
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   سواالتبخشی از 

 بانک ملی  استخدامی

 :اصلی توضیحات فایل

 تالیفی  سواالت و سواالت  اصلحاوی  •

 اصل سواالت برگزار شده  •

 با قابلیت پرینت  •

•  

www.iranarze.ir 

 کلیک نمایید.ا اینجبه همراه پاسخنامه،  بانک ملیاستخدامی  تهیه بسته کامل سواالت برای

 .بزنیداینجا ، بانک ملیر استخدامی مشاهده آخرین اخباجهت همچنین 
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 احکام و معارف اسالمی 

با حفظ    "افعال و اعمال او داردنقش مهمی در شکل گیری  "و     "عطش حقیقت طلبی آدمی رو تا حدی فرو می نشاند "عاملی که    -1

 ( 1397بانک ملی   - رتبه تقدم و تاخر کدام است؟ )معارف 

 شناخت زاد سفر در مسیر بندگی     -( پاسخ به پرسش هایی همچون آیا این دنیا کشتگاه آخرت است؟  1

 حیات دنیوی توام با ایمان و عمل صالح   - سوال هایی از قبیل آیا زندگی با مرگ پایان می پذیرد یا پس از آن زندگی دیگری خواهد بود؟ (  2

 آشنایی با حیات اخروی    -( پاسخ به پرسش هایی همچون آیا این دنیا کشتگاه آخرت است؟  3

 شناخت غایت و هدف زندگی   -است؟    ( پاسخ به پرسش هایی همچون آیا این دنیا کشتگاه آخرت4

   4پاسخ صحیح : گزینه 

واند در یابد  »فلسفه حیات« یا »هدف زندگی« از مسائل مهم انسان شناسی به شمار می رود و یکی از اساسی ترین موضوعات زندگی انسان است. اگر انسان نت

گی را بی معنی خواهد یافت. تالشهای روزمره زندگی انسان، زمانی مفهوم خواهد  که »هدف از حیات چیست« و پاسخ مناسبی برای این پرسش نداشته باشد، زند

 یافت که »هدف نهایی از زندگی« روشن باشد. 

 ( 1397بانک ملی   -یک سنت حاکم بر زندگی انسان ها در طول تاریخ پر فراز و فرود بشریت چیست؟ )معارف    -2

 ( سرنوشت آدمی از طریق اعجاز تغییر می کند.1

 غییر سرنوشت انسان ها موخر از آماده شدن اندیشه و روان و فطرت آن ها است. ( ت2

 ( ایجاد انقالب و دگرگونی در سرنوشت اجتماعی انسان ها به طور دفعی صورت می پذیرد. 3

 ( خودسازی و دگرسازی برخی افراد جامعه مقدم بر اعطاء نعمت الهی است.4

  2پاسخ صحیح : گزینه 

آنها    سرنوشت انسان در دست اختیار خود اوست. خداوند هرگز بدون توجه به اعمال و رفتار انسان ها، و اراده و تالش آنها سرنوشت حتمی را برایعوض شدن  

 رقم نمی زند، اگر هم سرنوشت حتمی بر اثر اعمال انسان ورق بخورد، خود انسان چنین سرنوشتی را رقم زده و قابل تعویض هم نیست. 

و یا بر  دیگر، دو نوع سرنوشت داریم، حتمی و غیر حتمی، حتمی آن است که یا فراتر از اختیار آدمی است مثل خروج از دنیا و ورود به جهانی دیگر    به بیان

 اساس اسباب و عوامل و اراده و اختیار و تالش نهایی انسان نهایی ترین سرنوشت برای او رقم خورده، این قابل عوض شدن نیست.  
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 ( 1386بانک ملی   -)معارف   ؟قرآن مالکیت همه اشیاء را از آن چه کسی می داند  -3

 خداوند (  4           رسول (  3                      امام (  2        ولی امر (  1

 4پاسخ صحیح: گزینه 

ترین مبناى فلسفى ساختار مالکیت  خداوند، بر تمام جهان هستى سلطنت واقعى دارد و این، همان معناى مالکیت حقیقى او است. مالکیت حقیقى خداوند مهم

مالکیت حقیقى پروردگار، به شأن خالقیت وى باز  کنند که  اسالمى است که در بسیارى از آیات قرآن کریم از آن یاد شده. به طور کلّى، آیات قرآن داللت مى

 .شودسبب این مالکیت مطلق بوده، همه تصرّفات را شامل مىرود؛ به همینجا که وى خالق و ربّ همه اشیا است مالک آنان نیز به شمار مىگردد؛ یعنى از آنمى

 ( 1386ملی بانک   -)معارف  قرآن کریم غالبا ایمان را قرین کدامیک معرفی میکند؟ -4

 ( شکرگزاری 4 ( تفکر و خردورزی 3                       ( عمل صالح2       ( جهاد 1

 2پاسخ صحیح: گزینه 

کند. این، خود گویای این است  صورت جداناپذیر مطرح میآورد، عمل صالح را نیز در کنار آن بهقرآن کریم در آیات متعددی، هر جا سخن از ایمان به میان می

 ایمان و عمل، همواره قرین یکدیگرند. ایمان و عمل صالح دو بال پرواز به سوی کماالت و قرب الهی می باشند که الزمه انسان مومن است.که 

 اطالعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی 

 ( 1397بانک ملی   -اولین کشور از نظر ذخایر منابع گازی در جهان چه کشوری است؟ )اطالعات عمومی    -5

 ( روسیه 4             ( قطر  3           ( عربستان  2                      ( ایران   1

 4پاسخ صحیح : گزینه 

 بر طبق فهرست کشورها بر پایه ذخایر گاز مصنوعی، کشور روسیه در رتبه اول کشورها قرار دارد. 

 ( 1397بانک ملی   -به چه معناست؟ )اطالعات عمومی   "درودگر" -6

 ( آهنگر4          ( خیاط  3         ( مسگر   2  ( چوب تراش   1

 1پاسخ صحیح : گزینه  

 تراش.اش ساختن اسباب و ابزار چوبی است؛ درگر؛ نجار؛ چوبدرودگر کسی که پیشه

 (1386بانک ملی   -)اطالعات عمومی   ؟مناسبت روز سیزدهم ابان  -7

 هر سه گزینه(  4         روز دانش آموز(  3         روز تسخیر النه جاسوسی آمریکا (  2        ترکیهبه کشور    روز تبعید امام خمینی )ره((  1

  4پاسخ صحیح: گزینه 

دانش آموزان معترض تهرانی در حالی که مدارس را تعطیل کرده بودند، به سمت دانشگاه تهران حرکت کرده و به نشانه اعتراض در    13۵۷آبان    13در روز  

هایی از مردم تجمع اعتراضی به راه انداخته بودند،  دانشگاه تهران تجمع کردند. این دانش آموزان پرشور و خداجو که به همراه برخی دانشجویان و گروهمحوطه 

آور  د و با شلیک گاز اشکهدف تیراندازی مأموران دولت جعفر شریف امامی قرار گرفته و کشته شدند. این اعتراض با همراهی دیگر قشرهای جامعه نیز همراه بو

آبان به منظور    13و سپس گلوله توسط مأموران حکومتی به مجروحیت و شهادت تعدادی از افراد معترض منجر شد. در تقویم جمهوری اسالمی ایران روز  

  .گرد سه رویداد مهم در تاریخ ایران استآموز نام گذاری شده است. سیزدهم آبان سال، هر سال به نام روز دانش13۵۷گرامی داشت شهدای این روز در سال  

 کلیک نمایید.   اینجا ، بانک ملی به همراه پاسخنامه بسته کامل سواالت استخدامی    تهیهبرای  

 

https://iranarze.ir/ES441


 

 
 

 www.iranarze.ir ایران  بانک ملیت استخدامی سواالبخشی از  3

، سه رویداد  13۵8آبان    13در دانشگاه تهران و تسخیر سفارت آمریکا در    13۵۷آبان    13آموزان در  ، کشتار دانش1343آبان   13تبعید امام خمینی به ترکیه در  

 د. متفاوت بودند، ولی هر یک در شکل دادن به حرکت انقالب اسالمی نقش خاصی ایفا کردن 

 ( 1386بانک ملی   -)اطالعات عمومی   چهارمین مال از سال میالدی کدام است؟ -8

 ( آگوست 4   ( ژوئن   3                          ( آوریل2       ( مارس    1

 2پاسخ صحیح: گزینه 

 (February) فوریه  - روز  31دارای   (January) هستند؛ ژانویهتعداد ماه های میالدی نیز مانند ماه های تقویم هجری شمسی دوازده تا است که به ترتیب زیر  

 (June) ژوئن یا جون   - روز  31دارای   (May) مه یا می  - روز  30دارای   (April) آوریل یا آپریل  - روز  31دارای   (March) مارس یا مارچ  - روز  29یا    28دارای  

 (October) اکتبر  - روز  30دارای     (September)سپتامبر  -روز  31دارای    (August) تاوت یا آگوس  -روز  31دارای   (July) ژوئیه یا جوالی  -روز  30دارای  

 روز   31دارای  (December)دسامبر   -روز  30دارای  (November) نوامبر  -روز  31دارای 

 زبان و ادبیات فارسی 

 ( 1397بانک ملی   -وزیر الب ارسالن  و نویسنده مشهور کتاب سیاست نامه؟ )ادبیات فارسی  -9

 ( امام محمد غزالی 4  ( ابوالفضل بیهقی 3   ( خواجه نظام الملک        2          ( عنصرالمعالی کیکاووس 1

  2پاسخ صحیح : گزینه 

 نامه یا سیرالملوک، کتابی است به زبان فارسی در آیین فرمانروایی و کشورداری و اخالق و سیاست پادشاهان پیشین، نوشته خواجه سیاست

 الملک طوسی وزیر نیرومند دو تن از شاهان دوره سلجوقیان )آلب ارسالن و ملکشاه( در ایران بود.ملک طوسی. خواجه نظامال نظام 

 ( 1397بانک ملی   -امالی کدام کلمه نادرست است؟ )ادبیات فارسی  - 10

 ( نقوی 4   ( کسرا 3  ( مصال2           ( رزیلت1

 1پاسخ صحیح : گزینه 

 »ذ« است. از ریشه ی »رذل« )رذیلت : ناکسی و فرومایگی( امالی صحیح رذیلت با

 ( 1386بانک ملی  - )ادبیات فارسی  ؟« مگر از آتش دوزخ بودش روی رهایی چیست» در  «مگر»  معنی  -11

 ( اتفاقا 4   ( امید است    3          ( بی تردید2                  ( حتما     1

 3پاسخ صحیح: گزینه 

با تمام وجود خدا را میپرستم امید است که از آتش دوزخ    "دندان سنایی همه توحید تو گوید *** مگر از آتش دوزخ بودش روی رهایی لب و  "شاعر در بیت  

 رهایی یابم. 

 ( 1386بانک ملی   -)ادبیات فارسی   ؟ همه گزینه ها از آثار شیخ فرید الدین عطار نیشابوری است جز گزینه ..........  -12

 ( تذکره اواللیاء 4  ( مختار نامه    3         ( قابوس نامه  2( منطق الطیر           1

 2پاسخ صحیح: گزینه 

 نامه نوشته امیر عنصرالمعالی کیکاووس بن اسکندر زیاری میباشد که به زبان فارسی و از قرن پنجم هجری است.نامه مشهور به قابوسنصیحت
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 ریاضی و آمار مقدماتی 

𝐟(𝐱)تابع    -13 = 𝐱 ( 1397بانک ملی   -چگونه تابعی است؟ )ریاضی 

 ( هیچ کدام4           ( صفر 3      ( ثابت2            ( همانی        1

 1پاسخ صحیح : گزینه 

𝐟(𝐱)  م به صورتآن را به صورت یک معادله بنویسیتابعی که ورودی و خروجی آن همواره باهم برابر باشند، تابع همانی گویند. و اگر   = 𝐱 .خواهد بود 

 ( 1397بانک ملی   -به ارزش ها و اندازه های مربوط به نمونه آماری چه می گویند؟ )ریاضی   -14

 داده  (4   (پارامتر   3  متغیر    (2  آماره    (1

 1پاسخ صحیح : گزینه 

 تعریف آماره: 

کنیم.) نمونه می تواند کل جامعه باشد)سرشماری(( و مقدار متغیرها ) در این مثال معتاد بودن یا  برای محاسبه پارامتر جامعه نمونه ای از جامعه انتخاب می  

ئیم. به این تابع که  نبودن( را مشاهده می کنیم. حال برای محاسبه پارامتر جامعه نیاز است که به وسیله تابعی ) شاخصی( این مقادیر را به یک عدد تبدیل نما 

 قدار پارامتر جامعه از آن استفاده می کنیم آماره می گوییم.برای برآورد )تخمین( م

تابع تصادفی   همان گونه که مشخص است مقدار آماره برای یک نمونه ثابت است ولی با تغیر نمونه مقدار آن نیز تغیر می کند بنابراین آماره نیز خود یک

 است. 

  -)ریاضی   گ ترین مقسوم علیه مشترک آن ها بیشتر است؟چند واحد از بزر 36و  24کوچک ترین مضرب، مشترک دو عدد   -15

 ( 1386بانک ملی  

1  )48                          2  )۵4               3  )60        4  )۷2 

 3پاسخ صحیح: گزینه 

  36و  24پذیر باشد. برای این کار دو عدد آوریم. یعنی کوچکترین عددی که به هر دو این اعداد بخشرا به دست می 36و  24ابتدا کوچکترین مضرب مشترک 

وامل غیر  را به صورت حاصلضرب اعداد اول تجزیه میکنیم. کوچکترین مضرب مشترک برابر میشود با حاصلضرب اعداد اول مشترک با بیشترین توان ضربدر ع

 کمترین توان. بنابراین داریم:مشترک و بزرگترین مقسوم علیه مشترک دو عدد برابر میشود با حاصلضرب اعداد اول مشترک با  

24 = 23 × 3
36 = 22 × 32 →

.م .م ک = 23 × 32 = 72

.م .م ب = 22 × 3 = 12
 

  ریالی برابر است با:؟ 100ریال موجود است، تعداد سکه های    4/ 000ریالی به مبلغ   250ریالی و  100سکه  25در کیسه ای   -16

 (1386بانک ملی   -  )ریاضی

1  )۵                             2  )10                 3  )1۵       4  )30 

 3پاسخ صحیح: گزینه 

 ریالی در نظر میگیریم(   2۵0های را تعداد سکه yریالی و  100های را تعداد سکه xبا توجه به صورت سوال، دو معادله زیر را خواهیم داشت: )

𝑥 + 𝑦 = 25 (1) 
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100𝑥 + 250𝑦 = 4000 (2) 

𝑦از معادله اول   = 25 − 𝑥  ( قرار میدهیم و خواهیم داشت : 2خواهد شد که در معادله ) 

100𝑥 + 250 (25 − 𝑥) = 4000 → 100𝑥 + 6250 − 250𝑥 = 4000 → 6250 − 4000 = 250𝑥 − 100𝑥 → 𝑥 = 15 

 ICDLفناوری اطالعات و مهارت های هفت گانه 

 ( 1397بانک ملی   -کدام یک از موارد زیر سند جدید ایجاد می کند؟ )فناوری اطالعات  -17

1  )File/New           2  )Ctrl+N        3)   CTRL+S     4    الف و ب ) 

   4پاسخ صحیح : گزینه 

را انتخاب کنید و بعد روی    Newدسترسی پیدا کنید سپس    Backstage viewرا انتخاب کنید تا به برگه    Fileبرای ایجاد یک سند جدید میتوانید ابتدا  

Blank document  اده شما ظاهر شود همچنین میتوانید از کلید های ترکیبی  کلیک کنید تا سند خالی و سCtrl+N    نیز برای ایجاد سند خالی استفاده

 کنید.

 ( 1397بانک ملی   -برای انتقال متن از یک سطر به سطر دیگر کدام گزینه صحیح می باشد؟ )فناوری اطالعات   -18

1  )Cut              2  )Save as            3  )Copy    4  ) Ctrl+s    

 1  پاسخ صحیح : گزینه

   Cutر  چون در صورت سوال از کلمه انتقال استفاده شده است یعنی متنی را از سطری جدا کنیم و به سطر دیگر منتقل کنیم در نتیجه برای این منظو

 استفاده می شود.

 ( 1386بانک ملی   -)فناوری اطالعات  ؟ کوچکترین واحد اطالعاتی در کامپیوتر چیست -19

1  )Bit                             2  )Byte                      3  )  گیگا بایت(  4     حافظه کمکی 

 1پاسخ صحیح: گزینه 

Bit    توان در آن ذخیره کرد. بیت ها به گروه های بزرگتری  ( را می1( یا یک ) 0ترین واحد اطالعاتی در کامپیوتر است که فقط دو مقدار صفر ))بیت(: بیت کوچک

افظه است. یک بایت  در نظر گرفته میشود که کوچکترین مکان آدرس پذیر ح  (Byte)سازماندهی می شوند؛ در کامپیوترهای امروزی هر هشت بیت یک بایت 

 نیمه یک بایت یا چهار بیت است.    (nibble)می تواند حاوی یک دستورالعمل ماشین، یک کاراکتر، یا یک عدد باشد. یک نیبل

 ( 1386بانک ملی   -)فناوری اطالعات   ؟  کدام حافظه، ظرفیت بیشتری دارد - 20

1  )EP ROM              2  3                 ( حافظه ثانویه  )ROM  4  هارد دیسک ) 

 4پاسخ صحیح: گزینه 

های متفاوت و منحصر به فردی دارند. برخی از  ها ویژگی و سرعتشوند. اما هر کدام از آنسازی اطالعات به کار برده میها در کامپیوتر برای ذخیرههمه حافظه

شوند:  بندی دقیق و جامع، انواع حافظه در رایانه به دو دسته تقسیم میدستهتر هستند. در یک  ها سریع، اما کم حجم و برخی دیگر کندتر، ولی ارزانحافظه

 .  (Secondary Memory)حافظه ثانویه  (Main Memory)- حافظه اصلی

وسیله پردازنده مورد  ها به طور مستقیم به  ای است که برای اجرای برنامهشود، حافظهکه به آن حافظه اولیه یا حافظه درونی هم گفته می حافظه اصلی کامپیوتر

ها گاه با افزایش  های اصلی سرعت باالتری نسبت به نوع دیگر داشته و از حجم کمتری برخوردارند. در اصل حجم باالی این حافظهحافظه  .گیرنداستفاده قرار می
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های دسترسی تصادفی  اند از: حافظهامپیوتر داریم که عبارترو بوده و گاهی بال استفاده خواهد بود. در حالت کلی دو نوع حافظه اولیه در ک بهچشمگیر قیمت رو

 .  ROMهای فقط خواندنی یا حافظه حافظه - RAM یا حافظه 

شود. حجم این نوع حافظه  شود، برای ذخیره اطالعات اصلی کامپیوتر استفاده میحافظه ثانویه کامپیوتر که به آن حافظه جانبی یا حافظه خارجی نیز گفته می

های جانبی برای ذخیره طوالنی مدت اطالعات و  از حافظه .باشدهای اصلی میسازی بسیار کمتر از حافظهبسیار بیشتر بوده و قیمت آن در واحد ذخیره  معموال، 

ها. سرعت خواندن و  لشف  -هادیویها و دیدیسی  -های کامپیوترهارد دیسک  .هایی از حافظه ثانویه استشود. موارد زیر مثالها استفاده مینگهداری آن

دهد وقت خود را با کار با این نوع حافظه تلف نکند  های جانبی بسیار کمتر از حافظه اصلی بوده و به همین دلیل پردازنده ترجیح مینوشتن اطالعات در حافظه

 سخت میباشد.کند. از لحاظ گنجایش پر ظرفیت ترین حافظه دیسک  گاه به طور مستقیم با آن کار نمیو معموال، هیچ

 زبان انگلیسی عمومی 

Passages 3 

It is crystal clear that, in addition to the emotional benefits, the shedding of tears has a specific biological 

function as well. Through tears, we can eliminate from our body certain chemicals which build up in 

response to stress and create a chemical imbalance in the body. Crying actually makes us feel better by 

correcting that imbalance and making us feel good again. Thus the emotional and the biological 

functions of tears merge into one and make us even more “human” than we would otherwise be. 

67- It is implied in the passage that ------------. ( 1397بانک ملی   -)زبان انگلیسی    

1) human life is completely dependent on shedding tears 

2) the emotional function of crying is more important than its biological function 

3) other animals share some of the characteristics of humans 

4) without tears we wouldn’t be as human as we are now 

    4پاسخ صحیح : گزینه 

به معنای بدون اشک   4گزینه    " تاثیر اشک بر کارکرد احساسی و زیست شناختی بدن و بهبود و اثر گذاری آن در انسان  "با توجه به مفهوم استنباط شده از متن

 بودن، بهترین پاسخ می باشد همانند انسان فعلی ن 

Passages 2   

Experts believe that a child’s family experiences are crucial for personality formation. The way that 

basic needs are met in infancy, along with later techniques of can have a permanent mark on 

personality. Children learn behavior approve sex by identifying with the parent of the same sex. A 

warm, caring relation parent helps such learning. ( 1397بانک ملی   -)زبان انگلیسی      

22- According to the passage, a girl can learn the best female behavior ----------.   

1) friends  2) mother                 3 ) family environment   4    ) sister 

   2پاسخ صحیح : گزینه 
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به معنای مادر بهترین پاسخ    2، گزینه "تاثیر تجربیات پدر و مادر بر شخصیت فرزند و یادگیری وی از جنس مشابه "با توجه به مفهوم استنباط شده از متن 

 د. برای جنس مونث )دختر( می باش

-23 How ……………………… is it from school to your house?   ( 1386بانک ملی   -)زبان انگلیسی  

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

 3پاسخ صحیح: گزینه 

 پاسخ صحیح می باشد.  3در سوال استفاده می شود لذا با توجه به توضیحات گزینه  farبرای پرسیدن مسافت از کلمه 

24 I Asked……… to use……….. pen.  ( 1386بانک ملی   - )زبان انگلیسی  

1) hers- her                           2) her-her                   3) her-hers                       4) hers-hers  

 2پاسخ صحیح: گزینه 

  herاستفاده می شود که ضمیر ملکی مرتبط نیز برای مونث   herعنوان مفعول، بعد از فعل یا بعد از حرف اضافه برای اشاره به یک زن یا دختر از ضمیر به

 پاسخ صحیح می باشد.. 2می باشد لذا با توجه به توضیحات گزینه  

 هوش، استعداد تحصیلی و توانمندی های عمومی 

 ( 1397بانک ملی   - است، نصف عدد بزرگتر کدام است؟ )هوش  63مجموع سه عدد فرد متوالی    -25

1  )23    2  )۵/11    3  )۵/10     4  )11 

  2  پاسخ صحیح : گزینه

 باشند: 20شده، پس این سه عدد  باید اطراف   63فرد متوالی مجموعش چون سه عدد 

𝟏𝟗 + 𝟐𝟏 + 𝟐𝟑 = 𝟔𝟑 

 صحیح می باشد.   2بوده پس گزینه  11/ ۵برابر   23نصف  هست. 23عدد بزرگتر 

𝐬𝐢𝐧اگر   -26 𝒙 = 𝐜𝐨𝐬(𝟐𝟎 + 𝒙)   باشد مقدار𝒙  ( 1397بانک ملی   -کدام است؟ )هوش 

1  )۷0    2  )90    3  )3۵    4  )4۵ 

   3  پاسخ صحیح : گزینه

برابر با   با کسینوس زاویه متمم آن و دو زاویه، متمم هستند در صورتی که جمع آنها  برابر است  درجه باشد. پس در این سوال باید    90سینوس یک زاویه 

𝒙 + (𝟐𝟎 + 𝒙) =  باشد:   𝟗𝟎

→ 𝟐𝒙 = 𝟕𝟎 → 𝒙 = 𝟑𝟓 

 ( 1397بانک ملی   - قابل قسمت است؟ )هوش   9و   6وجود دارد که بر  95و   50چند عدد بین  -27

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

   3پاسخ صحیح : گزینه 

,𝟓𝟎   بخش پذیرند عبارتند از:   9بر   9۵و  ۵0اعدادی که بین  𝟓𝟒, 𝟔𝟑, 𝟕𝟐, 𝟖𝟏, 𝟗𝟎, 𝟗𝟓 

 نیز بخش پذیرند.  6بر    90و  ۷2و  ۵4از این اعداد فقط 
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 ( 1397بانک ملی   -تصویر کدام یک از اعداد زیر در آیینه خوانده می شود؟ )هوش  -28

1  )۷80۵1    2  )20۵38    3  )۷6694     4  )۷۵694 

   1 پاسخ صحیح : گزینه

 ( در آینه به یکدیگر تبدیل می شوند.  2و  6( برابر با خودشان است اما ارقام ) 0، 1، ۵، ۷، 8( در آینه بی معنی و تصویر ارقام ) 3، 4، 9تصویر ارقام )
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