بسته کامل سواالت

مشخصات این بسته:

استخدامی حقوق اداری

• اصل سواالت برگزار شده
• با قابلیت پرینت

شامل  10سوال استخدامی قوه قضاییه در 1400

توجه !
نمونه سواالت حاضر به صورت اختصاصی توسط فروشگاه کاالهای دانلودی ایران عرضه تهیه
و ثبت شده است و هر گونه کپی برداری و انتشار آن توسط افراد سودجو ،بدون اخطار قبلی،
پیگرد قانونی به همراه خواهد داشت.

Www.IranArze.Ir

سواالت استخدامی حقوق اداری

حقوق اداری
 -1تعیین تعداد و حدود اختیارات وزارتخانه با کدام مرجع است؟ ()www.iranarze.ir
 )1قانون

 )2رییس جمهور

 )3هیأت وزیران

 2 )4و 3

 -2آییننامهای که در تکمیل مصوبات مجلس وضع میگردد و آییننامه  .........نامیده میشود)www.iranarze.ir( .
 )1اجرایی

 )2انتظامی

 )4مستقل

 )3ضرورت

 -3بزرگترین واحد تقسیمات کشوری در ایران کدام است؟ ()www.iranarze.ir
 )1شهرستان

 )2بخش

 )4استان

 )3شهر

 -4شوراهای اسالمی محلی در ایران)www.iranarze.ir( :
 )1غیر قابل انحالل هستند

 )2دارای شخصیت مستقل از دولت نمیباشند.

 )3بودجه آنها از طریق درآمدزایی و اخذ عوارض تامین میشود

 1 )4و 2

 -5رسیدگی بدوی به تقصیرات و تخلفات شغلی مستخدم در کدام مرجع انجام میگیرد؟ ()www.iranarze.ir
 )1دیوان عدالت اداری

 )2هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری

 )3محاکم عمومی دادگستری

 )4همه موارد

 -6در نظام حقوقی ایران خدمات صنعتی و تجاری دولت اصوال تابع کدام قانون است؟ ()www.iranarze.ir
 )1قانون محاسبات عمومی

 )2قانون تجارت

 )3قانون مدنی

 )4قانون کار

 -7اشخاص حقوقی)www.iranarze.ir( :
 )1دارای شخصیت حقوقی مستقل از اعضای خود هستند

 )2میتوانند دارای اموال و حقوق شوند.

 )3میتوانند طرف دعوا قرار گیرند

 )4همه موارد

 -8کدامیک دارای شخصیت حقوقی مستقل نمیباشد؟ ()www.iranarze.ir
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 )1وزارتخانه

 )2موسسه عمومی

 )3شورای شهر

 )4همه موارد

 -9حق ابطال مصوبات خالف قانون و شرع هیأت وزیران با کدام مقام میباشد؟ ()www.iranarze.ir
 )1شورای نگهبان

 )2دیوان عدالت اداری

 )3دیوان عالی کشور

 )4مجلس شورای اسالمی

 -10کدامیک از موسسات عمومی انتفاعی میباشد؟ ()www.iranarze.ir
 )1شرکتهای دولتی

 )2بیمارستانهای دولتی

 )3دانشگاههای دولتی

 )4هیچکدام

مبانی جامعه شناسی
 -1پژوهشگری میخواهد درباره ترافیک پژوهش کند .او بنا دارد ابتدا به صورت تاریخی روند شکلگیری شهر ،جمعیت و
الگوی حرکت را بررسی کند .سپس وضع موجود را با کشورهای دیگر مقایسه کرده و در نهایت به این سوال پاسخ دهد که
برای تبیین ترافیک چه عواملی را باید لحاظ کنیم .این محقق به ترتیب چه پرسشهایی مطرح کرده است؟
 )1تکوینی  -تطبیقی – نظری

 )2تطبیقی  -تکوینی – نظری

 )3تکوینی  -نظری – تطبیقی

 )4نظری  -تکوینی – تطبیقی

 -2خانوادهای را تصور کنید که در نتیجه جنگ داخلی مجبور به مهاجرت به کشوری دیگر شدهاند؛ در آنجا وارد مشاغلی با
ساعت کار باال و درآمد پایین شدهاند؛ در نتیجه از صرف وقت و هزینه برای آموزش مناسب فرزندانشان ناتواناند .فرزند این
خانواده به خاطر بزهکاری به زندان افتاده است .به ترتیب کدام یک از منابع تیرهبختی موجب بزهکاری و زندانی شدن
فرزند این خانواده شده است؟ ()www.iranarze.ir
 )1شرایط از خود بیگانگی  -تضاد ویرانگر  -اجتماعی شدن

 )2تضاد ویرانگر  -اجتماعی شدن  -شرایط از خود بیگانگی

 )3تضاد ویرانگر  -شرایط از خود بیگانگی  -اجتماعی شدن

 )4شرایط از خودبیگانگی  -اجتماعی شدن  -تضاد ویرانگر

 -3کدام گزاره در مورد نگرش یا تخیل جامعهشناسی ( )sociological imaginationصادق است؟
 )1تخیل جامعهشناسی مستلزم فاصلهگیری ما از روالهای زندگی روزمره برای فهم پدیدههای اجتماعی است.
 )2تخیل جامعهشناسی یک خصیصه ذاتی است و لزوماً از طریق تحقیق و مطالعه بهدست نمیآید.
 )3با تخیل جامعهشناسی میتوان الگوی مطلوب زندگی کردن را برای جامعه ترسیم کرد.
 )4تخیل جامعهشناسی تشکیل شده از ارزشها ،باورها و اخالقیات یک جامعه است.
« -4کجروی حاصل کژی و کاستی در فرد است» کدام رویکرد در تبیین رفتارهای مجرمانه بر این گزاره تاکید دارد؟
 )1زیستشناسی

 )2روانشناسی

 )3کنش متقابل نمادین

 1 )4و 2

 -5در چارچوب نظریه ماکس وبر ،کدام گزاره در مورد منزلت صادق نیست؟ ()www.iranarze.ir
 )1منزلت حاصل خودشناسی و الگوهای معنادهی به خود است
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 ) 2منزلت به معنای تفاوت در میزان احترامی است که دیگران به افراد و گروهها نسبت میدهند
 )3منزلت از طریق سبکهای زندگی مردم نمود پیدا میکند
 ) 4کسانی که منزلت یکسان و مشابهی دارند یک اجتماع را به وجود میآورند
 -6کدام گزاره در مورد فرآیند شهری شدن صدق میکند؟ ()www.iranarze.ir
 )1رشد جمعیت از رشد شهرنشینی باالتر است
 )2گسترش شهرنشینی حاصل مهاجرتهای ناشی از بحرانهای زیست محیطی است
 )3همه ی جوامع صنعتی مدرن کامالً شهری شدهاند
 )4فرآیند شهری شدن لزوماً پدیدهای جهانگیر نیست
 -7جامعهشناسی برای پاسخ به پرسشهای خود از روشهای علمی استفاده میکند با توجه به این نکته کدام یک از موارد
زیر از شروط الزم روشهای علمی نیست؟ ()www.iranarze.ir
 )1آزمونپذیری

 )2بیطرفی ارزشی

 )3عینیت

 )4مطلقگرایی

 -8کدام گزاره در مورد خرده فرهنگ صحیح است؟ ()www.iranarze.ir
 )1خرده فرهنگ شیوه زندگی گروههای خاص درون یک فرهنگ وسیعتر است
 )2خرده فرهنگها بسیاری از شیوههای زندگی فرهنگهای پیرامون خود را میپذیرند
 )3خرده فرهنگها همواره ریشهای عمیق در سنتهای باستانی دارند
 )4میتوان گفت که گروههای منحرف از جمله بزهکاران دارای خرده فرهنگ هستند
 -9کدام یک از موارد زیر یک پایگاه اکتسابی محسوب میشود؟ ()www.iranarze.ir
 )1ثروت

 )2معیارهای اجتماعی

 )3دین

 )4شغل

 -10از منظر کارکردگرایانه کدام گزاره د مورد بیماری همچون یک نقش اجتماعی صادق نیست؟ ()www.iranarze.ir
 ) 1بیماری شکلی از رفتار انحرافی است  .مانند جرم نیاز به یک پاسخ اجتماعی دارد
 )2نقش بیمار حاصل سازگاری او با بیماری است
 )3رفتار بیمار حاصل نهادی شدن نقش بیمار در جامعه است
 )4وجود نقش بیمار و ارتباطاتی که پیرامون آن شکل میگیرد نشاندهندهی ماهیت اجتماعی بیماری است
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ایران عرضه مرجع نمونه
سواالت آزمون های استخدامی

سایر محصوالت استخدامی:
• تست های دروس عمومی و تخصصی
• با پاسخنامه های تستی و تشریحی
• جزوات آموزشی

برای مشاهده سایر محصوالت استخدامی
ایران عرضه اینجا کلیک نمایید.

توجه !

نمونه سواالت حاضر به صورت اختصاصی توسط فروشگاه کاالهای دانلودی ایران عرضه تهیه
و ثبت شده است و هر گونه کپی برداری و انتشار آن توسط افراد سودجو ،بدون اخطار قبلی،
پیگرد قانونی به همراه خواهد داشت.

Www.IranArze.Ir

