایی به شمارههااز کیسه ای که شامل کارت-73

 ( 95فراگیر  سوم سال   -دستگاههای اجرایی ) ؟احتمال اینکه این عدد سه رقمی زوج باشد کدام است. دهیم

1 )𝟏
𝟓
     2 )𝟐

𝟏𝟓
     3 )𝟏

𝟏𝟓
     4 )𝟐

𝟓
 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح   4گزینه 

𝟓 ∗  𝟒 ∗  𝟑 =  تعداد کل حاالت ممکن                                               𝟔𝟎

 باشد 4یا  2برای زوج بودن رقم یکان باید            

𝟒باشد 2اگر رقم یکان ( الف ∗ 𝟑 ∗ 𝟏 = 𝟏𝟐                         

𝟒باشد 4اگر رقم یکان ( ب ∗ 𝟑 ∗ 𝟏 = 𝟏𝟐                     

 یعنی در نهایت   12+12=24حاالت الف و ب داریم بنابر این از جمع 

𝟐𝟒

𝟔𝟎
=
𝟐

𝟓
 

 

𝟓 نسبت تشابه دو مثلث قائم الزاویه متساوی الساقین-74
𝟐
 ؟طول وتر مثلث بزرگتر کدام است، باشد 8 اگر مساحت مثلث کوچکتر ، است 

 ( 95سال  آموزش و پرورش)

1 )5   2 )10    3 )10√𝟐    4 )5 √𝟐 

 اسخ کارشناس پE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  3گزینه  
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𝑨𝑩

𝑨′𝑩′
=
𝑨𝑪

𝑨′𝑪′
=
𝑩𝑪

𝑩′𝑪′
−
𝒂

𝒃
=
𝟓

𝟐
 

𝑩𝑪 = √𝟐 𝒂.     𝑩′𝑪′ = √𝟐 𝒃 

𝑺′ =
𝟏

𝟐
× 𝒃 × 𝒃 = 𝟖       →     𝒃𝟐 = 𝟏𝟔    → 𝒃 = 𝟒 

→ 𝒂 =
𝟓

𝟐
𝒃 →    𝒂 = 𝟏𝟎        → 𝑩𝑪 = 𝟏𝟎√𝟐 

 

 93ن اجتماعی سال )تامیکدام است؟  fog(5)باشد، مقدار  g={(1,-1) (5,0) (-2,-2) }و  =f{( 5,6) (0,1) (3,4) (1,2)اگر } -75

 ( 94و 

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

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com :  باشد.میصحیح  4گزینه 

𝐟𝐨𝐠(𝟓)             : تن دامنه خواهیم داشتبا در نظر گرف              = 𝐟(𝒈(𝟓)) =  𝒇(𝟎) = −𝟏 

 

)آموزش اهر شود؟ { می توان ساخت، به طوری که فقط صفر یک در میان و تکراری ظ0و1و2و3و4و 5چند عدد شش رقمی با ارقام } -76

 ( 94و پرورش سال 

1 )120    2 )90    3 )60    4 )30  

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com :  باشد.میصحیح  3گزینه 

                          : ( طبق اصل شمارش و دقت به شش رقمی شدن عدد )صفر در سمت چپ نباید باشد

          60 = 3  ×1  ×4  ×1  ×5  ×1  
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 ( 89آموزش و پرورش سال ) ؟ی جدول مقابل چقدر استهاانحراف معیار داده – 77

8 6 4 2 Xi 

4 3 2 1 Fi 
1 )1   2 )2   3 )3   4 )4 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  2گزینه 

√
𝟏

𝑵
∑ (𝒙𝒊 − �̅�𝑵
𝒊=𝟏 ) 𝟐 =2 

 

𝟑𝐱+𝟐مجموعه جواب معادله  -78

𝟐
<

𝟓𝐱+𝟏

𝟑
 ( 94)دیوان محاسبات سال ی زیر است؟ کدام مجموعه، 

1 )(−∞,−𝟒)   2 )(−∞,𝟒)             3 )(−𝟒,+∞)            4 )(𝟒,+∞)  

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com :  باشد.میصحیح  4گزینه 

                                                   𝟓𝐱+𝟏

𝟑
→ 𝟔 + 𝟗𝐱 < 𝟏𝟎𝒙 + 𝟐  →    𝟒 < 𝒙 𝟐+𝟑𝐱

𝟐
<  

 

آموزش و پرورش ) ؟ستااست، درصد ضریب تغییرات آنها چقدر  5(1نها برای و انحراف معیار آ 15داده آماری برابر  30میانگین  – 79

 ( 89سال 

1 )20    2 )15    3 )12   4 )10 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  4گزینه 

 .شودمی 10که برابر  15تقسیم بر  5(1با  شودمیضریب تغییرات برابر 

 

آموزش و ) ؟دام استککران باالی دسته دوازدهم . است 48و  12مرکز دسته دوم و هشتم به ترتیب  ،ی آماریهادر دسته بندی داده-80

 ( 95سال  پرورش

1 )75    2 )76    3 )78    4 )79 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  1گزینه  
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𝟓 𝒅 + 𝟐 ×
𝒅

𝟐
= 𝟒𝟖 − 𝟏𝟐   →   𝟔 𝒅 = 𝟑𝟔     → 𝒅 = 𝟔 

𝒙کران باالی دسته ی دوازدهم = 𝟒𝟖 +
𝒅

𝟐
+ 𝟒 𝒅      →    𝒙 = 𝟕𝟓 

 

 4عداد مراجعات کمتر از روز را نشان می دهد. در چند روز ت 120جدول زیر، فراوانی نسبی مراجعات به اورژانس یک بیمارستان در  -81

 ( 96فراگیر چهارم سال  –های اجرایی )دستگاه مورد بوده است؟

 د در یک روزتعدا           0 1 1 3 4 

 0 .3 X 0 .25 0 .1 0 .2 فراوانی نسبی 

 

1) 36 

2) 72 

3) 84 

4) 96 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : صحیح است. 3گزینه  

.𝟎فراوانی نسبی   𝟐 + 𝟎. 𝟏 + 𝟎. 𝟐𝟓 + 𝒙 + 𝟎. 𝟑 = 𝟏 => 𝟎. 𝟖𝟓 + 𝒙 = 𝟏 => 𝒙 = 𝟎. 𝟏𝟓 

 : عبارتند از 4فراوانی نسبی کمتر از 

𝟎. 𝟐 + 𝟎. 𝟏 + 𝟎. 𝟐𝟓 + 𝟎. 𝟏𝟓 = 𝟎. 𝟕 

 : بنابراین پاسخ مطلوب عبارت است از

𝟎. 𝟕 × 𝟏𝟐𝟎 = 𝟖𝟒 

 

رنگ چشم و طول قد هر دونفری است که به تصادف در سمت چپ و راست  𝒀 و𝑿متغیرهای تصادفی . رنگ چشم علی قهوه ای است-82

 ( 95ر  سوم سال فراگی  -دستگاههای اجرایی ) ؟به ترتیب کدام اند  𝒀 و𝑿نوع متغیرهای تصادفی. علی قرار می گیرند

 کمی پیوسته –کیفی ترتیبی ( 2    کمی پیوسته-کیفی اسمی( 1

 کمی گسسته-کیفی ترتیبی( 4    کمی گسسته-کیفی اسمی( 3

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  1گزینه 
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زن،  مایش مرد وودن آزد. احتمال مثبت بیک زوج بعد از ده سال زندگی مشترک، برای آزمایش هپاتیت به آزمایشگاه مراجعه می کنن-83

یشان هاجه آزمایشهر دو نفر، نتی است. اگر نتیجه آزمایش زن یا مرد حتما مثبت باشد، در این صورت، احتمال اینکه 0.5و  0.8به ترتیب برابر 

 ( 94و  93)تامین اجتماعی سال مثبت باشد، کدام است؟ 

1 )0.45                      2 )0.25                 3 )0.4              4 )0.3 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  4گزینه 

)(1طبق تست   BAP  1است زیرا)( SP  پیشامد حتمی است 

3.0)(

)(5.08.01

)()()()(







BAP

BAP

BAPBPAPBAP

 

 

𝟐√)حاصل  -84 +  𝟏) 𝟐  × (√𝟐 −  ( 94سال  موزش و پرورشآ)، کدام است؟ 𝟐 (𝟏 

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

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  1گزینه 

         (√𝟐 + 𝟏)
𝟐
× (√𝟐 − 𝟏)

−𝟐
=

(√𝟐+𝟏)
𝟐

(√𝟐−𝟏)
−𝟐  

اتحاد مربع

گویا کردن
     

𝟑+𝟐√𝟐

𝟑−𝟐√𝟐
×
𝟑+𝟐√𝟐

𝟑+𝟐√𝟐
= (𝟑 + 𝟐√𝟐) 𝟐  

 

یوان محاسبات سال )دکدام است؟  aی اول، پنجم و نهم یک دنباله هستند. مقدار هابه ترتیب جمله، -2aو  2a+4و  3a+3جمالت  -85

94 ) 

1 )−𝟑

𝟐
                           2 )𝟏

𝟐
                          3 )3                          4 )2  

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com :  باشد.میصحیح  3گزینه 

  =3aیعنی   4a+2( 2= 3a+4+  1-a2(یعنی  5a2=  9+ a 1aطبق قاعده تصاعد حسابی بایستی 
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)دستگاه ارکی کدام است؟چطول دامنه میان . شودمیدر نمودار جعبه ای نمایش داده  5،14،10،18،18،16،11. 5،3،4،7 (9،13ی هاداده -86

 ( 96فراگیر چهارم سال  –های اجرایی 

1 )8 .5   2 )9 .5   3 )12   4 )15 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : ها به ترتیب عبارتند ازداده صحیح است. 1گزینه : 

3, 4, 7.5, 9, 10, 11, 13)5, 14, 16, 18, 18 

ز چارک اول است. لذا اختالف چارک سوم ا 16و چارک سوم =  11، چارک دوم = 7.5اول =  که به ترتیب از چپ به راست چارک

 : برابر است با

𝟏𝟔 − 𝟕. 𝟓 = 𝟖. 𝟓 

 

 ( 89ش سال آموزش و پرور) ؟رقمی ساخت 8شماره تلفن  9به چند طریق میتوان از اعداد صفر تا  -87

1 )𝟏𝟎𝟖      2 )𝟗𝟗 x10       3) 𝟏𝟎𝟕 9x       4) 𝟏𝟎𝟏𝟎 x9     

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  3گزینه 

 حیح است.ص 3گزینه جه رقم داریم و بایستی رقم اول از سمت چپ صفر نشود. پس در نتی 10ما  9با استفاده از اصل شمارش از صفر تا 

 

بر جند برا  2X1+3,2X2+3,…,2Xn+3 است. میانگین متغییر تصادفی 3برابر  X1,X2,X3,…,Xn میانگین متغییر تصادفی -88

 ( 89)آموزش و پرورش سال است 

1) 15    2) 9    3) 6    4) 3 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  2گزینه 

𝒙𝟏 +⋯+ 𝒙𝒏

𝒏
= 𝟑−→

(𝟐𝒙𝟏 + 𝟑) +⋯+ (𝟐𝒙𝒏 + 𝟑)

𝒏
=
𝟐(𝒙𝟏 +⋯+ 𝒙𝒏) + 𝟑𝒏

𝒏
= 𝟐 ∗ 𝟑 + 𝟑 = 𝟗 
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  ( 95فراگیر  سوم سال   -دستگاههای اجرایی ) ؟کدام است هااختالف میانه و مد داده، در نمودار روبه رو-89

 

 3( 4   2( 3    1( 2    صفر( 1

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : 4جه به نمودار، بیشترین فراوانی را نگاه می کنیم لذا مُد با تو باشد.میصحیح  1گزینه 

 : زیرا شودمی 4میانه هم  هااست. از مرتب کردن داده

  𝟕و𝟔و𝟓 و𝟒و𝟒و𝟑و𝟐و𝟏

 صفر =تفاضل مد و میانه 

 

اص، این روز خ که درنده درصد از مراجعه کنندگان به یک بیمارستان در یک روز خاص، دارای بیمه تکمیلی می باشند. احتمال ای -90

 ( 94و  93اعی سال ین اجتم)تام ؟اولین بیماری باشد که بیمه تکمیلی دارد، کدام است شودمیپنجمین بیماری که در این بیمارستان درمان 

1 )5

4

10

9
                      2 )10

9

5

4
                   3 )10

9

4

5
                 4 )4

5

10

9

 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  1گزینه 

بنابر فرمول توزیع هندسی   
1

1



X

 : داریم

5

4
15

10

9
)1.0()4.01()1.0,4(  f

 

 

𝐥𝐨𝐠𝟐𝟏𝟔𝟔√𝟔حاصل عبارت  -91
 ( 94و  93)تامین اجتماعی سال کدام است؟ ، 𝟑

1 )𝟒
𝟗

                              2 )𝟐
𝟗

                          3 )𝟐
𝟑

                          4 )𝟏
𝟑
  

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com :  باشد.میصحیح  1گزینه 

                                                         𝐥𝐨𝐠𝟐𝟏𝟔
𝟔 √𝟔
𝟑

 = 𝐥𝐨𝐠
𝟔𝟑
𝟔×𝟔

𝟏
𝟑⁄

 = 𝐥𝐨𝐠
𝟔𝟑
𝟔
𝟒
𝟑⁄

 =
𝟒

𝟑

𝟑
 𝐥𝐨𝐠𝟔

𝟔 = 
𝟒

𝟗
   

 میانه4=



 

 
 

 44 بخش اول: ریاضی و آمار مقدماتی

د مد آن تقریبا چند خواه است. درصورتی که جامعه از چولگی معقولی برخوردار باشد 50و  40میانگین و میانه یک جامعه به ترتیب  – 92

 ( 94آموزش و پرورش سال ؟ )بود

1 )10    2 )45    3 )50    4 )70 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : است لذا طبق  50و میانه عدد  40برابر  هاچون میانگین داده باشد.میصحیح  4گزینه

 فرمول پیرسون داریم

�̅� − 𝒎𝒑 = 𝟑(�̅� −𝒎𝒅)−→ 𝟒𝟎 −𝒎𝒑 = 𝟑(𝟒𝟎 − 𝟓𝟎)−→ 𝒎𝒑 = 𝟕𝟎 

 

𝐥𝐨𝐠𝟏𝟎𝟓اگر   -93 = 𝒕  ، آنگاه مقدار𝐥𝐨𝐠𝟓𝟓𝟎𝟎   ( 94)دیوان محاسبات سال کدام است؟ 

1 )𝟏 −
𝟐

𝒕
                        2 )𝟐−𝒕

𝒕
                     3 )𝒕+𝟐

𝒕
                        4 )𝒕+𝟏

𝒕
  

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com :  باشد.میصحیح  3گزینه 

           𝐥𝐨𝐠𝟓
𝟓𝟎𝟎 = 𝐥𝐨𝐠𝟓

𝟓×𝟏𝟎𝟐 = 𝐥𝐨𝐠𝟓
𝟏𝟎𝟐 = 𝟏 + 𝟐 𝐥𝐨𝐠𝟓

𝟏𝟎 = 𝟏 + 𝟐 ×
𝟏

𝒍𝒐𝒈𝟏𝟎
𝟓 = 𝟏 +

𝟐

𝒕
=

𝒕+𝟐

𝒕
       

 

و احتمال  0.3د، برابر ته باشدر یک بزرگراه سه خودروی پژو، پراید و اتوبوس تصادف کرده اند. احتمال این که خودروی پژو بیمه نداش -94

دروی سواری، بیمه بدنه نداشته است. احتمال اینکه حداقل دو خو 0.2اینکه هر کدام از دو خودروی دیگر بیمه بدنه نداشته باشند، برابر با 

 ( 94و  93)تامین اجتماعی سال باشند، کدام است؟ 

1 )0.012                    2 )0.048                  3 )0.06                4 )0.096 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : صحیح در میان جوابها موجود نیستگزینه 

 احتمال حداقل دو بیمه نداشته باشد =متمم حداکثر یکی بیمه نداشته باشد 

 P( )حداقل دو بیمه نداشتن =P-1( )حداکثر یکی بیمه نداشته باشد =

136.0)
10

8

10

8

10

7

10

2

10

8

10

7

10

8

10

2

10

7

10

8

10

8

10

3
(1 
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√f(x) = xتابع  دامنه [a,b]اگر  – 95
𝒙−𝒙𝟐+𝟔

𝒙𝟐+𝟏
 ( 96وزارت نیرو سال  ؟ )است aچند برابر  a+bباشد مقدار  

1 )-0/5    2 )0/5    3 )2-    4 )2 

  پاسخ کارشناسestekhdam.com-E : 12+بایستی عبارت زیر رادیکال، نامنفی با شد.  صحیح است. 1گزینهX  همواره مثبت

𝒙𝟐− :است؛ لذا کافی است + 𝒙 + 𝟔 ≥  {.-2و  3های عبارت برابر با }و ریشه 𝟎

 

 است. ]2-و  3[برابر با f(x )تعریف شدنی است. یعنی دامنه f(x )تابع  ]2-و  3[بنابراین، به ازای 

 : پس (b = 3و  a = -2لذا 

𝒂 + 𝒃

𝒂
= 
−𝟐 + 𝟑

−𝟐
=  − 

𝟏

𝟐
=  −𝟎/𝟓 

 

𝑷(𝑨 0.2=باشد و P(A) =0.4دو پیشامد مستقل و  B و Aاگر  – 96 ∩ 𝑩)  باشد، احتمال این که یکی از این دو پیشامدA و B  رخ

 ( 89آموزش و پرورش سال ؟ )دهد جقدر است

1 )0.6    2 )0.7    3 )0.8    4 )0.9 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  2گزینه 

 :پس ،مستقل هستند Bو   A چون

  
𝒑(𝑨 ∩ 𝑩) = 𝒑(𝑨) ∗ 𝒑(𝑩)−→ 𝟎. 𝟐 = 𝟎. 𝟒 ∗ 𝒑(𝑩)−→ 𝒑(𝑩) = 𝟎. 𝟓 

 : بنابراین

𝒑(𝑨 ∪  𝑩 ) = 𝒑(𝑨) + 𝒑(𝑩) − 𝒑(𝑨 ∩ 𝑩) = 𝟎. 𝟒 + 𝟎. 𝟓 − 𝟎. 𝟐 = 𝟎. 𝟕 
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به طور کامل تصادفی انتخاب کنیم  نفر از آنان را 2نفر از آنان قادر به تعمیر لباس شویی هستند. اگر  3تعمیر کار منزل فقط  10از بین  -97

 ( 89آموزش و پرورش سال ؟ )هر دو نفر قادر به تعمیر لباس شویی باشند چقدر است احتمال آن که

1) 0.06   2) 0.15    3) 0.3   4) 0.46 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  1گزینه 

(𝟑
𝟐
)

(𝟏𝟎
𝟐
)
= 𝟎. 𝟎𝟔 

 

جویی از بین  ناس است. این دو شرکت می خواهند برای صرفهکارش 5دارای  Bکارشناس و شرکت بیمه  4دارای  Aشرکت بیمه  -98

م است؟ باشند کدا ک شرکتیکارشناسان، دو نفر را برای هر واحد سیار خسارت در یک بزرگراه انتخاب کنند. احتمال اینکه هر دو نفر از 

 ( 94و  93)تامین اجتماعی سال 

1 )
3

2                      2 )
9

4                   3 )
9

5                 4 )
9

7

 

  پاسخ کارشناسestekhdam.com-E : باشد.میصحیح  2گزینه                        
9

4

2

9

2

4

2

5





























 

 

آموزش و ) ؟درجه است در نمودار دایره ای چند 25و  15یه ی مربوط به داده اختالف زاو، ی نمودار ساقه و برگ زیرهابرای داده-99

 ( 95سال  پرورش

 ساقه برگ

9   7   4  

  9  5  5   2   1   0  

9  7  5  3  2  

0 

1 

1 

1 )28    2 )38    3 )48    4 )58 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  3گزینه  

𝟑𝟔𝟎تنها یکبار  زاویه مناسب با هر عضو در نمودار دایره ای برابر 25سه بار تکرار شده و عدد  15دد ع، داده داریم15درکل 

𝟏𝟓
 پس، است 

∆𝜽 = 𝟑 ×
𝟑𝟔𝟎

𝟏𝟓
− 𝟏 ×

𝟑𝟔𝟎

𝟏𝟓
= 𝟒𝟖           → ∆𝜽 = 𝟒𝟖  
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𝟑𝒙𝟐ی معادله ها، یکی از ریشهmبه ازای کدام مقدار   -100 −  𝟔𝐱 +𝐦 = سال  آموزش و پرورش)بر ریشه، دیگری است، دو برا  𝟎

94 ) 

1 )𝟐𝟕

𝟐
                               2 )𝟖

𝟑
                           3 )6                   4 )9  

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com :  باشد.میصحیح  2گزینه 

−برابر  هاچون مجموعه ریشهو   2t2=1tدو ریشه معادله باشند بایستی  2tو  1tاگر 
𝒃

𝐚
 : است یعنی 

                                                                                               {
𝒕𝟏 = 𝒕𝟐                                

𝐭𝟏 + 𝐭𝟐 = − 
−𝟔

𝟑
= 𝟐 

  

𝟒می دانیم حاصلضرب ریشه 

𝐚
𝐭𝟏یعنی  شودمی  × 𝐭𝟐 =

𝐦

𝟑
𝟐: پس 

𝟑
 ×

𝟒

𝟑
=

𝐦

𝟑
𝐦 یعنی     =

𝟖

𝟑
  

 

∋x ,  {اگر -101 𝒁 | y=
𝒙𝟐 −𝒙

𝒙 +𝟏
 A={𝒚 ∈ 𝒁 تعداد اعضای مجموعه ، باشدA ،( 94اول سال  فراگیر  -دستگاههای اجرایی ؟ )کدام است 

1) 5   2 )4    3 )3   4 )2 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  2گزینه 

Y = 
𝒙𝟐−𝒙

𝒙+𝟏
= 

𝒙 (𝒙−𝟏)

𝒙+𝟏
 

X = 0 , X = 1 , X = -2 , X = -3 

 

, 𝒂𝟏 قدر نسبت دنباله هندسی – 102  𝒂𝟐, 𝒂𝟑, 𝒂𝟑,قدر نسبت دنباله هندسی. است 3برابر   …
𝟐 , …  𝒂𝟏

𝟐,𝒂𝟐
تگاههای دس؟ )کدام است 𝟐

 ( 94اول سال  فراگیر  -اجرایی 

 3   2 )6    3 )9   4 )12 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  3گزینه 

Q = 3 ,: 𝒂𝟏 , 𝒂𝟏𝒒, 𝒂𝟏𝒒
𝟐 

𝒂𝟐
𝟐

𝒂𝟏
𝟐
= 
𝒂𝟏 
𝟐 𝒒𝟐

𝒂𝟏𝒂𝟏
= 𝒒𝟐 = 𝟗 
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𝟐را در  هااگر همه این داده، است 15برابر  هاانحراف معیار داده در یک مطالعه آماری-103

𝟑
ی جدید هاجمع کنیم میانگین داده 5ضرب و با  

 ( 95سال  آموزش و پرورش) ؟ی اولیه کدام استهاضریب تغییرات داده. خواهد شد 11برابر 

1 )𝟑
𝟕
     2 )𝟏𝟎

𝟏𝟏
     3 )𝟏𝟓

𝟏𝟑
      4 )𝟓

𝟑
 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  4گزینه  

 : یعنی، شودمیجمع  𝒃ضرب و با  𝒂میانگین نیز در ، جمع کنیم𝒃ضرب کنیم و با  𝒂را در هااگر داده

𝒙𝟏. 𝒙𝟐. 𝒙𝟑. …                 ⇔                 𝒂𝒙𝟏 + 𝒃. 𝒂𝒙𝟐 + 𝒃.𝒂𝒙𝟑 + 𝒃.… 
𝟐

𝟑
𝒙 + 𝟓 = 𝟏𝟏    ⟹     𝒙 = 𝟗                                      𝒙 = 𝒂𝒙 + 𝒃 

ضریب تغییرات =
انحراف معیار

میانگین
=
𝟏𝟓

𝟗
=
𝟓

𝟑
       

 
ی قبل چه هابه داده ی جدید نسبتهاضریب تغییرات داده. اضافه شده است، درصد خودش 15دریک جامعه آماری به هر داده به میزان-104

 ( 95فراگیر  سوم سال   -دستگاههای اجرایی ) ؟تغییری می کند

 شودمیبرابر  25/2( 2      ثابت می ماند( 1

 شودمیبرابر  15/1( 4     شودمیبرابر  85/1( 3

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  4گزینه 

= ضریب تغییرات  √∑ (𝒙𝟏−𝒙) 
𝟐

𝟎

𝒏
= √

∑ (𝒙𝟏
𝟎+𝟎/𝟏𝟓 𝒙𝟏

𝟎−𝟏/𝟏𝟓�̅�) 𝟐𝟎

𝒏
   => 

=>  √
∑ (𝟏/𝟏𝟓) 𝟐(𝒙𝟏

𝟎−𝒙) 𝟐𝟎

𝒏
= 𝟏/𝟏𝟓√

∑ (𝒙𝟏
𝟎−𝒙) 𝟐𝟎

𝒏
شودمیبرابر  15/1یعنی                                   

 

𝒔𝒊𝒏𝟐𝒙−𝟏عبارت -105

𝒔𝒊𝒏 𝒙−𝐜𝐨𝐬𝒙
 ( 94)دیوان محاسبات سال پس از ساده شدن معادل کدام مورد است؟ ، 

1 )sin x – cos x                         2 )+ sin x   cos x   

3 )cos x – sin x    4 )–(sin x + cosx)  

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com :  باشد.میصحیح  1گزینه 

xx
xx

xx

xx

xxxcox

csxx

x
cossin

)cos(sin

)cos(sin

cossin

cossin2sin

sin

2sin1 222
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  - دستگاههای اجرایی؟ )کدام است bمقدار . می گذرد ax+2y=-12و  2x+3y=6از محل تقاطع دو خط عمود  y=bخط  -106

 ( 94اول سال  فراگیر

1) 
𝟕

𝟏𝟗
    2 )-

𝟔

𝟏𝟑
     3 )𝟖

𝟏𝟓
    4 )-

𝟓

𝟏𝟏
 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  2گزینه 

{

𝟐𝒙 + 𝟑𝒚 = 𝟔
𝒂𝒙 + 𝟐𝒚 = −𝟏𝟐

𝒚 = 𝒃
→ {

𝟐𝒙 + 𝟑𝒃 = 𝟔   (𝟏)

𝒂𝒙 + 𝟐𝒃 = −𝟏𝟐   (𝟐)
  

 . چون دو خط عمودند لذا شیب آنها عکس و قرینه هم هست

-: ( 1شیب )    : پس
𝟐

𝟑 
-: ( 2شیب )  

𝒂

𝟐
            -

𝟐

𝟑
×-

𝒂

𝟐
=-1  

                     →a=-3         

-=b (2)و  (1)با جاگذاری در 
𝟔

𝟏𝟑
 

 

 -= cos xاگر  – 107
√𝟓

𝟑
 ( 96وزارت نیرو سال  ؟ )کدام است sin3x cos x - sin xدر ناحیه سوم باشد حاصل  xو انتهای کمان  

1  ) 𝟓
𝟐𝟕
     2 )𝟐

𝟑
     3 )𝟑

𝟐𝟕
     4 )𝟏

𝟑
 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : نیست.  هاگزینه جواب در 

𝐜𝐨𝐬
𝒙 =  − 

√𝟓

𝟑
=> 𝒔𝒊𝒏𝟐𝒙 = 𝟏 − 𝒄𝒐𝒔𝟐𝒙 = 𝟏 − (− 

√𝟓

𝟑
)

𝟐

= 𝟏 − 
𝟓

𝟗
=  
𝟒

𝟗

=> 𝒔𝒊𝒏𝒙 =  ± 
𝟐

𝟑
=> 𝒔𝒊𝒏𝒙 =  − 

𝟐

𝟑

 

 در ربع سوم است. 

𝒔𝒊𝒏𝟑𝒙𝒄𝒐𝒔𝒙 − 𝒔𝒊𝒏𝒙 = (𝟑𝒔𝒊𝒏𝒙 − 𝟒𝒔𝒊𝒏𝟑𝒙)𝒄𝒐𝒔𝒙 − 𝒔𝒊𝒏𝒙 = 

(𝟑 × (−
𝟐

𝟑
) − 𝟒 (−

𝟐

𝟑
)
𝟑

) (− 
√𝟓

𝟑
) − (−

𝟐

𝟑
) = 

(−𝟐 +
𝟑𝟐

𝟐𝟕
) (− 

√𝟓

𝟑
) +

𝟐

𝟑
=  ?  
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اموریت به سه شهرستان ماشین انتخاب کرد تا برای م 3، به چند طریق می توان باشد.میوانت بار  4سواری و  5یک اداره دارای  -108

 ( 94و  93)تامین اجتماعی سال ؟ باشد.میی اعزاهای بین ماشینسوار 2متفاوت اعزام شوند، به طوری که حداقل 

1 )140                        2 )120                  3 )80                4 )50 

  پاسخ کارشناسestekhdam.com-E : 50                      باشد.میصحیح   4گزینه
1

4

2

5

3

5

























 

 

دستگاههای اجرایی ؟ )قرار ندارد mکدام مقدار در مجموعه مقادیر ، واقع باشد mx-3-m=0  3𝒙𝟐 +و ریشه معادلهبین د x=2اگر  -109

 ( 94اول سال  فراگیر  -

1) -10/5   2 )-9/5    3 )-10   4 )-8  

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  4گزینه 

F(2) <0 → 12+2m-3-m<0 

→ m<-9 

 

 

 

)تامین اجتماعی سال ؟ کدام است d,c,b,aبرابر با صفر باشد، میانگین  10و  aو  b+1و  c-1 و  d-4ی آماری هاواریانس دادهاگر -110

 ( 94و  93

1 )12                        2 )11                  3 )10                4 )9 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  2گزینه  
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برابرند، همه را با هم مساوی قرار داده و معادالت را حل می کنیم   هاچون واریانس صفر است پس داده





















14

11

9

10

d

c

b

a

 پس   

11
4

1411910







x  

 

تماعی سال )تامین اجکند؟ را در کدام نقاط قطع می هاxباشد، سهمی، محور  -16برابر   a2 -x 2 - 2y = xاگر عرض رأس سهمی   -111

 ( 94و  93

1 ) -3,2     2 )-2,3   3 )5,-3   4 )3,-5  

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com :  باشد.میصحیح  3گزینه 

16

1
16,1

2 



 sy

a

b
x طول رأس سهمی = 

1525.722116 2  xxyaa  صدق می دهیم در معادله:                  

0y= 3,51520: را صدق می دهیم در معادله به دست آمده 2  xxx    پس
0

3
و  

0

5
 ست. هاxمحل تقاطع محور  

 

}= f(x)اگر  -112
𝟑𝒙 − 𝟏 𝒙 ≤ 𝟐
𝒙𝟐 − 𝟑𝒙  𝒙 > 𝟐

f(3+𝒙𝟐) (باشد، حاصل  + f(2-𝒙𝟐 ( 94اول سال  فراگیر  -دستگاههای اجرایی ؟ )کدام است 

1) 𝒙𝟒+5   2 )𝟑𝒙𝟒-5   3 )𝟑𝒙𝟒+5x  4 )𝟒𝒙𝟒-3x+5 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  1گزینه 

3(2-𝒙𝟐) -1+(𝟑 + 𝒙𝟐) 𝟐-3(3+𝒙𝟐) =6-3𝒙𝟐-1+9+𝒙𝟒+6𝒙𝟐-9-3𝒙𝟐=𝒙𝟒+5 

 

𝐥𝐨𝐠اگر  -112 𝟐=a  و𝐥𝐨𝐠 𝟑=b ل حاص، باشد𝐥𝐨𝐠 √𝟗𝟎
 ( 94اول سال  فراگیر  -دستگاههای اجرایی ؟ )کدام است 𝟑

1) 3(1+2a )  2 )3(a+2b )   3 )𝟏

𝟑
(𝟏 + 𝟐𝒃)   4 )𝟏

𝟑
(𝟐𝒂 + 𝒃) 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  3گزینه 
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𝐥𝐨𝐠 𝟗𝟎
𝟏

𝟑=
𝟏

𝟑
𝐥𝐨𝐠 𝟗𝟎=

𝟏

𝟑
𝐥𝐨𝐠 𝟐 × 𝟑𝟐 × 𝟓=

𝟏

𝟑
(𝐥𝐨𝐠 𝟐+2𝐥𝐨𝐠 𝟑+𝐥𝐨𝐠 𝟓)=

𝟏

𝟑
(𝐥𝐨𝐠 𝟐+2𝐥𝐨𝐠 𝟑+𝐥𝐨𝐠

𝟏𝟎

𝟐
) 

=
𝟏

𝟑
(𝐥𝐨𝐠 𝟐+2𝐥𝐨𝐠 𝟑+1-𝐥𝐨𝐠 𝟐) =

𝟏

𝟑
(1+2b)  

 

و ( 2,4دو خط متقاطع را در نقاط ) ، اینdهمدیگر را قطع کرده اند. اگر خط  x=  -1روی خط   =1ax+byو  5y=2-x3 دو خط  -311

قطع کند، حاصل ( 1,-1)
b

a  ( 94)آموزش و پرورش سال کدام است؟ 

1 )
6

17                    2 )
3

1                 3 )
2

7              4 )
3

8

 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : با استفاده از صدق نقطه داریم باشد.میصحیح  4گزینه : 

3
8

4
3,2

142

14

4523
1

















 


b

a
ba

ba

ba

yyx
x

 

 

 ( 94محاسبات سال  )دیوانعمود است کدام است؟  (0,4)و  (6,0)گذرد و بر خط واصل نقاط معادله خطی که از مبداء مختصات می -114

1 )2x+3y=0   2 )3x+2y=0                         3 )3y-2x=0   4 )3x-2y=0  

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com :  باشد.میصحیح  4گزینه 

𝟑
𝟐⁄ =   شیب جدید      →  

 عکس قرینه

به خاطر تعامد
  −𝟒
𝟔

شیب=   = 𝟎−𝟒

𝟔−𝟎
 

023)0(
2

30

)( 00





yxxy

xxmyy

 

 

a𝒙𝟑م کدام مورد می تواند سه ریشۀ معادله درجه سو -115 + 𝒃𝒙𝟐 + 𝒄𝒙 + 𝒅 =   -دستگاههای اجرایی ؟ )باشد c<0با شرط  𝟎

 ( 94اول سال  فراگیر

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

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : پایان معادله  چون اگر در سؤال غلط است.. همه موارد می توانند صحیح باشند  ؟گزینهc 

 توان کل معادله را در یک منفی ضرب کرد. مثبت شود می
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 وزش و پرورشآم)کدام است؟  nکند. مقدار قطع می (2,2)و  (1,1-)را در نقاط   mx + nyو  5x-7y=-4دو خط عمود  dخط  -116

 ( 94سال 

1 )−𝟓

𝟐
                              2 )𝟓

𝟐𝟒
                             3 )−𝟏

𝟑
                          4 )𝟏

𝟑𝟔
  

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com :  باشد.میصحیح  2گزینه 















n

m
mnymx

mxy

2

1

1

7

5
457

                                     

 

121چون عمودند   mm  1پس)(
7

5





n

m  075و لذا  nm نقطه داریم  و از آنجا با صدق

)122(
5

2
 nm  پس

24

5
,

26

5
 nn 

 

 68و  52نجم به ترتیب ی چهارم و پهادرصد فراوانی تجمعی نسبی در دسته دسته طبقه بندی شده اند. 9صدو بیست داده آماری در  – 117

 ( 96وزارت نیرو سال  ؟ )فراوانی مطلق دسته وسط کدام است. است

1 )12     2 )15     3 )16     4 )18  

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : پنجم است که  فراوانی مطلق دسته وسط همان فراوانی مطلق دسته صحیح است. 3گزینه

 : های پنجم و چهارم است. یعنیاز تفاضل فراوانی تجمعی دسته

= فراوانی مطلق دسته وسط 68-52=  16  

 

موزش و )آکدام است؟  nقطع می کند. مقدار ( 2,2و )( 1,1-را در نقاط ) mx+ny=1و   5x-7y=-4دو خط عمود  dخط  -118

 ( 94پرورش سال 

1 )
2

5                    2 )
24

5                 3 )
3

1              4 )
36

1

 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  2گزینه                                 
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n

m
mnymx

mxy

2

1

1

7

5
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121چون عمودند   mm  1پس)(
7

5





n

m  075و لذا  nm  و از آنجا با صدق نقطه داریم

)122(
5

2
 nm  پس 

24

5
,

26

5
 nn 

 

 ( 96وزارت نیرو سال  ؟ )کدام است 1- ,1, …,1-, 1, 1- , 1,ی هاواریانس داده – 119

 5/2( 4    5/1( 3    1( 2    صفر( 1

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : شودمیها به صورت زیر محاسبه میانگین داده صحیح است. 2گزینه : 

𝑿 =  
𝟏 + (−𝟏) + 𝟏 + (−𝟏) + 𝟏 + ⋯+ 𝟏 + (−𝟏) 

𝟓𝟒
=
𝟏 − 𝟏 + 𝟏 − 𝟏 +⋯+ 𝟏 − 𝟏

𝟓𝟒
=  
𝟏 − 𝟏 + 𝟏 + 𝟎 − 𝟏

𝟓𝟒
= 𝟎 

𝝈𝟐 =∑
(𝑿𝒊 − 𝑿)

𝟐

𝒏

𝟓𝟒

𝒊=𝟏

= 
𝟏𝟐 + (−𝟏) 𝟐 +⋯+ 𝟏𝟐

𝟓𝟒
=  
𝟏 + 𝟏 +⋯+ 𝟏

𝟓𝟒
=
𝟓𝟒

𝟓𝟒
= 𝟏 

 

 =Y؟کدام است، برد تابع -120
𝟏−𝟐𝒙

𝟐𝒙𝟐−𝟐𝒙+𝟐
 ( 94اول سال  گیرفرا  -دستگاههای اجرایی ؟ )کدام است، 

[-√𝟑،√𝟑]  (1      𝟏

√𝟑
، 𝟏
√𝟑
 ]  (2    [-√𝟐،√𝟐]   (3   (4   𝟏

√𝟐
، 𝟏
√𝟐
 ]   

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  2گزینه 

1-2x=y(2𝒙𝟐-2x+2) 

→ (𝟐𝒚)𝒙𝟐 + 𝒙(𝟐 − 𝟐𝒚) + (𝟐𝒚 − 𝟏) = 𝟎 

∆= (𝟐 − 𝟐𝒚) 𝟐 − 𝟒(𝟐𝒚)(𝟐𝒚 − 𝟏) ≥ 𝟎 → −𝟏𝟐𝒚𝟐 + 𝟒 ≥ 𝟎 



 

 
 

 55 بخش اول: ریاضی و آمار مقدماتی

→ 𝒚𝟐 ≤
𝟏

𝟑
→ −

√𝟑

𝟑
≤ 𝒚 ≤

√𝟑

𝟑
 

 

و ( 2,4)، این دو خط متقاطع را در نقاط dاند. اگر خط همدیگر را قطع کرده x=-1روی خط  ax+by=1و   3x-2y=5دو خط  -121

𝒂قطع کند، حاصل ( 1-,1)

𝐛
 ( 94سال  آموزش و پرورش)کدام است؟   

1 )𝟏𝟕

𝟔
                              2 )𝟏

𝟑
                               3 )−𝟕

𝟐
                           4 )−𝟖

𝟑
  

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com :  باشد.میصحیح  4گزینه 

 : با استفاده از صدق نقطه داریم

3
8

4
3,2

142

14

4523
1

















 


b

a
ba

ba

ba

yyx
x

 

 

  -جرایی )دستگاههای ا؟ شودمیاز چه نوع متغیری استفاده ، ودروهای ساخته شده توسط یک شرکت خودروسازبرای بررسی رنگ خ -122

 ( 94اول سال  فراگیر

 گسسته –کمی ( 4  اسمی     –کیفی ( 3  ترتیبی –کمی ( 2 ترتیبی        –کیفی ( 1

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  3گزینه 

 

 ( 94سبات سال )دیوان محابرقرار است؟  nو  mبا هم موازی باشند، کدام رابطه بین  y=(3n-1) xو  2y – mx=2ط اگر خطو -123

1 )6 n + m = 2   2 )6 n - m = 2    3 )6 n - m =-2   4 )n + 6m = 

2  

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com :  باشد.میصحیح  2گزینه 

26
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 ( 94ل سال او فراگیر  -دستگاههای اجرایی ) ؟کدام است، 3، 10، 7، 1، 5، 12، 2، 9، 4، 16ی آماری  هاادهمیانه د -124

1 )6    2 )5/6    3 )5/7   4 )5/8 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : 1، 2، 3، 4، 5، 7، 9، 10، 12، 16: راه حل باشد.میصحیح  1گزینه  

 

132کمترین مقدار عبارت  -512  xx  ( 94)آموزش و پرورش سال کدام است؟ 

1 )
2

3              2 )
2

5               3 )
4

3
              4 )

4

7


 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  4گزینه  

02ت درجه دوم  در عبار  cbxax  0هر گاهa  یعنی دهانه سهمی رو به سمت باال است و می نیمم در نقطه رأس سهمی

 : رخ می دهد که مختصات آن عبارتست از

4

7
1)

2

3
(3)

2
3(

2

3

2

2 




y

a

b
x

 

 

ت سال )دیوان محاسبا؟ این دو نقطه از یکدیگر کدام استکند. فاصله ها را در دو نقطه قطع میxمحور ، x 3 – 2x– 4  =0منحنی  -612

94 ) 

1 )6    2 )5    3 )3    4 )2 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com :  باشد.میصحیح  2گزینه 

  5025)(

0

4

0

,

1

4,10)4)(1(
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0
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𝟓ین هشت داده برابر با برابر با صفر و میانگین ا 𝒙𝟏، 𝒙𝟐، ،... 𝒙𝟖اگر ضریب تغییرات هشت داده آماری   -127

𝟐
 ی هاباشد، میانگین داده 

𝒙𝟏، 𝒙𝟐، 𝒙𝟒 ، 𝒙𝟑  ( 94اول سال  فراگیر  -دستگاههای اجرایی ) ؟کدام است، 5و 

1 )6   2 )5   3 )4   4 )3 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  4گزینه 

𝒄. 𝒗 =
𝝈

�̅�
= 𝟎 =>  𝝈 = 𝟎 => رندبراب هاهمه با هم   داده 

𝟓 هاهمه داده
𝟐
 اند  

𝟓

𝟐
 ,
𝟓

𝟐
 ,
𝟓

𝟐
 ,
𝟓

𝟐
 , 𝟓 =>

𝟏𝟓

𝟓
= 𝟑 

 

ماه است.زاویه مربوطه  خودرو در چهار منطقه یک شهر در مدت یک 500نمودار میله ای زیر، نشان دهنده تعداد تصادفات رانندگی  -128

 ( 94اول سال  فراگیر  -دستگاههای اجرایی ؟ )کدام استبه منطقه سه،در نمودار دایره ای 

 

1 )8,10    2 )6,21    3 )2,15    4 )4,17 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  2گزینه 

𝛂 = 
𝟑 ∗ 𝟑𝟔𝟎

𝟓𝟎
= 
𝟑 ∗ 𝟑𝟔
𝟓

∗ 
𝟐

𝟐
= 𝟐𝟏/𝟔 

 

 

 



 

 
 

 58 بخش اول: ریاضی و آمار مقدماتی

، ها بیفزاییم و در مرحله آخرتقسیم کنیم و یک واحد به آن 3را بر  هاین دادهاست اگر همه ا 12ی یک مطالعه آماری هامیانگین داده – 129

 ( 96وزارت نیرو سال  ؟ )کدام است، ی مرحله آخرهامیانگین داده. ی جدید را دو برابر کنیمهاداده

 نامشخص ( 4   9( 3    8( 2    7( 1

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : یمها نیست. دارگزینه جواب در : 

𝒙𝟏 +⋯+ 𝒙𝒏
𝒏

= 𝟏𝟐 

)𝟐به  ixطبق صورت تست هر داده 
𝒙𝒊

𝟑
+  : . لذا میانگین جدیدشودمیتبدیل  (𝟏

𝟐 (
𝒙𝟏
𝟑
+ 𝟏) +⋯+ 𝟐(

𝒙𝒏
𝟑
+ 𝟏)

𝒏
=
(
𝟐𝒙𝟏
𝟑
+ 𝟐) + ⋯+ (

𝟐𝒙𝒏
𝟑

+ 𝟐)

𝒏
= 

𝟐

𝟑
× (

𝒙𝟏 +⋯+ 𝒙𝒏
𝒏

) +
𝟐𝒏

𝒏
=  
𝟐

𝟑
× 𝟏𝟐 + 𝟐 = 𝟏𝟎 

 

𝐥𝐢𝐦𝐱−∙𝟎+[𝐱حاصل  -130
𝟐] + [𝐱𝟑] ، ( 94و  93)تامین اجتماعی سال کدام است؟ 

  -2( 4                         -1( 3صفر                      ( 2                             3( 1

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com :  د.باشمیصحیح  2گزینه 

    00032  xxlin        

 0x  

 

وزاد به ن 20تان است. به ترتیب نشان دهنده وزن و قد نوزادان متولد شده در طول یک ماه در یک بیمارس، Yو  Xمتغیر تصادفی  -131

و  Xرگرسیون بین  خط Y=aX+0/3باشند و متر  7کیلوگرم و  50. اگر مجموع وزن و قد این نوزادان، به ترتیب شودمیتصادف انتخاب 

Y  باشد، مقدارa ( 94اول سال  فراگیر  -دستگاههای اجرایی ؟ )کدام است 

1 )𝟏

𝟓𝟎
     2 )𝟏

𝟎/𝟎𝟓
    3 )𝟏𝟑

𝟓𝟎
     4 )𝟑

𝟓𝟎
 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  1گزینه 
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X = 
𝟓𝟎

𝟐𝟎
= وزن  𝟐/𝟓  

Y = 
𝟕

𝟐𝟎
= 𝟎/𝟑𝟓 قد   

Y = ax + 0/3 

0/35 = a * 2/5 + 0/3 => a = 
𝟏

𝟓𝟎
 

 

∫حاصل انتگرال  -132 (𝟐𝐱 − 𝟏)(𝟑𝐱)𝐝𝐱
𝟐

𝟎
 ( 94و  93)تامین اجتماعی سال کدام است؟ ، 

1 )5                               2 )6                          3 )9                        4 )10  

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com :  باشد.میصحیح  4گزینه 

10

0

2

3

2

3

6

36)3)(12(

2

0

23

2

0

22

0

2

0





xx

xdxdxxdxxx

 

 

 وی هم قرار دهد، بهجعبع سیب و دو جعبه نارنگی را در سه ردیف به طور ستونی ر 4، جعبه پرتقال 3یک میوه فروش می خواهد  -133

( .، متفاوت استهابهوزن تمام جعیتواند این کار را انجام دهد؟ )مدر هر ستون از یک نوع باشد، وی به چند طریق  هاطوری که میوه

 ( 94اول سال  فراگیر  -)دستگاههای اجرایی 

1 )1728    2 )1394    3 )864    4 )288 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  1گزینه 

3!*2!*4!*3!=6×2×24×6=1728 

 

ست؟ ااسب نکدام شاخص م های آماری دو جامعه،گیری متمایز هستند، برای مقایسه پراکندگی دادههای اندازهدو جامعه دارای مقیاس -134

 ( 94سال  آموزش و پرورش)

 انحراف معیار( 4  واریانس ( 3  دامنه تغییرات ( 2  ضریب تغییرات( 1

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com :  باشد.میصحیح  1گزینه 
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ا انجام رر این کار طرق دیگ ی خود استفاده می کنند و سایر افراد ازهاسازمان، از اینترنت برای پرداخت قبض درصد کارمندان یک 60 -135

ترتیب برابر با  ده شود، بهاستفا هامی دهند. احتمال اینکه کارمندی قبض تلفن همراه خود را پرداخت کند، به شرط این که اینترنت و سایر راه

؟ ت، چقدر اسرمندی به تصادف انتخاب شو، احتمال این که وی قبض تلفن همراه خود را پرداخت کنداست. اگر کا 14/0و  24/0

 ( 94اول سال  فراگیر  -دستگاههای اجرایی )

1 )208/0   2 )1/0    3 )144/0   4 )2/0 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  4گزینه 

P(A) =0/6 , p(𝑨) ̅̅ ̅̅ =0/4 

P(B|A) = 
𝟐𝟒

𝟏𝟎𝟎
 

P(B|�̅�) =
𝟏𝟒

𝟏𝟎𝟎
 

P(B) = ?  

𝑷(𝑩∩𝑨)

𝑷(𝑨)
=
𝟐𝟒

𝟏𝟎𝟎
 , P(A∩ 𝑩) =

𝟐𝟒

𝟏𝟎𝟎
×

𝟔

𝟏𝟎
=
𝟏𝟒𝟒

𝟏𝟎𝟎𝟎
,
𝑷(𝑩−𝑨) 

𝟏−𝑷(𝑨) 
=
𝟏𝟒

𝟏𝟎𝟎
 

𝒑(𝑩)−𝑷(𝑨∩𝑩) 

𝟏−𝑷(𝑨) 
=
𝟏𝟒

𝟏𝟎𝟎
  → 

𝑷(𝑩)−
𝟏𝟒𝟒

𝟏𝟎𝟎𝟎

𝟎.𝟒
 =

𝟏𝟒

𝟏𝟎𝟎
→P(B) =0/14×0/4+0/144=0/2 

 

د، نوع متغیر تصادفی ، تنها به صورت عد حسابی باش4ی صفر تا اگر نمره کسب شده معلمان  در یک دوره ضمن خدمت براساس نمره -136

 ( 94سال  آموزش و پرورش)نمرات کدام است؟ 

 کمی گسسته( 2    کمی پیوسته( 1

 کیفی ترتیبی( 4    کیفی اسمی( 3

 اسخ کارشناس پE-estekhdam.com :  باشد.میصحیح  1گزینه 

 

ت به چه میزانی ضریب تغییرا واحد اضافه کنیم، 6 هااست. اگر به همه داده 2و  10داده آماری به ترتیب  6میانگین و انحراف معیار  -137

 ( 96فراگیر چهارم سال  –های اجرایی )دستگاه تغییر میکند؟

1) +0/125 

2) -0/125 

3) +0/075 

4) -0/075 
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  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : صحیح است. 4گزینه  

𝑪. 𝑽 =
𝝈

𝝁
=
𝟐

𝟏𝟎
= 𝟎. 𝟐 

.𝑪 جدید 𝑽 =
𝝈

𝝁𝒏𝒆𝒘
=

𝟐

𝟏𝟔
=

𝟏

𝟖
= 𝟎. 𝟏𝟐𝟓 

  :بنابراین، پاسخ مطلوب عبارتند از

𝟎. 𝟏𝟐𝟓 − 𝟎. 𝟐 = −𝟎. 𝟎𝟕𝟓 
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 های عمومیهوش و توانمندی
 

 

؟ دقرار بگیر د بایدی زیر، ارتباط خاص و مشترکی بین اعداد برقرار است. به جای عالمت سوال، کدام عدهالدر هر کدام از شک -1

 ( 94دوم سال  فراگیر  -دستگاههای اجرایی )

 

1 )20    2 )30    3 )40    4 )10 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com :ی جدول را به صورت زیر متغییر بندی کنیمهااگر خانه 

 

 x2/x1*x4=x3فرمول به صورت 

 15=5*9/3: که در شکل اول از سمت چپ داریم

 باشد.می 3گزینه یعنی  40که عالمت سوال برابر   16=4*10/ ?پس در آخرین شکل به صورت 
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 ( 96وزارت نیرو سال  ) با توجه به شکل روبرو به جای عالمت سوال کدام عدد باید قرار بگیرد؟ -2

1 )9    2 )7   3 )6    4 )3                                                                                           

 

 

 

 

 پاسخ کارشناس E-estekhdam.com : هم جمع و  به صورت سطری همه اعداد غیر از عنصر وسط را با صحیح است. 2گزینه

 میکنیم  2تقسیم بر 

 یعنی عدد عنصر وسط 5 شودمی 2و تقسیم بر  4+6برای سطر اول داریم  -

 یعنی عدد عنصر وسط  6 شودمی 2تقسیم بر  1+1+7+3برای سطر دوم داریم  -

 یعنی عدد عنصر وسط 10 شودمی 2تقسیم بر  4+2+5+9برای سطر سوم داریم  -

 صحیح است. 2گزینه پس  7 شودمی 2تقسیم بر  8+6برای سطر چهارم داریم  -

 
 

 انتخاب کنید  متن زیر را به دقت بخوانید و صحیح ترین پاسخ را برای سواالت: راهنمایی

ازی قطعًا سدون تجاری ب، ه شودبخشی از نوآوری است و اگر نوآوری از پرداختن به ایده تا ورود به بازار در نظر گرفت، تجاری سازی فناوری

شد رخوردار از فته و برفناوری نانو بعنوان یک فناوری پیشر، در چندین سال اخیر. وری وجود نخواهد داشتچیزی به نام نوآوری و فنا

انو به ق فناوری ناز طری تجاری سازی و ایجاد کسب وکار. ی آن اضافه می گرددهاشناخته شده و هرروز بر کاربردهای آن در صنایع و بخش

ی کسب وکاری هارصتفناوری نانو دربرگیرنده ف. ی مختلف دنیا قرار گرفته استهاوشرکت عنوان یک هدف و آرمان مورد توجه کشورها

ت تا محصوال زم استالبرای اینکه این مزایا آشکارتر شوند . با مزایای اجتماعی بزرگ در سطح جهان است هاویژه برای  تک تک شرکت

 . ستکه این امر مستلزم فرآیند تجاری سازی ا. ندو فرآیندهای ارائه شده بوسیله فناوری نانو به بازار عرضه شو

این فناوری با کنترل ابعاد و شود. میدر مقیاس نانو اطالق  هاابزار و سیستم، تولید و کاربرد ساختار، توصیف، فناوری نانو به تکنیک طراحی 

ی سرمایه گذاری و عالقه به این هابا افزایش فرصت. دهد ی جدید و بی نظیری را به ماده میهاویژگی، نانومتر 100تا  1ساختار ماده در دامنه 

کلمه نانو بصورت متداول و اغلب کتابخانه ای مورد استفاده قرار می گیرد که منجر به برخی انتقادها در جوامع علمی شده است ، موضوع

 6 5 4 

1 1 6 7 3 

2 4 10 5 9 

 8 ? 6 
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با این . شکل گرفته است های زیرساختهافناوری علوم چندبخشی و، از علوم دیگری از قبیل شیمی، باید متوجه بود که علم نانو بطور اساسی

 . را نمایان تر کنند( و ساختارهای مواد ) مانند نانو موادها ( استفاده از این کلمه به محققان اجازه میدهد تا اثرفرآیندها)مانند تولیدات نانو، حال

، نتناسب با آمی کند و مو استمرار امر تحقیق را تضمین ی مهم نظام نوآوری است که پایداری هایکی از گام، تجاری سازی نتایج تحقیق

، سازی ماید.تجارینریع می رشد اقتصادی دانش محور جامعه را نیز تس، های اقتصادی قابل توجه برای سازمانهاعالوه برفراهم آوردن ارزش

ازی ستجاری . ندکیجاد نمی هیچ درآمدی ا، بماندفناوری اگر در قفسه . تحقق فرآیندی است که ورود به بازار می تواند ایجاد درآمد کند

اهبردهای ر، ی بازارارزیاب، فرآیند تجاری سازی نیازمند توسعه محصول. ی مختلف استهافرآیندی پیچیده است که شامل بخش، فناوری 

 برای تجارت مناسب و موفق باید محیط چندوجهی موجود باشد.. ساخت و حسابداری است، مالی، بازار

 

 ( 95اگیر  سوم سال فر  -رایی های اج.................................. )دستگاه...پرداختن به موضوع تجاری سازی نویسنده درصدد است تا با-3

 ی بزرگ در عرصه جهانی را معرفی نمایدهاشرط الزم و کافی برای موفقیت شرکت( 1

 یکی از ابعاد اصلی نوآوری و فناوری را توضیح دهد( 2

 ی آن را برشمرد.هاتعریف جدید از آن ارائه دهد و مزیت( 3

 مورد نقد و بررسی قراردهد.، ی توسعه آن را از منظر تکنولوژیهاروش( 4

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : جاری سازی نویسنده در صدد است با پرداختن به موضوع ت باشد.میصحیح  2 گزینه

 .را توضیح دهدیکی از ابعاد اصلی نوآوری و فناوری 

 

فراگیر  سوم   - های اجراییدستگاه............................... )...ی بزرگ در سطح جهانهاباتوجه به متن می توان نتیجه گرفت که شرکت-4

 ( 95سال 

 ی شغلی  جدیدایجاد کنندهابهتر است برای توسعه بخش فناوری خود فرصت( 1

 ازی بصورت ویژه سود می برنداز تلفیق فناوری نانو و تجاری س( 2

 ی اخیر ایفا کرده اندهانقش مهمی در توسعه تجاری سازی در سال( 3

 تولید محصوالت نانوی خود را افزایش داده اند، در یک اقدام مشترک( 4

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : اد کسب تجاری سازی و ایج"در خط سوم متن می خوانیم  باشد.میصحیح  3گزینه

ع در واق "سترفته ای مختلف دنیا قرار گهاار از طریق فناوری نانو به عنوان یک هدف و آرمان مورد توجه کشورها وشرکتوک

 ی اخیر ایفا کرده اندهانقش مهمی در توسعه تجاری سازی در سال هااین شرکت
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 ( 95 یر  سوم سالفراگ  -ایی دستگاههای اجر) ؟می کندنظر نویسنده متن را درباره استفاده از کلمه نانو به خوبی بیان ، گزینه کدام  -5

 . ودوارد ب، انتقادهای مجامع علمی به استفاده  متداول از آن، اگر تعریف جامع و کاملی از آن  در دست نبود( 1

 به نادیده گرفته شدن نقش علوم دیگر در حوزه فناوری  می انجامد( 2

 . ی سرمایه گذاری تاثیر مثبت داردهادرافزایش فرصت، استفاده متداول از آن( 3

 . تاثیر مثبت بگذارد، ی حوزه نانو تکنولوژیهامی تواند بر افزایش کیفیت پژوهش( 4

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  1گزینه 

 

 ( 95 سال مفراگیر  سو  -اجرایی  دستگاههای) ؟درباره تجاری سازی فناوری را می توان از پارگراف سوم متن نتیجه گرفت، کدام مورد-6

 . تحت شرایطی خاص امکان پذیر است، بالفعل شدن اثر درآمدزایی آن( الف

 . یک فرآیند ساده خطی بیش نیست، گرچه به ظاهر پیچیده می نماید اما در عمل( ب

 . بسیار گسترده تر از اثرات آن در بخش غیرمالی است، تاثیرات آن در بخش مالی اقتصاد( ج

 ب و ج( 4    فقط ج( 3   فقط الف( 2   ج، ب، الف( 1

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : ه تاثیرات آن درکبا مطالعه پارگراف سوم تنها نتیجه می گیریم  باشد.میصحیح 3گزینه 

 . بسیار گسترده تر از اثرات آن در بخش غیرمالی است، بخش مالی اقتصاد

7 – A و B  گر ناصفر و مثبت هستند. اA دوبرابر و  B  نصف شود، کسر𝑨+𝑩

𝑩
 ( 94دستیاران ستادی سال ؟ )چه تغییری میکند 

 تغییری نمیکند( 4  درصد کاهش می یابد 75( 3  درصد کاهش می یابد 25( 2 نمیتوان تعیین کرد( 1

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : کافیست به جای  باشد.میصحیح  1گزینهA و B  رده و کجایگذاری یکسری اعداد

 تست کنید.
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برگ را در چند  B ،400پرینتر  برگ پرینت بگیرد. 20در هر دقیقه  Aدرصد سریعتر باشد و پرینتر  B ،25نسبت به پرینتر  Aاگر پرینتر   -8

 ( 94دوم سال  فراگیر  -دستگاههای اجرایی ؟ )دقیقه پرینت می گیرد

1 )16    2 )20    3 )25    4 )15 

 رشناس پاسخ کاE-estekhdam.com : چون پرینترA  نسبت بهB ،25  و پرینتر  باشد.میدرصد سریعترA برگ  20دقیقه  در هر

بکنیم  16قسیم بر ترا اگر  400پرینت میکند پس  Aدرصد کمتر از  25برگ یعنی  16در یک دقیقه  Bپرینت میکند.پس پرینتر 

 .شودمیدقیقه  25پاسخ 

 

ند کر جدید سواز می مساف، این اتوبوس در یک ایستگاه به تعداد مسافرانش، صندلی دارد 42، ک مدرسه استاتوبوسی که سرویس ی – 9

حداکثر چند ، ستگاه بعدیاین اتوبوس در ای. درصد کاهش پیدا میکند 40، ی خالی اتوبوسهاتعداد صندلی، و یا سوار شدن مسافران جدید

 ( 94اول سال  فراگیر  -دستگاههای اجرایی ؟ )وی صندلی بنشینندمسافر می تواند سوار کند که همه بتوانند ر

1 ) 18    2 )16     3 )14     4 )12 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح   1گزینه 

= X تعداد مسافران در ابتدا 

= Y ی خالی در ابتداهاتعداد صندلی 

x+y = 42 

x = 4/10 y 

42 – y = 4/10 y 

y = 30 

x = 12 
 

 ( 94آموزش و پرورش سال ) ؟را میتوان قرار دادگزینه در جدول زیر به جای عالمت سوال کدام  -10

2 31 1 

3 52 2 

 3 63 ؟

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

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : اگر در ستون دوم عدد اول را منهای دوم کنیم اعداد ستون  باشد.میصحیح  1گزینه

 دهیم.یعنی عدد ردیف اول در ستون سوم و به همین ترتیب ادامه می 2 شودمی 1منهای  3آید. مثال  ه دست میسوم ب
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. اگر شودمیاضافه  ، دو مهماندرصد افراد حاضر در یک جشن، به ازای هر نفر یک مهمان و برای مابقی افراد، به ازای هر نفر 25برای  – 11

 ( 94 )دستیاران ستادی سالی اولیه، چند نفر بوده است؟ هانفر باشد، تعداد مهمان 45ی اضافه شده هاتعداد میهمان

1 )15  2 )20  3 )30  4 )25 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  4گزینه 

 

از ظرفی که ، آب یمبعد از تقس، برابر ظرف قبلی اش آب داشته باشد 3، لیتر آب طوری در چهار ظرف میریزیم که هر ظرف 720 – 12

 ؟اشته باشنددقدار آب به یک م، بریزیم تا این دو ظرف، چند لیتر آب باید درون ظرفی که کمترین آب را دارد، بیشترین آب را دارد

 ( 94اول سال  فراگیر  -دستگاههای اجرایی )

1 )252    2 )243    3 )234    4 )324 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  3گزینه 

1x+3x+9x+27x = 720 

40x = 720 

x = 18 

27x – 1x = 26x 

26x/2 = 13x = 234 

 

 هارصد از المپد 25ی نصب شده که برخی از آنها خاموش و برخی دیگر روشن هستند، با خاموش کردن هادر سقفی، تعداد المپ -13

  (96رو سال زارت نیخاموش بوده اند؟ )و هاچند درصد از المپ . در ابتداشودمیی خاموش و روشن با هم برابر هاروشن، تعداد المپ

1) 30   2) 5/37     3) 40    4) 4/44 

 پاسخ کارشناس E-estekhdam.com : برابر  بعد از خاموش کردن تعداد المپهای روشن و خاموش صحیح است. 2گزینه

 5(12س درصد المپهای روشن، خاموش شود پ 25که  شودمیدرصد زمانی حاصل  50درصد و این  50یعنی هر دو  شودمی

 درصد برسیم. 50تا به  شودمیدرصد از المپهای روشن کم و به خاموش اضافه 
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، ق پذیریهای تطبیبدون رویکرد، به بیان دیگر. شودمیلقی شخصی سازی محیط یادگیری در یادگیری الکترونیکی امری بسیار حیاتی ت

 شایستهی نحو ند بهانسته اا نتوهم ین نظا، انیکیولکترزش اموی آهام نظادر مناسب زی شخصی ساد لیل نبودبه . فتدانمی ق تفاامؤثر ی گیردیا

 [1]. باشندضایت تحصیلی و ربا موفقیت اه همرتقاضاشد ربه رو ند ی روپاسخگو

م نجادر اا نهآبه د و کرایش پیانه رابا ان را هنگام کاربررکاان می توآن کند که به کمک می هم افررا محیطی ی هوشمند گیردیای ها محیط

ی را سب ترهنمایی مناراا ته کمک می کند هندد دبه یا، مناسبردی خوزباد یجااین محیط با اینکه اساند. ضمن ری ریان تکالیفشاو ظایف و

ه دششخصی ی گیردمحیط یای ایژگیهویگر از د. صرف کمترین زمان بیشترین کارایی را داشته باشندکه با ری ئه کند به طوارا هگیرنددبه یا

رد از خوزباد جووین ابنابر. ی مناسب استئه توصیه هادر اراتوصیه گر ی سیستم های گیرربکاه و سترسی به منابع شخصی شددر دتسهیل 

 . هگشاسته، راهندددنش یاه و داگیرنددیای یژگیهاوسیستم توصیه گر مبتنی بر  یکد پیشنهاه و گیرنددیاف طر

نی اچند بقهنیکی ساورلکتزش امود آن در آبررلی کاوست ده اگسترر نیکی بسیاولکتررت اتجادر توصیه گر ی سیستم های گیربه کار [2]

بر خالصه  رکایهایتلوس اوساه بر اسی شخصی شدای درمحتو ارائهبه ، نیکیولکترزش اموآمحیط در توصیه گر ی تمرکز سیستم هاارد. ند

 . دمی شو

به  ویمثبت ش گرشد به کاهش نشته بااندزی نیاآن یا به ه آن را دریافت کرده باشد و گیرنددیااگر توصیه ای ارائه شود که ، به واقع [3]

 قت باالییز دن اگیرندگادایئه توصیه به در اراگر توصیه  یست سامانه هازم الیل الدنجامد. به همین انها می آبی توجهی به و توصیه ها 

 هگشاست.ارد، عتمااابل قة گیرنددیال ئه توصیه هایی مبتنی بر مدو اراقطعیت م کاهش عدزی در منطق فای گیررباشند که بکاردار برخو

 . تطبیقی می برندی هابیشترین منفعت را از سیستم، تحقیقات نشان می دهد که یادگیرندگان ضعیف، ازطرف دیگر

یند افر، نش پیشیندامبتنی بر  توصیه هاییی و گیردیای هایتلواف و اوهداه ابه همره،گیرنددنش یااز داباید مدلی ف ین هدانیل به ای بر[4]

ها با مونا و آزتوتطبیق محو  هگیرنددنایی یاانظر گرفتن تودر ند ضامن موفقیت تحصیلی باشد. همچنین اتا بتود حی شواطری گیردیااف هدو ا

 . دادهد ایش خوافزه را اگیرنددیای گیردکیفیت یاد و عملکروی، نایی اتو

سبک ت انظری، نهاآرین گشاست که مهمتراه ین مسیر درامختلفی ت نظریاه است. گیرنددیاو جامعی ازشناخت کامل ، مراین امۀ تحقق زال 

ق تطبیای پاسخ بر وپرسش یه نیز نظره و شخصی شدنده گیردیال لق مدخاد و فردی افری هاوتتفسیر تفاای برشناختی سبک ی وگیردیا

 ست.ه اگیرنددیای نمنداها با تورهپاو درس ها ن موآز

 ( 95سال  آموزش و پرورش) ؟موضوع اصلی متن کدام است-14

 یک ضرورت اصلی در یادگیری الکترونیکی( 1

 ی آموزش الکترونیکیهای مشترک نظامهاویژگی( 2

 ی یادگیری هوشمندهانظریات موثر درباره افزایش کارایی محیطیکی از ( 3

 ی یادگیری هوشمندهای مختلف یادگیرندگان از محیطهاچگونگی بهره مندی گروه( 4

 انتخاب کنید  متن زیر را به دقت بخوانید و صحیح ترین پاسخ را برای سواالت: راهنمایی
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  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : که نویسنده  شودمیپارگراف اول اینطور استنباط  3از مجموع  باشد.میصحیح  1گزینه

ائه می دهد ی یادگیری ارهای در یادگیری الکترونیکی صحبت می کند و بطور کل راهکارهایی برای محیطدر مورد ضرورت اصل

 .دبتا کاربرد آن برای کمک بیشتر به یادگیرندگان افزایش یا

 

 ( 95سال  آموزش و پرورش) ؟ی یادگیری هوشمند استهای محیطهاکدام مورد از ویژگی، براساس متن-15

 تعامل میان یادگیرندگان درحین انجام تکالیف( 2   رابطه یادگیرنده و سیستم توصیه گریک سویه بودن ( 1

 عملی بودن ارزیابی عملکرد کاربر( 4    سرعت بیشتر و هزینه کمتر فرآیند یادگیری( 3

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : ارائه  وشیردر پارگراف آخر نویسنده  توضیحاتی در مورد  باشد.میصحیح  4گزینه

ی بودن ه نوعی عملباد  و دداده که با استفاده از ان می توان عملکرد کاربر را ارزیابی کرد و متناسب با عملکرد کاربر آموزش 

 . ارزیابی عملکرد کاربر به ما می دهد

 ( 95سال  آموزش و پرورش) ؟ی متن که با شماره مشخص شده قرار می گیردهاجمله زیر در کدامیک از بخش-16

 "بسیار حائز اهمیت است ، در محیط آموزش الکترونیکی هاکیفیت توصیه"

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

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : ظر بگیریم همین اگر بخواهیم برای پارگراف سوم تیتری را در ن باشد.میصحیح 3گزینه

ویسنده ن پارگراف نچرا که در ای، باشد.می "بسیار حائز اهمیت است  ،در محیط آموزش الکترونیکی هاکیفیت توصیه"جمله ی 

 صحبت می کند.، در محیط آموزش الکترونیکی هادر مورد اهمیت کیفیت توصیه

 ( 95سال  شو پرور آموزش) ؟کدام است، در پارگراف سوم، هدف نویسنده ازاشاره به منطق فازی و مدل یادگیرنده ی قابل اعتماد-17

 ه راه حل برای مشکلی که قبل از آن مورد بحث قرار گرفته استارائ( 1

 در محیط آموزش الکترونیکی هامقایسه ی تاثیر آنها بر کیفیت توصیه( 2

 یی از نظریات موثر که در ادامه متن مورد بحث قرار می گیرندهاارائه مثال( 3

 ی یاددهندههاصیهی بررسی نگرش یادگیرندگان به توهامعرفی آنها به عنوان  روش( 4

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : کلی که قبل از در واقع هدف نویسنده ارائه راه حل برای مش  باشد.میصحیح  1گزینه

 . ارددآن مورد بحث قرار گرفته است و بدین منظور اشاره ای به منطق فازی و مدل یادگیرنده ی قابل اعتماد 
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 60فزایش که این امر، باعث ا شودمیسافرانی که از قطار پیاده می شوند، مسافر جدید سوار قطار برابر م 2در یک ایستگاه مترو،  -18

رتی مسافران یا به عبا ؟ )اند سوار نشده.بعد از حرکت قطار چند درصد از مسافران در این ایستگاه شودمیدرصدی تعداد مسافران اولیه قطار 

 ( 94سال  اول رفراگی  -)دستگاههای اجرایی ( قبلی هستند؟

1 )20     2 )25     3 )30     4 )40  

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : اگر  باشد.میصحیح  2 گزینهX  تعداد اولیه مسافران وY ران پیاده شده در تعداد مساف

 نظر بگیریم داریم

X-Y+2Y=X+(0.6X)  
y=0.6X 

 60-100=40درصد مسافران اولیه برابر است با 

وزش آم) ؟گیرد د باید قراربه جای عالمت سوال کدام عد. بین اعداد ارتباط خاصی برقرار است، از چپ به راست، ه اعداد زیردر رشت – 19

 ( 94و پروش سال 

28-38-49-62-70-77-؟   

1 )85   2 )87    3 )89    4 )91 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : ه خواسته شده یم و در صورت مسئلعدد دار 6به دلیل اینکه  باشد.میصحیح  4گزینه

 باشد.میام را پیدا کنیم عمال اعداد ذوج برای گمراه کردن  7عدد 

  ? =91 21=70- ? و 21=49-70 و  21=49-28

 ( 94آموزش و پرورش سال ) ؟االن ساعت چند است. دقیقه خواهد شد 30و  5ثانیه دیگر ساعت  140 – 20

  نج و چهل و نه دقیقهپ( 2    پنج و بیست و شش دقیقه ( 1

 چهارو پنجاه و یک دقیقه( 4    پنج و بیست و هفت دقیقه( 3

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  3گزینه 

باید افزایش یابد تا  عرضی این مستطیل چند درصد. درصد کاهش یابد 60، است 4به  3اگر طول مستطیلی که نسبت عرض به طول آن  – 21

 ( 94آموزش و پروش سال ) ؟غییری نکندمحیط آن ت

1 )75    2 )45    3 )96   4 )80 
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  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  4گزینه 

 .است 4و  3با فرض ابعاد مستطیلی برابر 

=p محیط مستطیلی  

= x طول 

= y عرض 

P=2*(3+4) = 14 

x=4*40/100=1)6 

14=2*(1)6+y)    , y=5.4    ,   5.4-3=2)4  ,  2)4/3=0.8  ,  0.8*100=80% 

 (96چند عدد فقط  دارای دو رقم یکسان است؟ )وزارت نیرو سال  600از میان اعداد صحیح سه رقمی بزرگتر از  -22

1 )120    2 )108    3 )107    4 )72 

 پاسخ کارشناس E-estekhdam.com : شمریم برای برا  1000ا ت 600کافیست اعداد دو رقم یکسان بین  صحیح است. 2گزینه

عدد  27ما  700تا  600ضرب کنیم. بین  4را به دست بیاوریم و در عدد  700و  600این کار کافیست اعداد دو رقم یکسان بین 

 میرسیم. 108به عدد  4در  27داریم که دو رقم یکسان دارند. پس با ضرب 

 2ی قرمز، هاتخم مرغ ی که در اختیار دارد طوری رنگ کند که تعدادتخم مرغ را با یکی از چهار مداد رنگ 25کودکی قرار است  -23

د م یک از اعداد زیرمی توانی سبز باشد. کداهاعدد بیشتر از تعداد تخم مرغ 3ی  آبی، های زرد و تعداد تخم مرغهابرابر تعداد تخم مرغ

  (94سال اول  فراگیر  -های اجرایی دستگاه؟ )ی قرمز، زرد، آبی، سبز باشدهابه یکی از رنگ هاتعداد تخم مرغ

1 )3     2 )7     3 )9    4 )11 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  4گزینه 
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A= مرغ قرمزتخم  

B = تخم مرغ زرد 

C = تخم مرغ آبی 

D = تخم مرغ سبز 

A = 2B 

C = D + 3 

 صحیح است. 4گزینه اال را حل کرد پس تخم مرغ آبی رنگ شود میتوان معادله ب 11فقط در صورتی که 
A = 4 

B = 2 

C = 11 

D = 8 
 

را که  ایگزینه س هید و سپدالزم است موقعیتی را که در هر سوال مطرح شده مورد تجزیه و تحلیل قرار  زیربرای پاسخگویی به : راهنمایی

ر هر دی مطرح شده هااقعیتدقت بخوانید و با توجه به و هر سوال را با. انتخاب کنید، فکر می کنید پاسخ مناسب تری برای آن سوال است

 المت بزنید.عپاسخنامه  اب و درپاسخی را که صحیح تر به نظر می رسد انتخ، سوال و نتایجی که بیان شده و بیان نشده ولی قابل استنتاج است

نکه می با آ« نگلیسیفن نگارش ا» معلمان درس  ،شودمیکه زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی در مدارس تدریس « الف»در کشور -24

لی همواره و، ذاردگدانند که بر اساس تحقیقات انجام شده تصحیح انشای دانش آموزان تأثیری بر روی رشد فن نگارش در آنها نمی 

 . ی گیردمی از آنها بسیار وقت، ی دانش آموزان را به دقت تصحیح و به آنان بر می گردانند و این در حالی است که انجام این کارهاانشا

سال  ورشزش و پرآمو) ؟تناقض موجود در متن فوق را برطرف می سازد، به منطقی ترین وجه، کدام مورد در صورتیکه صحیح فرض شود

95 ) 

 . تصحیح تکالیف درسی از جانب معلمان را اختیاری کرده است« الف»قوانین آموزش و پرورش در کشور ( 1

 باشد.میساعت در هفته است زیاد  10به دلیل آنکه ساعات موظف تدریس آنها « الف»مان کشور وقت آزاد معل( 2

 دی دارند.تأکید بسیار زیا، بر تصحیح دقیق انشای فراگیران این زبان، معلمان زبان انگلیسی در کشورهای دیگر نیز( 3

یدا نمی پفن نگارش  ی و بهبودانگیزه الزم برای مطالعه شخص، نباشندی نگارشی خود آگاه هامعلمان می دانند که چنانچه شاگردان از غلط( 4

 کنند.

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  4گزینه 
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می توانند نرژی تاریک ت و انی جدید نشان می دهد که میزان انبساط عالم از آنچه در گذشته اندازه گرفته شده بیشتر اسهااندازه گیری-25

م مورد را می کدا. دازیمجود بپری انبساطی موهاشاید زمان آن فرا رسیده است که به مطالعه دقیق تر سایر مدل، خ انبساط عالم باشدتنها پاس

 ( 95سال  آموزش و پرورش) ؟توان به درستی از متن فوق استنباط کرد

 .شودمیمیزان انبساط عالم با گذشت زمان بیشتر ( 1

 مورد توجه قرار نگرفته اند.، آن طور که باید، ی انبساطیهابرخی مدل( 2

 نقش انرژی تاریک در انبساط عالم را کم برآورد کرده اند.، ی انبساطیهابرخی مدل( 3

 ممکن نیست.، بدون استفاده از یک مدل انبساطی دقیق، اندازه گیری میزان انبساط عالم( 4

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : ن فرا رسیده است شاید زمان آ "با نگاهی به این قسمت از متن  باشد.میصحیح  2گزینه

هنوز  ،ور که بایدآن ط، ی انبساطیهادر می یابیم که برخی مدل ". ی انبساطی موجود بپردازیمهاکه به مطالعه دقیق تر سایر مدل

 . دمورد توجه قرار نگرفته اند. و نویسنده از لزوم مطالعه دقیق تر در مورد آن صحبت می کن

و و ا از بلندگاجداد م اما این ترس دست کمی از واهمه ای که، ترسناک به نظر می رسد، درست است که احاطه شدن با واقعیت مجازی-26

 با تصاویر حاصره شدنماما ، ی دور از دسترس جالب استهابرای درک جهان، غرق شدن در دنیایی که واقعی نیست. ندارد، تلگراف داشتند

سال  ورشرآموزش و پ) .......چیزی نیست که، اگر به قیمت پایین کشیدن کرکره دنیای واقعی تمام شود، ه همگی ساختگی اندو صداهایی ک

95 ) 

     بخواهیم با دسته گل به استقبالش برویم( 1

 حتی از گوشه نظر اجداد بنی بشر نگذشته باشد( 2

    راحت بتوان به درک واقعیت عینی رسید، بدون آن( 3

 تخیلی جهان با آن مخالفتی داشته باشند-خالقان آثار علمی (4

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : ه قیمت پایین بطور قطع می توان گفت که بلندگو و تلگراف ب باشد.میصحیح  1گزینه

 اگر به، ندی اختگکشیدن کرکره دنیای واقعی برای اجدا ما تمام نشده ولی محاصره شدن با تصاویر و صداهایی که همگی سا

الش ل به استقبگا دسته چیزی نیست که آنچنان خوشایند ما باشد و بخواهیم ب، قیمت پایین کشیدن کرکره دنیای واقعی تمام شود

 .برویم
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 این ی حفاظت ازتا برا ی زیستی جهان است.و مسئوالن این کشور قصد دارندهاو محیط هانیوزلند دارای یکی از متفاوت ترین اقلیم -27

که هیچ کدام  هارماو موش خ ها، پاسامهاقاقم، ها، موشهاجانداران بومی این سرزمین، شکارچیان آنها را حذف کنند.موجوداتی مانند گربه

یون میل 28ه ای وزلند بودجولت نیدگونه بومی نیوزلند را شکار می کنند. به همین دلیل قرار است  هابومی این سرزمین نیستند، هر ساله میلیون

ال س زش و پرورشآمو). دالری برای شناسایی و ازمیان برداشتن موجودات شکارچی ای که از خارج به این سرزمین آمده اند اختصاص دهد

95 ) 

 . طرح پیشنهادی در استدالل فوق را تضعیف می کند، کدام مورد در صورتی که صحیح فرض شود به بهترین وجه

 با کشتار هرگونه جانوری تحت هرگونه توجیهی ،بسیاری از طرفداران  حیات وحش( 1

 کشورهای دیگری که با مشکلی نظیر نیوزیلند روبرو بودند طرحی مشابه را( 2

د دالر نیاز میلیار 4ر بنه بالغ درصورت حذف شکارچیان آنها به میزانی خواهد بود که مهار آنها بودجه ساال، ی بومیهاافزایش تعداد گونه( 3

 خواهد داشت

ه کن است بمم، ی بومی در صورت افزایش تعدادشانهایی برای کنترل ضرر و زیان مالی که برخی گونههاطرح، ر حال حاضرد( 4

 باشد.میدر دست اجرا ، محطوالت کشاورزی وارد آورند

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : ات ن موجودمورد سوم اگر صحیح فرض شود  از میان برداشت باشد.میصحیح  3گزینه

ید نگین تر باراتب سمبودجه ای به ، ی بومیهازیرا برای مهار جمعیت گونه باشد.میشکارچی به لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه ن

 .اختصاص داده شود

 ( 94ال ادی سدستیاران ست؟ )در شکل زیر بین اشکال رابطه خاصی وجود دارد، به جای عالمت سوال کدام شکل قرار میگیرد -28

 

1 )  2 )  3 )  4 ) 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  4گزینه 
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تقسیم می  8و  4و  3ی هاو دو برش عمودی، مساحت همان مربع را به نسبت 5و  3و  2ی هادو برش افقی، مساحت یک مربع را به نسبت -29

 ( 96نیرو سال  وزارت مساحت بزرگترین قطعه کدام است؟ ) کند، اگر هر چهار برش همزمان اعمال شود، نسبت مساحت کوچکترین قطعه به

 4به  1 -4   8به  1 -3   8به  3 -2   25به  3 -1

 پاسخ کارشناس E-estekhdam.com : صحیح وجود ندارد.گزینه 

 

 وجود ندارد. هاگزینه که در  3/20یعنی  6/40 شودمیرا حساب کنیم  S/D با توجه به شکل باال اگر

 پاسخ دهید. هابا توجه به اطالعات زیر، به سوال: راهنمایی

C, B, A -  وD ی کدام دارا اشند که هرمی ب( اسامی اعضای یک خانواده چهار نفری شامل پدر، مادر، دختر، پسر) نه لزوماً به ترتیب

نها نه هم آو نفری از ه هیچ دکبه طوری هستند، ( یکی از مشاغل پزشک، معلم، روزنامه نگار و مدیر آژانس هواپیمایی ) نه لزوماً به ترتیب

 ( 94ل سااول  فراگیر  -)دستگاههای اجرایی  سن هستند و نه هم شغل، اطالعات زیر، در مورد این افراد موجود است.

  کسی که شغلش روزنامه نگار است، نه مرد است و نهD 

 B .از کسی که شغلش پزشک است، پیرتر است 

 A  وC ه یکی فرزند دیگری.نه خواهر و برادرند و ن 

 .اگر پسر خانواده پزشک باشد، خواهرش مدیر آژانس هواپیمایی نیست 

 ( 94سال اول  فراگیر  -دستگاههای اجرایی ؟ )است، چیست Dشغل کسی که نامش -30

به طور قطع نمی توان ( 4  مدیر آژانس هواپیمایی( 3   معلم( 2   پزشک( 1

 پیدا کرد.

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  1گزینه  
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 ( 94ل سااول  فراگیر  -دستگاههای اجرایی ؟ )چه نسبتی با یکدیگر دارند Bو  Aاگر دختر خانواده معلم باشد،  -31

 به طور قطع نمی توان پیدا کرد.( 4  پدر و دختر( 3  مادرو پسر ( 2  مادر و دختر( 1

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.می صحیح 4گزینه  

ل اساول  فراگیر  -جرایی ادستگاههای ؟ )دختری دارند-، پسر مدیر آژانس هواپیمایی باشد، کدام افراد با یکدیگر، نسبت مادرBاگر  -32

94 ) 

 مدیر آژانس و روزنامه نگار( 4 روزنامه نگار و پزشک( 3 مدیر آژانس و معلم( 2 روزنامه نگار و معلم( 1

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  3گزینه 

 ( 94ل سااول  فراگیر  -دستگاههای اجرایی ؟ )صحیح استاگر شغل مادر خانواده معلم باشد، کدام مورد زیر به طور قطع  -33

I .B  روزنامه نگار است 

II .پدر کسی است که شغلش پزشک است.مدیر آژانس هواپیمایی ، 

III .C وD.پدرو پسر هستند ، 

 III   4 )IΙI ،II ،Iو  II  فقط( I  3و  IIفقط ( II     2  فقط( 1

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  4گزینه  

سبت سن علی به نبرابر حاصل ضرب سن علی با سن پسرش است، اگر  4برابر مجذور سن پسرش، مساوی  4مجموع مجذور سن علی و  -34

 (96ع سن علی و پسرش به سن همسر علی کدام است؟ ) وزارت نیرو سال باشد، نسبت مجمو 4به  5سن همسر علی 

 8به  15 (4   4به  15 (3   8به  5 (2   4به  5 (1 

 پاسخ کارشناس E-estekhdam.com : سن علی را  صحیح است. 4گزینهx  و سن پسر علی راy  ا رو سن همسر علیz  در نظر

 .میگیریم طبق صورت مسئله داریم

𝒙

𝒛
 = 

𝟓

𝟒
   x= 

𝟓

𝟒
  z 

𝒙𝟐 + 4 𝒚𝟐 =4xy  (𝒙 − 𝟐𝒚) 𝟐 = 0  x=2y  
𝟓

𝟒
  z =2y  

𝒚

𝒛
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𝟓

𝟖
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𝒛
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𝟒
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𝟓

𝟖
 = 
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 78 های عمومیبخش دوم: هوش و توانمندی

نسبت  Bاگر وی به . ی کندتقسیم م 3و  2، 4ی هابه ترتیب به نسبت Cو   A ،Bمعلمی تعدادی مسئله را بین سه دانش آموز به اسامی  – 35

 ( 94آموزش و پروش سال ) ؟چند مسئله داده است Aبه ، مسئله بیشتر داده باشد C ،10به  

1 )10    2 )20    3 )30    4 )40 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  2گزینه 

 د.پاسخ دهی  زیری هابا توجه به اطالعات زیر، به سوال: راهنمایی

است چهار پست  مدیر یک شرکت قرار. هستند، T1 ،T2 ،T3 ،T4ی های یکی از مهارتاهر کدام دار A ،B ،C ،Dچهارنفر به اسامی 

Y ،X   ،Z ،S  ی زیر مواجه هادیتبا محدو، به افراد هابه آنها واگذار کند. این مدیر در واگذاری پست، ی این افرادهارا برا اساس مهارت

 : است

B  ای پست برYمناسب نیست. 

 .دارد  T4نیاز به مهارت  Zپست   -

- C دارای مهارتT2  ستا .  

 .را ندارند  T3هیچ کدام مهارت، شودمیبه وی واگذار   Xو نه کسی پست   Aنه   -

 

آموزش ) ؟ست استم پدارای کدام مهارت و کدا Aبه وی واگذار شده باشد، ، است  T1دارای مهارت  Bبه دلیل اینکه  Sاگر پست – 36

 ( 94و پرورش سال 

1 )T1 ،Y  2 )T1 ،S  3 )T1 ،X  4 )T4 ،Z 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : ضات مسئله برای پاسخ دهی به این سوال کافیست که مفرو باشد.میصحیح  4گزینه

 .صحیح به دست می آیدگزینه رو در سوال اعمال نمایید به راحتی 

 ( 94آموزش و پرورش سال ) ، صحیح است.؟Bکدام مورد در خصوصی ، ار شودواگذ Dبه  Xاگر پست  – 37

 .است T4دارای مهارت ( 2      .است T3دارای مهارت ( 1

 . به وی واگذار شده است   Zبا دارای مهارت است یا پست ( 4    .شودمیبه وی واگذار ، Zپست ( 3
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  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : با توجه به اینکه   .باشدمیصحیح  1گزینهT2  برای C  است و مهارتT4  رای پست بZ 

دارای   A باشد را داشته  T3 تواندنمی X چون  باشد.می T1 دارای مهارت  D با توجه به فرض مسئله  T3 و   T1پس از بین 

 باشد.می T3 دارای مهارت B و   را دارد T4 مهارت 

 ( 94آموزش و پرورش سال ) صحیح است.؟لزوما  کدام مورد، اگر پست به واگذار شود – 38

  .شودمیواگذار  Bبه  Sپست ( 2    .شودمیواگذار B  به Zپست ( 1

 .شودمیواگذار  Dبه  Z پست( 4    .دارد T3  ، نیاز به مهارتSپست ( 3

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : چون  باشد.میصحیح  3گزینهY   به مهارت T1 دارد و  زنیاZ   به مهارت T4  و 

X  نمی تواند T3 را داشته باشد پس به مهارت T2 هادارد و با توجه به این زنیا S  نیاز به مهارت T3  .دارد 

 ( 94رورش سال آموزش و پ) ؟شودمینوع مهارت چند نفر از این چهار نفر به طور قطع مشخص ، واگذار شود Bبه  Zاگر پست  – 39

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

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  4گزینه B   دارایT4   وC دارایT2   و چونA  تواندنمیT3   را

 .شودمیاست و مهارت همگی مشخص   T3دارای مهارت   Dرا دارد و   T1داشته باشند پس

 . به سواالت پاسخ دهید، با توجه به اطالعات زیر: راهنمایی

هلو با  گیالس و، آلودر هر یک از این ظروف یکی از سه نوع میوه زرد. ظرف در دو طبقه مطابق شکل وجود دارد 5، یدریک میوه فروش

 : ی زیر برقرار استهامحدودیت هادر مورد چیدمان ظروف و میوه. چیده شده است 2و درجه  1ی درجه هاکیفیت

 

 و چه از لحاظ کیفیت دقیقاً کنار یکدیگر در یک طبقه قرار نمی گیرند. چه از لحاظ نوع، ی مشابهها* میوه

 قرار دارد. 2است و نه در طبقه  2نه از درجه ، * گیالس

 . حداقل دو ظرف قرار دارد، * در هر طبقه

 

 طبقه دوم

 طبقه اول
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 ( 95ال س رشآموزش و پرو) ؟شودمینوع میوه چند ظرف مشخص ، در منتهی الیه سمت چپ طبقه اول باشد 1اگر هلوی درجه -40

1 )2    2 )3    3 )4   4 )5 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : اول باشد اگر هلوی درجه یک درمنتهی الیه سمت چپ طبقه باشد.میصحیح  2گزینه ،

مت  راست سی الیه بنابراین گیالس درجه یک در منته، و طبق یکی از مفروضات سوال گیالس درجه یک باید دراین طبقه باشد

ر وسط د ته باشد و یوه داشلذا طبقه اول باید سه ظرف م، قرار می گیرد و چون دو میوه از یک نوع نمی تواند  کنارهم باشند ظرف

 . درجه دو باشد زردآلو

، ان میوه در طبقه اولکدام مورد در خصوص چیدم. چیده شده است 2و هلو درجه  1میوه زردآلو درجه ، در طبقه دوم از راست به چپ-41

 ( 95سال  آموزش و پرورش) صحیح است.؟ز راست به چپ لزوماً ا

 1گیالس درجه ،  2زردآلو درجه ، 1هلو درجه ( 2   1هلو درجه ،  2زردآلو درجه ، 1گیالس درجه ( 1

 نمی توان اظهار نظر کرد( 4   1هلو درجه ، 1گیالس درجه ،  2زردآلو درجه ( 3

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : اشد زیرا ی اول و دوم هر دو می تواند صحیح بهاگزینه  باشد.میحیح ص 4گزینه

در  از یک نوع دو میوه سوم باید بگوئیم که در کل غلط است زیراگزینه هیچکدام مفروضات مسئله را نقض نمی کنند اما درمورد 

 باشد.یمصحیح  4گزینه  بنابراین ، یک طبقه قرار گرفته اند و این مورد یکی از فرضیات مسئله را نقض می کند

 ( 95سال  پرورش آموزش و) صحیح است.؟کدام مورد ، در طبقه اول و بین دو میوه دیگر قرار داده شده باشد، 2اگر هلو درجه -42

 در منتهی الیه سمت چپ طبقه اول قرار دارد 1گیالس درجه ( 2  در طبقه دوم قرار دارند 2درجه  و زردآلو 1هلو درجه ( 1

 قرار گرفته است 1میوه گیالس درجه ، 2سمت چپ هلو درجه ( 4  قرار گرفته است 1زردآلو درجه ، 2پ هلو درجه سمت چ( 3

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : و  1لو درجه هاول با قطعیت می توان گفت که گزینه در مورد باشد.میصحیح  1گزینه

ال برای مث، ردکن اظهار نظر دیگر با قاطعیت نمی تواگزینه ر کدام از سه اما هردرمورده، در طبقه دوم قرار دارند 2زردآلو درجه 

توان نظر  ر قطع نمیممکن است در منتهی الیه سمت چپ قرار داشته باشد یا در منتهی الیه سمت راست اما بطو 1گیالس درجه 

 . داد

 ( 95ل سا آموزش و پرورش) ؟گرفته استدر طبقه اول و بین دو میوه دیگر قرار ، 2درچند حالت مختلف زردآلو درجه -43

1 )2   2 )3   3 )4   4 )6 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : بگیرد یعنی در  در طبقه اول و وسط قرار 2زردآلو درجه وقتی  باشد.میصحیح  1گزینه

 : باشد.میصورت  ه بدینبنابراین  دو حالت دارد ک، باشد و از نوع زردآلو هم نباشد 1ظروف دیگر حتماً بایدمیوه درجه 

 (1گیالس درجه ، 2زردآلو درجه ، 1)هلو درجه ( 1هلو درجه ، 2زردآلو درجه ، 1)گیالس درجه 
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را که  ایگزینه پس سدهید و  مورد تجزیه و تحلیل قرار، الزم است موقعیتی را که در هر سوال مطرح شده زیر یهابرای پاسخگویی به سوال: راهنمایی

ل و نتایجی ه در هر سوای مطرح شدهاانتخاب کنید هر سوال را با دقت بخوانید و با توجه به واقعیت، خ مناسب تری برای آن سوال استفکر می کنید پاس

 ، که بیان شده و بیان نشده ولی قابل استنتاج است.پاسخی را که صحیح تر به نظر می رسد

ی جدید هاشبرابر رو کان وجود دارد که کارکنان مغرور و با انگیزه دراین ام، ذهنی مطرح است –زمانی که بحث درگیری عاطفی  -44

د افرادی که ان داده انقات نشتحقی. انجام کار مقاومت نشان دهند. زیرا تغییر برای آنها قابل توجیه نبوده و گاهی حتی خالف باور آنهاست

ید تمایل اضی و ناامنان ناردر حالی که کارک، د اجتناب می ورزندنظری خوش بینانه به عملکرد خود دارند از تالش برای بهبود عملکرد خو

ل استدال، ودحیح فرض شدرصورتی که ص، کدام مورد. دستاوردهایی خالقانه داشته باشند. دارند چنانچه به درستی حمایت و تشویق شوند

 ( 96زیر سوال می برد؟ ) وزارت نیرو سال ، نویسنده را به بهترین وجه

 از استخدام کارکنان مغرور و با انگیزه خودداری میکنند. هاشرکت بسیاری از( 1

 به معنی خواست واقعی برای انجام ان عمل نیست.، تمایل به انجام یک عمل، در اکثر مواقع( 2

 نسبت به افراد مغرور و با انگیزه بیشتر است، میزان رجوع افراد ناراضی و ناامید به روان شناس( 3

 ست.اکننده  یی که در استخدام نیروی کار خود به مسائل شخصیتی اهمیت می دهند بسیار خیرههادر شرکت ابداع و خالقیت( 4

 پاسخ کارشناس E-estekhdam.com : صحیح است 2گزینه. 

 نیمایی که هایش. یادداشتهادر شعرهایش سخن گفت تا رسید به یادداشت، از هر موضوعی که به فکرش می رسید. نیما بسیار نوشت -45

یز هم. نشمنانش را دکند و ی گاه گسیخته اش می توان نیمای واقعی را دید که دوستان خود را مدح میهادر ان عریان تر است. در یادداشت

ست کارش اد و مطمئن نده داراما در همین سطور است که می توان او را دید که رو به سوی آی. ابایی ندارد که از چه کس یا کسانی بنویسد

. «ه استفرهنگ مرد در این قفس در تنگنایی که، خطاب من به آینده من است»: چون جویباری مسیر خود را طی خواهد کرد، تردیدبی 

 ( 96کدام مورد را می توان به درستی از متن فوق استنباط کرد؟ ) وزارت نیرو سال 
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 کنند. یشان منعکستوانند شخصیت واقعی خود را در شعرهانمی ، ی فرهنگیهاغالبا به دلیل برخی محدودیت، شعرا از جمله نیما( 1

 یش است.های او از جمله یادداشتهامستلزم کنکاش در تمامی نوشته، درک جامع از شخصیت نیما( 2

 قالب فرهنگی زمانش بود.، خود واقعی اش را عرضه کند، آنچه باعث شد نیما نتواند در شعرهایش( 3

 ی او در آینده داشت.های در تثبیت نوشتهنقش مهم، ی نیماهایادداشت( 4

 پاسخ کارشناس E-estekhdam.com : صحیح است. 4گزینه 

لیل تقاضای ده اند. به یدا کردطرفداران زیادی در سراسر دنیا پ، ی اخیرهابرخی ادعا می کنند که ابزارهای پوشیدنی هوشمند که در سال -46

ن محصوالت را ای، وشیدنیپارهای ی مختلف نشان می دهد بسیاری از کاربران ابزهاحال اما بررسی مردم خلق و روانه بازار گردیده اند. با این

ان می ن زمینه نشتر در ایی موسسه تحقیقاتی کارهابررسی. بعد از مدتی کنار می گذارند، به دلیل آنکه چندان کاربردی و ضروری نیستند

 رسد. درصد می 31است و این رقم برای دستبندهای مناسب اندام به در صد  29ی هوشمند هادهد نرخ کناز گذاشتن ساعت

 ( 96و سال وزارت نیر ؟ )رابطه دو بخش از متن که زیر آن خط کشیده شده است را نشان می دهد، کدام مورد به بهترین وجه

 باشد.میبخش اول ادعایی بر خالف نتیجه گیری متن است که بخش دوم با آن نتیجه گیری همسو ( 1

 بخش اول نتیجه گیری اساسی متن است که بخش دوم با ارائه اطالعات دقیق آن را تقویت می کند.( 2

 بخش اول باوری است که با نتیجه گیری متن مخالف است و بخش دوم خود آن نتیجه گیری است.( 3

 را بیان می دارد.بخش اول ادعایی است که متن به طور کل با آن مخالف است و بخش دوم دلیل این مخالفت ( 4

 پاسخ کارشناس E-estekhdam.com : صحیح است. 4گزینه 
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ال کیلوگرم در س 350به  کیلو گرم است و این در حالی است که این رقم باید 200میزان مصرف سرانه فوالد در کشور ، در حال حاضر -47

ی هااز جمله بخش، ی اصلی اقتصاد ملیهازمند رشد بخشدرصدی فوالد در داخل کشور است که نیا 60برسد و این به معنای رشد  2025

سال آینده برای  5ی که تا درصد 8ی زیربنایی کشوراست. با این حال کارشناسان معتقدند با توجه به رشد اقتصادی هامسکن و پروژه، صنعت

ابل ن در مقایسه با رقم قبود که این میزا درصدی مصرف فوالد طی این مدت امیدوار 20تا  15می توان به رشد . اقتصاد کشور متصور است

 اختالف نسبتا زیادی دارد و نمی توان انتظار داشت که تحولی اقتصادی را تجربه کنیم.، انتظار

 ( 96وزارت نیرو سال  ) ؟پاسخ به کدام سوال برای ارزیابی درستی استدالل فوق ضروی است

 ی اقتصاد ملی می گردد؟هایشترجذب کدام یک از بخشاین افزایش ب، در صورت افزایش سرانه مصرف فوالد( 1

 برای افزایش بیشتر رشد اقتصادی در مدت زمانی محدود چه اقدامات خاصی می توان انجام داد؟( 2

 است؟ 2025درصدی فوالد تا سال  60چرا تحول اقتصادی منوط به رشد ( 3

 سرانه مصرف فوالد چقدر است؟، در کشورهای پیشرفته( 4

 شناسپاسخ کار E-estekhdam.com : صحیح است. 3گزینه 

نماد  تند که اینقیده هسع. برخی بر این شودمیی مهم سفره هفت سین شناخته هاسالیان سال است که ماهی قرمز به عنوان یکی از بخش -48

» ماد برج اهی قرمز ند که ممی گویناز نمادهای سال نوی چینی است و به فرهنگ ما اضافه شده است و هیچ ربطی به نوروز ندارد.بسیاری هم 

اران حقوق طرفد، شته استاز قدیم در فرهنگ ما وجود دا، است و به این دلیل« در گاه شماری هجری شمسی برجی« » برج ماهی» یا « حوت 

اینکه آیا  جدا از، نداوده ن بپیگیرحذف آن از سفره هفت سی، ی اخیرهاحیوانات با اشاره به اینکه ماهی قرمز ربطی به نوروز ندارد در سال

داری از است و نگه ط جهانماهی قرمز بخشی از فرهنگ ما هست یا نیست باید گفت ماهی قرمز، یکی از انواع حیوانات خانگی در تمامی نقا

ی برای ما نه وظیفه اان ه عنوب، آن در منزل هیچ اشکالی ندارد ولی باید توجه داشت که در مورد تمامی حیواناتی که ازآنها نگهداری میکنیم

 لطفی از طرف ما به آنها باید اصول صحیح نگهداری از آنها را رعایت کنیم.

 ( 96وزارت نیرو سال  ؟ )کدام است، هدف اصلی و نهایی نگارنده متن
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 تصحیح یک باور غلط( 2   ی فرهنگی اصیلهاتشویق پاسداشت ینت( 1

 ارائه یک توصیه( 4     انتقاد از یک سنت ( 3

 اسخ کارشناسپ E-estekhdam.com : صحیح است. 4گزینه 

 

زینه گهید و سپس یل قرار دمورد تجزیه و تحل، الزم است موقعیتی را که در هر سوال مطرح شده زیربرای پاسخگویی به سواالت : راهنمایی

ی مطرح شده در هاعیته به واقانید و با توجهر سوال را با دقت بخو. انتخاب کنید. ای را فکر می کنید پاسخ مناسب تری برای آن سوال است

مه عالمت در پاسخنا نتخاب وپاسخی را که صحیح تر به نظر می رسد ا، هر سوال و نتایجی که بیان شده و بیان نشده ولی قابل استنتاج است

 بزنید.

است  ضروری، ن رواز ای. تناب ناپذیر استبا زبان تجارت امروز دنیا مطابقت دارد و ورود به این حوزه اج "الف"بورس کاالی کشور -49

به  ت کشاورزیود محصوالجوان است و ور "الف"بورس کاال در کشور ، که بازیگران بازار کشاورزی نیز رفته رفته وارد بورس کاال شوند

 .................................اما با وجود این، بورس نیز از قدمت زیادی برخوردار نیست

 ( 95سال  فراگیر  سوم  -دستگاههای اجرایی ؟ )جای خالی را در متن فوق کامل می کند، به منطقی ترین شکلکدام  مورد 

 . تبوده اسنبی تاثیر ، بورس کاال نیز از قدمت یکسانی  برخوردار است که همین امر در گرایش بخش کشاورزی به سوی آن( 1

 ت سنتی دست به دست می شوندقسمت اعظم محصوالت کشاورزی هنوز در چرخه مبادال( 2

 بازار شفاف و رقابت بورس کاال باعث شده است تا بخش کشاورزی هم به طرف آن برود.( 3

 رد.تاثیر معنی دار بگذا، بازاری پویای بورس کاال نمی تواند بر حرکت کند چرخه محصوالت سنتی بخش کشاورزی( 4

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : د.باشمیصحیح  3گزینه  
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ب سدها و بویژه رهاسازی آ. سانتی مترافزایش یافته است 62، ژوئن سال جاری 14تا  2015فوریه  2از  "الف"سطح آب دریاچه -50

حیط منتقدان م وشناسان . با وجود این کارشودمیمحسوب  های نسبتاً مطلوب سال گذشته از مهم ترین عوامل بهبود وضعیت دریاچههابارش

 ؟مک کنندک، بر دارد ن کار دربی توجه به هزینه ای که ای، باید به فرایند احیای این دریاچه هاه بر این باورند  که دستگاههموار، زیست

 ( 95فراگیر  سوم سال   -دستگاههای اجرایی )

 . فرض مندرج در استدالل فوق است، کدام مورد

 ندعی ندارایی در تسریع  فرایند احیای دریاچه الف اطالکارشناسان و منتقدان محیط زیست از دلیل تسامح مراکز اجر( 1

 احیای دریاچه الف فراتر از مسائل مالی و پولی است.( 2

 ی اجرایی وظیفه ای در هزینه کردن برای حفظ دریاچه الف ندارندهادستگاه( 3

 . ی احیای آن استبهبود وضعیت دریاچه الف موجب بهبود رشد اقتصادی منطقه و لذا جبران هزینه الزم برا( 4

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  2گزینه  

می ( 100ز ا) باالتر  ن باالافراد سالمی که عمر طوالنی دارند با افرادی که از مشکالت جسمانی وخیم جان سالم به در برده و به سنی-51

 الهاست حدسانشمندان سباالتری نسبت به جمعیت عمومی دارند و دسطح سواد ، سالمندان سالم بطور متوسط. تفاوت ژنتیکی دارند، رسند

اطر حفاظت به خ، الم مندان سمتاسفانه هنوز نمی توان با قطعیت گفت که آیا سال. می زنند که تحصیالت عالی با طول عمر بیشتر مرتبط است

و  هاقبتهتر به مراو دسترسی ب هاهی بیشتر از خطر بیمارییا آنکه به خاطر آگا. بیشتر عمر می کنند، ی شناختی هاژنتیکی از افت توانایی

وال ق را زیر سل متن فواستدال، به بهترین وجه، به سنین باالتر می رسند. کدام مورد در صورتی که صحیح فرض شود، ی پزشکیهاپیشگیری

 ( 95فراگیر  سوم سال   -دستگاههای اجرایی ؟ )می برد

کی افت ظت ژنتیاز سیستم حفا، ی پزشکی استفاده می کنندهاو پیشگیری هاالمتی خود از مراقبتتمامی افرادی که برای حفظ س( 1

 ی شناختی برخوردارند.هاتوانایی

 بیشتر از کشورهای در حال توسعه است، امید به زندگی در همه کشورهای توسعه یافته( 2

 هست وانان نیزجنیست بلکه این امر مورد توجه میانساالن و مختص افراد سالمند ، ی پزشکیهاو پیشگیری هاتوجه به مراقبت( 3

اثیر را تین اختالف از میزان اگرچه محافل علمی هنو، به یک اندازه نیست هاتاثیر ساختار ژنتیکی بر احتمال ایجاد گسترش تمام بیماری( 4

 . دقیقاً مشخص نکرده اند

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشدمیصحیح  4گزینه.  
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، محصوالت فی اینبا وجود مخالفت وزارت کشاورزی کشور الف و ممنوعیت واردات قانونی میوه به دلیل تولید مناسب کمی و کی-52

 717( 2015ال گذشته )س. افزایش یافته است 2014درصد نسبت به سال  41بیش از  2015میزان واردات انواع میوه به این کشور طی سال 

درصد  5/25د و از نظر ارزشی درص 4/1هزار دالر به کشور وارد شده که از نظر وزنی  700میلیون و  567یوه به ارزش تن انواع م 500هزار و

 افزایش داشته است. 2014نسبت به سال 

  -ایی ی اجردستگاهها) ؟کدام مورد در صورتی که صحیح فرض شود تناقض موجود در متن فوق را به بهترین شکل برطرف می سازد

 ( 95ر  سوم سال فراگی

 دصادر کر سال گذشته وزارت کشاورزی میزان قابل توجهی از مازاد تولید باغات تحت کنترل خود را به خارج از کشور( 1 

 . همواره آمار دقیق ارائه می دهد، اداره آمار وزارت بازرگانی به غیر از چند مورد اشتباه فاحش( 2

 خارجی مشابه از کیفیت باالتری برخوردار هستند یهای داخلی نسبت به میوههابرخی میوه( 3

 . سازمانی منفک از وزارت کشاورزی است، مرجع قانونی تعیین و تاثیر تمامی اقالم وارداتی و صادراتی( 4

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  1گزینه 

 انتخاب کنید هاالمتن زیر را با دقت بخوانید و صحیح ترین پاسخ را برای سو: راهنمایی

ی کوچکی هابرخالف روبات. ی اجتماعی هستند که پس از تزریق بدن انسان وارد خون وی می شوندهاروبات ریزمحققان در حال ساخت 

ندازه به ا، هاهر یک از روبات. از نژاد متفاوتی هستند و تماما از مواد شیمیایی ساخته شده اند هااین روبات، که صدها عضو متحرک دارند

. دارو حمل می کنند، ی از بدن که غدد آن در حال شکل گیری اندهای خونی به بخشهایک موجود تک سلولی است و از طریق رگ

ی شیمیایی هادر حال کشت اولین نمونه روبات، که به عنوان مهندس شیمی در کالج سلطنتی لندن فعالیت می کند، دکتر فرانتیسک استپانک

سپس به صورت . به گونه ای طراحی شده که خود را به سلول سرطانی رسانده و به آن می چسبند هاسطح روبات "وی میگوید . است

همانند حشرات که با استفاده از  "سلول سرطانی را از بین می برند، ناگهانی تعداد زیادی روبات در سلول انباشته شده و با آزاد کردن دارو

ی اجتماعی با یکدیگر ارتباط برقرار های اجتماعی نیز از طریق سیگنالهااین ریز روبات، اهنمایی می کنندیکدیگر رابه منبع غذایی ر، فرومون

از منفذهای ریزی پوشیده شده که تعیین می کنند چه موادی وارد ربات شوند و چه موقع محموله آن آزاد  هاپوسته بیرونی روبات. می کنند

با یکدیگر هستند و روی یک هدف  هااما زمانی که روبات. منفذهای بسته می ماند، وبات  تنهاستوقتی ر "دکتر استپانک می گوید . شود

همگی به محض . ستهاناگهان غلظت مولکول آزاد شده هر روبات بیش از اندازه می شوند و این یک سیگنال به بقیه روبات، قفل کرده اند

ها ر، با وجود ترس اولیه "می کنند ی فعال شده را جهت خنثی کردن هدف آزاد میایی خود را باز کرده و ماده شیمنفذها، دریافت سیگنال

، هاوبات برای سمی بودن بسیار کوچک است و جمعیت روباترهر . روش مطمئنی برای تزریق داروست، در بدن انسان هاکردن ریز روبات

دو سال است استپانک روی این پروژه پنج ساله کار . ده باشندفقط وقتی محموله دارویی خودرا رها می کند که در محل مورد نظر جمع ش
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ریز . شده اند های ریز روباتهاتاکنون موفق به یافتن راهی برای آزاد کردن محموله، گروهش کار زیادی در پیش است اما او و. میکند

مقابله با انتشار مواد شیمیایی یا پاکسازی محیط استفاده  یی می توان برایهااز چنین روبات. را می توان با هر وظیفه ای سازگار کرد هاروبات

 . کرد

 ( 94)آموزش و پرورش سال  ، صحیح است.؟هاکدام مورد درباره ریز روبات، براساس متن – 53

 ی سرطانی ساخته می شوند.هاتوسط سلول( 2    تنها برای یک هدف ساخته شده اند.( 1

 . مستقل از هم عمل می کنند، ی سرطانیهادر مبارزه با سلول( 4  . خون را به عهده دارند وظیفه انتقال و آزاد سازی دارو در( 3

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : از طریق  و "همانطور که در خط سوم مالحظه می نمائید  باشد.میصحیح  3گزینه

کردن  با آزاد "می کنند و بعد در خط شش دارو حمل ، ی از بدن که غدد آن در حال شکل گیری اندهای خونی به بخشهارگ

 ".سلول سرطانی را از بین می برند، دارو

 ( 94)آموزش و پرورش سال  ؟کدام است، هدف اصلی نویسنده در پاراگراف دوم متن – 54

 ی سرطانی هابر سلول هابررسی تاثیر ریز روبات( 2   در ارتباط با یکدیگر هاتوضیح عملکرد روبات( 1

 با حشرات  هامقایسه ریز روبات( 4    هاساختار فیزیکی ریز روبات توصیف( 3

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : اتی در مورد نویسنده اطالع، با مطالعه پارگراف دوم متن باشد.میصحیح  1گزینه

 .در ارتباط با یکدیگر به ما می دهد هاعملکرد روبات

 ( 94)آموزش و پرورش سال  ؟دهدنمیمتن به کدام پرسش زیر پاسخ  – 55

    چه نقشی ایفا می کند؟ هامنفذهای موجود در پوسته بیرونی ریز روبات( 1

 ؟را بر طرف می کنند های غذایی سلولهانیاز هاچگونه ریز روبات( 2 

           ؟شودمیبرای انتقال چه مواردی استفاده  هااز ریز روبات( 3

 ؟ریز روباتها چگونه استساختار فیزیکی و شیمیایی ( 4 
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  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : از بین بردن   هاهمانطور که در متن آمده وظیفه ریز ربات باشد.میصحیح  2گزینه

اضح توضیح وه صورت بندارند اما موارد دیگر در متن  هاو نقشی در برطرف کردن نیازهای غذایی سلول باشد.میی سرطانی هاسلول

 . تداده شده اس

 ( 94)آموزش و پرورش سال  ؟به خوبی بیان می کند هانویسنده متن را درباره ریز روبات لحن، کدام مورد – 56

 خوش بینانه ( 4   غیر علمی ( 3   نگران ( 2   بی عالقه ( 1

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : دنج ساله هستنپ یبا توجه به اینکه  هنوز سال دوم از پروژه  باشد.میصحیح  4گزینه ،

 .اشدنانه ببنابراین نمی توان بطور قاطع در مورد نتیجه آزمایشات صحبت کرد که این مورد می تواند کمی خوش بی

 ( 95سال  آموزش و پرورش) ؟کدام است 𝒚به  𝒙نسبت ، در رشته اعداد زیر-57

0 2 6 14 𝒙 62 𝒚 254 

1 )2   2 )3    3 )2/4   4 )1/5 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  3گزینه 

𝒙 = 𝟐(𝟖) + 𝟏𝟒 = 𝟑𝟎 

62=2(16) +30 

𝒚 = 𝟐(𝟑𝟐) + 𝟔𝟐 = 𝟏𝟐𝟔 

254=2(64) +126 

𝒙

𝒚
=
𝟏𝟐𝟔

𝟏𝟑𝟎
= 𝟒/𝟐 

 

ن ارتباط د قرار بگیرد تا ایبای( 4تا  1به جای عالمت سوال کدام الگو )موارد . بین الگوها ارتباط خاصی وجود دارد، از چپ به راست– 58

 ( 94)آموزش و پرورش سال حفظ شود؟ 
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1 )        2 ) 

3 )       4 ) 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : ار نصف طول به هر بار سر نقطه دار نصف طول به جلو و سرفلش د باشد.میصحیح  4گزینه

 درجه می چرخد. 180عقب رفته و 

59-𝟑
𝟓
𝟏. زنان تشکیل می دهند اعضای یک باشگاه خبرنگاران را  

𝟒
𝟏همچنین می دانیم که . شغل دیگری هم دارند، این زنان  

𝟑
خبرنگاران مرد   

 430اگر تعداد کل خبرنگارانی که در این باشگاه فقط به حرفه خبرنگاری مشغول می باشند . دارای شغل دیگری نیز هستند، در این باشگاه

 ( 95سال  آموزش و پرورش) ؟ن باشگاه کدام استتعداد کل خبرنگاران ای، نفر باشد

1 )1200    2 )1000    3 )720    4 )600 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح   4گزینه 

𝟑: زنانی که فقط شغل خبرنگاری دارند

𝟓
×
𝟑

𝟒
=

𝟗

𝟐𝟎
 

𝟐: مردانی که فقط شغل خبرنگاری دارند

𝟓
×
𝟐

𝟑
=

𝟒

𝟏𝟓
 

𝟗: دادی مردان و زنانی که فقط شغل خبرنگاری دارندتع

𝟐𝟎
+

𝟒

𝟏𝟓
=

𝟒𝟑

𝟔𝟎
 

𝟒𝟑درنظر بگیریم  𝒙حال اگر تعداد اعضای باشگاه را 

𝟔𝟎
𝟒𝟑: آنها فقط شغل خبرنگاری دارند بنابراین  

𝟔𝟎
𝒙 = 𝟒𝟑𝟎  → 𝒙 = 𝟔𝟎𝟎 

ع، برابر عدد داخل مرب رار داده می شوند که حاصل جمع اعداد چهار گوشه یک، بدون تکرار طوری ق10الی  1در شکل زیر اعداد  -60

 ( 96کدام است؟ ) وزارت نیرو سال   bو  a، حاصلضرب اعداد شودمیهمان مربع 

 

1) 6                                           2) 8    3) 12                           4) 16    
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 پاسخ کارشناس E-estekhdam.com : موارد زیر را داریم صحیح است. 3گزینه: 

زیرا  شودمیحذف  4ینه گزمیتواند قرار گیرد پس  4و 3و  2و 1باشد پس فقط اعداد  10در مربع پایین چون حاصل چهار گوشه بایستی  -1

 شود. 16 تواندنمی 4تا  1مجموع هیچ دو عدد از این 

 را ایجاد کرد. 25و  27رار گیرد که بتوان مجموع ق aحتما باید در خانه باالی  10عدد -2

 به همین ترتیب با جاگذاری سایر اعداد به شکل زیر خواهیم رسید -3

 

 .پاسخ دهید زیربا توجه به اطالعات زیر به سواالت : راهنمایی

دو سالن . ده استنامگذاری ش  A,B,C,D,Eهر سالن با یکی از حروف . مطابق شکل زیر است، سالن 5شامل ، یک مرکز برگزاری آزمون

  باشد.میصندلی  30صندلی و یک سالن دارای  25دو سالن دیگر هر کدام دارای ، صندلی 20هر کدام دارای 

 صندلی دارد 30، سالنی که با دو سالن دیگر دیوار مشترک دارد -

 گر قرار گرفته اندنه دیوار مشترک دارند و نه روبروی یکدی، ی دارای تعداد صندلی  یکسانهاسالن -

 برابر است D,Cی های سالنهابا مجموع تعداد صندلی E,Aی های سالنهامجموع تعداد صندلی -

 هیچ دیوار مشترکی با هم ندارند  A,B,Dی هاسالن -

 صندلی خواهد داشت C 25سالن ، صندلی داشته باشد B 20اگر سالن  -

 

مشخص ، هایت سالنی چند سالن فقط بر اساس نام سالن و نه موقعهاند تعداد صندلیدیوار مشترک نداشته باش E,Aی هااگر سالن-61

 ( 95فراگیر  سوم سال   -دستگاههای اجرایی ) ؟شودمی

1 )5   2 )1    3 )2    4 )3 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  1گزینه 
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فراگیر    -ای اجرایی دستگاهه؟ )شودمیمشخص ، ی چند سالن به لحاظ موقعیتهادیوار مشترکی نداشته باشند تعداد صندلی C , A اگر-62

 ( 95سوم سال 

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

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  4گزینه 

 دستگاههای) ؟هد شدشخص خوااسم و تعداد صندلی چند سالن بطور قطع م. صندلی داشته باشد 30، 3اگر سالن مشخص شده  با شماره -63

 ( 95فراگیر  سوم سال   -اجرایی 

 5( 4    3( 3    2( 2  هیچ سالنی( 1

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  4گزینه 

فراگیر    -های اجرایی دستگاه) ؟چه نام و ظرفیتی خواهد داشت 2سالن شماره ، صندلی باشد 25و دارای   E، 4اگر اسم سالن شماره -64

 ( 95سوم سال 

1 )A   2  20و )A  3   25و )D  4   25و )B  20و 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  4گزینه 

 انتخاب کنید زیر یهابا توجه به اطالعات نمودار پاسخ را برای سوال: راهنمایی

پیوسته  و  د، دلخواه،کارمن هتلی اسکان میدهد. مدت اسکان برای هر را همزمان در هااداره ای کارمندان خود را به تعطیالت برده و آن -

شان نکارمندان  بت به کلو پنج هتل را ترک میکنند. نس ...روز است. نمودار زیر، درصد کارمندانی که عصر روز اول و دوم و 5حداکثر 

 میدهد.

 ( 94ال ران ستادی سدستیا) ؟است برابراین درصد، در کدام روزها با هم  در هر روز، درصدی از کارمندان موجود در هتل، هتل را ترک میکنند. -65

 

 سوم و چهارم( 4  اول و چهارم( 3  دوم و سوم( 2  اول و دوم( 1

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  3گزینه 
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؟ رده اندکهتل را ترک  ر از کارمندان، روز قبلنفر از کارمندان هنوز در هتل حضور داشته باشند، چند نف 110اگر ظهر روز سوم، -66

 ( 94دستیاران ستادی سال )

1 )60    2 )50   3 )40   4 )30 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  3گزینه 

ان آب یشتر از میزبوستا ردر این طرح، شرایط عادی، شرایطی است که در آن، منابع آبی موجود برای تأمین آب یک شهر، شهرستان یا  -67

یک شهر،  امین آبتمنابع آبی موجود برای ، مورد نیاز در اوج مصرف باشد. بر این اساس، شرایط تنش آبی، شرایطی است که در آن

نابع ه در آن، مکطی است میزان آب مورد نیاز در اوج مصرف باشد. همچنین شرایط محران آب، شرای( شهرستان یا روستا معادل )سر به سر

 . ..........ی موجود برای تامین آب یک شهر، شهرستان یا روستاآب

 ( 94دستیاران ستادی سال ؟ )برای تکمیل جای خالی در متن فوق استگزینه کدام مورد زیر، منطقی ترین 

 همواره برابر با آب مورد نیاز در اوج مصرف باشد.( 2    در زمان اوج مصرف به پایان بررسد.( 1

 کمتر از میزان آب مورد نیاز در اوج مصرف باشد.( 4  ل، امکان رسیدن به اوج مصرف را ندهد.به دلیل تقلی( 3

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  4گزینه 

. کنند قبض و آزادرا من برخی از پرندگان نغمه خوان می توانند با سرعتی معادل یک صدم چشم بر هم زدن انسان، ماهیچه صوتی خود -68

ای رنگی، ست که مارهه ای ایی ابرسریع به وجود می آورند که این کار مشابه شیوهای نغمه خوان، لحن خود را با ماهیچههابعضی از پرنده

در ، وردکدام م ند.را دار به احتمال زیاد، همه پرندگان آواز خوان این ماهیچه. ی ماهی و کبوتر طوقی به کار می برندهابرخی از گونه

 ( 94دستیاران ستادی سال ؟ )که صحیح فرض شود، به بهترین وجه، نتیجه گیری متن فوق را تضعیف می کند صورتی

 . نارهای صوتی آنها آسیب ببینند، قادر به نغمه خوانی نیستندپرندگانی که ( 1

 برخی پرندگان می توانند با مهارت باال، نغمه خوانی پرندگان دیگر را تقلید کنند.( 2

 حو شده استمرنده نغمه خوان وجود دارد که در آن، ماهیچه صوت در گذر زمان کم کم نوعی پ( 3

 د کنند.برخی پرندگان، عالوه بر استفاده از ماهیچه صوتی، می توانند با کمک منقار خود نیز صدایی آهنگین ایجا( 4

 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  3گزینه 
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 انتخاب کنید زیری هاوجه به متن زیر پاسخ را برای سوالبا ت: راهنمایی

ر کشورهای ی مدرن دبه صورت حوزه ای نسبتا مستقل با هدف انتقاد به معمار، طراحی شهری حدود پنجاه سال پیش، به باور متخصصان

( 1) ن وارد شد.لمی ایراعشده در متون متون مرتبط با این دانش به صورت ترجمه ، از حدود یه دهه پس از آن اولین. فراصنعتی شکل گرفت

ون طراحی قایسه متم. ترجمه و گرد آوری شد، طراحان شهری و معماران تالیف، ی چندی توسط شهرسازانهاکتاب، از این دوران به بعد

راحی شهری طمرجع  وانبه گونه ای که به عن –ی صورت گرفته در ایران در جهت زایش علمی هانشان می دهد تالیف، شهری انتشار یافته

لی با متون قایسه تحلیاکید بر ملذا ابتدا وضعیت دانش طراحی شهری در ایران ت. نبوده است –در مجامع علمی جهانی مورد استفاده قرار گیرد 

( 2رفت)قرار گ اقهمد مورد درایران نیز هازمان پیداش هر یک از حوزه، از این منظر. ی نظری و علمی بررسی گردیده استهاجهانی در حوزه

ن ری در ایراراحی شهبنابراین سعی بر این بوده است نقاط قوت و ضعف متون ط. تعادل میان مباحث مختلف دانش در ایران سنجیده شد

 سنجیده شودتا مقدمه ای برای پیشرفت دانش و یا بازنگری در جهت گیری فراهم آید.

ان صورت ورد ایرماما تاکنون چنین بررسی در ، رق گوناگونی انجام شدهبررسی وضعیت و طبقه بندی متون جهانی طراحی شهری به ط

توجهی  دت زمان قابلمضرورت چنین مطالعه ای این است که با وجود گذشت چهاردهه از ورود این دانش به ایران که ( 3). نگرفته است

ولید دانش ر ساختار تدئله ای و این به معنای وجود مس  این دانش در وضعیت مطلوبی قرار ندارد. برای مناسب سازی و تولید دانش بوده است

، هادرست پژوشیری نااست. احتماال اگر روند کنونی ادامه یابد، طراحی شهری ایران از زایش علمی مطلوب باز می ماند و با جهت گ

 ی آن به دانشجویانهان و همچین ضعفبدنه متون طراحی شهری در ایرا، لذا این بحث( 4)شودمیی مختلف پر رنگ تر هاکمبودها درحوزه

 . وده استی آن ارائه نمهاو دانش پژوهان برای انجام مطالعات و تحقیقات علمی معرفی کرده و راهکارهایی برای غلبه بر ضعف

 ( 94ال سدوم  فراگیر  -دستگاههای اجرایی ) صحیح است.؟کدام مورد در خصوص طراحی شهری در ایران ، بر اساس متن – 69

 . به مرحله رشد و پویایی نرسیده است، ازمنظر تولید دانش( 1

 . منبع الهام معماری مدرن در کشورهای فراصنعتی بوده است( 2

 ی نظری وضعیت مطلوبی ندارد.هادر حوزه، علی رغم پیشرفت در حوزه علمی( 3

 . وآوری بوده استنشاهد ، در چند دهه  گذشته( 4
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  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : مقایسه : ت در خط پنجم متن این مورد توضیح داده شده اسباشد.میصحیح  1گزینه

که به  گونه ای به –ی صورت گرفته در ایران در جهت زایش علمی هانشان می دهد تالیف، متون طراحی شهری انتشار یافته

 . استنبوده  –عنوان مرجع طراحی شهری در مجامع علمی جهانی مورد استفاده قرار گیرد 

 ( 94دوم سال  فراگیر  -دستگاههای اجرایی ) ؟کدام است، در پاراگراف اول« مداقه»معنی واژه  – 70

 مقایسه( 4                                توجه( 3                                             نقد( 2                              قبول( 1

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میمداقه به معنی دقت کردن و باریک بینی کردن   صحیح است. 3گزینه  

 ( 94ال سدوم  اگیرفر  -دستگاههای اجرایی ) ؟ی متن که با شماره مشخص شده اند قرار گیردهادر کدام یک از بخش، جمله زیر – 71

 «.ستهری دنیا اشبع طراحی در مقایسه با مهمترین منا، ظ نشده درایرانی مهم لحاهاتعیین حوزه، ی بحثهایکی ازضرورت، به عبارتی دیگر»

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

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  4گزینه 

 ( 94دوم سال  فراگیر  -دستگاههای اجرایی ) ؟گراف بعد از متن کدام استموضوع اصلی پارا – 72

 شهری دنیا ی موجود در منابع طراحیهامعرفی ضعف( 2                      بررسی تحلیلی متون طراحی شهری در ایران( 1

 انافزایش تولید در ایرراهکارهایی برای ( 4            تحقیقات انجام شده در حوزه طراحی شهری در ایران( 3

 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : رسی تحلیلی همانطور که از متن پیداست موضوع اصلی آن بر باشد.میصحیح  1گزینه

   باشد.می متون طراحی شهری در ایران

مخزن  یک چهارم آب باشد، دقیقه باز 20در کف یک مخزن پر از آب دو شیر تخلیه قرار دارد، اگر فقط شیر تخلیه اول به مدت   -73

مزمان باز و شیر ه، اگر هر دشودمیو اگر شیر تخلیه دوم به تنهایی به مدت یک ساعت باز باشد، نصف آب مخزن تخلیه  شودمیخارج 

 (96بمانند، چند دقیقه طول می کشد تا مخزن کامالً تخلیه شود؟ ) وزارت نیرو سال 

 1 )48    2 )40    3 )36    4 )35 
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 خ کارشناسپاس E-estekhdam.com : دقیقه  20درصد مخزن توسط شیر اول در  25طبق صورت مسئله  صحیح است. 1گزینه

 48که عدد  شودمیبا یک تناسب ساده مشخص  شودمیدقیقه توسط شیر دوم خالی  60درصد آب مخزن در  50و  شودمیخالی 

پس عدد  شودمین که کل آب مخزن خالی شودمیحساب کنید متوجه  40حتی بدون فرمولهای ریاضی نیز اگر تا دقیقه  باشد.می

 وجود دارد. 48فقط  هاگزینه باشد که در  40بایستی باالتر از 

است میانگین  5به  2رگ است و عدد میانی به عدد بز 3به  2نسبت کوچکترین عدد به عدد میانی . است 9720حاصلضرب سه عدد برابر  -74

 ( 95فراگیر  سوم سال   -دستگاههای اجرایی ) ؟این سه عدد کدام است

1 )10    2 )25     3 )20    4 )

15 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  2گزینه 

𝑨𝒃𝒄 = 𝟗𝟕𝟐𝟎 

{
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𝒃 = 𝟏𝟖       𝒂 = 𝟏𝟐      𝒄 = 𝒂+𝒃+𝒄 →  میانگین                    𝟒𝟓
𝟑

= 𝟐𝟓  ,   

 

 ؟حفظ شود همچنان به جای عالمت سوال کدام عدد باید قرار بگیرد  تا این ارتباط. بین اعداد زیر ارتباط خاصی برقرار است-75

 ( 95فراگیر  سوم سال   -دستگاههای اجرایی )

213    273   333   423   543   693 

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

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  4گزینه 
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دستگاه یکی از  6ز این ا، قطعه یکسان تولید می کنند 270، دقیقه 6ودر هر ، دستگاه در حال کار هستند 6، دریک کارخانه قطعه زنی-76

دقیقه خاموش  10، ردندقیقه کارک 30و یکدستگاه دیگر بعد از هر  شودمیدقیقه خاموش  10، دقیقه کار کردن 20بعد از هر  هااهدستگ

 ( 95فراگیر  سوم سال   -دستگاههای اجرایی ) ؟حداقل چه مدت زمان الزم است، قطعه 21600برای تولید . شودمی

   هشت ساعت( 2   هشت ساعت و پنجاه دقیقه( 1

 هشت ساعت و بیست دقیقه( 4   هشت ساعت و چهل دقیقه( 3

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : میانگین هر   -عه قط 45دقیقه =  6میانگین هر دستگاه سالم در  باشد.میصحیح  1گزینه

 قطعه 7.5دستگاه سالم در دقیقه = 

{
 
 
 

 
 
 

𝟒 دستگاه → 𝟕. 𝟓      
قطعه

𝒎𝒊𝒏

→ یکدستگاه  
𝟐

𝟑
∗ 𝟕. 𝟓 = 𝟓 

قطعه

𝒎𝒊𝒏

→ یکدستگاه
𝟑

𝟒
∗ 𝟕. 𝟓 = 𝟓. 𝟔𝟐𝟓 

قطعه

𝒎𝒊𝒏

 

[𝟓 + 𝟒(𝟕. 𝟓) + 𝟓. 𝟔𝟐𝟓] ∗ 𝒙 = 𝟐𝟏𝟔𝟎𝟎 → 𝒙 = 𝟖.  𝟖𝟐 

= ساعت 8 و       ( 50) نزدیک به   45بزرگتر از  82       
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الف جهت باد خ، د و در مسیر برگشتدر مسیر رفت جهت با  B به شهر  Aیک هواپیمای مسافربری در مسیر پرواز خود از شهر -77

دستگاههای ) ؟تکدام اس، نسبت سرعت هواپیما به سرعت باد. است 3به  2نسبت مدت زمان رفت به مدت زمان برگشت . حرکت می کند

 ( 95فراگیر  سوم سال   -اجرایی 

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

 باشد.میصحیح  2ینه گز: E-estekhdam.comپاسخ کارشناس 

 

وی . هزار تومان می فروشد 30هزار تومانی مخلوط کرده و هرکیلو را  36کیلو چای  30هزار تومانی را با  20کیلو چای  26مغازه داری -78

 ( 95فراگیر  سوم سال   -دستگاههای اجرایی ) ؟از فروش هر کیلو چای چند درصد سود می کند

 درصد 6( 4   درصد 5( 3   درصد 3( 2   درصد 5/7( 1

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  2گزینه 

𝟐𝟔(𝟐𝟎𝟎𝟎𝟎)+𝟑𝟎(𝟑𝟔𝟎𝟎𝟎)

𝟓𝟔
=  قیمت واقعی هر کیلو  𝟐𝟖𝟓𝟕𝟏

درصد سود
𝟑𝟎𝟎𝟎𝟎 − 𝟐𝟖𝟓𝟕𝟏

𝟐𝟖𝟓𝟕𝟏
~ 𝟓% 

79-A ار استساعت ک 8روز  و در هر روز  12نیازمند ، برای سیم کشی ساختمان .B  10وز کار و در هر روز ر 8برای انجام همین کار به 

دستگاههای اجرایی ؟ )شدسیم کشی ساختمان چند روز طول می ک ، ساعت کار کنند 9اگر این دو نفر با هم روزی . ساعت کار نیازمند است

 ( 95فراگیر  سوم سال   -

1 )4   2 )10    3 )7    4 )5 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  2گزینه 

 

 

 



 

 
 

 98 های عمومیبخش دوم: هوش و توانمندی

𝑨 → 𝟏𝟐 ∗ 𝟖 = ساعت کار نیاز دارد 96به   𝟗𝟔 A 

𝑩 → 𝟖 ∗ 𝟏𝟎 = ساعت کار نیاز دارد80به 𝟖𝟎 B 

𝟗𝟔+𝟖𝟎

𝟐
= ساعت با هم 88      𝟖𝟖  

→ 𝟖𝟖 ÷ 𝟗 = 𝟗/𝟕    ~  𝟏𝟎 

 

 انتخاب کنید زیری هابا توجه به متن زیر پاسخ را برای سوال: راهنمایی

، یشگامان این رشته جدیداغلب پ. و در کشورهای همچون ژاپن و آرژانتین آغاز گردید 40به کارگیری نظریه ی بازیها در دهه  ریشه اصلی

رکیب علوم ته جدید از ین شاخا، اما به مرور زمان. کارگیری نظریات در عملاثبات روابط تاکید داشتند تا ب ریاضیدانانی بوند که بیشتر بر

رائه یک نقطه تعادلی به حل ابا  1950جان نش در سال . جایگاه خود را در حال تعارضات در کاربرد و عملی نیز نشان داد، ریاضی و اقتصاد

بازیهای  عادلی برایاه حل توی درادامه توانست یک ر. مسائل همکارانه پرداخت و همچنین راه حل جدیدی برای مسائل چانه زنی ارائه نمود

ه سود بیشتر بی دستیابی اری برابه همک، نماید. بازی همکارانه به شرایطی اشاره دارد که بازیکنان یک فضای رقابتیغیر همکارانه نیز ارائه 

و تصمیم  قمند نبودهانه عالاما در بازی غیر همکارانه هیچ کدام یک از بازیکنان تمایلی به تصمیم گیری تحت شرایط همکار، تمایل دارند

با توسعه رشته ، لی پس از آنوهمچنان در اختیار علم اقتصاد بود  1970تا سال  هاریه بازینظ. ب تری میدانندمناسگزینه را  گیری انفرادی

نیز آغاز  وم و صنایعا در علاستفاده از ابزار نظریه بازیه، مذکور و همچنین افزایش توامندیهای اطالعات در سایر بخشهای علمی و صنعتی

با و  ییر بنایزتوسعه  طق ساده خود دارای محاسبات و اثبات ریاضی بسیار قدرتمندی بوده و در حالاین حوزه علمی در اوج من. گردید

گی متقابل نان وابستبین عمل بازیک، که در آن شودمیی گفته هابازی در اصطالح به تمام موقعیت. لی در عصر حاضر استمکارگیری عب

لزم به سه شرط م، ما در عرفبازیکنان در یک بازی تابعی از عمل طرفین است. ا( رآمدد، پیامد )سود، وجود داشته باشد. به بیان دقیق تر

ن شناخته می ه با عنوان بازیکطرفین ک( 2ن و غیره وجود داشته باشندسازما، حداقل دو نفر( 1: برقراری است تا تعریف بازی مصداق پیدا کند

ا یاما پیروزی ، الش می کندبایکنان برای برد و حصول پیامد بیشتر برای خود تهر یک از ( 3با یکدیگر تعارض منافع داشته باشند.، شوند

ه ا تشکیل شدو راهبرده پیامدها، اطالعات، اقدامات، ز اجزای مشخصی چون بازیکناهر بازی . شکست یک بازیکن تنها تابع تالش او نیست

به ، ص بودنامل یا ناقکبودن و  یک بازی براساس ایستا یا پویا. هستنداست که براساس قوانین بازی به دنبال دستیابی به تعادل در یک بازی 

، ار بازی پویالی که ددر ح، جام می دهندنمان حرکت و عمل خود را ابازیکنان همز، در بازی ایستا. تی مختلفی قابل تقسیم اسهادسته

تخاب عمل یا قدام به انا، ن خودکنان با مشاهده حریف یا حریفابازی، بازیکنان متوالیا اقدام به حرکت می نمایند. به عبارتی در بازی پویا

 استراتژی می نمایند.
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 ( 94دستیاران ستادی سال ؟ )صحیح است.، هاکدام مورد درباره نظریه بازیبر اساس متن  -80

 .شودمیعمل هر بازیکن به واکنش مثبت یا منفی در طرف مقابل منجر ( الف

 ندارند.بازیکنان منافع مشترک ( ب

 پیروزی یا شکست یک بازیکن، به حرکات حریف نیز وابسته است.( ج

 الف و ب و ج( 4  الف و ج( 3   الف و ب( 2   ب( 1

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : وضیح داده ت 13تا خط 9از خط  ، تمامی موارد الف ب و ج باشد.میصحیح  4گزینه

 . شده است

 ( 94دستیاران ستادی سال ؟ )ان نش، کدام استهدف نویسنده از اشاره به ج -81

 هاارائه مثالی از کاربرد عملی نظریه بازی( 2     هامعرفی ایده پرداز اصلی نظریه بازی( 1

ی اقتصادی در هاتاکید بر نقش علم ریاضی در حوزه( 4    ی همکارانه و غیر همکارانههامقایسه بازی( 3

 ره

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com:  اقع کاربرد جان نش در و، با مطالعه خط سوم در می یابیم باشد.میصحیح  2گزینه

 را ارائه داد. هاعملی نظریه بازی

 ( 94دستیاران ستادی سال ؟ )ی زیر، پاسخ نمی دهدهامتن به کدام یک از پرسش -82

 بازیها از چه اجزایی تشکیل یافته اند؟( 1

 بسته به چه عواملی است؟وا هاریه بازیتعریف بازی در نظ( 2

 روابط منطقی ساده در نظریه بازیها چه نقشی ایفا می کنند؟( 3

 ی علمی بوده است؟هاتحت تاثیر توسعه ء حوزه هاریه بازیظآیا ن( 4

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : گزینه ت سواالپس از مطالعه متن به راحتی می توان به باشد.میصحیح  3گزینه

 . مشخص نشده است  هادر حالیکه نقش روابط منطقی ساده در نظریه بازیاسخ داد پ 4و2و1یها
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 ( 94دستیاران ستادی سال ؟ )ی زیر، برای توضیح ایده اصلی متن استفاده نکرده استهانویسنده از کدام یکی از تکنیک -83

 ارائه تاریخچه (4  ارائه تعریف( 3   توصیف عملکرد( 2  توصیف مراحل یک فرایند به ترتیب( 1

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : ه همگی در ارائه تعریف و ارائه تاریخچ، توصیف عملکرد باشد.میصحیح  1گزینه

 . شودمیمتن آمده است اما توصیف  مراحل یک فرآیند در متن مشاهده ن

وز به تنهایی این کار را شروع اگر بهر. ز انجام می دهندرو 36و  18، 12امیر و رضا یک کار را هر کدام به تنهایی به ترتیب در ، بهروز-84

سال  شوزش و پرورآم) ؟شدکانجام کار از شروع تا پایان چندمین روز طول می . کند و امیر و رضا در ابتدای روز پنجم به او ملحق شوند

95 ) 

1 )6   2 )8    3 )9    4 )10 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : روز کارکرده است  4روز کار می کند و  12بهروز به تنهایی  اشد.بمیصحیح  2گزینه

𝟏یعنی

𝟑
𝟐از کار را انجام داده و   

𝟑
حال باید . روز به تمام می رسانند 6باقی مانده، اگر تمامی افراد شروع بکار نمایند کل کار را در  

  (4= ?)هیم داشت بررسی کنیم که کار را در چند روز تمام می کنند طبق جدول زیر خوا

6 1 

𝟐 ؟

𝟑
 

 .وز کاری بطول می انجامدر 8در نتیجه ، روز کار کنند تا کار به اتمام برسد 4باقی افراد باید  ، روز کاری بهروز 4بنابراین بعد از 

 

 . به سواالت زیر پاسخ دهید، ی زیرهابا توجه به اطالعات و نمودار: راهنمایی

به  2و درجه  1نسبت محصوالت درجه . صادر می کند 2و درجه  1فندق و بادام در دو کیفیت درجه، تهیک شرکت سه نوع محصول پس

 . است 7به  8ترتیب 

 



 

 
 

 101 های عمومیبخش دوم: هوش و توانمندی

 ( 95فراگیر  سوم سال   -دستگاههای اجرایی ) ؟بیشترین محصول صادر شده کدام است-85

 2 پسته درجه( 4   فندق درجه یک( 3   فندق درجه دو( 2   پسته درجه یک( 1

 باشد.میصحیح  1گزینه : E-estekhdam.comپاسخ کارشناس 

 .کیلو در کل صادر شده باشد 30000فرض می کنیم 

 𝒛𝟐= 2پسته درجه  𝒛𝟏= 1پسته درجه  𝒚𝟐= 2فندق درجه  𝒚𝟏= 1فندق درجه  𝒙𝟐= 2بادام دجه  𝒙𝟏 = 1بادام درجه

 

 

 ( 95وم سال سفراگیر    -دستگاههای اجرایی ) ؟است 1درجه ، ول صادراتی بادام توسط این شرکتتقریباً چند درصد از محص-86

 درصد 63( 4  درصد 50( 3  درصد 20( 2  درصد 80( 1

 باشد.میصحیح  4گزینه : E-estekhdam.comپاسخ کارشناس 

𝒙𝟏
𝒙𝟏 + 𝒙𝟐

=
𝟒𝟕𝟎𝟎

𝟕𝟓𝟎𝟎
× 𝟏𝟎𝟎 = 𝟔𝟐/𝟔   ~ 𝟔𝟑 
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نوع  3، ز یا صندلیل از میتولید می کند. برای تولید هر واحد محصو( یک کارخانه تولید صنایع چوبی، فقط دو نوع محصول ) میز و صندلی

انبار  2شوند، دارای  تولید محصوالتش استفاده می یی که درها. این کارخانه برای نگهداری چوبشودمیچوب کاج، بلوط، راش استفاده 

A  وB وع ن، نسبت دول سمت راست میزان نوع چوب مورد نیاز برای تولید هر واحد محصول بر حسب متر و جدول سمت چپاست، ج

 دهد.چوب موجود درهرانبار را نشان می

 ( جدول میزان نوع چوب مورد نیاز برای تولید هر واحد محصول ) برحسب متر

 

 

 

 

 

 جدول نسبت نوع چوب  موجود در هر انبار

                            

 

 

 

 

 (96دهد؟ )وزارت نیرو سال  نفره را چوب بلوط تشکیل می 4تقریباً چند درصد از یک سرویس نهار خوری  -87

1) 4/18    2) 5/23    3) 2/34    4) 1/41 

 پاسخ کارشناس E-estekhdam.com : صحیح است. 3گزینه  

 

 چوب مورد نیاز       

 

 محصول

 

 کاج

 

 بلوط

 

 راش

 4 5 1 میز

 2 2 3 صندلی

 بچو                          

 

 انبار            

 

 کاج

 

 بلوط

 

 راش

A  5/0 1/0 4/0 

B  2/0 2/0 6/0 
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 :موارد زیر را داریم

 صندلی و یک میز 4 نفره 4سرویس نهار خوری 

 5+4+1= 10 میز

 3+2+2= 7 صندلی

 28 شودمی 7* 4+  10صندلی داریم پس  4 نفره ما نیاز به یک میز و 4برای سرویس نهار خوری 

 3گزینه  شودمی 38بر  13و حاضل تقسیم  شودمی 13برابر  2*4+ 5 شودمیاگر میزان بلوط به کار رفته را حساب کنیم 

داکثر ارسال شود، ح، به کارخانه متر چوب از هر سه نوع، به نسبت موجود در انبارها 200در کل  Bمتر و از انبار  100در کل  Aاز انبار  -88

 (96وزارت نیرو سال ؟ )ی ارسالی می توان ساختهاچند میز با چوب

 1)  8    2) 10     3) 24    4) 30 

 پاسخ کارشناس E-estekhdam.com : صحیح است. 2گزینه 

  کاج بلوط راش

 باشد.میمتر  100شامل  Aانبار  متر 50 متر 10 متر 40

 باشد.میمتر  200شامل  Bانبار  متر 40 متر 40 متر 120

 متر چوب نیاز داریم 10برای ساخت میز  متر 1 متر 5 متر 4

 میز میتوان ساخت. 10متر چوب بلوط داریم پس حداکثر  50

ن محصول، به نسبت ی مورد نیاز برای تولید ایهااستفاده شود و چوب Aی موجود در انبار هااگر در ساخت یک میز فقط از چوب -89

وزارت ) ؟است Aبار از ان ر انبار به کارخانه ارسال شود، چوب راش استفاده شده در تولید این محصول چند درصد از چوب ارسالیموجود د

 (96نیرو سال 

 1) 40    2) 24    3) 16    4) 8 

 پاسخ کارشناس E-estekhdam.com : متر  4داریم و متر چوب نیاز  10با توجه به اینکه برای ساخت میز  صحیح است. 1گزینه

 .شودمیدرصد  40پس پاسخ  باشد.میراش 
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انشجوی دکتری همان د 3دانشجوی کارشناسی ارشد همان پروزه را در چهارسال و  2دانشجوی کارشناسی، پروژه ای را در دو سال،  -90

اقل باشند، حد داشته پروزه، حضورپروزه را در یک سال انجام میدهند. اگر یک دانشجوی دکتری و یک دانشجوی کارشناسی ارشد در این 

 ( 96هارم سال فراگیر چ –های اجرایی چند دانشجوی کارشناسی الزم است تا پروژه در حداکثر یک سال به اتمام رسد؟ )دستگاه

1 )4    2 )5    3 )6   4 )7 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : طبق صورت مسئله داریم صحیح است. 3گزینه 

 بر اساس اینکه پروژه در یکسال تمام شود طبق صورت مسئله

 سال 1کارشناسی  10 سال 2کارشناسی  5

 سال 1کارشناسی ارشد  8 سال 4کارشناسی ارشد  2

 سال 1دکتری  3 سال 1دکتری  3

باید باقی مانده پروژه را  شناسی نیزکار 6پروژه را انجام دهد و  1/8کارشناسی ارشد نیز میتواند  1پروژه را انجام دهد.  1/3دکتری میتواند  1

 انجام دهد.

 انتخاب کنید. ی زیرهامتن زیر را به دقت بخوانید و صحیح ترین پاسخ را برای سوال: راهنمایی

ادی ضمن ضرر زیاشد متتشویق کودک به این که نوشیدنی خود را تا آخرین قطره سر کشد، بیش از آنکه برای او نفعی در برداشته ب

 د ماند.اقی خواه، اما در عوض عادات بد تغذیه ای همچنان به قوت خود بشودمیمواد غذایی سریعاً سوخته است.اگرچه کالری 

ماهه، ماحصل شیوه تغذیه  24پروفسور گیبس و رناتا فورسته از دانشگاه بریگهام یونگ به این نتیجه رسیده اند که چاقی در کودکان 

ورا در این عامل ااگر کودکی در سن دو سالگی دچار اضافه وزن است، : می گویدآنها در دوران شیرخوارگی بوده است. فورسته 

 ی دارد.نگران مسیری قرار خواهد داد که نتیجه آن، چاقی وی را در مراحل بعدی زندگی در پی خواهد داشت و این جای بسی

 5/2یر خشک تغذیه می شدند، ششدند نوزادانی که با هزار خانواده پرداخته و متوجه  8ی بیش از هابه بررسی داده، محققان این دانشگاه

گفته این  ند. اما بهاشته ادبار بیشتر از نوزادانی که در شش ماه نخست زندگی خود با شیر مادر تغذیه شده اند، در معرض چاقی قرار 

ا در مجله یقات خود ره تحقوده و نتیج.گیبس که یکی از محققان این طرح بشودمیمحققان، این الگو فقط به تغذیه با شیر مادر مربوط ن

ص نها را مشخچاقی آ به نظر می رسد که این الگوهای تغذیه ای کودکان است که مسیر: چاقی کودکان به چاپ رسانده است می گوید

 درصد 36ان تا میز قرار دادن نوزادان آن هم به همراه یک بطری شیرخطر چاقی آنها را( می کند.)سواالت وب سایت ای استخدام

رصد د 40را تا  اقی اوافزایش می دهد.همچنین تغذیه زود هنگام نوزاد با غذای جامد، آن هم قبل از چهار ماهگی می تواند خطر چ

 افزایش دهد.

روش غذا خوردن قبل از به خواب رفتن، آن هم به شیوه ای که کودک نتواند الگوهای تغذیه ای خود را تعیین نماید، : فورسته می گوید

تدریج استوار می گردد. او همچنین می گوید که طبیعت تغذیه با شیر مادر، به نوزاد کمک می کند تا زمان سیر شدن خود را به  به

اما این مهارت را باید به نحوی به نوزادانی که با شیر خشک تغذیه می شوند نیز ( )سواالت وب سایت ای استخدام. خوبی تشخیص دهد.

نوزاد خود را با شیشه شیر تغذیه می کنید و سعی دارید تا خوردن او را تنظیم کرده و راه درست تغذیه را  اگر: آموخت. او می گوید
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و شیشه شیر را به کناری می زند، بایستی تغذیه او را  شودمیبرای او هموار نمایید، هنوز هم دیر نشده است. در زمانی که نوزاد سیر 

 وادار کنید تا تمام محتوی شیشه را سر بکشد. متوقف کنید.سعی نکنید تا به زوراو را

در دانشگاه  غذیه عمومیتهداشت بی فقیر و تحصیل نکرده در سطح پایینی قرار دارد. سالی فیندلی، استاد هادهاتغذیه با شیر مادر در خانو

که تمرین  شودمین نکته روش بر اساس تحقیقات جدید صورت گرفته از سوی محققان دانشگاه بریگهام یونگ، این: کلمبیا می گوید

ب سایت ای واالت و)س. : تغذیه درست کودکان می تواند میزان چاقی آنها را تا میزان قابل توجهی کاهش دهد. فیندلی می گوید

انی که وزاددسته از ن فانه آنتغذیه با شیر می تواند به نحوی اعمال حرکتی نوزاد را در زمان خوردن شیر تغییر دهد و متاس ( استخدام

ین کننده یا ر آنها شیره به شیبیشتر در معرض آن می باشند ک( فقط با شیشه شیر تغذیه می شوند ) فقط با شیشه یا گاهی هم با شیر مادر

 دیگر غالتی اضافه نمایند، آن هم قبل از آن که این غالت را با قاشق به آنها بخورانند.

 ( 94سال اول  فراگیر  -دستگاههای اجرایی ؟ )کدام مورد بهترین خالصه از موضوع متن است -91

 زمینه بروز چاقی در زمان کودکی شکل می گیرد. (1

      . چاقی زودرس، از جمله مهمترین عواقب تغذیه نوزاد با شیشه شیر است  (2

 بهترین زمان برای تشخیص استعداد چاقی در افراد، دوران کودکی آنان است.  (3

 د.تاثیری معکوس بر سالمت کودکان در آینده دار، شودمیبه آن افزوده موادی که برای غنی سازی شیر خشک  (4

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  1گزینه 

ع از متن صه ای جاماقع خالپس از مطالعه متن این نتیجه را می توان گرفت که زمینه بروز چاقی در زمان کودکی شکل می گیرد. و در و

  باشد.می

 ( 94 سالول ا فراگیر  -دستگاههای اجرایی ؟ )ک از موارد زیر را می توان به درستی، از متن فوق استنباط کردکدام ی-92

می  اشق را کسبه با قنوزادانی که با شیر خشک تغذیه می شوند، سریع تر از نوزادان دیگر، مهارت و آمادگی الزم برای تغذی (1

 کنند.

 ادر است.شیر م لیسم سریع بدن آنها و لزوم تغذیه آنها با شیر خشک در کناریکی از علل بروز چاقی در کودکان، متابو (2

گوییم اقی، اگر ننواع چاغلبه بر چاقی در افرادی که مشکل آنها ریشه در شیوه تغذیه آنها در کودکی دارد با مقایسه در دیگر  (3

 ناممکن ولی بسیار دشوارتر است.

 ند.و تحصیل نکرده رشد می کنند، به روش درست تغذیه نمی شو ی فقیرهابسیاری از نوزادانی که در خانواده (4

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : نکته را درمی  با نگاهی به پارگراف آخر بطور واضح این باشد.میصحیح  4گزینه

 ی فقیر و تحصیل نکرده در سطح پایینی قرار دارد.هاتغذیه با شیر مادر در خانوده: یابیم که
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 ( 94سال اول  اگیرفر  -)دستگاههای اجرایی  ندارد.ن فوق اطالعات کافی برای پاسخ به کدامیک از پرسشهای زیر وجود در مت -93

 هزار خانواده پرداختند بود؟ 8آیا فیندلی، عضوگروهی که به مطالعه بیش از ( 1

 عالقه مند شوند؟ چه عاملی باعث شد که محققان دانشگاه بریگهام یونگ، به مطالعه چاقی در کودکان( 2

 چرا مجبور کردن کودک به نوشیدن تمام شیر خشک، داخل شیشه شیر، کاری مناسب نیست؟( 3

پ پذیرش رسی و چاآیا مجله ای که نتیجه تحقیقات گیبس را چاپ کرد، مقاالت علمی در باب سالمت بزرگساالن را برای بر( 4

 میکند؟

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : پاسخ  4 و 3و 1پس از مطالعه ی متن می توانیم به سوالهای باشد.یمصحیح 2گزینه

 . ستادانشمندان به مطالعه چاقی در کودکان ذکر نشده دهیم اما در متن توضیحی در مورد علت اولیه عالقه 

ا با قاشق رن این غالت خورد زکدام یک از موارد زیر بهتر از بقیه موارد نظر فیندلی راجع به افزودن غالت به شیر نوزادانی که هنو -94

 ( 94سال اول  فراگیر  -دستگاههای اجرایی ) ؟شروع نکرده اند

 مسرور( 4   مخالف( 3   موافقت مشروط( 2   بهت زده (1

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : فیندلی از  قسمت پایانی متن  متوجه خواهیم شد که درباشد.میصحیح  3گزینه

  باشد.میخالف این قضیه به نوعی مکند و در واقع این موضوع ابراز تاسف می 

ه کعی میکنیم س امروز سپ. تعریف کردن از کارهای دیگران و تایید کردن آنهاست، کارخیر آسانی که امروزمیخواهیم پیشنهاد کنیم – 95

ر دقیق و حتی اگ، ارجام آن کاز ان، دهندهمسر یا فرزندمان کار خوبی می ، اگر کسی را می شناسیم که کار خیر کرده است و یا اگر در خانه

توصیه ، جهه بهترین وب، در صورتیکه صحیح فرض شود، کدام مورد . تعریف کنیم و بگوییم که تا چه حد کارشان موثر است، عالی نبوده

 ( 94دوم سال  فراگیر  -دستگاههای اجرایی ) ؟مطرح شده در متن را تقویت می کند

 . درگیر مسائل شخصی خود هستند که از کارکرد اطرافیان غافل می مانند آنقدر، بسیاری از افراد( 1

 .هابیشتر زیر دستان هستند و نه باال دستی، تحقیقات نشان می دهد که افرادی که از دیگران تعریف می کنند( 2

راد هره وری افبافزایش  ی بیشتری درمثال پاداش مالی همراه باشد، کارای، اگر با جایزه ای خاص، تعریف کالمی از کار خوب دیگران( 3

 . دارد

 حال خوبی به آنها می دهد.، نیاز به تایید شدن دارند و این تایید شدن از سوی دیگران هاآدم( 4

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  4گزینه 
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د نیست شته شوید باین ر ن هستید یا تصمیم دارید واردی مرتبط با آهااگر در حال حاضر، دانشجوی کارشناسی بیمه یا یکی از رشته -96

ی آنها هانمایندگی وصی یای بیمه ای دولتی یا خصهاکمی درباره بازار کار و آینده شغلی آن بدانید. یک کارشناس بیمه معموال در شرکت

محل  ی، شخصا بهی ارزیابگاهی الزم است برا. بسیاری از کارهای کارشناس بیمه در داخل شرکت انجام می گیرد،اما شودمیمشغول به کار 

 ( 94وم سال د فراگیر  - دستگاههای اجرایی؟ )وق استفکدام مورد، یک فرض مستتر در استدالل    . مورد نظر خارج از شرکت مراجعه کند

 ند بود.ه خواهز بقیکسانی که با توجه به عالقه خود، رشته مورد نظرشان را انتخاب کنند، در شغل آینده خود، موفق تر ا( 1

 .که رشته تحصیل خود را با توجه به عالقه و استعداد ذاتی خود انتخاب کند شودمیکسی در بازار کار موفق ( 2

 ی انتخاب رشته، باید توجه به بازار و شرایط کاری آن باشد.هایکی از مولفه( 3

 آورند. خود می اب شده باشند، ضمانت شغلی نیز به دنبالی مرتبط، در صورتی که با آگاهی کامل انتخهارشته بیمه یا رشته( 4

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  3گزینه 

ه صدای ببایستید و  ر کنیداگر داشتید از پیاده رویی رد می شدید و دیدیدکه گروهی، کنار خیابان، موسیقی زنده اجرا میکنند، صب -97

 ؟مل می کندق را کاکدام مورد، به منطقی ترین شکل، جای خالی در متن فو. می زنند......... سازشان گوش کنید، آنها برای شما

 ( 94دوم سال  فراگیر  -دستگاههای اجرایی )

 ولی خود نیز این را نمی دانند( 2    چون شما و آنها از یک جنس هستید( 1

 برای این کار تمرین کرده اند هاو به تعبیری ساعت( 4   و این کنسرتی، برای شما یک نفر است( 3

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  3گزینه 

نج و هر ابطه میان ررست.پس اصوال چه ارتباطی میان رنج و هر روزینگی است؟ به نظر می رسد که رنج، استثنایی بر قاعده هر روزه ا -98

که آن را به نهایت می کند. بلناقض نالف آنچه معموال می پنداریم. استثنا قاعده را تروزینگی، همان رابطه میان استثنا و قاعده است. اما برخ

ا به آن .صرفشودمیخویش می رساند. استثنا حد قاعده است و حد هر چیز، حقیقت آن چیز است و اگر متن یک چیز در حدش تناقض 

با نتیجه  م مورد،کدا . ده است،مگر تکرار بی لکنت متنخاطر است که آن چیز در متن خویش. حامل تناقض است وگرنه حد کاری نکر

 ( 94دوم سال  فراگیر  -دستگاههای اجرایی ؟ )گیری متن مغایرت دارد

 رنج، هویتی مستقل از هرروزینگی دارد.( 2    حد هر چیز، متن آن چیز را نقص نمی کند.( 1

 ستثنا را نباید جزو الینفک قاعده دانست.ا( 4   برخی حد هر چیز را به غلط، استثنای قاعده می دانند.( 3

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  2گزینه 
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است یز در دست مچار همه در این دنیای انسانی ما نمی توانیم چرخ زایش و میرش را از حرکت باز داریم ولی در سطح دیگری اختی  -99

ههای دستگا) ؟ندکامل می ککدام مورد به بهترین وجه جای خالی در مطلب فوق را .... ماگر واقعا روی عمیق ترین آرزوهایمان تعمق کنی

 ( 94سال اول  فراگیر  -اجرایی 

 آنها چاره ای جز به واقعیت پیوستن ندارند( 2   شودمیآنگاه تحمل آنچه هست، آسان  (1

 شودمینیز خواهیم رفت پذیرفتنی تر فراموشی این که روزی ما ( 4 همین نیز برای معنی بخشیدن به زندگی کافی است (3

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  3گزینه 

تی چنین مشکال گر وجودبا وجود این که افراد زیادی معایب خط فارسی را برشمرده و درصدد اصالح خط برآمده اند اما برخی دی -100

شتاری و نظام نو هیچ خط"ی نوشتاری عنوان کرده اند به اعتقاد خانلری هامرا خاص خط فارسی ندانسته و آن را ویژگی مشترک تمام نظا

ورت درست ی خط به صهای گفتاری را به صورت کامل ثبت کند به نحوی که خواننده از روی عالمتهادر دنیا وجود ندارد که صورت

ا دشوار رردن خط بتن و به کار می شد که آموخی خط به اندازه ای فراوان هابه ملفوظ واژه دست یابد زیرا در این صورت عالمت

 "ساختمی

  (94سال ول ا راگیرف  -دستگاههای اجرایی ) ؟کدام مورد را می توان به درستی از نقل قولی که از خانلری آمده است نتیجه گرفت

 اردجود دشخص تر وی دیگر به شکلی مهاچون این امر در زبان شودمیی گفتاری عیب محصوب نهاعدم تطابق خط با صورت (1

 ز استثبت نیآنچه برخی به عنوان ایرادی بر خط فارسی عنوان می کنند به واقع سازشی کاربردی است که به لحاظی، م (2

  شودمیی ی گفتاری و نظام نوشتاری باعث دشواری در ایجاد ارتباط گفتارهاهر تالشی در ایجاد تطبیق میان صورت (3

 گفتاری را به طور کامل منعکس سازد نظام نوشتاری هرگز نمی تواند صورت (4

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  2گزینه 
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کان سعه پزشاگر چه سونوگرافی یک روش دقیق و غیر تهاجمی برای تشخیص هپاتومگالی است اما در کشورهای در حال تو -101

ن می در تعییکعتبار اقات نشان می دهند که معاینه فیزیکی دقت و یی در استفاده از آن دارند از طرف دیگر، برخی تحقیهامحدودیت

)دستگاههای  .غلط استند ار دارهپاتومگالی دارد و لذا نظر آن دسته از پزشکانی که بر دقت تعیین هپاتومگالی از طریق معاینه فیزیکی اصر

 ( 94سال اول  فراگیر  -اجرایی 

شته ومگالی نداان هپاتبیمارانی بوده است که اطالع درستی از نحوه تشخیص و درمنتایج تحقیقات مندرج در متن، براساس گفته  (1

 اند.

 ارد.یکی وجود دات فیزنیز همچون معاین هاتحقیقات دیگری که قبال انجام شده است نشان می دهند که امکان خطا در سونوگرافی (2

 ند، ندارند.استفاده می کن هایادی به تشخیص پزشکانی که از این فناوری فناوری در حوزه پزشکی، اعتمهابرخی از بیماران با توجه به پیشرفت (3

ی قبل هامانی چشمگیری صورت گرفته است و این عارضه به خطرناکی زهاامروزه در تشخیص و درمان هپاتومگالی پیشرفت (4

 است.

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : تر منطقی 4نه گزیصحیح نیست اما  ها کامالًگزینه )هیچکدام از  باشد.میصحیح  4گزینه

 (.بنظر میرسد، اشکال از طراح سؤال است

کند شما در کجا  کامپیوتر شما را ذخیره می کند که می تواند مشخص IPهر بار که از یک وب سایت دیدن می کنید نشانی   -102

ن یک راه لیکن اکنو اب استما در عمل غیر قابل اجتنزندگی می کنید و فعالیت آن الینتان را نیز پیگیری کند و این یک حرکت تهاجمی ا

ز فن ارد شده و با استفاده اونام دارد. این اتصال ایمن، فقط به روتر شما  Safe Plugحل مناسب یاد شده است که نرم افزار اتصال ایمن 

یش از پبکه مختلف شدر چند  و چرخاندن آنها هااین سیستم با رمز سازی داده، شما را کامال بی نام و نشان می کند. در واقع  TORآوری 

ف تن را تضعیهادی در مکدام مورد در صورتی که صحیح فرض شود اتکا بر راه حل پیشن . آنها را بی نشان می کند، دیدار از یک سایت

 ( 94سال اول  فراگیر  -دستگاههای اجرایی ؟ )میکند

ا بدست تر میخرند ره کامپیوکی کامپیوتری اسامی و آدرس آنانی هاتوانند از فروشگاهافرادی که به اطالعات شخصی کاربران نیاز دارند، می  (1

 آورند

 تدود اسدر برخی از کشورهای جهان، تعداد کاربران کامپیوتری و آنانی که به اینترنت دسترسی دارند بسیار مح (2

 را خنثی می کند طولی نخواهد کشید که فن آوری جدیدی ارائه خواهد شد که نرم افزار اتصال ایمن (3

 شوند در تالش هستند.  TORچندین سال است که گروهی برای ایجاد یک فن آوری جدید که بتواند جایگزین  (4

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : اه حل اگر مورد سوم صحیح فرض شود  به راحتی ر باشد.میصحیح  3گزینه

 یست.نی و اینترنت این مورد امر دوراز ذهنی زیرا در دنیای فناور. پیشنهادی متن زیر سوال خواهد رفت
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ومان ت 16،500ی با قیمت یی مخلوط کنیم تا چاهاهزار تومان را به ترتیب به چه نسبت 20و  15دو نوع چای به قیمت هر کیلوگرم  -103

 ( 94دوم سال  فراگیر  -دستگاههای اجرایی ؟ )برای هر کیلوگرم حاصل شود

 3به  7( 4   3به  5 (3   1به  5( 2   1به  3( 1

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : هزار تومانی را  15اگر چایA  هزار تومانی را  20بنامیم و چایB نامیم. قیمت هر ب

 .شودمیتومان  20برابر  Bتومان و هر گرم چای  15برابر  Aگرم چای 

 A هزار تومان 15چای  تومان 15قیمت هر گرم 

 B هزار تومانی 20 چای تومان 20قیمت هر گرم 

 را اگر در نظر بگیریم طبق روال زیر داریم 4گزینه یعنی  3به  7نسبت 

 Bگرم چای  3و   Aگرم چای  7 -1

 شودمی 100عدد حاصل  10گرم را تقسیم بر  1000گرم که اگر  10 شودمیگرم  3و  7جمع -2

 Bگرم چای  300و  Aگرم چای  700ضرب کنیم داریم  3و  7را اگر در  100پس  -3

 تومان 6000 شودمیتومان  20گرمی  Bگرم چای  300تومان و قیمت  10500 شودمیتومان  15گرمی  Aگرم چای  700قیمت -4

 میرسیم. 4گزینه یعنی  16500جمع کنیم به  6000را با  10500اگر عدد  -5

 رسید.خواهیم  165000انجام دهیم به اعدادی غیر از  3و2و1گزینه همین روند را برای 

زمانی ، ا نشان می دهدبعدازظهر ر 4ی ساعت شمار و دقیقه شمار یک ساعت عقربه ای به گونه ای است که ساعت هامحل اولیه عقربه-104

سال  ورشآموزش و پر) ؟بود زاویه بین آنها چند درجه خواهد، ی دقیقه شمار برای اولین بار به محل عقربه ساعت شمار می رسدهاکه عقربه

95 ) 

1 )5    2 )10    3 )11   4 )12 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : 𝟑𝟔𝟎 باشد.میصحیح  2گزینه

𝟏𝟐
= حال چون  باشد.میمیزان درجه در هر ساعت   𝟑𝟎

. درجه خود را کامل کند 30دقیقه بعد  40درجه طی می کند تا  10دقیقه  20دقیقه مورد نظر است عقربه ساعت شمار در این  20

 .درجه خواهد بود 10ابراین زاویه بین ساعت شمار و دقیقه شمار بن
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 ؟است همه بلندتر دام یک ازکقد . حامد کوتاهتر از سعید اما بلندتر از مسعود است. سعید بلندتر از مسعود و کوتاهتر از حمید است – 105

 ( 94آموزش و پرورش سال )

 مسعود( 4    حامد( 3   سعید( 2   حمید( 1

 رشناس پاسخ کاE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  1گزینه  

 مسعود  - حامد – سعید -حمید: ترتیب قرار گیری بر اساس قد 

 نتیجه بین این دو قرار می گیرید حامد از سعید کوتاهتر و بلندتر از مسعود است در. 

چند جنس میتواند از این  مانی میفروشد.وی حداکثرهزار تو 8و  6که تنها اجناس  شودمیهزار تومان وارد مغازه ای  100فردی با  – 106

 ( 94دستیاران ستادی سال ؟ )مغازه خریداری کند. به شرطی که هیچ پول اضافه نیاورد

1 )14  2 )13  3 )16  4 )15 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  3گزینه 

ورد این ی تشکیل شده از برخهاخورد کرده اندحداکثر تعداد متوازی االضالعنقطه با هم بر 18خط موازی دیگر در  6سه خط موازی با -107

 ( 95سال  آموزش و پرورش) ؟کدام است، دو دسته خط موازی

1 )45    2 )36    3 )10   4 )8 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : مانطور کهه ، شکل روبرو را می توان برای سوال فرض نمود باشد.میصحیح  3گزینه 

 :متوازی االضالع تشکیل شده است 10نقطه تالقی وجود دارد و  تعداد  18می بینیم 

 

ن ازیم که قطر طیل دیگری بسامتر را به هم گره زده و با آن مستطیلی می سازیم. اگر همان با همان طناب مست 2دو سر طنابی به طول  -108

فراگیر  –اجرایی  هایاحت مستطیل اولیه چند متر مربع است؟ )دستگاهدرصد کاهش یافته باشد، مس 25درصد افزایش و مساحت ان  10

 ( 96چهارم سال 

1 )𝟐𝟏

𝟗𝟐
    2 )𝟐𝟏

𝟒𝟔
    3 )𝟏

𝟕
      4 )𝟐𝟏

𝟐𝟑
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  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : صحیح است. 1گزینه 

𝒅 قطر    = √𝒙𝟐 + (𝒙 − 𝟏)𝟐 = √𝟐𝒙𝟐 − 𝟐𝒙 + 𝟏 

𝑺 مساحت = 𝒙(𝟏 − 𝒙)  

′𝒅 قطر جدید   = √𝟐𝒕𝟐 − 𝟐𝒕 + 𝟏 = 𝟏𝟏

𝟏𝟎
√𝟐𝒙𝟐 − 𝟐𝒙 + 𝟏 

′𝑺 مساحت جدید = 𝟑

𝟒
𝑺 =

𝟑

𝟒
𝒙(𝒙 − 𝟏) = 𝒕(𝟏 − 𝒕) 

 : با به توان رساندن رابطه بین قطرها داریم

121(2x2 - 2x + 1) = 100(2t2 - 2t + 1)  

 121(2x(x-1) + 1) = 100(2t(t-1) + 1)  

 242x(x-1) + 121 = 200t(t-1) + 100 

 -242S + 121 = -200 × 
𝟑

𝟒
S + 100 

 21 = 242S - 150S = 92S 

 S = 
𝟐𝟏

𝟗𝟐
 

این مثلت، کدام است.؟  باشد، نسبت طول ارتفاع وارد بر وتر به طول وتر 4به  3اگر نسبت طول اضالع یک مثلث قائم الزاویه   -109

 ( 94وم سال د فراگیر  -)دستگاههای اجرایی 

 25به  13( 4   35به  12( 3    25به  12( 2    30به  13( 1

 صحیح است. 2گزینه : e-estekhdam.comپاسخ کارشناس 

 

ah=3*4=12 h=12/5h/a

𝟏𝟐

𝟓

𝟓
=12/25 
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 ( ؟ ،ع، د، ر، ط، ص، )ژ   ( 94)آموزش و پرورش سال  ؟در دنباله حروف زیر مجهول چه حرفی است – 110

 خ( 4   ح( 3   چ( 2   ج (1

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : در ( 7،6،5،4،3،2،1دنباله را به این شکل در نظر بگیرید ) باشد.میصحیح  3گزینه

ی زوج هامارهو در ش( است "ر"حرف  "ژ"حرف ما قبل 2حرف از حروف الفبا به عقب رفته و نوشته ) 2 "ژ"ی فرد هاشماره

 "د"اگر از  عالمت سوال شماره فرد بوده و( است "ط"حرف  "ص"فته و نوشته است ) دو حرف بعد دو حرف به جلو ر "ص"

 .می رسیم "ح"دو حرف الفبا به عقب برویم به حرف 

ه قابل یرود و گذشتپیش م قانون دوم ترمودینامیک و مفهوم آنتروپی، تا حد زیادی یادآور پیکان زمان است. زمان تنها در یک جهت -111

همه  زنیم، دیگرهم می ورس نیست. قانون دوم ترمودینامیک هم همین را میگوید. وقتی سس سفید و سس قرمز را با هم مخلوط میکنیم دست

کنیم، سس  برعکس چیز تمام شده و این رویداد یک طرفه است. دیگر نمیتوان آن دو را از هم تفکیک کرد. اگر جهت چرخش قاشق را

الل فوق، کدام نقش را ایفا عبارت پیکان زمان در استد جدا نمیشوند و این رویداد اساس بازگشت ناپذیر است.سفید و قرمز دوباره از هم 

 ( 94)دستیاران ستادی سال میکند؟ 

  فتراق میان ترمودینامیک و آنتروپیاوجه ( 4  علت یک پدیده علمی( 3  مثال( 2  قیاس( 1

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  1گزینه 

ش داده نشوند کمترین هستند اگر هیچ کاشی بر 3*3یی که در اختیار داریم هاکاشی. می خواهیم زمینی به شکل زیر را کاشی کنیم-112

 ( 95سال  آموزش و پرورش) ؟کدام است، شودمینمساحتی که از این زمین کاشی 

1 )171    2 )170    3 )131    4 )130 

 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : مانده است  شکل روبرو نحوه کاشی کاری و مناطقی که باقی باشد.میصحیح  3گزینه

 :را به خوبی نشان می دهد

𝟖𝟏 = 𝟖𝟏 × 𝟏 

𝟓𝟎 = 𝟓𝟎 × 𝟏 

𝟖𝟏 + 𝟓𝟎 = 𝟏𝟑𝟏 
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ه و به جای آن به همان تکیلوگرم از مخلوط را برداش 9کامال مخلوط شده اند. پس از آنکه  7و  5ی هامقداری جو و گندم به نسبت -113

دوم  فراگیر  -ای اجرایی دستگاهه؟ ).تهایتا این مخلوط چند کیلوگرم گندم خواهد داشتشودمی 7به  9مقدار جو بریزیم،نسبت جو به گندم 

 ( 94سال 

1 )𝟏𝟎𝟑𝟓

𝟏𝟐
    2 )𝟏𝟖𝟗

𝟏𝟐
     3 )𝟑𝟐𝟒

𝟏𝟐
     4 )𝟏𝟑𝟓

𝟏𝟐
 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : 5کیلو جو داریم   9پس از برداشت و جایگذاری صحیح است.  2گزینهx+7x+9  برابر

 پس داریم باشد.میکل موجودی 

𝟓𝒙+𝟗

𝟕𝒙
=

𝟗

𝒙
x=9/4*7=63/4=189/12  

، حاوی رنگ «ب»طل درصد س 75، حاوی رنگ سفید و بقیه اش خالی و «الف»داریم. نصف سطل « ب»و « الف»دو سطل کامال مشابه  (114

« ب»طل تفاده از سا با اسر« الف»سیاه و بقیه اش خالی است. برای ساختن نوعی رنگ خاکستری، فرآیند زیر را انجام می دهیم، نخست سطل 

در . هم میزنیم مخلوط را ، کامال پر کرده و«الف»را با استفاده از سطل « ب»کامال پر کرده و مخلوط را هم میزنیم. سپس برعکس، سطل 

ر دد به سیاه بت رنگ شفیکامال پر کرده و مخلوط  را هم میزنیم. پس از مرحله آخر، نس« ب»را با استفاده از سطل « الف»نهایت، سطل 

 ( 96فراگیر چهارم سال  –های اجرایی ، کدام است؟ )دستگاه«الف»مخلوط سطل 

1 )𝟗

𝟏𝟓
   2 )𝟏𝟑

𝟏𝟗
    3 )𝟏𝟏

𝟏𝟕
    4 )𝟐

𝟑
 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : واحد ظرفیت داشته باشد 4فرض کنیم هر سطل  صحیح است. ؟گزینه : 

 واحد خالی 1

 واحد سیاه 3
 

 واحد خالی 2

 واحد سفید 2

  ب

 

 

 الف

 : ها به صورت زیر استها وضعیت ظرفپس از پایان مرحله

 واحد خالی 3

 واحد سیاه 1
 مرحله اول

 واحد سفید 2

 یاهواحد س 2

  ب

 

 الف

 واحد سفید 5/1

 واحد سیاه 5/2
 مرحله دوم

 واحد خالی 3

 واحد سفید 5/0

 واخد سیاه 5/0

 الف  ب
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 مرحله سوم 

𝟑

𝟒
 واحد سیاه 5/1×
𝟑

𝟒
 واحد سفید 5/2×

 واحد سفید 5/0

 واحد سیاه 5/0

 الف  ب

 : در مرحله سوم ظرفیت اولی به صورت زیر است

  :غلظت سیاه به سفید
𝟏𝟑

𝟗
 

 
𝟏𝟑

𝟖
 واحد سیاه 
𝟏𝟗

𝟖
 واحد سفید  

 الف  

 ها موجود نیست.گزینه که در « سفید به سیاه»در سوال به اشتباه گفته است 

 .پاسخ دهید زیر یهابا توجه به اطالعات و شکل زیر به سوال: راهنمایی

 یک ( دو دایره ) یکی کوچک و دیگری بزرگ( زرگلگوی زیر، شش شکل هندسی شامل دو مربع ) یکی کوچک و دیگری با

    . نامگذاری کنیم A  ،B،C  ،D ،E ، Fی زیر، آنها را به اسامی هابیضی و یک مثلث را نشان می دهد که قرار است با توجه به محدودیت

 

                                                               . قرار دارد Eمربعی است که درون 

A  که دایره نیست، درونF .که بیضی نیست قرار دارد 

A  وC نه همدیگر را قطع می کنند و نه هیچ یک درون دیگری قرار دارد. 
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 :با توجه به مفروضات مسئله موارد زیر را داریم

 است. Eباشد پس دایره بزرگ  Dاگر مربع کوچک  -1

 است. Eباشد پس بیضی  Dاگر مربع بزرگ  -2

3- A  اگر دایره نباشد پس مربع یا مثلت باشد که موارد زیر را داریم 

  اگرA  مربع کوچک باشد پسF دایره کوچک است 

  اگرA  مثلث باشد پسF دایره بزرگ است 

 A باشد.میمربع بزرگ باشد چون مربع بزرگ داخل بیضی  تواندنمی 

4- A و C  فقط میتواند حالتهای زیر باشد 

 مثلث و مربع کوچک 

 مثلث و دایره کوچک 

 دایره کوچک و مربع کوچک 

 دایره کوچک و دایره بزرگ 

 ( 96نام کدام یک از اشکال هندسی است؟ )وزارت نیرو سال  Fباشد،  Bاگر نام مثلث  -115

 دایره کوچک  (4  مربع کوچک (3  مربع بزرگ (2  دایره بزرگ (1

 پاسخ کارشناس E-estekhdam.com : مثلث اگر  صحیح است. 4گزینهB   باشد طبق مفروضات مسئلهA ک است مربع کوچ

 دایره کوچک Fو 

 (96باشد، نام دایره کوچک کدام است؟ )وزارت نیرو سال  هادرون یکی از دایره Dاگر  -116

 B   3) C   4) F (2  نمی توان تعیین کرد. (1 
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 پاسخ کارشناس E-estekhdam.com : صحیح است. 1گزینه D بع کوچک ست پس یا مثلث هست یا مرهادرون یکی از دایره

 دایره کوچک است. Eمربع کوچک باشد  Dدایره کوچک است و اگر  Fمثلث باشد  Dپس اگر 

 (96؟ )وزارت نیرو سال صحیح است.قرار بگیرد، کدام یک از موارد زیر  Bدرون  هااگر یکی از مربع -117

 است. Cنام دایره بزرگ  (2     است. Bنام بیضی  (1 

 است.  Aنام مربع کوچک  (4     است. Fنام دایره کوچک  (3

 پاسخ کارشناس E-estekhdam.com : صحیح است. 1گزینه B  به این نتیجه  هاگزینه یا بیضی هست یا دایره بزرگ و طبق

 درست است. 1گزینه میرسیم که 

؟ )وزارت شودیمهندسی مذکور به طور قطع مشخص شکل  6قرار گرفته باشد نام چند شکل از  Bو هم درون  Dهم درون  Cاگر  -118

 (96نیرو سال 

 1) 4    2) 3    3) 2    4) 6 

 پاسخ کارشناس E-estekhdam.com : اگر  صحیح است. 3گزینهC  مثلث وB  و D   اشد و در بدایره کوچک و مربع بزرگ

شکل  2یز و بیضی باشد در این حالت نمربع بزرگ  Dو  Bدایره کوچک و  Cاگر شود. میشکل هندسی قطع  2این حالت 

و  شودمیطع قشکل هندسی  2دایره بزرگ و بیضی باشد در این حالت نیز  Dو  Bکربع کوچک و  C. اگر شودمیهندسی قطع 

 حیح است.ص 2گزینه حالت ذکر شده حساب کنیم به این نتیجه مرسیم که  3اگر تعداد اشکال قطع شده را با توجه به 

 (96؟ )وزارت نیرو سال شودمیی بیان شده نام کدام شکل هندسی به طور قطع مشخص هاه محدودیتباتوجه ب -119

 مثلث (4   بیضی (3   مربع بزرگ (2   دایره کوچک (1 

 پاسخ کارشناس E-estekhdam.com : صحیح است. 2گزینه  
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 :طبق مفروضات مسئله جدول زیر را داریم

  مربع کوچک مربع بزرگ دایره کوچک دایره بزرگ مثلث بیضی

  E   D حالت اول 

E    D  حالت دوم 

   F  A حالت سوم 

 A F    حالت چهارم 

 A/C    A/C حالت پنجم 

 A/C  A/C   حالت ششم 

   A/C  A/C حالت هفتم 

  A/C A/C   حالت هشتم 

 

 .ی زیر پاسخ دهیدهابا توجه به اطالعات و شکل زیر به سوال: راهنمایی

ن و روح در بد وم، ذهن . در مراقبت کل نگر نیز تأثیر متقابل جسشودمیی درمانی مکمل، بیمار بعنوان یک کل در نظر گرفته هادر روش

ین باد مشارکت و ایج ی پرستاری همخوانی دارد. بعالوه، خود شفاهی، خود مراقبتی، خود مسئولیتیهااین موضوع با بسیاری از تئوری

ز ر بسیاری ادتند و در پرستار کل نگر نیر مطرح هس های کلیدی درمانهای مکمل می باشند. این ویژگیهااز ویژگی درمانگر و مددجو

گرفتن  ه ی در نظره منزلی پرستاری، روی این مفاهیم تأکید شده است. در اصل وارد کردن درمانهای مکمل در فرایند مراقبت، بهاتئوری

ن برای اژه جایگزیوان یک ست، پرستاری کل نگر مبتنی بر دیدگاه انسان گرایانه است و طبق مکمل بعنورویکرد کل نگر در امر پرستاری ا

ری و خالق پرستاای پرستاری، هاآن پیشنهاد شده است. صرف نظر از کل نگری تجانس پرستاری و طب مکمل را می توان با تأکید بر تئوری

ی درمانی هاو روش تشریح نمود. در مجموع تجانس و سنخیت مشابه عملکرد پرستاری ی مختلف در علم پرستاری نیزهاوجود طبفه بندی

به  ر خصوص علتدخته و ی پرستاری به رسمیت شناهامکمل سبب شده تا بسیاری از بردهای پرستاری، درمانهای مکمل را در گستره فعالیت

 نمایند.در عملکرد بالینی، روی همین نکته تأکید  هاکار گیری اینگونه روش

سؤال اینجاست که بر اساس ادراک پرستاران علت استفاده از درمانهای مکمل در عملکرد پرستاری بالینی چیست؟ آیا به راستی فلسفه 

کاربرد درمانهای مکمل در عملکرد پرستاری بر اساس تجارت پرستاران بالینی با آن چه که در رابطه با دیدگاه متخصصین و صاحب نظران 

ه در رابطه با لزوم کاربرد این نوع درمان در عملکرد پرستاری گفته شد، مطابقت دارد؟ در رابطه با عوامل مؤثر بر استفاده حرفه ای ک

پرستاران از درمانهای مکمل در عملکرد بالینی د صطح بین الملل مطالعاتی با رویکرد کمی یا کیفی انجام شده است که عمدتا در گزارش 

وامل در قالب عوامل بازدارنده تسهیل کننده، یا حداقل عوامل مرتبط مورد بحث قرار گرفته اند. در این میان تمرکز ی آنها این عهایافته

خاص محققین روی علل کاربرد کمتر مشهود است. در برخی مطالعات مرتبط نیز عملکرد پرستار در  محیط بیمارستان مد نظر نبوده و در آنها 
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ی خصوصی مورد بررسی قرار گرفته است. بعالوه بر اساس مستندات موجود در هاوسط پرستاران در کلینیکعلل کاربرد درمانهای مکمل ت

ی علمی بین المللی مطالعه ای که به بررسی علل کاربرد درمانهای مکمل در عملکرد پرستاری پرداخته باشد، انجام نشده است. این هاپایگاه

ی های بالینی کشورهابر زمینه و متأثر از مشخصات عرصه پژوهش و تببین دقیق آن در عرصه در حالی است که پدیده مورد مطالعه مبتنی

ی کاربردی و هامختلف مهم و ضروری است؛ چرا که کشف دقیق و کامل این علل می تواند به دست اندر کاران در تدوین دستور العمل

 ارائه مدل ترویج درمانهای مختلف عملکرد پرستاری کمک نماید.

 ( 96فراگیر چهارم سال  –های اجرایی موضوع اصلی متن فوق کدام است؟ )دستگاه -120

  ی مکمل در مرکز درمانی هاعلل گسترش درمان( 1

 دهنده در یک حوزه درمانی خاص ی انجامهاپژوهش( 2

 ی پرستاری های مکمل در فعالیتهااستفاده از درمان( 3

 ی پرستاری هار تئوریتعریف یک واژه کلیدی و پرتکرار د( 4

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : صحیح است. 3گزینه 

 ( 96چهارم سال  فراگیر –های اجرایی ؟ )دستگاهصحیح است.براساس متن، کدام مورد در خصوص رویکرد کل نگر در پرستاری   -121

 مراقبت از روح بیمار را مقدم بر مراقبت از جسم وی می داند.( 1

 ی درمانی مکمل را داراست.های اصلی روشهایژگیبرخی از و( 2

 ی مکمل ظهور پیدا کرد.هابعد از گسترش و موفقیت درمان( 3

 سعی در بی نیاز ساختن بیمار از پرستار دارد.( 4

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : صحیح است. 2گزینه 
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فراگیر چهارم سال  –رایی های اجاول، به خوبی توصیف می کند؟ )دستگاهکدام مورد، نقش پاراگراف دوم را در ارتباط با پاراگراف  -122

96 ) 

 مطالب آن را در مقابل یک استثنا قرار می دهد. (1

 یی، ایده اصلی آن را به چالش می کشد.هابا طرح سوال (2

 ایده اصلی آن را در قالب سوال بازگو می کند تا ذهن خواننده را به چالش بکشد. (3

 رآن را، در زمینه ای تجربی مورد بحث و بررسی  قرار می دهند.رابطه مورد اشاره د (4

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : صحیح است. 4گزینه 

فراگیر  –جرایی های ای مکمل در عملکرد پرستاری بالینی  )دستگاههای انجام شده روی استفاده از درمانهابراساس متن، پژوهش -123

 ( 96چهارم سال 

 ی مکمل پرداخته اند.هارسی متغیرهایی غیر از علل کاربرد درمانبیشتر به بر( 1

 ی بزرگ هابیشتر در مراکز درمانی کوچک انجام گرفته اند تا بیمارستان( 2

 بیشتر به روابط علت و معلولی موجود بین عوامل متعدد پرداخته اند.( 3

 دارای نقایص روش شناسی متعددی هستند.( 4

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : صحیح است. 1گزینه 

 پاسخ دهید زیربا توجه به اطالعات جدول ونمودار به سواالت : راهنمایی 

ی هابرنامه. بوده است برنامه 12000برابر  1376ی مختلف صدا وسیمای جمهوری اسالمی ایران در سال های تولیدی شبکههامجموع برنامه

ت ل و نمودار در دسبرخی اطالعات جدو. ی تولیدی شبکه دوم سیما بوده استهابرنامه درصد کل 5/7، اطالعات عمومی شبکه سوم سیما

 . نیست
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 ( 95سال  و پرورش آموزش) ؟ی ورزشی و هنری تشکیل داده می دهدهارا برنامه 3ی تولیدی شبکه هاتقریباً چند درصد از برنامه-124

1 )5/37    2 )42    3 )51    4 )5/62 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  2گزینه 

 : اه زیر بدست می آیدخواهد بود و بنابراین برنامه ی اطالعات عمومی باز ر 3600، برای شبکه سوم هادرصد کل برنامه30باتوجه به 

𝟑𝟔𝟎𝟎 − 𝟐𝟗𝟓𝟎 − 𝟐𝟎 − 𝟒𝟓𝟎 =  اطالعات عمومی  𝟏𝟖𝟎

𝒙: داشت ی ورزشی هنری شبکه دوم خواهیمهاحال برای برنامه =  ورزشی و هنری

𝟏𝟖𝟎 = 𝟎. 𝟎𝟕𝟓(𝟒𝟕𝟓+ 𝟗𝟐𝟓 + 𝒙) 

𝒙 = 𝟏𝟎𝟎𝟎 

 : بوده که برای یافتن درصد خواهیم داشت 2400ی شبکه دو هااکنون کل برنامه

𝟏𝟎𝟎𝟎

𝟐𝟒𝟎𝟎
= 𝟒𝟐 

 ( 95سال  آموزش و پرورش) ؟تولید شده است هادر سایر شبکه، هاچه تعداد از برنامه-125

1 )800   2 )900    3 )1040    4 )1140 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  4گزینه 

𝟐𝟒𝟎𝟎بنابراین داریم  ، بود 2400ی شبکه دو هاکل برنامه

𝟏𝟐𝟎𝟎𝟎
= درصد باقی می ماند  9.5 هادرصدو در نتیجه برای باقی شبکه 20یعنی    𝟐𝟎

 : می آیدکه تعداد آنها از رابطه ی زیر بدست 

𝟎. 𝟎𝟗𝟓 × 𝟏𝟐𝟎𝟎𝟎 = 𝟏𝟏𝟒𝟎 

 ( 94)آموزش و پرورش سال : را بیابید ؟با توجه به شکلهای مقابل مقدار – 126

 

1 )16     2 )18    3 )38    4 )58 
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  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : پایین در  که دو عدد ردیف باشد.میفرمول به این صورت  باشد.میصحیح  3گزینه

و به همین  شودیم 20برابر  10منهای  6ضربدر  5 شودمیعدد باالیی مثال در اولین شکل  شودمی 10شده و منهای  هم ضرب

 .شودمیحاصل  38ترتیب در مورد شکل دوم عدد 

ن هواپیما نیز ته پرواز ایالب. است 747-400هزار گالن مواد ضد حریق حمل میکند یک بوئینگ  20بزرگترین هواپیمای اطفاء حریق که  -127

ی اخیر صرف هاطفاء حریقای منطقه الف برای هامیلیون دالری اداره جنگل 100بسیار هزینه بر است تا جایی که بخشی از هزینه هفته ای 

 ( 94ال ی ستیاران ستاد)دسرد؟ کدام یک از موارد زیر میتوان به درستی، از اطالعات مندرج در متن فوق، استنباط ک همین هواپیما شده است.

 ی اخیر، نسبت به گذشته بیشتر و شدید تر شده است.های منطقه الف در سالهاحریق( 1

 ، کافی نیست.شودمیی منطقه الف هاهزینه ای که هم اکنون صرف اطفاء حریق جنگا( 2

 هد داد.ا کاهش خوارن کار ط به ایی منطقه جنگلی الف در دراز مدت هزینه مربوهااستفاده از هواپیمای جدید، با اطفاء سریع تر حریق( 3

 میکند. ا توجیهری منطقه الف از چنان اهمیتی برخودار است که صرف هزینه باالی استفاده از هواپیمای جدید هااطفای حریق( 4

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  4گزینه 

ین اتوان چهار مربع با است. با جابجا کردن حداقل چند چوب کبریت می، تعدادی چوب کبریت کنار هم چیده شده زیردر سؤال : راهنمایی

 ( ها ساخت، به طوری که چوب کبریتی اضافه نماند؟ )هر ضلع یک چوب کبریت استچوب کبریت

 ( 96فراگیر چهارم سال  –های اجرایی )دستگاه -128

   

   

   

1 )2   2 )3   3 )4   4 )5 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : با جابجایی دو چوب کبریت شکل زیر را داریمصحیح است. 1گزینه 

4  1 

 3 

 2 
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 باتوجه به اطالعات زیر به سواالت  پاسخ دهید.: راهنمایی

قه طب 3نگ ر یک پارکین را دسه نفر را با اسامی محمد، علی و رضا قرار است هر کدام سه اتومبیل متفاوت از انواع سواری، وانت و کامیو

 ای دسترسیهر پارکینگ دار. پارک کنند، هر طبقه دارای سه جای پارک آن هم مختص فقط یک نوع خودرو، که مطابق شکل زیر

 ی زیر است.هادارای محدودیت، مجزاست پارک خودروها در این پارکینگ

 یی که در ستون دوم پارک می شوند، توسط افراد مختلف پارک می شوند.هااتومبیل 

 باید در ستونی باشد که رضا در آن سواری پارک کرده است.، ه محمد پارک می کندکامیونی ک 

 .در ستون سوم، حداقل دو نوع اتومبیل، باید توسط یک نفر پارک شده باشد 

  ه علی پارکمیونی کیا دقیقا باالی کا شودمیوانتی که رضا پارک می کند، یا دقیقا زیر سواری که خودش پارک کرده، پارک 

 است.کرده 

 

  1ستون 2ستون 3ستون 

 طبقه سوم –سواری    

 طبقه دوم –وانت    

 طبقه اول –کامیون    

و علی، به  وسط رضای پارک شده تهای دوم و سوم پارک کنند، کامیونهااتومبیل سواری را به ترتیب در ستون، اگر رضا و علی  -129

 ( 96فراگیر چهارم سال  –ی اجرایی هاقرار می گیرند؟ )دستگاه هاترتیب در کدام ستون

 دوم  –اول ( 2     اول  –دوم ( 1

 سوم  –اول ( 4     اول  –سوم ( 3

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : طبق صورت مسئله شکل زیر را داریم. صحیح است. 4گزینه 

  رضا علی

   

   

ه ی کامیونی کیا دقیقا باال شودمیری که خودش پارک کرده، پارک وانتی که رضا پارک می کند، یا دقیقا زیر سوا "ی هاطبق محدودیت

ا ون وانت رضتیجه چنپس در  "در ستون سوم، حداقل دو نوع اتومبیل، باید توسط یک نفر پارک شده باشد "و    "علی پارک کرده است.

 شخص شد.ن سوم معلی و وانت رضا در ستودر ستون دوم باشد فقط باید در ستون سوم قرار بگیرد پس محل پارک کامیون  تواندنمی

حمد پارک نی که مکامیو "و  "یی که در ستون دوم پارک می شوند، توسط افراد مختلف پارک می شوند.هااتومبیل "ی هاطبق محدودیت

 شودیمص ز مشخپس محل پارک وانت علی و کامیون محمد نی "باید در ستونی باشد که رضا در آن سواری پارک کرده است، می کند

 پس در نتیجه داریم.
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 محمد رضا علی

 محمد علی رضا

 رضا محمد علی

 

با  هایلن نوع اتومبد، همیی کامیون، وانت و سواری در ستون سوم، به ترتیب توسط رضا، محمد و محمد پارک شده باشنهااگر اتومبیل -130

 ( 96ال سفراگیر چهارم  –های اجرایی ند؟ )دستگاهدر ستون اول، به ترتیب توسط کدام افراد پارک شده ا، همان ترتیب

 رضا  –علی  –محمد  (1

 علی  –رضا  –علی  (2

 علی  –علی  –محمد  (3

 علی  –رضا  –محمد  (4

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : طبق صورت مسئله شکل زیر را داریم. صحیح است. 1گزینه 

   رضا

   محمد

   محمد

ین ن ستون ماشد در ایپس محمد بای "تون دوم پارک می شوند، توسط افراد مختلف پارک می شوند.یی که در سهااتومبیل "طبق محدودیت 

ن دوم گر در ستو. و همچنین سواری محمد اشودمیی شامل محمد حذف هاگزینه پارک نماید پس در ستون اول محمد نداریم پس تمام 

 قرار گیرد پس سواری علی در ستون اول باید قرار گیرد.

لی میونی که عاالی کایا دقیقا ب شودمیوانتی که رضا پارک می کند، یا دقیقا زیر سواری که خودش پارک کرده، پارک  "حدودیت طبق م

 پس در نتیجه شکل زیر را داریم    "پارک کرده است.

 علی محمد رضا

 رضا علی محمد

 علی رضا محمد

 

وسط چه کسی ون سوم، ترضا و محمد پارک شده باشند، کامیون ست، تیب توسط علیدوم و سوم به تر، ی اولهادر ستون هااگر وانت  -131

 ( 96فراگیر چهارم سال  –های اجرایی پارک شده است؟ )دستگاه

 نمی توان تعیین کرد.( 4   محمد( 3   علی ( 2  رضا ( 1

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : صحیح است. 1گزینه  

 



 

 
 

 125 های عمومیبخش دوم: هوش و توانمندی

 اریم.طبق صورت مسئله شکل زیر را د

   

 علی رضا محمد

   

ارک می ه رضا پکوانتی  "و  "یی که در ستون دوم پارک می شوند، توسط افراد مختلف پارک می شوند.هااتومبیل"ی هاطبق محدودیت

ی در ون علس کامیپ "یا دقیقا باالی کامیونی که علی پارک کرده است شودمیکند، یا دقیقا زیر سواری که خودش پارک کرده، پارک 

اند  پس  ارک کرده. چون محمد و علی در حال حاضر دو ماشین پشودمیو سواری محمد نیز در ستون دوم پارک  شودمیستون دوم پارک 

رک و ماشین پان سوم درضا بایستی در ستو "در ستون سوم، حداقل دو نوع اتومبیل، باید توسط یک نفر پارک شده باشد "طبق محدودیت 

 :را داریم نماید پس شکل زیر

 علی محمد رضا

 علی رضا محمد

 محمد علی رضا

 

کرده است؟  ول پارکارا به طور قطع، در ستون ( اگر رضا دو اتومبیل را در ستون سوم پارک کرده باشد.علی کدام اتومبیل )ها-132

 ( 96فراگیر چهارم سال  –های اجرایی )دستگاه

I )                 سواریII )         وانت       III ) کامیون 

 III7و  III  4 )IIو  II  3 )Iو  III  2 )Iفقط ( 1

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : د در بای، کامیونی که محمد پارک می کند"ی هاطبق محدودیت صحیح است. 1گزینه

ارک شده ک نفر پاید توسط یدر ستون سوم، حداقل دو نوع اتومبیل، ب"و   "ستونی باشد که رضا در آن سواری پارک کرده است.

ی یونی که علالی کامیا دقیقا با شودمیوانتی که رضا پارک می کند، یا دقیقا زیر سواری که خودش پارک کرده، پارک "و  "باشد.

 :شکل زیر را داریم "پارک کرده است

   رضا

   رضا

 علی رضا محمد

 

 در مورد سایر موارد نمیتوان نظر قطعی داد.

 

 



 

 
 

 126 های عمومیبخش دوم: هوش و توانمندی

د قرار بای( 4تا1 لگو)مواردابه جای عالمت سوال کدام . بین الگوها ارتباط خاصی برقرار است، از چپ به راست زیر یهادر سوال: راهنمایی

 بگیرد تا این ارتباط حفظ شود؟

 ( 95فراگیر  سوم سال   -)دستگاههای اجرایی -133

 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  3گزینه 

 ( 95فراگیر  سوم سال   -ههای اجرایی )دستگا-134

 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  3گزینه 

 

 

 

 

 



 

 
 

 127 های عمومیبخش دوم: هوش و توانمندی

 .انتخاب کنید هاصحیح ترین پاسخ را برای سوال متن زیر را به دقت بخوانید و: راهنمایی

یستم سن و امنیت ت اطمینارد صحیح آنها بر قابلیبه نحوی که عملک، ی الکتریکی دارندهانقش اساسی در سیستم، ترانسفور ماتورهای قدرت

می  ازین اهمیتراحل آغبررسی عملکرد ترانسفورماتورهای قدرت برای شناسایی خطای سیم پیچی در م، قدرت اثر مستقیم دارد.از این رو

سیم  تصال کوتاهین نقاط اروز نخست. با بشودمی[خطاهای سیم پیچی ماهیتی تشدسد شونده دارد و معموال در اثر ضعف عایقی ایجاد 1یابد.]

یم بندی و موجب تضعیف عایق س، گرمای ناشی از این حرارتشود. میحرارت موضعی شدیدی در محل اتصال کوتاه ایجاد ، بندی

یار کم ور بسورماتنویه ترانسفی خط اولیه و ثاها[ به دلیل اینکه تاثیر این نوع خطاها در مراحل آغازین در جریان2گسترش خطا می گردد. ]

 [3]. امکان استفاده از فیوز و یا رله دیفرانسیل برای شناسایی این خطاها وجود ندارد، است

ی گیرند. اده قرار مرد استفبه منظور تعیین عملکرد ترانسفورماتور به طور گسترده مو، ی مبتنی بر تجزیه و تحلیل گازهای نامحلولهاروش

فاده قرار ر مورد استورماتووغن ایجاده شده در دماهای مختلف می تواند برای شناسایی خطار ترانسفنسبت گازهای ناشی از تجزیه عایق و ر

ستفاده اشمند و با اگرهای هو[ روش نسبت راجرز و دونبرگر برای ایجان نسبت گازها مورد استفاده قرار می گیرند. با آموزش شناس4گیرد. ]

ودن و هزینه آفالین ب، امحلولنی مبتنی بر تجزیه و تحلیل گازهای هارصد کرد. ایراد اصلی روش می توان بسیاری از خطاها را هااز این نسبت

واهند یی کارایی نخهاچنین روش، ست. چرا که پس از گسترش خطاهای سیم پیچی اولیه و عملکرد وسایل حفاظتیهاباالی این روش

 داشت.

 ( 96ال موضوع اصلی متن فوق ف کدام است؟ )وزارت نیرو س -135

 ی نوین بهبود کیفیت عملکرد ترانسفورماتورهاهاروش( 2  خطاهای سیم پیچی در ترانسفورماتورهای قدرت( 1

 دالیل چند گانه بروز خطاهای سیم پیچی ترانسفورماتورهای قدرت( 4 نقش ترانسفورماتورها در توزیع و انتقال انرژی الکتریکی( 3

 پاسخ کارشناس E-estekhdam.com :صحیح است. 2 گزینه 

 

 

 



 

 
 

 128 های عمومیبخش دوم: هوش و توانمندی

 ( 96وزارت نیرو سال ؟ )دارای نقش بازدارنده است، کدام مورد در گسترش خطاهای سیم پیچی، بر اساس متن -136

 حرارت( 4  اتصال کوتاه( 3  عایق سیم بندی( 2  گازهای ناشی از تجزیه عایق( 1

 پاسخ کارشناس E-estekhdam.com : صحیح است. 4گزینه 

 ( 96وزارت نیرو سال ؟ )کدام است، ده در پارگراف دوم متنهدف اصلی نویسن -137

   ی تشخیص خطاهای سیم پیچیهامقایسه روش( 1

 معرفی موثرترین روش تعمیر ترانسفورماتورهای  قدرت( 2

  توضیح موارد استفاده گازهای نامحلول در ترانسفورماتورها( 3

 ای قدرتی تشخیص خطا در ترانسفورماتورههامعرفی یکی از روش( 4

 پاسخ کارشناس E-estekhdam.com : صحیح است. 4گزینه 

 ( 96وزارت نیرو سال ؟ )دقرار می گیر، [ مشخص شده اند4]، [3]، [2]، [1ی ]های متن که با شمارههادر کدام یک از بخش، جمله زیر -138

اتور فراهم ترانسفورم راتتعمی ریزی برای جایگزینی و یاامکان برنامه ، بنابراین اگر خطاهای سیم پیچی در مراحل اولیه تشخیص داده شوند»

 «.شودمی

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

 پاسخ کارشناس E-estekhdam.com : صحیح است. 2گزینه 

 

 

 

 



 

 
 

 129 های عمومیبخش دوم: هوش و توانمندی

 ( 96وزارت نیرو سال ) ؟کدام مورد زیر را در خصوص خطاهای سیم پیچی می توان نتیجه گرفت، بر اساس متن -139

   ترین تخریب را در مراحل اولیه به وجود می اورند.بیش( 1

 به راحتی قابل تشخیص هستند، در مراحل اولیه( 2

    ی اولیه و ثانویه تاثیر ندارندهابر جریان( 3

 قابل پیشگیری می باشند.( 4

 پاسخ کارشناس E-estekhdam.com : صحیح است. 1گزینه 

فراگیر  –ی اجرایی هادستگاه)برقرار است. به جای عالمت سوال، کدام عدد باید قرار بگیرد؟ در جدول زیر، بین اعداد ارتباط خاصی   -140

    ( 96چهارم سال 

 

1 )20     2 )19  

3 )16     4 )11 

 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : را با هم  عنصر ستون سوم به صورت سطری همه اعداد غیر از صحیح است.  4گزینه

 جمع میکنیم 

 یعنی عدد عنصر ستون سوم 7 شودمی 3+4برای سطر اول داریم  -

 یعنی عدد عنصر ستون سوم 23 شودمی 5+7+11برای سطر دوم داریم  -

 یعنی عدد عنصر ستون سوم 41 شودمی 8+13+20برای سطر سوم داریم  -

 صحیح است. 4گزینه س پ 11 شودمی 3+3+5برای سطر چهارم داریم  -

 

 

 

 

 

 

 
 

4 7 3  

11 23 7 5 

20 41 13 8 

5 ? 3 3 



 

 
 

 130 های عمومیبخش دوم: هوش و توانمندی

باید قرار ( 4تا  1)موارد  جای عالمت سؤال کدام الگو، ارتباط خاصی بین الگوها از چپ به راست وجود دارد. به زیردر سؤال : راهنمایی

 بگیرد تا این اربتاط حفظ شود؟

 ( 96فراگیر چهارم سال  –های اجرایی )دستگاه  -141

 

1 )  2 )  3 )  4 ) 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : صحیح است. 2گزینه  

بر قرار ( االول )تساوی بر تساوی اد، همان ارتباطی بر قرار است که ( ، دو تساوی ارائه شده است که در تساوی دوم )تساوی پایینزیردر سؤال : راهنمایی

 باید قرار بگیرد؟( 4تا  1است. به جای عالمت سؤال، کدام الگو )موارد 

 ( 96فراگیر چهارم سال  –های اجرایی )دستگاه  -142

 

1 )  2 )  3 )  4 ) 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : اال دوران درجه رو به ب 180کافیست شکلها رو به هم وصل و  صحیح است. 4گزینه

 دهید.

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 131 های عمومیبخش دوم: هوش و توانمندی

 . الگوی بسته شدة آن کدام مورد است؟دهد، الگوی سمت چپ باز شده یک مکعب را نمایش میزیردر سؤال : راهنمایی

 ( 96فراگیر چهارم سال  –های اجرایی )دستگاه  -143

 

1 )  2 )  3 )  4 ) 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : صحیح است. 4گزینه  

 ( 95فراگیر  سوم سال   -)دستگاههای اجرایی -144

 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : د.باشمیصحیح  1گزینه 

 



 

 
 

 132 های عمومیبخش دوم: هوش و توانمندی

یک چهارم ضلع مربع است. این دو دایره، بر هم و بر اضالع مربع مماس شده اند. قطر دایره ، در شکل زیر، شعاع دایره کوچک -145

 ( 96فراگیر چهارم سال  –های اجرایی بزرگ، چند برابر قطر دایره کوچک است؟ )دستگاه

1) 
𝟑√𝟐+𝟏

√𝟐+𝟏
 

 

2) 
𝟑√𝟐−𝟏

√𝟐+𝟏
 

 

 

3) 
𝟑√𝟐−𝟏

√𝟐−𝟏
 

 

4) 
𝟑√𝟐+𝟏

√𝟐−𝟏
 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : صحیح است. 2گزینه 

 

√𝟐 × 𝟒𝒓 =  √𝟐𝒓 + 𝒓 + 𝒓′ + √𝟐𝒓′ 

𝒓(𝟒√𝟐 − √𝟐 − 𝟏) = 𝒓′(𝟏 + √𝟐) 

𝒓(𝟑√𝟐 − 𝟏) = 𝒓′(√𝟐 + 𝟏) 

𝒓′

𝒓
=
𝟑√𝟐 − 𝟏

√𝟐 + 𝟏
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 133 های عمومیبخش دوم: هوش و توانمندی

، پ پایینگوی سمت چال. طبق قاعده خاصی به الگوی سمت راست باال تبدیل شده است، الگوی سمت چپ باال زیری هادر سوال: راهنمایی

 ؟شودمیتبدیل ( 4تا  1طبق این قاعده به کدام الگو ) موارد 

 ( 95فراگیر  سوم سال   -)دستگاههای اجرایی -146

 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشدمیصحیح  3گزینه. 



 

 
 

 134 های عمومیبخش دوم: هوش و توانمندی

 

 

 

 



 

 
 

 135 های عمومیبخش دوم: هوش و توانمندی

 ( 95فراگیر  سوم سال   -)دستگاههای اجرایی -147

 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  4گزینه  

 

 

 

 



 

 
 

 136 های عمومیبخش دوم: هوش و توانمندی

تا  1 میان مواردلگوی ) ازابه جای عالمت سوال کدام . از چپ به راست بین الگوها ارتباط خاصی برقرار است زیری هادر سوال: راهنمایی

 ؟ارتباط حفظ شودقراربگیر تا این ( 4

 ( 95سال  آموزش و پرورش)- 148

 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  3گزینه 

 

 ( 95سال  آموزش و پرورش)-149

 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  4گزینه 

  

 ( 95سال  آموزش و پرورش)-150

 



 

 
 

 137 های عمومیبخش دوم: هوش و توانمندی

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : رحله متوجه داشته باشید که الگوی این سوال در هر  باشد.می صحیح 3گزینه

لث سفید ه مکان مثبدایره سیاه رنگ  شودمیدر هر مرحله مربع سیاه رنگ به جای مربع سفید رنگ منتقل : باشد.میبدینصورت 

 .شودمیقل لوزی سفید رنگ به جای دایره سیاه منت شودمیمنتقل ( رنگ )  مثلث بر روی یک زاویه نشسته است

ایین طبق پسمت چپ  الگوی، الگوی سمت چپ باال  طبق قاعده خاصی به الگوی سمت راست باال تبدیل شده است زیردر سوال : راهنمایی

 ؟شودمیتبدیل ( 4تا  1این قاعده به کدام الگو ) از بین موارد 

 ( 95سال  آموزش و پرورش)-151

 

 باشد.میصحیح  1گزینه : E-estekhdam.comپاسخ کارشناس 



 

 
 

 138 های عمومیبخش دوم: هوش و توانمندی

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 139 های عمومیبخش دوم: هوش و توانمندی

ی اول ) ه در تساورار است کهمان ارتباطی برق( ، دو تساوی ارائه شده است که در تساوی دوم ) تساوی پائینزیردر سوال : راهنمایی

 ؟را قرار بدهیم 4تا  1به جای عالمت سوال کدام یک از موارد ، باشد.میبرقرار ( تساوی باال

 ( 95سال  آموزش و پرورش)-152

 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح 2گزینه 

 

 



 

 
 

 140 های عمومیبخش دوم: هوش و توانمندی

نسبت طول به باشد.می 3به  2ی مساوی تقسیم شده است، هاقسمت با مساحت 6نسبت طول به عرض مستطیل زیر که با خطوطی به -153

 ( 94دوم سال  فراگیر  -دستگاههای اجرایی ؟ )شور خورده، کدام استهایهاعرض مستطیل

 

 16به  9( 4   4به  1( 3    9به  4( 2    25به  16( 1

 :شکل زیر را داریمصحیح است. 1گزینه : e-estekhdam.comپاسخ کارشناس 

 

 = ax6*(ax) =2*3=6ax=1 مساحت هر مستطیل کوچک 

(3-3a) *4/3x=14x-4ax=14x=5x=5/4 ,a=4/5 

 =x/a=

𝟓

𝟒

𝟒/𝟓
=  نسبت طول به عرض𝟐𝟓/𝟏𝟔

ی ساعت هاانی عقربهصبح بیدار کند در این فاصله زم 10: 4شب کوک میکند تا وی را در ساعت  12ساعت عقربه ای خود را  فردی-154

  (94دستیاران ستادی سال ؟ )شمار چند درجه میپیماید

1 )140  2 )135  3 )130  4 )125 



 

 
 

 141 های عمومیبخش دوم: هوش و توانمندی

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  4گزینه 

 ( 94ال سفراگیر دوم   -پاسخ دهید. )دستگاههای اجرایی  64و  63ی هاعات و نمودارهای زیر، به سوالبا توجه به اطال

ودار .نمدغیبت می کنن دریک روز برفی، تعدادی از دانش آموزان دبستان یک روستا که دارای چهار کالس اول، دوم، سوم و چهارم است،

ایبین هر عداد غل تعداد دانش آموزان همان کالس و نمودار سمت راست، درصد تسمت چپ، درصد تعداد غایبین هر کالس نسبت به ک

 کالس نسبت به کل تعداد غایبین آن دبستان را نشان می دهد.

 

 

 ( 94 دوم سال فراگیر  -دستگاههای اجرایی ؟ )نسبت تعداد حاضرین کالس دوم به حاضرین کالس چهارم، کدام است -155

 1به  2( 4   5به  9 (3   2به  3( 2   1به  3 (1

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  2گزینه  

  نفر در پایه دوم غایب هستند. 1نفر در پایه چهارم و  6و با توجه به شکل سمت راست  20 =کل غایبین 

 6  کالس چهارم  %50 =نفر 

 1  کالس دوم  %10 =نفر 

  باشد.مییح صح 2گزینه است در نتیجه  2به  3یا همان  6به  9نها نفر در کالس دوم حاضر است و نسبت آ 9در نتیجه 

 رفراگی  -ی ای اجرایدستگاهه؟ )دانش آموز سر کالس سوم حاضر باشند، آن دبستان دارای چند دانش آموز کالس اولی است 12اگر  -156

 ( 94دوم سال 

1) 6   2 )12   3 )15   4 )5 
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  پاسخ کارشناسe-estekhdam.com : رصد غایب که د 40درصد از کالس حاضر هستند و  60نفر یعنی  12 باشد.می 4گزینه

 .شودمینفر  5ین اول است مساوی بدرصد آن که غای 25نفر می باشند که  20کل غایبین  نفر. 8 شودمی

؟ گیردد قرار یکدام عدد بای، ارتباط خاص و مشترکی برقرار است.به جای عالمت سوال، در شکل زیر، بین اعداد و اشکال -157

 ( 94اول سال  فراگیر  -دستگاههای اجرایی )

 
 7( 4    6( 3    2( 2    صفر( 1

 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  4گزینه 

  -2یعنی  / شکل

 +5یعنی  \شکل 

 3یعنی تقسیم بر  |شکل 

 

ههای دستگا؟ )ردرار بگی.به جای عالمت سوال، کدام عدد باید قی زیر،بین اعداد ارتباط خاصی برقرار استهادر هر کدام از شکل -158

 ( 94اول سال  فراگیر  -اجرایی 

 

1 )8    2 )12    3 )16    4 )20 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  1گزینه 
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رب کنید، ضهم  رحاصلها را د نیز از هم کم کنید.در هر شکل اعداد باال و پایین را از هم کم کنید، و همینطور اعداد سمت راست و چپ را 

 نتیجه عدد داخل شکل خواهد شد.

 

 : در شکل سمت راست

8 – 9 = 1 

15 – 7 = 8 

8 * 1 = 8 
 

 پاسخ دهید. زیری هابه سوال، با توجه به اطالعات زیر: راهنمایی

نجام دهند و تعدادی ا Bو Aرفت و برگشت بین شهرهای یک پرواز ، قرار است هر کدام  I، II ،IIIسه هواپیمای مسافربری از انواع  

دت یک ساعت طول می کشند، پرواز که همه در یک روز انجام می شوند و م 6مسافر را جابه جا کنند. تعداد مسافران  و ساعت پرواز این 

 ( 94ال ساول  فراگیر  -)دستگاههای اجرایی  در دو جدول زیر آمده است. هیچ مسافری در بیش از یک پرواز نبوده است.

 

 ( 94سال  اول فراگیر  -دستگاههای اجرایی ؟ )به مقصد خود رسیده اند 13چند درصد از کل مسافرین، قبل از ساعت  -159

1 )28     2 )44    3 )56    4 )84 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : وع مسافران نفر است و مجم 500کل مسافران همه پروازها  باشد.میصحیح  3گزینه

 اند.به مقصد رسیده 13درصد مسافران قبل از ساعت  56نفر است. بنابراین  280اند حرکت کرده 12پروازهایی که قبل از ساعت 

دستگاههای ؟ )نجام شده استمسافرت نکرده اند، پروازشان قبل از ظهر ا  IIIتقریباً چند درصد از مسافرینی که با هواپیمای نوع  -160

 ( 94اول سال  فراگیر  -اجرایی 

1 )47    2 )58    3 )42    4 )53 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  3گزینه 

 



 

 
 

 144 های عمومیبخش دوم: هوش و توانمندی

نفر  160ده است و از این تعداد نفر بو 380اند یعنی کل مسافران دو هواپیمای دیگر مجموعشان پرواز نکرده IIIکل مسافرانی که با هواپیمای 

 ت.درصد از مسافران پروازشان قبل از ظهر انجام شده اس 42اند، بنابراین حدود ظهر شده سوار پروازهای قبل از

 

 پاسخ دهید. زیر یهابه سوال، با توجه به اطالعات زیر: راهنمایی

  A , B , C , Dی هادر هر طبقه یک ساختمان چهار طبقه، یک کنتور برق نصب شده است. هر کدام از کنتورها دارای یکی از برچسب

قه تور متعلق به کدام طبنوشته شده است. اطالعات زیر، درباره اینکه هر کن 218، 217، 216، 215می باشند که روی آن، یکی از کدهای 

 باشد.میاست و دارای برچسب یا کد است، در دست 

  کنتورهایB  وD .متعلق به دو طبقه متوالی هستند 

  به ترتیب متعلق به کنتور 215و  217کدهایC  .و کنتور طبقه چهارم است 

 216  نه کد کنتور طبقه اول است و نه کد کنتورD. 

 طبق موارد ذکر شده جدول زیر را داریم: 

 شماره طبقه برچسب کنتور کد برچسبها

215  4 

  3 

  2 

 1  218یا  217یعنی  216مخالف 

  همچنین داریم کدC=217  و کدD  پس کد  216مخالفD  باشد چون  تواندنمی 217و  باشد.می 218یا  215برابرC  217برابر 

 باشد.می
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 ی هاهمچنین کدB و D  متعلق  به دو طبقه متوالی هستند. پس داریم: 

B D     4 

D B B D   3 

  D B B D 2 

    D B 1 

 ( 94ل دوم سا فراگیر  -دستگاههای اجرایی ؟ )صحیح است.باشد، کدام مورد  Dاگر کنتور طبقه دوم دارای برچسب  -161

 است. Aبرچسب کنتور طبقه اول، ( 2   است. Aبرچسب کنتور طبقه چهارم،  (1

 است. 218کد کنتور طبقه سوم، ( 4    است. 218کد کنتور طبقه اول، ( 3

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : : باشد.میصحیح  2گزینه 

 شماره طبقه برچسب کد حالتهای ممکن

 A 4 215 باشد  A د برچسباین طبق فقط میتوان

متعلق    D و Bچون  باشد. 216باشد پس باید این طبقه دارای کد  216 تواندنمیچون طبقه اول 

 به دو طبقه متوالی هستند

216 B 3 

C=217 و  باشد.میD!=216 پس  باشد.میD=218  218 باشد.میغلط  4و 3گزینه پس D 2 

 C 1 217 ر گیرددر این خانه قرا تواندنمی Bپس  باشد.یم Cباقی مانده که برابر  217فقط کد 

 

  -دستگاههای اجرایی ؟ )تمربوط به کنتور کدام طبقه اس A باشد، برچسب   217و  216اگر کد کنتورهای طبقه دوم و سوم به ترتیب  -162

 ( 94دوم سال  فراگیر

 سوم( 4   دوم( 3   اول( 2   چهارم (1
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  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : : باشد.میصحیح  1گزینه 

 شماره طبقه برچسب کد حالتهای ممکن

 A 4 215 باشد.می Aتنها طبقه باقی مانده طبق توضیحات زیر 

 C 3 217 باشد.می 217برابر   C کد برچسب

و طبق اول  باشد.می Bمتوالی باشد پس این طبق  Bباشد و بایستی با  216 تواندنمی D برچسب

D 

216 B 2 

 D 1 218 باشد.میمتعلق به طبقه اول  218کد طبق صورت مسئله پر شده پس فقط کد  3

دستگاههای ؟ )شودمیباشد، هم کد و هم برچسب روی چند کنتور، به طور قطع مشخص   Bاگر کنتور طبقه چهارم دارای برچسب   -163

 ( 94دوم سال  فراگیر  -اجرایی 

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

 س پاسخ کارشناE-estekhdam.com : : باشد.میصحیح  3گزینه 

 شماره طبقه برچسب کد حالتهای ممکن

 B 4 125 باشد.میبرای این طبقه  125طبق مفروضات مسئله کد 

ق مفروضات باشد.طب Dپس این طبقه به دلیل توالی باید  باشد.می Bچون طبقه چهارم برابر 

 باشد.می 128نها عدد باقی مانده باشد پس ت تواندنمی 127و  126کد  Dمسئله 

128 D 3 

 A 2 126 برای این طبقه باقیست 126و کد   A تنها برچسب 1و4و3بعد از پر شدن طبقات 

 C 1 127 شودمیرا شامل  Cباقیست که برچسب  127باشد پس فقط  تواندنمی 126این طبقه کد 

  -اجرایی  دستگاههای؟ )ستطبقه متوالی باشند، برچسب کنتور طبقه دوم کدام امتعلق به دو کنتور از دو  216و کد   B  اگر برچسب -164

 ( 94دوم سال  فراگیر

1) B   2 )C   3 )D   4 )A 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  1گزینه 
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 : طبق توضیحات صورت سوال جدول زیر داریم

 B 216   D       4 

216   B  B 216      3 

    216   B  B 216  2 

       D 216   B 1 

به  Dغیر ممکن چون برای 

دلیل حفظ توالی فقط طبقه 

سوم باقی میماند که به 

مخالف  Dدلیل اینکه کد 

هست پس این حالت  216

 نیز امکان ندارد

غیر ممکن 

چون طبقه 

 215چهار 

 باشد.می

D طبق اول  تواندنمی

و دوم باشد و فقط 

میتواند طبق چهارم 

 شدبا

D  فقط میتواند در

طبقه اول دلیل 

حفظ توالی و عدم 

هم طبقه شدن با 

 باشد.  216 کد 

غیر ممکن 

چون طبقه 

 تواندنمیاول 

 باشد 216

غیر ممکن چون 

به دلیل  Dبرای 

حفظ توالی فقط 

طبقه دوم باقی 

میماند که به دلیل 

 Dاینکه کد 

 216مخالف 

هست پس این 

حالت نیز امکان 

 ندارد

 

باید قرار ( 4تا  1وارد لگو ) مادر سؤال زیر، از چپ به راست، بین الگوها ارتباط خاصی برقرار است. به جای عالمت سؤال، کدام : ییراهنما

 بگیرد تا این ارتباط حفظ شود؟

 ( 94دوم سال  فراگیر  -)دستگاههای اجرایی  -165

 

1 )  2 )   3 )  4 ) 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com :باشد.میصحیح  3ینه گز 
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 ( 94آموزش و پروش سال ) ؟چند مثلث وجود دارد، در شکل روبرو – 166

 

1 )28   2 )32    3 )36    4 )40 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  4گزینه 

کدام  ،عالمت سوال به جای. تاال برقرار اسهمان ارتباطی برقرار است که در تساوی ب، دو تساوی ارائه شده است که در تساوی پایین – 167

 ( 94آموزش و پرورش سال ) ؟باید قرار بگیرد( 4تا  1الگو )موارئ 

 

1 )   2 )       3 )  4 ) 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : ده درجه در جهت ساعت گرد چرخش دا 180شکل اول  باشد.میصحیح  1گزینه

 .شودمیشده و از شکل دوم از آن کم 

 ( 94)دستیاران ستادی سال کدام است؟  X+Yدر شکل روبرو، بین اعداد، ارتباط خاصی برقرار است مقدار  -168

 

1 )5   2 )3   3 )12   4 )10 
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  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : 2ه و تقسیم بر در این مسئله مربعهای کنار هم در هم ضرب شد باشد.میصحیح  2گزینه 

 میرسید. 2برابر  yو  1رابر ب xرا مورد بررسی قرار دهید به  هاربع باالیی حاصل شود به همین ترتیب اگر همه خانهتا عدد م شودمی

ست. داده شده ا پر نشاندر شکل زیر که یک سیستم آبرسانی است، آب از قسمت سمت چپ وارد سیستم شده و در هر جعبه تقسیم که با دایره تو-169

در هر دقیقه، چند لیتر  Yز خروجی الیتر آب خارج شود،  90در هر دقیقه  Xه ترتیب به باال و پایین تقسیم میشوند. اگر از خروجی ، ب2به  3ی هابه نسبت

 ( 94دستیاران ستادی سال ؟ )شودمیآب خارج 

 

1 )315  2 )120  3 )105  4 )60 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  1گزینه 

 (94دوم سال  فراگیر  -ههای اجرایی )دستگا - 170

 

1 )  2 )  3 )   4 ) 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com :ترک با درجه  دوران می دهیم و خطوط مش 180شکل سمت چپ را  ، مطابق نمونه

 باشد.میصحیح  1گزینه ، شکل دوم را حذف نماییم
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اید قرار بگیرد تا این ارتباط ب( 4تا  1به جای عالمت سوال کدام الگو )موارد . اردبین الگوها ارتباط خاصی وجود د، از چپ به راست – 171

 ( 94)آموزش و پرورش سال حفظ شود؟ 

 

1 )  2 )  3 )  4 ) 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com :ن  ضلع سمت در هر شکل یک ضلع از مربع بدون تغییر می ماند به ترتیب ضلع پایی

 باشد.میصحیح  3گزینه اخر ضلع سمت چپ بنابراین  راست ضلع باال و در

 ( 94اول سال  فراگیر  -)دستگاههای اجرایی  -172

 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : ر حرکت در اشکال از سمت چپ به سمت راست دو دایره سمت راست در ه 2گزینه

 یک حرکت به سمت راست دارند. ها در هر حرکت به صورت چرخشی، سایر دایرهشودمیجایشان با هم عوض 
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 ( 94سال اول  فراگیر  -)دستگاههای اجرایی -173

 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  1گزینه 

 

 ( 94اول سال  فراگیر  -)دستگاههای اجرایی  -174

 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : شیده شده بر کره رو بر اساس خطوط ی سفید و تیهااگر دایره باشد.میصحیح  2گزینه

 2گزینه ی ه نهاینتیج اساس نتیجه در جهت ساعتگرد و پاد ساعتگرد بچرخانیم و همین عملیات بر روی شکل دوم اعمال شود 

 .شودمی
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 ( 94اول سال  فراگیر  -)دستگاههای اجرایی -175

 

  کارشناسE-estekhdam.com : یچرخد مدرجه به صورت پادساعتگرد  45ه راست شکل از چپ ب باشد.میصحیح  2گزینه

 چرخد.ای میسپس به صورت آینه

باید ( 4ا ت 1موارد کدام الگو )، به جای عالمت سوال. الگوهای سمت چپ طبق قاعده ای خاص به الگو سمت راست تبدیل میشوند – 176

 ( 94آموزش و پرورش سال ) ؟قرار بگیرد

 

1 )                       2 )                  3 )                         4 ) 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  4گزینه 
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 درجه در جهت پادساعتگرد چرخش می دهیم. 90شکل را : مرحله اول 

 بدست می آید. 4گزینه . شکل را نسبت به محور عمودی قرینه می کنیم: مرحله دوم 

 

 

 ( 94اول سال  فراگیر  -ی اجرایی )دستگاهها -177

 

  کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  3گزینه 

 درجه در جهت پاد ساعتگرد چرخش می دهیم. 90شکل اول را : مرحله اول 

 حاصل مرحله اول را نسبت به محور افقی قرینه می کنیم: مرحله دوم. 

 کنیمشکل دوم را نسبت به محور عمودی قرینه می : مرحله سوم. 

 حاصل می گردد 3گزینه حاصل مرحله دوم و سوم را بر هم منطبق می کنیم و : مرحله چهارم. 

بودن  در اندک، مااکرد این دو فرق روی. مشترک اند. قایع دارندواما در نسبتی که با ، ژورنالیسم و تاریخ نگاری اگر چه یکی نیستند – 178

متواضع و  یقتی استحق. حقیقتی که ژورنالیست به آن می پردازد. و مشاهدات است هاهبه حد کافی ورز ندادن داد، منابع ژورنالیسم

 ؟ردکی استنباط به درست کدام مورد را می توان از اطالعات مندرج در متن فوق . ی حقیقی اما خرد هستندهاآرتیزان داده هاژورنالیست

 ( 94آموزش و پرورش سال )

 . و مشاهدات نیست هادادن دادهنیازی به ورز ، در تاریخ نگاری( 1

 . بیشتر از منابعی است که ژورنالیست در اختیار دارد، منابع موجود برای مورخ( 2

 . بلکه تفسیر آن است، گزارش خبر نیست، آنچه در ژورنالیسم اهمیت اصلی را دارد( 3

 . اه می کننددر حقیقت امر اشتب، کسانی که ژورنالیسم و تاریخ نگاری را جدا فرض می کنند( 4

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : در  هاورنالیسمدر انتهای خط اول متن به اندک بودن منابع ژ باشد.میصحیح  2گزینه

 قیاس با مورخان اشاره شده است
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 شته شود. بهذاشتراک گامی توانند کم کم به ، دانشی که یک بار به طور کامل مستند سازی شده و به صورت نوشته بیان شده است – 179

ت و مشارکت تحت مدیری ان آن رای به سازمانی به عنوان پایگاه دانش دارد که درآن جا میتوبستگ، به مسئله انتقال تبدیل دانش، عبارت بهتر

 ک ازیام بر کد، ی متن فوقیجه گیرنت . این دانش کامال شخصی باقی می ماند و انتقال آن غیر ممکن خواهد یود، غیر این صورت. قرار داد

 ( 94آموزش و پرورش سال ) ؟مفروضات زیر بنا شده است

 گذرگاه پایگاه دانش است.، تنها را برای توزیع دانش( 1

 .با ظرفیت موجود انتقال آن باید هماهنگی داشته باشد، شودمیمیزان دانشی که تولید ( 2

 انتقالی دانشی است.  –مجازی ناآگاهی تولیید کنندگان آنها از ، هادلیل شخصی ماندن برخی دانش( 3

 اشد.برا داشته  یگاه دانشمقبولیت الزم برای پذیرش در پا، خوب دقت کنند تا دانش آنها، دانشمندان باید در کار مستند سازی دانش( 4

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : ندان اشاره توسط دانشم، متن فوق بر لزوم مستندسازی دانش باشد.میصحیح  4گزینه

 . دارد

یکی از ، مگس برای دور زدن. درجه تغییر جهت دهند 120، بار بال زدن 18بار بال می زنند و میتوانند طی  250، در هر ثانیه هامگس – 180

 ارپیچی کارفنر م شبیه یک، یش را تا حدی کج می کند و این کار را به کمک عضالت متصل به بال خود انجام می هد این عضلههابال

 ( 94)آموزش و پرورش سال و بدون نیاز به اینکه مگش فکر کند...؟ میکند 

 یی آن را کم و زیاد می کند.هاتعداد بال زدن( 1

 مسیر درست پرواز را برای آن انتخاب می کند.، به طور غریزی( 2

 . جهت حرکت را تغییر می دهد، به کمک دستگاه خود کار عصبی آن( 3

 .شده و جهت حرکت مگس تغییر می دهدکج ، تخاب میکنددر مسیری که ان، خود به خود( 4

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  4گزینه 
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ن ن فعال کشور طی ایدر حالی که تعداد معاد، سال گذشته در حد یک درصد متوقف مانده است 20ن در اقتصاد کشور در دسهم مع – 181

 . تن افزایش یافته استمیلیون  390به بالغ بر ، میلیون تن 120افزایش یافته و میزان تولید از حدود  معدن 5400 به معدن 500ازحدود ، مدت

ال سو پرورش  آموزش) ؟سازدمی به بهترین وجه تناقض ظاهری موجود در متن را برطرف ، در صورتیکه صحیح فرض شود، کدام مورد

94 ) 

 .ندکنبا تمام ظرفیت خود کار نمی، معادن موجود( 1

 .شودی استفاده داخلی به خارج صادر میبه جا، بسیاری از تولیدات معدنی( 2

 . به مانند گذشته است و پیشرفتی نداشته است، معدن، استفاده از فناوری در صنعت( 3

 . متناسب با رشد مربوطه در صنعت معدن بوده است، ی اقتصادیهانرخ رشد بازدهی در دیگر بخش( 4

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : م شد که  متوجه خواهی ، چهارم اگر صحیح فرض شودگزینه  باشد.میصحیح  4گزینه

 باشد.میی اقتصادی هاسهم یک درصدی معدن در اقتصاد کشور متناسب با نرخ رشد بازدهی در دیگر بخش
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 (ICDLهای هفتگانه فناوری اطالعات )مهارت
 

 

 ( 94آموزش و پرورش سال ؟ )ه اخیرا مشاهده کرده اید را ذخیره میکندکدام مورد، آدرس صفحات وبی ک -1

1 )Bookmark   2 )Favorites   3 )History  4 )Tools 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : آدرس صفحاتی اینترنتی که اخیرا توسط کاربر مشاهده شده درقسمتHistory 

 باشد.میصحیح  3گزینه ذخیره می گردد بنابراین 

د؟ اده می کنیرد استفاز کدام مو، اندازه یک پنجره را تغییر داده و یا آن را حرکت دهید، اگر بخواهید بدون استفاده از ماوس -2

 ( 94اول سال  فراگیر  -)دستگاههای اجرایی 

1 )Alt+Space  2 )Ctrl+Shift  3 )Shift+Alt  4 ) کلید پنجره روی صفحه کلید 

 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com :ی ترکیبیهاجهت تغییر اندازه یک پنجره با کیبور از کلید  Alt+Spaceستفاده می ا

 باشد.میصحیح  1گزینه کنیم بنابراین 

 ( 95سال  آموزش و پرورش) ؟نداردرا  USBکدام دستگاه قابلیت اتصال از طریق درگاه -3

1 )Webcam  2 )Printer  3 )Monitor  4 )DVD Drive 

 س پاسخ کارشناe-estekhdam.com : ی هامانیتورها فقط از طریق پورت  باشد.میصحیح  3گزینهVGA   یاHDMI  

 . قابلیت اتصال دارند

 ؟دارد به آنها دسترسی CPUیی است کههاکدام حافظه دارای سرعت دسترسی بیشتر و ظرفیت کمتری نسبت به دیگر حافظه-4

 ( 95فراگیر  سوم سال   -دستگاههای اجرایی )

1 )EROM  2 )Cache  3 )RAM   4 )ROM 

  پاسخ کارشناسe-estekhdam.com : حافظه   باشد.میصحیح  2گزینهcache و حجم  یک حافظه با سرعت دسترسی باال

 یرد.گرار می قکه در واقع برای جلوگیری از تاخیر زمانی بوجود امده بین پردازنده و رم مورد استفاده  باشد.میکم 
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 ( 96د برای عملکرد صحیح یک کامپیوتر، ضروری است؟ )وزارت نیرو سال کدام مور –5

1 )Operating system     2 )Microsoft office  

3 )Microsoft IE     4 )Windows media player  

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : یک ته باشد تاهر کامپیوتری، حداقل نرم افزاری که بایستی داش صحیح است. 1گزینه 

 و یا همان سیستم عامل است. Operating Systemکاربر بتواند از آن استفاده کند، 

های گاهکدام است؟ )دست windows7ی کاربری در سیستم عامل هادر هنگام تغییر حساب Switch Userو  Log offتفاوت  -6

 ( 96فراگیر چهارم سال  –اجرایی 

 واهد شد.خان به اینترنت دسترسی داشت و دسترسی به سیستم به اینترنت قطع نمیتو Log offدر  Switch Userبر خالف ( 1

 باز می مانند. Switch Userی کاربر اول بسته می شوند ولی در هابرنامه Log offدر ( 2

 دسترسی داشته باشد  CD / DVD Driveکاربر نمی تواند به  Switch User در Log offبرخالف ( 3

 میتوان بدون نیاز به کلمه عبور، وارد حساب کاربری دیگر شد. Switch User در Log offبرخالف ( 4

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : در  صحیح است. 2گزینهLog offهای ، کل برنامهUser شوند اما در بسته می

Switch Userمانند.ها باز می، برنامه 

)تامین ؟ شودمیاده رنت استفمتصل شده اید. کدام مورد، جهت قطع ارتباط با اینت فرض کنید از طریق کامپیوتر شخصی خود، به اینترنت – 7

 ( 94و  93اجتماعی سال 

1 )Disconnect      2 )Eject    

3 )No Connect      4 )Close 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com :جهت قطع ارتباط با اینترنت  از Disconnect  صحیح  1زینه گ استفاده می کنیم فلذا

 باشد.می

 ( 94 و 93تامین اجتماعی سال ؟ )مورد استفاده قرار میگیرد IEکدام مورد جهت ایجاد یک زبانه جدید در مروگر  – 8

1 )Ctrl + N      2 )Ctrl + M   

3 )Ctrl + W      4 )Ctrl + T 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : جهت ایجاد یک زبانه یا تب جدید در مرورگرIE از Ctrl + Tی کنیماستفاده م. 

  باشد.میصحیح  4گزینه  
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 ( 95سال  آموزش و پرورش) ؟را باز می کندWindows 7در سیستم عامل  Startمنوی ، کدام کلید-9

1 )     2 ) 

 

3 )     4 ) 

 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : معموال در ردیف )که  با فشردن این کلید باشد.میصحیح  4گزینه

 .شودمیمنوی استارت باز ( قرار دارد  spaceائین صفحه کلید و در دو طرف کلید پ

 ( 94اول سال  فراگیر  -معادل کدام عمل است؟ )دستگاههای اجرایی ، Yو  Ctrlترکیب کلیدهای  -10

1 )cut    2 )Undo    3 )print   4 )Redo 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : رکیب کلیدهای ت باشد.میصحیح  4گزینهCtrl  وY ، معادل عملRedo   باشد.یم 

 ( 96قرار می گیرند؟  )وزارت نیرو سال   بر روی کدام جزء ROMو   RAMاجزایی مانند  – 11

1 )CPU       2 )Power 

3 )Mother board      4 )Graphic card 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : مستقل کامپیوتر مانند  افزارهایتمام سخت صحیح است. 3گزینهRAM ا و یROM 

ه مداری تخت( Mainboard or Motherboard) سوار هستند. یردِ مادر یا مادر بورد یا برد اصلی Mother Boardبر 

وار س. بر روی آن و..( RAMهای گوناگون رایانه مانند واحد پردازنده مرکزی، حافظه دسترسی اتفاقی)الکتریکی است که بخش

یوترهای اپل آن را برد اند. در کامپدر آن قرار گرفته( BIOS) های بسیار کاربردی و مهم دیجیتالی نظیر بایوسبالک شوند ومی

ط دادن آن زی و ارتبارود و کار آن کنترل کردن پردازشگر مرکترین بخش یک رایانه به شمار میمادربرد اصلی .نامندمنطقی می

یداست په از نامش کن طور ر با هیج کدام از ابزار آالت بیرونی ارتباط مستقیم ندارد و هماهای دیگر است. خود پردازشگبا قسمت

گیرد و در نجام میا( )بایوس BIOSتوسط ( است. ارتباط پردازشگر با ابزار خارجی )به جز در موارد معدودتنها یک پردازنده

 د دارد.ها همواره یک مدار واسط وجوحقیقت بین پردازشگر و ورودی/خروجی

دام کفعال بودن  یر پیدا میکند وتغی« سالم»، این کلمه به «الم»و تایپ « سنجش»در کلمه « ن»و « س»با قراردادن مکان نما میان حروف   -12

 ( 96فراگیر چهارم سال  –های اجرایی کلید، باعث این تغییر شده است؟ )دستگاه

1 )F10   2 )CTRL   3 )Shift   4 )Insert 

 رشناس پاسخ کاE-estekhdam.com : صحیح است. 1گزینه  
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ره ای که ت یا ادافرض کنید هر روز بخواهید با باز کردن مرورگر خود صفحه پست الکترونیکی شخصی شما، صفحه وب اصلی شرک – 13

سال  ین اجتماعیتام؟ )دن مشغول به کار هستید و یک صفحه خبری مشخص بارگزاری شوند.از چه ابزاری این تنظیمات را انجام میدهیآدر 

 ( 94و  93

1 )Bookmark   2 )Favorite  3 )Home page   4 )History 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : یش پجهت انتخاب یک صفحه وب برای مرورگر بصورت  باشد.میصحیح   3گزینه

 . استفاده می کنیم  Home pageاز تنظیمات قسمت ، فرض 

سال  آموزش و پرورش) ؟شودمیWindows 7در پوشه یک نرم افزار منجر به نصب آن بر روی سیستم عامل اجرا کردن کدام فایل -14

95 ) 

1 )Setup.ini   2 )Setup.inf   3 )Setup.com   4 )
Setup.ico 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  3گزینه  

 ( 95ر  سوم سال فراگی  -دستگاههای اجرایی ؟ )دانست( Executable Files) ی قابل اجرا هاکدام فایل را می توان جزو فایل-15

1 )Filenameexe.txt    2 )Filename.exe.txt 

3 )Filename.txt     4 )Filename.txt.exe 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : زیرا فایل باشد.میصحیح  4 گزینه EXE کوتاه شده Executable File ه معنای ب

 .و یک فرمت استاندارد است "قابل اجرافایل "

 هاهز قبیل پوشرونیکی اساده ترین راه برای پرینت گرفتن یک نامه در پست الکترونیکی یاهو بدون اینکه سایر مشخصات پست الکت – 16

 ( 94دستیاران ستادی سال ؟ )چاپ شود

 ورد از آن پرینت میگیریم نامه را باز کرده و محتویات ان را انتخاب و پس از انتقال به فایل( 1

 نامه را باز کرده و روی آن کلیک راست کرده و پرینت میگیریم.( 2

 روی نامه کلیک راست کرده و پرینت را انتخاب میکنیم( 3

 را فشار میدهیم. pو   ctrlنامه را باز کرده و کلیک ( 4

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : گزینه رده و میتوان روی نامه کلیک راست ک برای این مورد باشد.میصحیح  3گزینه

 .پرینت را انتخاب کرد
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 ( 96فراگیر چهارم سال  –های اجرایی ؟ )دستگاهصحیح است.کدام مورد در خصوص واحد پردازنده مرکزی،   -17

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

 ی بیستر هستند، همیشه سریع ترند.هایی که دارای هستههاپردازنده( 2

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

 است. Mbpsواحد اندازه گیری سرعت آن، ( 4

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : ارتقای  صحیح است. 3گزینهCPUال در این دوم، اشکگزینه پذیر است. در امکان ها

یی هاCPUهای تههای آن بیشتر از سرعت مجموع هسای کمتر دارند اما سرعت مجموع هستهها هستهزندهاست که بعضی از پردا

 ، مربوط به سرعت پهنای باند اینترنت است.Mbpsهای بیشتری دارند. است که هسته

 ( 94ال دوم س فراگیر  -مرورگر مناسب است؟ )دستگاههای اجرایی  Home Pageکدام مورد جهت تغییر دادن  -18

 سرویس دهنده ISPارسال درخواست به ( Home Page    2جستجو در وب برای ( 1

 استفاده از تنظیمات مرورگر( Bookmark  4ذخیره سازی یک صفحه وب به عنوان ( 3

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : استفاده از تنظیمات مرورگر برای  باشد.میصحیح  4گزینهHome Page ردن یک ک

 .ارتباطی با سوال ذکر شده ندارد هاگزینه و سایر  باشدمیصفحه 

 ( 95سال  آموزش و پرورش) ؟در یک متن فارسی کدام است  → و 𝑪𝒕𝒓𝒍نتیجه فشردن کلیدهای   word 2007در نرم افزار -19

 انتخاب خط از ابتدا تا مکان فعلی( 2      پرش به ابتدای کلمه قبلی( 1

 پرش به ابتدای خط( 4      انتخاب کلمه قبلی( 3

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : ی ترکیبی  هابرای پرش به ابتدای کلمه قبلی از کلید باشد.میصحیح  1گزینه

𝑪𝒕𝒓𝒍 استفاده می کنیم  → و. 

 ( 95سال  آموزش و پرورش) ؟شودمیی یک جدول استفاده هاکدام مورد به ترتیب برای ادغام و جدا کردن سلول-20

1 )Split Table – Split Cell    2 )Split Cell – Merge Cell 

3 )Insert Cell – Merge Cell    4 )Insert Cell – Split Cell 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : گزینه ی یک جدول از هابرای ادغام سلول باشد.میصحیح  2گزینهMerge Cell  و

 .شودمیاستفاده  Split Cellنه گزیی یک جدول از هابرای جدا کردن سلول
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فراگیر  سوم   -ی دستگاههای اجرای) ؟باشد Windows 7ی اضافی در سیستم عاملهاکدام مورد می تواند راهکاری برای نصب فونت-21

 ( 95سال 

  C: \Windowsدر هاکپی کردن فونت( 1

 در آن پوشه هاو کپی کردن فونت  C: \Windows  در  Fonts ایجاد یک پوشه به نام( 2

     Control Panel   ==>   Fontsدر هاکپی کردن فونت( 3

 در هنگام نصب سیستم عامل هانصب فونت( 4

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : یندوزی اضافی در وهاشما می توانید برای نصب فونت باشد.میصحیح  3گزینه ،

 . پی کنیدک  cدر درایو   Fontsی مربوطه را در فولدر هافایل

اند تغییر پیدا کند؟ ، مقدار سلول به کدام مورد می توTimeدر یک سلول از نوع  23: 11، پس از نوشتن Excelدر نرم افزار   -22

 ( 96فراگیر چهارم سال  –های اجرایی )دستگاه

1 )November 23 , 2017 

2 )Wednesday , November 23 , 11: 23 AM 

3 )11: 23: 00 AM 

4 )Wednesday , November 23 , 2017 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : ام فزار اکسل انجااین عمل را باید به صورت آماده به کار در نرم  صحیح است. 3گزینه

 داد تا پاسخ صحیح را مشخص نمود.

 ( 96نیرو سال ؟  )وزارت شودمیدر کدام بخش انجام  windows7حذف نرم افزارهای نصب شده بر روی سیستم عامل  –23

1 )control panel     2 )my computer 

3 )my documents     4 )my applications 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : افزارهای نصب شده، ابتدا وارد برای حذف نرم صحیح است. 1گزینهControl 

Panel گزینه شویم؛ سپس میUninstall a Program افزار معینی را انتخاب و دکمه کنیم و نرم را انتخاب میUninstall 

 زنیم.را می
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 ( 94و  93تامین اجتماعی سال ؟ )باشد.میکدام توصیف زیر در مورد موتور جستجو صحیح  – 24

 .شودمیبرنامه ای است که جهت پیدا کردن یک اتصال به اینترنت استفاده ( 1

 ت روی اینترنت را پیدا کند.برنامه ای است که به کاربر کمک میکند تا اطالعا( 2

 .شودمیبرنامه ای است که جهت پیدا کردن صفحات وبی که اخیرا بازدید شده اند استفاده ( 3

 برنامه ای است برای پیدا کردن افرادی که در یک روز مشخص از یک صفحه بازدید کرده اند.( 4

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : ستجوی جامکانی برای  ...تجو گوگل و یاهو وموتور جس باشد.می 2صحیح گزینه

 باشد.میصفحات وب در اینترنت 

 ( 94ل اول سا فراگیر  -؟ )دستگاههای اجرایی شودمیبه کدام منظور استفاده ، ی وبهابرای صفحه Bookmarkابزار  -25

   . اطمینان از این که این صفحات در آینده قابل دسترسی هستنند( 1

 . کننندن که اطالعات روی صفحه تغییر نمیاطمینان از ای( 2

    ذخیره سازی صفحات مورد نظر روی کامپیوتر ( 3

 دسترسی آسان به صفحات مورد نظر در روزهای آینده ( 4

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : های آینده  جهت دسترسی آسان به صفحات مورد نظر در روز، باشد.میصحیح  4گزینه

 . شوداستفاده می Bookmarkاز ابزار  

آموزش و ؟ )شودمیاده دها استفاگر بخواهیم فایلهای حذف شده در رایانه بعدا قابل بازیابی نباشند، در هنگام حذف فایل از کدام کلی – 26

 ( 89پرورش سال 

1 )Del + Ctrl   2 )Del + Alt + Insert  3 )Del + End + Ctrl       4 )Shift + Del 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : قابل بازیابی بعدااز سیستم بطوریکه  هابرای حذف کامل فایل باشد.میصحیح  4گزینه 

 . شودمیاستفاده  Shift + Delنباشند، در هنگام حذف فایل از 

 ( 89آموزش و پرورش سال ) ؟کدام گذرواژه برای پیش گیری از هک شدن مناسبتر است – 27

1 )AlI REZA   2 )201022   3 )3hamed5   4 )1234p-# 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میعدد و نماد ، زیرا ترکیبی از حروف باشد.میصحیح  4گزینه 
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ول سال ا راگیرف  -از کدام کلید کمک می گیرید؟ )دستگاههای اجرایی ، اگر بخواهید یک صفحه وب به حالت تمام صفحه درآید -28

94 ) 

1) F11    2 )F9   3) F5   4 )F2 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : جهت نمایش یک صفحه وب بصورت  باشد.میصحیح  1گزینهFull Screen  از

 .استفاده می کنیم F11کلید 

 ( 94سال  اول فراگیر  -؟ )دستگاههای اجرایی شودمیبه کدام منظور استفاده  ، Composeابزار ، در پست الکترونیکی -29

 الحاق یک فایل به نامه الکترونیکی جهت ارسال ( 2  یا چند نامه الکترونیکی با یکدیگر ترکیب کردن دو  (1

 دریافت یک نامه الکترونیکی  ( 4   آماده کردن یک نامه الکترونیکی جهت ارسال  (3

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : جهت ارسال یک نامه جدید از ابزار  باشد.میصحیح  3گزینهCompose  ستفادها  

 .شودمی

 ( 89ش سال آموزش و پرور؟ )یی که کاربر تهیه کرده اما هنوز ارسال نکرده است. در کدام پوشه قرار میگیردهاپیام – 30

1 )Inbox   2 )Outbox  3 )Draft   4 )Trash 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : ه در قسمتی ارسال نشدهادر صندوق پست الکترونیکی پیام باشد.میصحیح  3گزینه 

Draft ذخیره می گردند . 

 ( 89ش سال آموزش و پرور؟ )میتوان پاسخ پیام الکترونیکی را برای فرستنده ارسال کردگزینه با استفاده از کدام  – 31

1 )Reply to All   2 )Forward   3 )Send To All   4 )Reply 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : ی  گزینه ود از شبخواهیم پاسخ فقط برای فرستنده ارسال اگر   باشد.میصحیح  4گزینه

Reply استفاده می کنیم. 

تامین اجتماعی سال ؟ )یردقرار میگ attachکدام یک از موارد زیر در کادر ، outlookدر هنگام ارسال یک نامه الکترونیکی از طریق  -32

 ( 94و  93

 مخاطب اصلی نامه( 4  طبینسایر مخا( 3  موضوع نامه( 2  فایلهای ضمیمه شده( 1

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : در نرم افزارoutlook ی ضمیمه شده در قسمت هافایلattach گزینه یرند قرار می گ

 باشد.میصحیح  1
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 ( 89سال  آموزش و پرورش) شود؟میبرای جستجوی کلمه یا عبارتی با ترتیب خاص در یک موتور جستجو از کدام عالمت استفاده  – 33

1 )“ “    2 ), ,   3 )( )   4 ){} 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : برای جستجوی کلمه یا عبارتی خاص در موتور جستجو از  باشد.میصحیح  1گزینه“ 

 .شودمیاستفاده  “

 ( 89آموزش و پرورش سال ؟ )چه عملی را انجام میدهد Explorerدر پنجره  refreshآیکن  -34

 بارگذاری مجدد صفحه جاری( 2     به صفحه ماقبل بازگشت( 1

 بازنمودن یک پنجره جدید بدون بستن پنجره جاری( 4    حرکت اتوماتیک در صفحه جاری( 3

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : بارگذاری مجدد صفحه جاری در جهت  ، باشد.میصحیح  2گزینهExplorer  ز ا

refresh شوداستفاده می.  

  -اجرایی  ؟ )دستگاههایشودمیچه نامیده ، ی از یک وبسایت داخلی یک شرکت که برای تعدادی از مشتریان قابل دسترسی استبخش -35

 ( 94اول سال  فراگیر

1) Network    2 )Intranet  3 )Internet  4 )Extranet 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : ینترنت اصی است که از پروتکل اکسترانت یک شبکه ی شخ باشد.میصحیح  4گزینه

ده شات مبادله اطالع و اتصاالت شبکه استفاده می کند وامکان استفاده از سیستم ارتباط از دور جمعی برای محفوظ نگهداشتن

ه واند بترانت می تند.اکسکیا ادارات بوسیله ی کارپردازان وفروشندگان و شرکا و مشتریان یا دیگر تجار را فراهم می  هاسازمان

 کسترانت بهاچنین  عنوان بخشی از اینترانت یک کمپانی تعریف شود که برای کاربران خارجی کمپانی تمدید گردیده است. هم

وبی فروش ن به خکه کیفیت ا هاروشی است اینترنتی برای انجام تجارت با سایر کمپانی: این صورت نیز تعریف شده است که

 "ز اینترنت االتر ااینترنت شخصی سطح ب"ختصر می توان از یک اکسترانت به عنوان یکبه طور مباشد.میمحصوالت به مشتریان 

 برداشت شود.

  (94و  93ل ماعی ساتامین اجت؟ )مناسب است های الکترونیکی و ذخیره سازی آنهاکدام مورد جهت مدیریت ارسال و دریافت نامه – 36

1 )Outlook  2 )Internet Explorer  3 )ISP   4 )Yahoo 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : فقط هاگزینه زیرا بین  باشد.میصحیح  1گزینه Outlook ت یک صندوق پس

  باشد.میالکترونیکی 
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نموده  ی این پوشهید برافرض کنید یک پوشه را جهت تغییر نام آماده کرده و اسم آن را حذف می کنید و شروع به تایپ کردن نام جد-37

 ( 95سال  فراگیر  سوم  -دستگاههای اجرایی ؟ )شودمیرا فشار دهید چه وضعیتی برای نام پوشه حاصل  Esc اید.اگر کلید

 شودمیخطای نامگذاری حاصل ( 2    حروف تایپ شده بعنوان نام انتخاب می شوند( 1

  تغییر می کندUntitled نام آن به ( 4     به همان نام اولیه ی خود بر می گردد( 3

 ارشناس پاسخ کE-estekhdam.com : پس از فشردن کلید  باشد.میصحیح  3گزینهEsc گرددباز می به همان نام قبلی خود . 

 ( 94 و 93تامین اجتماعی سال ؟ )شودمیی حذف شده ابتدا به کدام پوشه منتقل هادر یک پست الکترونیکی، نامه – 38

1 )Draft   2 )Inbox   3 )Trash   4 )Spam 

 رشناس پاسخ کاE-estekhdam.com : سمت قی حذف شده در هادر یک پست الکترونیکی، نامه باشد.میصحیح  3گزینه

Trash ذخیره می شوند. 

 ( 96در کدام نرم افزار وجود دارد؟  )وزارت نیرو سال  mail mergeابزار  – 39

1 )visio   2 )excel   3 )power point    4 )word 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : آدرس  صحیح است. 4گزینهMail Merge در نرم افزار ورد : 

 

40 – portrait    وlandscape  در کدام تنظیمات سند در محیط نرم افزار word (  قرار دارند؟E-estekhdam.com ) 

1 )page size       2 )page orientation 

3 )page margin      4 )columns 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : برای دسترسی به این تنظیمات، از برگه  صحیح است. 2گزینهLayoutز گروه ، ا

Page Setup ابزار ،Orientation گزینیم.را بر می 
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 ( 94آموزش و پرورش سال ؟ )جهت ارسال یک فایل توسط پست الکترونیکی از کدام ابزار کمک میگیرید -41

1 )Attach  2 )Copy-Paste   3 )Insert   4 )Upload 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : گزینه امه از نجهت الصاق و بارگذاری فایل ضمیمه به همراه  باشد.میصحیح  1گزینه

attach استفاده می کنیم. 

 آموزش و) ؟دباعث شده است که جایگذاری شکل و متن بصورت زیر انجام شو  Text Wrappingانتخاب کدام مورد در تنظیمات-42

 ( 95سال  پرورش

1 )Through   2 )Square   3 )Tight   4 )Inline 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : گزینه برای  استفاده از عکس در البالی متون  باشد.میصحیح  4گزینهInline  را

 .کنیمانتخاب می

  -جرایی اتگاههای دس؟ )شده در سند منتقل کندکدام مورد می تواند کاربر را به یک مکان از پیش تعیین  Word 2007در یک سند-43

 ( 95فراگیر  سوم سال 

1 )Bookmarks   2 )Outlines   3 )Subdocuments  4 )Citation 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : گزینه ز برای دسترسی به یک مکان از پیش تعیین شده ا باشد.میصحیح  1گزینه

 .استفاده می کنیم Bookmarksبوکمارک 

 ( 96فراگیر چهارم سال  –های اجرایی ؟ )دستگاهصحیح است.، Accessکدام مورد در نرم افزار    -44

 .شودمیامکان تجزیه و تحلیل اطالعات در آن وجود ندارد و فقط برای ذخیره و جست و جوی اطالعات استفاده ( 1

 ت.ایجاد پایگاه داده رابطه ای در این نرم افزار، امکان پذیر نیس( 2

 داشته باشد.  Nullمقدار  تواندنمیکلید اصلی ( 3

 هر سطر از جدول، یک فیلد نام دارد.( 4
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  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : محدودیت  صحیح است. 3گزینهPrimary Key ها یکی از مهمترین محدودیت

فیلد  گیرد.یمقرار  ها مورد استفادهکوردکند و بیشتر برای تفکیک و جستجوی رفیلد کلید، مقدار تکراری قبول نمی باشد.می

هر  ه باشد.برای این فیلد نباید چک خورد  Allow Nullsپذیرد. پس ستون نمی Nullکلید اصلی در اسکیوال هیچ وقت 

 داشته باشد.( Primary Keyجدول فقط می تواند یک کلید اولیه )

نتخاب شده یکون اا پوشه ان را انتخاب کرده اید اگر مجددا روی آدر محیط ویندوز یا یک بار کلیک چپ کردن رو یک فایل ی -45

 ( 94دستیاران ستادی سال ؟ )کلیک چپ کنید چه اتفاقی می افتد

 شودمیفایل یا پوشه مورد نظر باز ( 2     عمل خاصی اتفاق نمی افتد( 1

 راهم خواهد شد.ف shortcutامکان ایجاد ( 4  شودمیامکان نام گذاری مجدد روی فایل فراهم ( 3

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : شودمیدر صورت دو بار کلیک کردن پوشه باز  باشد.میصحیح  1گزینه. 

 ( 94دوم سال  فراگیر  -کدام مورد بیانگر واحد نرخ انتقال اطالعات است؟ )دستگاههای اجرایی  -46

 زهرت( 4   بیت بر ثانیه( 3   بایت ثانیه( 2   سیکل ثانیه( 1

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : واحد نرخ انتقال اطالعات بیت بر ثانیهباشد.میصحیح  3گزینه (bps) ستا. 

 ( 94دستیاران ستادی سال ؟ )روش رایج درگاه اتصال یک گوشی همراه به یک شبکه محلی کدام است -47

1 )Wireless  2 )Wi-Fi  3 )Infrared  4 )Bluetooth 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : برای اتصال یک گوشی همراه به یک شبکه محلی ازWi-Fi لذا . نیماستفاده می ک

 باشد.میصحیح  2گزینه 

 راگیرف  -ایی ؟ )دستگاههای اجرشودمینامگذاری درایوهای محلی یک کامپیوتر شخصی، به طور پیش فرض با کدام حرف شروع  -48

 ( 94دوم سال 

1 )B    2 ) C     3 ) D     4 )
A  

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : اولین درایو محلی با  باشد.میصحیح  2گزینهc  شودمیشروع. 
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 ( 94 و 93تامین اجتماعی سال ؟ )شودمیی در حال اجرا توسط کدام نوار نمایش داده هادر محیط ویندوز، برنامه – 49

1 )Toolbar   2 )Title Bar    3 )Menu Bar   4 )Taskbar 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : سطی در حال اجرا در محیط ویندوز توهابرنامه،  باشد.میصحیح  4گزینه Taskbar 

 شود. مینمایش داده 

 ( 96نشان دهنده کدام مورد است؟ )وزارت نیرو سال  wordخط قرمز زیر یک کلمه در محیط  – 50

 نگی فرمت کلمه با بقیه متن عدم هماه( 2   نوشتن متن در جای نادرست ( 1

 عدم رعایت حاشیه ( 4    خطا در نوشتن کلمه ( 3

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : ه مورد نظر ازخط قرمز زیر کلمه، بیانگر این مطلب است که کلم صحیح است. 3گزینه 

 نظر امالء اشتباه نوشته شده است.

 ( 94دوم سال  فراگیر  -؟ )دستگاههای اجرایی ودشمیچه نامیده  Windowsتصاویر کوچک در محیط  -51

1 )Drive   2 )Shortcut    3 )Soft ware   4 )Icon 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : تصاویر کوچک در ویندوزicon نام دارد. 

 ( 94دوم سال  فراگیر  -نشان دهنده انجام کدام عمل است؟ )دستگاههای اجرایی  زیرتصویر  -52

 

 کپی یا انتقال فایل( 2    د میانبر برای یک فایلایجا( 1

 ساخت یک فایل خالی از همان نوع و به همان اسم( 4   ایجاد یک نسخه موقت از همان فایل( 3

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میشکل نمایش داده شده کپی یا انتقال فایل 
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 ( 95سال  آموزش و پرورش) ؟رمول مناسب استکدام فA1+A2+A3+B4+B5+B6+7برای محاسبه عبارت -53

1 )SUM(A1: A3: B4: B6: 7)     2 )SUM(A1: B6+7)  

3 )SUM(A1+A3: B4+B6+7)     4 )SUM(A1: A3+B4: B6+7)  

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  1گزینه  

فراگیر    -ی اجرایی دستگاهها؟ )سند در کدام بخش قراردارد ابزار الزم برای ایجاد شماره خط در حاشیه Word 2007  در یک سند-54

 ( 95سوم سال 

1 )Insert  2 )View  3 )Refrences  4 )Page Layout 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : ی خود شماره هااگر میخواهید در مقابل هرخط از نوشته باشد.میصحیح  4گزینه

نتخاب را ا Line Numberگزینه مراجعه کنید و   Page Setupادر گروه به ک Page Layoutگذاری کنید از سربرگ 

 نمایید.

موارد زیر،  ، باعث چاپ کدام یک ازOutline Viewگزینه ، انتخاب Power Pointهنگام چاپ یک اسالید در نرم افزار  -55

 ( 96فراگیر چهارم سال  –های اجرایی خواهد شد؟ )دستگاه

 فقط متن (1

 متن و تصاویر (2

 تصاویر فقط (3

 Notesمتن، تصاویر و  (4

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : در  صحیح است. 4گزینهOutline View توانیم متن، تصاویر و میNotes ا ر

 مشاهده کنیم.

  (94رش سال و پرو آموزش؟ )در سیستم عامل ویندوز از کدام موارد زیر میتوان برای حرکت بین چند پنجره باز استفاده کرد  - 56

1 )Alt + F4   2 )Alt + Tab  3 )Alt + Space  4 )Ctrl + Esc 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : جهت حرکت بین چند پنجره یاز در ویندوز از  باشد.میصحیح  2گزینهAlt + Tab 

 . بهره می بریم

 

 

 



 

 
 

 171 (ICDLبخش سوم: فناوری اطالعات )

 ( 94دوم سال  فراگیر  -کدام مورد می تواند یک کامپیوتر را آلوده به ویروس کند؟ )دستگاههای اجرایی  -57

 باز کردن فایل الحاقی به یک پیام الکترونیکی( 2   اضافه کردن امضای الکترونیکی به یک پیام( 1

 حذف یک پیام الکترونیکی باز نشده( 4  انتقال یک پیام الکترونیکی باز نشده به یک پوشه مشخص( 3

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : پیام  باز کردن محتویات و فایلهای الحاقی یک بدون باشد.میصحیح  2گزینه

 الکترونیکی امکان انتقال ویروس وجود ندارد.

 ( 94آموزش و پرورش سال ؟ )در علم کامپیوتر آنتی ویروس به کدام معنی است – 58

 .شودمینرم افزاری که مانع ورود ویروس به کامپیوتر ( 1

 .شودمی سخت افزاری که مانع ورود ویروس به کامپیوتر( 2

 .شودمینرم افزاری که جهت تشخیص و حذف یا قرنطینه کردن ویروس استفاده ( 3

 سخت افزاری که در صورت وجود ویروس در کامپیوتر به کاربر اطالع میدهد.( 4

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میزاری توجه داشته باشید آنتی ویروس برنامه نرم اف باشد.میصحیح  3گزینه 

کدیگر به تر را با یو پرین هابه طوری که کارمندان می توانند فایل، کامپیوترها به یکدیگر متصل شده اند، فرض کنید در محل کارتان -59

 ( 94اول سال  یرفراگ  - از کدام نوع شبکه استفاده شده است؟ )دستگاههای اجرایی، در اتصال کامپیوترها به یکدیگر. اشتراک بگذارند

1) ISDN   2 )LAN   3 )TCP/IP  4 )WAN  

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  2گزینه Local Area Network بکه به معنی شبکه محلی یک ش

 دهد.شش میای است که محدوده جغرافیایی کوچکی مانند یک خانه یا دفتر کار یا گروهی از ساختمانها را پورایانه

 ( 96در کدام مورد قرار می گیرند؟ )وزارت نیرو سال  excelحیط ی یک تایع در مهاورودی – 60

1 )( )    2 )‘ ‘    3 )" "    4 )< > 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : برای هر تابع و یا  صحیح است. 1گزینهFunctionگیرند.ها در پرانتز قرار می، ورودی 

یرد؟ ا در بر گیک پنجره مناسب است.به طوری که تمام صفحه نمایش ر کدام مورد جهت بزرگ کردن اندازه Windowsدر محیط  -61

 ( 94اول سال  فراگیر  -)دستگاههای اجرایی 

1 )    2 )    3 )   4 ) 

  پاسخ کارشناسestekhdam.com-E : جهت نمایش یک پنجره بصورت فول اسکرین از باشد.میصحیح  2گزینه  

 . شودمیاستفاده 



 

 
 

 172 (ICDLبخش سوم: فناوری اطالعات )

 ؟خ دهددر صورت حذف یک سلول ممکن است کدام یک از عملیات زیر بر روی سلول دیگر ر  Excellافزار در محیط نرم -62

 ( 95سال  آموزش و پرورش)

 از سمت چپ به راست یا باال به پائین هاانتقال سلول( 1

 از سمت راست به چپ یا پائین به باال هاانتقال سلول( 2

 یا پائین به باالاز سمت چپ به راست  هاانتقال سلول( 3

 . حذف یک سلول امکان پذیر نیست و می بایست کل ردیف یا ستون را حذف کرد( 4

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : غیر ممکن  در نرم افزار اکسل ، حذف یک سلول به تنهایی باشد.میصحیح  4گزینه

 . و باید کل ردیف یا ستون را حذف کرد باشد.می

 ( 95م سال فراگیر  سو  -دستگاههای اجرایی ؟ )ئم زیر در هنگام نوشتن فرمول در سلول الزامی استدرج کدامیک از عال-63

 پرانتز( 4   جمع( 3  مساوی( 2  وابسته به توابع استفاده شده در فرمول است( 1

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : مساوی  متگذاشتن عال، در هنگام نوشتن فرمول در سلول باشد.میصحیح  2گزینه

 الزامی است.

 ( 94آموزش و پرورش سال ؟ )چه نوع فایلی است Text.rarفایل  -64

 یک فایل موقت برای یک برنامه کاربردی( 2     یک فایل متنی( 1

 یک فایل فشرده( 4     یک تصویر( 3

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : پسوند  باشد.میصحیح  4گزینهrar  برای نرم افزارwinrar که برای فشرده  باشد.می

 .شودمیسازی فایلها استفاده 

 ( 94و  93تامین اجتماعی سال ؟ )، به کدام زبانه مراجعه میکنید2007جهت ایجاد بوک مارک در یک سند ورد -65

1 )Page layout   2 )Insert   3 )Home  4 )References 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : یح است.صح 2گزینه طبق شکل زیر 

 

 



 

 
 

 173 (ICDLبخش سوم: فناوری اطالعات )

 ( 94 آموزش و پرورش سال؟ )نشان میدهد 2007را در یک سند ورد  tabکدام مورد مسیر صحیح تنطیمات مربوط به  – 66

1 )home -> paragraph-> tab    2 )page layout -> page setup -> tab 

3 )insert -> text -> tab     4 )view -> window - > tab 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  2گزینه 

 ( 94آموزش و پرورش سال ؟ )به کدام بخش مراجعه میکنید 2007جهت درج یک کادر در حاشیه یک سند ورد  – 67

1 )Home  2 )Insert  3 )Mailings  4 )Page layout 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  4گزینه 

 ( 95سال  آموزش و پرورش) صحیح است.؟کدام مورد ACCESSدر محیط نرم افزار -68

 بیشتر است Memo ، از نوع داده Textاندازه نوع داده ( 2  رکورد است ، کوچک ترین واحد در یک پایگاه داده( 1

 رابطه چند به یک در پایگاه داده وجود ندارد( 4  بین جداول وجود ندارد( Relation) امکان ارتباط ( 3

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  2گزینه  

دستگاههای ) ؟د بودکپی کنید نتیجه کدام خواه A2اگر این سلول را در . را درج کرده اید B4+D6فرمول  A1 فرض کنید در سلول-69

 ( 95فراگیر  سوم سال   -اجرایی 

1 )B5+D7   2 )#REF!   3 )C4+E6   4 )B4+D6 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : دهمان فرمول عیناً در سلول جدید کپی خواهد ش باشد.میصحیح  4گزینه . 

ی هاورت ستونی در سلولاستفاده کرده اید، این فرمول را به ص C5فرض کنید در فرمول خود از مقدار سلول  Excelدر نرم افزار  – 70

 ستفاده می کنید؟  )وزارتیدا کند کدام مورد را در فرمول اافزایش پ 5ثابت و فقط  Cمجاور کپی می کنید اگر بخواهید در فرمول بعدی 

 ( 96نیرو سال 

1 )C!5    2 )C$5    3 )!C5    4 )C5$   

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : صحیح است. 1گزینه 

 

 

 



 

 
 

 174 (ICDLبخش سوم: فناوری اطالعات )

 ( 94و  93ال ی ستامین اجتماع؟ )شودمی، از کدام مورد استفاده 2007به منظور درج کردن یک رابطه ریاضی در محیط ورد  -71

1 )Tools->Equation 2 )Insert->Function 3 )Insert->Equation 4 )Tools->Function 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  3گزینه طبق شکل زیر 

 

ی سال تامین اجتماع)؟ دباالی هر صفحه یک نوشته ثابت ظاهر شود، چگونه این عمل را انجام میدهی wordاگر بخواهیم در یک سند -72

 ( 94و  93

کپی نوشته مورد نظر باالی ( header 4استفاده از ( Textbox  3استفاده از ( table  2استفاده از ( 1

 صفحه

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : نبرای قرار دادن متن در ابتدای صفحه از امکا باشد.می 3صحیح گزینه header  و در

 .شودمیاستفاده  footer نانتهای صفحه از امکا

تامین اجتماعی )؟ اید. جهت محو سازی خطوط جدول از کدام ابزار کمک میگیریدیک جدول در یک صفحه از سند ورد قرار داده -73

 ( 94و  93سال 

1 )    2 )   3 )   4 ) 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  4گزینه 

لیدهای میانبر زیر، استفاده کو کدام یک از  ctrlند ورد، در انتهای اخرین خط سند قرار گیرد. از ترکیب کلید اگر بخواهید در یک س – 74

 ( 94و  93تامین اجتماعی سال ؟ )میکنید

1 )Enter   2 )End   3 )Page Down   4 )Tab 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.می 2صحیح گزینه 

 ( 94ن ستادی سال دستیارا؟ )شودمیهت ایجاد یک لیست چند سطحی از کدام یک از آیکونهای زیر استفاده ج 2007در محیط ورد  – 75

1 )    2 )    3 )    4 ) 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.می 3گزینه پاسخ 



 

 
 

 175 (ICDLبخش سوم: فناوری اطالعات )

 ( 94و  93تامین اجتماعی سال ؟ )برای وارد کردن آهنگ، از کدام ابزار زیر استفاده میکنید – 76

1 )Hyperlink  2 )Symbol  3 )Object  4 )WordArt 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  3گزینه 

را فشار میدهیم کدام  Iو   ctrlیک سند ورد را باز کرده و یک جمله در ان تایپ میکنیم جمله تایپ شده را انتخاب کرده و دو کلید  – 77

 ( 94و پرورش سال  آموزش؟ )شودمیمورد حاصل 

همتراز شدن متن با ( 4  وسط چین شدن متن( 3  مورب شدن متن( 2  ضخیم شدن فونت( 1

 پهنای صفحه

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : میانبر باشد.میصحیح  2گزینه ctrl+I شودمی جهت مورب کردن نوشته استفاده . 

 ( 94دستیاران ستادی سال ؟ )شودمیاز موارد زیر استفاده  جهت نوشتن یک ورد به صورت دو ستونی از کدام یک -78

1 )Home + Paragraph    2 )Page Layout + Orientation 

3 )Home + Style    4 )Page layout + Columns 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  4گزینه 

واهد شد؟ خکدام مورد زیر حاصل  Deleteل و فشار دادن کلید یک جدول ایجاد کرده اید با انتخاب جدو Wordدر محیط  -79

 ( 94دوم سال  فراگیر  -)دستگاههای اجرایی 

 حذف جدول( 4  ولپاک شدن عنوان جد( 3 حذف خطوط جدول( 2  پاک شدن محتویات جدول( 1

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : و خود  شودمیحذف  با عمل ذکر شده فقط محتویات جدول باشد.میصحیح  1گزینه

 .شودمیجدول حذف ن

 

 ( 94اول سال  فراگیر  -کدام ابزار را نشان می دهد؟ )دستگاههای اجرایی ، شکل روبرو -80

 
1 )Text   2 )Paragraph   3 )Header and Footer  4 )Page Setup 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  3گزینه 



 

 
 

 176 (ICDLبخش سوم: فناوری اطالعات )

ده می بزار استفاکدام ا از وسط خانه قرار بگیرد. ی جدول،هار بگیرید. اگر بخواهیم محتویات هر کدام از خانهجدول زیر را در نظ -81

 ( 94اول سال  فراگیر  -کنید؟ )دستگاههای اجرایی 

 
1 )AutoFit   2 )Justify  3 )Center   4 )Cell Alignment 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشدمیصحیح  3گزینه.  

 رورشپآموزش و ) صحیح است.؟کدام مورد در خصوص این فایل  .ذخیره شده استPPSX با پسوند Power Point یک فایل -82

 ( 95سال 

       قابل ویرایش نیست( 1

 شودمیباز  Slide Showبطور معمول در حالت ( 2

    ی ویدئویی نیستهایا فرمت  PDFقابل تبدیل به فرمت( 3

 شودمیایجاد Power Point ی قدیمیهاگاری با نسخهبه منظور ساز( 4

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : ی با پسوند هافایل باشد.میصحیح  2گزینهPPSX  بطور معمول در حالتSlide 

Show باز می شوند. 

 Last name,First (name)  Home.Address   به ترتیب Access 2007 نام گذاری فیلدهای یک جدول در نرم افزار -83

 ( 95فراگیر  سوم سال   -دستگاههای اجرایی ) صحیح است.؟کدام مورد در خصوص این نامگذاری  باشد.می

 . شودمیبه عنوان دوفیلد در نظر گرفته ، اما به دلیل وجود فاصله، شودمیجدول ذخیره ( 1

 . این نامگذاری مجاز نیست، به دلیل وجود پرانتز در نام فیلدها( 2

 . این نامگذاری مجاز نیست، ه دلیل وجود نقطه در نام فیلدهاب( 3

 .شودمیدراین نامگذاری مشکلی وجود ندارد و جدول  به درستی ذخیره ( 4

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  3 گزینه 

 

 

 



 

 
 

 177 (ICDLبخش سوم: فناوری اطالعات )

 ( 89آموزش و پرورش سال ؟ )استگزینه کدام  wordخروجی نرم افزار  -84

1) wrd      2) doc  3) wod     4) dox 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : ی نرم افزار هاپسوند فایلباشد.میصحیح  2گزینهword  ،  doc.   باشد.می 

 ( 89آموزش و پرورش سال ؟ )شودمیبرای چه عملی به کار برده   Justifyابزار  Wordدر  – 85

 ش تو رفتگی خطوطافزایش و کاه( 2      تنظیم فاصله بین خطوط( 1

 تنظیم فاصله بین پاراگرافها( 4       ترازبندی صفحه( 3

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  3گزینه 

  -ای اجرایی کدام مورد زیر رخ خواهد داد؟ )دستگاهه Enter و  CTRLی هابا فشار دادن هم زمان کلید Wordدر یک سند  -86

 ( 94دوم سال  فراگیر

  paragraph رفتن به انتهای( paragraph                2انتخاب ( 1

 رفتن به انتهای سند( 4                    ایجاد یک صفحه جدید( 3

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : در ورد  با فشار دادن کلیدهای ذکر شده یک صفحه جدید باشد.میصحیح  3گزینه

 .شودمیایجاد 

 ( 94ال سدوم  فراگیر  -در یک سند کدام عمل زیر را انجام می دهد؟ )دستگاههای اجرایی  Sو  Ctrl ترکیب کلیدهای -87

 ذخیره سازی تغییرات( 4  بستن سند( 3  باز کردن سند( 2  سند جدید ایجاد یک( 1

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : ه در سند شدبا فشار دادن کلیدهای ذکر شده تغییرات اعمال صحیح است.  4گزینه

 .شودمیذخیره 

آموزش و ؟ )ری منتقل نمودرا به متن دیگ( ...میتوان کلید تنظیمات متن )رنگ، فونت، اندازه،  Wordبه کمک کدام یک از ابزارهای – 88

 ( 89پرورش سال 

1 )Format painter      2 )Copy-Paste  3 )Data Copy  4 )Install Format 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : به متن  ( ...ه،تنظیمات متن )رنگ، فونت، اندازجهت  انتقال  باشد.میصحیح  1گزینه

 استفاده می کنیم. Format painterدیگر از 

 



 

 
 

 178 (ICDLبخش سوم: فناوری اطالعات )

 ( 96کدام عمل می تواند انجام شود؟ )وزارت نیرو سال  SUMIFبا استفده از تابع  – 89

 ر گرفته است قرا IFیی که مجموع آنها در ستون هافیلتر کردن سلول( 1

 در آنها استفاده شده است SUMیی که تابع هافیلتر کردن سلول( 2

 یی که شرط خاصی را داشته باشندهامحاسبه مجموع سلول( 3

 قرار دارند IFیی که در ستون هامحاسبه مجموع سلول( 4

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : خیلی خالصه می توان گفت که تابع  صحیح است. 3گزینهSUMIF ی از محدوده ا

 کند.ی عددی را به صورت مشروط جمع میهاداده

دام زبانه باید به ک formula barرا نشان میدهد، جهت فعالسازی نوار فرمول نویسی  2007شکل زیر بخشی از یک فایل اکسل  -90

 ( 94و  93تامین اجتماعی سال ؟ )مراجعه کرد

 

1 )insert   2 )data   3 )view    4 )formulas 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : در منوی  باشد.می 3صحیح گزینهview  و بخشshow وان طبق تصویر زیر میت

formula bar .را فعال یا غیر فعال کرد 
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اعی تامین اجتم؟ )باشد.یمیک سطر جدید ایجاد کنید کدام مورد زیر برای این کار مناسب  6و گروه  5فرض کنید بخواهید بین گروه  – 91

 ( 94و  93سال 

 

 کنیم.را انتخاب می insertگزینه کلیک راست کرده و  6روی شماره ( 1

 کنیم.را انتخاب می insertگزینه کلیک راست کرده و  7روی شماره ( 2

 کنیم.را انتخاب می file ،newکلیک چپ کرده و از منوی  6روی شماره ( 3

 کنیم.را انتخاب می file ،newو از منوی کلیک چپ کرده  7روی شماره ( 4

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  2گزینه 

 ( 89ش سال آموزش و پرور) ؟برای انتخاب بخشی از یک متن، کدام کلید حتما باید پایین نگه داشته شود Wordدر محیط  -92

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

  کارشناس پاسخE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  3گزینه 

 ( 89آموزش و پرورش سال ؟ )شودمیاز چه ابزاری استفاده  Wordبرای درج پاورقی در نرم افزار  – 93

1 )Insert – Reference –Footnote     2 )Insert- Symbol 

3 )Insert – Reference – Caption    4 )Edit- Go to 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  1گزینه 

 ( 89رورش سال آموزش و پ) شود؟میاز کدام مکانها استفاده  Wordبرای درج آرم وزارت خانه و نام مدرسه در تمام صفحات  -94

1 )Header – Footer  2 )Heading Rows Repeat 3 )Heading 1,2  4 )Style 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com :باشد.میصحیح  1 گزینه 
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 ( 94و  93تامین اجتماعی سال ) ؟در محیط اکسل در کدام مورد ظاهر خواهد شد !Numخطای  -95

 حذف محتویات یک خانه توسط یک فرمول، مورد ارجاع قرار گرفته است( 1

 تایپ اشتباه یک فرمول در خانه به لحاظ نگارشی( 2

 تقسیم محتویات یک خانه بر صفر( 3

 ردن فرمول در یک خانه که منحر به تولید یک عدد خیلی کوچک گردد.وارد ک( 4

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  4گزینه طبق توضیحات زیر 

وانید با ولی از جهت دیگر یک مقدار معنادار است که می ت شودمیاین مقدار از یک نظر خطا محسوب : # N/Aخطای 

یی هاد در سلولاست و می توان Not Avalableمخفف  N/A. ی خود را بهبود ببخشیدهاآن فرمولی هوشمندانه از هااستفاده

سرایت می  ند نیزی دیگری که از آن استفاده می کنهاکه مقدارشان مشخص نیست قرار بگیرد درضمن مقدار این خطا به سلول

 کند. 

د که کرده باشی ستفادهول وجود داشته باشد، مثال از تابعی ااین خطا زمانی رخ می دهد که اشکالی در متن فرم: #NAMEخطای !

بررسی  د فرمول راید بایوجود ندارد یا به جایی ارجاع داده باشید ومتن ارجاع درست نباشد. اگر شما با چنین خطایی مواجه شد

 ه فرمول آنی دیگری کهالولمشکالت احتمالی آن را پیدا کنید و اگر فرمول مشکلی نداشته باشد. خطا از یکی از س کنید تا

 ارجاع داده شده باشد سرایت پیدا می کند. 

د و این ده باشیاین خطا تنها زمانی به وجود می آید که برای ادرس دهی از اشتراک دو آدرس استفاده کر: #NULLخطای !

 . شودمیقل ز منتده باشید نییی که به آن ارجاع داهابه یاد داشته باشید که این خطا به تمام فرمول ،اشتراک تهی باشد

 :ی زیر به وجود می آیدهااین خطا در حالت: #NuMخطای !

 بسیار بزرگ باشد  شودمیقدر مطلق مقداری که از فرمول نتیجه 

 به تابعی که ورودی عددی دارد، مقداری غیرعددی نسبت داده اید. 

 ده ی مجاز نیست. به تابعی که ورودی عددی دارد، عددی نسبت داده اید که در محدو

 البته بعضی از توابع مالی نیز در شرایط خاص چنین نتیجه ای را می دهند. 

 :زیر است به شرح این خطا زمانی رخ می دهد که مرجع فرمول وجود داشته باشد اما عوامل به وجود آورنده ی: ! REF#خطای

 کرده اید.  pasteکرده و در محلی که فرمول آن ارجاع داده بود  cutیک سلول را 

  نشده است. منتقل هایک سلول را در محلی کپی کرده اید که با اصالح فرمول آن، ارجاع به خارج از محدوده ی سلول

ی از موارد زیر می تواند یکاست و دلیل به وجود آمدن او نیز  Excelاین خطا از متداولترین خطاها در : #VALVEخطای !

 :باشد

 را نسبت داده اید.  هادی آن یک سلول باشد محدوده ای از سلولبه تابعی که قرار است ورو

 .ملیات استعز این افرمول عملیاتی را روی مقادیر انجام می دهد که مجاز نیست که جمع کردن عدد با متن نمونه ای 

 .شوند یی که به آن ارجاع داده باشند نیز منتقل میهابه یاد داشته باشید که این خطا به تمام فرمول
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 ( 95فراگیر  سوم سال   -دستگاههای اجرایی ؟ )فعال می کند Power point 2007کدام نماد را در نرم افزار، آیکن روبرو-96

1 )Normal 

2 )Slide Show 

3 )Slide Sorter 

4 )Notes Page 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : این آیکون نماد    باشد.میصحیح  2گزینهslide show  2007سخه پاورپوینت ندر 

 باشد.می

 وآموزش ) ؟نیستر ی موجود در گروه زیر امکان پذیهابا،کدام عمل با استفاده ازویژگی  2007Power Pointدر محیط نرم افزار-79

 ( 95سال  پرورش

 بازگرداندن اسالید به حالت اول و پاک کردن تمام اشیای موجود بر روی آن( 1

 ی پیش فرضهابا قابلیت انتخاب آرایشایجاد یک اسالید جدید ( 2

  بدون تغییر اشیای موجود بر روی آن، تغییر آرایش یک اسالید( 3

 حذف کامل اسالید به همراه تمام اشیای روی آن( 4

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : تغییر آرایش یک اسالید و در واقع  باشد.میصحیح  3گزینهEdit  آن با  کردن

 باشد.مینی موجود در عکس امکان پذیر هاگیاستفاده از ویژ

 ( 94 و 93ل تامین اجتماعی سا؟ )اگر بخواهید محتویات جدول بر اساس یک ستون مرتب شود به کدام بخش مراجعه میکنید -98

1 )View   2 )Formulas   3 )Review   4 )Data 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : ن از کردن محتویات جدول بر اساس یک ستوجهت مرتب  باشد.می 4صحیح گزینه

 .استفاده می کنیم Dataگزینه 
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 ( 94و  93تامین اجتماعی سال ؟ )در شکل زیر بیانگر کدام مورد است R31عبارت  – 99

 

 ردیف و ستون خانه انتخاب شده( 2     نام فایل( 1

 شده محتویات خانه انتخاب( 4  آخرین خانه حاوی اطالعات در کاربرگ( 3

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : R  شماره ردیف در ستون  31و عدد  باشد.میعنوان ستونR  پس  باشد.میجدول

 باشد.می 2صحیح گزینه 

؟ رفتگاید کمک در یک کاربرگ از یک فایل اکسل جهت انتخاب چند سطر که به طور متوالی واقع شده است از کدام کلید ب – 100

 ( 94ل آموزش و پرورش سا)

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

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : جهت انتخاب چند سطر که به طور متوالی واقع شده است از کلیدShift  ستفاده ا

 باشد.میصحیح  3گزینه پس  شودمی

 ( 94 دستیاران ستادی سال؟ )صحیح است.در تصویر زیر از یک فایل اکسل کدام عبارت  – 101

 

1 )Average(B1;B5)   2 )Average(B1: B5)   3 )MEDIN(B1: B5)  4 )MEDIN(B1;B5)  

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : زیرا اگر تمام اعداد ستون  باشد.میصحیح  2گزینهB 5رده و تقسیم بر را به هم جمع ک 

 رسید.می 19نمایید به عدد 

 به شکل باشد.میکه محتویات آن سلول که فقط عدد  شودمیسلول از یک کاربرگ باعث انتخاب کدام فرمت عددی برای یک  – 102

 ( 94آموزش و پرورش سال ؟ )کسری نمایش داده شود

1 )Accounting   2 )Currency  3 )Number   4 )Fraction 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : ز ت عدد کسری احهت نمایش محتویات یک سلول بصور باشد.میصحیح  4گزینه

Fraction  شودمیاستفاده. 
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اول  رفراگی  -اجرایی  قابل انجام است؟ )دستگاههای، هاعمل فیلتر کردن بر اساس کدام داده، Excelدر یک کاربرگ از یک فایل  -103

 ( 94سال 

 فقط سطر اول ( 4  هر ستون یا هر سطر( 3  هر سطر ( 2    هر ستون( 1

  

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : در یک کاربرگ از یک فایلExcel ابل انجام عمل فیلتر کردن بر اساس هر ستون ق

 باشد.میصحیح  1گزینه است در نتیجه 

 ( 94پرورش سال  آموزش و؟ )مورد استفاده قرار میگیرد Excelی یک کاربرگ از یک فایل هاکدام مورد جهت مرتب سازی داده – 104

1 )Data - > Filter  2 )Data - > Sort  

3 )Insert - > Chart  4 )Home -> Conditional Formatting 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  2گزینه 

 C1قرار دارد و در خانه  9تا  2اعداد  Bو در همان سطرها برای ستون  8تا  1از کاربرگ اکسل اعداد  Aستون  8تا  1در سطرهای  – 105

دام نتیجه در کرا حذف کنیم  B و Aی هاکپی میکنیم. اگر اعداد ستون C8تا  C2ی هارا تایپ کرده و در خانه  A1^B1=>دستور 

 ( 94دستیاران ستادی سال ؟ )حاصل خواهد شد Cستون 

 همان نتیجه حاصل خواهد شد.( NUM   3 )#REF  4#( 2   صفر( 1

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  2گزینه 

 ( 94 دوم سال فراگیر  -؟ )دستگاههای اجرایی شودمیابزار رو به رو به کدام منظور استفاده  Excel در محیط  -106

 
 درج کردن یک سمبل در یک خانه( 2     همترازسازی محتویات یک خانه( 1

 ونافزایش پهنای یک ست( 4  هاترکیب کردن دو یا چند خانه و وسط چین کردن محتویات خانه( 3

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : : آیکن مورد نظر  باشد.میصحیح  3گزینهmerge & center  که برابر  باشد.می

 باشد.می هاترکیب کردن دو یا چند خانه و وسط چین کردن محتویات خانه
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 ( 94وم سال د فراگیر  -رایی کدام مورد خواهد بود؟ )دستگاههای اج sum(A1;C2)=با توجه به جدول زیر نتیجه دستور  -107

 

1 )8   2 )22   3 )39   4 )6 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : : در فرمول  ;چون عالمت  باشد.میصحیح  1گزینهsum این معنی  ذکر شده است به

 .شودمی 8با هم جمع شود که حاصل   c2 و a1که فقط دو خانه  باشد.می

 .شودمی 22که حاصل  شودمیی جدول با هم جمع هاکنیم تمام خانه استفاده: از ;اگر به جای : نکته

زار ید از کدام ابخواهید این بخش را به شکل یک جدول نمایش دهاید میرا انتخاب کرده excelیک فایل  کاربرگبخشی از یک  -810

 ( 94دوم سال  فراگیر  - کنید؟ )دستگاههای اجراییاستفاده می

1 )   2 )   3 )   4 ) 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  2شماره گزینه format as table  

این کاربرگ  29ن و ستو 6کدام مورد به خانه ای که در سطر . ستون دارید Excel ،35فرض کنید در یک کاربرگ از یک فایل  -109

 ( 94اول سال  فراگیر  -اشاره می کند؟ )دستگاههای اجرایی ، قرار دارد

1 )C2(6)   2 )AC6   3 )F29   4 )29F 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : و  شودمی نام ستونهای اکسل با حروف انگلیسی نامگذاری باشد.میصحیح 2 گزینه

 AAام  27شوند نام ستون نامگذاری شده، ستونهای بعدی به صورت دو حرفی نامگذاری می zام که با حرف  26پس از ستون 

 است. ACام  29و ستون  ABام  28ستون 
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وزارت نیرو سال )شروع شده باشد؟  Aیی را بر می گرداند که با حرف هانام، Accessکدام مورد در یک پرس و جو در محیط  – 110

96 ) 

1 )Name = “A”     2 )Name = “A+” 

3 )Name= “A? ”    4 )Name = “A*” 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : که بعد از  باشد.میدر یک پرس جو به معنی این  *عالمت  صحیح است. 4گزینه

 هر حرف و عددی میتواند باشد.  Aحرف 

؟ ه شودمایش دادنرا شکست، تا در دو خط  شودمیبه کمک کدام یک از امکانات زیر میتوان متنی را در یک سلول اکسل جا ن – 111

 (94آموزش و پرورش سال )

1 )Justify  2 )Fill   3 )Wrap Text   4 )Merge Cell 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : از   شودمیدر یک سلول اکسل جا نجهت نمایش متنی که باشد.میصحیح  3گزینه

 ه شود و در دو خط نمایش داده شود.بهره می گیریم تا متن شکست  Wrap Textی گزینه 

 ( 89آموزش و پرورش سال ) شود؟میاستفاده برای نوشتن فرمول از چه عالمتی در ابتدای آن  -112

1 )#    2 )=    3 )@    4 )! 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : تفاده می کنیماس =برای نوشتن فرمول در اکسل  در ابتدا از  باشد.میصحیح  2گزینه.  

 ( 94و  93سال  تامین اجتماعی؟ )در طراحی یک فایل پاور پوینت، کدام مورد وضوح بیشتری دارد – 113

 ی تاریک با پس زمینه روشنهانوشته( 2   ی روشن با پس زمینه تاریکهانوشته( 1

 ی روشن با پس زمینه روشنهانوشته( 4   ی تاریک با پس زمینه تاریکهانوشته( 3

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.می 3صحیح گزینه 

تامین ؟ )شودمیته ، از کدام ابزار کمک گرف2007به اسالیدهای یک فایل پاورپوینت ی از پیش آماده هاجهت اعمال کردن طرح -114

 ( 94و  93اجتماعی سال 

1 )SmartArt   2 )Themes  3 )Slide Master   4 )ClipArt 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : به منوی  باشد.می 2صحیح گزینهdesign  و بخشthemes  طبق تصویر زیر مراجعه

 یید.نما
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 ( 94ش سال آموزش و پرور؟ )شودمیاز اسالید جاری از کدام مورد استفاده  Power Pointجهت اجرای نمایش یک فایل  – 115

1 )F11    2 )F5   3 )Shift + F5   4 )Ctrl +F9 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  3گزینه پاسخ 

ا خواهد یستم شمسانتخاب کدام مورد باعث دانلود فایل بر روی ، ل راست کلیک می کنیددر یک وب سایت بر روی لینک یک فای-116

 ( 95سال  آموزش و پرورش) ؟شد

1 )Copy Link Address   2 )Save As  3 )Save Target As  4 )Copy 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : بر روی ، توب ساییک فایل در ( برای ذخیره سازی )دانلود باشد.میصحیح  3گزینه

 . را انتخاب می نمائیم Save Target Asی گزینه مورد نظر کلیک راست کرده و گزینه 

ن مورد برای این از یک سبک خاص پیروی کند. مناسب تری Power Pointی شما در محیط هادر صورتی که بخواهید تمام ارائه – 117

 ( 96وزارت نیرو سال ؟ )کار کدام است

 templateایجاد یک فایل ( 2     استاندارد  layoutایجاد ( 1 

 کردن اسالیدها  duplicate( 4     جدید  outlineمعرفی ( 3

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : فایل  صحیح است. 2گزینهTemplate های گیای است که از قبل ویژفایل نمونه

از یک سبک  Power Pointهایمان در محیط ر بخواهیم تمام ارائهای دارند. بنابراین، اگکه سبک ویژه باشد.میخاصی را دارا 

 کنیم.استفاده می Templateخاص پیروی کند، از 

ههای دستگا) ؟ام استمناسب ترین روش برای پرش به اسالیدهای نامتوالی در هنگام ارائه کد Power point 2007 در نرم افزار -118

 ( 95فراگیر  سوم سال   -اجرایی 

 و انتخاب اسالید مورد نظر Normal  یر به نمایتغی( 1

 Slide Showاستفاده از کلیدهای جهتی چپ و راست برای بازگشت به عقب و جلو در همان نمای ( 2

 بر اساس ترتیب نمایش در ارائه هاو مرتب سازی اسالید Slide Sorterتغییر به نمای ( 3

  Go to Slide رد نظر درراست کلیک بر روی اسالید و انتخاب اسالید مو( 4

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  4 گزینه 



 

 
 

 187 (ICDLبخش سوم: فناوری اطالعات )

 ( 94اول سال  رفراگی  -چه کاربردی دارد؟ )دستگاههای اجرایی ( به بعد 2007)  PowerPointی جدید هاشکل زیر، در نسخه -119

 

 مختلف اسالیدی هاحرکت بین بخش( 2    ایجاد یک نمایش دلخواه از چند اسالید ( 1

 تعیین جهت حرکت یک شکل در یک اسالید ( 4    نحوه ظاهر شدن یک اسالید در حین نمایش ( 3

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : شان می دهدنحوه ظاهر شدن یک اسالید در حین نمایش را ن باشد.میصحیح  3گزینه. 

 ( 96؟ )وزارت نیرو سال صحیح است. PowerPointزار در نرم اف layoutو  designکدام مورد در خصوص تفاوت  – 120

1 )design  مربوط به ظاهر اسالید وlayout.مربوط به جایگزینی عناصر در اسالید است ، 

2 )layout  یک اسالید بر خالفdesign  آن پس از ذخیرهpresentation  قابل تغییر نیست 

3 )design  وlayout  هر زیر مجموعه ازpage setupند اما هستlayout جزئیات بیشتری دارد 

4 )design ( تنها به تمTheme ) اما  شودمیاسالید ختمlayout را هم در بر می گیرد هافونت و رنگ نوشته 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : 1گزینه – Design  مربوط به ظاهر اسالید وLayout نی عناصر در مربوط به جایگزی

 اسالید است.

 ( 94و  93تامین اجتماعی سال ؟ )شکل روبرو بیانگر کدام وضعیت نمایش است power pointمحیط در  – 121

 

1 )Normal  2 )Reading  3 )Slide Show  4 )Slide Sorter 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.می 4صحیح گزینه طبق شکل زیر 

 

 



 

 
 

 188 (ICDLبخش سوم: فناوری اطالعات )

ر حین نمایش، استفاده از د 15اده ترین راه برای نمایش داده نشدن اسالید شماره اسالید دارید. س 20پاور پوینت شامل  یک فایل – 122

 ( 94و  93تامین اجتماعی سال ؟ )باشد.میکدام ابزار 

1 )Hide Slide  2 )Delete Slide  3 )Custom Slide Show  4 )Timing Slide Show 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : ترین روش برای این مورد  راحت باشد.میصحیح  1گزینهHide Slide باشد.می 

 ( 94سال  دستیاران ستادی؟ )شودمیجهت زمانبندی انتقال از یک اسالید به اسالید دیگر از کدام زبانه استفاده  – 123

1 )Animations   2 )Slide Show   3 )Design   4 )View 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : جهت زمانبندی انتقال از یک اسالید به اسالید دیگر از  باشد.میصحیح  2گزینهSlide 

Show  شودمیاستفاده. 

ه کردن فایل یک فایل صوتی در پس زمینه پخش شود. جهت اضاف power pointفرض کنید بخواهید در حین نمایش یک فایل  – 124

 ( 94و  93تامین اجتماعی سال ؟ )صوتی مورد نظر از کدام بخش کمک میگیرید

1 )Animation  2 )Home  3 )Insert  4 )Slide Show 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : ایل در برای اجرای یک فایل صوتی در حین نمایش یک ف باشد.میصحیح  3گزینه

 .می توان استفاده کرد Insertگزینه برنامه پاورپوینت از 

 ( 96دیده شده است استفده می گردد؟ )وزارت نیرو سال  یی که در گذشتههاکدام ویژگی برای مشاهده وب سایت – 125

 1 )favorites  2 )history  3 )cookies  4 )settings 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : های مشاهده شده در وب، در تمام آدرس صحیح است. 2گزینهHistory ره ذخی

 است. Hو  Ctrlترکیبی از  Historyشوند. کلید میانبر می

 ( 94ال دوم س راگیرف  -ایی اگر بخواهید برای یک اسالید توضیحی اضافه کنید از کدام نوع نمایش استفاده میکنید؟ )دستگاههای اجر -126

1 )Notes page   2 )Outline   3 )Slide Master   4 )Normal 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : ازNotes page  یحات تکمیلی ونده ارایه، توضبرای ارایه توضیحات بیشتر )تهیه کن 

ن نما را نیز میتوان ای گام چاپاستفاده میگردد. این نما در هنگام نمایش ارایه  نشان داده نخواهد شد، اما در صورت لزوم در هن( …

 به چاپ رساند.

 



 

 
 

 189 (ICDLبخش سوم: فناوری اطالعات )

 ( 94و  93ال تامین اجتماعی س؟ )قابل ذخیره سازی است wordبا کدام یک از پسوندهای  power pointیک فایل  – 127

 dot( ج    doc( ب   rtf( الف

 فقط الف( 4   فقط ج( 3   ب و ج( 2  الف و ب( 1

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میسایر موارد اشتباه  صحیح است. 4گزینه 

دام مورد خواهد آن کذخیره کنیم پسوند ( Power Point Showیک فایل را به شکل نمایشی ) 2007اگر در محیط پاور پوینت  – 128

 ( 94آموزش و پرورش سال ؟ )بود

1 )ppt   2 )potx     3 )pptx   4 )ppsx 

  پاسخ کارشناسe-estekhdam.com : ی هات فایلدر برنامه پاورپوینت جهت ذخیره بصور هافایل باشد.میصحیح  4گزینه

 .ذخیره می شوند ppsxنمایشی با پسوند 

آموزش ) شود؟یمصندوق ورودی پست الکترونیکی خود به شکل معمولی حذف کنید کدام عمل انجام  درصورتی که یک نامه را از-129

 ( 95سال  و پرورش

 ی حذف شده و قابل بازگردانی به صندوق ورودیهاانتقال از صندوق ورودی به پوشه  نامه( 1

 وق ورودیی حذف شده و قابل بازگردانی به صندهاکپی از صندوق ورودی به پوشه  نامه( 2

 OUT BOXی حذف شده و قابل بازگردانی به هاانتقال از صندوق ورودی به پوشه  نامه( 3

 OUT BOXی حذف شده و قابل بازگردانی به هاکپی از صندوق ورودی به پوشه  نامه( 4

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : ل در صورت حذف یک نامه از صندوق ورودی به شک باشد.میصحیح  1گزینه

 باشد.میی ی حذف شده متقل شده و قابل بازگردانی به صندوق ورودهانامه از صندوق ورودی به پوشه  نامه، معمولی

ظاهر شود از  "الیدشماره اس"اسالید به صورت  65اگر بخواهید در پایین هر باشد.میاسالید  65شامل  Power Pointیک فایل  – 130

 ( 94اران ستادی سال دستی؟ )کدام ابزار استفاده میکنید

1 )Slide Master   2 )Slide Number  3 )Slide Sorter  4 )Object 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  2گزینه 

 

 



 

 
 

 190 (ICDLبخش سوم: فناوری اطالعات )

 ( 94دوم سال  گیرفرا  -چه نوع اسالیدی است؟ )دستگاههای اجرایی  Power Pointبه طور معمول اولین اسالید در یک فایل   -131

1 )Title and Content  2 )Title only  3 )Title Slide  4 )Blank 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com :یعنی  شودمیائه ذکر در اولین اسالید فایل پاور پوینت برای ارائه معموال فقط عنوان ار

 باشد.میصحیح  3گزینه 

کدام یک از . یدااستفاده کرده  Exit→fadeه از ابزار برای یک نوشت، PowerPointفرض کنید داخل یک اسالید از یک فایل  -132

 ( 94اول سال  فراگیر  -حاصل خواهد شد؟ )دستگاههای اجرایی ، موارد زیر

 . نوشته مورد نظر به تدریج ظاهر خواهد شد، در حین نمایش این اسالید (1

 نوشته مورد نظر به تدریج محو خواهد شد.، در حین نمایش این اسالید (2

 نظر به تدریج محو و سپس ظاهر خواهد شد.نوشته مورد  (3

 نوشته مورد نظر به تدریج ظاهر و سپس محو خواهد شد. (4

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  2گزینه 

آموزش و ؟ )یگیردمورد استفاده قرار م Power Pointی جایگزینی کدام پنجره در هابرای ایجاد حرکت در اسالیدها و جلوه – 133

 ( 94ورش سال پر

1 )Slide Transition      2 )Shared Workspace 

3 )Slide Layout      4 )Slide Design 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com :ی بصری در پاور پوینت از هاجهت ایجاد حرکت و جلوهSlide Transition  استفاده

 باشد.میصحیح  1گزینه در نتیجه  ؛شودمی

 ( 96یرو سال ای استفاده بهینه از فضای صندوق پست الکترونیکی در طوالنی مدت، کدام است؟ )وزارت نبهترین عمل بر – 134

 ی اسپم شده هاحذف ایمیل( saved    2در پوشه  هاآرشیو ایمیل( 1

 mail clientی مهم با استفاده از نرم افزارهای هاآرشیو دوره ای ایمیل( 4   های ارسال شده و پیش نویسهاحذف ایمیل( 3

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : فاده از هر سه سازی فضای صندوق پست الکترونیکی، استبرای بهینه – 4و  3، 2گزینه

 باشد.میکاربردی  4و  3، 2ی هاگزینه 

 

 



 

 
 

 191 (ICDLبخش سوم: فناوری اطالعات )

اول  فراگیر  -ی اجرایی ا؟ )دستگاههشودمیاستفاده  Accessبه عنوان منبع داده برای تهیه گزارش در محیط ، ( کدام مورد )موارد -135

 ( 94سال 

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

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

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  1گزینه 

دوم  گیرفرا  -ایی ابزار برای انتخاب فقط یک وضعیت از بین چند وضعیت مناسب است؟ )دستگاههای اجر کدام Accessدر محیط  -136

 ( 94سال 

1 )Check box  2 )Text box  3 )Form  4 )Combo box 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : از گزینه از بین چند گزینه برای انتخاب یکcombo box  شودمیاستفاده. 

 نکته :check box  تخاب نیز ابزاری برای ان هاگزینه و سایر  شودمیکه به صورت تیک وارد  باشد.میبرای انتخاب چند مورد

 باشد.مین

 ( 94دستیاران ستادی سال ؟ )کدام ابزار برای تعیین ارتباط بین جداول مناسب است accessدر محیط  – 137

1 )Macro   2 )Relationship   3 )Object  4 )Dependencies 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : در محیط  باشد.میصحیح  2گزینهaccess ی  گزینه ل برای تعیین ارتباط بین جداو

Relationship کاربرد دارد. 

 ( 94آموزش و پرورش سال ) ؟کدام است هامناسب ترین ابزار برای ورود و نمایش داده Accessدر محیط  – 138

1 )Form  2 )Macro  3 )Modules  4 )Report 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : طی بین کاربر فرم یکی از اجزای بانک اطالعاتی است که واس باشد.میصحیح  1گزینه

می توان  هافرم با ایجاد. ی یک یا چند جدول ایجاد می کندهاورود و ویرایش داده، و جداول بانک اطالعاتی برای نمایش

ی هاداده کاربران به می توان دسترسی هابا استفاده از فرم. را ساده تر و کاربر پسندتر نمود هایش و حذف دادهویرا، عملیات ورود

 داد. ربران قرارتیار کاتعداد محدودی که مورد نیاز آنهاست را در اخ، جداول را کنترل کرد و به جای تمام فیلدها و رکوردها

 

 

 



 

 
 

 192 (ICDLبخش سوم: فناوری اطالعات )

 ( 96هارم سال چفراگیر  –های اجرایی ؟ )دستگاهشودمیر، باعث از کار افتادن کل سیستم از کار افتادن کدام سخت افزا  -139

1 )Monitor     2 )Random Access Memory     

3 )Network Interfase Card    4 )Mouse / keyboard 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : ا در حافظه افزارها برای اجربه دلیل اینکه نرم صحیح است. 2گزینهRAM  گسترش

 افتد.، کل کامپیوتر از کار میRAMیابند، بنابراین، با از کار افتادن می

، ده استشوارد  دریک موتور جستجوی استاندارد کدام یک از عملگرهای زیر برای جستجوی دقیق یک عبارت به همان صورتی که-140

 ( 95 فراگیر  سوم سال  -دستگاههای اجرایی ) ؟شودمیاستفاده 

1 )" "    2 )+    3 )( )    4 )} { 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : که وارد  برای جستجوی دقیق یک عبارت به همان صورتی.  باشد.میصحیح  1گزینه

 . قرار می دهیم  " "متن مورد نظر را داخل نماد ، شده است

راگیر  سوم ف  -دستگاههای اجرایی ) ، صحیح است.؟شده اند  Marks as Readی الکترونیکی کههاکدام مورد در خصوص پست-141

 ( 95سال 

 .حذف می شوند، در صورت خوانده شدن هاپست( 1

 .شونده شکل خوانده شده  نمایش داده میبالفاصله پس از ورود به صندوق ورودی ب هاپست( 2

  .اندشدهشوند که خوانده مایش داده میباز شوند به شکلی ن هابدون اینکه پست( 3

  د.شونحذف می، در صورت خوانده نشدن تا مدت زمان مشخصی هاپست( 4

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : ی هاایمیل باشد.میصحیح  2گزینهmarks as read  هاتبدین معناست که پس 

 .بالفاصله پس از ورود به صندوق ورودی به شکل خوانده شده  نمایش داده می شوند

 

 

وری آاربرد جمع ککلیدهای پر  شودمیبه دلیل اینکه سواالت زیادی در مورد کلیدهای میانبر در نرم افزارهای آفیس مطرح  در ادامه

 شده است تا با مطالعه موارد زیر بتوانید با تسلط بیشتری به سواالت آزمونها پاسخ دهید.



 

 
 

 193 بخش چهارم: کلیدهای میانبر

 

 کلیدهای میانبر در مایکروسافت آفیس
 

  کلیدهای میانبر درExcel 

1. CTRL+PGDOWN :.این کلید میانبر اکسل شیت بعدی اکسل رو فعال میکنه 

2. CTRL+PGDOWN :.این کلید میانبر شیت قبلی اکسل رو فعال میکنه 

3. CTRLعات ش اطالترکیب کلید کنترل با هر یک از چهار جهت اصلی باعث میشه به آخرین بخ: +کلیدهای چهار جهت اصلی

ی سطر اول فعال هااز سلول سطر اطالعات داشته باشید و یکی 10د برید. به عنوان مثال اگر شما در جهتی که از کلیدش استفاده کردی

زیاده و  ت شما خیلیاطالعا باشه با استفاده از ترکیب کلید کنترل و جهت پایین به سطر دهم خواهید رفت. این کلیدها زمانی که حجم

 کنید خیلی مفیده. برای رسیدن به اول یا آخر اطالعات باید کلی اسکرول

4. CTRL+HOME : این کلید میانبر باعث میشه تا اولین سلول شیت یعنی سلولA1 .فعال بشه 

5. CTRL+1 :.این کلید میانبر اکسل پنجره مخصوص فرمت کردن سلول رو نمایش میده 

6. CTRL+SHIFT+L :.این کلید میانبر ابزار فیلتر رو برای اطالعات شیت اکسل فعال میکنه 

7. F4 :ا کلید مفیدترین کلیدهای میانبر اکسل هست. زمانی که شما دارید در اکسل فرمول نویسی میکنید ب یکی ازF4  میتونید

استفاده کنید اکسل  F4از  باشه و A1رو فعال کنید. مثالً اگر مکان نمای شما روی کلمه  های مختلف نسبی یا مطلق بودن دادههاحالت

A1  رو به صورت فرمول مطلق یعنی$A$1 .تبدیل میکنه 

8. CTRL+T : این کلید میانبر محدوده ای رو که در اکسل انتخاب کردیم به جدول یا همونTABLE ه.تبدیل میکن 

9. CTRL+S :.همونطوری که اکثر شما حتماً میدونید این یکی برای ذخیره کردن فایل استفاده میشه 

10. CTRL+N :.این کلید میانبر یک ورکبوک جدید باز میکنه 

11. CTRL+O :ن کلید میانبر پنجره ای رو برای باز کردن فایل اکسل باز میکنه.ای 

12. CTRL+W :.این کلید میانبر اکسل ورکبوک فعلی رو که در حال کار با اون هستیم میبندد 

13. CTRL+F :.با استفاده از این کلید میانبر پنجره جستجو در اکسل باز میشه 

14. CTRL+SPACE :خاب ن هستیم انتی اوهام کل ستونی رو که در حال ویرایش یکی از سلولبا استفاده از این کلید میانبر میتونی

 کنیم.

15. SHIFT+SPACE :هستیم  ی اونهابا استفاده از این کلید میانبر میتونیم کل سطری رو که در حال ویرایش یکی از سلول

 انتخاب کنیم.

16. ALT=+ : این کلید میانبر برای استفاده از قابلیتAUTOSUM نتخاب کنبم و از ایشه. اگر تعدادی سلول رو اکسل استفاده م

 .اضافه میکنه هااین کلید میانبر استفاده کنیم اکسل به صورت خودکار جمع مقادیر اونها در انتهای سلول

17. CTRL+B : این کلید میانبر اکسل برای ضخیم کردن یا همونBOLD ی سلول استفاده میشه.هاکردن نوشته 

18. CTRL+F1 : ا مخفی باهر کنیم. ظخفی یا کلید ترکیبی میتونیم ریبون یا همون نوار ابزار قسمت باالی اکسل رو مبا استفاده از این

 مرکز کنیم.یلمون تکردن ریبون تعداد سطرهایی که میتونیم یکجا ببینیم افزایش پیدا میکنه و میتونیم بهتر روی کار با فا

19. CTRL+END :سلول حاوی اطالعات رو انتخاب کنیم. با استفاده از این کلید ترکیبی میتونیم آخرین 
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20. ALT+ENTER : ه خط بعد.بریم ببا استفاده از این کلید میتونیم زمانی که میخوایم داخل یک سلول چند خط مطلب بنویسیم 

21. CTRL+D :کنه.ی پایینتر کپی میهااین کلید ترکیبی فرمول اولین سلول محدوده انتخاب شده رو در تمام سلول 

22. CTRL+ALT+V :کلید پنجره  اینPaste Special  رو باز میکنه که برایPaste ظه موقت با کردن محتویات اطالعات حاف

 بشه. Pasteی خاص استفاده میشه. مثالً زمانی که میخوایم به جای فرمول، مقدار سلول هافرم

23. CTRL+SHIFT+END :.این کلید ترکیبی از سلول فعلی تا آخرین سلول شیت رو انتخاب میکنه 

24. CTRL+SHIFTات ت که اطالعده شیبا استفاده از این کلید میانبر میتونیم از سلول فعلی تا آخرین محدو: +کلیدهای جهت دار

و  SHIFTو  CTRLگر از ااطالعات داشته باشیم. حاال  Zباشه و ما تا ستون  A5داره رو انتخاب کنیم. فرض کنید سلولی که فعاله 

 انتخاب میشه. Z5تا  A5م سلولهای جهت چپ به صورت همزمان استفاده کنی

25. CTRL+0 :ی انتخاب شده مخفی و ظاهر میشن.هابا استفاده از این کلید میانبر اکسل، ستون یا ستون 

26. CTRL+9 :.با استفاده از این کلید میانبر، سطر یا سطرهای انتخاب شده مخفی و ظاهر میشن 

  کلیدهای میانبر درWord 

 کلیدهای عمومی

 Ctrl+Nید ایجاد یک سند جد .1

 Ctrl+Oفراخوانی یک سند متفاوت  .2

 Ctrl+F6حرکت میان سندهای باز  .3

 Ctrl+Sذخیره سازی یک سند  .4

 Ctrl+Pچاپ یک سند  .5

 Ctrl+Wبستن یک سند  .6

 کلیدهای میانبر حرکت در سند

 Ctrlو جهت نمای چپ + Ctrlیک کلمه جهت نمای راست + .1

 Ctrlو جهت نمای پایین + Ctrlیک پاراگراف جهت نمای باال + .2

 Page upیک صفحه کامل به باال  .3

 Page downیک صفحه کامل به پایین  .4

 Homeابتدای سطر  .5

 Endانتهای سطر  .6

 Ctrl+Homeابتدای یک سند  .7

 Ctrl+Endانتهای یک سند  .8

 یک سطر باال کلید جهت نمای باال .9

 یک سطر پایین کلید جهت نمای پایین .10

 ا چپیک کاراکتر به سمت راست یا چپ کلیدجهت نمای راست ی .11

 Ctrl+Delمکان نما ( حذف کلمه یا عبارتی در سمت راست )بعد .12
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 Ctrl+Backspaceمکان نما ( حذف کلمه یا عبارتی در سمت راست )قبل .13

 Ctrl+Page upحرکت مکان نما به باالی صفحه نمایش  .14

 Ctrl+Page downحرکت مکان نما به پایین صفحه نمایش  .15

 ی میانبر کار با متنهاکلید

 Shiftتر سمت راستی اشاره گر کلیدجهت نمای راست+انتخاب کاراک .1

 Shiftانتخاب کاراکتر سمت چپی اشاره گر کلیدجهت نمای چپ+ .2

 Shift+Ctrlانتخاب یک واژه کلیدجهت نمای راست+ .3

 Shift+Endانتخاب یک سطر  .4

 Shift+Ctrlانتخاب یک پاراگراف کلید جهت نمای پایین+ .5

 A+Ctrlاتنخاب تمام سند  .6

 G+Ctrlفحه مشخص رفتن به یک ص .7

 ی میانبر ویرایش متنهاکلید

 Backspaceحذف کاراکتر قبلی اشاره گر  .1

 Deleteحذف کاراکتر که اشاره گر روی ان قرار دارد یا متنی که انتخاب شده است  .2

 Ctrl+ Backspaceحذف واژه قبلی اشاره گر  .3

 Ctrl+Deletحذف کاراکتر بعدی اشاره گر  .4

 Ctrl+Xکپی و حذف متن انتخاب شده  .5

 Ctrl+Cکپی گرفتن از متن انتخاب شده  .6

 Ctrl+Vالصاق متن کپی شده  .7

 F7بررسی امالیی یک سند  .8

 Ctrl+Fیافتن متن در سند  .9

 Ctrl+Hجایگزینی متن در سند  .10

 Undo Ctrl+Zعمل .11

 Redo Ctrl+Yعمل  .12

 Enterپایان سطر و انتقال به سطر بعدی  .13

 Tab Outlineحرکت به سمت پایین در  .14

 Tabاول پاراگراف یا پرش به ایستگاههای پرشی  درج تورفتگی سطر .15

 Ctrl+0حذف یا افزودن سطر جاری  .16
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 کلیدهای میان بر قالب بندی متن

 F+Shift+Ctrlتغییر قلم  .1

 P+Shift+Ctrlتغییر اندازه قلم  .2

 B+Ctrlپررنگ کردن قلم  .3

 I+Ctrlایتالیک کردن قلم  .4

 U+Ctrlزیر خط دار کردن قلم  .5

 D+Shift+Ctrlلم دو زیر خط دار کردن ق .6

 Space Bar+Ctrlحذف قالب بندی کاراکتر  .7

 Ctrl+1فضای خطوط تنها پاراگراف  .8

 Ctrl+2فضای دو برابر خطوط پاراگراف  .9

 Ctrl+5برابر خطوط پاراگراف  5/1فضای  .10

 E+Ctrlتراز بندی وسط پاراگراف  .11

 L+Ctrlتراز بندی چپ پاراگراف  .12

 R+Ctrlتراز بندی راست پاراگراف  .13

 J+Ctrlز بندی از دو طرف پاراگراف ترا .14

 M+Ctrlبرجسته کردن پاراگراف از چپ  .15

 M+shift+Ctrlبرجسته کردن پاراگراف ازراست  .16

 Q+Ctrlحذف قالب بندی پاراگراف  .17

 F9به روز رسانی فیلدها  .18

 Shift+F9تغییر روش نمایش فیلد منتخب  .19

 Alt+F9تغییر روش تمام فیلدهای سند  .20

 ا[Ctrlقلم به اندازه یک رقم ]+ کاهش یا افزایش اندازه .21

 AK+shift+Ctrlتبدیل ابتدای کلمات به حروف کوچک یا بزرگ  .22

 F+Shift+Ctrlتغییر قلم جاری  .23

 F+Shift+Ctrlتغییر قلم جاری  .24

 F3+Shiftتغییر اندازه قلم جاری  .25

 P+Shift+Ctrlایجاد تو رفتگی از سطر بعدی  .26

 TCtrlحذف تو رفتگی سطر بعدی + .27

 T+Shift+Ctrlگی سطر دوم حذف تو رفت .28

 A+Ctrlانتخاب همه سند  .29

 Enter+Shiftدرج یک شکستگی سطری  .30

 Ctrl+Enterانتقال به سطر یا صفحه بعدی  .31

 H+Shift+Ctrlآشکار یا پنهان نمودن عالیم  .32
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  کلیدهای میانبر درPower Point 

 ایجاد نمایش جدید – Ctrl + Nکلید ترکیبی  .1

 ی موجودهاردن نمایشباز ک – Ctrl + Oکلید ترکیبی  .2

 بستن نمایش – Ctrl + Wکلید ترکیبی  .3

 خروج از پاورپوینت – ALT + F4کلید ترکیبی  .4

 خروج از پاور پوینت – Ctrl + Qکلید ترکیبی  .5

 ذخیره – Ctrl + Sکلید ترکیبی  .6

 …ذخیره به عنوان – F12کلید  .7

 اسالید جدید – Ctrl + Mکلید ترکیبی  .8

 قابل چاپنسخه  – Ctrl + Pکلید ترکیبی  .9

 ( Undoبازگرداندن به عقب ) – Ctrl + Zکلید ترکیبی  .10

 ( Redoبازگردانی حرکت به جلو ) – Ctrl + Yکلید ترکیبی  .11

 لینک کردن – Ctrl + Kکلید ترکیبی  .12

 راهنما – F1کلید  .13

 بررسی امالیی – F7کلید  .14

 ماکرو – ALT + F8کلید ترکیبی  .15

 قالب بندی متن

 ( کردن متن )بولد کردنپررنگ  – Ctrl + Bکلید ترکیبی  .1

 ( کج کردن متن )ایتالیک کردن – Ctrl + Iکلید ترکیبی  .2

 خط زیر متن Ctrl + Uکلید ترکیبی  .3

 تغییر در نوشتار متن – SHIFT + F3کلید ترکیبی  .4

 وسط چین کردن متن – Ctrl + Eکلید ترکیبی  .5

 چپ چین کردن متن – Ctrl + Lکلید ترکیبی  .6

 چین کردن متن راست – Ctrl + Rکلید ترکیبی  .7

 تغییرات در اشیای موجود در صفحه

1. Ctrl + G – ا از سمت شم نتخاب شدهابتدا اشیا مورد نظر در یک صفحه را انتخاب کنید سپس با فشردن این کلید ترکیبی اشیا ا

 به یک گروه واحد تبدیل میشوند.

2. Ctrl + Shift + G – رکیبی این این کلید ت بدیل کردید،با استفاده ازاگر قبال اشیای منتخب در یک صفحه را به گروه واحد ت

 گروه بندی از بین میرود و اشیا از هم جدا میشوند.

3. Ctrl + Shift + J – تبدیل دوباره اشیا به یک گروه واحد 

4. Arrow Keys – ( حرکت دادن اشیا بر روی خطوط مشبک )توری 
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5. Shift + Resize – شودمیفاده برای تغییر سایز یکسان طول و عرض اشیا است 

6. Shift + Drag – حرکت شی یا گروه اشیا طبق خطوط راهنمای طول و عرضی 

7. Shift + Ctrl + Drag –  بق طیجاد شده را ااگر میخواهید از شی و یا گروه اشیا انتخاب شده،یک کپی ایجاد کنید  و کپی

 ده نماییدراهنمای خطوط طولی و عرضی در صفحه جا به جا کنید از این کلید ترکیبی استفا

 و موارد گرافیکی هاانتخاب و کنترل متن

 جایگزین کردن – Ctrl + Hکلید ترکیبی  .1

 ( ابتدای نمایش )ارایه – Ctrl + Homeکلید ترکیبی  .2

 ( انتهای نمایش )ارایه – Ctrl + Endکلید ترکیبی  .3

4. Page Up – باز گشت به یک صفحه قبل 

5. Page Down – رفتن به یک صفحه بعد 

 انتخاب همه موارد موجود – Ctrl + Aکلید ترکیبی  .6

 موجود( رفتن به صفحه اول نمایش )ارایه – Shift + Homeکلید ترکیبی  .7

 موجود( رفتن به صفحه آخر نمایش )ارایه – Shift + Endکلید ترکیبی  .8

9. Tab –انتخاب شی گرافیکی بعدی 

10. Shift + Tab –انتخاب شی گرافیکی قبلی 

 :شوندد استفاده میکلیدهایی که در زمان نمایش اسالی

1. F5 – شروع نمایش اسالید 

2. ESC – پایان نمایش اسالید 

 تغییر اشاره گر ماوس به قلم – Ctrl + Pکلید ترکیبی  .3

 مخفی کردن اشاره گر ماوس – Ctrl + Hکلید ترکیبی  .4

 تغییر اشاره گر ماوس به فلش – Click + Aکلید ترکیبی  .5

 س به پاک کنتغییر اشاره گر ماو – Ctrl + Eکلید ترکیبی  .6

، با این نوشته باشید اگر بر روی نمایش ساخته شده و در حال اجرا با خودکار چیزی رسم کرده و یا – Ctrl + Mکلید ترکیبی  .7

 کلید ترکیبی میتوانید آن را نمایش داده و یا مخفی کنید.

 ا فشرده اینته باشید برا روی صفحه نوشاگر در هنگام نمایش اسالید فلش موس را به قلم تبدیل کرده باشید و چیزی  – Eکلید  .8

 ی شما از صفحه پاک خواهد شدهاکلید تمامی نوشته

 ترده اید خواهید رفبا این کار به صفحه ای که شماره آن را وارد ک: را بفشارید Enterشماره صفحه را وارد کرده و کلید  .9

 باشد.میی آنها هامامی صفحات ساخته شده و عنوانپنجره ای در صفحه نمایش باز شده و شامل ت – Ctrl + Sکلید ترکیبی  .10
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 اطالعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی
 

 

 ( آموزش و پرورش)  ؟همه پرسی بازنگری قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران در چه زمانی برگزار شد  -1

 1368بهمن ( 4  1368شهریور ( 3  1368مرداد ( 2  1368فروردین ( 1

  کارشناس پاسخE-estekhdam.com : ی ایران در همه پرسی بازنگری قانون اساسی جمهوری اسالم باشد.میصحیح  2گزینه

 .برگزار شد 1368مرداد 

یم ری و ابراهمید باککدام عملیات، با هدف تصرف جزایر مجنون و عبور از هور به انجام رسید و طی آن، فرماندهان بزرگی چون ح –2

 ( 96فراگیر چهارم سال  –های اجرایی ند؟ )دستگاههمت به شهادت رسید

 فتح المبین ( 4   کربال ( 3   خیبر ( 2   رمضان ( 1

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : نی توانستند به طی عملیات خیبر، نیروهای ایرا 1362اسفند  3در  صحیح است. 2گزینه

ق یران و عراار جنگ عملیات استراتژیک تهاجمی نیروهای ایرانی د خیز مجنون یورش بردند. این عملیات اولینسمت جزیره نفت

برای نبرد با  از بالگرد ستفادهگیر بود. این کار دست نیروهای عراقی را در اشمار می آید. در این زمان، نیروی هوایی ایران زمینبه

ی برای بزرگ ٔ  اجعهفند که مجنون بیرون کن ٔ  ز جزیرهها توانستند نیروهای عراقی را اگذاشت. با این حال ایرانیها باز میایرانی

 شد.عراق محسوب می

 ( 94)دیوان محاسبات سال  ؟معاصر کدام حاکم بوده است، میرعماد خطاط نامی ایرانی  -3

 مظفرالدین شاه قاجار( 4  هوالکوخان( 3  شاه عباس صفوی( 2  آقا محمد خان قاجار( 1

  پاسخ کارشناسestekhdam.com-E :عاصر بودممیرعماد خطاط شهیر ایرانی با شاه عباس صفوی باشد.میصحیح  2نه گزی.  

ل دوم ساراگیرف  -اجرایی  )دستگاههای ؟نداشت« برجام»نقشی در توافق جامع نهایی هسته ای وین با عنوان ، کدام یک از کشورهای زیر – 4

94 ) 

 ژاپن( 4   آلمان( 3   فرانسه( 2   چین( 1

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com :ای لوزان، در هسته ای ایران و بدنبال تفاهمدر راستای توافق جامع بر سر برنامه هسته

ین، فرانسه، روسیه، پادشاهی )شامل چ 5+1در وین اتریش بین ایران، اتحادیه اروپا و گروه ( 2015ژوئیه  14) 1394تیر  23شنبه سه

 باشد.میصحیح  4گزینه منعقد شد. ( نمتحد بریتانیا، ایاالت متحده آمریکا و آلما
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 ( 95فراگیر  سوم سال   -دستگاههای اجرایی ؟ )کوه تفتان به کدامیک از شهرهای زیر نزدیکتر است-5

 اصفهان( 4    زاهدان( 3    کرج( 2   کرمانشاه( 1

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : ن سیستان و ان، در استااین کوه در منطقهی جنوب شرقی ایر باشد.میصحیح  3گزینه

 است.بلوچستان، سرحد بلوچستان قرار گرفته

 ( 95سال  آموزش و پرورش) ؟ی ایران قرار داردهاطاق بستان در کدام یک از استان-6

 همدان( 4   کرمانشاه( 3   کردستان( 2    ایالم( 1

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : های ها و سنگ نوشتهای از سنگ نگارهبستان مجموعهطاق باشد.میصحیح  3گزینه

 دوره ساسانی است که در شمال غربی شهر کرمانشاه واقع شده است.

 ( 94دوم سال  فراگیر  -دستگاههای اجرایی ) ؟از آثار کدام یک از نویسندگان ایران است، «فارسی شکر است» - 7

 رویز ناتل خانلریپ( 4  صادق هدایت( 3  جالال آل احمد( 2  محمد علی جمال زاده( 1

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com :ی بود یکی را که در کتاب یک« فارسی شکر است»زاده داستان کوتاه محمدعلی جمال

 باشد.میصحیح  1گزینه است، نبود او چاپ شده

 ( 96هارم سال اگیر چفر –های اجرایی ماموریت شورای انقالب اسالمی، همزمان با کدام مناسبت به پایان رسید؟ )دستگاه – 8

     افتتاح مجلس خبرگان رهبری ( 1

 انتصاب فقهای اولین دوره شورای نگهبان( 2

    افتتاح اولین دوره مجلس شورای اسالمی( 3

 انتخاب اولین رئیس جمهور کشور ( 4

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : با افتتاح  1359تیر  26ماه در  18مأموریت شورای انقالب پس از  صحیح است. 3گزینه

گذاری داشت، ولی پس از شورای انقالب ابتدا تنها نقش قانون 1358اولین دوره مجلس شورای اسالمی پایان یافت. در سال 

کرد. با شروع امان ایفا میامور قوه اجرایی نیز به این شورا محول شد و نقش دو قوه را تو 1358آبان  13استعفای دولت موقت در 

 شورای نگهبان و دیگر نهادها، مسؤولیت و ضرورت وجودی شورای انقالب به پایان رسید. کار مجلس و

 ( 94دوم سال  فراگیر  -دستگاههای اجرایی ) ؟گرد آوری شد، نهج البالغه توسط کدام یک از افراد زیر – 9

 عالمه مجلسی( 4  سید رضی( 3  شیخ کلینی( 2  شیخ صدوق( 1

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com :.خدمت بزرگ سید رضی، جمع آوری نهج البالغه بود 
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دوم  فراگیر  - ای اجراییدستگاهه) ؟در کدام عملیات به درجه رفیع شهادت نائل آمد، سردار فاتح ایرانی، شهید محمد ابراهیم همت – 10

 ( 94سال 

 4کربالی ( 4  بیت المقدس( 3   فتح المبین( 2   خیبر( 1

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : راق مقاومت عدر جریان عملیات خیبر، همچنان که نیروهای ایرانی در برابر ارتش

ش ه با معاوناش همراتوپ در نزدیکی یکردند هنگامی که همت برای بررسی وضعیت جبهه جلو رفته بود بر اثر اصابت گلولهمی

 شدند. شهیدنون شمالی و جنوبی های جزایر مجدر محل تقاطع جاده 1362اسفند  17اکبر زجاجی، در غروب 

 ( 94دوم سال فراگیر  -دستگاههای اجرایی ) ؟در کدام استان ایران واقع شده است« مهارلو»دریاچه  – 11

 فارس( 4   مرکزی( 3    کرمان( 2   اصفهان( 1

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com :دریاچه  جنکال، یا: دیمیمهلو، مهلویه و ماهلویه، نام ق: های دیگردریاچه مَهارلو )نام

 های استان فارس ایران است.واقع در شهرستان سروستان، از دریاچه( نمک

 ( 94دوم سال  فراگیر  -دستگاههای اجرایی ) ؟نیستی مهم توسعه اقتصادی هااز جنبه، کدام مورد – 12

 افراد جامعه «عزت نفس»ایجاد شرایط مناسب برای رشد ( 2    افزایش آزادی افراد در انتخاب( 1

 ارتقای سطح زندگی مردم( 4  افزایش روز افزون کاربردهای تکنولوژی در جامعه( 3

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com :یش افزا، مردم ی توسعه اقتصادی می توان به ارتقای سطح زندگیهااز مهم ترین جنبه

 حیح است.ص 2گزینه لذا . جامعه اشاره کردآزادی افراد در انتخاب و افزایش روز افزون کاربردهای تکنولوژی در 

 ( 96) وزارت نیرو سال دریاچه شورمست، در کدام شهرستان واقع شده است؟  -13

 چالوس( 4   الهیجان( 3    نوشهر( 2   سواد کوه ( 1

 پاسخ کارشناس E-estekhdam.com : که دکوه دریاچه شورمست، تنها دریاچه طبیعی شهرستان سوا صحیح است. 1گزینه

 .است کیلومتری شهرپل سفید واقع شده 5٫5متر است. این دریاچه در  5هزار متر مربع و عمق آن  15وسعت آن 
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فراگیر  –ی اجرایی هادستگاه، به طور علنی از چه سالی  و همزمان با کدام واقعه آغاز شد؟ )( فعالیت سیاسی حضرت امام خمینی )ره – 14

 ( 96چهارم سال 

 ی ایالتی و والیتیهاعتراض به تصویب الیحه انتخابات انجمنا – 1341( 1

 سخنرانی به مناسبت روز عاشورا و چهلم شهدای مدرسه فیضیه  – 1341 ( 2

 سخنرانی به مناسبت روز عاشورا و چهلم شهدای مدرسه فیضیه – 1342 ( 3

 ی ایالتی و والیتیهااعتراض به تصویب الیحه انتخابات انجمن – 1342( 4

 سخ کارشناس پاE-estekhdam.com : جلس شورای م ةای ایالتی و والیتی در اولین دورهقانون انجمن صحیح است. 1گزینه

ن تغییر قانون بدو لم اینملی به منظور تشکیل شوراهای استان و شهرستان به تصویب رسیده بود و تا زمان نخست وزیری اسداهلل ع

مهر  16لم گذشت و خبر آن در ماده و هفده تبصره از تصویب کابینه امیر اسداهلل ع 92با  1341مهر  14مانده بود. قانون مذکور در 

اده ی دأربه زنان حق  های کیهان و اطالعات منتشرشد. به موجب این مصوبه که در غیاب مجلس، حکم قانون را داشت،در روزنامه

 انتخاب شوندگان حذف شد. شد و همچنین شرط مسلمان بودن و سوگند به قرآن مجید از شرایطمی

زان نجش میسخواست عالوه بر کرد. او میگویند، شاه در پوشش تصویب این لوایح اهداف متفاوتی را دنبال میبرخی می

برابر  ظه کاری دره محافحساسیت علما و توان مذهبی مردم، روحانیت و جریان مذهبی را در یک زورآزمایی کنار بزند تا مجبور ب

ط به آن ر مربو. به همین منظور مطبوعات رسمی کشور با تیترهای درشت به انعکاس تصویب این لوایح و اخباها نباشدآن

ها و نشست ل قم را بهاز اوّعلمای طر( نامه اعتراض علما و مردم مسلمان ایران را برانگیخت. امام خمینی )رهپرداختند. این تصویب

ر قبال دها مسئولیت علما را های آنهای استعمار و توطئهفراخواند، وی با تشریح نقشهنامه گفتگوهای متعدد برای لغو این تصویب

 ود.درخواست ش مذکور هایی به شاه، لغو فوری تصویب نامهحفظ اسالم و استقالل کشور یادآور شد و مقرر شد با ارسال تلگراف

 د.ا اعالم کررو والیتی  ی قم، لغو مصوبه انجمنهای ایالتیوزیر وقت در تلگرافی به علماامیراسداهلل علم نخست 1341آذر  7در 

 ( 95فراگیر  سوم سال   -دستگاههای اجرایی ) ؟باشد.میآثار تاریخی چغازنبیل متعلق به کدام استان ایران -15

 گیالن( 4   کردستان( 3   خوزستان( 2    سمنان( 1

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : ستان و در چغازنبیل در جنوب غربی ایران، در استان خوز باشد.میصحیح  2گزینه

 شهرستان شوش واقع شده است.

 ( 95سال  آموزش و پرورش) ؟آثار تاریخی شوش متعلق به کدام استان ایران است-16

 یزد( 4   خراسان جنوبی( 3   خوزستان( 2   اصفهان( 1

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : ترین واقع در استان خوزستان یکی از قدیمی شوش باشد.میصحیح  2گزینه

 . شده جهان استهای شناختهگاهسکونت
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 ( 94)آموزش و پرورش سال  ؟مهمترین پادشاهی که به لقب صاحبقران مشهور شد کیست –17

 شاه عباس دوم( 4    نادرشاه افشار( 3  فتحعلی شاه قاجار( 2  ناصرالدین شاه( 1

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : ودسلطان صاحبقران لقب ناصرالدین شاه قاجار ب باشد.میصحیح  1گزینه . 

 ( 94و  93)تامین اجتماعی سال  ؟رشته کوه اشترانکوه در کدام استان کشور قرار دارد –18

 تبریز( 4  لرستان( 3   همدان( 2   مرکزی( 1

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : ده استاشترانکو در استان لرستان واقع ش رشته کوه باشد.میصحیح  3گزینه . 

فراگیر چهارم  –های اجرایی برای رئیس کل سازمان خصوصی سازی، به طور همزمان، چه سمت دیگری تعریف شده است؟ )دستگاه – 19

 ( 96سال 

 ریاست شورا و مرکز ملی رقابت ( 1

 عضویت شورای عالی بورس و اوراق بهادر ایران ( 2

 ر صنعت، معدن و تجارتمعاونت وزی ( 3

 معاونت وزیر امور اقتصادی و دارایی ( 4

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : صحیح است. 4گزینه 

 ( 96رو سال ) وزارت نی ؟بر اساس کسب مدال، افتخار آورترین ورزشکار ایرانی در ادوار مختلف مسابقات المپیک کیست  -20

 دی ساعیها( 4   حمید سوریان( 3   حسین رضا زاده( 2   غالمرضا تختی( 1

 پاسخ کارشناس E-estekhdam.com : ( یردر شهر  1355خرداد  21کهال )زاده دی ساعی بنههاصحیح است. 4گزینه ،

ک دال طال و یمدست آوردن دو قهرمان تکواندو جهان و المپیک و عضو چهارمین دوره شورای اسالمی شهر تهران است. او با به

 .فتخارترین ورزشکار ایرانی در تاریخ بازیهای المپیک استمدال برنز، پرا

ی هندسی هارمفنتزاعی با ار نیمه ا، تمایز سبکش با سایرین، در خلق آث«، جویبار و تنه درختهاشقایق»کدام نقاش معاصر ایرانی با تابلو  – 21

 ( 96فراگیر چهارم سال  –های اجرایی است؟ )دستگاه

 سهراب سپهری ( 4  ناصر اویسی ( 3  حسین بهزاد  (2  محمود جوادی پور( 1

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : سهراب سپهری  ، اثری از«ها، جویبار و تنه درختشقایق»تابلوی  صحیح است. 4گزینه

 است.
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 ( 89)آموزش و پرورش سال  ؟تشخیص لزوم بازنگری در قانون اساسی از اختیارات کدام یک از مقامات است –22

 رییس جمهور( 2   رییس مجلس شورای اسالمی با تأیید شورای نگهبان( 1

 رییس جمهور با تأیید مجلس خبرگان( 4       مقام رهبری( 3

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : ی مقام رهبری قانون بازنگری در قانون اساس 177طبق اصل   باشد.میصحیح  3گزینه

 اید.خطاب به رئیس جمهور موارد را به شورای بازنگری پیشنهاد مینم پس از مشورت با مجمع مصلحت طی حکمی

 ( 94و  93)تامین اجتماعی سال  ؟مرز خسروی بین ایران و کدام کشور است  –23

 عراق( 4   ترکمنستان( 3   آذربایجان( 2   ترکیه( 1

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میایران و عراق  مرز خسروی بین کشورهای باشد.میصحیح  4گرینه 

 ( 94)آموزش و پرورش سال  ؟برعهده چه کسی بوده است 1386ریاست مجلس خبرگان رهبری تا سال  –24

 آیت اهلل مشکینی( 4  آیت اهلل هشترودی( 3 شمی    هاآیت اهلل( 2  آیت اهلل مهدوی کنی( 1

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : ت اهلل آی 1386لس خبرگان رهبری را تاسال ریاست مج باشد.میصحیح  4گزینه

 . مشکینی برعهده داشتند

 یر  سوم سالفراگ  -یی دستگاههای اجرا) ؟از کدام یک از بزرگان انقالب اسالمی است "گناهان کبیره  "و  "قلب قرآن "ی  هاکتاب-25

95 ) 

 آیت ا...دستغیب( 4  تیآیت ا... بهش( 3  آیت ا... طالقانی( 2  ( مرحوم سید احمد خمینی  )ره( 1

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میاین دو کتاب از آثار شهید آیت اهلل دستغیب  باشد.میصحیح  4گزینه  

 ( 94و  93)تامین اجتماعی سال  ؟دیوان محاسبات کشور زیر نظر کدام نهاد است –26

 زمان بازرسیسا( 4  قوه مجریه( 3  قوه قضاییه( 2  مجلس شورای اسالمی( 1

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : ر امور مالی ددیوان محاسبات کشور سازمانی دولتی است که  باشد.میصحیح  1گزینه

را  مالی کشور یندهایو اداری مستقل است؛ یکی از نهادهای وابسته به مجلس شورای اسالمی است که وظیفه نظارت بر همه فرا

 کند.ی نظارتی مجلس عمل میبر عهده دارد و به عنوان بازو
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 ( 96فراگیر چهارم سال  –های اجرایی اثر کیست؟ )دستگاه« اسالم  و انسان معاصر»کتاب  – 27

 ( عالمه طباطبایی )ره( 4 ( شهید بهشتی )ره ( 3 ( شهید مطهری )ره ( 2 ( دکتر شریعتی )ره( 1

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : است.( ی )رهالم و انسان معاصر، اثر عالمه طباطبایکتاب اس صحیح است. 4گزینه 

 ( 94و  93)تامین اجتماعی سال  ؟است( تفسیر قانون عادی در جمهوری اسالمی ایران، با کدام مقام )مقامات -28

قضاوت دیوان عالی ( 4  نمایندگان مجلس شورای اسالمی( 3    اعضای شورای نگهبان( 2 هیأت وزیران( 1

 کشور

 اس پاسخ کارشنE-estekhdam.com : ورای ششرح و تفسیر قوانین عادی در صالحیت مجلس » باشد.میصحیح  3گزینه

 . اسالمی است

 ( 94سال اول  فراگیر  -دستگاههای اجرایی ؟ )کدام رود، از ارتفاعات چهل چشمه سرچشمه می گیرد  -29

 هریرود( 4                 قزل اوزون    ( 3    کارون          ( 2    کرخه             ( 1

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  3گزینه 

ذب جو ( ارچشمه استان کردستان سرچشمه گرفته و پس از عبور از منطقه گروس )بیجاین رودخانه از ارتفاعات چهل

خود ادامه  ه مسیریمه خود ساخته و برود و ابهرچای را ضمهای زنجانهای متعدد وارد جلگه خمسه شده و رودخانهرودخانه

 دهد.می

 ( 94ال ساول  فراگیر  -دستگاههای اجرایی ؟ )تهران در زمان سلطنت کدام پادشاه، به عنوان پایتخت انتخاب شد  -30

 نادرشاه افشار( 4   مظفرالدین شاه        ( 3  شاه اسماعیل صفوی    ( 2  آغا محمد خان قاجار    ( 1

 پاسخ کارشناس E-estekhdam.com : ز نبرد پس از مرگ کریمخان زند آقا محمدخان پس ا، باشد.میصحیح  1گزینه

پایتخت خویش  1024سختی که با لطفعلی خان زند داشت بر کشور چیره گردید و تهران را در آغاز سده سیزدهم و به سال 

 .قرار داد

 ( 96فراگیر چهارم سال  –های اجرایی گاهقلعه دختر، از آثار باستانی کدام شهرستان است؟ )دست – 31

 نایین اصفهان( 4  درود لرستان( 3   میبد یزد( 2   فیروزآباد فارس( 1

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : یروزآباد به دختر فیروزآباد در شش کیلومتری جاده ف ٔ  قلعه صحیح است. 1گزینه

سید. اردشیر ساسانی رتوان به قلعه متر می 300از طی مسافتی حدود شیراز در دامنه کوهی مشرف به جاده قرار دارد که پس 

ج نکرده بود کانیان، خرومان اشاحتماالً این قلعه را در اواخر دوران اشکانیان و زمانی که هنوز بر اردوان پنجم، آخرین شاه دود

 است. ساخته

 

 

 



 

 
 

 207 بخش پنجم: اطالعات عمومی  

 ( 94سال اول  فراگیر  -ی اجرایی دستگاهها) ؟کجاست "دیوان کیفری بین المللی "محل استقرار   - 32

 واشنگتن( 4   نیویورک( 3   لندن ( 2   الهه ( 1

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  1گزینه 

گی ت، جنایت جنه بشریکشی، جنایات علیالمللی برای رسیدگی به جرایم نسلالمللی اولین دادگاه دائمی بیندیوان کیفری بین

 در الهه، هلند قرار دارد. است که مقر آن

 ( 94سال اول  فراگیر  -دستگاههای اجرایی ؟ )ی دولتی تخصصی در کشور کدامندهابانک  -33

 صنعت و معدن  –مسکن  –کشاورزی ( 2     صنعت و معدن  –مسکن  –تجارت ( 1

 تجارت  –صادرات  –ملت ( 4     مسکن –تجارت  –رفاه کارگران ( 3

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : مله جصنعت و معدن و مسکن از ، ی کشاورزیهابانک باشد.میصحیح  2گزینه

 . ی دولتی تخصصی می باشندهابانک

 ( 95سال  آموزش و پرورش) ؟از آثار کدامیک از بزرگان انقالب است "معاد "کتاب  -34

 دستغیبآیت ا... ( 4  آیت ا... مطهری( 3  آیت ا... طالقانی( 2  دکتر شریعتی( 1

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : ارد و هم از دکتاب با عنوان معاد هم از شهید مطهری وجود  باشد.میصحیح  4گزینه

ن از صوت ان ایشاکه توسط شاگرد باشد.میی ایشان پیرامون معاد هاشهید دستغیب منتهی کتاب شهید مطهری مجموعه سخنرانی

  باشد.میاد شهید دستغیب تألیف مستقیم خود ایشان به کتاب برگردانده شده اما کتاب مع

ر  سوم فراگی  -جرایی ادستگاههای ) ؟که منجر به تظاهرات وسیعی علیه رژیم پهلوی شد با چه کسی بود 57امامت نماز عید فطر سال -35

 ( 95سال 

 شهید محالتی( 4  شهید مفتح( 3  شهید باهنر( 2  آیت ا... طالقانی( 1

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : مت دکتر شهید نماز عید فطر به اما 1357شهریور  13در روز  باشد.میصحیح  3گزینه

 . مفتح برگزار شد

 ( 94و  93)تامین اجتماعی سال  ؟کدام یک از احکام قانونی زیر در ایران مطلق نیست -36

 حکومت نظامی ممنوع است( 2     شکنجه ممنوع است   ( 1

 اموال دولتی غیر منحصر به فرد ممنوع استفروش بناها و( 4    ممنوع است تفتیش عقاید( 3

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  4گزینه 
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 ( 96ال فراگیر چهارم س –های اجرایی ی ایران، متعلق به کدام استان است؟ )دستگاههاکمترین مساحت بین استان – 37

 قم( 4    رانته( 3   البرز( 2   گیالن( 1

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : چکترین استان کیلومتر مربع، کو 5833استان البرز با مساحت  صحیح است. 2گزینه

 ایران از لحاظ مساحت است.

 ( 95سال  آموزش و پرورش) ؟کدام مورد از ارکان نماز است-38

 نشستن بین دو سجده( 4  قیام قبل از رکوع( 3  قرائت سوره حمد( 2  قیام بعد از رکوع( 1

کبیره تم ) هم قیام گفتن قیا، تکبیره االحرام، نیت: ارکان نماز عبارتند از باشد.میصحیح  1 گزینه : E-estekhdam.comپاسخ کارشناس 

ن ) مواردی که در مورد از آ 5مورد می باشند که  11دو سجده  توجه شود که واجبات نماز ، رکوع، ( االحرام و هم قیام قبل از انجام رکوع

هو و سگر از روی اد، حتی ارکان نماز می باشند  یعنی اگر در نماز به جا آورده نشود یا بیش از مقدار واجب آورده شو( باال گفته شد

صحیح ماز نواً باشد ، اما اگر سهشودمی، )ولی واجبات غیر رکنی اگر عمداً کم و زیاد شود نماز باطل شودمیفراموشی هم باشد، نماز باطل 

 .( ، مانند قرائتاست.

د و در ازم کجا بوع ،یدندتعداد زیادی خبرنگار به شهادت رس، هواپیمایی که به هواپیمای خبرنگاران موسوم شد و در جریان سقوط آن-39

 ( 95فراگیر  سوم سال   -دستگاههای اجرایی ) ؟کدام تاریخ سقوط کرد

 1383آذر  15، چابهار( 2     1383آذر  15، بندرعباس( 1

 1384آبان  15، خارک( 4     1384آبان  15، کنارک( 3

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : در 130-نوع سی نظامی از -این هواپیمای باری باشد.مین هاگزینه صحیح در بین گزینه 

 . شد عازم بودمی شرقی ایران برگزاربرای پوشش خبری رزمایش عاشقان والیت که در چابهار در جنوب 1384آذر  15

تقسیم  هاخش، وظایف وزارت امور خارجه به کدام ب1364به موجب قانون مقررات استخدامی وزارت امور خارجه مصوب سال  -40

 ( 94)دیوان محاسبات سال  ؟شودمی

 کنسولی، فرهنگی، اقتصادی، امنیتی( 2       سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، دیپلماتیک( 1

 سیاسی، اقتصادی، امنیتی، دیپلماتیک( 4    اقتصادی، فرهنگیسیاسی، کنسولی، ( 3

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : شتمل بر نه مقانون مقررات استخدامی وزارت امور خارجه  باشد.میصحیح  1گزینه

به  28(1(1364 تصویب و در تاریخدر مجلس شورای اسالمی 1364ماده و دو تبصره در جلسه روز سه شنبه بیستم فروردین ماه 

، فرهنگی، تصادیی سیاسی، اقهاتأیید شورای محترم نگهبان رسیده است. که بر طبق آن وظایف وزارت امور خارجه به بخش

 .شودمیدیپلماتیک تقسیم 
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اههای ستگد؟ )رج شدکدام شهر در سایه اولین حمله گسترده رزمندگان اسالم،از محاصره ارتش عراق خا، در جریان جنگ تحمیلی – 41

 ( 94سال اول  فراگیر  -اجرایی 

 مهران( 4   سوسنگرد( 3   آبادان( 2   خرمشهر( 1

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : ت عراق سوسنگرد زیر آتش بود، حمال 59آبان  25تا  باشد.میصحیح  3گزینه

ک روزه سوسنگرد یمندگان کشورمان رز1359آبان  26فرمود سوسنگرد آزاد شود، صبح روز( )رهشدت یافته بود، امام خمینی

 را آزاد کردند.

 ( 96) وزارت نیرو سال کدام کشور، فاقد قانون اساسی مدون است؟  -42

 انگلستان( 4   مصر( 3   فرانسه( 2   نروژ( 1

 پاسخ کارشناس E-estekhdam.com : انگلستان، قانون اساسی مدون ندارد صحیح است. 4گزینه. 

 ( 94ل سااول  فراگیر  -دستگاههای اجرایی ؟ )ق، اولین دولت موقت جمهوری اسالمی ایران استعفا کرددر پی کدام اتفا  -43 

   انقالب فرهنگی ( 2   شروع جنگ ایران و عراق ( 1

 استعفای برخی از اعضاء دولت ( 4    تسخیر النه جاسوسی ( 3

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : شجویان در خیر النه جاسوسی آمریکا توسط دانپس از تس باشد.میصحیح  3گزینه

 آبان مهدی بازرگان و دولت او به طور کامل استعفا کردند. 13

 

 ( اول راگیرف  -رایی دستگاههای اج؟ )تابع کدام وزارتخانه است  "بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کاال و خدمات  "سازمان   -44

 دادگستری( 4   د کشاورزیجها( 3   کشور( 2  صنعت،معدن،تجارت ( 1

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : تجارت ، نمعد، این نهاد نظارتی تابع وزارتخانه صنعت باشد.میصحیح  1گزینه

 باشد.می

 ( 96فراگیر چهارم سال  –های اجرایی سازمان برنامه و بودجه در ساختار کدام نهاد قرار دارد؟ )دستگاه -45

 قوه مقننه  (1

 اتدیوان محاسب (2

 اساسا مستقل از قواست (3

 قوه مجریه (4

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : نی است که در سازمان برنامه و بودجه یک سازمان دولتی ایرا صحیح است. 4گزینه

د، عی کشور بوو اجتما ای و راهبردی نظام اقتصادیریزی و نظارت توسعهاندازی شد. وظیفه این سازمان، برنامهراه 1327سال 

با سازمان  1379تیر  17نمود. این سازمان در ت نظر یک شورای عالی، یک هیئت نظارت و یک مدیرعامل فعالیت میکه تح

تیر  18ید نیز در مان جدریزی کشور را تشکیل دادند. این سازامور اداری و استخدامی کشور ادغام و سازمان مدیریت و برنامه

ی ارت راهبردریزی و نظمعاونت برنامه: جمهور که عبارتند ازدو معاونت رئیس جمهوری،با ادغام با چند معاونت ریاست 1386

 و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی را تشکیل دادند. 
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 ؟هاد استهده کدام نعها بر مسئول اصلی و مستقیم تنظیم، سازماندهی و برقراری روابط فرهنگی و اعزام رایزن کشورمان به دیگر کشور -46

 ( 94و  93ن اجتماعی سال )تامی

 سازمان تبلیغات اسالمی( 2      وزارت امور خارجه( 1

 سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی( 4     معاونت تشکیالت و برنامه( 3

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : رقراری روابط بمسئول اصلی و مستقیم تنظیم، سازماندهی و  باشد.میصحیح  4گزینه

 باشد.میام رایزن کشورمان به دیگر کشورها بر عهده سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی فرهنگی و اعز

 

 ( 94سال اول  فراگیر  -دستگاههای اجرایی ؟ )دستیابی به اهداف سند چشم انداز، در کدام صورت مقدور است  -48

 تولید ناخالص ملی افزایش یابد.( 1

 محیط غیرقابل تغییر و باثبات باشد( 2

 ر حیطه قواعد و قوانین رسمی کشور تعریف شود.د( 3

 شرایط برای ایجاد درک مشترک و تفاهم بین رهبران جامعه در آینده مطلوب به وجود می آید.( 4

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  1گزینه 

سال اول  فراگیر  -رایی دستگاههای اج؟ )طالیی است،دیپلماسی جمهوری اسالمی ایران، بر پایه کدام مثلث 1404در سند چشم انداز   -48

94 ) 

    عزت،حکمت،مصلحت ( 2    عزت، حکمت، استقالل( 1

 مصلحت، استقالل، آزادی ( 4    عزت،اقتدار،استقالل( 3

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : ای تعامل سازندهایران اسالمی  دار 1404در سند چشم انداز  باشد.میصحیح  2گزینه 

  باشد.میو مؤثر با جهان بر اساس اصول عزت، حکمت و مصلحت 

 ( 95سال  آموزش و پرورش) ؟به ترتیب چه روزهایی هستند، روز جهانی قلم و روز قلم در ایران-49

   اردیبهشت 16، تیر 14( 2     تیر 16، اردیبهشت 14( 1

 تیر 24، تیر 26( 4     تیر 14، اردیبهشت 16( 3

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : تیر  14ان اردیبهشت و روز قلم درایر 16روز جهانی قلم  باشد.میصحیح  3گزینه

  باشد.می
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 ( 96فراگیر چهارم سال  –های اجرایی آبشار کبودوال در کدام شهر واقع شده است؟ )دستگاه -50

 خرم آباد (1

 دورود (2

 علی آباد کتول (3

 کبودرآهنگ (4

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com:  آباد هر علیشکیلومتری جنوب شرقی  5کبودوال آبشاری واقع در  صحیح است. 3گزینه

 11فاصله  رون بههاآباد کتول و در دل جنگل و دامنه کوهکتول از توابع استان گلستان است. در ضلع جنوب شرقی شهر علی

 کیلومتر قرار دارد.

اده آن سد جبتدای اآباد کتول واقع شده است؛ و در ی شهرستان علیای ایران است؛ که در جنوب شرقکبودوال تنها آبشار خزه

آباد کتول محل تفرجگاه شهر کیلومتری جنوب شهر علی 11آبشار کبودوال در  باشد.میگل مخزنی کبودوال و سد انحرافی زرین

انده واقع ا پوشانبوهی آن ر ای که جنگلهای جنوبی تشکیل گردیده در عمق درهواقع شده است. آبشار کبودوال که از چشمه

 است.گردیده

 ( 96) وزارت نیرو سال ، اثر کدام یک از شاعران ایرانی است؟ «شرق اندوه»کتاب شعر  -51

 احمد شاملو ( 4  مهدی اخوان ثالث( 3   سهراب سپهری ( 2   طاهره صفارزاده( 1

 پاسخ کارشناس E-estekhdam.com : ( عه اشعارچهارمین کتاب از هشت کتاب )مجموشرق اندوه نام  صحیح است. 2گزینه 

 .منتشر شد 1340سهراب سپهری است، که اولین چاپ آن در سال 

 –جرایی اهای ستگاههد؟ )دچنانچه مصوبه یک وزارتخانه مغایر موازین شرعی باشد، دیوان عدالت اداری چه اقدامی می تواند انجام د -52

 ( 96فراگیر چهارم سال 

 أی می کندره صدور شکایت شاکی، توسط شعبه اول دیوان به هیئت عمومی، هیئت مزبور موضوع را بررسی و اقدام ب بعد از ارجاع( 1

 دیوان صرفا صالحیت ارجاع مصوبه به شورای نگهبان را دارد و راسا هیچ تصمیمی نمی گیرد( 2

صادر  گهبان، رأینر شورای تا شعبه مزبور مبتنی بر نظ ودشمیپس از اخذ نظریه شورای نگهبان، موضوع به یکی از شعبات دیوان ارجاع ( 3

 کند

 دصوبه می کنمابطال  برحسب شکایت شاکی و اخذ نظریه فقها شورای نگهبان مبنی بر مغایرت با شرع، هیئت عمومی دیوان اقدام به( 4

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : صحیح است. 4گزینه 
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 ( 95سال  ر  سومفراگی  -دستگاههای اجرایی ) ؟ابله با جرایم فناوری اطالعات کدام مقر استریاست دبیرخانه پیشگیری و مق-53

   دادستان کل کشور( 2    وزیرفرهنگ و ارشاداسالمی( 1

 وزیر اطالعات( 4   وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات( 3

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : ناوری اطالعات فیشگیری و مقابله با جرایم ریاست دبیرخانه پ باشد.میصحیح  2گزینه

  باشد.میاز وظایف دادستان کل کشور 

 ( 94سال اول  فراگیر  -رایی دستگاههای اج؟ )است 1404ی جامعه ایرانی در سند هاتعامل سازنده با کدام یک از موارد زیر، از ویژگی  -54

  کشورهای منطقه ( 2     کشورهای آسیای جنوب شرقی ( 1

 جهان ( 4     کشورهای حوزه خلیج فارس( 3

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : ای تعامل سازنده ایران اسالمی  دار 1404در سند چشم انداز  باشد.میصحیح  4گزینه

  باشد.میو مؤثر بر اساس اصول عزت، حکمت و مصلحت با جهان 

اول  فراگیر  - جراییدستگاههای ا؟ )راض شورا به انحالل، کدام استاگر شورا منحل شود،مرجع صالحیت دار برای رسیدگی به اعت  -55

 ( 94سال 

 شورای نگهبان ( 4  استانداری( 3   دادگاه( 2  وزارت کشور ( 1

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  1گزینه 

 ( 94و  93ال جتماعی سا)تامین ... ...ع خود سازندوقتی دشمنان بخواهند ملتی را برای ابد مطی: معتقد بودند( خمینی )ره ماما  -56

 .گیرندروح اعتماد به نفس را از آنها می (1

 .نظام اقتصادی خود را بر آن ملت تحمیل خواهند کرد (2

 .آیندوحدت شکنی بین قشرهای ملت بر می در مقام (3

 .آیندفسق و فجور در بین آن ملت بر می درصدد ترویج (4

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : واهند ملتی را وقتی دشمنان بخ( به فرموده امام راحل )ره باشد.میصحیح  1گزینه

 .گیرندبرای ابد مطیع خود سازند روح اعتماد به نفس را از آنها می

 

 

 



 

 
 

 213 بخش پنجم: اطالعات عمومی  

 ( 96فراگیر چهارم سال  –های اجرایی نارین قلعه از آثار ملی ایران در کدام شهر واقع شده است؟ )دستگاه  -57

 میبد( 4   کرمان( 3   سمنان( 2   سبندرعبا( 1

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : نیان است و در مربوط به دوره ساسا( قلعه نارین )نارنج قلعه صحیح است. 4گزینه

عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت به 1086ثبت  ٔ  با شماره 1354مرداد  8میبد، فلکه شهرداری واقع شده و این اثر در تاریخ 

 سیده است.ر

 ( 95سال  آموزش و پرورش؟ )رئیس مجلس چه نوع نظارتی بر مصوبات قوه مجریه دارد-58

 اداری( 4  سلسله مراتبی( 3   قضایی( 2   قانونی( 1

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : ت. وظیفه اولیه مجلس شورای اسالمی وضع قانون اسباشد.میصحیح  1گزینه

ء و یارات وزرادود اختمجلس شورای اسالمی امکان نظارت مستمر و همه جانبه را می دهد و اصوالً حقانونگذاری به نمایندگان 

رای قوانین مصوب دولت در صورت اجرای ناقص یا عدم اجرای قوانین و یا عدم اج( 133دولت را قانون معین می کند. )اصل 

 ولت را مورد پرسش قرار دهند.مجلس باید پاسخگو باشد و نمایندگان می توانند از طرق قانونی د

 ی مشروع درهای و آزادیعدالت اجتماع، مردم ساالری دینی، انقالبی ، ملی، ی اسالمیهای جامعه ایرانی با تاکید بر ارزشهاویژگی-59

 ( 95فراگیر  سوم سال   -دستگاههای اجرایی ) ؟کدام یک از اسناد زیر به صراحت آمده است

 نقشه جامع علمی کشور( 1

 اجتماعی و فرهنگی، ی کلی نظام در برنامه ششم توسعه اقتصادیهاسیاست( 2

 اجتماعی و فرهنگی، برنامه چهارم توسعه اقتصادی( 3

 1404سند چشم انداز ( 4

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : 1404نداز تمام موارد گفته شده به صراحت در سند چشم ا باشد.میصحیح  4گزینه 

 . آمده است
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 –جرایی های اتگاه؟ )دسشودمیرسیدگی به اعتبار نامه نمایندگان منتخبین مجلس شورای اسالمی، توسط کدام یک از موارد زیر انجام  -60

 ( 96فراگیر چهارم سال 

 کمیسیون تلفیق و شورای نگهبان( 1

 کمیسیون مشترک قوای سه گانه( 2

 ورکمیسیون مشترک مجلس، شورای نگهبان و وزارت کش( 3

 هیئت رئیسه موقت مجلس شورای اسالمی( 4

 ینان از صالحیتاعتبارنامه نماینده مجلس، به معنای تأئید و حصول اطم صحیح است. 3گزینه : E-estekhdam.comپاسخ کارشناس 

، ظارت مضاعفر نکه عالوه ب شودمینماینده و درستی انتخابات است که توسط شورای نگهبان و نمایندگان مجلس شورای اسالمی انجام 

نه آشیل ارنامه پاشتصویب اعتب نیز پیدا کند و به عبارت دیگر« حقانیت ملی»دارد، « حقانیت محلی»ای که از نظر انتخاب نماینده شودمیسبب 

ق سئول است و حبر تمام ملت مدر برا ...»قانون اساسی بعد از تصویب اعتبارنامه  84نمایندگی است بدینگونه که منتخبین مردم بنا به اصل 

 «. دارد در همه مسائل داخلی و خارجی اظهار نظر نماید

وعه ارنامه مجمن اعتبپس از برگزاری انتخابات مجلس شورای اسالمی، وزارت کشور باید برای هر منتخب یک اعتبارنامه صادر کند، ای

نده الحیت نمایصمنزله تائید گیرد و  بهوی قرار میمدارکی است که در ارتباط با سوابق کاری و نحوه انتخاب هر نماینده در پرونده 

 است. دهد وی پس از طی مراحل مختلف، حائز آرای الزم شده و به مجلس راه پیداکردهصورت قانونی است که نشان میبه

سال  زش و پرورشآمو) ؟کدامیک از بزرگان پس از پیروزی انقالب بعنوان نماینده اول مردم استان فارس به مجلس خبرگان راه یافت-61

95 ) 

   شهید آیت ا... بهشتی( 2     شهید آیت ا... دستغیب( 1

 مرعشی نجفی. آیت ا..( 4      شهید دکتر باهنر( 3

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : ماینده اول نشهید آیت ا... دستغیب پس از پیروزی انقالب  باشد.میصحیح  1گزینه

 .ان بودندمردم استان فارس در مجلس خبرگ

 ( 94سال اول  فراگیر  -دستگاههای اجرایی ؟ )کدام مورد عضو شورای بازنگری قانون اساسی است  -62

 فقط شش نفر فقیه شورای نگهبان ( 2      معاون اول رئیس جمهور ( 1

 کلیه اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام ( 4      کلیه اعضاء شورای نگهبان ( 3

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : مصلحت با مجمع تشخیص از مشورت پس رهبری مقام باشد.میصحیح  3گزینه 

زیر  با ترکیب اساسی قانون بازنگری شورای را به اساسی قانون یا تتمیم جمهور موارد اصالح رئیس به خطاب حکمی طی نظام

 : نماید پیشنهاد می

 .نظام مصلحت مجمع تشخیص ثابت اعضای -3. گانه سه قوای رؤسای -2 هباننگ شورای اعظای -1
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 .وزیران نفر از هیأت سه -6 رهبری مقام انتخاب نفر به ده -5 رهبری خبرگان مجلس نفر از اعضای پنج -4

 .نفر از دانشگاهیان سه -9  اسالمی شورای مجلس از نمایندگان نفر ده -8 قضائیه نفر از قوه سه -7

  (94سال ول ا اگیرفر  -دستگاههای اجرایی ؟ )آیا قاضی دادگاه می تواند از اجرای آیین نامه مخالف با قانون امتناع کند  -63

 رأی امتناع کند  خیر، اما می تواند تا تعیین تکلیف آیین نامه در دیوان عدالت اداری، از صدور( 1

 بلی و می تواند ابطال آن را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.( 2

 خیر و پرونده را باید برای دیوان عدالت اداری ارسال کند.( 3

 بلی و باید ابطال آن را از دیوان عدالت اداری بخواهد.( 4

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  2گزینه 

 ( 94و  93)تامین اجتماعی سال  ؟از جمله تشکیالت زیر مجموعه کدام نهاد است( ISESCOآیسسکو )  -64

 اتحادیه آفریقا( 4  سازمان همکاری اسالمی( 3  اتحادیه عرب( 2  سازمان ملل متحد( 1

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : آیسسکو یا  باشد.میصحیح  3گزینهISESCO وهنگی یک سازمان علمی، فر 

کشور اسالمی  57د. تأسیس شد. مقر آن درمراکش قرار دار 1979آموزشی وابسته به سازمان کنفرانس اسالمی است که در مه 

 از جمله ایران عضو این سازمان هستند.

 فراگیر  -ی اجرایی اتگاههدس؟ )هاد کنندنبرای معرفی به مجلس جهت اخذ رأی اعتماد،کدام وزیر را دیگران باید به رئیس جمهور پیش  -65

 ( 94سال اول 

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

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : های ایران است که به وزارت دادگستری یکی از وزارت خانه باشد.میصحیح  4گزینه

ا بر رقوه مقننه  جریه ومیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه موجب اصل یکصد و شصتم قانون اساسی وزیر آن مسئولیت کل

 گردد.کند انتخاب میعهده دارد و از میان کسانی که رئیس قوه قضاییه به رئیس جمهور پیشنهاد می
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 ( 96فراگیر چهارم سال  –های اجرایی بین ایران و کدام کشور منعقد شد؟ )دستگاه« معاهده مفصل» -66

 انگلستان -4   آمریکا-3    فرانسه-2  روسیه -1

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : گیری یجههای بین ایران و انگلیس و عدم نتپس از کدورت صحیح است. 4گزینه

ات مقام اسی انگلیس وسی  ندهو پس از امضای عهدنامه مجمل مذاکرات نمای( ایران از قراردادهای با فرانسه )عهدنامه فینکنشتاین

 14.ق. مطابق ه 1227صفر  29. ش. برابر ه 1190اسفند  23مودّت و اتـّحـاد بـیـن دو کـشـور در   ایرانی منجر به انعقاد عهدنامه

 م. گردید. 1812مارس 

 ق.  1227به سال ( انگلیس عباس میرزا با سر گور اوزلی )سفیر( ای دولت ایران )قرارداد مفصلماده 12  در متن فارسی عهدنامه

 گلیسی پرشینر متن انو د( و در فصل نهم، بحر العجم)خلیج فارس( تهران، در فصل هفتم، بحر قلزم )دریای سرخ  دارالخالفه

 گلف آمده است. این معاهده و قرارداد مجمل هر دو به امضای پادشاه دو کشور نیز رسیده است.

 ( 94سال اول  فراگیر  -های اجرایی دستگاه؟ )است نشدهنام کدام نهاد، در قانون اساسی بیان   -67

  شورای عالی امنیت ملی ( 2     شورای عالی انقالب اسالمی ( 1

 دیوان عالی کشور( 4    شورای نظارت بر صدا و سیما( 3 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  1گزینه 

 ( 94و  93)تامین اجتماعی سال  ؟شودمیررسی رسیدگی به اتهام رئیس جمهور در مورد جرایم عادی در کجا ب  -68

 مجلس( 4  دیوان عالی کشور( 3   دادگاه عمومی( 2   دادگاه ویژه( 1

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : یس جمهور و رسیدگی به اتهام رئ: طبق اصل یکصد و چهلم باشد.میصحیح  2گزینه

 جام می شود.تری انی عمومی دادگسهاجلس شورای اسالمی در دادگاهمعاونان او و وزیران در مورد جرائم عادی با اطالع م

ال سراگیر  سوم ف  -ایی دستگاههای اجر) ؟طبق برنامه چهارم توسعه اختصاص عواید نفت برای توسعه سرمایه گذاری بر چه اساسی است-69

95 ) 

 وسعهسوددهی و ت( 3   کارآیی و بازدهی( 2  کارآفرینی و توسعه تامین اجتماعی( 1

 اشتغال و درآمدزایی( 4 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : ر اساس باختصاص عواید نفت برای توسعه سرمایه گذاری  باشد.میصحیح  2گزینه

 باشد.میکارآیی و بازدهی 
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 آموزش و) ؟است اهگکدام یک از موارد زیر موظف به بحث وتبادل نظر درخصوص فیلتر شدن وبال، براساس قانون جرایم رایانه ای-70

 ( 95سال  پرورش

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی( 2     وزارت اطالعات( 1

 کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه ای( 4   وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات( 3

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : کند، الیت میشور فعاین کارگروه که زیر نظر دادستان کل ک  باشد.میصحیح  4گزینه

ر و تبادل نظ وهای مختلف، بحث گاههفته یکبار تشکیل جلسه دهند و در این جلسات در خصوص فیلتر شدن وب 2موظفند هر 

 .شودمیگیری رای

 ( 96 فراگیر چهارم سال –های اجرایی زندگینامه کدام عالم بزرگ است؟ )دستگاه "مردی در تبعید ابدی"کتاب   -71

 ( شیخ بهایی )ره( 4  ( عالمه مجلسی )ره( 3  ( مالصدرا )ره( 2  ( ازی )رهقطب ر (1

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : پردازد.درا می، به زندگینامه مالص«مردی در تبعید ابدی»کتاب  صحیح است. 2گزینه 

 ( 94)دیوان محاسبات سال  ؟هستند هااعضای اصلی سازمان همکاری شانگهای، کدام کشور  -72

 روسیه، چین، قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان، تاجیکستان (1

 روسیه، چین، قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان، آذربایجان  (2

 روسیه، چین، قزاقستان، قرقیزستان، هند، ایران، پاکستان (3

 روسیه، چین، هند، ایران، پاکستان، ترکمنستان (4

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : د.باشمیصحیح  1گزینه 

 

است. کیل شدهنگی تشهای چندجانبه امنیتی، اقتصادی و فرهدولتی است که برای همکاریسازمان همکاری شانگهای سازمانی میان

 .باشند هند و پاکستان می، اعضای اصلی این سازمان روسیه، چین، قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان، تاجیکستان

 جتماعی سالتامین ا) ؟ملل متحد برای محافظت و حمایت از پناهندگان به وجود آمده استی تخصصی سازمان هاکدام یک از آژانس  -73

 ( 94و  93

1) UNEP   2 )UNHCR        3 )UNESCO   4 )UNICEF 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  2گزینه  

سوئیس واقع  زمان ملل است که در ژنوهای تخصصی سایکی از آژانس( UNHCRکمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل )

 مر بازگشت یا اسکانبرای محافظت و حمایت از پناهندگان و یاری رساندن در ا 1950دسامبر سال  14است. این دفتر در شده

 مجدد آنها تأسیس شد.
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 ( 94)آموزش و پرورش سال  ؟بهترین گلزن تاریخ فوتسال ایران چه کسی است  -74

 محمدرضا حیدریان( 2      دهعلی اصغر حسن زا( 1

 حسین طیبی( 4    وحید شمسایی( 3

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : که در حال حاضر نه تنها بهترین گلزن تاریخ فوتسال ایران بل  صحیح است. 3گزینه

 باشد.میگل زده وحید شمسایی  392آقای گل فوتسال جهان با 

 ( 96) وزارت نیرو سال وزارتخانه فعالیت می کند؟ سازمان بهزیستی کشور، زیر نظر کدام  -75

 وزارت کشور ( 2    وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی ( 1

 .مستقل است( 4    وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی( 3

 پاسخ کارشناس E-estekhdam.com : ر و رفاه سازمان بهزیستی کشور، زیر نظر وزارت تعاون، کا صحیح است. 3گزینه

 .جتماعی استا

 ( 96فراگیر چهارم سال  –های اجرایی فرهنگستان، وابسته به کدام دستگاه هستند؟ )دستگاه -76

 شورای عالی انقالب فرهنگی( 2    وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی( 1

 نهاد ریاست جمهوری( 4    وزارت علوم، تحقیقات و فناوری( 3

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : که رئیس  جمهور ایران،اند از رئیسارکان فرهنگستان عبارت یح است.صح 4گزینه

 ٔ  وسته، اعضای پییرانیا ٔ  های ایران، شورای فرهنگستان )متشکّل از اعضای پیوستهعالی فرهنگستان است، هیئت امنای فرهنگستان

 نگستان.تان، و دبیر فره، رئیس فرهنگستان، معاون علمی و پژوهشی فرهنگس( زبان خارجی، و اعضای وابستهفارسی

 ( 95سال  مفراگیر  سو  -دستگاههای اجرایی ) ؟ذکر شده است، ی کلی برنامه چهارم توسعههاذیلِ امور فرهنگی در سیاست، کدام مورد-77

 ( عمق و گسترش دادن معرفت و بصیرت دینی بر پایه قرآن و مکتب اهل بیت )ع، اعتال( 1

 زنتقویت نهاد خانواده و جایگاه ( 2

 ایجاد نظام جامع تامین اجتماعی( 3

 تالش در جهت تحقق عدالت اجتماعی( 4

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : انداز بیست اهداف فرهنگی که در سند چشم چند مورد از  باشد.میصحیح  1گزینه

مکتب اهل  وه قرآن نی بر پایاعتال و عمق و گسترش دادن معرفت و بصیرت دی :موارد اشاره کرد این توان بهمیساله آمده 

تقویت فضایل اخالقی و ایمان، روحیه ایثار و امید به  - ی انقالب اسالمی در اندیشه و عملهااستوار کردن ارزش - ( بیت)ع

 .برنامه ریزی برای بهبود رفتارهای فردی و اجتماعی - آینده
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 ( 95سال  آموزش و پرورش) ؟ی و فناوری با تأکید بر کدام مورد استعلم، دستیابی به جایگاه اول اقتصادی، 1404در سند چشم انداز -78

 جایگاه نخست در جذب سرمایه گذاری خارجی در منطقه( 2  ارتقای  نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به استقالل کامل( 1

 بیشترین میزان جذب توریسم( 4   رآمد سرانه و تولید ناخالص ملیافزایش د( 3

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : ده است کهاینگونه آم 1404در قسمتی از سند چشم انداز  باشد.میصحیح  1گزینه :

لید افزاری و توش نرمی آسیای جنوب غربی با تأکید بر جنبدست یافتن به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه

 سرانه و رسیدن به اشتغال کامل. علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقاء نسبی سطح درآمد

 ( 94و  93)تامین اجتماعی سال  ؟باشد.مینظام  تکدام مورد از وظایف مقطعی مصلح  -79

 مشاوره و حل اختالف نظر در یک مصوبه بین مجلس شورای اسالمی و شورای نگهبان( 1

 ی مربوط به مجمع تشخیص مصلحت نظامهااعالم نظر در مورد استفساریه( 2

 ل معضالت نظام با ارجاع از سوی مقام رهبریح( 3

 تشخیص مصلحت میان نظرات مجلس شورای اسالمی و شورای نگهبان( 4

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : وظیفه  4ست. اوظیفه برای این مجمع در نظر گرفته شده  8 باشد.میصحیح  1گزینه

شاوره و حل مقطعی که از جمله وظایف مقطعی می توان به ها و شرایط خاص و موظیفه در موقعیت 4عمومی و مستمر و 

 اختالف نظ در یک مصوبه بین مجلس شورای اسالمی و شورای نگهبان اشاره کرد.

 ( 96) وزارت نیرو سال اولین شهید هسته ای جمهوری اسالمی ایران، چه کسی است؟  -80

 مجید شهریاری  ( 2     مسعود علی محمدی ( 1

 مصطفی احمدی روشن  ( 4      یی نژادداریوش رضا  ( 3

 پاسخ کارشناس E-estekhdam.com : المی ای جمهوری اسمسعود علی محمدی، اولین شهید هسته صحیح است. 1گزینه

 .ایران است
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 ( 96فراگیر چهارم سال  –های اجرایی اثر کدام نقاش است؟ )دستگاه "حوضخانه صاحبقرانیه  "نقاشی   -81

 اد حسین بهز( 1

 محمود فرشچیان( 2

 احمد  وکیلی( 3

 کمال الملک( 4

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : ست.انقاشی حوضخانه صاحبقرانیه اثری از کمال الملک  صحیح است. 4گزینه 

 ( 94آموزش و پرورش سال ) ؟کدام کشور زیر از باختر با دریای اژه هم مرز است  -82

 سوریه( 4   نگرجستا( 3   ترکیه( 2   بالروس( 1

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : ه از سمت کشور ترکیه از سه طرف به دریا راه دارد ک باشد.میصحیح  2گزینه

 . با دریای اژه هم مرز است( باختر)غرب

 ( 94)آموزش و پرورش سال  ؟آزادسازی خرمشهر طی چه عملیاتی صورت گرفت  -83

 طریق القدس( 4   مقدسبیت ال( 3   مرصاد( 2   فتح المبین( 1

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : لیات الی ترین اهداف عمآزادسازی خرمشهر یکی از مهم باشد.میصحیح  3گزینه

 ورت گرفت.ص  1361روز اشغال در روز سوم خرداد سال  578المقدس در دوره جنگ ایران و عراق بود که پس از بیت

 ( 94و  93)تامین اجتماعی سال  ؟ران در مسابقات المپیک کدام استپر افتخار ترین رشته ورزشی ای  -84

 دو و میدانی( 4   کشتی( 3  تکواندو( 2   وزنه برداری( 1

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : قات المپیک پر افتخار ترین رشته ورزشی ایران در مساب باشد.میصحیح  3گزینه

 باشد.میمدال  38رشته کشتی با 
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 –ای اجرایی ه)دستگاه بستند؟ ر کدام عملیات، رزمندگان اسالم با عبور از اروند کنار و تصرف فاو، راه ورود عراق به خلیج فارس راد -85

 ( 96فراگیر چهارم سال 

 8والفجر (1

 بدر (2

 کربال (3

 خیبر (4

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : او نیز نام برده فل که از آن به عنوان نبرد او 8عملیات والفجر  صحیح است. 1گزینه

د عبور از اروندرو عراقی ، عملیات آبی خاکی بود که در آن نیروهای سپاه پاسداران و ارتش ایران با غافلگیری نیروهایشودمی

یا »با رمز  1364بهمن  20روز  10: 22جزیره فاو در جنوب عراق را به اشغال خود درآوردند. این عملیات در ساعت کرده و شبه

ی آن طراق بود که ران و عترین عملیات جنگ ایالبیشه آغاز گردید. این عملیات موفقدر منطقه خسروآباد تا راس« زهرافاطمۀ ال

 دسترسی عراق از آبهای خلیج فارس قطع شد.

 ( 94و  93)تامین اجتماعی سال  ؟به تنباکو، در زمان کدام پادشاه قاجار صورت گرفت بقیام منسو -86

 محمد علی شاه( 4  مظفرالدین شاه( 3   ناصرالدین شاه( 2  آقا محمد خان( 1

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : وتون و تنباکو نهضت تنباکو در اعتراض به اعطای امتیاز ت باشد.میصحیح  2گزینه

 در سفر سوم ناصرالدین شاه قاجار به فرنگ شکل گرفت.( مونوپل-)انحصار

ر نداشته ی مذاکره قراهاالهیئت مذاکره کنندگان جمهوری اسالمی ایران در مسئله هسته ای در طول سکدام یک از افراد زیر در رأس   -87

 ( 94)آموزش و پرورش سال  ؟اند

 علی الریجانی( 4  سعید جلیلی( 3  علی اکبر والیتی( 2  محمدجواد ظریف( 1

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  2گزینه 

 ( 94)آموزش و پرورش سال  ؟أیید قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران در چه زمانی برگزار شدهمه پرسی ت  -88

 1358فروردین ( 4  1358مرداد ( 3  1358آذر ( 2   1358بهمن ( 1

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : 12و  11در  پرسی قانون اساسی جمهوری اسالمی ایرانهمه باشد.میصحیح  2گزینه 

 درصد آرا تصویب شد. 5/99برگزار شد و با  1358آذر 
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ق زنان ین حقوطبق اصل بیست و یکم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران کدام یک از موارد زیر جزو وظایف دولت در تضم  -89

 ( 94)آموزش و پرورش سال ؟ باشدمین

 کان بی سرپرستحمایت مادران، به خصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کود( 1

 و زنان سالخورده و بی سرپرست هاایجاد بیمه خاص بیوه( 2

 ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده( 3

 ی تحصیلی ویژه جهت ادامه تحصیلهااعطای بورس( 4

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  4گزینه 

 حقوق زنان - 21اصل 

 : ام دهدرا در تمام جهات با رعایت موازین اسالمی تضمین نماید و امور زیر را انج دولت موظف است حقوق زن

 های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.ایجاد زمینه-الف

 سرپرست.حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی -ب

 ح برای حفظ کیان و بقای خانواده.ایجاد دادگاه صال-ج

 سرپرست.ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی-د

 طه آنها در صورت نبودن ولی شرعی.اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غب-و

 ( 94ال رورش سپ)آموزش و  ؟ی میالدی موفق به حضور در جام جهانی بوده استهاتیم ملی فوتبال مردان ایران در کدام سال  -90

1 )1978, 1998, 2006, 2014 

2 )1978, 1994, 2006, 2010 

3 )1998, 1982, 2002, 2014 

4 )1998, 1982, 2006, 2014 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : آرژانتین 1978ی هاتیم ملی فوتبال ایران به ترتیب در سال باشد.میصحیح  1گزینه ،

 . برزیل در جام جهانی حضور داشت 2014لمان و آ 2006، فرانسه 1998
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 ( 96فراگیر چهارم سال  –های اجرایی در دوره رژیم پهلوی، به ترتیب در چه کشورهایی بود؟ )دستگاه( تبعید حضرت امام خمینی )ره -91

 فرانسه –عراق  -ترکیه ( 2    عراق –فرانسه  –ترکیه ( 1

 فرانسه –کویت  –ق عرا( 4    فرانسه –ترکیه  –عراق ( 3

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : ایران سرانجام  بر ضد نظام حاکم بر( تحریکات امام خمینی )ره صحیح است. 2گزینه

ده سال به ای مدت چهارنجا بربه تبعید او منجر شد. او ابتدا برای چند ماه در ترکیه بسر برد و سپس از آنجا به نجف رفت. در آ

اد دی انجام دصت میالهایی که او در پایان دهه شکرد. سلسله سخنرانیه آرامی نیروهایش را ساماندهی میتدریس پرداخت و ب

ه ای در روزنامقالهمتوان مبانی جمهوری اسالمی دانست. دوران اقامت او در نجف بعد از اعتراضاتی که بدنبال چاپ را می

نی د. امام خمیخراج کنرا از عراق ا( تصمیم گرفت که امام خمینی )رهاطالعات علیه او پایان یافت. در آن زمان صدام حسین 

 پس از اخراج از عراق به فرانسه رفت.( )ره

؟ شودمیبرگزار  1396اردیبهشت  29چندمین دوره انتخابات شورای اسالمی شهر و روستا، همزمان با انتخابات ریاست جمهوری در  -92

 ( 96)وزارت نیرو سال 

 چهارمین( 4   پنجمین( 3   ششمین (2   هفتمین( 1

 29معه جدوازدهمین دورة انتخابات ریاست جمهوری ایران در روز  صحیح است. 3گزینه : E-estekhdam.com پاسخ کارشناس

فروردین  22ان از روز نویسیِ داوطلبزمان پنجمین انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا نیز برگزار شد. نامبرگزار شد. هم 1396اردیبهشت 

( روز 20مدتِ بهشت )جمعاً بهاردی 27تا  8شده، آنها از روز ادامه داشت. پس از اعالم نام نامزدهای تأیید صالحیت 5آغاز شد و تا  1396

 برای تبلیغات انتخاباتی زمان داشتند.

 ( 94ورش سال )آموزش و پر ؟نیستکدام یک از اثار زیر نوشته جالل آل احمد نویسنده معروف ایرانی   -93

 غرب زدگی( 4  شازده احتجاب( 3  مدیر مدرسه( 2  نون القلم( 1

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com :باشد.میح صحی 3گزینه پس باشد.میکتاب شازده احتجاب از آثار جالل آل احمد ن  

زیر  کدام کشور به "یک"ماتیک شدند عبارت در گروه موسوم به پنج به عالوه یک که با جمهوری اسالمی ایران وارد مذاکرات دیپل  -94

 ( 94)آموزش و پرورش سال  ؟داللت دارد

 انگلستان( 4   آلمان( 3    آمریکا( 2   روسیه( 1

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : لل )آمریکا، ماز پنج عضو شورای امنیت سازمان  1+5گروه  باشد.میصحیح  3گزینه

 است.و آلمان تشکیل شده (و فرانسهانگلستان روسیه، چین، 
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 ( 94)آموزش و پرورش سال  ؟قران کریم از چند جزء و چند حزب تشکیل شده است  -95

1 )15-60   2 )30-60   3 )16-120   4 )30-120 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : ب )جمعاً حز 4جزء که هر جزء شامل  30قرآن کریم از  باشد.میصحیح  4گزینه

 . تشکیل شده است، باشد.( میحزب 120

 آموزش) ؟ستار شده ی شغلی و ازدواج جوانان،ذیل کدامیک از امور فرهنگی در برنامه چهارم توسعه ذکهاتالش درجهت رفع دغدغه-96

 ( 95سال  و پرورش

 ایجاد نظام جامع تأمین اجتماعی( 2     تقویت نهاد خانواده( 1

 حیط و ساختار مناسب حقوقیایجاد م( 4     تقویت هویت ملی جوانان( 3

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : سیاسی ، اعیو در قسمت امور اجتم 1404در سند چشم اندازه باشد.میصحیح  3گزینه

 : باشدمیاز آن موارد بدین شرح  دو موردو دفاعی امنیتی چند مورد ذکر شده است که  

 قالب اسالمی تقویت هویت ملی جوانان متناسب با آرمانهای انالف( 

 نان آجتماعی های شغلی، ازدواج، مسکن و آسیبهای افراهم کردن محیط رشد فکری و علمی و تالش در جهت رفع دغدغهب( 

 ( 96فراگیر چهارم سال  –های اجرایی مقر سازمان اوپک، در کدام شهر است؟ )دستگاه -97

 نیویورک( 1

 لندن( 2

 وین( 3

 پاریس( 4

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : اوپک  سازمان کشورهای صادر کننده نفت با نام اختصاری صحیح است. 3گزینه

(OPEC )نقطر، عربستا یجریه،المللی نفتی است که متشکل از کشورهای الجزایر، ایران، عراق، کویت، لیبی، ن، یک کارتل بین 

در ژنو بود و در  1339ال سلمللی اوپک از بدو تاسیس در اسعودی، امارات متحده عربی، اکوادور، آنگوال و ونزوئال است. مقر بین

 به شهر وین در کشور اتریش انتقال یافت. 1344سال 

 ( 95م سال فراگیر  سو  -دستگاههای اجرایی ؟ )مصوبات شورای عالی امنیت ملی به تایید کدام نهاد یا مقام می رسد -98

 مقام معظم رهبری( 4  مهوررئیس ج( 3  مجلس شورای اسالمی( 2  شورای نگهبان( 1

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : هبری قابل مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید ر باشد.میصحیح  4گزینه

 اجراست.
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 ( 94و  93)تامین اجتماعی سال  ؟اعتبارنامه منتخبان نمایندگی مجلس شورای اسالمی را کدام مقام صادر می کند  -99

 وزارت کشور( 1

 شورای نگهبان( 2

 ی انتخابی مربوطهااستانداران حوزه( 3

 با هماهنگی وزارت کشور، هیأت اجرایی و ناظران شورای نگهبان( 4

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  1گزینه 

 ( 94م سال دو فراگیر  -)دستگاههای اجرایی  ؟کدام است، بازه زمانی سند چشم انداز جمهوری اسالمی ایران –100

 سال 20میان مدت و ( 4 سال 25بلند مدت و ( 3  سال 20بلند مدت و ( 2  سال 25میان مدت و  ( 1

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : چهار برنامه  و در قالب 1384انداز از سال اجرای این چشم باشد.میصحیح  2گزینه

 گیرد.ساله انجام می 5توسعه 

)آموزش و ؟ شودیمی رییس جمهور محسوب هالت، رهبر و مجلس شورای اسالمی جزء کدام دسته از مسئولیتمسئولیت در برابر م  -101

 ( 94پرورش سال 

 سیاسی( 4   کیفری( 3  اجتماعی( 2  حقوقی( 1

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  1گزینه 

 ( 94دوم سال  فراگیر  -اجرایی  دستگاههای) ، صحیح است.؟طبق قانون اساسی، کدام مورد – 102

 . اعمال حق مقدم است، درتعارض اعمال حق با منافع عمومی( 1

 باید منطبق با قانون باشد، اجرای مجازات همچون حکم به مجازات( 2

 درتعارض اضرار به غیر با منافع عمومی مقدم است( 3

 بالمانع است، حتی اگر به دیگری ضرر برسد، اعمال حق( 4

 رشناس پاسخ کاE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  2گزینه 
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 ( 94)دیوان محاسبات سال ؟ شودمیجامعه مدنی به کدام حوزه اطالق  -103

 فراتر از دولت( 4  دولت و توده( 3  محدوده بین فرد و دولت( 2  بخش خصوصی دولت( 1

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  2گزینه 

دام مقام کبه تقاضای ، غیر علنی شدن مذاکرات مجلس شورای اسالمی، ط اضطراری و در صورت مالحظات امنیتیدر شرای – 104

 ( 94دوم سال  فراگیر  -دستگاههای اجرایی ) ؟محقق خواهد شد( )مقامات

 رئیس مجلس شورای اسالمی( 2  از وزرا یا ده نفر از نمایندگانرئیس جمهور با یکی ( 1

 رئیس شورای عالی امنیت ملی و موافقت رئیس مجلس( 4     رئیس جمهور( 3

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com :ان از نمایندگ این درخواست بنا به تقاضای رئیس جمهور با یکی از وزرا یا ده نفر

 .شودمیعملی 

 ( 94ال دوم س گیرفرا  -رایی دستگاههای اج) ؟با حضور چه کسری از نمایندگان رسمیت می یابد، جلسات مجلس شورای اسالمی – 105

 چهار پنجم( 4  نصف به اضافه یک( 3  دو سوم( 2   سه چهارم( 1

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : 2زینه گلذا ، رسمیت پیدا می کند با حضور دو سوم از نمایندگانجلسات مجلس 

 باشد.میصحیح 

 ( 96ل فراگیر چهارم سا –های اجرایی اشند؟ )دستگاهکدام یک از شهدای زیر از شهدای هسته ای کشورمان می ب  -106

 محمدرضا فیروزی( 2     داریوش رضایی نزاد( 1

 حسن تهرانی مقدم( 4     احمد کاظمی( 3

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : ای کشورمان است.شهید حسن تهرانی مقدم، از شهدای هسته صحیح است. 4گزینه 

 ( 94)دیوان محاسبات سال  ؟اول تا چهارم چه کسی بود رئیس مجلس خبرگان دوره  -107

 علی مشکینی( 4  شمی رفسنجانیهااکبر( 3  محمدرضا مهدوی کنی( 2  محمد یزدی( 1

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : ن عمر خود در تا پایا 1360آیت اهلل مشکینی از اولین دوره مجلس خبرگان در سال

 باشد.میصحیح  4گزینه ری را برعهده داشت در نتیجه ریاست مجلس خبرگان رهب 86سال 
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 ( 96) وزارت نیرو سال اجتهاد، شرط تصدی کدام مقام نیست؟  -108

 رئیس کل دادگستری استان تهران  ( 2    رئیس دیوان عالی کشور  ( 1

 عضو مجلس خبرگان  ( 4    دادستان کل کشور  ( 3

 پاسخ کارشناس E-estekhdam.com : د نداشته باشدرئیس کل دادگستری استان تهران، می تواند اجتها صحیح است. 2گزینه. 

ند دخالت داشت ج فارسناو جنگی و ناخدای آن که در جنایت هولناک سقوط هواپیمای مسافربری جمهوری اسالمی ایران برفراز خلی -109

 ( 94)آموزش و پرورش سال  ؟به ترتیب کدامند

 اسمیت –آریزونا ( 4 جکسون –اوکالهما ( 3 راجرز –س وینسن( 2 ویلیامز –روزولت ( 1

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : هولناک سقوط  جنایت 67تیر  12ناو وینسنس به فرماندهی ویلیام راجرز بود که در

 باشد.میصحیح  2گزینه ، هواپیمای مسافربری جمهوری اسالمی ایران برفراز خلیج فارس را رقم زد

 ( 95سال  رشو پرو آموزش؟ )هارم توسعه اهتمام جدی به زبان فارسی در کنار کدامیک از موارد زیر مطرح شده استدربرنامه چ -110

 سالم سازی فضای فرهنگی( 2     مقابله با تهاجم فرهنگی( 1

 تمدن وهنر ایرانی اسالمی، فرهنگ، آگاهی کافی درباره تاریخ( 4    ی ملیهای رسانههاگسترش فعالیت( 3

 خ کارشناس پاسE-estekhdam.com : نگی، علمی و و در قسمت امور فره 1404در سند چشم اندازه  باشد.میصحیح  4گزینه

و  ی بر اسالملی مبتنتقویت وحدت و هویت م: فناوری به یازده مورد اشاره شده است که در مورد پنجم این چنین آمده است که

جدی به  ی و اهتماماسالم-کافی درباره تاریخ ایران، فرهنگ، تمدن و هنر ایرانی انقالب اسالمی و نظام جمهوری اسالمی و آگاهی

 زبان فارسی

 ( 95ال سفراگیر  سوم   -دستگاههای اجرایی ؟ )نماینده مجلس در خصوص کدام موضوعات می تواند اظهار نظر نماید -111

 صرفاً کلیه امور قانونگذاری( 2     کلیه امور عمومی و خصوصی( 1

 صرفاً امور سیاسی و قانونگذاری( 4       کلیه امور عمومی( 3

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : ی می تواند نمایندگان  مجلس در کلیه امور عمومی و خصوص باشد.میصحیح  1گزینه

 . اظهار نظر نماید
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 ( 94ل )آموزش و پرورش سا ؟اشد.بمیمحل قرار گرفتن تاالب بین المللی گاو خونی، در بین کدام دو استان زیر  -112

 فارس و کرمان( 2    کرمان و سیستان و بلوچستان( 1

 اصفهان و فارس( 4     یزد و اصفهان( 3

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : رکزی ایران که المللی نام تاالبی است در فالت متاالب بین باشد.میصحیح  3گزینه

 مابقی در استان یزد قرار دارد.بخش بزرگی از آن در استان اصفهان و 

 ( 96فراگیر چهارم سال  –های اجرایی خاتم الشعراء لقب کدام شاعر است؟ )دستگاه  -113

 جامی( 4  موالنا( 3  صائب( 2  نظامی( 1

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : ف به جامی و نورالدّین عبد الرّحمن بن احمد بن محمد، معرو صحیح است. 4گزینه

 .قمری است 9دار ایرانی و فارسی زبان سده دان، ادیب و صوفی نامبه خاتم الشعرا، شاعر، موسیقی ملقب

 ( 94)آموزش و پرورش سال  ؟اتباع ایرانی برای مسافرت به کدام یک از کشورهای زیر نیاز به ویزا دارند -114

 مالزی( 4  کنیا( 3  ترکمنستان( 2  ترکیه( 1

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  2گزینه 

 ( 94)آموزش و پرورش سال  ؟طراح اصلی عملیات مرصاد بر ضد مهاجمین چه کسی بود -115

 شهید صیاد شیرازی( 4  شهید جهان آرا( 3  شهید کاوه( 2  شهید باکری( 1

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com :ین بود ن به منافقطراح اصلی عملیات مرصاد که موجب وارد آمدن ضربات سهمگی

 باشد.میصحیح  4گزینه ، شهید صیاد شیرازی بودند

 ( 94)آموزش و پرورش سال  ؟زبان رسمی کدام یک از همسایگان ایران، اردو و انگلیسی است -116

 پاکستان( 4   ترکمنستان( 3   ترکیه( 2  افغانستان( 1

  پاسخ کارشناسe-estekhdam.com :باشد.میصحیح  4گزینه  باشد.میو و انگلیسی زبان اصلی مردم پاکستان ارد 
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ن ی مذهبی برآهاقلیتکدام یک از کتب آسمانی زیر جزو کتبی نیست که در مجلس شورای اسالمی در کنار قرآن کریم نمایندگان ا -117

 ( 94)آموزش و پرورش سال  ؟سوگند میخورند

 تورات( 4   زبور( 3   اوستا( 2  انجیل( 1

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : کنند و تنها به های مذهبی سوگند را ذکر مینمایندگان اقلیت باشد.میصحیح  3گزینه

 .آورندمیجای قرآن نام کتاب مقدس خود اوستا، انجیل یا تورات را بر زبان 

 ( 94سال  پرورش )آموزش و ؟کدام یک از افراد زیر بر مسند ریاست قوه قضائیه در جمهوری اسالمی ایران قرار نداشته اند -118

 آیت اهلل صادق الریجانی( 2     آیت اهلل محمد یزدی( 1

 شمی شاهرودیهاآیت اهلل سید محمود( 4    آیت اهلل مکارم شیرازی( 3

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : در مقاطع  هاینه گزبه غیر از آیت اهلل مکارم شیرازی  سایر  باشد.میصحیح   3گزینه

 .ریاست قوه را بر عهده داشتندمختلف 

 ( 94)آموزش و پرورش سال  ؟آخرین پادشاه سلسله قاجار کدام یک از افراد زیر بود -119

 ناصرالدین شاه( 4   مظفرالدین شاه( 3   محمدعلی شاه( 2  احمد شاه( 1

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : ر ایران بود.دادشاه قاجار احمدشاه قاجار هفتمین و آخرین پباشد.میصحیح  1گزینه 

 ( 96فراگیر چهارم سال  –های اجرایی لقب کدام فرمانده دوران دفاع مقدس است؟ )دستگاه "سردار خیبر "  -120

 شهید مهدی باکری (1

 شهید حسن باقری (2

 شهید محمد ابراهیم همت (3

 شهید حسین خرازی (4

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : اسفند  17 -، شهرضا 1334فروردین  12همت ) محمد ابراهیم صحیح است. 3گزینه

ن ضد ب از فعاالوزی انقال، از فرماندهان سپاه پاسداران ایران در جنگ ایران و عراق بود. او پیش از پیر( جزیره مجنون 1362

ه ایران د، و سپس بمدت کوتاهی را در جبهه جنگ لبنان و اسرائیل گذران 1361حکومت پهلوی بود. پس از انقالب و در سال 

یبر خالمقدس، رمضان و المبین، بیتهای مهمی همچون فتحهای جنگ ایران و عراق در عملیاتبازگشت و در جبهه

یبر و چشم مجنون خدر جریان عملیات خیبر کشته شد. وی به سردار  1362دار بود. او در اسفند های مهمی را عهدهمسئولیت

 مشهور بود.
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رورش سال پوزش و )آم ؟ن اساسی، دولت در کدام صورت می تواند از یک فرد ایرانی سلب تابعیت کندطبق اصل چهل و یکم قانو -121

94 ) 

 تخطی از قوانین (1

 اقامت در کشوری غیر ایرانی (2

 داشتن فرزندانی با تابعیت غیر ایرانی (3

 درخواست خود فرد یا درآمدن به تابعیت کشوری دیگر (4

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میحیح ص 4گزینه 

 قانون اساسی 41اصل 

ا در ت خود او یدرخواس از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به تواندنمیتابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی و دولت 

 صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید.

 ( 94)آموزش و پرورش سال  ؟ل شدتیم ملی والیبال مردان ایران در کدام لیگ جهانی به کسب مقام چهارم نای -122

1 )2014   2 )2013   3 )2012   4 )2011 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : ی همچون معروف تیم ملی والیبال ایران با درخشش بازیکنان  باشد.میصحیح  1گزینه

 . به مقام چهارم لیگ جهانی والیبال نایل گردد 2014و موسوی موفق شد در سال 

 ( 94و  93)تامین اجتماعی سال  ؟ب دبیر کل سازمان ملل متحد چگونه استانتخا -123

 با آراء نمایندگان مجمع عمومی( 2    از سوی شورای امنیت( 1

 شودمیبنا بر توصیه شورای امنیت توسط مجمع عمومی انتخاب ( 4  ز سوی پنج عضو دائم شورای امنیتا( 3

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : ه توصیه بدبیرکل سازمان ملل از طرف مجمع عمومی بنا  باشد.میحیح ص 4گزینه

 .شودمیشورای امنیت برای مدت پنج سال انتخاب 

 ( 96) وزارت نیرو سال کدام شورا در قانون اساسی ذکر نشده است؟  -124

 شورای شهرک  ( 4  شورای بخش ( 3 شورای شهرستان ( 2   هاشورای عالی استان  ( 1

 رشناسپاسخ کا E-estekhdam.com : ی هازینه گشورای شهرک در قانون اساسی ذکر نشده است. اما  صحیح است. 4گزینه

 .قانون اساسی ذکر شده اند 102و  101، 100، 7در اصول  3و  2، 1
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 ( 96ال سم فراگیر چهار –های اجرایی ؟ )دستگاهشودمیتحت نظر کدام وزارتخانه اداری  "شورای عالی حفاظت فنی"  -125

 تعاون، کار و رفاه اجتماعی (1

 صنعت، معدن و تجارت (2

 دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (3

 نیرو (4

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : 22ماده و  21فصل چهارم قانون کار جمهوری اسالمی ایران، در  صحیح است. 1گزینه 

ی برا»ده که تصریح ش ی این فصل از قانون کارستین مادهاختصاص داده شده است. در نخ« حفاظت فنی و بهداشت کار»تبصره، به 

 رت بهداشت،و وزا هایی که از طریق شورای عالی حفاظت فنیصیانت از نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعمل

الی شورای ع. »«است میها، کارفرمایان و کارگران و کارآموزان الزای کارگاهشود، برای کلیهدرمان و آموزش پزشکی تدوین می

ی مربوط به نامهئینآهای حفاظت فنی است. افزوده بر این، تدوین نامهی موازین و آئینمسؤل تهیه« حفاظت فنی و بهداشت کار

 ی این شورا و شورای عالی کار است.آور و زیرزمینی نیز بر عهدهکارهای سخت و زیان

 ( 94)آموزش و پرورش سال  ؟شودمیناتو، به کدام یک از موارد زیر اطالق  -126

 سازمان پیمان آتالنتیک شمالی( 2    شورای همکاری خلیج فارس( 1

 سازمان معاهدات نظامی در اتحادیه اروپا( 4  سازمان پیمان کشورهای آسیای جنوب شرقی( 3

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : 15میالدی ) 1949آوریل  4 سازمان پیمان آتالنتیک شمالی در باشد.میصحیح  2گزینه 

 عضو دارد. 28اکنون گذاری شد و همبا هدف دفاع جمعی در واشینگتن دی.سی. پایه( 1328فروردین 

 ( 94و  93)تامین اجتماعی سال  ؟باشد.میدوره فعالیت شوراهای اسالمی شهر و روستا از تاریخ تشکیل چند سال  -127 

1 )3   2 )4    3 )5    4 )6 

 شناس پاسخ کارE-estekhdam.com : شکیل چهار تدوره فعالیت شوراهای روستا و شهر از تاریخ  باشد.میصحیح  2گزینه

 . باشدسال می

 ( 94)آموزش و پرورش سال  ؟اخرین پادشاه صفوی که به دست محمود افغان به قتل رسید که بود -128

 شاه عباس دوم( 4  شاه اسماعیل دوم( 3  شاه سلطان حسین( 2 شاه طهماسب( 1

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : 14و در شاه سلطان حسین  آخرین پادشاه صفوی بود. ا باشد.میصحیح  2گزینه 

 ها به پایان رسید.گذاری کرد و حکومتش با قیام افغانهجری قمری تاج 1105ذیحجه سال 
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 ( 49)آموزش و پرورش سال  ؟نیستکدام یک جزو مذاهب فقهی اهل سنت  -129

 شافعی( 4   حنبلی( 3   مالکی( 2  زیدیه( 1

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : ذهب حنفی، مذهب اهل سنت از لحاظ علوم فقهی به چهار م باشد.میصحیح  1گزینه

 گردد.مالکی، شافعی و حنبلی تقسیم می

 ( 94)آموزش و پرورش سال  ؟در جریان حمله اتمی ایالت متحده به ژاپن کدام شهر هدف اصابت قرار گرفت -130

 هیروشیما( 4   کیوتو( 3  فوکوشیما( 2  توکیو( 1

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میاپن  ژشهر هیروشیما قربانی حمالت اتمی آمریکا به  باشد.میصحیح  4گزینه 

 –اجرایی  هایتگاهملیه به چاپ رسید؟ )دس، در قالب رساله ع( پس از درگذشت کدام شخصیت، فتواهای حضرت امام خمینی )ره  -131

 ( 96فراگیر چهارم سال 

 ( آیت اهلل یثربی کاشانی )ره( 1

 ( آیت اهلل بروجردی )ره( 2

 ( آیت اهلل حائری )ره( 3

 ( آیت اهلل ثقفی تهرانی )ره( 4

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : صحیح است. 2گزینه 

 ( 94و  93)تامین اجتماعی سال  ؟، کدام مورد استهادانشگاهی جدید التأسیس در هااز معاونت  -132

 معاونت بین الملل( 2     معاونت ارتباط با صنعت( 1

 معاونت فرهنگی( 4     معاونت تشکیالت و برنامه( 3

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  3گزینه 

 ( 94)آموزش و پرورش سال  ؟دریاچه گهر، در کدام استان ایران واقع شده است -133

 کهگیلویه و بویراحد( 4  لرستان( 3  چهار محال و بختیاری( 2  اصفهان( 1

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : است. این  دریاچه گَهَر یک دریاچه کوهستانی در ایران باشد.میصحیح  3گزینه

 . شده استدریاچه زیبا در منطقه حفاظت شده اشترانکوه در استان لرستان واقع 
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 ( 94)آموزش و پرورش سال  ؟صحرای قره قوم، در کدام یک از کشورهای همسایه ایران واقع شده است -134

 ارمنستان( 4  آذربایجان( 3   ترکیه( 2   ترکمنستان( 1

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : ر آسیای ی است د، بیابان( قوم )به معنای شن سیاهبیابان قره باشد.میصحیح  1گزینه

را ( یلومتر مربعکهزار  350درصد از مساحت کشور ترکمنستان ) 70ترین کویرهای شنی جهان که حدود میانه و یکی از بزرگ

 است. پوشانده

 ( 94)آموزش و پرورش سال  ؟کدام اثر سینمایی زیر، توسط زنده یاد علی حاتمی کارگردانی نشده است -135

 قیصر( 4   اشنگتنحاجی و( 3  دلشدگان( 2  مادر( 1

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میقیصر از آثار مسعود کیمیایی  باشد.میصحیح  4گزینه  

 ( 94)آموزش و پرورش سال  ؟چند کشور از همسایگان ایران دارای زبان رسمی عربی می باشند -136

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

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : دارد.بی زبان رسمی عرکشور عراق ، از همسایگان ایرانباشد.میصحیح  4گزینه 

 ( 94و  93)تامین اجتماعی سال  ؟شودمیرسیدگی به اتهام رئیس جمهور در مورد جرایم عادی در کجا بررسی  -137

 مجلس( 4  دیوان عالی کشور( 3  دادگاه عمومی( 2   دادگاه ویژه( 1

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com:  س جمهور و طبق اصل یکصد و چهلم  رسیدگی به اتهام رئی باشد.میصحیح  2گزینه

 ام می شودری انجی عمومی دادگستهامعاونان او و وزیران در مورد جرائم عادی با اطالع مجلس شورای اسالمی در دادگاه

پرورش سال  وآموزش ) ؟ن محمد علی شاه که بودفرمانده نیروی قزاق در حادثه ی به توپ بستن مجلس شورای ملی گرایان در زما -138

94 ) 

 سرجان ملکم (4  پالکونیک( 3   رضاخان میر پنج( 2  کلنل لیاخوف( 1

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : زاق ایران بود کلنل لیاخوف هفتمین فرمانده روسی بریگاد ق باشد.میصحیح  1گزینه

 ه به توپ بست.که مجلس شورای ملی را به دستور محمدعلی شا
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 ( 94)آموزش و پرورش سال  ؟باشد.میکدام فیلم از آثار ابراهیم حاتمی کیا ن -139

 ارتفاع پست( 4  خانه دوست کجاست( 3  آژانس شیشه ای( 2  بوی پیراهن یوسف( 1

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : یارستمی کفیلم خانه دوست کجاست از آثار مرحوم عباس  باشد.میصحیح  3گزینه

  باشد.می

 ( 94)آموزش و پرورش سال  ؟در کدام استان ایران واقع شده است "دریاچه زریوار" -140

 همدان( 4   کردستان( 3   اصفهان( 2  لرستان( 1

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : کیلومتری  3 تاالب آب شیرین زریبار یا زریوار در فاصله باشد.میصحیح  3گرینه

 . ریوان، در استان کردستان قرار داردغرب شهر م

ه ماهه اول هر سال به سبخش اقتصاد کالن در  4طبق برنامه پنج ساله ششم توسعه دولت مکلف شده است گزارش کدام بند از ماده   -141

فراگیر چهارم  –جرایی اهای ی برنامه و بودجه و محاسبات و آموزش، تحقیقات و فن آوری شورای اسالمی ارائه کند؟ )دستگاههاکمیسیون

 ( 96سال 

 اهداف اقتصادی سیاست خارجی کشور( 1

 افزایش مهارت و تخصص نیروی کار( 2

 جذب سرمایه خارجی( 3

 ی بانکیهاسود تسهیالت و سپرده( 4

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : و تخصص  افزایش مهارت: ، برنامه ششم توسعه4بند ت ماده  صحیح است. 2گزینه

ئه الی با اراموزش عها تا مقطع کارشناسی دانشگاهها و مؤسسات آها، هنرستانالتحصیالن دبیرستانکار به ویژه فارغ نیروی

لت مکلف دو یانهای خدمت زیر پرچم و کارورزی دانشجوای با استفاده از ظرفیتآموزشهای مهارتی، تخصصی و فنی و حرفه

حقیقات و وزش، تو بودجه و محاسبات و آم های برنامهبند را به کمیسیون ماهه اول هر سال گزارش اجرای ایناست در سه

 فناوری مجلس شورای اسالمی ارائه نماید.

 ( 94آموزش و پرورش سال ؟ )از شرایط تشکیل جلسات غیرعلنی در مجلس شورای اسالمی استگزینه کدام -142

 ی سه نفر از فقهای شورای نگهبانتقاضا( 2       تقاضای شش نفر از اعضای شورای نگهبان( 1   

 ارائه یک طرح سه فوریتی به هیات رییسه مجلس( 4       تقاضای ده نفر از نمایندگان مجلس( 3   
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  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : یندگان مجلس جلسات غیر علنی مجلس با تقاضای ده نفر از نما صحیح است. 3گزینه

 .شودمیبرگزار 

 ( 89آموزش و پرورش سال ؟ )ولوایح، مجلس در همان جلسه وارد دستور می گردد هاانواع طرحدر کدام یک از -143

 همه ی لوایح دارای فوریت( 4     سه فوریتی( 3     دو فوریتی( 2     ک فوریتی( ی1   

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : زتصویب اس ولوایح پ های سه فوریتی دراین قبیل طرحهاطرح صحیح است. 3گزینه

 ن، مجلس در همان جلسه وارد دستور می گرددآسه فوریتی 

 ( 94و  93)تامین اجتماعی سال  ؟ترین نهاد منطقه ای در خاورمیانه، کدام استقدیمی -144

 سازمان همکاری اسالمی( 4 شورای همکاری خلیج فارس( 3  اتحادیه عرب( 2  اوپک( 1

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : حادیه عرب قدیمی ترین نهاد منطقه ای در خاورمیانه ات باشد.میصحیح  2گزینه

 . بنا نهاده شد 1945که در سال  باشد.می

 ( 94و  93عی سال )تامین اجتما ؟در جلسه هیأت دولت و با حضور رئیس جمهور، کدام یک از موارد زیر حق رأی نخواهد داشت -145

    معاون اول رئیس جمهور( 1

 زمان صدا و سیمارئیس سا( 2

     رئیس بانک مرکزی( 3

 رئیس بانک مرکزی و رئیس صدا و سیما( 4

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  2گزینه 

 ( 95سال  آموزش و پرورش) ؟نهاد نظارت کننده بر انتخابات شوراهای محلی کدام است-146

 سازمان بازرسی کل کشور( 4  کشوروزارت ( 3  مجلس شورای اسالمی( 2  شورای نگهبان( 1

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : در حال حاضر  نهاد نظارت کننده بر انتخابات شوراهای محلی باشد.میصحیح  2گزینه

ه شوران بحلی را ماما مجلس درصدد است تا قانونی وضع کند که نظارت بر انتخابات شوراهای  باشد.میمجلس شورای اسالمی 

 .گذار نمایدنگهبان وا
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 ( 96) وزارت نیرو سال  ؟ی کلی نظام، کدام استهامرجع نظارت بر اجرای سیاست -147

 رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام  ( 2      مقام رهبری  ( 1

 مجمع تشخیص مصلح نظام  ( 4   ی کلی نظامهاکمیسیون نظارت بر سیاست  ( 3

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : تفویض  های کلی نظام به موجبنظارت بر حسن اجرای سیاست است.صحیح  4گزینه

 گیرد.اختیار از سوی مقام معظم رهبری توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام مطابق مقررات صورت می

 ( 96فراگیر چهارم سال  –های اجرایی کتاب راهنمای حقایق، اثر کیست؟ )دستگاه  -148

   ( رهشهید بهشتی )( 2     ( شهید مطهری )ره (1

 ( شهید چمران )ره( 4      (شهید نواب صفوی )ره( 3

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : ید مجتبی سراهنمای حقایق، کتاب ایدئولوژیکی بود که توسط  صحیح است. 3گزینه

و دستگیری اسالم  تجدید چاپ شد. بعد از غیرقانونی شدن گروه فدائیان 1332چاپ شد و در  1329نواب صفوی در اوایل آذر 

، به 1357اه آوری شد. این کتاب در دی مهای این کتاب توسط حکومت پهلوی جمع، تمامی نسخه1324افراد گروه در سال 

 د.شتوزیع  ، توسط سیدهای خسروشاهی، تجدید چاپ شد و در سراسر کشور«نشر نذیر»صورت زیرزمینی و با اسم مستعار 

فراگیر    -رایی دستگاههای اج) ؟جهت اجرا امضا ننماید چه وضعیت حقوقی پیش می آید مصوبات مجلس را، چنانچه رئیس جمهور-149

 ( 95سوم سال 

 رئیس مجلس دستور انتشار آن را به روزنامه رسمی  می دهد.، ساعت بعد 72( 1

 شودمیمصوبه خودبهخود الزم االجرا ( 2

 شودمیمصوبه جهت تصمیم گیری به مجلس عودت داده ( 3

 دستور الزم االجرا شدن را صادر می کند.، ورای نگهباندبیر ش( 4

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : ا امضا مصوبات مجلس را جهت اجر، چنانچه رئیس جمهور باشد.میصحیح  1گزینه

 رئیس مجلس دستور انتشار آن را به روزنامه رسمی می دهد.، ساعت بعد 72ننماید 

 ( 94آموزش و پرورش سال ؟ )اساسی از اختیارات کدام یک از مقامات است تشخیص لزوم بازنگری در قانون -150

 رییس جمهور (2        مقام معظم رهبری (1   

 رییس جمهور با تایید مجلس خبرگان (4     رییس مجلس شورای اسالمی با تایید شورای نگهبان (3   
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  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : س از پمقام رهبری  بازنگری در قانون اساسی ، 177اصل  صحیح است. 1گزینه

ورای ا به شرمشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رییس جمهور موارد اصالح یا تتمیم قانون اساسی 

 نمایدبازنگری قانون پیشنهاد می

آموزش و ؟ )شودمیرییس جمهور محسوب ی هاکدام دسته از مسئولیت جزءمسئولیت در برابر ملت، رهبر و مجلس شورای اسالمی -151 

 ( 94پرورش سال 

 سیاسی(4     حقوقی(3     اجتماعی(2     کیفری(1   

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : صحیح است. 3گزینه 

 ( 94و  93)تامین اجتماعی سال  ؟نیستکدام کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس  -215

 قطر( 4   یمن( 3   بحرین( 2   عربستان( 1

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : ضو عشورای همکاری کشورهای خلیج فارس دارای شش  باشد.میصحیح  3گزینه

 باشد.میکه یمن جزو این شش کشور ن باشد.می

 ( 89آموزش و پرورش سال ؟ )بر اساس قانون اساسی کدام یک از موارد زیر از وظایف مقام رهبری است -153

 ی بین المللیهای مربوط به اتحادیههاامضای پیمان( 2   سه گانه قوای و تنظیم روابطحل اختالف ( 1   

 تایید و دریافت استوارنامه سفرای ایران با سایر کشورها( 4  اهو قراردادهای دولت ایران با سایر دولتهامضای عهدنامها( 3  

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : قوای سه گانه  فقط حل اختالف و تنظیم روابط هانه گزیاز بین  صحیح است. 1گزینه

 باشد.میاز وظایف رهبر 

 ( 94)دیوان محاسبات سال  ؟کدام مورد از دالیل دخالت دولت در اقتصاد است-154

 کیفیت پایین کاالهای عرضه شده از سوی بخش خصوصی( 2 کیفیت پایین کاالهای عرضه شده از سوی بخش خصوصی( 1

 نداشتن اطالعات( 4   ده نسبت به مقیاس تولیدبازدهی کاهن( 3

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  3گزینه 
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ال ش و پرورش سآموز؟ )ی دولتی کدام تشکیالت استها، ماموران و یا دستگاههامرجع رسیدگی به شکایات مردم نسبت به آیین نامه -155

89 ) 

  دیوان عدالت اداری (2        دیوان عالی کشور( 1   

 دادگستری کل استان تهران( 4       دادسرای رسیدگی به جرایم کارکنان دولت( 3   

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : داری به اقانون اساسی، دیوان عدالت  173به موجب اصل  .باشدمیصحیح  2گزینه

نها، حقاق حقوق آهای دولتی و انامهوران یا واحدها یا آیینمنظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأم

 زیر نظر قوه قضائیه تأسیس شد.

 ( تأمین اجتماعی) ؟شودمیرئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام چگونه انتخاب  -156

 با رأی اکثریت اعضای مجمع( 2     با حکم مقام معظم رهبری( 1

 اساس قدمت در مجمعانتخاب بر ( 4     با تأیید شورای نگهبان( 3

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : قام ماعضای ثابت و متغیر مجمع تشخیص مصلحت توسط  باشد.میصحیح  1گزینه

 شودمیرهبری تعیین 

 ( 96فراگیر چهارم سال  –های اجرایی پهناورترین استان ایران، کدام است؟ )دستگاه -157

 فارس( 4  ن جنوبیخراسا( 3  سیستان و بلوچستان( 2   کرمان  (1

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : است. در  183193پهناورترین استان ایران، کرمان با مساحت  صحیح است. 1گزینه

 باشد.میرده دوم، سوم و چهارم به ترتیب، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و فارس 

 ( 89پرورش سال  وموزش آ؟ )نیازهای گروه الزم است را چه می نامند نظام الگودار و منظمی از روابط اجتماعی که برای برآوردن -158

 بوروکراسی( 4      نهاد( 3     شرکت( 2     سازمان( 1   

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : که برای بر  نظام الگودار و منتظمی از روابط اجتماعی: نهاد صحیح است. 3گزینه

 آوردن نیازهای گروه الزم است.
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 ( 94ال سبات س)دیوان محا ؟پرداخت یارانه بر اساس واحد فیزیکی در بازار انحصاری کدام اثر زیر را بر جای می گذارد -159

 .شودمیموجب افزایش رفاه جامعه  (1

 .شودمیموجب کاهش رفاه جامعه  (2

 .بدلیل عدم تغییر میزان تولید انحصاری تأثیری بر رفاه جامعه ندارد (3

 .شودمی در برخی مواقع موجب افزایش رفاه و در برخی مواقع موجب کاهش رفاه باتوجه به نوع کاال ( 4

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  1گزینه 

 ( 94ال ورش سآموزش و پر؟ )ی اشغالی فراهم شدهابه موجب کدام اعالمیه زمینه ی غصب فلسطین و کوچ یهودیان به سرزمین-160

 بیروت( 4     کمپ دیوید( 3     1950سه جانبه (2     بالفور( 1   

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : المللی سرآغاز تالش در عرصه بین( 1917نوامبر 2بیانیه بالفور) صحیح است. 1گزینه

 .رودبه شمار می اسرائیلبرای تاسیس کشور 

 ( 94آموزش و پرورش سال ؟ )ی زیر استهایونسکو نام اختصاری کدام یک از سازمان-161

 سازمان علمی،فرهنگی و تربیتی ملل متحد (2    سازمان بین المللی کار (1   

 رای کودکانصندوق بین الملل اضطراری ملل متحد ب (4   سازمان خواربار و کشاورزی (3   

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : صحیح است. 2گزینه ( سازمان علمی، فرهنگی و تربیتی ملل متحدUNESCO ) که

تشکیل  1945ال های تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد است که درس، یکی از سازمانشودمیطور خالصه یونسکو نامیده به

 شد. 

 ( 96هارم سال فراگیر چ –های اجرایی ؟ )دستگاهشودمیبا کدام نظام انتخاباتی برگزار انتخابات مجلس خبرگان رهبری،  -162

 تناسبی نسبی( 4     تناسبی تک رأی( 3   اکثریت مطلق( 2  اکثریت نسبی (1

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : جلس خبرگان ماز فصل پنجم قانون انتخابات  8برابر با ماده  صحیح است. 1گزینه

شوند و در اینصورت انتخاب می( کنندگان )رأی بیشتر، خبرگان با اکثریت نسبی آرای شرکت( 1369)اصالحی تیر  رهبری،

 ای است.انتخابات خبرگان رهبری یک مرحله

 ( 94و  93)تامین اجتماعی سال  ؟سازمان انرژی اتمی، در مقابل کدام مقام یا نهاد مسئولیت دارد -163

 شورای امنیت ملی( 4   رئیس جمهور( 3  مجلس( 2  رهبری( 1

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  3گزینه 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84
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 ( 94ش سال پرور آموزش و؟ )آخرین حضور رییس جمهور اسالمی ایران در سازمان ملل متحد در چه سالی و برای چه موضوعی بود-164

 وق بشرکنفرانس حق -1388 (2    اجالس سالیانه مجمع عمومی  -1388 (1

   N.P.T کنفرانس بازنگری -1389 (4  خلع سالح  هسته ای درخاورمیانه کنفرانس -1389 (3

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : ر طراح سوال اگر فرض بگیریم که منظو، وجود ندارد هاگزینه درست در میان گزینه

نیم که  آقای روحانی بود و یا اگر فرض ک 1391ل سال ایشون آخرین مرتبه حضورش در سازمان مل، آقای احمدی نژاد بوده باشه

 . در مجمع عمومی سازمان ملل حضور داشتند 1392مدنظر طراح بوده که ایشان هم در سال 

 ( 89آموزش و پرورش سال ؟ )از کیست هانظریه برخورد تمدن -165

 مارکوزه (4      هانتیگتون (3      میشل فوکو (2    امایفوکو (1   

 کارشناس  پاسخE-estekhdam.com : سیاسی  برخورد تمدنها تئوری مطرح شده توسط متخصص علوم صحیح است. 3گزینه

 .چاپ شد 1993در سال « ؟هابرخورد تمدن»که اولین بار در یک مقاله با نام  باشد.مینتینگتون هاساموئل

 ( 94اسبات سال )دیوان مح ؟مربع تقریبا چند نفر است تراکم جمعیت در هر کیلومتر 1390بر اساس سرشماری عمومی در سال  -166

1 )90   2 )75   3 )45   4 )15 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  3گزینه 

پرورش سال  وزش وآم؟ )ی دولت جمهوری اسالمی استهاو برنامه هاجزء محورهای اصلی کدام یک از طرح هاهدفمند کردن یارانه -167

89 ) 

 اصالح نظام مالیاتی( 4    اصالح نظام بانکی( 3     ارزش گذاری پول ملی( 2     تحول اقتصادی( 1   

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : ح تحول از اصلی ترین اهداف طر هاهدفمند کردن یارانهصحیح است.،  1گزینه

 باشد.میاقتصادی 

 ( 96فراگیر چهارم سال  –های اجرایی گاهایوان مدائن، امروزه در کدام کشور است؟ )دست -168

 سوریه( 4   فلسطین( 3   عراق( 2   ترکیه ( 1

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : ترین یادگار هایوان خسرو یا طاق کسری یا ایوان مدائن برجست صحیح است. 2گزینه

 شاهنشاهی ساسانی، در تیسفون واقع در کشور عراق کنونی است.
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 ( 89آموزش و پرورش سال ؟ )از کدام دستاورد جدید رونمایی شد 1389م روز ملی هسته ای در مراس -169

   (FMP) تولید قرص،میله و مجتمع سوخت هسته ای اصفهان( 1

 درصد در بوشهر 5/3غنی سازی اورانیوم ( 2

      سانتریفیوژ در نطنز 6000نصب و راه اندازی ( 3

 ونه سوخت مجازی راکتور تحقیقاتی تهراننسل سوم سانتریفیوژها و اولین نم( 4

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : ل سوم رئیس جمهوروقت از نمونه جدید نس 1389فروردین  صحیح است. 4گزینه

 د.کر های سانتریفیوژ و نمونه سوخت مجازی رآکتور تحقیقاتی تهران رونماییماشین

 ( 89آموزش و پرورش سال ؟ )ام اجالس بین المللی بودمیزبان کد 1389تهران در اواخر اردیبهشت ماه  -170

 اکو( 4      15گروه( 3      غیرمتعهدها( 2     خلع سالح هسته ای( 1   

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : هشت ماه اردیب 27دوشنبه  15چهاردهمین اجالس سران گروه  صحیح است. 3گزینه

 .در تهران برگزار شد 89

 ( 89آموزش و پرورش سال ؟ )ساله جمهوری اسالمی ایران در چه سالی است 20از افق چشم اند -171

1 ) 1400    2 ) 1402   3 ) 1404   4 ) 1408 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : برنامه و در قالب چهار  1384انداز از سال اجرای این چشم صحیح است. 3گزینه

 .انداز استافق چشم( میالدی 2025) خورشیدی 1404گیرد. سال انجام می ساله 5توسعه 

 ( 94ت سال ن محاسبا)دیوا ؟شهیدی که پیکر آنها اخیرا در تهران تشییع شد در کدام یک از عملیات زیر به شهادت رسیدند 175 -172

 فتح المبین( 4  سبیت المقد( 3   4کربالی ( 2   5کربالی ( 1

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : جوی ، کمیته جست4 سال از عملیات کربالی 30با گذشت  صحیح است. 2گزینه

منطقه اند در هید شدهغواص ایرانی را که با دستان بسته ش 175مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح ایران اعالم کرد که اجساد 

 د.انابوفلوس، عراق کشف کرده

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B8%DB%B4
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87_%DB%B5_%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87_%DB%B5_%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87_%DB%B5_%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B4&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B5_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B5_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29
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 ( 95سال  آموزش و پرورش) ؟رئیس شورای بازنگری قانون اساسی کدام مقام است-173

 فرد منصوب مقام معظم رهبری( 4  رئیس قوه قضائیه( 3  رئیس جمهور( 2  مقام معظم رهبری( 1

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : د.باشیمرئیس شورای بازنگری قانون اساسی رئیس جمهور باشد.میصحیح  2گزینه  

 ( 96یر چهارم سال فراگ –های اجرایی ؟ )دستگاهشودمیدر نظام تفکیک قوای نسبی، حاکمیت مردم در قوه مجریه چگونه محقق   -174

 به طور غیر مستقیم ( 1

 به طور مستقیم ( 2

 با رأی عمومی مردم به رئیس دولت( 3

 با رأی نخبگان به رئیس دولت( 4

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : صحیح است. 1گزینه 

فراگیر  –ای اجرایی هتگاهبر اساس قانون اساسی، مقام رهبری در صدور فرمان جنگ، با کدام نهاد الزاماً باید مشورت نماید؟ )دس -175

 ( 96چهارم سال 

 رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح ( 1

 شورای عالی امنیت ملی ( 2

 اخذ مشورت، قانونا الزامی نیست ( 3

 تشخیص مصلحت نظاممجمع ( 4

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : ورای عالی اعالم جنگ و صلح توسط مقام رهبری و با مشورت ش صحیح است. 2گزینه

 گیرد.امنیت ملی صورت می
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 معارف اسالمی
 

 

 ( 89آموزش و پرورش سال ؟ )تفاوت بین جهان بینی و جهان احساسی چیست -1

 ن و جهان احساسی مختص سایر جانداران استجهان بینی مختص انسا( 1   

 .جهان بینی از مشترکات انسان و سایر جانداران و جهان احساسی مختص انسان است( 2   

 .جهان بینی مختص انسان و جهان احساسی از مشترکات انسان و سایر جانداران است( 3   

 .تفاوت اساسی با یکدیگر ندارند( 4   

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : ضاوت بینی، ما نسبت به کل عالم وجود به قدر جهان باشد.میصحیح  3گزینه

بحث ( ...ورشید ومانند مساحت کره زمین، فاصله زمین از خ)ها تک پدیدهشناسی در مورد تک که در جهاننشینیم، درحالیمی

 .کنیممی

 ( 94 اول سال فراگیر  -دستگاههای اجرایی ؟ )است این کالم امیرالمومنین علیه السالم با کدام عبارت هم معنی -2

 "خدا رحمت کند کسی را که بداند از کجا آمده، در کجاست و به کجا می رود. "

 خدای متعال شناخت خیر و نیکی و گرایش به آن و شناخت بدی و بیزاری از آن را در ما قرار داده است.( 1

 می نشیند، خدا را می یابد و محباش را حس می کند.هر کس در خود می نگرد یا به تماشای جهان ( 2

 بستگی دارد. ینشارزش هر کس به درک و فهم وی از حقیقت هستی و جایگاه خود در نظام آفر( 3

 خداوند ما را صاحب اراده و اختیار آفرید و مسئول سرنوشت خویش قرار داد.( 4

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : ورد آشنایی مدرس سوم دین و زندگی دوم دبیرستان که در  درباشد.میصحیح  3گزینه

 وقیقت هستی حوی از  چنین خواندیم که ارزش هر کس به درک و فهم باشد.میبا جایگاه انسان در نظام خلقت و ارزشهای انسان 

رامون خود از پی انخود بیانگر اهمیت شناخت انس( جایگاه خود در نظام آفرینش بستگی دارد. و این حدیث از امام علی )ع

  باشد.می
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شاره دارد؟ ام موضوع ا، به کد«ایپس تذکر ده که تو تنها تذکر دهنده»: فرمایدمی( با توجه به اینکه خداوند به پیامبر گرامی اسالم )ص -3

 ( 96)وزارت نیرو سال 

 اثبات وجود خدا( 4  ( رسالت پیامبر )ص( 3  خداپرستی فطری( 2  خداشناسی فطری( 1

 اسخ کارشناس پE-estekhdam.com : ادن و بشارت فقط وظیفه تذکر د( طبق آیه ذکر شده، پیامبر )ص صحیح است. 3گزینه

 دهد.ن میرا نشا( را داشته و مسئولیت دیگری در قبال مردم متوجه او نیست. پس این آیه قلمرو رسالت پیامبر )ص

قرار ( عابراهیم ) دان حضرتکدام وظیفه را بر دوش فرزن« رع عند بیتک المحرم...ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی ز»آیه شریفه -4

 ( 96فراگیر چهارم سال  –های اجرایی داد؟ )دستگاه

 اقامه عدل (1

 یاد خداوند (2

 ساختن کعبه (3

 اقامه نماز (4

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : دٍ غَیْرِ ذِی یَّتِی بِوَاکَنْتُ مِنْ ذُرِّسْرَبَّنَا إِنِّی أَ: (سوره ابراهیم )ع 37آیه  صحیح است. 4گزینه

. پروردگارا ﴾37﴿شْکُرُونَ زُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ یَ ی إِلَیْهِمْ وَارْاسِ تَهْوِ النَّزَرْعٍ عِنْدَ بَیْتِکَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِیُقِیمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ

لهاى برخى ارند؛ پس ده پا دبکشت نزد خانه محترم تو سکونت دادم، پروردگارا تا نماز را  اى بى انم را در درهمن ]یکى از[ فرزند

 .(37د )رى کنناز مردم را به سوى آنان گرایش ده و آنان را از محصوالت ]مورد نیازشان[ روزى ده، باشد که سپاسگزا

ی دستگاهها) ؟ی خدایابی استهاناظر بر کدامیک از راه "ی انفسکم افال تبصرون وفی االرض آیات للموقنین و ف "آیه ی شریفه ی  -5

 ( 95فراگیر  سوم سال   -اجرایی 

 راه عقل( 4  برهان فطرت( 3  برهان وجوب و امکان( 2  راه تجربه( 1

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : یـنـیـم آیتى ـى بـبه هر سو از جوانب عالم که توجه کنیم،م باشد.میصحیح  4گزینه

ن حـق و آـه در کاست روشن و برهانى است قاطع بر وحدانیت رب آن، و ایـنـکـه رب عـالم شـریـکـى نـدارد. بـرهـانـى 

 قین.یى اهل حـقـیـقـت بـراى اهـل یـقـیـن از راه عقل جـلوه مـى کـنـد، پـس در ایـن عـالم آیـاتـى اسـت بـرا

 ( 94)دستیاران ستادی سال  ؟بیانگر کدام علم است، وانی و احساسات و عواطف خودآگاهی انسان به حاالت ر – 6

 با واسطه( 4  حصولی( 3  حضوری ( 2  اکتسابی( 1

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : الم عیعنی علمی که عین واقعیت معلوم پیش  علم حضوری صحیح است. 2گزینه (

االت حعواطف و مانند علم نفس به ذات خود و، یابد الم شخصیت معلوم را میحاضر است و ع( نفس یا ادراک کننده دیگری

 . وجدانی و ذهنی خود
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تصاص داد؟ ا به او اخرشت ویژه انسان را برگزیده و به، بر این امر تاکید دارد که خداوند در میان موجودات خود، کدام یک از آیات زیر -7

 ( 94و  93)تامین اجتماعی سال 

 ولقد کرمنا بنی ادم و حلمنا فی البر و البحر ( 2   النفس المطمئنه ارجعی الی ربک یا ایتها( 1

 و سحر لکم ما فی السماوات و ما فی االرض( 4    انا هدیناه السبیل اما شاکر و اما کفورا( 3

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : را گرامی داشتیم  آدم وهمانا فرزندان : سوره ی اسراء - 70آیه  باشد.میصحیح  2گزینه

ی هاهی از آفریدر بسیارحمل کردیم و از چیزهای پاکیزه روزی شان دادیم و آنان را ب( هاو آنان را در خشکی و دریا )بر مرکب

 . خود برتری کامل دادیم

فراگیر  –ای اجرایی هستگاه)د «.برای هر امتی اجلی است، که چون فرا رسد نه ساعتی آن را پس اندازند و نه پیش»از ترجمه آیه شریفه -8

 ( 96چهارم سال 

 مرگ جامعه، بر اثر ظلم و ستم و گناه و نافرمانی از خدا پیش می آید.( 1

 که از حقیقت مرگ بی خبرند، از گناهان خویش بیم دارند. هابسیاری از انسان( 2

 سند.یی که در جامعه ظلم  و ستم میکنند، از کیفر اعمال خویش می هراهاانسان( 3

 اگر در جامعه امر به معروف و نهی منکر ترک شود، بد و خوب با هم هالک می شوند.( 4

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : هایى از ، ملتهاى جهان همانند افراد، داراى مرگ و حیاتندملت صحیح است. 1گزینه

ان نیست، اد انسد، قانون مرگ و حیات مخصوص افرگیرنهاى دیگرى قرار مىشوند، و به جاى آنها ملتصفحه زمین برچیده مى

عدالت و  وز مسیر حق انحراف ها غالباً بر اثر اگیرد با این تفاوت که مرگ ملتها را نیز در بر مىها و جامعهبلکه اقوام و جمعیت

هنگامى که  باشد.مى پرورىروى آوردن به ظلم و ستم و غرق شدن در دریاى شهوات و فرو رفتن در امواج تجمل پرستى و تن

ز ارا یکى پس  هاى هستى خودهاى جهان در چنین مسیرهایى گام بگذارند، و از قوانین مسلم آفرینش منحرف گردند، سرمایهملت

 کنند.دیگرى از دست خواهند داد و سر انجام سقوط مى

ام مرحله اب و در کدان روز حسکدام یک از شاهدان و گواهاشاره به ( آیه شریفه ) و ان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون –9

 ( 94و  93تامین اجتماعی سال ) ؟از روز قیامت دارد

 دوم  –پیامبران و ائمه معصومین ( 2    اول  –پیامبران و ائمه معصومین ( 1

 دوم  –فرشتگان و ماموران الهی ( 4    اول –فرشتگان و ماموران الهی ( 3

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : در ، ه استخطاب به انسانی که به خداوند کریم مغرور شد باشد.میصحیح  4گزینه

 . حالی که فرشتگان اعمال او را ثبت میکنند که مربوط به گواهان روز حساب از مرحله دوم قیامت است
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 ( 96فراگیر چهارم سال  –رایی های اجد است؟ )دستگاهبیانگر کدام بعد از ابعاد توحی« لو کان فیهما الهه اال اهلل لفسدتا»آیه شریفه -10

 توحید در مالکیت( 4  توحید در ربوبیت( 3 توحید در خالقیت( 2 توحید در عبادت ( 1

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : عَمَّا  الْعَرْشِ هِ رَبِّحَانَ اللَّفَسُبْ  فَسَدَتَالَهَۀٌ إِلَّا اللَّهُ لَوْ کَانَ فِیهِمَا آلِ» صحیح است. 3گزینه

آنچه س پروردگار عرش ازاگر در آسمان و زمین خدایی جز خدای یکتا بود، تباه می شدند، پ: . ترجمه(22)األنبیاء/« یَصِفُونَ

بود واجب ه یک معنزاع میان بت پرستان وموحدین در یگانگی معبود یا تعدد آن نیست و در اینک. وصف می کنند، منزه است

ر عالم را رستان تدبیه بت پکدات عالم را آفریده هیچ اختالفی وجود ندارد؛ لکن نزاع در اله به معنای رب است، الوجود تمام موجو

ر را به ارد و تدبیقشی ندنبه موجوداتی شریف و مقرب درگاه آن معبود خالق نسبت می دهند و می پندارند خالق عالم در تدبیر آن 

به او نزدیک  اعت کنند وخدا شف گویند باید آن آلهه و بتها را بپرستیم تا ما را در نزدهم میواگذار نموده و به همین دلیل  هاالهه

 نمایند.

یرو ن؟ )وزارت شودمیافت ، کدام مفهوم دری«نیاز ستوده استای مردم، شما به خدا نیازمندید و خداست که بی»از ترجمۀ آیۀ شریفه  -11

 ( 96سال 

 فطرت آدمی با معرف خدا عجین است.( 2    اوند است.وابستگی بشر، در بقا به خد( 1

 خداشناسی، مقدمۀ خودشناسی است.( 4   خودشناسی، مقدمۀ خداشناسی است.( 3

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : خداوند، به  انسان با شناخت خود، فقر خود و وابستگی خود به صحیح است. 3گزینه

 کند. بنابراین، خودشناسی، مقدمۀ خداشناسی است.شناخت خدا و بی نیازی او دست پیدا می

  -ی اجرایی دستگاهها) ؟سازگاری بیشتری دارد، با کدام مورد "شناخت معانی اوصاف الهی  "با توجه به فضای کلی قرآن و روایات -12

 ( 95فراگیر  سوم سال 

 دارد.نات الهی آدمی راهی بسوی درک معانی صف بلکه اساساً، تنها معنای صفات در کاربرد الهی و غیرالهی آن متفاوت است( 1

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

 دارد.اوصاف الهی با معانی اوصاف موجودات دیگر متفاوت است و اساساً آدمی راهی بسوی درک معانی صفات الهی ن( 3

  .د نیستی با معانی اوصاف موجودات دیگر متفاوت است اما این مطلب به معنای فهم ناپذیری اوصاف خداوناوصاف اله( 4

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  4گزینه 
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 ( 95سال  رورشپو  آموزش) ؟کدام مورد مفهوم می گردد« آمَنُوا عَلَیْکُمْ أَنْفُسَکُمْیا أَیُّهَا الَّذینَ »از آیه ی شریفه -13

 .شناسی استخودشناسی مقدمه جهان( 2      .شناسی مقدمه کمال انسانی استخدا( 1

 .شناسی استمقدمه خداشناسی خود( 4     .شناسی مقدمه خود شناسی استخدا( 3

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : که  باشد.می دهسوره مائ 105این آیه شریفه بخشی از آیه ی  باشد.میصحیح  4 گزینه

ه خودش را کبنده ای  ومفهوم آن این است که هر، مراقب خودتان باشید، ای کسانی که ایمان آورده اید": خداوند می فرمایند

 .بشناسدپروردگار خود را خواهد یافت باشد.میآنچنان که مظهروجه حق 

 

  (94ی سال )دستیاران ستاد ؟جه ی آن کدام استاز دیدگاه اسالم چیست و باالترین در، فلسفه ی آفرینش و غایت خلقت –14

 عبودیت و بندگی  –شکوفا شدن روح آرمان خواهی فطرت و شخصیت اخالقی در انسان ( 1

 یقین شهودی –شکوفا شدن روح آرمان خواهی فطرت و شخصیت اخالقی در انسان ( 2

 عبودیت و بندگی  –ن الهی ی بیکراهانیل به مقام مقرب الهی و متمتع شدن انسان از رزق و نعمت( 3

 یقین شهودی–ی بیکران الهی هانیل به مقام مقرب الهی و متمتع شدن انسان از رزق و نعمت( 4

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : گونه می خوانیم در مورد فلسفه ی آفرینش از دیدگاه اسالم این  صحیح است. 3گزینه

 دن به کمالشنزدیک  ى و غایۀ الغایات باشد بلکه هدف مقدّمى است و چون راهبراى رسیدن به کمال نه اینکه هدف نهای: که

راط صفرمود  «یس»مطلق فقط یکى است و آن همان خط مستقیم است لذا فرمود فقط براى عبادت خلق کردم و در سوره ى 

 راه فقط یکى است و آن هم طریق عبودیت و بندگى خداست. ;مستقیم عبادت خداست

 –یی های اجراه)دستگا ، بیانگر کدام ویژگی پیامبران است؟«قال فبعزتک الغوینهم اجمعین اال عبادک منهم المخلصین» آیه شریفه-15

 ( 96فراگیر چهارم سال 

 عصمت( 4   معجزه( 3   وحی( 2   علم الهی (1

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : ت تو فت پس به عزگ]شیطان[ : «عِینَأَجْمَقَالَ فَبِعِزَّتِکَ لَأُغْوِیَنَّهُمْ » صحیح است. 4گزینه

 .اکدل تو راندگان پبمگر آن : «إِلَّا عِبَادَکَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِینَ»سوگند که همگى را جدا از راه به در مى برم. 

 ( 96ال س ت نیرو، به کدام یک از براهین نظم اشاره دارد؟ )وزار«إنّ فی السماوات و االرض الیات للمؤمنین»آیه شریفۀ  -16

 هدفمندی( 2      هماهنگی( 1

 نظم در موارد جزئی( 4     هماهنگی در کل عالم( 3

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : نظم ن رهابر ب، ستاسمانی ب آمجید که معتبرترین کتاآن قر صحیح است. 3گزینه

ر ها تفکه کوو مین ز، هان سمادات، آموجوی ه خلقت پیچیددر می کند که ت عورا دها ن نسااکه ری به طور دارد؛ تأکید بسیا

ی نااست تودنند اتومی، دهناگر بخو، اها با کم ترین توجهین نسا، ایعنی؛ نددابدیهی می را اللت نظم بر ناظم دهمچنین و کنند 

 کنند. ه منظم مشاهدی هاه پدیدرا در ورای حکیم و ند علیم اوخد
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 فراگیر  -جرایی ادستگاههای ؟ )ع استبیانگر کدام موضو، «ان التعبدوا الشیطان انّه لکم عدوّ مبین الم أعهد الیکم یا بنی آدم»آیه شریفه  -17

 ( 94دوم سال 

 عمل به تعهدات، واجب است، علی الخصوص که آن تعهد، با ذات باری تعالی باشد.( 1

 صرف می کند.شیطان، دشمن کینه توز و قسم خورده انسان است که او را از عمل به تعهدات، من( 2

 ی منحرف کننده ی اوست که با عبادت خداوند، منافات دارد.هاعبادت شیطان، به معنای اطاعت از دستور( 3

 در نهاد انسان نهاده شده است.، پرستش خدا، نوعی خداجویی است که به حکم فطرت( 4

  پاسخ کارشناسe-estekhdam.com : ه شیطان را ما عهد نکرده بودم کاى فرزندان آدم مگر با ش" صحیح است. 2گزینه

ن قسم شمطان دهمانطور که از ترجمه ی آیه هم پیداست  بیانگر آن است که شی "مپرستید زیرا وى دشمن آشکار شماست 

  باشد.میخورده ی  انسان 

؟ مفهوم است گر کدامان، بی«ایمان آوردیم، به حال خود رها می شوند: آیا مردم گمان کردند همین که بگویند»ترجمه آیه شریفه -18

 ( 96فراگیر چهارم سال  –های اجرایی )دستگاه

 می آزماید تا مومنان راستین، بازشناخته گردند. هاو سختی هاخداوند، بندگانش را با مصیبت( 1

 بال و سختی برای دوستان و بندگان خاص خدا، لطفی است که به صورت مصیبت جلوه می نماید.( 2

 ی عبرت آموزی انسان است تا شاید پند گیرد و به راه راست هدایت شود.شرور، عاملی برا( 3

 و امتحانات، برای تکامل روحی، معنوی و علمی انسان سودمند است. هاوجود سختی( 4

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : ها، به دلیل ها و رنجآزمایش و گرفتار شدن مردم در سختی صحیح است. 1گزینه

 باشد.میا در باب ایمان صدق ادعای آنه

به  "ننده هستندها خود دعوت کنماز و نیکی که این رفتار، تالش، پارسایی بلکه با ، دعوت کننده مردم باشید اما نه با زبان "حدیث  – 19

 ( 94و  93تامین اجتماعی سال ) ؟کدام مفهوم اشاره دارد

   . استموثرترین راه فراخوانی به خیر و نیکی دعوت غیر زبانی ( 1

 . موثرترین راه فراخوانی به خیر و نیکی دعوت عملی است( 2

   باشد.میدعوت به خیر و نیکی قبل از امر به معروف و نهی از منکر ( 3

 .شودمیدعوت به خیر و نیکی در شخص موجب تعهد ( 4

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : یکی را دعوت ی به خیر و نوانامام صادق موثرترین راه فراخ باشد.میصحیح  2گزینه

 .داندعملی می
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 ( 89آموزش و پرورش سال ؟ )اثبات زمان به عنوان بعد چهارم ماده از نتایج کدام یک از موارد زیر است-20

 پیدایش شب و روز( 4     حرکت جوهری( 3     حدوث و قدوم( 2     برهان نظم( 1   

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : بار توسط مالصدرا اثبات زمان به عنوان بعد چهارم ماده  اولین باشد.میح صحی 3گزینه 

 . با نظریه حرکت جوهری مطرح گردید

 ( 89آموزش و پرورش سال ؟ )منظور از برهان نظم در نظام آفرینش چیست -21

 گشایش راه روشنی به سوی اثبات وجود خداوند( 2      رد نظریه خلقت و آفرینش ناگهانی( 1

 پذیرش بی چون وچرای نظام هستی( 4        اثبات عالم برزخ (3

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : یکی از  صُنع شناختی یا اِتقانیا برهان غایت بُرهان نَظم باشد.میصحیح  2گزینه

لی براهین کرچوب ، چاهای علیت و وجودیهای اثبات وجود خدا است، و در کنار برهانترین و آشناترین برهانترین، کهنرایج

 سازد.دیگر را می

 ( 94 و 93تامین اجتماعی سال ) ؟باشد.میبه دلیل کدام یک از خصوصیات زیر ، هدایت ویژه الهی در مورد انسان – 22

 فطرت و غریزه( 4  عقل و اختیار ( 3  روح و عقل ( 2  روح  فطرت ( 1

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : درت اختیار و قتفکرو تعقل و ، توانایی، ی انسانهااز ویژگی د.باشمیصحیح  3گزینه

  .انتخاب اوست

 ( 94)دستیاران ستادی سال  ؟تمرین دوری از گناه  تقویت روح ایمان و توجه به خداست، کدام عبارت –23

 نماز( 4   روزه ( 3  وحدت ( 2  حج( 1

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : ت روح ایمان و بیراسالم  نماز تمرین دوری از گناه  تقویبه تع صحیح است. 4گزینه

 . توجه به خداست
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 –رایی های اج؟ )دستگاهشودیمکدام مفهوم دریافت « وابتع فیما اتاک اهلل الدار االخره و التنسی نصیبک من الدنیا » از آیه شریفه  -24

 ( 96فراگیر چهارم سال 

 منافع مادی زندگی بهره مند گردد. هرکس به اندازه کوشش خود حق دارد از (1

 کنید، نباید به گونه ای باشید که از دنیا رویگردان شوید.هنگامی که به آخرت توجه می (2

 همه مردم در برابر قانون و اجرای آن برابرند و هیچ تفاوتی میان طبقات اجتماعی نیست. (3

 یه عدالت عمل نماید.وظیفه حاکم اسالمی این است که در تمامی ارکان حکومت اسالمی برپا (4

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : رَةَ وَ ال هُ الدَّارَ الْآخِ)وَ ابْتَغِ فیما آتاکَ اللَّ : سوره قصص 77آیه  صحیح است. 2گزینه

اده و با آنچه خدایت د: یُحِبُّ الْمُفْسِدینَ  اللَّهَ الضِ إِنَّی الْأَرْسادَ فِتَنْسَ نَصیبَکَ مِنَ الدُّنْیا وَ أَحْسِنْ کَما أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَیْکَ وَ ال تَبْغِ الْفَ 

 فساد مجوى ر زمیندسراى آخرت را بجوى و سهم خود را از دنیا فراموش مکن، و همچنانکه خدا به تو نیکى کرده نیکى کن و 

 . ( 77: دارد )القصصکه خدا فسادگران را دوست نمى

 فراگیر  -ایی گاههای اجردست؟ )ستخطاب به چه کسانی و در کدام عالم ا، ( ...سعۀ فتها جروا فیهاآیه شریفه )قالوا الم تکن ارض اهلل وا -25

 ( 94اول سال 

 برزخ –بهشتیان ( 4  قیامت  –بهشتیان ( 3 برزخ -دوزخیان  ( 2  قیامت  –دوزخیان  (1

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : یا زمین خداوند آ: ( 97ره نسا آیه با توجه به ترجمه آیه ) سو باشد.میصحیح  1گزینه

ی بازگشتی ن بد جامهاجرت کنید؟! پس آنان جایگاهشان جهنم است و آ( وسیع نبود تا در آن ) از محیط کفر به محیط اسالم

 باشد.میصحیح  1گزینه است. 

یرو سال نافتد؟ )وزارت یم، چه اتفاقی عصمت پیامبران ناشی از کدام مورد است و اگر پیامبری در دریافت و ابالغ وحی معصوم نباشد -26

96 ) 

 .شودمیامکان هدایت از مردم سلب  –روند گاه به سوی گناه نمیای از ایمان و تقوا را دارند که هیچمرتبه( 1

 رود.اعتماد مردم به دین از دست می –روند گاه به سوی گناه نمیای از ایمان و تقوا را دارند که هیچمرتبه( 2

 .شودمیامکان هدایت از مردم سلب  -روند ای است که با مانع بیرونی به سمت گناه نمید پیامبران به گونهوجو( 3

 رود.یاعتماد مردم به دین از دست م -روند ای است که با مانع بیرونی به سمت گناه نمیوجود پیامبران به گونه( 4

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : ای خود اند و کارهسانامبران با وجودِ مَقام و منزلتی که دارند انپی صحیح است. 1گزینه

 وروند ارند که هیچ گاه به سوی گناه نمیای از ایمان و تقوا را دمندی از الطافِ الهی چُنان مرتبهدهند و با بهرهرا با اختیار انجام می

بالغ وحی و تعلیم وتبیین دین و اگر پیامبری در دریافت و ا. وندشاز چُنان بینش عمیقی برخوردارند که به خطا و اشتباه گرفتار نمی

 .شودمیاجرای فرامین الهی معصوم نباشد، دین به درستی به مردم نرسیده و امکان هدایت سلب 
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 ( 95سال  رورشپآموزش و ) ؟ناظر بر کدام مطلب است "غنی"صفت « وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِیُّ الْحَمِیدُ  »با توجه به آیه شریفه ی -27

 .فقط به مرحله به وجود آمدن و پدیدار شدن اختصاص دارد، نیازمندی موجودات زنده به خداوند( 1

 .کندی تر و نسبت به خداوند تغییر نمینسبت به دیگران غن، هرچه انسان در کسب کماالت پیش رود( 2

 .کننددی خود را به خداوند درک مییازمنهر قدر که به معنای حقیقی کامل تر شوند فقر و ن هاانسان( 3

 رد.ی ما بیاومی تواند ما را ببرد و مخلوقات دیگری را به جا، اگر اراده کند. چون وجود مخلوقات وابسته به خدا است( 4

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : نی این غدر درس اول دینی پیش دانشگاهی در ذیل واژه  باشد.میصحیح  2گزینه

 .ست که نسبت غنی و فقیر بین خداوند و مخلوقات هیچ گاه تغییر نمی کندمطلب آمده ا

ود؟ ست، محقق شمحض ا با توجه به اینکه هرچه از خدا صادر شود، خیر است، چرا خداوند مانع شر در عالم نشد تا جهانی که خیر -28

 ( 96فراگیر چهارم سال  –های اجرایی )دستگاه

 ت.زیرا شر، ناشی از جزئی نگری اس (1

 زیرا شر، ناشی از جهل انسان است. (2

 چون شر، الزمه جهان مادی است. (3

 چون شر، ناشی از آزادی انسان است. (4

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : سان نسبت به از آنجایی که شر ناشی از جهل انسان است، تا ان صحیح است. 2گزینه

 خویش و خداوند خویش آگاه نشود، همواره شر ادامه دارد.

م فراگیر  سو  -ی اجرایی ستگاههاد) ؟به ترتیب بیانگر کدام بعد از ابعاد توحید است "الحمدهلل"و  "قل هو اهلل احد "پیام آیات شریفه ی -29

 ( 95سال 

 عبادی، افعالی( 4  صفاتی، ذاتی( 3  صفاتی، افعالی( 2  عبادی، ذاتی( 1

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : ذاتی دارد. و آیه  داللت بر توحید« قل هو اهلل احد » یه شریفه آ باشد.میصحیح  1گزینه

رار اوند قدمنحصر برای خ ،ی عبادت استهاداللت بر توحید عبادی دارد. زیرا در این آیه، حمد را که از مصداق« الحمد هلل »شریفه 

 .داده است
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 گیرفرا  -ایی ی اجردستگاهها؟ )کام بسیار مهم شمرده شده استچرا جامعه اسالمی نیازمند حکومت و والیت است و رهبری جزو اح -30

 ( 94اول سال 

 به حکومت نیاز است.، توسط علمای دین مشخص شده و برای نشر آن، شیوه رسیدن به احکام الهی (1

 رهبری باید معنویات را سرپرستی نماید.، با وجود تنظیم روابط اجتماعی و اقتصادی توسط مردم (2

 حکومت باید بر بعد اجتماعی آنان تأثیرگذار باشد.، فردی مسلمانانصرف نظر از حیات  (3

 باید جامع و دربرگیرنده حیات فردی و اجتماعی انسان باشد.، برنامه هدایت انسان (4

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : ر همه ابعاد داسالم دینی کامل و در بردارنده هدایت انسان باشد.میصحیح  4گزینه

 شد.بنابراین برنامه هدایت  انسان نیز باید در برگیرنده حیات فردی و اجتماعی با. ی استفردی و اجتماع

 93ال اجتماعی س تامین) ؟ستهاواسطه همه خیرات و برکات مادی و معنوی به انسان( وجود پیامبر گرامی اسالم )ص، مطابق کدام مورد -31

 ( 94و 

 احادیث نبوی و علوی ( 4  مسک به قرآن ت( 3  سیره و سنت پیامبر( 2  مرجعیت دینی ( 1

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  3گزینه 

 "آورند او پناه میی از هر چیزسختیها و ناامید، هااهلل همان است که همه مخلوقات هنگام نیاز ": که فرموند( از حدیث امام صادق )ص – 32

 ( 94ش سال آموزش و پرور) ؟کدام موضوع مفهوم می گردد

 گرایش فطری انسان( 4 فطری بودن خداپرستی( 3 گرایش درونی انسان( 2 فطری بودن خداشناسی( 1

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : ی، فطری از آیات و روایات نیک بر می آید که خداشناس باشد.میصحیح  1گزینه

ر آفاق و دا به تامل ران ما پیامبر .ولی آن را فراموش کرده ایم ایم، بدین معنا که ما پیش تر معرفتی نسبت به داوند داشته. است

ای »: فتندرد، بلکه گجود دایعنی انبیا نگفتند که ای مردم بدانید که خدا و .ا به شناخت فطری آگاهی پیدا کنیمانفس خواندند، ت

تعبیر امام علی علیه السالم  به 21ذکر غاشیه/فذکر انما انت م»: قرآن نیز می فرماید« .مردم، بدانید که می دانید خدا وجود دارد

تش دیده هنگام پرس گارت راهمچنین هنگامی که از امیرالمؤمنین علی علیه السالم پرسیدند که آیا پرورد .لیستادوهم میثاق فطرته

ه القلوب ر ولکن راتالبصادة االتدرکه العیون فی مشاه: وقتی پرسیدند چگونه دیده ای، فرمود. ما کنت اعبد ربا لم اره: ای، فرمود

 .بحقائق االیمان
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 ( 96فراگیر چهارم سال  –های اجرایی اراده تشریعی الهی، به کدام معناست؟ )دستگاه-33

 یابد.را اراده کند، بالضروره تحقق می اگر خداوند امری (1

 گیرد.از رابطه خاص خدا با برخی افعال اختیاری انسان سرچشمه می (2

 ست که امکان تخلف اراده از مراد وجود ندارد.هابا انسان رابطه خاص خدا (3

 گیرد.رابطه خدا با مخلوقات سرچشمه می اعمال قدرت و حاکمیت خداوند است که از (4

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : ل از لحاظ مقصود از اراده تشریعی این است که خداوند متعا صحیح است. 3گزینه

ند. سعادت برس وکمال  خواسته مردم انجام دهند تا بهاراده نموده است؛ یعنی چیزهایی را که می تشریع و جعل قانون چیزی را

خواهد خدا نمی»؛ «ممتهُ علَیکیتمّ نعلما یریدُ اهللُ لیجعلَ علیکم من حرجٍ و لکن یریدُ لیطهّرَکم و »: فرمایدباره میقرآن کریم در این

تعالی در نظام راد حقریعی مدر اراده تش. «ما را پاکیزه سازد و نعمتش را بر شما تمام کندخواهد که ششما در رنج افتید، بلکه می

 اش دستور نموده است.گذاری تحقق پیدا کرده و طبق مراد و خواستهتشریع و قانون

 ( 96ال زارت نیرو س؟ )وشودمی، کدام پیام دریافت «...و ما ارسلنا من رسول الّا بلسان قومه لیبین لهم»از آیۀ شریفۀ  -34

 وحدت پیامبران الهی، معلول رشد تدریجی سطح فکر جوامع و افراد بوده است.( 1

 تعدد پیامبران الهی، معلول رشد تدریجی سطح فکر جوامع و افراد بوده است.( 2

 تعدد پیامبران الهی، معلول لزوم استمرار در دعوت و تدریج پیوسته آن بوده است.( 3

 ن الهی، معلول لزوم استمرار در دعوت و ترویج پیوسته آن بوده است.وحدت پیامبرا( 4

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : و ترویج پیوسته ی  لزوم استمرار در دعوت (1: علل آمدن پیامبران متعدد - 3و  2گزینه

 .یناز بین رفتن یا تحریف تعلیمات پیامبر پیش (3رشد تدریجی سطح فکر جوامع واقوام   (2آن   

 

 ( 94 ستادی سال )دستیاران ؟بیانگر کدام موضوع است "فی حاللها حساب و فی حرامها عقاب "، موالی متقیان، سخن حکیمانه – 35

    .کنداعمال آدمی سوال می، خدا از همه، در قیامت( 1

 .کنداز اعمال آدمی سوال میفرشتگان ، در برزخ( 2

  .رسدبندگان به پایان می ه حجت برحسابرسی خدا به صورتی است ک( 3

  .شوندزشت ابتدا مورد بازخواست واقع میاعمال ، در قیامت( 4

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : مجازات دارد بلکه در این مسیر نه تنها درآمد حرام انسان کیفر و باشد.میصحیح  1گزینه 

ف ند زیرا صرکوال می ساعمال آدمی ، خدا از همه، قع در قیامتحتی درآمد حالل او نیز مورد حساب و کتاب قرار می گیرد و در وا

ات د خمس و زکل مانناین که در آمدی حالل باشد موجب سلب مسئولیت از انسان نمی گردد بلکه ادای حقوق الهی از این مال حال

 . گیردیو امثال آن نیز مورد پرسش قرار مو انفاق در راه خدا و تامین مخارج الزم خانواده 
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 وآموزش ) ؟دد می دانی فراروی انسان ناشی از کدام امر است و قران کریم زندگی تنگ و سخت را معلول کدام مورهاریشه بحران – 36

 ( 94پرورش سال 

 روگردانی از خدا -خدا ناشناسی ( 2    روگردانی از خدا –خود شناسی ( 1

 ت از فطرتغفل -خدا ناشناسی ( 4    غفلت از فطرت  -خود ناشناسی ( 3

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : داند اگر انسان حقیقت واقعی خود و هدف خلقت را ب باشد.میصحیح  2گزینه

ی معرفتی، هابحران ی فراروی آدمی نظیرهاچون به بحران شودمیی متعدی که بشر امروزی گرفتار آن شده است نهاگرفتاربحران

ی شده اند انسان ناش شناخت کنیم در می یابیم که همه آنها از خود ناشناسی یا عدمتوجه می اخالقی، روانی، معنوی و الحاد گرایی

تنگ  حقیقت زندگی و هرکس از یاد من دل بگرداند در: "و من اعرض عن ذکری فان له معیشه ضنکا  "سوره طه   20وطبق آیه 

 . خواهد داشت

 ( 96ال فراگیر چهارم س –های اجرایی ت خداوند است؟ )دستگاهبیانگر کدام صف« خداوند سمیع و بصیر است»عبارت  -37

 علم الهی که از صفات ذات است.( 2    حیات الهی که از صفات ذات است.( 1

 علم الهی که از صفات فعل است.( 4    حیات الهی که از صفات فعل است.( 3

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : در نتیجه  وانکه مى دانیم عین ذات او است اوصاف خداوند چن صحیح است. 2گزینه

ت. ابدیّت اس اش ازلیّت واش قدرت، و تماماش علم، و تمامعین یکدیگر است، و به تعبیر روشن تر خداوند ذاتى است که تمام

ى هاو شاخهات ااز صف یعنى در آنجا کمال مطلق بى نهایتى است که همه این معانى در آنجا جمع است. به همین ترتیب گاه یکى

 ف از اوصافت که دو وصبودن خدا اس« بصیر»و « سمیع»نیز از زاویه دید ما است از جمله  هابسیار فراوانى دارد که این شاخه

 وعنى سخنان سموعات یاشاره به علم خداوند به م« سمیع» بار روى آن تکیه شده است. هامشهور الهى است که در قرآن مجید ده

 است. ها، اشخاص و اعمال و خالصه دیدنىهااشاره به علم او به مبصرات یعنى صحنه« یربص»گفتارها است، و 

 

 ( 94ل دوم سا یرفراگ  -دستگاههای اجرایی ؟ )، به ترتیب مبیّن کدام یک از مراتب توحید هستند«احد»و « رب»اسماء الهی  -38

 افعالی –ی افعال( 4  افعالی –ذاتی ( 3  ذاتی –افعالی ( 2  ذاتی –ذاتی ( 1

  پاسخ کارشناسe-estekhdam.com : ر شریک ندارد، د بنابر توحید افعالی او همچنانکه در ذات خودباشد.میصحیح  2گزینه

 ه از مراتبن مرتبفاعلیت نیز که شامل خالقیت، ربوبیت، مالکیت و حاکمیت تکوینی است، شریک ندارد. توحید ذاتی نخستی

مانندی  وابد و مثل رنمی تاحدیت و یگانگی ذات خدا را گویند. ذات خداوند تعدّد و دوگانگی ب توحید است و به معنی اعتقاد به

 . ندارد
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 ( 96قرار داده است؟ )وزارت نیرو سال ( چرا خداوند، یک کتاب را معجزه پیامبر اسالم )ص -39

 های آسمانی قبلی وجود نداشت.ابعداد جدیدی از معارف در کتاب( 1

 .شودمیاتوانی مردم از تکرار معجزه، فقط در یک کتاب متجلی اعجاز و ن( 2

 تواند عرضه شود.سند حقانیت و نبوت یک پیامبر، فقط به صورت یک کتاب می( 3

 توانست شاهدی حاضر و دایمی بر نبوت ایشان باشد.نمیاگر از نوع کتاب نبود، ( 4

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : و ( بر اسالم )صاینکه قرآن به عنوان سند زنده حقانیت پیامعلت  صحیح است. 4گزینه

 وحانى.رانى و اى است گویا، جاودانى، جهمعجزه بزرگ او از میان تمام معجزاتش برگزیده شده این است که قرآن معجزه

 ( 96فراگیر چهارم سال  –های اجرایی مالک احتیاج معلول به علت، کدام است؟ )دستگاه-40

 فقر وجودی معلول( 4  فقر وجودی علت( 3  وابستگی به غیر( 2  ری معلول تغییر پذی( 1

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : اشد.معلول وجود ندارد، اال اینکه علت وجود داشته ب صحیح است. 4گزینه 

چه  د و مستلزمحکمی دار احتمال چهاین ، بیواسطه یا با واسطه معلول علتی باشد که خود معلول آن موجود ممکن است، اگر ممکن الوجود-41

 ( 95فراگیر  سوم سال   -امری است )دستگاههای اجرایی 

 تسلسل، باطل نیست( 4  دور، باطل است( 3  دور، باطل نیست( 2 تسلسل، باطل است( 1

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : و وجود  اریمما می دانیم که وجود د: برهان وجوب و امکان باشد.میصحیح  1گزینه

یا  ین موجوداتاه همه داشتن ما حقیقت است و مثل ما انسانها موجودات دیگری مثل حیوانات و گیاهان و... نیز وجود دارند ک

ود باشد خه غیر واجب الوجودند و یا ممکن الوجود و فرض سومی وجود ندارد.اگر آن موجود در وجود داشتن خود وابسته ب

وجود  رت دومستقل باشد و وابسته به موجود دیگری نباشد واجب الوجود است که در صوممکن الوجود است واگر وجودش م

یعنی  صورت اول صورت دوم یعنی مستقل بودن وجود بیان کننده واجب الوجود است اما در. شودمیثابت ( واجب الوجود)خدا

ن آمتناع دور لسل و ابا توجه به امتناع تساگر موجود مفروض ممکن الوجود باشد بنابر اصل علیت نیازمند علت خواهد بود و 

باز هم  ر نتیجهمعلول شی دیگری نیست د( ممکن الوجود با واسطه یا بی واسطه معلول علتی است که آن علت)واجب الوجود

 .شودمیوجود واجب الوجود اثبات 
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به ترتیب بر کدام یک از تقریرهای «  اللَّهُ لَفَسَدَتَا ۀٌ إِلَّایهِمَا آلِهَلَوْ کَانَ فِ» و « نِینَ إِنَّ فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآیَاتٍ لِّلْمُؤْمِ» آیات شریفه ی -42

 ( 95فراگیر  سوم سال   -دستگاههای اجرایی ) ؟برهان نظم داللت می کند

 به ناظم حکیم پی می بریم ، از موارد جزیی نظم، بداهت عقلی از ناظمی مدبر( 1

 به ناظم حکیم پی می بریم، از موارد جزیی نظم ، ل عالمهماهنگی در ک( 2

 بر هدفمندی موجودات منظم تأکید دارد، بداهت عقلی از ناظمی مدبر( 3

 بر هدفمندی موجودات منظم تأکید دارد ، هماهنگی در کل عالم( 4

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : ه ای از آیات ود خالق و آیهرچیزی در این جهان بیانگر وج باشد.میصحیح  3 گزینه

ی هاز تقریرااهنگی الهی است و آیه دوم که از روش برهان خلف به اثبات وجود و یگانگی خداوند می پردازد و بر برهان هم

 ندی.برای برهان هدفم( ی گوارا می دهندهابرهان نظم داللت دارد و اینکه)درختان در تابستان همواره میوه

  -رایی های اجدستگاه) ؟کار او چگونه است و خطاب به دوزخیان چه می گوید، ه است آدم را فریب دهدشیطان سوگند یاد کرد-43

 ( 95فراگیر  سوم سال 

 . پس مرا مالمت نکنید و خود را مالمت کنید، من اختیاری بر شما نداشتم –آراستن و زیبا نشان دادن دنیا ( 1

 . ت نمودیدجز اینکه شما را دعوت کردم و اجاب، بر شما هیچ تسلطی نبود مرا –ی دروغین به پیروان خود هادادن وعده( 2

 . کنید پس مرا مالمت نکنید و خود را مالمت، من اختیاری بر شما نداشتم –ی دروغین به پیروان خود هادادن وعده( 3

 . دیدکردم و اجابت نموجز اینکه شما را دعوت ، مرا بر شما هیچ تسلطی نبود -آراستن و زیبا نشان دادن دنیا ( 4

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : آنها را  هانی دروغین به انساهاشیطان از طریق دادن وعده باشد.میصحیح  3گزینه

س مرا پ، داشتمنمن اختیاری بر شما : گمراه می کند و در جواب دوزخیان که شیطان عامل گمراهی خود می دانند می گوید

 . مالمت کنید مالمت نکنید و خود را

 شود؟میریافت مفهومی د از این مورد چه«. پس تذکر ده که تو تنها تذکر دهنده ای»: می فرماید( قرآن به پیامبر گرامی اسالم )ص-44

 ( 96فراگیر چهارم سال  –های اجرایی )دستگاه

 هرکس در فطرت خویش، به خداوند شناخت و معرفت دارد. (1

 «.خدا وجود دارد»: ان بگویندانبیا الهی آمده اند تا به انس (2

 کند.خدا جویی و خدا پرستی، از گرایش درونی انسان به خدا حکایت می (3

 و زمین هستند، از خداوند اطاعت می کنند. هاتمام کسانی که در آسمان (4

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : ه خدا خدا جویی و خدا پرستی، از گرایش درونی انسان ب صحیح است. 3گزینه

 بشارت دادن است.( کند؛ پس وظیفه پیامبر )صکایت میح
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ب کدام به ترتی، «ستوار شدهجهان بر عدالت ا» و « خداوند به هر موجودی، به اندازه شایستگی و قابلیت او نعمت داده است»یهاعبارت -45

 ( 94دوم سال  فراگیر  -دستگاههای اجرایی ؟ )معنای عدل اشاره دارد

 تکوینی –تشریعی ( 4 تکوینی –تکوینی ( 3 تشریعی –تشریعی ( 2 تشریعی –تکوینی ( 1

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : اقسام عدل الهی باشد.میصحیح  1گزینه 

هیچ  یش عطا می کند وهای او از مواهب و نعمتهاخداوند به هر موجودی به اندازه شایستگی: ( عدل تکوینی)وجودی. 1

ویش، به مخلوقات خ ر یک ازاین حوزه، بی پاسخ و مهمل نمی گذارد. به دیگر سخن، خداوند متعال به هاستعداد و قابلیتی را، در 

 زد.می سا را به قدر قابلیت و استعدادشان از کماالت بهره مند هااندازه ظرفیت وجودی آن، افاضه می کند و آن

ست، فرو گرو آن ا ینی که سعادت و کمال انسان درخداوند از یک سو، در وضع تکالیف و جعل قوان: ( عدل تشریعی)وضعی. 2

هی به ، شریعت الابراینگذار نمی کند و از سوی دیگر، هیچ انسانی را به عملی که بیش از استطاعت اوست، مکلف نمی سازد. بن

 هر دو معنای یاد شده، عادالنه است.

 ( 94ستادی سال  )دستیاران ؟پدید می آید( در اثر کدام عامل )عوامل "مرگ جامعه" – 46

 ترک جهاد و راحت طلبی( 2     عدم اطاعت از حاکم دینی ( 1

 بی توجهی به امور اخروی و دنیوی( 4    ظلم و ستم و گناه و نافرمانی از خدا( 3

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : مرگ جامعه  وقرآن برای جامعه، همانند فرد، مرگ قائل است باشد.میصحیح  3گزینه

رماید؛ برای هر امتی اجلی فمی  37ر ظلم و ستم و گناه و نافرمانی خدا پیش می آید. قرآن در این باره در سوره اعراف آیه بر اث

ردمش صالح ا که مراست که چون فرا رسد نه ساعتی آن را پس اندازند و نه پیش وپروردگارت هرگز برآن نبوده که شهرهایی 

 اند،به ستم هالک کند.

 ( 94آموزش و پرورش سال ) ؟را به صورت ویژه هدایت نموده است هاچگونه انسان، خداوند – 47

 متناسب با دو ویژگی تعقل و اختیار با فرستادن دین ( 2   هابا خلقت متفاوت و ایجاد حس رقابت در میان انسان( 1

 .ا مردم را به ادیان مختلف دعوت کنندپیامبرانی را فرستاد ت( 4  خلقت اقوام مختلف با شعبات وگوناگون و نژاد متفاوت ( 3

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : ا فرستادن دین . خداوند دو ویژگی تعقل و اختیار انسان را بباشد.میصحیح  2گزینه

 .راهنمایی و هدایت کرده است
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ساس کدام مورد بنا معه را برادارند جا مسلمانان وظیفه( ....شریفه )لقد ارسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب  المیزان یه یبا توجه به آ – 48

 ( 94آموزش و پرورش سال ) ؟کنند و برترین مقام رسول خدا کدام است

   والیت معنوی  –کتاب خدا ( 2  والیت ظاهری  –کتاب خدا ( 1

 والیت معنوی –قسط ( 4   والیت ظاهری –قسط ( 3

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : ت پیامبر ) گستره رسال 3در درس چهارم کتاب دین و زندگی یح است. صح 4گزینه

معنوی ت ل خدا والیقام رسوبه این مورد اشاره شده است که مسلمانان وظیفه دارند جامعه را براساس قسط بنا کنند و برترین م( ص

 باشد.می

 ( 96سال  فراگیر چهارم –های اجرایی گاهقرآن کریم غایت آفرینش آدمی را چه می داند و تجلی آن کدام است؟ )دست -49

 توحید  –وصول به مقام عبودیت  (1

 نماز –وصول به مقام عبودیت  (2

 نماز –ایمان به کمال مطلوب  (3

 توحید –ایمان به کمال مطلوب  (4

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : ترجمه ( 56 -الذاریات )« لِیَعْبُدُونِ وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إاِلَّ» صحیح است. 3گزینه :

ال پیش ، همان سؤ«تعباد»م در نگاه ساده به این آیه و واژه و مفهو و من جن و انس را نیافریدم مگر براى این که عبادتم کنند.

تر شا درست و بیر« عبادت»برای چه؟ مگر خدا به عبادت ما نیاز داشت که ما را آفرید تا عبادتش کنیم؟ اما اگر معنای : آیدمی

. یعنی شودمیع سات« نور»که حق تعالی نور است. نور یعنی هستی. پس از او  شودمی. بیان شودمیدرک کنیم، این سؤال پاسخ داده 

یعنی همان  حدی به مبدأ خود،اش را از دیگری گرفته است، کامل نیست و عشق بیهستی بخش است. اما مخلوقی که هستی

ر چه که هانسان  هدف شه کند، خود را بشناسد، هدف را بشناسد و به سوی هدف حرکت کند.دارد. لذا باید اندی« کمال محض»

کامل و  ما اگر هدفافتد، ارود. اگر این هدف ناقص و فانی باشد، انسان نیز به کمال نرسیده و به هالکت میباشد، به سوی آن می

 یابد.باقی باشد، این انسان همیشه به سوی کمال رفته و حیات و بقا می

ت نیرو دانست؟ )وزارری می، حکومتش را بر کدام پایه بنا کرد و مالک برتری و کرامت انسان را در چه ام( پیامبر گرامی اسالم )ص -50

 ( 96سال 

 جهاد  –مساوات ( 4  تقوا –مساوات ( 3  جهاد –انقالب ( 2  تقوا –انقالب ( 1

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : ی جاهلی، قومی و ی ظالمانههاو ارزش هاآئیین، بانفی افکار ت.صحیح اس 3گزینه

، تالت، مساوات و عدای، خونی و نژادی، مالی و طبقاتی، شرک و بت پرستی اساس نظم عادالنه نو و انقالبی را پی ریخقبیله

رفی دیگر، ، از طت بوده است، مساوا( ی رسالت خویش قرار داد. پس پایه اصلی حکومت پیامبر )صبرابری و اخوت را سرلوحه

ین شما در بزرگوارتر تقیاکم؛اان اکرمکم عنداهلل : خداوند، معیار کرامت و شرافت انسان را نزد خود تقوا قرار داده و فرموده است

 نزد خدا با تقواترین شماست.
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 ( 96سال فراگیر چهارم  –های اجرایی کدام آیه شریفه، ما را متوجه حقیقت زیر میکند؟ )دستگاه-51

 «خواهند.مک میدر هنگام مواجهه با حوادث بسیار سخت، با همه وجود، به سوی خدای خویش متوجه می شوند و از او ک هاانسان»

 «یا ایها الناس انتم الفقراء الی اهلل و اهلل هو الغنی» (1

 «فاذا رکبوا فی الفلک دعوا اهلل مخلصین له الدین» (2

 «کم الینا الیرجعونافحسبتم انما خلقناکم عبثا و ان» (3

 «و فی االرض آیات للموقنین و فی انفسکم افال تبصرون» (4

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : ها فقیریم و سانیک اشاره به این مطلب دارد که ما انگزینه آیه  صحیح است. 1گزینه

کمک  آیند و از اواوند غنی میها در هنگام مواجهه با حوادث بسیار سخت، به سوی خد؛ پس انسانباشد.میخداوند غنی 

 خواهند.می

 ( 94آموزش و پرورش سال ) ؟رون نزد موسی کدام مورد استهاحدیث شریف منزلت در شان چه کسی بود و منزلت – 52

   مشاور،پشتیبان و شریک در امر هدایت مردم  –حضرت علی ( 1

 مشاور، پشتیبان و شریک در امر هدایت مردم –حضرت محمد ( 2

    وصی و جانشین من در میان مردم ، برادر –ضرت علی ح( 3

 وصی و جانشین من در میان مردم، برادر -حضرت محمد ( 4

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : تم خ – 2شان و منزلت حضرت علی  – 1پیام حدیث منزلت صحیح است.  1گزینه

 نبوت 

ن را انکار لم و تکبر آظاز روی ، تیشان بدان یقین داشها؛ )با آنکه دل( ظلما و علواا زآیه شریفه ی )وجحداوا بها و استیقنتها انفسهم  – 53

 ( 94دستیاران ستادی سال ) ؟شودمیکدام مفهوم دریافت ، ( کردند

 ایمان بدون عمل ( 4  عمل بدون ایمان ( 3  ایمان بدون علم ( 2  علم بدون ایمان ( 1

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : اند اما داشته کند که کسانى علمقرآن کریم به مواردى اشاره مى صحیح است. 1گزینه

هایشان بدان یقین که دلو با آن( 1ا؛) وَ عُلُو  ظُلْماً وَ جَحَدُوا بِها وَ اسْتَیْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ: فرمایداند. در مورد فرعونیان مىایمان نداشته

پیامبرِ  نیز( لسالما)علیه دانستند که خدا وجود دارد و حضرت موسىکردند. آنان کامال مى داشت، از روى ظلم و تکبر آن را انکار

 کردند.کارى که داشتند این مسأله را انکار مىآن خدا است، ولى به لحاظ روحیه برترى جویى و ستم
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آموزش و ) ؟رسانندبز ظلمت به روشنایی امامان معصوم چگونه تالش می کردند تا از تحریف اسالم جلوگیری کنند و مردم را ا – 54

 ( 94پرورش سال 

 سکوت در برابر خلفا و اقدام برای جمع آوری قران و رفه تحریف آن ( 1

 ی مربوط به مرجعیت دینی و والیت ظاهریهاقیام برای انجام مسئولیت( 2

 اقدام برای حفظ سخنان و سیره ی پیامبر اسالم به همراه تعلیم و تفسیر قرآن( 3

 معرفی خود به عنوان امام بر حق و تالش برای جمع آوری شیعیان و ایجاد نهضت اسالمی ( 4

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : دینی  جعیتمراقدامات مربوط به  – 1: مسولیت سه گانه امامتصحیح است.  2گزینه

 راهنمایی مردم با والیت معنوی – 3مجاهده  –2

 ( 94رش سال )آموزش و پرو ؟باشد.( می)عج اهلل تعالی فرجه الشریففقها در دوران غیبت امام زمان بیانگر وظیفه، کدام مورد – 55

 احکام و مسایل زمان پیامبرو امامان را به خوبی بداند و همانند آنان خود را آماده سازند( 1

 به دست آورندی جدید را که در زمان پیامبر و امامان اتفاق نیفتاده هامسایل و رویداد، احکام( 2

 دوقت خود را صرف مطالعه دقیق منابع اسالمی نمایند تا در زمان ظهور بتوانند احکام الزم را صادر نماین( 3

 در صورت ناتوانی حاکمان از حل مشکالت مردم بتوانند براساس قوانین اسالم حاکمان را راهنمایی کنند.( 4

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : به ( فقیه )مرجعیت و والیت 3کتاب دین و زندگی  11در درس  .صحیح است 2گزینه

 مسایل و، اماحک( فاین مورد اشاره شده است که یکی از وظایف فقها در دوران غیبت امام زمان)عج اهلل تعالی فرجه الشری

 . ی جدید را که در زمان پیامبر و امامان اتفاق نیفتاده به دست آورندهارویداد

 ؟قرار داد بندگان وض و رحمت و برکت به مخلوقات یرا واسطه ف( ر نظر گرفتن کدام یک از مراتب کمال،پیامبر )صخداوند با د -56

 ( 94اول سال  فراگیر  -دستگاههای اجرایی )

 عصمت ( 4   معجزه ( 3   والیت معنوی ( 2   والیت ظاهری ( 1

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : اص است که خعنایت ویژه خداوند به بندگان ، معنوی  والیتباشد.میصحیح  2گزینه

بندگان  وه مخلوقات ببرکت  آنها می توانند بر دل و قلب مومنان تاثیر بگذارند و آنها را هدایت کنند و یا واسطه فیض و رحمت و

 خدا می شوند و یا می توانند در طبیعت تصرف کرده و معجزات انجام دهند.

؟ اد استی اثبات معستدالل براابه ترتیب بیانگر کدام ، «اشاره به هدف داری خلقت انسان و جهان» و « ستین انساناشاره به پیدایش نخ» -57

 ( 94اول سال  فراگیر  -دستگاههای اجرایی )

 امکان –ضرورت ( 4  امکان –امکان ( 3  ضرورت –ضرورت ( 2  ضرورت  –امکان  (1

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.می صحیح 1گزینه 
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 ( 94اول سال  فراگیر  -دستگاههای اجرایی ؟ )اگر انسان چیزی را اجاره کرد از بین برود، چه حکمی دارد -58

 ضامن نیست.، چون حق تصرف داشته، در هر صورت( 2  ضامن است.، ولو این که در نگهداری آن کوتاهی نکرده (1

 ضامن نیست.، نانچه در نگهداری آن کوتاهی نکردهچ( 4  ضامن است.، چون در دست او ضایع شده، در هر صورت (3

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  4گزینه  

)دستگاه وحید است؟تکدام مرتبه از مراتب « هرکس به احکامی که خدا نازل کرده است، حکم نکند ستمگر است»ترجمه آیه شریفه  -59

 ( 96فراگیر چهارم سال  –های اجرایی 

 تکوین  (1

 حاکمیت (2

 تشریع (3

 ربوبیت (4

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشند.قوانین و حکم، جزء تشریع می صحیح است. 3گزینه 

 ؟شودمییافت مفهوم در کدام( ...لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، از دقت در آیه شریفه )حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون – 60

 ( 94)آموزش و پرورش سال 

 د.آگاهانه روح و جسم ادامه می یاب لم برزخ فعالیتدر عا( 1

 .شودمیحیطه درک و آگاهی انسان بعد از مرگ بیشتر ( 2

 .شودمیو پرونده اعمال او بسته  شودمیاختیار از انسان سلب ( 3

 د.همان روح و جسم است توفی می کنن فرشتگان حقیقت وجود انسان را که( 4

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com:  از آنان  هنگامی که مرگ هریک»با کمی دقت در ترجمه آیات) صحیح است. 3گزینه

ین سخنی . هرگز ! انجام دهماام، کار نیکی شاید در آنچه از خود به جای گذاشته»، «پروردگارا! مرا بازگردانید: گویدفرا رسد، می

از وی  سان اختیارمرگ ان درمی یابیم که با( «گیخته شوند.گوید و درپی آنان برزخی است تا روزی که براناست که او به زبان می

 .شودمیو پرونده اعمال او بسته  شودمیسلب 

حقق کدام تیب منجر به به ترت، "خود را محاط در نتایج اعمال خویشتن یافتن"و  "عدم رعایت قوانین بهداشتی ابتالی به بیماری در اثر" – 61

 ( 94و پرورش سال آموزش ) شود؟مییک از انواع کیفر 

 محصول عمل  –طبیعی ( 4  محصول عمل  -عین عمل( 3  اخروی  –عین عمل ( 2  اخروی  –طبیعی ( 1

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میعمال اخروی ما ساخته اعمال ما پاداش و اصحیح است.  1گزینه 
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دستگاههای )؟ کمی داردبه ترتیب چه  ح، «یری از ضرر مالی و بدنی برای حفظ مال و جلوگ»و « شکستن نماز واجب در غیر ناچاری» -62

 ( 94اول سال  فراگیر  -اجرایی 

 مانعی ندارد –حرام ( 4 اشکال دارد –حرام ( 3 مانعی ندارد –مکروه ( 2 اشکال دارد –مکروه  (1

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  4گزینه 

رر وگیری از ضال و جلمحرام بوده ولی برای حفظ  باشد.میکه لزومی ندارد و نمازگزار ناچار نشکستن نماز واجب برای مواقعی 

 .مالی و بدنی مانعی ندارد

 ( 94و  93تامین اجتماعی سال ) ؟کدام یک از صفات خداوند دو چهره تکوینی و تشریعی دارد – 63

 والیت ( 4  ربوبیت ( 3  خالقیت ( 2  مالکیت ( 1

 پاسخ کارشناس E-estekhdam.com : نی و تشریعی جلوه تدبیر تکوی دوتوحید در ربوبیت دارای   باشد.میصحیح  3گزینه

 باشد.می

 ( 94)آموزش و پرورش سال  ؟کدام دوره است و به چه دلیل، حساس ترین و ارزشمند ترین دوره عمر انسان – 64

    .دوره رشد و تقویت معرفت و آگاهی است –نوجوانی و جوانی ( 1

 .دوره رشد و تقویت معرفت و آگاهی است –بلوغ تا ازدواج ( 2

   باشد.میدوره تقویت عفاف و پاکدامنی  –نوجوانی و جوانی ( 3

 باشد.میدوره تقویت عفاف و پاکدامنی  -بلوغ تا ازدواج ( 4

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : گی سال سوم )همانطورکه دردرس چهاردهم دین و زند صحیح است. 4گزینه 

 باشد.می 4ی گزینه به این مورد اشاره شده است جواب درست ( ی پیوندهازمینه
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 ( 96فراگیر چهارم سال  –های اجرایی بیانگر کدام مرتبه توحید است؟ )دستگاه« ال حول و القوة اال بااهلل العلی العظیم»عبارت  -65

 افعالی (1

 صفاتی (2

 ذاتی (3

 عبادی (4

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : انجام می دهد توحید افعالی این است که خدا را در کارهایی که صحیح است. 1گزینه ،

و  لکیت حقیقینت و ماهر کس هر چه دارد از او و در حیطه قدرت و سلط: نیازمند به کمک و یار و یاور ندانیم. به دیگر سخن

ان که ه باشد، چنن داشتز فروع آن است، نه اینکه مزاحمتی با آتکوینی اوست. و قدرت و مالکیت دیگران در طول قدرت الهی و ا

تعال ماست خدای  است؛ پس چگونه ممکن« مولی»بر اموالی که کسب می کند در طول مالکیت اعتباری « عبد»مالکیت اعتباری 

 العلی ة اال بااهللو القو حولال »نیازمند به کمک کسانی باشد که تمام هستی و شئون وجود آنها از او و قائم به او است؟ عبارت 

 بیانگر توحید افعالی است.« العظیم

 ( 96ل رت نیرو سا؟ )وزاکند مرگ پایان زندگی انسان نباشد، زیرا انسان ظرفیت جاودانه زیستن را داردکدام صفت الهی، اقتضا می -66

 اراده الهی( 4   علم الهی( 3   عدل الهی( 2   حکمت الهی( 1

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : اقتضا  متکلمان در علم کالم مطرح میکنند که حکمت الهی صحیح است. 1گزینه

ز جهدف چیزی  ت و اینارسال فرماید خداوند انسان را برای هدفی آفریده اس هامیکند که خدا رسوالنی را برای هدایت انسان 

انی که پیامبر ا می کندبه این هدف نائل گردد حکمت خدا اقتض تواندنمیتکامل معنوی و روحی او نیست و چون انسان به تنهایی 

رتبط کمت الهی ما صفت حبقرآن ارسال رسوالن را . مبعوث شود تا انسان در پرتو تعلیم و تربیت آنان به کمال واقعی خویش برسد

 دارد. زیستن را ت جاودانههمچنین حکمت خدا اقضا میکند که مرگ پایان زندگی انسان نباشد زیرا انسان ظرفی .انددانسته

ال سراگیر  سوم ف  -یی دستگاههای اجرا) ؟کدام مفهوم دریافت می گردد "ا جاء احدهم الموت قال رب ارجعوناذ"از آیه ی شریفه ی -67

95 ) 

 . نه معدوم و خاموش، زنده و آگاه است، آدمی در فاصله ی برزخی( 1

 . اظهار یقین می کنند، اهده می کنندکافران پس از آنکه دو مرگ و دو زندگی را مش( 2

 ادراکات کلی و روحی دارد.، انسان مجموع نفس و بدن است و در برزخ( 3

 .ممکن نیست مگر در شرایط خاص، رجوع به دنیا پس از حلول مرگ( 4

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : ن دنیا پس ای مفهوم آیه مورد نظر به موضوع عدم بازگشت به باشد.میصحیح  4گزینه

 .از مرگ مگر در شرایط خاص اشاره دارد
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 ( 96فراگیر چهارم سال  –یی های اجرابه کدام معناست؟ )دستگاه« توفی»کلمه « اهلل یتوفی االنفس حین موتها»با توجه به آیه شریفه  -68

 دمد.تدال است، خدا روحی در آن بدن میپس از آفرینش بدن که در حد اع (1

 کند.انسان که روح و جسم است را به طور تمام دریافت میفرشته مرگ، حقیقت  (2

 ستاند.ض االرواح، به طور تمام آن را میحقیقت انسان، همان روح است که قاب (3

 شوند.انسان دارای دو ساحت روح و بدن است که هنگام مرگ، آنها ستانده می (4

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : د مرگ، توفی ت کامل و جامع از چیزی. در مورتوفی یعنی دریاف صحیح است. 3گزینه

 کند.فرشته مرگ حقیقت انسان که روح است را به طور کامل و تمام دریافت می: یعنی

 ( 94ال سآموزش و پرورش ) ؟به ترتیب از کدام نوع گناهان است "یرشوه گیر"و  "توجهی به عفاف  و پاکدامنیبی " – 69

 فردی و نیازمند توبه اجتماعی ، اجتماعی( 2     ی فردی و نیازمند توبه فرد، فردی( 1

 اجتماعی و نیازمند توبه فردی، فردی( 4    اجتماعی و نیازمند توبه اجتماعی، اجتماعی( 3

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : گیریرشوه"و  "هی به عفاف  و پاکدامنیبی توج"گناهانی همچون   صحیح است. 3گزینه" 

 .باشندو نیازمند توبه اجتماعی میتماعی محسوب می شوند از جمله گناهان اج

تامین اجتماعی ) ؟حید استام بعد از توبه ترتیب بیانگر کد "الحمد اهلل رب العالمین "و  "باهلل العلی العظیمالّا الحول و ال قوه "عبارت  – 70

 ( 94و  93سال 

 عبادی –ذاتی ( 4  ربوبی –افعالی ( 3  ربوبی  –ذاتی ( 2  عبادی  –افعالی ( 1

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : توحید ، د نظریبیانگر توحی "الحمد اهلل رب العالمین "آیه  باشد.میصحیح  3گزینه

 .توحید در ربوبیت است، افعالی

مر اا به کدام کدیگر رد یابتدا بای، ( برمبنای کدام مورد است و برای انجام این مسئولیت )وحدت، عامل اصلی وحدت جامعه اسالمی – 71

 ( 94آموزش و پرورش سال ) ؟دعوت کنیم

 یامرون با المعروف –واعتصمو بحبل اهلل ( 2    یدعون الی الخیر –فالف بین قلوبکم ( 1

 یدعون الی الخیر –واعتصمو بحبل اهلل ( 4   یامرون با المعروف -فالف بین قلوبکم ( 3

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : گی سال دوم با نگاهی به پیام آیات درس چهاردهم دین و زند  حیح است.ص 4گزینه

 -2عوت به نیکی د -1) قرآن کریم پس از سفارش به تقوا و وحدت، از دو وظیفه ی مهم اجتماعی سخن می گوید: در می یابیم

تکاب اجبات و ارع ترک وکنند و مانقرآن از مؤمنان می خواهد که یکدیگر را به خیر و نیکی دعوت ( امر به معروف ونهی از منکر

 گناهان در جامعه شوند.
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 ( 95فراگیر  سوم سال   -دستگاههای اجرایی ) ؟چرا ؟بهترین گواهان قیامت چه کسانی هستند-72

  هستند. هامعیار سنجش اعمال دیگر انسان، فرشتگان الهی( 1

 دیده اند.را در دنیا  هاظاهر و باطن اعمال انسان، پیامبران و امامان( 2

  را در دنیا دیده اند. هاظاهر و باطن اعمال انسان، فرشتگان الهی( 3

 هستند. هامعیار سنجش اعمال دیگر انسان، پیامبران و امامان( 4

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : می ( بزرگ یوزندگی سال دوم )واقعه  در درس هشتم از دین باشد.میصحیح  2گزینه

 هاال انساناهد بر اعمناظرو ش پیامبران و امامان شاهدان عدل الهی هستند ؛ همان گونه که در دنیا، یات و روایاتبراساس آ: خوانیم

ند و از هر نیا دیده ادرا در  هامی باشند و چون ظاهر و باطن اعمال انسان هاآنان همچنین معیار سنجش اعمال دیگر انسان. بوده اند

 . اندرین گواهان قیامتبهت، خطایی مصون و محفوظ اند

 ( 95سال  آموزش و پرورش) ؟بیانگر کدام مفهوم است« حیّ»تعبیر  ، می خواند« حی ال یموت»قرآن کریم خدا را -73

     اشتراک لفظی حیات برای خدا و مخلوقات( 1

 اشتراک معنوی حیات برای خدا و مخلوقات( 2

   .تبرای خداوند اس، اختصاص حیات بصورت یک صفت فعل( 3

 .ازلی و ابدی است، انحصار وصف حیات برای ذات خداوند( 4

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : ینگونه در درس دهم از کتاب دینی سال دوم متوسطه ا باشد.میصحیح  4 گزینه

یز، که عین نات او حیات خداوند، بر خالف حیات مخلوقاتش، حادث نیست، بلکه به تبعیت ازلیت ذاتی الهی، حی: خواندیم که

 .ذاتش است، حیات قدیمی و ازلی است

د ه عنوان مزه چیزی را باز جانب خداوند چ( پیامبر گرامی اسالم )ص "طلبم جز... بگو من برای ادای رسالتم از شما پاداش نمی" – 74

 ( 94و  93تامین اجتماعی سال ) ؟ی طاقت فرسای خود از مردم طلب می کندهاتالش

 ایمان همراه با اطاعت کردن از اهل بیت ( 2   اطاعت کردن از اهل بیت مودت همراه با ( 1

 ایمان همراه با محبت کرده به اهل بیت ( 4   مودت کردن همراه با محبت کرن به اهل بیت ( 3

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  1گزینه 
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 :شأن نزول آیه مودّت

در ( لمیه واله وساهلل عل چون رسول اکرم )صلی: سبب نزول آیه را این چنین نقل می کند( سالمابن بابویه از حضرت رضا )علیه ال

دای ود گفتند خب با خمدینه منوره مال و ثروتی نداشت، حال آن که در حوادث فراروی که احتیاج به مال داشت؛ انصار و اصحا

یازها، برای ی رفع آن نکه برا دایت و رهبری فرموده است لذا نیکوسته( تعالی ما را به دست پیامبر خاتم )صلی اهلل علیه واله وسلم

 او مالی جمع کنیم.

می خواهیم  ای تو باد.ال ما فدای رسول خدا، تن و جان و م: رفتند و عرضه داشتند( به حضور پیامبر )صلی اهلل علیه وآله وسلم هاآن

 : مودنمود و فر ا نازلرستغنی و بی نیاز کنیم. پروردگار آیه فوق قسمتی از اموال خود را حضورتان تقدیم بداریم و شما را م

ته و ام منظور داشیّهکنم مگر آنکه دوستی مرا در حق اهل بیت و ذرای محمد به این مردم بگو من از شما مزد رسالت طلب نمی

 ماست.دایت یافتن شدوستدار و عالقمند به آل عصمت و طهارت باشید که این نیز به نفع شماست. زیرا وسیله ه

نماید؟ بات میرا اث در قرآن کریم، پس از توحید، بیشترین سخن درباره چه موضوعی است و عشق به خداوند در وجود ما چه چیزی -75

 ( 96)وزارت نیرو سال 

 لزوم توجه به اطاعت از دوستان خدا –معاد ( 2   لزوم توجه به اطاعت از دوستان خدا –نبوت ( 1

 ضرورت معاد بر اساس حکمت الهی –معاد ( 4   رورت معاد بر اساس حکمت الهیض –نبوت ( 3

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : مورد بحث  در قرآن کریم، پس از توحید، بیشترین موضوعی که صحیح است. 2گزینه

ی موضوع تول ه همانروی کنیم ککند که از دوستان خداوند نیز پیو عشق به خداوند ایجاب می باشد.میقرار گرفته است، معاد 

 است.

 ( 96فراگیر چهارم سال  –های اجرایی ریشه بحران اخالقی انسان مدرن، در کدام مورد است؟ )دستگاه-76

 غفلت از ساحت غیر مادی انسان و فضایل فطری و عدم توجه به خدا و تعالیم پیامبران الهی (1

 ی الهی هاعدم انگیزه عمل به دستور ی اخالقی و فضایل انسانی و فطری وهاغفلت از ارزش (2

 ی روانی و پوچ گراییهاو فشار های زندگی سعادتمند و وجود اضطرابهاعدم شناخت راه (3

 ی اخالقی و فضایل انسانیهای زندگی سعادتمند و غفلت از ارزشهاعدم شناخت راه (4

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : وخالقی، روانی نظیر بحرانهای معرفتی، ا بحرانهای انسان معاصر صحیح است. 1گزینه 

. در جهان ی گیردممعنوی تا حد زیادی ازعدم شناخت انسان و بی توجهی به بعد روحانی و تاکید زیاد بر شناخت حسی نشات 

واالی  و فضایل هامعاصر، معیار و مالک خوبی و بدی اخالقی، لذت گرایی و سودگرایی مادی است. دعوت انسان به ارزش

ریشه این  .کرده اند ی پیدا،توجیه اخالقهاسانی و مبارزه با نفس اماره، بی معنا شده است و رذایل اخالقی، بر اساس این مالکان

اه برون رمی باشد.  ن الهیبحران اخالقی، غفلت از ساحت غیر مادی انسان و فضایل فطری او و عدم توجه به خدا و تعالیم پیامبرا

یر مادی غد معنوی و به بع ت که بار دیگر آدمی به خود رو کند و تنها بعد مادی را در نظر نگیرد، بلکهرفت از این بحران آن اس

نوی خود خالقی و معکامل ای نهفته در آن نیز اهتمام جدی بورزد. زندگی را منحصر به این دنیا نداند و رشد و تهاخود و گنجینه

وج خود برساند. اقی را به یل اخالتعالیم پیامبران الهی است که می توان مکارم و فضا را در عمل به تعالیم پیامبران الهی بداند.تنها

 سانم.تا مکارم اخالق را به اوج خود برمی فرماید؛من بر انگیخته شدم ( چنانکه پیامبر گرامی اسالم)ص
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و پرورش  آموزش) ؟اردنمازش چه حکمی د ،همراه نمازگزار باشد، آن اگر موی. حیوان حرام گوشت باشد لباس نمازگزار نباید از – 77

 ( 94سال 

 مکروه( 4   مباح( 3   باطل( 2  صحیح ( 1

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : خوکچه  خرگوش،: مانند، اگر مویی از حیوان حرام گوشت صحیح است. 2گزینه

 .ز باطل استبه لباس یا بدن نمازگزار چسبیده باشد، نما -گربه، سگ و میمون  ،(هندی )همستر

  -جرایی ادستگاههای ) ؟است مهم ترین مطالبی را که تعلیم نموده اند کدام، پیامبران الهی بعد از دعوت انسان به توحید و خداپرستی-78

 ( 95فراگیر  سوم سال 

    به نام برزخ خبر می دادند.، از وجود عالمی پس از مرگ( 1

 .دند تا مردم را هدایت کنندمی کر با آوردن معجزه نبوت خویش را ثابت( 2

 د.جامعه را به سعادت رهنمون کنن، با بیان مطالب اخالقی و اجتماعی( 3

 .به آن عالم است، وجود جهان پس از مرگ که بازگشت همگان( 4

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : بیرستان به در درس هفتم از کتاب دین و زندگی سال دوم د باشد.میصحیح  4گزینه

 .موضوع اشاره شده است این

 ( 95سال  شرورپ آموزش و) .......................در عین قبول داشتن خداوند، هاریشه بت پرستی و شرک جدید آن است که برخی از انسان-79

 .دهندایی و نفسانی خود را اصل قرار میدین و دستورات آن را در متن زندگی خود وارد نمی کنند و تمایالت دنی( 1

 .کننداز الگوهای غیر دینی استفاده می هانوع تفریح و مشاهده فیلم، نوع غذا، در انتخاب نوع پوشش( 2

 .آن چنان به امور دنیوی سرگرم شده اند که خدا را فراموش کرده و خداوند بر قلب آنها جایگاهی ندارد( 3

 .دهندوسیله محور زندگی قرار می بعنوانیی جز خداوند و روی آوردن به دنیا و آن را هاگرفتن ارباب( 4

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : گاهی دانشدرس سوم دینی پیش  این مطلب برگرفته از باشد.میصحیح  3 گزینه

دا را شده اند که خ در عین قبول داشتن خداوند آن چنان به امور دنیوی سرگرم، هابرخی از انسان  باشد.( میحقیقت بندگی)

 .و خداوند بر قلب آنها جایگاهی نداردفراموش کرده 
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 ( 95فراگیر  سوم سال   -دستگاههای اجرایی ) ؟حاکی از کدام حقیقت است، سجود فرشتگان بر آدم-80

   .خداوند وقتی انسان را آفرید به فرشتگان فرمان داد بر انسان سجده کنند( 1

 . انسان موجودی دو ساحتی است و بر فرشته برتری دارد( 2

    .بر فرشتگان برتری دارد، انسان به لحاظ ظرفیت بی کرانش( 3

 .خداوند سراسر گیتی را کارگزاران آدمیان  و مسخّر او گردانید( 4

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : ر فرشتگان سجود فرشتگان بر آدم حاکی از برتری انسان ب باشد.میصحیح  2گزینه

دارای  وه نفس حتی است که یکی مادی که همان بدن است و ساحت دیگر آن فرا مادی کزیرا انسان موجودی دو سا باشد.می

 . مراتب است

فراگیر چهارم سال  –جرایی های اه، مهم ترین هدف انبیای الهی چیست؟ )دستگا( ...با توجه به آیه شریفه )و لقد بعثنا فی کل امۀ رسوالً -81

96 ) 

 دعوت به توحید و پرهیز از شرک( 2    به کمال رساندن فضایل اخالقی( 1

 آشنا کردن مردم با حکمت الهی( 4    برپایی قسط و عدل در جامعه( 3

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : کُلِّ أُمَّۀٍ  بَعَثْنا فی وَ لَقَدْ : باشد.میسوره نحل به این شکل  36آیه  صحیح است. 2گزینه

کَیْفَ کانَ  اللَۀُ فَسیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانْظُرُواتْ عَلَیْهِ الضَّ  مَنْ حَقَّنْهُمْمِنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَی اللَّهُ وَ رَسُوالً أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَ اجْتَ

ورى هر معبودى جز او دز پرستید و ابدا را خ: و قطعاً، در میان هر امّتى پیامبرى برانگیختیم با این پیام که: عاقِبَۀُ الْمُکَذِّبینَ. ترجمه

ایشان ثابت  گمراهى بر دند کهگزینید. پس از میان هر امّتى کسانى بودند که خدا آنان را هدایت کرد و از میان آنان کسانى نیز بو

 ست؟ابوده  گشت. پس اى مشرکان، در زمین گردش کنید و بنگرید فرجام کسانى که پیامبران را دروغگو شمردند چگونه

یرو . )وزارت ن«سانی استپس با دشواری، آسانی است، آری با دشواری آ»؟ شودمیبه ترجمۀ آیۀ شریفه، کدام مفهوم دریافت با توجه  -82

 ( 96سال 

 زند تا خالص و ارزشمندتر گردند.ها محک میخداوند برخی بندگان را در کوران رنج و سختی( 1

 .شودمیها شکوفا مواجهه با سختیها و استعدادهای انسان در سایه بسیاری از توانایی( 2

 باشد.میها و مشکالت، به عنوان عاملی برای بیداری از خواب غفلت بسیاری از سختی( 3

 کند.ها و مشکالت برای بندگان خاص خدا، لطفی است که به صورت مصیبت جلوه میسختی( 4

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : صحیح است. 2گزینه 
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های ؟ )دستگاهشودمیریافت کدام مفهوم د« حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحاً فی ما ترکت»: فهاز آیه شری -83

 ( 96فراگیر چهارم سال  –اجرایی 

 و آدمی می تواند از سرنوشت خود آگاه گردد. شودمیی مادی از دیدگان برداشته هاهنگام مرگ، حجاب (1

 دهم. پروردگارا مرا بازگردان تا عمل صالح بیشتری انجام: میگوید، نان فرا می رسدهنگامی که مرگ یکی از موم (2

 گیرد.اعمال او مورد بازخواست قرار می و همه شودمیاولین مرحله پاداش و جزاء از عالم مرگ برای انسان شروع  (3

 .شودمیسان بسته نی آگاهانه روح و جسم ادامه پیدا میکند و پرونده اعمال انهافعالیت، در عالم مرگ (4

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : گ هر یکشان تا آنگاه که وقت مر: سوره مومنون 100و  99آیه  صحیح است. 1گزینه

ذشته عملى صالح به جاى آرم و . تا شاید به تدارک گ(99فرا رسد در آن حال آگاه و نادم شده گوید بارالها مرا به دنیا بازگردان )

زى است تا رو الم برزخعرا از حسرت مى گوید و از عقب آنها ( که هرگز نخواهد شد و این کلمه )مرا بازگردانبه او خطاب شود 

 .(100که برانگیخته شوند )

 ( 94و  93تامین اجتماعی سال ) ؟چیست و کدام آیه شریفه موید آن است هابهترین گواه بر اعمال خوب و بد انسان – 84

 ( یوم تشهد علیهم السنتهم و ایدیهم و ارجلهم)  -تجسم اعمال انسان ( 1

 ( )فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره –تجسم اعمال انسان ( 2

 ( )فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره -پیامبران و فرشتگان ( 3

 ( )یوم تشهد علیهم السنتهم و ایدیهم و ارجلهم -پیامبران و فرشتگان ( 4

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : ت عمل، گویای تجسم اعمال بهترین گواه بر عمل است، زیرا حقیق صحیح است.  2گزینه

قالَ ذَرَّةٍ شَر ا  مِثْوَ مَنْ یعْمَلْ یراً یرَهُرَّةٍ خَفَمَنْ یعْمَلْ مِثْقالَ ذَ» : کندواقعی عمل خواهد بود. قرآن کریم به روشنی از تجسم اعمال یاد می

 «بیند.ن را میآای کار بد کرده هبیند. و هر کس به اندازه ذرای کار خیر انجام داده آن را میذرهپس هر کس به اندازه سنگینی « »یرَهُ

 ( 94آموزش و پرورش سال ) ؟فاقی است و به چیزهایی تعلق میگردنزکات چه نوع ا – 85

 خرما و کشمش، جو، گندم -مستحب ( 2    خرما و کشمش، جو، گندم –واجب ( 1

 طال و نقره، گندم، برنج -مستحب ( 4    طال و نقره ، ندمگ، برنج –واجب ( 3

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : و « رماخ»و « جو»و « گندم»: چیز واجب است هزکات بر نُصحیح است.  1گزینه

 .«شتر»و « گاو»و « گوسفند»و « نقره»و « طال»و « کشمش»
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و  93اعی سال تامین اجتم)... ...ست..... دارد و همیشه در محضر الهی ا...او علم ند بهاگر انسان ایمان داشته باشد که در هر حالی خداو – 86

94 ) 

 به راحتی از گناهان اجتناب می ورزد –حضوری ( 2    شودمیی دنیا نهاگرفتار مشکالت و سختی –حصولی ( 1

 شودمیی دنیا نهاسختی گرفتار مشکالت و -حضوری( 4    به راحتی از گناهان اجتناب می ورزد -حصولی ( 3

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : ندگی انسان داردتوجه به علم بی پایان الهی تأثیرات شگرفی بر زصحیح است.  2گزینه ،

به  الهی است، ر محضردبه عبارت دیگر اگر انسان، ایمان داشته باشد که در هر حالی خداوند به او علم حضوری دارد و همیشه 

و  ایی و حیرتاس تنهاه اجتناب می ورزد، با میل و انگیزه بیشتری به کارهای نیک اقدام می کند، هیچ گاه احسراحتی از گن

 ورزد.الت دنیا استقامت بیشتری میسرگشتگی نمی کند و در مقابل مشک

 ( 96فراگیر چهارم سال  –های اجرایی از دید گاه قرآن کریم، معاد به کدام معناست؟ )دستگاه-87

 قط محشور شدن روح مجرد، بعد از مرگ و در قیامت ف( 1

 برانگیخته و زنده شدن دوباره روح و جسم با هم( 2

 به محشر گام ننهادن بدنی که روح به آن تعلق داشته ( 3

 متعلق پاداش و کیفر قرار گرفتن بدن یا روح، به تنهایی( 4

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : عد جسمانی.و هم به بُ شودمیبه بُعد روحانی مربوط معاد هم  صحیح است. 2گزینه 

حکم  اظر بر کدامنبه ترتیب  "نه چیز پاک که شک کند نجس شده است یا"و  "انسان شک دارد پاک شده است یا نهچیز نجس که " – 88

 ( 94آموزش و پرورش سال ) ؟است

 پاک  –پاک ( 4  پاک  –نجس ( 3   نجس  –پاک ( 2   نجس  –نجس ( 1

 اسخ کارشناس پE-estekhdam.com : صحیح است.  3گزینه 
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 ( 94و  93تامین اجتماعی سال ) ؟در کدام مطلب آمده است "حکیم بودن خداوند"معنای  – 89

 .یه ی اعمال انسان تحت کنترل اوستکل( 2    .ه ی موجودات را یکسان آفریده استهم( 1

 .کلیه ی افعال او هدفدار است( 4    .دوجود ندار هاهیچ تفاوتی در آفرینش انسان( 3

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : دقت  حکمت درمورد خداوند یعنی خلق موجودات در نهایت صحیح است. 4گزینه

 باشد.میهان انجام افعال از روی دلیل وبر( 45، ص6؛ طریحی، مجمع البحرین، ج249، ص1وکامل )راغب، مفرات راغب، ج

اوند کیم بودن خدعنای حمانجام می دهد با انگیزه ودارای فلسفه وعلتی است وکار عبث انجام نمی دهد واین  خداوند هر کاری که

 است.

چه ، هنگام مرگ ر مسلمانیاز دستورهای الهی است که ه( با توجه به آیه شریفه )کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا... – 90

 ( 94و  93عی سال )تامین اجتما ؟عملی را انجام دهد

 از درگاه خداوند طلب مغفرت نماید( 2    شهادتین را بر زبان جاری کند ( 1

 درباره اعمال خود وصیت نماید( 4    از بستگان خود طلب حاللیت کند( 3

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : ه اسالم عادالن وقرآن شریف در دو آیه قبل، بخشى از تدابیر سنجیده  صحیح است. 4گزینه

حقوقى و  اقتصادى و ر بُعدرا در راه تأمین حقّ حیات ترسیم کرد؛ و اینک، در این آیات، از برنامه اى سخن بمیان مى آورد که بیشت

ما بر ش« لموتحدکم ااکتب علیکم اذا حضر »خانوادگى دارد و آن عبارت است از وصیّت شایسته و منصفانه، پیش از فرارسیدن مرگ.

 مقرّر شده است که هرگاه یکى از شما را مرگ فرارسدمردم باایمان 

  (95وم سال س راگیر ف  -دستگاههای اجرایی ) ؟تناسب کیفر اخروی با گناهان چگونه است و مربوط به کدام نوع از عدل الهی است-91

 جزایی، نظام حقوقی( 4  تکوینی، نظام حقوقی( 3  تکوینی، تجسم اعمال( 2 جزایی، تجسم اعمال( 1

 اسخ کارشناس پE-estekhdam.com : و نه علت و  رابطه عمل و جزا در آخرت، نه قراردادی است، باشد.میصحیح  2گزینه

ست ال خود فرد ، تجسم اعماشودمیمعلولی، بلکه عینیت و اتحاد مطرح است، یعنی آنچه در آخرت به عنوان کیفر یا پاداش داده 

 باشد.میو مربوط به عدل تکوینی خداوند 
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فراگیر چهارم  –ای اجرایی ه، در پاسخ چه کسانی است؟ )دستگاه( آیه شریفه )منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارة اخری-92

 ( 96سال 

 منکرین معاد جسمانی  (1

 شبهه علم فاعل (2

 منکرین تجرد روح (3

 شبهه قدرت فاعل (4

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : فرینش زمین و آسب این که در بیان توحیدى این آیات، از به تنا صحیح است. 1گزینه

ا آفریدیم و از آن شما ر»: فرمایدرا نیز با اشاره به همین زمین در این آیه بیان کرده، مى« معاد جسمانی»نعمتهاى آن استفاده شده، 

 . ( ارَةً أُخْرىتنْها نُخْرِجُکُمْ مِدُکُمْ وَ ا نُعِیناکُمْ وَ فِیه)مِنْها خَلَقْ« آوریمگردانیم، و از آن نیز شما را بار دیگر بیرون مىدر آن باز مى

فراگیر چهارم  –ی اجرایی هاستگاهبیانگر کدام برهان عقلی معاد است؟ )د« افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا الترجعون»آیه شریفه -93

 ( 96سال 

 حکمت( 4   قطرت( 3   عدالت( 2  معقولیت( 1

 ارشناس پاسخ کE-estekhdam.com : ا عبث خلق رکنید ما شما آیا گمان می»: فرمایدآیه شریفه می صحیح است. 4گزینه

نگی دارد. ط تنگاتحکیم بودن خداوند متعال، با هدفمند بودن خلقت موجودات، ارتبا«. کردیم و به سوی ما بر نمی گردید؟

 آفریند.این خلقت. پس خدای حکیم هیچ موجودی را عبث نمیهمچنین، هدفمند بودن خلقت موجودات یعنی عبث نبودن 

  (95سال  رشو پرو آموزش) ؟نیازمند کدام مورد است، انسان برای دستیابی به یک هدف درست که سعادت و کمال او را تأمین کند-94

 هدایت خاص و فرستادگان الهی( 2    هدایت عقالنی و هدایت عمومی( 1

 تعقل و اختیار و فرستادگان الهی( 4    ت عمومیتعقل و اختیار و هدای( 3

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : پیامبران  انسان برای رسیدن به سعادت به دو هدایت خاص باشد.میصحیح 4 گزینه (

 . استنسان ار بودن ااختیار داشتن و مخت، نیاز دارد و الزمه معتبر بودن این دو مورد( و چراغ درون ) عقل و تعقل( الهی

 ( 94اول سال  فراگیر  -دستگاههای اجرایی ؟ )شودمیموجب وجوب پرداخت کفاره ، کدام مورد -95

 غسل جنابت بر او واجب شود و سهل انگاری نماید تا وقت تنگ شود. (1

 به علت عذری روزه نگیرد و تا ماه رمضان آینده نیز قضای آن را به جا نیاورد. (2

 . باید هم قضای آن را به جا آورد و هم کفاره بدهدعمداً روزه ماه رمضان را نگیرد  (3

 کمتر از چهار فرسخ شرعی از وطن خود دور شود و رفت و برگشتش بیش از هشت فرسخ باشد. (4

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : اه رمضان ماگر فرد مکلف به علت عذری روزه نگیرد و تا  باشد.میصحیح  2گزینه

 . نیاورد باید کفاره آن را پرداخت نماید آینده نیز قضای آن را به جا
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 تعریف« ایدامین نمگرد آمدن اجزای متفاوت با کیفیت و کمیت ویژه ای در یک مجموعه به طوری که همکاری آن هدفی معین را ت -96

 ( 89آموزش و پرورش سال ؟ )استگزینه کدام 

 ایدئولوژی(4      مکتب(3     برهان(2      نظم(1   

 اس پاسخ کارشنE-estekhdam.com : گیرد قرار می نظم معنای روشنی دارد و در مقابل هرج و مرج باشد.میصحیح  1گزینه

ای ظم، مجموعهیده منپد: و در لغت به معناى گردآوردن، پیوست نمودن و مقارنت دادن بین اشیاى گوناگون است به عبارت دیگر

یا . تعقیب کند خصی رابا یکدیگر قرار گرفته باشند که در مجموع هدف مش است که اجزای آن به نحوی در کنار هم و در ارتباط

هنگی و هما به طوری که همکاری ;ای در یک مجموعه استاین که نظم، گرد آمدن اجزای متفاوت با کیفیت و کمیت ویژه

 . ها، هدف معینی را تامین کندآن

ت؟ کدام اس( در از )خومعرفی می کند، منظو( ل اصلی گناه را )خود انسانبا توجه به آیات قرآن کریم و روایات اسالمی که عام  -97

 ( 96فراگیر چهارم سال  –های اجرایی )دستگاه

 روحانی است که همراه با تغییر و تحول است. (1

 باشد.میجسمانی است که مصون از استهالک  (2

 باشد.میروحانی است که مصون از استهالک  (3

 و تحول است. جسمانی است که همراه با تغییر (4

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : ول نی تغییر و تحخود، منظور بُعد روحانی انسان است و بُعد روحا صحیح است. 1گزینه

 .شودمیپذیرد و برخالف بُعد جسمانی، نابود نمی

 ( 94و  93تامین اجتماعی سال ) ؟بهترین تجلی عبادت خداوند کدام است – 98

 حج( 4   نماز( 3   روزه ( 2   جهاد ( 1

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : ین تجلی نماز بهتر: ی اسالمی می خوانیمهادر کتاب اندیشه صحیح است. 3گزینه

عبادی به  ز اعمالهیچ یک ا. وسیله ای است که می تواند بندگی خدا تجلی بخشد که غایت افرینش آدمی است: عبادت خدا است

وظاهری  ز جهات بدنیاا اعم ی بر خوردارنیست.نماز عبادتی جامع است که می تواند تمام وجود انسان راندازه نماز از چنین  ظرفیت

 .ده استشانسته وجهات ذهنی وقلبی وباطنی در خدمت خدا قرار دهد وبه این سبب است که پس از معرفت خدا بهترین عمل د

 ( 95ال س آموزش و پرورش) ؟ارددماز اشاره اسرار ن به کدام یک از« نِینَ کِتَابًا مَوْقُوتًامُؤْمِإِنَّ الصَّلَاةَ کَانَتْ عَلَى الْ»آیه ی شریفه ی -99

 یاد خدا( 4  وقت شناسی( 3  پرهیز از گناه( 2 اخالص( 1

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : [ به پا داریداملکنماز را ]به طور  "نگاهی به ترجمه آیه  با باشد.میصحیح  3 گزینه ،

 . در می یابیم که اشاره به وقت شناسی دارد "در اوقات معیّن مقرّر شده است.، ا نماز بر مؤمنانزیر
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گیر  سوم فرا  -رایی ههای اجدستگا) ؟بیانگر کدام  گرایش معنوی است "ونفس و ما سوّاها فالهمها فجورها و تقواها  "آیه ی شریفه ی -100

 ( 95سال 

 حس پرستش( 4  گرایش به اخالق( 3   ییحس زیبا( 2  گرایش حقیقت جویی( 1

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : گرایش به : ستاآیات شریفه ی فوق بیانگر این ودیعه ی الهی  باشد.میصحیح  2گزینه

و  اهوی نیکیی به سرا درک می کند و در خود گرایش هاو زشتی هاو زیبایی هاو بدی هایعنی انسان نیکی هاو زیبایی هانیکی

زار ی و ظلم بیدون همت، ذلت، صداقت و عدالت را دوست دارد و از دو رویی، بزرگواری، کرامت. احساس می کند هازیبایی

 . است

 : سلب شده است( با توجه به آیه شریفه زیر کدام مطلب برای همیشه از شکاکان نبوت پیامبر اسالم )ص  -101

فراگیر چهارم  –ی های اجرایدستگاه)« توا بسورة من مثله و ادعو شهداءکم دون اهلل ان کنتم صادقینو ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فا»

 ( 96سال 

 راستگو بودن در ادعایشان (1

 قدرت و توان آوردن سوره ای مثل قرآن (2

 قدرت و توان جمع اوری گواهان (3

 تقوی و پرهیز از نافرمانی خداوند (4

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : یامبر[ نازل پو اگر درباره آنچه بر بنده خود ]= : ترجمه آیه صحیح است. 2گزینه

نید ر، فرا خوای این کابرا -غیر خدا  -یک سوره همانند آن بیاورید؛ و گواهان خود را ( ایم شک و تردید دارید، )دست کمکرده

 گویید!اگر راست می

 ( 94و  93تامین اجتماعی سال ) ؟مضاربه به کدام معنی است – 102

 اجبر نمودن کسی برای تجارب و مزد دادن به اجیر ( 1

 شریک شدن با دیگران برای تجارب به طور مساوی( 2

 مالی برای تجارت در اختیار دیگران قرار نهادن و در سود و زیان آن شریک شدن ( 3

 زمین یا باغی را در اختیار غیر نهادن و در سود و زیان آن شریک شدن ( 4

 ناس پاسخ کارشE-estekhdam.com : ت به طوری که مضاربه به معنی قرار داد همکاری بین دو نفر اسصحیح است.  3گزینه

 .شودمیسود و زییان به نسبت توافق تقسیم . یکی سرمایه دار و دیگری عهده دار کار است
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را باید  چه عملی، سدفرا بر نی قبل از اینکه مرگش، هر مسلما(با توجه به آیه شریفه )کتب علیکم اذا احدکم الموت ان ترک خیراً.. -103

 ( 96فراگیر چهارم سال  –های اجرایی انجام دهد؟ )دستگاه

 از درگاه خداوند، طلب مغفرت نماید. (1

 طلب حاللیت کند.، از بستگان خود (2

 ذکر و یاد خداوند و استغفار نماید. (3

 اگر مالی از خود بر جای گذاشته، وصیت کند. (4

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : لوصیه )کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا ا صحیح است. 4گزینه

ما می و مالی از ش شودیم)بر شما مسلمانان واجب شد که وقتی مرگتان نزدیک : (للوالدین واالقربین بالمعروف حقا علی المتقین

ه نوجوب است  ، لسان، لسان آیه(این حقی است بر پرهیزگارانماند برای پدران و مادران و خویشاوندان وصیتی به نیکی کنید 

ارد و لزوم را د ی معنایاقتضا( نیز مانند)کتب( ، )حقا(استحباب و مؤیدآن جمله آخر آیه است که می فرماید، )حقا علی المتقین

وامر ، چون آنان به ادباشمیاحسان است، پس این امر بر اهل تقوی واجب ( مال است ومراد از )معروف( منظور از )خیر

 پروردگارشان پایبند هستند.

 ( 94و  93تامین اجتماعی سال ) ؟کدام مورد از مطهرات نیست – 104

 آب مضاف( 4  استحاله ( 3   آفتاب( 2   زمین ( 1

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : قال انت –اله استح –اسالم  –آفتاب  –زمین  –آب : مطهرات شاملصحیح است.  4گزینه

 غایب شدن مسلمان -استبراء حیوان نجاستخوار –برطرف شدن عین نجاسات  –تبعیت  –

  (94و  93ال س)تامین اجتماعی  ؟کدام مورد است، ی سخت هابزرگ ترین نیروی محرکه برای پیمودن راه و گذر از گردنه – 105

 تقویت عزت نفس عمومی ( 2    تالش برای پیشگام شدن در علم ( 1

 همراه کردن دیگران با خود( 4    حکام بخشیدن به نظام اسالم است( 3

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : یم که بزرگ در درس  دین وزندگی سال چهارم اینگونه می خوان صحیح است. 2گزینه

 باشد.میتقویت عزت نفس عمومی ، ی سختهاترین نیروی محرکه برای پیمودن راه و گذر از گردنه
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فهوم مکدام « عَلَى أَنْ یُحْیِیَ الْمَوْتَى رٍ خَلْقِهِنَّ بِقَادِمْ یَعْیَ بِضَ وَلَأَوَلَمْ یَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِی خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْ»دقت در آیه ی شریفه ی  از-106

 ( 95سال  آموزش و پرورش) ؟بدست می آید

 رت معاد در پرتو قدرت خداوندضرو( 2    امکان معاد در پرتو قدرت خداوند( 1

 ضرورت معاد با مطالعه در طبیعت و تحول آن( 4   امکان معاد با مطالعه در طبیعت و تحول آن( 3

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : ه آسمانها و زمینآیا آنها نمی دانند خداوندی ک "ترجمه آیه  باشد.میصحیح  1 گزینه 

یه این استکه  پیام آ: " واناست!تمی تواند مُردگان را زنده کند؟! آری او بر هر چیز ، وان نشده استرا آفریده و از آفرینش آنها نات

 باشد.میامکان معاد در پرتو قدرت خداوند 

ههای دستگا) ؟مورد است ر کدامناظر ب "و ما ارسلنا فی قریه من نبی الّا اخذنا اهلها با لباساء والضراء لعلهم یضرعون"آیه شریفه ی -107

 ( 95فراگیر  سوم سال   -اجرایی 

 بیدارگری از خواب غفلت( 2    هادر شکوفایی استعداد هاتاثیر سختی( 1

 ی الهیهاقدرشناسی از نعمت( 4     هاآزمایش الهی از طریق سختی( 3

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  3گزینه 

 ( 96فراگیر چهارم سال  –های اجرایی هشرط پذیرفته شدن نماز چیست؟ )دستگا-108

 آرامش روحی( 4  اخالص در نماز( 3  اطاعت پذیری( 2  دوری از گناه ( 1

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باید امور و که نماز مورد قبول درگاه الهی واقع شودبرای آن صحیح است. 3گزینه ،

وند ی جندب! خداا: فرمایندمن روایتی به چند نمونه از این شروط اشاره میدر ض( شرایطی رعایت شود. امام صادق )علیه السالم

ا روزش را ب دارد و نماز کسی را می پذیرم که در پیشگاه عظمت من خشوع کرده و به خاطر من خویش را از شهوات باز: فرمود

 .306یاد من سر کند. ابن شعبه حرانى، تحف العقول، ص 

 ( 96گیر چهارم سال فرا –های اجرایی خدا و امور مرتبط به آن باشد، آن را چه می گویند؟ )دستگاه اگر متعلق علم حضوری، – 109

 شهود عرفانی ( 4  حکمت نظری( 3  دریافت درونی ( 2  حکمت عملی ( 1

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : صحیح است. 4گزینه  
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)تامین  ؟شودمی ورت واجبحکم تاکید کرده است و طال و نقره در کدام ص زنماز ا قران کریم در بسیاری از موارد پس از برداشتن – 110

 ( 94و  93اجتماعی سال 

  باشد هاکه بیش از شان آن هاطال و زیورآالت خانم –زکات ( 1

 . به صورت سکه ای باشد که معامله با آن رواج دارد –خمس ( 2

  . ن رواج داردبه صورت سکه ای باشد که معامله با آ -زکات ( 3

 باشد هاکه بیش از شان آن هاطال و زیورآالت خانم -خمس ( 4

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : صحیح است. 3گزینه 

 ( 94ول سال ا فراگیر  -دستگاههای اجرایی ؟ )برخورداری از کدام مورد است، اولین قدم در دوستی خالصانه با خداوند -111

 حُسن فاعلی و نیت خالصانه  ( 2    حُسن فاعلی و حُسن فعلی  (1

 حُسن فعلی و تالش برای کار خیر( 4    حُسن فعلی و انجام عمل صالح (3

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : حسن فاعلی )یعنی  باشد.میجزء  2هر عمل خالصانه دارانه  باشد.میصحیح  1گزینه

 .(ودابق با شکلی که خدا فرمان داده انجام شیعنی مط)و دوم حسن فعلی ( باید نیت درونی انسان الهی باشد

 ( 94اول سال  فراگیر  -دستگاههای اجرایی ؟ )به ترتیب کدامند، تجلی توحید عملی در فرد و جامعه  -112

 ( اطاعت از پیامبر )ص –یگانه شدن انسان برای خدا ( 2  تحقق قسط و عدالت  –یگانه شدن انسان برای خدا( 1

 تحقق قسط و عدالت  –اعتقاد خالص به خدا داشتن ( 4  ( اطاعت از پیامبر ) ص –دا داشتن اعتقاد خالص به خ( 3

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  4گزینه 

ه نا اعتقاد بهما، دبا نگاهی به درس پنجم درس دین و زندگی سال چهارم به این نتیجه می رسیم که تجلی توحید عملی در فر

یابی عدل و دست ق قسط وو اگر توحید عملی در جامعه فراگیر شود نتیجه و تجلی آن در تحق باشد.میمه امور زندگی خداوند در ه

  باشد.میبه جامعه ای متوازن 

 ( 94 اول سال فراگیر  -دستگاههای اجرایی ؟ )به ترتیب موصوف به کدام شرک است، پرستش و اطاعت از غیر خدا  -113

 جلی ذاتی  –خفی ذاتی ( 4 خفی عملی  –جلی عملی ( 3خفی ذاتی           –جلی ذاتی ( 2 عملی جلی  –خفی ذاتی ( 1

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  4گزینه 
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 ( 95وم سال سراگیر  ف  -دستگاههای اجرایی ) ؟کدام است، مهمترین نیایش اسالمی که آن را در زمره ارکان آیین اسالم در آورده-114

 نماز( 4    روزه( 3   دعا( 2   توحید( 1

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : ان آیین اسالمرکمهمترین نیایش اسالمی که آن را در زمره ا  باشد.میصحیح  4گزینه 

 باشد.مینماز  ۀدر آورده فریض

ی هنگام لهی است که هر مسلمانادام دستورات ک«  ... تُ إِن تَرَکَ خَیْراً کُتِبَ عَلَیْکُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَکُمُ الْمَوْ»با توجه به آیه شریفه ی -115

 ( 95سال  آموزش و پرورش) ؟مرگ باید انجام دهد

 .اگر حقی بر عهده اش است باید وصیت نماید( 2    .اگر گناهی انجام داده است باید توبه کند( 1

 .ر زبان جاری کندشهادتین را ب( 4     .از بستگان خود طلب حاللیت کند( 3

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : و در آن توصیه  باشد.میآیه ی وصیت ، آیه ی مورد سوال باشد.میصحیح  2 گزینه

 . شده به نوشتن وصیت برای هر مسلمان

و  93تماعی سال تامین اج) ؟بر عهده فقهای واجد شرایط قرار می گیرد( به نیابت از امام )عج، کدام دو وظیفه، در عصر غیبت کبری – 116

94 ) 

 تشریح احکام و تبیین تعالیم دینی ( 2    تشریح احکام و والیت ظاهری ( 1

 مرجعیت دینی و والیت ظاهری( 4    مرجعیت دینی و والیت معنوی ( 3

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : صحیح است.  4گزینه 

 ( 94)دستیاران ستادی سال  ؟است کدام صفت، الزمه ی واجب الوجود بودن خداوند – 117

 خالقیت ( 4  ربوبیت ( 3  مالکیت ( 2  والیت ( 1

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : صحیح است.تمام موارد  

 بران متعددلت آمدن پیامع، وردکدام م "نحن معاشر االنبیا امرنا ان تکلم الناس علی قدر عقولهم"( با توجه به حدیث پیامبر گرامی )ص -118

 ( 94اول سال  فراگیر  -دستگاههای اجرایی ؟ )را بیان می کند

 از بین رفتن با تحریف تعلیمات پیامبر پیشین ( 2   ی اخالقی هاترویج عدالت طلبی و کرامت( 1

 رشد تدریجی سطح فکر جوامع و اقوام ( 4   لزوم استمرار در دعوت و ترویج پیوسته آن ( 3

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : علل آمدن پیامبران  هر سه از 4و2،3گزینه  باشد.میباقی موارد صحیح  1گزینه به غیر از

 . صحیح نیست 1گزینه و در این بین فقط  باشد.میمتعدد 
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 ( 94و  93تامین اجتماعی سال ) ؟به ترتیب کدامند، مهمترین شعار اسالم و بهای بهشت – 119

 الاله اال اهلل -اهلل اکبر ( 2     الاله اال اهلل -الاله اال اهلل ( 1

 اهلل اکبر -الاله اال اهلل( 4      اهلل اکبر -اهلل اکبر( 3

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : و  باشد.میالم الاله اال اهلل کلمه توحید و مهمترین شعار اس  صحیح است. 1گزینه

  باشد.میالاله اال اهلل بهای بهشت : ( بفرموده ی پیامبر )ص

 ( 96سال  فراگیر چهارم –های اجرایی کدام یک از متعلقات ایمان، از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند؟ )دستگاه – 120

 ایمان به قرآن، خدا و معاد ( 1

 ایمان به خدا، رسالت و معاد ( 2

 ایمان به خدا، رسالت و امامت ( 3

 ایمان به قرآن، خدا و پیامبر( 4

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : عاد است.مایمان به قرآن، خدا و : مهمترین متعلقات ایمان صحیح است. 1گزینه 

ه از جانب پروردگار و دین حق همان است ک)بگ "کْفُرْءَ فَلْیَوَ قُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّکُمْ فَمَنْ شاءَ فَلْیُؤْمِنْ وَ مَنْ شا": با توجه به آیه شریفه ی – 121

 ( 94)دستیاران ستادی سال  ؟( د ایمان آورد و هر کسی خواست کافرگرددشما آمد پس هر که خواه

 موید اختیار و جبر است ، حرکت انسان در روابط اجتماعی( 1

 درس بگیرد هاو بدی هاخداوند انسان را مختار آفرید تا از خوبی( 2

 ریشه در اختیار انسان دارد ، شرک و توحید یا ایمان وکفر( 3

 کفر را مذمت می کند و انکار ایمان از سر اختیار است، تقرآن به صراح( 4

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : توحید یا ایمان وتفسیر این آیه در می یابیم که شرک  هبا توجه ب صحیح است. 3گزینه 

 . ریشه در اختیار انسان دارد، وکفر
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ول ا فراگیر  - جراییدستگاههای ا؟ )، صحیح است.رنامه کامل زندگیکدام مورد،در رابطه با آمادگی جامعه بشری برای دریافت ب -122

 ( 94سال 

 .شودمیده ، به همان میزان هدایت که در قرآن است،بسن( پس از پایان یافتن نزول وحی پس از رحلت پیامبر اسالم )ص( 1

 شت.ه را ندادریافت کامل ترین برنام،توانایی هاجامعه بشری در زمان نزول قرآن، به دلیل پایین بودن سطح درک انسان( 2

 .ست یابندپاسخ داده و مومنان می توانند با تفکر در آن، به معرفت د هاازهای هدایتی بشر را در طول زماننیقرآن ( 3

 ز است.ورد نیامبه کمک قرآن امکان پذیر نیست و برنامه عملی دیگر  هادریافت پاسخ نیازهای فردی و اجتماعی برای انسان( 4

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  3گزینه 

 –جرایی های استگاهیست؟ )دقرآن کریم، کدام عبادت را در بسیاری موارد، پس از برپاداشتن نماز، تاکید کرده است و شرایط آن چ   -123

 ( 96فراگیر چهارم سال 

 خمس، اگر سرمایه و اموالش بعد از یک سال، مشمول خمس شوند. (1

 مس، اگر با حفظ حرمت شخص پرداخت کننده، دریافت شود.خ (2

 زکات، اگر با حفظ حرمت شخص پرداخت کننده دریافت شود. (3

 زکات، اگر اموال نه گانه به حد نصاب معینی برسند. (4

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : یز تعلق میگیردبعد از نماز به زکات اشاره شده است که به نه چ صحیح است. 4گزینه: 

ب معینی به حد نصا بایستی . این نه چیز( گندم، جو، خرما، کشمش، شتر، گاو، گوسفند، طال و نقره )اگر معامله با آن رایج باشد

 برسند.

 ( 94اول سال  فراگیر  -)دستگاههای اجرایی چه کسانی هستند و چرا؟ ، بهترین گواهان قیامت -124

 . اندرا در دنیا دیده هاظاهر و باطن اعمال انسان –فرشتگان الهی  (1

 اند.را در دنیا دیده هاظاهر و باطن اعمال انسان –پیامبران و امامان  (2

 اند.بوده و تمامی اعمال را ثبت کرده در طول زندگی همواره مراقب آنها –فرشتگان الهی  (3

 .اندبوده و تمامی اعمال را ثبت کرده در طول زندگی همواره مراقب آنها -پیامبران و امامان (4

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : اهدان عدل الهی پیامبران و امامان ش، براساس آیات و روایات باشد.میصحیح  2گزینه

می باشند و  هار انسانمال دیگآنان همچنین معیار سنجش اع. بوده اند هاهستند ؛ همان گونه که در دنیا ناظرو شاهد بر اعمال انسان

 .مت اندان قیابهترین گواه، را در دنیا دیده اند و از هر خطایی مصون و محفوظ اند هاسانچون ظاهر و باطن اعمال ان
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جنگ با "د را کدام مور( مه السالپوشیدن لباس نازک و بدن نما نشانه کدام مورد است و امام علی )علی( به بیان امام صادق )علیه السالم-125

 ( 95سال  رشآموزش و پرو) ؟معرفی کرده اند "خدا برخاستن

  .خود را برای دیگران بیاراید و گناه انجام دهد ، حقارت و ذلت انسان( 1

 د.انجام ده خود را برای دیگران بیاراید و گناه ، سستی و ضعف دین( 2

   .گاه از نا محرمان را نداشته باشدکنترل ن ، حقارت و ذلت انسان( 3

 .ا نداشته باشدکنترل نگاه از نا محرمان ر ، سستی و ضعف دین( 4

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : س نازک و بدن نمالبا»: فرموده اند( امام صادق )علیه الساّلم باشد.میصحیح  2 گزینه 

در ) :می فرمایند( یه السّالمامام علی )عل، [ 299، ص 79ج، بحاراالنوار« ] سستی و ضعف دین است. ۀاسی نشاننپوشید؛ زیرا چنین لب

 . جنگ با خداست، گناه:  (آنحضرت برای مالک نوشته اند نامه ای که

ال سش و پرورش آموز؟ )بر اساس کدام نوع جهان بینی، جهان همانند کتاب کهنه ای است که اول و آخر آن افتاده و نامعلوم است -126

89 ) 

 اسالمی (4    دینی (3   فلسفی (2   تجربی (1   

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com :از نظر : ویسداستاد مطهری در نارسایی جهان بینی علمی مین باشد.میصحیح  1ه گزین

 . خرشه است نه اولش معلوم است نه آ، جهان کهنه کتابی است که اول و آخر آن افتاد( علم)جهان بینی تجربی

 ( 89آموزش و پرورش سال ؟ )رابطه عینیت چگونه رابطه ای است -127

 تداعی معانی و ذهنی( 4    تداعی معانی و خارجی( 3  و ذهنی وجودی( 2  وجودی و عینی( 1

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : رابطه ، است و رابطه عینیت به معنای واقعیت یا حقیقت عینیت باشد.میصحیح  1گزینه

 مطابق با واقع یک واقعیت »عینی و ، ای وجودی

ه برا  سبت آنبیند، بلکه نجود یا عدم را برای آن ضروری نمیعقل هیچ کدام از وهرگاه ماهیت چیزی را در نظر بگیریم،»عبارت  -128

 ( 89آموزش و پرورش سال ؟ )استگزینه تعریف کدام « وجود و عدم یکسان می بیند

 برهان( 4       علت( 3      امکان( 2      وجوب( 1   

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشدمیصحیح  2گزینه. 
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 ( 96 فراگیر چهارم سال –های اجرایی ی شناخت صفات الهی است؟ )دستگاههاعبارت زیر، بیانگر کدام یک از راه-129

 «توان به وحدت خالق و ناظم پی برد.از انسجام و وحدت حاکم بر جهان هستی، می»

 سیر در آفاق و انفس( 4 توفیقی بودن اسماء( 3  کشف و شهود( 2  استدالل عقلی( 1

  کارشناس پاسخE-estekhdam.com : حیوانات و برای مثال از مطالعه و بررسی نظم در جهان هستی صحیح است. 4گزینه ،

لم و حکمت عز صفت گردد که ناظم و خالق هستی بر اساس سنخیت بین علت و معلول باید اگیاهان و حتی خود انسان آشکار می

 ظم هستی پیق و ناتوان به وحدت و توحید خالت حاکم بر جهان هستی میچنین از انسجام و وحدو قدرت برخوردار باشد. و هم

 برد.

 ( 94و  93)تامین اجتماعی سال  ؟شودمیموجب تنفر و بیزاری در انسان ، به کدام مورد اتکا -130

 توجیه گناه ( 4  عادت به گناه ( 3  اولین گناه ( 2  پرهیز از گناه ( 1

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : صحیح است. 3گزینه 

 زش و پرورشآمو؟ )ردکدر بیدار نمودن فطرت خداگرایی مردم از کدام گرایش غیر اکتسابی آنها استفاده می ( حضرت ابراهیم )ع -131

 ( 89سال 

 تمایل به زیبایی( 2      گرایش به فضایل انسانی و کارهای خیر( 1   

 حقیقت جویی( 4        گرایش به کمال مطلق( 3   

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  4گزینه  

 ( 89آموزش و پرورش سال ؟ )به محض تحقق یافتن کدام علت، معلول آن ضرورتاً تحقق خواهد یافت -132

 تامه( 4      قریب( 3      بی واسطه( 2     حقیقی( 1   

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  4گزینه  

 ( 89ال سآموزش و پرورش ؟ )شودمیشناخت و معرفتی که بی واسطه بوده و از طریق حواس بدست نمی آید، چه نامیده  -133

 فلسفی( 4      تجربی( 3      حضوری( 2     حصولی( 1   

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  2گزینه  
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 ( 96فراگیر چهارم سال  –های اجرایی ه است؟ )دستگاهدر کدام مورد آمد« حکیم بودن خداوند»معنای  -134

 کلیه اعمال انسان تحت کنترل اوست.( 2    کلیه افعال خدا هدفدار است.( 1

 وجود ندارد. هاهیچ تفاوتی در آفرینش انسان( 4   همه موجودات را یکسان آفریده است.( 3

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : وجودات، مودن خداوند متعال، با هدفمند بودن خلقت حکیم ب صحیح است. 1گزینه

وجودی را هیچ م ارتباط تنگاتنگی دارد. همچنین، هدفمند بودن خلقت موجودات یعنی عبث نبودن این خلقت. پس خدای حکیم

 آفریند.عبث نمی

 ( 89ل آموزش و پرورش سا؟ )مربوط به کدام مرحله توحید است« شناختن ذات حق به وحدت و یگانگی  -135

 صفاتی( 4     نظری( 3     ذاتی( 2     افعالی( 1   

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  2گزینه  

 ( 89آموزش و پرورش سال ؟ )در جهان الزمه چیست هافلسفه تفاوت موجودات و پدیده -136

 قضا و قدر( 4     نظام احسن جهان خلقت( 3    نابرابری در خلقت( 2    شگفتی خلقت( 1   

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  3گزینه  

 ( 89آموزش و پرورش سال ؟ )تردید در انتخاب و تصمیم گیری دلیل بر کدام یک از موارد زیر است -137

 قضاء و قدر( 4   تقدیر( 3    اختیار( 2     جبر( 1   

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.می صحیح 2گزینه  

 ( 96فراگیر چهارم سال  –اجرایی  هایگاه، کدام است؟ )دست«یا ایها الناس انتم الفقراء الی اللّه و اللّه هو الغنی الحمید»پیام آیه شریفه  -138

 خداشناسی مقدمه خود شناسی است.( 2   وجود ممکنات، وابسته به خداست. (1

 همه موجودات در مرحله پیدایش، نیازمند به خدایند.( 4  خود شناسی مقدمه محبت و معرفت به خداست.( 3

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : داوند غنی استخها فقیر اند و آیه اشاره به این دارد که انسان صحیح است. 1گزینه ،

 پس این انسان است که به خداوند وابسته است.
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گرفته از  جود تاثیری خود و از جهت آراستگی به خلقت وهاخواص و ویژگیآنجا که معتقد شویم هر پدیده ای از جهت اوصاف و  – 139

 ( 94 و 93تامین اجتماعی سال ) ؟.. اصرار ورزیده ایم..... و...به ترتیب به واقعیت. اراده و تدبیر خداوندی است

 قدر و قضا –تکوینی ( 4  قضا و قدر –تکوینی ( 3      قدر و قضا –تشریعی ( 2 قضا و قدر  –تشریعی ( 1

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : ر نمیکند. قدر قضا به معنی حکم ازلی ثابت است و معلوالت تغییصحیح است.  3گزینه

 . تایین کننده قضا تا اندازه  معین که در اختیار انسان است

 ( 89و پرورش سال آموزش ؟ )یادگرفتن مسائلی که انسان غالباً به آن احتیاج دارد، دارای چه حکمتی است -140

 مستحب( 4   واجب( 3     واجب کفایی( 2     احتیاط مستحب( 1   

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  3گزینه  

ل دوم سا رفراگی  -یی ای اجرادستگاهه؟ )شودمی، کدام مفهوم دریافت ﴾فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه ﴿از آیه شریفه  -141

94 ) 

 پذیرد.ت نهایی بشر در پرتو عقل تحقق میاول مخلوق خدا عقل است و سعاد (1

 برای کشف حقیقت از طریق تفکر باید به روش و اصول و قواعدی پایبند بود. (2

 داند.و تشریعی را فارق حق از باطل می قرآن، عقل در شعاع هدایت تکوینی (3

 خواند.قالل در اندیشه فرا میرا به است قرآن تفکر آزاد را توصیه می کند و عقل (4

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : صحیح است. 4گزینه 

 ( 89آموزش و پرورش سال ؟ )کدام یک از تقلیدهای زیر جایز است-142

 جاهل از عالم( 4     عالم از جاهل( 3      جاهل از جاهل( 2     عالم از عالم( 1   

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میتنها تقلید جاهل از عالم جایز  باشد.میصحیح  4گزینه  

چه عملی را  ،برسد ل از اینکه مرگش فراقب یهر مسلمان "....کُتِبَ عَلَیْکُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَکَ خَیْراً"با توجه به آیه شریفه  -143

 ( 96رم سال فراگیر چها –های اجرایی )دستگاه   ؟باید انجام دهد

 .اگر مالی از خود بر جای گذاشته، وصیت کند (1

 .از درگاه خداوند طلب مغفرت کند (2

 .از بستگان خود طلب حاللیت کند (3

 .ذکر و یاد خداوند و استغفار نماید (4

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان : سوره بقره 180آیه  صحیح است. 1گزینه

بر شما مسلمانان واجب شد که وقتی مرگتان نزدیک : الوصیه للوالدین واالقربین بالمعروف حقا علی المتقین. ترجمه ترک خیرا

 و مالی از شما می ماند برای پدران و مادران و خویشاوندان وصیتی به نیکی کنید این حقی است بر پرهیزگاران. شودمی
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 ( 94دوم سال  فراگیر  -دستگاههای اجرایی ؟ )ستریشه مشترک غرایز اصلی در انسان، کدام ا -144

 حب حیات( 4                        حب بقا( 3  حب نفس( 2حب کمال                  ( 1

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : صحیح است. 2گزینه 

  (94و  93ل تامین اجتماعی سا) ؟کدام است، در کدام سال پایان یافت و علت اصلی غیبت( غیبت صغرای امام عصر )عج – 145

 خود مردم که شایستگی ظهور امام را ندارد. – 319( 1

 خود مردم که شایستگی ظهور امام را ندارد. - 329( 2

 .کنندمردم را از ظهور ایشان مایوس می حاکمان جور که – 319( 3

 .کنندمردم را از ظهور ایشان مایوس می حاکمان جور که - 329( 4

 شناس پاسخ کارE-estekhdam.com : ال بوده س 69هجری به مدت  329تا  260غیبت صغری از سال صحیح است.  2گزینه

 .است

 ( 94ل اسدوم  فراگیر  -رایی دستگاههای اج؟ )اضطراب از فنا و نابودی، گریبانگیر کدام افراد است و این اضطراب، برخاسته از چیست -146

 میل به جاودانگی –گیرند می کوشند راه غفلت از مرگ را پیش ب (1

 جهل به حقیقت مرگ –می کوشند راه غفلت از مرگ را پیش بگیرند  (2

 جهل به حقیقت مرگ –قدرت نجات خود را از اندیشه مرگ و نابودی ندارند  (3

 میل به جاودانگی –قدرت نجات خود را از اندیشه مرگ و نابودی ندارند  (4

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : است.صحیح  4گزینه 

 ( 96فراگیر چهارم سال  –های اجرایی عبارت زیر، ناظر بر کدام قسم عدل است؟ )دستگاه -147

 «خداوند به اندازه ظرفیت و شایستگی هر شیء به او وجود و کمال افاضه کرده است»

 جزایی( 4  تکوینی( 3  تشریعی( 2  تکلیفی( 1

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : ندازه اخداوند به هر موجودی به : ( دل تکوینی )وجودیع صحیح است. 3گزینه

ه دیگر می گذارد. بنمهمل  یش عطا می کند و هیچ استعداد و قابلیتی را، در این حوزه، بی پاسخ وهای او از مواهب و نعمتهاشایستگی

عدادشان ابلیت و استرا به قدر ق هاآن سخن، خداوند متعال به هر یک از مخلوقات خویش، به اندازه ظرفیت وجودی آن، افاضه می کند و

 از کماالت بهره مند می سازد.
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 ( 89آموزش و پرورش سال ؟ )سجده بر کدام یک از موارد زیر درست است -148

 اهک( 4     موکت( 3      پوشاک( 2   فرش   ( 1

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  4گزینه  

ن تامی) ؟دیمزخیان نبوچه کسانی در روز قیامت می گویند اگر می شنیدیم یا تعقل می کردیم در میان دو، به تعبیر قرآن کریم – 149

 ( 94و  93اجتماعی سال 

   پیروی کنندگان از دل ( 2    بی تدبیران حق پرست ( 1

 مومنین بی تفاوت ( 4    حسرت زدگان پیرو هوس ( 3

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : یح است.صح 3گزینه  

 

 ( 94دوم سال  فراگیر  -دستگاههای اجرایی ؟ )تنها تفاوت زندگی اخروی و دنیوی، در کدام مورد است -150

 جدا شدن صف بدان از نیکان( 2                          و بالیا  هانوع نعمت( 1

      تحقق آرزوهای دیرین انسان ( 4       جاودانگی آخرت و موقت بودن دنیا     ( 3

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : ر جاودانگی دمهم ترین وشاید تنها تفاوت زندگی اخروی و دنیوی  صحیح است. 3گزینه

  باشد.میآخرت و زندگی موقت  این دنیا 

 .؟.........هک تسی اسمانند ک اگر کسی استغفار واقعی را به تأخیر بیندازد، استغفار را بی خاصیت می کند.اثر بدتر چنین استغفاری، -151

 ( 94دوم سال  فراگیر  -دستگاههای اجرایی )

 .عمر خود را به بطالت و بیهودگی گذرانده است( 2     ت.پروردگارش را مسخره کرده اس( 1

 .انکار هیچ توبه ای نکرده است( 4   .خودش را مسخره کرده و توبه اش قبول نخواهد بود( 3

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com:  صحیح است. 1گزینه 

 ( 94و  93ل تامین اجتماعی سا) ؟....اگر نمازگزار بداند در لباسش نخ یا دکمه یا چیزی غصبی است و نماز بخواند – 152

 .بهتر است آن نماز را با لباس غیر غصبی اعاده نماید( 2   .باید آن نماز را با لباس غیر غصبی اعاده نماید( 1

 . نماز خواندن با آن بالاشکال است، چون مقدارش کم است( 4 .نمازش باطل است و باید اعاده نماید ،بنا به احتیاط مستحب( 3

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : ر لباسی که داند پوشیدن لباس غصبی حرام است، اگر دکسی که میصحیح است.  1گزینه

 اند.ر غصبی بخوباس غیط واجب، باید آن نماز را دوباره با لنخ یا دکمه یا چیز دیگر آن غصبی است نماز بخواند، بنابر احتیا
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ترم تو، زد خانه محناز کشت،  پروردگارا من یکی از فرزندانم را در دره ای خالی» : می فرماید( قرآن کریم از قول حضرت ابراهیم )ع -153

 ( 94دوم سال  فراگیر  -)دستگاههای اجرایی « . ............سکونت دادم تا

 عدالت را برپا کند( 4یکتا پرستی را تبلیغ کند                      ( 3    نماز را به پای دارد    ( 2انه کعبه را بسازد                           خ( 1

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : بَیْتِکَ المحُرَّمِ  ندَرْعٍ عِدٍ غَیرِ ذِی ذَ)رَبّنَا إنـِّی أسْکَنْتُ مِنْ ذُرّیتِی بِوَاصحیح است. 2گزینه 

انم را ؛ پروردگارا! من ]یکی از[ فرزند( شْکُرونَراتِ لَعَلَّهُمْ یَنَ الثَّمَمْ مِّرَبَّنَا لِیُقیمُوا الصَّالةَ فَاجْعَلْ افْئِدَةً مَِّن النّاسِ تَهْوِی إلَیْهِمْ وَارْزُقْهُ

نان آم را به سوی ی برخی از مردهاماز را بر پای دارند، پس دلدر درّه ای بی کشت، نزد خانه ی محترم تو، سکونت دادم، تا ن

 ( 37آیه  –سوره ابراهیم ). گرایش ده و آنان را از محصوالت ]مورد نیازشان[ روزی ده، باشد که سپاسگزاری کنند

  - های اجراییستگاهد؟ )دقیام قبل از رکوع، از کدام واجبات نماز است و اگر بر اثر فراموشی ترک شود، نمازش چه حکمی دار -154

 ( 94دوم سال  فراگیر

 باطل –رکنی ( 4صحیح                             –غیر رکنی ( 3     باطل    –غیر رکنی ( 2صحیح                     -رکنی ( 1

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : ی شوند در م واجبات نماز به دو دسته رکنی و غیر رکنی تقسیمصحیح است. 4گزینه

قیام . تز باطل نیسود نماواجب رکنی اگر حتی سهواً عملی فراموش شود  نماز باطل است اما در واجب فیر رکنی اگر سهواً فراموش ش

، دنم بجای آورورت عدصگویند رکن است و در در موقع گفتن تکبیرةاالحرام و قیام پیش از رکوع که آن را قیام متصل به رکوع مى

 باشد.میسهوی نماز باطل حتی بصورت 

 ( 96فراگیر چهارم سال  –ی اجرایی ها؟ )دستگاهشودمیکدام مفهوم دریافت « ان اهلل ال یغیرما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم»از آیه شریفه -155

 دلیل ناخوش دانستن برخی امور، ناشی از عدم شناخت جامع و کامل است.( 1

 در جامعه، از ضعف علمی و جهل ما سرچشمه گرفته است. هابسیاری از ابهامات و ناسازگاری( 2

 رسند، نتیجه عملکرد خود مردم هستند.یی که از ستمگران به مردم میهابسیاری از درد و رنج( 3

 پندارد به این دلیل که برای او خوشایند نیست.انسان بسیاری از امور را شر می( 4

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : گرگون دخدا حال هیچ قومی را : فرمایدخداوند در آیه می صحیح است. 3گزینه

 ها مختارند.ماز ست نخواهد کرد تا زمانی که خود آن قوم حالشان را تغییر دهند. پس مردم در انتخاب دریافت و یا رد بسیاری
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  (89ش سال آموزش و پرور؟ )ی گذارممن قرآن و اهل بیت را به امانت نزد مردم م: فرمود( در کدام حدیث پیامبر )ص -156

 غدیر( 4      قدسی( 3      ثقلین( 2  جابر( 1   

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : های متواتر یکی از حدیث( حدیث ثقلین )دو گرانسنگ باشد.میصحیح  2گزینه

اهل بیت  ی عترت وخدا قرآن و دیگرگذارم یکی کتاب من در میان شما دو امانت نفیس و گرانبها می»: پیامبر اسالم است.

شوند مگر بر ا نمیگاه از هم جدخودم. مادام که شما به این دو دست بیازید هرگز گمراه نخواهید شد و این دو یادگار من هیچ

 سر حوض کوثر.

  (94)دستیاران ستادی سال  ؟بیانگر کدام صفت خداوند و کدام دلیل بر اثبات معاد است، میل به جاودانگی -157

 امکان  –حکمت ( 4  امکان  –عدل ( 3  ضرورت  –حکمت ( 2   ضرورت  –عدل ( 1

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : صحیح است. 2گزینه 

 ( 89آموزش و پرورش سال ؟ )به کدام یک از موارد زیر خمس تعلق می گیرد -158

 جو، خرما، گندم( 4    طال، نقره( 3    شتر، گاو، گوسفند( 2  مال حالل مخلوط به حرام( 1

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : ت، درباره مراجع عظام تقلید با توجه به آیات و روایا باشد.میصحیح  1گزینه

 (2مد کسب و کار  منفعت و در آ (1: شوددر هفت چیز خمس واجب مى: چیزهایی که به آنها خمس تعلق می گیرد، فرموده اند

 . غنیمت6آید  دست مى . جواهرى که بواسطۀ غواصى یعنى فرو رفتن در دریا به5ل مخلوط به حرام  مال حال (4گنج   (3معدن  

 . زمینى که کافر ذمّى از مسلمان بخرد.7جنگ  

 ( 89آموزش و پرورش سال ؟ )سیلی زدن به صورتی که سرخ یا سیاه شود، مشمول کدام مجازات است - 159

 دیات( 4     حدود( 3      تعزیرات( 2     قصاص( 1   

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.مییه در قانون مجازات اسالمی مجازات سیلی زدن د باشد.میصحیح  4گزینه 

 . که  مقدار دیه به میزان سرخی و اثری که از بر اثر سیلی به جای می ماند بستگی دارد
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 ( 89آموزش و پرورش سال ؟ )نهی از منکر است کدام عمل زیر اولین مرتبه امر به معروف و - 160  

 توسل به جبر و زور( 2         استفاده از زبان و کالم( 1   

 ترک مراوده با معصیت کار( 4        موعظه و نصیحت کردن( 3   

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : ی ا انکار قلبراض یاولین درجه و مرتبه نهی از منکر، هجر و اع باشد.میصحیح  4گزینه

ن دهیم و ای ی نشاناست و این در مواردی است که ما با شخصی که با او صمیمیت داریم قطع رابطه کنیم و نسبت به او سرد

فردی که از  ورت چه بساصر این برخورد، برای او تنبه تلقی شود، و این عمل ما در جلوگیری از کار بد او تأثیر داشته باشد؛ در غی

ار اردی این کنین موچستقبال کرده و او هم قطع رابطه کند و آزادتر دنبال منکرات و کارهای زشت برود در قطع رابطه ما ا

 درست نیست.

 ( 95سال  آموزش و پرورش) ؟اولین ثمره و باالترین میوه اخالص به ترتیب کدام است-161

 ویی معنهااحساس لذت واقعی و کسب زیبایی، احساس اطمینان و آرامش روانی( 1

 دیدار محبوب حقیقی و تقرب به پیشگاه او، احساس اطمینان و آرامش روانی( 2

 ی معنویهااحساس لذت واقعی و کسب زیبایی، عدم نفوذ شیطان در انسان( 3

 دیدار محبوب حقیقی و تقرب به پیشگاه او، عدم نفوذ شیطان در انسان( 4

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : لین ثمره او: ( درس چهارم دین و زندگی )پیش دانشگاهی د.باشمیصحیح  4 گزینه

 دیدار محبوب حقیقی و تقرب به پیشگاه او: باالترین میوه اخالص، عدم نفوذ شیطان در انسان : اخالص

کدام  هبمربوط  بیشتر بوده، نبوده است. اگر شرکی در کار هاتاریخ انبیا نشان می دهد که مسئله توحید در خالقیت، مورد مناقشه امت-162

 ( 96فراگیر چهارم سال  –های اجرایی بعد است؟ )دستگاه

 صفاتی( 4   عبادی ( 3    ربوبی( 2    ذاتی( 1

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : یر و در اراده، تدب توحید در ربوبیّت به معنای آن است که تنها خدا صحیح است. 2گزینه

دهد که مسأله شان میننبیاء اه به دو صورت تدبیر تکوینی و تدبیر تشریعی جلوه دارد. تاریخ کارگردانی جهان و انسان مؤثّر است ک

شتر مربوط ار بوده، بیی در کهای آنان نبوده است و اگر شرکتوحید ذاتی و صفاتی یا حتّی توحید در خالقیّت نیز مورد مناقشه امّت

لی به د داشتند، وق اعتقاتنها به یک خال( ان عصر حضرت ابراهیم خلیل)عبه تدبیر و کارگردانی عالم بوده است. برای مثال مشرک

ه است ن مسأله بودسر همی نیز با آنان بر( پنداشتند که ستاره، ماه یا خورشید مدبّر جهانند و مناظره حضرت ابراهیم )عغلط می

خود  ر دست معبودهایدشی از سرنوشت خود را که مشرکان عصر رسالت نیز بخ شودمی. از آیات قرآن استفاده ( 76ـ78)األنعام/ 

 .( 74ـ75دانستند )یس/ می



 

 
 

 291 معارف اسالمی: ششمبخش   

( امجت خدا )اممین از حز»: است که می فرماید( ترسیم کننده مبنای قرآنی این کالم امیرالمؤمنان حضرت علی )ع، پیام کدام آیه -163

هره می نشان بی بآنان را از وجود حجت در میا، به علت ستمگری انسان و زیاده روی شان در گناه، اما خداوند. خالی نمی ماند

 ( 94فراگیر اول سال   -دستگاههای اجرایی )«سازد

 انّ اهلل ال یغیر ما بقوم حتّی یغیروا ما بانفسهم ( 2    أفان مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم  (1

 لحسنی و زیادة و الیرهق وجوههم قتر و الذلّه للّذین احسنوا ا( 4 لطاغوت و قد امروا ان یکفروا به یریدون ان یتحاکموا الی ا (3

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : ی ده آیهآم 3کتاب دین و زندگی  9همانطور که در درس  باشد.میصحیح  2گزینه

مین از ز»ون ا مضمب( رت علی )عارتباط مفهومی دارد با حدیث حض« ان اهلل ال یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم»: رعد 11ی شریفه

بهره د حجت بیاز وجو شان در گناه، آنان رارویها و زیادهخالی نمی ماند اما خداوند به علت ستمگری انسان( حجت خدا )امام

 سازد.می

 ( 95ال س و پرورش آموزش) ؟کدام مورد مفهوم می گردد«  مَعْلُومٌ  مَقَامٌ وَ مَا مِنَّا إاِلَّ لَهُ » از آیه ی شریفه  -164

 پیامبران از جایگاه ورتبه خاصی برخوردارند( 2    فرشتگان از جایگاه ورتبه خاصی برخوردارند( 1

 مقام پیامبران از فرشتگان برتر است( 4     برتر است هامقام فرشتگان از انسان( 3

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : مشرکان را ، رسول ما) ای  ": سوره صافّات 164ترجمه آیه  باشد.میصحیح  1 گزینه

واقع  در ". ستمقامی معین ا( هیچ کس از ما فرشتگان نیست جز آنکه او را ) در بندگی حق( بگو که فرشتگان می گویند

 .فرشتگان از جایگاه ورتبه خاصی برخوردارند

فراگیر چهارم  –جرایی اهای ؟ )دستگاهانبیای الهی وظیفه دارند با بشارت و انذار، حجت را بر مردم تمام کنند تا چه امری محقق شود-165

 ( 96سال 

 راه هرگونه بهانه و عذری بر مردم بسته شود.( 1

 راه شرک و کفر در جامعه مسدود شود.( 2

 کتاب و حکمت را به مردم بیاموزند تا هدایت شوند.( 3

 قسط و عدل را در جامعه بشری جاری کنند.( 4

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : انبیای الهی وظیفه دارند با بشارت و انذار، حجت را برمردم تمام  صحیح است. 1گزینه

 ا بر هر گونه بهانه و عذر ببندند.کنند و راه ر
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 زبان و ادبیات فارسی
 

 

 ( 94دوم سال  فراگیر  -دستگاههای اجرایی ؟ )است« مضارع مستمر»در کدام عبارت، زمان فعل  -1

 نویسم.شرح حال بزرگان ادب را دارم می( 2  رگداشت سعدی شرکت می کنم.هفته آینده، در جلسه بز( 1

 گفتم.یروز، برای دوستانم داشتم سخن میدرباره اتفاق د( 4   بهتر است، هرچه زودتر به کالس درس بروم.( 3

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : صحیح است 2گزینه پس  باشد.میمضارع مستمر  "دارم می نویسم"واژه. 

 ( 94آموزش و پرورش سال ) ؟کدام است، آرایه شاخص بیت زیر -2

 گروهی بر آتش برد زآب نیل     گلستان کند آتشی بر خلیل   

 تضمین( 4   تلمیح( 3   تمثیل( 2   تشبیه ( 1

  پاسخ کارشناسe-estekhdam.com : آیه و یا ، دیثیعنی در عبارت یا بیت اشاره ای به ح: تلمیح باشد.میصحیح  3گزینه

 . اشاره شده است( روایتی داشته باشیم که در اینجا به شکافتن رود نیل توسط موسی )ع

 ( 94دیوان محاسبات سال ) ؟به کدام معناست” ورد“در عبارت زیر،  – 3

 در فصل ربیع که صولت برد آرمیده بود و ایام دولت ورد رسیده

 دعا( 4  کل سرخ( 3  فروردین( 2  اردیبهشت( 1

 کارشناس  پاسخe-estekhdam.com : باشد.میصحیح  3گزینه 

 ( 95سال  آموزش و پرورش) ؟به ترتیب کدام اند "سائل و دُرج"ی هامعنی واژه-4

، سعی کننده( 4  درجه بندی، گدا( 3   درجه دار، پرسنده( 2   صندوقچه، گدا( 1

 صندوقچه

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : رج به معنای دُئل  در لغت به معنای فقیر، گدا، متکدی و سا باشد.میصحیح  1گزینه

 باشد.میصندوقچه جواهرات 
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 ( 96فراگیر چهارم سال  –های اجرایی می کند؟ )دستگاه« ترک تعلقات دنیوی»در کدام بیت، شاعر توصیه به   – 5

 دل از مهر گیتی ببایدت شست   یکی پند گویم تو را از نخست    ( 1

 بلندیت باید بلندی مجوی    د سرکش تندخوی    به گردن فت( 2

 وگر می روی تن به توفان سپار    به دریا مرو گفتمت زینهار        ( 3

 ز خاک آفریدندت آتش مباش        حریص و جهانسوز و سرکش مباش( 4

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : به زرق و برق  که نباید اول اشاره به این مطلب داردگزینه بیت  صحیح است. 1گزینه

 دنیا دل بست. 

 ( 95فراگیر  سوم سال   -دستگاههای اجرایی ) ؟به ترتیب کدام است "مَقدم و انوشه "ی هامعنی واژه-6

 جاوید، باز آمدن از سفر( 2    ماندگار، قدم نهادن( 1

 باقیمانده، وقت آمدن( 4    باقی، پیش افتاده( 3

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : ید ن از سفر و جاومعنای واژگان مقدم و انوشه به ترتیب بازآمد باشد.میصحیح  2گزینه

 باشد.می

 ( 94ل اساول  فراگیر  -دستگاههای اجرایی ؟ )، به ترتیب در کدام مورد، درست آمده است«امارت، تمکین، زاد، لوا»ی هامعنی واژه -7

 پادشاهی، جا و مکان، تولد، علم( 2                     آباد کردن، بزرگداشت، زیاد بودن، درفش    ( 1

 سلطنت، محل اقامت، زیادی، سایه( 4      حکومت، احترام، توشه، پرچم    ( 3

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : پیروی : ینتمک ، قلمروی پادشاهی، حکومت: امارت ، در لغت باشد.میصحیح  3گزینه

 .بیرق  معنا شده است، پرچم: لوا -  ه، خوراکتوش: توشه   ، احترام، کردن
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 ( 94ل اول سا فراگیر  -دستگاههای اجرایی ؟ )شودمیاز کدام بیت دریافت  "شهادت پله عروج مردان حق است"مفهوم  -8

 سایه دار فنا تاج سر مردان است        هر سری در خور اقبال کالهی دارد  ( 1

 با صحبت این و آن چه کارت باشد         د        در عشق اگر دمی قرارت باش( 2

 اگر چه هیچ سخن سر بریده نسراید    سخن سرا شود چون بریده شد سر او     ( 3

 ور رسد جز به پیرهن نرسد              پاکدل را زیان به تن نرسد         ( 4

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : تبریزی  جمله از بیت اول که از آثار صائب مفهوم این باشد.میصحیح  1گزینه

 . دریافت می گردد، باشدمی

 ( 89آموزش و پرورش سال ؟ )است "طالوت  "معنای واژه ی گزینه کدام -9

 خوش اخالقی( 4      قرائت زیبا  ( 3     خواندن  ( 2     خوبی و شادمانی  ( 1   

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.می  یشادمان، . شادی، در لغت طالوت به معنای خوبی اشد.بمیصحیح  1گزینه  

 ( 95سال  آموزش و پرورش) ؟کدام است "دم در کشیدن"در بیت زیر معنای -10

 "خاموش در چمن نتوان یافت مرغ را  که  ... مرا مگوی که خاموش و دم در کش  "

 نکردنبیقراری ( 4  سکوت کردن( 3  صبور بودن( 2  فراموش کردن( 1

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : اموش خدم در کشیدن به معنای سکوت کردن ساکت شدن  باشد.میصحیح  3 گزینه

 باشد.میگشتن  

 ( 95فراگیر  سوم سال   -دستگاههای اجرایی ) ؟ی کیستهااز سروده "مروارید مهر "منظومه -11

 فریدون مشیری( 4   حمید سبزواری( 3  رهی معیری ( 2   سهراب سپهری( 1

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میمنظومه مروارید مهر از آثار فریدون مشیری  باشد.میصحیح  4گزینه 

 ( 94و  93تامین اجتماعی سال ) ؟درست است، از نظر نگارش فارسی، به کار بردن کدام کلمه-12

 گزارشات( 4   فرمایشات( 3  تاثیرات( 2   پیشنهادات( 1

 سخ کارشناس پاe-estekhdam.com : تند برای فرمایش و گزارش که فارسی هس، کلمات پیشنهاد باشد.میصحیح  2گزینه

 .جمع شود "ات"می تواند با  باشد.میجمع شوند ولی تاثیر چون  کلمه ای عربی است و از ریشه اثر  "ات"جمع بستند نباید با 



 

 
 

 296 زبان و ادبیات فارسی: هفتمبخش   

 ( 96فراگیر چهارم سال  –های اجرایی است؟ )دستگاهمفهوم کدام بیت، با سایر ابیات، متفاوت  -13

 کنون باید این مرغ را پای بست                        نه آن گه که سر رشته بردت ز دست ( 1

 سر گرگ باید هم اول برید                              نه چون گوسفندان مردم درید ( 2

 هنوزش سر رشته ای به دست                مگو مرغ دولت ز قیدم بجست           ( 3

 نه وقتی که سیالبت از سر گذشت از کمر در گذشت                کنون کوش کاب ( 4

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : ز درمان دارد. اها اشاره به موضوع پیشگیری قبل گزینه در بقیه  صحیح است. 3گزینه 

 ( 94آموزش و پرورش سال ) ؟ی بیت زیر کدامندهاآرایه – 14

 خون خورده ایم تا گره از دل گشاده ایم     یک عمر همچو غنچه در این بوستان سرا  

 تلمیح –استعاره ( 4  ابهام –کنایه ( 3  تلمیح  –تشبیه ( 2  استعاره–تشبیه ( 1

  پاسخ کارشناسe-estekhdam.com : یم»نسان به غنچه تشبیه ا -2است. استعاره از دنی« بوستان سرا» باشد.میصحیح  1گزینه »

گره از دل گشادن کنایه  وخون خوردن کنایه از تحمل رنج و سختی بسیار  -3مشبه به است؛ « غنچه»مشبه و « خورده ایم» در ( )ما

 مراعات نظیر بین غنچه و بوستان. -4از برطرف کردن مشکالت است. 

 ( 96فراگیر چهارم سال  –های اجرایی ستگاهبیت زیر، با کدام بیت قرابت معنایی دارد؟ )د – 15

 «غبار تنم                    خوشا دمی که از آن چهره پرده بفکنم شودمیحجاب چهره جان »

 خبر دهید به مجنون خسته از زنجیر    را که پیش می گیرد دل رمیده ما( 1

 میان برخیزتو خود حجاب خودی حافظ از    معشوق هیچ حایل نیستمیان عاشق و ( 2

 بسوختیم در این آرزوی خام و نشد   ان که شود کار دل تمام و نشدگداخت ج( 3

 دوستی کی آخر آمد دوستداران را چه شد  یاری اندر کس نمی بینیم یاران را چه شد             ( 4

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : رگ این حجاب خود است با مجان آدم حجابی برای رسیدن به دیدار  صحیح است.  2گزینه

 آید.انسان به دیدار خداوند نائل میو  شودمیبرداشته 
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  (94ش سال آموزش و پرور) ؟آن شعر در کدام قالب سروده شده است، اولین بیت از یک شعر ده بیتی باشد، اگر بیت زیر – 16

 وی دوستگردو جهان خرمی است ما و غم ر    آب حیات من است خاک سرکوی دوست    

 غزل ( 4   قصیده( 3   مثنوی ( 2   قطعه ( 1

  پاسخ کارشناسe-estekhdam.com : گویند. در زل میدر ادب فارسی به قالبی از شعر سنتی فارسی غ باشد.میصحیح  4گزینه

صلی غزل بیان ع اهای زوج هم قافیه هستند. موضوی نخست با مصراعهابیت دارد، مصراع 14تا  5قالب غزل که معموالً بین 

ی ن دارارسی از لحاظ مضموعواطف و احساسات، ذکر زیبایی و کمال معشوق و شکوه از روزگار است و ابیات غزل فا

 اند.استقالل

 ( 95فراگیر  سوم سال   -دستگاههای اجرایی ) ؟در کدام گروه کلمه، غلط امالیی وجود دارد-17

 فلق و شفق –غفلت  نسیان و( 2    بختر و خودخواهی –هرم آفتاب ( 1

 جذر ومدّ  –قرب و بُعد ( 4    آراسته و متین –غمین و محزون ( 3

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میجزرومد ، امالی صحیح واژه جذرومد. باشدمیصحیح  4 گزینه  

 ( 94)دستیاران ستادی سال ؟ صحیح است.گزینه در کدام  "سخته –تفرغ "معنای کلمات  -18

 نسنجیده –جدایی ( 2     سنجیده –رداختن از کاری پ( 1

 آسودگی –واپرداختن ( 4    سنجیده گفتن –پراگنده شدن ( 3

  پاسخ کارشناسe-estekhdam.com : از : ه معنایبمعنای کلمات تفرغ و سخته در لغت  به ترتیب  باشد.میصحیح  1گزینه

 باشد.میه کاری فارغ شدن؛ دست از کار کشیدن و سنجیده و وزن شد

ی یگر وابستگا یکدب، یی که از جهت ساختمان و مفهوم، مستقل به نظر می رسند.ولی در یک عبارت طوالنیهابرای جدا کردن جمله -19

 ( 94اول سال  فراگیر  -دستگاههای اجرایی ؟ )شودمیمعنایی دارند،از کدام عالمت نگارشی استفاده 

 سه نقطه( 4   یرگول نقطه و( 3   ویرگول ( 2   خط فاصله( 1

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : یرگول و کمتر از ونشانه نقطه ویرگول، نشانه مکثی بیشتر از  باشد.  صحیح می 3گزینه

 . یی که از جهت ساختمان و مفهوم، مستقل به نظر می رسندهانقطه است. و برای جدا کردن جمله
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 ( 96فراگیر چهارم سال  –های اجرایی ستگاهکدام عبارت، به ویراش نیاز دارد؟ )د – 20

 استاد، با او دیدار کرد و به گفتگو نشست. ( 1

 صائب، بزرگ ترین شاعر سبک هندی، به شمار می آید. ( 2

 نتایجی را که امروز به دست آمد، گزارش می کنم. ( 3

 وظیفه خود را به عنوان داور، انجام می دهد. ( 4

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : ار دادن ویرگول نیاز به ویرگول نداریم و قر« سبک هندی»بعد از  صحیح است. 2گزینه

 کند. خوانی میعبارت را دچار کج

 ( 94ال اول س فراگیر  -دستگاههای اجرایی ؟ )در کدام بیت نهفته شده است "سیر را از گرسنه چه غم"م کنایی مفهو-21

 گوهر مقصود در دامان ساحل بوده است  م        ما عبث در سینه دریا نفس را سوختی( 1

 نه نعمتی است که باز آورد فقیر از دوست    جان و هر چه در او هست با نعیم بهشت       ( 2

 که حال غرقه در دریا ندارد خفته بر ساحل   مالمت گوی عاشق را چه گوید مردم دانا؟   ( 3

 مالمت کنان دوستدار تواند           ستایش سرایان نه یار تواند             ( 4

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : ایه از غفلت با توجه به معنای بیت سوم خواهیم دید که کن باشد.میصحیح  3گزینه

 باشد.میمردمان مرفه از حال مردمان زیردست و فقیر 

 ( 95سال  رورشآموزش و پ) ؟از آثار مشهور کدام نویسنده معاصر است "دیوار"داستان -22

 تقی پورنامداریان( 4  صادق هدایت( 3   جمال میرصادقی( 2  صادق چوبک( 1

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میداستان دیوار از آثار صادق هدایت  باشد.میصحیح  3 گزینه  
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 ( 94آموزش و پرورش سال ) ؟با کدام عبارت قرابت مفهومی دارد، بیت زیر – 23

 «خداوندان نعمت را کرم نیست       نیسترا به دست اندر درم ریمان ک»

    در همه دنیا کس ندارد، آن که بردیناردسترس ندارد( 1

 بی در، عالم بی عمل درخت بی بر است و زاهد  بی علم خانه( 2

   درویش را دست قدرت بسته است و توانگر را پای ارادت شکسته ( 3

 بی معرفت مر بی پر، بی زر است و رونده تلمیذ بی ادرات عاشق( 4

  پاسخ کارشناسe-estekhdam.com : شاره دارد کهاسوم هر دو به این موضوع گزینه معنای بیت و  باشد.میصحیح  3گزینه :

 بخشندگان پولی دردست ندارند وثروتمندان بخششی ندارند.

 ( 96فراگیر چهارم سال  –های اجرایی )دستگاهصورت می گیرد؟ « ابدال»، پدیده هادر کدام گروه از واژه – 24

 آیین –بر می خیزد  –شنبه ( 2    اجتماع  –می بخشد  –بدو ( 1

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

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : دلیل گیرند، به  یی که در کنار هم قرار میهابرخی از واج: ابدال صحیح است. 3گزینه

 ل. سُمب: نِمی آید؛ سُنبل: نامِ؛ نَمی آید: های هم را می گیرند و یکسان می شوند. نامههم نشینی ویژگی

 ( 94 و 93)تامین اجتماعی سال با کدام بیت قرابت مفهومی دارد؟ « رنگ رخسار خبر می دهد از سر ضمیر» مصراع -25

 چه وجود از نظر افتاد نیکم نظر افتاد بر آن منظر مطبوع / کاول نظرم هر( 1

 در سوخته پنهان نتوان داشتن آتش / ما هیچ نگفتیم و حکایت به درافتاد( 2

 با هر که خبر گفتم از اوصاف جمیل / مشتاق چنان شد که چو من بی خبر افتاد( 3

 صاحب نظران این نفس گرم چو آتش / دانند که در خرمن من بیشتر افتاد( 4

  پاسخ کارشناسe-estekhdam.com : باشد.میصحیح  2گزینه 

 

 



 

 
 

 300 زبان و ادبیات فارسی: هفتمبخش   

 ( 94دستیاران ستادی سال ؟ )کدام است "ایهام و ایهام تناسب "در بیت زیر به ترتیب -26

 "مرا که میل عراقست و شاهدان عراقی نوای نغمه ی عشاق از اصفهان چه خوش آید / "

 شاهد –نغمه ( 4  نوا –عشاق ( 3  اصفهان-عشاق( 2  اصفهان -نوا( 1

 شناس پاسخ کارe-estekhdam.com : باشد.میصحیح  3گزینه 

، ال شریف ترون از متا دفع مضرت خصم به نعمت می توان کرد، خصومت روا نباشد که خ " ؟در متن زیر امالی کدام واژه غلط است-27

 مفراگیر  سو  -جرایی اهای )دستگاه ". به حزیمت پشت دادن به که باشمشیرمشت زدن. مصاف وقتی روا باشد که تدبیر و حزم دیگر نماند

 ( 95سال 

 مضرت( 4    مصاف( 3    حزم( 2   حزیمت( 1

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : ای شکست که به معن باشد.میهزیمت ، امالی صحیح  حزیمت باشد.میصحیح  1گزینه

 باشد.میو پراکندگی لشکر 

 ( 95سال  آموزش و پرورش) ؟در کدام عبارت غلط امالیی وجود دارد-28

 صحرا که معرکه وحوش و طیور را بر بساطی شده( 1

 خارکنی را دیدم گفتمش به مهمانی حاتم چرا نروی که خلقی بر بساط او گرد آمده اند( 2

 او چون سورت آن شیران و صولت آن دلبران مشاهده کرد انگشت ندامت گزیدن گرفت( 3

 ارته به تجناعت من بنده امید آورده ام نه طاعت و بدریوزه آمده ام عابدان جزای طاعت خواهند و بازرگانان بهای بظ( 4

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : ی صحیح آن ظاعت غلط بوده و امالچهارم واژه بگزینه در  باشد.میصحیح  4 گزینه

 باشد.می "بضاعت"

 ( 96یر چهارم سال فراگ –های اجرایی ی کدام گروه، یکسان هستند؟ )دستگاههاساختمان واژه – 29

 باغبان  –جویا  –کردار ( 2    ناکام  –بی عالقه  –باایمان ( 1

 عروسک  –خیریّه  –الله زار ( 4    خیاطی  –تهرانی  –نادار ( 3

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : صحیح است. 1گزینه  

 

 

 



 

 
 

 301 زبان و ادبیات فارسی: هفتمبخش   

 ( 94و  93تامین اجتماعی سال ؟ )مفهوم بیت زیر با کدام بیت تناسب دارد-30

 «خطا بود که نبیند روی زیبا را   که گفته در رخ زیبا نظر خطا باشد »

 پیر دردی کش ما گرچه ندارد زر و زور / خوش عطابخش و خطاپوش خدایی دارد( 1

 ای که گفتی نه صواب است نظر به رخ خوبان / از صواب اهل نظر باز شناسد خطا را( 2

 م / خصم آن حریف نیست که تیرش خطا رودما چون نشانه پای به گل در بمانده ای( 3

 خطای بنده نگیری که مهتران ملوک / شنیده اند نصیحت ز کهتران خدم( 4

  پاسخ کارشناسe-estekhdam.com : باشد.میصحیح  2گزینه 

 ( 89آموزش و پرورش سال ؟ )نگارش کدام کلمه با توجه معنای مقابل آن درست است -31

 تربیت شده: فرحیخته( 2       نی رویداد ناگها: صانحه( 1   

 متروک: مهجور( 4        مراد: نحمت( 3   

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : رویداد  :سانحه: باشد.مینگارش صحیح کلمات بدین صورت  باشد.میصحیح  4گزینه

 متروک و دور افتاده: مهجور - مراد ، احتیاج: نهمت ، تربیت شده: فرهیخته، ناگهانی

 ( 89آموزش و پرورش سال ؟ )نگارش کدام کلمه با توجه معنای مقابل آن درست است -32

 فرومایگی: رذیلت( 4     سوراخ: ثغبه( 3      تازه و نو: تریفه( 2     لغزش : زلت( 1   

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : درست نها نگارش کلمات زلت و رذیلت  با توجه معنای آ باشد.میصحیح  1و4گزینه

  باشد.می

 و پرورش آموزش) "یسنبل غالیه سا بر گل خود روی مسا .... کاکل مشک فشان بر مه شب پوش مپوش " ؟ی بیت زیر کدامندهاآرایه-33

 ( 95سال 

 حسن تعادل، مجاز( 4  تلمیح، جناس( 3  واج آرایی، استعاره( 2  حسن تعلیل، تشبیه( 1

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : نظر بکار رفته  ی استعاره و واج آرایی در بیت موردهاآرایه باشد.میصحیح  2 گزینه

 . اند

 



 

 
 

 302 زبان و ادبیات فارسی: هفتمبخش   

 ( 94و  93)تامین اجتماعی سال فاقد غلط نگارشی است؟ ، کدام عبارت -34

 او روز گذشته از طرف خود استیفا داد.( 2    مس سر و پا از اعمال وضو است.( 1

 ی کالس به او احسن گفتند.هاهمه بچه( 4   اط می کنند.عدّه ای با خرید نان بیش از حد افر( 3

  پاسخ کارشناسe-estekhdam.com : و  1،2ی هاه گزیناستعفا و احسنت به ترتیب در ، کلمات مسح باشد.میصحیح  3گزینه

 . دارای غلط نگارشی می باشند 4

 ( 94و  93تامین اجتماعی سال ؟ )هستند« صفت نسبی»  هاکدام واژه -35

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

  پاسخ کارشناسe-estekhdam.com : ا برساند و صفت نسبی آن است که نسبت به چیزی یا محلی ر باشد.میصحیح  4گزینه

 : های آن عبارت است ازعالمت

ه مفرد پیوست همواره به نسبت« ی»  ، هوایی، خاکی، پارسی، اصفهانی، نیشابوریآسمانی، زمینی، آتشی: در آخر کلمه مانند« ی»  

 توان کرد.کاویانی، خسروانی، کیانی، پهلوانی، نادر است و بر آن قیاس نمی: و کلماتی از قبیل شودمی

؛ و گاهی شودمی دی استعمالت عدغالباً در ترکیبا« ه»دوروزه، یکشبه، یکساله، صده، دهه، هزاره و این : مخفی و غیرملفوظ« ه» -2

 نبرده: است، مثلتنهایی در غیر این مورد استعمال شده

کنند و در آخر می جمع« ه»ا سفالین، جوین، گندمین، بلورین، گلین؛ و گاهی این ادات را ب: آیدها درمیو این در آخر اسم« ین» -3

 بلورینه، زرینه، سیمینه، پشمینه: آورندمیکلمه 

 گروگان، پدرگان: مانند «گان» -4

 ( 89آموزش و پرورش سال ؟ )است "انگبین  "معنای واژه گزینه کدام -36

 تلخ( 4      نام یک گل( 3     عسل( 2      موم( 1   

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میشهد و شیره ، عسل، انگبین در لغت به معنایباشد.میصحیح  2گزینه  

 ( 95فراگیر  سوم سال   -دستگاههای اجرایی ؟ )کدام آرایه ی ادبی استبیت زیر فاقد -37

 "تا کیمیای عشق بیابی و زر شوی  ویدست از مس وجود چومردان ره بش"

 ایهام( 4   استعاره( 3    کنایه( 2   تشبیه( 1

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  2گزینه 

 



 

 
 

 303 زبان و ادبیات فارسی: هفتمبخش   

 ( 96ال سفراگیر چهارم  –های اجرایی )دستگاه؟ شودمییافت  "شبیه، تلمیح و جناس تامت"ی ها. در کدام بیت، آرایه-38

 بخش و یار حور سرشتمن و شراب فرح کنون که می دمد از بوستان نسیم بهشت   ( 1

 پدرم نیز بهشت ابد از دست بهشت نه من از پرده تقوا به در افتادم و بس      ( 2

 کاشانه زشت گشته صحرا چو روی حورا ت گشته      عالم بهشت گشته عنبر سرش( 3

 که معنی طلبد کرد و دعوی بهشت  قیامت کسی بینی اندر بهشت            ( 4

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : ام؛ مصراع دوم جناس ت: تشبیه؛ بهشت اول و بهشت دوم: پرده تقوا صحیح است. 2گزینه

 تلمیح دارد. 

 ( 94اول سال  فراگیر  -دستگاههای اجرایی ؟ )رایش نیاز داردکدام عبارت به وی -39

   فرا میخواند. هاهنر، آدمی را به شناخت، چشمه زیبایی( 1

 از فرمایشات جناب عالی در طول سال،بسیار بهره بردیم.( 2

  ی متعدد،شناخته شد.هانوع بیماری پس از تحقیقات و آزمایش( 3

 نم از او برای همکاری،شخصا دعوت می کنم.گاهی که دوست فاضلی را می بی( 4

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  4گزینه 

 ( 94)دستیاران ستادی سال اثر کیست؟  "خیانت روشنفکرانخدمت ودر "کتاب  -40

 جالل آل احمد( 4  ملک الشعرای بهار( 3   زرین کوب( 2  صادق هدایت( 1

  پاسخ کارشناسe-estekhdam.com : الل آل جکتابی از   "در خدمت و خیانت روشنفکران"کتاب  باشد.میصحیح  4گزینه

 منتشر گردید. شمسی 1358نوشته شد و نخستین بار در سال  1343احمد است که در سال 

 ( 94دوم سال  فراگیر  -دستگاههای اجرایی ؟ )به ترتیب کدام است« شاذ -ساری »ی هامعنی واژه -41

 تیزی –سروری ( 4  طرب جوی –مسرور ( 3  نادر –نفوذ کننده ( 2  زتی –بانشاط ( 1

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : صحیح  2ه گزینپس  باشد.میمعنی لغات ساری و شاذ به ترتیب نفوذ کننده و نادر

 است.

 

 

 



 

 
 

 304 زبان و ادبیات فارسی: هفتمبخش   

 ( 94دوم سال  فراگیر  -دستگاههای اجرایی ؟ )کدام است« صدزبان»در بیت زیر، معنای -42

 «گر بدی آنجا بداری صلحشان  حب سری عزیزی صدزبان صا»

 فتنه انگیز و جاسوسی( 4  فصیح و بلیغ( 3  سخن چین و حراف( 2  معترض و گله مند( 1

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : صحیح است. 3گزینه پس  باشد.میبه معنای فصیح و بلیغ  "صدزبان"واژه  

 ( 96فراگیر چهارم سال  –های اجرایی )دستگاه ی بیت زیر، کدام اند؟هاآرایه  -43

 «بار هجران، تن چون پاره کوهی خواهد                 من تن و بال تنک چون پرکاهی دارم»

 تلمیح-تضاد-کنایه (1

 تضمین-تشبیه-کنایه (2

 تضاد-جناس-تشبیه (3

 جناس-تشبیه-تلمیح (4

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : بین کاه و کوه به بار،جناس بین کاه و کوه، تضادتشبیه هجران  صحیح است.  3گزینه 

 ( 95سال  آموزش و پرورش) ؟است( متناقض نماکدام بیت فاقد آرایه پارادوکس )-44

 موگر نادان بود دانا من آن دانای نادان اگر پنهان بود پیدا من آن پیدای پنهانم                     ( 1

 دستم            نگویم نیستم هستم بلی هم این و هم آنم من آن هشیار سرمستم که نبود بی قدح( 2

 دانمبصورت نیستم مایل بهر معنی که میبینم                صورت که میز معنی نیستم خالی بهر ( 3

 که هم ایمان من کفرست و هم کفرست ایمانممرا از کفر دین مشمر            برو از کفر و دین بگذر( 4

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : ا دو معنی که بهنما یا تناقض ظاهری آوردن دو واژه یمتناقض باشد.میصحیح  3 گزینه 

ار رفته ین آرایه بکاسوم گزینه به جز  هاگزینه در تمامی . غم شیرین، جک جدی: رسند مانندظاهر متناقض و متضاد به نظر می

 "کفر دین"، "هشیار سرمست"، "پیدای پنهان". است

 ( 95فراگیر  سوم سال   -دستگاههای اجرایی ) ؟است( دارای آرایه متناقض نما ) پارادوکس، کدام بیت-45

 آن را که نیست عالم غم نیست عالمی      شادی ندارد آنکه ندارد به دل غمی( 1

 این چنین ساکن روان که منم  کی شود این  روان من ساکن( 2

 گر نان پزی مستی فزایداز آن   ز خاک من اگر گندم برآید( 3

 که با دشمنانت بود هم نشست  بشوی ای خردمند از آن دوستدست( 4

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : دو معنی که به  نما یا تناقض ظاهری آوردن دو واژه یامتناقض باشد.میصحیح  2گزینه

 ساکن روان: رسند مانندظاهر متناقض و متضاد به نظر می



 

 
 

 305 زبان و ادبیات فارسی: هفتمبخش   

 ( 94ال دیوان محاسبات س) ؟به ترتیب ازآثار کدام یک از نویسندگان بزرگ است، “جزیره سرگردانی“و ” گاو“داستان -46

 سیمین دانشور-غالم حسین ساعدی( 2    غالم حسین یوسفی-صادق هدایت( 1

 سیمین دانشور -صادق چوبک( 4    جالل آل احمد-صادق هدایت( 3

  پاسخ کارشناسe-estekhdam.com : و جزیره  باشد.میداستان گاو نوشته غالمحسین ساعدی  باشد.میح صحی 2گزینه

 ان به چاپ رسیده است.از سوی انتشارات خوارزمی در تهر 1372سرگردانی نام رمانی نوشته خانم سیمین دانشور است که در سال 

 ( 94اول سال  فراگیر  -دستگاههای اجرایی ؟ )است( کدام عبارت،فاقد حشو ) تکرار زاید -47

 آخرین مسابقه فینال را در خانه دوستم مشاهده کردم.( 2  دکتر محمد معین، در سن پنجاه سالگی بدرود حیات گفت.( 1

 کودک،با کوشش فراوان،بوته ذرت را از زمین کند.( 4   در شب لیلۀ القدر،دو رکعت نماز حاجات به جای آوردم.( 3

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : شودمیفته گدر دستور زبان حشو به کلمه یا عبارت زایدی  باشد.میصحیح  4گزینه 

 فساد معنی تواند باعثزند و گاه میکه جمله از جهت معنی به آن نیازی ندارد و تعادل لفظ و معنی را در جمله به هم می

 ومدر عبارت س "دو رکعت"در عبارت دوم و "آخرین مسابقه"، در عبارت اول "سن"شود.مانند  واژه ی 

 ( 94آموزش و پرورش سال ) ؟از ملک الشعری بهار است، کدام اثر – 48

 سبک شناسی( 4  تصحیح جوامع الحکایات  ( 3  تصحیح کلیات سعدی ( 2 شرح مثنوی مولوی ( 1

  پاسخ کارشناسe-estekhdam.com : ست جموعه کتابی امشناسی یا تاریخ تَطَوُّر نثر فارسی نام سبک باشد.میصحیح  4گزینه

 نگار معاصر، آن را در سه جلد تدوین کرد.که محمدتقی بهار، شاعر، نویسنده و روزنامه

 ( 95سال  آموزش و پرورش) ؟چیست "کاله از سر کودک عقل می افتد"مفهوم کنایی -49

 تحیر و سرگشتگی خرد( 2     حسرت خوردن عقل( 1

 کودک برحذر بودن خردمند از( 4     بازماندن خردسال از تعقل( 3

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : شگاهی م ادبیات پیش دانهمانطور که در درس چهارده باشد.میصحیح  2 گزینه

ی تحیر و معنا مانهدر واقع  و شودمییعنی عقل در برابر عظمت تو عاجز و حیران   "افتدکاله از سر کودک عقل می"خواندیم 

 رساند.سرگشتگی خرد را می
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 ( 94اول سال  فراگیر  -دستگاههای اجرایی ؟ )دارد "ایهامی "م واژه معنای به بیت زیر کدا با توجه -50

 «گفتا اگر بر آید م که ماه من شو،گفتا غمت سر آید             گفت، گفتم غم تو دارم»

 براید ( 4   سرآید( 3   غم ( 2   ماه( 1

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشدمیصحیح  1گزینه. 

 ( 96فراگیر چهارم سال  –های اجرایی )دستگاه بیت زیر، با کدام بیت، قرابت مفهومی دارد؟ -51

 «ین دولت و ملک می رود دست به دستدریاب کنون که نعمتت هست به دست              کا»

 توانگرا چو دل و دست کامرانت هست                 بخور، ببخش که دنیا و آخرت بردی (1

 ن که به جنب سرای درویشند                    ضرورت است که گاهی از او بیندیشندتوانگرا (2

 هزاران توان یافت خنجر به دانش                         یکی علم نتوان گرفتن به خنجر (3

 توانگر شد آن کس که خرسند گشت                  ازو آز و تیمار در بند گشت (4

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : صحیح است. 2گزینه  

 ( 94و  93ل تامین اجتماعی سا) ؟سروده کدام شاعر معاصر است”تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم“دفتر شعری و ادبی  – 52

 هوشنگ  ابتهاج( 4   شفیعی کدکنی( 3  سلمان هراتی( 2  اخوان ثالث( 1

  پاسخ کارشناسe-estekhdam.com : وست دارمدتو را ای کهن بوم و بر “ر شعری و ادبی دفت  باشد.میصحیح  1گزینه” 

 باشد.میسروده مهدی اخوان ثالث 

 

 ( 94دوم سال  فراگیر  -دستگاههای اجرایی ؟ )است« فریدون مشیری»کدام اثر، از آثار  -53

 از این اوستا( 4  کرامت آبی( 3   سوته دالن( 2   آه باران( 1

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com :1گزینه پس . شد منتشر 1367که در سال  باشد.میعه آه باران از آثار فریدون مشیری مجمو 

 صحیح است.

 ( 94دیوان محاسبات سال ) ؟به ترتیب چیست، «عظت -صفیر»ی هامعنی واژه -54

   نصیحت کردن -فرستاده( 2    پند دادن –بانک وصدا ( 1

 م دانستنعظی –فرستاده ( 4   بزرگ شمردن -فغان و فرساد( 3

  پاسخ کارشناسe-estekhdam.com : آوا  ، صدا، به ترتیب بانگ «عظت -صفیر»ی  هامعنای واژه باشد.میصحیح  1گزینه-

  باشد.میپند دادن نصیحت کردن 
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 ؟ی داردومقرابت مفه، با کدام بیت «به درگاه تو پناه می آورم، از خصلت طمع که دنائت آورد و آبرو ببرد، پروردگارا»عبارت  -55

 ( 95فراگیر  سوم سال   -دستگاههای اجرایی )

 پل بسته ای  که بگذری از آبروی خویش   دست طمع چو پیش کسان می کنی دراز( 1

 گوشه گیران را ز آسایش طمع باید گسیخت   عدل سلطان گر نپرسد حال مظلومان خویش( 2

 از عصا گردد بلندبیشتر دست طمعکار    پیش راه حرص پیری چوب نتواند گذاشت( 3

 ولی چگونه مگس از پی شکر نرود   طمع در آن لب شیرین نکردنم اولی است( 4

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : زدیک می باشندبیت اول با عبارت مورد نظر به لحاظ مفهوم ن باشد.میصحیح  1گزینه 

یی اههای اجرادستگ) ؟دارد با کدام بیت ارتباط مفهومی «بلند استهرگز نخورد آب، زمینی که /    افتادگی آموز اگر طالب فیضی»بیت -56

 ( 95سوم سال ر فراگی  -

 نماند هیچ کس جاوید در بند    وری کن در این غم روزکی چندصب( 1

 خواهش افسر شمار و خواه افسار   فسری کان نه دین نهد بر سر         ا( 2

 نور گرم مشو از پی شکمهمچو ت   نانافکنده همچو سفره مباش برای ( 3

 آن سر که خاک شد به ره از آسمان گذشت  سرنوشت دو عالم جز این نبودمضمون ( 4

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : ؛م ارتباط داردچهارم به لحاظ مفهوگزینه بیت مورد نظر با  باشد.میصحیح  4 گزینه 

 ند کنع و افتادگی صحبت میخشو، چرا که هر دو در مدح فروتنی

 ( 94آموزش و پرورش سال ) ؟است« آلبر کامو»کدام اثر از  – 57

 مسخ( 4   وداع با اسحله( 3   سوء تفاهم( 2  محاکمه ( 1

  پاسخ کارشناسe-estekhdam.com : وسط آلبر ت 1943ای است که در سال سوء تفاهم نمایشنامه باشد.میصحیح  2گزینه

 است. کامو نوشته شده

 ( 94و  93)تامین اجتماعی سال ، به ترتیب از آثار چه کسانی است؟ «نفرین زمین –شت شهری چون به» -58

 صادق چوبک-جالل آل احمد( 2    جالل آل احمد-سیمین دانشور( 1

 صادق هدایت-جمال زاده( 4    جمال میرصادقی-سیمین دانشور( 3

  پاسخ کارشناسe-estekhdam.com : ثار سیمین آبه ترتیب از « نفرین زمین –هشت شهری چون ب» باشد.میصحیح  1گزینه

 . باشندجالل آل احمد می، دانشور
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 ( 94اول سال  فراگیر  -دستگاههای اجرایی ؟ )مشهود است «سپارادوک»در کدام بیت آرایه  -59

 وان که مست عشق گشت از باده و جامش بگو مگو  آن که روی دوست دید او را به کفر و دین چه کار( 1

 غنیمت شمر نو بهار جوانی      انده باد خزانیتا نگرد ورق( 2

 نیست از شفقت مگر پروازی او الغرست   رورست           پچرخ مردم خوار اگر روزی دو مردم ( 3

 نخست قلب سلیم شکستگان بشکست    ی غمزه بر هم زدهاهمین که چشم تو صف( 4

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : معنی که به  نما یا پارادوکس آوردن دو واژه یا دومتناقض باشد.میصحیح  3گزینه

ر در بیت و الغ( ربهچاق و ف که اینجا در بیت سوم کلمات پرور )به معنای. غم شیرین: مانند ،رسندظاهر متناقض و متضاد به نظر می

 . آمده است

 ( 95سال  آموزش و پرورش)  ؟م عبارت فاقد عیب نگارشی استکدا-60

 . در جلسه حضور بهم رسانید، خانم مدیره محترمه( 2   . اعلم تر است، محمد از نظر علمی، بین دوستان در( 1

 . تلفناً از دوستم دلجویی کردم، روز جمعه( 4    . پیشینه تاریخی دارد، مبارزه برای آزادی( 3

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  1 گزینه  

 ( 96فراگیر چهارم سال  –های اجرایی )دستگاه م بیت، قرابت مفهومی دارد؟بیت زیر با کدا -61

 «دوستار انجمن من تورا مانم به عینه تو مرا مانی درست                     هر دو جانسوزیم اما»

 با دشمنان قدح کش و با ما عتاب کن  زان جا که رسم و عادت عاشق کشی توست (1

 بر جهان بخشودم و بر خود نبخشودم چو شمع  ز من هاسوختم تا گرم شد هنگامه دل (2

 ترسم ای دوست که بادی ببرد ناگاهم  ذره خاکم و در کوی توام جای خوش است (3

 که کید دشمنت از جان و جسم دارد باز   به نیم بوسه دعایی بخر ز اهل دلی (4

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : صحیح است. 2گزینه  

 ( 94و  93تامین اجتماعی سال ) ؟، به ترتیب کدام است«نوا-تا»ر، معنی کلمات با توجه به بیت زی -62

 «جان عزیز خود به نوا می فرستمت    تا لشکر غمت نکند ملک دل خراب    »

   آواز  –برای اینکه ( 2    شعر و غزل  –آگاه باش ( 1

 گروگان -برای اینکه( 4    گروگان –تا وقتی که ( 3

  پاسخ کارشناسe-estekhdam.com : جان عزیز ، برای اینکه لشکر غم تو کشور دلم ویران نکند: معنی بیت باشد.میصحیح  4گزینه

 .فرستمخود را به عنوان گروگان برایت می
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 ( 94و  93تامین اجتماعی سال ) ؟در عبارت زیر به کدام معناست، «برکشیدن» - 63

 «لکمدر اسباب  ادها کردگرفت و هرچه داشتند بستند وبراند و این سر برکشید و اعتمفرو ، یعقوب آن قوم را که بدو تقرب کرده بودند»

 احضار کرد( 4   اعدام کرد( 3  به پایگاه بلند رسانید( 2  زندانی نمود( 1

  پاسخ کارشناسe-estekhdam.com : باشد.میصحیح  3گزینه 

 ( 89ش و پرورش سال آموز؟ )نگارش کدام کلمه با توجه معنای مقابل آن درست است-64

 همنشین: جلیص( 4      کاوش: تفحث( 3      ناحیه: حوذه( 2     بسیار: جزیل( 1   

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : رتیبتفحث و جلیص به ت، ی حوذههانگارش صحیح واژه باشد.میصحیح  1گزینه :

  باشد.میتفحص و جلیس ، حوزه

 ( 94دیوان محاسبات سال ) ؟نده استکدام نویس مهم از آثار «طاعون»-65

 آلبرکامو( 4  هرمان هسه( 3  فرانس فانون( 2  ارنست همینگوی( 1

  پاسخ کارشناسe-estekhdam.com : باشد.میطاعون از آثار نویسنده فرانسوی آلبر کامو  باشد.میصحیح  4گزینه  

  -های اجرایی )دستگاه «مپس سخن کوتاه باید والسّال/  ته هیچ خامدر نیابد حال پخ»  ؟تناسب مفهومی دارد، با کدام بیت، بیت زیر-66

 ( 95فراگیر  سوم سال 

 ز تدبیر طبیبم تاثیر مداوا و هم هم ز  درد بی درمان عشقم کشت و کرد آسوده خاطر( 1

 دیده گشادم به تماشای تو    سینه نهادم به دم تیغ عشق( 2

 ز حالت پیاده غافل بود سوارهک   ای شهسوار چاالک احوال ما چه دانی( 3

 خم زنجیر تو را بر دل شیدا زده ام   منم آن عاشق دیوانه که از غایت شوق( 4

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : ب داردبیت سوم با بیت مورد نظربه لحاظ مفهوم تناس باشد.میصحیح  3گزینه. 
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 ( 96فراگیر چهارم سال  –ی اجرایی ها)دستگاه کدام بیت، فاقد مفهوم عبارت زیر است؟ -67

 «خرد از دشمن باخرد بتر بودکه بیخردان هرگز دوستی مکن با بی«

 بهتر از دوستی که نادان است  خصم دانا که دشمن جان است (1

 نگر سوی بی دانشان ننگری   زنادان نیابی جز از بدتری (2

 او به حیله که دانی راندنی است  دوستی ابله بتر از دشمنی است (3

 آن سخن گو که طبع و عادت اوست  دوست خواهی که تا بماند دوست (4

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : د که نباید نادان اشاره به این مطلب دار 3و  2، 1های گزینه همه  صحیح است. 4گزینه

 را به دوستی خود در آورد.

 ( 94دی سال دستیاران ستا؟ )باشد.میمتن زیر از کیست و از چه نوع سخنوری  -68

 «ی نباشدت درونعبارتی است که گوینده را در آن مقصد و مرادی به جز بیانی ساده و ادای قصدی خالی از احساسات و هیاجانا»

 نثر –ملک الشعرای بهار ( 2    سخن منظوم –فروغ الزمان فرخزاد ( 1

 سخن منظوم –زرین کوب ( 4    نثر مسجع –جالل الدین همای ( 3

 س پاسخ کارشناe-estekhdam.com : لک الشعرای این متن برگرفته از کتاب سبک شناسی نوشته م باشد.میصحیح  2گزینه

 باشد.میکه در تعریف نثر ساده  باشد.میبهار بهار 

 ( 94دوم سال  فراگیر  -دستگاههای اجرایی ؟ )کدام یک از شعرای نامبرده، حسبیه سراست -69

 فخرالدین عراقی( 4 مسعود سعد سلمان( 3  نیخواجوی کرما( 2  زاکانیعبید ( 1

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com :ست.صحیح ا 3گزینه پس  باشد.میمسعود سعد سلمان ( از شعرای بنام حسبیه سرا )زندان نامه 

گارشی ندام عبارت ک از والی مختلف یک کتاب یا نوشته معمها، آثار هنری و بخشها، اشعار، روزنامهها، رسالههادر ذکر عنوان مقاله -70

 ( 94دستیاران ستادی سال ؟ )شودمیاستفاده 

 قالب( 4   ستاره( 3   خط فاصله( 2   گیومه( 1

  پاسخ کارشناسe-estekhdam.com : ی دو منظور به گذاری است که برانمادی در نشانه( )»«گیومه  باشد.میصحیح  1گزینه

ها، نوانعگان خاص، ها، لغات و واژاسم - (ایی یا کسی نقل شود )نقل قول مستقیمسخنی که به طور مستقیم از ج: رودکار می

 ( اصطالحات فنی و یا علمی )فقط برای بار اول

 ( 95سال  آموزش و پرورش) ؟چه نوع جمله ای است «کاشکی قیمت انفاس بدانند خلق» مصراع-71

 عاطفی( 4    خبری( 3   پرسشی( 2   امری( 1

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  4 گزینه  
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 ( 96فراگیر چهارم سال  –های اجرایی )دستگاه کدام بیت، با بیت زیر، ارتباط مفهمومی دارد؟  -72

 «دحجاب روحجاب راه تویی حافظ از میان برخیز                               خوشا کسی که در این راه بی»

 تهی آی تا پر معانی روی   زهستی پری زان تهی می روی (1

 مخموریت مباد که خوش مست می کند  دچشمت به غمزه خانه مردم خراب کر (2

 تا کجا بودی که جانم تازه می گردد به بوی  ای نسیم کوی معشوق این چه باد خرم است (3

 جان عشق به تماشاگه رضوان نرود   گر بیارند کلید همه درهای بهشت (4

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : تو ( مای حافظ! وجود مادّی )جس: معنای بیت صورت سوال صحیح است. 1گزینه

انع ی حجاب و مبه عشق مانعی است برای رسیدن به معشوق؛ پس بلند شو و این جسم مادی را فنا کن. خوشا به حال کسی که در را

 رود.

 ( 96) وزارت نیرو سال  ؟درکدام مورد نوع ترکیب متفاوت است –73

 شیشه دل –چشم کوکب ( 2     اختر سیار –جانسوز  غمزه( 1

   چهره مقصود –غرور دلیران ( 4     اصالح تن  -خاموشی زبان( 3

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میاولی ترکیب وصفی و دومی ترکیب استعاری  صحیح است. 4گزینه 

 ( 95فراگیر  سوم سال   -دستگاههای اجرایی ) ؟کدام عبارت نیاز به ویرایش دارد-74

 .را  به دقّت  مورد بررسی قرار دهیم باید مطالب موردنظر، در هنگام مطالعه( 1

 . قیام کرد، علیه رژیم سلطنتی، ملّت ایران( 2

 آفرینش زیبایی به وسیله ی رنگ و سنگ وفلز است.، شعر( 3

 . کنمیشخصاً دعوت م، گاها دوست فاضلی را که می بینم از او برای همکاری( 4

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میعبارت چهارم نیازمند ویرایش  باشد.میصحیح  4گزینه 

 ( 89آموزش و پرورش سال ؟ )قبادیانی است کدام یکر از آثار زیر متعلق به ناصرخسرو-75

 قانون( 4     مناجات نامه( 3     رهایش و گشایش( 2     فیه ما فیه( 1

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : رسی، شامل ای است به نثر روان فارساله :گشایش و رهایش باشد.میصحیح  2گزینه

 باشد.میسی پرسش و پاسخ آنها از آثار ناصرخسروقبادیانی 
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 ( 94اول سال  فراگیر  -دستگاههای اجرایی ؟ )شودمییافت « غلط امال یی»در کدام مورد،  -76

          حیف، متألم و دردمند، اسف و اندوهقلب و فؤاد، الغر و ن( 1

 سفاهت و نادانی، تلطیف ذهن، ابتر و ناقص، اعزاز و اکرام( 2

 تضّاد و طباق، قصد و عزیمت، سپاس گزاری و تقدیر، تواضع و افتادگی    ( 3

 ی اخالقیهاآماده سازی و تعبیه، بذل و بخشش، سیلی و قفا زدن، رزیلت( 4 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : رذیلت»: در دسته چهارم امالی صحیح واژه رزیلت بصورت باشد.میصحیح  4گزینه »

 باشد.می

 ( 96فراگیر چهارم سال  –های اجرایی )دستگاه کدام عبارت، نیاز به ویرایش دارد؟  -77

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

 مقاله کوتاه و بلند در آن می بیند.  های عصر را باز می کنید، دههاروزنامهوقتی شما یکی از ( 2

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

 و عظمت روحی و معنوی ملت ایران است.  ها، باورها، هنرمندیهاآثار ادبی ایران، آیینه اندیشه( 4

 ارشناس پاسخ کE-estekhdam.com : جمع بسته « مایشفر»، نباید با کلمه فارسی «ات»نشانه جمع عربی  صحیح است. 3گزینه

 است.« هافرمایش»صحیح آن  شود و شیوه

 ( 94دستیاران ستادی سال ؟ )کدام عبارت نیاز به ویرایش دارد -78

 ی گزیده شده، نامأنوس باشد.هاممکن است، بسیاری از واژه( 1

 زبان فارسی را تهدید می کند از درون است نه از بیرون.، آنچه آینده( 2

 ی کوتاهی که قهرمانان آنها، جانوران هستند را فابل می نامند.هاانتدر غرب، داس( 3

 «یکی بود، یکی نبود» : را با این عبارت برای کودکان آغاز می کنند هامعموال قصه( 4

  پاسخ کارشناسe-estekhdam.com : باشد.میصحیح  3گزینه 
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 ( 96) وزارت نیرو سال  ؟ی خطا و پنجه به ترتیب در بیت زیر کدام استهانفش واژه – 79

 «خطاست پنجه مسکین ناتوان بشکست  دست به بازوان توانا و قوت سر»

 مفعول  –نهاد ( 4  متمم –مسند ( 3  مفعول –مسند ( 2  مستند  –نهاد ( 1

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : دهد و مفعول به پاسخ می( مسند به سوال )چه چیزی و چه کسی صحیح است. 1گزینه

ول ه مفعجخطا است. پن پنجه مسکین ناتوان را شکستن،: . مصراع دوم به این شکل خواهد بود(و )چه کسی را( سوال )چه چیزی را

 است و خطا، مسند.

 ( 95سال  رورشآموزش و پ) ؟متفاوت است، ساختمان کدام واژه-80

 چشمه سار( 4   کودکستان( 3   وحشی گری( 2  فرهنگ نامه( 1

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  3گزینه  

 ( 94دیوان محاسبات سال ؟ )شودمییافت  «غلط امالیی»، در کدام عبارت-81

 .گشتجباری که در فطرت کاینات به وزیر و مشیر و معونت و مظاهرت محتاج ن( 1

 برای هدایت و ارشاد رسوالن فرستاد تا خلق را از ظلمت جهل و ظاللت برهانیدند.( 2

 یاد کرده شود.، اکنون شمتی از محاسن عدل که پادشاهان را سمین تر حلیتی است( 3

 .درود و سالم و تحیت و صلوات ایزدی بر ذات معظم مصطفی و اصحاب و اتباع و یاران( 4

  پاسخ کارشناسe-estekhdam.com : سمین تر = ثمین تر باشد.میصحیح  3گزینه 

 ( 94و  93تامین اجتماعی سال ؟ )صحیح است.صورت امالیی کدام یک از موارد زیر  -82

 ؟ما کجاییم و مالمتگر بیکار کجاست     هر سر موی مرا با تو هزاران کار است ( 1

 و کردی واو بجا آوردچرا که وعده ت    مرید پسر مغانم زمن مرنج ای شیخ   ( 2

 اه نیست جعاشق دردی کش اندر بند مال و     حافظ ار بر صدر نشیند زعالی مشربی است  ( 3

 تا در میانه خواسته کردگار چیست      زاهد شراب کوثر و حافظ پیاله خواست    ( 4

  پاسخ کارشناسe-estekhdam.com : باشد.میصحیح  3گزینه 
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 ( 94)آموزش و پرورش سال  ؟غلط است، ی واژه با توجه به معنی مقابل آنامال، در کدام مورد– 83

 وصف کردن: نعت( 4  کستنش: نقض( 3  درندگان: سباع( 2  خو گرفته : معلوف( 1

  پاسخ کارشناسe-estekhdam.com : است واژه مألوف به معنای خو گرفته و الفت گرفته باشد.میصحیح  1گزینه. 

 ( 95سال  آموزش و پرورش) ؟محسوب می شوند «صفت لیاقت»، دی کدام مورهاواژه-84

 تشنگی، نویسندگی( 4  بزرگی، پاکدامنی( 3  خوابیدنی، پوشیدنی( 2 دشمنی، بی خردی( 1

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : وصوف را مصفتی است که شایستگی و قابلیت : صفت لیاقت باشد.میصحیح  2 گزینه

 وردنی/ پوشیدنی.خ: مصدر+ ی . می رساند

 ( 95فراگیر  سوم سال   -دستگاههای اجرایی ) ؟متفاوت است هاساختمان واژه، در کدام گروه کلمه-85

 خوابگاه، سحرگاه( 4 آفریدگار، سازگار( 3  الله زار، نمکزار( 2  سروستان، هنرستان( 1

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  3گزینه 

 ( 94دوم سال  فراگیر  -دستگاههای اجرایی ؟ )شودمیه کلمه، غلط امالیی یافت در کدام گرو -86

 زنجیر و مسلسل -محمل و کجاوه( 2     واثق و معتمد -عجز و البه( 1

 مهمل و بیهوده -باطن و ضمیر( 4    مذلت و خواری -گزیر و گریز( 3

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com :ول به و ضمه میم ا( ه )و مُهمل با  باشد.میبه معنای کجاوه  ، و فتحه م اول( مَحمل با )ح

 صحیح است. 3گزینه پس  باشد.میمعنای سخن بیهوده و یاوه 

 ( 94آموزش و پرورش سال ) ؟غلط امالیی وجود دارد، در کدام گروه کلمه – 87

     طره سنبل  -حشر و رستخیز( 1

 مقهور و مقلوب –صحیفه و دفتر ( 2

     نسیان و فراموشی  –کدلی رقت و ناز( 3

 سیره و فاخته –تعارض و تفاوت ( 4

  پاسخ کارشناسe-estekhdam.com : به که، «مغلوب»: دوم امالی صحیح واژه مقلوبگزینه در  باشد.میصحیح  2گزینه 

 .باشندمعنای شکست خورده و خوار شده می
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 ( 96فراگیر چهارم سال  –رایی های اج)دستگاه وجود دارد؟ «یکژتاب»در کدام عبارت،  -88

    . با خواندن هر متن داستانی، باید به درون مایه و محتوای آن بیاندیشیم( 1

 دخترک مانند پدرش، تصویری از چهره مادرش کشید. ( 2

               جوانان نیک بخت، اندرز خیرخواهان را می پذیرند. ( 3

 گیرند. بر میادبیات داستانی، همه آثار روایی را در ( 4

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : ه شکل مفرد بادبیات داستانی، نهاد مفرد است و فعل آن باید  صحیح است. 4گزینه

 نوشته شود.

 ( 96) وزارت نیرو سال  ؟مناسب و معمول است( تاک، ی )بو، گلهابا همه واژه، کاربرد کدام پسوند – 89

 گاه( 4    کده ( 3    زار ( 2    ستان ( 1

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : ول استفاده بوستان، گلستان و تاکستان، به صورت رایج و معم صحیح است. 1گزینه

 .شودمی

 ( 94دیوان محاسبات سال ) ؟وجود دارد« غلط امالیی»، درکدام گروه اسمی-90

 قصر امل، انیس و مالوف( 2    خواستگاه اجتماعی، ارحام، صله( 1

 و رودربایستی محظور، ساطع و درخشان( 4     و امتناع، غلیان درونی ابا ( 3

  پاسخ کارشناسe-estekhdam.com : تماعی امالی صحیح خواستگاه اجتماعی بصورت خاستگاه اج  صحیح است. 1گزینه

 باشد.می

 ( 95 سال آموزش و پرورش) ؟به ترتیب کدام اند «مردانه، تو، خدا»ی هانقش واژه، در بیت زیر -91

 «چو مردانه در این ره می زنی دم     خدا یار تو باشد در دو عالم   »

      قید، مضاف الیه، نهاد( 1

 متمم، نهاد، مسند( 2

      قید، مسند، نهاد( 3

 متمم، مضاف الیه، مسند( 4

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  1 گزینه  
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 ( 94اول سال  فراگیر  -دستگاههای اجرایی ؟ )دارد در کدام بیت غلط امالیی وجود -92

 اشتر طلبید و محمل آراست    چون موسم حج رسید برخاست( 1

 ز زایل مر او را همی خاستند    ز هر جای خواهشگران خاستند( 2

 مشاطه نمی خواهد،زیبایی رخسارم   از خون رگ خویش است گر رنگ به رخ دارم( 3

 نی در طلب یارم، نی در غم اعیارم    غ ز مدد کارمبر ساقه خود ثابت فار( 4

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : و در واقع  باشدمیدر مصرع دوم از بیت دوم  زایل غلط  باشد.میصحیح  2گزینه

 . است« زابل»

 ( 96فراگیر چهارم سال  –های اجرایی ی کدام گروه متفاوت است؟ )دستگاههاساختمان واژه -93

 جان ستان -دادستان ( 4  نیستان –هنرستان ( 3  بهارستان –گلستان ( 2  الرستان –ستان سرو( 1

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : شخصی که : ؛ جان ستان شودمیمکانی که عدل برقرار : دادستان صحیح است. 4گزینه

 گیرد.جان را می

 ( 96یرو سال ) وزارت ن ؟اصطالحات علمی یا فنی کاربرد دارد برای نشان دادن اسامی و عناوین و، کدام عبارت نگارشی – 94

 »«گیومه ( 4   قالب ][( 3   ( کمانک )( 2  ستاره *( 1

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : صطالحات علمی ااز گیومه به منظور نشان دادن اسامی، عناوین و  صحیح است. 4گزینه

 کنیم.یا فنی استفاده می

 ( 94و  93تامین اجتماعی سال ؟ )شودمیغلط امالیی یافت  در کدام عبارت -95

 خطیبی کریه الصوت خود را خوش آواز پنداشتی و فریاد بیهده برداشتی.( 1

 جوانی خردمند از فنون فضایل حظی وافر داشت و طبعی نافر.( 2

 ملوک و اغنیا را در چشم همت او شوکت و هیبت نمانده.( 3

 شد تا نفس خسیس قالب آمد؟ زمانی به فکرت فرو رفت.عقل نفیست را چه : گفتم( 4

  پاسخ کارشناسe-estekhdam.com : و امالی صحیح آن  باشدمیچهارم واژه قالب غلط گزینه در  باشد.میصحیح  4گزینه

 باشد.می« غالب»
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 ( 94ال اول س فراگیر  -عبارت......... )دستگاههای اجرایی  به جز ،شودمیدر همه عبارات زیر،غلط ویراشی یافت  -96

     .سارق را دستگیر کردند و به زندان بردند( 1

 .کفشی که برادرم خریده بود را پدرم پسندید( 2

    برایش فرستادم.، بسته سفارشی پدرم را به وسیله پست( 3

 نوشته شد. گلستان و بوستان،توسط شیخ اجل،سعدی شیرازی،( 4

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com :ارنددهمه عبارات به جز مورد اول نیاز به ویرایش  باشد.میصحیح  1 گزینه. 

 ( 94)دستیاران ستادی سال  ؟غلط امالیی وجود داردگزینه در کدام  -97

 راحت عاجل به تشویش محنت اجل منقص کردن خالف رأی خردمند است.( 1

 ترک مناصحت گرفتیم.، دیدم که نصیحت نمی پذیرد و دم گرم من در آهن سرد او اثر نمی کند( 2

 رد.فسق و فجور آغاز کرد مبذّری پیشه گرفت فی الجمله نماند از سایر معاصی منکری که نکرد و مسکری که نخو( 3

 فکیف مرا که در صدر مروت نشسته ام و عقد فتوت بسته و ذکر انعام در افواه عوام افتاده.( 4

  پاسخ کارشناسe-estekhdam.com : نغص منقص بصورت م ژهاول امالی صحیح واگزینه در  اشد.بمیصحیح  1گزینه

  باشد.می

  (96هارم سال چفراگیر  –های اجرایی در مصراع دوم کدام است؟ )دستگاه «گوهر»در مصراع اول و  «قدوم»با توجه به بیت زیر، معنی  -98

 «مهر و زاد بوبپرسیدش از گو      زرش داد و گوهر به شکر قدوم                          »

 جواهر– هاگام( 4  اصل و نسب – هاگام( 3  سرزمین – هاقدم( 2  خاندان-آمدن( 1

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : عنای آن اصل یکی از م: برگشتن از سفر، باز آمدن؛ گوهر: قدوم صحیح است. 1گزینه

 ذات و سرشت نام برد.توان به سنگی قیمتی و یا و خاندان است. از معنای دیگر گوهر، می
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 ( 96) وزارت نیرو سال  ؟کدام عبارت نیاز به ویرایش دارد – 99

 .پریشان گویی است، گمانبی، حاصل پریشان فکری( 1

 .اندخیلی وقت صرف کرده، آنها برای پیشبرد اهداف خود( 2

 .شناخته شد، پس از تحقیقات و آزمایشات متعدد، نوع بیماری( 3

 .رودبه کار می، صرفا برای انتقال مستقیم مفاهیم دقیق علمی، زبان علمی( 4

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : که ( )ات آزمایش یک کلمه فارسی است که نبایستی آن را با صحیح است. 3گزینه

 شیوه جمع عربی است، جمع بست.

 ( 94م سال دو فراگیر  -دستگاههای اجرایی ؟ )در کدام بیت، غلط امالیی وجود دارد -100

 شعله آتش عشق تو زند عظم رمیم   ل خاک شومبر سر کوت گر از باد اج( 1

 به روز حشر من و دوزخ و عذاب علیم   گرچه از بهشت نگارم عنان بگرداند( 2

 مرا به منزل طاووس رغبت است عظیم   اگرچه پشه نیارد شدن مالزم باز( 3

 زان که غرقاب غم عشق تو بحری است عظیم  ین ورطه هجران نبرم جان به کنارمن از ا( 4

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com :دارای  ومعنای دانا  به( عباشد و علیم با )میبه معنای دردآور و دردناک  (،الیم با )الف

 صحیح است. 2گزینه پس  باشد.میعلم بسیار 

 ( 94وم سال د فراگیر  -دستگاههای اجرایی ؟ )کدام عبارت به ویرایش نیاز دارد-101

 منطق الطیر، توسط عطار نیشابوری سروده شد.( 2     کفشی را که خریده بودی، پسندیدم.( 1

 در کالس، هم میز هست و هم تخته.( 4    دیدگاه او با دیدگاه روان شناسان، متفاوت است.( 3

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  4گزینه 

 ( 94دوم سال  فراگیر  -دستگاههای اجرایی ؟ )مرکب وجود دارد واژه، در کدام مصراع -102

 ای زبان، تو بس زیانی مر مرا( 2     هم صفیر و خدعه مرغان تویی( 1

 ای دریغا مرغ خوش الحان من( 4     مرد غرقه گشت جانی می کند( 3

  پاسخ کارشناسe-estekhdam.com :  حیح است.ص 1گزینه پس ( مرغ + آن)  باشد.میواژه مرکب  «نمرغا»در مصراع اول 

 ( 94دوم سال  فراگیر  -دستگاههای اجرایی ؟ )هستند«  صفت مفعولی»، هاکدام واژه -103

   تاریکی –روشنی ( 2     نهایی –پرتابی ( 1

 تنهایی –پاکدامنی ( 4    ناپدری –بی خردی ( 3

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com :صحیح است. 1گزینه پس . باشندمفعولی می ی پرتابی و نهانی صفتهاواژه 
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 ( 96) وزارت نیرو سال  ؟قرایت مفهمومی دارد، با کدام، بیت زیر – 104

 «نصحیت نگیرد مگر در خموش  فراوان سخن باشد آگنده گوش»

 نشاید بریدن نینداخته   نباید سخن گفت ناساخته                ( 1

 ناقص مکن ، تو خود را به گفتار         کمال است در نفس انسان سخن   ( 2

 نخواهی شنیدن مگر گفت کس   چو خواهی گه گویی نفس برنفس        ( 3

 که بیند که شمع از زبان سوخته ست    از آن مرد دانا دهان دوخته ست         ( 4

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  3گزینه 

 ( 94دیوان محاسبات سال ) ؟امندی بیت زیر کدهاآرایه -105

 «چرا که بر لبشان داستان فرهاد است    به بیستون همه نقشی زبان شیرینی است »

   ابهام، مجاز، تلمیح( 2    تضاد، مجاز ، کنایه( 1

 تلمیح، پارادوکس، تشبیه( 4    تشبیه، کنایه، پارادوکس( 3

  پاسخ کارشناسe-estekhdam.com : بیت مورد ی در ابهام و مجاز هر یک به نوع، ی تلمیحهاآرایه شد.بامیصحیح  2گزینه

 .اندنظر بکار رفته

 ( 94آموزش و پرورش سال ) ؟در کدام است، مفهوم بیت زیر – 106

 «عکس او را دیده تو بر این و آن        اندرون توست آن طوطی نهان»

 دادهای خود و دیگران نادیده گرفتن استع( 2    مبارزه و مخالفت با هوای نفس ( 1

 عدم شناخت انسان از خویشتن خویش ( 4     غفلت از اسرار جهان هستی( 3

  پاسخ کارشناسe-estekhdam.com : ن  اقع خویشتن انساوموالنا در این مثنوی اشاره به طوطی درون و در  باشد.میصحیح  4گزینه

 . دارد، و عدم شناخت انسان  از خود
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 ( 94و  93تامین اجتماعی سال ؟ )کدام نشانه را باید گذاشت «با شکوه و عظمتی»قبل از  در عبارت زیر،-107

 «غروب ده در کویر با شکوه و عظمتی به یاد ماندنی فرا می رسد»

 ویرگول( 4   نقطه ویرگول( 3   نقطه( 2   دو نقطه( 1

  پاسخ کارشناسe-estekhdam.com : ی غیر مستقلّی که درهایا جمله هامیان عبارت، نما ویرگول یا درنگ باشد.میصحیح  4گزینه 

 .دهدجمله کامل را تشکیل می مجموع، یک

 ( 96فراگیر چهارم سال  –های اجرایی است؟ )دستگاه "غلط امالیی"، فاقد هاکدام گروه کلمه 108

 سالست و روانی –افراط و تفریط  –جمالت تاثیرگذار  (1

 مظهر اعتدال – بیت معمور ادب –حظّ زیابیی شناسی  (2

 مخلّ فصاحت –حسن خطام  –اغتنام فرصت  (3

 آرایش صّوری –تفقّد و دل جویی  –مدح و زم  (4

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : صحیح است. 1گزینه  

 ( 94دستیاران ستادی سال ؟ )به ترتیب کدام است، «وطن»، «گم»، «زیبایی»ی هادر بیت زیر، نقش واژه -109

 «وین حال فرایاد من آورد وطن را   زیبایی و آثار  گم شد زنظر آن همه»

   نهاد، مسند، مفعول( 2      نهاد، مفعول، متمم( 1

 متمم، نهاد، متمم( 4     متمم، مسند، مفعول( 3

  پاسخ کارشناسe-estekhdam.com : باشد.میصحیح  2گزینه 

 

 ( 94دوم سال  فراگیر  -دستگاههای اجرایی ؟ )ی بیت زیر کدام اندهاآرایه -110

 «وی خنده زده شکر شیرین تو بر نوش  ای حلقه زدی افعی مشکین تو بر دوش  »

   مراعات نظیر –ایهام ( 2    جناس –استعاره ( 1

 حسن تعلیل –مجاز ( 4   حسن تعلیل –تشبیه ( 3

  پاسخ کارشناسe-estekhdam.com :صحیح  4نه گزیپس . استی مجاز و حسن تعلیل بکار رفته هادر بیت مورد نظر آرایه

 است.
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 ( 96) وزارت نیرو سال  ؟مفهوم کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است – 111

 برنجد دل هوشمندان بسی       به یک نا تراشیده در مجلسی       ( 1

 به نقض تو گفتن نباید محال       تو نیکو روش باش تا بدسگال    ( 2

 بیاالید همه گاوان ده را        شنیدستی که گاوی در علفزار  ( 3

 سگی در وی افتد کند منجالب      اگر برکه ای پرکنند از گالب     ( 4

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : ارد که یک ی یک، سه و چهار اشاره به این موضوع دهاگزینه  صحیح است. 2گزینه

 پیشنهاد به انجام روش نیک دارد.دوم گزینه ؛ اما در شودمیها بدی، منجر به خراب شدن خوبی

 ( 94دیوان محاسبات سال ؟ )شودمیاز کدام بیت دریافت ، ”ان مع العسر یسرا“معنی آیه  -112

 بس درشتی که در وی آسانی است     کاو کلید پنهانی است  ، بس گره( 1

 عهده برمن کز این و آن رستی    چون تو عهد خدای نشکنی   ( 2

 تا خوری آب زندگانی به قیاس      ضر بازشناسخویشتن را چو خ( 3

 دل ز دیگر عالق بی غم دار     عهد خود را با خدای محکم دار  ( 4

  پاسخ کارشناسe-estekhdam.com : سختی ( هرن با )به یقی: با توجه به  ترجمه آیه که می فرماید باشد.میصحیح  1گزینه

 . گرددیک دریافت میگزینه آسانی است!  مفهوم بیت  

 «پوچی از تو لبریزم با همه  آه ای زندگی منم که هنوز»   ؟سروده ی زیر چند جمله است -113

 سه( 4    دو( 3    یک( 2    چهار( 1

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : بیت مورد نظر چهار جمله دارد باشد.میصحیح  1گزینه . 

 ( 94و  93سال  جتماعیتامین ا) ؟د زیر میتواند از ابیات آغازی این قالب باشدکدام یک از موار، با توجه به فرم و صورت غزل -114

 کار ایران با خداست  باشه ایران زآزادی سخن گفتن خطاست( 1

 با نام نیز می رود از یاد روزگار   جز نام چیز دیگر مانند  در این جهان   ( 2

 این معنی گفتم و همین باشدیک نکته از  کی شعر ترانگیزد خاطر که حزین باشد    ( 3

 مست گفت ای دوست این پیراهن است افسار نیست  محتسب مستی به ره دید و گریبانش گرفت     ( 4
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  پاسخ کارشناسe-estekhdam.com : های زوج هم مصراعهای نخست با مصراع ، در قالب شعری غزل باشد.میصحیح  3گزینه

 باشد.میسوم صحیح گزینه قافیه هستند بنابراین 

 ( 96فراگیر چهارم سال  –های اجرایی غلط است؟ )دستگاه "گزاردن"در کدام عبارت، امالی  -115

 هرکه صلت دهد حق مهتری گزارد.  (1

 از قضا عفو خواست و به حج رفت و حج گزارد.  (2

 فرمانی که خدای تعالی بر تو کرده بود، نگزاردی.  (3

 نگزارند. دوستی را که به عمری فرا چنگ آرند به یک خطا  (4

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : هارم باید به چگزینه گزاردن یعنی انجام دادن و بیان کردن؛ در  صحیح است. 4گزینه

 صورت گذاردن نوشته شود. گذاردن یعنی قرار دادن.

 ( 96) وزارت نیرو سال  ؟محور اندیشه شاعر در بیت زیر کدام است – 116

 «عقل من آن ببرد که صورت نگار اوست          ببرد  باور مکن که صورت او عقل من»

 زیبا آفرین( 4   آفرینش عقل( 3   رخسار عاشق( 2   ناتوانی عقل( 1

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : ه این مطلب بصورت نگار، یعنی خالق؛ در این بیت اشاره دارد  صحیح است. 4گزینه

 ز خود را معطوف به خالق دانسته است.که شاعر نسبت به خلق بی تفاوت است و تمرک

 

 ( 94دوم سال  فراگیر  -دستگاههای اجرایی ؟ )تکیه مفهوم بیت زیر، بر کدام مطلب است -117

 «دیگران هم بکنند آنچه مسیحا می کرد   فیض روح القدس ار باز مدد فرماید»

 عنایت معشوق( 4  تعالی روح( 3  شفاعت جبرئیل( 2  تالش عاشق( 1

 ارشناس پاسخ کe-estekhdam.com : . ی شد اگر آن فیض وحی جبرییل که شامل حال حضرت عیس صحیح است. 2گزینه

دن زنده کر، نبینایاشامل حال دیگران هم می شد آنها هم همان کارهایی را که حضرت مسیح انجام داد از قبیل بینا کردن نا

 دادند.انجام می ،درخواست مائده آسمانی و اجابت آن و معجزات دیگر، مردگان
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 ( 94و  93تامین اجتماعی سال ) ؟ی زیر به ترتیب کدام استهامعنی کلمه – 118

 «ستردن –دهشت  –پس افکند  –دیر »

     زیر پا گذاشتن –حیرت  –دور افتاد –عبادت گاه ( 1

 تمییز دادن –سختی  -میراث –مسجد ( 2

     پای مال کردن –خشم  –عقب ماندن  –مسجد ( 3

 پاک کردن  –حیرت  –میراث  –صومعه ( 4

  پاسخ کارشناسe-estekhdam.com : پاک ، حیرت ،میراث، معنای کلمات مورد نظر به ترتیب صومعه باشد.میصحیح  4گزینه

 باشد.میکردن 

 ( 95فراگیر  سوم سال   -دستگاههای اجرایی ) ؟بکار رفته است «صفت مبهم»، درکدام عبارت-119

 . موجی از رضایت در میان ایرانیان ایجاد کرد، ین پیشوای بزرگ شیعهورود هشتم( 1

 . هر شاعری در دوره مشروطه می کوشید تا آتش انقالب را افزون تر کند( 2

 که دست نمی زند ! چه مردانی که در خود نمی پرورد! هاتاریخ به چه بازی( 3

 ؟ش سالح مبارزه باشدشعر برای، کدام شاعر را می شناسید که همچون ناصرخسرو( 4

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : ندمین، هیچ همه، فالن، بهمان، چند، چندم، چ: صفت مبهم  باشد.میصحیح  2گزینه

 ".هر شاعری در دوره مشروطه می کوشید تا آتش انقالب را افزون تر کند"، اند، دیگر، دگر، هر

 ( 96فراگیر چهارم سال  –های اجرایی گاهدارد؟ )دست "ایهام"در بیت زیر، کدام واژه   -120

 «تا روی نبیندت به جز راست       چشم چپ خویشتن بر آرم     »

 چشم (1

 راست  (2

 چپ (3

 روی (4

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : راه  (2است؛ سمت ر (1: شودمیراست در اینجا به دو معنی تلقی  صحیح است. 2گزینه

 درست.
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 ( 94و  93تامین اجتماعی سال ) ؟است «نیوی و بی اعتنایی به نام و ننگد هز جاپرهیزا»مفهوم کدام بیت  – 121

 ؟ما کجاییم و مالمت گر بیکار کجاست    هر سرموی مرا با تو هزاران کار است    ( 1

 چرا که وعده تو کردی و او بجاآورد     مرید پیر مغانم زمن منرج ای شیخ      ( 2

 عاشق دردی کش اندر بند مال و چاه نیست    ی مشربی است     حافظ ار برصدر ننشیند زعال( 3

 ؟تا در میانه خواسته خواسته کردگار چیست    زاهد شراب کوثر و حافظ پیاله خواست     ( 4

  پاسخ کارشناسe-estekhdam.com : فظ، صدرنشین در معنای بیت این چنین می خوانیم که اگر حا باشد.میصحیح  3گزینه

و از ان  باشد.میکشی است که در بند مال و جاه ننظری و فروتنی اوست. او عاشق دردیرأس امورنیست از بلند مجالس و در

 . را در می یابیم“ پرهیزاز جاه دنیوی و بی اعتنایی به نام و ننگ “مفهوم 

 ( 94و  93تامین اجتماعی سال ) ؟کدام است، در مصراع زیر «مسند» - 122

 «وست شرط عشق نیستزنده برگشتن زکوی د»

 کوی دوست( 4  شرط عشق نیست ( 3  شرط عشق( 2  زنده برگشتن ( 1

  پاسخ کارشناسe-estekhdam.com : ی هافعل]ی اسنادی، هابه اول فعل: روش پیدا کردن مسند باشد.میصحیح  2گزینه

کنیم اضافه می« چی؟»ا ی« چگونه؟»ی هالمهک [«نیست، هست، باد، باشد، شود، گردید، گشت، شد، بود، است»: اسنادی عبارتند از

 شرط عشق  ؟چی نیست و مسند را به دست می آوریم؛

 ( 94آموزش و پرورش سال ) ؟کدام است« استمالت»معنی واژه  – 123

 زیاده روی( 4   دل جویی ( 3   بی نیازی ( 2  برانگیختن( 1

  پاسخ کارشناسe-estekhdam.com : ل کردن به نوازش و می، مالت در لغت به معنای دل جوییاست باشد.میصحیح  3گزینه

 باشد.میسویی 

 ( 96فراگیر چهارم سال  –های اجرایی ی بیت زیر کدامند؟ )دستگاههاآرایه  -124

 «ر عاقبت اندر سر دینار و درم کردس        آن کس که به دینار و درم خیر نیندوخت   »

 کنایه –تلمیح ( 4   استعاره –تشبیه ( 3  تشبیه –کنایه ( 2  مجاز –جناس تام ( 1

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : برق دنیاست. سر جناس تام دارد و دینار و درم مجاز از زرق و صحیح است. 1گزینه 
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 ( 96) وزارت نیرو سال  ؟در بیت زیر کدام واژه ایهام دارد – 125

 «صل بهار است میگساران رامدام ف  گل است باده گلرنگ باده خوار آن را       »

 بهار ( 4    باده ( 3    گل( 2    مدام ( 1

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : قل دو معنی که ای است با حداایهام یا تورایه یا آوردن واژه - صحیح است. 1گزینه

رت به اژه یا عباوهام، است. در ای یکی نزدیک به ذهن و دیگری دور از ذهن باشد. مقصود شاعر گاه معنی دور و گاه هر دو معنی

ینکه دریافتن ا د. گرچهدر یک لحظه یکی از دو معنی را انتخاب کن تواندنمیگیرد و ای است که ذهن بر سر دوراهی قرار میگونه

ی آسان ن انتخاب، کارای .کدام معنی اصلی است و کدام فرعی، بسته به رابطۀ کل کلمات مصرع یا بیت با کلمۀ مورد ایهام است

ها ختلف واژهماز معانی  یابد کهتواند آرایه ایهام را در. زمانی خواننده میشودمینیست و این حالت روانی عموماً باعث التذاذ ادبی 

 و عبارات آگاه باشد.

 ( 94آموزش و پرورش سال ) ؟از نظر نگارش غلط است، کدام عبارت – 126

 اردوی مطالعاتی را ترک کردند.، معلم با دانش آموز( 2   .معلم و دانش آموزان در جلسه شرکت کردند( 1

 معلم با دانش آموز به اردوی چند روزه رفت ( 4  معلم و دانش آموزان به عیادت مدیر مدرسه رفتند( 3

  پاسخ کارشناسe-estekhdam.com : باشد.میصحیح  2گزینه 

 ( 94آموزش و پرورش سال ) ؟ی دیگر تفاوت داردهابا کلمه، ساخت دستوری کدام کلمه – 127

 نشست و برخاست ( 4  دادو ستد( 3   سوز و گداز( 2  زدو خورد( 1

  پاسخ کارشناسe-estekhdam.com : مده اما در آدیگر کلمات بصورت متضاد با هم گزینه در سه  باشد.میصحیح  2گزینه

 . دوم بصورت مترادفگزینه 

 ( 94و  93)تامین اجتماعی سال ترتیب کدام است؟  در مصراع زیر، به« دوتا»، «کمند»نقش  -128

 «قامتم شد چون کمند زلف مهرویان دو تا»

 مضاف الیه –مسند ( 4  مسند –متمم ( 3  سندم –مضاف الیه ( 2  نهاد –مسند ( 1

  پاسخ کارشناسe-estekhdam.com : د متمم نام ه بیایاسم یا گروه اسمی که بعد از حرف اضاف: متمم باشد.میصحیح  3گزینه

 .به غیر از.بی.بر.چون... از.به.با.برای.در.مثل.به جز : دارد. بعضی از حروف اضافه از این قرار است

، باد، باشد، شود، گردید، گشت، شد، بود، است»: ی اسنادی عبارتند ازهافعل]ی اسنادی، هابه اول فعل: روش پیدا کردن مسند

 دوتا  ؟چگونه شد  اضافه می کنیم و مسند را به دست می آوریم؛« چی؟»یا « چگونه؟»ی هاکلمه [«نیست، هست
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 ( 95فراگیر  سوم سال   -دستگاههای اجرایی ) ؟متفاوت اند هانوع واژه، هادر کدام گروه واژه-129

 نسوز، ناشکر، با ادب( 2    ناکام، نشکن، سوادبی( 1

 شیدنیپو، خواندنی، تهرانی( 4    نمایشگاه، کشتی بان، سپیده( 3

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  3گزینه 

 ( 94و  93)تامین اجتماعی سال ی بیت زیر کدامند؟ هاآرایه -130

 «کان کز غم او کوه گرفت از کمر افتاد   تا لب شیرین نستاند دلت از دست  نها»

 معادله اسلوب –مراعات نظیر  -تلمیح ( 2   تلمیح –تشبیه  –مراعات نظیر ( 1

 مجاز –تلمیح  –لف و نشر ( 4    ایهام –استعاره  –کنایه ( 3

  پاسخ کارشناسe-estekhdam.com : رد نظر وجود تلمیح و مجاز در بیت مو، ی لف و نشرهاآرایه باشد.میصحیح  3گزینه

 .دارند

 ( 94موزش و پرورش سال آ) ؟مناسب و معمول است” هنر، قلم، سرو“ی هابا همه واژ ه، به کار گرفتن پوند -131

 گاه( 4   زار ( 3    دان( 2   ستان( 1

  پاسخ کارشناسe-estekhdam.com : کان، یا مجا، »پسوندی فارسی است که به معنای  "ستان" باشد.میصحیح  1گزینه

 رود.یماست. این پسوند در زبان فارسی بسیار پرکاربرد است و برای نامیدن جاهای گوناگونی به کار « سرزمین

 ( 94آموزش و پرورش سال ) ؟چند جمله است، بیت زیر – 132

 «فلگ گفت احسنت مه گفت زه      قضا گفت گیر و قدر گفت ده  »

 هشت ( 4   هفت ( 3    شش( 2   پنج( 1

  پاسخ کارشناسe-estekhdam.com : باشد.میصحیح  4گزینه 
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 ( 94آموزش و پرورش سال ) ؟گرفته استحذف فعل به قرینه ی معنوی صورت ، در کدام مصرع –133

   گر آن باد پایان برفتند تیز( 2    قضا روزگاری زمن درربود( 1

 من آن روز را قدر نشناختم( 4    جوانا ره طاعت امروز گیر ( 3

  پاسخ کارشناسe-estekhdam.com : صحیح وجود ندارد؟گزینه 

 ( 96 فراگیر چهارم سال –های اجرایی )دستگاه ؟است« چون دُرکم گوی و گزیده گوی »کدام بیت، بیانگر مفهوم  -134

 وآنچه دانی که نه نیکوش جوابست مگوی تا ندانی که سخن عین صواب است مگوی           (1

 بر در سالح دارد و کس در حصار نیست دین ورز و معرفت که سخندان سجع گوی           (2

 به نطقی که شاه آستین برفشاند        سخن گفت و دامان گوهر فشاند                 (3

  که گر کار بندی پشیمان شوی  ز صاحب غرض تا سخن نشنوی                      (4

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : رست، صحیح و داول اشاره دارد به سخنانی اندک اما گزینه بیت  صحیح است. 1گزینه

 نیکو.

 ( 96زارت نیرو سال ) و ؟کدام مصرع فاقد کنایه است – 135

 تسبیح هزار دانه بر دست مپیچ( 2     دریغا که بگرفت راه نفس( 1

 روی طمع از خلق بپیچ ار مردی( 4   تا ندانی که سخن عین صواب است مگوی( 3

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : ست.روی طمع از خلق پیچیدن کنایه از طمع نورزیدن ا صحیح است. 4گزینه 

 ( 94و  93)تامین اجتماعی سال ، به ترتیب کدام است؟ «اشع –مغبر »ی هاواژه معنی – 136

   شامگاه –تیره بخت ( 2   درماندگی –تیرگی ( 1

 خوراک شبانه –تیره ( 4   پوشیدگی –غبارآلوده ( 3

  پاسخ کارشناسe-estekhdam.com : وراک شبانه و خی مغبر و عشا به ترتیب تیره هامعنای واژه باشد.میصحیح  4گزینه

 باشد.می
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؟ م معنی استم یک هبا کدا "بر در شاهم گدایی نکته ای در کار کرد / گفت بر هر خوان که بنشستم خدا رزاق بود"مفهوم بیت  -137

 ( 94دستیاران ستادی سال )

 که دست همت مردانت می دهی یاری  بزن که قوت بازوی سلطنت داری ( 1

 رزق را روزی رسان پر می دهد  وت بی مگس هرگز نماند عنکب( 2

 بر بوی پسته آمد و بر شکر اوفتاد  روزی نگر که طوطی جانم سوی لبت ( 3

 یا رب چه گدا همت و بیگانه نهادیم  چو حافظ قانع به خیالی زتو بودیم ( 4

  پاسخ کارشناسe-estekhdam.com : م روزی رساندن به مفهوبیت مورد نظر و بیت گزبنه دوم هر دو  باشد.میصحیح  2گزینه

 . خداوند اشاره دارند

 ( 94دستیاران ستادی سال ؟ )در عبارت زیر، کدام است« ی»نوع  -138

 «نگه کنید که قانعی و طامعی به مردم چه رساند.»

 مصدری( 4   لیاقت( 3   مفعولی( 2   نسبت( 1

  پاسخ کارشناسe-estekhdam.com : باشد.میصحیح  4گزینه 

 ( 94و  93تامین اجتماعی سال ؟ )چند جمله است بیت زیر -139

 «مینماید الله خود روی روی   ای صبا با بلبل خوشگوی کوی » 

 دو( 4   پنج( 3   چهار( 2   سه( 1

  پاسخ کارشناسe-estekhdam.com : باشد.میصحیح  1گزینه 

 

 ( 94وم سال د فراگیر  -دستگاههای اجرایی ؟ )بیت زیر، فاقد کدام آرایه ادبی است -140

 «ور الف انا الحق زنی از دار میندیش  در عشق چو قربان شوی از کیش برون آی»

 ایهام تناسب( 4   مراعات نظیر( 3    تلمیح( 2    تشبیه( 1

 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com :م هاست که با  هایی از یک دستهمنظور از آرایه مراعات نظیر یا تناسب )آوردن واژه

ار ورد نظر بکمکه در بیت  باشد.( میتواند از نظر جنس، نوع، مکان، زمان و یا همراهی باشددارند. این هماهنگی میهماهنگی 

 صحیح است. 3گزینه پس . نرفته است
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 ( 94سال  اول فراگیر  -دستگاههای اجرایی ؟ )از آثار کدام نویسنده مکتب واقع گرایی است "صد سال تنهایی"رمان  -141

 ویلیام فاکنر( 4   لئون تولستوی( 3  گابریل گارسیا مارکز( 2  م گورکی  ماکسی( 1

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : نوشته گابریل  صد سال تنهایی نام رمانی به زبان اسپانیایی باشد.میصحیح  2گزینه

 .در آرژانتین منتشر شد 1967گارسیا مارکز که چاپ نخست آن در سال 

 ( 94اول سال  فراگیر  -دستگاههای اجرایی ؟ )ات زیر چیستقالب شعری ابی -142

 گر چه پاکی،تو را پلید کند منشین با بدان که صحبت بد                     »

 «پاره ای ابر ناپدید کند        آفتابی بدین بزرگی را                           

  قطعه( 4   چهار پاره ( 3    رباعی ( 2   دو بیتی ( 1

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : وج آن هم های زشعری است حداقل دو بیت که مصراع: قطعه باشد.میصحیح  4گزینه

 ت.، آموزشی و تعلیمی، مدح و هجو اسمحتوای قطعه بیشتر اخالقی، اجتماعی .قافیه است

 ( 89آموزش و پرورش سال ؟ )از نظر نگارش درست استگزینه کدام -143

 خودخواهی و منیت موجب ضعف و گمراهی است( 2  .کشی و مردم آزاری خوبیت نداردضعیف ( 1   

 باید از تفرقه و دوییت، بپرهیزیم( 4  درک هویت موجودات دشوار است( 3   

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : رادف و تکرار ی دیگر شاهد بکار بردن کلمات متهاگزینه در  باشد.میصحیح  3گزینه

 باشد.میصحیح  3گزینه لذا  می باشیم

 ( 96سال  فراگیر چهارم –های اجرایی ، کدام عالمت نگارشی، کاربرد دارد؟ )دستگاه"دید"در عبارت زیر، بعد از   -144

 «دید یعنی، دقت داشت و هوشیار بودهنگام نگارش باید خوب »

 ،  ویرگول (1

 ؛ نقطه ویرگول (2

 :  دو نقطه (3

 .   نقطه (4

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : برای جدا ( الف: شودمینقطه ویرگول برای دو منظور استفاده  صحیح است. 2گزینه

 تگی معناییر همبسرسند ولی در یک عبارت طوالنی، با یکدیگهایی که از جهت ساختمان و مفهوم مستقل به نظر میکردن جمله

 .... و« فرضاً»، «مثالً»های در بیان توضیح و مثال پیش از کلمه( دارند. ب
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 ( 89آموزش و پرورش سال ؟ )نگارش کدام یک از جمالت زیر درست است -145

 .برادرم از سالمت جسمی و روحی برخوردار است( 2     .شما را در جریان خبرهای این ساعت قرار می دهیم( 1   

 .ندهنرمندان به ابداع و ابتکار پر، بها می ده( 4       .من روی شما حساب می کنم( 3   

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  2گزینه 

 ( 89آموزش و پرورش سال ؟ )نگارش فارسی کدام کلمه درست است -146

 خدمتگذار( 4     پیشنهادات( 3     نمازگذار( 2     شکرگزار( 1   

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : ارنمازگذ): ت می باشندبدینصور هاشکل صحیح واژه باشد.میصحیح  1گزینه :

 ( دمتگزارخ: ) خدمتگذار  ( جمع شود "ات"و نباید با  باشد.میواژه ای فارسی  ، پیشنهادها: پیشنهاد)( نمازگزار

 ( 89آموزش و پرورش سال ؟ )لقب کدام شاعر است« افصح المتکلمین» -147

 فردوسی( 4     سعدی( 3     مولوی( 2     حافظ( 1   

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشدمیافصح المتکلمین از القاب سعدی شیرازی  باشد.میصحیح  3گزینه.  

 ( 94و  93تامین اجتماعی سال ) ؟ارتباط معنایی دارد، با کدام مورد، مفهوم بیت زیر-148

 «و خاکچپس ای بنده افتادگی کن      زخاک آفریدت خداوند پاک   »

 اگر راست گویی سخن هم بدی     ی چون دم زد، به بد گفتن خلق( 1

 وگرنه تو هم چشم پوشیده ای    تو گرشکر کردی که با دیده ای  ( 2

 مگرروزی افتد  به سختی کشی     نداند کسی قدر روز خوشی    ( 3

 که افگنده دارد تن خویش را    طریقت جز این نیست درویش را   ( 4

  پاسخ کارشناسe-estekhdam.com : انسان اشاره  نید نظر بر لزوم افتادگی و فروتمفهوم بیت مور باشد.مییح صح 4گزینه

 . چهارم با این بیت ارتباط معنایی داردگزینه ، دارد که با بررسی ابیات
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 ( 96وزارت نیرو سال ) ؟به ترتیب کدام است« عزا، نژاده، خاستگاه»ی هامعنی واژه – 149

 سرنوشت، با اصل و نسب، دنتقاضا کر( 2     اصیل، پیکار، مبدا( 1

 نجیب ، جنگ کردن در راه خدا، اراده نمودن( 4     تقدیر، نجیب، محل پیدایش( 3

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : ل و ژاده یعنی اصینخواستگاه یعنی منشأ و مبدأ، عزا یعنی پیکار و  صحیح است. 1گزینه

 نجیب.

 ( 96وزارت نیرو سال )  ؟کدام اثر از آثار محمد حجازی است – 150

 آبیینه ( 4   روزها( 3   تماشا گه راز( 2  سفر در مه ( 1

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : آبیینه اثر محمد حجازی است. صحیح است. 4گزینه 

؟ استینه گزکدام « دیک نکته از این معنی گفتیم و همین باش/  تر انگیزد خاطر که حزین باشدکی شعر »مفهوم مصرع اول بیت  -151

 ( 89آموزش و پرورش سال )

 .شعر ناب کی می تواند خاطر افسرده را شاد کند( 1   

 .شعر تر و تازه کی می تواند خاطر غمناک را تسکین دهد( 2   

 .خاطری که غمگین و محزون است کی می تواند شعر روان با طراوت بسراید( 3   

 .را شاد کندشعر خوب قادر است خاطر افسرده و غمگین ( 4   

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : خاطری که : باشدمیصورت  ینه امعنای مصرع مورد نظر ب باشد.میصحیح  3گزینه

 .غمگین و محزون است کی می تواند شعر روان با طراوت بسراید

و پرورش  آموزش؟ )استه گزینکدام « آهو کشی آهویی بزرگ است/  آن کس نه آدمی است گرگ است»: معنی مصرع دوم بیت -152

 ( 89سال 

 کشتن آهو بسیار ناپسند است(2    کشتن آهو کاری بزرگ است( 1   

 آهوی فربه را کشتن خطاست( 4   ب و گناه بزرگی استکشتن آهو عی( 3   

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : در  نات )کهمفهوم بیت زیر در مذمت آسیب رساندن به حیوا باشد.میصحیح  3گزینه

  باشد.( میاینجا اشاره به آهو دارد
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 ( 89آموزش و پرورش سال ؟ )چه نوع اضافه ای بکار رفته است« آی از لباس بروندر شط حادثات »در عبارت -153

 اقترانی( 4     بیانی( 3      تشبیهی( 2     استعاری( 1   

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : یا  - ضاف استمنده ادعا کند که مضاف الیه شبیه به اگر گوی باشد.میصحیح  2گزینه

عا می کند گوینده اد که« شط حادثات»در اینجا  آن ترکیب اضافه ی تشبیهی است، -مانند لبِ لعل مضاف شبیه مضاف الیه است،

 ای است.کالت و حوادث مانند شط و رودخانهمش

 ( 89و پرورش سال آموزش ؟ )از نظر دستوری عالم خاک چه نوع ترکیبی است -154

 اضافی( 4     متمم( 3     صفت و موصوف( 2     وصفی( 1   

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : رکیب، مضاف تاسم دیگری اضافه شود، این ، اگر بعد از اسم باشد.میصحیح  4گزینه

 سرودایران یا عالم خاک : مانند: و مضاف الیه  یا ترکیب اضافی است

 ( 96وزارت نیرو سال ارت غلط امالیی وجود دارد؟ )م عبدر کدا – 155

 .ی در آن وقت مشغول نشودعزّت و اوقات نماز را نگاه دارد و به هیچ از مالهی و مناه( 1

 نخست اندیشه کند پس مشورت پس چون غالب ظنّش ثواب نماید ابتدا کند به نای خدای( 2

 .یمانی آردم نا آزموده نکند که پشتفویض کارهای بزرگ به مرد( 3

 .ونیان به شفاعت دوستان در نگذاردقطع دزدان قصاص خ( 4

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : ود.شدوم بایستی به صورت صواب نوشته گزینه ثواب در  صحیح است. 2گزینه 

  

 ( 94دوم سال  فراگیر  -دستگاههای اجرایی ؟ )با کدام بیت یکسان است، مفهوم بیت زیر -156

 «هم غم به جای ماند و هم آبرو رود    ع غم به کسی گر بری پناه از بهر دف»

 اگر بد نجوییم نیک اختریم    به دست من و توست نیک ختری ( 1

 ز آدمی خام دیو پخته به است    آدمی گرچه بر زمانه مه است ( 2

 پل یسته ای که بگذری از آبروی خویش   دست طمع چو پیش کسان می کنی دراز ( 3

 بده تا روانت نباشد به رنج    دشمن رسد هر چه باشد به گنج  به( 4

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : ز آبروی بسته ای که بگذری ا پل  / دست طمع چو پیش کسان می کنی دراز »بیت

 صحیح است. 3گزینه پس . به لحاظ معنایی و مفهوم با بیت مورد نظر یکسان است  «خویش
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 ( 89آموزش و پرورش سال ؟ )صفرا بجنبیدن کنایه از چیست« ل را صفرا بجنبید و بانگ برداشتهبوس»در عبارت -157

 به هم خوردن مزاج( 4     خشمگین شدن( 3     تکان خوردن( 2     برخاستن( 1   

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میشدن  در این عبارت صفرا بجنبیدن کنایه از خشمگین باشد.میصحیح  3گزینه 

 ( 94و  93تامین اجتماعی سال ) ؟ساختمان واژه در گروه کلمات زیر به ترتیب کدام است -158

 مرکب  –مرکب  –مشتق  –ساده ( 2    مرکب –مشتق  –مرکب  –مشتق ( 1

 مشتق مرکب -مشتق مرکب  –مرکب  -ساده( 4    مشتق مرکب  –مشتق -ساده( 3

  پاسخ کارشناسe-estekhdam.com :مشتق  –تق مش-ساختمان واژه در گروه کلمات بصورت ساده.  باشد.میصحیح  3ه گزین

  باشد.میمرکب  

 ( 89آموزش و پرورش سال ؟ )فرق دوبیتی با رباعی در چیست-159

 ردیف( 4    تعداد ابیات( 3      قافیه بندی( 2     وزن ( 1   

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : بیتی همان رباعی است دو: اندر تفاوت دوبیتی و رباعی گفتهد باشد.میصحیح  1گزینه

 جز اینکه وزنش با وزن رباعی فرق دارد و غالباً بر وزن مفاعیلن مفاعیل است.

 ( 96) وزارت نیرو سال  ؟غلط آمده است، معنی کدام واژه در مقابل آن – 160

 انجا و مک: خبر( 4  سرپیچی: طوع( 3  شیوه: زی( 2  همه: کافه( 1

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : چون طوع یعنی رغبت و میل صحیح است. 3گزینه 

 ( 89آموزش و پرورش سال ؟ )نوع شعر ابیات زیر را مشخص کنید -161

 الف یاری و برادر خواندگی     دوست مشمار آنگه در نعمت زند      »

 «ماندگیدر پریشان حالی و در    دوست آن باشد که گیرد دست دوست    

 قطعه( 4     قصیده( 3     مستزاد( 2     غزل( 1   

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : طالح زوج یکی ی دوم یا به اصهای مصراعهازیرا قافیه: قطعه باشد.میصحیح  4گزینه

 باشد.میو موضوع آن اخالق محور   باشد.می
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؟ رددانیاز « ،»د عالمت به چن« ه وقت گفتن و گفتن به وقت خاموشیفرو بستن ب دم ،دو چیز طیره عقل است»: برای قرائت درست جمله-162

 ( 94آموزش و پرورش سال )

 جهار( 4      سه( 3      دو( 2      یک( 1   

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : گفتن و گفتن  ه وقتب ، دم فرو بستن: دو چیز طیره عقل است» باشد.میصحیح  1گزینه

 «موشیبه وقت خا

 ( 94و  93تامین اجتماعی سال ؟ )نرفته است به کار“ تلمیح“از ابیات زیر آرایه  کدر کدام ی-163

 تو را گفت که این زال ترک دستان گفت   به مهلتی که سپهرت دهد ز راه مرو   ( 1

 من این نگفته ام آن کس که گفت بهتان گفت  که گفت حافظ از اندیشه تو آمد باز    ( 2

 فراق یار نه آن میکند که بتوان گفت   ده ام سخنی خوش که پیر کنعان گفت   شنی( 3

 که این سخن به مثل باد با سلیمان گفت   گره به باد مزن گرچه برمراد رود    ( 4

  پاسخ کارشناسe-estekhdam.com : در آن  که( به گوشه چشم اشاره کردن: در لغت یعنی تلمیح صحیح است. 2گزینه

هر کدام از  در اینجا. ه باشدا گوینده در ضمن نوشتار یا گفتار خودش به آیه، حدیث، داستان، یا مثل معروفی اشاره داشتنویسنده ی

 .2گزینه ابیات به موضوعی اشاره دارد به جز 

 ( 89آموزش و پرورش سال ؟ )درست استگزینه در کدام « را»به کارگیری حرف نشانه -164

 .ته بودید، به دقت خواندیمشا که به رییس آموزشگاه نورونوشت نامه ی شما ر( 1   

 .گزارش ارسالی از معاونت آموزشی که درباره کاهش افت تحصیلی دانش آموزان بود را دیدم( 2   

 .ماکت مدرسه که ساخت آن دیروز تمام شد را دیدم( 3   

 .با خود به مدرسه بردمتمام مطالبی که درباره آیین نگارش اداری کردآوری کرده بودید را ( 4   

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  1گزینه 
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 ( 94دیوان محاسبات سال ) ؟چیست «دست به دندان گزیدن»، معنای کنایی، در بیت زیر – 165

 «که بر دندان گزی دست تغابن        حذر کن زآنچه دشمن گوید آن کن»

 متحیر شدن( 4  نیازمند بودن (3  پشیمان شدن( 2  اقدام نکردن( 1

  پاسخ کارشناسe-estekhdam.com : غ و افسوس در لغت به معنای دری” دست به دندان گزیدن“  باشد.میصحیح  2گزینه

 باشد.میخوردن و در اینجا نیز به معنای پشیمان شدن 

 ( 94و  93 تامین اجتماعی سال) ؟متفاوت است هاگزینه با دیگر ، وزن شعری در کدام مورد-166

 که به هر حلقه زلف تو گرفتاری هست   به کمند سر زلفت نه من افتادم و بس   ( 1

 دست زد و دامن سنجر گرفت      پیرزنی را ستمی در گرفت ( 2

 ازین پیش زبونی کراست؟ !ای شه      ؟خانه من جست که خونی کجاست( 3

 ه ستم دیده ام وز تو همه سال    کای ملک آزرم تو کم دیده ام    ( 4

  پاسخ کارشناسe-estekhdam.com : ا سلطان پیر زن ب"گی برای مثنویهم 4و3و2گزینه ابیات  باشد.میصحیح  1گزینه

  باشد.میاول از غزلیات سعدی شیرازی گزینه سروده نظامی گنجوی می باشند ولی  "سنجر

 ( 89و پرورش سال آموزش ؟ )درست استگزینه در کدام ».« بکار بردن نشانه نقطه -167

 .افسوس که این عمارت ویران شده است( 2      سیل جاری شد وقتی باران بارید.( 1   

 .صبح زود در محل کار حاضر شوید( 4       .محل کار شما کجاست( 3   

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  2گزینه 

 ( 96؟ ) وزارت نیرو سال در کدام گروه کلمه، غلط امالیی وجود دارد – 168

 عادت معلوف –فقر و فاقه ( 2     افراد ثقه –خلط مبحث ( 1

 رفیع و وضیع  –جدال و مناقشت ( 4    زرق و افترا  –مرشّح و آماده ( 3

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : ه شود.معلوف اشتباه است و بایستی به صورت مألوف نوشت صحیح است. 2گزینه 
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 ( 94و  93)تامین اجتماعی سال  ؟ی صحیح عبارت زیر در کدام مورد آورده شده استمعن – 169

 «.و فرط اکرام ملک این بطر بدو را داده است، همچینین است: دمنه گفت»

 چنین است و زیادی بزرگداشت پادشاه باعث بی باکی و گردن کشی او شده است : دمنه گفت( 1

 شاه در گرامی داشت او باعث ناخوشی اش گشته است.چنین است و کوتاهی پاد: دمنه گفت( 2

 .این شبیه است به اکرام پادشاه وقتی اورا در خوشی غرق میبینی: دمنه گفت( 3

 .چنین است و بخشندگی پادشاه باعث خجالت او گردیده: دمنه گفت( 4

  پاسخ کارشناسe-estekhdam.com : دمنه ": است یک آورده شدهزینه گمعنای عبارت مورد نظر در  باشد.میصحیح  1گزینه

 "ث بی باکی و گردن کشی او شده استچنین است و زیادی بزرگداشت پادشاه باع: گفت

 

 ( 94دوم سال  فراگیر  -دستگاههای اجرایی ؟ )است« اسنادی»کدام عبارت، یک جمله  -170

 خن گفته است.انسان، از عدالت، بسیار س( 2   ی مفید می آموزیم.هااز مردم روزگار، درس( 1

 هاله ای از نور، کلمه شهید را فرا گرفته است.( 4    شهادت، برترین معراج عشق است.( 3

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : صحیح است. 4گزینه پس  باشد.میاز افعال اسنادی  "است"درجمله چهارم 

 ( 94ول سال ا فراگیر  -دستگاههای اجرایی ؟ )معنی واژه میغ، در بیت زیر چیست -171

 «کآفتاب نعمتم شد زیر میغ   دریغ ای: ریش برمیکند و می گفت»

 سایه( 4  رنگین کمان      ( 3  خورشید             ( 2   ابر سیاه   ( 1

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میسحاب و غمام ، میغ در لغت به معنای ابر باشد.میصحیح  1گزینه  

 ( فراگیر  -دستگاههای اجرایی ؟ )کدام شخصیت ادبی است متن زیر معرف -172

گفت. از آثار مشهورش  ی را وداعدار فان 1378در بروجرد به دنیا آمد. وی در شهریور  1301مورخ و نویسنده بزرگ معاصر که در سال »

 «... را می توان نام برد...و( پله پله تا مالقات خدا، نقد ادبی، سرنی)

 غالمحسین ساعدی( 4 غالمحسین یوسفی( 3 سید جعفر شهیدی ( 2 ن کوب عبدالحسین زری( 1

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : متن مورد نظر معرف نویسنده بزرگ معاصر عبدالحسین زرین  باشد.میصحیح  1گزینه

 باشد.میکوب 
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 زبان انگلیسی
 

 

1-As a teacher , if you take the time to understand your students , what motivates them , and their 

challenges , you ……………in a much better positions and much successful. (آموزش و پرورش)    

1) being  2) were   3) have been   4) will be 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : فهمیدن  اگر فرصتی برایبعنوان یک معلم : ترجمه سوال باشد.میصحیح  4گزینه

 . رفتگخواهید  در موقعیت بهتری  قرار، شما برای دستیابی به موفقیت، انگیزه و عالقه دانش آموزان خود قرار بدهید

2-Not everyone who takes piano lessons becomes a fine musician which shows that music requires 

inmate talent ………………training. (موزش و پرورشآ)    

1) as well as   2) also   3) additionally   4) including 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : نوازنده خوبی  همه افرادی که کالس پیانو میرن: ترجمه سوال باشد.میصحیح  1گزینه

 ( ربنای عالوه یک به معگزینه )  . به استعداد ذاتی هم نیاز دارد، نمیشن و به این معنی که موسیقی عالوه بر تمرین

3-There ………be someone at home; I can hear voices in the living room. (آموزش و پرورش)   

1) will    2) must   3) shall    4) would 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : در اتاق یی صدا، باید شخصی  داخل خانه باشد: ترجمه سوالباشد.میصحیح  2 گزینه

 ( برای  قطعیت بخشیدن به شنیدن صدا عنوان شدهقطعاً )، دوم به معنای بایدگزینه نشیمن می شنوم 

4-I was very angry …….. myself for making such a stupid mistake in the exam. (آموزش و پرورش)    

1) for    2) about  3) against   4) with 

ای اشتباه احمقانه من خیلی عصبانی بودم برای انجام چنین: ترجمه سوال باشد.میصحیح  4گزینه : E-estekhdam.comپاسخ کارشناس 

 قرار می گیرد.  withحرف اضافه ( ) به معنای عصبانی  angryدر آزمون. بعد از 

5-the little boy who fell into the river couldn't swim, therefore a man jumped in the water and ….. 

the child. (آموزش و پرورش)   

1) throw   2) proved  3) saved   4) accessed 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : توانست شنا کند،بچه ای که تو رودخانه افتاده بود ن: ترجمه باشد.میصحیح  3 گزینه 

 بنابراین مردی در رودخانه پرید و بچه را نجات داد.
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6-studies have shown that workers of various ages doing overtime can ……………chronic stress,and 

mental illness. (آموزش و پرورش)   

1) suffer   2) annoy  3) bother   4) damage 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : افه لف اضتحقیقات نشان داده کارگرانی که درسنین مخت باشد.میصحیح  1 گزینه

 کاری انجام دادن میتوانند ازاسترس مزمن و بیماری روانی رنج ببرند.

7-people , even those unfamiliar with one another , tend to gather together in times of ……… آموزش و )

(پرورش   

1) embarrassment  2) emergency   3) emotion  4) sophistication 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : مواقع اضطراری  حتی آنهایی که با هم غریبه هستند در، مردم باشد.میصحیح  2 گزینه

 تمایل به کنار هم بودن دارند.( )بحرانی

8-if you want to improve your muscular ………… you need to exercise regularly (آموزش و پرورش )  

1) involvement 2) evolution  3) possibility  4) flexibility 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : تان را بهبود  اگر شما قصد دارید که انعطاف پذیری عضالنی باشد.میصحیح  4 گزینه

 ببخشید الزمه که بطور منظم ورزش کنید

Reading Comprehension 

Good relationships between teachers and students are important for student motivation, their 

academic achievement and also for teacher's well-being. Poor teacher-student relationships are 

related to classroom management issues and are an important reason for leaving the profession. 

teachers-student relationship develop from daily classroom interactions between teacher and 

students. Positive teachers-student relationship enable students to feel safe and secure in their 

learning environments and provide scaffolding for important social and academic skills. Many 

studies have been carried out all over the world to study teachers-student relationship in various 

countries and various educational contexts. All of these studies reported the significant and crucial 

role of teachers-student relationships in education. 

A recent study conducted by Jefferson (2011) revealed that teachers who showed an interest in their 

students by indicating they were listening to them and understood student's needs completely and 

accurately, had students who obtained higher scores on a standardized test of learning. By 

welcoming and encouraging students to raise their own questions about the content or claims being 

discussed, the teachers could guide students to develop habits of mind for framing and answering 

questions. therefore, when a teacher creates a climate of respect in the classroom and encourages 

students to generate their own ideas involving scientific ways of thinking, students are more likely to 

think deeply and persist in the face of challenges. 
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9-what does the passage mainly discuss ? (آموزش و پرورش)   

1) The results of a study investigating the effects of teacher's behavior on student's academic 

achievement 

2) Reasons why some students get high scores on a standardized test of learning  

3) teachers-student relationship and their effect on students learning 

4) ways to develop positive relationship in classroom environments 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : ؟دکنث میبح چه چیزیمتن عمدتاً در مورد : ترجمه سوال باشد.میصحیح  3 گزینه 

 یری دانش آموزروابط معلم و دانش آموز و تاثیر آن بر یادگ باشد.میسوم صحیح گزینه 

10-What does the word "them" in paragraph 2 refer to ? (آموزش و پرورش)   

1) teachers   2) needs   3) students   4) scores 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : کلمه  باشد.میصحیح  3 گزینهthem به دانش آموزان اشاره می کند 

11-All of the following are mentioned in the passage as results of a teacher-student relationship 

EXCEPT ………… (آموزش و پرورش)   

1) teachers developing habits of mind   2) students performing better 

3) students feeling safe and secure    4) teachers feeling healthy and happy 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : ن نتایج خوب همه موارد زیر در متن به عنوا: ترجمه سوال باشد.میصحیح  1 گزینه

 توسعه عادات ذهنی معلمان باشد.میاول گزینه دانش آموز ذکر شده اند به جز؟ که پاسخ ، رابطه معلم

12-why does the author refer to the study conducted by Jefferson? (و پرورش آموزش)   

1) to present an example of positive classroom atmosphere 

2) to give support to the claims made in the first paragraph 

3) to describe how a teacher can create a friendly classroom atmosphere 

4) to inform teachers of the new classroom management theories. 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : شاره می چرانویسنده به تحقیق جفرسون ا: ترجمه سوال باشد.میصحیح  2 گزینه

 برای حمایت ازادعاهای مطرح شده درپارگراف اول: دومگزینه جواب ؟کند

13- scientists have set up so many experiments to ………. How earthquakes happen. (موزش و پرورش)آ    

1) Tend  2) Solve  3) Find out  4) Keep 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : له نحوه وقوع زلز های فراوانی را برای یافتندانشمندان آزمایش باشد.میصحیح  3گزینه

 انجام دادند.
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14 – Moslems ……. Their shoes whenever they want to enter a mosque. (پرورش)آموزش و     

1) Keep on  2) Take off  3) Put on  4) Turn off 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : هایشان را در مسلمانان هنگام ورود به یک مسجد کفش باشد.میصحیح  2گزینه

 .آورندمی

15 – This is a very light chair. It is ….. Of a series of aluminum tubes. ()آموزش و پرورش    

1) Composed  2) Consist  3) Aware  4) Afraid 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : های لهاین صندلی بسیار سبک است. این از یک سری لو باشد.میصحیح  1گزینه

 آلومینیومی ساخته شده است.

16 – This must be kept as a …….. Between us. Nobody should know it. ()آموزش و پرورش    

1) Covered  2) Secret  3) Known  4) Puzzle 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : کس ود. هیچاین باید بصورت یک راز بین ما نگاه داشته ش باشد.میصحیح  2گزینه

 نباید این را بداند.

17 – If I had treated her well, she ….. ()آموزش و پرورش   

1) Won’t leave 2) Dose not leave  3) Had left  4) Would not have left 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : رفت.کردم، او نمیاگر من با او خوب رفتار می باشد.میصحیح  4گزینه 

18 – The teacher asked the student ………. Lesson 5. ()آموزش و پرورش    

1) That she had studied    2) That she has studied 

3) If she had studied     4) Has she studied 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : عه کرده است.را مطال 5معلم از دانش آموز پرسید آیا درس  باشد.میصحیح  3گزینه 

19 – The stories ………..either in English or Persian. ()آموزش و پرورش    

1) Can be told  2) Will tell  3) Can tell  4) Can be tell 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : ه شوند.داستانها میتوانند در انگلیسی یا فارسی گفت باشد.میصحیح  1گزینه 

20 – I wish you ……… it last week. ()آموزش و پرورش    

1) Sent  2) Could sent  3) Could have sent  4) Have sent 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : ای کاش میتوانستی این را هفته پیش بفرستی. صحیح است. 3گزینه 
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21 – Created something which did not exist before means. ()آموزش و پرورش    

1) Discover  2) Calculate  3) Invent  4) Involve 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : اختراع »عادل که قبالً وجود نداشته م چیزی را ایجاد کردن باشد.میصحیح  3گزینه

 است.« کردن

22 – The world is changing all the time, so are words. This sentence means that …… ()آموزش و پرورش   

1) The world is changing , not words   

2) Words are changing, not world 

3) Only worlds are changing all the time  

4) Not only the world but also words are always changing 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : ت. این جمله جهان همواره در حال تغییر است، همچنین کلما باشد.میصحیح  4گزینه

 نه تنها جهان بلکه کلمات هم همواره در حال تغییرند.: چهارگزینه معادل است با معنی 

23 – Are you still here? You were here half an hour ago. Who … for? آموزش و پرورش()   

1) Do you wait    2) Did you wait 

3) Had you waited    4) Are you waiting 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : اینجا بودید.  شما هنوز اینجا هستید؟ شما نیم ساعت پیش هم باشد.میصحیح  4گزینه

 شما منتظر چه کسی بودید؟

24 – They are my best friends, I always respect ……. ()آموزش و پرورش   

1) Their  2) They   3) Them  4) Themselves 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : ها احترام نآآنها بهترین دوستان من هستند، من همیشه به  باشد.میصحیح  3گزینه

 گذارم.می

25 – These flowers are really beautiful although they are …… ()آموزش و پرورش   

1) Artificial  2) Official  3) Special  4) Social 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : وعی هستند.این گلها بسیار زیبا هستند، هرچند آنها مصن باشد.میصحیح  1گزینه 

26 – Before anyone could photograph the strange looking bird, …. ()آموزش و پرورش   

1) It was flying away    2) It has flown away 

3) It had been flying away   4) It flew away 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : قبل از اینکه کسی بتواند عکس پرنده عجیب را بگیرد، پرواز  باشد.میصحیح  4گزینه

 فت.کرد و ر
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27- …….., follow the directions on the bottle carefully. ()آموزش و پرورش    

1) When taking drugs    2) When one takes drugs 

3) When in taking drugs   4) When taken drugs 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : قت دنبال ری را با دهنگام مصرف دارو، دستور العمل روی بط صحیح است. 1گزینه

 کنید.

Grammer and Vocabulary 

Directions: For questions 46 to 50 , select the number of the answer choice (1) . (2) . (3) or (4) that 

best completes the blank. Then mark your answer on your answer sheet. 

28-A contract of sale of goods is a contract ------------- the seller transfers, or agrees to transfer, the 

property in goods to the buyer for a money consideration. تامین اجتماعی()   

1) that         2) by that        3) that with         4) by which 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : ق آن یک قرارد فروش کاال قراردادی است که از طری باشد.مییح صح 4گزینه

 ته شده.ظر گرفندر ( فروشنده موجودی کاال را ارسال میکند، یا توافق به ارسال میکند به خریدار در مقابل مبلغ )پول

29-Accounting is facilitated by accounting organization such as standard-setters, accounting firms 

and --------- ()تامین اجتماعی    

1) are professional bodies        2) professional bodies 

3) there are professional bodies also     4) professional bodies are also 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : مانند  های حسابداریحسابداری توسط سازمان باشد.میصحیح  2گزینه«standard-

setters»گردد.ای تسهیل می، شرکتهای حسابداری و افراد حرفه 

30-Computers have  reduced  the  cost  of  accumulating  storing and reporting managerial 

accounting  information and have  made  ----------- to produce a more detailed account of all data that 

is entered into any given  system تامین اجتماعی()   

1) it possible    2) possible    3) possibility    4) possible it 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : طالعات اکامپیوترها هزینه جمع آوری، ذخیره و گزارش  باشد.میصحیح  1گزینه

را بوجود  ود استاند و امکان تهیه یک گزارش از همه اطالعاتی که در هر سیستمی موجردهحسابداری مدیریتی را پایین آو

 اند.آورده

31- --------------- as a “co –op”, a cooperative  is a limited  liability business that can organize for –

profit or not-for profit. ()تامین اجتماعی    

1) Referring to it often    2) It is often referred to   3) Often to be referred to  4) Often referred to  

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : اغلب به عنوان  باشد.میصحیح  4گزینه«co-op » یک تعاونی شودمیبه آن اشاره ،

 ا غیر انتفاعی سازماندهی شود. یک کسب و کار با مسئولیت محدود است که میتواند بصورت انتفاعی ی
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32-Many businesses are operated through  a seprate ------- such as a corporation or a partnership 

(either formed with  or without limited  liability). ()تامین اجتماعی    

1) function     2) entity    3) pioneer   4) union  

 ارشناس پاسخ کE-estekhdam.com : داگانه جبسیاری از کسب و کارها از طریق یک موجودیت  باشد.میصحیح  2گزینه

 ( شوند )تشکیل شده با، یا بدون مسئولیت محدودمانند یک بنگاه یا یک شراکت اداره می

33-Various regulatory schemes control how commerce is --------- particularly vis-à-vis employees 

and customers. ()تامین اجتماعی    

1) conducted     2) purchased     3) transmitted     4) resulted  

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : ا کنترل رهای مختلف نظارت چگونه اداره شدن تجارت طرح باشد.میصحیح  1گزینه

 ( ه با، در مقابل بایک عبارت فرانسوی است به معنی در رابط vis-à-visریان. )میکنند بخصوص در رابطه با کارمندان و مشت

34-By about 1900 one finds managers trying to place their theories on what they ------------- as a 

thoroughly scientific basis. ()تامین اجتماعی    

1) involved    2) issued    3) regarded     4) reasoned  

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : کردند مدیرانی را میابد که تالش می 1900حدود سال  باشد.میصحیح  3گزینه

 های خود را بعنوان مواردی که آنها با پایه کامال علمی در نظر میگرفتند قرار دهند.تئوری

35-What is the best way to get customer ---------------? The first answer must be to give good overall 

service. تامین اجتماعی()   

1) super vision      2) loyalty     3) profit    4) discount 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : چیست؟ اولین  بهترین راه برای دستیابی به مشتریان وفادار باشد.میصحیح  2گزینه

 ئه یک سرویس خوب باشد.پاسخ باید ارا

36-Tracking the progress of what is done by each worker in a typical day is becoming increasingly --

----------------------- as  organizations grow, both internally (growing  employee numbers , 

responsibilities) and externally (multiple locations,  remote employees). ()تامین اجتماعی    

1) repetitive    2) official    3) interchangeable    4) complex 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : ر هر روز دنبال کردن پیشرفت کاری که توسط هر کارگر د باشد.میصحیح  4گزینه

م بصورت هو ( یتهاهم به صورت داخلی ) افزایش تعداد کارمندان، افزایش مسئولبا بزرگتر شدن سازمان  شودمیعادی انجام 

 گردد.بصورت افزایشی پیچیده می( خارجی )مکانهای مختلف، کارمندان راه دور
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37-All manufacturers are -------------- to obey rules relating to the design of their product. )تامین  

(اجتماعی   

1) protected    2) succeeded   3) obliged    4) affected  

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : ور کلمه سه غلط تایپی داشته و منظگزینه بنظر میرسد  باشد.میصحیح  3گزینه

obligated .بوده است. تمام تولید کنندگان موظف به اطاعت قوانین مربوط به طراحی محصولشان هستند 

Reading Comprehension 

Indeed, when asked what they liked best about their workplace, employees at top-rated companies 

were about twice as likely to say they felt “genuinely appreciated” at their job and confident in the 

direction of the company as they were to talk about pay and benefits they earn for working there. 

That’s no surprise, said Pete Foley, head of  the Employee Research Group at human resources 

consulting firm Mercer. It’s not that paychecks don’t matter. Obviously they do. But when it comes 

to creating enthusiastic, engaged employees, money alone can’t buy you love. 

“Pay and benefits have got to be at a minimum level, and then you’re on to other things, “ Foley said. 

“ You want to know you can develop, have a sense of accomplishment, feel like you’re making a 

difference.’’ 

Many of the companies that took part in the Post-Dispatch survey are relatively white-collar, but the 

same concerns about development and dignity are seen across the spectrum of business. When local 

fast-food workers launched a one-day strike last month, their complaints were as much about 

working conditions and treatment by supervisors as they were about higher wages. 

That’s not surprising, Foley said. Surveys have long shown that the way people are treated at work 

means at least as much as their compensation. Often more. 

38- The passage suggests that people who work for a company تامین اجتماعی()   

1) Begin to care about working conditions when they have no financial concerns 

2) Are more likely to go on strike when they do not have the right to behave at their work place 

the way they want to 

3) Sometimes get more satisfaction from the feeling that they are valued than from the money 

they receive as their salary 

4) Expect their supervisors to conduct surveys from time to time to find out how much the 

employees like their responsibilities 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  3گزینه 

 

39- the word “do”  in paragraph 2 refers to ---------------- ()تامین اجتماعی    

1) pay    2) consult     3) work    4) matter 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  4گزینه 
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40- According to the passage, Pete Foley-----------------. ()تامین اجتماعی    

1) directs a group of researchers 

2) criticizes employees who do not consult with others at their work place 

3) believes employees will never complain if their pay and benefits are below a minimum level 

4) was once a sad employee who became happy after the result of a survey were implemented at his 

work place 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  1گزینه 

 

41- The author mentions fast-food workers in paragraph 4 primarily in order to... )تامین اجتماعی . )  

1) demonstrate their concern about their living conditions 

2) generalize the main point of the passage to workers other than white–collar employees 

3) emphasize the adoption of strategies intended to prevent any unrest in business companies 

4) illustrate a case in which the findings of the Post-Dispatch survey cannot be used to analyze the 

employer-employee relationship 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  2گزینه 

42- Which of the following is most related to the word “compensation” in the last line of the 

passage? تامین اجتماعی()   

1) Proper treatment     2) Sympathy    3) Development     4) Tangible reward 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  4گزینه 

 43- I wish you -------------- here. (اعیاجتم)تامین     

1) are       2) will be    3) to be          4) were 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : ای کاش تو اینجا بودی. باشد.میصحیح 4گزینه 

44- you can’t make a snow man ------------------- there's some snow. تامین اجتماعی()   

1) so that     2) unless  3) because  4) if 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : ر اینکه شما نمیتوانید آدم برفی درست کنید مگ باشد.میصحیح  2گزینه

 قدری برف وجود داشته باشد.

45- why did you lend ----------------? تامین اجتماعی()   

1) my jacket to Angela         2) Angela my jacket 

3) Angela to my jacket          4) my jacket Angela 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : چرا ژاکت من را به آنجال قرض دادی؟ باشد.میصحیح  1گزینه 

46- Do you really think those high-heeled shoes are ---------------in the jungle? تامین اجتماعی()   

1) loose       2) clear   3) suitable    4) ancient 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : نگل است؟جآیا مطمئنی که آن کفشهای پاشنه بلند مناسب  باشد.میصحیح  3گزینه 
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47- I heard a ---------------- that you are getting married. Is it true? تامین اجتماعی()   

1) doubt 2) rumor 3) promise    4) suggestion 

 شناس پاسخ کارE-estekhdam.com : ید. درست ای شنیدم که شما در حال ازدواج هستمن شایعه باشد.میصحیح  2گزینه

 است؟

48- My dad is worried because he ----------------------------- a lot of money to the bank  تامین اجتماعی()   

1)  costs     2) cheats    3) lacks    4) owes 

 اسخ کارشناس پE-estekhdam.com : دهکار است.بپدرم نگران است زیرا او پول زیادی به بانک  باشد.میصحیح  4گزینه 

 

Reading Comprehension 

Inventories of medical equipment may be maintained at different levels within a country's health-

care structure. At the national level, the ministry of health or other overseeing body may keep an 

inventory of highly sophisticated or regulated equipment, such as devices used in nuclear medicine 

and devices that emit ionizing radiation. Such inventories may be used to ensure that the proper 

service is implemented to protect large investments of highly technical equipment and to monitor 

potential hazards, including radioactive and nuclear exposure. In cases where the state owns the 

assets, a national or regional/provincial inventory may be implemented. 

Most medical equipment inventories, however, are held at the health-care facility level. For smaller 

organizations, such as a local clinic, the inventory may consist of a few simple items and may be 

updated very infrequently, if ever. Meanwhile, high-level specialized hospitals may have thousands 

of items listed in the inventory, with continual updates. Every inventory is unique to reflect the 

facility's assets; the size and complexity of the inventory will depend on its type and purpose and the 

scale of the operation. 

49- what does the passage mainly discuss? تامین اجتماعی()   

1) medical inventions    2) inventory systems 

3) medical inventories    4) medical equipment 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  3گزینه 

50- according to the passage , inventories of equipment in nuclear medicines ---------- ()تامین اجتماعی   

1) may be kept by the ministry 

2) should be kept in health-care facilities 

3) are poorly maintained 

4) are at facility level 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  1گزینه 
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51- the meaning to paragraph 1 is closest in meaning to --------- ()تامین اجتماعی   

 

1) medical inventories    2) inventing 

3) supervising    4) financing 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  1گزینه 

52- the passage indicates that high-level specialized hospital-------- ()تامین اجتماعی   

 

1) keep all their items in one inventory 

2) keep their inventory at local clinics 

3) don’t usually keep an inventory of their simple items 

4) update their inventories frequently 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  4گزینه 

53- I’ll be there at six……………… I get delayed. (فراگیر  -)دستگاههای اجرایی     

1) provided  2) in case of        3) as soon as                       4) unless 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : 4حیح صگزینه آنجا خواهم بود، مگر اینکه به تأخیر بخورم. پس  6من ساعت 

 باشد.می

54- Tim asked me ……………….. get him an ice cream. (فراگیر  -)دستگاههای اجرایی     

1) that I could              2) if I could           3) whether could                    4) could I 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com :.باشد.می 2ح صحیگزینه پس  تیم از من پرسید که آیا میتوانم برایش بستنی بگیرم 

55- There was……………………….. money that the robber couldn’t carry it all.   -)دستگاههای اجرایی  

(فراگیر   

1) so much                    2) too much   3) only a little                           4) enough 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com :1صحیح نه گزیی آن را حمل کند. پس در پول آنجا بود، که سارق نتوانست همهآنق 

 باشد.می

56 -shall we meet at seven o'clock?         -No, I …………… them. (فراگیر  -)دستگاههای اجرایی     

1) have worked 2) will have worked  3) will be working  3) am working 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com :-  گزینه . پس مان در حال کار خواهم بودنه من آن ز -مالقات کنیم؟  7آیا ساعت

 باشد.می 3صحیح 
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57. Laura is about ………… I am. (فراگیر  -)دستگاههای اجرایی     

1) younger than two years   2) two years younger than 

3) younger two years than   4) two years than younger 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.می 2صحیح گزینه الرا حدود دو سال از من جوانتر است.. پس 

58. when you …………….. the interview, remember to bring some sample of your work. )دستگاههای  

(فراگیر  -اجرایی    

1) apply  2) achieve  3) switch  4) attend 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com :نیز ببرید. از کارتان را زمانی که برای مصاحبه میروید، بیاد داشته باشید که چند نمونه .

 باشد.می 4صحیح گزینه پس 

59. Terry is really …………….. and is always looking for fights with other people.   -)دستگاههای اجرایی  

(فراگیر   

1) ordinary  2) obedient  3) argumentative 4) indifferent 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com :است.. پس  ست و همیشه دنبال جنگیدن با افراد دیگرتری بسیار آدم مباحثه گری

 باشد.می 3صحیح گزینه 

60. The ……………… of the wheel changed the world enormously. (فراگیر  - )دستگاههای اجرایی    

1) invention  2) attempt  3) investment  4) discussion 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.می 1صحیح گزینه اختراع چرخ، دنیا را بصورت عظیمی تغییر داد. پس 

61) They are trying to ……….. people of the need for higher taxes. (گیرفرا  -)دستگاههای اجرایی     

1) convince  2) employ  3) qualify  4) allow 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com :گزینه س نع کنند.. پها در تالش هستند تا مردم را در مورد نیاز به مالیات بیشتر قاآن

 باشد.می 1صحیح 

 

 



 

 
 

 350 زبان انگلیسی: هشتمبخش   

62) The man was arrested  when his …………… passport was spotted at the airport.  -)دستگاههای اجرایی  

(فراگیر    

1) intense  2) evident  3) aneient  4) fake 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com :گزینه . پس ش در فرودگاه رویت شد بازداشت شد.آن مرد زمانی که پاسپورت تقلبی

 باشد.می 4صحیح 

In addition to risk – taking and meticulous attention to detail and planning, stunt work requires being 

in top physical condition. (61) ……………….. there are a few training programs for stunt 

performance, most (62) ………………… only an overview of the profession. Normally, the people 

(63) …………….. these programs already have experience in dangerous sports, rescue works, or the 

military. So the best way (64) ………….. for a career in stunt work is to train in an area that (65) 

………….. strong physical conditioning and has an element of physical danger. Martial arts, scuba 

diving. And wrestling are just a few example. (فراگیر  -)دستگاههای اجرایی     

63- 1) For example  2) Although  3) In spite of  4) If 

  پاسخ کارشناسe-estekhdam.com : وجود دارد  بطور مثال، چند دوره آموزشی برای بدلکاران باشد.میصحیح  1گزینه 

64- 1) follow   2) realize  3) offer  4) engage 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : ائهها یک نمای کلی از این حرفه را اربیشتر آن باشد.میصحیح  3گزینه 

65- 1) who attend  2) to be attending 3) that they attend 4) attend 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : دلکاری برای یک شغل در حرفه بطور عادی، کسانی که ب باشد.میصحیح  1گزینه

 اقدام میکنند.

66- 1) preparing  2) to prepare  3) prepares  4) that prepares 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : فهبنابرین بهترین راه آماده شدن برای این حر باشد.میصحیح  2گزینه 

67- 1) applies   2) performs  3) regards  4) involves 

 خ کارشناس پاسE-estekhdam.com : یی نیاز داشته ای که توان جسمانی باالاین است که در رشته باشد.میصحیح  4گزینه

 .باشد تمرین کنید
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Reading Comprehension 

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

10 hours commuting each week. At home, Amal spends about 23 hours a week doing work around 

the house, Of course, he needs to sleep (56 hours a week) and prepare and cat meals (14 hours a 

week) . So Amal has 20 hours of leisure. That is a typical amount of leisure time for someone in the 

United States. 

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

activity in many countries. Studies show that people are watching more TV today than they did 

twenty years ago. That is probably because there are many more TV channels today. People can 

choose programs from hundreds of Tv channels. 

Computers are also changing the way people use their leisure time, Today people are spending more 

time doing things on their computer. Surfing the internet is becoming another popular free-time 

activity. In fact, some employers are finding that workers are skipping lunch to surf the internet. 

More and more,  people are missing their work time and play time. They talk on the telephone while 

they read work papers while they are cating. They listen to music while they are studying. Maybe 

this is why people believe that they have less free time today. 

68- Whay is the writer’s purpose in paragraph 1 (  فراگیر  -)دستگاههای اجرایی     

1) To describe living conditions in the United States 

2) To introduce the main topic with an example 

3) To tell the reader how much time to spend on daily activities 

4) To raise a very important question 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : مثالبرای معرفی یک موضوع با یک " باشد.میصحیح  2گزینه" 

69- The word “leisure” in paragraph 1 is closest in meaning to ………( فراگیر  -)دستگاههای اجرایی  .  

1) exercise  2) fun time  3) free time  4) vacation 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : برای تفریح" باشد.میصحیح  2گزینه" 
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70-which of the following is mentioned as a popular free-time activity?  (فراگیر  -)دستگاههای اجرایی   

1) channel surfing to music    2) Watching TV and commuting to work 

3) Channel surfing and surfing the internet  4) Watching TV and web surfing 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : تماشای تلویزیون و گردش در اینترنت " باشد.میصحیح  4گزینه" 

71-Which of the following statements is true about TV watching according to the passage )دستگاههای  

(فراگیر  -اجرایی    

1) People used to watch Tv less often. 

2) Watching TV became popular 20 years ago 

3) Studies show people complain about choosing from among TV program. 

4) People ----- to watch only a few channels. 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : کردندمردم کمتر تلویزیون نگاه می" باشد.میصحیح  1گزینه" 

72-According to pargraph 3 , some employers ……………( فراگیر  -)دستگاههای اجرایی   .  

1) are worried about workers eating habits 

2) make employees do their work on computers 

3) know that employees use internet at lunchtime 

4) use computers to monitor workers 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : ترنت استفاده کارمندان در زمان ناهار از ایندانند که می" باشد.میصحیح  3گزینه

 "کنندمی

73-It is argued that it is ……………………….. for a manager to provide her staff with constructive 

feedback  ( فراگیر  -دستگاههای اجرایی  )  

1) Actual   2) Crucial  3) Aware  4) Entire 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com :کلمه باشد.میصحیح  2ینه گزCrucial .ین مورد بحث ا» به معنی حیاتی و الزامی است

 «ای به کارکنانش بدهد.است که برای یک مدیر حیاتی است که بازخورد سازنده
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74- Those organisms that are most suited to the environment will be those that will …… دستگاههای(

(رفراگی  -اجرایی    

1) Survive  2) Stick   3) Handle  4) Protect 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : کلمه باشد.میصحیح  1گزینهSurvive .هایی که نیسمارگا» به معنی زنده ماندن است

 «بیشترین سازگاری با محیط را دارند، آنهایی هستند که زنده خواهند ماند.

75- The company president stated that without the active ……………….. of all the employees the 

project could not have even gotten off the ground.  (فراگیر  -)دستگاههای اجرایی   

1) Permission   2) Involvement  3) procedure  4) density 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : کلمه باشد.میصحیح  2گزینهInvolvement ت است. به معنی درگیر شدن و مشارک

 «رئیس شرکت اظهار داشت که بدون مشارکت فعال همه کارکنان پروژه حتی نمیتوانست شروع بکار کند.»

76-Could you ……………..me a favor? Would you mind answering the phone for a minute_I need 

to pop out to the post office.” ( فراگیر  -جرایی دستگاههای ا )  

1) Get   2) Take   3) Make  4) do 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : عبارت باشد.میصحیح  4گزینهdoing a favor .به معنی لطف نمودن است 

77- He’s so calm when he answers questions in interviews. I wish I could be that …  دستگاههای اجرایی(- 

(فراگیر    

1) Mental  2) emotionless   3) coherent  4) immediate 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : کلمه باشد.میصحیح  3گزینهCoherent رام است به معنی منسجم است. او خیلی آ

 وقتی به سؤاالت مصاحبه پاسخ میدهد. من آرزو داشتم که آنقدر منسجم باشم.
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Reading Comprehension 

Although media and advertising do play a large role in influencing many people’s lives, researchers 

believe that plastic surgery obsession is linked to psychological disorders. Body Dimorphic Disorder 

(BDD) is seen as playing a large role in the lives of those who are obsessed with plastic surgery in 

order to correct a perceived  problem (66) ……………their appearance.  

BDD is a disorder resulting in the sufferer becoming “preoccupied with (67) ……….. as defects in 

their bodies or faces. ”While 2% of people suffer from body dysmorphic disorder in the United 

States, 15% of patients (68) …………………. a dermatologist and cosmetic surgeons have the 

disorder. Half of the patients with the disorder who have cosmetic surgery  performed  are not 

pleased with the aesthetic outcome.BDD can lead to suicide in some of its sufferers.(69) 

………..many with BDD seek cosmetic surgery, the procedures do not treat BDD,and can ultimately 

worsen the problem. The psychological root of the problem is usually unidentified , (70) 

………….the treatment to be even more difficult. Some say that the fixation or obsession with 

corrections of the area could be a sub-disorder such as anorexia or muscle dysmorphia. های )دستگاه 

(فراگیر  -اجرایی   

78-  1) on    2) for    3) to    4) in 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com :باشد.میصحیح  4زینه گ 

79- 1) regarding    2) What they regard   

3) What regarded  4) they regard them 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  2گزینه 

80- 1) See   2) Seeing  3) Seen   4) Are seen 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  2گزینه 

81-1) However  2) Since  3) While   4) Unless 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  3گزینه 

82-1) which causes  2) to cause  3) it causes   4) that causes 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  1گزینه 
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Reading Comprehension 

We all know that strong emotions have a powerful physical effect. Feeling nervous before an 

important interview can send you rushing to the bathroom, while a sudden attack of anxiety can send 

your heart racing and leave you feeling faint and dizzy. But new research has revealed the incredible 

healing power of the brain and how learning to relax and think positively can have dramatic health 

benefits) And there is now overwhelming evidence that your mental and emotional state can also 

have a direct impact on your body’s ability to fight disease and cope with pain. 

Bob Lewin, Professor of Rehabilitation at York University, took a group of heart patients through an 

eight-week angina management program which included stress management, relaxation techniques, 

goal-setting, yoga and exercise. The results were staggering. Fifty per cent of the patients who had 

been on waiting lists for bypass surgery were taken off by their cardiologists who decided they no 

longer needed it. So how do you make it work for you? Well, it’s far more complex than just 

learning to look on the bright side. The key variable in patients getting well is the extent to which 

they feel in control of their own emotions. Reorganizing your life and learning self-help techniques 

can help put you back in control of these. 

83-   What does the passage mainly discuss?  (فراگیر  -)دستگاههای اجرایی   

1) New research findings about human health 

2) An innovative way to combat heart disease 

3) Being in control of one’s emotions pays off 

4) Wave through which feelings can put us at a disadvantage  

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  3گزینه 

84- Which of the following best represents the rhetorical purpose of the passage? ( دستگاههای اجرایی-  

(فراگیر   

1) Definition       2) Process description    
3) Classification                      4) Function description          

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  4گزینه 
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85- Which of the following is NOT true about the study conducted by Bob Lewin? ( دستگاههای اجرایی-  

(فراگیر   

1) It took a period of two weeks to complete. 

2) The participants in the study had a heart condition. 

3) It was performed on participants who used to be managers. 

4) At the end of the study some of the participants were told that they no longer needed a heart 

surgery. 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : ل از انتخاب کرد. اشکا را میتوانگزینه بنابراین هر دو هر دو اشتباه هستند،  3و  1گزینه

 طراح سؤال است.

86 -The word “it” in paragraph 2 refers to … ( فراگیر  -دستگاههای اجرایی  )  

1) Surgery                       2) cardiologist                 

3) list                         4) result 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  1گزینه 

87- Which of the following best describes the author’s attitude towards stress management? 

(فراگیر  -)دستگاههای اجرایی    

1) Critical               2) Unbelieving             3) Confused        4) Favorable 

 س پاسخ کارشناE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  4گزینه 

Grammar and Vocabulary 

88-The idea of enjoying a rainy holiday seems strange to many , ……………………it has definite 

attraction for Arab tourists from the dry Persian gulf coast (  فراگیر  -)دستگاههای اجرایی  .   

1) in case   2) but   3) because   4) so that 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : ز نگاه بسیاری اایده لذت بردن از تعطیالت بارانی ممکن است  باشد.میصحیح  2گزینه

 عجیب بنظر برسد اما مطمئناً برای توریستهای عرب از سواحل خشک خلیج فارس جذاب است.
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89-Some people are ……………………… to become rich over a night by winning the lottery or 

playing the stock market (  فراگیر  -)دستگاههای اجرایی .    

1) lucky enough    2) enough lucky 

3) luckily enough    4) enough og luck 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : ستند که هخوش شانس ( )به قدر کافیبرخی از مردم آنقدر  باشد.میصحیح  1گزینه

 یک شبه با بردن التاری یا بازی در بازار سهام ثروتمند شوند.

90-I’m fed up ……………….the rising cost of living and the high prices of property in the city 

(فراگیر  -)دستگاههای اجرایی    

1) by   2) at   3) on   4) with 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : ی امالک شهر من با باال رفتن هزینه زندگی و قیمتهای باال باشد.میصحیح  4گزینه

 خسته شدم.

91-Most people prefer ……………………….by airplanes , since air travel is more convenient than 

traveling by trains (فراگیر  -)دستگاههای اجرایی  .   

1) be traveling   2) that travel   3) travel  4) to travel 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : کنند، از  دهند که با هواپیما سفربیشتر مردم ترجیح می باشد.میصحیح  4گزینه

 تر از سفر با قطار است.آنجاییکه سفر هوایی راحت

92-Not everyone who takes piano lessons becomes a fine musician , which shows  that music 

requires innate ………………………..as well as training (  فراگیر  -)دستگاههای اجرایی    

1) impression   2) talent   3) gesture   4) humor 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : وب خرود یک موزیسین هر کسی که به کالس پیانو می باشد.میصحیح  2گزینه

 ، که این نشاندهنده آنست که موسیقی به استعداد ذاتی به اندازه تمرین نیاز دارد.شودمین
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93-Mary didn’t ……………………………the crime. she just heard about it from her friends talking 

about it in the college (   فراگیر  -)دستگاههای اجرایی    

1) tolerate   2) fear    3) witness   4) spread 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : ر کالج راجع بهمری شاهد جرم نبود. او فقط از دوستانش که د باشد.میصحیح  3گزینه 

 شنیده بود. ،کردندآن صحبت می

94-In many cultures when you ………………….. a present , it is important to say “thank you” to 

show that you are grateful for it.  (فراگیر  -)دستگاههای اجرایی   

1) receive   2) return   3) reject   4) wrap 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : دریافت  در بسیاری از فرهنگها زمانی که شما یک هدیه باشد.میصحیح  1گزینه

 دان هستید.تا نشان دهید که قدر« متشکرم»میکنید، مهم است که بگویید 

95-My cousin is a(n) ………………………….writer. her stories have appeared in several 

publications and sold thousands of copies.  (فراگیر  -)دستگاههای اجرایی   

1) adventurous  2) flexible  3) reputable  4) reasonable 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : است.  من یک نویسنده مشهور( دختر خاله )دختر عموی باشد.میصحیح  3گزینه

ه کاین معنا  است به یک هم درستگزینه ها بفروش رفت. ) داستانهای او در چندین نشریه پدیدار شد و چندین هزار نسخه از آن

گزینه  شودمیاشاره  تانهاوش باالی داسدختر خاله من یک نویسنده داستانهای ماجراجویی است اما از آنجا که در جمله بعدی به فر

 ( سه صحیحتر است.

Reading Comprehensions 

Some scientists warn that gradual warming of the earth’s atmosphere,known as the greenhouse 

effect, will cause dramatic changes in the world as we now know it and threaten human life in 

several ways. 

First of all,because of the increase in temperature of up to 10 degrees F by the end of the next 

century , which some believe has already begun ,there will be changes in existing patterns of 

agriculture. Such fertile areas as the U.S great plains my become deserts,while the now arid lands in 

Saudi Arabia may become grain-producing farmland,secondly,since rainfall patterns will change, 

water supplies in some areas will diminish. Experts predict, for instance, that the rice of fields in 

southeast Asia will someday become dry and require irrigation to sustain corps.  

Changes in water levels will also be responsible for alerted living patterns. Coastal areas,such as the 

Netherlands, will experience such a dramatic rise in water levels that they will fall below sea level 

and become uninhabitable. in other areas , like the great lakes , water levels will fall ؛  consequently , 
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they will no longer be able to support industry with energy supplies and a ready means of 

transportation. since most experts on the greenhouse effect are convinced that it is irreversible , they 

advice us to plan now for how best to cope with a changing world.  

96-According to the passage , 100 years from now ..……………( فراگیر  -)دستگاههای اجرایی   

1) Great Plains in the U.S will experience more rainfall. 

2) Saudi Arabia will become drier and cannot support agriculture anymore 

3) countries in southeast Asia will become a productive place to raise rice 

4) the Netherlands will no longer be an appropriate place to live in 

 شناس پاسخ کارestekhdam.com-E : باشد.میصحیح  4گزینه 

97-the paragraph following the passage would most probably discuss ……………… . دستگاههای اجرایی )

فراگیر  - ) .  

1) experts’ suggestions on ways to design better plans to promote farming 

2) some strategies to deal with the greenhouse effect 

3) the effect of global warming on industry and transportation 

4) how life on earth will diminish as a result of the greenhouse effect 

  پاسخ کارشناسestekhdam.com-E : باشد.میصحیح  2گزینه 

98-the word   “ dramatic ” in paragraph 3 is closets in meaning to ……………… . (   -دستگاههای اجرایی 

  . (فراگیر

1) noticeable  2) efficient  3) particular  4) emergent 

  پاسخ کارشناسestekhdam.com-E : باشد.میصحیح  1گزینه 

99-which of the following best descrbes the tone of the passage?  (گیرفرا  -)دستگاههای اجرایی   

1) indifferent  2) sympathetic   3) alarming  4) hesitant 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : باشد.میصحیح  3گزینه 
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Grammar & Vocabulary  

100- The human psyche …………........ a powerful and at the same time delicate tool or perception 

and cognition. ( فراگیر  -های اجرایی دستگاه )  

1) It is 

2) Is 

3) Which is 

4) That it is 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : و یا دارای  روح انسان یک ابزار قدرتمند و در عین حال ظریف صحیح است. 3گزینه

 ادراک و شناخت است.

101-Repression is probably …………………. Psychological defense mechanism, underlying all the 

others. ( فراگیر  -دستگاههای اجرایی  )  

1) The most widespread of 

2) Most of all widespread 

3) Most of the widespread of 

4) The most widespread 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : وانشناختی ع رسرکوب کردن، احتماالً گسترده ترین مکانیسم دفا صحیح است. 1گزینه

 در تعهد همه باشد، است. شودمیکه باعث 

102- …………………..the phrase mass extinction definitely sounds alarming, it is not something 

uncommon for our planet. ( فراگیر  -دستگاههای اجرایی  )  

1) Despite 

2) In addition to 

3) However 

4) Although 

 پاسخ کارشناس E-estekhdam.com : ست، این علی رغم اینکه مفهوم انقراض جمعی هشداردهنده ا صحیح است. 1گزینه

 آید.مله کامل می، یک جAlthoughآید اما بعد از ، گروه اسمی میDespiteمطلب چیز غیرمعمول در سیاره ما نیست. بعد از 
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103- Photographers in the nineteenth century were anxious to find a way ………. movement, almost 

from the moment they discovered the art of photography. ( فراگیر  -دستگاههای اجرایی  )  

1) To capturing 

2) Being captured 

3) To capture 

4) To be captured 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : نر عکاسی را نوزدهم، تقریباً از زمانی که هعکاسان، در قرن  صحیح است. 3گزینه

 کشف کردند، مشتاق بودند تا راهی پیدا کنند که بتوانند حرکات را ضبط کنند.

104- Because there have been threats made against the prince, a team of bodyguards ………. him 

wherever he goes. ( فراگیر  -دستگاههای اجرایی  )  

1) Endorse 

2) Promote 

3) Release 

4) Accompany 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : تیمی از به این دلیل که تهدیدی علیه شاهزاده وجود داشت صحیح است. 4گزینه ،

 یعنی همراهی کردن و ضمیمه شدن. Accompanyکردند. رفت، همراهی میها او را هر کجا که میبادیگارد

105- Nothing is more ………………………….to a mother than her children, and she will always 

choose to protect them over anything else. ( فراگیر  -دستگاههای اجرایی  )  

1) Ridiculous 

2) Precious 

3) Suspicious 

4) Prosperous 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : ندتر نیست مادر نسبت به فرزندانش ارزشمهیچ چیزی برای یک  صحیح است. 2گزینه

 کند.اال اینکه او همیشه محافظت از فرزندانش را در برابر هر چیزی انتخاب می
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106- The …………… of the digital camera has completely changed the nature of popular 

photography. ( فراگیر  -دستگاههای اجرایی  )  

1) Emergence 

2) Residence 

3) Persistence 

4) Coincidence 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : اسی تغییر های دیجیتال باعث شد تا ماهیت عکپیدایش دوربین صحیح است. 1گزینه

 پیدا کند. 

107- Doctors frequently ………… of their patients eating unhealthy and exercising infrequently 

since it can lead to medical problems. ( فراگیر  -دستگاههای اجرایی  )  

1) Boast 

2) Conceive 

3) Disapprove 

4) Accuse 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : ا یاسالم بخورند و دکترها تایید  نمیکنند که بیمارانشان غذاهای ن صحیح است. 3گزینه

 .شودمینها باعث مشکالت پزشکی ی جسته و گریخته انجام دهند، زیرا ایهاورزش

108-……………………the problem, he would not have committed those silly mistakes. ( دستگاههای

فراگیر  -اجرایی  )  

1) Had Terry understood 

2) Whether Terry understood 

3) If Terry has understood 

4) Should Terry understand 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : ت احمقانه را کرد، او این اشتباهااگر تری آن مشکل را درک می صحیح است. 3گزینه

 شد. جمله، شرطی نوع دوم است.مرتکب نمی

109-While there are many hypotheses about Atlantis, the vast majority of scientists 

…………………. Atlantis never existed. ( راگیرف  -دستگاههای اجرایی  )  

1) Conclude that is 

2) Conclude that 

3) That conclude 

4) They conclude that 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : جود دارد، های زیادی در مورد آتالنتیس ودر حالی که فرضیه صحیح است. 2گزینه

 اکثریت وسیعی از دانشمندان، نتیجه گرفتند که آتالنتیس اصالً وجود ندارد.
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110-Among charity organizations existing currently, ……………… takes its mission so seriously 

that is sees itself as a military unit on duty. ( فراگیر  -دستگاههای اجرایی  )  

1) That one there is 

2) It is one that is  

3) There is one that 

4) That there is one it 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : سازمان  های خیریه موجود در حال حاضر، یکدر بین سازمان صحیح است. 3گزینه

 بیند.گیرد که خود را به عنوان یک واحد نظامی در وظیفه میوجود دارد که ماموریت خود را چنان جدی می

111- positive thinking can be helpful, but when ………………………. By a realistic assessment of a 

person's situation, it can also be harmful. ( فراگیر  -دستگاههای اجرایی  )  

1) It has not balanced 

2) Not balanced 

3) It did not balance 

4) Not balancing 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : ادل نباشد، باتواند مفید باشد، اما وقتی آن متعتفکر مثبت می صحیح است. 1گزینه 

 تواند مضر واقع شود.رزیابی واقع گرایانه از وضعیت فرد، آن میا

112- Jeremy put in extra hours this afternoon to ………………… for his late arrival to work this 

morning. ( فراگیر  -دستگاههای اجرایی  )  

1) Collaborate 

2) Alleviate 

3) Accelerate 

4) Compensate 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : بران دیر جرمی ساعت بیشتری از بعد از ظهر را به منظور ج صحیح است. 4گزینه

 ماند.رسیدنش در قبال کار صبح، می

113-I would not have been able to ……………………. My academic goals without the support and 

guidance of my professors. ( فراگیر  -دستگاههای اجرایی  )  

1) Attain 

2) Assist 

3) Assign 

4) annex 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : هداف امن قادر نیستم بدون حمایت و هدایت استادم، به  صحیح است. 1گزینه

 دانشگاهی خودم برسم.
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114- since Tom never wears shoes, it was ………… that he would get a piece of glass in his foot. 

( فراگیر  -یی دستگاههای اجرا )  

1) Fashionable 

2) Profitable 

3) Capable 

4) Inevitable 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : ابل اجتناب قپوشید، این غیر از آنجا که تام هیچگاه کفش نمی صحیح است. 4گزینه

 ای از شیشه در پایش فرو برود.بود که تکه

115- as a result of …………………. , an item that used to cost eighty cents now costs one dollar and 

fifty cents. ( فراگیر  -دستگاههای اجرایی  )  

1) Instruction 

2) Inhibition 

3) Inflation 

4) Inspection 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : یز که قبالً چتوان گفت که یک به عنوان یک نتیجه از تورم، می صحیح است. –گزینه 

 هشتاد سنت قیمت داشت، حاال یک دالر و پنجاه سنت سنت قیمت دارد.

Reading Comprehension 

Karl Friedrich Benz was a mechanical engineer who designed and built the world's first practical 

automobile to be powered by an internal-combustion engine. In 1883 he founded Benz & co. in 

Mannheim to build stationary internal-combustion engine, but he was completely dedicated to the 

proposition that the internal-combustion engine would supersede the horse and revolutionize the 

world's transportation. he persisted in his efforts to build a gasoline-fueled vehicle in the face of 

many obstacles, including lack of money to the point of poverty and the bitter objections of his 

associates, who considered him incompetent. 

Benz ran his first car, a three-wheeler powered by a two-cycle, one-cylinder engine, on a happy and 

triumphant day early in 1885. He circled a cinder track beside his small factory, his workmen 

running beside the car, his wife running too, clapping her hands; the little machine made four circuits 

of the track, stalling only twice before a broken chain stopped it, even max rose, Benz's skeptical 

partner, whose money had made the car possible, conceded that he was mildly impressed; but he 

remained convinced to the end of his association with Benz that there was no future in the horseless 

carriage. The original Benz three-wheeled vehicle, the motorwagen, is now preserved in Munich. 

Although it first ran early in 1885, its design was not patented until Jan. 29, 1886. 
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116- what is the passage mainly about? ( فراگیر  -اجرایی دستگاههای  )  

1) Karl Benz's efforts to make the first automobile 

2) Karl Benz's personal life 

3) Karl Benz's talent in engineering 

4) Karl Benz's factory in Mannheim 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : هان خته شده در جتومبیل سامتن مورد نظر در حال اشاره به اولین ا صحیح است. 1گزینه

 است.

117- what does the word "supersede" in paragraph I mean ? ( فراگیر  -دستگاههای اجرایی  )  

1) Rival 

2) Improve 

3) Replace 

4) Defeat 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : صحیح است. 3گزینه Supersede .یعنی جایگزین و جانشین شدن 

118- which of the following statements about Karl Benz can be inferred from the passage? ( دستگاههای

فراگیر  -اجرایی  )  

1) No one ever objected to him 

2) He had no financial difficulty 

3) His partners believed in him 

4) He was approved by his wife 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : در خط نهم  صحیح است. 4گزینه«clapping her hands »تشویق  یعنی کف زدن و

 کردن؛ که نشان از تشویق همسر بنز دارد. 

119- Which of the following is NOT true about Benz ‘s Motorwagen? ( فراگیر  -دستگاههای اجرایی  )  

1) It was patented about a year after it first ran. 

2) It was bought by Max Rose. 

3) It first ran near his factory. 

4) It had a one-cylinder engine. 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : صحیح است. 2گزینه 
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Grammar & Vocabulary 

120- ………… that only specialists can fathom its complexities. ( فراگیر  -دستگاههای اجرایی  )  

1) Very difficult science has become 

2) Too difficult science has become 

3) So difficult has science become 

4) Such a difficult has science become 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : بعد از  صحیح است. 4گزینهSuch a یا قید و  ا صفتاسم مفرد و یا اسم مفرد همراه ب

 آید.و در نهایت جمله می Thatسپس 

121- geothermal energy-and in particular the prices of it- does not depend on the world’s economic 

and political situation as ……………… fossil fuels do. ( فراگیر  -دستگاههای اجرایی  )  

1) Strongly as 

2) Stronger than 

3) Strong as 

4) Strongly than 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : ن به آانرژی حاصل از گرمایش زمین و علی الخصوص قیمت  صحیح است. 1گزینه

 اقتصاد جهانی و وضعیت سیاسی وابسته نیست به آن شدت که انرژی فسیلی به این عوامل وابسته است.

122- one of the features of the zika virus posing difficulties for its diagnostics is that only one out of 

four ………… by an infection – transmitting mosquito develops any symptoms. (   -دستگاههای اجرایی 

  (فراگیر

1) People who bitten 

2) People bitten 

3) People are bitten 

4) Whose people bitten 

 کارشناس  پاسخE-estekhdam.com : صحیح است. 1گزینه 
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123- the most common data ……………… official statistics, which are collected as part of the 

operation of criminal justice agencies. ( فراگیر  -دستگاههای اجرایی  )  

1) To be used in criminological research that are. 

2) Which are used in criminological research that. 

3) Used in criminological research are 

4) Are used in criminological research that 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : صحیح است. 1گزینه 

124- The ending of the movie was totally …………… I guess we-have to decide for ourselves what 

really happened. ( فراگیر  -دستگاههای اجرایی  )  

1) Hazardous 

2) Ambiguous 

3) Miraculous 

4) Prosperous 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : زنم که واقعاً ماپایان فیلم به طور کلی مبهم بود؛ من حدس می صحیح است. 1گزینه 

 فاقی افتاد.خودمان باید بفهمیم که چه ات

125- Emma endured a great deal of …………… when her peers made fun of her in the office. 

( فراگیر  -دستگاههای اجرایی  )  

1) Acquisition 

2) Stimulation 

3) Contamination 

4) Humiliation 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : النش در را تحمل کرد؛ زمانی که همسااِما، حقارت زیادی  صحیح است. 4گزینه

 دفترش از او متنفر بودند.
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126- When studying at school, it is essential to ………….. between what information is important 

and what information is not. ( فراگیر  -دستگاههای اجرایی  )  

1) Accumulate 

2) Discriminate 

3) Cooperate 

4) Terminate 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : عات مهم و زمان مطالعه در مدرسه، این مهم است که بین اطال صحیح است. 2گزینه

 اطالعاتی که مهم نیستند، تفکیک قائل شد.

127- The media is going to ……………. The killer as a victim of society's avoidance of mental 

health issues. ( فراگیر  -دستگاههای اجرایی  )  

1) Broaden 

2) Disperse 

3) Portray 

4) Assimilate 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : نی طرد شده ها این است که قاتل را همچون یک قرباقصد رسانه صحیح است. 3گزینه

 از بهداشت روانی جامعه به نمایش گذارند.

Reading Comprehension 

Regular exercise may offer some protection against Alzheimer's disease, even for people and are 

genetically at risk, according to recent research in the study published in the journal of Alzheimer's 

disease, people who did more moderate-intensity physical activity were more likely to have health 

patterns of glucose metabolism in their brains-a sign of healthy brain activity – than those who did 

less. Physical activity on the other hand was not associated with similar benefits. 

The study involved 93 adults with an average age of 64, all of whom had at least one parent with 

Alzheimer's disease at least one gene variation linked to Alzheimer's disease or both. This put them 

at high risk, for developing the disease themselves, although none showed any cognitive impairment 

at the time of the study. 

To illuminate the relationship between brain activity and exercise levels, every one wore an 

accelerometer for a week to measure their daily physical activity and received PET scans to measure 

glucose metabolism. Which reveals neuron health and activity, in several regions of the brain for 

people with Alzheimer's disease these regions tend to have depressed glucose metabolism. 

Researchers found that people who spent at least 68 minutes a day engaged in physical activity at a 

moderate level – the equivalent of a brisk walk – had better glucose metabolism in all of those 

regions than those who spent less time doing so, the amounts of time spent being sedentary or doing 

less-intense physical activity (like slow walking) were not associated with changes in any of the 

brain regions studied. 
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128- What is the passage mainly about? ( فراگیر  -دستگاههای اجرایی  )  

1) Light-intensity versus moderate – intensity physical activity 

2) Relationship between regular exercise and Alzheimer's disease 

3) Glucose metabolism in human brain 

4) People vulnerable to Alzheimer's disease 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : یماری آلزایمر این متن در حال اشاره به تاثیر ورزش منظم بر ب صحیح است. 2گزینه

 دارد.

129- all of the following are true about the people who participated in this study EXCEPT they 

………. ( فراگیر  -دستگاههای اجرایی  )  

1) All showed symptoms of cognitive impairment 

2) Had at least one gene variation associated with Alzheimer's disease 

3) Had an average age of 64 

4) All had at least one parent with Alzheimer's disease 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : تی های آماری این تحقیق، همگی اختالالت شناخنمونه صحیح است. 1گزینه

 اند.نداشته

130- which of the following statements is true? ( فراگیر  -دستگاههای اجرایی  )  

1) People who walk briskly are more likely to suffer from Alzheimer's disease than those who do not 

2) People who are genetically at risk of Alzheimer's disease should spend 68 minutes a day doing 

physical activity 

3) People suffering from Alzheimer's disease have diminished glucose metabolism 

4) People suffering from Alzheimer's disease should always wear an accelerometer 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : ه مردمی که سوم دارد کگزینه خط آخر پاراگراف سوم اشاره به  صحیح است. 3گزینه

 برند، متابولیسم گلوکز آنها کند است.از بیماری آلزایمر رنج می
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131- which of the following is closest in meaning to the word ' sedentary ' in paragraph A? ( دستگاههای

فراگیر  -اجرایی  )  

1) Exhausted 

2) Depressed 

3) Sick 

4) Inactive 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : صحیح است. 4گزینه Sedentary .یعنی ماندن و غیرفعال بودن 

Reading Comprehension 

Mechanical engineer Gottlieb Wilhelm Daimler became a major figure in the early history of the 

automotive industry. Making guns was his first vacation and he showed marked talent, but he 

abandoned the trade to go to engineering school, studying in Germany, England, and France. In 

Germany he worked for various engineering and machining concerns, including the firm that much 

earlier had employed Karl Benz. In 1872 Daimler became technical director in the firm of Nikolas A. 

Otto, the man who had invented the four-stroke internal – combustion engine, Otto’s firm was then 

building stationary gasoline engines. During the next decade, important work was done on the four-

stroke engine. 

Daimler brought in several brilliant researchers, among them Wilhelm Maybach, but in 1882 both 

Daimler and Maybach resigned because of Daimler’s conviction that Otto did not understand the 

potential of the internal-combustion engine. They set up a shop and built an air-cooled, one-cylinder 

engine in 1885. The first high-speed internal combustion engine, it was designed to run at 900 

revolutions per minute ( rpm) . For comparison, Benz’s first tricycle engine had operated at only 250 

rpm. Daimler and Maybach used one of their early gasoline engines on a wooden bicycle fitted with 

an outrigger, which first ran on Nov. 10, 1885. This may have been the first motorcycle in the world. 

The next year the first Daimler four-wheeled road vehicle was made: a horse-drawn carriage 

modified to be driven by a one-cylinder engine. 

132- What is the passage mainly about? ( فراگیر  -دستگاههای اجرایی  )  

1) Gottlieb Daimler’s competition with Karl Benz. 

2) Gottlieb Daimler’s efforts in the automotive industry. 

3) History of the automotive industry. 

4) The automotive industry in the 19th century. 

 س پاسخ کارشناE-estekhdam.com : ست.اهای دایمر در صنعت خودرو متن در حال بیان تالش صحیح است. 2گزینه 
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133- According to the passage, Daimler studied in all of the following countries 

EXCEPT……………. ( فراگیر  -دستگاههای اجرایی  )  

1) France 

2) Germany 

3) England 

4) Italy 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : نسه و انگلستانطبق خط سوم پاراگراف اول، دایمر در آلمان، فرا صحیح است. 4گزینه 

 به تحصیل پرداخت.

134- input devices are the pieces of hardware ………… us to enter information into the computer. 

  (وزارت نیرو)

1) They allow  2) To allow  3) Allowing  4) Allows 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : بعد از صورت ساده فعل  صحیح است. 1گزینهallow  مصدر باTo شت. خواهیم دا

 : بنابراین، جمله به این صورت خواهد بود

input devices are the pieces of hardware they allow us to enter information into the computer 

 

135- So widespread has television become ……….. Many children now combine it with other 

activities, including social networking online, flicking their eyes from laptop to TV screen and back 

again. (وزارت نیرو)  

1) That   2) For   3) To   4) As 

 ناس پاسخ کارشE-estekhdam.com : ودکان آن را ککار با تلویزیون گسترش یافته است، چنانکه اکثر  صحیح است. 4گزینه

برند و لویزیون میسمت ت هایشان را از لپتاپ بههای اجتماعی آنالین؛ که چشمکنند. مانند شبکههایشان ترکیب میبا دیگر فعالیت

 نی چنانکه است.در اینجا به مع Asگردانند. میدوباره بر

136- I prefer to arrange my holidays myself ……….. Use a travel agent. (وزارت نیرو)  

1) Although  2) Rather than  3) Hardly ever  4) And not yet 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : دهم خودمبجای استفاده از یک نماینده سفر، ترجیح می صحیح است. 2گزینه 

 یعنی ترجیح دادن. Rather thanتعطیالتم را سازماندهی کنم. 
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137- They wanted to build a factory there, but the local people said that it ………. The countryside: 

hence. They discarded their plan. (وزارت نیرو)  

1) Destroys  2) Destroyed  3) Would have destroyed  4) Would destroy 

  کارشناسE-estekhdam.com : ه کظهار داشتند خواستند یک کارخانه بسازند، اما مردم محلی اآنها می صحیح است. 1گزینه

توسط  ه حومه شهرکنجایی ، از این رو، آنها طرحشان را دور انداختند. از آ(کند )منظور کارخانه استآن حومه شهر را نابود می

 کنیم.، از فعل سوم شخص مفرد استفاده می(شودمی)آلوده  شودمید کارخانه نابو

138- The workshop is intended to ……… the trainee engineers' skill to operate the new machinery. 

  (وزارت نیرو)

1) Pursue  2) enhance   3) praise   4) expose 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : ارآموز برای های مهندسان کاین کارگاه به منظور بهبود مهارت صحیح است. 2گزینه

 یعنی بهبود و افزایش دادن Enhanceهای جدید، در نظر گرفته شده است. کار با دستگاه

 

139- Electrical engineers typically ……….. a degree in electrical engineering or electronic 

engineering. ( رت نیرووزا )  

1) Hold  2) Plan   3) Require  4) Maintain 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : رق و یا مهندسان برق معموالً نیاز به یک مدرک مهندسی ب صحیح است. 3گزینه

 معندسی الکترونیک دارند.

140- They have decided to return the merchandise and get a refund because they state that it does not 

actually …….. Their practical needs. ( وزارت نیرو)  

1) Involve   2) Resolve   3) Provide   4) Fulfill 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : یرا آنها زآنها تصمیم داشتند که محصوالت را برگشت دهند،  صحیح است. 4گزینه

 نیازهای کاربردیشان را برآورده سازد. تواندنمیقعاً اظهار داشتند که آن محصوالت وا

141- It would be a ………….. For them not to be able to sell their newly produced goods. ( وزارت نیرو)  

1) Purpose  2) Mater  3) Disaster  4) Prediction 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : نند کاالهای آنها یک فاجعه خواهد بود که آنها نتوا آن برای صحیح است. 3گزینه

 تولیدی جدید خود را به فروش برسانند.
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142- Bats play an important role in the environment. About seventy percent of bat species feed 

almost ……. on insects, thus assisting farmers with pest control. ( یرووزارت ن )  

1) immediately  2) terribly  3) extremely  4) exclusively 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : کنند. حدود ها نقش مهمی را در محیط پیرامون ایفا میخفاش صحیح است. 4گزینه

 کنند.مک میزان ککشاور کنند؛ بنابراین، آنها در کنترل آفات بههای خفاش، منحصراً از حشرات تغذیه میهفتاد درصد گونه

143- The Physician warned the patient that her excessive consumption of sugar is very muck likely 

to lead to problems of... ( نیرو وزارت )  

1) Mystery   2) Obesity   3) Situation   4) volume 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : او از شکر  پزشک به آن بیمار هشدار داد که مصرف بیش از حد است.صحیح  2گزینه

 یعنی چاقی. Obesity. شودمیمنجر به مشکالت چاقی 

Reading Comprehension 

Nuclear power capacity remained relatively stable between the mid1980s until the accident at the 

Fukushima Daiichi reactor in March 2011 In June 2015, Platts reported global nuclear generation 

increased by 1% in 2014, the first annual increase since Fukushima. 

The United States produces the most nuclear energy, with nuclear power providing 19% of the 

electricity it consumes, while France produces the highest percentage of its electrical energy from 

nuclear reactors – 80% as of 2006. In the European Union as a whole, nuclear energy provides 30% 

of the electricity. Nuclear energy policy differs among European Union countries, and some, such as 

Austria, Estonia, Ireland and Italy, have no active nuclear power stations. In comparison France has 

large number of these plants, with 16 multi-unit stations in current use. 

Many military and some civilian (such as some icebreaker) ships use nuclear marine propulsion, a 

form of nuclear propulsion. A few space vehicles have been launched using full-fledged nuclear 

reactors: 33 reactors belong to the Soviet RORSAT series and one was the American SNAP-10A. 

 

144- It can be inferred from paragraph 1 that what happened to the Fukushima Daiichi reactor in 

March 2011……. ( وزارت نیرو)  

1) caused Platts to present a comprehensive report about global nuclear generation 

2) led to an only 1% nuclear energy use worldwide for about 3 years 

3) negatively affected the nuclear industry for some years to follow 

4) contributed to the stability of nuclear power capacity promotion 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : ه در ماه کتوان نتیجه گرفت که اتفاقی از پاراگراف اول می صحیح است. 3گزینه

 ن شد.های بعد از آای برای برخی از سالاثرات منفی روی صنعت هستهبه وقوع پیوست، منجر به  2011مارس سال 
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145- According to the passage, which country generates the most nuclear energy? (وزارت نیرو)  

1) France      2) The European Union 

3) The United States     4) Austria, Estonia, Ireland and Italy 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : الت متحده، ایا: طبق پاراگراف دوم، خط اول که بیان شده است صحیح است. 3گزینه

 صحیح است.سوم گزینه کند، ای را تولید میبیشترین انرژی هسته

146- What aspect of nuclear energy is paragraph 3 concerned with? (وزارت نیرو)  

1) Its functions     2) Its military use 

3) The way of its generation    4) in what areas of human life it is used the most 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : های نظامی و بیشتر کشتی»طبق پاراگراف سوم، خط اول و دوم   صحیح است. 1گزینه

 کند.ای را بیان میهسته ، کاربردها و عملکردهای انرژی«کنندای استفاده میهای هستهیرواز ن( شکنهای یخغیرنظامی )مانند کشتی

147- Which of the following statements about nuclear energy policy is supported in the passage? 

  (وزارت نیرو)

1) It first began to emerge and was subsequently revised again and again after the accident at the 

Fukushima Daiichi reactor. 

2) It is stricter in countries where a higher percentage of electricity is obtained from nuclear reactors. 

3) It is now being reviewed by an independent group. 

4) It is not the same in European Union countries. 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : ی اتحادیه طبق خط چهارم و پنجم پاراگراف دوم، بین کشورها صحیح است. 4گزینه

 ای متفاوت است.های انرژی هستهاروپا، سیاست

148- Which of the following describes the author’s attitude towards nuclear energy? ( نیرو وزارت )  

1) Critical   2) Neutral   3) Excited   4) Hesitant 

  پاسخ کارشناسE-estekhdam.com : ای به صورت خنثی دیدگاه نویسنده نسبت به موضوع انرژی هسته صحیح است. 2گزینه

 یعنی به طور خنثی. Neutralبیان شده است. 



 

 
 

 

 

 با آرزوی موفقیت برای شما در آزمونهای استخدامی

مایل خرید در صورت ت نید کهکعزیز با انتقادات و پیشنهادات خود ما را در هرچه بهتر شدن خدمات یاری رسانید. لطفا همواره دقت  انتدوس

 استخدام حتما از آدرس زیر اقدام به خرید نمایید.-سواالت وب سایت ای

www.e-estekhdam.com 

 :ح زیر استاستخدام به شر - شماره تماسهای پشتیبانی وب سایت ای

02144291874 02144291015 

 

 با تشکر از خرید شما

 (www.e-estekhdam.comاستخدام ) - مدیریت و تیم آموزشی وب سایت ای

 

 




