
 

 

 

 

 

 استخدامی سواالترایگان بسته  

 بانک گردشگری 

 بانک گردشگری یاصل سواالت آزمون استخدام

 :کامل  مشخصات بسته 

 یحیتشر با پاسخنامه•

سوال استخدامی 1100بیش از •

 عمومی و تخصصی سواالت•

 نت یپر  تیقابل با •

توجه !

تهیه فروشگاه کاالهای دانلودی ایران عرضه اختصاصی توسط  به صورتحاضر سواالت نمونه 

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

 .به همراه خواهد داشت پیگرد قانونی

www.iranarze.ir 



 www.iranarze.ir  بانک گردشگریاستخدامی رایگان سواالت  1

 زبان و ادبیات فارسی() یعنی؟ "غماز"  -1

 ( اندوهگین 2( حیله گر  1

( سارق  4( سخن چین  3  

 3پاسخ صحیح: 

اشاره کننده با    -2. نیسخن چ ار یبس  -1 با توجه به فرهنگ معین کلمه غماز دو معنی به صورت مقابل دارد که معنی اول در اینجا مد نظر ما میباشد:

 چشم و ابرو.

در عبارت » باید طهارت نیکو کند و نمازی به وقت خویش بگذارد و به دل خاظع و متواضع باشد و اال نماز گوید : خدای   -2

 (زبان و ادبیات فارسی)  تو را ضایع گرداناد« امالی چند کلمه غلط است ؟

 ( چهار 4  ( سه 3                      ( دو 2                     ( یک  1

 3پاسخ صحیح: 

 علی )بر سر(  -خاضع )فروتن(   -امال درست عبارات موجود در متن با توجه به معنی آنها به صورت مقابل میباشد: گزاردن )به جا آوردن( 

 ( فارسیبیات  و اد زبان  ) ( به چه منظوری در نوشته ها آورده  می شود ؟←نشانه جهت نما )  -3

 ( برای نشان دادن نتیجه امری  2     ( برای توضیح بیشتر کالم1

 ( به منظور نشان دادن اجزای فرعی کالم 4                ( برای جدا کردن جمالت طوالنی و به ظاهر مستقل3

 2پاسخ صحیح: 

 : است ریموارد استفاده از جهت نما فلش به قرار ز 

 .دیو معادل ر.ک. رجوع شود نگاه کن یمعن به - ی دادن امر جهینت  ای و  ی جیتدر  بینشان دادن ترت  یبرا -

 می( معارف اسال) خداوند با چه چیزی راه هر گونه عذر و بهانه را به روی انسان ها بسته است؟   -4

 م و حکمت عل(  4  فطرت (  3   عقل (  2      پیامبران   ( فرستادن1

 1پاسخ صحیح: 
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که   امد ین   ی: کسدیینگو  امتیشما آمد تا بر شما اتمام حجت شود و در روز ق  یما در دوران فترت، به سو امبریپسوره مائده میفرماید:    19خداوند در آیه 

فرستادن   له یقطع عذر کرده و به وس شانیکه خداوند از ا  کندیم انیمطلب را ب  نی ا  سپس .دهد فریک میبشارت ثواب و به کار زشت، ب  کویما را بکار ن 

 . بسته است  شانیرا بر ا  ییاسالم، راه بهانه جو  یگرام امبریپ

 
 ( معارف اسالمی) در اسالم تنها مالک کرامت و گرامی بودن نزد خدا چیست؟ -5

 ( ایمان2     ( عمل صالح1

 ( جهاد 4      ( تقوا 3

 3پاسخ صحیح: 

 در حقیقت گرامى ترین شما نزد خدا با تقواترین شماست « : إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللّه ِ أَتْقاکُمْ؛سوره حجرات میفرماید: »  13خداوند در آیه 

 

 ( معارف اسالمی)  دارد ؟حالت تدریجی دچار عذاب الهی شدن )استدراج( اشاره به کدام  -6

 ( حکمت الهی 4      ( مکر الهی 3  ( لطف الهی 2  ( قهر الهی 1

 4پاسخ صحیح: 

  یاله ات ی است که با وجود آ ی افراد داده است و استدراج زمان  نی الزم را به ا  یگناه کاران است. خداوند هشدارها ی اتمام حجت برا کی سنت استدراج 

   است. یبروند تا کمتر گناه کنند خالف حکمت اله ا یبالفاصله از دن   یگناه کاران  نیچن نکهیدست به گناه بزنند. ا 

 

 ( فناوری اطالعات)  کرد؟(  resetاندازی مجدد )استفاده از کدام سه کلید می توان رایانه را راه در هنگام استفاده از ویندوز، با    -7

1  )Ctrl + Alt + Del    2  )Caps Lock + Alt + Del 

3  )Tab + Alt + Del    4  )Shift + Alt + Del 

 1پاسخ صحیح: 

 .داستفاده کن ندوز یو ی خاموش در تمام نسخه ها یباز کردن کادر محاوره ا  یبرا Ctrl + Alt + Del  انبریم دیاز کل  دتوانکاربر می

 

 ( فناوری اطالعات) کدام یک از گزینه های زیر نمایانگر یک پست الکترونیکی است؟ -8

1  )http:/vianct.com/index.htm   2  )D:\\Email\standard 

3  )joesmart@billme.com   4  )chamindae.org/teachers/mail- addresses 

 2پاسخ صحیح: 

نام ارائه دهنده سرور ایمیل. به طور مثال:  - 2می آید  @نام کاربری که قبل از نشان  -1یک آدرس استاندارد ایمیل از دو بخش تشکیل میشود: 

tourism_bank@gmail.com 
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 ( العاتط فناوری ا) برای تغییر رنگ زمینه از کدام یک از گزینه های زیر استفاده می شود؟  -9

1  )Format → Background  2  )Edit → Background 

3  )Auto shapes    4  )Drawing 

 2پاسخ صحیح: 

استفاده    Editموجود در منو    backgroundبرای تغییر رنگ زمینه گزینه های مختلفی در برنامه های متفاوت وجود دارد. ولی اکثر نرم افزار ها از گزینه  

 میکنند. 

 

 ( ریاضی و آمار مقدماتی) برابر کدام است؟ A - (A- B)دو مجموعه غیرتهی باشند، آنگاه مجموعه  A , Bاگر  - 10

1  )A   2  )B   3  )B -A          4 ) 

 4پاسخ صحیح: 

کسر کنیم بخش باقی مانده همان   Aاز اشتراک دو مجموعه. حال اگر این تفاضل را از مجموعه   Aبرابر است با تفاضل مجموعه    Bاز    Aتفاضل مجموعه 

 میباشد. Bو  Aاشتراک مجموعه 

 

 ( ریاضی و آمار مقدماتی)  رب ارقام این عدد کدام است؟ضلاست. حاص  4و تفاضل ارقام آن    12مجموع ارقام یک عدد دو رقمی    -11

1  )27   2  )32   3  )35   4  )36 

 2پاسخ صحیح: 

 میباشد.  a*b=32در نتیجه  b=4و  a=8که پس از ساده سازی داریم:  a-b=4و  a+b=12معادالت مقابل را در نظر بگیرید: 

 

 (اضی و آمار مقدماتیری) علیه اول دارد؟چند مقسوم  2520عدد   -12

1  )2   2  )4   3  )7   4  )48 

 4پاسخ صحیح: 

= 2520به فرم مقابل به اعداد اول تجزیه میشود:   2520عدد   23 ∗ 32 ∗ 5 ∗ . تعداد مقسوم علیه های اول این عدد عبارت است از  7

(3+1)*(2+1)*(1+1)*(1+1)=48 

 

دارد . تعداد  سانتی متر قرار 30متر ، کفپوش های مربع شکل به ابعاد  5/ 4و عرض  8/ 10در اطراف یک قالی به طول  -13

 ( هوش و استعداد ویژه) کفپوش ها کدام است ؟

1  )94                2  )90                   3  )88              4  )86 

 1پاسخ صحیح: 

کفپوش نیاز است. حال با در نظر گرفتن    18 = 30 / 540کفپوش و در عرض این فرش تعداد   27 = 30 / 810در حالت کلی در طول این فرش تعداد  

 عدد میباشد  94. تعداد کل کفپوش های مورد نیاز 94 = 4 + (2*18) + (2*27)این نکته که برای هر گوشه باید یک کفپوش در نظر بگیریم داریم: 

 

AB
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مداد سیاه وجود دارد . با چشم بسته حداقل چند مداد باید برداریم تا حتماً   5مداد آبی و  9مداد قرمز و   3در کیسه ای    -14

 ( هوش و استعداد ویژه) یک مداد سیاه را هم  داشته باشیم ؟

1  )13           2  )12              3  )4                  4  )1 

 1پاسخ صحیح: 

مداد که تعداد مدادهای    12مداد اولی که برمیداریم متعلق به مداد های آبی و قرمز باشد، لذا بعد از برداشتن  12در بدترین حالت احتمال دارد که 

مداد بیشتر از مجموع مداد های آبی و قرمز   1لت نیاز است که درصد است. پس در بدترین حا 100دیگر صفر میشود احتمال برداشتن مداد سیاه 

 مداد.  13برداریم که میشود 

 

 ( ویژهو استعداد  ش  و ه) کدام واژه زیر با سه واژه دیگر تفاوت دارد ؟ -15

 ( تصویب4   ( صامت 3   ( صائب 2  ( صواب 1

 1پاسخ صحیح: 

 ولی گزینه یک فقط به عنوان یک صفت به کار میرودهمگی میتوانند به اسم به کار بروند  4و  3، 2گزینه های 

 

16- A: what are your parents ………… at home? (  انگلیسیزبان)  

B: Dad’s fun and my Mom’s tired. 

1) like        2) do  3) buy  4) think 

 1پاسخ صحیح: 

استفاده کنیم لذا با توجه به توضیحات   like+ اسم +  to be+ افعال  wh questionبرای بیان صفات و حاالت شخصی می توانیم در سوال از ساختار  

 پاسخ صحیح می باشد.  1گزینه 

 

17- I met somebody ………… Mother writes stories. (زبان انگلیسی )  

1) Who  2) whose  3) whom  4) that 

 2پاسخ صحیح: 

پاسخ صحیح می   2استفاده می کنیم لذا با توجه به توضیحات گزینه  whoseدر صورتی که به مالکیت اشیا یا اشخاص اشاره کنیم از عبارت موصولی 

 باشد. 

 

18- How suitable are my clothes for the …………?  (  انگلیسیزبان )  

1) Occasion  2) observation                  3) invention  4) composition 

 1پاسخ صحیح: 

لباس های من برای این رویداد به چه  "با توجه به ترجمه جمله    "انشا"به معنی  4گزینه و  " اختراع"به معنی  3، گزینه "مشاهده"به معنی   2گزینه 

 پاسخ صحیح می باشد. "رویداد "به ترتیب به معنی  1گزینه  " اندازه مناسب هستند؟

 کلیک نمایید. اینجا  ،  بانک گردشگریبرای خرید بسته کامل سواالت استخدامی   
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 ایران عرضه مرجع نمونه  

 سواالت آزمون های استخدامی

 

 استخدامی  ت  خرید بسته کامل سواالبرای 

 کلیک نمایید.   اینجا بانک گردشگری

 
 

 :کامل  مشخصات بسته 

 یحیتشربا پاسخنامه  •

 سوال استخدامی 1100بیش از  •

 عمومی و تخصصی سواالت •

 نت یپر  تیقابل با  •

•  

 توجه !

تهیه فروشگاه کاالهای دانلودی ایران عرضه اختصاصی توسط  به صورتحاضر سواالت نمونه 

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

 .به همراه خواهد داشت پیگرد قانونی

 

www.iranarze.ir 
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