
  

 

 

 

 

 

 

 

 

آزمون    نمونه سواالت رایگان 

 استخدامی بانک ملت 

تالیفی استخدامی   ه سواالتناصل سواالت و نموشامل  

بانک ملت آزمون استخدامی مناسب  عمومی دروس

 مشخصات این بسته:

تشریحیتستی و دارای پاسخنامه •

اصل سواالت برگزار شده شامل •

سواالت تالیفی شامل نمونه •

 با قابلیت پرینت •

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
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 (1394 - استعداد تحصیلی  و هوش)  رابطه فصل با سال مثل رابطه:  -1

 است با کل( جزء  4   ( چارک است با من3 ( روز است با هفته2        ( ماه است با فصل 1

 3پاسخ صحیح: گزینه 

گزینه صحیح رابطه دقیق تری را بیان میکند و آن این است    اماتمامی گزینه ها به این رابطه اشاره دارند و  رابطه فصل با سال رابطه جز به کل میباشد.  

صادق است.در چارک و من  1به  4میباشد و این رابطه  1به  4 سالبه  فصل که رابطه 

 (1394 - استعداد تحصیلی  و هوش)  را باید بنویسیم؟  7چند بار رقم   80تا  69برای نوشتن اعداد از   -2

1  )8         2  )9   3  )10   4  )11 

 4پاسخ صحیح: گزینه 

تکرار میشود. لذا برای نوشتن اعداد در    77یکان عدد  در دهگان تکرار میشود و یکبار این رقم در    7به تعداد ده بار رقم    80تا    69برای نوشتن اعداد از  

 یازده بار نوشته میشود. 7این بازه، رقم 

3- many buildings were badly ................. by the earthquake in that area. ( 1394 - بان انگلیسیز )

1) damaged 2) rattled 3) caused 4) located

   1پاسخ صحیح: گزینه 

بسیاری از ساختمان ها در اثر زلزله در  " به معنی واقع شدن با توجه به ترجمه جمله  3به معنی باعث شدن و گزینه   3معنی لرزیدن ، گزینه به   2گزینه 

به معنای آسیب دیدن پاسخ صحیح می باشد.  1صحیح نیستند بنابراین گزینه   "آن منطقه به شدت آسیب دیدند

4- Ali put on his clothes and left the room at once. “at once” means? . ( 1394 -)زبان انگلیسی  

1) immediately  2) after a while  3) one time  4) an hour later

 1پاسخ صحیح: گزینه 

هست.هم معنی که به معنی فورا میباشد  1با گزینه به معنی در اسرع وقت میباشد که   ”at once“عبارت 

 سواالت عمومی آزمون استخدامی بانک ملت 

 کلیک نمایید.   اینجا،  به همراه پاسخنامه  1400بانک ملت  برای خرید بسته کامل سواالت استخدامی  
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 ( 1394 -ریاضی و آمار  )  اعداد طبیعی فرد کدام است؟مجموعه  -5

1  )n2   2  )n2 + n  3  )n2 + 1  4  )2n + 1 

  4پاسخ صحیح: گزینه 

 به دست می آید.   n={0, 1, 2, 3, …}به ازای  2n + 1مجموعه اعداد طبیعی فرد با رابطه  

 

 ( 1394 -)ریاضی و آمار   شود. واحد بیش از خود آن عدد می 17واحد اضافه کنیم،   5برابر عددی  2اگر به    -6

1  )6   2  )11   3  )22   4  )12 

 4پاسخ صحیح: گزینه 

 2x + 5 = x + 17 → 2x - x = 17 - 5 → x = 12با تکیه بر داده های مسئله داریم:  

 

 (1394 - فناوری اطالعات ) کدامیک از موارد زیر مخصوص نگهداری حجم زیادی از اطالعات است؟  -7

 ( فایل4  ( پایگاه داده 3  ( سیستم عامل 2  ( صفحه گسترده1

 3پاسخ صحیح: گزینه 

 است. ی ا انهی را ستمیاز س یکیشده و الکترون  ره یذخ و اطالعات هاه از داد  افتهی منظم و سازمان   ی مجموعه اپایگاه داده 

 

 (1394  -فناوری اطالعات  )  باشد؟نویسی نمی های برنامه کدام یک از موارد زیر از زبان  -8

1  )NC             2  )Q-basic        3  )C   4  )Pascal 

 1پاسخ صحیح: گزینه 

 از زبان های برنامه نویسی پایه و اولیه میباشند.  4الی  2تمامی موارد اشاره شده در گزینه های 

 

 ( 1400  -زبان فارسی )  امالیی دارد؟ غلط متن »وی صحبتی و فساحتی و بالقتی داشت که کس نداشت« چند   -9

 ( چهار 2        ( سه1

 ( یک4      ( دو3

 3پاسخ صحیح: گزینه 

 امالء صحیح کلمات عبارت است از: فصاحت به معنی سخنوری و بالغت به معنی شیواسخنی 

 

 ( 1400  -فارسی  )زبان  شود؟مفهوم کنایی »چند مرده حالّج بودن« از کدام بیت دریافت می  -10

 ( فریب جهان قصه روشن است / سحر تا چه زاید شب آبستن است 1

 ی است بوریای تو ز( باال بنمای ای سنایی هان / تا چند گ2

 کلیک نمایید.   اینجا،  به همراه پاسخنامه  1400بانک ملت  برای خرید بسته کامل سواالت استخدامی  
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 نداری نتوان رفت به زور از دریا / زور ده مرده چه خواهی زر یک مرده بیار( زر  3

 دمان پیکار جوید ( نه مرد است آن به نزدیک خردمند / که با پیل4

 2پاسخ صحیح: گزینه 

مشاهده کرد که در معنی آن داریم:    2این مفهوم را میتوان در بیت گزینه    ات در چه حد است.  یی اوج توانا  ی عنی  " ؟ی المثل چند مرده حالج"ضرب    ی معان 

 ای سنایی به پا خیز و بدانیم حصیر تو چند گز است. 

 

 ( 1400  -)زبان فارسی   مقصود دقیق مصراع »لب و دندان سنایی همه توحید تو گوید« چیست؟  -11

 ( با تمام وجود 4  ( با بینش فراوان 3  ( با دیده عقل 2  ( با خلوص نیت 1

 4پاسخ صحیح: گزینه 

 باشد. ییاو از آتش دوزخ رها  یبرا  د یکند. شا  یتو را اقرار م یگانگیبا همه وجود،   ییسنا در معنی این بیت داریم:

 

 ( 1400  -صیلی  هوش و استعداد تح) قرار گیرد؟  2,1,1,?,720,120,24چه عددی باید به جای عالمت سؤال در سری  -12

1  )3   2  )4   3  )5   4  )6 

 4پاسخ صحیح: گزینه 

 6 = 3 * 2 = (1 - 4) * 2نشان دهنده جایگاه عدد است برای جایگاه چهارم داریم:  nحاصل میشود که  n-1این دنباله از حاصل ضرب عدد قبلی در  

 

ی که همه  شوند به طور جا می کشد، سه نفر ذخیره به طور پیوسته جابهدقیقه طول می  45در یک بازی شش نفره که  -13

 ( 1400 - صیلی هوش و استعداد تح) کند؟بازیکنان زمان یکسانی را در زمین باشند. هر بازیکن چند دقیقه بازی می 

1  )30   2  )25   3  )40   4  )35 

 1پاسخ صحیح: گزینه 

  5=45/9تعویض نیاز است که این تعویض ها هر    9نفر تشکیل شده است برای اینکه هر نه نفر در بازی شرکت کرده باشند به    9در مجموع هر تیم از  

  30=5*6زه  تعویض اتفاق میافتد و از این رو هر بازیکن به اندا   6دقیقه انجام میشود. با اعمال تعویض ها به صورت ردیفی نوبت تعویض هر فرد بعد از  

 دقیقه در بازی است. 

 

 ( www.iranarze.ir)  ، کدام گزینه باید در جای خالی قرار گیرد؟ FHJ,JLN,NPR, ………..,VXZدر سری  -14

1  )SUW             2  )RSU   3  )RTV   4  )SUV 

 3پاسخ صحیح: گزینه 

میباشد. دو   Rدر این سری حروف به صورت یک در میان ذکر میشوند و حرف اول هر سری حرف آخر سری قبلی میباشد. برای جای خالی اولین حرف 

 کامل میشود. RTVمیباشد. پس جای خالی با عبارت  Vنیز   Tبوده و دو حرف بعد از    Tحرف بعد از آن  

 کلیک نمایید.   اینجا،  به همراه پاسخنامه  1400بانک ملت  برای خرید بسته کامل سواالت استخدامی  
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 ( 1400 -فناوری اطالعات  )  کدام نوع حافظه فرار است؟ -15

1  )ROM   2  )Hard Disk                       3  )RAM  4  )DVD 

 2پاسخ صحیح: گزینه 

( حافظه دسترسی موقت است که اطالعات نرم افزار های در حال اجرا در آن قرار میگیرند و پس از خاموش شدن سیستم، اطالعات  RAMحافظه رم )

 موجود در آن پاک میشوند 

 

 (1400  -فناوری اطالعات  ) شود؟از کدام گزینه استفاده می Wordبرای چاپ سند به صورت افقی در   -16

1  )Portrait  2  )Landscape  3  )  Front to Back 4  )Back to Front 

 2پاسخ صحیح: گزینه 

 به کاربر این امکان را میدهد تا بتواند سند خود را به صورت افقی چاپ نماید. landscapeحالت 

 

  (1400 -فناوری اطالعات  )  شود؟نمیهای گرافیکی استفاده افزارهای زیر برای برنامهکدام یک از نرم  -17

1  )3DMAX  2  )Corel Draw  3  )Photoshop  4  )Fox Pro 

 4پاسخ صحیح: گزینه 

 استفاده میشود و برنامه ادیت و بررسی فایل های گرافیکی نمیباشد. pdfجهت مطالعه فایل های متنی با فرمت  fox proنرم افزار  

 

18- When I arrived at the Airport, I had a porter ……………………… my baggage into my car.   

1) carry      2) carrying           3) carried                 4) to carry 

 1پاسخ صحیح: گزینه 

  م یبا زمان گذشته دار   یفعل  ا یو    ingفعل با    ک ی  ای وجود دارد و بعد از آن    to beفعل    ک ی  یکه در جمله واره موصول  ی هنگامدر دستور زبان انگلیسی  

پاسخ    2و در این سوال با توجه به اینکه زمان جمله ماضی استمراری می باشد، گزینه    میحذف کن  to beرا به همراه فعل    یموصول  ر یضم  م یتوان   یم

 صحیح می باشد.

 

19- I cannot ever forget the kind ……………………… on his face.   (1400 -  زبان انگلیسی)  

1) attraction  2) expression  3) recognition  4) impression 

 2پاسخ صحیح: گزینه 

حتی نمی توانم سهههیمهای مهربان چهره او را فراموش  "به معنی تاثیر با توجه به ترجمهه جملهه    4شهههنهاخت و گزینهه    3ابیهت، گزینهه  به معنی جذ  1گزینهه  

به معنای سیما پاسخ صحیح می باشد.  2صحیح نیستند بنابراین گزینه   "کنم

 

 

 کلیک نمایید.   اینجا،  به همراه پاسخنامه  1400بانک ملت  برای خرید بسته کامل سواالت استخدامی  
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20- Organize your ……………………… before you begin writing. (1400  -  زبان انگلیسی )  

1) matters      2) thoughts                     3) plans                    4) subjects 

 2پاسخ صحیح: گزینه 

قبل از نوشتن، ایده های خود را سازماندهی  "به معنی موضوعات با توجه به ترجمه جمله   4به معنی طرح ها و گزینه    3به معنی مطالب ، گزینه   1گزینه  

به معنای ایده ها پاسخ صحیح می باشد.  2د بنابراین گزینه صحیح نیستن "کنید

 کلیک نمایید.   اینجا،  به همراه پاسخنامه  1400بانک ملت  برای خرید بسته کامل سواالت استخدامی  
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 ایران عرضه مرجع نمونه  

 سواالت آزمون های استخدامی

 

 آزموناستخدامی   بسته کامل سواالتبرای مشاهده 

 کلیک نمایید. اینجا ایران عرضه  بانک ملت

 
 

 مشخصات این بسته:

 تشریحیتستی و دارای پاسخنامه  •

 اصل سواالت برگزار شده شامل  •

 سواالت تالیفی شامل نمونه  •

 با قابلیت پرینت  •

•  

 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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