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ترین پاسخ را برای  ها را به دقت بخوانید و صحیحراهنمایی: در این بخش از آزمون، دو متن داده شده است. هر کدام از متن

 هایی که در زیر هر متن آمده است، انتخاب کنید و در پاسخنامه عالمت بزنید. سوال

های  دهید، تمام ارتباطات شما به یک سری کانالبرقرار کردن بسیار سخت است. زمانی که شما دور کاری انجام میارتباط  

ها، گفت و گوهای روزانه پیرامون گزارشات کاری و مسائل مختلف، از طریق ایمیل  شود. تمام مالقات ساخت یافته محدود می

شود که شما احساس کنید  خت یافته مناسب است. ولی از طرفی نیز باعث میشود. این شیوه، برای انجام کارهای ساانجام می

های کاری انجام  های نوشتاری با گروهکه ارتباطتان با جامعه قطع شده است. در حقیقت، بیشتر این ارتباطات از طریق فرم

ت غیررسمی و غیرکاری نامناسب  های خودمانی و به اشتراک گذاشتن موضوعاهای ارتباطی، برای صحبتشود که این شیوهمی

گیرید و با جمعی از کارمندان مشغول فعالیت هستید. انگیزه بیشتری برای  کاری قرار می  است. زمانی که شما در یک محیط

شود که دیگر احساس انزوا نکنید. عالوه بر این، زمانی که  آید و همچنین این امر سبب میپیشبرد پروژه برایتان به وجود می

تواند سبب شود تا شما که تمام روز خود را پای  هید با مخاطب خود به صورت نوشتاری مکاتبه داشته باشید. این امر میبخوا

کیبورد برای انجام وظایف روزانه می گذرانید، بزریتان بسیار سخت شود که باز هم در فرم نوشتاری با اطرافیان خود ارتباط  

این   این صورت، احساس میارتباط، کالمی برقرار کنید و ترجیح می دهید که  به یک ماشین تایپ  باشد؛ زیرا در غیر  کنید 

اید. البته این کار نیز یک مسکن کوتاه مدت است. زیرا من پس از این کار نیز، بعد از مدتی دلم برای دورهمی هایی  تبدیل شده

 ع صمیمی قدیمی قرار ندارم. که با دوستان خود داشتیم، تنگ شده بود و احساس می کردم دیگر، در آن جم

 (98  -آموزش و پرورش  )بر طبق متن، کدام یک در دور کاری مورد نقد قرار گرفته است؟   -1

 تحت تاثیر قرار گرفتن ابعاد رقابتی کار  (  2     ( تنگنای ارتباط برقرار کردن 1

 مورد کارهایی که ساخت یافته نیستند. ( پیشرفت کند در  4  ( امکان سوءتفاهم در ارتباطات میان افراد در دورکاری 3

   1پاسخ صحیح : گزینه 

 
 (98  -آموزش و پرورش  )بر طبق متن، کدام مورد درباره زمانی که فردی در یک جمع کاری قرار دارد، صادق است؟    -2

 شود. نیاز به روابط بیرون از کار هم کمتر می  (  2                        یابد. ( روحیه کار جمعی فزونی می1

 شود. ( نشستن پای کیبورد، برای انجام کار سخت می4        گیرد.( تمایل به انجام کار، تحت تاثیر قرار می3

   1پاسخ صحیح : گزینه 

 

 استعداد تحصیلی هوش و 

 و وزارت نیرو ، آموزش و پرورش اجرایی  های دستگاه دفترچه سواالت

 برای خرید بسته کامل سواالت استخدامی درس هوش و استعداد تحصیلی، اینجا  کلیک نمایید. 
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 متن دوم 

به کیفیت زندگی کاری می برای آن قائلامروزه توجهی که  از اهمیتی است که همگان  بازتابی  انسانشود.  ارائه  اند.  برای  ها 

ها، نیازها و شأن آنها، چگونه  های خود در راه تحقق اهداف سازمان، عالقمندند بدانند که به انتظارات، خواستهبهترین کوشش

ی کلیدی کیفیت زندگی کاری را در چهار حوزه عمده اجتماعی، بهداشتی، اقتصادی و زیست محیطی  هاشود. شاخصتوجه می

توان گفت که کیفیت زندگی کاری به معنی تصور ذهنی و برداشت کارکنان یک سازمان  [در تعریف کلی می1توان نام برد.]می

دهد که برخی از  ها، تحقیقات نشان میاوت در برداشتاز مظلوبیت فیزیکی و روانی محیط و شرایط کار خود است. با وجود تف

و  شاخص بازنشستگی  بیمه  رفاهی،  مزایا، خدمات  و  به حقوق  توان  از آن جمله می  که  اغلب جوامع مشترک هستند  ها در 

 [ 2]اند. مواردی از این قبیل اشاره کرد که دانشمندان متعددی آنها را به عنوان اجزای کیفیت زندگی کاری معرفی کرده

از   ناشی  یا  عملکرد خودش  نتیجه  اینکه  از  اعم  است.  یافته  بهبود  اش  کاری  زندگی  کیفیت  کند  احساس  واقعاً  معلمی  اگر 

به معلم نیروی بیشتری جهت انجام کارش میسیاست این موضوع  بهره وری باشد.  افزایش  بخشد و  های سازمان در جهت 

[ این فرآیند،  3و جو فعال در داخل گروه و یا محیط آموزشی مدرسه است.]نتیجه طبیعی چنین فرآیندی، ایجاد نیروی زندگی  

وری از نتایج مورد انتظار با توجه به استانداردهای فناوری با تجهیزات شده و همین مطلب، خود  در نهایت موجب افزایش بهره

ها و  [ قدر مسلّم، هر اندازه سازمان4شود.]موجب انگیزه بیشتری برای کار بهتر و در نتیجه کیفیت زندگی کاری بهتری می

 گردد. تر میتر شوند، اهمیت اداره این نیروی عظیم افزونموسسات گسترش یافته و متنوع 

 

 ( 98  -دستگاه های اجرایی  )کند؟ کدام مورد، به بهترین وجه، ساختار متن را توصیف می  -3

 شود. ای کاری عنوان و علل و عوامل بروز آن بررسی می( پدیده 1

 شود.ای تعریف و فرآیند مربوط به آن، توصیف کلی میپدیده  (  2

 شود. بندی، فهرست وار شرح داده میبندی از مفهومی خاص ارائه و اجزای متشکّله آن طبقه( یک طبقه3

 یف می شود.های مختلف از یک ویژگی خاص کاری مورد اشاره قرار گرفته و نقطه اشتراک آنها، از طریق قیاس توص( دیدگاه4

  2پاسخ صحیح : گزینه 

 

اند، بهترین محل برای قرار گرفتن جمله زیر  [ مشخص شده4[،]3[،]2[،] 1های زیر در متن که با شماره های]کدام یک محل  - 4

منابع انسانی  ای به نحوه مدیریت و کاربرد صحیح و موثر  است؟ » بنابراین، کارایی، اثربخشی هر سازمان، تا حدّ قابل مالحظه

 (98  -دستگاه های اجرایی  ) آن بستگی دارد.«

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

   4پاسخ صحیح : گزینه 

 

 کلیک نمایید. برای خرید بسته کامل سواالت استخدامی درس هوش و استعداد تحصیلی، اینجا  

 

 

https://iranarze.ir/ES271


 

 
 

 Www.IranArze.Ir  استخدامی درس هوش و استعداد تحصیلی سواالت  3

حادثه تصادف کامالً فلج شد. پس از ده سال موفق شد صحبت کند. اما  ای که ده سال پیش، طی یک  ساله  26یک جوان    -5

ای آن سوی اتاق پخش شد. او این کار را با استفاده از سیستم جدید تبدیل امواج صدای او، نه از دهان که از بلندگوهای رایانه 

 مغزی به عالیم رادیویی و ارسال آنها به .................................

 (98  -دستگاه های اجرایی  )کند؟ ترین وجه، جای خالی در متن را کامل می مورد، به منطقیکدام  

 ( رایانه انجام داد 1

 دهان خود انجام داد   (  2

 ( طور مستقیم و طبیعی انجام داد 3

 نش انجام داد ( دستگاه رمزگشا در گوش مخاطبی4

   1پاسخ صحیح : گزینه 

 

 سوال بعدی پاسخ دهید.   4راهنمایی: با توجه به اطالعات زیر به 

شارکت قرار اسات   هساتند. مدیر یک ،  1T    ،2 T،3T  ،4Tهای   هر کدام دارای یکی از مهارت ،   Dو  A ،B  ،Cچهار نفر به اساامی  

با    ،واگاذاری پساات هاا باه افراد  هاای این افراد، باه آنهاا واگاذار کناد. این مادیر در  را بر اساااس مهاارت    Sو   Y،X  ،Zچهاار پساات  

 :مواجه است ،های زیر محدودیت

B پست  ایبرY   .مناسب نیست 

 دارد.  4Tمهارت نیاز به  Zپست  

C   2دارای مهارت T  .است 

 را ندارند.   3Tشود، هیچ کدام مهارت   به وی واگذار می  Xو نه کسی که پست  Aنه 

 

 است؟   کدام مهارت و کدام پست   دارای Aاست، به وی واگذار شده باشد،   1Tدارای مهارت  Bبه دلیل اینکه    Sاگر پست   -6

1)  1T  ، Y                   2  )1T  ، S                  3)  1T  ،   X                           4)  4T    ،Z 

 4پاسخ صحیح: گزینه 

 است  4نخواهد داشت و گزینه صحیح   Aرا داشته باشد دیگر  T1مهارت   Bچون در روی سوال اشاره شده که هر فرد دارای یکی از مهارتهاست پس اگر  

 

 

به سوال   ، الزم است موقعیتی را که در هر سوال مطرح شده، مورد تجربه و تحلیل قرار دهید و سپس  5راهنمایی: برای پاسخگویی 

 تری برای آن سوال است انتخاب کنید.  کنید. پاسخ مناسبای را که فکر میگزینه

 برای خرید بسته کامل سواالت استخدامی درس هوش و استعداد تحصیلی، اینجا  کلیک نمایید. 
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 ( www.iranarze.ir)  ، صحیح است؟ Bشود. کدام مورد درخصوصی   واگذار  Dبه  xاگر پست   -7

 است    4T  مهارت  دارای(  2      است   3T  مهارت  دارای  (1

 . است  شده  واگذار  وی  به   Z  پست  یا  است  4T  مهارت  دارای  یا  (4     .   شود  می  واگذار  وی  به  ،  Z  پست  (3

 1پاسخ صحیح: گزینه 

-نمی xباشد چون می T1دارای مهارت  Dبا توجه به فرض مسئله   T3و   T1پس از بین    zبرای پست  T4است و مهارت  cبرای   T2با توجه به اینکه  

 باشد.می  T3دارای مهارت  bرا دارد و  T4دارای مهارت   aرا داشته باشد  T3واند ت

 

 ( www.iranarze.irاست؟  )  صحیح  لزوما مورد،   کدام  شود، واگذر  A به  Y  پست اگر -8

 . شود  می  واگذار  B  به   ،  S  پست(  2.                    شود  می  واگذار  B  به    Z  پست  (1

 . شود  می  واگذار  D  به  ،  Z  پست  (4.                دارد   3T  مهارت   به  نیاز  ،  S  پست  (3

 3پاسخ صحیح: گزینه 

   T3نیاز به به مهارت   sها نیاز دارد و با توجه به این  T2را داشته باشد پس به مهارت   T3تواند نمی xو  T4به مهارت   zنیاز دارد و   T1به مهارت   yچون 

 دارد.

 

 ( www.iranarze.ir)  شود؟  می  مشخص طورقطع نفر،به  چهار این  از چندنفر مهارت   نوع ،  واگذارشود B به  ،  Z پست اگر   -9

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

 1پاسخ صحیح: گزینه 

B  دارایT4  وc   دارایT2   و چونA تواند  نمیT3   را داشته باشد پسT1   رادارد وD   دارای مهارتT3  شود است و مهارت همگی مشخص می 

 

 

 برای خرید بسته کامل سواالت استخدامی درس هوش و استعداد تحصیلی، اینجا  کلیک نمایید. 
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  انتخاب کنید  تراهنمایی : متن زیر را به دقت بخوانید  و صحیح ترین  پاسخ  را برای سواال

بر  به نحوی که عملکرد صحیح  آنها  الکتریکی دارند،  ترانسفورماتورهای قدرت، نقشی اساسی در سیستم های 

قابلیت اطمینان و امنیت سیستم قدرت اثر مستقیم دارد از این رو ، بررسی عملکرد ترانسفورماتورهای قدرت  برای 

( خطاهای سیم پیچی ماهیتی تشدید شونده دارد 1شناسایی خطای سیم پیچی در مراحل آغازین  اهمیت می یابد.)

نقاط اتصال کوتاه  سیم بندی، حرارت موضعی شدیدی و معموال در اثر ضعف عایقی ایجاد  می شود. با بروز نخستین  

در محل اتصال کوتاه ایجاد می شود . گرمای ناشی از این حرارت، موجب تضعیف عایق سیم بندی و گسترش خطا 

(. گردد  ثانویه    (  2می  و  اولیه   خط  های  جریان  در  آغازین   مراحل  در  خطاها  نوع  این  تاثیر  اینکه  دلیل   به 

سیار کم است ، امکان استفاده از فیوز و یا رله  دیفرانسیل برای شناسایی این خطاها وجود ندارد  ترانسفورماتور ب

(.3) 

روش های مبتنی بر تجزیه و تحلیل  گازهای نامحلول، به منظور تعیین  عملکرد ترانسفورماتور، به طور گسترده 

روغن ایجاد شده  در دماهای مختلف می تواند مورد استفاده قرار می گیرند. نسبت گازهای ناشی از تجزیه عایق و  

( روش نسبت راجرز و دمبرگ برای ایجاد نسبت 4برای شناسایی خطای ترانسفورماتور مورد استفاده قرار گیرد .)

گازها مورد استفاده قرار می گیرند. با آموزش شناساگرهای  هوشمند و با استفاده از این  نسبت ها می توان بسیاری 

ا رصد کرد. ایراد اصلی روش های مبتنی بر تجزیه و تحلیل  گازهای نامحلول، آفالین بودن و هزینه باالی از خطاها ر

این روش هاست چرا که پس از گسترش خطاهای سیم پیچی اولیه  و عملکرد وسایل  حفاظتی چنین روش هایی 

  کارایی نخواهند داشت.

 (96  -و  وزارت نیر)  موضوع اصلی متن فوق ، کدام است ؟ - 10

 خطاهای سیم پیچی در ترانسفورماتورهای قدرت   (1

 روش های نوین بهبود کیفیت عملکرد ترانسفورماتورها ( 2

 نقش ترانسفورماتورها در توزیع و انتقال انرژی الکتریکی (3

 دالیل چند گانه بروز خطاهای سیم پیچی ترانسفورماتورهای قدرت  (4

 2پاسخ صحیح: گزینه 

 .در کل متن آنچه که به ضوح مورد بحث واقع شده،در مورد روش های بهبود کیفیت عملکرد ترانسفورماتور ها بحث شده است

 

 (96  -وزارت نیرو  )   بازدارنده است ؟بر اساس متن، کدام مورد در گسترش خطاهای سیم پیچی ، دارای نقش    -11

 عایق سیم بندی   (  2گازهای ناشی از تجزیه عایق           (1

 
 برای خرید بسته کامل سواالت استخدامی درس هوش و استعداد تحصیلی، اینجا  کلیک نمایید. 

 

 

https://iranarze.ir/ES271


 

 
 

 Www.IranArze.Ir  استخدامی درس هوش و استعداد تحصیلی سواالت  6

 حرارت (4اتصال کوتاه                               (3

 2پاسخ صحیح: گزینه 

در متن بیان شده که خطاهای سیم پیچی معموال در اثر ضعف عایقی سیم بندی ایجاد  می شود و گرمای ناشی از حرارت اتصال  

عامل تشدید کننده در گسترش خطا     2و  3کوتاه، موجب تضعیف عایق سیم بندی و گسترش خطا می گردد .پس گزینه های 

 ایابی کاربرد دارد. تنها مورد صحیح گزینه دوم می باشد که نقش بازدارندگی دارد. هستند وگزینه اول برای خط

 

 (96  -وزارت نیرو  ) هدف اصلی نویسنده در پاراگراف دوم متن، کدام است ؟  - 12

 مقایسه روش های تشخیص خطاهای سیم پیچی   (1

 معرفی موثر ترین روش تعمیر ترانسفورماتورهای قدرت  ( 2

 ( توضیح موارد استفاده گازهای نامحلول در ترانسفورماتورها3

 معرفی یکی از روش های تشخیص خطا در ترانسفورماتورهای قدرت  (4

 4پاسخ صحیح: گزینه 

که استفاده از تحلیل گازهای ناشی از تجریه   در پاراگراف دوم متن نویسنده؛یکی از روشهای تعیین  عملکرد ترانسفورماتور را

 عایق ها می باشد را مورد بررسی قرار داده است.

 

( مشخص شده اند قرار می 4( و ) 3و ) ( 2( و )1جمله زیر ، در کدام  یک از بخش های متن که با شماره های )  -13

 گیرد؟

داده شوند، امکان برنامه ریزی برای جایگزینی و یا »بنابراین  اگر خطاهای سیم پیچی در مراحل اولیه  تشخیص  

 (96  -وزارت نیرو  )  تعمیرات ترانسفورماتور فراهم می شود «

1) (1                     )2 ) (2  ) 

3) (3                     )4 ) (4 ) 

 2پاسخ صحیح: گزینه 

در قسمت دوم متن،اشاره شده که با بروز نخستین نقاط اتصال کوتاه  سیم بندی، حرارت موضعی شدیدی در محل اتصال کوتاه  

خطا می گردد.پس اگر درادامه اشاره ایجاد می شود . گرمای ناشی از این حرارت، موجب تضعیف عایق سیم بندی و گسترش  

شود که با تشخیص خطاهای سیم پیچی در مراحل اولیه؛مکان جلویگری از گسترش خطاها و برنامه ریزی برای جایگزینی و یا  

تعمیرات ترانسفورماتور فراهم میشود.

 کامل سواالت استخدامی درس هوش و استعداد تحصیلی، اینجا  کلیک نمایید. برای خرید بسته 
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 ایران عرضه مرجع نمونه  

 سواالت آزمون های استخدامی

 

 عمومی  سسواالت در محصوالت استخدامی    خریدبرای 

 کلیک نمایید.اینجا هوش و استعداد تحصیلی،  

 
 

 توجه !

تهیه و ثبت فروشگاه کاالهای دانلودی ایران عرضه اختصاصی توسط  به صورتحاضر سواالت 

پیگرد  ،بدون اخطار قبلیجو، دو انتشار آن توسط افراد سوو هر گونه کپی برداری شده است 

 .به همراه خواهد داشت قانونی
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