
 

 

 

 

 

 

 استخدامی سواالترایگان بسته 

( قوه قضاییهمتصدی امور دفتری )  

مشخصات این بسته:

استخدامی سواالت اصل  شامل •

تستیسوال  50بیش از •

 قابیلت پرینت 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 دفتری متصدی امور استخدامی ت سواال 1

 

 

 

 

 

 

 

 معارف اسالمی 

 ( www.iranarze.ir)  واجب کفایی در حوزه احکام شرعی یعنی چه؟ -1

 شود ( در صورتی که بعضی از مکلفین به آن قیام کنند از دیگران ساقط می1

 شود نمیی مکلفین موظف به انجام آن هستند و با عمل کردن برخی از دیگران ساقط  ( همه2

 ( واجبی که تنها بر مردان تکلیف است و از زنان ساقط است 3

 شود ( واجبی که دارای مراتب عرضیه بوده و با انجام برخی از دیگران ساقط می4

 ( www.iranarze.ir) دهد؟بینی الهی را کدام اصل تشکیل می ترین پایه جهان اساسی   -2

 ( نبوت4   ( معاد 3   ید (  توح2   ( امامت 1

 ( www.iranarze.ir) منظور از ایمان راستین چیست؟  -3

 ( ایمان بدون نیاز به توبه 2     ( ایمان با تقوا 1

 ( ایمان در کنار علم4     ( ایمان توام با عمل 3

 ( www.iranarze.ir) گرفتن در کدام روز حرام است؟روزه  -4

 2و    1های  ( گزینه4  ( عید مبعث 3  ( عید قربان 2  ( عید فطر 1

 ( www.iranarze.ir) کند؟جمله» ال حول و ال قوه اال باهلل« کدام مرتبه توحید را بیان می  -5

 ( صفاتی4   ( افعالی 3   ( ذاتی2   عملی(  1

 رفتار سازمانی 

 ( www.iranarze.ir)  باشد؟ای می کدام یک از خصوصیات افراد دارای سبک نتیجه -6

 ( محافظه کار 4  مساله ( حل  3  ( اقتضائی 2  گرا ( آینده1

 ( www.iranarze.ir)  باشد؟های هدف موثر نمی کدام مورد جزء ویژگی   -7

 ( مقبولیت 4  گیری ( قابلیت اندازه 3  ( قابلیت پیگیری 2   ( کیفیت1

 

 

 نمونه سواالت استخدامی 

 متصدی امور دفتری 

 ، اینجا کلیک نمایید. (قوه قضاییهمتصدی امور دفتری )  ی سواالت استخدام برای خرید بسته کامل  
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 ( www.iranarze.ir)  رد تعیین مسوولیت اهمیت ندارد؟در نظریه اسناد، کدام عامل در فراگ  -8

 ( اجماع 4  ( اختصاص 3   ( ثبات2   ( تقویت1

 ( www.iranarze.ir)  یرد. گدر فرآیند .......................... فرد بر مبنای تجربه قبلی اطالعات ناخوشایند را نادیده می  -9

 ( دفاع ادراکی4  ( ادراک انتخابی 3  ( تجربه پیشین2  ای ( ادراک کلیشه1

 ( www.iranarze.ir)  کدام یک جز مدل یادگیری شناختی نیست؟ - 10

 ( محرک 4   ( نتایج3   ( معلول 2   ( رفتار1

 شناسی اجتماعیآسیب

های عوامل رسمی کنترل اجتماعی نسبت به  هسته مرکزی مباحث کدام رویکرد زیر اشاره به این دارد که، واکنش  -11

هنجار  های غیر رسمی اعضای خانواده و خویشاوندان و دوستان نسبت به رفتار فرد نارفتارهای افراد است و از واکنش 

 ( www.iranarze.ir)  نظر شده است؟صرف 

 ( مبادله 4  ( یادگیری اجتماعی 3  ( پایدار شناسی 2  ( انگ زنی1

این توضیح که »هر انسانی به علت داشتن سرگذشتی خاص، دیدگاهی منحصر به فرد دارد. فهم هر انسان به تجارب   -12

 ( www.iranarze.ir)   شود« در خصوص کدام نظریه زیر است؟زندگیش بستگی داشته و در آن محدود می

 ( نظریه تضاد 2    ( نظریه کنش متقابل 1

 ( نظریه مبادله 4    ( نظریه پدیدار شناسی3

 ؟ ندارندهای رسیدن به هدف را قبول اند ولی راه را پذیرفته از نظر رابرت مرتن، کدام گروه از منحرفین اجتماعی اهداف   -13

 گرایان ( عزلت 4  گران ( طغیان3   ( نوآوران 2  ( مناسک گرایان 1

 گیرند؟ ی زیر قرار می براساس نظر دورکیم، اگر خود اجتماعی خیلی ضعیف باشد، افراد در معرض کدام نوع خودکش   -14

 ( خودکشی دیگرخواهانه 2    ( خودکشی خودخواهانه 1

 ( خودکشی نابهنجارانه 4    ( خودکشی قدر گرایانه 3

طبق کدام رویکرد زیر سوء مصرف مواد مخدر واکنشی است به نبود پیوند بین فرد و جامعه و تضعیف شدن وفاق جمعی    -15

 ( www.iranarze.ir) هنجارهای مقبول اجتماعی؟در مورد 

 ( رویکرد کنش متقابل نمادین 2     ( رویکرد تضاد 1

 ( رویکرد انگ زنی4    ساختی  –( رویکرد کارکردی  3

 حقوق اداری 

 ( www.iranarze.ir) اختیارات وزارتخانه با کدام مرجع است؟ تعیین تعداد و حدود  -16

 3و    2(  4  ( هیأت وزیران3  ( رییس جمهور 2   ( قانون 1

 ، اینجا کلیک نمایید. (قوه قضاییهمتصدی امور دفتری )  ی سواالت استخدام برای خرید بسته کامل   
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 ( www.iranarze.ir) شود. می نامه ......... نامیده گردد و آیینای که در تکمیل مصوبات مجلس وضع می نامهآیین  -17

 ( مستقل4   ( ضرورت 3  ( انتظامی 2   ( اجرایی1

 ( www.iranarze.ir)  ترین واحد تقسیمات کشوری در ایران کدام است؟بزرگ   -18

 ( استان 4   ( شهر 3   ( بخش2  ( شهرستان 1

 ( www.iranarze.ir)  شوراهای اسالمی محلی در ایران: -19

 باشند. یت مستقل از دولت نمیص( دارای شخ2     ( غیر قابل انحالل هستند 1

 2و    1(  4  شود عوارض تامین می ( بودجه آنها از طریق درآمدزایی و اخذ  3

 ( www.iranarze.ir) گیرد؟رسیدگی بدوی به تقصیرات و تخلفات شغلی مستخدم در کدام مرجع انجام می  - 20

 های رسیدگی به تخلفات اداری ( هیأت2    ( دیوان عدالت اداری 1

 ( همه موارد 4    ( محاکم عمومی دادگستری 3

 مبانی جامعه شناسی 

گیری شهر، جمعیت و  صورت تاریخی روند شکل   درباره ترافیک پژوهش کند. او بنا دارد ابتدا به خواهد پژوهشگری می  -21

الگوی حرکت را بررسی کند. سپس وضع موجود را با کشورهای دیگر مقایسه کرده و در نهایت به این سوال پاسخ دهد که  

   هایی مطرح کرده است؟چه پرسش برای تبیین ترافیک چه عواملی را باید لحاظ کنیم. این محقق به ترتیب 

 نظری   –تکوینی    - ( تطبیقی  2    نظری   –تطبیقی    -( تکوینی  1

 تطبیقی   –تکوینی    -( نظری  4    تطبیقی  –نظری    -( تکوینی  3

اند؛ در آنجا وارد مشاغلی  ای را تصور کنید که در نتیجه جنگ داخلی مجبور به مهاجرت به کشوری دیگر شده خانواده   -22

اند. فرزند  اند؛ در نتیجه از صرف وقت و هزینه برای آموزش مناسب فرزندانشان ناتوان با ساعت کار باال و درآمد پایین شده

بختی موجب بزهکاری و زندانی شدن  ندان افتاده است. به ترتیب کدام یک از منابع تیره این خانواده به خاطر بزهکاری به ز

 ( www.iranarze.ir) این خانواده شده است؟ فرزند

 شرایط از  خود بیگانگی    -اجتماعی شدن    -( تضاد ویرانگر  2 اجتماعی شدن   -تضاد ویرانگر    -( شرایط از خود بیگانگی  1

 تضاد ویرانگر    -اجتماعی شدن    -( شرایط از خودبیگانگی  4 اجتماعی شدن   -  شرایط از  خود بیگانگی  -تضاد ویرانگر  (  3

  ( صادق است؟sociological imaginationشناسی ) کدام گزاره در مورد نگرش یا تخیل جامعه  -23

 های اجتماعی است. های زندگی روزمره برای فهم پدیده گیری ما از روال شناسی مستلزم فاصلهخیل جامعه( ت1

 آید. دست نمیشناسی یک خصیصه ذاتی است و لزوماً از طریق تحقیق و مطالعه به( تخیل جامعه2

 د.توان الگوی مطلوب زندگی کردن را برای جامعه ترسیم کرشناسی می ( با تخیل جامعه3

 ها، باورها و اخالقیات یک جامعه است. شناسی تشکیل شده از ارزش ( تخیل جامعه4
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 »کجروی حاصل کژی و کاستی در فرد است« کدام رویکرد در تبیین رفتارهای مجرمانه بر این گزاره تاکید دارد؟ -24

 شناسی ( روان 2     شناسی ( زیست1

 2و    1(  4    قابل نمادین ( کنش مت3

 (www.iranarze.ir)  ؟نیستدر چارچوب نظریه ماکس وبر، کدام گزاره در مورد منزلت صادق   -25

 ( منزلت حاصل خودشناسی و الگوهای معنادهی به خود است 1

 دهندمی ها نسبت  ( منزلت به معنای تفاوت در میزان احترامی است که دیگران به افراد و گروه 2

 کندهای زندگی مردم نمود پیدا می ( منزلت از طریق سبک 3

 آورند ( کسانی که منزلت یکسان و مشابهی دارند یک اجتماع را به وجود می 4

 های مدیریت تئوری 

 ( www.iranarze.ir) ......................... عبارتست از تمایل سیستم به سوی میرایی و نابودی،  -26

 ( آشوب 2      ( آنتروپی1

 ( دگردیسی4     ( هم پایانی3

 ( www.iranarze.ir)  از: ها عبارتندمتغیرهای محرک نوآوری و ابتکار در سازمان  -27

 ای ( منابع انسانی، ساختاری، وظیفه 1

 ( منابع انسانی، فرهنگی، ساختاری 2

 ای وظیفه ( فرایندی، ساختاری  3

 ای ( فرایندی، فرهنگی، وظیفه4

ای کامل از عناصری که با  سازی در افراد برای بررسی یک مشکل در  قالب مجموعه ..................... عبارتست از ظرفیت  -28

 ( www.iranarze.ir)  یکدیگر ارتباط متقابل دارند. 

 تیمی  ( یادگیری2     ( سرآمدی جمعی 1

 ( تفکر سیستمی4     ( بینش مشترک 3

های کاری شور و اشتیاق و انرژی خود را به نمایش  شوند تا در تمامی فعالیتبراساس کدام اصل کارکنان ترغیب می  -29

 ( www.iranarze.ir)  گذارند؟

 ( وحدت هدایت 4   ( پاداش دهی3  ( روحیه همدلی 2  ( ابتکار عمل 1

 ( www.iranarze.ir) دهد. رشد از طریق .................. در جواب » بحران کنترل« در چرخه حیات سازمان رخ می  - 30

 ( هماهنگی2     ( همکاری 1

 ( تفویض اختیار 4      ( هدایت 3
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 ایران عرضه مرجع نمونه   

 سواالت آزمون های استخدامی

 

 متصدیبرای خرید بسته کامل سواالت استخدامی 

 کلیک نمایید. اینجا  ایران عرضه   (قوه قضاییهامور دفتری )

 
 

 :سایر محصوالت استخدامی

 تست های دروس عمومی و تخصصی  •

 با پاسخنامه های تستی و تشریحی •

 جزوات آموزشی   •

 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
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