
 

 

 

 

 

 

 رایگان نمونه سواالت   

بانک ملت  دروس عمومی  استخدامی

 سواالت  استخدامی   نمونهشامل 

استخدامی ادوار گذشته با پاسخنامه آزمون 

:کامل بستهمشخصات 

و تشریحی تستی پاسخنامه دارای •

سواالت عمومی و تخصصی •

 جزوات آموزشی •

توجه !

تهیه فروشگاه 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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 ( www.iranarze.ir( کدام یک از انواع حافظه محسوب می شود؟ )Hddدیسک سخت ) -  -1

 د( هیچکدام     movableج(               secondaryب(                      primaryالف(  

 بپاسخ صحیح: گزینه 

 

 ( www.iranarze.irدیسک های نوری نسبت به سایر دیسک ها عبارتند از : ) تی مز  -2

 ظرفیت زیاد در پذیرش اطالعات ب(     سرعت زیاد نداشتن و خواندن آنها الف(  

 ت پاک کردن و نوشتن بر روی آنها قابلیّد(       ارزان بودن آنها ج(  

 دپاسخ صحیح: گزینه 

 

 ( www.iranarze.irگیرد؟ ) می  انجام   مهم خطی هاینسخه حفظ  برای  زیر  اقدامات  از  کدامیک   -3

 دیدهآسیب   اسناد  مرمتب(        برداری نسخه الف(  

   مورخان  وسیله  به  بررسید(        میکروفیلم  تهیهج(  

 جپاسخ صحیح: گزینه 

 

 ( www.iranarze.irآید؟ ) می  وجود به  انسان در مسافرت   از ناشی  روحی تحول دلیل کدام  به  -4

 خطرات   با  مقابلهد(  ها  زیبایی  دیدنج(    مختلف  شهرهای  دیدنب(    شکنی   عادتالف(  

 الفپاسخ صحیح: گزینه 

 

حتما یک  در یک اتاق تاریک تعدادی جوراب سیاه و سفید وجود دارد حداقل چند لنگه جوراب از اتاق بیرون بیاوریم تا    -5

 ( www.iranarze.irجفت جوراب یک رنگ داشته باشیم؟ )

 به تعداد جوراب های سیاه د(      4ج(     3ب(       2الف(  

 بپاسخ صحیح: گزینه 

 

 صادراتسواالت عمومی آزمون استخدامی بانک 

 
 

 ، اینجا کلیک نماییدتبرای خرید بسته کامل سواالت استخدامی بانک صادرا

https://iranarze.ir/bank/74-job-bank-saderat-employment.html
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 ( www.iranarze.irکدام یک از گزینه ها به علتی با سه گزینه دیگر فرق می نماید؟ )  -6

 راکد د(     اردک ج(     کارد  ب(    ادراک الف(  

 الفپاسخ صحیح: گزینه 

 

 ( www.iranarze.irاست؟ )   ___از دیدگاه اسالم مالک برتری انسان ها   -7

 ایماند(     ج( تقوی    ب( نیکی به دیگران  صالحعمل  الف(  

 جپاسخ صحیح: گزینه 

 

 ( www.iranarze.irعام الحزن چه سالی بود؟ )  -8

 سال دهم هجرتب(     رت خدیجه )س( و حضرت ابوطالب )ع(  سال وفات حض الف(  

 سال شهادت حضرت سیدالشهداء د(          سال رحلت رسول خداج(  

 الفپاسخ صحیح: گزینه 

 

میانگین کدام است؟    ضرب کنیم آنگاه  2واحد اضافه کنیم و حاصل را در    4می باشد اگر به هر عدد    15عدد،    10میانگین    - 9

(www.iranarze.ir ) 

 28د(     38ج(       36ب(     34الف(  

 جپاسخ صحیح: گزینه 

 

 (  www.iranarze.irباشد؟ )  40و کوچکترین مضرب مشترکشان    4چند زوج عدد طبیعی هست که بزرگترین شماره آنها    -10

 3د(     1ج(     2ب(     الف( هیچ

 بپاسخ صحیح: گزینه 

 

دور افتم« چند  در عبارت »پروردگارا روا مدار که سر به دنبال هوس بگزارم و در ظلمات جهل و ضالل، از چراغ حدایت به    -11

 ( 87مقطع کارشناسی  - (  )بانک صادرات www.iranarze.irغلط امالیی وجود دارد؟ ) 

 د( سه   یکج(     چهار ب(     دو الف(  

 د پاسخ صحیح: گزینه 

 

 

 ، اینجا کلیک نماییدتبرای خرید بسته کامل سواالت استخدامی بانک صادرا 

https://iranarze.ir/bank/74-job-bank-saderat-employment.html
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 در بیت »گفتم ببینمش مگرم در اشتیاق / ساکن شود بدیدم و مشتاق تر شدم« چند جمله اسمیه وجود دارد؟  -12

 د( یک   ج( سه     ب( چهار    الف( دو 

 الف پاسخ صحیح: گزینه 

 

13- More strength and fast action really comes from ............. (www.iranarze.ir) 

a- running, fat and long 

b- A person's heart 

c- Imaginary fear  

d- Sugar sent in to the blood 

 a پاسخ صحیح: گزینه 

 

14- My friend, Mahdi, lives far away in the country. I wish he ................. in the city. 

(www.iranarze.ir) 

a- has lived  b- had lived  c- have lived    d- lived 

 a پاسخ صحیح: گزینه 

 

 (www.iranarze.ir)چنانچه در چک نام ذینفع قید نشده باشد :   -15

 ( چک قابل پرداخت نخواهد بود  ب   ندارد  ( چنین چکی ارزش قانونی  الف

 چک در وجه یا به حواله حامل خواهد بود    د(   ن چک را پرداخت نخواهد کرد  بانک آج(  

 د پاسخ صحیح: گزینه 

 

 در شرکت های تجاری ، شخصیت شرکاء از شخصیت شرکت : -16

 هیچ یکد(     دارد  بستگی به نظر شرکا  ج(    ب( جدا است    نیست  ( جدا    1

 ب  پاسخ صحیح: گزینه 

 

 پرداختی به متقاضیان .....  الحسنهکارمزد دریافتی از محل قرض -17

 الوکاله بانک خواهد بودب( به عنوان حق  الف( متعلق به سپرده گذاران خواهد بود

 گذار تقسیم خواهد شدد( بین بانک و سپرده    ج( متعلق به بانک خواهد بود

 پاسخ صحیح: گزینه ج

 ، اینجا کلیک نماییدتبرای خرید بسته کامل سواالت استخدامی بانک صادرا 

https://iranarze.ir/bank/74-job-bank-saderat-employment.html


 

 
 

 www.iranarze.ir صادراتبانک  نمونه سواالت رایگان استخدامی 4

 وام و ارزش ویژه ای که به صورت عمومی فروخته شده و توسط سرمایه گذاران نگهداری میشود ، چه نام دارد؟ -18

 اوراق بهادارد(     بدهی    ج(   ب( وثیقه    الف( رهن  

 پاسخ صحیح: گزینه  د

 

 در بازار رقابتی، تابع تقاضا برای بنگاه رقابتی .....  -19

 د( ابتدا افقی و سپس دارای شیب منفی میشود  ج( شیب مثبت دارد  ب( شیب منفی دارد الف( افقی است

 پاسخ صحیح: گزینه ب

 

 منحنی انگل نشانگر رابطه کدام گزینه است؟ -20

 ب( درآمد و مقدار عرضه با فرض ثابت بودن سایر عوامل     الف(قیمت و مقدار عرضه  

 د( درآمد و قیمت با فرض ثابت بودن سایر عوامل  ج( درآمد و مقدار تقاضا با فرض ثابت بودن سایر عوامل

 پاسخ صحیح: گزینه ج

 

دهیم، نرخ نهایی جانشتینی آپارتمان به جای اتومبیل اگر برای به دستت آوردن یک آپارتمان، حاضتر باشتیم سته اتومبیل ب  -21

 چقدر است؟

الف(  
1

3
 6د(      4ج(      3ب(     

 پاسخ صحیح: گزینه  ب

 

 در بلند مدت .....  -22

 ب( هزینه های متغیر از هزینه های ثابت بیشتر میشود   الف( همه هزینه ها، هزینه های متغیر میشوند

 د( هزینه های کل برابر هزینه های ثابت میشود   هزینه های متغیر بیشتر میشودج( هزینه های ثابت از  

پاسخ صحیح: گزینه الف

 ، اینجا کلیک نماییدتبرای خرید بسته کامل سواالت استخدامی بانک صادرا

https://iranarze.ir/bank/74-job-bank-saderat-employment.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ایران عرضه مرجع نمونه  

 سواالت آزمون های استخدامی

 

 استخدامی  سواالت   محصول  خریدبرای 

 کلیک نمایید.  اینجاصادرات  کبان

 
 

 توجه !

تهیه فروشگاه 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 

 :کامل بستهمشخصات 

 و تشریحی دارای پاسخنامه تستی  •

 سواالت عمومی و تخصصی  •

 جزوات آموزشی  •

https://iranarze.ir/bank/74-job-bank-saderat-employment.html

