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 سواالت رایگانبسته  

 استخدامی آموزش و پرورش

 استخدامی دفترچه سواالت بخشی از شامل 

با پاسخنامه آموزش و پرورشگذشته  اردوا

 :کامل استخدامی  مشخصات بسته

  پاسخنامه تستی و تشریحیدارای

 374 صفحه با قابلیت پرینت

  ماده درسی 7شامل 

توجه !

ت تهیه و ثبفروشگاه کاالهای دانلودی ایران عرضه اختصاصی توسط  به صورتحاضر سواالت 

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

 .به همراه خواهد داشت قانونی

Www.IranArze.Ir 

کلیک نمایید اینجاجهت خرید بسته کامل این مجموعه به همراه پاسخنامه 
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  (زبان و ادبیات فارسي ) (94سال )آموزش و پرورش  در کدام گروه کلمه،غلط امالیی وجود دارد؟ -1

 مقهور و مقلوب –( صحیفه ودفتر 2             طرهء سنبل            –( حشر و رستخیز 1

 سیره و فاخته –( تعارض وتفاوت 4          نسیان و فراموشي         -( رقت و نازکدلي3

 2پاسخ صحیح: گزینه 

 مقهور و مقلوب –صحیفه ودفتر 

 است.  مقهور و مغلوب : شکست خورده« غ»واژه ی مغلوب، با امالی صحیح 

 

 (94)آموزش و پرورش سال در سیستم عامل ویندوز،از کدام موارد می توان برای حرکت بین چند پنجره باز استفاده کرد؟  -2

  (ICDLمهارتهای هفت گانه  -فناوری اطالعات  )

1 )Alt+F4              2 )Alt+Tab             3 )Alt+ Space           4 )Ctrl+Esc 

 2پاسخ صحیح: گزینه 

Alt+F4 :بستن پنجره جاری. 

Alt+Tab  :سوییچ کردن بین پنجره های باز جاری. 

Alt+ Spaceباز کردن منوی پنجره : 

Ctrl+Escی :باز کردن صفحهstart 

 

اطالعات عمومي، دانش اجتماعي و ) (94پرورش سال  )آموزش وزبان پشتو، از زبان های رسمی کدام همسایه ایران است؟  -3

 ( حقوق اساسي

 ( ترکمنستان4               ( پاکستان      3          ( افغانستان    2    ( آذربایجان         1

 2پاسخ صحیح: گزینه 

ستان باشند و در افغانستان و پاکگویشوران آن قوم پشتون مي شرقي است.های ایرانيِ شمالشتو نام یکي از دو زبان رسمي در افغانستان و از شاخه زبانپ

 خانواد  هندواروپایي است و در قانون اساسي جدید کنند. دو زبان اصلي مردم افغانستان فارسي دری و پشتو، هر دو از شاخه ایرانيو هند زندگي مي

 استیرفته شدههای رسمي پذافغانستان نیز، هر دوی این زبانِ رایج، به عنوان زبان

 

 بسته رایگان سواالت استخدامی آموزش و پرورش
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، این دو خط متقاطع را در نقاط dهمدیگر را قطع کرده اند. اگر خط  x= -1 روی خط  ax+by=1و   3x-2y=5دو خط   -4

𝐚قطع کند، حاصل  (1-,1)و   (2,4)

𝐛
 ( ریاضي و آمار مقدماتي ) (94)آموزش و پرورش سال کدام است؟   

1     )
17

6
            2    )

1

3
                  3    )

−7

2
              4 )

−8

3
 

 

 )4پاسخ صحیح: گزینه 

X=-1 در هر دو صدق میکند پس 

13 2 5 4xx y y    
 

Y=-4 باید در دومي هم صدق کند پس 

1, 41 4 1x yax by a b      
 

 (در دومي صدق کند در نتیجه2و4اولي صدق میکند پس باید )( در 1و-1نقطه )

4 1 3 8
2 4 1 2,

4 3

a b a
a b a b

b

         
 

 

دانشی که یک بار به طور کامل مستندسازی شده و به صورت نوشته بیان شده است، می تواند کم کم به  اشتراک  -5

جا می  دانش دارد که در آن پایگاه به عنوانگذاشته شود. به عبارت بهتر، تبدیل دانش به مسئله انتقال، بستگی به سازمانی 

توان آن را تحت مدیریت و مشارکت قرار داد. در غیر این صورت، این دانش کامال شخصی باقی می ماند و انتقال آن 

 غیرممکن خواهد بود.

 ( مندی های عموميهوش و توان )(94)آموزش و پرورش سال  وق، بر کدام یک از مفروضات زیر بنا شده است؟فنتیجه گیری متن 

 ( تنها راه برای توزیع دانش، گذرگاه پایگاه دانش است 1

 ( میزان دانشي که تولید میشود، با ظرفیت موجود انتقال آن باید هماهنگي داشته باشد.2

 .انتقال دانشي است -مجاری دلیل شخصي ماندن برخي دانش ها، ناآگاهي تولید کنندگان آنها از( 3

 .ددانش را داشته باش هگار پایدر کار مستندسازی دانش، خوب دقت کنند تا دانش آنها، مقبولیت الزم برای پذیرش د دانشمندان باید( 4

 1پاسخ صحیح: گزینه 

 

انتخاب کدام فرمت عددی برای یک سلول از یک کاربرگ باعث می شود که محتویات آن سلول که فقط عدد می  -6

 ( ICDLمهارتهای هفت گانه  -فناوری اطالعات  )(94)آموزش و پرورش سال باشد،به شکل کسری نمایش داده شود؟ 

1 )Accounting           2 )Currency                       3 )Number            4 )Fraction 

 4پاسخ صحیح: گزینه 

 اعداد به صورت کسری ظاهر خواهند شد. fractionبا انتخاب  numberبخش  homeدر قسمت 
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Accounting  وcurrency دهد.اعداد را به صورت دالری نمایش مي 

Number دهد.نیز اعداد را به صورت اعشاری نمایش مي  

 

)آموزش و کدام مفهوم در یافت می شود؟  ﴾حَتیإِذاجاءَأَحَدَهُمُاَلمَوتُقالَ ر َبَ ارجِعُونِ،لَعَلِّی أَعمَلُ صالِح اًفِیماتَرَکتُ....  ﴿ -7

 ( معارف اسالمي) (94پرورش سال 

 ( در عالم برزخ فعالیت آگاهانه روح و جسم ادامه مي یابد.1

 یشتر مي شود.( حیطه درک و آگاهي انسان بعد از مرگ ب2

 ( اختیار از انسان سلب مي شود و پرونده اعمال او بسته مي شود.3

 ( فرشتگان حقیقت وجود انسان را که همان روح و جسم است توفي مي کنند.4

 1پاسخ صحیح: گزینه 

 فرشتگان حقیقت وجود آدمي را توفي میکنند یعني آن را به طور تمام و کمال دریافت میکنند.

 

اطالعات عمومي، دانش اجتماعي و حقوق ) (94)آموزش و پرورش سال است؟  شده واقع ایران استان ، درکدام«زریوار دریاچه» -8

 ( اساسي

 ( همدان4         ( کردستان       3         ( اصفهان     2        ( لرستان       1

 3پاسخ صحیح: گزینه 

 .های دیدني و گردشگری این استان استکیلومتری غرب شهر مریوان، در استان کردستان و از مکان 3در فاصله  زریوار تاالب آب شیرین زریبار یا

 

هوش و توانمندی های ) (86)آموزش و پرورش سال دقیقه خواهد شد. اآلن ساعت چند است؟  30و  5ثانیه دیگر ساعت  1140 -9

 ( عمومي

 ( پنج و چهل و نه دقیقه2    ( چهار و یازده دقیقه1

 ( چهار و پنجاه و یک دقیقه4    ( پنج و یازده دقیقه3

 3پاسخ صحیح: گزینه 

 

)(دو مجموعه ناتهی باشند، مجموعه  Bو  Aاگر  -10 BAA   ریاضي و آمار ) (89)آموزش و پرورش سال کدام است؟

 ( مقدماتي

1 )BA            2 )BA          3 )AB         4 ))( BA 

 2پاسخ صحیح: گزینه 
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11- The teacher asked the student … lesson 5. ( 94آموزش و پرورش سال)  )زبان انگلیسي عمومي(  

1) That she had studied     2) That she has studied 

3) If she had studied     4) Has she studied 

 3پاسخ صحیح: گزینه 

 را مطالعه کرده بود. 5معلم از دانش آموز سوال نمود که آیا او درس  -

 او مطالعه کرده است.آیا    اگر او مطالعه کرده بود   که او مطالعه کرده است   که او مطالعه کرده بود

 

12- Before anyone could photograph the strange looking bird, …………. ( 89آموزش و پرورش سال)  

1) It was flying away   2) It has flown away 

3) It have been flying away  4) It flew away 

 4پاسخ صحیح: گزینه 

 

  (95 آموزش و پرورش سال) ندارد؟ را USB درگاه طریق از اتصال قابلیت دستگاه، کدام -13

1 )Webcam              2) Printer               3) Monitor                4) DVD Drive 

 3پاسخ صحیح: گزینه 

 به کامپیوتر وصل مي شود. BNCو   HDMI DVIمانیتور با پورت های 

 

 (زبان و ادبیات فارسي) (95 آموزش و پرورش سال) ؟ چیست«  افتد می عقل کودک سر از کاله»  کنایی مفهوم -14

 خود گشتگي سر و تحیر (2              عقل خوردن حصرت( 1

 کودک از خردمند بودن حذر بر (4              تعقل از خردسال ماندن باز( 3

 2پاسخ صحیح: گزینه 

. است ناتوان و عاجز او شناخت در عقل: از کنایه

 

15- There ………….. be someone at home; I can hear voices in the living room. ( آموزش و پرورش

(زبان انگلیسي عمومي) (95 سال  

1) will                2) must                3) shall                4) would 

 2پاسخ صحیح: گزینه 

 بشنوم پذیرایي در را صدایي میتوانم باشد، خانه در شخصي باید

 (است قطعیت نشانه که صدا نشانه وجود) - قطعي -باید-2    خواهد معني به آینده کمکي فعل-1

 کلیک نمایید اینجاجهت خرید بسته کامل این مجموعه به همراه پاسخنامه 
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کدام یک از بزرگان ، پس از پیروزی انقالب اسالمی، به عنوان نماینده اول مردم استان فارس به مجلس  -16

 (اطالعات عمومي، دانش اجتماعي و قانون اساسي) (95 آموزش و پرورش سال)خبرگان راه یافت ؟   

 شهید آیت ا ... بهشتي (2شهید آیت ا... دستغیب                (1

 آیت ا ... مرعشي نجفي (4اهنر                     شهید دکتر ب (3

 1پاسخ صحیح: گزینه 

 

 تعداد روز چند در.دهد می نشان را روز 120 در بیمارستان یک اورژانس به مراجعات نسبی فراونی زیر، جدول -17

 (ریاضي و آمار مقدماتي) (96 آموزش و پرورش سال)  است؟ مورد 4 از کمتر مراجعات

1 )36              2) 72  

3 )84              4) 96 

 3پاسخ صحیح: گزینه 

 :آوریم مي بدست را روز در مورد 3 تعداد برای نسبي فرواني مقدار ابتدا باشد مي  یک برابر ها داده از ای دسته نسبي های فرواني مجموع اینکه به توجه با

X=1-(0.2+0.1+0.25+0.3) ---->X=0.15  

 :از عبارتست روز در مورد 4 از کمتر مراجعات تعدا برای نسبي های فرواني مجموع آنگاه

0.2+0.1+0.25+0.15=0.7 

 :آید مي بدست زیر صورت به روز یک در مورد 4 از کمتر مراجعه دارای روزها تعداد بنابراین

0.7×120=84 روز   

 

 فرزندان دوش بر را وظیفه کدام ،(المحرّم بیتک عند زرع ذی بواد ذریتی من اسکنت انی ربنا)  شریفه آیه -18

 (معارف اسالمي) (96 آموزش و پرورش سال) داد؟ قرار( ع) ابراهیم حضرت

 خداوند یاد (4           عدل اقامه (3         نماز اقامه( 2          کعبه ساختن (1

 2پاسخ صحیح: گزینه 

 :است چنین فوق آیه کامل متن

 عَلَّهُمْ لَ الثَّمَراتِ مِنَ ارْزُقْهُمْ  وَ ِإلَیهِمْ تَْهوِی النَّاسِ ِمنَ َأفْئِدَهً فَاْجعَلْ الصَّالهَ لِیقِیمُوا رَبَّنا اْلمَُحرَّمِ بَیتِک عِنْدَ زَرْعٍ  ذِی غَیرِ ِبوادٍ ذُرِّیتِي ِمنْ أَسْکنْتُ إِنِّي رَبَّنا»

 رخيب دلهای پس دارند، پا به را نماز تا پروردگارا،. دادم سکونت تو، محترم خانه نزد کشت، بي ای درّه در را فرزندانم[ از یکي] من پروردگارا،: یشْکرُونَ

 «کنند سپاسگزاری که باشد ده، روزی[  نیازشان مورد] محصوالت از را آنان و ده گرایش آنان سوی به را مردم از

 دارد پا به را نماز تا داد مسکن خدا خانه در رو فرزندانش از یکي آیه این اساس بر( ع) ابراهیم حضرت
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آموزش ) بگیرد؟ قرار باید عدد کدام ، سوال عالمت جای به.است برقرار خاصی ارتباط اعداد بین زیر، جدول در -19

 (هوش و استعداد تحصیلي) (96 و پرورش سال

1 )20    2) 19 

3 )16    4) 11 

 4پاسخ صحیح: گزینه 

 :کنیم مي درج سطر همان سوم ستون در و کرده جمع هم با با سطر هر در موجود اعداد شکل،سایر سوم ستون اعداد کردن پیدا برای

7=4+3 

23=5+7+11 

41=8+13+20 

11=3+3+5 

 است؟ کدام ،Word افزار نرم در جستجو در پنجره کردن باز برای(  (Shortcut Keys بر میان کلیدهای -20
 (ICDLفناوری اطالعات و مهارتهای هفت گانه ) (97 آموزش و پرورش سال)

1) Ctrl + s                2 )Shift + F              3 )Shift + S               4) Ctrl + F  

 2پاسخ صحیح: گزینه 

 .شد خواهد باز جستوجو پنجره word افزار نرم محیط در Ctrl + F کلیدهای همزمان فشردن با

 (زبان و ادبیات فارسي) (97 آموزش و پرورش سال)...................... .  جز به دارد، وجود مرکب واژه ها مصراع همه در -21

 است یکي دانا سخنگوی ما از به (2               مکن آبرویي بي بعد من که (1

 سیم مشت یک برد سنگدل بر (4               نامجوی حیدر او از نرنجید (3

 1پاسخ صحیح: گزینه 

 .باشند مي مرکب "سنگدل " واژه 4 گزینه در و "نامجوی " ؛واژه3 گزینه در ؛ "سخنگوی"واژه 2 گزینه در

 

22- Roger looks really pleased with himself. He …………………. his driving test this morning. 
(زبان انگلیسي عمومي) (97 آموزش و پرورش سال)  

1) should have passed              2) must have passed  

3) should pass                            4) must pass  

  2 پاسخ صحیح: گزینه

 .است گذرانده موفقیت با را خود رانندگي امتحان  صبح امروز حتما او گنجید، نمي خود پوست در راجر

 .شود مي استفاده شده انجام گذشته در یقینا به که کاری دادن نشان برای must have passed (must + have + pp) ساختار

4 7 3  

11 23 7 5 

20 41 13 8 

 3 3 ؟ 5
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 عملیات در نصر قرارگاه عملیات اطالعات مسئولیت سوسنگرد، و دزفول سپاه عملیات اطالعات مسئولیت -23

 بوده مقدس دفاع شهید کدام عهده به رمضان، عملیات در( ع) طالب ابی بن علی تیپ فرماندهی و المقدس بیت

 (دانش اجتماعي و قانون اساسياطالعات عمومي، ) (97 آموزش و پرورش سال)  است؟

 باقری حسن (4            الدین زین مهدی (3          شیرازی صیاد علي (2          شهبازی محمود (1

 3پاسخ صحیح: گزینه 

 لیاتعم  اطالعات مسئولیت المقدسبیت عملیات در الدینزین شهید. بود سوسنگرد و دزفول سپاه عملیات  اطالعات مسئول الدین زین مهدی شهید

 .داشت برعهده را رمضان عملیات در( ع) طالب ابي بن علي تیپ فرماندهي و  نصر قرارگاه

 

 فیتعر شیاز پ یها ها و رنگ از فونت یا خود را با مجموعه PowerPoint لیکه فا سازد یکدام مورد شما را قادر م -24

 (ICDLفناوری اطالعات و مهارتهای هفت گانه ) (98 آموزش و پرورش سال) د؟یکن جادیا کپارچهی یشده به شکل

1 )Themes  2 )Layout  3 )Setups  4 )Settings 

 1پاسخ صحیح: گزینه 

رود. همه تم  يبکار م یبه منظور داشتن ظاهر جذاب و حرفه ا نتیپاورپو اسالیدهایکل  یاز رنگ ها، فونت ها، و افکت ها است که برا یم مجموعه ات

( قرار داردThemes) و در گروه تم ها Designسربرگ  ایدر تب  نتیپاورپو یها

است و از کدام نوع صفات خداوند  یکدام اراده اله انگریب ،«کُونُیَ لَهُ کُنْ فَ قُولَیَأَنْ  ئًایْإِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَ» فهیشر هیآ -25

 (معارف اسالمي) (98 آموزش و پرورش سال) است؟

 فعلي – ينیتکو( 2    يفعل – يعیتشر( 1

 ذاتي – ينیتکو (4    يذات – يعیتشر( 3

 4پاسخ صحیح: گزینه 

 (:يثبوت يصفات ذات یاز موراد برشمار يکی) ياراده اله

 :دیفرمایباره م نیخدا اراده است. قرآن در ا يو ذات ياز صفات ثبوت يکی

 چند لم،یف نیمانده است. ا یدرصد از مدت زمان آن باق 65تنها  ،یینمایس لمیف کیاز زمان پخش  قهیدق 63ا گذشت ب -26

 (هوش و استعداد تحصیلي) (98 آموزش و پرورش سال) ؟دقیقه ای است

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

 2پاسخ صحیح: گزینه 

𝟑𝟓    .میرس يبه پاسخ م مقابلبا استفاده از جدول تناسب 

𝟏𝟎𝟎
=

𝟔𝟑

𝑿
→ 𝑿 =

𝟔𝟑×𝟏𝟎𝟎

𝟑𝟓
= 𝟏𝟖𝟎 

 کلیک نمایید اینجاجهت خرید بسته کامل این مجموعه به همراه پاسخنامه 
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 آموزش و پرورش) جمله ششم است. در یک دنباله حسابی، جمله دوم و قدر نسبت با هم برابرند. جمله سیزدهم، چند برابر -27

 (ریاضي و آمار مقدماتي) (99 سال

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

 1پاسخ صحیح : گزینه 

 (زبان و ادبیات فارسي) (99 آموزش و پرورش سال) خورد؟به چشم می« غلط امالیی»های زیر، چند ر میان گروه واژهد -28

جهد و  -روییسیاحت و خوب -کراحیت و ناپسندی -رضوان و بهشت -کج و ملعوج -غرس درخت و گیاه -صحیفه و کتاب»

 «مهمل و مهد= چابک و فرض. -غایت و نهایت -کوشش

 ( چهار4    ( سه3    ( دو2    پنج( 1

 3پاسخ صحیح : گزینه

 فرز: فرض کراهت،: کراحیت معوج،: ملعوج

 

29- Every minute of the day and night, people …………… to ads on television, on billboards, in the 

newspapers, and in the magazine. (زبان انگلیسي عمومي) (99 آموزش و پرورش سال)   

1) are exposed  2) who are exposed   3) having exposed   4) being exposed 

 1گزینه پاسخ صحیح: 

 پاسخ صحیحي مي باشد. 1افعال + فاعل، مي باشد، بنابراین گزینه  P.P form of verb + … to be +ساختار جمالت مجهول در زمان حال به صورت

 (اطالعات عمومي، دانش اجتماعي و قانون اساسي) (98 آموزش و پرورش سال) زیره ایرانی، در دریای عمان واقع است؟ج -30

 ( شیطان4    ( هنگام3    ( خارک2    الوان( 1

 4پاسخ صحیح : گزینه 

بوده که در جنوب شرقي ایران واقع شده و در واقع  پسابندر واقع درجزیره شیطان یا همان مرجان؛ جزیره ای بسیار کوچک و در حال فرسایش 

ای این جزیره و برخورد امواج باشد. مردم بومي منطقه احتمااًل به علت ظاهر صخرهمي شاه میگو های اصليترین جزیره ایران است که از زیستگاهشرقي

اندبا آن نام شیطان را بر آن نهاده

 کلیک نمایید اینجاجهت خرید بسته کامل این مجموعه به همراه پاسخنامه 
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 :سایر محصوالت استخدامی

 تست های دروس عمومی و تخصصی 

 با پاسخنامه های تستی و تشریحی 

  جزوات آموزشی 

 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 

 سواالت رایگانبسته  

 استخدامی آموزش و پرورش

 

 استخدامی دفترچه سواالت بخشی از شامل 

 با پاسخنامه آموزش و پرورشگذشته  اردوا
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