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 آزمون سواالترایگان بسته  

دستگاه های اجراییاستخدامی 

استخدامی سواالت  نمونهشامل 

دروس عمومی ادوار گذشته

مشخصات این بسته:

 دارای پاسخنامه تستی و تشریحی

 462  سوال 1351 شاملصفحه

  ماده درسی 7شامل

 با قابلیت پرینت 

توجه !

هیه تفروشگاه کاالهای دانلودی ایران عرضه اختصاصی توسط  به صورتحاضر سواالت نمونه 

 ،بدون اخطار قبلیو انتشار آن توسط افراد سوجو، و هر گونه کپی برداری و ثبت شده است 

 .به همراه خواهد داشت پیگرد قانونی

Www.IranArze.Ir 
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 (زبان و ادبیات فارسی( )99 سال -)دستگاه های اجرایی  اند؟های بیت زیر کدامآرایه -1

«هنگام وداعِ تو ز بس گریه که کردم                دور از رخ تو چشم مرا نور نمانده است»

تشبیه -( اغراق4    تشبیه -( استعاره3   ایهام -( مجاز2  تناسبایهام  -استعاره( 1

 1پاسخ صحیح : گزینه 

. اغراق در گریه کردن نیز وجود دارد.4ی ترتیب باشد همین گزینه اما اگر کلی بگوید، گزینهاستعاره و ایهام تناسب. اگر به

xهای نامعادلهتعداد جواب -2 x x3  ؟در مجموعه اعداد طبیعی، کدام است

( )ریاضی و آمار مقدماتی(94اسفند  -)دستگاه های اجرایی 

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

3 گزینهصحیح : پاسخ 

     

 

 

3 3 3 3

3 3

3 3 2 2

,

0 0

2 0 (2 ) 0 0,2 0 2

x x x x x x x x x x x x x

x x x x x

x x x x x x x x x x

            

      

              

است. 3عدد طبیعی است پس جواب گزینه  1تنها عدد   2کوچکتر مساوی رادیکال   xو  0بزرگتر مساوی  xمابین 

درصد از مدت زمان آن باقی مانده است. این  65دقیقه از زمان پخش یک فیلم سینمایی، تنها  63با گذشت  -3

تحصیلی(( )هوش و استعداد 98سال  -)دستگاه های اجرایی  (www.iranarze.ir) ای است؟فیلم، چند دقیقه

1 )180  2 )160  3 )140  4 )110

 2گزینه پاسخ صحیح : 

با استفاده از جدول تناسب زیر به پاسخ می رسیم.  

𝟑𝟓

𝟏𝟎𝟎
=
𝟔𝟑

𝑿
⟹ 𝑿 =

𝟔𝟑 × 𝟏𝟎𝟎

𝟑𝟓
= 𝟏𝟖𝟎
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دسترسی های موجود در سیستم سازد که به سادگی به فایل، کدام برنامه شما را قادر میWindows 7در سیستم عامل   -4

(ICDL( )فناوری اطالعات و مهارت های هفتگانه 99سال  -)دستگاه های اجرایی  (www.iranarze.irداشته باشید؟ )

1) Browser         2) Control Panel         3) Windows Explorer        4 )F1 Search

 3پاسخ صحیح : گزینه 

آیکون فایل هایی که از قبل باز شده است را نمایش می دهد. این فایل همانند تاریخچه یا هیستوری با کلیک چپ کردن بر روی فایل اکسپلورر، این 

 عمل می کند.

در یک ایستگاه مترو ، دو برابر مسافرانی که از قطار پیاده می شوند، مسافر جدید سوار قطار می شود که این امر ، باعث  -5

سافران اولیه  60افزایش  صدی تعداد م سوار در ستگاه  سافران در این ای صد از م شود، بعد از حرکت قطار ، چند در قطار می 

 (( )هوش و توانمندی های عمومی94خرداد  -)دستگاه های اجرایی  بلی هستند ؟نشده اند ؟ ) یا به عبارتی مسافران ق

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

 4گزینه صحیح : پاسخ 

X-y+2y=X+(0.6X)اد مسافران پیاده شده باشد داریمتعد y تعداد اولیه مسافران باشد و Xاگر 

y=0.6X 

درصد مسافران اولیه هستند. 100-60=40بنابراین 

( )اطالعات 95سال  -)دستگاه های اجرایی  (www.iranarze.ir)آثار تاریخی چغازنبیل، متعلق به کدام استان ایران است؟  -6

 عمومی(
 ( گیالن 4( کردستان           3 ( خوزستان 2             ( سمنان 1

 2گزینه پاسخ صحیح: 

ستقرار  -7 ست ؟ « دیوان کیفری بین المللی » محل ا ستگاه های اجرایی کجا ( )اطالعات عمومی، دانش اجتماعی و 94خرداد  -)د

 (حقوق اساسی

( واشنگتن4( نیویورک 3( لندن 2( الهه1

 1 گزینهصحیح : پاسخ 

المللی برای رسیدگی به جرایم ( اولین دادگاه دائمی بینICCبه اختصار  International Criminal Courtالمللی )به انگلیسی: دیوان کیفری بین

ر الهه، هلند قرار دارد.کشی، جنایات علیه بشریت، جنایت جنگی و جنایت تجاوز جنسی است که مقر آن دنسل
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( 98سال  -)دستگاه های اجرایی  (www.iranarze.ir)شود؟ چگونه محقّق می« سَبیل  نَفْیِ  قاعده» حکم قرآنی  -8

 )معارف اسالمی(

 ( تبین تعالیم وحی و نفی حاکمیت طاغوت2                             ( حفظ استقالل جامعه اسالمی در برابر کفار1

 ( اجرای قوانین الهی از طریق والیت معنوی4  ضرورت اجرای احکام اسالمی( 3

 1گزینه پاسخ صحیح : 

 یمحکومت اسال لیکه تشک یاز عوامل گرید یکی: ی(حکومت اسالم لیضرورت تشکی )یکی از دالیل اسالم یضرورت حفظ استقالل جامعه

ها نروند؛  بار آن ریو ز رندیرا نپذ گانگانیب ی خواهد که سلطه یاز مؤمنان م میاست. قرآن کر یکند، استقالل جامعه اسالم یم یرا ضرور

 . ندیگو یم «لیسب یقاعده نف»را  یحکم قرآن نیا

حکومت  لیآنان بهره ببرند. تشک یو معنو یمسلط شوند و از منابع ماد   گریاند که بر جوامع د گران جهان همواره بر آن و ستم مستکبران

کند  میتنظ یا کشورها به گونه ریرا با سا یو فرهنگ یاقتصاد ،یاسیتواند روابط س یشود و هم م یم گانگانیب یهم مانع سلطه ،یاسالم

 .ابندیرا ن یتسلط بر مسلمانان راه یبرا گانگانیو ب دیاستقالل خود را در جهات مختلف حفظ نما یاسالم معهکه جا

 

𝟒𝟖)حاصل عبارت  -9 ÷ 𝟔 × 𝟐 − 𝟖 + ( 98سال  -)دستگاه های اجرایی  (www.iranarze.ir)، کدام است؟ (𝟏

 )ریاضی و آمار مقدماتی(

1 )9  2 )7  3 )3-  4 )5- 

 1گزینه پاسخ صحیح : 

 با توجه به رعایت ترتیب تقدم عملیات خواهیم داشت:

(𝟒𝟖 ÷ 𝟔 × 𝟐 − 𝟖 + 𝟏) = (𝟏𝟔 − 𝟖 + 𝟏) = 𝟗  

 

( )فناوری 94اسفند  -)دستگاه های اجرایی ، چه نوع اسالیدی است؟ PowerPointبه طور معمول، اولین اسالید در یک فایل -10

 (ICDLگانه  مهارتهای هفت –اطالعات 

1) Title and Content        2 )Title only 

3 )Title Slide         4 )Blank 

 3گزینه صحیح : پاسخ 

 اولین اسالید دیده می شودبه عنوان  Title slide می شویم Power-Point هنگامیکه وارد

 

 ( )زبان و ادبیات فارسی(97دی -)دستگاه های اجرایی ( www.iranarze.irامالی کدام کلمه نادرست است؟ ) -11

 د( نقوی   ج( کسرا   ب( مصال  الف( رزیلت
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 پاسخ صحیح : گزینه الف 

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

 

کند؟ اگر نمودار فراوانی مطلق داده ها از دسته وسط به بعد نزولی باشد، نمودار فراوانی تجمعی چگونه تغییر می -12

(www.iranarze.ir)  ریاضی و آمار مقدماتی(97تیر  -)دستگاه های اجرایی( ) 

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

 ( صعودی4       ( نزولی3

 4پاسخ صحیح: گزینه 

شرایط  ابا توجه به اینکه فراونی تجمعی هر دسته برابر است با مجموع فروانی تجمعی دسته های قبل بعالوه فراونی مطلق خود دسته،پس این مقدار ب

 گفته شده در مسئله بصورت صعودی خواهد بود.

 

 نوشت، به طوری که هر عدد حداقل یک بار ظاهر شود؟ 7و  5،  3چند عدد شش رقمی می توان با اعداد  -13

(www.iranarze.ir)  ریاضی و آمار مقدماتی(95سال  -)دستگاه های اجرایی( ) 
1 )270              2 )720               3 )540   4 )360  

 
 3پاسخ صحیح: گزینه 

(
6
3
) 33 =

6!

3!3!
× 33 = 54

 

 (www.iranarze.ir) امور مرتبط به خدا باشد، به آن چه گفته می شود؟ هرگاه متعلق علم حضوری، خدا و -14

 ( )معارف اسالمی(97تیر  -)دستگاه های اجرایی 
 ( ادراک عملی4  ( شهود عرفانی3  ( فضیلت اخالقی2  ( ادراک نظری1

 3پاسخ صحیح: گزینه 

عرفانی نیز می گویند.بزرگان معصوم؛ ماندد امیر مؤمنان علی گاهی متعلق علم حضوری؛ خدا و امور مرتبط به خدا است که به آن شهود 

 )ع( قبل از اینکه اشیاء را مشاهده کنند، خدا را می بینند.

 

بین اعداد زیر، ارتباط خاصی برقرار است. به جای عالمت سوال، کدام عدد باید قرار بگیرد تا این ارتباط، همچنان حفظ  -15

 ( )هوش و توانمندی های عمومی(95سال  -)دستگاه های اجرایی  (www.iranarze.ir)شود؟ 

  213،  273،  333،  423،  543،  693؟ 

1 )943    2 )753    3 )783    4 )873  
 4گزینه :پاسخ صحیح: 

 شده وبا خودش جمع میشود  30رقم صدگان هر عدد ضربدر 

(273=212+30*2) 

(333=273+30*2) 

(423=333+30*3) 

. 

. 

(873=693+30*6) 
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 (معارف اسالمی)( 94خرداد  -)دستگاه های اجرایی  تجلی توحید عملی در فرد و جامعه ، به ترتیب کدامند ؟ -16

  تحقق قسط و عدالت  –( یگانه شدن انسان برای خدا 1

 اطاعت از پیامبر )ص( –( یگانه شدن انسان برای خدا 2

 امبر )ص( اطاعت از پی –( اعتقاد خالص به خدا داشتن 3

 تحقق قسط و عدالت  –( اعتقاد خالص به خدا داشتن 4

 1 گزینهصحیح : پاسخ 

 توحید اجتماعی -2      توحید فردی -1   توحید عملی دارای دو بعد است: 

 انسان است« یگانه شدن »توحید عملی 

ی شود، منتایج توحید عملی در بعد اجتماعی: ستمگران بر جامعه حاکم نمی شوند، روابط فرهنگی سیاسی  و اقتصادی به هماهنگی می رسد، جامعه زیبا 

 عدالت اجتماعی در همه ابعاد آن واقعیت می یابد 

 

17- When you ..............the interview, remember to bring some samples of your work.  

1) Apply  2) achieve   3) Switch   4) attend 

( )زبان انگلیسی عمومی( 94اسفند  -)دستگاه های اجرایی   

 وقتی شما در یک مصاحبه ......، بیاد داشته باشید که حتما برخی از نمونه کارهای خود را به همراه ببرید.  -17ترجمه سوال 

 حضور یافتن، شرکت کردن-4تعویض کردن                    -3          دستیابی           -2اعمال کردن              -1

 4 گزینهصحیح : پاسخ 

 (attendدر یک مصاحبه باید شرکت کنید یا حضور یابید )

 

18- The new manager's inauguration speech was ------------ critical of the management's 

performance. (www.iranarze.ir) ( )زبان انگلیسی(97دی  -)دستگاه های اجرایی    

a) desperately  b) bitterly  c) swiftly  d) vitally 
 

   1گزینه  پاسخ صحیح :

بهترین پاسخ می باشد. "به شدت"به معنای  1با توجه به ترجمه جمله، سخنرانی معارفه مدیر جدید به شدت در عملکرد مدیریت حیاتی بود، گزینه 

 

19- while there are many hypotheses about Atlantis, but the vast majority of 
scientists………………… Atlantis never existed. (www.iranarze.ir) ( )زبان انگلیسی(96سال -)دستگاه های اجرایی    

1) conclude that is   2) conclude that 
3) That conclude   4) they conclude that 
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 2گزینه پاسخ صحیح: 

 به کار رفته است. 4با توجه به اینکه در این سوال کاربرد ضمایر موصولی مطرح می باشد؛ساختار صحیح استفاده از آنها؛ تنها در گزینه 

 اکثریت دانشمندان بر این باور هست که آتالنتیس هرگز وجود نداشته است.اگرچه  فرضیه های بسیاری در مورد آتالنتیس وجود دارد؛اما  معنی جمله:

 

 -)دستگاه های اجرایی  (www.iranarze.irاولین کشور از نظر ذخایر منابع گازی در جهان چه کشوری است؟) -20

 ( )اطالعات عمومی(97دی 

 روسیه د(  قطر   ج( عربستان   ب(    ایران الف(

 پاسخ صحیح : گزینه د

 قرار دارد.کشورها ی، کشور روسیه در رتبه اول گاز مصنوع ریذخا هیکشورها بر پابر طبق فهرست 

 

 (اطالعات عمومی( )99، سال دستگاه های اجرایی ) لقب کدام فیلسوف ایرانی است؟« معلم ثانی»-21

 بیرونی ( ابوریحان4  الدین سهروردی( شهاب3   ( خواجه نصیرالدین طوسی2  ابونصر فارابی( 1

 1پاسخ صحیح : گزینه 

 می تهگف کسی به معلم فلسفه، اصطالح در. است ارسطو اول، معلم آثار شارحان ترین مهم از یکی او که چرا اند؛ نامیده «ثانی معلم» را فارابی نصر ابو

 .باشد عقیده و نظریه دارای و استاد خود، عصر فنون و علوم در که شود

 

 (www.iranarze.ir)را ذخیره می کند و می بندد؟  Wordاستفاده از کدام مورد، تغییر جدید در سند ذخیره شده  -22
 (ICDLی هفتگانه ( )فناوری اطالعات و مهارت ها97تیر  -)دستگاه های اجرایی 

1 )Ctrl + S  2 )Alt + F4  3 )Ctrl + W  4 )Ctrl + F4 

 ابهام استپاسخ صحیح:گزینه های سوال دارای 

سبب ظاهر شدن پنجره ایی برای ذخیره فایل شده و در صورت تایید برای ذخیره  Ctrl + F4یا   Ctrl + Wیا   Alt + F4فشردن ترکیبی کلیدهای 

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

 

 ( )معارف اسالمی(96سال  -)دستگاه های اجرایی  (www.iranarze.ir)مالک احتیاج معلول به علت ، کدام است؟  -23

 ( فقر وجودی معلول4  ( فقر وجودی علت3              ( وابستگی به غیر2 ( تغییر پذیری معلول1

 4پاسخ صحیح: گزینه 

 .می انجامد اجتماع نقضیناست که به  دوراست و تقد م شیء بر خود، موصوف به  فقر وجودی اومالک احتیاج معلول به علت، 

 

 ( )زبان و ادبیات فارسی(96سال -)دستگاه های اجرایی  (www.iranarze.ir)در مقابل آن غلط آمده است؟ معنی کدام واژه -24
 ( پایمردی: شفاعت4               ( حضیض: اوج3 ( وضیع: فرومرتبه2( بارقه: پرتو              1

 3پاسخ صحیح: گزینه 

 ، فرود، قعرنشیب، پستیحضیض: نی حضیض، اوج نیست.(  )مع



 

ذ

 ایران عرضه مرجع نمونه 

سواالت آزمون های استخدامی

برای مشاهده سایر محصوالت استخدامی 

کلیک نمایید. اینجاایران عرضه 

برای خرید بسته کامل این سواالت اینجا کلیک کنید

 با پاسخنامه های تستی و تشریحی

  س عمومیهفت درتست های

 462 صفحه سوال عمومی

 با قابلیت پرینت 

توجه !

هیه تفروشگاه کاالهای دانلودی ایران عرضه اختصاصی توسط  به صورتحاضر سواالت نمونه 

 ،بدون اخطار قبلیو انتشار آن توسط افراد سوجو، و هر گونه کپی برداری و ثبت شده است 

 .به همراه خواهد داشت پیگرد قانونی
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